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چکیده
آب های زیرزمینی یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت زندگی انسان در مناطق گرم وخشک محسوب می شوند
که انسان همواره به دنبال راهی برای استخراج واستفاده از این منابع بوده تابتواند به حیات خود درمناطق کم اب
ادامه دهد،ایران به عنوان یکی از کشورهایی که قسمت های وسیعی ازجغرافیای آن را مناطق گرم وخشک تشکیل
داده اند از گذشته های دور پیشروساخت راهی برای استخراج و استفاده از این منابع عظیم زیرزمینی بوده است
که ازجمله می توان به حفرچاه ها و ایجاد قنات ها اشاره کرد ،قنات ها بدلیل عملکرد و گستردگی خود از اهمیت
ویژه ای برخوردار هستند،درباره ساخت اولین قنات ها اطالعات دقیقی در دسترس نیست اما بنا به گفته کارشناسان
این اریایی ها بودند که دست به ایجاد اولین قناتها زدند.این سازه های ابی زیرزمینی که نتیجه تاثیرشرایط اقلیمی
برروی انسان می باشد ،عالوه براینکه نماینده ای از تمدن کهن ایران زمین محسوب می شوند .هرساله باجذب
گردشگران داخلی و خارجی و تامین آب کشاورزی مناطق اطراف باعث پیشرفت قابل توجهی دراقتصاد منطقه
می شوند .هدف از این پژوهش معرفی وشناخت ویژگی ها وعلت ایجاد قنات ها درنقاط مختلف کشور با تاکید
بر قنات های خراسان بزرگ ازطریق تحقیقات کتابخانه ای با استفاده از منابع موجود است .این تحقیق به بررسی
ساختارهای قنات های خراسان پرداخته است.
واژگان کلیدی :قنات ،سازه های آبی ،خراسان ،کشاورزی
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مقدمه

قدیمی ترین سند مکتوب درمورد قنات را می توان

قنات ها جزء منابع آب زیرزمینی مناطق خشک و

در متن یکی از کتیبه های آشور جستجو کرد که

نیمه خشک کشور محسوب می شوند .قنات ها

در ضمن آن سارگن دوم پادشاه آشور در ناحیه

ازسویی به دلیل تامین آب شرب مورد نیاز زمین

شمال غرب که بعدها آذربایجان نام گرفت به این

های کشاورزی و از سویی بدلیل جذب گردشگران

سازه(قنات) برخورد کرد ،بدین گونه وی با نظام

داخلی و خارجی دارای اهمیت اقتصادی فراوانی

آبرسانی قنات آشنا شد و سپس جانشین او بنام

است و از طرفی بدلیل قدمت چند هزار ساله

سناخریب در تهیه آب شهرهای نینوا و اربیل بهره

نمادی از تمدن کهن ایران است .قنات از ابداعات

گرفت و همچنین درکهن ترین سند مکتوب بجای

ایرانیان بوده که شامل مجموعه ای از چند میله و

مانده از ایران قدیم یعنی اوستا(کتاب مقدس

یک کوره ی زیرزمینی که با شیبی کمتر از شیب

زرتشتیان) بویژه درستایش از کشاورزی و تقدیس

سطح زمین آب موجود در الیه ابدار مناطق مرتفع

آب به اشکال مختلفی به تحریر درآمده است .ابن

را جمع آوری و به نقاط پست تر می رسانند .تعداد

فندق به کتابی در فن دهقانی اشاره کرده که توسط

قنات های ایران  32698رشته گزارش شده که

اودجانه بیهقی ،از علما و فاضل بیهق ،تالیف شده

سالیانه بیش از 8میلیارد متر مکعب از آب های زیر

بود و در آن از ماه های کشت هر محصول ،طریقه

زمینی کشور یعنی حدود 15درصد از کل تخلیه را

قلمه زدن ،نحوه آبیاری ،شخم زدن ،رسیدگی به

استخراج می کنند و سهم کشاورزی از آب این

خاک و آب درختان وگل ها وپرورش گیاهان

قنات ها حدود  9درصد شامل می شود .تعداد

سخن رفته بود (بیهقی. )146:1383

قنات های استان خراسان(رضوی ،شمالی و

ابن بلخی درباره نحوه ی آبیاری زمین هایی که

جنوبی) 9304رشته است که کمیت باالتری نسبت

برای کشت غله استفاده می شد ،روشی را توصیف

به سایر استان ها دارد همان طور که گفته شد آب

کرده که بنابر تداوم و همسانی فن فالحت در

قنات ها بعنوان منبع مهم تامین کننده ی کشاورزی

ایران ،صرف نظر از ویژگی های و مختصات

از اهمیت ویژه ای برخوردار است .قنات ها رایج

محلی ،احتماال درخراسان نیز معمول بوده است.

ترین نوع آبیاری و یکی از پیچیده ترین فنونی

مطابق این روش زمین های ناهموار و پست و بلند

هستند که برای اجرای آن ها حتما نیازمند آگاهی

به صورت دیم ،و زمین های شیبدار توسط آب

از رفتار طبیعی آب های زیرزمینی و تشکیالت

قنات یا رودها آبیاری میابن بلخی ،شده اند(ابن

زمین شناسی است .به طوری می توان از آن به

بلخی .)1385

عنوان اعجاب تمدن بشر نام برد که برخی ایجاد و

قنات یا کاریز درخراسان هم ،مانند اکثرنقاط ایران،

حفر آن در فالت ایران را به آریایی ها نسبت داده

یکی از راه های ویژه برای مقابله با کم آبی بود.

اند.

حفر قنات درواقع شاهکار نظام نظام آبرسانی در
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ایران بوده و که پیشینه ی از حرفه های بسیار

های نیشابور به صورت کاریز در زمین جاری بود،

ظریف و موروثی بوده است .کرجی یکی از مولفان

اما بدلیل داشتن بهترین زمین ها برای کشت آبی

قرن چهارم درباره این حرفه چنین می گوید"من

مشهور بود (لسترنج،همان .)413-410:کشت

حرفه ای پرفایده تر از استخراج آب های پنهانی

غالت درخراسان جایگاه خاصی دارد .سرخس که

نمی دانم ،زیرا به کمک این کار زمین آبادان می

نسبت به نیشابور آب کمتری دارد ،منطقه ی کشت

گردد و زندگی مردم سازمان می پذیرد و سود

غله است و مازاد بر مصرف محلی را به نیشابور

فراوان به دست می آید"(الکرجی )7:1345

صادر می کند .قاعده ی اساسی آبیاری چنین است

گاهی عمق آب قنات به صدگام و بیشتر می رسید

که که از ورودی اصلی که برسد بسته بودند ،یک

(ابن حوقل،همان )168:درسفرنامه ناصرخسرو به

جوی فرعی بزرگ جدا می کنند و سپس از آن

عمق بیش از 400متر چاه های قنات هم اشاره شده

نهرهای متعدد برای آبیاری جدا می کردند

است (شعار )69:1371،منطقه خراسان دارای

(یغمایی.)248:1370،

بهترین خاک برای قنات بود و با حداقل میزان
آب،گل نرمی مانند گل رس بدست می آمد که در

تاریخچه قنات

آفتاب مانند سنگ ،سخت می شد .این وضع

ریشه لغوی :قنات یا کاریز از ابداعات ایرانیان در

مطلوب به دلیل وجود رود های پرآب و به

هزاران سال پیش است .واژ قنات ریشه در واژه

خصوص مرهون پیشرفت سنت های آبیاری در آن

«:کن»از مصدر کندن است .قنات یک راهروی

سرزمین بود خراسان در جنوب جیحون ،ناحیه ای

زیرزمینی است که آب را از آبخوان یا سفره ای

با شهرهای بزررگ و آبادان و پرنعمت بود ،با هوای

زیرزمینی به اراضی پست تر منتقل می کند ،در

دلپذیر و آب های روان و خاکی حاصلخیز ،با

واقع قنات متشکل از چندین چاه که بصورت

کشتزارهای و باغ ها و غله بسیار ،میوه های

عمودی و شیب دار حفر شده اند این چاه ها در

فراوان

زیر زمین با یک راهروی با شیب مالیم تر از سطح

مرغوب

و

گوارا

و

ماتع

(حدودالعام)88:1362

زمین به یکدیگر متصل می شوند .عمق اولین چاه

نیشابور درنظام ابیاری تشکیالت منظمی داشت.

(مادر چاه) که معموال در یک مخروطه آبرفتی فرو

آب مصرفی از نهرها تامین می شدکه برای مزارع

رفته است بیشتر ازسطح اآب زیرزمینی است این

کانال کشی می کردند و از قنات ها نیز استفاده می

چاه ها با فواصل  20تا 200متری میان ناحیه تره

شد که نگهبانانی برای رسیدگی و محافظت داشت

کار و خشک کار قنات قرار دارد.

و آب قنات ها پس از آن که نهربندی می شد ،به

بسیاری از پژوهشگران حفر قنات را به دوره

مصرف آبیاری کشتزارها و امالک مزروعی می

هخامنشیان نسبت می دهند مخصوصا در زمان

رسید(.باسورث )158:1384،با این که بیشتر آب

حکمرانی داریوش اوج شکوفایی ،آبرسانی ،
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آبیاری و حفرکاریز در سرتاسر کشور بشمار می

قسمت عمده آب تمامی شهرهای خراسان بوده

آید .و در ایران به طور مشخص به دوره عصر آهن

است .از دیگر کاربردهای قنات عالوه بر تامین آب

و ما قبل کتابت برمی گردد .طبق نظر هانری گوبلو

شرب ،آسیاب هایی است که با آب قنات کار می

قنات در حدود 800سال ق.م در شمال غربی ایران

کردند و بخش مهمی از گندم کشور بخصوص

مرکز ترکیه فعلی توسط معدنچیان برای استخراج

خراسان را تامین می کردند .براساس تحقیات انجام

آب معادن حفر شد .که این تکنیک کم کم مورد

شده بر قنات های خراسان رضوی در 7تا10سال

استفاده کشاورزان واقع شد و سراسر فالت ایران

گذشته تغییرات محسوسی نداشته و عوامل مختلف

گسترش یافت .قنات بیشتر در مناطق خشک و نیم

بر کیفیت آب قنات های این منطقه تاثیر چندانی

خشک جهان پراکنده است اما گاها در مناطق پر

نداشته است .قنات شهرهای کویری خراسان بویژه

بارانی چون منطقه نارا با باران بیش از یک متر و

گناباد بدلیل شرایط این منطقه مورد توجه ویژه قرار

بیست سانتی متر هم می بیینیم .قنات متعلق به

گرفته که باید در حفظ و امنیت آن تدابیر ویژه ایی

مناطقی است که انسان باهوش داشته باشد(پاپلی

اعمال کرد.

یزدی1379،؛ )28اگر قنات نبود شهرهای قدیمی و

خراسان جنوبی هم به علت آن که در حاشیه کویر

مهمی چون ری ،نیشابور ،یزد ،کاشان ،سبزوار،

قرار گرفته از نظر اقلیمی جز نواحی خشک

کاشمر ،مشهد و فردوس و...که درحوزه تمدن

محسوب شده و به علت بارندگی سالیانه

ایران اسالمی هستند نمی توانست بوجود آید و

محدود(حدود100میلی متر) کشاورزی دیم در آن

رشد کند .در حال حاضر تعداد قنات های کشور

مشاهده نمی کنیم و کشاورزان این منطقه ناچار به

مشخص نیست ولی احتمال زیاد تعداد کمتر

حفر قنات متوسل شده اند به همین علت هم ما

35000رشته نیست و مجموع آبدهی باید حدود

عمیق ترین قنات ها را در این منطقه شاهد هستیم.

8میلیارد مترمکعب درسال باشد که درهرثانیه

امروزه قنات به عنوان پدیده ای زنده و اقتصادی

22718مترمکعب آبدهی دارند .اما مسئله مهم آن

دیده می شود نه به عنوان یک پدیده مرده و قدیمی.

است که بدون قنات بشر امروزه نمی توانست

کار روی قنات کاری است اقتصادی ،اجتماعی،

پیشرفت کند و در قسمت عمده ای از کره زمین

توسعه ای و نه صرفا کاری باستان شناسانه.

حدود20میلیون کیلومترمربع اسکان یابد و به

قنات نقشی انکارناپذیر در حفظ وگسترش تمدن

زندگی روستایی و شهری خود ادامه دهد.

فالت ایران و دیگر نقاط جهان که دارای شرایط

استان خراسان313000کیلومتر مربع مساحت دارد.

اقلیمی مشابه فالت ایران هستند داشته است

بدون قنات بخش های وسیعی از این استان آباد

(خاموشی )1372،ایرانیان با ساختن قنات به دو

نمی شد و زندگی در آن جریان نمی یافت .تا قبل

هدف می رسیدند هدف مهم تر و اصلی تر ،روان

پیدایش تکنیک پمپ ،قنات تامین کننده تمام یا

ساختن آب زیرزمینی به روی زمین بود که در
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نتیجه باال نکشیدن آب از چاه با کمک دلو از نیروی

 -وجود قنات هایی در شیلی ،مکزیک ،کالیفرنیای

انسانی صرفه جویی می شده است .هدف دوم

جنوبی و پرو یادگار فرهنگ اسالمی در آن دیار

جلوگیری از تبخیر و هدر رفتن آب بوده است.

است.

(منزوی )1367،این روش درحال حاضر در ایران

 -درصدر اسالم حفرقنات برای تامین آب شهر

همچنان ادامه پیدا کرده است .طویل ترین قنوات

مکه به دوره معاویه نسبت داده شده است.

ایران در مناطقی از جنوب خراسان نظیر دشت های

 -وجود حدود 1500رشته جوی زیرزمینی در شین

گناباد ،بیرجند ،قاین ،فردوس ،طبس ،و همچنین

کیانگ چین حاکی از بهره گیری و تاثیرپذیری

در دشت های یزد و سمنان و دامغان دیده می

شرق و غرب از فرهنگ ایرانی است.

شود(ثابت آزاد)1372،
قنات ها از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند:

انواع قنات

)1کانال زیرزمینی با شیب مالیم درحدود

درمجموع قنات های کشور را می توان دردو گروه

0/5تا2هزار که با نام های پیشکار و نقب و یا پشته

اصلی جای داد:

نامیده می شوند.

)1قنوات کوهستانی :قنواتی که که در کوهستان و

)2سوراخ های قائمی که به صورت چاه ،پیشکار

دامنه کوه ها حفر شده و از آب باران و برف که

را به سطح زمین پیوند می زنند و با نام میله خوانده

در ارتفاعات است تغذیه می کنند .طول کوتاه تر

می شوند .قطراین چاه ها در حدود  60تا 80سانتی

و شیب بیشتر نسبت قنوات دشت دارند و آب این

متر و عمق آن ها وابسته به عمق پیشکار بین چند

قنوات متغیر است و بعضی حالت چشمه ای دارند.

متر تا چند صد متر می تواند جابه جا شود .در

)2قنوات دشت :در دشت حفر شده و از منابع

مواردی هم قنات های با عمق بیشتر دیده شده.

عمیق آب زیرزمینی سرچشمه می گیرد و طول آن

(درکناباد عمق میله ها به حدود300متر هم می

ها نسبتا زیاد بوده و آب آن ها در تمام سال ثابت

رسد)

است و مساحت زیادی را زیرکشت آورده است.

چند نکته تاریخی درباره قنات:

آب این قنوات دارای امالح و هدایت الکتریکی

 -اولین ردپای قنات در تاریخ به هزاره پنجم پ.م

نسبتا باالیی است.

در ایران مربوط می شود.
 -پژوهشگرانی که در زمینه قنات مطالعاتی می

وضعیت پراکندگی جغرافیایی قنوات:

کنند بر این نکته واقفند که قنات از ایران به سایر

قنوات کوهستانی و دشت با توجه به وضعیت

نقاط راه پیداکرده است.

جغرافیایی نواحی مختلف به سه شکل پراکنده اند:

 -شیوه ها و فنون حفر قنات بوسیله مسلمانان به

)1قنات متوالی :که بیشتر در نواحی کوهستانی و

اروپا برده شده است.

در دره ای شیب داردیده می شود
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)2قنات موازی :که بیشتر در مناطق کوهپایه ای

است .یکی از ابعاد فرهگی ،اجتماعی قنات در

دیده می شود به این صورت که یک جبهه منطقه

ایران ،باورهایی است که در طول تاریخ ،مردم ایران

کوهستانی بوده و در مجاورت آن دشتی نسبتا

به این پدیده مهم داشته و آداب و رسوم خاصی

وسیع قرار دارد.

درحرمت قنات داشته اند(.حائری)108:1386،

)3قنات همگرا :عمدتا در مناطقی که دشت به

پیداست قنات در پیوند با جغرافیا و تاریخ ،اجتماع

وسیله ارتفاعاتی احاطه شده و قنات به صورت

و اقتصاد ،فرهنگ و باورهای هزارساله مردمی

شعاع به مرکز دشت جاری می شود.

است که در این سرزمین شکوفایی تمدنی و
فرهنگی خود را آزموده است ،و در سخت ترین

کارکرد اقتصادی قنات:

شرایط آب و هوایی ایران ،آبادی های بهشت مانند

قنات ،مطمئن ترین و پایدارترین گزینه در بهره

فراوانی آفریده است(حائری)115:1386،

برداری از سفره های آب زیرزمینی است و به علت

یکی از خصوصیات جوامع انسانی ،سازگاری با

بهره گیری مطلوب از امکانات و زیرساخت های

شرایط طبیعی محیط است .پس جوامعی که در

بومی،کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف

حاشیه رودخانه های فالت ایران زنگی می کنند با

انرژی می تواند بهترین روش سرمایه گزاری و

تغییر اقلیم و محیط زیست سازگار شده و مطمئنن

هدایت بخشی از سرمایه ها به مناطق خشک ونیمه

دچارتغییرات فرهنگی و تمدنی می شوند.

خشک باشد .از جمله ویژگی های مهم قنات

در نتیجه می توان گفت فرهنگ و تمدن جوامع

استفاده از آب های زیر زمینی به صورت ثقلی،

امروزی که در طول قرن ها بوجود آمده نتیجه

بدون صرف انرژی به سطح زمین است که از نظر

مجموعه عواملی طبیعی و انسانی و تکنولوژیکی

اقتصادی بسیار اهمیت دارد و در مقایسه با چاه

است .شیوه های سنتی تولید ،با شرایط جغرافیایی

عمر مفیدتری دارد و بازده اقتصادی آن چند برابر

دارای حداکثرسازگاری است .شیوه های تولید به

چاه است .پیش از هر چیزی وجود منابع کافی آب

نوبه خود شالوده ساختارهای فرهنگی را می سازد

برای اجرای طرح های کشاورزی و صنعتی در

و در تعیین روابط افراد با اجتماع ،و اجتماعات با

منطقه بستگی دارد .بدون داشتن آب کافی و

یکدیگر موثر بوده است( .پاپلی یزدی )2:1379،در

مناسب در دسترس تولید هیچ فراورده صنعتی و

این صورت قنات جزو جدا نشدنی از حیات

کشاورزی میسر نیست و هیچ پروژه برگی به انجام

اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایرانیان و سرمایه

نمی رسد مگر اینکه منابع کافی در دسترس باشد.

ملی بحساب می آید بطوری که نیاکان ما آن را

قنات که استفاده از فرهنگ آب را در تمامی ابعاد

مقدس شمرده و بواسطه آن به زندگی خودحیات

محیطی ،اجتماعی و اقتصادی دربرمی گیرد در

بخشیده اند.

ایران باستان و ایران اسالمی اهمیت فراوان داشته

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

تاسیسات گوناگون و وسایل مختلف امروزی

)9سکونت پذیری زمین های مناطق خشک و نیمه

بهربرداری از آب ،تا حد زیادی با نظام سنتی تقسیم

خشک رونق تجارت و در نتیجه عدم مهاجرت و

و توزیع و بهره برداری ازمنابع آب هماهنگ نبوده

انتقال مشکالت به نواحی دیگر

و نیست(.میرشکرایی)3:1382،
در نواحی خشک ونیمه خشک به علت محدودیت

کارکرد اجتماعی -فرهنگی قنات:

آب و پایین بودن سطح زندگی مردم منابع آبی

بعد اجتماعی فرهنگی یکی از بنیادی ترین ابعاد

همواره نقش بنیادی در توسعه کشاورزی و

توسعه است .هر فرهنگی رهیافت مردم را در

اقتصادی وکار فعالیت ،جهت افزایش جمعیت و

سازش با محیط نمایش می دهد .این رهیافت ها

شکوفایی منطقه داشته است .باال رفتن سطح

در دراز مدت به دگرگونی اقتصادی-تکنولوژیک

زندگی همواره با افزایش آب همراه است .در نتیجه

و سیاسی پاسخ می دهد .میزان توسعه فرهنگی

زندگی و حیات مناطق خشک و نیمه خشک

هرجامعه را می توان بر پایه میزان احترام شهروندان

درگرو منابع آب زیرزمینی این مناطق است .قنات

آن جامعه به اخالق محیطی ،عادت پسندیده

به عنوان بهترین و باصرفه ترین شیوه بهره برداری

گذشته و توجه به حفاظت از میراث فرهنگی

از آب های زیرزمینی می تواند در کاهش هزینه

سنجید .قنات گذشته از کارکرد اقتصادی در عرصه

های تولید و رونق تولیدات کشاورزی و صنعت

اجتماعی فرهنگی دارای کارکردهای مختلف است.

موثر باشد.

همیاری و اشتراک یکی از کارکرد های اجتماعی

مهمترین کاردکردهای اقتصاد قنات به شرح زیر

فرهنگی قنات هاست .چون یک گروه اندک نمی

می توان شمرد:

توان کاری از پیش ببرند و قناتی احداث کنند و در

)1تامین آب شهرها و روستاهای واقع پیرامون

نتیجه نیازمند قوانین هستند که روش و شیوه های

قنات ها

آن را به اشتراک بپذارند .دیگر کارکرد اجتماعی

)2در زمینه کشاورزی

اقتصادی قنات در مناطق خشک و نیمه خشک راه

)3امور مربوط به صنعت

اندازی کنکور و مذاکره بین مردمان آن منطقه است.

)4دامداری

افراد ساکن دراین مناطق به علت محدودیت آب و

)5پرورش آبزیان

کاهش محصوالت کشاورزی و صنعتی قانع بوده

)6گردش انداختن چرخ آسیابی و آبی

و صلح و سازش را ترجیح می دهند به جدال با

)7باالبردن ارزش زمین های کشاورزی ودیگرزمین

یکدیگر .در مجموع می توان کار کرد های

ها

اجتماعی-فرهنگی قنات ها به شرح تقسیم کرد:

)8جلوگیری از شورشدن زمین ها و آب های
زیرزمینی

75

76

باستان شناسی سازه های آبی با......
)1ایجادفرهنگ گفتگو و مذاکره میان مردمان ساکن

درکل آثار زیست محیطی قنات ها در توسعه پایدار

در حوزه قنات ها

مناطق خشک و نیمه خشک در برگیرنده موارد زیر

)2ایجاد روحیه هم یاری میان مردم

است:

)3ایجاد شیوه ای مشترک در طول زمان

)1ایجاد رابطه معقول و منطقی با طبیعت

)4گسترش فرهنگ صلح جویی و مدارا

)2سرسبزشدن محیط خشک ونیمه خشک دشت

)5خودنمایی یک اثرفرهنگی -هنری

ها

)6تاثیر بر زبان لهجه وگویش های مردمی

)3پایین نیامدن سفره های آب زیرزمینی

)7بازنمایی سخت کوشی مردم نواحی خشک

)4دگرگون نشدن وضع آبخوان وحالت محیط

ونیمه خشک

)5دگرگون نشدن کیفیت آبخوان ها

)8ترویج فرهنگ کار و تالش گروهی

)6بیشتر بودن عمرمفیدقنات ها درمقایسه با چاه ها
)7جلوگیری از تخریب منابع طبیعی از جمله آب

کارکرد زیست محیطی قنات:

های زیرزمینی

حفظ محیط زیست به عنوان پناهگاه انسان و

کیفیت خوب آب قنات ها در مقایسه با چاه ها بر

موجودات زنده دیگر از مهترین ابعاد توسعه بشمار

بهداشت و سالمت انسان در نواحی خشک و نیمه

می آید .آب عنصراصلی محیط زیست و قنات به

خشک کشور به علت استخراج فزاینده از منابع آب

عنوان منبع آبی نقش کارساز در بعد زیست محیطی

زیرزمینی از راه چاه های عمیق ،سطح آب های

توسعه پایدار مناطق خشک ونیمه خشک بازی می

زیرزمینی با کاهش روبه رو شده ،افت پیوسته آب

کند .براین اساس قنات فنی سازگار با ساختار بومی

های زیرزمین عالوه بر افزایش هزینه استخراج

این نواحی است .قنات با پیوند انسان با طبیعت به

آب ،نفوذ آب شور ،نشت سطح زیزمینی و ترک

گونه ای زمینه ساز توسعه اکولوژیک پایدار می

خوردن خاک موجب خالی شدن منابع زیزمینی

شود .این پدیده اکولوژیک عنصری مهم در تنظیم

شده و با تخلیه کامل موجب تعطیلی بسیاری از

درست جریان تخلیه آب های زیرزمینی بشمار می

طرح های وابسته به بهره داری از آب زیرزمینی

آید .حفاظت از حریم قنات ها از عوامل تثبیت

می شود .پس باید بطور مطلوب از ذخایر زیرزمینی

سازگاری با آبخوان و کنترل شرایط طبیعی آن است

استفاده کرد که بهره گیری از قنات بهترین گزینه

به طوری در زمان پر آبی به عنوان پرریز عمل کرده

در این راستا است.

و در مواقع کم آبی با کاهش تخلیه آب و حفظ

قنات محصولی پایدار از دانش بومی:

ذخایر آب زیرزمینی خود را با شرایط آبی سازگار

براساس مطالعات مختلف درمورد قنات از گذشته

می کند.

های دور در ایران باستان نشان دهنده آن است که
این پدیده محصولی از دانش بومی بشر بوده که از

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

نظر فنی احداث آن پیچیدگی خاص خود را دارد.

)8عدم توجه به حفظ حریم قنات ها هنگام اجرای

برنامه ریزی مدار آب درمناطق روستایی مبتنی

طرح های عمرانی نهایت باعث مرگ تدرجی قنات

بردانش بومی است .دانشی که دقیق و مطمئن

های می شود.

است .هرکاری در نظام آبیاری هدفمند است
وکارایی خاص خود را دارد در مناطق مختلف

تاثیر قنات در جذب گردشگران داخلی و

کشور شیوه های متفاوتی برای توزیع آب قنوات

خارجی:

مورد استفاده قرار گرفته که از گذشته با اندکی

یکی از عواملی که می تواند مورد توجه سرمایه

تعدیل به نسل های امروز رسیده است.

داری و گردشگری قرار بگیرد تمدن کاریزی

دانش بومی دانشی مجموعه ای از دانش وتجربه

است .تمدن کاریزی میراث کمال و پیشرفت علوم

های هرجامعه است که اساس چاره جویی های

علمی ،فنی و تکنولوژی چندین هزارساله بشری

یک قوم را در برابر چالش های آشنا و ناآشنا

است .میراثی که در بردارنده ارزش های تاریخی و

تشکیل می دهد.

فرهنگی گذشته و چشم انداز فرهنگ سنتی جامعه

براساس پژوهش ها و مطالعات تاریخی ،قنات ها

امروزی است .این تمدن که بر پایه قنات شکل

وچشمه ها پایه و اساس مدنیت ،مدیریت و

گرفته ،نه صرفا یک پدیده روستایی وکشاورزی

کارجمعی هستند در مجموع عوامل طبیعی و

بلکه بنیان تاسیس و گسترش شهرها یا مدنیتی بوده

انسانی و تکنولوژی باعث شکل گیری فرهنگ

که امروزه در عرصه های مختلف تبلورمی

وتمدن کنونی می گردد.

نماید(پاپلی یزدی)1379،کاوش میراث درپیرامون

علل بایرشدن قنات ها:

قنات درتمدن کاریز این قابلیت را دارد که

)1حفرچاه های عمیق و نیمه عمیق

گردشگران را به فضای جغرافیایی خاص تمدن

)2نوسانات سطح ایستایی

کاریزی جذب نماید .البته باید در نظر داشت که

)3بی توجهی به اهمیت قنات ها

تمدن کاریزی تنها راه توسعه نیست ولی راهی

)4خشکسالی

مناسب برای شناخت اصالت های دیرینه برخاسته

)5عوامل مخرب انسانی

از این تمدن برای انسان های مشتاق به عمل می

)6تخلیه زباله و ورود فاضالب ها به حریم قنات

آورد.

ها
)7احداث شهرک ها و فرودگاه ها بدون توجه به

روش های کنترل وذخیره سازی آب قنوات:

وجود قنات

با استفاده تجربیات گذشته درکنترل و ذخیره سازی
آب قنوات می توان به شرح ذیل عمل کرد:
)1احداث سد زیرزمینی
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)2احداث حوضچه های ذخیره سازی آب زمستانه

 .1یکی از مهم ترین ایرادات قنات ها متغیر مستقل

در زیردست قنوات

شدن آن است که از هنگامی که راه اندازی می شود

بطور کلی استفاده از قنات ها هم معایبی داشته و

دخالت در کنترل و مهار آن مشکل است و بطور

هم محاسنی که در این مقاله سعی شده تاحدودی

مستمر آب تخلیه می شود بی آن که در فصول

بررسی شود؛

مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

الف)محاسن

.2قنات ها نیروی کار بسیار محدودی می طلبد

 .1ازنظر اقتصادی حفر و ایجاد قنات را می توان

بنابراین زمانی نسبتا طوالنی الزم است تا یک قنات

یک فعالیت سرمایه ای بحساب آورد ،بطوری که

الیروبی شود ،احداث برخی قنوات در پاره ای

وقتی قناتی حفرمی شود گویی کارخانه ای بدون

موارد پس از یکی دو نسل به نتیجه رسیده است.

نیاز به سوخت و گارگر راه اندازی شده که تولید

 .3اشکال دیگر قنوات که شاید امروزی تر باشد

آب می کند.

مسئله باال بودن هزینه ها و دستمزد الیروبی از

 .2در بعضی مناطق و روستاها حفر قنات تنها

یک طرف و کمبود نیروی انسانی ماهر از طرف

طریق و شیوه آبرسانی است و منبع آبی جز قنات

دیگر است.

ندارند و تنها راه امکان پذیر برای رسیدن به آب
است.

نتیجه گیری

 .3پدیده قنات مبتنی بر نوعی طهارت فرهنگی

هدف از این پژوهش بررسی جنبه های مختلف

است و اخالق مبتنی برآن بر پشتکار و صداقت و

ایجاد قنات و عوامل موثر بر آن ،همچنین نقش

امانت استواراست و معموال برسود طلبی صرف و

قنات ها در پیشرفت یک منطقه با تکیه بر معرفی

بده بستان های تجاری استواراست.

برخی از قنات های خراسان است .با توجه به

 .4براساس تحقیقات به عمل آمده و باتوجه به

قدمت قنات که در ایران قدمت چند هزار ساله دارد

شرایط اقلیمی ایران ،ایجاد قنات و استفاده دراز

و تاثیر آن برفرهنگ و تمدن این مرز و بوم و

مدت از آن در مقایسه با آب رودخانه ها به صرفه

تاثیری که بر نمایش دادن سبک زندگی و روند

اقتصادی نزدیکتر است.

شکل گیری تمدن و فرهنگ

 .5مهم ترین حسن قنات ها رها بودن آن از

گردشگران و جهانیان به عنوان یک اثر باستانی

وابستگی های اقتصادی و فن آوری است؛ درست

قابل توجه است ،متاسفانه امروزه این میراث

است که در حفر آن زحمات و تالش های زیادی

بزرگ در خطر بوده و این وظیفه ماست که در

شده اما زمانی که قنات آماده شد نیازی به فن آوری

حراست و حفاظت از آن با استفاده از تکنولوژی

نوین نیست.

و صنعت امروزه کوشا باشیم .امروزه به دلیل بی

ب)معایب

اهمتی به مسئله محیط زیست و مصرف و استفاده

آن منطقه به

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر
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 -ابن بلخی()1343؛ فارسنامه ،تصحیح گای

هم اکنون بفکر راه حل اساسی نباشیم پیامدهای
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 -ابی زاده ،الناز()1389؛ نگرشی بر قنات با

ترین و پیچیده ترین دستاورد بشر و بعنوان یک

محوریت آموزش و احیا فناوری بومی ،فرهنگ و

الگوی بومی و تجدیدپذیر می تواند پیوند میان

معماری ایرانی ،شماره .5
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