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نگهداری آب در یک بنای تاریخی آجری چالشــی بزرگ برای معماران است؛ به خصوص اگر آن آب 
هزاران لیتر حجم داشــته باشــد. اولین مشکلی که معمار ایرانی در ساخت آب انبار با آن روبه رو بود، وزن باالی آبی بود که در 

مخزن آن انبار می شد. این حجم از آب می توانست باعث تغییر شکل کف مخزن و نشست آب انبار شود، یا ممکن بود دیوارها زیر فشار 
آب، کمر خم کنند. مشــکل دیگری که معمار باید برای آن فکری می کرد، عایق بندی مخزن بود تا آب هدر نرود و نشــت آب به پایه های 

آب انبار آســیبی نزند. از طرف دیگر، عطش مردم را در تابســتان های ســوزان منطقه های کویری فقط آب خنک و گوارا می نشاند. بنابراین 
آب انباری که تمام روز را زیر آفتاب تابان قرار داشت، باید آب خنکی برای عرضه مهیا می کرد.

معمار سنتی البته برای هر کدام از این چالش ها راه حلی در ذهن داشت. ساختمان آب انبارها به مرور زمان چنان پیشرفت کرد که انبار آب 
و خنک  نگه داشتن آن کمترین کاری بود که از آن ها انتظار می رفت. آب انبارهای تاریخی ایران بناهایی هستند با ریزه کاری های فنی 

فراوان که هر جویای علمی را شگفت زده می کنند.

نگاهى به معماری آب انبارهای ايرانى

انبارهای آب

آبسردکنغولآسا

وظیفة بادگیرها خنک نگه  داشتن آب جمع شده در مخزن بود. هفت بادگیر غول آسای روستای »عصرآباد« 
یزد باد را از هر ســو که می وزید می مکیدند و روی آب انبار شده می دمیدند. این کار، هم هوای دم کردة 
زیر گنبد مخزن را بیرون می راند و هم باعث تبخیر سطحی آب می شد. با این تمهید آب خنک می شد 
و آب انبار به یک آب سردکن بزرگ تبدیل می شد. آن هایی که آب این آب انبارها را نوشیده اند، می گویند 

این آب حتی در تابستان هم خیلی خنک بوده است.



 

آبانداختن

روز آب گیری یا آب انداختن آب انبار 
روز ویژه ای بود. آب گوارا و تمیز را از 
منابع آب در کوهستان های نزدیک، به 
سمت شهر و آب انبار هدایت می کردند. 
اهالی محله هایی که در مسیر آب قرار 
داشتند هم از این اتفاق خبر داشتند 
تا مبادا کسی در کوچه لباس بشوید 
یا به هر دلیلی باعث آلودگی آب شود. 
آب قبــل از ورود به مخــزن، از یک 
حوضچة شنی می گذشت تا ناخالصی 
آن گرفته شود و آب تصفیه شده وارد 
مخزن می شــد. این آب نیاز چند ماه 

اهالی محل را تأمین می کرد.

برکههایبینراهی

محل آب انبارهای میان راهی، برای 
مســافران تشنه و خســته از راه، 
بر منبع آب، اســتراحتگاه  عالوه 
و گاه محلــی بــرای اتراق کردن و 
ماندن بود. نمونة این آب انبارهای 
میان راهــی در اســتان هرمزگان 
فراوان اســت. ایــن آب انبارها که 
مردم هرمزگان بــه آن ها »برکه« 
می گویند، برای پرشــدن چشــم 
به آســمان و امید به بارش باران 
دارنــد. برکه ها کــه آب انبارهایی 
ساده هســتند، راه پله ای برای آب 
برداشتن نداشتند و با یک سطل و 
طناب از آن ها آب کشیده می شد. 
آن نردة تعبیه شده در دریچه  هم 
قرار است از ســقوط حیوانات به 

داخل برکه جلوگیری کند.

راهرسیدنبهآب

راه رسیدن به شیر آب و برداشتن 
آب از مخــزن، »پاشــیر« بود که 
طالب آب را تا ســطح کف مخزن 
پایین می برد. شــیر آب پاشــیر 
باالتر از کف مخزن تعبیه می شــد 
تا موقع آب برداشتن لجن و امالح 
جمع شــده در کف مخزن از شیر 
بیرون نزنــد. امــا آب انبارها تنها 
محلی برای انباِر آب نبودند. بعضی 
از آن ها، مانند همین آب انبار »رباط 
عقدا«، فضاهایی در ورودی یا روی 
گنبد داشــتند که به اهالی محل 
امکان می دادند، اوقاتی را در خنکی 
دور هم بگذراننــد و از احوال هم 
باخبر شوند. این فضا گاهی کارکرد 
مسجد یا حسینیه هم داشته است.
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دلیپرآب

مخزن آب انبار، آب مصرفی چند ماه یک محل را در دلش ذخیره می کرد. هر چه محله پرجمعیت تر 
بود، مخزن آب انبار آن هم باید بزرگ تر ســاخته می شد. مثال این مخزن آب انبار »مسجد جامع« 
قزوین حدود سه هزار لیتر آب در خود جای می داد. بنایان در ساخت مخزن از آجری لیمویی رنگ 
که به آن »آجر آب انباری« گفته می شــد، اســتفاده می کردند. همچنین از مخلوط »شــفته« و 
»ساروج« که در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بود، به عنوان مالت بین آجرها استفاده می شد. گاهی 
کف مخزن های بزرگ سرب می ریختند تا از نشست زمین و خرابی آب انبار جلوگیری شود، البته 

این کارآب را تاحدودی مسموم می کرد.

ساخت آب انبار


