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کاریز [مجموعۀ] کانالهای آبرسانی زیرزمینی است که قنات نیز نامیده میشود .در این مقاله ،از شکل پارس ِ
ی
میانۀ شرقی ([رایج در مناطقی] مانند خراسان ،بلوچستان و افغانستان) و کهنِ کاریز (کار [کشیدن شیار] +
ریز [جاری شدن]) استفاده خواهد شد .در زبان رسمی اداری ایران ،اصطالح عربیِ قنات (مُعَرّبِ واژۀ ایرانیِ
کَنات) به اصطالح فنّیِ برتر تبدیل شدهاست.
کاریز آب را با استفاده از گرانش ساده ،به منظور توزیع در مناطق پستتر ،از سطح سفرۀ آب تا فضای باز
هدایت میکند .این فناوری در درجۀ اول ،برای آبیاری (رک مدخل «آبیاری» ،ایرانیکا )2مورد استفاده قرار میگیرد
و امکان کشتِ تقریباً یکونیم میلیون هکتار زمین (حدود  0/6درصد از کل سطح آبیاریشده) در سطح جهان
را فراهم میکند ( .)Balland, 1992a: 1کانالهای آب زیرزمینی در ارتفاعات ایران و افغانستان سرچشمه گرفته و
تا امروز فناوری برترِ آبرسانی باقی ماندهاند.
 )1واژهشناسی
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3. qhryz

No. 3 Autumn 2020

_________________________________________________________________

دوره دوم ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ﭘﺎﯾﯿﺰ 1399

همانطور که در باال ذکر شد ،کاریز اصطالحِ وضعشده برای کانالهای آبرسانی زیرزمینی در شرق ایران است.
برای مالحظه نخستین کاربردهای کلمه کاریز در شعر و سایر متون ادبی فارسی نو ،به مراجع لغتنامه دهخدا
(ج  )151-156 :11نگاه کنید؛ همچنین با قـاریس 3در پـارسی میانۀ مـانوی ( )Henning, 84و کَهریز در فـارسی
(دهخدا ،ج  )122-121 :15مقایسه نمایید .در دوره قبل از اسالم ،منعکس شده در متون حقوقی پهلوی ،فقط
اصطـالح کَهَس در مورد کانـالهای آبـرسانی به چشم میخـورد (متـون Pagliaro; Menasce; Macuch, 549-59 :با
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تقریظ؛ همچنین نک Briant, 18, n. 19؛ قس  G. Lazardدر  .)Goblot, 1979, 20, n. 48شایـد از کَهَس ،عالوه بـر یـا
بهجایِ «کانال زیرزمینی» ،بهعنوان آبگذر سطحی نیز یاد شدهبـاشد (مثالً در مدخل« فرهنگ پـهلوی»
ایرانیـکا 4که در نیبـرگ ،ص  44و هنیـنگ ،ص  19تحلیل شدهاست) .دامنه معانی مشابهی برای واژه سریانی
 )R. P. Smith, 524( qtātāمیتوان یافت که نیبرگ (ص  )44آن را منبع کلمۀ پارسیِ میانه دانستهاست .اصطالح
5
باستانیِ نیای کلمۀ فارسیِ کاریز ،ممکن است نام رودخانه افسانهایِ عربیِ کُریس بودهباشد .هرودوت ()III.9
در روایت خود از لشکرکشی کمبوجیۀ دوم هخامنشی (رک مدخل «کمبوجیه» ،ایرانیکا )4به مصر ،داستانی راجع به
لولهکشی آب از کُریس به درون مخازن ،نقل مینماید (بحثشده در .)Briant, pp. 28-29
همچنین ،اصطالح کاریز بهوفور برای کانالهای آب زیرزمینی در فرارود ،7افغانستان ،هند و چین بهکار میرود
و بهدلیل استفاده در زبانهای ترکی فرارود ،به وامواژهای در زبان روسی 8تبدیل شدهاست .در جنوب قزاقستان
(دِئوم و ساال ،)1از کاریز برای سیستمهای چاه آرتزین استفاده میشود که از فشارِ رو به جلوی طبیعیِ آبهای
زیرزمینی بهره میبرد؛ اما این چاهها هیچ ارتباطی با کانالهای زهکشی ندارند .اصطالح کاریز از آنجا گسترش
بیشتری یافت که توسط مدیران روسی و انگلیسی بهعنوان یک اصطالح فنی بهکار گرفته شد .کاریز گهگاه در
قسمت غربی سرزمینهای اسالمی ،بهویژه در بخش غربی عربستان و حتی منطقۀ جدّه ،مورد استفاده قرار
میگیرد ( )Goblot, 1979: 107-8; Planhol, 1992: 138که گواه بر نفوذ فرهنگی ایران است؛ احتماالً از زمان تلفیق
بزرگ فرهنگ عربی  -ایرانی در عصر خالفت عباسی (9558-757م) (رک مدخل «خالفت عباسی» ،ایرانیکا.)99
در مرکز و غرب ایران ،کلمۀ مُعَرّبِ قَنات (جمع :قناتها و کمتر قَنَوات) در اثر گسترش زبان عربی در پی فتح
ایران در قرن هفتم میالدی ،رایج شد .کاربرد این اصطالح در غرب آسیا ممکن است به پیش از
95
کشورگشاییهای ایران در قرن ششم پیش از میالد بازگردد (قس :شهر کناتِ بابل ،شماره  ،25:45اول تواریخ
 .)925:52قنات و اسم مربوط به مُقَنّی («کانالکَن ،چاهکَن» ،اسم فاعل سوم شخص مفرد مذکر از باب تفعیل
ریشه «قَ نَ وَ»؛ «حفر کردن») در ادبیات رسمی زبان فارسی و سوابق اداری ایرانِ معاصر بهخوبی تثبیت
شدهاست .اما در اصل ،مانند امروز ،این اصطالح بهویژه به انواع کانالهای روبازِ آب اشاره دارد.
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در سرزمینهای عربی ،اصطالحات آبیاری بسیار جاافتاده است ( )Balland, 1992a, 4و تعدادی از اصطالحات
بومی و محلی نیز عالوه بر کاریز ،در غرب عربستان مورد استفاده قرار میگیرد .در صحرای سوریه ،قنات به
الج (جمع :افالج؛ به معنی «تَرَک،
معنی کانال آب زیرزمینی است ( ،)Kobori, 1980درحالیکه در عمان ففال
شکاف») ،در حضرموت میان (قس :ماء /میاه؛ «آب») ،در یمن غَیل( 94جمع :غُیول و اَغیال )95و در حجاز
خَیف( 94جمع :خیُف )97استفاده میشود .اصطالح فُگـَّرَه( 98جمع :فِگاگیر91؛ قس فَجَرَ [:عربی] «گذرگاه بـرای
_________________________________________________________________
5. Corys
7. Central Asia

4. FARHANG Ī PAHLAWĪG 3.4, Iranica, Vol. X, Fasc. 2, pp. 123-125
6. CAMBYSES, Iranica - Vol. IV, Fasc. 7, pp. 726-729
8. kyarez
9. Deom & Sala

12. Kenath
15. ḡoyūl, aḡyāl

11. ʿABBASID CALIPHATE, Iranica - Vol. I, Fasc. 1, pp. 89-95.
13. Num. 32:42, 1 Chron. 2:23
14. ḡayl

18. foggara

16. ḵayf
19. fegāgir

17. ḵyof
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چیزی ایجاد کردن ،راهِ جریان به چیزی دادن») تقریباً در همه جا در صحرای الجزایر شناختهشده است،
اگرچه بُنگبینی (جمع :بُنگبینیو) 02و خَطّاره (جمع :خَطاطِر) 02بهترتیب در تَبِلباله 00و مراکش رایجترند.

استفاده از اصطالح قنات بهسمت شرق گسترش یافته و هماکنون در مناطقی نیز یافت میشود که قبالً در آن

کاریز اصطالح غالب برای کانالهای زیرزمینی بودهاست .دانیل باالن )1992b, 97-100( 02این پدیده را بهدقت در

افغانستان (رک مدخل «افعانستان» ،ایرانیکا )02تحلیل و نقشهنگاری کردهاست؛ جایی که وی  42جاینامِ ساختهشده

از قنات و  222جاینامِ برگرفته از کاریز پیدا کرد .اصطالح قنات در عین اینکه از ذهنیتِ ادبی برتری میان

دستاندرکاران افغانستانی که بیشترشان فارسیزبانانِ بومی هستند ،برخوردار است؛ به همان اندازۀ مناطق

فارسیزبانِ غرب افغانستان ،در حوزه زبانی پشتو نیز بهکار میرود .جاینامهایی با واژۀ قنات بهویژه در منطقه

قندهار و در غرب ،اطراف هِرات (رک مدخل «هِرات» ،ایرانیکا )02تا فَراه (رک مدخل «فراه» ،ایرانیکا )02در جنوب،
02

بسیـار زیـاد است؛ اگرچه نمونههای جداافتـادهای در جنوب شرقی ،اطراف غَـزنی (رک مدخل «غَزنی» ،ایرانیکا )

و جنوب کابـل (رک مدخل «کابل» ،ایرانیکا ،)02مشاهده میشود .این توزیع نشان میدهد تداول این اصطالح

نتیجۀ فرهنگپذیری بوده که کانونهایش شهرهای بزرگ هرات و قندهار بودند؛ زیرا این مناطق تا قرن
نوزدهم ،به حوزه نفوذ فرهنگی و سیاسی ایران تعلق داشتند .در مقابل ،در شرق افغانستان ،در حوالی کابل که

همیشه بیشتر به هندوستان معطوف بوده ،تداول کلمۀ قنات با مقاومت روبرو شدهاست .این ضعفِ تأثیر ایران،
04

با نبودن جاینامهایی با واژۀ قنات در منطقۀ بین فَراهرود (رک مدخل «فراهرود» ،ایرانیکا ) و رود هیرمند (رک

مدخل «رود هیرمند» ،ایرانیکا ،)22مجسم شدهاست .دولتمردان افغانستان همچنان فعاالنه از کاربرد اصطالح قنات،

بهویژه در نقشههای جانگاری (توپوگرافی) و اسناد مالی در استان غزنی در جنوب شرقی ،حمایت میکنند .با
این حال ،کشاورزان منطقه فقط اصطالح کاریز را بهکار میبرند.

در ادبیات علمی بینالمللی ،اصطالح قنات بهطور گسترده غالب است ،اگرچه برخی از نویسندگان مانند منصور

سیدسجادی ،ج .ب .کرِسی 22و یوهانِس هوملوم ،20از کاریز بهتنهایی یا همزمان با قنات استفاده میکنند.
نویسندگان فرانسویزبان از قبیل کُرنه ،22ایوائو کوبوری 22و ژان بیسون ،22از اصطالح فُگَّرَه برای [کاریزهای]

صحرای آفریقا استفاده میکنند .نکته قابل توجه این است که نویسندگان فرانسویزبانِ قدیمیتر مانند ریشار

تومَن( 22زادۀ  )2242و ژاک وُلِرس )2422-2422( 22فُگَّرَه را برای شامات سوریه بهکار گرفتند ،درحالیکه
توده مردم بههیچعنوان از این اصطالح استفاده نمیکردند.

Vol. II

26. FARĀH: iranicaonline.org/articles/farah
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 )2فناوری
 )1-2شیب :فناوریِ کاریز از
اختالف سطح تونل و سفرۀ آب
زیرزمینی بهـره میبرد .سطح
تونل شیب کمتری از سطح سفرۀ
آب دارد (تـصویـر )1؛ بهطوریکه
تونل در ارتـفـاعی مشخصاً باالتر
از سطح آب پایان مییابد .هر
تونـل از دو بـخش تـشکیـل
شدهاست :یک منبع تغذیه یا
زهکشی از باالدست برای گرفتن
آب به سطح آب نفوذ میکند و
یک قسمت الحاقی از پاییندست
در باالی سطح سفرۀ آب قرار
دارد تا بتواند آب را به زمین مورد
آبیـاری منتقـل کند .در ایـران،
میـانگین شیب ممکن است
حــدود نیــم درصــد بــاشــد
( ،)Goblot, 1979: 27اما در عمـان،
تصویر  )1برش عرضی و نما از باالی کاریز
بیـن یـک تـا دو درصـد اسـت
(مأخذ)Beaumont, 1989: 24, fig. 1 :
( .)Weisgerber, 71ایـن شیـبهـا
ضمـن جلـوگیـری از فرسایش تونـل ،با سرعتِ زیادِ جریان ،باعث جاری شدن آب میشوند.
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 )2-2طول :در چند موردِ ویژۀ استثنایی ،کانالها بسیار طوالنی هستند .حداکثر طول شناختهشده در منطقۀ
یزد ،حدود  05کیلومتر ( )Beaumont, 1989: 23و در گنابادِ خراسان (رك مدخل«گناباد» ،ایرانیکا ،)83حدود 80
کیلومتر است ( .)Goblot, 1979: 35-36اما اکثریتِ قریب به اتفاق کانالها بسیار کوتاهتر هستند .در دهۀ ،1695
پیتر بوماونت )1971: 42-44, fig. 3; 1989: 21, 23( 86بیش از  2555کانال را در  12شبکه مختلف در ایران
بررسی و محاسبه کرده است که  89درصد طول بین  5.0تا  2کیلومتر دارند ،درحالیکه فقط  19کانال -که
کمتر از  1درصد است -طوالنیتر از  10کیلومترند .به نظر میرسد در افغانستان ،کانالها هنوز کوتاهترند .در
یک گروه 101کاریزی ،طول متوسط کانالها  1.1کیلومتر بود و فقط  8کانال با حداکثر  0.8کیلومتر طول ،از
 4کیلومتر فراتر رفتهبودند .حداکثر طول شناختهشدۀ کاریز افغان ،از آنِ کانالی در 25کیلومتری جنوب شرقی
غزنی است (.)Balland, 1992b: 106
_________________________________________________________________
39. Peter Beaumont

38. GONĀBĀD, Iranica - Vol. XI, Fasc. 2, pp. 121-122
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 )3-2میلهچاهها :کانال یک عنصر اساسیِ عملکرد کاریز است؛ اما میلهچاهها که تونل را به سطح وصل

میکنند ،تنها برای حفر تونلها الزم هستند و هیچ نقشی در عملکرد واقعی کاریز ندارند .میلهچاهها در فواصل

کموبیش منظم چیده میشوند که بهمنظور تسهیل در برداشتن نخاله ،نسبتاً نزدیک هستند .در ایران ،متوسط

فاصله ممکن است مضربی از  22تا  32متر باشد .نقشهکشان خوب سعی میکنند بهمنظور اطمینان از

سودبخشی کار خود ،تعداد آنها را بیش از حد افزایش ندهند و میلهچاهها را با بیشترین فاصله ممکن

بینشان ،در برخی مواقع از  02تا  022متر حفر نمایند ( .)Goblot, 1979: 36همراستایی زنجیره میلهچاهها که

دهانههای مدوّرشان با تپههای کوچکی از آوار مشخص شده و بهویژه برای ناظران هوایی کامالً قابل مشاهده و

یکی از دیدنیترین و بارزترین ویژگیهای چشمانداز ایرانند (تصاویر  2و .)3

در اکثر موارد ،میلهچاه از عمق 02متری فروتر نمیرود ( .)Beaumont, 1989:23در منطقه تهران ،میلهچاهها به
عمق  002متر حفر شدهاند و در یک مورد استثنایی در گناباد در خراسان ،یک میلهچاه دارای عمق  322متر

در فواصل حدود  022متر جدا میشود تا زمانی که به سفره آب برسد (.)Goblot, 1979:35-36

Vol. II

است که با یک سیستم سهمیله بهدست آمده و تقریباً در امتداد همان خط عمودی قرارگرفته ،اما با فرودهایی
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نمای هوایی زنجیره دهانههای مدوّر میلهچاهها که برای کندن آبراههای زیرزمینی بهکار میروند
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تصویر  )2استان فارس 22 ،فروردین 0300
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 )4-2ساختمان :کار روی کاریز ( )Goblot, 1979:30-36با بررسی احتمال وجود یک سفره آب ،روی شیب آغاز
میشود .شاخصهای مختلفی از یک صفحه آب وجود دارد که معموالً در نزدیکی خروجی طبیعی آن یافت
میشود .میلهچاه اکتشافی (گَمانه؛ ر .ک .گَمانیدن« :فکر کردن  ،باور کردن») تا حدی فرو برده میشود که
امیدِ به آب رسیدن هست .هنگامیکه میلهچاه به سفره آب برخورد میکند ،از گمانه بهعنوان دهانه باالی
کانال استفاده میشود و مادرچاه خوانده میشود .بالفاصله آب از طریق پایه و دو طرف میلهچاه ،شروع به
نشت میکند اما کارگر وقت دارد که قبل از ریختن کف میلهچاه ،چند متر کانال آب را بهسرعت حفر کند زیرا
بهطور کلی ،نشت آب کند است .وقتی خاک برای ادامه کار در زیر زمین بیش از حد مرطوب شود ،کارگر به
سطح بازمیگردد .چند روز برای تثبیت سطح آب الزم و ادامه کار از مادرچاه غیرممکن است زیرا کانال را
کامالً آب میگیرد .خاکبرداری کانال از این رو پس از حفر مادرچاه ،چند روز متوقف شدهاست و همیشه باید
از محل پیشنهادی خروجی پاییندست ادامه یابد .تعیین محل خروجی ،یک عنصر اساسی در روند ساخت
است .محل قرارگیری آن متناسب با مناطقی که باید آبیاری شوند ،مشخص میگردد ،اما خروجی نیز باید
روی یک خط تراز سازگار با جریان طبیعی آب در ارتفاع آن در پایین مادرچاه واقع شود .بنابراین بررسی
دقیق ضروری است.
در قـرون  91و  ،22روشهـای مـدرنِ نقشهبـرداری متـکی به یـک سطح روان و مـجهـز به دوربین و میـلۀ
نقشهبرداری بود که توسط یک دستیار حمل میشد .روشهای تجربی سنتی کمابیش پیچیده بودند و
همچون مدتهای مدید گذشته ،در قرن بیستم نیز گاهی بهکار بسته میشدند .در دهه  ،02آنتونی اسمیت
( )1957: 92-93یک روش نقشهبرداری سنتی را در منطقه کرمان مشاهده کرد .روند با اندازهگیری عمق
مادرچاه بـا شاقـول آغاز میشود .پس از آن ،شاقـول دوم به لبه مادرچاه وصل میشود درحالیکه سرِ دیگر آن
به یک چوب نگهدارنده (میخ چوبی) در دست دستیار که در جهت تقریبی کانال دور میشود ،گره خوردهاست.
وقتی ریسمان تقریباً در حالت کشیده است ،میخ چوبی درزمین ثابت میشود .سپس تراز خیس میشود و اگر
قطرات آب در هیچ جهتی حرکت نکنند ،خط را افقی در نظر میگیرند .مرحله سوم عالمتگذاری فاصله بین
زمین و نقطهای است که ریسمان با یک گره بر روی شاقول به مادرچاه وصل شده و از باال شروع میشود .این
سه مرحله تا رسیدن به انتهای ریسمان شاقول تکرار میشود .آخرین نقطه در شیب پاییندست ،جایی که
میخ چوبی ثابت شده در همان ارتفاعِ کفِ مادرچاه و همچنین تقریباً در همان سطح سفره آب قرار دارد.
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روش کمی دقیقتر بهکمک دستگاه مکانیکی ،توسط باتلر 42در اوایل دهه  9192توصیف شد؛ اگرچه هانری
گوبلو )1979: 33( 49تأکید کرد که وی خود هرگز این وسیله را ندیدهبود .بهواسطه تجربه و مستقل از هرگونه
عملیات ریاضی ،مشخص شد که چهار گوشه یک مربع دارای زوایای درست هستند؛ یعنی چهار طرف عمود بر
یکدیگر هستند .یک مربع از چهار تخته چوبی به همان طول ساخته و حلقهها در چهار گوشه ثابت شدهاند.
برای تعیین قائم بودن ،یک شاقول به یکی از گوشهها متصل و برای عالمتگذاری افقی ،میله نسبتاً بلند از
میان دو حلقه گوشه چپ و راست شاقول عبور داده میشود .سپس دستگاه با کمک یک جرثقیل کوچک،
باالی دهانه میلهچاه قرار میگیرد ،بهطوریکه میتـوان از میـلۀ نقشهبرداری که توسط دستیـار نگه داشته
میشود ،مشاهده را انجام داد (تصویر .)4
_________________________________________________________________
41. Henri Goblot

40. M. A. Butler
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تصویر )4
روش تعیین شیب کاریز
(مأخذ:

Goblot, 1979:
)p. 48, pl. 3

ایـن عملیـات آنقدر تکـرار میشود تـا مجموع نتایج انـدازهگیریهای متـوالی بـا عمق میلهچاه برابر شود.
بهمنظور جلوگیری از اضافه شدن مجموعها به هم ،نتایج مشاهدات به شاقول منتقل میشود و عمق میلهچاه
را مانند روش قبل ،بهکمک گره اندازهگیری میکنند.
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هنگامیکه نقشهبرداری نقطه شروع خاکبرداری کانال را مشخص کرد ،مسیر آن روی سطح زمین تا مادرچاه
رسم میشود .دهلیز روباز است و زمانیکه به اختالف سطح  2متر میرسد ،تبدیل به یک تونل میشود.
ضروری است تونل یک خط مستقیم مانند مسیری که در باالی زمین قرار دارد ،طی کند .کارگر بهروش
سنتی ،از المپ روغنی استفاده میکند که از سقف آویزان شده تا اطمینان حاصل شود که در حال حفاری
مستقیم است .در محل کار ،المپ سایه میاندازد که آن سایه باید بهطور مداوم کامالً روبروی تونل و در جبهه
کار قرار گیرد .برای تسهیل بیشترِ ماندنِ کارگر درِ مسیر تعیینشدۀ تونل ،دو شاقول که میلهای به انتهایشان
متصل است ،در هر میلهچاه آویخته میشود .جهت میله به موازات مسیر تونل مطابق با سطح زمین است.
شیب توسط یک گونیای معلق بهدست میآید که با شاقول به باال وصل میشود؛ یک عالمت افقی و دو عالمت
در هر طرف نشانگر حداکثر شیب مجاز را نشان میدهد .کارگر همینطور که پیش میرود ،جویی حفر میکند
که برای تخلیه آب در امتداد پایه تونل است .بهمنظور جلوگیری از ریختن تونل در اثر نفوذ آب ،شیارها را

64
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میتوان با مالت حاوی آهک (شفته) اندود کرد .همه این کارها با ابزارهای کهنِ معدنچیان مانند کلنگ و چرخ
ریسمان برای جابجایی نخاله ،انجام میشود.
پس از اتمام کانال ،در صورت امکان کارگران بهدنبال افزایش خروجی آن هستند .یک روش ،بزرگ کردن
ناحیهای است که نشت آب در بخشی از کانال تأمینکنندۀ آن رخ میدهد ،یا با گسترش آن در باالدست فراتر
از مادرچاه یا حفر تونلهای جانبی که بهشکل تیغ ماهی به کانال اصلی می پیوندند ،یا تجمیع در یک میلهچاه
واحد به شکل یک ستاره جمع میشوند ( .)Goblot, 1979: 34-35روش دیگر ساخت کانال دومی زیر کانال اول
است ،تا نشت آب از طریق نفوذ از کانال فوقانی ،قابل برداشت شود .بهنظر میرسد کاریز گناباد ،که قبالً ذکر
24
شده ،و مون ،در نزدیکی اردستـان (رک مدخل «اردستان» ،ایرانیکا )  ،به ایـن روش طـراحی شدهاست (رک:
صفینژاد .)46-42 :2994 ،در اکثر موارد ،به احتمال زیاد کانال پایینی بعداً ساخته شده ،زمانیکه کاهش سطح
آب باعث بیبهره ماندن کانال فوقانی شدهاست.
تونلها به تعمیر و نگهداری بسیار دقیق احتیاج دارند؛ شامل مرمت کموبیش مکرر دیوارها و سقفهای
متالشیشده و الیروبی منافذ نشت آب از سفره آب که توسط رسوب مسدود شدهاند .هنگامیکه دیوارها بیش
از حد افت کنند ،توسط حلقههایی از خشتِ پختهشده (کَوَل) بهطور متوسط با  2/4متر طول و  0/6متر
عرض و  0/4متر ،تقویت میشوند که میتوانند با کالف شدن به یکدیگر ،یک پوشش پیوسته داشتهباشند.
(.)Goblot, 1979:35 and pls. 8 and 10 after p. 48
 )6-4کارگر کانال :فنّ ساخت کاریز ،با وجود ویژگی اغلب ابتدایی ،کامالً پیچیده است .بنابراین ،کارِ کسانیکه
کانالها را میکَنند (کلمه مفرد عربی :مُقَنّی؛ «کسی که قنات میسازد») بسیار تخصصی و خطرناک است .این
فن در ایران به کمال رسیده ،اما در خارج از منطقه فرهنگی ایران ،افغانستان ،آسیای میانه و هند ،عموماً
اصالحنشده و ناکامل است (.)Goblot, 1979 :36
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در ایران ،کارگران کانال بهصورت اصناف واقعی سازمان یافتهاند .بهمنظور تسهیل در شکلگیری خدمه ،کار
تحت فرمان استادکاران باتجربه انجام میشود .کارگران کانال با هم در محلههای خودشان زندگی میکنند-
خواه در ییالقات ،خواه در روستاهای خودشان یا شهرهایی مانند تهران ،یزد ،نایین و کرمان ( Goblot, 1979:
 .)46; English, 1966: 136کارگران کانال تقریباً تمام وقت خود را به مسؤولیتهای اصلی خود در ساخت کاریز
جدید و تعمیر کاریز فعال اختصاص میدهند .گاهی اوقات آنها کمی باغبـانی میکنند یا تخلیه چاه انجام
میدهند .کار در چاه فاضالب که تا ابداع اخیر فاضالبهای مدرن برای دفع ضایعات ضروری بود ،مهارتهایی
طلب میکند که مربوط به موارد الزم برای ساخت کاریز است .هر خانه قبالً دارای یک چاه فاضالب مخصوص
خود بود که عموماً عمق متوسطی حدود  00متر داشتند .کارگران کانال همچنین چاههای پرشده را تخلیه
میکردند و پس از گذشت سالها ،این پسماندها بهعنوان کود بهکار گرفته شد.
کار مقنیان سازمان سلسلهمراتبی دارد ،زیرا کارگران متخصص ،مهارتهای بسیار متفاوتی دارند و به پنج گروه
مجزا تقسیم میشوند .باالی زمین ،مهمترین فرد ،چرخکش است (چرخ  +کش از مصدرِ «کشیدن») که چرخ
_________________________________________________________________

42. ARDESTĀN, Iranica - Vol. II, Fasc. 4, pp. 385-387
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ریسمان را بهکار میاندازد و سطل خالی را به پایین میلهچاه میفرستد .کارگری مسؤول خالی کردن سطل،
وی را یاری میدهد .زیرِ زمین ،کلنگدار مسؤول است ،زیرا او جهت و ابعاد کانال بعدی و گودبرداری توسط
کلنگ و همچنین تمام محورهای تخلیه را تعیین میکند .دو کارگر او را کمک میکنند ،یکی که سطل را از
نخاله پر میکند و دیگری که مرتباً آن را به چرخ منتقل میکند .دستمزد آنها کامالً سلسلهمراتبی است و در
قرن بیستم بیشتر و بیشتر تفاوت یافتهاست (صفینژاد .)02-06 :2991 ،تعداد کارگران شاغل با توجه به بخش
تغییر میکند .پنج کارگر کانال در بخش باالی قنات که کار پیچیدهتر است ،مشغول به کار هستند و تعداد
این افراد در بخش پایین میتواند فقط به سه نفر محدود شود .تا  26نفر همزمان در یک کارگاه کار میکنند
تا ظرف مدت یک تا دو سال ،ساخت را به اتمام برسانند که عموماً بازه زمانی معقولی بهشمار میآید .به نظر
میرسد کاریزی در ری استثنا بودهباشد که در آن یک گروه تکنفره برای ساخت کانال 0کیلومتری به 26
سال زمان نیاز داشت (همان.)01 ،
در افغانستان ،افراد کمتری بهعنوان مقنی پرورده میشوند و بهنظر میرسد از نظر سلسلهمراتبی ،کمتر از ایران
سازمانیافته باشند .کارکنان غالباً دور از خانه خود کار میکنند؛ در موارد خاص ،چند صد کیلومتر بین خانه و
44
43
کارگاههای آنها فاصله است .در دهه 06م ،کارگران کانال در کُوِیته و قَالت  ،پشتونهای قبیلۀ غَلزَی (رك
مدخل «غیلزی» ،ایرانیکا ،)40اهل روستایی در حومۀ قندهار بودند ( (.)Goblot, 1979: 47, n. 6
 )3زمینههای اقتصادی و اجتماعی

 )40صحرای بزرگ آفریقا (.)Sahara

45. ḠILZĪ, Iranica - Vol. X, Fasc. 6, pp. 670-672

Vol. II

 )43شهری در بلوچستان پاکستان (.)Quetta

 )44شهری در نزدیکی غزنی در افعانستان (.)Qalāt
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 )2-3منبع آب :آبدهی کامل با متر مکعب بر ساعت ( )m³/hrاندازهگیری میشود و از کاریز تا کاریز
متفاوت است زیرا بستگی به شرایط محلی تأمین آب سفره و طول کانال دارد .بوماونت ( )1989: 23در مطالعه
 1666کانال در ایران ،محاسبه کرده که آبدهی همیشه کمتر از  366متر مکعب در ساعت است .درحالیکه
دوسِوّمِ کانالها کمتر از  06متر مکعب بر ساعت آبدهی میکنند ،آبدهی  40درصد کانالها کمتر از  36متر
مربع بر ساعت است ( .)Beaumont, 1971: 47این جریان آب امکان آبیاری  16-26هکتار زمین را فراهم
میکند .در ایـران ،میانگین آبدهی  04متر مکعب بر ساعت محاسبه شده و بیشترین میـزان شناختهشدۀ
آبدهی را کاریزی در شاهرود با حدود  3166متر مکعب بر ساعت بازدهی ،انجام میدهد (.)Goblot, 1979: 41
بهرهوری یک کانال باید عالوه بر آبدهی کامل آن ،در رابطه با منابع آبی منطقه ارزیابی شود .آبدهی ویژۀ
کانال ،مقدار لیترِ آب در هر ثانیه در هر کیلومتر را اندازهگیری میکند (l/sec/km؛ قس.)Balland, 1992b: 106 :
در ایران ،میزان تخلیه خاص حدود  3لیتر بر ثانیه بر کیلومتر است؛ اما میانگین آن در افغانستان ،حدود 8
لیتر بر ثانیه بر کیلومتر .بهنظر میرسد کارآیی ویژه کاریز افغانستان ،نشانگر آن باشد کانالهای افغانستان
عموماً کوتاهترند (نک :بخش  ،)1درحالیکه منطقه تأمین آب وسیعتر است .در تمام مناطق دیگر ،از تُرفان تا
40
صحرا  ،آبدهی ویژه در محدوۀ پایینترِ  3-1لیتر بر ثانیه بر کیلومتر باقی ماندهاست ( Balland, 1992b: 107,
.)fig. 4
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جاری شدن آبهای سطحی میتوانند در فصول خشک سال ،آبدهی را بهطور کامل متوقف کنند .با این
حال ،آبدهی مداوم نیاز به ثبات در آبدهی دارد .تغییرات قابل توجه فصلی در آبدهی سفرههای زیرزمینی
مشاهده میشود؛ اگرچه این تغییرات بسیار کمتر از رودخانهها هستند .در مطالعۀ  42کاریز در منطقه مشهد
در سالهای  ،4652-56حداکثر آبدهی از اواسط بهمن تا اواسط خرداد رخ داده و کمترین میزان آبدهی در
شهریور و آبان اندازهگیری شدهاست .همین پدیده در افغانستان نیز مشاهده شدهاست .مطالعهای روی  7کاریز
در منطقه کابل ،متوسط کاهشِ آبدهی بین تیر و شهریور  4224را  46درصد محاسبه کرد (.)Wagner: 108
این تغییرات اساساً از الگوی منظم دما -گرچه با کمی تأخیر زمانی -استفاده میکنند ،زیرا گرما باعث افزایش
تبخیر و بنابراین باعث کاهش موجودی آب در سفره آب میشود .اما تغییرات در میزان بارش و شرایط محلی
آبهای روان موجود نیز مهم است زیرا میتواند از سالی به سال دیگر ،تفاوتهای چشمگیری ایجاد کند
( .)Beaumont,1971 ; Balland, 1992a: 103عموماً تغییرات فصلی نشاندهندۀ نفوذپذیری سنگ اطراف و ضخامت
سفره آب است .کاریزی که از سفره آب کمعمق محلی با آبِ کم برداشت میکند که با مواد بسیار نفوذپذیر
پوشیده شده ،تغییر فصلی بیشتری نشان میدهد ،و حتی ممکن است آبدهیاش موقتاً متوقف شود.
24
اسلوبودان رادویِویچ 27درباره افغانستان ،هر دو نوعِ خشک شدن گهگاهی ،مانند کاریز غالمخان در سِهگانه
در کَتَواز)1978: 53( 26؛ و خشک شدن فصلی ،مانند کاریز پل سنگی در حدود 44کیلومتری شمال شرقی کابل
(به مدت  5-2ماه در سال) را توصیف کردهاست ( .)1978a,: 51البته کشاورزان از این تغییرات آگاه هستند ،زیرا
آبدهی مداوم ارزش زمینهای زراعی را افزایش میدهد ( .)Taraki, 622در نتیجه ،بین کاریز با آبدهی ثابت
(فارسی :غرقاب ،آبغَری ،نکMcLachlan, 77 :؛ پشتو :کاریز پاخه 65در افغانستان ،نک )Balland, 1992a: 103, n. 5 :و
کاریزی که آبدهی آن بسته به بارش باران ،در نوسان است (فارسی :هوابین ،پشتآب در ایران؛ پشتو :کاریز
وَهـری 64در افـغـانستـان؛ نک )Balland, 1992a: 103, n. 6 :تمـایز قائـل میشونـد .در جنـوب افـغـانستـان،
مککالیموندز 64تأثیر خشکسالی شدید  4675و  4674را مورد مطالعه قرار داد ( .)Balland, 1992a: 105در
منطقه کَجَکی ،میانگین آبدهی  72کاریز در مقایسه با  ،4665سالی که اندازهگیریهای آن در دسترس بود،
 55درصد کاهش یافتهبود .با این وجود ،بهدلیل کارهای بهسازی یا تعمیر 6 ،کاریز افزایش آبدهیِ به طور
متوسط  5درصد داشتند ،درحالیکه در  2کاریز آبدهی بدون تغییر ماندهبود .اما در  54کاریز دیگر میزان
آبدهی به طور متوسط  74درصد کاهش یافته و حتی  2کانال کامالً خشک شدهبود ،بهطوریکه روستاهای
وابسته متروک شدهبودند .تعداد کاریزهای تأمینکننده بیش از  65لیتر بر ثانیه از  46به  4کاهش یافتهبود .از
آنجا که در سال  4674اندازهگیری کاهش بارندگی در نزدیکترین ایستگاههای هواشناسی لشکرگاه و قندهار
 27و  75درصد بود ،میتوان بهرهبرداری بیش از حد از سفره آب را رد کرد و این سقوط را باید به وضعیت
اسفبار باران در  4675و  4674نسبت داد.
سرانجام اینکه بسیاری از کاریزها خشک میشوند زیرا سفره آب آنها بیش از حد مورد استفاده قرار میگیرد.
چنین تغییرات درازمدتی بدون تغییر بنیادی در نگرش انسان غیر قابل برگشت است .بهعنوان مثال ،تکثیر
نادرست کانالها باعث کاهش سفره آب و در نتیجه ،افت دائمی سطح آب میشود.
_________________________________________________________________
49. Katawāz
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 )2-3مشخصات جغرافیایی :محلهای برتر برای ساخت کاریز جاهایی هستند که سفرههایی با آب کافی و
منظم دارند و زیرِ زمینهای کوهستانی با آب فراوان قرار گرفتهاند ،جایی که کانالها میتوانند در دشتهایی با
خاک خوبِ کشتپذیر ،ظاهر شوند .بنابراین بهنظر میرسد مناطق کوهپایه بهترین باشند ،خصوصاً از آنجا که
طبیعتِ مواد سطحی (رگولیت )33عموماً برای نفوذ آب مطلوب است .در این مناطق ،بهویژه مخروطهای
آبرفتی مناسب هستند ،زیرا نهتنها از آبهای روان در دامنههای اصلی بلکه از زهکشی حوضههای رودخانهای
واقع در فـواصل مختلف درون کوهها سیراب میشوند ( .)Goblot, 1979: 28-29کاریز در شبـکههایی ساخته
میشود که در آنها حوضههای رودخانهای پرشماری باشند .در فالت ایران ،مناطق بیشماری وجود دارد که
این شرایط را بهخوبی تحقق میبخشند ،و کاریـزها برای توسعه ایـران ،حیاتی بودهاند .در سرزمینهای ایرانی
که بیشترِ کاریزها گروهبندی شبکهای دارند (تصویر 3؛  ،)Beaumont, 1971: 41-42میزان بارندگی ساالنه عموماً از
 211 -011میلیمتر تجاوز نمیکند ،بهطوریکه این مناطق برای کشت آبی نامناسبند.
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54. ALBORZ, Iranica - Vol. I, Fasc. 8, pp. 810-821

53. regolith
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تهران در پای کوههای البرز (رک مدخل «البرز» ،ایرانیکا ،)35جایی فوقالعاده مناسب است؛ ردیفی از کوهپایههای
همگرای پوشیده از خاک فرسایشی پلیوسن ،33در پای کوهی با ارتفاع بیش از  5111متر (تصویر .)6
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تصویر  )3سیستمهای کاریز در ایران (مأخذ)Beaumont, 1971: 41, fig. 2 :
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تصویر  )6سیستمهای کاریز نزدیک تهران (مأخذ)Beaumont, 1973: 27, fig. 6 :

شبکه کاریز بسیار متراکم دیگری را میتوان در دشت ورامین یافت (.)Beaumont, 1971: 42
اما در کوهپایههای نیمهخشک که کاریزها برایشان مناسبند ،کانالهای آب زیرزمینی تمامی مناطق را پوشش
نمیدهند ،تا آنجا که کانالهای انحرافی با شروع از دامنههای کوهستان ،ابزاری مؤثر در بهرهبرداری کموبیش
دائمی آب برای آبیاری هستند (تصویر  .)7برخالف کاریزها که در مناطق وسیعِ بین رودخانهها و نهرها
گستردهاند ،این کانالها ممکن است در نوارهای باریکی از زمینهای کنار رودخانهها و نهرها یافت شوند (تصویر
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)7B؛ مانند جنوب افغانستان ،در انتهای شرقی
منطقه زمینداوَر در امتداد رودخانه و شاخههای
آن ( .)Balland, 1992b: 110منطقه کَجَکی حدود
 022میلیمتر بارش ساالنه دارد و آبیاری
رودخانهای آن بهشدت محدود به جلگه آبرفتی
بسیار باریک رودخانه هیرمند است .شیب آبرفتی
گستردهای که باالی آن ،دهها متر آنسوتر در
ساحل سمت راست صعود میکند ،دارای شبکه
متراکمی با حدود  02کاریز در دو گروه الیهدار
است؛ بهطوریکه کاریزهای فراوانتری در سمت
باالدست قرار گرفتهاند درحالیکه پایینتر،
کاریزهای کمبهرهتر آبِ ازدسترفته از طریق
تراوش را بازیابی میکنند .در مقیاس منطقهای،
در کل زمینداور ،سطح آبیاریشده توسط کاریز
( 02.222هکتار) بهطور قابل توجهی بیش از
سطح واحههای رودخانهای ( 07..22هکتار)
است.
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در واحههای بزرگ ،جایگیری بر اساس تقابل
مرکز و حاشیه است که فقط در جزئیات با نمونه
قبلی تفاوت دارد .کاریز در حاشیههایی واقع
شده که از هر دو جهت واحه ،باالدست و
سرازیری ،گسترش مییابد ،بهگونهایکه میتوان تصویر  )7انواع مهندسی هیدرولیک در دشتهای کوهپایهای
افغانستان (مأخذ)Balland, 1992a: 111, fig. 5 :
دشتهای مرتفع دور از دسترس کانالهای
 )Aنوع شمالی یا بلخی :سیستم کانالهای انحرافی
انحرافی رودخانه را کشت کرد و آب ازدسترفته
 )Bنوع جنوبی :جداسازی کانالهای انحرافی و کاریز
از طریق نشت را گرفت .این کانالها ،بهدلیل
 )Cنوع شرقی :همآمیزی کانالهای انحرافی و کاریز
برداشت بیش از حدِ کاربران ،فرسوده شدهاند.
این روش در کل فالت ایران ،از کوهپایههای
تهران ( )Beaumont, 1968: 173; 1974: 422تا کابلستان ( )Gentelle, 1977: 251گسترده است .همچنین ،در
جنوب شرقی افغانستان نیز یافت میشود؛ مانند حوضۀ خوست ،پای یکی از شاخههای شرقی کوههای سلیمان
( )Wald, 1969: 29و کوهپایۀ شرقی هَزارهجات (رك مدخل «هَزاره ،جغرافیای تاریخی هَزارهجات» ،ایرانیکا ).5بین قَالت
و غزنی در امتداد درههای بزرگ طولی غزنیرود و تَرنَک ،حدود  0222کاریز (یکششم تعداد کل کاریزها در
سراسر خاك افغانستان) حدود 05هزار هکتار را آبیاری میکند؛ در مقابلِ 52هزار هکتار آبیاری توسط
کانالهای انحرافی در همان منطقه (.)Balland, 1992b: 112
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الگویی نادرتر از همآمیزی یا همپوشانی کانالهای انحرافی و کاریز پدید آمده و عموماً برای واحههای بزرگ در
نظر گرفته شدهاست .این الگو نمایانگر تحولی باستانی است ( .)Neely, 1974: 28همانطور که از دوره ساسانی
(056-222م؛ رك مدخل «سلسله ساسانی» ،ایرانیكا )55گزارش شدهاست .کاریز درون شبكه کانالهای انحرافی در
مرکز سایت قرار میگیرد و این کاریزهای داخلی همیشه موازی با نزدیکترین خط بستر رودخانه هستند و
جریان زیرزمینی را که از نشت آبهای رودخانۀ باالدست آب میگیرد ،برداشت میکنند .نمونههایی را میتوان
در جنوب قندهار ( )Balland, 1992b, figs. 4B & 5و نیز در طول دره تَرنَک ( )Balland, 1992b: 110-12یافت.
تكثیر کاریزها در سایتهای کوهپایهای تأثیر عمیقی بر چشمانداز روستایی فالت ایران داشته ،زیرا هم الگوی
کشاورزی و هم الگوی سكونت را شكل دادهاند .حضور آنها منجر به تقسیم کلی اراضی در زیر خروجیهای
کانال بهصورت نوارهای طوالنی بهموازات جهت جریان آب شده (تصویر  )8که مشخصاً از تقسیم چندضلعیِ
بسیار نامنظمتر مزارع آبیاریشده توسط کانالهای انحرافی ،متمایز است (.)Bonine, 1989

تصویر  )8نوارهای باریک مزارع نخل خرما ،آبیاریشده با کاریز؛ تیدیكلِت ،الجزایر (مأخذ)Kobori, 1976: 44-45, fig. 1 :
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این روند کلی در تقسیم زمین اغلب در جهتگیری جادههای روستایی و حتی در چیدمان جادهها در روستاها
قابل مشاهده است (.)Roaf, 1989
 )3-3پیامدهای اجتماعی :از آنجاکه هزینه ساخت این امكانات پیچیده همیشه بسیار باالست ،کاریز پیامدهای
مهمی برای جامعه روستایی دارد .از آن رو که سرمایههای قابل توجهی برای حفاری کانال زیرزمینی الزم
است ،معموالً فقط صاحبان زمینهای بزرگ ،بازرگانان ثروتمند ،فرمانداران و سایر افراد قدرتمند قادر به انجام
سرمایهگذاریهای قابل توجه بـرای ساخت آن هستند .هیچ نمونهای از کاریز وجـود ندارد که توسط گروهی از
_________________________________________________________________
57. SASANIAN DYNASTY: iranicaonline.org/articles/sasanian-dynasty
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کشاورزانِ خُرد ساخته شدهباشد .برعکس ،بهنظر میرسد این روش آبیاری ،حداقل در زمان پیدایش ،با
زمینداری کالن مرتبط بودهباشد که بهطور سنتی بر جامعه فالت ایران سیطره داشت ( .)Lambton, 1953در
هر حال با گذشت زمان ،شمار بسیاری از کاریزها بهتدریج از طریق فرآیند وراثت تقسیم شدهاند که تقسیم
آب برای آبیاری بین ورثه را ادامه دادهاست .عالوه بر این ،سهم آب میتواند اجاره داده شود و غالباً مستقل از
مالکیت زمین به فروش میرسد .بسیاری از کاریزها وقف شدهاند .در قرن بیستم ،قبل و بعد از اصالحات ارضیِ
دهه  ،0691تمایـل فزایندهای بهسمت چنین روش تـوزیع و افـزایش تعـداد مـالکان خُـردِ سهمِ آب وجود
داشتهاست (.)Bonine, 1989
حجم ( & Planhol

دو روش برای سهمیهبندی آب وجود دارد (صفینژاد0691،؛ )56-96 ،0661؛ اندازهگیری زمان و
 .)Rognon: 119-20در ایران ،توزیع بر پایه حجم بسیار نادر و بهویژه محدود است به کوهپایههای تهران ،و
تقسیم بر اساس زمان ،روشِ بهمراتب رایجتری است .بر پایۀ یک جدول زمانی خاص برای هر کاریز ،کل جریان
خروجی بهنوبت در اختیار هر کاربر قرار میگیرد .زمان با ساعت آبی 69یا بهندرت توسط ساعت آفتابی،
اندازهگیری میشود که مثالً در دهه  ،0691هنوز در منطقه بیابانک (رک مدخل «بیابانک» ،ایرانیکا )66در حال
استفاده بود .این روشهای سنتی بهصورتی فزاینده کنار گذاشته میشوند و جای خود را به زمانسنجی با
ساعتهای باتریدار میدهند .یک مشکل مکرر برای کاربر ،نوبتبندی دریافت روزانه و شبانه آب است ،زیرا
آبیاری شبانه هرچند خستهکننده برای کشاورز ،اما بهدلیل پایین بودن نرخ تبخیر ،بسیار مؤثرتر است.
سیستمهای نوبتبندی گاهی بسیار پیچیده اند ،زیرا هدف از سازماندهی آنها ،در نظر گرفتن مزیتی خاص
بهمنظور جبران محرومیت کسانی است که دارای کوچکترین سهمها هستند .بدین ترتیب ،واحههای دارای
کاریز جوامع کوچک واقعی وابسته به آب ،تعریفشده با سلسله مراتب کاملی از مسؤوالن کنترل (در ایران،
عموماً روستاییان) هستند .هر کاریز تحت هدایت یک مدیر (رئیس) قرار میگیرد که تقریباً همیشه مهمترین
مالک سهم آب است و به نوبه خود ،توزیعکننده آب (میراب) را تعیین میکند .منصب دوم در جامعه روستایی
بسیار خواستار دارد و مورد توجه است و همواره پرداختهایی به دارنده آن صورت میگیرد که معموالً بهشکل
کاالها ،محصول یا آب است ،گرچه امروزه بیشتر این پرداختها بهشکل پول انجام میشود.
 )4خاستگاه و انتشار

59. BĪĀBĀNAK, Iranica - Vol. IV, Fasc. 2, p. 196

58. clepsydra
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 )0-4شبه کاریز :فنونِ بسیار سادهترِ اظهار آب که شامل کانالهای زیرزمینی هستند ،باید بهروشنی از کاریز
متمایز شوند ،اگرچه اغلب با هم دستهبندی میشوند.
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کجا ،کِی و چگونه این فنّ بسیار پیچیده برای اولین بار ایجاد شد و مسیرها و مراحل انتشار آن چیست؟ به
این سؤالها هنوز بهطور کامل پاسخ داده نشده ،اما حداقل طرحهای کلی کامالً آشکار است .مانند هر نوع
اختراعی ،مشکل اساسی این است که تعیین کنیم آیا کاریز دارای یک منبع اولیه منحصربهفرد (تکتبار) بوده
یا چندین مرکز مجزا (چندتبار) .از آنجا که سردرگمی قابل توجهی در موردِ خود فن وجود دارد ،الزم است
پدیده مورد نظر دقیقتر بررسی گردد تا معنی آن روشن شود.
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یک فنّ بسیار رایج ،کانال فرعی در دره رودخانه است ( .)Planhol and Rognon: 101-3; Goblot, 1979 : 53کانال
زیر جریان آب از سفرههای کمعمق ایجادشده توسط نشت از جریان آب ،اعم از متناوب یا مداوم ،آب را
برداشت میکند .این روش همیشه در معرض تغییرات قابل توجهی است زیرا بستگی به جریان سطح دارد.
هنگامیکه جریان آب متوقف میشود ،سطح کانال پایین میآید ،بهطوری که وسوسهانگیز است که سعی کنید
دوباره مسیر آب را پیدا کنید .وقتی شیب بستر مسیر آب قابل مالحظه است ،یک فضا برای تخلیه افقی به
سمت پاییندست ،باز و برای جمعآوری آب زیرین ،استفاده میشود که میتواند در باالدست گسترش یابد و
تا رسیدن به سفره آب ،زیر سطح زمین فرو رود .بهعنوان مثال ،این فرایند در درههای هوقار 06در صحرای
بزرگ آفریقا ،مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Capot-Rey, 328در اسپانیا ،چنین کانالهایی حداقل از قرون
وسطی با نام عامیانۀ داربست 06شناختهشده بودهاست ،گرچه اصطالح علمی آن «سرسرای صافی» 02است
()Bazzana؛ درحالیکه این کانالها از دوران پیشاکُلُمبی ،06تا واحۀ نازکا 04در جنوب پرو نیز مورد استفاده
بودهاند ( .)Kinzl, 1963; Goblot, 1979: 143-46در مرکز ایران ،در سفره آب آبرفتی ،این نوع از برداشت آب
(هوابین) بسیار متداول است (Boucharlat, 2001: 157؛ برای اصطالح هوابین ،نک .)Bonine, 1982: 145 :کانالهای زیر
جریان ،میتوانند به طول قابل توجهی برسند ،اگرچه عمق میلهچاهها ،همیشه بسیار کوتاه و عموماً حداکثر
چند متر است .شمعها بسیار ابتدایی هستند .هیچگاه مادرچاه وجود ندارد و خاکبرداری ،منحصراً از انتهای
پاییندست کانالها انجام میشود .مهمتر از همه اینکه این کانالها فقط در کف دره رودخانهها واقع شدهاند
که در آن ،جریان آب کموبیش پایدار است .از آنجا که برای ساخت این کانالها ،نیازی به کندن تا بستر
نیست ،این فن با روش کاریز بسیار متفاوت است .مطمئناً کانال زیرآبی ،بسیار سادهتر و همهگیر ،از زمان
شکلگیری آبیاری از آب جاری ،اختراعی مستقل تقریباً در همه جا بودهاست.
در مقابـل ،کانالهـای زیرزمینی بسیـار
کوتاهی بهطول حداکثر چند ده متر و
بدون میـلهچـاه برای حفـاری ،در منـاطق
کوهستانی یافت میشوند که در شیبهای
دره ظاهر میشوند (تصویر .)9
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تصویر  )9نمای برشی از
یک کانال زیرزمینی بسیار کوتاه
هزارهجات ،افغانستان

(مأخذ)Balland & Brognetti, 124, fig. 1 :

این کانالها امکان دسترسی به آبخوان زیرزمینی را برای استفاده از آب آن برای آبیاری فراهم میکنند و
عموماً دارای خروجی بسیـار ضعیفِ چند لیتر بر ثانیه هستند .خـارج از سرزمینهـای ایـرانی ،کانالهای کوتاه
________________________________________________________________
62. galería filtrante

 )06دوران پیش از ورود کریستف کلمب به قاره آمریکا

61. Cimbra

) 60. Hoggar (Ahaggar
64. Nazca
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زیرزمینی در تپههای یهودیه تحت نامهای «تونلهای بهاری» و «تونلهای جریان بهاری» توصیف شدهاند
( .)Ron, 1985: 152-53; 1992در جنوب شرقی هَزارهجات در مرکز افغانستان ( ،)Balland and Brognettiکانالها
در اصطالح محلی ،بهعنوان کاریز شناخته میشوند ،حتی اگر با ساختمانهای پیچیده کاریز واقعی قابل
مقایسه نباشند .در یهودیه ،بهنظر میرسد قدمت این تونلهای بدوی حداقل به قرن  9و  8پیش از میالد
برسد؛ خیلی قبل از دوره حاکمیت ایرانیان ،زمانیکه کاریز واقعی به شام وارد شد (رک :بخش  .)3-4اما در
هزارهجات ،جمعیت مردم مطمئناً متشکل از پناهندگانی از کوهپایههای همسایه بود که فنّ واقعی کاریز از
مدتها پیش در آنجا مورد استفاده قرار میگرفت و چنین تونلهایی میتوانستند ناشی خاطرات آنان از این
فن یا تقلید از آن باشند.
سرانجام اینکه کانالهای کامالً یا بخشی زیرزمینی وجود دارند؛ کانالهایی از هر نوع که حداقل از هزاره اول
قبل از میالد در مناطق مختلف خاور نزدیک و اطراف دریای مدیترانه ،آب را از یک رودخانه یا چشمه به یک
سکونتگاه منتقل میکنند .پیشنهاد شده که فنّ کاریز میتواند پیشروِ آنها بودهباشد ( .)Grewe, 2003اما این ما
را به مشکل اساسی بازمیگرداند.

66. MINING IN IRAN: iranicaonline.org/articles/mining-in-iran

65. R. J. Forbes
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در نتیجه ،به سؤال مربوط به قدمت این اختراع و موقعیت جغرافیاییاش عمالً پاسخی داده نمیشود .با توجه
به ضرورت چشمگیر در تخلیه میلهچاهها ،این اختراع باید بهدنبال ایجاد نخستین تشکیالت معدنکاری عمیق
در هزاره سوم پیش از میالد ،انجـام شدهباشد .بهعالوه ،از آنجـا که آبگرفتگی معـادن مشکلی عمـومی در همه
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 )2-4روش معدنکاری :از مدتها پیش ،خطایی در تالش برای شناسایی تأمین آب مورد نیاز شهرکهای
انسانی و خانوارها ،بهعنوان اولین مرحله توسعه کاریز ،در کلیه این مراحلِ کموبیش زیرزمینیِ انتقال آب وجود
داشتهاست (بهویژه  .)Kouzine, 1956بهتر است بین اختراع فنّ این قبیل کانال آب زیرزمینی و کاربرد آن در
آبیاری کشاورزی ،با دقت تمایز قائل شویم .جداسازی این دو به اعتبار گوبلو ( )1979: 23-28, 53-54است که با
قاطعیت نشان داد که این فن ابداع معدنچیانی است که پس از رسیدن به سفره آب ،با مشکل گسترده تخلیه
نخاله عملیات زیرزمینی خود مواجه میشدند .این ایده در واقع قبالً توسط ر .ی .فوربِس ،56مورخ فناوری ارائه
شدهبود که خود را اکیداً به این منظر محدود کرد و بههیچوجه پیامدهای جغرافیایی  -تاریخی کشفش را
توسعه نداد .اینها توسط گوبلو بهصورت دقیق تنظیم و رمزگذاری شد .کانالهای آب جزئی اساسی از عملیات
معدنکاری (رک مدخل «معدنکاری در ایران» ،ایرانیکا )55هستند و گوبلو از اصطالح ملموس «حفاری افقی» استفاده
میکند که عنصر اساسی ،کانال است و نه میلهچاهها که فقط برای تخلیه نخاله کاربرد دارند و عملکردشان
ثانویه است ،هرچند مشهودترین مؤلفه هستند .برای معدنچیان باستان ،این ابتکار یک ضرورت بود .تا ظهور
پمپهای مکانیکی در قرن  ،88کارگران معدن هیچ راه دیگری برای پایین بردن سطح آب در معادن نداشتند
غیر از آنکه هر جا جانگاریِ بیرونی اجازه میداد و کانالهای زهکشی به هوای آزاد برسانند و آب را با استفاده
از نیروی جاذبه خارج کنند .این مشاهدات منجر به این نتیجهگیری منطقی میشود که اولین کانالهای
زیرزمینی آب توسط معدنچیان با هدف پاکسازی میلهچاه از آب ،درست قبل از شناسایی نقش احتمالی
کانالها در آبیاری ،ساخته شدهاند.

74
74
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تمامی عملیات معدنکاری است ،منطقی بهنظر نمیرسد که این اختراع را برخاسته از یک مرکز منحصربهفرد
بدانیم .در حقیقت ،نمونههای متعددی از اختراعهای تقریباً مستقل شناخته شدهاست .بهعنوان مثال در شهر
لیِژ ،76آب مورد استفاده از قرن  31میالدی از معادن زغال سنگ تأمین میشد ( .)Goblot, 1979: 183-85در
محدوده آلمان و چک در اروپای مرکزی ،تاریخ کانالها حداقل به قرن  31میالدی بازمیگردد ،بهویژه در شهر
زلب 76در کوههای فیشتل .)Klaubert, 1966, 1967, 1973; Goblot, 1979: 185-87( 76این کانالها و توزیع آنها
مطمئناً به ناحیه هارتس 67و کوههای اِرتس- 63مناطق مهم معدنکاری از قرون وسطی -متصلند و هنوز هم آب
را به شهرها منتقل میکنند .متأخرتر در مارسی ،اولین کانال زیرزمینی در سال  3631حفر شد تا آب معادن
زغال سنگ در پرُوانس را تخلیه کند ( .)Goblot, 1979: 187-88نوآوری مستقلی برای هر یک از این مثالها
کامالً قابل اثبات نیست زیرا بایگانیهای محلی وجود ندارند .اما بهنظر میرسد تعدد و پراکندگی شدید این
مناطق جغرافیایی ،دال بر اختراعهایی مستقل در برابر انتقال این فن از مناطق دیگر باشد .در کشورهای دیگر،
انتقال محتمل بودهاست .از دوره اتروسکی (نک Goblot, 1979: 188-92؛ درباره کانالهای انحرافی آب با نام  cuniculiدر
ویا آپیا ،بهتاریخ 133پم) کانالهای آب زیرزمینی وجود داشت که آب را برای سکونتگاههای شهری یا امالک
بزرگ روستایی تأمین میکردند ،بهویژه ویالی گُلی  -رومی در جهانهای هلنیستی و رومی؛ و ارجاع به اینها
مداوماً در گزارشهای کاوشهای باستانشناسی افزایش یافتهاست ( ;Planhol, 1992; Kayser and Waringo
 .)Kremer; Özisاین دادهها انتشار کانالهای آبیاری در منطقه مدیترانه را همزمان با تونلهای زیرزمینی ساده
که فنّ آن از خاور نزدیک در ارتباط با اختراعهای فلزکاری و معدنکاری برخاسته ،مستند میکنند.
در مجموع ،حتی اگر هنوز هم نتوان مکان دقیق یا حتی تاریخ تقریبی تعیین کرد ،مسلم است که کانالهای
61
آب زیرزمینی در ابتدا در خاور نزدیک اختراع شدهبودند .اما نباید هیچ اهمیتی به فرضیه آرچِرد 63و استَنگر
مبنی بر اینکه کانالهای زیرزمینی اواخر هزاره چهارم قبل از میالد ظهور کردهاند ،قائل شد .آرچِرد و استَنگر
( )J. Orchard and G. Stanger, 1994: 87; 1999: 96-103هیچ دادۀ محکمی ندارند و این فرضیه بر کمیِ دانش
درباره پیشرفت تاریخی فنون آبیاری گواهی میکند (قس.)Boucharlat, 2003: 168 :
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 )1-1مصارف کشاورزی در اراضی ایران :استفاده از کانالهای زیرزمینی آب برای کشاورزی و آبیاری از فالت
ایران آغاز شد و انتشار آنها مستقیماً با فرهنگ و قدرت سیاسی ایران تحت سلطه هخامنشیان (حدود -116
 117پم؛ رک مدخل «سلسله هخامنشی» ،ایرانیکا )61ارتباط داشت .فرضیههایی که گهگاه در مورد وجود مبادی
مستقل در مصر یا سِنجان (شینجیانگ ،سینکیانگ ،ترکستان چین؛ رک مدخل «ترکستان چین» ،ایرانیکا )61مطرح
میشوند ،همانطور که با استدالل نظری سادهای نشان داده میشود ،قابلیت بررسی ندارند .در آغاز قرن ،33
بیش از  67درصدِ مصرف آب از طریق کاریز در سراسر جهان ،در ایران و افغانستان رخ میداد (نک :بخش .)1
در مقام قیاس ،کاریز در همۀ سایتهایی در مناطق بیابانی بزرگ آفریقا و آسیا که از آن استفاده  ،پراکنده،
حاشیهای و در مجموع ،کماهمیت بهنظر میرسد .بهعالوه ،حضور گسترده کاریز در کوهپایههای خشک و
نیمهخشک در ایـران و افغانستان فقط به این دلیل امکانپذیر بوده که فن آن به باالترین درجه کمـال و تنوعِ
_________________________________________________________________
67. Liège
68. Selb
69. Fichtelgebirge
71. Erzgebirge
72 J. Orchard
70. Harz
73. G. Stanger
74. ACHAEMENID DYNASTY, Iranica - Vol. I, Fasc. 4, pp. 414-426
75. CHINESE TURKESTAN, Iranica - Vol. V, Fasc. 5, pp. 460-484
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کاربرد در این دو کشور رسیدهاست .این نظر هماهنگ با قاعده کلی مردمنگاری است که باید محل مبدأ یک
فن در منطقهای جستجو شود که تراکم استفاده از آن فراوان است و پیشرفتهایش چند برابر شدهاست.
اما دقیقاً چه زمانی این چرخش بزرگ بین معادن و مناطق کشاورزی رخ دادهاست؟ به این سؤال نمیتوان
پاسخ بهتری نسبت به سؤال اختراع اولیه این فن داد .منابع تاریخنویسی برای کاریز بسیار متأخرند و هیچیک
تاریخی را که هرودوت به رودخانه کوریس (نک بخش  )1نسبت داده ،تأیید نمیکند .تاریخچه قرن  11عمان که
الج را به سلیمان [پیامبر] نسبت داده ،ادعا میکند
در آن سرحان بن سعید اَزکوی ساختوسازهای محلی اففال
67
در زمان داریوش (رک مدخل «داریوش» ،ایرانیکا ) از آنها استفاده میشده ،بسیار کمارزش است (نک:
 .)Boucharlat, 2007: 163, n. 1همچنین دیگر امروز امکان پذیرش فرضیه منشأ اورارتویی فنّ کاریز وجود ندارد.
این ایده برای اولین بار توسط لِمان-هاوپت (1926, 111-14) 66پیشنهاد شد که به سراسر منطقه دریاچه وان
سفر کردهبود .چند دهه بعد ،لِسوئه 61سعی در پیشبرد این فرضیه داشت .وی تفسیری مشکوک از منبعی
اکدی درباره هشتمین کارزار سارگُن دوم آشوری علیه اورارتو در سال 617پم ،ارائه کرد و واژۀ اکدیِ ḫirītu
را بهمعنی کاریز گرفت .وی ادعاهای خود را بر اهمیت تأسیسات هیدرولیک باستانی شناختهشده در منطقه
دریاچه وان و مهارت معدنکاری منتسب به اورارتوها پایهگذاری کرد که بدین ترتیب ،ساختن کانالهای تخلیه
توسط آنها باورپذیر بهنظر میرسید .این فرضیه توسط گوبلو ( )1979: 62-63, 67-69پذیرفته و متعاقبـاً بهطور
گسترده در ادبیات علمی منتشر شد .اما ماتئو سالوینی )149-50, figs. 4-6( 67با نشان دادن اینکه تأسیسات آبیِ
توصیفشده توسط سارگُن تنها کانالهای سطحی بودهاند ،این ایده را با موفقیت تمام رد کرد .قدیمیترین و
18
غیرقابلبحثترین اشاره به کاریز توسط پُلیبیوس ( )X.28انجام شدهاست .او آشکارا کانالهای آب زیرزمینی
در کوهپایه جنوبی البرز در منطقه هکاتومپیلوس 11بین سمنان و دامغان (رک مدخل«دامغان» ،ایرانیکا )12را
توصیف میکند  ،هرچند مطلبش خالی از خطا و حدس نیست ( .)Briant, 2001aدیگر نوشتهای در مورد
حفاری کانالهای آب زیرزمینی وجود ندارد تا قرن یازدهم میالدی که مورخ ایرانی ،محمد بن الحسن
الکرجی ،رسالهای بهزبان عربی در این زمینه به رشته تحریر درمیآورد.

در حال حاضر ،عمان به لطف نتایج کاوشهای باستانشناسی اخیر ( ،)Boucharlat, 2001, pp. 159-72; 2003تنها
_________________________________________________________________
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دادههای باستانشناختی کمک بیشتری نمیکنند .در حال حاضر هیچ مدرک باستانشناختی درباره ساخت
کاریز در ایران و آسیای میانه قبل از دوره اسالمی وجود ندارد ( ;Gentelle, 243; Kohl, 195; Christensen, 129
 .)Boucharlat, 2001: 177-78یـافتههـا از سفالیـنههای اشکانی یـا ساسانی در کانالهای زیرزمینی گنـاباد هنوز
آنقدر خوب مستندسازی نشده که شواهد قابل قبولی ارائه دهد (لباف خانیکی؛  .)Boucharlat, 2001, 179بهعالوه،
ادعاهای تأییدنشده درباره کاریز در ایران و آسیای میانه ،همچنان در ادبیات علمی ،دست به دست میشوند
(بهعنوان مثالBiscione, 13; Lisitsyna; MacLachlan, 2000, 183 :؛ مکالکلِن حتی برای این فن 6888 ،سال پیشینه ادعا
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کشوری است که این مسأله را مورد بررسی قرار دادهاست و سایتهای مورد بررسی شواهدی فقط برای
کانالهای زیرزمینی مربوط به عصر آهن دوم (011-0011پم) ارائه میدهند (رک :بخش  .)0قدیمیترین
مدرک پذیرفتهشدۀ باستانشناختی درباره کاریز ،در بیابان لیبیِ مصر یافت شده و قدمت آن به دوران تصرف
ایرانیان بازمیگردد .در اوایل دهه  ،0791احمد فخری )81 ،0791( 38به ذهنش رسید نقشه مقبرهای از سلسله
بیستوششم (525-001پم) در واحۀ بحریه ،31ممکن است نشانگر ساخت اولیه آن در ارتباط با کانال آب
زیرزمینیِ موجود پیش از آن باشد .در نتیجه ،فخری تاریخ فنّ آبرسانی را یک دوره قبل از فتح مصر توسط
کمبوجیه در سال 525پم پیشنهاد کرد ،اما تأیید این تاریخ اولیه غیرممکن است زیرا مطالعه او پس از مرگ
35
منتشر شده و متن جای مقبره را دقیقاً مشخص نمیکند .اگرچه تاریخ فخری توسط ایوائو کُبُری ()1973, 60
30
و بلیس ( )1983, 130پذیرفته شده ولی به احتمال زیاد ،ناشی از خطا بوده و باید کنار گذاشته شود ( Planhol,
 .)1992, 135با این حال ،در عین مناویر در واحۀ خارجه ،39باستانشناسان کانالهای آب زیرزمینی زیادی را در
صخرههای موجود کاوش کردهاند .تاریخ این کانالها بیگفتگو مربوط به سلسله بیستوهفتم ایرانی (-525
111پم) است و بهنظر میرسد تکثیرشان پس از فتح کمبوجیه مستقیماً مرتبط با طرحی اصولی برای
استقرار سریع کشاورزی بودهباشد ( .)Wuttmannتازگی کامل این روش آبرسانی در مصر تصدیق میکند که
کاریز در زمان تأسیس شاهنشاهی هخامنشی ،کامالً در ایران جاافتاده بودهاست .گسترش کشاورزی در فالت
ایران تنها به این دلیل ممکن شد که کاریزها از ذخیره آب دائمی برخوردار بودند .کانالهای آب زیرزمینی
عنصر اساسی سیستم آبیاری کشاورزی بودند که هم امکان کشت دائم علوفه برای گلههای بزرگ چارپایان و
هم تأمین سوارهنظام قدرتمندی را فراهم میآورد که پایه قدرت نظامی هخامنشیان بود ( Planhol, 2006,
 .)2010هنوز غیرممکن است زمانی برای ظهور این نوآوری حیاتی در فالت ایران در نظر بگیریم :بالفاصله پس
از ورود اقوام ایرانی یا حتی پیش از استقرار آنها در فالت ایران؟
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در هر حال ،انطباق گستره جغرافیایی اولیه فنّ کاریز بر نفوذ فرهنگی ایران که در استانهای شاهنشاهی
هخامنشی تماماً به نمایش درآمده ،بحثناپذیر است .مورد مصر اخیراً ذکر شد .در هالل حاصلخیز ،کانالهای
آب زیرزمینی در سراسر سوریه ،از رُها( 33اورفا ،اِدِسا؛ رک مدخل «ادسا» ،ایرانیکا- )37که در آن از اصطالح کَهریز
استفاده میشود -و مناطق حلب تا جبل الدُروز ،بیشمار است .عرف معرفی آنها را از آنِ ایرانیان میشناسد و
بهنظر میرسد فراوانیشان بهمعنای انتقال سازمانیافته و عمدی این فن باشد تا انتشار پراکنده و ناشناخته آن
( .)Goblot, 1979:127-32در مقایسه با مصر ،نزدیکی بیشتر جغرافیایی سوریه با فالت ایران چنین انتقالی را
محتملتر میکند .بیشتر بهسمت جنوب ،در فلسطین هم بهنظر میرسد حضور کاریز در دوره استیالی ایران
اثباتشده باشد ( .)Ron, 1989: 219اما تنها دو کانال زیرزمینی در آسیای صغیر ،در نزدیکی قیصریه و آنکارا،
شناخته شدهاست .هرچند کاریز واقع در آنکارا در محل ،رومی (بیزانسی) توصیف میشود ،بهنظر میرسد
استفاده از آن در دوره سلجوقی (0819-0130م) اثباتشده باشد ( .)Goblot, 1979: 126-27به نظر ،سخت
بتوان پذیرفت که متخصصان ایرانی در ساختن اولین کاریز آناتولی در اواخر قرن یازدهم میالدی ،با اشغالگران
_________________________________________________________________
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ترک همراه بودهباشند .معرفی این فن به آسیای صغیر (رک مدخل«آسیاس صغیر» ،ایرانیکا )09احتماالً میتواند
مربوط به دوره هخامنشیان ،بین قرنهای  6و  4قبل از میالد باشد .تعداد اندک کاریز را میتوان با استفاده
طوالنیمدت از سیستم کشاورزی دیم که بسیار کم به آبیاری نیاز دارد ،توضیح داد .بهعالوه ،مرزی بزرگ و
بسیار پایدار وجود داشت که مانع انتقال فنون بین منطقه ایرانی  -ارمنی و فالت آناتولی میشد ( Planhol,
 .)1992: 136-37اما این سؤال برای قبرس همچنان مطرح است .گوبلو ( )1979: 133-34پیشنهاد کرد که احداث
کانالهای زیرزمینی این جزیره متعلق به اواخر قرن شانزدهم است .وی استدالل کرد این کانالها تقلید
عثمانی از کاریز در سرزمینهای همسایه سوریه بوده زیرا در اسناد بیشمار از دورههای اولیه ،بهویژه در منابع
بیزانسی و صلیبی ،ذکر نشدهاند ( .)Oberhummer, 1903: 226-34اما استدالل گوبلو با سکوت ،نارساست زیرا
همچنان معرفی قبلی فنّ کاریز در دوره هخامنشی را رد نمیکند (.)Planhol, 1992: 137
در نگاه به شبهجزیره عربستان ،ویلکینسون )1977; 1983( 09عمان را تحلیل کرده که آنجا در پی یافتن روشها،
اثرها و سرمنشأ دو مرحله از شکلگیری کانال بود .اولین و مهمترین مرحله ،مربوط بود به دوره هخامنشی که
کانالهای زیرزمینی بهطور گسترده در دامنههای غربی کوهها گسترش یافت .مرحله دوم ،در دوره ساسانی،
عمدتاً به دشت ساحلی محدود میشد ،اگرچه همراه با مکملهای فنی و حتی نوآوریهایی مانند کانالهای
سیمانی -این فنّی رومی است و ممکن است این کانالها توسط رومیان اسیرشده در جنگ با شاپور دوم
(سلطنت970-990 :م) (رک مدخل«شاپوردوم» ،ایرانیکا )09ساخته شدهباشند -و مَنگُل(سیفون)های معکوس برای
مسیریابی کانالها ،زیر رودخانهها .اما تشخیص ویلکینسون بسیار نظریهپردازانه بهنظر میرسد .درحالیکه
مطمئناً استفاده از کانالهای زیرزمینی در عمان ،به پایان هزاره دوم قبل از میالد بازمیگردد .تاریخ معرفی فنّ
اولیۀ کاریز هنوز ناشناخته ماندهاست .اخیراً رِمی بوشارال )2001: 180) 09گفتهاست که کاریز احتماالً قبل از آغاز
دوران مسیحی و حتی شایـد تـا اواخر دوره نخستین امـامت ابـاضیان در قـرن هشتم میـالدی ،معـرفی
نشدهبودهاست .با این وجود ،طرف شرقی شبهجزیره عربستان مدت زیادی تحت نفوذ سیاسی ایران بود که
منطقی بهنظر میرسد فرض کنیم در قرن پنجم قبل از میالد ،هخامنشیان از فنّی استفاده کردهاند که قبالً
کامالً در آن مهارت یافتهبودند.
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بر خالف این پیشزمینه ،استفاده از کانالهای آب زیرزمینی در غرب و جنوب عربستان باید مورد توجه قرار
گیرد (برای دادهها ،اگرچه بدون بحثی جامع و نه خالی از آشفتگی ارائه شده ،نکGoblot, 1979: 105-8 :؛ قس Braun,
 .)1974: 20-21عموماً این کانالها پدیدههایی بسیار نادرند ،اگرچه با این وجود ،در حجاز ،یمن و حضرموت
شناختهشده اند .در این مناطق ،هجومها و فتوحات هخامنشی کوتاهتر از آن بود که امکان بررسی جدی برنامه
هماهنگشده برای اسکان و نفوذ عمدی فراهم شود .در نتیجه ،اصطالحات از اهمیت ویژهای برخوردار میشوند
زیرا معموالً اصطالحاتی برگرفته از واژه فارسی نوی کاریز (نک :بخش  )9به کانالها تخصیص مییابند .گوبلو
حدس زد شاید در منطقه جده ،یک متخصص ایرانی یا یک صنعتگر محلی که بهتازگی به فالت ایران سفر
کردهبوده ،تکنیک کاریز را معرفی کردهباشد .اما این جزایر پراکنده از اصطالحات فارسی در جنوب و غرب
عربستان را در دل واژگان کامالً متنوع و عمومی عربی برای آبرسانی ،بههیچوجه نمیتوان در یک ترتیب زمانی
_________________________________________________________________
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چید .در این محیط عربزبان ،جزایر زبانی مطمئناً بر معرفی مستقیم فن توسط فارسیزبانان یا افرادی گواهی
میدهند که از ایران آمدهبودند .اما سرمنشأ کاریز در چه زمانی باید قرار گیرد؟ مسأله نفوذ فرهنگی احتمالی
ایران در غرب عربستان در دوره هخامنشی ،کامالً ناشناخته ماندهاست و بازگشت به عقب تا این حد در نبودِ
دادههای اولیه ،بیپروایی بهنظر میرسد .با این وجود ،چنین نفوذی در دوره اسالمی مشهود است و کتابها از
ایجاد کانالهای آب زیرزمینی در مکه در زمان هارونالرشید خبر میدهند (همان808-687 ،؛ قسMez: 391- :
 .)92این تجهیزات به احتمال زیاد در زمینه همزیستی فنیِ عربی  -ایرانی در دوره عباسی ساخته شده که
تماسهای فرهنگی بین ایران و حجاز بهواسطه حج بیشتر شدهبود و ساختارهای اجتماعیِ اشرافیِ مساعد برای
ساخت کانالهای آب زیرزمینی وجود داشت.
در افغانستان ،جنوب شرقی فالت ایران ،اختالفی بین مناطق شمالی و جنوبی سد کوهستانی بزرگ هندوکش
(رک مدخل «هندوکش» ،ایرانیکا )89وجود دارد؛ کاریز در شمال بسیار نادر ،اما در جنوب بسیار زیاد است .باالن
(Balland 1992b؛ قس .گزارشهای ناقص  Jentschو  )Goblot, 1979: 91-93اولین کسی بود که بر اساس شواهد
مطرحشده جدید ،این وضعیت را بهعنوان عدم تقارنی ریشهای توضیح داد و امکان سیر قهقرایی را بهویژه در
نتیجه تهاجمهای ترک و مغول که باعث ویرانی مناطق کوهپایهای بلخ شد ،قاطعانه رد کرد .در شمال
هندوکش ،فن کانالهای زیرزمینی تنها شکافهایی در حومۀ شهرها را پر میکرد که از هزاره سوم قبل از
میالد ،بهطور گسترده با استفاده از کانالهایی که آب رودخانهها را منحرف میکردند ،ایجاد شدهبودند.
درجنوب ،زمین قبل از معرفی فنّ کاریز که امکان برداشت واقعی جریانهای متناوب را فراهم میکرد و بسیار
گسترش یافت ،کم زیر کشت میرفت .این گسترش بهوضوح باید به دورۀ هخامنشی اختصاص یابد و از آن
زمان دیگر پیشرفت نکردهاست .حد فعلی کانالهای زیرزمینی در بلوچستان پاکستان ( Scholz, 1972; Goblot,
 ،1979: 93-97بیخبر از شولتس) در اصل هنوز نمایانگر دورترین مرز شاهنشاهی هخامنشی است .در نتیجۀ
استقرار و سیطرۀ بلوچان در هزاره دوم میالدی ،کاربرد فنّ کاریز به سیر قهقرایی و زوال گرایش یافتهاست،
زیرا بلوچان منشأ عشایری و نیمهعشایری داشته و بدین دلیل ،ناآشنا با این فن بودهاند؛ هنوز هم باید برای
*
کاربرد آن ،متخصص از افغانستان بیاورند.
 )9-9مصارف کشاورزی خارج از سرزمینهای ایرانی :در این مقاله ،با اینکه نمیتوان انتشار فنّ کاریز برای
استفاده در کشاورزی را فراتر از وسیعترین گستره شاهنشاهی هخامنشی بهدقت ردیابی کرد ،طرحهای
گستردهای برای روشن کردن مراحل نفوذ فرهنگی و سیاسی ایران تا حد امکان ارائه میشود (برای جزئیات
بیشتر نک.)Goblot, 1979 :113-25, 134-79 :
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در آفریقا ،کانالهای آب زیرزمینی در سراسر مغرب و قسمت شمالی صحرا از جمله فِزّان در لیبی شناختهشده
است .از آنجا این فن ،بسیار محدود به سیسیل ( )Goblot, 1979: 134و گستردهتر به شبهجزیره ایبری که
نمونهای در آن تا  94درجۀ عرض جغرافیایی شمالی در حوضۀ اِبـرو 89گزارش شده ( ،)Humbertمنتقل شد.
اسپانیاییها بهنوبه خود این فن را به قاره آمریکا ،مکزیک و شمال شیلی بردند .مانند کانالهای زیرزمینی
پیشاکلمبیِ نازکا در پرو ،اینها فقط کانالهای زیرآبی بدوی هستند ( ;Planhol and Rognon, 107; Braun: 27-28
.)Planhol, 1992: 133
_________________________________________________________________
95. Ebro

94. HINDU KUSH, Iranica - Vol. XII, Fasc. 3, pp. 312-315

* بهنظر می رسد اطالعات نویسنده مقاله درباره کاریز در بلوچستان کامل نیست .فصلنامه ایرانشناسی از دریافت اطالعات بیشتر
از همه آگاهان در این زمینه –بهویژه هممیهنان گرامی بلوچ -استقبال میکند( .سردبیر)
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در سراسر غرب آفریقا ،فراتر از مصر و واحههای بیابان لیبی در دوره اسالمی ،تجدید چشمگیر نفوذ مشرقی و
بهویژه ایرانی در زمان خالفت عباسی ،آغازگر عصر طالیی پیشرفت بود .روایات بیشماری خبر از حفر کانالها
در واحههای صحرا توسط افرادی کموبیش افسانهای میدهند که در منابع بهنام برمكیان (رک مدخل«برمكیان»،
ایرانیكا )69معرفی شدهاند و شكی در ریشه ایرانی و عباسی آنان نیست .پدیدههای بسیار پیچیده انتشار هنوز
بهدرستی توضیح داده نشدهاند ،اما شامل سفرهای «تكنسینها» یا «مهندسان» شاید با نفوذ معكوس از
اندلس به آفریقا میشود (برای مورد بسیار پیچیدۀ سرمنشأ کانالهای مراکش در اواخر قرن یازدهم میالدی ،نک Planhol,
 .)1992: 190-92اما وجود متقدم کانالهای آب زیرزمینی از دوره رومی  -بیزانسی ،بهویژه در سراسر منطقه
اطلس شمال شرقی ،دشتهای مرتفع کنستانتین 69و فزّان ،به همان اندازه مورد تأیید باستـانشنـاسی،
نگارگری و منابع مكتوب است .این قشر فرهنگی متقدمتر شاید با فینیقیـان ،میانجیـان مشرقزمین مرتبط
بودهباشد ( .)Planhol, 1992: 138-39نفوذ آنان که از کارتاژ 69منبعث میشد ،در جهان بربر بهسمت غرب قابل
توجه بود تا آنجا که شاید به توات 66هم میرسید ( .)Echallierاز این رو ،ایجاد کانالهای آب زیرزمینی در
فِزّان ،احتماالً باید به نیمه دوم هزاره اول قبل از میالد برسد؛ هنگامیکه رونق گارمانتِس 011بر کنترل
مسیرهای تجاری تَراصحرایی پایهگذاری شدهبود (.)Wilson, 223-24
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97. Carthage
100. Garmantes
)102. Ḵokand (Qūqon
105. Mie and Gifu

96. BARMAKIDS, Iranica - Vol. III, Fasc. 8, pp. 806-809
98. Constantine
99. Touat
101. FARḠĀNA: iranicaonline.org/articles/fargana
103. Yarkand
)104. Komul (Hami
106. man-nun-poo
107. Urumqi
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در قرن نوزدهم میالدی ،نخستین مسافران و ناظران غربی به اتفاق آرا گزارش دادند که بیشتر کانالهای آب
زیرزمینی در تُـرفان ،از ساختوسازهای متأخر هستند .پس از استقرار حاکمیت چینی در سرتاسر سِنجـان در
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بهسمت شرق ،در فَرغـانه (رک مدخل«فَرغانه» ،ایرانیكا )010و خوکَند (خوقَند ،قوقُن)  011در فَـرارودِ سُفلی که
کانالهای آب زیرزمینی نامهای فارسی دارند ( ،)Goblot, 1979: 174-75اگرچه نفوذ فرهنگی ایران فراتر از تردید
است معرفی فنّ کاریز را نمیتوان تاریخگذاری کرد .انتشار کانالهای آب زیرزمینی در منطقه فرهنگی چین و
خاور دور ،همچنان مسألهای اساسی میماند که هنوز کامالً حل نشدهاست (رک تحقیقات چینی در PICKI؛ قس
 .)Maillard, 9-12; Goblot, 175-79; Planhol, 1992: 133-34کانالها به تعداد قابل توجهی در کاشغَر ،یارکَند
(یَرقند) 011و خُتَن؛ واحههایی در جنوب کویر تَكلهمَكان ،وجود دارند .در کاشغَر ،تاریخ کاریز حداقل به قرن
 01قبل از میالد بازمیگردد ( .)Huang, 18همچنین فراتـر از آن ،کانالها بهویژه در تُـرفان و  111کیـلومتر
بهسمت شرق در واحۀ قومول (هامی) 011یافت میشوند .فنّ کاریز تا کره و ژاپن نیز نفوذ کردهاست .در
بخشهای میه و گیفو 011در مرکز ژاپن ،کانالهای آب زیرزمینی در منطقهای یافت میشوند که از آبهای
جاری نمیتوان برای آبیاری مزارع برنج استفاده کرد .در مورد گیفو ،جای شكی در ورود این فن از کره نیست
( .)Okazakiاصطالح ژاپنی مامبو از زبان کرهایِ ماننونپو 019گرفته شده (همان )199 ،و ساخت کانال مربوط به
آغاز قرن 09میالدی است .درحالیکه بهنظر نمیرسد مسأله کاریز کرهای بهطور کامل مورد بررسی قرار
گرفتهباشد ،مشخص است که بخش جداشده ژاپنی منشأ چینی دارد .توضیح انتشار فنّ کاریز در چین بسیار
دشوارتر است و بحثهای اخیر کنفرانس کاریز ( )PICKIکه در سال  0661در اورومچی برگزار شد ،پیچیده
شدهاست.
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 ،0571حاکمان جدید چین بهشدت از گسترش کشاورزی حمایت کردند .بنابراین ساخت کانال باید در حدود
 0571به اوج خود رسیدهباشد .در اواخر قرن نوزدهم ،تمام روایات جمعآوری شده از مسافران اروپایی گزارش
میدهند که این فن در اواخر قرن  ،07توسط مردانی اهل ایران و قفقاز جنوبی معرفی شدهاست
( .)Huntington, 310بیشتر این مردان دارای اسامی اسالمی -اگر نه لزوماً ایرانی -بودند ( .)Planhol, 1992: 133اما
این کانالها در محل بهعنوان کاریز شناخته میشوند.
محققان چینی (هوانگ ،لیو و سونائو )017که با مراجع اداری چینی کار میکنند ،به همین نتیجه رسیدهاند،
گرچه نظریۀ منشأ متأخر ایرانیِ کاریز همیشه صریحاً تأیید نشدهاست .طی سلسلههای تانگ115-807( 011م)
و مینگ0811-0687( 001م) ،منابع چینی فقط از کانالهای آبیاری روباز مربوط به تُرفان یاد میکنند
( .)Huangدرحالیکه برخی احتماالت وجود دارد که کانالهای زیرزمینی تُرفان به حدود سال  0571بازگردد
( ،)Liu, 60ساخت آنها بهیقین تازه در  0717یا  0715آغاز شد ( .)Huangکانالهای زیرزمینی قومول قطعاً در
سال  0118ساخته شدند.

No. 3 Autumn 2020
Vol. II

دوره دوم ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ﭘﺎﯾﯿﺰ 1399

این بحث با روایتی از سیما چیان( 000حدود 18-017پم) ،در تاریخ حماسه خود شی جی ،002مربوط به سال
021پم در زمان سلطنت وو تی078 -75( 006پم) امپراتور سلسلۀ هان ،001باز هم پیچیدهتر شدهاست
( .)Goblot, 178; cf. Pelliot, 1920; Needham, 333-35این کتاب توضیح میدهد چگونه کانالهای زیرزمینی
چین ،به کمک یک سری میلهچاه ،برای آبیاری دشت گوانژُنگ (شانکسی ،شانشی) ،007بهکار گرفته شده و
بدین ترتیب ،فنّ کاریز را به ذهن متبادر میکند .مورخ چینی ،وانگ گوئُوای )Pelliot, 1929: 123-24( 008این
گزارش را تفسیر کرد تا ثابت کند که روش کاریز از زمان سلسله هان (218پم221-م) در چین ،بهدرستی
اجرا شدهبود و با فتح چینیها ،در غرب گسترش یافت ( .)Liu, 55-57اگرچه تأثیر مستقیم ایرانیان بر گوانژُنگ
در دوره هان بسیار بعید بهنظر میرسد ،امـا فنّ کاریز مطمئناً خیلی زودتر در جهان ایـرانی مورد استفاده قرار
گرفتهبود .بهعالوه ،چندین دانشمند چینی (مانند لیو) قاطعانه از پذیرش اینکه کانال گوانژُنگ که بهنظر ،آب را
از یک رودخانه برداشته و از سفره آب نگرفته ،کاریز واقعی بوده ،امتناع ورزیدهاند .با این وجود ،برخی دیگر
ادعا کردهاند که واژگان خاص چینی در رابطه با کانالهای آب زیرزمینی وجود دارد ( )Fan, 45و اصطالح
007
چینیِ کارجینگ«( 005چاه»« ،چاه بد»؛  )Cai & Jing, 30-31برگرفته از کاریز نیست و از اوایل سلسلۀ چین
(215 -220پم) شناختهشده بودهاست .از طرفی ،تاریخهای بسیار متقدمتری حداقل برای برخی از کانالهای
موجود در تُرفان اگر نه برای کل شبکه ،پیشنهاد شده که در سلسلۀ مینگ ( )0811-0687قرار میگیرند:
 0751برای وجود یک «یار کارِز» )Fan, 45( 001یا  0716 ،0777و  .)Ha, 88( 0822از طرف دیگر ،یک سری
میلهچاهها در نقاشیها و حکاکیهای سنگی که در سایتهای مختلف باستانشناسی در ترکستان چین یافته
شده ،بهعنوان برنامههایی برای شبکههای کانال زیرزمینی تفسیر شدهاست که قدمت آن به 2611پم ( ;Liang
 )Wang, 95-96یا حتی 1111-8111پم ( )Alimدر اواسط دوره نوسنگی (!!) برمیگردد.
_________________________________________________________________
110. Ming
113. Wu Ti
116. Wang Guowai
119. Yiar karez
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اکثر محققان چینی («محافظت از آب سِنجان» )021این فرضیه را پذیرفتند که کانالهای آب زیرزمینی یا از مرکز
چین یا از تپههای بادرُفتیِ حوضۀ رودخانۀ زرد سرچشمه گرفتهاست .آنها اجرای بعدی این فن در غرب را
بهدنبال گسترش چین یا بهعنوان یک اختراع محلی مستقل در ترکستان چین توضیح دادند .هرچند دانش
فعلی اجازه نمیدهد این فرضیه توسعه مستقلی در چین را بهکلی رد کند ،با این وجود ،شناسایی شبکههای
کانال آب زیرزمینی در شکلهای سنگی بسیار بسیار قانعکننده است .مگر در مواردی که کشفهای جدید
باستانشناختی وجود داشتهباشد ،بهنظر میرسد مبدأ ایرانی [برای کاریز] معتبرترین فرضیه باشد .قوانین کلی
انتشار بحث عمده دیگری علیه خاستگاهی مستقل در خاور دور برای فنّ کاریز ارائه میدهند .فقط سایتهای
پراکنده و جداافتادهای در منطقه چین شناخته شدهاند که دورترین نقطه از انتشار این فن را نشان میدهند.
توزیع آنها حاکی از آن است که فنّ ایرانی بدون تمرکز گسترده ،در تمدن دیگری حل شدهاست ،بدون اینکه
بهطور گسترده پذیرفته شود .بهعالوه ،بخش داخلی نیمهبایر چین فوقالعاده برای استفاده از فنّ کاریز مطلوب
بود .بنابراین ،اگر این روش آبیاری یک کشف اصیل چینی باشد ،انتظار وجود شواهد باستانشناختی و تحول
پویای بیشتری محتمل بهنظر میرسد ( .)Planhol, 1992: 134در حقیقت ،منشأ ایرانیِ فنّ کاریز اخیراً در یک
کنفرانس بینالمللی درباره مدیریت آب که در سال  2116در اورومچی برگزار شد ،تأیید قوی گرفتهاست
( ،)WESDASZزیرا اریک ترومبِر 020در سخنرانی خود ثابت کرد کانال گوانژُنگ هیچیک از خصوصیات یک
کاریز را ندارد .ترومبر تحلیل فنّیِ خود را با شواهد مکتوبی از دستنوشتههای منتشرنشده مربوط دورۀ تانگ و
اسنادی که نشان میداد بین سدههای هفتم و دهم میالدی ،آبرسانی در سِنجان به کانالهای روباز محدود
میشده ،استوار ساخت.

No. 3 Autumn 2020
Vol. II

120. Xinjiang Water Conservancy; Zhang; Liang; Ha; Wang; Chu
121. Éric Trombert
122. Ahnet
123. DECCAN, Iranica- Vol. VII, Fasc. 2, pp. 181-189
124. AHMADNAGAR, Iranica- Vol. I, Fasc. 6, p. 665
125. Maharashtra
126. topographical
127. hydrological

دوره دوم ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ﭘﺎﯾﯿﺰ 1399

 )5-4محدودیت های فیزیکی انتشار کاریز :انتشار کلی جغرافیایی کاریز از مرکز اصلی ایرانیاش ،همچنان یک
مشکل کلی تحقیق در این باره است ،همانطور که برای مصارف کشاورزی کاربرد دارد .در مناطق خشک
جهان قدیم ،انتشار کاریز بسیار نامتقارن بود .کانالهای آب زیرزمینی در جنوب صحرا ناشناخته بودند؛ آن
سوی اَهنِت ،022رشتهکوه هوقار و فِزّان ،بهکار نمیرفتند .این کانالها قبالً در دهه  ،0441عقبنشینی زیادی
نسبت به دورترین پیشروی تاریخی خود کردهبودند ()Despois, 55-61؛ اما پیشروی گستردهای بهسمت شمال،
در مناطق نیمهگرمسیری مدیترانهای اسپانیا داشتند ( .)Humbertهمین تمایز را میتوان در آسیا مشاهدهکرد.
در شبهقاره هند ،فقط جاهای پراکندۀ کامالً جداافتاده ،آن سوی مرز رود سند در دکَن (رک مدخل«دکن»،
025
یافت میشوند ( Balland,
ایرانیکا ،)023حوالی احمدنَگَر (رک مدخل«احمدنگر» ،ایرانیکا )024در ایالت مَهاراشترا
 ،)1992a: 3گرچه شرایط جاشناختی 026و آبشناختی 021در مناطق بیشماری در امتداد دشت گنگ برای
استفاده از فنّ کاریز بسیار مطلوب بودهاست .حفره قابل توجه دیگری در ارتفاعات قاره آسیا مشاهده میشود.
درحالیکه از فنّ کاریز در کشورهای قفقاز جنوبی و فرارود سفلی که مناطقی با بارانهای زمستانی هستند،
استفاده میشد ،در منـاطقی از ارتفـاعات قاره آسیـا با بارانهـای تابستانی که کانالهـای آبرسانی مطمئناً
میتوانست به شکوفایی کشاورزی کمک کند ،استفاده نمیشد .این دادهها در کنـارِ هم نشان میدهند ارتبـاط
_________________________________________________________________
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بین فصول بارانی و فصول رويش ،عاملی تعیینکننده در استفاده از کانالهای آب زيرزمینی است .مزيت عمدۀ
فنّ کاريز ،جريان نسبتاً ثابت آب در هر فصل است .چنین استقالل از تغییرات بارندگی و جريان رودخانه که
آبیاری را با استفـاده از آبهای سطحی محـدود میکند (رک :بخش  ،)1-3سرمايـهای حائـز اهمیت در تمـام
منـاطق نیمهگرمسیری با بارانهای زمستانی محسوب میگردد که فصل خشک همزمان با فصل رويش است.
اما جريان مداوم در مناطق گرمسیری و ارتفاعات قاره آسیا با بارانهای تابستانی بسیار سودمند است ،حتی
اگر مناطقی دارای فصل خشک مشخصی باشند ،زيرا فصل رويش آنها همزمان با فصل باران است .در مجموع،
توزيع جهانی کانالهای آب زيرزمینی منعکسکننده محدوديتهای بسیار ابتدايی طبیعی ( Planhol, 1992:
 )142و همچنین نفوذ سیاسی شاهنشاهیهای هخامنشی و ساسانی و تأثیر فناوری تمدن اسالمی در سدههای
نخستینِ پس از قرن  7میالدی است.
 )5کاريز در اواخر قرن بیستم و دورنمای آن
در سال  ،1991تخمین زده شد که فنّ کاريز حدود 1/5میلیون هکتار از کل سطح آبیاری سیاره زمین را
تأمین میکند که فقط بخش جزئیِ تقريباً 1/6درصدی از آن را تشکیل میدهد ( .)Balland, 1992a: 1اين فن تا
حد زيادی پديدهای مختص به سرزمینهای ايرانی که نقشش همچنان اهمیت اساسی دارد ،باقی ماندهاست.
در خود ايران ،کانالهای آب زيرزمینی همه جا منتشر شدهاند؛ با طول کلیِ حدود 01هزار کیلومتر شبکۀ
کانـال که از اين میـان 10411 ،کانال اندازهگیری شدهاست .در دهههای  1971و  ،1901خروجی آنها
رویهمرفته  939متر مکعب بر ثانیه تخمین زده شد ( Balland, 1992b: 109,دنبال کنید.)Ehlers; Behnyā, 1988 :
بهعالوه ،کاربردهای فنّ کاريز در مصارف غیرکشاورزی در ايران که اغلب تا به امروز نیز حفظ شده ،بیشترين
اهمیت را داشتهاست .بهعنوان مثال ،کارآيی آسیابها (پاپلی يزدی )1999 ،و آبرسانی به شهرها برای مصارف
آشامیدنی و خانگی -آب تهران تا دهه  ،1991هنوز انحصاراً از کاريز تأمین میشد.
برای افغانستان ،اطالعات آماریِ بهدستآمده از نظرسنجی بزرگ کشاورزی سال  1967نهچندان قابل اعتماد و
حتی گاهی اوقات ،اغراقآمیز بود .در سال  ،1991تخمین تقريبی و کمابیش قابل قبول جريان خروجیِ حدود
 6111کاريز با طول کلی شبکه حدود  19111کیلومتر ،کالً حدود  111متر مکعب بر ثانیه بود ( Balland,
 .)1992b: 109چنین خروجی میتواند حدود 161هزار هکتار را آبیاری کند که معادل حدود  7درصد از
زمینهای آبیاریشدۀ افغانستان است.
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تنها کشور خارج از سرزمینهای مرکزی ايرانی با کشاورزیِ نیازمند کانالهای آب زيرزمینی ،عمان است که
بسیار نزديک به ايران قرار گرفته و مدتها تحت نفوذ سیاسی آن بود .در دهه  ،1971تعداد کاريزهای عمان
حدود  11111تخمین زده شد که از اين تعداد 4111 ،کانال اصلی با جريان خروجی مداوم بودند ( Costa and
 .)Wilkinson, 55; Weisgerber, 69میزان کلی خروجی آنها در حدود  45متر مکعب بر ثانیه ارزيابی شد
(.)Dutton, 217-19
گرچه دادهها بهندرت گرد هم میآيند و آمارهای حاصل از آن کمدقت هستند ،هنوز هم میتوان نتیجه گرفت
که در مناطق جغرافیايی ديگر ،بازده حاصل از فنّ کانال زيرزمینی بهمراتب کمتر است؛  3/6متر مکعب بر
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ثانیه در صحرای مرکزی و غربی ( 5/950 )Bisson, 1992: 10متر مکعب بر ثانیه برای الحوز مراکش
 )1977و  21/5متر مکعب بر ثانیه برای تُرفان و قومول که در سال 2009م 2122 ،کانال  12/819هکتار را
آبیاری میکرد ( .)Liu, 67در این مناطق ،کانالها میتوانند حاشیهای در نظر گرفته شوند ،اگرچه اهمیت محلی
آنها برای واحههای خاص ،بسیار مهم است.
( Pascon,

میزان خروجی قابل استفاده از کاریز در سراسر جهان در سال 2009م ،نمیبایست بیش از  059متر مکعب بر
ثانیه بودهباشد و احتماالً بسیار نزدیکتر به  099متر مکعب بر ثانیه بودهاست؛ با توزیع 19درصد در ایران،
15درصد در افغانستان و حدود 29درصد در عمان .تکامل این فن و استفاده مداوم از آن در کشاورزی فقط
برای این سه کشور ،مسأله کالن اقتصادی است که از اهمیت اول در آینده نزدیک برخوردار خواهد شد زیرا در
کل ،اتکا به فنّ کاریز در کشاورزی رو به کاهش است.
کاهش سریع و کامالً گسترده کاریز در نیمه دوم قرن بیستم ،کموبیش همه مناطق جغرافیایی مربوطه را از
صحرا تا چین ،تحت تأثیر قرار دادهاست .هرچند تعیین دقیق این کاهش ،غیرممکن؛ اما ارزیابی تقریبی،
امکانپذیر است .در اواخر دهه  ،2099میزان خروجی تجمیعی کلیه کاریزها در سراسر جهان  899-999متر
مکعب بر ثانیه تخمین زده شد ( .)Goblot, 1979: 193حتی اگر این رقم احتماالً اغراقآمیز بودهباشد ،مقایسه آن
با رقم بسیار مطمئنترِ  2009که در باال ذکر شد ،بسیار آموزنده است .بهعالوه ،برخی از دادههای موجود برای
کشورهای خاص قانعکنندهتر هستند .در ایران ،کل جریان از  590متر مکعب بر ثانیه در سال  2050به 110
متر مکعب بر ثانیه در سال  2099رسیدهاست ( .)Bonine, 1989: 120در چین ،در تُرفان و قومول ،میزان
خروجی در سال 2012م ،برابر با  10/1متر مکعب بر ثانیه اندازهگیری شد ( )Liu, 67و در سه دهۀ بعدی،
تقریباً یکسوم کاهش یافت .این آمار میتواند قابل قبول و کاربرد کلی تلقی شود زیرا همه مشاهدات محلی
مؤید آن هستند و نشانههای کاهش در همه جا مشهود است .اخیراً بسیاری از کاریزها کامالً متروک شدهاند یا
دیگر مرمت نمیشوند ،حتی با اینکه علیرغم کاهش جریان ،هنوز هم بازدهی دارند؛ بدین ترتیب ،مرگ
قریبالوقوعشان مسلّم است .برخی دیگر ،از لحاظ کاربری،کامالً اصالح شدهاند و دیگر برای انتقال آب برای
آبیاری مناطق کشاورزی استفاده نمیشوند .کاریزها به یک سری چاه تنزل یافتهاند که مورد استفاده مردم
محلی قرار میگیرند (.)Dupaigne, 1977
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دالیل این کاهش پیچیده است اما دلیل اصلی آن تا حد زیادی ،شکلگیری یک فنّ رقیب ،عبارت از چاههایی
با پمپهای موتوری است ( ;Goblot, 1979: 194-95; Beaumont, 1989: 28-30; Ehlers and Saidi; Haimiti
 .)Mantiminحفر این چاهها ،بسیار کمهزینهتر از ساخت کاریز جدید است .بهعنوان مثال ،در سال 2091م ،در
حوضه اسدآباد (رک مدخل«اسدآباد» ،ایرانیکا )210در قلب زاگرس در استان همدان (رک مدخل«همدان» ،ایرانیکا،)229
هزینه خاکبرداری از یک کاریز بهطول  1کیلومتر با یک مادرچاه به عمق  21متر و  59دهانه199 ،هزار تومان
تخمین زده شده که باید هزینه نگهداری ساالنۀ چندینهزارتومانی به آن اضافه شود .در مقابل ،چاهی با یک
پمپ موتوری که بـرای کشت مساحتی برابر ،کافی بود ،میتـوانست با 295هزار تومـان فراهم آیـد ،امـا هزینه
نگهـداری ساالنۀ برق ،الیـروبی و غیره آن حدود 19هزار تومـان بود ( .)Ehlers and Saidi, 105بهعالوه ،چاههای
موتور پمپ برای استفـاده ،بهمراتب سازگارتر از کاریـزها هستند .از آنجا که پمپها فقط در طول فصل کاشت
_________________________________________________________________
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کار میکنند ،اتالف آب در زمستان را که از نظر اقتصادی ضعف اساسی سیستم کاريز است ،بهطور کامل از
بین میبرند .سرانجام اينکه اين فنّ بسیار سادهتر ،تقريباً خطرات و حوادثِ غالباً اجتنابناپذير در خاکبرداری و
نگهداری از کانالهای آب زيرزمینی را از بین میبرد .در اين شرايط ،نبايد جای تعجب باشد که ساخت
کاريزهای جديد در ايران عمالً در دهه  0591متوقف شد .جديدترين پروژههای کانال زيرزمینی ،در چین و در
دهه  0591گزارش شده که جمهوری خلق هنوز کشوری بسیار فقیر بود (.)Kobori, 1989: 35
جدا از نقش چاههای موتور پمپ بهعنوان رقیب ،تکثیر آنها آثار فاجعهآمیزی بر شیوۀ صرفهجويانه کاريز در
مصرف آب داشت ،زيرا اين چاهها منجر به پايین آمدن شديد سطح سفرههای آب میشوند .از آنجا که تقريباً
همیشه چاههای موتور پمپ در نزديک محل کاريز حفر میشوند ،هر دو آب را از يک منبع زيرزمینی برداشت
میکنند که به نوبه خود معموالً زياد مورد استفاده قرار میگیرند ( .)Bonine, 1982: 148, 158اما تعداد
کاريزهای فعال نسبتاً سريعتر از میانگین خروجی آنها کاهش میيابد ،اگرچه رقابت چاههای موتور پمپ و
پايین آمدن سطح سفرههای آب ،دو عامل اصلی در افول فنّ کاريز است .در ايران ،تعداد کانالهای آب
زيرزمینی بین سالهای  0591و  ،0511از حدود  00111به حدود  09111کاهش يافتهاست (.)Bonine, 1989
درحالیکه اين ارقام حاکی از کاهش اندکی بیش از  01درصد در تعداد کاريزهاست اما تعداد کل آنها طی
مدت مشابه ،بیش از  11درصد کاهش يافتهاست .بهعبارت ديگر ،کاريز همچنان يک ويژگی برجسته از
چشمانداز کشاورزی است ،حتی اگر نقش آن اهمیت زيادی از دست دادهباشد.
عوامل ديگری نیز ،هرچند بهنظر نسبتاً جزئی ،ممکن است در افول سیستم کاريز نقش داشتهباشند .تعداد
مُقنّیان آموزشديده (برای مُقنّی ،رک :بخش  )9-0رو به کاهش است ،از اين بابت که اين شغل کماجرت و بسیار
دشوار است و با افزايش سطح زندگی ،ناتوان از کفاف هزينههاست .بنابراين نگهداری سیستم کاريز روز به روز
کمتر شده و اين منجر به ويران شدن و متروک شدن تدريجی کانال میشود .در ايران ،در جريان اصالحات
ارضیِ دهه  ،0511سلب مالکیت از بزرگ مالکان ممکن است هر زمان که روستايیان نتوانستهاند مستقالً از
کانالها نگهداری کنند ،موجب نابودی چند کاريز شدهباشد .با اين حال بهنظر میرسد اين شرايط نسبتاً نادر و
بیشتر اوقات سیستم اجتماعی به اندازه کافی انعطافپذير و در نتیجه ،جوامع روستـايی قادر به نگهداری
کانالهای خود بودهاند (.)Kielstra

No. 3 Autumn 2020
Vol. II

دوره دوم ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ﭘﺎﯾﯿﺰ 1399

با وجود افول غیرقابل انکار سیستم کاريز ،اين فن بهخودیخود محکوم نیست و کانالهای آب زيرزمینی نبايد
يادگار گذشته تلقی شوند ( .)Balland, 1992a: 3-4کاريز فنّی «نرم» است و نسبت به سفرههای آب زيرزمینی
که از آن تأمین میشود ،بسیار محترمانهتر از فنّ «سختِ» چاههای موتور پمپ رفتار میکند که در آنها،
صدمه به محیط زيست قابل توجه است .عالوه بر اين ،کانالهای آب زيرزمینی سرمايه زيرساختی عظیمی را
تشکیل میدهند ،که طی چندين نسل ساخته شده و بنابراين کنار گذاشتن آن غیرممکن است .در دو دهه
پايانی قرن بیستم ،هنگامیکه اولین جذابیتهای تازگی چاههای موتور پمپ را پشت سر گذاشتیم ،دريافتیم
که بـايد از ظرفیت کامل شبکۀ موجود کاريز استفاده شود ،زيرا ساخت کانالهای جديد کموبیش متوقف
شدهبود .تقريباً در همه جا ،دولتها مشغول ترويج اليروبی و همچنین گاهی اوقات گسترش کانالها ،تعمیر يا
تقويت دهانه آنها و حتی همانطور که در عمان مشاهده شده ( ،)Owen, 114بهکارگیری دوبارۀ شبکههايی
بودند که ديگر مورد استفاده قرار نمیگرفتند .اين تغییر نگرش بهويژه در افغانستان که برنامههای بازسازی
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پس از سالها جنگ و دههها عدم ابراز عالقه ،مورد توجه قرار گرفته و مرمت كاريزها را به اولويت اصلی
تبديل كردهاست.
نوآوریها و پیشرفتهای گاه به گاه ،گواهی میدهد كه اين فنّ هزارساله را میتوان با قرن بیستويکم تطبیق
داد .تركیب كانالهای آب زيرزمینی با چاههای موتور پمپ كامالً قابل تصور است .برای كاهش هزينه حفر،
میتوان از موتور باالبر استفاده كرد يا يک چاه جديد در نزديکی كاريز ،میتواند از پمپ موتوری استفاده كند
تا فوراً از جريان خروجی كانال زيرزمینی بهرهمند شود .از هر دو گزينه میتوان برای افزايش ارزش شبکه
استفاده كرد ،زيرا امکان آبیاری مناطق جديد بسیار دور از خروجی كانال در ارتفاعات را فراهم میكنند
( .)Bisson, 1989: 190; 1992: 18-21اگر از مواد مقاوم و منسجمتر مانند كنگلومرا (جوش سنگ) ،بلوک سیمانی
و يا حتی چارچوبهای آهنی برای ديوارهای كانال استفاده شود ،میتوان ايمنی كارگران را به میزان قابل
توجهی بهبود داد .اگر كفها با سیمان پوشانده شوند ،عمالً تمام نفوذ را میتوان متوقف كرد ،درحالیكه بازده
به میزان قابل توجهی ،افزايش میيابد ( .)Wesselsعالوه بر اين ،شهرنشینی امکان شگفتآوری برای نوسازی
دارد .تهران آب خود را از مناطق كوهستانی دريافت میكند كه برخی از آنها كامالً دورند و از دهه  0691به
بعد ،نفوذ فاضالب تهران بهمیزان قابل توجهی افزايش يافتهاست .بهدلیل جانگاری كوهپايه در جنوب شهر،
افزايش نفوذ فاضالب باعث باال رفتن بسیار قابل توجه سطح سفره آب شدهاست كه به نوبه خود ،جريان
خروجی كاريز را در كل منطقه تا دشت ورامین بهشدت تقويت میكند (.)Beaumont, 1989: 30
در مجموع ،كاريزها هر زمان كه شرايط فیزيکی و اجتماعی مطلوب باشد ،تمام ارزش خود را حفظ میكنند.
قدرت ساختار اجتماعی جامعه تعیین میكند كه آيا نگهداری و توزيع آب كاريز بهصورت مطلوبی اداره
میشود و بدينترتیب ،ضروری است مردم محل مصمم باشند از سیستمهای كاريز خود محافظت كنند
( .)Wessels, 259-60در دنیايی كه بهزودی مشکل منـابع آب در همۀ مناطق خشک و نیمهخشک ،پديدهای
نگرانكننده خواهد شد ،كاريز به مشاركتی ارزنده در چارهسازی اين مشکل ادامه خواهد داد.
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