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هخامنشایان و  ةهاای گ ا ردو ال  اه در زماان اماراتوری (28ص محمدرضا حاایری )

فرماایی یاا که شرق و غرب عالد تحت حکد و ساس اسالم اشکانیان و ساسانیان

ثیر آنان بودند به نقاط دیگر جهان که ب یار دورتر از مرزهای جغرافیاایی أتحت ت

اند و این امری بدیهی است که علاد م علاو باه د من قل شدهندارایران امروز قرار 

قوم و مل ی خاص ن وده و نی ت بلکه از آن جهانیاان اسات و مادام در تغییار و 

 تحول خواهد بود. 

گوناه قنات یک فناوری ب یار ارزشمند ایرانی است که بادون راره هی 

سازد. آبای بشر میمصره  ةکشد و عرضانرژی  آب را از اعماق زمین بیرون می

ردم مهای زیرزمین ذخیره شده با تناسب حجد آن و نیاز سال در سفره هزارانکه 

ب  ند. باا گااو کار میروزگار خود با قناعت و انصاه که قابل اس حصال باشد به

کردند و ابزارشان بیل و غیاره باود. تهاران و روسا اهای اقاراه آن و کشت می

ل حفار مین آب داشت. دلیاأگذش ه قناتی برای ت د درهر باغی در این حدو تقری اً

های زیرزمینی برای شرب و مصاره کشاورزی و دامداری قنات دس رسی به آب

ری آشاو ةدانند کاه در یاک ک ی ااول میالد می ةپیدایش قنات را هزار بوده است.

ر پور را دگو اینکه اگر سخن اسماعیل .(34ص حایری ) م علو به سارگون دوم آمده.

 چهارم ق ل از میالد خواهد رسید. ةنظر بگیرید این قدمت به هزار

بویژه در س ایش کشاورزی و تقدس آب مطرح  اوس امین آب در أاهمیت ت

روزگاری قنات در اقصی نقاط ایران به کماک ایرانیاان  (33ص حایری ) شده است.

ری آب را آمد و هزاران سال یار و یاور ایشان بود اماا اماروز باا پیشارفت فنااو

کشاید و رحمانه با حجد ب یار بیش از ظرفیات مناابع از دل خاای بیارون میبی

کنید کاه باعا  آن منابع توجه شود آب را مصره می لیدآنکه به ظرفیت بازتوبی



 33 هاي تهران قنات

و از قرفاای  ایدشاادهها و غیااره نااابودی منااابع و بروزحااوادث تلاات فرونش اات

سی اات أاضالب و دیگار تخطوط ف های عظید و احداث م رو وسازیساخ مان

هاای شاهری را به قنات هاترین خ ارتها عظیداح مالی و گ ل ةشهری و زلزل

آب در قادید که ج ران خ ارت آنها ب یار سنگین اسات.  زده استبویژه تهران 

رساید. افارادی هاد های اهاالی میدادند به خاناهها میقنات با ترتی ی که میرآب

 .جمله باید به سقاها  اشاره کردفروشی بود. از آنبودند که کار و ک  شان آب

سقایی در گذش ه از مشاغل ساط  پاایین جامعاه باود. ساقاها از پوسات 

بارای  قور سایارباه کردند وگوسفند  مشکی درست و درون آن را از آب پر می

ر آن دبردند. ساقاخانه آبگااهی باود کاه ها میها و مغازهخانه فروش آن را به درِ

ر دتوان اا ند از آب آن بیاشااامند. دادنااد و تشاانگان میای قاارار میپیالااهجااام و 

مار ششد و این کار از جمله کارهای خیر به سقاخانه پولی بابت آب دریافت نمی

 (  ج اول151شهری   جعفر) رف ه است.می

ند. ها تق ید آب در کشاورزی را بر عهده داش ها: در گذش ه میرآبمیراب»

ز الوگیری موران امنی ی در تهران به این ن یجه رسیدند که برای جأم به همین دلیل

 (80اسماعیل ع اسی  ) ها اس فاده کنند.نزاع و درگیری به ر است از میرآب

هاا در شاد کاه میرآبمیرآب محله از افراد خوشنام بود اما گاهی هد می»

 لاودگی کم اریکردند. مثال آب را هنگام شب که آانصافی میتق ید آب تمیز بی

ه که همیشه یاک میاراب با ییکردند. اشیاها باز میداشت بر روی برخی از خانه

ا یاکاردن  باز ةهمراه داشت  یک فانوس و یک لنگ قرمز بود. تنها ک ی که اجاز

آب را  ةتوان وظیفمردم را داشت همین میرآب بود. بنابراین می ةب  ن آب به خان

 در این موارد خالره کرد:
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 آب  ةید عادالن( تق 1

 ای ( حل مناقشات محله2

 .ها( حضور در خلوت و اندرونی خانه3

ل ساماعی) ها مث ت و مثمرثمر بوده اسات.توان گفت که نقش میرآبدر مجموع می

 .(1387  81-82ع اسی  

در گذش ه به دلیل وضعیت اقلیمای دشات ری  آب ماورد نیااز ماردم در 

 .(48اسماعیل ع اسی  ) شد.مین میأت تهران قدید از قریو قناتها و چاهها

آب بود و به هماین دلیال هاد از آب بلکه شهری بیتهران نه یک شهر کد

 .(82نجمی   نارر) شد.شهرهای اقراه مهاجرت چندانی به آن انجام نمی

سال از عمر خود را رره پاژوهش بار  20گوبلو  پژوهشگر فران وی که 

ه آبی که اس فاده از آن جمعای شاد چةخن کرده است تاریروی آب و قنوات ایرا

 .(14 هانری گوبلو )داند. است را موضوع پر اهمی ی می

یاه در بررسی آب  به عنوان یکی از عنارر ب یار مهد ق یعی ماا باا دو ال 

ز مین نیازهاای ضاروری ان اان اأزی  ی که همان تا ةرو ه  ید. نخ ت الیهروب

ای است. در سط  دیگر ما باا الیاهقریو آب  مانند خورد و خورای و بهداشت 

 ای از گروههاای اج مااعی شاکلرو ه  ید. در تهران آب به دس ههفرهنگی روب

رین کااه در قااول تاااریت تکاماال تهااران  دهاادب باارای نمونااه گروهاای از خی اامی

دسات  به ان ارها  قنوات  چاهها و نهرهای آب را به خرج و بعضاًها  آبسقاخانه

 .(34عمادی   ةکرسون  ترجم) خود ایجاد کرده اند.

گیری تق ید کار اج ماعی هاد شاده همچنین آب در تهران موجب شکل 

های آبی هاست. این تق ید کار اج ماعی از قریو ایجاد مشاغل تازه مرت ط با ساز
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باشد. در تهران شغل میرابها و تق ید آبی که توسط آنهاا و ساقاها و ... انجاام می

هایی ج ماعی میان اعضای یک جامعه  پیوندها و هم   گیبا تق ید کار ا  شدمی

قور که حیات یک جاندار از هم   گی میان انادام آن ممکان   درست هماندارد

 (35عمادی   ةکرسون  ترجم)گردد. می

ای در داخل شاهر وجاود نادارد آب شاهر توساط از آنجایی که رودخانه

نهاا تهاران باود. ت ةرشد و توسعآبی یکی از موانع شد. همین بیمین میأقنوات ت

 ةمهای آنها در نزدیکی سرچشاخانوارهایی دس رسی به آب تمیز داش ند که خانه

 .(156شهری   جعفر) آب قرار داشت.

اند. در آب دان ا های کادخان همواره تهاران را منطقاهدانان و مور جغرافی

بای نابع آوده است. متهران نیز مانند سایر مناقو ایران دو گونه من ع آبی موجود ب

االرضی ع اارت االرضی: در تهران منابع آبی سط االرضی و منابع آبی تحتسط 

 د که باهرود از فیروزکوه تا خوار. جاجروبودند از چندین رودخانه از جمله: ه له

مین حارلخیز ورا ةهای اقراه تا جلگپیوندد و از دماوند و بخشرود دماوند می

ارد. های کنادوان شاروع و تاا شاهریار اداماه دکرج که از درهیابد. رود ادامه می

شمیرانات که تاا ق ام های داخلای سارزمین ری  ةمحلی منطق ةتعدادی رودخان

ناتهاا قها  چاههاا و االرضی ع ارت بودند از چشمهیابند. منابع آبی تحتادامه می

شاد و باه که از آب آنها برای مصاره کشاورزی و یا مصاره روزانه اس فاده می

 عماوم ةها در معرض اسا فادان ارهای عمومی و خانگی و نیز سقاخانهآب ةواسط

 (21-22نارر تکمیل همایون  ) گرفت.قرار می

از آغاز ان خاب تهران به عنوان پای خت و از آغاز پیادایش شهرنشاینی در  

 اساسای ةعنوان یک م ائلبه مین آب نیزأت ةتهران  و با گ  رش شهرنشینی م ئل
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-391شهیدی مازندرانی  ) مطرح شد. تنها راه حل این م ئله احداث قنوات ب یار بود.

392) 

نیاز  ان ار به دست بانیان خیر برای رفعهمچنین در تهران قدید تعدادی آب

ان ارها کاه حجاد زیاادی از آب را در خاود شده است. این آبمردم احداث می

 هنگامی که قنوات جوابگاوی نیااز داده است  در هنگام خشک الی و یاجای می

تاوان باه یمرهاای تهاران ان اآبتارین مردم ن ودند ب یار پرفایده بودناد. از مهد

در دوران  ر سید اسماعیل اشاره کرد  که به قول نارر نجمی نخ ا ین بااران اآب

 .سلجوقیان و در زمان قغرل اول بنا شد

ا رادراعظمی میارزا ی جدید در زمان محماد شااه قاجاار و باتهاحفر قنا

ر و شهر تهران نیاز باه آب نیاز هرچاه بیشا  ةآغاسی به اوج خود رسید. با توسع

  مدخان قاجاارحرش ه قنات زمان آقام 6شده است. تا آنجا که بیش ر اح اس می

 رش ه قنات رسید. 40در زمان میرزا آغاسی به 

 از دو حاجی میرزا آقاسی  به فکر ان قاال آب باه تهاران ردارت ةدر دور

 ولی کاری انجام نشد.. ندکرج در غرب و جاجرود در شرق اف اد ةرودخان

 10 ةچندان کمکی به حل م ئله نکارد. در شامار یشهاامیرک یر نیز تالش

دمای کرج  مر ةاتفاقیه آمده است که پس از کشیده شدن نهری از رودخان ةروزنام

قاها و همیشه از آب سا ی خود ندیده بودند وهاهکه تا به حال آب جاری در خان

 .م .ی خود را از آب پر کردند. باه نقال از حهاکردند حوضآب چاه اس فاده می

رادارت  ةچناین یااد شاده اسات کاه در دور سرگذشت تهرانزاوش در ک اب 

فات. سهد از این آب به تهاران تعلاو یا 9سهد شد و  84کرج  ةامیرک یر  رودخان

 . قاجاریه به قوت خود باقی بود ةا دورتهران ت ةی آلودهاآبی و آبمشکل کد
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 به ناررالدین شاه پیشنهاد ان قاال )رییس پلیس وقت( کنت دومونت فرت

نت سالط ةدر دور را داد ولی این راه هاد عملای نشاد. الر به تهران ةآب رودخان

 و ترتیاب .ش 1326کشی مطرح شد. مقدمات در ساال آب لوله ةرضاخان  م ئل

 آغاز شد. در زمان نخ ت وزیاری مصادق انجام کار .ش 1329از بهمن ماه  کار

رح قبرداری از این بهره .ش 1334و در سال   یی در این کار حارل شد هاپیشرف

 ةهاددوم انجام شد و به این ترتیب از آغاز  ةمرحل ش. 1338شد. در سال  شروع

کارج و  ةکشی آب تهاران کاه آب ماورد نیااز خاود را از دو رودخاناچهل  لوله

 در برخایکرد  توسعه یافات. مین میأی عمیو تاههو چا تهارود و برخی قناجاج

ردم قارار رایگان م ةای که به نام فشاری معروه شد برای اس فادتلم ه هاهچهاررا

 دادند.

رهاا  ان اآب  هااهکشی آب در تهران  نیاز به اس فاده از آب قناوات  چالوله

یگار اثاری دان برداشت. امروز در تهران و سقاها را از می هاه  چشمهاهخانحوض

اناد مانده خالی از آب هااند  حوضرها برچیده شدهان اآباز سقاها وجود ندارد  

 اناد و آب آنهاا بارای کشااورزی وو قنوات جز معدودی از آنها که هناوز پرآب

 .اندشود  یا خشک و یا ت دیل به مخازن فاضالب شدهآبیاری باغات اس فاده می

ای در آن راورت کامالً خام بود و هی  تصفیه کشیلوله هران ق ل ازآب ت

یافات ی راه میان ارهای خانگهای مملو از آلودگی  به آبگرفت و آب جوینمی

 .شدهای مهلک میبروز بیماری س بو 

های ها و کوچههای خیابانجوی شرب مردم از قریو امروز باور اینکه آب

 مکن است.مین شود  غیر مأتها  واع و اق ام آالیندهخاکی  مملو از لجن و ان
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ست که خشاکیده و آب هامظهر قنات مهرگرد در خیابان ناررخ رو  سال

ترین پاری شهرمان تهران  دارای آب نی ت امروز  از قنات سنگلج نیز در قدیمی

توانید  یاند و با احیا و الیروبی آنها  مها رش ه قنات  تنها تعداد کمی باقی ماندهده

 سرس زی را برای شهرمان به ارمغاان آوریاد  پاس قادر آب را بادانید تاا دچاار

 .(ایران ةروزنام) .بندی نشویدجیره

ای جدی مواجه باوده اسات. مصاره آبی به گونهبی ةم ئل اینکه تهران با

هاران و ی واگیردار و یا عفونی از قریو آب در تهای آلوده و ان قال بیماریهاآب

یگر دهرهای ایران ب یار معمول بوده است. مشکلی که امروز در این شهر دیگر ش

گرفات. را می هاشود تا چند دهه گذش ه جان ب یاری از ان انبه ندرت دیده می

ز باا در تهران قدید از آنجایی که لوله کشی آب وجود نداشت و نهرهاا نیاز سار

 (.2143-2140نوربخش   عودم )بودند  مردم در آلوده کردن آن سهد زیادی داش ند. 
 

 تهران یتهاقناتعداد 

توان گفت تهران و حومه چه تعداد قنات دارد  چاون در  میقور دقیو نبه

دوران قاجاریه که اوج احداث قنات در تهران است  هر یک از رجال قجری کاه 

مین آب آن حفار أداد  قناتی برای تمیکرد  دس ور میهوس ایجاد باغی در هرجا 

اهلل در ال لطان در سوهانک باشاد یاا بنانیاه شایت فضالد. حال آن باغ امیننماین

ی فااراوان دیگااری کاه در تهااران مقاماات قجااری امثااال هاامجااورش و یااا باغ

الضرب  میرزا آقاخاان ناوری  ساه ااالر  آجودان اشای  ظهیرالدوله  حاجی امین

الممالک  وفیمیرزا  منیرال ااالطنه  معیرالممالاااک  مشااایرالدوله  م ااا کاااامران

اع مادال لطنه  فرمانفرما  میرزا پرنس  امجدالدوله  مخ رالدوله  ایلخاانی  ایلچای 

آباد  سالطنت :ی سلطن ی نظیرهاکردند  باشد یا باغمیروس و انگلیس و غیره بنا 
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زار  کاخ گل  ان و غیره باغ جاللیه  بهارس ان  الله  آباد  قصر قجر  باغ شاهعشرت

 150رش ه   500  رش ه قنات  80  :اندب یار م فاوتی در این باره گف ه اعداد .باشد

 یک قابل اع ماد نی ت.رش ه و غیره که هی 

ا روالن پاست: شهر تهران چند قناات دارد  ؤدر خ رگزاری مهر یکی از م 

 چنین داده است:

ست ردها کیلوم ر قنات ا ةمحدوده و حرید فعلی شهر تهران  در برگیرند»

 اند و گاه به عللی سالیان دراز و به تدریج برای مقارد تأمین آب حفر شدهکه ق

دد مخ لف از جمله ریزش و لزوم ایجاد م یرهای انحرافی  دارای م یرهای م عا

از  ارلی و فرعی و انحرافی در کنار یکدیگر ه  ند. چند سال پایش باا اسا فاده

 ودر تهران شناسایی شد هزار میله قنات  51حدود   1335ی هوایی سال هاعکس

کیلاوم ر  574ارالی و حادود  ةکیلوم ر رشا  637نشان داد که حدود  هابررسی

 .فرعی قنات ه  ند ةرش 

م ر ذکر شاده و در ب ایاری از  130ها در بعضی نقاط تهران تا عمو قنات

 15ها معموالً باین میله ةرسد. فارلم ر می 3تا  2عمو آنها کد شده و به کم ر از 

 200ها ممکن است باه م ر و در بعضی مواقع برای ع ور از رودخانه یا تاه 20تا 

 «.رسدکیلوم ر می18ها نیز م غیر بوده و گاه تا م ر نیز برسد. قول رش ه قنات

به »گوید: میای تهران خام ی  مدیرعامل سازمان آب منطقه ةزادقاسد تقی

 رشا ه 300ه از ایان تعاداد رش ه قنات شناسایی شده کا 597قورکلی در تهران 

 .رش ه قنات فعال و نیمه فعاال ه ا ند 299قنات به قورکلی خشک شده و تنها 
 .(میراث خ ر)
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فار ح ةاهلل مفخاد تاریخچاشادروان دک ر لطف ةاسماعیل نیاورانی از یادنام

 نظار ق او»رسد.در این یادنامه آماده اسات: میسال ق ل از میالد  800قنوات به 

رز ق ل از میالد در شامال غربای ایاران در ما 800قنات در حدود  نری گوبلو ها

ک به چیان برای اس خراج آب معادن حفر شد.این تکنیمعدن ةفعلی به وسیل ةترکی

ت و کشاورزان واقع شد و به سراسر فالت ایران گ  رش یافا ةمرور مورد اس فاد

 ا ان عرب ةجزیار ایرانیان به عمان  م اقط و شا ه ةق ل از میالد به وسیل 525در 

ر دی ایاران ایان فان هالشکرکشی ةق ل از میالد به وسیل 500حدود  من قل شد و

ات حفار قنا ةبا گ  رش اسالم ساکنان شمال آفریقا نیز با نحاو مصر رواج یافت.

دریاد م لمانان در شاهر ما ةبه وسیل .م 750آشنا شدند و قنات یافوگا در حدود 

 در حفار قناوات را هام نیاز اسااانیایی 1520 در ساال پای خت اساانیا دایر شاد.

 «آنجلس برده شدمکزیک آغاز و از آنجا این تکنیک به لس

ز اجنوبی توچال است کاه در آن بایش  ةشهر تهران نیز واقع شده در دامن»

 .(86شهریور  6 ایران  ةروزنام) «رش ه قنات شناخ ه شده است. 200

کاه هار  ت را دارا بود به قاوریبیش رین تعداد قنا 1320تهران تا سال » 

 عدد باوده 300بیش ر از  تهاشت. تعداد این قناای قنات خاص خودش را دامحله

تارین تارین و مهدآباد وراماین از پار آبهد قنات خاوران و محمود است. هنوز

 (.ایران ةزنام)رو. ی تهران و ایران استتهاقنا

سی ردراعظمی میرزا آغا ی جدید در زمان محمدشاه قاجار و باتهاحفر قنا

یشا ر شهر تهران نیاز به آب نیاز هرچاه بیشا ر و ب  ةبه اوج خود رسید. با توسع

ر مادخان قاجاار  دحرش ه قناات زماان آقام 6شده است. تا آنجا که میاح اس 

 رش ه قنات رسید.  40زمان میرزا آغاسی به 
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تاا  شاد.مینات مشروب قرش ه  48تهران از پهلوی اول در آغاز سلطنت »

رشاا ه بااه مصااره آب  26سی ااات آب تهااران باایش از أباارداری از تآغاااز بهره

 .(186زاوش  ص ) «رسید.می
 

 مالکیت قنات .2

اخ صارای   از لحاظ مالکیت چهار نوع مالکیت قناات قابال ذکار اسات:

 ومالکی  دول ی  و وقفی. مالکان هر چهار نوع خاود را موظاف باه عماران خرده

 (66حایری  ص) دان  ند.میاحیای قنات 

 

 آلودگی   -3

محیطی ترین معضالت زی تآلودگی آبهای زیرزمینی تهران یکی از بزرگ

 10این شهر است. تهران از نظر سی  د فاضالب در بین شهرهای جهان در باین 

 ترینارالی جازو تهاران شاهر در فاضالب دفع ةشهر آخر قرار دارد. ن ود سامان

 نیااز تارینمهد کاهدرحالی. شاودمی قلماداد شاهر نایا محیطیزی ت مشکالت

 در فاضالب ةتصفی سی  د است  آن فاضالب تأمین شهر یک جانمایی و قر احی

ای زیرزمینای هاآب و هااقنات وارد م ا قیماً فاضالب آب و ندارد وجود هرانت

سا ب روی آوردن  ست که کم ود باارش در ایان شاهرا شود و این در حالیمی

 های زیرزمینی برای تاأمین آب مصارفی سااکنان شادهاس فاده از آبم ئوالن به 

های زیرزمینی تهران هد آلودگی شیمیایی و هد میکروبی دارند که دلیل است. آب

ان  حمیاد هیادارن  تهار)فاضالب و وجود رنایع در داخل شهر است.  ةآن ن ود ش ک

 (.1387 شهریور 26هری م افر  ش مورخ شهر دوق قه  همش
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ه و کارخانجات تولیدی مواد شاویند های فاضالب تمامی بیمارس انهاهچا

ز اساز و ح ی قدیمی م اکونی باا اسا فاده ی تازههاو اسیدی و غیره و ساخ مان

ی میکروبای و هااآلودگی ةشاود بناابراین کلیامیوضعیت جذبی زمین احاداث 

آرام آرام جذب  گردد ومی هاهاین چا ةشیمیایی و سمی و غیره که هر لحظه روان

رساد نمیسات کاه باه نظار ا ایمنابع زیرزمینی تهران بزرگ شده و این فاجعاه

 .آن رهایی یابید چندین ن ل از شر 

 گوید:میای تهران زاده خام ی  مدیرعامل سازمان آب منطقهقاسد تقی 

  ی شناسایی شده در تهاران آلاوده باوده و آب آلاودهتهادررد از قنا 90»

 .شودمیی خانگی و رنع ی به آنها سرازیر هانواع پ ابفاضالب و ا

و  ی فعال و نیمه فعال تهران را نامطلوب ارزیاابی کاردتهاوی وضعیت قنا

بارداری قارار ی تهران که در حال حاضر باه ناوعی ماورد بهرهتهاافزود: تمام قنا

گی کاه ای از آلاوداند باا درجاهگیرند یا به رورت منابع آبی رها شده درآمدهمی

  اغلب از نوع شدید است مواجهند

 بیشا ر از قریاو قناوات م عادد تاأمین 1334آب تهران که تا ق ل از سال 

های گرفت و آب جویای در آن رورت نمیشد  کامالً خام بود و هی  تصفیهمی

هاای باروز بیماری م  بیافت و اه میران ارهای خانگی مملو از آلودگی  به آب

 (.ایران ءوزنامر)«. شدمهلک می

ی تهران به رورت مناابع آبای رهاا شاده و تهاگوید عمده قنامیزاده تقی

موجاب شاده کاه ناوعی  تهاااند و تعدد م ولیاان نگهاداری از قنام روی درآمده

آب موجاود در . ناب امانی بر روناد سااماندهی و حفاظات از آنهاا حااکد شاود

شاود و میجنوب شهر هادایت  ی تهران  بدون اس فاده به سمتتهاب یاری از قنا
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مین آب پای خت باید إی موجود در ت هااین در حالی است که با توجه به محدودی

سااخت و ساازهای غیرمجااز در  تر این منابع آبی را ساماندهی کرد.هرچه سریع

  .(خ رگزاری میراث فرهنگی) «کرج شد. ةحرید سد الر و رودخان

 

 قنات ةسخنانی در بار. 4

 ی ایران حیارت و تعجاب ب ایاری ازتهامعماری و حفاری قنا ةعمطال »...

  .دانشمندان و م خصصان علوم کشاورزی را همراه دارد

ت در باور ماردم ایاران  مقادس هنوز هد قنا -خ رگزاری میراث فرهنگی

رو در برخی نقاط ایران هنگامی که هایی که یا نر ه  ند یا ماده از ایناست. قنات

دهند. در عروسی قنات  مردم میگیرد  آنها را زن یا شوهر میی ها کاس آب قنات

کنند عروس شود. پس از آن مراساد ای خواهش میاز یک زن بیوه یا دخ ر خانه

دهل عاروس را باه کنان با ساز و شود و مردم شادیجشن و پایکوبی برگزار می

ای پار از آب ز کوزهشود گاهی نیکنند. گف ه میبرند و او را عقد میکنار قنات می

نظر به منزلی م کونی آورده و به جای بردن عروس باه کناار قناات  قنات مورد 

کاه عاروس بایاد کنند اما آنچه اهمیت دارد ایناین مراسد را در منزل برگزار می

 .پس از مراسد  به درون آب برود و آب تنی کند

های رود درگذشا ه رسادعروس قنات  رسمی کهن اسات و اح ماال مای

 شده است. و عروس رود هد برگزار میمشابهی چون عروس چشمه 

تااریخی قناات در  ةشناس با اشاره به پیشینپور  اسطورهابوالقاسد اسماعیل

 ةچهارم پیش از میالد و دور ةریز است به هزارگوید: قنات که معرب کاهایران می

چهارم پیش از میالد  ةهزار د: در م ون باس انی و اساقیری ما که بهرسیالمیان میا

ی زیرزمینای وجاود دارد. بارای مثاال در هاگردد شواهدی در ارت اط با آببرمی
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هایی گاردد موفاو باه کشاف لولاهیالمای برمیا ةزیگورات چغازن یل که به دور

انااد یااا در تخاات جمشااید  کردههااای زیرزمیناای را هاادایت میاند کااه آبشااده

 .کاریزهایی وجود داش ه است

گوید: در اساقیر ایرانی به آب و باران و نه به قنات  ب یار پور میماعیلاس

دو « دماردا»و « خارداد»آب و  ةپرداخ ه شده است. آناهی ا  ایزدباانوی نگهدارناد

با    خدای باران است که«تیش ر»اند. امشاساندی ه  ند که با آب و گیاه در ارت اط

 .آوردیرانیان به ارمغان میجنگد و باران را برای امیدیو خشک الی 

ترین ک اب مربوط به قدیمی ة  پیشین«اسطوره  بیان نمادین»ک اب ةنوی ند 

  ایان «اباوابراهید الکرجای»دهد: قنات را به قرن سوم و چهارم هجری ن  ت می

قنای مک اب را به زبان عربی نوش ه و بعد به فارسی برگردانده شده است. قااهر 

 ه به ساخت قنات پرداخ اه و بارای ایان کاار از دیاوانهد نخ  ین ک ی بوده ک

اناد کاه کیکااووس هاد کمک گرف ه است. دیوان  همان خدایان هندوایرانی بوده

پور  قنات را اسماعیل .گیردسمان از دانش و نیروی آنان کمک میآبرای رف ن به 

  .داندنماد زندگی می

ای قناات را جازو   رسد عروسی گرف ن بار«ادبیات مانوی»ک اب ةنوی ند

گوید: ماردم قناات را جانادار پنداشا ه و بارایش داند و میهای باروری میآیین

گرف ند هنوز هد در برخی شهرها چون کاشان و گلاایگان این مراساد عروسی می

 .ای ازدواج مینوی در ایران باس ان استشود که یادآور گونهبرگزار می

گوید: قناات های ملل میطورهاس ةمحمدرضا شمس  نوی نده و گردآورند

کاه باا آب در  ایرانای  نمااد زنادگی ه ا ند چارا ةهای عامیاناو چاه در داس ان

هاا و بخش اسات. از ساوی دیگار چاهب  رونده و پیام ر و زندگیآاند و ارت اط



 45 هاي تهران قنات

اند برای مثاال وق ای اند نماد دنیای دیگری بودهها به خاقر عمقی که داش هقنات

برناد. اف د  دو بز سیاه و ساید او را به شاهر دیگاری میه میملک جمشید در چا

ای تواند خوب یا بد باشد. به ع ارتی قنات  خود زندگی استب آیناهجایی که می

 .بیندخود را در آن می ةاست که هرکس  چهر

نیاا ایرانیاان باه ماردم د ةآب را هدیا« عدد  نماد  اسطوره» ک اب ةنوی ند

ایرانیاان اسات و باه بااور بعضای  یک ساخت قنات  ویژهگوید: تکنداد و میمی

هاای نچه موجب گ  رش حکومات هخامنشای شاده  جنگاوریآپژوهان  تاریت

های مهد این باوده کاه ایرانیاان باا داریوش و کوروش ن وده است. یکی از علت

ی هااههای عمودی  چاحفر قنات  آب را به مردم جهان هدیه داده و به جای چاه

  .اند هافقی ساخ

اندازند اگر ردای بد به ت قنات  سنگی داخل آن میبرای تشخیص جن ی 

رورت زن است. پس از آن برای قناات زن گوش رسید  قنات مرد و در غیر این

کردند تا سالی یک بار تن و بدن خود را در گرف ند یا شویی برایش ان خاب میمی

 واساناد  یقناات باازگردد ح ا آب قنات بشوید و در آن شنا کند تا آب رف ه باه

روسا ا باه عقاد  ةمدارکی در یکی از روس اهای اس ان مرکزی ه ت که زن بیاو

 .قنات درآمده و عقدنامه دارد

 هااهگوید: در خانقاکند و مینورآقایی به نقش اج ماعی قنات هد اشاره می

 ده است.دشمنان و دزدان بو ریزگاهی برای فرار از شر های اعیانی  قنات گو خانه

 دگار راه داشا ه ةگذش ه به خانبه این معنی که قناتی که از زیرزمین یک خانه می

رو شدند از قریاو قناات باه خاناه است تا اگر اعضای یک خانه با خطری روبه

 (نورآقایی) «.دیگر بگریزند
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 کرد.میر گذش ه ع ور دزندان قصر  ةهای م عددی از زیر مجموعقنات

ه باآید و قناعت  مرام مردمی اسات کاه آب را ناه می قنات از قناعت »...

سااس قناات ا دانناد.میآباادانی  ةتعاره و تعریف که از جان و دل  نماد و نشان

 پیدایش تمدن بردباری و پایداری اسات  تمادنی کاه بنیااد آن بار مادار مهار و

ات قن دوراندیشی اس وار است و به گواهی تاریت از جنگ و تجاوز گریزان است.

محجاوب  آشکاری است که در قول ردها بلکه هزاران سال خاموش و ةماسح

 ایرانی تکرار شده و به واقعیت پیوس ه است  این حماسه و این نماد ماندگار کهن

اه چارا باید به درس ی شناخت و از آن درس گرفت  درسی که نه به آب و نه به 

حیات    بینش و روش ماشود و به فرهنگ  دانشمیکه به ان ان و توان او من هی 

 .بخشدمیای تازه

باا  ترین ابزار تمدن ایرانای بارای مقابلاهترین و کهنقنات یکی از پیچیده

ی هاادررد از میازان اس حصاال آب 21چنان که هنوز هد بیش از  آبی است.کد

غ بار شود و در حال حاضر باالمیانجام  تهازیرزمینی در سط  کشور از قریو قنا

 .قنات در کشور فعال است هزار شاخه 33

خاایر ذی اسا فاده از هاهقنات از مؤثرترین شایو»گوید: مینژاد جواد رفی

میلیاارد م رمکعاب  400آب کشور است. میزان نزوالت جوی کشور سااالنه باه 

ه قناات شود. پرداخ ن بمیمیلیارد م رمکعب آن ت خیر  72رسد و از این میزانمی

ات حفظ حی ی و اف خار باقیمانده  به عنوان نمادی ازتاریخ ةبیش از آن که از زاوی

 «.برای ما اهمیت دارد

 30ز ای آبی خاص ایران نی ات و در بایش هاهال  ه این ساز»گوید: میاو 

 .«تشناسایی شده اس تهاکشور جهان بقایای مربوط به قنا
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انگیزترین م ر عماو یکای از شاگفت 340در گناباد قنات قص ه با بیش از 

ات نشینی ایرانیان با ق یعت سرسخت کویر است. قنات  معماری قنی هدهاهنشان

 رسدمیم ری زمین  340ای به اعماق گناباد پلکانی است و به رورت پله

ی دنیاا مح اوب تهااتارین قناقنات تاریخی قص ه به عنوان یکی از بزرگ

 ماادرحلقاه چااه   500سال دارد.این قناات باا  هزار دوشود و قدم ی حدود می

 میلیاون م رمکعاب خااک رداری  73کیلوم ر قول و  22م ر   340چاهی به عمو 

  .میراث تمدن عظیمی است

یکی از  ی ایرانیتهابه نظر من قنا»گوید: میی ایران تهاقنا ةنژاد درباررفی

یب انگیزترین دس اوردهای بشری است و باید آن را به عنوان یکی از عجاشگفت

گوید: میت پرسد چرا  او در پاسمیو وق ی من از او  «رساند. دنیا به ث ت ةهف گان

د  ار بدهییی که ما در کشور دارید را کنار یکدیگر قرتهامن محاس ه کردم اگر قنا»

 ر یکادیگررا کناا تهاارسد و اگر این قنامیماه  ةقول آن به م اف ی از اینجا تا کر

 ةر کاربرابار قاول دو 7/7به  زمین بکشید  قول آن ةآنها را دور کر قرار دهید و

 رسد.میزمین 

 3200هدیوار چین تنها دوهزار کیلوم ر قول دارد که با انشاعابات آن با    

ست  به ام ر  10تا  6م ر است و پهنای آن هد  10رسد  ارتفاع آن هد میکیلوم ر 

ری باه این ترتیب اگر ما این دیوار را خراب کنید و با مصال  آن بخاواهید دیاوا

 د باود.زمین خواه ةبرابر کر 1/5نای یک م ر و ارتفاع سه م ر ب ازید  قول آن په

 برابر کجا. 7/7برابر کجا آن  1/5این 

مهری قرار مورد بی تهای جدید به ایران  رف ه رف ه قناهابا ورود تکنولوژی

ای نه چندان دور در کشور هزار رش ه قناتی که در گذش ه 80چنان که از  گرف ند.
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 هزار رش ه باقی مانده است. 33وجود داشت  تنها 

یش جنوبی توچال است کاه در آن با ةشهر تهران نیز واقع شده در دامن    

 .رش ه قنات شناخ ه شده است 200از 

گویاد: مییاک  ةقنوات شهرداری منطقا و هاعلیرضا عطایی م ئول م یل

ی هااهچا ةوسایلشاوند یاا باه میآب قنوات یا در سط  زمین از مظهر خاارج »

رسند بکردند تا به یک مادر قنات میم عددی که کاریزکاران قدیمی در عمو حفر 

توان در میبه قوری که در حال حاضر  ه استگرف میخارج و مورد اس فاده قرار 

ون منطقه یک تخمین زد که برخی از آنها چ ةرش ه قنات را در محدود 80حدود 

ند عال ه  فدوس  دولو  کهریز و... قابل اس فاده و قیطریه  شادآور  بوعلی  باغ فر

باه  و برخی دیگر خشک یا م یر آنها تغییر کرده و مانند قنات سنگی کاه آب آن

ان  احماد ایار ةروزناما)«. شوندمیریزد از مظهر قنات دیگری خارج میقنات فرمانیه 

 (.9  ص 26/6/86به تاریت  3739جاللی فراهانی  ش 
 

  را ندانستیم قدر قنوات تهران

 ةهای ک اب جدیاد موس ا... دو نیمه روز را البه الی قف اه :ایرج افشار»

اندم تا که از ناشران و ک ابفروشان مشهور آلمان است گذر« راسووی زهااتو»عظید 

رکز اسناد دانشگاه تهاران نادارد تهیاه کاند. ممرکزی و  ةرا که ک ابخان هاییک اب

واباط ر ب مربوط به عثمانی و آنچه بیش ر یادآور این بار کوشیدم از ک مخصوراً

« هااگشات ک اب»گذش ه میان آن سرزمین و ایران است  ان خااب کاند. در ایان 

 شد.ان ار می ردها ک اب تازه و نادیده دیدم و حیرت بر حیرت

هاای قنات ةای عالمانه و دقیو بود درباارآنچه بیش ر بر حیرتد افزود رساله

لیفش چناد ساال أن ان شار یاف ه است و البد تاپیش در شهر بُ سه سال تهران که



 49 هاي تهران قنات

بار تادقیقات شایرین و خوانادنی  شده بوده است. لاذا ق عااً تر از آن انجامپیش

ثیرات مادنی و أشادن وضاع تااریخی و تا باس انی پاریزی که از لحااظ روشان

باه و نشاان آن را  اق صادی پرارزش است فضل تقدم دارد. پس جا دارد کاه ناام

 .نام دارد Cornel Braun لف رسالهؤاقالع باس انی پاریزی برساند. م

خاود  ةمطالع لفؤمراکش و مادرید است. م در در باب قنوات تهران یک اب

 اول را در این سه منطقه انجام داده است. این مطالعه در دو ق مت است. ق مت

ی و تاریخی و مدن باب این ابداع بشری و اهمیت مطال ی است تاریخی و کلی در

اق صادی و اج ماعی آن. در این بح  کلی ق م ی هد باه وجاه ت امیه قناات و 

و ورفی از ک اب کرجی در دن اال آن آماده  کاریز اخ صاص یاف ه است و بحثی

ق مت دوم ک اب وضع قنوات و ترتی ات حفر و حادود و حارید آنهاا در  است.

قاه ا در بار دارد و بارای هار منطتهران  مراکش و مادریاد ر ةهریک از سه منطق

 .چندین نقشه از وضع م یر قنوات و تقاقع آنها ترسید شده است

 وارزش این نوع تحقیقات که قدر آنها همیشه میان ما مجهول بوده اسات 

 اات و تادقیقات دیگاران تاوجهی اس ادان و عالمانمان که به تج   خ رینیز بی

 .ندارند

ناین یازد باود و اماور کاه یکای از م عی  بهادر معیندر مجلس ترحید خان

واعظی گف ه باوده  داد که در یزد قن ولگری داش ند انجام می ها را وق یانگلی ی

دانناد  و مان ها قدر او را میبهادر را ندان  ید. انگلی یاست: شما مردم قدر خان

باید عرض کند که قدر این قناوات را کاه نماوداری از ذوق اب کااری و قادرت 

خادا  دانناد.و خارجیان می بداعی شرقیان است وزارت کشاورزی ایران ندان تا

باه  ای کاهجالل بقائی نائینی را هد سالمت بادارد کاه حاو مطلاب را در قطعاه
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تر از آن مناس ت خشک شدن قنوات نائین سروده است ادا کرده و به ار و لطیاف

 (.348 ش   1356یغما  شهریور )« .شودنمی
 

 قنات خطرات و معايب. 5

ه ی تهاران وارد شادتهاای فراوانی به قناهاگون آسیبامرورز به علل گونه

 است:

الف( گاهی به علال مخ لاف از جملاه ریازش و لازوم ایجااد م ایرهای 

 .انحرافی  م یرهای م عدد ارلی و فرعی و انحرافی در کنار یکدیگر ه  ند

یی کاه در هااو م ا حدثات  عظاید و زیرزمین هابا احداث ساخ مان ب(

 .کنندمیع ور قنات قرار دارند م یر ع ور قنات را قطع  ةمحدود

رگی بز ةبه اس حکام آنها لطم هادر زیر پی ساخ مان تهاج( وجود م یر قنا

 رد.که نیاز به مطالعات و عملیات پایدارسازی و رفع خطر قنوات دا خواهد زد

 گی آب و. . . جهاتنگام وقوع ریزش  ایجاد حفره در زماین  بااالزده د(

 .آوردمیتعیین ارت اط اح مالی مشکالتی را پدید 

ی حیااتی  های م ائول شاریانهااتخاذ تدابیر ایمنی الزم توسط سازمان (ه

 . ..و هاهو بزرگرا هاآب  گاز  مخابرات  فاضالب  خیابان ةنظیرخطوط لول

 تهاااشدند و قن برخی از آنها خشک تهاتوجهی به قنادلیل بیرف ه بهرف ه (ز

ر )خشک شده( و دایر )دارای آب( درآمدند. همچنین برداشت غی به رورت بایر

 .ارولی و غیر مجاز آب

ت ی زیرزمینی  عدم تعمیر و نگهداری درسهاح( ان قال فاضالب به گالری

ک از یا تهااای باه وجاود بیایاد و قناو... س ب شد تا مشکالت عدیاده تهااز قنا

 .ی شهر و شهروندان ت دیل شوندفررت به تهدید برا
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تهاران در هازار ساال   اسات ی دیگر وقوع زلزله در شهرها( از نگرانیط

شدید خود را در  ةاست. تهران آخرین زلزلبزرگ بوده ةلرزاخیر شاهد چهار زمین

 است.میالدی  شاهد بوده 1830سال 

ر کیلاوم ری مرکاز شاه 150تا شاعاع  هایی که در تهران و حومهگ ل (ی

 قرار دارند  بررسی رف ار آنها حایز اهمیت است.

 ( خطر سیل که همیشه با شیب تهران امکان رخدادنش است.ی

تاارین معضااالت هااای زیرزمیناای تهااران یکاای از بزرگآلااودگی آب (ل

 ومحیطی این شهر است. دفع  غیراراولی فاضاالب در شاهر تهاران جاززی ت

 شود. داد میمحیطی این شهر قلمترین مشکالت زی تارلی

علمی آلفرد وگنر آلماان تهاران وارد لی ات ده نفاری  ةقی تحقیو مؤس 

ترین شهرهای دنیا برای وقوع بالیای ق یعی شد. عامل ارلی ورود ایان خطرنای

های غیراس اندارد شهر به لی ت قرار گرف ن روی گ ل زلزله در عین وجود سازه

آباان  13خ رگزاری مهر) .باشدباال میقور تراکد جمعیت فراوان در سط  شهر و همین

1393.) 
 

 نقشه قنات تهران. 6

 تهاایی که قناهاو تهدید  هاتعداد آنها  فرر ن ی تهراتهابررسی وضعیت قنا

تواند مید و خطراتی که در رورت وقوع زلزله تواند داش ه باشمیبرای یک شهر 

 گاوی ترین محورهای گفشهر و شهروندان را تهدید کند  از مهد تهاقنا ةبه وسیل

 . مهر با مدیر عامل سازمان مدیریت بحران شهر تهران است

های منحصر به فارد شارایط ژئاوتکنیکی شاهر تهاران وجاود یکی از ویژگی

سفانه به دلیل سوء مدیریت برای شهر بیش ر أیی که م تهاها است. قناای از قناتش که
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 اند تا فررت.تهدید بوده

یی از شههر تدهداد ههاشهر تهران به طور تقریبی چند قنات دارد و در چهه بش 

 بیشتر است؟ تهاقنا

ه کاردها کیلوم ر قنات است  ةمحدوده و حرید فعلی شهر تهران  در برگیرند

ف اند و گاه به علل مخ لرای مقارد تأمین آب حفر شدهقی سالیان دراز و به تدریج ب

 واز جمله ریزش و لزوم ایجاد م ایرهای انحرافای  دارای م ایرهای م عادد ارالی 

 یهااعکس از اسا فاده باا پایش سال چند فرعی و انحرافی در کنار یکدیگر ه  ند.

نشان  هایهزار میله قنات در تهران شناسایی شد و بررس 51 حدود  1335 سال هوایی

فرعای قناات  ةکیلاوم ر رشا  574ارالی و حادود  ةکیلوم ر رش  637داد که حدود 

 .ه  ند

هر ی مرکازی شا هااند اما در ق می تهران در نقاط مخ لف شهر پراکندهتهاقنا

مین دلیل امکان شناسایی دقیو قنوات وجود نداشت به ه و... 12  11  10مانند مناقو 

نگاام هبه قور مرتاب در حاال انجاام اسات و در  هاهوددر این محد تهاشناسایی قنا

 .شودمیتکمیل  تهاقالعات مربوط به قنااوسازها و ساخت هاگودبرداری

از  نقااط م ر ذکر شده و در ب یاری 130ها در بعضی نقاط تهران تا عمو قنات

 20تا  15 ها معموالً بینمیله ةرسد. فارلم ر می 3تا  2عمو آنها کد شده و به کم ر از 

م ار نیاز  200ها ممکن اسات باه م ر و در بعضی مواقع برای ع ور از رودخانه یا تاه

 .رسدکیلوم ر می 18گاه تا  ها نیز م غیر بوده وبرسد. قول رش ه قنات

اي چه نق  و اهمیتهی بهر تهادلیل حفر این تدداد قنات در گذشته چه بوده و قنا

 اند؟شهر داشته

ی پنهان برای هر شهر مح اوب هاهزمینی ه  ند و گنجینذخایر آب زیر تهاقنا
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شوند  چنانچه هر کجا آب باشد آباادانی نیاز ه ات و شاهرها در جاایی ایجااد می

ای از چند میله و گاالری مجموعه تهاشدند که آب زیادی وجود داش ه. در واقع قنامی

زی اسا فاده رسانی در بخش شرب و کشاورزیرزمینی ه  ند که در گذش ه برای آب

 تهااآبرسانی دیگر توجهی باه قنا ةشدند. به مرور با تغییرات در شهر و ایجاد ش کمی

توجهی باه ی غیر مرت ط از آنها رورت گرفت. رف ه رف ه به دلیل بیهاهنشد و اس فاد

)خشک شده( و دایر )دارای  به رورت بایر تهابرخی از آنها خشک شدند و قنا تهاقنا

چنین برداشت غیر ارولی و غیار مجااز آب  ان قاال فاضاالب باه آب( درآمدند. هم

و... سا ب شاد تاا  تهاای زیرزمینی  عدم تعمیار و نگهاداری درسات از قناهاگالری

از یک فررات باه تهدیاد بارای شاهر و  تهاای به وجود بیاید و قنامشکالت عدیده

 .شهروندان ت دیل شوند

پهی  واند براي شهر و شههروندان درتمیو تهدیدهایی  تهاي تهران چه فرصتهاقنا

 ؟دداشته باش

و ذخایر آب زیرزمینی رورت گیرد  این مناابع  تهااگر مدیریت درس ی بر قنا 

د و س ب آبادانی بایش گیرتواند به عنوان یک گنجینه برای شهر مورد اس فاده قرار می

ینی محافظت ی آب زیرزمهاهاز پیش تهران شود. چنانچه در تمام دنیا به شدت از سفر

دانند. ما نیز با توجه به اینکه کشوری نیماه خشاک میکنند و قدر هر قطره آب را می

ه  ید باید ارزش هر قطره از ذخایر آب زیرزمینی خود را بادانید و بارای حفاظ آن 

ی پنهاان هاهسفانه به دلیل سوء مدیریت و عدم توجه به این گنجینأتالش کنید  اما م 

و  هاتشاوند  چنانچاه فرونش امیای تهران بیش ر تهدیاد مح اوب بر تهاامروز قنا

در شهر رخ داده که تمام این اتفاقات ناگوار  تهاحوادث مخ لفی تاکنون براثر وجود قنا
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ی آب هاهزندگی و همزی  ی با ایان سافر ةتنها در اثر عدم آگاهی شهروندان از نحو

 .بوده است زیرزمینی

 به و کرد جلوگیري شهر در تهاقنا وجود از ناشی دثحوا وقوع از توانمی چگونه

 داشت؟ آنها با مناسبی همزیستی شما ةگفت

 ی شهر تهران در سایت مدیریت بحاران وجاود دارد و شاهروندانتهانقشه قنا

وند و در محل زندگی خود مطلع ش تهاپیش از هرچیز باید از وجود یا عدم وجود قنا

گیارد.  ار قرارکدر دس ور  تهابه دایر یا بایر بودن قنابعد باید اقدامات مخ لفی با توجه 

نگاام اگر قنات خشک یا بایر باشد باید تمهیداتی بارای مهاار و پرکاردن قناات در ه

ای ن  ت به ی ویژههاساخت و ساز رورت گیرد و چنانچه قناتی دایر باشد با روش

وادث نشت زماین و حاسازی و یا تغییر م یر قنات باید اقدام شود تا شاهد فرومومقا

دست  در تهاوساز مجار قنانویس ضوابط ساختناشی از آن ن اشید. در این راس ا پیش

ه کل تدوین مقاررات شهرساازی ارساال شاود و در ایان زمینا ةتهیه است تا به ادار

ه رد که باتنها در رورتی مفهوم دا تهااقدامات الزم رورت گیرد. در واقع ترس از قنا

باه  جاه الزمید و نحوه زندگی در کنار آنها را ندانید ولی چنانچه توآنها بی توجه باش

ر و بارای شاه تهاارا داش ه باشید و م اائل ایمنای را رعایات کناید وجاود قنا تهاقنا

دوده آید.اگر شهروندان بدانند که در محمیشهروندان یک فررت و نعمت به ح اب 

هنگام  اهمیت قائل باشند   درمحل زندگی شان قناتی وجود دارد و برای این موضوع 

اشا ه خواهند که توجه ویژه به حفظ م ائل ایمنی دمیوساز از مهندس پروژه ساخت

 .رودمیباشد و به این ترتیب زمینه بروز هرگونه خطر و حادثه ای از بین 

این  تواند داشته باشد و ضریب دقتمییی هاي شهر تهران چه کاربردتهانقشه قنا

 چه حد است؟ ي تاهاهنقش
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ا بادقیو باشد نهایت تالش و دقت رورت گرف ه است  تهابرای آنکه نقشه قنا

 این وجود با توجه به اینکه ممکن است اندکی خطا در محادوده واقاع شادن قناات

ه حارید قناوات در نظار گرف ا تهام ری اقراه قنا 15 ةرورت گیرد  همواره محدود

 ایان هچنانچا ه  ند برخوردار ایویژه میتاه از شهر یک برای تهاقنا ةنقش شود.می

 آتای و فعلای سااکنین و ماالکین باه رساانی اقاالع در اولیه م نای عنوان به هاهنقش

 عکاسان و دارند قرار قنات ع ور محدوده در که ییهازمین و م  حدثات  هاساخ مان

ی شاهرداری و ث  ای اماالی فاوق باه کاارگیری هاهر پرونادد قنات وجود موضوع

ی محلی جهت شناسایی و تدقیو مشخصاات هاشوند و همچنین در تعیین بررسیمی

ناوان عقنات ع وری و پایدار سازی آن و اخذ گواهی تأیید اقدامات رورت گرف ه به 

 .جزیی از ملزومات ردور پروانه ساخ مانی قرار دارند

 ودبرای مطالعات و عملیات پایدارسازی و رفع خطر قناوات موجا تهاقنا ةنقش

گی حائز اهمیت ه  ند و هنگام وقوع حوادث ریزش  ایجاد حفاره در زماین  بااالزد

 توساط زمال ایمنای تدابیر اتخاذ قنات  با حادثه اح مالی ارت اط تعیین جهت آب و... 

ابرات  فاضاالب  مخا گااز  آب  لوله خطوط) حیاتی یهاشریان م ئول یهاسازمان

ئاوتکنیکی ژین مطالعات زمین شناسی مهندسی و و ...( و همچن هاهو بزرگرا هاخیابان

 .نیاز است هاهی عمرانی شهر تهران نیز به این نقشهاهپروژ

ر دی تهران وجود دارد ایان اسات کاه تهایی که در مورد قناهایکی از نگرانی

 ممکان اسات فارو تهاارورت وقوع زلزله در شهر   به دلیل وجاود تعاداد زیااد قنا

 باشد؟ جدي تواندمی حد چه تا این مسئلهی عظیمی رخ دهد   هانش 

توانناد میازان تلفاات جاانی و میاگر زلزله اح مالی رخ دهد  خطرات ثانویه 

رسایدگی نشاود   تهااد  در این میان اگر به وضعیت قناندهخ ارات مالی را افزایش 
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 ی زیاادی ناشای ازتهابد نیز خ اار ةت عات حادثه بیش ر خواهد شد. چنانچه در زلزل

ی م عددی در این شهر رورت گرفات. باا  هابه وجود آمد و فرونش  تهاتخریب قنا

سازی آنها اقدام شود  این رسیدگی و ن  ت به مقاوم تهااین وجود اگر به وضعیت قنا

 .خطرات نیز کاهش خواهد یافت

ی شاهر تهاران از ساوی ساازمان پیشاگیری و تهاجدید موقعیت قنا ةنقش

ده تهیه و بر روی نقشه یک دو هزار شهری  پیااده شا مدیریت بحران شهر تهران

 .است

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران  معاون پیشگیری و کاهش خطر 

 بیش از یاک هازار»پذیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: 

ه کاکیلوم ر قنات فعال   نیمه فعال و م روکه در ساط  شاهر تهاران وجاود دارد 

کند و میو م  حدثات شهری ع ور  ها  ساخ مانهااز زیر خیابان تهااز قناب یاری 

هماین  ساز بوده اسات. ازحادثه تهابا توجه به آمار حوادث همواره وجود این قنا

 «.شدمیی تهران اح اس تهاای جدید از م یر قنارو تهیه نقشه

باه  ن باود ی پیشایهاهاین نقشه ناقص بودن نقش ةیکی دیگر از دالیل تهی

ی هااشناسی این ساازمان باا شایوه تط یاو عکسو زمین GIS همین منظور گروه

 ةتهیا گانه شهر تهران ن  ت باه 22ی جدید مناقو هاههوایی قدیمی شهر با نقش

 .اقدام کرد تهاموقعیت و م یر قنا ةنقش

تهیاه شاده و  GIS یهاای شهر تهران به رورت فایلتهاقنا ةاکنون نقشهد

 .کندمیغ خود را قی مراحل ابال

جدیاد در نشاان  ةخطای نقش» گوید:میمعاون مدیریت بحران شهر تهران 

ی قادیمی هاهم ر است درحالی که در نقش 10عموما کم ر از  تهادادن موقعیت قنا
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 .(1393آبان  13شن ه سه خ رگزاری مهر ) .شودمیرد م ر هد خطا مشاهده تا بیش از یک

 

 ی تهرانتهاقنا فهرست برخی از . 7

 1340کردناد تاا ساال ی تهران و ری که دشت ورامین را آبیاری میتهاقنا

شهری و باه دلیال تخریاب  ةدند ولی در توسعترین کاریزهای دنیا بوجزو پرآب

وی رف ةاند. حفر کاریزهای تهران به دورمادرچاهها و ن ود الیروبی از رونو اف اده

ود دارد کاه برخای از قنات وجا 300زدیک به گردد. در تهران نو قاجاری باز می

ها تخریاب و در کنند و قای نش اترورت ضربدری قطع میهآنها یکدیگر را ب

ه حال حاضر در جنوب شهر به رورت روباز م یر خود را تا ورامین و یا اقارا

لیل دهند. دو عدد از این قناتها در محمودآباد خاوران تهران به دشهر ری ادامه می

به هد ورل شدند و حجد زیاد آب تخری های زیاادی  1355ری در سال خاک ردا

 جدا و باه قنات مجدداً از هد وجود آورد تا اینکه با وسایل مکانیکی این دوه را ب

قناات باه  40000م یر ارلی اولیه هدایت شدند در حال حاضر در ایران حدود 

ا رن شامار قناات بیشا ری 1320کیلوم ر وجود دارد. تهران تا سال  272000قول 

های ای قنات خاص خودش را داشات. سرچشامهای که هر محلهگونهدارا بود به

ها در توسعه شهری از میاان رف اه و ایان باعا  شاده اسات کاه بعضی از قنات

قناات میاراث »دک ار عجاد. ) شهر با مشکل روبرو شاود. کشی آب تهران در جنوبزه

 .)1383همایش ملی قنات ایران    تارنمای آف اب  «فرهنگی علمی ایرانیان
 ارت عی شهر تهران که تا ق ل از لوله کشی آب دایر بودند تهاترین قنامهد

 : اند از

الملاک و نارارالملک  بهارسا ان  سافارت شااه )ناراریه(  بهاء الهیه  باغ

آبااد  آباد  جاللیه  سفارت انگلیس  کریدشوروی  شاهک  بریانک  پامنار  رحمت
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آباد  آباد و مخلصنظامیه  عالءالدوله  حاج علیرضا   مهرگرد  م اری ردقیه  شاه 

الملک  رفرآباد و جمشایدآباد  مخصاوص  شاهاب  آباد )سفارت آمریکا(مهدی

آبااد   کارج آباد و بهجتاک رآبااد  یوساف  آباد  سردار  کوثریه )فرمانفرما(نجف

 . الملکیامین

 

 )ناصريه( شاهقنات باغ

 و غرب تهاران از اراضای قرشات شاروع شاده از سل ا یلاین قنات از 

  سرگذشات تهاران) شاد.میقورخانه باغشاه ظاهر  ةدر محوق دانشگاه جنگ گذش ه

 (400و  397 صر

قای  بود که به دس ور ناررالدین شاه حفر و آمااده شاد تهاترین قنااز مهد

 وقاف عاامتنظید شده شاه آن را  .ق 1273ای که موجود است و در سال وقفنامه

له کشای ش و اتمام لو 1330نمود. آب این قنات که ب یار گوارا بود تا آغاز دهه 

 .آب تهران   مورد اس فاده اهالی تهران بود
 

 قنات زرگنده
ا تاست کاه ا ی سنگی دارد  قناتی جاریهاهدر زرگنده کوچه قنات که پل 

کردند. آن کوچاه یمکشی آب تهران  اهالی نیاز خود را از آن برقره ق ل از لوله

 زرگنده است. ةروی ح ینیبهرو

 

 ناودانک

گویناد. علات یا ناودانک می 'پل تجریش  نودونک ی شمال سرهابه زمین

ها به این نام آن ت که برای بردن آب قناتی که بر دست راسات شهرت این زمین

ون دره شد  ناوی ساخ ه بودند که بر سر چارپایه چوبی درگالبدره آف ابی می ةدر

 ةرفت. ناودونک به رودخاناتکا داشت. آب قنات در آن ناو به سوی دیگر دره می
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شد و از تجریش از کوچه محله باال گالبدره و گورس ان قدید تجریش محدود می

های کش زاری و چند خانواری ساکن داشات. ایان رف ند. باغی و زمینبدانجا می

 .اکنون بخشی از شهر تهران است هازمین

 

 بهجت آباد

گوش در میان خیابان پهلوی )خیابان ولی آباد به شکل یک سهبهجت ةمحل

ولای  برخورد آنها در میدان ولیعهاد )میادان ةعصر( و بلوار کریمخان زند و نقط

ق قه درون این محله نیاز های م کونی چندینعصر(  قرار گرف ه است. ساخ مان

نطقاه  ناام اری و یاک قناات در ماند. همچناین یاک پاآباد معروهبا نام بهجت

 آباد بر خود دارند. بهجت

 

 قنات کوثر

تهاران مح اوب  4 ةارس کاه جازو منطقاای است در شمال تهراناامحله

ای وجود داش ه و به همین دلیال های گ  ردهشود.در قدید در این محله قناتمی

 ادار وه وفاهد نام این منطقه قنات کوثر گذاش ه شد.این محله از جنوب به بزرگرا

رب به از شمال به شهری امید و از شرق به بزرگراه شهید باقری و توحید و از غ

لاوار مطهاری و بقنات کوثر  ةهای ارلی محلخیابان شکوفه مرت ط است. خیابان

 خیابان م جد کوثر است و شامل سه ردیف شرقی  مرکزی و غربی است. 

 

 قلهک

قلهاک از  ةهرداری تهاران. محلاشا 3 ةای است واقع در منطققُلْهَک محله

شرق به خیابان شریع ی  از غرب به خیاباان جاللای و از شامال باه حادود بااغ 

 ةهاای ارالی محلاشود. خیابان یخچال یکای از خیابانسفارت بری انیا من هی می

های دور دارای چندین رشا ه قناات باوده کاه قلهک است. این منطقه از گذش ه
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قلهک از هفت رش ه قنات  ة ند. در گذش ه آب منطقبرخی از آنها هنوز جاری ه 

ها دو قنات موجود در باغ سفارت بری انیا و دیگاری ترین آنشد که مهدتأمین می

. آب قنات جاری در سفارت که ب یار ال لطنه بوده استقنات جاری در باغ قوام

. کنادپرحجد و همچنان جاری است  درخ ان چنار کهن ال منطقه را سایراب می

ی م جد جامع و م اجد اعظاد قلهاک هام جد به نام 2قلهک دارای  ةدر منطق

باشد که در آن در ایاام میم جد اعظد قلهک   ترین م جدوجود دارد که قدیمی

شود همچناین میتاسوعا و عاشورا نخل قلهک برای ایام سوگواری بیرون آورده 

باشد کاه باه میشریع ی ب ت حمام اهالی قلهک واقع در خیابان جاللی جنب بن

حافظ تا چندین سال پیش معاروه باوده اسات کاه در حاال حاضار  ةنام گرماب

تااریت باه وجاود آمادن آن  وساال دارد  80باشد که قادم ی بایش از میتعطیل 

دهد که آب قناات کاه از سافارت انگلایس میمشخص نی ت ولی شواهد نشان 

ط برگ درخ ان و الاوار ساوزانده پزخانه توسشده و کورهمیحمام  ةوارد حوضچ

که بعدها لوله کشی آب و گاز آمده  دکردنمیشده و اهالی حمام میآب گرم  ةشد

و دوش حمام نصب شده که ق ال به رورت خزینه باوده اسات در قلهاک یاک 

سجاد که در قدید به کوچه ده معروه بوده که اهالی قادیمی  ةکوچه به نام کوچ

دلیل ساخ مان ولی به دردند که در حال حاضر هد ه  نکمیدر این محل زندگی 

اند بافت قدیمی به س ک جدید تغییار به این محل آمده ی کهنوساز و افراد جدید

ساجاد هناوز هاد  ةشکل داده است. م جد کوچک دیگری هد در اب دای کوچا

 .باشدمیوجود دارد از قره جاللی که این م جد هد قدیمی 

 

 اراج

و  هااباشد که مملاو از باغهای ب یار قدیمی شمیران میلهاراج یکی از مح
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وسازهای راورت گرف اه رغد ساختهشماری بوده است. امروزه بفضای س ز بی

باشاد و همچنان دارای باغات و فضاهای زیادی ن  ت به دیگر نقااط تهاران می

به همچنان هوای این منطقه از لطافت خاری برخوردار است. این منطقه از شمال 

 ةبلوار لشکری )ارتش(  از غرب خیابان لنگری و شرق اتوبان امام علای و منطقا

شود. قنات اراج که از دیرباز باغاات ازگل و از جنوب به اتوبان بابایی محدود می

کرده است یادگاری از گذش ه است که ی کشاورزی روس ا را آبیاری میهاو زمین

 .هنوز جاری است

 

 سوهانک

ای است در شمال شارقی تهاران کاه از و همچنین محلهسوهانَک دهکده 

 ارز و از ساوی جنوبی ال ةلشکرگ و از شمال به دامن -سی یجنوب به جاده مینی

ط  دریاا م ر از سا 1800سوهانک  ةشود. دهکدقوچک من هی می ةغرب به گردن

ای از بخش ارتفاع دارد و با گ  رش شهر تهران اکنون جزئی از این شهر و محله

آید. سوهانک در ده کیلوم ری شارق اماامزاده راال  شمار مییرانات تهران بهشم

لشکری است. آب سوهانک از چهار رش ه  ةتجریش و یک کیلوم ری شمال جاد

 .ویژه زردآلو استهشود و محصولش غالت و میوه بقنات تأمین می
 

 قنات ونک
 یی است.تهاباغات و قنا ده ونک  دارای حمام تاریخی  ... و

 

 قنات زندان قصر
های م عاددی از زیار ول باغ موزه قصر با اشاره به ع ور قناتؤمون ان م 

زندان قصر در گذش ه اظهار کرد: ارطالح آب خنک خوردن که خطاب  ةمجموع

 .سرچشمه گرف ه است شود از اینجابه افراد زندانی اقالق می
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 ی شمیرانتهاقنا
هار نوات یا در سط  زمین از مظآب ق»یک اعالم کرد:  ةشهرداری منطق    

و حفار ی م عددی که کاریزکاران قدیمی در عمهاهچا ةوسیلشوند یا بهمیخارج 

گرف ناد باه میکردند تا به یک مادر قنات برسند خارج و مورد اسا فاده قارار می

 منطقاه ةرش ه قنات را در محدود 80توان در حدود میقوری که در حال حاضر 

ولو  دخی از آنها چون قیطریه  شادآور  بوعلی  باغ فردوس  یک تخمین زد که بر

غییار تکهریز و... قابل اس فاده و فعال ه  ند و برخی دیگر خشک یا م ایر آنهاا 

ات ریازد از مظهار قنامیکرده و مانند قنات سنگی که آب آن باه قناات فرمانیاه 

 «.شوندمیدیگری خارج 

 نوی د:میی تهران هاتاحمد جاللی فراهانی در باره برخی از قنا

سرچشمه زنده است یا  ةرضا در محلاکنون به عنوان مثال قنات حاج علی»

بایاد باه ایان  تهاامثالً قنات فرمانفرما است که همچنان زنده اسات.در ماورد قنا

موضوع اشاره کند که برخاله تصور رایج منابع آب زیرزمینی تهران نه تنهاا کاد 

ش ه بیش ر هد شده است.عل ش هد این است که ی گذهانشده  بلکه در قول سال

از زمان رژید گذش ه به بعد آب تهران نه از قریو منابع آبای خاود تهاران کاه از 

شود و از مناققی چون ساد الر  ساد میقریو منابع آبی اقراه و اکناه آن تهیه 

و دررورتی که تا پیش از آن آب تهران از قری شود.میل یان و سد امیرک یر تأمین 

یی که من به آنها در تهاشده است و همین قنامیدرکه تأمین  ةمنابعی نظیر رودخان

خیلی هاد پارآب ه ا ند و  تهااکنون در تهران قنا ام.فرهنگ جامع تهران پرداخ ه

با این همه م أسافانه در  توان از آنها اس فاده کرد.میبرای تأمین آب مصرفی شهر 

ای مانناد و شهرسازی آن ارالً باه پدیاده سازیروند گ  رش تهران و ساخ مان
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ساازهای کاالن و ایجااد وباه دلیال ساخت تهااتوجه نشده است و این قنا تهاقنا

ی بلندمرت ه و م ارو و... های مصنوعی در دل زمین مانند دیوار ساخ مانهاهدیوار

 .توانند برای مردم و ساکنان تهران خطر ساز باشاندمیرو به نابودی ه  ند و گاه 
 (9  ص 26/6/86به تاریت  3739ایران  ش  ةروزنام)

 

 (قنات مهرگرد)قنات کاخ گلستان

گویاد: باه دلیال اشا  اهات مادیران م ارو  میاالسالم ةثقپروین ردر 

ها های این کاخ و جاهایی دیگر در بازار خشک و خفه شده و در این ساالقنات

ایان کااخ باا ایان  .یدبا یک چاه که آن هد پارسال خشک شد  روزگار گذراناد

ساال در یاک  مانند. مخصوراًها زی ا است و درخ ان بدون آب زنده نمیدرخت

ده و بارای شابرای آبیااری درخ اان کااخ گل ا ان  م حمل زحمات زیادیاخیر 

در  آبیاری هر یک از ایان درخ اان کهن اال و تااریخی باه هار دری زده اسات.

نشاده و   های  درخ ای خشاک جز روند عمار عاادی درخ اانهای اخیر بهسال

بودن ایان  اند و به دلیل ث ت ملیشده  از زمان پهلوی خشک شدهدرخ ان خشک

اند. همین چند روز ق ال مثال همیشاه تیمای از کردن آنها را نداش هباغ  حو قطع

خشک کاخ را معاینه کنند. آنها هد شهرداری آمدند تا درخ ان زنده  خشک و نیمه

کنناده اسات و ردند که وضعیت تعدادی از درخ ان باغ نگرانحره ما را تأیید ک

اگر باد تند یا توفانی در تهران دوباره اتفاق بیف د  اح مال دارد ایان درخ اان کاه 

تاریخی یا یکی از گردشگران بیف ند.  ةدرست و ح ابی ندارند  روی محوق ةریش

 ةشدند و در هما ها خشکبازار آمد  قنات ةاز خیلی سال ق ل که م رو به محدود

کردید. این چااه هاد از ساال ها کل کاخ را با یک چاه قدیمی آبیاری میاین سال

زمانی برای رساندن  ةسالی شدید بود  خشک شد. در این فارلگذش ه که خشک
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امالی فعلای باناک ملای  ةآب به کاخ ماجراها داش ید. یک چاه دیگر در محدود

تهاران کال درخ اان محادوده باازار و  ها شاهرداریوجود دارد که در این ساال

هاای اقاراه کااخ کرده. درواقع کال زمینهای اقراه را با آن آبیاری میخیابان

اند و این چاه دولت بوده  م علو به کاخ بوده ةازجمله بانک ملی که ق ال محل تکی

ای ها چون کاخ برای خودش چاه جداگانههد جز اموال کاخ بوده اما در این سال

های م رو چه بالیی سر دان  ید که ع ور تونلاگر می .سراغ آن نرف ه بودید داش ه

روزی که چاه کاخ خشاک شاده  15کردید. در آن ها آورده  زودتر اقدام میقنات

رسااند  در بیشا ر نشاانی باه ماا آب میهای آتشبود و شهرداری با تانکر و لوله

های رسید و درخ اان و گلادانیهای اتصالی به ق مت باالیی کاخ نمروزها لوله

خوردند. در کل این روزها من و سایر همکااراند باا گاالن از این بخش آب نمی

آوردید تا درخ اان  از جملاه ساروی کاه ق او اساناد خاود هایمان آب میخانه

سال گذش ه برای ان قال  .شاه آن را کاش ه و نماد کاخ است  زنده بماندناررالدین

ها و م ر شیلنگ قطور را از بااالی سار خاناه 800ی  بیش از آب از چاه بانک مل

های مردم کشیدید تاا آب را باه کااخ برساانید. در ایان مادت هار روز و حجره

 .هرشب نگران بودید م ادا این شیلنگ پاره شود

 ه اساتهای کاخ گل  ان رخ دادتوان اتفاقی که برای قناتفارغ از این  می

ت ری دادب چه اینکه حداقل در ده ساال گذشا ه و در  های تهرانرا به تمام قنات

جریان احداث چند تونل بازرگ تهاران  همچاون توحیاد  بارهاا کارشناساان و 

 .های این م یر هشدار دادندشدن قناتم دود و خفه ةاعضای شورای شهر دربار

شاان هاا از کناه جانزعد ب یاری از کارشناساان اگار قناتآخر هد اینکه به ةنک 

توان آنها را بازیابی کرد کنند و میان را به جایی باز میشنشده باشند  راهخشک 
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مرکازی باازار از جملاه کااخ  ةهاای محادودتاوان در دل قناتو این امید را می

 (روزنامه شرق). گل  ان زنده کردب اگر بخواهند

خیاباان  و از شاتذگمیبهجات آبااد از آماد میدورش ه بود از آب کرج 

ا کوچاه ماروی ر .شادمیالعماره آف اابی مقابل شمس گذش ه دارایی و فردوسی 

 (404ص سرگذشت تهران ) .کردمیمشروب 

سات کاه خشاکیده و هادر خیابان ناررخ رو  سال« مهرگرد»مظهر قنات 

ترین پاری شاهرمان تهاران  دارای آب نی ات و آب قنات سنگلج نیز در قدیمی

کردند  به پاری بخشی میران چگونه زندگیهای تهاگر خواس ید بدانید آب قنات

ه بروید یاا ساری با« ویک وریا م عود یا فرهنگ رای ملل»قیطریه  پشت عمارت 

ای را ها چه نقش حیااتیفرهنگ رای اشراق در شرق تهران بزنید  تا بدانید  قنات

قی ها رش ه قنات  تنها تعداد کمی بازدند و امروز  از دهبرای مردم تهران  رقد می

توانید  سرس زی را برای شهرمان به ارمغاان اند و با احیا و الیروبی آنها  میمانده

 (نامه ایرانروز) د.بندی نشویآورید  پس قدر آب را بدانید تا دچار جیره
 

 قنات حاج علیرضا
ط کرج به تهران  این شهر و ساکنین آن توسا  ةپیش از ورود آب رودخان 

قاه شاده اسات. در محلاه و منطمیاند  سایراب بودهتعدادی قنات که اکثر وقفی 

 حفار ةشده است. با بررسی تاریخچامیچندین قنات توسط افراد خیرخواه حفر 

 ج میارزاترین قنات تهران را  قنات حاقنات در تهران و بانیان شاید ب وان معروه

 اقاجار حفر شده است و تا شاهف حعلی  ةعلیرضا دان ت که در سرچشمه از دور

 (86نجمی   نارر) است. ه  به پر آب بودن آن اشاره شد1362سال 

ر به دست بانیان خیار بارای رفاع ان اآبهمچنین در تهران قدید تعدادی  
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رها که حجد زیادی از آب را در خود ان اآبشده است . این مینیاز مردم احداث 

ابگاوی نیااز داده است  در هنگام خشک الی و یا هنگامی که قنوات جومیجای 

تاوان باه میرهاای تهاران ان اآبمردم ن ودند ب یار پر فایده بودند. از مهم ارین 

اشاره کرد  که به قول نارر نجمی نخ  ین بار در دوران  «ر سید اسماعیلان اآب»

 .سلجوقیان و در زمان قغرل اول بنا شد
 

 حاج میرزا آقاسی ةی دورتهاقنا
سی اه قاجار و با ردراعظمی میرزا آغای جدید در زمان محمدشتهاحفر قنا

شا ر شهر تهران نیاز باه آب نیاز هرچاه بیشا ر و بی ةبه اوج خود رسید. با توسع

ر مادخان قاجاار  دحرش ه قناات زماان آقام 6شده است. تا آنجا که میاح اس 

ا ررش ه قنات رساید. تاا آنجاا کاه بارای او شاعر زیار  40زمان میرزا آغاسی به 

 :سرودند

 برای شاه حاجی درهمی نگذاشت

 کمی و بیش هر توپ  و قنات حره شد

 نه مزرع دوست را از آن آب نمی

 غمی توپ آن از را خصد لشکر نه
 (49ع اسی   (

وزارت حاجی میرزا آقاسی  با افزایش مشکالت ناشای از کم اود  ةدر دور

 کارج در غارب و ةآب در پای خت  وی به فکر ان قال آب به تهران از دو رودخان

یی کاه تاا هاایی انجام داد  تالشهاجاجرود در شرق اف اد. او در این زمینه تالش

چنادان  هاازمان ردارت میرزا تقی خان امیرک یر نیز ادامه داشت. اما ایان تالش

روزنامه اتفاقیه آماده اسات کاه پاس از 10کمکی به حل م ئله نکرد. در شماره 
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ی هاها به حال آب جاری در خانکشیده شدن نهری از رودخانه کرج  مردمی که ت

ی هاکردند حوضمیخود ندیده بودند و همیشه از آب سقاها و آب چاه اس فاده 

 (392شهیدی مازندرانی  ) خود را از آب پر کردند.

 

 قنات الهیه
شاد و در میاین قنات از اراضی حشم یه به سوی جنوب غربای سارازیر  

 .شدمیالدوله ظاهر پاری امینیافت در میالملک ادامه خیابان نظام
 

 الملک و ناصرالملکءقنات بها
 نخیاباا پروتیاوا و بااغ شاد از امجدیاه ومیاز اراضی باغ را ا سارازیر  

 .شدمیالملک ظاهر ءدر باغ بها و گذشتمیروزولت 
 

 قنات بهارستان
شاد و در نا ش ژالاه ساابو و میاز حشم یه به سوی نظام الملک جاری  

 (396ص سرگذشت تهران ) .شدمیاهر نظامیه ظ
 

 قنات بريانک
 غبعاد در باا کردمیاز شرق بیمارس ان پانصدتخ خوابی امام خمینی ع ور  

 (397ص همان ) .گشتمیالدوله در بریانک ظاهر ح ام
 

 قنات پامنار
وچاه کاز میدان تیراندازی پادگان ع اس اباد به سوی وی اکوال آمده داخال 

 (397ص همان ) .شدمیشوروی آب نما  یبازرگان ةد و در ادارشمیپشت بدنه 
 

 قنات جاللیه
 را پاری اللهم ری  250شد خیابان امیرآباد را در میاز شمال غربی سرازیر 
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 (397ص همان ) .شدمیدر شمال غربی دانشگاه ظاهر  نمودمیقطع 
 

 قنات سردار
نعال دو ماد و در خیاباان زریانآمیآباد رو به پایین در ام داد خیابان نظام

 (398ص همان ) .سردار ظاهر شدرش ه شده در خیابان شهدا و چهارراه آب

 

 قنات سفارت انگلیس
دبیرسا ان ال ارز شاده از  اراضای سرازیر شاده داخال قلعه از اراضی قزل

 (399ص )همان . شدمیخیابان چرچیل به سفارت وارد 
 

 قنات سفارت روسیه

و دیگاری از اراضای  خیاباان ولیعصار ز اراضی آبشاررش ه بود یکی ا ود

 (400ص )همان  .رسیدمیشد و بعد از قالقانی و غیره به سفارت میامیرآباد شروع 
 

 قنات کرج امین الملک
گذشات و میآباد شروع وارد هفت چنار شده از ک ریت سازی از اسماعیل

 (401 ص )همان  .شدمیشمال خیابان مولوی ظاهر  رد

 

 قنات کريم آباد
 ةوارد دانشااکد گذراناادمیفرمااا گذشاا ه قرشاات را ماناز آساایاب دوم فر 

 (401 ص )همان  .شودمیاف ری آب نما 
 

 قنات کوثريه فرمانفرما
  گاذردمی لاوالگر و از گذردمیقرشت  از از اراضی کن سرچشمه گرف ه  

 (402 ص )همان  .دوشمیعنصری و خیابان پاس ور ظاهر  ةدر محل تقاقع کوچ بعد
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آب شااه مصاره  .رفاتمیشامار داران بهاین قنات مهد بود سهمیه بشکه

 .شدمیغرب تهران 
 

  قنات عالوالدوله
داد میشد بعد ادامه میشد و در باغ پراتیوا ظاهر میاز شمال شرقی شروع 

 (402 ص )همان  .دشمیدر منازل کوچه خندان داخل منازل آب نما 
 

 مخصوصقنات 
کرد وارد کااخ میس ور را قطع ان پاشد خیابمیاز اراضی داوودیه سرازیر  

 (403 ص )همان  .شدمیسلطن ی 
 

 آباد سفارت امريکاقنات مهدی

ان مفا   زیر شده باغ پراتیوا ع ور کرده بعد از خیابار ا سرغ از اراضی با 

 (403 ص )همان . شدمیوارد سفارت امریکا 
 

 ادقنات نجف آب
سازی مقابل کوچه ک ریت و خیابان خوش  گرفتمیاز قرشت سرچشمه  

 (405 ص )همان  بود. میدان قزوین شد درمیقنات آف ابی 
 

 قنات نظامیه
دران در جناوب نااز شمال شرقی سرچشمه تهران ناو و بعاد خیاباان ماز 

 (406 ص )همان  .شدمینما سابو آب ةمیدان بهارس ان لقانط
 

 آبادآباد و بهجتقنات يوسف
 ص )هماان  .شادمیآباد ظاهر تدر شمال بهج شدمیاز یوسف آباد شروع  

 .199 تا 189 زاوش ص ( ب406
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 قنات امیرآباد
. شاادمیساانگ آب از یااک فرساانگی تهااران از شاامال وارد ردارای چها 

 .(114ص  جغرافیای تاریخی شمیران)
 

 قنات اکبرآباد
 هااگرفات و باه ق رسا ان امریکاییمیشامه که از دره نیزار فرحازاد سرچ

 (407ص  سرگذشت تهران) .آمدمی
 

 قنات شهاب الملک
 .(407ص  سرگذشت تهران) شد.میاین قنات در عشرت آباد ظاهر 

 

 قنات صديقه
 رسید.مییی بودند که قرشت تهاقنات شاهک و قنات رحم یه از جمله قنا 

 (407ص  سرگذشت تهران)
 

 قنات صفراباد
  سرگذشات تهاران) .رسایدمیو قنات جمشایدیه در ساربازخانه جمشایدیه  

 (407ص
 

 قنات حصار بیک

 (297 ص  سرگذشت تهران). را به دوشان تاه بردند 
 

  قنات شاهک
 رسد.مییی است که به قرشت تهاجزو قنا

 

 قنات صاحب الزمان
 شاود کاهمیدر شمال ضرابخانه دو باغ برای حاجب امین الضرب احداث 

 (273ص   سرگذشت تهران) .کردمیالزمانی اس فاده از آب قنات راحب
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 قنات صدر
 . آقاخان نوری برای باغ نظامیه در بهارس ان قناات رادر را احاداث کارد 

 (282ص   سرگذشت تهران)
 

 قنات عالالدوله
ت خانی  قنات سردار  قناالحیات  قنات کریدقنات علی حمامی  قنات عین

رساانی اراضای دوالب احاداث شاد  اگار چاه دو ی کمک به آبتاه  برادوشان

 .رسیدمیرسانی به آن اراضی آب رودخانه هد برای آب
 

 قنات وزيری

 .آباددر شرق سل  یل در محل تقاقع قنات نجف 
 

 قنات سنگلج
ع سانگلج واقا ةترین نقطات که در شمالیسی تهران اتهاترین قنامیاز قدی

رسااند اکناون میو باغاات محلاه  هاهخانا ةا به کلیکن آب ربود و در آب پخش

 مظهر آن در پاری شهر خشک شده است.
 

 ی قیطريهتهافنا

 حیا کردزمانی که امین ال لطان قیطریه را خرید دو قنات داشت که آنها را ا

 اند.هنوز هد آنها پرآب
 13954دی ماه 

 

 :منابع

 آب منطقه ای یزد. کنند  شرکت سهامیمییی که با قنات کار هاآسیاب

 ی زیرزمینی  شرکت سهامی آب منطقه ای یزد.هاابراهیمی مح ن  تغذیه مصنوعی آب

 اتحادیه منصوره   اینجا قهران است



 72  57گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

   ان شارات گی ا شناسی1364اقلس کامل شهر تهران  

    دست اندرکاران تهیه اقلس ملی ایاران محایط زی ات1380اقلس ملی ایران محیط زی ت  

 کشور برداری نقشه سازمان نشر   16مجلد 

شناساای تاااریخی ایااران  تاااریت زناادگی المعاااره جامعهة  دایاار1352انصااافاور  غالمرضااا  

رکت شاروس اییان و ق قات اج ماعی ایران از دوران ماق ال تااریخی تاا پایاان ساساانیان  

 سهامی ان شار

 دس رضوی  مشهدپاپلی یزدی و ابوالح ن سروقد مقدم  نشرمعاونت فرهنگی آس ان ق

 . 1387مؤس ه جغرافیایی و کارتوگرافی گی اشناسی    ویرایش دوم  تاریخچه تهران

  ی فرهنگی  تهرانها. تهران  دف ر پژوهش1382تکمیل همایون  نارر. 

  رسید ای که به آرامشکوچه مرویب بازارچه  اری میراث فرهنگیزخ رگ

 .شوده شب برگزار میسالگی م رو دوشن  10جشن تولد   خ رگزاری آنا

 حاایری محماد محمدح این  ةترجما  . قنات فنی برای دس یابی به آب 1371 نری.ها گوبلو 

 رضا  قنات در ایران  دف ر پژوهشهای فرهنگی.

 .1366تهران قدید  م. ح ن بیگی  ققنوس  

ایران   ردم  مردم شناسی فرهنگی با تکیه بر فرهنگ م1380  رنج ر  محمود  س وده  هدایت اهلل

 ان شارات دانش آفرین

وری و شد آقا بیاگ پاهاه  زندگی و اندیشه بزرگان ان ان شناسی  ترجم1389دی مور  جری  

 جعفر احمدی  نشر جامعه شناسان

 روزنامه ایران

 زاوش ح.م   تهران در گذرگاه تاریت ایران

 بانز-آداب و رسوم تهران سازمان میراث فرهنگی  رنایه دس ی و گردشگری

 . جغرافیای شهری )بخش دوم(  ان شارات موس ه  تحقیقاات اج مااعی1350کوئی  ح ین. ش

 و علوم ان انی

 مجلد  ان شارات معین 5. قهران قدید  1371شهری  جعفر.

   تهران ٔ  درباره  شهرداری تهران



 73 هاي تهران قنات

   سرگذشت تهران  نشر راه مانا1383شهیدی مازندرانی  ح ین  

 ی سن ی در ایرانی آبیارهانظام  رفی نژاد جواد

 .1387ی فرهنگی  هاع اسی اسماعیل   آبنامه تهران   دف ر پژوهش

   ان ان شناسی شهری  نشر نی1386فکوهی  نارر   

 قاسمی سمیرا  تاریت فرهنگی آب در شهر تهران.

  آگاه.1کردوانی پرویز  منابع و م ایل آب در ایران ج

 کنت  ان شارات بنگاه . فالسفه ی بزرگ: اوگوست 1343کرسون  آندره. 

 ص 112علیشاه   مط وعاتی رفی

 مقاله جغرافیایی  سحاب.22گنجی محمد ح ن  

 مالکی احمد و خورسندی آقایی احمد  مطالعه موردی قنوات شهر تهران

 1381  مرکز نشر دانشگاهی مع مدی مح ن   جغرافیای تاریخی تهران

ات تراناه  سهامی  ان شارات محقو  ان شاار   تهران ال رز  ترجمه سیروس1388هوکارد  برنارد  

 مشهد

 . دارالخالفه تهران  نشر همگام1362نجمی  نارر. 

 نفی ی سعید    تهران قدید

 نوربخش م عود   تهران به روایت تاریت

 های پای خت سه برابر م احت شهر تهران است.م احت حاشیه الینهمشهری آن

 1332 هرانت -یکرنگیان میرح ین  جغرافیای تاریخی ری

 .284یون کو  ماهنامه پیام یون کو  ش
 


