
 

 

 انبارآب

Cistern 

تبر از   ینياغلب  پبا   كهنوعی مخزن آب سرپوشیده است  انبار آبسازه 
آببی ببرا     تا آب آشامیدنی را در زمبان كب    گیرد میسطح زمین قرار 

انبارها براساس شبل     فراه  آورد. آب آب مناطق كوير  و ك  ساكنان
 ةب، نحوداشتن آ كاررفته برا  خنک نگه ، عناصر به  و ساختمان مخازن

ازنظببر    ا ،  هببا  منط ببه  ويژگببیبراسبباس رسببانی بببه مخببازن و  آب
شناسبی ببه انبواش دشبتی، شبرر ، روسبتايی و         شناسی و سبک  گونه

 ،انببار  آبتبرين بخبه هبا      . مرب  شبوند  بنبد  مبی   خصوصی دسته
هبا و در ورود  همبرا ببا     س ف، ببادگیر، پلبه   مخزن آب، اند از عبارت

 تزئینات معمار .

کاار واا اه ااا  معماا ا  اشاا ار اا  باا اا انآب

آ د.میشم ااهالمهفعهع م

کا اااهانبا ا امعه  آب  وا   امه اعمرتربااژه

انب ا،ساو ااه،مناهع،مناهعه،اند:انب ا،حرض،حرضافته

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

جا معانبا ا ا  شاده،مهبعایکاه اآنا آبتاو    و هه
اااواا ساارر ،انباا اآبتااو  ی.قااد م[3]اساا مفیااد 

ا  دمس ختهشد.پسا آن،ق2112ااا اشهو  گراات

ششممیال  ةانب ا اقسطهطهیه   کو که اسدآبا  ا

تارااامشاوقیاها نها  هامپوا،اهفوما نارساتینیا نر 

الههو  ،امچهای  اا  ا وان،منواای . اتمدن[4]شد

انب اا  سوپرشایدهآباا اآب، رن ناااما  سو می 

ةانب اا  افلسطی اه اااوخیآبپیشیهة؛کو ندذخیوهمی

تعاادا   اا    نااعااواب.اامیاا[1]گااو  نبطیاا نااا  می

اآبار نادسیم نی ا اخل مای اها کاو هانب اا  آب

اا  اشاهوانبا اما  تآبم نهاد)ا ا اانا طو قا مخ نه

انبا اآبا )نظیاوپلیه(  ا ااهمیزانا انادگیخاهوهمرن

شهوگ اس اتارنس( اا ا ینز  ر ا(Telman)تلم ن

انبا اآبباا 11.ت کهرنس ختم نشدا ذخیوهمیانب اآب

( اا  لاا المو اا Aljibes)ناا مآلبیاابسه  و میهاایااا

(Almeria کشرااسپ نی)[1]اس ااواسیشدهمط لعه.

سا ختهشادها،ایشاتو امها ط یانب اا  اا اوانآب

اا  فنالیچشامه ا اا اانکاهااهآباند  فتهگستوش

ه ختهشاده اا اوان،ا انب اشتو  نمرنهآبکه .اندمتری

ا سات نیچا  نبیالةجهسآجوامتنلااهحنا امطرطا

عناو عهی، امپیشا میال ةا  اه اهازااپیشیهةاس .

.[6]گو  میا  شررف  یپ  ش ایعیالم

ااا ،سادا ااحداثقه تااهیها ترجهاهس خ ا  

اطالعا تیا پیشاوف اشر نی ناس سا نی ن،ة ا اااهدا 

آ اد.البتاه سا مایاا  سا ختم نیااها وانی ن اترهیک

 ااا اساترنانب ااا  اساترانهاا معم ا آباحتم ،می

،ا طو قاسیوانجهگی،ا ماوب مای ، ا ااانس س نی ن

 ،اخذشدها شد.مد توانهةا ژهنراحیکواناه

ااواع  ا اهداشا ،  آ ای اکیدأا ظهرااسالمات

جاوافی  یاساالمااا   فا اقلمواانب اا  اس خ آب

 اکها ا،شاهوا تموکازاهشاسا نعه خاو،اا ا  سا  ه

ا اهی ننه  هشد.امطلها مس جد،ااستها  اا

 اا ا ااانانبا اطا قتو  نمرناهآبالهیاهکه اا 

کهاهحرضعضد معوافاسا اکهداش اهمیاسالمی

.ق( اشهواستهوا373-332  لمی)ةاهفوم نعضدالدال

خفر ه،فوم نواا ا نةف ا س ختهشد.ا ا  ت ا خت  اا

سا خ ااها  ا اهمو م،ا نی خیوخرااینیررک اانا

انب اااا  اشااهوا اقاادامکو نااداگااوا شاااهساا خ آب

.[2]ق ج ا هاپهلر اا،ا امه  ف ةت  ااانب اآب

ا11ا12اا  انب اا  ا واناهسدهاحداثایشتوآب

.[1]اس موارطخوتوأا  متسده

انب اا اااواس  شرلاس ختم نمها  ن،عه خاوآب

آاوسا نیااهة اشات آب،نطارافتهاوا خهاکنگاهک ااه

اواساا  انیاازه اآنهاا ،کاا اافتاامهاا  ناتزنیهاا تاااه

شه سایشه سایاسابکا نظاوگرناها ،ا  مهط ها ژگی

:کههداهد می سته

سا ختهاا  ا شا کاهاا   شاتیانب اآبس ختم ن

اس اشیواپ شایوس  هشبیهاستهوسوپرشیده،شدندمی

تا اا سم پ  ی می.ا  کطوفپلر ن ااندکهاهنداا 

کاو ناترانآبااا مهزناو اش کو .گا ایااوا پاو

انبا اانب اا   شتی،ا مس ف  اا،جار آاایتا آبآب
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چهای ةکهاد.نمرناااتاأمی انبا اشدتا آبآبس ختهمی

ا اژه ای ،ااهن از ااهنا ةتران اج  انب اا  یاامیآب

اا ک ن  ف .

ا  هت  یاخنرخی، امطلا  شهو ،ااسانب اآب

اا  شهنایسا که نگرن گرنشهوا ،ااست ا ا اخ نه

شد.سا ختم نآنها ا  اکمهازناا  اکمطلس ختهمی

پا  ی ا ا ا  پلهترانمیاندکهتشریلشدهپلر ناپ شیو

او اش کو .اف اآب

انبا ااقاعع ماهاسا اااهفاو آباسا ختم نآب

.[7]خیتعلقنداا خ 

.تهاراه ا 1ا ا ا قوااناد:انبا اسا ختم نآباجزا 

شاد.مهازنا  اهاش ا اان مای سا ختهمای.مهزن

ةانب اا گهب  شفوااانی اش اضه م قطاواساترانآب

.ااچیهه:پلرا ن2؛اسیداه هت  اا  همتومی،اوخیا آنه 

اا  الهدتوا پلها معمر،ًله ستوسیاهپ شیوار هاس .پ

 رای،انب اا گنیزتهدار هاس .آبآنه اموا  اشیب

ة،شن پلانب اا  ازاگ ز اس کهت مطلپ شیوا آب

.پ شیو:ات قری اکه امهزناسا ا اکچا ه3؛الهد اا 

گ ه کت ساهشایوقواا اا . اا  مطل،  وآن،بااو 

مهظاراخهاک:ااه.ا  گیوا 4؛شدمیاسی اازاگتعبیهآب

ط قااا   رااا اها ةاوح شی، اشت آب امه  ننگه

[.8؛7]شدندمی

ایا نگواند شاهااساتعدا انب اا معمر،ًااا  آب اِ

اا اتزنیها تک شایاا ،معم ا ا وانیار اا انراعکتیبه

.شدمعم ا مز  می

نادتوار انب اا ،مه سبس خ آبا  اُسیاوا  می 

اسید:نهس گر او اا ،سپسا ا اموحلهاهانب ممی

انته بمن لح.

شاد.ا انب ممایگر او اا اه اااشک ملاا هته

انب اگو   چها اگرش اااشک مل،ا ترجهاها هرهآب

.ساپساا شدمرا نظوتوسیممیا شد،اواا  می شرل

اا ،خا کبو اا ی.م ه اکو نادمیحفوااایلاکلهگ می 

پوحبمش ملفض ا  مهزن،ااچیهه،چ هاو آبااانبا م

ا ،م هی نااتادااا  مای  اام  اااشا هته. ا ندمی

توسایماآنگا هموکزاهشع ع کت  کانیممتوامة ا و

کو ند.سپسحدف خل ا ا وه،زناااحداثمیمهة  راا

شاد.آنگا ه ااناوحسبعمقمرا نظاوگار او اا مای

،حفوهااا  اغ بآاکاخ کاش   توکیبایا آااک

ساهگپااو،خ کساتو،گیاا هلار یاقلارهوغماتهامةسافید

 نمیاآاا ند.سپسفض  کو ندات سطح می ا ،میمی

ااگار او اا   ام نمهزناخلیشدمیا ز  ا وهشفته

انب اآبةاندا  ادنس   اس اا ،کعسوانب مکو ند.می

،چا هااو آبحفاواو اا پسا اتم مخ کشد.میانب م

گر ا،  که امهزنقواا اش ..ا  چ ه امی نشدمی

ساا خ اااوا ،مناا لح، مپااسا اتماا مگاار او اا 

شد.معم اانسهتیایشتوا عه خواارمیانته بمیانب اآب

ا انبا اگوفتهد.اوخیمن لحاس سی اسا خ آبمیاهوه

؛انب ااسا آبةآبمهمتو  جزءس  ند.1:ار ندقوااا  

ا  ینظیاوسا عااچیهاه، ااهش.آجو  خش پهته.2

ااوا ..آااک3؛شاد،گهبداا  گیواستف  همیا چی   راا

کا اااهآااکاسا اا ،گالا  یچرنشفتهس خ مالت

نرعیآاکمهلرطاهخ کساتوکه،.آاکچ اا1؛اف می

.آلیا ژااونبااوا سا خ شایوا  6؛اگی هلار یاسا 

.چارب8؛پیرساتگیسا اا تاأمی ااوا .پشام7؛مهزن

.خ کساتو12؛.خ ک3؛انب اس خ  اپرشآباوا رانهش

که.سوب13؛.س اا 12؛.خش 11؛س خ س اا اوا 

شدگوفتهمیک ااهانب اا  ازاگس   کعآباوا م  ام

 اگهااد  ا یاسااو کو نآبمهاازنااامن ااشمهماایا

اا  انب اآبة ریا منا لحعماد..سهگخ اا14؛ اش 

ک ااهمهزن،ااچیههاگ ایگهبدة ا  رااایار هااست  

جا  سا اا ااهمتاأخواا   اس ،..سیم ن11؛اف می

ا توکیابم ساه،آااککاهآاکة.شفت17؛شدمیمنوف
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ةسا   ،ادناآمدا اکاع س میشرفته،خ کاآباه

پش خز هاه،  ارااچیهیةس     راا اخلیمهزن،م  ام

؛ساهگ.قلاره18؛افا میک ااهپلهاپ شیومهزن،ااهةناد

.21؛.گا 23؛.کوا  22؛گلا.ک 21؛.ک شی22؛.قیو13

اوا انادا کاو نکه.مرم28؛.م سه27؛آاک.گل26؛گل

.[2]اف ک امیاهمهزنة  راا

ا ،اا اانیا ساتیانب اا نظیواا خ نهمهزنانراعآب

اا  جا ا قاوااتاوا آبی  ی ا اساطحپا  ا  و م

اهمها  نآباادا  شار .،سهرل  اش ت مسیوآباه

ا شد.ااقعنداتامر ن اش مهزنا ،توا سطح می اه

که.آبا اان1شد:ا    وانب ممیاهااشآاگیو ةنطر

 مااشاد: رایا ااهسم مهزنادا  میاه اااشاه

.قه ت  2؛ امسیوآبا اان ا ا  گو ا ب  جرخ نه

کشی..آبلرله1؛.چشمه4؛.اا خ نه3؛چ ه

 اایشتومه طق،آبا ااهمبواا    و میهی  تهبرشه

خاراتا ااهانب اآب.س عمهزنشدمیاهمه  نادا  

مها  ن، ا.،گهبد   مهواطایشارلاار هاسا خ ف

شدندتا آاگیو میشب نگ ا ن  اهگ مسطو،فنل مست ن

.تاأمی شار آبآبمرا نی  مو م افنر،خشکاکم

پلاه اااه.ار نادانب اا  ااا مهازنسوپرشایدهایشتوآب

کرت ایت مهزنقواا اشا کاهااهپ شایوااهپیاداةف خل

،پ شایوااهشایو  اوااو اا ا آبمهظرااهوهکو ااهمی

.[3]ش ه اک ش نپهبهانب امهزن ستوسی اش ،نظیوآب

 ااا مهازناااا  ،انب ااا   ساتیام نرع  گاوآب

انب اااا ،آباااه اااشاو اشاا  اا هگرنااهآب؛ار نااد

 اخلمهزن،پلر نمطلاو اش آب اااشاا،،:شدمی

طه ب، لرةاسیلاهار اآبااآبقواا اش اف قدشیو

انب ااا اا اطابساکشایدند.ا هگرناهآباقوقوها ،می

انب اا ف قادتران  ف . امراا  نیزآبن نی میةمطمد 

  ف اآبنداپلر نیاه اخلمهزنآبااهمیار پ شیو

  اانب اااشاد.نظیاوا ا آبا مهزناو اش میمست یم ً

.[2؛1]شر  اااه  دهمیةحسیهی

مهظاراااه اپلر نجداگ ناه،ا  ازاگانب اآباوخی

انباا اااساات  انااد. اآبسااهرل افاا اآمااد اشااته

مسالم ن ناة رایا  اپلرا نااوا اساتف  ،آاا  احم 

انب ااا  ی  گو اه ا شتی ناختن ص اشتهاس . اآب

ةاسایل،ا  قسام  اپ شایوااهاندنداشتهکه امسیوپله

.[12]شدا آجو اه ااهشت سیممیتیاه

ندا :افو ا وانعب اتانب اا  مهطنواهاوخیآب

ک ظم اقزا  ا سو ا   ب ،قر جه غیانب اح  .آب1

ک ا   ب ؛الهداک شی

  مضامرنااهاساتهکاهانب اسیداسام عیل اتهاوان.آب2

؛[11]مطمدش هق ج ااس ةموارطاه اا،اقفه مهسو ا

-761شاب ع)انب ا  ا از مواارطااه ما نشا ه.آب3

.م(؛1384-1364ه.ق/786

اهفوم نشا او ،احتم ،ً.حرض مزم اگ  اگ هاوات4

؛[1]پسوتیمراس ختهشد

تااو  .اوکااهکاالموااارطاااه ااهخاافر ها ا شاارره1

؛[12]انب اا  ا وان امهط ه،است نآب

ناا نی ااا چهاا اااا  گیو،ا ناا  اتو  ةمطمد ااانباا اآب.6

.[3]شدهاس خفر هاه ةکهپسا  اا،ا  ا وانانب اآب

کشای اایشاتوا  اخیاو،اا اجار آبلرلاه اس ،

 ، الگرنا گرننظیاوشارااساهگی ااست ا  کشرا،اه

ای ا نلرتاکر وا ،اا اساتف  هةا ،س که نح شیار نآب

ا آبشیو  اا ا   انمای ا فنالی،آبشایو  اا ا

اا  پیا پیمرجابام خشرس لی،کههدمیانب اا ذخیوهآب

کاا اشحباامآب ااا ااا   انماایاامچهاای کاا اش

.[13شدهاس ]ا انب اآبذخ  وآای ا

متاواک،انب ااا  اشاهوا ،آبو کشیشه لیللرلهاه

عهارانسا ل انداااهااوخیا آنه تاییوک ااو  ا هشده

انبا اسیداسام عیل اتهاوان( ا  ااخ ناهغذاخرا )آب

د.نشرانب امیوچهم ق ا ز (استف  همی)آب
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