
 

 

 قنات

Qanat 

شامل يك مادرچاه و تعدادی میله    معموالً ،آبی سنتی ةقنات يك ساز
ن و مظهر يا همان محل خروج آب چاه، مجرای زيرزمینی با شیب معیّ

 است. 

انتقاا  مناابآ      منظور  بهترین ابداعات بشر  قنات از پیچیده

هاا  قاباک تشاس ا اس  از      زیرزمینی از ارتفاعات به زماین 

، شدهته در منابآ مختلف ذتر  یگوناگون ها  مجموع تعریف

 بی  نتی دانسس ته در طاو   ااایان    ةتوان قنات را  از می

   احادا  شاده    دراز برا اس دانش باومی در منااطک تا    

هاا    ا  پیاپی از چااه  با حفر مجموعه ،در این فناور  ؛ا س

تار   ینیزیرزمینی ته در محلی پاا  ةعمود  و یک یا چند تور

ها   ،    موجود در الیها س ح زمین واقآ شدهاز شیب  ط

 شود   به  طح زمین  ورده می ،مناطک مرتفآ توهستانی

  قنات ارائه شاده ا اس    واژه  ةدربار یها  گوناگون نظریه 

واژه قنات  امی ا س  ةریش ،شنا ان برا اس نظر بیشتر زبان

معنا  نی گرفته شده،  پس در عبر   به اتد  قانو ةو از واژ

تبدیک شده قانا، در  رامی به قانیا و در زبان عربی به قنات  به

گویناد تاه از    تااری  مای   ا س  واژه قنات را در زبان فار ی

 فار ی میانه گرفته شده ا س  Kahasواژه 

عربستان،  وریه، یمن و عمان  چوندر تشورها  عربی  

، در ااج ایر و برخای منااطک شاما     Falejو  Aflajبه قنات، 

و  Khettaraباه  ن  و در ماراتش   Foggaraو  Foggar  فریقا

Rhettara گویند    می 

، تعاداد  ش9731  ا   مار  تشور مربوط به ةدر  اانام 

 79.317معااد   ، 9731-9733ها  تشور در  ا   بای   قنات

هاااا معااااد   گااا ارش شاااده ا اااس  ایااان قناااات حلقاااه

اند  اگر  مارهاا    دهی داشته متر مکعب    1.536.000.000

پای  مقایساه تنای ،    9736تاا   9771هاا را از   دهی قناات    

 61 ،هاا  ، میا ان  بادهی قناات     اا   36در مدت بری  ته  می

  [9]درصد تاهش یافته ا س

حلقاه   1139ها  تشور، ا تان خرا ان باا   از میان ا تان 

 در قناات حلقاه   3565نخسس، ا تان تهران با  ةرتبدر قنات 

 اوم و   ةرتبدر  قناتحلقه  7359دوم، ا تان اصفهان با  ةرتب

  [3]قارار دارد چهارم  ةرتب  در قناتحلقه  3133ا تان ی د با 

 شهر تان ترین قنات ایران، قنات زارچ نام دارد ته از طوالنی

ده شاده ا اس    فهرج تا شهر تان زارچ در ا اتان یا د تشای   

 ،ها  فعا  و غیرفعاا   نظر گرفتن شاخهمسیر این قنات با در

 ا س   هشتاد تیلومتر

 ةترین مادرچاه قنات در ایران مربوط به قنات قصاب  عمیک 

متار   700گناباد ا س ته برا اس مستندات تااریخی حادود   

 عمک دارد  

بناد     د اته از ایان قارار   ها را از جهاات مختلاف    قنات 

  3 ؛  موقعیس )دشتی، توهستانی،  انالخخی و      9 :اند ترده

  7 ؛عب از رودخاناه  ) اده، دوطبقاه، منشا   ا   ازهوضعیس 
  مااکیاس )عماده ماااک، خارده     3 ؛)دائ  و هوابین  دهی   

 [ 7]مااک و وقفی 
از  ا اس  عباارت  تاه و ها  ایران  اده  بیشتر قنات ازة  

امااا در  ؛یااک مجاارا  زیرزمیناای بااا تعااداد  چاااه عمااود 
جاا  یاک مجارا      باه  ،تاا مظهار   أها  دوطبقه، از مبد قنات

ته بررو  یکدیالر قرار تعبیه شده ، دو مجرا  افقی   را ر 
تند  قنات مون  گیرند و    یک طبقه به دیالر  نفوذ نمی می

  شده در ایاران ا اس    شناخته ةدر ارد تان ، تنها قنات دوطبق
هاا   ها  منشعب از رودخانه،    قناات از رودخاناه   در قنات
ا  از  یابد  در رامهرم  نمونه ها  تشاورز  انتقا  می به زمین

 هنوز باقی مانده ا س  قناتنوع ن ای

ت   ه تا پنج نفار   تار گروهی ا س و د س ةنتیج ،قنات 

 :برا  احدا  قنات مورد نیاز ا س از قرار زیر نیرو  انسانی

ها  پنهانی درون زمین را در      با همیار  یکدیالر :ها یمقنّ

 ر انند   به  طح زمین می ،محک مظهر

 ة س و از بقیا وا ةعهدرها ب اهتار حفر مجراها و چ :دار تلنگ

 تر ا س  تارگران باتجربه

ری د  شده را در داو  می خاک و گک تنده ا   با بیلچه :بند گک

 دهد   تش قرار می و در اختیار الشه

منتقک ین میله چاه یداو انباشته از گک و ال  را به پا :تش الشه
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، داو  خاای ته به طنا  چرخ بساته شاده    و  ن را با تند می

 تند  تعویض می

قناات، باررو  زماین ایساتاده و باا       ةتش: و  در دهان چرخ

گرداندن چرخ، طناا  متصاک باه چارخ را باه انتهاا  چااه        

، دوبااره   تاش  فر تد و پس از تعویض دااو تو اال الشاه    می

 برد  یین میو باال و پا  دهد چرخ را حرتس می

از    و  داو پار  تش مشغو  به تار ا س چرخ  داوگیر: درتنار

را باه  خاای داو  گیرد و مجدداً تش تحویک می گک را از چرخ

 تند    قخ   ر طنا  وصک می

ک مهاا  در حفاار، نالهاادار  و الیروباای  ئیکاای از مسااا 

ا س و مقنیان در جواماآ  ماهر ، وجود نیرو  انسانی  ها قنات

هاا  قناات    رو تایی با خودیار  یکدیالر به الیروبای تاوره  

  [3]پردازند می

هااا   حفاار قنااات، نخسااس بایااد از وجااود    پاایش از 

مقنیان باتجربه از راه شناخس منطقاه،      گاهی یافسزیرزمینی 

دار در عمک ت ، درنظار گارفتن    ها     قرار گرفتن الیهمثخً 

هاا،   هاا،  انگ   نظیر رنگ تاوه  ،ها بر  طح زمین برخی نشانه

محاک  و نی  خارشتر، گ  و نی،  چون ،خاک و پوشش گیاهی

هاا  زیرزمینای در منااطک     وجود   از  ،ها  فصلی  یخ 

پاس از    یاابی     )  تنند حاصک می   اطمینان  خشک و ت 

رضاای، شااناخس عمااک    و جاانس األ هااا   ااطح برر اای

یا  محلی از محاک بازدیاد و    ها  زمین، متخصصان    الیه

هاا    تنند  امروزه این تاار باا د اتالاه    می تأییدوجود    را 

 مراحک زیار  بایدحفر قنات  برا یرد   پس گ جدید انجام می

 طی شود 

زنای ا اس  در ایان     حفار قناات، گماناه    ةنخستین مرحل 

 600ااای   700هاا     زمایشی به فاصله  مرحله یک یا  ه چاه

احدا  قنات شنا ایی  برا تا محک منا ب  تنند متر حفر می

با حفر  ه چاه گمانه به فواصک معاین از   ،ترتیباین  به ؛شود

غااز   زمایند و طراحی مسیر تاوره    عمک    را می ،دیالریک

  د شو می

باا  د تاه از مراحاک   شو  پس عملیات ترازتشی انجام می 

 ید  در ایان عملیاات از    شمار می در احدا  قنات به  اهمیس

 ،ج، ریسمان، طنا  و تاراز دو چو  مدرّ چونا   اب ار  اده

شایب  و  اطخعاتی نظیر طراحی موقعیس و شیب توره، عمک

  [7] ید د س میه هیدروایکی    زیرزمینی ب

، تعیین حدود توره  پس از اطمینان از وجود    در محک 

، در  ا  بلناد  در نقطه  نام مادرچاه تشی، نخستین چاه به و تراز

دار زیرزمینی برخاورد   ها     الیه  تا با شود می  توهپایه حفر

تنار  بااد  و  رتند  پس از حفر مادرچاه، محک مظهر قنات د

ابتادا و انتهاا     ،ترتیاب  این هب شود؛ د س تعیین می در پایین

ررو  زمین و زیر یعنی مادرچاه و مظهر و مسیر    ب ،قنات

 د شو زمین مشخص می

در فواصک معین، ها در را تا  مسیر مشخص و  میله چاه 

، بررو  منظور هوادهی و انتقا  خاک و گک و ال  از توره به
 ،دیادن  را اتی  ةا تادتار مقنی باه شایو    ند شو حفر می زمین

تند  نخسس تختاه ریسامانی    دقس تعیین می امتداد توره را به

دهاد و دو ریسامان    ها قرار مای  یکی از میله چاه ةرا در دهان

در تختاه ریسامان   موجاود  دار را از میان دو  اوراخ   شاقو 
 اپس    تنناد  مای  و دو شااقو  را وارد میلاه  ، دهناد  میعبور 

دوم و  ةمیلا  ةدهانا  ةصاورت قاائ  در ابا    چو  باریکی را به
صورت  د و ریسمانی را بهنده میله قرار می ةچسبیده به دیوار

د  مقنای  نا گیر نخسس درد س می ةمیل ةشاقوای در تنار دهان
ا امتاداد  با تطبیک تخته ریسمان، چو  باریاک و ریسامان با   

باد تاه دو   یا دیدن، اطمیناان مای   عمومی قنات و عمک را تی

 شاقو  درون میله چاه در را تا  مسیر قناات هساتند  غاابااً   

منظاور جلاوگیر  از    پس از چند متر حفاار  در تاوره، باه   

  [7]تنند انحراف، از نور چراغ ا تفاده می

در تی طی شود و مادرچااه و   نهایس، اگر مسیر    بهدر 
مظهر در محک منا بی قرار گرفته باشند،    از مظهر خاارج  

گیارد    و در اختیاار تشااورزان و  بیااران قارار مای      شاود  یم

 ةموجاب نالهادار  و اداما    ،زدایی  ااالنه  الیروبی و ر و 

 د شو حیات قنات می
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 ند از: ا قنات عبارت ةاصلی  ازند  اج ا 

هاا    ترین چاه از مجموع میله چاه نخستین و عمیک مادرچاه:

د هاا     زیرزمینای برخاور    یک قنات ا س تاه باه  افره   

 تند   می

 ها  عماود  واقاآ در حاد    ا  از چاه زنجیره  به ها: چاه  میله

 شود  فاصک مادرچاه و مظهر قنات گفته می

از مظهر تا مادرچاه ا س ته از زیار    ی زیرزمینییمجرا  کوره:

 مجارا   باه ایان   تند میها را به یکدیالر متصک  زمین میله چاه

تاار و   دو بخش ترهشود  توره از  راهرو و گاار  نی  گفته می

بخشای از   ،تاار یاا  بالاان    تار تشکیک یافته ا س  تاره  خشکه

   دائمای زیرزمینای    پار  ةصورت یک حوضچ هقنات ب ةتور

ا س و از ایس    یا همان محک برخاورد تاوره باا  اطح     

تر ا س و از  مس باال تا مادرچاه ادامه  ینیقدر  پا ،ایستابی

ات را برعهاده دارد   مین    قنا أتا  ةدرنتیجاه وییفا   ؛یابد می

مجرا  پایینی توره ا س تاه در حاد    ،تار یا خشکون خشکه

، انتقاا    ن ةفاصک میان مظهر و ایس    قارار دارد و وییفا  

    به مظهر قنات ا س 

محاک و عماک   پسس و بلند با توجه به وضعیس  :شیب کوره

 ،ته    در طو  مجارا  شود محا به می چنان ، طح ایستابی

، برخاوردار  ماورد نظار   افی و درواقآ دبیاز شیب،  رعس ت

گیر  از  بخوان و انتقا     به  طح  توره،    ةباشد  وییف

  [7]زمین ا س

و ا اس  ترین بخش از شیب زمین واقآ شده  در پایین مظهر:

   از مجرا  زیرزمینی قنات بر  اطح زماین    ،در این محک

 ن  رامای در   در د ترس باشد و    به بایدشود ته  یاهر می

 جریان یابد 

مجرا  روباز  ا س ته    را از مظهر قنات تا محک  هرنج:

 تند   ها  تشاورز  هدایس می برا   بیار  زمین ،تقسی    

اباا ار حفاار قنااات بااه دو د ااته  اانتی و ماادرن تقساای   

شوند: در گذشاته، بارا  حفار، احادا ، حماک و اایک،        می

بیلچه، تلناگ و  بیک، از و ایلی مانند ی یگیر  و روشنا اندازه

از تاه  چرخ چاه، طنا  چارخ چااه    ؛حفر قنات برا  چکش

چاوبی   ة، داو و قرقار بود ا  یا اایاف درخس خرما جنس پنبه

و  ؛گیر  اندازهمنظور  بهتراز و شاقو   ؛حمک گک و ال  برا 

 تردند  چراغ تاربیس برا  روشنایی ا تفاده می

ا اس    ها تمپر ور حفر قنات برا یکی از و ایک جدید  
هاا   هاا و تاوره   حفار  برا  حفر میلاه  ةدر این د تالاه از مت

د اتالاه  داشاتن  دایاک   شود  همچنین تمپر ور باه  ا تفاده می

هوا، مشکک تمبود اتساینن را بارا  مقنیاان برطارف      ةمکند

ترده ا اس  تراتتاور و ااکتروموتاور نیا  بارا  باه حرتاس        

  رود تاار مای   به ها در وردن قرقره و باال  وردن خاک از توره
و از  اناد  ها  اخیر با اب ارها  جدید  شنا شده مقنیان در  ا 

نماا      ازجملاه، قطاب  تنناد   نها برا  حفر قنات ا تفاده می

 بارا  هاا  ااکتریکای را    مدرج را بارا  ترازتشای و چاراغ   
 برند  تار می ی داخک توره بهیروشنا

عمیک و احادا    ، نیمه ها  عمیک با یهور و گسترش چاه 

تااهش    ،    بسیار  از قنات ها  اخیر وینه در دهه به ، دها

بر این، عوامک متعادد دیالار  چاون عادم      اف ونیافته ا س  

هاا    خشکسااای باروز  موقآ توره و مظهر قناات،   الیروبی به

هاا   ایب    باه قناات   ،درپی،  یک، زا اه و حرتات زماین  پی

 ةشا ها  مها ، نفاوذ ری   ر انده ا س  یکی دیالر از این علس

وینه درختان در داخک مجرا  قنات ا س ته  عمیک گیاهان به

مجرا و ری ش بیشتر خااک   ةباعث جذ    ، تخریب دیوار

  شود میو  نگ به داخک قنات 

برخی راهکارها نظیر حفر پیشکار یا همان بخش انتهایی  

موقااآ و افاا ودن     تااوره پااس از مادرچاااه، الیروباای بااه 

رودخانه  یدر ن دیک یی ته قناتها رودخانه به قنات در مکان

هاا حاائ  اهمیاس     دهی قنات شده ا س، در اف ایش    قآوا

 ا س 

ایان  تاوان   ازجمله مای  ؛ها م ایا  فراوانی دارد حفر قنات 

عادم نیااز   : تبخیر اندک، تاهش اتخف   ، موارد را برشمرد

تادریجی  انرژ  ااکتریکی و پمپاژ    در قناات،   مصرف به

شادید  نکاردن  افاس  و باردار  از      هرها تخراج و ببودن 
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هاا در طاو   اا      دهای قناات   ها  زیرزمینی      طح   

ها منبآ پایادار و دائمای       بنابراین قنات ؛منظ  ا س نسبتاً

 صارفة  اقتصااد   ةهاا از جنبا    یند و حفار قناات   شمار می به

از ایان قارار   توان  اما برخی معایب قنات را می دارد،بیشتر  

عماک  بخاوان،    هاا  تا    باردار  قناات از      ه: بهربرشمرد

هاا    یان در فصاک یباه نیااز رو اتا    جریان مداوم قنات نسبس

 ها  باالد س قنات    ر انی به زمین مختلف و عدم   
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