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قنات قاسمآباد) همدان) ،دریچهایی به معماری زیرزمینی
احد ﻧژاد ابراهیمی  ،6امیرحسین فرشچیان ،2حسین

قاسمی9

 -1استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 -2دانشجوی دکتری تخصصی معماری اسالمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ایرانمهر ﻗروه
h.gh9117004@gmail.com

چكیده
ﻗناتهای بسياری در شهرهای مختلف کشور وجود دارد که ساليان متمادی نيازهای آب شرب و یا بخﺶ کشاورزی
را برای مردم برطرف ساخته اند .در سالهای اخير و به مرور زمان این هنر ارزشمند ایرانی با بی توجهی در حفظ
و نگهداری واستفاده مجدد روبرو شده است .ﻗناتها اگر چه زندگی را برای این سرزمين به ارمغان آوردند امّا با
استفاده بيﺶ از حد و بهره برداری غير اصولی و عدم مدیریت وهمچنين کم آبی های مکرّر در سالهای اخير بازسازی
و عدم رسيدگی  ،ﻗناتها رو به فراموشی نهاده واین هنر و ميراث گرانبهای گذشتگان در سالهای اخير روبه افول و
ویرانی رفته است  .برخی از ﻗناتها از نظر موﻗعيت جغرافيایی در اطراف شهرها و روستا ها ﻗرار دارند و ميتوان با
استفاده از پتانسيﻞ آنها و با توجه به ویژگيهای ساختاری و مکانيزم های هدایت جمعيتی و کنترل شهری از آنها
استفاده های ﻗابﻞ مالحظه ای نمود .رشد و گسترش گردشگری با هدف شناساندن فرهنگ و هنر مهندسی نياکان
دارای اهميت بسزایی ميباشد.ﻗنات ﻗاسم آباد به عنوان یکی از عوامﻞ جذب گردشگر می تواند با به کارگيری
معماری سنتی و با اهداف توسعه ایی درجهت افزایﺶ فرصت های درآمدی و ارتقای کيفيت زندگی اهالی بومی
گام اساسی برداشت و از رشد معضالت مختلف اجتماعی جلوگيری نماید  .این نوشتار در پی تأکيد بر ﺿرورت و
توجه به حفظ و احيای ﻗنات و بالخﺺ ﻗنات ﻗاسم آباد و همچنين توجه به اکوتوریسم  ،معماری بومی و توسعه ی
پایدار در روستای ﻗاسم آباد و شهر همدان با ﻗدمت چند هزار ساله در جهت رشد و گسترش زمين گردشگری و
ایجاد سکونتگاه های غيررسمی ميباشد که نيازمند تﺤليﻞ ،تفسير و تبيين ساختار ویژه و علﻞ پيدایﺶ این فنون
مهندسی باستانی و استفاده ی بهينه از پتانسيﻞ های جانبی در راستای تقليﻞ مشکالت اداری و نهایتاً به ارائه
راهبرده هایی برای بهرمندی اﻗتصادی اهالی در جهت ارتقای کيفيت زندگی در آنها خواهد گردید .بازشناسی موارد
مذکور از طریق بيان چارچوبهای نظری ،فنی و تجربی معماری بومی و سکونتگاه های غيررسمی ،تبيين نقشه
توسعه ی پایدار و رشد سرانه درآمدی در ﻗالب راهبردهای اﻗتصادی و راهبردهای حوزه گردشگری و شناخت بيشتر
ﻗنات روستای ﻗاسم آباد صورت گرفته است.

واژگان كلیدی  :ﻗنات) کاریز(،ﻗاسم آباد  ،گردشگری  ،توسعه ی پایدار  ،معماری  ،سکونتگاه های غيررسمی
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مقدمه
روسﺘای قاسم آباد
ﻗاسم آباد نام روستای آبادی است در شمال شرﻗی شهر همدان که امروزه به خاطر گسترش شهر و ایجاد شهرك مدنی در جوار
آن تقریبا جزیی از شهر همدان مﺤسوب می شود و با مرکز شهر کمتر از 5کيلومتر فاصله دارد .این روستا در دهستان هگمتانه بخﺶ
مرکزی همدان ﻗرار گرفته و درحدود شﺶ هزار نفر جمعيت دارد .زبان این روستا ترکی می باشد.

وجه تسمیه
نام روستای ﻗاسم آباد برگرفته از امامزاده ای است که در این روستا مدفون است .اگرچه برای نخستين بار به نام ﻗاسم آباد در
ﻗرن ششم و در کتاب راحه الصدور و آیه السررور راوندی اشاره گردیده اما باتوجه به ﻗدمت یکجانشينی در منطقه همدان به نظر می
رسد ﻗاسم آباد روستایی بسيار ﻗدیميتر باشد که در ابتدا نامی دیگر داشته است اما بعدها با سکونت یا رحلت سيد بزرگواری با نام
ﻗاسم در این روستا تغيير اسم داده به ﻗاسم آباد معروف گردیده است .به گفته مرحوم عندليب زاده ائمه جماعت معاصر همدان ،
این امامزاده باید مزار ﻗاسم بن مﺤمد بن حسن بن زید بن حسن مجتبی( ع )باشد،که البته براساس منابع تاریخ صﺤيح نيست  .و
با توجه به اینکه از ﻗرن سوم هجری سادات علوی حسنی شروع به مهاجرت به سمت عراق عجم نموده اند و در شهر همدان دارای
مال و مکنت و جاه و عزت و ریاست بودند بيشك نام ﻗاسم آباد از همان زمان بوده است .

برای نخستين بار در کتاب راحه الصدور راوندی از ﻗاسم آباد نام برده شده است .راوندی به هنگام ذکر حوادث سال  590ه.ق و
آمدن سلطان تکﺶ خوارزمشاه به همدان می نویسد :خوارزمشاه چهارم ماه رجب سنﮥ تسعين و خمس مایﮥ با عراﻗيان بدار الملك
همدان رسيد و بر تخت نشست و عراﻗيان را خوار و خاکسار داشت و شمشيرهاشان بازگشود و مالهای عراق به کلّی برداشت و اﺛر
آبادانی نگذاشت و لشکر از دیه ها خاك برگرفتند و در ميان دیزج و ﻗاسم آباد کوشکی بنا فرمود و به یك ماه به پرداخت و امرا نقﻞ
عمارت کوشکها کردند و هرکس کوشکی ساختند ،او به عظمتی عظيم در آن کوشك بار داد(راوندی 375). ،بعد از آن مستوفی در
ﻗرن هشتم به هنگام ذکر مناطق همدان از ﻗاسم آباد به عنوان یکی از روستاهای مهم منطقه فریوار/فراوار نام می برد :فریوار در
حوالی شهرست تا دو فرسنگی 75 ،پاره ده است و شهرستانه ،اللجين ،فخرآباد ،ﻗاسم آباد و کوشك باغ معظم ﻗرای آن(مستوفی،
1336: 80).نام روستای ﻗاسم آباد همچنين در ﻗرن یازدهم و در اواخر عصر صفویه و در ميان منابع عثمانی به چشم می خورد .

فریوار /فراوار
فریوار نام دشت شمالی و مجاور شهر همدان بوده که روستای ﻗاسم آباد جزء آن مﺤسوب می گردیده است .فراوار /فرابار/فراوار،
مرکب از فرا به معنی فرا یا بيرون و وار/بار به معنی مﺤﻞ و منطقه و اشاره به مکان و جایگاه است(.کسروی )51 :1335،در مجموع
به معنی فرای شهر /بيرون شهر /پيرامون شهر و حومه شهر می باشد .این نام در ﻗرن معاصر به حومه معروف گردیده و در تقسيمان
عصر پهلوی بانام حومه نام برده شده است (.مسعود کيهان ،جغرافيای مفصﻞ ج ) 1دور از نظر نيست که پيرن /پيرهن که نام زمين
های شمال همدان و اطراف روستای ﻗاسم آباد در حوالی ترمينال جدید التاسيس همدان است بازمانده همان نام فریوار/پریوار /پراوار /
فراوار باشد.

برای اولين بار نام فراوار در کتاب ابن فقيه ذکر گردیده است وی به هنگام نام بردن از روستا ) بخﺶ( های همدان که بيست و
چهار بخﺶ بوده است منطقه فراوار را نيز نام می برد .دیگر مناطق بدین ﻗرار بوده است :همدان ،ﻗهبایه(کوهپایه) ،انارمرج ،شنسار /

سفسان ،شراه العليا ،شراه الميانج  ،اسفيدجان ،ﻗجر)ونجرز ،انانجر)اناجرد) ،ارغير ،مفازه  ،اجم ،اعلم ،ازنارد ،سيمين رود ،سردرود،
مهروان ،اسفنداباد ،کوزردره ،ساوه ،نسا ،سلقان رود و خرﻗان .
سپس راوندی مویدالدین از ری رنجور آمده بود عارﺿه بروی دراز شد و به فراوار همدان غره ماه شعبان از دنيا رحيﻞ کرد381 (.

معروف به ابن ﻗصاب)
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در ﻗرن هشتم حمداهلل مستوفی از فریوار نام می برد وی می نویسد :اول فریوار در حوالی شهرست تا دوفرسنگی 75،پاره
ده است و شهرستانه ،اللجين ،فخراباد ،ﻗاسم آباد و کوشك باغ معظم ﻗرای آن..ص80
نام فراوار تا بعد از صفویه نيز کاربرد داشت در اسنادی که در ﻗرن هجدهم توسط عثمانی ها تﺤریر شده فریوار یکی از
شانزده منطقه همدان بوده است .توی ،سرکان ،نهاوند ،هرسين ،مالیر ،هزل ،همدان ،کوهپایه ،فراوار ،سيمين رود ،اتاره
مرج ،ازنارد ،سردرود ،مهربان ،اسفنداباد ،ماوشانرود.
از گذشتگان کسی بدین مﺤﻞ انتساب نداشته ولی در این اواخر منسوب به آنجاست عالم و مجتهد بزرگ شيخ مﺤمدعلی
بن ابوالقاسم ﻗاسم آبادی متوفای 1321ﻗمری در نجف که در آخر عمر در همدان سکونت داشت وی در مسجد مﺤله
ليجه مبين امامت داشته است .همچنين منسوب به آنست عالم متقی و فاﺿﻞ مروج و خليق حاج شيخ ابوالقاسم ﻗاسم
آبادی(صابری همدانی) 1375: 300/1.،
و بهنظر میرسد پيشينه ﻗنات ﻗاسم آباد نيز کمتر از روستا نباشد و شاید یکی دیگر از دالیلی که این ﻗریه به این نام
نامگذاری شده وجود همين ﻗنات باشد که واژه » ﻗاسم آب «به معنی مسﺌول تقسيم آب ،در روستا ها ميباشد و ﻗاسم
آباد برگرفته و جایی برای تقسيم آب ميباشد.
در کتاب همداننامه دکتر پرویز اذکایی آمده که بعد از حمله مغولها ،یعنی حدود 850سال پيﺶ  2 ،منطقه در همدان
شهر تبدیﻞ میشود و رونق میگيرد .یکی روستای» دیزج «در اطراف» تپه پيسا «و دیگری» ﻗاسمآباد »که » که به دهه
های متمادی تا صد سال رونق خوبی داشته است و به آن  ùهمداننو øمیگفتند.

ﻧقشه–  1محدوده ی قنات قاسم آباد بر روی ﻧقشه شهر همدان
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تصویر 2-داخل قنات و ابعاد داخلی آن .اردیبهشت 96 .عكاس ﻧگارﻧده
معماری ﻗنات یا کاریز مختﺺ ایرانيان است و این فناوری زیبا اما پيچيده و پيشرفته بيﺶ از 3هزار سال در ایران( کرمان )

پيشينه دارد .پيشينه ﻗنات در استان همدان نيز همپای استانهای کویری است .طاقهای ﻗوسی که با سنگ درون برخی ﻗناتهای
تاریخی شهر ایجاد شده نشان از معماری پيشرفته ﻗنات در این خطه دارد  .عنوانهایی مانند ﻗنات گبری که به دوران پيﺶ از اسالم
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نسبت داده میشود  .از معدود ﻗناتهایی که بهصورت نيمه مخروبه در همدان باﻗیمانده میتوان به ﻗنات روستای ﻗاسمآباد اشاره
کرد .

قنات
فناوری ﻗنات یکی از مسایﻞ مهم و برای در اختيار گرفتن آبهای زیر زمينی یا سطﺤی در گذشته و امروز نيزدر بعضی شهرهای
ایران مانند یزد  ،هنوز نيمی از آب مورد نياز را تهيه می کند.

فناوری هایی مانند ﻗنات اگر چه از زمانهای ﻗدیم بدست ما رسيده اند ،امّا به هيچ وجه ناکارآمد نيستند ،بلکه بسيار هم کارا و
مطابق با نيازهای امروز ماست.

راه پيشرفت هر کشوری از مسير تکيه بر فرهنگ و تمدن بومی آن کشور طی ميشود و کشورهای دیگر نيز به همين شکﻞ عمﻞ
می کنند  .ما باید با بازسازی این ﻗناتها  ،از آنها در آبياری و کشاورزی و موارد دیگر از جمله گردشگری استفاده کنيم.
آبی که از ﻗنات بدست می آید هزینه بسيار کمی دارد و نيز جهت استﺤصال آب ﻗنات نياز به پمپ یا وسایﻞ دیگر نيست.
حياط هر کشوری در دوران ﻗدیم و یا در عصر حاﺿر تا حد زیادی به آب دارد و کشور ما از نظر آبی در تنگنا ميباشد.

تصویر  3-قنات مورد مﻄالعه منبع)(www.google map.com

قنات (كاریز)چیست ؟
بطور خالصه ميتوان ﻗنات را (مجرای آب )ناميد.

تصویر  4-ﻧمای برش خورده یک قنات
واژه کاریز واژه ای فارسی است و در اصﻞ کهریز و شاید کهن ریز بوده است .واژه ﻗنات کلمه پارسی معرب شده است.

43

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

کانك ) ، (kanakکتس) ، (katasیا کت) ،(katکهس )(kahasو شهرها و روستاهایی که در نام آنها از این ریشه ها استفاده
شده است ،به این گونه اند :کت( خوزستان ) ،کتوکان ( سيستان و بلوچستان)  ،گلوکان(کهکيلویه و بویر احمد  ،فارس )،کته تلخ (
خراسان رﺿوی)  ،کته سر( گيالن) ،کدکن  :کسی که ﻗنات را ميکند ( خراسان رﺿوی )  ،کن ( تهران)،کنه(فارس)،کنه هر(کرمانشاه )

.این اسامی در جنوب غربی آسيا عبارتند از:ﻗونات) ، (Quanatکنانت) ، (canantکونوت) ، (connoughtکانات) ،(kanatخنات
) ،(khanateخاد)، (khadکنایت ) ، (kanayaetﻗنّات ) ، (ghannatکاریز)، (karizکاه ریز ) ، (kahrizکرز) ، (karazکاکوریز
) ،(kakorizکهریز و چين آو ولز ) (chain of wellsو در عربستان با این اسامی شناخته ميشود  :فَلَج ) ،(falajاَفلَج )، (Aflaj
فِلِج(felledj) .

ﻗنات خود عربی شده کنات فارسی است که ریشه فعﻞ کندن گرفته شده  .جمع «ﻗنات »را« ﻗنوات »گویند ( در این نوشتار
سعی شده از واژه« ﻗنات ها »استفاده شود که معادل فارسی ﻗنوات است .

گوبلر معتقد است که ﻗنات ،ابتدا یك فن آبياری نبوده ،بلکه به طور کامﻞ از تکنيك معدن سرچشمه گرفته و منظور از احداث
آن جمع آوری آبهای زیر زمينی مزاحم ( زه آبها)به هنگام حفر معادن بوده است .تردیدی نيست که در گستره فرهنگی ایران ،از
معادن« مس »و« روی »موجود در کوه های زاگرس  ،در جریان هزاره دوم ﻗبﻞ از ميالد مسيح بهره برداری شده است .یکی از موانع
اصلی در پيشرفت کار معدنچيان  ،وجود آب بوده است .تا ﻗبﻞ از اختراع پمپهای مجهز معدنچيان برای خارج کردن آبها از معدن
،تنها یك را داشتند و آن اینکه اگر شيب زمينی اجازه ميداد  ،داالن هایی برای خارج کردن آبهای مزاحم به فضای آزاد بيرون از
معدن حفر ميکردند که آب بدون استفاده از هيچ نيروی فنی ،از دل معدن به خارج جاری می شده .گوبلر معتقد است که ایرانيان
نخستين که به کشاورزی اشتغال داشته اند ،چون آب رودها ،چشمه ها و غيره را مردمان بومی آسيا اشغال کرده و با آن کشاورزی
ميکردند ،سعی کرده اند  ،با ساکنان بومی در گيری نداشته باشند  ،و لذا از هر منبع آبی دیگر کشور استفاده کنند  .و ترجيح داده
اند در جاهای اﻗامت و کشاورزی کنند که هنوز کسی در آنجا وجود نداشته است  .در این اﺛناء  ،در بعضی نقاط جوی هایی را دیدند
که آب در آن جاری است و این معادن آب ها ﺛابت و دائمی نيز می باشد.
( بهنيا  ،ﻗنات سازی و ﻗنات داری ص  10مرکز نشر دانشگاهی)

آب این جوی ها از دهليز یا مجراهای ایجاد شده برای معادن خارج می شود .به احتمال زیاد ،گروه های کوچکی از کشاورزان
تازه وارد یا ایرانيان نخستين،در این کوهپایه ها برای استفاده از این آب ها سکنی گزیدند  .و این کوهپایه ها بهترین نقاط برای
احداث ﻗنات بوده است .ایرانيان اوليه( تازه واردین به فالت ایران )از فن تخليه آب معدنچيان« آکادمی »که ابتدا مورد استفاده تنها
معدنی داشته است  ،وسيله ای بنيادی برای رفع نياز خود به آب در فعاليتهای کشاورزی به وجود آوردند  .به احتمال ﻗوی ابتدا
کشاورزان از معدنچيان ميخواستند که جوی ها یا منابع آبی دیگری از این نوع در خارج از معدن بر آن ها حفر کنند .حال باید دید
از چه زمانی دالیﻞ مﺤکم بر وجود ﻗنات  ،وجود دارد و این تکنيك طی ﻗرن ها در حوزه فرهنگی ایران( یعنی مهد نخستين) به چه
مرحله ای از رشد رسيده ،و به دیگر مناطق صادر شده است.

مشهورترین افسانه های ﻗدیمی ایران که فردوسی در شاهنامه به نظم آورده است و به نظر می رسد با افسانه هایی ازیك ﻗرن
جلوتر به زبان عربی از سوی ابو جعفر طبری ایرانی( که در دربار بغداد )نوشته شده  ،منبع الهام مشترکی داشته اند  .این افسانه ها
یك سلسله ابداعات تکنيکی و از جمله بهره برداری از معادن و کانالهای آب ﺿروری برای کشاورزی را به ،هوشنگ از نخستين
پادشاهان سلسله اسطوره ای پيشدادیان نسبت می دهند.

در آغاز هزاره ی دوم برخی از اﻗوام به تسخير سرزمين ایران مبادرت کردند .مادها مناطق شمال غرب را تﺤت تصرف خود
درآوردند و اکباتان( همدان فعلی) ،شهری با هفت دیوار را در ﻗرن هفتم ق  .م به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند  .تسخير اکباتان
به دست پارسی ها  ،سقوط امپراتوری ماد را نشان ميدهد.
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از ابتدای هزاره ی اول ﻗبﻞ از ميالد مسيح ،مادها و پارس هاتﺤت تاﺛير جمعيت مﺤلی ،ابتکار استفاده از ﻗنات ها را در سراسر
ایران گسترش دادند .تصرف فالت ایران به وسيله ی مادها و پارس ها ،ایجاد شهرهای با شکوه اکباتان ،پاسارگاد ،پرسپوليس( که به
وسيله داریوش اول بنا و پایتخت هخامنشيان شد ) و ری ( نزدیك تهران) را به همراه داشت.
ﻗناتها  ،این دهليزهای زیر زمينی که جذب کننده ی آبهای عميق بوده اند ،تا پيﺶ از دوران در منطقه ی یوهلی(مرند امروزی )
در نزدیکی تبریز و در شمال دریاچه اروميه وجود داشته اند.
اگر ﻗنات ها نبودند هيچ کدام ازاین شهر ها ﻗادر به ادامه ی حيات و توسعه نبودند.

پوليب مورخ یونانی ﻗرن دوم ق  .م  ،اهميت دهليزها و تونلهای زیر زمينی ،چاه های تهویه و آب انبارها را در نوشته هایﺶ
تصدیق می کند .وی به نقﻞ ازآنتيوچوس سوم سلوکی در مقابﻞ ارشك دوم ،پادشاه اشکانی ،در  210ق.م چنين گواهی می دهد
«در واﻗع  ،آب در هيچ جای سطح زمين پدیدار نيست ،هر چند که در کانال کشی های زیر زمينی جریان دارد و مخازنی را
تغذیه می کند که مﺤلشان برای افرادی که کشور و سرزمين را نميشناسند ،ناشناخته است  .مردمان این سرزمين  ،به ﻗيمت هزینه
های گزاف و کارهای طاﻗت فرسا ،آب را از دور دست با حفر کانالهای زیر زمينی هدایت می کنند  ،به طوری که امروزه ،کسانی که
از این آب ها استفاده می کنند .دیگر از مﺤﻞ آغازین این کانال ها اطالعی ندارند ».

آب و پنداشت ایراﻧی
آب  ،بنيان و واسطه ی تمامی زندگانی ها و ماده و عنصر اصلی انسانيت بوده است که بدون آن چادر نشينی و صﺤراگردی  ،در
مدت زمان کوتاهی  ،مﺤکوم به مرگ و سوختن با آفتاب بود  .بدین سان آبی که این چادر نشينان صﺤرا گرد در مسير خویﺶ می
یافت  ،هم چون موهبتی آسمانی بود  .یشت یکی از دلکﺶ ترین یشت های اوستا  ،در توصيف آناهيتا ميباشد.
در بخﺶ هایی از آبانيشت آمده است:
«می ستایيم آب را که آفریده ی اهورامزدا است»

«ستایشگرم آب پاك سود رسان زندگی ساز را ،ستایشگرم آن اردویسور آناهيتا را ،آن نگاهبان شایسته ی آب های
نيالوده ی گيتی را»
آناهيتا  ،آب تطهير و بارور کننده ای است که به شکﻞ رودخانه ،دریاچه  ،دریاها و در جانداران به صورت تراوشاتی نمایان ميشود .

ولی در توصيف او حرفی از باران آورده نشده ،چرا که ایرانيان باستان  ،باران را عامﻞ پيدایﺶ آب نميدانستند  .آنان خدای طوفان را
از عوامﻞ اصلی به وجود آمدن آب می شناختند  .معابد بسياری وﻗف الهه های بزرگ شده بودند.

در اسالم بسيار دور ،اسالم به شکﻞ دیگری آب را در احکام خویﺶ ،به عنوان عنصری تطهير کننده به کار گرفته بود .در زمان
طهارت عبادی یا وﺿو  ،با دﻗت ،به عنوان عنصری تطهير کننده به کار گرفته بود .سر و صورت ،دست ها و پاها برای پاك کردن رد
پاهای زشت و سنگين این دنيا ،شسته ميشوند  .زیرا آب در درون خود خاصيت پاك کنندگی و طهارت دارد.
آب به عنوان عنصری مقدس در نظر گرفته ميشود و کسی که وﺿو ميگرد با دیدن آب ميگوید:
«الﺤمدهلل الذی جعﻞ الماء طهورا»
«حمد و سپاس شایسته ی خدایی است که آب را مایه ی طهارت و پاکی ﻗرار داد »
«و جعلنا من الماء کﻞ شی حی»
«واز آب هر چيزی را زنده گردانيدیم»

در ایران باستان آب مقدس بوده و به عقيده زرتشتيان پس آتﺶ مقدس ترین عنصر آب است و ازین رو بارها در اوستا به اهميت
آن اشاره شده است.
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)(www.google map.comتصویر – 5ﻧما و برش اﻧواع قنات.

محاسن قنات
سيستم استخراج در ﻗنات طوری است که آب بدون کمك وصرف هزینه فقط با استفاده از نيروی ﺛقﻞ از زمين خارج می گردد .

آب ﻗنات دائمی است ،و در زمان ﺿروری کشت و کار و در زمان حساس ﻗطع نميشود .طوالنی تر بودن عمر ﻗنات .جمع آوری آبهای
نفوذی به زمين ,تداوم آب دهی ،احداث آسانتر .

معایﺐ قنات
در زمينهای هموار و نواحی که آب زیرزمينی شيب کافی ندارد و نيز زمين های خيلی سست و ماسه ای امکان حفر ﻗنات نيست
.آب ﻗنات به طور دائم جریان دارد و ﻗابﻞ کنترل نيست .روی این اصﻞ  ،مدام باعث تخليه آب زیرزمينی می شود.
در فصولی که آب احتياج نيست و یا احتياج به آن خيلی کم است ،امکان جلوگيری از جریان و یا کنترل آن وجود ندارد.

ﻗنات بخاطر اینکه در سفره های آب زیرزمينی کم عمق استفاده ميشود ،و این منابع هم غنی نيست و دارای نوسان زیاد است
؛لذا ﻗنات نسبت به تغييرات سطح آب زیر زمينی خيلی حساسيت دارد  .ﻗنات نسبت به چاه درمقابﻞ سيﻞ وزلزله و مانند اینها آسيب
پذیر است و خرابی در ﻗنات به طوری است که رونق دادن دوباره آنها یا ممکن نيست  ،و یا از لﺤاظ اﻗتصادی به صرفه نيست.

تصویر 6-داخل قنات و ابعاد داخلی آن .اردیبهشت 96 .عكاس ﻧگارﻧده
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روﻧد توسعه قنات در ایران
مرحله اساسی توسعه ﻗنات در ایران پس از مهاجرت اﻗوام پارس و ماد به فالت ایران صورت گرفت  .با روی کار آمدن هخامنشيان
(در ﻗرن  6تا  4ﻗبﻞ از ميالد) مناطق مسکونی فالت ایران که بصورت پراکنده و مﺤدود به مناطقی واﻗع در حاشيه ی چشمه ها و
رودخانه ها بودند ،به سرعت گسترش یافتند.

هخامنشيان به یاری ﻗنات ایجاد شهرهای با شکوهی چون اکباتان( همدان ) ،پاسارگاد  ،تخت جمشيد و راگس یا راجس
(ری)پرداختند .ﻗدرت مرکزی در امپراتوری هخامنشی توسعه ی ﻗنات ها و رواج کشاورزی را مهمترین برنامه خود ﻗرار داد  ،و با
اعطای حق بهره برداری از زمينهای بایر بدون پرداخت هيچ گونه وجهی  ،حداﻗﻞ برای  5نسﻞ به کسانی که در این زمينها ﻗنات می
ساختند ،مردم را تشویق به حفر ﻗنات و کشاورزی می نمود .به این ترتيب ﻗنات ها زیر بنای تکنيکی( وسيله ای برای به دست
آوردن آب)  ،اﻗتصادی( افزایﺶ کشاورزی و آبادانی و جذب و اسکان جمعيت) در امپراتوری هخامنشی بودند و موجب دوام و توسعه
این امپراتوری بزرگ شدند.

پس ازانقراض هخامنشيان توسط اسکندریان  ،توسعه ﻗنات در دوران حکومت اسکندریان به شدت دچار افول شد .اسکندریان
اﻗوام پارت بودند و پارت ها کوچ نشين بودند ،به همين علت هيچ گونه آشنایی با کشاورزی نداشتند ،بنا براین به اهميت ﻗنات پی
نبردند و در دوره ی حکومتی آنها عالوه بر آنکه هيچ گونه ﻗناتی حفر نشد  ،بسياری از ﻗنات های ایران تخریب شده و از بين رفتند
.و ایران دوباره به سرزمينی خشك تبدیﻞ شد  .با روی کار آمدن ساسانيان و از سر گيری زندگی یکجا نشينی ،دوباره ﻗنات مورد
توجه ﻗرار گرفت و دوباره مبنای توسعه شهرهای ساسانی ﻗرار گرفت ؛و تا حدودی خسارات ناشی از حکومت اسکندریان جبران
گشت .اما در این دوره ﻗنات نتوانست همچون دوران هخامنشيان توسعه یابد ،و آﺛار کم توجهی اسکندریان در عدم رشد ﻗنات نمایان
بود.

بعد از ورود اسالم و با اینکه تغييرات زیادی در امور ﻗلمروی ایران صورت گرفت اما بنظر ميرسد بعضی از عناصر ساختاری
،اﻗتصادی پایه از ﻇهور تازه رسيده ها صدمه چندانی ندیده اند  ،و این در مورد ﻗناتها نيز مصداق دارد.

در ﻗرن نهم ميالدی اولين کتاب در مورد ﻗنات به نام« القانی »تدوین شد .مردم با استفاده ازین کتاب تا ﻗرن یازدهم ﻗناتهای
زیادی حفر کردند .کتاب « القانی » بيﺶ از هر چيز یك رساله حقوﻗی بود و به مبانی تکنيکی ﻗنات کمتر توجه داشت.

در ﻗرن یازدهم ميالدی مهمترین و کاملترین کتاب در مورد مسائﻞ تکنيکی ﻗنات را ( ابوبکر مﺤمد بن حسن الکرجی با عنوان
رساله آبهای زیر زمينی کرجی )نوشته شد.

اما از آنجا که این کتاب به زبان عربی( زبان علمی اسالمی ) نوشته شده بود  ،متاسفانه برای مردم عادی آن زمان ﻗابﻞ استفاده
نبود .بطور کلی ميتوان گفت که از ﻗرن یازدهم تا اواسط ﻗرن هجدهم ميالدی ﻗنات داری رشد خوب و تقریبا یکنواختی بوده است
.البته به موازات زمان ها و دوران جنگ یا صلح  ،تخریب یا باز سازی ﻗنات ها به صورت متوالی انجام می گرفته است.

در اوایﻞ ﻗرن هجدهم که با انقراض سلسله ی صفویان و تسخير ایران توسط افغان ها همراه بود  ،به خاطر آشوب و بی سروسامانی
موجود در آن زمان ،وﺿعيت ﻗنات با یك افت شدید مواجه شد  .در اوایﻞ ﻗرن نوزدهم ميالدی با روی کار آمدن سلسله ی ﻗاجاریه
توسط آﻗا مﺤمدخان ﻗاجار  ،تغييرات بنيادی در رابطه با بازسازی ﻗنات صورت گرفت.

یکی از نخستين تدابيری که این تجدید حيات را آسان کرد ،انتخاب تهران به عنوان پایتخت جدید ایران بود .تهران در آن زمان
دارای ده هزار نفر جمعيت بود و این در حالی بود که همدان با پنجاه هزار نفر و اصفهان با دویست هزار نفر جمعيت  ،بزرگترین
شهرهای ایران بودند .البته گسترش ﻗناتها تنها به تهران مﺤدود نشد  ،بلکه با تقسيم کشور بين مقامات عالی و شاهزادگان ﻗناتهای
متعددی در مﺤﻞ زندگی آنها حفر شد .به عالوه حکومت با تشویق مردم ،کسانی را که توانایی مالی جهت حفر ﻗنات داشتند و به
آبادانی زمينهای بایر به وسيله ﻗنات می پرداختند  ،از پرداخت ماليات معاف می کرد و حق مالکيت انها را به رسميت ميشناخت.

سرانجام با روی کار آمدن نظام پهلوی و با توجه به تمایالت این رژیم بر مدرنيزه کردن تجهيزات کشور از جمله در زمينه آب
کشور به سوی فنون جدید روی آورد .و از سياست سد سازی برای تهيه آب و انرژی شهرها استفاده کرد .اما به زودی بعضی الزامات
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جغرافيایی ﺛابت کرد که نميتوان از مزایای فنون ﻗدیم چشم پوشی کرد  .در واﻗع واحد های بهره برداری از آبهای زیر زمينی در
ایران با توجه به ﺿعف پوشﺶ گياهی  ،بيشتر برای نفوذ آب به داخﻞ زمين مناسب است .تا جاری شدن بر سطح زمين و پر کردن
دریاچه های پشت سدها.به عالوه آب این منابع برخالف دریاچه های پشت سدها تبخير نميشود .و این ﺛابت کرد هنوز هم وجود
ﻗنات برای کشور الزم است .به این ترتيب هنوز زمان مرگ ﻗنات ها در ایران فرا نرسيده است و هميشه امکان بهره برداری از این
منابع عظيم زیر زمينی وجود دارد .و از آنجا که ایران کشوری کم آب است  ،این منابع ﺛروتی عظيم مﺤسوب می شوند .

پژوهشگران به اتفاق معتقدند که بهره برداری از ﻗنات ابتدا در ایران صورت گرفته و در دوره هخامنشی توسط ایرانيان به عمان
یمن و شاخ آفریقا نيز راه یافت .سپس مسلمانان آن را به اسپانيا بردند  .مهمترین و ﻗدیميترین کاریز در ایران  ،افغانستان و
تاجيکستان وجود دارد .در حال حاﺿر 34کشور جهان ﻗنات وجود دارد ولی چهﻞ هزار ﻗنات فعال موجود در ایران چند برابر بيشتر
از مجموع ﻗنات ها در سایر کشورهای جهان است.

ﻗنات در دوران هخامنشی
شهر راگس با راجس( ری )در چند کيلومتری شهر ری کنونی یکی از پرجمعيت ترین شهر ها در امپراتوری هخامنشيان بود
.و شهرهای دیگر مانند اکباتان( همدان )و پاسارگاد همگی با استفاده از سيستم ﻗنات توانستند آب خود را تهيه کنند ،و به حيات
خود ادامه دهند.

استان همدان از دوهزار و  227رشته ﻗنات شناسنامه دار برخوردار است  .شناسایی ﻗناتها در همدان و در شهرستانهای اطراف
در سال  1388انجام شده .شهرستان مالیر با  622رشته ﻗنات دارای بيشترین ﻗنات های استان است .کوچکترین ﻗناتهای استان
100الی  200متر و بزرگترین ﻗناتها نيز به  3کيلومتر طول ميرسد  .ميزان آب دهی ساليانه این ﻗناتها حدود  200ميليون متر
مکعب است .با الیروبی ﻗنوات ،ميزان آبدهی از151متر مکعب بر ﺛانيه به  210متر مکعب در ﺛانيه افزایﺶ می یابد.

نو سازی ﻗنات ها و تهيه آب از این روش سرمایه گذاری برای نسﻞ های آینده است .و عالوه بر آن با الیروبی ﻗنات و احيای آن
ميتوان به آب پایدار و مطمﺌن دست یافت.
ﻗنات یك اختراع ایرانی است که با وﺿعيت اﻗليم و طبيعت ایران هم آهنگ است.

تصویر – 7ﻧما و برش اﻧواع قنات(www.google map.com) .

ﻗنات ﻗاسم آباد با توجه به نوع جنس زمين که از نوع کوهستانی ميباشد دارای پيرامونی از جنس سنگ و خاك متراکم و در
مناطقی خاك با جنس رسی ميباشد  .وجود مجاری بسيار بزرگ در دل زمين بطوری که چند نفر همزمان ميتوانند در کنار هم
عبور نمایند  .عمق این ﻗنات از سطح زمين به طور متوسط بين 10تا  16متر ميباشد و با توجه با اینکه فاصله کمی با مرکز شهر
دارد و از کنار ﻗنات جاده ایی ميکند که دسترسی به آن را تسهيﻞ ميبخشد.
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وجود اراﺿی موﻗوفی یکی دیگر از مزیتهای ﻗنات ﻗاسم آباد ميباشد که به جایگزاری و استفاده بهينه جهت کاربری های مرتبط
کمك شایانی خواهد کرد  .امروزه مجموعه ﻗنات با تغيير کاربری به یك شهر زیر زمينی شگفت انگيز بدل خواهد شد و با طراحی
و ایجاد فضاهایی با کاربری های جدید از جمله مﺤلی برای پياده روی  ،آب درمانی ،پذیرایی ،موزه و غيره  ...در دل زمين و در
کناری مجرای آب ﺿمن حفظ بافت تاریخی ،به گسترش و شناساندن فرهنگ بومی ﻗاسم آباد به بازدیدکنندگان نمود .و با این
گونه اﻗدامات ﻗنات دارای ارزش افزوده جدیدی ميگردند  ،ایجاد کاربری های متنوع در ﻗناتها ميتواند به توسعه ی پایدار شهر یا
روستا کمك شایانی نماید.
مشخصات دیگر ﻗنات ﻗاسم آباد:
تعداد ميله ها:180
عمق مادر چاه  26متر
آبدهی فعلی  : 1متر مکعب در ﺛانيه
تعداد مالکين و شاربين  : 400خانوار( کشاورزان ﻗاسم آبادی)

سطح زیر کشت باغی ﻗنات :حدود  50هکتار
سطح زیر کشت زراعی حدود  200هکتار
مفهوم توسعه پایدار
به دنبال ناموزونی در رشد کشورها و ایجاد مسایﻞ و مشکالت فراوان از جمله فقر ،بيکاری ،شکاف طبقاتی ،نابودی منافع طبيعی
کره زمين  ،آلودگی های متعدد زیست مﺤيطی و  . . .علت رویکرد به توسعه در بعد تنها اﻗتصادی و چشم پوشی از دیگر ابعاد مساله،
از جمله بعد اجتماعی ˚ فرهنگی و زیست مﺤيطی در دهه های پایانی سده بيستم  ،اصطالحی جامع تر با عنوان توسعه پایدار مطرح
شد .این اصطالح در واﻗع ،عنصر اصلی« راهکار »21است  .سندی چهﻞ فصلی که در نشست سران کشورهای جهان در ریودو ژانيرو
پایتخت برزیﻞ مورد پذیرش کشورها ﻗرار گرفت.

توسعه پایدار توسعه ای است که آن تدارك پيوسته نياز های اساسی و رﺿایتمندی افراد همراه با افزایﺶ کيفيت زندگی به
دست آید« .الن روبرت»

توسعه پایدار ،پيشنهادهایی است که در دروس اکولوژی می تواند مطرح شود و می بایست در فرایندهای اﻗتصادی مورد توجه
ﻗرار گيرد« ...جی کومر»
نيازهای نسﻞ کنونی بی کاهﺶ توانایی های نسﻞ های آینده در بر آوردن نيازهایشان به دست آید«.کميسيون برانتلند»

در امر توسعه پایدار ،تدارك حداﻗﻞ نيازهای اساسی برای همگان  ،نگهداری ،همبستگی و انسجام اکولوژیك ،یکپارچگی حفاﻇت
مﺤيطی ،سازگاری و همبستگی ميان جوامع ،پافشاری بر همه نسﻞ ها و درون نسﻞ هﻞ و بين گونه ها و توجه به اخالق ،بسيار مهم
است  .این گونه توسعه ابعادگوناگون اﻗتصادی ،اجتماعی ˚ فرهنگی و مﺤيطی دارد که باید در ارتباط با هم مورد توجه ﻗرار گيرد.

اهداف توسعه پایدار :
هدف اوليهء توسعه پایدار تامين نيازهای اساسی جامعه و گسترش فرصتهای برای کيفيت بهتر زندگی است )(WCED . 1987

برای دستيابی به این هدف  ،سيستم اﻗتصادی باید ﻗادر به تامين منابع و دانﺶ فنی باشد  .ساختار اجتماعی باید که حﻞ کشمکﺶ
ها و تضاد ها را تسهيﻞ کند .توسعهء پایدار یك فرایند ایستا نيست  ،بلکه باید به طور پيوسته به نيازهای جدید توسعه پاسخ دهد و
ﻗابﻞ انعطاف و سازگار باشد  .شرایط اساسی برای توسعه پایدار در نظر گرفتن افراد و گروه های دارای نفع در این روند است (Carter
and Darlow . 1997).

توسعه پایدار موفق نخواهد شد  ،مگر این که افراد و گروه های دارای نفع ،امکان مشارکت در فرآیند تصميم سازی را داشته
باشد ) .(Haider and Hunt . WCED. 2001-1987افزایﺶ مشارکت عمومی ميتواند برابری در تخصيﺺ منابع را تسهيﻞ کند .
)(WCED.1987
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ﻧیاز به گردشگری پایدار:
توسعه ء پایدار به عنوان یك هدف جهانی در سال  1987توسط هيﺌت بين المللی تغييرات اﻗليمی سازمان ملﻞ مطرح شد و
نياز همهء صنایع را به توسعه ءاﻗدامات و اصول بر پایهء اصول بر پایه اصول توسعه ء پایدار را در نظر بگيرد  .سازمان جهانی گردشگری
،همراه با سایر مﺤققان  ،بر اهميت توسعهء پایدار در صنعت گردشگری تاکيد دارد.

هيﺌت بين المللی تغييرات اﻗليمی سازمان ملﻞ

= WCED

(sustainable development)-1

گان ) (Gunn . 1994در زمينه ء نياز به گردشگری پایدار ،اﻇهار داشت « :هيچ شکﻞ دیگری از توسعه چنين ابعاد و پيامدهایی
مانند گردشگری ندارد  » .گردشگری ﻗابليت تاﺛير گذاری مثبت و منفی بر ابعاد مختلف یك جامعه را دارد.

مك کول ) (MC Cool .1995بسياری از تصميم ها در گردشگری برگشت ناپذیر است  ،به علت این که گاهی اوﻗات جوامع
ویژگی های جذاب و متمایز خود را برای گردشگران و ﻗابليت خود را برای رﻗابت در یك بازار در حال گسترش و رﻗابتی از دست می
دهند .

توسعهء گردشگری پایدار:
 .1گسترش و حفاﻇت از منابع طبيعی پایه برای برآورد نيازهای نسﻞ فعلی و آتی
.2

نگهداری و گسترش توان حاصلخيزی و ﻗدرت توليد منابع پایه

.3

حفظ تنوع زیست مﺤيطی و اجتناب از ایجاد تغييرات نامطلوب اعم از فرهنگی  ،اجتماعی  ،انسانی ،طبيعی و اﻗتصادی

.4

پيگيری برابری بين نسﻞ و درون نسلی و اولویت بخشی به توسعهء منابع انسانی

.5

نگهداری و حفاﻇت از ميراث فرهنگی ،اجتماعی (شریف زاده و مراد نژادی) 55:1381

در مجموع  ،پایداری به عنوان بخﺶ اساسی ایدئولوژی نظم نوین جهانی شناخته شده و همهء روندها و گرایشها با آن مرتبط
است .در زمينهء گردشگری ،اصطالح« پایداری»توسط بسياری برای دادن وجه اخالﻗی و اعتبار « سبز »به فعاليتهای گردشگران
استفاده استفاده شده است.

ریس ) (Reesبه نقﻞ از گان ميگوید  :توسعهء پایدار مﺤلی  ،تغيير اجتماعی _اﻗتصادی مثبتی است که نظام های فرهنگی ،
اجتماعی و بوم شناختی جامعهء مﺤلی را تﺤت تاﺛير و تغيير اساسی ﻗرار می دهد و تﺤقيق موفقيت آميز آن به فرایندهای منسجم
سياسی  ،برنامه ریزی ،مدیریتی  ،پایﺶ و یادگيری اجتماعی  ،نيازمند است.

گردشگری
امروزه گردشگری بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنيا به حساب می آید و با  200ميليون نفر شاغﻞ ،گردش مالی ساالنهء آن به
حدود  4/5تریليون دالر ميرسد  .به بيان دیگر  ،این فعاليت  8%کﻞ اشتغال جهانی را به خود اختصاص ميدهد.

رشد شتابان گردشگری ،به ویژه در دهه های 60تا 80ميالدی  ،با شکﻞ گيری و گسترش جهانی حفاﻇت از مﺤيط زیست همراه
شد و مفهوم توسعه پایدار در تمامی عرصه های اﻗتصادی که ناﻇر بر رعایت مالحظات زیست مﺤيطی در امر توسعه است ،پدیدار
شد .به همين دليﻞ  ،رویکرد پایداری ،مﺤور برنامه های توسعه ءگردشگری را تشکيﻞ ميدهد.

گردشگری روستایی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است  ،که با توجه به ﻇرفيتهای طبيعی و فرهنگی موجود در روستاها
 ،ميتواند نقﺶ مهمی در تجدید حيات روستاها  ،ایجاد اشتغال ودرآمد برای روستایيان  ،حفاﻇت از ميراث طبيعی ،تاریخی و فرهنگی
و در نهایت توسعهء یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد.

تغييرات سریع در نواحی روستایی از یکطرف و توجه به گردشگری به عنوان یك عنصر کليدی در توسعه و احيای نواحی روستایی
از طرف دیگر ،نياز به درك اساسی گردشگری روستایی را بيشتر کرده است.
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زمین گردشگری(Geotourism) :
نوعی گردشگری که ویژگی جغرافيایی یك کمان را حفظ کرده و یا ارتقاء ميدهد .مفهوم زمين شامﻞ مﺤيط زیست ،ميراث و
زیبا شناسی است  .هم چنين گردشگری متکی بر جاذبه های زمين شناسی و ژئومرفولوژی نيز در این دسته جای ميگيرند.

منابع و جاذبه های طبیعی
عوامﻞ طبيعی همچون ساخت توپوگرافيك ،شرایط اﻗليمی ،وﺿعيت منابع آب  ،پوشﺶ گياهی و حياط وحشی از مهمترین
عواملی است که به چشم اندازهای طبيعی ،شکﻞ مجزا و مختﺺ به خود می بخشد  .کوه و کوهستان  ،دره  ،دشت  ،غار  ،رودخانه
 ،چشمه ،آبشار ،دریا و ساحﻞ ،دریاچه و تاالب  ،پوشﺶ گياهی و حيات وحﺶ در زمرهء جاذبه های طبيعی منابع تفرجگاهی مﺤسوب
ميشوند(.دانه کار)1385

اهداف اكو توریسم
•

اعتالی هویت بالقوه طبيعی و فرهنگی سرزمين ها و کشف غنای زیبایی بصری و حفاﻇت از آنها.

•

درآمدزایی جایگزین برای مردم روستایی ميزبان از راه اشتغال  ،از جمله به عنوان راهنما  ،کرایه مسکن و اسب ،اداره رستوران
 ،فروش توليدات کشاورزی و دیگر مایﺤتاج ،فروش صنایع دستی و هنری.

•

تشویق به سرمایه گذاری در زمينهای کوهستانی دور افتاده ،مﺤروميت زدایی و فقر زدایی از مردم و جوامع مﺤلی و روستاها

•

.
ایجاد زیر ساختها  ،توسعهء ارتباطات و امکان دسترسی به اطالعات برای مردم و جوامع مﺤلی و روستاهای مﺤروم.

اركان اصلی اكوتوریسم:
•

استفاده پایدار از تنوع زیستی و منابع طبيعی

•

به حداﻗﻞ رساندن تاﺛيرگذاری بر مﺤيط زیست طبيعی و فضاهای اجتماعی ˚ فرهنگی ،به ویژه از نظرات تغييرات آب و هوایی
،مصرف انرژی و فرهنگ سازی

•

مشارکت موﺛر و کامﻞ تمامی طرفهای دارای نفع  ،به ویژه اجتماع های مﺤلی و اهالی بومی.

•

افزایﺶ آگاهی و آموزش زیست مﺤيطی

•

منافع اﻗتصادی پایدار برای همهء فعاالن این عرصه

گردشگری روسﺘایی
گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که با بسياری از الگوهای دیگر گردشگری پيوند دارد .ولی وجه مشخصهءآن
استقرار در نواحی روستایی است  .این نوع گردشگری در برخی از کشورها به صورت یك بخﺶ جداگانه گسترش یافته است  .در
این راستا مفهوم  ،ﻗلمرو و انواع گردشگری روستایی بررسی می شود.
گردشگری روستایی یا گردشگری مﺤلی ˚ روستایی:

این نوع گردشگری که می تواند شامﻞ اردو زدن  ،اﻗامت در منازل اجاره ای ،گشت و شکاردر حيات وحﺶ ،بازاریابی صنایع
دستی  ،جشنواره های فرهنگی  ،ورزشی های ماجراجویانه  ،راه پيمایی  ،بازدید از مکانهای تاریخی  ،جشنواره های موسيقی و در
واﻗع هر گونه فعاليت تفریﺤی ممکن در نواحی روستایی است.
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اﻧواع تقاضا برای منابع روسﺘایی
جاده ها و راه آهن

کشاورزی

فعاليتهای معدنی

مسکن

جنگلداری
استفاده ی نظامی

منابع روستایی
حفاﻇت :پارکهای ملی و ذخيره
گاه های طبيعت

تامين آب

گردشگری و فراغت
توليد و انتقال انرژی

ماخذ: Source : sharply R . and Julia 1997:30

منابع گردشگری اجﺘماع محلی
ميراث فرهنگی
جاذبه های ﻗومی
مناسبتهای ویژه
خصوصيات ناحيه ای

جاذبه های صنعتی
منابع اجتماع مﺤلی
ویژگيهای طبيعی

جاذبه های فرهنگی
فعاليتهای روزمره
سرگرمی
تسهيالت تفریﺤی

ماخذSource : jamiesson W . 2006.5

پدیده های آبی در نواحی روستایی کشور مانند چاهها  ،ﻗنات ها و رودخانه ها نيز ميتواند منبعی برای گردشگری باشد  .وجود
33691رشته ﻗنات در کشورﻗلمرو و ابعاد این منبع را برای گردشگری در نواحی روستایی نشان ميدهد.

ﻧﺘیجه گیری
برای زنده کردن  ،بازسازی و بهره برداری دوباره از ﻗنات ها ،چينی ها تجربيات خوبی بدست آورده اند .سيستم ﻗنات سازی از
ایران وارد چين شده است ،ولی آنهادر حال حاﺿر به شيوه ای بسيار کار آمد  ،بهينه و علمی از ﻗنات های خود استفاده ميکنند .در
حال حاﺿر از آب ﻗنات جهت آبياری در زمينهای کشاورزی استفاده ميشود و از ﻗناتهای خشك نيز ميتوان استفاده هاو بهره های
بسياری از جملهء آن گردشگری و یا پرورش ﻗارچ داشته باشيم  .با توجه به اینکه تجربه ایجاد سایت گردشگری ﻗنات را برای نخستين
بار در غرب کشور آغاز خواهد شد و این طرح تا حد زیادی مورد استقبال گردشگران واﻗع خواهد گرفت .

هر چند که پاسخ دﻗيق به این نياز باید به زمان بعد از مطالعه طرح موکول شود اما آنچه مسلم است همگام با توسعه زیرساخت
های گردشگری باید در جستوجوی ﻇرفيتها و جاذبههای بيشتری برای رونق گردشگری کشور بود .از آنجا که آب منشأ بسياری
از تمدنهای شناختهشده تاریخ است ،ﻗنات را میتوان در زمره کهنترین دستاورد تکنيکی جوامع بشری بهحساب آورد .

معرفی این جلوه تاریخی به گردشگران ،میتواند مقدم بر همه جنبههای تمدنی و تاریخی کشور باشد چراکه ﻗنات و سایر سازه
های آبی مرتبط ،مبنای تمدن و ساختارهای اجتماعی و اﻗتصادی جوامع بشری در سدههای گذشته بودهاند .دکتر علیاصغر
سمساریزدی ،مدیر مرکز بينالمللی ﻗنات و سازههای آبی در ایران و مولف کتاب ﻗنات زارچ پس از بازدید ﻗنات ﻗاسمآباد میگوید :

بهدليﻞ اینکه در کوهپایه ،سطح آب چندان پایين نرفته و کاهﺶ پيدا نکرده .این ﻗنات یکی از بهترین ﻗناتهایی است که میتواند
بدینمنظور مورد استفاده ﻗرار گيرد؛ معبر بزرگی دارد ،آمد وشد با سهولت صورت میگيرد و دسترسی به آن هم نسبت به ﻗناتهای
کویری آسانتر است ﻗنات ﻗاسم آباد؛ به عنوان اولين سایت گردشگری زیر زمينی در شهر همدان با ﻗابليت های ﻗدمت  ،نوآوری و
دسترسی دارای جذابيت زیادیی در خصوص ایرانگردی و جهانگردی است و ميتوان با ایمن سازی مجاری داخﻞ ﻗنات جهت سهولت
رفت و آمد گردشگران و ایجاد فضاهای نشيمن و یا نمایشگاهی مکان جذابی برای آنها فراهم نمود .
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انسان معموال درخصوص کنﺶهای خود ،برحسب رابطه سود و زیان عمﻞ میکند بنابراین کوتهفکری مﺤﺾ است اگر صرفا به
احيای ﻗنات بهمنظور تأمين آب برای کشاورزی بيندیشيم .اگر اینطور عمﻞ کنيم این روستا همانند تعدادی از روستاها که هماکنون
تبدیﻞ به حاشيه شهر شدهاند خواهد شد و تمام پتانسيﻞهای فرهنگی و تاریخی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین امروز باید
درصدد استفاده از پتانسيﻞهای اﻗتصادی در حوزه گردشگری ﻗنات باشيم.

و در خاتمه جا دارد مراتب سپاس خود را از جناب آﻗای دکترعلی ابوالقاسمی  ،دکتر پرویز اذکایی  ،اهالی و پيشکسوتان ﻗنات
داری روستای ﻗاسم آباد بخاطر حمایت از این طرح و مشاوره های بسيار ارزشمندی که برای نگارش بهتر این مقاله داشته اند رو
تقدیم می دارم.
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