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  چكيده 
 رويياستحصال شده با ن ينيرزميهاي زهستند كه توسط آنها آب انيرانياختراع ا يهاي آبها سازهقنات اي زهايكار

نتي و كشاورزي و ساي متعلق به عصر هرچند قنات پديده. گردديم منتقل ريو دور از تبخ نيرزميثقل و از ز
ل مربوط به قنات، ، در نتيجه بحث و بررسي مسائاي زنده است و هنوز نمرده استماقبل صنعتي است اما پديده

شده  جاديا زهاييساختمان كار. بحث آب است كه در هر مملكت و در هر عصر و سنتي بحث اول و اساسي است
ها و طرح ياست تا بتوان با اجرا نيبر ا يمقاله سع نياند كه در اداده عتيوض ريياز حالت دائر به بائر تغ رانيدر ا

 مطالعات و. باز كرد يآنها در بستر مدرن امروز يبرا ييو جا ديمجدد بخش اتيح زهاي، به كاريخاص يهادهيا
قنات  يرسانآب يحفر و نحوه سميدر رابطه با مكان شتريب دهيكه تا كنون در خصوص قنات به ثبت رس يقاتيتحق

 يصنعت گردشگر دگاهيپرداختن به موضوع قنات از د. است دهيمعمارانه را كمتر به خود د يبوده و تا كنون نگاه
 نيدر ا يبوم آوريمبهم روند فن هايعالوه بر آشكار نمودن گوشه ز،ين نهيزم نيآن در ا شتريو نمود هرچه ب

  . ديبه حساب آ رانيدر ا يو اقتصاد يفرهنگ ،يعلمه توسع شبرديپ يبرا يتواند بهانه ايخود م ن،يسرزم
  .يقنات، گردشگر يمعمار ،يبوم يآورفن ،احياء قنات، كاريز: يديكلگان واژ
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Abstract 

 Qants are water structures of Iranian invention. Groundwater extraction is transferred by qanat, 

with the force of gravity and from underground and away from the evaporation. Although, the 

qanat and subterranean phenomenon is related to agriculture and traditional, pre-industrial, but 

the phenomenon is alive and not dead yet, as a result of discussion and issues of the qanat, the 

water is the first and fundamental discussion in every country and in every age. Structure of 

qanats created in Iran was changed from the used state to unused state; this paper aims to make 

projects and ideas specific to the canal renewed room for them in the context of modern opened. 

Addressing the issue of the aqueduct from the perspective of the tourism industry and has more 

in this field, in addition to revealing the corner of the opaque process technology native to this 

land, it can be an excuse to advance the development of scientific, cultural and economic fields 

in Iran to account comes. 

Key Words: Qanat, Rehabilitation of Qanat, Native Technology, Qanat Architecture, Tourism. 
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  مقدمه -1
 اهميت نه تنها گوبلو، .است داده انجام ايران در قنات هزمين در تحقيقاتي آب، مسائل كارشناس"گوبلو هانري"

 حفر چگونگي چشمگيري، نحو به بلكه ،داردمي بيان آن گسترش در را اسالمي تمدن و ايرانيان نقش و قنات
 بيان چنينوي  .دهدمي نشان است معاصر و قديم جهان در مهندسي كارهاي ترينبرجسته از يكي كه را قنات

كه بر ساحل درياها براي كساني ).52 :1367بهنيا،(. .دارد قدمت قرن هاده و است ايرانيان اختراع قنات: كندمي
متر و اند كه بارش ساليانه آن به هزار ميلياند و در مناطقي متولد و رشد يافتهنشسته هاها و رودخانهو شط
هايي كه با آببينند، درك مبحث قنات و نخها و مراتع سرسبز ميرسد و خود را محصور در جنگلمي بيشتر

ها سال وقت از دل زمين بيرون كشيده شده است بسيار مشكل است همت و تالش و مخارج فراوان و صرف ده
 .)7:1382پاپلي يزدي و همكاران،(

توان گفت ياست، م يدر اكثر مناطق آن كمتر از بارش جهان يبارندگ نيانگيكه م رانيا يمياقل طيبا توجه به شرا
محسوب  نيسرزم نيمردمان ا يچالش برا نيو بزرگ تر انيرانيا يدغدغه ها نيتراز مهم يكيبه عنوان  آب كه
 آب مهندسي دانش بر احاطه و آنها نگري ژرف نشانگر پيشينيان آبي هايسازه). 17-11، 1386حائري، ( شديم

دشت و  استراتژيكي در ايران، به شكلمنطقه مركزي شهرهاي  ديگريزد نيز مانند  ).20: 1385جواهري،(است 
با اين اختراع كه در نوع خود در . تأمين شوداز طريق مجاري قنات تا آب آن  شتهكوه قرار دا  دامنه در ارتباط با

آوري و به سطح زمين  هاي زيرزميني را جمع ز آبتوان مقدار قابل توجهي ا است، مي نظير بوده جهان تاكنون بي
هاي طبيعي، آب آن در تمام طول سال بدون هيچ ابزار كمكي از درون زمين به سطح  رساند، كه همانند چشمه

هنوز هم  عمر طوالني قناتبا وجود  .هاي ميوه را به همراه آورد گردد تا زراعت و سرسبزي و باغ زمين جاري مي
از آب در برخي از روستاها و مناطق مسكوني و كشاورزي و دامداري كشور معمول و متداول اين روش استفاده 
  .)16:1386،خليلي( صلي كشت و زرع در نواحي خشك استاست و حتي ركن ا

در ايران ايجاد شده و ايجاد آن به وجود آمدن شهرهاي پرجمعيت را در نواحي خشك و ) براي اولين بار(قنات 
. )15:1384مالكي و همكاران،(پذير ساخته است ميليمتر را امكان 200با بارندگي كمتر از بدون آب ايران 
قنات است كه قدمت  ،هاي زير زميني در ايران، آسان و ارزان از آببرداري، كم هزينه، دائميبهترين روش بهره

رفت و جوامع انساني در ها به زير كشت وسيله قنات سطح بسيار وسيعي از زمينهچندين هزار ساله دارد ب
هان مديون اين به يقين ايرانيان و مردم بسياري از نقاط ج. تشكيل شدد نقاطي كه تا آن زمان امكانش نبو

 .سال پيش در ايران آغاز شد 40وسيله چاه از حدود هاي زير زميني بهبرداري از آببهره .اختراع بزرگ هستند
اه و از ها و همچنين سهولت حفره چدر ابتدا خيلي كند پيشرفت داشت ولي بعدها بر اثر تبليغ زياد دستگاه

طوريكه در حال حاضر تعداد ه، نگهداري و ترميم قنات استقبال از چاه بيشتر شد بطرفي مشكالت ناشي از حفر
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 هادهي بسياري از قنات، ميزان آبرويه چاهدر نتيجه حفر زياد و بي  .ها از صد هزار هم تجاوز كرده استچاه
از يكطرف سرمايه  ،هابا خشك شدن قنات .ها هم خشك و باير شده استكاهش يافته و تعداد كثيري از آن

هاي زياد ، سرمايههااند و از طرف ديگر با حفر چاهه كثيري دچار مسائل گوناگوني شدهعظيمي نابود گرديده و عد
ها سائل جديدي در زمينه نگهداري چاهدست آمده و به اين ترتيب مهنقاط ديگري آب ب ديگري صرف شده و در

با وجود اين توليد آب در مجموع به ميزان قابل مالحظه اي افزايش يافته  .ها پيش آمده استبرداري از آنو بهره
از موارد غارت آب با اين  ين رفتن سطح آب زير زميني شده و در بسيارييت و نبايد فراموش كرد كه باعث پااس

وسيله به حدي رسيده است كه اگر تصميم جدي براي بر قراري تعادل در بهره برداري از ذخاير زير زميني 
ها دچار گردد و آبي ها به سرنوشت قناته نزديك روزي فرا رسد كه اين چاهاعمال نشود ممكن است در آيند

   .برود كه موتورها قادر به استخراج آن نباشد پايينح آب براي باال كشيدن نداشته باشد و يا آنقدر سط
در  ژهيوبه ران،يكمبود آب در كشور ا مشكل ،يو كشاورز يصنعت يهاتيفعال يو توسعه تيجمع شيبا افزا 

 هايبا توجه به تعدد قنات. خواهد كرد دايپ يشتريب تياهم ندهيشده و در آ تر يخشك جدمهيمناطق خشك و ن
خصوص دانش مناطق، به نيموجود در ا  يمنابع آب قيدق بررسي با است الزم ها،از آن يبودن برخ ريو دا زدي

آب  ينهيو مصرف به يبردار بهره نيمنابع آب و همچن تيريدرست مد هايروش  كار بستنحفر قنات با به يبوم
آب را از نقاط دور دست به  ما با حفر قنات،  اكانين .ميباش ندهيآ هاينسل يبرا  يشياند از هم اكنون به فكر چاره

 .ساختند يم رپذيخشك كشور امكان مهيخشك و ن يهانيرا در زم يو زندگ تيهدا زيخسمت مناطق حاصل
و  ها نيشهرها را دوباره در ارتباط با سرزم تواند  ياست كه م يبه آب روش يابيدر مورد شهر و نحوه دست يبازنگر

 ديشهرها را برجسته نما يكيزيف تينيع ،يتصورات مجاز يخودشان قرار دهد و به جا يواقع ييايحدود جغراف
هاي به اهميت قنات و دستيابي به ارزشكه با توجه  در واقع هدف اصلي آن است. )27:1395شهري و همكاران،(

باالترين راندمان را از اين  هاي چند منظوره،آن نگاه كنيم و با ايجاد كاربري اي ديگر بهواقعي قنات، از دريچه
پتانسيل طبيعي در جهت مصارفي همچون افزايش فضاي شهري داخل زمين، ارتقاء گردشگري، احياء و افزايش 

  .دريافت كنيم و حتي دخول آن به دايره اقتصادي مين آب شرب محالت مسكونيي قنات در راستاي تأبازده
 

  پيشينه تحقيق-2
 هانگيز و اندشده ظاهر ايران تئوري فرهنگي امروزه همحدود در هاقنات نخستين كه است آن بر دال چيز همه
 پيدايش تئوري ترين مقبول گوبلو .است بوده كشاورزي هتوسع و جانشينييك فرهنگ و باور قنات، حفر از اصلي

 در تركيه شرق ايران و آذربايجان غربي ناحيه قنات اصلي خاستگاه ،او اظهارات به بنا. ر ابيان كرده است قنات
 از قنات، ابتدا پيدايش نبود، آبياري فن يك ابتدا در قنات كه است معتقد ايشان. است نواحي اين سرب معادن
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 ابداعات از بشر، هاي فنيپيشرفت تاريخ در را افقي هاي چاه گوبلو احداث.است گرفته نشأت  معدن تكنيك

 هايچاه اتصال و احداث چگونگي با مرتبط را معدن و قنات ساختماني هايمشابهت و داندمي چيانمعدن

 يا درستي مورد در البته .)101-110:1371گوبلو،(است  داده قرار خود استدالل اصلي هپاي افقي، و عمودي

 داخل در كشاورزان توسط زيرزميني، آب به دستيابي فن اين .دارد وجود فراوان وگوهاي گفت نظر نادرستي اين

 در قنات نقش ":است معتقد "بهنيا  ". جهان گسترش يافت نقاط ساير به نجاآ از و كرد پيدا رواج ايران فالت

 قنات فن كه هست و بوده موثر آنچنان حال و گذشته در آشاميدني آب تأمين و مزروعي هاي زمين آبياري

  ).52 :1367بهنيا،(".است كرده پيدا گسترش جهان كشورهاي پنجم يك به تقريبا ايران از سازي
   

  يرانيآن در اقتصاد، اجتماع و فرهنگ ا ريقنات و تأث-3
باستان  رانيدر ا رد،يگيبر م در يو اقتصاد ياجتماع ،يطيابعاد مح يكه فرهنگ استفاده از آب را در تمام قنات

است كه در  ييباورها ران،يقنات در ا ياجتماع ،ياز ابعاد فرهنگ يكي. فراوان داشته است تياهم ياسالم رانيو ا
 ،يحائر( در حرمت قنات داشته اند يمهم داشته و آداب و رسوم خاص دهيپد نيبه ا رانيا مردم خ،يطول تار

 يمردم ههزارسال ياجتماع و اقتصاد، فرهنگ و باورها خ،يو تار ايبا جغراف ونديقنات در پ داستيپ). 108:1386
 ييآب و هوا طيشرا نيترخود را آزموده است و در سخت يو فرهنگ يتمدن يشكوفائ نيسرزم نياست كه در ا

 يكتالشي كه بدون برخورداري از ). 1386:115 ،يحائر( است دهيآفر يمانند فراوان بهشت يهايآباد ران،يا
 رانيا هها در اقتصاد و جامعكه قنات ينقش ليدلهب نيهمچن .است نبوده فرهنگ غني و برانگيزاننده امكان پذير

و حفظ  ييبرپا يبرا يازهيروان را انگ يدهايمروار نيو ا ميبخواني اريتوان فرهنگ آبيداشتند، آنها را م يمركز
ها و قنات ،يخيها و مطالعات تاربراساس پژوهش. ميآور شمار به ياجتماع ياريهم هنيدر زم رومندين يعنصر
با  يسازگار ،يجوامع انسان اتياز خصوص يكي. هستندي و كار جمع تيريمد ت،يو اساس مدن هيها پاچشمه

 ريياند، با تغدهيگز يسكن رانيفالت ا يهارودخانه كه در كناره يجوامع نيبنابرا. است طيمح يعيطب طيشرا
 يهارفتن رودخانه نيبا از ب. گردنديم يتمدن وي فرهنگ راتييسازگار شده و تبعا دچار تغ ستيز طيو مح مياقل

خود،  ههم به نوب ديتول هسامان رييتغ. كنديم رييتغ ديتول هقنات، سامان يبوم يو فناور كيو توسل به تكن يدائم
از  يسيدگرد نيا. دينمايم يسيدگردرا دچار ياز عناصر فرهنگ ياريرا دگرگون كرده و بس ياقتصاد يهاشالوده
توان گفت، فرهنگ و يم گريدي عبارتبه . رديگيرا در بر م.. .هنر و علم و ،يتا خصائل اجتماع ياسيس ينهادها

. است يكيو تكنولوژ يوانسان يعيعوامل طب همجموع هجيوجود آمده، نتهها بكه در طول قرن يتمدن جوامع كنون
 هخود شالود هنوب به ديتول يهاوهيش. است يحداكثر سازگار يدارا ييايجغراف طيبا شرا د،يتول يسنت يهاوهيش

 يپاپل( است موثر بوده گريكديو اجتماعات با  روابط افراد با اجتماع نييسازد و در تعيرا م يفرهنگ يساختارها
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و جزو  انيرانيا يو فرهنگ ياقتصاد ،ياجتماع اتياز ح يجدانشدن يقنات عنصر رو،نيا از). 2:1379 ،يزدي
از آن  يو بهره بردار اءيما آن را مقدس دانسته و در راه اح اكانين چنانكه د،يآيبه حساب م يمل يهاهيسرما
  .انددهيخود را تداوم بخش اتيآن ح هاند و به واسط دهيكوش

  يعيو منظر طب طيمح ستيقنات بر ز هنقش ارزند-4
- سامانه نه تنها سفره نيچراكه ا. و از لحاظ زيست محيطي بسيار با ارزش است يعيطب داريپا هسامان كي قنات

 داريپا هاز منابع آب در امر توسع يبردارروش استحصال و بهره نيتركند، بلكه مناسبينم ديتهد را يآب يها
 ينيرزميز يهاآب هيتخل قيدق يهاكننده ميعنوان تنظانسان، به يبرا ياقتصاد كاربردها عالوه برقنات. است

قرار  رانيا يمل راثيم هارزشمندشان در زمر يخيتار هنيشيپ ليآنكه به دل بر ها عالوهقنات. شونديمحسوب م
. نديآيما به حساب م نيسرزم عتيسالمت طب يبرا ياصل يركن زين يعيطب طيبا مح يدارند، به جهت سازگار

توان ياز هدر رفتن آب شرب شده و م يريجلوگ موجب ها،قنات يهاآب هليوسسبز به يفضاها ياريآب نيهمچن
در . مانديم داريپا يمتوال يهاقنات، پس از قرن هدر شبك يجار آب .مردم قرار داد اريها را در اختآب نيا

توان با يم يسازند، بلكه در مواردينم ستيز طيمح متوجه را يبيآس چيها نه تنها هقنات: توان گفتيمجموع م
با انتقال آب . بهره گرفت نيحوادث فاجعه آفر ازي ريشگيدر پ عتيطب ياري ياز آنها برا حيصح يتيرياعمال مد

- يم تيمنطقه هم تقو ياهيگ يهاپوشش ابان،يب يمنابع آب و خاك اراض تيفيدست و بهبود ك نييبه مناطق پا
  .)16:1389ابي زاده، ( شوند

  
  در حال خطر راثيها مقنات-5

و  عيو توز ميتقس يبا نظام سنت يادياز آب، تا حد ز يبرداربهره نيمختلف امروز ليگوناگون و وسا ساتيتأس
 يايدن ياز دستاوردها يكي ن،يب نيدر ا). 3 :1382يي،رشكرايم( ستين منابع آب هماهنگ نبوده و از يبرداربهره

ورود  كرد،يآب خود استفاده م نيتأم يحفر قنات برا يسال از تكنولوژ هزار كه مدت سه هايرانيا يغرب برا
از حد  شيب ق،يعم يهاهبا حفر چا ينيرزميز يهاآمد تا آب امكان به وجود نيپمپ ا قيپمپ آب بود و از طر
اي شود تا توجه ويژهامروزه تالش مي هرچند شود ديتهد ينيرزميآب ز يهاسفره بيترت نيمجاز استخراج و بد

خطر آلودگي و خشك شدن هستند و  معرضها دراما، هنوز هم بسياري از آن. شود هابه احياء و حفاظت از قنات
 ،يو آموزش يقنات، ضعف علم هنيزم مناسب در تيريو عدم نظارت و مد يتوجهيب: چون يليمتأسفانه به دال

 هيها، تخلقنات ميحر به هاي شهريبهاي عميق و ورود فاضالاحداث چاه ،يعوامل مخرب انسان ،يخشكسال
به وجود  توجه بدون.. .ها، فرودگاه وعمراني از قبيل احداث شهرك هايهقنات، اجراي برنام يهازباله در چاه
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 مرگ باعث خشك شدن يا تاًيهاي عمراني، نهاطرح يعدم حفاظت حريم آنها هنگام اجرا جهيها، و در نتتقنا
  .)17:1389زاده،  ياب(ت اس دهيها گردقنات يجيتدر

  
  رانيقنات در ا هنيآموزش و پژوهش در زم هتوجه به مسأل-6 

وشند كيكنند بلكه م ايرا حفظ و اح يخيتار راثيبرآنند كه نه تنها م افتهيو توسعه  شرفتهيدر جوامع پ امروزه
گفت كه در  ديو با ابند،يروز ب هشرفتيپ يو علم و تكنولوژ يموفق سنت يهاروش ونديپ ينو برا يراه هر روز

ها در تصداي زنگ خطر تهديد قنا زين رانيدر ا .اندافتهيدست  يريچشمگ يهاتيموفق به از موارد ياريبس
ها المللي قناتمركز بين تأسيس. اي براي اين منظور در نظر بگيردويژه هبرنام يونسكو باعث شد تا رياخ يهاسال

- يزد به. راث ملي و طبيعي حفظ شودهايي بود كه انجام گرفت تا اين ميالشت هاي آبي تاريخي از جملهو سازه

هاي بين ن مركز و ايران باني هدايت پژوهشجهان، محل تأسيس اي در هاي قناتترين دارندهاز مهم كييعنوان 
هنر و  يهاقنات و دانشكده يالملل نيراستا محقق با كمك مشترك مركز ب نيدر ا. المللي قنات در جهان شد

- چهيشهرها از در نيتر از كهن يكيمجدد  ي جهت مطالعه يقنات، فرصت اءياح ينهيو فرانسه در زم زدي يمعمار

را فراهم  يبا شكوه يظهور معمار ي نهيآن، زم يمياقل طيكه كمبود آب و شرا ييجا ر،يدر كو يشهر گر،يد اي
آموخت و از آنها  هاييدرس زديشهر  ي از گذشته توان يم. است، به دست آورد عتيآورده كه كامالً همساز با طب
تحت  يقنات ياريشهر توسط نظام آب ينياقدام به بازآفر نيدر ا. شهر بهره جست نيدر حل مشكالت امروزه ا

 ميت 4توسط  زدياستان  يهاقنات نيتراز مهم هرشت 4آب پرداخته شد و  نيتأم يباستان ساخت ريعنوان ز
از  يمتفاوت يهاكامل قرار گرفت و طرح يمورد بررس يو خارج يداخل انيو دانشجو ديمتشكل از اسات يكارشناس

 از هاقنات نيو بازساخت ا اياح يبرا يكيدرولوژيه يهاتيريمنظر و مد يطراح ،يشهر يطراح ،ينظر معمار
 يحاضر به صورت مورد قيكه در تحق. دست ارائه شد نييتا مظهر قنات در پا دست االب در قنات مادرچاه قسمت
  .است دهيمنعكس گرد ليبه تفص زدي زارچقنات 

  قنات زارچ يمعرف-7

است  يقنات تنها قنات نيا. استآنها قنات زارچ  نيتررشته قنات مهم وجود دارد كه مهم نيمنطقه زارچ، چند در
 اتيمدرن مبارزه نموده و كماكان ح ياطراف و تكنولوژ هايجان در مقابل چاه مهيصورت نمحل به نيكه در ا

 ياركان، دارا-زديجنوب شرق آبخوان  يدر حوال يعنيخود،  أقنات در مبد نيا. دينمايحفظ م يخود را به سخت
 ياست كه از سه رشته مزبور تنها شاخه شور آن فعال و دارا يدكيخو ميو ابراه نيريشور، ش هايسه رشته به نام

قنات زارچ پس از گذشتن از . هستند يهآبد بدون و خشك كه هاست مدت گريدو شاخه د. است يآبده ياندك
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محله و محله توده  نين در اآو آب  دهيرس نيدر محله سرچشمه زارچ به سطح زم زد،يشهر  هايمحله يبعض
آب قنات زارچ به محل ) 1388دوم سال  مهين(سطور  نينگارش ا طيدر شرا. رسديم يزارچ به مصرف كشاورز

آب . هستند يكاف يدهآب يآن دارا شكاريكه مادرچاه و پ ستا يدر حال نيو ا رسديسرچشمه آن نم ايمظهر 
و  زديراهرو در حدفاصل  هايقسمت يبعض زشيبه علت ر ياست ول انيدر جر زياز راهرو آن ن ايدر بخش عمده
شهر زارچ  يعنيخشكه كار، آب قنات به محل مصرف آن  رينفوذ قابل توجه آب در مس ليبه دل نيزارچ و همچن

 گردديبرآورد م لومتريك 80 آن جمعاً رفعاليغفعال و  هايقنات با در نظر گرفتن طول شاخه نيطول ا. رسدينم
- يسانت 80تا  75 نيقنات به طور معمول ب هايچاه لهيقطر م. متر است 85چاه آن در شاخه شور  و عمق مادر

مدور،  هايچاه لهيقنات عالوه بر م. است متريسانت 60متر و عرض راهرو در حدود  8/1بوده و ارتفاع راهرو  متر
 نيحفر ا خيتار شوديگفته م. است متريسانت 60×100شكل به ابعاد  ليچاه با مقطع مستط لهيم يتعداد يدارا
شده برخوردار است و در  فيكامال مشخص و تعر تينظام مالك كيقنات از . گرددياز اسالم باز م شپي به هاچاه

قنات  نيا بر يمتعدد يآب ساتيسأدور، ت هاياز گذشته. استسهم 12600 داراي روز، شبانه 15مدار گردش 
 شهر داخل انبار آب نيچند نيهمچن. متعدد اشاره نمود هايابيو آس هاابيبه پا توانياحداث شده است كه م

كه  گذرديو حومه آن م زديشهر  ريقنات زارچ از ز رياز مس لومتريك30حدود . است شده يقنات پر م ناي آب از
فاضالب به آن  يرهاياز مس يطرف بعض كياز . بر آن داشته است يتوجه لقاب يمنف راتيثأت يتوسعه شهر

شده است، امكان  جاديآن ا ياهكانال يكه رو ،يشهر ساتسيتأ و هاساختمان گر،يمتصل شده و از طرف د
 Semsaryazdi et( كاهش داده است يريبه نحو چشمگ راتيو تعم يروبيال يبه قنات را برا يدسترس

al,2014;16.( مسير قنات زارچ نمايش داده شده است 1نقشه در.  

  
  دزي رهش يخيرات تفاب رد مسير قنات زارچ - 1نقشه 
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  جهت ارائه طرح هاي كاربردي هاقناتت مهم مبررسي و مطالعه سه قس -8

اي را جهت حفظ و هاي كاربردي و چندمنظورهطرح ،مهم از شبكه زيرزميني قناتمطالعه و بررسي سه قسمت 
  :از نمايش داده شده است )1( در شكل قنات بخش اصليسه  .به دنبال داشتن آاحياء 

در . شودميدر دامنه كوه قرار گرفته و مادرچاه قنات در اين قسمت حفر  كه معموالً: حوزه آبگير قنات) الف
سزايي در كميت و كيفيت آب هثير بدر اين قسمت تأ هابه ويژه كاهش بارش اختالالت زيست محيطينتيجه 

  .قنات دارد

شرب ساكنين آب  مين نيازتأي اول لهدر وهيكي از اهداف مهم حفر قنات  كه معموالً: هاي اوليهگاهسكونت) ب
  .استدشت واقع شده نتيجه مظهر قنات در اين قسمت از در وبوده ها گاهاين سكونت

آب قنات پس از ظهور در روستا يا دشت جهت مصارف كشاورزي به اين نواحي هدايت : اورزيهاي كشزمين)ج
  .درنتيجه عاملي جهت توليد و خودكفايي ساكنين آن منطقه بوده است وشده مي

قناتنمايش سه قسمت مورد بررسي مسير . 1شكل 
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  جهت نمود قنات هاي مختلفدر مقياسهايي ارائه طرح -9
كه در حين  لعه، نظرات و راهكارهايي را درپي داشتبررسي و مطالعه سه قسمت مهم از چهار قنات مورد مطا

هاي معماري، هاي پيشنهادي در زمينهپروژه .قنات را در بستر مدرن شهري احيا كند جايگاهنوسنجي بتواند 
كه در اين مقياس با درنظر : )ايمنطقه( بزرگمقياس  .ارائه شدطراحي شهري و طراحي منظر در سه مقياس 

و ظرفيت حوزه ) hydrostatic level(آب زيرزميني  گرفتن موقعيت جغرافيايي منطقه و مديريت سطح ايستابي
 مقياس .ئه شدارا هاي گياهي تخريب شدههاي ويران شده و پوششهايي جهت حفظ و احيا زمينآبگير، طرح

 ديدگي مسير قناتآسيبكه باعث  ها، ساخته شده بر حريم قناتمواجهه با شهر معاصردر : )تيمجاور( متوسط
هاي فاضالب و بازيافت بازچرخش صدددر  حاضر، شهرنشيني روندهاي پيشنهادي با نگاهي به شده است پروژه

هاي باغچه ها جهت آبياري باغات وو استفاده از اين آب شودميخانگي كه به اصطالح آب خاكستري گفته 
استفاده از ساختمان و فضاهاي داخلي  :)ساختماني( مقياس كوچك .ه استهاي قنات بودخانگي مجاور ميله چاه

- با نگاهي به وجه زيباييصورت چندمنظوره هايي بود كه بهمعماري مدرن، طرحقنات با تركيب معماري بومي و 

هاي ها يا آسيابمثال استفاده از گالري قنات، ميله چاهعنوان هب. شناسي، بازده اقتصادي را در نظر داشته است
  .  ها بوداز جمله اين طرح.... تفريحگاه و ،چايخانهآبي جهت ايجاد فضاهاي عمومي به صورت موزه، 

هاي مختلف ها  و نظرات ارائه شده در مقياسرا مورد بررسي كامل قرار داده و طرح زارچدر اين تحقيق قنات 
. استام زارچ به ن زدياطراف  ييو مظهر آن در روستا گذرديم زدي يخيقنات زارچ از بافت تار .شوندبيان مي

طبق اين دياگرام كل . داده شده است شينما) 2( در شكل زدي يخيگذر آب قنات زارچ از بافت تار ريمس اگراميد
كه صرف كشاورزي و آبياري ( هاي زيرزمينيآب اصفهان، نزوالت جوي، آبهاي ورودي يزد به چهار مورد آب

   .شودب قنات زارچ خالصه ميو در نهايت آ) گرددهاي سطحي ميفضاي سبز شهري و جوي

  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسهبرگرفته از ( گذر آب قنات زارچ ريمس اگراميد. 2ل شك
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در گذشته تنها منبع مورد استفاده ساكنين استان يزد آب قنات زارچ بوده است ولي با گذشت زمان و افزايش 
 دست فراموشي سپرده شد و عالوه برهاي جديد اين ميراث ارزشمند به و استفاده از تكنيكوسعت شهرنشيني 

قنات مشكل تخريب و آلودگي آب  نيز به آن افزوده شد   هاي شهري  به كانالدر برخي نقاط با ورود فاضالب آن
هايي  جهت حفظ و مراقبت قنات زارچ در پروسه ثبت جهاني، قانون با قرار گرفتن قنات كه خوشبختانه اخيراً

، حال و مقطع طولي از وضعيت قنات را در گذشته 3شكل شماره  .زارچ تدوين شد و اين مشكالت برطرف گرديد
بايستي برخي چيزها تغيير داده شود يا به اصطالح كه  دهد كه حاوي اين پيام  استزد نشان ميآينده را در ي

همانطور كه در قسمت . را اعتدال بخشيممانورهاي بيهوده بر تاريخ گذشته و  بعضي  "ي زمان خود باشيمبنده"
تواند الهام كند و ميتغيير مي دهد كه همراه با زمانرودخانه مي سي سي پي را نشان مي پايين شكل بازي بستر

  .بخش همين موضوع باشد

  
برگرفته از كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و (مقطع طولي از وضعيت استفاده از قنات در يزد در گذشته، حال و آينده - 3شكل

  )معماري دانشگاه يزد و فرانسه
كه محدوده قنات را هاي هوايي با مقياس بزرگ از منطقه مورد مطالعه عكس كار گيريبهبا ي كار در ابتدا

گذاري نام "Attractive Points"يا  "نقاط جذاب"عنوان اطي در منطقه انتخاب گرديد كه بهنقدهد پوشش مي
پتانسيل مناسبي جهت طراحي و تدام از منطقه بود كه هايي ع هدف از انتخاب اين نقاط محدودهدر واق. شد
 ندداشته باشند در نتيجه نقاط جذابي انتخاب شدگذاري مايهو جذب سرو در آخر جذب توريسم  در بافت ياتح
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و  )درصد از فضاي خانه ويران شده و متروكه شده باشد 40حدود ( اكثريت مخروبه و غير قابل استفاده بودندكه 
  )4شكل ( ب آبي، آب انبار و حمام بودندهاي وابسته به قنات مانند آسيايا نقاطي حساس كه مربوطه به سازه

  
  )برگرفته از كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه(انتخاب نقاط جذاب در منطقه مورد مطالعه - 4شكل

  
را بازيافت كرد كه به هيچ عنوان به بدنه شهر آسيبي  از طرفي ديگر در اين نقاط بايستي بتوان به طريقي آب

استفاده شود و عوامل زير براي هر نقطه  هاي مختلفجهت كاربري وارد نشود و تنها از فضايي كه وجود دارد
  :لحاظ گردد

 گردشگراندسترسي مناسب براي مردم محلي و  -1

 ايجاد پاركينگ در محدوده هر نقطه جذاب -2

 هاهايي جهت اقامت و رفاه توريستمحلي و يا هتلهاي اختصاص يكسري خانه -3

   )5شكل( هاي در آن محدوده هاي تاريخي و نيز مغازهوجود المنت
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  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(هاي مناسب در محدوده نقاط جذاباختصاص كاربري - 5شكل
هاي روبه موجود يا جهت ايجاد پاركينگزمينه وجود داشت اين بود كه بتوان از نقاط مخاي كه در اين ايده

 اصطالح به(هاي اطراف آن نقطه ضايي براي تصفيه آب خاكستري خانهعمومي و شخصي استفاده كرد يا اينكه ف
ريزي مناسب و شنمخروبه با ايجاد شيبي ي نقاط به اين صورت كه در محدوده. ظ شود، لحا)آب هيتصف باغچه

دارند، بتوان هم آب سنگين در كف بستر و كاشت يكسري گياهاني كه ريشه آنها خاصيت تصفيه كنندگي 
، در آن نقطه ايجاد نمود )رك محليپا(هاي اطراف را بازيافت نمود و هم فضاي عمومي شهري خاكستري خانه

  .)6شكل (

  
  فضاي عمومي براي تصفيه آب ايجاد به پاركينگ عمومي يا كانسپتي جهت تبديل فضاي مخروبه -6شكل

)كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(
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ها نياز خانوادهنيز كه آب را بر اساس نيازهاي تكنيكي، سياسي و  فرآوري آب در نقاط جذاب بود ،ي ديگراايده
هاي وارد باغچه) بافت قديم( هاي مسكوني اطراف رت كه آب خاكستري يا فاضالب خانهبه اين صو .تصفيه كنيم
  :دنموبه چندين روش بازيافت ده و پس از فيلتر شدن گرديتصفيه آب 

اشين و م ها و شستشوي فضاها يا آبياري باغچهها براي مصرف فالش تانكمجدداً آب را به همان خانه -1
 بازگرداند.... و

 .و حتي درختان انار موجود در منطقه به كار برد هابراي آبياري فضاي سبز شهري، باغ -2

 .آب تصفيه شده را وارد قنات نموده و حياتش را تداوم بخشيد -3

.)7شكل(هاي آب زيرزميني، تزريق كرد قي ماندن به زمين جهت تغذيه سفرهمازاد آب را در صورت با -4
 

  
  فرآوري آب در محدوده نقاط جذاب منطقه مورد مطالعه جهت يكانسپت -7 شكل

  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(

صورت هتوان براي هر خانه بنميدهند، عي را پوشش ميوسي فضاي تقريباً ،هاي تصفيه آببا توجه به اينكه باغچه
هاي هر چند خانه در ه تصميم بر آن شد كه براي فاضالبتصفيه آب در نظر گرفت، در نتيجمجزا سيستم 
اي جمع آب بازيافتي در نقاط جداگانهسيستم تصفيه آب احداث شود و كل ، )8( شكل بقاطمهمسايگي هم 

ر غير اينصورت ردد دگآب بازيافتي مستقيم وارد قنات مياين نقاط به مسير قنات نزديك باشند چنانچه  گردد،
  .رسدها و فضاي سبز عمومي ميبه مصرف باغ
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  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(دياگرام شبكه بازيافت آب خاكستري -8 شكل

  قنات هسيسات جنبي وابسته بتأ -11

  حمام -الف

سيسات جنبي قنات زارچ يا تأهاي وابسته به قنات ، سه نقطه مربوط به سازه)4شكل(انتخابي نقاط جذاب از بين 
هاي ديناميكي ما كنند و در واقع قطبي توريستي بازي ميعنوان منطقهرا بهوژه نقش مهمي بوده كه در اين پر

ير قنات زارچ احداث شده مستاريخي است كه در حمام  هايكي از اين نقطه. وريسم هستندبراي احيا و جذب ت
   .)9شكل (است 

  
كارگروه قنات زارچ كارگاه  :ذخام(عنوان يك قطب ديناميكي جهت بازسازي و ايجاد يك زون توريستيحمام قديمي زارچ به -9 شكل

)مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه
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در نتيجه . مطرح بود بازسازي آن جهت تبديل به حالت تفريحي و توريستي بوداي كه در زمينه حمام اولين ايده
هاي الگري احداث كنيم و حتي از  خانهطرحي ارائه شد كه در اطراف حمام بازارچه، فروشگاه صنايع دستي و سف

موجود، پروژه  هاي خاليگر، در فضااز طرفي دي. هاي مذهبي استفاده شودعنوان چايخانه و تكيهه اطراف بهمتروك
آوري در يك و عبور آب خاكستري از آنها و جمعتصفيه آب حمام را از طريق ايجاد بسترهاي سخت شني 

آب  هيدر پروژه تصف ).10شكل(اطراف حمام داشته باشيم هاي مصارف ديگر از جمله آبياري باغچهاستخر، براي 
 هيتصف كليگرمخانه وارد سو  نهيود و تنها آب خزشياستفاده نم افتيدر باز اهيعنوان از آب س چيحمام، به ه

  .)11شكل ( .گردنديم

  
  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(طرح حمام قديمي زارچ - 10 شكل

  
)كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(دياگرام پالن حمام و توالي فضاها - 11شكل 
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 توان در دو حالت از آب بازيافت شده استفاده كرد، يكي در حالتي كه آب خزينهازيافت آب حمام ميدر سيكل ب
و گرمخانه را وارد استخري در داخل حمام كرده و پس از عبور از بسترهاي سخت شني و گياهان تصفيه كننده 

حالت دوم انتقال آب خزينه و گرمخانه به بسترهاي  .از آب بازيافتي استفاده كرد كه قبال توضيح داده شد، مجدداً
در  .)12شكل(افتي را مجددا به قنات بازگرداند توان آب بازيننده در خارج از حمام بوده كه ميشني تصفيه ك

و  داخل حمام اهانيگ يشود كه امكان تبادل نور و هوا برا يطراح يابه گونه يستيسقف حمام بااول حالت 
  .)13شكل( فراهم گردد بخش استخر

  
  بازيافت آب حمام در دو بخش داخل و خارج از حمام زارچ -12شكل

  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(

  جهت تبادل نور و هواي آزاد يبسترشن و استخر بخش در حمام سقف يطراح -13شكل
  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(
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  هاي آبيآسياب-ب

شوند، عرفي ميعنوان يك نقطه جذاب مبسته به قنات زارچ كه در واقع بهسيسات جنبي واتأيكي ديگر از 
  .)14شكل( نو مورد بررسي و طراحي قرار گرفتهاي آبي هستند، كه در اين پروژه، آسياب آبي كوشكآسياب

رتفاع آب الف اسيساتي كه در دل زمين و يا در سطح آن قرار داشته، از اختاست از مجموعه تأ آسياب عبارت
- آرد تبديل مي هاي چوبي، صفحه مدور و يا ساير تجهيزات جانبي ديگر، گندم را بهبهره جسته و به كمك پره

  )5(.شده استاز اين طريق فراهم مي در گذشته آرد مورد نياز اهالي فالت مركزي كشور عمدتاً. نموده است

  

  
  يستيزون تور كي جاديو ا يجهت بازساز يكيناميقطب د كيعنوان به آسياب كوشكنو - 14شكل 

)كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(
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ي به اين سنت ديگر نيازبرخالف گذشته كه آسياب يكي از نيازهاي اساسي مردم براي پخت نان بوده، امروزه 
بنابراين يكي از اهداف اصلي در . به دست فراموشي سپرده شده است ها و دانش بومي آناحساس نشده و آسياب

كه با تصفيه آب  به اين صورت .اين پروژه اين بود كه بدون برهم زدن معماري آسياب، آن را احيا كنيم
هاي اطراف قنات از طريق بسترهاي شني و گياهان تصفيه كننده و تزريق آب تصفيه شده خاكستري ساختمان

و يا استفاده از پره هاي فيبري به جاي پره هاي چوبي در (نات، انرژي الزم جهت حركت توربين حاصل به ق
ته هاي وابساين طريق هم مردم با قنات و سازهدر واقع از  .و ايجاد برق براي همان ساكنين فراهم گردد) گذشته

شوند در ارزش قايل مي بقاي آن يكنند و برانند گذشته به آسياب نياز پيدا ميشوند و هم مابه آن آشنا مي
كه آبي در قنات وجود نداشته باشد، انرژي دانند در صورتيكنند، زيرا مييجه در حفظ و نگهداري آن تالش مينت

  .)15شكل(.و برقي هم براي ساكنين وجود ندارد

  
  براي ساكنين محلهاستفاده از آب خاكستري تصفيه شده در آسياب كوشكنو جهت توليد برق و انرژي  -15شكل

  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(
مسير بين  راهرو قنات در ي ديگري كه در زمينه احيا آسياب كوشكنو در زارچ وجود داشت اين بود كهايده

از  ها با عملكرد آسيابكامل توريستآشنايي تبديل به گالري آثار هنري براي گردشگري و  آسياب تا پاياب
ها از امكان عبور توريست ،تر كردن راهروو وسيعبه اين صورت كه با افزايش ارتفاع و عرض راهرو . دنشونزديك 

هاي سنگي ستونايجاد كار گيري مواد و مصالحي در طراحي آن مثل هاز طرفي ديگر با بو تر گردد گالري راحت
  .)16شكل(ايمني گالري بيشتر شود در مسير، استحكام و 
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  تبديل راهرو قنات به گالري آثارهنري در مسير بين آسياب و پاياب - 16شكل

)كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(

ينات جذاب در اين اصيل ايراني و تزئ هايكارگيري برخي هنرهز اهميت است، باي كه در اين زمينه حائنكته
كه ايده جمعي،  ،ها استابرين و توريستبراي جلب توجه ع )محدوده بين آسياب كوشكنو تا پاياب( قسمت

بودن  ، با حفظ طبيعيبه اين صورت كه .هاي اين محدوده بودكاري و نورپردازي در ميله چاهاستفاده از آيينه
روي خاك ) 17( هاي چوبي بلند و با طرحي خاص مطابق شكلهايي با ميخها، آيينهخاك سخت ميله چاه

بازتاب دادن نور به  طرف جهتاز يك يكار نهييآالبته  .ها را بپوشاندكوبيده شده و محدوده داخل ميله چاه
كه اصالت  يخاص ييبايعالوه بر ز گهيو از طرف د حائز اهميت بوده نيجلب توجه عابر برايها چاه لهياز م رونيب

 .كند ياديكمك ز طيو ارامش مح فيو تلط ييبايبه ز توانديمشهود است م يرانيا يهاآن در مساجد و امامزاده
از نورپردازي كم سويي در طول  ،با استفاده از برق توليدي از توربين و پره هاي فيبري آسيابتوان مياز طرفي 

هاي روكار جهت نورپردازي ناخوشايندي كه ممكن است با وجود سيمبا توجه به حالت  .گالري قنات، بهره برد
هاي روكار را مطرح شد كه بتوان سيم) 18( هاي تزييني با طرحي مطابق شكلايجاد شود، ايده استفاده از سيم

  .يني محو كرد و فضاي زيبا و دلنشيني را موجب شدهاي تزئداخل اين سيم
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  هاي منطقه كوشكنوجهت آيينه كاري در ميله چاه طرح ارائه شده -17شكل

  
  كاري جهت ايجاد فضايي مطلوبتلفيق نورپردازي و آيينه -18شكل

)كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(

، نور تابيده و يا حتي ايام تعطيل هنگام شبكاري با نورپردازي، اين است كه به هدف از تلفيق آيينهدر اصل 
شود كه توجه رهگذرها در اي به سمت باال بازخورد داده ميهاي داخل به گونهها به آيينهشده از پايين ميله چاه

حس  باعث برانگيختنكه ، به صورتيداردرا به خود معطوف مي) هاقسمت باالي دهانه ميله چاه(سطح زمين 
  ).19شكل( اي زيبا وجود داردود با اين علم كه در پايين پديدهشميها كنجكاوي در آن
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  شب و جلب توجه عابرين به خودهنگام ها به باال در بازتاب نور توسط آيينه -19شكل

  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(

احياء قنات به اين طريق، عالوه بر توليد برق و انرژي، صداي آب را نيز كه مانند جواهري با ارزش در بنابراين، 
شود كه اصطالح در واقع چند هدف در اين پروژه دنبال مي. گذاردآيد، به نمايش ميكوير به حساب مي

به اين معنا كه براي فردي كه . براي آن در نظر گرفته شد (Music of Light and Shade)سايه -نور-موسيقي
هاي صوتي رود، خود را از آلودگيها به سمت آسياب پايين ميدر همان ابتدا كه از پلهگذارد پا به اين محيط مي

بيند و با شنيدن موسيقي دلنواز صداي آب و وجود نور لطيف در فضا به يك تجربه آرامش بخش و شهر دور مي
  .يابددلنشين دست مي

ه ب توجه با هاآن ابيپا اي يورود ريبودن مس يمخف ،ينيرزميز يآب يخيتار يدر رابطه با بناها گريله مهم دأمس
 يو حت ابيپا هايپله يدر ورود توانيم ريمس يسازشفاف يبرا جهيدر نت. است نيزم رسطحيشان در زشدن بنا

) 20( خاص مطابق شكل يشده با طرح هشناخت هايبلوك يسر كيگردشگران به سمت بنا، از  ييراهنما
  .استفاده كرد
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  ينيرزميز يآب يخيتارسمت بناهاي هاي خاص جهت راهنمايي گردشگران به استفاده از بلوك -20شكل

  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(

  مسير گردشگري زيرزمينيايده ايجاد -12

بوده است به اين صورت كه بين ميزان آب قنات در گذشته اساس زندگي مردم در استان يزد وابسته به آب 
موجود و شهرنشيني تعادل وجود داشته است و حتي اگر درصد ميزان شهرنشيني از درصد ميزان آب موجود 

شدند، ولي با شروع عصر تكنولوژي و سيستم هاي مجبور به مهاجرت به اطراف ميرفته، مازاد جمعيت فراتر مي
آبرساني شهري، اين تعادل به هم خورده و شهرنشيني به صورت غيرقابل انتظاري افزايش يافته به گونه اي كه 

خيلي از . دانها بدون رعايت حريم قنات، حتي روي سطح آن را هم كامل پوشاندهبسياري از بناها و ساختمان
شان، بازمانده قناتي ساكنين اين بناها و حتي اهالي آن منطقه شايد حتي ندانند كه در زير سطح فضاي كاربري

فرسايي ترين سيستم انتقال آب در اين شهر خشك و كويري بوده و تالش طاقتكه زماني با ارزشوجود دارد 
اي كه در اين زمينه وجود داشت ايجاد رو ايده از اين. سيس آن صورت گرفته استتوسط نياكان ما جهت تأ

نقشه مسير گردشگري زيرزميني بود كه بتواند مسيرهاي قنات و سازه هاي وابسته به آن را روي سطح زمين 
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نكته قابل توجه در اين نقشه، . مشخص كرده و باعث آشنايي بيشتر گردشگران با اين دانش بومي ارزشمند گردد
.)21شكل( استري بود كه از موزه آب در ميدان اميرچخماق يزد نقطه شروع مسير گردشگ

 

  بناهاي تاريخي آبي زيرزميني گردشگرينقشه مسير  -21شكل

  )كارگروه قنات زارچ كارگاه مشترك قنات و معماري دانشگاه يزد و فرانسه :ذخام(

  بحث و نتيجه گيري-13
سمتي پيش رود كه بين  مصرف آب در كشاورزي و زندگي شهري كه هر به بايد ميها طرح ها و ايدهدر مجموع 

تواند از طريق بازيافت آب خاكستري زندگي شهري و دو پشتوانه يكديگرند، تعادل ايجاد شود، كه اين مهم مي
از  راثيم نگاهي دوباره به ن هاي كشاورزي رها شده، حاصل شود انتقالش به قنات براي مصارف و احياء زمي

هاي مختلف براي آن از يك طرف باعث  احياء اين دانش بومي ارزشمند شده يايران و ايجاد كاربر ي دست رفته
هاي شهري نقطه كه با موقعيت و ويژگي توان نمودي از آن را داشتميو از طرفي ديگر با برجسته سازي قنات 

با  نيگام آغاز نيا ميدواريما ام. شوديزد ميتن تصوري زيبا از خط زمين داش ناسب باشد و اين عمل موجبمت
به قنات و تلفيق از طرفي ديگر نگاه معمارانه جديد . حمايت و كمك مسئولين و دست اندركاران به نتيجه برسد

 يرييتغ يراهكارها درآوردن  اليدر به خ تواند يدارد و م يعاجتما يتيهنر مسئول كندميثابت هنرهاي گوناگون 
كردن شناخت و   بدون دورگه گرياست و د زهيآم كيشهر . كند ياست نقش باز شيوجو كه شهر امروز در جست

 در يا دادوستد چندرشته يبرا ييسكوها دنيآفر. كرد يطراح اي دينقشه كش د،يشياش اند بارهدر توان يدانش نم
 ياتيح اريوساز اجتماع بس دشوار ساخت يها تيو واقع يشهر تيهو ينوآوران برا يها حل به راه افتني دست
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مبهم  يهاعالوه بر آشكار نمودن گوشه ،يصنعت گردشگر دگاهيها از دتپرداختن به موضوع قنااز طرفي  .است
به حساب  يفرهنگ هتوسع شبرديو پ ييزااشتغال يبرا يابهانه توانديخود م ن،يسرزم نيادر يبوم يروند فناور

سازمان  يكل يهاتاسيدرجهت س ياكنندهنييتع اريعامل بس توانديم زين از آن يدرآمد ناش نكهيضمن ا. ديآ
جريان زنده و  يكبه  ديتوجه به موضوع قنات را با ن،يبنابرا .كشور باشد ياقتصاد هچرخ تيو در نها ،يگردشگر

به  كرديقنات، روند بهبود رو تيبا محور قاتيتحق و هاپروژه يبرا شترياعتبار ب صيپويا تبديل كرد و با تخص
 يكشور و جد يدر نظام آموزش يآموزش وي درس يبا در نظرگرفتن واحدها نيهمچن. نمود عيها را تسرقنات

ها قنات اءيحفظ و اح ،ييشناسا موجبات توانيم و فعاالن انيمتخصصان، دانشجو انيها در مگرفتن مبحث قنات
  .علوم و فنون روز را فراهم آورد ،يآنها با تكنولوژ قيتلف يو حت

  عمناب

ي، رانيا يمعمار فرهنگ و ،يبوم يفناور اءيآموزش و اح تيبر قنات با محور ينگرش. )1389(. ابي زاده، الناز
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