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 توسعه گردشگری شهرستان فردوسدر  قنات بلدهجایگاه 
 

 1سیده سمیه خاتمی

 2 خدیجه بوزرجمهری 
 

 

 چكیده 
ی از یكامروزه نماید. میآن را توجيه و تضمين  حفاظت ازاست که ارزش فرهنگی و تاریخی قنات به عنوان یک سازه آبی کهن دارای 

در شهرستان فردوس پرداخته  قنات بلدهاست و در این مقاله به مطالعه جنبه های گردشگری گردشگری جدید قنات،  کارکردهای

های قناتله و از جم قدمت تاریخی است و دارای های سرگردانقنات، دو چشمه و مقداری آب 61 دربرگيرندهاست. قنات بلده شده

است  ی مستعداست. یافته ها حاکی از آن است که قنات بلده گرچه ازجنبه فنی مهندسی برای مقاصد گردشگر یونسكوشده ثبت ایرانی

گران مضاعفی برای گردش تواند جاذبهبومی مانند آسياب می هایسازی سازهآبزیان یا شبيه پرورشولی با توجه به ميزان آبدهی آن، 

چندان  ههزین الزم برخوردار خواهد بود واستحكام  از در قنات بلده تأسيسات زیرزمينی و هر نوع حفاری. از جنبه  زمين شناسی باشد

دارد. ولتی کمی به اعتبارات د وابستگی بسيارنيز سيستم مدیریت قنات بلده نخواهد داشت. از طرفی  های گردشگریطرحی برای زیاد

 های فرهنگی ایجاد شده, پتانسيل هایعالوه بر این در طول مسير بيرونی قنات, باغات و فضاهای زیبا و مفرح, آثار تاریخی وجاذبه

ماعی، اجت -برداری مطلوب و بهنگام از این پدیدار تاریخیباشد. با این وجود جهت بهرهگردشگر دارا میبسيار زیادی را برای جذب 

توجه بيشتر و سرعت بخشيدن به اقداماتی از قبيل الیروبی قنوات، دایر کردن و تجهيز موزه آب، زیباسازی مناظر در طول مسير قنات، 

 روستاهای پيرامون قنات، تجهيز اقامتگاه های بوم گردی ضرورتی انكارناپذیر است. معرفی و رونق بخشيدن به جاذبه های گردشگری 

 

 شهرستان فردوس -قنات بلده -قنات -گردشگری: کلیدی کلمات
 

 

 

 

 

 

                                                           

 azar34@um.ac,irدانشجوی دکرتی جغرافیا و برانمه ریزی روستایی، داشگاه فردوسی مشهد     -1

 ، دانشگاه فردوسی مشهد ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار جغرافیا و برنامه -2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
mailto:azar34@um.ac,ir


 

2 

 

 مقدمه  -1

 سهماند که از این رقم  ميليون نفر بوده 512ميالدی  5162بر اساس برآورد سازمان جهانی جهانگردی، کل گردشگران دنيا در سال 

بيعی، های طفراوانی که از نظر تنوع آب و هوایی، جاذبه در حاليكه ایران با توجه به امتيازات. ميليون نفر بوده است  2,5ایران فقط 

 های فراوانی برای گردشگریمذهبی، معماری، صنایع دستی، تنوع قومی و ... دارد، از قابليت تاریخ و تمدن کهن، آثار باستانی و

. باشدمیفناوری قنات ، هایكی از این جاذبه .(25: 6911قليپور، و تقوی؛ به نقل از: 6951)لباف خانيكی و سمساریزدی، برخوردار است 

ب آشيبی کمتر از شيب سطح زمين،  زیرزمينی که با هایای از چند ميله چاه و یک کوره یا کورهقنات عبارت است از مجموعه

را به کمک نيروی ثقل و بدون کاربرد هيچ نوع انرژی اضافی، با جریان طبيعی  های آبدار مناطق مرتفع زمينموجود در الیة یا الیه

آوری دانست که آب جمع توان نوعی زهكش زیرزمينیرساند. به عبارت دیگر، قنات را میتر میکند و به نقاط پستمی آوریجمع

با این وجود، امروزه  (.5: 6911بهنيا،)رسد مصرف آبياری یا شرب می شود و بهبه سطح زمين آورده می شده از طریق این زهكش

 ثارزش فنی، فرهنگی و تاریخی این ميرااست. شدههای زیرزمينی سطح سفره های زیرزمينی باعث افتبرداری بی رویه از آب بهره

نها آ ها بخشيده و حفاظت ازروشهایی را جستجو کرد که کارکرد جدیدی به قناتو باید  نيست های کهن نيز قابل اغماض و انكار

. به عبارت بهتر گردشگری و درآمدهای حاصل استرا توجيه و تضمين نماید. یكی از این روشها، استفاده از قنات در گردشگری 

زندگی مسالمت آميز  نسان با شرایط محيطی وبارزی از سازگاری ا نمونه . قنواتخواهد کرد از آن، حفاظت از قنوات را توجيه

ها توسعه روستافرهنگی  بدون شناخت این سازه ها از فهم منظر , گذارندمی گردشگرانی که پا در این قلمرو .استانسان با طبيعت 

ه افزود اقتصادی آنهااز طرفی با ورود سازه های تاریخی آبی به بخش گردشگری بر درآمد و کارآیی  .عاجز خواهند بود هاشهرو

ترتيب از نابودی این ميراث فرهنگی ارزشمند تا حد زیادی  بدین خواهد شد و پایداری آنها را در طول زمان تضمين خواهد کرد. 

 (.65: 6951)لباف خانيكی و سمسار یزدی، پيشگيری خواهد شد

 .های فراوانی انجام شده استپژوهش ,مختلف هایدر مورد قنات از جنبهبررسی مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که 

در  "منشاء، انتشار و کارکرد قنات"عنوان  یكی از بهترین کارهایی که در این زمينه منتشر شده، مقاله خانم لمبتون است که تحت

قنات سازی و " ، کتابمعروف از منابع دیگر یكی. در لندن چاپ شده است 6515 در سال "قنات، کاریز و ختارا"مجموعه مقاالت 

کتاب  مچنينه. های هيدروليكی و سپس مهندسی قنات پرداخته استباشد که به جنبهبهنيا می نوشته دکتر عبدالكریم "قنات داری

ابوالحسن سروقد مقدم و محمد حسين  کوشش که به استنوشته هانری گوبلو از این دست  "قناتها: فنی برای دستيابی به آب"

سمسار یزدی، ) "مهندسی های بم از دیدگاه فنی وبررسی قنات"های کتاب. عالوه بر این ترجمه شده است پاپلی یزدی به فارسی

پاپلی ) "قصبه گناباد یک اسطوره قنات"(؛ 6919، یزدی، لباف خانيكی پاپلی) "قناتهای تفت " و( 6911، لباف خانيكی، دهقان منشادی

و  "گردشگری آب و"دو کتاب , . در مورد گردشگری آباین زمينه  به شمار می آینداز دیگر منابع مهم در  ،(6915، یزدی و دیگران

)لباف ند دازپرریزی گردشگری مسئوالنه میهای منابع آب برای پایهبه ظرفيتمی توان اشاره کرد که   "گردشگری مبتنی بر آب"

عالوه بر این  مقاالتی پيرامون آثار مثبت قنات نوشته شده است که  (.Jennings, 2006، به نقل از : 6951خانيكی و سمسار یزدی، 

) توانمندی و مشارکت در راستای تحقق توسعه پایدار (،6915زاده ،) ابیمحيطی مطلوبآثار زیست در زمينهتحقيقاتی  عبارتند از:

 2015)؛(6911(؛) پاپلی یزدی و لباف خانيكی ،6915،خانی ) عرب و حكيمبرداری پایدارو نظام بهره( 6915فداکار داورانی و سام آرام ،
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)Agazadeh  ؛Haeri (2003)(؛ بصيرپور و 6911پور )(؛ غفاری6955: بوستانی و انصاری )نيز در مورد احياء قنوات .است

مشكالت آن (، به لزوم توجه مجدد به قنات و رفع 6951(؛ لباف خانيكی )6911زاده اردکانی )(؛ سرزعيم و ميراب6911موسوی )

 . اندهای نوظهور مانند گردشگری جهت احياء قنوات تأکيد داشتهو نيز کاربست فرصت

 

 تعاریف و مبانی نظری -2

بسيار آسانتر خواهد بود. واقعيت این است که قنات در برابر  ،هدف باشد حفظ یک ارزش فرهنگی یا طبيعی چنانچه به سود جامعه

 های ایجاد و سپسهزینهاست زیرا الاقل در کوتاه مدت از سودآوری کمتری برخوردار  ,آب های مدرن استحصالسایر فناوری

 کشاورزی محدود نمایيم ممكن است است و اگر کاربرد قنات را صرفًا به آبياری و زیادنگهداری قنات نسبت به چاه عميق بسيار 

دهيم تا  ن ضرورت دارد بازده اقتصادی قنات را افزایششود. بنابرای –چاه عميق –خود در مسابقه سود و زیان، قنات مغلوب حریف

چربد. در اینجا سود حاصل از نابودی آن می سودی که از حفظ قنات عاید آنها خواهد شد بر برداران به خودی خود دریابندبهره

مندی ه بهرهدر نتيج. رساندمیمناسبی است که ما را در افزایش بازدهی اقتصادی قنات یاری  امكانات بالقوه خود گزینه گردشگری با

 . است ضروری ویژه گردشگری قناتتحت عنوان  از فضایی

های ساختاری و غيرساختاری آن برای جذب گردشگر ویژگی قنات گردشگری عبارت است از قناتی که موقعيت جغرافيایی و

 مدیریتی قنات نشود بلكه بازدهیکارکرد گردشگری نه تنها منجر به اختالالت فنی و  ای کهمناسب باشد، به گونه

های گردشگری پایدار و جلوه اقتصادی قنات را افزایش داده و پایداری آن را تضمين نماید. در واقع قنات گردشگری یكی از

و هزار قنات فعال  91در سراسر کشور در حدود   های محلی است. ظرفيت مند ازکه مبتنی بر استفاده معقول و نظام استمسئوالنه 

گردشگری را ندارند. با توجه به  همه آنها ظرفيت ورود به عرصه ولی ، (1: 6915، سمسار یزدی)فعال وجود دارد  هزاران قنات غير

تواند کاربری گردشگری نيز داشته باشد مشخصات عمومی قناتی که می شود تاهای گردشگری، تالش میها و اولویتمحدودیت

 .تبيين گردد

  :عبارتند ازگردشگری قنات  مهمترین جنبه های

 ای از مهندسی سازه،دانش گسترده : قنات شاهكار مهندسی و علوم کاربردی است زیرا احداث یک قنات بهجنبة فناوری -6

 ؛آبياری و ژئوتكنيک نياز دارد شناسی،شناسی، آبزمين

يانگر آوری برخوردار است که ب شگفت پيچيدگی: نظام تقسيم آب قنوات و همچنين نظام نگهداری قنوات از جنبة مدیریتی -5

 ؛باشدمنابع موجود می سرشار مردم این سرزمين برای سازگاری با هوش

فرصتی کافی بوده است تا ذهن  لذا این زمان، .به درازای تاریخ برخوردار است ای : قنات از پيشينهجنبة فرهنگ عامه -9

های ، مراسم و باورهای جالب فراوانی وجود دارد که جاذبهها افسانه, مون قناتانسان را به تطور درآورد. در پيرا اسطوره ساز

 ؛دهندمی انسانی قنات را شكل
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تواند همراه رسوبات کربنات کلسيم می ها و سقف گالری بهپيشكار قنات با ریزش زیبای آب از دیواره: طبیعی جنبة مناظر -1

آرام آب در طول گالری و حرکت آبزیانی چون ماهی قنات و خرچنگ  با جریانمنظرة اسرارآميزی پدید آورد که این زیبایی 

  .(51: 6951)لباف خانيكی و سمسار یزدی، رسد خود می به اوج

است که بدون آن ممكن است طرح گردشگری الزم به ذکر است که ویژگی ها و استانداردهایی برای قنات گردشگری لحاظ شده

بازدهی قابل قبولی نداشته باشد. این ویژگی ها را می توان در دو گروه طبيعی و انسانی طبقه بندی  قنات با شكست مواجه شود یا

 آمده است.  6که در شكل شماره   کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 . طبقه بندی معیارهای عمومی قنات گردشگری1شكل

 1931مأخذ: لباف خانیكی و سمسار یزدی، 

 های فنی مهندسی جنبه 

 در برخی از قناتها که از سازندهای سخت عبور . باشدمیشناسی راهرو، عمق قنات و آبدهی قنات ریخت شامل معيارفنی مهندسی  

اجتناب از حفاری بيشتر و بنابراین هزینه  کنند، راهروی قنات از حداقل ابعاد ممكن برخوردار است. در سازندهای سخت برایمی

 لقهح) کولریزشی ممكن است از سنگ چين یا  گيرند. در سازندهای سست ومی عرض و ارتفاع راهرو را کوچكتر در نظرباالتر، 

است.  نيز از ابعاد متفاوتی برخوردار استفاده کرده باشند. راهروی قنات در خشكه کار و تره کار قنات (سفالی یا سيمانی محافظ های

گردد، در حالی که در تره کار راهرو صاف و افقی حفر می معموالً به صورت ست و سقف آندر خشكه کار ابعاد راهرو کوچكتر ا

اد بخشی از راهرو که ابع . برای مقاصد گردشگری، انتخاباستبوده و سقف آن به صورت جناقی یا زاویه دار  تر و بلندترفراخ

دهد. اصالح و تغيير در ساختار اصلی قنات را کاهش میضرورت  دهد و همچنينهای طرح را کاهش میمناسبی داشته باشد، هزینه

معموالً از  راهروی قنات ,است که باید در قنات گردشگری لحاظ شود. همان طور که قبالً گفته شد عمق قنات نيز عامل مهمی

نين روی قنات و همچایجاد راه دسترسی به راه شود. بنابراین برایمی مادرچاه به سمت مظهر رفته رفته به سطح زمين نزدیكتر

 معيارهای عمومی قنات گردشگری

 ویژگی های انسانی ویژگی های طبيعی

 فاصله از سایر جاذبه ها دسترسی مدیریتی زمين شناختی فنی و مهندسی

 ریخت شناسی راهرو و چاه ها

 عمق قنات

 آبدهی قنات

 
 
 

 بافت خاک 

 جنس تشكيالت

 
 
 

 تعداد و سازمان حقابه بران

 ارزش اقتصادی قنات
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 مناسبی انتخاب شود تا هم راهرو، استحكام الزم را داشته باشد و کمتر تحت تأثير عوامل عمق ,تأسيسات زیرزمينی جنبی الزم است

 جویی گردد.  های اجرا صرفهسطحی باشد و هم در هزینه

 اجرا توانهایی را میطرح ,های پر آبدر قنات های گردشگری قنات مؤثر باشد.چگونگی طرح تواند در شكل وآبدهی قنات نيز می

سازی يهآبزیان سازگار با محيط قنات یا شب های خشک یا با آبدهی بسيار کم امكان پذیر نيست. به عنوان مثال پرورشقنات کرد که در

 (.665: 6951)همان,  مضاعفی برای گردشگران باشد تواند جاذبهبومی مانند آسياب می هایسازه

 های زمین شناختی جنبه 

 مطالعه .ستاگردشگری بسيار تعيين کننده  هایکه در مطالعه و اجرای طرح استیكی دیگر از معيارهای طبيعی، زمين شناسی قنات 

ظهر م تا تری را تهيه کنيم. قنات از مادرچاهگرایانههای واقعقادر خواهد ساخت تا طرحا شناسی در طول قنات ما رتشكيالت زمين

ای ناگزیر از تشكيالت بنابراین چنين سامانه .تواند به چند ده کيلومتر برسدای است که میهای فرعی، سامانه گستردههمراه رشته به

 های گردشگری مناسب نيستند. برخی از تشكيالت به شدت ریزشیآنها برای اجرای طرح کند که همهزمين شناسی متنوعی عبور می

طرفی  دهد. ازهای طرح را افزایش میهزینه دارد و لذا يسات زیرزمينی به استحكام بخشی کامل خاک نيازهستند و ایجاد هر نوع تأس

د. دهقابل توجهی را هدر می هستند که هر نوع حفاری در آنها، وقت و هزینه برخی از تشكيالت به قدری سخت و نفوذ ناپذیر

گردشگری شود یا  هایقنات ممكن است مانع از اجرای طرح های راهرویوجود گازهای سمی در برخی از قسمت همچنين

اکسيد کربن سه گاز سمی هستند که ممكن هيدروژن و دی تحميل نماید. متان، سولفيد را های اضافی جهت تهویه کامل راهروهزینه

 سنجی طرح گردشگری قناتقنات وجود داشته باشند. بنابراین بررسی این عوامل برای امكان  های تونلاست در برخی از بخش

 )همان منبع(. باشدبسيار حياتی می

 های  مدیریتیویژگی 

 تواند نظامیا ساختار فيزیكی قنات می برداریمدیریت قنات از ساز و کار پيچيدهای برخوردار است و هر گونه تغيير در شيوه بهره

يز نظام مدیریت قنات به دقت بررسی شود و طرح گردشگری قبل از هر چ مدیریت قنات را دچار اختالل نماید. بنابراین الزم است

ده است. شمی هدایت ميرآبطریق  مالكی است که سابقاً ازها به صورت خردهگردد. مالكيت بيشتر قنات ارائهبا این نظام  سازگار

يمات شود و تصمشناخته می قنات که رئيس این هيئت به عنوان نماینده هستند ها دارای شورا یا هيئت امناءاما در حال حاضر قنات

ر قنات قبل از هر گونه اقدام د شود. بنابراین رسيدن به توافق قطعی با هيئت امناءمعموالً از طرف مالكين قنات پذیرفته می او

 ندتوانآنها نمی همه ولی های گردشگری وجود دارند ارزش های زیادی باقنات لذا گرچه باشدخصوص گردشگری قنات ضروری می

 )همان منبع(.شته باشند دا عمالً کارکرد گردشگری

 وضعیت  دسترسی 

خش قنات در ب موفقيت های مهم دیگر وجود نداشته باشند،باشد و در منظر فرهنگی قنات، جاذبه اگر دسترسی به قنات دشوار

 گردشگری کاهش خواهد یافت. 
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 هافاصله از سایر جاذبه 

گردشگری معروف در مجموع امكان آن را برای ورود به بخش گردشگری  هایبودن از جاذبهو دور شهر فاصله طوالنی از  

شهر پيوند خورده است، امكان بسيار باالیی برای تبدیل  هایبا بسياری از جاذبه ی کههایقناتدر مقابل  امادهد. کاهش می

  .(651 :6951)لباف خانيكی و سمسار یزدی،  گردشگری دارند شدن به یک عنصر مهم

 در ادامه به مطالعه گردشگری قنات بلده فردوس بر اساس معيارهای ذکر شده، می پردازیم.

 محدوده مورد مطالعه  -9

های باغستان، برون و خانكوک و فردوس شهرستانی در شمال استان خراسان جنوبی شامل  دو شهر فردوس و اسالميه و دهستان

(. این شهرستان از شمال به شهرستان بجستان، از شمال شرق به شهرستان گناباد، از شرق به 5به مرکزیت شهر فردوس است)شكل 

ود های طبس و بشرویه محدبه شهرستان سرایان و از غرب و جنوب غربی به شهرستان شهرستان قائنات، از جنوب و جنوب شرقی

کيلومتری شمال  511کيلومتری جنوب غربی مشهد و  951کيلومتری جنوب شرقی تهران،  6611است. شهر فردوس در فاصله شده

 (.  6951 )ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس،غربی بيرجند واقع شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 . تقسیمات اداری شهرستان فردوس به تفكیک دهستان2شكل

 

 بلده معرفی قنات  -1

و از جمله  )مربوط به دوره ساسانی( های سرگردان با قدمت تاریخی قنات، دو چشمه و مقداری آب 61 دربرگيرنده قنات بلده

تبادل  ونشان دهنده یک شاهكار از نبوغ و خالقيت انسانی  است.  زیرا ميراث جهانی یونسكوعنوان شده بهثبت های ایرانیقنات

ان و ن انسای از تعامل بينمونه برجستهو   فناوریو  معماری دانش پيشرفت  نشانه  است که های بشری در یک بازه زمانیارزش

 باغستان های کشاورزی زمينباغات و ای از های عمدهبخشاست, که با گذشت هزاران سال هنوز دایر بوده و محيط زیست  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
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فردوس را  شهرستانهای هكتار از زمين 5915کيلومتر را پيموده و حدود  92این قنات مسيری حدود  د.کنرا آبياری میواسالميه 

فقط  ( 6951در حال حاضر) ولی رشته ثبت شده است  11در گذشته های دور تعداد قنات های بلده  زیاد و بيش   د.کنمی مشروب

   اند.  دیگر فرعیرشته  1رشته اصلی و  65، تعداداز این  که است رشته آن فعال 61

 

 

 

                                  

 

                                                 

 . مظهر یكی از قنوات بلده فردوس9. یک حلقه چاه ورودی به قنات بلده                             شكل5شكل                  

 

باغ های  کند.را آبياری می اسالميهو شهر  (9) تصویر سفلیو  باغستان علياهای کشاورزی روستاهای ها و زميناین قنات، بخش زیادی از باغ 

ه توانند در طول مسير قنات از سایگردشگران میشوند وطبيعی شهرستان محسوب می  از جاذبه های انار باغستان در منطقه بسيار مشهورند و

 .گيرند، بهره ببرنداشجاری که مورد آبياری قرار می

 

 

 

 

 

 :  یكی از باغ های انار روستای باغستان فردوس5: مسیر قنات بلده در روستای باغستان فردوس                   شكل 1شكل           

 ، آب شربرسوبات ومواد معلقشدن نشينانبارها و پس از تههمچنين در گذشته، عالوه بر کشاورزی، با ذخيره آب قنات در آب

های انتقال آب این قنات، ظرفيت اند که کانالشده، نشان دادههای انجامبررسیعالوه بر این  ت.اسشدهمیشهر فردوس نيز تأمين 

که از ظرفيت های (. 6951)پایگاه ميراث فرهنگی شهر تاریخی تون و قنات بلده، دارند  ماهی پرورشتن ماهی را در هر دوره  211توليد 

حسوب می شود. یكی از فنون بومی رایج در قنات بلده , گل آلود کردن آب است که مهم اقتصادی و جاذبه های گردشگری آن م

 انجام می گيرد. و همچنين کاهش تبخير آن برای کاهش ميزان نفوذ آبمی گویند. این کار   "گلوک کردن "در لهجه محلی به آن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3)
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,  فردی با همين نام, مسئول این کار است  "ره گرتي" در محل معينی  به نام  شدن آب در سطح زمين،پس از جاری بدین ترتيب که

ا ر منافذ مجرای آبرسانی قنات   وجریان یابد گل آلود و تيره دائما کند تا آب اضافه میقنات  به آب را  مرتباً مقداری خاک رس و

گل آلود کردن آب قنات  بلده را توسط تيره گر نشان می ( 9تصویر ) دهد.به داخل زمين کاهش  نفوذ آب نگاه داشته تا ميزان  بسته 

 دهد.                    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 .  بخشی از مسیر اب گل آلود قنات بلده 7شكل         .  گل آلود کردن آب قنات توسط تیره گر                6شكل                    

                                                                                   

 

 

 

 

 
 : تابلوی جلوی آسياب معرف حاجی خان 5: فنجان واحد اندازه گيریآب قنات بلده                شكل1شكل                         

 

گيری آب قنات، فنجان است؛ هر فنجان عبارت است از یک کاسه کوچک با سوراخی در وسط آن و چند عالمت حد اندازهوا

و زمان سنجش ميزان مالكيت  گيردیک دیگ بزرگ قرار می های آن است و این کاسه بر روی آبدر بدنه داخلی آن که درجه

ندازه گيری اب استفاده می شود ولی مالكيت آب بر حسب فنجان آب را مشخص می کند) شكل . امروز از ساعات برای ا

 هنوز کامال رایج و اسناد مالكيت برهمين اساس است.   شخص به اسن ميراب مسئول اندازه گيری فنجان آب بوده است.

تعدادی از آن باقی  آثار که  امروزه تنها است آسياب آبی فعال بوده  51در مسير آب قنات بلده، بيش از  می گویند در گذشته 

. از معدود آسياب های بجا مانده بر روی قنات بلده, آسيای ابی قرائی معروف به حاجی خان مانده و مابقی تخریب شده است

است که قدمت آن به دوره صفوی و اولئل دور قاجار می رسد وتا چند سال پيش فعال و از رونق خاصی برخوردار بوده است.  

ثبت شد و کار مرمت و احياء آن  توسط اداره کل ميراث فرهنگی  61119ست اثار ملی کشور با شماره در فهر 6911در سال 

و صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی  آغاز گردید و بخش عمده ای از احيا انجام شده است ولی قرار است تا پایان 

 (. 5ری قرار گيرد) شكل ( به صورت موزه  آسياب  افتتاح و مورد بهره بردا6951سال جاری ) 
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 بحث و نتیجه گیری  -5

  جنبه های فنی مهندسی 

است. ميله چاه در مسير باغستان عليا و سفلی و اسالميه تا شهر تاریخی تون امتداد یافته 611متر و تعداد  1111قنات بلده با طول 

ثانيه است که بر اثر خشكسالی چند سال اخير به ليتر بر  911حداکثر دبی آب آن حدود باشد. متر می 92عمق مادر چاه قنات 

بررسی ریخت شناسی، عمق و آبدهی قنات بلده حاکی از آن است که این قنات برای مقاصد  است.ليتر بر ثانيه کاهش یافته 621

 هایازی سازهسآبزیان سازگار با محيط قنات یا شبيه پرورشباشد و از طرفی با توجه به ميزان آبدهی آن، گردشگری مستعد می

 .مضاعفی برای گردشگران باشد تواند جاذبهبومی مانند آسياب می

 جنبه های زمين شناختی 

ای است که به شكل مثلث در مرکز ایران قرار دارد و جزو بزرگترین و پيچيده منطقه  فردوس یكی از واحدهای اصلی وعمده

ای هیمی ترین سنگ های دگرگون شده ) پرکامبرین ( تا آتشفشانرود در این واحد قد ترین واحدهای زمين شناسی به شمار می

توان محل قدیمی ترین قاره در ایران محسوب داشت که  در واقع این منطقه را می ,فعال و نيمه فعال امروزی وجود دارد

سازندهای زمين شناسی موجود در منطقه به طور کامل امتداد شمال غربی ،  .حوادث زمين شناسی فراوانی به خود دیده است

گرشيبی د. جنوبی شرقی دارند ، اثرات حرکات کوه زائی وتكتونيكی مختلف در اغلب بخش های این منطقه قابل مشاهده است

 جلوه هائی از حرکات کوهزاویه ای و فرسایش ، فقدان رسوبگذاری گسل خوردگی ، فعاليت های ولگانيكی و چين خوردگی 

محدوده سنی نهشته های موجود  . زائی و فعاليت تكتونيكی بوده و در بخش های مختلف منطقه مورد مطالعه دیده می شود

در منطقه از پرکامبرین تا عصر حاضر است، بخش عمده ای از سنگ های دگرگونی در شمال و شمال شرقی منطقه دیده 

که در مناطق کوهستانی به صورت کم عمق و  استبه طور عمده دارای منشاء آهكی  نيز العهخاک منطقه مورد مط. شوندمی

همراه با سنگ ریزه در اراضی تپه ماهوری و دشت های دامنه ای به صورت نيمه عميق تا عميق با بافت متوسط تا سنگين 

افت سنگين و زهكشی نامناسب هستند رسوب های تبخيری موجود در منطقه نيز منشاء خاک های شور با ب. گسترش دارند

هر نوع بر این اساس  . که در اراضی پست و دشــت های سيــالبی و بعضی موارد دشت های دامنه ای گسترش یافته اند

های طرحچندان زیادی برای  هزینه الزم برخوردار خواهد بود واستحكام  از در قنات بلده تأسيسات زیرزمينی و حفاری

 روریضبسيار  این عوامل برای امكان سنجی طرح گردشگری قنات عميق تر ررسیبا این وجود ب د داشت. نخواه گردشگری

 .باشدمی

 های  مدیریتیویژگی 

نحوه تقسيم آب بلده مربوط به دوره صفویه است. پویایی و نگاه همه جانبه به امور مختلف مربوط به آب، کشاورزی، روابط 

سال  111اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه از نكات در خور توجه این سيستم است که تا کنون پابرجا مانده است. حدود 

فنجان  9111بب مرض واگير دار وبا, جان خود را ازدست دادند و این سبب شد پيش تعداد زیادی از مالكين آب بلده به س

آب بدون مالک بماند. شاه عباس صفوی و شيخ بهایی در هنگام عبور از شهر تون به درخواست مير تونی این آب را وقف 
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 دو نهر مساوی تقسيم نموده به طوری نمایند. عالوه بر این شيخ بهایی آب بلده را بهچهار طبقه سادات، علما، فقرا و صلحا می

روز یكبار باغات و مزارع مشروب شوند. در مقطع زمانی اول تير ماه تا سوم مهرماه )ولگار( آب قنات مختص آبياری  1که هر 

شوند. قطعه باغ متعلق به روستاهای باغستان عليا، باغستان سفلی و اسالميه در این ایام آبياری می 6111باغات بوده که تعداد 

خرداد ماه )زین( مختص آبياری  محصوالت زراعی گندم، جو و زعفران است.  همچنين با 96مهر ماه تا  1مقطع زمانی دوم از 

است توجه به شيوه توزیع آب، به منظور جلوگيری از ایجاد تنش و اختالف، یک سازمان منظم در زمينه توزیع آب وجود داشته

فرادی چون مولف, حسابدار, کيال, جویبان, تيره گر, ساالر, دشتبان, جمع آور و هيزم کش ( به شرح  نقش ا6که در جدول )

 است. و فعاليت های آن پرداخته شده

 . سازمان  توزیع آب قنات بلده فردوس1جدول

 فعالیت نقش

 امور حسابداری تأمين هزینه آبياری، پرداخت دستمزد اعضاء سازمان، ترتيب انجام الیروبی جوی ها، نظارت بر مولف

 فنجان آب در طی سال، محاسبه هزینه های جاری مجموعه 1511نگهداری حساب  حسابدار

 کنند.نفر که در هر نهر دو نفر  انجام وظيفه می 1امور مربوط به تقسيم آب ولگار توسط  کيال

 حفاظت از مسيرهای انتقال آب، همكاری با کيال ها در ولگار جویبان

 کنند.ظور جلوگيری از نفوذ بيشتر و تبخير زیاد آب، آب را گل آلود میبه من تيره گر

 انددر فصل زراعی زین تمام امور کشاورزی از جمله تقسيم آب را همراه با تعدادی برزگر بر عهده داشته ساالر

 اند.دادهنگهبانی میبه جهت حفاظت محصوالت از شر دزدان و خطرات احتمالی در دشت و کشتمان های بلده  دشتبان

 مسئول جمع آوری سهم مدیریت بلده از محصول هر یک از زارعين جمع آور

 اند.سال پيش این افراد جهت مرمت جوی های بلده با آوردن هيزم, به کار مشغول بوده 92حدود  هيزم کش

 1936مأخذ: پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی تون، 
 

سيستم  باشد و اینبه دو مقوله مدیریت عرضه و تقاضا در کنار همدیگر می در مدیریت قنات بلده توجه همزمان تأملنكته قابل 

اندکی تغيير به زمان حال رسيده است. در مدیریت عرضه سازمانی تحت عنوان  مدیریتی پس از گذشت دو هزار سال با دقيق

 نتأميهای ترميم و نگهداری قنات از محل درآمد قنات دقيقی هزینه مدیریت کامالً سازمان کاری مقنيان طراحی گردیده و با

. در گيردکردند که اکنون نيز این روش مورد استفاده قرار میمی گل آلودآن را در مسير  شده است. جهت کاهش تلفات آبمی

است. در مالكين بر عهده داشتهميرابی طراحی شده که وظيفه توزیع و تخصيص آب را بين  بخش مدیریت تقاضا نيز سازمان

مرحوم "پس از فوت آخرین مولف 6911است و در سال مسئول مجموعه مدیریت سنتی بوده گذشته شخصی به نام مولف

م باشد. سيستم مدیریت قنات بلده یک سيستبلده متولی امور مربوط به قنات بلده می آبياری مياه شرکت "غالمرضا حميدی

يت مدیریتی تواند به عنوان یک الگوی موفقکمی به اعتبارات دولتی داشته و می ت که وابستگی بسياراس مدیریتی بسيار دقيق

 (.6955)خزیمه نژاد،  استفاده قرار گيرد های که مشكل مدیریتی دارند موردبرای کليه قنات
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 های گردشگریوضعيت دسترسی و سایر جاذبه 

با  است.زیبا و دلنشينی است که آدمی به مدد آب، درخت و محيط ایجاد کردهیكی از جاذبه های اصلی آب بلده، خلق مناظر 

توجه به جهت جریان آب )شرق به غرب( و قرارگيری شهر تاریخی تون در غرب دشت، در طول تاریخ چهار آبادی باغستان 

تون    تا رسيدن به شهر تاریخی عليا، باغستان سفلی، بهشت آباد و مقصود آباد )باغ شهر اسالميه( در دو طرف شاه جوی بلده

های است. عالوه بر این در طول مسير قنات و در آبادیاست که چشم اندازی پر ژرفایی را ایجاد کرده/ فردوس شكل گرفته

های فرهنگی و صنایع دستی ایجاد شده که پتانسيل بسيار زیادی برای جذب شكل گرفته در پيرامون آن آثار تاریخی، جاذبه

 است.های گردشگری در طول مسير قنات بلده اشاره شدهبه تعدادی از این جاذبه 5باشد. در جدول را دارا می گردشگر 

 . جاذبه های گردشگری تعدادی از روستاهای محدوده شهر فردوس2جدول

 جاذبه گردشگری روستا

 روستاواقع شدن در مسير جاده فردوس به مشهد، عبور قنات بلده از داخل  باغستان عليا

 کوهستانی بودن، وجود دره سرسبز، سد بيدسكان بيدسكان

 غار سنگ سوراخ، طاق سنگی کجه و چاه نو

 روستای زیارتی، سد مهوید، غار تاریخی مهوید

 دشت مظفری، دم یوز پلوند

 چنار قدیمی روستا، مسير آب بلده باغستان سفلی

 و همجواری با قنات بلده یيالقی بودن ، کوهستانی بودن، مناطق بكر فتح آباد

 قابليت بيابانگردی و پایگاه نجوم رباط خوشاب

 1936مأخذ: پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی تون، 

 نتیجه گیری -6
ری انواع گردشگری از جمله گردشگ ، توان بالقوهتوليدی تاریخی، فرهنگی، وجود استعدادهای نهفته فروان اعم از طبيعی،در مجموع 

است. هفراهم ساخت منطقهدر این ... را گردشگری توليدی و صنعتی و گردشگری علمی ،گردشگری ورزشی و سالمت،، اکوتوریسم

انمایی ، جاز شهر تاریخی تون تا نخستين مادر چاه در جاده کالت ،ایستگاه گردشگری در مسير قنات بلده فردوس 61بدین جهت 

 (.1)شكل شماره  (6951)پایگاه ميراث فرهنگی شهر تاریخی تون، است شده
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 شكل. مسيرهای گردشگری قنات بلده

 6951مأخذ: پایگاه ميراث فرهنگی شهر تاریخی تون، 

 

 های گردشگری در مسير قنات بلده. ایستگاه1شكل
 6951مأخذ: پایگاه ميراث فرهنگی شهر تاریخی تون، 

 (.1)شكل شماره 

اجتماعی، توجه بيشتر و سرعت بخشيدن به اقداماتی از قبيل الیروبی  -برداری مطلوب و بهنگام از این پدیدار تاریخیاما جهت بهره

قنوات، دایر کردن و تجهيز موزه آب در آسياب حاجی خان ، زیباسازی مناظر در طول مسير قنات، معرفی و رونق بخشيدن به جاذبه 

يرامون قنات، تجهيز اقامتگاه های بوم گردی در روستاهای منطقه با ظرفيت های گردشگری,  ضرورتی های گردشگری روستاهای پ

 انكارناپذیر دارد. 
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