
قنات هاچگونگی عملکرد 



تاریخچه قنات 

ه در نوع خود با این اختراع ک. نام گذارده اندقنات یا کهریزایرانیان باستان در چندین هزار سال قبل دست به ابتکار جدیدی زده که آن را 

د را جمع آوری کرد و به سطح زمین رساند، که هماننآبهای زیرزمینیدر جهان تاکنون بی نظیر است، می توان مقدار قابل توجهی از 

.چشمه های طبیعی ، آب آن در تمام طول سال بدون هیچ کمکی از درون زمین به سطح آن جاری گردد

جاوز قناتهای ایران ، از پنج یا شش هزار سال متازقدمت بسیاری . که توسط مقنیان ایرانی اختراع شده ، هزاران سال قدمت داردقنات 

، در هم این روش استفاده از آبهنوز هزار سال از اختراع آن می گذرد، ن یچندبا وجود این که . است و عمری برابر با تاریخ کهن ایران دارد

رع در قسمت مهمی از روستاها و مناطق مسکونی و کشاورزی و دامداری کشور معمول و متداول است و حتی یکی از ارکان اصلی کشت و ز

ل یافته این اختراع که امروزه شهرت جهانی پیدا کرده ، بعدها از ایران به بسیاری از کشورهای جهان انتقا. نواحی خشک را تشکیل می دهد

 .و مورد استفاده مردم در دیگر نقاط دنیا قرار گرفته است

ان، یمن و پژوهشگران به اتفاق معتقدند که بهره برداری از قنات ابتدا در ایران صورت گرفته و در دوره ی هخامنشی توسط ایرانیان به عم

یکستان وجود مهم ترین و قدیمی ترین کاریزها در ایران، افغانستان و تاج. شاخ آفریقا نیز راه یافت سپس مسلمانان آن را به اسپانیا بردند

کشور جهان قنات وجود دارد ولی چهل هزار قنات فعال موجود در ایران چند برابر بیش تر از مجموع قنات ها در ٣٤در حال حاضر در . دارد

.مهم ترین قنات های ایران در استان های کویری خراسان، یزد، کرمان، مرکزی و فارس وجود دارد. سایر کشورهای جهان است
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عجایب قنات ها در ایران

قنات می ٣6٣00براساس گزارش وزارت نیرو، تعداد قنوات در ایران به حدود . دارای عجایب باورنکردنی در برابر دنیای مدرن امروزه هستندقنوات 

با در نظر گرفتن این آمار . کیلومتر می باشد٤کیلومتر و میانگین مجموع عمق میله چاهها هر قنات حدود 6میانگین طول این قنوات حدود  .رسد

قنات موجود می باشد و با در نظر گرفتن قطر کیلومتر راهرو و میله چاه ٣76068به عنوان تقریبی نسبی برای همه قنوات، در کل در ایران حدود 

متر و ارتفاع 185کیلومتر، پهنای 160متر، اگر خاک تخلیه شده از حفر قنوات را جمع آوری نمایند تپه ای به امتداد 1دهانه هر میله چاه حدود 

اگر ما می . درصد فاصله ماه تا زمین است97.9برابر طول خط استوا و حدود 9.٤بنابراین طول کلی قنوات حدود . متر بوجود می آید20

ز میلیاردها دالر خواستیم دستمزدی برای کسانی که چنین سیستم های هیدرولیکی را ایجاد کرده اند در نظر بگیریم، میزان دستمزد آنها بیش ا

.می شد

چه تغییر و تحوالتی را به خود دیده اند؟تاکنون قنات ها از زمان شکل گیری و ابداع 

ست  وگرنه سنگ چین و بعد آجر و حاال سیمانی شده ااول . است تنها چیزی که تغییر کرده مصالح مورد استفاده در سنگ چین بوده 

.اجزای قنات دچار تغییر و تحول نشده است قیه یب
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قنات بلده فردوس ایران



درباره ی قنات

ی قنات یک راهروی زیرزمینی است که آب را از آبخوان یا سفره آب زیرزمین

ین چاه در واقع، قنات متشکل است از چند. به اراضی پست تر منتقل می کند

که بصورت عمودی در یک سطح شیب دار حفر شده اند و این چاهها در زیر

ل می زمین با یک راهروی با شیب مالیم تر از سطح زمین به یکدیگر متص

که معموالً دریک مخروطه آبرفتی فرو ، ( مادر چاه)عمق اولین چاه . شوند

تا 20ل فواصاین چاهها با . رفته است، بیشتر از سطح آب زیرزمینی می باشد

ستم از باال، سی. متری میان ناحیه تره کار و خشکه کار قنات قرار دارند200

تا قنات شبیه مسیری از النه مورچه ها می باشد که از دامنه کوه آغاز شده و

.رسیدن به محل برداشت آب در بیابان امتداد دارد

قنات ها را می توان بر اساس طول ، دبی و عمق تقسیم بندی کرد.





کاربردهای گوناگون قنات و کاریز در ایران و جهان

فراوانی با توجه به منابع متعدد ایرانی و خارجی مشخص می شود که قنات از جنبه های گوناگونی مورد توجه واقع شده و کاربردهای

:عمده ی کاربردهای گوناگون انواع قنات در ایران و جهان عبارتند از. دارد

 که حیات و بقای انسان بدان وابسته بوده استآب شرب انسان و دام ها و مصارف کشت و کار تأمین  .

ده شده استان خراسان و حتی در همین منطقه ی گناباد و قهستان در کتب سیاحان و جغرافی نویسان از آبادی های زیادی نام بردر 

علت اصلی رها شدن این روستاها وابستگی آن ها به آب قنات و سپس خشک شدن آن. که امروزه هیچ آثاری از آن ها وجود ندارد

ر د. البته در بعضی موارد زلزله و شیوع بیماری های مسری مانند طاعون نیز عامل متروک شدن روستا ها بوده است. بوده است

ود دارد بسیاری از موارد خشک شدن قنات منجر به جابه جایی روستاها می شود، مثالً در زیبد منطقه ی قنات کهنه و حمام کهنه وج

لعه که نشان می دهد این ده در یک دوره در منطقه ی موسوم به پای چنار استقرار داشته است و در دوره ی دیگر در منطقه ی پای ق

 ی نو با سنگ و خود قلعه نیز ابتدا قلعه ای با دیواره های گلی بوده است و سپس در دوره ی ساسانی بر روی بقایای قلعه ی گلی قلعه

.می رساندبنا نموده اند این جابه جایی ها همگی به خاطر نزدیک شدن به سرچشمه ی قنات بوده است و این وابستگی مردم را به قنات



 د بلکه قنات ها نه تنها باعث استخراج آب های زیرزمینی می گردن: کردن اراضی با احیای قنواتشیرین

.این سیستم باعث شیرین کردن اراضی شور می شود

 مانند جزایر خلیج فارسدر جزایر مناطق گرمسیر ن یشیرآب تامین.

 مصنوعی الیه های آب دار زیرزمینی به روش مهار قنواتتغذیه

 کویرها توسط قنواتآبادانی

 زیستی توسط قنات هاتعادل

 قنات هاآسیاب ها با کارکردن



نقش همیار ها و تعاونی های سنتی ایجاد شده به وسیله قنات

جلوگیری از سیالب درون شهریسیستم قنات به عنوان عاملی برای

پرورش ماهی در قنوات

عامل موثر در ارزش امالك مزروعینات به عنوان یک ق

 ای تنظیم کننده های دقیق تخلیه ی آب هقنوات عالوه بر کاربرد اقتصادی برای انسان، به عنوان

ر مواقع این گونه منابع با حفظ شرایط طبیعی هیدروژئولوژیک آب خوان ها، د. محسوب می شوندزیرزمینی 

پرآبی و یا در مناطق زه دار به عنوان سرریز عمل می کنند و در مواقع کم آبی و پرآبی به عنوان 

.تنظیم کننده ی خروج آب و سوپاپ تنظیم عمل می کرده اند





ابتدا یک فن گوبلو معتقد است که قنات. یکی از کسانی که به این جنبه ی قنات اهمیت زیادی داده است گوبلو است ،

نی آبیاری نبوده، بلکه به طور کامل از تکنیک معدن نشأت گرفته و منظور از احداث آن جمع آوری آب های زیرزمی

1959وی با استفاده از کتاب نوژیه دانشمند فرانسوی که در سال . به هنگام حفر معادن بوده است( زه آب ها)مزاحم 

سال قبل از میالد مسیح می رسد و به عالوه نیز از ٣٣5نوشته شده است، ثابت می کند که قدمت برخی معادن به 

شباهت میان قدیمی ترین و شناخته شده ترین معادن، به معادن اسپین نزدیک مونس که شکل ظاهری دهلیز های آن،

.عجیبی با قنات ها داشته، اشاره می کند

ایران، از معادن گوبلو، با استفاده از منابع دیگر در این زمینه نیز می نویسد تردیدی نیست که در گستره ی فرهنگی

. مس و احتماالً روی موجود در کوه های زاگرس، در جریان هزاره ی دوم قبل از میالد مسیح، بهره برداری می شده است

ردن به نظر وی یکی از موانع اصلی در پیش رفت کار معدنچیان، وجود آب بوده و هست لذا داالنهایی برای خارج ک

به آب های مزاحم به فضای آزاد بیرون از معدن، حفر می کردند که آب بدون استفاده از هیچ نیروی فنی، از دل معدن

رده ورتایم که معادن ایران را توصیف کرده، در نامه ای شخصی به گوبلو یادآور شده و تأکید ک. خارج جاری می شد

.است که در چندین نقطه، قنات ها به دهلیزهای معادن متصل شده اند
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ساختار

ر می شودراهرو و یا تونل قنات مجرایی است تقریباً افقی که برای دسترسی به آب سفره های زیرزمینی و انتقال این آب به سطح زمین حف: راهرو .

سانتی متر و عرض آن 150تا 90ارتفاع آن حدود : ابعاد این راهرو بگونه ای است که کارگران بتوانند در آن به راحتی جابه جا شده و فعالیت نمایند

.کمتر از نصف ارتفاع آن است

لی که آب محلی که راهرو قنات و سطح زمین به یکدیگر برسند را خروجی قنات می نامند که به آن مظهر نیز گفته می شود یعنی مح: خروجی قنات

"آبده قنات"قسمت ( قسمت انتهایی)و قسمتی که آبدار است "خشکه کار"از قنات که با حفر آنها هنوز آب بیرون نمی آید قسمتهایی .ظاهر می شود

 .نامیده می شود

اهها کاربرد اصلی این چ. چاههایی عمودی هستند که تا راهروی قنات برای اتصال سطح زمین با راهروی افقی قنات ادامه پیدا کرده اند: میله چاه

کمک می آنها همچنین به تهویه راهرو قنات و تأمین اکسیژن بیشتر برای کارگران. تخلیه خاک حاصل از کندن راهرو قنات به سطح زمین می باشد

این چاهها با فراهم آوردن امکانی جهت ارسال امکانات و ابزار مورد نیاز و تخلیه ضایعات نقش مهمی را در مرمت و بازسازی قنات ایفا می. کنند

اهها قطر این میله چ. میله چاهها باعث کاهش زمان مورد نیاز برای ساخت و ساز و یا تعمیر قنات، و کاهش هزینه های مربوط به آن می شوند. کنند

در حقیقت هر چه عمق میله چاهها بیشتر باشد فاصله ی آنها از یکدیگر . متر است200تا 20سانتی متر است و فواصل بین آنها بین 100تا 80بین 

.نیز بیشتر می باشد
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ساختار

 مادر چاه عمیق ترین چاه می. به دورترین میله چاه از خروجی قنات که در نقاط باالدست حفر شده است مادرچاه گفته می شود: چاهمادر

یان اگر سطح آب به زیر مادرچاه برسد دیگر آبی در راهرو قنات جر. باشد که جریان زیاد آب در آن نشان دهنده آبدهی خوب قنات می باشد

نظر گرفته اگر قنات گسترش یابد و نیاز به حفر چاه جدید باشد، چاه جدید به عنوان مادرچاه در. پیدا نمی کند و قنات کم کم خشک می شود

اه به طور خالصه می توان گفت که آخرین میله چاه، مادرچ. می شود و مادرچاه قبلی به عنوان یکی از میله چاههای عمیق محسوب می شود

.متراست٣00عمق مادر چاه در قناتهای مختلف متفاوت است وعمیق ترین آن در ایران قنات قصبه گناباد با حدود . نامیده می شود

وسعت این منطقه به عوامل . مزرعه منطقه زیر کشتی که پایین تر از خروجی قنات قرار دارد و از آب آن قنات مشروب می شود: مزرعه

نات اگر میزان جریان آب در خروجی ق. مختلفی بستگی دارد از جمله آبدهی قنات، کیفیت خاک، نفوذپذیری خاک، آب و هوای محلی و غیره

مدار  .دکافی نباشد، برای افزایش حجم آن، آن را در استخری ذخیره می کنند تا با سرعت و جریان باالتری برای آبیاری مزارع استفاده شو

الزم بذکر است که مدار آبیاری نوعی برنامه مدیریت آب برای . روز می باشد15تا 12آبیاری در مناطق مختلف متفاوت است و معموالً بین 

بیاری به عنوان مثال، اگر مدار آ. سهامداران آب قنات است و بر اساس اینکه نوبت آبیاری مزرعه چه کسی است از آب قنات استفاده می شود

.روز یکبار به اندازه تعیین شده حق استفاده از آب قنات را دارد12روزه است، هر کشاورزی هر 12
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قنات قصبه گناباد ایران







اسامی معادل قنات

:اسم برای قنات در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد27از بیشتر 

در افغانستان، پاکستان، آذربایجان و"کارز"یا "کاریز"در عمان، "افلج"یا "فلج"در ایران، "کاریز"و "قنات"

و "ختارا"در الجزایر، "فگارا"در چین، "کانرجینگ"در عراق، "کاهریز"در عربستان صعودی، "عین"ترکمنستان، 

در آفریقای "ایفلی"و "ختارا"و "فوگارا"در سوریه و اردن، "قنات رمونی"در اسپانیا، "گالریا"در مراکش، "رتارا"

اده می اسامی دیگری که برای قنات استف. در سیسیل"اینگوتاتی"در ژاپن، "مامبو"در جزایر قناری، "گالریاز"شمالی، 

.، کنا، کانات، کنات، خاد، کنیات، خریگا، فکارا و غیرهقونات: شوند عبارتند از



انواع آب های قنات

:آب های قنات ها دونوع می باشند◄

الً آب نر معمو. اطالق می کنند و هر کدام مشخصات مخصوص به خود را دارندماده و نر در بیشتر نقاط ایران قنات ها را با عنوان 

. ی آوردمثالً پرقدرت وپرفشار است ، از لحاظ آشامیدن سنگین است و معموالً در آبیاری خرابی به بار م. یک سری خصوصیات دارد

گل آلود است ، امالح دارد و در جویی اگر جاری می شود در آن علف هرز کم تر سبز می شود و وقتی دست یا بدن آدم با این آب

ولی قنات ماده آب سبکی دارد، در مسیری که می رود علف هرز سبز . تماس می گیرد حالت لرزش و چندش به او دست می دهد

والتی که محص. می شود، با آرامش حرکت می کند، آب بسیار سبکی دارد، امالح خیلی کمی دارد و هنگام آبیاری اصالً اذیت نمی کند

کسان در واقع قناتی که ماده باشد در طول سال همیشه ی. از این آب سیراب می شوند بار بیش تری می دهند و همیشه هم زالل است 

.آب دارد حاال چه بارندگی باشد و چه نباشد



نحوه ی اجرای قنات ها



حفر قنات 

،قنات معموال از مظهر ان که همان سطح زمین است و خشک می باشدحفر 

بنابراین ، اول دهانه قنات . شروع و به مناطق آبده مادر چاه ، ختم می شود

استهرنج که خشک است و بعد اولین چاهها یا میله ها که اینها هم خشک یا 

.  و آب ندارد و به اصطالح قسمت خشک کار قنات نامیده می شود، حفر می شود

آبده زمینکار به طرف قسمت باال دست که همان قسمتهای آبده و بیشتر بعد 

 .باشد، ادامه پیدا می کند



طول و عمق قنات 

میزانیک رشته قنات که در میزان آبدهی آن نیز موثر است، نسبت به شرایط طبیعی طول 

هرچهاز طرف دیگر . این شرایط بستگی به شیب زمین وعمیق ما در چاه دارد. متفاوت است

طویلترین قناتی که تاکنون . سطح آب زیرزمینی پایینتر باشد، عمق مادر چاه بیشتر می شود

کیلومتر طول آن است و 70ایران حفر شده ، در حوالی گناباد از توابع خراسان است که در 

داردمتر عمق ٣50متر و به روایت دیگر ٤00مادر چاه قناتهای ایران به روایتی عمیقترین 

مهمترین عاملی که طول قنات را مشخص می کند، . گناباد است"قصبه"و آن مربوط به قنات 

هرچه شیب زمین کمتر باشد طول قنات بیشتر و هرچه شیب بیشتر باشد . زمین می باشدشیب 

 .قنات کمتر خواهد بودطول 
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قناتمحل های مناسب برای حفر 

 سطح آب زیرزمینی خیلی زیاد نباشدعمق.

وجود آب های دائم زیرزمینی محرز باشد.

درصورتی که در یک منطقه رودخانه ای اقدام می کنیم ، الیه ی آبدار سطحی ، از آب رودخانه های منطقه تغذیه شود.

مکان مورد نظر ، خارج از حریم قنات یا چاه دیگری باشد.

شیب زمین زیاد باشد تا طول قنات کم شود و هزینه احداث قنات کاهش یابد.

قطر محل آبرفتی کم باشد.



قناتعوامل موثر در ساخت 

:حفر قنات در یک منطقه باید موارد زیر را به دقت بررسی نمود برای 

 منبع آب موجودنوع

 آبکیفیت

 محل های حفر قنات شرایط

 جغرافیایی محلی که برای ساخت قنات در نظر گرفته شده استموقعیت.

 حفر قناتهزینه





هم  همکاری می کنند؟با امر حفر قنات چند نفر در 

ش که کلنگ دار یا مقنی که در واقع سرگروه نیز هست و به حفر زمین می پردازد، گل ک. نفر تقسیم می شوند5یک گروه مقنی به 

خ را باال گل بند که گل ها را به باال می فرستد، چرخ کش که چر. گل های کنده شده توسط کلنگ دار را به دست گل بند می رساند

ر گاهی اوقات در کنار این ها یک سراستاد یا استاد مقنی هم هست که از دور ب. می کشد و پا چرخی که سطل ها را خالی می کند

.کارها نظارت می کند

ر جایی سبز به طور خالصه یکی از چیزهایی که باعث می شود مقنی به وجود آب پی ببرد روییدن علف های مخصوصی هستند که اگ

ات نیز شروع حفر قن. وقتی مقنی ها مادر چاه را حفر می کنند دقیقاً جای آن را می دانند. شوند نشان می دهند ریشه شان در آب است 

ند اگر آن ها برای این که بفهمند تا چه حد مسیر را درست حفر می کنند همیشه به پشت سر خود توجه می کن. از مظهر قنات است 

.رفته اندنور را در پشت سرشان دیدند بدان معنی است که درست حفر کرده اند در غیر این صورت متوجه می شوند که راه را اشتباه



محاسن و مزایای قنات 

هزینهاستخراج در قنات طوری است که آب بدون کمک و صرف سیستم 

با توجه به چاهها . از زمین خارج می گرددنیروی ثقلفقط با استفاده از 

،موجود ، آب قنات در مقابل آبی که از چاه استخراج می شودهای و قنات

آب قنات دائمی است و در مواقع اضطراری کشت . ارزانتر تمام می شود

منابع آب . احتیاج زراعت در مواقع حساس به آب ، قطع نمی شودو 

چندزمینی توسط قنات دیر تمام می شود و استفاده طوالنی دارد، هر زیر 

مزایایقنات دارای . بطور دائم چه مصرف شود و چه شود، خارج می گردد

 .بسیاری زیادی است که در اینجا فقط به تعداد محدود از آنها اشاره شد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C


معایب قنات

 یستزمینهای هموار و نواحی که آب زیرزمینی شیب کافی ندارد و نیز زمینهای خیلی سست و ماسه ای امکان حفر قنات ندر  .

ولی که به در فص. روی این اصل ، مدام باعث تخلیه آب زیرزمینی می شود. آب قنات ، بطور دائم جریان دارد و قابل کنترل نیست

.آب احتیاج نیست و یا احتیاج به آن خیلی کم است، امکان جلوگیری از جریان و یا کنترل آن وجود ندارد

اد است، قنات به خاطر این که در سفره های آب زیرزمینی کم عمق استفاده می شود و این منابع هم غنی نیست و دارای نوسان زی

یاز دارد و نیز در در فصول گرم که گیاه به آب بیشتری ن. لذا قنات نسبت به تغییرات سطح آب زیر زمینی خیلی حساسیت دارد

ت و خرابی قنات نسبت به چاه در مقابل سیل و زلزله و امثال اینها آسیب پذیر اس. فصول و سالهای خشک ، آب قنات کم می شود

.در قناتها بعضی مواقع طوری است که احیا مجدد آنها یا ممکن نمی باشد و یا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست



قنات، نشست خاك ومشکالت ساختمان سازی

ا درامر به اماکن تجاری ومسکونی مهندسی عمران رباغات وجمعیت ،گسترش شهر ها وتغییر کاربری زمینهای کشاورزی افزایش 

نبوغ وت این مسئله این سازه های آبی که یکی از مظاهر قدربروز با.ساخت وساز با مشکلی تحت عنوان قنات روبرو ساخته است

اک خبارگذاری .مطرح گردیده استاساسی وایرانیان در عرصه ی علم هیدرولیک بوده و می باشد به عنوان یک مشکل جدی 

،سازه برمسیر قنات امکان ریزش این سازه را افزایش داده که عالوه بر مسدود کردن مسیر قنات ، باعث بروز نشست در زیر پی

وات با این مسئله با در نظر گرفتن نوع قندرمواجهه .ترک های برشی و در نهایت تخریب سازه می شودایجاد ،پی شکست 

اسایی تحت که با شن... وآب زیر زمینی سطح تراکم ،،های قائم وجانبی تنش ،آب منفذی فشار ،دانسیته )خاک محل خصوصیات 

فاده از نای است. کار بسته اندبه وتمهیدات خاصی را اندیشیده مهندسین (برداری مشخص می شوندنمونه وزنی گمانه ،االرضی 

.های بتنی درقنات های دایر وپر کردن قنات های بایر در این جا بررسی وپیشنهاد می شود
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نشست قنات در حریم جاده



ماهرانهابداعی 

 سی بودساخت قنات نیازمند درک دقیقی از الیه های درون زمین و نیز مهند. ساخت قنات از نسلی به نسل دیگر منتقل شدشیوه ی .

عبور اگر این زاویه خیلی تنگ می شد، اجازه. یکی از مهم ترین شرایط ایجاد قنات، اندازه گیری دقیق زوایای مجرای زهکشی آن بود

متوسط، به طور. جریان آب را نمی داد و اگر زاویه ی شیب تند می بود، موجب فرسایش و از بین رفتن ساختارهای زیرزمینی قنات می شد

.لیتر آب در ثانیه جاری می شود0٫6الی 0٫٣در هر یک متر از مجرای زهکشی سالم، 

 میالدی در یکی از کتاب های خود، نحوه ی هدایت آب های زیرزمینی را شرح 1010ابوبکر کرجی، ریاضی دان و آب شناس ایرانی در سال

نام دارد، جزئیات ساخت و بازسازی قنات، روش های کشف آب های زیرزمینی و ”پنهانآب های استخراج “که در این کتاب . داده است

ر در آن زمان، تعداد قنات ها به قدری زیاد شده بود که حاکمان منطقه، قوانینی د. نحوه محاسبه ی میزان شیب شرح داده شده است

ه علم ایجاد اگرچه ایرانیان باستان، سازندگان اصلی و برتر قنات بودند اما چیزی نگذشت ک. زمینه استفاده صحیح از آن ها وضع کردند

ساخت قنات بعدها در . و حتی آفریقای شمالی رسیدعربستان، شبه جزیره ی قفقازاین ساختارها به دست مردمان آسیای مرکزی، جنوب

.هم مشاهده شدچین

https://www.kojaro.com/tag/قفقاز/
https://www.kojaro.com/tag/عربستان/
https://www.kojaro.com/china




قناتمرمت واحیاء –مزایا 

 تان هم چنین بیشترین قنوات کشور به ترتیب در اس. کشور جهان،متعلق به ایران است٣5درصد قنوات موجود در 60آمار یونسکوحدود طبق

های خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،یزد ،اصفهان، مرکزی ،کرمان وهمدان قرار دارند و برطبق آخرین اطالعات جمع آوری شده توسط وزارت 

میلیارد متر مکعب می ٣/8سالیانه آن ها متجاوز از آبدهی رشته قنات در کشور وجود دارد که 27٣90جهاد کشاورزی درحال حاضر حدود 

درصد 1٤لذا حدود ده درصد آب های مصرفی در بخش کشاورزی از طریق قنوات استعمال می شود که سهم آن در تولید بخش ،حدود . باشد

.می باشد

زیر زمینی متاسفانه درسالیان گذشته به دلیل حفر چاههای عمیق ونیمه عمیق وحتی بعضا بدون مجوز، وبهره برداری بی رویه از منابع آب های

ادی از ،با کاهش شدید سطح آب سفره ها دردشتهای مختلف کشور روبه رو بوده ایم واین مسئله موجب ازدست رفتن وخشک شدن تعداد زی

حفظ و به عبارت دیگر تعادل بیالن آب های زیر زمینی که طی سالیان متمادی توسط قنوات( هزار رشته ٤0افزون بر )قنوات کشور شده است 

.شاهد معضالت زیادی در بخش های آب های زیر زمینی کشور هستیمامروزه وبه یک باره درطی چند سال به هم خورده .شده بود

 تحوالت سال می باشند که متاسفانه با توجه بهقدیمی وقنوات کشور افرادی سالخورده مرمت ونکته مهم دیگر این که فعاالن درامر الیروبی

آن یم بوجهت انتقال تجربیات آنان به نسل جوان صورت نگرفته اقدامی ،های گذشته و تغییرات به وجود آمده در روش های استحصال آب 

.شاهکار استحصال آب نیز به فراموشی سپرده شوداین ،هادست دادن آن از بامی رود که 
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قنواتاحیای 

 مینی خشکسالی ، از یک طرف به علت عدم تغذیه کامل آب زیر زمینی واز سوی دیگر برداشت زیاد از سفره های زیر زبراثر

درمواردی که کم آب یا خشک.،سطح آب پایین رفته آب قنات ها کم شده وآب بسیاری از آن ها هم به کل خشک شده است

چنان چه )شدن قنات تنها براثر خشک سالی بوده ولی چاه در آن منطقه شده باشد،می توان با الیروبی قنات ونیز کف کنی 

ن چنیهم .وهم چنین افزودن بر طول قنات به آب بیشتری دست یافت یا قنات را از خشک شدن نجات داد(شرایط اجازه دهد

.درصورتی که آب مازاد در منطقه وجود داشته باشد می توان تغذیه مصنوعی انجام داد

قنات اما درمواردی که سطح آب براثر حفر بی رویه چاه های عمیق ونیمه عمیق پایین رفته وموجب خشک شدن یا کم آب شدن

ی شده است سه حالت می توان در نظر گرفت که در دو حالت امکان نجات قنات وآب دار شدن یا زیاد تر شدن آب وجود دارد ول

آبی دریک حالت دیگر هیچ امکانی وجود ندارد وقنات را باید رها کرد وبه جای آن چاه عمیق ویا نیمه عمیق حفر کرد تا منابع

.برای ادامه فعالیت وجود داشته باشد



 گر این حالت ادر . استآن که چاه در نزدیکی قنات حفر شده وآب زیادی از آن برداشت شده اما قنات هنوز آبدار با :اولحالت

.افه بشوداز فعالیت چاه جلوگیری شود،قنات خشک نمی شود وبرای پر آب شدن ،طبق شرایط طبیعی می بایست برطول آن اض

 ود نیم برای مثال حد.براثر حفر چاه وبرداشت زیاد آب خشک شده ولی سطح هنوز خیلی پایین نرفته استقنات :دومحالت

.استمتر پایین تر از کف مجرای قنات 

 به معموال.دراین صورت اگر از فعالیت چاه جلوگیری به عمل اید ، می توان قنات را از طریق افزودن برطول آن دوباره آب دار کرد

.ازای هر یک متر که سطح آن پایین می رود ،می بایست حدود دویست متر بر طول قنات اضافه شود

 استبراثرحفر چاه خشک شده و سطح آن چندین متر پایین تر از سطح کف مجرای قنات قنات :سومحالت.

نات شود تا صورت هر اقدامی برای نجات قنات بی فایده است،زیرا سطح آب خیلی پایین افتاده وباید چندصد متر بر طول قدراین 

.شاید آبدار شود که در این صورت مقرون به صرفه نیست





بر حفظ سیستم قنات ها تاثیرات 
آبهای زیر زمینی



مزایای استحصال آب از طریق قنوات

:مزایای عمده قنوات به موارد زیر می توان اشاره کرداز 

گه داری این سازه ها درحال حاضر فقط نیاز به ن.به این که حفر قنات وسرمایه گذاری آن به زمان های گذشته برمی گرددباتوجه (1

یسات آبی ومرمت دارند لذا در صورت به کارگیری شیوه های اصولی ومناسب بهره برداری ونگه داری عمر قنوات نسبت به سایر تاس

.بیش تر است

ی محلی آب درقنوات توسط نیروی ثقل وبدون استفاده از انرژی ووسائل مکانیکی صورت پذیرفته وبا دانش وآگاهاستخراج (2

.مطابقت دارد،لذا هزینه استحصال آب ونیز قیمت تمام شده آب نسبت به روش چاه ارزان تر است

فت سطحی آب براساس توازن طبیعی الیه های آبدار صورت گرفته ومناسب با بیالن آبی منطقه می باشد و مانع از ااستحصال ( ٣

.ایستابی در منطقه می شود

.نگه داری قنات از چاه کم تراستهزینه (٤



م بهره برداری به وجود نظاباتوجه . داردنقش بسیار مثبتی مشارکت تعاون وهمکاری وروحیه پرورش تثبیت وتقویت وقنات در(5

بتی در سازه نقش بسیار مثاین ،آن با فرهنگ بومی انطباق وگذشته تجارب ،از آب قنوات بر اساس رضایت عموم بهره برداران 

.الگو برداری از سازه های مدرن را داردقابلیت مشارکت وتعاون وهمکاری وروحیه پرورش وتثبیت 

.دست نیز نقش موثری را ایفا می کنندپایین شوردر آب شوئی خاک های لذا ،آب های قنوات شیرین هستند اغلب (6

با لذا ،استفاده می شودقنات درخصوص نیروی کارگری بهره برداران سهیم به ودرعملیات قنات اغلب از ابزار آالت ساده چون (7

.امکانات محلی قابل نگه داری می باشد

.تنها ترین طریقه استحصال آب استباالخره ومنطقی ترین واصولی ترین قنات ،هاکوهستانی وکوهپایه درمناطق (8

همیت ا.پایدار کمک می کندتوسعه وموجب اشتغال زایی در منطقه شده ، از این طریق نیز به رونق اقتصادی منطقه قنات (9

.تعاون در بین بهره برداران قنوات از شاخص های قنوات استحس روستا ودرفرهنگی وجود قنات 

.عنوان یکی از میراث های فرهنگی باز مانده از گذشتگان درکشور تلقی می شودبه (10



هاتغذیه قنات 

هاتاثیر بندهای خاکی درافزایش آبدهی قنات بررسی ( 1

اتاز سد های زیر زمینی جهت تغذیه سفره های آب زیر زمینی و کنترل آب قنواستفاده (2

تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی با استفاده از سد های ذخیره ای شنی(3



تاثیر بندهای خاکی درافزایش آبدهی قنات هابررسی ( 1

خشک نیمه وکشاورزی خصوصا در مناطق خشک تامین ویکی از ابتکارات ایرانیان جهت مبارزه با کمبود آب قنات 

شدن آب در بسیاری از قنات ها خشک وخشک سالی های چند سال اخیر در کشور باعث کمبود متاسفانه .باشدمی 

ر موثاقدامی ،باشدآب به سفره زیر زمینی تاثیر داشته ذخیره دراحداث طرح هایی که بتواند مسیردر این . شده است

یکی از این روش ها تغذیه . آب دهی قنات ها خواهد بودافزایش ودر حفظ قنات های موجود در مناطق مختلف 

بهبود ،ی ازکشورها به عنوان یک تکنولوژی برای جبران کمبود آب های زیرزمینبسیاری درمصنوعی آب می باشد که 

ن انجام از مهم ترین اقداماتی که می توایکی .محسوب می گردد... کشاورزی و،شرب مصارف ،کیفیت آب آشامیدنی 

تواندمی ،داد احداث بندهای خاکی روی رود خانه ها می باشد که با توجه به نگه داری رواناب زیاد پس از هر بارش 

.  تاثیر بسیار زیادی بر افزایش آبدهی قنات ها درمناطق مختلف داشته باشد



از سد های زیر زمینی جهت تغذیه سفره های آب زیر زمینی و کنترل آب قنواتاستفاده ( 2

آب قنوات با کنترل وآبدهی افزایش ،از راه کارهای مناسب جهت تغذیه سفره های آب زیرزمینی یک 

درتوان آن ها را می :کرداستفاده از سد های زیرزمینی است که به دو روش می توان از آن ها استفاده 

تن هدر رفاز وهای زیر زمینی شوند و آب را نگه داشته آب مناسب احداث نمود تا سبب قطع جریانمکانی 

وقتی جهت نگه داشتن مقنوات دراین که از آن ها به صورت موانع یا بند هایی دیگر وآن جلوگیری نمایند 

.دادن جریان آب تا زمان احتیاج استفاده کردتاخیر وآب 



نیمصنوعی سفره های آب زیر زمینی با استفاده از سد های ذخیره ای شتغذیه ( 3

ناطق تامین آب دراین م. استنامنظم وهای اقلیمی قرارگرفته اند که دارای بارش فصلی رژیم دراز کشورهای درحال توسعه بسیاری 

ب درفصول جمله راه کارهای مناساز ،پدیده تاثیر گذار استاین براقلیم جهانی نیز تغییر .باتوجه به تغییر پذیری بارش مشکل است

ن آب به تامیدرواقع وفصل خشک تهی می گردند اواخر دراما دربعضی از این مناطق این منابع . خشک استفاده از آب های زیرزمینی است

د که نتوان از به گونه ای باشجغرافیایی وکه شرایط اقلیمی درمواقعی .صورت دائم با توجه به شرایط زیست محیطی منطقه مشکل است

این گونه سد ها معموال. مناسب استفاده از سد های ذخیره ای شنی استکارهای از راه یکی ،منابع آب موجود استفاده بهینه نمود 

یا گریزه وسن،آن درباال دست به وسیله شن مخزن .سنگ بستر درپایین امتداد می یابدتا مواردبعضی در ودرعرض دره ها ساخته شده 

ان های سفره مصنوعی را پدید می آورد که در این حالت توسط جرییک وپرمی گردد،سنگ به وسیله جریان ها ی سیالبی حمل شده 

نوع ن ای.این نوع سفره مصنوعی درهر سال توسط جریان های سطحی زیر سطحی تغذیه می گردد. سطحی زیر سطحی تغذیه می گردد

ه می آب را برای استفاده در فصول خشک ذخیرو گرددسفره مصنوعی درهر سال توسط نزوالت جوی وجریان های زیرسطحی تغذیه می 

از هدر رفتن آب های زیرسطحی جلوگیری ،موجودبرداری بهینه از منابع آب بهره ،شنیاز جمله مزایای سدهای ذخیره ای . کند

.می باشدمنطقه دروضعیت بهداشتی بهبود ومیزان تبخیر کاهش ،مناسبآب برای استفداه درفصل ذخیره ،وسطحی 





زیرزمینیساختار سفره آب های 

.  واقع قنات ها ساختارهای زیرزمینی هستند که برای جمع آوری آب و هدایت آن به سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرنددر 

أمین آب آب به دست آمده از این قنات ها، برای ت. قنات ها در ابتدا در نواحی کوهستانی آسیای مرکزی و منطقه ی قفقاز معمول بودند

.مورد نیاز خانوار و آبیاری استفاده می شد

سانتی متر و نیز دیوارهای مستحکم در 60الی 50متر و قطر 1/٤الی 1هر قنات متشکل از یک یا چند مجرای زهکشی به ارتفاع 

هایت چاه های تهویه عمودی که به کارگران امکان دسترسی به قنات را می داد، به مجرای زهکشی متصل شده و در ن. کناره ها است

ل قرن در اواخر قرن هفدهم و اوای. طول مجرای زهکشی ممکن است به چندین کیلومتر نیز برسد. به کانال زهکشی منتهی می شد

:در جایی چنین نوشته است« ژان چاردین»بریتانیایی به نام -هجدهم میالدی یک جهانگرد فرانسوی

کیلومتری و یا 60نه تنها قادر به موقعیت یابی محل دقیق آب بودند، بلکه این توانایی را نیز داشتند که آب را تا فاصله ی ایرانیان

.گاهی نیز بیشتر انتقال دهند

https://www.kojaro.com/category/iran/


مزایا و معایب قنات نسبت به چاه 

مزایا( الف

.عمر مفید قنات در مقایسه با عمر مفید چاه و موتور پمپ طوالنی تر است1.

.  اطمینان در تداوم آبدهی قنات بیشتر از تداوم آبدهی چاه است2.

.قنات به هیچ انرژی هزینه زایی وابسته نیست3.

.ندارد... قنات برای احداث ، نیاز به جاده و 4.

.هزینه ی نگهداری قنات در مقایسه با چاه ها و موتور پمپ و سایر ملحقات آن ناچیز است5.

.به دلیل استفاده ی تدریجی از آبهای زیرزمینی ، از نظر کمی و کیفی به این آب ها آسیب نمی رساند6.



.الگویی از نظام کار تعاونی استقنات 6.

.قنات نقش زهکش در مقیاس محلی و منطقه ای دارد7.

.احداث قنات با وسایل ساده و نیروی کار محلی میسر است8.

.آب قنات نسبت به چاه ارزان تر است9.

.احداث قنات امکان بهره برداری از آب های زیرزمینی در مناطق کوهستانی را فراهم می آورد10.

.ایجاد شغل در منطقه از مزایای دیگر قنات است11.



ماتریس رنگی مقایسه ی گزینه های بهره برداری از آب های زیرزمینی



محدودیت ها( ب

.الیه های آبدار نزدیک زمین پرآب نیستند1.

.دامنه های مرتفع را نمی توان با قنات آبیاری کرد2.

.سیستم مالکیت قنات ها خرده مالکی است3.

.کار حفر قنات وقت گیر و کند است4.

.آب قنات در نیمی از سال مصرف آبیاری ندارد5.

.قنات هایی که از داخل شهرها و روستاها عبور می کنند ، ممکن است به سهولت آلوده شوند6.



داریقنات و چگونگی حفر قنات بر گرفته از کتاب قنات سازی 

یاعبدالکریم بهندکتر ر ایران نوشته د

طریقه ی سنتی حفر قنات 

حفر قنات دانستن اصول پیدایش و حرکت آب در زیر زمین برای. قنات به تونل سازی شباهت دارد ، با این تفاوت که از آن پیچیده تر استحفر 

در . ده است روش سنتی که برای حفر قنات از قدیم از قدیم االیام وجود داشته تا عصر حاضر تغییر و تفاوت چندانی در آن ایجاد نش. ضروری است

:حفر قنات اعمال زیر انجام می شود 

گمانه زنی

تراز کشی

تعیین محل میله ها ، طول پشته ها و جهت کوره

چاه کنی

کوره کنی

 کنیدویل

تشخیص جهت در زیرزمین



نتیجه گیری

مواردبا توجه موارد گفته شده ، سیستم استفاده از قنات در بیشتر 

استفادهبه مراتب نسبت به سایر سیستم ها اولیت دارد و باید روی 

خصوصاً هرچه بیشتر از این سیستم ارزشمند بومی برنامه ریزی کرد؛ 

و برگشت که اکنون در اکثر نقاط کشورمان شاهد افت غیرقابل این 

مشکل کمبودهستیم و ای در سطح سفره های آب زیرزمینی گسترده 

،پیشروی آب های شور ،و شور شدن آب ها و در مناطق ساحلی آب 

.طرز زیادی در حال افزایش استبه 
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