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چکیده
حفر قنات را میتوان در زمره دانشهای بومی ايرانیان برای آبیابی و آبياری بینظیری دانست که
اگرچه هنوز ساختار ثابت و طبیعی خود را حفظ کرده ،اما همچنان زندگیبخش و شگفتآور باقی
مانده است .مردمانی که پیرامون اين شريانهای آبی میزيستند ،در تمامی ايام سال ،آبهای سالم
و گوارا را از درون زمین بیرون میآوردند و به سطح زمین میرساندند .در اين مقالـه ،عـالوه بـر
قدمت و پیشینه ،ساختار و ساختمان کاريز ،بخشهای مختلـف قنـات ،لـوازم حفـر ،مقنـیهـا و
خصوصیات اخالقی و لباس آنها ،به تأثیر کاريزها بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد و ارزش و
جايگاه قناتها پرداخته شده است .قناتها با خود آداب و سنتهايی را همراه میکردنـد کـه بـر
فرهنگ مردمان پیرامونشان تأثیری ماندگار بر جای میگذاشـت .ايـن مقالـه بـا روش توصـیفی ـ
تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانهای و مشاهده مشارکتی نگاشته شده است.
کلیدواژهها :قنات ،کاريز ،مادرچاه ،هرهنج ،اخالق مقنیها.

 .2این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «آب در فرهنگ عامه؛ با ت کید بر ساکنان شرق ایران» است که برای مرکتز تحقیقتات
صداوسیما در سال  2833انجام گرفته است.
 .1دکتری انسانشناسی از دانشگاه سوربن.
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مقدمه

قنات یا کاریز ،را میتوان از مهمترین و شگفتانگیزترین ابداعات بشری برای رفتع
یکی از نیازهای اساسی و حیاتی جوامع انسانی ،یعنی آبرسانی به مناطق کمآب دانستت.
قدمت این هنر و دان

بومی و بیبدیل ایرانی ،چه از نظر ستاختار و تکنیتک و چته از

نظر ت ثیرات شگفتآور آن بر روابط اجتماعی ت اقتصادی و بخصوص فرهنگ عامه ،بته
چندین هزار سال قبل می رسد .کاریزها ،در گذری بلند از زمان و در گسترهای ناپیتدا از
مکان ،توانستند بسیاری از نقاط نیمهخشک و بیآب و علف را آبتاد کننتد و سرنوشتت
کشاورزی و آبیاری فالت ایران را دگرگرن سازند.
تعریف و وجه تسمیه قنات

قنات یا کاریز ،عبارت از مجرایی زیرزمینی و تقریباً افقی است که آب قستمتهتای
آبدار دامنه کوهستانها و ارتفاعات را ،در نواحی به نسبت پست و بتیآب دورتتر ،بته
سطح زمین میرساند .در فرهنگ «دکتر معین» در اینباره آمده است:
قنات :راهی که در زیر زمین کَنند تا آب از آن جریان یابد .گمعین ،ذیل قنات
کاریز ،کهریز :همان قنات است .در کتب لغت به معنای مجرای آبی که در زیترزمین
جریان دارد ،آمده است .گدهخدا ،ذیل کاریز
یادآوری این نکته ضروری است که قنات را در زبانهای مختلف به اسامی دیگتری
نیز نامیدهاند در حالی که سیستم اصلی همهجا یکسان است.
در کتاب آب و فن آبیاری در ایران باستان ،درباره قنات آمده است :در شرق ایتران ،در
ترکستان شوروی ،افغانستان و ترکیه ،به قنات ،کهریز یا کاریز می گویند .شاید این لغتت از

اصل کوه ریز آمده باشد؛ یعنی آبی که از کوه و بلندی ریزش می کند .طبق مطالعات گوبلتو
در سوریه ،به قنات ،کنایات میگویند .شاید به این دلیل که برختی از دانشتمندان ،اصتل و
ریشه قنات را فارسی و مشتق از کندن میدانند .گرضا و همکاران255 :2850 ،
پی تر نیز گفته شد که نام دیگر قنات ،کاریز است و این نام در قسمتهتای شترقی
ایران ،افغانستان ،آسیای مرکزی و ترکستان چین رواج دارد چنان که حتی نام تعدادی از
روستاهای مناطق نامبرده ،ترکیبی از این وا ه با وا های دیگر است.
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به عقیده نویسندگان دایرةالمعارف فارسی ،لغات صهریج و صهرایج عربی نیز همتان
یمن رایج است .با این حال در قسمتهایی از شرق عدن ،کاریز را میعان میخوانند .بتا
اینکه در بعضی از بخ های جنوبی خلیج فارس ،وا ه قنات رایتج استت ،در عمتان و
بخ هایی از یمن و حضترالموت ،لغتات افلتج و فلتج نیتز بته کتار بترده متیشتوند.
گدایرةالمعارف فارسی :ذیل کاریز
در چرایی پیدای

کاریز ،نظریات متفاوت است زیرا ساختمان قنات در طول تتاریخ

طوالنی خود از نظر شکل و تکنیک ساخت ،تحتوالت بستیاری را پشتت ستر گذاشتته
است؛ از زمان پیدای

کشتاورزی ،نیتاز بته وجتود سیستتم آبرستانی مطم نتی کته بتر

سرنوشت کشاورزی و آبیاری فالت ایران ،ت ثیری بسزا داشته باشد ،احستاس متیشتده
است.
از نگاشتههای موجود چنین برمیآید که قنتات ،اختتراع ایرانیتان استت .امتا دربتاره
زادگاه کاریز یا قنات ،نظریات پژوهشگران یکسان نیست ،برخی کاریز را حاصتل تفکتر
و اندیشه ایرانی می دانند و معدودی عقیده دارند که بذر این اندیشه از ارمنستان به ایران
آمده است ولی آنچه محتمل به نظر می رسد ،این نکته است که نهتنها کاریز زاییده فکتر
ایرانی است ،بلکه این فن در فالت ایران به تکامل رسیده و از اینجا ریشه گرفته است.
دقت نظر در نوشتههای مورخان و جهانگردان در تمتام ادوار تتاریخی ایتران ثابتت
میکند که فن کاریزکنی در ازمنته باستتانی ،پیشترفت چشتمگیری داشتته و از اهمیتت
خاصتتی برختتوردار بتتوده استتت .طبتتق شتتواهد تتتاریخی و بتتا استتتناد بتته بررستتیهتتای
باستانشناسی و نوشتههای مورخان و نویسندگان ،ایرانیان ،مظهر بسیاری از قنتاتهتای
احداث شده را به داخل مساجد یا قلعهها می کشیدند و با ایتن عمتل ،ضتمن آنکته آب
مشروب قلعهها یا مساجد را که محل سکونت و تردد بتوده استت ،تت مین متیکردنتد،
روش تهیه سری آب را در شهرهایی که امکان هجتوم مهاجمتان بته آنهتا زیتاد بتود ،از
دشمن پنهان نگه میداشتند .در همین زمینه مرتضی هنری مینویسد:
« ...بسیاری از کاریزها در مسجدها و قلعههتا ظتاهر متیشتده استت .فتیالمثتل در 3
کیلومتری شرق نایین ،قلعه ای است که بنیادش را به کیخسرو شاه ایران نستبت متی دهنتد.
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کاریز فارسی هستند که به شکل عربی درآمدهاند ،مانند لغت شتاریز کته در عربستتان و
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این قلعه به وسیله یک راهآب زیرزمینی به مسجد جامع بسیار قدیمی نایین متصل استت و
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البته پایاب اولیه یکی از قدیمی ترین قنات های نایین نیز در این مسجد بوده است .آب این
قنات شور بوده و قدیمیترین قنات خور بیانانک است ،مستقیماً به قلعه قدیمی تت کته در
مجاور مسجد جامع بوده ت میآمده است و از فاصتلهای دور از ختور نیتز دهانته چتاههتا
مشخص نبوده تا مظهر آب و مسیر قنات بر دشمن مجهول باشد ».گهنری77:2857 ،
دانش و هنر حفر کاریز

ترکیب طبقات زیرزمینی در فالت ایران ،به گونه ای است که به طور معمول ،یک یتا
چند سفره آب زیرزمینی در آنها وجود دارد .این سفرههای زیرزمینی و مختازن طبیعتی
آنها که بر اثر نفوذ آبهای باران و برف ،همچنین آبهتای ستطحی در طبقتات شتنى،
ماسهای و یا طبقات رس و ماسهای زمین به وجود آمدهاند ،به واسطه شتیب بته نستبت
کمی که دارند ،از سرعت جریان بسیار ناچیزی برخوردارند .بخشی از آبهتای نفتوذی
که سفرههای آب زیرزمینی و طبقات آبدار داخل زمین را تشتکیل متیدهنتد ،از طریتق
چشمه ،قنات و چاه ،بازیابی میشوند و بخشی دیگر در بستر رودخانتههتای جتاری در
اعماق دریاها و یا داخل دریاچهها ،تراوش می کنند .قسمت عمده این آب ها نیتز بتدون
استفاده از سطح زمین تبخیر میشوند و باتالقها و کویرها را پدید میآورند.
در واقع ،قنات ،مجرایی زیرزمینی است که در محلهای مناسب برای نقتل آبهتای
زیرزمینی به سطح زمین حفر میشود .به طور معمول ،قنات را در دامنههای آبرفتی حفر
میکنند .زمینهای این مناطق از الیههای متناوب رسی و شنی تشکیل شدهاند؛ الیههتای
رسی با خاصیت نفوذناپذیری خود ،مقداری از آب را در سطح نگاه میدارند درحالیکه
قشرهای شنی آب را در خود جمع می کنند و بته همتین دلیتل در ایتن نتواحی ،اغلتب
مخازن آب زیرزمینی مستقل یافت میشود.
در جلگههای ساحلی و امتداد دریای عمان از خلیج فارس و بحر خزر ،حفتر قنتات
در موارد بسیار استثنایی رخ میدهد در حالیکه در مناطقی مانند کرمان ،یزد و اصتفهان،
به لحاخ وجود بستر سیالبهای موقتی و منتابع آبهتای زیرزمینتی ،گستترش و حفتر
قنات بسیار چشمگیر است.
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در نواحی کوهستانی ایران ،ستفره آب زیرزمینتی اغلتب بته ستمت درههتا سترازیر
طولی دره یا جلگه ،مسیر آب زیرزمینی قطع متیشتود و در داختل قنتات جریتان پیتدا
میکند.
درخصوص دالیل زیادی که منجر به ابداع یا حفر قنات در فالت ایران شدهانتد ،بته
طور خالصه به چند مورد می توان اشاره کرد .پی

از آنکه سیستم قنتات ،ابتداع شتود،

هرگاه که کشاورزان قصد داشتند آب را از رودخانه یا چشمهای به زمتینهتای زراعتتی
منتقل کنند ،جوی یا کانالی ساده حفر میکردند .این سیستم یعنی کانالکشتی و نهرکنتی
تا زمانی که ایده انتقال آب از مسافت معینی تجاوز نکرده بود ،کاری ساده و عملتی بته
شمار میرفت .اما از هنگامی که زارعان در عمل ،با مشتکالت دیگتری ماننتد پستتی و
بلندی زمین که اجازه کندن جویهای کمعمق را نمیداد و یا تبخیر بی

از حد آب در

نواحی بسیار گرم روبهرو شدند ،به ناچار در این سیستم تغییراتی به وجود آوردنتد کته
منجر به ابداع قنات شد .مشکالت مورد بح
الف انتقال آب به مسافتی بی
ب تبخیر بی

به شرح زیر بوده است:

از حدود یک یا دو کیلومتر

از حد آب در طول مسیر خود که باع

از دست رفتن حجم زیادی

از آن میشد.
ج زیرزمینی بودن بسیاری از منتابع آب ،زیترا در بستیاری از نقتاط ،آب در منتابع
زیرزمینی موجود بود و به وسیله چاههای عمودی به سطح زمتین متیآمتد امتا نحتوه و
شیوه انتقال آن به سایر زمینها مس له اصلی به شمار میرفت.
د پستی و بلندیهای بی

از حتد زمتین بته طتوری کته حفتر کانتال روبتاز را بتا

مشکالتی از قبیل خاکبرداری بی

از حد برای تراز کتردن ستطح کانتال و انتقتال آب

روبهرو میکرد.
هت تبخیر بی

از حد آب یا رسوب آن در زمتین در نقتاط خیلتی خشتک و گترم.

گساعدلو41:2858 ،
برای احتداث قنتات ،ابتتدا کارشناستان ،بتا بصتیرت و تجربتهای کته در ایتن کتار
اندوخته اند و با در نظر گرفتن وضع طبیعی زمین و نزدیکی چشمه یا فراوانی گیاهتان و

شماره 95زمستان 8951

می شود و آب نیز در همان مسیر جریان مییابد .از ایتن رو ،بتا ایجتاد قنتات در مستیر
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درختان در تابستان ،ناحیهای را که به نظر آبدار متیرستد و در دامنته کوهستتان قترار
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دارد ،انتخاب میکنند و چاهی در آن حفر میکنند تا به آب برستد .ایتن چتاه را گمانته
میگویند.
هر چند سیستم حفر قنات ،یک روش ساده است ،از نظر ساختمان میتوان آن را بته
 8دسته تقسیم کرد:
 .2قناتهای ساده :تونلهای زیرزمینی با تعدادی چاه عمیق
 .1قناتهای دوطبقه :در این نوع قناتها ،به جتای یتک تونتل سراستری ،دو تونتل
ایجاد شده که یکی از آنها با فاصلهای در باالی دیگری قرار دارد .شایان ذکر است که از
این نوع قنات ،فقط یک مورد در اردستان وجود دارد.
 8قناتهای منشعب از رودخانه :این نوع قناتها ،آب را از رودخانته متیگیرنتد و
به زمینهای زراعی هدایت میکنند .گسید سجادی74:2871،
پس از شناسایی محل برای حفر قنات ،مقنی گاستادکار با وسایل مساحی ،به تعیتین
شیب زمین و فاصله چاههای گمانه تا محل مظهر قنتات متیپتردازد .ناگفتته نمانتد کته
امروزه کمتر از وسایل مساحی قدیمی استفاده میشود زیرا بر اثر تجربیات چندین هزار
ساله ،مقنیان با مشاهده و تجربه نظری اقدام به حفر قنات میکنند و بدون اینکه الگتویی
را برای خود در طول چندین کیلومتر در نظر بگیرند ،کار حفاری را دنبال میکنند.
وقتی که مادرچاه حفر شد و به عمق اصلی خود رسید ،داالنهایی ستارهایشتکل در
اطراف زمین حفر میکنند تا آب آن نواحی به مادرچاه کشیده شود .پتس از رستیدن بته
آب ،با در نظر گرفتن عمق چاه و شیب الزم زمین بترای مجترا ،محتل مظهتر قنتات را
معلوم میکنند و سپس در فاصله بین مظهتر و مادرچتاه ،بته فواصتل  80تتا  40متتری،
چاههایی حفر میکنند.
حفر چاهها یا همان میلهها در فواصل  80تا  40متری ،چند فایده دارد؛ نخست برای
تهویه و سپس برای تنقیه و الیروبی قنات.
الزم است یادآوری شود که آبدار بودن زمینها ،اصلیتترین شترط احتداث قنتات
است و طبیعی است که اگر از وجود آبهای زیرزمینی اطمینتان حاصتل نکنتیم ،حفتر
قنات عملی بیفایده خواهد بود.
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در مورد چگونگی یافتن زمین های آبدار کرجی می گوید« :مقنی که نشتانه هتای آب را
که در صبح بخار فراوان یا مه یا شبنم داشته باشد و نیز در روی آن گیاهانی چتون خرفته،
لوخ ،تاجریزی ،پونه آبی ،ترشک ،کرفس آبی ،گیاهی شبیه به بنفشه ،گل گاوزبتان ،کنگتر،
گزنه و شیرین بیان میروید ،زمینی آبدار است ».گکرجی11 :2845 ،ت12
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که بهترین محل برای حفتر کاریزهتا ،جلگتههتای
دامنه کوههایی است که دارای رطوبت و برف دایمی هستند یا زمینهتایی کته در میتان
درههای وسیع بین این کوهها واقع شدهاند؛ پس از آن میشود از صحراهایی نام برد کته
از کوهستان دورند ولی گیاهان شاداب فراوانی دارند.
حسن بزرد ایجاد قنات در نزدیکی کوهپایهها این است که ایتن قنتاتهتا ،عمتق و
طول کمتری دارند و در نتیجه ،از مخارج حفاری و نگهداری آنهتا کاستته متی شتود .از
طرف دیگر ،آب شان هم زیادتر و به صرفهتر است؛ در حالی که قنات هتای نزدیتک بته
وسط دشت ،آب کمتری دارند .مس له عمده دیگری که در حفتر قنتاتهتا بایتد بته آن
توجه شود ،موضوع آبیابی است ،زیرا اگتر محتل ایجتاد قنتات دارای آب هتم باشتد،
طبیعی است که تمام نقاط آن از آب کافی و دایمی برای تغذیه قنات برخوردار نباشتد و
از این رو ،الزم است با استفاده از روشهای خاص ،طبقات آبده را کته آب آنهتا کتامالً
کافی و دایمی است ،پیدا کرد تا قنات در آنجا حفر شتود .در ایتن زمینته نیتز کرجتی و
غیاث الدین اصفهانی در کتابی با عنوان دانشنامه جهان ،فصلی را به عالمات کشتف آب
چشمه و کاریز و چاه اختصاص دادهاند .در این کتاب آمده است« :بدان هر بتار کته بتر
روی زمین بخار فراوان پدید آید و به سمتی متوجته شتود و بته هنگتام ختروج ابختره
«رطوبه» ظاهر شود و اگر دیر بازی بگتذرد و رطوبتت بیشتتر شتود و زمتین در جتایی
شکاف بردارد و آب ظاهر شود آنجا آب چشمه است و اگر بخار یا مه پدیتد آیتد ولتی
زمین شکاف نخورد ،نشان میدهد که در آنجا آب چاه است و بتا آب گریتز یعنتی آب
زیرزمینی که دور از سطح خاک میباشد ».گهنری57 :2857 ،
به غیر از راهحل ارائه شده از سوی غیاث التدین اصتفهانی ،روش هتای دیگتری نیتز
وجود دارند که عبارتاند از:

شماره 95زمستان 8951

نشناسد ناقص است ،زمینی آب دار است که خاک آن خلل و فرج داشته باشد .زمین هتایی
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الف در نتیجه جریان آبها از طبقات تحتانی زمین در بعضی نقاط صداهایی ایجتاد
شماره  95زمستان 8951

میشود که بعضی اشخاص مجرب ،صبح زود و یا شبهنگام ،گوش خود را بته زمتین
میچسبانند و آنها را میشنوند.
ب روییدن پارهای از نباتات در زمینهای مرطوب ،داللت بر وجتود آب زیرزمینتی
دارد؛ مانند نی و خزه.
ج ظهور پارهای از جانداران مانند قورباغه ،حلزون و بعضی حشرات در زمینهتایی
که در آنها رود ،چشمه و برکه وجود ندارد ،دلیلی بر وجود آبهای زیرزمینی است.
د در نقاطی که برف به سهولت ذوب میشود ،جریانات آب زیرزمینی وجود دارد.
هت استفاده از چوبهای غیبگو ،با استتفاده از ایتن چتوبهتا متیتتوان بته وجتود
آبهای زیرزمینی پی برد.
در گذشته ،برای ساختن چوبهای غیبگو از ترکه نازک و سبز درخت فندق استفاده
میکردند .اما امروزه چوبهای دیگری را نیز به کار میبرند که البته اگر دو شاخه باشد،
بهتر است .طرز استفاده از چوبهای غیبگو به این ترتیب است که عامل ،هر یتک از دو
شاخه چوب را به صورتی در دست خود میگیرد که هر دو در امتداد یتک ختط افقتی
واقع شوند .آرنجها باید به بدن چسبانده شوند و فاصله دو دست از یکتدیگر تقریبتاً در
حدود  80سانتیمتر باشد .در این حالت ،قوس چوب در باال و مقابل سینه واقع میشتود
و بعد در همان حال در نقاطی که حدس زده میشود آب زیرزمینی موجتود استت ،وی
به مالیمت راه می رود و هرجا که زیر پای

در عمتقهتای مختلتف آب وجتود داشتته

باشد ،قوس چوب به طرف خود او و یا به سمت جلو به طور ناگهانی متمایل میشتود.
گاهی این حرکت به قدری شدید است که دستها را زحمت میدهتد و حتتی ممکتن
است چوب را بشکند .گسید سجادی72:2871 ،
یادآوری این نکته ضروری است که در حفر قنات ،نکات مهمی باید رعایت شتوند؛
یکی از آنها مجرای قنات است.
مجرای قنات از مادرچاه تا مظهر ،تقریباً مستقیم استت .ولتی برختی اوقتات بتر اثتر
برخورد با قشرهای سست ،تغییر میکند .گاهی نیز برای استفاده از قستمتهتای آبدار
مجاور منطقه ،ممکن است مجرا را منحرف سازند.
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فاصله مظهر تا مادرچاه متفاوت است و حتی گاه تا حدود  75کیلومتر متیرستد .در
از گول استفاده می کنند .اغلب بر اثر ریزش قستمتی از قنتات ،آب جمتع شتده ،باعت
ریزش قسمتهای دیگر مجرا یا در اصطالح ،پشته کردن قنات میشود.
به مرور زمان ،گل و الی یا ریزشهای کم و تدریجی مجرا ،مانع جریان عتادی آب
میشود و در نتیجه ،مقدار آن را کم میکند .بته همتین دلیتل ،قنتات را بایتد بته موقتع
الیروبی و به اصطالح تنقیه کنند .این عمل را اغلب بته کمتک چترخهتای دستتی و بتا
استفاده از میلهها انجام میدهند.
بخشهای مختلف قنات

ـ مادرچاه
مادرچاه در حقیقت ،منبع اصلی تغذیه و بخشی از قنات است کته بایتد در سرتاستر
سال ،آب آن را تولید و ت مین کند و از این رو ،اهمیت خاصی دارد .مادرچاهها به طتور
معمول در طبقات آبده قرار گرفتهاند و عمیقترین چاه از سری چاههای عمتودی قنتات
به شمار میروند .طریقه حفر مادرچاهها به این ترتیب است که پس از حفر گمانتههتا و
حصول اطمینان از وجود منابع آب کافی و شیب الزم در سطح ایستایی اقتدام بته حفتر
اولین و سپس ،دومین چاه گمانه کته مادرچتاه استت ،متیکننتد .در حقیقتت ،مادرچتاه
آخرین چاه در دامنه کوهستتان استت کته مجترای زیرزمینتی بته آن ختتم متیشتود و
سرچشمه قنات به شمار میرود.
وقتی مادرچاه به عمق مطلوب رسید ،در ته آن نقب کورههتای کتوچکی در اطتراف
چاه به شکل ضربدر میزنند تا آب را از قسمتهای مختلف زیرزمین به محل مادرچتاه
بکشانند ،عمق مادرچاهها برحسب وضع منبع آب زیرزمینی متفاوت استت و از  8متتر،
آغاز و به عمقهای نزدیک به  400متر ختم میشود .برای مثال ،عمق چتاههتای اطتراف
تربت جام بین  25تا  15متر است درحتالی کته عمتق متوستط مادرچتاههتا در اطتراف

شماره 95زمستان 8951

زمینهای سست و به اصطالح شوالتی برای جلوگیری از ریزش سقف با نفوذ زیاد آب
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شهرری و ورامین به  40متر می رسد .معروف است که عمیقترین مادرچاهها بتا عمقتی
شماره  95زمستان 8951

بی

از  400متر در اطراف گناباد قرار دارند.

ـ میلهها
میلهها ،از بخ هتای اساستی قنتات محستوب متیشتوند و بته نظتر متی رستد در
ابتداییترین نوع قناتها وجود نداشتهاند .اما از آنجا که عمق چاههای افقی ،مرتب برای
دست یافتن به آب بیشتر ،افزای

می یافته و مس له هوادهی و تخلیه ختاک را دشتوارتر

میساخته ،فکر ایجاد میلهها نیز به وجود آمده است.
حفر میلهها در قنات ،دارای  4استفاده مهم و عمده است؛ اولین و مهتمتترین فایتده
این چاههای عمودی ،رساندن هوا به افرادی استت کته در اعمتاق زمتین مشتغول کتار
هستند.
فایده دوم میلهها ،مربوط به زمانی است که قنات احتیاج به الیروبی دارد؛ عملی کته
در حقیقت برای قناتها در حکم زندگی دوباره است.
سومین فایده میلهها را در هنگام حفر مجرا ،یعنی تونل آببر میبینیم کته در بیترون
آوردن خاک و سنگ حاصل از حفاری نق

اساسی دارند و موجب صرفهجویی وقتت

و انر ی میشوند.
در نهایت ،چهارمین و آخرین فایده مهم این چاهها ،هتدایت مستیر قنتات از بتاال و
کنترل مسیر مجراست.
فاصله بین میلهها در نقاط مختلف ،متفاوت و به طتور معمتول ،بتین  25تتا  10متتر
است؛ حتی در بعضی موارد مانند عبور از مسیر رودخانه یتا تپته هتا ممکتن استت ایتن
فاصله به  100متر نیز برسد.
روش حفر میلهها به این ترتیب است کته بته تتدریج کته مجترای زیرزمینتی حفتر
میشود ،در فاصله بین مظهر و دهانه گمانه چاهها ،میلتههتا را بته صتورت عمتودی بتر
مجرای زیرزمینی حفر میکنند .میلهها نیز مانند مجترای زیرزمینتی بته تتدریج از طترف
مظهر قنات ،به طرف گمانه و مادرچاه آن حفر میشوند ،به این ترتیتب کته نخستت در
فاصله  80تا  40متری مظهر ،میله اول و بعد میله دوم را حفر میکنند و دنبالته مجترا را
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از میله دوم به طرف گمانه جلو میبرند و کار را بته همتین ترتیتب ادامته متیدهنتد تتا
چقدر این میلهها به طرف مادرچتاه و کوهپایته نزدیتکتتر متیشتوند ،عمقشتان بیشتتر
میشود.

قسمتهای مختلف قنات

حفر میلههای عمودی به طور معمول ،در قسمتهای آبده از بتاال بته پتایین مقتدور
است .اما اگر بر اثر فرو نشستن آب ،سطح آن تغییر کند ،مقنیتان مجبتور متی شتوند کته
حفر چاه باالدست را پس از ادامه مجرا تا محلی که میلته بایتد در آنجتا کنتده شتود ،از
پایین به باال ادامه دهند .انجام این کار ،خالف تجسم ما درباره حفر چاه هتا و در شتمار
کارهای بسیار دشوار و خطرناک قنات سازی است .این کار را با کندن جای پتا در بدنته
چاه بین کف قنات و سقف موقت چاه به طور معلتق در محوطته ای کته آب از اطتراف
چاه و سقف ریزش میکند ادامه میدهند و این کاری مفید است ،زیرا گاه اتفاق می افتد
که چاه ها قبل از رسیدن به عمق اصلی ،پر از آب میشوند و بته ایتن تریتتب ،عملیتات
حفاری را متوقف میکنند.

شماره 95زمستان 8951

سرانجام ،مجرای زیرزمینی به گمانه و از گمانه ،به مادرچاه برسد .طبیعی است کته هتر
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ـ مجرا
شماره  95زمستان 8951

مجرای قناتها از بخ های عمده و اصلی آنهاست که وظیفه انتقال آب از مادرچاه
به مظهر قنات را بر عهده دارد .شروع این کار نیز مانند کندن میلتههتا از ستمت مظهتر،
آغاز و به منابع آبده ختم میشود .در شرح دقیقتر طریقه حفر مجرا باید خاطرنشان کرد
که حفر مجرا ،پس از تعیین مظهر و گمانه انجام میگیرد .مجرای زیرزمینتی از مادرچتاه
تا مظهر دارای دو قسمت مشخص است:
قسمت اول ،بین مادرچاه و چاه گمانه است که از دیوارها و کف آن ،آب بته داختل
مجرا تراوش میکند و آن را آبده قنات مینامند؛ از مشخصات این قسمت آن است کته
از مظهر و تمام طول قنات باالتر واقع می شود و مادرچاه نیز در همان قسمت قرار دارد.
قسمت آبده ،خود به دو بخ

کمتر آبده و بیشتر آبده تقسیم میشود.

قسمت دوم بین چاه گمانه و مظهر است که آن را خشکه کار مینامند؛ این قسمت نیتز
خود به دو بخ

«خشکه کار» و «تر و خشک» تقسیم می شود .خشکه کتار قستمت اعظتم

مجرای زیرزمینی را تشکیل میدهد و چون از سطح ایستابی فاصله دارد ،آب از دیوارههتا
و کف به داخل آن نفوذ میکند و در واقع مسیر آبی است که از قسمت آبده باید به طرف
مظهر جریان یابد .گبرای مطالعه بیشتر ر.ک .دایرةالمعارف فارسی1038 :2857 ،
شایان ذکر است که ابعاد مجرای قنات ها متفاوت است و در بعضی از مناطق ایتران،
تا حدود  210× 70سانتیمتر میرستد .معتروف استت کته در گنابتاد ،یتک استبستوار
میتواند سوار بر اسب

از داخل مجرای قناتها عبور کند ،البته اگتر ختاک زمینتی کته

قنات در آن احداث شده سست نباشد ،میتوان نقب هتای آن را کمتی از حتد معمتولی
طوالنیتر و فراختر کرد .اما اگر خاک سست و بیدوام باشد ،نقب هتر چقتدر تنتگتتر
باشد ،بهتر است همچنان که شکل مدور آن نیز بر شکلهای دیگر ترجیح دارد.
ـ مظهر قنات
پس از اطمینان از وجود آب در طبقات آبده و حفر گمانههای آزمایشی ،اولتین کتاری
که باید صورت گیرد ،تعیین محل مظهر ،یعنی محل خروج آب است .مظهر قنتات اغلتب
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در مجاورت روستا یا قصبه ای قرار گرفته است تا آب آن مستتقیماً بترای مصتارف متردم،
قنات در حقیقت پس از طی مسیر زیرزمینی خود در مجرا که در عمقهای مختلتف قترار
دارد ،در محل مظهر به سطح زمین می رسد .برای تعیین محل مظهر قنتات نخستت ،عمتق
مادرچاه و سپس عمق اولین چاه گمانه و بعد از آن ،شیب سطح زمین و مختصر شتیبی را
که به مجرای زیرزمینی خواهند داد ،درنظر میگیرند و آنگاه ،به کمک تترازو و قطتبنمتا،
مظهر و مسیر مجرای زیرزمینی را تعیین میکنند .گدایرةالمعارف فارسی1038 :2857 ،
ـ هرهنج
در بسیاری از مواقع و به خصوص در نواحی کشاورزی و نزدیتک بته کتویر ،متردم
برای موضوعات مختلفی به مظهر قنات میروند و سوگند میخورند که در انجام کتاری
که مدنظر آنان است ثابت قدم باشند .حتی مراسم عقدکنان در بعضی از نواحی ،در جوار
سرچشمهها و یا مظهر قناتها برگزار میشود .سوگندهایی چون :به این آب روان یا بته
پاکی این آب روان قسم میخورم ،بسیار شنیده متیشتود و بتیتردیتد آلتودن آب گنتاه
زیادی دارد.
آب همه قناتها در تمام مظهرها به طور کامل قابل استفاده نیست ،به این معنی کته
گاه ،مظهر قنات تا جایی که باید از آب استفاده شود ،فاصتله طتوالنی دارد و بته همتین
دلیل ،از یک نهر یا کانال کوچک رو باز برای انتقال آب از مظهتر بته محتل متورد نظتر
استفاده میکنند .این کانال یا جوی روباز هرهنج نامیده میشود .در زمین هتای شتوالتی
که همیشه در معر

خطر ریزش دیواره ها هستند ،در دو طرف هترهنج ،درختتهتای

زبانگنجشک میکارند تا ریشههای آنها جدار نهر را بگیرد و مانع از ریزش خاک شود.
یادآوری این نکته ضروری است که چون حفر قنات ،مشکالت و هزینههای زیتادی
دارد ،یکی از مهم ترین اقدامات در مورد قنتات هتا ،حفتظ و نگهتداری از آنهاستت .در
حفاظت از قنات سه مس له مهم را باید در نظر گرفت:
 .2لوازم قنات و نوع نگهداری از نظر صدمات وارد شده
 .1الیروبی قنات
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چه از نظر ت مین آب مشروب و چه از نظر ت مین آب های زراعتی مورد استفاده قرار گیرد.
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 .8حریم قنات و رعایت آن .چون الیروبی و تنقیه قناتها مهمترین مس له در متورد
حفظ آنهاست ،ارائه شرحی اجمالی در این باره ضرورت دارد.
برای حفظ و احیای قنات ،به طور معمول هر سال یکبار ،اقتداماتی ایمنتی صتورت
داده می شود که الیروبی کردن مجرای قنات از مهمترین آنهاست .چون در اغلب متوارد
جدار مجرای قنات بدون پوش محافظ است ،پس از مدتی ،دیواره های قنتات ریتزش
میکند و درنتیجه ،هم کف مجرا کم و بی ناصاف میشتود و هتم آب جمتع شتده در
آن ،در صورت زیاد بودن ،از لب چاهها به خارج نفتوذ متیکنتد .در ایتن گونته متوارد
خسارت زیادی به قنات وارد می شود و تعمیر آن را بسیار مشکل می کند .در این مواقع،
مسیر قنات را با حفر یک رشته فرعی ،تغییر میدهند و برای فرونشتاندن آب ،بته طتور
معمول بین دو رشته فرعی جدیتد بته ارتفاعتات مختلتف ،مجراهتایی روی هتم حفتر
میکنند ،تا به کف قنات برسند .اگر مجرای اصلی آب آسیب چندانی ندیده باشتد ،پتس
از رفع ریزش و نصب پوش محافظ ،همان رشته اصلی را مورد استفاده قرار میدهنتد.
در غیر این صورت ،رشته اصلی را رها و از همان نقب فرعی و جانبی استفاده میکنند.
الیروبی قنات ،هر سال یک بار ضرورت دارد زیرا این عمل در حکم زندگی قنتات
است و باید توجه داشت که مواظبت از مظهر قنات ،از اقدامات بسیار الزمی استت کته
باید صورت گیرد .کار دیگری که برای حفظ و احیای قناتها بستیار مفیتد استت ،ایتن
است که دهانه چاهها یا همان میلهها را به خصوص در فصتل زمستتان بایتد بتا آجتر و
تختهسنگ بپوشانند .در هنگام حفر قنات ،مقنیهای ورزیده سعی میکنند بر گرد دهانته
چاهها ،با آجر و یا گل رسی که از ته چاه بیرون آوردهاند ،دیواره ای درست کننتد کته از
ورود آب به داخل چاههتا جلتوگیری کنتد زیترا در اثتر ستیالب و بارنتدگی ،آب وارد
مجاری چاهها و باع ریزش دیواره آنها می شود .به همین دلیل ،مرتفع گرفتن دیوارهها
چاهها ،یکی از بهترین راههای حفظ و مصون ماندن قنات از ویرانی است.
از دیگر اقدامات برای جلوگیری از سرازیر شدن سیالب به داخل چتاه قنتاتهتا ،ایجتاد
سیلبرگردان در مسیر قناتهایی است که در مسیل احتداث شتده انتد .همچنتین الزم استت
برای جلوگیری از ریزش دیواره چاههای قنات ،دهانه چاههتا تتا ارتفتاع مناستبی بتا مصتالح
بنایی ساخته شود و خاک های به دست آمده از حفاری قنات را در اطراف دیتواره بریزنتد و
یا اینکه با جویکشی دور حلقه چاه ،از ورود سیالب به درون آن جلوگیری کنند.
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موضوع دیگری که در نگهداری قناتها ،مهم به نظر میرسد ،حریم قناتها و میزان
ایرانیان ،ت ثیرات همهجانبه داشتهاند ،رعایت حریم آنها میتواند یکی از مهمترین نکتات
در حفاظت از قناتها باشد .به طور خالصه میتوان گفت :منظور از نگهداشتتن حتریم
کاریز و چاهها این است که تا فاصله معینی از مادرچاه ،نمیتوان کتاریز و چتاه دیگتری
حفر کرد ،زیرا چنین عملی باع

خشک شتدن آب قنتات متی شتود .در ادوار گذشتته،

پیشینیان به این اصل واقف بودهاند و برای چاه و قنات ،حریم قایل میشتدهانتد .شتایان
ذکر است که حریم قنات و چاه ،از دو منظر مورد توجه بتوده و بته آن عمتل متیشتده
است ،از لحاخ موازین دینی و از لحاخ اصول علمی.
میزان آبدهی قناتها

میزان آب قنات ها در ایرن ،از چند لیتتر در ثانیته تتا  100لیتتر در ثانیته بتر حستب
سالهای مختلف خشکسالی یا پرآبی و حتتی در فصتول مختلتف ،متغیتر بتوده استت.
براساس پژوه های صورت گرفته در این زمینه مشخص شده است که هتر قنتات بته
طور متوسط دارای  15لیتر آب در ثانیه است.
شایان ذکر است که برای افزای

آب قناتها ،در بعضی از نقتاط کشتور کته عمتق

آبهای زیرزمینی قابل مالحظه است ،کف قنات را به صورت آبشار میسازند؛ بته ایتن
ترتیب که در فواصل معین ،به کف قنات شکستی مصنوعی میدهند و آن را به صتورت
آبشار درمیآورند.
روش دیگری که از گذشته برای افزای

آب قناتها به کار میرفته و هتم اکنتون نیتز

بسیار مورد توجه قرار دارد ،این است کته در مستیلهتای اطتراف قنتات ،آبگیرهتایی از
سنگ و شن ،قلوه سنگ و یا بندهای کوچک ایجاد میکنند ،تا به ایتن ترتیتب ،از سترعت

آب بکاهند و آن را مجبور به نفوذ در زمین کننتد .در شتهر یتزد بته ایتن عمتل آب گتور
میگویند .چون سرعت آب در زیرزمین بسیار کم است ،از طریق آبگور موجبات پرآبتی
قناتها را در فصل خشکی فراهم میکنند و منابع آب زیرزمینی را افزای

میدهند.
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آبدهی آنهاست .از آنجا که قنتاتهتا در زنتدگی اجتمتاعی ،اقتصتادی و حتتی سیاستی
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مس له بسیار مهم در افزای
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زمستان است .آب قنات برعکس چاه قابل کنترل نیست چون قنتات مقتداری از ذخیتره
زیرزمینی سفره آبی را در زمستان و فصولی که آب برای آبیاری مصرف نمتیشتود ،بته
خارج از زمین زراعتی می فرستد و هدر می دهد .برای جلوگیری از هرز رفتن آب به دو
طریق عمل میشود:
 .2در مجراهایی که می توان آب داخل آن را تحت فشار قرار داد ،با ایجاد یتک بنتد
زیرزمینی ،جلوی جریان آب را سد میکنند و دهان مجرا را بته وستیله یتک دریچته در
زمستان میبندند؛ در این صورت ،آب در داخل زمین ذخیره میشود .البتته ایتن طریقته
گاه نیز مستلزم صرف هزینه بسیار است.
 1آب قنات را در روزهایی که مصرف نمیشود ،بخصتوص در زمستتان و پتس از
فصل کشت پاییزه ،میتوان در منبع مسطحی در روی زمین ذخیره کرد .البتته ایتن منبتع
باید زمینی در زیردست قنات باشد همچنین باید سطح آن را مقعر ستاخت و یتک ستد
خاکی نیز در مقابل آن احداث کرد تا از هرز رفتن آب جلوگیری شود بته ایتن ترتیتب،
مخزن کوچک مسطحی برای ذخیره آب مازاد مصرف قنات ایجاد میشود.
در نهایت ،موضوع مهم دیگری که در نگهداری از قناتها ،باید در نظر گرفته شتود،
وسایل و نوع نگهداری از قنات ها در برابر صدمات وارد شده است تتا بتازدهی ختوبی
داشته باشند و سالیان دراز به فعالیت ادامه دهند .برای این کار ،بایتد چنتد مست له را در
نظر گرفت تا با رعایت آنها بازده قنات کم نشود و آب آن بیهوده هدر نرود .از آنجا کته
زمین های منطقه فالت ایران از لحاخ ساختمان طبیعی دارای کیفیتی هستند که ختود بته
خود و بر اثر جریان آب ،بخشی از مجرا را به تتدریج ،بتا رستوبات آهکتی بته نستبت
محکمی میپوشانند و از نفوذ آب به خارج به خوبی جلوگیری میکنند ،مقنیان در موقع
تنقیه قناتها سعی میکنند تا حد امکان به این پوش

آستیب نرستانند .بترای حفاظتت

مجرا و جلوگیری از هدر رفتن آب در نقاطی که زمین سست استت و ریتزش متیکنتد
زمینهای شوالتی از تنبوشههای بیضیشکل ستفالی کته بته آن کِتول نیتز متیگوینتد و
فراخی دهانه آنها آدمرو است ،استفاده میکنند.
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باید یادآور شد که از تنبوشه ،هم برای پوش

داخلی مجترا و هتم بترای نگهتداری

میبرند و حتی طوقه یا بدنه میلهها را تا آخر با آجر یا سنگ و مالط آهکی متیستازند.
گصفینژاد210:2857 ،
در هر منطقه تنبوشه نام خاصی دارد ،نامهای دیگر عبارت اند از :کول ،کوول ،کتول،
نای ،تار ،کوم ،گوم ،ناو کاریز.
مس له دیگر در مورد نگهداری قناتها ،حفاظت از دهانته میلتههاستت کته اهمیتت
زیادی دارد زیرا اگر دهانه قناتها کامالً باز باشد ،امکان ورود و داخل شدن ستیالب و
سنگ و باد و غیره وجود دارد که باع

پر شدن و ختراب شتدن میلتههتا و در نتیجته،

قناتها می شود .به همین دلیل ،سازندگان قنات در ضمن حفر آن ،تمام ختاک و ستنگ
خارج شده از مجراها و چاهها را به صورت دایرهای در اطراف دهانه میلته متیریزنتد و
باال میآورند تا مانع از نفوذ و داخل شدن سیالب و گرد و خاک و سایر متواد ختارجی
به داخل میلهها بشود .در بعضی نقاط دیگر برای حفاظت از میلههتا ،دیوارهتای گتردی
اطراف چاه میسازند و باال میبرند تا ریگ داخل آنها نشود.
برای حفاظت از دهانه چاهها در زمستان آنها را با آجر و تخته سنگ میپوشانند زیرا
بیشتر خرابی قناتها بر اثر خرابی دهانه چاهها ایجاد میشود.
تجربه و مهارت مقنیها در رویارویی با مشکالت حفر قناتها

در حفر قنات ها ،مشکالت گوناگونی از ابتدای کار تا زمان آبتدهی وجتود دارد کته
مهمترین آنها میتواند موارد زیر باشد:
الف حفر قنات در زمینهای سخت و سست
اگر ضمن حفر میلهها و یا مسیر مجرا ،سنگهای بزرگی مانع از ادامه حفاری شوند،
مقنیان به ناچار ،یکی از دو راه زیر را برای سهولت در ادامه کار انتخاب میکنند:
 .2سنگ ها را خرد می کنند و به صورت قطعات کوچکتری درمی آورنتد تتا انتقتال
آنها به خارج امکانپذیر باشد ،امری که خود باع
میشود.

طوالنی شتدن زمتان حفتاری قنتات
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میلهها استفاده میشود البته بعضی اوقات نیز به جای تنبوشته ،آجتر یتا ستنگ بته کتار
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 .1عو

کردن یا منحرف کردن محل میله یا بخشی از مجرا که باید از داخل سنگ
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بزرد بگذرد ،اقدامی عملیتر به نظر میرسد .گسید سجادی37:2871 ،
به غیر از مس له سنگها ،مشکل دیگر ،برخورد با رطوبت اصلی است کته در ختاک
محل حفاری وجود دارد؛ این مشکل زمانی پی

میآید کته رطوبتت اصتلی در هنگتام

برخورد با هوای آزاد از بین میرود و خاک ،خشک میشتود در چنتین شترایطی وقتتی
دوباره آب را جاری میکنند ،خاکهتا فترو متیریتزد و ختود باعت

بته وجتود آمتدن

مشکالت جدیدی میشود .برای احتراز از پدید آمدن چنین شرایطی باید سعی شود کته
رطوبت طبیعی با انداختن آب کمی در مجراها حفظ شود .گکرجی58:2845 ،
ب طوالنی بودن نقبها و مشکل هوادهی
از جمله مسائلی که در زمان حفر کاریز پدید میآیتد ،طتوالنی بتودن بتی

از حتد

نقبهاست که هوارسانی به حفاران را بسیار مشکل میکند .عمدهترین کاری کته بترای
رفع این مشکل میتوان انجام داد ،کندن میلههای متعدد در مسیر قنتات استت کته کتار
هوارسانی به نقبهای زیرزمینی را آسان میکند.
گاهی اوقات چاهها دارای دم زیادی هستند کته تتنفس مقنیتان را مشتکل متیکنتد.
کارگران قنات برای رفع این مشکل ،اغلب متوسل به مضاعف کردن تعداد چاهها بترای
هوارسانی به داخل نقب میشوند و یا از یک دم بسیار ساده ،شبیه به دم آهنگران ،بترای
رساندن هوای تازه به نقب استفاده میکنند.
ج جهتیابی در اعماق زمین
جهت یابی در اعماق زمین نیز از دیگر مسائلی است که مقنیان با آن روبهرو هستتند.
الزم است یادآوری شود که مقنیان صرفاً با تجربه کافی و شم بتهخصوصتی کته دارنتد،
بدون هرگونه الگو ،مجرای نقبها را میکنند.
روش کار به این ترتیب است که چون چاه اول را کندند و کتف آن مشتخص شتد،
یک ریسمان بین این چاه و چاه دیگری که باید حفر شود ،میکشتند و ستپس در چتاه
کنده شده قبلی در روی ریسمان دو شاقول با قدری فاصله از یکدیگر از سر چاه به تته
آن آویزان میکنند تا به کف برسد .در کف چاه و در حد فاصل بین دو شاقول ،یک نتخ
راس میکشند و آن را با چشم کنترل میکنند .این نخ به طور طبیعی ،با نخی که در بتاال
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وظیفه نگهداری شاغولها را بر عهده دارد در یک امتداد واقع میشتود .ستپس در کتف
میکنند؛ هر از چند گاه از چاه بیرون می آیند و ریسمان باالیی را با شاقول ،با کف چتاه
کنترل میکنند و به کار خود ادامه میدهند.
د بالیای طبیعی و کم و زیاد شدن آب قناتها
کم و زیاد شدن آب قناتها و یا خشک شدن کلی آنها از مشتکالت دیگتری استت
که ممکن است در حین حفاری به وجود آید .در این مورد الزم است دقت زیادی شود
زیرا با خشک شدن مجرای یک قنات ،تمام سرمایه و وقت صرف شده بترای ایجتاد آن
از بین میرود.
برای کم شدن یا خشک شدن آب قناتها که نتیجه غایی آن ،بتایر شتدن همیشتگی
آنهاست ،میتوان دالیل زیادی را برشمرد که برخی از آنها عبارتاند از:
 .2پس از زلزله های شدید و گاهی خفیف ،ممکن است سطح آب در قستمت آبتده
قنات پایین برود و در نتیجه ،باع

کمآبی و یا خشک شدن سرچشمهها شود.

 .1خرابیهای ناشی از جنگها
باید یادآور شد که بسیاری از فاتحان شتهرها ،بترای تستلیم شتدن متردم ،اقتدام بته
تخریب قناتها میکردهاند تا آب مورد نیاز شهر قطع شود.
 .8کاه

بارندگیها و از بین رفتن جنگلها

تنها راه جلوگیری از این مس له ،ازدیاد نفوذ آب باران به داخل زمین است.
 .4جریان سیل نیز از دالیلی است که باع

خرابی و از بین رفتن قناتها میشود.

 .5گاه بر اثر ریزش طبیعی قسمتی از قنات ،جریان آب متوقف میشتود و چتون در
قسمتهای دیگر آب جمع میشود و ممکن است قنات در این قستمتهتا پشتته کنتد،
یعنی سقف و دیوارههای آن فرو ریزد ،همین عمل باع

جمع شدن آب در پشت ایتن

فروریختگی میشود که به خرابی کلی قنات میانجامد.
 .7ممکن است به تدریج ،گل و الی بر اثر جریان آب در داخل قنات رسوب کند و
مانع از نفوذ آب کافی و جریان آن بشود ،از این رو ،قناتها را هر از گاه بایتد الیروبتی
کرد.
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چاه یک خط راست به موازات این دو نخ میکشند و در امتداد آن ،شروع به کندن نقب
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 .7رعایت نکردن حریم قنات نیز باع

پایین رفتن سطح آب میشتود و در نتیجته،
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آب هر دو و یا چند قناتی که در حریم غیرمجاز ساخته شدهاند کم میشود.

2

 .3تغییر مالکیت قناتها نیز از عوامل کمآبی و خشک شدن آنهاست .اغلب قناتهتا
پس از یکی دو نسل ،از دست یک مالک درمی آیند و بین ورثته تقستیم متیشتوند؛ بته
همین دلیل نیز توجه زیادی به آنها نمیشود و الیروبی و تعمیرات شان به ت خیر میافتد؛
در نتیجه به قناتی متروک و مخروبه تبدیل میشوند.
 .3امروزه احداث و احیای قنات ها مستلزم هزینه زیادی است؛ از طرفی ،بازدهی و ستود
سرمایه به کار گرفته شده نیز در مدت زمان کوتاه امکانپذیر نیست .به همین دلیتل ،بستیاری
از قناتهایی که مالک یا مالکان حاضر به تعمیر آنها نیستند به تتدریج از بتین متیرونتد .امتا
مهمترین عامل خرابی و بایر شدن قناتها را باید حفر چاههای عمیق دانست.
از بررسیها و پژوه های صورت گرفته چنین برمیآید که حفر بیرویه چتاههتای
عمیق ،دلیل اصلی خشک شدن و بایر ماندن قناتهای بسیاری بوده است.
برای مثال در اطراف شهر کرمان ،تعداد قناتهایی که بر اثر حفر چاههتای عمیتق در
نزدیکی مناطق آبده آنها خشک شدهاند ،به  15رشته میرسد.

 .2در مورد حریم قنات و رعایت کردن آن ،تا مدتها نظریه فقها و علمای مذهبی مورد قبول بوده و در قوانین مدنی ایران نیز
اشاراتی به آن شده است .برای مثال در مورد حریم قنات آمده است :گحریم مقداری از اراضی اطراف ملک و تفاوت و نهتر و
امثال آن است که برای انتقال از آن ضرورت دارد در این مورد کرجی نیز نظریات جالبی دارد؛ او معتقد است« :اگتر کتاریزی
در زمین مباح احداث شده باشد و کسی بخواهد برای خود کاریز دیگری احداث کند ،در صورتی که فاصله میان مادرچاههای
آن دو قنات هزار ذراع باشد ،صاحب کاریز اول برحسب حکم شرع نمیتواند مانع کاریز دومی گردد به شرط آنکته دو کتاریز
هم کف باشند رفای آنها برابر باشد اما از لحاخ اختالفات خاک اگر در صحرایی دو کاریز وجود داشتته باشتد و کاریزهتا در
نزدیکی کوه واقع شده باشند ،صاحب کاریز اول نمی تواند مانع احداث کاریز دوم شود» .سپس به طرح مس له از جنبته علمتی
آن میپردازد و نشان میدهد که چگونه می توان فهیمد درستی ادعاهای طرفین تا چه حد است؛ همچنین اضافه میکنتد« :اگتر
صاحب کاریز دوم بخواهد فاصله میان دو کاریز ،کمتر از حریم شرعی باشد و تتو بختواهی درستتی و نادرستتی ایتن ادعتا را
بدانی ،باید اول چاه گمانه را برای ک اریز دومی حفر کنند تا به آب برسد ،اگر ستطح آب چتاه گمانته از ستطح آب کتاریز اول
باالتر یا پایین تر بود صاحب کاریز اول حق ندارد مانع احداث دومی شود زیرا اگر کف کاریز دوم از اولی بلندتر باشتد ،زیتان
ایجاد نمیکند و اگر پایین تر باشد ،بدیهی است که این آب نمیتواند مایه کاریز اول باشد اما اگر آب گمانته چتاه و کتاریز در
یک سطح باشد باید از این گمانه چاه تا محل مادرچاه کاریز اول خطکشی و تراز کنند و در وسط این خطکشی چتاهی حفتر
کنند تا به آب برسد ،اگر سطح آب این چاه به اندازه کافی از سطح آب قنات اول بلندتر یا پایینتر بود ،حفر کاریز تتازه بترای
کاریز اول زیانبخ
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وسایل حفر قنات

وسایلی که مقنیان به کار میبرند ،عبارت از چرخ چاهی است که از دو پایته چتوبی
تشکیل شده و با طناب ضخیمی که در انتهای آن ،سطل یا دلوی از چترم آویختته شتده
است ،مصالح را به داخل و خارج از قنات ،به آسانی حمل میکند .اما پایین رفتن مقنتی
به داخل کاریز از این قرار است که ابتدا در حلقهای کته در انتهتای طنتاب تعبیته شتده
است ،پا مینهد و خود را با دو دست به قسمت باالی طناب آویزان میکند و ستپس در
همان حال که مشغول پایین رفتن است ،دو کارگر دیگر بتا کمتال احتیتاط چترخ را بته
گردش درمیآورند ،تا اینکه مقنی به ته کاریز برسد و یا از آن خارج شود.
وسایل حفر قنات و کندن خاک در اعماق زمین ،عبارت از یک کلنتگ دستته کوتتاه
نوکتیز ،یک کجبیل ،یک چراغ روغنی ،یک دلتو از پوستت و در بعضتی متوارد ،یتک
قطبنماست .با اینکه در اغلب نقاط ایران ،حفر کاریز همچنان با وسایل قتدیمی انجتام
می گیرد ،استفاده از وسایل مدرن نیز به تازگی بتاب شتده و در بستیاری از نقتاط رواج
کامل پیدا کرده است.
مقنیها

برای حفر یک کاریز ساده ،به طور معمول افرادی مشغول کار میشوند که تعدادشان
از  4نفر تجاوز نمیکند .استادکار مقنی و کمک او گل بند در داخل مجترای قنتات کتار
می کنند و در خارج از کاریز ،برای باال کشیدن مواد کنده شده از زمتین ،دو نفتر کتارگر
همکاری دارند که یکی چرخک و دیگری دلوگیر است.
از آنجا که حفر قنات ،نیاز به نیروی کار متبحر و باتجربته دارد ،در حقیقتت مقنیتان
ورزیده ،قادر به شناسایی قشرهای آبدیده زمین و اندازهگیری آن هستند .به نظر میرسد
که در این زمینه ،همکاری افراد زیر ،ضرورت دارد:
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همچنین در خراسان رضوی ،حفر بیرویه چاههای عمیق حتی باع خشک شدن و
کمآبی رودخانه کشف رود شده است .دلیل اینکه چاههای عمیق باع خشتک شتدن و
گاهی کم آبی قناتها میشوند ،این است که هم آب را از طبقتات پتایین زمتین بیترون
می کشند و هم به علت قوی بودن موتورها ،همه آبهای زیرزمینی اطراف را بته ستوی
خود جذب میکنند و باع تضعیف منابع این آبها میشوند.
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 .2مقنی :کارگری است که با کلنگ یا چک پیک ،در مجرای قنتات کتار متیکنتد.
باید اضافه کرد؛ مقنی کلنگ دار ،فردی است که فقط با کلنگ کار می کند و مقنی کوهبتر،
با چک های پنوماتیک سروکار دارد.
 .1چرخک  :کارگری استت کته در تمتام متدت روز بتاالی چتاه متی ایستتد و بتا
چرخدستی خاک را از چاه بیرون میآورد.
 .8دلوگیر :کارگری است که باالی چاه در کنار چرخک میایستد و دلوهتای پتر از
خاک را که از چاه خارج میشوند ،خالی میکند .در کار چرخکشی هتم بته چترخکت
یاری میدهد.
 .4گلبند :کارگری است که در مجرای قنات ،خاکهایی را که مقنی حفر میکند ،در
دلوهای کوچک میریزد و تا زیرچاه حمل میکند تا داخل دلو بزردتری که بته وستیله
چرخ باال میآید ،بریزد.
 .5آتشبار :کارگری است که چالههایی برای ترکاندن ستنگهتای خیلتی ستخت ،در
مجرای قنات ایجاد میکند و با دینامیت سنگها را منفجر میکند.
در بعضی از منابع موجود ،به نیروی کار دیگری نیز بترای حفتر قنتات اشتاره شتده
است که از آن با نام کلنگدار یاد میشود .کلنگدار ،باتجربهترین کارگر حفاری در کتار
قنات است .تشخیص صحت کتار و میتزان گترفتن ابعتاد چتاههتا و مجترای زیترزمین
کاریزها ،بر عهده اوست .گصفینژاد38 :2857 ،ت31
خصوصیات اخالقی و اجتماعی مقنیها

نگاهی کوتاه به اهمیت کاریز و سیستم آبیاری کشور نشتان متیدهتد کته ایتن امتر
چگونه در زندگی ایرانیان وارد شده و از عظمتی خاص برخوردار شده است .این توجه
ما را از نکته ظریفتری نیز آگاه میکند و آن این است که شخصیت و رفتتار اجتمتاعی
مقنیان باید از زیربنای اخالقی مستحکمی برخوردار باشد تا با وجود هزاران خطری کته
در کار حفر کاریز وجود دارد ،با نهایت عالقهمندی و دقت کتار ختود را دنبتال کننتد و
بدون تظاهر وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند.
در ادوار گذشته ،احترام و توجه خاصی نسبت به مقنیتان ابتراز متی شتد و هتر گتاه
سانحهای برایشان پی

میآمد ،عموم مردم به حالشان توجه میکردند و اگر در ایتن راه
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خاک بوده و هستند و با ایمان مطلق به کار خود اشتغال دارنتد .آنتان مردانتی متواضتع،
صبور ،قانع ،کاردان و در انجام وظایف خود ،بسیار جسور و بیباکاند.
باید توجه داشت که شغل مقنیگری ،مطابق یک سنت و نته یتک قتانون ،بیشتتر از
طریق توارث به فرزندان مقنیان میرسیده است و هتم اکنتون نیتز در بستیاری از نقتاط
ایران ،مقنیان ورزیده کسانی هستتند کته پتدران آنتان نستل بته نستل در کتار و حرفته
کاریزکنی فعالیت دارند و در این رشته ،مشهور مردم محل سکونت خود بوده و هستند.
جمعبندی

کمآبی در ایران ،مس له تازهای نیست و قدمت تاریخی دیرینهای دارد .نیاکتان متا در
طول چند هزار سال ،توانستهاند با اندیشیدن تمهیداتی زندگی خود را با این مس له وفتق
دهند و به خوبی با آن سازگار شوند .این کمیابی موجب شده است که آب در ایتران از
جایگاه واالیی برخوردار باشد .اهمیت ،حرمت و قداست آب در نزد ایرانیان را میتتوان
از آیینها ،نذرها و سازههایی دریافت که در این زمینه طی قرون شکل گرفتهاند .از میان
انواع راهکارهای ت مین و تهیه آب ،حفر قنات یکتی از شتگفتانگیزتترین راهکارهتای
بومی به شمار میرود .قنات یکی از سازههای پراهمیت برای آبیاری در زمینهای

دان

کم آب است و چگونگی حفر ،شناخت زمین و مسیر و ایجاد کانالهتای آبتی ،نشتان از
بومی ایرانیان در زمینه سازههای آبی دارد .این ستازه ،عتالوه بتر کتارویژه اصتلی

دان

خود ،آداب و سنت های متنوعی را ایجاد کرده است که برخی از آنها را در کتار مقنیتان
نیز میتوان مشاهده کرد.
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پرخطر جان خود را از دست میدادند ،هزینه کفن و دفنشان را می پرداختند و حتتی بته
جایگاه قبرشان احترام میگذاشتند زیرا مقنیان به حتق ،ختدمتگزاران واقعتی ایتن آب و
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