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چکیده

Abstract

در این مقاله که به شکل تجربهای کسب شده از یکی از
خبرگان صنعت آب و فاضالب نگاشته شده است تأثیر متقابل
قنوات و شبکه آب شهری مورد بررسی قرار گرفته است .تجربه
ثبت شده مربوط به مشکالت مشاهده شده در محدوده خیابان
ناصرخسروی تهران در سال  1376میباشد .پس از بیان تجربه
و واکاوی آن ،عمده مشکالت قناتهای موجود در بافت شهری
کشور بههمراه توصیههایی برای کاهش وقوع یا تأثیرگذاری این
مشکالت ارائه شده است .این مقاله میتواند برای متخصصین
و مسئولین در شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی،
شرکتهای آب منطقهای و نیز مهندسین مشاور و پیمانکاری
مفید باشد.

In this paper which is written as an experience acquired
from one of the experts in water and wastewater
industry, interaction between qanats and municipal
water network has been investigated. The recorded
problems seen in Naser-Khosrow experience is about
during year 1997. After representing street in Tehran
the experience and reviewing the case, major difficulties
of current qanats located in urban areas together with
suggestions to reduce occurrence or effects of this
problem is presented. This article can be useful for
experts and authorities in urban and rural water and
wastewater companies, regional water companies and
also consulting engineers and contractors.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

 1332به حدود  6300میلیون مترمکعب در سال 1389-90
رسیده است که نشانگر کاهش  30درصدی است .شهر تهران
هم جزو شهرهای دارای قنات در ایران است که تعداد قناتهای
واقع در محدوده شهری آن در حال حاضر حدود  600رشته با
طول بیش از  2000کیلومتر میباشد .بعد از اجرای شبکه آب
شهری و واگذاری انشعابات آب تهران ،بهتدریج قنوات این شهر
از رونق افتاد و اکثر آنها بال استفاده و مسلوب المنفعه شد و
آب آنها فقط به مصارف فضای سبز و غیر شرب میرسد.

Qanat.

در کشور ایران که مبدأ پیدایش قنات با قدمتی چند هزار ساله
است ،قناتهای بیشماری وجود داشته و دارد و براساس آمار
دفاتر وزارت کشاورزی ،تعداد قناتهای ایران قبل از اصالحات
ارضی (دهه  )30حدود  50000رشته و میزان تخلیه آب سالیانه
آنها حدود  18میلیارد مترمکعب ذکر شده است .درحال حاضر
تعداد قناتهای کشور که آمار آن توسط دفتر مطالعات پایه
منابع آب وزارت نیرو همه ساله در سایت  wrs.wrm.irمنتشر
میشود نزدیک به  40000رشته تخمین زده شده است .میزان
تخلیه ساالنه آب توسط قنوات در سطح مملکت درحال کاهش
بوده و مقدار آن از  18100میلیون مترمکعب در سال -33
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 -2نمونه تجربه :نفوذ آب به داکت انتقال برق و افت
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 -3-2قنات مهرگرد
قدیمیترین قنات موجود در تهران قنات مهرگرد است که
قدمت آن به بیش از هفتصد سال میرسد و نقشی اصلی در
تأمین آب شرب اهالی تهران در گذشته خصوصاً دوره صفویه و
قاجاریه ایفا میکرده است (شکل  .)1حتی آب بازار تهران نیز
تا دهه  1370از همین قنات تامین میشد (بازار تا دهه 1370
فاقد شبکه توزیع آب بود).

 -1-2شرح مسئله
تماس منطقه برق حوزه خیام با اداره اوقاف تهران در خرداد
ماه سال 1376و اعالم مشاهده نشت آب در داکت انتقال برق
در خیابان ناصرخسرو شهر تهران .همچنین از گذشته نیز
شکایاتی مبنی بر افت فشار آب در مدرسه علمیه مروی (واقع
در پاییندست محل مشاهده نشت آب) گزارش شده بود .ذکر
این نکته ضروری است که با توجه به اینکه در محدوده مورد
بحث ،شبکه آب بهصورت حلقوی بوده و از چند جا آبگیری
انجام میشد ،افت فشار در شبکه آب شهری چندان محسوس
نبود و شکایات مبنی بر افت فشار بهطور پراکنده واصل میشد.

 -4-2اقدامات تشخیصی
مقرر شد یک مقنی به داخل داکت شرکت برق فرستاده
شده تا احتمال ورود آب از قنات به شبکه برق مورد بررسی
قرار گیرد .پس از استخراج نمونه آب نشت پیدا کرده و بررسی
آن ،دمای نمونه آب کمتر از دمای معمول آب جاری در قنوات
تشخیص داده شد .این یافته ،فرضیه نشت مستقیم آب از قنات
به شبکه برق را تضعیف کرد.

 -2-2فرضیات اولیه
پس از مطرح شدن مسئله با منطقه مربوطه آب و فاضالب و
تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی موضوع ،نظریه اولیه بهاین
شکل مطرح شد که محدوده وقوع مشکل در باالدست شیر
فشارشکن واقع شده و طبیعتاً کم فشار است .همچنین این
فرضیه مطرح شد که آب از قنات مهرگرد وارد داکت شده است.

 -5-2دمای آب در قنوات و شبکه آب شهری
دمای آب زیرزمینی در تهران  15الی  25درجه سانتیگراد

شکل  -1موقعیت قنات مهرگرد در نقشه قنوات تهران قدیم
ﺷﻜﻞ  -1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت ﻣﻬﺮﮔﺮد در ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻨﻮات ﺗﻬﺮان ﻗﺪﻳﻢ

 -4-2اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ
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پاییز 1396
شماره
سال
فاضالب
ﻳﻚآب و
مهندسی
نشریه علوم و
ﮔﻴﺮد،3.ﭘﺲ
دوم،ﻗﺮار
ﺑﺮرﺳﻲ
داﺧﻞ داﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ورود آب از ﻗﻨﺎت ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻣﻮرد
ﻣﻘﻨﻲ ﺑﻪ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ

از اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻧﺸﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﺮرﺳﻲ آن ،دﻣﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻛﻤﺘﺮ از دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮل آب ﺟﺎري در ﻗﻨﻮات ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ .اﻳﻦ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب از ﻗﻨﺎت ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺮد.

است که مقدار آن در زمینهای با بافت شن و ماسه کمتر و
در زمینهای رسی زیادتر است .دمای شبکه توزیع آب شهری
 8الی  12درجه است و در محلهایی که آب چاهها در شبکه
تزریق میشود دمای آن بیش از  12درجه و کمتر از  20درجه
سانتیگراد است .شایان ذکر است که دمای نمونه آب استحصالی
از درون داکت انتقال برق 10 ،درجه سانتیگراد بود.

گرفت .در ماه های قبل ،شکستگی لوله چدنی به قطر  14اینچ
در محل خیابان ناصرخسرو روبروی درب وزارت دارائی اتفاق
افتاده بود و این احتمال قوی داده شد که آب لوله شبکه آب
شهری مدتی در مجرای قنات جریان داشته و این امر باعث
تصور مبنی بر نفوذ مستقیم آب از قنات به داکت انتقال برق شده
است (شکل  .)2در نهایت با اصالح شبکه و تعویض لوله های آسیب
دیده در محدوده خیابان ناصر خسرو مشکالت مشاهده شده
رفع شد.

 -6-2یافته ها و اقدامات نهایی
با توجه به اینکه قنات مهرگرد در سال  1372در میدان
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  14اﻳﻨﭻ در ﻣﺤﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو روﺑﺮوي درب وزارت داراﺋﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي داده
ﻣﺠﺮايقنات
بوددرو آب
شده
مسدود
مترویﻟﻮﻟﻪتهران
شبکهﺑﺮ آب
قنات بر
شهری آب از ﻗﻨﺎت ﺑﻪ داﻛﺖ
ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺗﺼﻮر ﻣﺒﻨﻲ
تأثیرﺑﺎﻋﺚ
-7-2اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻗﻨﺎت ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و
ﻣﺪﺗﻲ
ﺷﻬﺮي
ﺷﺒﻜﻪ آب
توسط ﻛﻪ آب
امام خمینی ﺷﺪ
چندین
بعد از
مسیر
آﺳﻴﺐروی
گذاری بر
خمینی
در مجرای جنوبی
گذشتﻣﺸﻜﻼت
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو
قناتﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻣﺤﺪوده
دﻳﺪه در
لولهﻟﻮﻟﻪﻫﺎي
بنابراین ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ
نداشت ،ﺑﺎ اﺻﻼح
جریاندر ﻧﻬﺎﻳﺖ
)ﺷﻜﻞ .(2
امام اﺳﺖ
میدان ﺷﺪه
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق
سال دارای تأثیر روی لولههای شبکه آب شهری بوده است.
محدوده مذکور مورد بررسی قرار
فاضالب در
ﺷﺪه رﻓﻊ ﺷﺪ.
حوادث آب و ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺷﻜﻞ  -2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺪوده ﺣﺎدﺛﻪ

شکل  -2موقعیت کلی محدوده حادثه

 -7-2ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻨﺎت ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ آب ﺷﻬﺮي
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همانگونه که در شکل  3مشاهده میشود لوله آب باالتر از
کف قنات و داکت انتقال برق هم پایینتر از کوره قنات است.
شکستگی لوله ابتدا بر روی قنات اثر گذاشته و نشت آب از
مجرای قنات هم به داخل داکت برق رخ داده است.
بهطور کلی تأثیر متقابل قناتها و شبکه آب شهری را می توان در
قالب شکل  4شبیه سازی کرد .همانگونه که در این شکل مشاهده
میشود از آنجا که جدار قناتها هیچگونه حفاظ و تحکیم ندارد،
در صورت نشت آب یا شکستگی لولههای آب شهری ،بعد از
مدتی خالی شدن زیر لوله موجب تخریب مجرای قنات می شود و
زیر لوله خالی شده در اثر تغییرات فشار آب داخل لوله ،لولهها از
محل بند جدا شده و آب با فشار زیاد خارج میشود .در شکل ،1-4
لوله دارای نشت آب جزئی است که بعد از مدتی در اثر نشت
آب از لوله مجرای قنات ریزش کرده (شکل  )2-4و در اثر ادامه
ریزش ،زیر لوله خالی شده است (شکل  .)3-4در نهایت بهعلت
خالی شدن زیر لوله ،دو شاخه لوله درمحل اتصال از هم جدا
شده (شکل  )4-4و به این ترتیب نشت جزئی در لوله تبدیل به
انفصال در آن شده است.

 )1کارهای عمرانی روی قناتها و تبعات آن :بهطور مثال در
مورد تشریح شده در این تجربه بهعلت اینکه احداث ایستگاه
امام خمینی در سال ( 1372به روش ترانشه باز) بوده و محور
قنات در برخورد به سازه ایستگاه در عمق  12متر باالتر از رادیه
ایستگاه قرار داشت ،در اثر خاکبرداری کوره قنات در پائین
دست مسدود شد.
 )2استفاده از مجاری خالی قنات برای هدایت فاضالب :از آنجا
که قناتها الزاماً به شبکه فاضالب شهری متصل نمیشوند این
امر منجر به آلودگیهای زیست محیطی میشود .بهطور مثال
در اکثر قناتها در غرب و جنوب تهران بهدلیل برداشت زیاد
آب ،عمق آب از  80به  110متر رسیده و قناتها عم ً
ال آبدار
نیستند و احتمال وقوع مخاطره ذکر شده برای آنها وجود دارد.

 -4توصیه هایی برای کاهش اثرات متقابل قناتها و
تأسیسات شهری (با تمرکز بر قناتهای شهر تهران)
 با توجه به مقوله ذکر شده در خصوص تأثیر نشت و شکستگیلولههای آب شهری روی قناتها ،باید ترکیبی از فرسوده بودن
لولهها و عبور لوله از کنار مجرای قنات بهعنوان شاخصهای
اصلی اولویتبندی اصالح شبکه در شرکتهای آب و فاضالب
 -3مشکالت عمده قناتهای موجود
قرار گیرد و با نشتیابی و تعویض لولههای فرسوده در مجاورت
قناتها ،امکان آسیب دیدن قنات و اثر زنجیرهای این خرابی
الف) قناتهای پر آب :مجرای اینگونه قناتها توانایی تخلیه
روی لولههای آب شهری را به حداقل رساند.
آب تا چند صد لیتر در ثانیه را دارند که این منجر به اشباع و
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در
بایداﺳﺖ.
متروﺑﻮده
ﺷﻬﺮي
ﺷﺒﻜﻪ آب
روي ﻟﻮﻟﻪ
ﮔﺬﺷﺖ
اطرافﺑﻌﺪ از
در ﻗﻨﺎت
ﻣﺴﻴﺮ
تخریب وروي
نهایتﮔﺬاري ﺑﺮ
در ﻟﻮﻟﻪ
درنظر
ﻫﻤﺎنتها
مسیر قنا
خطوط
ﻫﺎيتوسعه
مطالعات
ﺗﺄﺛﻴﺮ در
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل داراي -
شود.
قنات می
ریزش
ﻗﻨﺎت
ﻟﻮﻟﻪ اﺑﺘﺪا
شدهاز وﻛﻮره
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
ﺷﻮد ﻟﻮﻟﻪ آب ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻒ ﻗﻨﺎت و داﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻫﻢ
ﺷﻜﻞ 3
ها
خطوطﺑﺮ بارويقنات
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲاین
اﺳﺖ.که مسیر
ﻗﻨﺎتشود
سعی
گرفته
ﻣﺸﺎﻫﺪهکمﻣﻲآب:
قنات های
ب)
اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺖ آب از ﻣﺠﺮاي ﻗﻨﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ داﻛﺖ ﺑﺮق رخ داده اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -3ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺒﻜﻪ آب ﺷﻬﺮي ،ﻗﻨﺎت ،و داﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق
شکل  -3موقعیت نسبی لوله شبکه آب شهری ،قنات ،و داکت انتقال برق

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﻨﺎتﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ آب ﺷﻬﺮي را ﻣﻲﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻜﻞ  4ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻛﺮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻲﺷﻮد از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﺪار ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎظ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﺪارد64،در ﺻﻮرت ﻧﺸﺖ آب ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آب ﺷﻬﺮي ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ
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ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن زﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺠﺮاي ﻗﻨﺎت ﻣﻲﺷﻮد و زﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر آب داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ
ﺟﺪا ﺷﺪه و آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﺷﻜﻞ  ،1-4ﻟﻮﻟﻪ داراي ﻧﺸﺖ آب ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ در اﺛﺮ ﻧﺸﺖ آب از ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﺠﺮاي ﻗﻨﺎت رﻳﺰش ﻛﺮده )ﺷﻜﻞ  (2-4و در اﺛﺮ اداﻣﻪ رﻳﺰش ،زﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  .(3-4در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن زﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ،
دو ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ درﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه )ﺷﻜﻞ  (4-4و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺖ ﺟﺰﺋﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل در آن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻨﻮات
ﻟﻮﻟﻪ
-4-4
ﺷﻜﻞ
ﻣﺠﺎريقنوات
رويمجاری
ﺷﻬﺮيدردرروی
آبشهری
ﺷﺒﻜﻪآب
ﻫﺎيشبکه
های
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲلوله
ﻧﺤﻮهشکستگی
نحوه
شکل

ﻋﻤﺪهدرﻗﻨﺎت
ﻣﺸﻜﻼت
-3
و سایر ساختمانهای محدوده آن ،از آب شرب جداسازی شده و
ﻣﻮﺟﻮدتخریب جدار قنات و
ﻫﺎيباعث
نتیجه
نداشته و
برخوردی
بسیار بهصرفه است (درحدود  85درصد صرفهجویی) .همچنین
هدررفت آب آن نشود .در جاهایی که خط آهن شهری (مترو)
ﻧﻬﺎﻳﺖ
اﺷﺒﺎع و در
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
همین اﻳﻦ
دارﻧﺪ ﻛﻪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ را
در ﺻﺪ ﻟﻴﺘﺮ
تحکیم آب ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ
تمهیداتیﻗﻨﺎت
ﻣﺠﺮاي اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
آب:
قناتﻫﺎي
روی ﻗﻨﺎت
از اﻟﻒ(
انجام شده
جداسازی
صورت
نیز به
دبیرستاندر البرز
برایﻫﺎحفظ و
کند باید
عبورﭘﺮمی
اﻃﺮاف ﻗﻨﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد.
قنات رﻳﺰش
ﺗﺨﺮﻳﺐ و
است .در خارج از تهران (بهطور مثال در کاشان و قم) نیز چنین
صورتدرگیرد.
جدار
ﻫﺎي ﻛﻢ
 ب(اقدامی صورت گرفته است.
آب :در مرکز شهر تهران وجود دارد و
هایی که
ﻗﻨﺎتقنات
جدار
ﺧﻤﻴﻨﻲ
اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﺣﺪاث
ها :ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻳﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه در
شدهدروﻣﻮرد
ریزشﻣﺜﺎل
دچارﺑﻪﻃﻮر
نیز آن:
ﺗﺒﻌﺎت
ﻗﻨﺎتمﻫﺎی و
ﻋﻤﺮاﻧﻲهاروي
ﻛﺎرﻫﺎي
(1
تهراناﻣﺎمتنها به
های
ساماندهیﻛﻪ قنات
شناساییاﻳﻦقنات
شود
احداث
برروی آن
بزرگراهها
ﻗﺮاراعم از
تها
کلیه قنا
ﺑﺎﻻﺗﺮوازباید
یشود
محدود
قناتهای
باید
دایردر
داﺷﺖ،
اﻳﺴﺘﮕﺎه
رادﻳﻪ
 12نمﻣﺘﺮ
دایرﻋﻤﻖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه در
شود) .ﺑﻪ روش ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎز( ﺑﻮده و ﻣﺤﻮر ﻗﻨﺎت در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﺎزه
ترمیم1372
در ﺳﺎل
و بایر خصوصاً بهمنظور درج در الیههای  ،GISشناسایی شود
مستقیم دارد
دﺳﺖبرخورد
ﭘﺎﺋﻴﻦقنات
ﻗﻨﺎت بادرکوره
ﻛﻮره مترو
ﺑﺮداري تونل
جاهایی که
ﻣﺴﺪود ﺷﺪ.
در ﺧﺎك
 اﺛﺮساخت و
ﺷﻮﻧﺪبرای
ﻧﻤﻲالزم
مجوزهای
ﻓﺎﺿﻼب صدور
ﺷﺒﻜﻪتفصیلی و
طرحﺑﻪهای
مثال در
ﻫﺪاﻳﺖبهعنوان
هدایت شود.
ﺧﺎﻟﻲقنات
ﻣﺠﺎري و آب
ایجاد شده
باید( زهکش
ﻣﻨﺠﺮ
اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺷﻬﺮي ﻣﺘﺼﻞ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﻨﺎتتاﻫﺎدراﻟﺰاﻣﺎً
ﻓﺎﺿﻼب :از
ﻗﻨﺎت ﺑﺮاي
اﺳﺘﻔﺎده از
2
گیرند.
قرار
ﺟﻨﻮباستفاده
سازهاو مورد
شهید
ایستگاه
زﻳﺴﺖتهران از
ﻫﺎيمتروی
خطوط
توسعه
ﺑﺮداﺷﺖ زﻳﺎد آب ،ﻋﻤﻖ آب از  80ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
میدانﻗﻨﺎتﻫﺎ در ﻏﺮب
حقانیدرتا اﻛﺜﺮ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ
ﺑﻪ
ایجادوزهکش
پس از
تخریب
مجرای وآب
33 110
قدس،
آب ﻣﺨﺎﻃﺮه ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ها،وﻗﻮع
اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
شد.آبدار
ﻼ
ﻋﻤ ً
ﻗﻨﺎتﻫﺎ
ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه
منابع
قنات به کانالهای زرگنده و شهید مجتبایی هدایت شده و
برداری می
پتانسیلﻫﺎبهر
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(
ﻗﻨﺎتﻫﺎي
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ
باشد.ﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﻨﺎتﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي
ﻛﺎﻫﺶ اﺛ
ﻳﻲه ﺑﺮاي
دارای ﺗﻮﺻﻴﻪ
-4
( ،)1384قنات در ایران:
آقایی ،ا،.
خورسندی
مالکی)،ﺑﺎا ،.و
همواره
ها
ت
قنا
که
کوهپایه
های
ت
قسم
در
خاص
طور
 بهمطالعه موردی قنوات شهر تهران ،چاپ اول ،انتشارات شرکت
آبدار هستند و در آینده نیز دچار کم آبی نمیشوند ،باید
تهران).
شهرداری
(وابسته به
پردازش
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻓﺮﺳﻮه ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ
روي ﻗﻨﺎت
آب ﺷﻬﺮي
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺸﺖ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي
برای بهرهبرداری مؤثر ،ساماندهی جدی صورت گیرد (در حال
و ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ از ﻛﻨﺎر ﻣﺠﺮاي ﻗﻨﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺻﻠﻲ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي اﺻﻼح ﺷﺒﻜﻪ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ
حاضر 120رشته قنات از سوهانک تا کن دارای چنین مصداقی
ﻧﺸﺖﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده در ﻣﺠﺎورت ﻗﻨﺎتﻫﺎ ،اﻣﻜﺎن آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﻗﻨﺎت و اﺛﺮ زﻧﺠﻴﺮهاي اﻳﻦ ﺧﺮاﺑﻲ روي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آب
هستند).
ﺷﻬﺮي را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
 جداسازی آب شرب و سایر مصارف آب :بهطور مثال ،در قناتمهرگرد برای آب مصرفی تاالر وحدت ،مجموعه ورزشی حیدرنیا
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