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

قنات
Qanat

رتبة دوم ،ا تان اصفهان با  7359حلقه قنات در رتبة اوم و
ا تان ی د با  3133حلقه قنات در رتبة چهارم قارار دارد[]3

قنات يك سازة آبی سنتی ،معموالً شامل يك مادرچاه و تعدادی میله
چاه ،مجرای زيرزمینی با شیب معیّن و مظهر يا همان محل خروج آب
است.

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

قنات از پیچیدهترین ابداعات بشر بهمنظور انتقاا مناابآ

مسیر این قنات با درنظر گرفتن شاخه ها فعا و غیرفعاا ،

زیرزمینی از ارتفاعات به زماینهاا قاباک تشاس ا اس از

هشتاد تیلومتر ا س

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

مجموع تعریفها گوناگونی ته در منابآ مختلف ذتر شده،

عمیک ترین مادرچاه قنات در ایران مربوط به قنات قصابة

میتوان قنات را ازة بی نتی دانسس ته در طاو

ااایان

گناباد ا س ته برا اس مستندات تااریخی حادود  700متار

احادا

شاده

عمک دارد

دراز برا اس دانش باومی در منااطک تا

ا س؛ در این فناور  ،با حفر مجموعها پیاپی از چااههاا
عمود و یک یا چند تورة زیرزمینی ته در محلی پاایینتار
از شیب طح زمین واقآ شده ا س،

موجود در الیهها

مناطک مرتفآ توهستانی ،به طح زمین ورده میشود
نظریهها گوناگونی دربارة واژه قنات ارائه شاده ا اس
برا اس نظر بیشتر زبانشنا ان ،ریشة واژه قنات امی ا س
و از واژة اتد قانو بهمعنا نی گرفته شده ،پس در عبر
به قانا ،در رامی به قانیا و در زبان عربی به قنات تبدیک شده
ا س واژه قنات را در زبان فار ی تااری مایگویناد تاه از
واژه  Kahasفار ی میانه گرفته شده ا س
در تشورها عربی چون عربستان ،وریه ،یمن و عمان

قناتها را از جهاات مختلاف از ایان قارار د اتهبناد
ترده اند 9 :موقعیس (دشتی ،توهستانی ،انالخخی و ؛ 3
وضعیس ازها ( اده ،دوطبقاه ،منشاعب از رودخاناه ؛ 7
دهی (دائ و هوابین ؛  3مااکیاس (عماده ماااک ،خارده
مااک و وقفی []7
ازة بیشتر قناتها ایران اده و تاه عباارت ا اس از
یااک مجاارا زیرزمیناای بااا تعااداد چاااه عمااود ؛ امااا در
قناتها دوطبقه ،از مبدأ تاا مظهار ،باهجاا یاک مجارا
را ر  ،دو مجرا افقی تعبیه شده ته بررو یکدیالر قرار
میگیرند و

یک طبقه به دیالر نفوذ نمیتند قنات مون

در ارد تان  ،تنها قنات دوطبقة شناختهشده در ایاران ا اس
در قناتها منشعب از رودخانه،

قناات از رودخاناههاا

به قنات Aflaj ،و  ،Falejدر ااج ایر و برخای منااطک شاما

به زمینها تشاورز انتقا مییابد در رامهرم نمونها از

فریقا  Foggarو  Foggaraو در ماراتش باه ن  Khettaraو

این نوع قنات هنوز باقی مانده ا س

 Rhettaraمیگویند

قنات ،نتیجة تار گروهی ا س و د ست

در اانامة مار تشور مربوط به ا 9731ش ،تعاداد
قنات ها تشور در ا

بای  ،9731-9733معااد 79.317

حلقاااه گاا ارش شاااده ا اااس ایااان قنااااتهاااا معااااد
 1.536.000.000متر مکعب

دهی داشتهاند اگر مارهاا

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

نیرو انسانی از قرار زیر برا احدا
مقنّیها :با همیار یکدیالر

ه تا پنج نفار

قنات مورد نیاز ا س:

ها پنهانی درون زمین را در

محک مظهر ،به طح زمین میر انند
تلنگدار :تار حفر مجراها و چاهها برعهدة او س و از بقیاة
تارگران باتجربهتر ا س

میبری ته در مدت  36اا  ،میا ان بادهی قنااتهاا61 ،

گکبند :با بیلچها خاک و گک تندهشده را در داو میری د

درصد تاهش یافته ا س[]9

و در اختیار الشهتش قرار میدهد

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

الشهتش :داو انباشته از گک و ال را به پایین میله چاه منتقک

قنات

میتند و ن را با داو خاای ته به طنا

پس عملیات ترازتشی انجام میشود تاه از مراحاک باا

چرخ بساته شاده،

تعویض میتند

اهمیس در احدا

چرختش :و در دهانة قناات ،باررو زماین ایساتاده و باا

اب ار ادها چون دو چو

گرداندن چرخ ،طناا

متصاک باه چارخ را باه انتهاا چااه

قنات بهشمار می ید در ایان عملیاات از
مدرّج ،ریسمان ،طنا

و تاراز،

اطخعاتی نظیر طراحی موقعیس و شیب توره ،عمک و شایب
هیدروایکی

میفر تد و پس از تعویض دااو تو اال الشاهتاش ،دوبااره

زیرزمینی به د س می ید[]7

پس از اطمینان از وجود

چرخ را حرتس میدهد و باال و پایین میبرد

در محک ،تعیین حدود توره

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

و ترازتشی ،نخستین چاه بهنام مادرچاه در نقطها بلناد ،در

گک را از چرختش تحویک میگیرد و مجدداً داو خاای را باه

دار زیرزمینی برخاورد

ر طنا

قخ

توهپایه حفر میشود تا با الیهها

تند پس از حفر مادرچاه ،محک مظهر قنات درتنار بااد و

وصک میتند

در پاییند س تعیین میشود؛ بهاین ترتیاب ،ابتادا و انتهاا

یکاای از مسااائک مهاا در حفاار ،نالهاادار و الیروباای
قناتها ،وجود نیرو انسانی ماهر ا س و مقنیان در جواماآ

قنات ،یعنی مادرچاه و مظهر و مسیر

رو تایی با خودیار یکدیالر به الیروبای تاورههاا قناات

زمین مشخص میشود
میله چاهها در را تا مسیر مشخص و در فواصک معین،

میپردازند[]3
پاایش از حفاار قنااات ،نخسااس بایااد از وجااود

بهمنظور هوادهی و انتقا خاک و گک و ال از توره ،بررو

هااا

زمین حفر میشوند ا تادتار مقنی باه شایوة را اتیدیادن،

زیرزمینی گاهی یافس مقنیان باتجربه از راه شناخس منطقاه،
مثخً قرار گرفتن الیهها

امتداد توره را بهدقس تعیین میتند نخسس تختاه ریسامانی

دار در عمک ت  ،درنظار گارفتن

را در دهانة یکی از میله چاهها قرار مایدهاد و دو ریسامان

برخی نشانهها بر طح زمین ،نظیر رنگ تاوههاا ،انگهاا،

شاقو دار را از میان دو اوراخ موجاود در تختاه ریسامان

خاک و پوشش گیاهی ،چون خارشتر ،گ و نی ،و نی محاک
یخ ها فصلی ،از وجود
خشک و ت
برر اایهااا

عبور میدهناد ،و دو شااقو را وارد میلاه مایتنناد اپس

هاا زیرزمینای در منااطک

اطمینان حاصک میتنند (
یا

چو

یاابی پاس از

ااطحاألرضاای ،شااناخس عمااک

الیهها زمین ،متخصصان
وجود

بررو زمین و زیر

باریکی را بهصاورت قاائ در اباة دهاناة میلاة دوم و

چسبیده به دیوارة میله قرار میدهند و ریسمانی را بهصورت

و جاانس

شاقوای در تنار دهانة میلة نخسس درد س میگیرناد مقنای

محلی از محاک بازدیاد و

با تطبیک تخته ریسمان ،چو

را تأیید میتنند امروزه این تاار باا د اتالاههاا

باریاک و ریسامان باا امتاداد

عمومی قنات و عمک را تیدیدن ،اطمیناان ماییاباد تاه دو

جدید انجام میگیرد پس برا حفر قنات باید مراحک زیار

شاقو درون میله چاه در را تا مسیر قناات هساتند غاابااً

طی شود

پس از چند متر حفاار در تاوره ،باهمنظاور جلاوگیر از

نخستین مرحلة حفار قناات ،گماناهزنای ا اس در ایان

انحراف ،از نور چراغ ا تفاده میتنند[]7

مرحله یک یا ه چاه زمایشی به فاصلههاا  700ااای 600
متر حفر میتنند تا محک منا ب برا احدا

درنهایس ،اگر مسیر

بهدر تی طی شود و مادرچااه و

مظهر در محک منا بی قرار گرفته باشند،

قنات شنا ایی

از مظهر خاارج

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

میشاود و در اختیاار تشااورزان و بیااران قارار مایگیارد

را می زمایند و طراحی مسیر تاوره غااز

الیروبی و ر و زدایی ااالنه ،موجاب نالهادار و اداماة

یکدیالر ،عمک

حیات قنات میشود

میشود
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قنات

چکش برا حفر قنات؛ چرخ چاه ،طنا

اج ا اصلی ازندة قنات عبارتاند از:

جنس پنبها یا اایاف درخس خرما بود ،داو و قرقارة چاوبی

مادرچاه :نخستین و عمیکترین چاه از مجموع میله چاههاا
یک قنات ا س تاه باه افرههاا

چارخ چااه تاه از

برا حمک گک و ال ؛ تراز و شاقو بهمنظور اندازهگیر ؛ و

زیرزمینای برخاورد

چراغ تاربیس برا روشنایی ا تفاده میتردند

میتند

یکی از و ایک جدید برا حفر قناتها تمپر ور ا اس

میله چاهها :به زنجیرها از چاهها عماود واقاآ در حاد

در این د تالاه از متة حفار برا حفر میلاههاا و تاورههاا

فاصک مادرچاه و مظهر قنات گفته میشود

ا تفاده میشود همچنین تمپر ور باهدایاک داشاتن د اتالاه

کوره :مجرایی زیرزمینی از مظهر تا مادرچاه ا س ته از زیار

مکندة هوا ،مشکک تمبود اتساینن را بارا مقنیاان برطارف

زمین میله چاهها را به یکدیالر متصک میتند باه ایان مجارا

ترده ا اس تراتتاور و ااکتروموتاور نیا بارا باه حرتاس

راهرو و گاار نی گفته میشود توره از دو بخش ترهتاار و

در وردن قرقره و باال وردن خاک از تورهها بهتاار مایرود

خشکهتار تشکیک یافته ا س تارهتاار یاا بالاان ،بخشای از
تورة قنات بهصورت یک حوضچة پار
ا س و از ایس

مقنیان در ا ها اخیر با اب ارها جدید شنا شدهاناد و از

دائمای زیرزمینای

نها برا حفر قنات ا تفاده میتنناد ازجملاه ،قطابنماا

یا همان محک برخاورد تاوره باا اطح

مدرج را بارا ترازتشای و چاراغهاا ااکتریکای را بارا

ایستابی ،قدر پایین تر ا س و از مس باال تا مادرچاه ادامه
مییابد؛ درنتیجاه وییفاة تاأمین

روشنایی داخک توره بهتار میبرند

قناات را برعهاده دارد

با یهور و گسترش چاهها عمیک ،نیمهعمیک و احادا

خشکهتار یا خشکون ،مجرا پایینی توره ا س تاه در حاد
فاصک میان مظهر و ایس

دها ،بهوینه در دههها اخیر،

قارار دارد و وییفاة ن ،انتقاا

یافته ا س اف ونبر این ،عوامک متعادد دیالار چاون عادم

به مظهر قنات ا س

الیروبی بهموقآ توره و مظهر قناات ،باروز خشکسااایهاا

شیب کوره :با توجه به وضعیس پسس و بلند محاک و عماک
طح ایستابی ،چنان محا به میشود ته

بسیار از قنات تااهش

پیدرپی ،یک ،زا اه و حرتات زماین ،باه قنااتهاا

ایب

در طو مجارا،

ر انده ا س یکی دیالر از این علسها مها  ،نفاوذ ریشاة

از شیب ،رعس تافی و درواقآ دبی ماورد نظار ،برخاوردار

عمیک گیاهان بهوینه درختان در داخک مجرا قنات ا س ته

به طح

 ،تخریب دیوارة مجرا و ری ش بیشتر خااک

باشد وییفة توره،

گیر از بخوان و انتقا

باعث جذ

زمین ا س[]7

و نگ به داخک قنات میشود

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

برخی راهکارها نظیر حفر پیشکار یا همان بخش انتهایی

از مجرا زیرزمینی قنات بر اطح زماین

یاهر میشود ته باید در د ترس باشد و

تااوره پااس از مادرچاااه ،الیروباای بااهموقااآ و اف ا ودن

به رامای در ن

رودخانه به قنات در مکانهایی ته قنات در ن دیکی رودخانه

جریان یابد

واقآ شده ا س ،در اف ایش

هرنج :مجرا روباز ا س ته
تقسی

 ،برا

را از مظهر قنات تا محک

دهی قناتهاا حاائ اهمیاس

ا س

بیار زمینها تشاورز هدایس میتند

حفر قناتها م ایا فراوانی دارد؛ ازجمله مایتاوان ایان

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

 ،عادم نیااز

موارد را برشمرد :تبخیر اندک ،تاهش اتخف

میشوند :در گذشاته ،بارا حفار ،احادا  ،حماک و اایک،

به مصرف انرژ ااکتریکی و پمپاژ

اندازهگیر و روشنایی از و ایلی مانند بیک ،بیلچه ،تلناگ و

بودن ا تخراج و بهرهباردار از
3

در قناات ،تادریجی
و افاس نکاردن شادید

قنات

طح

ها زیرزمینی

اا

دهای قنااتهاا در طاو

نسبتاً منظ ا س؛ بنابراین قنات ها منبآ پایادار و دائمای
بهشمار می یند و حفار قنااتهاا از جنباة اقتصااد صارفة
بیشتر دارد ،اما برخی معایب قنات را میتوان از ایان قارار
برشمرد :بهره باردار قناات از

هاا تا عماک بخاوان،

جریان مداوم قنات نسبسباه نیااز رو اتاییان در فصاکهاا
مختلف و عدم

ر انی به زمینها باالد س قنات

كتابشناسي

 9مااکی ،احمد و خور ند

قایی ،احمد ( 9713قنات در ایران :مطااعة
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عضو هیات علمي پژوهشگاه میراث فرهنگي
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