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  چكيده

كردن زمينة مناسب براي همبستگي و مشاركت در امور اجتماعي و ترويج فرهنگ  د مهم قنات فراهمييكي از فوا
 .روند شمار مي به  آببع ارزشمندا من،ي و مرمت در صورت نگهداري صحيح و بازسازها قنات. گروهي در جامعه است زيست

 همدان و سمنان ،رضوي هاي خراسان  استان قنات رشته45  ازبرداري  بهره فني مسائل و مشكالتپژوهش حاضر، در
 پر آب هاي تا رشته از قن15 شده هاي مطالعه در هر يك از استان. شد ارائه ها آنبهبود وضعيت براي ي يبررسي و راهكارها

و مشخصات هندسي همچنين برخي  . بررسي شدها كيفي آب آن ي ودهي و تغييرات كم وضعيت آبفعال انتخاب و و 
 در درازمدت دستخوش تغييرات شده  مطالعههاي دهي قنات نتايج نشان داد آب.  شدرفتهگ اندازه ها هيدروليكي قنات
بازده انتقال در . است   تغيير محسوسي نكرده،همداناستان هاي  قناتجز   بهها،  ولي كيفيت آب قنات؛زيادي شده است

طور عمده   بهشده  مطالعههاي دست قنات روش آبياري اراضي پايين. كرده است درصد تغيير 98 تا 63 از ها هرنج قنات
يي مصرف آب براي محصوالت امقادير كار.  درصد متغير بود70 تا 32تي و بازده كاربرد آب آبياري بين سطحي و سنّ

 86/0اي و متوسط آن  علوفه  براي ذرت74/3  براي فلفل تا1/0 نيز بين شده  مطالعههاي دست قنات الب در اراضي پايينغ
 قدري بيشتر از شده  مطالعههاي دست قنات طور كلي، بازده كاربرد آب در اراضي پايين به. كيلوگرم بر متر مكعب بود

مسائل و . خور از منابع آبي چاه يا رودخانه بود ي در اراضي آبهاي آبياري سطح متوسط بازده كاربرد آب در روش
 پاياب  و فيزيكي قنات از باالدست مادرچاه تا مظهر قناتةساز( شامل مسائل فنـي شده  مطالعههاي  قناتةمشكالت عمد

، عدم تمهيدات كمبود اعتبارات تعمير و نگهداري(برداري و نگهداري  و مسائل بهره) قنات از مظهر تا سطوح زير كشت
روبي، دفع زباله و فاضالب محلي  ن محلي، عدم اليا، كمبود متخصصها الزم براي جلوگيري از ورود سيالب به داخل قنات

  .است) ها به شهرها ن و مهاجرت آنا و تعدد مالكها دست قنات بودن اكثر اراضي پايين مالكي ، خردهها در آب قنات

 .يي مصرف آبا كارقنات، ،بازده كاربرد آبياري: گانكليدواژ

  1مقدمه

  كهقديم ايران و جهان است  بسيارهاي آبي قنات يكي از سازه
 و سپس به ساير نقاط جهان انتقال  كردند اختراع آن راايرانيان
 .يافت

  رشته گزارش شده است كه32698 ايران هاي تعداد قنات
 ،شورهاي زيرزميني ك مكعب از آب  ميليارد متر8ساليانه بيش از 
 كنند  را استخراج مي، از كل تخليه درصد15يعني حدود 

)Semsar Yazdi, 2004 .(هاي مختلف   استانهاي تعداد قنات
  شمالي ورضوي(هاي خراسان   در استاناست؛ مثالًكشور متغير 

، 4254، 9304ترتيب  ، يزد، اصفهان، كرمان، همدان به) جنوبيو
ت باالتري ياز كم رشته وجود دارد كه 1867، 2962، 3735

  .ها برخوردارند نسبت به ساير استان
                                                                                             

  Fariborzabbasi@ymail.com :نويسنده مسئول *

Lightfoot) 1996 ( ها شدن قنات  عواقب خشكزمينةدر 
ها  قناتشدن  رفتن سطح ايستابي و خشك  با پايينكردگزارش 

در پاكستان، ايران، . شود مين آب رها ميأاين منبع ارزشمند ت
 .افتد ميق اتفا اين ديگر نيز كشورهاي و بسياري از ،عمان

Naseri et al )2007 (رضوي  در تحقيقي در استان خراسان
 منطقه را بررسي هاي تخريب و كاهش عملكرد قناتداليل 
هاي   روشكارگيري به وسالي  خشك دادندها گزارش  آن .كردند

هاي عميق و كنترل ضعيف يا عدم كنترل  ساده و سريع حفر چاه
يل اصلي تخريب ها دل دولت بر حجم آب استحصالي از چاه

در ) Barahimi et al) 2007 . در اين مقياس استها قنات
شامل نظام توزيع و ها،  برداري از قنات پژوهشي سيستم بهره

ها نشـان  آن. كردند را در نقاط مختلف ايران بررسي ،تقسيم آب
برداري   فعـال ايـران سيستــم بهرههاي  قنـاتهمةدادند 

) Rahbari and Afsharasl) 2007 .فرد خود را دارند منحصربه
اكولوژي و مسائل  و نشان دادند قنات بر رسوب و فرسايش خاك
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 مشاركت ،شامل درآمد، مهاجرت( اجتماعي - اقتصادي
 Farzamnia and Abbasi.  مثبت داردآثار) كنندگان مصرف

هاي   چاهةروي هاي زيرزميني و حفر بي افت سطح آب) 2011(
 هاي قنات از برداري بهره ةعمد مشكالت ازرا عميق  عميق و نيمه

  .كردنداستان كرمان گزارش 
 و از دارد فرهنگي و باستاني  وقنات در ايران ارزش علمي

ضروري است مسائل و مشكالت  .استافتخارات ايرانيان 
مشخص و راهكارهاي مقابله با مشكالت  ها قناتبرداري از  بهره
 هاي خراسان استانصورت ملي در  اين تحقيق به. شودارائه 
ل فني و ئ براي بررسي مسا، سمنان و همدان ورضوي
 استفاده ةها و نحو  اين استانهاي برداري از تعدادي از قنات بهره

  . شدانجام ها، دست قنات از آب در اراضي پايين

  پژوهشروش 

 و 1387هاي  اي اين پژوهش در سال هاي مزرعه گيري اندازه
هاي   و تحليل بيشتر، برخي دادهبراي تكميل.  انجام شد1388

هاي آب  نيز از بانك اطالعات شركت)  ساله10حدود (درازمدت 
ن يبراي اجراي ا.  تهيه شدشده هاي مطالعه اي استان منطقه
هاي   ابتدا با مراجعه به سازمان جهاد كشاورزي استان،پروژه
 نظر از ، مهم هر استانهاي  رشته از قنات15 تعداد شده مطالعه

 وابستگي بيشتر به آب استحصالي  وبرداران  تعداد بهره ودهي آب
انتخاب .  براي بررسي انتخاب شد،دست و سطح اراضي پايين

 ة و هم باشنداي بود كه توزيع مناسبي داشته  به گونهها قنات
 در اين شده هاي مطالعه استان. دنهاي استان را شامل شو دشت

برخي . بودضوي ر  سمنان و خراسان وپژوهش شامل همدان
 عمق  و از جمله دبي متوسط، انتخابيهاي مشخصات مهم قنات

بعد از . آيد  مي1 در جدول ،دست سطح اراضي پايين مادرچاه و
 و اطالعات مورد نياز  شدها مراجعه  آنة به عرصها انتخاب قنات

با تكميل ، برداري براي بررسي مسائل و مشكالت فني بهره
 راي و بآوري شد ، جمعحليپرسشنامه و بازديدهاي م

برداري از   از قبيل نمونه،گيري ساير پارامترهاي مورد نظر اندازه
 بازده انتقال و كاربرد آب در اراضي ها و خاك و آب قنات

ي و كيفي  تغييرات كم ويي مصرف آبا كارها و قناتدست  پايين
  . اقدام شد، آن

تفاده ، با اسها در مقاطع منظم سرعت جريان آب در قنات
 عمق جريان از 8/0، 6/0، 2/0هاي   در موقعيت،از ميكرومولينه

، سرعت ها براي تعيين دبي در هرنج قنات. كف هرنج تعيين شد
ي كه مقطع جريان هاي در قنات. جريان در سطح مقطع ضرب شد

در مقاطع  WSC بعد از مظهر نامنظم بود، با استفاده از فلوم
دبي جريان چند مرتبه در . ي شدگير مورد نظر دبي جريان اندازه
اوايل،  (شده  مطالعههاي يك از قنات طول فصل زراعي در هر

گيري و نوسانات آن در طول  اندازه)  اواخر فصل زراعي،اواسط
 آمار درازمدت از ةطور، با تهي همين. يك سال زراعي تعيين شد
 10آمار  (شده هاي مطالعه اي استان بانك اطالعاتي آب منطقه

براي  .شد بررسي ها دهي قنات تغييرات درازمدت آب) ساله
 از دوربين ها تعيين شيب طولي مسير جريان در هرنج قنات

 .برداري استفاده شد نقشه

  

  هاي مورد مطالعه  در استانشده  مطالعههاي  برخي مشخصات قنات.1جدول 

  
  

ال قانتبراي برآورد بازده انتقال، دبي جريان در دو نقطه از كانال 
گيري و بازده  تا محل مصرف اندازه از محل مظهر قناتآب 
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دست به دبي   پايينةشده در نقط گيري انتقال از نسبت دبي اندازه
بازده كاربرد آب .  باالدست برآورد شدةشده در نقط گيري اندازه

 در دو تا سه نوبت طي فصل زراعي ها دست قنات در اراضي پايين
براي برآورد بازده كاربرد . ه شدگيري و متوسط آن محاسب اندازه

، ميزان آب ورودي به ها دست قنات آب آبياري در اراضي پايين
 و ،)در صورت وجود( ريشه، رواناب سطحي ةمزرعه، عمق توسع

گيري   ساعت بعد از آبياري اندازه48 تا 24رطوبت خاك قبل و 
برداري از نقاط مختلف مزرعه   ريشه با نمونهةعمق توسع. شد
يي مصرف آب براي محصوالت زراعي و اكار. گيري شد هانداز

دست هر قنات به طور جداگانه  شده در اراضي پايين باغي كشت
 متوسط عملكرد محصوالت ،براي اين منظور. برآورد شد

 ةها در طول دور  و متوسط آب مصرفي آنها دست قنات ينيپا
 دبي آب ورودي به مزرعه و  ورشد بر اساس دفعات آبياري

  .عات آبياري تعيين شدسا

   و بحثها يافته

شده  مطالعههاي ي آب قناتتغييرات كم  

سال مشخص و هم در طول   هم در طول يكها دهي قنات آب
ها مشاهده   ولي روند مشخصي در آنداشت؛ساليان دراز نوسان 

 از جمله مرمت متعدد، به عوامل ها دهي قنات تغييرات آب. نشد
وهوايي   و وضعيت آبها آنيب يا ريزش  تخرها و و بازسازي قنات
طور معمول،  به.  بستگي دارد،سالي و ترسالي از نظر خشك

) اسفند تا خرداد(هاي پر باران  اي طي ماه هاي جلگه قنات
ولي . يابد ها كاهش مي ها دبي آن  در ساير ماهدارند وافزايش دبي 

طور عمده در بهار و  هاي كوهستاني افزيش دبي به در قنات
كشد تا  ها مدتي طول مي شدن برف  زيرا بعد از آب؛تابستان است
هايي  نمونه. ثير بگذاردأ تها ها بر دبي قنات ذوب برف آب ناشي از

 سمنان در سال شدة استان  مطالعههاي دهي قنات از تغييرات آب
 دهي در يك بيشترين تغييرات آب. آيد  مي2 در جدول 1386

  . درصد است1ن حدود  درصد و كمترين آ40سال حدود 
 سال 10 تا 7 در شده  مطالعههاي دهي اغلب قنات آب

دهي برخي  آب). 4 و 3جدول (گذشته افزايش داشته است 
). آباد در سمنان قنات ري( تا دو برابر افزايش داشته است ها قنات

 قنات محمدآباد سفلي در خراسان (8/5ضرايب تغييرات از 
ضرايب . متغير بود) باد سمنانآ قنات ري( درصد 110تا ) رضوي

 ةدليل عمد. بود كوهستاني هاي  مربوط به قنات غالباًباالتغييرات 
بيشترين . ستها آنروبي   مرمت و اليها افزايش دبي قنات
 استان همدان مشاهده شد شدة  مطالعههاي كاهش دبي در قنات

دليل اصلي آن كاهش سطح ايستابي ).  نشددرجنتايج (
 سطح ايستابي ةافت ساليان.  استان گزارش شدهاي مختلف دشت

اي از  نمونه. متر بود. /5هاي استان همدان بيش از  در اغلب دشت
 بهار در ـ تغييرات عمق سطح آب زيرزميني در دشت همدان

 سال 17افت سطح ايستابي در اين دشت در . آيد  مي1شكل 
  . متر بوده است10گذشته حدود 

  

  1386استان سمنان در سال  شدة  مطالعههاي ي آب قناترات كمييتغاي از   نمونه.2جدول 

  )ليتر بر ثانيه(دهي  آب
  نام قنات

  متوسط ساالنه  زمستان  پاييز  تابستان  بهار
انحراف 
  معيار

ضريب 
  (%)تغييرات 

 4/9 3/5 3/56  0/54  0/55 0/52  0/64 سينامجن

 8/12 6/13 6/105  0/100  4/100 2/96 7/125 شازده

 6/10 1/7 8/66  0/64  0/66 4/60 8/76 ادآب ري

 6/13 6/3 6/26  0/24  6/27 4/23 2/31 سپيدار كال

 7/7 1/1 5/13  0/13  5/13 6/12 0/15 اقباليه

 1/10 1/5 8/50  5/49  0/51 2/45 6/57 آباد رزوه حاجي

 8/8 7/0  3/8  8/7  3/8 7/7 3/9 مهرابخاني

 8/10 5/0  7/4  5/4  8/4 2/4 4/5 آباد روان

 4/10 4/0  4/3  2/3  5/3 0/3  8/3 خير هد

 0/7 2/2  8/31  0/31  6/31 7/29  9/34 خان صادق

 3/11 5/3  6/30  8/28  4/30 5/35  7/27 سعدآباد كالته

 2/10 7/8  9/84  5/79  2/86 5/96  2/77 خيج و كالته125

 1/40 1/11  7/27  2/29  7/30  2/12  6/38  آباد اسالم

 2/26 4/8  2/32  7/32  0/35  5/20  4/40  هواوان

  3/1  9/0  1/71  8/70  5/71  0/70  2/72  بيارجمند
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  1387 تا 1378هاي   استان سمنان در سالشدة  مطالعههاي قنات) ليتر بر ثانيه(دهي  اي از تغييرات آب  نمونه.3جدول 

  سال

ضريب 

 تغييرات

(%) 

- انحراف

 معيار
 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387  ميانگين

 نام قنات

 مهرابخاني 0/14 9/13 6/13 9/13 4/14 8/14 5/13 7/7 0/8 3/8  2/12  93/2  24

 آباد روان 0/4 8/3 6/3 6/3 2/3 0/3 6/3 2/4 5/4 7/4  8/3  53/0  14

 خير ده 7/2 5/2 7/2 0/2 4/1 0/1 5/1 0/3 2/3 4/3  3/2  82/0  35

 خان صادق 0/42 0/40 5/37 2/30 0/25 0/19 6/19 7/29 5/29 8/31  4/30  86/7  26

 باد كالته سعد 0/23 6/22 6/27 2/21 5/20 0/18 6/35 5/35 0/32 6/30  7/26  46/6  24

  كالته و خيج125 0/41 5/38 6/36 4/40 0/42 6/42 0/58 5/96 6/92 9/84  3/57  33/24  42

 سينامجن 0/44 0/45 5/43 0/48 2/39 0/35 2/40 4/64 0/64 3/56  0/48  25/10  21

 شازده 0/102 0/94 4/92 0/100 5/108 0/113 0/114 0/127 7/125 6/105  2/108  93/11  11

 آباد ري 0/11 5/10 0/8 6/7 2/7 8/6 4/8 0/70 8/72 8/66  9/26  71/29  110

 سپيدار كال 25/0 2/5 4/5 6/3 3/8 6/8 2/12 5/19 2/31 6/26  5/12  91/9  79

 اقباليه 0/14 2/14 6/14 1/14 7/13 0/10 0/11 0/12 0/15 5/13  2/13  65/1  12

 آباد رزوه حاجي 0/42 0/38 5/35 8/31 0/28 0/24 0/30 0/45 6/51 8/50  7/37  53/9  25

  

  1386 تا 1380هاي  رضوي در سال  استان خراسانشدة  مطالعههاي قنات) ليتر بر ثانيه(دهي  اي از تغييرات آب  نمونه.4جدول 

  سال
  نام قنات

1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  
  ميانگين

  انحراف

  رمعيا

  ضريب

  (%)تغييرات 

 8/5 8/0 6/13  13  14  15  13  13  14  13  محمدآباد سفلي

 1/7 9/2 4/41  40  38  42  38  42  45  45  نوكاريز

 7/14 1/2 6/14  13  13  16  12  14  16  18  بيد گل

 6/18 2/11 0/60  40  50  65  60  65  70  70  آباد سلطان

 0/6 8/3 1/63  65  60  60  62  60  70  65  كورده

 1/13 6/7 9/57  55  50  50  55  60  65  70  شيخا

 5/11 5/6 1/57  58  55  54  50  53  60  70  گناباد

 7/34 2/11 3/32  43  43  45  30  25  20  20  سياه آب

 0/8 8/2 3/34  39  33  30  33  35  35  35  سيدآباد

 6/28 0/8 0/28  36  35  38  25  22  20  20  موچنان

 0/15 7/2 0/18  17  15  20  15  22  20  17  گوجه

 2/14 4/3 9/23  28  20  25  28  20  24  22  آلماچق

 5/42 3/9 0/22  38  30  25  13  15  18  15  نظر بيگ

 3/7 8/11 4/161  170  165  160  145  180  160  150  قصبه

 5/9 5/5 3/57  63  65  58  55  52  58  50  خشوئي
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  1386 تا 1370هاي  بهار در سالـ  اي از افت سطح ايستابي در دشت همدان  نمونه.1شكل 

  

  شده  مطالعههاي تغييرات كيفي آب قنات

 10 تا 7  درشده  مطالعههاي بررسي تغييرات كيفيت آب قنات
هاي   استانهاي دهد كيفيت آب قنات سال گذشته نشان مي

رضوي تغيير محسوسي نكرده و عوامل  سمنان و خراسان
كه   در حالي؛نبوده استثيرگذار أ تها مختلف بر كيفيت آب قنات

 سال 10 در استان همدان در شده  مطالعههاي كيفيت آب قنات
 كيفيت كاهش درصد 20 حدود نتايج. گذشته كاهش يافته است

اي از تغييرات دبي و هدايت  نمونه. دهد ها را نشان مي آب قنات
 استان شدة  مطالعههاي در يكي از قنات) EC(الكتريكي آب 

دليل اصلي تغييرات كيفي آب در . آيد مي 2همدان در شكل 
هاي استان همدان برداشت بيش از حد آب و افت سطح  دشت

با بررسي اثر افت سطح ) Abadeh et al) 2006 .ايستابي است
 كردندايستابي بر شوري آب زيرزميني در سيرجان گزارش 

 بين افت سطح ايستابي و افزايش شوري آب ادار معناي رابطه
با برداشت آب از منابع آب زيرزميني و . ود داردزيرزميني وج

 غلظت ،كاربرد آن در آبياري اراضي همان دشت، در اثر تبخير
 با مديريت ضعيف ،مرور  و بهيابد ميامالح در سطح خاك افزايش 

 امالح ، در آبياري اراضي وجود دارد كه معموالً،آبياري و بيش
هاي  تدريج به سفره ه و بشود  مي به اعماق منتقلو يابد ميتجمع 

پيوندد و باعث افزايش غلظت امالح و شوري  آب زيرزميني مي
 ؛Ghasemi et al, 2010(شود  بيشتر آب زيرزميني مي

Bahramlou and Rezvani, 2002 .( از سوي ديگر، در برخي
 فاضالب شهري و ، از جمله تويسركان،هاي استان همدان دشت

هاي زيرزميني هدايت  م به آبطور مستقي ها به فاضالب كشتارگاه
 .كند مي و روند افزايش هدايت الكتريكي را تشديد شود مي

Rezaie and Dadsetan) 2012 ( علل نشست تدريجي زمين در
ها علت  آن. كردنداشتهارد كرج را افت سطح ايستابي گزارش 

نشست را كاهش فشار آب منفذي در محيط اشباع و افزايش 
 يك مدل ة با ارائ،)Bahramlou) 1997 .كردندتنش مؤثر اعالم 

اي، يكي از  هاي نقطه رياضي براي تعيين حريم چاه از آالينده
ي و يتر مواد شيميا عوارض افت سطح ايستابي را انتقال سريع

برداري  اي به ساير نقاط بهره هاي نقطه ميكروبي از محل آالينده
ارض يكي از عو) Bahramlou and Rezvani) 2002 .كردگزارش 

افت سطح ايستابي را در دشت قهاوند استان همدان افزايش 
تغييرات هدايت . كردندغلظت امالح و كاهش كيفيت آب ذكر 

 10 در استان سمنان در شده  مطالعههاي الكتريكي آب قنات
 حداكثر ضريب تغييرات .سال گذشته بسيار ناچيز بوده است

 درصد 2حدود  يهدر قنات اقبال ها هدايت الكتريكي آب اين قنات
  .بوده است
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 تغييرات دبي و هدايت الكتريكي آب در قنات چورمق در دشت .2شكل 

  1387 تا 1374 هاي كبودرآهنگ همدان در سال

  ها برداري از قنات مسائل و مشكالت بهره

 تا شده هاي مطالعه  استانهاي برداري از قنات مشكالت فني بهره
 و بالياي ها روليكي قنات ماهيت هيدناشي ازحدودي مشابه و 

 هاي به ساير قناتتوان  را ميل ئ مسا ايناغلب. استطبيعي 
  :آيد مي پي در مشكالتبرخي از .  داد تعميم نيزكشور

سالي و حفر  هاي زيرزميني به دليل خشك  افت سطح آب.1
 مهم  بسيارعميق يكي از مشكالت هاي عميق و نيمه  چاهةروي بي
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گونه  حفر اين.  استشده ي مناطق مطالعهها برداري از قنات بهره
 در آن قرار ها كار قنات هايي كه مادرچاه و تره ها در سفره چاه

 ها دهي قنات ايستابي و كاهش آب دارند باعث افت سطح
هاي عميق استفاده  ترين عوامل گسترش حفر چاه مهم. شود مي

 سهولت حفر و تسهيالت حمايتي از  وهاي جديد وريااز فن
  .استاي كشاورزي ه چاه
 از مصالح و نكردن  و استفادهها  عدم تجهيز مناسب قنات.2

 كه باعث ريزش ديواره ،ها چاه ة هاي مقاوم در ميله و كور پوشش
در بسياري از . را در پي دارد ها دهي قنات  كاهش آب،شود مي

 كه خطر ريزش وجود دارد، به ،هايي از كوره ها در قسمت قنات
هاي  كول ها نيز از در تعدادي از قنات.  استگذاري نياز كول

 براي استحكام الزم بايد نداشتنِسفالي استفاده شده كه به علت 
چيني يا   سنگ.هاي بتني اقدام شود ها با كول تعويض آن

نيز  ،ها منظور جلوگيري از ريزش آن  به،ها  چاهةآجرچيني ميل
ها باعث  چاه ةها ريزش ميل  در تعدادي از قنات؛ زيراضروري است

روبي مجدد را  هاي الي هزينه شود كه خود انسداد مسير كوره مي
  .كند  تحميل ميها ن قناتابه مالك

مين اعتبار الزم و أ به علت عدم تها  قناتمناسبنا نگهداري .3
ن ابرداران و عدم توافق و هماهنگي بين مالك مشكالت مالي بهره

هنگي و مديريت در هماباعث بروز مشكل ن اتعدد مالك .است
روبي ساليانه و  طور كلي، الي به. شود مي ها برداري از قنات بهره

هاي  انه يا چند ماه يك بار و مرمت قسمتيبازديدهاي ماه
بهتر . ديده نقش مهمي در حفظ قنات و كارايي آن دارد آسيب
 ها  اي باشد كه كار تعمير و مرمت قنات مين اعتبار به گونهأاست ت

  .كاره رها نشود  و نيمه شود انجامصورت كامل به
 و در كنند ميها به شهرها مهاجرت   قناتانرثا وگاهي .4

 اين افراد در شهرها به ؛ زيراآيد وجود مي همديريت قنات اختالل ب
 باالي ة و با توجه به هزينشوند ميكارهاي ديگري مشغول 

  . ندارندها آن تمايل چنداني به مرمت ها  قنات ازنگهداري
هايي از سال كه   در ماهها  بهينه از آب قناتةعدم استفاد .5

هاي   در ماه عمدتاًموضوعاين . نيازي به آب براي آبياري نيست
وضعيتي ها چنين  چاه. افتد  بهمن و اسفند اتفاق مي و دي وآذر

ها  گونه ماه  در اينها ريزي براي استفاده از آب قنات برنامه. ندارند
 توليدات  واز جمله پرورش قارچ ،براي منظورهاي ديگر

دست و  هاي پايين  سفرهة تغذي و ذخيره در مخازن واي گلخانه
  .شود  توصيه مي،شرب

ني كه سهم بيشتري از آب قنات ابرداران و مالك  بهرهگاهي .6
روبي و حق ميراب  هاي الي دارند از پرداخت سهم هزينه

 مشكل ها به اين ترتيب در نگهداري قنات. كنند خودداري مي
  .آيد ميوجود  به
ويژه در   بهشده،  مطالعههاي  افزايش شوري آب در برخي قنات.7

  .ستها  از ديگر مشكالت قنات،هاي استان همدان دشت
 در ي عدم رعايت فاصله و حريم مناسب قنات و احداث قنات.8

دهي قنات قبلي  هاي ديگر نيز موجب كاهش آب نزديكي قنات
 كمتر از ةدر فاصل شازده در استان سمنان  در قنات؛ مثالًشود مي

 كرده  ديگري احداث متري اين قنات شهرداري قنات1000
  .است
 نظام تقسيم و توزيع آب بسيار شده  مطالعههاي  در اغلب قنات.9

 ،هاي جديد تنظيم آب ولي از تكنولوژي. منظم و سنجيده است
هاي آموزشي  كمبود برنامه. شود  استفاده نمي،مانند لوله و كنتور

 از ها برداري بهينه از آب قنات  بهرهة نحوزمينةو ترويجي در 
  . بودشده  مطالعههاي ديگر مشكالت قنات

 بسيار اندك ها قنات مقنيان خبره براي تعمير و بازسازي .10
 و حمايت  قناتدليل خطر ريزش  بههمان تعداد اندك نيز. است

ه ورود داخل قنات گذار تمايلي ب ناكافي دولت و مؤسسات بيمه
 .ندارند

  شده  مطالعههاي بازده انتقال در هرنج قنات

هاي   در استانشده  مطالعههاي مقادير بازده انتقال در هرنج قنات
با توجه به اينكه محل مصرف آب . آيد مي 5مختلف در جدول 

، بازده انتقال مقادير است نزديك ها بسيار  به مظهر قناتها قنات
 درصد و در حد 85طور متوسط بيش از   و بهارددي ي باالنسبتاً

متوسط بازده . استهاي بتني سالم  بازده انتقال آب در كانال
  استان خراسانشده در  مطالعههاي انتقال در مسير هرنج قنات

  استان درشده  مطالعههاي و در قنات) %3/91(رضوي بيشترين 
تر  پيشطور كه  همان). 5جدول (بود ) %2/76(همدان كمترين 

 همدان هاي استان مطرح شد، كمتربودن بازده انتقال در قنات
هاي انتقال و عدم پوشش بتني  بودن مقطع كانال دليل نامنظم به
 هاي متوسط بازده انتقال در مسير هرنج قنات. ستها آن

  ).5جدول ( درصد برآورد شد 6/89 استان سمنان شدة مطالعه
  

  رضوي  سمنان و خراسان وهاي همدان  استانشدة  مطالعههاي رنج قنات وضعيت بازده انتقال در ه.5جدول 

  استان
دامنة طول هرنج 

  )متر(
  )lit/s(دامنة دبي 

دامنة بازده انتقال 
(%)  

متوسط بازده انتقال 
(%)  

  انحراف معيار  (%)ضريب تغييرات 

  4/6  3/8  2/76  63-86  25-228  100-400  همدان

  4/4  9/4  6/89  81-95  4/3-6/105  200-300  سمنان

  4/4  9/4  3/91  83-98  13-170  150-1500  خراسان رضوي

  5/8  9/9  7/85  متوسط
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  ها دست قنات يني در اراضي پاكاربرد آببازده 

 هاي دست قنات ينياراضي پا مقادير بازده كاربرد آب در
نتايج . آيد  مي6هاي مختلف در جدول  در استانشده  مطالعه

 بين ها دست قنات ينيآب در مزارع پادهد بازده كاربرد  نشان مي
با . است درصد 6/51  ها  در نوسان و متوسط آن7/69 تا 9/31

طور   بهها دست قنات توجه به اينكه روش آبياري در اراضي پايين
 تي است، مقادير بازده كاربرد نسبتاًعمده سطحي و سنّ

 هاي متوسط بازده كاربرد آب آبياري در قنات.  استپذيرفتني
رضوي   سمنان و خراسان وهاي همدان  استانشدة لعهمطا
يكي از داليل .  درصد برآورد شد5/47 ،9/49، 5/56ترتيب  به

 هاي دست قنات بيشتربودن بازده كاربرد آب در اراضي پايين
. بود) 5جدول  (ها دهي بيشتر قنات  استان همدان آبشدة مطالعه

توسط بازده ، م)Sohrab and Abbasi )2010 تحقيقاتبر اساس 
 درصد بيشتر 5 تا 2 حدود ها دست قنات ينيكاربرد در اراضي پا

هاي آبياري سطحي در اراضي  از متوسط بازده كاربرد روش
دليل كمبود  هاين مهم ب. استآبخور از منابع آبي چاه يا رودخانه 

تر آبياري  است كه منجر به اعمال مديريت دقيقه آب در قنات
زده كاربرد مربوط به مناطقي است كه مقادير كم با. شده است

اين نشان . سطح زير كشت محصوالت زراعي بيشتر از باغي است
 ةدليل عمق كم ريش تلفات آبياري در زراعت به دهد مي

  .محصوالت زراعي بيشتر است
 ،خيجو  كالته125 ،خان، سعدآباد هاي صادق در قنات

   براي ناتاز آب قاستان سمنان فقط آباد رزوه   و حاجي،شازده
  

 آب وآب قنات  مناطقاما در ساير  . شد استفادهآبياري مزارع
 افزايش . شد و براي آبياري استفادهمخلوطچاه در استخر با هم 

  زمانشدن مدت مين آب باعث كوتاهأدهي منبع ت ميزان آب
بازده و افزايش تلفات نفوذ عمقي كاهش در نتيجه و آبياري 
ها  دهي آن ي كه آبهاي د آب در قنات كاربربازده. شود ميكاربرد 

وضعيت بهتري  نسبت به چاه موجود در همان محل بيشتر است
روش آبياري هنگام استفاده از آب ). Naderi et al, 2008 (دارد
آنچه باعث تفاوت بازده آبياري ، بنابراين. مشابه بودقنات و چاه 

رودي مقدار دبي ومديريت و شود  ها و مزارع مشابه مي در خاك
 بيشتر باشد مدت  دبي ورودي هر چه مقدار.استبه مزرعه 

بيشتر در نتيجه بازده آبياري و آبياري و تلفات آب كمتر 
دست  شده در اراضي پايين گيري  مقادير بازده اندازه.ودش مي

از متوسط بازده كاربرد در ) 6جدول  (شده  مطالعههاي قنات
) Sohrab and Abbasi) 2010  كهشده، هاي مطالعه استان

طور عمده اعمال  علت آن به. ، قدري بيشتر استاند كردهگزارش 
 با توجه به كمبود آب، ؛ زيرا،ن استا زارعاز سويآبياري  كم

آبياري   و ناخودآگاه كمگيرد نميطور كامل صورت  آبياري به
با توجه به اينكه در هر قنات سهم آب هر كشاورز . شود ايجاد مي

 گيرد، قرار مياصل زماني ثابت در اختيار او  و در فو استمعين
 فصل زراعي با درنظرگرفتن شرايط سراسرتواند در  كشاورز نمي

گياه و نياز آبي گياه در هر مرحله از رشد حجم آب معيني  رشد
 و در مراحل حساس و غيرحساس گياه به كندرا وارد مزرعه 

  .شود  وارد مزرعه مياندازهتنش آبي آب به يك 

  رضوي  سمنان و خراسان وهاي همدان  در استانشده  مطالعههاي دست قنات پايين  كاربرد آب در اراضيبازده .6دول ج

  شده محصوالت مطالعه  استان
دامنة بازده 

  (%)كاربرد 
متوسط بازده 

  (%)كاربرد 
ضريب تغييرات 

(%)  
  انحراف معيار

  همدان
ذرت، يونجه، گندم، 

زميني، گردو،  سيب
  انگور

0/68-0/51  5/56  7/8  9/4  

  7/4  5/9  9/49  3/41-2/55  )ها در همة قنات(گندم   سمنان
خراسان 
  رضوي

گندم، جو، پنبه، 
  چغندرقند، يونجه

7/69-9/31  5/47  2/25  0/12  

  4/9  2/18  6/51  متوسط

  

  ها دست قنات ينيي مصرف آب در اراضي پاياكار

ست د ينيي مصرف آب آبياري در محصوالت غالب پايمقادير كارا
يي مصرف آب براي امقادير كار. آيد  مي7 در جدول ها قنات

 متغير و متوسط آن 74/3تا  1/0 بين شده محصوالت مطالعه
يي مصرف اكمترين مقدار كار. مكعب بود كيلوگرم بر متر85/0

دست قنات بيارجمند در استان   فلفل پايينةآب در يك مزرع

دست  اي پايين  ذرت علوفهةسمنان و بيشترين آن در يك مزرع
يي مصرف آب انتايج برابري متوسط كار. قنات گناباد برآورد شد

يي مصرف آب ا با متوسط كارها دست قنات در اراضي پايينرا 
متوسط ) Khaledi and Ehsani) 2005 .دهد نشان ميكشور 

 گزارش 78/0 آبياري كشور ة شبك7در  را يي مصرف آباكار
) %4/83ضريب تغييرات ( آب يي مصرفاتغييرات زياد كار. كردند
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 از جمله تنوع متعدد، به عوامل ها دست قنات در اراضي پايين
ها و به   مديريت مصرف نهاده وخيزي خاك  حاصل ومحصوالت

يي مصرف امتوسط كار. بستگي دارد ،طور كلي مديريت مزرعه
 استان هاي دست قنات  در پايينشده آب محصوالت ارزيابي

يي مصرف آب ادري بيشتر از مقادير كارق) 92/0(رضوي  خراسان
بود ) 75/0(و سمنان ) 86/0(هاي همدان   استانهاي قنات

 ).7جدول (

  

  رضوي  سمنان و خراسان وهاي همدان  در استانشده  مطالعههاي دست قنات  كارايي مصرف آب آبياري اراضي پايين.7جدول 

  محصوالت  استان
تعداد 
  مزرعه

يي ا كارةدامن
مصرف آب 

)kg/m
3(  

يي امتوسط كار
مصرف آب 

)kg/m
3( 

ضريب 
تغييرات 
(%)  

انحراف 
  معيار

  52/0- 70/0  6  گندم
  18/3  1  زميني سيب

  70/0  1  ذرت
  75/0  1  يونجه
  30/0  3  گردو

  همدان

  3/1  3  انگور

86/0  70/84  73/0  

  0/1-8/1  2  پياز
  24/0-62/0  13  گندم

  44/1-0/2  4  زميني سيب
  11/1- 13/2  2  فرنگي گوجه

  10/0  1  فلفل
  50/0  1  جو
  14/0  1  پنبه

  سمنان

  21/0  1  كلزا

75/0  60/83  63/0  

  4/0-0/1  13  گندم
  42/0- 89/0  9  جو
  25/0- 27/0  3  پنبه
  ذرت
  اي علوفه

2  74/3 -44/3  

  32/1  1  چغندرقند
  40/0- 42/0  2  يونجه

  65/2  1  فرنگي گوجه

 خراسان
  رضوي

  28/1- 43/1  4  باغات

92/0  90/88  82/0  

  74/0  40/86  85/0  متوسط

  

  گيري نتيجه

 رشته 45 در برداري بهره فني مسائل و مشكالتپژوهش  در اين
 رضوي و سمنان  خراسان وهاي همدان  استانهاي قناتاز 

در طول يك  هم ها دهي قنات نتايج نشان داد آب .شد بررسي
 ولي روند  داشت؛سال مشخص و هم در طول ساليان دراز نوسان

 هاي تغييرات كيفي آب قنات. ها مشاهده نشد مشخصي در آن
سال گذشته نشان داد كيفيت آب  10 تا 7در  شده مطالعه

رضوي تغيير محسوسي  هاي سمنان و خراسان  استانهاي تاقن
 در استان همدان هشد  مطالعههاي  ولي كيفيت آب قنات؛نداشت
مقادير .  درصد كاهش يافته است20 سال گذشته حدود 10طي 

هاي   در استانشده  مطالعههاي بازده انتقال در هرنج قنات
 درصد و در حد بازده انتقال 85طور متوسط بيش از  همختلف ب

بازده كاربرد آب در مزارع . هاي بتني سالم بود آب در كانال
ها   درصد متغير و متوسط آن70 تا 32  بينها دست قنات ينيپا
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 درصد و قدري بيشتر از متوسط بازده كاربرد 52حدود 
هاي آبياري سطحي در اراضي آبخور از منابع آبي چاه يا  روش

يي مصرف آب آبياري براي امقادير كار. رودخانه برآورد شد
 74/3 تا 1/0 بين شده  مطالعههاي تامحصوالت مختلف در قن

مكعب بود كه تا  كيلوگرم بر متر86/0 آن متغير و متوسط
  .كند يي مصرف آب كشور برابري مياحدودي با متوسط كار

هاي زيرزميني  افت سطح آباساس نتايج اين پژوهش،  بر
هاي عميق و   چاهةروي هاي متوالي و حفر بي سالي دليل خشك به

برداري و يكي از عوامل اصلي كاهش  عميق از مشكالت بهره نيمه
 حريم نكردن رعايت. است شده هاي مناطق مطالعه ي قناتده آب

منظور مرمت و   از تكنولوژهاي مدرن بهنكردن و استفاده ها قنات
ريزي براي استفاده صحيح از آب   برنامهها، ضعف بازسازي آن

 در فصولي كه نياز به آب براي آبياري محصوالت كمتر ها قنات
 و ها  قناتدست بودن اراضي پايين مالكي خردهاست، 
 بازسازي و نگهداري از براي مشاركت در مالكان نبودن هماهنگ

هاي آموزشي و ترويجي در زمينة نحوة  ، و كمبود برنامهها قنات
 هاي ل قناتئاز ديگر مسا ها برداري صحيح از آب قنات بهره

هاي توزيع و تقسيم  رغم اين مشكالت، نظام به.  بودشده مطالعه
شود از اين   توصيه ميو استيق و منسجم  بسيار دقها آب قنات

هاي مدرن  بها در مديريت و توزيع آب در شبكه  گرانةتجرب
 .استفاده شود

 و كاهش مسائل و مشكالت مربوطه ها براي حفظ قنات

  :شود پيشنهادهاي زير ارائه مي

 تعمير و برايانه ي افزايش اعتبارات تخصيصي مشخص سال.1

بهره براي  بهره يا بي هاي كم م واتخصيص و ها نگهداري قنات

  ها؛ مرمت و بازسازي قنات

 و نظارت دقيق بر حفظ حريم ها  تعيين علمي حريم قنات.2

  ؛ مجوز حفاري چاه عميق در حريم مربوطهة و عدم ارائها آن

هاي جديد براي مرمت و بازسازي   استفاده از فنون و روش.3

  ها؛ قنات

 تقسيم زمين بين وراث از زمان با  جلوگيري از تقسيم آب هم.4

  ؛طريق اصالح قوانين موجود

سازي آب  هاي كنترل دبي و ذخيره ها و دريچه  نصب دستگاه.5

  ؛  امكانها، در صورت در فصول غير زراعي در قنات

 در فصل ها ريزي مناسب براي كاهش تلفات آب قنات  برنامه.6

رورش سازي، پرورش ماهي، پ هايي مثل ذخيره زمستان با برنامه

  .هاي آب زيرزميني  و تزريق آب به سفره،قارچ
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