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  چكيده
در محدوده شهر   . وشهاي استخراج آب زيرزميني در ايران بوده است       قنات يكي از قديمي ترين و اقتصادي ترين ر             

 رشته قنات وجود دارد كه بدليل خشكساليهاي متوالي و همچنين 100مشهد واقع در استان خراسان رضوي بيش از   
 گسترش شهر و حفر چاههاي عميق جهت تامين آب، به مرور اين قناتها خشك و باير شده اند و ميل قناتها همزمان                     

اين پديده موجب نشست زمين و ايجاد شـكاف  . با رشد شهر بتدريج با خاك و نخاله بصورت كنترل نشده پر شده اند    
دفع فاضالب شهر مشهد در اكثر نقاط از طريـق چاههـاي جـذبي مـي باشـد و سيـستم انتقـال              .شده است در زمين   

ز باالي قنوات در غـرب شـهر كـوره قناتهـا مـي               از اين رو با توجه به تمرك       .فاضالب در اغلب مناطق شهر وجود ندارد      
توانند تبديل به مجرايي جهت انتقال فاضالب گشته و آب آلوده را از بخـشهاي غربـي شـهر كـه خـاك نفوذپـذيري                         
باالتري دارد به قسمتهاي مياني شهر منتقل كنند و از تـصفيه طبيعـي فاضـالب بـدليل عبـور از ميـان ذرات خـاك                    

بـه  ايـن مطالعـه     . يد آلودگي و ايجاد مشكالت بهداشتي در قسمتهاي مياني شهر گردد          جلوگيري نموده و سبب تشد    
و با توجه به  شرايط بافـت         شهر مشهد پرداخته     غرب در    و عمق قرارگيري كوره قنات     موقعيت قنوات متروكه  بررسي  

 .  داد خواهد مورد ارزيابي قرارخاك و تراز آب زيرزميني آلودگي آب زيرزميني ناشي از فاضالب شهري را 
  ، فاضالب شهريكتراز آب زيرزميني، مشهد، بافت خا قنات،: كلمات كليدي

  
  مقدمه.1

 كيلومتر مربع در شمال شرقي ايران در 216شهر مشهد به عنوان مركز استان خراسان رضوي با مساحت حدود      
دشت مشهد جزئي از حوضه  .ته است متري از سطح آب دريا قرار گرف980 بريز كشف رود و در ارتفاع حدودآْحوضه 

 3´  تا 35 40ْ´ و عرض جغرافيايي 60 8ْ´ تا 58 20ْ´آبريز كشف رود مي باشد كه در حد فاصل طول جغرافيايي 
 13حدود ساليانه  ميليون نفر و جمعيت زائر و گردشگر 2,5 شهر مشهد با جمعيت ساكن حدود.  قرار دارد36ْ

با گسترده شدن روند شهرنشيني و .  و دومين كالن شهر مذهبي دنيا مي باشدميليون نفر دومين شهر بزرگ ايران
 210روزانه  بطوريكهافزايش جمعيت ساكن در شهرها نرخ توليد زائدات شهري بويژه فاضالب افزايش يافته است 

  . شدميليون ليتر فاضالب در شهر مشهد توليد مي گردد كه مسبب ايجاد آلودگي منابع آب زيرزميني خواهد 
 تعداد رشته ).(1قنات يك سيستم باستاني لوله كشي آب بوده است كه در طي قرنها در ايران استفاده شده است

 با گسترش شهر بسياري از اين قناتها در بوده است كهقنات  رشته 100قناتهاي واقع در محدوده شهر مشهد بيش از 
. ات در محدوده در حال توسعه شمال غربي شهر ميباشدبيشترين تمركز اين قنو. زير پوشش شهري قرار گرفته اند

وجود قنوات در زير پوسته شهر مي تواند مشكالت عديده اي نظير تبديل كوره قنات به كانال فاضالب و به طبع آن 



موقعيت ، در اين مقاله براساس مطالعه عكسهاي هوايي و نقشه هاي موجود. آلودگي منابع آب را بهمراه داشته باشد
  . شده استارزيابيشخصات قنوات در بخش شمال غربي شهر مشهد مشخص شده و مشكالت ناشي از آن و م
  
  بحث. 2

  بررسي موقعيت و ويژگيهاي قنوات شمال غرب مشهد. 1,2
قنات يك تكنولوژي تامين آب بوده است كه به صورت يك زهكش گراويته اي براي آبخوان واقع در كوهها عمل      

اي از چند ميل چاه و يك كوره  قنات مجموعه . سال پيش بخصوص در ايران رايج بوده است2500از  و )2( مي نمايد
هاي آبدار مناطق مرتفع را به كمك نيروي  زيرزميني است كه با شيبي كمتر از شيب سطح زمين، آب موجود در اليه

كند و به نقاط  آوري مي  طبيعي جمعثقل و بدون كاربرد نيروي كشش، انرژي الكترونيكي يا حرارتي تنها با جريان
چاههاي عمودي يا ميل چاه قنات مجرا يا كوره زيرزميني را در فواصل مشخص با سطح زمين  (3). رساند تر مي پست

 اين ميل چاهها عالوه بر انتقال مواد حفاري شده به خارج عمل تهويه كانال زيرزميني را نيز انجام .مرتبط مي سازند
  . شيب زمين كمتر و عمق مادر چاه بيشتر باشد به همان نسبت طول قنات بيشتر خواهد بودهر قدر . ميدهند

 رشته 3000 تعداد قنات ها را 1369صدر و سالمي . ندارددر مورد آمار قناتهاي كشور اطالعات كاملي وجود      
 كيلومتر درازا اعالم نموده 274000 رشته با بيش از 22000 تعداد قنات هاي ايران را 1361 و ولف )4 (اعالم كردند

قنوات واقع  مشخصات قنوات كه شامل عمق مادر چاه، طول و آبدهي قنات است براي 1در جدول شماره ). 5 (است
 كيلومتر 10در شهر مشهد در محدوده اي به شعاع  . آمده استشهر مشهدوغرب  شمال غربي ، شمالي هايدر بخش

است ولي به دليل خشك ساليهاي متوالي و همچنين گسترش شهر  د داشته رشته قنات وجو78از حرم مطهر حدود 
قناتهاي شهر مشهد بيشتر . ندو حفر چاههاي عميق جهت تأمين آب در حال حاضر بيشتر اين قنوات خشك شده ا

ر  كيلومتر متغي22 كيلو متر تا حدود 1در شمال و شمال غرب مشهد تمركز داشته و طول رشته قناتها از كمتر از 
در اين مناطق بيشتر خاك ريز . دارد مظهر بيشتر قناتها در محدوده مناطق مركزي شهر قرار). 1شكل ( مي باشد

مطابق آمار سازمان . واقع شده است خاك درشت دانه بادانه است و مادر چاه آنها در مناطق شمالي و شمال غربي 
نات وجود دارد كه روند عمومي اين قنوات  رشته ق55آب منطقه اي خراسان رضوي در غرب شهر مشهد حدود 

   .مي باشد جنوب شرق -شمال غرب
 1345 سال 1:20000 كه با استفاده از عكسهاي )شمال غرب مشهد( منطقه اماميه  واقع درموقعيت قنوات     

 3,5مالحضه مي گردد كه در مساحت حدود . داده شده است نشان )تصوير سمت راست( 2 شكل  درترسيم شده
 در اين منطقه فقط روستاي كوچكي به نام روستاي 1345در سال .  رشته قنات متروكه وجود دارد11لومتر مربع كي

وجود رشته . اماميه قرار داشت اما امروزه شهر توسعه يافته و تمامي اين ميل قناتها زير پوشش شهر قرار گرفته اند
ي فاضالب شهري و انتقال سريعتر آن به پايين قنات هاي فوق عالوه بر خطر نشست زمين نقش مهمي در زهكش

  .دست خواهد داشت
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )6(شهر مشهد و غرب  شمال غربي ، شمالي هاي مشخصات قنوات واقع در بخش-1جدول 



 

 نام قنات
عمق مادر 

 ) متر(چاه
طول 

 نام قنات )L/S(آبدهي  ) متر(قنات
عمق مادر 

 ) متر(چاه
طول قنات 

 )متر(
آبدهي 

)L/S( 

 66.28 6000 35 حسن آباد چاهشك 74.5 22000 133 آبادبحر 
 خشك 3100 35 مهدي آباد 33.5 20000 80 قلعه كشف

 38.82 3600 32 اروند 1.5 305 34 حسين آباد
 2 1200 18 كالته موذن 16.71 3500 49 اماميه

 44.71 6000 28 پرگند آباد 36 10000 70 كوشك زر
 37 2000 14 بادروح آ 46.93 12000 85 صيد آباد

 25.6 5500 28 صحرايي 35 9550 75 امير آباد پايين
 13.5 3250 14.5 خواجه ربيع 24 3850 31 اسماعيل آباد

 34 12000 75 كالته يوقي 9.4 7000 65 سناباد
سعد (آب سرده
 15 4000 30 گلشاد 45.7 11000 65 )آباد

 12.49 2500 23 مال آباد خشك 13000 80 ميل كاريز
 16.98 1200 12 مال آباد خوشاب 42 6100 71 رح آبادف

 27.43 2500 23 ابراهيم آباد 66 18000 85 كاريزك
 خشك 2950 32 باغ فراگره 38 5250 72 فتح آباد

 42 5000 20 نوچاه 28 13000 85 كوشك مهدي
 29 3000 72 ده نو جاده شانديز 8 18000 90 نكا

 19 4500 80  دفيانيپياني 60 17000 100 اسماعيل آباد
 21 4000 50 صفي آباد 35 6750 85 نوده امين

 17 6000 75 چاهشك 56.5 12000 130 كالته مشهد قلي
 13 2300 43 قاسم آباد 35 4020 41 مهش حجره

 2 3000 13.5 پاچنار خشك 5450 58 سورن
 80 4700 35 تقي آباد جاده شاندير خشك 2950 58 مرغزار
 42 2000 61 بيلدر 93 10000 53 تخم مرز

 1 1500 6 نه دره يا نودره 14.9 5000 45 آصف الدوله
 18.5 3500 80 ايرانشهر خشك 6200 58 آب ميرزا

 40 8500 80 ملك آباد 24 5000 58 حسين عرب
 32 9000 85 الندشت 52.59 17000 75 نخودك

 32 3000 35 حريم آباد    
   

 در اين . متر مي باشد55 در حدود منطقه مورد مطالعه متوسط عمق مادر چاه قنوات در 1با توجه به جدول شماره 
.  به نام بحرآباد مي باشدرب شهرشمال غ متر است كه مربوط به قناتي واقع در 133ميان بيشترين عمق مادر چاه 

بيشترين طول رشته قنات مربوط .  كيلومتر مي باشد7ميانگين طول رشته قنات ها در اين بخش از شهر در حدود 
در بين قنوات مذكور، قنات ايرانشهر واقع در غرب مشهد آبدهي .  كيلومتر مي باشد22به قنات بحر آباد با طول 

الزم بذكر است هر چه آبدهي يك قنات بيشتر باشد احتماال . تر در ثانيه داشته است لي80نسبتا بااليي در حدود 
-80به طور متوسط قطر شفت هاي قائم و كوره قنات در اغلب قنوات بين . قطر كوره قنات هم بيشتر خواهد بود

150cm هد بود و به مجرايي  قنات آبدار و مرطوب خوا،بعد از متروكه شدن قنات به علت نفوذ فاضالب).7( مي باشد
  .   جهت انتقال آبهاي سطحي، پساب شهري و آلودگيها تبديل خواهد شد

  



  
  

  ي موجود در شهر مشهد نقشه رشته قناتها-1شكل 
  

    
  

   محدودهاي با تمركز باالي قنوات در منطقه اماميه-2شكل 
  

  ري خاك در غرب شهر مشهديبافت خاك و نفوذ پذ .2,2
 در بررسي بافت خاك در .شهر مشهد از نظر ساختاري در حد فاصل دو پهنه بينالود و كپه داغ قرار گرفته است     

زمينهاي غرب مشهد شامل اراضي الهيه، اماميه، قاسم آباد، آزاد متغييري مشاهده مي شود محدوده شهر مشهد بافت 
شهر و بخشي از سجاد متاثر از رسوبگذاري مسيلهايي مي باشد كه از ارتفاعات دگرگوني جنوب غرب مشهد 

افت خاك مشهد  نقشه ب3در شكل شماره  .سرچشمه مي گيرد و پوشيده از آبرفت درشت دانه شن و ماسه مي باشد
و به سمت شرق بدليل فاصله گرفتن از ) شني(بافت خاك در بخش غربي درشت دانه . نشان داده شده است

همچنين در جنوب بافت خاك شني و . تغيير مي كند) در شرق(ارتفاعات به ترتيب ماسه اي، سيلت و ماسه سيلتي 
  (مي باشد ) مالدر ش(به سمت شمال به ترتيب ماسه اي، سيلت و ماسه و سيلتي 
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35  
  )9(  نقشه بافت خاك مشهد-3شكل 

  
 با حركت از بخشهاي غربي به سمت شرق خاك ريزدانه مي شود و نفوذپذيري آن      به طور كلي مي توان گفت

با توجه به نقشه هاي هم تراز آب زيرزميني جهت جريان آب زيرزميني نيز از غرب به سوي مناطق . كاهش مي يابد
 گمانه هاي حفر شده مشخص مي گردد كه در اليه هاي زيرين، بافت خاك  بافت خاك دربا بررسي. دشرقي مي باش

اين امر باعث كاهش نفوذپذيري . يكپارچه نيست بلكه ميان اليه و لنزهايي كه اغلب ريزدانه تر هستند وجود دارد
  . قائم و به دنبال آن افزايش نفوذپذيري افقي شده است

 مجرايي افقي و يا با شيب كم است ساليان متمادي به صورت يك كانال وظيفه انتقال آب را به كوره قنات كه     
همانند گل آلود كردن آب در (كانال مذكور بدليل تكنيكهايي كه پيشينيان ما استفاده مي كردند . عهده داشته است

ب در طول زمان به يك كانال و همچنين بدليل رسوبگذاري آ) باالدست كه تراوش قائم آب را مي كاسته است
عالوه بر وجود لنزهاي افقي با نفوذپذيري كم، تراكم قنوات در بخشهاي غربي باعث . نفوذناپذير تبديل شده است

در قناتها مي توانند بنابراين . شده كه نفوذپذيري قائم به طور مضاعف كاسته شود و نفوذپذيري افقي افزايش بيابد
كش براي آبهاي سطحي و پساب شهري عمل كرده و سبب انتقال آلودگي ها به بخشهاي غربي همانند يك زه

  . شوندمناطق پست تر مركزي و شرقي 
  

  ني در غرب شهر مشهديرزميسفره آب ز .3,2
به منظور بررسي جهت جريان و تغييرات سطح آب زيرزميني نقشه هم تراز سطح آب زيرزميني ترسيم شده      
بر اساس . متر در باالي تراز سطح دريا تغيير مي كند 1020تا  890ه ارتفاع سطح آب از با توجه به اين نقش. است

 جهت جريان آب زيرزميني در شهر مشهد از غرب به سمت شرق و شمال شرق مي باشد و معبر خروجي آن 4شكل 
  . در محدوده شرقي دشت واقع است

ال غرب و غرب به سمت شرق مي باشد كه با الگوي شيب عمومي توپوگرافي در محدوده شهر مشهد نيز از شم     
 روند عمومي قنوات در بخشهاي مورد 1همانطور كه قبال اشاره شد و با توجه به شكل شماره . جريان همخواني دارد

اين روند عمومي قنوات با جهت جريان غرب به شرق آب . جنوب شرق مي باشد_مطالعه غربي، شمال غرب
بنابراين وجود قنوات باعث ايجاد تغييرات در الگوي .  درجه مي سازد45زاويه اي كمتر از زيرزميني متقاطع است و 

عمومي جريان آب زيرزميني مي گردد و سبب باال آمدن سطح آّب زيرزميني در بخشهاي مركزي و مياني شهر شده 
ي شمال شرقي و مياني عمق سطح آب زيرزميني در بخشها.  قابل مشاهده مي باشد5 اين امر در شكل شماره .است



 متري است در صورتيكه در غرب شهر وضعيت به گونه ديگري مي باشد و در بعضي مناطق سطح 40 و 30در حدود 
به عنوان مثال به بررسي تراز آب در يكي از پيزومترهاي .  متري زمين قرار دارد100 تا 90آب زيرزميني در اعماق 

واقع شده و ) منطقه مياني شهر(اين پيزومتر در بلوار راه آهن . يمشركت آب منطقه اي خراسان رضوي مي پرداز
 متر 10 ساله سطح آب زيرزميني در حدود 13 مشخص است در طول يك دوره 6همانطور كه در شكل شماره 

اين افزايش سطح آب زيرزميني . افزايش يافته است كه ناشي از ورود فاضالب شهري به سفره آب زيرزميني است
اكم باالي مظهر قنوات در مركز شهر و همچنين تغيير در الگوي عمومي جريان آب زيرزميني بدليل حضور بدليل تر

  . قنوات در بخشهاي مياني شهر مشاهده مي گردد
  

   زيرزمينيرابطه عمق قنات با تراز آب. 4,2
 6اطالعات الگ  اده از با موقعيت قنوات پروفيلي از خاك با استف و بافت خاكجهت بررسي سطح آب زيرزميني     

قنات كالته يوقي به طول ). 7شكل ( در منطقه اماميه ترسيم شده است H6-1,H6-2,H6-3,I5-1,J6-1,J5-3)(گمانه 
  . متر در تصوير مشاهده مي شود75 كيلومتر و عمق مادر چاه 12
  

    
  

   نقشه هم تراز سطح آب زيرزميني-4شكل 
  

   نقشه هم عمق سطح آب زيرزميني-5شكل 
  

  
  

  )10 ( سطح آب در پيزومتر واقع در بلوار راه آهن در سالهاي مختلف-6شكل 
  

 كوره قنات در ، و در محدوده شهراستبيش از نيمي از طول قنات كالته يوقي در خارج از محدوده شهري      
مت راست در گوشه س(با حركت از غرب به سمت شرق خاك ريزدانه تر مي شود .  متري قرار دارد30اعماق حدود 

بنابراين اين قنات نفوذپذيري افقي را افزايش . و نفوذپذيري كاهش مي يابد)  يك لنز رسي مشاهده مي شود6تصوير 
داده و همانند يك مجرا افقي پساب شهري را زهكشي كرده و به طرف پايين دست و مناطق مياني شهر هدايت مي 



هاي مياني شهر اين فاضالبهاي آلوده مستقيما به سفره آب از سوي ديگر بدليل باال بودن سطح آب در بخش. نمايد
زيرزميني تزريق مي شود و از تصفيه طبيعي فاضالب بدليل عبور از البالي ذرات خاك جلوگيري شده و سبب 

  .آلودگي آبهاي زيرزميني مي گردد
  

  
  

   پروفيل خاك در منطقه اماميه-7شكل 
  

 چاه قناتها همراه با بارگذاري سازه ها به مرور زمان سبب نشست ورود آبهاي سطحي و پساب شهري به ميل     
سطح زمين در باالي ميل چاه قناتها مي گردد كه در صورت عدم توجه به اين مسئله و افزايش بلند مرتبه سازي به 
ر خصوص در مناطق در حال توسعه غرب و شمال غرب مشهد فشار وارده به زمين افزايش پيدا مي كند و عالوه ب

نشست در محل ميل چاه قناتها مي تواند سبب ريزش سقف كوره قنات و نشست زياد سطح زمين و تخريب گسترده 
عدم رعايت حريم قنوات در سالهاي گذشته و نفوذ فاضالب شهري به قنوات و مرطوب شدن ديواره . سازه ها گردد

  .)11(د آنها نيز به ريزش سقف قنات و رسيدن آن به سطح زمين كمك خواهد كر
  
  نتيجه گيري . 3

تمركز قنوات در بخشهاي غربي شهر باالتر از ديگر مناطق شهر است و بيش از نيمي از قنوات واقع در محدوده    
 متر مي باشد و 55شهري در غرب شهر متمركز مي باشند متوسط عمق مادر چاه قنوات در اين بخش از شهر 

 بدليل اينكه قنوات وظيفه انتقال آب از مناطق مرتفع به پايين دست . كيلومتر است7متوسط طول قناتها در حدود 
مناطق مرتفع قرار دارند و به طور متوسط كوره و در را دارند لذا بيشتر طول قناتها در خارج از محدوده شهري 

نكه سيستم با توجه به اي.  متري از سطح زمين قرار گرفته است25 تا 15قناتهاي واقع در غرب شهر در اعماق بين 
 و از سوي ديگر عمق كم مجراي قنات و فاضالب شهر مشهد در اكثر نقاط از طريق چاههاي جذبي مي باشد

همچنين نفوذپذيري باال خاك در غرب شهر باعث شده تا قناتها همانند زهكش براي آبهاي سطحي و فاضالب عمل 
 مركز شهر منتقل كرده و بدليل باال بودن سطح آب نموده و همانند مجرايي آبهاي آلوده را از بخشهاي غربي شهر به

در بخشهاي مياني شهر اين فاضالبهاي آلوده مستقيما به سفره آب زيرزميني تزريق شود و از تصفيه طبيعي آب 
  .جلوگيري شود

با توجه به اينكه بعضي از چاههاي شرب شهر در محدوده شهري واقع شده است و سيستم انتقال فاضالب تكميل 
  .ه است شهر مشهد با مشكل بزرگ آلودگي منابع آب مواجه شده استنشد
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 Abstract  
Qanats has been on of the oldest water management system. It was used by Iranian from 2500 years 
ago. There are about 100 chains of qanat in Mashhad region in Khorasan Razavi province. Most of 
these old Qanats are now dry and abandoned due to continuous drought, development of the city and 
drilling of deep walls also filling of the Qanat shafts with earth fill soils happened simultaneous with 
the city growth.  
This phenomenon creates ground settlement and causes cracks and fissures on the ground. It can 
damages buildings and the piped water system. In the western pert of the city, the Qanat density is the 
higher than other part, so this density makes a lot of problem.  
Due to lack of sewer system in Mashad city, in the west part of city that the permeability is high the 
Qanat gallery convert to the sewage channel and transfer sewage frome west to the city center; 
therefore the ground water will be polluted and hygienic issues will be created. In this article we try to 
explore the old Qanats position in the west of Mashad city also problems and pollution derive from 
them.     

 


