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پارسیِ  شکلاز  ،الهدر این مق. شودنیز نامیده می ققننااتتست که ا ی زیرزمینیهای آبرسان انالک[ مجموعۀ]  ککااررییزز
 + [کشیدن شیار] کار)ککااررییزز   و کهنِ( مانند خراسان، بلوچستان و افغانستان[ رایج در مناطقی])شرقی  یانۀم

  ایرانیِ واژۀ  بِرّعَمُ) ققننااتت  عربیِاصطالح  ،اداری ایرانرسمی  در زبان .شدخواهد استفاده [( جاری شدن] ریز
 .استشده برتر تبدیل یِاصطالح فنّبه ( ننااتتککََ

 فضای باز تا از سطح سفرۀ آب ،ترمنظور توزیع در مناطق پست هب، از گرانش ساده با استفادهآب را  ککااررییزز
گیرد  مورد استفاده قرار می( 2ایرانیکا، «آبیاری»رک مدخل ) برای آبیاری ،اول اوری در درجۀاین فن. کندهدایت می

در سطح جهان ( شدهبیاریرصد از کل سطح آد 6/0حدود )زمین هکتار  میلیون ونیمیک تقریباً و امکان کشتِ
 و ایران و افغانستان سرچشمه گرفته در ارتفاعات های آب زیرزمینیکانال .(Balland, 1992a: 1)کند را فراهم می

 .اندمانده ی باقیآبرسان اوری برترِتا امروز فن

  ششننااسسییووااژژهه((  11
. است شرق ایرانی زیرزمینی در های آبرسانبرای کانال شدهوضع اصطالحِ ککااررییزز، که در باال ذکر شدطور همان
 لغتنامه دهخدامراجع به فارسی نو، در شعر و سایر متون ادبی  ککااررییززکلمه  نخستین کاربردهایمالحظه برای 

ارسی ـدر ف ههررییززککََو  (Henning, 84) انویـارسی میانۀ مـدر پ 3ااررییسســققبا همچنین ؛ نگاه کنید (151-156 :11ج )
در متون حقوقی پهلوی، فقط  شده منعکس ،در دوره قبل از اسالم. نمایید مقایسه (122-121 :15، ج دهخدا)

 با  Pagliaro; Menasce; Macuch, 549-59: ونـمت)ورد ـخبه چشم میی رسانـهای آبالـدر مورد کان  سسههََککََالح ـاصط

_________________________________________________________________
1. KĀRIZ – Xavier de Planhol – Encyclopedia Iranica - Vol. XV, fase.6, pp. 564-565;  Originally Published: 
December 15, 2011; Last Updated: May 23, 2017 
2. ĀBYĀRĪ: iranicaonline.org/articles/abyari-irrigation-in-iran                        3. qhryz 
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ا ـیر ـعالوه ب ،سسههََککََاز  دـشای .(Goblot, 1979, 20, n. 48در  G. Lazard ؛ قسBriant, 18, n. 19همچنین نک تقریظ؛ 
  «هلویـفرهنگ پ »مدخل درمثالً )اشد ـبسطحی نیز یاد شده آبگذرعنوان ه، ب«کانال زیرزمینی» جایِبه

 سریانی برای واژهمعانی مشابهی دامنه  .(استشدهتحلیل  19ص  ،نگـو هنی 44ص  ،رگـدر نیبکه  4اکـایرانی
qtātā (R. P. Smith, 524) اصطالح  .استدانستهمیانه  ارسیِپ بع کلمۀرا من آن (44ص )یافت که نیبرگ توان می

 (III.9)هرودوت  .باشدبوده 5ررییسسککُُ عربیِ ایِرودخانه افسانه نامممکن است  ،ککااررییزز فارسیِ نیای کلمۀ باستانیِ
به مصر، داستانی راجع به ( 4ایرانیکا، «کمبوجیه»رک مدخل ) هخامنشی دوم کمبوجیۀ لشکرکشیدر روایت خود از 

 .(Briant, pp. 28-29شده در بحث)نماید نقل می ،درون مخازن به ررییسسککُُ کشی آب ازلوله
رود یم کارهافغانستان، هند و چین ب، 7های آب زیرزمینی در فرارودوفور برای کانالبه ککااررییززاصطالح  ،همچنین

در جنوب قزاقستان  .استهتبدیل شد 8ای در زبان روسیواژهبه وام، فرارودهای ترکی دلیل استفاده در زبانهو ب
های  آب طبیعیِ یرو به جلو د که از فشارِشو آرتزین استفاده می  های چاه سیستماز کاریز برای  ،(1ئوم و ساالدِ)

گسترش  از آنجا اصطالح کاریز . های زهکشی ندارند هیچ ارتباطی با کانال ها اما این چاه ؛برد زیرزمینی بهره می
در  گاهگه کاریز. کار گرفته شدبه فنیک اصطالح عنوان یهب یو انگلیس یتوسط مدیران روسکه  بیشتری یافت

، مورد استفاده قرار هجدّ در بخش غربی عربستان و حتی منطقۀ ویژههب ،های اسالمی قسمت غربی سرزمین
تلفیق از زمان  است؛ احتماالً ی ایرانکه گواه بر نفوذ فرهنگ (Goblot, 1979: 107-8; Planhol, 1992: 138)گیرد  می

 .(99ایرانیکا، «خالفت عباسی»رک مدخل ) (م9558-757) خالفت عباسی ایرانی در عصر - عربی گفرهن بزرگ
فتح  در پیزبان عربی گسترش  ثردر ا( واتنَها و کمتر قَ قنات :جمع) ننااتتققََ بِرّعَمُ ، کلمۀمرکز و غرب ایراندر 

از  پیش بهممکن است آسیا در غرب این اصطالح کاربرد  .شد رایج ،قرن هفتم میالدی ایران در
، اول تواریخ 25:45شماره  بابل، 95کناتِ شهر: قس) بازگردداز میالد  پیشدر قرن ششم  های ایران کشورگشایی

اسم فاعل سوم شخص مفرد مذکر از باب تفعیل ، «ن، چاهکَنکَکانال») ینّقَقنات و اسم مربوط به مُ .(925:52
خوبی تثبیت همعاصر ب زبان فارسی و سوابق اداری ایرانِیات رسمی در ادب( «ردنک حفر»؛ «قَ نَ وَ»ریشه 

 .اشاره دارد آب روبازِهای  به انواع کانال ویژهبه ، این اصطالحامروز مانند ،در اصلاما . است شده
و تعدادی از اصطالحات  (Balland, 1992a, 4) افتاده است، اصطالحات آبیاری بسیار جایهای عرب در سرزمین

ه ب قنات ،در صحرای سوریه..  گیرد فاده قرار میدر غرب عربستان مورد است  ،ککااررییززحلی نیز عالوه بر بومی و م
تَرَک، »به معنی  افالج؛: جمع) ففالالججکه در عمان حالیرد ،(Kobori, 1980)است آب زیرزمینی  معنی کانال

و در حجاز ( 95و اَغیال غُیول: جمع)  94ییللغغََ، در یمن («آب»میاه؛ / ماء: قس)ممییاانن    در حضرموت  ،(«شکاف
 رایـگذرگاه ب» [عربی:]؛ قس فَجَرَ 91فِگاگیر: جمع)  98ههررََــََّّگگففُُاصطالح  . شود استفاده می( 97خیُف: جمع) 94ییففخخََ

_________________________________________________________________
4. FARHANG Ī PAHLAWĪG 3.4, Iranica, Vol. X, Fasc. 2, pp. 123-125                   5. Corys 
6. CAMBYSES, Iranica - Vol. IV, Fasc. 7, pp. 726-729                                              7. Central Asia 
8. kyarez                                                        9. Deom & Sala                   
11. ʿABBASID CALIPHATE, Iranica - Vol. I, Fasc. 1, pp. 89-95.                            12. Kenath                                            
13. Num. 32:42, 1 Chron. 2:23                      14. ḡayl                                                15. ḡoyūl, aḡyāl 
16. ḵayf                                                         17. ḵyof                                               18. foggara 
19. fegāgir                                                      
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 است،  شدهر صحرای الجزایر شناختهجا د در همه تقریباً( «دادن چیزیبه  جریان ، راهِایجاد کردن چیزی
 .ترندرایجو مراکش  00لبالهبِتَترتیب در به 02(خَطاطِر: جمع) ررههااططّّخخََوو    02(بُنگبینیو: جمع)ببییننیی  ببُُننگگچه  اگر

در آن قبالً شود که  یافت مینیز مناطقی در اکنون هم و رش یافتهسمت شرق گستهب استفاده از اصطالح قنات
دقت در هب این پدیده را (1992b, 97-100) 02نیل باالناد. استبودههای زیرزمینی  کانال رایاصطالح غالب ب ککااررییزز

شده ساخته جاینامِ 42که وی  جایی ؛است اری کردهنگ تحلیل و نقشه (02ایرانیکا، «افعانستان»رک مدخل )افغانستان 
میان  ادبی برتری ذهنیتِاز ین اینکه در ع ققننااتتاصطالح  .کرد پیدا ککااررییزز از برگرفته جاینامِ 222و  ققننااتتاز 

به همان اندازۀ مناطق  ؛برخوردار استبومی هستند،  زبانانِکه بیشترشان فارسی ستانیافغان اندرکاراندست
ویژه در منطقه هب ققننااتت واژۀ با ییهاجاینام .رود می کاربه در حوزه زبانی پشتو نیز ،زبانِ غرب افغانستانفارسی
در جنوب، ( 02ایرانیکا، «فراه»رک مدخل )ه ارتا فَ( 02ایرانیکا، «راتهِ»رک مدخل ) راتهِ، اطراف و در غرب قندهار

 (02ایرانیکا، «غَزنی»رک مدخل ) زنیـغَاطراف  ،جنوب شرقی در ایادهـهای جداافتاگرچه نمونه اد است؛ـار زیـبسی
 این اصطالح تداول دهد نشان می این توزیع .شود مشاهده می ،(02ایرانیکا، «کابل»رک مدخل )ل ـجنوب کاب و

تا قرن این مناطق زیرا  ؛رهای بزرگ هرات و قندهار بودندشه هایش که کانون هبود پذیریفرهنگ نتیجۀ
که  ، در حوالی کابلدر شرق افغانستان ،در مقابل. ندتعلق داشتفرهنگی و سیاسی ایران نفوذ به حوزه  ،نوزدهم

 ،تأثیر ایران این ضعفِ .است با مقاومت روبرو شده ققننااتت کلمۀ اولتد، هیشه بیشتر به هندوستان معطوف بودهم
رک ) مندیره رودو ( 04ایرانیکا، «رودفراه»رک مدخل )ود رهاربین فَ در منطقۀ ققننااتت با واژۀیی ها نامجای نبودنبا 

، ققننااتتطالح اص کاربرد از نهفعاالهمچنان  دولتمردان افغانستان. است شده مجسم، (22ایرانیکا، «مندرود هیر»مدخل 
با . کنند حمایت می ،جنوب شرقیغزنی در استان در  اسناد مالی و( توپوگرافی) جانگاریهای  ویژه در نقشههب

 .برندکار میرا به ککااررییززاصطالح  فقط کشاورزان منطقه ،این حال

ور مانند منص ، اگرچه برخی از نویسندگانب استطور گسترده غالهب ققننااتت، اصطالح المللی بیندر ادبیات علمی 
. کنند استفاده می ققننااتتتنهایی یا همزمان با به ککااررییززاز  ،20س هوملومو یوهانِ 22کرِسی .ب .، جسجادیسید

[ کاریزهای]برای   ههررََگگََّّففُُاز اصطالح  ،22و ژان بیسون 22بوریوو ک، ایوائ22کُرنه از قبیل زبانسوینویسندگان فران
مانند ریشار تر  قدیمی زبانِفرانسویاست که نویسندگان ل توجه این نکته قاب. کنند استفاده می ی آفریقاصحرا

که حالیدر، دگرفتنکار هب سوریه شاماتبرای را  ههررََففُُگگََّّ( 2422-2422) 22رسلِو ژاک وُ( 2242زادۀ ) 22نتومَ
 .کردند استفاده نمی عنوان از این اصطالحهیچمردم بهتوده 

_________________________________________________________________
20. bongbini (pl. bongbiniu)                      21. ḵaṭṭāra (pl. ḵaṭāṭer)                            22. Tabelbala 
23. Daniel  Baland                                     24. AFGHANISTAN, Iranica - Vol. I, Fasc. 5-6, pp. 486-566 
25. HERAT, Iranica - Vol. XII, Fasc. 2, pp. 203-224 and Vol. XII, Fasc. 3, pp. 225-226 
26. FARĀH: iranicaonline.org/articles/farah                27. ḠAZNĪ, Iranica - Vol. X, Fasc. 4, pp. 384-388                                             
28. KABUL, Iranica - Vol. XV, Fasc. 3, pp. 280-318     29. FARĀHRŪD: iranicaonline.org/articles/farahrud 
30. HELMAND RIVER, Iranica - Vol. XII, Fasc. 2, pp. 170-176                            31. G. B. Cressey   
32. Johannes Humlum                             33. A. Cornet                                      34. Iwao Kobori         
35. Jean Bisson                                         36. Richard Thoumin                              37. Jacques Weulersse                                
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 ووررییااففنن((  22

از  کاریز اوریِفن :ششییبب ((11--22 
  آب سفرۀتونل و  سطحالف اخت

 سطح .برد ره میـبه زیرزمینی
 ۀرسفاز سطح شیب کمتری تونل 

که طوریهب ؛(1ر ـصویـت) آب دارد
 ارتـفـاعی مشخصاً باالتردر  تونل

هر  .دیاب می پایاناز سطح آب 
ل ـشکیـخش تـل از دو بـتون

 یا تغذیه منبع یک: استشده
 گرفتن برای باالدستاز  زهکشی

 و کندمی نفوذ آب سطح به آب
 دستپایین از الحاقی قسمت یک
 قرار آب سفرۀ سطح باالی در

 مورد زمین به را آب بتواند تا دارد
 ،رانـدر ای. کند لـمنتق اریـآبی
 ممکن است شیبانگین ـمی
د ــاشــب دــدرص نیــمدود ــح
(27 Goblot, 1979:)،  انـعم دراما، 
 تـاس دـدرص دوا ـت یـکن ـبی
(71 sgerber,Wei). اـهبـشی نـای 

 .شوندمی آب شدن جاری باعث ،جریان زیادِ سرعتِ با ،لـتون فرسایش از ریـوگیـجل نـضم
 شده در منطقۀحداکثر طول شناخته. طوالنی هستندبسیار ا هکانال استثنایی،ویژۀ  در چند موردِ ::ططوولل((  22--22

 80حدود ، (83ایرانیکا ،«گناباد»رك مدخل) خراسان در گنابادِو ( Beaumont, 1989: 23)کیلومتر  05حدود  ،یزد
، 1695 در دهۀ. بسیار کوتاهتر هستند ها قریب به اتفاق کانال اما اکثریتِ .(,Goblot 1979: 35-36)است کیلومتر 

 ایران در مختلف شبکه 12 در را کانال 2555 از بیش( 1989fig.  44,-42 :1971 ;3: 23 ,21) 86ونتاومیتر بپ
 که- کانال 19 فقط کهیحالدر دارند، کیلومتر 2 تا 5.0 بین طول درصد 89 که است کرده محاسبه و بررسی
در . ندترها هنوز کوتاهکانال ،رسد در افغانستانبه نظر می. ندکیلومتر 10 از ترطوالنی -است درصد 1 از کمتر
 ازطول،  کیلومتر 0.8 حداکثر با لکانا 8 فقط و بود کیلومتر 1.1 هامتوسط کانال طول کاریزی،101 گروه یک

 کیلومتری جنوب شرقی25در  یکانالاز آنِ  ،کاریز افغان شدۀحداکثر طول شناخته .بودندفراتر رفته کیلومتر 4
 (.Balland, 1992b: 106) است غزنی

_________________________________________________________________
38. GONĀBĀD, Iranica - Vol. XI, Fasc. 2, pp. 121-122                          39. Peter Beaumont 

 برش عرضی و نما از باالی کاریز( 1ر تصوی
 (fig. 1Beaumont, 1989: 2 ,4: مأخذ)
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که تونل را به سطح وصل  ها چاههمیلاما  ؛است کاریز عملکرد یک عنصر اساسیِ کانال ::ههااچچااههههممییلل((  33--22
 فواصل در هاچاه همیل .ندارند کاریزالزم هستند و هیچ نقشی در عملکرد واقعی  ها تونلبرای حفر تنها کنند،  می
 متوسط ،در ایران. هستند نزدیک نسبتاً نخاله، برداشتن در تسهیل منظوربه کهشوند می چیده منظم بیشوکم

منظور اطمینان از به کنندسعی می کشان خوبنقشه. متر باشد 32تا  22 مضربی ازن است فاصله ممک
با بیشترین فاصله ممکن  را هاچاه هیلمو  ندهندها را بیش از حد افزایش تعداد آن، کار خود سودبخشی

 که هاچاههمیل زنجیره همراستایی(. Goblot, 1979: 36) نمایندمتر حفر  022تا  02مواقع از برخی ، در بینشان
 و مشاهده قابل کامالً هوایی ناظران برای ویژهبه و شده مشخص آوار از کوچکی هایتپه با شانمدوّر هایدهانه
 .(3و  2تصاویر ) ندایران اندازچشمهای ویژگی ترینبارز و تریندیدنی از یکی

 

ها به چاههمیل ،در منطقه تهران .(Beaumont, 1989:23) رودنمی ترفرو متری02 عمق از چاههمیل موارد، اکثر در
 متر 322 عمق دارای چاههمیل یک، د در خراسانابااند و در یک مورد استثنایی در گنشده حفرمتر  002عمق 
 هاییفرود با اما گرفته،قرار عمودی خط همان امتداد در تقریباً و آمده دستهب همیلسه سیستم یک با که است

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

 روندکار میهای زیرزمینی بهها که برای کندن آبراهچاههای مدوّر میلهنمای هوایی زنجیره دهانه
 0301مهر  4دشت بیشاپور، استان فارس، ( 3ر تصوی               0300فروردین  22استان فارس، ( 2ر تصوی

 (مریم زاکس: مأخذگئورگ گِرستِر، : عکاس)
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فصلنامه ایران شناسی

 آغاز شیب روی، آب سفره یک وجود احتمال بررسی با( Goblot, 1979:30-36) کاریز روی کار ::ممااننسسااخختت((  44--22
 یافت آن طبیعی خروجی نزدیکی در معموالً که دارد وجود آب صفحه یک از مختلفی های شاخص. شود می
 که شودبرده می فرو حدی تا( «کردن باور ، کردن فکر» :گَمانیدن .ک .ر ؛گَمانه) اکتشافی چاههمیل. شود می

 باالی دهانه عنوانگمانه به از کند، می برخورد آب هسفر به چاههمیل کههنگامی. ن هستدیرس آب به امیدِ
 به شروع ،چاهمیله طرف دو و پایه طریق از آب بالفاصله .شود می خوانده ممااددررچچااهه و شودمی استفاده کانال
 یراز کند حفر سرعتهب را آب کانال متر چند ،چاههمیل کف ریختن از قبل که دارد وقت کارگر اما کند می نشت

 به کارگر د،وش مرطوب بیش از حد زمین زیر در کار ادامه برای خاک وقتی .است کند آب نشت ،کلی طورهب
کانال را  زیرا است غیرممکن مادرچاه از کار ادامه و الزم آب سطح تثبیت برای روز چند. گردد میباز سطح
 باید همیشه و است شده متوقف روز چند ،مادرچاه حفر از پس رو این از کانال خاکبرداری .گیرد آب می کامالً

 ساخت روند در اساسی عنصر یک ،خروجی محل تعیین .یابد ادامه دستپایین خروجی پیشنهادی محل از
 باید نیز خروجی اما گردد،مشخص می شوند، آبیاری باید که مناطقی متناسب با آن قرارگیری محل. است
 بررسی بنابراین. شود واقعچاه مادر پایین در آن ارتفاع در آب طبیعی جریان با سازگار خط تراز یک روی

  .است ضروری دقیق
 ـلۀمی و دوربین به زـجهـم وروان  سطح کـی به کیـمت رداریـبنقشه درنِـم ایـه روش ،22 و 91 نورـق در

 و بودند پیچیده کمابیش سنتیتجربی  های روش. شد می حمل دستیار یک توسط که بود بردارینقشه
 اسمیت آنتونی ،02 دهه در. ندشدمیبسته کار هب گاهی نیز بیستم قرن در ،گذشته مدید یهامدتمچون ه
 عمق گیری اندازه با روند. کرد  مشاهده کرمان منطقه در را سنتی بردارینقشه روش یک( 92-93 :1957)

 آن دیگر سرِ کهدرحالی شود می وصل مادرچاه لبه به ول دومـشاق ،آن از پس. شود می آغاز ولـشاق اـب مادرچاه
 .استخورده گرهشود، دور می کانال تقریبی جهت در دست دستیار که در (میخ چوبی)نگهدارنده  به یک چوب

 اگر و شودمی خیس ترازسپس . شودمی ثابت درزمین میخ چوبی است، در حالت کشیده تقریباً ریسمان وقتی
 بین فاصله گذاریعالمت سوم مرحله .دگیرنمی نظر در افقیا ر خط هیچ جهتی حرکت نکنند، در آب قطرات
 این. شودمی شروع باال از شده و مادرچاه وصل به شاقول روی بر گره یک با ریسمان که است اینقطه و زمین

جایی که  ،دستپایین شیب در نقطه آخرین. شودمی تکرار شاقول ریسمان انتهای به رسیدن تا مرحله سه
 .دارد قرار آب سفره سطح همان در تقریباً همچنین و مادرچاه کفِ ارتفاعِ همان در بت شدهاثمیخ چوبی 

 نریاه اگرچه ؛شد توصیف 9192 دهه اوایل در 42باتلر، توسط مکانیکی دستگاه کمکبه تردقیق کمی روش
 هرگونه از مستقل و ربهتجواسطه هب .بود ندیده را وسیله این هرگز خود وی که کرد تأکید( 33 :1979) 49گوبلو

 بر عمود طرف چهار یعنی ؛هستند درست زوایای دارای مربع یک گوشه چهار که شد مشخص ریاضی، عملیات
. اندشده ثابت گوشه چهار در هاحلقه و ساخته همان طول به چوبی تخته چهار از مربع یک. هستند یکدیگر

 از بلند نسبتاً میله ،افقی گذاریعالمت برای و صلمت هاگوشه از یکی به شاقول یک ،قائم بودن تعیین برای
 ،کوچک جرثقیل یک کمک با دستگاه سپس. دشومیداده  عبور حلقه گوشه چپ و راست شاقول دو میان
 داشته نگه ارـدستی توسط که بردارینقشه میـلۀاز  وانـتمی کهطوریبه گیرد،می قرار چاههمیل دهانه باالی

  .(4تصویر ) دانجام دارا  مشاهده ،شودمی
_________________________________________________________________

40. M. A. Butler                                                      41. Henri Goblot 
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 .دشو برابر چاههمیل عمق اـب لیواـمت هایگیریدازهـاننتایج  مجموع اـت شودمی رارـتکقدر آن اتـعملی نـیا

 چاههمیل عمق وشود می منتقل شاقول به مشاهدات نتایج ،همبه  هامجموع شدن اضافه از جلوگیری منظوربه
 .دنکنمی گیریاندازه گره کمکبه، قبل روش مانند را

 مادرچاه تا زمین سطحروی  آن مسیر ،دکر مشخصرا  کانال خاکبرداری شروع نقطه بردارینقشه کههنگامی
 .شود ، تبدیل به یک تونل میرسد میمتر  2 سطح به اختالفکه است و زمانی بازرو دهلیز .شود میرسم 

 روشهب کارگر. کند طی ،دارد قرار زمین باالی در که مسیریمانند  مستقیم خط یک تونل ستا ضروری
 حفاری حال در که شود حاصل اطمینان تا  شده آویزان سقف از که کند می استفاده روغنی المپ از ،سنتی

و در جبهه  روبروی تونل کامالً مداوم طوربه بایدآن سایه  که اندازد سایه می المپ ،کار محل در. است مستقیم
 به انتهایشانای دو شاقول که میله تونل، شدۀتعیین مسیر درِ کارگر ماندنِ بیشترِ تسهیل برای. قرار گیرد کار

. است زمین سطح با مطابق تونل مسیر موازات به میله جهت. شودمیچاه آویخته همیلمتصل است، در هر 
 عالمت دو و افقی عالمت یک ؛شودمی وصل باال به که با شاقول آیدمی دستبه معلق گونیای یک توسط شیب

 کندمی فرح رود، جوییطور که پیش میکارگر همین .ددهمی را نشان مجاز شیب حداکثر نشانگر طرف هر در
 را شیارها ،آب نفوذ در اثرتونل  ریختن از جلوگیری منظوربه .است تونل پایه امتداد در آب تخلیه برای که

 (4یر تصو
 روش تعیین شیب کاریز

 :مأخذ)
 79:, 19Goblot 

p. 48, pl. 3) 
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چرخ  و کلنگ مانند انمعدنچی کهنِ ابزارهای با کارها این همه .کرد اندود (شفته) آهکحاوی  مالت با توانمی
 .شودمی انجام ،نخاله جابجایی برای ریسمان

 کردن بزرگ ،روش یک .هستند آن خروجی افزایش دنبالبه کارگران امکان صورت در کانال، اتمام از پس
 فراتر باالدست در آن گسترش با یا د،دهمی رخ آن کنندۀتأمین کانال از بخشی در نشت آب که است ایناحیه

 چاههمیل یک در تجمیع یوندند، یاپ می اصلی کانال به ماهیتیغ  شکلبه جانبی که هایتونل حفر یا مادرچاه از
 اول کانال زیر یدوم کانال ساخت دیگر روش. (Goblot, 1979: 34-35) شوندجمع می ستاره یک شکل به واحد
 ذکر قبالًکه  د،اباگن اریزک رسد می ظرنهب .شود برداشت قابل ،فوقانی کانال از نفوذ طریق از آب نشت تا است،
: رک) استشده راحیـط روش نـای به ، (24اایرانیک، «اردستان»رک مدخل ) انـتاردس نزدیکی در ،مون و شده،
 سطح کاهش کهزمانی شده، ساخته بعداً پایینی کانال زیاد احتمال به موارد، اکثر در. (46-42 :2994 نژاد،صفی
 .استشده فوقانی کانال ماندن بهرهبی باعث آب

 هایسقف و دیوارها مکرروبیش کم مرمتشامل ؛ دارند اجاحتی دقیق بسیار نگهداری و تعمیر به ها تونل
یش ب دیوارها کههنگامی. اندشده مسدود رسوب توسطکه  آب از سفره نشت آب منافذ الیروبی و شدهمتالشی

 متر 6/0  و طول متر 4/2 با متوسط طورهب( لوَکَ) شدهپخته خشتِ از هایی حلقه توسط ،افت کنند از حد
 .باشند داشته پیوسته پوشش یک ،یکدیگربه  کالف شدنبا  توانند می که شوند می تقویت ،متر 4/0 و عرض

(48 35 and pls. 8 and 10 after p.:Goblot, 1979). 
 کهکسانی کارِ بنابراین، .است پیچیده کامالً ،ابتدایی اغلب ویژگی وجود با ،کاریز ساخت فنّ  ::ننااللککاا  ککااررگگرر((  66--44

 این .است خطرناک و تخصصی بسیار( «سازدمی قنات که کسی» ؛ییننّّققََممُُ :مه مفرد عربیکل) نندکَ می را ها کانال
 عموماً ،هند و میانه آسیای افغانستان، ،ایران فرهنگی منطقه از خارج در اما ، رسیده کمالبه  ایران در فن

 .(Goblot, 1979 :36) است نشده و ناکاملاصالح
 خدمه، کار گیریشکل در تسهیل منظوربه. اندیافته سازمان واقعی فاصنا صورتبه کانال کارگران ،ایران در

 -کنندمی زندگیخودشان  هایمحله در هم با کانال کارگران .شودتجربه انجام میبا راناستادکا فرمان تحت
9Goblot, 197: ) کرمان و نایین یزد، تهران، مانند شهرهایی یا خودشان روستاهای درخواه  ییالقات، در خواه

136 :46; English, 1966) .کاریز  ساخت در خود اصلی هایولیتمسؤ به را خود وقت تمام تقریباً کانال کارگران
 انجام تخلیه چاه یا کنندانی میـباغب کمی هاآن اوقات گاهی. دهندمی اختصاص فعال کاریز تعمیر و جدید

 هاییمهارت ،بود ضروری ضایعات دفع برای مدرن هایفاضالب اخیر ابداع تا که چاه فاضالب در کار .دهندمی
 مخصوص چاه فاضالب یک دارای قبالً خانه هر .است کاریز ساخت برای الزم موارد به مربوط که کندمی طلب
 تخلیه را پرشده هایچاه همچنین کانال کارگران. داشتند متر 00 حدودی متوسط عمقعموماً  که بود خود
 .شد کار گرفتهبه کود عنوانبه هاپسمانداین  ،هاسال گذشت از پس و کردندمی

 گروه پنج به و دارند متفاوتی بسیار های مهارت ،متخصص کارگران زیرا ،دارد مراتبیسلسله سازمان کار مقنیان
 چرخ که( «کشیدن»مصدرِ کش  از  + چرخ) است کش چرخ ،فرد ترین مهم ،زمین باالی .شوند می تقسیم مجزا

_________________________________________________________________
42. ARDESTĀN, Iranica - Vol. II, Fasc. 4, pp. 385-387              
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سطل،  کردن خالی ولمسؤ کارگری .فرستد می چاههمیل پایین به را خالی سطل و اندازدکار میبه را ریسمان
 توسط گودبرداری و بعدی کانال ابعاد و جهت او زیرا ،ول استسؤدار م زمین، کلنگ زیرِ .دهدمیوی را یاری 

 از را سطل که یکی کنند، می او را کمک کارگر دو .کند می تعیین را تخلیه محورهای تمام همچنین و کلنگ
 در و است یمراتبسلسله کامالً هاآن دستمزد .کند می منتقل چرخ به را آن مرتباً که دیگری و کند می پر نخاله
 بخش به توجه با شاغل کارگران تعداد .(02-06 :2991 نژاد،صفی) استیافته و بیشتر تفاوتبیشتر  بیستم قرن

 تعداد و هستند کار به مشغول ،است ترپیچیده کار که باالی قنات بخش در کانال کارگر پنج. کندتغییر می
 کنندمی کار کارگاه یک در همزمان نفر 26 تا .شود محدود نفر سه به فقط تواندمی پایین بخش در افراد این

 نظر به .آیدشمار میبه یمعقول زمانی بازه عموماً که برسانند اتمام به را ساخت ،سال دو تا یک ظرف مدت تا
 26 به کیلومتری0 کانال ساخت برای نفرهگروه تک یک آن در که باشداستثنا بوده ری در کاریزی رسدمی

 .(01 ان،هم) داشت نیاز زمان سال
ایران  از مراتبی، کمترسلسله نظر از رسدمی نظربه و ندشومی پرورده مقنی عنوانبه کمتری ، افرادافغانستان در

 و خانه بین کیلومتر صد چند خاص، موارد در ؛کنندمی کار خود خانه از دور غالباً کارکنان .ندباش یافتهسازمان
رك ) یغَلزَ قبیلۀ یهاپشتون ،44التقَ و 43یتهوِکُ در کانال کارگرانم، 06 دهه در. فاصله است هاآن هایکارگاه
 .(n. :Goblot, 1979 ,47 6) ) بودند قندهار حومۀ در اهل روستایی ،(04ایرانیکا، «غیلزی»مدخل 

 ههاایی  ااققتتصصااددیی  وو  ااججتتممااععیی  ززممییننهه((  33

کاریز  تا کاریز از و شود می گیری اندازه (m³/hr) ساعت رب مکعب متر با ککاامملل  ددههییآآبب :ممننببعع  آآبب  ((22--33
 مطالعه در (23 :1989) ونتاومب .دارد کانال طول و سفره آب تأمین محلی شرایط به بستگی زیرا است متفاوت
 کهدرحالی .است ساعت در مکعب متر 366 از کمتر همیشه دهیآب که  کرده محاسبه ایران، در کانال 1666

 متر 36 از کمتر ها کانال رصدد 40 دهیآب ،کنند می دهیآب ساعت رب مکعب متر 06 از کمتر ها کانال مِوّدوسِ
 فراهم را زمین هکتار 16-26 آبیاری امکان آب ریاناین ج. (Beaumont, 1971: 47) است ساعت رب مربع
 شدۀشناخته زانـمی بیشترین و شده محاسبه ساعت رب مکعب متر 04 دهیآب میانگین ،رانـای در .کند می
. (Goblot, 1979: 41) دده می انجامبازدهی،  ساعت بر مکعب متر 3166 حدودبا  شاهرود در یریزکا را دهیآب

 ۀۀووییژژ  ددههییآآبب. شود ارزیابی منطقه آبی منابع با رابطه در آن، کامل دهیآب بر عالوهباید  کانال یک وری بهره
 .(Balland, 1992b: 106: ؛ قسl/sec/km) کند می گیری اندازه را کیلومتر هر در ثانیه هر در آب لیترِمقدار  کانال،

 8 حدود ،افغانستان در آن میانگین اما ؛است کیلومتر بر ثانیه رب لیتر 3 حدود خاص تخلیه میزان ،ایران در
 افغانستان های کانال گر آن باشدنشان ،افغانستان کاریز ویژه کارآیی رسد می نظرهب. کیلومتربر  ثانیه رب لیتر

 تا انفرتُ از دیگر، مناطق تمام در .است تروسیع آب تأمین منطقه کهدرحالی ،(1بخش : نک) دکوتاهترن عموماً
 ,Balland, 1992b: 107) است مانده باقی کیلومتر بر ثانیه رب لیتر 3-1 ترِ پایین محدوۀ در ویژه دهیآب ،40صحرا

fig. 4). 
 کی بهـمت اریِـآبی هایسیستم ل،ـمقاب در. است نهفته سال طول در آن مداوم دهیآب در کاریز عمده اهمیت
_________________________________________________________________  

 (.Qalāt)نی در افعانستان زشهری در نزدیکی غ( 44(.                       Quetta)شهری در بلوچستان پاکستان ( 43
                  45. ḠILZĪ, Iranica - Vol. X, Fasc. 6, pp. 670-672                                        (.Sahara)آفریقا بزرگ صحرای ( 40
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 این با .کنند متوقف کامل طورهب را دهیآب ،سال خشک فصول در توانند می سطحی هایآب جاری شدن
 زیرزمینی های سفره دهیآب رد فصلی توجه قابل تغییرات .دارد دهیآبثبات در  به نیاز مداوم دهیآب حال،

 مشهد منطقه در کاریز 42 مطالعۀ در .هستند ها رودخانه از کمتر بسیار تغییرات این اگرچه ؛شود می مشاهده
 در دهیآب میزان کمترین و داده رخ اواسط خرداد تا اواسط بهمن از دهیآب حداکثر ،4652-56 های سال در

 کاریز 7 روی ایمطالعه .استشده نیز مشاهده افغانستان در پدیده همین .است شده گیری اندازه آبان و شهریور
. (Wagner: 108) کرد محاسبه رصدد 46را  2244 شهریور و تیر بیندهی آب کاهشِمتوسط  ،کابل منطقه در

 زایشاف باعث گرما زیرا، کنند می استفاده -زمانی کمی تأخیر با گرچه- دما منظم الگوی از اساساً تغییرات این
 محلی شرایط و بارش میزان در تغییرات اما .شود می آب هسفر در آبموجودی  کاهش باعث بنابراین و تبخیر

 کند ایجاد چشمگیری های تفاوت ،دیگر سال به یسال از تواند می زیرا است مهم نیز موجود های روان آب
(103 :; Balland, 1992a Beaumont,1971.) ضخامت و اطراف سنگ نفوذپذیری دهندۀ نشان فصلی عموماً تغییرات 

 نفوذپذیر بسیار مواد باکند که برداشت می با آبِ کممحلی عمق کم آب از سفره که یکاریز .است آب سفره
. دشو متوقف اًموقت اشدهیآب است ممکن حتی و دهد،می نشان بیشتری فصلی تغییر ،پوشیده شده

 24هگانهسِ خان درز غالمکاری ، مانندهر دو نوعِ خشک شدن گهگاهی درباره افغانستان، 27چوییِوراداسلوبودان 
 کابل شرقی شمال کیلومتری44 حدود در پل سنگی کاریز ؛ و خشک شدن فصلی، مانند(53 :1978) 26وازتَکَ در
 یراز هستند، آگاه تغییرات این از کشاورزان البته .(,1978a: 51) استرا توصیف کرده (سال رد ماه 5-2 مدت به)

ثابت  دهیآب با کاریز بین نتیجه، در .( ,Taraki 622) دهدمی افزایش را زراعی هایزمین ارزش مداوم دهیآب
 و (n. :Balland, 1992a ,103 5: نک افغانستان، در 65پاخه کاریز :پشتو ؛ ,77McLachlan: نک ،ریآبغَ ،غرقاب: فارسی)

کاریز : در ایران؛ پشتو آبپشت، هوابین: فارسی)است  نوسان در ،باران بارش بسته به آن دهیآبکاریزی که 
 ،انـانستـغـاف وبـجن در .دـشون می لـقائ ایزـتم( n. 103, :Balland, 1992a 6 :نک ان؛ـانستـغـدر اف 64ریـهوَ

 در .(Balland, 1992a: 105) داد قرار مطالعه مورد را 4674 و 4675 شدید خشکسالی تأثیر 64یموندزکالمک
 ،بود دسترس در آن های گیری اندازه که سالی ،4665 با مقایسه در کاریز 72 دهیآب میانگین ،یکَجَک طقهمن

 طور به دهیِآب افزایش کاریز 6 تعمیر، یا بهسازی کارهای دلیلبه ،وجود این با .بود یافته کاهش درصد 55
 میزان دیگر کاریز 54 در اما .بوداندهم تغییر بدون دهیآب کاریز 2 در کهدرحالی ،داشتند درصد 5 متوسط

 روستاهای کهطوریبه بود،شده خشک کامالً کانال 2 حتی و یافته کاهش درصد 74 متوسط طور به دهیآب
 از .بودیافته کاهش 4 به 46 از ثانیه رب لیتر 65 از بیش کنندهتأمین کاریزهای تعداد. بودندشده متروک وابسته

 قندهار و لشکرگاه هواشناسی هایایستگاه تریندر نزدیک بارندگی کاهش گیریاندازه 4674 سال در که آنجا
 وضعیت به باید را سقوط این و کرد رد را آب سفره از حد از بیش برداریبهره توانمی بود، درصد 75 و 27

 .داد نسبت 4674 و 4675 در باران اسفبار
 .گیردمی قرار استفاده مورد حد از بیش آنها آب سفره زیرا شوندمی خشک کاریزها از بسیاری سرانجام اینکه

 تکثیر عنوان مثال،به .است برگشت قابل غیر انسان نگرش در بنیادی تغییر بدون درازمدتی تغییرات چنین
 .شودافت دائمی سطح آب می ،در نتیجه وسفره آب  باعث کاهش هانادرست کانال

_________________________________________________________________
47. S. Radojivic                                        48. Sehgāna                                        49. Katawāz 
50. kārēz pāḵə                                          51. kārēz wahri                                  52. N. E. McClymonds 
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 و کافی آببا  هاییسفره که هستند یهایجا کاریز ساخت برای های برترمحل ::ججغغررااففییاایییی  ممششخخصصااتت ((22--33
 با هاییدشت در توانندمی هاکانال که ، جاییاندگرفته قرار فراوان آب با کوهستانی هایزمین زیرِ ودارند  منظم
 که آنجا از خصوصاً ،باشند بهترین کوهپایه مناطق رسدمی نظربه بنابراین. شوند ظاهر پذیر،کشت خوبِ خاک

 هایمخروط ویژههب مناطق، در این .است مطلوب آب نفوذ برای عموماً (33رگولیت) سطحی مواد طبیعتِ
 ایرودخانه هایحوضه زهکشیاز  بلکه اصلی هایدامنه در های روانآب از تنهاهن زیرا هستند، مناسب آبرفتی

 ساخته هاییکهـشب کاریز در. (28Goblot, 197 :9-29) شوندسیراب می هاکوه درون مختلف واصلـف در واقع
 که دارد وجود شماریبی مناطق ،ایران فالت در .باشند یپرشمار ایرودخانه هایحوضه هادر آن که شودمی
 یایرانهای سرزمین در .اندهحیاتی بود ،رانـیا برای توسعهزها ـکاری و بخشند،تحقق می خوبیبه را شرایط این
 ازعموماً  ساالنه بارندگی میزان، (Beaumont, 1971: 41-42 ؛3تصویر ) ای دارندبندی شبکهگروه هاکاریز بیشترِ که

 .نامناسبند کشت آبی برای مناطق این کهطوریبه کند، نمی تجاوز متر میلی 211 -011

 
 (fig. 2: 71Beaumont, 19 ,41: مأخذ)در ایران های کاریز سیستم( 3ر تصوی

های ی از کوهپایهردیف ؛است مناسب العاده فوق ، جایی(35ایرانیکا، «البرز»رک مدخل ) البرز های کوه پای در تهران
 .(6تصویر ) متر 5111 از بیش ارتفاع با کوهی پای در ،33پلیوسن فرسایشی خاک از پوشیده یهمگرا

_________________________________________________________________
53. regolith                   54. ALBORZ, Iranica - Vol. I, Fasc. 8, pp. 810-821                  55. Pliocene                        
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 (fig. 27: 37Beaumont, 19 ,6: مأخذ) نزدیک تهرانهای کاریز سیستم( 6ر تصوی

 .(Beaumont, 1971: 42) یافت ورامین دشت در توان می را دیگری متراکم بسیار کاریز شبکه
 را پوششزیرزمینی تمامی مناطق  آب هایکانال ند،مناسب شانبرای کاریزها که خشکنیمهی هادر کوهپایه اما

 بیشوکم برداریرهبه در مؤثر ابزاری کوهستان، هایدامنه از شروع با انحرافی هایکانال که آنجا تا ،نددهنمی
 نهرها و هارودخانه بین وسیعِ مناطق کاریزها که در برخالف. (7تصویر ) هستند آبیاری برای آب دائمی

تصویر ) شوند یافت نهرها و هارودخانه کنار هایزمین از یباریک نوارهای در است ممکنها این کانالاند، گسترده
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B7)رقیش انتهای در افغانستان، جنوب مانند ؛ 
 هایشاخه و رودخانه امتداد در رزمینداوَمنطقه 

 حدود یکَجَک منطقه. (Balland, 1992b: 110) آن
 آبیاری و دارد ساالنه بارش مترمیلی 022

 آبرفتی جلگه به محدود شدتبه آن ایرودخانه
 آبرفتی شیب .است مندهیر رودخانه باریک بسیار

 درر سوتآن متر هاده ،آن باالی که ایگسترده
 شبکه دارای ،کندمی صعود راست سمت ساحل
 دارالیه گروه دو در کاریز 02 حدود با یمتراکم

 سمت در یترفراوان کاریزهای کهطوریبه ؛است
 تر،پایین کهدرحالی اندگرفته قرار باالدست

رفته از طریق ازدست آبِتر بهرهکاریزهای کم
 ای،همنطق مقیاس در. کنندمی بازیابی تراوش را

 کاریز توسط شدهآبیاری سطح زمینداور، کل در
 از بیش توجهی قابل طوربه( هکتار 02.222)

( هکتار 22..07) ایرودخانههای واحه سطح
 .است

 تقابل اساس گیری برجایبزرگ،  هایواحه در
با نمونه  جزئیات در فقط که است حاشیه و مرکز

 عواق هایی حاشیه در کاریز .دارد قبلی تفاوت
 و باالدست ،واحه جهت دو هر از که  شده

 توان می کهای گونهبه ،یابد می گسترش ،سرازیری
 های کانال دسترس از دور مرتفع های دشت

 رفتهازدست آب و کرد کشت را رودخانه انحرافی
دلیل هب ،ها این کانال. گرفت را نشت طریق از

. اند ، فرسوده شدهکاربران برداشت بیش از حدِ
 های کوهپایه در کل فالت ایران، از وشاین ر

 در ،همچنین. گسترده است (Gentelle, 1977: 251) کابلستان تا (Beaumont, 1968: 1974 ;173: 422)تهران 
سلیمان  های کوه شرقی هاییکی از شاخه پای وست،حوضۀ خ مانند ؛شودمی یافتنیز  افغانستان شرقی جنوب

(29 :Wald, 1969 )الت بین قَ (5.ایرانیکا، «جاتزارهزاره، جغرافیای تاریخی هَهَ» رك مدخل) تجازارههَ شرقی کوهپایۀ و
ها در کاریزکل تعداد  ششمیک) کاریز 0222 ، حدودتَرنَکرود و های بزرگ طولی غزنی درهو غزنی در امتداد 

 توسطآبیاری  هکتار هزار52 مقابلِ در ؛کند می آبیاری را  هکتار هزار05 حدود (افغانستان خاك سراسر
 .(Balland, 1992b: 112) منطقه همان در انحرافی های کانال

_________________________________________________________________   
56. HAZĀRA i. Historical geography of Hazārajāt, Iranica - Vol. XII, Fasc. 1, pp. 77-81 

ای های کوهپایهدر دشت انواع مهندسی هیدرولیک( 7ر تصوی
 (fig. 5: 92a, 19allandB ,111: مأخذ) ستانافغان

A )های انحرافیسیستم کانال: نوع شمالی یا بلخی 
B )های انحرافی و کاریزکانال جداسازی: نوع جنوبی 
C )های انحرافی و کاریزکانال آمیزیهم: نوع شرقی 
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در  بزرگ های واحه برایعموماً  و هدآم ید پد کاریز و انحرافی های کانال یا همپوشانی آمیزیهم ازتر نادر یالگوی
 ساسانی دوره از که طورهمان  .(Neely, 1974: 28)است  باستانی یتحول یانگرنما الگو این .است نظر گرفته شده

در  انحرافی های کانال شبكه وندر کاریز .است شده گزارش (55ایرانیكا، «سلسله ساسانی»رك مدخل  م؛222-056)
 هستند و رودخانه بسترخط  تریننزدیک با موازی همیشه داخلی کاریزهای این و گیردمیقرار  سایت مرکز

 توان می را هایی نمونه .کنند میبرداشت  ،دگیرآب می باالدست رودخانۀ های آب نشت از که را زیرزمینی جریان
 .یافت (and, 1992bBall: 110-12) تَرنَک و نیز در طول دره (& Balland, 1992b, figs. 4B 5) قندهار جنوب در

 الگوی هم داشته، زیرا ایران فالت روستایی اندازچشم بر عمیقی تأثیر ایهپایکوه هایسایت در هاکاریز تكثیر
 هایخروجی در زیر اراضی کلی تقسیم به منجر آنها حضور .اندداده شكل را سكونت الگوی هم و یکشاورز

 چندضلعیِ تقسیم مشخصاً از که (8تصویر ) شده آب جریان جهت تموازابه طوالنی صورت نوارهایبه کانال
 .(Bonine, 1989) است متمایز ،انحرافی های کانال توسط شدهآبیاری مزارع تر نامنظم بسیار

 
 (fig. 45-44: 76, 19Kobori ,1: مأخذ) الجزایر ت،شده با کاریز؛ تیدیكلِآبیارینوارهای باریک مزارع نخل خرما، ( 8ر تصوی

 روستاها در ها جاده چیدمان در حتی و روستایی های جاده گیری جهت در اغلب زمین تقسیم در کلی روند این
 .(Roaf, 1989) است مشاهدهقابل 

پیامدهای  کاریز باالست، بسیار همیشه پیچیده امكانات این ساخت هزینه آنجاکه از :ااججتتممااععیی  پپییااممددههاایی  ((33--33
 الزم زیرزمینی کانال حفاری برای توجهی قابل های سرمایه که رو آن از .دارد روستایی جامعه برای مهمی
 انجام به قادر قدرتمند افراد سایر و فرمانداران ثروتمند، بازرگانان بزرگ، های زمین صاحبان فقطمعموالً است، 
  ی ازگروه وسطتود ندارد که ـوج کاریز از ای نمونه هیچ .هستند آن ساخت رایـب توجه قابل های گذاری سرمایه

_________________________________________________________________  
57. SASANIAN DYNASTY: iranicaonline.org/articles/sasanian-dynasty 
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 با ،پیدایش زمان در حداقل ،آبیاری روش این رسد می نظرهب، برعکس. باشد شده ساختهکشاورزانِ خُرد 
در . (Lambton, 1953) سیطره داشت ایران فالت جامعه بر سنتی طوربه که باشدبوده بطمرت کالن داریزمین
 تقسیم ند کها شده تقسیم وراثت فرآیند طریق از تدریجهب هااز کاریز شمار بسیاری زمان، گذشت با حال هر
 از مستقل غالباً و شود ادهد اجاره تواند می آب مسه این، بر عالوه .استداده ادامه را ورثه بین آبیاریبرای  آب

 یِارض اصالحات از بعد و قبل ،بیستم قرن در .اند شده وقف کاریزها از بسیاری .درس می به فروش زمین مالکیت
 وجود آب مِسه ردِـالکان خُـم دادـتع زایشـاف و وزیعـروش ت چنین سمتهب ای فزاینده لـتمای، 0691 دهه

 .(Bonine, 1989) استداشته
 Planhol& ) حجم و زمان گیری اندازه ؛(56-96 ،0661 ؛0691نژاد،یصف) دارد وجود آب بندییهسهم برای روش دو

20-119 :Rognon) .و، تهران های کوهپایه بهاست  محدودویژه و به ادرن بسیار حجمپایه  بر توزیع ،ایران در 
 جریان کل کاریز، هر برای اصخ زمانی جدول یک بر پایۀ .ستا تری رایج مراتبهبروشِ  ،زماناساس  بر تقسیم

 ،آفتابی ساعت توسط ندرتهب یا 69آبی ساعت با زمان .گیرد می قرار کاربر هر اختیار در نوبتهب خروجی
 حال در (66ایرانیکا، «بیابانک» رک مدخل) بیابانک منطقه در هنوز، 0691 دهه در مثالً که شود می گیری اندازه

با  سنجیزمان شوند و جای خود را بهکنار گذاشته می فزاینده صورتیهب سنتی هایروش این .بود استفاده
 زیرا ،آب استشبانه  دریافت روزانه و بندینوبت ،مکرر برای کاربر مشکلیک . دهندمی دارهای باتریساعت
 .تاس ترمؤثر بسیار ،تبخیر نرخ بودن پایین دلیلهباما  کشاورز، برایکننده  خسته هرچند شبانه آبیاری

خاص  ها، در نظر گرفتن مزیتیهدف از سازماندهی آن اند، زیرا پیچیده بسیار گاهی بندینوبت های سیستم
های دارای  بدین ترتیب، واحه .هستند هاکوچکترین سهم دارای که محرومیت کسانی است جبران منظوربه

 در ایران،) کنترل مسؤوالن از یکامل مراتب سلسله با شدهتعریف، وابسته به آبواقعی جوامع کوچک کاریز 
 ترین مهم همیشه تقریباً گیرد که می قرار( رئیس) مدیر یک هدایت تحت کاریز هر .هستند( روستاییان عموماً

 ییروستا جامعه در دوم منصب .کند می تعیین را (میراب) آب کننده توزیع ،نوبه خود به است و آب ممالک سه
 شکلبه گیرد که معموالً صورت می دارنده آنهایی به  پرداخت و همواره است توجه و مورد دارد خواستار بسیار

 .شودنجام میا پولشکل به ها این پرداخت بیشتر امروزه گرچهاست،  آب یا محصول کاالها،

 ااننتتششاارروو    خخااسستتگگااهه((  44

به چیست؟  آن انتشار مراحل و مسیرها و ایجاد شد بار اولین برای پیچیده بسیار فنّ این ونهچگ و کِی کجا،
مانند هر نوع  .است آشکار کامالً کلی هایطرح حداقل اما ،نشده پاسخ داده کامل طوربه هنوز هاسؤال این

بوده ( تبارتک) فردمنحصربه اولیه منبع یک دارای کاریز آیا کنیم تعیین که است این اساسی مشکل ی،ختراعا
 است الزم دارد، وجود فن خود موردِ در توجهی قابل گمیسردر که آنجا از .(چندتبار) مجزا مرکز چندین یا

 .تا معنی آن روشن شود بررسی گردد تردقیق نظر مورد پدیده
 کاریز از روشنیبه باید ،ندسته زیرزمینی هایکانال شامل که اظهار آب ترِساده بسیار فنونِ  ::ککااررییزز  ششببهه((  00--44

 .شوندمی بندیدسته هم با اغلب اگرچه ،دنشو متمایز
_________________________________________________________________  

58. clepsydra                                   59. BĪĀBĀNAK, Iranica - Vol. IV, Fasc. 2, p. 196 
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 کانال. (Goblot, 1979-101 :Planhol and Rognon ;3 : 53) است رودخانه دره در فرعی کانال رایج، بسیار فنّ یک
 مداوم، آب را  یا متناوب از اعم آب، جریان از نشت توسط شدهایجاد عمقکم های سفره از آب جریان زیر

 .دارد سطح جریان به بستگی زیرا ستا توجهی قابل تغییرات معرض در همیشه روش این .کند می برداشت
 کنید سعی که است انگیزوسوسه که طوریه، بآید می پایین کانال سطح شود، می متوقف آب جریان کههنگامی

به افقی  برای تخلیه فضا یک است، مالحظه قابل ببستر مسیر آ شیب وقتی. کنید پیدا را آب مسیر دوباره
 و یابد گسترش باالدست در تواند شود که می می استفاده ،زیرین آب آوری جمع برای و باز ،دستپایین سمت

در صحرای  06رقاهو های دره در دفراین این مثال، عنوانهب .فرو رود زمین سطح زیر آب، سفره به رسیدن تا
 قرون از حداقل هایی کانال چنین اسپانیا، در (.328Rey, -Capot) گیرد می قرار استفاده مورد بزرگ آفریقا،

است  02««سسررسسرراایی  صصااففیی» آن علمی اصطالح گرچه ،است بوده شدهشناخته 06ددااررببسستت عامیانۀ نام با وسطی
(Bazzana)استفاده نیز مورد پرو جنوبدر  04نازکا واحۀ ، تا06یمبلُکُاها از دوران پیشکه این کانالحالیدر ؛ 

 آب برداشت از نوع این آبرفتی، آب سفره در ،مرکز ایران در (.Kinzl, 1963; Goblot, 1979: 143-46) اندبوده
 زیر های کانال .(Bonine, 1982: 145 :کن ،هوابین اصطالح برای ؛ :571Boucharlat, 2001) است متداول بسیار( هوابین)

حداکثر  عموماً و کوتاه بسیار همیشه ،ها چاههمیل عمق اگرچه ،برسند توجهی قابل طولبه  توانند می ،جریان
 هایانت از منحصراً ،خاکبرداری و وجود نداردمادرچاه  گاههیچ .هستند ابتدایی بسیار هاشمع. است متر چند

 اند شده واقع هارودخانه دره کف در فقط هاکانال این اینکه همه از تر مهم .شودمی انجام هاکانال دستپایین
 بستر کندن تا به نیازی ،ها کانال این ساخت برای که آنجا از .است پایدار بیشوکم آب جریان ،آن در که

 زمان ازگیر، تر و همهبسیار ساده ،زیرآبی کانال مطمئناً .است متفاوتبسیار  کاریز روش با فن این نیست،
 .است بوده جا همه در تقریباً مستقل یاختراع ،جاری آب از آبیاری گیریشکل

ار ـبسی زیرزمینی ایـهکانال ل،ـمقاب در
 وطول حداکثر چند ده متر کوتاهی به

 اطقـاری، در منـحف برای اهـچهلـمی بدون
 هایشیب در کهشوند یافت می کوهستانی

 .(9تصویر )شوند می ظاهر دره
 

 و دنکن می فراهم آبیاری برای آن آب از استفاده برای را زیرزمینی آبخوان دسترسی به امکان هااین کانال
  کوتاه هایکانال ،یرانـای ایـهسرزمین از ارجـخ .هستند ثانیه رب لیتر چند ضعیفِ ارـبسی خروجیدارای  عموماً

________________________________________________________________  
60. Hoggar (Ahaggar )                                     61. Cimbra                                            62. galería filtrante 

64. Nazca                                                                          06 )ب به قاره آمریکایش از ورود کریستف کلمدوران پ  

 نمای برشی از( 9ر تصوی
 یک کانال زیرزمینی بسیار کوتاه

 ن جات، افغانستاهزاره
 (fig. 1, Balland & Brognetti ,124: مأخذ)
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 اندشده توصیف« بهاری جریان های تونل» و «بهاری های تونل» هاینام تحت یهودیه هایتپه در زیرزمینی
(53; 1992-152 :Ron, 1985). افغانستان مرکز در جاتزارههَ شرقی جنوب در (Balland and Brognetti) ،هاکانال 

 قابل واقعی کاریز پیچیده های ساختمان با اگر حتی شوند، می شناخته کاریز عنوانهب ،محلی در اصطالح
 میالد از پیش 8 و 9 قرن به حداقل یبدو هایتونل این قدمت رسدمی نظربهیهودیه،  در. نباشند مقایسه

در  اما .(3-4 بخش :رک) شد وارد شام به واقعی کاریز کهزمانی ،حاکمیت ایرانیان دوره از قبل خیلی رسد؛ب
 از کاریز واقعی فنّ کهبود  های همسایه کوهپایه ی ازپناهندگانجات، جمعیت مردم مطمئناً متشکل از هزاره
 این از آنان خاطرات ناشی توانستند می هایی تونل چنین و گرفت می قرار استفاده مورد در آنجا پیش ها مدت

 .باشند آن از تقلید یا فن
 اول هزاره از حداقل که هایی از هر نوع؛ کانالوجود دارند زیرزمینی بخشییا  کامالًهای  کانال هاینک سرانجام

یک  به چشمه یا رودخانهیک  ازآب را  مدیترانه، دریایاطراف  و نزدیک خاور مختلف مناطق در میالد از قبل
 ما این اما. (Grewe, 2003) باشدبوده هاآن پیشروِ تواند می کاریز فنّ که  شده پیشنهاد .ندکن می منتقل سکونتگاه

 .گرداند میازب اساسی مشکل به را

 هایشهرک نیاز مورد آب تأمین شناسایی برای تالش در خطایی ،پیش ها مدت از ::ممععددننککاارریی  ررووشش  ((22--44
 وجود آب لانتقا زیرزمینیِ بیشوکم مراحلِ این کلیه در ،کاریز توسعه مرحله اولین عنوانهب ،خانوارها و انسانی
 در آن کاربرد و زیرزمینی آب کانال این قبیل فنّ اختراع بین است بهتر .(Kouzine, 1956ویژه به) است داشته
 با هاست ک (23197 :9-53 ,28-54) اعتبار گوبلوبه جداسازی این دو  .شویم قائل تمایز دقت با ،کشاورزی آبیاری

 تخلیه گسترده مشکل با آب، سفره به رسیدن از پس که است معدنچیانی ابداع فن این که داد نشان قاطعیت
 ارائه فناوری مورخ ،56سفوربِ. ی. ر توسط قبالً واقع در ایده این .شدندمی مواجه خود زیرزمینی عملیات نخاله
 را شکشف تاریخی - جغرافیایی پیامدهای وجههیچبه و کرد محدود منظر این به اکیداً را خود که بودشده

 عملیات از اساسی جزئی آب هایکانال. شد رمزگذاری و تنظیم دقیق صورتبه گوبلو توسط هااین .ادند توسعه
 استفاده «افقی حفاری» ملموس اصطالح از گوبلو وهستند ( 55ایرانیکا، «در ایران کاریدنمع» رک مدخل) کاریمعدن
 شانعملکرد وکاربرد دارند  نخاله یهتخل برای فقط که هاچاههمیل است و نه کانال ،اساسی عنصر کهکند  می

 ظهور تا .بود ضرورت یک ابتکار این ،باستان معدنچیان برای. هستند مؤلفه مشهودترین هرچند، است ثانویه
 نداشتند معادن در آب سطح دنبر پایین برای دیگری راه هیچ معدن ، کارگران88 قرن در مکانیکی های پمپ

 استفاده با را آبآزاد برسانند و  هوای به زهکشی های کانالو  داد می اجازه ونیبیر جانگاریِ جا هر آنکه غیر از
 های کانال اولین که شود می منطقی گیری نتیجه این به منجر مشاهدات این .کنند  خارج جاذبه نیروی از

 یاحتمال نقش شناسایی از قبل درست ،چاه از آبهمیل پاکسازی هدف با معدنچیان توسط آب زیرزمینی
 .اند شده ساخته ،آبیاری در ها کانال

 توجه با. شودنمی پاسخی داده عمالً اشجغرافیایی موقعیت و اختراع این قدمت به مربوط سؤالبه  نتیجه، در
 عمیق تشکیالت معدنکاری نخستین دنبال ایجادبه باید اختراع این ،هاچاههمیل تخلیه در چشمگیر ضرورت به
 همه در یعمـوم یمشکل ادنـمع آبگرفتگی که اـآنج از عالوه،به .باشدام شدهـانج ،الدمی از پیش سوم هزاره در

_________________________________________________________________  
65. R. J. Forbes                                  66. MINING IN IRAN: iranicaonline.org/articles/mining-in-iran 
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 فردمنحصربه مرکز یک از اختراع را برخاسته این که رسدنظر نمیمنطقی به است، کاریمعدن عملیات تمامی
 شهر در مثال عنوانهب .استشده شناخته مستقلتقریباً  هایاز اختراع متعددی هاینمونه حقیقت، در .بدانیم

 در. (Goblot, 1979: 183-85) شدمی تأمین سنگ زغال معادن از میالدی 31قرن  از استفاده مورد آب ،76ژلیِ
شهر  در ویژههب گردد، بازمی میالدی 31 قرن به حداقل ها کانالتاریخ  مرکزی، اروپای در چک و آلمان محدوده

 هاآن توزیع و ها کانال این (.Klaubert, 1966, 1967, 1973; Goblot, 1979: 185-87) 76فیشتلهای کوه در 76زلب
 آب هم هنوز و ندمتصل -وسطی قرون از کاریمعدن مهم مناطق- 63های اِرتسو کوه 67هارتسناحیه به  مطمئناً

 معادن آب تا شد حفر 3631 سال در زیرزمینی کانال اولین مارسی، متأخرتر در. کنندمی منتقل شهرها به را
 ها مثال این از یک هر برای یمستقل نوآوری. (Goblot, 1979: 187-88) کند تخلیه را وانسپرُ در سنگ زغال
 این شدید پراکندگی و تعدد رسد می نظرهب اما .ندارندوجود  محلی های بایگانی زیرا نیست اثبات قابل کامالً

 ،دیگر کشورهای در .باشد دیگر مناطق از فن این انتقال برابر در مستقل هاییاختراع ، دال برجغرافیایی مناطق
در  cuniculi با نام آب انحرافی های کانال بارهدر ؛Goblot, 1979: 188-92 نک)ی اتروسک دوره از .استهبود حتملم انتقال
 امالک یا شهری هایسکونتگاه برای را آب که داشت وجود زیرزمینی آب های کانال (مپ133 تاریخبه ،ویا آپیا
 هااین به ؛ و ارجاعرومی و هلنیستی هایجهان در رومی -گُلی  ویالی ویژههب کردند، می تأمین روستایی بزرگ
 ;Planhol, 1992; Kayser and Waringo) است هیافت افزایش شناسی باستان هایکاوش های گزارش در اًمداوم

Kremer; Özis.) ساده زیرزمینی های تونل با همزمان را مدیترانه منطقه در آبیاری های کانال انتشار ها داده این 
 .کنند می مستند ،برخاسته  معدنکاری و یفلزکار هایاختراع با ارتباط در نزدیک خاور از آن فنّ که
 های کانال که است مسلم کرد، تعیین تقریبی تاریخ حتی یا دقیق مکان توانن هم هنوز اگر حتی مجموع، در
 61نگراستَ و 63ردآرچِ فرضیه به اهمیتی هیچ بایدن اما. بودند شده اختراع نزدیک خاور در ابتدا در زیرزمینی آب

 استَنگر آرچِرد و. شد قائل ،اندظهور کرده میالد از قبل چهارم هزاره اواخر زیرزمینی هایکانال اینکه بر مبنی
(310-96 :87; 1999 :1994, J. Orchard and G. Stanger) دانشبر کمیِ  فرضیهاین  و محکمی ندارند ۀداد هیچ 

 .(Boucharlat, 2003: 168 :قس) کندمی گواهی آبیاری فنون تاریخی پیشرفت بارهدر

 فالت از آبیاریو  کشاورزی برای آب زیرزمینی هایکانال از استفاده :ااییرراانن  ااررااضضیی  ددرر  ککششااووررززیی  ممصصااررفف  ((11--11
-116 حدود) هخامنشیان سلطه تحت ایران سیاسی قدرت و فرهنگ با مستقیماً آنها انتشار و شد آغاز ایران
 مبادی وجود مورد درگهگاه  که هاییفرضیه. داشت ارتباط (61ایرانیکا، «سلسله هخامنشی»رک مدخل ؛ مپ 117

 مطرح( 61ایرانیکا، «ترکستان چین»رک مدخل ؛ چین ترکستان، سینکیانگشینجیانگ، )سِنجان  یا مصر در مستقل
 ،33 قرن آغاز در .ندارند بررسی شود، قابلیتمی داده نشان ایساده نظری استدالل با که طورهمان شوند،می

. (1بخش  :نک) ددا می رخ افغانستان و ایران در ،جهان سراسر در کاریزطریق  از آب مصرف درصدِ 67 از بیش

 پراکنده،، از آن استفاده  که آسیا و آفریقا بزرگ بیابانی طقامندر ی هایسایت ۀهم در در مقام قیاس، کاریز
 و خشک های هز در کوهپایکاری گسترده حضور ،عالوهبه .رسد می نظرهب اهمیتکمدر مجموع، و  یاحاشیه

 تنوعِ و الـکم درجه باالترین بهآن  فن که هبود پذیرامکان دلیل این به فقط افغانستان و رانـای در خشکنیمه
_________________________________________________________________  

67. Liège                                            68. Selb                                              69. Fichtelgebirge 
70. Harz                                             71. Erzgebirge                                   72  J. Orchard 
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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 یک مبدأ محل باید که ستا نگاری مردم کلی قاعده با هماهنگ نظر این .است رسیده کشوردو  این در کاربرد
 .است شده برابر چند شهای پیشرفت و استفراوان  آن از استفاده تراکم کهشود  جستجو ای منطقه در فن
 توان نمی سؤال این به ؟است داده رخ کشاورزی مناطق و معادن بین بزرگ چرخش این زمانی چه دقیقاً اما

هیچیک  و متأخرند بسیار کاریز برای نویسی تاریخ منابع. داد فن این اولیه اختراع السؤ به نسبت بهتری پاسخ
 که عمان 11قرن  تاریخچه .کندنمینسبت داده، تأیید  (1بخش  نک) کوریس رودخانه به هرودوتکه تاریخی را 

 کند می ادعاداده، نسبت [ پیامبر] سلیمان بهرا  ااففالالجج محلی سازهایوساخت زکویسرحان بن سعید اَ آن در
: نک) ارزش است، بسیار کمشده می استفاده هاآن از (67ایرانیکا، «داریوش»رک مدخل ) داریوش زمان در
1 163, n. :Boucharlat, 2007). ندارد وجود کاریز فنّ اورارتویی منشأ فرضیه پذیرش امکان امروز همچنین دیگر. 

 وان دریاچه منطقه به سراسر که شد  نهادپیش ,1926) 111-(14 66پتوها-مانلِ توسط بار اولین برای این ایده
 یمنبع فسیری مشکوک ازوی ت .داشت فرضیه این پیشبرد در سعی 61لِسوئه بعد، دهه چند. بودهکرد سفر

 irītuḫ یِاکد و واژۀکرد  ارائه ،مپ617 سال در اورارتو علیه یآشور دوم نسارگُ هشتمین کارزاردرباره اکدی 
 منطقه در شدهشناخته باستانی هیدرولیک تأسیسات اهمیت بر را خود ادعاهای وی. تکاریز گرف معنیهبرا 

 تخلیه های کانال ساختن ،بدین ترتیب که کرد گذاری پایه اورارتوها به منتسب معدنکاری مهارت و وان دریاچه
 طوربه اًـمتعاقب و پذیرفته( 62197 :9-67 ,63-69) گوبلو توسط فرضیه این .دیرس می نظرهب پذیر باور هاآن توسط

 آبیِ تأسیسات اینکه دادن نشان با (figs. 4-6 ,50-149) 67سالوینیماتئو اما  .شد منتشر علمی ادبیات درگسترده 
 و ترینقدیمی .کرد ردتمام  موفقیت با را ایده این ،اندبوده سطحی های کانال تنها نسارگُ توسط شدهتوصیف
 18زیرزمینی آب هایکانال آشکارااو . استشده انجام (X.28) لیبیوسپُ توسط کاریز به اشاره ترینبحثغیرقابل

 را (12ایرانیکا، «دامغان»رک مدخل) دامغان و سمنان بین 11هکاتومپیلوس منطقه در البرز جنوبی کوهپایه در
 مورد ای دردیگر نوشته . (Briant, 2001a)، هرچند مطلبش خالی از خطا و حدس نیست کندمی توصیف
محمد بن الحسن  ،ایرانی که مورخ میالدی یازدهم تا قرنزیرزمینی وجود ندارد  آب هایکانال حفاری
 .آوردمیبه رشته تحریر دردر این زمینه  زبان عربیای بهرساله ،الکرجی

 ساخت درباره یختشنا باستان رکمد هیچ حاضر حال در .دنکن نمی بیشتری کمک یشناخت باستان های داده
,ensen, 195; Christ 243; Kohl, Gentelle ;129) دندار وجود اسالمی دوره از قبل میانه آسیای و ایران در کاریز

78-177 Boucharlat, 2001:). هنوز ابادـگن زیرزمینی های کانال در ساسانی اـی اشکانی های سفالیـنه هـا از افتهـی 
 عالوه،به (.,Boucharlat, 2001 179 خانیکی؛ لباف) دهد ارائه قبولی قابل شواهد که  نشده سازیمستندخوب  قدرآن

 شونددست به دست می ،علمی ادبیات در همچنان ،میانه آسیای و ایران در کاریز درباره نشدهتأیید ادعاهای

 ادعا پیشینه سال 6888 ،فن این برای حتیالکلِن مک ؛Biscione, 13; Lisitsyna; MacLachlan, 2000, 183 :مثال عنوانهب)
 .!(کند می

  تنها ،(Boucharlat, 2001, pp. 159-2003 ;72) اخیر شناسی باستان های کاوش نتایج لطف به عمان ،حاضر حال در
_________________________________________________________________   

76. DARIUS, Iranica - Vol. VII, Fasc. 1, pp. 40-55                                       77. F. F. C. Lehmann-Haupt 
78. J. Læssøe                                      79. Matteo Salvini                              80. hyponomoi (یونانی) 
81. Hekatompylos                              82. DĀMḠĀN, Iranica - Vol. VI, Fasc. 6, pp. 632-638 



76
76

Vo
l. 

II
   

 N
o.

 3
   

 A
ut

um
n 

 2
02

0
13

99
یز 

 پای
م  

سو
ره 

شما
   

وم 
ه د

دور

Irānshenāsi
Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی

 برای فقط شواهدی بررسی مورد های سایت و است داده قرار بررسیمورد  را مسأله این که است کشوری
 ترین قدیمی. (0بخش  :کر) دهند می ارائه (مپ011-0011)آهن دوم  عصر به مربوط زمینیزیر های کانال

دوران تصرف  به آن قدمت و شده یافت مصر لیبیِ بیابان در ،کاریز درباره یشناختباستانشدۀ پذیرفته مدرک
 سلسله از ای مقبره نقشه به ذهنش رسید (81 ،0791) 38فخری احمد ،0791 دهه اوایل در .گردد بازمی انایرانی

 آب کانال با ارتباط در آن ولیها ساختنشانگر  است ممکن ،31بحریه واحۀ در (مپ525-001) وششمبیست
 مصر توسط فتح از قبل دوره یک را یفنّ آبرسان تاریخ فخری نتیجه، در .باشدپیش از آن  موجود زیرزمینیِ
 مرگ از پس او مطالعه زیرا است غیرممکن اولیه تاریخ این تأیید اما کرد، پیشنهادم پ525 سال در کمبوجیه

 (60 ,1973) 35ریبُکُایوائو  توسط فخری تاریخ اگرچه .کند نمی مشخصدقیقاً  را مقبره جای متن و  شده منتشر
 ,Planhol) شود گذاشته کنار باید و بوده خطا ازناشی  ،زیاد احتمال ولی به  شده پذیرفته (130 ,1983) 30بلیسو 

 دررا  زیادی زیرزمینی آب های کانال شناسان باستان ،39خارجه واحۀ در مناویرعین  در حال، این با .(135 ,1992
-525) ایرانی وهفتمبیست سلسلهمربوط به  گفتگوبی ها کانال این تاریخ .اند کرده کاوش موجود های صخره
 برای اصولی یطرح با طمرتب مستقیماً کمبوجیه فتح از پس شانتکثیر رسدمی نظربه و است( مپ111

 که کند می تصدیق مصر در یآبرسان روش اینتازگی کامل  (.Wuttmann) باشدبوده کشاورزی سریع استقرار
 فالت در کشاورزی گسترش .استهبود جاافتاده ایران در کامالً ،هخامنشی شاهنشاهی تأسیس زمان در کاریز
 زیرزمینی آب های کانال .بودند برخوردار دائمی آب ذخیره از کاریزها که دبه این دلیل ممکن ش تنها ایران
 و چارپایان بزرگ های گله برای علوفه دائم کشت امکانهم  که بودند آبیاری کشاورزی سیستم اساسی عنصر
 ,Planhol, 2006) بود هخامنشیان نظامی قدرت پایهکه  آورد می فراهم رای قدرتمند نظام سواره مینتأهم 

 پس بالفاصله :در نظر بگیریم ایران فالت در یحیات نوآوری این غیرممکن است زمانی برای ظهور هنوز (.2010
 ایران؟ فالت در آنها استقرار از پیش حتی یا نیایرا اقوام ورود از

 شاهنشاهی های استان که در ایران فرهنگی نفوذ بر کاریز فنّ اولیه جغرافیایی انطباق گستره، در هر حال
 های کانال حاصلخیز، هالل در. شد ذکر اخیراً مصر مورد. است ناپذیربه نمایش درآمده، بحث هخامنشی تماماً

 ههررییززککََ اصطالح ازدر آن  که- (37ایرانیکا  ،«ادسا»رک مدخل ؛ سادِاِ ،اورفا) 33رُها از سوریه، سراسر در زیرزمینی آب
 و دشناس می ایرانیان از آنِها را آنمعرفی  عرف .است شماربی روز،الدُ جبل تا حلب مناطق و -شود می استفاده

آن  ناشناخته و پراکنده انتشار تا باشد فن این عمدی و یافته سازمان انتقال معنایبه شانفراوانی رسد می نظرهب
(32-Goblot, 1979:127) .را انتقالی چنین ایران فالت با سوریه جغرافیایی بیشتر نزدیکی مصر، با مقایسه در 

 استیالی ایران دوره در کاریز حضور رسد می نظرهب فلسطین هم در ،جنوب سمتبیشتر به .کند می تر محتمل
، آنکارا و قیصریه نزدیکی در صغیر، آسیای در زیرزمینی کانال دو تنها اما .(:Ron, 1989 219) باشد  شدهاثبات

 رسد می نظرهب شود، می توصیف( بیزانسی) رومی ،محل در آنکارا در کاریز واقعهرچند  .است شده شناخته
سخت  ،به نظر. (:Goblot, 1979 126-27) باشد شدهاثبات( م0819-0130) سلجوقی دوره در آن از استفاده

  اشغالگران با میالدی، یازدهم قرن اواخر در آناتولی کاریز اولین ساختن در ایرانی متخصصان که پذیرفت بتوان
_________________________________________________________________   

83. Ahmad Fakhry                                84. Baḥariya                                         85. Iwao Kobori 
86. F. Bliss                                            87. Karga                                            88. Urfa (Edessa) 
89. EDESSA, Iranica - Vol. VIII, Fasc. 2, pp. 174-175 
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 تواند می احتماالً (09ایرانیکا  ،«آسیاس صغیر»رک مدخل) صغیر آسیای به فن این معرفی .باشند بوده همراه ترک
 استفاده با توان می را اندک کاریز تعداد .باشد میالد از قبل 4 و 6 های قرن بین هخامنشیان، دوره به مربوط
 و بزرگ یمرز ،الوهعبه .داد توضیح نیاز دارد، آبیاری به کم بسیار که دیم کشاورزی سیستم از مدتطوالنی

 ,Planhol) شد می آناتولی فالت و یارمن -ی ایران منطقه بین فنون انتقال مانع که داشت وجود پایدار بسیار

 احداث که کرد پیشنهاد (133 :1979-34) گوبلو. است همچنان مطرح قبرس برای السؤ این اما .(136 :37-1992
 تقلید هاکانال این کرد استدالل وی .است شانزدهم قرن اواخر به متعلق جزیره این زیرزمینی های کانال

 منابع در ویژههب اولیه، های دوره از شماربی اسناد در زیرا  بوده های همسایه سوریه سرزمین در کاریز از عثمانی
 زیرا ستنارسابا سکوت،  گوبلو استدالل اما .(:Oberhummer, 1903 226-34) اند نشده ذکر صلیبی، و یبیزانس

 (.:Planhol, 1992 137) کندرا رد نمی هخامنشی دوره در کاریز فنّ قبلی معرفیهمچنان 
 ها، روش یافتن پیآنجا در  که  کرده تحلیل را عمان (1983 ;1977) 09ویلکینسون عربستان، جزیرهشبه در نگاه به

 که هخامنشی دوره بهبود  مربوط مرحله، ترین مهم و اولین .بود کانال گیریشکل از مرحله دو أسرمنش و اثرها
 ،ساسانی دوره در دوم، مرحله .یافت گسترش ها کوه غربی های دامنه در گسترده طورهب زیرزمینی های کانال
 های کانال مانند یهای نوآوری حتی و فنی های مکملهمراه با  اگرچه شد، می محدود ساحلی دشت به عمدتاً

 دوم شاپور با اسیرشده در جنگ رومیان توسط ها کانال این است ممکن و ستا رومی یفنّ این- سیمانی
 برای معکوس های (سیفون)مَنگُل و -باشند شده ساخته (09ایرانیکا، «شاپوردوم»رک مدخل) (م970-990 :سلطنت)

 کهدرحالی .رسد می نظرهب پردازانهنظریه بسیار کینسونویل تشخیص اما .هارودخانه زیر ،ها کانال مسیریابی
 فنّ معرفی تاریخ. گردد بازمی میالد از قبل دوم هزاره پایان به عمان، در زیرزمینی های کانال از استفاده مطمئناً

 آغاز از قبل احتماالً کاریز که استگفته( :2001 (180 09بوشارالرِمی  اخیراً. استمانده ناشناخته هنوز کاریز ولیۀا
 رفیـمع ،الدیـمی هشتم رنـق در اضیانـاب امتـام نخستین دوره اواخر اـت دـشای حتی و مسیحی دوران
 که بود ایران سیاسی نفوذ تحت زیادی مدت عربستان جزیرهشبه شرقی طرف وجود، این با .است بودهنشده

 قبالً که اندکرده استفاده یفنّ از هخامنشیان ،میالد از قبل پنجم قرن در کنیم فرض رسدمی نظربه منطقی
 .بودندمهارت یافته آن در کامالً

مورد توجه قرار  باید عربستان جنوب و غرب در زیرزمینی آب های کانال از استفاده ،زمینه پیش این خالف بر
 ,Braun ؛ قس:Goblot, 1979 105-8: نک ،و نه خالی از آشفتگی ارائه شدهجامع  بحثیاگرچه بدون  ها،دادهبرای ) گیرد

 حضرموت و یمن حجاز، در وجود، این با اگرچه نادرند، بسیار هاییها پدیدهکانال این عموماً .(20 :21-1974
 برنامه جدی بررسی امکان که بود تر از آنکوتاه هخامنشی فتوحات و ها هجوم مناطق، این در .اند  شدهشناخته

شوند  برخوردار می ای ویژه اهمیت از اصطالحات نتیجه، در .شود مفراه عمدی نفوذ و اسکان برای شدههماهنگ
 گوبلو .ندیاب می ها تخصیص به کانال (9بخش  :نک) ککااررییززنوی  فارسی واژه از برگرفته یاصطالحات معموالً زیرا

 سفر ایران فالت به تازگیبه که محلی صنعتگر یک یا ایرانی متخصص یکجده،  منطقه درشاید  زد حدس
 غرب و جنوب در فارسی اصطالحات از پراکنده جزایر این اما .باشد کرده معرفی کاریز را تکنیک بوده، کرده

 زمانیدر یک ترتیب  توان نمی وجههیچبه ،یآبرسان برای و عمومی عربی متنوع کامالً واژگان دل دررا ان عربست
_________________________________________________________________   

90. ASIA MINOR, Iranica - Vol. II, Fasc. 7, pp. 757-764                            91. J. C. Wilkinson 
92. ŠĀPUR II: iranicaonline.org/articles/shapur-ii                                     93. R. Boucharlat 
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 گواهی افرادی یا انزبانفارسی توسط فن مستقیم معرفی بر ئناًمطمزبانی  جزایر زبان،عرب محیط این در .چید
 احتمالی فرهنگی نفوذ لهمسأ گیرد؟ قرار باید زمانی چه درکاریز سرمنشأ  اما .ندبود آمده ایران از کهدهند  می

 نبودِ دربه عقب تا این حد  بازگشت و است مانده ناشناخته کامالً هخامنشی، دوره در عربستانغرب  در ایران
 از هاکتاب و است مشهود اسالمی دوره در نفوذی چنین وجود، این با .رسد می نظرهب پروایی بی اولیه، های داده

Mez :391- :؛ قس808-687 ،همان) دهند می خبر الرشید هارون زمان در مکه در زیرزمینی آب های کانال ایجاد

 که  شده ساخته عباسی دوره در انیایر - یبعر فنیِ همزیستی زمینه در زیاد احتمال به تجهیزات این. (92
 مساعد برای اشرافیِ اجتماعیِ ساختارهای بود وهشد  بیشتر حج واسطههب حجاز و ایران بین فرهنگی های تماس
 .وجود داشتزیرزمینی  آب های کانال ساخت

 هندوکش بزرگ وهستانیک سد جنوبی و شمالی مناطق بین یاختالف ایران، فالت شرقی جنوب افغانستان، در
 باالن .است زیاد بسیار جنوب در اما ،نادر بسیار شمال در کاریز ؛دارد وجود (89ایرانیکا، «هندوکش»رک مدخل )
(Balland 1992bهای ناقصگزارش. قس ؛ Jentsch 91-93 و :Goblot, 1979) شواهد اساس بر که بود کسی اولین 

 در ویژههب را سیر قهقرایی امکان و داد توضیح ایریشه یتقارن عدم عنوانهب را وضعیت این جدید، شدهمطرح
 شمال در .کرد ، قاطعانه ردشد ای بلخ مناطق کوهپایهویرانی  باعث که مغول رک وت هایتهاجم نتیجه

 از قبل سوم هزاره که از کردرا پر می شهرها حومۀ در هاییشکاف تنها زیرزمینی هایکانال فن هندوکش،
 .بودندایجاد شده ند،کردمی منحرف را هارودخانه آب که هاییکانال از استفاده با گسترده طوربه ،دمیال

 بسیار و کردمی فراهم را متناوب هایجریان واقعی برداشت امکان که کاریز فنّ معرفی از قبل زمین درجنوب،
 آن از و یابد اختصاص هخامنشی رۀدو به باید وضوحبه گسترش این .رفتمی کشت زیر کم ،یافت گسترش

 ,Scholz, 1972; Goblot) پاکستان بلوچستان در زیرزمینی هایکانال فعلی حد .استنکرده پیشرفت دیگر زمان

 ۀنتیج در .است هخامنشی شاهنشاهی مرز تریندور نمایانگر هنوز اصل در (تسخبر از شولبی ،:1979 97-93
 است، یافته گرایش زوال و قهقرایی سیر به کاریز فنّ کاربرد میالدی، دوم هزاره در بلوچان سیطرۀ و استقرار

 برای باید هم هنوز اند؛ بوده فن این با ناآشنا دلیل، بدین و  داشته عشایری نیمه و عشایری منشأ بلوچان زیرا
 **.بیاورند افغانستان از متخصص آن، کاربرد

 برای کاریز فنّ انتشار توان نمی اینکه با مقاله، این در  ::ییااییرراانن  ههااییسسررززممیینن  اازز  خخااررجج  ککششااووررززیی  ممصصااررفف  ((99--99
 های طرح کرد، ردیابی دقتهب هخامنشی ترین گستره شاهنشاهیوسیع از را فراتر کشاورزی در استفاده
 اتجزئی برای)شود  می ارائه امکان حد تا ایران سیاسی و فرهنگی نفوذ مراحل دنکر روشن برای ای گسترده

 .(Goblot, 1979 113:-13425 ,-79: نک بیشتر
 شدهشناخته لیبی در انزّفِ جمله از صحرا شمالی قسمت و مغرب سراسر در زیرزمینی آب هایکانال ،آفریقا در

 که ایبری جزیرهشبه به ترگسترده و (:Goblot, 1979 134) سیسیل به محدود بسیار ،فن این آنجا از .است
 .شد منتقل ،(Humbert) شده گزارش 89روـاِب حوضۀ در یشمال جغرافیایی عرض درجۀ 94 تادر آن  اینمونه

 زیرزمینی هایکانالمانند  .بردند شیلی شمال و مکزیک آمریکا، قاره به را فن این خود نوبهبه هااسپانیایی
Braun: 27, Planhol and Rognon ;107- ;28) هستند یبدو یزیرآب کانالهای فقطها اینپرو،  در نازکا یِاکلمبپیش

133 nhol, 1992:Pla.) 
_________________________________________________________________   

94. HINDU KUSH, Iranica - Vol. XII, Fasc. 3, pp. 312-315                              95. Ebro 
دریافت اطالعات بیشتر از  شناسیایرانفصلنامه . رسد اطالعات نویسنده مقاله درباره کاریز در بلوچستان کامل نیستنظر میبه **
 (سردبیر).  کنداستقبال می -گرامی بلوچیهنان مویژه همبه–همه آگاهان در این زمینه از 
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شرقی و م نفوذ چشمگیر تجدید اسالمی، دوره در لیبی بیابان های واحه و مصر از فراتر آفریقا، غرب سراسر در
 ها کانال حفر ازخبر  شماری بی روایات .بود پیشرفت عصر طالیی آغازگر ،یعباس خالفت زمان در ایرانی ویژههب

، «برمكیان»رک مدخل)یان برمك نامهب منابع در د کهنده می ای افسانه بیشوکم یافراد توسط صحرا های واحه در
 هنوز انتشار پیچیده بسیار هایپدیده .نیست آنان عباسی و ایرانی ریشهدر شكی  و اند شده معرفی (69ایرانیكا

 از معكوس نفوذ با شاید «مهندسان» یا «هاتكنسین» سفرهای شامل اما اند،نشده داده توضیح درستیبه
 ,Planhol نک میالدی، یازدهم قرن اواخر در مراکش های کانال أسرمنش پیچیدۀ بسیار مورد برای) شودآفریقا می به اندلس

 منطقه سراسر در ویژههب ،یبیزانس - یروم دوره از زیرزمینی آب های کانال متقدم وجود اما .(190 :92-1992
 اسی،ـشن انـباست تأیید مورد اندازه همان به ان،فزّ و 69کنستانتین مرتفع های دشت شرقی، شمال اطلس

 مرتبط زمینمشرق ، میانجیـانانـفینیقی با شاید ترمتقدم فرهنگی قشر این .است مكتوب منابع و نگارگری
 قابل سمت غرببه بربر جهان در شد،می منبعث 69کارتاژ از که انآن نفوذ. (:Planhol, 1992 138-39) باشدهبود

 در زیرزمینی آب های کانال ایجاد رو، این از. (Echallier) رسید هم می 66تید به توابود تا آنجا که شا توجه
 کنترل بر 011سگارمانتِ رونق کهبرسد؛ هنگامی میالد از قبل اول هزاره دوم نیمه به باید احتماالً ان،زّفِ

 .(Wilson ,223-24) بودشده گذاریپایه ییصحراتَرا تجاری مسیرهای

 کهفلی سُ رارودِـفَ در 011 (نقوقُ، ندقَوخ)خوکَند  و (010ایرانیكا، «رغانهفَ»رک مدخل) انهـرغفَ در ،شرق سمتبه
 تردید از فراتر ایران فرهنگی نفوذ اگرچه ،( ,1979Goblot :174-75) دارند فارسی یهانام های آب زیرزمینیکانال
 و چین فرهنگی منطقه در زیرزمینی آب های کانال انتشار .دکر گذاری تاریخ توان نمیرا  کاریز فنّ معرفیاست 
؛ قس PICKI در چینی تحقیقات رک) است نشده حل کامالً هنوز ماند کهمی اساسی ایلهمسأ همچنان دور، خاور

Maillard, 9-12; Goblot, 175-79; Planhol, 1992: 133-34). ندیارکَ ر،کاشغَ در توجهی قابل تعداد به هاکانال 
 قرن به حداقل کاریز تاریخ ر،کاشغَ در .وجود دارندكان، مَتَكله کویر در جنوب یهای واحه ؛نتَخُو  011(یَرقند)

 لومترـکی 111 و رفانـتُ در ویژههب ها آن، کانال از رـفرات همچنین .(Huang, 18) گردد بازمی میالد از قبل 01
 در .استهکرد نفوذنیز  ژاپن و کره تاکاریز  فنّ .شوند می یافت 011(هامی) مولقو واحۀ در شرقسمت به

 های آب از که شوند می یافت ای منطقه در زیرزمینی آب های کانال ژاپن، مرکز در 011گیفو و همی های بخش
 نیست کره از فن این ودروجای شكی در  گیفو، مورد در .کرد استفاده برنج مزارع آبیاری برای توان نمی جاری

(Okazaki). به مربوط کانال ساخت و (199 همان،)  شده گرفته 019پپووننووننمماانن ایِ کره زبان از ممااممببوو ژاپنی اصطالح 
 قرار بررسی مورد کامل طورهب ای کره کاریز لهمسأ رسد نمی نظرهب کهدرحالی .میالدی است09قرن  آغاز

 بسیار چین در کاریز فنّ انتشارتوضیح  .چینی دارد منشأژاپنی  است که بخش جداشده مشخص باشد، گرفته
 پیچیده ،شد برگزار رومچیوا در 0661 که در سال( PICKI) کاریز کنفرانس اخیر بحثهای و است دشوارتر

 .استشده

 آب های کانال بیشتر که دادند گزارش آرا اتفاق به غربی ناظران و مسافران نخستین ،میالدی نوزدهم قرن در
 سِنجـان دردر سرتاسر  چینی استقرار حاکمیت از پس .هستند متأخر وسازهایساخت از ،رفانـتُ در زیرزمینی

_________________________________________________________________  
96. BARMAKIDS, Iranica - Vol. III, Fasc. 8, pp. 806-809                                      97. Carthage 
98. Constantine                                            99. Touat                                          100. Garmantes 
101. FARḠĀNA: iranicaonline.org/articles/fargana                                              102. Ḵokand (Qūqon) 
103. Yarkand                                               104. Komul (Hami)                           105. Mie and Gifu 
106. man-nun-poo                                       107. Urumqi 
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فصلنامه ایران شناسی

 حدود در باید کانال ساخت بنابراین .کردند حمایت کشاورزی گسترش از شدتبه چین جدید حاکمان ،0571
 گزارش اروپایی مسافران از شده آوری جمع روایات تمام نوزدهم، قرن اواخر در .باشدرسیده خود اوج به 0571

 است شده معرفیجنوبی  قفقاز و ایران اهل مردانی ، توسط07 قرن اواخر در فن این که دنده می
(310 Huntington,). بودند -اگر نه لزوماً ایرانی- اسالمی اسامی دارای مردان این بیشتر (133 Planhol, 1992:). اما 

 .شوند می شناخته کاریز عنوانهب حلم در ها کانال این
 اند، رسیده نتیجه همین به کنند، می کار چینی اداری عمراج با که( 017وائسون لیو و نگ،هوا) چینی محققان

( م115-807) 011تانگ هایسلسله طی .استنشده تأیید صریحاً کاریز همیشه ایرانیِمتأخر  منشأ نظریۀ گرچه
کنند می یاد رفانمربوط به تُ روباز آبیاری هایکانال از فقط چینی منابع ،(م0811-0687) 001مینگ و
(Huang). بازگردد 0571 سال حدود به رفانتُ زیرزمینی هایکانال که دارد وجود احتماالت برخی کهدرحالی 
(60 Liu,)، شد آغاز 0715 یا 0717 در ازهت یقینبه آنها ساخت (Huang). در قطعاً مولقو زیرزمینی های کانال 

 .ددنش ساخته 0118 سال
 مربوط به سال ،002ججیی ششیی  خود حماسه تاریخ در ،(مپ18-017 حدود) 000یانچ سیما از روایتی بحث با این

است شده تر باز هم پیچیده ،001هان سلسلۀ ورامپرات( مپ078 -75) 006تی وو سلطنت زمان در مپ021
(35-333 cf. Pelliot, 1920; Needham, 178; Goblot,) .زیرزمینی های کانال چگونه دهد می توضیح کتاب این 

 و  شده گرفته کارهب ،007(شانشیشانکسی، ) نگگوانژُ دشت آبیاری برای ،چاههمیل سری یک به کمک چین،
 این (:Pelliot, 1929 123-24) 008یئُواگو وانگ چینی، مورخ. کندمی متبادر ذهن به را کاریز فنّ دین ترتیب،ب

 درستیهب چین، در( م221-مپ218) هان سلسله زمان از کاریز روش که کند ثابت تا کرد فسیرت را گزارش
 نگانژُگو بر ایرانیان مستقیم تأثیر اگرچه .(,Liu 55-57) یافت گسترش غرب در ها، چینی فتح با و بود شده اجرا

 قرار استفاده مورد یرانـای جهان در زودتر خیلی مطمئناً کاریز فنّ اـام رسد، می نظرهب بعید بسیار هان دوره در
 را آب ،نظرهب که نگانژُگو کانال اینکه پذیرش از انهقاطع (لیو مانند) چینی دانشمند چندین ،عالوهبه .بود گرفته

 دیگر برخی وجود، این با .اند ورزیده امتناع ،بوده واقعی کاریز ،نگرفته آب سفره از و برداشته رودخانه یک از
 اصطالح و( ,Fan 45) دارد وجود زیرزمینی آب های کانال با رابطه در چینی خاص واژگان که اند کرده ادعا

 007ینچ سلسلۀ اوایل از و نیست کاریز ازبرگرفته (  Jing, &Cai 30-31 ؛«بد چاه» ،«چاه») 005ککااررججییننگگ چینیِ
 های کانال از برخی برای حداقلتری  بسیار متقدم های تاریخ ،یطرف از .است بوده شدهشناخته (مپ215 -220)

 :گیرند می قرار( 0811-0687) مینگ سلسلۀ در که  شده شبکه، پیشنهاد کل برای نه اگر تُرفان در موجود
 سری یک دیگر، طرف از. (,Ha 88) 0822 و 0716 ،0777 یا (,Fan 45) 001«زیار کارِ» یک وجود برای 0751

ه یافت چین ترکستان در شناسی باستان مختلف های سایت در که سنگی های حکاکی و ها نقاشی در ها چاههمیل
 ;Liang)م پ2611 به آن قدمت کهاست  شده تفسیر زیرزمینی کانال های شبکه برای هایی برنامه عنوانهب ،هدش 

96-95 Wang,) م پ1111-8111 حتی یا(Alim )گردد برمی )!!( نوسنگی دوره اواسط در. 
_________________________________________________________________  
108. Huang; Liu; Sunao                            109. Tang                                         110. Ming 
111. Sima Qian                                        112. Shi ji                                         113. Wu Ti 
114. Han                                                  115. Guanzhong (Shanxi)                 116. Wang Guowai 
117. karjing                                               118. Qin                                           119. Yiar karez 
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 مرکز از یا زیرزمینی آب های کانال که پذیرفتند را فرضیه این (021«سِنجان آب از محافظت») چینی محققان اکثر
 را غرب در فن این بعدی اجرای هاآن .است گرفته سرچشمه زرد رودخانۀ حوضۀ بادرُفتیِ های تپه از یا چین

 دانش هرچند .دادند توضیح چین ترکستان در مستقل محلی اختراع یک عنوانهب یا چین گسترش دنبالهب
 هایشبکه شناسایی ،وجود این کند، با رد کلیبه را چین در یمستقل توسعه فرضیه این دهدنمی اجازه فعلی
 جدید هایکشف که مواردی در مگر .است کنندهقانعبسیار  بسیار سنگی هایشکل در زیرزمینی آب کانال

 کلی قوانین .باشد فرضیه معتبرترین[ برای کاریز] ایرانی مبدأ رسدمی نظربه باشد،داشته وجود یشناختباستان
 هایسایت فقط .دندهمی ارائه کاریز فنّبرای  دور خاوردر  مستقل یخاستگاه علیه دیگری عمده بحث انتشار

 .دهندمی را نشان فن این انتشار از نقطه دورترین که اندشده شناخته چین منطقه در ایو جداافتاده پراکنده
 اینکه است، بدونشده حل دیگری تمدن در ،گسترده تمرکز بدون ایرانی فنّ که است آن از حاکی آنها توزیع

 مطلوب کاریز فنّ از استفاده برایالعاده فوق چین بایرنیمه داخلی بخش الوه،عبه .شود پذیرفته گسترده طوربه
 تحول و یشناخت باستان شواهد انتظار وجود باشد، چینی یلاص کشف یک آبیاری روش این اگر بنابراین، .بود

 یک در اخیراً کاریز فنّ ایرانیِ منشأ حقیقت، در .(Planhol, 1992 :134) رسد می نظرمحتمل به بیشتری پویای
 است هگرفت یقو تأیید شد، برگزار رومچیوا در 2116 سال در که آب مدیریت درباره المللی بین کنفرانس

(WESDASZ)یک خصوصیات از یکهیچ نگنژُاگو کانال کرد ثابت خود سخنرانی در 020ترومبِر اریک ، زیرا 
 و تانگ دورۀ مربوط منتشرنشده های نوشته دست از مکتوبی شواهدبا  را خود یِفنّ تحلیل ترومبر .ندارد را کاریز

 محدود روباز های کانال به سِنجاندر  یرسانآب میالدی، دهم و هفتم های سده بین ددا می نشانکه  اسنادی
 .، استوار ساخت شدهمی

 یک همچنان ،اشایرانی اصلی مرکز ازکاریز  جغرافیایی کلی انتشار ::ککااررییزز  ااننتتششاارر  ففییززییککیی  ههاایی  ممححددووددییتت((  55--44
 خشک مناطق در .دارد کاربرد کشاورزی مصارف برای که طورهماناین باره است،  در تحقیق کلی مشکل
جنوب صحرا ناشناخته بودند؛ آن  در زیرزمینی آب های کانال .بود نامتقارن بسیار کاریز انتشار قدیم، جهان
 زیادی نشینی ، عقب0441 دهه در قبالً هااین کانال .رفتندکار نمیبه ،انزّفِ و ارکوه هوقرشته ،022تهنِاَ سوی

 شمال، سمتبه ای گسترده پیشروی اما ؛(Despois ,55-61) ندبودهکرد خود تاریخی پیشروی دورترین به نسبت
 .کرد مشاهده آسیا در توان می را مایزت همین (.Humbert) اسپانیا داشتند ایمدیترانه گرمسیرینیمه مناطق در
، «دکن»رک مدخل) دکَن در رود سند مرز آن سوی ده،جداافتا کامالً پراکندۀ های جا فقط هند، قارهشبه در

 ,Balland)شوند  یافت می 502هاراشترامَ ایالت در (402ایرانیکا، «احمدنگر»رک مدخل) احمدنَگَر حوالی ،(302ایرانیکا

3 1992a:)، برای گنگ دشت امتداد در شماریبی مناطق در 021شناختیآب و 026جاشناختی شرایط گرچه 
 .شود می مشاهده آسیا قاره ارتفاعات در یدیگر توجه قابل حفره. استهبود مطلوب بسیار کاریز فنّ از استفاده
هستند،  زمستانی هایباران با مناطقی که فرارود سفلی وجنوبی  قفقاز کشورهای در کاریز فنّ از کهدرحالی
 مطمئناً یآبرسان ایـهکانال که تابستانی ایـهباران ا باـآسی قاره اعاتـارتف از اطقیـمن در شد،می استفاده

  اطـارتب دندهمی نشانهم  ارِـدر کن هاادهاین د .شدنمی کند، استفاده کشاورزی کمک شکوفایی به توانستمی
_________________________________________________________________  
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                   
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فصلنامه ایران شناسی

 عمدۀ مزيت .است زيرزمینی آب هایکانال از استفاده در کنندهتعیین رويش، عاملی فصول و بارانی فصول بین
 که رودخانه جريان و بارندگی تغییرات از استقالل چنین .است فصل هر درآب  ثابت نسبتاً جريان کاريز، فنّ

 امـتم در ز اهمیتـای حائهـسرماي ،(1-3بخش  :رک)کند دود میـمح سطحی هایآب از ادهـاستف با را آبیاری
 .است رويش فصل با همزمان خشک فصل که گرددمحسوب می زمستانی هایباران با گرمسیرینیمه اطقـمن
 حتی است، سودمند بسیار تابستانی هایباران با آسیا قاره ارتفاعات و گرمسیری مناطق در مداوم جريان اما
 مجموع، در .است نبارا فصل با همزمان آنها رويش فصل زيرا ،باشند مشخصی خشک فصل دارای مناطقی اگر

:Planhol, 1992 ) طبیعیابتدايی  بسیار های محدوديت کننده منعکس زيرزمینی آب های کانال جهانی توزيع

 های سده در اسالمی تمدن فناوری تأثیر و ساسانی و هخامنشی هایشاهنشاهی سیاسی نفوذ همچنین و( 142
 .است میالدی 7قرن  از پس نخستینِ

 ددووررننمماایی  آآنن  وو  ببییسستتمم  ننققرر  ااووااخخرر  ککااررييزز  ددرر((  55

 را زمین سیاره آبیاری سطح کل از هکتار میلیون5/1 حدود کاريز فنّکه  شد زده ، تخمین1991 سال در
 تا فن اين. (:Balland, 1992a 1) دهد می تشکیل را ی از آندرصد6/1 تقريباً جزئیِبخش  فقط کند که می تأمین

 .است مانده باقی ،دارد اساسی اهمیت همچنان نقشش که ینايرا های سرزمین مختص به ای پديده زيادی حد
 شبکۀ کیلومتر هزار01 حدود یِکل طول با اند؛جا منتشر شده همه زيرزمینی آب های کانال ايران، خود در
 هاآن خروجی ، 1901 و 1971 های دهه در .است شده گیری اندازه کانال 10411 ،انـمی اين از ال کهـکان

 .(Ehlers; Behnyā, 1988 :دنبال کنید :Balland, 1992b ,109) شد زده تخمین ثانیه رب مکعب ترم 939 رفتههمروی
 شده، بیشترين حفظ نیز امروز به تا اغلب که ايران در غیرکشاورزی مصارف در کاريز فنّ کاربردهای وه،عالبه

مصارف  برای شهرها به آبرسانی و( 1999 پاپلی يزدی،)ها  آسیاب کارآيی مثال، عنوانهب .استداشته را اهمیت
 .شدتأمین می کاريز از انحصاراً نوزه ،1991 دهه تا تهرانآب  -خانگی و آشامیدنی

 و اعتماد قابل چنداننه 1967 سال کشاورزی بزرگ نظرسنجی از آمدهدستهب آماریِ اطالعات افغانستان، برای
 حدودجريان خروجیِ  قبول قابل کمابیش و تقريبی ینتخم، 1991 سال در .بود آمیزاغراق اوقات، گاهی حتی

 ,Balland) بود  ثانیه بر مکعب متر 111 حدودکیلومتر، کالً  19111 حدود شبکه یکل طول با کاريز 6111

109 1992b:) .از درصد 7 حدود معادل که کند آبیاری را هکتار هزار161 حدود تواند می خروجی چنین 
 .است ستانافغان شدۀآبیاری های زمین
 که است عمان زيرزمینی، آب های کانال با کشاورزیِ نیازمند یايران مرکزی های سرزمین از خارج کشور تنها

 عمان کاريزهای ، تعداد1971 دهه در .بود آن سیاسی نفوذ تحت ها مدت و گرفته قرار ايران نزديک به بسیار
 Costa and) بودند مداوم خروجی جريان با اصلی کانال 4111 تعداد، اين از که شد زده تخمین 11111 حدود

69 55; Weisgerber, Wilkinson,.) شد ارزيابی متر مکعب بر ثانیه 45 حدود در هاآن خروجی کلی میزان 
(19-217 Dutton,.) 

 گرفت نتیجه توان می هم هنوز ،هستند دقتکم آن از حاصل آمارهای و آيند می هم گرد ندرتهب ها داده گرچه
 رب مکعب متر 6/3 ؛است کمتر مراتببه زيرزمینی کانال فنّ از حاصل بازده ،ديگر جغرافیايی مناطق در که
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 ,Pascon) 821مراکش وزالح برای ثانیه رب مکعب متر 950/5 (:Bisson, 1992 10) غربی و مرکزی صحرای در ثانیه

 را هکتار 819/12 کانال 2122م، 2009 سال در که مولقو و رفانتُ برای ثانیه رب مکعب متر 5/21 و (1977
 محلی اهمیت اگرچه شوند، گرفته نظر در ای حاشیه توانند می ها کانال مناطق، این در .(,Liu 67) کردمی آبیاری

 .است مهم بسیار ،خاص های واحه برای آنها
 رب مکعب متر 059 از بیش بایستمی، نم2009 سال در جهان سراسر در کاریز از استفاده قابل خروجی میزان
 ایران، در درصد19 توزیع با است؛ بوده ثانیه رب مکعب متر 099 به نزدیکتر بسیار احتماالً و باشدبوده ثانیه
 فقطکشاورزی  در آن از مداوم استفاده و فن این تکامل .عمان در درصد29 حدود و افغانستان در درصد15

 در زیرا خواهد شد برخوردار نزدیک آینده در اول اهمیت از که ستا اقتصادی کالن لهمسأ، کشور سه این برای
 .است کاهش به رو کشاورزی در کاریز فنّ به اتکا کل،

 از را مربوطه جغرافیایی مناطق همه یشبوکم بیستم، قرن دوم نیمه در کاریز گسترده کامالً و سریع کاهش
 ،تقریبی ارزیابی اما ؛غیرممکن ،کاهش این دقیق تعیین هرچند .است داده قرار تأثیر تحت چین، تا صحرا
 متر 899-999 جهان اسرسر در کاریزها کلیه یتجمیع خروجی میزان ،2099 دهه اواخر در .است پذیرامکان
 آن مقایسه باشد،بوده آمیزاغراق احتماالً رقم این اگر حتی. (:Goblot, 1979 193) شد زده تخمین ثانیه رب مکعب

 برای موجود های داده از برخی الوه،عبه. است آموزنده بسیار شد، ذکر باالدر  که 2009 ترِمطمئن بسیار رقم با
 110 به 2050 سال در ثانیه رب مکعب متر 590 از جریان کل ایران، در .هستند تر کنندهقانع خاص کشورهای

 میزان مول،قو و رفانتُ در چین، در. (:Bonine, 1989 120) است رسیده 2099 سال در ثانیه رب مکعب متر
 ،یبعد دهۀ سه در و( ,Liu 67) شد گیری اندازه ثانیه رب مکعب متر 1/10 با ، برابرم2012 سال در خروجی

 محلی مشاهدات همه زیرا شود تلقی یکل کاربرد و قبول قابل تواند می آمار این .یافت کاهش سومیک تقریباً
 یا اند شده متروک کامالً کاریزها از بسیاریاخیراً  .مشهود است جا همه در کاهش های نشانه و هستند مؤید آن

بدین ترتیب، مرگ  ؛بازدهی دارندهم  هنوز کاهش جریان،رغم علی با اینکه حتی ،شوندمرمت نمی دیگر
 برای آب انتقال برای دیگر و اند شده اصالح ی،کامالًاز لحاظ کاربر دیگر، برخی. الوقوعشان مسلّم استقریب

 مردم استفاده مورد که اندتنزل یافته چاه سری یک به هاکاریز. شوند نمی استفاده کشاورزی مناطق آبیاری
 .(Dupaigne, 1977) گیرندمی قرار محلی
 هایی چاه از، عبارت رقیب فنّ یک گیریتا حد زیادی، شکل آن اصلی دلیل اما است پیچیده کاهش این دالیل

Ehlers and Saidi; Haimiti; -28 95; Beaumont, 1989:-Goblot, 1979: 194 ;30) است موتوری های پمپ با

Mantimin.) در ،م2091 سال در مثال، عنوانهب .است جدید کاریز ساخت از تر هزینهکم بسیار ها، چاه این حفر 
، (229ایرانیکا، «همدان»رک مدخل) همدان استان در زاگرس قلب در (210ایرانیکا، «اسدآباد»رک مدخل) اسدآباد حوضه
 تومان هزار199 دهانه، 59 و متر 21 عمق به مادرچاه یک با کیلومتر 1 طولهب کاریز یک از خاکبرداری هزینه

 یک با چاهی مقابل، در .شود اضافهبه آن  یهزارتومانچندینۀ ساالن نگهداری هزینهباید  که  شده زده تخمین
 هزینه اـام د،ـآی فراهم انـتوم هزار295 با وانستـت می ،کافی بود ،برابر مساحتی کشت رایـب که موتوری پمپ

های  چاه عالوه،به .(Ehlers and Saidi, 105)بود  هزار تومـان19 آن حدود و غیره الیـروبی برق، ساالنۀ نگهـداری
 فصل کاشت طول در ها فقط پمپ که آنجا از .هستند زهاـکاری سازگارتر از مراتببه اده،ـاستف برای موتور پمپ

_________________________________________________________________  
128. Haouz of Marrakesh                           129. ASADĀBĀD, Iranica- Vol. II, Fasc. 7, p. 698 
130. HAMADĀN, Iranica- Vol. XI, Fasc. 6, pp. 595-627              
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 از کامل طورهباست،  کاريز سیستم اساسی ضعف اقتصادی نظر از را که زمستان در آب اتالفکنند،  می کار
 و خاکبرداری در ناپذير اجتنابغالباً  حوادثِ و خطرات تقريباً تر، ساده بسیار فنّاين  سرانجام اينکه. برند می بین

 ساخت که باشد تعجب جای نبايد شرايط، اين در .برد می بین از ار زيرزمینی آب های کانال از نگهداری
چین و در  در ،زيرزمینی کانال هایپروژه جديدترين .شد متوقف 0591 دهه در عمالً ايران درجديد  کاريزهای

 .(:Kobori, 1989 35) بود فقیر بسیار کشوری هنوز خلق جمهوری که شده گزارش 0591 دهه
جويانه کاريز در صرفهشیوۀ  بر آمیزیفاجعه آثارها آن تکثیر ،رقیب عنوانبه موتور پمپ هایچاه نقش از جدا

 تقريباً که آنجا از .شوندمی آب هایسطح سفره شديد آمدن پايین به منجر اهاين چاه داشت، زيراآب مصرف 
برداشت  زيرزمینی بعمن يک از را آب دو هر ،شوندمی حفر نزديک محل کاريز در موتور پمپ هایچاه همیشه

 تعداد اما .(:Bonine, 1982 158 ,148) گیرندمی قرار استفاده مورد زياد الًمعمو خود نوبه به که کنندمی
 و موتور پمپ های چاه رقابت اگرچه يابد، می کاهش هاآن خروجی میانگین از ترسريع نسبتاً فعال کاريزهای

 آب های کانال تعداد ايران، در .است کاريز فنّ افول در اصلی عامل دو آب، های سفرهسطح  آمدن پايین
 (.Bonine, 1989) است يافته کاهش 09111 حدود به 00111حدود  از، 0511 و 0591 های سال بین زيرزمینی

 طی آنها کل تعداد اما کاريزهاست تعداد در رصدد 01 از بیش اندکی کاهش از حاکی ارقام اين کهدرحالی
 از برجسته ويژگی يک همچنان زکاري ديگر، عبارتهب .است يافته کاهش رصدد 11 از بیش مشابه، مدت
 .باشد داده دست از زيادی اهمیت آن نقش اگر حتی ست،ا کشاورزی انداز چشم
 تعداد. باشندداشته نقش کاريز سیستم افول در است ممکن جزئی،نسبتاً نظر هرچند بهنیز،  یديگر عوامل

 اجرت و بسیارکم اين شغل که اين بابت زاست، ا کاهش به رو( 9-0 بخش :رک ،یقنّمُ برای) ديدهآموزش یانقنّمُ
روز به روز  کاريز سیستم نگهداری بنابراين. هاستاز کفاف هزينه ناتوان ،زندگی سطح افزايش و با است دشوار

 اصالحات جريان در ايران، در .شودمی کانال تدريجی شدن متروک و شدن ويران به منجراين و کمتر شده 
 از مستقالً نداهنتوانست انروستايی که زمان هرت از بزرگ مالکان ممکن است سلب مالکی ،0511 دهه یِارض

 و نادر نسبتاً شرايط اين رسدمی نظربه حال اين با. باشدموجب نابودی چند کاريز شده ها نگهداری کنند،کانال
 نگهداری به درقا ايیـروست جوامع و در نتیجه، پذيرانعطاف کافی اندازه به اجتماعی سیستم اوقات بیشتر
 .(Kielstra) نداهبود خود هایکانال

 نبايد زيرزمینی آب های کانال و نیست محکوم خودخودیبه فن اين ،کاريز سیستم انکار غیرقابل افول وجود با
های آب زيرزمینی و نسبت به سفره است «نرم» یفنّ کاريز. (:Balland, 1992a 3-4) شوند تلقی گذشته يادگار

 ،هادر آن کهکند رفتار می پمپ موتور هایچاه «سختِ» فنّ ازتر محترمانه بسیار ،شودمین میز آن تأکه ا
 را یعظیم زيرساختی سرمايه زيرزمینی آب هایکانال اين، بر عالوه. است توجه قابل زيست محیط به صدمه

 دهه دو در .است غیرممکن نآ گذاشتن کنار بنابراين و شده ساخته نسل چندين طی که دهند،می تشکیل
 ، دريافتیمپشت سر گذاشتیمرا  موتور پمپ هایچاه تازگی هایاولین جذابیت کههنگامی بیستم، قرن پايانی

 متوقف بیشوکم جديد هایکانال ساخت زيرا ،شود استفاده کاريزموجود  کامل شبکۀ ظرفیت از ايدـب که
 يا تعمیر ها،کانال گسترش اوقات گاهی همچنین و اليروبی رويجت مشغول هادولت ،جا همه تقريباً در .بودشده

 هايیشبکهکارگیری دوبارۀ به ،(,Owen 114) شده مشاهده عمان در که طورهمان حتی و هاآن دهانه تقويت
 بازسازی هایبرنامه که افغانستان در ويژهبه نگرش تغییر اين .گرفتندمیمورد استفاده قرار ن ديگر کهبودند 
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 اصلی اولويت به را هاكاريز مرمت گرفته و قرار توجه مورد ،عالقه ابراز عدم هادهه و جنگ هاسال از پس
 .استكرده تبديل

 تطبیق يکموبیست قرن با توان می را هزارساله فنّ اين كه دهد می گواهی گاه، به گاه های پیشرفت و ها نوآوری
 حفر، هزينه كاهش برای .است تصور قابل كامالً پمپ موتور های چاه با زيرزمینی آب های كانال تركیب .داد
 كند استفاده موتوری پمپ از تواند می ،كاريز نزديکی در جديد چاه يک يا كرد استفاده باالبر موتور از توان می

 شبکه ارزش افزايش برای توان می گزينه دو هر از .شود مند بهره زيرزمینی كانال خروجی جريان از فوراً تا
 كنند می فراهم را ارتفاعات در كانال خروجی از دور بسیار جديد مناطق آبیاری امکان زيرا ،كرد استفاده

(21-18 190; 1992: Bisson, 1989:.) سیمانی  بلوک ،(جوش سنگ)كنگلومرا  مانند تر منسجم و مقاوم مواد از اگر
 قابل میزان به را كارگران ايمنی توان می شود، استفاده كانال ديوارهای برای آهنی های چارچوب حتی يا و

 بازده كهحالیدر كرد، متوقف توان می را فوذن تمام عمالً شوند، پوشانده سیمان با هاكف اگر .داد بهبود توجهی
 نوسازی آوری برای شگفت امکان رنشینیشه اين، بر عالوه .(Wessels) يابد می افزايش توجهی، قابل میزان به

 به 0691 دهه از و نددور كامالً آنها از برخی كه كند می دريافت كوهستانی مناطق از را خود آب تهران. دارد
 شهر، جنوب در كوهپايه جانگاری دلیلهب .است يافته افزايش توجهی قابل میزانبه تهران فاضالب نفوذ بعد،

 جريان خود، نوبه به كه است شده آب سفره سطح توجه قابل بسیار رفتن باال باعث فاضالب نفوذ افزايش
 .(:Beaumont, 1989 30) كند می تقويت شدتبه ورامین دشت تا منطقه كل در را كاريز خروجی

 .كنند می حفظ را خود ارزش تمام باشد، مطلوب اجتماعی و فیزيکی شرايط كه زمان كاريزها هر ،در مجموع
 اداره مطلوبی صورتهب كاريز آب توزيع و نگهداری آيا كه كند می تعیین جامعه اجتماعی ساختار قدرت

 كنند محافظت خود كاريز های سیستم از باشند مصمم محل مردم ستا ضروری ،ترتیببدين و شود می
(60-259, Wessels). ایپديده ،خشکنیمه و خشک مناطق همۀ در آب ابعـمن مشکل زودیبه كه دنیايی در 

 .ادامه خواهد داد سازی اين مشکلچاره در به مشاركتی ارزنده كاريز شد، خواهد كنندهنگران
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