
امروز در جای جای سیرجان در هر نقطه از دشت و اراضی، 
و  باغ ها  از  مانده  جا  به  خاکریزهای  و  بایر  کاریزهای  بقایای 
دوران  از  که حاکی  می شود  دیده  پراکنده شده ای  سفال های 
درخشان در قدیم است. این قنات ها که با رنج و مرارت و زحمت 
و مشقت کهکین ها )مقنی ها( حفر شده اند، بیشتر اوقات توسط 
جباران و جهان گشایان برای به ستوه آوردن و تسلیم شدن 

مردم شهر ویران شده اند. 
هنوز پس از گذشت حداقل20قرن آثار کلنگ بر دیواره چاه ها 
و راهروهای قنات ها دیده می شود. مرحوم استاد محمدابراهیم 
قنات ها  پیرامون  کویر«  »حماسه  کتاب  در  پاریزی  باستانی 
را می  قنات  نویسد: حدود سی  ایران زمین می  و روستاهای 
شناسم که تنها در حومه سیرجان و کرمان دایر بودند و بایر 

شده اند.
وی در ادامه می افزاید: این قنات ها در سیرجان عبارت بودند 
از سعیدآباد )که وسط مدرسه  بدر سیرجان مظهر می شد(، 
آباد،  مهدی  کوشکو،  بدرآباد،  صدرآباد،  خرمه،  بمید،  چراغ 
خواجه،  علی آباد  فیروزآباد،  امین آباد،  آباد،  مکی  یادگار،  ده 
حسن آباد کالنتری،  زیدآباد، محمودآباد، تاج آباد، نصرت آباد ... 
و در کرمان هم قنات های فتح آباد، مستوره، شهرآباد، اکبرآباد، 
بیدآباد، بداغ آباد، طهماسب آباد، مویدی، بهجرد، بیگلربگی ، 

سلسبیل و بسیاری قنات های دیگر که خشک شده اند. 
محمد برشان پژوهشگر و عضو مرکز بین المللی قنات ایران و 
کارشناس آب های زیر زمینی و قنات های کرمان در این رابطه به 

سواالت ما پیرامون قنات های سیرجان پاسخ داد: 

 مهمترین قنات هایی که در حومه شهر سیرجان وجود 
دارند، کدامند؟ 

تمدن قناتی سیرجان یک تمدن شاخص در بین تمدن قناتی 
قنات های  اطراف سیرجان  ایران است.  در روستاهای  سراسر 
شهر،  کهن  عمادآباد،  خلیل آباد،  قنات  دارد.  وجود  متعددی 
قنات های قهستان)هما شهر(،که  قنات خلیل آباد طوالنی ترین 
قنات استان است. این قنات یکی از قدیمی ترین قنات های این 
منطقه با قدمت 1500 ساله است. باید بگویم اگر این قنات ها 
ثبت ملی نشوند به زودی از دست خواهند رفت. حیف است 

که قنات های به جا مانده از این شهر خشک شوند و اثری از 
آنها برجای نماند. قنات کهن شهر که اسم اصلی آن بهشت آباد 
است، به عمق 100 تا 180 متری آن هم در جایی بسیار باریک 

و  تنگ است.
   آیا درست است که قنات های متعدد در طول تارخ از 

بین رفتند؟
 بله، باید بگویم در طول تاریخ دو شهر بیشتر از مهم مورد هجوم 
قناتی قرار گرفته بودند یکی نیشابور و دیگری سیرجان . مغول ها 
قنات هایی را کرده اند و در در دوران آل زیار و آل بویه قنات ها 
مورد تهاجم قرار گرفته اند. باید بگویم  در طول تاریخ به خاطر 
تسخیر بسیاری از شهرها، قنات های آنها را از بین می بردند. 
رتبه قنات ها در استان کرمان به لحاظ تعداد قنات ها در ایران در 
جایگاه هفتم است که به لحاظ آبدهی قنات ها، در جایگاه  سوم 
قرار دارد. بنا به نوشته مورخین و کاوشگران تاریخی، ایران مبدع 
قنات است و بنابر نوشته بسیاری از آنها کرمان مبدع قنات بوده  
اما افسوس که نفس قنات های استان کرمان در طول سال ها از 

نفس افتاده اند.
 چه قنات هایی در سیرجان پرآب و در خطر نابودی 

هستند؟
 قنات حسن آباد و ده قاضی، قنات های پر آب و فعال هستند. 
اما به دلیل رسیدگی نشدن به قنات های پاریز و قهستان وضعیت 
به دلیل  عدم رسیدگی  بلورد  و  اکبرآباد  قنات  ندارند.  خوبی 
خشک شدند. قنات یحیی آباد و میاندوآب که آب باغ سنگی را 

تأمین می کند و در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. 
 به نظر شما تبعات نابودی قنات ها چیست؟ 

طی دهه های گذشته با گسترش جمعیت و باال رفتن میزان 
کشاورزی و زراعت، حفر چاه برای سهولت برداشت آب به صورت 
سرسام آوری رواج پیدا کرد و همین مساله باعث برداشت بی رویه 
و بدون ضابطه از منابع گرانبهای آب های زیرزمینی از یک سو و 
بی توجهی به کیمیای قنات از سوی دیگر شد. به طوری که عالوه 
بر کاهش میزان آب چاه های عمیق و نیمه عمیق، آبدهی قنات ها 
نیز تحت تاثیر قرار گرفته و تمدن قناتی رو به نابودی می رود. 
شاید خشکسالی را مهم ترین علت آسیب به قنات ها بدانیم اما در 
واقع خودمان با تغییر در سبک زندگی مقصر هستیم، مهاجرت و 
خالی شدن روستاها از پیامدهای خشک و بایر شدن قنات هاست 
که با نابودی اقتصاد روستایی شاهد ظهور آسیب های زیادی در 

حوزه های مختلف هستیم؛ واضح است که احیای قنات ها تاثیر 
بسزایی در حیات دوباره روستاها دارد. ولی وقتی قناتی نباشد 
آبی نیست و وقتی هم آب نباشد کسی در هیچ روستایی زندگی 

نمی کند و همه مجبور هستند به جایی که آب هست مهاجرت 
کنند پس اگر قنات ها احیا نشوند مهاجرت اتفاق خواهد افتاد. 

 چه عواملی را دلیل در خشک شدن قنات ها می دانید؟ 
اقلیم، حفر چاه های عمیق و غیرمجاز، عدم رسیدگی  تغییر 
مالکین و الیروبی نشدن از عوامل اساسی خشک شدن قنات ها 
هستند. با توجه به هزینه ی باالی الیروبی قنات ها همت و کمک 
مسوولین را می طلبد. در مورد قنات های سیرجان باید بگویم 
عامل خشک شدن قنات اکبرآباد این است که به دلیل این که 
در کنار چاه اصلی یا همان چاه مادر، نیروگاه برق را احداث کردند 
و نیروگاه برق عامل اصلی نابودی قنات ها است این موضوع شاید 
به دلیل ناآگاهی باشد اما نخواسته و ندانسته، قنات ها را می 

خشکاند.  
شده  انجام  قنات ها  ثبت  برای  تاکنون  اقدامی  چه    

است؟ 
از آنجا که من با قنات زنده ام و با آنها می میرم، برای احیای 
آنها در سیرجان و در استان کرمان تالش می کنم  اولین تمدن 

قناتی استان در بم کلید خورد و بعد شهرهای شهربابک، زرند، 
سیرجان و بافت در آینده نزدیک هم در ۷ شهر جنوبی استان 
این کار شروع خواهد شد و قنات خلیل آباد و کهن شهر را به طور 

جداگانه ثبت می دهیم.
 دبیرخانه ثبت تمدن قناتی سیرجان که در شهریورماه 
سال گذشته افتتاح شد، برای احیای قنات ها در سیرجان 

کاری انجام داده است؟
 با توجه به اهمیت قنات و لزوم شناسایی و معرفی قنات ها 
تاریخی  سازه های  این  احیای  و  تخریب  از  جلوگیری  و 
با  سیرجان  فرمانداری  در  شهریورماه1400جلسه ای  در 
آب،  منابع  امور  رییس  فرماندار،  معاونان  فرماندار،  حضور 
میراث  مدیر  و  قنوات  نمایندگان  کشاورزی،  جهاد  رییس 
قناتی  تمدن  ثبت  دبیرخانه  و  برگزار  استان  فرهنگی 

سیرجان افتتاح گردید. از آنجا که ازآن زمان تا کنون اقدامی 
در این خصوص صورت نگرفته در 24 فروردین ماه جلسه هم 
اندیشی قنوات قهستان در هماشهر با حضور فرماندار دبیرخانه 
تمدن قناتی سیرجان افتتاح و مقرر گردید که دبیرخانه به ریاست 
بخشدار پاریز، مقدمات ثبت تمدن ملی و قناتی سیرجان را فراهم 
نماید در این راستا تا کنون پرونده قنات خلیل آباد به عنوان 
طوالنی ترین قنات استان به طول35کیلومتر قنات و کهن شهر 
به عنوان قنات آبشاری و دستک دار استان آماده شده و در آینده 
نیز پرونده قنات ده قاضی به عنوان قنات گردشگری و قنات های 
دارای قابلیت ثبت ملی در منطقه قهستان آماده خواهد شد و 
منطقه قهستان به عنوان پایگاه تمدن قناتی سیرجان خواهد بود.
کاری  چه  قنات ها  نجات  برای  مربوطه  مسووالن   

می توانند انجام دهند؟ 
 من قنات خلیل آباد را به عنوان طوالنی قنات استان معرفی 
به  بی توجهی  و  نگرفت  را جدی  این موضوع  اما کسی  کردم. 
بدهیم.  دست  از  را  آن  رفته  رفته  می شود  باعث  موضوع  این 
قنات های سیرجان باید ثبت ملی شوند. اگر مسووالن همکاری 
کنند می توانیم از نابوی بیشتر قنات ها در سیرجان جلوگیری 
کنیم. اگر در پی احیا قنات های سیرجان نباشیم، در آینده ای 
نه چندان دور سیرجان به خرابه ای تبدیل خواهد شد. سیرجان 
برخوردار از افتخارات تاریخی و به رغم خشکسالی های متوالی 

هرگز در برابر نامالیمات کمرخم نکرده است.

     ساره میرحسینی
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4خرداد1401 شهر
محمد برشان کارشناس تاریخ آب، آبیاری و قنات    در گفت وگو با سخن تازه عنوان کرد:

نجـاتسیـرجاندرگـروحفـظقنـاتها

 سرهنگ سبتکی، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با قدردانی از خیریه نیکان که مرکز آموزشی 
و درمانی برای این عزیزان و سایرکودکان زیر 18 سال  فراهم کرده است، درمراسمی  فرشته های 
زمینی برای دقایقی فرماندهی انتظامی شهرستان را در مرکز مانیتورینگ به عهده داشتند.  در ادامه 
مراسم کودکان سندروم داون خیریه نیکان با همراهی فرمانده انتظامی باخودرو پلیس در سطح شهر 
به گشت زنی پرداختند و با تخلفات ترافیکی خودرو آشنا شدند.این همکاری اتفاقی بی نظیر که 
دست اندرکاران آن  نیروی انتظامی و خیریه نیکان قطعا میدانستند که ایفاگر یکی از فراموش ناشدنی 
ترین وظایف عمر خود هستند و کاری بسیار بزرگ بود برای  شادکردن کودکان سندروم داون کشور.

آرزوی پلیس 
شدن فرشته های 

خیریه نیکان 
برآورده شد 

خبــر روز بدون فوتی کرونا در استان کرمان
گزراش خبرگزرای صداوسیمای  کرد.به  بستری  را  نفر  اما هفت  نداشت،  فوتی  روز گذشته  شبانه  در  ویروس  کرونا 
کرمان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: 23 مورد شامل:، کرمان: 15 نفر، رفسنجان: 
1 نفر، جیرفت: 2 نفر، بم: 0 نفر ، سیرجان: 5 نفر و موارد جدید بستری در 24 ساعت گذشته: ۷ مورد است.دکتر سعید 
صحبتی افزود: در 24 ساعت گذشته موردی از فوتی کرونا گزارش نشده است.وی گفت:، مجموع جانباختگان 5۶51نفر 
، واکسن تزریق شده نوبت اول: 233۷3۷۹ ، واکسن تزریق شده نوبت دوم: 20۶۶8۷3 و واکسن تزریق شده نوبت سوم: 

88005۶ است.
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک
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