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 1400شماره اول، سال اول، بهار و تابستان  –دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات ایران کهن 
 چکیده
 »قنات« را آن کهزدند جدیدی ابتکار به دست قبل سال هزار چندین در باستان ایرانیان

دهد که قنات در ایران به مناطق نیمه خشک و . مطالعات پژوهشگران نشان مینامگذاری کردند
های از قنات پُرآب نیز احداث شده است.بیابانی محدود نشده و در مناطق کوهستانی و 

شاخصی که در مناطق کوهستانی و پُرآب در ایام گذشته حفر شده است، قنات کهریز واقع در 
روستای چهر از منطقه بیستون است که توسط یکی از نگارندگان در بررسی باستان شناسی 

قاله به صورت روش تحقیق در این مدر منطقه مورد شناسایی قرار گرفت.  1387سال 
میدانی است. ضرورت این پژوهش بدین  -ایه کتابخانهوتحلیلی و با استفاده از شی -توصیفی

دلیل است که تاکنون در منابع تاریخی یا باستان شناسی به این قنات اشاره اندکی شده است و 
نیز در هایی تنها چند خط به ذکر شماره ثبت محوطه و معرفی آن اختصاص یافته است. پرسش

. قنات کهریزچهر با هدف چه نوع کاربری ساخته شده 1این مقاله به شرح زیر مطرح شد: 
توان ای می. بر اساس مدارک و شواهد موجود، قدمت قنات چهر را به چه دوره2است؟ 

حلقه چاه در محوری طولی نه چندان منظم در امتداد یکدیگر با 17قنات کهریز با منتسب کرد؟ 
است. کاربری این قنات صرفاً به جهت  ها احداث شدهچینی از سنگ آهکنگهای س دیوار

آبرسانی به اراضی کشاورزی بوده است. حداقل تاریخی که قنات کهریز احداث شده در دوره 
ساسانی در  -های متعدد اشکانیاسالمی میانه است، هرچند که با توجه به حضور محوطه

توان قدمت ساخت قنات را تا ی دیوارهای آن، میهامحدوده اطراف قنات و کهنگی سنگ
 دوره تاریخی نیز منتسب کرد.
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 مقدمه

کشیده، بدون  آب زیرزمینی را 3اهکه در مخروط افکنه شودهای افقی گفته میقنات به تونل

کند. قنات عبارت است از قابل استفاده می آورده ووسیله دیگری آن را به سطح زمین 

  های( زیرزمینی که با شیبی کمتر از شیب سطحکوره )کوره ای از چند میله چاه و یکمجموعه

زمین را به کمک نیروی ثقل و  دار مناطق مختلفهای( آب)یا الیه هموجود در الی زمین، آب

 آوری یا حرارتی با جریان طبیعی جمع هیچ انرژی الکتریکی بدون کاربرد نیروی کشش و

توان نوعی زهکشی زیرزمینی می عبارت دیگر قنات را رساند. بهتر میکرده و به نقاط پست

مصرف  شده توسط این زهکشی به سطح زمین آورده شده و به آوری دانست که آب جمع

فرجام و علی . نیک14.-15: 1388)پاپلی یزدی و لباف خانیکی،  رسدآبیاری یا شرب می

نیروی  هیدرولیکی است که با استفاده از شـیب وای سازهقنات بنابراین (. 47: 1397الحسابی، 

هـا و دار به سـوی دشـتمناطق شیب های موجـود در زیـر زمـین را ازجاذبه زمین، آب

 هـای سـاختاری منحصـر بـه فـرد وقنات دارای ویژگـی. کندهدایت می منـاطق کـم شـیب

عامل تمایز آن نسبت به سایر  تـرینپایداری است کـه خـروج دائمـی آب از کـوره مهم

مداوم  هایاست. این امر با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی هـای استحصـال آبروش

حیات شهری داشته است. از سوی دیگر  کشور ایران، در گذشـته تـأثیر بسـیاری در تـداوم

شده هدررفت آب می ز کوره قنات سبب کاهش تبخیر و درنتیجه کـاهشآب ا عبور زیرزمینـی

قنات با اسامی دیگر کاریز، کهریز و کنات نیز معرفی (.  132: 1391)لقایی و همکاران،  است

ه ریز بوده است و واژای فارسی است و در اصل کهریز و شاید کهنشده است. واژه کاریز واژه

قنات (. 73: 1396کنات پارسی است )ابراهیمی و همکاران، قنات کلمه پارسی معرب شده از 

های ترین فنون بومی است که اجرای آن مستلزم آگاهی از رفتار طبیعی آبیکی از پیچیده

که از صدها سال پیش حفر  هانات. در بسیاری از قاستزیرزمینی و تشکیالت زمین شناسی 

با دقت فنی بسیار باال مقنیانی حفر آنها توسط و شود اند هیچ نوع خطایی دیده نمیشده

 
3 - Alluvial fans 
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ترین دستاوردهای یکی از مهماغراق آمیز نیست اگر این صنعت را جزو  ست.صورت پذیرفته ا

نیز مطرح کرد عجایب تمدن بشری مردمان ایران باستان محسوب نماییم و به عنوان یکی از 

قنات نقشی بنیادی در تأسیس و (. 4: 1391)کارشناسان مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی، 

ترین کارکردهای اقتصادی قنات تأمین آب شرب مهمگسترش شهرهای ایران داشته است و 

و  آبرسانی به اراضی کشاورزی است )اصغرزاده و  هاقنات شهرها و روستاهای واقع درحوضه

ها زای مهم قناتها دارای ساختاری پیچیده و متنوع هستند، اما اج(. قنات92: 1396همکاران، 

که محلی  به عنوان مظهر. 1که در ارتباط با موضوع پژوهش نگارندگان نیز مطرح است؛ شامل: 

کوره قنات )سوق یا – 2.شوداز آنجا آب در سطح زمین ظاهر می، در ابتدای مسیر کوره قنات

ن یا مجرای زیر زمینی مظهر تا مادر چاه قنات با سطح مقطع بیضی کف پهزهکش یا سوقه(: 

و جمع آبخوان ، آبگیری از )مجرای آب(بنابراین وظیفه کورهاست. تخم مرغی شکل بوده 

ست که در ا ییهامیله چاه: چاه-3 است.آوری و انتقال آب به مظهر قنات به کمک نیروی ثقل 

وسایل طول مسیر کوره قنات و عمود بر آن حفر شده و از آن برای ورود و خروج گروه مقنی، 

شده از آنها استفاده  الیروبیخارج ساختن مواد درنهایت الت مورد نیاز، تهویه کوره و و ابزار آ

ها یابد. جنس بدنه میله چاهها از مظهر به طرف مادرچاه افزایش میشود. معموالً عمق چاهمی

مادرچاه: آخرین میله چاه موجود در خالف جهت جریان  –4. استکاری شده یا ساده سنگ

ها ترین میله چاهعمیق ازچاه انتهای مسیر قنات  مادرگویند. قنات را، مادر چاه میآب کوره 

)کارشناسان  متر گزارش شده است 400ها در ایران تا حدود چاهمادر. عمق برخی است

 . (21-25: 1391مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی، 

مناطق بیایانی و همچنین ها یا نزدیک به ایجاد قنات در سرزمین ایران، عمدتاً در دشت

مناطق کوهستانی ساخته شده است. لذا معرفی و مطالعه قنات نویافته کهریز )کِرِز( در روستای 

ها در تواند بیانگر این امر باشد که در ایام گذشته، احداث قناتچهر واقع در بخش بیستون، می

گرفته است. روش تحقیق نجام اند نیز امناطق کوهستانی که دسترسی آسانی به منابع آبی داشته

میدانی است. ضرورت این  -ایدر این مقاله به صورت توصیفی و با استفاده از شیوه کتابخانه
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پژوهش بدین دلیل است که تاکنون در منابع تاریخی یا باستان شناسی به این قنات اشاره 

تصاص یافته اندکی شده است و تنها  چند خط به ذکر شماره ثبت محوطه و معرفی آن اخ

است. در واقع ثبت قنات کهریز در فهرست آثار ملی، توسط یکی از نگارندگان مقاله در سال 

شمسی در قالب طرح بررسی باستان شناسی شهرستان هرسین با مجوز اداره میراث  1387

هایی نیز در این فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه انجام گرفته است. پرسش

. قنات کهریز چهر با هدف چه نوع کاربری ساخته شده است؟ 1به شرح زیر مطرح شد: مقاله 

 مربوط به چه دوره ای است؟ رک و شواهد موجود، قدمت قنات چهر. بر اساس مدا2

 ایراندر  قنات پیشینه
ای سازهبه عنوان در اصل دهد که قنات نشان میزمینه  های متعدد درنتایج تحقیقات و بررسی

از دانش کافی از زمین شناسی و آب شناسی ابداع شده است و به واسطه توسط ایرانیان ، آبی

پیگولوسکایا و برخی  (.87و 8: 1376 ،بربریان) اندقنات را ساخته ،سال پیش 6000حدود 

دانند که در هزاره های زراعت میترین کانون، ایران را یکی از کهنسابق محققان شوروی

های مصنوعی آبیاری و حفر قنات بوده د سطح عالی زراعت و استفاده از شیوهچهارم ق.م واج

در میدان باستانی دالزیان )چشمه شیخ ( و شمال (. 6: 1353است )پیگولوسکایا و دیگران، 

مین أاند که گویای تکشف شده سمنان،کاریزهای باستانی جنوباحمدی در ای میرزاهدهکده

-46: 1365،)مهریار و کبیری استسال پیش  4000 حدود کاریزها درآب شهر سمنان توسط 

های تپه سیلک، تاریخ رواج کشاورزی و آبیاری در مزارع این گیرشمن نیز پس از کاوش(. 3

(. شرایط اقلیمی ایران به 16-19: 1364دهد )گیرشمن، ق.م نسبت می4000منطقه را به حدود 

های تکامل یافته آبیاری ط آن، تنها از طریق شیوهای است که کشاورزی در بیشتر نقاگونه

ترین سند مکتوب در مورد قدیمی (.86: 1388پذیر بوده است )میرجعفری و همکاران، امکان

ق.م( پادشاه آشور نو یافت شد که به وجود قنات در 705-722قنات توسط سارگن دوم )

شود به شرح هشتمین نبرد گهداری میکند. این لوح که در موزه لوور نقلمرو اورارتو اشاره می

-ق.م( می714-735وری اورارتو به نام اورسای اول )تق.م علیه امپرا 714سارگن دوم در سال 
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-پردازد. سارگن در شمال دریاچه ارومیه در اطراف شهر اهلو )ناحیه مرند کنونی( متوجه می

یافتن سرسبزی منطقه به شود که این ناحیه بدون وجود رودخانه سبز و خرم است و در پی 

برد . این سند مکتوب آشوری، مبنای مطالعات دهی قابل توجه پی میهایی با آبوجود قنات

.م اورارتو )محدوده آذربایجان شرقی و 1960محققانی چون گوبلو قرار گرفت. او در سال 

اران، میرجعفری و همکشرق ترکیه امروزی( را خاستگاه فناوری قنات در جهان مطرح کرد )

کند (. پولی بیوس نیز به فراوانی قنات در دوره ماد اشاره می115: 1371. گوبلو، 89-86: 1388

به دستور داریوش اول، قناتی در»وادی  (. در دوران تسلط هخامنشیان بر مصر15: 1373)فرای، 

مورخ  حفر شد. پولی بیوس 5دریاساالر سپاه و معماری به نام خنومبیر 4« توسط سیالکس خرقا

ق.م اشاره به حضور  209یونانی در جریان جنگ آنتیوخوس سوم و ارشک دوم در سال 

کند که یه به سپاه آنتیوخوس کمک کرد تا از کویر عبور کند و شهر هکاتوم هایی میقنات

(. در کتاب ماتیکان از اواسط دوره 89-91: 1388میرجعفری و همکاران، پلیس را فتح نماید )

ت مربوط به حفر قنات و حق استفاده از آب آن مورد بحث قرار گرفته است ساسانی، تعهدا

ساسانی و پیش از آن سازمانی به  دوره همچنین در (.291-292: 1372)پیگولوسکایا، 

-87)برهمند، داشته است وجود آبیاری ایران هایسیستمدر مورد اداره  «ددیوان کاست فزو»نام

های دارندگان کند که در آن آبخوارزمی دیوان کاست افزود را دیوانی معرفی می (.19: 1386

(. در قرن نهم 69: 1362حق آب، میزان آن یا خرید و فروش آن ثبت شده است )خوارزمی، 

های آبیاری و کاریزها به سیستم یخراسان مشکالت مدیریت دوره طاهریان در درمیالدی و 

شوند و چون در این زمینه عارض می نیشابور به عبدااهلل طاهر مردم ری افزایش یافته کهقد

فقهی و احادیث در مورد مدیریت منابع آب و بویژه کاریزها چیزی وجود نداشته  کتبدر

طاهر به روحانیون خراسان و دیگر بالد دستور تدوین کتابی در این  عبدااهلل بنابراین ،است

-نمایند که مرجع حقوقی در مورد قنات میلیف میأرا ت« القانی  کتاب » ه آنهاک دهدمیزمینه 

 
4  - Sylax 

5  - Khenombir 
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دوره سامانیان زراعت آبی  در. )77: 1396. ابراهیمی و همکاران، 63: 1371گوبلو، ) شود

کشاورزی  ییشکوفاخراسان به لطف شبکه گسترده کاریزها و مرکزیت اداره آنها باعث رشد و

فاصله حکومت طاهریان تا حمله مغول در تمام نقاط  در(. 22: 1386-87برهمند،) شده است

و پیشرفت  قناتکه از آن جمله احداث  گرفته ایران اقدامات عظیمی در زمینه آبیاری صورت

هایی در زیرزمین کند که نیشابور قنات. مقدسی اشاره میفن و تکنیک حفاری آنها بوده است

رفت پله در زیر زمین پایین می 70داشت که آب آنها در تابستان بسیار خنک بود و برخی تا 

 هایی نام(. حمداهلل مستوفی مورخ و جغرافیدان سده هشتم ه.ق از قنات481: 1361)مقدسی، 

برد که به امر زبیده خاتون، همسر هارون الرشید حفر شد و پس از او نیز چهار بار توسط می

 (. 4: 1336خلفای بعدی عباسی مورد مرمت قرار گرفت )حمداهلل مستوفی، 

تمام دانش و فن  بن حاسب کرجی، قرن چهارم ه.ق، ابوبکر محمـدبرجسته دانشمند 

و با توجه به تجارب شخصی خود، مهم  به روز کرد گذشته را، تا جایی که در دسترس بود،

به نگارش استخراج آب های پنهانی، قنات، به نام  شـناخت و احـداثزمینه ترین کتاب را در 

های پنهانی که کرجی نیز در کتاب خود با عنوان استخراج آب(. 3-22: 1345درآورد )کرجی، 

عربی نوشته است، اشاره کرده که مسلمانان برای یکی از بزرگان گرگان و طبرستان به زبان 

های ایرانی، سیستم احداث قنات را به همراه سایر وجوه فرهنگ و تمدن خود در سرزمین

مفتوحه خویش وسعت دادند و آن را تا مراکش و آ افریقای جنوبی و اسپانیا منتقل کردند 

هایی در ا فتح کردند، قناتگوید هنگامی که اعراب کرمان رابن اثیر می(. 163: 1373)کرجی، 

هایی در سیرگان، قائن، (. اصطخری نیز به وجود قنات307: 1365آنجا موجود بود )ابن اثیر، 

 (. 23: 1386-87. برهمند288، 167: 1373کند )اصطخری، طبس و نیشابور اشاره می

ایران چهار کند:» در نامه اشاره میم( در جلد چهارم کتاب سیاحت1643-1713شاردن )

ها و دو ها و چشمهگونه آب وجود دارد: دو قسم آن در روی زمین و عبارت است از رودخانه

ها و مجاری تحت االرضی که خودشان کهریز نامند. ایرانیان برای دیگر در زیر زمین، یعنی چاه

ه قنوات شکافند و بعد از اکتشاف رشته آبی، آن را به وسیلها را میپیدا کردن آب، پای کوه
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کنند و از فرسنگی و بعضی اوقات بسی بیشتر هدایت می 10زیرزمینی به فواصل هشت تا 

سازند تا آب بهتر جریان پیدا کند. در فن اکتشاف و تر جاری مینقاط بلندتر به مناطق پست

 42رسند. در دفاتر ثبت ایالت خراسان هدایت آب، هیچ مردمی در جهان به پای ایرانیان نمی

گز است. در ماد نیز برایم  750شان شود که عمقکاریز وجود دارد و کهریزهایی دیده می هزار

رشته کاسته شده  400سال اخیر از تعداد کاریزهای این ایالت  60حکایت کردند که در ظرف 

 (. 302-303: 1336است« )شاردن، 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 

 15درجه و  47و با مختصات جغرافیاییر مربع مساحت کیلومت 1007شهرستان هرسین با 

دقیقه تا  05درجه و  34دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و  40درجه و  47دقیقه تا 

 1582دقیقه عرض شمالی از خط استوا در شرق استان کرمانشاه و در ارتفاع  25درجه و  34

مرکزیت شهر هرسین از شمال به صحنه و متری از سطح دریا واقع شده است. این شهرستان با 

دینور، از شرق و جنوب به استان لرستان و ازطرف غرب با بخش درودفرامان کرمانشاه 

 (9: 1399کیلومتر فاصله دارد )چهری و وحدتی نسب،  44تا شهر کرمانشاه همسایه است و 

بیستون و هرسین شهرستان هرسین از لحاظ جغرافیایی به دو قسمت مجزای . (1)تصویر.

شود که این دو منطقه دارای شرایط جغرافیای کامالً متفاوتی است. )بخش مرکزی( تقسیم می

ای کامالً بیستون  متشکل از دشت بزرگ چمچمال و کوه پرآو است و بخش مرکزی منطقه

کوهی تشکیل شده است. در این های کوچک و بزرگ میانها و درهکوهستانی بوده که از کوه

های فراوان دو رودخانه دینورآب و ها و چشمهرستان صرف نظر از نهرها و سرابشه

در بخش بیستون، روی رودخانه های گاماسیاب و دینورآب پل های  .آو جریان دارندگاماسی

قدیمی نظیر: پل خسرو از دوره ساسانی، پل بیستون از دوره صفوی و پل چهر از دوره اسالمی 

 (. 49-50: 1398پور، ری و سبزیانمتأخر دیده می شود )چه
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 توصیف قنات كهریز
قنات از نظر فیزیکی و مادی یک کانال زیرزمینی سراشیب است که آب را از مناطق باالدست 

همراه با یک فعالیت ها کند. قناتو از زیر زمین به سطح همتراز با مزارع کشاورزی هدایت می

تشخیص وجود آب و فرایند حفر قنات و حفاظت و حمایت شود؛ زیرا می جمعی اداره دسته

این نهاد است که هر کدام شرکای تعداد زیادی از  یافته تالش مردمی و انسجام از آن نیازمند

 . (150: 1388)فداکار داورانی،  شده را بر عهده دارند ای تعریفساختاری مشخص وظیفه در

هَچِه از ایام گذشته قناتی با نام قنات کهریز  ای کوهستانی و پُرآب در دامنه کوهدر منطقه

در منطقه مورد شناسایی قرار گرفت و  1387حفر شده است که در بررسی باستان شناسی سال 

تا آن زمان، هیچ گونه اطالعاتی از قنات در جهاد کشاورزی استان یا سازمان میراث فرهنگی 

توسط یکی از نگارندگان به اداره  وجود نداشت. لذا پس از تهیه گزارش ثبتی قنات کهریز

در اسفندماه  25499ثبت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با شماره  

چهر و در مختصات  در فهرست آثار ملی ثبت شد. قنات کهریز در روستای1387سال 

متری از سطح  1407و ارتفاع    ”E:47˚27 ’12.2”       N:34 ˚19 ’ 28.8جغرافیایی: 

. کهریز یا »کِرِز « نامی است که ساکنان منطقه به این قنات اتالق می کنند دریا قرار گرفته است

که در واقع اصطالحی به زبان کردی و به معنای کاریز است.  از نظر موقعیت مکانی، این اثر 

تری شمال م 1600در استان کرمانشاه، شهرستان هرسین ، بخش بیستون، دهستان شیرز و در 

 3ای قرار دارد. این اثر با خط مستقیم در پزی متروکهشرق روستای چهر درکنار کوره آهک

کوهی در جنوب بیستون قرار ای میانغربی گاماسیاب و درحاشیه شرقی درهکیلومتری جنوب

طور  ای با زمینی سنگالخی قرار دارد که بهدارد. قنات در دامنه )شمالی( کوه بَلِه در میان دره

شود. با توجه به اینکه قنات در غربی کوه هَچِه محسوب می طبیعی به عنوان بخشی از دامنه

ابتدایِ اراضی کشاورزی واقع شده است، می توان گفت  که به صورت پروژه ای برای آبیاری 

 کردن اراضی کشاورزی این محدوده احداث شده است. 
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چین با ای سنگمتر از دیوارهسانتی 70به پهنای غربی ای روبه شمالمظهر قنات دارای دهانه

 53های بزرگ و کوچک ساخته شده که توسط زهکش یا تونلی سنگ چین به طول قلوه سنگ

ارتباطی  شود که حلقهمتر به اولین چاه از سمت مظهر قنات متصل میسانتی 60متر و عرض 

نزدیکترین چاه به دهانه مظهر قنات، دارای های قنات نیز است . آخرین چاه قنات یا تمام چاه

اند. های سنگی آن را مالط گل وخاک ریختهای کامالً سنگ خشکه است که پشت دیوارهدیواره

است.  متر 80/7متر است که عمق آن در حال حاضر سانتی 80چاه دارای شکلی مدور به قطر 

حلقه چاه با تونل یا زهکشی 17متر و دارای  333طول قنات از آخرین چاه آب تا  مظهر آن 

متر است که به  280زیرزمینی است . فاصله اولین چاه قنات تا آخرین چاه )مادرچاه( حدود

چاه  ها از آخر به ترتیب عبارتند از:اند. فواصل چاهشکلی نامنظم در امتداد همدیگر قرار گرفته

متر، فاصله چاه چهارم تا  14ارم متر،  چاه سوم تا چه 20متر، چاه دوم تا سوم  30اول تا دوم 

متر، چاه هفتم تا هشتم  7متر، چاه ششم تا هفتم  19چاه پنجم تا ششم  متر، فاصله 17پنجم 

متر، چاه  25متر، چاه دهم تا یازدهم  12متر، چاه نهم تا دهم 17متر، چاه هشتم تا نهم  27

صله چاه سیزدهم تا چهاردهم متر، فا12متر، چاه دوازدهم تا سیزدهم  14یازدهم تا دوازدهم 

چاه شانزدهم  متر و فاصله11متر، چاه پانزدهم تا شانزدهم 23متر، چاه چهاردهم تا پانزدهم  17

 5متر دارند که تنها سانتی 60تا  80ها مدور و قطری بین متر است. تمامی چاه 15تا هفدهم 

ت نیازمند مرمت و الیروبی های قنامتر باقی مانده است. چاه 8چاه سالم با بیشترین عمق 

درصد از سازه دچار تخریب شده که شامل پُر شدگی و  70تا  60دوباره هستند زیرا در حدود

چین )راه آب( ای سنگها است . یک تونل یا زهکش با دیوارهریزش دیواره آن به درون چاه

ست. این شواهد ها را به همدیگر متصل کرده و تا مظهر قنات تداوم یافته اتمامی این چاه

ها و پوشش سقف راه آب هایی که در برخی چاهاتصال توسط تونل آبی، با توجه به تخریب

متری جنوب غربی  1600)تونل( به وجود آمده، به وضوح قابل مشاهده است.  قنات در

خاکی کنار روستای چهر منشعب از  روستای چهر و بهترین راه دسترسی به آن از طریق جاده

های حلقه چاه قنات با تونل آن دارای دیواره17کرمانشاه است. تمامی  –فالته هرسین جاده  آس
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ای کوهستانی با دسترسی راحت به منابع آبی، احداث شده سنگ چینی است که در منطقه

است. لذا ساخت قنات فقط در مناطق کم آب یا کویری اتفاق نیفتاده است بلکه در مناطق 

 -وری بهتر از منابع آبی در جهت کشاورزی نیز استفاده کردهبهره پُرآب و کوهستانی به جهت

آن  به طرز  های منطقه است که دیوارهاند. بنابراین قنات کِرِز یا کهریز از جمله بزرگترین قنات

های کوچک و بزرگ چیده شده است. با توجه به نبود مواد فرهنگی دیگر نظیر جالبی با سنگ

چین های سنگتوان به طور قطع در مورد تاریخ محوطه نظر داد. اما دیوارهسفال یا غیره نمی

ها، حکایت از ها و زهکش قنات با توجه به رسوب گرفتگی و کهنگی بسیار زیاد سنگچاه

تواند تا دوره های تاریخی قبل از اسالم نیز به عقب برگردد. اما داردکه حتی می قدمت این اثر

گردد. زیرا با پرسش از دمت این قنات به دوران میانه اسالمی بر میتوان گفت که حداقل قمی

اهالی قدیمی روستا، کسی از زمان احداث قنات اطالعی نداشت و بنا به اظهارات آنها این 

سال قبل( بسیار پرآب بوده و از آب آن   150تا  100قنات در اواسط دوره قاجار )حدود 

شده است. همچنین طبق روستا استفاده می دستمصارف کشاورزی در اراضی پایین جهت 

است. متأسفانه  احداث  سال قبل انجام گرفته 50ات بیش ازگفته اهالی، آخرین الیروبی قن

های سنگین از کنار کوره آهک پزی در کنار قنات در سالیان اخیر و عبور و مرور فراوان ماشین

های  آب آن شده است. میزان  هقنات، باعث تخریب جدی این سازه آبی و نشست برخی چا

حلقه چاه آب آن  5در صد می شود و تنها  70های وارده به بافت این قنات درحدود آسیب

های آب آن و سالم مانده است )برای مشاهده موقعیت اثر، تصاویر قنات و جزئیات چاه

هایی ه قناتمراجعه نمایید(. قنات کهریز چهر از جمل 9تا  2های  وارده به شکل های آسیب

ها به سفره آب زیرزمینی وصل شده و از تر از بقیه چاهاست که مادر چاه آن در سطحی پایین

 (. 10ها وصل کرده است )شکل آنجا آب را از طریق مجرایی به سایر چاه
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 نتیجه گیری
در ها ترین قناتبر طبق اسناد مکتوب نوشتاری بر جای مانده از سارگن دوم آشوری، قدیمی

ه هخامنشی، فن قنات به بقیه ررسد که در دواند. به نظر میمناطق کوهستانی به دست آمده

دیوانی در مورد امور آب و قنات شکل  نقاط دنیا مانند مصر راه یافت. در دوره ساسانی، طبقه

د کنهای این دوره مانند کتاب ماتیکان نیز بدان پرداخته شد. شاردن اشاره میگرفت و در کتاب

قنات از بین رفته است که بیانگر افول پدیده قنات از دوره صفوی به  400که در منطقه ماد، 

متر،  333بعد در مناطق کوهستانی است. قنات کهریز چهر به عنوان یک سازه آبی به طول 

حلقه چاه مدور در امتداد یک محور طولی نامنظم است. یک تونل آب نیز این حلقه  17دارای 

ها و تونل به همدیگر مرتبط کرده است و از مادر تا مظهر قنات ادامه یافته است. چاه ها راچاه

چین از سنگ های آهکی کوچک و بزرگی است که به طرزی ای سنگه هقنات، دارای دیوار

توان گفت که کاربری این های مطرح شده میاند. لذا در راستای پرسشیکسان چیده شده

یاری کردن اراضی کشاورزی واقع در پایین دست آن بوده است. زیرا قنات، صرفاً به منظور آب

در این منطقه کوهستانی، میزان بارش و نزوالت جوی مناسب با فراوانی چشمه سارها، 

ها و رودخانه گاماسیاب، بیانگر سهولت دسترسی ساکنان به منابع آبی است. بنابراین سراب

های نیمه خشک یا حاشیه اخصه مناطق دشتوجود قناتی با چنین ساختاری که در اصل ش

کویرها است، می تواند جالب توجه و در خور تأمل باشد. از طرفی این بخش از دامنه کوه 

ها های سطحی فصلی فراوانی است و لذا چاههای زیرزمینی دائمی و آبهَچِه دارای چشمه

های توان برای چاهه میاند و در حال حاضر نهایت عمقی کاحتماالً خیلی عمیق کنده نشده

متر است. همچنین بنا به اظهارات شاردن، ایرانیان به قنات،  8قنات متصور شد در حدود 

گفتند. بنابراین نام کهریز روی این قنات، بیانگر قدمت تاریخی آن است. با پرس کهریز می

زمان احداث آن هایی که با افراد مسن وکشاورزان منطقه صورت گرفت، کسی وجو و مصاحبه

گفتند، را به خاطر ندارد و بر طبق گفته اهالی قدیمی روستا که به نقل قول از پدران خویش می

سال قبل آخرین   50سال پیش وجود داشته و بسیار پُرآب بوده است و 150این قنات حدود 
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ش های سنگی قنات با کهنگی و سایالیروبی انجام شده است. از طرفی طرزچیدمان دیواره

تواند بیانگر تاریخ بسیار قدیمی قنات باشد. لذا حداقل تاریخ ها میهای دیواره چاهفراوان سنگ

اسالمی میانه است. هرچند که احتمال احداث قنات را  متصور شده برای قنات کهریز در دوره

، از های سنگی قناتتوان بعید دانست. زیرا عالوه بر کهنگی دیوارهدر قبل از اسالم نیز نمی

-ساسانی نیز محوطه های باستانی بسیاری در این محدوده شناسایی و ثبت شده -دوره اشکانی

 اند. 

 
 نگارندگان -موقعیت جغرافیایی شهرستان هرسین  1 یرتصو

 
 (نگارندگان)نقشه یرو زیکهر قنات تیموقع و یکروک 2 یرتصو
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 (Google Earth)یطول یمحور در آن های چاه یریگ قرار نحوه و زیکهر قنات ییهوا عکس 3 یرتصو

 

 
 (Google Earth)قنات یها چاه دمانیچ نحوه و چهر زیکهر قنات ییهوا عکس 4 یرتصو
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 (نگارندگان) زیکهر قنات محوطه جهت چهار عکس 5 یرتصو

 

 
 (نگارندگان) کهریز قنات سالم های چاه دهانه از عکس 6 یرتصو
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 (نگارندگان)کهریز قنات آب تونل و ها چاه به وارده های بیآس از هایی عکس 7 یرتصو

 

 
 (نگارندگان)سال آب کم و پرآب فصول در زیکهر قنات مظهر از هایی¬عکس 8 یرتصو
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 (75: 1396 گران،ید و یمیابراه) زیکهر قنات با مشابه قنات در ینیزم ریز آب از یبردار بهره نحوه از یطرح 9 یرتصو
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• Kahriz Qanat, a newly discovered water structure from the 

historical and Islamic period in Bisetun region 
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ABSTRACT 

 
The ancient Iranians started a new initiative several thousand years 

ago called Qanat. Researchers' studies show that the Qanat in Iran is 

not limited to semi-arid and desert areas and has been built in 

mountainous and flooded areas. Kahriz Qanat is located in Chehr 

village of Biseton region is one of the landmark Qanat that has been 

dug in mountainous and full of water areas in the past, which was 

identified by one of the authors in the archaeological study of 2008 in 

the region.  The research method in this article is descriptive-

analytical and using the library-field method. The necessity of this 

research is due to the fact that so far in historical or archeological 

sources, little reference has been made to this Qanat and only a few 

lines have been mentioned to mention the registration number of the 

site and its introduction. Some questions were raised in this article as 

follows: Kahriz Chehr Qanat was built for what purpose? Based on 

the available evidence, to what period can the Chehr aqueduct be 

dated? There was no information in the provincial agricultural jihad or 

the cultural heritage organization. Kahriz Qanat with water wells in a 

not very regular longitudinal axis along each other with a wall is built 

of limestone. The use of this Qanat was only for water supply to 

agricultural lands. Based on archaeological studies and interviews 

with local people, at least the date that the Kahriz Qanat was built in 

the Middle Islamic period, although due to the presence of numerous 

Parthian-Sassanid sites around the aqueduct and the antiquity of its 

wall stones, Aqueducts do not seem unlikely in the historical period 

either . 

Keywords: Qanat, Kahriz Chehr, Bisetun, Historical and Islamic 

period. 


