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 شاهکاری از معماری آبی باستان  | آب انبار  

 

 

 

 

 

 

 

 آب انبارها نمادی از معماری اقلیم گرم و خشک هستند.: 1شکل 

 

آب یکی از عناصر مقدس در بین ایرانیان باستان بوده. بر اساس باورهای باستانی و اساطیری ایرانی آب 

 در گاهنبار دوم از گاهنبارهای ششگانه آفریده شده است.  

آفریده شده است.  "تیشتر"مردمان ایران زمین بر این باور بودند که آب در میانه تیر ماه و توسط ایزد باران 

به جشن و شادی  "تیرگان"جهت هر ساله سیزدهمین روز از تیرماه را در ستایش ایزد باران با نام  از همین

 پرداختند.می
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 یشتر الهه باران و نماد زایش در ایران باستان: ت2شکل 

 

های میانی سبب شد تا اقلیم گرم و خشک فالت مرکزی ایران و وجود منابع محدودی آبی در دشت

یر در پی چاره برای ذخیره این عنصر حیاتی در صدد ساخت محلی برای ذخیره آن ساکنان حاشیه کو

 برآیند.

ترین ترین و چشم نوازها بودند و بسیاری از مناطق بزرگآب انبارها در بافت کویری، مرکز بسیاری از آبادی

 رفتند.های معماری به شمار میسازه

ای از سال و در پی آن شدن میزان بارش باران در نیمهبه دلیل اقلیم گرم و خشک بخشی از ایران و کم 

سازی آب های گذشته اقدامات مختلفی برای ذخیرهها و منابع آبی از زمانفصلی بودن بسیاری از رودخانه

 انبارها را از جمله این اقدامات قرار داد.ها و آبتوان احداث بندها، قناتانجام میشده که می

های جهانگردان بسیاری از آنها با عناوینی مانند: حوض، ر متون تاریخی و سفرنامههای آبی که داین سازه

برکه، مصنع، هود، سردابه، انباز، منبع، آبدان، مصنعه و... یاد شده، فضای سرپوشیده و بزرگی است که برای 

شده تا در ه میسازی آب باران، قنات یا جویبارهای فصلی کاربرد داشته. معموال در زیر زمین ساختذخیره

 فصول کم آبی از آب ذخیره شده در آن استفاده شود.
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 آب انبار باسیلیکا در ترکیه در قرن ششم میالدی و به دستور ژوستینیانوس اول امپراطور بیزانس ساخته شده.: 3شکل 

 

 

 (در فلسطین)خزان  ،(در مصر)، مصنع (در ترکمنستان)سردابه  در دیگر کشورها به این نوع از مخازن آبی،

 .گویندمی (در هرات)و حوض 

فن ساخت آب انبارها از اعتبار خاصی برخوردار بوده، به گونه ای که معماران و سازندگان این بناها باید به 

مسائل مختلفی از جمله:  میزان فشار آب بر کف و سطح اب انبار، اندود کردند فضاهای داخلی، تهویه، 

 ودگی آب و... آشنایی کافی داشته باشند.تصفیه و جلوگیری از ایجاد آل

تزئینات خارجی آب انبارها نشانگر آن است که این بناها با بسیاری از روحیات ساکنان پیرامون خود ارتبات 

 اند.و پیوستگی محکمی داشته
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 تاریخچه ساخت آب انبار 

 2150ی قرار دارد که مربوط به ترین آب انبار دنیا مربوط به شهر اور در نزدیکی شهر بصره امروزقدیمی

سال قبل از میالد مسیح بوده است. این آب انبار به دستور پادشاه اور بر سکوی زیگورات این شهر بنا شده 

 بوده.

یکی از آب انبارهای باستانی دیگر، آب انبار شهر قستنطنیه است که در قرن ششم قبل از میالد و به دستور 

ستون است که به همین  1001مخزن و  2ر ساخته شده است. این بنا دارای امپراتور روم شرقی در این شه

 شود.ستون شناخته می 1001دلیل به آب انبار 

های استفاده از فناوری، برای ذخیره سازی ترین نشانهای طوالنی دارد. قدیمیآب انبار در ایران تاریخچه

های صورت گرفته مربوط به دوره ایالم فاریهای جاری در ایران بر اساس شواهد و حو استفاده از آب

 است. 

در شهر دوراونتاش در کنار زیگورات چغازنبیل ) حوالی شهر شوش کنونی( و در نیمه اول هزاره قبل از 

 خانه آی دنیا ساخته شده. ترین تصفیهمیالد قدیمی

به جا مانده که در این از دوران هخامنشیان و ساسانیان در نواحی جنوبی و جزایر خلیج فارس مخازنی 

 زمینه از اعتباری خاص برخوردار است.

دار از نواحی ای و ستونبه اعتقاد برخی از محققین و باستان شناسان، دانش ساخت آب انبارهای استوانه

 ای و توسط اسراء رومی در زمان ساسانیان به ایران آورده شده.مدیترانه

ان عنصری اساسی در زندگی مسلمانان در مساجد یا در جوار در دوران اسالمی ساخت مخازن آب به عنو

آنها متداول شد. با گسترش کشاورزی و تجارت ساخت آب انبارها در روستاها و در مسیر کاروانیان رونق 

 گرفت

هجری به دستور  4ترین آب انبارها در ایران آب انبار قلعه اصطخر فارس است که در قرن یکی از قدیمی

لمی ساخته شده و قادر به تامین آب شرب بیش از هزار نفر از ساکنین محلی برای مدت عضدالدوله دی

 یکسال بوده.
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های شکسته، اشکنون و اصطخر شهرت دارند. در بلندی در شمال غربی جلگه مرودشت یه کوه مجزا و منفرد قرار دارند که به قلعه :4شکل 
 ترین آب انبارها در ایران است.ها قدیمیاعتقاد باستان شناسان از نمونهقلعه اصطخر استخر بزرگی وجود دارد که به 

 انواع آب انبار

 :شوندآب انبارها در یک دسته بندی کلی به دو دسته تقسیم می

 آب انبارهای دشتی 

ها و خارج از بافت شهرها و روستاها ساخته میشدند. معماری بسیار ساده داشتند و بیشتر معموال در دشت

 مانند یک حوض بزرگ و سرپوشیده بودند.

معموال در یک سمت حوض یه رشته پلکان وجود دارد که تا انتهای مخزن ادامه دارد تا برداشت از آب 

 مخزن را حتی در مواقعی که سطح آب پایین است امکان پذیر کند.

های فصلی اران یا جریاندر واقع این آب انبارها تنها دارای یک خزینه در یک محوطه گود بودند که آب ب

کردند. در برخی از مناطق شرقی خراسان مانند تایباد از این نمونه از آب انبارها دیده را در خود ذخیره می

 شود.می
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 آب انبارهای شهری 

 تری داشتند و در معموال دارای خزینه، پلکان، پاشیر و بادگیر بودند.این دسته از آب انبارها معماری پیچیده

 شوند.انبارهای این گونه خود به دو دسته تقسیم می آب

 ای، روستایی، آب انبارهای عمومی یا همگانی که شامل انواع آب انبارهای محله

 کاروانسرایی، بین راهی بودند.

 شدند.ها ساخته میآب انبارهای خصوصی که درون خانه 

 

شتند و قادر بودند که برای چندین ماه اب آب انبارهای عمومی بناهای بزرگی بودند که گنجایش باالیی دا

شرب مورد نیاز ساکنین را تامین کنند. اسن آب انبارها عموما توسط پادشاهان، حاکمان و یا افراد خیر و 

 شدند.نیکوکار ساخته می

 

 

 

 آب انبار مرادی مربوط به دوره قاجار در شهر رفسنجان: 5شکل 
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شدند. از آب انبارهای شهری معموال در کنار اماکن مهم شهری مانند مدارس، بازار، مساجد و... ساخته می

 انبار حکیمآبتوان به آب انبار میدان سید اسماعیل تهران، ترین آب انبارهای شهری میجمله معروف

 شهر قزوین و... اشاره کرد.

 ای بوده.ها استوانهتر بودند و طرح مخازن آنعماری سادهآب انبارهای روستایی معموال دارای مصالح و م

 

 .در ساخت آب انبارهای روستایی بیشتر از مصالح محلی استفاده میشده: 6شکل 

 

هایی سرپوشیده، با مخازنی کوچک و عمیق ها و کاروانسراها معموال آب انبارها را به شکل حوضدر قلعه

سطح بوده که در بیشتر موارد برای جایگیری بادگیرها از آنها ساختند. طاق این مخازن به صورت ممی

 استفاده شده است.
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 اند که آب باران را از سقف قلعه و حیاط جمع آوری می کنند.ای به نحوی با بنای قلعه ترکیب شدهبرخی از آب انبارهای قلعه: 7شکل 

 

 در اکثر موارد پوششی گنبدی دارند.ای هستند که این گونه از آب انبارها دارای مخازنی استوانه

 

 

 .برخی از آب انبارهای بین راهی دارای کاله فرنگی جهت استراحت و خواندن نماز بودند :8شکل 

 

ها یا اماکن خصوصی ساخته میشده. این نوع از آب انبارها شامل انواع آب انبارهای خصوصی دورن خانه

 هستند.نبدی گود، کنده شده در کوه، صلیبی و کشیده 
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 ها و در زیر ساختمان یا در زیر سطح حیاط ساخته میشد.آب انبارهای خصوصی معموال در خانه: 9شکل 

 معماری و شیوه ساخت آب انبارها

معماری و طراحی آب انبارها در مناطق مختلف ایران تحت تاثیر معماری محلی قرار داشته. مخازن آب 

ستون با مقاطع مربع، مربع مستطیل، دار و بیآنها به دو شیوه ستونانبارها با توجه به بزرگی و کوچکی 

 هشت ضلعی و دایره ساخته میشده.

به عنوان مثال در شهر قزوین ببیشتر آب انبارها مخازنی مربع و یا مربع مستطیل با گنبدی بلند دارند. در 

گرمسار مخازن اب انبارها به صورن خراسان آب انبارها معموال پلکانی هستند، در شهرهایی مانند سمنان و 

 اند و فاقد تزئینات خاص هستند.مدور طراحی شده

ها ساخته ها و تخته سنگآب انبارهای کوهستانی دارای مخازنی هستند که به صورت دستی در دل کوه

 پوشاندند. گاهی سقف آب انبار شامل سنگی طبیعی بوده کههای ضربی میمیشده و سقف آنها را با طاق

 کردند مانند آب انبار گردکوه دامغان.تراشیدند و به یکدیگر متصل میبخشی از آن را با دست می

انبار در نواحی کوهستانی خصوصاً درمناطق خوش آب و هوا و جنگلی، به صورت مسطح پوشش سقف آب

به صورت  هاانبارها به لحاظ پوشش سقف آن. مخزن این نوع آبدادندمیو با چوب و کاهگل پوشش  بوده

 بوده مانند آب انبار روستا ابیانه.مکعب یا مکعب مستطیل 

نیز خوانده  آبگیر یا برکه نامکاربرد دارد و به  که در سواحل جنوبی کشور وجود دارد انبارآباز نوع دیگری 

محفظه باالی مخزن آن محصور  شده است ودرون زمین واقع  این نمونه از آب انبارهازن امخ .شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1
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کنند. آب وند و آب را برداشت میراهالی از طریق بازشوهای اطراف مستقیماً به داخل آن می  .باشدنمی

انبار سنگی قوام توان به آببرای نمونه می .شوداز طریق آب باران تأمین مینوع از آب انبارها معموال این 

 .اشاره کرد جزیره کیش در

شدند. برای آب انبارهای بزرگ معموال آب انبارهای عمومی در اکثر موارد توسط طاق یا گنبد پوشانده می

کردند. برای ساخت طاق آب انبارهای های نیم کره یا تخم مرغی و یا مخروطی استفاده میاز پوشش

 عمومی از شیوه دور چین استفاده میشده.

ساخته؛ مانند آب انبار        بزرگ بوده که زدن طاق و گنبد را غیر ممکن میگاهی دهانه مخازن به حدی 

 )برکه( کل در گراش الر.

 

سال پیش در دوره قاجاریه  300آب انبار کل  در شهرستان گراش فارس یکی از بزرگترین آب انبارهای ایران است که حدود : 10شکل 
 ساخته شده است.

 انبارمصالح بکار رفته برای ساخت آب 

شده. متناسب با اقلیم معموال برای ساخت آب انبارها از مصالحی مانند سنگ، آهک و ساروج استفاده می

و شرایط آب و هوایی مناطق و همچنین محل قرار گیری ساختمان آب انبار این امکان وجود داشته تا از 

 سایر مطالح مانند کاه گل یا پوشش گیاهی نیز استفاده کنند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D8%B4


www.Iranindepth.com 

 کیل دهنده آب انباراجزاء تش

 

 هر آب انبار دارای اجزایی از جمله سردر، راه پله، پاشیر، مخزن و بادگیر بوده.: 11شکل 

 

 مخزن، تنوره یا خزینه 

ای سازی آب بوده. در داخل زمین قرار داشتند و به صورت دایرهترین قسمت آب انبار و محل ذخیرهمهم

گرفته. دسترسی به آب موجود در مخازن از طریق گنبد قرار میها سقف یا یا چهارگوش بودند که روی آن

 پلکان یا پاشیر امکان پذیر بوده.

رسیده. در طول فصل بارندگی و متر هم می 12مخازن معموال حجم باالیی داشتند و گاها قطر آنها تا 

ب انبار را سرما که نیاز کمتری به آب برای بخش کشاورزی و دامپروری وجود داشته معموال مخزن آ

 کردند.اصطالحا آبگیری می

 

شده. برای های موجود تامین میهای فصلی و یا از طریق رشته قناتآب مورد نیاز آب انبارها از جریان

آنکه آب ورودی به آب انبار را تصفیه و قابل استفاده کنند، در نزدیکی آب انبار چند استخر بزرگ ساخته 

های شن و سنگ و... تصفیه و قابل استفاده رد میشده و با عبور از البهها واشده که آب به درون آنمی

 شده.می
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قبل از وارد شدن آب به مخزن باید مخزن از آلودگی، لجن و گل و الی تمیز میشده. معموال برای تمیز 

ین کردن مخازن از نیروی انسانی کمک گرفته میشد که کاری بسیار دشوار و زمانبر بوده و گاها در چند

 شده.روز انجام می

 

 مخازن آب انبارها در انواع استوانه، چهارضلعی و ترکیبی ساخته میشدند.: 12شکل 

 

ها به درون مخزن های در بخش زیرین بودند که جریان اب از طریق آنها و ورودیمخازن دارای روزنه
 داشته.وارد میشده است. مطابق با حجم مخزن فرآیند آب گیری تا یک هفته ادامه 

برای جلوگیری از گندیدگی و فساد آب و گوارایی هر چه بیشتر آب مخازن از بادگیرها برای به جریان 

 شده. همچنین از مواردی مانند:انداختن جریان هوا در مخازن استفاده می

 ترکیب نمک و آهک برای جلوگیری از گندیدگی 

 ها و حشراتهای کوچک برای رفع باکتریماهی 

  رفع بو ذغال برای 

 خشت برای رسوب زدایی 

 برای حفظ کیفیت آب در آب انبارها استفاده میشد.
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به مرور با پایین رفتن سطح آب و پایان یافتن فصل گرما و برداشت از آب انبار الیه رویی به کف مخزن 

نبار را نزدیک میشده تا حدی که دیگر اجازه برداشت آب از آب انبار داده نمیشد. در این زمان مجدد آب ا

 شدند.کردند و برای آبگیری مجدد آماده میتمیز می

 راچینه یا پلکان

ها متناسب با بزرگی آب انبار دارای برای رسیدن به محل برداشت آب از پلکان استفاده میشده. این پلکان

ه محل رسیده. معموال دارای چند پاگرد بودند کسانت می 50عرضی دو یا متری بودند که ارتفاع آنها تا 

 استراحت بوده.

خانه در برخی از مناطق به علت خنک بودن فضای آب انبارها در میان پاگردهای پلکان فضایی مانند قهوه

 یا شربت خانه قرار داشته.

تر کند. گاهی های مختلف در نقاط مختلف داشتند تا دسترسی به آنها را راحتآب انبارها معموال ورودی

های مختلف استفاده میشده به عنوان مثال ورودی مسلمانان و از ورودی بر حسب نوع مصرف کنندگان

 ورودی غیر مسلمانان.

 

 

 .آب انبار رستم گیو دارای دو ردیف راه پله برای زرتشتیان و مسلمانان بوده: 13شکل 
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 پاشیر

بوده. این فضا گفتند. که معموال یک پله از کف مخزن باالتر محل برداشت آب در آب انبار را پاشیر می

 ضلعی نیمه بوده و چند شیر آب و سکو استراحت در آب قرار داشته. 4ضلعی یا 8دارای به شکل 

 

 گفتند.محل برداشت آب در آب انبار را پاشیر می: 14شکل 
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 سر در آب انبارها معموال با استفاده از عناصر تزئینی بومی و محلی تزئین میشد.: 15شکل 

 

 سردر 

رسیده. این ورودی معموال دارای تزئینات آب انبار بوده که با پلکانی به محل برداشت آب میمحل ورود به 

ای از قرآن بر آن نقش ای داشته که نام سازنده و یک بیت شعر یا آیهکاری بوده و کتیبهآجرکاری و کاشی

 بسته بوده.

 

 بادگیر یا خیشخان 

میشد. بسته به محل قرارگیری آب انبار و جریان باد غال برای خنک کردن آب آب انبار از بادگیر استفاده 

کردند. تعداد در منطقه از انواع بادگیرهای یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه ، چهار طرفه یا بیشتر استفاده می

 رسیده.آب انبارها متفاوت بوده و گاها تا هشت بادگیر میبادگیرها در

 

 .وا در آب انبارها از بادگیر استفاده میشدهبرای خنک نگهداشتن آب و تصفیه ه: 16شکل 
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 انواع مخزن در آب انبارها

 ایاستوانه 

ای بر روی هم ها به صورت الیهدر این نمونه از مخازن فشار آب در تمامی سطوح یکسان است. دیواره

و زاویه  شوند و فاقد هر گونه شکاف هستند. یکی از مزایای این نوع از مخازن نداشتن کوشهساخته می

 است که تاثیر زیادی در حفظ کیفیت و بهداشت آب دارد.

 مکعب 

ای کوچک دارند و معموال از طاق آهنگ برای پوشاندن آنها این نوع از مخازن شکلی چهار ضلعی با دهانه

 شود. استفاده می

 هشت وجهی 

معموال به ندرت  به علت سختی در اجرا مخازن این چنینی و همچنین دشواری ساخت سقف بر روی آنها

 شوند.دیده می

 مرکب 

گیرد و چهار ای در مرکز قرار میای و چهار ضلعی هستند. یک مخزن استوانهترکیبی از مخازن استوانه

 گیرد.مخزن چهارضلهی در اطراف آن قار می

 

 

 های مختلفی طراحی میشد.آب انبار بر اساس شرایط و اقلیم و ابعاد آب انبار به شیوه : مخازن 17شکل 
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 انواع سقف آب انبارها

 گنبدی 

 برای آب انبارهایی که دهانه مخزن بزرگ داشتند و مخزن آنها به شکل استوانه بوده کاربرد داشت.

 

 مخروطی 

طر مخزن از حدی بیشتر شود ساخت تفاوت زیادی با سقف گنبدی ندارد، تنها در مواردی که ق

 سقف مخروطی جایگزین سقف گنبدی میشده.

 

 ایطاق آهنگ یا گهواره 

ترین نوع سقف در آب انبارهایی که مخازن چهارگوش کشیده دارند کاربرد دارد. معموال از راحت

 در معماری است.

 

 کلنبو 

قاوم است و به سرعت ساخته در انواع آب انبار ستون دار کاربرد دارد. این نوع سقف بسیار م

 شود.می

 

 مسطح 

 شود.بیشتر در آب انبارهای شخصی و خصوصی دیده می

 

 ها استفاده میشد.اساس نوع مخزن طراحی شده از انواع سقف : بر18شکل 
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 آب انبارهای مشهور در ایران

 موارد زیر اشاره کرد. توان بهانبارهای ایران میاز مشهورترین آب

  در فارس گراش در لکبرکه 

 

 بیگلر بیگی ساخته و وقف شده است.آب انبار کل به همت حاج اسداهلل گراشی معروف به : 19شکل 

 

 قزوین در سرداربزرگ انبارآب 

 

 انبار سردار بزرگ قزوین از انواع آب انبارهای تک گنبدی است که مربوط به دوره فتحعلی شاه قاجار است. :20شکل 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87_%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
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 در هرمزگان انبار دریادولت کُنگآب 

 

 

 شود در شهرستان بند لنگه و در بخش کنگ قرار دارد.می: این آب انبار که به آن برکه دریا دولت گفته 21شکل 

 

 آباد )خراسان شمالی(انبار صفیآب 

 

 

 آب انبار صفی آباد از توابع شهرستان اسفراین در میدان مسجد جامع این شهر بنا شده است.: 22شکل 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_(%DA%A9%D9%86%DA%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_(%DA%A9%D9%86%DA%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_(%DA%A9%D9%86%DA%AF)
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 در فارس  الرستان انبار دهان شیرآب 

 

 

 : این آب انبار در شهرستان الرستان و در شرق بازار این شهر واقع شده است.23شکل 

 

 در یزد انبار رستم گیوآب 

 

 

 انبار رستم گیو در شهر یزد مربوط به دوره قاجار است و گنبدی شلغمی دارد. : آب24شکل 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D9%88
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 در یزد بادگیریانبار ششآب  

 

 انبار شش بادگیر در محله شش بادگیر شهر یزد واقع شده است. : آب25شکل 

 یزددر  انبار تکیه امیرچقماقآب 

 

انبار مجموعه امیرچخماق یزد که بخشی از موزه آب در این شهر است به همراه بازارچه حاجی قنبر در زمان امیر چخماق و  : آب26شکل 
 الدین حاجی قنبر جهانشاهی احداث شده.به دستور نظام

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%86%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%86%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%86%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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  گردآورنده : مرجان قنواتی 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 

 

https://iranindepth.com/ab-anbar-a-masterpiece-of-ancient-water-reservoir-architecture/ 

 

 

https://iranindepth.com/ab-anbar-a-masterpiece-of-ancient-water-reservoir-architecture/

