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چکیده

دروهاسکونت گاهساختدراست که هموارهزیرزمینیهايآباستخراجهايروشتریناقتصاديوقدیمی ترینازیکیقنات
کاهش و نیزدر توسعه اقتصاد یک کشورآبتوجه به ضرورت اهمیتبا . استداشتهاساسینقشیبشريهايتمدننتیجه پیدایش

از استفاده از آب را براي بشر ممکن ساخته اند،،ها که بدون نیاز به هیچگونه صرف انرژيد منابع آبی همچون قناتوجو،منابع آبی
و ارائه ات هاي موجود در شهرستان قروهنقبرداري ازبهرهبررسی مشکالت هدف از تحقیق حاضر،. باشندارزش خاصی برخوردار می

مسائل و وجودههمواروجود دارد کهشهرستان قروه قنات در 96در حال حاضر تعداد . بودهاهاي بهبود عملکرد آنحلراه
عدم خشکسالی، مشاعی بودن قنات ها، ناشی از اجتماعیمشکالتحفر چاههاي بی رویه در سطح شهرستان، همچونیمشکالت

خشک به منجر بهتوانداین مشکالت به مرور زمان می.استفاده از این منابع آبی را با مشکل مواجه می سازد..... الیروبی قنات ها و 
ممانعت از حفر چاههاي عمیق و هاي میدانی نشان داد، نتایج مطالعات و بررسی. گردداي موجود در منطقه هقناتشدن و تخریب 

ذخیره آبدر مخازنقنات هاذخیره آب ،نیمه عمیق در شعاع تاثیر قنات، تغذیه مصنوعی آب هاي زیرزمینی در باالدست قنات ها
و ترویج کشاورزان نسبت به حفظ و نگهداري از قنات ها توسط تعیین بودجه هاي و ترغیبنجام نمی گیردکه آبیاري ادر فصولی

.باشندها میاز راهکارهاي بهبود عملکرد قناتالزم توسط سازمان هاي مربوطه

.، منابع آبیراهکار بهبودقنات، الیروبی، آب زیرزمینی، : واژگان کلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران
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مقدمه-1
ضروريامريحیاتی،عاملاز اینمطالعه در خصوص استفاده بهینه ،ایرانکشوردربخصوصودر دنیاآبزیادتلفاتبهتوجهبا

ازاستفادهباتنهامکانیکی ونیرويو نیاز به صرف انرژيآب بدون یکی از مهمترین منابع آبی زیرزمینی که. .رودبه شمار می
،بیشترینبوده وایرانکویرهاياطرافآنتکاملمحلوقناتکانونبزرگترین. زمین می آیدسطحبهزمینجاذبهنیروي

موجودهايقناتدرصد60حدود،یونسکوآمارآخرینطبق. داردقرارایرانفالتدرجهانهايقناتترینقدیمیوترینطوالنی
بهنیانظرطبق.نداردوجودکاملیاطالعاتکشورقنات هايآمارمورددر.)رفرنس؟(استایرانبهمتعلقجهان،کشور35در
رشته3000راهاقناتتعداد)1369(سالمی وصدرکهدرحالیدارد،ایران وجودسراسردرقناترشته40000قریب)1376(

سایتدر.استنمودهاعالمدرازاکیلومتر274000ازبیشبارشته22000راقنات هاي ایرانتعداد)1361(وولف. اندکردهاعالم
زیرزمینیاز آبهايمترمکعبمیلیارد8ازبیشسالیانهکهاستشدهعنوانرشته32698کشورقنواتتعدادهیدرولوژي-ایران
از مهمترین مطالعات انجام شده در خصوص ارزیابی عملکرد، .نمایندمیرا استخراجتخلیهکلاز% 15حدودیعنیکشور

قنات وضعیتبررسیدر،)1383(عبدي . توان به موارد زیر اشاره داشتها میاز قناتبرداري مشکالت و راهکارهاي موجود در بهره
الیروبی ومرمتانجامعدمایستابی،سطحافتورا خشکسالیقنات هاماندنمتروکهوشدنخشکدالیلاستان زنجان،هاي

بیان داشته قنات هاحریمدرنیمه عمیقوعمیقچاه هايو حفرقنات هاماندناستفادهبدونوبهره بردارانمهاجرتساالنه،
به آنتغذیهوقناتباالدستدر حوزه هايسطحیآب هايمهاروکنترلراها قناتبهره وريافزایشراهکارهايایشان . است

حریمدرعمیقنیمه وعمیقچاه هايحفرمستمر، ممنوعیتو الیروبیمرمتعملیاتانجامصورت پخش سیالب،بهزمینداخل
باکهداردمیاظهارسوریهيقنات هاشدنخشکپیامدهايمورددر،)1996(الیتفوت.استدانستهبهره بردارانو آموزشقنات
ایران،پاکستان،درکهپدیدهاي.شودمیرهاآبتأمینارزشمندمنبعاینهاقناتشدنخشکوایستابیسطحرفتنپایین
رهاوشهرهابهروستاییانمهاجرتپدیدهاینزیانبارتبعاتازیکیاست واتفاقحالدرنیزدیگريکشورهاازبسیاريوعمان
خراساناستاندرتحقیقیدر،)2007(همکارانوناصري.باشدمیوغیرهصنعتهايبخشدرآنهاجذبوکشاورزيکردن
روشپیدایشباهمراهخشکسالیکهداشتنداظهارآنها.دادندقراربررسیموردرامنطقهقنات هاعملکردافتوتخریبدالیل
تخریباصلیدلیلهاچاهازاستحصالیآبحجمبردولتکنترلعدمیاضعیفکنترلوعمیقچاههايحفرسریعوسادههاي

وتوزیعنظامشامل(قنات هاازبرداريبهرهسیستمدر تحقیقی،)2007(همکارانوبراهیمیا.استبودهمقیاسایندرقنات ها
بخصوص براي بخش هاسایربرايآنقوتنقاطتادادندبررسی قرارموردایرانمختلفنقاطدررا)شاربینبینآبتقسیم
فردبهبهره برداري منحصرسیستمایرانفعالقنات هاتمامکهنشان دادندآن ها.شودمعرفیراهنماعنوانبهآببرانهايتشکل

دیگرقناتقنات باهرازبهره برداريسیستمفرهنگی،واجتماعیاقتصادي،هوایی، وآبشرایطبهتوجهباودارندراخود
3/1گردد به طوري که بیش ازمحسوب میشهرستان قروهدراز منابع با ارزش آب زیرزمینییقنات به عنوان یک.استمتفاوت

لذا هدف از تحقیق حاضر، . باشدها میو اقتصاد برخی از مناطق شهرستان در گرو بقاي این قناتدقنات هاي استان را دارا می باش
. باشدهاي این شهرستان میو ارائه راهکارهاي بهبود عملکرد قناتبا ارزشمشکالت بهره برداري از این منابع مسائل و بررسی

هامواد و روش-2
منطقه مورد مطالعه-2-1

میلی متر و اقلیم نیمه مرطوب و سرد، واقع بین حوضه هاي آبریز دهگالن و 350قروه با متوسط بارندگی ساالنه شهرستان 
کیلومتري شرق سنندج و شمال غربی 95در استان کردستان و منطقه مورد مطالعه از نظر موقعیت جغرافیایی. باشدمیچهاردولی

02´22"شرقی و عرض هاي جغرافیایی 48˚06´03"تا  47˚38´52"ي  همدان و از نظر مختصات جغرافیایی بین طول ها
.دهدموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه را نشان می1شکل شماره .عرض شمالی قرار دارد35˚30´54"تا  35˚



منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی ):1(شکل 

منابع آبی-2-2

1086چشمه با میزان آبدهی دهنه18257،رشته قنات415،عمیق و نیمه عمیقحلقه چاه10295از طریق قروهآب شهرستان
دارا .میلیون متر مکعب تامین می شود856/53میلیون مترمکعب و رودخانه هاي قزل اوزن و سرشاخه هاي آن با میزان آبدهی 

درصد کل قنات هاي موجود در استان از یک طرف و وجود مناطقی در سطح شهرستان مثل روستاي دلبران که با داشتن 30بودن 
هکتار از اراضی باغی و زراعی موجود در منطقه را تحت پوشش خود قرار می 150که مشاعیقنات 12قنات عمومی و تقریبًا 6

.ین منطقه را به عنوان یک منبع آبی بیش از پیش روشن می سازدد، اهمیت قنات هاي موجود در انده

هاي مورد مطالعهقنات-2-3

-قناتمشخصات.قرار گرفتبررسیمورد ،عمومی داشتهاستفادهکهقروهشهرستانقنات هامهمترین ازرشته15،تحقیقایندر
و تکمیلمحلیبازدیدهايشاملها، بعد از تعیین قناتشده انجاماقدامات.آورده شده است1جدولدرمطالعهموردهاي

عملیات گیاهی،پوششوبارندگیلحاظازآنهاو موقعیتقناتو مالکیتطبیعیموقعیتعمومی،مشخصات: شامل(پرسشنامه 
اداره امور آب آمده ازبدست در این تحقیق از آمارهاي .بود) تهدید می کندراقناتکهخطراتیوموردنیازوشدهانجامبازسازي

.شهرستان نیز استفاده شد

بحثونتایج-3

هابرداري از قناتمشکالت موجود در بهره-3-1

استفاده از قنات ها به عنوان یک سیستم سنتی اگر چه ساده بوده و نیازي به صرف هزینه و انرژي مکانیکی ندارد اما همواره با 
به طور کلی این مشکالت . ر موارد زیادي با خشک شدن و عدم استفاده از آن می انجامدمسائل و مشکالتی مواجه بوده که حتی د

:را می توان به سه دسته تقسیم نمود

مشکالت ناشی از عوامل هیدرولوژي و ژئوهیدرولوژِي-3-1-1
خشکسالی–الف 



مهمترین عامل در ایجاد این پدیده .استزیرزمینیهايآبمنابع،خشکسالیمدتبلندازشرایطشدهمتاثرهايبخشازیکی
گذشت ارتفاع بارندگی با شود،مشاهده می2همانطور که در شکل شماره . بهم خوردن بیالن آب در اثر کاهش نزوالت جوي است

سیر نزولی دارد به طوري که باعث کاهش تغذیه آب و در نتیجه افزایش عمق آب زیرزمینی می شود که این افزایش عمق ،زمان
.آب زیر زمینی به نوبه خود باعث کاهش آبدهی قنات هاي منطقه گردیده است

سیل و اثرات آن- ب

ام بروز سیل، آسیبهاي فراوانی دیده که ناشی ورود سیالب قنات هایی که بخشی از مسیر آن در دره ها و مسیل ها قرار دارد به هنگ
از راه میله هاي قنات است که عالوه بر تخریب میله هاي قنات، باعث گرفتگی قنات ها در اثر رسوبات حمل شده نیز شده است 

).3شکل (

)1391آمار سال ( مشخصات قنات هاي موجود در شهرستان قروه):1(جدول 

روستانامنام قناتردیف
دبی چاهمادرمختصات 

)ثانیهبرلیتر (  )متر ( عرض)متر ( طول 
771901390397810دلبراناوزون ایاغ1
77248939030885دلبرانقمش لو2
771775390403012دلبرانغسال خانه3
771936390409010دلبراندره4
772637390476310دلبراناربابی5
772839390456625دلبرانبزرگ باال6
769020390570425طوغان باباگرگرسرسراب7
230115390169630باغلوجهدال حوض8
23801438992232بهارلوآغ بالق9
76181539142000.5الهیاريدره آلی آباد10
76442539192931قره بالغ خانمحله پائین11
23376939006667نی بندعمومی12
76380539096752.2باباگرگرقی نجه13
74570739129471شوراب خانکهریز آباد14
24144938809582آق بالغعزیز گلی15

)سینوپتیک دشت قروهایستگاه(میانگین بارش ساالنه در دروه آماري مورد مطالعه :)2(شکل
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در اثرر رسوبات ناشی از سیلباباگرگرطوغان گرفتگی قنات :)3(شکل 

استحصال بی رویه از آب هاي زبرزمینی- ج

مقدار تعیین شده در پرونده از آب بیش حفر غیر مجاز آن در منطقه و همچنین برداشتها و حتی در مواردي حفر بی رویه چاه
که شد حتی در مواردي دیده . قنات هاي موجود در منطقه فراهم کرده استزودرس ط را براي هر خشک شدن یشرا، بهره برداري

عمق چاه را بیش از مقدار استاندارد از و جهت افزایش سطح زیر کشت خود، کشاورزان به دلیل استحصال آب بیش از مقدار مورد نی
مثبت در اثر رشد قنات هامنفی تعداد رشد ،90-88وضعیت منابع آبی شهرستان در طول سال هاي مقایسهبا . حفر کرده اند
).2جدول ( مشاهده می شودتعداد چاه ها 

)90-88مقایسه وضعیت منابع آب هاي زیرزمینی در حوزه شهرستان قروه ):2(جدول 

نوع منبع آب زیرزمینی
1390سال1388سال 

درصد افزایش
تعداد

میزان برداشت آب
)میلیون متر مکعب( 

تعداد
برداشت آبمیزان 

)میلیون متر مکعب( 
1682105.481881116.7911جاههاي عمیق و نیمه عمیق

-13822964.2531)دائمی( قنات 

در نتیجهکه را مشاهده می کنیم88تا 76متري سطح آب زیرزمینی در دشت قروه از سال 9کاهش ،4شماره با توجه به شکل
. )3شکل ( گذاشته استافزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی بوده که به نوبه خود بر روي دبی قنات هاي منطقه تاثیر منفی 

هاي اخیر و در نتیجه افزایش حجم آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی نیز یکی از عوامل ها به خصوص در سالافزایش تعداد چاه
گردیده استها مهم بر کاهش آبدهی قنات

 .
تغییرات سطح آب زیرزمینی در سال هاي مختلف:)4(شکل 



مشکالت فنی-3-1-2
عدم زیرساختارهاي مناسب- الف

از دیگر مشکالتی که مقنی هاي منطقه به آن اشاره کردند، نبود یک زیر ساخت مناسب در زیر کول ها در هنگام ساخت قنات ها 
بوده که باعث نشست کول ها به مرور زمان در اثر فشار هاي وارده از خاك باالي آن می باشد که این مشکل مخصوصًا در مکان 

. فاق افتاده و خاك زیرین قابلیت زهکشی را نداشته باشد ، بیش از حد خواهد بودهایی که نفوذ آب به زیر کول ها ات

تغییر کیفیت آب قنات- ب

اضافه شدن قسمتی از در مناطق مختلف بخصوص از چاههاي عمیق و نیمه عمیق موجود در منطقه و با توجه به استحصال آب 
. گردیدمشاهده قنات هاتغییرات محسوسی در شوري آب ،به صورت هرز آب هاي کشاورزيبه آب زیرزمینیهمین آب استحصالی

.دهدنشان می87تا 83هاي هاي مورد مطالعه را بین سالتغییرات شوري آب قنات5شکل شماره 

87تا 83سال ازهاتغییرات هدایت الکتریکی آب قناتمقایسه نمودار -)5(شکل

مظهر قنات جهت جلوگیري از تلفات آب خروجی بعد از نبود سازه هاي مناسب - ج

جهت ذخیره آب در همچون استخر بیشتر قنات هاي منطقه به دلیل نداشتن سازه هاي ذخیره سازيآب خروجی ازدرصدي از 
نیز یکی سر مزرعه بهت آب جهت هدایمناسب کانال هاي بتنیهمچنین نبود.فصولی که آبیاري صورت نمی گیرد تلف می شود

دو چندان رارشد علفهاي هرز در مسیر انتقال آب نیز این مشکل. که به تلفات آب خروجی کمک می کنددیگر از مشکالتی است 
باعث ایجا مشکالت بهره برداري ناشی از در پاره اي از موارد نیز نبود سازه هایی همچون حوضچه هاي رسوب گیر .کرده است
) .7و 6هاي شکل(اند گردیدههامسیر کانالرسوبات در

نبود سازه هاي مناسب بعد از مظهر قنات :)7(شکل عدم الیروبی قنات : )6(شکل 



اجتماعیمشکالت -3-1-3
مجوز حفر چاه می توانند آب، صاحبان قنات در صورت خشک شدن یا کاهش شدید آبدهی قنات بر اساس قانون توزیع عادالنه

بی توجه بوده و حتی جهت دریافت قنات هادریافت نمایند که این امر موجب می شود که کشاورزان نسبت به حفظ و نگهداري 
مشاعی بودن قنات هاي عمومی از دیگر مشکالت اجتماعی، .دست زنندهاقناتعمداً به تخریب و خشک کردن مجوز حفر چاه 

این مشکل در .آن بودعامل اصلی بی توجهی بهره برداران و کشاورزان به نگهداري صحیح از قنات و سازه هاي مربوط به است که 
استفاده از سیستم بابهره وري در اثر کشاورزي مدرنیزهیافزایشهاي پر مصرف و رواج کشت.قنات هاي شخصی مشاهده نمی شد

نیز  یکی از دالیلی است که می دهد  ران و زمانیکادر هر مبه هر مقدار وامکان استفاده از آب زیرزمینیبراحتیجدید کههاي 
الیروبی در احیا و مشکل باال بودن هزینه . ترك استفاده از سیستم هاي منابع آبی قنات ترغیب می کندکشاورزان منطقه را به 

و ) که نیروهاي متخصص این کار هستند(خطرات شغلی مقنیان با توجه به . به عنوان مشکل دیگر مطرح بودمورد قنات هاي 
.جاذبه گرایش به این شغل بشدت کاسته شده، بطوریکه بعضی از مقنیان مجبور به تعویض شغل خود شده اند،مد کم آن هادرآ

مهاجرت مردم به شهرها یکی دیگر از عواملی بود که در عدم بهره برداري و حفظ برخی از قنات متروکه شدن روستاها به دلیل 
.هاي منطقه مشاهده شد

قنات هامشکلرفعجهتهاییحلراهارائه-3-2

قنات به منظور جلوگیري از تخریب و خشک شدنپس از بازدیدهاي میدانی و بررسی راهکارهاي مختلف و تجربیات محلی موجود، 
.باشدبه شرح زیر میانجام یک سري موارد ضروري می باشد که منطقهنبه عنوان یک منبع آبی براي کشاورزاها

آبیبیالنبامتناسبآبمنابعازبرداريبهرهوقنات هاحریمحفظ-

بر بتواند اي باشد که به گونهجهت تغذیه قنات باید سطح آب زیرزمینیبا توجه به اینکه رقوم کف کوره را نمی توان تغییر داد لذا 
اف قنات به گونه راین امر مستلزم این است که حریم چاههاي حفر شده در اط. قنات را تغذیه کندهاي آبدار اساس هیدرولیک الیه

.اثر منفی بر روي مخروط افت آب زیرزمینی در اطراف کوره هاي قنات نداشته باشداي رعایت شود بطوریکه 

مصنوعیتغذیه-

که به دو روش نفوذ هاي زیرزمینی تغذیه مصنوعی آب هاي زیرزمینی استیکی از روش هاي مفید جهت جبران افت ارتفاع آب
.سطحی و تغذیه از طریق چاه انجام می گیرد

قنات هاالیروبی واحیا-

در این منطقه وجود دارد رسوب گذاري و رشد علفهاي هرز در مسیر قنات ها بوده قنات هابزرگترین مشکلی که در بهره برداري از 
تخصیص بودجه هاي مناسب از لحاظ مالی و زمانی تاثیر این .که هر از چند سال یکبار باید نسبت به الیروبی و احیاء آن اقدام کرد

.عامل را در هر چه بهتر استفاده کردن از قنات ها افزایش می دهد

توسط ارگان هاي مربوطهقنات هاتشویق و ترغیب کشاورزان جهت حفظ -



هاي پیشگیري از وقوع مشکالت و همچنین بهبود آن از راهکارهاي مهم آشنایی کشاورزان و اهالی منطقه با اهمیت قنات و روش
واحیاءوبازسازيبرنامهدرمهندسیوفنیومکانیزههايروشکارگیريبه. باشددر حل مشکالت موجود در این زمینه می

.رودهابه شمار مینیز از راهکارهاي اساسی دیگر در بهبود عملکرد قناتجدیدهايتکنولوژيازاستفادهبا،قنات هامرمت

گیري کلینتیجه-4

ساختهاي مورد زیرایجادگردد به طوري که باقنات به عنوان یکی از منابع با ارزش آب زیرزمینی در شهرستان قروه محسوب می
لذا .  آورندفراهمرااعتالء منطقهواشتغالزایی،)به عنوان یک جاذبه گردشگري( ساکنان برايدرآمدایجادموجباتتوانندنیاز می

هاي اینهدف از تحقیق حاضر، بررسی مسائل و مشکالت بهره برداري از این منابع با ارزش و ارائه راهکارهاي بهبود عملکرد قنات
ها نشان داد، مهمترین مشکالت موجود، حفر چاههاي بی رویه در سطح شهرستان، مشکالت اجتماعی نتایج بررسی. شهرستان بود

ناشی از مشاعی بودن قنات ها، خشکسالی، عدم الیروبی قنات ها و پاره اي از مشکالت فنی همچون نبود سازه هاي مناسب بعد از 
ر چاههاي عمیق و نیمه عمیق در شعاع تاثیر قنات، تغذیه مصنوعی آب هاي زیرزمینی در ممانعت از حف. محل مظهر قنات بود

باالدست قنات ها، ذخیره آب قنات ها در مخازن ذخیره آب در فصولی که آبیاري انجام نمی گیرد و ترغیب و ترویج کشاورزان 
.ها در منطقه مورد مطالعه شناخته شدتمهمترین راهکارهاي بهبود عملکرد قنانسبت به حفظ و نگهداري از قنات ها
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