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تحلیل ساختار معماری آبانبار مکشوفه از کاوشهای باستانشناختی
شهر تاریخی بلقیس اسفراین در خراسان شمالی
عابد تقوی ، 1احمد نیک گفتار
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تاریخ دریافت92/5/16 :
تاریخ پذیرش92/8/1 :
چکیده :
شهرتاریخی اسفراين(شهر بلقیس)در فاصله ســه کیلومتری جنوبغربی شــهر کنونی اسفراین و در
بین شاهراه قدیم جرجان -نیشابور واقع شده است .براســاس مطالعات باستانشناختی ،حیات اجتماعی شهر
گستره زمانی از عصر ساسانی تا پایان دوره صفوی را شامل میشــود که دوران شکوفایی آن مربوط به قرون
میانی اسالمی است .این شــهر بالغ بر  180هکتار وسعت دارد و متشــکل از دو بخش ارگ و شارستان است.
بخش ارگ دارای وسعتی حدود  51000مترمربع اســت که  29برج در اندازههای متفاوت ،وظیفه حفاظت از
ارگ برعهده داشتهاند .بخش شارستان نیز با  175هکتار وسعت ،شامل بیشترین آثار و بقایای معماری است.
به استناد منابع مکتوب و شواهد باستانشــناختی ،بناهای عام المنفعهای نظیر بازار ،حمام  ،مسجد و رباط از
جمله آثار موجود در این بخش به شمار می آیند که در نتیجه مطالعات باستانشناسانه ،مکان و وضعیت برخی از
این بناها ،مورد شناسایی قرار گرفته اند .براساس کاوشهای باستانشناختی در شهرتاریخی بلقیس ،بقایای
یک آبانبار در ضلع جنوبی شارستان متشکل از سردر ،راه پلکان و مخزن کشف گردید .این مقاله با محوریت
مطالعه این آبانبار در پی پاسخگویی به سواالت زیر است.
ساختار معماری آب انبار مکشوفه از کاوشهای باستانشناسی شهر بلقیس چیست؟
دالیل قرارگیری آبانبار در بیرون فضای شارستان چه بوده است؟
روش های تامین آب و تهویه آبانبار شهر چگونه بوده است؟
هدف اصلی این تحقیق ،تحلیل ساختار معماری آب انبار مکشوفه از شــهر تاریخی بلقیس اسفراین با روش
توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از شواهد باستانشناختی و مطالعه منابع مکتوب تاریخی است.
واژگان کلیدی:
خراسان شمالی ،شهر تاریخی بلقیس اسفراین ،ساختار معماری آبانبار ،کاوشهای باستانشناختی.

 .1استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
 .2نویسنده مسئول:کارشناسی ارشد باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی ،
ایمیلahamad.nikgoftar@yahoo.com :
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مقدمه
ي خشــك و نيمه خشك بر پهنه
چیرگی شرايط اقليم 
جغرافیایی فالت ایــران ،تاثيری زیــادی بر آفرینش
دســتاوردهای معماري مناطق گوناگون داشته است.
به ســبب میانگین پایین بارش در بخش های وسیعی
از ایران به استثنای مناطق ســواحل دریای مازندران،
ســاکنین شــهرها و مراکز ســکونتی همــواره براي
دسترســي به آب ،تالش چشــمگيري نمــوده اند .در
مناطــق کویری ،ايرانيــان با بهره جســتن از ظرفیت
های محیطی و انســانی ،با حفر دهها كيلومتر قنات ،به
ذخيرهســازي آب و مدیریت بهینه آن در اســتفاده در
فصول گرم سال مبادرت می ورزیدند.
یکی از نوآوری های مهم در این روند ،ســاخت و ایجاد
بناهایی موســوم به آبانبار بوده اســت .به گواه قراین
تاریخی ،قديميترين آثار به جاي مانده از آبانبار تقريب ًا
با پيدايش حکومتهای اولیه در ایران ،همزمان است.
مخــزن آب در شــهر ايالمــی دورانتاش(زیگورات
چغازنبيــل) مربوط به هزاره دوم قبــل ازميالد از نمونه
های اولیه تهیه و ذخیره آب در ایران باســتان به شمار
میرود(ورجاونــد .)155 :1366،از دوران حكومــت
هخامنشــيان نيز بقاياي آب انبار و آبراه هاي متعددی
در تخت جمشيد گزارش شــده است(استروناخ:1379،
.)174
ي كــه در زندگي روزمره
آبانبارها عالوه بر نقش مهم 
مردم گذشته داشــتهاند ،ازجایگاه ویژه ای در فرهنگ و
اعتقادات مردم ايران برخوردار بوده اند .پيوند ميان آب
و آيينهاي مذهبي ،در دوران بعد از اسالم نيز در ايران
ادامه يافت ،به گونهاي كه نيايشــگاههاي آناهيد(الهه
آناهیتا= الهه آب و باروری) ،جاي خود را به مصليهاي
شكوهمند شهرهای اســامی داد .در دوران اسالمي،
آب انبار نيز مانند ساير ابنيه شهري در مراكز پرجمعیت،
همچون راســته هاي بازار و مراكز محالت و همچنين
در كاروانسراهاي بينراهي احداث شد.
در باب وجه تسمیه و اشتقاق نام واژه آب اَنبار میبایست
اینگونه بیــان کرد که آب انبــار يا انبار ،حــوض انبار،
حوض ،ســردابه ،بركهَ ،م ْص َنعَ ،م ْص َنعــه ،منبع ،آبدان،
آبگير ،تاالب و بَــرخ ،نوعي مخزن آب سرپوشــيده و
آببندي شده و غالب ًا ساخته شــده در پايينتر از سطح
زمين بوده اســت كه به منظور ذخيرة آب آشــاميدني
براي ايام كمآبي يا پايداري در برابر دشــمن در هنگام

محاصره شدن و گاه اســتفاده از آب خنك در تابستان،
در شهرها ،روســتاها ،دژها ،مســير راههاي كاروانرو
(در رباطها و كاروانســراها) و در دل كوهها ساخته می
شده است .اين نوع مخازن آب در بيشتر نقاط سرزمين
ايــران آب انبار (گلــزاري ،53 :1357،افســر:1353،
 ، 219افشــار ،74 /1 :1348،مخلصــي،215 :1356،
آيــت اهلل زادة شــيرازي30 :1349،ـ )36و در برخــي
نقاط چون بيرجند انبار (ستوده،)1351،58،حوض(اب
نبلخي،1361:156،ناصرخســرو،)122-1361:65،
بركه(افشــار )104،222/1348،1،و در ديگر شهرهاي
وه ْود،
ايران با نامهايي چون ُمرغ ِْي و ُمرغِك (در ساوه) َ
احتما ً
ال صورتي ديگر از حــوض (در خندق و بيابانك)
مصطلح است.
فن ساختمان و شيوه معماري در ســاختمان آبانبارها
دارای فنــون خاصي اســت .چراكه ،ســازندگان اين
واحدها با دقت و نكتهسنجي بسيار ،بر مسايل عمدهاي
چون ميزان فشــار آب بر كف و ســطح آبانبار ،مساله
اندود داخــل بنا ،تهويه ،تصفيــه و جلوگيري از آلودگي
آب ،آگاهی داشــتهاند .شهر بلقیس( اســفراین کهن)
به دلیل خشــکی و کمبود بارش نــزوالت جوی دارای
آب انبارهایی در ســطح شهر برای اســتفاده از آب در
فصول گرم ســال بوده اســت .همچنانکه امروزه این
سنت معماری بومی در اکثر روستاهای جنوبی و غربی
اســفراین که دارای آب هوای نیمه خشک می باشند،
همچنان مورد استفاده قرار میگیرد. .
براســاس کاوشهای باستانشناختی شــهر تاریخی
بلقیس ،بقایای یک آبانبار در ضلع جنوبی شارســتان
متشکل از ســردر ،راه پله و مخزن کشــف گردید .این
مقاله با محوریت مطالعه این آب انبار در پی پاسخگویی
به سواالت مطرح شده زیر است.
ساختار معماری آبانبار مکشوفه از کاوش های باستان
شناسی شهر بلقیس چه بوده است؟
دالیل قرارگیری آب انبار در بیرون فضای شارستان چه
بوده است؟
روش های تامیــن آب و تهویه آب انبــار چگونه بوده
است؟
در این تحقیق تالش شــده با روش توصیفی-تحلیلی
و بهرهگیری از روشــهای میدانی باستانشــناختی و
مطالعه منابع مکتوب تاریخی ،ساختار معماری آبانبار
مکشوفه از شهر تاریخی بلقیس اسفراین مورد بررسی

تحلیل ساختار معماری آبانبار مکشوفه....

قرار گیرد.
 -2موقعیت جغرافیایی شهرستان اسفراین
و شهرتاریخی بلقیس:
شهرســتان اســفراين به مرکزیت شهر اســفراین در
جنوب خراسان شــمالی و در شمال شــرقی ایران قرار
گرفته اســت .این شهرستان از شــمال و شمال شرق
به شهرســتانهاي بجنورد ،شــيروان و فاروج ،از شرق
ي قوچان و نيشــابور ،از جنوب و جنوب
ب ه شهرستانها 
غرب به شهرســتان ســبزوار ،از غرب به شهرســتان
بجنورد و جاجرم محدود مىشود .ارتفاع این شهرستان
در بلندتريــن نقطه ( 3032قله شــاه جهــان) متر و در
پستترين نقطه حدود1000متر (روستای سرخ چشمه)
از ســطح دريا ميباشد(نقشه .)1شــهر تاریخی بلقیس
نیز در شهرســتان اســفراين (حوزه فرهنگی شــمال
شرق) ،بخش مرکزی ،دهســتان آذری ،سه كيلومتري
جنوبغربي شــهر جديد اســفراين و در حاشــيه شرقی
روستاي جوشقان واقع شده اســت .این شهر تاریخی
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در طــول جغرافیایــی َ  57° 53تــا َ 58° 07و عرض
جغرافیایــی َ 36° 31تا َ 37° 17با ارتفــاع  1202متر از
سطح دریا قرار دارد .وسعت شهر بر اساس تعیین حریم
باستانشناسی که در ســال  1386صورت گرفت 220
هکتار ( 220000متر مربع) تخمین زده شده است(نقشه
 .)2حیات اجتماعی شهر تاریخی بلقیس گسترده زمانی
از عصر ساسانی تا اواخر دوره صفویه را شامل می شود.
به طوریکه در زمان حکومت ساســانیان یکی از سیزده
رستاق(شهرک) شهر نیشابور به شمار میرفته است(ابن
رسته .)200 :1365،عصرشکوفایی این شهر مربوط به
حکومت امرای سامانی است .در این دوره ،شهر بلقیس
به یکــی از بازارهای تجاری خراســان بــزرک تبدیل
گشت(مقدسی566 :1361،؛ حدودالعالم)290 :1368،
این شهر دارای آثار معماری ارگ ،بخش شارستان ،تپه
منار ،کورههای سفالگری ،آب انبار ،مقبره شیخ آذری و
مواد فرهنگی نظیر مجموعه های ســفالی و گچبرهای
متنوعی اســت کــه از کاوشهای باستانشــناختی
بهدستآمدهاست(وحدتیو نیک گفتار.)20-16 ،1388،

نقشه )1نقشه خراسان شمالی و موقعیت جغرافیایی شهرستان اسفراین(منبع :نگارندگان)
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نقشه  )2موقعیت شهر تاریخی بلقیس اسفراین به شکل مثلث سفید نشان داده شده است(منبع) Google Earth :

ســاختار معمــاری آبانبــار مکشــوفه از کاوشهــای
باستانشناختی شهرتاریخی بلقیس در اسفراین:
در ایــن بخــش ابتــدا رونــد اجرایی و شــیوه ســاخت
آب انبــار مکشــوفه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در
ادامــه عناصــر معمــاری تشــکيل دهنــده آب انبــار
بــه تفصیــل توضیــح داده شــده اســت(طرح.)1
 -3-1شــیوه های اجرا و ســاخت آبانبار شــهر تاریخی
بلقیس:
نگهداری صحیح آب موردنیاز مــردم هر محل یا هر مکان
به خصوص درمیان راهها مســتلزم اجــرای دقیق مراحل
مختلف ســاخت مخزن آب انبار بوده اســت .کوچکترین
غفلت در اجرا موجب می شــد که آب نشت کند و مشکالت
زیادی را برای اســتفاده کنندگان ایجاد نماید .بر اســاس
مطالعات میدانــی ،اصول و روش های اجــرای آبانبارها
در مناطق مختلــف تقریب ًا روندی مشــابه را به نمایش می
گذارند(معماریان .)133 :1388 ،این مراحل به شــرح ذیل
شامل دو مرحله اصلی گودبرداری و سفت کاری است.
 )3-1-1گودبــرداری :در ســاخت آبانبــار دو روش
گودبرداری وجود دارد که یک نــوع آن گودبرداری کامل و
دیگری گودبرداری ریختهای است.
 -3-1-1-1روش گودبرداري كامــل :در اين روش پس

از گودبرداري جاي مخزن اصلي تا عمق پيشبيني شــده،
كف آن شفتهآهك ریخته میشــود و پس از سفتشدن كف،
به چيدن ديوارهاي مخــزن با آجر يا ســنگ پرداخته می
شود .براي استحكام بيشــتر و غيرقابل نفوذ شدن مخازن
از آجرهاي خوب پخته شــده اســتفاده ميكننــد و آنها را
معمو ً
ال قبل از به كار بــردن در آب ميزنند(زنجاب كردن)
و در برخي مناطق ،در محلول آبآهك فرو ميبرند .مالط
آجرها يا ســنگها نيز شفته آهك (ماســه آهك) است .پس
از آنكه طاق را با آجر و گچ يا خشــت و گچ يا ســنگ و گچ
اجرا میکنند ،كف و بدنه را ساروج ميكنند .غالب ًا آبانبارهاي
بزرگتر را با الية مضاعفي از آجر و الية ديگری از ساروج،
با اندك تركيب متفاوت ،ميپوشانند .آبانبارهاي كوچك،
كاروانســراها معمو ً
ال با گنبدي از قلوهسنگهاي ورقه شده
پوشيده ميشوند ،اين قلوهســنگها مانند آجر روي هم قرار
گرفته و باال ميروند .ولي آبانبارهاي بزرگ هميشه طاقي
از گنبد دارند(سيرو) 1349،227،
-3-1-1-2روش ريختــهاي :در ايــن روش ،مــکان
ديوارهاي مخــزن را به عرض معين و عمقــي كه آبانبار
در پايان كار بايد داشته باشــد گودبرداري ميكنند و داخل
آن را تا نزديك ســطح زمين (درســت مانند پيسازي در
ســاختمانها) شــفته آهك ميريزند و پــس از مدت زمان
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معینی(معمــو ً
ال دوهفتــه) رها کــرده تا نشســت الزم را
بكند و كمي خشك و ســفت شود .ســپس محوطة ميان
ايــن ديوارهاي شــفتهاي را كه خاك بكــر و جاي مخزن
اصلي اســت گودبرداري ميكنند و آنگاه به ساختن كف و
ســاروج كردن بدنة مخزن ميپردازنــد .در برخی مناطق،
پس از آماده شــدن ديوارها و پيش از گودبرداري قســمت
داخل ديوارها ،سقف زده می شــود .زيرا چوب بست كردن
داخل آبانبار بــراي زدن ســقف مخــازن آبانبارهاي
بزرگ با توجه به اندازة ابعاد آنها ســاختن تعدادي ســتون
يا جرز در داخل مخزن ضروري اســت .نمونه اين ســتونها
و جرزها را در آبانبارهاي ســتوندار كاروانسراي مادرشاه،
همچنين آبانبارهاي حاكم هارون (با چهار جرز) و حاجي
سيدحسين صباغ در كاشان ميتوان ديد .در ساخت آب انبار
شهر بلقیس طبق شــواهد موجود ،به نظر میرسد باتوجه به
وسعت کم آبانبار از گودبرداری کامل استفاده شده است.
 )3-2ســفت کاری و عناصر اصلی معماری آبانبار شــهر
تاریخی بلقیس :
 -3-2-1مخزن آبانبار  :بعد از گودبرداری داخل مخزن،
آغاز مرحله سفت کاری با کف ســازی مخزن همراه بوده
است .این قســمت بیشترین نیروی فشــار را تحمل کرده،
بنابراین مســتلزم اســتحکام بیشتری اســت .در آبانبار
مکشــوفه از بخش جنوبی شارستان شــهر بلقیس ،برپایه
شواهد باستانشــناختی ،به نظر میرسد که ابتدا کف مخزن
را شفتهريزي شده(با شــفته گآلهک و قلوهسنگ)و پس
از اُفتکردن و سفتشــدن قســمت فوقانی ،کف ســاروجی
با اســتفاده از آجرهایی به رنگ لیمویی 1بــه ابعاد 25×25
سانتی متر آجرفرش گردیده اســت .بین آجرها با الیه ای
ضخیم از مالت ســاروج ،بندی کشــی و عایق بندی شده
اســت(نیکگفتار .)392 :1391 ،پس از اجرای کف ،مرحله
ساخت کار دیوار داخلی و شیفتهریزی پشت آن انجام شده
اســت که هردوی آنها اهمیت اجرایی باالی داشته است.
دراین بخش دیوار را بر کف ســاروجی به صورت کمانی و
قوسدار با آجری خاصي به رنگ ليمويي به ابعاد25×25×5
سانتی متر با چیدمان افقی با مالت ساروج به ضخامت 4-2
سانتی متر اجرا کردهاند  .پشــت دیوار مخزن به ضخامت
حدود 15-10سانتی متر شیفتهریزی(مخلوطگل  ،آهک و
قلوه سنگ) شده است تا سطحی مقاوم و یکدست در پشت
دیوار آجری مخزن ایجاد گردد .براساس شواهد و یافتههای
باســتان شــناختی ،پس از دیوار چینی جهت جلوگیری از
نفوذ آب از آجرها ســطح داخلی با ســاروج اندود شده است
که بقایای اندود از عمق  4/20ســانتی متری تا کف ســازه
به ضخامت  0/5الی  1ســانتی متر در طی کاوش شناسایی
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گردید(نیکگفتــار .)375 :1391،به طورکلــی این مخزن
استوانهای به قطر  5متر و عمق حدودا ً  5/40متر میزان 170
متر مکعب آب را در خود نگه میداشته است(تصویر.)2
 -3-2-2راچينه(راهپلــه) :معمــو ً
ال تعــداد پلههاي يک
آبانبار با عمــق راچينه و عمق راچينه نيــز با عمق مخزن
داخل زمين در ارتباط است که به تناسب تغییر در هر بخش،
عمق و تعداد پله ها تغییر پیدا می کرده است .راچینه آبانبار
مکشــوفه از شــهر بلقیس از دوازده پله تشکیل شده است
و کف پلههای آن  25ســانتیمتر و ارتفاع آن  30ســانتیمتر
است که تا لبه مخزن امتداد داشــته است .باتوجه به بقایای
باستان شــناختی از آب انبار می توان اینطور استنباط کرد
که ،ســقف راچینه از نوع طاق ضربی بوده است(نیکگفتار
و فــاح .)78 :1392،همچنین ،این آب انبار بدون پاشــیر
بوده و اســتفاده از آب به این صورت بــوده که هر زمان آب
انبار پرآب میشــد ،مصرفکنندگان با برداشتن آب از اولین
پله آغاز و با کم شــدن آب بــه پایینترین پله رســیده و در
نهایت درآخرین پله ایستاده و احتما ً
ال با ظرفی آب را خارج
میکردند(تصویر.)3
 3-2-3ســردر :ســردر به عنوان پرتزییــن ترین بخش
آبانبار ،صحنه هنرنمايي هنرمندان و معماراني بوده است
که با انواع تزيينات چون کاشيکاري ،آجرکاري ،کاربندي،
مقرنسکاري و کتیبه نگاری با خطوط ثلث و نســتعليق و
بنايي به شــکوه و جالل بنا میافزودند .اين کتيبهها عالوه
بر زيبايي ،شناسنامه بنا نيز محســوب ميشده است .اندازه
سردر آبانبارها به فراخور بزرگي منبع و چگونگي موقعيت
آن بســتگی داشــت .يعني هر آبانباري که از لحاظ حجم
آبگيري يا موقعيت محلي بزرگتر بود ،ســردري رفيعتر
داشــت و بالعکس هر آبانباري که حجم آبگيري کمي
داشت و در يک موقعيت استراتژيک محلي و مهم بنا نشده
بود از ســردر کوچکتری برخوردار بود .طــی پیگردی در
ســاختار تخریب شــده دیوار دوره صفویه در شهر تاریخی
بلقیس ،بقایای یک سردر آجری تخریب شده با مصالح آجر
و ساروج نمایان شد که تنها حدود  50سانتی متر از آن باقی
مانده بود .ورودی این اثر برخالف مســیر آب رو به سمت
داخلی حصار اســت .آجرهاي بكاررفتــه در ديوار در رديف
هاي پايين  21/5 ×21/5×3و در رج هاي باالي ×24×4/5
 24سانتيمتر و به رنگهای قرمز و نخودي است .کف این بنا
دارای سنگفرش با مصالحی از سنگ الشه 2و قلوهسنگ
با مالط ساروج ســاخته شدهاست(نیکگفتار.)178 :1390،
نمونه های مشــابهی از ایــن گونه آبانبار در شهرســتان
اسفراین وجود دارد که بخش زیادی از آن سالم ماندهاند .به
طور مثال میتوان به آبانبارهای روستاهای زرقآباد  ،فرتان
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 ،بام  ،خوش اجقان اشــاره کرد که از این میان ،آبانبار زرق
آباد به آبانبار کشف شده از مجموعه شهر بلقیس شباهت
زیادی دارد(تصویر .)1
در پاسخ به این پرســش که به چه دلیل یا دالیلی آب انبار
شهر بلقیس در بیرون از فضای شارستان قرار داشته است،
این فرض مطرح اســت که بعد از اوج گیــری ناآرامیهای
سیاســی در جغرافیای سیاسی شمال شــرق ایران در دوره
صفویــه (اســکندربیک منشــی ،)692-696 :1377،به
منظور تامین امنیت جانی ساکنین شــهر ،فضای کالبدی
شــهرکوچکتر شــد و دیوار شارســتان که امروزه بقایای
آن مشــهود اســت ،ایجادگردید .به همین دلیل ،برخی از
سازههای احداثی مهم شــهر مانند این آبانبار که قب ً
ال در
مرکز محلههای شــهر قرار داشــت ،در بیرون حصار دوره
صفویه واقع گردید .بنابراین ،ســاخت و سازهای چند دوره
ای در شهر تاریخی بلقیس موجب این آشفتگی و بی نظمی
فضایی در سازمان فضایی شهر گردید .براساس تحقیقات
میدانی و باتوجه به ســاختار زمین شناســی و توپوگرافی
شهرستان اســفراین ،روش تامینآب آب انبار شهر اسفراین
از دو روش آب سطحی(رودخانه بیدواز) 3و دیگری قنوات4
انجام می گرفته و این احتمال هم وجود دارد که درگذشــته
با توجه به پرآب بودن خندق و نزدیکی آن به آب انبار  ،منبع
آب انبار از طریق آب خندق پر می شده است.
فضاي مخزن آبانبار دارای دريچهاي جهت تهويه هوا بر
روی بام اســت .حبس بودن فضاي مخزن عالوه برآن كه
امكان دسترسي به داخل آن را مشــكل می سازد .آبرا هم
بسيار گرم ميكند .بنابراین ،در روزهاي آفتابي فضاي بسته
مخزن بســيار گرم مي شــود .افزون براین ،گرما و رطوبت
بسيار زياد داخل مخزن به مصالح و بدنه سازه آسیب زیادی
وارد می ســازد .آب انبار مکشوفه از شــهر بلقیس همانند
بسیاری از آب انبارهای دیگر دارای دریچهای برای تهویه
هوا بر پشت بام بوده که به دلیل تخریب زیاد بقایای اندکی
از آن برجای مانده است(طرح .)2
 -6نتیجه گیری:
براســاس شــواهد باستانشــناختی و قرایــن تاریخی،
شهرســازان و معماران شــهر تاریخی بلقیس با آگاهی از
توانمندیهای محیطی و عناصر معماری همســاز با اقلیم در
تالش برای ساخت شهری بر پایه اصول معماری اسالمی
اقدام نمودند .یکی از این نمونههــا ،بهرهوری بهینه از آب
بهوسیله حفرقنات و سامانه نگهداری و استفاده هوشمندانه
از آن به وســیله آبانبار و یخچالها بوده اســت .براساس
ســواالتی که در مقدمه این نوشتار مطرح شــد ،نتایج ذیل

بهدست آمد.
در پاسخ به پرسش اول در باب ویژگی های ساختار معماری
آب انبار مکشــوفه از کاوشهای باستان شــناختی شهر
بلقیس ذکر این نکته ضروری است که باتوجه به گنجایش
و عمق آبانبار ،در نحوه ساخت آبانبار از روش گودبردای
کامل استفاده شــده اســت .به این صورت که ابتدا نقشه
آبانبار در ســطح زمین پیاده شده و ســپس به طور کامل،
داخل نقشه پیاده شده ،گودبرداری و پس از آن ،مرحله سفت
کاری با کفسازی مخزن انجام شده است .براساس شواهد
باستانشــناختی چنین به نظر میرســد ،ابتدا کف مخزن
شفتهريزي شده (با شــفته گل آهک و قلوه سنگ)و پس از
نشست مصالح و سفت شدن قسمت فوقانی کف ساروجی،
بااســتفاده از آجرهایی به ابعاد  25×25سانتی متر آجرفرش
می شده است .بین آجرها با الیهای ضخیم از مالت ساروج،
بندکشی و عایق بندی شده است .پس از اجرای کف ،مرحله
ساخت دیوار داخلی و شــیفته ریزی در ادامه انجام گرفت.
پس از مرحلــه دیوارچینی جهت جلوگیــری از نفوذ آب از
آجرها ،سطح داخلی با ســاروج اندود شده است که الزم به
ذکر است ،طی کاوشهای انجام شــده بقایای اندودی از
عمق  4/20سانتی متری تا کف سازه به ضخامت  0/5الی 1
سانتی متر آشکار شد.
در پاسخ به پرســش دوم که چرا آب انبار در بیرون از فضای
شارستان قرارگرفته اســت اینکه ،در دوره صفویه با استناد
به تاریخ سیاسی منطقه ،شــهر به منظور دفاع بهتر و تامین
امنیت جانی ســاکنین ،کوچکتر شــد و دیوار شارستان که
امروزه بقایای آن مشهود است ایجاد گردید .به همین دلیل
برخی از سازههای مهم شــهر چون این آب انبار که قب ً
ال در
مرکز محله شــهر واقع بود در بیرون حصار واقع گردید .به
همین خاطر ،ما شــاهد بیرون افتادگی بسیاری از فضاها و
عناصر شهری در بیرون از بخش شارستان هستیم .در پاسخ
به سومین پرسش مطرح شده ،میتوان اینگونه استنباط کرد
که باتوجه به جاری بودن رودخانه بیــدواز و وجود قناتهای
پرآب منطقه به عنوان مهمترین منابع در دسترس ،معضل
تامین آب شهر به وســیله این آب انبار و دیگر آب انبارهای
شهر مرتفع شــده اســت .درباره روش تهویه آب انبار می
بایست خاطر نشان ســاخت که دریچه تعبیه شده بر پشت
بام آب انبار ،اصلی ترین راه تهویه هوای آب انبار محسوب
می شد .افزون براین ،نکته مهم درباره تاریخ ساخت آبانبار
اینکه براساس سکه دوره ایلخانی مکشوفه از بافت حفاری
شده در این مکان(تصویر )4و نیز ساختار معماری آب انبار،
این سازه در دوره سلجوقی احداث گردید و در دوره ایلخانی
مورد اســتفاده مجدد قرار گرفت .این بنا در دوره صفویه با

تحلیل ساختار معماری آبانبار مکشوفه....

مسدود شدن درب ورودی به وسیله دیوار ،عملکرد اصلی خود را از دست داد و متروک گردید.

تصویر )1بقاياي سردر آبانبار (دید از غرب)(عکس :نگارندگان)1391،
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تصویر )2کشف بقایای مخزن آب انبار در ضلع جنوبی شارستان(عکس :نگارندگان)1391،

تصویر )3پلکان های آبانبار مکشوفه از کاوشهای باستانشناختی(عکس :نگارندگان)1391،

تحلیل ساختار معماری آبانبار مکشوفه....

طرح  )1طرح شماتیک آب انبار مکشوفه در ضلع جنوبی شارستان(ترسیم :وظیفه شناس)1391،

طرح )2طرح سه بعدی آب انبار مکشوفه از شهر تاریخی بلقیس(ترسیم :وظیفه شناس)1391،
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تصویر )4سکه های ایلخانی مکشوفه از آب انبار شهر
تاریخی بلقیس(عکس :نگارندگان)1391،

پانوشت ها:
آجر مورد اســتفاده بــراي آبانبار ،آجــر خاصي به رنگ
ليمويي به نــام آجر آبانباري بود که فقــط براي آبانبار
مورد اســتفاده قرار ميگرفــت .آجر را قبل از اســتفاده
در آب فــرو ميبردند تا به خوبي آبخور و زنجاب شــود.
براي ديوارچيني از مالت ماسهآهک ،گلآهک و ساروج
استفاده ميکردند .بعد از ســاخت بدنه که پشت ديوار آن
نيز با گل و آهک پر ميشد بنايي پوشش آغاز ميگشت و
سپس بدنه را با ساروج اندود ميکردند.
ســنگ هاي به كار رفته طبق شــواهد و مدارك ازمعدن
ســنگ مالن كه امروزه در  5كيلومتري جنوب اســفراين
قراردارد به اين نقطه آورده شده است.
رودخانه بیدواز(میالنلو) رودخانــه بيدواز از رودخانه هاي
مستقل شــمال حوضه مركزي ايران به حساب مي آيد.
سرچشــمه هاي اين رودخانه كوه هاي شاه نظر ،برمهان
و تبران در  18كيلومتري شــمال اســفراين است .كه بعد
از مشروب ســاختن آبادي هاي ســرخ قلعه ،سرچشمه،
اردوغان ،بيدواز ،قلعه ســفيد ،دنج ،پركانلو ،قزاقي و شهر
اسفراين در نهايت در غرب شهر اسفراين در دشت پخش
مي شود .اين رودخانه با شيب بســتري به طور ميانگين
قريب به يــك درصد منطبق بر شــيب عمومي دشــت
اسفراين از شمال شــرق به جنوب غرب اين دشت جريان
دارد .آبدهي آن در مدت  12ســال نمونــه برداري 8/28

ميليون متر مكعب در ســال بوده و حداكثر آبدهي لحظه
اي آن  111/4متر مكعب در ثانيه اندازه گيري شده است
كه نشانگر شدت ســيالبي بودن آن است .طول رودخانه
 75كيلومتر و مساحت حوضه آبريز آن  800كيلومتر مربع
را بالغ مي شود.
از اين گونه آب در گذشــته هاي دور نيز در ناحيه اسفراين
مورد بهره برداري قرار مي گرفته است .حمداهلل مستوفي
در اين باره نوشته كه واليت و توابع آن قنوات دارد و همه
محصول است از انگور و ميوه و غله است (مستوفي1337،
 .)183 :قنوات شــهر بلقيــس تا ســال 1327هـ.ش بر
كسي مكشــوف نبود در اين ســال به علت خشكسالي،
اهالي قراي حومه اسفراين شــروع به زهكشي رودخانه
و چندين چشــمه در ناحيه شــهر بلقيس را نمودند كه در
داخل شــهر فعلي كه ميان آباد ناميده مي شود واقع شده
بود .پس ازمدتي اليروبي و برداشتن خرابي هاي گذشته
مسير چشمه سارها به رشته قنوات منظم برخورد كرد كه
تماما كلو شده و با آجر ،ســنگ و ساروج پوشانده شده بود.
به تدريج هفت رشــته قنات از دل خاك بيرون آمد كه در
قرون گذشته شهر بلقيس را مشروب مي ساخته است .نام
اين چشمه ها به شرح ذيل مي باشــد :چشمه زينل خان،
چشمه خرينان ،چشمه قصبه ،چشمه كوشكي جوشقان،
چشمه قلعه حسين ،چشمه كشــتان و چشمه حسن آباد.
(روشــني زعفرانلو ،)177 :1366 ،در کاوش های فصل
پنجم نیز بقایای از این ســاختار آب رســانی در ترانشــه
 DK121شناسایی گردید.
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