کاریز یا قنات
دس دّساى تاستاى قٌات ُا تشای آتیاسی صهیي ّ ُوچٌیي سکًْتگاٍ ُای تطشی دس هٌاطق گشم ّ
خطک داسای اُویت تسضایی تْدٍ اًذ ّ تاثیش صیادی دس ساصهاًذُی اجتواػی ّ اقتصادی
سّستاُا ّ تولک صهیي داضتَ اًذ.
کاسیض یک هجشای تًْلی ضکل صیشصهیٌی است کَ چٌذ چاٍ ػوْدی آى هجشا یا تًْل صیش صهیٌی سا دس
فْاصل هطخص تا سطخ صهیي هشتثط هیساصد .سیستن استخشاج دس کاسیض طْسی است کَ آب
تذّى کوک ّ صشف ُضیٌَ فقط تا استفادٍ اص ًیشّی ثقل اص صهیي خاسج هیگشدد .تا ایي اختشاع
هیتْاى هقذاس قاتل تْجِی اص آب ُای صیشصهیٌی سا جوغ آّسی کشدٍ ّ پس اص اًتقال آى تَ هٌاطق
دّس دست ،تَ سطخ صهیي سساًذ ،تذّى آًکَ آب صیادی اص طشیق ًطت ّ ًفْر تَ دسّى صهیي یا
تثخیش اص دست تشّد.
قٌات یا کاسیض (کِشیض) کَ تْسط هقٌیاى ایشاًی دس دّسٍ پیص اص ُخاهٌطیاى اختشاع ضذٍ (Ward
) ،English, 1968یک سیستن آتشساًی است ّ یکی اص ساٍ ُای اصلی تاهیي آب ضشب هٌاطق
هسکًْی ّ آب هْسد ًیاص تشای کطاّسصی ّ داهذاسی دس ًْادی خطک است.
قذیوی تشیي اثش تَ جا هاًذٍ استفادٍ اص قٌات کتیثَ ای تَ خط هیخی است کَ هشتْط تَ دّسٍ
ساسگْى دّم (اهپشاتْس آضْس ّ تٌیاًگزاس سلسلَ ساسگْى دس دذّد  277تا  207پیص اص هیالد) هی-
تاضذ کَ دس آى تَ یک سیستن آتشساًی دس اطشاف دسیاچَ اسّهیَ اضاسٍ ضذٍ است .تْضیذات
هْجْد دس ایي کتیثَ ضشح سیستن آتشساًی قٌات است )ّ .(Lassøe 1951ی سّش ساخت قٌات
سا تا خْد تَ آضْس تشد ّ پسش اّ سٌاخشیة ( 207تا  186پیص اص هیالد) تا استفادٍ اص ایي سّش،
قٌات ُایی دس ًیٌْا ّ استیل ایجاد ًوْد .پس اص ایي دّساى ،هادُا ًیض کَ تا سّش ساخت قٌات

آضٌایی داضتٌذ 200 ،سال پیص اص هیالد دس ضِشُایی هاًٌذ اکثاتاى (ُوذاى اهشّصی) تا تَ
کاسگیشی کاسیضُا اص هٌاتغ آب صیشصهیٌی استفادٍ هی کشدًذ (.)Goblot, 1963, Braun 1974
تا هِاجشت اقْام ایشاًی تَ سشصهیي ُای دیگش ،استفادٍ اص في آّسی قٌات گستشش یافتَ ّ ًْػی
توذى اًساًی دس هٌاطق خطک تش پایَ تاهیي آب اص طشیق کاسیض دس پٌَِ ّسیؼی اص جِاى ،اص
آسیای دّس تا آهشیکای جٌْتی تَ ّجْد آّسدٍ است .پذیذٍ قٌات کَ اهشّصٍ ضِشت جِاًی پیذا
کشدٍ ،دس دذّد  83کطْس دیگش ًیض هْسد استفادٍ قشاس گشفتَاست.
اجزای قنات
قٌات اص اجضای هختلفی تطکیل ضذٍ است کَ تشخی اص هِوتشیي اجضای آى ػثاستٌذ اص:
· چاٍ گواًَ :چاٍ ُای آصهایطی کَ دس اتتذای کاس تشای تؼییي هذل هادس چاٍ دفش هی ضًْذ.
· هادس چاٍ :اّلیي چاٍ اص صًجیشٍ چاٍ ُای قٌات کَ تَ سفشٍ آب صیشصهیٌی تشخْسد هی کٌذ.
· هیلَ :سایش چاٍ ُا دس دذ فاصل هادس چاٍ ّ هظِش قٌات ،کَ تشای اًتقال هْاد دفش ضذٍ ،تأهیي
ُْا ّ کٌتشل هسیش قٌات دفاسی هی ضًْذ.
· کْسٍ :تًْل افقی اًتقال آب کَ اًتِای هیلَ ُا سا تَ ُن هتصل هی کٌذ ّ دفاسی آى اص سوت
هظِش تَ سوت هادسچاٍ اًجام هی ضْد.
·

هظِش :هذلی دس پاییي تشیي ًقطَ ضیة صهیي کَ کْسٍ تَ اتوام سسیذٍ ّ آب تش سّی سطخ
صهیي جاسی هی ضْد.

· ُشًج :کاًال سّتاصی کَ آب سا اص هظِش تا هذل تقسین ّ استفادٍ ُذایت هی کٌذ.

اجزای اصلی یک قنات
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