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Research Article 

Larestan (Irahestan) covers a wide area of the the hinterland and 
coastalland of the Persian Gulf. These regions had semi-independent 
rulers from the first centuries of Islam until 1010 AH, who were referred 
to as the Gorgin Milad and Miladian dynasties. Larestan is important due 
to its geographical location in terms of trade routes that connected the 
Persian Gulf ports to more northern regions such as Shiraz it is 
climatically located in the hot and dry region of the southern post-coastal 
region. Water scarcity is one of the main climatic features of these areas. 
In this paper, the study of Larestan water systems based on written 
sources and available evidence from the 5th lunar century to the end of 
the Qajar period, with the main question of the principles of water 
systems and changes in water systems in different periods, with the aim 
of showing how Larestan people adapt to periods. Various were studied. 
This research has been provided by studying written historical 
documents and information in geographers' reports by historical research 
method and based on collection and summarization, along with the 
available evidence. To cover the weakness of studies in this field. The 
study of written sources shows that water resources in Larestan have 
been in the form of well, cattle wells, springs,Cistern and aqueducts. The 
use of groundwater aquifers, as in most different parts of Iran, has been 
one of the systems used in these areas, but the predominant system of 
surface water storage in reservoirs has been because of groundwater 
aquifers that are not the same in all large areas of Larestan, even in Areas 
that are rich in aquifers can be depleted by the salinity of water, which is 
often the case in the plains. In addition, the strengthening of aquifers has 
been considered, also the water systems in Larestan region has a kind of 
cultural stagnation in terms of function and shape. 
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  منابع مکتوب و شواهد موجود بررسی پایگان آبی الرستان قدیم بر اساس

 )هجری تا پایان دوره قاجاریه 5از قرن 

 2عیمحمدابراهیم زار | 1خدیجه غالمی
 ، همدان، ایران.شناسی دانشگاه بوعلی سینا همداندانشجوی دکتری باستاننویسندۀ مسئول؛ . 1

 khgholami88@gmail.comرایانامه: 

 zarei@basu.ac.ir-meرایانامه:  ، همدان، ایران.گاه بوعلی سیناشناسی دانشعضو هیات علمی گروه باستان. 2

 چکیده اطالعات مقاله
فارس را در بر های خلیجکرانهها و پسالرستان قدیم )ایراهستان( پهنۀ وسیعی از کرانه پژوهشی نوع مقاله:

نیمه، امیران قمری 1010سال نخستین اسالمی تا  از قروناست. این مناطق گرفتهمی
. الرستان اندکه از آنان با نام خاندان گرگین میالد و میالدیان یاد کردهداشت مستقل 

فارس را به های تجاری که بندرهای خلیجبه دلیل موقعیت جغرافیایی، از نظر راه
ز نظر اقلیمی در ناحیۀ گرم کردند، اهمیت دارد. اتر مانند شیراز وصل میمناطق شمالی

های کرانۀ جنوبی واقع است. کمبود آب، یکی از شاخصو خشک در ناحیۀ اقلیمی پس
اصلی اقلیمی این نواحی است. در این نوشتار، بررسی پایگان آبی الرستان براساس 
منابع مکتوب و شواهد موجود از سدۀ پنجم تا پایان دورۀ قاجار، با پرسش اصلی اصول 

های مختلف با هدف نشان دادن ار پایگان آبی و تغییرات پایگان آبی در دورهسازِک
این پژوهش از طریق مطالعۀ اسناد و است. چگونگی انطباق مردم الرستان مطالعه شده

 و تحقیق تاریخی روش جغرافیانویسان به هایگزارش در مکتوب اطالعات تاریخی
تا ضعف  استآمده فراهم اهد موجود، در کنار شویبندجمع و آوریجمع بر مبتنی

دهد مطالعاتی را در این حوزه پوشش دهد. مطالعه و بررسی منابع مکتوب نشان می
است. استفاده از انبار، قنات بودهمنابع آب در الرستان به صورت چاه، گاوچاه، چشمه، آب

از های زیرزمینی مانند اغلب نواحی مختلف ایران، در این نواحی نیز آبخوان
های سطحی در است، اما سیستم غالب، ذخیرۀ آبهای مورد استفاده بودهسیستم

های زیرزمینی است که در همۀ مناطق وسیع است. دلیل آن، آبخوانانبارها بودهآب
تواند شوری ها غنی هستند، میالرستان یکسان نیست؛ حتی در مناطقی که آبخوان

مصرف کند. عالوه بر این، ها را بیـ آنگونه است ها اینآبـ  که اغلب در دشت
است. همچنین پایگان آب در منطقۀ الرستان، ها نیز مورد توجه بودهتقویت آبخوان

 نوعی ایستایی فرهنگی از نظر کارکرد و شکل دارد.

 تاریخ دریافت:
 1400بهمن  11
 

 تاریخ انتشار: 
 1401 شهریور 22

 ها:کلیدواژه
گان الرستان، ایراهستان، پای

 .1انبار، گوهای نخلآبی، آب

بررسی پایگان آبی الرستان قدیم بر (. 1401غالمی، خدیجه؛ زارعی، محمدابراهیم ) استناد
 .44-25(، 1) 12، شناسیهای ایرانپژوهش. اساس منابع مکتوب و شواهد موجود

        مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                    ناشر 

                                                           

شده، که اطراف آن دیوارهای گلی مرتفعِ به اصـطال   مانند کاشت میها در فضایی گودالدر مناطق جنوبی فارس، نخلستان .1
ندسـی  هـای آب بـه شـکل ه   است. گـوی است و فقط یک ورودی برای آب داشتهشدهبند خاکی، از دو متر تا بیشتر کشیده می

 شکل هستند.های پخ و بیضیمربع ـ مستطیل با گوشه
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 27/ ...ساس منابع مکتوببررسی پایگان آبی الرستان قدیم بر اغالمی و زارعی: 
 

 مقدمه
است. مناطق گرفتهفارس را در بر میهای خلیجکرانهها و پسالرستان قدیم پهنۀ وسیعی از کرانه
محیط، اوضاع مطلوبی ندارد، اما موقعیت جغرافیایی آن در مختلف الرستان از نظر زیست

ای کرانهلیمی پساست. الرستان در ناحیۀ اقفارس به آن اهمیت تجاری دادههای خلیجکرانهپس
بارش ، اما همین (181: 1382مسعودیان، جنوبی واقع شده، که از خصوصیات مهم آن بارش کم است )

. این موارد دشواری تأمین آب (95ـ89: 1391 ،کریمی)نیست ثر ؤشود که چندان مطوری نازل میهم 
ترین بخش از توان مهمیدهد. منابع آب و میزان دسترسی آن را مرا در الرستان به خوبی نشان می

( 30 :األنبیاء« )ای را از آب آفریدیمو هر موجود زنده»زندگی بشر قلمداد کرد. با بررسی الرستان، آیۀ 
شود. اهمیت بسیار آب و مشکالتی که کمبود آب برای بسیاری از مناطق ایران به بهتر درک می

های سناد تاریخی و همچنین تطابق با دادهوجود آورده، ما را بر آن داشت که سعی کنیم با مطالعۀ ا
است رو بودهمیدانی، نحوۀ مدیریت آب را در این خطۀ جغرافیایی که همواره با نوعی تنش آبی روبه

آبی را بررسی کنیم. در این میان، بررسی و چگونگی انطباق مردمان گذشته با بارش اندک و کم
های اند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا الرستان در دورهداختهها یا منابع مکتوب که به الرستان پرسفرنامه

ها مربوط به دورۀ صفویان است. های شدیدی را متحمل شده که شدیدترین آنلرزهمختلف، زمین
؛ امبرسیز و 241: 1902، تیشیراهزار تن از مردم الر شد )قمری، سبب مرگ سه 1001لرزۀ سال زمین

دهد شهر ( نشان می607ـ592: 1960که گزارش افشار ) 1339سال  لرزۀ( و زمین157: 1370ملویل، 
های شد از پایگان آب در دورههای کالبدی زیادی دید و سبب شد خیلی از اطالعاتی که میآسیب

گذشته به دست آید، از بین بروند. عالوه بر آن، تداوم استقرار و گسترش شهرنشینی امروز سبب 
مربوط به پایگان آب نابود شود. باید توجه داشت که الرستان کهن  است بسیاری دیگر از آثارشده

شده، اما اطالعات ما تا پیش از دورۀ صفوی بسیار کم است، که محدودۀ وسیعی را شامل می
قرون نخستین  دراز مناطقی است که  الرستانتوان احتمال داد یکی از دالیل این باشد که می

که از آنان با نام خاندان گرگین میالد و میالدیان داشته مستقل مهنیامیران  ،قمری 1010اسالمی تا 
 .(173: 1387، و همکاران وثوقیاند )یاد کرده

ها، تحریر وقایع حکومتی و دیگر متون و اسناد مکتوب دوران اسالمی جغرافیانویسی، سفرنامه
از اوضاع جوامع مختلف ها نسبت به منابع دوران تاریخی، اطالعات بسیار مهمی و باقی ماندن آن
بندی اطالعات رو در پژوهش حاضر سعی شده با مطالعه و جمعگذارند. ازایندر اختیار می

های اولیۀ های مختلف آب، چون نیازآمده از منابع و اسناد مکتوب دوران اسالمی، نقشدستبه
ستان بررسی منطقۀ الرآب در بهداشت  تینقش و اهمآشامیدن و کشاورزی و باغداری و نیز 

مدت آب از سازی آب و مدیریت و مشکالت بهداشتی ناشی از ذخیرۀ طوالنیشود و نحوۀ ذخیره
که به تفسیر و بازشناسی نحویسدۀ پنجم تا پایان دوران قاجاریه بازشناسی و تفسیر شود، به
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اهش های پیش از اسالم و همچنین راهکارهایی که برای کانطباق مردمان این مناطق در دوره
 های آبی به عنوان مسئلۀ مهم پیش روی این مناطق و ایران است نیز بتوان تعمیم داد. تنش

ای با اصول پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تاریخی براساس مطالعات کتابخانه
های سیاحان و بندی منابع مکتوب و اطالعات تاریخی مکتوب در گزارشآوری و جمعجمع

ز سدۀ پنجم تا پایان دورۀ قاجاریه، پایگان آبی پهنۀ الرستان قدیم و تطبیق آن با نویسان اجغرافی
 است.شواهد موجود را مطالعه و بررسی کرده

. پایگان آبی الرستان بر چه 1: استوار است ریز اتیها و فرضپژوهش براساس پرسش نیا
های الرستان در دوره . تغییر و تحوالت در پایگان آبی2شدند؟ اصولی ساخته و مدیریت می

 . شواهد مکتوب چه نقشی در شناخت پایگان آب دارند؟3است؟ مختلف چگونه بوده
ترین . مهم1مطالعۀ پایگان آبی الرستان منجر به طر  فرضیاتی است که بدین شر  است: 

. پایگان آبی در الرستان، 2های سطحی است؛ اصل در پایگان آبی الرستان، ذخیره و کنترل آب
. شواهد مکتوب 3وعی ایستایی فرهنگی دارد و تغییرات چشمگیر مربوط به دوران مدرن است؛ ن

 دارد.در منطقه، وجوه مختلف فرهنگی کمبود آب زیر تأثیر اقلیم الرستان را بیان می
 

 پیشینۀ پژوهش

 محیط الرستان در دوران اسالمی انجام نشده،تا کنون مطالعات هدفمندی در زمینۀ آب و زیست
است. از جمله مطالعات در شناسی و تاریخی و معماری، اشاراتی شدههای باستاناما در پژوهش

( و معماری 1387وثوقی و همکاران، توان در تاریخ مفصل الرستان )محیط را میزمینۀ آب و زیست
ات ( مشاهده کرد. در زمینۀ مطالع1390کاظمی و همکاران، انبارها در محیط طبیعی الرستان )آب

ها بیشتر شناسی، هم ضعف اطالعات در پژوهش و هم در انتشار مشهود است. پژوهشباستان
و  1392های عسکری چاوردی )توان به پژوهشهای شناسایی است که میمربوط به بررسی

( دربارۀ 1397( دربارۀ منطقۀ المرد و مهر و در کاریان و بررسی سرداری و سرخوش )1388
( دربارۀ منطقۀ بیرم الرستان اشاره کرد. پژوهش 1393بررسی سرخوش )شهرستان الرستان و 

حاضر با توجه به منابع مکتوب و شواهد موجود، تالش دارد این ضعف در پژوهش در پایگان آبی 
 الرستان را پوشش دهد.

 

 های جغرافیایی الرستان. موقعیت و ویژگی1
ی جنوب ایران است. شهرستان الرستان الرستان به مفهوم کهن آن، شامل محدودۀ گستردۀ نواح

 28 24 ́تا  27 18 ́طول شرقی و  55 45 ́تا  52 22 ́به مرکزیت شهر الر، در محدودۀ جغرافیایی



 

 29/ ...ساس منابع مکتوببررسی پایگان آبی الرستان قدیم بر اغالمی و زارعی: 
 

با  1316(. الر در سال 37: 1387وثوقی و همکاران، ( )1است )تصویر شمارۀ عرض شمال قرار گرفته
رفت و در سال هفتم به شمار میاصال  قانون تقسیمات کشوری، ششمین شهرستان استان 

نیز المرد و مهر از الرستان جدا شد  1368قسمت ساحلی از الرستان جدا شد. در سال  1352
(. در پی تقسیمات جدید کشوری، خنج و گراش و شهرستان اِوَز از الرستان جدا 22: 1394غالمی، )

رای باغ و بخش مرکزی الر های جویم و بنارویه و بیرم و صحشدند. الرستان امروز شامل بخش
 است )مرکز آمار ایران(. در این پژوهش، الرستان قدیم مورد نظر است.

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان الرستان. 1شمارۀ  ریتصو

 
 یی،گرما یمیاقل ،هیناح نیااست. ای جنوبی واقع شدهکرانهالرستان در ناحیۀ اقلیمی پس

شود که طوری نازل می های این منطقهبارش (.179: 1382ان، یمسعود)دارد  یغبار یباد ی،تابش
شده )ایستگاه سینوپتیک ترین دمای ثبت. پایین(95ـ89: 1391 ،کریمی) شودثر واقع نمیمؤچندان 

درجه در مردادماه است. میانگین  8/47ـ درجۀ سلیسیوس و بیشترین دما 8/4ماه الر( در دی
، 1400و در سال  6/169، 1389لیتر و در سال میلی 8/220، 1383ۀ حوضه در سال بارش سالیان

گونه است، بدیننواخت در تمام فصول پراکنده نشدهاست. بارندگی به طور یکلیتر بودهمیلی 126
است )ادارۀ منابع طبیعی الرستان و آبخیزداری ـ بوده 1400لیتر بارش دی میلی 114که حدود 
شناسی در دوران ساسانی در جنوب ایران اشناسی فرودگاه الرستان(. مطالعات اقلیمایستگاه هو
 یابانیب ۀگون یفراوان یبررسدهد. وهوایی اندکی متفاوت از امروز را نشان میشرایط آب
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تر از زمان عصر خشکاینجا  میاقل ،انیاست که در زمان ساسان نیا ۀدهندنشان انیخروستاج
عزیزی و همکاران، ) استتر بودهرطوبم یقرون وسط ۀاما نسبت به دور ،بوده خبندانیکوچک 

های الرستان، کم و اتفاقی است و از طرفی گنبدهای نمکی موجب شوری (. شبکۀ آب223: 1396
های کورده و مهران و دارالمیزان و شور، به دلیل عبور از گنبدهای شوند. رودخانهها میاین آب

های (. خاک44: 1387وثوقی و همکاران، استفادۀ آشامیدنی مناسب نیستند )نمکی برای کشاورزی و 
های بیابانی، لیتوسل آهکی اند از: لیتوسل آهکی در ناحیۀ خاکمنطقۀ الر )بخش مرکزی( عبارت

های های شور و قلیایی و رسوبی، خاکهای بیابانی، خاکمتشکل از مارون و گچ در ناحیۀ خاک
درصد از مساحت  4/10توان گفت حدود شده میهای انجامبررسیرسوبی ریزبافت. طبق 

 (.17: 1383ثروتی، الرستان، توانایی زراعت آبی و دیمی را دارند )
 

 . جغرافیای تاریخی الرستان2

های شمال و براساس متون تاریخی، فارس کهن بخش بزرگی از جنوب ایران بوده که قسمت
فارس در بر کرمان و خوزستان، و جنوب آن را خلیجهای اصفهان و شرق و غرب آن را کوه

نام  زداتیو ه  یمرد: »گویدمی وشیدار ،ستونیب ۀبیدر کت(. 95: 1340اصطخری، است )گرفتهمی
 جنگ آنجا در نام /فرگپرگ یکوه...  آنجا ساکن بود اییاوتیت ینیتاروا نام در سرزم یشهر
و همچنین نام « پرگ»و « تاروا»، دو اسم جغرافیایی در این کتیبه (.58ـ56: 1388شارپ، ) «کردند

ها ما را به درک است که روشن کردن موقعیت کنونی آنبرده شده« یااوتیتی»یک منطقه به نام 
شود. به احتمال زیاد، تاروا همان تارم یا درستی از اقوام آریایی در منطقۀ الرستان رهنمون می

می است. از سوی دیگر، نام کوهی که از آن با عنوان پرگ طارم شهر آبادان قرون نخستین اسال
یاد شده، منطبق با منطقۀ فورگ کنونی در شمال تارم و در جبهۀ شرقی الرستان قدیم است 

( برای نخستین بار در کتاب خود مدعی 733: 1947(. هرتسفلد )126ـ125: 1387وثوقی و همکاران، )
و در « جَت»یا « جُت»ند که در فارسی جدید به صورت اای پارسی و آریاییشد که یوتیا قبیله

در بخش عالمرودشت در شهرستان المرد، تلی به  شوند. امروزهتلفظ می« زَط»یا « زُط»عربی 
: 1392عسکری چاوردی: های نخستین اسالمی وجود دارد )نام جَت مربوط به دوران ساسانی و سده

و  انیو منش رانیاز دب، (103: 1346ی رازیش ۀالحضرصافنوشته و وصاف خیتاردر کتاب همچنین )(. 377
ف مردی بزرگوار بود لامیر ابود: »استنام برده یابودلف جات ریاز ام ،مشهور قرن هفتم سندگانینو

حکومت او بر تمام گرمسیرات و ایراهستان و سواحل  .دانستو خود را از نژاد ساسانیان می
 .«و کران و زم و سیراف نافذ و مطلق بود کندران تا الر و جریس و جویم و فال

در دوران ساسانی، فارس به پنج کورۀ استخر، اردشیر، شاپور، قباد، دارابگرد تقسیم شده بود 
فارس امتداد داشت و در در ساحل خلیج رافیالرستان تا بندر س عیوس ۀحوز (.286: 1384بلخی، ابن)
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، 100ـ99: 1340، یاصطخر) استشدهیمحسوب م خورهریاردش ۀاز کور یاز اسالم، بخش شیپ ۀدور

داربگرد  ۀوب به کورسخود الر من ایاز الرستان  یمناطق ،منابع ی(. البته در برخ328: 1384 ،بلخیابن
در  نیهمچن داند.میاز کوره دارابگرد  یالر را بخش (313ـ312: 1377. لسترنج )استهشد

حداد است )دارابگرد آمده تیاز وال یان بخش، الرستجهان اسالم ۀدانشنام یچندجلد ۀمجموع

توان بخشی از کورۀ با توجه به موارد ذکرشده، منطقۀ غربی الرستان را می (.664: 1399عادل، 
حائز  ۀنکتهای شرقی الرستان را بخشی از کوره دارابگرد قلمداد کرد. اردشیرخوره و بخش

: 1362حمداهلل مستوفی ) نزهت القلوباز یش پالرستان این است که تا بارۀ آور دراهمیت و ابهام
ـ که در قرن  تاریخ طبریشود. در به طور مشخص نامی از الرستان در متون مشاهده نمی (139

البته در  ؛(820: 1375طبری، است )دهآم «االر»مکانی به نام چهارم قمری به فارسی ترجمه شد ـ 
: 1362طبری: ) استنوشته شده «الر»صورت  االر به ۀکلم ،تاریخ طبریهای کتاب برخی از چاپ

: 1384) بلخیمناطق الرستان را ابن. (539: 1388کزازی، است )دهآمنیز الر  باستان ۀنام(. در 584
و  کندعنوان ایراهستان و کران معرفی میـ زیسته در قرون پنجم و ششم ـ با  (141ـ140

یاقوت (. 132)همان: داند میاز الرستان بخشی نیز رد مانند جویم را گمناطقی از کوره داراب
ـ زیسته در اصفهانی  ۀبه نقل از حمزـ زیسته در قرون ششم و هفتم ـ  (290: 1977)حموی 

عجم کناره و سواحل دریا را ایراه گویند از جهت سیف الکه »نویسد: میقرون سوم و چهارم ـ 
آن را نیز ایراهیه ۀ ست و سکنزیرا نزدیک به دریا ا ؛فارس را ایراهستان گوید ۀاردشیرخر

والیتی را که در جنوب باختری جویم قرار دارد، هم  (274: 1377. گای لسترنج )«استنامیده
 است.کردهایراهستان معرفی 

توان می در بحث تغییر نام منطقه از ایراهستان به الرستان، با توجه به اطالعات موجود
به بعد قدرت  ۀ ششمالر در سدشهر آنکه از ، پیش عنوان داشت که مناطق وسیع الرستان

و مناطق غربی همچون  استبوده دست گیرد، نام منطقۀ ایراهستانه اقتصادی و سیاسی را ب
محل  انتقال کردند. اینرا هدایت می ۀ الرستانکران و سیراف قدرت سیاسی و اقتصادی منطق

ییر مسیر تجاری که در ابتدا در و تغلرزه تبعِ زمینبه دلیل افول سیراف به ممکن است قدرت 
مستوفی، (، شیراز به کیش )368: 1349 ابوالفداء،شیراز به سیراف )ـ است گذشتهقسمت غربی می

به مناطق شرقی با اهمیت یافتن هرمز و مسیر  با تغییر راه تجاری و سپس ـ (186ـ185: 1362
  باشد. شیراز ـ هرمز به الرستان

ها بعد زیر سلطۀ حکومت مرکزی که پس از حملۀ اعراب تا قرنالرستان یکی از مناطقی است 
استقالل حکومت کردند. به عبارت بهتر، سرزمین وسیع ایران درنیامد و امیران محلی در آن به

مستقل داشت که از آنان با نام قمری، امیران نیمه 1010الرستان از قرون نخستین اسالمی تا سال 
( 24: 1357(، چنانچه نولدکه )173: 1387وثوقی و همکاران، اند )ان یاد کردهخاندان گرگین میالد و میالدی
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اسالمی به بعد،  ۀهای میاندر سدهاست. آمدههای اشکانی به شمار میمعتقد است میالدیان از خاندان
الرستان تقسیم شد  ،یلویهکو فارس به چهار بخش شبانکاره، فارس مرکزی، کهیافت تقسیمات تغییر 

 .ترین بخش این نواحی چهارگانۀ بودالرستان جنوبی که (900: 1378ی فسائی، حسین)
 

 . پایگان آب الرستان3
های زیرزمینی، یگانه منبع آب شرایط اقلیمی منطقۀ الرستان و کمبود منابع آب، سبب شده آبخوان

مناطقی های زیرزمینی در همۀ مناطق وسیع یکسان نیست؛ حتی در مطمئن باشند. شرایط آبخوان
ها را گونه است ـ آنها اینها غنی هستند، ممکن است شوری آب ـ که اغلب در دشتکه آبخوان

ها بهتر است. این ای، شرایط آبخوانها و مناطق کوهستانی و کوهپایهمصرف کند. بیشتر در درهبی
نیز استنباط کرد اند توان از توصیفاتی که سیاحان از مناطق مختلف الرستان شر  دادهمورد را می

است. فیگوئروا های زیرزمینی با استفاده از چاه یا گاوچاه بوده(. استفاده از آبخوان1)جدول شمارۀ 
گ است و در ربز اریدژ بس یبنا»کند: گونه توصیف میگاوچاهی در قلعۀ الر را این (95ـ94: 1362)

است  قیعم اریز است. چاه بسگ ستیدو کیعمق آن نزد ی.عال اریبس یدارد با آب یصحن خود چاه
یآن را م یکه گاو یچرخ چاه ۀلیوسه ب حالنیو باا رسدیشهر م نیریآن به طبقات ز یو گود
استفاده از گاوچاه زمانی «. کشندیم رونیقلعه الزم باشد از آن ب یاریآب یهر قدر آب که برا ،کشد

 های زیرزمینی در عمق زیاد از سطح زمین باشد.است که آبخوان
: 1370بطوطه )است. ابنها از دیگر منابع آب هستند که از آن در منابع مکتوب یاد شدهچشمه

الر شهری است بزرگ »گوید: است. او دربارۀ الر میهجری از الر دیدن کرده 730( در 337
در مقابل، در یک فاصلۀ «. ها و بازارهای نیکوسارهای متعدد و آب فراوان و باغدارای چشمه

شهر به وسیلۀ »دارد که: های الر عنوان میی سیصدساله، سر توماس هربرت دربارۀ چشمهزمان
ها به (. احتمال اینکه بسیاری از چشمه56: 1928فوستر، « )شودها سیراب میتعداد کمی از چشمه

ها تغییر جریان داده باشند، وجود دارد. خشک شدن مرور خشک یا با توجه به سطح آبخوان
های انتقال آب از ( در سه دهۀ قبل ـ که سازه69: 1396اشرافی، کپیر بیرم الرستان ) چشمۀ قلعۀ

ها، لرزهها و زمیندهندۀ این است که با کاهش سطح آبخوانچشمه همچنان وجود دارد ـ نشان
 ها در الرستان هستیم.به مرور شاهد کاهش چشمه
ـ  یزاگرس جنوب شرقالرستان در  های سطحی ناشی از بارش هستند.از دیگر منابع آب، آب

کم  یبارندگواقع شده که  یشمال ۀکرمیدر کمربند خشک ن ـ شودیگفته م زیکه زاگرس خشک ن
شود. از یثر واقع نمؤکه چندان مآید فرومی یطورها شبار .داردگرم  ییو هوا ادیز یریرپذییبا تغ
مواقع  یکه در بعضیطوربه ت،درشت اسو دانه دیشد یهاباران ،میاقل نیدر ا یهای بارندگیژگیو

ساعت گزارش  کیانه( در یسال یبارندگ نیانگیدرصد مبیست متر باران )حدود یلیمپنجاه 
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و شود می یمقدار آب را ندارد، آب جار نیا اشباعجذب و توانایی  نیکه زمنیاست و به علت اشده
این مسئله به روشنی اهمیت  (.95ـ89 :1391 ی،میکرافتد )یو به سرعت به راه م یبه راحت البیس

های کنترل آب از دیرباز تا امروز ـ که در شواهد مکتوب دهد؛ از جمله راهکنترل آب را نشان می
ترین متنی که ( است. قدیمی2شود ـ کنترل آب در گوهای نخلستان )تصویر شمارۀ نیز دیده می

 بلخی است.ی ابننامهفارسبه این موضوع اشاره دارد، مربوط به 
 

 
 (1398گوهای کاشت نخل )نگارندگان، . 2شمارۀ  ریتصو

 

بلخی منطقۀ ایراهستان و کران را بیابانی، بسیار گرم، بدون منابع آبی روان و کاریز توصیف ابن
حی داند. همچنین نحوۀ کاشت درخت خرما در نواکند و خرما را یگانه میوۀ این نواحی میمی

دارد. شود عنوان میایراهستان و کران را به شکل کاشت در گوهایی که جز سر درخت خرما دیده نمی
کند، آن را کاشت درختان خرما در چاه ذکر می (140: 1384)بلخی این نوع شیوه کاشت که ابن
گوها را کاشت درخت خرما در  زین (118: 1362) ی. حمداهلل مستوفاستمختص نواحی ایراهستان بوده

 نیبا توجه به ااست. این نوع شیوۀ کاشت به دالیل گرما و کمبود بارش انتخاب شده است.ذکر کرده
باران را به آسای اما سیلندارد، بارش اندک  نیریآب ش یدائم ۀموضوع که منطقۀ الرستان رودخان

ها به سمت نخلستان به طور مصنوع ای یعیطب یهاکانالراه اند. آب از شکل استفاده کرده نیبهتر
 نیماند. ایم یهمچنان در گوها باق ،ندهیتا سال بارش آ یترسال یهاآب در فصل .شودیم تیهدا

 یطوالن ی آنهانفوذ آب به آبخوان ی کهمناطق جنوب یشناسنیزم یموضوع با توجه به سازندها
ـ است  یآسمار یهاآهکو  یرسوبات کواترنر یکه داراـ ها افکنهنفوذ آب در مخروط طیاست، شرا

آب  رکمت ریتبخ نیو همچن عیوس ۀآب در گوها در محدود ییستایا .(140: 1391، یمیرکمناسب است )



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسیاهی اریانژپوهش / 34

ها و احشام ها، عالوه بر تأمین آب نخلستاناز نخلستان رونیدرختان در ب یۀبدون سا ینسبت به فضا
 نیا .استشدهیسبب م زیرا ن ینیرزمیز یهاآبخوان تیتقو، یمصارف انسان یبرا یحت یو در موارد

همانند  یقلمداد کرد که کارکرد میبه روش مستق یمصنوع یۀدر گروه تغذ توانیرا م وهیش
 بیاز جمله تخر یانسان ۀخوزستان دارند. امروزه با توجه به مداخالت گسترد ۀمنطق یهاگوراب

 ،هاستآب به نخلستان ندیرس که مانع یسدساز، یاریآب ۀویش رییآب، تغ یهاها و کانالنخلستان
 است.گذشته خشک شده ۀها در چند دهاز نخلستان یعیبخش وس

ها و آسیب به گوهای نخلستان در الرستان، عالوه بر موارد ذکرشده، در جلوگیری از سیالب
 توان دید.ای از کاربرد را به وضو  در منطقۀ بیرم الرستان میمناطق مسکونی نیز مؤثر بودند. نمونه

در بیرم، خسارت زیادی بر جای گذاشت که با بررسی منطقه، یکی از دالیل آن،  1400سیل زمستان 
ها به زمین کشاورزی در فاصلۀ کوه گاوبست تا ها و تبدیل این نخلستاناز بین رفتن گوهای نخلستان

 2022سال  ایههای ماهوارو مقایسه با عکس 2004ای در سال های ماهوارهبیرم بود. بررسی عکس
توانستند مانند نوعی های منطقه که می( که نخلستان4و  3دهد )تصاویر شمارۀ منطقۀ بیرم نشان می

است و با تبدیل به زمین کشاورزی، در واقع بند، جریان و سرعت سیل را کاهش دهند، از بین رفته
، همواره باقی بماند؛ اند خطر سیل با هر باران شدید که از خصوصیات اقلیمی منطقه استسبب شده

نقشی که احتماالً با نام محلی گوها به نام بند، همخوانی دارد. در بسیاری از مناطق نیز که همچنان 
 است.اند، رسیدگی و تعمیرات نکردن، این گوها را عمالً بدون کارایی کردهاین گوها باقی مانده

 

 
 (Google Earth) 2004ای منطقۀ بیرم الرستان در سال عکس ماهواره. 3شمارۀ  ریتصو
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 (Gooogle Earth) 2022ای منطقۀ بیرم الرستان در سال عکس ماهواره .4شمارۀ  ریتصو

 
انبارها در منطقۀ الرستان را در آب ۀسابقهای کنترل و ذخیره آب هستند. انبارها از دیگر سیستمآب
سالور  ۀقلع یانبارهامشاهده کرد. آب توانیم یشناسبراساس مدارک باستان ارتی ـ ساسانیپدوران 

آمار  توانیچند نمهر. منطقۀ الرستان است یخیدوران تار یانبارهااز آب ییهانمونه الرستان رمیب
، مورخ نیعالءالددیمرحوم س ، طبق نوشتۀدادبه دست شده در الرستان احداث یانبارهااز آب یقیدق

در  نزهت القلوبدر کتاب  (.44: 1371، یوثوق)است هزار بوده24موجود در الرستان را  یانبارهاتعداد آب
است آمده« انبار کنارآب»( به نام رمیخنج و هرمز )ب نیب یمنزلگاهش، یبه ک رازیش ریذکر منازل مس

ی، کاربرد عموم ی باانبارهاآب بود. یومعم شتریانبارها بساز آبو(. در الرستان ساخت186: 1362، یمستوف)
به مردم نمود  رسانیآب یدر الرستان برا انبارهاآب بود داشت.ادی ۀها جنباز آن یاگر نه همه، تعداد

انبارهاست که در نکتۀ مهم، وجود سنت وقف آب .1دارد بودادی ۀشراف جنباَ یاست و برا یکاربرد عموم
 فولکلور اتیادبدر  2مرغیانبارهای تخمبسیار رایج است. داستان آبمیان اقشار مختلف مردم تا امروز 

انبار در محدودۀ انبارها و تالش برای ذخیرۀ آب است. وقف آبمنطقۀ الرستان نشان از اهمیت وقف آب
 ۀدر سفرنام ایدن گارساست. گرفتهها صورت میوسیع الرستان و حتی در ملوک هرمز، به دست الری

                                                           

بندی کرد. تفاوت در الرستان با دیگر مناطق ایـران بـه   المنفعه را با همین حکم دستهتوان تمام بناهای عام. به طور کلی می1
انبارها نمود یابـد  حدودی از آبانبارها در تعداد زیاد، سبب شده که جنبۀ یادمانی فقط در تعداد مسبب آن است که احتیاج به آب

 انبارهای وقفی، کتیبۀ ساخت ندارند.و خیلی از آب
وجور کـرد و  انبار را جفتمرغ پول ساخت آبانباری است که خیّرش پیرزنی بوده که با فروش تخم. این داستان مربوط به آب2

 است.به این معناست که وسع خیرش به همین اندازه رسیده



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسیاهی اریانژپوهش / 36

انبار و آب استنام برده (نی)گچ یکج و داالنتنگ یسراکاروان انبارآب از ،رمز به الره ریخود در مس
 نشدهبا آنکه فصل بارش شروع کند که ذکر می و خواندیانبارها مآب نیباتریو ز نیاز نوتر یکیآن را 
نفقۀ  بهانبار آب نیاآرزو کرد.  شدیتر از آن را نمتر و خنکگوارا داشت که زالل اریآب بس یریمقاد ،بود
به وقفی  (1164: 1380)، همچنین دالواله (71: 1362گوئروا، یف)ه بود از ثروتمندان الر ساخته شد یکی

ها نیز نقش گستردۀ سنت انبارآبکتیبۀ  .کنداشاره می الر و اطراف الر یانبارهااز آب یاریبسبودن 
ی اِوَز الرستان است سلف انباروجود، مربوط به آبهای مترین کتیبهدهد. یکی از قدیمیوقف را نشان می

 است.احداث کرده یقمر 891در ان یشمسا نلیحاج محمد زرا  انبارۀ آن، آببیطبق کتکه 
وجهی، مرکب )چهاربرکه( تقسیم ای، هشتانبارها براساس فرم مخزن به مکعبی، استوانهآب

انبارهای موقعیت آب 6(. تصویر شمارۀ 114: 1390کاظمی و همکاران، ( )5شوند )تصویر شمارۀ می
انبار خیابان مدرس شهر انبارها بادگیر هم داشتند، مانند آبدهد. برخی از آبشهر الر را نشان می
انبارهای مربوط به دهد که آبانبارهای شهر الر نشان میماندۀ آبهای باقیالر. بررسی کتیبه

شیر الر( که در نزدیک بازار قیصریه واقع است، از نانبار چهاربرکه )دهدورۀ صفویه مانند آب
 دار هستند.انبارهای کتیبهترین آبقدیمی
 

 
 (1400انبارها )نگارندگان، انواع فرم مخزن آب. 5شمارۀ  ریتصو

 

 
 (1400انبارهای الر )نگارندگان، موقعیت شهر الر و آب .6شمارۀ  ریتصو
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انبارها شده که سازی و مدیریت آب آبه نحوۀ ذخیرهدر سفرنامۀ سیاحان اروپایی، اشاراتی ب
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 یوقتکند که دربارۀ نحوۀ ذخیره و تقسیم آب در الرستان عنوان می (675: 1336)تاورنیه 
پس از  .ها بشودآب داخل آن گذارندیو نم بندندیانبارها را مآب یهاروز اول سوراخد، آییباران م

انبارها وقت آب را به آبشو داد، آنورا شست نیو باران ابتدا کثافات زم دیبار روز کینکه آ
 .شراب هستند ۀخمر هانبارها همآب نیا ایگو .منظم است یلیآب در الر خ میتقس عملفرستند. می

 دیبا او نیا امیحاکم  ،و در وقت باز کردنکنند یباز نم مرتبهکیانبار را از سه آب شیهرگز ب
باران را در  آبدارد که در نواحی الرستان ( نیز عنوان می326: 1681شد. اشتروس )حاضر با

 اریآب بس نیو هرچند ا شودیهم فقط به دستور حاکم باز م انبارهاو آب دارندیانبارها نگه مآب
یگر سیاحانی از د (1165: 1380). همچنین دالواله رودیاز آن به هدر نم یاقطره یاست، حت آلوده

را  یتربزرگ نسبتاً یهاناابیخکند که است که به شیوۀ ذخیرۀ آب الرستان پرداخته و ذکر می
مجاور  یهااز کوهستان یآب جار ی،کرده بودند تا هنگام بارندگ هیتعب یخندق انشانیکه در م دمید

دو  یهاه نسبت خانهب یبزرگ و کوچک یهاآبراه ایها کانال یها دارااز داخل آن بگذرد. خندق
شهر  نیقدر در اقلت آب آن .شدیم ریازها سرها آب به داخل خانهآن قیطرف بودند که از طر

قطره  کیچون  ،دیبه عمل آ یحفظ نزوالت آسمان یبرا یکامل یهامراقبت دیاست که با دیشد
 از حد است. شیو حرارت ب باردین به ندرت مابار .در شهر وجود ندارد یآب جار

انبارها استفاده امروزه نیز در مناطقی مانند اوَز در الرستان و اشکنان در المرد که همچنان آب
شود. در برخی مناطق های ورودی آب تعمیر میانبارها تمیز و کانالشود، قبل از فصل بارش، آبمی

انبارهای ربارۀ آبشوند. نکتۀ مهم دانبارها الیروبی و تمیز مینیز قبل از ورود به ماه رمضان، آب
های سطحی باشد یا به نحوی آب ها در مکانی است که در مسیر جریانبیرون از شهر، ساخت آن

زارهای وسیع در مناطق دشتی انبارها هدایت کرد. با توجه به شورههای سطحی را به آببتوان آب
ود. یکی دیگر از انبارها هدایت ششود آب از مناطق کوهستانی به سمت آبالرستان، سعی می

 ها دانست.توان کنترل و کاهش قدرت سیالبانبارهای بیرون از شهر را میوظایف آب
ها، از انبار، چاه، گاوچاه، در مواردی قنات و چشمهدهد آببررسی منابع مکتوب نشان می

پایگان اصلی تأمین آب هستند. براساس منابع مکتوب، استفاده از قنات از راهکارهای اصلی 
است )سامانۀ اطالعات رشته قنات در الرستان شناسایی شده 37است. تا کنون تأمین آب نبوده

ها مکانی قنوات(، اما به دلیل مطالعه نداشتن روی پایگان آبی این منطقه، تاریخ بسیاری از قنات
اند؛ از جمله قنات هرمکو در منطقۀ بیرم نامشخص است و فقط با برچسب اسالمی معرفی شده

باریک در کیلومتر پنج محور الر به جهرم و در حاشیه جادۀ کمربندی الر به رستان و قنات آبال
های مختلف به شامل اشارۀ سیاحان در دوره 1توان نام برد. جدول شمارۀ سمت بندرعباس را می
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آب انبارها نقش اصلی را در تأمین دهد احتماالً آبمنابع آب در الرستان قدیم است که نشان می
 اند.الرستان داشته

 
 (1400منابع آب در الرستان براساس منابع مکتوب )نگارندگان، . 1شمارۀ جدول 

حضور در  سالنام سیاح و 

 الرستان )به میالدی(
 منابع آب الرستان

 (337ـ333: 1370بطوطه، )ابنانبار در هرمز چشمه، اشاره به آب (1337بطوطه )ابن

 (186: 1362انبار )مستوفی، آب (1330مداهلل مستوفی )ح

 (627، 1387انبار )وثوقی و همکاران، آب (1606نیکوالو دواربلو )

 (95ـ90: 1362گوئروا، ی)فانبار، چاه، گاوچاه آب (1614دن گارسیا دوسیلوا فیگوئرا )

 (1164: 1380)دالواله، انبار آب (1421پیترو دالواله )

 (326: 1681انبار )اشتروس، آب (1672) جان اشتروس

 (60: 1928انبار، چاه )فوستر، چشمه، آب (1628سر توماس هربرت )

 (675: 1336انبار )تاورنیه، آب (1668ـ1632تاورنیه )

 (778ـ777: 1387، ی)وثوقانبار، چاه آب (1638ژوهان آلبرشت فن ماندسو )

 (799ـ797: 1387 ،ی)وثوقانبار، قنات آب (1665ژان تونو )

 828: 1387، ی)وثوقانبار آب (1667جان فرایر )

 (846: 1387، ی)وثوقانبار آب (1685انگبرت کمپفر )

 (878: 1387، ی)وثوقانبار، چاه، چشمه آب (1706کورنلیس دوبرویجن )

 (159ـ158: 1908انبار، قنات، گاوچاه، چاه )ویلسون، آب (1907سر آرنولد تالبوت ویلسون )

 (987: 1387، ی)وثوقانبار، چاه آب (1911ژاک دومورینی )

 
بررسی کشاورزی و باغداری در الرستان براساس منابع مکتوب، یکی از دالیلی است که 

( 677: 1336های مختلف دارد. تاورنیه )نشان از کارآمدی پایگان آبی در الرستان در طول دوره
انبار بزرگی آب»کند: در الرستان را این چنین توصیف می انبار به دو روستاانتقال آب از یک آب

اند که آبش را به جلگۀ مجاور ببرند. سابقاً آن اند و پهلوی کوه را هم سوراخ کردهدر آنجا ساخته
جدول شمارۀ  «.استیزرع بود، اما فعالً دو قریۀ خوب در آن احداث و آباد شدهجلگه خشک و لم

های و باغی رایج در الرستان در دورۀ اسالمی را براساس دادهانواع محصوالت کشاورزی  2
دهد. باغ نشاط بازمانده از دورۀ افشاریه، تأییدی بر گفتۀ سیاحان بر رونق مکتوب نشان می

باغداری الرستان است. محصولی مانند هندوانه که آب زیادی برای کشت الزم دارد، نشان 
 را مدیریت کند. دهد که چگونه الر توانسته منابع آبمی
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 (1400محصوالت کشاورزی در الرستان براساس منابع مکتوب )نگارندگان، . 2شمارۀ  جدول

 انواع محصوالت کشاورزی و باغی
نام سیاح و سال حضور 

 در الرستان )به میالدی(

 (12)اوایل قرن  بلخیابن نخل

 (1330) حمداهلل مستوفی نخل

 (1337) بطوطهابن های نیکوباغ

خل )خرمای الر قابل مقایسه با خرمای بغداد و بصره نیست و بسیار از آن بهتر ن
 باغ درختان میوه ،زمین زراعی اندک ،جالیز ،انار ،است(

 (1614) فیگوئروا

 (1668ـ1632) تاورنیه نارنج ،نخل

 و زیتون یک و انار ،های گل سرختوصیف باغ حاکم )بوته ،های اطراف الرباغ
هایی که )بهترین هندوانه هندوانه، (انگور درختان) پرتغالی یک باغ ،(کاج یک
 نخل

 (1330) حمداهلل مستوفی

نخل )خرمای الر قابل مقایسه با خرمای بغداد و بصره نیست و بسیار از آن بهتر 
 باغ درختان میوه ،زمین زراعی اندک ،جالیز ،انار ،است(

 (1614) فیگوئروا

 و زیتون یک و انار ،های گل سرخاکم )بوتهتوصیف باغ ح ،های اطراف الرباغ
هایی که تا )بهترین هندوانه هندوانه، (انگور درختان) پرتغالی یک باغ ،(کاج یک

 کنون دیده بودم(

 (1606)نیکوالو دوارتاربلو 

زیرا زمین  ؛مانندهای این شهر به جنگلی میخیابانخرما و پرتقال و لیمو )
شود که دیدن و لیموست و این امر باعث می قالتپوشیده از درختان خرما، پر
 (شهر از بیرون دشوار گردد

 (1706)کورنلیس دوبرویجن 

 تا کنون دیده بودم(

 (1606)نیکوالو دوارتاربلو 

 (،های بزرگ و آبدار و معطر استال و میوهقباغ حاکم الر سرشار از انار، پرت)
ال، قالعاده مانند پرتفوق هایدر اینجا میوه)انجیر، میوه و غالت متنوع  ،سرو

هایی مانند یاسمن، رز، الله، گل .است [نوعی میوه محلی]لیمو، انار، پامستیریون 
 (ژولی فراوان است

 (1628) سر توماس هربرت

زیرا زمین  ؛مانندهای این شهر به جنگلی میخیابانخرما و پرتقال و لیمو )
شود که دیدن امر باعث می قال و لیموست و اینتپوشیده از درختان خرما، پر
 (شهر از بیرون دشوار گردد

کورنلیس دوبرویجن 
(1706) 

 (1911)ژاک دومورینی  (است محصوالت منطقه توتون، خردل، خرما و پنبه)
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های تحت است. یکی از حوزهذخیرۀ آب به مدت طوالنی بر وجوه مختلف مردم الر تأثیر گذاشته
ازی، حوزۀ بهداشت و سالمت در الرستان است که سیاحان به آن اشاره ستأثیر مستقیم این شیوۀ ذخیره

دهد. ، نظر سیاحان مختلف را دربارۀ کیفیت آب آشامیدنی و بهداشتی نشان می3اند. جدول شمارۀ داشتنه
سازی آب، ی ناشی از شیوۀ ذخیرههایماریب نیتراز مهلک یکیبه نظر  ،احانیس یهاسفرنامه یبررسبا 

 یماریب نیکه به ا یمتن نیترمی( است که قدنهیرشته )کرم گ یماریهمان ب ای 1وکیکرم پ مربوط به
متون  انیم در(. 12: 1931)بریان،  استپیش از میالد  1500ابرس مصر مربوط به  روسی، پاپهاشاره کرد

به د وبن داوبهرامشاه  نیالدیددر مد  ملک فر االسرار مخزن در( 16: 1382)ی از نظامی شعر زین یرانیا
 :است وکیانگل پ ایرشته  یماریبه ب اتاشار نیترمیقدجزو که  نام رشته اشاره دارد اب اییماریب

 رشتۀ ضحاک برآرد ز دوش می که فریدون نکند با تو نوش

است و گذراندن آب از  آن ساده یریشگیراه پ. داندیرشته م یماریضحاک را همان ب یمارها ینظام
 هی( که تاورنرودبه کار می وکیبردن انگل پ انیاز م یآب با کلر برا یامروز ضدعفوناست ) یپارچه کاف

. ستین یکار کاف نیا کندیو عنوان مکرده خود به عبور آب از پارچه اشاره  ۀدر سفرنام (676: 1336)
دور  کرم به دنیچیبا پ ،دارد وعیو الر ش نابیاز همه در م شیفارس و بکه در سواحل خلیج وکیپ کرم
. اختالف نظر دربارۀ (426: 1368، پوالک)شود یبه مقدار کم دفع م لهیآن م ۀها و گرداندن روزانلیم

 سالی و ترسالی مرتبط دانست.های خشکتوان به دورهکیفیت آب الرستان از دیدگاه سیاحان را می
 

 (1400توب )نگارندگان، کیفیت آب الرستان براساس منابع مک. 2شمارۀ جدول 

نام سیاح و سال حضور در 

 الرستان )به میالدی(
 کیفیت و بهداشت آب الرستان

 دارای کیفیت متوسط (1606نیکوالو دواربلو )

 کندهای جهان برابری میآبی گوارا که با بهترین آب (1614دن گارسیا دوسیلوا فیگوئرا )

 کیفیت متوسط (1621پیترو دالواله )

 آبی بسیار بد (1672شتروس )جان ا

 وجود کرم پیوک در آب آبی نامرغوب، (1628سر توماس هربرت )

 وجود کرم پیوک در آب کیفیت بد، (1668ـ1632تاورنیه )

 وجود کرم پیوک ،آبی بد و ناسالم (1665ژان تونو )

 وجود کرم پیوک کیفیت بد آب، (1638ژوهان آلبرت فن ماندستو )

 وجود کرم پیوک در آب (1685انگبرت کمپفر )

 کیفیت عالی آب (1706کورنلیس دوبریجن )

 آب خوب (1907سر آرنولد تالبوت ویلسون )

 

                                                           

1. dracunculiasis. 
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دهد که های مختلف نشان میمانده از دورههای باقیبررسی منابع مکتوب در کنار داده
انبار، چاه، باست، به صورت آهای مختلف ثابت ماندهپایگان آبی در ناحیۀ الرستان که در دوره

گاوچاه، قنات، چشمه مورد استفاده بوده و با اقلیم خشک الرستان سازگاری دارد. اصول اولیه در 
های زیرزمینی است. چنانچه مدیریت پایگان آبی الرستان، ذخیرۀ آب باران و تقویت آبخوان

ا امین حاکم اند، حتی یک قطرۀ آب نباید هدر برود و حضور حاکم یسیاحان مختلف اشاره کرده
ای که احتماالً در گذشته ـ دهد. نکتهها، این مهم را به خوبی نشان میانبارهنگام باز کردن آب

کند، استفاده از گوها برای آگاهانه و سپس ناآگاهانه ـ به صورت یک سنت ادامه پیدا می
آب در پای  مدتهاست که عالوه بر اینکه سبب کیفیت خرما به دلیل ایستایی طوالنینخلستان
برانگیز بودن این موضوع شود. تعجبهای زیرزمینی را نیز سبب میشود، تقویت آبخواننخل می
مستقل بودن منطقۀ الرستان و گزارش بلخی و حمداهلل مستوفی احتماالً به سبب نیمهبرای ابن

نوع نخلستان وآمد به این نواحی، این است، و پس از آن به سبب رفتای بودهنکردن چنین پدیده
شود، اما وجود این گوها تا به صورت یک امر عادی انگاشته شده و دیگر در متون از آن یاد نمی

انبارها در کشاورزی و به امروز گواه استمرار این سنت است. نکتۀ مهم درخصوص استفاده از آب
های عمیق چاه جای استفاده ازتواند یک راهکار مفید بهباغداری است که حتی امروزه نیز می

انبارها به دالیل بهداشتی، اند و تعداد بسیاری از آبانبارها تغییر کاربری دادهباشد. تعدادی از آب
ها برای مصارف کشاورزی و انبارسازی صحیح در استفاده از آباند، ولی فرهنگپُر یا تخریب شده

ای صحیح انبارها را به شیوهآبحتی ایجاد یک سازِکار بهداشتی که بتواند بهداشت و سالمت آب 
 تضمین کند، سودبخش خواهد بود.

 نیاما ا ،هستند دیمف اریدر الرستان بس یآب گانیعملکرد پا ۀو نحو یمنابع مکتوب در معرف
مختلف  یهابند و پل و از سد نیهمچن .دهندیالرستان را پوشش نم ۀمنابع تمام مناطق گسترد

فداغ  ۀدر منطق)ساسانی ـ اسالمی(  گُمپویسد گُلنمونه،  یبرا ؛ندیگویالرستان سخن نم ۀدر حوز
 رمیب ۀمنطق یهاآبخوان تیتقو ۀفیوظ سد احتماالً نیا یمکان تیموقع توجهالرستان که با 

 شتریب یهابه پژوهش اجیموضوع احت نیا؛ اگرچه (19 :1394، یغالماست )الرستان را داشته
عملکرد  ۀو نحو یمعرف یی ودر شناسا یشناسباستان یهاشسفانه پژوهأدارد. مت ختیشناباستان

 ییگوکه منابع مکتوب قادر به پاسخرا  کیقسمت تار نیتوانست ایمکه ـ آب در منطقه  گانیپا
 دارند.در پژوهش و هم در انتشار  هایی همضعف ـ روشن کند ستندیآن ن یهاپرسش

 

 . نتیجه4
دهندۀ آن است که ع مکتوب و شواهد موجود نشاننتایج حاصل از این پژوهش، براساس مناب

پایگان آبی در منطقۀ وسیع الرستان به دلیل اوضاع اقلیمی، نوعی ایستایی فرهنگی در نحوۀ 
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های زیرزمینی انبارها و آبخوانذخیره و الگوی مصرف دارد که اصول اصلی آن ذخیرۀ آب در آب
است. این تأثیرات را دیگر مناطق آنجا داشتهاست. این اصل، تأثیر زیادی در سیمای شهر الر و 

که ایگونهتوان دید، به، پزشکی و در کلیت فرهنگ الرستان میفولکلورهای در معماری، داستان
های خود به آن اشاره است و در سفرنامهاین اصل نظر بسیاری از سیاحان را به خود جلب کرده

ها ـ تطبیق آن با انبارها و گوهای نخلستانه دربارۀ آبویژاند. در پایگان آبی الرستان ـ بهداشته
 فکند.اکه از بین رفتن هر کدام، زندگی ساکنان را به مخاطره میایگونهاقلیم الرستان است، به

 

 منابع
 نیکلسون، تهران، اساطیر. الن و تصحیح لسترنج به نامه،فارس، 1384بلخی، ابن
 ، تهران، آگاه.5 موحد، چاپ محمدعلی ، ترجمۀطهبطوابن سفرنامۀ، 1370بطوطه، ابن

 زر. آیتی، تهران، عبدالمحمد ، ترجمۀالبلدان تقویم، 1349ابوالفداء، 

 و افشار، تهران، بنگاه ترجمه ایرج کوشش ، بهممالک و مسالک، 1340 ابراهیم، اصطخری، ابواسحاق
 کتاب. نشر

قلعۀ : موردی مطالعۀ) فارس، الرستان تاریخی سفال شناسیگونه و بندیطبقه»، 1396اشرافی، سکینه، 
فر، همدان، محمدی یعقوب راهنمایی شناسی، بهارشد رشتۀ باستانکارشناسی نامۀ، پایان«کوپیر(
 سینا.بوعلی دانشگاه

 ، ترجمۀ ابوالحسن رده، تهران، آگاه.های ایرانلرزهتاریخ زمین، 1370امبرسیز، نیکالس و چالز ملویل، 

جهانداری، تهران،  کیکاووس ، ترجمۀ(ایرانیان و ایران) پوالک سفرنامۀ، 1368،  یاکوب هایدهپوالک، دور
 خوارزمی.

 و سنائی ، تهران، کتابخانۀ2 نوری، چاپ ابوتراب ، ترجمۀتاورنیه سفرنامۀ، 1336 باتیست، تاورنیه، ژان
 تایید اصفهان. کتابخانۀ

نامۀ فصل، «شهر الر )جنوب استان فارس( تنگناهای طبیعی توسعۀ»، 1383ثروتی، محمدرضا، 
 .20ـ1، صص 4، شمارۀ 1، سال جغرافیایی سرزمین

 اسالمی. دایرۀالمعارف ، تهران، بنیاد1 ، چاپ16 جلدـ د،  خ: اسالم جهان دانشنامۀ، 1399 حداد عادل، غالمعلی،

 رستگار نصورم دکتر تحشیۀ و ، به تصحیحناصری فارسنامۀ، 1378 میرزاحسن، فسائی، حاج حسینی
 ، تهران، امیرکبیر.2فسائی، چاپ 

 بهفروزی، تهران، قطره. محمود ، ترجمۀدالواله پیترو سفرنامۀ، 1380 دالواله، پیترو،

، «الرستان، فارس شناسیباستان شناسایی و بررسی»، 1397 سرخوش، احمد و سرداری، علیرضا
 میراث ،تهران، پژوهشگاه1 جلد ،ایران شناسیباستان ساالنۀ گردهمایی هفدهمین هایگزارش

 .663ـ656 فرهنگی، صص

های کرانهپس در الرستان بیرم منطقه فشردۀ و سیستماتیک بررسی»، 1393 سرخوش، احمد،
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 ، تهران، پژوهشگاهایران شناسیباستان ساالنۀ گردهمایی سیزدهمینهای گزارش، «فارسخلیج
 .171ـ168 فرهنگی، صص میراث

 ، تهران، پازینه.3 ، چاپهخامنشی شاهنشاهان هایفرمان، 1388 نارمن، شارپ، رلف

، 2، جلد 2 پاینده، چاپ ابوالقاسم ترجمۀ، (طبری تاریخ) الملوک و الرسل تاریخ، 1362 طبری، محمد،
 تهران، اساطیر.

، 3، جلد 5 پاینده، چاپ ابوالقاسم ، ترجمۀ(طبری تاریخ) الملوک و الرسل تاریخ، 1375 طبری، محمد،
 ن، اساطیر. تهرا

و  میاقل راتییتغ»، 1396، یهما رستم ی ورضا شهباز ی ومیکر یمصطفو ی وسحر ملک و قاسم، یزیعز
، 3 ۀ، شمار3 ۀ، دور(یـ پژوهشی )علم رانیا یکواترنر ۀفصلنام، «انریهولوسن در ا اهىیپوشش گ

 .229ـ205صص ز، ییپا

کاریان، گلی قلعۀ باستانی محوطۀ حریم و عرصه تعیین گزارش»، 1388چاوردی، علیرضا،  عسکری
 فارس. گردشگری و صنایع دستی فرهنگی، میراث کل، اداره«الرستان

های شهرستان فارسخلیجهای کرانه شناسیباستانهای پژوهش، 1392چاوردی، علیرضا،  عسکری
 شیراز. هنر دانشگاه و نور ، فارس، سبحانمهر و المرد

سفال ساسانی دشت عالمرودشت در المرد فارس )مطالعۀ موردی: بندی طبقه»، 1394غالمی، خدیجه، 
فر، همدان، محمدی یعقوب راهنمایی شناسی، بهارشد رشتۀ باستانکارشناسی نامۀ، پایان«قلعۀ گلرخ(
 سینا. بوعلی دانشگاه

، (اول باسع شاه دربار در اسپانیا سفیر) فیگوئروا گارسیا دن سفرنامۀ، 1362دسیلوا،  گارسیا فیگوئروا، دن
 سمیعی، تهران، نو. غالمرضا ترجمۀ

 طبیعی محیط در انبارهاآب معماری»، 1390بیدختی،  طالب ناصر و بوستانی فردین کاظمی، علی و
 .123ـ107 ، صص11 ، شمارۀ4 ، سالطبیعی جغرافیای نامۀفصل، «الرستان

 ، المرد، ایراهستان.1 ، چاپعالمرودشت جغرافیای، 1391کریمی، هادی، 

 ، تهران، سمت.2 ، چاپ7 ، جلدباستان نامۀ، 1388الدین، کزازی، میرجالل

 عرفان، تهران، علمی محمود ، ترجمۀشرقی خالفت هایسرزمین تاریخی جغرافیای، 1377 لسترنج، گی،
 فرهنگی. و

 .184ـ171، صص 2 ۀ، شمار1 ۀ، دورو توسعه ایجغراف، «رانیا یمیاقل ینواح»، 1382ابوالفضل، ان، یمسعود
 کتاب. ، تهران، دنیای1 ، چاپالقلوب نزهت، 1362 مستوفی، حمداهلل،

 ، تهران، علم.4 ، چاپنظامی خمسۀ، 1382یوسف،  بن نظامی، الیاس

 ، تهران، سپهر.3 علوی، چاپ بزرگ ، ترجمۀایران ملی حماسۀ، 1357 نولدکه، تئودور،
 خ، تهران، راهگشا.، تاریخ الرستان از سیدعالءالدین مور1371وثوقی، محمدباقر، 

مفصل  خیتار، 1387، اهلل تقوی و صادق رحمانیی، محمدباقر و منوچهر عابدی راد و کرامتوثوق
 تهران، همسایه.، 2، چاپ 1 ، جلدالرستان
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، 1977عبداهلل یاقوت بن عبداهلل الحموی الرومی البغدادی(، الدین ابیهابیاقوت حموی )للشیخ االمام ش
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