متریاند.که تو نمرنهآبانب اشه ختهشاده اا اوان،ا 

آبانبار

Cistern
سازه آبانبار نوعی مخزن آب سرپوشیده است كه اغلب پبايینتبر از
سطح زمین قرار میگیرد تا آب آشامیدنی را در زمبان كب آببی ببرا
ساكنان مناطق كوير و ك آب فراه آورد .آبانبارها براساس شبل
و ساختمان مخازن ،عناصر بهكاررفته برا خنک نگهداشتن آب ،نحوة
آبرسببانی بببه مخببازن و براسبباس ويژگببیهببا منط ببها  ،ازنظببر
گونهشناسی و سبکشناسبی ببه انبواش دشبتی ،شبرر  ،روسبتايی و
خصوصی دستهبنبد مبیشبوند .مرب تبرين بخبه هبا آبانببار،
عبارتاند از مخزن آب ،س ف ،ببادگیر ،پلبههبا و در ورود همبرا ببا
تزئینات معمار .

جهسآجوامتنلااهحنا امطرطاةا سات نیچا نبیال
اس .پیشیهةا اه اهازااة امپیشا میال  ،عهیعناو
میگو [.]6
شررف یپ ش ایعیالما  
 ا ترجهاهس خ ا ااهیهااحداثقه تاا ،ساداا
اهدا ا ااةاشر نی ناس سا نی ن،اطالعا تیا پیشاوف 
ا وانی ن اترهیکاا سا ختم نیااه سا مایآ اد.البتاه
احتم ،میاا معم ا آبانب ااا اساترانها اساترن اا
ا ااانس س نی ن ،ا طو قاسیوانجهگی،ا ماوب مای ،
اها ژهنراحیکوانةمد توانه،اخذشدها شد.


آبانباا اا شاا ار اا معماا ا  اکاار واا اه ااا 


 ا ظهرااسالماتأکیدا آ ای ااواع ا اهداشا ،

میآ د.
اهشم ا 
ع مالمهفعه 

س خ آبانب اا  اقلمواجاوافی یاساالمااا  فا ا

  امه اعمرتربااژها  و امعه آبانبا اااهکا ا

ا سا هاا ،اسا نعه خاوتموکازاهششاهوا ،اکها ا

افتهاند:انب ا،حرض،حرضانب ا،ساو ااه،مناهع،مناهعه،


امطلها اهی ننه هشد.

مس جد،ااستها ااا 

مهبع،آادان،آارهد،آاگیو،تا ،،تا ،ب،ااو ااوکاه[1؛.]2


 اا الهیاهکه تو نمرناهآبانبا اطا ق اا ا ااان

و ههتاو مهبعایکاه اآنا آبانبا ا ا شاده،جا مع

کهد کهاهحرضعضد معوافاسا ا
اسالمی اش اهمی 


آبانبا ا،اااواا ساارر 
یتااو  
مفیااد اسا [.]3قااد م 

اهفوم نعضدالدالة لمی(373-332ا.ق) اشهواستهو

قمس ختهشد.پسا آن،ا د
شهوااا ا 2112
گراات 


ف ا س ختهشد.ا ا ت ا خت  ااة خفر ه،فوم نواا ا ن

آبانب ا اقسطهطهیه کو که اسدةششممیال 
ا  ا 

انیررک اان،ا نی خیوخراایا ا اهمو مااهسا خ 


اهفوما نارساتینیا نر  ،امپواتارااامشاوقیاها نها ه

آبانب ااا  اشااهوا اقاادامکو نااداگااوا شاااهسا خ 


شد[ .]4اتمدنا ا وان،منواای الههو ،امچهای  ا

آبانب ات  ااةق ج ا هاپهلر اا،ا امه ف [.]2


سو می ا  رن نااام،آباا اآبانب اا سوپرشایده

احداثایشتوآبانب اا ا واناهسدهاا 12ا11ا



اوخیآبانب اا  افلسطی اه ااة

ذخیوهمیکو ند؛پیشیهة


سدها متأخوتوموارطاس [.]1


نبطی ا نا ا میگااو [.]1اامی ا نااعااوابتعاادا  ا



آبانب اا اااواس



شرلاس ختم نمها ن،عه خاو

آبانب اا سیم نی ا اخل مای اها کاو هار ناداآب


اهک اافتهاوا خهاکنگاه اشات آب،نطارةآاوسا نیااه

آبانبا اما تاا  اشاهو
ا اانا طو قا مخ نها(م نهاد 

مه ا ناتزنیه ا تاااهک ا اافت اه اآنه ا ،انیاازاواس ا



آبانبا ا
مرنپلیه) ا ااهمیزانا انادگیخاهوها (نظیاو 


ا ژگیا مهط ها  ،ا نظاوگرناهشه سایاسابکشه سای

تلم ن( )Telmanانز ریشهوگ اس اتارنس) اا ا 

ستهاهد میکههد:


آبانب اا ذخیوهمیشد.ت کهرنس ختم ن11اابآبانبا ا

 س ختم نآبانب ااا  شاتیکاه ا شا ااسا خته

و میهاایاااهناا مآلبیاابس( )Aljibesاا لاا المو اا

شبیهاستهوسوپرشیده س ه اس اشیواپ شایو

میشدند ،


()Almeriaکشرااسپ نی مط لعهااواسیشدهاس [.]1

نداا .ا  کطوفپلر ن ااندکهاهسم پ ی میاا تا 

آبانب اا  اا اوان،ایشاتو امها ط یسا ختهشادها



اترانآبااا مهزناو اش کو .گا ایااوا پاوکاو ن

اند کاهااهآبچشامه ا اا ااناا فنالی
فته 
گستوش 

آبانب اا  شتی،ا مس ف  اا،جار آاایتا آبانبا ا


آبانب ا


س ختهمیشدتا آبآبانبا اااتاأمی کهاد.نمرناةچهای 

یاا ،خا کبو اا 
میکو ناد.م ها 
ایلاکلهگ می ااحفو  

آبانب اا یاامیتران اج ة از ااهنانی ،ااها اژه ا


پوحبمش ملفض ا مهزن،ااچیهه،چ هاو آبااانبا م

اا ک ن ف .

می ا ند .ام  اااشا هتها ،م هی نااتادااا  مای  ا


 آبانب اا شهو ،ااست یاخنرخی ،امطلها 

امموکزاهشع ع کت  کانیممتوتوسایماآنگا ه
ا وة  

گرن گرنشهوا ،ااست ا ا اخ نهاا شهنایسا که ن

زناااحداثمیکو ند.سپسحدف خل ا ا وه،

رااةمه

مطلس ختهمیشد.سا ختم نآنها ا  اکمهازناا  اک

اوحسبعمقمرا نظاوگار او اا مایشاد.آنگا ه اان

میترانا ا پلها پا ی 
پلر ناپ شیوتشریلشدهاندکه 

حفوهااا  اغ بآاکاخ کاش  توکیبایا آااک،

اف اآباو اش کو .

وغ،خ کساتو،گیا هلار یاقلارهساهگپااو
سافیدةتهامما 

 آباسا ختم نآبانبا ااقاعع ماهاسا اااهفاو 

میکو ندات سطح می ا ،میآاا ند.سپسفض میا ن


خ خیتعلقنداا [.]7

ا وهشفتها ز میشد  ام نمهزناخلی ااگار او اا 

 اجزا سا ختم نآبانبا اا ا ا قوااناد.1:تهاراه ا 

،کعس
میکو ند.سوانب م 


مهزن.ا اهاش ا اان مای سا ختهمایشاد.مهازن

شد.پسا اتم مخ کاو اا ،چا هااو آبحفاو
می 
انب م  

آبانب اا گهب شفوااانی اش اضه م قطاواساترانة


میشد.ا چ ه امی نگر ا ،که امهزنقواا اش .


اوخیا آنه ،اه هت  اا همتومیاسید؛.2ااچیهه:پلرا ن

 پااسا اتما مگاار او اا ،منا لح ،ماااوا سا خ 

لها معمرً،الهدتوا پلهاا 
ستوسیاهپ شیوار هاس .پ 

آبانب اانته بمیشد.معم اانسهتیایشتوا عه خواارمی

اشیبآنه نیزتهدار هاس .آبانب اا گ ،رای

میگوفتهد.اوخیمن لحاس سی اسا خ آبانبا اا 
اهوه 


ا آبانب اا ازاگ ز اس کهت مطلپ شیو،شن پلة

آبانب ااسا ؛
ا قوااار ند .1:آبمهمتو جزءس ندة 

الهد اا ؛.3پ شیو:ات قری اکه امهزناسا ا اکچا ه

ااهشا ینظیاوسا عااچیهاه،

 .2آجو خش پهته.

وآنقواا اا  .اا مطل،گ ه کت ساهشایو

او اب،

رااچی ا،گهبداا گیواستف همیشاد؛.3آااک.ااوا 


آب اسی اازاگتعبیهمیشد؛.4ا گیوا:ااهمهظاراخهاک

س خ مالتا یچرنشفته،گالآااکاسا اا ااهکا ا

نگه اشت آب امه ن،اوح شیةط قااا  رااا اها 


میاف ؛.1آاکچ اا ،که نرعیآاکمهلرطاهخ کساتو


میشدند[7؛.]8


اگی هلار یاسا ؛.6آلیا ژااونبااوا سا خ شایوا 

اموا



آبانب اا معمر ً،ایا نگواند شاهااساتعدا 

مهزن؛.7پشامااوا تاأمی پیرساتگیسا اا ؛.8چارب

معم ا ا وانیار اا انراعکتیبهاا ،ک شایاا اتزنیها ت

شرانهاوا س خ  اپرشآبانب ا؛.3خ ک؛.12خ کساتو

معم ا مز میشد.

اوا س خ س اا ؛.11خش ؛.12س اا ؛.13سوبکه



اِ ااا

آبانب ا
اس اا اندا ادنة 

می ا اُسیاوا س خ آبانب اا ،مه سبتوار ناد

اوا م امس

ا ا اموحلهاهانب ممیاسید:نهس گر او اا ،سپس

گوفتهمیشد

کعآبانب اا ازاگاهک ا

ان ااشمهماایااام اگهااد ا یاسااو کو نآبمهاازن

انته بمن لح.

اش ؛.14سهگخ اا .ریا منا لحعمادةآبانب ااا 

 گر او اا اه اااشک ملاا هتها انب ممایشاد.

ااست یار ها ا رااةمهزن،ااچیههاگ ایگهبداهک ا

اااشک مل،ا ترجهاها هرهآبانب اگو  چها اگرش

میاف ؛.11سیم ن  .اس ،اا متاأخوااهجا سا اا 


ا شد،اواا  می شرلمرا نظوتوسیممیشد.ساپساا 

میشد؛.17شفتةآاککاها توکیابم ساه،آااک
منوف 
2

آبانب ا


شرفته،خ کاآباه س میآمدا اکاعسا
اخلیمهزن،م امس

حسیهیة اااه دهمیشر [1؛.]2

،ادناة

 رااة پش خز هاه ،ارااچیهی

 اوخیآبانب اا ازاگ  ،اپلر نجداگ ناهااهمهظارا

میافا ؛.18قلارهساهگ؛
مهزن،ااهپلهاپ شیو اهک ا  

ادنة 

سااهرل افاا اآمااد اشااتهانااد .اآبانباا اااساات 

؛.23گا ؛.21

احم آاا  ،رایا  اپلرا نااوا اساتف ةمسالم ن نا

.گلآاک؛.27م سه؛.28مرمکهاوا انادا کاو ن
گل؛ 26

گو اه ا شتی ناختن ص اشتهاس  .اآبانب ااا ی

.13قیو؛.22ک شی؛.21ک اگل؛.22کوا

که امسیوپلهنداشتهاند،ا قسام  اپ شایوااهاسایلة

اهک امیاف [.]2
رااةمهزن 

تیاها آجو اه ااهشت سیممیشد[.]12


مهزنانراعآبانب اا نظیواا خ نها ،اا اانیا ساتی


ا و می ا اساطحپا ی تاوا آباا جا ا قاواا
اش ت مسیوآباهسهرل ،اهمها نآباادا

اوخیآبانب اا مهطنواهفو ا وانعب اتاندا :


.آبانب اح ک ظم اقزا ا سو ا  ب ،قر جه غی
 1

شار .

اهنداتامر ن اش مهزنا ،توا سطح می ااقعا شد.


الهداک شیک ا  ب ؛

شد.1:آبا اانکه
اهااشا  وانب ممی 

نطرةآاگیو 

.آبانب اسیداسام عیل اتهاوانکاهااهاساته مضامرن
 2

اه اااشاهسم مهزنادا

اقفه مهسو ا،موارطاه ااةمطمدش هق ج ااس []11؛

میشاد :رایا ااهاا م

خ نها ا گو ا ب جر  امسیوآبا اان؛.2قه ت 

.آبانب ا  ا از مواارطااه ما نشا هشاب ع(-761
 3

.آبلرلهکشی.

چ ه؛.3اا خ نه؛.4چشمه؛1

786ه.ق.1384-1364/م)؛



اایشتومه طق،آبا ااهمبواا  و میهی تهبرشه

اهمه نادا

.4حرض مزم اگ اگ هاوات،احتم ً،اهفوم نشا او 
پسوتیمراس ختهشد[]1؛

آبانب اا ااهخارات
میشد.س عمهزن 

خ ف،گهبد  مهواطایشارلاار هاسا .مها ن ،ا

.1اوکااهکاالموااارطاااه ااهخاافر ها ا شااررهتااو 

فنل مست نشب نگ ا ن اهگ مسطو،آاگیو میشدندتا 

آبانب اا ا وان امهط ه،است ن[]12؛


آبمرا نی مو م افنر،خشکاکمآبتاأمی شار .

آبانب ا امطمد اةن ا نی ا ا چه ا اا ا گیو،ا ن ا اتو 
 .6

ااهپلاه ا
ایشتوآبانب اا  ااا مهازنسوپرشایدهار ناد .



آبانب اا ا وان،کهپسا  ااةخفر هاه شدهاس [.]3


ف خلةکرت ایت مهزنقواا اشا کاهااهپ شایوااهپیادا



مهظرااهوهااو اا ا آب،پ شایوااهشایو او

میکو ااه


ااست ا کشرا،اه  ،الگرنا گرننظیاوشارااساهگی 

پهبهش ه اک ش ن[.]3
مهزن ستوسی اش ،نظیوآبانب ا 

ار نآبا ،س که نح شیةای ا نلرتاکر وا ،اا اساتف ه

 ام نرع گاوآبانب ااا  ساتی ،ااا مهازناااا 

ا آبشیو اا ا  انمای ا فنالی،آبشایو اا ا

ار نااد؛ اا هگرنااهآبانب اا ا ،آباااه اااشاو اشاا 

آبانب اا ذخیوهمیکههد،ام خشرس لیاا پیا پیمرجاب


میشد :اااشاا،،پلر نمطلاو اش آب ،اخلمهزن


کا اشحباامآب ااا اا  انماایاامچهاای کا اش

اهاسیلةطه ب ،لر
قواا اش اف قدشیوآبار اآباا 

آبانب اا شدهاس [.]13
ذخ وآای ا 

اقوقوها ،میکشایدند.ا هگرناهآبانب ااا اا اطابسا

،آبانب ااا  اشاهوا،متاواک
لیللرلهکشیشهو  

 
اه

نیزآبانب اا ف قاد

شدهااوخیا آنه تاییوک ااو  ا هانداااهعهارانسا ل 

پ شیو ار نداپلر نیاه اخلمهزنآبااهمی ف اآب

غذاخرا (آبانبا اسیداسام عیل اتهاوان) ا  ااخ ناه

مست یم ًا مهزناو اش میشاد.نظیاوا ا آبانب ااا  ا

(آبانب امیوچهم ق ا ز )استف همیشرند.


مطمد ة ن نی میتران ف  .امراا

3

اس ،ا اخیاو،اا اجار آبلرلاهکشای اایشاتو

آبانب ا
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