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 شهر فردوسدر تیموری دوره انبارهای نگاهی به حوض

 
  مرتضی نهاری

 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه زاهدان

 

 طاهره قرائتی

  دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان 

 

 چکیده:

ها موجود بوده  و آن را محصول تیموریان ی یکی از آنوقف ی انبارهایی وجود دارد که کتیبه )تون( حوض فردوسدر شهر قدیم 

ه بارائه عکس و پالن  باژوهش سعی بر آن است که در این پ است.و حوض انبار دیگر با شیوه مشابه ساخته شده دکند. میمعرفی 

دارای  انبارهادهد این حوضعات نشان مینتایج مطال بوده وروش تحقیق، توصیفی  انبار پرداخته شود.معرفی کامل این سه حوض

 توان به یک دوره )تیموری( نسبتمی آن ها را و موقعیت مکانی یکسان هستند وهای مشترکی از قبیل سردرهای مشابه ویژگی

 داد. 

 تیموری، فردوس، حوض انبار :کلید واژه
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 مقدمه

است. بوده کویر  ی خصوص در مناطق گرم و خشک و حاشیهه های بشری بترین چالشیکی از مهم آب و مسائل مربوط به آن

و به  یو بهار یهای زمستانشبارنزول است. آمده های معماری به حساب میبرای مردمان کویر یکی از اولویتذخیره سازی آب 

طراحی و ساخت مکانی برای  ،صل گرمامشکل کم آبی در فوگیری از هدر رفت این نعمت آسمانی  و نیز عدم مواجه با منظور جل

کویر قرار  ی . فردوس یکی از شهرهای تاریخی جنوب خراسان است که در اقلیم حاشیهسازدضروری می را اشیره و نگهداریذخ

نهاده است و در این بین ساخت و هایی سیاسی و اجتماعی را پشت سر این شهر در طول دوران اسالمی فراز و نشیبدارد. 

. بیشتر آثار معماری شناسایی شده در فردوس مربوط به دوره قاجار و بیشترین نوع از نظر کارکرد نیز داشته استسازهایی 

دوران صفویه و بعد از آن آب مربوط به  ی سازه های ذخیرهدهد. تقریبا تمامی ، آب انبارها و حوض انبارها تشکیل میرا معماری

-به لحاظ معماری و تکنیکشاید  هااین بنا تر و متعلق به تیموریان دانست.ها را قدیمیتوان آنبه جز سه مورد که می باشد؛می

نیاز به  دوره صفوی، ترانبارهای پیشرفتهبر آبولی از جهت قدمت و نیز تقدم  ؛ی برخوردار نباشندچنداناز اهمیت های ساخت 

ه های ذخیراند، اما سازهای درخشان را در خراسان به ثبت رساندهدورهمعماری، نظر بررسی بیشتری دارند. تیموریان از مطالعه و 

متعلق به ایشان انبارهای معدودی و آب هاانباربه طوری که حوض ؛آب در این دوره، کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

 سازِ زمینهبه نوعی  کهانبارهایی که مربوط به دوره تیموریان که حوض عی بر آن استشناخته شده است. در این پژوهش س

بر این اساس ابتدا به معرفی اجمالی تاریخ و  .را مورد بررسی و مطالعه قرار داد انبارهای بزرگ دوره های بعد هستندساخت آب

و در نهایت به  نبار و آب انباریک تعریف کلی از حوض اتی در مورد تیموریان، توضیحاارایه  سپسو  جغرافیای شهرستان فردوس

 .خواهد شدانبارهای مورد نظر پرداخته توصیف معماری حوض

 جغرافیا و تاریخ فردوس 

 و در غربدر شمال و شمال شرق به خراسان رضوی  قرار دارد. این شهرستانخراسان جنوبی  غرب در شمال فردوسشهرستان 

بوده که « تون»  شود. نام قدیم فردوسهای بشرویه و طبس و در جنوب و شرق به شهرستان سرایان محدود میشهرستانبه 

ترین اطالعات راجع به تون را باید از زبان جیهانی شنید. اشکال العالم که در قرن چهارم نوشته شده است ضمن بر قدیمی
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ه بر کنار این بیابان است... از جانب خراسان، قهستان، تون، طبس و از جاهایی ک» شمردن نواحی بیابانی و کویری می گوید: 

تون شهری است آباد و بزرگ مانند »(. جای دیگر در ذکر توابع خراسان آورده است  853: 8631جیهانی،  « )کریت قاین است

ن کنیم باید اینگونه گفت که این اگر بخواهیم خالصه ای از تون را در طول دوران اسالمی بیا (. 878همان،  « )جنابذ، بزرگتر

. اما در قرن و مرکز تجمع شیعیان اسماعیلی بوده استاز ایالت قهستان آباد  یشهر ،شهر قبل از حمله هالکوخان به خراسان

شود. اما با قدرت گرفتن تیموریان در خراسان، و تا مدتی از آن اثری در تاریخ دیده نمی هل این شهر ویران شدهفتم با حمله مغو

نهم هـجری، در مورد تون در قرن  از شهرهای مهم منطقه گردید.ادوار بعد، و در دوره صفوی و  باز یافتتون رونق دوباره خود را 

اءالدوله که از روز عال تون را به میرزا در این سال میرزا ابوالقاسم سرکار»دهد: هجری گزارش می 156تاریخ الفی ذیل حوادث 

ین ا شکست تا حال با او همراه بود عنایت کرد. میرزا عالاءالدوله پسر خود میرزا ابراهیم را با اردو و خزاین به آنجا روان ساخت. در

ر وقت جمعی به میرزا ابوالقاسم خاطر نشان کردند که میرزا عالاءالدوله که ذوق سلطنت ادراك نموده است بر او اعتماد کردن امو

میرزا ابوالقاسم بابر جمعی را تعیین کرد که به تون رفته و میرزا ابراهیم را برگردانند و میرزا عالاءالدوله را  ملک را زیان می دارد و

محبوس ساخت و جمعی که به تون رفته بوده به میرزا ابراهیم رسیده و او را باز گردانیدند... میرزا ابراهیم را با خزاین روی زمین 

 ) «های جواهر و طال را اکثرا ناگشوده به مردم بخشیدمحبوس و زرها خالص شدند و صندوق  بابر آوردند، میرزا ابراهیم رزانزد می

 (. 36: 8671 تتوی،

 تیموریان: 

آغاز دوباره رونق تون را این دوره در رود بدین جهت که حکومت تیموریان در خراسان نقطه عطفی در تاریخ تون به شمار می 

 در ایلخانان بازماندگان آخرینهجری   777 دهه در باشد.آثار معماری تیموریان نیز گواه بر این امر میکتب تاریخی و و  شاهدیم

 اوراسیا هایدشت در را چنگیزخان بازماندگان قدرت و سنت که شد ظاهر میانه آسیای در جدیدی قدرت اما رفتند، بین از ایران

. کرد مبدل جهانی امپراطوری یک به را خویش ایقبیله تشکیالت و بندیسازمان که بود قبایل از یکی سرکردۀ تیموررد. ک احیا

 به فرهنگ و هنر هاینکانو از هرات و بخارا سمرقند، سبز، شهر افغانستان، و میانه آسیای در تیموری سلسله بزرگ شهرهای

 .( 38: 8613، جاناتان بلوم، بلر شیال ) بودند تیموری قدرت عظمت از نمادی و رفتندمی شمار
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 شهره هنرپروری در نیز تیموری بازماندگان از چند تن شد، شروع شاهرخ سلطنت با تیموریان هنری و فرهنگی دستاوردهای     

 سلطان، اسکندر جمله از او نوادگان برخی و پرداختند معماری آثار از حمایت به وی، همسر گوهرشاد مثل ها آن از بعضی .بودند

 ایاالت حکومت در تیموری شاهزادگان از گیریبهره دادند. نشان آراییکتاب و خطاطی به زیادی عالقه بایسنقر و سلطان ابراهیم

 .( 67:  8613 ،) سوچک و دیگران آورد پدید را هنری تحول و بالندگی از جدیدی الگوی مختلف،

 آب انبارها و حوض انبارها

و نه حمام که میر علیشیر ساخته در مکارم االخالق آمده است. از این بناها تعدادی در هرات بودند، ولی  فهرست نوزده آب انبار

خواند میر در گزارش خود از بناهای شهر نامی از آن ها در خالصه االخبار ذکر نکرده است. آشکارا استنباط می شود که مورخان 

این همه، عبدالرزاق آب انار را جزاء امور خیریه امیرانی چون جالل الدین فیروز شاه  ذکر نام این بناها را بی ارزش می پنداشتند. با

بنا به نقل تاریخ یزد  -و شاه ملک به شمار می آورد. دلیلی وجود ندارد که حامیان هنر از ساختن آب انبار خودداری کرده باشند 

 (. 44: 8613ز مجموعه ای بزرگ تر را تشکیل می دادند ) اوکین، و تاریخ جدید یزد آب انبارها دارای نظم بودند و معموال جزیی ا

اغلب آب انبارهایی که در فهرست ذکر شده اند ساختمانی ساده دارند که با کارکرد آن ها متناسب است، ولی بزرگ ترین آب      

آن را در وسط یکی از بناهای عام  انبار که در مقابل ارگ هرات قرار دارد، با جلوه ای از طاقبندی عرضی ظریف و سقفی گنبدی

  (. 44المنفعه اولیه محسوب می شود ) همان، 

تعیین تاریخ برای بناهای عام المنفعه در ایران همچون بازارها، کاروانسراها، آب انبارها یا حمام ها دشوارتر از دیگر بناهاست.      

البته می توان ساختمان هایی را که دارای کتیبه اند استثنا کرد. ولی عدم تزیین آن ها و صرف رویکرد کارکردی آن ها به 

است، بدین معناست که تفکیک زمانی آن ها خالی از اشکال نیست. هرچه بنا بیشتر عام  نها نمایا معماری که در بسیاری از آن

المنفعه باشد مشکل بزرگ تری را به بار می آورد و بنابراین در مورد آب انبارها که ساده ترین بناهای باالست انتظار مشکالت 

 (. 535 همان،)  مطرح می شود بیشتری را می توان داشت. بنابراین فهرست زیر با احتیاط
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 در فردوسها انبارحوض

 آب چند. است جاری روان آبِ هاکوچه اکثر در: »دهدمی گزارش چنین این تون انبارهایآب مورد در کرمان و خراسان نامه سفر

 هر که اندساخته انبارآب صدتهف قدر به گذرها و هاکوچه سر در خیرات محض اهالی باز هاآب این وجود با دارد قنات از شیرین

 افضل ) شدمی برداشته آب آن پاشیر از و خوردمی زینه چهل که دیدم انباری آب تکیه نزدیک. است عمیق بسی انباری آب

 تون در زیادی زمان او که چرا .داشت باور تواننمی را انبارها آب تعداد مورد در الممالک افضل سخن البته(.  844 الممالک،

 می تون در انبارها آب زیاد تعداد به وی عبارت این از لیکن. است شده اشتباه دچار انبارها آب تعداد از برآورد در و نداشته اقامت

ها انبارها و آب انبارهمین حوض ی مانده در فردوس به لحاظ کارکرد،چنانکه گفته شده بیشترین آثار معماری باق .برد پی توان

 8647سال  ی وامل این تعداد زیاد که حتی زلزلهها شناسایی شده است. یکی از عاز این سازهسی عدد بالغ بر که چرا  باشند؛می

 و دارند که کاکردی دلیل به انبارهاحوضیک ساخت این بناها است. ، مصالح و تکنها شودنتوانست منجر به ویرانی آن شمسی

 آجر و سنگ از دارند قرار زمین زیر در استثنا بدون که مخازن این. دنطلبیم را خاصی مصالح ،رطوبت و آب با مداومشان ارتباط

 دیگر از. دادندمی قرار آب در روز چند را ماسه و خاك، آهک ،مالت این تهیه برای. شودمی ساخته ساروج و آهک قوم مالت و

 تا کردندمی اضافه نیز را خاکستر. بود مالت بیشتر چسبندگی برای آب در مرغ تخم شده حلی  سفیده ساروج، به هاافزودنی

 تا یک مدت به را آن ساروج، شدن آماده برای. گیرد صورت ترراحت مخزن داخلی سطح کردن اندود تا شود مالت نرمی موجب

 مدت به مخزن دیواره روی اندود هنگام در. شود ارک آماده و «برسد» یمحل اصطالح در تا دادندمی ورز و زدندمی چوب با روز دو

 از ها آن ساخت در که دلیل این به هاسازه این. ندهد دست از را خود کارایی مدت دراز در تا کردندمی پرداخت آن روی زیادی

 حوادث مقابل در است زمین داخل در آن عمده قسمت که این دلیل به همچنین و است شده استفاده تری مرغوب نسبتاً مصالح

-، سازهانبارهای یزدسیری در آبمعماریان در کتاب  .( 31: 8636 ،عنانی) نهاری،  اندداشته بیشتری پایداری فرسایش، و طبیعی

 دسترسی نحوه در نوع دو این اصلی تفاوتهای ذخیره آب را به دو نوع آب انبارهای شهری و روستایی تقسیم بندی کرده است. 

 که صورتی در .وجود دارد آب به دسترسی برای پاشیر و زیاد هایپله ی شهریانبارهاآب در که توضیح این با. هاستآن در آب به

. است پذیرامکان مخزن در آب به مستقیم دسترسی و شودنمی دیده ،شده یاد عناصر و نبوده گونه این انبارهای روستاییآبدر 
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 شکل در مخزن دارای انبارهاحوض ولی مدورند انبارها آب مخزن .هاستآن مخزن پالن انبارها آب با انبارهاحوض دیگر تفاوت

ها را به دو نوع آب انبار و حوض انبار تقسیم می کنیم. حوض ما در فردوس این سازه (.  8671ند ) معماریان،ا مختلف های

طریقه برداشت آب  بوده و مستقیم به مخزن دسترسی دارند.کم های دارای پلهانبارهای روستایی هستند که انبارها همان آب

از آنجا که در  شود.و پله پله از عمق آب کاسته می رفته، سطح آب به پایین آب بدین صورت است که با برداشت هر مقدار

متر رعایت می کانبارها نکات بهداشتی نسبت به آب آن می توان گفت که در ،انبارها دسترسی مستقیم به مخزن وجود داردحوض

قابلیت  جهت ازچه از لحاظ معماری و چه که چرا  ؛انبارهاستپیشرفت در معماری حوضانبارها نتیجه به نوعی آب. شده است

انبار تا همین اواخر ادامه داشته شود. هر چند ساخت حوضانبارها دیده میزیادی در آب ریال پیشرفتگینگهداری آبو ذخیره 

ورزی ها، کشاشتر برای مصارف دیگر مانند استفاده دامانبارها بیشده است و آب حوضانبار تأمین آب آشامیدن از آب لیکن ،است

-ریق قنات بلده صورت میانبار مورد بررسی از طانبارها و نیز سه حوضمنبع تأمین آب در آبگرفته است. و ... مورد استفاده قرار 

کوه و حوض انبار سیدی، سرخسه  اثری نیست.از وقف نامه ها در حال حاضر . اما متأسفانه که موقوفاتی نیز داشته استگرفته 

 توان به دوره تیموری نسبت داد.با توجه به شواهد موجود این سه را می شود کهکوشک در این مقاله بررسی می

 انبار سیدیحوض

 قدیم شهر تخلیه دلیل به اکنون هم و شده واقع قاین دروازه و طبس دروازه بین سادات، محله و تون قدیم شهر جنوب در اثر این

 مخزن دارای انبارحوض بنای. دارد قرار کمربندی جاده حاشیه و کشاورزی های زمین و باغات میان در بناها شدن متروك و تون

 پوششی دارای متر، 7 ارتفاع با رفیع بوده و آن ورودی سردر. دارد متر 77/5 در 3/7 ابعاد که بوده مستطیل شکل به آب ذخیره

 و اصلی منبع به تا گذردمی پله 7 از مخزن به دسترسی راه. است شده ساخته ساروج و آجر مصالح با که است جناغی طاق با

 .است آب شدن گندیده از جلوگیری برای منفذهایی دارای انبارحوض مخزنِ گنبدی بدنه و پوشش. برسد آب برداشت محل

 اقدامات در که دید آسیب زیادی حد تا 8647 سال زلزله در حوض ایوان ضلع جنوبی مخزن واقع شده است.دریچه ورود آب در 

 .( 8638) عنانی، ه استگردیدبازسازی  13 سال مرمتی
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 137 سال به ایکتیبه دارای حوض این شود.می محسوب شناخته شده در ایران انبارهایحوض ترینقدیمی از سیدی حوض     

»  :است اینگونه کتیبه مضمون. است آمده بلده قنات از آب سهمیه میزان و(  بهادرخان ) بنا واقف نام آن در که است هجری

  و یحیی بن طاهر بن سیدی سعی به. خان بهادر اسالم شاه زمان در 137 سال رجب ماه تاریخ در پاك حوض این افتاد اتفاق

 (.  174: 8647 مهاجر،)  .«الخیرات غفران اغفر اللهم. تون بلده کاریز از آب فنجان پنج مقدار گردید وقف

 
 (8638 ،عنانی فردوس، آرشیو میراث فرهنگی)  پالن حوض انبار سیدی
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 ( نگارنده ) نمایی از سردر مسجد و حوض انبار سیدی

 کوهانبار سرخحوض

ه در با نام نیایشگاه سرخکوکه  سردشت فردوس بنایی آرامگاهی قابل مشاهده استمتری جنوب غربی محله  577در فاصله 

 در و ندارد خوبی وضعیت اکنون که داردوجود  رفیع سردریبا  آرامگاهاین  کنار در انباریحوضفهرست آثار ملی ثبت شده است. 

متر  4به صورتی که سردر آن رو به شمال است. ارتفاع دهانه سردر  .این بنا در راستای شمالی جنوبی قرار دارد .است تخریب حال

این سردر از نکات قابل ذکر دیگر در باشد که به راه پله مخزن متصل است. می 17/1متر عرض دارد. عمق دهانه  37/6است و 

سانتی متری  65  ی پله 85 باشد و در حدودمتر می 5دو طرف است. طول راه پله  وجود دو طاقچه به صورت جناغی در ورودی

. تمام سطح متر عمق دارد 3متر قطر و  3تر از سطح زمین قرار داشته در حدود مخزن مدور که در پایینشود. در آن دیده می

ها مورد ابعاد آجر شود.متر در سطح زمین دیده می 57/8مخزن در زیر زمین قرار دارد و فقط پوشش گنبدی آن به ارتفاع 

 باشد.می  5×  15×  15و  5×  16×  16این بنا  استفاده در

های سطحی سفالمی توان آن را به دوره تیموریان نسبت داد.  های سطحیت که با توجه به دادهکوه بنایی اسنیایشگاه سرخ    

زیرلعاب بوده که دارای های لعابدار منقوش با نقوش گیرند. گونهاز نظر لعاب در دو گروه لعابدار و بدون لعاب جای می این بنا،

رسد بنای فوق هجری هستند و به نظر می 88تا  1های سفالی فوق متعلق به قرون گونه .هستندنیز لعاب آبی و لعاب سفید 

  مربوط به دوره تیموری باشد.
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 ( نگارنده ) انبار سرخکوهنمای شمالی حوض

 

 

 

 ( 8638عنانی، آرشیو میراث فرهنگی فردوس،  ) انبار سرخ کوهپالن حوض
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 ( 8638عنانی، آرشیو میراث فرهنگی فردوس، )  کوههای سطحی سرخسفال

 حوض انبار کوشک:

مسجد، این مجموعه مشتمل بر یک در ضلع جنوبی شهر قدیم تون و در کنار دروازه قاین ساخته شده است. مجموعه کوشک  

ای ترین بنای این مجموعه مسجد بوده که کتیبهقدیمی باشد.یادمانی از ادوار مختلف تاریخی می حمام، حوض انبار و آب انبار،

در راستای  انبار کوشک. اما حوضکه در حال حاضر اثری از آن نیست هجری قمری درآن وجود داشته است 554مربوط به 

متر ارتفاع دارد. پوشش سردر  57/6 آن دهانه بوده و رو به شمال شرق بنااین  ، جنوب غربی ساخته شده است. سردرشمال شرقی

خود را تا شکل اولیه  ،دلیل آسیب زیادی که دیدهه این قسمت از بنا ب باشد.به صورت جناغی می فوق الذکرانبار مانند دو حوض

  قطور مهار شده است. ییهاحدودی از دست داده که اکنون پوشش جناغی آن بوسیله چوب

 .دسترسی داردصورت اریب به مخزن  که بهاست متری سانتی 65پله  1حدود  دارای ای قرار دارد کهراه پله ،سردربعد از      

خورشیدی  8647هر چند این بنا در زلزله سال  متر عمق دارد. 7بوده و حدود  37/4×  3مخزن مستطیلی شکل دارای ابعاد 

خصوص مخزن آن از اوضاع خوبی برخوردار است. ه قرار گرفته است و ب های اخیر مورد مرمتآسیب فراوانی دیده ولی در سال

انبار کوشک تغییر کاربری از . از نکات مورد توجه در حوضمسقف شده استهای اخیر در مرمتطاق و تویزه این مخزن به کمک 
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-کرده و در ضلع شمالی راه پله ورودی اصلی به مخزن این بنا را مسدودکه بدین صورت  .است شتهدر گذ انبارحالت حوض به آب

 گرفته است.، مورد استفاده قرار میدر این مکانشیر یک و با نصب  نمودهای به شیوه آب انبارها به مخزن متصل 

که از این لحاظ با متر بوده سانتی 5× 13×13متر و سانتی 5×16×16های ابعاد آجرهای بکار رفته در این بنا مختلف و در اندازه

 باشد.کوه یکسان می انبار سرخحوض 

انبار جدیدتر کنارش، کمتر مورد استفاده قرار گرفته انبار مجموعه کوشک بعد از ساخت آبرسد که حوضاینگونه به نظر می     

 و از اهمیت آن کاسته شده است.

 

 ( نگارنده ) انبار کوشکنمای شرقی حوض
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 نتیجه گیری

تیموریان تمرکز ساخت و سازهای  ،حد بسیار محدودی بودخراسان در معماری و بناهای آن در شان به توجهایلخانان که  برعکس

در دوره  ،شودیتاریخ دیده نم خان به مدت یک قرن اثری از آن درد از حمله هالکوکه بع ا در خراسان قرار دادند. شهر تونخود ر

تـوان  چه در کتب تاریخی و چه در آثار و بناهای بجای مانـده مـی   را ین امرا کهگذارد تیموریان به تدریج رو به آبادانی مجدد می

این بنا با سردری رفیـع  باشد. حوض انبار سیدی می باقی مانده استآثاری که از دوره تیموریان در فردوس از  یکی مشاهده کرد.

انبارها توان گفت که این حوضبارهای فردوس میاندر بررسی حوضباشد. نظیرترین بناها در نوع خود میترین و بییکی از قدیمی

جزئـی از  در واقع شده و مستقل محسوب نمیانبارها بنای حوضاین باشد. های بعد میدوره رهای بزرگانبازمینه ساخت آبپیش

کنـار مسـجد   ابنـار کوشـک در   انبار سیدی در کنار مسجد سیدی، حوضحوض بدین صورت که .باشدتر کنار خود میبنای بزرگ

دیگـر در   انبارهـایی بل توجه دیگـر اینکـه حـوض   . نکته قااندقرار گرفته سلطان کوه در کنار آرامگاه زیدرخانبار سکوشک، و حوض

هـا وسـعت سـه    کـدام از آن ولـی هـی     .های ارتباطی وجود داردهای کشاورزی و جادهشهرستان فردوس بخصوص در بین زمین

سـه   شـود. سردرهای بزرگ و مرتفع و اجـرای طـاق دیـده نمـی    ها آن ن جا را ندارد و نیز در ساختانبار بررسی شده در ایحوض

 باشد.انبار مورد بررسی در اینجا، نشان از وجود و رشد معماری محلی در دوره تیموریان میحوض

های سفالدر آرامگاه سرخکوه باشد و هجری می 137ای وقفی به تاریخ انبار سیدی دارای کتیبهچنانکه گفته شد حوض     

 اینکه. سازدمی رهنمونشان بودن معاصر به را ذهن بنا  دو این بین مشترك هایویژگی باشد.مربوط به دوره تیموریان می سطحی،

 بودن یکسان حتی و پوشاندمی را بنا سردر و است شده اجرا تویزه کمک به که جناغی هایطاق است، شمال  به رو دو هر ورودی

ترین مسجد . حوض انبار کوشک که در کنار قدیمیدارد انبارحوض دو این بودن دوره هم از نشان بناها در رفته بکار آجرهای ابعاد

   و بعید نیست که این بنا نیز مربوط به دوره تیموریان باشد.انبار دیگر دارد منطقه واقع شده است سردری مشابه دو حوض
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مجید مصلی و محسن شایسته، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  ،در فهرست آثار ملی کوهانبار سرخگزارش ثبتی حوض

 .گردشگری خراسان جنوبی، چاپ نشده

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

