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  چکیده
اي جذاب در مناطقی است که با کمبود آب و به علت دوري از منابع آب و همچنین  باران یک روش و گزینه آوري آب جمع

خشک و نیمه خشک دنیاست ایران جزو یکی از مناطق . هاي زیرزمینی و قابل استفاده، مواجه هستند به علت عدم وجود آب
هاي  برند، شیوه هاي جنوبی که از کمبود آب بیشتري رنج می هاي بسیار قدیم، مردمان آن به خصوص در قسمت که از زمان

آوري آب باران و زراعت  انبار و قنات، جمع ساخت و توسعه آب. اند کارآمدي را براي فایق آمدن این مشکل بزرگ پیدا کرده
در جنوب ایران و منطقه الرستان از یک روش ویژه و کارآمد براي تامین آب به . باشد ها می از این روش سیالبی تنها برخی

هاي  در این منطقه مردم از سال. شود هاي مختلف مثل نوشیدن، استفاده عادي، و آبیاري نخیالت استفاده می منظور هدف
بندي  آب انبار یک مخزن پوشیده و عایق. اند مبود آب فایق آمدههاي زیرزمینی و ک انبار بر شوري منابع آب پیش با بناي آب

آبگیر،  ها، کانال انبار شامل مخزن، سقف، دریجه هاي اصلی یک آب قسمت. باشد شده براي تهیه و استفاده از آب شرب می
آنبارهاي  جود دارد، آبدو نوع آب انبار در منطقه الرستان و. باشد هاي برداشت آب می بادگیرها، حوضچه رسوبگیر  و مکان

انبار در  ساخت و ساز آب. گردد آنبارهاي مستطیلی شکل که قدمت آن به قبل ظهور اسالم برمی مدور و با سقف گنبدي و آب
ها براي مقابله با کمبود آب و شوري  آید و یکی از بهترین سازه منطقه الرستان جزو باورهاي مذبی و دینی به حساب می

   .باشد می منابع آب زیرزمینی
  استحصال آب، آب شرب، شوري، الرستان، فارس :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
المنفعه از  عنوان یکی از بناهاي عام و به . آب دنیاست هاي معماري در مناطق خشک و کم ترین پدیده انبار یکی از کهن آب

طبق منابع،  .است و تقریبا در سراسر ایران پراکنده است مطرحدر فرهنگ و تمدن ایران زمین  باالییمنزلت و جایگاه 
سال قبل از میالد به دستور پادشاه اور  2150است که ) در نزدیکی بصره( Ureانبار شهر اور  انبار دنیا، آب ترین آب قدیمی

تیانوس امپراطور انبار دیگري در قرن ششم قبل از میالد به دستور یوس آب. بر سکوي زیگورات این شهر ساخته شده است
ستونی معروف  1001ستون دارد و به همین دلیل به  1001مخزن و  2انبار  این آب. روم شرقی در قسطنطنیه ساخته شد

 28متري مرمري در  12ستون  356انبار دیگري در ترکیه با  آب. متر مربع مساحت دارد 3500کف دو مخزن آن . است
  .) 1371سعدین، ( است) کاخ زیرزمینی(ي سرا ردیف وجود دارد که نام آن پریاتان

این موضوع فقط خاص . اند هکرد مناطق این کشور آب را ذخیره می زیادایرانیان نیز از دیرباز به دلیل خشکی و گرماي 
مناطق گرم و خشک نبوده و در حاشیه خلیج فارس، جزایر جنوبی و حتی برخی شهرهاي شمالی مانند ساري و گرگان نیز، 

    .اي مشابه به کار رفته استه حل راه
قدیم در کویر مرکزي عراق عجم متداول بوده است و سالطین و امراي ایران هاي بسیار  زماناین روش ذخیره کردن آب از 

توان یکی از  انبار را می احداث آب. کردند که در منتهاي دامنه و شیب اراضی باشد در کویر مرکزي، جاهایی را انتخاب می
    .سازي آب در ایران قدیم دانست انات ذخیرهمهمترین امک

انبار ایران یا به عبارتی مخزن آب در ایران منبع آب شهر ایالمی دوراونتاش در چغازنبیل خوزستان است که  ترین آب قدیمی
    )1364عرفان،. (رسد سال پیش می 3500سابقه تاریخی آن به حدود 

هجري در یکی از سه قلعه استخر  4باري است که عضدالدوله دیلمی در قرن ان انبارهاي قدیمی بعد از اسالم آب از دیگر آب
شده و براي  اي عمیق بسته شده بود، تأمین می آب آن از سدي که روي دره. ستون داشته است 20فارس ساخته بود و 

هجري  5ول قرن انبار سید اسماعیل تهران است که در نیمه ا دیگري آب. نفر در یک سال کافی بوده است 1000مصرف 
تعمیر و مرمت ) بیگلربیگی قاجار(ساخته شده و یک بار در زمان شاه طهماسب صفوي و بار دیگر توسط حاج عیسی وزیر 

  .).1386یار،  فرخ(شده است
به اوج خود رسید در این دوره با ) خصوصاً از قرون دهم تا سیزدهم(انبارسازي در دوره اسالمی  آنچه مسلم است، هنر آب

به حرمت گذاردن بر آب و خودداري از هدر دادن و آلوده کردن آن که از ازمنه دور در فرهنگ مردم ریشه عمیقی  توجه
آب ایران در دوران اسالمی تا چه  اي کویر و مناطق کم انبارها در بافت شهرهاي حاشیه توان دریافت که نقش آب دوانده، می

. رفته است گیرترین بنا به شمار می ها چشم ها و محله ري در قلب آبادياین واحد معما. اندازه در خور اهمیت بوده است
انبارها، قلب آبادي و  آب. اند نوع معماري خاص خود را دارند انبارها با توجه به شرایط اقلیمی خاص که در آن قرار گرفته آب

روند تا جایی که دیگر  اري به شمار میگیرترین واحد معم ها بزرگترین و چشم دهند و در بسیاري از محله محله را شکل می
    .اند بناهاي همگانی محل را زیر نفوذ خود قرار داده

انبارها، داراي اعتبار خاصی است زیرا که سازندگان این واحدها، با دقت  بسیار  فن ساختمان و شیوه بنایی در ساختمان آب
انبار، تهویه، تصفیه،  مسأله اندود در داخل آب میزان فشار آب به کف و سطح جانبی مخزن،: اي چون به نکات عمده

    .اند جلوگیري از آلودگی آب و بسیاري دیگر از مسایل توجه کامل داشته
توان  رسد، که از مهترین آنها می آب انبار  می 2500انبارهاي الرستانی به قدمت شهر الر  هستند و تعداد آنها به حدود  آب

  .ند، گراش و سبزکوه شاره کردعباسی، بام بل نبار  شاه ا به آب
  



 

  ها مواد و روش

  موقعیت منطقه
دقیقه طول  44درجه  55دقیقه تا  87درجه و  53و بین نوار شهرستان الرستان از شهرستانهاي جنوبی استان فارس است 

هرمزگان، از جنوب و شرق به استان  .دقیقه عرض شمالی واقع شده است 21درجه و  28دقیقه تا  21درجه و  27شرقی و 
. شودبه شهرستانهاي جهرم و داراب محدود می  از جنوب غربی به شهرستان المرد، از غرب به شهرستان خنج و از شمال

میانگین ارتفاع . کیلومتر است 394کیلومتر مربع وسعت و فاصله آن تا شیراز  16809این شهرستان با مرکزیت الر داراي 
  .)1373باسی، کر( باشدمتر می 915آن از سطح دریا 

  معماري و اجزاي آب انبار
رها از یک مخزن و گودال عمیقی ساخته نباا هریک از آب. شود انبارها از یک معماري خاص استفاده می ساخت آب در
از گرد آب را شود  این مخزن را گنبدي مدور و بلند که از فواصل دور دیده می. دهد را تشکیل می شودکه قسمت اصلی آن می

هاي آب در  این ورودي. انبارهاي مستطیلی شکل یک یا دو دهانه ورودي آب وجود دارد در آب. کند محافظت می خاشاك و
هایی است که در اطراف  هدایت آب باران و سیالب از طریق کانال. رسد عدد و گاهی بیشتر می 4-2آب انبارهاي مدور به 

شود از سنگ و  موادي که براي ساختن آب انبارها از آن استفاده می. انبار وجد دارد و به این منظور ایجاد گردیده است آب
. شود اي است که از آهک خاك رس و خاکستر و کود حیوانی است، استفاده می مالط ساروج که آسیاب شده آجرهاي پخته

، سایبان ورودي و ها هاي رسوبگیر، پاکنه ها، بادگیرها، حوضچه به طور خالصه اجزاء مختلف آب انبار مخزن، سقف، دریچه
   .باشد دنشیر یا دهنشیر می

  نحوه آبگیري 
بعد از اینکه تمام . گردد انبار بسته و از ورود آب به داخل آن جلوگیري می هاي ورودي آب هنگام بارندگی در روز اول سوراخ

انبار  شود تا آب وارد آب اده میخار و خاشاك و مواد آلوده و کثیف از سر راه برداشته شد دهانه ورودي را باز کرده و اجازه د
انبارهاي متعددي ساخته شده تا در موقع بارندگی آب سرریز شده از یکی به آب انبارهاي دیگر  درکنار یک مسیل آب. گردد

گردد و بدین ترتیب تمام آب انبارها از آب پر شود و زیادي آن به مسیل اصلی هدایت  مییکی بعد از دیگري هدایت 
  .  گردد می

  انبار واع آبان
و دیگري مدور و با سقف گنبدي )1تصویر(یکی نوع مسطیلی شکل . انبار دو نوع هستند ترین آب در منطقه الرستان رایج

. انبار گبري نیز شهرت دارد آب انبارهاي مستطیلی شکل از پیش از ظهور اسالم متداول بوده و به آب). 2تصویر ( باشد می
قف گنبدي به علت اینکه ار ابعاد بیشتري براي نگهداري آب برخوردار است بیشتر مورد ولی آب انبار با شکل مدور و س

  باشد توجه می
  
  
  
  



 

 
 انبار مستطیلی شکل آب: 1تصویر 

  

  آب انیار گنبدي شکل: 2شکل    
  انبارها مرمت آب

انبارها عالوه بر  که اکثر آبطوري  به. باشد انبارها نزد اهالی منطقه از اهمیت خاصی برخوردار می نگهداري و مرمت آب
دهنده زمان تعمیر و  هاي دیگري نیز هستند که نشان باشد، داراي کتیبه هایی که حکایت از زمان احداث آنها می کتیبه

ساخت و نگهداري و مرمت اهمیت . گیرد انبارها با هزینه افراد خیر محلی انجام می احداث و مرمت این آب. مرمت آنها است



 

المنفعه  همانند ساخت و مرمت مسجد، ساخت و مرمت مدرسه و حمام و بازار است که در اسالم به خاطر عامانبارها  آب
انبارهاي ساخته در منطقه الرستان وقف عمومی شده  از طرفی تمام آب. باشد بودن آنها بسیار ارزشمند و با اهمیت می

عالوه براین سفید کردن . کنند رت مشارکتی شرکت میانبارها همه مردم به صو در ساخت و نگهداري و آیگیري آب.است
هرچند سال . باشد انبارها به دلیل کاهش تاثیر تابش اشعه خورشید به سقف و گرم شدن آن در الرستان مرسوم می آب
  . گیرد انبارها را به عهده می بار خیري از افراد محلی سفید کردن آب یک

  گیري نتیجه
انبارها براي آب شرب در الرستان امري عادي است، و با وجودي که مسئولین بهداشت به غیر بهداشتی بودن  استفاده از آب

و به کلرینه  کنند هاي آب زیرزمینی ، استفاده از آن را نفی نمی ، ولی به علت کمبود آب و فقر شدید سفرهدارندآن اذعان 
انبارهاي  اما آب. ي ساخته شده در خارج از شهر هنوز از اهمیت باالیی برخوردار استانبارها آب. کنند کردن آنها اقدام می

رود که به فراموشی  و می گیرد ساخته شده درون شهر الر به دلیل وجود شبکه آبرسانی شهري کمتر مورد استفاده قرار می
مشارکت مردم در حفظ و نگهداري و مرمت  الزم است که دولت با. و اکثر آنها در حال تخریب و ویرانی هستند سپرده شود

. انبارها اقدام کند تواند نسبت به مرمت بعضی از این آب سازمان میراث فرهنگی می. هاي سنتی کوشا باشد این سازه
هاي ورزشی،  توانند نسبت به بازسازي آنها اقدام و با طرحی مناسب آنها را به مکان بدنی و شهرداري می هاي تربیت اداره
اگرچه . هاي زراعی و باغی استفاده کرد توان به عنوان مخزن آب براي آبیاري زمین انبارها می از این آب. یحی تبدیل کنندتفر

بایست  انبارها راکد مانده، ولی می پذیر شده، و کاربري آب هاي نوین دسترسی به آب به سهولت امکان به واسطه فناوري
 .   را دریافت و با مطالعه دقیق به بناهایی مشابه براي این روزگار کنونی رسیدارزش این میراث به جا مانده از تاریخ 
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Abanbar an efficient tool for supplying drinking water in the south of Iran 
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Abstract 
    Water harvesting has to be an attractive alternative in areas where other sources of water 
supply have little potential either because they are remote or because  groundwater in 
accessible or not potable. Iran is one of the relatively arid parts of the word, since ancient 
times people living in this country particularly in the south parts where shortage of water 
has been a big problem, have found different ways to overcome it. The development and 
construction of Abanbar , Qanat, Collecting rain water from roof top and floodwater 
irrigation are only some example in the regard. In the south of Iran (Larestan) a specific 
method of rainwater harvesting is being used to supply water for various purpose such as 
drinking, domestic use and palm irrigation. Since years ago, the Larestan peoples have 
overcome the shortage of drinking water and it’s salinity by making the Abanbars. Abanbar 
is a kind of covered and isolated water container that uses for supplying drinking water. 
The main parts of an Abanbar include, the reservoir, ceiling, and windows. The secondary 
parts include ventilation, sediment basin and steps. There are two kinds of Abanbar in 
Larestan. Abanbar in Larestan is as old as the city. Construction and repairing of the 
Abanbar is considered as a religious believes. The Abanabar in Larestan is the best tool for 

supplying drinking water and other use. 
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