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 اشکالفهرست 

  نقشه گسترش کاريز در نقاط مختلف دنيا از ژاپن تا آمريکا-۱-۱شکل شماره 
گوياي وجود کاريز  مناطق زرد رنگ با نقطه چين سياه. که توسط نماد مشخص شده است

 .است
  آبريز ششگانه ايران موقعيت حوزه هاي-۱-۲شکل شماره 
  نمودار تغييرات تعداد وآبدهي کاريز هاي ايران-۱-۳شکل شماره 

  قسمت هاي مختلف ساختمان کاريز-۲-۱کل شماره ش
  آسياب کاريز يوسف آباد تهران-۲-۲شکل شماره 
در سال   قطع گالري يا کوره چند کاريز توسط شالوده ساختمان جديد-۲-۳شکل شماره 

۱۳۸۲  
گار امام وقطع کوره آبدار و د قطع گالري يا کوره کاريز توسط بزرگراه يا-۲-۴ شکل شماره

        ظهور آب در حاشيه بزرگراه
آب تهران   تقسيم نامه آب رودخانه کرج به  مهرامير کيبر که در آن سهم-۳-۱شکل شماره 

 .مشخص شده است
  منظره اي نهر کرج در شماغرب تهران-۳-۲شکل شماره 
  نقشه کاريز هاي شهر تهران قبل از لوله کشي شهر-۳-۳ شکل شماره
  نمودار فراواني طول کاريزهاي شهر تهران در دسته بندي-۳-۴شکل شماره 



  نمودار فراواني عمق مادر چاه کاريزهاي شهر تهران در دسته بندي-۳-۵شکل شماره 
 ندي نمودار فراواني آبدهي کاريزهاي شهر تهران در دسته ب-۳-۶شکل شماره 
 فروريزي زمين در کوچه پانزدهم خيابان گاندي که کاريز نسبت داده -۳-۷شکل شماره 

 .شد
  مسير کاريز مهرگرد در شهر تهران ومسيرهاي انحرافي آن-۳-۸شکل شماره 
 تنظيم شده ۱۲۰۶ صورت تقسيم آب کاريز مهرگرد تهران که در سال -۳-۹شکل شماره 

 .است
يرزميني در مسير کاريز مهرگرد بعد از اتسداد آن در  وضع سطح آب ز-۳-۱۰شکل شماره 

 ۱۳۷۲سال 
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 .جاري مي شود
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 ۶۴مقابل خيابان 



 
 فهرست جداول
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أ  

 بسمه تعالي
  

 : پيشگفتار ناشر 
.  قرون متوالي و متمادي ايران قديم دانستاقتصاديتوان شاهرگ قنات را بدون شك مي 

شبكه قنوات تمام شهرها و روستاها را گرفته بود و عالوه بر تأمين آب كشاورزي آب شرب اين سرزمين 
هاي عميق و نيز طاقت ساز حفر چاهخرج و بادوام تاب فناوري ناهماين سازه كم. نمودرا تأمين مي

شهرهاي رو . را نياورد و دستخوش مصائب و خسارات فراواني گرديدجديد زده توسعه شهرنشيني شتاب
ارزان و بهداشتي كه با محيط زيست و توسعه پايدار همسوئي , به رشد نه تنها نتوانست از اين منبع سالم

 .خواسته به تخريب آن نيز اقدام نمودلكه خواسته يا نابدارد استفاده مناسب ببرد 
 تهران باعث گرديده كه مساله كمبـود آب هـم در بخـش مـديريت                ها به ويژه  رشد سريع شهر  

شهري و هم در برنامه ريزي هاي ميان مدت و دراز مدت جايگاه ويژه اي پيدا نمايد گسترش تهـران نـه                      
" بلكه با در برگرفتن مسير قنـوات عمـال  تنها باعث از بين رفتن اراضي مرغوب كشاورزي اطراف شهر شد           

 رشته قنات را در بر ميگيـرد اعـم از   ۵۰۰محدوده فعلي تهران بيش از . باعث از بين رفتن آنها نيز گرديد     
، )از زمان امير كبيـر (كرج رودخانه انتقال آب از . اينكه كل مسير و يا بخشي از آن در اين محدوده باشد      

، احداث سد لتيان و بعد از آن        ۱۳۳۴رداري از شبكه آب تهران در سال        ، بهره ب  ) ۱۳۳۹(احداث سد كرج    
سد الر و انتقال آب اين سدها به تهران به عالوه حفر ده ها حلقه چاه عميـق در نقـاط مختلـف شـهر و                          
استخراج و تزريق آب آنها به شبكه آب تهران نه تنها نيازهاي كمي آب شرب و ساير مصـارف شـهري را                      

در شرايط حاضر ديگر نمـي      . به كاهش كيفيت شيميايي آن نيز منجر شده است        " كه عمال تامين نكرده بل  
به چشم منـابع تـامين آب نگـاه كـرد           ) اعم از قنوات خشك، نيمه خشك و يا داير        (توان به قنوات تهران     

بلكه بايد به آنها به صورت مخازن و مجاري جذب فاضالب و ساختاري خطر آفرين و در تعارض با محيط            
خوشبختانه در سالهاي اخير بسياري از نهادها و مقامات مديريت شهري نگاه ويژه             . يست سالم نگريست  ز

شـركت پـردازش و برنامـه ريـزي         .  توجه نموده اند   جديدياي بر اين مساله داشته اند و به آن از زواياي            
ي كـالن شـهر و      و مركز اطالعات جغرافيايي در راستاي سياست هـا        ) وابسته به شهرداري تهران   (شهري  

 . را در برنامه كار خود قرار داده استطرح جامع قنوات تهرانشهرداري تدوين و اجراي 
 



ب  

الزم به يادآوري است كه در تـدوين  (اصول طرح جامع قنوات تهران به شرح زير تدوين گرديد    
 عرفـي شـده  مساله احياي قنوات تهران به عنوان يكي از اهداف اصـلي م         نيز ۸۰تهران  اهداف استراتژيك   

 ).است
  عمراني-۱
  تامين آب-۲
 فرهنگي-۳

 :استبراي رسيدن به اين اهداف مراحل زير پيش بيني گرديده 
 تهيه منابع و ماخذ نوشتاري در خصوص قنوات تهران -۱
 )شامل نقشه هاي قديمي و جديد(تهيه منابع و ماخذ تصويري قنوات تهران  -۲
 تشكيل مركز اسناد قنوات تهران -۳
 عات قنوات تهرانتشكيل بانك اطال -۴
 تهيه اطلس قنوات تهران -۵
 تاليف كتب در مورد قنوات تهران -۶
 تهيه نقشه هاي جديد و دقيق مسير قنوات تهران -۷
 تهيه اطالعات توصيفي تفصيلي و مونوگرافي درباره هر رشته قنات -۸
 تبادل اطالعات با نهادهاي داخلي و خارجي -۹

ل و در عين حال قابل استفاده در سيستم عمـومي            قنوات تهران به عنوان اليه اي مستق       GIS تهيه   -۱۰
GIS تهيه شده توسط شركت پردازش( شهر تهران( 

 
 : عبارتست ازاقدامات انجام شده

 شناسايي قنوات تهران و تهيه نقشه مسير آنها •
شناسايي قنوات تهران و تهيه نقشه مسـير آنهـا و مشخصـات توصـيفي ايـن قنـوات در قالـب                     

اي متخصص قنوات و كارشـناس پرسـابقه سـازمان پاركهـا و             دس موسي گنجه  توسط آقاي مهن  اي  پروژه
انجـام شـد و     , نژاد پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران     فضاي سبز تهران تخت نظارت آقاي دكتر جواد صفي        

اعـم از قنـوات خشـك،       ( گانـه شـهرداري      ۲۲ رشته قنـات در محـدوده منـاطق          ۳۰۴موفق به شناسايي    



ج  

مسير ايـن قنـوات بـه صـورت تقريبـي بـر روي نقشـه هـاي                  . گرديد)  نيمه داير  متروكه، مخروبه، داير و   
پياده گرديده و ضمن رقـومي شـدن بـه صـورت يـك اليـه                ) تهيه شده توسط همين شركت     (۱:۱۶۰۰۰

يك سري مشخصات عمومي اين قنوات از قبيل طول مسير، ميزان آبـدهي،             . اطالعاتي ذخيره شده است   
طبق مطالعات اين طرح قنوات تهران بـه سـه          .  است گرديدهتهيه و ارائه    محل مادر چاه، محل مظهر نيز       

 .گروه شمالي، مركزي و جنوبي تقسيم شده است
 

 تهيه نقشه هاي قديمي قنوات •
 عنوان نقشه هاي قديمي تهران كه مسير و اسامي برخي قنوات بـر روي آنهـا ديـده                   ۶۰تعداد  

ها توسط ايـن شـركت      كليه اين نقشه  . يك گرديد مي شد از آرشيو نقشه شركت پردازش شناسايي و تفك         
 .رقومي گرديده و به صورت اليه هاي اطالعاتي در دسترس ميباشد

 
  قنوات تهران۱:۱۶۰۰۰تهيه نقشه جديد  •

 استان تهران تعـداد  كشاورزيجهاد سازمان  شركت پردازش و با كمك  ۱:۱۶۰۰۰بر پايه نقشه    
 آب و فاضالب اسـتان تهـران بـه ويـژه آقـاي              شركت رشته قنات شناسايي شده توسط كارشناسان        ۵۳۰

اين نقشـه  . مهندس احمد مالكي پياده شد كه دقت و كيفيت اين نقشه نسبت به نقشه قبلي بيشتر است       
 .نيز رقومي شده به صورت پالت يا فايل در دسترس ميباشد

 
 تشكيل بانك اطالعات •

 اطالعات جغرافيايي در هم اكنون بانك اطالعات مشخصات عمومي قنوات تهران در مركز
 .اين بانك اطالعات شامل دو گروه اطالعات ميباشد. دسترس ميباشد

ريـزي  نژاد و مديران پروژه شـركت پـردازش و برنامـه          اي و دكتر صفي   مهندس گنجه اطالعاتي كه توسط    
شـامل  ( تهيـه گرديـده   ۱:۱۶۰۰۰شهري در زمينه شناسايي و تعيين مسير قنوات تهران بـر روي نقشـه          

 )  رشته قنات۳۰۴
و فاضـالب   آب   شـركت مهندس احمد مـالكي كارشـناس ارشـد          رشته قنات توسط     ۵۳۰عاتي كه از    اطال

 .استان تهران فراهم گرديده است



د  

الزم به يادآوري است كه تأليف و انتشار كتاب حاضر نيز در چـارچوب اهـداف طـرح و برنامـه                      
 مؤلفين كتـاب هـر يـك داراي تجـارب عملـي و              .جامع بررسي و مطالعه قنوات تهران انجام گرفته است        

باشـند شـركت پـردازش و       علمي فروان در زمينه قنوات به صورت عام و قنوات تهران به طور خاص مـي               
ريزي شهري از آقاي مهندس احمد مالكي و آقاي مهندس احمد خورسندي آقايي  كه درخواسـت                 برنامه

صـميمانه  , هاي زماني پذيرفتنـد   م مشغله و محدوديت   عليرغ, تأليف و تدوين كتابي براي قنوات تهران را       
 .نمايدقدرداني مي

 
 

 شركت پردازش و برنامه ريزي شهري     
 ۸۴    زمستان       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه  

 
 
 



و  

 اي به قلم استاد دكتر باستاني پاريزيديباچه
 "ره ُبِز"و " ه جوشِز"

 قنات
تعين در فصل تابستان در سرچشـمه        در منزل دوستي م    شبيدرست پنجاه سال پيش بود كه       

  ....مهمان بودم, تهران
هـا  درخـت , يموسط حيـاط نشسـته بـود      .  وسيع بود  " نسبتا ,خانه اين مرد عارف صاحب كمال     

هـا را كنـده بودنـد       بعضي خيابان , كشي نشده بود  آن روزها هنوز تهران لوله    . ها پرگل بود  سرسبز و باغچه  
 .سد كرج هم هنوز تمام نشده بود. كنندگذاري لوله" اصل چهار"كه به كمك 

صاحب خانه كـه    , پيش از آن كه من خشنودي خود را از محيط باصفاي اين خانه اظهار بدارم              
آن اين است كه قناتي در ايـن  و , يك امتياز خاص دارند, ساكنان سرچشمه : گفت متوجه اعجاب من بود   

وصـيت  , هـا پـيش   سـال ,  صاحب اين قنـات    .موسوم است " حاج عليرضا "شود كه به قنات      مي مظهرمحله  
 بدون اينكه بنا باشـد      . مجاز است  ,كرده كه هر كس به هر صورت كه بتواند از آب اين قنات استفاده كند              

 تا جـايي كـه      -  سرچشمه ً  ه است بر ساكنان محل    وقف, به عبارت ديگر اين قنات    . بپردازدمابازائي  پولي يا   
 .كنند و از آن بهره ببرندهاي خود سوار خانهبه آب را بتوانند 

 البتـه مصـارف اوقـاف فـراوان        . شـنيدم در واقع براي اولين بار بود كه از اين گونه وقـف را مـي              
بـراي  در سـاوه   قف و كمك به زائران عتبات و چيزهاي عجيب مثل و   ,خواني ايام عاشورا  از روضه  -امديده

هايي كه كـوزه آنهـا در راه پلكـان آب           بچها وقف براي كمك به      ت, كساني كه از حاكم ظالم شكايت كنند      
 ه يا وقف چند حبه ملك پاريز براي ساختمان پل برروي رودخانه خشكي كه سالي دو سـ          -شكندانبار مي 

مصارف خيريه فقـراي سـادات و كفـن و          « يا وقف سپهساالر براي      ,گذشتماه از وسط حسينيه پاريز مي     
ـ    تهيـه   عنـي   ي, »و كدخـدائي عزبـان    , دفن اموات فقراي اسالم    و وقـف   ,  بـدون زن   انوسـائل ازدواج جوان

» جفت گيوه و يـك مـن نـان        «يك  , گذشت متولي اين وقف   اي كه از عقدا مي    كه هر زائر پياده   " پابرهنه"
-يعني خواجه كريم  , چهارصد سال پيش  , هم واليتي بنده  , اتفاقا,  و اين واقف   -دادزادراه به آن مسافر مي    

 .١بوده استپاريزي الدين 
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ز  

از نوع منحصر به فـردي اسـت        , ولي وقف قنات حاج عليرضا    , ايمها داشته  از اين گونه وقف    آري
خان رئيس خاندان هزار سـاله      پسر اعتمادالدوله ابراهيم  , اين حاجي عليرضا  . كه شايد مشابه نداشته باشد    

 جـري ه۱۲۱۵  و در  , فتحعليشاه بـود   اعتمادالدوله پدرش وزير آقا محمد خان و سپس         .قوام در شيراز بود   
به روايتـي در ديـگ روغـن جوشـانده          خان   مورد غضب فتحعليشاه قرار گرفت و خود ابراهيم          ).م۱۸۰۰(

 از  - و فرزندانش بسياري كشته شدند و بسياري كور و بسياري خصي و شابستاني شدند              - در طالقان  -شد
 سال داشـت    ۱۲ها  پدرش تن نكبت   كه در زمان     ).م۱۷۸۹(هـ  ۱۲۰۳ متولد   -ين ميرزاعليرضا همه  آن جمل 

از سخط اعليحضرت شاهنشاهي از آلـت تناسـل عـاري           «يا به روايت فارسنامه     , و او را از مردي انداختند     
 .»گشت

 كـه در شـيراز   - براي جلب رضايت اين خاندان   .بعدها كه فتحعليشاه از كرده خود پشيمان شد       
 ده سـال بعـد   ن ميرزا عليرضـا نيـز   از جمله اي, هايي دست زد   به استمالت  -خانداني ثروتمند و مقتدر بود    

 عمر خـود  -و محرم حرم سراي پادشاهي گرديده , ين اسرار شاهنشاهي  ما,  شده ملوكانهمورد تفقدات   ... «
,  طلبـا لمرضـات اهللا  -به خود راسو امالك موروثه و مكت    , ذراندلت مدار به عزت و اقتدار گ      معدرا در دربار    

در دارالخالفـه طهـران احـداث       , بـه آب حـاجي ميرزاعليرضـا      ف  عـرو و قنات م  , در راه خيرات و قف نمود     
 .٢ »-محالت آن بلده طيبه فرمود رب وقف -نموده

بعـد از مـرگ محمدشـاه و در سـال دوم سـلطنت              . م۱۸۴۹/ هــ ۱۲۶۵عليرضـا در    حاج ميرزا   
 .ناصرالدين شاه در گذشته است

 حكم پشتوانه بقـاي آن       تازه خود موقوفاتي ديگر داشت كه در       -قنات حاج عليرضا كه وقف بود     
بايست بـه كمـك آن   مي, در صورت افتادن آب قنات,  متولي.قنات و در واقع يك نوع بيمه آن بوده است    

 . شودكارت به سها دسرمايه
گفـت در   يك وقت داستاني مـي    , به خاطر دارم كه مرحوم حاج آقا ابوحسين تاجر بزرگ تهران          

حـدود  (و بالنتيجه مراجعه بـه شـهردار وقـت    , فات پشتوانهو از ميان رفتن موقو   , باب كم شدن آب قنات    
 و من آن را به تفصيل در يكي از كتابهايم           -از آن زائيد  » وپميلسبر  مرگ   «"و نتيجتا .) م۱۹۴۵/ ش۱۳۲۴
 . ٣امآورده
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ح  

, مر و رائـين قنـات     مهاي نزديك به    در جزء امتيازات اين وقف يكي اين بود كه هر يك از خانه            
. به اين قنات بزند و آب آن را به خود بكشـاند و پايـاب بزنـد و اسـتفاده كنـد                     " توكدس"توانست يك   مي

 . يعني همين-"خيرات جاريه"
اي از لطافت باغچـه آن      خانه در چنين , ا هم آن شب   مو  , پرداختنميهيچ پولي هم در ازاء آن       

 . استفاده كرديم و رحمت بر روح حاج عليرضا فرستاديم
 تقريبا هيچ شهر بزرگي نيست كه اوال خود از چندين قنات سيراب             -ايران سرزمين قنات است   

 و حتـي    -خانه دارد و بارندگي ساليانه آن نسبتا زياد اسـت         د كه خودش رو   - حتي مثال تبريز   -نشده باشد 
 .كندهاي بسيار كار قنات را مي و مادي-اصفهان كه خود زاينده رود دارد

شهر بزرگي نيست كه در محاصره دهات بسياري نباشد كه       اما ثانيا آن اينكه هيچ      , "اين كه اوال  
اي از  وقتـي مجموعـه   , يا به عبارت ديگر   . كنندآذوقه و مايحتاج آن شهر بزرگ را تأمين مي        , با قنات خود  

در آن جا يك شهر بزرگ به وجود خواهـد آمـد         , دهات كوچك و بزرگ در يك فاصله مناسب قرار گيرند         
 .  اجتماعات و محافل فرهنگي و سياسي و اقتصادي خواهد شدبعداروش و كه مركز دادوستد و خريد و ف

, ها در سازمان تأمين آب شـهر تهـران  اند كه سالكتاب حاضر را دو تن از محققاني پديد آورده        
 .اندسر و كله زده:  يا بهتر بگويم اندهاي تهران سروكار داشتهبا قنات

, هـاي تهـران  هاي قناتبا بررسي سوابق و پرونده, آقايان احمد مالكي و احمد خورسندي آقائي      
كند كـه كـم و   چندان دور نهادها و تأسيساتي آشنا مياند كه ما را به گذشته نه اي فراهم ساخته  مجموعه

 .روند كه جزء تاريخ شوندبيش مهجور مانده و كم كم مي
 . پيونددپديده بزرگ تمدني ما دارد كم كم به تاريخ مي, قنات, آري

 - حتي خودش  - هيچكس -تختي انتخاب كرد  طهران را به پاي   , ن روز كه آقا محمدخان قاجار     آ
 درريزد كه روزي بيش از ده دوازده ميليون جمعيت را           تختي شهري را مي   كرد كه دارد پايه پاي    فكر نمي 

 . خود جاي دهد
 "ليـل اينكـه معمـوال     به د  -اند  شدهها انتخاب مي  ها در كنار رودخانه   تخت در قديم پاي   "معموال

 و اين غير از     -تخت جمعيتي قابل اعتنا خواهد داشت و تأمين آب خوراكي جمعيت زياد ساده نيست             پاي
 .رب يك رودخانه استآمزاياي ديگر رودخانه از قبيل ارتباطات و كشت و زرع و ساير م



ط  

 و با ايـن     ,اين حكم حتي تا قرن بيستم و بيست و يكم هم مصداق خود را از دست نداده است                 
 تيسـفون و شـوش و       ,هـا در ايـران    تخـت تـرين پـاي   طبيعي, گويدطور كه تاريخ هم به ما مي      آن  , مراتب

 روزي باد بـه      اگر چند  -يا قزوين و حتي شيراز    ,  يا نيشابور  هغزنمثل  و شهرهايي    ,انداصفهان و بخارا بوده   
و بـه  , انـد  از دست داده-بوده امتيازي " واقعا اگر – خيلي زود اين امتياز خود را        -بيرق آنها خورده است     

 .انديم و قديم خود اكتفا كردهوقفرهنگ 
و , شدند مردم در ميداني جمع مي     - مرد وقتي پادشاهي مي   ,حكايت همان مرغ دولت است كه     

بـر  , شدگشت و وقتي خسته مي    زنان چند بار دور ميدان مي     اين مرغ بال  , داديكي مرغ دولت را پرواز مي     
-گزيدند و به شـاهي انتخـاب مـي        را برمي آن آدم   مردمان  . نشستي از حاضرين در آن ميدان مي      سر يك 
 .شدرسيد و باز همين بازي تكرار مياو فرا مييا قتل تا مرگ , كردند

ادر نتوانست مشـهد  نو , ها موقعيت خود را از دست داداصفهان بعد از شكست از افغانان و بلوچ   
كـه در سـايه    -خـان بـر سـر شـيراز نشسـت           مرغ دولت كريم  , تخت نگاهدارد اييا به روايتي كالت؟ را پ     

 و - كه آقا محمد خـان فرصـت نـداد         -٤خواست شكوه دولت فارسيان را تجديد كند       مي -خشك رود خود  
بـه  , در موقعيتي نبود كه اصفهان را براي خود برگزينـد يـا در همـان شـيراز بمانـد                  آقا محمدخان   چون  

  .تختي برگزيدتهران را به پاي, ودك ايل خورامين آمد و به كم
 -تخـت باشـد   اگر قرار نبود كه اصفهان پـاي      , از حق نبايد گذشت كه در موقعيت آن روز ايران         

هاي البرزي كه تمام سال قله    ,  شهركي كه در دامنه البرز است       :شد انتخاب كرد  جائي نمي , بهتر از تهران  
هـاي سرسـبز    هـا را بـه دره     هايي كه آب ايـن بـرف      قله, ش است و تمام زمستان سفيد پو    , پر از برف دارد   

اين . ها دارد ها و همان آب   ذخيره بسيار از همان برف    , هايي كه زير خاك و ماسه آن      دره, كنندسرازير مي 
فكـر  . شـوند در مخازني جمع مـي    ,  سرازير شده  , زيرخاك از, خيز دامنه البرز  هاي حاصل هاي به دشت  آب

  كـه يكـي از      -و بـه صـورت قنـات      , كنـد هـا را پيـدا مـي      آن آب , ايراني و همـت ايرانـي     ايراني و پشتكار    
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  خشك رودي–دجله گردد , به سالي  اگر باران به كوهستان نبارد
خشك رود .  و هم در ساحل كنار–داده اش درس مي كه هم دجله را ديده بود و در نظاميه–من عقيده دارم كه مقصود او 

اش به همين رودخانه خشك اختصاصي  مقصود او از كلمه خشك رود اشاره– بوده تخت پوست انداخته,  زير درخت-شيراز
 . نه يك خشك رود عام–بوده است 



ي  

 كه در ظـرف   -شويو يك وقت متوجه مي    , آوردمي به سطح زمين باال      -ترين كارهاي بشر است   مهندسي
د كه آنرا يك آدم جلمبر بـه        اآبيك قنات داري به اسم عباس     , هاي خشك و خالي   در اين دشت  , صد سال 
 متـر طـول     ۴۵۰۰زاعباس ايرواني در ظرف چهارده سال صدارت خود ايجاد كـرده كـه بـيش از                 اسم مير 

 متحيـر اسـت     ,با آن همه طول و عـرض      , و امروز شهرداري تهران   , رشته آن قنات است و پنج رشته دارد       
 هايدرخت پارك طالقاني و ساير      , متر مكعب در ساعت    ۱۵۰۰ الجرم با پمپاژ     -كه با آب آن چه كار كند      

اين عباس آباد كه به اسم صاحب آن سـاخته          . آوردكند و كلي هم زياد مي     ياري مي آبپرسايه كم ثمر را     
-از وي به طعنه و طنز نام برده       , بارها در تاريخ  , شده از همان كسي است كه ما به اسم حاج ميرزا آقاسي           

 .ايم
.  قناتي باالي چـاه رفـت      به طنز معروف را داريم كه حاجي ميرزا آقاسي روزي براي رسيدگي             اينما  

 مقني كه فقط سـالم  ؟ه ناياي به آب رسيده, مشتي:  حاجي سالمي كرد و گفت-ي در داخل چاه بود   نمق
 : گفته بود, دانست چه كسي باالي قنات استرا شنيده بود و نمي

 پـس  آب  , وني كـه هـيچ وقـت      ب صـا  ٥ لّصـ اين  , اين حاجي هم واقعا پولش زيادي شده      , بابا اي -
  .براي حاجي هيچ وقت آب, اكاين خ. هددنمي

 :سر در چاه كرد و گفت, حاجي ميرزا اقاسي از همان باال -
 . ناني كه براي تو خواهد داشت-اگر آبي براي حاجي نداشته باشد, كار خودت را بكن, مشتي -

 كـه همـه را بـه پادشـاه          - پارچه ملك داشت   ۱۴۰۰كنيم كه حاجي ميرزا آقاسي بيش از        نفراموش  
 . هبه كرد-شاهمحمد -وقت

هاي حاجي ميرزا آقاسـي ايـن       اين شوخي را هم با دوستان مؤلف اين كتاب بكنم كه اگر قنات            
بـدون  ,  اگر آبي براي مردم نداشـته باشـد بـاري          - خشك شده باشد   عميقروزها ديگر به بركت چاه      

-اب دربـاره قنـات   كت تا -نخواهد بود » قنات در تهران  «براي مؤلفين كتاب    , التأليفي حق يعني -ناني
به عنوان مشكل در توسعه شـهر       , كاريز«: د به   نهاي تهران بنويسند و يك فصل آن را اختصاص ده         

خورد يك رشته قنات گوشـه لـبش سـبز     مترو به زمين مي   گمگرنه آن است كه هرجا كلن     , »تهران
 شود؟ مي

                                                 
 .دهد آب به خود راه نميتركيبي از سنگ و شن و خاك دوم چوب كه هرگز.  به اصطالح محلي همان كنكلومر است- 5



ك  

هرچند بسيار  , لكي و آقاي خورسندي   ا آقاي م   ما اين را هم عرض كنم كه كتاب دوستان فاضل        
و اميد دارم كـه     , هاي تهران است  در باب قنات  , و در حكم نخستين تحقيق از اين نوع       , اهميت دارد 

 به هر   چه, منصرف نشوند , هاي تهران هرگز از ادامه تحقيق خود در باب قنات       , اين احمدين منصرف  
خـود  ,  از ايـن قنـوات  و اصوال هر يك,  كتابي كامل نيست-حال همان طور كه خود نيز اذعان دارند      

, و تقسيم آب  , هاپشتهو سوار كردن آب بر      ,  زيرا نحوه حفر يك قنات     -كتابي در خور خود الزم دارد     
كه هميشه خود يك تضمين و يـك بيمـه هميشـگي الزم              -و نحوه نگهداري آن     , ع مالكيت آن  وو ن 

هـا و زدوخوردهـاي     نگ كه من ريشه بسياري از ج      -و اختالفات و دعواها و زدوخوردها     , داشته است 
 - و كل تاريخ ايـران مملـو از آن اسـت           -دانمها مي  در مالكيت آب و تسلط بر همين قنات        -محلي را 

 . نبوده است,  كه البته مورد نظر مؤلفين گرامي-طلبدخود مباحثي مفصلي مي
هـا پـيش    ها و هـزاره   و يك تكنيك منحصر به فرد است كه قرن        , قنات يك تكنولوژي بي نظير    

 و آنقدر دقيـق و محاسـبه شـده          -وسط مردم ايران براي رسيدن به آب زيرزميني تعبيه شده است          ت
 .است كه بايد علماي رياضي و هندسه با آن سرو كار پيدا كنند

 خود در خـور آن هسـت كـه    -آن وسائل و امكاناتي كه براي حفر يك قنات مورد احتياج است           
 .ن ايام كه ديگر بايد آن وسائل را در موزه گذاشت خصوصا در اي-دقيقا مورد بررسي قرار گيرد

اي بـراي   و مقدمـه  , اي شـركت نكـنم    ام كه در هيچ محفلي يا يادواره      وگند خورده س«چون من   
يـادي از   ,  اينكه در آن محفل يا در آن كتاب بـه تقريبـي يـا بـه تحقيقـي                  ر مگ -هيچ كتابي ننويسم  

يـك وقـت   . ضوعي مربوط به كرمان خـواهم كـرد  در اين جا اشاره به چنين مو      » آيدكرمان به پيش    
 سـيرجان را   در)هـا  كـه كـين  -هامقني(حاج آخوند پاريزي يك صفحه اصطالحات چاهخوها     , پدرم

 اصطالح براي آالت و ادوات چاه كني و مختصات يـك قنـات ضـبط كـرده     ۸۵ بيش از    ونوشته بود   
 در :مثـل  –اختصاصي محـل اسـت   و بيشتر  ,  كه هر كدام از آنها محتاج يك صفحه شرح است          -بود
چـاه  = (چـاه گـرده     ) كـار قـديم   (= پـوده   , )چـاه راسـت   = (تيراو  ) باشدچاهي كه فرد مي   (پيشو  , نو
 دوم  ,زه بـر  (ه جـوش    زو  ) اي كه به شكل مربـع كنـده شـده باشـد           پشته(=صندوقي  گاوو  , )كاريرپ

چراغي كه از سـايه     (به  پنصابوني و صلّ و ديگ جوش و زه بن كار و دول كش و قول چرخ و چراغ                   
و پستا و دهها امثال آن كـه هيچكـدام          , )كردندجهت كار را در زيرزمين تعيين مي      , شعله فتيله آن  

 .اي ضبط نشده استبراي عامه مفهوم نيست و در هيچ فرهنگ نامه



ل  

بـق  ترين نقاط ايران است و من يك وقت پيشنهاد كرده بودم كه اگر ط             گفتم دامنه البرز پرآب   
هـا  هاي منشعب از البرز براي ايجـاد شـهرك  ها و دره و رودخانههاهرن مهندسي استفاده از يك طرح 

 هشـتگرد    و  شاهرود و دامغان و سمنان و تهران       -توانستيم از حدود خراسان    مي -كرديماستفاده مي 
قريب صد شهر داشـته باشـيم       , نزديك به هزار كيلومتر راه     - تا آذربايجان     و زنجان  و قزوين و ميانه   

 يعني  - و هر كدام يك ميليون آدم را در خود جاي دهد           -هاي البرز استفاده كنند   هاي برف كه از آب  
 و محتاج تعطيـل     -هاي البرز زندگي كنند و كشت و زرع هم داشته باشند          صد ميليون آدم در دامنه    

 . ندومدارس بر اثر دود ترافيك هم نش
 كافي است بـه     . اغراق نيست  -خواهدهر قنات تهران يك كتاب براي خودش مي       , اين كه گفتم  

 خواهيد ديد كه براي اداره آن و تنظيم آب آن و تقسـيم              -سوابق همين قنات سنگلج مراجعه كنيد     
و شورائي كـه    , شده است دستوراتي اعمال مي  چه  چه مقدمات و    ) سنگ رج (= آب از محل پخشاب     

 آن كساني هسـتند كـه اگـر امـروز           لو رجا , كوچكاين كار بوده در حكم يك شوراي امنيت         مور  أم
 كتاب جغرافيـاي تـاريخي   .نددآورخواستند كانديداي رياست جمهوري شوند حتما آراء كافي مي        مي

 .كند به خوبي آگاه ميهاگونه قناتده ما را به اهميت اينستوتأليف استاد دكتر منوچهر , شميران
بوده اسـت  " باغ شهر" و در واقع يك درختن پنجاه سال بعد از آقا محمدخان يك شهر پر         تهرا

هـا و    و مـن توضـيح خانـه       -و كافي است تنها به همين محله سنگلج آن در آن روزگار توجه كنيـد              
 .امبه تفصيل داده» آفتابه زرين فرشتگان«هاي آن را در كتاب باغچه

بـه  ,هـا شده است و بيشتر اين قنات     شروب مي مها  مين قنات به يمن و بركت ه    , هاهمه اين باغ  
از بركـت برنامـه توسـعه شـهري و مـثال            , كننـد » زه جـوش  «جاي اينكه با وسائل جديد حفـاري          

 . اندگرفته» رزه ُب«, گسترش مترو
 :اندهيئت امناء وقفي سنگلج پنجاه سال پيش اينها بوده

آقـاي حسـين    , الـدين شـريعتمداري   سـيف آقـاي   , جناب آقاي سيد محمد صادق طباطبايي     «
 ,آقـاي احمـد وحيـدي     , ليجآقاي عباسقلي   , آقاي سيد محسن ويژه   , يممآقاي علي اكبر ع   , بصيري

آقـاي حـاج    , آقاي حاج علـي اصـغر فـاطمي تبريـزي         , آقاي غالمعلي آجوداني  ,  معقول آقاي نصراهللا 
آقـاي  , قاي محمـد غفـاري    آ, آقاي يوسف علي احمد كروري    , آقاي محمود حكمي  , محمد محرابيان 



م  

آقـاي حـاج شـيخ      , آقاي مختار سـلطاني   , آقاي سيد محمد باقر نقيبي اصفهاني     , حاج حسين مدني  
  .»حسين حريري

ها رئيس مجلس شوراي ملي ايـران        سال ,تنها در حق يكي اشاره كنم كه اين آقا محمد صادق          
ايـن هيئـت امنـاء براسـاس        . او پسر آقا سيد محمد سنگلجي طباطبائي پيشواي مشروطه است         . بود

يعني در  , ها بعد از مرگ او    سال, اهللا سيد محمد طباطبائي بزرگ سنگلج     نظريات حاجي مرحوم آيت   
 و موجب افتخار مخلـص   -ثبت شده  ,الخراب البصره بعد  . م۱۹۵۶ فوريه   ۲۴/  ش ۱۳۳۵پنجم اسفند   

ثم الكرمـاني   - نوري   عمارت مرحوم وكيل الملك   , كرماني است كه مظهر آن در ناحيه چهار سنگلج        
 .بوده است عمارتي كه سالها يكي از مهمترين مدارس تهران بود

دونديان چنـد سـال پـيش       عدر كتاب بسيار با ارزشي كه خانم منصوره اتحاديه و سـيروس سـ             
كـنم كـه   من تنها به دو سه محله شهر اشـاره مـي  , اندتحت عنوان آمار دارالخالفه تهران چاپ كرده    

 در همين محله سنگلج كه      " مثال ؟دهد چه قدر باغ در اين شهر بوده است        ها را مي  وقتي صورت خانه  
 مثل باغ سفارت    -كند باب باغ و باغچه ياد مي      ۲۳, پاتوق نايب شعبان  "تنها در   , ياد خيري از آن شد    

بـاغ نـواب    , بـاغ نـواب ملـك آرا      , باغ سـردار افخـم    , باغ جناب امين خلوت   , الدولهباغ معاون , فرانسه
باغچـه آقـا سـيد مهـدي        , باغ رئيس بانك شاهنشاهي   , شتيتباغ ارباب جمشيد زر   , ضد السلطنه معت
باغ ميرزا حسين خان نـوكر     , السلطنهمخبرباغ  , يدالملكعباغ س  ,باغ ميرزا ابوالقاسم خان آبدار    , تاجر

 بود  باغ خود سعيد السلطنه كم  -داشتاز زمين بر نمي   ...  ما نوكري داشت    نوكر :گفت(, سعيد الملك 
باغچـه  , باغ صاحب جمع, الممالكباغ صديق, باغچه ميرزا رضاخان دكتر   , )كه نوكر او هم باغدار شد     

 6. است كه صورت باغ نداردگنده و در واقع تنها خانه خانم ارگي و خانه زهرا -آخوند مال محمد
بـاغ  , ريـه از نوع باغ امي   ,  باغ و باغچه دارد    ۲۱پشت سر آن پاتوق نايب حسين است كه بيش از           

باغ حاجي ميرزا حبيـب اهللا    , باغ وزير همايون  , باغ جناب حكيم الملك   , باغ نوابه سرورالدوله  , منيريه
بـاغ جنـاب    , باغ آقاي آقا شـيخ فضـل اهللا       , باغ آقا سلطان خواجه   , باغ ميرزاهادي خان دواساز   , تاجر

 خانه به نـام  ۹و البته , ير نظامباغ برادر زن وز, باغ مرحوم وزير نظام   , باغ هرمز درويش  , اقبال الملك 
 بـاري   -ها اگر باغ نبوده باشـد      اين خانه  -گويم كه من همينطور چشم بسته مي      -نايب السلطنه است  
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ن  

و خانـه ضـعيفه عـرب ربابـه         , اصه و اصطبل سيف السلطان    خ در كنار خانه خانم      -باغچه بوده است  
 ٧. كربالئي حسن حصير بافعيالخانم و خانه 

-و آنطور كه به خاطر مي     .  نمازخانه ۴ باغ و باغچه و      ۱۷ با   نتوق نايب رمضا  همين طور است پا   
بـه دسـت    » از آبگير سنگلج تا بـادگير شـهريار       «ها را در مقاله     من فهرست بسياري از اين باغ     , آورم

  ٨.امآورده و ضبط كرده
 - براي تهـران ترسـيم شـده       - صدوپنجاه سال پيش   -.م۱۸۵۸/ ـه۱۲۷۵اي كه به سال     از نقشه 

 معـروف   -شش اطريشي معلم دارالفنون و به همت مهندس ذوالفقار بيگ كرماني          يزير نظر استاد كر   
چند سال پيش مقـاالت دكتـر   . ٩هاي تهران به خوبي روشن و مشهود است     گسترش باغ  ,به محالتي 

هـا   كه داماد كرماني   -و مرحوم مهندس صانعي پسر معمار باشي      , هاي تهران عبداهللا انوار در باب باغ    
ماكوبان يزير نظر خـانم سـ  , هاي شميران در فصلنامه تهران  در خصوص باغ   , به دختر ساالر   -هم بود 

داغ  دركـات  باتواند يك بهشت پرباغ را به يك جهنم         گويد كه چه طور آدميزاد مي      به ما خوب مي    -
هـائي  توانم بگويم مثل اين كـه يـك چيز        ولي مي , خواهم بگويم شيطان حق داشت    نمي. تبديل كند 

 درسـت اسـت كـه       .كردو بيرون   دانست كه وسوسه كرد و آدم ابوالبشر را از بهشت عدن محروم             مي
 هم همان جنـات تجـري مـن           و اين جنه  . ١٠ ...اسكن انت و زوجك الجنه    , آدمخداوند فرمود يا    

-مـي ايشان را نويـد     , خداي«فتوح  ل كه به تعبير ابوا    است خالدين فيها و مساكن طيبه       تحتها االنهار 
و , هاي آن را پوشيده باشد    ها باشد كه درختشان زمين     جنات بهشت  - چه از مردان و چه زنان      -دهد

 ١١».... خوشئيهادهد ايشان را مسكنو نيز وعده مي» .ها روان باشددر زير درختان آن جوي
 از  -ان را بيرون آورد از آنچه در آن بودنـد         نس و ا  - فيه "نااا مما ك  م فاخرجه ,شيطان وسوسه كرد  

 .بهشت نعيم
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س 

ـ     -نه بر سبيل عقوبت بود    , از بهشت ) ع(بيرون آوردن آدم و حوا      : فتوح گويد لابوا ر  بل بـراي تغّي
 ١٢»مصلحت بود

 اگر دو ماه ديگر در بهشـت        ,شناسمدمي كه من مي   آ اين   :كه ١٣و البد اين مصلحت در اين بود      
مهـوش  "چهـارراه  يك با , بهشت بهشت عدن هم امروز جايي بود ثاني اثنين خيابان اردي-مانده بود 

هـاي شصـت    پر از آپارتمان-هاي اناري باغهايي از كوچهياهشد كوچه اش هم مي   و سلسبيل  ,"كش
مشـغول فوتبـال در برابـر       , شـناس ننان شـناس حـق    " انا انزلناه " هاي تخم مملو از بچه  , متريهفتاد  

از اعالنات رنگارنـگ     .مشحون بود  سردر آن    , و مساكن طيبه هم    ,هاي دو طبقه و سه طبقه     پاركينگ
  و تحتها االنهار آن,بي شمار چاه فاضالب خالي كن، و متخصص لوله باز كن با بيست درصد تخفيف              

 .بار مصرف  و ظروف پالستيكي يكساردينهاي   پر از قوطيهم
 كـه بـا     هـايي   بهشتي نيز، همه جا تابلو آژانس معـامالت ملكـي و حـورالعين            ها و مقصورات    در برابر وثاق  

اطاق بدون يـك ميليـون   : فرشته خانم : آقا، اطاق خالي سراغ داري؟ و او جواب ميدهد      : التماس ميگويند 
دهنـد و ميگوينـد بـه عـوارض      تك وتنها هم اجاره نمـي هاي ي پيدا نمي شود، تازه، براي خانم    بيعانه جائ 

 .ارزد گرفتاريهاي بعدي آن نمي
در تهران درخت بكارد، ممكن است جـايش در بهشـت   آورد كه  آدميزادي كه آب را از كرج مي    
 درخت دويست ساله را آب نمي دهد كه خشك شـود تـا              -كشي  باشد، ولي آن كسي كه با وجود آب لوله        

 البتـه   - سوراخ زنبوري بـه نـام آپارتمـان درسـت كنـد             و زمين آن را متري فالن و بهمان تومان بفروشد        
 .  دود گازوئيل بخوردحقش است كه در همان جهنمي كه خودش ساخته،

 نه من از پرده تقوي به در افتادم و بس 
 بهشت ابد از دست بهشت پدرم نيز 

كرد كه در مجلسي كه با سران قاجـار در عمـارت سـليمانيه                هرگز تصور نمي   آقامحمدخان قاجار           
نظامي قاجار،  هاين مجلس، شخصيتريو د -ري او بود   اساخت، و در حكم مجلس تاجگذ       كرج فراهم مي  

                                                 
 .ابوالفتوح در جنوب تهران است در شاه عبدالعظيم قبر ۶۱۱ ص ۲ج, اهللا مرعشي چاپ آيت تفسير ابوالفتوح رازي- 12
 لنكـونن مـن   -و ان لم تغفرلنا و ترحمنا, ربنا ظلمنا انفسنا: ناليدند كهبعد از ان توبه كردند و به خدا مي ,  البته آدم و حوا    - 13

 مـا از جملـه      -مـت نكنـي   و اگر مـارا نيـامرزي و بـر مـا رح           , ما برخود ظلم كرديم   , بارخدايا):  سوره اعراف  ۲۳آيه  (الخاسرين  
 .زيانكاران باشيم



ع  

مهدي قلي خان قاجـار، و جعفـر قلـي خـان قاجـار، و               خان قاجار، و عباسعلي خان قاجار، و          قلي  مثل رضا 
جهانسوز خان قاجار و مرتضي قلي خان قاجار و عباسقلي خـان قاجـار، و مصـطفي قلـي خـان قاجـار، و                      

مد خـان قاجـار، هرگـز     آري آن آقا مح   -١٤و شاه قلي خان قاجار حضور داشتند      محمد حسن خان قاجار،     
كرد كه پاي تختي در دويست و بيست سال بعد تحويل آقاي محمد باقر قاليبـاف خواهـد داد                     گمان نمي 

 ميليـون جمعيـت، يعنـي بـيش از بيسـت درصـد       ۱۱ بـا  - كيلومتر مربع مساحت خواهد داشت۶۴۰كه  
 ميليـون   ۵/۱ و بـا     ) درصد خـودرو تمـام كشـور       ۵۰بيش از   (  ميليون ماشين خودرو     ۳جمعيت كشور، با    

 كه ساليانه   -كشور ميليون ليتر گازوئيل     ۵/۱ درصد كل بنزين و      ۱۷سيكلت، مصرف كننده بيش از        موتور
هزارو پانصـدو نـودو    منوكسيد كربن و هفت)  تن؟ آري،( يك ميليون و چهار صدو بيست و شش هزار تن     

 هـزار تـن   ۱۵۵هاي ازت، و   تن اكسيد هزار۱۱۲اكسيد گوگرد، و نوزده هزار تن ذرات معلق، و            نه تن دي  
بايسـت   در حالي كه مـي     آورند  نمي  برند، و دم بر     مردم آن دم فرو مي     »-انواع هيدروكربن موتور خودروها     

در , آيـد مفـرح ذات    د حيات اسـت و چـون برمـي        مّمكالم سعدي را بخوانند كه هر نفسي كه فرو ميرود           
آيـد  آدم عاقل مي   -١٥تنها در اثر آلودگي هواست    ر سال   د حداقل چهار هزار شهروند آن       گرم و   حالي كه 

چيزي نمانـده كـه گنجـايش بهشـت      را رها كند و سر به خاك بهشت زهرا فرو كند كه تازه نبهشت عد 
همين چهار سال پيش بود كه روزنامه اطالعات        .براي مردگان تهراني تنگ شود     با آن عظمتش،      هم زهرا،
و اين نكته را مدير كل ثبت تهـران         "  به جمعيت تهران افزوده ميشود      نفر ۴۷۵ -در هر شبانه روز   "...نوشت

 .اعالم داشته بود
 به اين دليـل اسـت       -ترين شهرهاي ايران است     اينكه عرض كردم، تهران بعد از اصفهان، پر آب        

 مثل دره تجريش و فره      –هاي بزرگ ايران نيست كه در سه چهار دره منتهي به آن               كه هيچكدام از شهر   
 طبق آمـار    در حالي كه   - قنات در آورد كه همه پر آب باشند          ۴۵۹اد و كن و جاجرود، بتوان بيش از         ز... 

 قنـات  ئـين  متر را۲۰۰ درصد آنها كمتر از ۶۵ ازين همه قنات    - كه البته ناقص هم هست     –همين كتاب   
 . درصد بيش از ده كيلومتر۵/۲ كيلومتر و تنها ۱۰ تا ۵ درصد يعني ۵/۱۲د، و نداشته باش

 بـين  درصـد  ۳۷ متـر، و    ۲۰ تا   ۱۰ بين درصد   ۱۴هاي آنها     چاهمادر  و مهمتر از آن اينكه عمق       
  . متر عمق دارند۱۵۰ تا ۱۰۰ بين درصد ۳۴ و , متر۱۰۰ تا ۵۰ بين درصد ۲۲ و , متر۲۵ تا ۲۰

                                                 
 .ام نقاشي اين مجلس را من در چاپ دوم حماسه كوير چاپ كرده- 14
 . از روزنامه شهروند- 15



ف  

 كه مـن خـود      -ايم مثل قنات شاه     چهار كيلومتري، ما قناتهايي داشته    سه  هاي    در همين فاصله  
 بعد از شهريور بيست كه داشـت از پانصـد           - جمعيت تهران را    نصف , اسبي بشكهها   با صد  ,ودم كه شاهد ب 

سـفارت  . داد   آري همـه ايـن جمعيـت را آب مـي           -كـرد   شد و رشد تصاعدي پيدا مي       هزارتن ، بيشتر مي   
و از  . انگليس براي خودش يك قنات داشت، و سفارت روس يك قنات و سفارت امريكـا هـم يـك قنـات                    

 رفتم در سفارت روماني كـه ويـزاي رومـاني بگيـرم، در              -، روزي كه من پنجاه سال پيش      پنهانه  شما چ 
 .برد اي توي آب مي انداختي آن را آب مي شد كه اگر كهرهميمظهر الدوله       امين قنات،محوطه سفارت

د و هنـوز    كر  آب مي  ليتر در ثانيه سير    ۱۰ تا   ۷با   را با هزاران دانشجو      دانشگاهقنات جالليه يك    
 و بعـد از ان      - يك لشكر امريكائي رادر زمان جنگ نگذاشت تشنه بماننـد          - و قنات امير آباد    -كند  هم مي 

 از شما چه    :و  ,  .... تر بود    كه هر كدام از يك سرباز امريكائي پرتوقع         آب داد  هم ده دوازده هزار دانشجو را     
           : به قول صائب: خورم ر واقع نان قنات را مي د-گيرمهمين امروز هم كه من حقوق از دانشگاه مي, پنهان

    دگي خاطرم فريب مخوريزآرم
 دلم بياباني است, اگر چه ساكن شهرم    

كرد، و آب سردار      به مي   خورد و به     را شاه مي   آب فرمانفرما . اين قنات هنوز هم پر آب است      آري  
سـاختند و   با آن وضو مي) مطهري(ساالر سپه و روحانيون مسجد -كرد را سير آب مي   شوري  مجلس  يك  

  .زاردنددوگانه به درگاه يگانه مي گ
شك نيست كه بعد از ساختن سد كرج و انتقال آب كـرج بـه وسـيله لولـه بـه پااليشـگاههاي               

وئي كـه آب  حفر جـ  يعني -او" جوي كرج" از عباس آباد حاج ميرزا آقاسي، و حتي از  گفتگو   ديگر -تهران
 و من خود بارها در كنار       -رساند  كشاورز مي   يعني بولوار  -دوازده فرسنگ راه، به تهران    كرج را بيش از ده      

يرات و بعد از ساختن سـد جـاجرود، و سـد     ي آري بعد از اين تغ     -ام   قدم زده درس از بر كرده      كرجنهر  آن  
نـات   ديگـر گفتگـو كـردن از ق        ,طالقان، و آب بندهاي تجريش و كن و امثال آن، و انتقال آب سـد پلـور                

يـا صـحبت   .  مثل صحبت كردن از نظاميه بغداد در برابر كمبريج و هاروارد است-گرد و قنات نظاميه  مهر
 .رود شيراز در برابر دجله بغداداز خشك

ام و يـك   اري كـرده ذنام گ" مغول قرن بيستم قنات"  اين چاه عميق، كه من آن را     ,عالوه بر آن  
اي اسـت كـه البتـه          اين خود پديده   -ام  گاشتهنئل چاه عميق     قنات و رذا   لاي در فضائ    كتاب نهصد صفحه  



ص  

 ,شـود  زيون بازگو مـي ي وقتي گزارش مصرف آب تهران توسط تلو,اكنون روزانه  هم.توان از آن گذشت   نمي
 .هاي عميق تامين شده است درصد آب مصرف تهران از چاه ۴۰ تا ۳۰هي شود كه گا اعالم مي

از چهار هزار قنات مهـم و آبـادان داشـته، و بـر طبـق                وزيري بيش   كرمان كه طبق جغرافياي     
 هـم اكنـون صـاحب بـيش از          -رسد   مي  هم هزار   تعداد قناتهاي كوچك و بزرگ آن به هشت        ,نماحتمال  

كنند، و هر كـدام منبـع         بيست هزار چاه عميق است كه مصرف كشاورزي اين استان پهناور را تامين مي             
بنابراين مـردود    "دهد   به ريش خود جا نمي     را هم هيچ قناتي   ز ..." هابزرگ آبي هستند كه به قول كرماني      

 . نيستدرستامري  ,دانستن و محكوم شمردن اين پديده بزرگ قرن
اي ميكرد بـه       جهت بود، كه كشاورزي مملكت را وابسته به ماده         از اين در باب آن    من هم    ايراد

برسـد، و هـم نفـت،       " موتورپمـپ "بايـد بـه     نام نفت و گازوئيل كه هم گران قيمت است، و هم از راه دور               
نتيجه كل كشاورزي و شهرنشـيني مملكـت را وابسـته بـه             ل و با  -استشده  متاسفانه يك كاالي سياسي     

  .كند ميبه سياست " و مآالخود 
 

 دور       فكند ماساحت قربوابستگي 
 ام آرزوست  عالم امكان وارستگي ز

 
 اسـت و  "بـر زه "چـاه عميـق     : يا بـالعكس    . كرد" برزه " قنات را، تبديل به      "جوشزه"چاه عميق   

 .جوشزه, قنات
شايد، اگر هنگام ورود چاه عميق به صحنه كشاورزي، اگـر  : ميگويم ولي  -گويم  قطعا نمي , شايد

ها كه سرمايه ملي و فرهنگي ما         اين ورود با مطالعات صورت ميگرفت، احتمال اين كه بسياري ازين قنات           
ولي به هر حال اين كار شده اسـت، و ديگـر امكـان               -آمد   و آب آنها بند نمي     ,افتادندياز كار نم   -هستند

 .تجديد حيات آنها به اين سادگي ممكن نيست
 
 
 
 



ق  

، در پيشگاه تاريخ، قنات، هميشه براي مردماني كه بعد از اتمام معادن نفت و گاز، دوباره به                  اما
 :ا را به آهنگ سماع مولوي خواهند خواند اين رباعي موالن-چاه و قنات پناه خواهند برد

 بايد  تو مي١٦                                كاريز، درون جان
 ها، دري، ترا نگشايد                                                                  كز عاريه

 زايد                                آن چشمه كه در خانه تو مي
  آيد                                                                به از رودي كه از برون مي   
 

 باستاني پاريزي        
 ۲۰۰۶مارس / ش۱۳۸۴اسفند        

 
 
 
 

                                                 
  تو-خانه : به قرينه بيت دوم , به معني خانه, درون خان تو:  و به نظر من - 16



ر  

 جای آنست که خون موج زند در دل لعل                                                                      
 ن تغابن که خزف می شکند بازارشيز                                                                       

 رازیي                                                                                                                        حافظ ش
 ن يپيشگفتار مولف

زها يا قناتها سازه هاي آبي اختراع ايرانيان هستند که توسط آن آب زيرزميني با نيـروي ثقـل                   کاري
سـاختمان  . زمين استحصال شده و انتقال آب، از زيرزمين و دور از نيروي تبخير انجام مـي گيـرد                 

جغرافيـاي  , هيـدروژئولوژي   , کاريزهاي ايجاد شده در ايران با توجه به خصوصيات زمين شناسـي             
گوياي نبوغ ايرانيان و آشنائي آنان بـا علـوم و فنـون ذکـر               , يعي و موقعيت هيدروکليماتولوژي     طب

ن سازه هاي هيدروليکي طولی، در دشتها و تپـه ماهورهـاي ايـران پراکنـده بـوده                  يا. شده ميباشد 
،شهرها وروستاهای بسياري را آبياري مي نموده اند که با تغيير سيستم آبرساني شـهري و توسـعه               

ي رويه آنها بسياري از کاريزها در زير شهرها واقع شده و از حالت دائر به بائر تغيير وضـيعت داده                     ب
و به علت عدم آگاهي و اطالع دقيق از وضيعت و موقعيت مکـاني آنهـا در زيـر شـهرها بـه عنـوان                    

اريز در شهر تهران مرکز کشورايران نيز تعدادي کـ        . مشکل و يا سازه اي مشکل ساز مطرح شده اند         
, به صورت دائر و بائر در اعماق مختلف زمـين وجـود دارنـد کـه اطالعـات چنـداني از سـاختمان                        

وضيعت مکاني آنها در دسترس نبوده و به همـين علـت در اجـراي طرحهـاي مختلـف بخشـي از                      
. به عنوان مشکل دراجرای طرح تلقی مـي شـود         " ساختمان کاريز در محوطه طرح آشکار و معموال       

ر شهرها و بويژه شهر تهران بوده که بـدون          يت کاريزها در محوطه ز    يت موجود ياي واقع اين امر گوي  
ز هـا در زيـر شـهر تهـران          يمتولي خاصي رهاو همواره در حال بائر شدن هستند و بهر صورت کـار             

در اثـر آسـيب وارده      " متقـابال , وجود داشته و درعين حال که در اثر توسعه شهر آسيب مي بينند              
خيابانها و ديگر سازه هاي شهري ايجاد مي نمايند کـه           , ابنيه  , منازل  , هت ساکنان   مشکالتي را ج  

به نظر ميرسد روند ذکر شده تا برنامه ريزي مدون و هماهنگ در رابطه با کاريزهاي موجـود شـهر            
ز و گسـترش    يخچه ای از کـار    ين کتاب سعی بر آن بوده است تا تار        يدر ا . تهران، ادامه داشته باشد   

ز هـای   يب ومحاسن آن وسرانجام کار    يز ،معا يران،ساختمان کار ير تحوالت آن در ا    يجهان ،س آن در   
د است که کتاب جهت اسـتفاده کننـدگان   يام. ب های وارده بر آنها بررسی گردد   يشهر تهران و آس   

شـتر کتـاب درچـاپ     يز در راستای غنی ب    يسود مند واقع شود وبتوان از رهنمودهای خوانندگان عز        
 .ود بردهای بعدی س



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١

 در ايران و جهان) قنات (تاريخچه کاريز: فصل اول 
 

پس از ايجاد به علت کاريز . هستند ايرانيان است که سازنده وتکميل کننده آنقنات يا کاريز سازه آبي
آب زيرزمينی را در دسترس استفاده کارائي مطلوب و مناسب به ديگر مناطق کره زمين گسترش يافته و

اع قنات مستلزم محيط طبيعي با شرايط خاص ميباشد که اين شرايط در ابد. کنندگان قرار داده است
کوهپايه هاي رشته کوه البرز و کوههاي مياني ايران زمين موجود بوده و مولد انديشه ايجاد قنات در 

کوهپايه هاي جنوبي رشته کوه البرز و کوه هاي مياني ايران به زمين هاي . ذهن ايرانيان شده است
 بسيارنامناسب قابل کشت و بدون آب دائم با ميزان بارندگي ساالنه اندک و با پراکنش نسبتا خشک ولي

 سيستم گردش آب زيرزميني مي باشند و از یداراختم ميشود که به علت اتصال به ارتفاعات  بارندگی
لحاظ توپو گرافي کوهپايه ها با يک شيب ماليم به زمين هاي نسبتا مسطح مستعد کشاورزي ختم 

محيط . د که انديشه استفاده از نيروي ثقل جهت استحصال آب زيرزميني را بوجود آورده استميشو
پاپلي يزدي .( ذکر شده حتي تحت عنوان تمدن و فرهنگ کاريزي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

 )۱۳۷۹حسين و لباف خانپکي مجيد 
 
 و گسترش آنزيکارظهور  -۱-۱

ا در ايران و ساختمان متنوع آن و نتايج تحقيقات و بررسيهاي متعدد در با توجه به فراواني تعداد قناته
ايرانيان با داشتن . آبي ايجاد و تکميل شده توسط ايرانيان مي باشداي   در اصل سازهکاريز،اين زمينه 

. (  سال پيش کاريز يا قنات را ساخته اند۶۰۰۰دانش و علم کافي از زمين شناسي و آب شناسي حدود 
فردوسي شاعر حماسه سرا و خردمند بزرگ طوس ابداع قنات را به هوشنگ ) ۱۳۷۶ن مانوئل بربريا

قديمي ترين اسناد مکتوب حاکي از مشاهده قناتها در ناحيه آذربايجان ايران . پيشدادي نسبت مي دهد
 کر دادبايد تذ)  . ۱۹۷۳گوبلو هانري . (بوده است)  قبل از ميالد ۷۰۵( توسط پادشاه آشور سرگون دوم 

و مسلما  مشاهده شده است) حدود شهر مرند ( که در تاريخ ذکر شده قنات ساخته شده در آذربايجان 
 ۲۶۰۰ در ،در زمان مادها . ابداع آن توسط ايرانيان بايد در گذشته هاي بسيار دور صورت گرفته باشد

دشاه بابل باعث آشنائي ايجاد رابطه خانوادگي مابين کوآکار پادشاه ماد و بخت النصر پاسال پيش  
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بنابراين بايد ابداع قنات قبل از حادثه ذکر شده ) ۱۳۵۰کورس غالمرضا . ( آشوريان با قنات شده است
 .در فالت ايران صورت گرفته باشد
 در داخل فالت خشک ايران شهرهاي بزرگ و پر ، به ايران )آريائی ها(با ورود مادها ، پارسها و پارتها

براي مثال شهرهاي بزرگي . که مسلما منبع تامين آب آنها کاريز يا قنات بوده است جميعتي ايجاد شده 
نيشابور و ديگر شهرهاي بزرگ ايران ،) قومس (  سمنان ،پاسارگاد،) اکباتان ( همدان ، ) رگا ( چون ري 

ه حيات داده  آب زيرزميني کاريز ها برپا شده وادامءدر حکومت مادها و هخامنشيان و قبل از آنها به اتکا
و شمال دهکده هاي ميرزاي احمدي در ) چشمه شيخ (براي مثال در ميدان باستاني دالزيان .بودند

کاريزهاي باستاني کشف شده اند که گوياي تامين آب شهر سمنان توسط کاريزها در ،جنوب سمنان
  )۱۳۶۵مهريار و کبيري . ( سال پيش ميباشد۶۰۰۰حدود 

 در ايران و کامل شدن تکنولوژي آن به واسطه عوامل گوناگون از قبيل تسلط کاريز يا قنات پس از ابداع
ديگر و   مهاجرت اقوام ايراني به سرزمينهاي، پارتها و ساسانيان به ديگر سرزمينها ،مادها و هخامنشيان 

ساني در ارتباط خانوادگي اقوام ايراني با اقوام غير ايراني  به ديگر مناطق گسترش يافته و نوعي تمدن ان
مناطق خشک بر پايه تامين آب از طريق کاريز در پهنه وسيعي از جهان از آسياي دور تا آمريکاي 

 .بوجود آورده استجنوبي 
اولين طيف گسترش کاريز همانطور که در باال به آن اشاره شد مربوط به دوره مادها و ارتباط آنها با 

سپس در دوره ,  کاريز به عراق شده است آشوريان در غرب ايران بوده است که باعث صدور فن
ر امپراطوري به واسطه تامين آب لشکر ايران و يا ظنگسترش آن به سرزمينهاي تحت ،هخامنشيان

براي مثال در واحه خرقا به هنگام اشغال مصر توسط داريوش کبير . آباداني زمين ها صورت گرفته است
 بعدها توسط يونانيان  هایاند که آثار آن در سال ايرانيان قنات حفر نموده ،جهت دسترسي به آب ،

نهاي شمالشرق و شرق ايران نيز به علت يهمچنين در سرزم ) ۱۳۵۰کورس غالمرضا. (کشف شده است
 شرايط خاص آب و هوائي و تشابه آن با ديگر مناطق ايران قناتها وجود داشته و منبع تامين آب بوده اند

براي مثال کاريز شهر گناباد در خراسان . منشيان نسبت داده شده استو ايجاد برخي از آنهابه دوره هخا
در . به واسطه قطعات سفالي که در اطراف آن پيدا شده مسلما در زمان هخامنشيان وجود داشته است

 پاکستان و افزايش تعداد آن ،افغانستان ، سوريه ،زمان ساسانيان گسترش قنات يا کاريز به بين النهرين 
گوبلو محقق فرانسوي معتقد است که تکنيک ) ۱۹۷۳گوبلو هانري ( . بزرگ انجام گرفته استدر خراسان
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حفر کاريز توسط ايرانيان در زمان هخامنشيان به مصر و ليبي و نواحي مختلف آن از قبيل واحه ظله و 
 در مناطق خزان انتقال يافته و روميها در آبادي قناتهاي قديمي کوشيده و همچنين آنرا اقتباس کرده و

او همچنين متذکر مي شود که سالطين سلسله اغالبه در .مختلف تونس تعدادي کاريز احداث نموده اند
خراسان بزرگ يکي از ايالتهاي پهناور ايران است که در آن (بوده اندقرن نهم تونس در اصل خراساني 

گروهي از مقني هاي با تجربه   اغالبه وی نتيجه می گيرد.)تعداد کاريزها بيش از هر جاي ايران ميباشد
 .خراساني را در اختيار داشته اند و قناتهايي را در تونس حفر نموده اند

 در حد ، ی در شمال و جنوب کوههاي اطلس تعداد زياد، قنات ۸۰۰در ديگر مناطق افريقا در مراکش 
 زيادي قنات  رشته قنات و در صحراي افريقا تعداد۱۵۰فاصل کوههاي اطلس و فالت جنوبي حدود 
و خاندان خراساني ) قسمتهاي مسلمان نشين اسپانيا( وجود دارد که احداث آنها را به اسپانياييها 

نسبت طراحي و احداث قنات به خاندان خراساني ) ۱۹۷۳گوبلو هانري . ( برمکيان نسبت داده اند
  کهال يافته است به نحوياحتماال تکنيک حفر قنات به ديگران انتقبرمکيان صحيح تر بوده و پس از آن 

و ) صحراي افريقا ( و يهوديها ) شمال افريقا( قناتهاي پيچيده و با آبدهي متعادل بدست اسپانيائي ها 
ن بايد در نظر داشت که کلي. قناتهايي با ساختمان ساده و آسيب پذير به دست بوميان ايجاد شده اند

خاندان برمکيان و مسلمانان اسپانيا به شمال و انتقال اصلي فن حفر کاريز و پيچيدگيهاي آن توسط 
 .صحراي افريقا بوده است

که از تکنيک باالئي برخوردار نبوده و استثنائا يک قنات در ،در ترکيه چند قنات مشاهده شده است
 ) ۱۹۷۳گوبلو هانري . ( حوالي آنکارا در رشته کوههاي اال داغ وجود دارد که منشا آنرا هخامنشي ميدانند

 جبل دروز و ، حوران ، پالمير ، دمشق ،ميان حمص و دمشق ، حما ، حلب ،سوريه در نواحي قلمون در 
ارفد قناتهاي داير و باير بسياري وجود دارند که قدمت برخي از آنها بيش از دو هزار سال است و به 

 . از هخامنشيان و ايرانيان بوده استی سوريهعقيده محققين منشا تکنيک قناتها
 )۱۹۷۳گوبلو هانري . ( سطين وجود چند قنات اشاره شده و بر قديمي بودن آنها تاييد شده است در فل

در جزيره قبرس نيز تعدادي قنات دائر و بائر وجود دارد که احداث آنها را به سلطان عثماني سليمان 
  )۱۹۵۴وارد آي ال . ( قانوني نسبت داده اند 

هانري گوبلو معتقد است که احداث آنها توسط  نات وجود دارد کهدر جزيره سيسيل ايتاليا نيز تعدادي ق
 .خاندان خراساني اغالبه انجام گرفته است
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در اسپانيا و سرزمينهاي مستعمره اين کشور قناتهائي وجود دارد که قناتهاي شهر مادريد بدست 
 آشنا به فن حفاري ائيها ي ساخته شده و اسپاني و با تکيه بر تکنولوژي اموي حاکم بر آن مسلمانان

 . سپس اين تکنيک را به امريکاي جنوبي به ويژه مکزيک و شيلي انتقال داده اند ،کاريز
 شمالشرق و شمالغرب ايران در سرزمينهايي که در گذشته جزو ايران بوده اند و يا در ،در سمت شرق 

در .  آنها کاريز مي گويند  قناتها به خوبي گسترش داشته و اکثرا به،همسايگي ايران قرار داشته اند 
 آبياري جنوب سمرقند را توسط سه قنات يا کاريز ذکر مي کند که قبل از حمله اعراب ،کتاب تاجيکان 

حدي آباد بوده است که مذکور به واليت سمرقند با تکيه بر آب استحصالي سه قنات . وجود داشته است
 )۱۳۷۷غفوراف باباجان ( . گر سمرقند را باغ خليفه مي ناميده انداعراب سلطه 

. در شمالغرب در حوضه رود خانه ارس و کورا قناتهايي وجود دارد که کونين آنها را گزارش کرده است
   )۱۹۵۹کونين (

 ازبکستان که داراي شرايط زمين شناسي و طبيعي مشابه با ايران هستند به ويژه ،در نواحي ترکمنستان 
جد در ترکمنستان قناتهاي متعددي وجود دارندکه به آنها کاريز در دامنه شمالي رشته کوههاي هزار مس

دوتروي دورن . ( تکنيک حفر کاريزها مشابه ساختمان کاريزها در خراسان گزارش شده است.ميگويند
  )۱۳۷۷غفور جان بابا اف  , ۱۸۹۷ژي ال و گرونار اف 

به قناتهاي ايراني وجود دارند که  کاريزهاي مشا،در جنوب صحراي تاکالمکان  ختن , يارکند ،در کاشغر 
 )۱۹۷۳گوبلو هانري . ( از آب آنها جهت آبياري استفاده مي نمايند

 تعدادي کاريز وجود دارند که به همين نام ،در شرقي ترين ناحيه در خاک چين در ناحيه تورفان 
سان به ناحيه تورفان  از ايران و احتماال از خرا۱۸۷۰اين کاريز ها در سال فن حفاري . خوانده مي شوند 
 )در حال حاضر در خراسان به قنات ،کاريز می گويند(.انتقال يافته است

انه ،پارتی و سغدی به ين متون فارسی ميه تورفان چيران بزرگ ، در ناحيبا توجه به نوشته های کتاب ا
د يد امعطائی فر.( رانی می باشديه تحت تسلط فرهنگ اين ناحيای شرقی تريدست آمده است که گو

 .ه تورفان حاکی از مطلب فوق می باشديز ها در ناحين وجود کاريبنا برا) ۱۳۸۴
به سمت شرق در مغولستان در واحه هامي يا کومول تعدادي قنات وجود دارد و پس از آن در شرقي 

  سال قبل از ميالد مسيح۱۲۰ سي قناتهايي گزارش شده اند که برخي ايجاد آنها را شنترين نقطه يا در
 )۱۹۷۳گوبلو هانري . . ( مي دانند
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توسط مردم ژاپن ولي مشخص نيست که اين قناتها   وجود دارد در ناحيه نارادر ژاپن نيز تعدادي قنات
 اکازاکي ۱۹۸۶ وا ا يکوبري ا. ( احداث شده يا تکنولوژي آن از ديگر مناطق آسيا اقتباس شده است

 )شوکو 
قناتهايي وجود ) اسپانيا و ايتاليا , انگلستان , سيسيل ، فرانسه , آلمان، چکسلواکي ، قبرس ( در اروپا 

دارد که از همه آنها مهمتر و بيشتر قناتهاي شهر مادريد و ديگر نواحي اسپانيا هستند که به هنگام 
 .تسلط مسلمين بر اسپانيا طراحي و ساخته شده اند

 ساختمانهاي بانيز قنات ) زيک و پرو  مک، شيلي ،هاوائي ،ليفرنيا اک( در آمريکاي شمالي و جنوبي 
 .مختلف مشاهده شده است

بنابراين گسترش قنات از ژاپن در شرقي ترين قسمت آسيا تا آمريکا و آمريکاي جنوبي در غربي ترين 
  )۱-۱شکل شماره. ( نقطه کره زمين نسبت به آسيا را در بر ميگيرد

 

 
مناطق زرد .  دنيا از ژاپن تا آمريکا که توسط نماد مشخص شده است نقشه گسترش کاريز در نقاط مختلف-۱-۱شکل شماره 

 )با تغييرات۱۳۵۰نقل از کورس غالمرضا .(رنگ با نقطه چين سياه گويای وجود قنات می باشد
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 زيران وجايگاه کاري منابع آب زيرزمينی ا-۲-۱
آنها از قديم االيام توسط چشمه و قنات يا کاريز مي باشند که هر سه , منابع آب زير زميني شامل چاه 

سير تحوالت منابع آب زير زميني از سال . ايرانيان شناخته شده و مورد استفاده قرار مي گرفته است
شکل (  در جداول زير به ترتيب حوزه هاي آبريز اصلي کشور ۱۳۷۵– ۱۳۷۶ تا ۱۳۶۸ -۱۳۶۹آبي 

تا سال آبی ۱۳۵۰-۱۳۵۱ل آبیودر نهايت تغييرات منابع آب زيرزمينی ايران از سا) ۱-۲شماره 
 . ارائه شده است۱۳۸۱-۱۳۸۰

 .بررسي و آناليز آمار ارائه شده در جداول گوياي مشخصات زير مي باشد
 .آمار جداول ارائه شده از بولتنهاي وضيعت منابع آب ايران طي سالهاي مختلف استخراج شده است

 
ون متر يه به مليزان تخلي ، که در آن م۱۳۶۰ – ۱۳۶۱بي وضيعت منابع آب زيرزميني ايران در سال آ-۱-۱جدول شماره 
 .مکعب است

 تعداد حوزه آبريز رديف
 چاه

 حجم تخليه
 ساالنه

تعداد 
 چشمه

حجم 
 تخليه
 ساالنه

 حجم تخليه قنات
 ساالنه

 درصدتخليه
 قنات

 ۱۴ ۷۴۱ ۲۶۱۵ ۱۵۹۰ ۱۱۷۴۲  ۲۸۰۹ ۶۵۰۰۹ درياي مازندران - ۱

۲ - 
 

خليج فارس و 
 درياي عمان

۳۳۱۱۷ 
 

۴۸۸۹ 
 

۵۰۳۱ 
 

۳۸۶۳ 
 

۳۱۷۴ 
 

۱۰۸۲ 
 

۱۱ 
 

 ۹ ۵/۲۷۱ ۱۸۳۴ ۱۳۷ ۹۱۴ ۱۳۹۲ ۲۷۴۲۲ درياچه اروميه - ۳
 ۲۰ ۵۷۵۹ ۲۰۴۷۸ ۲۰۰۹ ۴۵۵۴ ۲۰۴۳۶ ۷۱۷۱۶ ايران مرکزي - ۴
 شرق و قره قوم - ۵

 
۷۴۹۵ 

 
۲۶۷۷ ۶۴۶ ۳۴۳ ۲۶۹۵ 

 
۱۰۰۳ ۲۵ 

 ۱۸ ۸۸۵۶ ۳۰۷۹۵ ۷۹۴۲ ۲۲۸۸۷ ۳۲۲۰۵ ۱۹۴۷۵۹ کل ايران 
 

 
 .نشان داده شده است ) ۱-۲(قعيت حوضه هاي آبريز ذکرشده در جدول ها در شکل شماره همچنين مو

تعداد چاههاي عميق و نيمه عميق  , ۱۳۶۸ – ۱۳۶۹همانطورکه در جداول درج شده است در سال آبي 
اين  , ۱۳۷۶ – ۱۳۷۷که در سال آبي  ) ۱-۱جدول شماره (  حلقه بوده ۱۹۴۷۵۹کل کشور به ميزان 

 ۹/۱تغييرات تعداد جاهها حدود  ) ۱- ۶جدول شماره. (  حلقه بالغ شده است۳۷۸۲۶۲ ميزان تعداد به
 . سال آبي رشد داشته است۹برابر مي باشد که طي 
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٧

ون متر يه به مليزان تخلي  که در آن م ۱۳۶۹–۱۳۷۰وضيعت منابع آب زيرزميني ايران در سال آبي-۱-۲جدول شماره 
 .مکعب است

 ادتعد حوزه آبريز رديف
 چاه

 حجم تخليه
 ساالنه

تعداد 
 چشمه

حجم 
 تخليه
 ساالنه

تعداد 
 قنات

حجم 
 تخليه
 ساالنه

درصدتخلي
 ه

 قنات
درياي  -۱

 مازندران
۶۷۳۷۰ ۲۸۶۹ ۱۹۲۶۸ ۱۸۰۲  ۵۱۱۱ ۶۱۵ ۱۲ 

۲- 
 

خليج فارس و 
 درياي عمان

۳۵۲۹۴ 
 

۵۰۹۲ 
 

۳۱۱۰ 
 

۳۲۰۵ 
 

۱۳۰۸ 
 

۶۲۶ 
 

۷ 
 

 ۱۴ ۲۶۱ ۱۸۳۹ ۲۰۴ ۸۹۲ ۱۴۲۹ ۲۸۶۸۴ درياچه اروميه -۳
 ۱۹ ۵۵۰۳ ۱۷۵۴۶ ۲۳۴۵ ۷۳۷۰ ۲۰۹۸۴ ۹۰۷۵۲ ايران مرکزي -۴
شرق و قره  -۵

 قوم
 

۷۱۷۰ 
 

۲۵۸۷ ۶۹۴ ۳۶۲ ۲۹۹۰ 
 

۸۹۲ ۲۳ 

 ۱۶ ۷۸۹۸ ۲۸۷۹۴ ۷۹۱۹ ۳۱۳۳۴ ۳۲۹۶۵ ۲۲۹۲۸۱ کل ايران 
 

 
 
 

ون متر ي مله بهيزان تخلي در آن م،که۱۳۷۱ -۱۳۷۲وضيعت منابع آب زيرزميني ايران در سال آبي -۱-۳جدول شماره 
 .مکعب است

 حجم تخليه تعدادچاه حوزه آبريز رديف
 ساالنه

تعداد 
 چشمه

حجم 
 تخليه
 ساالنه

تعداد 
 قنات

حجم 
 تخليه
 ساالنه

 درصدتخليه
 قنات

 ۳/۸ ۵۳۱ ۲۷۸۴  ۲۱۰۱ ۱۹۵۰۷  ۳۷۷۱ ۷۶۱۳۱ درياي مازندران -۱

۲- 
 

خليج فارس و 
 درياي عمان

۵۲۰۴۹ 
 

۴۲۸۶ 
 

۶۶۹۹ 
 

۵۲۹۰ 
 

۳۵۸۸ 
 

۱۳۲۲ 
 

۱۲ 
 

 ۵/۱۳ ۹/۲۵۴ ۱۷۶۸ ۱۶۰ ۹۵۷ ۱۴۷۰ ۲۱۸۶۵ درياچه اروميه -۳
۱۶۸۳ ۲۲۱۸ ۷۸۲۳ ۲۲۹۳۳ ۱۰۵۳۴۹ ايران مرکزي -۴

۰ 
۶۲۳۷ ۸/۱۹ 

 شرق و قره قوم -۵
 

۹۰۶۲ 
 

۲۴۶۴ ۹۷۴ ۲۳۱ ۳۰۸۰ 
 

۱۷۰۳ ۷/۳۸ 

۲۸۰۵ ۱۰۰۰۲ ۲۵۹۶۰ ۳۷۰۱۹ ۲۶۴۴۵۶ کل ايران 
۰ 

۱۰۰۵۱ ۵/۱۷ 
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ون متر يه به مليزان تخلي، که در آن م۱۳۷۴ – ۱۳۷۵يني ايران در سال آبي وضيعت منابع آب زيرزم-۱-۴جدول شماره 

 .مکعب است
 حجم تخليه تعدادچاه حوزه آبريز رديف

 ساالنه
تعداد 
 چشمه

حجم 
 تخليه
 ساالنه

 حجم تخليه تعداد قنات
 ساالنه

 درصدتخليه
 قنات

 ۴/۹ ۴۷۳ ۲۹۰۴ ۲۱۰۸ ۲۰۵۴۱ ۴۳۰۲ ۹۱۲۴۱ درياي مازندران -۱

۲- 
 

ارس و خليج ف
 درياي عمان

۵۳۹۳۴ 
 

۶۵۳۸ 
 

۷۰۳۵ 
 

۵۳۰۸ 
 

۳۶۰۳ 
 

۱۱۳۲ 
 

۹ 
 

 ۱۴ ۳۱۰ ۱۷۳۶ ۱۲۲ ۸۹۱ ۱۸۰۲ ۴۴۹۶۷ درياچه اروميه -۳
 ۱۸ ۵۶۵۷ ۱۷۳۴۰ ۲۱۵۸ ۸۹۰۴ ۲۴۰۰۴ ۱۰۷۳۴۷ ايران مرکزي -۴
 شرق و قره قوم -۵

 
۱۰۱۰۷ 

 
۲۶۶۳ ۱۰۰۴ ۲۳۶ ۳۰۹۰ 

 
۸۳۲ ۲۲ 

 ۱۵ ۸۴۰۷ ۲۸۶۶۳ ۹۹۳۴ ۳۸۴۷۵ ۳۹۳۱۴ ۳۰۷۵۹۶ کل ايران 
 

 
 
 

ون متر يه به مليزان تخلي، که در آن م۱۳۷۵ -۱۳۷۶ آب زيرزميني ايران در سال آبيوضيعت منابع-۱-۵جدول شماره 
 .مکعب است

 تعداد حوزه آبريز رديف
 چاه

 حجم تخليه
 ساالنه

تعداد 
 چشمه

 حجم تخليه
 ساالنه

حجم  قنات
 تخليه
 ساالنه

 درصدتخليه
 قنات

 ۶ ۸/۴۲۳ ۲۳۰۰ ۲۸۱۹ ۲۲۵۰۲  ۳۶۰۰ ۱۱۱۳۸۱ درياي مازندران -۱
۲- 
 

خليج فارس و 
 درياي عمان

۶۵۶۶۰ 
 

۷۴۳۸ 
 

۸۹۷۵ 
 

۶۴۳۴ 
 

۴۳۹۸ 
 

۱۴۲۶ 
 

۹ 
 

 ۱۶ ۳۰۵ ۱۷۲۰ ۱۳۲ ۹۳۶ ۴/۱۵۱۰ ۴۴۷۸۰ درياچه اروميه -۳
 ۲۰ ۶۴۶۱ ۱۹۱۵۰ ۲۴۳۱ ۱۰۸۱۲ ۲۳۸۱۱ ۱۱۶۱۵۰ ايران مرکزي -۴
 شرق و قره قوم -۵

 
۱۰۵۸۰ 

 
۸/۲۷۸۵ ۱۷۲۱ ۵/۴۳۴ ۳۴۲۰ 

 
۹۲۵ ۲۳ 

 ۱۶ ۹۵۴۳ ۳۰۹۸۸ ۶/۱۲۲۵۲ ۴۴۴۷۶ ۳۹۱۴۸ ۳۴۳۵۴۶ کل ايران 
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ون متر يه به مليزان تخلي، که در آن م۱۳۷۶ – ۱۳۷۷ وضيعت منابع آب زيرزميني ايران در سال آبي-۱-۶جدول شماره 
 .مکعب است

 تعداد حوزه آبريز رديف
 چاه

حجم 
 تخليه
 ساالنه

تعداد 
 چشمه

 حجم تخليه
 ساالنه

حجم  تعداد قنات
 تخليه
 ساالنه

درصدتخل
 يه

 قنات
 ۱۴ ۴۳۲ ۲۳۲۶ ۹/۲۹۲۷ ۲۲۷۳۱  ۳۶۸۰ ۱۱۴۳۲۹ درياي مازندران -۱

۲- 
 

خليج فارس و 
 درياي عمان

۸۳۸۱۵ 
 

۹۷۰۶ 
 

۹۳۵۷ 
 

۷۹/۱۲۶۰ 
 

۴۲۸۸ 
 

۱۴۹۴ 
 

۱۲ 
 

 ۱۶ ۳۰۸ ۱۷۴۸ ۱۲۴ ۹۱۳ ۱۵۲۳ ۴۵۰۴۱ درياچه اروميه -۳
 ۲۰ ۶۶۱۶ ۲۰۲۴۷ ۹/۲۵۰۷ ۱۱۵۸۷ ۲۴۴۴۸ ۱۲۳۷۲۵ ايران مرکزي -۴
 شرق و قره قوم -۵

 
۱۱۳۴۷ 

 
۲۵۰۷ ۱۷۵۹ ۴۳۹ ۳۵۵۵ 

 
۹۷۰ ۲۵ 

 ۱۸ ۹۸۲۲ ۳۲۱۶۴ ۷۶/۱۸۶۰ ۴۶۳۴۷ ۴۱۸۶۸ ۳۷۸۲۶۲ کل ايران 
 

 
 

ميزان استحصال آب زير زميني توسط چاههاي عميق و نيمه عميق از  , ۱۳۶۸ – ۱۳۶۹در سال آبي 
که در سال ) ۱-۱جدول شماره( ده بو)  ميليارد متر مکعب ۳۱۲(  ميليون متر مکعب ۳۲۲۰۵کل کشور 

 ميليون ۴۱۸۶۸ ميزان استحصال آب زير زميني از طريق چاههاي موجود حدود ۱۳۷۶ – ۱۳۷۷آبي 
 ).۱- ۶جدول شماره . ( شده است)  ميليارد متر مکعب ۱۸/۴( متر مکعب 

 . وده است برابر ب۳/۱ برابر حفرچاهها، حدود ۹/۱ضريب تغييرات استحصال آب زيرزميني با وجودرشد 
 رشته و ميزان استحصال آب زيرزميني ۳۰۷۹۵  تعداد قناتهاي داير ايران ۱۳۶۸- ۱۳۶۹در سال آبي 
)  ۱-۱جدول شماره( بوده است )  ميليارد متر مکعب ۸/۸حدود (  ميليون متر مکعب ۸۸۵۶توسط قناتها 

 ده که از طريق آنها رشته اعالم ش۳۲۱۶۴ تعداد قناتهاي داير ايران ۱۳۷۶ – ۱۳۷۷که در سال آبي 
 .  برابر بوده است۳/۱ برابر حفرچاهها، حدود ۹/۱ضريب تغييرات استحصال آب زيرزميني با وجودرشد 

 رشته و ميزان استحصال آب زيرزميني ۳۰۷۹۵  تعداد قناتهاي داير ايران ۱۳۶۸- ۱۳۶۹در سال آبي 
 )  ۱-۱جدول شماره( بوده است  )  ميليارد متر مکعب۸/۸حدود (  ميليون متر مکعب ۸۸۵۶توسط قناتها 

  رشته اعالم شده که از طريق آنها۳۲۱۶۴ تعداد قناتهاي داير ايران ۱۳۷۶ – ۱۳۷۷که در سال آبي 
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 )به نقل از بولتن منابع آب با تغيير( موقعيت حوزه های آبريز ششگانه ايران -۱-۲شکل شماره             

 
متذکر . آب زير زميني استحصال شده است) ميليارد متر مکعب ۸/۹ حدود( ميليون متر مکعب  ۹۸۲۲

مي گردد که افزايش ارقام قناتها مربوط به آماربرداري و تکميل آمار به ويژه در حوضه آبريز شرق و قره 
  آبیبنا براين اگر تعداد قناتها و ميزان آبدهي آنها را ثابت در نظر بگيريم در طول سالهاي. قوم بوده است

در حفر چاههاي جديد و استحصال آب " تغييرات منحصرا , ۱۳۷۶– ۱۳۷۷  تا سال ۱۳۶۸ – ۱۳۶۹ز ا
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١١

زيرزميني از طريق چاههاي عميق و نيمه عميق بوده که اين امر منجر به پايين رفتن سطح آب 
 ران ایزيرزميني در آبخوانها و به طبع آن بائر شدن تعداد ديگري از قناتها در حوضه هاي آبريز مختلف

 .شده است
مهمترين آنها به لحاظ وسعت و در برگيري شهرهاي , در ميان حوضه هاي آبريز ياد شده در جداول 

 ،و زمينهاي کشاورزي .............  اراک و ،کرمان ، سبزوار ، نيشابور ،اصفهان ،مهم ايران از قبيل تهران
 يا ايران مرکزي به ۴وضه شماره ح ) ۱-۲شکل شماره.(  است۴حوضه آبريز ايران مرکزي يا شماره 

 زيرحوضه است ۷که شامل )  در صد کل ايران ۴۹حدود (  کيلومترمربع است ۸۳۱۰۰۰مساحت کلي 
 ميليمتر است و ليکن توزيع بارش بسيار نامناسب مي ۸۰۰ و حداکثر ۵۰که در آنها حداقل بارندگي 

 ميلي متر ۲۰۰ تا ۵۰ مابين نه ساال بارش مذکور میزانباشد به نحوي که در بيشتر مساحت حوضه
 ميليارد مترمکعب در سال و حجم آبهاي زيرزميني ۷۹/۶ , ۴حجم آبهاي جاري حوضه شماره . است

 )۱۳۸۲خورسندي احمد . ( ميلياد مترمکعب در سال مي باشد۳۲حدود 
 .ران مرکزي تعداد قنات در سالهاي آبي مختلف به شرح زير بوده استاي يا ۴در حوضه شماره 

 رشته و ميزان استحصال آب زيرزميني توسط آنها ۲۰۴۷۸ تعدادقنات  ، ۱۳۶۸ – ۱۳۶۹در سال آبي -
 . ميليون متر مکعب در سال  اعالم شده است۵۷۵۹

 رشته و ميزان استحصال آب زيرزميني قنات ۱۷۵۴۶ تعدادقنات  ، ۱۳۶۹ – ۱۳۷۰  در سال آبي -
 . ميليون متر مکعب در سال  اعالم شده است۵۵۰۳

 ۶۲۳۷,  رشته و ميزان استحصال آب زيرزميني۱۶۸۳۰ تعدادقنات  ، ۱۳۷۱- ۱۳۷۲  در سال آبي -
 .ميليون متر مکعب در سال  اعالم شده است

 ۵۶۵۷ رشته و ميزان استحصال آب زيرزميني ۱۷۳۴۰تعدادقنات  ،  ۱۳۷۴- ۱۳۷۵  در سال آبي -
 .ميليون متر مکعب در سال  اعالم شده است

 ۶۴۶۱ رشته و ميزان استحصال آب زيرزميني ۱۹۱۵۰ تعدادقنات  ، ۱۳۷۵ – ۱۳۷۶   در سال آبي-
 .ميليون متر مکعب در سال  اعالم شده است

 ۶۶۱۶ رشته و ميزان استحصال آب زيرزميني ۲۰۲۴۷ تعدادقنات  ، ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷  در سال آبي -
 .ميليون متر مکعب اعالم شده است
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آبدهي آنها در حوضه آبريز ايران مرکزي گوياي تغييرات ناموزوني تغييرات تعداد قنات و ميزان بررسی 
 .در رابطه با تکميل آماربرداری از آنها می باشد اين موضوع  کهدر تعداد قناتها و آبدهي آنها مي باشد

 وشفاف شدن آمار ناموزون آنها تغييرات تعداد کاريزهاشفاف شدن چگونگی همچنين در راستای 
  . ارائه شده است۱-۷ در جدول شماره رد بررسی قرار گرفت که نتايج آناطالعات بيشتری مو

 رشته ۳۲۵۹۹ رشته به ۱۴۷۷۸ سال آماری از ۳۰ش تعداد کاريزها را در طول ياطالعات جدول فوق افزا
 دشت های تحت پوشش افزايش تعداد کاريزها مربوط به آماربرداريها يا تغيير مساحت. نشان می دهد

نبوده و ران يد در ايش حفر قنات جديای افزايگووجه چ يی وتکميل آمار می باشد وبه ه آماربردارشبکه
 .نمی باشد

وضعيت تغييرات آبدهی کاريزها در طول دوره آماری فوق نوسان بيشتری نشان می دهد که از 
 . بالغ گرديده است ۱۳۸۱ ميليارد متر مکعب در سال ۲/۸ تا ۱۳۵۱ميليارد متر مکعب در سال ۱/۶
از حداکثر ) چاه وچشمه( کاريزها نسبت به ديگر منابع آب زيرزمينی ريب تغييرات ميزان درصد تخليهض

 در صد ۲۲ کاهش يافته است و به ازای ۸۰-۸۱در سال آبی % ۱۱ به حداقل ۵۱-۵۲در سال آبی % ۳۳
از کاهش نقش قنات ها در استحصال آب زيرزمينی،ميزان درصد تخليه چاه های عميق ونيمه عميق 

افزايش يافته % ۶۱ به حداکثر مشارکت چاه ها در تامين آب به ميزان ۵۱-۵۲در سال آبي % ۴۹حداقل 
تا سال آبی ۵۱-۵۲درفاصله سال آبی  مورد نيازمقايسه درصد مشارکت کاريز وچاه در تامين آب. است
يرزمينی از نقش چاه ها در تامين آب ز% ۱۲نقش کاريزها به ازای افزايش % ۲۲ گويای کاهش ۸۱-۸۰

 می باشد که نياز به بررسی وتحقيق کامل وجداگانه ای در زمينه تعويض نقش کاريز وچاه آبخوان ها
 .وهزينه ای گزاف اين تبديل می باشد

در راستای تشريح بيشتر وضعيت . افزايش آمار آبدهی کاريزها در رابطه با تکميل آمار آنها می باشد
 . تهيه شده است۱-۳دهی آنها شکل شماره تغييرات تعداد کاريزها وميزان آب

 کاهش نشان ۷۶همانطور که مالحظه می شود بر خالف افزايش تعداد کاريزها ميزان آبدهی آنها از سال 
می دهد که گويای وضعيت صحيح کاريزها می باشد که به واسطه افت مداوم سطح آب زيرزمينی با 

 .کاهش آبدهی وبائر شدن مواجه می باشند
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ون متر يه به مليکه در آن ارقام تخل ۱۳۸۱ تا۱۳۵۱ تغييرات منابع آب زيرزمينی ايران از سال آبی -۱-۷شماره جدول 
 مکعب در سال است

تعداد چاه  سال آبی رديف
عميق ونيمه 

 عميق

تعداد  تخليه  تعداد چشمه تخليه 
 قنات

درصد تخليه  تخليه 
 قنات

۱- 

۲- 

۳- 

۴- 

۵- 

۶- 

۷- 

۸- 

۹- 

۱۰- 

۱۱- 

۱۲- 

۱۳- 

۱۴- 

۱۵- 

۵۲ -۵۱ 

۵۴- ۵۵ 

۶۴- ۶۳ 

۶۸-۶۷ 

۷۰-۶۹ 

۷۲-۷۱ 

۷۳-۷۲ 

۷۴-۷۳ 

۷۵-۷۴ 

۷۶-۷۵ 

۷۷-۷۶ 

۷۸-۷۷ 

۷۹-۷۸ 

۸۰-۷۹ 

۸۱-۸۰ 

۴۷۱۳۷ 

۵۸۸۹۵ 

۱۶۴۴۲۳ 

۲۲۱۶۹۱ 

۲۵۵۵۲۲ 

۲۶۴۴۴۴ 

۳۰۷۵۵۸ 

۳۳۶۲۶۶ 

۳۷۳۹۵۲ 

۳۷۸۲۶۲ 

۳۹۲۶۹۳ 

۴۱۱۱۸۶ 

۴۱۴۷۳۴ 

۴۳۳۳۹۱ 

۴۵۰۶۵۳ 

۹۱۵۰ 

۱۱۳۵۷ 

۲۹۶۰۰ 

۳۲۵۵۹ 

۳۸۰۳۴ 

۳۷۰۳۱ 

۳۷۰۳۱ 

۳۸۶۹۸ 

۴۱۸۷۰ 

۴۱۸۶۸ 

۴۳۱۹۳ 

۴۲۶۵۴ 

۴۳۹۸۲ 

۴۴۰۲۰ 

۴۴۹۵۵ 

۴۷۶۶ 

۸۳۴۰ 

۲۰۲۴۶ 

۲۸۳۲۶ 

۳۱۸۰۹ 

۳۶۵۲۵ 

۳۶۵۲۵ 

۴۳۶۵۲ 

۴۵۰۲۸ 

۴۶۳۴۷ 

۴۹۳۹۱ 

۴۹۴۱۰ 

۴۹۹۰۷ 

۴۹۷۸۵ 

۵۱۷۸۷ 

۳۳۸۲ 

۵۴۷۹ 

۸۱۲۶ 

۷۲۴۶ 

۷۹۰۰ 

۱۶۴۶۴ 

۱۶۴۶۴ 

۱۸۰۰۲ 

۱۹۷۹۲ 

۱۸۶۰۷ 

۲۰۹۰۰ 

۱۸۹۳۶ 

۱۹۰۲۳ 

۱۷۵۶۵ 

۲۰۶۸۶ 

۱۴۷۷۸ 

۱۸۳۹۷ 

۲۸۰۳۸ 

۲۶۵۰۳ 

۲۷۷۴۸ 

۲۸۰۵۴ 

۲۸۰۵۴ 

۲۹۵۸۵ 

۳۰۸۱۶ 

۳۲۱۶۴ 

۳۲۲۸۳ 

۳۱۸۸۳ 

۳۲۵۴۳ 

۳۳۰۳۶ 

۳۲۵۹۹ 

۶۱۶۷ 

۷۵۲۸ 

۹۰۷۸ 

۸۱۲۷ 

۸۰۲۱ 

۱۰۰۵۱ 

۱۰۰۵۱ 

۹۱۲۲ 

۹۶۰۱ 

۹۸۲۲ 

۹۴۳۳ 

۸۶۷۵ 

۹۱۷۷ 

۷۹۶۱ 

۸۲۱۸ 

۳۳ 

۳۱ 

۱۹ 

۱۷ 

۱۵ 

۱۶ 

۱۶ 

۱۴ 

۱۳ 

۱۴ 

۱۲ 

۱۳ 

۱۳ 

۱۱ 

۱۱ 
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و سری دو آبدهی آنهارا نشان  نمودار تغييرات تعداد وآبدهی کاريزهای ايران در زمان که سری يک تعداد  -۱-۳شکل شماره 

  .می دهد
 

در استحصال  گوياي نقش مهم قنات)  چشمه و قنات،چاه ( نتايج بررسي منابع آب زيرزميني در ايران
با نگاهي به . آب زيرزميني و نقش آن در ميزان آب در دسترس ايرانيان جهت مصارف گوناگون ميباشد

 درصد نسبت به ديگر منابع ۱۸ تا ۱۵ قنات مابين جداول در مي يابيم که سهم آب استحصالي توسط
مطلب .  درصد از آب در دسترس اعم از آبهاي سطحي و زيرزميني است۱۲ – ۱۱آب زيرزميني و حدود 

مهم ديگر جايگاه قنات در تامين آب در حوضه آبريز مرکزي و شرق قره قوم است که از حوضه هاي 
 در صد از منابع آب ۲۰در حوضه ايران مرکزي قنات . بسيار کم باران و بامصرف زياد آب هستند

ارقام فوق .  درصد از کل آب موجود و در دسترس را شامل مي شود۱۸زيرزميني و در همان حوضه 
 .گوياي جايگاه رفيع قنات در منابع آب زيرزميني ايران مي باشد
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  تاريخچه کاريز در ايران-۳-۱
ود آمدن شهرهاي پر جميعت را در نواحي خشک و بدون آب قنات در ايران ايجاد شده و ايجاد آن بوج

 ميلي متر را امکان پذير ساخته است همانطور که قبال متذکر ۲۰۰ايران با بارندگي ساالنه کمتر از 
 زمین و آب زيرزميني پوستهاسي ن زمين ش، توپوگرافي ، ژئومورفولوژي ،شديم شرايط خاص طبيعي 

براي . طبيعي در راستاي انديشه ايجاد قنات يا کاريز بوده و مي باشد ايران بزرگترين پتانسيل شناسی
پوسته زمين داراي يکسري ارتفاعات و نواحي ،مثال در خراسان که داراي بيشترين تعداد کاريز ميباشد

ارتفاعات و . پست ميان آنها ميباشد که تقريبا در هيچ کدام از نواحي پست رودخانه دائمي وجود ندارد 
 .آن زمين هاي پست قابل کشاورزي داراي مورفولوژي به شرح زير ميباشندبه طبع 

 جنوبشرق کشيده شده که در دوسوي آن - شمالغرب در شمال خراسان رشته کوه هزار مسجد با جهت
 - مشهد -و زمينهاي پست جلگه سرخس ) شمال هزار مسجد (زمينهاي پست جلگه سرخس و درگز 

سپس به سمت جنوب رشته کوههاي بينا لود و . ب آن واقع شده اند قوچان و دره اترک در سمت جنو
که در جنوب آن زمينهاي پست نيشابور ، جنوبشرق وجود دارد-با جهت شمالغرب ) البرز شرقي ( آالداغ 

 –شمالغرب ( که اولي با امتداد همسوي بينالود و آالداغ .  سبزوار قرار گرفته است- جاجرم و نيشابور -
کوه ميان ،در جنوب زمينهاي پست فوق.  جنوبغرب ميشود-و دومي داراي امتداد شمالشرق ) جنوبشرق 

 غربي قرار گرفته که - کوه جام و کوه جهل تن و کوه سرخ با امتداد نسبي شرقي ، کوه سليماني ،جم 
 کاشمر و برداسکن قرار گرفته که به سمت شرق ، تربت حيدريه -در جنوب آنها زمينهاي پست خواف 

در جنوب خراسان مورفولوژي تحت تاثير زمين شناسي تغيير نموده و . به کوير نمک ختم مي گردد 
هاري و کالغي ،  مينا آباد ، آهنگران ، کوه سياه ،شتران ،رشته کوههاي شرقي آن شامل کوه شاه نشين 

و کوه نيزار  کوه ديهوک ، کوه مرغوب ،  جنوبشرق و در غرب آن کوه ناي بند -با امتداد شمالغرب 
قرار دارند که به عنوان مرزهاي  جنوبغرب _شرق   جنوبي و شمال- با امتداد شماليطبس و کوه حلوان

اينچنين مورفولوژي گوياي تناوب ارتفاعات محل . طبيعي مابين کوير لوت و دشت کوير ايران ميباشند
ب و هوايي در آنها رود توليد آب و زمينهاي پست مصرف کننده آب هستند که به علت شرايط خاص آ

ي در مخروط افکنه هاي متصل به دائم به استثناي رودهاي شور وجود ندارند و ليکن آب زيرزمين
ال آب حصهستانها تشکيل شده است که بهره برداري از آنها توسط کاريز مناسبترين روش استکو
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 کشاورزي را نسبت به  پست قابلياينهزيرزميني با توجه به شرايط طبيعي و موقعيت و جايگاه زم
 .استوده نم معرفي در نظر ايرانيان ارتفاعات و نسبت به مخازن آب زيرزميني 

ميتوان به تمام ، که در باال توضيح داده شد با سهولت و بدون پيچيدگي  رامورفولوژي طبيعي خراسان
و ) ارتفاعات  ( اين گونه مورفولوژي که گوياي فاصله زياد محل توليد آب. نقاط ايران تعميم داد 

اي استحصال آب زير زميني دارد که با وسيله انتقال   ه نياز به سازه،زمينهاي پست قابل کشاورزي است
،بدون آب را به محلهاي مصرف با هيدروليک خاص ،بدور از تابش آفتاب ) ا کورهي گالري(آب طوالني 
 . برساند مذکور،يدروليکي مرزمرز آب شور و شيرين و عدم آشوب هبا در نظر گرفتن و صرف انرژی

 در راستاي ايجاد قنات در ايران مهيا بوده و ايرانيان با استفاده از آنها ،کليه فاکتورهاي طبيعي بنابراين 
در راستاي شناسايي .  سال پيش بوجود آورده اند ۶۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کاريز را در حدود ،خويش و انديشه 

 آبهاي ((.  ضروري است زيره آب زيرزميني ذکر مطلبدرک ايرانيان از موقعيت طبيعي و جايگا
نکته ذکر شده ) ۴۰۰کرجی ابوبکر()) در جويبارهائي چون رگ ميگذرند زيرزميني از زير کوهها 

هاي متخلخل و سازندهاي  اصل آب زيرزميني است که گوياي آشنائي ايرانيان با هيدروليک محيط
 . شده استسخت زمين شناسي است که منجر به ايجاد کاريز

کاريز يا قنات پس از ايجاد توسط ايرانيان به عنوان فن آبياري برگرفته از وضع و موقعيت طبيعي ايران 
موجب پيدايش مقررات و قوانين و سازمانهاي مربوط به توزيع آب در ايران , ومناسبات اجتماعي آنان 

ي و اجتماعي ايران دوام آورده و ليکن باستان شده است و از هنگام ايجاد تا کنون توام با تغييرات سياس
زوال قناتها در ايران سرعت و شدت گرفت که تا زمان ,  و حفاري چاههاي عميق ۱۳۰۴پس از سال 

 .ين اين نوشتار ادامه داردوتد
روشهاي  ) ۱۳۵۰کورس غالمرضا ( براساس اطالعات موجود از حمداهللا مستوفي قزويني و پطروشفسکي 

 .ران شامل موارد زير بوده استآبياري مصنوعي در اي
 آبياري دستي-۱
 آبياري توسط رودخانه ها و شق نهرها از آنها- ۲
 آبياري توسط کاريز يا قنات - ۳
 آبياري توسط چاه -۴
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يکجا نشيني ايرانيان و تشکيل اولين مجامع انساني در فالت ايران در , بنابراين با عنايت به موارد فوق 
 ايرانيان در زير اتاقکهايي که با شاخ ،براي مثال در سيلک کاشان. بوده است مجاور چشمه ها ي پر آب 

همچنين برخي از شهرهاي ) ۱۳۷۴فره وشي بهرام . ( و برگ درختان ساخته بودند زندگي مي کرده اند
حمداهللا , بزرگ ايران همانند اکباتان نيز بخشي از نيازهاي آبي خود را از چشمه ها تامين مي نموده اند

 چشمه کوهستاني ۱۶۰۰مستوفي در نزهت القلوب اظهار مي دارد که آب مورد نياز شهر همدان توسط 
زمين خشک با ((  چنين آمده است  د در ونديداد در باره کاريز به روايت او مست.تامين مي شده است

 . ))ساختن راه آبهاي زيرزميني سخت کاري است (( و )) کاريزهاي زير زمين آبياري مي شود 
  )۱۳۷۵مقدم محمدي ( 

وجود کاريز يا قنات در ايران براي اولين بار در اسناد مکتوب آشوريها بيان شده که در آن شاه آشوري 
در آن هنگام ) ۱۹۷۳گوبلو هانري ( . در آذربايجان ايران کاريز را مشاهده نموده است, سارگون دوم 
دها کاريزها در فالت ايران فراوان بوده اند و مورخ در دوره ما .ذربايجان ساکن بوده اندآاوراتورها در 

  )۱۳۷۳رجب نيا مسعود . ( ي بيوس فراواني آنها را گزارش کرده استليوناني پ
مابين کواکار پادشاه ماد و بخت النصر  در اثر رابطه خويشاوندي ،به هنگام پادشاهي ماد در غرب ايران 

مسلما حفر کاريز در ايران قبل از مادها . ليان انتقال يافته استپادشاه بابل  فن حفر کاريز از مادها به باب
در اين زمينه بايد گفت که کاريز در فالت ايران قبل از اوراتورها نيز وجود داشته . وجود داشته است

و شمال دهکده ي ميرزا ) چشمه شيخ (براي نمونه پيدايش کاريزهاي ميدان باستاني دالزيان . است
.  سال پيش مي رساند۴۰۰۰تاريخ پيدايش قنات در فالت ايران را حداقل به ،مناناحمدي در جنوب س

سمنان ،در دوره هخامنشيان توسعه شهرهاي بزرگ ايران از قبيل ري  ) ۱۳۶۵مهديار و کبيري (
منوط به استحصال آب زيرزميني و توسعه بهره برداري توسط  توس و ديگر شهر هاي بزرگ ،نيشابور ،

 .فر قناتهاي متعدد در سرزمينهاي تحت سلطه هخامنشيان گواه نظريه فوق مي باشدقنات بوده و ح
و . سيستم مديريت منابع آب ايران از هم پاشيد ،در دوره استيالي يونانيان بر ايران پس از هخامنشيان

 .در اين رهگذر قناتها آسيب بسيار ديدند
ته و ليکن به مناسبت از بين رفتن مدارک و اسناد قناتها در ايران وجود داش،در دوره پارتها يا اشکانيان
 ليکن . نحوه مديريت پارتيان بر قناتها وجود ندارداطالع زيادي از هيچگونه ،اشکانيان توسط ساسانيان 
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گوياي تخريب قناتها توسط پارتيان به واسطه حمله که  بيان داشته  داستانيگوبلو در کتاب خويش
 .سلوکيها بداخل ايران بوده است

نياز مبرم مردم شده و حفر  تاسيسات آبياري مصنوعي مورد ،علت خشکسالي به در زمان اشکانيان 
همچنين در همين زمان تجار با  ) ۱۳۴۹کشاورز کريم ( کاريز ها بيشتر شده است  شق نهرها و،چاهها 

معين محمد .( اند کاريزها را نيز احداث نموده ،سرمايه  خويش عالوه بر احداث کاروانسرا و آب انبار 
۱۳۴۶( 

 ايران به پيشرفتهاي مهمي نائل آمده و شهرهاي زيادي در ايران ايجاد و شهرهاي ،در عصر ساسانيان 
تر شده است که اين امر مستلزم تامين آب شهرها بوده که بويژه در داخل قديمي نيز آباد و پر جميعت 

در خوزستان آثار سازه ها و . کانپذير بوده استفالت ايران منحصرا از طريق آبهاي زيرزميني و کاريز ام
که گوياي توسعه بهره برداري از منابع آبهاي . مربوط به دوره ساساني موجود است ابنيه هاي آبي فراوان

همچنين در . سطحي مي باشند و به همين روال مي توان در مورد کاريزها در داخل فالت ايران نظر داد
 سيستمهاي آبياري ايران زماني به نام ديوان کاست فزود در مورد اداره سادوره ساساني و پيش از آن

وجود داشته است و آيين نامک کتاب قوانين و آيين نامه هاي ايران قبل از اسالم بوده که حاوي قوانين 
 )۱۳۵۰کورس غالمرضا( . آب نيز بوده است

ليکن به علت . العي داده نشده استاز وضيعت کاريز ها هيچگونه اط،در هنگام استيالي اعراب بر ايران
عدم آگاهي اعراب از سيستم حکومتي و سيستمهاي آبياري بايد رکود و رخوتي در اين سيستمها روي 

 .داده باشد
در دوره طاهريان در خراسان مشکالت مديريت سيستمهاي آبياري و کاريزها به قدري افزايش يافته که 

داهللا طاهر مراجعه و در اين زمينه عارض ميشوند و چون در يا پايتخت طاهريان به عبمردم نيشابور 
بنابراين کتب فقهي و احاديث در مورد مديريت منابع آب و بويژه کاريزها چيزي وجود نداشته است 

عبداهللا طاهر به روحانيون خراسان و ديگر بالد دستور تدوين کتابي در اين زمينه را مينمايد که آنها 
 )۱۹۷۳گوبلو هانري (  مينمايند که مرجع حقوقي در مورد قنات مي شود کتاب القاني را تاليف

در دوره سامانيان زراعت آبي خراسان به لطف شبکه گسترده کاريزها و مرکزيت اداره آنها باعث رشد و 
 )۱۳۷۷عفور اف باباجان . (شکوفائي کشاورزي شده است



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٩

 کتاب تدوين شده به دستور عبداهللا طاهر همچنين در دوره سامانيان مرجع حقوقي راجع به قنات همان
 )۱۳۷۷عفور اف باباجان . (مورد استفاده قرار مي گرفته است ودر نيشابور بوده است

در فاصله حکومت طاهريان تا حمله مغول در تمام نقاط ايران اقدامات عظيمي در زمينه آبياري صورت 
کشاورز کريم . ( حفاري آنها بوده استگرفته که از آن جمله احداث کاريز و پيشرفت فن و تکنيک 

۱۳۴۹( 
 رساله علمي ابوبکر محود ابن حسن ،راجع به کاريزها و آب زيرزميني ،از اين پس تا حمله مغول به ايران

سپس سفرنامه ناصر خسرو . آب زيرزميني و کاريز بحث نموده است زمينه آن درالکرجي است که در
ديگر رساله و منبع علمي .  شهر هاي مختلف ايران آمده استدر آن توصيف قناتهايقبادياني است که 

کتاب مفاتيح العلوم نوشته ابو عبداهللا محمد ابن يوسف کاتب خوارزمي است که به بحث و بررسي کاريز 
 .و مسائل آن پرداخته است

ر کنند در دوره مغول نظام آبياري ايران و کاريزها بشدت آسيب ديده و کشاورزان که بايد روي زمين کا
 .وجود نداشته و تعمير ونگهداري کاريزهاي آسيب ديده امکان پذير نبوده است

در دوره تيموريان ترميم و باز سازي تاسيسات آبياري تخريب شده دوره مغول و از جمله کاريزها انجام و 
 )۱۳۷۷ان غفور اف باباج. ( ري گرفته مي شداگاهي جهت ترميم کاريز ها و يا حفر آنها از دهقانان بيگ

افشاريان و زنديان به تناسب کاريزهاي جديد حفر و يا کاريزهاي قديمي و از کار ،در دوره صفويان 
 .افتاده مرمت و بهره برداري شده است

 تعمير و نگهداري کاريز در ايران ، سياحت نامه شاردن سياح فرانسوي گوياي حفاري ،در دوره صفويان 
 )۱۳۳۶عباسي محمد . ( ميباشد

و وضع قوانين دوره قاجاريان با انتخاب تهران به عنوان پايتخت و تبريز به عنوان شهر وليعهد نشين در 
 قناتها رواج بيشتري يافته و منابع تامين آب پايتخت و شهر وليعهد نشين ،در راستاي توسعه کشاورزي

ي بوده است  که در از دهات يا روستاهاي قصران خارج از نواحي شهر بزرگ ر  تهران يا پايتخت.شدند
زمان صفويان شاه طهماسب صفوي اولين گام را جهت شهر شدن روستاي تهران برداشت و بدستور او 

پس از آن آقا محمد خان قاجار تهران را به عنوان پايتخت خود . دور قريه تهران حصاري کشيده شد
ه گواهي تاريخ از قناتهاي شهر تهران و نواحي اطراف آن ب. برگزيد و شهر بتدريج رو به رشد گذاشت

 ميرزا حاجي . بيشمار و پر آب سيراب مي شده و اطراف شهر حالت بيشه و جنگل را داشته است
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آغاسي صدراعظم قاجارها به حفر قنات در سراسر کشور اهتمام ورزيده و آنرا حمايت و تشويق مي کرده 
کليه آنها از وجود قناتهاي " ده و تقريبادر دوره قاجاريه رفت و آمد اروپائيان به ايران بيشتر ش. است

الزم بتذکر است که قناتها قبل از حکومت قاجار در ايران وجود داشته اند . بيشمار در ايران ياد کرده اند
و ليکن گزارشي از افراد خارجي در مورد آنها مشاهده نشده است ولي در دوره قاجار به لحاظ رفتارهاي 

 آمد آنها به ايران بيشتر و به همين علت گزارشات بيشتري از قناتها سياسي جديد اروپاييان رفت و
( همچنين در دوره قاجاريه به علت گسترش نفوذ انگلستان بر سرزمينهاي شرق ايران . مشاهده مي شود

, و نفوذ روسيه بر سرزمينهاي شمالي و شمالشرقي ايران ) پاکستان وهندوستان , بلوچستان , افغانستان 
از تاتارها و اقوام بيابانگرد به ايران کمتر شده و شهرهاي ايران به تدريج توسعه يافته اند و در تاخت و ت

 . بيشتر شده اند،راستاي توسعه آنها قناتها به عنوان تامين کننده آب شهر ها 
ر  در ايران متزلزل نمود که تا حال حاض را چند رخداد مهم موقعيت و جايگاه قناتها،در حکومت پهلوي 

اولين رخداد مهم مدرن سازي کورکورانه و بدون مطالعه در راستاي واردات هر چه بيشتر . ادامه دارد
انقالب سفيد يا برچيده شدن ارباب رعيتي و به طبع آن ،دومين رخداد. مصنوعات خارجي بوده است

. ده است بو۱۳۰۴کوچک شدن زمينهاي زراعي و رها شدن قناتها و رشد حفر چاه هاي عميق از سال 
سومين رخداد رواج احداث سدهاي بزرگ و انتقال آب از حوضه هاي آبريز مجاور به ديگر مناطق بوده 

 .تغييرات بسيار ي در آبهاي زيرزميني و از جمله قناتها شده استاست که باعث 
 شدن روستاها بوده ئردر دوره حکومت پهلوي رشد جميعت و شهر نشيني به ضرر کوچک شدن و با

آمار تغييرات جميعت شهر تهران به عنوان پايتخت از دوره قاجاريه تا پهلوي و پس از آن گوياي . است
 .همين تغييرات در کل ايران مي باشد

 . نفر بوده است۱۶۰۰۰۰در اواخر حکومت ناصرالدين شاه قاجار جميعت تهران  -
 . نفر بالغ شده است۱۹۶۰۰۰خورشيدي جميعت تهران به ۱۳۰۲در سال  -
 . نفر گزارش شده است۳۰۰۰۰۰خورشيدي جميعت تهران حدود ۱۳۱۰در سال  -
 . استرسيده نفر ۵۴۰۰۰۰خورشيدي جميعت تهران به ۱۳۱۹در سال  -
 . نفر گزارش شده است۸۸۰۰۰۰خورشيدي جميعت تهران حدود ۱۳۲۵در سال  -
 . نفر جميعت بوده است۱۸۰۰۰۰۰ خورشيدي تهران داراي ۱۳۳۵در سال -
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 نفر و با شهر ري و شميران جميعت ۲۷۲۰۰۰۰تهران به خورشيدي جميعت ۱۳۴۵در سال  -
 . شده است۲۹۸۰۰۰۰حدود 

اين جميعت با . تن رسيده است۳۴۲۲۹۹۵۰۰خورشيدي جميعت تهران به ۱۳۵۳در سال  -
 . نفر ذکر شده است۳۷۹۱۷۱۴جميعت شهر ري و شميران حدود 

يون نفر بوده  ميل۱۳۵۹،۶و در سال ليون  يم ۴خورشيدي جميعت تهران حدود۱۳۵۷در سال  -
 .است

 ميليون برآورد شده ۱۲ تا ۱۰خورشيدي جميعت تهران و پيرامون آن حدود ۱۳۶۳در سال  -
 .است

 ميليون نفر اعالم شده ۱۲ تا ۱۰در سالهاي اخير جميعت تهران به صورت شناور و مابين  -
 .است

خورسندي (. رشد جميعت شهر تهران گوياي توسعه اين شهر و تجاوز به حريم قناتها بوده است
تجاوز . که اين موضوع در موردديگر شهرهاي بزرگ و کوچک ايران صادق مي باشد) ۱۳۸۲احمد

شهرها به حريم کمي و کيفي قناتها تزلزل مضاعف موقعيت و جايگاه قناتها را افزون بر رخدادهاي 
 .ذکر شده فوق را باعث شده است

 قناتها در تاريخهاي متفاوت مورد نياز مي بررسي ميزان و تعداد, در راستاي اثبات گفته هاي فوق 
 .باشد

 ميليارد ۲۰ رشته با ۴۰۰۰۰حدود  , ۱۳۴۵بر اساس اطالعات موجود ميزان و تعداد قناتها در سال 
 تعداد قناتها حدود ۱۳۳۸و در سال  ) ۱۹۷۳هانري گوبلو . ( متر مکعب آب گزارش شده است

  ميليارد متر مکعب درسال۶/۱۷آنها حدود  رشته دائر بوده و آبدهي ۲۲۰۰۰ رشته که ۳۰۰۰۰
 ۳۲۵۹۹ تعداد قناتهاي دائر -۱-۷و بر اساس جدول شماره  ) ۱۳۳۸فيلسوفي اسماعيل (. بوده است

 ساس تعداد اگرچه بر.  ميليارد مترمکعب در سال اعالم شده است۸/ ۲رشته و ميزان آبدهي آنها
آبدهي چاهها به وضوح کاهش تعداد قناتها و ليکن ميزان .آمار در دسترس ناهماهنگي دارد ،قناتها

 ميلياردمترمکعب آبدهي ۶/۱۷ و ۲۰اگر اعداد . ميزان آبدهي آنها را نسبت به زمان نشان ميدهد
 مقايسه نمائيم به ۱۳۸۰ ميليارد متر مکعب آبدهي سال ۸,۲ را با ۱۳۴۵ و ۱۳۳۸قناتها را در 
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ان آبدهي قنوات را در مي يابيم که  درصدي ميز۵۹کاهش ، سال۴۵وضوح در ظرف مدت حداقل 
 .اين کاهش در رابطه مستقيم با کاهش تعداد قناتها خواهد بود" مسلما

 
 در ديگر کشورها زيکار -۴-۱

 قسمت کره زمين  از ژاپن در شرقي ترين،قنات يا کاريز همانطور که در بخشهاي پيشين گفته شد
 که )۱-۱شکل شماره (وناگون پراکنش داردبويژه آمريکاي جنوبي در کشورهاي گتا قاره امريکا 

جهت اطالع خوانندگان عزيز . گوياي کارآئي بسيار باالي اين سازه آبي در مناطق مختلف مي باشد
به صورت خالصه کشورهاي داراي قنات را فهرست وار نام برده و مراجع اطالعات را نيز قيد مي 

 .نماييم 
لق کاريز يا قنات مطرح مي باشد بيشترين تعداد قنات در در قاره آسيا که کشور ايران به عنوان خا

کشورهاي آن وجود دارد که مهمترين علت آن تشابه آب و هوائي و کوشش ايرانيان در گسترش 
 .سازه آبي مذکور به ديگر نقاط به علل گوناگون بوده است

 کشورهاي قاره آسيا که داراي قنات مي باشند از شرق به غرب عبارتند از
پاپلي يزدي . ( ناراي ژاپن با بارندگي مناسب تعدادي قنات کوتاه وجود دارددر منطقه  : ژاپن -۱

  )۱۳۷۹محمد حسين و خانيکي الف مجيد 
 )۱۳۶۱سيد سجادي منصور . ( وجود قنات در کامبوج گزارش شده است: کامبوج  -۲
ه به آنها  واحه هامي و واحه تورفان چين قناتهايي وجود دارد ک،در ناحيه شن سي : چين  -۳

اطالق کاريز مبين انتقال فن آوري قنات از خراسان  )  ۱۹۷۳هانري گوبلو . ( کاريز مي گويند 
 .به نواحي ذکر شده چين دارد

 )۱۹۵۸کرسي ج ب . ( در کشور هندوستان وجود قنات گزارش شده است: هندوستان  -۴
ه نام آن در محل کاريز در اين ناحيه از پاکستان قناتهايي وجود دارد ک: بلوچستان پاکستان  -۵

  )۱۹۷۳هانري گوبلو . ( ميباشد
در افغانستان همانند ايران کاريز فراوان بوده و حفاران کاريز در افغانستان در : افغانستان  -۶

 .کشورهاي همسايه معروف مي باشند
 )۱۳۷۷غفور اف باباجان . ( در تاجيکستان قناتهاي متعددي وجود داشته و دارد: تاجيکستان  -۷
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در کشورهاي مزبور در نواحي که مشابه شرايط آب و هوايي : قرقيزستان و قزاقستان ،ستانازبک -۸
 . قنات وجود دارد و به نام کاريز خوانده مي شوند،ايران هستند 

در ترکمنستان و به ويژه سرزمينهاي متصل به رشته کوه هزار مسجد کاريزهاي : ترکمنستان  -۹
عکسهاي هوايي و عکسهاي ماهواره اي به وضوح اين موضوع را در . دمتعددي وجود دارن
 .ميتوان مشاهده کرد

در عمان به ويژه در مناطق تپه ماهوري و پست متصل به ارتفاعات قناتهاي متعددي : عمان  -۱۰
. وجود دارد که گاهي برخي از آنها منابع تامين آب انحصاري شهرها و روستاها مي باشند

  )۱۹۷۳هانري گوبلو . ( در عمان بنام فلج خوانده مي شودقنات 
. در نواحي مختلف يمن و از جمله در صنعا پايتخت آن قناتهاي پر آبي گزارش شده اند: يمن  -۱۱

 . اندنستهمنشا قناتهاي يمن را ساساني و هخامنشي و به طور کلي ايران دا
قطيف رياض و چند نقطه ديگر از عربستان وجود قناتها ،در مدينه مکه و طائف: عربستان  -۱۲

 .رش شده استگزا
 .در شيخ نشين ابوظبي و بحرين قناتهاي متعددي وجود دارد: امارات متحده عربي  -۱۳
دو ، سليمانيه و بغداد قناتهي متعددي وجود دارد که به جز ناحيه بغداد،در ناحيه اربيل : عراق  -۱۴

بسيار مشابه با وضيعت طبيعي  که ناحيه ديگر در غرب رشته کوههاي زاگرس قرار گرفته 
 . ايران مي باشندداخل

 حوران و ، پالمير ،دمشق ، منطقه ميان حمص و دمشق، حما ،حلب ،در ناحيه قلمون: سوريه  -۱۵
  )۱۹۷۳هانري گوبلو . ( قناتهاي متعددي وجود دارند، ارفه،کوههاي دروز 

هانري گوبلو . ( در چند نقطه ترکيه به ويژه در شرق آن چند قنات گزارش شده است: ترکيه  -۱۶
۱۹۷۳(  

در منطقه قفقاز به علت تشابه آب و : گرجستان و ارمنستان , شامل آذربايجان شوروي : قاز قف -۱۷
.  قناتها وجود داشته و از آنها استفاده مي شود،هوا و شرايط طبيعي و مجاورت با ايران 

همچنين کونين آکادميسين روس وجود قناتها را در حوضه رود کرا و ارس گزارش داده 
 )۱۹۵۹کونين (.است

 .وجود چند قنات در فلسطين محرز و ثابت شده است -۱۸
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در قاره اروپا به علت شرايط آب و هوايي متفاوت با ايران تعداد قناتها کمتر مي باشد و در 
 .کشورهاي مختلف آن وجود دارد

در جزيره قبرس در الرناکا و نيکوزيا قناتها وجود دارن و بخشي از تامين آب جزيره و : قبرس 
  )۱۹۷۳هانري گوبلو . ( ريق قناتها امکانپذير شده استساکنان از ط

در جزيره سيسيل در جنوب پالرمو در منطقه کونکا دور يک رشته قنات با ساختمان : سيسيل 
 )۱۹۵۹دزيوآ . ( خاص وجود دارد

در آلمان قناتهاي چندي وجود دارد که موسسئه تحقيقاتي زلب آنها را مطالعه کرده : آلمان 
 )۱۳۵۶غالمرضا کورس . ( است

در کشور چکسلواکي نيز وجود قنات توسط موسسئه مذکور گزارش شده است : چکسلواکي 
 )۱۳۵۶کورس غالمرضا .(

 )کيت تاد ديويد . ( در انگلستان وجود قنات گزارش شده است: انگلستان 
قنات وجود ناحيه کاديکس و کاتولوني اسپانيا تعداد زيادي , گوادالفا , در شهر مادريد : اسپانيا 

هانري گوبلو . ( داشته ودارد که در گذشته آب مورد نياز شهر از آنها تامين مي شده است
۱۹۷۳(  

 .در قاره آمريکا قناتهاي چندي در کشورهاي مختلف به شرح زير گزارش شده است
بهنيا عبدالکريم . ( در کاليفرنيا چند رشته قنات وجود دارد: کاليفرنيا , آمريکاي شمالي  -۱

۱۳۶۷( 
 )۱۳۶۷بهنيا عبدالکريم . ( در جزائر هاوائي قنات يافت شده است: جزائر هاوائي  -۲
. در منطقه کواهويال و هيدالگو کشور مکزيک قناتهاي متعددي مشاهده شده است: مکزيک  -۳

  )۱۹۷۳هانري گوبلو (
 چندين روستا در فواصل مختلف نسبت به يکديگر داراي قناتهاي, در صحراي آتاکاما : شيلي  -۴

  )۱۹۷۳هانري گوبلو . ( متعددي مي باشند
قناتها در کشورهاي , در قاره افريقا در نقاط مختلف آن بويژه قسمت شمالي تا صحراي بزرگ 

 .مختلف به شرح زير وجود دارد
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 واحه بحريه ،واحه فره فره ، واحه دخله، واحه سيوا ،در کشور مصر قنات در واحه خرگاه : مصر   -۱
  )۱۹۷۳هانري گوبلو . ( مشاهده شده استو شهر اسکندريه 

هانري . ( قناتهاي کشور ليبي در دو ناحيه متفاوت واحه ظله و فزان مشاهده شده است: ليبي  -۲
  )۱۹۷۳گوبلو 

 شبه ، کارتاژ،به قفسه  به ساق مابين ، شهرالجم ، ناحيه باد، دره قيس ،در کشور تونس : تونس   -۳
 . مناطقي هستند که در آنها قنات وجود داردجزيره تباگا و واحه گوئه تار

واحه وار گله و ، فالت تادومائيت، ايالت قسطنطين ،در کشور الجزاير مناطق تيمگاد :   الجزائر -۴
 .واحه آلگوله آ داراي قنات مي باشند

 ناحيه استات ناحيه تارودان و ناحيه ،قنات در پايتخت شهر مراکش ،در کشور مراکش :  مراکش -۵
 .لت مشاهده شده استفيالتا
 واحه ، گوزاره و تيدي کلت ،در زمينهاي پست توات ،در ناحيه صحراي افريقا:   ناحيه صحرا -۶

 .آدرار آهنت و هوگار قناتهاي چندي مشاهده شده است،فيگوئيک 
با عنايت به اطالعات شرح داده شده قنات در اکثر مناطق کره زمين در مناطق جغرافيايي طبيعي 

 با مشخصات هيدروژئولوژيکي خاص وجود دارد که نقطه اوج شکوفائي و تبلور قنات در ويژه
در اين نواحي قنات به عنوان سازه . ير لوت ايران مي باشدوکوهپايه هاي اطراف کوير مرکزي و ک

 کمتراز(ليکه ميزان بارندگي بسيار ناچيزدر حا،گشته آبي پايدار باعث  سرسبزي و آباداني زمين 
 .در آن وجود ندارد) به لحاظ کيفيت آب ( و هيچگونه آب جاري مناسب ) يلي متر در سال  م۱۰۰
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 ی و فن حفار)قنات(ساختمان کاريز: فصل دوم 
 فن ، انواع قنات با توجه به عوامل مختلف، هيدروليک قنات ،در اين فصل ساختمان قناتها در ايران

 و معايب قنات به عنوان يک سازه هيدروليکي مورد بحث و بررسي قرار  محاسن، آسيب پذيري ،حفاري
 .گرفته است

 
 و قسمتهاي مختلف آنزيکار ساختمان -۱-۲

ساختمان قنات در اصل شامل حفره افقي يا گالري و يا کوره است که توسط حفرات عمودي يا چاه يا 
هم ساختمان قنات محل ظاهر شدن آب ازديگر بخشهاي م. ميله چاه با سطح زمين ارتباط پيدا مي کند

 نشان -۲-۱جزئيات ساختمان قنات در شکل شماره . در سطح زمين مظهر يا آبنما يا اشکفت مي باشد
داده شده است که توصيف هر کدام از اجزاي ساختمان قنات با توجه به اصطالحات موجود مناطق 

 .مختلف به شرح زير مي باشد
مظهر يا . اهر شدن آب زيرزميني قنات در سطح زمين را مي گويند  محل ظ) :A( مظهر يا دهنه  

دهن شکفت و ريا،اشکفت و شکافته در اطراف مشهد , دهنه  داراي اسامي ديگري از قبيل آب نما 
 )۱۳۷۹آغاسی وصفی نژاد  (.دمفره در شاهرود  مي باشد

کوره کار .  مناسب مي باشدحفره افقي که شيب آن معين بوده و داراي قطري :  )B( کوره يا گالري 
انواع کوره که در . سو هم گفته مي شود, به کوره . جمع آوري و انتقال آب زيرزميني را انجام مي دهد

 .قناتهاي ايران وجود دارد به شرح زير مي باشد
 )دو کوره اي( کوره پاييني در قناتهاي دو طبقه : زير سو 
 .قنات حفر شده است) تره کار ( کوره پاييني که در قسمت تران : باال سو 
 .قنات حفر شده باشد) تره کار ( کوره بااليي که در قسمت تران : روسو و سرسو , باال سو 
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 )۱۳۸۴به نقل از خورسندی (زيکار قسمت های مختلف ساختمان  -۲-۱شکل شماره              
 

توسط . ه کوره قنات ختم مي شودحفره اي با شيب ماليم که از سطح زمين ب) : C( پاياب يابي آب 
پاياب قنات در روستاها يا " معموال. پاياب دسترسي مردم به آب قنات در محالت فراهم مي شده است

انواع پاياب شامل پاياب عمومي جهت . به پاياب پاکنه نيز گفته شده است. شهرها ايجاد مي شده است
پاياب . زل اشخاص ايجاد مي شده استدسترس عموم به آب قنات و پاياب خصوصي است که در من

پاياب قنات آرامگاه سعدي در شيراز در حال حاضر مکان . قنات در فصل گرما محل استراحت بوده است
 .توريستي مي باشد

 .گودالهاي کوچک که در کف کوره قنات جهت ترميم يا تغيير شيب به کار مي رود) : D( پسچال 
 .که قنات را ميگويند کوره يا گالريهاي مترو:پوکه قنات 
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پيشکار قنات را جهت  . امتداد کوره قنات را پس از مادر چاه در داخل آبخوان مي گويند) : E(پيشکار 
ديگر . اي متغير در ساختمان قنات مي باشد استحصال بيشتر آب زيرزميني حفر نموده و سازه

 .پي کني و پيشکن مي باشند،اصطالحات معادل پيشکار
زمينهاي  ،ره هاي فرعي که جهت شناسايي خصوصيات زمين شناسي و آب زيرزميني کو) : F( دستک 

 .اطراف کوره اصلي قنات حفر مي شوند
ميله قنات نقش تهويه و . حفره هاي عمودي که از سطح زمين تا کوره قنات حفر مي گردد) : G( ميله 

نات و نقش تهويه و سازه انتقال نخاله هاي حاصل از حفاري به سطح زمين را در هنگام حفاري ق
 .دسترسي را در هنگام بهره برداري قنات ايفا مي نمايد

حفره هاي کوچکي که در بدنه ميله ها با نظم هندسي خاصي جهت باال و پايين رفتن مقني ) : K(پارف 
 .نام ديگر آن پازينه است. ها از سطح زمين به ته چاه و دسترسي به کوره قنات مي باشد

 هر چه عمق ميله چاهها بيشتر باشد ،اصله مابين دو ميله چاه متوالي قنات را مي گويندف) : H(پشته 
اسامي ديگر . گاهي انباشته هاي خاکي سر ميله چاه راپشته مي گويند. ميزان پشته افزايش مي يابد

 .پشته در سبزوار سو و کارور مي باشد
اسامي . باع آب زيرزميني واقع شده استبخشهايي از ساختمان قنات که در زير سطح اش) : T( تران 

 آبگن و آبکير مي باشد هر چه قدر آبگير قنات بيشتر باشد ميزان آبدهي آن ، آبگون ، آبگان ،ديگر آن 
 . مي باشد آبکوره قنات در اين بخش سازه آبگيري و انتقال. بيشتر خواهد بود

کوره .  آب زيرزميني واقع شده اندبخشهايي از قنات که در باالي سطح آب ايستابي) : M( خشکان 
خشکون و خشکه کار ) اسفراين( اسامي ديگر آن خشکاب . قنات در اين بخش سازه انتقال آب مي باشد

 .ميباشد
 .نام ديگر آن آبخور مي باشد. اري مي شوديکه توسط آب استحصالي قنات  آب زمينهايي) : N( آبخواب 

عمق برخي ميله .  قنات که عميق ترين ميله چاهها مي باشدميله چاه انتهاي مسير) : GM( مادر چاه 
  )۱۳۶۸بهنيا عبدالکريم (.   متر گزارش شده است۴۰۰ا حدود چاهها در ايران ت

بخشي از مسير قنات به صورت کانال روباز مابين مظهر ومحل تقسيم آب به زمينهاي آبخور ) : P(هرنج 
 . هنج مي باشد هرنگ و هر،اسامي ديگر هرنج . قنات مي باشد



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

٣٠

 دو شاخ و ،سازه زورنا ،از ديگر سازه هاي قنات که مهم بوده و در قناتهاي شهر تهران نيز وجود داشته
زورنا در قنات مشابه سازه شيب شکن در کانالهاي سطحي بوده و در برخي از . شتر گلو را ميتوان نام برد

 درفصل سوم کتاب  ۲۳-۳شکل شماره .  آسيابها تعبيه شده بوده است،قناتها در محل سازه زورنا 
 .آسيابهاي مخروبه موجود در زورناي کوره قنات يوسف آباد را نشان مي دهد

 .دو شاخ سازه اتصال انشعاب کوره هاي قنات به يکديگر را مي گويند
شتر گلو سازه سيمفوني شکل در مسير قنات را به هنگام عبور از عرض رودخانه ها يا مسيلها را مي 

 .دگوين
سازه هاي هيدروليکي مهمي از قبيل شيب شکن و ،بايد توجه داشت که در ساختمان قنات يا کاريز

سيفون وجود داشته که بايد متخصصين هيدروليک کشور نسبت به آنها نظر خاصي داشته و خصوصيات 
 .بيشتر و بهتر توصيف نمايندفني آنها را 

 
   هيدروليک کاريز-۲ -۲

 به معني توصيف چگونگي جريان يافتن آب زيرزميني به سمت گالري قنات و  زهيدروليک قنات يا کاري
پنجم  راجع به هيدروليک قنات افراد مختلفي بويژه از کرجي در قرن. نحوه محاسبه آبدهي آن مي باشد

 .نظر کرده اند که خالصه اي از آن با توجه به منابع در دسترس ارائه مي شود هجري تا کنون اظهار
نوشته که با عنايت به   ) ۴۰۰کرجی ( قرن پنجم هجري کتابي در مورد آبهاي زيرزميني کرجي در

مطالب آن مي توان گفت که اين دانشمند فرزانه ايراني مباحث زير را از آب زيرزميني به وضوح آگاه 
 .بوده است

 محيط متخلخل پيوسته آب زيرزميني -۱
 شيب هيدروليکي -۲
 ي ثقل و از پتانسيل ارتفاعي زياد به کمترجريان آب زيرزميني تحت تاثير نيرو -۳
 محيط هوادار و محيط اشباع آب زيرزميني -۴
 ناهمگوني و عدم يکنواختي آبخوان آب زيرزميني به صورت افقي و عمودي -۵
 تاثير آبهاي سطحي بر آب زيرزميني -۶
 تاثير بارندگي بر آب زيرزميني -۷
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 تاثير عمومي ژئومورفولوژي و زمين شناسي بر آب زيرزميني -۸
تشخيص آب زيرزميني با توجه به نوع گياهان در سطح ( ئولوژي بر آب زيرزميني وژاثير آگرت -۹

 )زمين
 کيفيت آب زيرزميني و تاثير سازندهاي زمين شناسي بر آن-۱۰
 تصفيه آب -۱۱
 دانه بندي خاک در رابطه با آب زيرزميني -۱۲
 تاثير زلزله بر آب زيرزميني -۱۳
 صعود آب در لوله هاي موئينه -۱۴
  آرتزينخصوصيات آبهاي -۱۵
 )حريم منابع در آبهاي زيرزميني ( قنات و چشمه ،حريم چاه  -۱۶
 فن حفاري قنات -۱۷
 نقشه برداري -۱۸
 ماههاي خشک و تر سال -۱۹
 تعمير و نگهداري قنات و سازه هاي مربوط به آن -۲۰
  عنوان کار پيمانکاريهتحويل قنات ب -۲۱

 ميتوان مهارت وي را  به خوبي،با عنايت به مباحث ارائه شده کرجي در کتابش که در باال ذکر شده
 از اظهارات ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۲، ۴،۵، ۲،۳ ، ۱بندهاي . در هيدروليک آب زيرزميني مشاهده نمود

گوياي هيدروليک آب زيرزميني است که در قرن پنجم هجري توسط وي ارائه " کرجي مستقيما
 .شده است

و زهکشهاي سطحي هيدروليک قنات از ديدگاه منزوي منطبق بر هيدروليک زهکشهاي عمقي 
  )۱۳۷۷منزوي محمد تقي (. است

.  هيدروليک قنات بر مبناي لوله دارسي و در قطعات کوتاه از قنات صادق است،از نقطه نظر بهنيا 
 مانينگ و در نظر داشتن قنات به عنوان _ي زهمچنين بهنيا معتقد است با استفاده از فرمول ش

 )۱۳۶۷بهنيا عبدالکريم . ( محاسبه نمود مي توان ميزان آبدهي آنرا ،کانال روباز 
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ايمر بوده و توسط آن ه فورش_هيدروليک قنات از نقطه نظر باي بوردي بر مبناي فرضيات دوپوئي 
 .آبدهي قنات قابل محاسبه مي باشد

صرف نظر از موارد فوق بايد گفت هيدروليک قنات تابع رژيم هيدروليکي آب زير زميني است که 
 ،نسيل سطح آب زيرزميني تابع زمان نبوده و از مختصات مکاني سه گانه طولدر آن تغييرات پتا

اين نوع رژيم هيدروليکي را ماندگار ناميده اند که خصوصيات آن .  عرض و ارتفاع پيروي مي نمايد
بسيار مشابه خصوصيات جريان آب زيرزميني به صورت طبيعي مي باشدو آب زيرزميني در آن 

از ديگر خصوصيات هيدروليک قنات انطباق بيشتر . تغييرات مکاني ميدهدتحت تاثير نيروي ثقل 
 .است) دوپوئي فورشهايمر ( آن با فرضيات ارائه دهندگان فرمولهاي رژيم ماندگار در آب زيرزميني 

در نهايت با تجزيه و تحليل فرمول هيدروليکي مختلف در مورد قنات مي توان با احتياط فرمولهاي 
 . باي يوردي و دو فرمول زير را به کار برد، توسط بهنيا ارائه شده قنات

 R/  Q = L.Km ( H -h )                                                              آبخوان تحت فشار
 R/Q = LK ( H2 – h2)                                                                      آبخوان آزاد        

 .در فرمولهاي فوق اجزا به شرح زير مي باشند
Q = ميزان آبدهي قنات 
L  =طول قنات 
K=  نفوذ پذيري زمين اطراف قنات 
H = فاصله سطح ايستاتيک آب زيرزميني تا سنگ کف آبخوان 
h = فاصله سطح آب در کوره قنات تا سنگ کف آبخوان 

m = ضخامت اشباع آبخوان تحت فشار 
R = بين فاصله ماH و hدر قنات  

 زياد بوده و گراديان R دوگانه فوق در مواردي بيشتر است که ميزان صدق کار برد فرمول
 )۱۳۸۲خورسندي احمد . ( هيدروليک سطح آب زيرزميني از اطراف به سمت قنات اندک باشد
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  انواع کاريز-۳-۲
 ،طول ،ري و مکان احداث آنقنات يا کاريز سازه آبي ايرانيان است که بر حسب موقعيت قرار گي

 . وظايف و وضعيت بهر ه برداري فعلي مي توان آنرا تقسيم بندي نمود،ساختمان ،آبدهي
 ، با تدوين کتاب قنات فني براي دست يابي به آب ۱۹۷۳براساس اطالعات موجود گوبلو در سال 

 .دهدبه طور تلويحي و ضمني برخي قناتها را با خصوصيات و وظايف متمايز شرح مي 
نيز به طور ضمني و تلويحي  ) ۱۳۵۰کورس غالمرضا ( در کتاب آب و فن آبياري در ايران باستان 
 .قناتها با خصوصيات متفاوت ارائه شده است 

تقسيم بندي قناتها را نسبت به طول ) ۱۳۶۷کريم لبهنيا عبدا( در کتاب قنات سازي و قنات داري 
 قنات بر ،همچنين در کتاب قنوات استان خوزستان . تبدهي و عمق کوره قنات ارائه نموده اس،آ

در مقاله ارائه شده و ) ۱۳۷۰بهنيا عبدالکريم . ( اساس موقعيت آبگيري تقسيم بندي شده است
  )۱۳۷۹بهنيا عبدالکريم . ( قنات بر حسب کاربرد آن تقسيم بندي شده است،توسط بهنيا

ي سازه هيدروليکي تلفيقي از قنات و سد  نوع، سد زيرزميني، ميمه اصفهان _در کتاب وزوان 
 )۱۳۷۹   صفي نژاد جواد و دادرس بيژن . ( زيرزميني ارائه شده که در نوع خود بي نظيربوده  است

در اردستان ) دو طبقه (  نوعي قنات با کوره باال و پايين ،در مقاله ارائه شده توسط دکتر صفي نژاد 
 همچنين در مقاله ديگري قناتهاي کاشان به عنوان   )۱۳۷۹صفي نژاد جواد . ( معرفي شده است

 )۱۳۷۹صفي نژاد جواد . ( کويري و کوهستاني معرفي شده است
 توزيع آنها و آبدهي تقسيم بندي شده ، قنات برحسب طول ،در مقاله ارائه شده توسط دکتر غيور 

  )۱۳۷۹غيور حسنعلي . ( است
. وب خراسان به کوهستاني و دشت تقسيم شده استدر مقاله ارائه شده توسط يزداني قناتهاي جن

 )۱۳۷۹يزداني لطف اهللا (
 نياز به تقسيم بندي جامع تري از قنات  احساس مي شود که ،با عنايت به مطالب ارائه شده فوق 

 تقسيم بندي قنات انجام گرفته و اميد ،در اين کتاب با توجه به فاکتورهاي ذکر شده ابتداي بخش
 .ب نظران در غناي آن به عنوان تدوين دانش فني بومي و ايراني بکوشنداست که ساير صاح
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 آبدهی وعمق متوسطزان يمز در رابطه با طول ،ي انواع کار-۱-۳-۲
جهت نيل به تقسيم بندي قناتهاي ايران از . ابتدا قناتها برحسب طول تقسيم بندي مي شوند 

ايران مي باشد که دسترسي به آمارطول لحاظ طول نياز به دسته بندي آماري قناتهاي موجود 
 ليکن مي توان آمار برخي از قناتهاي مناطقي از خراسان وقناتهاي کل ايران به سادگي ميسر نبوده 

 به صورت  راو نواحي ديگر را باهم مقايسه و بر مبناي آنها تقسيم بندي طول قنات هاي ايران
 .ابتدايي انجام داد

 يزد بررسي و انواع و سمنان ، فارس ، خراسان ،تهران ،ي خوزستانري برخي از قناتهاامشخصات آم
 .قنات بر حسب طول به شرح زير پيشنهاد مي شود

 . متر طول داشته باشد۵۰۰۰قناتي که کمتر از : قنات با طول کوتاه  -۱
 . متر طول داشته باشد۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۱قناتي که ما بين :  قنات با طول متوسط - ۲
 .متر طول داشته باشد۱۰۰۰۰قناتي که بيشتر از :  زياد  قنات با طول- - ۳

 .انواع قنات برحسب ميزان آبدهي به شرح زير پيشنهاد مي شود
 . ليتر در ثانيه آبدهي دارد۲۵قناتي که کمتر از : قنات کم آب  -۱
 . ليتر در ثانيه آبدهي دارد۱۰۰ تا ۲۵قناتي که مابين  : قنات با آبدهي متوسط  -۲
 . داشته باشد ليتر در ثانيه آبدهي۱۰۰تي که بيش از قنا: قنات پر آب  -۳

 .انواع قنات برحسب عمق متوسط کوره آن به شرح زير پيشنهاد مي شود
 . متري از سطح زمين باشد۱۰عمق متوسط کوره آن تا : قنات کم عمق  -۱
 . متري از سطح زمين باشد ۲۰تا۱۰ مابينعمق متوسط کوره آن  :  متوسط عمقباقنات  -۲
 . متر از سطح زمين باشد۲۰  بيش ازعمق متوسط کوره آن :  زيادمق عباقنات  -۳
 
 در رابطه با ساختمان آنزيکار انواع -۲ -۳ -۲
ور قناتهايي است که در باال دست و يا پايين دست داراي کوره ظمن:  قناتهاي چند شاخه -۱

هدف استحصال اگر کوره ها در باالدست و نزديک به مادر چاه حفر شده باشد . متعددي مي باشند
 هدف انتقال آب به نقاط مختلف بيشتر آب زيرزميني و اگر در پايين دست چند شاخه شده باشد

 . مي باشدوتوزيع آب
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قنات . منظور قناتهايي است که در دوتراز مختلف داراي کوره مي باشند:   قناتهاي دو طبقه -۲
 .اردستان از اين نوع مي باشد

هايي هستند که دو کوره در يک تراز و مجاور هم در آنها ايجاد شده منظور قنات : قناتهاي دو قلو 
 .اين قناتها در راستاي انتقال آب زياد با ايمني باال ايجاد شده اند. است

 
  آندر رابطه با وظايفزيکار  انواع -۳ -۳ -۳

 .بر حسب وظايف انواع قنات به شرح زير پيشنهاد مي شود
 . استحصال آب زيرزميني در راستاي مصرف آب ايجاد شده انداين نوع قناتها جهت: تامين آب  - ۱
 جهت توزيع آب به نقاط مختلف ايجادبرخي از قناتها و يا قسمتي از کوره قناتها  :  توزيع آب-۲

 .شده اند
برخي از قناتها به عنوان زهکش زيرزميني ايجاد شده اند و نقش آنها پايين انداختن :  زهکش -۳

 . منطقه مي باشدسطح آب زيرزميني در
اين گونه قناتها در آبرفت رودخانه ها . برخي از قناتها نقش انتقال آب را ايفا مي نمايند:  انتقال – ۴

در زبان محلي به اين نوع . حفر شده و پس از طي مسافتي آبرا در تراز معين تخليه مي نمايند
 .ته مي گويندفقناتها س

 
 و وضيعت بهره برداريآن  منبع آب ،ن احداث در رابطه با مکازيکار انواع -۲ -۳ -۴

 . کوهپايه و دشت پيشنهاد مي شود، سه نوع کوهستاني ، برمبناي مکان احداث قنات
عمق مادر چاه کم ،در آبرفت رودخانه در کوهستان حفر شده داراي طول کم:  قنات کوهستاني  -۱

 .بااليي است" و آبدهي نسبتا
ا و آبرفتهاي پاي کوهها حفر مي گردد داراي عمق مادر چاه زياد در واريزه ه:  قنات کوهپايه -۲
 .اندکي مي باشد" طول کم و آبدهي نسبتا،
 عمق مادر چاه زياد و آبدهي ، داراي طول زياد ،در آبرفتهاي دشت حفر شده :   قنات دشت - ۳

 .متوسط تا زياد مي باشد
 .بر مبناي آبگيري قنات انواع زير پيشنهاد مي شود
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 .اين نوع قناتها از آب زيرزميني تغذيه مي شوند: نات با حوزه آبگيري آب زيرزميني  ق-۱
دخانه و يا به صورت زهکش از آب رو" قيمااين نوع قناتها يا مست:  قنات با آبگيري از رود خانه -۲

 .تغذيه مي شوند
 واقع در سطح زمين اين نوع قناتها از زهکش توده آب: تاالبها وه ها چ قنات با آبگيري از دريا-۳

 .تغذيه مي شوند
اين نوع قناتها در زير شهرها وجود داشته و در حال :  فاضالبها و قنات با آبگيري از پسابها - ۴

 .حاضر تبديل به مجراي عبور پسابها و فاضالبها شده اند
ع مختلف بر مبناي وضيعت فعلي بهره برداري  قناتهاي داير وبائر وجود دارند که در منابع و مراج

 تقسيم بندي ارائه شده در اين کتاب بر مبناي اشکال مختلف و . اين تقسيم بندي بکار مي رود
موجود قنات در ايران بوده و به صورت پيشنهادي است که انتظار مي رود در جهت کامل شدن آن 

 .ديگران نيز ارائه طريق نمايند
 
 فن حفاري کاريز و شرايط حفر -۴-۲

ايرانيان بايد حداقل ز بر اساس اطالعات موجود که در فصل اول ارائه شد  راجع به فن حفاري کاري
 سال قبل در دشتهاي مرکزي ايران زمين اين سازه هيدروليکي را به کار ۶۰۰۰-۴۰۰۰در حدود 

گرفته باشند و به ياري آن اجتماعات انساني را در قسمتهاي خشک و بسيار خشک ايران پديد 
 ، کاربرد روشهاي رياضي و هندسي ،ريز توام با محاسبات دقيق فن حفاري کا. آورده باشند

 .ي و مسايل پيچيده زمين شناسي بوده است مينشناسايي اختالف سطوح زمين و سطح آب زيرز
ولي متاسفانه مکتوبات چنداني از روش طراحي و حفاري کاريز تا زمان دانشمند قرن پنجم هجري 

يجاد کاريز در زمان حاضر نياز به آگاهي از دانشهاي زير ليکن جهت ا.  کرجي موجود نيست،ايران
 که مي توان نتيجه گرفت سازندگان کاريز در ابتدا به اين مسايل آشنايي داشته اند و ،مي باشد

دانش .  مغولها و تاتارها به ايران از بين رفته است،مکتوبات آنها با توجه به تاخت و تازهاي اعراب 
 .د کاريز به شرح زير مي باشندهاي مورد لزوم جهت ايجا

 دانش آب سطحي و آب زيرزميني -۱
 دانش توپو گرافي و ژئومورفولوژي -۲
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 دانش نقشه برداري -۳
 شناسي کواترنر و آشنائي با آبرفتها زمين شناسي و بويژه زميندانش  -۴
 دانش تلفيق آبهاي سطحي و زيرزميني -۵

ريز کتابي يا مکتوبي در دسترس همانطور که در باال گفته شد تا زمان کرجي در مورد حفاري کا
 پنهاني در سه فصل نبوده و در قرن پنجم هجري کرجي در کتاب خود تحت عنوان استخراج آبهاي

 . که به تناسب در مورد آنها توضيح داده می شودتوضيحاتي دارد
 
  شرايط حفر کاريز-۲ -۴ – ۱

نها به صورت خالصه و فهرست ر رابطه با دانشهاي مختلفي است که مهمترين آدشرايط حفر کاريز 
شرايط حفر کاريز در چند منبع ذکر شده که ،صرف نظر از موارد ذکر شده . وار در فوق ارائه شد

کرجي در چند فصل از کتاب خود شرايط . اصلي ترين و قديمي ترين آن کتاب کرجي مي باشد
 .حفر قنات را به شرح زير اعالم کرده است

کرجي در مورد شرايط حفر کاريز،وجود آب زيرزميني ر نظر اولين اظها: شرايط آب يابي  -۱
کرجي جهت آبيابي روش آزمايش تعيين رطوبت زمين، گمانه زني وتعيين . است

پيشنهاد مي  و خاک شناسي را آبدهي،مطالعه پوشش گياهي زمين ،مطالعه زمين شناسي
  )۴۰۰کرجي ابوبکر.( نمايد

 مورد کيفيت آب زيرزميني مي باشد که در دومين اظهار نظر کرجي در: شرط کيفيت آب  -۲
 .بو و طعم آب رهنمودهايي دارد،مورد رنگ

 قمری در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار توسط مستر ۱۲۶۰در رساله حفر قنوات که به سال 
م شده است ، حفر يران ، تنظيرزا آغاسی صدراعظم وقت ايسی و به درخواست حاج مليجان انگ

مک .(اروپا شرح داده شده استزمان درد آن ين آن با لوازم حفاری جدات ساختماييز وجزيکار
 )الدیي م۱۸۴۴ل جان  ين

شرايط حفر کاريز از کرجي اقتباس  و خالصه و ،در کتاب آب و فن آبياري در ايران باستان
 )۱۳۵۵کورس غالمرضا . ( شفافتر ارائه شده است
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ر کاريز را نوع منبع آب زيرزميني و  عوامل موثر در حف،در کتاب قنات سازي و قنات داري 
آب رودخانه ها ،روشهاي گوناگون آب يابي خالصه شده از گفتار کرجي و روشهاي نوين آب يابي 

بهنيا عبدالکريم . (  محلهاي مناسب جهت حفر کاريز مي داند، کيفيت آب ، مردابها يا برکه ها ،
۱۳۶۷( 

 ،اقليم ،ط طبيعي مناسب براي حفر کاريز شراي،در کتاب قنات  فني براي دست يابي به آب 
 )۱۹۷۳گوبلو هانري . (شرايط هيدروژئولوژيکي و توپو گرافي اعالم شده است

هاي بآشرايط الزم جهت احداث کاريز را وجود ) جلد اول ( در کتاب منابع و مسائل آب در ايران 
ن از مظهر قنات مي  شيب دار بودن زمين و قرار داشتن قسمت اشباع آبخوا،دائمي زيرزميني 

 )۱۳۶۸کردواني پرويز . (داند
در مقاله شگفتي هاي قنات به طور کامل مراحل احداث قنات را در پنج مرحله به شرح زير مي 

 )۱۳۷۹صفي نژاد جواد . ( داند
 در جستجوي محل گمانه و يافتن محل مورد نظر -۱
 حفر مادر چاه و چاههاي گمانه -۲
 تراز کشي مقدماتي -۳
 فر ميله ها و کوره قناتراستي ديدن و ح -۴
 پايان حفاري و جاري شدن آب در کوره -۵

 مرحله يک و تا اندازه اي مرحله دوم را ميتوان از شرايط حفر کاريز دانست
 يک فصل به مراحل حفر کاريز اختصاص يافته و شرايط آن شامل حفر ،در کتاب سد زيرزميني 

صفي نژاد جواد و دادرس بيژن . (  باشدگمانه پس از جستجوي زمين آبدار و تراز کشي اوليه مي
توپوگرافي مناسب , شرايط احداث کاريز از نقطه نظر مالکي وجود آبخوان آب زيرزميني ) ۱۳۷۹

 امکان تعيين مسير ،و برقراري رابطه مناسب مابين شيب زمين و شيب سطح آب زيرزميني 
 )۱۳۸۲ مالکي احمد. ( استاعالم شده ,  برآورد آبدهي و اقتصادي بودن حفر کاريز ،کاريز 
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  طراحي کاريز -۲ -۴ -۲
 مسير گالري يا ، تعداد ميله چاهها ، در نظر داشتن طول کوره يا گالري ،منظور از طراحي کاريز 

 .کوره و تعيين محل مظهر يا دانه کاريز مي باشد
تراز , شناسايي کرجي طراحي کاريز را توام با عمليات حفاري آن دانسته و شامل حفر گمانه هاي 

   )۴۰۰کرجي ابوالحسن . ( کشي و سپس نقب زني يا حفاري کوره را توصيه مي نمايد
 تعيين شيب ، پس از حفر گمانه ها و تعيين آبدهي ،در کتاب آب و فن آبياري ايران باستان 

کورس غالمرضا . ( زمين و تعيين محل ميله ها تا محل مظهر را جزء طراحي کاريز دانسته است
۱۳۵۴( 

زيرزميني   پس از حفر گمانه و اطمينان از وجود آب، آب  بهدر کتاب قنات فني براي دست يابي
گوبلو . (را شامل عمليات تراز آبکشي تا محل مظهر قنات مي داندو آبدهي مناسب طراحي کاريز 

 )۱۹۷۳هانري 
 تراز ،ان از آبدهي  اطمين، طراحي کاريز را شامل گمانه زني ،در کتاب قنات سازي و قنات داري 

بهنيا عبدالکريم .(تعيين مظهر کاريز و مسير کوره آن مي داند، تعيين محل ميله ها ،کشي 
۱۳۶۷( 

 طراحي کاريز شامل تراز کشي است که پس از آن ، پس از حفر گمانه ،در کتاب سد زيرزميني 
 )۱۳۷۹ادرس بيژن  دوصفي نژاد جواد . ( امکان پذير مي گرددطول کوره و تعيين مظهر کاريز 

ت  محاسبات هيدروليکي جه،تراز کشي ،مالکي طراحي کاريز را شامل مطالعات زمين شناسي
 تعيين ،محاسبه نوسانات آبدهي ، تعيين ابعاد کوره کاريز تعيين آبدهي کاريز و تعيين شيب،

وره  ميله ها و ک، محاسبات سازه اي ساختمان قنات جهت طراحي مظهر يا دهانه ،حريم قنات 
مالکي . (  طراحي شتر گلو و در نهايت برآورد اقتصادي مي داند،طراحي زورنا يا شيب شکن 

 )احمد 
درزمينه طراحي کاريز به عنوان يک به طوريکه از سطوح توصيف شده فوق استنباط مي گردد 

 . حوضه فعاليت زيادي وجود دارد،سازه آبي ايراني تحقيقات کامل نبوده و دراين زمينه
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  حفاري کاريز -۲ -۴ -۴
 حفاري کاريز آغاز و تا جاري شدن آب از مظهر قنات ادامه ،پس از طراحي و يا به هنگام طراحي

 شروع حفاري را از مظهر يا دهانه و تعيين موقعيت گمانه ها و ميله ،کرجي در کتاب خود . مي يابد
ف گمانه مبناي تشخيص ها را نيز نسبت به آن دانسته و سطح برخورد به آب زيرزميني را در ک

وي همچنين جهت حفظ راستاي کوره در موقع . محيط تران و خشکان کاريز قرار داده است
 )۴۰۰کرجي ا بوبکر . ( حفاري توصيه هايي نموده است

در راستاي کوره احتمالي آغاز و از مظهر حفاري کاريز،در کتاب آب و فن آبياري در ايران باستان 
 )۱۳۵۴کورس غالمرضا . ( کوره را حفر تا به ميله چاهها  برسندمظهر از دو ميله چاه حفر و سپس 

صفي ( . نحوه حفر کوره و ميله چاه ها از مظهر توضيح داده شده است ،در کتاب سد زيرزميني 
 )۱۳۷۹نژاد جواد و دادرس بيژن

صيف نموده  حفر ميله ها و کوره کاريز را به صورت همزمان تو،در کتاب قنات سازي و قنات دار ي 
بهنيا .( صحيح کوره در زيرزمين روش کرجي را توضيح داده است داست و درمورد تعيين امتدا

 )۱۳۶۷عبدالکريم 
 آغاز حفاري کاريز را از مظهر و به سمت ميله مادر چاه ،در کتاب قنات فني براي دستيابي به آب

 )۱۹۷۳نري گوبلو ها. (دانسته و حفر کوره را در مسير انتخابي شرح داده است
به سمت مادر چاه شرح  روش حفاري کاريز را از مظهر،اد دشهانه پيدايش قنات در حوزه سدر اف

 از مظهر يا دهانه کاريز ،به طور کلي پس از طراحي کاريز) ۱۳۷۹سليمي مويد سليم ( داده است
گوناگون شروع و پس از رسيدن به اولين ميله چاه تعيين امتداد مسير کوره به روشها و وسائل 

انجام و تا رسيدن به تمامي ميله هاي طراحي شده و مادر چاه ادامه مي يابد و پس از مادر چاه 
   )۱-۲شکل شماره . ( پيشکار کاريز جهت افزايش آبدهي حفاري و توسعه مي يابد

در حال حاضر روش فوق جهت حفاري کاريز با وسايل امروزي انجام مي گيرد که اساس و پايه آن 
اينجانب در بازديد صحرايي منطقه حلوان طبس کاريز هاي قديمي با . روش قديمي مي باشدهمان 

 غربي و کاريز جديداالحداث توسط جهاد سازندگي را در مسير کال يا رودخانه _امتداد شرقي 
ليکن نوع ابزارها ي بکار رفته و سر دهانه ميله ،خشک مشاهده نمودم که روش حفاري يکسان
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 در ميله چاههاي قديمي سر دهانه باز و در نی ويابزارهای حفاری ماش.گر متفاوت بودچاهها با يکدي
 .ميله چاههاي کاريز جديد سر دهانه دريچه دار و بسته بود

  آسيب پذيري کاريز -۵-۲
 به عنوا ن منبع تامين آب در ايران و بخشهاي وسيعي از آن به شکلهاي آسيب پذيري کاريز

ت حاکم بودن سيستم اقتصاد کشاورزي در کليه کتابهاي تاريخ از کاريز و متفاوتي بوده  و به عل
با مطالعه و بررسي موقعيت کاريز ها در ايران ميتوان . آسيب پذيري آن مطالبي بيان شده است

نقطه عطف تاريخي براي آسيب پذيري کاريز در نظر گرفت که ماقبل آن اشکال متفاوت آسيب 
 تفاوت آشکاري را نشان مي دهد و بررسي آمار منابع آب زيرزميني و پذيري با بعد از تاريخ فوق

طرحهاي اجرائي استحصال آب اعم از آب سطحي و زيرزميني نيز موءيد نقطه عطف تاريخي ذکر 
 عوامل آسيب رسان به کاريز ها ۱۳۰۴تا قبل از .  مي باشد۱۳۰۴تاريخ فوق سال . شده ميباشد
 جريان ، نشست زمين زمين لغزش،( سطوح شيبدار  مين روی حرکات ز، وقوع سيالب ،خشکسالي 

 ی اجتماعي در سطح ايران و محل و آشوبهاي سياسي، رسوبگذاري،عدم اليروبي )  خزش خاکوگل 
احداث سدها بدون ، به بعد حفر چاههاي عميق بي رويه۱۳۰۴ است و از تاريخ  بودهو وقوع زلزله

 توسعه شهرها و تغيير بينش نسبت به ،آب زيرزميني  افت مداوم سطح ،درنظر گيري پايين دست 
 .آسيب هاي وارده به آن مي باشندازکاريز

 
  عوامل آسيبب رسان به کاريز-۲ -۵ -۱

پوشش دادن ، عدم اليروبي کوره و مظهر کاريز،عوامل آسيبب رسان به کاريز از ديدگاه کرجي 
 ، عدم بازرسي ميله چاهها و کوره ،د آب از ورودهانه  ميله چاهها بويژه در زمستان جهت جلوگيري 

 )۴۰۰کرجي ابوبکر. ( ريزش ديواره ميله چاهها و کوره و سيل ميباشد
 حفر ، مدرنيزه شدن تجهيزات کشور در زمينه آب ،در کتاب قنات فني براي دست يابي به آب

رساني شهري و  احداث سد را عامل بائر شدن قناتها مي داند ولي بيشتر در مورد آب،چاههاي عميق 
 )۱۹۷۳گوبلو هانري . (کاريز بحث شده است آسيب زوال 

 عوامل آسيبب رسان به کاريز شامل حفر ،در مقاله بررسي علل تحليل قنوات دشت استان يزد 
افت ، رواج کشتهاي پر مصرف ، عدم پاسخگويي آب کاريز به نياز ها ،چاههاي عميق و نيمه عميق 
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 ، هزينه گزاف اليروبي و حفر پيشکار جديد ،اري و اليروبي کاريز  عدم نگهد،سطح آب زيرزميني 
کاهش رونق ، تجاوز به حريم کاريز ،رسوبگذاري، ريزش طبيعي بخشي از کوره و ميله ها،سيل

 قانون توزيع عادالنه آب در راستاي حفر ، گرايش به تکنولوژي جديد و حفر چاه عميق ،کشاورزي 
 ، کاهش تدريجي نيروي فني متخصص کاريز ،از چاه عميق يتي  تسهيالت فني و حما،چاه عميق

 پيامد هاي ، وجود حقابه بران زياد درکاريز ، تعدد مالکان کاريز ،ضعف مديريت و نگهداري کاريز
 از هم گسيختگي نظام سنتي مديريت کاريز و عدم استطاعت مالي کشاورزان براي ،وقف در کاريز

 ).۱۳۷۹سمار يزدي علي اصغر و هاديان محمد رضا  ( .اليروبي و مرمت کاريز مي باشد
 عدم استفاده از آبهاي کاريز در زمينهاي ، يا انهدام قنات حفظدر مقاله شرايط هيدروژئولوژيکي 

.( اطراف آن و نامناسب شدن کيفيت آب کاريز به علل گوناگون را عوامل آسيب رسان مي داند
 )۱۳۷۹سي عزت اهللا يرئ

کاهش آب ، زلزله، عوامل آسيب رسان به کاريز را خشکسالي ،ائل آب در ايران در کتاب منابع ومس
نفوذ ريشه ، ريزش کوره و ميله ها ، سيل ، برخورد کاريز به اليه هاي غير قابل نفوذ ،مخزن کاريز

 حفر ،هاي روان ماسه  هجوم ،ت کردن زمين س نش،افتادن حيوان در ميله چاهها ،گياهان در کاريز
 از بين ، عبور دادن آب از روي پشته کاريز ،عدم رعايت حريم کاريز ،يق و نيمه عميق چاههاي عم

، ناشي احداث جاده روي پشته کاريز ، آبياري بي دقت،بردن حريم کاريز و کشاورزي بر روي آن 
 پس و پاک نکردن هرنج ، هجوم دشمنان و تخريب کاريز ها ،اليروبي نکردن کاريز , بودن مقني،

 )۱۳۶۸کردواني پرويز . (  اصالحات ارضي و تغيير نظام مالکيت مي داند،در کاريز زدن آب 
و مقاله قنات ساختمان آن و آسيب ) مطالعه موردي قنات هاي يزد(  آسيب پذيري،در مقاله قنات 

افزايش ( عوامل آسيب به کاريز را عوامل ساختماني ) مطالعه موردي قنوات شهر تهران( پذيري 
تغييرات کمي و کيفي آب زير ) دو   طول ناحيه خشکان و کاهش آبدهي بر اثر آن،طول هرنج 
 زمين ،نشست زمين ،  زلزله،سيل ، حوادث و مشکالت طبيعي شامل خشکسالي ،زميني کاريز

  )۱۳۸۴ و ۱۳۸۳خورسندي احمد . ( لغزش و ريزش سنگ و توسعه شهرها مي داند
. اه محققين و صاحب نظران مختلفي در باال ارائه شدعوامل آسيب رسان به کاريز متعددند و ديدگ

 . دو دسته اصلي زير تقسيم مي گرددهدر اين کتاب عوامل فوق ب
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  طبيعيل عوام-۲ -۵ -۲ -۱
شايد بتوان از " عوامي طبيعي آسيب رسان بر حسب شرايط طبيعي موجود بوده و منحصرا

بر اساس نقطه نظرات ارائه . ام نمودروشهاي تکنيکي جهت تخفيف يا حفاظت از آسيب کاريز اقد
 .شده در فوق  آسيب هاي طبيعي مهم کاريز هاي ايران به شرح زير ميباشند

براي . ل آسيب پذير مي باشند کاريز در اثر وقوع سي،در مناطق مختلف ايران : وقوع سيل  -۱
تلف  در صد کاريز ها در اثر جاري شدن سيل به ميزان مخ۵۰در استان يزد بيش از مثال 

  )۱۳۸۴ و ۱۳۸۳خورسندي احمد . ( دچار آسيب شده اند
وقوع خشکسالي عامل طبيعي آسيب رسان به کاريز ها مي باشد که در  : وقوع خشکسالي  -۲

 منابع آبي ديگر منجمله آبهاي سطحي کاهش يافته و به طبع آن فشار افزايش ،اثر وقوع آن 
در .  رهگذر به کاريز ها آسيب مي رسدبهره برداري به آب زيرزميني منتقل مي شودو ازاين

براي مثال در . خشکسالي هاي متوالي امکان کم آبي و يا خشک شدن کاريز وجود دارد
 در صد ۱۵ درصد از کاريز ها دچار کاهش آبدهي در خشکسالي و ۸۵کاريز هاي استان يزد 

  )۱۳۸۴ و ۱۳۸۳خورسندي احمد  ( .در سال دوم خشکسالي دچار کاهش آبدهي شده اند
بر .  کاريز ها آسيب مي بينند،در اثر وقوع زلزله و جنبش زمين : زلزله و حرکات زمين  -۳

و ديگر منابع مشخصات آسيب پذيري کاريز )بربريان  ،  ملويلامبرسيز،(تحقيقات  اساس 
 .  ارائه شده است۱-۲ در جدول شماره  در اثر وقوع زمين لرزههاي ايران

زمين روی سطوح شيبدار نيز باعث آسيب رساني به کاريزها مي به هنگام وقوع زلزله  حرکات 
 .شوند

حرکات زمين روي سطوح شيبدار شامل لغزش ، ريزش، : حرکات زمين روي سطوح شيبدار  -۴
. نيز از عوامل آسيب رسان به کاريزها ميباشند ) خاک وسنگ ( خزش ، مواد زمين 

 را مي توان در اين گروه از عوامل همچنين نشست زمين ، ريزش ديواره چاهها و کوره قنات
 .طبيعي آسيب رسان کاريز جاي داد
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  عوامل مصنوعي-۲ -۵ -۲ -۲
عوامل مصنوعي آسيب رسان به کاريز توسط انسان ايجاد شده و رفع آن نيز به همت انسان 

عوامل مصنوعي آسيب رسان در قسمتهاي قبلي اين بخش از نقطه نظر .  بستگي دارد
 .لف ارائه شده و جمع بندي آن به قرار زير مي باشدديدگاههاي مخت

 
عدم نگهداري و اليروبي کاريز باعث بائر شدن تدريجي : عدم نگهداري و اليروبي کاريز  -۱

عدم نگهداري و اليروبي کاريز به جهت ضعف مديريت . کاريزها و تغيير کاربري آنها شده است
 .شکار و عوامل متعدد ديگر مي باشددر نگهداري کاريز، هزينه گزاف اليروبي و حفر پي

 .رسوبگذاري در کوره و چشمه هاي کاريز باعث کاهش ميزان آبدهي آن مي شود: رسوبگذاري  -۲
حفر چاههاي عميق و نيمه عميق بدون مطالعات دقيق : حفر چاههاي عميق و نيمه عميق -۳

 باعثنظر نداشتن رژيم هيدروليکي کاريز و چاه در نهايت هيدروژئولوژي و در 
بايد در نظر داشت که . افت مداوم سطح آب زيرزميني و خشک شدن تدريجي کاريز ها شده است

کوره کاريز موازي با سطح آب زيرزميني و ميله چاه عميق و نيمه عميق به صورت عمود بر سطح 
آب زيرزميني قرار دارندو حفر پيشکار جهت افزايش آبدهي کاريز در رديف تونل و ليکن کف 

 چاه در رديف حفر چاه قرار داردو مقايسه اين دو باهم سختي حفر پيشکار را نشان شکستي
 .ميدهد

راحت طلب مي باشد بنابراين گرايش عمومي به سمت   حال  هربا در نظر داشتن اينکه انسان به
بنابراين مي توان گفت مهمترين عامل مصنوعي آسيب رسان به کاريز ، رواج . چاه خواهد داشت

 آنهم بدون مطالعات دقيق ۱۳۰۴ههاي عميق و نيمه عميق با ماشينهاي حفاري از سال حفر چا
در ابتداي حفر چاههاي ماشينی تعداد قناتهاي دائر و بائر ايران بر حسب . هيدروژئولوژي مي باشد
 .   ميليارد متر مکعب ذکر شده است۱۸ رشته و آبدهي آنها حدود ۳۵۰۰۰آمارهاي گوناگون حدود 

 رشته و ميزان آبدهي آنها ۳۰۰۰ قناتهاي داير حدود ۱۳۷۵که در سال ) ۱۳۶۷بدالکريم بهنياع(
 )۱۳۸۰خورسندي احمد . (  ميليارد متر مکعب ذکر شده است۵/۹

 مقايسه ارقام فوق به وضوح تاثير حفر بدون مطالعه چاههاي عميق و نيمه عميق را بر ماندگاري
 .کاريز ها نشان ميدهد
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  ۱۳۸۲تا۲۶۵سيب های وارده به کاريزهای ايران در اثر زلزله از سال  آ-۲-۱جدول شماره 
سال وقوع زلزلـه     رديف

 ميالدی
ــه   ــوع زلزل ــال وق س
 خورشيدی

 آسيب وارده به قنوات     مکان وقوع زلزله

١- 

٢- 

٣- 

٤- 

٥- 

٦- 

٧- 

٨- 

٩- 

١٠- 

١١- 

١٢- 

١٣- 

١٤- 

١٥- 

 

١٦- 

١٧- 

٨٥٦ 

١٧٨٠ 

١٨٥٣ 

١٨٩٣ 

١٨٩٥ 

١٩٢٣ 

١٩٢٥ 

١٩٢٩ 

١٩٣٠ 

١٩٤٧ 

١٩٤٨ 

١٩٦٨ 

١٩٦٨ 

١٩٧٢ 

١٩٧٨ 

 

١٩٧٩ 

٢٠٠٤ 

٢٦٥ 

١١٨٩ 

١٢٦٣ 

١٢٧٢ 

١٢٧٤ 

١٣٠٢ 

١٣٠٨ 

١٣٠٩ 

١٣١٢ 

١٣٢٦ 

١٣٢٧ 

١٣٤٧ 

١٣٤٧ 

١٣٥١ 

١٣٥٧ 

 

١٣٥٨ 

١٣٨٢ 

 سمنان

 تبريز

 شيراز

 قوچان

 قوچان

 الله زار

 هزار مسجد

 مبارک آباد

 شمال بهاباد

 دوست آباد

 گوگ

 دشت بياض

 فردوس

 کازرون_ قير 

 طبس

 

 افخو کريزان

 بم

 خشک شدن برخی قنوات

 خشک شدن برخی قنوات

 ريزش وتخريب قنوات

 ريزش سقف قنوات

 ريزش سقف قنوات

 ريزش سقف قنوات

 ريزش سقف قنوات

 ريزش سقف قنوات

 وقوع گسيختگی زمين در امتداد قنوات

 ريزش سقف و خشک شدن قنوات

 خشک شدن برخی قنوات

 ريزش سقف برخی از قنوات

 نواتريزش سقف برخی از ق

 ريزش سقف قنوات و خشک شدن برخی

 رشته قنات ،خشک شدن برخی و ٣٠تخريب 

 کاهش آبدهی قنوات

 ريزش سقف برخی از قنوات

رشته قنات ريزش سقف وتخريب گالری ٥٠

 .داشته اند
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 درصد ۵۰ رشته کاهش و ميزان آبدهي آنها حدود ۵۰۰۰ سال، ۷۰تعداد کاريز ها در فاصله حدود 

 .کاهش داشته است
 بنابراين به وضوح کاهش سرسام آور آبدهي کاريز ها را به علت افت آب زيرزميني در اثر حفر بي 

 .رويه چاههاي عميق و نيمه عميق مي توان درک نمود
 ،عدم پاسخگويي ميزان آب کاريز ها به نيازها : عدم پاسخگويي ميزان آب کاريز ها به نيازها  -۳

و ليکن هيچگونه تحقيق مدوني در اين   شده استيکي از عوامل مصنوعي آسيب رسان ذکر
 تا کنون از جمله احداث ۱۳۰۴زمينه انجام نگرفته است که آيا اقدامات تکنيکي ما از سال 

چه ميزان بر زمينهاي "  اوال در زمينه استحصال آبسدها و حفر چاههاي عميق و نيمه عميق
 .هاي ايران وارد نموده استچه ميزان آسيب بر آبخوان"زير کشت افزوده است و ثانيا

رواج کشت هاي پر مصرف يکي از عوامل آسيب رسان به کاريز ها : هاي پر مصرف  رواج کشت -۴
 .عنوان شده است

تجاوز به حريم کاريز و کشاورزي در آن از عوامل : تجاوز به حريم کاريز و کشاورزي در آن  -۵
حوضه عمل اين .  مي باشدآسيب رسان مصنوعي است که با آموزش به کشاورزان قابل رفع

 .آسيب مصنوعي تا کنون تحقيق نشده است
کاهش رونق کشاورزي در رابطه با ديدگاه دولتمردان و سياستمداران : کاهش رونق کشاورزي  -۶

و اوضاع اقتصادي در حوزه کشاورزي مي باشد و تاثير آن بر بائر شدن کاريز ها به جزء در 
 ۱۳۰۴ مغولها و تاتارها به ايران تا سال ،نگر اعراب مواقع آشوبهاي اجتماعي و حمالت ويرا

 به بعد تغيير ديدگاه دولتمردان نسبت به کشاورزي ۱۳۰۴از سال . ناچيز بوده است" تقريبا
 ،توام با اين تغيير ديدگاه  .بسيار مهم و تاثيرات منفي زيادي نسبت به کاريز ها داشته است

مهمترين عامل مصنوعي در راستاي بائر شدن گرايش به تکنولوژي جديد و حفر چاه عميق 
 .کاريز ها بوده و مي باشد

تسهيالت فني و حمايتي از چاه عميق رشد بيشتر و : تسهيالت فني و حمايتي از چاه عميق  -۷
 که دسترسي به ،سرسام آوري داشته و بالطبع طالبان آب زيرزميني به جهتي مايل شده اند
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اين امر باعث کنار گذاري کاريزها و . ن پذير نموده استتسهيالت را با سهولت  بيشتري امکا
 .روي آوردن به چاهها بدون برنامه ريزي و بدون حضور کارشناسان شده است

تا .تعداد مالکان کاريز يکي از عوامل مهم آسيب رسان مصنوعي مي باشد: تعداد مالکان کاريز  -۸
ز نيز بوده و تعمير و نگهداري آن به مالک کاري، مالک اراضي ،قبل از اصالحات ارضي در ايران 

مالک اين مهم را به نحو احسن انجام داده و کاريز را دائر مي داشته . عهده وي بوده است
 بحث قيموميت کاريز مصادف با رواج از اصالحات ارضي و خرد شدن اراضي،پس . است

رزان و با عنايت به حس خرده مالکي در کشاو. چاههاي عميق و نيمه عميق شده است
مديريت خصوصي هر چاه عميق توسط صاحب آن و مشکالت مديريت کاريز با توجه به تعدد 

رها شده اند تا آنهامالکان و يا بدون صاحب ماندن کاريز  به زيان کاريز تمام شده و برخي از 
اعي افزون بر اين وجود حقابه بران زياد کاريز و مشکالت اجتم. عوامل بعدي آنها را بائر نمايند 

آن در روستاهاي ايران و جانشين شدن آب لوله کشي در شهرها جهت حقابه بران کاريز ها و 
 . نيز به بائر شدن کاريز ها در روستاها و شهر ها کمک نموده است،عدم نياز به آب کاريز 

در اين مبحث بايد از هم گسيختگي نظام سنتي مديريت کاريز را با توجه به عوامل ذکر شده فوق 
الم داشت که بر اثر آن تعمير و مرمت کاريز در دوره بهره برداري انجام نگرفته و يا انديشه حفر اع

 .کاريز جديد شکل نگرفته است
يکي از مهمترين تغيير اجتماعي ايران : اصالحات ارضي و تغيير نظام مالکيت اراضي کشاورزي  -۹

 کشاورزي است که تا زمان  اصالحات ارضي و تغيير نظام مالکيت اراضي،در سالهاي جديد 
بحث واگذاري شبکه هاي آبرساني به کشاورزان ،تدوين اين کتاب بحث يکپارچه سازي اراضي

مشکالت متعدد اين تغيير . و مسائل جنبي آنرا تحت تاثير قرار داده و بي ثمر بوده است
يج به پس از اجراي آن و به تدر اجتماعي با وجود خوشحالي و شادي بي مفهوم روستاييان

تقسيم اراضي به قطعات کوچکتر و در نهايت عدم کسب در آمد کافي جهت خانواده هاي 
دولت مردان و سياستمداران در . روستائيان و از طرفي مصرف زياد آب کشاورزي شده است

راستاي کاهش مصرف آب کشاورزي طرحهايي در جهت يکپارچه سازي اراضي کشاورزي و 
در اين . ه کشاورزان برآمده اند که چندان موفق نبوده استواگذاري شبکه هاي آبياري ب

 سيستم کاريز به عنوان منبع آب بوده که جايگزين جديدي به نام چاه ،رهگذر اولين قرباني
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 خرده مالکان جديد هيچکدام مالک کاريز نبوده و ،پس از تقسيم اراضي. عميق پيدا کرده بود
ان معرفي مي شد که حفاران آن شهري و وسايل آن منبع آبي چديدي به نام چاه به آن" ضمنا

بنابراين بخشي زيادي از در آمد . از قبيل موتور و پمپ و لوله از خارج به کشور آورده شد
 صرف توسعه بي رويه شهرها و صنايع ،خرده مالکان جديد در راستاي نياز هاي آبي آنان 

 ايران قرباني اين سيستم اقتصادي کشورهاي خارجي شد و در اين رهگذر کاريز و آبخوانهاي 
 .جديد شدند

احداث سدها و سازه هاي آبي ديگر بدون مطالعات جامع هيدرولوژي و هيدروژئولوژي اراضي -۱۰
احداث سدها و سازه هاي آبي ، به بعد ۱۳۰۴در راستاي مدرنيزه شدن کشور از سال : زيردست 

رکار دولت مردان و سياستمداران قرار  دردستو،ديگرکه در سطح زمين بوده و به چشم مي آيند
اگر ما با ديدگاه تامين آب مورد نياز در راستاي توسعه پايدار به مسئله فوق بنگريم  بسياري . گرفت

،عدم برنامگي  بي" رشد بي رويه شهرها و اصوال ،از مسائل و مشکالت کنوني ما در زمينه تامين آب 
براي مثال احداث سد عظيم کرج و انتقال آب آن . دآشکارتر خواهد شنده نگری و سطحی نگری يآ

در برنامه و طرح . به شهر تهران جهت رفع نيازهاي آب شهر تهران را بطور خالصه مرور مي نمائيم
احداث سد کرج بخشي از آب پشت سد جهت شهر تهران و بخشي از آن جهت رفع نياز هاي 

ليکن بتدريج با رشد شهر تهران کليه . است  بودهکشاورزي دشت کرج و شهريار در نظر گرفته شده
آب سد به تهران انتقال و تغذيه طبيعي دشت کرج و شهريار قطع و افت مداوم سطح آب زيرزميني 

اي عميق و نيمه عميق را خشکاند و هابتدا کاريز هاي دشت کرج و شهريار را بائر و سپس چاه
هيچکدام . شهريار به اراضي مسکوني شدعي ديگر باعث تبديل باغهاي کرج و اسپس تغييرات اجتم

از رويدادهاي بعدي که در اثراحداث سد کرج روي داده در طراحي و احداث سد منظور نشده بوده 
اين رهگذر ما  در.دهدکردهاي گذشته ما را بخوبي نشان ميو ليکن گذشت زمان به نحو احسن عمل

رشد بي رويه  ه اراضي مسکوني و وقتي توجهي به باغات و زمينهاي کشاورزي و تبديل آنها ب
 .کاريزها در روستاها نخواهيم داشتتوجهي به وضع " شهرها و شهرکها نداشته باشيم مسلما

. توسعه شهرها در ايران يکي ديگر از عوامل آسيب رسان به کاريزها ميباشد: توسعه شهرها  -۱۱
رهاي ايران تجاوز به حريم در توسعه شه. که به صورت مصنوعي و توسط ايرانيان اجرا شده است

 تغييرکيفيت آب آن و تغيير کار بري آنها و تبديل ،کمي و کيفي آبها باعث آسيب به ساختمان آن 
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آنها به مشکل و معضل شده که به نوبه خود تغيير تفکر مديران شهري و شهر نشينان را نسبت به 
 کمک به بائر شدن قناتها و ،انتفکر منفي مديران شهري و شهر نشين. کاريز به وجود آورده است

براي مثال در شهر تهران بر اثر توسعه شهري به واسطه پي کني . تغيير کاربري آنها شده است
و احداث سازه  ) ۳-۲شکل شماره (احداث اتوبانها و آزاد راهها  )  ۲-۲ شکل شماره( ساختمانها 

سيب هاي بسياري به کاريز ها وارد و تونلهاي ترافيکي و مسير هاي مترو ، آهاي زيرزميني از قبيل 
 همچنين در اثرتوسعه شهرها، کيفيت آب کاريزها به شدت .بائر شدن آنها را شدت بخشيده است

تحت تاثير قرار گرفته و گاهي در اثر آلودگي آب ، کاريز تبديل به مجراي انتقال فاضالب و 
 .پسابهاي شهري شده است

 گوياي آب ۱۳۸۲در سال )  نمونه۲۱(ي ناحيه شميران تهران نمونه برداري و آناليز آب کاريزها 
شاکري پروين و خورسندي احمد .( نها در شمالي ترين بخش دشت تهران بوده است آآلوده 
۱۳۸۲( 

آناليز و بررسي عوامل طبيعي و عوامل مصنوعی آسيب رسان به کاريزها در ايران گوياي چهار عامل 
قابل يازده عامل مصنوعي ميباشد که مقايسه عامل طبيعي عمده آسيب رسان طبيعي در م مهم و

 رشته ۵۰۰۰ سال در مقابل آسيب ۱۱۰۰   رشته کاريز در طول ۵۰۰زلزله وآسيب تعداد    حداکثر
  سال به وضوح تاثير شديد عوامل۷۰کاريز توسط عامل آسيب رسان حفر چاههاي عميق در طول 

که در هر حال نوع تفکر برخی ازايرانيان را نسبت مصنوعي آسيب رسان به کاريزرا نشان مي دهد 
 .به سازه آبي اختراع شده توسط خودشان را نشان مي دهد

زها ينارها و کنفرانس های متعددی لزوم حفاظت ونگهداری کاريد تذکر داد که در سميالبته با
 .ستنه ارائه نشده اين زميکن تا کنون برنامه مدون و هماهنگی در اياظهار می شود و ل

 
  محاسن و معايب کاريز -۲ -۶

 در ادبيات علمي ايران جايگاهي نداشته و پس از آشنائي ۱۳۰۴محاسن و معايب کاريز تا قبل از سال 
مبحث محاسن و معايب کاريز , ايرانيان با حفر ماشيني چاههاي عميق و رقابت ظاهري اين دو سازه آبي 

 .ز و به سرعت رشد نموده استو مقايسه آن با چاههاي عميق و نيمه عميق آغا
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يک فصل به اين امر اختصاص داده شده , در اين زمينه ابتدا در کتاب قنات فني براي دست يابي به آب 
بنابراين .  ترجمه شده است۱۳۷۱ به زبان فرانسه نوشته شده و درسال ۱۳۴۰اين کتاب در سال . است

در کتاب .  بار در اين کتاب بيان شده استميتوان ادعا کرد که مبحث محاسن و معايب کاريز اولين
 .محاسن و معايب کاريز را به شرح زير ميداند)  ۱۹۷۳گوبلو هانري ( مزبور 
 
 

  
 

به نفل از  (،۱۳۸۲د در سال يتوسط شالوده ساختمان جدزيکار چند ا کورهي   قطع گالری-۲ -۳شکل شماره 
 )۱۳۸۲خورسندی احمد 

 
 :محاسن 

 وسط نيروي ثقلاستحصال آب زيرزميني ت -۱
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 منظم در طول سال" آبدهي نسبتا -۲
 پراکنش کاريزها در نقاط مختلف -۳

 :معايب 
 جريان مداوم کاريز در مواقع عدم نياز به آب -۱
 بهره برداري کاريز از آبهاي کم عمق آبخوان -۲
 حساسيت کاريز به تغييرات پتانسيل سطح آب زيرزميني -۳
 عدم آبرساني به زمينهاي باال دست کاريز -۴
 

     
                                   ۱                                                         ۲                                                           

 و ظهور    همان بزرگراه در  زيکار قطع گالری آبدار     و )۱(امامدر بزرگراه يادگار  زيا کوره کار  ي قطع گالری    -۲-۴شکل شماره   
 )۱۳۸۴به نقل از خورسندی احمد )(۲(آب در حاشيه بزرگراه

   
پس از آن محاسن و معايب کاريز با سازه ديگري به نام چاه سنجيده شده است و پايان نامه ها و 

براي مثال پايان نامه کارشناسي ارشد تحت . مقاالت چندي در اين زمينه نگاشته شده است
مقاله حديث , ) ۱۳۴۴اميري عزيز ( ت و مقايسه آن دو باهمچاههاي عميق و قنوا: عنوان 

 غيره را ميتوان نام و) ۱۳۵۱خليليان سعيد : (ه قنات و چاه در را: دشمني چاه عميق با قنات 
 گزارشي تحت عنوان چاه ۱۳۴۴اين موضوع حتي در سازمان برنامه نيز رسوخ و در سال . برد

 .ستعميق يا چاه توسط آن سازمان تهيه شده ا
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مقايسه کاريز با چاه عميق انجام گرفته و مزايا و معايب کاريز ،درکتاب قنات سازي و قنات دار ي 
 )۱۳۶۷بهنيا عبدالکريم . (با چاه عميق توصيف شده است

 .مزاياي کاريز به زعم کتاب فوق به شرح زير ميباشد
 طوالني بودن عمر مفيد کاريز نسبت به چاه عميق -۱
 ئن و طوالني کاريز نسبت به چاه عميقاطمينان از آبدهي مطم -۲
 استحصال آب زيرزميني توسط نيروي ثقل کاريز -۳
 ناچيز بودن هزينه نگهداري کاريز -۴
 عدم احتياج کاريز به لوازم يدکي -۵
 عدم تغيير کمي و کيفي آب زيرزميني توسط کاريز -۶
 ايجاد روحيه مشارکت و تعاوني کاريز -۷
 نقش زهکش کاريز و اثرات مثبت آن -۸
 يز يا نيرو و سرمايه و ابزارهاي محلياحداث کار -۹

 عمل شستشوي کاريز در مورد خاکها-۱۰
 ارزاني آب استحصالي کاريز نسبت به چاه-۱۱
 عدم ارزبري کاريز نسبت به چاه عميق-۱۲
 . آبخوانهاي کم عمق امکان پذير استاحداث کاريز و بهره برداري  از آب زيرزميني در -۱۳
 .باشند مي نوان يک سرمايه ملي کاريز هاي احداث شده به ع-۱۴
 کاريزامکان توليد انرژي توسط شيب شکنهاي مسير کوره -۱۵

 
 محدوديت يا معايب کاريز

 حساسيت کاريز نسبت به تغييرات پتانسيل سطح آب زيرزميني -۱
 عدم آبياري زمينهاي باال دست کاريز -۲
 عدم استفاده از اليه هاي آبدار عميق توسط کاريز -۳
 مينهاي واقع شده در حريم کاريزعدم استفاده از ز -۴
 سيستم خرده مالکي کاريز -۵
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 طوالني بودن حفر کاريز -۶
 عدم تکافوي نيازهاي آبي توسط کاريز -۷
 کاهش نيروي انساني ماهر و فني در زمينه کاريز -۸
 عدم توانائي کشاورزان در اليروبي کاريزها -۹

 هدر رفتن آب کاريز در مواقع بي نيازي-۱۰
 ل و زلزلهآسيب به کاريز توسط سي-۱۱
 عدم حفر کاريز در زمينهاي بدون شيب-۱۲
 آلودگي آب کاريز در طول آن-۱۳
 شورعدم امکان عايق نمودن کوره کاريز در اليه هاي آب -۱۴
 عدم بهره گيري موضعي از آب کاريز-۱۵
 کاريزنفوذ مجدد آب در خشکه کار کوره و کاهش آبدهي -۱۶

سن کاريز تحت عنوان اهميت آن به شرح زير اعالم محا, در کتاب منابع و مسايل آب در ايران 
 )۱۳۶۸کردواني پرويز .( شده است

 قدمت کاريز و ايراني بودن آن -۱
 تعداد کاريزها حجم و ارزش اقتصادي آن -۲
 ميزان آبدهي کاريزها و جايگاه فعلي آن -۳
 طول عمر کاريز و دوام آبدهي آن و استحصال آب توسط نيروي ثقل -۴
 بت به چاه عميقارزان بودن آب کاريز نس -۵
اختراع اصيل ايراني و متناسب با ،ديگر جنبه ها از قبيل پناهگاه و راه نجات بودن کاريز -۶

 زهکش بودن قنات, شرايط ايران 
 .در برخي موارد اين مزيتها نسبت به چاه عميق بيان شده است

ارائه شده در مقاله ارزش اقتصادي قنات و مقايسه آن با چاه محاسن و معايب آن به شرح زير 
 )۱۳۷۹باقري محمد ابراهيم و روزبه مجيد . (است

 محاسن
 استحصال آب زيرزميني کاريز توسط نيروي ثقل -۱
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 عدم برهم زدن تعادل هيدروژئولوژيکي آبخوان توسط کاريز -۲
 بازده اقتصادي زياد کاريز -۳
 عدم تغيير سطح زمين در اثر بهره برداري کاريز -۴
 اريزعدم تغيير کيفيت آب زيرزميني توسط ک -۵
 عمر مفيد و زياد کاريز -۶

 .برخي از محاسن در رابطه با چاه عميق ذکر شده است
 معايب

 هدر رفتن آب کاريز به هنگام عدم نياز -۱
آغاسي . ( در مقاله مقايسه چاه و قنات محاسن و معايب کاريز به نحو زير ارائه شده است

 )۱۳۸۹عبدالوحيد
 محاسن

 حفر کاريز در آبخوان با ضخامت اندک -۱
  کاريز در آبخوانهاي آزاد با نفوذ پذيري متوسطحفر -۲
 نقش زهکش کاريز -۳
 استحصال آب توسط نيروي ثقل و عدم نياز به تجهيزات فني -۴
 وسايل ساده حفاري کاريز -۵
 نيروي انساني کافي و عدم نياز به مراقبتهاي شبانه روزي در کاريز -۶
 عمر مفيد طوالني کاريز و ارزاني آب کاريز نسبت به چاه عميق -۷
 ايبمع
 امکان حفر کاريز در آبخوان آزاد -۱
 عدم حفر کاريز در زمينهاي کم شيب -۲
 عدم حفر کاريز در سازندهاي سخت -۳
 عدم حفر کاريزدر زمينهاي سست و -۴
 بائر ماندن اراضي باالدست کاريز -۵
 تخليه مداوم کاريز به هنگام عدم نياز به آب -۶
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 رزمينيحساسيت آبدهي کاريز در رابطه با تغييرات پتانسيل سطح آب زي -۷
 شور شدن و گچي شدن آب زيرزميني کاريز به هنگام عبور از اين اليه ها -۸
 آلودگي بيشتر آب کاريز -۹

 زياد" زمان حفر نسبتا -۱۰
. در کتاب اصول هيدروژئولوژي کاربردي مزايا و معايب کاريز به شرح زير اعالم شده است

 )۱۳۸۲خورسندي احمد (
 مزايا

 ال آب زيرزمينياستفاده از نيروي ثقل زمين جهت استحص -۱
 عدم نياز به مراقبت شبانه روزي -۲
 وجود متخصصان و خبرگان محلي جهت احداث و مرمت کاريز -۳
 ارزاني آب استحصالي -۴
 عدم نياز به ورود ماشين آالت و لوازم -۵
 بهره برداري بيشتر و بهتر از آبخوانهاي مناطق کوهستاني و کوهپايه -۶
تفاوت که به صورت عرضي و عمقي تهاي مبهره برداري از آب زيرزميني در مناطق با کيفي -۷

در کاريز بهره برداري هيچگونه پي آمد منفي نداشته و کيفيت . مجاورت هم مي باشنددر
 .آب در طول بهره برداري ثابت خواهد ماند

 عدم خروج سرمايه از منطقه حفر کاريز و عدم نياز به سرمايه گذاري در فاصله کوتاه -۸
 معايب

يژه در مواقع عدم نياز که کنترل و استفاده از آب کاريز نياز به تکنيکهاي بو, تخليه مداوم آب -۱
 .جداگانه هزينه بر دارد

  عدم امکان احداث کاريز در زمينهاي بدون شيب-۲
  تغييرات ميزان آبدهي کاريز در رابطه با تغيير فصول و تغيير سطح پتانسيل آب زيرزميني-۳
 ي عميق عدم امکان استفاده کاريز از آبها-۴
  احتياج مداوم به حفر پيشکار جهت آفزايش آبدهي-۵
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 احتمال تلفات آب از کوره در خشکان قنات که با عايق بندي کوره در اين قسمت برطرف -۶
 .ميشود

 باير ماندن اراضي باالدست کاريز -۷
 زياد حفاري کاريز"  هزينه نسبتا-۸
  عدم امکان حفرکاريز در زمينهاي سست و شوالتي-۹

  شور شدن آب کاريز به علت عبور کوره از سازندهاي زمين شناسي تبخيري۱۰
  زمان طوالني احداث کاريز-۱۱

مقايسه معايب و محاسن کاريز ذکر شده در منابع گوناگون گوياي برخي از مزاياي منحصر بفرد و 
 کاريز ليکن مقايسه چاه عميق و. برخي ا زمعايب آن است که به هر حال اصالح شدني نمي باشد

به نظر نويسنده اين . سودي را به بار نمي آوردبه هيچ وجه مبناي علمي نداشته و هيچگونه 
کتاب چاه عميق و کاريز گرچه هر دو از منابع آب زيرزميني ميباشند ولي جايگاه هيدروليکي 
جداگانه اي دارند و دقت در محاسن کاريز به وضوح اين اختالف جايگاه هيدروليکي را معين 

 ،با توجه به شرايط موجود جايگاه و موقعيت اين دو سازه هيدروليکي متفاوت بنابراين. سازدم
کارشناسان آب زيرزميني و آب در وزارت نيرو با توجه به شرايط هيدرولوژي و هيدروژئولوژي 

در حال حاضر (  چاه عميق و يا انواع سدها ،ايرانبايد بدون جانبداري از هر يک از سازه کاريز 
برنامه .) حداث سدها در برخي مناطق ايران موجوديت چاه عميق و کاريز را تهديد مينمايدا

مدوني تدوين نمايند که بر اساس آن بهره برداري بهينه با کمترين ضرر و زيان از منابع آب 
 .موجود اعم از آبهاي سطحي و زيرزميني انجام گيرد
ديدگاه اين کتاب کاريز را به . ح زير ميباشداز ديدگاه اين کتاب محاسن و معايب کاريز به شر

عنوان سازه هيدروليکي اختراع ايرانيان دانسته که بهر حال و تحت هر شرايط طبيعي ايران بويژه 
 ميتوان با آن بهره برداري بهينه از آب زيرزميني انجام داد و مشاهدات ،قسمت اعظم ايران در 

 را بخوبي نشان داده است و شرايط نابسامان نگارنده در برخي از مطالعات ميداني موضوع
آبخوانهاي ايران در وضيعت فعلي نيز ناصحيح بودن برنامه ريزيهاي قبلي در مورد بهره برداري  از 

در تغيير روش مورد نظر بايد جايگاه . که نياز به تغيير روش دارد. آب زيرزميني را نشان ميدهد
 چاه و ،لي در ارتباط با ديگر منابع از جمله چشمهکاريز به عنوان سازه هيدروليکي مستقل و
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سدها در نظر گرفته شده و بهترين آرايش و ترتيب آنها درپهنه طبيعي ايران به نحوي طراحي 
 .شود که سازه هاي موجود به عنوان سرمايه هاي ملي حفظ و نگهداري شوند

 
 زي محاسن کار-۱-۶-۲

 .ه شرح زير ميباشندمحاسن غير قابل انکار کاريز ها در ايران ب
استحصال آب زيرزميني با نيروي ثقل زمين که با توجه به مصرف انرژي اعم از سوختهاي  -۱

 مزيتهاي نسبي آشکاري داردو بهترين انطباق را با طبيعت دارد و ،فسيلي يا الکتريسته 
 .هيچگونه آلودگي زيست محيطي را ايجاد نمي نمايد

دومين حسن : ن و ارزشهاي اقتصادي فعلي آنها پراکنش کاريزها در نقاط مختلف ايرا -۲
در حال . کاريزها پراکنش آنها در نقاط مختلف ايران و ارزش اقتصادي  فعلي آنها مي باشد

  رشته کاريز و جود ۳۲۵۹۹حاضر در ايران براساس آمار مندرج در جدول شماره     حدود 
با . ب در سال ذکر شده است ميليارد مترمکع۲/۸دارد که ميزان استحصال آب آنها حدود 

 هزار ۲۵۲تقسيم ميزان آبدهي به تعداد کاريز متوسط آبدهي ساالنه هر کاريز حدود 
اگر قيمت يک رشته کاريز را با طول .  ليتر در ثانيه ميباشد۸مترمکعب در سال و يا حدود 

  ريال با قيمتهاي سال۷۵۳۰۰۰۰۰۰ ليتر درثانيه حدود ۸متوسط سه کيلومتر و آبدهي 
 رشته کاريز موجود به شرح زير ۳۲۵۹۹بنابراين قيمت فعلي .  در نظر بگيريم ۱۳۸۰
 .ميباشد

 
                                        ۳۲۵۹۹ * ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۳ =۷/۵۴۲۴ميلياردتومان                                                  

 
 ۷۲/۲ ارد ریال و به عبارتیيليم۷/۵۴۲۴ موجود ايران حدودارزش اقتصادي کاريزهاي

بنابراين تعدادي کاريز با آبدهي . ميليارد دالر بدون احتساب زمان ساخت آنها مي باشد
مشخص و ارزش اقتصادي معين در اختيار ايرانيان است که در صورت ارج ننهادن به آن بايد 

و يا سد ميزان آب استحصالي توسط کاريزها با ساخت و ايجاد سازه ديگري مانند چاه عميق 
 در مورد افزايش استحصال آب  در وهله اول بِاید گفتتوسط آنان جايگزين نمود که
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زيرزميني در اين تغيير سازه تا کنون تحقيق جامعي انجام نشده است و چه بسا ميزان آب 
 .يار ما قرار مي دهنداستحصالي مساوي يا کمتر از آن باشد که در حال حاضر کاريزها در اخت

ق وسد به جای قنات مستلزم صرف ينی چاه عميگزيد گوشزد نمود که جايدر وهله بعدی با
د نمی ينرا تائآمی يچ عقل سليه در دسترس می باشد که هيه وزمان ونابودی سرمايسرما
 .دينما

 طوالني و  کاريز در ايران با تعمير و نگهداري مناسب عمر بسيار: عمر مفيد طوالني کاريز  -۳
نيمه عميق , مفيدي دارد که به جزء چشمه ديگر سازه هاي هيدروليکي از قبيل چاه عميق 

اين حسن کاريز تاثير . هيچکدام داراي عمر مفيد مشابه کاريز نمي باشند, و انواع سدها 
آب ,  به صورتي که پس از چندين سالدر قيمت آب استحصال شده توسط آن دارد بسزائي

 .مجاني خواهد بود" ريز تقريبااستحصالي کا
کاريز داراي رژيم هيدروليکي ماندگار بوده و جريان آب زيرزميني : رژيم هيدروليکي کاريز  -۴

به همين مناسبت کاريزها از لحاظ عمقي و عرضي باعث تغيير . طبيعي است" در آن کامال
ورت آنها آب چه بسا کاريزهايي با آب شيرين که در مجا. کيفيت آب زيرزميني نمي شوند

همچنين در آبخوانهاي کم عمق و وسيع کاريز . زيرزميني در چاه لب شور يا شور شده است
 .بهترين وسيله استحصال آب زيرزميني مي باشد

کاريز به عنوان سازه هيدروليکي ملي ايرانيان در : سازه هيدروليکي باستاني و ملي ايران  -۵
دمت کشاورزي در فالت ايران برابري تمام دنيا شناخته شده است که قدمت آن با ق

کاريزها نه تنها در ايران سازه هيدروليکي بوده بلکه اغلب آنها اثر باستاني بنا براين . مينمايد
همچنين ميتوان کاريزها را در دنيا عالوه بر اثر . نيز ميباشندکه در خور توجه ميباشند

براي مثال . خشک معرفي کردباستاني به عنوان يک مرکز تفريحي در نقاط خشک و نيمه 
 شما شاهد هواي خنک در مجاورت آب سرد کاريز در ،در پاياب کاريز باغ سعدي در شيراز 

 در حاليکه در سطح زمين هوا گرم و خفقان آور .قهوه خانه سنتي تعبيه شده ميباشيد
 .ميباشد
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امل آبدهي مالحظات اقتصاد مهندسي کاريز در ايران ش: مالحظات اقتصاد مهندسي کاريز  -۶
 ، عدم نياز به لوازم يدکي و سوخت ،ناچيز بودن هزينه تعمير و نگهداري , مداوم و طوالني 

 .عدم ارزبري و امکان توليد انرژي در کاريزهاي داراي شيب شکن ميباشد
  
 زيب کاري معا-۲-۶-۲

 . :معايب غير قابل انکار کاريز در ايران به شرح زير ميباشد
آبهاي زيرزميني عميق را نمي توان با : اعماق توسط کاريز ميني عدم استحصال آب زيرز -۱

چندان بنابراين حفر کاريز در آبخوانهايي با عمق زياد آب .  استحصال نمودبه دسهولتکاريز
 در این زمینه در کاریز قصبه گناباد خراسان با حفر دوویل های .مي باشدمناسب ن

 )۱۳۷۹ی یزدی و همکاران  پاپل. (متعدد این مشکل را برطرف نموده اند
آبهاي زيرزميني در : عدم استحصال آب زيرزميني توسط کاريز در زمينهاي بدون شيب  -۲

 .مناطق بدون شيب را نمي توان با احداث کاريز بهره برداري نمود
ديگر موارد ذکر شده از معايب کاريزها را با   ومعايب ذکر شده را بايد محدوديت دانست نه عيب

 .ک گيري از تکنيک به سهولت مي توان برطرف نمودطراحي و کم
 
 
 

 



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

٦٠



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

٦١

 شهرتهران) قناتها(کاريزهاي : فصل سوم 
در دامنه جنوبي رشته کوه البرز شکل گرفته است و تا قبل از , شهر تهران به عنوان پايتخت ايران 

 در اثر توسعه احداث لوله کشي در شهر، منابع تامين آب آن کاريزهاي متعددي بوده است، که متاسفانه
شهرو تجاوز به حريم کمي و کيفي آنها،داراي وضيعت بسيار نامطلوبي بوده و گاه به عنوان مشکل در 

 . افکار مديران شهري و شهر نشيان مطرح مي شود
 
  تاريخچه شکل گيري شهر تهران -۱-۳

 واقع در جنوب شهر تهران و ناحيه آن در زمانهاي پيشين از دهات کم اهميت قصران خارج آباديهاي
ناحيه ذکر شده بر اساس داده هاي تاريخي بيش از سه هزار سال . سلسله کوه دماوند و توچال بوده است

اولين و قديميترين مکتوب که در آن ) . ۱۳۵۶کريمان . (مسکوني بوده و انسان در آن مي زيسته است
 .نام تهران برده شده است کتاب المسالک ولممالک استخري است

وقل که جهانگرد بوده در کتاب خود تهران را به صورت روستائي در شمال شهر ري با باغهاي ابن ح
وي همچنين حرفه مردم تهران را راهزني و محل زندگي . فراوان و ميوه هاي متنوع تعريف نموده است

 ) ۴۰۰ابن حوقل محمد بغدادي . (آنان را در زيرزمين بيان کرده است
رالبالد خود مي نويسد که خانه هاي اهالي تهران در زيرزمين به مثابه النه محمد قزويني در کتاب آثا

مورچه بوده و به هنگام حمله دشمن تهرانيان در آنها مخفي مي شوند و در مواقع عادي به غارت و فساد 
 ) ۶۰۰محمد قزويني . (مي گذرانند

ست که دوازده محله دارد و مردم تهران از ديدگاه ياقوت حموي روستايي بزرگ با خانه هاي زيرزميني ا
روستاي تهران جنگل مانند و پر از باغ و بوستان . با يکديگر در حال زد و خورد ميباشند" محالت دائما

 ) ۶۲۴شهاب الدين ياقوت حموي . ( مي باشد
حمداهللا مستوفي در کتاب نزهه القلوب ، تهران را قصبه اي معتبر با آب و هوائي خوشتر ازشهر ري مي 

 ) ۸۰۰حمداهللا مستوفي . ( اند که جميعت آن زياد بوده و بزرگترين محله اش غار بوده استد
مينورسکي . (ده است يکالويخو ، رئيس تشريفات سلطنتي اسپانيا در سفرنامه خود تهران را شهر نا م

۱۹۳۴ ( 
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 رضاقلي هدايت. (  هجري دستور داد دور شهر تهران باروئي بکشند۹۶۱شاه طهماسب صفوي در سال 
 ) ۱۳۳۹خان 

 هجري در تهران بازاري احداث شد و چهار دروازه به نامهاي دروازه قزوين ، دروازه دوالب ۹۶۱در سال 
 )۱۹۳۴مينورسکي . (،دروازه شيمرانات و دروازه عبدالعظيم در اطراف آن ايجاد شد

 )ي امين احمد راز. (صاحب تذکره ي هفت اقليم از زيادي باغها ،کاريزهاي شهر تهران ميگويد
 ) عالم آراي عباسي . (  هجري دستور داد که باغي در تهران ايجاد نمايند۹۹۸شاه عباس در سال 

 هجري از تهران بازديد کرده است آنرا شهري با درختهاي چنار بسيار ۹۶۷پير دالواله که در سال 
 . دانسته است

 دانسته و ۳۰۰۰ي خشت خامي آنرا  هجري تهران را ديده و خانه ها۱۰۰۸سرتاماس هربرت در سال 
 . بازار شهر را با دو قسمت روباز و سرپوشيده وصف نموده است

در انتهاي صفويه با شکست شاه سلطان حسين ، تهران به دست افغانها افتاده که با حمله نادر آنرا تخليه 
 ) ۱۹۳۴مينورسکي . ( نمودند

 . اشته و در آن بناهاي تازه اي ايجاد شددر دوره افشاريه و زنديه شهر تهران کماکان وجود د
 هجري آغامحمد خان قاجار در تهران تاجگذاري نموده و تهران را به ۱۱۶۵در دوره قاجاريه در سال 

دارالخالفه و سرانجام پايتخت خويش انتخاب نموده در دوره قاجاريه جميعت تهران  عنوان دارالسلطنه،
 ۱۲۹۶ و در سال ۱۲۶۴ نفر در سال ۱۵۰۰۰۰ و ۱۲۴۰  نفر در سال قبل از۱۰۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰از 

 نفر بوده و آب شهر ۱۹۶۰۰۰ جميعت تهران حدود ۱۳۰۲درسال .  نفر رسيده است۱۶۰۰۰۰حدود 
 .رشته تامين مي شده است) ۳۳( تهران از طريق کاريزهاي موجود 

و به افزايش جميعت تهران پس از انقراض سلسله قاجار و روي کار آمدن حکومت پهلوي به سرعت ر
پس از .  ميليون نفر بالغ گرديد۴ حدود ۱۳۵۷ نفر و در سال ۳۰۰۰۰۰ به ۱۳۱۰گذاشت و در سال 

 ميليون نفر ۱۲ تا ۱۰ پيرامون ۱۳۶۹ ميليون و در سال ۶ جميعت تهران ۱۳۵۹انقالب اسالمي در سال 
 .اعالم شده است

 ۱۸۰۰يلومترمربع و حريم  ک۷۰۷در حال حاضر شهر تهران داراي محدوده قانوني به مساحت 
  ) ۱۳۸۳روزنامه همشهري . (کيلومترمربع مي باشد
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   تاريخچه تامين آب شهر تهران-۲-۳
 توسط سازمان آب تهران انتشار ۱۳۳۴تاريخچه تامين آب شهر تهران از گزارش آب تهران که در آبان 

 . ودنام های موجود آن ارائه مي ش يافته بطور خالصه اما با چارچوب اصلی و
 ۱۵ نفر جميعت داشته و با وسعت ۳۰۰۰۰۰ هجري خورشيدي حدود ۱۳۱۰شهر تهران در سال 

با ازدياد .  ليتر در ثانيه سيراب مي شده است۷۰۰ رشته کاريز با آبدهي لحظه اي ۲۶کيلومترمربع با 
باد کشيده جميعت حاج ميرزا آغاسي به فکر انتقال آب رودخانه کرج به تهران افتاد که نهري تا يافت آ

شد ولي فکر تامين آب از کاريزها دوباره در انديشه حاج ميرزا آغاسي وي را وادار به حفر کاريز در 
سپس امير کبير به فکر انتقال آب رودخانه کرج به تهران افتاد و تقسيم نامه اي در . اطراف تهران نمود

   )۱-۳شکل شماره(.اين زمينه تنظيم نمود و ليکن طرح عملي نشد
د و فکر انتقال آب الر به جاجرود و تهران قوت گرفت ير دوره سلطنت ناصرالدين شاه کم آبي شهر تشدد

 .نهايت کم آبي شهر با حفر چند کاريز دفع شد. ولي دولت بودجه اي نداشت
در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه چند اروپائي اجازه حفر چاه را گرفته و در شمال شهر مشغول حفاري 

 . يکن ناموفق بودندشدند و ل
 هجري شمسي بار ديگر کمبود آب در تهران فعاليتهايي را باعث شد و فکر لوله کشي آب ۱۳۰۰در سال 

 . شهر تهران بوجود آمد
 ۵۳ کم آبي شهر تهران باعث انتقال آب کرج به شهر تهران شد که کانالي خاکي با ۱۳۰۶در سال 

  )۲-۳هشکل شمار.(کيلومتر طول، جهت اين امر حفر شد
 سازمان لوله کشي آب تهران تاسيس و بانک ملي به موجب قانون مي توانست جهت لوله ۱۳۲۸در سال 

 سازمان آب از طريق راديو اعالم کرد نصب انشعاب آب ۱۳۳۳در سال . کشي تهران وام اختصاص دهد
 .  آغاز خواهد شد۱۳۳۳منازل از چهارم آبان 

 . شهر داشته اند به شرح زير مي باشندکاريزهاي شهر تهران که نقش تامين آب 
 الملک از اراضي حشمتيه  به طرف جنوبغرب سرازير ميشود و در شرق خيابان نظام: قنات الهيه   -۱
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ر که در آن سهم آب تهران مشخص شده است ير کبيم نامه آب رودخانه کرج به مهر امي  تقس-۳-۱شکل شماره 
 )ريي با تغ۱۳۳۴ان آب تهران سال به نقل از گزارش سازم(
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 ادامه يافته و در مقابل کوچه شکوفه به خيابان گرگان  نزديک و بعد عميق شده و به عمق 
متر در امتداد پياده رو غربي خيابان گرگان جريان پيدا کرده و خيابان مازندران  را قطع  ۵

 ليتر در ثانيه ميباشد ۱۲د آبدهي قنات الهيه در حدو. و در پارک امين الدوله ظاهر ميشود
 . ميباشد۲۴، ۱-۳شماره اين قنات در نقشه شکل شماره . 

از غرب تهران شروع شده و خيابان سلسبيل را در محل تقاطع آن با _ ) ناصريه(قنات باغشاه -۲
 متر قطع ميکند و سپس در امتداد خيابان سعدي به طرف شرق ۵خيابان سعدي به عمق 
 متر و خيابان غربي ۴ متر و خيابان خاقاني را به عمق ۵ه عمق رفته ، خيابان نواب را ب

 ليتر در ۱۲آبدهي آن در حدود . دانشگاه جنگ را قطع و وارد باغشاه شده و ظاهر ميشود
  . ميباشد۵ ، ۱-۳ثانيه است و شماره آن در نقشه شکل شماره 

 نبش جنوب شرقي باغ  آغاز شده و از از اراضي باغ صبا_ قنات بهاالملک و ناصرالملک  -۳ 
و از زير امجديه رد شده در  آغاز شده و از نبش جنوب شرقي باغ پروتيوا گذشته پروتيوا گذشته

 متري خيابان رزولت قطع و ۵۰ الشعرا بهار پايين ميايد و خيابان ايرج را در  خيابان ملکامتداد
در امتداد همان خيابان  متر قطع کرده و ۴ مقابل کوچه نيک به عمق ن رزولت را درسپس خيابا

به ) انقالب(ادامه يافته و در زير پياده روي شمالي خيابان شاهرضا  به جنوب) غرب رزولت( 
غرب رفته تا خيابان رشته سازي و از آنجا به جنوب ادامه مسير داده، خيابان شاهرضا را قطع و 

.  و ظاهر ميشود متري  جنوب شاهرضا را قطع کرده وارد باغ بهاالملک  شده۶سپس کوچه 
شماره قنات .  ليتر در ثانيه است ولي در حال حاضر خشک ميباشد ۱۲آبدهي اين قنات حدود 

 . ميباشد۱۷ ، ۳-۳در نقشه شکل شماره 
از حشمتيه  به طرف خيابان نظام الملک  ادامه يافته و اين خيابان راپايين _ قنات بهارستان -۴

 ۶۰از زير منازل شرقي خيابان عبور کرده ودر  متر قطع و سپس ۶کوچه عظيم پور به عمق 
 . متر در شرق خيابان ادامه مسيرمي دهد۴متري جنوب چهاراه گرگان  به عمق 

 متر عميقتر شده و در امتداد خيابان گرگان به طرف ميدان دروازه شميران ادامه ۲در اين نقطه 
موده و در بين خيابان شميران و يافته و در آنجا امتداد خيابانهاي مازندران و کيوان را قطع ن

       . کوچه مسجد از زير منازل عبور نموده و به جنوب ادامه مسير مي دهد
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  سازمان آب تهران۱۳۳۴  منظره ای از نهر کرج در شمالغرب شهر تهران به نقل از گزارش سال -۳-۲شکل شماره 
 

از اين محل وارد ساختمانهاي خانم  متري قطع و ۵خيابان خورشيد يا فخرآباد را در عمق 
 متربه شرق خيابان نظاميه وارد مي گردد و در ۴فخرالدوله شده و در مقابل کوچه عالئي به عمق 

امتداد خيابان نظاميه به جنوب ادامه يافته و در نبش خيابان ژاله و جنوب شرق نظاميه ظاهر مي 
 .  است۲۲ ، ۳-۳ن درنقشه شکل شماره  ليتر در ثانيه است و شماره آ۱۶آبدهي آن حدود . شود
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 متري عبور کرده وارد ۱۳۰از شرق بيمارستان پانصد تختخوابي در عمق : قنات بريانک  -۳
 متري جنوب ميدان مزبور ۳۰ اسفند گذشته و در حدود ۲۴خيابان سي متري و از ميدان 

 و سپس به ادامه داشتهه به سمت غرب منحرف و از آنجا به خط مستقيم تا خيابان کاووسي
. و در کوچه بريانک ظاهر ميشود جنوبغرب منحرف و ادامه دارد تا باغ شاهزاده حسام الدوله

 متر و در محل تقاطع با ۶عمق آن در محل تالقي با قنات وزيري در شرق خيابان سلسبيل 
 ليتر در ۱۲۰آبدهي آن بيش از .  متر ميباشد۵قنات نجف آباددر جنوب خيابان شاهرخ 

 . مي باشد۹ ، ۳-۳شماره قنات بريانک در نقشه شکل شماره . تثانيه اس
اين قنات از ميدان تيراندازي عباس آباد به سمت عمارت ويتاکوال ادامه دارد و : قنات پامنار  -۴

 متري عمارت مذکور عبور وسپس وارد منازل شده و سپس خيابان شميران را ۳۰از عمق 
يابان شميران به جنوب ادامه مسير داده و قطع و به شرق خيابان رفته و به موازات خ

 متري گذشته ۲۰خيابانهاي آمل و خيابان حقوقي را قطع و از زير خيابان شاهرضا در عمق 
 متري در قسمت غربي خيابان صفي ۱۷و به شرق ميرود و از زير خيابان هدايت به عمق 

ب آن به جنوب ادامه متري غر۱۰عليشاه   قطع و به موازات  خيابان صفي عليشاه درفاصله 
 متري و خيابان شاه آباد را در نبش خيابان صفي ۵مسير داده و خيابان ابوريحان را در عمق 

.  متر است۵/۲ متري قطع مينمايد و عمق آن در ابتداي خيابان اکباتان حدود ۴عليشاه در 
ان برق سپس وارد منازل شده و کوچه خواجه نوري را در نزديکي حمام نظاميه قطع و خياب

را در مقابل کوچه نويدي قطع مي کند و سپس داخل کوچه پشت بدنه شده به سمت شرق 
آبدهي قابل . و در شمالشرق نمايندگي تجاري شوروي ظاهر مي شود.ادامه مسير مي دهد

 .  مي باشد۲۱ ، ۳ -۳شماره آن در شکل شماره . توجهي ندارد
 متري جايگاه ۲۵۰ن امير آباد را در حدود اين قنات از شمالغرب آغاز،خيابا: قنات جالليه  -۵

 متري شرق خيابان امير آباد به  موازات همين خيابان ۴۰سلطنتي جالليه قطع و در حدود 
. به جنوب ادامه مسير داده و پس از قطع کرج در شمالغرب دانشگاه تهران ظاهر مي شود 

شکل شماره .(  مي باشد۱۰شماره قنات مزبور .  ليتر در ثانيه است۱۰ تا ۷آبدهي آن حدود 
۳-۳(  
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اين قنات از زمينهاي شمال قصر به طرف عشرت آباد ادامه يافته و از : قنات حاج عليرضا  -۶
 متري از زير منازل عبور ۱۵وسط عشرت آباد گذشته و در غرب خيابان سپاه به فاصله اي 

سپس از . ند متري خيابان سپاه قطع مي ک۵۰را در ) انقالب( مي کند و خيابان شاهرضا 
 ۲۰ متري سپاه و خيابان هدايت   را در ۱۵۰ متري را در ۲۰زير منازل عبور و خيابان 

 متر قطع کرده و به موازات خيابان دروازه شميران به ۱۰متري دروازه شميران در عمق 
 متري در ۶جنوب ادامه مسير داده و در جنوب خيابان ژاله به شرق خيابان آمده و در عمق 

رق خيابان نظاميه به جنوب ادامه مسير داده و در مقابل کوچه مسجد سپهساالر امتداد ش
متري است و در همين ادامه مسير داده و در جنوبشرقي ميدان سرچشمه به ۴عمق آن در 

شاخه اول آن در امتداد شرق خيابان به جنوب .  متري مي رسد و دو شاخه ميشود۵/۲عمق 
.  رضا قلي خان    به غرب خيابان رفته و ظاهر مي شودادامه مسير داده و در مقابل تکيه

 متري جنوب آن از زير منازل به شرق رفته و ۱۰شاخه دوم در امتداد خيابان برق در فاصله 
 متر قطع مينمايد و سپس در امتداد کوچه حسام ۵/۱کوچه ميرزا محمود وزير را به عمق 

آبدهي قنات حاج عليرضا . ر مي شودقوام الدوله به جنوب رفته و در خيابان مولوي ظاه
شکل . ( است۲۲شماره نقشه قنات حاج عليرضا .  ليتر در ثانيه ميباشد۷۰ تا ۶۰مابين 
 )۳-۳شماره 

اين قنات در امتداد خيابان نارمک ادامه مسير داده و در شمال کوچه عظيم : قنات سردار  -۷
 و وارد زيرمنازل مي شودو  متري کوچه مزبور به غرب رفته۵۰در .  متر است۴پور عمق آن 

.  متر خارج مي شود۸به آسياب سردار مي رسد و آسياب مزبور را راه انداخته و با عمق 
سپس خيابان آسياب سردار را قطع و از زير مجراي کرج عبور و سپس وارد قسمت غربي 

ن خيابان نارمک مي شود و در امتداد خيابان مذکور به پايين ادامه مسير داده و خيابا
 متر قطع و سپس به غرب انحراف و از ۴مازندران را در مقابل کوچه روزبه عراقي در عمق 

 متر قطع ۲سپس کوچه صدوقي را در مقابل کوچه مولوي در عمق . زير منازل عبور مينمايد
و از زير منازل غربي کوچه صدوقي عبور و سپس کوچه واحدي را قطع و در امتداد غرب 

و پس از . ايين ادامه مسير داده و وارد آسياب والي مي شودکوچه آسياب به سمت پ
 متر از آن خارج و در ادامه مسير قبلي به جنوب رفته و خيابان ۸چرخاندن آن با عمق 
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 متر قطع و در محل تالقي با خيابان زرين نعل دو رشته مي ۴دربند را در عمق بيش از 
 متري قطع و در ۵/۳يد را در عمق شاخه اول به جنوبغرب سرازير و خيابان خورش. شود

رشته ديگر در امتداد خيابان . شمال خيابان ژاله و نبش غربي خيابان ايران ظاهر مي شود
 ۵/۲زرين نعل به شرق ادامه مسير داده و خيابان شهباز    را در مقابل کارخانه برق در 

 متر ۲ عمق متري زمين قطع و وترد محوطه کارخانه شده و سپس از ضلع جنوبي آن به
 متري ميدان ژاله قطع و سپس به طرف ۱۰۰خارج و خيابان دوشان تپه را به فاصله 

.  ليتر در ثانيه است۶۰ تا ۴۰آبدهي قنات سردار حدود .  رفته و ظاهر مي شوداکبرآباد
 )۳-۳ شکل شماره .( ميباشد۲۶شماره قنات در نقشه 

آغازو به جنوب ادامه مسير داده و در اين قنات از اراضي قزل قلعه : قنات سفارت انگليس  -۸
را قطع کرده و به موازات خيابان مذکور و به فاصله ) وليعصر ( باالي نهر کرج خيابان پهلوي 

 متري قطع و ۱۱ متري شرق آن به جنوب ادامه مسير داده و کوچه شقاقي را در عمق ۴۰
ي دبيرستان البرز شده و خيابانهاي بهجت آباد و تخت جمشيد و داريوش را قطع و وارد اراض

ادامه مسير .  متر دارد۸به جنوبشرق ادامه مسير داده و در داخل دبيرستان پاياب به عمق 
 متري شمال خيابان شاهرضا ۵۰آن به جنوبشرق بوده و خيابان يوسف آباد يا شاهپور را در 

طع و از  متر ق۴متري قطع و خيابان شاهرضا را در مقابل کوچه سرشار به عمق ۵به عمق 
زير قنات سفارت روس عبور و به جنوبشرق رفته و از زير منازل گذشته کوچه دربند و 

جنوبي ديگر را قطع و در محل تالقي خيابان غزالي و پارس به _ کوچه هاي فرعي شمالي 
طرف جنوب در امتداد خيابان پارس به سمت پايين رفته و خيابان چرچيل را قطع و وارد 

شماره قنات سفارت .  ليتر در ثانيه است۷تا ۳آبدهي آن حدود . شودسفارت انگليس مي 
 )۳-۳شکل شماره ( . ميباشد۱۳انگليس 

شاخه اول از اراضي . سرچشمه اين قنات از دو شاخه تشکيل شده است: قنات سفارت روس  -۹
 آبشار و شاخه دوم از اراضي امير آباد آغاز و در محلي در امتداد شمال خيابان يوسف آباد و

جنوبشرق يخچال بهجت آباد بهم متصل به جنوبشرق متمايل و خيابانهاي خيبر و تخت 
 متري شرق خيابان ويال و خيابان ويال را مابين کوچه ۱۰۰ متر در ۷جمشيد را به عمق 
 متري عمق زمين قطع کرده به جنوبغرب ادامه مسير داده و خيابان ۶سهرابي و دامغان در 
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 متري زمين قطع کرده و سپس ۲نزديک خيابان سرشار در عمق را در ) انقالب ( شهرضا 
.  ليتر در ثانيه است۳۰ تا ۲۵آبدهي آن در حدود . در شمالغرب سفارت روس ظاهر مي شود

 )۳-۳شکل شماره ( . است۱۴شماره قنات سفارت روس د رنقشه 
تداد خيابان اين قنات از اراضي طرشت آغاز و به سمت شرق ادامه يافته و در ام: قنات شاه  -۱۰

شکوفه، خيابان سلسبيل، خيابان نواب وخيابان خاقاني ادامه و خيابان غربي دانشگاه جنگ 
را قطع کرده و از زير دانشگاه جنگ گذشته و از زير خيابان پشت دانشگاه و مدرسه نظام 

 متري را در جنوب ميدان پاستور قطع نموده و در امتداد خيابان مذکور ۳۰عبور و خيابان 
را قطع کرده و ) در اين محل از زير قنات کريم آباد ميگذرد ( امه يافته و کوچه منصوري اد

را قطع و در جنوب خيابان جامي ) وليعصر ( وارد کاخ سلطنتي شده و سپس خيابان پهلوي 
از زير منازل عبور و در مقابل خيابان قابوس وارد خيابان شده و سپس در مقابل خيابان 

زل جنوب خيابان عبور و در برابر خيابان استخر وارد خيابان جامي شده و رازي از زير منا
خيابان شاهپور را در چهارراه عزيز خان قطع نموده و داخل خيابان سوم اسفند شده و در 
امتداد خيابان ادامه مسير داده و خيابان قوام السلطنه را قطع و تا مقابل درب وزارت جنگ 

 متري به طرف جنوب منحرف شده و از زير اداره دارائي ارتش ۴ادامه دارد و سپس در عمق 
گذشته و در مقابل ضلع شمالغربي شهرباني خيابان ثبت را قطع کرده و وارد شهرباني و ثبت 
اسناد شده و در محل تالقي خيابان موزه و خيابان برمک وارد خيابان موزه شده و در اين 

سپس قنات از زير . ای آب وجود داشته استمحل شيرهايي از قنات جهت پر کردن بشکه ه
بانک سپه گذشته ، خيابان سپه را قطع و در قورخانه ظاهر مي شود و از اين محل انشعاباتي 
از آن جدا شده و با عمق حدود يک تا دو متر خيابان خيام و قسمتي از بازار را مشروب مي 

.  مي باشد۶ره قنات در نقشه شما.  ليتر در ثانيه بوده است۱۰۰آبدهي آن بيش از . سازد
 )۳-۳شکل شماره (

از اسماعيل آباد کرج شروع و به موازات جاده قزوين به سمت : قنات کرج امين الملکي  -۱۱
در تهران از شمال کوجه زورخانه گذشته و وارد خيابان هفت . شرق و تهران ادامه مي يابد

 متري شده ۵/۶يانک در عمق چنار شده و به سمت جنوب ادامه مسير داده و وارد ميدان بر
و سپس در امتداد همين خيابان به سمت شرق در وسط خيابان ادامه مسير داده و سپس از 
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 متري قطع و در امتداد کوچه ۶زير منازل شمالي خيابان گذشته و خيابان نواب را در عمق 
محوطه آن مي شاد، خيابان ساالر اعظم را قطع مي نمايد و از زير ديوار غربي دخانيات وارد 

در محوطه اداره دخانيات به شمال و سپس شرق و جنوب منحرف شده و اززيرکارخانه . شود
 متري عبور و  خيابان کبريت سازي را قطع و از زير منازل گذشته ۴کبريت سازي در عمق 

و خيابان مخصوصي را قطع و وارد گاراژ اشکودا مي شود و در امتداد خيابان قزوين از زير 
 شمال آن عبور و کوچه کالنتري را قطع و در شرق کوچه مذکور خيابان قزوين را در منازل
 متري را قطع و از زير ۳۰ متري مي گذراند و وارد خيابان اورنگ شده و خيابان ۵/۲عمق 

منازل به طرف کوچه اسالمي رفته و از آن کوچه عبور و از زير کوچه قلمستان به جنوب 
خيابان حاجي عبدالصمد شده و در امتداد آن و شمال خيابان ادامه ادامه مسير داده و وارد 

مسير داده و خيابان اميريه را قطع و در امتداد خيابان سراب تا اول کوچه بلور سازي ادامه 
مسير داده و سپس وارد خيابان بلور سازي شده و به جنوب ادامه مسير مي دهد و وارد 

 مي دهد و پس از کوچه به جنوب منحرف و در کوچه چهارسوق چوبي شده و ادامه مسير
آبدهي آن . امتداد کوچه سعادت خيابان مولوي را قطع و در شمال خيابان ظاهر مي شود

 )۳-۳شکل شماره (.  ميباشد۱شماره قنات کرج در نقشه .  ليتر در ثانيه است۳۰حدود 
به شرق ادامه مسير قنات کريم آباد از آسياب دوم فرمانفرما عبور و :  قنات کريم آباد  -۱۲

به موازات جاده طرشت از زير اراضي و منازل گذشته و نرسيده به خيابان نواب به . ميدهد
شرق مايل و به موازات خيابان نشاط و در شمال آن از خيابان و منازل گذشته و خيابانهاي 

ن نشاط را نواب و خاقاني را قطع و وارد خيابان نشاط شده و نرسيده به خيابان باستان خيابا
قطع و از زير منازل گذشته و خيابانهاي باستان و گلشن را قطع و سپس خيابان حشمت 
الدوله را کمي باالتر از خيابان پيروزقطع و از زير منازل وارد کوچه سالمت شده و خيابان 

 متري  را قطع و از زير منازل گذشته و ادامه مسير تا خيابان پاستور را در غرب کوچه ۳۰
ي قطع و وارد کوچه شده و به جنوب ادامه مسير داده و در شرق وارد دانشکده افسري عنصر

شماره قنات .  متر در ثانيه است۵۰ الي ۴۰آبدهي آن حدود . شده و در آن ظاهر مي شود
 )۳-۳شکل شماره ( . ميباشد۸کريم آباد در نقشه 
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 طرشت آسياب دوم  فرمانفرما اين قنات از اراضي کن آغاز و پس از: قنات کوثر يا فرمانفرما  -۱۳
در امتداد شمالي خيابان طرشت به شرق ادامه مسير . را چرخانده و عمق آن زياد ميشود

 متري شمال خيابان ادامه مسير داده و در مقابل مسجد لوالگر وارد ۲۰داده و در فاصله 
ابان در محل تالقي اين خيابان با خيابان حشمت الدوله وارد خي, خيابان طرشت شده 

 متري را قطع و ادامه مسير ۳۰مذکور شده و از پياده روي جنوبي آن گذشته و خيابابن 
 متري به جنوب منحرف و ادامه مسير داده و در ۴ميدهد ودر مقابل کوچه بيهقي در عمق 

آبدهي آن .محل تقاطع کوچه عنصري و خيابان پاستور روي سطح زمين ظاهر مي شود
 )۳-۳ شکل شماره .( است۷شماره اين قنات روي نقشه . بوده است ليتر در ثانيه ۷۰بيش از 

اين قنات از شمالشرق تهران آغاز و در قديم در باغ پروتيوا ظاهر مي شده : قنات عالءالدوله  -۱۴
مسير بعدي آن در اراضي باغ صبا ادامه مسير داده و از زير قنات مهدي آباد عبور و . است

 متر و در ضلع جنوبغربي باغ مذکور ۳ر شمال پروتيوا وارد خيابان بهار شده و عمق آن د
 متر شده و به غرب منحرف و از زير استاديوم امجديه گذشته و کوچه شارع را در ۸عمق آن 

مقابل کوچه ملک الشعراي بهار قطع و در امتداد شرق کوچه مذکور ادامه مسير داده و 
روزولت را در مقابل کوچه کيوان قطع و خيابان ايرج را قطع و از زير منازل گذشته و خيابان 

به جنوبغرب رفته و خيابان شاهرضا را در فاصله ده متري شرق الله زارنو قطع و به جنوب 
 متري شرق الله زار از زير منازل عبور و در مقابل چهار راه ۱۰ادامه مسير داده و به فاصله 

 و از پياده روي غربي به جنوب کنت الله زارنو را قطع و به غرب خيابان ادامه مسير داده
 متري قطع و ادامه مسير داده و رد اول کوچه خندان ۴رفته و خيابان اسالمبول را در عمق 

 ليتر در ثانيه و کمتر از آن بوده و شماره ۱۰آبدهي اين قنات حدود . در منازل ضاهر ميشود
 ) ۳-۳ شکل شماره .( ميباشد۱۹آن در نقشه 

ادامه مسير داده و از شمال يخچال بهجت يه آغاز و به جنوبغرب اين قنات از اراضي داود -۱۵
 متري خيابان پهلوي، خيابان شقاقي را در ۶۰آبادگذشته و ادامه مسير ميدهد و در فاصله 

 متري قطع نموده و به جنوبغرب ادامه مسير داده و در خيابان فيروزگر  از روي ۴عمق 
را در شمال کوچه گيالنشاه قطع ) وليعصر (قنات سفارت انگليس گذشته و خيابان پهلوي 

 ۷۰ تا ۶۰سپس از زيرزمينهاي سفارت افغانستان گذشته و خيابان صبا را به فاصله . مينمايد
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متري شمال خيابان تخت جمشيد قطع و به چهارراه تخت جمشيد ميرسد و سپس از شرق 
سير داده و خيابان شاهرضا خيابان کاخ در بخشي از پياده رو و سواره روخيابان مزبور ادامه م

خيابان پاستور را قطع و وارد قصر سلطنتي , را قطع نموده و به مسير خود ادامه داده 
شماره قنات .  ليتر در ثانيه نوسان داشته است۱۰۰ ليتر در ثانيه تا ۱۵آبدهي آن از . ميشود

  )۳-۳شکل شماره ( . است۱۲در نقشه 
ين قنات از اراضي باغ صبا آغاز و به جنوب ادامه مسير ا: قنات مهدي آباد يا سفارت امريکا  -۱۶

 .  متري به دو قسمت ميشود۵/۳داده و در شمال باغ پرويتوا و شرق خيابان بهار در عمق 
شاخه اول از منازل شرق خيابان بهار گذشته در جنوب باغ پرويتوا به غرب منحرف شده و 

ه جنوب ادامه مسير داده و از گوشه در محو رخيابان مزبور ب. وارد خيابان بهار ميشود
شاخه دوم .  ارتش وارد حياط بيمارستان شده و ظاهر ميشود۲شمالشرقي بيمارستان شماره 

قنات در شمال باغ پرويتوا خيابان بهار را قطع کرده و به جنوبغرب منحرف شده و از زير 
 ورزشگاه شده و در اراضي باير و باغ گذشته و در صد متري شرق خيابان روزولت وارد کوچه

امتداد کوچه مزبور ادامه يافته و وارد خيابان روزولت ميشود از سمت شرقي پايين آمده و در 
مقابل ديوار شمالي سفارت آمريکا خيابان روزولت را قطع و سپس وارد سفارت شده و ظاهر 

. شد ميبا۱۶شماره قنات در نقشه .  ليتر در ثانيه است۳۰آبدهي قنات بيش از . ميشود
 )۳-۳شکل شماره (
 متري ۲۰۰شاخه اول از . اين قنات در ابتدا از دو شاخه تشکيل شده است: قنات مهرگرد  -۱۷

شروع شده به جنوبشرق ادامه مسير ميدهد و شاخه ديگر ) عصريخيابان ول(شمال آب کرج 
 از اراضي استخر بهجت آباد  آغاز و به جنوب غرب ادامه مسير داده و اين دو شاخه در صد

 متري غرب خيابان شاهپور بهم متصل و به موازات ۴۰متري شمال خيابان بهجت آباد و 
 متري آن به جنوب ادامه مسير داده خيابانهاي بهجت آباد ۴۰خيابان شاهپور به فاصله 

 ۳۰،تخت جمشيد ،داريوش و اراضي دبيرستان البرز را قطع و خيابان شاهرضا را نيز در 
 جنوبشرق متمايل شده در گوشه نبش خيابان شاهپور و ارفع متري غرب ميدان قطع و به

متري ۳۰خيابان شاهپور را قطع و ازگوشه شمالغربي ديوار سفارت شوروي وارد آن شده و از 
غرب خيابان قوام السطنه از سفارت خارج و خيابان چرچيل را قطع و سپس خيابانهاي قوام 
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 متري شرق  گوهرشاد ۲۰ابان شاه را در السطنه و کوچه مسعود و گوهرشاد  را قطع و خي
 متري ۵۰قطع و کوچه شيرواني را در آخر کوچه قطع و وارد بانک ملي شده و سپس در 

غرب خيابان فردوسی از بانک خارج شده و کوچه فروشگاه را قطع و خيابان سوم اسفند را 
ود و در مقابل  متري فردوسي قطع و از زير منازل گذشته وارد پياده روي اپرا ميش۴۰در 

ادامه يافته و به صورت مستقيم تا ) پياده رو (خيابان حافظ به طرف شرق خيابان فردوسي 
ميدان سپه ادامه يافته و اززير حوض غربي ميدان گذشته و از زير ساختمان وزارت پست و 

 . تلگراف گذشته وارد حياط ورزش دارالفنون شده و دو شاخه ميشود
شاخه . را قطع در وزارت دارايي ظاهر شده و به قصر گلستان ميروديک شاخه آن خيابان آذر

در مقابل . ديگر وارد پياده روي غربي خيابان ناصر خسرو شده و به جنوب ادامه مي يابد
خيابان آذر و در پياده روي ناصر خسرو و در عمق يک متري ظاهر و اراضي پايين دست را 

 ۱۵شماره اين قنات روي نقشه . در ثانيه است ليتر ۷۰آبدهي آن بيش از . مشروب ميکند
 )۳-۳شکل شماره . (است

اين قنات از جنوب اراضي طرشت آغاز و خيابان خوش را در جنوب خيابان : قنات نجف آباد -۱۸
مرتضوي قطع و از زير منازل عبور و خيابان خوش را در شمالشرق خيابان شاهرخ به فاصله 

يابان شاهرخ را در شرق خيابان خوش قطع و ادامه  متري قطع و از زير منازل عبور و خ۶۰
مسير داده کوچه باغ را در شمال خيابان سينا قطع و از زير منازل عبورو سپس خيابان نواب 

بعد از عبور از منازل،خيابان سينا را در شرق خيابان نواب قطع و وارد . را قطع مينمايد
 ساالر قطع و از منازل عبور نموده سپس کوچه خاکباز را در شمال خيابان. منازل ميشود

بعد در امتداد ديوار . را قطع ميکند) در شمال ديوار دخانيات( خيابانهاي ساالر و هاشمي را
در امتداد کوچه کبريت . دخانيات به شرق منحرف و از زير کبريت سازي عبور مينمايد

زل شده سپس در شمال  متري شمال خيابان قزوين وارد منا۴۰سازي پايين آمده در حدود 
خيابان قزوين داخل منازل شده تا ميدان قزوين عبور کرده و در ميدان قزوين به جنوب و 
روبروي بيمارستان فارابي از غرب به شرق خيابان سي متري  ميرود و سپس وارد منازل 

الني و کوچه قلمستان گذشته و وارد خيابان سراب وزيرشده و در صشده از نبش کوچه ا
 متري ادامه و از ميدان شاهپور به جنوب ۸ آن ادامه داردو در ميدان شاهپور در عمق جنوب
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سپس در امتداد .  متر است۲تا چهار راه قوام السلطنه رسيده و در اين محل عمق آن 
 متر است و سپس ۴خيابان مولوي  به سمت ميدان محمديه رفته و در ميدان عمق آن

واقع در بين ميدان محمديه ( ازل جنوبي خيابان مولوي کوچه هاي خرابات، کوزه گري و من
يک شاخه از اين قنات در ميدان قزوين از آن . را مشروب ميکند) و کوچه مقابل وزير نظام 

جدا شده و به موازات خيابان سي متري از منازل غربي خيابان مزبور گذشته در مقابل 
 ۳تر در ثانيه و شماره آن روي نقشه  لي۳۰آبدهي اين قنات حدود . کوچه قنات ظاهر ميشود

  )۳-۳شکل شماره .( ميباشد
اين قنات از شمالشرق تهران آغاز و به خيابان نارمک رسيده و در غرب آن : قنات نظاميه  -۱۹

 متري ۵/۳ متري و کوچه شکوفه را در عمق ۶داخل منازل شده و کوچه عظيم پور در عمق 
 متري ۱۰۰ز خيابان آسياب سردار به فاصله  متري خيابان نارمک قطع و ا۵۰و در فاصله 

 متري ميگذرد و آسياب نظا م الملک را در شمال خيابان ۵/۱۱سه راه نارمک در عمق 
خيابان شاهرضا را قطع و وارد منازل شده و خيابان .  متر عميق ميشود۸شاهرضا  گردانده و 
احدي قطع و از زير  متري از غرب خيابان قدوسي نزديک کوچه و۱۰۰مازندران در فاصله 

 متري ۱۲۰منازل عبور و کوچه هاي واحدي و سعيدالملک را قطع و از خيابان کيوان در 
شرق ميدان مازندران گذشته و سپس دومين آسياب نظا م الملک را گردانده و عميق تر 

 متري شرق ميدان دروازه شميران خيابان خورشيد يا فخر آباد ۱۵۰سپس در فاصله . ميشود
 متري قطع و وارد پارک امين الدوله شده و در جنوب کوچه قائن و مقابل ۷عمق را در 

کوچه دانشسراي عالي خيابان نظاميه را از شرق به غرب عبور کرده و در اين نقطه از زير 
سپس در قسمت غربي خيابان نظاميه امتداد يافته و در مقابل . قنات بهارستان مي گذرد

پس از آن در امتداد خيابان نظاميه تا ميدان . مي باشد متري ۴خيابان ژاله در عمق 
بهارستان ادامه مسير داده و در آنجا منحرف و از زير ميدان عبور و در جنوب آن  ظاهر 

شکل .(  است۲۵ ليتر در ثانيه است شماره اين قنات در نقشه ۱۰آبدهي آن بيش از . ميشود
 )۳-۳شماره 

ينهاي يوسف آباد آغاز  و به سمت شرق ادامه و خيابان از زم: قنات يوسف آباد و بهجت آباد  -۲۰
يک شاخه آن در باغ ظاهر و شاخه . روزولت را قطع و در شمال باغ پرويتوا دو شاخه ميشود
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ديگر به جنوبشرق ادامه مسير داده و از زير باغ عبور و خيابان بهار را در گوشه جنوبشرقي 
ي مقدم را قطع و در زير کوجه شامبياتي دو باغ قطع و از زير منازل گذشته کوچه طباطبائ

ن تخت جمشيد و کوچه زرين ابخيا, ه به جنوب ادامه مسير داده يک شاخ. شاخه مي شود
شاخه ديگر به جنوبشرق رفته و مقابل . را قطع و در قسمت شمالي کوچه ايرج ظاهر ميشود

و به شرق منحرف و خيابان مازندران دو شاخه ميشود که يک شاخه خيابان شمران را قطع 
شاخه ديگر در .  باغ منصور شريف ظاهر ميشود دررا قطع و در کوچه آبتين خيابان حقوقي

يک شاخه . مه يافته و در مقابل کوچه حقوقي دو شاخه ميشودا خيابان شميران اددامتدا
شاخه ديگر . ادامه مسير داده و خيابان شاهرضا را قطع و در نهر جنوب خيابان ظاهر ميشود

در مقابل کوچه حقوقي خيابان شميران را قطع و در شرق خيابان به جنوب ادامه يافته و 
 متري قطع و در باغ سپهساالر سابق يا شمال جهارراه ولي آباد ۵خيابان شاهرضا را در عمق 

شماره اين قنات در نقشه .  ليتر در ثانيه است ۱۲۰آبدهي اين قنات بيش از . ظاهر ميشود
 )۳-۳شماره شکل . ( است۲۰

 در ۲شماره ( چند قنات ديگر از جمله  مبارک آباد و مخلص آباد،قنات شهاب الملک،قنات اکبرآباد 
به مصرف ( ،قنات صديقه ، شاهک و رحمت آباد در اراضي طرشت ، قنات صفر آباد و جمشيديه ) نقشه 

 .  داشته استوجود دارند که آب آنها مصرف زراعي و مصارف غيرشرب) آبياري و سربازخانه 
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تهران به نقل از گزارش سازمان آب تهران در سال ز های شهر تهران قبل از لوله کشی شهر ي نقشه کار-۳-۳شکل شماره  

۱۳۳۴ 
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  گوياي نقشه کاريزهاي موجود شهر تهران در سالهاي قبل از احداث لوله کشي ۳-۳شکل شماره 

 .  ای ارائه شده استراتی از گزارش سازمان آب منطقهييميباشد که با تغ
بنابراين منابع آب تهران شامل آبهاي زيرزميني ،سطحي و آبهاي انتقالي از ديگر حوضه ها به شرح زير 

 . ميباشند
 ليتر در ۸۰۰سپس حدود . ابتدا تامين آب شهر تهران از آب زيرزميني و توسط تعدادي کاريز بوده است

 ساختمان شبکه ۱۳۳۰در سال .  به تهران انتقال يافتثانيه حقابه از رودخانه کرج توسط کانال خاکي
 سد کرج روي ۱۳۳۹در سال . توزيع آب تهران آغاز که منبع تامين آب رودخانه کرج بوده است

 ميليون مترمکعب آب در سال جهت تهران مهيا ميکند و از طرفي ۳۲۰رودخانه ساخته شد که حدود 
شت کرج و شهريار شده و چهره اين مناطق را تغيير داده احداث آن باعث ايجاد عدم تعادل در آبخوان د

 . و اراضي بسياري از کاربري کشاورزي تبديل به کاربري مسکوني شده اند
سدلتيان روي رودخانه جاجرود ساخته شد و ,  بدليل نياز روزافزون شهر تهران به آب ۱۳۴۸در سال 

 نامطلوب آن باعث عدم تعادل در آبخوان بخش عظيمي از آب آن به شهر تهران انتقال يافت و تاثير
 .  ميليون مترمکعب آب در سال به تهران منتقل ميشود۱۶۰از سد لتيان حدود . دشت ورامين شد

,  سد الر برروي رودخانه الر ساخته شد و با وجود مشکالت زمين شناسي و فرار آب ۱۳۶۰در سال 
به تهران انتقال داده " لتيان منتقل و نهايتا ميليون متر مکعب آب آن به سد ۹۰ تا ۵۰ساالنه حدود 

 ميليون ۳۲۰در حال حاضر ساالنه حدود , توام با استفاده از آبهاي سطحي فوق الذکر . ميشود
رقم فوق با . مترمکعب توسط چاههاي عميق از آب زيرزميني دشت تهران استحصال و مصرف ميشود

در سالهاي خشک ميزان برداشت از آب . ير مينمايدلتيان و الر تغي, ميزان برداشت آب از سدهاي کرج 
 . زيرزميني افزايش و در ترسالي کاهش مي يابد

آبهاي سطحي شهر تهران حد فاصل رودخانه کن تا تپه هاي تلو شامل رودخانه کن ،رودخانه حصارک ، 
   ۳-۱ فرحزاد، درکه، ولنجک ، دربند و شاه آباد ميباشد که خالصه مشخصات آنها در جدول شماره

 . ارائه شده است
 ميليون مترمکعب آب در سال از رودخانه و مسيلهاي شمالي شهر ۱۵۴با عنايت به محتويات جدول 

تهران عبور مينمايد که در حال حاضر قسمت اعظم مسير رودخانه هاي مذکور در سطح شهر تهران 
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م آب ذکر شده توسط تبديل به نهرهاي جمع آوري پسابهاي شهري شده اند و به عبارت ديگر حج
 . توسعه شهري آلوده ميشوند

 
  وضيعت آبهاي سطحي شهر تهران-۳ -۱جدول شماره 

 
 

 ميليون ۱۵۰با عنايت به مشخصات جدول و وضعيت فعلي آبهاي سطحي شهر تهران ، ساالنه حدود 
 متر مکعب آب با کيفيت بسيار مناسب در اثر توسعه بي رويه و بدون برنامه ريزي شهر تهران ، آلوده و

اين موضوع در حالي اتفاق مي افتد که از طرف ديگر نيازهاي آبي شهر تهران . از دسترس خارج ميگردد
 .رو به افزايش است و در رسانه هاي جمعي دائما صحبت از صرفه جويي آب مي شود

 
 

 يادداشت ميزان آب ساليانه مساحت حوزه آبريز  نام رودخانه رديف

۱- 
 
۲- 

 
۳- 

 
۴- 

 
۵- 

 
۶- 

 
۷- 

 کن
 

 حصارک
 

 فرحزاد
 

 درکه اوين
 

 ولنجک
 
 دربند
 

 شاه آباد

  کيلو مترمربع۲۰۰
 

 ترمربع کيلوم۱۴
 

  کيلومترمربع۱۸
 

 کيلومترمربع۲۳
   

  کيلومترمربع۱۰
 

  کيلومترمربع۳۰
 

  کيلومترمربع۱۵

  ميليون مترمکعب۲۲
 

  ميليون مترمکعب۳
 

  ميليون مترمکعب۵
 

 ميليون مترمکعب۱۶
 

  ميليون مترمکعب۵ 
 

  ميليون مترمکعب۲۰
 

  ميليون مترمکعب۱۳

در بخشي از مسير رودخانه، پسابها 
 .بها تخليه ميشوندو فاضال

مسير آن در دشت تا خيابان قرار 
 .گرفته است

بخشي از مسير آن در حال حاضر 
 .پسابها را منتقل ميکند

بخشي از مسير اين رودخانه پسابها 
 .را منتقل ميکند

در شهر تهران تبديل به کانال 
 .انتقال پساب شده است

در شهر تهران تبديل به کانال 
 .انتقال پساب شده است

در شهر تهران تبديل به کانال 
 .انتقال پساب شده است

   ميليون مترمکعب۱۵۰  مجموع 
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  وضعيت آماري کاريزهاي شهر تهران-۳-۳
 آب زير زميني دشت تهران حد فاصل کاريزها و يا قنات هاي شهر تهران زير مجموعه اي از منابع

رودخانه کن در غرب تا تپه هاي تلو در شرق ميباشند که از ابتدا و يا در اثر توسعه شهر تهران ، در 
 .حريم شهر واقع شده اند

 شهر داري تهران در حد فاصل رودخانه ۲۲منطقه (  گانه آن ۲۲آمار قناتهاي شهر تهران و مناطق 
بسيار متنوع بوده و در منابع مختلف ، رشته هاي قناتهاي شهر )  واقع شده استوردآورد تا رودخانه کن

 .تهران به ميزان مختلف اعالم شده است
 رشته و در ۴۰۴ ، تعداد قناتهاي شهر تهران ۱۳۵۰بر اساس اطالعات سازمان آب منطقه اي در سال 
بر . شته اعالم شده است ر۲۷۱ تعداد قناتها ۱۳۶۶مطالعات مهندسين مشاور مهاب قدس در سال 

 رشته اعالم ۴۵۹ ، تعداد قناتهاي تهران ۱۳۷۶اساس اطالعات و آمار سازمان آب منطقه اي در سال 
شده است و در برخي گزارشهاي فني ، تعداد قناتهاي شهر تهران اعم از قناتهاي قديمي و قناتهاي 

 .ست رشته اعالم شده ا۵۳۱جديد که به عنوان زهکش احداث شده اند ، 
 

 زهای شهر تهراني تغييرات طول کار-۱-۳-۳
نمودار .  متر مي باشد۲۴۰۰۰ متر تا حداکثر ۲۰۰طول قناتهاي شهر تهران متفاوت و از حداقل کمتر از 
همانطور که مالحظه ميشود .  ارائه شده است۴-۳دسته بندي طول قناتهاي شهر تهران در شکل شماره 

درصد فراواني طول قناتها در .  متر طول دارند۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰ابين بيشترين تعداد قناتهاي شهر تهران م
 :دسته بندي به شرح زير ميباشد

 .  متر دارند۲۰۰طول کمتر از ,  درصد از قناتهاي شهر تهران ۵/۶ -
 . متر دارند۵۰۰ تا ۲۰۰طول مابين ,  درصد از قناتهاي شهر تهران ۵/۱۱ -
 . متر دارند۱۰۰۰ تا ۵۰۰ن طول ما بي, درصد از قناتهاي شهر تهران ۵/۱۴-
 . متر دارند۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰طول مابين  , درصد از قناتهاي شهر تهران ۱۶/-
 . متر دارند۵۰۰۰  تا ۲۰۰۰طول مابين , درصد از قناتهاي شهر تهران  ۲۷-
 .  مترهستند۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰داراي طول مابين ,  درصد از قناتهاي شهر تهران ۵/۱۲-

      . متر دارند۱۰۰۰۰طول بيش از , تهاي شهر تهران  درصد از قنا۵/۲-      
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 .استطولشان مشخص نشده ,  درصد از قناتهاي شهر تهران ۱۰-
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     بندی  نمودار فراوانی طول کاریز های شهر تهران در دسته-۳-۴شکل شماره                     

 
  تغييرات عمق مادر چاه -۳-۳ -۲

 ۱۵۰ متر تا حداکثر بيش از ۱۰ران  متفاوت بوده و از حداقل کمتر از عمق مادر چاه قناتهاي شهر ته
 ارائه -۳-۵نمودار دسته بندي  عمق مادر چاه قناتهاي شهر تهران در شکل شماره . متر نوسان دارد

 ۵۰ تا ۲۰بيشترين تعداد قناتها داراي عمق مادر چاه مابين . همانطور که مالحظه ميشود. شده است
 . رصد فراواني عمق مادر چاه قناتها در دسته بندي به شرح زير ميباشندد. متر ميباشند

 . متر عمق مادر چاه د ارند۱۰کمتر از ,درصد از قناتهاي شهر تهران ۲ -
 . متر هستند۲۰ تا ۱۰داراي عمق  مادر چاه مابين ,  در صد از قناتهاي شهر تهران۱۴-
  متر هستند۲۵ تا ۲۰ چاه مابين دارا ي عمق مادر,  در صد از قناتهاي شهر تهران۳۷ -
 . متر هستند۱۰۰ تا ۵۰داراي عمق  مادر چاه مابين ,  در صد از قناتهاي شهر تهران۲۲ -
 . متر دارند۱۵۰ تا ۱۰۰عمق مادر چاه مابين ,  در صد از قناتهاي شهر تهران۳۴ -



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

٨٢

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

<10 10--20 20-50 50-100 100-150 >150 نا مشخص

عمق مادر چاه به متر

داد
تع

 
 هران در دسته بندیز های شهر تي نمودار فراوانی عمق مادر چاه کار-۳-۵شکل شماره                 

 
 .   متر دارند۱۵۰عمق مادر چاه بيش از ,  در صد از قناتهاي شهر تهران۱ -
 . عمق مادر چاه نامشخصي دارند, در صد از قناتهاي شهر تهران۲۰ -
 

   تغييرات ميزان آبدهي-۳-۳-۳
کثر بيش از  ليتر در ثانيه تا حدا۱۰آبدهي قناتهاي شهر تهران براساس آمار موجود از حداقل کمتر از 

  نمودار دسته بندي آبدهي قناتهاي شهر تهران را ۳ -۶شکل شماره .  ليتر در ثانيه نوسان دارد۴۰۰
 متر ۴۵۰ تا ۳۰۰بيشترين تعداد قناتها خشک بوده و کمترين قناتها داراي آبدهي مابين . نمايش ميدهد

 . ح زير ميباشنددر صد فراواني آبدهي قناتها در دسته بندي به شر. در ثانيه ميباشند
 .  در صد قناتهاي شهر تهران خشک هستند۲۹ -
 . ليتر در ثانيه آبدهي دارند۱۰ درصد قناتهاي شهر تهران کمتر از ۲۰ -
 . در ثانيه آبدهي دارند۵۰تا ۱۰درصد قناتهاي شهر تهران مابين۱۹  -
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 ليتردرثانيه ۲۰۰ تا ۱۰۰ درصد ديگر مابين ۸ و ۱۰۰ تا ۵۰ درصد قناتهاي شهر تهران مابين ۸-
 .آبدهي دارند

 . درصد قناتهاي شهر تهران آبدهي مشخصي ندارند۷-        
 . ليتر در ثانيه آبدهي دارند۳۰۰ تا ۲۰۰درصد قناتهاي شهر تهران مابين  ۵-        

 .آبدهي دارند ليتر در ثانيه ۳۰۰درصد قناتهاي شهر تهران بيشتر از  ۴-        
د آبدهي قناتهاي شهر تهران خشک شدن تدريجي آنها در اثر بي توجهي و مسئله قابل توجه در مور

کاهش آبدهي و يا خشک شدن تدريجي قناتهاي شهر تهران به علل . عدم رسيدگي به آنها ميباشد
 .گوناگون بوده و مهمترين عوامل به شرح زير ميباشند
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 ز های شهر تهران در دسته بندیي نمودار فراوانی آبدهی کار-۳-۶شکل شماره                   

 
در مناطقي از شهر تهران به علت برداشت بي رويه آب زيرزميني نسبت : افت سطح آب زيرزميني  -۱

عمق سطح آب زيرزميني بيشتر ازعمق کوره قناتها شده و برخي از آنها کاهش آبدهي  , ۱۳۳۴به سال 
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اي طرح افزايش عمق آب زيرزميني در جنوب  با اجر۱۳۵۶اين امر از سال . داشته و يا خشک شده اند
 که حفر چاههاي عميق جهت تامين آب شرب شهر تهران آغاز شده شديدتر ۱۳۷۳تهران و از سال 

 .شده و برروي بسياري از قناتها تاثير نامطلوبي داشته است
 کشي در با احداث و توسعه شبکه آب لوله: عدم اليروبي و تعمير و مرمت قناتها در شهر تهران  -۲

به . تهران بسياري از قناتها بدون استفاده مانده و هيچگونه طرح جامعي در مورد آنها ارائه نشده است
, عدم اليروبي و مرمت قناتها . همين علت قناتها متروکه و شهر تهران در حريم آنها توسعه يافته است

عالالدوله و نجف آبادبه ,  پامنار ,براي مثال قنات بهارستان . باعث باير شدن برخي از آنها شده است
کوره و يا ريزش مسدود و بائر شده و تغيير کاربري داده و از يک سازه آبي تبديل , علت تخريب ميله ها 

 )  ۳-۷شکل شماره. ( به يک مشکل شهري شده اند
 ه در اثر توسعه شهر تهران وافزايش ساخت و سازها ب: توسعه شهر تهران و ساخت و سازهاي آن  -۳

 

 
عکس از . ز نسبت داده شده است يابان گاندی که به کارين درکوچه پانزدهم خيزی زمي فرور-۳-۷شکل شماره  

 . نقل شده است۱۳۸۴ خرداد ۲۱روزنامه همشهری 
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در اثر . حريم کمي و کيفي قناتها تجاوز انجام گرفته و اين امر به متروکه شدن قناتها کمک کرده است
گودبرداري شالوده ساختمانها و احداث آزاد راهها و , تها در زير شهر تهران مشخص نبودن مسير قنا

در برخي موارد قطع . باعث تخريب کوره و ميله قناتها شده است  ) ۳-۲و۲-۲اشکال شماره ( اتوبانها 
کوره قنات و انسداد آن با ايجاد ساختمان باعث باال آمدن سطح آب زيرزميني در محوطه باالدست و يا 

 پ در عمق – اس -براي مثال در يوسف آباد به هنگام احداث ساختمان آ. ل قطع شدگي شده استمح
 متري به مجراي متروکه قنات سفارت روس برخورد شده و چون مجرا خشک بوده است عمليات ۱۷

 قنات يوسف آباد به عللي مسدود و آب آن به مجراي متروکه قنات ۱۳۶۱ساختماني انجام و در سال 
 روس راه يافته و کوره قنات مذکور آبدار شده و مشکالتي را جهت ساختمان پژوهشگاه علوم سفارت

 .  پ ايجاد نموده است و زيرزمين ساختمان پر آب ميشود– اس -انساني در شرق ساختمان آ
به هنگام , ميله بسياري از قناتها که در زمين اشخاص واقع شده , همچنين در اثر توسعه شهري 

سازي پر و مسدود و يا تبديل به چاه فاضالب ساختمان شده و کوره بسياري از قناتهاي شهر ساختمان 
 . تهران در حال حاضر عامل انتقال پسابها و فاضالبهاي شهري ميباشند

 . بررسي و مطالعه آسيبهاي وارده به قناتهاي شهر تهران گوياي موارد زير ميباشد
ثابت بوده و " افت سطح آب زيرزميني نسبتا, هران شمالشرق و شمالغرب ت , لدر منطقه شما -

طرحهاي توسعه شهري مهمترين عامل تاثير گذار بر قناتها بوده است و آلودگي آب آنها از 
 . مهمترين معضالت فعلي قناتها ميباشد

در منطقه شرق تهران افت سطح آب زيرزميني وجود دارد و ليکن بر آبدهي قناتها تاثير  -
 . توسعه شهري و آلودگي مهمترين مسائل قناتهاي اين منطقه تهران ميباشندزيادي نداشته و 

افت مداوم سطح آب زيرزميني باعث کاهش آبدهي قناتها و يا خشک , در منطقه غرب تهران  -
 . شدن آنها شده است

سطح آب زيرزميني تاثير چنداني بر قناتها نداشته و ليکن آلودگي , در منطقه جنوب تهران  -
 .ار مهم ميباشد که در بخش آسيب پذيري قناتها ارائه خواهد شدآنها بسي

  
  شهر تهرانز های يکار  مطالعه موردي -۴-۳

 . در اين مبحث چند قنات معروف تهران بررسي و جزئيات بيشتري از آنها ارائه خواهد شد
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  شوش زي کار-۱-۴-۳
نی در جنوب تهران آغاز وتا يرزمين انداختن سطح آب زيي به منظور پا۱۳۵۶ن قنات در سال يحفاری ا

ن قنات در فلکه سوم بخارائی واقع شده ودر محل فضای سبز يمظهر ا.  ادامه داشته است۱۳۶۳سال 
لومتر بوده واز فلکه سوم بخارائی يطول قنات حدود پنج ک. ه می گردديروزآباد تخليموجود به نهر ف

ابد وبعداز قطع بزرگراه ين پرستوئی انتقال می ابايافته وسپس به خيابان بخارائی ادامه يشروع ودر خ
م شمالی ير داده واز حرير مسيي مشهد تغ–نال جنوب به طرف خط آهن تهران يبعثت در شمالغرب ترم
د رجائی به طرف يابان شهياده رو شرقی خيافته واز پيد رجائی ادامه يابان شهيراه آهن به طرف خ

ابان وحدت يابان شوش به خيپس به غرب در باند کندرو خر داده  وسيابان شوش ادامه مسيشمال و خ
کی يابان ودر نزدياده رو شرقی خيه پيابان مدکور در منتهی الين قنات در خير ايمس. اسالمی می رسد
 .دان شاهپور می رسديمتری جنوب م۲۰۰ابد و تا يجوی ادامه می 
ن محل در آب ساخته ي آن در چند متر و گالری۱۸ابان وحدت اسالمی يز در خين کاريعمق مادرچاه ا

ه يتر در ثانيل۳۰۰ز شوش در حال حاضر يآبدهی کار. ن مناسبت عمق چندانی ندارديشده است وبه هم
ای خرابی های ين سال گويتر بوده است و کاهش آبدهی آن در ظرف چندي ل۵۰۰است که قبال حدود 

 . شدن آن دور از انتظار نمی باشدريروبی می باشد که در صورت ادامه داشتن بايکوره آن وعدم ال
 .شنهاد می شودير پيز شوش به صورت مراحل زيای کاريات احيعمل

 ابان شوش  يز از فلکه سوم تا خيروبی مجرای کاري ال-۱
 ک مترويم راه آهن و خط يد در حريله چاه های جدي بعل بری و حفاری م-۲
 چاه هاليه کله چاه ها ونصب در پوش بتنی بر روی ي کول گذاری م-۳
 لومتري ک۳ابان شوش و وحدت اسالمی به طول يزش برداری مجرای قنات در خيروبی و ري ال-۴
ابانهای مولوی و وحدت ير آن در تقاطع خيخته شده در مجرای قنات وانحراف مسيب بتن ري تخر-۵

 اسالمی 
 ابان وحدت اسالمیيله چاه های فنات در خي بازسازی و کول گداری م-۶
زان يابان وحدت اسالمی به طرف شمال که در صورت اجرا مي حفاری کوره قنات در خ ادامه-۷

 .ابديش می يه افزايتر در ثاني ل۵۰۰آبدهی قنات به حدود 
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 فرمانفرمازيکار -۲-۴-۳
 در دفاتر وزارت   Q۶- O ۳۵ن در شهر تهران بوده و در نقشه منابع آب به شماره يل ترين قنات طويا
ک در يلومتر است و مادر چاه آن در شمال دهکده المپي ک۲۴طول کلی آن  . رو ثبت شده استين

ابان يابان پاستور، تقاطع  خيمظهر آن ابتدا در خ.  متر می باشد۴۰ه غربی رودخانه کن و به عمق يحاش
 .ر فرعی آن تا دانشکده افسری ادامه داردين بوده که مسي فرورد۱۲
 .ر استيه شرح زر قنات فرمانفرما به صورت خالصه بيمس

ر آن بعداز قطع ين قراردارد که ادامه مسي فرورد۱۲ابان پاستور ويا دهانه قنات در تقاطع دو خيمظهر 
ر يابان کارگر جنوبی عبور واز زيدان پاستور از خيجی عبور ودر شمال مکپيبهشت از کوچه ايابان ارديخ

دان ي می دهد ودر چهارراه باستان ومرير مسييجان تغيابان آذربايمنازل واماکن گذشته و به طرف خ
ن محل يابان می باشد وازاير آن در وسط خيجان می شود وتا قصرالدشت مسيابان آذربايه وارد خيرشد

د ودر محل مدرسه موجود آسیاب ير اماکن عبور می نمايافته و از زير يير آن به شمال تغيبه بعد مس
محل مذکور به نام . ا دراپ آن دائربوده است يو ب کوره قنات يمی فرمانفرما بوده که توسط شيقد
ابان نواب تا قصرالدشت ير قنات مذکور از خيبه علت عبور مس. اب فرمانفرما مشهور می باشد يآس

ر قنات از ير مسييادی در تونل مشاهده شد که منجر به تغيزشهای آب زي مترو ،ر۲واحداث تونل خط 
ر يابان نواب به مسيت در خيجان شد که در نهايای موازی آدرباابانهيابان خوش و خيابان آزادی به خيخ

جان وتقاطع آن با خوش يابان آذرباير فرعی قنات فوق در خيمتذکرمی شود مس. اصلی متصل می شود
ر انحرافی ي دائر بئده وپس از احداث مس۱۳۷۰مارستان لوالگر بوده که در سال يبه طرف جنوب وب

 .ستآب آن کامال قطع شده ا مترو،
ابان زنجان را در محل يابان آزادی به موازات سهرورد بوده که خير اصلی قنات پس از عبور از خيمس
ابان يار قطع نموده وبه طرف باغات طرشت می رود وپس از عبور ار باشگاه شرکت نفت به خيباغ بخت

رگراه محمد علی ر داده و پس از قطع بزيابان ادامه مسيگالب می رسد که در قسمتی از ضلع جنوبی خ
ر ير ضلع جنوبی بلوار وزير می دهد واززير مسييه به بلوار فردوس تغيجناح در جنوب فلکه دوم صادق

ر آن در ير می دهد و مسير آن عبور وبه شمال ادامه مسياماکن عبور وبه رودخانه کن می رسد و از ز
ن محل، يبادشت عبور نموده و در اير منازل شهرک زيابد ودر مواردی از زيغرب بلوار دهکده ادامه می 

ک کبلومتری يک بوده ودر ير قنات تا شرق دهکده المپيادامه مس. ر داده شده استيانحرافی در مس
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ک به شرق يگری از قنات در مقابل دهکده المپيشاخه فرعی د. باالتر از آن به مادرچاه قنات می رسد
 .رد متر طول دا۱۵۰۰ر باغ های کن يرود خانه رفته ودر ز

اری باغ ها و منازل خانواده و يار خانواده فرمانفرما بوده که از آب آن جهت آبين قنات در اختيت ايمالک
گر ين قنات نسبت به ديت آب ايفيک.  سال استفاده می شده است ۱۰۰بخشی از شهر تهران به مدت 

 . قنات های شهر تهران مطلوبتر بوده است 
م کمی يت حرير قنات و عدم رعايزهای شهر تهران در مست فعلی قنات به علت ساخت وسايوضع
ر ونگهداری آن از عهده يا شهرداری ها با خسارت فراوانی توام است که تعميفی آن توسط اشخاص يوک
ت امنای فعلی آن خارج بوده و کمک های مختصر سازمان آب منطقه ای تهران در قالب طرح يهئ
 .ز جوابگوی امر نمی باشدي تهران ننی شهريرزمين انداختن سطح آبهای زييپا

 .استفاده کنندگان فعلی آب قنات فرمانفرما به شرح زیر می باشند
استفاده کننده اصلی در سالهای قبل سازمان آب تهران بوده که با نصب پمپ شناور تا حدود  -۱

 .ه خانه کن انتقال می داده استيه آب برداشت وبه تصفيتر در ثاني ل۶۰
 .ه حق برداشت دارديتر در ثاني ل۱۵ عقد قراردادی ک باي دهکده المپ -۲
 .ه را دارديتر در ثاني ل۱۵شرکت آب وفاضالب غرب تهران حق برداشت تا  -۳
 .ه رودخانه کن حق برداشت آب داردياری فضای سبز حاشي برای آب۵شهرداری منطقه  -۴
 .ی در داخل رود خانه حق برداشت آب دارديسات ماسه شويتاس -۵
 .شه از آب قنات استفاده می نماینديوب بلوار اند سنگ فروشی های جن -۶
 .شرکت نفت برای باشگاه شرکت قرارداد استفاده از آب قنات را دارد -۷
م و گرمابه شکوفه از آب قنات يت امناء فعلی قنات برای منازل  وگلفروشی زعياعضاء هئ -۸

 .ندياستفاده می نما
اری می يابان از آب قنات آبيخفضای سبز شهرداری جنوب ) مظهر قنات(ابان پاستوريدر خ -۹

 .شود
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  سنگلجز وقفیي کار-۳-۴-۳
شايد از نظر قدمت بعد از قنات .  در نقشه هاي وزارت نيرو مشخص است 38P-2Gاين قنات بشماره 

 .مهر گرد قديمي ترين قنات تهران باشد و چندين سال قدمت دارد
 پنجم اسفندماه يکهزار و سيصد و سي و پنج اين قنات موقوفه بوده و در تاريخ بيست و: مالکيت قنات 

 .بنام اداره کل اوقاف به نمايندگي آقاي عبدالهادي طباطبائي به ثبت رسيده است
 .مظهر فعلي اين قنات در خيابان بهشت در جنوب پارک شهر واقع شده است :   مظهر قنات 
 .هرنج قنات مطابق آيين نامه قنات :  هرنج قنات 

مجراي قنات از محل مظهر بطرف شمال بوده و از داخل پارک شهر در عمق حدود : مسير مجراي قنات 
 متري عبور کرده و در گذر تقي خان از شرق فروشگاه فرهنگيان و غرب ترمينال فياض بخش ۴ تا ۲

در اين قسمت بعلت برخورد به سازه سه راهي ( ميگردد )  تير۳۰(ميگذرد و وارد خيابان قوام السلطنه 
مجراي قنات بعد از .) تروي تهران مسير انحرافي مختصري متمايل به غرب داده شده استخط دو م

عبور از غرب موزه ايران باستان در تقاطع خيابان سرهنگ سخايي متمايل به غرب گرديده و بعد از عبور 
د از بع. از زير محوطه بيمارستان شرکت نفت خيابان حافظ را در مقابل بيمارستان الوند قطع ميکند
خيابان . بيمارستان الوند و محوطه مربوط به جهاد از شرکت کوچه الله بطرف شمال ادامه مسير ميدهد

ميله چاهي دارد و بطرف ) زير فروشگاه کفش ملي سابق ( جمهوري را در تقاطع کوچه الله قطع کرده 
. ي ميله چاهي دارد شمال ادامه مسير دارد و از جنوب محوطه تاالر وحدت گذشته و در زير هتل رودک

بعد از عبور از زير پارک دانشجو و تئاتر شهر خيابان انقالب را در چهارراه وليعصر قطع کرده و در پياده 
از زير ) طالقاني(بعد از چهارراه تخت جمشيد . رو غربي خيابان وليعصر بطرف شمال ادامه مسير ميدهد

ير آن ادامه دارد و بلوار کشاورز را در صد ساختمانهاي غرب خيابان عبور کرده بطرف شمالغرب مس
متري غرب خيابان سهيل قطع کرده و بعد از عبور از زير بيمارستان پارس، خيابان ميکده را اريب قطع 
کرده و در محل فروشگاه تعاوني سازمان آب ميله چاهي داشته که فعال مدفون ميباشد و عمق اين ميله 

بور از پارکينگ سازمان آب خيابان حجاب را قطع کرده وارد پارک بعد از ع.  متر ميباشد۷۰چاه حدود 
طول .  متر در اين محل بوده که فعال مدفون ميباشد۷۵الله ميشود و مادر چاه اين قنات بعمق حدود 

 . متر ثبت شده است۶۵۰۰کل مسير اين قنات 
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کر شده است و در اندازه  ليتر در ثانيه ذ۴۰ سنگ يا حدود ۳آبدهي اين قنات در قديم : آبدهي قنات 
 ليتر در ثانيه و در حال حاضر ۱۰ برابر ۱۳۷۵ ليتر در ثانيه و در سال ۱۵۰ برابر با ۱۳۵۶گيري سال 

 .بعلت آب بند بودن در چندين محل در مظهر ، خشک ميباشد
آب کيفيت آب اين قنات بعلت عبور از اليه هاي رسي مرغوبيت چنداني نداشته و در قديم االيام کيفيت 

اين قنات و باد شهريار را جزو مزاحمان شهر تهران ميدانستند و بيت زير را در مقابل شعر حافظ که آب 
 :رکن آباد و نسيم شيراز را تعريف کرده مي خواندند

 
 تهران و آب سنگلج و باد شهريار 

  که خال لب هفت دوزخ است  منعش مکن                                                                     
                                     

هيئت امنا . داراي هيئت امنا بوده) حدود يکصد سال پيش(اين قنات در قديم االيام :هيئت امنا قنات 
 هم تعدادي از معتمدين ۱۳۷۰تا سال . متشکل از سي و دو نفر از شخصيت هاي تراز اول تهران بودند

از جمله آقاي بروجردي به عنوان رئيس هيئت امنا .  بعنوان هيئت امنا فعاليت داشتندمحله در خونگاه
 .بودند

 
  مهرگرد زيکار-۴-۴-۳

قنات مهرگرد بيشک قديمي ترين قنات موجود در تهران ميباشد اين قنات در پيش از هفتصد سال قبل 
 . در تهران حفاري شده وباني آن را يک بانوي زرتشتي ميدانند

. حکومت قاجاريه توسط مردم و امام جماعات مساجد و معتمدين محل اداره ميشدزنات در قبل ا اين ق
هر . ( در هر محله اي از تهران حقابه اي از اين قنات داشتند و تقسيم آب آن بصورت طاق يا هنگام بود

 با مهر در روزهاي مختلف هفته گردش آب در محالت شخصي گرديده و.) طاق نصف شبانه روز ميباشد
و امضا روحانيون و معتمدين محالت داراي اعتبار بود و چندين نفر بعنوان مقني باشي و مقني و 

 . سرميراب و ميراب و تحصيلدار زير نظر هيئت اداره کننده قنات مشغول بکار بودند
 حکومت در زمان. در زمان قاجاريه اداره اين قنات با دربار بوده و زير نظر مستقيم شاه اداره ميشد

 . وتات سلطنتي انجام ميشد که از ادارات دربار شاه بوديپهلوي اداره قنات مهرگرد توسط اداره ب
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وتات سلطنتي اداره قنات مهرگرد به سازمان اوقاف و امور يبعد از پيروزي انقالب اسالمي و انحالل ب
اگذار گرديد که توسط اداره  اداره امور اوقاف و امور خيريه شمال و غرب تهران و–خيريه استان تهران 

 مذکور هيئت امنا و هيئت اداره قنوات انتخاب شدند که متشکل از 
 آقاي حاج احمد رحيمي صفت بعنوان رئيس هيئت امنا  -١
 آقاي حاج علي يقيني بعنوان خزانه دار  -٢
 آقاي احمد مالکي بعنوان دبير و کارشناس  -٣

 و بعنوان کارمند بتوتات و اداره داراي قنات را حاج احمد رحيمي صفت از زمان سابق مسئول قنات بوده
اداره ميکردند و پدر و پدر بزرگ ايشان نيز بعنوان نايب و سرمقني و سرميراب قنات انجام وظيفه 

 .ميکردند
مظهر اصلي قنات مهرگرد در خيابان ناصر خسرو در شرق عمارت شمس العماره ميباشد : مظهر قنات 

 نشعب ميگردد محل مجراي قنات در دو جهت م
 )خيابان ناصرخسرو ( مجراي قنات بطرف جنوب  -۱
 ) کوچه مروي ( مجراي قنات بطرف شرق  -۲

عالوه بر اينها مجراي فرعي از خيابان صور اسرافيل به داخل محوطه کاخ وزارت دارائي و با لوله و 
وزارت دارايي تنبوشه جهت انتقال آب به کاخ گلستان احداث گرديده که بعلت خرابي در داخل محوطه 

 .  سال قبل مسدود گرديده است۳۰از حدود 
مسير اصلي قنات مهرگرد از محل مظهر اصلي آن در امتداد جنوب به شمال متمايل : مسير اصلي قنات 

 متر از خيابان ۱۵به غرب بوده بطوريکه در تقاطع خيابان صور اسرافيل با خيابان ناصرخسرو حدود 
ته است و بعد از عبور از زير محوطه ساختمان دارو پخش در داخل ناصرخسرو بطرف غرب فاصله داش

. کوچه قنات منشعب از خيابان باب همايون در مقابل مسجد ميله چاهي از قنات موجود بوده است
مسير قنات در همين راستا امتداد داشته و از وسط ميدان توپخانه عبور ميکرده و يکي از ميله چاههاي 

سافرخانه فروردين در شمال ميدان و چاه ديگر در داخل سالن غذاخوري همت و آن در زير ساختمان م
چاه ديگر در زير راهرو ورودي گرمابه فردوسي قرار دارد در پنجاه سال قبل از اين چاهها جهت برداشت 

بعد از گرمابه فردوسي بسمت شمال مسير قنات به پياده رو شرقي خيابان . آب استفاده ميگرديد
رسد و خيابان فردوسي را بصورت اريب قطع کرده در جنوب سه راه تقاطع خيابان فردوسي فردوسي مي
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 کوشک مصري به غرب خيابان فردوسي تغيير مسير ميدهد در شمال تقاطع خيابان کوشک مصري با –
مسير قديمي و اصلي قنات . خيابان فردوسي مقابل بانک صادرات ميله چاهي از قنات موجود ميباشد

از ميله چاه موجود در بانک مسکن برداشت ( به شمالغرب وارد محوطه بانک مسکن گرديدهمتمايل 
 متري ۴۰بفاصله حدود ( و بعد از آن در زمين متعلق به موقوفه متقين ميله چاهي وجود دارد ) ميشد

فروشگاه شهر و ( مسير قنات بعد از عبور از زير ساختمان فروشگاه فردوسي ) غرب خيابان فردوس
وارد محوطه بانک ملي ايران و بانک مرکزي ميگردد و از ميله چاه موجود در شمال محوطه بانک ) ستارو

ميله چاهي از (مرکزي برداشت آب ميگردد بعد از بانک مرکزي مسير قنات  وارد کوچه شيرواني شده و 
اد قطع کرده  متري شرق کوچه گوهر ش۲۰و خيابان  جمهوري را در ) قنات  در اين کوچه موجود است 

 متري ۳۰بسمت شمال غرب ادامه مسير ميدهد و خيابان ميرزا کوچک خان را قطع کرده و در فاصله 
غرب خيابان ميرزا کوچک خيابان نوفل لوشاتو را قطع کرده وارد محوطه سفارت روسيه ميشود و در 

و از گوشه شرقي نبش خيابان ارفع از سفارت خارج شده و خيابان حافظ را بصورت اريب قطع کرده 
ميله چاهي در پارکينگ تاالروحدت جهت برداشت آب حفاري شده واز چهت ( پارکينگ تاالر وحدت 

مرکز آموزشي شهيد باهنر و ورزشگاه حيدرنيا برداشت آب ميشده و بوسيله , تامين آب تاالر وحدت 
نزين عبور ميکند و ميله عبور کرده و از زير پمپ ب.) سيستم مصارف غير شرب اين مراکز تامين ميگردد

سپس از زير اداره اماکن ناجا گذشته وارد خيابان . چاهها در کوچه شمال پمپ بنزين از قنات وجود دارد
و بعد از عبور از خيابان انقالب بطرف )  متري غرب چهاراه کالج ۴۵بفاصله حدود ( انقالب ميگردد 

ت در دبيرستان البرز وجود دارد که از آن جهت آب ميله چاهي از قنا. دبيرستان البرز ادامه مسير ميدهد
بعد از اين چاه مسير قنات . غير شرب دبيرستان البرز و مرکز تربيت معلم شهيد شرافت استفاده ميشود

بفاصله يکصد متري خيابان حافظ قرار گرفته سپس بطرف شرق متمايل ميگردد تا بفاصله حدود " تقريبا
ان رشت را قطع مينمايد و با همين فاصله بطرف شمال ادامه مسير  متري غرب خيابان حافظ خياب۴۰

يک رشته . داده و بعد از عبور از خيابان طالقاني در حوالي خيابان رودسر بصورت دو رشته در ميايد
 متري غرب خيابان حافظ شمالي بموازات خيابان حافظ از زير پارک بهجت آباد عبور ۴۰بفاصله حدود 

تمان هاي بهجت آباد ادامه دارد و مادر چاه اين قنات در زير ساختمان ها در مقابل کرده و تا زير ساخ
 سازمان آب قرار دارد و بصورت مدفون ميباشد و تراز زمين در محل مادر چاه قنات ۴  شمارهمخزن
 .  متر ذکر شده است۸۰ متر از سطح دريا بود و عمق آن حدود ۱۲۴۰حدود 
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غرب متمايل شده و بعد از قطع خيابان کريم خان در شرق ميدان شاخه ديگر قنات مهرگرد بطرف 
وليعصر از خيابان وليعصر در شمال ميدان عبور کرده و در همين راستا ادامه دارد تا به خيابان فلسطين 

 متري شمال بلوار کشاورز و خيابان فلسطين را قطع ميکند و مادر چاه ۲۰۰شمالي ميرسد که حدود 
مدفون شده و هيچ نشاني از آن وجود ندارد و عمق آن " فعالدر همين محل بوده که ديگر قنات مهرگرد 

 .  متر ميباشد۸۰نيز 
 متر بوده و گالري آن بدون کول و محکم بوده و فقط در بعضي ۵۵۰۰طول مسير قنات مهرگرد حدود 

 . جاها که ريزش و يا تخريبي بوده با سنگ يا آجر چين محکم شده است 
 رگرد هرنج قنات مه

هرنج قنات مهرگرد بوسيله مجاري زيرزميني و آدم رو داراي دو مسير اصلي و مجاري فرعي فراوان 
 . بشرح زير ميباشد

هرنج اصلي قنات بطرف جنوب تا ) شرق عمارت شمس العماره ( از محل مظهر قنات : مجراي جنوبي
 خرداد در سه جهت تقسيم آب ۱۵ و در خيابان.  خرداد در عمق يک الي دو متري ادامه دارد۱۵خيابان 
 . ميشود
 مجراي عباس آباد  -
 مجراي مسجد شاه -
 مجراي گذر نوروز خان  -

مجراي اصلي قنات بعد از خيابان ناصر خسرو وارد بازار عباس آباد شده در طول بازار : مجراي عباس آباد
شعاب زيرزمين ميباشد از شمال به جنوب ادامه دارد و کليه مساجد و حمام ها و سراي تجاري داراي ان

و اين مجاري در نهايت به دروازه نو در شمال ميدان محمديه و کوچه ايلچي و کوچه صابونپزخانه در 
 . منطقه غربي بازار تهران زير پوشش دارد" خيابان مولوي ختم ميگردد و تقريبا

شرقي وجود  خرداد مجاري بطرف جنوب۱۵در تقاطع خيابان ناصر خسرو خيابان :مجراي مسجد شاه 
دارد که بعد از عبور از مدرسه صدر وارد مسجد شاه گرديده و سپس بطرف جنوب و بازار بين الحرمين و 
مسجد جامع حاج عزيزاهللا و کوچه هفت تن و باغ ايلچي و گذر باشي و ارامنه و کوچه صابون پز خانه و 

 . جنوب خيابان مولوي ميگردد
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قرار دارد تا )  خرداد ۱۵( ر پياده رو جنوبي خيابان بوذرجمهري اين مجرا در زي:مجراي گذر نوروز خان 
ادامه دارد و سپس بطرف جنوب وارد گذر مسجد جامع گرديده و به کوچه ) پله هاي گذر نوروز خان 

 . مسگرها و کوچه غريبان و چهارسوق بزرگ ميرسد و با مجاري قبلي در کوچه هفت تن يکي ميشود
رنج شرقي که از محل مظهر قنات در مقابل شمس العماره بطرف کوچه و ه: هرنج شرقي قنات مهرگرد

بازار چه مروي تا خيابان پامنار بوده و بعد وارد کوچه حاجيها گرديده سپس در کوچه عود الجان بطرف 
 خرداد وارد بازار آهنگران و بازار نجارها و بازار ۱۵جنوب ادامه مسير ميدهد و پس از عبور از خيابان 

 .  گرديده و در نهايت به گذرباشي و کوچه حاج ابوالفتح و به چهار راه مولوي ميرسدحضرتي
هرنجهاي قنات مهرگرد که در قديم بصورت کانالهاي زيرزميني آدم رو بوده و به کليه حمامها و مساجد 

ي سفالي و سراهاي داخل بازار انشعاب آب داده شده بود که بعضي از اين انشعابات با لوله و تنبوشه ها
بوده که بعدها به لوله هاي ازبست سخت و لوله هاي چدني تغيير داده شده است الزم به ذکر است که 
محدوده بازار سازمان آب تهران لوله گذاري نشده و تا همين اواخر از آب قنات مهرگرد و قنات شاه 

 )۳-۸شکل شماره . (تامين آب ميگرديد
 مهرگرد بعلت ساخت و سازهاي شهري در طول ساليان داراي قنات: مسيرهاي انحرافي قنات مهرگرد 

 :مسيرهاي انحرافي متعددي شده است که عمده مسيرهاي احداث شده به شرح زير مي باشد
نظر به اينکه قسمتي از مسيرقنات مهرگرد در زير ساختمان هاي : مسير انحرافي داخل بانک مرکزي

 ساختمان بانک مرکزي نسبت به انحراف مسير قنات از بانک مرکزي قرار ميگرفت لذا در زمان احداث
زير ساختمانها توسط بانک مرکزي اقدام  شده است و متاسفانه نقشه درست آن موجود نمي باشد و 
فقط مي توان به اين اکتفا کرد که مسير قنات  مهر گرد در محوطه بانک مرکزي از زير ساختمانها عبور 

 .ميکند
در دهه چهل که ساختمان مخابرات در ميدان توپخانه احداث ميشد بعلت :پخانه مسير انحرافي ميدان تو

 ۴-۴برخورد مسير قنات به ساختمان مخابرات نسبت به انحراف مسير قنات مهرگرد مطابق شکل شماره 
از شمال آبنماي وسط ميدان بطرف خيابان باب همايون و سر تا سر خيابان باب همايون در ضلع شرقي 

تا تقاطع خيابان خيابان صور اسرافيل و در خيابان صور اسرافيل در پياده رو شمال خيابان خيابان تا 
 . متري غرب خيابان ناصر خسرو به مجراي قديمي اتصال داده شده است ۱۵ناصر خسرو و در 
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 سانتيمتري و آجر و مالت سيماني ساخته شده و با ۷۰ * ۱۳۰مقطع مسير انحرافي بصورت باکس 
 . کف و کف و ديوارها اندود شده است و شيب قنات حدود چهار در هزار ميباشد مالت سيمان

) ره(بعلت برخورد مسير قنات مهرگرد در ميدان امام خميني : مسيرهاي انحرافي شرکت مترو تهران
 شرکت مترو تهران انحراف مسير قنات الزم االجرا بود که در اين مورد در دو محل تغيير ۲ و ۱خط 

 .ي و اجرا گرديد مسير طراح
 شهرداري تهران مسير انحرافي از چاه موجود در پياده رو ۱۳۵۶در سال : مسير انحراف کوشک مصري

 متر و ۱۰۰ متري بطول حدود ۱۲عرب خيابان فردوسي در ضلع شمالي خيابان کوشک مصري در عمق 
بسي و سپس سپس بطرف جنوب در پياده رو غربي خيابان شهيد سرتيپ شهابي تا جنوب کوچه ط

بطرف شرق و در نهايت از کوچه پست بطرف جنوب تا خيابان امام خميني سپس ادامه آن به صورت  
که مجراي قنات در زير پياده روي غربي خيابان خيام تا ضلع جنوبي خيابان بهشت حفاري و در مقابل 

 بهره ۱۳۶۶ و ۱۳۶۵از اين مسير در سالهاي . گاراژ ماليري به جنوب خيابان خيام متصل شده است 
 :برداري گرديد ولي به چند علت بهره برداري از آن متوقف گرديد

 ۶۰۰و دبي آب قنات هم بيش از ) بيش از پنج در هزار(  چون شيب مجراي جديد االحداث زياد بود 
تخريب بوجود آمد که ميتوان از زير خيابان ) در محل زواياي تند مسير(ليتر در ثانيه در چندين محل 

 .و مقابل روزنامه اطالعات نام برد) ره(ام خميني ام
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 ر های انحرافی آني شهر تهران ومس درز مهرگردير کاري مس-۳-۸شکل شماره                        
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در مقابل کاخ دادگستري در خيابان خيام بعلت نشت آب قنات به چاههاي فاضالب دادگستري مشکل 
باالتر از سطح زيرزمين کاخ دادگستري بود نه تنها مشکل دفع ايجاد شد و چون سطح مجراي قنات 

 .فاضالب به صورت جذبي بود بلکه سطح آب در طبقات پاييني ايجاد مشکل نمود
 متر باالتر ۲ل داشت و در عمق م متروي تهران در محل خيابان خيام با مسير انحرافي تداخل کا۲ خط 

 مترو نسبت به مسدود نمودن اين ۲ت حفاري تونل خط از کف تونل قرار ميگرفت لذا با شروع عمليا
مسير اقدام گرديد و در محل کوچه پست و جنوب هتل بزرگ فردوسي در دو محل اين مجرا مسدود 

 . گرديد
 شرکت متروي تهران ۲ و ۱مسير انحرافي جديد با توجه به تراز خط ):  ره( مسير انحرافي ميدان امام 

از روي تونل خط يک و ) ره(ترتيب که اين مجرا در ميدان امام خميني بدين . طراحي و اجرا گرديد 
خط دو عبور مينمايد و با تراز سطح آب در چاه مقابل بانک صادرات تقاطع خيابان فردوسي با کوشک 

 متري از سطح ۴۰/۱۰در عمق (  قيل از هرگونه عمليات اجرايي بر روي قنات ۱۳۷۰مصري در سال 
 بازديد هاي انجام شده از داخل مجراي قديمي قنات در محل ميدان توپخانه تا طراحي گرديد و) زمين 

 .گرمابه فردوسي مشخص گرديد سطح کف مجراي قنات چال افتاده و شيب يکنواخت ندارد
عبور مجراي قنات از روي تونل خط يک با توجه به اينکه حفاري تونل خط يک مترو در محل ميدان 

نات بعد از بستن کامل قنات در چهارراه کالج و قاز انجام شد و مجراي قديمي بصورت ترانشه ب) ره(امام 
 ميلي متر و بتن ۱۱۰۰قطع کامل آب قنات تخريب گرديد لذا مجراي جديد با نصب لوله فوالدي بقطر 

 متر اجرا گرديد ولي عبور ۳۰ فوالدي  يکپارچه بطول حدود –ريزي اطراف آن بصورت يک سازه بتني 
وي خط دو با بتن ريزي بر روي تاج تونل و نصب کول هاي بتني انجام شده است و در مقابل قنات از ر

 متري به مجراي ۵/۲ حدود )پدرا(ب تنديساختمان مخابرات بعد از عبور از روي خط دو با يک ش
 . متصل شده است۲انحرافي رديف 

جهت عبور کابل فشار قوي  شرکت برق ۱۳۷۵ و ۱۳۷۴در سالهاي : مسير انحرافي خيابان ناصر خسرو
در خيابان ناصر خسرو نسبت به احداث باکس بتني پيش ساخته اقدام نمود که بعلت برخورد با مجراي 
قنات و نفوذ آب به داخل باکس کابل نسبت به احداث مسير انحرافي باي پس از خيابان ناصر خسرو و 

اي قبل شهرداري تهران بمنظور دفع تقاطع خيابان صور اسرافيل بدين ترتيب انجام شد که در ساله
آبهاي سطحي ساختمانهاي شمال ناصر خسرو کانال زير زميني در پياده رو شرق خيابان ناصر خسرو 
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حفاري و کول گذاري نموده بود که از طريق کوچه مروي به کانال جمع آوري آبهاي سطحي در خيابان 
 صور اسرافيل به کانال جمع آوري آبهاي پامنار متصل ميباشد و با اتصال مجراي قنات در سه راه

 .سطحي اين انحراف مسير انجام شد
نظر باينکه در پنجاه سال قبل از آب قنات مهرگرد براي کليه مصارف : مسيرهاي فرعي قنات مهرگرد

اهالي تهران استفاده ميشد لذا در بعد از مظهر با هرنجهايي که قبال گفته شده آبرساني در سطح بازار 
هايي نسبت يو محله عود الجان انجام ميشد ولي جهت محالت شمالي بازار تهران با احداث گالرتهران 

بعنوان نمونه مسير فرعي کاخ گلستان از خيابان . به انتقال آب قنات به محل هاي مختلف اقدام شد 
ام خميني صور اسرافيل به محوطه کاخ را ميتوان نام برد و يا مجاري فرعي متعددي در شمال ميدان ام

تا گرمابه ) ره( مشاهده گرديد که در حد فاصل ميدان امام ۳و۲در زمان احداث مسير انحرافي شماره 
 مجراي فرعي وجود داشت که جهت جلوگيري از نفوذ آب به تونلهاي مترو کليه ۱۵فردوسي حدود 

 .مجاري فرعي مسدود گرديد
منتهي گرديده و در ...  ها ، مسافرخانه ها و اين مجاري به منازل و يا مکانهاي عمومي مانند گرمابه

 .اب بصورت سردابه با پله قرار ميگرفتيانتهاي مجرا چاه برداشت آب و يا پا
همانطور که قبال گفته شده آب قنات مهرگرد در تهران قديم بر اساس : تقسيم نامه آب قنات مهرگرد

 )۳-۹شکل شماره.( بود تقسيم ميگرديداي که توسط روحانيون و معتمدين محل تنظيم شدهنامهتقسيم
 که آب قنات ۱۲۷۳بر اساس تقسيم نامه هفتگي آب قنات مهرگرد که در زمان ناصرالدين شاه در سال 

  )۳-۹شکل شماره(:شاه داير و در دار الخالفه توزيع ميگرديد بشرح زير تنظيم شده است
                                محله عود الجان                                               شب شنبه 
  خانه آقاي مستوفي الممالک                         روز شنبه

                                  کوچه باغ ايلچي                        شب يکشنبه 
     تند الدوله و گذر هفت خانه هاي معتم                                              روز يکشنبه

                                  محله عود الجان                                               شب دوشنبه 
                           محله عود الجان                        روز دوشنبه

                            محله عود الجان                       شب سه شنبه
   عباس آباد و کوچه هاي حمام چال و خانه                                                روز سه شنبه
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  زنبورگچي باشي                                                                     
                             نمحله عود الجا                        شب چهار شنبه
                            محله عود الجان                        روز چهار شنبه
                          محله عود الجان                        شب پنجشنبه
 محله عباس آباد                       روز پنجشنبه
                 محله کوچه غريبان                       شب جمعه 
 خانه حسام السلطنه و گذر نوروز خان                                                         روز جمعه

 
 :خاطراتي از قنات مهرگرد

آغا محمد خان قاجار در زمان حکومت کريم زند بصورت تحت نظر : فتح تهران از طريق قنات مهرگرد
بعد از کريم خان از تهران فرار نموده و ادعاي . ران زندگي ميکرد و در امامزاده زيد تحصيل مينموددر ته

 ۱۸۷۵حکومت کرد و در نهايت حکومت قاجاريه را بنا نهاد و تهران را فتح کرده و آن را در سال 
 نمودن ميالدي پايتخت کشور قرار داد و سپس بمنظور جنگ با جانشينان کريم خان زند و سرکوب

ساير مدعيان حکومت مدتي تهران را ترک کرده و در غياب وي مصطفي قلي خان برادر وي با لشکريان 
 طالشي تهران را فتح کرد وآغا محمد خان در مراجعت مجدد وي به تهران دروازه هاي شهر را
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 .ده استيم گردي تنظ۱۲۰۶ران که در سال ز مهرگرد تهيم آب کاري صورت تقس-۳-۹شکل شماره              
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با توجه به اينکه تهران در آن زمان داراي باروهاي مستحکم بوده امکان ورود از دروازه و . بسته ديد 
باروها وجود نداشت ، تهران را محاصره نموده و حمالت زيادي به شهر نمود که عمال امکان فتح مجدد 

ايي کاملي به تهران داشته و مي دانسته که قناتي از شمال شهر آغا محمد خان آشن.تهران ميسر نگرديد
به تهران وارد ميشود و آب قنات به نوبت در شهر توزيع ميگردد و ضمنا به اين موضوع آگاه بود که با 

تخريب قنات هم نميتواند اهالي مستقر در داخل شهر را وادار به تسليم کند ، لذا ضمن بستن و يا
مراي کشوري و لشکري منجمله مجنون پازوکي فرماندار سابق تهران ورود به داخل تشکيل جلساتي با ا

شهر از طريق قنات مهرگرد تصويب شد و يک شب از کليه دروازه هاي شمال و غرب و جنوب به تهران 
 .روازه خراسان حمله چنداني انجام نميشددحمله کردند و فقط جهت اغفال محافظين شهر به 

ه زمان تعويض گردش آب در داخل شهر بود در خارج از شهر احتماال در محل در نصفه هاي شب ک
ميدان توپخانه  يا خيابان ناصر خسرو مجراي قنات را بصورت موقت مسدود نموده و تعدادي از سربازان 
زبده وارد مجراي قنات شده و به داخل شهر وارد شده و از طريق مجاري آدم رو قنات تا محله هفت تن 

تند و در آن محل از مجراي قنات خارج و ابتدا دروازه خراسان که محافظين شهر نيز غافلگير پيش رف
شده بودند بر روي سپاه آغا محمد خان باز نمودند و بعد از آن دروازه قزوين و دروازه شاپور را به تصرف 

ه بعنوان فتح دوم تهران از اين واقع. در آوردند و تهران مجددا در اختيار آغا محمد خان قاجار قرار گرفت
نام برده شده است و شرح مختصري بدون ذکر نام قنات مهرگرد در کتاب خواجه تاج دار نوشته ژان 

 .گوره جلد دوم بيان شده است
 که از طرف شرکت متروي تهران عمليات ۱۳۷۲در سال : تهران وقنات مهرگرد۱۳۰۶خشک سالي سال 

گذار شده بود در حين اجراي عمليات به پديده عجيبي مسدود کردن قنات مهرگرد بعهده بنده وا
 :برخورد نمودم که شرح آن از اين قرار است

در همان سال ضمن بازديد از مجراي قنات مهرگرد در حدود ميدان توپخانه مشاهده نمودم که ابعاد 
ز غير  سانتيمتر ميباشد که از نظر نرم قنوات تهران معمولي بوده و چي۷۰*۱۳۰کوره قنات حدود 

طبيعي وجود نداشت و اما در دو کيلومتر باالتر يعني در محل چهارراه کالج که از طريق حفاري از داخل 
 متروي تهران به مجراي قنات دسترسي پيدا کرديم و مجراي قنات بصورت غرق آب بود و ۴تونل خط 

غواص وارد مجراي قنات امکان ورود بنده و يا مقني هاي معمولي به آن ميسر نگرديد ناچارا يک گروه 
گرديده و ابعاد گالري قنات را اندازه گيري نمودند که براي بنده ابعاد گالري غير طبيعي جلوه مينمود و 
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 سانتيمتر ولي ارتفاع آن ۷۰اندازه گيري ها در چندين محل مجددا انجام شد و پهناي مجرا حدود 
 . متر بود۲۵/۲

الت غير عادي را نشان ميداد بطوريکه بنده را وادار کرد تا به  متر کوره قنات براي بنده ح۲۵/۲ارتفاع 
 .مالقات مقني قديمي قنا ت مهرگرد بروم

 سال مقني قنات مهر گرد بوده ، قبل از ايشان برادرشان عهده دار اين ۶۰آقاي نصراهللا فتاح که بيش از 
 چاه قنات برسيد ارتفاع کوره  متري درست است و اگر به مادر۲۵/۲امر بودند اظهار داشتند که ارتفاع 

 : متر هم خواهد رسيد و جريان کار از اين قرار است که۴قنات به بيش از 
 در تهران اوايل حکومت رضاخان  خشکسالي شده بود و آب قنات مهرگرد کاهش ۱۳۰۶در سال 

 دربار کاهش آبدهي قنات مشکالتي براي اهالي بوجود آورده بود و شکايت به. فاحشي پيدا کرده بود
رضاخان رسيد که در اين مورد رضاخان دستور داد بايد در مدت يک هفته آبدهي قنات اصالح و به 

 .ميزان اوليه برسد
هيئت امنا و اداره کنندگان قنات بعد از بررسي و چاره انديشي به اين نتيجه رسيدند که در مدت يک 

شد يعني با اضافه کردن به طول کوره هفته امکان حفاري پيشکار قنات و ازدياد آب آن ممکن نميبا
قنات در مدت يک هفته آبدهي قنات قابل اصالح نميباشد ولي ميتوان با کم کردن شيب قنات در طول 

 متر طول مجرا آبدهي آن را بهبود بخشيد لذا پنجاه گروه مقني همزمان مشغول بکار شده و هر ۵۵۰۰
 کرده و شيب قنات را نيم تا يک در هزار کم کدان حدود يکصد متر از مجراي قنات را کف برداري

 سانتيمتر ، خيابان ۱۵کردند يعني از شمس العماره کف برداري شروع شده ازميدان توپخانه حدود 
 متر ۳ سانتي متر و در مادر چاه حدود ۱۰۰ سانتي متر و در چهار راه کالج حدود ۳۰فردوسي حدود 

 متر رسيد ۵/۳ چاه قنات که ارتفاع سطح آب نيم متر بود به کف قنات پايين تر رفته و در نتيجه در مادر
و آبدهي قنات افزايش پيدا کرد و در بررسي هاي بعدي معلوم شد بعلت عجله در کار کف برداري کف 
قنات در بعضي از نقاط چال افتاده است و اين بدان خاطر بوده که پنجاه گروه مقني که همزمان مشغول 

 . هاي الزم را نداشته اندبه کار بودند هماهنگي 
الزم بذکر است که قنات مهرگرد فاقد کول و هر گونه تحکيم ميباشد وگرنه انجام عمليات کف برداري 

 .به اين سادگي و در زمان يک هفته امکان پذير نبوده است
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 متروي تهران در ميدان ۱ عمليات حفاري تونل خط ۱۳۷۲در سال :عمليات مسدود کردن قنات مهرگرد
ام خميني انجام ميگرديد که بعلت برخورد مستقيم مجراي قنات با تونل مترو که در اين قسمت ام

بصورت ترانشه باز انجام ميشد و احداث سازه نگهبان خط مترو فقط با قطع کامل آب امکان پذير بود که 
 صادرات و با انجام چند عمل  موضعي از قبيل پمپاژ آب در پارکينگ تاالر وحدت و چاه مقابل بانک

 قطع آب قنات ممکن نگرديد لذا از ۵۹۸مسدود کردن مجراي قنات در خيابان فردوسي مقابل پالک 
 مطالعات مسدود کردن قنات مهرگرد و قطع کامل آب قنات با دستور مدير عامل ۱۳۷۲ديماه سال 

 .   شرکت مترو به اينجانب با اختيارات کامل محول گرديد
قنات مهرگرد که بدون شک :  اجرائي مسدود کردن قنات مهرگردطراحي و عمليات, مطالعات 

تالقي ) ره(  متروي تهران در ميدان امام خميني ۲ و ۱قديميترين قنات داير تهران ميباشد با خطوط 
داشته و جهت اجراي عمليات ساختماني ميبايست مجراي قنات در محلهاي تقاطع تخريب ميگرديد و 

در اين مورد پيشنهاد و اجرا گرديد که هيچکدام امکانات الزم را جهت  طرحهاي مختلفي ۱۳۵۶ازسال 
 پروژه مسدود کردن موقت و تحت ۱۳۷۲در نهايت در سال . انجام عمليات ساختماني فراهم نياورد

 .  اجرا گرديد۱۳۷۲کنترل در آوردن آب قنات مورد تصويب قرارگرفت و در زمستان سال 
مشخصات فني قنات تهيه و مطالعات ژئوهيدرولوژي و , مسير در اين پروژه ضمن شناسائي دقيق 

 متري از سطح زمين جهت انجام ۴۰ژوئوتکنيکي مسير قنات نيز انجام گرديد و محل مناسبي در عمق 
 نينعمليات تعيين گرديد در اين محل دو ميله چاه مدفون شده قنات شناسائي و بازسازي شد و همچ

 که يک حلقه آن برروي مسير قنات و دو حلقه ديگر بفاصله حدود حلقه چاه جديد تعيين محل گرديد
در ) باي پس( متري از سطح زمين حفاري گرديد و مسير انحرافي ۴۰ متري مسير قنات بعمق حدود ۵

 .  متر حفاري و دريچه کشوئي فلزي در ميله چاه شمالي نصب گرديد۵۵ متر بطول حدود ۳۴عمق 
در اين قسمت مجراي )  ليتر در ثانيه ۷۰۰(ظرفيت کوره آن بود حدود نظر باينکه آبدهي قنات بيش از 

 متر باالتر از سقف کوره قرار داشت که به کمک ۲قنات تحت فشار بوده و سطح آب در ميله چاهها 
اکيپ غواصي مجراي قنات مورد بازديد قرار گرفت و پاکسازي گرديد و دو محل شبکه هاي ميلگرد در 

چيدن کيسه هاي خاک رس انسداد نسبي و با بتن ريزي حدفاصل شبکه هاي کوره قنات نصب و با 
قطع و فقط قسمتي از آب قنات از مجراي فرعي جريان " نصب شده جريان آب در مجراي اصلي کامال

با بستن دريچه منصوبه جريان آب بطور کامل قطع گرديد و پس از هفت سال از شروع " يافت که بعدا
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معضل آب قنات مهرگرد برطرف گرديد و سازه ) ره (  مترو درميدان امام عمليات ساختماني شرکت
 مترو که تداخل کامل با قنات مهرگرد ۲ساخته شد و حفاري تونل خط ) ره(مخصوص ميدان امام 

 . داشت امکان پذير گرديد
 سابقه

 ۱ با خط  متروي تهران در ميدان امام خميني قنات مهرگرد را قطع مي نمايد واين قنات۲و۱خطوط 
 نيز عبور مي نمايد وچون در اين محل طرح سازه ۱مترو در شمالغرب ميدان تالقي واز روي تونل خط 

 متري از سطح زمين به صورت ۲۱مخصوص ميدان امام پيش بيني شده بود که مي بايست تا عمق 
نين خط  متري آن از کف قرار مي گرفت وهمچ۱۰ترانشه روباز عمل شود وگالري قنات در ارتفاع 

 متر وعمق ۱۰مترو ودر ضلع جنوبغربي ميدان با قنات مهر گرد برخورد داشت در حالي که عمق قنات ۲
 بايد ۲ واحداث تونل خط ۱ متر بود،لذا جهت انجام عمليات ساختماني سازه مخصوص خط۸/۶تاج تونل 

 کار در ميدان کامال يا مسير قنات مهرگرد تغيير داده مي شد ويا براي مدتي مسدود گرديده تا محوطه
 .خشک مي شد

 مسيري از ۱۳۵۷ در اين زمينه به عمل آمد وشهرداري تهران در سال ۱۳۶۵مطالعات زيادي از سال 
خيابان کوشک مصري وکوچه بن بست به خيابان خيام را طراحي واجرا نمود وليکن به علت عدم رعايت 

ره برداري از آن ممکن نگرديد وفقط مدت  به۲نکات فني الزم وبرخورد کامل اين مجرا با تونل خط 
وبه علت اينکه در مسير خيابان . يکسال از اين مسير انحرافي تخليه بخشي از آب قنات انجام گرفت

 پياده رو غربي -نبش خيابان امام با خيام.(خيام قسمتهاي از پياده روغربي خيابان نشست وريزش کرد
 تخريب چاه هاي فاضالب کاخ دادگستري روبروي –ات خيابان خيام مقابل ساختمان روزنامه اطالع

 .ادامه بهره برداري از آن ممکن نگرديد) خيابان بهشت
 که عمليات اجرائي احداث تونلها وايستگاه هاي مترو اغاز گرديد براي رفع معضل فوق ۱۳۵۶از سال 

 .طرح هاي مختلفي به شرح زير پيشنهاد گرديد
جنوب پارک شهر نرسيده به خيابان پانزده بان حافظ از چهرراه کالج تا احداث مسير انحرافي در خيا -   

 خرداد
ناصرخسرو تا مقابل  سعدي و الله زار و احداث مسير انحرافي از خيابان فردوسي به طرف خيابان -   

 کوچه مروي
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تداي   ور نموده ودر اب عب۲و۱ زير تونل خط احداث گالري سيفون در ميدان امام به طورب که از -   
 . همايون به مجراي اصلي برسدخيابان باب 

 مسدود نمودن کامل قنات -   
 مسدود نمودن موقت و کنترل  کردن آب قنات -   

از ميان طرح هاي فوق مسدود نمودن موقت و کنترل  کردن آب قنات مورد تائيد قرار گرفت و به 
در نهايت در   آغاز و۱۳۷۲ دستور مدير عامل موقت شرکت مترو عمليات اجرائي از دي ماه

 . مسدود نمودن قنات با موفقيت اجرا شد۲۲/۱۲/۷۲تاريخ
و . که توسط وزارت نيرو ثبت شده است38p- 1Q اين قنات بشماره :  مشخصات فني قنات مهرگرد

 . مشخصات فني آن بشرح زير ميباشد
 بهجت آباد فعلي و ديگري  حلقه مادرچاه ميباشد که يکي در محل پارک۲اين قنات داراي  : مادر چاه

 . متر ميباشد۸۰در شمال غرب ميدان وليعصر قرار دارد عمق هر دو حلقه مادر چاه حدود 
 ميله چاه داشته که اکنون ۱۷۰ متر ميباشد که حدود ۵۵۰۰طول مسير قنات  : مسير وطول مسير قنات

 .  حلقه از ميله چاه قابل رويت ميباشد۲۰فقط در حدود 
 سانتيمتر بوده ولي در اثر مرور زمان و کف برداري از کوره ۷۰ * ۱۲۰ابعاد اوليه قنات  : تابعاد کوره قنا

شمال خيابان ( در سالهاي خشکسالي باعث گرديده است که ارتفاع کوره قنات در قسمتهاي آبدار 
 .  متر برسد۵/۱ و تا ۲۵/۲ و ۵/۲"  متر و در قسمتهاي پايين متناسبا۳به حدود ) طالقاني 

 اغلب در زمينهاي دج حفاري شده ولي قسمتهاي ترکار آن در بافت آبرفت دانه -ه خشکه کار قنات  کور
ميله چاهها و کوره قنات فاقد کول بوده و در بعضي از موارد سنگ چيني با آجر و . درشت قرار دارد

 .مالت شفته آهک بطور خيلي محدود کار شده است
 در هزار و از ۴ متغير بوده و در خيابان ناصر خسرو حدود شيب اين قنات در طول مسير : شيب قنات

 . در هزار ميباشد۳ در هزار و در قسمت ترکار حدود ۵/۳ميدان امام خميني تا خيابان انقالب حدو 
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 ۱۳۷۳از انسداد آن در سال  ز مهرگرد بعدير کارينی در مسيرزمي وضع سطح آب ز-۳-۱۰شکل شماره 
 
 

 . نات در سالهاي مختلف به شرح زير ثبت شده استآبدهي ق: آبدهي قنات 
 )                         ليتر در ثانيه ۲۸حدود (             دو سنگ۱۳۰۱سال
                                      ليتر در ثانيه۱۴            ۱۳۴۹سال
                                      ليتر در ثانيه۳/۷۳            ۱۳۵۰سال
                                     ليتر در ثانيه۱۱۰            ۱۳۵۵سال
                                     ليتر در ثانيه۲۲۰            ۱۳۶۶سال
                                        ليتر در ثانيه۷۰۰            ۱۳۷۲سال

 
 از انقالب در اختيار در بار بوده و توسط اداره کل بيوتات سلطنتي اداره اين قنات قبل : مالکيت قنات

ميشد و بعد از پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي اداره قنات به سازمان اوقاف و امور خيريه محول و از 
 . تحت نظر هيت امنا موقوفه قنوات اداره ميگردد۱۳۵۸سال 
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وه بر تامين آب محدوده مرکزي بازار تهران در طول قنات مهرگرد عال : استفاده کنندگان آب قنات
مسير استفاده کنندگان متعددي دارد که با استفاده از موتور پمپهاي منصوبه استفاده مينمايد که از آن 

 : جمله 
_ هتل بزرگ فردوسي _ بانک مسکن _ بانک مرکزي _  ورزشگاه _تاالر وحدت_ دبيرستان البرز 

 ...  ..... و ۱۲شهرداري منطقه 
ن مرحله انتخاب محل مهم بوده و مسدود کردن يدر اول: پروژه مسدود کردن مجراي قنات مهرگرد

مجراي قنات در محلي بايد انجام شود که در اثر بسته شدن آن و باال آمدن سطح آب در ميله ها و تحت 
ره نگردد و فشار بودن مجرا آسيبي به تاسيسلت شهري ،اماکن و معابر نرسانده و موجب ريزش کو

 . همچنين از تخليه آب سفره آبهاي زيرزميني بوسيله قنات جلوگيري بعمل آيد
ن يتربررسي هاي الزم بعمل آمد و با مطالعه گزارشات ژئوتکنيک و ژئوهيدرولوژي مسير قنات، مناسب

 : محل جهت اجرا اين پروژه با شرايط زير پيشنهاد گرديد 
 متر ۳۵ حداقل عمق کوره از سطح زمين -
 متر۴۰ حداکثر عمق کوره از سطح زمين -
 .تجاوز ننمايد متر ۱۰ باال آمدن سطح آب در اکثر مسدود کردن مجرا از -
 .ريزش نباشد بافت زمين کوره و ميله چاهها در شمال محل انسداد -
 .داشته باشد حداقل يک ميله از چاههاي مسير اصلي قنات وجود -
 . باشدقه چاه وجود داشته محل الزم جهت حفاري حداقل سه حل -
 :  باز ديدهاي محلي حداقل در موقعيت جهت اجرا عمليات شناسائي تعيين گرديد " ضمنا

  پارکينگ شمالي تاالر وحدت –الف 
  خيابان انقالب زير پل فلزي –ب 

ل مکاتباتي با وزارت ارشاد اسالمي جهت اجرا پروژه در پارکينگ تاالر وحدت بعمل امد که موافقت بعم
 . نيامد لذا محل اجرا پروژه در زير پل فلزي چهارراه کالج مقابل قرارگاه نيروي انتظامي انتخاب گرديد

 متر ۴۲ متر از سطح زمين بوده و سطح استاتيک آبهاي زيرزميني در ۴۰عمق کوره قنات در اين محل 
 . قرار داشت

 :عمليات اجرائي آماده سازي 
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 . قه از ميله چاههاي قنات شناسائي و مرئي گرديددر محل اجراي عمليات دو حل: الف 
 . برروي کوره قنات حفاري گرديد۴چاه شماره يک جديد از داخل تونل خط  -
 .  متر از مسير قنات حفاري شد۵ بفاصله حدود ۴چاه شماره دو جديد از داخل تونل خط  -
 از مسير قنات  متر۵چاه شماره سه جديد در پياده رو شمالي خيابان انقالب بفاصله حدود  -

 .حفاري گرديد
توضيح اينکه در حفاري جاه شماره يک جديد مشاهده گرديد که گالري قنات غرق آب بوده و ارتفاع آب 

 )۳-۱۱شکل شماره . ( متر باالتر از سقف کوره قرار داشت۴حدود 
 متري ۳۴ سانتيمتر در عمق ۹۰ * ۱۵۰ جديد به ابعاد ۳ و ۲گالري انحرافي حد فاصل چاه شماره : ج 

 افتياز سطح زمين حفاري و کول گذاري شد و از چاههاي مذکور با حفاري گالري بصورت اريب ادامه 
 ۸۰ *۸۰ جهت کنترل مقدار آب دريچه کشوئي آهني بابعاد ۲در چاه شماره _نصب دريچه کشوئي: د 

 . يم گرددسانتيمتر در قسمت خروجي نصب گرديد تا پس از بستن مجراي قنات مقدار آب قنات تنظ
قبل از اجراي عمليات مسدود نمودن مجراي قنات مي بايست گالري : عمليات مسدود نمودن قنات 

نظر باينکه کوره قنات غرقاب بوده و . ميگرفت و محل انسداد مشخص ميشد قرار مورد بازديد قنات
ابتدا از   غواص ها.امکان بازديد توسط افراد عادي وجود نداشت لذا از يک اکيپ غواصي استفاده گرديد

چاه شماره يک وارد مجرا گرديده و گالري قنات در طول يکصدمتر مورد بازديد قرار گرفت و مشخص 
 سانتيمتر اندازه ۷۰ * ۲۲۵گرديد بافت زميني کوره قنات استحکام الزم را دارد و ابعاد گالري در اين 

 . گيري شد
عنوان محل نصب شبکه ميلگرد مشخص  د رمحل در داخل گالري قنات ب۲مطابق کروکي پيوست 

 . گرديد و حد فاصل محلهاي تعيين شده کوره قنات اليروبي گرديد
 سانتيمتر با استفاده از ۲۰در محلهاي تعيين شده جهت نصب شبکه ميلگرد اطراف کوره قنات حدود 

ميلگردها  سانتيمتر محلهائي جهت نصب ۲۰کمپرسور حفاري گرديده و با ايجاد سوراخهاي بعمق حدود 
 بعنوان ۳۲ بعنوان شبکه و ميلگردهاي نمره ۱۴آماده گرديد و شبکه ميلگرد متشکل از ميلگردهاي نمره 

 .  در دو محل نصب گرديد۳-۱۲ميلگرد مهاري مطابق شکل شماره 
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 ز مهرگرد شهر تهرانير کاري کروکی انحراف مس-۳-۱۱شکل شماره                         
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 کيسه خاک رس ۱۵۵بکه ميلگرد در دو محل تعيين شده بوسيله اکيپ غواصي تعداد بعد از نصب ش
 جديد باالتر آمده و گالري انحرافي ۲خالص در جلوي شبکه ها چيده شد و سطح آب در چاه شماره 

 موجود مشاهده گرديد که سطح آب پايين تر رفته و مقطع گالري نيمه پر ۲آبدار گرديد و از چاه شماره 
 . ميباشد

متعاقب انسداد نسبي گالري قنات بوسيله کيسه هاي خاک رس عمليات بتون ريزي از چاههاي شماره 
قطع "  جديد بطور همزمان انجام گرديد و جريان آب در مجراي اصلي کامال۱  موجود و چاه شماره۱

 .گرديد و فقط از مجراي انحرافي مقداري از آب قنات جريان يافت
د باال آمدن سطح آب در چاههاي باال دست قنات در پياده رو شمالي خيابان بررسي هاي الزم در مور

انقالب و چاه موجود در دبيرستان البرز بعمل آمد و مشاهده گرديد  که سطح آب در ميله چاهها فقط 
 متر پيش بيني شده بود تا ۱۰با باال آمدن سطح آب حدود " هشت متر باال آمده است در صورتيکه قبال

 بعد از بتون ريزي همه روزه سطح آب در ميله چاههاي باالدست و مقدار اب در مجراي پائين يک هفته
 .دست اندازه گيري شد که در نهايت بشرح زير مقادير ثابت در آمد

 متري از سطح زمين ثابت ماند و در حقيقت ۵/۳۳ جديد در عمق ۲باال آمدن سطح آب د رچاه شماره 
اندازه % ۵تر از کف کوره قنات قرار گرفت و ارتفاع آب در گالري جديد فقط  متر باال۵/۶سطح آب باندازه 

 ليتر در ثانيه و با بستن دريچه کشوئي جريان ۵۰گيري شد و مقدار اب جاري در گالري انحرافي حدود 
 . آب در گالري قنات قطع گرديد

 ليتر ۷۰۰گرد با آبدهي بيش از باالخره با اجراي پروژه فوق به اهداف تعيين شده نائل شديم و قنات مهر
 ميليون مترمکعب آب در سال ازسفره آبهاي ۲۰در ثانيه مهار گرديد و از خروج بيمورد بيش از 

زيرزميني تهران جلوگيري بعمل آمد و مشکل شرکت متروي تهران بعد از گذشت هفت سال از شروع 
 تماني سازه مخصوص ميدان امامبرطرف گرديد و عمليات ساخ) ره(عمليات ساختماني درميدان امام 

خميني بر روي خط يک و حفاري تونل خط دو که تداخل کامل با قنات داشت انجام گرديد ولي 
متاسفانه بازگشائي کامل قنات مهرگرد که بدستور مديرعامل وقت شرکت مترو قرار بود دو ماه بعد از 

 .  است سال انجام نشده۶انسداد قنات انجام شود اکنون بعد از گذشت 
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 ز مهرگردير کاريچه کار گذاشته شده در مسيات دري جزئ-۳-۱۲شکل شماره                     
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 ) زناصري يکار( آب شاه-۵-۴-۳
 در زمان ناصر الدين شاه قاجار حفاري شده است و منظور از حفاري 36P-1Qقنات ناصري به شماره 

 .اين قنات تامين آب کاخ گلستان بوده است
مظهر اصلي اين قنات در محل کاخ گلستان و در آب نماي اصلي کاخ بوده است و از : نات مظهر ق

 .استفاده کاخ سلطنتي اضافه آب آن به قسمت جنوبي کاخ منتقل ميشده است
هرنج قنات ناصري بعد از کاخ گلستان بطرف تکيه دولت و از آنجا بطرف بازار عباس : هرنج قنات ناصري

رد هرنج قنات مهرگرد شده و بر اساس تقسيم نامه اي که توسط ناصرالدين شاه آباد ميرسد و بعد وا
 :قاجار مهر وامضا شده است آب اين قنات در محالت مختلف تهران قديم بشرح زير تقسيم ميگردد

 . هجري قمري ميباشد۱۲۷۳ سال ...از بهره برداري از اين قنات ماه آغ
ناصري از کاخ گلستان شروع شده و سپس متمايل به شمال مسير اصلي قنات : مسير اصلي قنات ناصري

 به باغ ملي ميرسد ۱۱غرب در محوطه قور خانه ادامه دارد و بعد از عبور از زير ساختمان پست منطقه 
که در اينجا بطرف غرب ادامه مسير دارد و در خيابان سرهنگ سخايي بطرف غرب ميباشد و خيابان 

 جامي ميشود و سمت جنوبي خيابان جامي بطور مستقيم ادامه داشته و حافظ را قطع کرده وارد خيابان
 متر در جنوب خيابان پاستور از زير ساختمانها عبور ۵بعد از عبور از محوطه کاخ مرمر بفاصله حدود 

مينمايد و از زير ساختمان رياست جمهوري گذشته بطرف شمال متمايل ميشود و وارد محوطه انستيتو 
پس بطرف جنوب متمايل شده و در جنوب خيابان پاستور بفاصله چندي از زير پاستور ميشود س

سپس . ساختمانها عبور مينمايد و از جنوب ميدان پاستور عبور کرده وارد دبيرستان نظامي ميشود 
خيابان دانشگاه جنگ را در محل ايستگاه خط دو متروي تهران قطع کرده وارد دانشگاه جنگ گرديده و 

تا مسير آن ادامه دارد و بعد وارد خيابان شکوفه شده و خيابانهاي اسکندري جنوبي و در همين راس
خوش و کارون و قصر الدشت را قطع کرده متمايل به شمالغرب ميشود و خيابان آزادي را بعد از عبور از 

ابان  مخابرات در تقاطع خيابان دکتر هوشيار قطع مينمايد و در شمال خي۹زير ساختمان سابق منطقه 
سپس خيابان محمد علي جناح را در حدود . آزادي در همين راستا به طرف غرب ادامه مسير ميدهد

 متري شمال ميدان آزادي قطع کرده وارد ترمينال غرب ميشود و بعد از عبور از محل ترمينال ۲۰۰
باتان بطرف غرب وارد کوي بيمه و شهرک شهيد فکوري شده و بعد از عبور از شهرک آپادانا و شهرک اک

 متروي ۵شمال غرب ادامه مسير دارد و اتوبان تهران کرج را در محل ايستگاه شهرک اکباتان خط 
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 متر در ۹۰مادر چاه اين قنات بعمق . قطع کرده و وارد پارک ارم ميشود) شرق ايستگاه (تهران 
 ۱۲۰۰۰عابي بيش از شمالغرب درياچه پارک ارم قرار دارد و طول مجراي قنات با مسير هاي فرعي و انش

 .متر ميباشد
اولين مسير فرعي براي قنات ناصري در شهرک اکباتان در : مسيرهاي فرعي و انحرافي قنات ناصري

 جهت برداشت آب براي مصارف شرب شهر تهران ساخته شده و ماجرا از اين ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴سالهاي 
انتقال به خط انتقال آب خام به آب قنات ناصري جهت قرار بوده که سازمان آب تهران برداشت از 

تصفيه خانه جالليه در برنامه تامين آب تصفيه خانه در نظر گرفته و اجاره نامه اي با بيوتات سلطنتي به 
 سال تنظيم نموده و هر ساله مبلغ سيصد هزار ريال حق السهم پرداخت نموده و تا سال ۳۰مدت 
 سال از ايستگاه پمپاژي که به همين منظور در  برداشت آب به ميزان دو ميليون متر مکعب در۱۳۶۴

شهرک اکباتان احداث شده بود برداشت انجام شده و ايستگاه پمپاژ اکباتان جزو چاههاي گروه يک 
 . به خط انتقال وارد ميگردد۱۰۶سازمان آب و در محل چاه شماره 

ان مقدار آب زياد تري را  که مدت قرارداد سي ساله باتمام رسيده بود و سازمان آب تهر۱۳۶۴در سال 
ميخواست قرارداد جديدي مابين هيئت امنا قنات و سازمان آب بمدت سه سال منعقد و ميزان آب 

و امر آبرساني سازمان ) حدود سه برابر ميزان قرارداد قبلي (  ليتر در ثانيه افزايش يافت۲۰۰برداشتي تا 
 . نمودآب با اضافه نمودن موتور پمپ افزايش برداشت را شروع 

 در محل دانشگاه ۱۳۷۳ و ۱۳۷۲مسير انحرافي ديگري که براي قنات ناصري ساخته شد در سالهاي 
اشاره شد قنات ناصري از حدود يکصد و هفتاد سال قبل " همانطور که قبال. جنگ براي مترو تهران بود

وفرتو فرانسه در طراحي خطوط متروي تهران که توسط شرکت س. د بهره برداري بودراحداث شده و مو
انجام شده است توجهي به مجاري قنوات نشده و از سيستمهاي سنتي تامين آب ايران اطالعي نداشته 

 . ومطالعاتي را در اين زمينه انجام نداده بود
ه ايستگاه ي متري از کف راد۴در تراز ) J2ايستگاه ( قنات ناصري خط دو متروي تهران در ايستگاه فر 

 توسط مولف انجام گرفته امکان انحراف قنات با ۱۳۷۳ و ۱۳۷۲ي که در سال قطع ميکرد و مطالعات
احداث مسير فرعي بصورت ثقلي وجود نداشت و احداث سيفون در زيرسازه ايستگاه هم مورد موافقت 

با احداث ايستگاه پمپاژ و انتقال آب با خط لوله فوالدي از روي ايستگاه موافقت " قرار نگرفت و ناچارا
 ساخته شدو با نصب سه دستگاه الکتروپمپ شناور انتقال آب J چاه پمپاژي در جنوب ايستگاه گرديد و
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البته براي اجراي عمليات پمپاژ عالوه بر ساخت چاه پمپاژ و چاه تخليه مسير قنات در . انجام گرديد
ل کوچه شمالي خيابان دانشگاه جنگ بازسازي و کو) قسمت بهداري ( داخل محوطه دانشگاه جنگ 

کذاري گرديد و ايزوالسيون کاملي انجام گرفت و جا دارد از پيمانکار و مقني مجر اين عمليات آقايان 
 . مرحوم نعمت اهللا سليمي و آقا لطفعلي و مرحوم استاد حسن قوچاني نام برده شود

ن آب مصرفي دانشکده افسري در سابق از طريق قنات کريم آباد تامي: مسير انشعابي دانشکده افسري
.  سال قبل بعلت تخريب مسير قنات آب قنات خشک شده و فاقد آب ميشود۵۰ميشده است که حدود 

نظر باينکه قنات کريم اباد در خيابان فروردين از شمال به جنوب بوده و در زير مجراي قنات ناصري که 
 مجراي قسمتي از آب قنات ناصري وارد. مسيري از غرب به شرق داشت عبور ميکرد موافقت گرديد

قنات کريم گرديده و به دانشکده انتقال مييابد که مسير اين قسمت از قنات کريم آباد از تقاطع خيابان 
پاستور با خيابان فروردين شروع و بطور مستقيم در خيابان فروردين تا خيابان امام خميني ره ادامه دارد 

 آنجا بطرف ديوار غربي دانشکده زسپس بطرف شرق متمايل شده وارد کوجه شعاع السلطنه ميشود و ا
افسري ميشود و در دانشکده افسري در جنوب زمين چمن فوتبال دانشکده ظاهر ميشود که آب قنات 
در داخل دانشکده مصارف غير شرب را تامين ميکند و از جنوب دانشکده بطرف کوچه پايين دست 

 .جاري ميشود تا به خيابان ابوسعيد در تقاطع ترجمان ميرسد
 مسير انشعاب جديدي در خيابان خورشيد از ۱۳۶۹ ۱۳۶۸در سالهاي : ر انشعابي خيابان خورشيدمسي

خيابان پاستور توسط سازمان آب تهران حفاري گرديد تا مصارف غير شرب مجلس شوراي اسالمي از 
قنات ناصري تامين گردد اين مسير از تقاطع خيابان پاستور بطرف جنوب در سمت غربي خيابان 

د حفاري شد و انشعابي به مجلس شوراي اسالمي داده شد و آب اضافي قنات به ضلع شمالغرب خورشي
 ) در محل استخر سرپوشيده. (دانشکده افسري ميرسد

 متروي تهران در محل قورخانه با قنات ناصري ۲ و ۱نظر باينکه خط : مسير انشعابي خيابان استخر
 متري ۲۰ بصورت ترانشه باز تا عمق I/M2ايستگاه برخورد ميکند اين قسمت از مترو  جهت احداث 

 متري قطع ميکرد و همچنين بعلت ۵خاک برداري شده بود لذا مجراي قنات را در عمق حدود 
خرابيهاي بيش از حد مجراي قنات در خيابان سرهنگ سخائي تصميم گرفته شد از تقاطع خيابان 

شعاب خروجي به قنات داده شود و اين مجرا در يک ان) در غرب خيابان حافظ (جامي با خيابان استخر 
غرب خيابان استخر حفاري وکول گذاري گرديد و مظهر آن در مقابل چاپخانه وزارت ارشاد در طرفين 
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خيابان قرار گرفت و بدين ترتيب مجراي قنات در خيابان سرهنگ سخائي و بطرف کاخ گلستان فاقد 
 . آب گرديد

 در سال ۹ بعلت تخريب مجراي قنات در زير ساختمان مخابرات منطقه :مسير انحرافي در خيابان آزادي
 متر حفاري در پياده رو شمالي خيابان آزادي ۱۰۰ مجراي جديد انحرافي در خيابان آزادي حدود ۱۳۷۰

حفاري شد و خط يکصدمترمربع بصورت عمود بر محور خيابان آزادي حفاري و کول گذاري شد و عمق 
 .  متر بود در حقيقت مجراي قديمي بصورت وتر يک مثلث قائم الزاويه بود۲۴ قنات در اين محل حدود

آب قنات ناصري از لحاظ کيفيت در حد آبهاي مرغوب ميباشد و علت آن هم اين است که محل تغذيه 
اين قنات مخروط افکنه رودخانه کن بوده و آبهاي زيرزميني اين منطقه در حد مجاز استاندارد بهداشت 

ار دارد در زمانهاي قديم مردم تهران ترجيح ميدادند از آب قنات ناصري و يا فرمانفرما استفاده جهاني قر
 سال قبل دهه بيست آبفروشي با بشکه ۶۰لذا در حدود , کنند تا آب قنات مهر گرد يا قنات سنگلج 

شرقي باغ هاي چوبي سوار شده بر گاري در تهران رواج داشته و شخصي بنام حاجي خان مافي در محل 
ملي از آب قنات ناصري برداشت نموده و با بشکه و گاري در سطح شهر تهران آب فروشي مي نموده 

و . آب خريداري ميکردند,  است و مدتها مردم براي آب شرب بصورت سطلي از اين گاريهاي حمل آب 
ح شهر توزيع غير اين در محل جنوب باغشاه هم از آب قنات باغشاه برداشت و باسم آب شاه در سط

 .  نمونه اي از اين گاريها در خيابان خوش را نشان ميدهد۳-۱۳عکس شماره . انجام مي گرفت 
  
  قنات حاج عليرضا  -۶-۴-۳

قدمت اين قنات به .  در نقشه هاي وزارت نيرو مشخص شده است39O – 6Gاين قنات بشماره 
صدر (  عليرضا پسر ابراهيم خان کالنتر دويست سال ميرسد و در زمان فتحعلي شاه قاجار بسرمايه حاج

حاج عليرضا چون اوالد نداشته و صاحب مکنت و سرمايه . احداث شده است) اعظم آغا محمد خان قاجار
وقف ) شرق تهران قديم( نه زياد اين قنات را بنا کرده و جهت استفاده مردم تهران يبوده با صرف هز

مخارج ساليانه قنات وقف قنات کرده و بنا به درخواست نموده و مقداري از امالک خود را نيز جهت 
ايشان از استفاده کنندگان آب قنات وجهي دريافت نميشد و هزينه هاي تعمير و نگهداري قنات از محل 

 .درآمد امالک وقف شده تامين ميشده است
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. نام داردشايد مظهر اين قنات معروفترين مظهر در بين قنوات تهران باشد و سرچشمه :مظهر قنات 
شهيد (  خيابان سيروس مظهر قنات حاج عليرضا در جنوب چهارراه سرچشمه در پياده رو شرقي

 .مقابل مرغ فروشي قرار دارد) مصطفي خميني
 :از مظهر قنات به بعد انتقال آب قنات با دو رشته هرنج تقسيم ميشود: هرنج قنات 

قوام واقع در کوچه ميرزا محمود  يک قسمت از آب قنات بوسيله کانال آجري بطرف منزل -
 . انتقال ميابد و مصارف اهالي شرق خيابان سيروس را تامين ميکرده است) بطرف شرق (
 . رشته دوم بطرف جنوب غربي بسمت غرب خيابان سيروس رفته بطرف سيد اسماعيل ميرسد-

  

     
 

 ابان خوشي،خران گاری آبرسانی در شهر ته-۳-۱۳شکل شماره                         
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مسير قنات حاج عليرضا از مظهر به طرف شمال بوده از مقابل مسجد : مسير اصلي قنات حاج عليرضا
و مجلس شوراي ملي سابق عبور نموده به سمت شمالغرب ) مدرسه عالي شهيد مطهري( سپهساالر 

 مسير ميدهد و از زير متمايل ميشود و در محل سه راه ژاله بطرف باغ نگارستان رفته بسمت شمال ادامه
ساختمانهاي مسکوني غرب خيابان بهارستان عبور کرده و از دروازه شميران از غرب آن بفاصله حدود ده 
متري خيابان فخر آباد عبور مينمايد و در همين راستا بطرف شمال ادامه مسير ميدهد و خيابان انقالب 

مه مسير دارد و در غرب ميدان سپاه وارد  متري پل چوبي قطع کرده بطرف ميدان سپاه ادا۵۰را در 
پادگان وليعصر گرديده و سپس بطرف خيابان شريعتي متمايل ميشود و خيابان دکتر شريعتي را در 
حدود سه راه زندان قصر قطع کرده و بطرف غرب خيابان شريعتي ميرسد و در همين راستا ادامه مسير 

عمق مادر . اي شرکت مخابرات به مادر چاه قنات ميرسد دارد تا به خيابان توتونچي در مقابل ساختمانه
 متر ميباشد که فعال کل ميله چاهها مدفون ۹۰۰۰ متر بوده و طول مسير آن نيز ۸۰چاه اين قنات 

گرديده و فقط در قسمتهايي در حوالي ميدان بهارستان و غرب خيابان سپاه به بعضي از ميله چاهها و 
 .مجاري قنات برخورد شده است

 تدر طول تاريخ با توسعه تاسيسات شهري تغييراتي در مسير قنا: سيرهاي انحرافي قنات حاج عليرضام
 :حاج عليرضا بشرح زير بعمل آمده است

مسير انشعابي به مجلس شوراي ملي سابق که از محل سه راه ژاله انجام شده و تا کوچه نظامي -
 .ادامه داشته است

صفي عليشاه که مسير انشعابي تا جنوب ميدان بهارستان و مسير انشعابي براي خانقاه شيخ -
 .ساختمانهاي فعلي وزارت آموزش و پرورش ادامه دارد

در سالهاي اخير به علت برخورد مسير اصلي قنات با خط دو متروي تهران مسير قنات در محل -
ي تهران شمال سه را ژاله مسدود و بوسيله کانالي به کانال جمع آوري آبهاي سطحي شهردار

ارتباط داده شده است و از اين محل بطرف جنوب مسير قنات از مدار خارج شده و فاقد آب 
 .ميباشد
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 عباس آباد زي  کار-۷-۴-۳
 سال پيش جهت تامين آب پادگان عباس آباد حفاري شده است و مشتمل بر پنج ۷۰ين قنات حدود ا

مصلي فعلي ( که از محل پادگان عباس آباد  متر ميباشد۴۵۰۰رشته اصلي قنات بطول . رشته مي باشد
 . تا جنوب ولنجک در محل سازمان نمايشگاهها ميباشد) ره(امام خميني 
 سال قبل در ۳۵مظهر اصلي اين قنات در داخل پادگان عباس آباد قرار داشت ولي در : مظهر قنات 

 قنات در وسط اتوبان مجراي فعلي) بزرگراه شاهنشاهي سابق( حين عمليات اجرايي بزرگراه مدرس 
 و مظهرهاي فرعي قنات در ضلع غربي) ۳-۱۵شکل شماره (مدرس در شمال پلهاي فجر قرار گرفت

بزرگراه مدرس کنار ديوار نيروي انتظامي در شمال بزرگراه رسالت و يک مظهر فرعي ديگر در داخل 
 . داراي آب ميباشند)ره(مصلي بزرگ امام خميني 

ه از آب قنات در مصارف غيرشرب استفاده هاي مختلفي مي شود لذا بعد از نظر به اينک: هرنج قنات 
و روباز ) بصورت باکس(مظهر فعلي قنات در وسط بزرگراه مدرس در شمال پلهاي فجر کانال هاي بتني 

در محل مظهر مذکور جهت آبگيري، مخزن زيرزمينی احداث ) ۳-۱۲شکل شماره.(ساخته شده است
 با WKL دستگاه الکتروپمپ۶ مترمکعب در ساعت شامل ۱۵۰۰ژ بظرفيت حدود گرديده و ايستگاه پمپا

 سال قبل آب مورد ۱۵ مترمکعب در ساعت ساخته و تجهيز شده است که از ۵۰۰ و ۳۵۰آبدهي هاي 
از فضاي سبز پارک طالقاني بوسيله اين ايستگاه پمپاژ برداشت و به باالي تپه در سمت شرقي بزرگراه ين

در محل پارک استخرهاي ذخيره آب ساخته شده و . يابان حقاني انتقال مي يابدمدرس در جنوب خ
بوسيله بوستر پمپهايي سيستم هاي آبياري باراني ، قطره اي پارک طالقاني تامين آب ميگردد و بعد از 

جهت مصارف فضاي سبز خود در ) بيت رهبري(پارک طالقاني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 
فجر برداشت آب نموده و آب استحصالي را به مخازن بتني ساخته شده در ضلع شرقي جنوب پلهاي 

در داخل محدوده سازمان انتقال ميدهند و در جنوب بزرگراه ) شمال بزرگراه رسالت(بزرگراه مدرس 
از آب قنات عباس آباد براي فضاي سبز و مصارف غير شرب برداشت آب ) ره(رسالت مصلي امام خميني 

 که در سالهاي گذشته چند واحد کارواش با استفاده از آب قنات در شمال خيابان شهيد بهشتي مينمايد
 . اين واحدها برچيده شده اند"که فعال ت داشتنديفعال
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و شرکت پردازش شهرداری يبه نقل از آرش(وژ بزرگراه مدرس يز عباس آباد در رفي مظهر و هرنج کار-۳-۱۵شکل شماره  

 )شهرداری تهران
 

آب های اضافی قنات عباس آباد در سمت شرق مصلي در جويهاي خيابان قنبر زاد  تخليه و از آنجا 
 )۳-۱۶شکل شماره .( تهران بمصرف ميرسد۷جهت آبياري اشجار خيابانهاي منطقه 
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که سرشاخه هاي آن در ) حوزه خيام ( در سالهاي اخير با احداث شبکه جمع آوري آبهاي سطحي 
 .بزرگراه مدرس قرار دارد مقدار زيادي از آب قنات در اين کانال تخليه ميشود

 :مسيرهاي قنات عباس آباد
 متر ۵۰بعد از مظهر در وسط اتوبان ابتدا بصورت جنوب بشمال بوده بعد از حدود :  مسير اصلي قنات 

   گل فروشي ---   جردن در خيابان –بطرف غرب تغيير مسير ميدهد و بطرف چهار راه جهان کودک 
 مان داراييـساختان کودک از زير ــارراه جهـهــبهرام و بعد از عبور از عرض خيابان آفريقا در جنوب چ

 

       
 

ابان جاری می شود و به مصرف يز عباس آباد در مصلی تهران که آب خروجی در جوی خي مظهر کار-۳-۱۶شکل شماره 
 )و شرکت پردازش شهرداری شهرداری تهرانيبه نقل از آرش (.ابان می رسديه خياری در ختان حاشيآب
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 را بصورت اريب قطع ميکند و بعد) حقاني ( شميرانات گذشته و خيابان جهان کودک 
ز عبور از زير ساختمانهاي شمالي خيابان جهان کودک خيابان گاندي شمالي را در چهارراه صانعي قطع ا

عمق در (  بعد از عبور از زير ساختمان مهندسين مشاور الر کرده بطرف شمالغرب ادامه مسير دارد و
خيابان شريفي را در چهل متري غرب خيابان گاندي شمالي قطع ميکند و در همين )  متري۱۷حدود 

 متر قطع ميکند و ۲۰راستا ادامه مسير ميدهد و خيابان وليعصر را در سه راه شهيد خدامي در عمق 
دامه دارد و وارد محدوده نيروي انتظامي ميشود و در اين محل مسير آن بموازات خيابان شهيد خدامي ا

توانير و ( متمايل به شمال گرديده و بعد از عبور از زير تعميرگاه ناجا به محدوده سازمان برق ايران 
 متري وارد محوطه باشگاه انقالب ۴۵ميرسد و بعد از زير بزرگراه نيايش در عمق حدود ) وزارت نيرو 

 و بعد از عبور از اين محل به سازمان نمايشگاهها ميرسد و مادر چاه اصلي اين قنات در محل ميشود
 . متر ميباشد که محل آن مدفون است۶۰سازمان نمايشگاه بعمق حدود 

 از مظهر قنات در وسط اتوبان مدرس شروع شده تا ۲مسير شماره :   قنات عباس آباد۲ مسير شماره 
قاني ادامه دارد و در اين محل بسمت شمالغرب متمايل شده بعد از عبور از زير لوپ جنوبغربي بزرگراه ح

تاسيسات آتش نشاني بطرف شمالغرب ادامه داشته و خيابان جردن را در مقابل مرکز خريد سرخه قطع 
ميکند و در همين راستا بطرف خيابان وليعصر ادامه مسير ميدهد و بلوار مير داماد را در غرب ساختمان 

ي اسکان قطع ميکند و بطرف شمال ادامه دارد ميله چاهي از اين قنات در زير ساختمان ديتا ها
 متري شرق خيابان وليعصر دارد و بعد از عبور از ۱۰۰حدود ) يزدان پناه ( مخابرات در خيابان پيروز 

عد از و ب. اين محل در محوطه پارکينگ جوجه کبابي حاتم ميله چاهي داشته و فصل مدفون ميباشد
عبوراز خيابان ظفر بطرف غرب خيابان وليعصر ميرسد و مجددا در امتداد جنوب به شمال ميباشد و از 
زير بيمارستان سوانح و سوختگي قلب عبور کرده در محل پارک ملت مادر چاه آن بصورت مدفون وجود 

 .دارد
 ۸۱ و ۸۲ر مدتي که در سال د. در اين مسير قنات متاسفانه فاضالب بيمارستانها در آن تخليه ميشود 

در زير ساختمان ديتاي مخابرات مجراي قنات مسدود شده بود و با نصب موتور پمپي آب قنات بمدت 
 .يکسال تخليه ميشد آثار فاضالب بيمارستاني کامال مشهود بود

  از مظهر بطرف شرق بزرگراه مدرس بوده و بموازات۳مسير شماره :  قنات عباس آباد۳ مسير شماره 
بزرگراه ميباشد که بعد از قطع بلوار ميرداماد بطرف بزرگراه ميرسد و از خيابانهاي ظفر و اسفنديار در 
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امتداد جنوب به شمال ميباشد و بعد از قطع بلوار ناهيد بموازات خيابان جردن بوده و مجددا بزرگراه 
باد در شمال باغ فردوس مدرس را قطع ميکند و بعد از امانيه مادر چاه اين رشته از قنات عباس آ

 .بصورت مدفون ميباشد
 متر ميباشد و بعلت آب بند بودن در چندين محل ۵۰۰۰اين رشته از قنات عباس آباد بطول تقريبي 

 .فاقد آب ميباشد
مظهر اين رشته از قنات عباس آباد در شرق پادگان عباس آباد ميباشد :  قنات عباس آباد۴مسير شماره 

وده و بموازات خيابان قنبر زاده و خط يک مترو ميباشد و بعد از قطع بلوار و از جنوب به شمال ب
ميرداماد در همين امتداد تا خيابان ظفر ميرسد و در ادامه مسير تا خيابان رئيسي در کنار مسيل 

 . زرگنده مادر چاه اين رشته قرار دارد
 .ند ميباشد متر ميباشد و به طور کلی آب ب۳۲۰۰ حدود ۴طول مسير رشته شماره 

در جنوب مظهر اصلي و ( مسير شماره پنج اين قنات از زير پل فجر :  قنات عباس آباد۵مسير شماره 
قرار دارد و از زير پل بزرگراه همت بطرف شمالشرق متمايل شده واز سوار رو ) سط بزرگراه مدرس 

ستا تا پل بزرگراه حفاري وکند رو شمالي بزرگراه همت از غرب به شرق ادامه مسير داده و در همين را
 به آن G1 و زهکش ايستگاه ۱۱شده و در محل تقاطع با خط يک متروي تهران زهکشهاي شماره 

دارد که بعلت ) پارک طالقاني ( اتصال داده شده است و يک رشته فرعي در غرب مترو بطرف شمال 
 متر ۱۲۰۰ عباس آباد حدود طول اين رشته از قنات. تخليه سيالب در ان بصورت متروکه در آمده است 

 ليتر در ثانيه ميباشد و عمق مادر چاه آن ۲۵ميباشد و آب خروجي از آن با جمع زه آبهاي مترو حدود 
 . متر ميباشد۲۰در محل پل حقاني حدود 

 
  گري دتيزعباس آباد به روايکار-۱-۷-۴-۳

داشته و مظهر آن درپادگان مادر چاه قنات در اراضي اوين و يک شاخه آن در تپه هاي اماميه قرار 
 . عباس آباد بوده که در حال حاضر داراي سه مظهردر مناطق زير ميباشد

 بزرگراه مدرس وسط رفيوژ بزرگراه  -۱
 ضلع غربي مصلي تهران  -۲
 نهر خيابان بزرگراه در شمال ميدان هفت تير  -۳
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در حال حاضر بين  ليتر بوده که ۴۰آبدهي آن در سالهاي گذشته حدود ,  متر ۵۰۰۰طول قنات حدود 
 .  ليتر در ثانيه ميباشد۴۵۰ تا ۴۰۰

 متر عمق داردومسير قنات ۵۰مادر چاه قنات در شمال تهران، تپه هاي اماميه و حوالي هتل اوين حدود 
پس از طي خيابانهاي شرقي و غربي ولي عصر از پيچ بزرگراه افريقا وارد خيابان پديدار شده و پس از 

در . مشهود ميباشد" ارد بزرگراه مدرس شده که مظهر اوليه آن بوده و کامالقطع خيابان جهان کودک و
وسط بزرگراه پس از طي مسافتي بعد از پلهاي فجر دوباره زير سو شده و به غرب بزرگراه ميرود و 

شاخه اول بطرف مصلي تهران و شاخه ديگر بطرف ميدان .درشمال بزرگراه رسالت دو شاخه ميگردد
قنات مذکور در زمان انقالب و اواخر جنگ ايران و عراق در بزرگراه ايجاد خرابي . اردهفت تير جريان د

باکسهاي بتني که جهت پناهگاه در (  قنات مرمت و چون ۳کرد که با همکاري شهرداري منطقه 
بال استفاده بودبراي مسير قنات دروسط رفيوژ بزرگراه مدرس داخل چمن ) شهرداري ساخته شده بود

  ) ۳-۱۵شکل شماره.( ي استفاده گرديد و آب قنات در آن جاري شدکاري فعل
قنات مذکور قبل از انقالب در جنوب بزرگراه جهان کودک ريزش نموده که به چندين خانه آسيب 

از آن جمله منزل آقاي شربت اوغلي بود که با تالش اداره . رسانده وآنهارا درمعرض تخريب قرار گرفتند
 مسير قنات منحرف و مسير جديدي در جنوب بزرگراه جهان کودک حفاري و قنوات شهرداري تهران

آب قنات مذکور در مظهر اوليه به ايستگاه . سپس به بزرگراه مدرس در مسير اصلي قنات متصل گرديد
انتقال يافته تا فضاي سبز ) تپه هاي موجود( پمپاژ منتقل و از طريق پمپاژ به مخازن پارک طالقاني 

 ) ۳-۱۶شکل شماره.( هکتار ميباشد آبياري نمايد۳۰۰حدود پارک را که 
. قنات عباس آباد عالوه بر پارک طالقاني، فضاهاي سبز وسط بزرگراه و کناره هاي آنرا هم آبياري ميکند

آب قنات پس از عبور از وسط بزرگراه به ضلع غربي رفته و در شمال پل رسالت بطرف مصلي تهران 
فضاي سبز مصلي تهران از آب قنات . ميدان هفت تير ادامه پيدا ميکندمت منحرف و شاخه ديگر آن بس

 )۳-۱۶شکل شماره.(مشروب ميگردد و خروجي آب از ضلع شرقي مصلي در خيابان آهنچي ميباشد
 و همچنين مصلي ۷ و شهرداري منطقه ۶ ،شهرداري منطقه ۳از قنات عباس آباد شهرداري منطقه 

 .  ميباشد۳ستفاده مي نمايد و متولي آن شهرداري منطقه اري فضاي سبز ايتهران جهت آب
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  قنات دوقلوي صالح آباد-۸-۴-۳
اين قنات در دهه شصت بنا به درخواست اداره کل کشاورزي استان تهران در شوراي عالي فني 
استانداري تهران مطرح و تصويب شد و مقرر گرديد با همکاري ادارات و سازمانها و نهادهاي استان 

ران اجرايي شود و جهاد سازندگي شهرري بعنوان مجري طرح و با همکاري استانداري تهران و اداره ته
کل کشاورزي استان و سازمان آب منطقه اي تهران و شهرداري تهران طرح الزم تهيه شد و نظر به 

مقطع قنات اينکه آبدهي قنات زيادتر از آبدهي معمولي قنوات تهران پيش بيني ميشد ، دو گزينه براي 
 .ه استپيش بيني شدبه شرح زير

 
  متر و با قطعات بتني چند تکه اي بصورت يکرشته۲/۱ * ۲مقطع قنات با ابعاد  -١
  متر با کولهاي يک تکه بصورت دو مجراي موازي۹/۰ * ۵/۱مقطع قنات با ابعاد  -٢

ارشناسان دفتر  تصويب و طراحي و اجراي آن انجام شد و طراحي آن عالوه بر ک۲که در نهايت گزينه 
فني استانداري ، سازمان آب تهران و اداره کل کشاورزي استان تهران  در جهاد سازندگي شهرري راسا 
با استفاده از خدمات آقاي دکتر حميد پدرام ، آقاي داداش زاده مهرباني ، آقاي هاشمي و از استاد کاران 

ات حفاري و کول گذاري عالوه بر مقنيان مقني با سابقه آقاي غفوري و اشکوري استفاده گرديد و عملي
شهرري به مقنيان نيشابوري تحت سرپرستي آقاي حسن گلشني بعنوان پيمانکار اجرايي واگذار گرديد و 

 . عمليات با اجرا و نظارت بسيار خوب انجام شد و هزينه آن از اعتبارات استان تهران تامين گرديد
اتوبان بهشت زهرا در جنوب صالح آباد در سه راهي مظهر اين قنات در ضلع شرقي :  مظهر قنات

 ) ۳-۱۸شکل شماره .(امامزاده ابولحسن قرار دارد
مصرف آب اين قنات کال براي کشاورزي ميباشد و اراضي غرب اتوبان را آبياري ميکند لذا : هرنج قنات

 .ده استبراي جلوگيري از نفوذ آب در طرح مسير انتقال کانال بتني تا نقاط مصرف احداث ش
 .اين قنات داراي دو مجراي موازي هم بوده و کل مسير هر دو مجرا کول گذاري شده است:  مسير قنات
از محل مظهر قنات در عمق حدود دو متري حفاري شده و در حاشيه شرق بزرگراه بهشت : مسير شرقي

رسيده به پل صنيع خاني زهرا بموازات اتوبان ميباشد و بعد از عبور از مقابل مسجد شهداي صالح آباد ن
بطرف شرق با قوس زيادي تغيير مسير ميدهد و در حاشيه جنوبي بزرگراه آزادگان تا شهرک عظيم آباد 
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ادامه دارد و در اين محل با عبور از زيربزرگراه ازادگان بطرف شمالشرق تغيير مسير ميدهد و عمق قنات 
 زادگان وارد شهرک وصال ميشود و بعد از عبور متر ميباشد و در شمال بزرگراه آ۱۷در اين محل حدود 

                                                

  



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٢٦

 
  در بزرگراه مدرسBم آب آن ي و محل تقسAز عباس آباد يپمپاژ کارستگاه ي ا-۳-۱۷شکل شماره       

 

     
 
 ابوالحسن جنوب صالح آباد در ضلع شرقی اتوبان ز دوقلوی صالح آباد در سه راهی امامزادهي مظهر کار-۳-۱۸شکل شماره  

 )و شرکت پردازش شهرداری شهرداری تهرانيبه نقل از آرش(بهشت زهرای شهر تهران 
  

. وصال وارد خيابان ستاره ميشود و خيابان ستاره را تا خيابان شهيد رجايي ادامه مسير ميدهدخيابان از 
وارد شهرک تختي ميشود و در )  متري ۲۰ عمق حدود در( بعد از عبور از زير خيابان شهيد رجايي 

خيابان تختي از جنوب به شمال ادامه مسير دارد تا به کوچه دوم ميرسد و در اين محل به طرف شرق 
تغيير مسير ميدهد و در جنوب بلوار ابريشم ادامه دارد و در جنوب فلکه چهارم خزانه بخارايي از عرض 
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به خيابان شهيد )  متري ۲۸در عمق حدود (عبور از زير نهر فيروز آباد بلوار ابريشم گذشته و بعد از 
 .عراقي در مقابل پارک ابريشم ميرسد

در مقابل پارک ابريشم به طرف شمال ادامه مسير دارد ، به خيابان فراهاني ميرسد و در ضلع جنوبي 
 پياده رو غرب خيابان فدائيان خيابان فراهاني بطرف شرق ميرود و به خيابان فدائيان اسالم ميرسد  و در

 . متري قرار دارد۳۲اسالم ادامه مسير ميدهد و نرسيده به پل بزرگراه بعثت مادر چاه ان در عمق 
اين مسير نيز مانند مسير شرقي در سه راهي امامزاده ابوالحسن در حاشيه شرقي اتوبان : مسير غربي
 متري ۵ الي ۲به موازات اتوبان و به فاصله حدود در عمق دو متر قرار دارد و مسير ان ) س(بهشت زهرا 

مسير شرقي بعد از عبور از شهرک صالح آباد نرسيده به پل صنيع خاني بطرف شرق در حاشيه جنوبي 
بزرگراه آزادگان ادامه مسير ميدهد و در غرب شهرک عظيم آباد بطرف شمالشرق مسير آن تغيير مييابد 

 متري به شهرک وصال در شمال بزرگراه ۵/۱۶دگان در عمق حدود و بعد از عبور از زير بزرگراه آزا
آزادگان ميرسد و بعد از عبور از خيابان وصال وارد خيابان ستاره ميشود و بعد از خيابان ستاره به 

 .خيابان شهيد رجايي در محل درمانگاه اتکا ميرسد  
در تقاطع نان . مه مسير دارد مقداري از جنوب به شمال ادا) ضلع غربي ( در خيابان شهيد رجايي 

در ضلع جنوبي پارک .  متري طي ميکند ۲۲ماشيني با شهيد رجايي عرض خيابان رجايي را در عمق 
شهيد رجايي به غرب خيابان ميرسد و بعد وارد خيابان رسام شده در ضلع غربي خيابان از جنوب به 

نوبي بلوار ابريشم بطرف شرق ادامه دارد و شمال ادامه مسير دارد تا به بلوار ابريشم برسد و در ضلع ج
مشهد _در انتهاي کوچه عليپور به ديواره حريم راه آهن ميرسد و در حريم غربي خط راه آهن تهران

مادر چاه ان در عمق ) ضلع جنوبغربي(مسير آن ادامه دارد و در محل تقاطع راه آهن با بزرگراه بعثت 
 . متري قرار دارد۳۲

 ۹ل مسير شرقي زيادتر از طول مسير غربي بوده و با مسيرهاي فرعي طول آن به طو:طول مسير قنات 
 کيلومتر ميباشد و الزم به يادآوري ۸کيلومتر ميرسد در حاليکه طول مسير غربي قنات صالح آباد حدود 

است که در طول مسير اين قنات تعدادي از قنوات متروکه قديمي در عمق هاي مختلف به اين قنات 
داده شده است ولي مسير موجود در خيابان همداني که در پوشهاي چدني قنات صالح آباد را اتصال 

که توسط جهاد شهرري ) زهکش مترو ميباشد(دارد با اين قنات اتصال ندارد و مربوط به قنات علي آباد 
 .بازسازي شده است و از درپوشهاي قنات صالح آباد در اين محل کار گذاشته شده است
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 ليتر در ثانيه بود و تا سال ۱۰۰۰آبدهي قنات بعد از اتمام حفاري در رشته مجموعا حدود : ناتآبدهي ق
در دهه هفتاد بعلت تعريض بزرگراه آزادگان تعدادي ميله چاههاي هر دو .  اين آبدهي بر قرار بود ۱۳۷۰

ولي در جنوب  ليتر در ثانيه کاهش يافت که بعدا احيا گرديده ۵۵۰مسير تخريب و آبدهي قنات تا 
شهرک صالح آباد رشد ريشه درختان موجود در مسير باعث کم شدن مقطع قنات گرديده است که در 

 ليتر ۸۰۰آبدهي متوسط قنات در سالهاي اخير حدود .  ريشه بري در هر دو مسير آغاز شد ۱۳۸۳سال 
و اين امر نشانه در مظهر قنات رسوبات سفيد رنگي در کف قنات ديده ميشود . در ثانيه بوده است 

 .تخليه فاضالب کارخانجات سنگبري در طول مسير قنات به مجراي آن ميباشد
 
 صدقي طرشتزيکار -۹-۴-۳

 متري بوده و مظهرآن در شمال اراضي طرشت در ۷۰مادر چاه قنات در حوالي شهرک کيهان در عمق 
عبور از خيابان فرحزادي قنات مذکور پس از .غرب بزرگراه يادگار امام بعد از پل رسالت قرار گرفته است

و بزرگراه نيايش و پونک باختري بطرف اراضي طرشت در جريان بوده که با احداث بزرگراه يادگار امام 
کوره قنات مذکور قطع و مظهر فعلي آن در غرب بزرگراه يادگار امام حد فاصل بزرگراه همت و رسالت 

 )۳-۱۹شکل شماره. (ميباشد
درحال حاضر آب قنات در غرب بزرگراه . داراي خرده مالک ميباشد  متربوده و۴۵۰۰طول قنات حدود

يادگار امام از طريق نهر خيابان بطرف جنوب جاري و بعد از پل رسالت محل قديمي باغ موجود را 
 ليتر در ثانيه ميباشد حفاري موجود ۳۰ تا ۲۰آبياري و به طرف جنوب ادامه دارد دبي آب قنات حدود 

هنده نداشتن تبحر مقني ميباشد زيرا که باالي کول بيشتر از حد مجاز خالي در مظهر قنات نشان د
 .است

 
 ز هاشم آباد ي کار-۱۰-۴-۳

) باغ سليمانيه سابق( مادر چاه قنات در اراضي وحيديه در شرق شهر تهران و مظهر آن درپارک آزادگان 
. يتر در ثانيه متغير ميباشد ل۱۲۰ تا ۳۰ متر و ميزان آبدهي بين ۴۸۰۰قرار دارد که طول آن حدود 

از طريق  آخرين چاه اين قنات در شمال بزرگراه شهيد محالتي در داخل فضاي سبز قرار دارد که
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شکل .( تهران طوقه چيني و روي آن درپوش نصب و داراي دريچه و قفل ميباشد۱۴شهرداري منطقه 
 )۳-۲۰شماره 

  
  

                      
 

و يبه نقل از آرش(پس از قطع کوره آن توسط بزرگراه ادگار امام يز طرشت در بزرگراه يه کاري ثانو مظهر-۳-۱۹شکل شماره 
 )شرکت پردازش شهرداری شهرداری تهران

 
يکي از .قدمت قنات مذکور به دوره قاجار برميگردد و مقني باشي قنات، مرحوم استاد زماني بوده است

ايشان با ((  شهرداري ميباشد اظهار داشته،۱۲ار منطقه سرمقنيان اين قنات که در حال حاضر پيمانک
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کار ) براي چهار نفر( ريال ۶۰سه کارگر که جمع آن يک دست چرخ حساب ميشد در اين قنات با روزي 
اين قنات داراي آب بسيار مطلوبي بوده و ابتدا از داخل عمارت باغ عبور ميکرده و پس از . کرده ام

ره مابقي آب قنات اراضي زيردست شمال شهرک دولت آباد فعلي را آبياري فضاهاي سبز باغ و غي
 . تغييرات مهم قنات از سي سال پيش تا بحال به شرح زير ميباشد)). مشروب مينموده است

 انجام شد بدين صورت که تونل بزرگ آبهاي سطحي تهران از ۱۳۶۱ اولين تغيير در اين قنات در سال 
غ به طرف مسيل سرخه حصار اجرا گرديد که با اين قنات برخورد نمود و  متر باالتر از اين با۲۰۰حدود 

ناچار مسير قنات با توجه به شيب موجود بصورت سيفون ولي با شيب بسيار کم از زير تونل عبور کرد و 
 . به مسير اوليه وصل گرديد

. صار انجام شددومين تغيير بدليل اجراي پروژه ميدان افسريه و همچنين تغيير مکان مسيل سرخه ح
پيدا کرد  متر به سمت غرب در جهت شمال و جنوب تغيير ۷۰ تا ۵۰بدين صورت که مسير قنات حدود 

بينيد مظهر قبلي و فعلي و ابتدا و انتهاي آن به مسير قبلي وصل گرديد بطوريکه در شکل شماره زير مي
 قنات ۱۵هرداري منطقه  بعلت عمليات عمراني در محوطه ش۱۳۷۵در سال . مشهود ميباشد" کامال

 متر حفاري و کول ۲۰۰بطول ) بصورت بغل بر ( بند شد که ناچار مسير جديد ريزش نمود و آب 
 با ايجاد مخزن و بوسيله پمپاژدر مسير قنات از آب ۱۴در حال حاضر شهرداري منطقه . گذاري گرديد

 قنات هاشم آباد در حال حاضر با مالکيت. آن بهره برداري نموده و فضاي سبز منطقه را آبياري مينمايد
سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران ميباشد که از آب قنات در پارک آزادگان , شهرداري تهران 
آب قنات به محض خروج از مظهر توسط نهر خاکي به قسمت غرب پارک هدايت و در . استفاده مينمايد

آب قنات قبل از ورود به عمارت پارک به . رددبين راه از نهرهاي فرعي جدا و به فضاي سبز هدايت ميگ
واردميشودکه در حوضچه پمپ نصب ميباشد تا بمنظورآبياري فضاي سبز از طريق پمپاژ  يک حوضچه

سپس آب قنات وارد عمارت شده از داخل آب نما . توسط شيلنگهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد
 .نوب پارک هدايت ميگرددعبور مينمايد و وارد حوضچه بزرگي شده و بسمت ج

در جنوب پارک ودر فواصل مناسب از طريق مجراهاي فرعي فضاي سبز پارک را آبياري ميکند و يک 
قنات هاشم آباد در سالهاي . شاخه از مسيرآب  آن به طرف درياچه موجود در پارک هدايت شده است

داشتهاي بين راه از طريق پمپ دبي بعلت بر"  ليتر در ثانيه بوده ليکن اخيرا۱۵۰قبل داراي دبي حدود 
 . ليتر در ثانيه ميباشد۵۰ تا ۴۰قنات کم شده و در حال حاضر حدود 
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و شرکت يبه نقل از آرش(ز هاشم آباد در شمال پارک آزادگان يد کاريومظهر جد) راست(می ي مظهر قد-۳-۲۰شکل شماره 
  )پردازش شهرداری شهرداری تهران

 
 

و روي آن دال نصب  شده تا ) کول دايره شکل ( ابانها بصورت کول گذاري چاههاي قنات در داخل خي
در زمينهاي باير درپوش بصورت . از سقوط به داخل چاه جلوگيري و قنات از ساير تعرضات مصون باشد

در خاتمه متذکر مي گردد که نگهداري و مرمت اين قنات به عهده . سيماني دايره شکل ميباشد
 . شهرداري ميباشد

ر حال حاضر با توجه به توسعه پروژه پارک آب قنات کافي نبوده و کمبود آب مورد نيازاز طريق چاه د
 .جبران ميگردد
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  قنات يوسف آباد -۱۱-۴-۳
 متربوده و مظهر قنات ۴۰۰مادر چاه قنات در اراضي اوين در شمال تهران قرار گرفته و طول آن حدود 

آبدهي ) ۳-۲۱شکل شماره .(بل بستني فروشي رضا قراردارد مقا۶۲در خيابان اسد آبادي نبش خيابان 
عمق مادر )  ليتر آبدهي داشت۵۰ تا ۴۰اين قنات سابق حدود (  ليتر در ثانيه و ۱۵۰ تا ۱۰۰قنات بين 
 .  متر ميباشد۵۰چاه حدود 

 

 
 

و شرکت پردازش يبه نقل از آرش( ۶۲ابان يابان اسدآبادی نبش خيوسف آباد در خيز ي مظهر کار-۳-۲۱شکل شماره 
 )شهرداری شهرداری تهران
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مسير قنات فوق الذکرازپل مديريت و دانشگاه الزهرا و غرب ساختمانهاي سامان ميگذرد و بزرگراه همت 
را قطع کرده از نزديکي ساختمانهاي ونک پارک عبور مينمايد و پس از عبور از بزرگراه کردستان در 

 .بروي جوجه کبابي چهار فصل دريچه تقسيم آب زيرزميني دارد رو۶۴خيابان اسد آبادي مقابل خيابان 
 شبيه آب انبار ۶۴دريچه زيرزميني تقسيم آب درپياده رو ضلع شرقي خيابان اسد آبادي مقابل خيابان 

 پله از سطح زمين به پايين راه مي يابد که درآن آب قنات ۷تا ۶هاي قديمي بوده و از طريق حدود 
در کنار اين محل پست ترانس برق هم . چه هاي نصب شده تقسيم ميگردديوسف آباد از طريق دري

نصب ميباشد که گويا از طريق پمپ در حال حاضر از آب آن جهت انتقال به محلهاي مورد نياز استفاده 
  ) ۳-۲۲شکل شماره.(ميگردد

 ۶۲خيابان يک شاخه آب قنات در نهر خيابان جاري است که پس از عبور از زير ساختمان ضلع شمالي 
سپس آب قنات در نهر و بسمت جنوب ادامه داردکه درطول .مقابل بستني فروشي رضا ظاهر ميگردد

مسير کليه درختان خيابانهاي يوسف آباد در آن منطقه آبياري ميگردد و از طريق نهرهاي فرعي به 
ل از ظاهر شدن شاخه ديگر از آب اين قنات قب. خيابان مستوفي و خيابانهاي زيردست هدايت ميگردد

در خيابان بسمت جنوب جاري و در اولين خانه در شرق خيابان اسد آبادي داخل کوچه بن بست جنوب 
وجود  تعميرگاه موجود آب وارد تنوره آسياب ميشد که در حال حاضر آسياب از بين رفته ولي تنوره

ک قنات فوق الذکر مال)۳-۲۳شکل شماره.(دارد که پس از آن آب به اراضي زيردست هدايت ميگردد
 جهت آبياري فضاي سبز و درختان ۶ بوده و از تمامي آب قنات در محدوده منطقه ۶شهرداري منطقه 

 .کنار خيابان استفاده مي نمايد
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و يبه نقل از آرش( ۶۴ابان ي آباد روبروی جوجه کبابی چهارفصل مقابل خ يوسفزيم آب کاري محل تقس-۳-۲۲شکل شماره 
 )هرداری شهرداری تهرانشرکت پردازش ش
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 .ب شده استيابی که تخريوسف آباد وسنگ آسيز ياب کاري آس-۳-۲۳ شکل شماره                 
 
 
  توسعه شهر تهران و آسيب پذيري کاريزها-۵-۳

شهر تهران در حدود دو قرن پيش از دهي در شمال شهر ري تبديل به شهر شده و سپس به سرعت 
 ۱۸۰۰ کيلومترمربع و حريم ۷۰۷حاضر داراي محدوده قانوني به مساحت  التوسعه يافته و در ح

 متري دامنه هاي جنوبي توچال آغاز و تا ۱۷۰۰گسترش شهر تهران از ارتفاع . کيلومترمربع است
به صورت شرقي و غربي گسترش شهر از شرق )  کيلومتر۳۳حدود . (کهريزک در جنوب را شامل ميشود

 )  کيلومتر۲۵بطور متوسط حدود . ( تپه هاي تلو را شامل ميگرددوردآورد تا خاک سفيد و
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معضالت و تغييرات ناخواسته اي را , بنابراين بايد قبول داشت که گسترش شهر تهران بسياري مشکالت 
در اين کتاب آسيب پذيري کاريزهاي شهرهاي تهران در اثر توسعه مذکور مورد بحث و  ايجاد نموده که

 . ردبررسي قرار مي گي
 
وسط انسان انجام  آسيب سازه اي کاريز از عوامل مصنوعي آسيب رسان و ت: آسيب سازه اي-۳ -۵ -۱

در شهر .  مهمترين عامل اين نوع آسيب تغيير نگرش انسان نسبت به کاريز ميباشدگرفته و مي گيرد
طبيعي موجود در تهران به علت توسعه بي رويه و بدون نظر داشتن بسياري از پديده هاي طبيعي و غير

مشکالت عديده اي ايجاد شده که گاهي بروز مشکل موجب خسارتهاي هنگفت , سطح و زير سطح شهر 
يکي از پديده هاي مصنوعي زيرسطحي شهرتهران کاريزهاي موجود آن مي . جاني و مالي مي گردد

ان به طول تقريبي باشد که در حال حاضر بدون هيچگونه رسيدگي به صورت دائر و بائر در زير شهر تهر
همانطور که در بخش هاي پيشين گفته شد تا قبل از لوله کشي آب شهر .  کيلومتر وجود دارند۱۲۰۰
کاريزهاي آن به عنوان منابع تامين آب شهر مطرح بوده و مسير آنها به صورت دقيق مشخص و , تهران 

ريزهاي شهر تهران به عنوان منبع همچنين کا. تعمير و نگهداري آنها با دقت کامل انجام مي گرفته است
با توسعه شهر . بيشه هاي طبيعي شهر و مزارع اطراف آن ايفاي نقش مي نموده است, تامين آب باغات 

مزارع و باغات تبديل به ساختمانهاي مسکوني شده و در اين روند کاريزها به , و تغيير کاربري اراضي 
اد سازه هاي متنوع و متفاوت آسيبهاي متفاوتي به حال خود رها شده و در رهگذر توسعه شهربا ايج

در معرض ديد همگان " آسيبهاي وارد به کاريزها در زير شهر تهران معموال. کاريزها وارد شده است
ساختمان آسيب ديده کاريز در زير شهر باقيمانده و گاهي , نبوده و پس از اتمام سازه هاي شهري 

آسيب کاريزها توسط سازه هاي شهري بعلت نبود سيستم جمع توام با . موجب بروز مشکالتي ميشود
در برخي از موارد کوره کاريز به عنوان وسيله انتقال زه آبها و فاضالبها عمل مينمايد که , آوري فاضالب 

زه آبها و فاضالبها قطع و موجب توزيع , عمل انتقال آب زيرزميني, در صورت قطع کوره توسط سازه ها 
, ساختمانها و راهها , زمينهاي اطراف کوره ميشود که بر روي آنها منازل مسکوني و گسترش آب در 

زمين شالوده آنها بعلت افزايش رطوبت و " پلها و ديگر سازه هاي مهم شهري قرار گرفته اند که مسلما
مراحل ذکر شده فوق گوياي . آب منفذي غير طبيعي شده و در برخي از موارد مشکل زا خواهد شد

 . ي مهم در مورد کاريزهاي شهر تهران به شرح زير ميباشدموارد
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کاريزها به عنوان سازه آبي اختراع ايرانيان در دنيا شناخته شده که از سوئي شعار حفظ و  -١
 . نگهداري آنها داده مي شود و از سوئي در اثر توسعه بي رويه شهرها در حال نابودي ميباشند

  کيلومتر وجود داشته و توسعه شهر باعث رها۱۲۰۰  زير شهر تهران بطول تقريبيیکاريزها -٢
 . آنها شده استگذاشتن

عدم رسيدگي به کاريزها باعث شده که اطالعات کاملي از وضيعت موجود آنها و موقعيت  -٣
 .  موجود نباشد تهرانکاريز در زير شهر

 زهايت نا مشخص کاري و توسعه شهر بدون توجه به وضعوضيعت فعلي کاريزها در شهر تهران -۴
 . به گونه اي است که هر لحظه امکان ايجاد مشکل از سوي آنها وجود دارد

کاريزهاي فعلي شهر تهران به هر حال سرمايه هاي ملي هستند که نيازمند توجه و مراقبت  -۵
 . ميباشند

کاريزهاي چندي هنوز به عنوان تامين آب در , در حال حاضر با وجود کمبود آب در تهران  -۶
 . وجود دارندنقاط مختلف شهر 

برخي از کاريزهاي تهران اثر تاريخي بوده و جنبه باستان شناسي دارند و با ترميم آنها  -٧
 ساله ۲۵۰۰ز يبرای مثال کار(. ميتوان توريست هاي بسياري را به شهر تهران جلب نمود

ستی يک جاذبه توري مرمت وبه عنوان ۱۶موجود زیر جزیره کیش با عمق تقریبی  متر
 )۱۳۸۴ر ماه ي ت۲۱روزنامه همشهری ( .)دمطرح می باش

 هماهنگ و کامل کاريزهاي شهر تهران و مشخص نبودن زیي ربدون برنامه, برخورد موردي -٨
براساس توافقاتي بهره برداري از قناتهاي تهران به عهده ( متولي آنها با اختيارات کامل 

 به عهده وزارت نيرو شهرداري تهران و ليکن به موجب قانون آب برخي از موارد کاريزها
در مواردي اختيار کاريزها در حيطه هيئت امناي آن است که در صورت وجود . ) ميباشد

 . داشتن عملکرد مناسب تري دارند
 در رابطه مستقيم با آسيب کاريزها توسط توسعه شهر تهران است ۶ و ۴ , ۳ , ۲از موارد فوق بندهاي 

 . که نياز به توضيح بيشتري دارد
سلم است تعدادي کاريز دائر و بائر در زير تهران وجود دارد که هيچ گونه برنامه ريزي مدون و آنچه م

خاصي در مورد آنها وجود نداشته و برخوردهاي مثبت و منفي در مورد آنها اجرا شده و در آينده نيز 
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. ت کامل ندارند همچنين کاريزهاي تهران به صورت دائر و بائر متولي خاصي با اختيارا. اجرا خواهد شد
در اثر توسعه شهر و ايجاد سازه هاي , مجموعه عوامل فوق باعث شده که کاريزها به حال خود رها شده 

گوناگون آسيب ديده و باعث بوجود آمدن وضيعت بغرنجي در زير شهر تهران شده و اين موضوع در 
ازي کاريزها در دستور کار موسسه بازس, اردستان و ميمه , حالي اتفاق ميافتد که در مناطقي مانند بم 

آسيبهاي وارده به  ) ۸۴/ ۴/ ۲۰روزنامه اطالعات ( ژاپني جايکا قرار دارد و با هزينه آنها انجام ميشود 
 ساختمان کاريز در شهر تهران بر اساس مشاهدات و تحقيقات به شرح زير ميباشند

ر تهران داراي عمق چنداني نبوده و در گالري کاريزها د رشه کوره يا : قطع کوره يا گالري کاريز -۱
ايجاد شالوده سازه . قسمتهايي از شهر در بخش بااليي سازند کنگلومراي هزار دره حفر شده اند

ايجاد زيرگذرها و ديگر سازه ها , ايجاد تونلهاي ترافيکي و مترو , ايجاد آزاد راهها , هاي بلند مرتبه 
 ) ۲-۴و ۲-۳ اشکال. ( ه کاريز شده استباعث قطع مقطعي و يا تخريب بخشي از کور

قطع . ايجاد قطعاتي از کوره کاريز در يک راستا وليکن بدون ارتباط باهم شده استباعث اين عمل 
بخشهايي از مسير کوره و انسداد آن توسط سازه ها ايجاد حفراتي افقي در عمقي خاص از زمين 

 )  ۳-۲۳ شکل شماره.( کش رطوبت و آب داردمينمايد که بهترين شرايط هيدروژئولوژيکي را جهت زه
شرايط هيدروژئولوژيکي در هر صورت باعث هدايت آب و رطوبت بداخل قطعه کوره باقيمانده مي شود 

 ) ۲-۲۴شکل شماره( در حالتهاي خاص . که در صورت تجمع و افزايش مشکالتي را ايجاد خواهد نمود
به نظر ميرسد که آب رها شده , داث شده ميباشدکه بخش تخريب شده کوره قنات موازي با سازه اح

تغيير , خورندگي , در پشت و زير مصالح ساختماني مصرف شده در سازه به مرور زمان آب شکستگي 
مجموعه پديده هاي فوق در دراز مدت باعث . مقاومت و خصوصيات مکانيکي خاک را باعث خواهد شد

به نظر ميرسد که آب , با سازه احداث شده ميباشدکه بخش تخريب شده کوره قنات موازي  فرونشيني
خورندگي , رها شده در پشت و زير مصالح ساختماني مصرف شده در سازه به مرور زمان آب شکستگي 

مجموعه پديده هاي فوق در دراز . تغيير مقاومت و خصوصيات مکانيکي خاک را باعث خواهد شد, 
تجمع , نشست آب از ديواره ها , ره هاي حائل سازه تخريب ديوا, و ريزش زمين مدت باعث فرونشيني

 .آب د رپايين ترين نقاط سازه خواهد شد
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خ يتار(ه يدان نور صادقي جنوبی م–ر گذر شمالی يز به علت احداث زي قطع گالری کار-۲-۲۳شکل شماره 
۲۰/۴(/۱۳۸۴ 
 
ها در نقاط متفاوت شهر وجود  ميله چاههاي کاريز : پر کردن ميله چاهها يا ازبين بردن آنها-۲

اجراي سازه هاي مختلف ميله چاهها پر شده و يا محل آنها , داشته و به علل مختلف توسط مردم
برخي . در سطح زمين توسط اسفالت و يا ديگر مصالح به کار رفته در سازه ها پوشيده شده است

بود بنابراين مالک ميله چاه را اوقات حضور ميله ها در محل ساختمان مانع از صدور پروانه خواهد 
گاهي اوقات خاکبرداري باعث نمايان .پر نموده و سرچاه را به نحوي مي پوشاند که مشخص نباشد

شدن بخشي از ميله چاههاي کاريزها شده که سپس بخش خالي شده زمين توسط مواد و مصالح 
 .ساختماني پر خواهد شد

ختمان کاريز است مشکالت ايجاد شده حاصل از موارد فوق حاکي از تغيير شرايط طبيعي و سا
, پرکردن ميله چاهها و يا پوشاندن آنها و يا تعويض مصالح طبيعي اطراف آنها با مصالح مصنوعي

 .مختلف و پيچيده خواهد بود
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آن توسط سازه از متر ۳۰۰-۲۵۰دان نور که حدود يرگذر مي  زز به موازاتي واقع شدن بخشی از کوره کار-۲-۲۴شکل شماره 
 .ن رفته استيب

 
 

بدون مطالعه و تحقيق " تغييرات بوجود آمده در ميله چاههاي کاريزها که معموال" ولي مسلما
تغييرات سطح آب زيرزميني و , صورت ميگيرد عواقب ناگواري از قبيل ريزش و فرونشيني زمين

 .تخريب مصالح ساختماني را به همراه خواهد داشت
ريزش و تخريب بخشي از ساختمان کاريز به علل گوناگون از : ز ساختمان کاريزريزش بخشي ا-۳

جمله لرزشهاي خفيف حاصل از تردد وسائل نقليه سبک وسنگين ،زلزله ،بارندگيهاي شديد و باال 
در نتيجه تغيير ساختمان .آمدن سطح آب زيرزميني که باعث تغيير ساختمان کاريز مي شود

هاي موجود در سطح زمين که روي محدوه کاريز قرار دارند در معرض کاريزبه علل فوق، سازه 
براي مثال چندين سال قبل در دشتي حوالي شهر کرمان چنين پديده اي . آسيب خواهند بود

اتفاق افتاده و بخشي از مسيرآبدار کوره کاريز دچار تخريب شده که در نتييجه باعث باال آمدن آب 
مسلماامکان پديده . دست بخش تخريب گشته کاريز شده استو تشکيل درياچه کوچکي در باال
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فوق در شهر تهران بسيار نادر خواهد بود ،ليکن در صورت اتفاق وتخريب بخشي از مسير کاريز در 
تهران آب زيرزميني محبوس شده در باالدست محل تخريب در زمين توزيع يافته ومشکالتي از 

ن ،ظهور آب در زيرزمين ساختمانها وواکنش آب با قبيل ريزش و لغزش زمين ،ناپايداري زمي
در شهر بزرگ تهران مسلما مشکالتي از . مصالح ساختماني وکاهش عمر مفيد آنهارا ايجاد مي نمايد

جانب ريزش بخشي از مسير کاريز هاي موجود آن در سازه هاي اطراف و حول وحوش بوجود آمده 
يو شهرداري ها و ديگر ارگانها بايد موجود باشد که که اسناد ومدارک آن به صورت پراکنده در آرش
 .نياز به جمع آوري وتجزيه وتحليل آنها مي باشد

 
تغيير کيفيت آب کاريز هاي شهر تهران و آلودگي آنها از ديگر موارد :  تغيير کيفيت آب کاريزها-۲-۵-۳

تقال آب از حوضه هاي آبريز مهم آسيب پذيري آنها در اثر توسعه بي رويه و بدون برنامه شهر تهران وان
مصرف آب توليدفاضالب و افزايش آن . مجاور جهت مصارف گوناگون ودر حال افزايش شهر مي باشد

منجر به افزايش مداوم فاضالب شهر تهران شده که قسمت اعظم آن توسط چاه هاي جذبي دفع مي 
 ابخوان دشت تهران و منابع دفع فاضالب از طريق چاه هاي جذبي در دراز مدت باعث آلودگي آب. شود

از ديگر موارد آلوده کننده آب .  تا کنون شده است۱۳۳۳آب زيرزميني آن واز جمله کاريز ها از سال 
زيرزميني و کاريز هاي تهران تخليه مستقيم زهآبها،پسابها وفاضالبها به کوره کاريزهاي است که در 

ر نقاط مختلف تهران وجود مناطق صنعتي و همچنين د.حال حاضر به عنوان انتقال دهنده مي باشند
توليد زه آبها و پسابها توسط آنها و دفع آنها توسط چاههاي جذبي و يا کوره کاريزها باعث آلودگي و 

براي مثال براساس برآورد شرکت ژاپني ايده ميتسوکه جهت محيط . تغيير کيفيت آب آنها شده است
حدود يک ميليون و , االيشگاه نفت تهران را انجام داده زيست مطالعات آلودگي آب زيرزميني اطراف پ

اين ميزان مواد نفتي به ارتفاع . چهارصد چهل هزار مترمکعب مواد نفتي به آبخوان نفوذ کرده است
روزنامه . ( متر بر سطح آب زيرزميني محدوده موارد مطالعه گسترش يافته است۷۵ تا ۷متوسط 
 ) ۱۳۸۴رماه تي اطالعات

روي سطح آب , چربي حاصل از نفوذ مواد نفتي پااليشگاه ,  است که قبل از اعالم خبر فوق الزم بتذکر
مواد چرب , برخي از کاريزهاي واقع شده در جنوب پااليشگاه مشاهده مي شد و در برخي از موارد 
 . موجود روي سطح آب کاريزها به قدري زياد بود که به راحتي شعله ور شده و مي سوخت
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بررسي آلودگي آب برخي (( توضيح و تشريح بيشتر آلودگي آب کاريزهاي شهرتهران از مقاله در راستاي
به ) ۱۳۸۲ و خورسندي ني پروشاکري)) (از قناتهاي ناحيه شميران تهران از نظر باکتريولوژيو شيميايي 

 . صورت امانت استفاده مي گردد
خاب و از آنها نمونه برداري انجام و روي  کاريز در شمال و شمالشرق تهران انت۲۱, در تحقيق مذکور 

کلي , کلي فرمهاي کلي , نمونه هاي آب آزمايشات باکتريولوژي شامل ميزان باکتريهاي هتروتروف 
, فرمهاي مدفوعي و استرپتوکوکهاي مدفوعي انجام و آزمايشات شيميايي شامل تشخيص آمونياک 

COD , آهن و فسفات بوده است, آلودگي روي آلودگي نيترات و نيتريت و , آلودگي برومايد . 
کاريزهاي انتخابي در ابتداي آبخوان دشت تهران بوده و از نظر هيدروژئولوژيکي بايد آب آنها به علت 

ولي نتايج آزمايش . واقع شدن در ابتداي آبخوان سالم ترين و مناسبترين کيفيت را داشته باشد
نتايج آزمايشهاي . ب کاريزهاي مذکور ميباشدميکروبيولوژي و شيميائي گوياي آلوده بودن آ

 . ميکروبيولوژي و شيميائي نمونه آب کاريزهاي انتخابي به شرح زير بوده است
 .  درصد از کاريزها داراي آلودگي آمونياک در حدمتوسط تا زياد بوده اند۸۸ -
 .   بيش از حد استاندارد بوده اندCO2 درصد از کاريزها داراي ميزان ۲۴ -
 .  از قناتها داراي آلودگي برومايد ميباشند درصد۱۸ -
 .  درصد از قناتها داراي آلودگي نيترات و نيتريت هستند۳۰ -
 .  درصد آلودگي فسفات داشته اند۶ درصد آلودگي روي و ۶,  درصد از کاريزها آلودگي آهن ۶ -

ه تهران و موقعيت بنابراين با عنايت به نتايج آزمايشات و بحث مطالعات آب زيرزميني اطراف پااليشگا
مناسب بودن کيفيت آب کاريزهاي تهران بعيد بوده و در آينده آلوده شدن , فعلي کاريزهاي تهران 

 . بيشتر آب کاريزهاي تهران دور از انتظار نيست
 

 کاريز به عنوان مشکل در توسعه شهر تهران-۱-۳-۵
 کيلومتر مربع شده ۸۰۰يبي شهر تهران از روستايي در شمال شهرري تبديل به شهري با وسعت تقر

بسياري از عوامل سطحي و زيرسطحي توسط , در گسترش سطحي شهر تهران " مسلما. است
ابنيه ها و سازه هاي مختلف شهري پوشيده شده است و در حال حاضر اطالع دقيقي از , ساختمانها

 زيرزميني در يکي از سازه هاي موجود. چگونگي موقعيت مکاني و وضيعت فعلي آنها وجود ندارد
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 ۱۲۰۰کاريزهاي موجود آن به صورت دائر و بائر با طول تقريبي , روستاي تهران و يا شهر تهران فعلي 
وجود کاريزها در زير تهران يک واقعيت و ليکن مشخصات و وضيعت فعلي آنها نامعين . کيلومتر ميباشد

لت بسيار پيچيده و بغرنج ايجاد بوده و توسعه شهر تهران و تجاوز به حريم کمي و کيفي کاريزها حا
مشکل پنداشتن کاريز در توسعه شهر تهران و جريان عادي و  ،نموده که ماحصل آن انديشه 
ات موجود از  مشاهدهيبر پاار عادی يکه عکس العمل بس. ميباشدشهرروزمره فعاليتهاي گوناگون 

باشد که در مطالعات آنها در طرح های توسعه شهر تهران می  ز هايجاد مشکالت ناخواسته کاريا
بنابراين در ذهن و انديشه بسياري از مديران و .ده نشده استيز ها به علل گوناگون ديت کاريموجود

طراحان توسعه شهري زمينه بسيار نامناسبي ازکاريزهاي تهران شکل گرفته و در اين شکل گيري 
نسبت به عمليات ساختماني قبلي مشکالت برخورد سازه با کاريز و يا واکنش کاريز " منحصرا, ذهن

. استمد نظر نبوده , دخالت داشته و مزاياي منحصر به فرد کاريزهاي شهر تهران در انديشه منفي فوق
کاربري , )  کيلومتر ۱۲۰۰(  زياد آنها لطو, با عنايت به شرايط فعلي کاريزها در زيرزمين شهر تهران 

 و موارد ديگر بايد از زاويه و ديدگاهي جداکانه به مفيد برخي از آنها در تامين آبياري فضاي سبز
کاريزهاي شهر تهران نگريسته شود تاموقعيت فعلي آنها در انديشه ها متفاوت و پس از تغيير ديدگاهها 

, پايه و مبنا اصلي شکل گيري انديشه منفي در مورد کاريزها. همانند يک سازه آبي با کاريز رفتار شود
بهر مشکلي را ايجاد مينمايد که , يق از وضيعت آنها ميباشد که هر از گاه بدون شک عدم اطالع دق

را ايجاد اد شده يمشکالت عدم اطالع مديران و برنامه ريزان شهري از موقعيت کاريزهاست که صورت 
در . بازگوئي حوادث مشابه بسيار ضروري است, در راستاي شفاف شدن مطالب ذکر شده . نموده است

بطه با لوله هاي آب و گاز شهري پيش آمده که در آن به اادث و مشکالت مشابه در رشهر تهران حو
عمليات عمراني توسعه شهري باعث , واسطه عدم اطالع دقيق از وضيعت زيرسطحي لوله هاي آب و گاز 

درهم شکستن لوله هاي آب و گاز و متعاقب آن ايجاد مشکالت مالي و جاني بسياري شده است ولي 
پنداشتن لوله هاي آب و يا گاز شهري را ايجاد ننموده مزاحم از اين سري مشکالت انديشه هيچکدام 

اين مورد در حالي است که لوله کشي آب و به طور اخص لوله کشي گاز پديده بسيار جديدي در . است
نها زير شهر تهران است که با مطالعات بسيار هزينه بر ايجاد شده و به علل گوناگون موقيعت دقيق آ

مقايسه وضيعت لوله هاي آب و گاز با موقعيت کاريزهاي . جهت عمليات عمراني نامشخص ميباشد 
شهر تهران گوياي عدم اطالع و ناهماهنگي برنامه ريزان و طراحان عمليات توسعه شهري است که در 



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٤٤

ها را مشکل اين رهگذر به سيستم لوله هاي آبرساني و گازرساني آسيب  ميرسانند بدون اينکه وجود آن
آنرا به , پندارند و ليکن در برخورد با کاريزها که از ساليان دور در زمينهاي شهر تهران وجود داشته 

 . پندارند  عنوان مشکل در سرراه توسعه مي
رفع معضل فوق نياز مبرمي به تهيه نقشه دقيق موقعيت کاريزهاي شهر تهران در محدوده در راستای 

است که در طراحي هرگونه پروژه عمراني در شهر تهران بتوان با تطبيق نقشه  گانه شهرداري تهران ۲۲
مشکالت , به سهولت قبل از اجراي طرح, و موقعيت دقيق کاريزهاي شهر تهران با موقعت پروژه

 . زی نموديز برنامه ري وجهت رفع مشکالت با در نظرداشتن کاراحتمالي را برآورد نمود
. لي کاريزهاي شهر تهران و ميزان آسيب وارده به ساختمان آنها ميباشدگام بعدي استخراج وضيعت فع

با برآورد ميزان آسيب وارده به سهولت ميتوان مشکالت احتمالي که از جانب کاريز ايجاد خواهد شد را 
 .برآورد و راه حل های مطلوب را ارائه داد
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 فهرست منابع و مراجع
  صوره االرض , ۴۰۰, ي ابن حوقل ابوالقاسم محمد بغداد  -۱

    آبياريبرادر در تکنولوژي , قنات و مامو ,  اکازاکي شوکو -۲     
نامـه فـوق ليسـانس گـروه          پايان, چاههاي عميق قنوات و مقايسه آن دو باهم          , ۱۳۴۴,  اميري عزيز    -۳

 آبياري و آباداني دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران
        منطقه اي شرکت سهامي آب, ناشر , قنات  واژه نامه , ۱۳۷۹ژاد جواد  آغاسي عبدالوحيد وصفي ن-۴     

  سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيرو چاپ , يزد       
مجموعـه مقـاالت   , مقايسـه چـاه و قنـات     , ۱۳۷۹ آغاسي عبدالوحيد و امامي ميبدي محمد حسين    -۵

چاپ سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيـرو  , سازمان آب منطقه اي يزد  , همايش بين المللي قنات يزد    
 ۳۱۰ تا ۳۰۳ص , 
   ۱۳۵۷انتشارات اميرکبير , ترجمه محمد مقدم , تاريخ شاهنشاهي ايران ,  اومستدات -۶
  چاه در قنات ۱۳۵۶,  باستاني پاريزي محمد ابراهيم -۷
مجموعـه  , ن بـا چـاه      ارزش اقتصادي قنـات و مقايسـه آ        , ۱۳۷۹ باقري محمد ابراهيم و روزبه مجيد        -۸

چـاپ سـازمان سـازندگي و آمـوزش     , سازمان آب منطقه اي يزد , مقاالت همايش بين المللي قنات يزد  
  ۳۰۲ تا ۲۹۳ص , وزارت نيرو

 نشريه آبياري کميته ملي آبياري و زهکشي وزارت نيرو, هيدروليک قنات  , ۱۳۵۲ باي بوردي محمد -۹
نشر بلخ وابسته بـه  , در پيشينه دانش کيهان و زمين در ايرانويج جستاري   , ۱۳۷۶,  بربريان مانوئل    -۱۰

  ۸۸ و ۸۷ص , بنياد نيشابور 
 مرکز نشر دانشگاهي , قنات سازي و قنات داري  , ۱۳۶۷,  بهنيا عبدالکريم -۱۱
همايش بين المللـي    , کاربردهاي گوناگون انواع قنات در ايران و جهان          , ۱۳۷۹, عبدالکريم  , بهنيا   -۱۲
 ۳۹ص  , چاپ سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيـرو         , شرکت سهامي آب منطقه اي يزد       , يزد  , ات  قن
  ۴۴تا 
 اهواز , جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد چمران , قنوات استان خوزستان  , ۱۳۷۰, بهنيا عبدالکريم  -۱۳
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ـ , لباف خانبکي مجيد    , لباف خانبکي رجبعلي    , پاپلي يزدي محمد حسين      -۱۴ وثـوقي  , ي عبـاس    جالل
موسسه چاپ و   , شرکت سهامي آب منطقه اي خراسان       , قنات قصبه گناباد يک اسطوره       , ۱۳۷۹فاطمه  

 انتشارات دانشگاه فردوسي 
, نزهـت القلـوب     ,  هجـري    ۸۰۰, قزوينـي   , حمداهللا احمد بن ابي بکر بن نصـر مسـتوفي قزوينـي              -۱۵

  ۱۳۳۶, تصحيح دبير سياقي کتابخانه طهوري 
دانشـکده کشـاورزي    , نامـه ليسـانس     پايـان , بررسي چاه عميـق و قنـات         , ۱۳۵۱, ليليان سعيد   خ -۱۶

 دانشگاه تبريز 
کـاربردي  -موسسه آمـوزش عـالي علمـي        ,اصول هيدروژئولوژي کاربردي   , ۱۳۸۲ خورسندي احمد    -۱۷

 صنعت آب و برق وزارت نيرو
) مطالعه موردي قنوات شهر تهران    ( ساختمان آن و آسيب پذيري      , قنات   , ۱۳۸۴ خورسندي احمد  -۱۸

  ص, نشريه شهر نگار شرکت پردازش 
جلـد  , ترکستان و تبـت     , ماموريت علمي در آسياي عليا       , ۱۸۹۸,  دوتري دورن ژي ال و گرونا اف         -۱۹
 ۴۲ص , پاريس انتشارات ليروکس  , ۲ و۱

  ۷ص , ۳جلد , تذکره هفت اقليم , رازي امين احمد  -۲۰
مجموعـه مقـاالت    , شرايط هيـدروژئولوژيکي حفـظ يـا انهـدام قنـات             , ۱۳۴۷۹, هللا   رئيسي عزت ا   -۲۱

چاپ سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيرو       , سازمان آب منطقه اي يزد      , همايش بين المللي قنات يزد      
 ۲۳۵ص , 

 آثارالبالد,  هجري ۶۸۲ تا ۶۰۰,  زکريا بن محمد بن محمود مکموني قزويني-۲۲
سـاختمان و چگـونگي گسـترش آن در         , تاريخچـه   ) کـاريز   ( قنات   , ۱۳۶۱نصور   سيد سجادي م   -۲۳ 

 انتشارات انجمن فرهنگي ايتاليا, تهران , جهان 
 وسف آباد وطرشت يز های عباس آباد،ي، گزارش مصور کار۱۳۸۰ شرکت پردازش شهرداری تهران، -۲۴
ناتهاي ناحيه شميران تهران    بررسي آلودگي آب برخي ق     , ۱۳۸۲ن و خورسندي احمد     ي شاکري پرو  -۲۵

 دانشگاه اروميه, مجموعه مقاالت يازدهمين کنفرانس سراسري زيست شناسي ايران , 
معجـم  ,  هجري   ۶۲۶متوفي سال   ,  شهاب الدين ابو عبداهللا ياقوت بن حمداهللا حموي رومي بغدادي          -۲۶

 ۷۴ص  , ۶جلد , البلدان 
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همايش بـين  , ميمه اصفهان , يرزميني قنات وزوان سد ز , ۱۳۷۹,  صفي نژاد جواد و دادرس بيژن      -۲۷ 
, چاپ سازمان سازندگي و آمـوزش وزارت نيـرو          , شرکت سهامي آب منطقه اي يزد       , يزد  , المللي قنات   

  ۵۸۳ تا ۵۶۱صفحه 
مجموعه مقاالت همايش بين المللي قنـات        , دو قنات از قناتهاي اردستان       , ۱۳۷۹, صفي نژاد جواد     -۲۸

  ۵۸۳ تا ۵۶۱چاپ سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيرو ص , امي آب منطقه اي يزد شرکت سه, يزد 
مجموعـه مقـاالت همـايش بـين        , قناتهاي کويري و کوهسـتاني کاشـان         , ۱۳۷۹, صفي نژاد جواد     -۲۹

چـاپ سـازمان سـازندگي و آمـوزش وزارت          , المللي قنات يزد گزيده مقاالت سازمان آب منطقه اي يـزد          
  ۲۳۴ تا ۲۱۱نيروص 

 ۳۷۵ عالم آراي عباسي ص -۳۰
 انتشارات امير کبير, ترجمه سياحتنامه شاردن  , ۱۳۳۶,  عباسي محمد -۳۱
رانـی،  يخی مرزهـا و مردمـان ا      يای اسـطوره ای وتـار     يـ ران بـزرگ جغراف   ي، ا ۱۳۸۴ عطائی فرد امید،   -۳۲

  ۳۲انتشارات اطالعات، ص
موسسـه   , ۲ و   ۱جلد  ,  قرون وسطي و دوره نوين       ,تاريخ قديم   , تاجيکان   , ۱۹۵۲غفور اف باباجان     -۳۳

 چاپ وزارت علوم فرهنگ و ارشاد اسالمي , انتشاراتي عرفان 
مجموعه مقاالت همايش بين المللي قنـات       , نگرشي تازه بر قنات در ايران        , ۱۳۷۹,  غيور حسنعلي    -۳۴

  ۳۴ تا ۲۳ص  , چاپ سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيرو, سازمان آب منطقه اي يزد, يزد 
 فراي ريچـارد ن، ميـراث باسـتاني ايران،ترجمـه مسـعود رجـب نيـا، انتشـارات علمـي و فرهنگـي                        -۳۵

 ۱۳۷۳تهران،
 ،ايرانويج، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ چهارم۱۳۷۴ فره وشي بهرام،-۳۶
 ، آبهاي زيرزميني يا حفر قنوات وچاه هاي عميق در ايران۱۳۳۸ فيلسوفي اسماعيل،-۳۷
، اسـتخراج آبهـاي پنهاني،ترجمـه ي حسـين خـديو            ۴۰۰کرجي ابوبکر مجد بن الحسـن الحاسـب،        -۳۸

 ۱۳۷۳جم،انتشارات بينياد فرهنگ ايران ،چاپ 
  ۴۲۷ تا۲۸۷، منابع ومسائل آب در ايران ،انتشارات دانشگاه تهران ، ص ۱۳۶۸ کردواني پرويز ،-۳۹
آتشـگاه   مـذهبي و   اجتمـاعي و   جغرافيائي، ، مباحث تاريخي،  )کوهسران( ، قصران ۱۳۵۶ کريمان ج،    -۴۰

  ۵۹۱،ص۱تهران کنوني، سلسله انتشارات انجمن آثار ملي، جلد  منطقه ي کوهستاني ري باستان و
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،ترجمه تاريخ ايران از دوران باسـتان تـا سـده هجـدهم،جمعي از نويسـندگان      ۱۳۴۹ کشاورز کريم،  -۴۱
 ۱جلدشوروي، انتشارات موسسه مطالعات وتحقيقات اجتماعي،

دانشگاه توکيـو   , بولتن دپارتمان جغرافيايي    , سيستم آبياري صحراي مرکزي      , ۱۹۸۶,  کوبوري اواا    -۴۲
 ۳۲ تا ۱ص  , ۱۹۶۹۰۱شماره , 

  ۱۷۳ تا ۱۴۴ص , آب و فن آبياري در ايران باستان  , ۱۳۵۶,  کورس غالمرضا -۴۳
 تحاد جماهير شوروي مسکو آکادمي ا, آبهاي محلي صحاري  , ۱۹۵۹ کونين ان دبليو -۴۴
ترجمه ابوالحسـن سـرو مقـدم و محمـد          , قنات فني براي دست يابي به آب         , ۱۹۷۳, گوبلو هانري   -۴۵

  ۱۳۷۱, انتشارات آستان قدس رضوي , حسين پاپلي يزدي 
چـاپ  , مقدمه و تصحيح نادر کريميان سردشـتي        , رساله حفر قنوات    ,  ميالدي   ۱۸۴۴ مکائيل جان    -۴۶

  ۱۳۸۳] اي آب ايران و شرکت سهامي آب منطقه اي تهران موسسه گنجينه ه
 انتشارات دانشگاه تهران, آبرساني شهري  , ۱۳۷۷,  منزوي محمد تقي -۴۷
 گريشمن , ترجمه ايران از آغاز تا اسالم  , ۱۳۴۶ معين محمد -۴۸
اثـر  , شـيخ  چشـمه  , گزارش مقدماتي بررسي ميدان باستاني دالريـان     , ۱۳۶۵, کبيري  ,  مهريار م    -۴۹

  ۴۶ تا ۳ صفحه ۱۴ و ۱۳ , ۱۲سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران شماره 
 دائره المعارف اسالمي  , ۱۹۳۴,  مينو رسکي -۵۰
وزارت نيـرو   ) تمـاب ( مرکـز تحقيقـات منـابع       , سازمان مديريت منابع آب ايران      ,  نشريه منابع آب     -۵۱

 ) ۱۳۷۷ ( ۱۶) ۱۳۷۶(  , ۱۵ ) ۱۳۷۵ ( ۱۳,  ) ۱۳۷۳ ( ۸,  ) ۱۳۷۰ ( ۵ و ۴شماره هاي 
 سازمان آب و اداره آبياري , نيکوزيا , آبياري در قبرس  , ۱۹۵۴ وارد آي ال -۵۲
  ۱۹۷ص , جلد نهم , روضه الصفاي ناصري  , ۱۳۳۹,  هدايت رضا قلي خان -۵۳
 بين المللـي    مجموعه مقاالت همايش  , ويژگيهاي قنوات خراسان جنوبي      , ۱۳۷۹,  يزداني لطف اهللا     -۵۴

  ۲۸۶ تا ۲۷۱ص , چاپ سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيرو , سازمان آب منطقه اي يزد , قنات يزد 
1- Cressy G.B 1958, Qanats.Karez and Foggars.Geographical 

Review. P 27-44 
2- Desio A,1959, Geologia applicata all inggnera millan 
3- Todd D.K ,1959, Groundwater hydrology.Wiley.New York. 
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   کيوست شماره يپ                         
 
 

 شهر تهران هايقناتآماری  جداول         
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 مشخصات فني قنوات تهران
 

استفاده از اطالعات آماري موجود در سازمان آب , مشخصات فني قنوات تهران بر اساس
 و گزارش آبدهي قنوات تهران در ۱۳۴۵-۱۳۵۰ن تهران در سالهاي اداره كل آب استا, اي تهرانمنطقه
اوقاف و امور خيريه استان  و مدارك موجود در سازمان ۱۳۷۵-۷۶ و گزارش آماري سال ۱۳۵۵-۵۶سال 

 امور تأمين آب شركت – امور قنوات سازمان پاركها و فضاي سبز تهران – شركت متروي تهران –تهران 
اندركار امور قنائي هاي تهران و اشخاص دستن و اطالعات كسب شده از مقنيآب و فاضالب استان تهرا

 .تهيه شده است
 :اين جداول شامل دو قسمت ميباشد 

اي تهران مشخصات فني قنوات با استفاده از اطالعات موجود در سازمان آب منطقهليست  -۱
 . رشته ميباشد۴۵۹تهيه شده است كه تعداد اين قنوات 

 ۷۲ت تهران كه بر اساس اطالعات كسب شده از ساير منابع ميباشد به تعداد ليست متمم قنوا -۲
 .رشته است
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١٧٤



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٧٥



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٧٦



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٧٧



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٧٨

 
 
 
 
 
 
 
 



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٧٩

 
 
 
 

 وست شماره دويپ
 

 های شهر تهرانقناتت ينقشه های موقع
  آرشيو شرکت پردازش شهرداری تهرانبه نقل از

 
 
 
 



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٨٠

 



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٨١

 زهايشهرری تهران وپراکنش کار۱: ۵۰۰۰۰اس ينقشه توپوگرافی با مق                  



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٨٢

    
 

                      ز های آنين وکارا  نقشه منطقه فرحزاد تهر                                         
                                



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٨٣

  
 



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٨٤

 ز های آنين و ونک تهران وکاريش ،اوينقشه منطقه تجر                             

            



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٨٥

 ز های آنيش و کاري نقشه منطقه تجر                                         
 

      
 



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٨٦

 افت آباد تهرانيزهای ي نقشه کار                                          

 زهای آني نقشه منطقه کن تهران وکار                                                   



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٨٧

                                    
 
 
 
 
 

 وست شماره سهيپ                                     
 
 ها وآب شهر تهران اسناد قنات                        
 
 



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٨٨

     

 
 

 شنهاد طرحي پد وی از رودخانه الر وجاجرود ويه شهر تهران آقای کنت دومونت فرت در مورد بازديس نظميه رئير اعالميتصو
  به شهر تهران از منابع مذکورانتقال آب

 
 



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٨٩

 

         
 

  سنگ آب۵۳از رودخانه کرج و ۱/۰زان يردو سند حقابه شهر تهران به ميتصو                     



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٩٠

      

    
 

 ن آب محالت شهر تهران قبل از لوله کشی شهرير جوی های تاميتصو               



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٩١

                           

 
                       

 ز وقفی سنگلجين نامه کاريير روی جلد آي تصو                                        



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٩٢

 
 

 
                    

 ز وقفی سنگلج شهر تهرانين نامه کاريي صفحات اول ودوم آريتصو                             
 



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٩٣

 
 
 

 
 
 ز وقفی سنگلج تهرانين نامه کاريير صفحات سوم وچهارم آيتصو                           



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٩٤

 

 
 
 ز وقفی سنگلج تهرانين نامه کاريير صفحات پنجم وششم آيتصو                                 
 
 



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٩٥

 
 
 

 
 
 ز وقفی سنگلج تهرانين نامه کاريير صفحات هفتم وهشتم آيتصو                                



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٩٦

 

 
 

 ز وقفی سنگلج تهرانين نامه کاريير صفحات انتهائی آيتصو                                         
 



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٩٧

 
 

 ز وقفی سنگلج تهرانير صفحات اول سند کاريتصو                                 
 



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

١٩٨

                 

  
 

 ز وقفی سنگلجير صفحه آخر سند کاريتصو                                   



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

١٩٩

        
         

 ا آب شاه يز ناصری يم آب کارير روی جلد  وقف نامه و چگونگی تقسيتصو                     



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

٢٠٠

 
 

 ز ناصریيا کاري اول ودوم وقف نامه آب شاه ر صفحاتيتصو                                                
 
 
 



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

٢٠١

 
 

 
 

 ز ناصریيم آب کارين نامه وقف و تقسيير صفحات سوم و چهارم آيتصو                                 
 



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

٢٠٢

 
 
 ز ناصریيم آب کارين نامه وقف وتفسيير صفحات پنجم و ششم آيتصو                               
 
 



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

٢٠٣

 
 
 

 ز ناصریيم آب کارين نامه وقف و تقسيير صفحات هفتم و هشتم آيتصو                                 



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

٢٠٤

 
 

                       
 ز ناصریيم آب کارين نامه وقف ونحوه تقسيير صفحات نه وده آيتصو                                        



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

٢٠٥

 
 
 ز ناصریيم آب کارين نامه وقف و تقسييت انتهائی آر صفحايتصو                                    



 شرکت پردازش و برنامه ريزي شهری                                                                            
 

٢٠٦

     
  

  رودخانه کرج ازآنری يه و درج خبر مرمت نهر کرج و آبگيع اتفاقير روزنامه وقايتصو              
 
 



              قنات در ايران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران 
 
 

٢٠٧

 

      
 فوقه و دنباله خبريع اتفاقير صفحه بعد روزنامه وقايتصو                              


