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 يدر بافت شهر  سازه آبي قنات يها تياستفاده از ظرف براي يزير برنامهو   ين استراتژيتدو
 ) قنات سنگلج در تهران: يمطالعه مورد(

  
  *٣زهره فرجام بوئينيو  ٢فريده عتابي،  ١حسنعلي لقايي

  
  چکيده 

. استپيش در ايران کاربرد داشته  سال ٣٠٠٠هاي زيرزميني است که از حدود  استحصال آب براياي بومي  قنات، سازه
در اين . و در مرکز شهر واقع است استترين آنها  رشته قنات دارد که قنات سنگلج، يکي از قديمي ٦٠٠کالنشهر تهران بيش از 

ر سازي رشته قنات مذکور به عنوان الگويي در راستاي مديريت پايدا مقاله سعي برآن است تا راهکارهايي جهت احياء و باززنده
گيري کليه متغيرهاي کيفي  در اين رابطه ابتدا به پايش و اندازه. هاي قنوات در بافت شهري ارائه شود آب و استفاده از ظرفيت

سپس با روش . آب پرداخته شده که نتايج، حاکي از آلوده بودن آب قنات سنگلج و وجود عوامل تهديدکننده بسيار است
بندي  ها، اولويت ، استراتژيQSPMها انجام شده و با استفاده از روش  تدوين استراتژي ريزي و برنامه SWOTکاربردي  - تحليلي
راهبرد با هدف مديريت پايدار  ٢طرح احياء نهايي قنات سنگلج براساس استراتژي با باالترين اولويت اجرايي و در قالب . اند شده

  .منابع آب و بازيافت آن ارائه شده است
 

   SWOTمدل سازي، توسعه پايدار شهري و  اززنده، بقنات: ي كليديها واژه

مطالعه (در بافت شهري   هاي سازه آبي قنات استفاده از ظرفيت برايريزي  و برنامه  تدوين استراتژي. ١٣٩٠.و فرجام بوئيني ز. عتابي ف. لقايي ح:ارجاع
 .مجله پژوهش آب ايران. ) قنات سنگلج در تهران: موردي
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  مقدمه 

اي هيدروليکي است که با استفاده از شـيب و   زهقنات سا
هاي موجـود در زيـر زمـين را از     نيروي جاذبه زمين، آب

هـا و منـاطق کـم شـيب      مناطق شيبدار به سـوي دشـت  
 ١هـاي مختلـف قنـات در شـکل      بخـش . كند ميهدايت 

  .نمايش داده شده است

  
   دهنده آن تشکيل هايبخش و قنات پروفيل - ۱شکل 

هـاي سـاختاري منحصـر بـه فـرد و       ويژگـي قنات داراي 
پايداري است کـه خـروج دائمـي آب از کـوره مهمتـرين      

هـاي استحصـال آب    عامل تمايز آن نسبت به ساير روش
هاي  اين امر با توجه به شرايط اقليمي و خشکسالي. است

مداوم کشور ايران، در گذشـته تـأثير بسـياري در تـداوم     
عبور زيرزمينـي   از سوي ديگر. حيات شهري داشته است

آب از کوره قنات سبب کاهش تبخير و درنتيجه کـاهش  
که متوسـط ميـزان    از آنجايي. شده است هدررفت آب مي
ميليتـر در سـال و پتانسـيل تبخيـر      ٢٠٠بارش در ايران 

بسيار باال است اين ويژگي تأثير بسياري در حفظ عنصـر  
عليـزاده،  (گرانقدر آب و پايدارسازي شهرها داشته اسـت  

هـاي قنـات عـدم     يکي ديگر از مهمترين ويژگي). ١٣٨٧
در قنـات بـرخالف    .باشـد  سازي محيط زيست مـي  آلوده

هاي استحصـال آب نظيـر چـاه بـه هـيچ نـوع        ساير سازه
و استخراج  الزم نيستانرژي خارجي جهت استخراج آب 

. گيرد صورت مي برپايه نيروي ثقل و شيب کوره  فقطآب 
نات برخالف چاه، براسـاس  ميزان استحصال آب توسط ق

، بـدين  شـود  مـي باال يا پايين بودن سطح ايستابي تعيين 
ترتيب سازه قنـات بـا برداشـت آب متناسـب بـا ميـزان       
ذخاير آب زيرزميني مانع از نوسان شديد سطح ايسـتابي  

خواهــد شــد  ناشــي از آنو درنتيجــه پيامــدهاي منفــي 
  ). ١٣٧١سروقدمقدم و پاپلي يزدي، (

هري و افزايش جمعيت در ايـران مرهـون   تداوم حيات ش
نقش بسزاي قنات در تأمين آب ساکنان بوده اسـت؛  بـا   

هاي نـوين نظيـر حفـر چـاه از سـويي و       ايجاد تکنولوژي
افزايش نياز آبي از سوي ديگـر، قنـوات کـارآيي خـود را     

هاي شهري از دست داده و به عنصري  خصوصاً در محيط
ثال قنوات شهر تهـران  به عنوان م. اند مهجور تبديل شده

سال گذشته مهمترين رکـن تـأمين آب موردنيـاز     ٥٠تا 
زيسـت و   سـتاد محـيط  (شده است  ساکنين محسوب مي

تعداد نسبتاً زيـاد  ). ١٣٨٥توسعه پايدار شهرداري تهران، 
، پراکنش آنهـا در  )رشته ٦٠٠بيش از (شهر تهران  قنوات 

نهـا بـا   کليه مناطق شهر و آبدار بودن بـيش از نيمـي از آ  
از . افزايد عدم رسيدگي و مرمت، بر لزوم توجه به آنها مي

روي مـديران   سويي ديگر يکي از مهمترين مسائل پـيش 
شهري در شهر تهران، کمبود آب جهت مصارف مختلـف  

 است... خدمات شهري و  اجراينظير آبياري فضاي سبز، 
اين امر با توجه به اقليم گرم و خشک شـهر و کـاهش    و

بـه نظـر   . هـاي اخيـر شـدت يافتـه اسـت      سـال  در  بارش
بـراي رفـع   هاي بسياري  رسد قنوات تهران از ظرفيت مي

با توجه به رويکرد جهاني  وند نيازهاي آبي شهر برخوردار
هاي بومي به  استفاده از تکنولوژي براي ٢١در دستورکار 

 عنوان راهکاري نو در مديريت منابع آب شهرها، ضـروري 
 فناوري پـاک، کـم هزينـه و پايـدار    است قنات به عنوان 
  ).١٣٧٧طراواتي و ايافت، (مورد توجه قرار گيرد 
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تاکنون تحقيقات متعددي بر روي سازه قنات در داخل و 
خارج از کشور انجام شده اما تقريباً در تمامي آنها نقـش  

هاي روستايي بررسي  اجتماعي قنات در محيط-اقتصادي
رفتـه شـده و بـه    محيطـي آن ناديـده گ   و تأثيرات زيست

ــه عنــوان راهکــاري مــديريتي در مباحــث   کــارکرد آن ب
هـا   مربوط به منابع آب زيرزميني و زيرسـطحي در شـهر  

؛ ١٣٨٤راد،  ؛ صـادقي ١٣٨٤مهرآوران، . (توجه نشده است
؛ قـازي  ٢٠٠٨؛ انتظـار،  ١٣٨٥؛ نصيريان، ١٣٨٣نژاد،  غالم

ــيش،  ــون، ٢٠٠٧و دنـ ــام١٩٩٩؛ ديکسـ ؛ ١٩٩٣، ؛ پوتنـ
  )١٩٩٤ پالتو،و  ٢٠٠١؛ گليك، ١٩٩٣گليك، 

ــدل ــاي  م ــيوه از QSPMو  SWOTه ــل   ش ــاي تحلي ه
باشـد کـه تـاکنون در     اسـتراتژي در مـديريت نـوين مـي    

ديسـون،  (هاي متعددي به کار گرفته شده اسـت   سازمان
ــالئي،٢٠٠٤ ــروك،  ٢٠٠٩  ؛ ط ــت ب ــل و وس ؛ ١٩٩٧؛ هي

با توجـه بـه وجـود فاکتورهـاي متعـدد      ) ٢٠٠٠كورتيال، 
رسد  حيات سازه قنات در شهر تهران، به نظر ميموثر در 

گيـري در   اي مناسـب جهـت تصـميم    شـيوه  SWOTکه 
لـذا در ايـن    .راستاي حفظ، احيـاء و مـديريت آن باشـد   

مقاله به بررسي فن قنات در کالنشـهر تهـران بـا درنظـر     
محيطـي و   گرفتن کليه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست

آن بـه عنـوان راهکـاري    هـاي   با هدف استفاده از ظرفيت
بــدين . نـوين در مـديريت شـهري پرداختـه شـده اسـت      

تـرين قنـوات تهـران     منظور قنات سنگلج، يکي از قديمي
که در مرکز شهر واقع شـده بـه عنـوان مـورد مطالعـاتي      

تـا پـس از بررسـي وضـع موجـود، بـا         شده درنظر گرفته
هـاي   ، طـرح QSP٢سو ماتري  SWOT١استفاده از روش 

   .دشوسازي و احياء آن ارائه  باززنده رايبراهبردي 
  

  ها مواد و روش
تعيين راهکارهاي پايدار در احياء و باززنـده سـازي    براي

. شـده اسـت   بررسـي قنات سنگلج ابتدا وضع موجود آن 
يکي از عوامـل مـوثر در بررسـي وضـع موجـود قنـوات،       

، در اين خصوص از آب اين قنـات  استبررسي کيفي آب 
برداري و آزمايشات کيفـي در سـه    نمونهدر نقاط مختلف 

                                                
1- Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
2- Quantitative Strategic Planning Matrix 

دسته پارامترهاي فيزيکـي، شـيميايي و ميکروبـي انجـام     
شده و نتايج آزمايش با استانداردهاي آب موردنياز بـراي  
کشاورزي در سازمان حفاظت محـيط زيسـت و سـازمان    

در گـام بعـد نقـاط    . بهداشت جهاني مقايسه شـده اسـت  
نـات سـنگلج   هـا و تهديـدهاي ق   هـا، فرصـت   قوت، ضعف

 الزماطالعـات  . است شدهبررسي  SWOTبراساس روش 
با مصاحبه بـا افـراد متخصـص و مجـرب در امـر قنـوات       
تهران و مسئولين اين امر و بازديـدهاي ميـداني، تهيـه و    

و ) IFE٣(هـاي ارزيـابي عوامـل داخلـي      در قالب ماتريس
الزم . ارزيـابي شـده اسـت   ) EFE٤(ارزيابي عوامل خارجي

عواملي که بـه طـور مسـتقيم بـا قنـات در       به ذکر است
ارتباط هستند، به عنـوان عوامـل داخلـي و عـواملي کـه      

عنوان عوامل خارجي ه تأثير غيرمستقيم بر قنات دارند، ب
بدين ترتيب چهـار دسـته راهبـرد    . اند درنظر گرفته شده

مبتني بر ترکيب عوامل داخلي و خارجي تعيـين شـده و   
ــ  ــرداري قن ــت ب ــس از آن موقعي ــين پ ــه  ٤ات در ب ناحي

کارانه، رقابتي و تدافعي تعيين گرديـده   تهاجمي، محافظه
 QSPMشده براساس ماتريس  و راهبردهاي ناحيه تعيين

در نهايـت  . اند بندي اجرايي و تعيين جذابيت شده اولويت
بندي و شرايط موجود، طرح احياء قنـات   براساس اولويت

  .ده استهاي موجود ارائه ش استفاده از فرصت براي
  منطقه مورد مطالعه

تـرين   متر طـول، يکـي از قـديمي    ٤٥٠٠قنات سنگلج با 
که در گذشته نقـش بسـزايي در    استقنوات شهر تهران 

ــهر، و     ــز ش ــاکنين مرک ــاز س ــرب موردني ــأمين آب ش ت
مسـير عبـوري   . کشاورزي باغات اطراف آن داشـته اسـت  

ــن قنــات در منــاطق   شــهرداري  ١٢و  ١١،  ٦کنــوني اي
ــي ــارک شــهر   تهــران م ــه (باشــد و مظهــر آن در پ محل
. شـهرداري تهـران واقـع اسـت     ١٢در منطقه ) درخونگاه

عبور قنات سنگلج از مرکز شهر سبب تشديد تأثير شـهر  
و عوامل وابسته به آن بر وضعيت فعلي ايـن قنـات شـده    

رسيدگي به عدم کوره فعلي به دليل عدم مرمت و . است
د در حـريم قنـات،   هاي متعد وجود چاه نيزوضعيت آن و 

هاي خانگي  و به سبب نشت و نفوذ فاضالب استخشک 
زيست و توسعه پايـدار   ستاد محيط. (استبه شدت آلوده 

                                                
3  -Internal Factor Evaluation 
4  -External Factor Evaluation 
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مشخصات اين قنات از مادرچاه ) ١٣٨٥شهرداري تهران، 
و مســير عبــوري آن از منــاطق  ١تــا مظهــر در جــدول 

ــف شــهر در شــکل  ــالکي، (آورده شــده اســت  ٢مختل م
قنات به دليل نزديکي به پـارک شـهر    حفظ اين). ١٣٨٥

و امکان اسـتفاده از  است اولين بوستان شهري تهران  كه
رفـع نيـاز آبـي فضـاي سـبز بوسـتان، اهميـت         برايآن 

 .بسياري دارد

)١٣٨٥مالکي، (مشخصات رشته قنات سنگلج  -١جدول   

  مالکیت  مظهر  هرنج  ها عمق میله  عمق مادرچاه  طول کوره
متر 4500 متر 75  متر 6 -75  نامه قنات مطابق آیین   موقوفه جنوب پارك شهر  

  
  SWOTتعيين جايگاه قنات سنگلج براساس روش  -۲شکل 

  
  نتايج و بحث

  آناليز کيفي آب

 ٢بررسي امکان استفاده از آب قنات سنگلج در  براي
نقطه اقدام به آزمايش کيفي و تعيين پارامترهاي مختلف 

ها در  محل ايستگاه .شدفيزيکي، شيميايي و ميکروبي 
  ..آورده شده است ٢و نتايج آزمايشات در جدول  ٣شکل 

اين نتايج با استانداردهاي آب موردنياز براي کشاورزي 
در سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان بهداشت 

  آمده است ٣جهاني مقايسه شده که نتايج آن در جدول 

 
  هاي احياي پيشنهادي سنگلج و مهرگرد و طرح مسير قنوات - ۳شکل 

 
 ها و تهديدها به روش ها، فرصت ارزيابي نقاط قوت، ضعف

SWOT  
نقـاط قـوت و   (جهت ارزيابي عوامل اسـتراتژيک داخلـي   

قنـات سـنگلج از   ) ها و تهديدها فرصت(و خارجي) ضعف
هـا   ماتريس. شده است استفاده  EFEو  IFEهاي  ماتريس

تهيـه  ) ١٣٨٥(شده توسط محرم نژاد  براساس روش ارائه
ها با توجـه بـه نظـر کارشناسـان و      شده و تمامي ارزيابي

ها و نتايج حاصل از بازديدهاي ميداني  متخصصين، مقني
  .صورت گرفته شد
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نتايج پارامترهاي آزمايش شده قنوات سنگلج و مهرگرد  -٢جدول   

 S1 S2 M1 M2 M3 نمونه S1 S2 M1 M2 M3 نمونه
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NO2 ٠٠٣/٠ ٠٠٨/٠ ٠١/٠ ٠٤/٠ ٠٢/٠ Ph ٧/٧ ٣٢/٧ ١٧/٧ ٥٧/٧ ٧٩/٧ 

NH3 ٣٨/٠ ٥/٤ ٤٤/٠ ١٠ ٢/٨ TDS ٤٢٨ ٤١٢ ٤٤٨ ٤٧٨ ٤٣٥ 

SO4 ١١٨ ١١٠ ١٦٠ ١٩٥ ١٨٣ EC ٨٥٦ ٨٢٣ ٨٩٧ ٩٥٦ ٨٧٠ 

PO4 ٧/٣ ٨/٦ ٦/١٠ ٥/١١ ٤/١٠ Sal ٤/٠ ٤/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٤/٠ 

Fˉ ٨/٠ ٩/٠ ٩/٠ ٥/١ ٢/١ Tur ٨/١ ٩ ٥/٥١ ٢٢ ٥١ 

pb ١٧ ١٧٩ ١٢٠ ١٩٢ ١٦٢ رنگ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ 

cd ٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠< TSS ٢ ٢١ ٥٢ ٤٢ ٤٥ 

Mn ٢٠٠ ٢١٠ ٢٤٥ ٢٧٠ ٢٨٥ کل سختي >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ 

Co ٧٥ ٧٠ ٨٠ ٩٥ ١٠٠ موقت سختي >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ 

Cr ١٢٥ ١٤٠ ١٦٥ ١٧٥ ١٨٥ دائم سختي >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ 

Ni ٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠< Ca ٤٩ ٥٠ ٦١ ٧٤ ٢/٨٠ 

Cu ٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠ >٠١/٠< Mg ١٥ ٥/١٥ ١/١٧ ١٩ ٣/٢٠ 

Zn ٨٥ ٧٥ ١١٢ ١٣٥ ١٥٠ کل قليائيت >٠١/٠ ٣٦٧/٠ ٤٣٤/٠ ٤٩/٠ ٢٧٤/٠ 

Fe ٥/٩٠ ٧/٩٥ ١٢٠ ١٣٥ ١٤٣ کلرايد >٠١/٠ ٣٠٤/٠ ٣٧٣/٠ ٣٩٨/٠ ٢٧٤/٠ 

FC ٠٥/٠ ١/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ سيانيد ٢١٠ ≤٢٤٠٠ ≤٢٤٠٠ ≤٢٤٠٠ ≤٢٤٠٠ 

TC ٤٦٠ ≤٢٤٠٠ ≤٢٤٠٠ ≤٢٤٠٠ ≤٢٤٠٠ NO3 ١/٢ ٧/٥ ١/٣ ٦/٩ ٤/٠ 

Bod5 ٨ ١٣ ٣٤ ٢٩ ٤٠ NO2 ٠٠٣/٠ ٠٠٨/٠ ٠١/٠ ٠٤/٠ ٠٢/٠ 

COD ٢٢ ٣٠ ٨٤ ٧٢ ١٠٠       

هــا و  هــا، فرصــت نقــاط قــوت، ضــعف ٥و  ٤در جــداول 
همانگونه که در . است  تهديدهاي قنات سنگلج ذکر شده

د، ايـن قنـات بـه لحـاظ     شـو  جداول مذکور مالحظه مـي 
و  مهـم اسـت  هاي تاريخي، فرهنگي و ملي بسـيار   ويژگي
ايـن  . هسـت اسـتفاده از آن   بـراي هـاي بسـياري    فرصت

ايج حاصـل از آزمـايش کيفـي آب    درحالي است كـه نتـ  
قنات، حاکي از آلودگي شديد ميکروبي همراه با آلـودگي  

له آلـودگي،  بدين ترتيـب مسـأ  . استفيزيکوشيميايي آن 
مهمترين عامل تهديد کننـده سـالمت قنـات سـنگلج و     

. اسـت مهمترين عامل محـدوديت در اسـتفاده از آب آن   
از هـاي خـانگي    مهمترين علت آلـودگي، نفـوذ فاضـالب   

احداث . هاي زيرزميني است هاي جذبي به آب طريق چاه
شبکه فاضالب تهران، گسترش آن به تمام مناطق شهر و 

اي است که به  استقبال و استفاده شهروندان از آن، مقوله
ــودگي آب   ــع آل ــش شــاياني در رف ــاي  طــور حــتم نق ه

زيرزميني ايفا خواهد نمود ولي به دليـل نبـود اطالعـات    
رسـي بـه اطالعـات موجـود، همچنـين      کافي و عدم دست

تأثير بلند مدت آن، از پـرداختن بـه آن در ايـن تحقيـق     
  .صرف نظر شده است
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یها در بافت شهر هاي سازه آبي قنات جهت استفاده از ظرفيتريزي  و برنامه  تدوين استراتژي                                                

  

 

  مقايسه کيفي آب با استاندارد سازمان بهداشت جهاني و سازمان حفاظت محيط زيست ايران -٣جدول 
  WHO  

S1 S2  M1  M2  M3  
  سازمان حفاظت محيط زيست

S1 S2  M1  M2  M3  مقدار مجاز  پارامتر  مجاز مقدار  پارامتر  
 √ √ √ √ √  mg/l(  ۰۵/۰(کادميم   √  √ × ×  ×  ۳  )meq/l(کلرايد 

 √ √ √ √ √  meq/l(  ۶(کلرايد  √ √ √ √ √  ۲/۰  )mg/l(مس 
 √ √ × × ×  mg/l(  ۱/۰(سيانور   -  -  -  -  -  ۱  )mg/l(فلورايد 

 √ √ √ √ √  mg/l(  ۰۵/۰(کبالت  √ √ √ √ √  ۵  )mg/l(آهن 
 √ √ √ √ √  mg/l(  ۱(کروم  √ √ √ √ √  ۲/۰  )mg/l(نز منگ

 √ √ √ √ √  mg/l(  ۲/۰(مس   -  -  -  -  -  ۰۱/۰  )mg/l(موليبدن 
 √ √ √ √ √  mg/l(  ۳(آهن  √ √ √ √ √  ۲/۰  )mg/l(نيکل 

 √ √ √ √ √  mg/l(  ۱۰۰( منيزيم  -  -  -  -  -  -  )mg/l(آمونيوم 
 √ √ √ √ √  mg/l(  ۱(منگنز   -  -  -  -  -  -  )mg/l(نيتريت 
 √ √ √ √ √  mg/l(  ۲(نيکل   √  ×  √  ×  √  ۵  )mg/l(نيترات 
 √ √ √ √ √  mg/l(  ۱(سرب   -  -  -  -  -  -  )mg/l(فسفات 

 √ √ √ √ √  mg/l(  ۲(روي  √ √ √ √ √  ۵  )mg/l(سرب 
 √ √ √ √ √  mg/l(  ۲  √ √ √ √ √ BOD5 )mg/l( ۱۰۰(روي 
EC  ۷/۰  ×  ×  ×  ×  ×  COD )mg/l(  ۲۰۰  √ √ √ √ √ 

TDS )mg/l( ۴۵۰  √  ×  √ √ √ TSS )mg/l(  ۱۰۰  √ √ √ √ √ 
SAR )mg/l(  ۳  √ √ √ √ √ pH  ۵/۸ -۶  √ √ √ √ √ 

pH  ۵/۸ -۶  √ √ √ √ √  کدورت)NTU(  ۵۰  ×  √  ×  √ √ 
کليفرم گوارشي 

)No/ml(  ۱۰۰۰  × × × × × ۷۵  رنگ  × × × × √  

  √ × × × ×  No/ml(  ۴۰۰(کليفرم گوارشي  × × × × ×  ۱۰۰۰  )No/ml(کليفرم کل
  √ × × × ×  No/ml(  ۱۰۰۰(کليفرم کل              

   هاي قنات سنگلج نقاط قوت و ضعف -٤جدول 
  نقاط قوت

S1 - فرهنگي و قدمت چندصد ساله قنات  -ارزش تاريخي  

S2 - اي قنات سنگلج مالکيت موقوفه  

S3 - کوره آجرچيني شده و زيباي قنات سنگلج  
S4 – سپس جهت  شرقي و - افزايش آبدهي به دليل جهت غربي

  جنوبي قنات -شمالي
S5 - طويل بودن قنات  

S7 - قابل استفاده بودن آب قنات در باالدست  

  نقاط ضعف

W1 – هاي قنات در بخش انتهايي خشک بودن کوره و چاه.  

W2 - آلودگي ميکروبي شديد آب قنات  

W3 - آلودگي فيزيکوشيميايي آب قنات  
W4 – مشخص بودن مسير قنات نا  

نتايج حاصل از ارزيـابي عوامـل اسـتراتژيک     ٦ول در جد
براساس مجموع امتيـاز  . داخلي و خارجي ارائه شده است

هـاي ارزيـابي عوامـل داخلـي و خـارجي       دار ماتريس وزن
حاصـل شـده    ١٥/٣و  ٥٠/٣براي قنـات سـنگلج، اعـداد    

مقايســه ايــن نتــايج در نمــودار تجزيــه و تحليــل . اســت
SWOTنگلج داراي جايگـاه  دهد که قنـات سـ   ، نشان مي

SO  ايـن بـه معنـي برتـري     ). ٣شـکل  ( استيا تهاجمي
هـا بـر عوامـل     نقاط قوت قنات بر نقاط ضـعف و فرصـت  

 SOهـاي ناحيـه    بنـابراين اسـتراتژي   اسـت تهديدکننده 
 QSPMتوسـط مـاتريس    بايدهاي برتر است و  استرانژي
 ٧در جـدول   SOهاي ناحيه  استراتژي. شودبندي  اولويت

  .درآمده است به نمايش
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   ها و تهديدهاي قنات سنگلج فرصت -٥جدول 
  تهديدها  ها فرصت

O1-  امکان استفاده از آب قنات سنگلج جهت آبياري فضاي سبز
 بوستان پارک شهر بدليل عبور بخشي از قنات از داخل پارک 

T1 - برخورد تاج مترو با کوره قنات سنگلج  
O2- رجگاهي قنات سنگلجامکان افزايش توريسم با طراحي تف  
 

T2 - هاي سطحي آوري آب اتصال آب قنات به کانال جمع 
  O3- المللي در نزديکي پارک شهر و امکان  وجود چندين هتل بين

  افزايش گردشگران خارجي جهت بازديد از قنات
T3 -  آلودگي ميکروبي آب قنات در پايين دست به دليل

تسهيل دسترسي شهروندان جهت بازديد از قنات سنگلج در  -O4 ها ني به چاههاي خانگي و بيمارستا اتصال مستقيم فاضالب
 هاي مترو بوستان به دليل نزديک بودن به ايستگاه

T4 -  عدم وجود ارتباط مناسب کاري بين مسئولين قنوات
وجود فضاي کافي و مناسب جهت تصفيه آب قنات در داخل  -O5  مناطق مختلف شهر

  بوستان پارک شهر
T5 - دم اجراي قوانين موجود در رابطه با حفظ و مديريت ع

وجود سه حلقه چاه در داخل بوستان پارک شهر که  - T6 المللي بر حفظ فن و دانش بومي هاي بين تاکيد کنوانسيون -O6 قنات و استفاده از آب آنها
  فاده در نزديکي قنات سنگلجوجود منابع آبي بدون است -O7 .سبب افت سطح ايستابي و کاهش آبدهي قنات شده است

 
T7 - استفاده بي رويه و غير قانوني از آب قنات  
    

  قنات سنگلج) EFE(و خارجي ) IFE(ماتريس ارزيابي عوامل استراتژيک داخلي  -٦جدول 
 عوامل استراتژيک خارجي عوامل استراتژيک داخلي

 دار تياز وزنام امتياز وضع موجود وزن  دار امتياز وزن امتياز وضع موجود وزن 
 ها فرصت  ها قوت

S1  ٦٠/٠ ٥ ١٢/٠ O1 ٤٠/٠ ٥ ٠٨/٠ 
S2  ٢٩/٠ ٤ ٠٧/٠ O2 ٣٦/٠ ٤ ٠٩/٠ 
S3  ٤٥/٠ ٥ ٠٩/٠ O3 ٢٨/٠ ٤ ٠٧/٠ 
S4  ٤٥/٠ ٥ ٠٩/٠ O4 ٣٢/٠ ٤ ٠٨/٠ 
S5  ٢٤/٠ ٤ ٠٦/٠ O5 ٢٨/٠ ٤ ٠٧/٠ 
S6  ٣٨/٠ ٤ ١٠/٠ O6 ٣٥/٠ ٥ ٠٧/٠ 
S7  ٣٨/٠ ٤ ١٠/٠ O7 ٢٤/٠ ٤ ٠٦/٠ 

 تهديدها   ها ضعف  
W1  ٢٠/٠ ٢ ١٠/٠ T1 ١٤/٠ ٢ ٠٧/٠ 
W2  ١١/٠ ١ ١١/٠ T2  ١٥/٠ ٣ ٠٥/٠ 
W3  ١٨/٠ ٢ ٠٩/٠ T3  ٠٩/٠ ١ ٠٩/٠ 
W4  ٢٢/٠ ٣ ٠٧/٠ T4  ١٢/٠ ٢ ٠٦/٠ 
       T5  ١٦/٠ ٢ ٠٨/٠ 
       T6  ١٢/٠ ٢ ٠٦/٠ 
       T7  ١٤/٠ ٢ ٠٧/٠ 
 ١٥/٣  ١ جمع ٣.٥٠  ١  جمع

  
  )SO(وت و فرصت هاي مبتني بر نقاط ق راهبرد -٧جدول 

ST1 S3O1 تدوين اقدامات الزم جهت احياء و مرمت قنات در تمام طول مسير جهت افزايش راندمان آبدهي  
ST2 S2O2 اش به جوامع بين المللي و ثبت آن بعنوان اثر ملي در يونسکو فرهنگي -معرفي قنات سنگلج به سبب ارزش تاريخي  
ST3 S7O6 نات در پارک شهر بررسي و امکانسنجي تصفيه آب ق  
ST4 S2O4 ارائه راهکارهايي جهت توسعه توريسم نظير طراحي تفرجگاه يا موزه زيرزميني  
ST5 S1O5 رساني عمومي جهت شناساندن قنات سنگلج  آموزش و اطالع  
ST6 S2O7 اخذ تدابيري جهت استفاده از منابع آبي بالاستفاده در کوره متروکه قنات در پايين دست  
ST7 S5O3 خلق فضاهاي خوش منظره با فراهم نمودن مخازن و استخرهاي ذخيره آب  
ST8 S6O3 گذاري و درآمدزايي با ايجاد تفرجگاه بر روي قنات و اختصاص بخشي از درآمدهاي آن در جهت احياي قنات  سرمايه  
ST9 S7O2 بيمه نمودن قنات سنگلج جهت تسريع در امر احياء  
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یها در بافت شهر هاي سازه آبي قنات ريزي جهت استفاده از ظرفيت و برنامه  تدوين استراتژي                                                

  

 

 QSPMها به روش  جذابيت استراتژيبندي و تعيين  اولويت

هاي مختلف  هاي ارزيابي گزينه ها و تکنيک يکي از روش
جذابيت نسبي آنها، ماتريس  كردناستراتژي و مشخص 

در تهيه . است) QSPM(ريزي استراتژيک کمي  برنامه
اين ماتريس نيز از روش ارائه شده توسط محرم نژاد 

مبتني  SO هاي استراتژي. استفاده شده است) ١٣٨٥(
ها جهت کاهش تهديدها و بهبود  بر نقاط قوت و فرصت

بررسي و امتيازدهي  QSPMنقاط ضعف براساس روش 
  ).٩جدول ( شد
ضرايب با توجه به شرايط موجود و براساس  ءهمه

نظرسنجي انجام شده از کارشناسان مربوطه داده شده 
  .آورده شده است ٨که نمونه پرسشنامه در جدول 

  
  ها و تهديدهاي قنوات در سطح شهر تهران  پرسشنامه بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت -٨جدول 

در انتهاي هر سوال فضـاي خـالي   . ها و تهديدهاي قنوات تهران تهيه گرديده است اين پرسشنامه با هدف تعيين و بررسي نقاط ضعف، قوت، فرصت
در صـورت موافـق نبـودن بـا هـر يـک از       . عيين ميزان اهميت، آنها را ذکر نماييددرنظر گرفته شده است لذا در صورت وجود موارد ديگر همراه با ت

  .هاي مربوط به آن مولفه را خالي بگذاريد هاي مذکور، خانه مولفه
  /  /تاريخ    

  : مدت زمان فعاليت در زمينه قنوات:            ميزان تحصيالت:               سمت:              نام و نام خانوادگي
  به عقيده شما تاثير عوامل زير در از دست دادن کارايي قنوات تهران و فراموش گشتن آنها در جامعه به چه ميزان است؟ -۱

  خيلي کم  کم  متوسط  زياد  بسيار زياد  مولفه
            هاي شهري آلودگي ميکروبي آب قنوات ناشي از فاضالب

            حظات زيست محيطرويه شهر تهران بدون درنظر گرفتن مال گسترش بي
            کم آبي و متروکه بودن برخي قنوات

            تغيير الگوي مصرف آب شهروندان تهراني
            عدم وجود اطالعات مدون و جامع درباره قنوات در تهران

            زير زمين بودن قنوات و عدم رويت هميشگي آن و کم اهميت جلوه دادن آن
            شهري و سوء استفاده از قنواتآوري فاضالب  نبود سيستم جمع

            رويه از آبخوانهاي زير زميني و درنتيجه کاهش ميزان آبدهي قنوات برداشت بي
            خشکسالي بويژه در سالهاي اخير

            تجمع رسوبات درکوره قنوات در اثر بي اهميت شدن مديريت قنوات
            عدم تخصيص بودجه کافي جهت نگهداري قنوات

            عدم درک ضرورت تربيت مقني ماهر
            عدم آگاهي و شناخت مسئولين از اهميت و نقش قنات در آينده

            سختي کار احياء قنوات
            عدم تناسب آبدهي برخي قنوات با افکار عمومي

  يزان است؟به نظر شما اهميت داليل زير در بقاي قنوات شهر تهران با وجود گذشت چندين سده به چه م - ۲
  بي اهميت  کم اهميت  متوسط  مهم  بسيار مهم  مولفه
            تامين دائمي آب در طول سال توسط قنوات
            هاي قنات هزينه کم مرمت و نگهداري از کوره و ميله

            هاي عدم نياز به صرف انرژي بيروني جهت استحصال آب از چاه
            وجود ابنيه آبي تاريخي قديمي در تهران

تقدس و احترام به آب در فرهنگ ايراني و اهميت و قداست برخي قنوات در نزد 
  مردم در سطح شهر تهران
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            کمبود منابع آب شيرين دائمي و سطحي در تهران
  هاي زير زميني بر لزوم حفظ و توسعه قنوات در شهر تهران به چه ميزان است؟ به عقيده شما اهميت مولفه - ۳

  بي اهميت  کم اهميت  متوسط  مهم  بسيار مهم  ها مولفه
            تعداد زياد قنوات در سطح شهر تهران

            حفظ ذخاير آبي زيرسطحي و زير زميني سطح شهر
            ارزش تاريخي و قدمت قنوات در تهران و ايران

            المللي مبني بر حفظ فن و دانش بومي هاي بين تاکيد کنوانسيون
بدليل ويژگي خودباالنس بودن استحصال آب توسط  تثبيت سطح ايستابي

  قنوات
          

هاي کشاورزي و باغات به جاي آبياري با آبهاي آلوده و  تامين آب موردنياز زمين
  فاضالب

          
            اختراع ايرانيان و ميراث فرهنگي جهاني

            هاي شهري به دليل عبور قنوات از نزديکي آنها امکان آبياري بوستان
ستفاده از قنوات براي آبياري فضاي سبز باتوجه به پايين بودن سرانه فضاي ا

  سبز در تهران
          

            هاي کشاورزي با آبهاي سطحي آلوده و فاضالب جلوگيري از آبياري زمين
            هاي شغلي با عمليات احياء و نگهداري و مديريت قنوات افزايش فرصت

            واتعدم آلودگي فيزيکوشيميايي آب قن
            استفاده از آب آنها در شرايط بحراني نظير زلزله

  هاي زير به چه ميزان در حفظ و توسعه قنوات داراي اهميت است؟ به نظر شما هريک از مولفه - ۴
  بي اهميت  کم اهميت  متوسط  مهم  بسيار مهم  ها مولفه

            عوامل فني
            و احياء قنوات استفاده از تکنولوژي و امکانات جديد در احداث

            سازي آب قنات در فصول کم مصرف ذخيره
            کنترل ماهانه آبدهي قنات توسط کارشناسان

            برداري از آبهاي زيرزميني منطقه توسط کارشناسان کنترل ميزان بهره
            اي کارشناسان از قنوات بازديدهاي دوره

            ثابتاليروبي به موقع قنات و مديريت جامع و 
            تشويق به تشکيل اتحاديه مقنيان و نهادينه سازي مديران قنات در ايران

            فرهنگي - عوامل اجتماعي
            برداران آب به قنات تشويق به مشارکت کليه بهره

            تربيت مقني آشنا با تجارت گذشتگان و دانش فني جديد
            حفظ حريم قنات

            اصالح الگوي مصرف آب
            تربيت کارشناسان متخصص

            ايجاد تسهيالت ويژه براي کارگران قنات و مقنيان
            ايجاد اماکن تفريحي با استفاده از قنوات و آب آنها

            آموزش اهميت آب در محيط زيست آينده کشور و جهان
            حقوقي - عوامل سياسي

عميق بخصوص در نزديکي حريم  هاي عميق و نيمه نظارت دولت بر حفر چاه
  قنوات

          
اند يا بدون پروانه  هايي که در حريم قنوات حفرشده برداري از چاه ممانعت از بهره

  هستند
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            نظارت مستمر بر کيفيت و کميت ذخاير آبهاي زيرزميني
            تدوين قوانين موثر و قابل اجرا به منظور حل مشکالت مالکيت قنوات

            قوانين دولتي به منظور حمايت بيشتر از قنوات موجود اصالح
            واگذاري کليه امور مربوط به قنوات به يک سازمان

            بيمه کردن قنوات بعنوان ميراث فرهنگي، اجتماعي، محيطي و اقتصادي
            هاي درازمدت حفظ و نگهداري قنوات تهيه و تدوين طرح

 -هاي آبياري مدرن اري از طريق گسترش سيستمکمک به افزايش راندمان آبي
  سنتي

          
            ايجاد بانک اطالعاتي در مورد قنوات

  .درصورت وجود موارد ديگر ذکر نماييد. با درنظر گرفتن شرايط کنوني قنوات موجود در منطقه، قابليت کاربرد آنها را در موارد زير تعيين نماييد - ۵
  بدون کاربرد  کم  متوسط  ادزي  بسيار زياد  قابليت کاربرد

            استفاده شرب
            هاي موجود در منطقه آبياري بوستان

            هاي کشاورزي منطقه آبياري باغات و زمين
            ذخيره در مخازن يا استخرهاي ويژه

            آوري آبهاي سطحي به ويژه در فصول پرباران جمع
            ها و جداول شستشوي خيابان

            فاضالبمجراي عبور 
            طراحي آبنما و منظرسازي با آب

            افزايش توريسم در منطقه
            کارآيي در موارد بروز شرايط بحراني

  هاي مثبت قنوات موجود در منطقه چيست؟مهمترين ويژگي يا ويژگي -
  کنند چيست؟ مهمترين تهديدهايي که قنوات موجود در منطقه ايجاد مي -
  هايي جهت کاهش اثرات منفي قنوات بر محيط زيست شهري وجود دارد؟ چه راه حل به نظر شما -
  .پيشنهادات خود را جهت بهبود عملکرد قنوات و رفع مشکالت مديريت آنها ذکر نماييد -

  راهکارهاي پيشنهادي شما جهت استفاده بهينه از آب قنوات در تهران و منطقه چيست؟ -
  

  ه شده براي قنات سنگلجتهي QSPMماتريس  -٩جدول 
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 S1 ۶/۰  ٢ ۲/۱ ١ ٤/٢ ٤ ۶/۰  ٢ ٨/١ ٣ ٤/٢ ٤ ۲/۱ ۲ ۲/۱ ۳ ٨/١ ۳ ٨/١ 

 S4  ٤/٠ ١ ٤/٠ ١ ٤/٠ ١ ٩/٠ ٢ ٤/٠ ١ ٩/٠ ٢ ٤/٠ ۱ ٤/٠ ۱ ٤/٠ ۱ ٤/٠ 

 S3 ٩/٠ ٢ ٣/١ ٣ ٤/٠ ١ ٤/٠ ١ ٣/١ ٣ ٣/١ ٣ ٤/٠ ١ ٣/١ ٣ ٤/٠ ١ ٤/٠ 

 S7 ٧/٠ ٢ ٧/٠ ٢ ١/١ ٣ ٥/١ ٤ ١/١ ٣ ٣/٠ ١ ٣/٠ ١ ٣/٠ ١ ١/١ ٣ ٣/٠ 

  S6 ٣/٠ ١ ٧/٠ ٢ ١.٥٢ ٤ ٣/٠ ١ ٧/٠ ٢ ١/١ ٣ ١/١ ٣ ٧/٠ ٢ ٧/٠ ٢ ٣/٠ 

 S2 ٨/٠ ٣ ١/١ ٤ ٥/٠ ٢ ٥/٠ ٢ ٢/٠ ١ ٥/٠ ٢ ٥/٠ ٢ ١/١ ٤ ٨/٠ ٣ ٢/٠ 

 S5 ٢/٠ ١ ٤/٠ ٢ ٧/٠ ٣ ٧/٠ ٣ ٤/٠ ٢ ٧/٠ ٣ ٢/٠ ۲ ٤/٠ ۳ ٧/٠ ۱ ٢/٠ 

 W4 ٢/٠ ١ ٤/٠ ٢ ٢/٠ ١ ٢/٠ ١ ٢/٠ ١ ٤/٠ ٢ ٢/٠ ۱ ٢/٠ ۲ ٤/٠ ۲ ٤/٠ 
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 W1 ٣ ٢/٠ ۶/۰  ٨/٠ ٤ ٢/٠ ١ ٢/٠ ١ ٤/٠ ٢ ٢/٠ ١ ۱ ٢/٠ ۲ ۴/۰ ۱ ٢/٠ 

 W3 ٧/٠ ٤ ٥/٠ ٣ ١/٠ ١ ٧/٠ ٤ ٣/٠ ٢ ٥/٠ ٣ ١/٠ ۲ ٣/٠ ۲ ٣/٠ ۱ ١/٠ 

 W2 ٣/٠ ٣ ٣/٠ ٣ ١/٠ ١ ٤/٠ ٤ ٢/٠ ٢ ٣/٠ ٣ ١/٠ ۱ ١/٠ ۱ ١/٠ ۱ ١/٠ 

 O1 ١/١ ٣ ١/١ ٣ ١/١ ٣ ١/١ ٣ ١/١ ٣ ٥/١ ٤ ٣/٠ ۲ ٧/٠ ۲ ٧/٠ ۳ ١/١ 

 O6 ٠/١ ٣ ١.٤٤ ٤ ٠/١ ٣ ٧/٠ ٢ ٤/١ ٤ ٠/١ ٣ ٣/٠ ۲ ٧/٠ ۳ ٠/١ ۳ ٠/١ 

 O2 ٢ ٣/٠ ۶/۰  ٢ ٣/١ ٤ ۶/۰  ٢ ١.٠٢ ٣ ٣/١ ٤ ۶/۰  ۲ ۶/۰  ۴ ٣/١ ۲ ۶/۰  

 O4 ٢ ٣/٠ ۶/۰  ٢ ٩/٠ ٣ ۶/۰  ٤ ۲/۱ ٤ ۲/۱ ٢ ۶/۰  ۲ ۶/۰  ۴ ۲/۱ ۲ ۶/۰  

 O3 ٢/٠ ١ ٨/٠ ٣ ١/١ ٤ ٢/٠ ١ ١/١ ٤ ٥/٠ ٢ ٢/٠ ۱ ٢/٠ ۴ ١/١ ۱ ٢/٠ 

 O5 ٨/٠ ٣ ٥/٠ ٢ ٥/٠ ٢ ١/١ ٤ ٢/٠ ١ ٨/٠ ٣ ٢/٠ ۳ ٨/٠ ۲ ٥/٠ ۱ ٢/٠ 

 O7 ٠/١ ٤ ٥/٠ ٢ ٧/٠ ٣ ٠/١ ٤ ٢/٠ ١ ٢/٠ ١ ٢/٠ ۳ ٧/٠ ۳ ٧/٠ ۲ ٥/٠ 

 T1 ٤/٠ ٣ ٤/٠ ٣ ١/٠ ١ ١/٠ ١ ١/٠ ١ ٣/٠ ٢ ١/٠ ۱ ١/٠ ۲ ٣/٠ ۳ ٤/٠ 

 T2  ١/٠ ١ ١/٠ ١ ٣/٠ ٢ ٤/٠ ٣ ١/٠ ١ ١/٠ ١ ١/٠ ۴ ۶/۰  ۲ ٣/٠ ۱ ١/٠ 

 T5  ٣/٠ ٢ ٤/٠ ٣ ٣/٠ ٢ ٣/٠ ٢ ١/٠ ١ ١/٠ ١ ١/٠ ۴ ۶/۰  ۱ ١/٠ ۳ ٤/٠ 

 T7 ٤/٠ ٣ ٤/٠ ٣ ١/٠ ١ ١/٠ ١ ١/٠ ١ ٠.٢٨ ٢ ١/٠ ۱ ١/٠ ۲ ٢/٠ ۳ ٤/٠ 

 T4 ١/٠ ١ ٣/٠ ٣ ٢/٠ ٢ ١/٠ ١ ٢/٠ ٢ ٢/٠ ٢ ١/٠ ۱ ١/٠ ۳ ٣/٠ ۳ ٣/٠ 

 T6 ٤/٠ ٤ ٢/٠ ٢ ٢/٠ ٢ ٣/٠ ٣ ٢/٠ ٢ ٤/٠ ٤ ١/٠ ۴ ٤/٠ ۳ ٣/٠ ۱ ١/٠ 

 T3 ٢/٠ ٣ ٢/٠ ٣ ٠/٠ ١ ٢/٠ ٣ ٠/٠ ١ ٢/٠ ٣ ٠/٠ ۱ ٠/٠ ۱ ٠/٠ ۴ ٣/٠ 

∑TAS ۴۵/۱۵  ٨١/١٤ ٩٦/١٦ ٥٥/١٦ ١٤ ٧٤/١٥ ۶۲/۱۳ ۱۴/۱۷ ۲۹/۱۳ 
  ۹  ۱  ۸  ٦  ٢  ٣  ٧  ٤  ۵ ها اولويت استراتژي

به هر عامل استراتژيک براساس ميزان  ٩مطابق جدول 
 (AS)تاثير آن در موفقيت استراتژي، امتياز جذابيت 

دار، امتياز  داده شده و از حاصلضرب آن با امتياز وزن
ها  امتياز استراتژي. شود حاصل مي (TAS)جذابيت کل 

در  ١TAS شده در ستون  داده براساس حاصلجمع اعداد
همانگونه که در جدول . آيد بدست مي QSPMجدول 

گذاري و  سرمايه«، ٨د، راهبرد شماره شو مشاهده مي
درآمدزايي با ايجاد تفرجگاه بر روي قنات و اختصاص 
بخشي از درآمدهاي آن در جهت مرمت و احياي قنات 

دها ده، لذا پيشنهاكرباالترين امتياز را کسب » سنگلج
که  از آنجايي. شوداستخراج  بايدهمسو با اين راهبرد 

خشک شدن کوره قنات عامل مهمي در ريزش و تخريب 
، طرح پيشنهادي احياء، برمبناي آبدار نمودن استآن 

مجدد کوره قنات سنگلج راهبرد مناسبي است که در 
  .دشو ادامه ارائه مي

  بحث

                                                
1- Total Attractiveness Scores 

افت هاي عميق متعدد در حريم قنات سبب  وجود چاه
سطح ايستابي شده، لذا نوکني و اليروبي قنات تأثيري 
رو  در افزايش حجم آب توليدي نخواهد داشت از اين

استفاده از منبع آبي ديگري نظير آب قنوات مجاور 
جهت باززنده سازي و آبدار نمودن کوره قنات سنگلج 

قنات مهرگرد به موازات قنات سنگلج . شود پيشنهاد مي
ي به سمت ميدان امام خميني عبور از خيابان فردوس

متروي  ٢و به دليل تقاطع با مسير عبوري خط  كند مي
و آب آن به  شود ميتهران در ايستگاه امام خميني، کور 

اين ). ٣ شکل(رود  و به هدر مي استزهکش مترو متصل 
قنات نظير قنات سنگلج به دليل سابقه تاريخي و قدمت 

ين مطلب که متولي امر با توجه به ا. است ارزشمندخود 
جمله دو قنات ي و احياي اکثر قنوات در تهران از اليروب

مذکور، شهرداري تهران است، استفاده از آب قنات 
. است ممكنسازي قنات سنگلج  مهرگرد جهت باززنده

سنجي استفاده از آب قنات مهرگرد جهت احياء  امکان
آزمايشات کيفي مشابه  اجرايقنات سنگلج، مستلزم 
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، در اين خصوص سه نمونه استراي آب قنات مهرگرد ب
  .آمده است ٢نتايج آزمايشات در جدول . تهيه شده است

طرح احياء در راستاي استفاده از آب قنات مهرگرد به 
عنوان فرصت جهت آبدار نمودن کوره قنات سنگلج، 
جلوگيري از هدررفت آب و درنتيجه پايداري در استفاده 

هاي شهري و  بي قنوات در محيطهاي منبع آ از ظرفيت
تمايز دو طرح در . ده استشگزينه پيشنهاد  ٢در قالب 

که در طرح  استنحوه انحراف مسير آب قنات مهرگرد 
اول، آب قنات مهرگرد توسط حفر کوره زيرزميني از 

تير به کوره  لوشاتو به سمت خيابان سي خيابان نوفل
قنات  گردد و در طرح دوم، آب قنات سنگلج وصل مي

از مهرگرد در ايستگاه مترو امام خميني پمپاژ شده و 
بخش به کوره  خطوط انتقال در خيابان فياض طريق

  .دشو قنات سنگلج متصل مي
دو طرح احياي پيشنهادي نمايش داده شده  ٣در شکل 

براساس برآورد صورت گرفته هزينه اجرايي طرح . است
و اليروبي ميليارد ريال و هزينه مرمت  ١اول بالغ بر 

ميليون ريال خواهد شد در حالي  ١٠٠ساالنه آن حدود 
ميليون  ١٠٠اي در حدود  که اجراي طرح دوم هزينه

هاي ساليانه تعميرات، نگهداري و  ريال دارد و هزينه
ميليون ريال است لذا به  ٥٠مصرف انرژي آن بالغ بر 

. لحاظ اقتصادي اجراي طرح دوم به صرفه خواهد بود
  . استو طرح مستلزم تصفيه آب اجراي هر د
که در طرح راهبردي اول آلودگي آب انتقالي  از آنجايي

هاي خانگي و  و ناشي از نفوذ فاضالب زياداز مهرگرد 
بيمارستاني است، شرط پايداري طرح، اجراي قوانين 
مرتبط با قنوات از سوي نهادهاي ذيربط و جريمه 

کوره در غير اينصورت جريان آب در  استمتخطيان 
قنات همراه با انتقال آلودگي از باالدست و افزايش هزينه 

اين درحالي است که در طرح دوم، . تصفيه خواهد شد
درنتيجه بسيار  وتصفيه به شکل کلرزني کافي 

عبور مسير قنات سنگلج از پارک شهر . استتر  هزينه کم
و وجود مخازن متعدد ذخيره آب در بوستان نيز فضاي 

استفاده از آب . دكن ي کلرزني فراهم ميمناسبي را برا
تصفيه شده تأثير بسياري در کاهش هزينه آبياري و 

آبي پارک شهر به عنوان اولين بوستان شهري  مشکل کم

چاه ايستگاه امام  که ميله از آنجايي. تهران خواهد داشت
هاي باالدست قرار دارد  تر از ميله خميني در عمقي پايين

يشتري از آبخوان زيرزميني استحصال آب از عمق ب
صورت گرفته و درنتيجه دبي افزايش و کيفيت آب بهبود 

بدين ترتيب طرح راهبردي دوم به لحاظ . يابد مي
  .ارزش اجرايي بيشتري داردمحيطي  اقتصادي و زيست

  
  گيري  نتيجه

آب قنات سنگلج براساس نتايج حاصل از پايش کيفي 
ايي و ميکروبي آلودگي شديد فيزيکوشيمي ،صورت گرفته

حاکي از  SWOTکاربردي - نتايج روش تحليلي. دارد
ها و نقاط قوت قنات سنگلج نسبت به  برتري فرصت
براين . استکننده خارجي و نقاط ضعف آن  عوامل تهديد

آبياري فضاي  براياساس امکان استفاده از آب قنات 
سبز پارک شهر و وجود منابع آبي بالاستفاده در نزديکي 

ها بوده و عدم  گلج، برخي از مهمترين فرصتقنات سن
اجراي قوانين مرتبط با قنوات از سوي نهادهاي ذيربط از 

اي نظير  مهمترين داليل ايجاد عوامل تهديدکننده
ها به  رويه آب در باالدست و نفوذ فاضالب برداشت بي

بندي  در اولويت QSPMنتايج مدل . باشد کوره قنات مي
، SWOTدوين شده در روش هاي ت اجرايي استراتژي

گذاري و درآمدزايي  سرمايه«حاکي از اولويت استراتژي 
با استفاده از ظرفيتهاي قنات و اختصاص درآمد حاصله 

درنتيجه طرح احياء پيشنهادي در . است» در حفظ آن
 SWOTهاي  راستاي اجرايي نمودن نتايج حاصل از روش

گلج مهمترين معضل قنات سن. ارائه شده است QSPMو 
 كردنآبدار ي و خشک بودن کوره است، لذا با کم آب
از جمله راهکارهاي پايدار . كرداحياء را آن  بايدقنات 

مجدد قنات و جلوگيري از  كردنآبدار برايپيشنهادي 
تخريب و خشک شدن کوره قنات سنگلج، استفاده از آب 

و به  استقنات مهرگرد که در حال حاضر بالاستفاده 
اين امر سبب ايجاد .  ل استزهکش مترو متص

آبياري  برايهايي چون استفاده از آب قنات  فرصت
فضاي سبز پارک شهر و ايجاد فضاهاي تفرجگاهي و 

هاي آبي در مسير قنات  گردشگري نظير پاياب و آسياب
بنابراين با اتخاذ . شود سنگلج در پارک شهر مي
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هاي راهبردي که به  هاي درست و ارائه طرح استراتژي
پذير هستند  محيطي توجيه حاظ اقتصادي و زيستل

توان قنات سنگلج را که نمونه بارزي از قنوات مهجور  مي
احياء نمود و از  استهاي شهري در ايران  در بافت
هاي مناسب آن در جهت استفاده بهينه از منابع  ظرفيت

آبي، بهبود منظر شهري، حفظ محيط زيست طبيعي، 
جذب توريسم و رونق صنعت ارزشگذاري به دانش بومي، 

اين مسأله در مورد اکثر قنوات در . گردشگري بهره برد
بقيه در مورد و  استدق اهاي شهري در ايران ص بافت
توان به  هايي مشابه مي با تحقيقات و پژوهش هم

استفاده از  برايها و راهبردهايي مفيد  استراتژي
  .هاي ارزشمند آنها دست يافت ظرفيت

  

   گزاري سپاس
فتـاحي،  . الـه  سيله از جناب آقاي مهندس حبيـب بدين و

کارشناس ارشـد سـتاد محـيط زيسـت و توسـعه پايـدار       
شهرداري تهران به خاطر همکاري و هميـاري صـميمانه   

  .مكني در راه تهيه اين مقاله تشکر و قدرداني مي
  

  منابع
. اصول هيدرولوژي کاربردي. ١٣٨٧. عليزاده ا -١

 .انتشارات آستان قدس رضوي
قنات فني . ١٣٧١. و پاپلي يزدي م. روقدمقدم اس -٢

 .آستان قدس رضوي.  ترجمه. براي دستيابي به آب
. زيست و توسعه پايدار شهرداري تهرانستاد محيط -٣

گزارش سيماي قنوات . ١٣٨٥. گروه آب و فاضالب
  .شهر تهران

. ٢١دستور كار . ١٣٧٧. و ايافت ا. طراواتي ح -٤
  .ستزي انتشارات سازمان حفاظت محيط

بررسي اثرات توسعه بر كميت و . ١٣٨٤. مهرآوران ف -٥
مطالعه موردي قنوات كوشك : كيفيت آب قنات

نامه  پايان. چه واقع در شمال شرق شهر شيراز بي بي
کارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي آبياري و 

  .دانشگاه شيراز. زهکشي
در    MODFLOW  كاربرد مدل . ١٣٨٤. راد م صادقي - ٦

ه از سيستم قنات جهت پايين ارزيابي استفاد

. انداختن سطح آب زيرزميني در دشت شيراز
دانشگاه . نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران پايان
 .شيراز

بررسي و مدلسازي تغييرات . ١٣٨٣. نژاد ن غالم -٧
. پايان نامه کارشناسي ارشد. كيفي آب قنوات

 .دانشکده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان
واکاوي عوامل موثر بر توسعه . ١٣٨٥. نصيريان ن -٨

هاي  پايدار نظام آبياري مبتني بر قنات در شهرستان
. گرمسار و سمنان با تاکيد بر نقش ترويج کشاورزي

. نامه کارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي پايان
. دانشگاه آزاد اسالمي. ترويج و آموزش کشاورزي

  .واحد علوم و تحقيقات
 .رانقنوات ته. ١٣٨٥. مالکي ا -٩

ريزي محيط  مديريت و برنامه. ١٣٨٥. محرم نژاد ن -١٠
  .ناشر مؤلف. زيست

11- Intizar H. et al. 2008. Revitalizing a 
traditional dry land water supply system: 
The karezes in Afghanistan, Iran, Pakistan 
and the Kingdom of Saudi Arabia. Water 
International. 33(3). 

12- Qazi Muhammad U. And Daniish M. 2007. 
Transition from Karez to Tubewell 
Irrigation: Development, Modernization, and 
Social Capital in Balochistan, Pakistan. 
World Development. 35 (10): 1796–1813. 

13- Homer- dixon T. 1999. Environment, 
scarcity, and violence, Princeton, NJ: 
Princeton University Press. 

14- Putnum R. 1993. Making Democracy work: 
Civic tradition in modern Italy. Princeton, 
NJ: Princeton University Press. 

15- Gleick P. H. 1993. Water and conflict, 
International Security. 18(1):79-112. 

16- Gleick P. H. 2001. Global water; Threat and 
challenges facing the United States. Issues 
for the new US administration. 
Environment. 43(2):18-26. 

17- Plateau J. 1994. Hehind the market stage 
where real societies exist- Part i: The role of 
public and private order institutions. Journal 
of development Studies. 30 (3):533-577.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


یها در بافت شهر هاي سازه آبي قنات ريزي جهت استفاده از ظرفيت و برنامه  تدوين استراتژي                                                

  

 

18- Dyson R.G. 2004. Strategic Development 
and SWOT analysis at the University of 
Warwick. 152:631–640. 

19- Taleai M. Mansourian A. and Sharifi A. 
2009. Surveying general prospects and 
challenges of GIS implementation in 
Developing countries: a SWOT–AHP 
approach. Journal of Geographical Systems. 
11(3). 

20- Hill T. and Westbrook. R. 1997. SWOT 
analysis: it’s time for a product recall. Long 
Range Plan 30:46–52.  

21- Kurttila M. Pesonen M. Kangas J and 
Kajanus M. 2000. Utilizing the analytic 
hierarchy process (AHP) in SWOT analysis 
– a hybrid method and its application to a 
forest certification case. For Policy Econ 
1(1): 41–52.  

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

