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 چكیده
 

باشد و از طرفی در مناطق خشک ایران یكی از کشورهایی است که از لحاظ منابع آبی دچار مشكل می

ونیمه خشک کشور، میزان تبخیر و تعرق باال است. جمع آوری منابع آبی با ارزش در سدها، مقداری 

کند، از طرفی در این مناطق دانش بومی باارزشی در زمینه ارج میزیادی از این منابع را از دسترس خ

ها وجود دارد که با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده است. در مناطق خشک برای احداث قنات

نگری داشتند پارچگی و جامعههای حوزه آبخیز تا خروجی آن، رویكرد یکمدیریت منابع آب از سرشاخه

ها از منابع آب سطحی هم استفاده ورنا و کهنه عالوه بر افزایش آبدهی قناتو با احداث دو سیستم ز

ها عالوه بر احیای گرفت. در حال حاضر با هدایت منابع آب سطحی به داخل زورنا و کهنهبهینه انجام می

های آبخیزداری کاسته خواهد شد و همچنین انجام گرفته در راستای فعالیتهای ها از هزینهقنات

 دمان ذخیره منابع آبی افزایش خواهد داشت.ران
 استان یزد  دانش بومی، قنات، احیاء، منابع آب، بحران کم آبی،ها:کلید واژه

 

Restoration of the Qanat in the conservation area and use of native 

knowledge 

 
Abstract 
 
Iran is one of the countries with the most problems in terms of water resources and in the arid 

and semi-arid regions of the country there is high evapotranspiration rate. The accumulation of 

valuable water resources in the dams drains a large amount of these resources, while in these 

areas there is valuable native knowledge of qanat that has been neglected over time. In arid 

areas for water resources management from the watershed to its outlet, they had an integrated 

approach and community-based approach and optimum utilization of surface water resources 

in addition to increasing the qanat discharge system. Got it. By directing surface water 

resources into Zorna and Kohne, in addition to the restoration of qanat, the cost of watershed 

management activities will be reduced and water resources storage efficiency will increase. 

Keywords : Indigenous knowledge, Qanat, restoration, water resources, water deficit 

crisis, Yazd province  
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 مقدمه
 

های های قناتشود که برای تأمین آب شرب و کشاورزی، رشتههای خشک کشور محسوب مییزد از استان

 های آن احداث شده است. ها و کوهپایهطوالنی و پرشماری در دشت

قنات از نظر فیزیكی و مادی یک کانال زیرزمینی سرآشیب که آب را از مناطق باالدست و از زیرزمین به سطح 

ی فرهنگی و تاریخی پیچیده است. قنات همانند قهکند. قنات دارای سابطراز با مزارع کشاورزی هدایت میهم 

مند از آن نوعی های بهرهی آن با انسانیک موجود زنده است، موجودی که نیاز به توجه و تغذیه دارد و رابطه

مرا نگهدار تا من هم تو را نگهدارم. اگر به گویند: بده بستان سنتی است. به قول برخی از روستاییان قنات می

ای شامل چندین رود. قنات مجموعهشود و از بین میقنات رسیدگی نشود و البرویی نشود، قنات ضعیف می

دار هستند که های دارای سطوح شیبقناتکند. هم وصل میها را بهچاه و یک نونل زیرزمینی است که این چاه

کنند. جریان آب بدون استفاده های باالتر هدایت میهای زیرزمینی را به زمینر الیهبا طی مسیر، آب موجود د

شود و به عبارت دیگر، قنات یک کانال از هیچ نوع انرژی به صورت طبیعی از زیرزمین به بیرون هدایت می

ای ردار از گونهقنات برخو (.1731کند)  سمسارزاده، زیرزمینی است که آب را از زیرزمین به سطح هدایت می

( و تمامی ابعاد و 1731های طوالنی بوده است) حائری، نظام مهندسی دیرپا و تكوین یافته در طی سده

شده است. نقش و کارکرد آن با ای را شامل میشناسی، هیدرولیک و سازههای فنی نظیر معماری، زمینرشته

با توجه به  در طول تاریخ برکسی پوشیده نیست.ی حیاتی، توجه به وابستگی حیات مادی بشر با این ماده

ها صورت گرفته است. زارع و الفتی در سال های مختلف بر روی قناتاهمیت قنات، مطالعات متعددی در زمینه

اند، نتایج این پژوهش نشان داد که عدم توجه کافی و ها، از دیدگاه اکولوژیک پرداختهبه بررسی قنات  1733

ر امر توسعه به عمل های همچون قنات استفاده الزم دات مورد نیاز موجب شده از پدیدهعدم تخصیص اعتبار

به بررسی نگرشی بر قنات با محوریت آموزشی و احیاء فناوری بومی،  1731زایی در سال نیامده است. ابی

نگ با هدف بسط دانش و فناوری قنات و نگرشی نو بر آن و با گسترش فره فرهنگ و معماری ایرانی

برداری پایدار از این دستاورد عظیم بشری پرداخته است. فداکار داورانی ... گردشگری، چگونگی احیاء و بهره

میزان ی اجتماعی پرداخته است، نتایج این تحقیق نشان داد که ای به موضوع قنات و سرمایهدر مطالعه

ی ی اجتماعی در روستاهای دارای قنات بیشتر از دیگر روستاها است و از طرفی میزان سرمایهسرمایه

ی روابط اجتماعی اجتماعی مالكان قنات بیشتر از غیرمالكان است در واقع اهمیت و نقش حضور در شبكه

 ی اجتماعی افرار به خوبی مشاهده شد.قنات را در افزایش سرمایه

دانش بومی و محلی در راستای احداث قنات و استحصال آب باران جهت تغذیه این پژوهش شناخت هدف از 

 قنوات است.
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 هامواد و روش

 

 منطقه مورد مطالعه

دشت یزد اردکان با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی و شهرستان مهریز واقع در  در تحقیق حاضر، محدوده 

حوزه آبخیز دشت به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. ای سیاسی و منطقههای اجتماعی، وجود سیاست

درصد از مساحت استان یزد را به خود  21کیلومتر مربع نزدیک به  11311اردکان با مساحتی حدود -یزد

 رشته قنات دارد که از دیرباز این قنوات منبع اصلی برداشت منابع 711شهرستان مهریز اختصاص داده است. 

 آبی بوده است. 

 

ای و همچنین مصاحبه حضوری با تعدادی از افراد جامعه محلی که نامه،پرسشدر این تحقیق به روش میدانی 

 اند انجام گرفت.در زمینه قنات آگاهی و تخصص الزم را داشته
 

   

  نتایج و بحث
 

های موجود در زمین را از ن، آبای هیدرولیكی است که با استفاده از شیب و نیروی جاذبه زمیقنات سازه

ها با بومی خود برای تغذیه قنات کند. در گذشته با توجه به دانشها هدایت میمناطق شیبدار به سوی دشت

 کردند،احداث میو زورنا  ها، کهنه یا پوکه استفاده از استحصال آب باران، در کنار قنات

های که آبدهی کمتر دارند تا قناتشده داخل آن هدایت  است که آب راهرومانندی کانالدر واقع کهنه یک  

 .رود و ارتفاع ورودی و خروجی آن یكسان است، کهنه بر روی شیب زمین پیش میدنتغذیه شو

 
 ای از کانال کهنه در شهرستان مهریزنمونه -1شكل 

 



 

 

4 

ها هم همانند اشت. کهنهمتر هم ادامه خواهد د 111طول کانال بستگی به شرایط خاکشناسی منطقه دارد و تا 

کهنه این است که آب را به  عملكردها نیاز به رسیدگی دارند و بهترین زمین برای بررسی روند صحیح قنات

علت عدم عبور آب مورد بررسی قرار گیرد و افراد محلی در ، اگر آب به خروجی نرسید دادهداخلش هدایت 

 محلی برای زندگی خزندگانی مانند مار و موش است. کنند چونزمان عدم وجود آب به کهنه مراجعه نمی

ها هدایت شده و در طول مسیر های سطحی از طریق زورناها به قناتباشد، آبزورنا به معنی تخلیه می

های آن  پذیر بوده است زورنا ایجاد شده است و دیوارهها که احداث چاه امكانرودخانه، قسمت فوقانی قنات

 ت.چین اسبه صورت سنگ
 

   
 

  نتیجه گیری

به دنبال راهی نگری در جوامع گذشته وجود داشته است. آنان با دانش بومی خود پارچه و جامعهمدیریت یک

برای استحصال باران و منابع آب سطحی بوده است و در یک حوزه آبخیز به مناطقی که آب قابل دسترس 

کهنه تو سیستم مدیرتی در احداث قنات است. امروزه  گرفت. زورنا واند مورد توجه قرار میکمتری داشته

اهمیت این دو به فراموشی سپرده شده است و در مناطق خشک و نیمه خشک با احداث سدهای خاکی، منابع 

ها به دور باشد، اند که آب باید از چشمشود. گذشتگان بر این باور بودهمیآبی را در دسترس تبخیر قرار داده

کردند. باتوجه ه اهمیت آب و تبخیرپی برده بودند و منابع آب سطحی را به زیر زمین هدایت میدر واقع آنان ب

  .نیاز به توجه و احیای دوباره دارد در این دانش بومی ،منابع آب به شرایط بحرانی
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