آب اﻧﺒﺎر ﺣﻮض ﺻﻔﻪ ﻋﻘﺪا
آب اﻧﺒﺎر ﺣﻮض ﺻﻔﻪ ﻋﻘﺪا آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮده و دارای ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗ ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺮی و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب
ﻣﺼﺮﻓ ﻣﺮدم ،اﻏﻠﺐ دارای ﭘﺎﮐﻨﻪ آب ﻗﻨﺎت ﺑﻮده ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﺎﻻی ﺳﺮدر آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﻣﺤﻠ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از آب اﻧﺒﺎر ﺑﻄﻮر ﮐﻠ راﯾﺎن
ﻣﺑﻮده و ﺗﻤﺎم آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ دارای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از آب ﻗﻨﺎت ﺻﺪرآﺑﺎد و ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن آﺑﯿﺮی ﻣﺷﺪهاﻧﺪ .آب
اﻧﺒﺎرﻫﺎی اردﮐﺎن اﻏﻠﺐ دارای ﺳﻪ ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﯾ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺠﺎی اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻘﻔﻬﺎی ﺧﺸﺘ و ﮔﻨﺒﺪی ﺷﻞ ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ و راهﭘﻠﻪﻫﺎی آﺟﺮی زﯾﺒﺎی آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﺎد ﻣﻌﻤﺎری اردﮐﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﮔﺮدﻧﺪ .اﮐﺜﺮ آب اﻧﺒﺎرﻫﺎی داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ
ﻗﻄﻊ آب از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮔﺮدد .آب اﻧﺒﺎر ﺣﻮض ﺻﻔﻪ ﻋﻘﺪا روﺑﺮوی ﺻﻔﻪ ﺑﺎﻏﺎده ﻋﻘﺪا واﻗﻊ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨ ﻧﻮﺷﺘﻪ داﺧﻞ
آن در ﺳﺎل 1260ه.ق 1844م ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎج ﺑﺎﻗﺮ ﺑﺎﻧ آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ واز وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻌﻤﺎری زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ اب اﻧﺒﺎر ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ  .آب ﮔﯿﺮی آن از ﺟﻮﯾ ﮐﻪ از ﻗﻨﺎت ﻣ آﯾﺪ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪودر زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ
آﺑﯿﺮی ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ان ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺧﺰﯾﻨﻪ آب اﻧﺒﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اب اﻧﺒﺎر ﺑﺎدﮔﯿﺮ
ﻧﺪارد  .ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﺎﺻ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪ آب اﻧﺒﺎر ﻫﺎ اﺳﻔﺎده از آﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺰای ﺷﺰب اﺳﺖ .وﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﭼﺎر ﭘﺎ وﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ اﯾﻦ اب اﻧﺒﺎر از ﺧﺸﺖ وﮔﻞ اﺳﺖ .
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