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يابي بـه آرزوهـا،    براي دست. ش براي زيستنسخن آب، سخن زندگي است، داستان زندگي، داستان تال

از اينرو است كه تاريخ سرشار از سـتيزهايي اسـت كـه ميـان     . براي سرآمد شدن و سربلند كردن است
آب بـراي آشـاميدن، آب بـراي كشـاورزي، آب بـراي      : آري ستيز براي آب. مردم  بر سرآب شده است

مـه چيـز و در نهايـت آب كليـد     آب براي همـه و ه داري و  پاكيزگي، آب براي زيباسازي، آب براي آئين
  .توسعه

چـه تـوفير كـه آب در    . جستجوگران زندگي را به دنبال آب بايـد جسـت  . آورد پس اگر آب زندگي مي
  .چكد و يا كه نهفته در دل خاك است گذرد، از بام غار آهكيني مي از رودي خروشان مي. كجاست

رويد، پـاكيزگي   زدايد، سبزه با آب مي گذرد، تشنگي مي ياگر آب مايه زندگي است، اگر در رگ هستي م
انديشه كرد و به هـر راه بدسـتش آورد بـه      آورد و ديدنش دلپذير و آوايش دلنواز است، بايد كه همه مي

آب در گذر تاريخ هميشه و همه جا يكسـان بدسـت نيامـده    . خوبي حفاظتش كرد و بهينه مصرف نمود
  .گونه گون در چاره سازيها داشته است دستيگ همه است آب و هوا، سرزمين و فرهن

ي  ي زمين گرديد به خانه آن زمان كه بشر كاشتن را پذيرا شد، به راه ناچاري، در جا بماند، و چون وابسته
آباديها هم منش مردمان را دگرگون كـرد و  . ي برپا شده آبادي را به دنبال آورد خانه. استوار نيازش افتاد
زندگي شهري كشاورزي را بها بخشيد و كشاورزي خـوب بـه يـك    . ا به آنان چشانيدخوي شهرنشيني ر

افسوس كه همسايگان، شهريت را همزمان آغاز نكردند و به يك گونه در آن پيش . تمدن بالنده انجاميد
وري بـه ارمغـان آورده    اي بود كه كشاورزي پيشرفته، و به دنبال آن پيشه چشم آنها به اندوخته. نرفتند

چنـين  . آنان بارها و بارها به كشاورزان و شهرنشينان يورش  بردند و زندگي آنها را به يغما كشيدند. ودب
برزگـري  . گري را پاس بدارد وري و آيين گري پديد آمد تا كه كشاورزي و همراه آن پيشه است كه سپاهي

در . يد ويا به گاه نياز نباردسختي آن جاست كه باران به اندازه نيا. در سرزمين پرباران كار سختي نيست
رود و كشـت بـر    آب در گـودي مـي  . اين جاست كه بايد از براي رسانيدن آب به خاك چـاره انديشـيد  

فـرا  رسانيدن آب به گياه، خود يك هنر است، هنري كه همگان ندارند و ايرانيـان از ديربـاز   . بلنديست
  .به بهترين گونه از آن بهره جستندگرفتند و 

آن   هاي پاگيري و گسترش همه سـويه  گيرد مگر آنگه  زمينه شود و بالندگي نمي بادان نميهيچ شهري آ
هـاي پاينـدگي آن    بسيار است شهرهايي كه در گذري از روزگار جاني يافت و چون زمينـه . فراهم باشد

ساز و آب شالوده . فراهم نبود فرو افتاد و از بالندگي باز ايستاد و هيچ چيز چون آب هستي بخش نيست
  .نياز بي چون و چراي آباداني است



   
  آبرساني چهتاريخ

لذا براي تـامين نيـاز خـود از    . تاريخ آبرساني از روزگاري آغاز ميگردد كه بشر زندگي گروهي را برگزيد
 كه دسترسي هاييدرجا .، سند ساختمانند نيل، دجله، فرات هايي آب، اولين شهرها را در كنار رودخانه

چون همه آبهايي كه در دسـترس بودنـد از نظـر    . به آب نبود براي رفع نياز خود اقدام به حفر چاه نمود
  .كمي وكيفي جوابگوي نيازهاي انسان را نداشتند به فكر جابجا كردن آن افتاد

در چگـونگي   نبرددستنسان با در قديم شبكه آبرساني شهرها با شبكه آبياري كشاورزي يكي بوده و ا
  .ساخت آب آنرا براي آشاميدن مناسب مي

  
  آبرساني در كشورهاي جهان  چهتاريخ

هستند كه در زمينه  هايي ها، مصريان اولين ملت ها، هنديان، بابلي با توجه به مدارك بدست آمده چيني 
راي برداشت آب ساخته شده و ترين چاهي كه ب قديمي. اند آبياري و آبرساني آثاري از خود بجاي گذارده

شود كه  تاكنون بجاي مانده چاهي است در دره سند در هندوستان و اولين سد كافرا در مصر نامبرده مي
 4600ها آثار سد خاكي باقي مانده است كـه در   سال پيش است و از چيني 4800ساختمان آن نزديك به 

هاي آبياري در اطراف رود نيل آثار زيادي مربـوط  از كانال. بر روي رودخانه مين اجرا شده استسال پيش 
 100نزديك قـاهره بـه گـودي    ) چاه يعقوب(سال پيش بدست آمده است كه چاه يوسف  4600تا  4400به 

  .سال پيش ساخته شده و هنوز پابرجا است 3600متر كه 
  

  آبرساني در ايران  چهتاريخ
اي زنـدگي   صوصي را داشته و مظهـر پـاكي و مـاده   آب در اعتقادات ايرانيان باستان از ديرباز جايگاه بخ

اي زنـدگي   رود،  نياكان ما آب را مظهر پـاكي و مـاده   ترين عنصر به شمار مي بخش بوده و موثر و مقدس
تر نمودن زندگي خود اقدام به ساخت سـدهاي كوچـك و    و براي رفع نياز خود و راحت. اند بخش دانسته

هاي تپه سيالك نزديك كاشان آثار كانالهاي مربـوط   در كاوش. اند مودهبندها و پلها و حفر چاه و قناتها ن
دهد آبياري از زمانهاي بسـيار دور و حتـي پـيش از     شود كه نشان مي به شش هزار سال پيش ديده مي

  .آمدن آرياها به ايران مورد توجه ساكنان اين سرزمين بوده است
رين اثري كه در ايران باسـتان در تـاريخ بجـاي    ت در زمينه سدسازي و مهاركردن آبهاي سطحي، قديمي

سـال پـيش    4000در بلوچستان هستند كه ساختمان آنها به حـدود   مشكائي، والكوريانمانده سدهاي 
هاي اين سرزمين ساخته  دانند، پس از اين سدهاي كوچك و بندهاي بيشماري بر روي رودخانه مربوط مي

سـد   9توان  رسانيدند از اين قبيل ساختمانها مي كشتزارها مي ها را به شدند كه با كمك آنها آب رودخانه



. شيان ساخته شـدند نهخام كه در دوره. رودخانه كر نام برد را روي رودخانه جراحي و سد مجرد را روي
   :بردند هاي آبي زيرزميني دو روش بكار مي ايرانيان براي برداشت آب از سفره

آوردند و زمين را آبياري كردند و به آنهـا زمينهـاي دوالب    ون ميآبرا بير) دلو(حفر چاه و با كمك دول -
  .گفتند مي

  . ساختند را با حداقل شيب الزم از چاه مادر به روي زمين روان مي آب ) كاريز(با حفر قنات  -
سـبك ملـي آبيـاري ايرانيـان      ،ايرانيان در قنات سازي به حدي پيشرفت نمودند كه امروز قنات سازي

  .دانند پايه و يا مهمتر از ساختمان اهرام مصر مي و از نظر تكنيك مهندسي آنرا هم. ودش ناميده مي
باشـد كـه سـاختمان     ترين قناتي كه در تاريخ ايران باستان از آن ياد شده است در ارمنستان مي قديمي
سـپس در   .داننـد  سال پيش يعني به همان اوايل رسيدن آريائيها به ايران زمين مربوط مـي  3000آنرا به 

ايـن   ،روش قنات سـازي را از ايرانيـان آموختنـد و پـس از آن     اآشوريهزمان زارگون دوم پادشاه آشور 
بـراي اداره شـبكه آبرسـاني قناتهـا در      .تكنيك به مصر و شمال افريقا و جزيره سيسيل گسترش يافت

كنترل وتـرميم و تكميـل    اي بنام ديوان قناتها وجود داشته كه كارهاي مربوط به روزگار ساسانيان اداره
  .كرده است اين شبكه گسترده را سرپرستي مي

هاي زيادي در مورد تكنيك قنات سازي در ايران وجود داشته كه از آنها در كتـاب   در اوايل اسالم نوشته
كه در حدود هزار سال پيش در شهر  بن حسن حاسب كرجي ابوبكر محمداستخراج آبهاي پنهاني نوشته 

  .شود اد ميزيسته ي ري مي
از جمله كارهـاي آنهـا بنـد    در پيشرفت آبياري در ايران كوشيدند كه  انيانمساپس از اسالم ديلميان و 

نها ساختند و يا يا پـيش  آآنچه  .ها ساخته شده است باشد كه در روزگار ديلمي رودخانه كر مي يامير رو
تنهـا در دوره  . كلي ويران شد  د و يا بهدر حمله مغولها آسيب دي ،سالم مانده بودجنگهاي قبل از اين از 

گيـري   صفويان بود كه دوباره به سد سازي و آبياري و حفر قناتها و اليروبي قناتهاي موجود توجه چشـم 
آبـاد نزديـك    را نزديكي كاشان و سـد عبـاس   قهرودتوان سد  از جمله ساختمانهاي اين روزگار مي. شد

 .  و چندين بند را نام برد بهشهر


