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در رسزمین های خشک که حیات و بقای کشاورزی به آب و 
آبیاری وابسته است، کمبود آب از مهمرتین انگیزه  ابداعات و 
نوآوری های فراوان از جمله حفر قنات بوده  است که نقشی 
انکارناپذیر در حفظ و گسرتش متدن در فالت ایران داشته  است. 
آنچه امروزه توسعه پایدار می نامند، نیاکان ما در عمل درک 
کرده و به کار بسته بودند. آنها نظامی برای بهره برداری پایدار 
می تواند  که  کرده اند  ایجاد  مناطق  این  و خاک  آب  منابع  از 
رسمشق مناسبی برای حل بحران های اخیر باشد. این تحقیق 
تحت  و  چگونه  که  است  پرسش  این  به  پاسخگویی  درصدد 
طبیعت  با  انسان  سازگاری  توانسته  است  قنات  رشایطی  چه 
به  توجه  با  و  منظور  بدین  شود؟  سبب  را  پایدار  تعادل  و 
ماهیت پژوهش از روش تحقیق کیفی تحلیل محتوا و نرم افزار 
قنات  مطالعه  مورد  محدوده  شده  است.  استفاده   Maxqda
زارچ است که در پهنه وسیعی از استان یزد واقع شده  است. 
جامعه مورد مطالعه شامل 16 نفر از خربگان قنات و مقنیان 
نتایج  است.  شده  تحلیل  و  تجزیه  آنان  اطالعات  که  هستند 
قنات شناسِی  بومی  دانش  ابعاد  همه  که  است  آن  از  حاکی 
آنان متأثر از ویژگی های طبیعی و جهت دستیابی به اهداف 
این مسیر نظامی اجتامعی  اقتصادی شکل گرفته است و در 
در  برنامه ریزی محلی  نظام  نشانگر وجود  که  پایه ریزی شده 

راستای توسعه پایدار می باشد. 

تحلیل  کاریزی،  متدن  مقّنی،  بومی،  دانش  كلیدی:  واژه های 
محتوا.

In arid lands where agriculture is dependent on irrigation, 

water shortage has been one of the main motivations 

for many innovations, such as Qanats, which play an 

important role in maintaining and developing civilisation 

on the Iranian plateau. What is known today as  sustainable 

development, was actually understood and applied by 

our ancestors. Their method of sustainable use of water 

resources from these areas can be a good example to solve 

recent crises. The present research aims to answer the 

question of how and under what conditions a Qanat was 

able to cause human adaptation to nature and sustainable 

balance? To this end, the current research is carried out 

using qualitative content analysis and the MAXQDA 

software. The study area is the Zarch Qanat located in a 

large area of Yazd province. The study population includes 

16 specialists in Qanat. The results indicate that all 

aspects of the indigenous knowledge of Qanat have been 

established based on natural features in order to achieve 

economic goals. Through this development, a social 

system was established which shows the existence of local 

planning in line with sustainable development.

Keywords: Indigenous knowledge, diggers, Kariz civilisation, 

Content analysis.
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مقدمه

در رسزمین های خشک و نیمه خشک که حیات و بقای کشاورزی 
به آب و آبیاری وابسته است، کمبود آب مهمرتین انگیزۀ  ابداعات و 
نوآوری های فراوان از جمله حفر قنوات، چاه ها و احداث آب بندها 
مجرای  قنات   .(1377 خانیکی،  لباف  و  یزدی  (پاپلی  ...  است  و 
زیرزمینی است که آب زیرزمینی را به سطح زمین هدایت می کند و 
تاریخ نویسان رشق و غرب آن را تکنیک ملی ایرانیان در آبرسانی شهرها 
و کشتزارها می دانستند و از نظر فن مهندسی آن را هم پایه و یا مهمرت 

از ساختامن اهرام مرص می دانند (منزوی، 1367؛ گوبلو، 1371).
در نظریۀ شیوه تولید آسیایی مارکس و انگلس، به عامل اقلیم و 
جغرافیا و مسئله خشکی و کم آبِی جوامع رشقی و آسیایی تأکید 
شده  است. فرض بر این است که با توجه به کمبود آب و بارندگی 
در رشق آسیا، زمین به خودی خود بی ارزش است و تنها با وجود آب 
است که ارزش واقعی می یابد. نایابی یا کم یابی آب، وجود تأسیسات 
و شبکه های مصنوعی آبیاری و آبرسانی را الزام آور می سازد و از آن 
جا که ساخنت و نگهداری و بهره برداری از چنین تأسیساتی از توان و 
امکانات یک یا چند تن بیرون است و به کار گروهی و رصف توان و 
امکانات و رسمایه های گزاف و کالن نیاز دارد، وجود یک تشکیالت 
مدیریتی برای آب ناگزیر می شود و بر این اساس دولت هیدرولیک 
یا آبی به وجود می آید (WittFogel، 1957). رشق شناسان، متفکران 
و جامعه شناسان غربی نیز از متدن و دولت رشقی و به ویژه ایرانی 
به عنوان »متدن و دولت آبی« یاد کرده اند. آنها درباره اهمیت آب 
و قنات در ایران این گونه گفته اند: آب ثروت ایران است (بایندر، 
1370). اگر باران نبارد، همه چیز در ایران نابود است (لندور، 1388). 
کشاورزی در ایران به علت خشکی و کم آبی، به احداث قنات ها و 
بندها و دیگر تأسیسات مصنوعی آبیاری نیاز مربم داشته، بدون آن 
کامالً ناممکن است (اولیویه، 1371؛ دیوالفوا، 1385؛ فوروکاوا، 1384؛ 
موریه، 1386؛ پوالک، 1368؛ هدین، 1381) و خرید و فروش ملک 
و زمین در ایران براساس اندازه سهم آب آن انجام می شود (فریزر، 
داستان رشوع کشاورزی  ایران  بنجامین، 1363). در فالت  1364؛ 
متفاوت از همه جهان بوده است، زیرا ابتدا باید آب را از زمین بیرون 
بیاورند و سپس به کشاورزی بپردازند. این آب احکام خاصی داشت. 
فوق العاده محدود  آن  و حجم  پرهزینه  فوق العاده  آن  استخراج 
و غیرقابل تغییر بوده  است. بنابراین حجم آب وابسته به نزوالت 

آسامنی و البته خارج از کنرتل انسان بوده  است. 
از این رو قنات، نقشی انکارناپذیر در حفظ و گسرتش متدن در 
فالت ایران داشته  است (خاموشی، 1372) و در دوره های باستانی 
قنات،  موجودیت  ساسانیان،  و  اشکانیان  هخامنشیان،  همچون 
شکل دهنده سیستم آبرسانی حکومت ها در نواحی خاصی بوده 
 است (باقری، 1379). از سویی دیگر احداث بندسار و استحصال 
سیالب و رسوب گیری از آن نیز بسرت مناسبی برای پرورش گیاهان 

در روی اراضی درشت دانه بوجود آورده  است. در اثر سیل¬گیرِی 
از  یافته و استفاده  افزایش  بندسارهای باالدست، آبدهی قنوات 
آب مازاد قنات برای آبیاری تکمیلی بندسارهای پایین دست نیز 
انجام می شده است که نشان دهنده وجود رابطه ای درونی بین 
این دو شیوه است. جالب آنکه قدمت تغذیه آب های زیرزمینی با 
آبیاری سیالبی مخروط افکنه ها و استفاده از بندسارها، در ایران به 
3000 سال پیش، یعنی قبل از ابداع قنات می رسد (عرب خدری و 

حکیم خانی، 1382؛ کوثر، 1372). 
به این ترتیب نیاکان ما نظامی برای بهره برداری پایدار از منابع آب و 
خاک این مناطق ایجاد کرده اند که می تواند رسمشق مناسبی برای حل 
بحران های اخیر از قبیل فرسایش، کاهش سطح زیرکشت، شورشدن 
آب های زیرزمینی، شورشدن خاک ها، هجوم شن های روان، گسرتش 
بیابان ها و حتی مشکل بیکاری باشد و معشت پایدار را فراهم کند 
(غفاری پور، 1370؛ بصیرپور و موسوی، 1374؛ رسزعیم و میراب زاده 
اردکانی، 1374). یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با 
فشارها و شوک ها سازگار شده و بهبود یافته، قابلیت و دارایی های 
خود را تقویت یا حفظ کند و فرصت های معیشت پایدار را  برای 
نسل کنونی و آینده و معیشت دیگران در سطوح محلی یا ملی، در 
کوتاه مدت یا بلندمدت ایجاد کند (جمعه پور و میرلطفی، 1389). 
از سویی دیگر توسعه هامهنگ با امکانات محیط، توجه به سهم 
آیندگان، عدم تخریب ذخائر زیست محیطی و فرهنگی از مهمرتین 
ویژگی هایی است که می تواند قنات را به عنوان یکی از عنارص مهم 
توسعه پایدار برجسته مناید (لباف خانیکی و سمساریزدی، 1394). 
لذا آنچه امروزه توسعه پایدار می نامند نیاکان ما در عمل درک 
کرده و به کار بسته بودند (Semsar Yazdi، 2011).  مشکالتی که 
در سال های اخیر در رابطه با کاهش نفوذپذیری و حتی کور شدن 
گزارش شده   اثر رسوب گذاری  در  تغذیه  مصنوعی  حوضچه های 
است، در بندسارها دیده منی شود و بحران هایی که به واسطه حفر 
چاه های عمیق بر آب های زیرزمینی حاکم شده  است در گذشته 

علی رغم چندین سده بهره برداری با قنات مشاهده نشده است.
»متدن کاریزی«1 در ابعاد فضایی خود مجموعه ای از دانش تجربی 
با دانش ذهنی به عنوان آداب و  فّناوری سنتی همراه  در قالب 
رسوم یا فرهنگ می باشد (پاپلی یزدی، 1379). بازخوانی این فضای 
متنی، در نشانه شناسی قنات به عنوان یکی از روش های بهره  برداری 
از سفره های آب  زیرزمینی به کمک دهلیزهای زهکشی آب است 
(گوبلو، 1371) که در پیرامون آن ساختاری اجتامعی- فرهنگی در 
چارچوب گروه ها و قرشها، آداب و سنن، شیوه های متعدد آبیاری 
سنتی، ابداعات و ابتکارات در جمع آوری و رصفه جویی آب شکل 
گرفته است (صفی نژاد، 1368). از این رو است که تنها با تکیه بر 
بازشناخت تفکر سنتی، تداعی هستی شناختی »متدن کاریزی« قابل 
تصور است. به گونه ای که مناطق بسیاری را می توان یافت که دارای 
رشایط آب و هوایی حاشیه کویر ایران می باشند، اما در بسیاری از 
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آن مناطق حفر قنات هرگز ابداع نشده است. این خود نشان از آن 
دارد که در فراسوی ساختار فنی قنات، آنچه که به پایداری و دوام 
»متدن کاریزی« کمک منوده، بازتابش هست-بودن هایی می باشد 
که در بطن این متدن، ریشه در صورت های اسطوره ای، سمبولیک 
و مذهبی تقدس آب داشته  و هویتی را در پیرامون انتقال خود به 
وسیله قنات در جوامع استفاده کننده از آن شکل می داده  است که 
دوام خرده »متدن کاریزی« را در بطن متدن بزرگ ایرانی سبب شده 

 است (پاپلی یزدی، 1379). 
باالترین  جغرافیایی،  رفتارگرایی  چارچوب  در  کاریزی«  »متدن 
در  را  آن  پیرامون  ساختار  و  قنات  که  است  فضامندی  بازتولید 
قالب شهر و روستا شکل داده  است. از هم کنش های اجتامعی 
همیاری،  تعاون،  قالب  در  که  گرفته   شکل  سبکی  ساختار،  این 
مدیریت مردمی، آداب و رسوم و باورهای ناشی از قنات منود یافته  
انسان و  بین  (صداقت کیش، 1379)، هم زیستی مساملت آمیز را 
محیطش فراهم ساخته  و این الگوی پایدار، پویایی و توسعه را برای 
آن به ارمغان آورده  است. اما در قرن اخیر ورود فّناوری های نوین، 
چاه های عمیق و نیمه عمیق به جای قنات که خود متأثر از علل و 
رشایطی منود یافته  بود2، باعث افت شدید سطح آب های زیرزمینی، 
به هم خوردن تعادل بیالن آبی و در نتیجه فقر آبی شد. آبادی های 
زیادی رو به ویرانی نهادند و کشاورزان مجبور به مهاجرت شدند. 
بدین ترتیب سامان اقتصادی و اجتامعی جوامع روستایی با تهدید 
شدیدی مواجه شدند و ناپایداری منابع طبیعی و سطوح اجتامعی- 

اقتصادی، نواحی روستایی را آسیب پذیر ساخت. 
از سال 1330 تا 1390 جمعاً 57/75 مرت افت سطح آب زیرزمینی 
در یزد ایجاد شده و همین موضوع منجر به خشکیدن قنات هایی 
شده  است که آب زیرزمینی را از یزد و مناطق هم جوار آن به 
می کرده  است  منتقل  پایین تر  ارتفاعی  رقوم  دارای  مناطقی 
و  آبی  منابع  فقر  به  منجر  مسئله  این   .(1393 (سمساریزدی، 
ناپایداری های زیست محیطی و مهاجرت از روستاها شده  است. 
حال برای رفع این ناپایداری چه باید کرد؟ راه گشای توسعه پایدار 

در »متدن کاریزی« چه خواهد بود؟
با اندک مداقه ای در گذار این متدن، به هویتی می رسیم که قنات 
راهرو انتقال آن بود و ساختار و سبک پایداری   را پیرامون آن رقم 
می زد. هویتی که با خشکیدن قنات، فرسایش یافت و در پی آن 
ساختار اقتصادی- اجتامعی حاکم بر مکان ها متالشی شد. توازن 
منابع به هم ریخت3 و در این میان نظام ها، آداب و رسوم و باورها 
فراموش شدند. در ادامه به خالصه ای از مطالعات صورت گرفته 
پیرامون قنات اشاره شده  است. این تحقیقات را می توان در 5 گروه 
دسته بندی کرد که شامل  معرفی قنات و روند شکل گیری و تکامل 
آن، دالیل از بین رفنت قنات و پیامدهای منفی و آثار مثبت قنات و 

احیاء آنها است. 
پیرامون معرفی قنات و روند شکل گیری و تکامل آن می توان به 

محققانی  از جمله  کرجی (1345)، ناجی (1352)، منزوی (1367)، 
گوبلو (1371)، خاموشی (1372)، کوثر (1372)، لباف خانیکی (1394)، 
لباف خانیکی و سمسار یزدی (1394) و Arzani  (2003) اشاره کرد.

در مورد دالیل از بین رفنت قنات، شیرانی و همکاران (1385)، عدم 
متلک خوانین و از بین رفنت نظام مدیریت آب و عدم مشارکت مردم 
در مرمت و بازسازی قنات را عنوان کرده اند. در حالی که رحامنیان و 
میرزایی (1391) براساس گزارش سفرنامه نویسان غربی، پیشامدهای 
طبیعی و تاریخی، استبداد و بی قانونی و بحران مدیریت و یورش 
ایالت و عشایر داخلی و مرزی را از جمله دالیل از بین رفنت قنات و 

منابع آب زیرزمینی دانسته اند.
گروهی دیگر از محققان پیامدهای منفی از بین رفنت قنوات را 
پیرامون   (2015)  Bazzi مطالعه  از  می توان  که  کرده اند  بررسی 
چالش های پیش روی قنات فردوس نام برد. از جمله پیامدهای 
منفی از بین رفنت قنوات نشست زمین (هاشمی سهی، 1384)، 
آلودگی منابع آب (رهربی و افشار اصل، 1384) و تخلیه روستا 

(عباسی و همکاران، 1392)  است. 
(ابی زاده،  مطلوب  زیست محیطی  آثار  شامل  قنوات  مثبت  آثار 
1389)، توامنندی و مشارکت در راستای تحقق توسعه پایدار (فداکار 
داورانی و سام آرام، 1389) و نظام بهره برداری پایدار (عرب خدری و 
 ،Agazadeh حکیم خانی، 1382؛ پاپلی یزدی و لباف خانیکی، 1377؛

2015؛ Haeri، 2003) می باشد.
غفاری پور   ،(1392) انصاری  و  بوستانی  قنوات  احیاء  مورد  در 
(1370)، بصیرپور و موسوی (1374)، رسزعیم و میراب زاده اردکانی 
(1374) و لباف خانیکی (1394) به لزوم توجه مجدد به قنات و رفع 
مشکالت آن و نیز کاربست فرصت های نوظهور مانند گردشگری 

جهت احیاء قنوات تأکید داشته اند. 
بررسی این منابع که از سال 1345 تا 1394 در دسرتس بوده  است، 
حاکی از مطالعات وسیع پیرامون قنات، نقش مثبت آن در روند 
توسعه، علل از بین رفنت قنوات و پیامدهای منفی نابودی آن و نیز 
چگونگی احیاء قنات می باشد. اما در هیچکدام از این مقاالت به 
دانش بومی و سازمان قنات از دید خود مقّنیان پرداخته نشده  است. 
لذا در این مقاله نقش قنات در توسعه پایدار از نگاه مقنیان بررسی 
و به شیوه کیفی تعریف و تحلیل شده  است.  بر این اساس می توان 
گفت برای دستیابی به توسعه پایدار در »متدن کاریزی« باید قنات  و 
دانش و نظامی را که مبتنی بر آن شکل یافته ، شناخت. به ویژه این 
که امروزه عدم توجه به قنات و دانش بومی مقّنیان و بهره برداران از 
قنوات، منجر به زدودن انگیزه حفظ و نگهداری قنات و خارج شدن 
حرفه مقّنی گری از مدار امور اقتصادی و اجتامعی شده  است.  این 
تحقیق درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چگونه و تحت 
چه رشایطی قنات توانسته  است سازگاری انسان با طبیعت و تعادل 
پایدار را سبب شود؟ در این راستا،  قنات زارچ  که در پهنه وسیعی از 

استان یزد واقع شده است، به عنوان منونه مطالعه شده  است.

بوزرجمهری، خ. و خامتی، س.بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در "متدن کاریزی"...
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روش تحقیق

با توجه به ماهیت پژوهش و بازخوانی قنات در »متدن کاریزی«، 
تحلیل محتوا، بهرتین روش برای دستیابی به حل مسائل طرح شده  
است؛ لذا به منظور بازشناسی قنات در قالب یک مدل، از روش تحلیل 
محتوا استفاده شده است. در این روش پس از جمع آوری اطالعات، 
داده ها از طریق تحلیل محتوایی واکاوی شدند و طی مراحل کدگذاری 
باز4، کدگذاری محوری5 و کدگذاری انتخابی6 طبقه بندی شدند. از آنجا 
که در این روش حجم وسیعی از داده های کیفی (معانی، واژه ها و 
کلامت) را در اختیار داریم، جهت سهولت در تحلیل داده ها و افزایش 

دقت از نرم افزار مکس کیودا7 استفاده شده  است. 
جامعه مورد مطالعه شامل 16 نفر از خربگان قنات و مقّنیان هستند 
که نظرات آنها در کتاب  تجربیات خربگان قنات توسط علی اصغر 

سمسار یزدی (1389) مدون شده است. 

منطقه مورد مطالعه
قنات زارچ بر پهنه وسیعی از جغرافیای یزد یعنی از حوالی فهرج 
آغاز شده و پس از عبور از روستاهای خودیک، دهنو، قاسم آباد و 
اکرمیه وارد شهر یزد شده و از زیر محالت مختلف شهر از جمله 
میدان مرکزی شهر به نام میدان امیر چخامق عبور می کند. این قنات 
پس از طی بازار اصلی شهر و مسجد جامع، از شهر یزد خارج شده و 
مسیر خود را به سمت شهر زارچ ادامه می دهد. در شکل (1) وضعیت 

استان یزد در ایران و محدوده مورد مطالعه نشان داده  شده  است. 
 

شکل 1- محدوده مورد مطالعه در استان یزد و قنات زارچ

هدف اصلی از احداث قنات زارچ، دسرتسی به منبع آب زیرزمینی و 
انتقال آن به سطح زمین با استفاده از جریان ثقلی آب بوده  است. 
در گذشته از آب قنات برای کشاورزی، رشب انسان و دام و همچنین 
فعالیت های صنعتی استفاده می شده  است. ولی اکنون فقط به مرصف 
کشاورزی می رسد. اراضی تحت رشب قنات که تا چندی پیش بخش 
عمده آن هنوز پابرجا بود، حدود 300 هکتار تخمین زده می شود و 

این نشان دهنده آبدهی بسیار مساعد قنات در گذشته است. 
قنات دارای سه شاخه به نام های شور، شیرین و ابراهیم خویدکی 

است که در رشایط فعلی شاخه شور آن فعال بوده و شاخه های دیگر 
به علت افت سطح آب زیرزمینی خشک شده اند. طول مسیر اصلی 
قنات همراه با شاخه های آن حدود 80 کیلومرت بوده و تعداد میله 
چاه های آن بیش از هزار حلقه تخمین زده می شود. آبدهی قنات در 
بهار سال 1380 حدود 30 لیرت در ثانیه بوده و حدود صد هکتار از 
اراضی را مرشوب می ساخته است که نوع کشت این اراضی عبارت 
از گندم، یونجه، صیفی جات، انار و پسته بوده  است (سمسار یزدی، 
1393). اما به دلیل حفر بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق در 

حریم آبی قنات، آبدهی آن به شدت كاهش یافته است.

یافته  ها

سواالت طرح شده در این مقاله گویای تالشی است جهت یافنت 
رد پای یک راه حل برای رفع ناپایداری ها، حفظ منابع طبیعی 
و پایداری عرصۀ  زیست. اینکه خواسته ایم راه حل را در گذشته 
بیابیم، به هیچ روی به معنای تحجر نیست. که اگر اینگونه بود 
اهرام مرص و قداست آن در قاره سیاه، مباهات فرانسوی ها به 
برج ایفل، فخر ایرانیان به تخت جمشید و چل ستون و... بزرگرتین 
اندک زمانی، ساختار و سازمان  برای  اگر  بر عکس،  بود.  تحجر 
کشورهای توسعه یافته را به متاشا بایستیم، خواهیم دید که آنها 
اکنون اهرام و برج و بارو منی سازند، اما همه آداب و رسوم و آیین 
و فرهنگ آن را در قالب مناد و نشانی حفظ کرده اند. فرهنگی 
که روزی باعث ساخت این بناها شد، امروز آنها را به عرص پست 

مدرن و فراپست مدرن رسانده  است. 
این مقدمه از آن جهت بیان شد که یادآور شویم بازشناسی قنات 
به معنای روی آوردن دوباره به حفر قنات نیست. بنا بر گفته های 
کارشناسان و خربگان قنات (مقّنیان)، قنات بعد از اصالحات ارضی 
و حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق و بحران خشکسالی، دیگر 
برای پاسخگویی به نیازهای عرص حارض کافی و مقرون به رصفه 
نیست. اما بی توجهی به قنات، رها کردن و فراموش کردن آن بحرانی 
بر بحران های موجود خواهد  افزود. بزرگرتین بحران، از بین رفنت 
فرهنگی است که قنات براساس آن شکل گرفته و منابع آبی را در 
پهنه خشک فالت ایران مدیریت کرده، پایداری را به ارمغان آورده  
است. فرهنگی که در آن روزگار، سازه قنات را ایجاد کرد، امروز نیز 

برای دستیابی به پایداری، رشط الزم است.  
قدر مسلم چشمه ها نقش انکارناپذیری در ایجاد قنات داشته اند. 
چگونگی ساختار چشمه و بیرون آمدن آب از دل زمین، فکر حفر 
قنات برای دستیابی به منابع آب زیرمینی را سبب شده  است. 
آنگونه که افتادن سیب از درخت منجر به کشف نیروی جاذبه 
توسط نیوتن شد. چشمه، راه آب را برای نیاکامنان منایان ساخت و 
آنها با حفر قنات آب را به روی زمین آوردند (لباف خانیکی، 1394). 
لذا بهرت است اکنون نیز از طریق بازشناسی قنات و دانش و فرهنگ 
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نهفته در منت آن، ردپای گم شده توسعه پایدار را بیابیم و با توجه 
به عرصه زیست و دانش بومی خودمان، راهکاری برای پایداری و 

حفظ منابع و محیط زیست مان ارائه دهیم.
یافته های حاصل از تحلیل محتوایی دانش مقّنیان و تجارب آنها 
در ساخت قنات حاکی از آن است که دانش بومی مقّنیان شامل  
سه رده فنی، اقتصادی و اجتامعی است که در ادامه  ترشیح 

شده  است. 

الف-دانش فنی
دانش فنی مقّنیان در زمینه ساخت قنات و حفاظت آن بسیار غنی 
است که حاصل سال ها تجربه بوده  است. این دانش را می توان به 5 
دسته کد محوری شامل: شناسایی محل مناسب حفر قنات، انتخاب 
مسیر گامنه، محاسبه طول قنات، محل حفر میله چاه و تعیین حریم 
قنات تفکیک کرد. مشخصات دقیق تر آنها را می توان از کدهای باز 
جدول (1) که از  مصاحبه های مقنیان استخراج شده، دریافت کرد.  

جدول 1-  دانش فنی  مقّنیان  در ساخت و حفاظت قنات 

کد بازکد محوریکد انتخابی

ت
قنا

ت 
اخ

 س
ی

فن
ش 

دان

رشایط و محل  
مناسب حفر قنات

- شیب مالیم داشته باشد
- با کوه فاصله نسبتاً زیادی داشته باشد

-در جایی حفر شود که اطرافش دشت و بیابان وسیع باشد
-مناطقی که رودخانه خشک و قدیمی از آنجا عبور می کند و شنزار و ماسه زار است

انتخاب مسیر 
گامنه

-در مسیر بوته های بیابانی باشد
-مسیری که دارای بوته های بیابانی رسسبزترند، انتخاب شود

-با در نظر گرفنت محل اراضی که در آینده باید مزرعه شود و قرار داشنت قنات های اطراف و شیب 
منطقه و مسیر جریان آب زیرزمینی و وضع دامنه کوه های اطراف

-جایی که شیب مالیمی داشته باشد

محاسبه طول قنات

-طول قنات دو برابر عمق چاه باشد
-از محل حفر اولین گامنه به سمت پایین ترازکشی انجام می شود تا محل رو آمدن آب مشخص گردد

-از روی شیب زمین مشخص می شود
-در سال های خشکسالی، خشکه کار قنات بیشرت می شود

محل حفر میله 
چاه

-در انتخاب حفر میله چاه از روش راستی دیدن8 استفاده می شود
-با کمک دو نفر در باال و پایین میله چاه راهروی قنات مستقیم حفاری می شود

تعیین حریم قنات

-حریم قنات حدود 1000 مرت باالتر از پیشکار قنات می باشد
-اندازه تقریبی 150 مرت از دو طرف اولین گامنه برای تعیین حریم مناسب است

- بستگی به جنس خاک و شن منطقه دارد. هر قدر منطقه گلی باشد حریم هم می تواند کمرت شود و 
رضری به قنات مجاور ندارد.

-در زمین های شنزار حریم 800 مرت می باشد
-در منطقه گلی و  دارای خاک های دانه ریز و رس 500 مرت حریم هم کافی است.

ت
قنا

ت 
اظ

حف

جلوگیری از نفوذ 
آب های سطحی

-میله چاه را با طوقه بزرگی مسدود می کنند
-میله چاه ها را در مسیر سیل، سیل بند می کنند

-باید به وسیله تخته سنگ های پهن چاه را مسدود کرد و به اصطالح کمرگیر کرد
-چاه ها را هم از سطح زمین یک مرت یا دو مرت باالتر می آورند

جلوگیری از 
ریزش میله چاه

-استفاده از تخته چوب و خار و خاشاک برای جلوگیری از ریزش رضورت دارد

الیروبی و مرمت 
قنات

-الیروبی قنات از طریق آب هرزی قنات مشخص می شود
-حتی اگر کلیه چاه های عمیق هم مسدود شوند، باز هم قنوات در طی سال های متامدی آبدار نخواهند شد.

-در هر سال ممکن است یکبار یا بیشرت مقّنی وارد قنات شود و ریزش و خرابی آن را مرمت کند
-هر وقت آب قنات کم شود امکان ریزش و خرابی قنات وجود دارد

فنون نگهداری 
آب های زمستانه

-آب های زمستانه قنات را درون استخر نگهداری می کنند
-بهرت است در بیرون از قنات نگهداری شود، چون منجر به خرابی قنات می شود

-معموال آب زمستانه قنات برای آبیاری محصوالت زمستانه نظیر انار استفاده می شود
-کشاورزان برای کشت های زمستانه و پاییزه خود از آن استفاده می کنند

-باعث تقویت آب های زیرزمینی می شود و رضری هم ندارد که جلوی آن را ببندیم 
-باید آب قنات همیشه جاری باشد

بوزرجمهری، خ. و خامتی، س.بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در "متدن کاریزی"...
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جدول 2-  ارزش اقتصادی قنات از نظر مقنیان

کد بازکد محوریکد انتخابی

ت
قنا

ب 
ی آ

یف
 ک

 و
ی

کم
ی 

ها
ی 

ژگ
وی

میزان  دبی آب 
قنات

-از روی اولین گامنه مشخص می شود
-از روی رنگ و جنس کوه های مجاور مشخص می شود

-با توجه به نوع بوته های صحرایی تشخیص داده می شود
-از روی گل چاه و میزان آب آن مشخص می شود

-اگر آب چاه گامنه پرفشار بود قنات حفر می شود و منطقه پر آبی خواهد بود

کیفیت آب قنات

-از روی اولین گامنه مشخص می شود
-اگر آب زیرزمینی خیلی شور باشد، گل منطقه هم در سطح زمین شوره می بندد

-بعد از اولین گامنه که  به آب رسید، اگر آب و گل مخلوط باشد و زالل نشود اصطالحاً می گویند 
آب فشار ندارد و پشت ندارد و کیفیت آن خوب نیست.

ه 
رصف

ی
اد

ص
قت

ا

حفظ و  نگهداری 
از قنات

-نگهداری قناتی که هنوز آب داشته باشد، مفید است.
-دو ساعت آب قنات از یک حلقه چاه شش دانگ بهرت است.

جدول 3-  ارزش اجتامعی  قنات از نظر مقنیان

کد بازکد محوریکد انتخابی
ت

ری
دی

مدار آب قناتم

-بستگی به نظر کشاورزان دارد
-با توجه به نوع محصوالت کشاورزی و بافت خاک تعیین می شود

-بستگی به وضعیت آب و هوا و بارندگی منطقه دارد
-بستگی به توپوگرافی منطقه، اقلیم آن و میزان مساحت زمین های زیرکشت دارد

سهمیه بندی آب 
قنات

-مالک قنات سهمیه بندی آن را انجام می دهد
-بستگی به میزان آب و نیاز کشاورزی دارد

ل 
کا

اش
ت

ری
دی

م

نقش مدیران

-میراب، رسطاق و آبیار با نظر مردم انتخاب می شوند.
-میراب مسئول تقسیم آب بین کشاورزان بود

-رسطاق که در قدیم هر قنات یک طاق دار داشته است9
-آبیار هم که آب را به سمت کرت هدایت می کند

ج-ارزش اجتامعی
خربگان قنات در زمینه نحوه مدیریت و مالکیت قنات دانش غنی 
و ارزشمندی دارند که با فرهنگ و محیط طبیعی آنها آمیخته 
است. تعیین مدار آب قنات و چگونگی سهمیه بندی آب، خود 

با  آنها  است.  بوده  عادالنه  و  مطلوب  مدیریت  شیوه  گویای 
سهمیه بندی آب و مدیریت بهینه استفاده از آن براساس میزان 
را  اقتصادی  اهداف  به  دستیابی  روند  بهره برداران،  نیاز  و  آب 

مدیریت می کنند (جدول 3).

بررسی دانش بومی مقنیان حاکی از آن است که دانش آنها سیستم 
اطالعات و سازمان گسرتده ای ایجاد کرده  است که همه ابعاد آن 
در ارتباط متقابل با یکدیگر هستند و از هم تأثیر می پذیرند. در 

ب-دانش اقتصادی
بررسی محتوایی مصاحبه های صورت گرفته حاکی از آن است که 
دانش خربگان قنات در زمینه میزان آبدهی قنات و مقرون به رصفه 

بودن نگهداری از آن از بعد اقتصادی ارزشمند است. لذا این مقوالت 
تحت عنوان دانش اقتصادی قنات طرح شده  است که در جدول (2) 

کدبندی شده است. 

شکل (2) این سیستم غنی دانش نشان داده شده  است. قدرمسلّم 
با انجام بررسی های عمیق تر می توان به الگویی منسجم و کارآمد 

برای پایداری دست یافت. 
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 بحث و نتیجه گیری

در این مقاله سعی شد از طریق بازشناسی قنات و نقش آن در 
توسعه پایدار، الگویی منسجم و قدرمتند برای توامنندسازی و پایداری 
عرصه زیست ارائه شود. در این راستا از روش تحقیق کیفی تحلیل 
محتوا با نرم افزار مکس کیودا استفاده شده  است.  یافته های حاصل 

از این تحلیل را می توان بدین گونه ارائه داد:
است.  ارزشمندی  اجتامعی  و  اقتصادی  فنی،  ابعاد  دارای  قنات 
دانش فنی آن شامل بر شناسایی محل مناسب حفر قنات، انتخاب 
مسیر گامنه، محاسبه طول قنات، محل حفر میله چاه و تعیین 
حریم می باشد. دانش اقتصادی قنات در زمینه میزان آبدهی قنات 
و مقرون به رصفه بودن نگهداری از قنات و دانش اجتامعی آن 
پیرامون نحوه مدیریت و مالکیت قنات است. همه ابعاد دانش 
بومی قنات متأثر از ویژگی های طبیعی و در راستای دستیابی به 
اهداف اقتصادی شکل گرفته  است. در این مسیر نظام اجتامعی 
قدرمتندی پایه ریزی شده  است که با سهمیه بندی آب و مدیریت 
بهینه استفاده از آن براساس میزان آب و نیاز بهره برداران، روند 
لحاظ  بدون  می کند.  مدیریت  را  اقتصادی  اهداف  به  دستیابی 
ویژگی های طبیعی، دستیابی به اهداف اقتصادی ممکن نخواهد 
بود و نظام اجتامعی قدرمتند تشکیل نخواهد  شد. عدم وجود نظام 
اجتامعی قدرمتند چالش های اقتصادی را ایجاد می کند که قدرمسلّم 
به طبیعت و اجتامع آسیب های زیادی می رساند. نتایج تحقیقات 
فداکار داورانی و سام آرام (1389) نیز بیانگر آن است که میزان 

به طور معنی داری  پایداری در روستای دارای قنات  توامنندی و 
بیشرت بوده  است. از طرفی قدس و همکاران (1394) در تحقیقات 
خود به این نتیجه رسیدند که ناپایداری قنات و جایگزینی چاه به 
جای آن در روستای بیابانک سمنان وضعیت ناگواری در بافت روستا 

رقم زده  است. 
قنات  ابعاد  از  کدام  هر  که  داشت  اذعان  می توان  مجموع  در 
نقشی داشته است. ابعاد فنی قنات سعی در حفظ توازن طبیعت 
داشته اند. ابعاد اقتصادی آن در راستای رفع نیازها و ابعاد اجتامعی 
مسئول مدیریت نیازها جهت حفظ توازن محیط طبیعی بوده 
 است. مدیریت استفاده از آب قنات، تعیین مدار براساس رشایط 
جغرافیایی منطقه و سهمیه بندی آن متناسب با میزان آبدهی قنات 
و نیاز آبی محصوالت، نشانگر وجود نظام برنامه ریزی محلی در 
راستای توسعه پایدار بوده  است. بر این اساس، با اندک مداقه ای 
می توان نظام اجتامعی قدرمتند را به عنوان تأثیرگذارترین عامل در 
سیستم دانش بومی قنات شناسایی کرد (شکل 3)؛ حلقه گمشده ای 

که امروزه سبب ساز ناپایداری ها شده  است.

هاي ویژگی
طبیعی 

اهداف  
اقتصادي

نظام  
اجتماعی

شکل 3- سیستم دانش بومی قنات

محاسبه طول قنات

محل مناسب 
حفر قنات

انتخاب مسیرگمانه

محل حفر میله چاه
تعیین حریم قنات

ساخت

دانش فنی

دانش بومی  
قنات

دانش اجتماعیدانش اقتصادي

ارزش قنات آبدار

میزان آبدهی

نوع آب قنات

دبی آب قنات

مقرون به صرفه بودن

حفاظت از  قنات

مالکیت

مالکیت قنات

مدار آب قنات
بندي آب قنات سهمیه

مدیریت

نگهداري از آبهاي زمستانه
جلوگیري از نفوذ آبهاي سطحی

جلوگیري از ریزش میله چاه

جلوگیري از ریزش راهرو

الیروبی و مرمت قنات

 
شکل 2- ارتباطات سیستمی دانش بومی قنات در نرم افزار مکس کیودا

بوزرجمهری، خ. و خامتی، س.بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در "متدن کاریزی"...
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با روند رو به تزاید گسرتدگی نیازها، وجود ساختارهای متفاوت 
و در حال تحول، دیگر قنات کارکردهای گذشته خود را از دست 
داده  است که نظرات مقنیان، خود تأییدی بر این مدعاست. بعد 
از اصالحات ارضی و حفر چاه ها و تحوالت مدرنیزاسیون، قنات 
منی تواند پاسخگوی نیاز روستائیان و کشاورزان باشد. این مسئله 
را سبب  قنات  اجتامعی  و  اقتصادی  فنی،  ابعاد  کم ارزش شدن 

شده  است. 
با این وجود، حتی اگر امروزه، قنات کارکردهای گذشته خود را 
نداشته  باشد، به واسطۀ کارکردهای دیگر که ماحصل ساختارهای 
متفاوت و در حال تحول می باشد، دارای ارزش است. برای مثال 
برای  آبدار  قنات های  مرمت  و  نگهداری  و  قنات  حریم  رعایت 
جلوگیری از رخداد نشست زمین که امروزه در اکرث شهرها و روستاها 
اتفاق افتاده  است، رضوری می باشد. عالوه بر این توجه به قنات به 

لحاظ سازه فرهنگی و جاذبه گردشگری، ارزش افزوده زیادی برای 
آن ایجاد می کند (لباف خانیکی و سمسار یزدی، 1394). هامن گونه 
که ابی زاده (1389) نیز احیاء فناوری بومی قنات را بهانه ای برای 

اشتغال زایی و پیشربد توسعه فرهنگی می داند.
بهرت آن است که جهت دستیابی به توسعه پایدار، به این مقوله توجه 
شود و قدرمسلّم، پژوهش های آتی پیرامون این مسئله، نقش اساسی 
در ارائه الگویی بومی برای دستیابی به توسعه پایدار خواهد داشت.

 
سپاسگزاری

از جناب آقای دکرت علی اصغر سمسار یزدی، جهت گردآوری دانش 
بومی مقّنیان استان یزد که بالطبع  تسهیل در انجام این تحلیل را 

فراهم ساختند، سپاسگزاریم.

پی نوشت 

1- »متدن کاریزی« منطبق است بر محدوده فالت مرکزی و کویر 
خراسان  جنوب  جنوبی،  خراسان  استان های  محدوده  این  ایران. 
رضوی، یزد، سمنان، اصفهان و کرمان و کاشان و قم و تهران را 

دربرگرفته است. 
2- به گزارش سفرنامه نویسان علل ویرانی قنات ها عبارت بود از: 
پیشامدهای تاریخی مثل یورش های خارجی و جنگ های داخلی، 
شیوع ناامنی و هرج و مرج، بالیای طبیعی، خودخواهی بزرگان 
محلی و بی لیاقتی شاهان و ضعف حکومت مرکزی، کاهلی و تنبلی 
مردم ناشی از غلبه تفکر جربی و قضا و قدری، وسعت امالک و 
زمین های سلطنتی، بی قاعدگی نظام ارباب رعیتی و تأثیرات سیاست 

و مناسبات خارجی در عرص جدید (رحامنیان و میرزایی، 1391).
3- سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با بحران منابع آب به 
چهار چالش زیستی مرصف بی رویه، تغییر اقلیم، بهره وری پایین و 

شکل گیری خرده اقلیم ها اشاره کرده است. سازمان زمین شناسی عوامل 
چون افزایش جمعیت، گرمایش جهانی، اضافه برداشت، بهره وری 
پایین، توسعه ناپایدار به همراه مشکالت اجرایی در قوانین و مقررات 
کشور را در افزایش برداشت از منابع زیرزمینی موثر می داند و این 
وضعیت را حاصل 50 سال تجربه ناموفق در زمینه مدیریت منابع 
آب دانسته  است که یکی از پیامدهای آن فرونشست زمین است که 
به صورت خزنده و آرام، امنیت متام زیرساخت های کشور را تهدید 

می کند (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1394). 
4- Open coding
5- Axial coding
6- Selective coding 
7- MAXQDA

8- روشی برای انتخاب حفر میله چاه که توسط مقنیان ابداع شده 
است. 

9- هر طاق معادل 12 ساعت آب بوده  است.
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