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١٣٣انبارھای وقفی یزد در دوره ھای قاجار و پھلوی آب 

  هاي قاجار و پهلوي آب انبارهاي وقفی یزد در دوره

  1زاده  الهام ملکدکتر

  2مهدیه خانی سانیچ

  چکیده

موقعیت جغرافیایی یزد در حد فاصل دو کویر لوت و دشت کویر مردمانی سرسخت را 

آبی روزگار پرورش داده که همواره باید با آب و هوایی گرم و خشک و بی

ه نبرد توان ب ي حیات نمی گذرانیدند؛ ضمن این که در طول تاریخ آموختند براي ادامه می

هاي سرد  با طبیعت برخاست، بلکه باید با سازگار نمودن خود با طبیعت، آب را در زمستان

از . هاي گرم و سوزان، منبع مایع حیاتی شان باشد در دل زمین پنهان نمایند تا در تابستان

ترین ازمنه تا کنون یکی از مقدسات شمرده این رو در این سرزمین، آب همواره از قدیم

است فرسنگ ها قنیان بیرون آمده، با این هدف که آبی که از دل قنات با تالش مشد می

لذا از یک سو، در دل زمین، آب . ها برسد؛ پس نباید هدر رود کند تا به آبادي راه طی می

انبارهایی با مصالحی از طبیعت کویر ساخته شد تا در روزهاي گرم تابستان، آب خنک 

اي از انسانیت و کمک به  جلوهیان بخشد؛ از سوي دیگر، ها زندگی و حیات را جر آن

در ها و منازل خود بودند،  نوع بروز نمود تا افرادي که در صدد رسانیدن آب به آباديهم

شان که داراي بادگیر و آب انبار خصوصی بودند، به دري شخصیکنار اتاق اُرسی و پنج
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134  24يشماره/  8سال/  هیمسکو                                                                                                            

براي آب انبارشان، ورودي دیگري فکر همسایگان نیازمندشان هم بوده باشند و گاه 

نمودند، یا براي مردم شهر و محله نیز آب انبار و سنگابی مجزا  خارج از خانه طراحی می

شدند اعم از  این افراد نیکوکار که به قول مرسوم منطقه دهشمند خوانده می. ساختند می

شان را ایر هموطنانکیشان خود بودند، بلکه سزرتشتی و مسلمان، نه تنها در یزد به فکر هم

منظور انبارهایی با دو دهانه بدینبردند و آب از هر دین و مذهبی که بودند، از یاد نمی

ي حاضر بر آن است که با بررسی موضوع فوق، با استفاده از منابع مکتوب  مقاله. ساختند

 انگیزه هاي میدانی دربارة اقلیم یزد، آب انبارهاي وقفی آن در دوران معاصر و و پژوهش

مندي از روش تحقیقات  انبارها را مورد بررسی قرار دهد و با بهرههاي مترتب بر بانیان آب

اي، نوع ساختمان   تحلیلی مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه–ي توصیفی  تاریخی و شیوه

.ها را تجزیه و تحلیل نماید هاي خیرین آن انبارها و اهداف و انگیزهآب

  .ي پهلوي ي قاجار، دوره انبار، وقف، نیکوکاري، دورهد، آب، آبزی: واژگان کلیدي

  

  مقدمه

هاي زاگرس،  اي محدود در کنار دریاي خزر و کوهستان در سرزمین ایران بجز منطقه

خشک است و روزهاي کمی از سال، باران سایر مناطق داراي آب و هواي خشک یا نیمه

 جستجوي آب دست به ابداعاتی زدند که حفر از این رو از دیرباز ایرانیان در. باردمی

بدین جهت در مناطق وسیعی از ایران، .  استقنات یا کاریز در راستاي این اقدامات بوده

ها به  هاي مرکزي، استفاده از قنات رواج داشته که قدمت برخی از آن به ویژه بخش

نستند با حفر قنات به آب پس از این که ایرانیان توا.  گرددروزگاران پیش از تاریخ باز می

مندي از آب در فصول مختلف سال را نیز دست یابند، به صرافت افتادند، چگونگی بهره

در نتیجه، . ها کیلومترها از شهر دور بودند این در شرایطی بود که گاه قنات. ممکن سازند

ها پدید ها معنا یافت و بدین ترتیب آب انبارها و زیر زمین ي این آب در گودال ذخیره

دالیل متعددي چون تبخیر باالي آب در اثر تماس مستقیم با گرماي خورشید و .  آمدند
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١٣٥انبارھای وقفی یزد در دوره ھای قاجار و پھلوی آب 

آوري آب شدن آب در هواي آزاد ساکنان مناطق کویري را به گردجریان هوا و آلوده

آب انبار که مایع حیات مردم کویر را در خود . در مخازن زیرزمینی وادار ساخت

از دوران باستان پیوند . در فرهنگ بومی این مردم نیز تأثیر زیادي نهادنمود،  نگهداري می

هایی که در  اي که نیایشگاه هاي دینی تا دوران اسالم ادامه یافت، به گونهمیان آب و آیین

ي آب ریشه در  ي ذخیره این شیوه. ها جاي داشتند، تبدیل به مساجد شدند کنار آب

توان در ي آب انبار در ایران را می ترین نمونه کهن. اشتهاي باستانی ایران و مصر دتمدن

  . ي دوم قبل از میالد یافت ي چغازنبیل مربوط به هزاره کنار محوطه

اي       آب انبارهاي یزد از نظر معماري نه تنها بیانگر هویت ساکنان یزد است، بلکه پدیده

یخ یزد باستان، آب انبار شود که ظاهرًا در تار تمدنی، اجتماعی و اقتصادي محسوب می

در کنار آتشکده مرکزیت محله را داشته چنان که این نقش و کارکرد را در بعد از اسالم 

آب انبارهاي یزد شاهکار ). 11 :8913مسرت، (توان یافت  نیز در کنار مساجد می

 .نظیر، شهري خاص نمود هاي بی  است، که یزد را با داشتن این سازه1معماران و مقنیانی

اکثر مردم فقیر و متوسط «: گوید حسین پاپلی یزدي در این خصوص میچنان که محمد

پس . انبار زندگی در یزد ممکن نبودکردند، ولی بدون آب بدون بادگیر زندگی می

  .»انبارها خواندنامند، شهر آب تر است یزد را که شهر بادگیرها میشایسته

ري ارزشمند بود وآناهیتا ایزد بانوي آب مقام      آب همواره در فرهنگ ایران زمین عنص

ها، یکی از ارکان در آیین بهدینان، پاك نگه داشتن آب از پلیدي. استارجمندي داشته

ها به ایزد آب پیشکش شده  درکتاب دینی زرتشتیان، یکی از یشت. روددین به شمار می

دن آن از گناهان ارجمند دین زرتشت است که آلو) عنصر(و آب یکی از چهار آخشیج 

ي ارزش آب چنین آمده  در آبان یشت بخشی از اوستا درباره. بزرگ محسوب می شود

هاي پاك را که ستایم همه آبو می.... ستایم آب را که آفریده اهورامزداست می«: است

انبارهاي شهر هستند از این رو بهدینان یزد سازنده و واقف بسیاري از آب.» داده اهوراست

                                                
.استقناتوتونلحفردرآنانتخصصکهي افراد. 1
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در دین اسالم نیز آب .انبارها را برعهده دارداکثر موارد انجمن زرتشتیان تولیت آبو در 

و ... « : استي حیات معرفی شده و طی آیاتی در خصوص ارزش آب آمده سرچشمه

« ).   18مؤمنون (» انزلنا من السماء ماء بقدِر فأسکنّه فی األَرِض و انّا علَی ذَهاب بِه لقدرون

و ما آب را به قدر معین از آسمان نازل و در زمین ساکن ساختیم و محققًا بر بردن و ...  

  .»نابود ساختن آن قادریم 

  :استآباد چنین آمدهانبار باغ دولت در خصوص آبجامع جعفري     در 

- صنعهم) محمدتقی خان بافقی(از جمله ابنیه خیر آن یگانه امیر عدیم النظیر دولتیار ...      «

آباد که پیوسته بر صفت دیده عشاق، خود را از آب اي واقعه در وسط خیابان باغ دولت

الحق تفتیده ... صافی ماالمال نموده و عمق آن گوي پیش از غور فکر عقال ربوده 

جگران، لهیب عطش را فوزي است کالن و مغفرت بانی سعادت مبانی را دست آویزي 

  . »در غایت استحسان

ي مذهبی یزدیان، توجه به سیراب نمودن لب تشنگان و تقدس   حالی که پیشینه       در

هاي اخیر، بیشترین میزان است، و با وجود این که طی سدهآب را مورد تأکید قرار داده

دهد خیرات اهالی یزد را امور مذهبی و زنده نگه داشتن یاد ابا عبداهللا حسین تشکیل می

ي اصلی    باز نکته،)مکررصفحات: 1380،یقیتصد؛1/ رصفحات مکر: 1387عرفان فر، (

انبارها همچنان داراي موقعیت اینجاست که در بین خیران و نیکوکاران یزدي، آب

اي که حتی در دوران معاصر و پس از این که در یزد آب لوله  ممتازي هستند، به گونه

ردم شهر، اعم از انبارها مرکزیت محله  و محل مورد احترام مکشی شد، هنوز آب

ها از جایگاه خاصی برخوردار  شوند و وقف آن مسلمان، زرتشتی و کلیمی، شمرده می

هاي سطحی،  هرچند امروزه به سبب تغییر نوع زندگی مردم و پایین رفتن آب. است

  .اند، اما همچنان مورد احترام هستند انبارها متروك و بی استفاده ماندهبسیاري از آب

انبارها از سوي خیران و  به ساخت آبتاریخ جعفري، تاریخی یزد، از جمله هاي      کتاب

توان ضمن این که در بین تألیفات امروزي نیز می. حاکمان شهر اشارات بسیار دارند
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١٣٧انبارھای وقفی یزد در دوره ھای قاجار و پھلوی آب 

انبارهاي موجود یزد و  اثر ایرج افشار را نام برد که به آّبادگارهاي یزدیکتاب سه جلدي 

هاي مرتبط با معماري  از میان کتاب. ها اشاراتی کوتاه دارد هاي بانیان آناهداف و انگیزه

:هايانبارها یافت که از آن جمله کتابتوان مطالبی دربارة آبو کشاورزي یزد هم می

- سیري در آبي علیرضا دهقانی و  ، نوشتهانبار و یخچالآب در فالت ایران، قنات، آب

انبارهاي ي آب العات ارزشمندي درباره اثر غالمرضا معماریان، داراي اطانبارهاي یزد

  . یزد هستند

ي قنات واقع در یزد نیز  ي تحقیقات قنات و دانشکده      سازمان میراث فرهنگی و مؤسسه

تحقیق حسین مسرت که همراه . اند انبارها داشتهي برخی از آب هاي موردي درباره بررسی

ي  ي بهترین کارهایی است که درباره هانبارهاي یزد است، از زمربا شرح بر تعدادي از آب

در بین آثار مولفان خارجی تألیفات . استموضوع این وجیزه، اطالعاتی به دست داده

انبارها هستند که به ماکسیم سیرو و آندره گدار نیز داراي توضیحاتی در خصوص آّب

  .استها نیز استفاده شده فراخور مطلب از آن

  انبار در یزدماهیت وقف آب

اند تا  یشتر شرایط اقلیمی یزد مورد اشاره قرار گرفت و این که مردمان این دیار آموختهپ

اگر رهگذري تشنه را با آب سرد و زالل آب انبار سیراب سازند، اجر و ثواب معنوي و 

همچنین تقدس آب . اند نجات از آتش دوزخ را براي سازنده و واقف آن به دست آورده

 جشن آب در آبان روز از آبان ماه و احترام به ایزد بانوي آب، نزد زرتشتیان و برگزاري

شدند و با پاشیدن آب به هم، آرزوي  آناهیتا، که در دامن طبیعت و کنار آب حاضر می

  ).67 :1387رمضانخانی،(کردند  سالمت و دفع امراض و بال براي یکدیگر می

ي جلوه دادن به مظهر زندگی  مایه     در دوران اسالمی نیز ساخت آب انبار ادامه یافت و 

انبار در تاریخ تشیع بر طبق برخی از ساخت نخستین آب. در یک سرزمین کویري شد

بنا به روایت صالح . گردد حسین باز میمتون کهن، به زمان حکومت امویان و شهادت امام

ه کربال، به بعد از واقع... «: است آمدهانساب النواصبآبادي در کتاب علی بن داود استر
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انباري سازد تا مردم از حسین برکه و آّبنظر یزید پلید رسید که به عنوان کفاره قتل امام

آن آّب بیاشامند و همین سبب تخفیف در عذاب او شود و شفاعت رسول خدا نصیبش 

ي پشت مسجد جامع یزد که  دار یزد واقع در کوچهانبار تاریخترین آب؛ و کهن»...گردد 

 هجري قمري 878اي با تاریخ ایجاد در سال  شود، داراي کتیبه  خوانده می1"جِنُک"به نام

  ). 654/2: 1374افشار، (است 

العاده یا هاي این بناهاي خارق توان در کتیبه انبارها  را می     اهداف واقفان در وقف آب

 و شهادت حسینهاي مکتوب مشاهده نمود که بعضی آن را ملهم از تشنگی امام وقف نامه

  . دانند ایشان در روز عاشورا می

ي  خان بافقی حاکم یزد در دورهتقیهاي محمد خان از نوادهنقیانبار علی     در کتیبه آب

  : استافشار و زند آمده

       طالع خجسته و اختر سعید جاوید آب حیوان زین برکه شرمسار

قربۀ الی اهللا ... است که  ادان را وقف نمودهانبار فهزدي، به این امید آبیاکبر تاجر     علی

کافه مؤمنین و مؤمنات از .... و طلبًا لمرضاته به جهت ذخیره یوم الینفع المال و البنون 

ان اهللا الیضیع اجراً ... آشامیدن آن مستفیض شوند و طلب مغفرت از براي آبی نمایند 

  ).2 /660:همان (محسنین 

انبار و به طور کلی هر بناي وقف، معموًال افرادي ان آب     از نگاهی دیگر، سازندگ

شدند، یا اوالد ذکور نداشتند؛ پس بنایی را از خود به جاي  دار نمیبودند که اوالد

درواقع مردم دقیقًا براي . ها باشد گذاشتند که نمادي براي حفظ نام خانوادگی آن می

). 189/1: 1383جانب اللهی، (ودند ي نسل قائل ب انبار کارکردي معادل ادامهساختن آب

بی فاطمه گلشن و حاجی طیبه در یزد، از این گونه انبار بیاکبر در میبد، آبانبار علیآب

  . هستند

                                                
  . کوچکجنانبارآبی یعنباشدی متصغیرکافباجنگ،.1
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١٣٩انبارھای وقفی یزد در دوره ھای قاجار و پھلوی آب 

نامه و شدند که نام آنها در وقف انبار می     همیشه افراد مؤمن از سوي واقفان متولی آب

- ترین نمونهانبارسازي یکی از برجستهفرهنگ آب. آمد انبار میي سر در آب گاه در کتیبه

المنفعه و همگانی است که نیکوکاران و ثروتمندان با اهداي زمین هاي کار اجتماعی عام

و آب قنات و باغ و محصوالت کشاورزي، در احداث آن شریک هستند و افراد دیگر در 

ن کشی و الیروبی مسیر قنات و آوردن مصالح و لج) عفونی کردنبراي ضد(خرید نمک 

  .انبار، مشارکت دارندتخلیه و پر کردن آب در آب

انبار از سوي ساخت آب. است     همزیستی در ساخت و وقف آب انبارها نیز نمایان بوده

مسلمانان براي یهودیان، حتی زرتشتیان، و گاه حتی ساخت آن توسط زرتشتیان براي هر 

مسرت، (ي اهرستان  در محله) شه گل(انبار کیانی دو گروه به صورت دو دهانه، مثل آب

1376: 977/1.(  

گیو است که به همت رستمانبار گیو بودهي یزد، آب انبارهاي نامی و ویژه     یکی از آب

انبار این است که ویژگی منحصر به فرد این آب. شداز خیرمندان زرتشتی در یزد ساخته

ر دو گروه مسلمان و زرتشتی از آن ي دور از هم بوده و ه داراي دو دهانه در دو محله

انباري ساخته اما گاه از سوي زرتشتیان و با کمک مالی مسلمانان آب. کردند استفاده می

ي  مثل آب انبار دو راه یا دو دهانه. شدند مند می شد و هر دو قشر جامعه از آن بهره می

خته شده است ي زرتشتیان و با مشارکت مالی مسلمانان سا آباد که به وسیلهرحمت

  ).5/4/1392تحقیقات میدانی(

  انبار تعریف آب

انبار یا انباز، حوض انبار، سردابه، برکه، مصنع، منبع و گاه آبدان، نوعی مخزن آب آب

شده و به منظور است که غالباً در پایین تر از سطح زمین ساختهبندي شدهسرپوشیده و آب

حاصره شدن از سوي دشمن، استفاده از آب آبی، مي آب آشامیدنی براي ایام کم ذخیره

ها و در رباط(هاي کاروان رو خنک در تابستان، در شهرها، روستاها، دژها، مسیر راه

در گویش یزدي، ). 19: 1377دهخدا، (است ها ساخته شده و در دل کوه) سراها کاروان
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ي جعفربن  ، نوشتهزدتاریخ یهاي تاریخی یزد از  نامند و در کتاب می1"اومبار"انبار را آب

می شد، محمد بن حسن جعفري که در قرن نهم نوشته شده، تا عصر قاجار مصنعه نامیده

محمد مفید  (جامع مفیديانبار در آن آمده، ترین منبع تاریخی یزد که نام آباما کهن

  .است) 666/3 :1385مستوفی بافقی، 

انبار انواع آب

شان، عناصر به و طرز ساختمان مخازن و نوع پوششتوان بر اساس شکل  انبارها را میآب

کار گرفته شده براي تهویه و تبرید آب، نوع دسترسی به مخازن و فضاهاي ارتباط دهنده، 

ها، از یکدیگر  رسانی به مخازن و همچنین از نظر تزیینات به کار رفته در آن ي آب نحوه

  :ي یزد را چنین دسته بندي کردتوان انواع آب انبارها با این توضیح می. متمایز ساخت

هاي اشخاص متمول ساخته شده و گاه مخزن  درون خانه. انبارهاي خصوصیآب. 1

شد و از طریق پایاب به آن  آن در زیر حیاط و گاه در قسمت زیرین ساختمان واقع می

. یافت عمدتًا یک هواکش یا بادگیر براي تهویه، تا بام خانه امتداد می. دسترسی داشتند

1388دهقانی، (نجایش آن گاه براي مصرف چندین سال آب یک خانه کافی بود گ

:104.(

انبارها حکام یا اشخاص نیکوکاري سازندگان این آب: انبارهاي عمومیآب. 2

در داخل محالتی که . اند که آن را براي عموم افراد یک محله ایجاد می کردند بوده

ابوالقاسم و حمام هاي شاه نبار عمومی به ناماي اولیه شهر یزد هستند چندین آب هسته

در اطراف مسجد جامع . و فهادان واقع است) ي یزدي یعنی چاله گودي در لهجه(گُودك 

ي  در مجموعه. انبار قدیمی جِنُک قرار گرفته استکبیر چندین آب انبار از جمله آب

گیري میرچقماق ساخته انبار بزرگ پنج بادمیرچقماق در کنار حسینیه و سردر بازار، آب

  ).پژوهش میدانی(استشده

                                                
Ombar.1  
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شان اي که معموًال معماري و تزییناتانبارهاي سادهآب. انبارهاي روستاییآب. 3

-انبار دو راه روستاي رحمتآب. شدند میمعمولی بود و در میدان مرکزي روستا ساخته

  ).118: 1389مسرت، (آباد از این دست است 

هاي  انبارها بیشتر شبیه حوضاین آب. سرایی اي یا کاروانانبارهاي قلعهآب. 4

اند تا آب باران که روي بام قلعه ریخته  اي ساخته شده اي هستند که به گونه سرپوشیده

  ) 1388: 106دهقانی، (شود به درون آن سرازیر گردد  می

خی از اند و روي مخزن بر ها ساخته شدهدر مسیر کاروان. راهیانبارهاي میانآب. 5

توان به از این نمونه می. ها عمارتی کوچک، یا چند اتاق براي استراحت مسافران دارند آن

  ).107: همان(  کرد به تهران، اشاره-ي یزد انبار حاج حسین معمار در جادهآب 

ها و حیوانات  هاي خشک و براي سیراب کردن دامدر بیابان. انبارهاي بیابانیآب. 6

  ).112/1 : 1371کردوانی، (شدند   ساخته می

انبارهاي کوهستانی را با قلم و چکش در دل  مخزن آب.انبارهاي کوهستانیآب. 7

گاهی عکس این عمل اتفاق افتاده . اند ها را با طاق ضربی پوشانده سنگ کنده و سقف آن

-انبار سنگ طبیعی کوه است و زیر آن را به شکل هاللی با قلم تراش خوردهو سقف آب

توان آنها را در سه  انبارهاي یزد، میبندي دیگر، با توجه به مالکیت آب در تقسیم.است

انبارهاي موقوفه، آب انبارهاي عمومی که با همیاري اهالی محل و گاه از آب: دسته دید

هاي بزرگ انبارهاي شخصی که در درون خانهشد و آبسوي حاکم و دولت ساخته می

  ).104: همان(وص ساکنان آن خانه است تجار و ثروتمندان بود و مخص

  انبارهاي آبویژگی

ي  ي اجرا، شایسته انبار از نظر معماري در سه بخش مصالح، پوشش و نحوهک آبی

ترین مصالح ساختمانی استفاده شده در آب انبار، آجر و مالت و گاه اصلی. بررسی است

البته از آجر براي . )چک زرتشتیانمثل آب انبار نزدیک زیارتگاه چک(سنگ است 

اما مالت به کار رفته، بسته به محل استفاده، . شود ها استفاده میپوشش مخزن بدنه و پله

Archive of SID

www.SID.ir



142  24يشماره/  8سال/  هیمسکو                                                                                                            

ي آن، از خاکستر  مثالً مالت آهک براي دیوار مخزن، و مالتی که در تهیه. متفاوت است

سد بندي بنا و جلوگیري از فا شود، براي چیدن آجرها و آب و ماسه و آهک استفاده می

ترین قسمت در ساخت آّب انبار، ایجاد سقف و پوشش مشکل. رود کار می شدن آب  به

 متر  را بدون هیچ آهن یا بتونی، 15ي  روي مخزن است که معمار باید سقفی با دهانه

  ).27: 1372معماریان، (ایجاد کند 

  انبارهاي مختلف آبقسمت

، )پله یا دستیراه(ي دسترسی  وهانبار، شامل مخزن، نحها و اجزاي مختلف آبقسمت

   .)31: 1349سیرو، (انبار و بادگیر است پاشیر، سردر، نورگیري، فضاهاي وابسته به آب

دار و انبار است و در اشکال ستونترین قسمت یک آب ترین و مهم مخزن، اصلی. مخزن

  ).33: نهما(ستون و با مقاطع مربع، مربع مستطیل، هشت ضلعی و دایره وجود دارد  بی

هاي اصلی بین آب انبارها نحوه دسترسی به   یکی از تفاوت).پلکان(ي دسترسی  نحوه

:انبارهاي مختلف به شرح ذیل استآب است که در آب

. استبودهپاشیروپلکانکارگیريبهروستایی،وشهريانبارهايآبدر.١

بیشازادهاستفبایادستیروشازبیشترکشاورزي،صحراییانبارهايآبدر.٢

  . استشدهمیاستفادهنیزممیمال

انبارهاي عمومی فاقد پاشیر، پلکانی در داخل مخزن آب، از سطح برخی از آب.٣

به . توان از مخزن آب برداشت است و مستقیمًا میزمین تا کف آن، ساخته شده

هاي بیشتري از زیر آب آشکار  تدریج با مصرف آب و پایین رفتن سطح آن، پله

نوعی دیگر از آب انبارهاي عمومی که معموًال گنجایش کمی دارند، . ددگر می

ي چاه، که مستقیمًا به مخزن  اي، مانند دهانه اند و از طریق دریچه فاقد هرگونه پله

  .دارند متصل است، با دلو از آنها آب برمی
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الدین فتحانبار سیدآب(انبارها در اشکال یک پاگرد، دو پاگرد و سه پاگرد     پلکان آب

ها گاه موازي، گاه عمود و گاهی در امتداد  همچنین، پلکان. اند طراحی شده) رضا

پله بیشتر در محل در راه. ها داریم یکدیگر قرار دارند که در یزد از هر سه نوع این معماري

شد که براي استراحت موقت و  پاگرد آن، یک یا دو اتاقک کوچک و بزرگ ساخته می

  ).166:1389مسرت، (گرفت  اقالم مورد استفاده قرار میفروش بعضی از 

شکل آن به صورت .  محل قرار گرفتن شیر بزرگ برنجی متصل به مخزن است.پاشیر

در محل پاشیر گاه سکویی براي نشستن و . یک نصف هشت گوش و یا مربع است

  .هواکش و محلی براي هرز آب نیز وجود دارد

انبارها در بیشتر آب. انبار و پلکان عمیق آن استبسر در راهنماي ورود به آ. سر در

دهد، در سر در  انبار میي آب ي کوچک سنگیی که نشان از سازنده و واقف کننده کتیبه

انبارها داراي دو سر در هستند، یکی در قسمت روباز و دیگري گاه آب. نصب شده است

دهقانی، (یده قرار دارد در قسمت سرپوشیده؛ اما معموال سر در اصلی در قسمت سرپوش

1388 :69.(  

انبارها تدابیر مختلفی به کار گرفته  براي سالم و خنک نگهداشتن آب در آب.بادگیرها

  .شودمی

  .شودمیساختهزمینسطحازترپایینمخازن،.١

.سازندمیقطورراهاآندیوارهاي.٢

).125: همانمسرت، (کنندمیتعبیهدیوارهارويوطاقيحاشیهبربادگیرهایی.٣

هاي استوانه، مکعب،       بادگیرها که بسیار بلند، بزرگ، گاه باشکوه و به شکل

انبارها شوند، نقش اصلی خنک کردن آب منشورهاي هشت ضلعی یا خرطومی ساخته می

هاي  هایی به شکلقسمت باالي بادگیرها پنجره. و نیز منازل را در شهر یزد به عهده داشتند

هاي نازکی فضاي ها از باال به پایین تیغهو در سراسر داخل این پنجرهگوناگون دارد 
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به این ). 228: سیرو، همان(کند  هاي متعدد عمودي تقسیم می داخلی بادگیر را به بخش

ها به پایین و به سطح ي این تیغه ترین نسیمی از هر سویی که بوزد، به وسیله ترتیب، کم

ي زیر سقف را از راه  خورد با آب، هواي گرم شدهیابد و پس از بر آب مخزن راه می

بدین سان . راند به بیرون از مخزن می) هواکش(ي باالي گنبد  بادگیرهاي دیگر با دریچه

در جایی که . شود  بستان، توسط بادگیرها در مخزن برقرار می-ي بده جریان هوا به گونه

کل نیمکره یا مخروطی سوراخی بادگیر ندارد، یک یا چند دهانه بر فراز طاق مخزن به ش

سازند تا جریان هوا را برقرار کند  گذارند و هواکشی چون بادگیر کوتاه می می

).24: 1378محمدیان، (

انبارها دارند که در نوعی از      بادگیرها چنان سهم مهمی در تهویه و تبرید آِب آب

  : است که به شرح ذیل استها نگاهی ویژه شده انبارهاي یزد، به آنبندي انواع آبطبقه

  انبار ندوشنآب. انبار یک بادگیريآب

  انبار حظیره، دخمه، شهداي فهرجآب. انبار دو بادگیريآب

   جواد روستاي شمس، چمن اردکان.انبار سه بادگیريآب

  شاه ابوالقاسم، آتشکده. آب انبار چهار بارگیري

  انبار میرچخماق آب. انبار پنج بادگیريآب

تواند  لبته نوع ساخت و معماري بادگیر نیز در شکل خود منحصر به فرد است که می     ا

: 1389مسرت، (در اشکال یک طرفه، دوطرفه، چهار و شش و هشت وجهی هم باشد 

187-174.(  

  انبارفضاهاي وابسته یا مشترك با آب

فضایی طاقی و گاه انبارهاي صحرایی از نوع کشاورزي، فضایی چون صفه، چهاردر آب

انبارهاي شهري و روستایی، این فضاها اما در آّب. شودها تعبیه می ي دام براي استفاده

سرا،  حسینیه، مسجد، کاروانهاي مفید دارد؛ از جمله، است و استفادهتر شدهگسترده
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در یزد بیش از صد آب انبار شهري وجود دارد، . حمام، فضایی براي استراحت مسافران

ي مخزن و پلکان متفاوتی دارند و با توجه به  اخت تعداد بادگیر، اندازههرکدام ویژگی س

  .اند عصر و زمان ساخت آن، از معماري خاص آن دوره تاثیر پذیرفته

ي معاصر انبارهاي وقفی مسلمانان یزد در دورهآب

  1آباد انبار باغ دولتآب. 1

صر زند و قاجار است، به هاي مهم و زیباي ع آباد که یکی از باغي باغ دولت مجموعه

و در انتهاي ) 2/ 345: 1385مستوفی بافقی، (خان بافقی ساخته شد همت محمد تقی

انبار یک دهانه آب. انبار دو دهانه  معماري آن کامل گشتساخت با ایجاد یک آب

ي اوست، و دیگري که در ضلع  ي خان و اهل خانه ي خانواده خصوصی و براي استفاده

غ و در فضاي بین بهشت آیین و هشتی و دیوان خانه واقع است، هم براي شمال شرقی با

شوند وهم باغبانان بخش غربی و هم کسانی که در آن  اشخاصی است که به باغ وارد می

سوي دیوار باغ، از کشاورزان و رهگذران روستاهاي کسنویه، جنت آباد، نرسی آباد، 

 مشهد و تهران و اصفهان که از جوار باغ ي بیوك و دولت آباد و حتی مسافران راه کوچه

  . گذرند می

ي  ي قنات مبارکه ي وقف نامه احمد اردکانی نویسندهانبار، سید     در توصیف این آب

در عقب همین عمارات شمالی که ابتداي خیابان طوالنی دیگري «: نویسد آباد میدولت

بسته و پایان آن به عمارت است که انبوهی درختانش بر پیک نگاه، راه دخول و خروج 

آباد که آن نیز از بناهاي همان ناشر رایات بر و امتنان است و پیوسته واقعه در موضع جنت

اند، که به یک اندیشه با  رسد، احداث مصنعه فرموده و کما بیش طول آن به دو میل می

مجمع النور، دو باري، آن مصنعه را مانند . رسد آن همه تیز روي، بعد از عمري به پایان می

بر دري  که در خیابان است، . مدخل معین است، یکی در خیابان و یکی در داخل باغ

                                                
.استرسیدهثبتبهکشوری ملآثارفهرستدر7767يشمارهبه،1381سالدروسالمانبارآب.1
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است که از آن جمله ساباطی است شبیه به طاق کسري بعضی عمارات دلکش ساخته شده

ها، اما  بر آن دري که در باغ واقع است به غیر از پیش و مانند بند امیر مشتمل بر طاق

در وسط هر دو . پیش طاق فلک کیوان مانند است، جز عمارتی دیگر نیستطاقی که به 

مدخل به رسم زیر زمین، مواضع خوب و امکنه ي مرغوب سر انجام شده و تمام آنها به 

  ).357:1385مستوفی بافقی، (» سنگ و آهک و آجر و گچ صورت اتمام پذیرفته

انبار و ورد که باغ و آبآ     ایرج افشار در شرح مفصلی  از این آب انبار می

است و این هاي خراسان ساخته شدهسراي محمدتقی خان براي استراحت قافله کاروان

هاي انبار در سالاین آب ). 794/2: 1374افشار،(است ) ع(موقوفات وقف بر امام رضا

-انبار باغ دولتآب.  تعمیر شد1358اما در سال . آخر حکومت پهلوي رو به ویرانی بود

قسمتی از . د داراي طرحی مدور و سقفی گرد است که چهار بادگیر آن را دربر گرفتهآبا

ي شرقی آن به شکل مدور باز است و در سمت چپ و راست و در امتداد  پلهسقف راه

پله در زیر اند که با فضاهاي چپ و راست راهاي معین، دو بادگیر ایجاد کردهآن با فاصله

  .زمین مرتبط هستند

انبار هاي آباست و تمام بخش)  غربی-شرقی(ادگیرهاي این بناي خشتی و دوطرفه      ب

ي خان  رسانی و الیروبی مزاحمتی براي خانواده در بیرون از باغ قرار دارد، تا براي آب

آباد که  متر عمق دارد و از آّب قنات دولت10دهانه و  متر8طول مخزن آن . ایجاد نشود

است و هرز آب شدهیرد و توسط خان بزرگ ایجاد شده پر میگ از شیرکوه سرچشمه می

خان، نقیانبار را به علیبرخی بناي ساخت این آّب. استرفته آن به قنات گرد فرامرز می

سحاب (است ق آن را ساخته. ه1193دهند که در سال  بزرگ، نسبت میفرزند خان

  ).281-282: 1369اصفهانی،
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  1انبار شیخدادآب. 2

الدین دادا محمد از عرفاي قرن ن محله، با توجه به وجود مزار عارف نامی شیخ تقینام ای

انبار این محله با و آب)پژوهش میدانی(است مظفر، شیخداد بیان شدههفتم  و دوران آل

 ساله و متعلق به دوران 200هاي میراث فرهنگی، داراي قدمت  توجه به  برخی گزارش

جا که در این محله مختص  داراي دو دهانه است، اما از آنانبار این آب. قاجار است

توان مسلمانان است، این نوع معماري را تنها به علت تراکم جمعیت در این محله می

هاي انبار ویژگی خاص آن است و از کاربنديمعماري سر در این آب. توجیه کرد

هاي آب انبار در  هانههرکدام از د. نماي زیبایی تشکیل شده استآجري، تویزه و طاق

ولیکن یکی . ها در امتداد یکدیگر واقع هستندهاي محله واقع است و پلکانیکی از کوچه

-  پله دارد و اما در هر دو پلکان پاگردي براي استراحت افراد تعبیه شده38 و دیگري 28

ن را ي آ دانند و برخی سازنده ي آن را بانویی اصفهانی می برخی از اهالی سازنده. است

  ).2 :1381قرائی زاده، (دانند که آب انبار شش بادگیري را ساخته است  همان کسی می

  انبار طاهري آب-انبار سلطان شیخدادآب. 3

الدین آرامگاه شیخ تقی(ي سلطان شیخداد  انبار در کنار مسجدي نوساز و بقعهاین آب

قت بهداري یزد، ساخته به همت دکتر محمد طاهري، رئیس و) 7دادا محمد، عارف قرن 

از نظر معماري، تنها ). کوب بنیان نهادي نمک انبار دیگري هم در محلهوي آب. (شد

انبار ورودي آب. زیبایی آن در چهار بادگیر چهار سویه و سردر آجر نماي آن است

 متر 28طول آن حدود . قسمت سرباز و سرپوشیده تشکیل شدهپلکانی است که از دو

اما با . است متر دارد و با آجرهاي زیبا فرش شده15ن قطري در حدود است و مخزن آ

اي تمام مسلمان نشین است، داراي دو شیر جداگانه است که علت  که در محله وجود این

   ). 47:1372معماریان، (توان دانست  آن را جمعیت زیاد این محله می

                                                
بدوناماسالماکنونهمواستدهیرسثبتبهی ملآثارفهرستدر1381سالدر6328يشمارهبای وقفي بنانیا. 1

.استاستفاده
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  1انبار سید صحراآب. 4

اي به همین  هاي زیارتی شهر یزد است، در محله ز مکانصحرا، که اي سید در کنار بقعه

آب آن براي . استوقف شده) میرزا احمد دلّال(احمدي انبار به همت احمدنام این آب

- صحرا که در جنب آبسیراب کردن مسافران راه یزد به تهران و عزاداران قبرستان سید

انبار را به یادبود تنها فرزند باحمد این آشود میرزا گفته می. شد انبار است، مصرف می

انبار به بر سر در اصلی آّب. پسرش علی احمدي که در جوانی از دنیا رفته، ساخته است

] به یاد... [وقف نمود جناب آمیرزا احمد دالل« : خط نسخ این عبارات حک شده است

ارواحنا فرزند خود، مرحوم آقاي علی احمدي، این مصنعه را که بر دوستان سید الشهدا 

و اگر کسی در آّب و تعمیر جزئی و کلی آن ... فدا براي آشامیدن و وضو و تطهیر براي 

بعد از واقف سعی نماید، البته که با واقف، در جزاء و صواب شریک خواهد بود و هر که 

در تخریب یا ضایع شدن آب در آن و اتالف و اسراف آب سعی نماید به لعنت خدا و 

  ).23-24: 1380دهقان طزرجانی، (» ق. هـ1354سنه . شودنفرین رسول گرفتار

سازي آجري سر در اصلی با کاربندي، آجرهاي رنگارنگ و      از نظر معماري داراي نما

این . آبادي استاکبر عّزاین بنا هنر دست استاد علی. نیز با چهار بادگیر چهار طرفه است

: 1389مسرت، (ارخانه درخشان است موسوي در کحسینمکان داراي سهامی به نام سید

242.(  

   فهادان 2انبار حمام گُودگآب. 5

 هجري قمري 1287اکبر تاجر یزدي افشار به سال به همت حاج عبدالکریم فرزند آقا علی

این خاندان از عصر صفوي که بکتاش بیگ، یکی از بزرگان این خاندان، به . ساخته شد

از . اند اند و بناهاي نیکی نیز از خود به یادگار نهادهیزد آمد و در این شهر زندگی کرده

نظر هنر معماري، چهار بادگیر  هشت وجهی و هشت دهانه با تزیینات گچبري که گنبدي 

                                                
.استدهیرسثبتبهکشوری ملآثارفهرستدر1378سالدر2467يشمارهبهوسالمسبتاًنانبارآب.1

) Gowdok (چالهوگودي جا.2
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نمایی معلق دارد، و در میان با طاق ضربی آجري را در برگرفته، و سردري آجري که طاق

ژگی متفاوت این بنا در نوع پلکان وی. کند ي بنا نصب شده است، خود نمایی می آن کتیبه

ي سیمانی دارد که قسمتی از آن سرپوشیده و قسمتی سرباز است و در   پله63آن است که 

-انبار از قنات حسنآب این آب. استابتداي هر دو قسمت، سردري آجري طراحی شده

است و شدهمند میهاي اخیر نیز از آب لوله کشی بهره شده و در سال آّباد مشیر تأمین می

  .گردید ي نگهداري و الیروبی آن نیز از سوي اهالی محل پرداخت می هزینه

هوالواقف فی «: استي سنگی سیاه رنگ آن به خط نسخ چنین نوشته شده      در کتیبه

در این وقت، توفیقات ربانی و . مصدق آیه وافی هدایه و من الماء کّل شیء حی. الضمایر

ن حال و کفیل  احوال عالی شأن عزّت و سعادت نشان، عمدة التجار تاًییدات لم یزلی، قری

و االعیان اشراف، الحاج عبدالکریم، خلف مرحمت شعار، آقا علی اکبر تاجر یزدي، 

قربۀ الی اهللا و طلبًا لمرضاته به جهت ذخیره یوم الینفع المال و . المعروف به افشار گردید

ك، واقعه در محله فهادان، من محالت اندرون بانی این مصنعه جنب حمام گود. ال بنون

کافه مؤمنین و مؤمنات از آشامیدن آن مستفیض شوند و . حصار دارالعباده یزد گردید

اّن اهللا ال . طلب مغفرت از براي آّبی نمایند و غیر از آشامیدن، آن را صرف  دگر ننمایند

 جمادي االولی، من شهور ذلک التّحریر فی یوم الجمعه عشرین شهر. یضیع اجر المحسنین

).56-58: 1372معماریان، (» 1287سنه ماًتین و سبع ثمانین بعد االلف، سنه 

  1انبار افشارآب. 6

 هجري 1334انبار را در سال هاي خیرمند یزدي هستند که این آب خاندان افشار از خاندان

 مستوفی یزد بنا الممالکآباد مشیر که توسط مشیرشمسی بنا نهادند و با آب قنات حسن

ي آب لوله    البته پس از خشک شدن، این قنات به وسیله. شود شده است، آبگیري می

شد و هزینه نگهداري و الیروبی آن از  کشی پر و با پول مردم محل آب خریداري می

  .گردید سوي مردم پرداخت می

                                                
.بوددایرپیشسالچندینتاانبارآباین.1
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بادگیر آن نما و      معماري آجري با بندکشی زیباي گچی آجرها برروي سر در طاق

ي اهالی، این  به گفته. اند نشان از کار استادان ماهري دارد که در ساخت آن تالش کرده

سیري در معماري اما در کتاب . ي استاد رمضان رمضان خانی خرمشاهی است بنا ساخته

  ).28: 1384معماریان، (است ي آن استاد غالمرضا بافقی نامیده شده  سازندهایرانی

 پله، سردري آجري با 48انبار داراي وصیات معماري داخلی، این آّب     از نظر خص

نماي سردر، مخزنی شلغمی شکل و آجري و چهار بادگیر چهار سویه در کاربندي طاق

گودي . فضاي پاشیر مربع است و سقف راهرو و گنبد جناغی است. چهار سوي آن است

بسم اهللا «: است نوشته شدهي سر در آن متر است و بر کتیبه12*14ي مخزن  و دهانه

الرحمن الرحیم بانی این بناي محکم و مصنعه مستحکم، جناب آقاي حاج محمد حسین 

افشاریان فرزند خلد قرار، مرحوم حاج محمد جواد افشارند که به رفه حال عباد پرداخته و 

آن را ذخیره روز مسکینی و معاد خود ساخته است و وقف موبد و حبس مخلد فرموده 

 عموم مردم از آب آن سیراب شوند و از اتالف و اسراف پرهیز و اجتناب نمایند و در که

صورتی که فاقد آب مباح براي وضو و غسل باشند نیز صرف وضو و غسل به قدر 

 شعبان 15به تاریخ . ضرورت نمایند و واقف و موفق را به دعایی یاد و دلشاد فرمایند

ي وجود  ساخت و وقف  و ادامه).220: 1389مسرت،(»  هجري قمري1374المعظم سنه 

هاي بهداشتی دولت در یزد چندان  ي پهلوي نشان می دهد که طرح انبارها در دورهآب

  . اند ها اعتماد نداشته کافی نبوده یا مردم یزد به آن

  انبار شش بادگیري یزد آب. 7

وب مخزن و شش اي با همین نام واقع شده و داراي دو ورودي در شمال و جن در محله

هاي در ورودي جنوبی بین پله.  پله است55 متر مکعب و 2000بادگیر و مخزنی با حجم

شیر . شود یک هشتی با کف فرش آجري قرار دارد و طاق بعد از آن شروع می26 و 25

 6انبار شکل گنبدي دارد وارتفاع مخزن آن حدود در قسمت شمالی است و سقف آب

است و این آب انبار در عصر قاجارها ساخته شده. رسد  متر می10تا متر و ارتفاع بادگیرها 

Archive of SID

www.SID.ir



١٥١انبارھای وقفی یزد در دوره ھای قاجار و پھلوی آب 

 اداره 1-43ي  وقفنامه به شماره(انبارهاي یزد بیشترین تعداد بادگیر را دارد در بین آب

  ).میراث فرهنگی یزد

  1انبار علی اکبر ریسمانیان آب-انبار سید فتح الدین رضاآب. 8

اکبر ریسمانیان، از الدین رضا، به همت علی سید فتحي ي مالمیر، درکنار بقعه در محله

ي زیادي براي  که مردم فقیر محل باید هزینه به علت این. بازرگانان یزدي، ساخته شد

انبار در رسید، این آّب دادند که گاه آنها هم به آب شور می ایجاد چاه هاي چهل گز می

انباِر پنج بادگیري آجري  آباین. ایجاد گردید) ق.هـ1365( هجري شمسی 1300سال 

 متر از جنس آجر یا خشت خام و دو دهانه 18 متر و عمق 16ي  زیبا با مخزنی به قطر دهانه

هاي محله بود توسط استاد محمد ابراهیم رمضان خانی و  که هرکدام در یکی از کوچه

پس . درطول سه سال ساخته شد) حاجی عیدي(حاجی رمضان رمضان خانی خرّمشاهی 

  حفر مخزن و ساخته شدن با مشقت زیاد به علت سختی خاك محل، آب آن با از

علی اکبر ریسمانیان واقف .  به محل هدایت شد2آّباد مشیري واقف از قنات حسن هزینه

ي  انبار وقف کرده بود که اجارهاز مغازه هاي خود را در نزدیک آبانبار تعدادي این آّب

شود که اي آب و نمک و الیروبی مخزن، به سقایانی دادهه ها عالوه بر تاًمین هزینه آن

  .انبار بریزندي کنار آّب براي سالخوردگان و رهگذران آب خنک را در سقاخانه

انبار نمود دارد؛ پس سردر این بنا نیز با      هنر معماران از نظر زیبایی بیشتر در سردر آب

پاگردهایی در قسمت روباز طراحی گچبري دو گلدان به رنگ الجوردي و ورودي نیز با 

انبار طراحی انبارها معموال مکانهایی جنبی در راستاي عملکرد آبدر کنار آّب. استشده

است و قصاب خانه و مصرفی شبیه یخچال داشته ها حوض شد که یکی از این مکان می

ین، در عالوه بر ا. کرده محل گوشت خود را براي جلوگیري از فساد در آن نگهداري می

                                                
شد،یمانبارآّباینمخزنواردکهکشییلولهآّبازفقیرافرادمنازل،دری کشلولهوجودآببای حتاخیر،ي هاسالدر.1

.کردندیماستفاده

.استشدهاحداثاولي پهلووقاجارعصردریزدی مستوفمشیرالممالک،خاناهللافتحمیرزاي سوازقناتاین.2
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- انبار ریسمانیان، آّب شور براي مصارف عادي و شستشو جاري بودهي آّب خانه حوض

 بر کتیبه مرمرین سر در شمالی، این عبارات که نشان  از نیت واقف دارد، حک .است

  :شده است

نمود، موفق      بسم اهللا الرّحمن الرّحیم        و جعلنا الماء کُلّ  شی حی      وقف عام موبد 

دین مبین اسالم و معترف انّ ال اله اال اهللا وحده و انّ محمدًا عبده و رسوله و انّ علیًا و 

اوالد الی الحجه القائم صلوات اهللا علیهم اجمعین حجج اهللا، الحاج علی اکبر ریسمانیان 

محله انبار دو راه و حوض خانه واقع در آب. یزدي، خلف مرحوم محمد مهدي رحمه اهللا

مالمیر را براي انتفاع عموم، همه نوع استعمال مشروعه و طهارت، وضو، غسل، طباخی، 

شستشوي، رخت شویی، کًال با رعایت اسراف نکردن و تمنّاي دعاي خیر و اجر داعی با 

خدا و تهیه آب، بعد از فوت واقف به عهده فرزند وي میرزا مهدي ریسمانیان و بعدًا نسل 

  .الی یوم القیامه. ذکور و در صورت فقدان با اکبر اناث اوالد استبعد نسل با اکبر 

رسد که حاجی آقایی حکاك این  به نظر می[ق . هـ1365     به سعی حاجی محمد آقایی

  ].سنگ را نوشته باشد

اي نصب شده که در آن نام معمار بنا، یعنی حاجی رمضان       بر سر در جنوبی نیز کتیبه

 15از نظر معماري داخلی، بنا داري ورودي است که با . استشدهخرمشاهی نیز آورده 

ي شمالی داراي طراحی زیباتري است و به  دهانه. رسد انبار میي اصلی آب پلکان به دهنه

ي اصلی باشد و  تزیینات سردر آجري و به صورت گوشوار لچکی  رسد که دهانه نظر می

ي شیر آب  محوطه.  پلکان دارد57واست در دو طرف ورودي دو سکو تعبیه شده. است

گنبد مخزن شکل شلغمی است و . محراب مانند است و در طرفین آن دو سکو قرار دارد

اتاقکی نیز بر روي سقف ورودي آب انبار . استاطراف آن با پنج بادگیر احاطه شده

  ).15: 1377عربی، (است که قدمت چندانی ندارد ساخته شده
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ي معاصر د در دورهانبارهاي زرتشتیان یزآب

  1)آباد امروزينصر(آباد انبار نرسیآب. 1

يالدولهعالءریامسردارچهارازی یک،ینرسبهراآنساختي بناکهآبادینرسيمحله

یزدشهرکهنحصارازرونیبمحالتاز،)36: 1384،يجعفر (دهندیمنسبتجاریکال

تماممحلّهیکازآنی تیجمعبافتودادهمنارییتغنصرآبادبهزمانمروربهکهبوده

  .استیافتهرییتغدوگانهبافتباي امحلهبهنینشی زرتشت

درار،یشهرپوررستمنامبهی زرتشترانیخازی یک) ش.ه1286 (شاهاحمديدورهدر     

ي برابودند،کشاورزشتریبکهمحلهنیامردمهنگامآنبهتا. ساختي انبارآبمحلهنیا

یاخدادیشیاهیکسنومانندهمجوار،محالتي انبارهاآبازدیباخنکآببهدنیرس

  .کردندیماستفادهآّباد،دولتباغانبارآّب

وگچناتییتزوگچقابطرحباگوشههشتي رهایبادگدربنانیای ژگیونیترمهم     

. استآني موازپلکانبادهانهدووبزرگی  مخزنوگنبدوسردري آجري نماوآجر

نیا«: است  آمده،یعرباکبری علپژوهشبهزدی یفرهنگراثیمسازمانگزارشدر

بهي گریدومسلمانانمخصوصی یکاب،یپادوبابزرگي انهیخزي داراانبارآب

وشدهدهیشپوآجربای شلغمي گنبدصورتبهنهیخزسقف. دارد  اختصاصانیزرتشت

انبارآب. استدهیگردمفروش) يریحص (راستهخفتهصورتبهآجرباآني روزین

ي هادهنهداخلوي آجرهاآني  بدنهکهاستی ضلعهشتریبادگچهاري دارامذکور

واستي آجروکوچکنسبتًاهاابیپاسردر. استشدهي کاردیسفگچ،بارها،یبادگ

   .»نداردی خاصناتییتز

  

  

  

                                                
.استدهیرسثبتبهکشوری ملآثارفهرستدر1379سالدر  3358  يشمارهبهبنانیا.1
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  1)عطر آباد(آباد رانبار هفت بادگیر عصآب. 2

مؤسس (هاي نادر ایران است، توسط ارباب کیخسرو مهربان انبار که از پدیدهاین آب

ي عصرآّباد در نزدیکی زارچ ساخته شده و قدمت آن  در محله) دبیرستان کیخسروي یزد

انبار، در جهت قبله نبودن ویژگی متفاوت این آب. رسدبه عصر مظفرالّدین شاه قاجار می

انبارهاي اشتراکی مسلمانان و زرتشتیان، چون بر سر راه ولی برخالف دیگر آب. ستآن ا

ي  مسافران خراسان است، داراي یک راه ورودي با دو پاشیر جداگانه است که به وسیله

انبار همچنین داراي دو مخزن جداگانه با ارتفاع این آب. اند اي آجري از هم جدا شده تیغه

  2.اد بادگیر نسبت به بناهاي مشابه خود استدو متر و بیشترین تعد

. رسد و چهار سویه و در هر سو چهار روزن دارد متر می      ارتفاع بادگیرها به حدود شش

موشی زیگزاگی و قسمت باالي آن هایی به شکل دنداناز نظر تزیینات، آجرکاري

آیند  نظر میآجرهاي شرفی دارد و در نمایی دوردست هر هفت بادگیر در یک ردیف به

  .استو این، شاهکار معماري بادگیرها در آن زمان بوده

انبار خواجه و گنبد سبز در شهر یزد، داراي دو مخزن انبار، مانند آب     ضمناً، این آب

  ).781-801: 1378حصارنویی، (است 

  )در مشا(انبار خداپرست آب. 3

خانی و حسن  را به برادران حسیني کوچه بیوك یزد که نام آن انبار در محلهاین آب

انبار در حدود این آب. استدهند، واقع شده هاي مقیم یزد نسبت می خانی از آذربایجانی

- در واقع همکاري گروهی، مهم.  با همت زرتشتیان نیکوکار ساخته شد1312-15سال 

شمندان را انبار این دهي این آّب در کتیبه. استانبار بودهترین عنصر در ساخت این آب

خداپرست گشتاسب به یاد بود پدرش گشتاسب خداپرست و مادرش زمرّد اسفندیار به 

                                                
زدی یفرهنگراثیميادارهدرآنی سنگيبهیوکتاستدهیرسثبتبهی ملرآثافهرستدر7753يشمارهبهبنانیا.1

.شودی مي نگهدار

.دارندریبادگهفتیزدشهردرخواجهانبارآبویزدرستاقآبادنیحسانبارآب.2
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همراه همسرش شیرین خسرو، رستم اسفندیار و همسرش گل خداداد به یاد فرزند 

این بناي .کند ناکامشان خدارحم رستم  و فردي به یاد فرزندش فریبرز اردشیر معرفی می

 زیبا که در دو سویش سکو ساخته شده و در گذشته بر روي این تمام آجري و با درگاه

دادند تا رهگذر تشنه رنج پایین رفتن از  هایی از آب خنک را سقاها قرار میسکوها کوزه

نشین،   مسلمان-انبارها در محالت زرتشتیهمچنین، مانند دیگر آب. ها را متحمل نشودپله

ي  انبار این است که در قدیم محلهي این آّبعلت نامگذار. داراي دو شیر جداگانه است

ي شهر بوده و بعد از آن بیابان قرار داشته، پس مردم به  کوچه بیوك از محالت حاشیه

بدین سبب، این محل . کردند در مشو یعنی از اینجا دورتر مرو فرزندان خود سفارش می

  .به این نام خوانده شده است

انبار را نیک اهورا به یاري پروردگار، آب«: استنوشته شدهانبار ي این آب      بر کتیبه

خداپرست گشتاسب، شیرین خسرو، دینیار آّبادیان، گشتاسب خداپرست، شیرین : اندیشان

خسرو، دینیار آبادان، گشتاسب خداپرست، زمرد اسفندیار، رستم اسفندیار، گل خداداد، 

حم رستم، شاپور کیخسرو، دولت روانشاد جوان ناکام فریبرز اردشیر، شادروان خدار

 خورشیدي 1315نامدار، دولت خداپرست، لهراسب رستم  براي استفاده همگان در سال 

  ).جا همان(» ساختمان گردید

  1انبار داراب خسروآب. 4

آباد که هم اکنون از محالت شهر است، از سوي انبار واقع، در روستاي قاسماین آب

وي از نیکوکارانی .  نیکوکار رشتی ساکن یزد بنا شدحاج ابوالقاسم رشتی بازرگان و

انبارهاي رحمت آباد، قاسم آباد، خواجه خضر، از آثار نیک ها و آب است که قناتبوده

هاي حاصل خیز  این روستا در گذشته بیشتر ساکنانش زرتشتی بودند و در زمین. اوست

لت بانو دختر داراب انبار داراب خسرو به همت دواما آب. کردند آن کشاورزي می

                                                

شتیان، بر خالف  در فهرست آثار ملّی کشور به ثبت رسیده است و به همت انجمن زرت8532ي   به شماره1382بنا در سال .1

.بسیاري از آب انبارهاي دیگر یزد، سالم و خوب مانده است 
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خسرو قاسم آبادي و به نامگاه شوهرش خداداد مهربان روان نرسی آبادي در کنار حمام 

باتوجه به نوع معماري آن به .  شمسی ساخته و وقف شده است1319قدیم محله در سال 

ي دست معماران خرمشاهی باشد که از ماهرترین معماران آب انبار  نظر می رسد ساخته

انبار داراي یک دهانه، یک پاشیر، اما دو شیر جداگانه بوده و این آب. زد بودندساز در ی

مخزن بزرگ آجري آن با چهار بادگیر . استبراي مسلمانان و زرتشتیان طراحی شده

شده و تزیینات آجري در سردر و نما دیگر کوتاه گلی که بر گرداگرد آن دیوار کشیده

ها حتی تا یک سال هم، این آب انبار،   اهالی در تابستانهاي این بناست که به گفته زیبایی

انبار با آب قنات قاسم آباد، سرچشمه این آّب. کرد آب مصرفی اهالی را تأمین می

ي تفت، که از سوي حاج ابوالقاسم رشتی ایجاد و وقف  گیرد و از روستاي مبارکه می

  ). 51-52: 1341طراز یزدي، (شود  بود، تأمین میشده

رضا پهلوي، این ... اهورا به روزگار«: استي این بنا آورده شده ي سنگ نوشته  بر کتیبه    

انبار را دولت، دخت روانشاد داراب خسرو قاسم آبادي، به نامگانه شادروان شوهرش آب

خداداد مهربان روان نرسی آبادي، براي آسایش همگان و خدا بیامرزي گذشتگان در 

شیدي به سرپرستی مهربان داراب خسرو قاسم آبادي ساختمان  خور1319شهریور ماه سنه 

  ).23: 1381، پژوهش حسین گرگویی ،گزارش میراث فرهنگی یزد(» کرد

  1انبار رستم گیوآب. 5

یکی از شاهکارهاي هنر ) بلوار بسیج کنونی(ي مهر ي زرتشتیان، ابتداي کوچه در محله

ي زرتشتیان در  نماینده(همن شاه پور گیو ي ارباب رستم ب سازي با هزینهانبارآّب و آّب

و هنر معماري استاد محمد ابراهیم خرمشاهی، استاد علی اکبر خرمی ) مجلس شوراي ملی

 1320هاي  این بنا در سال. و استاد محمد قادري و نظارت ارباب جمشید امانت واقع است

                                                
آنسرپرستوسالمکامالً  ،استدهیرسثبتبهکشوری ملآثارفهرستدر1375سالدر1829يشمارهبهانبارآب.1

. استیزدانیزرتشتانجمن
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 ساخت شد و و سال هاي جنگ جهانی دوم و روزگار سختی و مشقت مردم یزد شروع به

  .سال اتمام یافتپس از دو

وقیعموبزرگمخزنودهانهی گستردگدرتنهانهبنا،نیافردبهمنحصری ژگیو

گریدانبارآبدوباانبارآّبنیااتصالوی وستگیپبلکهاست،آني بایزي رهایبادگ

آندر. اندقعواي لومتریکدويفاصلهباویزدمحالتازی یکدرکدامهرکهاست

ی تجربدانشبامعمارانشرفته،یپی کیمکانلیوساوی فنامکاناتعدمبهتوجهباروزگار،

ی اهالکهبردندکاربهي اگونهبهنیزمریزریمسدررای نیسفالي هالوله،یذاتنبوغوآب

زنمخآّبي خنکاازبتواننددستورانو) گودرزمارستانیبکینزد(ي اریشهرمحالتدر

).239: 1389مسرت، (ببرندبهرهداشت،قرارمحلهدوهرانهیمدرکهویگانبارآب

وناتیتزینما،طاقطرفه،رچهاریبادگچهاربابنانیا،يظاهري معمارنظراز      

ازی نقوشنیهمچن،يآجری شلغمگنبدوی اصلسردري کارمقرنسوي آجري کاربند

کهاستی درحالنیاوشود،یمدهیداست،باستانرانیاينشانهکهسروطرحباآجر

ادیزمشقتباوارزاقکمبودوی گرانزمانودومی جهانجنگيآستانهدراثرنیا

دری خرمشاهاستادهمکار،يقادراستادازنقلبهمسرتنیحساستاد. استشدهساخته

50تنهاشدی مکهبودي اندازهابهزمانآندرروزانهکاردستمزد: دیگویمبنا،ساخت

بای خرماستادهمسر  توسطهمجوکممقدارنیاودیخرشلغمدرم100وجودرم

مرکزي راستادربناپلکان. گشتی ملیتبدنانبهوشدی مدستساب،یدستابیآس

بخشي ابتدادری اصلسردرودارددهیسرپوشوسربازبخشدوواستمخزن

  :استشدهنوشتهنیچنآنيبهیکتبرواستشدهقعوادهیسرپوش

ي اریشهرگودالمحلّهدرشعبهکي یداراکهي مرکزانبارآّبنیاساختماناهورا     «

سالدرویگپورشاهبهمنرستمي آقانهیهزبهیافته،اتّصالمرکزبالولهلهیوسبهواست

شادروانپدرشنامگاهبهوافتهیخاتمهي یزدگرد1313بامطابقشمسیهجري1323

حدودمتر14دهانهقطرو15عمقباانبارآّبمخرن. »استشدهساختهویگشاهپور
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شودیمپرآباددولتقناتازآنآبوداردرهیذخخوددرراآبمکعبمتر2300

  ).65-72: 1374،يجواد(

زرتشتی در یزد از پدر و ي   هجري شمسی در یک خانواده1267ارباب رستم گیو در 

ي کیخسروي یزد به  رستم بهمن در مدرسه. مادري به نام بهمن و خرمن به دنیا آمد

ي ایزد پیمان  آموختن زبان پارسی و انگلیسی پرداخت و براي تکمیل انگلیسی به مدرسه

 هجري شمسی به تهران آمد و با برادر خود گیو شاپور در شرکت 1287در سال . رفت

 هجري شمسی که نام خانوادگی خود 1312در سال . ارسیان به تجارت پرداختیگانگی پ

شد و در را از بهمن به گیو تغییر داده بود، به عضویت انجمن زرتشتیان تهران برگزیده

 هجري شمسی او به 1319در تیر ماه سال . ي بعد به نیابت ریاست انتخاب شد دوره

ي  ارباب رستم در دوره. ین مسند باقی ماندریاست انجمن رسید و تا چندین دوره در ا

ي زرتشتیان به مجلس شوراي ملی راه یافت و تا  چهاردهم مجلس به عنوان نماینده

 هجري شمسی از سوي محمدرضا شاه به عنوان 1342 باقی بود و در سال 19ي  دوره

 زیادي ي زرتشتیان مصدر امورخیر وي در جامعه. سناتور انتصابی به مجلس سنا راه یافت

. هایی براي اقشار کم درآمد زرتشتی بنا نهاددر تهران پارس آپارتمان. شده است

ي رستم  و تاالر براي انجام گرفتن امور دینی در محوطه) آتشکده(همچنین، یک آدریان

دبستان دخترانه و پسرانه و درمانگاه در کوهان دماوند و کمک هاي مالی به . باغ ساخت

ارباب رستم . د و ایرانشهر کرمان، از دیگر اقدامات خیر وي بوددبیرستان کیخسروي یز

 هجري شمسی، سازمانی با عنوان سازمان گیوي  ایجاد کرد که مسئول 1332در سال 

  ).159: 1363شهمردان، (المنفعه بود ي امور این بناهاي عام اداره

  آبادمیمرانبارآب. 6

 و خورشید، فرزندان اسفندیار کیخسرو انبار به همت کیخسرو رستم و جهانگیراین آب

مریابادي براي بخشش روان پدرشان اسفندیار و عمویشان شهریار کیخسرو ساخته شده تا 

ي عبارتی است که روي  این عبارت خالصه شده. بانیان مزبور را خدابیامرزي، دهند
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ي  و در محلهانبار ني آب انبار در کوچهاین آب. بودانبار نوشته شدهسنگی در این آب

داراي دو دهانه، یکی براي مسلمانان و دیگري براي زرتشتیان و با . آباد یزد استمریم

همیاري مسلمان و زررتشتیان در روزهایی که مسلمانان تعطیل هستند و از آّب استفاده 

  ).577: 1377مسرت، (شد  نمی کنند، مثل عاشورا و یا شهادت حضرت علی، پر می

7 .1كآب انبار اُور  

ي هزار  انبار اورك که مخفف اسم هرمزدیار یا اورمزدیار است، و در انتهاي کوچهآب

به نام ایزدان «: در سنگ مرمرین تاریخ آن چنین آمده است. درخت و مرزبانی قرار دارد

آبادي به نامگانه انبار از دهش فرزندان روانشاد هرمزدیار فرود مریم این آب–پاك

انان هرمزدیار فرود و شیرین گشتاسب و فیروزه گشتاسب ساخته و والدین خود بهشتی رو

. اند که به روان درگذشتگانشان درود فرستد و بانیان را به دعاي خیر یاد نمایند بنیاد نموده

انبار چهار بادگیر دارد و درگذشته آب آن از آب. » خورشید پایان یافت1316سنه 

  ).975: انهم(شد  ي غربالبیز مهریز تأمین می چشمه

  انبار کیانی گل یا کیانی آب. 8

سالی و قحطی بوده، شهریار بهمن   هجري شمسی که مصادف با خشک1296به سال 

کیانی بر سر دوراهی اهرستان و نزدیک آب وقف آباد در زمین دارابیان آن را به نامگاه 

سی به اتمام  هجري شم1300ي سر در این آب انبار، در سال  بنا بر کتیبه. برادرش ساخت

با توجه به حضور دو گروه مسلمان و زرتشتی در این محل، ). 977: 1377مسرت، (رسید 

انبارهاي دیگري هم از سوي زرتشتیان در یزد بنا اما آّب. انبار نیز دو دهانه استاین آب

چک انبار ارباب رستم مهربان در مسیر پیر چکانبار جمشید امانت، آبآب: مانند. شد

  ). گاه زرتشتیان در نزدیکی شهر یزدنیایش(

  

                                                
.استمانده،روكمتوستینی بهداشتآنآبی ول،داردآبامروزهچندهر. 1
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  نتیجه گیري

انبار از سوي خیران مسلمان و ي ایجاد آّب  بر اساس سؤالی که مطرح شد و انگیزه

زرتشتی در یزد هر چه که بوده، اعم از یاد ساالر شهدا و یا تقدس بانوي آب آناهیتا، این 

. ي فراموشی هستند دن به ورطهنکته حائز اهمیت است که امروزه این بناها در  حال افتا

انبار جایی ندارد و کنند و دیگر استفاده از آب کشی استفاده میچرا که مردم از آّب لوله

. اند ي تخریب قرار گرفته ها کارایی خود را از دست داده و در آستانه طبعًا بسیاري از آن

ي   در فرهنگ گذشتهها انبارها و اهمیت آناین در حالی است که نسل جدید دیگر به آب

مردم این مرز وبوم وقوف کامل ندارد و صرفًا به تأسی از نگاه مرسوم در جامعه براي 

است، انبارها لطمه زدهي دیگري که به موقعیت آب نکته. انبارها ارزش قائل هستندآب

ي  انبارها و نقش این اماکن در گسترهي تاریخی آب نگاران به پیشینهنپرداختن تاریخ

ها و کاریزها  ریخ اجتماعی این منطقه است، در حالی که بیشتر به نقش تمدن ساز قناتتا

هاي انبارها و نمونهاز این رو، در این و جیزه تالش شد اهمیت و کارکرد آب. اندپرداخته

هاي اخیر مربوط است، مورد بررسی قرار گیرد، چرا که موجود آن، که قدمتشان به سال

انبارهاي زیادي در یزد ساخته شد که ناشی از اهمیت مذکور، آّبي تاریخی  در برهه

کشاورزي منطقه در دوران قاجار بوده است؛ اما در طی دوران پهلوي اول، با وجود راه 

انبار وجود داشت، چنان که افتادن موج تجدد، همچنان اهتمام و اقبال مردم به ایجاد آب

انبارهاي متعددي ساخته و وقف شد که از سوي تجار و بازرگانان نیک اندیش آّب

  . هجري شمسی برقرار بود1350ي  هاي دهه ها تا سال بسیاري از آن

- مندي مردم در ایجاد و وقف آب توان براي عالقه هایی که می      از دیگر دالیل و انگیزه

انبار قائل شد، باید به وابستگی به فرهنگ و آداب و رسوم گذشتگان اشاره کرد که با 

وطنان بهدین و تعلق خاطر به آداب و عادات دیرین خود، سعی در وجه به حضور همت

ي زندگی طبیعی و به دور از تحوالت جدید  حفظ میراث سنتی و بهره مندي از شیوه

  . هاي اخیر داشتند زندگی ماشینی سال
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با هایی  انبارها حاکی از دستورالعملهاي این آب ي وقف نامه      بررسی متن کتیبه

ضمن این که موارد مصرف و نام متولّی بنا نیز قابل . مضامینی چون نکوهش اسراف است

مشاهده است که قاعدتًا متولّیان از میان مردان باتقواي محل یا اوالد ذکور واقف تعیین 

آب انبارهاي زرتشتیان نیز معموًال توسط انجمن زرتشتیان یزد نگهداري . شدند می

ي  انبارهاي زرتشتیان را حاصل همین شیوهتر بودن آبن سالمشدند که شاید بتوا می

نگهداري دانست که از سوي یک تشکل انجام یافته و قاعدتاً از دخل و تصرفات شخصی 

  .ماند هاي نابجا به دور می و سودخواهی

انبارهاي این دوره، این نتیجه حاصل شد که اصول کلی حاکم بر      از منظر معماري آب

انبارها تقریبًا هماهنگ است و تنها تفاوت در بعضی جزئیات، مربوط خت آبشکل و سا

ي محله  از نظر اجتماعی نیز عنصر مرکزیت دهنده. انبار استبه موقعیت قرارگیري آب

انبارها در از این رو، آب. اي بودند هاي شاخص و برجسته ي شده و داراي ویژگی شمرده

ي  شان که همانا ذخیرهه نیز، عالوه بر کارکرد ماهويشان در این برهراستاي نقش تاریخی

گیري بافت شهري و محیطی که به تجمع افراد یک  در شکل بود، آب مورد نیاز مردم

انبارها، استفاده و ها در ایجاد آب در حالی که انسان. شد، اثر مستقیم نهاد محله منجر می

زندگی شهري به عنوان عامل اصلی زنده ماندنشان نقش اصلی داشتند، در فرایند تحوالت 

هاي اخیر آب انبارها حتی  در سالانبارها نیز  مؤثر بودند وتخریب و فراموشی جایگاه آب

به عنوان میراث ملی و آثار تاریخی و معماري نیز توجهی ندیدند و روز به روز بیشتر 

  .شوند تخریب می

  

  کتابنامه

  ها کتاب. الف

مفاخروآثارانجمنتهران،،2ج  ،زدي یادگارهای،1374. رجیاافشار،.١

. یفرهنگ

  . علمتهران،،1ج،سیپارتازیپاراز،1363. میابراهمحمد،يزیپاری باستان.٢
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یزد،موقوفاتيمجموعه،ماندگارادگاری،1380.رضامحمدتصدیقی،.٣

. شیستایزد،هیریخامورواوقافياداره

،1ج،بدیمی شناسمردمدرفتارگچهل،1383. دیسعمحمد،یاللهجانب.۴

  .روشناتهران،

رجیاحیتصحبه،یزدخیتار،1384. حسنبنمحمدبنجعفر،يجعفر.۵

  . یفرهنگوی علمافشار،تهران،

کوششبه،راتیالخجامع،1340. محمدنیالدرکندیس،يزدی ینیحس.۶

  .نیزمرانیافرهنگتهران،پژوه،دانشی تقمحمد

ریمصادقمصحح،النواصبانساب،1362. داودبنی عل،يآباداسترخادم.٧

  . ]نایب[،]جایب[ران،یاولد،شاه

ينامهلغتيمؤسسهتهران،دهخدانامهلغت،1377. اکبری عل. دهخدا.٨

.دهخدا

وانبارآبقنات،،رانیافالتدرآب،1388. رضایعلج،یسانی دهقان.٩

. یزداتهران،،یخچال

وحالگذشتهی مهندسشاهکارانبارآب،1389. . ــــــــــــــــــــ.١٠

. یزداتهران،،ندهیآ

  . نورسبحانتهران،یزد،انیزرتشتفرهنگ،1387. قهیصد،یرمضانخان.١١

احمدکوششبه،سحابوانید،1369. احمدبنمحمد،یاصفهانسحاب.١٢

  . ماهتهران،،یکرم

ک  وچ ک اي ه ان م ت اخ وسران ای اي راه س اروان ک،1349. م ی س اک رو، م ی س.١٣

، تهران، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی  ام ن ه ب ی س ی ع ي ه م رج ت، ا ه راه ان ی م 

. ایران

  . یراستانتشاراتتهران،،یزرتشتفرزانگان  ،1360. دیرششهمردان،.١۴

پنجمدفتر،رانیاموقوفاتاسنادفهرست،1387. جوادمحمدفر،عرفان.١۵

  .انیعرشیزد،حومه،ویزدشهرستان
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درآنازمیمستقياستفادهلیمساوباران،1371ز،یپرو. یکردوان.١۶

. یشناستایگتهران،ی جزنرانپوریاکوششبه،خشکمناطق

رجیاحیتصحبه،3ج،يدیمفجامع،1385. دیمفمحمد،یبافقی مستوف.١٧

  . ریاساطتهران،افشار،

انجمنانتشاراتیزد،،1ج،خیتاریادگارزدی،1376. نیحسمسرت،.١٨

  . زدی یعمومي هاکتابخانه

کارکردنهیشیپبري آمددریزدشهري انبارهاآب،1389. . ــــــــــــ.١٩

. یزداتهران،،آنهاساختارو

،زدي یانبارهاآبي معماردري ریس،1372. نیغالمحسان،یمعمار.٢٠

  . رانیاوصنعتعلمدانشگاهتهران،

سروشنهران،،يمعماري نظری مباندري ریس،1384. ـــــــــــــــــــ.٢١

.دانش

رجیاحیتصحبه،يجعفرجامع،1353. نیحسمحمدبنجعفرمحمدنائینی،.٢٢

  . یملآثارانجمنتهران،افشار،

به،السلطنهصفايسفرنامه،1366. صفاءالسلطنهخانی علرزایم،ینینائ.٢٣

. اطالعاتتهران،گلبن،محمدکوشش

  تمقاال. ب

انبارآبزد،ي یگردشگروی خیتارآثاری معرف"،1385. رضایعلج،یسانی دهقان.١

   .64ش،3س،نوبشارت،"يریبادگشش

ی شناسگونهتحولریسيخچهیتاری بررس"،1385ریت. رضایعلج،یسانی دهقان.٢

  21شماره،3سد،یتبروهیتهويماهنامه،"رانیاي انبارهاآبعملکردينحوهو

،دانیجاوراثیموقف،"انبارآب"،1383خرداد. دیجمشش،یکصداقت.٣

 .45ش

وقفمتوندری خواندنمصارفازي ادهیگز"،1386بهار. جوادفر،عرفان.۴

   .30ش،8س،نیزمرانیافرهنگ،"رانیاي هانامه
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رانیاي انبارهاآبدري کارکوینووقفی بررس"،1387زییپا. نیحسمسرت،.۵

   .75تا60ص،63ش،16  س،دانیجاوراثیموقف  ،"یزدژهیوبه

ي شهرهابافتدرانبارهاآبوهابرکهتیاهمونقش"،1363. زیپروورجاوند،.۶

   .1ش،رانیاي معمار،"رانیا

  هاي سازمان میراث فرهنگی یزد گزارش. ج

   .1380. اکبری عل،یطزرجاندهقان.١

.ج1378،4. ینیالدشمسورضایعلیی نوحصار.٢

 .1378. ارینید،يشهزاد.٣

 .1377. اکبری عل،یعرب.۴

 .1378. رضامحمدزاده،ی قرائ.۵

 .1381. نیحس،ییگرکو.۶

  هانامهانیپا. د

ي معماردانشکده،یاسالمي معماردرسپژوهش،1374. احسان،يجواد.١

.یزددانشگاهي شهرسازو

،خرمشاهانبارآبيپروژه،1377. مهديمحمودي،ومهديمحمدیان،.٢

  .یزددانشگاهي شهرسازوي معماردانشکده

،یزداستانانبارهايآببهنگاهیيپروژه،1389. مجتبیمیرزمانی،.٣

. یزددانشگاهي شهرسازوي معماريدانشکده

  ی دانیمهايپژوهش. هـ

،5/4/1392تهران،انیزرتشتانجمنمشاورمعاونتاریخدامهندسبامصاحبه.١

  .تهرانانیزرتشتانجمنی یگانگيکتابخانه

تاالرمسئولویزدفرهنگوخیتارکارشناسمسرتنیحسي آقابامصاحبه.٢

   .18/3/1392زد،ي یریوزيکتابخانهپژوهاندانش
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