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  مقدمه

 عصر ظهور با. پرداخت یم ها رودخانه بستر از وچخماق کسیلیس رینظ ییها سنگ یآور جمع به سالح نیتام یبرا بشر حجر عصر در
 به ازشین نیتام یبرا هیاول بشر بیترت نیا به. افتی شیافزا مزبور یها سنگ یبرا تقاضا یدامدار و یکشاورز رواج و یسنگ نو

 بیترت نیا به و برد یپ کار میتقس تیاهم به بشر ت،یجمع شیافزا و زمان گذشت با.  پرداخت معادن کشف و نیزم عمق در جستجو
 و کشف ضمن آنها و افتی تکامل انیمعدنچ یکهایتکن جیتدر به معادن گسترش با. گذاشتند ظهور یعرصه به پا انیمعدنچ نیاول

 انیمعدنچ راه سر بر که یموانع نیبزرگتر از یکی پرداختند ینیرزمیز یتوپوگراف یریگ اندازه یروشها ابداع به معادن استخراج
 نییپا و معادن یاضاف آب استخراج یبرا یروش یجستجو به را آنها امر نیهم و بود معادن در ینیزم ریز یآبها وجود داشت وجود
 به موفق ن،یزم سطح بیش از کمتر یبیش با ینیزم ریز یزهایدهل جادیا با انیمعدنچ سرانجام. داشت وا ینیزم ریز آب سطح آوردن
 جمع ها هیکوهپا یپا در برکه ای استخر شکل به حاصل آب انیمعدنچ توسط هیاول قنات جادیا از پس. شدند یاضاف آب کردن خارج

 در گوبلو ینشدهانر واقع استفاده مورد هیاول بشر توسط آب نیا) رودخانه چشمه، (زمان آن در آب منابع یفراوان علت به. شد یم
 فن، نیا تکامل و یریگ شکل مکان و ایدن در قنات ابداع خچهیتار مورد در) آب به یدسترس یبرا یفن قنات ( به موسوم خود کتاب
 معادن یاضاف اب استخراج یبرا ینیزم ریز یوکانالها قنات از کیوبلژ آلمان یکشورها در بار نیاول یبرا اروپا در: کند یم عنوان

 عصر در ان،ییاروپا از قبل و شیپ سالها البته. است شده حفر ینیزم ریز کانال متر لویک 50000 حدود منظور نیا به و شد استفاده
  .ندیگو یم یوسط قرون و رنسانس دوران را فن نیا انییاروپا و است شده یم استفاده یغرب رم در وهیش نیا از اگوست

 حیمس الدیم از قبل دوم ی هزاره لیاوا و سوم ی هزاره اواخر در یعنی گرددیم باز اگوست عصر از قبل قرنها به قنات حفر شهیر
 مواجه معادن در یاضاف یآبها مشکل با زاگرس، یها دامنه یها هیکوهپا در واقع مس معادن استخراج یبرا انیرانیا که یزمان یعنی

 به را کیتکن نیا رانیا از یمهاجران بعدها و کردند یم خارج را معادن در مزاحم یآبها ینیزم ریز یها زیدهل حفر با انیرانیا بودند،
 مهاجرت و تیجمع شیافزا با ها بعد .آموخت رانیا از را فن نیا اروپا قرن 35 حدود در یزمان گذشت با سپس. بردند یغرب رم

 معادن از یناش فاضالب از استفاده به مجبور حیمس الدیم قبل دوم ی هزاره اواخر در مهاجر اقوام ران،یا به یهند و ییاروپا مهاجران
 در قنوات آب از استفاده و یکشاورز منظور به که بودند یکسان نیاول ن،ینخست انیرانیا بیترت نیا به. شدند یکشاورز منظور به

 از و کردند قرار بر زیآم صلح یارتباط انیمعدنچ با کشاورزان جیتدر به یکشاورز رواج و زمان گذشت با.  دندیگز یسکن ها هیکوهپا
 سر. شدند لیتبد آب انیمعدنچ به و داده شغل رییتغ انیمعدنچ بیترت نیا به. کنند حفر یشتریب یقناتها شانیبرا تا خواستند آنها

 نبرد به ینیزم ریز یآبها یسفرها حصار شکستن هم در با بشر و نهاد وجود ی عرصه به پا یامروز یمعنا به قنات زمان نیا در انجام
 جادیا رانیا فالت از یمعدود نقاط در ختهیگر و جسته صورت به قنات بیترت نیا به و. پرداخت آن ینابود و فتح منظور به ریکو با

 فالت به ماد و پارس اقوام مهاجرت از پس رانیا در قنات توسعه یاساس مرحله. گذشت منوال نیهم به قرن 5 حدود در و شد
  .گرفت صورت رانیا

 واقع ینقاط به محدود و پراکنده صورت به که رانیا فالت یمسکون مناطق) الدیم از قبل 4تا 6 قرن در (انیهخامنش آمدن کار یرو با
 چون یشکوه با یها شهر جادیا به قنات یاری به انیهخامنش .افتندی گسترش سرعت به بودند، ها خانه رود و ها چشمه ی هیحاش در

 قنوات ی توسعه یهخامنش یامپراتور در یمرکز قدرت. پرداختند) یر (راجس ای راگس و دیجمش تخت پاسارگاد، ،)همدان(اکتابان
 یبرا ،یوجه چگونهیه پرداخت بدون ریبا یها نیزم از یبردار بهره حق یاعطا با و داد قرار خود برنامه نیمهمتر را یکشاورز رواج و

 بیترت نیا به. نمود یم یکشاورز و قنات حفر به قیتشو را مردم ساختند، یم قنات ها نیزم نیا در که یکسان به نسل 5 حداقل
 یآبادان و یکشاورز شیافزا (یتیجمع ،)یکشاورز ی توسعه(یاقتصاد ،)آب آوردن بدست یبرا یا لهیوس (یکیتکن یبنا ریز ها قنات

 انقراض پس.شدند بزرگ یامپراتور نیا توسعه و دوام موجب و بودند یهخامنش یامپراتور در) تییجمع اسکان و جذب و
 بودند پارت اقوام از انیاسکندر. شد افول دچار شدت به انیاسکندر حکومت دوران در قنات توسعه انیاسکندر توسط انیهخامنش



 در و نبردند یپ قنات تیاهم به علت نیهم به. نداشتند یکشاورز با ییآشنا گونه چیه علت نیهم به بودند، نینش کوچ ها پارت و
 رانیا یها قنات از یاریبس نشد، حفر یقنات چگونهیه آنکه بر عالوه ) م. 2 قرن اول ربع تا م ق 4 قرن آخر ربع (آنها یحکومت ی دوره
 اواسط تا3 قرن دوم ربع (انیساسان آمدن کار یرو با.  شد لیتبد خشک ینیسرزم به دوباره رانیا و رفتند نیب از و شده بیتخر
 توسعه یمبنا قنات دوباره و گرفت قرار توجه مورد قنات دوباره ینینش کجای یزندگ یریسرگ از و ) حیمس الدیم از بعد 8 قرن

 همچون نتوانست قنات دوره نیا در اما گشت جبران انیاسکندر حکومت از یناش خسارات یحدود تا و گرفت قرار یساسان یشهرها
 .بود انینما قنات رشد عدم در انیاسکندر یتوجه کم آثار و ابدی توسعه انیهخامنش دوران

 یقیعم یزبان و یاجتماع ،یاسیس راتیتغ رانیا به اسالم ورود و) الدیم از بعد 18 قرن انیپا تا 7 قرن اوسط (انیساسان سقوط از بعد
 و اند دهیند یچندان صدمه ها دهیرس تازه ظهور از هیپا یاقتصاد ،یساختار عناصر یبعض رسد یم نظر به اما. آمد وجود به رانیا در
 پرداخت از کنند آباد را موات یها نیزم که یکسان کردند، اعالم یعباس یفقها دوران آن در. دارد مصداق زین ها قنات مورد در نیا
 تا کتاب نیا از استفاده با مردم. بود یالقان آن نام که شد نیتدو قنات مورد در کتاب نیاول یالدیم نهم قرن در . .اند معاف اتیمال

 و قنات تیاهم انگریب که انیسامان حکومت دوران با است بوده مصادف دوران نیا که کردند حفر یادیز قنوات یالدیم ازدهمی قرن
. داشت توجه کمتر قنات یکیتکن یمبان به اصوال و. بود یحقوق رساله کی زیچ هر از شیب یالقان کتاب. است دوران آن در یکشاورز

 بن محمد ابوبکر توسط آن یکیتکن لیمسا و قنات مورد در کتاب نیکاملتر و نیمهمتر )یالدیم 1010 سال (یالدیم ازدهمی قرن در
 نوشته) یاسالم یعلم زبان (یعرب زبان به کتاب نیا آنجاکه از اما. شد نوشته یکرج ینیزم ریز یآبها رساله عنوان با یالکرج حسن
 قرن اواسط تا ازدهمی قرن از که گفت توان یم یکل طور به. است نبوده استفاده قابل زمان آن یعاد مردم یبرا متاسفانه بود، شده

 یایاح ای بیتخر صلح، ای جنگ دوران و زمانها موازات به البته. است بوده یکنواختی بایتقر و خوب رشد یدارا قنات یالدیم هجدهم
 .است گرفته یم انجام یمتوال صورت به قناتها

 موجود یسروسامان یب و آشوب بخاطر بود همراه افغانها توسط رانیا ریتسخ و هیصفو ی سلسله انقراض با که هجدهم قرن لیاوا در
 اعظم بخش آن سبب به و آمد در لیتعط حالت به قنوات مرمت و ریتعم. شد مواجه دیشد افول کی با قنات تیوضع زمان آن در

 قاجار خان محمد آقا توسط هیقاجار ی سلسله آمدن کار یرو با یالدیم نوزدهم قرن لیاوا در. دییگرا ینابود به رو یکشاورز و باغات
 کرد لیتسه را اتیح دیتجد نیا که یریتداب نینخست از یکی. گرفت صورت قنوات یبازساز و ایاح با رابطه در یادیبن راتییتغ

 با همدان که بود یدرحال نیا و بود تیجمع نفر هزار ده یدارا زمان آن در تهران. بود رانیا دیجد تختیپا عنوان به تهران انتخاب
 عدم بودند قادر قناتها تنها که است یهیبد. بودند رانیا یشهرها نیبزرگتر تیجمع نفر هزار ستیدو با اصفهان و نفر هزار پنجاه
 یرسوب یها نیزم تهران، مناسب اریبس طیشرا به توجه با. کنند نیتام را تهران دیجد شهر ازین و جبران را توچال کوچک نهر تیکفا

 به کردند رشد دوران رسوبات از یپوشش ریز در یعال تیفیک با ینیزم ریز یها مخزن و ها سفره یحاو م،یمال بیش با وسیپل دوران
 میتقس با بلکه نشد محدود تهران به تنها قنات گسترش البته. بود هیثان در تریل 2000با برابر مجموعا دیجد قنوات یآبده که یطور

 که را یکسان مردم، قیتشو با حکومت عالوه به. شد حفر آنها اقامت محل در یمتعدد یقناتها شاهزادگان و یعال مقامات نیب کشور
 حق و کرد یم معاف اتیمال پرداخت از پرداختند یم قنات لهیبوس ریبا ینهایزم یآبادان به و داشتند قنات حفر جهت یمال استطاعت

 .شناخت یم تیرسم به را آنها تیمالک

 کشور آب، نهیزم در جمله از کشور زاتیتجه کردن زهیمدرن بر میرژ نیا التیتما به توجه با و یپهلو نظام آمدن کار یرو با انجام سر
 الزامات یبعض یزود به اما. کرد استفاده شهرها یانرژ و آب نیتام یبرا یساز سد استیس از و آورد یرو دیجد فنون یسو به

 در ینیزم ریز یآبها از یبردار بهره یها واحد واقع در. کرد یپوش چشم میقد فنون یایمزا از توان ینم که کرد ثابت ییایجغراف
 کردن پر و نیزم سطح بر شدن یجار تا است مناسب نیزم داخل به آب نفوذ یبرا شتریب یاهیگ پوشش ضعف به توجه با رانیا
 هم هنوز که کرد ثابت نیا و شوند ینم ریتبخ سدها پشت یها اچهیدر خالف بر منابع نیا آب عالوه به. سدها پشت یها اچهیدر

 بهره بهره امکان شهیهم و است دهینرس فرا رانیا در قنات مرگ زمان هنوز بیترت نیا به. است الزم کشور یبرا قنات وجود



 باز باشند دهیرس انیپا به نفت معادن آنکه از پس یدیمد یها مدت آب منابع نیا. دارد وجود ینیزم ریز میعظ منابع نیا از یبردار
  .شوند یم محسوب میعظ یثروت منابع نیا است آب کم یکشور رانیا که آنجا از و داشت خواهند وجود هم

 یپهلو زبان در قنات

 ( kat) کت ( katas)  کتس ،( kanak) کانک: است آمده ریز یها شکل به یپهلو زبان در است معرب واژه کی که) آب یمجرا (قنات
 کتوکان ،)خوزستان (کت: اند گونه نیا به است شده استفاده ها شهیر نیا از آنها نام در که ییها روستا و ها شهر و ( kahas) کهس

 = کدکن ،)النیگ (سر کته ،)یرضو خراسان (تلخ کته ،)احمد،فارس ریبو و هیلویکهک (کته ،)تهران (گلوکان ،)بلوچستان و ستانیس(
 ،)یرضو خراسان در روستا دو (کنگ ،)کرمانشاه (هر کنه ،)فارس (کنه ،)تهران (کن ،)یرضو خراسان (کند یم را قنات که یکس
 و هیلویکهک (کهنگان ،)خوزستان اصفهان، تهران، (کهنگ ،)بلوچستان و ستانیس زنجان، (کهنک ،)سمنان (آباد کهن ،)کرمان= (کهن
  ) .یشمال خراسان (جلگه کهنه ،)فارس ،یشمال خراسان (کهنه ،)احمد ریبو

 

 قنات معادل یاسام

 

 کنات، قونات،: از عبارتند ایآس یغرب جنوب در یاسام نیا. دارد وجود نام 27 از شیب قنات یبرا جهان یکشورها ریسا و رانیا در
 در قنات معادل یاسام نیهمچن. آوولز نیچ و زیکهر ز،یکاکور کرز، رز، کاه ز،یر کاه ز،یکار کارز، قنات، ت،یکنا فاد، فنات، کانات،
: از عبارتند عربستان در یاسام نیا. رتارا و خوتارا ختارا، نگوال، ،یفلیا ون،یما فگاره، فقاره، فقره، فوگارا،: از عبارتند یشمال یقایآفر
  فََلَج افلج، فلج،

 

 قنوات ای قنات

 به آن کندن خیتار که دارد قرار گناباد  شهرستان در مادرچاه نیتر قیعم و جهان قنات نیتر یطوالن  ند،یگو  قنوات،  را  قنات  جمع
.  ندیگو یم ابدی انیجر آن از آب تا کنند یم نیزم ریز در که یراه به» زیکهر «زیکار ای قنات.  رسد یم آن از قبل ای و یهخامنش دوره

 نوع در که اختراع نیا با.  نهادند نام زیکهر ای قنات را آن و زده دیجد ابتکار نیا به دست قبل سال هزار نیچند در باستان انیرانیا
 که  رساند، نیزم سطح به و کرد یآور جمع را ینیرزمیز یآبها از یتوجه قابل مقدار توان یم  است، رینظ یب تاکنون جهان در خود

 انیمقن توسط که قنات.  گردد یجار آن سطح به نیزم درون از یکمک چیه بدون سال طول تمام در آن آب ، یعیطب یها  چشمه همانند



 یعمر و  است، متجاوز سال هزار شش ای پنج از  ران،یا یقناتها از یاریبس قدمت.  دارد قدمت سال هزاران  شده، اختراع یرانیا
  آب، از استفاده روش نیا هم هنوز هذا مع  گذرد، یم آن اختراع از سال هزار چندبن که نیا وجود با.  دارد رانیا کهن خیتار با برابر
 یاصل ارکان از یکی یحت و  است، متداول و معمول کشور یدامدار و یکشاورز و یمسکون مناطق و روستاها از یمهم قسمت در

 از یاریبس به رانیا از بعدها  کرده، دایپ یجهان شهرت امروزه که اختراع نیا.  دهد یم لیتشک را خشک ینواح در زرع و کشت
 فن کی ابتدا قنات، که است معتقد گوبلو.  است  گرفته قرار ایدن نقاط گرید در مردم استفاده مورد و افتهی انتقال جهان یها کشور

 به) آبها زه (مزاحم ینیزم ریز یآبها یآور  جمع آن احداث از منظور و  گرفته، نشأت معدن کیتکن از کامل طور به بلکه  نبوده، یاریآب
 یها کوه در موجود  یِرو  احتماالً و  مس  معادن از  ران،یا یفرهنگ گستره در که ستین یدیترد.  است بوده معادن حفر هنگام

 به مربوط موجود آمار نیتر میقد: رانیا یها آمارقنات است  شده یبردار بهره حیمس الدیم از قبل دوم هزاره انیجر در زاگرس،
 سال در یگرید برآورد طبق ، است کرده ذکر هیثان در تریل 600000یده باآب 40000را رانیا یتعدادقناتها1329یسالها

 آمار اساس بر  است بوده ریدا هیثان در تریل 5600000  یده آب با آن 20000  که داشته وجود قنات30000 رانیا در1340
 آمار موجب به که است بوده ریدا قنات19442 تعداد 1360درسال روین وزارت ینیرزمیز یها آب بخش در موجود رمدونیغ

 کره نیب  فاصله با برابر بایتقر یعنی لومتریک 350000 بر بالغ رانیا یها قنات طول    است افتهی شیافزا قنات  23453 به1366
 است نیزم و ماه

 نیتر قیعم است سمنان و اصفهان ، یشرق جانیآذربا ،  زدی ، کرمان ، خراسان یها استان به مربوط رانیا یمیقد و مشهور یها قنات
 و دهیگرد حفر شیپ سال 2000 حدود آن یاصل رشته یشناس باستان یها پژوهش بر بنا که است قصبه قنات به مربوط مادرچاه
 آن عمق. ق 442 سال در خسرو ناصر که است قنات همان نیا ، است شده آن ی باره در فراوان یها افسانه رواج موجب آن قدمت

  آن طول و دارد عمق متر 200 آن چاه مادر شده ادی قاتیتحق اساس بر اما ، است کرده ذکر فرسنگ چهار را آن طول و گز 700 را
 است متر13135

 قنات مشخصات

 ریز کوره ای مجرا که  ،یعمود چاه نیچند و ینیرزمیز مانند تونل یمجرا کی و  است، روباز که هرنج ای دهانه کی از شده لیتشک
 یمجار بر عالوه  شود، یم گفته هم لهیم  حفر، موقع در آنها به که چاهها.  سازد  یم مرتبط نیزم سطح با مشخص فواصل در را ینیزم

 از دیبازد و ریتعم  ،یروب یال یبرا یارتباط راه و  دهند، یم انجام زین را ینیرزمیز کانال هیتهو عمل  خارج، به شده یحفار مواد انتقال
 آب که است ییجا قنات مظهر.  شود یم دهینام قنات مظهر که  است، قنات دهانه همان  ــ قنات آغاز.   رود یم شمار به زین قنات داخل

  قنات، ییانتها قسمت.  ردیبگ قرار استفاده مورد مصارف گرید و یاریآب یبرا تواند  یم و شود یم ظاهر و  د،یآ یم رونیب قنات دل از
 هنوز آنها حفر با که قنات از ییها قسمت.  است  گرفته قرار قنات چاه مادر  آن، قسمت نیآخر در که  شود،  یم دهینام قنات شکاریپ

 شود یم دهینام قنات آبده قسمت  انتها،  است، آبدار که یقسمت و  کار خشکه  د،یآ ینم رونیب آب

 



 قنات حفر

 از اول  قنات، حفر.  شود یم ختم چاه، مادر آبده مناطق به و آغاز   باشد،  یم خشک معموالً و  است، نیزم سطح همان که آن مظهر از
 اصطالح به و  ندارد، آب و است خشک هم نهایا که ها لهیم ای چاهها نیاول بعد و  شود،یم شروع است خشک که هرنج ای قنات دهانه
  باشد، نیزم آبده شتریب و آبده یها  قسمت همان که دست باال قسمت طرف به کار بعد  شود،  یم دهینام قنات کار خشک قسمت
 که  هزار، در کی حدود میمال بیش با  ،یسراسر تونل کی از شده لیتشک و باشد،یم ساده اریبس قنات ستمیس.  کند یم دایپ ادامه
 اتیعمل و یهواده یبرا  آن، بر عمود چاه ها ده تونل طول در و  کند، یم تیهدا نیزم سطح در  خروج، محل به آب سفره از را آب

 است دهیگرد احداث یروبیال و  ،یخاکبردار

 توجه با. باشد داشته را قنات حفر یبرا الزم طیشرا که پردازد یم قیعم آب ی سفره کی ییشناسا به یمقن ابتدا قنات کی حفر یبرا
 به توجه با و هستند خشک و آب کم میاقل یدارا که کنند یم حفر یمناطق در را آن معموال قنات، احداث یبرا الزم یکارها صعوبت به
. شود یم بزرگ و یدائم یها سفره افتنی در یسع معموال شود جبران ینیزم ریز یها سفره قیطر از دیبا میاقل یآب کم نیا که نیا

 چشمه و ها رودخانه در موجود آب منشاء که هستند یاالرض سطح یها سفره اول، نوع. دارد وجود یآب ی سفره نوع دو نیزم درون
 نیا البته. است ریپذ امکان قیعم چاه ای قنات حفر قیطر از تنها آنها آب که هستند ینیزم ریز قیعم یها سفره دوم نوع. باشد یم ها

 ممکن یطیشرا در نیا و شود هیتغذ یکاف اندازه به و مرتب طور به که هستند استفاده قابل یزمان تنها ینیزم ریز آب یها سفره
 در آل دهیا محل نیا بر بنا. باشد موجود شود زا باران یابرها عبور مانع که مناسب اندازه به یارتفاع با کوه رشته یسر کی که است

 خاک یها هیال و قشر نیهمچن و شود یم جمع ها البیس و رسد یم اکثر حد به یآسمان نزوالت که ییجا دارد قرار ها هیکوهپا قسمت
 نییپا یها رشته یسو به ینیزم ریز سفره آب سطح طرف از بیش کی وجود قنات کی حفر طیشرا گرید از. باشد ریپذ نفوذ اریبس آن

 داشته را دشت بر شدن سوار یمحل قول به و شدن یجار امکان ینیزم ریز ی سفره یها آب صورت نیا به تا است هیکوهپا سمت
 سفره افتنی یبرا معموال. است ینیزم ریز آب سفره صیتشخ قنات کی احداث در مسئله نیاول میدید که طور همان نیبنابرا. باشد
 شده استخراج آن از هیاول قنات کی قبال که ینیزم ریز آب ی سفره از یمقن اول حالت در. است مواجه حالت دو با یمقن ینیزم ریز ی

 .کند یم حفر یگرید قنات است یادیز یآب و یحجم تیظرف یدارا و است

 

 عموما که تجربه با و کارکشته یها یمقن معموال که است مناسب ینیزم ریز آب ی سفره افتنی به مجبور یمقن دوم حالت در اما
 ریز یآبها وجود به یپ روش 4 از معموال ها یمقن. دهند یم انجام را کار نیا عتیطب از شناخت و تجربه حسب بر هستند کهنسال

  :برند یم ینیزم

 منطقه شناخت قیطر از ینیزم ریز یآبها شناخت: 1

 افتنی به یمقن رو نیا از است، باال ینیزم ریز آب سطح دشو یم مشاهده مانداب ای چشمه صورت به آب که یمرتفع مناطق در معموالًً
 فرا با رایز. باشد گرفته نشات ها چشمه از هیاول یها قنات ابداع ی وجرقه شهیاند رسد یم نظر به البته. پردازد یم یمناطق نیچن
 کرده یم حفر را نیزم دهیخشک یها چشمه محل در آب افتنی یبرا بشر ،ینیزم ریز یآبها سطح آمدن نییپا و یخشکسال دنیرس

 کرده یم تیهدا نیزم سطح طرف به را آن نیزم بیش ریمس در کوچک کانال کی ی لهیبوس آب، به دنیرس از پس نیهمچن. است
   .است

  

 



 حشرات پرواز ای جانداران وجود و یاهیگ پوشش به توجه با ینیزم ریز یها آب شناخت: 2

 گفته به. گذارد یم ما اریاخت در کم اریبس عمق در موجود یها آب احتماالً و نمناک یها نیزم مورد در یاطالعات فقط مطالعه نحوه نیا
 مخصوصا. دارد قرار کم یژرفا در آبشان و هستند آب یدارا دارد وجود فراوان اهیگ ها آن سطح بر که ناکشته یها نیزم« : یکرج
 یپنهان آب یدارا باشد دهیدوئ اهیگ شیسنگها بر که ینیزم نیهمچن باشد، گرفته قرار شبنم و رطوبت اهانشیگ یرو بر صبح در اگر

 علف و شتر خار بنه، درخت ان،یب نیریش گزنه، اوشان،یپرس کنگر، زبان گاو پر، انیم نازک ،ین خرفه، :مانند یخاص اهانیگ» . است
 مرطوب یها نیزم در خزه و ین مانند اهانیگ از یتعداد دنیروئ نیهمچن. هستند ینیزم ریز یها آب وجود بر گواه... و بند هفت
 فاقد که ییها نیزم در حشرات از یبعض و حلزون قورباغه، مانند جانداران از یتعداد وجود. دارد ینیزم ریز یها آب وجود بر داللت
  .است ینیزم ریز یها آب وجود ی دهنده نشان زین هستند مرداب و برکه ای چشمه

 نیزم شکل و رنگ یرو از ینیزم ریز یها آب شناخت: 3

 که نم وپر رنگ اهیس یها کوه... «. است صادق آنها اکثر قرن ده گذشت وجود با هنوز که است داده یاتینظر نهیزم نیا در یکرج
 به و هستند آب یدارا یهمگ رنگ سرخ و رنگ زرد و رنگ سبز یها کوه در آن از پس و باشند گل به ختهیآم یها سنگ یدارا
 کمتر آن یدرون آب باشد تر سخت و افزونتر خاکش به نسبت کوه سنگ چه هر. ابدی یم کاهش ها آن یپنهان یها آب مقدار بیترت

 ینم نفوذ آنها درون برف رایز باشد، سخت اریبس سنگشان اگر مخصوصا ندارد وجود یآب منفرد و کوچک یها کوه در نیهمچن و است
 اختصاص خود به را نیزم سطح از یادیز مسافت که وستهیپ هم به یها کوه سلسله شتریب. گردد یم ریتبخ شدن ذوب از پس و کند
 آب پر باشند که یرنگ هر با دارد قرار زمستان و تابستان فصول در برف حفظ تیقابل با قیعم یها دره انشانیم در و اند داده

. دارند یشتریب آب است رو به رو شمال قطب با که ییها دامنه خصوص به. ترند آب پر باشد تر مسطح فرازشان چقدر هر و هستند
 رنگ دیسف یها کوه یدارا که ییها نیزم. هستند یپنهان آب نشانگر اند دهیپوش یا آمده بر خاک از که قائم یها صخره نیهمچن
 تابش که پست یها نیزم ای باشد پوشانده نازک و فراوان یها صخره را آن عرض و طول ای باشد سفال مثل شانیها کلوخ ای باشند
  .ستندین آب یدارا زین یاهیگ پوشش فاقد یها نیزم نیهمچن و هستند آب فاقد است، دیشد ها آن بر دیخورش

 دیجد یها روش از استفاده با ینیزم ریز یها آب شناخت: 4

 نیوهمچن ماهواره ای مایهواپ توسط شده هیته ییهوا یها عکس ی لهیوس به باال از ییشناسا و یشناس نیزم یها روش از امروزه
  .کرد استفاده ینیزم ریز یها آب افتنی یبرا توان یم یکیزیژئوف یها کیتکن

 

 را آب انیجر جهت و  قنات، دهانه از آبده طبقات گرفتن قرار باالتر و  ،یدائم ینیزم ریز آب و حوزه مشخصات  قنات، احداث یبرا
  ،ینیزم ریز یآبها سطح بیش از نیزم بیش نیهمچن.  دهند یم قرار زومتریپ خطوط بر عمود را آب انتقال یاصل نقب و  کرده، نییتع
 نییتع و ینیزم ریز آب سفره  وجود، اثبات یبرا مادر چاه کی حفر  قنات، احداث مرحله نیاول.  باشد شتریب دیبا قنات کف بیش از و

 مادر چاه طرف به میمال بیش با یتونل  است، نیزم سطح در قنات آب ظهور محل و قنات، دهانه که قنات مظهر از.  باشد یم آن عمق
 بر عمود چاه دهانه.  است ارتفاع متریسانت 120 و  ، عرض متریسانت 60 حدود و  ند،یگو یم مجرا و نقب ای قنات کوره که  زنند،یم

 متر 200 تا 20 که  نامند،یم پشته را قنات کوره هر فاصله.  باشد یم متریسانت 90 تا 80 آنها قطر که  نامند، یم لهیم را قنات کوره
.  ندیگو خشکان ای کار خشکه  هاست، لهیم و کوره شامل که مادر چاه و مظهر نیب.  ندیگو یم شکاریپ را قنات ییانتها قسمت.  است
 زمان مرور به ینیزم ریز آب افت علت به.  شودیم گفته کار تره  قنات، آخر به تا دهیرس ییستایا سطح به کوره که را قنات از یقسمت
 درصد 7/7.  باشندیم دارا را لومتریک 5 از کمتر یطول  کشور، یها قنات از صد در  81. دهندیم شیافزا را کار خشکه طول

 .است موجود قنات هزار ستیب به متعلق  کشور، ینیزم ریز یآبها برداشت



 به» گمانه « به موسوم ییها چاه حفر با رسدیم ینیزم ریز آب سفره به حفر صورت در منطقه کی در که زد حدس یمقن آنکه از پس
 مقدر حدس ایآ کنند یم مشخص ها چاه نیا داستیپ ها چاه نیا نام از که گونه همان و پردازد یم شده ادی یها نشانه یابیارزش
 یم گفته » چاه مادر « دارد قرار قنات راس در که چاه نیا به مقدر گمان صحت و چاه نیا احداث از پس. ریخ ای است بوده حیصح
. است شده ذکر متر 400 تا متر 3 از معموال رانیا یها چاه مادر عمق ی دامنه. است قنات چاه نیتر قیعم معموال مادرچاه. شود
 به یمقن کارگر هنگام نیا در کند یم دنیتراو به شروع چاه یها وارهید و کف از آب دیرس آب ی سفره سقف به یمقن که یزمان

 امکان آب تراوش کم سرعت به توجه با کار نیا شروع البته کند یم حفر متر 3 تا 2 اندازه به را خاک قشر و کند یم کندن به سرعت
 دنیکش باال یبرا را خود آنگاه شود یم مرطوب شتریب چه هر یال و گل که شدند متوجه چاه سر کارگران آنکه از پس. است ریپذ

  .کند یم آماده خود همکار

 

 یکوچک سوراخ اطیاحت با او هنگام نیا در. دیبنما نفوذ قابل ریغ نظرش به که کند خورد بر یسخت طبقه به یمقن گر کار است ممکن
 رایز است نادرست یاحتمال نیا اما. نه ای است فشار تحت طبقه نیا ریز در آب ایآ که کند یبررس تا کند یم جادیا سخت طبقه در
 سمت در یعنی تر دور یلیخ در آب فشار گرید یسو از. است تضاد در یا طبقه نیچن لیتشک با ها هیکوهپا یآبرفت رسوبات تیماه
 در البته. اند گرفته قرار ادیز نسبتاً یارتفاعات در و آب نفوذ ی منطقه یکینزد در چاه مادر که یحال در شد، خواهد ادیز بیش نییپا

 قابل ریغ هیال و دائم آب به که یزمان تا ها چاه نیا حفر دیبا یکی اساس بر که دارد وجود متفاوت هینظر دو گمانه یها چاه عمق مورد
 تا باشد رس آن جنس که یزمان مثال. دارد کوره کف خاک بافت به یبستگ عمق نیا دوم هینظر اساس بر و ابدی یم ادامه میبرس نفوذ

 متر یسانت 20 تا باشد سنگ اگر و متر یسانت 60 یال 50 عمق تا باشد یشن که یصورت در و ینیزم ریز آب سطح از تر نییپا متر کی
 .شود یم حفر چاه ینیزم ریز آب سطح از تر نییپا

 

 سطح تا کرد صبر یروز چند است یضرور همه نیا با. شود آغاز تواند یم قنات کوره حفر شود یم داریپد چاه ته در آب که یهنگام
 و عمق به توجه با یمقن چاه مادر حفر از پس. است اتیعمل ادامه یبرا مهم یها داده یکی سطح نیا که چرا شود، تیتثب چاه در آب
 آغاز را یواقع یمعنا به قنات حفر داشت یاقتصاد هیتوج آن حفر که یصورت در و پردازد یم قنات ارزش یبررس به آن آب زانیم
 قنات مظهر ازجانب زیدهل احداث یعنی قنات حفر دشوار و بزرگ ی مرحله نیدوم چاه مادر شدن مشخص و گمانه حفر از پس.کند یم
  ردیگ یم قرار یمقن یرو شیپ چاه مادر سمت به

.  

 

 با را شود انتخاب آن در است ممکن نقطه نیا که یمناطق یمقن شود، مشخص )مظهر ( قنات زیدهل یابتدا قیدق محل آنکه از قبل
 ارتفاع هم یستابیا آب سطح با که را ینقاط یعنی (کند یم مشخص نیزم سطح بیش زانیم و چاه مادر در یستابیا آب سطح به توجه



 یم یمقن نیبنابرا. کند یم انتخاب قنات مظهر عنوان به را نقطه نیبهتر خاک یزیحاصلخ و یمیاقل طیشرا به توجه با سپس) هستند
 .میپرداز یم روش دو هر به نجایا در ما که است گرفته یم انجام روش دو به گذشته در کار نیا. بپردازد یابیتراز به ستیبا

 یابیتراز اول روش)الف

 

 که یحال در سپس انداختند یم گمانه چاه در را آن و بستند یم یا وزنه نخ کی یانتها به ابتدا در که است قرار نیا از روش نیا
 در نیزم سطح یراستا در که را نخ از یا نقطه بعد. ردیگ قرار قائم صورت به تا دندیکش یم یقدر را نخ داشت قرار چاه کف در وزنه
 مرطوب را یگرید نخ سپس. زدندیم نیتخم را چاه مادر عمق صورت نیا به جهینت در. زدند یم گره را گرفت یم قرار چاه مادر یباال
 را آن گرید سر و دادند یم قرار گمانه سطح در نیزم یرو در را آن سر کی بعد و دیایب کش خوب تا دندیکش یم محکم و کردند یم
 تا کردند یم یسع نخ یرو آب قطره کی دادن قرار با سپس دندیکش یم خوب داد یم اجازه نخ طول که ییجا تا قنات حفر یراستا در
 است تر نییپا که شود یم لیمتما یسمت به جاذبه قانون به توجه با آب قطره که صورت نیا به. ردیگ قرار یافق کامالً صورت به نخ
   .گرفت یم قرار ساکن حالت به آب قطره تا کردند یم نییپا و باال آنقدر را نخ آزاد سر بیترت نیا به

 در نیزم سطح نیب ارتفاع اختالف با برابر فاصله نیا که کردند یم یریگ اندازه را نخ و نیزم سطح نیب ی فاصله نخ شدن تراز از پس
 نیا مجموع که دادند یم ادامه آنقدر را کار نیا و کردند یم منتقل اول نخ یرو را فاصله نیا سپس. است چاه مادر و نقطه آن

 یم محاسبه را قنات) زیدهل (کوره خود به مربوط بیش از یناش ارتفاع اختالف مقدار بعد. شود برابر اول نخ طول با ارتفاعات اختالف
 یم بدست یابیتراز قیطر از را است بوده یم ریز مجموع با برابر چاه مادر با آن ارتفاع اختالف که را یا نقطه آن قیطر از و نمودند
 .کردند یم مشخص قنات مظهر عنوان رابه آن و آوردند

 یابیتراز دوم روش)ب

 استفاده مظهر افتنی و یابیتراز یبرا یگرید روش از یول آورند یم بدست را چاه مادر عمق قبل روش همانند روش نیا در ابتدا
 یم استفاده یابیتراز یبرا است شده یم ساخته برابر یها طول با چوب قطعه چهار از که یلوز کی از روش نیا در .است شدهیم

 یابیتراز یبرا اصل نیهم از گذشته در. هستند عمود هم بر یلوز اقطار که شود یم ثابت یاضیر یایقضا از یکی اساس بر. کردند
 از کی هر به برابر یها طول با چوب قطعه چهار ی لهیوس به یلوز کی ساختن از پس که بیترت نیا به. است شده یم استفاده

 درون مقابل ی حلقه قیطر از را یلوز و بستند یم ها حلقه از یکی به را شاقول کی سپس. کردند یم متصل یا حلقه یلوز یایزوا
 بر عمود و افق یراستا با یمواز یگرید قطر و شاقول یراستا با یمواز یلوز اقطار از یکی حالت نیا در. کردند یم زانیآو چاه مادر
 نیدورب همانند لهیوس نیا از و دادند یم عبور یلوز گرید قطر از را یمیمستق و صاف چوب حالت نیا در. گرفت یم قرار گرید قطر
 اختالف توانستند یم آن قیطر از و است تراز خط یراستا همان داد یم نشان چوب که را ییراستا. کردند یم استفاده یامروز یها

 .کردند یم مشخص را قنات مظهر قیطر نیا از آنها. آورند بدست را مختلف نقاط نیب ارتفاع

 قنات بیش نییتع

 مظهر از مناسب بیش کی با ستیبا یم زیدهل. رسد یم زیدهل حفر به نوبت انجام سر قنات مظهر شناخت و یابیتراز اتیعمل از پس
 منظور به غالبا. ستین کسانی خود طول سراسر در قنات بیش معموالً شده انجام قاتیتحق اساس بر. گردد حفر چاه مادر سمت به
 از شتریب یکم را قسمت نیا در قنات بیش* کار خشکه در آب نفوذ از یریجلوگ و قنات در آب انیجر یبرا یکاف سرعت جادیا

 5/0 نیب کار خشکه قسمت در و هزار در چند تا صفر نیب کار تره قسمت در بیش اساس نیا بر. کنند یم جادیا** کار تره قسمت
 نیا از کمتر بیش و شودیم قنات کف یخوردگ موجب مقدار نیا از تر تند بیش. شود یم گرفته نظر در هزار در چند تا هزار در



 یم بیش نیا که است نیا کوره کف بیش زانیم نییتع در توجه قابل نکات گرید از. کند یم فراهم را یگذار رسوب مقدمات
  .داشت نخواهد وجود قنات حفر امکان صورت نیا ریغ در. باشد یستابیا سطح بیش از شتریب و نیزم سطح بیش از کمتر ستیبا

 

 قنات عمق و طول

 نیزم بیش به یبستگ طیشرا نیا.  است متفاوت یعیطب طیشرا به نسبت  است، موثر زین آن یآبده زانیم در که قنات رشته کی
 که یقنات نیلتریطو.  شود یم شتریب چاه مادر عمق  باشد، نترییپا ینیرزمیز آب سطح هرچه گرید طرف از.  دارد چاه در ما قیوعم

 یها قنات چاه مادر نیتر قیعم و  است، آن طول لومتریک 70 که است خراسان توابع از گناباد یحوال در  شده، حفر رانیا در تاکنون
 طول که یعامل نیتر  مهم.  است گناباد  قصبه  قنات به مربوط آن و  دارد، عمق متر 350 گرید تیروا به و متر 400 یتیروا به رانیا

 طول  باشد، شتریب بیش هرچه و شتریب قنات طول  باشد، کمتر نیزم بیش چه هر.  باشد  یم نیزم بیش  کند، یم مشخص را قنات
  .بود خواهد کمتر قنات

 قنات حفر جهت لیوسا و ابزار

 چاه چرخ

 وجود قنات دل و چاه ته از بار کشیدن امکان آن بدون زیرا است قنات الیروبی و قنات حفر چاه، حفر برای ابزار ترین اصلی چاه چرخ
 بایست می ها آن با که هایی چاه چرخ خصوص به. دارد مهمی های پیچیدگی فنی نظر از اما. است ساده ابزاری ظاهراً چاه چرخ. ندارد
 محور خصوص به آن عناصر از بعضی امروزه اما شد می ساخته چوب از تماماً قدیم در چاه چرخ. کشید باال عمیق های چاه از را خاک
  .است آهنی ای لوله میانی

 ریسمان طناب،

 ی وسیله به مقنی کشیدن باال خطر موقع مثل استثنایی موارد در و خاک کشیدن زیرا. است قنات حفر ابزار ترین مهم از یکی ریسمان
 نتیجه در و باشد تر ضخیم باید ریسمان باشد تر بیش عمق چه هر. است مهم بسیار ریسمان وزن و استحکام لذا شود، می انجام آن

 که متری 300 ریسمان یک است بیشتر شود می کشیده باال که خاکی وزن از ریسمان وزن متری 300 چاه یک در. گردد می تر سنگین
  .کشید باال آن با شود می که است خاکی وزن برابر 3 حداقل دارد وزن کیلو 150 حداقل

 دلو

 فلزی ی گیره دست با است آن از بلندتر یا بدنه با سطل همانند الستیکی ظرفی) شود می تلفظ واو و الم سکون و دال فتح به که (دلو
 الستیک از یا و بزرگ های تیوپ از الستیکی دلو. است برخوردار زیادی وزن از و شده دوخته میخ ی وسیله به معموالً آن درزهای که

. شود می کشیده چاه از خاک دینام با که است هایی چاه برای سنگین و بزرگ دلوهای این معموالً. شود می ساخته تراکتور ی شده نازک
 از پوستی دلو. شد می ساخته بز یا گوساله پوست از دلو درقدیم .ندارد چندانی کاربرد دستی چاه چرخ در سنگین دلوهای گونه این

 از ابتدا از یا پوستی دلو. بود همراه بیشتری سهولت با قنات کف در نیز آن کشیدن و داشت کمتری وزن الستیکی دلوهای
 قرار استفاده مورد دوباره که بود ای فرسوده و کهنه های انبان و ها مشک از یا و شد می ساخته شده آماده و شده دباغی های پوست

 در و شد می ساخته چمبره به معروف دایره، ی حلقه یک انار، چوب از آن داشتن نگاه باز برای و بوده گشاد دلو ی دهانه. گرفت می
 و نقل وقت در و داشته را دلو ی دسته نقش که شد می بسته کوتاهی طناب سر دو نیز دهانه سمت دو به. گرفت می قرار دهانه جوف
   .گرفت می قرار استفاده مورد آن انتقال



  

 

  بیلچه و کلنگ

 جنس و کار فضای تناسب به کلنگ نوع اما است یکسان تقریباً حال همه در بیلچه. است مقنیان ضروری وسایل جمله از ابزار دو این
 های الیه در بخواهد مقنی که زمانی اما. است کارساز آهنی سبک کلنگ سست، های خاک کندن جهت و کار اوایل در. کند می فرق خاک
 تا دارد سنگین و فوالدی کلنگ به نیاز دهد عبور تورس به معروف آهکی رسوبات از را یتونل یا کند کار کنگلومرا مثل محکم و سفت
 نیست کارساز تنهایی به کلنگ موارد بعضی در. شود محکم ای ضربه آمدن وارد باعث کلنگ زیاد وزن و نشود خم کلنگ نیش یا نوک
 بیلچه. بروند پیش متراکم و محکم بسیار های الیه یا سنگ میان در بخواهند که است هنگامی آن و است نیاز نیز پتک و قلم به بلکه
 معمولی مقنی کار دم بیلچه. است معمولی های بیل از تر کوچک هم بیلچه آهنی اصلی ی تنه و است چوبی کوتاه ی دسته دارای هم

 بیل کج تفاوت. کند استفاده بیل کج از که دهد می ترجیح بکشد عقب کار دم از را خاک زیادی مقدار بخواهد دلوکش هرگاه اما است
 کج. دارد انحنا درجه نود به نزدیک دسته امتداد به نسبت و برگشته شانه ی ناحیه از بیل کج ی بدنه که است این در معمولی بیل و

 .باشد می کوتاه ی  دسته دارای نیز بیل

 چراغ

 از قنات چاه داخل و ها کوره روشنایی برای دور های گذشته در است کننده تعیین بسیار چراغ نقش و است تاریک قنات داخل معموالً
 هم پیه از البته. ریختند می منداب روغن ها آن در گرفتگی دم از گیری پیش برای و کردند می استفاده سوز پیه یا روغنی چراغ
 چراغ. داشت تری کم بسیار گرفتگی دم و بو زیرا دادند، می ترجیح پیه بر را منداب روغن ها مقنی اما کنند استفاده توانستند می

 و ریختند می آن مخزن در را روغن. بود شده تعبیه ای دسته آن دنبال به که داشت شکل گالبی ظاهری و بود سفالی سوز پیه یا روغنی
 را آن و گذاشتند می شکل ناودانی ی زایده روی بر را فتیله سر و دادند می قرار آن در و پیچیدند می ای فتیله ندیده  آب ی پنبه از

   .سوخت می رنگی زرد نور با فتیله سر در شده فتیله جذب مرور به روغن کردند می ور شعله

 قنات یها یژگیو

 با.  گردد یم خارج نیزم از ثقل یروین از استفاده با فقط نهیهز صرف و کمک بدون آب که  است، یطور قنات در استخراج ستمیس
 است یدائم قنات آب.  شود یم تمام ارزانتر  شود، یم استخراج چاه از که یآب مقابل در قنات آب  موجود، یها قنات و چاهها به توجه

 تمام رید قنات توسط ینیزم ریز آب منابع.  شود  ینم قطع آب به حساس مواقع در  زراعت، اجیاحت و کشت یاضطرار مواقع در و
 یاریبس یایمزا یدارا قنات.  گردد  یم خارج نشود، استفاده ای و ندینما  مصرف دائم بطور چند هر  دارد، یطوالن استفاده و  شود، یم
 .شد اشاره آنها از محدود تعداد به فقط نجایا در که  است، یادیز

 

 قنات بیمعا

 آب.  ستین قنات حفر امکان یا  ماسه و سست یلیخ ینهایزم زین و  ندارد، یکاف بیش ینیرزمیز آب که ینواح و هموار یها نیزم در
 آب به که یفصول در.  شود یم ینیزم ریز آب هیتخل باعث مدام  اصل، نیا یرو.  ستین کنترل قابل و دارد انیجر دائم بطور  قنات،
 آب یها  سفره در قنات از.  ندارد وجود آن کنترل ای و انیجر از یریجلوگ امکان  است، کم یلیخ آن به اجیاحت ای و ستین اجیاحت
 آب سطح راتییتغ به نسبت قنات لذا  است، ادیز نوسان یدارا و ستین یغن هم منابع نیا و  شود،  یم استفاده عمق کم ینیرزمیز



 کم قنات آب  خشک، یسالها و فصول در زین و  دارد، ازین یشتریب آب به اهیگ که گرم فصول در.  دارد تیحساس یلیخ ینیزم ریز
 که  است، یطور مواقع یبعض قناتها در یخراب و  است، ریپذ بیآس نهایا امثال و زلزله و لیس مقابل در چاه به نسبت قنات.  شود یم
   .ستین صرفه به مقرون یاقتصاد لحاظ از ای و  باشد،  ینم ممکن ای آنها مجدد ایاح

  

  

  

 جدید امکانات از استفاده با قنات حفر

 امر این تحقق برای. شود مکانیزه قنات احداث که است الزم کنونی شرایط در قنات حفر بودن گیر وقت و زیاد ی هزینه به توجه با
 باید همچنین. کرد حفر وسایل وسایر دستی و مکانیکی های بیل ی بوسیله را وکوره حفاری آالت ماشین ی بوسیله را ها میله باید
. کرد تعیین برداری نقشه و فنی اصول طریق از باید را ارتفاعات و جهات و برد بیرون گذاری ریل سیستم ی بوسیله را کوره خاک
 الزم همچنین. است ضروری فنی های دستاورد آخرین از استفاده با) مناسب تهویه و روشنایی (بهداشتی و امن محیط تامین ضمنا
. گیرد صورت قنات حفاری فن در تسریع منظور به آالت ماشین و مکانیکی وسایل از استفاده ی زمینه در کاملی مطالعات است

 می طول سال 30 تا 20 قبال که قنواتی حفر جدید مکانیکی وسایل از استفاده با که کند می عنوان 1335 سال حدود در فیلسوفی
 اشاره شود می استفاده قنات حفر برای جدیدا که امکاناتی به اختصار صورت به زیر در. یابد می خاتمه سال یک از کمتر در کشید
. اند بخشیده سرعت را یابی تراز کار نما قطب و برداری نقشه های دوربین از استفاده با مظهر تعیین برای امروزه مقنیان .کنیم می

 شده طراحی طوری مته. داد انجام سرعت رابه وکوره میله حفر توان می حفاری های مته و کمپرسور از استفاده با امروزه همچنین
 قرار با. آورد می در لرزش به را مته سوزن ؛ مته پشت در شده فشرده ؛هوای دهد فشار را مته شاسی دار کلنگ اگر که است
 توان می ضمن در. دهد می انجام را حفاری عمل مته سوزن ؛ کوره یا میله کندن ؛هنگام زمین و چاه جدار یا زمین روی در مته دادن

   .داد انجام نقطه چند در را حفاری عمل همزمان صورت به مته 3 تا 2 و کمپرسور یک از استفاده با

 

 رانیا یها قنات از نمونه چند

 ی منطقه در قنات ترین طوالنی و آن، چاه مادر عمق متر 340 حدود با است گناباد ی قصبه قنات ایران، قنات ترین عمیق حاضر حال در
 اراضی از هکتار هزار دو از بیش و دارد ساله 2500 تاریخی ی پیشینه گناباد ی قصبه قنات. کیلومتر 100 طول با دارد قرار یزد

 در که چاه حلقه 470 و مترعمق 340 مترطول،33133 با قصبه قنات در. کند می آبیاری سنتی صورت به را شهرستان این کشاورزان
 مادر حفر برای سنگ و خاک تن هزار 56 گفت توان می سرانگشتی ی محاسبه یک با است شده حفر آن از قبل یا و هخامنشیان دوران
 بدون خاک حجم این جایی جابه و است شده جا جابه مقنیان و کارگران توسط سراسری افقی کانال و اتصالی عمودی های چاه و چاه

 بدون و است عظیمی تمدنی و فرهنگی میراث دنیا، قنات ترین عمیق عنوان به قصبه قنات. نیست مصر اهرام عظمت از کمتر تردید
 یزد زارچ قنات از بعد ایران قنات دومین) کیلومتر 60 (طولی نظر از قصبه قنات. رود می شمار به بشری تمدن عجایب از یکی شک

  .است کویری ی منطقه قنات ترین  پرآب و شود می محسوب

 قنات ترین عجیب و باشد می اراک آباد ابراهیم قنات ایران، قنات ترین قدیمی و است فسا اکبرآباد قنات ایران، قنات ترین پرآب
 و ها چاه مادر ولی مشترک های چاه قنات این. است شده احداث پیش سال 800 حدود که است اردستان مون ی دوطبقه قنات ایران،
 بودند دنیا های قنات ترین پرآب جزء قبل سال 30 تا کردند می آبیاری را ورامین دشت که ری و تهران های قنات. دارد متفاوت مظهر



 و صفوی ی دوره به ها قنات این حفر خیتار. اند افتاده رونق از الیروبی عدم و ها چاه مادر تخریب دلیل به گذشته سال 20 در ولی
 های قنات کنند می قطع ضربدری صورت به را دیگر یک ها آن از بعضی که دارد وجود قنات 300 حدود تهران در. گردد برمی قاجاریه
 ورامین تا را خود مسیر روباز صورت به کم، عمق دلیل به و ها پزخانه کوره زیاد های برداری خاک دلیل به آباد محمود ی منطقه در تهران
 ساله هزار دو قنات. شد کشف 1371 سال در که باشد می کیش قنات ایران قدیمی و جالب های قنات از دیگر یکی. دهند می ادامه
 در که خورد می چشم به هایی چاه قنات، این مسیر در. است کیش دیدنی های مکان از آن در شده ساخته زیرزمینی شهر با کیش

 کدام هر ی فاصله که است شده ییشناسا قنات ریمس در ها چاه نیا از حلقه 200 تاکنون. بود شده حفر قنات الیروبی برای گذشته
 خاک را قنات زیرین یها هیال و متر 15 تا 2 ضخامت به یمرجان یها هیال را قنات سقف. رسد یم متر 16 تا 14 به گرید کی از

 نفوذناپذیر عمق در مرجانی های الیه از نفوذ از پس باران آب تا است شده باعث خاصیت این که دهد می تشکیل مارنی نفوذناپذیر
 در اکنون هم و است شده الیروبی و حفاری تاکنون قنات این مسیر از کیلومتر چهار. بدهد را زیرزمینی آب های سفره تشکیل زمین
  .است تکمیل و ساخت حال در تجاری و سیاحتی کاربری با زیرزمینی شهری قنات این متری 15 عمق

 با قنات رشته 7230 خراسان استان در فقط که دارد وجود کیلومتر 272000 طول به قنات 40000 حدود ایران در حاضر حال در
 در. طرق سد ی ذخیره برابر 140 و کرج سد ی ذخیره برابر 9 یعنی دارد وجود ثانیه در مکعب متر سانتی 1850000000 دهی آب

   .رسد می متر 18000 به ها آن از بعضی طول که اند خفته شده، شناخته قنات رشته 300 کم دست تهران،
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