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 شریانی برای زندگی |قنات

 

 

 

 های زیر زمینی به سطح زمین و شهرها بوده است.های بشر برای هدایت آب: حفر قنات جزء اولین فناوری1شکل 

 

 

های سفر این هست که هیچ سفر همیشه سرشار بوده و هست از فرصت دیدن و تجربه کردن. یکی از خوبی

شه. هر اندازه که سفر رفته باشی، حتی به جاهای تکراری و هر قدر که کوله بارت پر باشه از وقت تکراری نمی

ین عطش سیری ناپذیر رفتن و دیدن هایی که داشتی باز چیزهایی هست که بتونه به وجدت بیاره، انگار اتجربه

و تجربه کردن هیچوقت فرو نمیشینه. رهبر این ارکستر که با دقتی خاص سازها رو چیده و نت به نت نوشته 

ها از دست نداده؛ واسش فرقی نداره مبتدی باشی و کوک کرده هیچ فرصتی رو برای غافلگیر کردن تماشاچی

در یا مسافر، عاشق دیدن یا فراری از روزمرگی... اون کارشو بلده که چجوری تجربه یا با تجربه، لییا پیر سفر، بی

هایی که دیدنشون باعث میشه تو مخاطب رو درگیر خودش کنه. گوشه گوشه این سرزمین پر هست از ویژگی

 کل وجودت پر بشه از حس افتخار، خونت به جوش بیاد و عرق ملیت به جنب و جوش بیوفته. 
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های ایران ساکن این خاک شدن آب ها و اصال جغرافیای این سرزمین میگه از زمانیکه بومیسانهها، افداستان

ها و براشون اهمیت زیادی داشته. دومین عنصر مقدس بعد از آتش که همراه بوده با آناهیتا و تیشتر. تمدن

ه شدن. مردم سالها تحت تاثیر ها و معابد کنار رودها و منابع آبی ساختها، کاخها و پرستشگاهشهرها ، قلعه

کم یاد گرفتن بر طبیعت چیره بشن. البته که جنگ قدرت بین بشر و طبیعت همیشه طبیعت بودن ولی کم

 بوده، هست و خواهد بود. اما کم نبوده دستاورد بشر این میون.

 

ها و سدها، همه و قناتهای آبی  هستن. از آبشارهای شوشتر تا بندها های برتری توان بشر سازهیکی از نمونه

تر بوده، نشون از احاطه و دانش اجداد ما بر مهندسی آب و اهمیت نقش آب دارن. این بین قنات یکم خاص

ای بزرگ به گفته باستانی پاریزی حفر قنات فقط یه عمل در جستجو آب نبوده بلکه یه حماسه بوده، حماسه

 .برای جایگزین کردن مرگ با زندگی و ممات با حیات

 

قنات یه واژه عربی هست به معنای نیزه، جمعش میشه قنوات، که به مرور معنای کانال بهش داده شده و 

معادل با کاریز شده. در زبان اکدی و آشوری به شکل قانو، در عبری یه صورت قنا و قانو و در التین به شکل 

دل اون در زبان فارسی که ما امروزه کانا وجود داشته. در زبان پهلوی کلمه کهس بکار برده میشده که معا

 شناسیمش شده کاریز یا کهریز.می

 

ها از کی و در کدام نقطه از ایران پدیدار شدن. تمدن پنج از نظر تاریخی مشکل میشه عنوان کرد که قنات

هزار ساله شهر سوخته، تمدن هگمتانه و وجود قنات در این شهر، دلیل واضحی هست که قنات و دانش حفر 

های اولیه ایرانی در های قبل از هخامنشیان هم وجود داشته. شواهد نشان از این داره که بومیقنات در دوره

های های کم آبی برای اینکه از منابع آبی زیر زمینی استفاده کنن تونلمناطق کوهستانی در طول فصل

 ده.کردن که این امر به هزاره اول قبل از میالد برمیگرزیرزمینی حفر می
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 : فناوری حفر قنات به مرور زمان از ایران به سایر کشورهای دنیا منتقل شده است.2شکل 

 

به واسطه تجارت و جنگ و تاثیرات  های آب زیرزمینی در طی سالیان برداری از سفرهفناوری حفر  قنات و بهره

فته. اما همیشه به ایرانی بودن این ها از جمله آفریقا و آمریکا ریه و سایر قارهبه کشورهای همسا فرهنگی

 فناوری در تمام اعصار و کتوب تاریخی اشاره شده.

بعضی از محققین مثل هنری گوبلو معتقد هستن که حفر قنات در اصل در جستجو آب نبوده بلکه منشعب 

رسیدن  ها در حال حفر معدن بودنچیشده از تکنیک حفر معدن بوده. در واقع عنوان میکنن که وقتی معدن

ها خالص بشن های آب زیر زمینی مشکل ساز بوده پس به دنبال راهکاری بودن تا از مزاحمت این آببه سفره

ها در گرفتن. البته که این فرضیه خیلی قابل قبول نیست چون عمر قناتها کمک میبه همین خاطر از قنات

خود گوبلو هم بعدها این فرضیه رو اصالح بعضی مناطق به پیش از عمر حفر معادن در ایران میرسه و اصال 

 کرده.
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 ها، کانال زیر زمینی و مظهر قنات یا پایاب است.: قنات دارای اجزا مختلفی از جمله مادرچاه، میل3شکل 

 

ها از یک چاه اصلی که چاه مادر گفته میشه شروع میشن. در مورد ساز و کار قنات باید گفت که تمام قنات

ور مستقیم به سفره آب زیرزمینی وصل هست. این چاه اصلی به وسیله یه کانال زیر زمینی چاه اصلی که به ط

و با استفاده از شیب زمین و نیروی گرانش که آب رو به جریان میندازه به سمت محل استفاده حرکت داده 

وی سطح هایی رمیشه. هر کانال از تعدادی چاه عمودی که به میل معروف هستن تشکیل میشه که دهانه

 های مشخص از هم قرار گرفتن.زمین دارن و در فاصله

ای هم داشتن. در واقع ها و تجهیزات حفاری به قنات بودن کاربری دیگهها عالوه بر اینکه محل ورود مقنیمیل

 ها کار تهویه هوا در کانال زیرزمینی رو داشتن و همینطور برای الیروبی قنات، تعمیر، بازدید و نگهداریمیل

 ها استفاده میشده.کانال آب از اون

 های خشک یا بخش خشکه کار قنات.های تر یا بخش تره کار قنات و میلها دو دسته هستن: میلمیل

های قیما  به سفره آب زیر زمینی ختم میشن، و میلای عمودی هستن که مستهاون دسته از چاه های ترمیل

ه سمت محل برداشت کشیده شده ختم میشن و به سفره آب هایی هستن که به کانالی که بخشک هم چاه

 زیر زمینی با واسطه اون کانال دست کند راه دارن.

ها رو چاه نران خشکان میگن. این چاه های عمودی که یه قنات میتونه داشته باشه یکی از چاهی چاهبین همه

زمینی میرسه و محل جدا شدن کانال ویژگی که داره این هست که انتهای چاه دقیقا به لبه سفره آب زیر 

 دست کندد از سفره آب زیر زمینی و هدایت آب به سمت محل برداشت هست.
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کانال آب در نهایت از مکانی روی سطح زمین و نزدیک شهر یا محل آبیاری مزارع و باغات خارج میشده. به 

 محل خروج آب قنات پایاب یا مظهر قنات گفته میشده.

مانند هست که ساخته میشه تا آب قنات اونجا جمع بشه و مردم بتونن از اون استفاده هرنج فضایی حوضچه 

 کنن.

 

 : هر قنات دارای دو بخش خشکه کار و تره کار است.4شکل 

 

ساخت یکی رشته قنات اصوال با پیدا کردن محل حفر مادر چاه شروع میشه. بعد از انتخاب محل مناسب برای 

ها یا مناطقی هست که پوشش گیاهی پر داشته باشه) به نشانه وجود سفره ه کوهحفر چاه که عموما در دامن

ها های عمودی میرسه. حفر میلها یا همون چاهآب زیر زمینی( قرار داره، نوبت به حفر کانال زیر زمینی و میل

از وجود آب  هاییدر دو مرحله صورت میگیره بخشی از چاه از روی سطح زمین حفر میشه تا زمانی که نشانه

دیده بشه. از این مرحله به بعد حفر چاه باید از زیر زمین صورت بگیر در واقع از کانال زیر زمینی به سمت 

 باال. 

های عمودی باید در یک راستا حفر بشن تا بشه از جریان آب زیر زمینی و خاصیت شیبدار بودن زمین چاه

زیرزمینی به عوامل مختلف مثل جنس خاک، شیب زمین، قدرت برای انتقال آب استفاده کرد. طول کانال 

 جریان آب و... بستگی داره.
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های قنات هم در ایران نکته جالب اینجاست که ایران فقط تکنولوژی حفر قنات رو نداشته بلکه بهترین نمونه

حلقه میل.  2115 کیلومتر طول و 100ترین قنات دنیا که قنات زارچ یزد هست با  حدود هست. مثل طوالنی

های این قنات تعدادی از میللیتر در ثانیه آبدهی داره. 25و  متر هست 85عمق چاه مادر در قنات زارچ یزد 

 در مسجد جامع یزد قرار گرفتن.

 

 

 ترین قنات ایران و جهان است.: قنات زارچ در شهر یزد طوالنی5شکل 

 

ی از گناباد هست. قناتی که به اعتقاد مردم محلی گروههای معروف در ایران قنات قصبه یکی دیگه از قنات

ترین قنات دنیا هست. طول قنات قصبه بیش از ترین و قدیمیعمیقدیوها و جنیان اونو ساختن. قنات قصبه 

کیلومتر هست اما اون چیزی که این قنات رو خاص کرده عمق زیاد اون هست. این قنات عمقی حدود  33

سال حفر همچین چاهی ورای تصورات امروزی  2700تا  2500جه به قدمتی بین متر داره که با تو 300

 .ای زیادی حول حفر و ساخت این قنات وجود دارههها و افسانهماست. به همین خاطر هست که داستان
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 ترین قنات در ایران و جهان است.: قنات قصبه گناباد عمیق6شکل 

 

یران قنات دوطبقه مون در اردستان هست. این قنات تنها قنات های شگفت انگیز در ایکی دیگه از قنات

دوطبقه در ایران و دنیاست.  هر طبقه در این قنات جریان آب جداگانه داره به طوری که آب هیچ کدوم از 

 طبقات به دیگری راهی نداره. در واقع این قنات دو تا کانال موازی داره که روی هم قرار گرفتن.

 

دوطبقه مون در اردستان استان اصفهان یکی از معدود قنات های دو طبقه در ایران و جهان است که دارای دو : قنات 7شکل 

 طبقه جداگانه است که به یکدیگر راه ندارند.

 

میل داره  30متر. این قنات  31کیلومتر هست و عمق مادر چاه  4تا  3.5طول قنات دو طبقه مون اردستان 

نفر از اهالی محله مون اردستان رو تامین  200یتر در ثانیه هست که آب آشامیدنی ل 60و مقدار آبدهی اون 

ها آمیخته شده گروهی حفر این قنات رو به کاوه آهنگر نصبت کنه. این قنات هم داستان حفرش با افسانهمی

 دن.می
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اط بوده از جمله ساعت ها در ارتبای از سازهاما قنات صرفا به همینجا ختم نمیشه حفر هر قنات با مجموعه

 های آبی.ها و آسیابها، آب انبارها، پایابآبی، یخچال

هایی بوده که با احداث قنات مورد استفاده قرار گرفته. در واقع برای استفاده از ساعت آبی یکی از تکنولوژی

از آب قنات  گفتن که روی برداشتها مقرراتی وجود داشته. مسئول تقسیم آب قنات رو میرآب میآب قنات

 نظارت داشته.

ها با استفاده از ساعت آبی زمان و مدت استفاده از آب قنات رو برای کشاورزها و باغدارها مشخص میرآب

کردن. ساعت آبی متشکل از دو کاسه بزرگ و کوچک بوده. کاسه کوچک سوراخی داشته که وقتی روی می

کرده. هر بار پر شدن و غرق شدن به اون راه پیدا میگرفته آب از کاسه بزرگ کاسه پر آب بزرگتر قرار می

ذاشتن. سهم هر دقیقه طول میکشیده. و با هر بار غرق شدن یک سنگ توی کیسه می 7.5کاسه کوچک 

شده. بعد از گذاشتن آخرین سنگ تو کیسه هایی که صاحب زمین داشته مشخص میزمین با تعداد سنگ

دمیده و میرآب به نشانه پایان زمان آبیاری در شیپوری که داشته می دهانه ورود آب به زمین بسته میشده و

 به سراغ باغ بعدی میرفته.

 

 

 : میرآب در گذشته نقشی اساسی در تقسیم آب قنات در بین گشاورزان و باغداران داشته است.8شکل 
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قنات تو شهر یا روستا بوده. پایاب محلی بوده که مظهر قنات اونجا قرار داشته و در واقع محل برداشت آب 

 تونستن از آب قنات استفاده کنن.جایی که مردم می

 دار بودن و خنک، محلی برای نشستن و گپ و گفت و گاها خواب قیلوله بودن.ها سایهاصوال چون پایاب

تابستان  کردن تا درشن که برف و یخ رو در زمستان اونجا انبار میعموما به عنوان جایی شناخته می یخچال

هایی در قسمت های سرد سال آب قنات به حوضچهبتونن از اون استفاده کنن. در مناطقی که برف نبوده شب

شکستن و شده تا در طول سرمای شب یخ زده بشه و قبل از طلوع خورشید اونو میپشتی یخچال منتقل می

 کردن تا ذخیره بشه برای فصل گرما و کم آبی.به یخچال منتقل می

 

 

 ترین منابع ذخیره آب برای تابستان و فصول کم آبی در ایران بوده.: یخچال  یکی از مهم9شکل 

 

هایی که با قنات در ارتباط بوده آب انبار هست. آب انبار محل ذخیره آب هست. در بعضی یکی دیگه از سازه

تونستن از اینجوری هم مردم میمناطق بخشی از آب قنات به آب انبارها فرستاده میشده تا اونجا ذخیره بشه. 

آب قنات استفاده کنن هم اینکه برای فصول کم آبی که سطح آب قنات ممکن بود پایین بیاد بخشی از آب 

 کردن.قنات رو ذخیره می
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 : آب انبار یکی از منابع ذخیره آب در مناطق گرمسیر در ایران بوده10شکل 

 

 شت آب شناخته میشه چرا که:های سبز برداقنات به عنوان یکی از فناوری

 کنهتا حدی، اجازه برداشت از آب زیر زمینی رو میده و مثل چاه سفره آب رو خالی نمی 

 کنه که تولید آلودگی ندارهاز نیروی گرانش و سطح شیبدار برای به جریان انداختن آب استفاده می 

  نفوذ در خاک نداره.هدر رفت آب نداره. چون کانال انتقال آب زیر زمین هست و تبخیر و 

قنات ایرانی رو به عنوان میراث فرهنگی  2016سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو سال 

 قنات در خراسان، کرمان، یزد، اصفهان و مرکزی در این فهرست قرار دارن.  11جهانی ثبت کرد. 
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 فهرست میراث تاریخی یونسکو به ثبت رسیده است. : قنات به عنوان بیستمین اثر فرهنگی ایران در11شکل 

 

  گردآورنده : مرجان قنواتی 
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