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  چکیده

. امروزه تأمین امنیت کندایفا می نقشی بنیادین ،شهرها ساخت و بشری هایتمدن پیدایش در که است حیات عنصر ترینمهم عنوان به آب
امنیتت آبتی مکتانیزمی پیهیتده و پویتا استت کته در آن  ،آبی به عنوان یک چالش ضروری شناخته شده است. بر اساس دیدگاه سیستمی

ای برای تأمین نیازهتای االنههای فعهای بازخورد، پاسخفرایندهای اجتماعی و اکولوژیک در تعامل با یکدیگر بوده و همراه با شناخت چرخه
نماید. هدف مطالعه حاضر تبیین امنیت آبی با توجه به دیدگاه سیستمی و یکپارچه، استنتاج سطوح تحلیلتی امنیتت آبتی و انسانی مطرح می

تطبیقی است.  -این مطالعه یک بررسی استتنتاجیهای تاریخی شهرهای کویری در تأمین امنیت آبی است. ارائه مدل مفهومی قابلیت سازه
 ،است. نتایج حاصل از مدل تطبیقی تهیه شده حاکی از آن استت کتهای، بررسی اسناد و مدارک العات مطالعات کتابخانهآوری اطابزار جمع

اکولوژیکی( با ستطوح تحلیلتی امنیتت آبتی )امنیتت -فرهنگی  -اجتماعی  -های آبی تاریخی شهرهای کویری )اقتصادیکارکردهای سازه
باشد. به عبتارتی ها( هم راستا میآوری در مقابل بحرانی آب، امنیت اقتصادی آب، امنیت محیط زیستی آب، امنیت شهری آب، تاباجتماع

کننده امنیت آبی در تمامی سطوح آن برای ساکنین شتهرهای کتویری بودنتد و بتازآفرینی مفتاهیم و ها تأمینهای آبی برای قرناین سازه

 .ضرورتی انکارناپذیر است های نهفته در آنارزش

 

  یکلیدکلمات 
 "کویری هایشهر"، "های آبی تاریخیسازه"، "دیدگاه سیستمی"، "امنیت آبی"

Realization of water security in historic hydraulic structures of 

desert cities(Case Study of Yazd Desert City) 

Abstract  

Water is the most important element of life that plays a fundamental role in the emergence of 

human civilizations and the construction of cities. Today, security of water is recognized as 

an essential challenge. According to a systemic approach, water security is a complex and 

dynamic mechanism in which social and ecological processes interact with each other and, 

along with the recognition of feedback cycles, present reactive responses to human needs. 

The purpose of the present study is to explain the water security based on the systemic and 

integrated viewpoint, infer the analytical levels of water security, and present the conceptual 

model of the capability of the historic structures of desert cities in providing water security. 

This is an inferential-comparative study. Data collection tools are library studies and review 

of documents. The results of the developed comparative model indicate that the functions of 

the historic hydraulic structures of desert cities (economic-social-cultural-ecological) are in 

line with the analytical levels of water security (social security of water, economic security of 

water, environmental safety of water, urban security of water, and resilience to crises).  
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  مقدمه -1

 پیدایش در که است حیات عنصر ترینمهم عنوان به آب
 .کندایفا می نقشی بنیادین شهرها ساخت و بشری هایتمدن

میلیارد نفر خواهد بود   1/9بالغ بر  2050جمعیت جهان در سال 
میلیارد  1/1شهرنشین هستند. هم اکنون  %69که از این مقدار 

میلیارد نفر از   5/2د و نفر در جهان به آب سالم دسترسی ندارن
تغییر اقلیم اثرات مستقیم و غیر . بهداشت مناسب محروم هستند

مستقیم بر کل چرخه هیدرولوژیکی خواهد داشت که منجر به  
تغییر توزیع مکانی و زمانی منابع آب کشورها، کاهش دسترسی 

ها و کاهش کمیت و کیفیت به منابع آب، کاهش تغذیه آبخوان 
کننده م اکنون منابع آب زیرزمینی تأمینه. شودمنابع آب می

از آب بخش کشاورزی جهان  %43آب شرب و  % 50بیش از 
از منابع آب زیرزمینی جهان با اضافه  %20باشد. بیش از می

برداشت روبرو است که در صورت عدم تغییر رویه کنونی در  
الگوی مصرف منابع آب، پیامدهایی چون افت سطح ایستابی آب 

ها در ی، فرو نشست زمین، نفوذ آب شور به آبخوان زیرزمین
که همگی دال بر کاهش میزان  رود. مناطق تحت تأثیر انتظار می 

های گذارییکی از هدف بر این اساس امنیت آبی کشورها است. 
با دید توسعه پایدار ارتقاء امنیت   2050بخش آب جهان تا سال 

 United Nations World Water)آبی است 

Development,2015 .)  لذا تأمین امنیت آبی به عنوان یک
ای که عدم توجه  چالش ضروری شناخته شده است، به گونه 

مکفی به آن منجر به تهدید زندگی و معیشت میلیاردها نفر 
منابع  نیازمند حفاظت از آبی  منظور تأمین امنیت بدین شود.می

های آبی خطرات و اثرات ناشی از بحران کاهش پذیر ، آبی آسیب 
دسترسی به خدمات و  تضمین  ،نظیر سیالب و خشکسالی

سیستم مدیریت عادالنه و یکپارچه منابع  ارائه عملکردهای آبی و 
 (.  UNESCO,2018)استآبی 

ترین مراکز گذار کهنپایهبه عنوان سرزمین پهناور ایران، 
تأمین آب آشامیدنی و تولید  ،شهرنشینی و تمدن، در باب آبیاری

یشتتاز قافلته تمدن بوده است. ایرانیان در هر گوشه از  انرژی پ
ی موقعیت جغرافیایی و طبیعت  این سرزمین بنا بته اقتضتا

اند )فالمکی،  بوم دست به ابتکتارات در ختور توجه زدهزیست
(، تا ضمن سازگاری با شرایط محیطی و ایجاد حداقل  1384

کیفیت   تأثیرات منفی بر فاکتورهای محیطی، بهترین شرایط 
کته از  یآثار تاریخی آب هاهمیت مطالعزندگی را رقم زنند. نظر به 

و سمبل   های دور توسط نیاکان ما بر جای مانتده استتگذشته 
باشد، سوال مطرح در الگوی رفتاری سازگار با محیط زیست می

 توان چنین بیان نمود:   مطالعه پیش رو را می
هن کویری در تأمین های آبی تاریخی شهرهای کنقش سازه -

 امنیت آبی چه بوده است ؟ 

لذا هدف مطالعه پیش رو تبیین امنیت آبی با توجه به یک دیدگاه 
سیستمی و یکپارچه، استنتاج سطوح تحلیلی امنیت آبی و بررسی  

تاریخی شهرهای کویری در تأمین امنیت آبی های قابلیت سازه
فاهیم آبی است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بیان م 

و تشریح  روند تکاملی نظران صاحب امنیت آبی از دیدگاه
بندی  عی امنیت آبی در گذر زمان به جمعهای موضوویژگی
های تحلیلی امنیت آبی پرداخته و طی مدل مفهومی  دیدگاه

های آبی تاریخی شهر کویری یزد با سطوح  کارکردهای سازه
 تحلیلی امنیت آبی تطبیق داده شود.  

 

 ی نظری مبان -2

 امنیت آبی  •
جالس  در ا یاسیچالش س یک بار به عنوان  یناول یآب یتامن

 در از آن زمانمطرح شد و در الهه  2000آب در سال  یجهان
 United) مانده است یباق یالملل ینب یهادستور کار سازمان

Nations, 2000; UN Water, 2013 ; ADB , 

لف از مقیاس  های مختبی در مقیاسآ یت مفهوم امن .(2013
  Lautze and) شودیم مطرح یجهانخانگی تا مقیاس 

Manthrithilake,2012)  آب در   یت مقاله، بر امن یندر اکه
های تاریخی آبی در تأمین امنیت آب ی و نقش سازهشهر مقیاس
  ی، منطقه شهر یکجوهر شده است.  تمرکزکویری یزد  در شهر

  یآن برا یه داخلبه منطق یآن و وابستگ یباال یتتراکم جمع
قادر به   عموماً هریاست. مناطق بزرگ ش یعیمنابع طب ینمأت
لذا وابستگی زیادی به . یستندن یآب از داخل منطقه شهر ینمأت

د. این موضوع بخصوص در شهرهای  نمنابع آبی نواحی اطراف دار
ها  شهراند حاکم است. این کویری که در مناطق دشتی واقع شده

فرادست می   از منابع آبنیازمند  ،رف شهریبه منظور تأمین مصا
ی خارجی مصارف شهری از آن یاد باشند که به عنوان ردپای آب

 گرددهای آبی محقق می و از طریق زیرساخت  شودمی
(Hoekstra et al.,2011;Hoff et al., 2014.) 

، امنیت آبی را به عنوان هدف اصلی  1سازمان مشارکت جهانی آب
با توجه به  (. GWP, 2000) گیردنظر می  مدیریت منابع آب در

ها، تعاریف مختلفی را در مورد امنیت آب  دیدگاه تفاوت 

توان  توان متذکر شد. با مرور بر ادبیات موضوع میمی

تمرکزهای چندگانه محققین در مورد امنیت آب دست یافت،   به

گام نهادن در های رفاه اقتصادی، عدالت اجتماعی، که در بخش
داری طوالنی مدت و کاهش خطرات مرتبط با آب  مسیر پای

 (1شود )جدول مطرح می
 

 
 1 Global Water Partnership  
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و نشست های مختلف صاحب نظران مفاهیم امنیت آبی از دیدگاه -1جدول 

 امنیت آبی  محققین 

 1GWP

(2000) 
  یبرا آب  اکوسیستمی خدمات دسترسی به عملکرد آب و تامین و حفاظت از منابع آب،  یداراستفاده پا

 ( یو خشکسال یل)س  یآب مرتبط با منابعو حفاظت از خطرات  یستز طیمح  وانسان 

World 

Water forum 

(2000) 

زیست،  محیط غذایی، حفاظت امنیت حیاتی، تأمین نیازهای  هایمقوله به پرداخت مفهوم به آبی امنیت

 و آب حکمرانی استقرار گذاری آب،ارزش  ریسك، مدیریت اعمال آب، منابع مدیریت در مشارکت

 شرب را عنوان می کند.  و انرژی های صنعت،در فعالیت  اهمیت آب نهایتاً

 2WWAP

(2001) 

 آب تأمین از:  عبارتند که کندمی آبی بیان امنیت هایمؤلفه عنوان به را اصلی شاخص چهار برنامه، این

 آب تأمین  و زیست محیط حفظ برای آب تأمین تمدنی، امنیت برای تأمین آب انسانی، پایه نیاز برای

 . انرژی و صنعت برای

Allan 

(2001) 

 تأمین  از است عبارت که نموده کمی عنوان صورت به را  آبی امنیت که  است نهادی تنها جهانی بانك

 بهداشتی  آب مکعب متر  100تأمین   فرد، شرب  برای بهداشتی شرب و آب مکعب متر 1 سالیانه

 لذا .محیط زیستی و کشاورزی، صنعتی تولید ایبر  آب مکعب متر  1000تأمین  و فرد برای بهداشت

 است.  آبی امنیت  تأمین مفهوم به نفر هر برای سال در مترمکعب 1101  تأمین نهاد این منظر از

World 

Water forum, 

(2003) 

 تأثیرات  که خطرات، قابل قبول سطح  با همراه که سالمتی و حیات تولید، برای آب کیفی تأمین کمی و

 بر اجتماع دارد.  بینیپیش  غیرقابل

Grey & 

Sadoff (2007) 

ها و   یستم اکوس پایداری   یشت،مع ی،سالمت  یآب برا  یفیتک از کمیت ومقدار قابل قبول به  یدسترس

شرایط  و یطزیست مردم، مح برای یآب مرتبط با منابع ح قابل قبول خطرات وهمراه با سط  ید،تول قابلیت 

 . یاقتصاد

Norman et 

al. (2010) 
  به منظور تضمینقابل قبول  یفیت ک  یدار به کمیت مکفی آب در حوزه آبخیز، همراه باپا یرسدست

 یستم سالمت انسان و اکوس

Bakker 

(2012) 

یت و کیفیت کم  دسترسی بههمراه با   یستم،انسان و اکوس  یسطح قابل قبول خطرات مرتبط با آب برا 

 " یستم سان و خدمات اکوسسالمت ان ی،مل  یتامن  یشت،از مع یتحما  یبرا مناسب آب

UN-Water 

(2013) 

ظرفیت جمعیت برای دسترسی پایدار به مقادیر کافی از آب قابل قبول برای حفظ معیشت، رفاه و  "

توسعه اقتصادی و اجتماعی، همراه با ضمانت حفاظت در برابر آلودگی آب و بحرانهای طبیعی مرتبط با 

 " و ثبات سیاسی  ها، تداوم صلح آب و به منظور حفظ اکوسیستم 

Scott et al. 

(2013) 

امنیت آب عبارت است ازدسترسی پایدار  به کمیت و کیفیت مناسب آب در جهت ایجاد اکوسیستمها و 

 جوامع تاب آور در مواجهه با تغییرات غیر قطعی جهانی. 

 

 
1 Global Water Partnership 
2 World Water Assessment Program 
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 های موضوعی امنیت آبی ویژگی •
  ی،یعمنبع طب یکآب به عنوان  ینتعامل ب یجهنت یآب یتامن
لذا تحت تأثیر ( است. یاقتصاد یهایتو جامعه )فعال یستزیطمح

  و توسعه  یتآب و هوا، رشد جمع ییرتغ متغیرهایی همهون
های هیدرولیک و... ی، کاربری اراضی، سیستماقتصاد هایفعالیت

عوامل مستقل هستند، اما ممکن است در   یناگرچه ا قرار دارد.
و بر   گیرندقرار  ورهای دیگریر فاکتثأتحت ت  یکپارچه یستمس یک
و  یممفاه. مرور بر مطالعات، ترکیبی از باشند گذاریرثأت یآب یتامن

توان به  ید، که میی را مطرح می نماآب یتیامن مرتبط با هایمدل
امنیت اقتصادی آب )استفاده از آب برای رشد  سطح تحلیلی  5

های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و تأمین اقتصادی و فعالیت
انرژی(، امنیت اجتماعی آب )تأمین آب بهداشتی، سالم و مطمئن 

سالمت  محیط زیستی آب ) امنیت  برای تمامی افراد جامعه(، 
های آبی، تغذیه  های احیاء محیطقابلیتها و آبخوان ، هارودخانه
 یجاداتأمین خدمات اکوسیستمی(، امنیت شهری آب )و ها آبخوان 

 یاز شهرها یتحما ی براخدمات تأمین بهتر آب و  یریتمد
های طبیعی آوری در مقابل بحران پذیر و سرزنده( و تاب زیست

 آورتابجوامع های آبی و های مدیریت، زیرساختسیستم یجادا)
 اییبال اثرات سازگار شوند و قادر به کاهش  ییرتوانند با تغیکه م

روند   2بندی نمود. جدول هستند( سطح مربوط به آب یعیطب
های موضوعی حائز اهمیت در مبحث امنیت آبی در یژگیتکاملی و

مختلف را   صاحب نظرانها، نهادها و گذر زمان، از دیدگاه سازمان
 .  نمایدمی بیان  اختصار به

 

مختلف صاحب نظرانها، نهادها و های موضوعی حائز اهمیت در مبحث امنیت آبی را از دیدگاه سازمانویژگی -2جدول   

ویژگی امنیت 

 آبی

FAO 

(1996) 

GWP1 

(2000) 
Grey 

and 

Sadoff 

(2007) 

UNEP2 

(2009) 
Norman 

.(2010) 
OECD 

(2011) 
Bakker 

(2012) 
UN-

Water 

(2013) 

Scott et 

al.(2013) 

 * * * * *  * * * کمیت

 * * * * * * * * * کیفیت

بهداشت و 

   سالمت

*  * * *  * *  

رشد 

 اقتصادی

*  * *  *  *  

    * *   * * دسترسی

هااکوسیستم   * * * * * * * * 

 * *  * *   *  پایداری

ریسك و 

 خطر

 * *    * *  

  * *    *   معیشت

      *    غذا و انرژی

های فعالیت

 صنعتی

   *      

     *     حوزه آبخیز

    *      سیاست

  * *       صلح وامنیت

تغییرات 

 جهانی

        * 

 *         تاب آوری

 *         عدم قطعیت

 
1 Global Water Partnership 
2 United Nations Environment Program 
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 های چندگانه امنیت آبی  دیدگاه  •

 : ای امنیت آبی بین رشته دیدگاه
های متفاوت در مورد امنیت  های مختلف دارای دیدگاه محققین از رشته 

های امنیتی آب  ( طی بررسی چارچوب 2012)1آبی هستند. کوک و باکر 
در حوزه مهندسی،  در علوم فیزیکی و اجتماعی بیان می نمایند که 

مرتبط با آب  مطالعات امنیتی عموماً در مورد حفاظت در برابر خطرات 
)سیل، خشکسالی، آلودگی و تروریسم( و امنیت تأمین آب ) درصد  
رضایت از تأمین آب ( تمرکز دارد. مطالعات منابع آب صرفاً بر کمبود آب  

ی عموماً  ، مدیریت آب و تقاضای آب تمرکز دارد. مطالعات محیط زیست
بر میزان دسترسی به کمیت و کیفیت مناسب آب،  خدمات برای انسان  
و محیط زیست و به حداقل رساندن اثرات منفی بر تنوع هیدرولوژیکی 

ای )غذا، آب ، هوا،  متمرکز است. مطالعات سیاسی بر ارتباطات بین رشته 
در   انرژی، اقتصاد و امنیت انسانی(، ارتباطات بین المللی آب، حفاظت

های آبی و توسعه پایدار منابع آب جهت تضمین دسترسی به  برابر بحران
آب و تأمین خدمات و عملکردهای آب متمرکز است. مطالعات بهداشت  
عموماً تأکید بر امنیت عرضه آب و دسترسی به آب سالم ، ارزیابی میزان  

های به عالوه دیدگاه  آلودگی آب در سیستم های توزیع اشاره دارد.
تواند با تمرکز بر ساختارهای قدرت، مسائل حقوقی گذاری میاست سی

ازمانی و  آب، چشم انداز حاکمیت )با تمرکز بر برنامه ریزی، ترتیبات س
انداز قانونی )با تمرکز بر حقوق آب و مالکیت(  ها(، چشم تقسیم مسئولیت

و  وری از منابع آب، اقتصاد عرضه اقتصادی )متمرکز بر بهره و چشم انداز 
های بازار، تجزیه و تحلیل  گذاری آب ، مکانیزمتقاضای آب، قیمت 

فایده، حفاظت از خطر سیل، حفاظت از کیفیت آب، ارزیابی -هزینه
خدمات اکوسیستمی آب، و درونی کردن اثرات خارجی( را مدنظر قرار  

های  ( معتقدند که رشته 2012با وجود تنوع موضوعی کوک و باکر )دهد. 
های مختلف در نظر می تحلیل امنیت آبی را در مقیاس تجزیه و  مختلف
. در حالی که مطالعات  (Cook and Bakker ,2012)گیرند 

گیرند، مطالعات هیدرولوژیکی به  توسعه اغلب مقیاس ملی را در نظر می 
طور کلی به مقیاس حوضه آبخیز توجه می نمایند و مطالعات اجتماعی  

بنا بر اظهارات سازمان امنیت  ند. معموالً بر مقیاس جامعه تمرکز دار
های چندگانه  جهانی آب تعهدات در زمینه انجام مطالعات در مقیاس 

های بین رشته ای در تأمین امنیت آبی نقش بسزایی همراه با دیدگاه 
 .(GWSP, 2013دارد)

   : چالش محور امنیت آبی دیدگاه 
ای  نواحی شهری حاوی سطوح باالیی از دخالت انسان در فراینده

هیدرولوژیکی و ایجاد اختالل در فرایندهای تأمین کننده تقاضای آب ، 
های آبی است  آب و حفاظت در برابر بحرانسالمت آب، مدیریت روان

(Niemczynowicz, 1999) تواند ناشی از عوامل  . کمبود آب می
برداری بیش از  مختلف طبیعی همهون خشکسالی، شرایط اقلیمی و بهره

 Rijsberman,2005;Padowski et)یت باشد  حد و ضعف مدیر

al.,2016).  های مناسب، تکنولوژی،  لذا عواملی همهون زیرساخت
یابی بهینه، تاسیسات و تجهیزات، تخصیص  مدیریت صحیح، مکان 

بودجه، بهبود الگوهای رفتاری، ارزیابی محیط زیستی، بهبود خدمات  

 
1 Cook and Bakker 

های اقتصادی،  ش اکوسیستمی می تواند نقش قابل توجهی در برابر چال
 Fielding et) زیستی بحران آب ایفا نمایداجتماعی و محیط 

al.,2013.) های پیهیده را تشکیل  های آبی شهری شبکه سیستم
هوا، امنیت غذایی،   دهند که ضمن تأثیر بر فاکتورهای امنیت آب و می

پذیرند. لذا مشکالت  امنیت انرژی و امنیت انسان، از آن ها تاثیر می 
که طیف وسیعی  ، با آب در نواحی شهری موضوعات پویا هستند مرتبط

از فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی دربرگرفته و تحوالت و 
های آبی شهری را در طی زمان رقم  های سیستم سازگاری 

. تغییر الگوهای دمایی، تبخیر و (Daniell et al., 2015)زنندمی
رات اقلیمی، افزایش جمعیت شهری، بارش به عنوان یک نتیجه از تغیی

جیحات  تغییر جریان رودخانه، تغییرات شرایط ژئومورفولوژیکی، توسعه تر
هایی از نیرو محرکه برای پویایی و هنجارهای اجتماعی، نمونه

های مختلف رخ می  های آبی است که در مقیاسسیستم
ای را برای  زمینه و  Wheater and (Gober, 2013)) دهد

 آورند.فراهم می  امنیت آبی و عدم قطعیت بیشتر چالش پیهیدگی 
 : هدف محور امنیت آبی  دیدگاه 

در علوم   .شودامنیت آبی اغلب به عنوان یک هدف در نظر گرفته می
مطرح است که در   "خدمات اکوسیستمی"محیط زیستی، اصطالح رایج 

تبدیل   "خدمات سیستم آب "های آب به هنگام استفاده از سیستم 
ود. خدمات معمولی مرتبط با آب عبارتند از: تامین آب شهری؛ شمی

مدیریت فاضالب؛ زهکشی شهری؛ حفاظت از خطر سیل و سایر  
های آبی، تأمین ارزش های تفریحی ، تفرجی و زیبایی شناختی؛  بحران

بسیاری از مطالعات بهداشت   و تأمین خدمات اکوسیستی همهنین 
م های مختلف آب را در شهری، جنبه های مختلف عملکرد سیست

( اولویت 2016گیرند. بر اساس مطالعات  الرسن و همکاران ) نظر می 

های اصلی برای پایداری آب های شهری شامل تامین آب آشامیدنی  
سالم، مدیریت فاضالب برای سالمت عمومی و حفاظت در مقابل سیل  

  شود محدود می  "امنیت تامین آب "به  "امنیت آب " اما اغلب  .است
(Lundqvist et al., 2003;Padowski et al., 

2016;Grafton,2017) های  یرساخت که اهداف مختلف ز. در حالی
، تنظیم  تأمین کنندگیب همهون خدمات آبی و عملکرد و خدمات آ

کنندگی، حمایت کنندگی، فرهنگی، تفریحی، تفرجی در ابعاد محتلف  

اجتماعی، محیط قتصادی،  امها برن  ریزیزیستی، 

 .  اری در این راستا شایان توجه استگذاستسی و

 : یکپارچه و سیستمی امنیت آبی  دیدگاه 
های یکپارچه و سیستمی منابع آب  سیاری از مطالعات ریشه در دیدگاه ب

امنیت   در رابطه با ی ا یندهآب به طور فزا یتبه عنوان مثال، امن دارند.
مینه امنیت آبی  ی مورد بحث قرار می گیرد. مطالعات در زو انرژ غذایی

شناخت   ی راب در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی انجام می گیرد. 
 یستمس یدگاهد یکتوان یم ی،آب شهر  یتامن یو ابعاد زمان یهیدگیپ
و  ی عل یهایزممکان یرها،از متغ یاری، که بسمطرح نمودرا  ینامیکید

 ,e.g. OECD)گیرددر آن مورد بررسی قرار می بازخورد  یندهایفرآ

1993; EEA, 1999; Hoekstra, 2000)  . 
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امنیت آبی شهر، سیستمی پیهیده و پویا است که در طی زمان  
ای برای تأمین نیازهای انسانی داشته است. در  های فعاالنهپاسخ

های پیهیده دینامیک فرایندهای اجتماعی و اکولوژیک در سیستم
ز اهمیت های بازخورد اتعامل با یکدیگر بوده و شناخت چرخه

هایی که باعث  بسزایی برخوردار است. در این دیدگاه نیرو محرکه 
شامل شود، های آبی میایجاد تغییر و ایجاد فشار بر سیستم

  پوشش ییراتو تغ تغییر کاربری زمین)مانند  یطیمح یفشارها
( و  یمی و...اقل ییراتو تغ سطحی زمین، تغییرات پوشش گیاهی

، الگوی  آب یازن ییرتغ یت،رشد جمع) یاقتصاد-یاجتماع یفشارها
های آبی همهون وضعیت ذخایر و ، وضعیت سیستم(مصرف و...

های آب را و تاثیر آن را بر  جریانات آبی، کیفیت آب و زیرساخت
تأمین خدمات و عملکردهای آبی و سطوح حفاظت از سیالب مورد  

هایی که جهت کاهش گیرد و در نهایت پاسخبررسی قرار می 
های آبی و یا کاهش اثرات فشار و یا بهبود وضعیت سیستممیزان 

درک   یتواند برایم یستمس یکردروشود. موثر است، ارائه می 
و درک فراشهر از جمله ارتباط آن با  ی،شهر یستمس یهیدگیپ

 Hoekstra et) باشد یدمف یآب شهر یتامن یاییبهتر پو

al.,2018) 
 

 روش انجام تحقیق    -2

 روش مطالعه •
آوری ابزارجمع تطبیقی است .  -العه یک بررسی استتنتاجیاین مط

ای، بررسی منابع مکتوب، اسناد و  اطالعات، مطالعات کتابخانه
امنیت آب،  با استفاده از کلمات کلیدیتحقیقات پیشین است. 

های مرتبط با امنیت آب،  فاکتورهای موضوعی امنیت آبی دیدگاه
انجام شد و ضمن  های ارزیابی امینت آبی جستجوو شاخص 

های امنیت آبی به تطبیق این مفاهیم با استنتاج ابعاد و زیر سیستم
کارکرد های سازه های آبی تاریخی شهرهای کویری پرداخته شد. 

 های پژوهش را می توان به صورت زیر برشمرد : لذا گام
 
های مرتبط با امنیت آبی و  تحلیل مفاهیم امنیت آبی، دیدگاه -

 ضوعی امنیت آبی.  فاکتورهای مو
 استنتاج سطوح تحلیلی امنیت آبی   -
های آبی تاریخی شهر کویری یزد و استنتاج بررسی سازه -

 های آبی تاریخی  کارکردهای سازه
های آبی تاریخی شهر یزد با سطوح تطبیق کارکردهای سازه -

 تحلیلی امنیت آبی.  
 
 
 
 

    مطالعه مورد محدوده •
یزد با توجه به موقعیت  شهر له در فالت مرکزی ایران از جم

های از دیرباز برای استحصال آب ،شرایط آب و هوایی و جغرافیایی
های وابسته به آن هم چون آب انبار،  زیرزمینی از قنات و سازه

 محدوده در بویژه ها قنات شد.یخهال، آسیاب و ... بهره برده می 
 و یدنیآشام آب تأمین در مهمی نقش تنها فالت ایران نه داخل

 شهری هایسکونتگاه  از حیات بسیاری بلکه اند، داشته کشاورزی
 شکل آبی های سازه و قنات به وابسته ها آن توسعه و روستایی و

های آبی بر ابعاد مختلف این سازه بوده است. آن کنار در گرفته
زندگی انسان از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادی، منطقه شهری و 

باشد. منشاء اصلی و  ویر تأثیرگذار میمحل سکونت مردمان ک
مناطق این های انسانی، وجود آب در هسته اولیه تشکیل تجمع

ساختارهای هیدرولیکی برای اهداف عملکردی مختلف است. بوده
همهون انتقال آب، تأمین آب، ذخیره آب، آبیاری، زهکشی، جمع  

های مختلف شهری، آوری، مدیریت سیالب  و... در بخش 
 ی، صنعتی از امنیت بسزایی برخوردارند.  کشاورز
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چارچوب نظری تحقیق -1شکل   

 

 های آبی تاریخی شهر کویری یزد  نمونه سازه  •
 کاریز

سیستم استخراج در کاریز طوری است که آب بدون کمک و  
از   نیروی گرانش و  ز نیروی ثقلصرف هزینه فقط با استفاده ا

آب کاریز از آبی که از چاه استخراج  لذا گردد. زمین خارج می
شود. آب کاریز دائمی است و در مواقع  تر تمام میشود ارزان می

اضطراری کشت و زراعت و در مواقع حساس )نیاز به آب(، قطع 

ستفاده معموالً قابلیت ا زیرزمینی کاریز محور منابع آب .شودنمی
در زیرزمین  قنات بخش عمده کانال آب طوالنی مدت دارند. 

قرار گرفته و در نتیجه هدررفت آب بر اثر تبخیر و نفوذ در خاک  
آبی   سیستم انرژی الزم برای انتقال آب در. می بایدکاهش 

های آب  شود و ازاز طریق جاذبه زمین تأمین می قنات

  و حفظ بیالن طبیعی آب  به صورت تجدیدپذیر زیرزمینی

    .شوداستفاده می

 

 

 آب انبار  

ای است که برای  سرپوشیده استخر یا حوض برکه، یا انبارآب

آب شود. در مناطق کمساخته می زیرزمین معموالً در آب ذخیره

فصلی پر  جویبارهای یا باران انبار را از آبو کویری آب

انبار هدایت و در آن  آب معموالً در فصول بارش به آب  .کنندمی

لذا آب انبار   .شده استشده و در تابستان مصرف میذخیره می
ن آب  خنک ماندل و های خشک ساذخیره آب برای زمان برای 

انبارها معموالً در . آبن مورد استفاده قرار می گیرددر تابستا
مراکز شهر و محل تجمع مردم و همهنین در کاروانسراها 

نحوه ساخت   .شده تا دسترسی به آب آسان باشدتأسیس می 
بندی آن با اصول مهندسی و علمی انبار، تصفیه و عایقآب

از   انبارهاساختن آب مطابقت دارد. مواد و مصالح بکار رفته در

شفته   ،آجر  ، سنگنظیر  مصالح بومی و سازگار با محیط زیست

انبارها با توجه به محل  ساختمان آب .بوده است ساروج و آهک
     .دیگردمتناسب با آب و هوای آن منطقه تعیین میآن قرارگیری 

زه های آبی نمونه سا 

 تاریخی شهرهای 

  کویری 

حوض  یخچال سرداب آب انبار قنات

 خانه

آسیاب 

 آبی

 امنیت آبی 

امینت آبی های بین رشته ایدیدگاه  

های چالش محور امنیت آبیدیدگاه های هدف محور امینت آبیدیدگاه   
های یکپارچه و دیدگاه

 سیستمی امنیت آبی

تاب آوری در مقابل  امنیت شهری آب امنیت اقتصادی آب امنیت اجتماعی آب

ها بحران

طبیعیبالهاو  

ت محیط ینام

 زیستی آب

 کارکردهای سازه های آبی شهرهای کهن کویری 

ها ، پایداری، ریسك و های صنعتی، دسترسی ، حفظ پویایی اکوسیستمتأمین کمیت آب، کیفیت آب ، بهداشت و سالمت آب، رشد اقتصادی، فعالیت

 خطر، معیشت ، غذا و انرژی، حوزه های آبخیز، صلح و امنیت، سیاست، تغییرات جهانی، تاب آوری ، عدم قطعیت

ای موضوعی امنیت آبیفاکتوره  

 سطوح تحلیلی امنیت آبی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%A2%D9%87%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%A2%D9%87%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC
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هدایت باد مناسب به  دگیر یا خشیان در آب انبار به منظورباوجود 
برای  و خنک سازی آب استفاده می شود. انبار فضای داخل آب
شود. برای  های فیزیکی و شیمیایی استفاده می تصفیه از روش 

انبارها  ها را به آبآبگیری معموالً آب جاری در کوهستان و دشت 
های شنی ساکن و تصفیه ها با حوضههکردند. این آبهدایت می 

انبارها بهداشتی  شدند. اگرچه آبشده و سپس وارد مخزن می 

اند ولی عمل انبارکردن و راکد ماندن آب، باعث آلودگی  بوده 
شده است. بنابراین جهت گوارایی آب، در  می 

شده که باعث عبور باد از روی آب  تعبیه می  هاییبادگیر  سقف،
آهک و نمک ، زغال برای خاصیت بوگیری و  مانند  شده و موادی 

 خشت برای روسوب گذاری امالح آب استفاده می شده است. 

 

 یخچال 
معماری قدیم   ای ساختمان است که دریخهال، گونه  یا یخدان

شد. معموالً هر یخهال  ساخته می  یخ داریبرای تولید و نگه  ایران
ر و یک دیوار بلند )بنام حصار( و یک مخزن  دارای یک استخ

تمام   در بر استخرمنجر به سایه اندازی حصار ساختار گنبددار بود. 
کرد. یخی را  و از گرم شدن آب استخر جلوگیری می بودهاست روز 

شکستند و در  شد می که در زمستان در استخر یخهال درست می 
در   . بردندکار می  کردند و در فصل گرما آن را بهخزانه انبار می 

های داغ و سوزان،  و تولیداتش که در قلب تابستان  هایخهالوجود 
برخالف آب انبارها  . کشاندها میخنکای آب گوارا را به درون خانه 

در شهرها و روستاها که احداث  آب آشامیدنی های عمومیو برکه 
شده و ساختمان و آبش وقف ها از مبانی خیرات محسوب می آن

شمار  به  انها منابع درآمد زیادی برای صاحبانشبوده، یخهال
ها بوم آورد، سازگار  نوع مصالح مورد استفاده در یخهال .اندرفتهمی 

 یق حرارتی مانند خشت بوده است. با محیط زیست و عا

 

 سرداب  
سرداب یا سردابه، یکی از راهکارهای شگرف رهیدن از گرمای  
تابستان، آفتاب داغ کویر و نگهداری مواد غذایی و تهیه آب خنک  
است. رویای بودن کنار آب و فرو بردن خنکا و بوی نم آب به  

لی یافته  ها تجهای سنتی در سردابهای خانه سینه در زیرزمین 

ها قرار داشتند و  ها در دل زمین و در کنار پایاب قنات سرداب است؛
در امتداد سرداب، بادگیرها نیز نقش  . آب در آنها جریان داشت

قرار گرفتن در  در  ،هاویژگی بارز سرداب .داشتند را تهویه هوا
  زیرزمین، استفاده از آب و مصالح بومی و نیز فرم کالبدی خاصشان 

 با بادگیر تجلی می یابد. و ترکیب 

 

   حوض خانه 

خانه نوعی فضای معماری است که به عنوان اقامتگاه  حوض
شده و در فصل گرما مورد  تابستانی در باغ یا خانه احداث می 

گرفته است. نقش اصلی آن فضای واسط بوده  استفاده قرار می 
است بین درون و بیرون و تامین شراط خرده اقلیم و آسایش در  

با توجه به نوع رابطه با باغ یا حیاط و نوع اقلیم به میزان  . درون
کرده است.  متفاوتی باز بوده و با منظر محیطش رابطه برقرار می 

این فضا نیاز به نوعی پیوند معماری و طبیعت را بوسیله عنصر آب  
که مقدس، ارزشمند و کمیاب ترین عنصر طبیعی بوده است را  

خانه ها ناشی از نیاز  داع و احداث حوضبرقرار میکرده است. اب 
منطقه به نسبت وضعیت جوی و شرایط جغرافیایی مناطق کویری  

سیستم عملکردی   و شدت گرمای تابستان این مناطق بوده است .
حوضخانه به این صورت بوده است که آب از یک سمت  

شده است و با عبور از حوض آب از سمت دیگر  خانه وارد می حوض
البته گاهی هم مظهر آب به مجموعه بوده   شده است.خارج می 

شود که به نوعی هماهنگی  خانه آغاز می است حرکت آب از حوض 
عالوه بر   و تطابق با نقش نمادین آب در باورهای مردم داشت.

شده است در  اینکه عبور جریان آب باعث خنک شدن محیط می 
ا، جریان  خانه ها با ساخت بادگیر در مجاورت بنبرخی از حوض

مداوم هوا وارد این فضا می شده و باعث افزایش برودت و مهیا  
 . شدن شرایط آسایش در این مکان بوده است

 

 آسیاب آبی 

ها بر سر راه قنات، هر جا که پستى و بلندى  معموالً در کنار آبادى 
داده از انرژى پاک و ارزان آب براى چرخش سنگ آسیاب  اجازه مى 

ترین قسمت آسیاب، تنوره آن است که  ست. عمده شده ااستفاده مى 
شده است.  به صورت مخروطى ناقص و وارونه طراحى و ساخته مى 

اى که آب ذخیره شده در آن، از روزنى کوچک با فشار،  به گونه 
هاى آسیاب از  آورد. سنگ آسیاب را به حرکت در مىهاى سنگ پره 

دیگرى متحرک  نوع مقاوم و به شکل مدور هستند که یکى ثابت و 

فضای اصلی آسیاب در دل زمین جای داردو بخش ننمایان   است.
از  آن اندک است و به نورگیرها و ورودی خالصه می شود. 

توان به مقرنس  می  برخی از آسیابهاهای منحصر به فرد ویژگی 
.  آجرکاری اشاره کرد و ها، نقوش هندسی در دیواره، ایجاد کاری 
ای از آب قنات به  مدور است که شاخه ها دارای یک گودال آسیاب

شود و پس از انباشته  وسیله کانالی به داخل مخزن هدایت می 
شدن در مخزن با شدت و فشار به بخش زیرین آسیاب هدایت  

 .آوردهای چرخ چوبی آسیاب را به حرکت در می شود و پره می 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
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   هابحث و یافته  -3
ی آب یها ساختیرز شهرهای کویری هتای تتاریخی آبتیسازه

 یستتمشتامل تمتام س یها یرساختزچند منظوره هستند. این 
هتا ، ها، آب انبارهتا ، پایابقناتساخته شده آب، از جمله  یها

های آبی، حمام ها ، آسیابها ، حوض خانه ها ، یخهالسرداب
 ی،اقتصتاددر زمان خود دارای کارکردهتای که ها و... هستند، 

 یتتزیبرنامتته ر بودنتتد. یستتتیز طیو محتت  ی، فرهنگتتیاجتمتتاع
شتهری بتا توجته بته عتدم قطعیتت و وقتوع  یهتا یرساختز

های غیرقابل پیش بینی از اهمیت زیادی برخوردار است. بحران
چنتد در همان ابتدا به عنوان زیرساختارهای آبی  این ساختارها

 یریتامتر بته متد یتن. ابرنامه ریزی و طراحی شده اند منظوره
از آب و بته بهینته  استتفاده  ینفعتان،ذ همته یازهتایمطلوب ن

ی، اجتمتاعی ، اکولتوژیکی و اقتصتاد یتایحداکثر رستاندن مزا
ها  کمتک قابتل تتوجهی همهنین تاب آوری در مقابل بحران

 ینفعتانمشتارکت ذکند. در این سازه های آبی چند منظوره می
ساخت ، نگهداری ، بهتره بترداری و در  یتبه موفق یابیدر دست

 زه آبخیردر سطح حو یاسیس یمهم است. گفتگو یاربس ییکارا
 یابزارهاشود.  یمتقابل جمع آور یها یدگاهدهد تا د یاجازه م

 یصتخصت  ینقتوان ی،آبرسان یشامل موافقت نامه ها یمشارکت
و فعالیتهای همکارانه زمینه ای را برای مدیریت بهتر منابع آب 

نیکتی بتا مشترک آبی فراهم می آورد. و قتوانین و مقتررات تک
ات منفتی بتر فاکتورهتای محتیط توجه به حتداقل میتزان اثتر

، بهینته ستازی میتزان بهتره بترداری از آب ، پایتداری زیستی
های طبیعی و منابع اکولوژیک، کاهش میزان هزینته اکوسیستم

و عدالت در دسترسی به منابع مشترک مطرح می شتود. ستازه 
انتقال، ن در با توجه به اهمیت خاص آهای آبی مناطق کویری 

 زایی و رونق اقتصادی منطقهسیستم آبیاری در اشتغالذخیره و 

نقش مهمی داشته است. ایتتن ستتازه از یتتک طتترف در کشتتاورزی و 
هایی باغداری منطقه تأثیرگذار بود. همهنین موجب پدید آمدن شغل

ثر ؤه نحتتوی در اقتصتتاد منطقتته متت ، که بشدند در زمینه آب و آبیاری
و عملکرد خود در  گیریتوجه به نحوه شکلها با  ازهه است. این سبود

روحیتته سکونتگاهای انسانی و شکل گیری الگوهتتای رفتتتاری،  حفظ
 و  قناعتتت، کاری، حتتس همکتتاری و تعتتاون طلبی و محافظهآرامش

نمتتودار زیتتر متتدل تطبیقتتی کارکردهتتای نقش داشتتته انتتد. صبوری 
ی امنیت آبی لهای آبی تاریخی شهرهای کویری با سطوح تحلیسازه

 را به تصویر می کشد.
 

 

 

 کارکرد اقتصادی

اکولوژیکی کارکرد  کارکرد فرهنگی 

 کارکرد اجتماعی

طراحی کاربندی، کاشیکاری، کتیبه و طرحهای معماری سنتی ایرانی 

، ارزش و اعتقاد، میراث نبارها، سردابها و...، حفظ سنت در آب ا

تاریخی و فرهنگی ، برگزاری مراسم ها و تجمعات در مراکز محالت  

برداری از  و مکانهای  عبور کریدورهای آب، عدالت و برابری در بهره 

، منابع مشترک،  انسجام اجتماعی ، ایجاد صلح و آرامش و امنیت 

با   جامعه یک بوم ، تجلی  دانش شکل گیریاجتماعی،  رفتار انتقال

، یادگیری  جمعی  های فرهنگی خاص، ایجاد هنرهایویژگی 

 اجتماعی 

 

های پاک برای انتقال استفاده از مصالح بوم آورد، استفاده از انرژی

ها ، آب انبارها، سردابها و حوض خانه  اب و خنک سازی یخهال

، استفاده از خاک و  ها، ایجاد کریدورهای آبی در محالت و شهر

عمق زمین به عنوان عایق حرارتی در یخهالها، آب انبارها و  

سردابها، نفوذ پذیری آب و تغذیه آبخوان، حفظ بیالن طبیعی آبی، 

تاب اوری در مقابل خشکسالی، استفاده از ترکیبات نمکی و آهکی 

برای تامین بهداشت و سالمت آب، مدیریت آبهای سطحی و 

 جویبارها، 

ها و  ین نیازهای انسانی برای کمیت و کیفیت آب، ایجاد تشکلتام

گیری، مدیریت و بهره برداری از آب، شوراها در زمینه تصمیم

های مشارکتی، تآمین آب بهداشتی و سالم ، امکان ایجاد فعالیت 

دسترسی آب در تمامی محالت و خانه ها، ایجاد چشم انداز زیبا، 

های حضور آب، ایجاد در محل ایجاد فضاهای عمومی و تعاملی 

فضاهای سرزنده با محوریت عناصر طبیعی، احترام به عناصر  

 طبیعی آب، خاک ، باد و گیاه.   

 

های صنعتی، های کشاورزی و باغداری، فعالیتفعالیت

های ایجاد مشاغل مرتبط با احداث، مرمت و بازسازی سازه

امین آبی، مشاغل مرتبط با بهره برداری و تقسیم آب، ت

معیشت، کاهش هزینه های مربوط به بهره برداری از آب ، 

کاهش مصرف انرژی و منابع، کاهش هزینه های ساخت 

 و بهره برداری

 های تاب آوری در مقابل بحران

 آبی

 سطوح تحلیلی امنیت آبی

سازه های آبی 

تاریخی 

 شهرهای کویری 

های کویری با سطوح تحلیلی امنیت آبیهای آبی تاریخی شهرمدل تطبیقی کارکردهای سازه-2شکل  
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   یر یگجهینت -4
  ی، رفاه عموم سازد،محقق می را آب یستمخدمات مختلف س ی،آب یتامن

تا حد  . دهدی را مورد توجه قرار م یطیمح یداریاپ  و  ی عدالت اجتماع
  بایتد ضتمن ارائه طرح جامع، در صدد مطالعه مرمت، استحکام امکان 

های تتاریخی آب کشتور بتر آمتده  سازی سازه و باززنده  بخشی و تترمیم
و بتا شتناخت، مستندسازی و حفاظت از این میراث، در راستای  

ی در جهتت مهتار  های تاریخی آبتوری سازه افزایش بهره آفرینی و باز
چرا که  . سطحی و تأمین منتابع آبتی کشتور اقتدام نمتود های جریان

 تر اهمیتت و ارزش تاریخی، دارای قابلیتتایتن تأسیستات عتالوه ب

اجتمتاعی،  ، محیط زیستیهای اقتصادی، های فراوانی از نظر جنبه 
های آبی  لذا استفاده بهینه از سازه . باشتندفرهنگی و گردشتگری متی 

عنوان یکی از راهبردهای مدیریت منابع آبی، از   تاریخی موجود به
این   .آیدشور به شمار می مهمتترین اصول در توسعه همه جانبه ک

  ها دارای کارکردهای چند منظوره بوده که کامالً با ابعاد سازه  مجموعه 
پایداری و  ای را برایطابقت داشته اند. همین امر زمینه توسعه پایدار م
ها ایجاد نموده است. نتایج حاصل از مدل  ها در طی قرنتاب آوری آن 

آن است که کارکردهای   تطبیقی تهیه شده در این پژوهش حاکی از
  -اجتماعی -های آبی تاریخی شهرهای کویری )کارکرد اقتصادیسازه 

زیستی( با سطوح تحلیلی امنیت آبی )امنیت اجتماعی  محیط  -فرهنگی
 آب، امنیت اقتصادی آب، 

امنیت محیط زیستی آب، امنیت شهری آب، تاب آوری در مقابل    
ها  این سازه های آبی برای قرن  به عبارتی باشد.ها ( هم راستا می بحران
کننده امنیت آبی در تمامی سطوح آن برای ساکنین این خطه  تأمین 

باید با   آبی بدیع  هایسازه  ساخت و  طراحی در نوآوریکویری بودند. لذا 
های تاریخی باشد. بر  های نهفته در این سازه توجه به مفاهیم و ارزش 

  های تکنیک تدقیق ،یانایر معماری پیشینه در بازنگری این اساس
 و  هاسازه  ،هابرداری و تغذیه آبخوان بهره  های سطحی،آوری آب جمع 

آورد و  گیری از مصالح ساخت بوم گانه، بهره چند اهدافبا آبی  هایسامانه 
پایداری منابع آب و تأمین   تواند تضمینی برمی  ،سازگار با محیط زیست

 باشد. سرزمین این آیندگان برایامنیت آبی 
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