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قنات باستانی وزوان 

حجت رسولی1
استاد دانشگاه شهید بهشتی 

ما در سرزمین ایران وارث تمدن کهنی هستیم که ذخایر مادی و معنوی آن پایان  ناپذیر 
است. بی  جهت نیست که به  رغم پیشرفت  های علم و تکنولوژی در دنیای کنونی، هنوز 
می  توانیم در محافل و مجامع بین  المللی در برابر دستاوردهای تکنولوژیک کشورهای 
اینکه هنوز  یاد کنیم. جالب  افتخار  با  از تمدن درخشان گذشتۀ خود  پیشرفته 
سرمایه  های برجای  مانده از گذشته آن  قدر ارزنده  اند که بدان  ها ببالیم و کاستی  های 
قرون اخیر را در برابر جهان پیشرفته جبران کنیم. از جملۀ این سرمایه  های ارزنده که 

از گذشته  های بسیار دور تمدن کهن ایران بر جای مانده قنات است. 

قنات هم نشان مادی و هم نشان معنوی مردم ایران است؛ هم نشان هنرمندی و توانایی 
است و هم نشان سخت  کوشی و تالش. قنات نشان امید به زندگی و جستن روزی در 
دل خاک است. قنات نشان کاری پردوام و ماندگار است؛ نماد یک  بار ساختن و سال  ها 

1برای تهیۀ این مقاله آقایان اباذر صرامی، شهردار سابق وزوان؛ محمدرضا شفیعی، شهردار وزوان؛ اکبر رسولی، 
کارشناس حقوقی نهاد ریاست جمهوری؛ و آقای حسین صمیع، عضو محترم شورای شهر وزوان؛ مستنداتی در 

اختیارم قرار دادند. از آنان سپاس گزارم. 
Hojjat Rasouli, “The Ancient Qanat of Vazvan,” Iran Namag, Volume 3, Number 3 (Fall 
2018), 31-44.
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و بلکه قرن  ها بهره بردن. هرچه فرهنگ امروز فرهنگ راحت  طلبی و مصرف  گرایی و 
کوتاه بودن عمر مفید تولیدات حاصل از تکنولوژی و خالصه، فرهنگ یک  بارمصرف 
است، فرهنگ نیاکان ما فرهنگ سخت  کوشی و صرفه  جویی و محکم  کاری و آینده  نگری 
است. آنان با تکیه بر اندیشه و تجربه و با یاری گرفتن از همت بلند خود، با دوراندیشی 
شیوه  هایی را برمی  گزیدند که یک  بار بسازند و سالیان  سال از آن بهره  مند شوند. قنات 

یکی از نمادهای تمدنی این فرهنگ ارزنده است. 

پژوهشگران به  اتفاق معتقدند که بهره برداري از قنات ابتدا در ایران صورت گرفته و در 
دورۀ هخامنشي ایرانیان آن را به عمان، یمن و شاخ افریقا نیز معرفی کردند. سپس، 
مسلمانان آن را به اسپانیا بردند. مهم ترین و قدیمي ترین کاریزها در ایران، افغانستان 
و تاجیکستان قرار دارند. در حال حاضر، در 34 کشور جهان قنات وجود دارد، ولي 
40  هزار قنات فعال در ایران چند برابر بیشتر از مجموع قنات های سایر کشورهاي 
جهان است. مهم ترین قنات هاي ایران در استان هاي کویري خراسان، یزد، کرمان، 

مرکزي و فارس قرار دارند.

هانری گوبلو در اثر ارزندۀ خود، با نام قنات: فنی برای دستیابی به آب، در خصوص 
تاریخچۀ ابداع قنات در دنیا و مکان شکل  گیری و تکامل این فن سخن گفته که 

حاصل سال ها تحقیق اوست. او می  نویسد: 

خاستگاه اصلي قنات ناحیۀ آذربایجان غربي ایران و ارمنستان فعلي در 
منطقۀ معادن سرب این نواحي بوده و این فن دستیابي به آب زیرزمیني، 
در محیط فرهنگي ایران در اوائل هزارۀ اول قبل از میالد مسیح، اختراع 
شد و سپس به سرعت در دیگر نقاط کشور و در خارج از آن رواج یافت. 
این فن دستیابي به آب زیرزمیني در سال هاي 800 قبل از میالد به 
وسیلۀ کشاورزان در داخل فالت ایران رواج پیدا کرد و از آنجا به سایر 
نقاط جهان گسترش یافت. به  عنوان مثال، حدود 500 سال قبل از میالد 
مسیح، ایرانیان آموزش فن حفر قنات را به مصر و حدود 750 میالدي 
مسلمانان این فن را از آنجا به اسپانیا منتقل کردند و سپس از آنجا به 
مراکش منتقل شد و حدود سال 1520 میالدي به امریکا، به  ویژه منطقۀ 

لوس آنجلس فعلي، انتقال یافت.2 

2هانری گوبلو، قنات: فنی برای دستابی به آب، ترجمۀ محمدحسین پاپلی یزدی و ابوالحسن سروقد مقدم 

)مشهد: آستان قدس رضوی، 1371(، 10.
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بررسي هاي گوبلو ثابت مي کند که سیستم قنات در سال 1780م، یعني در حدود 
225 سال قبل، به چین شرقي در ناحیۀ تورفان رسیده است. فن قنات از ایران به 
کشورهای عربی همسایه نیز منتقل شده است. نمونۀ بارز آن کشور پادشاهی عمان 
در جنوب ایران است که در آن قنات  های متعددی با نام “فلج” به تقلید از ایرانیان 

احداث شده است. فلج دارس یکی از قنات  های مهم شهر نزوای عمان است. 

اگر چه قنات  ها در سراسر این مرز و بوم پراکنده  اند، یکی از جالب  ترین آنها قنات 
ـ      وزوان است. قنات وزوان در واقع یکی از دستاوردهای  ـ  یا بهتر بگویم باستانی ـ تاریخی ـ
نیاکان ماست. سازۀ ارزشمندی که در دوره  ای مشخص نسلی آن را ساخته و نسل  های 

متمادی آن را پرداخته، از آن محافظت کرده و از آن بهره  مند شده  اند. 

در این نوشتار می  کوشم این قنات را معرفی کنم که حاصل مشاهدات شخصی  ام، 
دانش عام آموختۀ مردم شهر وزوان طی سال  ها، گفته  های خبره  های محلی و تحقیقات 

متخصصان است. 

موقعیت جغرافیایی
شهر وزوان در منتهی الیه شمالی استان اصفهان در مسیر جادۀ تهران به سمت 
اصفهان واقع شده است. این شهر از شمال به شهر میمه و از شرق به رباط و جوشقان، 
از جنوب به ونداده و از غرب به روستای اذان محدود می  شود. فاصلۀ شهر تا اصفهان 

85 کیلومتر و تا تهران 314 کیلومتر است.3

وزوان در دشتی نیمه  هموار واقع شده و تابستان هایش گرم و خشک و زمستان هایش 
سرد است. مساحت این شهر 548 هکتار و جمعیتش بالغ بر 4500 نفر برآورد شده 

است.

در گذشته، زندگی مردم این شهر متکی بر تولیدات کشاورزی و دامداری و صنایع 
دستی، از جمله قالی  بافی و گلیم  بافی و پارچه  بافی بود و محصوالت کشاورزی آن نیز 
گندم و جو و سیب  زمینی و صیفی  جات بود. تا چند دهه پیش، کشاورزی و دامداری 
و صنایع دستی وزوان پاسخگوی نیازهای مردم این شهر بود و می  توان گفت تا حدی 

3سال  ها پیش، هنگامی که در جادۀ تهران-اصفهان مسافرت می کردم، تابلوها هر دو کیلومتر فاصله را می  شمرد 

و تا جایی که به یاد دارم، تابلو آبی رنگی که در ابتدای شهر وزوان نصب شده بود شمارۀ 98 را نشان می داد؛ 
یعنی 98 کیلومتر مانده به اصفهان. بعدها بر اثر توسعۀ شهر، ورودی به اصفهان، که دروازۀ تهرانش می  گفتند، 

عقب  تر کشیده شد و فاصلۀ وزوان به اصفهان به 85 کیلومتر تقلیل یافت. 
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خودکفا بودند، ولی به مرور با افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی و محدودیت 
زمین کشاورزی و آب، هم  زمان با صنعتی شدن کشور، مهاجرت به شهرها آغاز شد 
و بسیاری از مردم وزوان به شهرهای دیگری از جمله تهران و اصفهان و کاشان 
مهاجرت کردند و کشاورزی و دامداری رو به افول رفت. امروزه البته کشاورزی سنتی 

وزوان به  رغم تغییر شرایط و کمبود آب در سطح محدودی ادامه دارد.

قنات وزوان، که آن را قنات سروارچه یا قنات تاریخی وزوان می  نامند،4 یکی از 11 
قنات ایران است که به ثبت یونسکو رسیده است و پیش از ثبت جهانی، در 28 دی 
1379 با شمارۀ ثبت 2962 به ثبت ملی رسیده است )تصویر 1(. الزم به ذکر است 
که این 11 قنات از میان حدود 38 تا 40 هزار قنات شناسایی  شدۀ ایران به ثبت 
یونسکو رسیده است. تاریخ احداث این قنات بی  تردید به پیش از اسالم، یعنی ایران 
باستان، برمی  گردد. دربارۀ قدمت این قنات گمانه  های متعددی وجود دارد. اهالی 

محل قدمت آن را به 2500 تا 3 هزار سال 
می  رسانند که به نظر خالی از اغراق نیست، 
ولی اگر سخن کارشناسان باستان  شناسی را 
مبنا قرار دهیم که سد ساروجی قنات را 
متعلق به دورۀ ساسانیان می  دانند،5 در این 
صورت عمر این قنات هم  اکنون یعنی در 
سال 2018 میالدی حد اکثر 1794 سال و 
البته  برآورد می  شود.  حداقل 1367 سال 
برای اعتقاد مردم محل در خصوص عمر 
3هزار سالۀ قنات یگانه توجیهی که می  توان 
آورد این است که تشخیص دورۀ ساسانیان 
از روی سد و سازۀ ساروجی آن است، ولی 
معلوم نیست که عمر سد با عمر قنات یکی 
باشد. بسا سال  ها یا قرن  ها پس از احداث 

4قنات وزوان نام  های متفاوت داشته است و مردم محلی آن را قنات بزرگ یا قنات سروارچه یا قنات پاقلعه 

می  نامیده  اند. در سال  های اخیر، که به پیشینۀ تاریخی آن بیشتر توجه شده، آن را قنات تاریخی وزوان می  نامند. 
دکتر صفی  نژاد با توجه به اهمیت این قنات نام قنات افتخار را پیشنهاد داده و به نظر می  رسد نام وزوان باید حتماً 

پسوند آن باشد. با توجه به پیشینۀ پیش از اسالم، “قنات باستانی وزوان” مناسب  تر به نظر می  آید.
5دکتر صفی  نژاد در پیامی صوتی که برای مردم وزوان ارسال کرد، تصریح می  کند که باستان  شناسان 

این قنات را متعلق به دوران ساسانیان می  دانند.

تصویر 1. نامۀ معاون مدیرکل فرهنگی یونسکو 
در خصوص ثبت جهانی قنات باستانی وزوان. 

برگرفته از آرشیو اسناد شهرداری وزوان.
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قنات بر روی آن سد زده باشند و در این صورت، باید حدود هزار تا 1500 سال بعد 
از احداث قنات بر روی آن سد زده باشند که البته اثبات این امر بسیار دشوار است و 

نیاز به بررسی  های باستان  شناختی دارد. 

این قنات از نوع قنات  های جلگه ای یا دشتی است که در مناطق شیبدار احداث 
می  شود و آب بر اثر شیب زمین جاری می  شود )تصویر 2(.

تصویر 2. بخش  های قنات در برش عرضی. برگرفته از مدخل “قنات” در
http://fa.wikipedia.org/.

مشخصات عمومی قنات
معموالً معرفی قنات  ها و تعیین درجۀ اهمیت آنها با تعداد شاخه  ها، طول قنات یا 
طول شاخه  ها، عمق مادرچاه و تعداد میله چاه  ها بستگی دارد؛ چنان که برای مثال 
قنات زارچ با قدمت بین 2 هزار تا 3 هزار سال و با 71 کیلومتر طول یکی از بلندترین 
قنات های ایران شناخته می شود. عمیق ترین مادرچاه نیز در شهرستان گناباد با نام 
قنات قصبه قرار دارد که تاریخ حفر آن به دورۀ هخامنشی می رسد. طول قنات قصبۀ 
گناباد 33135 متر است و عمق مادرچاه رشتۀ اصلی قنات 217 متر و عمق مادرچاه 
رشتۀ انشعابی دوالب نو حدود 300 متر است و 408 میله چاه دارد. قنات وزوان از دو 
منظر قابل بررسی است: یکی آنچه در حال حاضر وجود دارد و قابل مشاهده است و 
دیگری آنچه در تاریخ وجود داشته و از میان رفته و شواهدی دال بر آن در دست است.

دربارۀ طول قنات وزوان و سرشاخه  های آن میان آثار قابل مشاهده و معلومات و 
برآوردهای اهل محل اختالف است. از آنجا که خاصیت قنات  ها این است که به 
ـ    نه از سوی مظهر  مرور زمان متروک می  شوند و امتداد آنها از سمت مادرچاه اصلی ـ
قنات ــ کاسته می  شود، طبیعی است که قنات وزوان نیز دچار این عارضه شده باشد و 
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از امتداد شاخۀ اصلی آن کاسته شده باشد، به  ویژه اینکه تاریخ قنات وزوان به چندین 
قرن می  رسد و در این مدت طوالنی این مقدار تغییر طبیعی است. از این رو، دانش 
و معلومات مردم محلی در این باره را که نسل به نسل منتقل شده نباید دست  کم 
گرفت. به هر روی، با در نظر گرفتن همۀ این معلومات می  توان گفت قنات وزوان از 
ـ      به سمت  مظهر آن در شمالی  ترین نقطۀ این شهرــ که در جنوب میمه واقع است ـ
شمال  شرقی و منطقۀ جوشقان در دامنه  های کوه کرکس امتداد می  یابد و سه شاخه 
دارد. طول قنات وزوان از مظهر قنات، یعنی جایی که آب از کانال زیرزمینی به روی 
زمین می  رسد، تا مادرچاهی که در قدیم وجود داشته و اکنون اثری از آن نیست، در 
سرشاخۀ اصلی 36 کیلومتر بوده و دو شاخۀ فرعی دیگر هر یک پنج تا شش کیلومتر 
طول داشته  اند و در مجموع، طول شاخه  های این قنات 48 کیلومتر بوده است.6 در 
حال حاضر، طول قنات از مادرچاهی که در خیابان هفتم تیر میمه قابل مشاهده 
است بسیار کمتر از این است.7 قنات وزوان در حال حاضردارای 64 حلقه چاه است 
که از 18 متر در مادرچاه تا دو متر در نزدیکی مظهر قنات عمق دارند. آبدهی این 
قنات از 50 لیتر در ثانیه تا 23 لیتر در ثانیه در نوسان است.8 در زمانی که قنات در 

اوج آب  دهی است، این میزان تا 100 لیتر در ثانیه نیز ذکر شده است. 

ویژگی های قنات 
نکتۀ بسیار قابل توجهی که شگفتی متخصصان داخلی و خارجی را برانگیخته سدی 
است که در زیر زمین بر روی کانال قنات بسته شده و قنات وزوان با توجه به این 
ویژگی خاص و دیگر ویژگی  ها یکی از قنات  های منحصر به فرد ایران به شمار می  آید. 
اگرچه در روی زمین فقط مظهر قنات مشاهده می  شود و حلقه چاه  هایی که با 
فاصله  های نه چندان دور از یکدیگر حفر شده و از این بابت این قنات با سایر قنات  ها 
تفاوتی ندارد، در زیر زمین دنیای شگفت  آوری است که باید آن را از آثار باستانی نادر 

و ارزشمند به شمار آورد و به حق گفت: “صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی.”9

کمتر از یک کیلومتر از مظهر قنات به سمت شمال، با اتاقک سرَدر بنِد قنات مواجه 
می  شویم. از اینجا با پله  هایی که به عمق 16 متری زمین منتهی می  شوند، به جایی 

6در کاتالوگ  های شهرداری وزوان 43 ثبت شده است. 

7صفی نژاد و دادرس، سد زیرزمینی قنات وزوان میمه اصفهان )تهران: مؤسسۀ گنجینۀ ملی آب ایران، 1379(، 43. 

8صفی  نژاد و دادرس، سد زیرزمینی قنات وزوان، 42.

9  “چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی / صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی.” از سروده  های میرفندرسکی. 
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دیدنی می  رسیم که بدان بند قنات می  گویند. در این قسمت، نخستین چیزی که 
جلب توجه می  کند، عالوه بر کانال  های آب، دیواری بلند کشیده شده که از نوع سازۀ 
آن پیداست که به زمان  های بسیار قدیم تعلق دارد. این دیوار ضخیم و مرتفع همان 
سد قنات است که نمونۀ آن در قنات  های ایران بسیار نادر است. گفته می  شود نظیر 
این سد در قناتی در یزد نیز وجود دارد، ولی گویا از نظر سبک معماری و کارآیی آن 
با این سد متفاوت است. صفی  نژاد در پیام صوتی خود به مردم وزوان به مناسبت ثبت 
قنات اظهار داشت که قنات  های سددار دیگری هم در ایران هست، ولی هیچ  یک از 

نظر کامل بودن به پای این قنات نمی  رسند.10

انگیزۀ برپایی سد این است که در مناطق کویری و خشکی مانند این منطقه، یکی 
از مشکالت مهم کمبود آب است. بنابراین، صرفه  جویی در آب و جلوگیری از هدر 
رفتن آن همواره دغدغۀ مردم این سرزمین بوده است و از سویی، در این منطقه در 
فصل  های بهار و تابستان زمین  های کشاورزی نیاز به آبیاری دارد و در بخشی از پاییز و 
زمستان نیازی به آبیاری نیست. بنابراین، باید چاره  ای می  اندیشیدند که آب را در این 
دو فصل برای فصل آبیاری ذخیره کنند و این ایدۀ ناب به ذهن آنان رسید که بهترین 

و امکان  پذیرترین و کم  هزینه  ترین راه احداث سد و ذخیرۀ آب در زیر زمین است.11

مشخصات سد12
این سد به فاصلۀ 1,2 کیلومتر از مادرچاه قنات و 600 متر از مظهر قنات، در جایی 
که حد فاصل میان خشکه  کار و تره  کار است، بر روی کانال آبرو قنات و همان  جا که 

10در مالقاتی که در شهر نزوی در کشور عمان با یک متخصص قنات و تبعۀ عمان داشتم، ضمن گفت  و  گویی 

دربارۀ افالج عمان از قناتی با سد زیرزمینی سخن به میان آوردم. ایشان اظهار داشت نمونۀ آن را در بازدید 
از قنات  های یزد دیده است. باید بیفزایم که در کشور عمان قنات  هایی قرار دارد که به آن فلج می  گویند و 
اعتراف دارند که این سبک حفر قنات از ایرانیان به آن کشور راه یافته. جالب اینکه برخی از این فلج  ها را 

مهیای بازدید گردشگران کرده  اند و از قناتی با نام فلج دارس بازدید کردم. 
11معموالً هنگام گفت  وگو دربارۀ مزایا و معایب قنات  ها، یگانه عیبی که بر آن می  گیرند این است که خروجی 

آب آن قابل کنترل نیست و در همۀ فصل  های سال جریان دارد. در نتیجه، آب  های زیر زمینی را تخلیه 
می  کند. کاریز مدام باعث تخلیۀ آب زیرزمینی می شود. در فصولی که به آب احتیاج نیست و یا احتیاج به آب 
خیلی کم است، امکان جلوگیری از جریان و یا کنترل کاریز وجود ندارد. حال آنکه این یگانه عیب نیز، اگر 
عیبی باشد، در سد وزوان پیش  بینی و برای آن چاره  اندیشی شده است. نیاکان ما در وزوان در زمان  ها بسیار 
دور که همانا دورۀ ساسانیان است، با احداث سد زیر زمینی اوالً مانع جریان بی  جهت آب در فصل  های پاییز 

و زمستان شده  اند و ثانیاً مشکل کمبود آب را در فصل  های بهار و تابستان حل کرده  اند.
12در واقع، آثار دو سد دیگر، عالوه بر سد موجود در قنات وزوان، قابل مشاهده است و گویا پیش از این سد، 

دو سد دیگر احداث شده و چون تخریب شدند، ناچار سد سوم را احداث کرده  اند. بنگرید به صفی  نژاد و 
دادرس، سد زیرزمینی قنات وزوان، 43.
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اهل محل به آن بند قنات می  گویند، در محل یکی از میله چاه  ها ایجاد شده است. 
سازۀ این سد از سنگ و ساروج است. 

ارتفاع سد نُه متر و طول آن در طوالنی  ترین بخش 1,5 متر، در کوتاه  ترین قسمت 
1,2 متر و ضخامت آن 1,5 متر است. روی دیوار سد پنج دریچه به فاصله  های 
متفاوت یک تا 1,5 متر از یکدیگر تعبیه شده   است؛ دریچه  هایی مربع  شکل که اندازۀ 
اضالع آنها متفاوت است. اندازۀ دریچۀ نخست 50 ×50 سانتی متر و سایر دریچه ها 
25 × 35 سانتی  متر است. این دریچه  ها در زمان مشخصی به ترتیب از باال به پایین 

باز شده و آب ذخیره  شده پشت سد به مرور تخلیه می  شده است )تصویر 3(. 

تصویر 3. جانمایی دریچه  های بند قنات عمومی وزوان. برگرفته از صفی  نژاد و دادرس، 
سد زیرزمینی قنات وزوان، 83.
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عبدالکریم بهنیا، استاد دانشگاه اهواز و متخصص قنات  های ایران، در این خصوص 
می  نویسد:

واقع در بخش وزوان  قنات قدیم وزوان  آبان  ماه 1363، در  نگارنده در 
شهرستان اصفهان، سیستم بسیار جالبی را که برای مهار کردن آب در 
فاصلۀ زمانی اول آذر لغایت 25 الی 30 فروردین سال بعد به کار می  رود 
مشاهده کرده است. بنا به گفتۀ اهالی، این سیستم در حدود 3 هزار سال 
پیش ساخته شده و این قنات تنها قنات در تمام منطقۀ اصفهان است که 
بدین طریق آب زیرزمینی را ذخیره می  کند. شرح مختصر این سیستم 
چنین است که یکی از میله  های قنات را که حدود 1800 متر از مادرچاه 
فاصله دارد-و احتماالً چاه ترکان خشکان است-به قطر حدود 3 متر گشاد 
کرده  اند و دیواری به ضخامت یک متر، عرض سه متر و بلندی کل عمق 
چاه از سنگ و ساروج ساخته  اند. بر روی این دیوار، به فاصلۀ یک متر به 
یک متر، هفت سوراخ استوانه  ای به قطر 30 سانتی  متر تعبیه کرده  اند. کورۀ 
این قنات از انتهای این دیوار عبور می  کند. هفتمین سوراخ هفت متر از لبۀ 

تاج کورۀ قنات فاصله دارد.13 

به نظر می  رسد اظهار نظر بهنیا نخستین مشاهدۀ ثبت  شدۀ یک متخصص ایرانی 
باشد. این گزارش به  رغم ارزش تخصصی، خالی از اشکال نیست و از جمله اینکه 
ایشان تعداد دریچه  های سد را هفت ذکر می  کند، ولی این دریچه  ها پنج عددند. 
دیگر اینکه ایشان دریچه  ها را سوراخ استوانه  ای دانسته، حال آنکه این دریچه  ها 

مربع  شکل  اند. 

صفی  نژاد، متخصص قنات، در سال 1378 از این قنات بازدید کرده و آن را از عجایب 
بازمانده از روزگار کهن می  داند. از گفته  های او برمی  آید که او به شدت تحت تأثیر 
تأسیسات این سد زیرزمینی است. صفی  نژاد سد قنات وزوان را نه فقط از عجایب 
ایران، بلکه جهان می  داند و می  گوید این قنات اولین و کامل  ترین قنات درسطح جهان 
است و نمونۀ آن را افتخاری برای تمدن ایران و جهان برمی  شمرد. او چنان مفتون این 
قنات منحصر به فرد شد که آن را سد افتخار نام گذارد. صفی  نژاد می  افزاید: “هنوز 
عجایب این قنات و سد آن به  طور کامل شناخته نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتر 
دارد.” او وجود شواهدی در سنگ قبرهای وزوان را دلیلی بر آن می  داند که پیشینۀ 

13عبدالکریم بهنیا، قنات  سازی و قنات  داری )تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1368(، 139.
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تصویر 4. سد زیرزمینی قنات وزوان. عکس از احسان جزینی.
این قنات به دورۀ ساسانی می  رسد )تصویر 4(.14

شاخه  ها و چاه  ها
در خصوص تعداد و طول سرشاخه  های قنات زوان میان آنچه در حال حاضر بر جای 
مانده و آنچه از دانش اهل محل و مبتنی بر وضعیت طبیعی و جغرافیایی منطقه 
اختالف است. برایند همۀ اطالعات این است که قنات وزوان سه سرشاخه داشته است. 
سرشاخۀ اصلی به طول 35 کیلومتر از بند قنات و 36 کیلومتر از مظهر قنات به سمت 
شمال  شرق، یعنی رشته  کوه کرک، و مشخصاً جوشقان، ادامه داشته است. این رشته، 
بنا به اظهارات افراد محلی، تعداد زیادی میله چاه داشته که عمق آنها از 70 متر کمتر 
بوده و عمق مادرچاه 70 متر بوده است. این سرشاخه که در نزدیکی مادر چاه کنونی 
به دیگر سرشاخه  ها می  پیوست، به مرور متروک و میله چاه  های آن پر شده است. دو 
شاخه دیگر هر یک به طول حدود پنج تا شش کیلومتر از بند قنات منشعب می  شود. 
شاخۀ شرقی به سمت بهداری میمه و شاخۀ غربی به سمت مسجد جامع و پارک 

14صفی  نژاد و دادرس، سد زیرزمینی قنات وزوان، 77. 
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میمه امتداد می  یافته  اند. سرشاخه  های مزبور نیز با گذشت زمان و بر اثر بی  توجهی و 
الیروبی نشدن متروک شده و در حال حاضر فقط یک سرشاخه کامالً مشهود است 
که میلۀ مادرچاه آن به عمق 18 متر در جنوب شهر میمه واقع است. میله چاه  ها و آثار 
دو شاخۀ دیگردر روی زمین محو شده و فقط از زیر زمین، از بند قنات، قابل مشاهده 
است. صفی  نژاد و دادرس در تحقیقات خود فاصلۀ مادرچاه سرشاخۀ اصلی را تا مادر 
چاه کنونی 14 کیلومتر برآورد کرده و صریح کرده  اند که دو سرشاخۀ اصلی قنات که 
از قدیم وجود داشته متروک شده و سرشاخۀ فعلی باقی مانده است.15 به هر روی، 
کارشناسان دادگستری وقت مادرچاهی را تأیید کرده اند که بر اساس سند ثبتی سال 
1333ش در دشت ریگینه در شمال شهر میمه واقع است )سند هیئت کارشناسان 
رسمی دادگستری(. با توجه وجود میله چاه هایی در امتداد این مادرچاه، مادرچاه اصلی 
در نقطه ای دورتر واقع است که باید آن را در دشت های شمال شرقی میمه به سمت 

دامنه های کوه کرکس، در نزدیکی جوشقان، جستجو کرد.

15صفی  نژاد و دادرس، سد زیرزمینی قنات وزوان، 43. میلۀ چاه  های هر دو شاخه در گذشتۀ نه چندان دور 

در زمین  های میمه وجود داشته، ولی به مرور زمان بر اثر گسترش خانه  سازی در شهر میمه و بی  توجهی به 
اهمیت آنها پر شده و عماًل این شاخه  ها را غیر فعال کرده است. جای تأسف بسیار است که در کشور ما ارزش 
آثار باستانی دانسته نمی  شود. قناتی که بیش از هزار سال کارکرد داشته و نیاکان ما طی قرن  ها با جان و دل 
از آن مراقبت کرده  اند، متأسفانه بر اثر بی  توجهی و برخی مسایل موهوم به راحتی نابود می  شود. در سال  های 
گذشته همواره حوادثی را که برای قنات پیش آمده و از جمله تخریب چاه  ها یا انداختن اشیاء و الشۀ حیوانات 

در چاه  های قنات به دست افراد نادان یا مغرض را با واسطه از زبان اهل محل شنیده  ام.
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آب  دهی قنات
خبرگان محلی آب  دهی قنات را تا 160 لیتر در ثانیه نیز ذکر کرده  اند و برخی نیز 
100 لیتر در ثانیه را مطرح می  کنند. تحقیقات میدانی آب  دهی قنات را در سال  های 
1368 و 1370 و 1377 به ترتیب 50 و 23 و 36 لیتر در ثانیه ثبت کرده است.16

شکاف  های فوران آب سرد و گرم 
از ویژگی  های قنات باید از منابع زیرزمینی ذخیرۀ آب آن نام برد. در محل بند 
قنات در پشت سد مخازن بزرگی به ابعاد حدود 4×3×7 وجود دارد.17 پیداست این 
مخازن به دست انسان کنده شده و حکم مخزن ذخیرۀ آب را دارد که البته از دهلیز 
باریکی باید وارد آن شد و از طریق میله چاه  هایی به بیرون راه دارد. از همه مهم  تر، 
منابع زیرزمینی است. بدین ترتیب که در پشت سد و در کف کوره، در 200 متری 
باالی بند سه شکاف با نام تنوره یا به اصطالح محلی کر )  ker  ( وجود دارد که از دو 
شکاف آب ولرم و از یک شکاف آب سرد به بیرون می  جوشد. خبره  های محلی در 
این باره محاسبات جالبی دارند مبنی بر اینکه اگر میزان آب  دهی قنات را که 100 
لیتر در ثانیه بوده در مدت 4 ماه یا 120 شبانه  روز بهره  برداری محاسبه کنیم و برابر 
1,659,000 لیتر می  شود. از سویی، حجم کانال  ها یا شاخه  ها با توجه به طول و 
عرض و ارتفاع آنها را محاسبه کرده و نتیجه گرفته  اند که کانال  ها گنجایش این مقدار 
آب را ندارد. در نتیجه، این فرضیه را مطرح کرده  اند که علی  القاعده آب باید در جای 
دیگری ذخیره شود و حدس می  زنند که سه شکافی که از آن آب فوران می  کند به 
یک منبع زیرزمینی متصل باشه که آب طی چهار ماه در آن ذخیره می  شود و در 
ایام بهره  برداری به صورت آرتیزین برمی  گردد و بدین ترتیب، آب  دهی 100 لیتر در 
ثانیه هموار ثابت می  ماند. معلوم نیست منابع زیرزمینی چگونه پدید آمده  اند و حجم 

آنها چقدر است. 

کارکرد سد 
از قنات وزوان چهار ماه در سال بهره  برداری مفید صورت می  گیرد و چهار ماه در سال 
قابلیت ذخیرۀ آب دارد و به این منظور، در زمان مشخصی )اول آذرماه( هم دهانۀ 
کوره و هم دهانۀ پنج دریچه را می  بستند. امروزه دریچه  های سد را از 15 آذرماه 

16صفی  نژاد و دادرس، سد زیرزمینی قنات وزوان، 41. 

17برگرفته از کاتالوگ  های شهرداری وزوان.
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می  بندند و 10 فروردین باز می  کنند. گویا در گذشته اول دی  ماه تا 15 اسفند این کار 
صورت می  پذیرفته و به علت فراوانی آب و برای اینکه سد آسیب نبیند، دریچۀ آخر 
را باز می  گذاشتند تا سرریز آن تخلیه شود.18 برخی منابع شروع باز شدن سد را اول 
اردیبهشت ذکر کرده  اند و زمان بسته شدن دریچه  ها را اول آذرماه.19 بدین ترتیب، 
مقدار زیادی آب در پشت سد ذخیره می  شود و در ابتدای اردیبهشت هم  زمان با 
شروع بهره  برداری به منظور آبیاری نخست دریچۀ فوقانی را باز می  کنند. ده یا 15 روز 
طول می  کشید تا آب دریچۀ اول فروکش کند و آن  وقت دریچۀ دوم را باز می  کردند. 
دربارۀ زمان باز شدن دریچۀ سد دو گونه گزارش شده: یکی ابتدای فروردین  ماه و 
دیگری اول اردیبهشت. دربارۀ مدت زمانی که آب یک دریچه تخلیه می  شود نیز بهنیا 
ده روز، ولی صفی  نژاد 15 روز گزارش کرده  اند و باید اطالعات دقیق را از خبره  های 
محلی پرسید.20 به این ترتیب، دریچه  ها یکی پس از دیگری باز می  شدند تا سرانجام 
کورۀ قنات باز می  شد و نوبت به بهره  برداری از آب  های ذخیره  شده در زیر زمین و 
مانده در کانال می  رسید. بنابراین، سد و دریچه  های آن حداقل 50 روز و حداکثر 
75 روز قابلیت ذخیرۀ آب دارند، یعنی چیزی در حدود نیمی از مدت بهره  برداری. 
تجربۀ سالیان دراز آبیاران و خبرگان محلی دو نکتۀ بسیار قابل توجه را به ما یادآور 
می  شود: یکی اینکه آب ذخیره  شده هیچ  وقت از باالترین دریچه بیش از یک متر 
باالتر نمی  رود و دیگر اینکه باز و بسته کردن دریچه  های سد باید یک  بار در سال و در 
زمان  های معین انجام پذیرد و اگر غیر آن صورت گیرد، در دورۀ ذخیرۀ آب اختالل 

ایجاد می  شود. 

نظام آبیاری و چگونگی بهره  برداری از قنات
آب قنات وزوان مانند سایر قنات  ها میان مردم شهر تقسیم شده است و هر کس 
از آن سهمی دارد. این سهم از گذشته  های دور نسل به نسل از پدران به فرزندان 
به ارث می  رسیده است. واحد اندازه  گیری سهم آب حبه است. نحوۀ توزیع آب در 
قنات وزوان بدین صورت است که این قنات به 1230 سهم )در اصطالح محلی 

18برگرفته از کاتالوگ  های شهرداری وزوان.

19بهنیا می  نویسد: “دریچه  ها را با سنگ و سیمان می  بندند.” بنگرید به بهنیا، قنات  سازی و قنات  داری، 139. 

این گفته دور از واقع است. زیرا اگر منظور سالیان قدیم است که سیمانی در کار نبوده و اگر منظور امروزه 
است، تا جایی که اطالع دارم، به علت فرو کش کردن سطح آب از دریچه  ها استفاده نمی  شود و برای کوره هم 
چند سالی است شیر فلکه  ای بزرگ تعبیه شده است. بنده مکرر از قدما می  شنیدم که در گذشته، دریچه  ها 

را با اشیای مختلف از جمله پارچه  های مستعمل و حتی پاالن  های فرسودۀ االغ  ها می بستند.
20بهنیا، قنات  سازی و قنات  داری، 139؛ مصاحبۀ نگارنده با صفی  نژاد.
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حبه( تقسیم شده است.21 حداکثر سهم برای هر نفر 10 حبه و حداقل آن نیم یا 
ربع حبه بوده است که به این ترتیب، همۀ اهالی شهر در ابتدای کار در آن سهیم 
بوده  اند و بعدها عده  ای به فروش آن به دیگر سهامداران اقدام کرده و در حال حاضر، 
اکثریت قریب به اتفاق مردم و خصوصاً مردم محلی مالک هستند. هر حبه آب بسته 
به خروجی آب مقدار مشخصی از زمین را آب  دهی می  کند. زمانی که خروجی آب 
قنات 150 اینچ در ثانیه بود، به ازای هر حبه تا پنجاه من می  کاشته  اند، ولی در حال 
حاضرکه خروجی آب کم شده، به ازای هر حبه پنج من باید زیر کشت برود. الزم 
به ذکر است که هر من حدود 60 تا 62 مترمربع است.22 بنابراین، باید میان مقدار 
زمینی که هر کس سالیانه زیر کشت می  برد و حق آب او تناسب باشد. حق آب میان 
مردم قابل خرید و فروش است و لزوماً همراه با زمین فروخته نمی  شود. اراضی تحت 
کشت این قنات به سه دشت 100 هکتاری )جمعاً 300 هکتار( تقسیم شده که در 

آن واحد دو دشت آن به  طور متناوب زیر کشت قرار می  گیرد.23

نظام آبیاری وزوان از گذشته بدین صورت بوده که همواره فردی را به عنوان میراب 
انتخاب می  کردند. میراب باید عالوه بر تجربه و توان آبیاری، اوالً اطالع کاملی از نظام 
کشاورزی داشته باشد، یعنی بداند در چه فصلی در کدام بخش چه محصولی باید 
کاشت که آیش زمین  ها صورت گیرد و از سویی، باید اطالع دقیقی از زمین  های مردم 
محل داشته باشد، یعنی بداند هر خانواده در کدام منطقه چند قطعه  زمین و به وسعت 
چند من دارد. به عالوه، باید بداند هر کس چند حبه آب دارد. میرآب به کمک چند 

آبیارکار آبیاری را بر عهده می  گیرد. 

در گذشته برای تشخیص اینکه چه مدت باید آب وارد کرت هر کسی شود، از یک 
کاسۀ مسی استفاده می  شد. این کاسه را که زیر آن سوراخ  هایی تعبیه شده بود 
در دیگی پر از آب قرار می  دادند و هر بار که کاسه پر از آب می  شد، مصرف مقدار 

مشخصی از آب را نشان می  داد. 

21خبرگان محلی، از جمله آقای طاحونه، 1200 سهم ذکر می  کنند و صفی  نژاد و دادرس نیز 1200 سهم را 

ثبت کرده  اند. بنگرید به صفی  نژاد و دادرس، سد زیرزمینی قنات وزوان، 108. 
22 واحد اندازه گیری زمین در وزوان از قدیم من بوده و هر من حدود 60 تا 62 مترمربع است. 

23بنگرید به

http://www.sobhevazvan.ir/?p=6417/.


