
 

 

  
 در ايران باستان ) دانش هيدرولوژي(شناسي  آب

و ديرپايي اين تمدن مديون دانش  جهش امپراتوري شكوهمند ايرانيان در زمان هخامنشيان و تعالي و ترقي آن در زمان ساسانيان
   .ودبشناسي ايرانيان  آب

نياز طبيعي بشر به آب، وضع جغرافيايي . ارزشمند آگاهي داشتندبخش و  اي زندگي زمين از ديرباز به ارزش آب به عنوان ماده مردمان ايران
براي . داده است بها، ارزش اين ماده را نزد ايرانيان صدچندان نموده و آن را در جايگاه وااليي قرار مي فالت ايران و كميابي اين مايع گران

   .نگاهي به اوستاي زرتشت اندازيم ه نيمببريم، كافي است ك آنكه به ارزش واالي آب در ديدگاه ايرانيان باستان پي

كشيدند، يكي از بزرگ ايزدان پيش از زرتشت بود، و  ها چهار اسب ابر و باران و ژاله و شبنم مي ها، كه گردونه او را در آسمان آناهيتا، ايزد آب
و اورمزد ) مهر(سيار بوده و هم مرتبه ميترا نمايان است، در اوستا مورد ستايش ب) فارس(و بيشابور ) كرمانشاه(هاي او در كنگاور  گاه نيايش

زرتشت از اهورامزدا درخواست . آب در آيين زرتشت پاك است و مظهر پاكي و بايد كه همچنان پاك باقي بماند. گيرد قرار مي )اهورامزدا(
اش،  نمودن آب، به هر شكل و گونه آموزد كه آلوده  كند كه رودها را از آبي به سترگي شانه اسب لبالب نموده و به پيروان خويش مي مي

باستان با وابسته داشتن صفات ويژه به آن و ارجمند داشتن اين ماده   اينچنين است كه شناخت آب در ايران. خالف دين و اهريمني است
توان به مراسم  مي شود كه براي نمونه جاي ايران برگزار مي ها در جاي هاي ايزد آب هنوز هم بازمانده آيين. شود بخش آغاز مي زندگي
   .كوه در نيمور، محالت اشاره نمود گرداني در دامنه آتشكده آتش روبي و بيل جوي

آور و باورنكردني، پاسخ  اي شگفت شناسي ارائه شود، به گونه هاي مربوط به آب باستان، صدها سال پيش از آنكه نخستين فرضيه در ايران
هاي باز مانده از ايران  ها و لوح نوشته سنگ .هاي زيرزميني يافته شده بود ه يافتن آب و آبيكي از مهمترين و دشوارترين مسائل مربوط ب

هاي زيرزميني را با كندن كاريزهاي دراز و بسيار عميق برآورده به روستاها و شهرهاي  زمين آب باستان، بيانگر اين است كه مردمان ايران
توان دست يافت و اينكه كاريز چگونه بايد ساخته شود،  بوده و در چه مناطقي به آب مي گاه اين كاريز كجا اينكه نخست. رساندند خود مي

پرفسور هانري گوبلو . رساني با آن روبرو بوده است ياري و آب اي بوده است كه بشر از آغاز تمدن تا كنون در دانش آب شايد مهمترين مساله
العه انجام داده است در كتاب قنات، فني براي دستيابي به آب ،عظمت قناتهاي هاي ايران بررسي و مط سال بر روي قنات 30كه بيش از 

مجموعه طول قناتهاي ايران بيش از چهارصد هزار كيلومتر، بيش از فاصله زمين تا ماه، و قنات گناباد به . داند ايران را برابر با ديوار چين مي
نظير در  ايي با فواصل منظم پنجاه متري، از زمان هخامنشيان، يك شاهكار بيه وپنج كيلومتر و ژرفناي بيش از سيصد متر و چاه طول سي

باتلر در كتاب .ا.ديكسي در نوشتار يك كتابچه علمي براي سازماندهي آب، ام.چندتن از دانشمندان امريكايي مانند اف. سراسر جهان است
كت در كتاب  بيژليبين.كرسي در كتاب قنات و كاريز، ژي.بي.ي، ژيهاي زيرزمين تولمان در كتاب آب.اف.آبياري به كمك قنات در ايران، سي

هاي  هاي آبياري در كاليفرنيا و قنات، فني براي دستيابي به آب خود همگي بر اين باورند كه قنات شناسي و هانري گوبلو در كتاب آب
ها، توسط مهندسان، متخصصان و كارگران  اسپانياييهاي شيلي و مكزيك، در زمان سلطه  آنجلس و پاساداناي كاليفرنيا، همچنين قنات لوس

  .ايراني ساخته شده است
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