
  

  

  

  

  

   يزد  در مورد قنوات  مطالعات ةپيشين

  

     چراغي زهره

   يزد  دانشگاه  علمي عضو هيئت

  

  

  در  آب  منابع  خاص  و وضعيت  اقليمي  موقعيت و و مكاني  لحاظ زماني  به ش بار  ناهمگون توزيع

 . گيرد  صورت  زيادي شهاي تال  منابع  از اين  بهينه ة استفاد براي  االيام  از قديم  كه  شده  موجب ايران

 با   سرزمين  اين ، اما مردم  است رو بوده ه روب  كمبود آب  از ديرباز با مشكل  ايران  فالت اگرچه

   بهترين  به  زيرزميني اند از آبهاي  توانسته  آبياري  فنون ة و توسع  و ابداع يابي  آب فنون  از استفاده

 نشانگر   در ايران  جهان  قناتهاي  رشته ترين  و عميق ترين طوالنيحفر . نمايند   استفاده  ممكن شكل

 در   عميقي  و اثرات  شده  انجام  چندهزار سال  در طول  كه  است موفقيتي  با دار و توأم  دامنه اقدامات

  .  ت اس  گذاشته  برجاي  ايراني  تمدن هاي  پايه  و استحكام  اجتماعي ساماندهي  و  معيشتي بهبود وضع

 وجود دارد و   در ايران  قنات  رشته٢٧٠٠٠ آمار موجود در حدود   حاضر براساس در حال  

 را در خود   كهنهاي بسيار  قنات   كه  است  از مناطقي  يكي  قنات رشته ٣٠٠٠ از  يزد با بيش  استان

   استان  قنوات ةدر زمين   كه اي  گسترده  تحقيقاتي  فعاليتهاي آوري  جمع  است بديهي .  است  داده جاي

   فعاليتهاي ة در زنجير  مفيدي تواند نقش  و مي  شده  محسوب الزامات ، از  گرفته يزد صورت

  .  ايفا نمايد استان   اين  قنوات ة در زمين پژوهشي
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   اصلي  چند منبع معرفي -1

   كه  است » پنهاني  آبهاي استخراج«   كتاب ، قنات  مربوط به  منبع ترين  ي و قديم ترين  اصلي-١-١

  عصر با ابوريحان هم (  ايرانية برجست  از دانشمندان  يكي  كرجي  حاسب توسط ابوبكر محمدبن

   فرد از نوابغ اين.   است  درآمده  نگارش  به  ق  پنجم  قرن ليدر اوا) سينا  و ابن  رازي زكرياي ، بيروني

  .   است  برخوردار بوده  مهندسي- رياضي ةپاي  بر   خاصي  و از تفكر عملي بوده عصر خود

 ، آب  ذكر انواع، قنوات  حريم، قناتها  و نگهداري  ساختمان ة خود دربار  در كتاب وي  

   و در نوع  ارزنده  مطالب مواردي از اين دست كاريز و  احداث ة شيو  شناسايي،حفاري  مشكالت

   به  از عربي  خديو جم  توسط حسين  رساله  اين. است   تحرير درآورده ة رشت  بهينظير خود بي

 ١٣٧٣ در شهريور  و مجدداً منتشر   ايران فرهنگ  توسط بنياد١٣٤٥   و در سال دهش   ترجمه فارسي

  .   است  شده چاپ  تجديد  يونسكو در ايران  ملي توسط كميسيون

   روشن براي نيز   خوارزمي  يوسف  محمدبن  ابوعبداهللا  تأليف» خوارزمي العلوم مفاتيح« -٢-١

   ايران  و تكنولوژي  فن  يك عنوان  به  قنات  و از جمله  باستان  ايران  و فنون  علوم هاي  پايه ساختن

  در  مطالعه  اصليمنابع  نيز از   كتاب اين.   است  مفيدي  و حائز مطالب  بسيار ارزنده، باستان عصر

 .باشد  مي  قنوات ةزمين

  و  رضا، غالمرضا كورس اهللا  توسط عنايت  كه » باستان  در ايران  آبياري  و فن آب«  كتاب -٣-١

 توسط بنياد ١٣٥٠   در سال  كه است   نيز اثر باارزشي  است  گرديده  و تدوين  گردآوري همكاران

،  استان ب ة دور  در ايران  آبياري هاي  شيوه  كتاب در اين.   است  رسيده  چاپ  به ايران  فرهنگ

در   همچنين.   است  شده  گذاشته  بحث  به ها و سدسازي  رودخانه ، مهاركردن قديم   آبي ساختمانهاي

،   حفر قنات  مربوط به  و مشكالت ، مسائل  آبياري هاي ، شيوه قنات   ساختمان  به بخشياين كتاب 

  .  استشده    داده  اختصاص گر جهان دي  و مناطق  ايران قنوات ة  و تاريخچ  قنوات ، نگهداري اليروبي

 توسط دكتر  كهاست  گوبلو   هانري  تأليف» آب  به  دستيابي  براي  فني، قنات«ديگر    كتاب-٤-١

   . است  گرديده ترجمه   يزدي پاپلي

  براي ١٣١٩   در سال  دولت  دعوت بهبنا    باشد كه  آب  مسائل  كارشناس شايد اولين  نامبرده  

 امر بعد از بازديد از  در ابتدايوي .  آمد  ايران  به  زيرزميني  آبهاي  از منابع برداري  و بهره برنامه  تنظيم
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 و   در ايرانهسال ٢٠  اما اقامت.   استهزاء گرفت  را به  زيرزميني  از آبهاي  استفاده سيستم ، قنوات

   سيستم  اين ة شيفت  وي  كه گرديد مورد قنوات موجب  او در  و عميق جدي ة  و مطالع بررسي

 ايرانيها و   و نقش  قنات  تنها اهميت  گوبلو نه  باارزش كتاب.  گردد زيرزميني   از آبهاي برداري بهره

 را   حفر قنات  بسيار بارز چگونگي  نحوي  به دهد، بلكه  مي  نشان آن   را در گسترش  اسالمي تمدن

  . دهد  مي ، نشان  و جديد است  عصر قديم دسيمهن بسيار برجستة   از كارهاي  يكي كه

  و » در ايران  سنتي  آبياري نظامهاي«   كتاب نژاد جلد اول  دكتر جواد صفي١٣٥٩   در سال-٥ -١

   از قبيل  مسائلي  كه  است  تحرير درآوردهة رشت  را به  كتاب  اين  جلد دوم١٣٦٨   در سال سپس

 از   استحصالي  توسط آب  آبياري  مربوط به  و مباحث  قنات روبيها، الي ، مقني  آب گردش  مدارهاي

 .دهد  قرار مي  مورد موشكافي دقيق طور  را به قنات

  تدوين» داري  و قنات سازي قنات«   عنوان  تحت  بهنيا اثري  دكتر عبدالكريم١٣٦٧  در سال -٦ -١

.  است   قنات  و هيدروليك داري قنات،  سازي ، قنات  مقدمه ة عمد بخش  بر چهار  مشتمل نمود كه

   وزارت  آب ، واحدهاي  كشاورزي ، وزارت  روستايي  مراكز خدمات  كارشناسان  براي  كتاب اين

تواند   مي شناسي  و زمين  و فنون ، جغرافيا، تاريخ  كشاورزي هاي  در زمينه پژوهان  دانش ةنيرو و كلي

  .  قرار گيرد استفاده مورد

 در   آن  گسترش  و چگونگي ، كاريز، تاريخچه قنات«   عنوان  تحت رزشمند ديگرياثر ا -٧-١

   بر فصول  عالوه  كه  است  رسيده  چاپ  به١٣٦١   در سال از سيدمنصور سيدسجادي  »جهان

  ، متون  فارسي المعارفة و داير ، فرهنگ  فارسي متونمعرفي    شامل  قنات كتابشناسي  الذكر به  فوق

  . پردازد  مي يي اروپا  از زبانهاي  شده  ترجمه متون  و  از عربي  شده هترجم

  

    در مورد قنوات  برگزار شده هاي همايش -2

ة  در زمين  پژوهشگران  دستاوردهاية منظور ارائ  كشور به  در داخل هايي سمينارها و كنفرانس

ها   گردهمايي  از اين  تعدادي  به نگارنده   كه  است  برگزار گرديده  قنوات  در ابعاد مختلف تحقيقات 

  :دنماي  مي ، اشاره  بعد برگزار شده  به١٣٥٧   ازسال كه

  ؛١٣٥٧  ماه  ارديبهشت، شيراز  دانشگاه، ايران  كشاورزي  سياست  سمپوزيوم   اولين-
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  ؛١٣٦٠  تير ماه، مشهد  ، ايران  سمينار قنوات اولين -

  ؛١٣٦١ ،  كرمان  استان  آبهاي  مربوط به  و مسائل  قنوات سمينار احياي -

  ؛١٣٧٩   ماه ارديبهشت، يزد  ، قنات المللي  بين  همايش-

 .  است  راستا برگزار گرديده  در اين  كه  است  سميناري  يزد، آخرين  قنات المللي  بين همايش  

   سمينارهاي  به مربوط  سوابق آوري  در جمع  مؤثري  اقدام  همايش  اينة دبيرخان خوشبختانه

   واقع  همايشة در دبيرخان  مربوطه  و گزارشات  مقاالت  و مجموعه  آورده عمل  به قبلي  ةبرگزارشد

   مجموعهشامل   كه  همايش  اين  انتشارات همچنين. است يزد موجود  اي منطقه   آب در شركت

  ، قنات  وزوان  قنات زيرزميني يزد، سد  ة، آبنام  قنات شناسي ، واژه  مقاالت ةجلد، گزيد ٢  در مقاالت

 در  اي  و منطقه  ملي هاي ، در كتابخانه  است انگليسي  زبان  به  همايش  مقاالت ةخالص  گناباد و ةقصب

 ة مورد استفاد اينك  و هم  گرديده  يزد توزيع  استان  عمومي هاي كتابخانه ة  كشور و در كلي سطح

  .گيرد  ميقرار   قنات  بحث مندان هعالق

  

  يزد  در مورد قنوات  مطالعات ة پيشين-3

  كه  است  يزد منتشر گرديده  استان  قنوات  درخصوص  پراكنده صورت  به  متعددي  و كتب مقاالت

 راستا  در اين.  شود  حاصل  از آنان دسترسي  توجهي  قابل  بخش  تا به  گرديده  سعي  مقاله در اين 

شود و   مي  نشر اشاره  تاريخ ترتيب اند به  انتشار يافته  زمينه  در اين  كه قاالتي و م گزارشات  ابتدا به

  :  خواهند شد اند معرفي  شده  يزد تهيه  استان  قنوات درخصوص   كه  كتبي سپس

 ها  و گزارش  مقاالت-1-3

  ؛١٣٥٥ ،٣٣٤  ة شمار،رستاخيز  ةروزنام ،»كند  يزد را تهديد مي  قنوات خطر خشكيدن« -

  ؛١٣٥٥ ،٩٩٤٠  ة شمار ،كيهان ،»شود  مي  يزد خشك قناتهاي« -

، ٧  ة شمار،١   سال، كشاورز ة مجلافرا،  گل ، فريدون»  و كشاورزي  صنعت  كوير، استان يزد استان« -

  ؛١٣٥٩  تيرماه

  ؛١٣٦٤ ،٨  ة شمار، يزد  نداي ةنام هفته ،» عميق  چاههاي  يزد و نقش آب« -

  ؛١٣٦٤ ،٢٥  ة شمار، يزد  نداي ة نام هفته ،» يزد جوهاي« -
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  ؛١٣٦٦ ،١٠٣  ة شمار، يزد نداي  ةنام  هفته، پويا عبدالعظيم  سيد،» تاريخ ةميبد در آئين« -

  ؛١٣٦٦ ،١٢٠  ة شمار، يزد نداي  ةنام   هفته،») يزد  قناتهاي ةدربار ( خاطره« -

  ؛١٣٦٦ ،١٢٨  ة شمار، يزد نداي  ةنام  هفته،» يزد قنوات« -

  ؛١٣٦٧ ،٣  ة شمار،  جغرافيايي  تحقيقات ةفصلنام ،» يزدي  مقنيان  سكونتگاه بوكن« -

  ة از شمار، يزد نداي  ةنام هفته، ») يزد  و قنوات  آب ةدربار (  محمدرضا فياضي  استاد حاج نظرات« -

  ؛١٣٦٨  ،١٨٦ تا ١٨٢

  ؛١٣٦٨ ، يزد نداي  ةنام  هفته،» و قنوات  عميق چاه« -

 ،  جغرافيايي  تحقيقات ةفصلنام، » شهر ميبد  در مورفولوژي  آن  و نقش  آبرساني  سنتي هاي كهشب« -

  ؛١٣٦٩

  نامه  جشن  مقاالت مجموعه ،») اشكذر يزد بخش (  رستاق  شمسي  در روستاي  سنتي آبياري «-

  ؛١٣٧١  ، دكتر محمد گنجي

  دكتر سيد، » ايران  قنوات ترين  از كهن  مجومرد يكي- فيروزآباد  قنات  ويژگيهاي مشخصات« -

  ؛١٣٧٩  ،، جلد اول  قنات المللي  بين  همايش  مقاالت مجموعه  ،ميرباقري احمد

  ، مهندس اصغر سمسار يزدي ، دكتر علي»آباد يزد  ابراهيم  دشت  عملكرد قنوات ة بر نحو تحليل« -

  ؛١٣٧٩   ماه  ارديبهشت ،، جلد دوم  قنات  المللي ين ب  همايش  مقاالت مجموعه جويا،  محمدحسين

 ،معماريان  غالمحسين دكتر، ) يزد هاي پاياب (  قنات  به  وابسته  در ساختمانهاي پژوهشي« -

  ؛١٣٧٩ ،  قنات المللي  بين  همايش مقاالت  مجموعه

  مرتضي  مهندس ، يزدي سمسار اصغر علي دكتر ،» يزد  استان  موجود قنوات  بر وضعيت تحليلي« -

  ؛١٣٧٩ ،  قنات المللي  بين  همايش  مقاالت مجموعه، تفتي

 محمدرضا  ، مهندس»  اردكان- آبريز يزد ة در حوز  بيابان  و پيشرفت  قنات  پسرفت سير تحوالت« -

  ؛١٣٧٩  ، قنات المللي  بين  همايش  مقاالت مجموعه ،دانشور رضا  ، مهندس اختصاصي

 ، دكتر اخوان» در يزد  شده  آبياري  بياباني  خاكهاي شناسي  كاني  بر ويژگيهاي  قنات تأثير آب« -

  ؛١٣٧٩ ،  قنات المللي  بين  همايش  مقاالت مجموعه ،قاليباف 
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  مقاالت مجموعه ، علمدار  محمدحسين ، مهندس ، دكتر سمسار يزدي» در يزد  قنات واژگان« -

  ؛١٣٧٩   ، قنات المللي  بين همايش 

،  اصغر سمسار يزدي ، دكتر علي چراغي  ، زهره»آباد  وقف  قنات  و فني  تاريخي هاي  جنبه بررسي«ـ 

  . رامسر،١٣٨١   تيرماه ، و آب  انسان المللي  بين همايش

   كتب-2-3

  و  قنوات  به  نگاهي  موردي صورت اند به  شده  نگاشته  قبل هاي  در سده  كه  تاريخي كتابهايمؤلفان 

. اند  انبارها نموده  آب وها ، پاياب  از قنوات  ذكري ، متن  مورد و ضرورت به  و بنا  آن هاي رشته

   مشاهدهها و گزارش  در كتب  بيشتري  تخصصي  گرايش شويم  مي  نزديك  حال زمان   به هرچه

  .  است  شده  نگريسته  تخصصي ة ديد  يزد به  قنوات  به آنكه  شود از جمله مي

  ب كت-3-3

   رشيدي  ربع ة وقفنام-

  و  عصر ايلخانان از مشاهير و دانشمندان)  ق ٦٤٥ -٧١٨ (  همداني اهللا  فضل  رشيدالدين خواجه

   و تاريخي  از اسناد مهم  يكي  رشيدي  ربع ة وقفنام كتاب.   است  بوده و ايلخانيت و اولجاي غازان وزير

 و   و طبي ، ديني  تربيتي  و تأسيسات  موقوفات ي معرف  به  كتاب در اين. است  ايلخانان عصر

  .پرداخته شده استتبريز   در المنفعه  عام

   و مزارع  ذكر قنوات  به، يزد ة بلد  امالك  عنوان  تحت  در بخشي  كتاب  اول  در فصل همچنين  

   شناخت جهت اثر  لذا اين. پردازد ، مي  است گرديده  مي  متعدد مشروب  از قنوات  كه باغاتي و

   . بسيار ارزشمند است  آنان  تاريخي  و سوابق  هجري  هشتم و داير يزد در قرن   فعال قنوات

  الخيرات   جامع-

  كه  ق ٨٢٨  متوفي ، الحسيني  محمد انتظام الدين  قوام  محمدبن الدين ركن  سيد ة از وقفنام عبارتست

  در سال  مذكور كه كتاب.   است  نموده  را وقف تعددي م  و تأسيسات ، قنوات ، باغات ، مزارع اراضي

   خليل  حاج  و آقاي  مكيان  سيدمكي  مرحوم  و با همت  سيدجعفر غضبان  توسط آقاي١٣٤٥ 

،   است  يزد منتشر گرديده  استان ة و امور خيري  و اوقاف  حج  كلة و توسط ادار  شده ترجمه  خجسته
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   جهت  بسيار خوبي  راهنماي پردازد كه  مي الدين  سيدركن  مرحوم ة موقوف اموال  ة كلي شرحه ب

  . باشد  يزد مي  در استان  زماني  مقطع  آن آباديهاي  و  قنوات شناسايي

   جديد يزد  تاريخ-

 آل   خاندان، يزد  يزد در عهد اتابكان  تحرير وقايع  به  دست  نهم  قرن  كاتب  علي بن  حسين احمدبن

 ها،  ذكر ابنيه  راستا به  در اين  كه  است  زده ق ٨٦٢   تا سال  تيموري رتيمور و خاندانمظفر و امي 

  .   است  يزد پرداخته  باغستانها و آبهاي  و از جمله مساجد، مدارس

 از شهر در   در شهر و خارج  كه  آبهايي  معرفي  ذكر آبها، به  عنوان  تحت  كتاب  دهم در بخش  

   يزد نيز مطالبي  قنوات در مورد مظهر يا مادرچاهگاه  و  ، پرداخته  است  جاري قنوات و يا  زمين  روي

 .است   يزد حائز اهميت  قديمه  قنوات  شناخت  در بحث  كرده كه عرضه

   يزد  تاريخ-

   در اين . است  ق  نهم  قرن  از منابع  كه  درآمده  نگارش به   جعفري  حسن  توسط جعفربن  كتاب اين

 .  است  گرديده  يزد ارائه  باغستانها و آبهاي  در باب  مفيدي  نيز مطالب كتاب

    مفيدي  جامع-

  جلد٣ را در   آن  مؤلف  كه است)  ق١١  قرن (  بافقي  اثر محمد مستوفي ترين  مهم  مفيدي جامع

   رسيده  چاپ  به ن در تهرا١٣٤٠   افشار در سال  ايرج كوششه  اثر ب  اين  و جلد سوم  كرده تأليف

  .است

)  عصر مؤلف (  صفوي  سليمان  شاه  اسكندر تا دوران ة يزد از دور  تاريخ  به جلد اولدو   

   رجال  احوال  شرح  به  اختصاص از دو جلد ديگر است تر اهميت  با  كه و جلد سوم پرداخته

 و   و جغرافيايي  يزد از لحاظ تاريخي  نواحي و وصف...)   و ، هنرمندان ، قاضيان مستوفيان ، ديوانيان(

   قنوات  معرفي لذا از باب.  دارد  و قنوات  مزارع،، مصنعه  مساجد، مدارس جمله  از  و آثاري ابنيه

  . است   اثر مفيد و ارزشمندي، مؤلف  داير در عصر يقديم

    جعفري  جامع-

 »جامع جعفري«كتاب .   است ق١٢٢٣ متولد »طرب«   به  متخلص  نائيني  محمدحسين محمدجعفربن

   يزد را در دوران  تاريخنائيني.   است  رسيده  چاپ  به  در تهران١٣٥٣   افشار در سال ايرج   كوشش به



 

  

181   پيشينة مطالعات در مورد قنوات يزد

  ة سد  مربوط به  تاريخي  اسناد مهم حاوي  كه  نموده  قاجار تدوين شاه  و عصر فتحعلي زنديه ، نادري

 مذكور مورد  ة يزد را در دور  حكومتهاي  تاريخي  وضعيت  كه  كتاب اين. است  هجري  دوازدهم

 داردآباد يزد   دولت  و باغ  قنات  بانيان عنوان  يزد به  خوانين ة سلسل  به دهد، اشاراتي مي  قرار بررسي

 .نمايد  مي  ارائه  آنةآباد و وقفنام  دولت  در مورد قنات اي  مفيد و ارزنده راستا مطالب   در اين كه

   ديگر  سكندر از نگاهي ندان ز-

  جغرافيايي  و تاريخياوضاع    بررسي  ضمنتا   نموده  و پژوهشگر سعي  پويا محقق سيدعبدالعظيم

 در  آمده  پديد  و آباديهاي  آب  منابع را از ديدگاه  يزد ، سرزمين شناسي  در واژه  و مالحظاتي منطقه

يزد    درخصوص  با نكاتي  همراه  ذكر شده  مطالب عهمجمو.  قرار دهد  مورد بررسي  منابع گرو اين

   . است  شده  و تدوين آوري  جمع كتاباين  در  باستان

   يزد ة آبنام-

  يزد،  سرزمين  كلي  شناخت  با عناوين  بخش  اثر خود را در هفت، پويا  سيدعبدالعظيم ، كتاب مؤلف

   و ساخت ، آب اندوزي ، آب  از آب برداري هره، ب  در يزد، آبرساني  آب  منابع  تاريخي جغرافياي

   را در ابعاد مسائل  آب  موضوع  در حقيقت و   نموده  تدوين  و فرهنگ  و آب اجتماعي  قدرت

   مذكور در سال كتاب.   است  قرار داده  و تحليل تجزيهبررسي و  مورد   استان  تاريخي  وفرهنگي

  .ر گرديد نور منتش  آواي توسط انتشارات ١٣٧٩

   يزد  داير استان  قنوات بندي  و طبقه ، شناسايي  مطالعات  نتايج بندي  جمع-

،  ه منتشر گرديد١٣٧٧   در اسفندماه  و خاك  آب  مهندسي  خدمات  توسط شركت  كه  گزارش اين

ة كلي آمار  ة ارائ  و ضمن هداد را مدنظر   و كشاورزي  آبياري  و در حقيقت  و خاك  از آب تركيبي

  از قبيل  تا موضوعاتي  است هكرد   سعي  قنوات  اين  آب ة تخلي  يزد و ميزان  استان قنوات 

   احياي  درخصوص  شده  انجام ، فعاليتهاي  قنات  اقتصادي ، محاسبات  استان  قنوات پذيري آسيب 

   را ارائه  در آينده ات قنو  و حفظ آبدهي  استحصال  كلي  و محاسبات١٣٧١   يزد از سال استان  قنوات

  .  قرار گيرد  قنوات  حفظ، احياء و مرمت  مسئولين  عمل ةبرنام نمايد تا
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  1379   يزد، زمستان اي  منطقه  آب  مطالعاتي ة محدود  قنوات  آماري  گزارش-

 يزد  اي  منطقه  آب  سهامي  شركت  آب  منابع  مطالعات  توسط معاونت١٣٧٩   در سال  كه  گزارش اين

 ، طول  قنات  با ذكر نام همراه.   است دهكر يزد را ذكر   استان ة محدود  قنوات ة كلي ، اسامي  شده تهيه

  در   آن موقعيت   و همچنين  آن ة ساالن ة تخلي ، ميزان  قنات  آبدهي ، ميزان  مادرچاه ، عمق قنات 

 از  قبل( يزد  استان   فعال قنوات تنها.   است آمده)   شهرستان- بخش- آبادي ( كشوري تقسيمات

   در اين  ذكر شده  تعداد قنواتو   آمده  گزارش در اين)   استان  اين  به  طبس  شهرستان پيوستن

  . است  رشته ٣٠٠٨  گزارش

  

  نتيجه

  ها ، تحقيقها ، گزارش  از كتب  از بخشي  است ، ذكري  قرار گرفت  مورد بررسي  مجال  در اين آنچه

 وجود   زمينه در اين   بيشتري  انتشاراتقطعاً.  يزد  استان  قنوات ة در زمين  شده  انجام هاي شپژوه و

   موضوعي  اطالعات  ايجاد بانك  براي ط الزمي شرا،  سوابقة كلي آوري رود با جمع اميد مي  دارد كه

  . گردد  يزد فراهم استان   قنوات ةدر زمين

 


