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چکیده
قنات یکی از مهمترین ابداعات ایرانیان ،نمونه کاملی از سازگاری انسان با محیط پیرامونش و نشانهای از پایداری شهرهای کویری محسوب
میشود .اختراعی که باعث شده است تا در حاشیه کویر زندگی و تمدن انسانی جریان داشته باشد .این سامانههای پایدار طبیعی و سازگار
با محیطزیست امروزه مورد توجه کشورهای پیشرفته دنیا قررار گرفتره و از موضروعات جرباب علمری و آموزشری در دانشرگاههرا و مراکر
تحقیقاتی میباشد .بر طبق اسناد و مدارک روش سنتی حفر قنات توسط مقنیان ،بهترین و پاکترین راهی است تا آب را از دل زمرین بره
روی سطح راه یابد و در دسترس مداوم باشد .در پس هر واژه از واژگان محلی دنیایی از اطالعات ،باورها ،سنتها ،دانرشهرا ،فرهنر هرا و
اسطورهها و تاریخ یک قوم یا ملّت نهفته است و با مرگ این واژه یک حجم عظیمی از میراث ماندگار و ارزشمند فرهنر و دانرشبرومی از
بین میرود .مهمترین هدف از این پژوهش جمعآوری اصطالحات فنی–مدیریتی قناتهای منطقه سرایان با محوریت دانش بومی و گویش
محلی میباشد .این اصطالحات بهصورت جداگانه در دو بخش فنی و مدیریتی از طریق مصاحبه با خبرگان دانش و فن قنات و قناتداری و
مقنیان جمعآوری گردیدهاست .از واژگان با گویش محلی سرایان میتوان به حَلقُفنَه ،چَعخویی ،دَعشی ،سنگعَجی ،کِنک ،کَالک ،کَلُخ اِشکه
و ...اشاره نمود.
واژههای کلیدی :کاری  ،معماری بومی ،معماری قنات ،مقنیان
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مقدمه
بهکار گرفتن قنات یرا کراری جهرت اسرتفاده از منرابع آب
زیرزمینی را میتوان به بیش از  3000سال پریش نسربت
داد ( .)Seifollahy Fakhr et al.,2013طبق یافترههرای
باستانشناسری ،در منراطق کرویری ایرران ،تمردنی کرامال
متمای توسعه یافت که میتوان آنرا تمدن قناتی نامگباری
کرد و دارای مشخصات منحصر بهفرد فرهنگی ،اجتمراعی،
اقتصادی ،معماری و سیاسی است که بهواسطه آنها از نقاط
دیگر متمای میگردد .اصطالح قنرات از کلمرهای باسرتانی
سامی به معنای "بررای حفراری" اسرتخرا شردهاسرت و
برای توصیف کانالهای آب زیرزمینی بکار میرود .در واقع،
قنات منبعی برای تأمین آب در مناطق روستایی و شرهری
است (.)Stiros, 2006
آب درگبر تاریخ همیشره و همره جرا یکسران بدسرت
نیامده است .در ایرن میران بسریاری از شرهرهای کرویری
موجودیت و مدنیت خود را در طرول تراریخ دراز و دیرینره
خویش ،مدیون سازهای بهظاهر ساده ،اما بسیار ارزشمند و
کامال بومی هستند .آن سازه چی ی نیست ج قنات .قنات
برخوردار از گونهای نظام مهندسی دیرپا و تکوین یافتره در
سدههای طوالنی بوده است (.)Ebyzadeh, 2010
( )Ganeh kiya,2016در پژوهش ری ،قنررات منرران از
توابع کاشمر را از دیدگاه فرهن و معمراری ایرانری مرورد
بررسی قرار داد .وی نشان داد با گبشت زمان ،بدلیل عردم
آموزش ها و فرهن سازیهای الزم ،بسیاری از نظرامهرای
مدیریت سنتی از هرم گسریخته شرده ،جرای خرود را بره
نظامهای مدرن دادهاند و مسراله قنرات نیر در ایرن میران
مستثنی نبوده و به سبب ضعف آمروزش و فرهنر سرازی
بهینه ،بهتدریج دچار فروپاشی شیوههای مدیریتی گبشرته
شدهاست که مسائل و مشکالت زیادی را ایجاد کردهاست.
( )Piri Ardakani,2011در پژوهشی نظام مدیریت
سنتی آب قنات در شهرستان اردکان را مورد بررسی
قرارداد .نتایج نشانداد که چنانچه اصول و قوانین حاکم بر
نظامهای سنتی بخوبی بررسی و مورد توجه و استفاده قرار
گیرد ،میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت و مسائل
زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه
امروزی باشد.
( )Keivanlou shahrestanaki, 2011مررردیریت
سنتی عرضه و تقاضای آب در قنات بلده فرردوس را مرورد
بررسی قرارداد .نتایج نشان داد مدیریت سنتی این قنات با

اعمال روشهای مختلف موفق شده طی یک دوره طروالنی
دو ه ار ساله عالوه بر مدیریت عرضره در زمینره مردیریت
تقاضا نیر گامهرای مرؤثری برردارد .از جملره اقردامات در
خصوص مدیریت عرضه به طراحری نظرام مراترب مشرا ل
مقنیگری ،پیشبینی سازوکارهای الزم در زمینه حفاظرت
و اقدامات مرمتی ،کاهش تلفات آب ،پیشبینری روشهرای
تأمین ه ینههای قنات اشاره میکند.
از بین رفتن قنات ،نابود شدن شیوه استحصال آب و یا
یک نوع از انواع بهرهبرداری از آن نیسرت بلکره محرو یرک
فرهن و یک میراث گرانبهای تاریخی است چرا که قدمت
قناتها این سرازههرای سراخته دسرت ایرانیران بخشری از
هویت فرهنگی و تمدن کشور است و ایرن مواریرث مرادی
ساخته ایرانیان عالوه بر ترأمین آب ،ریشرههرای فرهنگری
جامعه را نی سیراب میکند ،پس باید با نگهرداری و احیرا،
باز زندهسازی و الیروبی از ایرن ظرفیرت و میرراث براارزش
برای کاهش اثرات کمآبی ناشی از خشکسالی بهره بگیریم.
مهندسی مدیریت آب در کالبد قنات موجرب شرده ترا
ایران کهنترین مدل مهندسری مردیریت آب را در جهران
دارا باشد چرا که قناتها بدون آن که سفرههای زیرزمینی
آب را تخریب کند ،بخش زیادی از نیازهای آبی کشراورزان
را تأمین میکنرد ،پرس بایرد بررای عبرور از خشکسرالی و
بحران آب بار دیگر به تجربه نیاکانمان برازگردیم و از ایرن
م یت و تجربیات برای کاهش معضالت فعلی کمآبری بهرره
ببریم.
درست است که زندگی دگرگون شده و دنیا به سررعت
پیشرفت کرردهاسرت ولری دور افترادن از معمراری سرنتی
می تواند بسیار زیان آور باشد .اینگونه بناها نوعی از زندگی
در درازای تاریخ را ارایه میدهد و شکلگیری آنهرا حاصرل
نوعی دانشبومی است کره نبایرد آن را نادیرده گرفرت .در
دنیایی که همهچی را از دریچه دانرش مریبینریم بایسرتی
این دانشبومی را نی گردآوری کرد ،ساختارها و لوازمش را
شناخت و به آموزش آن پرداخت ترا پرس از آن بتروان بره
ساخته شدن دوباره بناهای دارای روح زیبای امید بست.
در ایررن مطالعرره عررالوه بررر روش تحقیررق میرردانی و
اسنادی ،با عدهای از خبرگان دانرش و فرنقنرات و قنرات-
داری ،مقنیان ،میرابها با سابقه نی مصاحبه و از تجربیات
گرانبهای آنان نی بهرهبرداری شده اسرت .پرس از معرفری
منطقه و ساختار قنات به بررسی واژهها و اصطالحات فنری
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ومدیریتی بکار گرفتره در معمراری قنراتهرای شهرسرتان
سرایان پرداخته میشود .

مواد و روشها
الف) موقعیت منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد تحقیرق شهرسرتان سررایان در شرمال ربری
استان خراسانجنوبی ،در محردوده جنرافیرایی  ۵۸درجره
و 31دقیقه طول شررقی و  33درجره و  ۵1دقیقره عرر
شمالی قرار داشته و ارتفراع آن از سرطح دریرا  1۴۸۴مترر
است.
شهر سرایان در  160کیلرومتری مرکر اسرتان (شرهر
بیرجند) در فاصله  ۴0کیلومتری شرق شرهر فرردوس و در
دشتی هموار در حاشیه کویر ،در دامنه جنوب ربی رشرته
کوه زابری معروف به شتران واقع شدهاست (شکل.)1

شکل  -1موقعیت منطقه مورد تحقیق (شهرستان سرایان)
Figure 1- Location of the research area
)(Sarayan city

ب) قناتهای شهرستان سرایان
شهرستان سرایان دارای 1۴۸رشته قنات (براساس آمار
وزرات جهاد کشاورزی )1390،است.

ج) ساختار قنات
ساختمان قنرات دارای تاسیسرات پیچیردهای اسرت :کره
تأسیسات بیرونی شامل مظهر ،استخر ،نهرها و مقسرمهرا و
تأسیسات درون خاک شامل مرادرچراه ،چراهگمانره ،ترران،
ترهکار ،خشکهکار ،میله قنات میباشد (شکل  .)2بقا و دوام
قنات بهشدت تحتتأثیر چگونگی نگهداری آن است.

شکل  -2ساختار و تاسیسات قنات
Figure 2- Structure, Sections and Elements
of the Qanat

د) بررسی ابعاد تاریخی و فرهنگی قنات
قنات که سادهترین مفهوم آن ،فنی برای دستیابی به آب
است ،نهتنها بهعنوان یک فنآوری جدید ،بلکه رخداد و
پدیدهای فرهنگی– باستانی است که صدها سال نقش
موثری در عمران ،آبادی و احیای اراضی مناطق خشک و
نیمهخشک داشته و حفر آن یکی از برجستهترین کارهای
مهندسی در جهان قدیم و معاصر محسوب میشود
( .)Mehdipour et al., 2005که با حفر آن و متحمل
شدن زحمتهای جان-فرساه دهها ساله و گردآوری قطره
قطره آب و با شیب مالیم و با بهرهبرداری از نیروی ثقل
جاذبهزمین ،آب را در مظهر قنات ،قابل دسترسی میسازد.
قناتها بر خالف چشمه و چاه تقریبا در تمام طول سال
دارای آب گوارا و سالم هستند ( Kalantari khalil abad
.)et al.,2017

ذ) قنات و معماری بومی
در دوره های متمادی و بویژه دوران اسالمی ،نقش آب و
قنات در معماری حالت کاربردی پیدا میکند .عالوه بر آن
معماران این دوره کامال آگاهانه سعی کردند تا بر طبیعت
تسلط یافته و آنرا بهنظم درآورند .آنها به کمک منطق و
ابداع قنات ،به آب و طبیعت حیاتی عارفانه بخشیده و با
بهرهگیری از جلوههای حضور آب در فضا بر نای آن
اف ودند .قنات منشا و اب اری تحولآفرین و حیاتبخش در
شهرسازی و معماری قلمداد میگردد ( Kalantari khalil
.)abad et al.,2017
استحصال آب کره ناشری از شرناخت تکنیرک سراخت
قنات در بسترزمین و در اقلیمی سخت بودهاسرت ،حیراتی
عالمانه به فضا در معماری و شهرسازی بومی ایران داده که
با شناخت از فنون و مهارتی کمنظیر از استادان و مقنیران،
تکامل و توسعه زیرساختهای فضایی و ابنیه عرامالمنفعره را
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هوشمندانه طرحری ی نموده اسرت و همسراز برا نیازهرای
زمان ،الگرویی خالقانره را ارائره کرردهاسرت ( Kalantari
 .)khalil abad et al.,2017بنابراین شناخت قنات نهتنها
جنبه فنی دارد بلکه ارزش فرهنگی و تاریخی دارد.
قنات میراثی بهجا مانده از نیاکان ماست کره در ایرران
زاده شده در ایران توسعه یافته و از این سرزمین بره سرایر
سرزمینها راه یافتره اسرت و حفری ایرن میرراث مسرتند
کمک ب رگی به حفی فرهن ها و تمدن خواهدکرد و ایرن
میراث مستند ،ما را به تأمرل و تفکرر در مسریر زنردگی وا
میدارد و به ما میآموزد که گبشته ،چراغ راه آینده است.
این پژوهش با استفاده مطالعات میدانی و به روش توصیف
و تحلیل انجام شدهاست .بهگونهای که پژوهشگر نسبت به
شناسایی قنات شهرستان سرایان و باالخص قنات رودهن
و الهآباد روستای کریمو ،قنات عباسآباد روستای مصعبی،
قنات تیربری و زابری سرایان ،قنات اصلی روستای چرمه،
قنات تخآیسک و قنات سهقلعه اقدام و با استفاده از نظر
مقنیان ،میرآبها و خبرگان دانش فنقنات و قناتداری،
واژههای مدیریتی و فنی قنات در منطقه سرایان با
محوریت دانشبومی جمعآوری گردیده است.

بیان مفاهیم
روش تحقیق
جهت جمعآوری اصطالحات فنی و مدیریتی بهرهبرداری از
قنات در منطقه سرایان ،با یکی از مقنیان زبده شهرستان
سرایان با نام محمدعلی زارعی مصاحبه شد و از نامبرده
خواسته شد هر واژه را بهصورت مج ا و در قالب جمله بیان
نماید ،این واژگان نوشته شد سپس با کمک کارشناسان
آب و خاک مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان
توضیحات کاملتر ارائه شد (شکل  3و .)۴

شکل -4مقنی محمدعلی زراعی
Figure 4- Magnitude Mohammad Ali Zraie

اصطالحات فنی
اُوخُونَه :به مکانی از قنات گفته میشود که آب از آن بیرون
میآید.
بَربُری( :بنلبُری) در اثر عوامل مختلف که راه عبور آب در
قنات مسدود میشود و امکان بازنمودن مسیر قبلی وجود
نداشته باشد مسیر انحرافی از پائیندست محل خرابی
ایجاد و در باالدست محل خرابی به مسیر اولیه هدایت
میشود این راهرو جدید را بَربُر یا بنلبر میگویند.
بَرق :ورودی آب به محل کرت را برق میگویند و این
ورودی توسط خاک و سن مسدود میگردد و در زمان
آبیاری توسط زارع با بیل برداشته میشود تا آب وارد کرت
شود و در منطقه مصطلح است برای کسی که هیچ کاری
از وی ساخته نیست "فالنی به درد دم برق هم نعخورَد".
بَخشو( 1:بخشآب) این سرازه معمروال براالتر از محرل کیرل-
گیری آب احداث میشود و برا مسردود نمرودن قسرمتی از
بستر جوی آب با سن باعث میگرردد ترا در محرل کِنرک
ارتفاع آب بر اساس چوب نشران ثابرت بمانرد و ایرن محرل
شامل چند جوی آب که هر کدام دارای کِنک مخصوص بره
خود است.
بنلتَرَعْشی :به عمل اف ایش عر راهرو قنات گویند.
بَندش :محلی از قنات که به هر دلیلی مثرل ریر ش و سرایر
عوامل دیگر مسدود گردد اطالق میگردد.
بَیرَم 2:میله آهنی که برای حفر و کندن قنات از آن اسرتفاده
میشود.
بیلچَک :بیل کوچکی کره بررای حفرر قنرات از آن اسرتفاده
میشود.

شکل  -3مصاحبه با مقنی قنات محمدعلی زراعی
Figure 3- Interview with Qanat Qatan
Mohammad Ali Zraie

1 - Bakhshou
2- Bayram
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ترهکار :فاصله بین مادر چاه ترا محرل تقراطع کرف کرورهی
قنات با سطح ایستابی ،ترهکار نامیده میشود .ترهکار شرامل
کورهی قنات و میلههایی که در این مسریر قررار گرفترهانرد.
کف کورهی قنات در قسمت ترهکار زیر سطح ایسرتابی قررار
گرفته است به همین علت آب از زمینهای اطراف برهدلیرل
اختالف ارتفاع ،در کوره قنات نشت میکند .در اصل ترهکرار
قسمت آبده قنات است از ایرن رو طرول کروره و همچنرین
ضخامت الیه آبدار در این قسمت از قنات نقش بسیار مهمی
در می ان دبی دارند .در این قسمت آب از دیوارههرا ترراوش
میکند.
تَنگِیگَه :به محلهایی از قنات که تن و باریک است اطالق
میگردد.
تَنیل :سُوقْ ،به مسیرهای افقی قنات اطالق مریگرردد و در
واقع همان گالری قنات است.
تربار مویی یا پنبه ای :به ریسرمان متصرل بره چررد دوسرر
بسته به جنس آن که از مو یا پنبه باشد اطالق میگردد.
تَهبند :در پارهای موارد بهمنظور حفی میله چراه و قنرات در
برابرر ریر ش و تخریرب و خطرررات احتمرالی ،الزم اسررت
حد فاصل کوره قنات تا سطح زمین در مقطعی از میله چراه
مسدود گردد اگر عملیات انسداد توسط درپروش در ترهچراه
صورت گیرد به آن تهبند مریگوینرد.
تینَل :کلن و تینههای آهنی کره بررای کنردن و حفرر در
قنات از آن استفاده میگردد اطالق میشود.
پُشت :حد فاصل بین دو میله چاه متوالی را گویند.
پشت اُوزار :به ناحیه پشتی کرول در محرلهرایی کره خرالی
است اطالق میگردد.
پیشکار :امتداد کروره قنرات را پرس از مرادرچراه در داخرل
آبخوان میگویند .پیشکار قنات را جهرت استحصرال بیشرتر
آب زیرزمینی حفرر نمروده و سرازهای متنیرر در سراختمان
قنات است در واقع قسرمت انتهرایی قنرات ،پیشرکار قنرات
است.
پوستین :به لباسکار مخصوص مقنیان در داخل قنرات کره
ضدآب بوده و از پوست ب و گوساله تهیه شده اسرت اطرالق
میگردد.
حَلقُفنَه  :نوعی گره محکم که برازکرردن آن بسریار سراده و
برای اتصال بیرم و کلن به طنراب از ایرن گرره اسرتفاده و
زمانی که هسته مرک ی آن خار میشود گره باز میگردد.
چراغ کارپیت :چرا ری اسرت دارای دو مخر ن یرک مخر ن
سن کارپیت و مخ ن دیگر آب است .برا ریخرتن آب روی

سن کارپیت تولید شعله و نور میشود و در قرون معاصر از
چراغ کارپیت در قنات استفاده شدهاست.
چراغ مَندوسوز :چراغ رو نمندو (نوعی چراغموشی) اولرین
چراغهایی بوده که در دوران باستان استفاده ،با مندو (رو ن
گیاه کنتو) روشن و بعدها از چراغ پیهسوز استفاده شده امرا
پی سوز در عمق زیاد خاموش میشود.
چرد دوسر :چرد چاه اصلیتررین ابر ار بررای حفرر قنرات و
الیروبی قنات است زیرا بدون آن امکران کشریدن برار از دل
قنات وجود ندارد .چرد چاه به ظاهر اب اری ساده است اما از
نظر فنی پیچیدگیهای مهمی دارد .چردچاه در قدیم تماما
از چوب ساخته میشد اما امرروزه بعضری از عناصرر آن بره-
خصوص محور میانی لولهای آهنی است .چرد چاه دوسر ،در
این نوع چرد چاهها فشار کمتری به افرادی کره دول را براال
میکشند وارد میشود و از همان قاعدهی جرثقیل اسرتفاده
شدهاست.
چَعخُو :به فردی که داخل قنات عملیات تخلیه گِل و الی را
برعهده داشته اطالق میگردد.
چَعْخویی :به عملیات تخلیه گرل و الی و ریر شهرای درون
کوره قنات اطالق میگردد.
چَهاُوقُلُنَّک :زمانی که به هر دلیلری یکری از میلره چراههرای
قنات پر شود سطح آب در چاه باالدست باال میآیرد کره در
این زمان به آن چاهاوقلنک یعنی چاه در حال قلقل کرردن
گفته میشود.
چَهبچّه :در قسمت پایین همه میلهچاهها ،چاههای کروچکی
وجود دارد که معموال سر این چاهها را خیلی محکم مسدود
مینمایند و وظیفه آن جلوگیری از تخریب قنات است.
چَهْ کَنی :کندن یا حفر چاه را گویند.
خشکهکار :فاصله بین محل تقاطع کف کوره قنات برا سرطح
ایستایی تا مظهر خشکهکار نام دارد و شامل تمام میلرههرا و
طول کوره در این فاصله است .در برخی از منابع خشکهکرار
را قسمتی از قنات در نظر گرفتهاند که در هنگام حفر خاک
آن خشک است .در این قسرمت آبری از دیرواره هرا ترراوش
نمیکند.
دَاُوکَندَن :برای اف ایش می ان آبدهی قنات نسبت به حفرر و
کندن قسمت آبده اقدام مینمایند که در این زمان اصطالح
مبکور گفته میشود( .یعنی کندن و حفر قنات در آب)
دَرشو باال :به قسمت پایین میله چاه اطرالق مریگرردد و در
واقع همان ورودی سوق یا گالری میباشد که به سرمت براال
امتداد مییابد.
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درشو پَعْیین :به قسمت پایینی میله چاه گفته میشرود و در
واقع همان ورودی سوق یا گالری است که به سرمت پرایین
امتداد دارد.
دَعْشی 1:به نای سفالی اطالق میگردد.
دَمکَعْرِز :محل ظراهر شردن آب زیرزمینری قنرات در سرطح
زمین را میگویند.
سَردوسوقی یا سَرسهسوقی :به محلهایی که قنات  2رشرته
یا 3رشته میشود سر دوسوقی یا سر سهسوقی میگویند.
دول 2:دلو که درقدیم از پوست گوساله یا ب و یا االغ سراخته
میشد ولی امروزه ازجنس الستیک اسرت کره نقرش آن در
نقل و انتقال خاک ،گِل  ،با و چای مقنیان است.
.دولکِش 3:به فردی که داخل قنات کرار مریکنرد و وظیفره
حمل دلو را بهعهده دارد گویند.
دَویل :حفر چاه برعکس از پایین بره براال ،هرگراه سرطح آب
زیرزمینی در قسمت پیشکار قنات مقدار قابل توجهی (بیش
از  3متر) باالتر از کف قنات باشد و جرنس تشرکیالت الیره
آبدار بهنحوی باشد که در اثر کندن پیشکار سطح آب پائین
نیفتد و یا اینکه در سطحی باالتر از قنات سفرههای مج ائی
وجود داشته باشد که در هر صورت حفرر چراه را ترا سرطح
راهرو قنات دچار مشکل نماید ،پرس از حفرر چراه ترا عمرق
ممکن از داخل قنات از پائین به باال دقیقا در زیر چاه کنرده
شده اقدام به حفر میکنند تا بره چراه حفرر شرده برخرورد
نمایند این عمل یا حفر چاه برعکس را دبیل یا دویل گویند.
راسته :به میله چاههای قنات ،راسته گویند.
سَراِنداز :به تختهسن های ب رگی که در مظهرر قنرات روی
سن چینها قرار میگیرد گفته میشود.
سَربَند :در پارهای موارد بهمنظور حفی میلهچراه و قنرات در
برابرر ریر ش و تخریرب و خطرررات احتمرالی ،الزم اسررت
حد فاصل کوره قنات تا سطح زمین در مقطعی از میلرهچراه
مسدود گردد اگر عملیات انسداد توسط درپوش در سررچراه
صورت گیرد به آن سربند مریگوینرد.
سرشررکاف :خرراکبرداری روی مسرریر کرروره قنررات ،جهررت
دسترسی به مجرا و یرا کروره قنرات بررای انجرام پرارهای از
تعمیرات سرشکاف گویند که این عمل امروزه توسرط بیرل-
مکانیکی صورت میپبیرد.

1- Dashi
2-Dul
3- Dul kesh

سَعْدَگی( ۴:سادگی) در داخل قنات به مکانهایی کره دیرواره
قنات بسیار محکم و دارای استقامت است و بهدلیرل همرین
استقامت فاقد هرگونه کول و یا سرن چینری اسرت اطرالق
میگردد و بنا به اظهارات مقنیان اثر کلن مقنیران کره در
ابتدا قنات را حفر کردهاند و مربوط بره چنردین هر ار سرال
قبل میشود در این مکانها بهراحتی دیده می شود.
سن دَمْدار :به سنگی که برای عملیات سرن چینری قنرات
استفاده میشود سن دمدار میگویند.
سنگعَجِی :عملیات بنایی با سن بهصورت خشکهچین و یرا
با مالت ماسه و سیمان در کوره و یا میلهچاه قنات در جهت
حفاظت کوره و یا میلهچاه را میگویند .این عملیات ممکرن
است جهت حفاظت از کروره و جلروگیری از ریر ش سرقف
کوره نی استفاده شود.
سُوق ۵:به مسیرهای افقی قنات یا مجرای قنات که به گرالری
نی معروف است اطالق میگردد.
عَهْدَه :حلقههای گرد که کالک یا همان چن بره آن وصرل
میشود عهده گویند که جنس آن معموال از چوب است.
کارگَبر :به کارهای خیلی مشکل و دشوار اطالق میگردد.
کاسکولکردن :به عمل اف ایش ارتفاع راهرو قنرات از طریرق
تراشیدن سقف قنات اطالق میگردد.
کِشو 6:اب اری است جهت مسدود نمودن مسیر آب در داخرل
جوی آب و جنس آن از فل است و به صورت کشویی از باال
به پایین قرار گرفته میشود.
کَعْرِز :کاری  ،قنات
کالک 7:به چنگری کره دلرو بره کمرک آن بره طنراب وصرل
میشود گویند که معموال جنس آن چوبی است.
کَلَعتَه ۸:به دِه کوچک دارای قناتهای کمآب و بردون سرکنه
کالته گویند.
کَلُخْاِشکَه :به جاهایی از قنات که دچار ری ش یا خرابی شده
و قطعاتخیلی ب رگ به مروز زمران جردا مریشرود اطرالق
میگردد.
کَلُخخُشکَه :به رسوبات گچی در کف قنات اطالق میگردد.
کِنِک 9:این وسیله برای کیلگیری یرا کیرل نمرودن مایعرات
استفاده میشود و عبارتست از قطعه چوبی که داخل ظررف
4 -Sadaghi
5- Sugh
6- Keshu
7- Kalak
8- Kalatah
9- Kenek
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یا جوی آب به صورت عمرودی قررار داده مریشرد و محرل
دا اب یا اصرطالحا رنر آب آن مشرخص مریگردیرد و در
حوزه تقسیم آب و اندازهگیری معموال در قسرمتی از جروی
بهکار برده مری شرد کره جروی آب ابعراد آن ثابرت و دچرار
تخریب نگردد.
کَنَهچَه :چاه کهنه یا قدیمی
کوچهگی یرا برارکش :میلره چراههرا رو گرالری قنرات حفرر
می شوند ولی در بعضی مواقرع بره خراطر جرنس برد خراک
(ری شی بودن) و یا محافظت از سیالب محل احداث میلره-
چاه را جابجا و آنرا با فاصله حفر میکنند که به فاصرله چراه
تا گالری کوچهگی یا بارکش اطالق میشود.
کُوکردن 1:در صورتی که به هر علتی دهانه یکی از چراههرای
قنات از روی زمین پر شرود و دهانره چراه ناپدیرد گرردد از
درون مسیر قنات و با ضربهزدن اقدام به پیدا کرردن چراه از
زیر مینمایند که به این عمل کوکردن میگویند.
کُورَه 2:به محلی از قنات کره ریر ش نمروده و تخریرب شرده
است اطالق میگردد.
کوزهگباری :به منظرور مسردود نمرودن مسریر حرکرت آب
قنات در زمستان که آب جهت کشاورزی مورد استفاده قرار
نمیگرفته است در آخرین میله چراه قنرات و محرل خررو
آب ،مسیر قنات توسط کوزهای سفالی مسردود مریگردیرده
که این کوزه به اندازه دهانه قنات بوده است و سپس اطراف
آن با گل سارو پوشیده شده و در موقع نیاز به آب با توجه
به اینکه پشت کوزه حجم آب زیادی برا ارتفراع زیراد جمرع
میگردیده امکان ورد به داخل قنات وجود نداشته بنرابراین
کوزه داخل قنات با یک چوب بلند شکسته شرده ترا مسریر
آب باز گردد.
کُولکشیدن 3:معبر خروجری آب در داخرل اسرتخر بوسریله
یک چوب بلند مسدود میگردد کره از لبره اسرتخر قابلیرت
جاگباری و برداشرتن را دارد کره برا برداشرتن کرول آب از
استخر خار میشود به این عمل کولکشیدن میگویند.
گازکوبکردن :در هنگام سرن چینری قنرات بررای ثابرت و
محکرم کرردن سرن هررای بر رگ از سرن هرای کرروچکتر
استفاده میکردند و آنررا در برین سرن هرای ب رگترر قررار
میدادند که به اصطالح گازکوبکردن اطالق میشود.

گُشَعْدِیْگَه :به جایی از قنات که خیلری گشراد اسرت گفتره
میشود.
گولو  ۴:کولسفالی ،این حلقه سفالین ج ء اصرلی و الینفرک
قناتهای با عمر طوالنی است چرا که بدون آن امکران دوام
و بقای قنات وجود نداشته است .وجه تسمیه گولرو یرا گلرو
بهخاطر شرکل هندسری آن و شرباهتش بره گلروی انسران
(حنجره) هم به لحاظ شکل و هم از نظر کارایی است.
گولو را در واژه نامه قنرات کبرل یرا کرول گفترهانرد کره در
گبشته از گلپخته یا سفال تهیه میشد و اخیرا از بتن و در
صورت نیاز بهطور مسلح ساخته مریشرود .مقطرع آن تخرم
مر ی شکل ،کف پهن ،نیمبیضی (نعلری شرکل) و دایررهای
است.
الی :ا لب دیواره مجرای قنات فاقد پوشش حفاظتی اسرت،
لبا در طول زمان دیوارهها و سقف آن ری ش کررده و گِرل و
الی رسوبگباری شده که به آن الی و عمرل تخلیره گرل ،
الی و ری شهای درون کوره قنات را الیروبی گویند.
مخروبه :به جایی از قنات که خرراب و ریر ش کررده اسرت
مخروبه گویند.
مَردبند :مقنی قبل از ورود به میلهچاه ،طنراب را بره کمرک
کمربند ایمنی مخصوص به خود بسته که بره ایرن کمربنرد
مردبند اطالق میگردد.
میونبُر :زمانیکه قنات اصلی ری ش میکند و امکان تعمیر و
مرمت وجود نردارد از کنرار آن یرک رشرته جدیرد احرداث
مینمایند که به آن میانبر یا معبر میگویند.
نَتَراز :در محلهایی که قنرات ترراز نیسرت و آب از براال بره
پایین ری ش دارد آبشار یا نتراز میگویند.
نَخْ :به رشتههای فرعی قنات نخ قنات اطالق میگردد.
نخبار :زمانی که دو کارگر داخل قنات کار مینمایند به
کارگری که مسیر بیشتری را با دلو میپیماید نخ بار
میگویند.
نَ َلّوُ :به مکانهایی از قنات که خیلی سست است گفته
میشود.
نوبُر ۵:به اتصال یک چاه به چاه دیگر نوبر اطالق میشود
که هر نوبر طول آن بین  1۵تا  20متر میباشد و به این
عملیات نوبری گفته میشود.

1- Ku kardan
2- Kurah
3- Kul

4- Gulu
5- Nubur
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هَرَنج :به بخشی از مسیر قنات که بره صرورت کانرال روبراز
است اطالق میگردد و معموال از مظهر قنات ترا اسرتخر یرا
محل تقسیم آب به زمینهای آبخور قنات است.
هُوتُمْبیدَن 1:جایی داخل قنات که خیلی ری ش کردهاست
گفته میشود.

اصطالحات مدیریتی
برای جمعآوری اصرطالحات مردیریتی از مقنیران زبرده و
باتجربه خواسته شد ،در ابتدا واژه مورد نظر را بره صرورت
مج ا و در قالب جمله ادا کنند ،سپس با اسرتفاده از نظرر
کارشناسان خبره و با اتکا به منابع کتابخانرهای بره شریوه
توصیف و تحلیل نتایج آن تکمیل گردید.
ترراس :از واحرردهای تقسرریم آب توسررط میرررآب در بررین
سهامداران است و هر تاس معادل  9یا  12دقیقه (بنرا بره
مناطق مختلف) است.
دُن  2:از واحدهای تقسیم آب در بین سهامداران است و
هر دن معادل  2ساعت (هر شبانه روز  12دن ) است.
طَعْقَه( :طاقه) به هر  12ساعت آب اطالق میشود.
فنجان :از ابتدای اختراع قنات ،تقسیم آب بین سهامداران
توسط میراب و با ساعت آبی یا فنجان انجام میشده است.
منظور از فنجان در اینجا ،عبارت است از یک کاسه
کوچک با سوراخی در وسط آن ،و چند درجه با عالمت در
بدنه داخلی آن که بر روی یک دی ب رگ پر از آب قرار
میگیرد .طریقه کار فنجان یا ساعت بدینگونه بوده که
میرآب با چشم دوختن به فنجان با هربار پرشدن و
رقشدن آن و خوردن کاسه به کف دی یک فنجان
محاسبه و یک سن کوچک برای هربار رقشدن کاسه
در یک کیسه یا یک ظرف سفالی میگباشته است ،تا
تعداد فنجانها و زمانی را که سهامدار قنات آب برای باغ
خود یا زمین میبرده را بهطور دقیق حساب نماید .در
شهرستان سرایان هر فنجان معادل  9دقیقه است.
کُلِن انداز  :واحد اندازهگیری برای تعیین حریم چاه و
قنات است .و روش تعیین آن بدین است که مقنی داخل
چاه یا باالی چاه مستقر شده و با دست چپ کلن مقنی-
گری را به بیرون پرتاب میکند به این فاصله حریم چاه یا
کلن انداز گفته میشود .در قانون حریم چاه و قنات به
1- Hutombidan
2- Dong

متر مشخص شده است که از وسط میله چاه به هر طرف
چهار و نیم متر است.
مداراُو( :مدارآب)عبرارت اسرت از دوره گرردش آب کره 2۴
ساعت است.
نِشُوبند :یا نشانبند بهمنظور مشخصنمودن زمران آبگیرری
هر یک از زارعین در شبانه روز کاربرد داشته است .نشانبند
در محل اصلی جویآب و بهطور عمومی برا فاصرله کمری از
مظهر قنات احداث میگردد .برای نصب نشرانبنرد در ابتردا
محلی را به این منظور مسطح نمروده و یرک قالرب خشرتی
پخته ب رگ در داخل زمین ثابت میشد و سایه انرداز آن در
ساعت مشخصی مثال  ۴بعداز ظهر بوسیله خشت دیگری که
در داخل زمین و با ارتفاع کمتر قرار داده مریشرد مشرخص
میگردید وقتی سرایه خشرت ب رگترر بره خشرک کروچکتر
میرسید زمان آبگیری نفر بعدی فرا رسرید .در واقرع نشران
بند کار ساعت آفتابی را انجام میدادهاست.

نتیجهگیری
مهمترین هدف از این پژوهش جمعآوری اصطالحات فنری–
مدیریتی قناتهای منطقه سرایان با محوریت دانش بومی و
گویش محلی است .این اصطالحات بهصورت جداگانه در دو
بخش فنی و مدیریتی از طریق مصاحبه با خبرگان دانرش و
فن قنات و قناتداری و مقنیران جمرعآوری گردیردهاسرت.
برق ،پشتاُوزار ،تَنگِیگَه ،چعخویی ،چَرهاُوقُلُنَّرک ،دَاُوکَنردَن،
دعشی ،کِنِک ،سنگعجی ،عهده ،کاسرکولکرردن ،گرازکوب-
کردن ،ن لُّرو ،هُوتُمْبیردَن از اصرطالحات مخصروص منطقره
سرایان است که حفری ایرن واژههرای برومی حفری هویرت
فرهنگی و تاریخی یک سرزمین است.
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Abstract
Qanat, one of the most important Iranian innovations, is a perfect example of human adaptation to
its surroundings and a sign of the sustainability of Iranian desert cities. Qanat is a sign of Iranian
genius and invention; an invention that has led to the descent of human life and civilization. These
sustainable and environmentally sustainable systems are now considered by the world's advanced
countries, and are attractive scientific and educational issues in universities and research centers.
According to the documentation of the traditional method of digging the qanats by magnets, the best
and cleanest way is to get water from the ground to the surface and be available continuously.
Behind each word, the local vocabulary is a world of information, beliefs, traditions, knowledge,
cultures and myths, and the history of a nation or nation, and by the death of this term, a huge
amount of the lasting and valuable inheritance of culture and indigenous knowledge of Goes away
The most important goal of this research is to collect the technical-management terms of the Qanats
in the Sarayan area, with a focus on indigenous knowledge and local dialects. These terms are
collected separately in technical and managerial departments by interviewing experts in Qanat,
From the vocabulary with the local dialect of the city of Sarayan you can refer to the Kalak,
Halghofnah, Chah khoie, Dashi, Sangagi, Kenek, Kalak and Kalokh eshkah.
Keywords: Kariz, Magnanian, Native architecture, Qanat architecture

