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چکیده
شهر	سرایان	از	جمله	شهرهای	کویری	ایران	است	که	همیشه	در	تنگنای	تهیه،	حفظ	
و	توزیع	آب	بوده	و	ارزش	آب	در	آن	بیش	از	هر	جای	دیگر	احساس	می	شود؛	به	همین	
دلیل	برای	رفع	این	کمبود،	آب	انبارهایی	در	سطح	شهر	ساخته	شده	تا	نیاز	ساکنین	را	
برطرف	کند.	در	این	پژوهش،	شش	آب	انبار	باقی	مانده	در	محالت	بافت	قدیم	شهر	سرایان	
مورد	مطالعه	قرار	می	گیرد.	پژوهش	حاضر	براساس	روش	توصیفی	و	تحلیلی،	به	معرفی	
عناصر	معماری	بناها	و	تحلیل	آن	از	جنبه	های	مختلف	پرداخته	است	و	مواد	و	یافته	های	
آن،	بخشی	از	طریق	مطالعه	منابع	کتابخانه	ای	و	بخش	دیگر	به	صورت	میدانی	انجام	شده	
است.	تاکنون	در	مورد	آب	انبارهای	شهر	سرایان	مطالعه	جامعی	انجام	نگرفته	و	آن	چه	
صورت	گرفته،	بیشتر	جنبه	توصیفی	داشته	است.	اهمیتی	که	این	بناها	در	زندگی	مردم	
از	گذشته	تا	به	امروز	داشته	است؛	نگارنده	را	بر	این	داشت	که	این	آب	انبارها	را	به	صورت	
اختصاصی	مورد	مطالعه	قرار	دهد	و	پرسش	اساسی	تحقیق	حاضر	این	است	که	آیا	تنوعی	

در	عناصر	معماری	آب	انبارها	دیده	می	شود؟
در	بررسی	آب	انبار	مورد	مطالعه	شاید	این	طور	به	نظر	می	رسد	که	در	عناصر	اصلی	آب	انبارها	
تنوعی	دیده	نمی	شود؛	در	حالی	که	با	بررسی	پلکان،	سردر	ورودی،	پاشیر	و	مخزن	می	توان	
تنوع	در	نقشه	و	عناصر	آن	مشاهده	کرد.	هم	چنین	در	پوشش	فضاها	بویژه	سردر	بنا،	چون	
بخش	اعظم	این	آب	انبارها	در	زیر	زمین	است	و	هنرمند	نمی	تواند	در	همه	فضاها	تزئین	
کاری	انجام	دهد،	اوج	هنرنمایی	خود	را	در	سر	در	بنا	انجام	داده	و	از	این	بین	بناهایی	که	
در	مرکز	بافت	و	محالت	اعیان	نشین	هستند،	نسبت	به	بقیه	بناها	دارای	تزئینات	بیشتری	
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هستند.	این	بناها	از	لحاظ	معماری	چه	در	پوشش	سردر	و	چه	پلکان	یا	مخزن	طوری	
ساخته	شده	اند	که	شرایط	اقلیمی	کمترین	تأثیر	را	در	بناها	داشته	باشد.

واژگان	کلیدی:	سرایان،	آب	انبار،	معماری،	صفویه

مقدمه
شرایط	اقلیمی	خشک	و	نیمه	خشک	بخش	عمده	ای	از	ایران،	تأثیر	ژرف	و	بنیادی	در	
ایران،	به	جزء	 خلق	پدیده	های	گوناگون	این	سرزمین	گذاشته	است.	ریزش	آسمانی	در	
ناحیه	شمالی	و	سواحل	دریای	مازندان،	در	بقیه	نواحی	بسیار	کم	است.	به	همین	دلیل	
از	دیرباز	در	بیشتر	دشت	های	وسیع	ایران،	برای	دسترسی	به	آب	تالش	چشم	گیری	صورت	
گرفته	است	)کیانی،	1387:	223(.	آب	در	فرهنگ	این	مردم	همیشه	مورد	احترام	بوده	است.	
در	آیین	زردتشت،	پاک	نگاه	داشتن	آب	از	پلیدی	ها	یکی	از	ارکان	دین	به	شمار	می	رفته	است	

)رضی،	1363:	382(.	
بناهای	 از	 به	عنوان	یکی	 و	 به	شمار	می	آورند	 ایران	 زاذبومی	 بناهای	 از	 را	یکی	 آب	انبار	
برخودار	است	 ایران	زمین	 فراوانی	در	فرهنگ	و	تمدن	 از	منزلت	و	جایگاه	 عام	المنفعه	
ایران	و	در	شهرهاي	این	سرزمین،	به	 در	سراسر	راه	هاي	 )نورآقایی،	1391:	3(.	تقریباً	
تعداد	بسیار	دیده	مي	شود	و	برخي	از	آنها	که	در	شهرهاي	خشک	و	کم	آب	ساخته	شده،	
خود	اثري	بسیار	زیبا	و	از	لحاظ	معماري	شایان	توجه	است	)پیرنیا،	1392:	213(.انبارهای	
ذخیره	آب	در	آغاز	گودال	هایی	بود	که	خود	به	خود	از	آب	باران	و	سیالب	ها	پر	می	شد.	
به	تدریج	بشر	خود	به	انبار	کردن	آب	در	این	گودال	ها	پرداخت	و	سرانجام	به	ایجاد	آب	
انبارهایی،	در	جاهای	مورد	نیاز	خویش	پرداخت	)عابدینی،	سعیدی	و	عالم	زاده،	1369:	
30(.	قدیمی	ترین	آثار	به	جای	مانده	از	آب	انبار	طبق	منابع،	آب	انبار	شهر	اور	)در	نزدیکی	
بصره(	است	که	2150	ق.م.	به	دستور	پادشاه	اور	بر	سکوی	زیگورات	این	شهر	ساخته	
شده	است	)فرخ	یار،	1386:	34(.	قدیمی	ترین	اثر	مکشوفه	در	این	ارتباط	در	ایران،	مخزن	
آب	شهر	دوراونتاش	عیالمی	در	نزدیکی	معبد	چغازنبیل	است	که	قدمت	آن	به	قرن	13	
ق.م.	بر	می	گردد	)مالء	زاده	و	محمدی،	1379:	13(.	از	دوران	حکومت	هخامنشیان	نیز	
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بقایای	آب	انبار	و	آبراه	های	متعدد	در	تخت	جمشید	وجود	دارد	)جوادی،	1363:	319(.	از	
دوران	ساسانی،	در	ناحیه	ی	جنوب	و	جزایر	خلیج	فارس	نیز	منبع	هایی	به	جا	مانده	است	
)کیانی،	1387:	231(.	در	دوران	حکومت	اسالمي	تأکید	بر	مسائل	مربوط	به	بهداشت	
و	طهارت	باعث	گردید	که	ساختن	مخازن	آب	)حوض،	آب	انبار،	خزینه	حمام	ها(	بیش	
از	پیش	متداول	گردد	و	با	تکامل	و	توسعه	ی	کشاورزي	و	تجارت	در	این	دوران،	ساختن	
آب	انبارها	در	روستاها	و	در	مسیر	جاده	هاي	کاروان	رو	گسترش	یابد	)عابدینی،	سعیدی	
و	عالم	زاده،	1369:	31(.	هنوز	آب	انبارهایي	از	قرن	ششم	و	هفتم	هجري	به	جاي	مانده	
است.	هنر	آب	انبار	سازی	در	دوره	اسالمی	)خصوصاً	قرن	دهم	تا	سیزدهم(	به	اوج	خود	
رسید	)جوادی:	1363،	319(.	آب	انبارها	از	عناصر	تشکیل	دهنده	ی	بافت	های	تاریخی	
هستند.	معماری	آب	انبارها	با	گنبد	نه	تنها	سمبل	آب	بلکه	سمبل	شهر	و	آبادی	نیز	است	و	
به	دلیل	نقش	مهمی	که	آب	در	زندگی	روزمره	ی	مردم	داشت	به	صورت	کانونی	زنده	برای	
محالت	درآمده	و	بناهای	مهم	شهر	از	قبیل	مسجد،	بازار	و...	در	اطراف	آن	شکل	گرفتند	

)علم	الهدی،	1382:	89(.
سرایان	از	جمله	شهرهایی	است	که	در	حاشیه	کویر	مرکزی	ایران	واقع	شده	و	دارای	
بناهای	 که	 آمده	 به	وجود	 منطقه	 اقلیم	 شرایط	 با	 متناسب	 و	 ارزشمند	 تاریخی	 بافت	
داده	 در	خود	جای	 را	 	... و	 بازار	 کاروانسرا،	حمام،	 جامع،	 از	جمله،	مسجد	 ارزشمندی	
است.	این	شهر	در	استان	خراسان	جنوبی	و	شمال	آن	قرار	دارد	که	به	دلیل	ویژگی	های	
اقلیمی	ارزش	آب	بیش	از	هر	جای	دیگر	در	آن	احساس	می	شود	و	در	فصل	های	گرم	سال،	
مردم	آن	جهت	تهیه	آب	در	تنگنا	بوده،	به	همین	دلیل	در	مجموعه	بافت	قدیم	شهر	و	
در	محالت	مختلف	آن،	آب	انبارهایی	ساخته	شده	که	براساس	بررسی	های	میدانی	انجام	
گرفته	توسط	نگارنده،	اکثر	آن	ها	بر	اثر	توسعه	شهر	و	خیابان	کشی	تخریب	گردیده	است	
و	امروزه	فقط	شش	آب	انبار	باقی	مانده	است.	آب	انبارهای	موجود	در	شهر	سرایان	جزء	
آب	انبارهای	عمومی	و	مربوط	به	دوره	صفوی	است.	پژوهش	های	انجام	شده	گذشته	در	
مورد	آب	انبارهای	شهر	سرایان	بیشتر	جنبه	ی	توصیفی	داشته	و	همین	طور	به	تحلیل	

به	 آب	انبارها	 بر	معرفی	 است	که	عالوه	 آن	 بر	 و	سعی	 نشده	 اشاره	 آن	 عناصر	 معماری	
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بناها،	 این	 تاریخ	گذاری	آب	انبارها	کتیبه	دار،	پوشش	و	تزئینات	 صورت	جداگانه،	اصالح	
منابع	تأمین	آن	و	زمان	آبدهی،	مصالح	مورد	استفاده	با	توجه	به	اقلیم	منطقه	و	در	نهایت	

تحلیل	معماری	آب	انبارها	از	جنبه	های	مختلف	پرداخته	شود.

پیشینه ی پژوهش
کتاب	 به	 می	توان	 پرداخته	 سرایان	 آب	انبارهای	شهر	 به	 آن	 در	 که	 تألیفاتی	 از	جمله	
سرایان	زمرد	کویر	)حقدادی،	1390(	و	معماری	بافت	قدیم	شهر	سرایان	با	تکیه	بر	اقلیم	
گرم	و	خشک	منطقه	)محمودی	نسب،	1393(	اشاره	کرد.	هم	چنین	در	مورد	بعضی	از	
از	جمله	گزارش	ثبتی	آب	انبار	فاضل	خانی	)طغرایی،	1381(	توسط	سازمان	 آب	انبارها	

میراث	فرهنگی	خراسان	تهیه	شده	است.

1- جغرافیایی شهرستان سرایان
خراسان	 استان	 شمال	 در	 مربع،	 کیلومتر	 	9342 مساحت	 با	 سرایان	 شهرستان	
شهر	 	.)164 	:1390 )حقدادی،	 است	 سرایان	 شهر	 آن	 مرکز	 و	 واقع	 	)1 جنوبی)نقشه	
سرایان،	مرکز	شهرستان	سرایان،	در	58	درجه	و	31	دقیقه	طول	شرقی	و	33	درجه	
و51	دقیقه	عرض	شمالی	قرار	دارد.	ارتفاع	آن	از	سطح	دریا	در	دشت	1430	و	در	مناطق	
کوهپایه	ای	تقریباً	2500	متر	است	)بی	نا،	1389(.	این	شهرستان	به	علت	واقع	شدن	در	
کویر	لوت	و	مرکزی	از	یک	طرف	و	منتهی	شدن	به	کوهستان	از	طرف	دیگر،	دارای	دو	
نوع	آب	و	هوا	است.	قسمت	جنوبی	کویری	و	دشت،	دارای	آب	و	هوای	گرم	و	خشک	و	
قسمت	شمالی	که	کوهستانی	بوده،	دارای	آب	و	هوای	معتدل	است	)بیابانی،	1376:	17(.	
کاهش	میزان	بارندگی	و	هم	چنین	ضریب	خشکی	باالی	این	منطقه،	نمایانگر	آب	و	هوای	

صحرایی	و	خشک	و	بیابانی	است	)جلیلی	پروانه،	1387:	69(.	
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2- معرفی آب انبارها شهر سرایان
در	ذیل	به	معرفی	و	توصیف	شش	آب	انبار	بافت	قدیم	شهر	سرایان	می	پردازیم:

2-1-آب	انبار فاضل خانی
آب	انبار	فاضل	خانی	درون	یک	مجموعه	ی	تاریخی	و	ارزشمند	جای	گرفته	که	پایه	و	اساس	
شکل	گیری	آن،	مسجد	جامع،	بازار،	کاروانسرا	و	حمام	بوده	است.	این	آب	انبار	قدیمی	در	
خیابان	کوثر	و	در	مجاور	میدان	کوثر	در	مجموعه	ی	تاریخی	این	شهر	واقع	شده	است.	بنا	
در	راستای	شمالی-	جنوبی	ساخته	شده	است	و	جزء	بزرگترین	و	زیباترین	آب	انبارها	عصر	
صفویه	در	بافت	شهر	سرایان	است	)شکل	1(.	عناصر	معماري	بنا	شامل	سردر	ورودي،	
پلکان،	پاشیر	و	مخزن	است.	تمامی	آب	انبارها	در	بافت	سرایان	این	عناصر	معماری	را	دارد	

ولی	چون	آب	انبار	فاضل	خانی	نسبت	به	بقیه	بزرگتر	و	سالم	تر	است،	این	ویژگی	ها	را	به	
صورت	کامل	تر	توضیح	می	دهیم.	سردر	به	عنوان	چشم	گیرترین	قسمت	آب	انبار،	صحنه	
هنر	نمایی	معماران	و	هنرمندان	شده	است،	در	ورودی	آب	انبار،	ایوان	بزرگی	ساخته	شده	
)تصویر	1(	که	در	عین	سادگی،	سردری	پرکار	دارد،	این	سردر	با	طاق	جناغي	پوشیده	
و	دو	پایه	به	قطر	60	سانتیمتر	و	ابعادی	در	حدود	60×1/58	سانتیمتر	با	ارتفاع	3/65	
سانتیمتر	دارد.	به	منظور	جلوگیری	از	رانش	سردر	و	شکستن	طاق	آن،	دو	طاق	هاللی	
در	دو	طرف	سردر	احداث	شده	است	که	از	جنوب	به	حمام	و	از	شمال	به	کاروانسرای	شاه	
عباسی	مجموعه	ی	تاریخی	مذکور	متصل	می	شود.	در	داخل	ایوان	دو	سکوی	نشیمن	گاه	
برای	استراحت	تعبیه	شده	است.	نمای	باالی	پوشش	ورودی	با	آجرکاری	به	صورت	خفته	
و	راسته	تزئین	یافته	و	درون	ایوان	نیز	دارای	تزئینات	کتیبه	نگاری،	رسمي	بندي	گچی،	
شمسه	بندی	و	تزئینات	آجرکاری	به	صورت	خفته	راسته	)در	داخل	ایوان	و	زیر	طاق	سردر	

ورودي(	است	)تصویر	3(.
بر	پیشانی	سردر	ورودی	بنا،	کتیبه	ای	به	خط	نستعلیق	و	بر	روی	سنگ	مرمر	سفید	
وجود	دارد	که	بیانگر	نام	بانی	و	زمان	ساخت	آن	است	)تصویر	2(.	متن	این	کتیبه	به	شرح	
زیر	است:	بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم	اما	بعد	حمد	اهلل	بنیتها	قربه	الی	اهلل	تعالی	و	خالصا	
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المحقق	 الکامل	 الکبیر	و	 الفاضل	 اطاعه	الشاره	اخی	 التونی	 امیر	 لمرضاته	عند	اهلل،	مال	
التحریر	عالء	الملک	المخاطب	بفاضلخان	تقب	اهلل	تعالی	عنه	و	الشرکه	فی	اخی	دعواتی	

رب	اغفرلی	و	الخی	فی	رحمتک	انت	ارحم	الراحمین.
این	برکه	که	می	دهد	ز	تسنیم	سروش/	زمزم	شده	از	رشک	زاللش	مدهوش

تاریخ	بناش	زخرد	جستم	دوش/	بر	یاد	حسین	بن	علی	آب	بنوش
چون	گشت	پدید	بی	گفت	و	شنید/	از	غیب	رسید	گو	لعن	یزید	)طغرایی،	1381:	1(.

موالنا	محمد	زمان	المتخلص	بیزدی	این	رباعی	را	در	تاریخ	حوض	در	سلک	نظم	کشیده	
کمک	 به	 و	 التونی	 مال	 بوسیله	ی	 مذکور	 آب	انبار	 می	رسد	 به	نظر	 چنین	 بنابراین	 است.	
برادرش	فاضلخان	تونی	که	یکی	از	فضالی	دوره	تیموری	به	شمار	می	رفته	ساخته	شده	
است	)همان:	2(.	سال	ساخت	بنا	را	با	توجه	به	مصرع	چهارم	می	توان	استخراج	کرد.	اگر	
عبارت	»بر	یاد	حسین	بن	علی	آب	بنوش«	را	براساس	حروف	ابجد	محاسبه	نماییم،	سال	
868	ق.	استخراج	می	شود.	تاریخ	بنا	در	پرونده	ثبتی	به	سال	1078	ق.	و	براساس	حروف	
ابجد	در	مصرع	آخر	»گو	لعن	یزید«	ثبت	شده	است.	در	حالی	که	این	مصرع	براساس	
حروف	ابجد	سال	207	ق.	را	نشان	می	دهد.	در	نتیجه،	تاریخ	ساخت	آب	انبار	همان	طور	

که	ذکر	شد	سال	868	ق.	و	هم	زمان	با	حکومت	شاه	ابوسعید	در	دوره	تیموری	است.
این	آب	انبار	دارای	32	پله	است	)تصویر	4(	پوشش	پلکان	با	طاق	جناغی	به	شیوه	ضربی	
اجرا	شده	و	طول،	عرض	و	ارتفاع	در	سراسر	مسیر	پله	یکسان	است.	در	ساخت	پله	ها	
از	آجر	به	صورت	راسته	چین1	استفاده	شده	است.	پس	از	پلکان	فضاي	پاشیر	و	مخزن	
استوانه	اي	شکل	بنا	قرار	دارد.	کف	فضای	پاشیر	با	آجرهایی	با	ابعاد	25×25	سانتیمتر	
پوشیده	شده	است	و	در	قسمت	مرکز	فضای	پاشیر،	حفره	ای	تعبیه	شده	که	به	درون	چاه	
راه	پیدا	می	کند	تا	آب	اضافی	خارج	شده	از	مخزن	در	هنگام	برداشت	آب،	وارد	این	چاه	
شود.	در	سمت	شمالی	و	جنوبی	پاشیر،	سکویی	برای	استراحت	مراجعین	ساخته	شده	
است.	این	فضا	دارای	پوشش	چهارترک2	بوده	و	در	مرکز	آن	روزنه	ای	به	منظور	تأمین	نور	
و	تهویه	فضای	پاشیر	تعبیه	شده	است.	فضای	پاشیر	فاقد	تزئینات	خاصی	است،	فقط	در	

1.	در	این	نوع	آجرکاری	در	نمای	روبه	رو	پلکان	از	آجر	به	صورت	عمودی	استفاده	می	شود.
2.	نوعی	پوشش	که	از	تقاطع	دو	تاق	آهنگ	به	وجود	می	آید	)پیرنیا،	1387:	353(.
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چهار	طرف	فضا،	طاق	نماهایی	با	قوس	جناغی	کار	شده	است.
قسمت	اصلی	آب	انبار،	مخزن	آب	آن	است	که	به	آن	خزینه	و	خزانه	هم	می	گویند.	به	دلیل	
این	که	به	شکل	تنوره	ساخته	می	شد	به	آن	تنوره	نیز	می	گفتند.	یعنی	به	شکل	استوانه	ای	
که	ارتفاع	آن	نسبت	به	سطحش	خیلی	زیاد	است.	این	نوع	آب	انبار	دارای	گنبد	است،	
نسبت	قطر	قاعده	به	ارتفاع	کم	است	و	در	مقابل،	مساحت	این	آب	انبار	زیاد	و	ارتفاع	شان	
کم	است	)عمرانی	پور،	1384:	184(.	منبع	آب	انبار	در	زمین	از	دو	جهت	اساسی	مورد	
توجه	بوده	است:	نخست	آن	که	به	کمک	توده	های	خاک	فشرده	پیرامون	منبع	به	میزان	
بسیار	زیاد	بر	قدرت	متفاوت	دیوارها	افزوده	گردد	و	دیگری	آن	که	به	کمک	عایق	طبیعی	
خاک	دور	منبع،	از	میزان	نفوذ	گرما	در	هنگام	تابستان	و	گرم	شدن	آب	جلوگیری	به	
عمل	آید	)ورجاوند،	1367:	158(.	هم	چنین	وقتی	مخزن	آب	انبار	پایین	تر	از	سطح	زمین	
باشد،	آب	نهر	و	قنات	را	به	راحتی	می	توان	به	روی	آن	سوار	نمود	)قبادیان،	1390:	307(.	
است	 بوده	 اجرایی	 بخش	 مشکل	ترین	 وسیع	 دهانه	های	 به	دلیل	 آب	انبار	 مخزن	 پوشش	

)معماریان،	1372:	28(.
مخزن	این	آب	انبار	به	شکل	استوانه	ای	به	قطر	550	سانتیمتر	و	ارتفاع	750	سانتیمتر	است.	
پوشش	روی	مخزن	نیز	گنبد	آجری	بزرگی	با	ارتفاع	280	سانتیمتر	است.	در	چهارگوشه	
بدنه	نزدیک	به	گنبد،	چهار	دریچه	به	ابعاد	100×	65	سانتیمتر	تعبیه	شده	که	برای	ورود	
و	خروج	آب	ایجاد	شده	است.	مخزن	از	آجر	و	مالط	گل	و	آهک	ساخته	شده	است.	پوشش	
داخل	آن	نیز	اندودی	از	ساروج	است	و	ظرفیت	آن	350	متر	مکعب	و	مصرف	ساالنه	یک	سال	
را	تأمین	می	کرد	)طغرایی،	1381:	3(.	پوشش	مخزن	آب	انبار	به	صورت	مخروطی	ساخته	

شده	است	)تصویر	5	و	6(.

2-2-آب	انبار باال
آب	انبار	باال	مربوط	به	دوره	صفوی	و	در	محله	ی	تنبی	قرار	دارد	و	امروزه	در	خیابان	امام	
خمینی،	کوچه	امام	خمینی	6	واقع	شده	است.	جهت	ساخت	بنا	در	امتداد	شرقی	و	غربی	
بوده	و	ورود	به	آب	انبار	از	جهت	جنوب	بنا	میسر	می	شود.	سردر	ورودی	آب	انبار	سه	پله	
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پایین	تر	از	کوچه	و	با	طاق	جناغی	پوشیده	شده	است،	قسمت	باالیی	سردر	ورودی،	یک	
طاق	نمای	مستطیل	شکل	وجود	دارد	که	داخل	آن	کتیبه	ای	سنگی	به	رنگ	سبز	تیره	و	
به	خط	نستعلیق،	اشعار	و	سال	ساخت	بنا	نوشته	شده	است.	متن	کتیبه	که	قسمت	هایی	
از	آن	ناخوانا	بوده	به	این	شرح	است:	این	بنا	در	زمان	شاه	سلیمان	بنا	]ناخوانا[/	حاجی	
محمد	آن	که	بود	از	]ناخوانا[/	این	برکه	را	که	از	راه	خدا	وقف	کرد/	شاید	در	کار	او	بگشاید	
خدا]ناخوانا[/	آبش	لطیف	]ناخوانا[/	از	سلسبیل	]ناخوانا[/	تاریخ	این	بنا	]ناخوانا[/	تشنه	

لب	کربال	]ناخوانا[.	
هر	چند	قسمت	هایی	از	متن	کتیبه	ناخوانا	است	ولی	آن	چه	مشخص	است	نشان	می	دهد	
این	بنا	در	زمان	شاه	سلیمان	صفوی	)1105-1077	ق.(	و	توسط	شخصی	به	نام	حاجی	
محمد	بنا	شده	است.	قسمت	پایین	این	قاب	و	کتیبه،	با	آجرکاری	به	صورت	خفته	راسته	
به	صورت	 آجرکاری	 با	 دیواری	 بقایای	 آب	انبار،	 ورودی	 راست	 است.	سمت	 شده	 تزئین	
خفته	و	راسته	تزئین	شده	است	که	احتماالً	در	گذشته	این	آب	انبار	دارای	سردر	ورودی	
بوده	که	بعد	از	خیابان	کشی	تخریب	گردیده	است	)تصویر7(.	از	ورودی	آب	انبار	تا	رسیدن	
به	پاشیر	باید	23	پله	طی	کرد.	در	پله	سیزدهم	پاگردی	برای	استراحت	مراجعینی	که	آب	
از	آب	انبار	بر	می	دارند	تعبیه	شده	است.	در	ساخت	پله	ها	از	آجر	به	صورت	راسته	چین	و	در	
پوشش	پله	ها	از	قوس	جناغی	با	آجر	25×25	سانتیمتر	به	صورت	ضربی	با	مالت	خاک	و	
گچ	استفاده	شده	است	)تصویر	9(.	این	پلکان	مستقیماً	در	راستای	پاشیر	قرار	دارد.	بعد	
از	پلکان،	فضای	پاشیر	و	دو	سکو	در	سمت	راست	و	چپ	پاشیر	تعبیه	شده	است.	فضای	
این	فضا	دارای	پوشش	 یافته	است.	 تزئین	 با	طاق	نماهای	جناغی	 از	چهار	طرف	 پاشیر	
عرقچین	بوده	)تصویر	8(	و	در	مرکز	آن	روزنه	ای	به	منظور	تأمین	نور	و	تهویه	فضای	پاشیر	
تعبیه	که	امروزه	مسدود	شده	و	کف	پاشیر	با	آجر	به	ابعاد	25×25	سانتیمتر	آجرفرش	شده	
است.	مخزن	آب	انبار	به	صورت	استوانه	ای	بوده	و	پوشش	آن	به	صورت	مخروطی	ساخته	شده	

)تصویر10(	و	هر	چه	باالتر	می	آید	فضای	پوشش	و	دور	گنبد	کمتر	می	شود.	تاکنون	هیچ	
گونه	اقدامات	مرمتی	از	سوی	نمایندگی	میراث	فرهنگی	شهرستان	سرایان	در	این	آب	

انبار	انجام	نشده	و	به	همین	دلیل	کمتر	دخل	و	تصرفی	در	آن	صورت	گرفته	است.
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انبار حاج عبدالرسول 2-3-آب	
آب	انبار	حاج	عبدالرسول	در	محدوده	بافت	قدیم	شهر	سرایان	و	در	محله	ی	تنبی	واقع	و	
مربوط	به	دوره	صفوی	است.	امروزه	این	آب	انبار	در	خیابان	امام	خمینی	و	در	کوچه	ی	امام	
خمینی	14	قرار	دارد.	بنا	در	راستای	شمالی	-	جنوبی	ساخته	شده	است	)تصویر	11(	
و	ورودی	بنا	از	سمت	غرب	میسر	می	شود.	در	وضعیت	موجود	شامل	پلکان	ارتباطي	از	
سردر	به	پاشیر،	مخزن	و	پوشش	مخزن	است.	بنا	در	ابتدا	داراي	سردر	ورودي	بوده	که	
تخریب	شده	واثري	از	آن	باقي	نمانده	است.	ورود	به	آب	انبار	با	یک	انحنای	مالیم	به	سمت	
راست	در	راستای	پاشیر	قرار	دارد.	تا	رسیدن	به	پاشیر	32	پله	تعبیه	شده	است.	پوشش	
راه	پله	در	دوران	معاصر	با	اندود	سیمان	مرمت	شده	که	قسمتی	از	آن	نیز	فرو	ریخته	است	
)تصویر	12(.	برای	ساخت	پوشش	سقف	راه	پله	ها	از	طاق	جناغی	و	با	روش	ضربی	استفاده	
شده	است.	بعد	از	پلکان	فضای	پاشیر	قرار	دارد.	فضای	پاشیر	فاقد	تزئینات	است،	فقط	با	
طاق	نماهایی	با	قوس	جناغی	در	چهار	طرف	تزئین	شده	است.	پاشیر	با	پوشش	چهار	ترک	
برروی	چهار	قوس	ساخته	شده	است.	در	مرکز	گنبد	پاشیر	نورگیري	به	قطر	60	سانتیمتر	
تعبیه	شده	که	عالوه	بر	تأمین	نور،	کار	تهویه	هوا	و	ایجاد	جریان	هوا	در	فضاي	پاشیر	را	
نیز	ممکن	مي	ساخته	است.	فضای	مخزن	آب	انبار	با	پالن	دایره	و	به	صورت	استوانه	ای	در	
با	آجر	به	صورت	گردچین	اجرا	 داخل	زمین	قرار	دارد،	پوشش	فضاي	مخزن	گنبدي	و	
شده	و	به	شکل	مخروطی	ساخته	شده	است.	برای	آب	گیری	مخزن	آب	انبار	در	قسمت	
شمالی	دریچه	ای	با	طاق	هاللی	تعبیه	شده	تا	آب	وارد	مخزن	شود	و	در	قسمت	غربی	
مخزن	نیز	خروجی	تعبیه	شده	تا	آب	اضافی	از	مخزن	خارج	گردد.	این	دریچه	ها	عالوه	
بر	این	که	برای	آب	گیری	استفاده	می	شده،	کار	تهویه	و	خنک	کردن	آب	داخل	مخزن	را	

نیز	میسر	می	کرده	است.

انبار حسینیه 2-4-آب	
آب	انبار	حسینیه	به	دوره	صفوی	تعلق	دارد	و	در	گذشته	در	محله	ی	تنبی	واقع	بوده	است،	
امروزه	دسترسی	به	این	آب	انبار	از	خیابان	جانباز	میسر	می	شود.	آب	انبار	شامل	سردر	ورودي	
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با	طاق	جناغي،	تزئینات	کاربندي	آجري،	پلکان	پاشیر	و	مخزن	است.	ویژگي	خاص	این	بنا	
این	است	که	بر	خالف	سایر	آب	انبارها	که	پلکان	در	خط	مستقیم	قرار	دارد،	در	این	آب	انبار	
پلکان	نسبت	به	سردر	ورودي	و	پاشیر	در	زاویه	90	درجه	قرار	گرفته	است	)تصویر	13(.	
جهت	ساخت	بنا	در	راستای	شمالی-	جنوبی	بوده	و	ورودی	آب	انبار	از	سمت	شمال	میسر	
است.	ایوان	ورودی	آب	انبار	با	طاق	جناغی	پوشیده	شده	است.	درون	ایوان	با	طاق	نماهایی	
با	قوس	جناغی	)ضلع	جنوبی(،	آجرکاری	به	صورت	خفته	و	راسته	با	اشکال	هندسی	و	قرنیز	
گچی	تزئین	یافته	است.	در	ضلع	جنوبی	فضای	داخلی	ایوان	قابی	با	ابعاد	25	×	35	سانتیمتر	
وجود	دارد	که	احتماالً	بنا	کتیبه	ای	نیز	داشته	که	امروزه	وجود	ندارد.	زیر	گنبد	ایوان	ورودی	
نیز	دارای	تزئینات	کاربندی	و	آجرکاری	به	صورت	خفته	و	راسته	)تصویر	14(	پوشش	آن	
به	صورت	عرقچین1	است.	فضای	داخل	ایوان	ورودی	دو	پله	پایین	تر	از	خیابان	جانباز	بوده	
و	آجر	فرش	است.	دسترسی	به	پاشیر	با	یک	زاویه	90	درجه	و	طی	کردن	30	پله	امکان	

می	یابد.	پوشش	سقف	پلکان	با	قوس	جناغی	و	ضربی	ایجاد	شده	و	قسمتی	از	پوشش	راه	
پله	دارای	اندود	سیمان	است	که	در	دوران	معاصر	توسط	خیرین	مرمت	شده	است.	بعد	از	
طی	کردن	پلکان،	فضای	پاشیر	قرار	دارد.	در	این	قسمت،	سکوهایی	برای	استراحت	تعبیه	
شده	و	در	چهار	طرف	آن	طاق	نماهایی	با	قوس	جناغی	به	کار	رفته	است.	پاشیر	با	پوشش	
عرقچین	ساخته	شده	که	بر	روي	چهار	قوس	جناغي	قرار	گرفته	است.	در	مرکز	گنبد	پاشیر	
نورگیري	تعبیه	شده	که	عالوه	بر	تأمین	نور،	کار	تهویه	هوا	و	ایجاد	جریان	هوا	در	فضاي	
پاشیر	را	نیز	ممکن	مي	ساخته	است.	در	قسمت	مرکز	فضای	پاشیر	حفره	ای	ایجاد	شده	که	
به	درون	چاه	راه	پیدا	می	کند	تا	آب	اضافی	خارج	شده	از	مخزن	در	هنگام	برداشت	آب	وارد	
این	چاه	شود.	مخزن	آب	انبار	به	صورت	استوانه	ای	و	دارای	پوشش	مخروطی	است	)تصویر	

1.	پوشش	عرقچین	بدین	شکل	که	بعد	از	اتمام	قوس	ها	کار	پوشش	شروع	می	شود،	ابتدا	دیوارهای	زیر	پوشش	به	
صورت	کیز	)پاکار	چینی(	و	تحت	زاویه	ختم	می	شود	و	معموالً	پاکار	با	چند	سانتیمتر	پس	نشین	به	وجود	می	آید.	با	این	
پس	نشین	پوشش	در	چهار	دیوار	مهار	می	شود.	پس	از	ساختن	پاکار	در	محل	تقاطع	دو	دیوار،	مالت	کشیده	می	شود	و	
یک	آجر	در	محل	تقاطع	چسبانده	می	شود	و	گوشه	های	خالی	بین	آجر	و	دیوار	با	کاربند	مثلثی	محکم	می	شود.	سپس	
دو	آجر	برروی	آجر	اول	با	رعایت	1/2	پیوند	چسبانده	می	شود.	در	این	مرحله	هم	در	پاکار	دو	آجر	و	هم	در	تیزه	و	بین	
بند	دو	آجر،	کاربندی	می	شود.	پوشش	به	همین	شیوه	در	چهار	گوشه	دنبال	می	شود	تا	چهار	گوشه	به	شکل	دایره	پر	
شود	و	زمینه	پوشش	رج	های	مدور	به	وجود	آید	سپس	پوشش	عرقچین	آغاز	می	شود	)زمرشیدی،	1373:	339(.	به	

طور	کلی	پوشش	عرقچین	بیشتر	در	فضاهایی	با	مقطع	مربع	انجام	می	گردد.



141 معرفی معماری آب انبارهای عهد صفوی شهر سرایان

15(.	در	چهار	جهت	اصلی	مخزن	چهار	دریچه	ورودی	و	خروجی	برای	ورود	آب	و	تهویه	
مخزن	آب	انبار	تعبیه	شده	است.	این	چهار	ورودی	به	صورت	طاق	نما	با	طاق	هاللی	بوده	که	

امروزه	مسدود	است.

2-5- آب	انبار حاج حسن
آب	انبار	حاج	حسن	در	حاشیه	ی	خیابان	امام	خمینی	واقع	)شکل	2(	و	در	گذشته	در	
محله	ی	دروازه	مویی	قرار	داشته	است.	این	بنا	فاقد	سنگ	لوح	یا	هرگونه	کتیبه	ای	با	زمان	
ساخت	است،	اما	با	مقایسه	معماری	آن	با	سایر	آب	انبارها،	این	بنا	به	احتمال	زیاد	به	دوره	

صفوی	تعلق	دارد.
جهت	ساخت	بنا	در	راستای	شمالی-	جنوبی	و	ورودی	آن	در	جهت	شرق	است.	وضعیت	
موجود	بنا	شامل	پلکان	ارتباطي،	پاشیر،	مخزن	و	پوشش	مخزن	است.	بنا	داراي	سردر	
ورودي	بوده	که	تخریب	شده	و	سردر	فعلی	در	طی	مرمت	چند	سال	اخیر	با	آجر	و	به	صورت	
ساده	تعمیر	شده	است	)تصویر	16(.	کف	ایوان	سه	پله	پایین	تر	از	کف	خیابان	است.	این	
فضای	 این	که،	 اول	 دارد؛	 مهم	 ویژگی	 دو	 انبارهای	سرایان	 آب	 به	سایر	 نسبت	 آب	انبار	
ورودی	با	دو	پیچ	90	درجه	به	پاشیر	ختم	می	شود.	اولین	پیچ	در	داخل	ایوان	و	دومین	
پیچ	در	پله	دوازده	به	بعد	قرار	دارد.	پلکان	ورودی	تا	پله	12	به	دلیل	این	که	تخریب	گردیده	
و	طی	عملیات	مرمتی	همراه	با	سردر	از	نو	تعمیر	شده،	نسبت	به	بقیه	پلکان	دارای	شیبی	
تندتری	است.	دوم	این	که	بر	خالف	سایر	آب	انبارها	که	پلکان	ورودی	به	پاشیر،	دارای	
پوشش	ضربی	است؛	این	پلکان	با	طاق	جناغی	و	با	پوشش	آجرکاری	به	صورت	خفته	
و	راسته	ساخته	شده	است	)تصویر	17(.	در	ساخت	پله	ها	از	آجر	به	صورت	راسته	چین	
استفاده	شده	است.	این	آب	انبار	در	مجموع	33	پله	دارد	و	بعد	از	طی	کردن	پلکان،	فضای	
پاشیر	قرار	دارد.	کف	پاشیر	آجرفرش	و	چهار	طرف	آن	با	طاق	نماهایی	با	قوس	جناغی	
تزئین	یافته	و	در	قسمت	وسط	پوشش	پاشیر،	نورگیر	مربع	شکل	برای	روشنایی	و	تهویه	
فضای	داخل	پاشیر	تعبیه	شده	که	امروزه	مسدود	است.	پاشیر	با	پوشش	چهارترک	بر	
روي	چهار	قوس	جناغي	ساخته	شده	است.	فضای	مخزن	آب	انبار	با	پالن	دایره	و	به	صورت	
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استوانه	ای	در	داخل	زمین	قرار	دارد.	پوشش	فضاي	مخزن	گنبدي	است	که	قسمت	پایین	
آن	با	آجر	و	به	صورت	گردچین	اجرا	شده	و	قسمت	باالیی	آن	به	صورت	آجرفرش	است	
)تصویر	18(.	پوشش	مخزن	از	روی	سطح	زمین	شروع	می	شود	و	مخزن	یا	تنوره	در	زمین	
قرار	دارد.	در	قسمت	شمال	شرقی	و	جنوب	غربی	گنبد	مخزن	)قسمت	گریو	یا	ساقه	

گنبد(	دریچه	ای	برای	خروج	و	ورود	آب	در	هنگام	آب	گیری	تعبیه	شده	است.	

انبار آهنگران 2-6-آب	
این	آب	انبار،	در	کوچه	ی	بهار	قرار	دارد	و	در	گذشته،	در	محله	ی	دروازه	بسطاق	)محله	
آهنگران(	واقع	بوده	است.	جهت	ساخت	بنا	در	راستای	شرقی-	غربی	بوده	و	ورودی	بنا	از	
سمت	شرقی	میسر	است.	بنا	داراي	کتیبه	ای	پنج	ضلعی	به	رنگ	سیاه	حاوی	این	متن	است:	
در	ایام	پادشاه	جمجاه،	مالئک	شاه	سلیمان	الصفوي	الموسوي،	بنا	کرد	این	بقعه	خیر	جناب	
مرحمت	شاه	حاجي	حمزه	خلف	مرحمت	شاه	میرزا	]ناخوانا[	محمد	سرایاني	سنه	1104.	
این	آب	انبار	توسط	شخصی	به	نام	شاه	حاجی	حمزه	حدود	330	سال	قبل	ساخته	شده	
و	مربوط	به	زمان	حکمرانی	شاه	سلیمان	صفوی	است	)تصویر	19(.	بنا	فاقد	ایوان	و	سردر	
ورودی	بوده	و	قسمتی	از	پلکان	فاقد	پوشش	است	و	پوشش	پلکان	از	پله	دوازده	به	بعد	شروع	
می	شود،	همین	امر	باعث	شده	که	روشنایی	داخل	بنا	را	نیز	تأمین	کند.	به	دلیل	محدویت	

زمین،	دسترسی	به	پاشیر	با	یک	زاویه	90	درجه	امکان	پذیر	است	)تصویر	20(.	پوشش	راه	
پله	به	صورت	ضربی	بوده	و	از	قوس	جناغی	در	ساخت	آن	استفاده	شده	است	و	بعد	پلکان	
فضای	پاشیر	قرار	دارد.	در	قسمت	مرکز	فضای	پاشیر	حفره	ای	قرار	دارد	که	به	درون	چاه	
راه	پیدا	می	کند	تا	آب	اضافی	خارج	شده	از	مخزن	وارد	این	چاه	شود.	کف	پاشیر	با	اندود	
سیمان	پوشانده	شده	است.	در	قسمت	مرکزی	پوشش	سقف	نیز	فضایی	مربع	شکل	برای	

روشنایی	و	تهویه	فضای	پاشیر	تعبیه	شده	است.	این	قسمت	فاقد	تزئینات	بوده	و	مانند	آب	
انبارهای	فوق،	طاق	نماهایی	از	قوس	جناغی	در	چهار	طرف	آن	استفاده	شده	است.	پاشیر	

با	پوشش	چهار	ترک	بر	روي	چهار	قوس	ساخته	شده	است	)تصویر	21(.	مخزن	آب	انبار	به	
صورت	استوانه	ای	و	پوشش	آن	به	شکل	مخروطی	)تصویر	22(	و	با	استفاده	از	آجر	ساخته	
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شده	است.	در	پاکار	گنبد	عالوه	بر	آجر،	از	قلوه	سنگ	هایی	نیز	استفاده	شده	است.	

3- منابع تأمین آب، آب	انبارها 
با	توجه	به	گرم	و	خشک	بودن	آب	و	هوای	استان	خراسان	جنوبی	و	هم	چنین	قرارگیری	
شهرستان	سرایان	در	مجاورت	کویر	مرکزی	و	کمبود	نزوالت	جوی	و	رودخانه	های	دائمی،	
از	مهم	ترین	و	 اصلی	ترین	منبع	تأمین	کننده	آب،	آب	انبارهای	شهر	و	قنات	است.	یکی	
اساسی	ترین	مواردی	که	در	حیات	آب	انبارها	اهمیت	دارد،	تأمین	آب	آن	هاست.	به	عبارت	
دیگر،	ساخت	و	ادامه	ی	این	شاهکارهای	هنری	به	خاطر	وجود	آب	بوده	و	با	توجه	به	آب	و	
هوای	مناطقی	که	در	حاشیه	ی	کویر	قرار	دارند	و	از	لحاظ	باران	سالیانه	در	مضیقه	هستند،	
تنها	راه	تأمین	آب	این	بناها،	چشمه	ها	و	قنات	ها	هستند.	قنات	اصلی	ترین	و	مهم	ترین	منبع	
تأمین	آب	در	مناطق	گرم	و	خشک	است	)نراقی،	1352:	303(	و	یا	این	که	آب	باران	جاری	
شده	به	طرف	آنها	هدایت	شود.	آِب	آب	انبارهای	شهر	سرایان	در	گذشته	از	قنات	شمس	آباد،	
تیربری	و	قنات	زابری	تأمین	می	شد.	این	آب	انبارها	فقط	یک	بار	در	سال	آب	دهی	می	شدند	و	
قبل	از	این	که	آب	دهی	بشود	مخزن	آب	انبار	تمیز	و	الیروبی	می	شد.	الیروبی	مخزن	آب	انبار	
به	این	شکل	بوده	که	یک	نفر	وارد	مخزن	می	شده	و	بعد	از	پر	کردن	سطل	آن	را	به	طناب	
می	بستند	و	طرف	دیگر	طناب	را	به	دو	تا	گاو	که	در	باالی	مخزن	قرار	داشته	اند	و	با	حرکت	به	
جلوی	گاوها،	سطل	را	از	داخل	فضای	مخزن	باال	می	کشیدند	و	یا	این	که	خود	اهالی	سطل	را	
باال	می	کشیدند.	معموالً	فصل	آب	دهی	آب	انبارها	در	چله	ی	زمستان	که	هوا	سرد	بوده،	انجام	
می	شده	است	تا	با	این	کار،	آب	سالم	و	تمیز	را	وارد	آب	انبار	کنند.	این	آب	از	طریق	آبراهه	
که	در	مسیر	آب	انبارها	بوده	به	مخزن	انتقال	داده	شده	و	قبل	از	جاری	شدن	آب	در	این	
آبراهه،	مسیر	آب	به	آب	انبارها،	تمیز	می	شدند	و	ضدعفونی	آب	انبارها	نیز	با	آهک	بوده	است.	

4- مصالح ساخت
مصالح	مورد	استفاده	در	آب	انبارها	با	توجه	به	رطوبت	زیاد	و	فشاری	که	حجم	زیاد	آب	
به	دیواره	ها	وارد	می	ساخت	و	می	بایست	از	انواع	مرغوب	و	در	برابر	رطوبت	مقاوم	باشد،	
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استفاده	می	شد	)مال	زاده	و	محمدی،	1379:	13(.	با	توجه	به	ذخیره	سازی	آب،	توجه	به	
نوع	مصالح	و	اجرای	آن،	که	نقش	اساسی	در	ساختمان	آب	انبار	دارد	و	به	دلیل	تماس	
مستقیم	با	آب	و	رطوبت،	آجر	و	مصالحی	که	در	برابر	آثار	تخریبی	رطوبت	بتواند	مقاومت	

کنند،	به	کار	رفته	است.	آجر	و	مالت	در	انواع	مختلف	آن،	اصلی	ترین	مصالح	ساخت	آب	
انبارها	بوده	است	و	از	سنگ	در	شفته	ریزی	مخزن	و	پاکار	استفاده	می	شود،	تنها	در	آب	
انبار	آهنگران	در	پاکار	گنبد	از	سنگ	استفاده	شده	است.	آجر	در	عناصر	مختلف	آب	انبار	
مثل	دیوارچینی،	پوشش	مخزن،	بدنه	و	پوشش	پلکان	)راچینه(	به	کار	رفته	است.	مالت	ها	
در	مستحکم	نمودن	و	مقاوم	ساز	آب	انبار	در	برابر	رطوبت،	نقش	اساسی	داشته	اند.	نوع	
مالت	بسته	به	محل	کار	آنها	در	مخزن	و	یا	پوشش	متفاوت	است	)معماریان،	1388:	
128(.	مالت	های	به	کار	رفته	اغلب	ترکیبی	از	آهک	دارند.	به	طور	مثال	شفته	آهک	)گل	
و	آهک(	برای	پشت	دیوار	خزینه	و	مالتی	با	ترکیبی	خاکستر،	ماسه	و	آهک	برای	چیدن	

آجر	و	روکار	بوده	است	)معماریان،	1372:	27(.

5- تحلیل معماری آب	انبارها
در	پوشش	مخزن	آب	انبارهای	شهر	سرایان	از	قوس	سهمی	که	از	دوره	باستان	در	ایران	
رایج	بوده،	استفاده	شده	است.	که	به	دو	صورت	کند	و	تند	در	مخازن	آب	به	کار	رفته	است1.	
از	شش	آب	انبارهای	شهر	سرایان،	سه	آب	انبار	دارای	پوشش	مخزن	با	قوس	سهمی	تند	و	
سه	آب	انبار	دارای	پوشش	با	قوس	سهمی	کند	ساخته	شده	است	)نمودار	1(.	در	این	بین	

آب	انبارهایی	که	دارای	پوشش	با	قوس	سهمی	تند	هستند	دارای	آب	خنک	تری	هستند	به	
دلیل	این	که،	چون	هوای	گرم	نسبت	به	هوای	سرد	سبک	تر	است،	در	ارتفاع	باالتری	از	سطح	
آب	داخل	مخزن	قرار	می	گیرد	و	هر	چه	قوسی	که	در	ساخت	آب	انبار	باالتر	و	به	نوعی	قوس	

1.	در	قوس	های	سهمی	پاکوتاه	)کند(	و	پابلند	)تند(	یا	معمولی	با	ارتفاع	متوسط	ستونی	ندارد.	پوشش	قوس	به	حالت	
رج	چینی	از	اولین	رج	هم	سطح	با	زمین	آغاز	می	شود	و	با	پیش	آمدگی	هر	رج	یا	به	صورت	ِسله	یا	به	شکل	سر	سفت،	
طول	دهانه	در	هر	رج	کاهش	می	یابد.	از	میانه	ی	قوس	به	بعد	با	شیب	دادن	مالت	خور	پشت	آن	به	صورت	گوه	ای،	
چرخش	در	رگ	چینی	به	وجود	می	آید	و	این	حالت	مانند	رج	های	رومی	با	پیش	آمدگی	تدریجی	دنبال	می	شود	تا	به	
تیزه	برسد	و	سرانجام	با	کاربند	و	گاز	بستن،	ساختن	طاق	در	تیزه	پایان	می	یابد.	ضخامت	و	مقاومت	قوس،	به	علت	فرم	
این	قوس	بسیار	زیاد	است	و	به	ندرت	دچار	شکست	و	ریزش	می	شود	و	این	مقاومت،	با	افزایش	ارتفاع	فزونی	می	یابد	

)زمرشیدی،	1373:	316(.
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سهمی	تند	باشد	در	خنک	کردن	آب	تأثیر	بیشتری	دارد	و	هوای	گرم	همیشه	در	ارتفاع	
بیشتر	نسبت	به	آب	قرار	می	گیرد.	در	مواقعی	که	هوا	آرام	است	و	باد	نمی	وزد	در	محیط	
داخل	آب	انبار،	دمایش	خنک	تر	از	بیرون	است.	درجه	حرارت	هوای	سطح	آب	به	باالترین	
نقطه	آن	چند	درجه	اختالف	دارد	و	این	موضوع	نیز	اهمیت	وجودی	سقف	را	در	خنک	و	
نگه	داشتن	آب	نشان	می	دهد.	هنگامی	که	باد	می	وزد	جریان	هوا	سبب	تبخیر	سطحی	در	
محیط	زیر	گنبد	می	شود	و	همین	تبخیر،	مقداری	از	گرمای	سطح	آب	را	می	گیرد	و	در	

نتیجه	همیشه	هوای	آب	انبار،	چند	درجه	از	هوای	اطراف	خنک	تر	است.
در	حقیقت	گنبد	روی	مخزن	هم	از	تبخیر	و	گرد	و	غبارگیری	آب	جلوگیری	به	عمل	می	آورد	
و	هم	باعث	می	شود	آب	خنک	بماند	)فریه،	1374:	115(.	تابش	آفتاب	از	اواسط	بهار	تا	
اواخر	مهر	ماه،	در	گرم	ترین	ماه	های	سال	در	مناطق	کویری	و	جنوبی	ایران	باعث	می	شود	
که	بخشی	از	آبی	که	با	مشکالت	ذخیره	شده	تبخیر	شود؛	از	این	رو،	ساخت	مانعی	در	
برابر	تابش	آفتاب	جزء	ضروریات	ساخت	آب	انبار	در	مناطق	مختلف	ایران	بوده	است،	که	
در	این	جا،	پوشش	نقش	اساسی	دارد	)معماریان،	1388:	129(.از	جمله	دالیل	دیگر	که	
انبارهای	شهر	سرایان	با	قوس	سهمی	و	به	صورت	مخروطی	ساخته	 پوشش	مخزن	آب	
شده	این	است	که	همیشه	باریکه	ای	از	اشعه	خورشید	به	سقف	آب	انبار	برخورد	می	کرد	و	
بقیه	سطح	گنبد	نور	خورشید	را	به	صوت	مورب	دریافت	می	دارد	و	این	خود	کمکی	است	
به	خنک	ماندن	فضای	زیر	سقف	آب	انبار	)عسکری،	1388:	196(.	پس	در	نتیجه	هر	چه	
پوشش	مخزن،	دارای	قوس	تندتر	باشد	اشعه	ی	خورشید	که	بر	پوشش	مخزن	می	تابد	
محیِط	کمتری	را	در	برمی	گیرد	و	تأثیر	بیشتری	بر	خنک	کردن	آب	دارد.	بدنه	ی	تمامی	
باشد	سایه	 بیشتر	 پلکانی	که	در	ساخت	پوشش	 پلکانی	ساخته	شده	و	هر	چه	 مخازن	
بیشتر	ایجاد	کرده	و	موجب	خنک	تر	شدن	آب	داخل	مخزن	می	شود.	عالوه	بر	موارد	فوق	
از	آجر	کرم	رنگ	در	پوشش	مخزن	آب	انبار	استفاده	شده	است،	به	این	دلیل	که	رنگ	
روشن	بر	خالف	رنگ	تیره،	نور	و	گرمای	خورشید	را	به	راحتی	جذب	نمی	کند	و	در	خنک	

کردن	آب	مخزن	تأثیر	می	گذاشته	است.
تمامی	مخازن	آب	انبارهای	شهر	سرایان	بر	خالف	بعضی	از	شهرهای	دیگر	از	جمله	کرمان	



   فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان146

و	قزوین	که	آب	انبارهای	آن	دارای	مخازن	مستطیل	شکل	است،	دارای	مخازن	استوانه	ای	
بوده،	هر	چند	مخزن	این	آب	انبارها	نسبت	به	مخزن	آب	انبارهای	مستطیل	شکل	از	گنجایش	
کمتری	برخوردارند	)دلیل	این	که	مخزن	های	استوانه	ای	ستون	ندارد	تا	بتوان	حجم	وسیعی	
را	پوشش	داد(،	ولی	در	مقایسه	با	مخزن	های	مستطیل	شکل	این	مخزن	دوام	بیشتری	دارد	و	
در	مقابل	فشار	آب،	دیرتر	مورد	تخریب	یا	اینکه	َدرز	پیدا	کند،	قرار	می	گرفته	است.	چون	در	
این	مخزن	نسبت	به	مخزن	مستطیل	شکل	حجم	حاصل	یک	دست	بوده	و	بر	خالف	مخزن	
مستطیل	شکل	که	گوشه	دارد	و	نوعی	انفصال	در	چهارگوشه	بوده،	حجم	زیاد	آب	می	تواند	به	
چهار	گوشه	فشار	بیاورد	و	باعث	ترک	برداشتن	و	نَشت	مخزن	آب	انبار	بشود،	ولی	در	مخزن	
استوانه	ای	چون	حجم	یک	دست	بوده،	فشار	وارده	آب	بر	تمام	سطوح	مخزن	یکسان	بوده	

و	احتمال	تَرک	آن	نسبت	به	مخزن	مستطیل	شکل	کمتر	است.	در	پوشش	مخزن	این	آب	
انبار	نیاز	به	گوشه	سازی	نیست	چون	خود	مخزن	استوانه	ای	و	دایره	شکل	است.	شاید	یکی	از	
دالیل	کشف	گنبدهای	مخروطی،	ساخت	این	نوع	آب	انبارها	بوده	است.	همان	طور	که	دیواره	
مخزن	هر	چه	رو	به	باال	می	رود	از	ضخامت	آن	کاسته	می	شود،	در	پوشش	مخزن	نیز	هر	چه	
صعود	می	کند	از	ضخامت	آن	کاسته	می	شود	تا	مانع	از	ریزش	گنبد	بشود.	نکته	قابل	توجه	
در	پوشش	مخزن	آب	انبار،	عدم	استفاده	از	قالب	و	رعایت	ضخامت	متغیر	در	منحنی	آن	بوده	

است.	در	کل	قطر	گنبد	نیز	بستگی	به	قطر	دیواره	مخزن	دارد.
در	بیشتر	آب	انبارهای	شهر	سرایان،	خاکبرداری	مسیر	پلکان	به	پاشیر	همزمان	با	خاک	
برداری	مخزن	صورت	می	گرفته	تا	پلکان	دقیقاً	در	مسیر	پاشیر	و	مخزن	قرار	بگیرد.	در	
مالیم	 زاویه	ی	 یک	 دارای	 عبدالرسول،	 آب	انبار	حاج	 پاشیر	 به	 ورودی	 پلکان	 میان	 این	
است	که	به	احتمال	زیاد،	خاکبرداری	مخزن	و	پلکان	همزمان	نبوده	است.	آب	انبارهایی	
که	دسترسی	به	پاشیر	دارای	زاویه	های	90	درجه	هستند،	به	دلیل	محدویت	زمین	بوده	
نه	این	که	همزمان	با	خاکبرداری	مخزن	این	عمل	صورت	نگرفته	باشد.	در	پوشش	پلکان	
	)2 )نمودار	 تند	 جناغی	 قوس	 با	 آب	انبار	 دو	 و	 متوسط	 جناغی	 قوس	 از	 آب	انبار	 چهار	
استفاده	شده	که	در	پنج	آب	انبار	پوشش	آن	به	صورت	رومی	و	ضربی	و	در	یک	آب	انبار	
پوشش	پلکان	آن	به	صورت	خفته	و	راسته	)آب	انبار	حاج	حسن(	است.	استفاده	از	قوس	
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جناغی	تند	و	متوسط	در	پوشش	آب	انبارها،	رابطه	ی	مستقیمی	با	تعداد	پلکان	تا	پاشیر	و	
همین	طور	عرض	پلکان	داشته،	یعنی	هر	چه	تعداد	پلکان	و	عرض	آن	بیشتر	باشد،	قوسی	
که	استفاده	می	شود	تندتر	است.	دلیل	استفاده	از	این	قوس،	این	بوده	که	پلکان	آب	انبار	
در	زیر	زمین	قرار	دارد	و	فشاری	که	بر	قوس	می	آمده	زیاد	بوده،	در	نتیجه	هر	چه	ارتفاع	
قوس	بیشتر	باشد	فشاری	که	بر	آن	وارد	می	شود	کمتر	بوده	است.	انتقال	نیرو	در	این	
قوس	از	تیزه	و	از	تیزه	به	شانه	ها	و	از	شانه	ها	به	دیوارها	بوده	است.	برای	شروع	پوشش	
پلکان	در	ابتدا	یک	اسپر	کاذب1	ایجاد	می	کردند	و	بعد	از	این	که	اولین	رج	را	برروی	آن	
می	زدند	رج	بعدی	را	نیز	به	مراتب	تکرار	می	کردند	تا	این	که	پوشش	به	پایان	می	رسید	و	
در	آخر،	اسپر	کاذب	را	بر	می	داشتند.	این	قوس	عالوه	بر	جنبه	کاربردی،	همان	طور	که	در	

توصیف	آب	انبار	گفته	شده،	جنبه	ی	تزئینی	نیز	داشته	به	طوری	که	در	پاشیر	تمامی	آب	
انبارها	و	در	چهار	طرف	آن	به	صورت	تزئینی	استفاده	شده	است.	

همان	طور	که	گفته	شد	پوشش	پلکان	آب	انبار	حاج	حسن	به	صورت	خفته	و	راسته	است.	
برای	شکل	دادن	پوشش	خفته	و	راسته	معموالً	طاق	بین	گلیویی	ساخته	می	شود.2	در	
پوشش	پاشیر	از	پوشش	چهاربخشی	یا	چهارترک	و	پوشش	عرقچین	استفاده	شده	است	
که	پوشش	پاشیر	چهار	آب	انبار	چهارترک	بوده	و	پوشش	دو	آب	انبار	عرقچین	بوده	است	
)نمودار	3(.	در	اجرای	پوشش	چهاربخشی	نیاز	به	الگوهای	گچی	ضربدری	دارد	که	از	اجرای	
سریع	کار	می	کاهد	و	پوشش	از	چهار	جهت	به	صورت	یکسان	به	مرکز	پاشیر	باید	کار	شود.	
به	همین	دلیل	این	پوشش،	بیشتر	در	محیط	های	کوچک	کاربرد	دارد	و	برای	محیط	های	
بزرگ	استفاده	نمی	شود.	در	پوشش	عرقچین	هم	ابتدا	چهار	طاق	در	چهار	طرف	زده	شده	

1.	دیوار	جداکننده،	دیوارهایی	که	میان	دو	پایه	ی	باربر	)دو	دیوار	عرضی	بنا(	می	سازند	که	منحنی	پوشش	بروی	آن	
شکل	می	گیرد	و	در	اسپر	کاذب	بعضی	از	اینکه	پوشش	به	اتمام	رسید،	این	اسپر	از	روی	دیواره	برداشته	می	شود	به	
همین	دلیل	به	آن	اسپر	کاذب	گویند.	ولی	در	اسپرهای	که	روی	دیوار	می	مانند	و	کاذب	نیستند	در	نمای	ساختمان	

که	در	و	پنجره	نداشته	باشد،	این	اسپرها	مشهود	است.
2.	برای	این	منظور	قالب	چوپی	در	یک	چهارم	دایره	یا	دور	مناسب	با	شعاعی	نسبت	به	دهانه	ساخته	می	شود.	اولین	
رج	بین	3	تا	5	سانتیمتر	پس	گذارده	می	شود	و	با	استفاده	از	قالب	گلیویی	رج	های	بعد	با	کنترل	دور	قالب	در	حالت	
غلتیدن	نصب	می	شود.	در	هنگام	رج	چینی	پشت	رج	ها	باید	پر	و	بسته	شود	تا	جایی	برای	فشار	طاق	برای	رانش	آن	
باقی	نماند.	برای	این	که	وزن	گلویی	باعث	شکستن	و	جدا	شدن	آن	از	پاکار	نگردد	در	فواصل	الزم	زیر	آن	شمع	زده	

می	شود	تا	موقتاً	حایل	گلویی	باشد	)زمرشیدی،	1373:	346(.
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و	سپس	فضای	خالی	بین	این	طاق	ها	را	پر	کرده	و	بعد	از	این	که	پاکار	تا	نوک	طاق	ها	کار	
شد	و	به	دایره	نزدیک	شده	به	صورت	رج	چین	پوشش	انجام	می	شود.	از	این	پوشش	هم	مثل	
پوشش	چهار	ترک	برای	فضاهای	بزرگ	و	با	ارتفاع	زیاد	استفاده	نمی	شود.	این	دو	پوشش	
بیشتر	جنبه	تزئینی	دارد	تا	کاربردی.	در	محیط	پاشیر	به	دلیل	رطوبت	زیاد	امکان	استفاده	از	
تزئینات	مثل	کاشی	کاری،	گچ	کاری	و	...	نیست.	به	همین	دلیل	در	پاشیر	با	استفاده	از	آجر	

در	پوشش	و	یا	طاق	نما	نهایت	استفاده	در	جهت	تزئین	پاشیر	را	انجام	داده	اند.	
با	توجه	به	این	که	بخش	اصلی	و	حجیم	آب	انبار	در	زیِر	زمین	قرار	می	گیرد	تنها	عناصری	از	
آب	انبار	که	خود	را	روی	زمین	نشان	می	دهند	سردرها	و	پوشش	مخزن	است.	این	سردرها	به	
فاصله	کمی	از	بدنه	خارجی	گنبد	قرار	گرفته	اند	و	تزئینات	آب	انبار	هم	بیشتر	در	این	بخش	
است.	در	شهر	سرایان	به	جزء	آب	انبار	فاضل	خانی	و	آب	انبار	حسینیه	که	دارای	سردر	و	نمای	
ورودی	به	آب	انبار	دارای	تزئینات	است،	بقیه	آب	انبارها	فاقد	سر	در	ورودی	و	تزئینات	است.	

طبق	گفته	ی	اهالی،	این	آب	انبارها	نیز	دارای	سردر	ورودی	بودند	که	به	مرور	زمان	و	هم	
چنین	به	علت	گسترش	شهر،	از	بین	رفته	از	جمله	آب	انبار	باال	که	در	سمت	راست	ورودی	

آن،	بقایای	دیواری	با	تزئینات	آجرکاری	به	صورت	خفته	و	راسته	آشکار	است.	در	میان	آب	
انبارها،	آب	انبار	فاضل	خانی	نسبت	به	سایر	آب	انبارها	بزرگتر	و	دارای	تزئینات	بیشتری	است.	
از	جمله	دالیل	اصلی	امر	این	بوده	که	اوالً	این	بنا	بر	خالف	سایر	آب	انبارهای	شهر	که	توسط	
اهالی	محالت	ساخته	شده،	این	بنا	توسط	یک	شخص	و	بانی	ساخته	شده	و	چون	آب	انبارها	
در	نزد	عموم	مردم،	جنبه	تقدس	داشته،	بانی	در	ساخت	آن	به	اندازه	ی	کافی	هزینه	کرده	
و	همین	طور	زمین	به	اندازه	ی	کافی	بوده	تا	آب	انبار	را	بسازد.	دوم،	بنا	در	مجموعه	تاریخی	
بافت	شهر	سرایان	واقع	بوده	و	چون	در	نزدیکی	بازار،	کاروانسرا،	مسجد	جامع،	حمام	و	
دروزاه	جنوبی	شهر	قرار	داشته،	پس	در	نتیجه،	جمعیت	در	این	قسمت	بیشتر	بوده	و	حجم	

آب	برداشتی	نسبت	به	سایر	آب	انبارها	که	در	محالت	واقع	بوده،	بیشتر	بوده	است.	
به	طور	کل	تمامی	آب	انبارهای	شهر	سرایان	از	لحاظ	پلکان،	پاشیر	و	پوشش	آن	به	هم	شبیه	
هستند،	فقط	در	گنجایش	مخزن	و	سردر	با	یکدیگر	تفاوت	دارند.	با	توجه	به	پوشش	مخزن	
آب	انبارها،	احتمال	می	رود	که	آب	انبار	فاضل	خانی،	آب	انبار	حاج	عبدالرسول	و	آب	انبار	حسینیه	
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در	یک	تاریخ	نزدیک	به	هم	ساخته	شده	باشد	و	آب	انبار	آهنگران،	آب	انبار	باال	و	آب	انبار	حاج	
حسن	در	یک	زمان	دیگر	ساخته	شده	باشد.	نظر	به	این	که	بیشتر	آب	انبارهای	شهر	سرایان	
در	محله	تنبی	ساخته	شده،	که	این	خود	نشان	از	جمعیت	بیشتر	این	محله،	نسبت	به	دیگر	

محالت	شهر	سرایان	است	)نمودار	4(.	

نتیجه	
در	بررسی	آب	انبارهای	مورد	مطالعه	شاید	این	طور	به	نظر	می	رسد	که	در	عناصر	اصلی	
پاشیر	و	 پلکان،	سردر	ورودی،	 بررسی	 با	 تنوعی	دیده	نمی	شود؛	در	حالی	که	 آب	انبارها	
تا	 آب	انبار	سرایان	 در	شش	 کرد.	 مشاهده	 آن	 عناصر	 و	 نقشه	 در	 تنوع	 می	توان	 مخزن	
حدودی	حجم	مخزن	و	پوشش	آن	یکسان	است.	به	کارگیری	مصالح	و	مالت	یکسان	در	
تمامی	آب	انبارها	از	نکات	قابل	توجه	است.	تمامی	مخازن	آب	انبارهای	شهر	سرایان	دایره	
و	حجم	حاصل	آن	استوانه	است.	اگر	مساحت	زمین	به	اندازه	کافی	باشد	معموالً	محور	
راه	پله	با	مرکز	مخزن	در	یک	راستا	قرار	می	گیرد.	از	شش	آب	انبار	شهر	سرایان	سه	آب	
انبار	به	دلیل	مساحت	کافی	زمین	محور	راه	پله	در	راستای	پاشیر	قرار	دارد	و	سه	آب	انبار	
با	یک	و	یا	دو	زاویه	90	درجه	به	پاشیر	منتهی	می	شود.	تقریباً	سقف	پلکان	تمامی	آب	
انبارها	با	پوشش	ضربی	ساخته	شده	است	و	سقف	و	بدنه	همه	ی	آن	ها	آجری	است.	هر	چه	
عمق	مخزن	بیشتر	باشد	تعداد	پلکان	نیز	بیشتر	می	شود.	از	دیگر	ویژگی	های	آب	انبارهای	
شهر	سرایان	قرارگیری	آن		ها	در	محالت	مختلف	بوده،	در	این	بین	آب	انبار	فاضل	خانی	و	
آب	انبار	حسینیه	و	آب	انبار	آهنگران	در	کنار	دیگر	بناهای	عمومی	شهر	قرار	گرفته	است.	
با	مقایسه	آب	انبارهای	شهر	سرایان	با	آب	انبارهای	دیگر	شهرهای	کویری	از	جمله	یزد	

به	این	مهم	پی	می	بریم	که	آب		انبارهای	شهر	سرایان	در	طرح	و	نقشه	کلی	مشابه	آب	
به	صورت	 به	طور	کلی	آب	انبارهای	همگانی	مستقر	در	سرایان	 انبارهای	شهر	یزد	است.	
تک	بنا	و	یا	به	صورت	مجموعه	ی	بخشی	از	مرکز	محله،	بافت	شهر	را	به	وجود	آورده	و	در	

ارتباط	با	تأمین	آب	آشامیدنی	مردم،	جایگاه	خاص	و	ارزنده	ای	داشتند.	
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