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و سرمايه فرهنگي بوميان در استحصال آب در راستاي توسعه پايدار  دانش بومي، قنات
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 چكيده
 راهكارهايازيكي عنوانبهها رواناب مستقيم استحصالو آوري جمع براي باران آبگير سطوح هاي سامانه انواع امروزه
و ترين قديميازيكيقنات.آيدمي حساببه مختلف مقاصد رايب دسترس قابل هايآباز بهره برداريوآب تامين
ازكه است كشور خشك نيمهو خشك مراتع آبي نيازاز مهمي تأمين بخش برايآب استحصال هاي سامانه ترين مهم

و انباشت. نمايد ايفارا مهمي تواند نقشمي نيز حاضر حالدرو است گرفته قرار استفاده مورد دور هاي گذشته دانش
تجربه بوميان جزيي از سرمايه فرهنگي انسان بوده كه در اثر ارتباط متقابل او با محيط زيست اطرافش توليد شده 

با بخش مهمي از اين روش. است و دانشي است كه مردم محلي پس از چند هزار سال در سازگاري و فنون، تجربه ها
و شناخت سرزمين زيستگاهي خود به دست آورده هر كشور به نوع خود سهمي در اين دانش بومي دارد،. اند محيط

در.ولي در اين بين، كاريز يا قنات ايراني از جايگاه خاصي برخوردار است اين تحقيق به تحليل سرمايه فرهنگي
و نيمه خشك ايران با تاكيد بر سازه سنتي قنانت پرداخته است در دستيابي به توسعه.استحصال اب در مناطق خشك

و دانش بومي امري ضروري است و حمايت از فرهنگ اكولوژيك و حفاظت . پايدار حراست

 استحصال آب، توسعه پايدار، دانش بومي، سرمايه فرهنگي، قنات:كلمات كليدي

 مقدمه

 نقشي ايراندر ويژههب جهاندر شهرها، ساختو بشري هاي تمدن پيدايشدر عنصرحيات ترين مهم عنوانبه آب
.است بودهآب وجودبه وابسته هرچيزاز بيش ها، آباديو شهرها رونقو بقاءو اجتماعي حيات. است اسي داشتهاس

 فراهم كشور روستاييو شهريآب تاميندررا زيادي مشكالتآب رويهبي مصرف كناردر جمعيت افزون روز افزايش
از استفاده زمينهدر تحقيق ضرورت لذا باشد،مي كشاورزي بخشبه مربوطآب مصرف كه عمده است ازآنجا نموده

كه روش هاييازيكي.است ضروري بسيارآب مصرفدر جويي روشهاي صرفه نيزو بارانآب جمع آوري روش هاي
 استحصال باشد، رودخانهآبياو قناتو نظير چاه معمولآب منابعبه اتكاء كاهش باعث تواندمي مستقيم غير بطور

 باران،كه آنجا مي باشداز بارش محلدر بارانآباز بهره برداريو جمع آوريآناز منظوركه است بارانآب مستقيم
قرار استفاده مورد صحيح مديريت اعمالبا بتواندچه چنان دارد، وجود كشور نقاط همهدر تقريبا كم، مقداربه هرچند
با وجود.شود واقعيدمف موجود، كمبودهاياز بخشي جبران جهت ميتواند گيرد، در متنوع معماري قنات هاي قديمي
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 سازه.باشدمي گذشتهدر مختلف مصارف جهت بارانآب استحصالبه توجه ميزان گوياي خشك كشور نقاط اكثر
).1385جواهري(استآب مهندسي دانشبر احاطهو آنها نگري ژرف نشانگر پيشينيان آبي هاي

 ايران كويري شهرهاياز بسياري ميان ايندر. است نيامده بدست يكسانجاههمو هميشه آب در گذر تاريخ
و ارزشمند بسيار اما ساده، ظاهربهاي سازه مديون خويش، ديرينةو دراز تاريخ طولدررا مدنيت خودو موجوديت

اي حماسه است، اسهحميك قنات حفر پاريزي، باستاني گفتةبه قناتجز نيست چيزي آن سازه. هستند بومي كامالً
 تكوينو ديرپا مهندسي نظاماي گونهاز برخوردار قنات.حياتبا مماتو زندگيبا كردن مرگ جايگزين براي بزرگ
 شناسي، زمين معماري، نظير فني هاي رشتهو ابعاد تمامي). 1386حائري(است بوده طوالني هاي سدهطيدر يافته
آنو نقش. استدهشمي شاملرا...و سازه كي،يهيدرول  مادة اينبا بشر مادي حيات وابستگيبه توجهبا كاركرد
از مهمي هاي بخش تمدنو فرهنگباكه در واقع قنات تكنيكي است.نيست پوشيده بركسي تاريخ طولدر حياتي،
با متأسفانهولي.شودمي قلمداد فرهنگي كشور هويتاز نمادي عنوانبه امروزو شده آميختهما كشورو جهان
 گسيختههماز سنتي هاي مديريت نظاماز بسياري الزم، هاي سازي فرهنگوها آموزش عدم بدليل زمان، گذشت
و مستثني ميان ايندر نيز قنات مسألة.اند داده مدرن هاي نظامبهرا خود جايو شده و آموزش ضعف سبببه نبوده

 سوال باال به مطالب توجهبا. است شده گذشته مديريتي هايوهشي فروپاشي دچار تدريجبه بهينه، سازي فرهنگ
يك ضروري جامع، جوابيبه دستيابي براي آيا است؟ رسيدهسربه قنات عمر آياكه است اين اساسي  پژوهش نيست
آ آيا شود؟ ديده تدارك شده، رنگكم ايران فرهنگو اقتصاد اجتماع،در قنات تأثير آن،دركه جانبه همه نوقت

مسألةبه توجه ضرورت آيا بپردازيم؟ آموزشيو علمي ديدگاهاز قنات موضوعبهتر دلسوزانهونو نگرشيباكه نرسيده
با.شود نمي احساس كشوردر تاريخي تكرارناپذير هاي ميراث تداومو بقا حفظ، فرهنگ، ارتقاءو پژوهشو آموزش

ف ي سنتي در دل و بوم به عنوان اولين روش استحصال آب توجه به اهميت پر رنگ اين سازه رهنگ اجتماعي اي مرز
و هر چه بيشتر در ارتباط با اين سرمايه  و كويري ايران بايستي ارزشمند نهاده شود در ايران به خصوص مناطق كم آب

و جهانيان قرار دا و فرهنگ غني را در اختيار عموم مردم و دانش بومي اين سرمايه .دي اجتماعي بحث كرد

 جهانو ايراندر قنات گيريشكلبر اجمالي نگرشيو تحليل
 واژه شناسي قنات

جمعو نيزه معنيبه لغتدر عربي،اي واژه قنات. است شده معرفي چنين قنات واژة اسالمي، بزرگ المعارف دايره در
آكدي زباندر كلمه اين.است رفته كاربه كاريز معادلوآب مجرايو كانال معنيبه بعداًكه قنيو قنيات قنوات، آن
 كاناليس التين كلمةكه شودمي ديده كانا صورتبه التيندرو قانوو قنا صورتبه عبريدر قانو،شكلبه آشوريو

 معادل.است رفته بكار كهس شكلبه پهلوي زباندر.است شده مشتقآناز كانالو لوله مفهومو مانندني به معناي
).1367سعيدي(است كهريزوزكاري فارسي آن

 قنات مظهركهاي گونهبه است، آمده قنات معنيبه نيز"فرهنگ"ها نامه لغتدركه است اين توجه جالب نكتة
و عظمتو شكوه معنايبه"فر"."هنگ"و"فر" شده تشكيلجزدواز فرهنگ واژة.اند گفته"فرهنگ دهن"را

...و بيرون پيش، معنيبه است پيشوندكه درخشندگي  سنگيني، كشيدن، معنيبه تنگا، اوستايي ريشةاز"هنگ"
...و وقار .باشدمي باالكشيدن معنايبههم رويبر فرهنگ واژة.

و كشيدن بيرونرا فردي ويژةو دروني استعدادهايو نهفته نيروهايوها دانستني ملتي، افراد وجود ژرفاياز يعني
.آشكار ساختن است
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آ و علت شكل گيري قناتاهميت ب در ايران
در خصوصبهآببه خاص توجه.ميرفت شماربه پاكيو روشناييم آور پيا جاودانگي، مايةآب باستان، ايران در

را خود حياتو وجودكه نحويبه گرديده، آنها اعتقاداتوها افسانهدرآن حضور باعث كهن، بزرگ دنياي هاي تمدن
آبخداييا رودها مديون و اساطيردرآن بازشناسيو دارد جسميو روحي پااليشدركه نقشيوآب.دانستندمي ان
 خودبه دور هاي گذشتهاز انسان ذهندررا وااليي جايگاه تطهير، نمادو وزايندگي زايش نماد عنوانبهآنبه نگاه

 طوريكهبه بوده، زميندلدر اوشك هاي انگيزهاز يكيآب تقدس همچنين). 1382كاوانديش(است داده اختصاص
بهآب بخشي نويد برايو آمدمي شماربه ايرانيان نزد طبيعي عناصر مقدسازيكي عنوانبهآببه اتكابا قنات
 تمدن دوامو پايداريبهكه آنچه:گفت توانمي ديگر عبارتيبه.دارد خاصي آيينو حريمو است شده داير جامعه
 آبي). 1379باقري(است داشتهآب تقدس مذهبيو وسمبوليكاي اسطوره هاي صورتدر يشهر نموده، كمك كاريزي

آناز كننده استفاده جوامعدر قنات وسيلةبه خود انتقال در پيرامونرا هويتي يافت،مي انتقال قنات وسيلةبه كه
 بطندررا كاريزي تمدن خردهمدوا تاريخي، تداوميدر شناسي ايراني هستياز برخاسته هويت اين. دادمي شكل
.است شده سبب ايراني بزرگ تمدن

و تمدن بشري برپايه اهميت آب براي ايجاد تمدن  نقش قنات در ايجاد فرهنگ
در همگي باستاني هاي تمدنو بوده كهن هاي تمدن گذار پايه احوال، تمامدرآب منابع بشري، تاريخدر ترديد بدون

).1382لحميان،(اند آمده وجودبه...و نيل فرات، دجله، چون بزرگي اطراف رودهاي
 اقوام جهانيان،.اند زيستهمااز پيشكه است هايي نسل برجا نهادة هاي يادگيريوها دانش حاصل ايراني، تمدن
مي اصيلو فرهنگي تمدن تكوين براي عملي مختلف هاي زمينهدر تأثيرگذار هاي دانشوها آموزه صاحبرا ايراني

 غني معماريو ادبيات ها، آيينازآن ساكنان.باستان رومو هند چين، امپراطوريبا طرازهم سرزميني شناختند،
 تداوم مهم است عامل ايران تمدن چشمگير جهش شد، گفته نيز پيشتركه طور همان).1386 حائري،(بوده برخوردار
 شيوهاز كردند، آغازرا يكجانشينيكه زمان هماناز ايرانيان. بود قنات ارزشمندو بومي فناوري مديون ايراني، جامعة
 گران مهارت اينو جستند بهره پراكنده، هاي تمدنشكل دادن براي زيرزميني هايآباز استفادهو قنات حفر هاي
 سنتيريمعمادر دقيق مهندسي هاي روش آبرساني، داراي نظام اين.اند داده آموزش ديگر نسلبه نسليازرا بها
 است اجتماعي هاي گروه مدنيت واقعي همزاد قنات.آورد حساببه ايراني تمدن برجستة آثاراز آنرا توانميكه است
 شرايطبا متناسب نيز دليل همينبه.است رقم زدهرا خود تمدنيو فرهنگي حيات ايران سرزمين كنارو گوشهدر كه

.)1379پاپلي يزدي(است بوده اثرگذار جامعه تكاملي رونددر اجتماعي-سياسي تحوالتو اقليمي
و مكتوب منابعدر تاريخي مختلف هاي دورهدر قنات وجودبر مبني بسياري شواهد ايران، تاريخي بررسي در

در كاريزي تمدن تاريخ بازشناسي برايكه است، شده ارائه هنريو فرهنگي آثاروها نبشته سنگاز اعم غيرمكتوب،
).1386حائري( است تأملبلقا ايران

 بدون دستيابي به نظام). 379پاپلي يزدي( داردو داشته وجود باهوش انسانكه است مناطقي همةبه متعلق قنات
 كاشان، يزد، چون مهمي قديمي شهرهايو آمد، نمي پديد شهرو روستا تمدن آن، بهينة آموزشو قنات مهندسي
مي آنها توسعةاز مهمي بخش حداقل هستند، ايران بارانكم تمدن درحوزة همگيكه...و طبس كرمان، .شد مختل
ولي.اند بوده زيرزمينيآب طبيعي منابع بيالن تعادل حافظ بهترين خشكسالي هاي دورهدر متمادي قرونطي قنوات
 اينبا اما،.است شده فراموشي سپردهبهروآناز حفاظتو قناتاز استفاده ايران هاي بخشاز بسياريدر امروزه
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جرأت مي توان گفت مهمترين انهابه شايدو كاريزي تمدن صاحب كشورهاي ترين مهم زمرةدر ايران همچنان وجود
.است
به.باشدمي ايرانيان فناوري ترين ديرينه قنات، صنعتكه دهدمي نشان آمده، بدست مكتوب اسنادوها حفاري

و شناسيآبو شناسي زمين معماري، زمينهدر كافي دانش داشتنبا ايرانيانو است قنات زادگاه ايران عبارتي ديگر
 نقاط سايرازكه دارد وجود سرزمين ايندر فراواني هاي قنات نيز اكنونهم.اند ساختهرا قنات پيش سال هزاران  ...

 تاريخي لحاظاز اما،.ستنده فعال هنوز تعداديو متروك نيمه برخي شده، متروك برخيكه.بيشتر است جهان
كه توانمي مشكل  تمدن شهرسوخته، سالة جهزارپن تمدن.اند شده پيدا ايران منطقه كدامدروكيها قنات گفت
شكل زير پراكنش. است هخامنشي ماقبل دورةدر قنات ساختبر روشني دليل شهر، در اين قنات وجودو هگمتانه

ت. قنات ها را نشان مي دهد شكل بيشترين پراكنش قنات ها در ايران استكه با شكل. وجه به اين نحوه چاه هاي2در
.قنات را براي استحصال آب در كنار زمين هاي كشاورزي به وضوح نشان مي دهد

 پراكنش قنات در جهان-1شكل
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آب-2شكل  چاه هاي قنات در اطراف زمين هاي كشاورزي به منظور استحصال

 به عنوان روش سنتي استحصال آب در ايران شگفتي ها قنات
با قنات رينت طوالني چاه است، مادر عمق متر 340 حدودبا گناباد قصبة قنات ايران، قنات ترين عميق حاضر حال در

 قنات.فسا است قنات اكبرآباد فارس، استاندر ايران قنات ترين پرآبو يزد منطقةدر كيلومتر 100 حدود طول
 قنات ايران ترين عجيب عنوانبه اردستان، مون طبقةدو قناتو هاي ايران قنات ترين قديمي جزو اراك آباد ابراهيم
آب جزء قبل سال30تا نيزريو تهران هاي قنات.باشد مي  ترين قديمياز ديگريكي.بودند دنيا هاي قنات ترين پر
مي گردشگري صنعت براي محيط مناسب ايجاد آن،از هدفكه ميباشديكش كاريز ايران، هاي ترين قنات جالبو

 بم، جنوب كيلومترىسهدر شناسان، باستان توسط اخير، هاي سالدر شده انجامى هاى بررسدر همچنين..باشد
به زمينىدر سال هزاردواز بيش قدمتىبا كشور قنات قديمي ترين سامانةكه شده كشفبم يكي نزد شهرى در
يكي كشف اين.شودمي داده نسبت هخامنشى سلوكى دورانبهكه است داده اختصاص خوددررا سه هكتار مساحت

 قنات اين مورددر.است آمده دستبه علمى شواهدبانتاكنوكه باشدمي كشور قنات هاي قديمي ترين سامالنه از
 ميزانو شهر گسل مكان شناسائىبا پيش، سال هزاردواز بيشدربم شهر ساكنانكه داشت چنين اظهار توان مي
و جمع اين نقطهدركه آبى ها قنات اين سامانة خواندن مهندسىبا كارشناسان.اند زده دستها قنات حفربه شدند
بهو منطقهبه حملهبا پيش سال800 حدوددر اما،.اند داشته استمرارهم اسالمى دورانتاها اين قنات:اندتهگف

 داشته حياتي ارزش كوهستانيو خشك مناطقدرها قنات گذشتهدر بطوركلي.اليروبى، خشك شده اند عدم دليل
آبآب تأمينبر عالوهكه صورتيبه.است  تأمين قنات طريقاز سنتي هاي گالري توسط نيزهرش مشروب كشاورزي،
و روستاهاو شهرها سالمآب تأمين جهت مطمئن منبع تنها اواخر همينتا قناتاز استفاده گفت توانمي.گرديد مي

.شكل زير قنات گناباد را به عنوان عميق ترين قنات ايران نسان ميدهد. است بوده درختانو مزارع آبياري
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 قنات گناباد در ايران-3شكل

 فن احداث قنات به دنبال كشف منابع آب زيرزميني
واز زمين، رويدر آبيبي بستبنبه رسيدنازپس چراكه.است انسان ناپذيري شكستو نبوغ نشانة قنات  تفكر

حفربه اقدامآب استحصالپيدرما نياكان زمين، ايران در پهنة.است رفته پيش زمين اعماقتاو نايستاده جستجو
 تحوالتي دچار قناتاز برداري بهره هاي شيوهدرهمو حفر نحوةدرهم زمان،طيدركه نمودندمي قناتيا كاريز
چگونگيو تشكيل طرزاز پيش، سال هزاراناز كه ايرانيان سازدمي روشنرا امر اين قنات حفر روشدر تعمق.شدند
راها كوه دامنة آبدار هاي اليه زيرزميني هايآب از قنات، استفادهبا آنها.اند داشته اطالع يرزمينيز هايآب جريان

 فالتدر فنيو علمي تحوالت اكثر همچنين.ساختند آبادرا كويرهاو راندند كويرها حاشيةبه ثقل، توسط نيروي
وآببه نياز بستردر...و مصالحو مواد اسي، توليدشن مصالح شناسي، خاك مثلثات، علم برداري، همچون نقشه ايران،
 دقيق اجرايو قنات مسير طراحي پيچيدگيبه عنايتبا).88ابي زاده(است يافته گسترشو رشد قناتحفرآن تبع به
كهمي برداري بهره قابليتبه صورتيدر قنات پديده، اين ملع خود وظايفبه دقيقاً قنات اندركاران دست تمامي رسد

 كاريزهاي ساختمان.است بوده هندسيو رياضي هاي كاربرد روشو دقيق محاسباتبا توام قنات حفاريفن.نمايند
 موقعيتو طبيعي جغرافياي توپوگرافي، هيدروژئولوژي، اقليمي، خصوصياتبه توجهبا ايران،در شده ايجاد

و خورسندي.(فنون مي باشدو لومعبا آنان آشناييو ايرانيان نبوغ گوياي هيدروكليماتولوژي، به جرات).1384مالكي
ي احداث قنات براي استحصال آب يكي از دانش هاي بومي ارزشمندي است كه نسل به نسل  مي توان گفت نحوه

ي اجتماعي ارزش داد و امروز بايستي به آن به عنوان سرمايه .انتقال يافته است
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تدانش بومي در احداث قنا
به قنات كورهدرراآب مرحلة پنجم،درتا سرگذارده پشترااي چهارگانه مراحل مقنيان قنات، احداث براي اصوالً
):1379صفي نژاد(از عبارتند انجام زماني ترتيببه مراحل اين.اندازند جريان

-4مقدماتي،يترازكش-3 گمانه، هاي چاهو چاه مادر حفر-2 نظر، مورد محل يافتنو گمانه محل جستجويدر-1
اين مراحل را نشان4شكل.كورهدرآب شدن جاريو حفاري پايان-5 قنات كورةوها ميله حفرو ديدن راستي
.ميدهد

 مراحل احداث قنات-4شكل

 هاي پايه نصب جاي كردن مشخص چگونگي-2 زمين سطحدر قنات ميلة دهانة پيرامون كردن مشخص چگونگي-1
.آن دسترسي هاي چاهو قناتيك ساخت شيوة-4 مقدماني ترازكشي-3 مقني توسط چاه چرخ

 دانش بومي تقسيم آب در قنات
ي تمدن به علت آب موجو در و توسعه بر اساس اين كه آب عامل مهم احداث قنات در مناطق كم آب كشور بوده است

د. قنات ها در اطراف قنات ها بوده است ي جريان زندگي به همين دليل.ر اين مناطق وجود مقدار آب الزم استالزمه
امري تحت عنوان تقسيم آب در ميان اهالي هر منطقه اي كه در آن جا قنات وجود داشت براي تعيين حق آبه انجام 

و با با توجه به اين مسائل.شد مي يا ساعت آبياز ابتداي اختراع قنات، تقسيم آب بين سهامداران توسط ميرآب
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در. فنجان انجام مي شده است و چند درجه با عالمت فنجان عبارت است از يك كاسه كوچك با سوراخي در وسط آن
كه ساعتيا فنجانكارييقهطر. بدنه داخلي آن كه بر روي آبهاي يك ديگ بزرگ قرار مي گيرد مير بدين گونه بوده

پربا چشم دوختن به فنج آب و غرق ان با هر بار و شدن و خوردن كاسه به كف ديگ يك فنجان يا هفت دنگ شدن آن
و نيم امروزي7(نيم يا  و يك سنك كوچك براي هر بار غرق) دقيقه يك محاسبه نموده شدن كاسه در يك كيسه يا

و زماني كه سهامدار قنات آب براب باغ تا تعداد فنجان. گذاشته است ظرف سفالي مي ميها برده را دقيقاً خود يا زمين
دقيقه آب قنات را فرد استفاده75فنجان يا معادل امروزي10سنگ درون كيسه باشد يعني10حساب كند مثالً اگر 

و پنج دقيقه(فنجان سهم از قنات داشته بايد10اگر فردي. است كرده كه) معادل امروزي هفتاد 10يعني مدت زماني
مي قنات را به زمين يا باغ خود فنجان آب پر شود آب و يا شيپور زدن يا يك صداي رها و با اعالم جار زدن كرده است

و به همين ترتيب قراردادي فرد بعدي آب را به باغ يا زمين خود منتقل مي و ... كرده معموالً محل استقرار دايمي فنجان
آب(مدير آن  ن گاهي ممكن است فنجان را به محل اصلي تقسيم آب اما در فصل تابستا. خانه فنجان بوده است) مير
را. ببرند و مشاهداتش و رويدادهاي روز كاليستنس مورخ يوناني كه در لشكركشي اسكندر مقدوني به ايران همراه او بود

شپي 328كرد در يادداشتي كه بعداً با محاسبات تقويمي معلوم شده كه متعلق به سپتامبر به طور منظم يادداشت مي
مي، در دهكده)ايران(در اينجا: از ميالد است نوشته است دهند، ها كه آب را بر حسب نوبت به كشاورزان براي زراعت

مي) كشاورزان(يك فرد از ميان آنان  اين فرد. نظارت داشته باشد)و تقسيم زماني سهام(شود تا بر زمان نوبت انتخاب
م و محل انشعاب آن ميدر كنار مجراي اصلي آب و ظرفي فلزي را كه سوراخ بسيار يان كشاورزان، بر سكويي نشيند
مي ريزي در آن تعبيه شده است در ظرفي بزرگ و پر از آب قرار يا(دهد كه پس از پر شدن ظرف كوچك تر و يك بار

مي) چند بار و طبق محاسبه قبلي ابعاد سوراخ آن صورت جو كه به آهستگي و آن را به ي كشاورز گيرد، آب را قطع
و اين وسيله ديگر باز مي و اين كار دائمي است آب) ساعت آبي(كند و از نزاع كشاورزان بر سر عدالت را برقرار كرده
.ميراب را نشان ميدهد6شكل. فنجان قنات زيبند گناباد را نشان ميدهد5شكل.شود مانع مي

 ساعت آبي قنات زيبند گناباد-5شكل ميراب قنات-6شكل

 زارآالت احداث قناتدانش بومي در اب

 چرخ چاه
و چرخ چاه اصلي و اليروبي قنات است زيرا بدون آن امكان كشيدن بار از ته چاه ترين ابزار براي حفر چاه، حفر قنات

خصوص چرخبه. هاي مهمي دارد اما از نظر فني پيچيدگي. چرخ چاه ظاهراً ابزاري ساده است. دل قنات وجود ندارد
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آن چاه مي. هاي عميق باال كشيد بايست خاك را از چاهميها هايي كه با شد اما چرخ چاه در قديم تماماً از چوب ساخته
.چرخ چاه را نشان ميدهد7شكل.اي آهني است خصوص محور مياني لوله امروزه بعضي از عناصر آن به

 چرخ چاه در احداث قنات-7شكل

 طناب، ريسمان
و در موارد استثنايي مثل موقع خطر باال كشيدن. حفر قنات است ترين ابزار ريسمان يكي از مهم زيرا كشيدن خاك

مي مقني به وسيله و وزن ريسمان بسيار مهم استي آن انجام تر باشد ريسمان هر چه عمق بيش. شود، لذا استحكام
و در نتيجه سنگين بايد ضخيم مي تر باشد از 300در يك چاه. گردد تر وزن خاكي كه باال كشيده متري وزن ريسمان

كه3كيلو وزن دارد حداقل 150متري كه حداقل 300شود بيشتر است يك ريسمان مي برابر وزن خاكي است
.شود با آن باال كشيد مي
 دلو
مي(دلو و واو تلفظ و سكون الم با ظرفي الستيكي همانند سطل با بدنه) شود كه به فتح دال اي بلندتر از آن است

به گيره دست و از وزن زيادي برخوردار است وسيلهي فلزي كه درزهاي آن معموالً از.ي ميخ دوخته شده دلو الستيكي
و يا از الستيك نازك شده تيوپ مي هاي بزرگ و سنگين براي. شودي تراكتور ساخته معموالً اين دلوهاي بزرگ
مي چاه دلوهاي سنگين در چرخ چاه دستي كاربرد چنداني گونه اين. شود هايي است كه با دينام خاك از چاه كشيده
مي. ندارد و كشيدن.شد درقديم دلو از پوست گوساله يا بز ساخته دلو پوستي از دلوهاي الستيكي وزن كمتري داشت

و آماده هاي دباغي دلو پوستي يا از ابتدا از پوست. آن نيز در كف قنات با سهولت بيشتري همراه بود شده ساخته شده
و يا از مشك مي و انبان شد و فرسوده ها مي هاي كهنه ي دلو گشاد بوده دهانه. گرفت اي بود كه دوباره مورد استفاده قرار

ميو براي باز نگاه داشتن آن از چوب انار، يك حلقه و در جوف دهانه قراري دايره، معروف به چمبره ساخته شد
ميبه دو سمت دهانه نيز دو سر طناب كوتا. گرفت مي و شد كه نقش دسته هي بسته و در وقت نقل ي دلو را داشته

.دلو را نشان ميدهد8شكل.گرفت انتقال آن مورد استفاده قرار مي
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 دلو در احداث قنات-8شكل

و بيلچه  كلنگ
ام. اين دو ابزار از جمله وسايل ضروري مقنيان است ا نوع كلنگ به تناسب بيلچه در همه حال تقريباً يكسان است

و جنس خاك فرق مي و جهت كندن خاك. كند فضاي كار اما. هاي سست، كلنگ سبك آهني كارساز است در اوايل كار
و محكم مثل كنگلومرا كار كند يا تونلي را از رسوبات آهكي معروف به تورس زماني كه مقني بخواهد در اليه هاي سفت

س و و وزن زياد كلنگ باعث وارد آمدن عبور دهد نياز به كلنگ فوالدي نگين دارد تا نوك يا نيش كلنگ خم نشود
و آن هنگامي. اي محكم شود ضربه و پتك نيز نياز است در بعضي موارد كلنگ به تنهايي كارساز نيست بلكه به قلم

و متراكم پيش بروند است كه بخواهند در ميان سنگ يا اليه د. هاي بسيار محكم ي كوتاه چوبي ستهبيلچه هم داراي
و تنه دم كار مقني معمولي است اما هرگاه. هاي معمولي است تر از بيلي اصلي آهني بيلچه هم كوچك است بيلچه

دم كار عقب بكشد ترجيح مي و. دهد كه از كج بيل استفاده كند دلوكش بخواهد مقدار زيادي خاك را از تفاوت كج بيل
ك بيل معمولي در اين است كه بدنه و نسبت به امتداد دسته نزديك به نود درجه انحناج بيل از ناحيهي ي شانه برگشته

مي كج بيل نيز داراي دسته. دارد .كلنگ مورد استفاده در احداث قنات نشان داده شده است9درشكل.باشدي كوتاه

 كلنگ در احداث قنات-9شكل

 چراغ
و نقش چراغ و هاي دور براي روشنايي كوره بسيار تعيين كننده است در گذشته معموالً داخل قنات تاريك است ها

مي داخل چاه قنات از چراغ روغني يا پيه و براي پيش سوز استفاده آن كردند ها روغن منداب گيري از دم گرفتگي در
مي. ريختند مي ميها روغن منداب را بر پيه ترج توانستند استفاده كنند اما مقني البته از پيه هم دم يح و دادند، زيرا بو

به چراغ روغني يا پيه. تري داشت گرفتگي بسيار كم و ظاهري گالبي شكل داشت كه اي دنبال آن دسته سوز سفالي بود
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مي. تعبيه شده بود و از پنبه روغن را در مخزن آن آب ريختند مي نديده فتيلهي مي اي و در آن قرار سر پيچيدند و دادند
ر ميي ناوداني وي زايدهفتيله را بر و آن را شعله شكل مي گذاشتند سر. كردند ور روغن به مرور جذب فتيله شده در

.سوخت فتيله با نور زرد رنگي مي

و نتيجه گيري  بحث

 طوريكهبه يافته، بيشتري اهميت زيست، محيط نابهنجار وضعيتو انرژي بحران سبببه بومي فناوري موضوع امروزه

.نمود برداري بهره تجديدپذير يهاي انرژو بومي فناوري الگوياز بايستي طبيعتبا صنعت بيشتر رچهه جهت ارتباط

 شايسته طوربهولي است، گرفته جاي صنعتي ميراثو بوميي هاي فناوراز فرديبه منحصر گسترة با اينكه ايران در

و كم آبي در كشو.اند نشده شناسانده ر ما به دليلي موقعيت جغرافيايي هميشه وجود عالوه بر بحث استحصال آب

و افزايش نياز هاي آبي براي مصارف مختلف بيش تر به چشم مي خود و امروزه با گسترش جمعيت از اين. داشته است

حل هاي مختلف براي رفع بحران كم آبي بسيار ارزشمند است به همين دليل متخصصان روش هاي. جهت توجه به راه

ا و نزوالت آسماني مطرح نموده اند كه بسياري بسياري براي و زيرزميني ستفاده از منابع آبي متفاوت اعم از سطحي

ي ما براي مقابله با بحران آب  و كهني است كه نسل هاي گذشته و بسياري از آن ها روش هاي بومي روش هاي نوين

كه. به كار گرفته اند ي بسيار دور يكي از اين روش ها به كارگيري روش قنات است و ازگذشته اختراع شده است

و همين  و دانش كهن خارق العاده است ر نيز توسط بوميان كشور ايران انجام شده است كه با توجه به امكانات اولين با

و زندگي در مناطق غير قابل سكونتي مانند كوير هاي ايران شده است كه در صورت عدم. روش سبب ايجاد تمدن

و به دنبال آن كمبود آب غير قابل سكونت بوده است وجود قنات به  فناوري ميان، ايندر. علت كمبود نزوالت آسماتي

.باشدمي خور توجهدر نيز گردشگريو باستاني اثر عنوانبه اغلب بلكه هيدروليكي، سازة عنوانبه تنهانه قنات بومي

.ميدهد قرار گردشگرانو جهانگردان روي پيشرا منطقه تمدنو فرهنگل گيريشك روندو زندگي سبك قنات،

ها قنا موضوعبه پرداختن  بومي فناوري روند مبهم ههاي گوش نمودن آشكاربر عالوه گردشگري، صنعت ديدگاهازت

 درآمد اينكه ضمن.آيد حساببه فرهنگي توسعة پيشبردو زايي اشتغال براي هاي بهان يتواند خودم سرزمين، در اين

 نهايتدرو گردشگري، سازمان كلي تهاي سياس درجهت هاي كنندنتعيي بسيار عامل توانديم آن نيزاز ناشي

 تخصيصباو كرد تبديل پوياو زنده جريانكيبه بايدرا قنات موضوعبه توجه بنابراين،.باشد كشور اقتصادي چرخة

و پروژه براي بيشتر اعتبار  احياءو حفظ. نمود تسريعراها قناتبه رويكرد بودبه روند قنات، محوريتبا تحقيقات ها

و دانش انتقال:گفت توانمي كلي طوربه.آورد فراهمرا روز فنونو علوم تكنولوژي،با آنها تلفيق حتيوها قنات

 احياي براي توسعهوو تحقيق ايراني تمدن ميراث اين معنويو مادي هاي ارزشاز حفاظت قنات، بومي فناوري

 در صورت فنونبه دستيابي اينكهبه توجهباو بوده، اصلي هدف آب، منابع پايدار توسعة منظوربه كشور واتقن

و پيشرفته تمدنو علمي اقتدار بيانگرو ملي سرماية اينبه بايد شود، قنات پايداري باعث تواندمي صحيح مديريت

 ترين پيشرفته عنوانبهآنازو نهاد ارج خشك، مناطقدررپايدا توسعة امردر روز علمي هاي تئوري آخرين منطبق با

 قنات ديرينة فرهنگ ترتيب اينبهتا كوشيدآن احياءو نگهداري جهتدرو برد، نام پايدار با توسعة منطبق تكنولوژي

 يعني كشور آموزشي نظامدر كلي بازبينيو تحولبا مگر امور، اينكه گرفت نتيجه چنين توانيم.شود داشته پاس



١٢ 

 وكارشناسان مديران براي خدمت ضمن آموزش ترويج همچنينو مرتبط آموزشي كلية موسساتوها دانشگاه مدارس،

 تحول ايجادو سازي فرهنگبا ديگر سويازوسويكاز آنها فني دانش ارتقاء سطحو ذيربط، هاي سازمانو ادارات

وتقنا بخصوص تاريخي آثاربه عمومي افكار نگرش در  پيشاز بيشو بهتر معرفيو گردشگران جذب همچنين ها

 ميراث سازمان ميان ايندر.بود نخواهد نزديك ميسرو دور دركشورهاي تاريخي آبي هاي سازه ويژهبه تاريخي آثار

 رد،دا برعهده سازمان نامة موجب اساسبهكه وظايفي راستايدر دارد، تنگاتنگ پيوندي قنات موضوعباكه فرهنگي

در.دهد گسترش ايراندر فرهنگي پويايو زنده هاي ميراثبا رابطهدر ويژهبهرا فرهنگي تحقيقات بايد بر اساس آن

و  و استحصال آب و بهبود منابع آبي .گام نهاد... جهت توسعه پايدار به منطور گسترش فرهنگ
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