
 

 ))بررسی معماری آب انبارهای الرو ارتباط ویژگی های آن

 شک منطقه((خبا اقلیم گرم و 

2، دکتر ژاله صابر نژاد  1 زینب رئیسی کاهوری                                 
  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب معماری داتشجوی کارشناسی ارشد1  

 واحد تهران جنوب آزاد اسالمیستادیار دانشکده ا2

 چکیده:

به تناسب نیازی که احساس می کنند برای سازگار کردن شرایط جغرافیایی ،تغییراتی در اکو سیستم انسانها در هر زمان 

نیز از این قائده مثنستی نبوده و از ویژگی های اقلیم گرم و خشک آن ،دیوارهای محیط خود بوجود می آورند.منطقه الرستان 

می باشد.این پدیده مهم،از اوایل روزهای شکل گیری ار،بادگیرها و از همه مهم تر و گسترده تر آب انبار بلند و سایه د

دلیل نامناسب بودن شرایط اقلیمی،با محدودیت منابع آب  مناطق خشک بهشهر،نقش اساسی در مورفولوژی آن ایفا کرده است.

ش تحقیقی  به کار گرفته مناطق احداث آب انبار)برکه( می باشد .رویکی از شیوه های تامین آب در این روبه رو می باشند.

 د.نبارهای الر مورد تجزیه و ارزیابی جزیی تری قرار گرفته می باشآب انمونه از  11جهت انجام این تحقیق تعداد شده است،

 

 مقدمه :

لق پدیده های گوناگون این سرزمین شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک بخش عمده ای از ایران ، تاثیر ژرف و بنیادی در خ

گذاشته است . ریزش های آسمانی در ایران ، به جز ناحیه شمالی و سواحل دریای مازندران ، در بقیه نواحی بسیار کم است . 

به همین دلیل از دیرباز در بیشتر دشت های وسیع ایران ، برای دسترسی به اب تالش چشم گیری صورت گرفته و اب در 

ن مردم همیشه مورد احترام بوده است . در آیین زرتشت ، پاک نگاه داشتن آب از پلیدی ها یکی از ارکان دین به فرهنگ ای

( . دین مبین اسالم نیز ، آب را سرچشمه حیات معرفی کرده و در قرآن  183-183،  1131شمار می رفته است ) رضی ، 

. با چنین نگرش ویژه به آب ، ایرانیان به عنوان وظیفه ای در جهت مجید آیه های متعددی درباره این موضوع نازل شده است 

رفع یک نیاز و همچنین به عنوان بخشی از یک کار خیر با اجزای اخروی ، مکان هایی جهت رفع این نیاز ساخته و آن را وقف 

 (. 1181مردم کرده اند ) معماریان ، 

ب را گرد می آوردند ، تشکیل می شد . با پیشرفت تمدن این روش های انبارهای ذخیره آب ابتدا از گودال هایی که در آن آ

ذخیره آب نیز تکامل یافت . در تمدن های باستان ایران ، مصر و میانرودان آب را در آب انبار های سر پوشیده ای که 

ای یونان و روم نیز از این (. در کشوره 18،  1113جدارهای آن را غیر قابل نفوذ می ساختند ، ذخیره می نمودند ) فرشاد ، 

(. به این مخازن با نام های ، آب انبار ، انبار ، برکه ، مصنعه ،  1113شیوه برای ذخیره آب استفاده می کردند ) معماریان ، 

... منبع و گاه آبدان ، آبگیر ، تاالب ، برخ و در دیگر کشورها با نام های مصَنع ، سردابه خزان و حوض اشره شده است ) آیت ا

سان نبوده ، اما وجه اشتراک ک(. هر چند که نحوه دسترسی به آب و تهیه آن در همه جا ی 11،  13،  1131زاده شیرازی ، 

همه آن ها ذخیره سازی آب بوده است . آب انبارها آثار ارزشمندی هستند که به خوبی ابعاد فرهنگی و زیستی نیاز به آب را با 

قیت های هنری پیوند زده اند . بدین ترتیب آب انبار را با تلفیقی هنرمندانه از فن و هنر مالحظات سازه ای ، اقلیمی و خال

ایجاد کرده اند ، فن از آن جهت که گوهری ارزشمند را در خود می دهد و از آن پاسداری می نماید تا قطره ای از آن به هدر 

نده نکرده و در نهایت ذوق و توانایی، به آن زیبایی بخشیده نرود و هنر از آن رو که مهندسان معمار به ساخت مخزنی ساده بس

 (. با این اوصاف شناخت آب انبار این سند گرانبهای مهندسی ایران ، امری ضروری می باشد ، ملی  1181اند ) معماریان ، 

 



 

به طور دقیق موضوع را متأسفانه ضعف و کاستی در میزان پرداختن به این موضوع به حدی است که تعداد منابع مکتوبی که 

بررسی کرده اند ، از تعداد انگشت های یک دست تجاوز نمی کند .شرافت قابلیت اجرایی آب انبارها را در منطقه ترکمن صحرا 

بررسی کرده است . در منطقه ترکمن صحرا برای مقابله با کم آبی ، آب باران را از طریق ناودان هایی که با شیب مناسب در 

های شیروانی و گالوانیزه طراحی شده ، به آب انبارهای خانگی هدایت می کنند . شرافت ، معتقد است باال بودن دو ضلع سقف 

قابلیت ذخیره سازی این شیوه در گسترش احداث آن است و تداوم این شیوه می تواند مشکل کمبود آب را در مواقع قطع 

 (. 1181 شبکه و کاهش آب های زیر زمینی برطرف نماید ) شرافت ،

( به نحوه طراحی و سبک معماری آب انبارهای معروف یزد و کرمان پرداختند و با بررسی ویژگی  1183مرتضوی و باقری ، ) 

ها و عناصر مختلف آب انبارها ، به این نتیجه رسیدند که آب انبار ها بسته به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه ، طراحی 

بادگیرها و آب انبارها به این نکته اشاره می نماید که دمای آب ، آب انبار  کردقانی با بررسی عملمتفاوتی دارند . همچنین ده

تابعی از حجم مخزن ، دمای آب اولیه وارد شده به مخزن ، نوع خاک منطقه و مقدار رطوبت ان و نرخ برداشت آب از مخزن 

 تان ، دمای آب آشامیدنی خروجی از آب انبار مطلوب می باشد می باشد و در کل با توجه به باال بودن درجه حرارات در تابس

 (.13-31،  1181) دهقانی ، 

الرستان به مفهوم قدیمی آن عنوان عمومی ناحیه ای است در جنوب فارس که اکنون از لحاظ وسعت منطقه مورد مطالعه 

 38˚11‘تا  31˚ 3‘جغرافیایی به نواحی کوچکتری محدود شده است . در این تحقیق الرستان قدیم مدنظر قرار گرفته که از 

 (.1طول شرقی وسعت دارد ) شکل  33˚33‘تا  31˚11‘عرض شمالی و 

 

 

 

 

 

 

                                        

 نقشه موقعیت منطقه الرستان در استان فارس (1) شکل 

کیلومتر مربع از شمال به داراب ، زرین شهر ، جهرم ، قیروکارزین و فراشبند ، از غرب و  33133این ناحیه با مساحت تقریبی 

بندرعباس محدود است . متوسط بارندگی و درجه حرارت ساالنه ، جنوب غربی به مهر و المرد و از جنوب و جیوب شرقی به 

(. شبکه آب های الرستان کم و اتفاقی  11و  1،  1181درجه سانتی گراد است )وثوقی ،  33میلی متر و  111به ترتیب برابر 

رستان عبارتند از ، است و از طرفی ، گنبد های نمکی موجب شوری این آب ها می شوند . منابع آب سطحی و زیر زمینی ال

چشمه آب که تنها منابع فعال بخش کشاورزی می باشند و همچنین رودخانه  3رشته قنات فعال و  33حلقه چاه ،  3113

های ، کورده ، مهران ، دارالمیزان و رودخانه شور که به دلیل عبور از گنبدهای نمکی حتی برای کشاورزی نیز قابل استفاده 

 ست که مردم الرستان با ساخت آب انبارها که در گویش محلی به آن برکه می گویند ، آب آشامیدنی نمی باشد . این گونه ا

 



 

مورد نیاز خود را از نزوالت آسمانی فصل زمستان که عموماً در ماه های در و بهمن رخ می دهد ، ذخیره و در کل سال و حتی 

نمی توان آمار دقیقی از آب انبارهای احداث شده در الرستان  در مواقع خشکسالی تا چندین سال تأمین می نمایند . هرچند

فرض می کند ، سخنی به  330111ارائه داد اما آنجا که مرحوم ید عالءالدین مورخ ، تعداد آب انبارهای موجود در الرستان را 

ان از سد سلمان فارسی ، به (. اگر چه در سال های اخیر طرح ملی آبرسانی به الرست 33،  1111گزاف نگفته است ) وثوقی ، 

کیلومتر تحقق یافته ، اما هنوز آب انبارها کارایی گسترده ای دارند . در جاهایی از الرستان که پای لوله  181طول حدود 

کشی آب آشامیدنی باز نشده است ، این شیوه یگانه راه فراهم آوری آب آشامیدنی است و در آنجا هم که آب لوله کشی دیده 

آب انبار ها هنوز مشتریانی همیشگی دارند . مبود آب در لوله ها به مردم این منطقه ثابت کرده است که نمی توان  می شود ،

 (. 111،  1181آسان آب انبار ها را به کناری زد و دل به آب لوله کشی خوش کرد ) جواهری ، 

 طبقه بندی آب انبار ها در الرستان: 

وع بهره وری،مکان احداث،نوع پوشش،شکل و حجم مخزن، نوع دسترسی، روش آب رسانی ، نآب انبارها را می توان بسته به 

هت تهویه،وضعیت فعلی، نوع مصرف آب و نماد دسته بندی نمود. اطالعات بدست آمده از وضعیت آب انبارهای الرستان ج

نمایش داده شده است. 1طبقه بندی آنها در جدول شماره   

جنبه ، بهره وری ، مکان احداث ، نوع پوشش ، شکل و حجم مخزن ، نوع دسترسی  11انبارها به با توجه به تقسیم بندی آب 

، روش آب رسانی ، نوع تهویه ، وضعیت فعلی ، نوع مصرف آب و نما ، و نتایج بدست آمده از برداشت ها و مطالعات میدانی 

جدول آن ها را مشخص نمود . همان گونه که در مورد آب انبار الرستان ، می توان خصوصیات غلب مشاهده شده در  311

درصد صحرایی  11روستایی و ددرص 1نبارهای شهری ، درصد از برداشت ها مربوط به آب ا 38مشاهده می شود ،  1شماره 

درصد غیر فعال می باشند . بیشترین مشاهدات را می توان  18درصد نیمه فعال و  11درصد آن ها فعال ،  33می باشد که 

مورد ، آبرسانی غیر  311مورد ، دسترسی به وسیله پلکان داخلی  181مورد ، مخزن استوانه  113وط به پوشش گنبد مرب

مورد فراوانی را عنوان  113مورد و نمای ساده با  138ورد ، مصرف آب شرب  311مورد ، تهویه توسط روزنه  138مستقیم 

باب آب  1111متر مکعل می باشد که با ضرب آن در  331مطالعه  کرد . حجم متوسط بدست آمده برای آب انبارهای مورد

 .میلیون متر مکعب برآورد می شود  81/1انبار منطقه ، حجم کل آب قابل ذخیره در آن ها در حدود 

 

:طبقه بندی آب انبارهای الرستان براساس شاخص های مورد مطالعه1جدول شماره   

 



 

  بهره وری

اطالق می شود که عمدتًا در خانه ها و گاهی هم در باغ های شخصی ساخته شده اند . این به آب انبارهایی  خصوصی :

آب انبارها در مکان های مختلفی از فضای خانه مانند وسط حیاط ، زیر فضاهای اطراف حیاط و یا در زیر زمین قرار گرفته اند 

اع آب انبارها در الرستان ، آب باران است که معموالً از کانال . منبع تأمین آب مورد نیاز آب انبارهای خانگی نیز مانند دیگر انو

های کوچک و ناودان هایی که به پشت بام متصل شده اند ، تأمین می شود . آب این آب انبارها برای شرب بوده و در صورت 

متر مکعب در  311مکعب تا ازدیاد برای آبیاری باغچه و شستشو نیز کاربرد دارند . حجم مخزن این آب انبارها از چند متر 

 خانه های بزرگ می رسد .

کلیه آب انبارهای الرستان به غیر از آب انبارهای خانگی را می توان عمومی دانست . آب انبارهای عمومی را می  عمومی :

رستان ، آب توان به شهری ، روستایی ، صحرایی و میان راهی تقسیم نمود . در ساختار شهری و روستایی اغلب آبادی های ال

انبارهای عمومی به عنوان یکی از فضاهای اصلی شهری دیده می شود . پراکندگی آب انبارهای شهری و روستایی را می توان 

نزدیکی به مسیل های هدایت کننده آب باران . در بعضی از آبادی های الرستان ، این امر باعث  -1معلول سه عامل دانست : 

در حاشیه آبادی و در کنار هم قرار گیرند ، تا بتوانند در مجاورت یک جوزه باران گیر یا مسیل گشته که آب انبارها بیشتر 

عامل دیگر سهولت  -3آب انبار مقابل دانشگاه پیام نور اوز را می توان نام برد .  11آب انبار گراش یا  13باشند . برای نمونه 

ر فضاهای شهری مانند بازارها ، مساجد ، جسینیه ها و گذرها با رشد دسترسی مردم به آب می باشد . آب انبارها در کنار دیگ

تدریجی شهر ساخته شده اند . از نمونه های جالب قرارگیری آب انبارها در سطح شهر را میتوان در شهر قدیم الر مشاهده 

جنب مسجد جامع الر  د علی بیگ کرد ، مانند آب انبارهای دهن شیر و آرد فروشان در کنار بازار قیصریه الر ، آب انبار محم

 روبروی حسینیه ابوالفضل العباس ) ع ( .آب انبار حاج غالمرضا،

وه قرارگیری آب انبارها در بافت شهری ، ترکیب کلی بافت می باشد . برای مثال در شهر قدیم نح در مؤثر عامل سومین – 1

کیلومتر  3/3تی نزدیک به حبافت می کنند . به طوری که در مساالر که دارا بافتی متراکم است ، آب انبارها نیز تبعیت از 

 ( 3آب انبار وجود دارد ) شکل  111مربع در حدود 

 

 :تصویر هوایی از پراکندگی آب انبارها در شهر قدیم الر2تصویر شماره 

 

 



 

 مکان احداث 

 .اند بازارها و بازارچه ها قرار گرفتهدر شهرها در هر محله آب انبارها کنار دیگر فضاهای عمومی شهری مانند مساجد ،  شهری:

هرچه محله بزرگتر باشد ، تعداد آب انبارهای آن نیز بیشتر است و هرچه محله و شهر گسترش یافته آب انبارهای جدیدی به 

شهری نسبت به سایر آب انبارها از ضرفیت ذخیره بیشتری برخوردارند تا بتوانند ماه ها بافت محالت افزون شده . آب انبارهای 

متر مکعب نشانگر این مطلب  1811نیاز محالت پر جمعیت شهری را تأمین کنند . آب انبار گل در شهر گراش با حجم مخزن 

(. همانند  318،  1131توان یافت )وثوقی ،  است . بی شک بهترین نمونه جلوه و شکوه معماری را در آب انبارهای شهری می

 آب انبار معتمد در شهر الر .

آب انبارهای روستایی تفاوت عمده ای با آب انبار های شهری ندارند ، تنها اختالف در سادگی شکل ، پیرایه و  روستایی :

ته می شوند و آب برداری از آن ها به ساخت آن ها است . این آب انبارها عمدتًا در مرکز روستاها یا در کنار مسیل ها ساخ

 صورت دستی انجام می شود . برای نمونه آب انبار حاج حسین روستای بائن را می توان نام برد .

این آب انبارها در دل بیابان ها ، حاشیه جاده ها و صحراها ساخته شده اند . آب انبار های صحرایی معموالً کوچک  صحرایی :

ا برای برآوردن نیاز عابران ، دام ها و در مواردی کشاورزان شکل گرفته است . این آب انبار ها عمق اند و ساخت ساده آن ه

زیادی ندارند و گاه در کنارشان سرپناهی هم برای استراحت ساخته می شود . آب انبارهای صحرایی به لحاظ جدایی از بافت 

شناخته تر هستند . مکان قرارگیری و حوزه رواج این آب انبارها های متمرکز شهری و روستایی نسبت به دیگر آب انبار ها نا

ب انبارهای زیادی به چشم میخورند که غیر از شرب مصارف آدر همه نقاط برابر نیست . در صحرای پدز نزدیکی شهر خور 

 کشاورزی و دام پروری نیز دارند .

 معماری آب انبارها

حجم مورد نیاز کنده می شدو سپس کف و دیوار و دیواره آن را با مصالح مناسب  ر ابتدا گودالی به عمق وبرای ساختن اب انبا

می ساختندو سقف آن را گنبدی یا مخروطی شکل که از  خارج نمای پلکانی داشت می پوشانیدند.در باالی گنبد یا مخروط 

موارد برای ساخت آب انبار تنها جای  ،بادگیری تعبیعه می شدکه هوا را در داخل آب انبار به جریان می انداخت .در پاره ای

دیوارها را گود برداری می کردند.سپس داخل این فضای خالی را شفته می کردند.آنگاه خاک را برمی داشتند ،کف را شفته 

 (1331188کاری و سقف را بنا می کردند)بی نام،

آب به دیواره ها وارد می ساخت،می بایست ازانواع مصالح مورد استفاده در آب انبارها با توجه به رطوبت زیادو فشاری که حجم 

مرغوب و در برابر رطوبت مقاوم باشد.بنابر این کار ار آجرهای مرغوبی که ))آجر آب انباری ((شهرت داشت استفاده می 

رس کردند.برای چیدن آجرها و روکاربنا از مالتی با ترکیب خاکستر+ماسه+آهک و برای پوشش بنا مالت قیرچارو)گچ+خاک+

+شکرسنگ( و برای پشت دیواره ها کف بنا از شفته آهکی )گل +آهک( استفاده می کردند .عالوه بر آجر،از خشت نیز برای 

:  1111سطوح خارجی دیواره و از سنگ حجاری شده،گاه برای سر در،پاشیرو پله ها استفاده می کردند.)مالزاده و محمدی،:

13 11 ) 

بزرگ از نیروی کار یک گاو نر بهره می جستند .گاو زمین جای آب انبار را شخم می زد و الریها برای ساختن آب انبارهای 

کارگران خاک آن را به کنار می آوردند و با چرخ چاه به باال می فرستادندو چون تا به گودی خواسته شده پایین می رفتند و 

گاوی که خود آرام آرام به ژرفای آب انبار رفته از توان کار کندن به انجام می رسید،گاورا می بایست باال بکشند،باال کشیدن 

کارگران بیرون بود.آن را در درون آب انبار می کشتند تا خونی کرده باشند.دیگر ساده بود که الشه تکه تکه شده گاو را به باال 

ب انبار نجس د مبادا آب آبکشند.خون را هم نمی گذاشتند که درکف آب انبار بماند.آن را تا چکه پسین بیرون می فرستادن

 (311 1118بماند.)جواهری،

 



 

امروزه با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی مردم می شود،شیوه ساخت آب انبار نیز تغییر کرده است.آب انبار را امروزه 

یر آب به حداقل مردم در زیرزمین می سازند تا هم آب روان برآن سوار شود ،هم آلودگی آب به حداقل ممکن برسد و هم تبخ

برسد،ساخت این سازه عمدتا با استفاده از دستگاههای سنگین راهسازی همچون بیل مکانیکی و لودر امکان پذیر شده است 

 .تا مشکالتی که در گذشته در زمینه ساخت آب انبار با آن رو برو بو ده اند به حداقل برسد

 نوع پوشش

ا دارای پوشش شده اند و مجوع پوشش و حوض به آب انبار مصطلح گشته است در فرایند تکامل آب انبارها ، حوض ه گنبد :

(. ساخت پوشش بر روی مخزن کاری مفید در جهت جلوگیری از تبخیر ، آلودگی و گرم شدن آب  111،  1131) کردوانی ، 

ی از آبی که با مشکالت فراوان می باشد . تابش شدید آفتاب از اواسط بهار تا اواخر مهر ماه در الرستان باعث می شود که بخش

ذخیره شده است ، تبخیر و به هدر رود . از طرفی نیز باید این گوهر با ارزش را از آلودگی درو داشت ، بنابراین پوشش نقش 

اساسی دارد. گنبد پوشش اصلی بیشتر آب انبارها در الرستان می باشد ، زیرا قطر زیاد دهانه مخزن ، پوششی در خور چون 

را ایجاب می کند و همچنین پیاده کردن گنبد بر روی قاعده دایره ، ساده و قابل اجراست زیرا نیاز به گوشه سازی و گنبد 

الف (. از جمله آب انبارهای بزرگ شهر الر که دارای پوشش گنبد است  1تبدیل سطح چهار گوش به دایره نمی باشد ) شکل 

 باشد . متر می 18با قطر قائده  3آب انبار سید جعفر 

نوع دیگر از پوشش آب انبارها در الرستان پوشش مخروط می باشد . این نوع پوشش نیز بر روی پالن های مدور  مخروط :

اجرا می شود و تفاوت زیادی با گنبد ندارد و تنها سلیقه و مهارت سازندگان آب انبار در آن دخیل است . خصوصاً در مواردی 

ب (. آب انبار هایی  3ه معینی تجاوز می کند ، پوشش مخروط راحت تر قابل اجراست ) شکل که قطر مخزن آب انبار از انداز

که جدید ساخته می شوند اکثراً پوشش مخروطی دارند . چنانچه پوشش مخروط با ارتفاع زیاد اجرا شود ، در خنکی آب آب 

 متر دارد. 11روطی با ارتفاع تقریبی انبار تأثیر محسوسی دارد. آب انبر بام بلند در شهر قدیم الر که پوشش مخ

پوشش آب انبار از نوع آهنگ برای مخازن با نقشه چهار گوش کشیده مناسب است . این نوع پوشش  آهنگ ) گهواره ای ( :

 ج (. این گونه آب انبار ها در الرستان به برکه دراز 1ساده ترین نوع تاق است و معمواًل به صورت ضربی اجراء می شود ) شکل 

 متر را نام برد . 31×1مشهوراند ، که از آن نمونه می توان برکه چهل گزی الر با ابعاد مخزن 

پوشش کلنبو تاقی مناسب برای آب انبارهای ستون دار است . این پوشش فواصل مربع شکل را می پوشاند و مانند  کلنبو :

د (. آب انبارهایی که با مخازن بعالوه در الرستان  1یک گنبد کوچک است . کلنبو تاقی مقاوم و سریع االجراست ) شکل 

شش کلنبو دارند . پوشش چهار برکه های اول و دوم بگال شهر الر از این ساخته شده اند را چهار برکه می نامند و معموالً پو

 نوع می باشد .

 این نوع پوشش کمتر در آب انبارهای عمومی دیده می شود و بیشتر برای آب انبار های خانگی کاربرد دارد . مسطح :

 شکل مخزن

ب انبار است . ابده ذخیره کردن آب با ساخت و کردن آب و اصلی ترین عنصر در شکل گیری آ انبارمخزن محل  استوانه :

اجرای مخزن تحقق می یابد . در شکل های استوانه ای فشار زیاد آب در تمام سطوح عمودی مخزن آب انبار یا دیوارها مساوی 

ف دیگر نبود است . همچنین دیوارها الیه الیه بر روی هم چیده شده و هیچ نوع شکاف یا بریدگی در آن ها وجود ندارد ، از طر

الف (. نقشه مدور برای مخزن در منطقه  3کنج در شکل های استوانه ای در بهداشت آن تأثیر بیشتری داشده است ) شکل 

 الرستان رواج زیادی دارد .



این نوع مخازن دارای شکلی چهار گوش با دهانه کم بوده تا بتوان آن ها را با تاق آهنگ پوشاند . نقشه چهار گوش  مکعب :

شیده با توجه به سهولت در ساخت پوشش آن ، در میان سازندگانی که امکان اجرای پوشش های تاقی پیچیده را ندارند ک

ب (. اما در شکل های چهار گوش مشکل ترک خوردن یا عدم اجرای صحیح کنج ها وجود دارد . کنج ها  3رواج دارد ) شکل 

 باشد . محل مناسبی برای تجمع جلبک ها و موجودات آبزی می

تعداد کمی از آب انبار ها دارای نقشه مخزن هشت گوش می باشند . شاید این به دلیل اجرای مشکل تر طرح  هشت وجه :

 ج (. 3هشت گوش ، نیاز به دقت در ساخت آن و همچنین روش اجرای پوشش بر روی آن بوده است ) شکل 

نه از آن در الر برداشت شده اند . در این آب انبار ها یک مخزن این طرح از آب انبارها رایج نبوده ، تنها جند نمو مرکب :

د (. در  3استوانه ای شکل در وسط ساخته شده و چهار مخزن چهار گوش کشیده به مخزن مرکزی متصل شده اند ) شکل 

 الر از این نمونه است .منطقه الرستان به این گونه آب انبارها چهاربرکه می گویند .و به عنوان مثال چهار برکه کوی گاله در 

 

 شکل های مختلف مخزن آب انبارها  -3شکل         انواع پوشش برروی مخزن آب انبارها              -1شکل            

 حجم مخزن 

اندازه مخزن آب انبارها به عوامل مختلفی چون سعی و توان مالی بانی آب انبار ، نیاز مردم ، رواج یک شیوه مشخص  حجیم :

(. در عیل جال می توان مجموعه ای از چند عامل فوق را در  3،  1111ساخت و سطح جوزه آبگیر بستگل دارد ) سعدین ، 

انبار های حجیم ، برای رفع نیاز آب احالی یک محل از چند ماه تا چند  ساخت یک آب انبار دید . در شهرها و روستاها آب

متر مکعب ظرفیت دارند ، حجیم در نظر گرفته شده  1111سال ، ساخته شده اند . در این تحقیق آب انبارهایی که بیش از 

 رستان می باشد.متر مکعب حجیم ترین آب انبار در منطقه ال 1811اند . آب انبار گل در گراش با حجم مخزن 

متر مکعب در این دسته قرار می گیرند . در منطقه الرستان ساخت آب انبار  111آب انبارهای با حججم کمتر از  کم حجم :

اختصاص به طبقه تجار و ثروتمندان نداشته ، بلکه فقیرترین افراد جامعه نیز در اندیشه بنای آن بوده اند . به عنوان مثال آب 

متر مکعب را می توان نام برد که مشهور است پیرزنی وصیت می کند ، پس از  31در شهر الر با ظرفیت انبار تخم مرغی 

 (. 13،  1181مرگش از پس اندازی که با فروش مرغ و تخم مرغ فراهم آورده ، آب انبار کوچکی ساخته شود ) هوشمند 

متر مکعب داشته باشند . اکثر آب  1111تا  111آب انبارهایی در این گروه قرار می گیرند که حجمی مابین  متوسط :

انبارهای الرستان که با عملکردهای متفاوتی همچون شهری ، روستایی یا صحرایی ساخته شده لند دارای حجم مخزن متوسط 

 می باشند .

 

 



 

 نحوه دسترسی

ترسی به آب در آب انبار های آب گردآمده در مخزن باید در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد . برای دس پلکان داخلی :

،پلکان داخلی یکی از راهای ساده و سریع برای دسترسی به آب آب انبار می الرستان راه حل های گوناگون دیده می شود

باشد. در مناطق گرم طی کردن مسافتی در زیر زمین و پله های زیاد مناسب حال مردم نبوده به همینه دلیل در طراحی آب 

(،تقریبا در تمام آب انبارهای الرستان پلکان داخلی که 1831، دسترسی سریع را در نظر گرفته اند )معماریان،انبار این مناطق

به آن پاکنه نیز میگویند، وجود دارد، این پله ها امکان سریع عابران را به بستر آب و استفاده از آن بدون هیچ وسیله ای را 

 (.5سترسی به کف مخزن و الیروبی آن نیز مورد استفاده قرارمی گیرند)شکل ممکن می سازد. همچنین این پلکان ها برای د

این منطقه تعداد بازشو یا روزنه روش متداول برداشت آب در الرستان، استفاده دلو وطناب است. در آب انبارهای دلو و طناب:

در نظر گرفته شده است. از این روزنه ها میتوان وارد آب انبار  ب انباردر بخش پایین گنبد و پوشش ها، برای دسترسی به آّ

 3تا  1شد و با انداختن دلوی که به طناب بسته شده با داخل مخزن آب برداشت نمود . در آب انبارهای مدور روزنه ها بین 

 عدد می باشند . 3تا  1عدد و در آب انبارهای چهار گوش بین 

ترسی مصرف کنندگان با گذر از چند پله به قسمت پاشیر در زیر زمین  می رسند . پاشیر در این نوع دس پلکان و پاشیر :

راهی برای دستیابی به آب ، آب انبار و جایگاه قرارگیری شیر برنجی متصل به مخزن و حفره ای که به منظور هرزآب ها و 

(. در الرستان این شیوه دسترسی که به  3) شکل انتقال آن به کانال های زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد ، می باشد 

آن ، دهن شیر نیز می گویند ، رواج زیادی ندارد و همانطور که قبالً گفته شد در مناطق گرم طی کردن مسافتی در زیرزمین و 

ه باقی مانده پله های زیاد مناسب حال مردم نیست . در برداست ها نیز چند مورد پاشیر بیشتر مشاهده نشده که بدون استفاد

و این نشان دهنده عدم استقبال مصرف کنندگان از آن بوده است . همانند آب انبار حاج غالم رضا معتمد دراالر که پاشیر آن 

به حالت متروکه در آمده ، تنها آب انبار برداشت شده که آب برداری از آن به وسیله پاشیر صورت می گیرد ، آب انبار دهن 

 یه الر می باشد .شیر جنب بازار قیصر

  

 .پاشیر و نحوه قرارگیری شیر آب و کانال هرز آب -3شکل                                                .پلکان داخلی – 3شکل        

 

: این روش اخیراً در آب انبارهای شهری خصوصاً شهر الر مرسوم گشته است که با نصب پمپ برقی و لوله  پمپ و مخزن

کشی ، آب را از مخزن آب انبار به درون مخزن گالوانیزه ای که در نزدیکی آب انبار نصب شده است ، انتقال می دهند تا با 

 .شود زدن ظرف به داخل آب آلوده نگردد و برداشت آن آسان تر



 روش آب رسانی

: آب انبارهایی که در اطراف آبادی ها یا بیرون آن ها می باشند ، اهالی دخالت مستقیم در هدایت آب به داخل مستقیم 

مخازن ندارند و نظارت و مراقبت مداوم بر عملکرد آن ها وجود ندارد ، بنابراین سیالب ایجاد شده از آب باران از روزنه هایی که 

بار می شود و پس از پرشدن نیز از روزنه های دیگری خارج می گردد . در اینجا یک ذخیره سازی خود ره خودی وارد آب ان

صورت می گیرد . با توجه به برداشت های انجام شده اکثر آب انبارهایی صحرایی به روش مستقیم از آب پر می شودند . در 

د حوضچه یا گودال های کوچکی می گردد تا گل و الی کمتری با خود به این آب انبارها معموالً آب قبل از ورود به مخزن وار

 (. 3،  1111مخزن حمل کند ) سعدین ، 

در این روش آب را از راه کانال ها و نهرهای خاص که در الرستان به آن ممر می گویند ، پس از تصفیه و دقت  غیر مستقیم :

ال ها را اگر از مناطق مسکونی بگذرند ، مسقف و زیرزمینی می سازند و در نظافت به داخل مخازن هدایت می کنند . این کان

محل ورود آب به داخل آن را پس از آبگیری تا سال آینده و آبگیری مجدد مسدود می نمایند ، تا از ورود آلودگی ها به کانال 

به صورت روباز ساخته شوند ، در (. چنانچه کانال های هدایت کننده  13،  1181و آب انبار جلوگیری گردد ) هوشمند ، 

طول ماه های خشک سال ، در بستر این کانال ها آلودگی های مختلفی جمع می شود . بنابراین سعی می شود از اولین آب 

 رسیده استفاده نشود و پس از این که آب مدتی جاری شد و آلودگی ها را همراه خود برد به آب انبار وارد می شود .

 نوع تهویه 

هدف از تهویه در مخزن آب انبار جلوگیری از ماندگی ، خنک کردن و سالم نگاه داشتن آب در مخزن می باشد . در  ه :روزن

آب انبارهای الرستان که کمتر دارای بادگیر هستند ، روزنه های بدنه گنبد یا محیط مخزن و دریچه های برداشت آب ، عمل 

 تهویه را انجام می دهند .

 1( که در شکل 1113شده ترین عنصر تهویه و خنک کننده در معماری سنتی ایران بادگیر است ) پیرنیا ، شناخته  بادگیر :

نشان داده شده است . اما در هوای گرم و خشک الرستان با توجه به رطوبت کم هوا ، تفاوت دمایی قابل مالحظه ای بین 

ارهای این منطقه به ساخت بادگیر توجهی نشده و دریچه های فضای سایه دار و آفتاب گیر وجود دارد ، بنابراین در آب انب

برداشت آب و روزنه ها نقش تهویه آب انبار را به خوبی ایفا می کنند . تنها آب انبار برداشت شده که دارای بادگیر است ، آب 

که با آشنایی با مناطق مرکزی  انبار حاج غالم رضا معتمد شهر الر است . معمار این آب انبار اصفهانی بوده و به نظر می رسد

    ایران اقدام به این کار کرده باشد.

 

 نحوه عملکرد بادگیر و جریان هوا به داخل آب انبار -1شکل 



 

 وضعیت فعلی :

در منطقه الرستان کمبود شدید منابع آب آشامیدنی و کیفیت نامناسب این منابع ، باعث شده تا مردم سختکوش این  فعال :

ی ، به ساخت و استفاده از آب انبار ها ادامه دهند. آب انبار هایی که هم بمنطقه هم چنان برای مبارزه دشوار خود با کم آّ

ستقیم آب باران را در خود جای می دهند و در ماه های خشک و گرم سال اکنون به یکی از روش های مستقیم یا غیر م

 پذیرای استفاده کنندگان می باشند ، در زمره آب انبارهای فعال قرار می گیرند.

تعدادی از آب انبارها با اینکه در فصول بارش از طریق کانال یا به صورت خود به خودی از آب باران پر می شوند  نیمه فعال :

به دلیل عدم رسیدگی و الی برداری و آلودگی های احتمالی ، آب جمع آوری شده داخل مخزن قابل آشامیدن نمی باشند  اما

. این آب انبارها با مرمت و بازسازی مختصری می توانند فعال شوند و مورد استفاده قرار گیرند . در حال حاضر آب بعضی از 

 ای سبز ، مصرف می شود.این آب انبار ها برای ساختمان سازی و فض

تغییر در بافت شهرها و آبادی ها وایجاد خیابان ها ، کوچه ها و ساختمان های جدید باعث شده تا مسیل ها و  غیر فعال :

کانال های هدایت کننده آب به بعضی آب انبار ها مسدود یا به طور کلی مخروب گردند . خالی ماندن مخزن از آب ، این آب 

یبًا به حالت متروکه درآورده و موجب صدمه دیدن ساختمان آنها شده است . تنها راه فعال نمودن و جلوگیری از انبارها را تقر

 تخریب این آب انبارها بازسازی یا ایجاد کانال های جدید آب رسانی می باشد .

 نوع مصرف آب 

بوده ، بنابراین استفاده از آب باران و مسئله آب شرب در منطقه الرستان سال ها به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح  شرب :

نگهداری آن در آب انبارهای متعدد به عنوان تنها راه حل قابل دسترس مرسوم شده است . از طرف دیگر گرایش ساکنان 

منطقه به استفاده از آب باران به دلیل کیفیت آب و طعم شیرین آن به عنوان عادت دیرین در زندگی استفاده کنندگان 

و نسل ها در میان خانواده ها پایدار مانده است . از این رو آب اکثر آب انبارهای شهری و روستایی فعال ، فقط برای درآمده 

 آشامیدن استفاده می شود .

در بیشتر مناطق صحرایی الرستان به غیر از آب انبارها منابع آب دیگری وجود ندارد . این آب انبارها عالوه  سایر مصارف :

براینکه آبی خنک و گوارا را در اختیار عابران تشنه می گذارند و سایه بانی در مقابل آفتاب سوزان صحرا می باشند ، آب برای 

را نیز تأمین می کنند . این گونه است که به هر نقطه از صحرا که بنگری مصارف دیگری چون شستشو ، احشام و گیاهان 

 گنبدهای سفید آب انبارها خود نمایی می کنند و بنایی ساخته نشده مگر آنکه آب انباری در کنار آن بنا گردیده باشد.

 نما 

ی شده تا به تزئینات آن ، در آب در منطقه الرستان نسبت به نقاط مرکزی ایران به ساخت آب انبار توجه بیشتر ساده :

انبارهای این منطقه خبری زا کاشی کاری و سردرهای پرکار و تزئین نیست . با توجه به این که بخش اصلی و حجیم تر آب 

انبار در زیر زمین قرار می گیرد ، تنها عناصری از آب انبار که خود را روی زمین نشان می دهند ، پوشش مخزن ، روزنه ها و 

رهایی است که به فاصله کمی از بدنه خارجی گنبد قرار گرفته اند . سوی بیرونی این سردرها معموالً متشکل از یک قاب ، سرد

ازدو جرز عمودی و یک تیغه افقی روی آن است و در قسمت کف ورودی یک سنگ عمودی قرار می گیرد . این عناصر نمای 

 ساده آب انبارهای الرستان را تشکیل می دهند .

 

 



 

تعدادی از آب انبارهای الرستان که اغلب در شهرها و روستاها برداشت شده اند دارای نمایی پرکارتر و تزئیناتی خاص  مرکب :

تر می باشند . این آب انبارها شامل تمام یا جزئی از عناصر ، بادگیر ، سردر و اتاقک با حجمی کاماًل جدا و بافاصله از گنبد با 

تویزه ، پاشیر ، کتیبه ساخت و مرمت آب انبار ، گلدسته سنگی مشبک و حجاری شده بر باالی گنبد ، سقف کاربندی طاق و 

ر جهت جغرافیایی است و روبروی می باشند . همانند آب انبار رضاپور در شهر الر که دارای چهار دهانه برداست آب در چها

اتاقک دهانه شمالی منتهی به شمسه می شود و در دو طرف آن  دهانه ، اتاقکی وجود دارد با سقف کاربندی و طاق و تویزه که

 ت این بنا به شماره می روددو سکو برای نشستن دارد . همچنین گلدسته مشبک و حجاری شده از دیگر تزئینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 از نظر اقلیم گرم و خشک منطقه آب انباردر منطقه الرستان 11طالعه موردی م

تعداد  مصالح بکار رفته

 دهنه

جهت 

 شمال

مساحت 

m2 

زاویه 

چرخش 

نسبت به 

 جنوب

دوره 

 تاریخی

 آب انبارنام     فرم پالن

سنگ نیمه 

 تراش،ساروج

 صفویه 0 3/113  1

 

 آقا

سنگ و ساروج در 

مخزن،سنگ وگچ 

درگنبد،نمای 

بیرونی گنبدساروج 

 با اندودکاهگل 

 صفویه 0 3/131  3

 

 آردفروشان

سنگ و ساروج در 

مخزن،شانه های 

گنبداز سیمان و 

گنبد آب انبار 

 کاهگل

به سمت       33   3

 جنوب غرب

 قاجاریه

 

باغ 

 نشاط)پست(

سنگ و ساروج در 

مخزن،و سنگ وگچ 

در سقف و نمای 

بیرونی گنبدوشانه 

 ها سیمانی

  یهقاجار 0 3/138  3

 

 بازارکهنه

سنگ و ساروج در 

مخزن،شانه های 

گنبداز سیمان 

وسردر کتیبه سنگ 

 مرمر

به سمت       33 1/113  3

 جنوب شرقی

 اوز  صفویه

سنگ و 

ساروج،نمای بیرونی 

گنبد،دهانه های 

 برداشت آب گچ

  صفویه 1 3/38  1

 

حاجی محمد 

 اسماعیل

سنگ و ساروج در 

مخزن،بام اندود 

 کاهگل،نما گچ

درجه به 11 3/31  3

 سمت غرب

 یهقاجار

 

 

نصراهلل 

 کوریجان)دراز(



 

 

 ویژگی های ساختمانی و اجرایی آب انبارها

 مصالح ساختمانی

عناصر ساختمانی آب انبار با توجه به عملکرد خاص خود، هر یک ویژگی های ساختمانی منحصر به فردی دارند. ذخیره سازی  سنگ :

حجم انبوهی از آب در داخل مخازن زیر زمینی، ساختمانی را میطلبد که تحمل فشار وارده از سوی حجم آب و رطوبت آن را داشته 

به لحاظ اقتصادی باید در دسترس باشند.سنگ الشه و قلوه سنگ عمدهترین مصالح در ساخت آب انبار  باشد. از سوی دیگر این مصالح

 های الرستان است،که در تمام اجزای ساختمان آّ انبار از جمله،کف، بدنه و گنبد استفاده می شود.

،از هر ربر استقامت بدنه و گنبد آب انبا تا عالوه سنگ بکار رفته در آب انبارها می بایست به نحو مناسبی به هم چسبیده شوند مالت ها:

گیری نمایند. عدم رعایت مالحظات دقیق در امر عایق بندی یا اصطالحا آب بندی مخزن،موجب خواهد شد که ماده گونه نشت جلو

اسی دارند و در ساخت مالت ها در این زمینه نقش اسو مصرف کنندگان آن ایجاد نماید .حیاتی آن نشت کند ومشکالتی را برای مخزن 

مخزن ، دیوار چینی ، شفته ریزی پشت دیوار ، کف سازی ، گنبد و اندود داخلی استفاده می شوند . ترکیبی بنام ساروج که مخلوطی از 

( ، مالت اصلی در ساخت آب انبارهای الرستان است ، همچنین  18،  1113،  دماسه ، خاکستر ، آهک و خاک رس می باشد ) فرشا

ده از کاه گل برای اندد خارجی گنبد و گچ برای اندود داخلی آن نقش اساسی جهت ایجاد سطحی صاف در بدنه و بهداشت آب ایفا استفا

 می نماید . امروزه استفاده از سیمان بجای سایر مالت ها عمومیت یافته است .

 اجرای ساختمان آب انبار

رستان الد و شاید نیمی از وقت ساخت را به خود اختصاص دهد . برای آب انبارهای این بخش از کار نیاز به وقت زیاد دار گود برداری :

که فقط شامل مخزن هستند و پالکان ندارند ، گودبرداری تنها شامل حجم مخزن می شود . این گودبرداری در گذشته بدین گونه بود 

چرخ چاه خاک آن را به سطح زمین انتقال می دادند . پس از که ابتدا سطح زمین را با گاو شخم میزدند ، سپس از چهار سمت با دول و 

 اینکه گودال به حد معینی عمیق می شد ، گاو قوی و نیرومندی که درون آب انبار را شخم می زد ، دیگر از آن خارج نمی گردید ، بلکه 

سنگ و ساروج در 

 مخزن،سقف کاهگل

به سمت       33 131  3

 شمال غربی

 صفویه

 

 پیرغیب

سنگ و ساروج در 

 مخزن،گنبدگچ

 یهقاجار 1 133  1

 

سید بابا 

 3بزرگ

 یهقاجار 1 3/113  3 سنگ و گچ

 

 شیخ خنج



 

 

کشید ،  آن جثه سنگین را از گودال بیرون نآذوقه و آب را در همان جا مصرف می کرد . در آخرین روز کار ، طبیعی بود که نمی توا

 (. 13،  1181بنابراین گاو در همان جا قربانی و گوشت آن را در میان مستمندان توزیع می کردند ) هوشمند ، 

 سفت کاری

سازی مخزن  این مرحله شامل دیوار چینی ، شفته ریزی و اندود داخلی مخزن می شود . آغاز این مرحله از سفت کاری ، با کف مخزن :

همراه است که بیشترین فشار را تحمل می کند ، لذا مستلزم استحکام بیشتر نسبت به سایر بخش ها می باشد . این قسمت کاماًل شفته 

ریزی شده و سنگ های الشه و قلوه سنگ ها ، کار گذاشته می شوند ، سپس روی آن را با اندود ساروج می پوشانند . در گذشته برای 

(. پس از اجرای کف ، ساخت دیوار داخلی و  1133یشتر الیه ای از سرب نیز در کف آب انبار ریخته می شده ) ورجاوند ، استحکام ب

شفته ریزی پشت آن انجام می شود ، که هر دوی آنها دارای اهمیت اجرایی باالیی می باشند ، ریختن شفته از باال به پایین مخزن در 

سی بوده است . مرحله نهایی کار اندود ساروج داخل مخزن می باشد ، ساروج باید تا زمان خشک شدن گذشته به وسیله نوعی قیف کربا

ماله کشی شود در غیر این صورت ترک برداشته و باعث نفوذ آب  می شود ، بنابراین اجرای هم زمان این مرحله از کار با دیوارچینی 

(. امروزه اگرچه بجای ساروج از سیمان و بجای 8مؤثرتر بوده است ) شکل خصوصاً در آب انبارهای بزرگ در افزایش کیفیت ساخت 

نیروی گاو از لودر برای کندن زمین بهره می برند اما در چگونگی ساخت آب انبارها دگرگونی چندانی پدید نیامده است ) جواهری ، 

1118  ،11 .) 

ساخت و اجرای پوشش مخزن است ، این موضوع برای آب پس از اجرای مخزن یکی دیگر از مراحل دشوار ساختمانی ،  پوشش :

ه انبارهایی با دهانه بزرگ صدق می کند که استادان معمار در منطقه الرستان با استفاده از چند طناب و یک وزنه به نام قپو این کار را ب

کز مخزن معلق و طناب ها دو قطر متقاطع خوبی انجام داده اند . وزنه یا قپو به وسیله چهار طناب طوری قرار داده می شد که در مر

قاعده استوانه را تشکیل دهند . یک طناب بلند دیگر با گره هایی در فواصل خاط به قپو وصل می شد که هر گره نشان دهنده بخشی از 

ب و یکنواخت طناب منحنی گنبد در ارتفاقی خاص بود . تنها نکته ای که در اجرا می بایست مورد توجه قرار می گرفت ، کشیدن مناس

(. ضخامت گنبد هرچه به رأس آن نزدیک تر شود ، کاهش می یابد و 3،  1113بود که توسط استاد با تجربه انجام می شد ) سعدین ، 

 گیرد و در نهایت میلک سنگی و حجاری شده آب انبار نصب می شود . میاندود گچ داخل نیز هم زمان با ساخت گنبد انجام 

 

و بدنه مخزن آب انبار:جزییات اجرایی کف  8شکل   

 



 

 

 بحث و نتیجه گیری

از آنچه گفته شد می توان به وضوح متوجه شد که در گذشته ، چرخه آب از سرچشمه تا مصرف کننده ، در زنجیره ای کاماًل 

تا بانیان و مصرف کنندگان ، در منظم و پی در پی تداوم داشته است . تمامی عناصر سازنده این چرخه ، از منبع و مسیر آب 

ارتباطی هماهنگ به آن شکل می داده اند . اما در دوران معاصر ، با تغیراتی که به مرور زمان در زندگی انسان صورت گرفته ، 

این چرخه و نظام هماهنگ از تعادل خارج شده است . با تأسیس شبکه آب لوله کشی ، نیاز به انبار کردن آب از بین رفت و 

س از مدتی آب انبارها متروکه و مخروبه شدند . اما در منطقه الرستان ، کمبود شدید منابع آب ، وجود اعتقادات مذهبی و پ

نگرش خاص مردم منطقه به آب انبار ، عدم پایداری کامل جریان آب لوله کشی و نارضایتی شهروندان از آن ، باعث شده است 

. مردم الرستان هم چنان به مرمت ، ساخت و وقف آب انبار مبادرت می ورزند و آب ، این پدیده مهم مهندسی آب زنده بماند 

این گوهر گرانبها که معموالً حاصل بارش های زمستانه است را در دل آب انبارها جای می دهند . این حرکت خیر خاهانه و 

تمایل مردم به استفاده از آب لوله کش کاماًل خود جوش مردمی درست است در سال های اخیر به دلیل مسائل بهداشتی و 

کم رنگج شده اما بارها به شاکنان این منطقه ثابت کرده که از همه تکنیک ها و روش های موجود مطمئن تر است . به عنوان 

قطع یک ماهه آب از سد سلمان فارسی زندگی صدها خانوار شهرستان خنج را به مخاطره انداخت و  1183مثال در سال 

هزار نفری این شهرستان را با مشکل بی آبی روبرو کرد . مدت یک ماه مردم آب شور هم  33نیمی از جمعیت بیش از 

اگر برکه ها نبودند معلوم نبود چه بر سر  "نداشتند تا حتی امور بهداشتی خود را انجام دهند و به گفته شهروندان این منطقه  

آمده از قبیل عدم استفاده از آب ، آب انبار ها و تغییر کاربری آن ها ، به  بنابراین عالرغم بحث های بوجود "مردم می آمد .

ویژه در منطقه الرستان که تعداد  آب انبارها بسیار زیاد است و امکان تغییر کاربری همه آن ها وجود ندارد ، اقتصادی ترین و 

این بنای گره خورده با تاریخ و  بون آن از تخریبهترین تصمیم حفظ کاربری ذاتی آب انبار ها است . چون با نگهداری آب در

فرهنگ الرستان جلوگیری می شود و از طرف دیگر به بقای حیات منطقه با حفظ این منابع آب کمک می کنیم . بنابراین از 

 تجربه دیروز خالق آینده ای زیبا برای خود و نسل آینده خواهیم شد .
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