آب اﻧﺒﺎر ﻗﻮام
آب اﻧﺒﺎر ﻗﻮام ﯾ از آب اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ
آباﻧﺒﺎر در ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺪری در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ اﯾﺮان ،واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺴﯿﺎری را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و آباﻧﺒﺎر
ﻗﻮام ﻧﯿﺰ ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی دﯾﺪﻧ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری اﺳﺖ.ﻣﻌﻤﺎری آباﻧﺒﺎرﻫﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آباﻧﺒﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﮐﻪ و آﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺨﺰن اﯾﻦ آباﻧﺒﺎرﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ درون زﻣﯿﻦ واﻗﻊ اﺳﺖ ،وﻟ ﻣﺤﻔﻈﻪ
ﺑﺎﻻی ﻣﺨﺰن آن ﻣﺤﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ و اﻫﺎﻟ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
داﺧﻞ آن ﻣروﻧﺪ و آب را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .آب اﯾﻦ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺟﻤﻊآوری آب ﺑﺎران از روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﮔﺮﭼﻪ
ﻫﻮا ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ ،وﻟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﺎرﻧﺪﮔ و ﺷﻮری آبﻫﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨ ،وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻮد و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎن
دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ آب ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﺑﻮد .در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﻪ و ﺑﻨﺪر
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ ﮐﻨﺪن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﯾﺎ ﺗﻠﺦ ﻣرﺳﯿﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ آب
ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ و آﺑﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀ از اﻓﺮاد ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ
ﺑﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ آب ،در آﺧﺮ ﯾ ﺳﻄﺢ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﻣرﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤ ﺑﺮ
روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آباﻧﺒﺎر ﻗﻮام در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎری در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺷﻬﺮ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آباﻧﺒﺎر ﻗﻮام در ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ
و در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ آب اﻧﺒﺎر ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارد و ﺳﺎﺧﺖ

آن ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻠﺖ اﺻﻠ و ﺗﺎق آن از ﺳﻨﻫﺎی رﺳﻮﺑ ﺧﯿﻠ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ ﺳﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮن
ﺑﻨﺪی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  ۴ﺗﺎق ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ۲ .ﻣﺘﺮ از آباﻧﺒﺎر ﺧﺎرج از زﻣﯿﻦ و
ﺣﺪودا  ۳ﻣﺘﺮ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد .داﺧﻞ آباﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸ ﺳﺎروج ﺧﯿﻠ
ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻤﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
 ۱۲۰در  ۹۰ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از داﺧﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﻪای از ﺳﻨ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﺳﻠﺖ اﺻﻠ و ﻃﺎق آن از ﺳﻨﻫﺎی رﺳﻮﺑ ﺧﯿﻠ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ ﺳﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮن
ﺑﻨﺪی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻬﺎرﻃﺎق ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ،دو ﻣﺘﺮ از آب اﻧﺒﺎر ﺧﺎرج از زﻣﯿﻦ و
 ۶۰/۲ﻣﺘﺮ در داﺧﻞ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد ،داﺧﻞ آب اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎروج ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ،در ﻧﻤﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
 ۹۰/۱۲۰ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ آب اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )رﺳﺘﻮران
ﺳﻨﺘ (ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
آباﻧﺒﺎر ﻗﻮام ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰی واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﯾ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و از ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ آب ﺷﺮب ﻣﺮدم ﺑﻮﺷﻬﺮ از اﯾﻦ آب اﻧﺒﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﺪ و
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﺳﻨﺘ و ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ.

