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  چکیده
 اسـت ی نیرزمیز) يها کوره(از چند میله و یک کوره  يا مجموعهکه  هستهاي استحصال آب  ترین شیوه قنات یکی از قدیمی

کمک نیروي ثقل و بدون کـاربرد هـیچ نـوع     را بهآبدار زمین  يها هیالزمین، آب موجود در  که با شیبی کمتر از شیب سطح
 ینیرزمیزنوعی زهکش  توان یمرا  قنات ،گرید عبارت ؛ بهرساند یم سطح زمینو به  کند یم يآور جمعبا جریان طبیعی  انرژي

در  .رسـد  یمـ و به مصـرف آبیـاري یـا شـرب      شود یماین زهکش به سطح زمین آورده  توسط شده يآور جمعدانست که آب 
ـ  کـم و یـا دچـار    شده خشکي طوالنی ها یسال خشکها به دلیل  خیر بسیاري از قناتهاي ا سال در ایـن میـان   . انـد   ی شـده آب

هـاي   از طرفی وجـود سـیالب  . استهایی براي نجات قنوات صورت گرفته که بیشتر معطوف به مرمت و الیروبی قنوات  تالش
که از دید متولیـان مغفـول    است خشک مهیناطق خشک و هاي من نیز یکی از تهدیدهاي جدي براي قنات  مخرب و فرسایش

و ضمن شناسایی مشـکالت، راهکارهـایی    قرارگرفتهی موردبررسموردي قنات کالته ایور  صورت بهدر این مطالعه . مانده است
ت هاي مجاور قنات که سبب زهکش شـدن جریـان از قنـا    تثبیت بستر مسیل. است شنهادشدهیپبراي مقابله با این مشکالت 

بـراي کنتـرل فرسـایش آبکنـدي      دسـت  نییپـا به سمت مسیل شده و انحراف سیالب و انتقال ایمن آن از محدوده قنوات به 
  .راهکارهایی است که پیشنهاد گردیده است ازجمله
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  :مقدمه
مردم غذاي خود  تنها نهباعث شده که  ،بارندگی ساالنه دارند متر یلیم 150تا  250در نقاطی که فقط  ها قناتدر ایران وجود 

تمام  ،تا قبل از ساختن سد کرج. روغنی براي صادرات نیز تولید کنند يها دانه خشک و يها وهیمرا تهیه کنند، بلکه پنبه، 
در حال  .شد یم نیتأم ،بود شده تهساخالبرز  يها کوهکه در دامنه  ییها قناتدو میلیون نفر مردم تهران از  ازیموردنآب 

وجود دارد که پراکنش  مترمکعبمیلیارد  9رشته قنات با میزان آبدهی سالیانه حدود  28000حاضر در سطح کشور حدود 
  .اصفهان، سمنان، آذربایجان شرقی و استان مرکزي است یزد، عمدتاً در مناطق خراسان، فارس، کرمان، ها آن

م در شمال غربی ایران در مرکز ترکیه فعلی توسط معدنچیان براي .ق 800قنات در حدود  )1371(گوبلو طبق نظر هانري 
 در .کشاورزان واقع شد و به سراسر فالت ایران گسترش یافت مورداستفاده کم کم فناین . استخراج آب معادن حفر گردید

 يها یلشکرکشم توسط .ق 500 حدود .قل شدعربستان منت رهیجز شبهم توسط ایرانیان به عمان و مسقط و .ق 525حدود 
میالدي  750با گسترش اسالم، شمال آفریقا با قنات آشنا شد و قنات یافوگا در حدود . ایرانیان این فن در مصر رواج یافت

د حفر قنات را در مکزیک آغاز کردن ها ییایاسپان 1520در سال . توسط مسلمین در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر گردید
گسترش قنات در شرق نیز . شهر پیکا در شیلی صاحب قنات گردید 1540در سال . برده شد آنجلس لسبه  فناین  ازآنجاو 

 .قدمت طوالنی دارد
هاي  از سازه را قنات) 1379(بهنیا . است شده انجامتحقیقات زیادي در خصوص معرفی قنات، اجزاء آن و عملکرد قنات 

هزار قنات دایر  32از . است شده دهیدکه براي اولین بار در ارمنستان کنونی  داند یمال قدمت ایرانی با بیش از سه هزار س
. ها مستقر هستند هاي کرمان و یزد و دیگر استان هاي خراسان قرار دارد و بقیه به ترتیب در استان در استان ها آنبیشتر 

سمسار یزدي و   .است شده گزارشقنات فعال  6در گیالن با  ها آناستان کشور قنات وجود دارد و کمترین  30در  باًیتقر
ي بردار بهرهتجربیات خبرگان قنات در خصوص انتخاب محل حفر قنات، مهندسی حفر قنات، نگهداري و ) 1389(همکاران 

  .اند کردهي مستندساز، مالکیت و مسائل حقوقی قنات را ابزار کارقنات، 
 راهکارهاي را در شهرستان قروه مطالعه کرده و براي بهبود آن قنات از يبردار رهبه مشکالت) 1392( آباد حسنکشاورزي 

  .ارائه کرده است
Salih )2006 ( یگانه راه مدیریت منابع آب در مناطق خشک معرفی کرده و به اثرات زلزله بم روي قنوات  عنوان بهقنات را

ابداع  عنوان به قنات يها یژگیوبه ) Gharari )2010و  Alemohammad .قرار داده است یموردبررسمنطقه را 
 ها قنات، وضعیت پایداري )2011(و همکاران  Salehi Moteahed .اند پرداخته پیشینیان براي مدیریت منابع آب در ایران

  .اند دادهقرار  یموردبررسرا در غرب مشهد 

  :ها مواد و روش

  موردمطالعهمنطقه 
 3قنات به طول . است شده انجام 433645و  UTM 4090600بر روي قنات کالته ایور در مختصات جغرافیایی این تحقیق 

 لیتر بر ثانیه 30متر و آبدهی آن حدود  37عمق مادر چاه . استمیله چاه  67کیلومتر از شرق به غرب امتداد دارد و داراي 
. شود کشت می چغندر و اسفناج ،پنبه، جو ،گندممحصوالت  آیش سه درکه  است هکتار 200 حدود کشت ریز سطح. است

 يگلوها –طوقه چینی سنگی  –گلو سیمانی : نوع مصالح داخل نقب دارد و قدمت قنات سال صد هفتبیش از  این قنات
قنات رسی به همراه  يدر انتها متر 1000به طول  :نقب یشناس نیزمساختار  چوبی يگلوهاگلوهاي چوبی که  –سفالی 



 

. استدر مقابل ریزش مقاوم  اًتکه نسب است یسنگ ماسه ماندهیمتر باق 2000و  است ریپذ بیآسبوده و بسیار  يباد ماسه
  .است شده دادهنشان  2دورنمایی از مزارع قنات کالته ایور در شکل  و 1در شکل  موردمطالعهمحدوده 

  

  
اي بر روي تصاویر ماهواره موردمطالعهمحدوده  - 1شکل   

  

  
دورنماي مزارع قنات کالته ایور - 2شکل   

 



 

  براي افزایش کارایی قنات شده انجامبررسی اقدامات 
 مرمت و تعویض و قنات به الیروبی توان یمبراي افزایش کارایی قنات اقدامات مختلفی صورت گرفته است که از آن جمله 

 اصلی انهار از بخشی و پوشش ها آن ریزش از جلوگیري منظور به ها چاه میله بازسازي و ، مرمتدهید بیآس يها نقب و گلوها
ي قنات صورت گرفته ها چاه لهیماي از کار مرمت و بازسازي که روي  نمونه .کیلومتر اشاره کرد 5/1 حدود طول به قنات

  .آمده است 3است در شکل 
  

  
هاي قنات کار مرمت و بازسازي میله چاهاي از  نمونه - 3شکل   

  بررسی مشکالت و تهدیدها
  .میدانی و مذاکره با صاحبان قنات صورت گرفت صورت بهها  در خصوص مشکالت و تهدیدهاي موجود براي قنات بررسی

  نتایج
وجود دارد که  موردمطالعهکه سه تهدید جدید به شرح زیر براي قنات در محدوده  دهد یمهاي صورت گرفته نشان  بررسی

  :سازد یمی نشود، موجودیت قنات را با مشکل مواجه شیاند چارهاگر براي آن 
 رودخانه داخل به قنات جریان شدن زهکش سبب و دارد قرار قنات مجاورت در که ایور فصلی رودخانه بستر افتادن پایین - 1

 .است افتهی کاهشمحسوسی  طور بهآن آبدهی قنات  جهیدرنتکه  شود یم
نمونه آن اتفاق افتاده و باعث شده که در فصل تابستان و  1365و  1355هاي  که در سال ها چاه لهیمورود سیالب به داخل  - 2

 .نیاز محصوالت به آب، براي چند ماه خروج آب از قنات براي چند ماه متوقف شود
 به همراه را قنات جریان قطع امکان پیشروي صورت در و دارد قرار قنات يها چاه میله دست نییپا در که آبکندي فرسایش - 3

 .دارد
 6هاي  ، فرسایش آبکندي در شکل5، فرسایش کناري در شکل 4هایی از زهکش شدن قنات توسط رودخانه در شکل  نمونه

  .ارائه گردیده است 8اي در شکل  و فرسایش آبکندي بر روي تصاویر ماهواره 7و 



 

  
رودخانه و زهکش شدن جریان قنات به داخل رودخانهپایین افتادن تراز بستر  - 4شکل   

  

 
پایین افتادن تراز بستر رودخانهفرسایش و  - 5شکل   

  

هاي قنات اي از فرسایش آبکندي در محدوده میله چاه نمونه -6شکل   



 

 

 
هاي قنات اي از فرسایش آبکندي و نزدیک شدن به میله چاه نمونه - 7شکل   

 

 
اي هاي قنات بر روي تصاویر ماهواره کندي در نزدیکی میله چاهفرسایش آب نمایی از - 8شکل   

 ها حل راه
 بستر افتادن پایینکنترل 

 تثبیتکنترل فرسایش بستر و جلوگیري از زهکش شدن آب قنات به داخل رودخانه، در چند نقطه از رودخانه باید  منظور به
  .است شده دادهنشان  9هاي مناسب براي تثبیت بستر در شکل  صورت گیرد که به در موقعیت بستر

  



 

 
هاي تثبیت بستر هاي مناسب براي احداث سازه موقعیت - 9شکل   

  ها چاه میله دست نییپا آبکندي فرسایش
 باالدست از آب انحرافدر گزینه اول . است شنهادشدهیپ حل راهدو  ها چاه لهیم دست نییپابراي کنترل فرسایش آبکندي در 

اي از اقدامات   نمونه. است قرارگرفته مدنظر شده کنترل صورت به دست نییپا به مشخص نقاط از آن انتقال و ها چاه میله
 محدوده به ها چاه میله انتقال و نقب مسیر تغییر دوم گزینهدر . است شده دادهنشان  10ي در این گزینه در شکل شنهادیپ

بررسی . است شده دادهنشان  11مسیر پیشنهادي در این گزینه نیز در شکل . است ریزش و فرسایش مقابل در مقاوم
  .دهد که گزینه اول هزینه کمتري دارد ها نشان می هزینه

  

 
دهش کنترل صورت به دست نییپاو انتقال آن از نقاط مشخص به  ها چاه لهیانحراف آب از باالدست م -10شکل   



 

 
زشیو ر شیها به محدوده مقاوم در مقابل فرسا چاه لهیو انتقال م قنات ریمس رییتغ -11شکل   
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