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 چکيده

 هاياي روبرو بوده است و حفظ پایداري این سيستمهاي پيچيدهآب با سيستممين أتوجه به خشکی ایران تبا 

اند کردههاي متنوع انتقال و استحصال آب استفاده میطلبد. ایرانيان از سيستمزیستی، مدیریتی جامع می

مينی و هاي زیرزبرداري از آبکه در زمان خود منحصر به فرد بوده و به فکر استفاده بهينه از فنون بهره

بومی بوده و مشابه آن در دیگر  ها کامالًاند. برخی از این روشترویج آموزش بيشتر در این زمينه بوده

باشد که در روستاي نوده انقالب چند ها احداث آبروانه میها مشاهده نشده است. یکی از این روشقسمت

 ايموردي و مقایسه -با روش مطالعه توصيفی نمونه از آن مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش بنا دارد

، آبروانه را از حيث GISافزارهاي جغرافيایی همچون هاي مختلف و نيز نرمو با استفاده از اسناد و نقشه

دهد که روش احداث، خصوصيات، مزایا و معایب آن بررسی و معرفی نماید. نتایج این تحقيق نشان می

 يترین استفاده از آبروانه انتقال آب از رودخانهقنات از باالدست بوده و مهمروش احداث آبروانه بر خالف 

باشد. مزایایی آبروانه عبارتند از: تبخير کمتر، نفوذ کمتر آب به کنار مخروط افکنه بر روي سطح آن می

هاي دیگر، عدم آلودگی زیست زمين، هدررفت کمتر آب، هزینه کمتر براي انتقال آب نسبت به روش

محيطی و رونق کشاورزي و دامپروري. آبروانه نياز به تعمير دارد و در برخی سازندهاي سست امکان ریزش 

هاي عميق و خشکسالی کم کم از یاد رفته است و یکی از سقف تونل آبروانه می باشد. این روش با حفر چاه

 شود.ابتکارات بشري دارد به دست فراموشی سپرده می

   .خوشاب خراسان رضوي ،ه، مخروط افکنه، قنات، انتقال آب، روستاي نوده انقالبآبروان کلمات کليدی:
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 مقدمه ـ1

هاي خشک که حيات و بقاي کشاورزي به آب و آبياري وابسته است، کمبود  در سرزمين

هاي فراوان بوده و نقشی انکارناپذیر در حفظ و  ابداعات و نوآوري  ترین انگيزهآب از مهم

است )بوزجمهري و خاتمی،  عمران و توسعه در جهان و فالت ایران داشته گسترش تمدن، 

هاي (. توجه به وضعيت خاص منابع آب و توزیع ناهمگون بارندگی، خشکسالی932: 9211

پی در پی، رعایت نشدن اصول مربوط به نگهداري و حفاظت منابع آب، در طول تاریخ 

 هاي(، تا با شيوه331: 9211 نی و همکاران،ذهن خالق بشر را به خود مشغول داشته )قهرما

ها و ترویج آموزش بيشتر در این برداري از آبگوناگون به فکر استفاده بهينه از فنون بهره

(. حفاظت از منابع آبی از طریق اعمال رویکردهاي بهينه و 9: 9251زاده، زمينه باشند )ابی

ي روستایی و پایداري جوامع به هادهی سکونتگاهمحيط زیستی، عاملی مهم در سامان

(. بشر 999: 9211، سلطانی محمدي و یوسفی )(81: 9251) )بهبودي آمده استشمار می

)حسينی حسينی ششتمد  اندکردهداشت این ميراث قوانين محکمی را بنا و اجرا میهدر نگ

 هايهاي زیرزمينی به عنوان بخش مهمی از آبآب(. 18: 9215و عابدي سروستانی، 

هاي بررسی پيشينه(. 9: 9218زاد و همکاران، )فتحی آیندتجدیدپذیر جهان به حساب می

مين آب در أهاي تترین روشدهد که حفر قنات به عنوان یکی از اصلیتاریخی نشان می

(. 21: 9218داران و مردم بوده است )اميدي و همکاران، مناطق خشک مورد توجه زمام

چيان با ایجاد معدنهاي جهان برگردد. آب به اولين معدنکاويشاید این تکنيک استحصال 

زمينی با شيبی کمتر از شيب سطح زمين، موفق به خارج کردن آب اضافی دهليزهاي زیر

هاي زیرزمينی با یک حفاري اساسی با سيستم چاه در (. این تونل9251)گوبلو،  اندشده

( و از راه کوره و با شيب مالیم، 211: 3991شوند )هيمات و دگان، ها احداث میکوهپایه

ها انتقال ها به اراضی و سکونتگاهآب هاي زیر زمينی را از پاي کوهستان و مخروط افکنه

ها آیينه زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامعی هستند (. قنات58: 9211)زیاري،  دهندمی

ایدارترین فناوري براي و پ (891: 3995و همکاران،  9)ابودو کنندکه از آنها استفاده می

                                                           
1- Abudu 
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هاي زیرزمينی مطابق با شرایط اجتماعی، محيطی و اقتصادي منطقه توليد، مدیریت آب

که گاه با علم روز به توليد نقشه براي حفاظت از آین ( 938: 3991)حميدیان،  است

کافی، عواملی همچون نبود اعتبار . ((3: 3992) 9)ماتينز سانتوز و الفارو اندموهبت پرداخته

حفاظ الزم، ورود ها، عدم نگهداري صحيح، عدم استفاده از مصالح و چاهریزش کوره و ميله

ها از عمده عوامل مشکالت و ن و عدم هماهنگی آناها، تعداد مالکها به داخل قناتسيالب

  (.191: 9218)نادري و عباسی ) باشدها میتخریب قنات

برداري صحيح هاي دیگري است که در بهرهروشآوري آب باران و رواناب از جمله جمع

: 9255زاده، گرفته است )عشقیهاي موجود در مناطق خشک مورد توجه قرار میاز آب

: 9218)شایان یگانه،  باشدآن جمله میبندسارها از  داري وهاي آبخوانطرح که (919

ها و آب از رودخانهتوان به انتقال مين آب در مناطق خشک میأهاي تاز دیگر روش (.953

ها هر چند قدمتی به درازاي صدها منابع آبی دور از دسترس اشاره کرد. انتقال آب رودخانه

سال پيش تاکنون بيشتر احساس شده  399سال دارد ولی ضرورت طرح این موضوع از 

هاي انتقال آب، روش زیر زمينی از (. در بين شيوه99: 9251)حلبيان و شبانکاري،  است

گرفته رودآبی مورد استفاده قرار می اصطالحشده و در ها محسوب میترین روشبمناس

هاي سطحی با موانع و (، زیرا انتقال آب در کانال981: 9211است )منصوري مقدم، 

(. در 95: 9211ماري،  )رضاپور طبري و مزک مشکالت متعددي مواجه بوده است

ه علت اختالف ـقرار دارند، ب رودهاي کارون و دزي هرهاي شوشتر و دزفول که در کرانهـش

تفاده ـهاي سرپوشيده اساز کانال رورتاًـجاور، ضـها با اراضی مهـشيب سطح آب رودخان

هاي (. تونل کوهرنگ براي انتقال سرشاخه988: 9212)چگينی و همکاران،  اندکردهمی

شري براي انتقال آب ـاضر بهاي عصر حکنيکـرود و تونل نوسود در کرمانشاه از تزاینده

ها در انتقال آب، راهی استفاده از کهنه قنات. (39: 9212)خزائی و همکاران ) باشدمی

اراضی پایين دست و جلوگيري از اتالف و تبخير آن دیگر براي هدایت آب و انتقال آن به 

 (. 191: 9251)هاشمی و همکاران،  باشدمی

                                                           
1- Pedro Martínez-Santos, Pedro E. Martínez-Alfaro 
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منبع مکتوب در زبان فارسی و  599 حدوددر کتاب قنات سازي و قنات داري در ایران 

 ،بهنيا)وجود دارد هاي انگليسی، فرانسوي، آلمانی، اسپانيایی و ایتاليایی منبع به زبان 8

ها در مورد قنات اندک و بيشتر به معرفی نوشته 9291-9221هاي . در سال(21: 9211

: 9253 پرداخته شده است )حائري،داري از آب و ابعاد تکنيکی آن بهرهقناتها  به عنوان فن 

هاي مربوط به قنات بيشتر شد. مباحث این تعداد نوشته 9221-9281هاي . در سال(5

 9281هایشان بوده است. از سال بيشتر در مورد چاه و قنات و دشمنی ها و مزیت يدوره

. ترین بحث بوده استها مهماري و بازسازي آنها، نگهدموضوع اصلی، نجات قنات 9211تا 

 ( و8: 3998نصيري و مفاخري ) ارزش قنات و ترویج احياي آن در آثاري همچون

هاي افزایش بازشناسی قنات و روشبررسی شده و  (35: 9211نژاد )طباطبایی و خزیمه

در مورد ( به خوبی نشان داده شده است. 923: 9211آبدهی در اثر بوزرجمهري و خاتمی )

توان نام برد که با مدل را می( 21: 9218ولی بيگ و همکاران )ارهایی همچون آب کانتقال 

 . انتقال سطحی و زیر سطحی را بررسی کرده است

تی و بومی جالب براي انتقال آب ، واکاوي و معرفی یک روش سنهدف از این پژوهش

افکنه آورده اي از سرزمين ایران است که آب را با شيوه اي جالب بر روي مخروطهدر گوشه

تا براي کشاورزي استفاده نمایند. در این پژوهش ضمن معرفی این روش، مزایا، معایب و 

هاي شت روشداشود تا ضمن نگههزینه هاي ایجادي براي اکوسيستم بررسی و معرفی می

 بومی در صورت نياز به احيا و ترویج آنها اقدام گردد.

 مطالعه مورد یمحدوده

شمالی ارتفاعات جغتاي، روستاي نوده انقالب از توابع  يدر دامنه مطالعهمورد  يمنطقه

درجه و  81ثانيه تا   81دقيقه و  21درجه و   81شهرستان خوشاب و در  طول جغرافيایی 

درجه  28ثانيه تا   18دقيقه  31درجه   28ثانيه شرقی و عرض جغرافيایی  8دقيقه و  21

 نطقه از سمت غرب به شهرستانباشد. این مثانيه شمالی واقع می 83دقيقه و  31و 

 جغتاي، شرق به شهرستان نيشابور، جنوب به شهرستان سبزوار و شمال به شهرستان

باشد. شيب عمومی منطقه از متر می 9289شود. متوسط ارتفاع منطقه جوین ختم می
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هاي شمالی ارتفاعات جغتاي را به سمت سر شاخه يسمت جنوب به شمال است و دامنه

ميلی متر است و با توجه  959کند. متوسط بارندگی در منطقه شور زهکشی میرود کال 

به شرایط خاصی نظير وجود بادهاي موجود در منطقه، خشک بودن هوا، قرار گرفتن در 

حصارهاي کوهستانی، رطوبت نسبی پایين، تابش شدید خورشيد و پوشش گياهی اندک و 

( به لحاظ 999: 9218)شایان یگانه،  باشدباال می يتنک، ميزان تبخير در منطقه

این منطقه از رسوبات کواترنري و هولوسن پوشيده شده  شناسی عموماًسازندهاي زمين

 (. 9)شکل است

 
 مورد مطالعه)محدوده(  یو موقعيت منطقه نقشه :(1)شکل

Fig (1): Map and location of the study area 

 مواد و روش  -2

موردي است. در روش موردي پژوهشگر به انتخاب یک  -توصيفی روش تحقيق در ابتدا 

: 9211کند )مستخدمين حسينی، هاي مختلف بررسی میپرداخته و آن را از جنبه« مورد»

تواند یک واحد و یا سيستم با حد و مرز مشخص و متشکل از عناصر و (. این مورد می85
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فی محقق به دنبال چگونه بودن عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد. در تحقيقات توصي

: 9258نيا، )حافظ خواهد بداند پدیده، متغير، شی یا مطلب چگونه استموضوع است و می

تخریب  يهاي آبروانه، روش احداث، مزایا و معایب آن و نحوه(. در این پژوهش ویژگی85

از روش موردي در این پژوهش  - بر روش توصيفیعالوه گردد.بدین شيوه بررسی میآن 

تطبيقی عبارت است از نوعی روش بررسی که  يشود. مطالعهطبيقی نيز استفاده میـت

ها را تجزیه و تحليل نهد و به منظور یافتن نقاط افتراق و تشابه، آنرا در کنار هم می هاپدیده

کوشيم تا اختالفات و تشابهات دو یا چند مورد را با بررسی در به عبارت دیگر می .کندمی

هاي مختلف از جمله آبروانه با قنات به لحاظ ویژگی يکنار هم بشناسيم. بنابراین پدیده

گردد. شده و آبروانه بهتر بيان میاحداث، شکل ظاهري و کاربرد مقایسه و تطبيق داده 

 استفاده شده است:گوناگون به شرح زیر  هايبراي گردآوري اطالعات مورد نياز از روش

اطالعات الزم پيرامون موضوع از  اي: در این مرحلهکتابخانه و اسناديمطالعات  .9

هاي زمين شناسی ها، مقاالت، نقشهاي و اسنادي مختلف همچون کتابمنابع کتابخانه

( و منابع اینترنتی همچون گوگل ارث و وب سایت 9:89999( و توپوگرافی )9:999999)

 آوري گردیده است. هاي  معتبر جمع

برداري، پيمایش صحرایی، طریق مشاهده ميدانی منطقه، عکسروش ميدانی: از  .3

کننده از آبروانه و کسانی که از هاي مزروعی استفادهمصاحبه با صاحبان و مالکان زمين

 داشته، مطالب مورد نياز گردآوري شده است. احداث آن اطالع 

 هاتجزیه تحليل دادهاي و ميدانی، نسبت به منابع کتابخانه آوري اطالعات ازپس از جمع

استفاده شده است.   Arc/GISافزارهاي جغرافيایی همچوناقدام شده و در این رابطه از نرم

هاي کشاورزي در افکنه، محاسبات مساحت زمينگيري طول آبروانه، ترسيم مخروطاندازه

GIS شماتيک هاي ترسيم و به صورت نقشه درآمده است. از فتوشاپ نيز براي ترسيم شکل

 استفاده شده است تا مفهوم واضح تر نمایش داده شود.
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 بحث و نتایج -3

توان این پدیده را ابتدا در رابطه با قنات مقایسه از طریق مصاحبه می اطالعاتآوري با جمع

شده است و و معرفی نمود. آبروانه یک دریچه ورودي داشته که آب رودخانه وارد آن می

ه درون کوره هدایت و به مزارع زیر کشت منتقل ـآب از رودخان اي کهیک مظهر و کوره

ریزي راحت تر خاک و شن و نيز غلبه بر شده است. چندین ميل چاه براي بيرونمی

مشکالت تنفسی در حد فاصل دریچه ورودي و مظهر، حفر شده است. حفر آبروانه بر 

راین دریچه ورودي در خالف قنات از باال دست )دریچه ورودي( شروع شده است. بناب

شود، به عنوان مادر چاه به حساب اصلی که آب از آنجا منتقل می يباالدست و رودخانه

افکنه را با قسمتی از رودخانه آید. مردم محلی با نبوغ خود شيب انتهاي مخروطمی

 بندي براياند. شيببردهافکنه آب را بر روي مخروط میمحاسبه کرده و با زیربري مخروط

توان شده است. این روش از همان نوعی است که میحفر توسط شيلنگ و آب، محاسبه می

باشد. شيب آبروانه بيشتر از قنات است. گفت در کشور و یا حتی در دنيا منحصر به فرد می

هاي رسوبی سست استفاده شده است. در قنات از چاه مادر تا مظهر براي حفاري، از الیه

شده است، در صورتی که در ورودي و ها کمتر میارتفاع ميل چاه قنات به طور پيوسته

 (.3رسد )شکلها کم و در وسط آبروانه به حداکثر میخروجی آبروانه ارتفاع ميل چاه
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 افکنه و شکل شماتيک آبروانهشکل ترسيمی از مخروط :(2)شکل 

Fig (2): Drawing shape of the Alluvial fan and the schematic shape of abravaneh 

ها )مجموع عمق باشد. متوسط عمق ميل چاهمتر می 2958طول آبروانه در کل مسير 

متر یک  89رسد و با توجه به اینکه هر متر می 98ها(  به ها تقسيم بر تعداد ميلميل چاه
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است. اگر قطر ميل چاه ميل چاه زده شده  81ميل چاه زده شده است، در کل مسير، تعداد 

متر مربع در کوره  2958متر مربع در ميل چاه و  9931را یک متر مربع در نظر بگيریم 

کيلوگرم وزن داشته باشد  899آبروانه حفاري شده است. اگر هر متر مربع خاک حدود 

تن خاک جابجا شده است. در طول حفاري گاهی به مشکالتی از قبيل قرار گرفتن  3918

اند که با تغيير بزرگ در مسير، سازندهاي سخت، مشکالت تنفسی برخورد داشته هايسنگ

 (.2شده است )شکل مسير این نقيصه بر طرف می

 
 مسير آبروانه و موقعيت آن در مخروط افکنه :(3) شکل

Fig (3): Abravaneh path and its position in the Alluvial fan 

شود که دو ميل چاه در یک نقطه وجود دارد می در قسمتی از مسير آبروانه مشاهده

(. قناتی در نزدیکی آبروانه زده شده است که در این قسمت، به آبروانه نزدیک 1)شکل 

کند. این اتفاق یک نقش شود. با این ویژگی گاهی آبروانه نقش کمکی قنات را بازي میمی
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به اجبار اقدام به زدن ميل شده است، کمکی دیگري دارد. هرگاه به قنات آسيبی وارد می

 اند.کردهچاهی دیگر کرده و اقدام به تعمير آن می

 
 باشدیک چاه  نسبت به شماره دو جدیدتر می یتصویر تعمير آبروانه  به صورتی که چاه شماره :(4)شکل

Fig (4): Reparation  of Abravaneh image in such a way that well one is newer than well two 

آب انتقال یافته به روش آبروانه اغلب براي توليد گندم، جو، علوفه براي دام و گهگاهی 

بينی نکردن شده است. سست بودن بافت خاک و پيشآبياري باغات انگور به کار گرفته می

هاي زیاد باعث ریزش و تخریب آبروانه در قسمت خروجی آن شده است. ارتفاع این آب

(. آبروانه امروزه متروک شده است و 8رسد )شکل متر می 99بيش از ها، گاهی به ریزش

قسمت انتهایی آبروانه پس از ریزش دچار فرسایش شدید گردیده و چون پوشش گياهی 

هاي بعدي گردیده است. پس از تخریب ضعيفی هم دارد یک مسيل بزرگ براي فرسایش

 امروزه این منطقه دو کاربرد متفاوت پيدا کرده است:
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 حلی براي جمع شدن بيماران معتاد و تزریقی م -9

 محلی براي بازدید گردشگران متخصص در رشته مربوط به جغرافيا و آبخيزداري -3

 
 تخریب آبروانهتصویر  :(5) شکل

Fig (5): Demolition of Abravaneh 

اگر تفاوت آبروانه با قنات را بخواهيم در جدولی به صورت تطبيقی بيان کنيم به شکل 

 جدول زیر خواهد بود.

 ها بين آبروانه و قناتها و مشابهتتفاوت :(1)جدول 
Table (1): Differences and similarities between Abravaneh and Qanat 

 مشابهت قنات و آبروانه تفاوت بين قنات و آبروانه ویژگی کانال ردیف

مشخصات  9

 کوره 

آبروانه ها تابع قسمت ترکار و در شيب در قنات

ها در آبروانه بيشتر تابع رودخانه است و شيب

 از قنات است.

هر دو به لحاظ شيب آب را از 

شيب زیاد به سمت شيب کم 

 کنند. زهکش می

ها در قنات، از مظهر تا مادر چاه عمق ميل چاه هاميل چاه 3

رو به افزایش است اما در آبروانه به صورت 

 باشد. سينوسی می

حفر نياز به هردو براي 

 تعدادي ميل چاه دارند.
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 ها بين آبروانه و قناتها و مشابهتتفاوت :(1ی جدول )ادامه
Continue Table (1): Differences and similarities between Abravaneh and Qanat 

 مشابهت قنات و آبروانه تفاوت بين قنات و آبروانه ویژگی کانال ردیف

کوره  از محل خروجی  به سمت  در قنات طریقه احداث 2

شود ولی در آبروانه از محل مادر چاه زده می

 شود.ورودي به سمت خروجی کوره زده می

هر دو به یک شکل خاک را از 

 کنند.کوره و ميل چاه خارج می

کند هاي زیر زمينی را زهکش میقنات آب کاربرد 1

در صورتی که آبروانه آب یک رود را تغيير 

 کند.و منتقل می مسير داده

 دهند.هر دو آب را انتقال می

جنس  8

رسوبات حفر 

 شده

در قنات تنوع سازندها بيشتر از ابروانه است. 

معموال در آبروانه یک سازند و آن هم عموما 

 شود.سازندهاي کواترنري است که حفر می

پيچيدگی هاي حفاري در 

سازندها در هر دو به یک شکل 

 باشد.می

سازندهاي سست در آبروانه این پدیده را  تخریب 8

 بيشتر در معرض تخریب قرار داده است

 هر دو استعداد تخریب را دارند

هاي زمان 1

 استفاده

ها نوسانات کمتري نسبت خروجی آب قنات

هاي دهد زیرا آببه آبروانه نشان می

 زمينی نسبت به آب سطحی اززیر

 مند است. تري بهرهنواختی بيشیک

هردو در اغلب اوقات بجز در 

ورد استفاده قرار ـزمستان م

 گرفته است. می

 مزیت های آبروانه   -3-1

هاي آبروانه را بخواهيم ذکر کنيم در چند بخش عدم تبخير آب، فناوري انتقال اگر مزیت

هاي کم، استفاده به عنوان قناتی کوچک و فایده يافکنه، هزینهآب بر روي سطح مخروطه

 شود:کرد که در ادامه به شرح مبسوط آن اشاره می دیگر اشاره

به علت نتابيدن مستقيم نور خورشيد و خنک بودن زیر زمين آب  عدم تبخير آب: .9

درجه دماي کمتر است. شيب  8تا  2شود. دماي کوره آبروانه به طور متوسط تبخير نمی

محيط جو مقداري بخار باشد. همواره در آبروانه رو به شمال است که به اصطالح در نصر می

هاي آب آزاد شده و به اتمسفر افتد، ملکولآب وجود دارد و هنگامی که تبخير اتفاق می

گونه جریان نمایند، حال اگر هيچهاي آب موجود در جو برخورد میانتقال یافته و با ملکول
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تعادل  يهوا در سطح مجاور آب وجود نداشته باشد، تبادل ملکولی بين آب و هوا به مرحله

رسد و به عبارت دیگر مجاور سطح آب، قابليت پذیرش بخار آب را از دست داده و می

هاي آب یابد، اما اگر هواي باالي سطح آب حرکت داشته باشد، ملکولتبخير کاهش می

هاي آب کند که ظرفيت پذیرش ملکولبرد و محيطی ایجاد میموجود در جو را با خود می

کند. حيوانات بنابراین آبروانه به این طریق نيز به کاهش تبخير کمک میبيشتري را دارد. 

آید. از آنجایی که اي براي نفوذ به وجود نمیحفار هم در زیر زمين پيدا نشده و راه تازه

هاي کنار کانال هم وجود ندارد بنابراین هدر روي آب در بخش کناري کانال کم رستنی

اي گذاشتن الي در کف کانال، نفوذ آب را در کانال به است. شيب متناسب کانال و به ج

اي ( در مقاله913: 3991چنانکه خانم ليال منتصري و همکاران )-رساند. همحداقل می

اند در این منطقه هم آب رنگ نقش آبرنگ کردن را به عنوان یک دانش بومی معرفی کرده

شاورزي است که در انتهاي این هاي ک)در محل به نام آورنگ معروف است(  نام محل زمين

آبروانه قرار دارد و وجه تسميه آن این است که  کشاورزان در باال دست آبروانه، آب را با 

اند تا الي مربوط به رس در منافذ کف، رسوب کرده و کردهخاک رس گل آلود یا رنگی می

ها رسيده، زمينمیبراي نفوذ آب به زیر زمين عایق شود. از طرفی بقایاي گل که به آبرنگ 

هاي زیر زمينی گاهی ممکن این نکته را باید اضافه کرد که آب کرده است.را حاصلخيز می

ها و مواد سازنده آن ممکن است از کيفيت آب در جهت آب است در هنگام عبور از الیه

 (. 18: 9211زیرزمينی بکاهد )اصغري مقدم و همکاران، 

ز آنجایی که خاک مخروط افکنه براي کشاورزي ا آوردن آب بر سطح مخروط افکنه: .3

افکنه را خيز است، با این کانال ترتيبی اتخاذ داده شده است تا سطح مخروطبسيار حاصل

 هاي کشاورزي نمایند. گرفت، تبدیل به زمينکه آب نمی

افکنه از آنجایی که مسير آبراهه در مخروط تغيير مسير آب و استفاده در باالدست: .2

هاي کند و تغيير در این مخروط افکنه باعث شده است که آب در زمينيير میمدام تغ

آباد در پایين دست برود. روستایيان باالدست مورد استفاده قرار گيرد و به روستاي ميان

 آباد براي اینکه از این موهبت استفاده کنند اقدام به حفر کانال کرده است.نوده و جنت
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برداري یا احداث کانال با توجه به عمليات خاک ها:روش هزینه کمتر نسبت به دیگر .1

الت سنگين دارد. اما آشيب زیاد مخروط افکنه پر هزینه و زمان بر است و نياز به ماشين 

 9آالت مخصوص، این کار را با هزینه کم و به صورت یاوريسال پيش و نبود ماشين 19

تواند ما را متقاعد کند که مردم ته میانجام داده اند. تالش براي بدست آوردن آب در گذش

 اند.  در این اقليم اهميت آب را خوب شناخته

قسمتی از کانال آبروانه به صورت ضربدري با  استفاده به منظور قناتی کوچک: .8

هاي خوب به تر حفر شده است تا در صورت بارندگی يهاي دیگر، داخل منطقهکانال

 صورت قنات از آن استفاده شود. 

آباد و نوده انقالب در همسایگی یکدیگر دو روستاي جنت ارزش اجتماعی آبروانه:  .8

آميز زندگی و نيازهاي با فاصله یک کيلومتر از ساليان سال در کنار هم به صورت مسالمت

شک باعث تحرکات اند. آبروانه محصول دست این دو روستا، بیکردهیکدیگر را ترفيع  می

 تنشدر ظهور بی بوده است. به عبارتی دیگر نزدیکی دو روستا قطعاً اجتماعی براي دو روستا

این روش سنتی انتقال آب نقش داشته است؛ و از دیگر سو با ایجاد مشترک این پدیده، 

همياري و تعاون، مدیریت و نظم، تعالی فرهنگ گفتگو، شراکت مردمان دو روستا، سلسله 

هاي ا را در پی داشته است. از دیگر ارزشهاي مدیریتی و اخوت دو روستمراتبی نظام

توان به تحول نظام مهندسی حفر قنات، قنات وارونه، محاسبات دقيق و اجتماعی آبروانه می

مهندسی، انجام عمليات پيچيده فنی و ریاضی و درگير کردن ذهن به این قبيل کارهاست. 

و دامداري و تعمير هایی همچون کشاورزي اشتغال به کشاورزي برگرفته از آب و شغل

سارت این گونه کار براي یک ادوات کشاوري با ابروانه دستخوش تغيير شده است. ج

 تواند عزم معقوالنه و با تدبر را براي این خطه از سرزمين بيان کند.  نشين میروستا

امروزه توریسم به عنوان یکی از درآمدهاي پایدار و بدون  های نوظهور:فایده .1

تواند به عنوان یک محل آید. آبروانه با تصاویر زیبایی که دارد میآالیندگی به حساب می

                                                           
 اند.کردهشان در احداث آبروانه همکاري میمالکيت و سهم يیاوري: مالکين این منطقه به اندازه ـ9
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توانند با بازدید از علمی و عمومی می يبراي بازدید گردشگران باشد. گردشگران با ذائقه

 (. 8)شکل  يان به ارمغان ببرنداین منطقه در آمد اقتصادي را براي بوم

 
 بازدید گردشگران از آبروانه :(6)شکل 

Fig (6): Tourists visit of Abravaneh 

رونق بخشيدن دامداري و کشاورزي منطقه با به زیر کشت بردن  های دیگر:فایده .5

 هاي آبمعقول و منطقی با طبيعت، جلوگيري از افت سفره يهاي بایر، ایجاد رابطهزمين

زیرزمينی، دگرگون نشدن وضع آبخوان و کيفيت آن و جلوگيري از تخریب منابع طبيعی از 

 جمله مزایاي دیگر این روش انتقال بوده است.

   گيرینتيجه -4

اي که شالوده و گونهآب به عنوان یک عنصر حياتی، جایگاه حساسی در زندگی بشر دارد، به

ها، از سپيده دم تمدن تاکنون بوده ي فرهنگها و پدیدآورندهعنصر ضروري تمام جامعه

رسد به لحاظ انحراف است. آبروانه به لحاظ انتقال آب قدمت زیادي ندارد ولی به نظر می

افکنه براي مصارف کشاورزي یک کار منحصر مخروط افکنه به روي مخروط يآب از کناره
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 هايافکنه یکی از مکانخاک، مخروطفرد در شرق ایران و یا در ایران باشد. به لحاظ بافت به

اي که مخروط افکنه را در این منطقه ایجاد کرده باشد. رودخانهمناسب براي کشاورزي می

برد. مردم محل افکنه حرکت کرده و آب را به مناطق دور دست میاست، در کنار مخروط

کنند. دایت میهاي بومی آن را مهار کرده و بر روي مخروط افکنه هبا تکنيک ها و روش

آبروانه نام گرفته است. این روش می تواند از تبخير آب جلوگيري  ياین روش در منطقه

مين نماید. أنموده، جلو هدر رفت آب را بگيرد و قسمتی از آب مورد نياز براي کشاورزي را ت

باشد، مانع نفوذ آب هاي بومی آب رنگ کردن که اضافه نمودن خاک رس به آب میبا روش

اند. آبروانه براي دوام و استمرار، هاي مزروعه را آبرنگ نام نهادهاند و دشته زیر زمين شدهب

ه نوبت کار مرمت و تعمير آن را انجام ـبت و تعمير داشته و مالکين منطقه بـنياز به مراق

ها و تخریب آبروانه کم کم هاي نوین و کم شدن بارشاند. با روي کار آمدن روشدادهمی

روش از یاد رفته است و بقایاي آبروانه در منطقه باقی مانده است. آبروانه اغلب براي  این

شده است. گاهی کشاورزي و دامپروي و براي توليد محصوالت زراعی و باغی استفاده می

شده است. تالش کناري نيز از آبروانه استفاده می يبراي انتقال آب از یک حوضه به حوضه

طقه نشان ـن این مناروانه، اهميت آب را براي ایران و ساکنـجاد آبـي ایمات زیاد براـزحو 

 دهد.می
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