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 چکیده
ها شده در ساختمانهای ایجاد زمین و ترکنشست اند. رسانی، متروکه شدهدلیل توسعه شهر و تغییر سیستم آب های متعددی در شهر کرمان وجود دارد که بهرشته قنات     

پور های موجود در پردیزه افضلیقنات در این تحقیق، شناسایی رشتهدهد. در زیر زمین را نشان می هاتا، مشکالت ناشی از عدم شناخت دقیق مکان قندر برخی از نقاط شهر

 یها بارزسازقنات یهایلهو م گردید زمین مرجع 1370و  1343، 1333 یازه زمانهوایی در سه ب یهاعکس. بدین منظور ابتدا مورد توجه قرار گرفتباهنر کرمان  دانشگاه شهید

پور افضلی دیسبر اساس مطالعات انجام شده بر روی پر .یددانشگاه منطبق گرد یفعل یاماهواره یرتصو یو بر رو یدها رسم گردقنات یرمس Arcmapدر نرم افزار  سپسشدند. 

ها در منطقه مورد مطالعه ها واقع شده است. تعداد میله قناتساختمان در مسیر رشته قنات 20ها در منطقه مورد مطالعه مشخص شد که تعداد دانشگاه شهید باهنر، رشته قنات

در  خصوصبهها رشته قنات یرمس یینجهت تع ینحو مطلوببههای زمانی مختلف ای در بازهو تصاویر ماهواره ییهوا یهاتوان از عکسیمطالعه نشان داد که م باشد. اینمی 426

 .کردکه ساخت و ساز انجام شده است استفاده  یمناطق

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان.GIS: قنات، سنجش از دور، کلمات کلیدی

 
 
 

 مقدمه
 هایآب استخراج هایروش تریناقتصادی و ترینقدیمی از یکی قنات      

 بوده ایران رایج در خصوصبه پیش سال 2500 از که (1شکل )است  زیرزمینی

 قنات .است ایران کویرهای اطراف آن تکامل محل و قنات کانون تریناست. بزرگ

 و مکانیکی نیروی به نیاز بدون زیرزمینی هایآن آب در که است آبرسانی نظام یك

طور کلی شود. بهمی آورده زمین سطح به زمین جاذبه نیروی از استفاده با تنها

 و زیرزمینی مانندتونل مجرای یك و است روباز که دهانه یك از شده تشکیل قنات

 زمین سطح با مشخص فواصل در را کوره زیرزمینی یا مجرا که عمودی چاه چندین

 (.1386سازد )حافظی مقدس و همکاران، می مرتبط

 همراه به کشور اقتصادی -اجتماعی شدید تغییرات پی در آب به افزون روز نیاز     

 و عمیق نیمه عمیق، هایجایگزینی چاه باعث گذشته قرن نیم در خشکسالی

 از زیرزمینی هایآب بیشتر استحصال .است شده هاقنات جایبه بزرگ سدهای

 متروکه و خشك نتیجه در و زیرزمینی آب سطح افت های عمیقچاه حفر طریق

 در شهرها با گسترش نیز هاقنات از بخشی .است داشته دنبالبه را قنوات شدن

تواند ها میها بر روی این قناتاحداث ناآگاهانه سازه .اندگرفته قرار شهری محدوده

ها شود )هاشمی سهمی و هاشمی سهمی، موجب مشکالتی از قبیل نشست سازه

ها وجود آمدن چنین مشکالتی، تعیین مسیر قناتمنظور جلوگیری از به(. به1384

 باشد. قبل از احداث بناهای مختلف، الزامی می

)برشان،  های بسیاری در شهر کرمان وجود دارد.دهد قناتشواهد نشان می      

پور دانشگاه شهید باهنر کرمان ریزش و ( در پردیزه افضلی1384، صفاری، 1384

های قنات در مناطقی که نشست در مناطقی که ساختمان وجود دارد و میله

ها در این منطقه است ساخت و سازی صورت نگرفته است، گواه وجود قنات

 (.2شکل)

بسیاری از مسائل مهم و اتخاذ توانند جهت تحلیل مهندسین عمران می     

عنوان ابزاری قدرتمند ( بهGISتصمیمات مناسب، از سامانه اطالعات جغرافیایی )

ترین مزیت تهیه نقشه با استفاده (. بزرگ1394پور، استفاده کنند )حجازی و توران

های اطالعاتی و تغییر سریع در ، امکان انجام بهترین ترکیب و ادغام الیهGISاز 

 (.1392های مورد استفاده است )نخعی و همکاران، داده

ها با استفاده از مطالعات تاکنون مطالعات محدودی جهت بررسی قنات       

 های موجود دورسنجی انجام گرفته است. هدف از این تحقیق شناسایی قنات
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هایی که در پردیزه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان و آشکارسازی ساختمان

 تکنولوژی دور از سنجشباشد. اند، میها احداث گردیدهروی مسیر قنات بر

 نحوی بهدارد و  امروزی هایدانش و علوم تمام در وسیعی کاربرد که است جدیدی

های هوایی منطقه مورد نظر، است. با استفاده از عکس مرتبط جو و زمین با

تعیین موقعیت کنونی گردد. در مرحله بعد برای مشخص می قنات هاموقعیت 

 شود. ای استفاده میها از تصاویر ماهوارهقنات

 

 (.Saeidian, 2013. سیستم قنات )1شکل 

 

 

 
 میله قنات )شکل الف( و ریزش و نشست به خاطر وجود قنات در عمق )شکل ب( در منطقه مورد مطالعه. .2شکل 

 

 

 محدوده مورد مطالعه
شرقی شهر کرمان، در  پور دانشگاه شهید باهنر کرمان در جنوبافضلی یسپرد     

و  57 ° 05'های جغرافیایی مترمربع، بین طول 2846114ای به مساحت منطقه

شمالی واقع شده  30°  15'و  30°  13'های جغرافیایی شرقی و عرض 57 °  07'

-موقعیت محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است )حسین (3شکل )است. در 

 (.1392زاده و بیدخوری، 

 

 الف ب
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 (.Google Earthتصویر از  ؛طالعه با رنگ صورتی مشخص شده است(پور دانشگاه شهیدباهنر کرمان )محدوده منطقه مورد مافضلی یس. موقعیت پرد3شکل 

 
سیلتی و  -های رسیپور دانشگاه شهید باهنر در پهنهافضلی سبخشی از پردی      

های پوشیده از ماسه بادی قرار گرفته است. دلیل وجود قسمتی از آن در پهنه

-های گز فراوان در منطقه مورد مطالعه جلوگیری از گسترش هجوم ماسهدرخت

های تبخیری مانند گچ به وفور دیده ها کانیاست. در این محدودههای بادی بوده 

شناسی کرمان با شود. در  محدوده مورد مطالعه بر روی قسمتی از نقشه زمینمی

 (4شکل ) نشان داده شده است. 50000/1مقیاس 

 
 (1389کرمان )عطاپور و همکاران،  50000/1شناسی روی قسمتی از نقشه زمینپور دانشگاه شهید باهنر کرمان بر افضلی یس. محدوده پرد4شکل 
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 هامواد و روش
های هوایی مربوط به منطقه از عکسمنظور دستیابی به اهداف این تحقیق به       

های به ترتیب با مقیاس 1370و  1344، 1335های زمانی مورد مطالعه در بازه

برای تعیین (. 5)شکل استفاده شده است  1:40000و  1:20000، 1:50000

استفاده شده است. در  Quick Birdای ها از تصویر ماهوارهموقعیت کنونی قنات

ای مورد استفاده نشان داده شده است. تجزیه و تحلیل تصویر ماهواره (6)شکل

انجام گرفت.  ENVI 4.7و  Arc map 9.3ها با استفاده از نرم افزارهای داده

 Quick Birdای با استفاده از تصویر ماهواره Arc map 9.3ابتدا در نرم افزار 

 یابیارز یبراها انجام شد. بر روی عکس(Georeferencing) عملیات زمین مرج

مختصات  استفاده شد. ینینقاط کنترل زم یاز تعداد زمین مرجع یاتصحت عمل

زاده و بیدخوری، برداشت گردید )حسین GPSنقاط کنترلی با استفاده از دستگاه 

نشان  (7)شکل در Google Earth(. موقعیت نقاط کنترلی بر روی تصویر 1392

 داده شده است.

 .1:40000)ج(  و 1:20000، )ب( 1:50000های هوایی: )الف( عکس. 5شکل 

 

 

 ای مورد استفاده در مطالعه.. تصویر ماهواره6شکل 
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 ای منطقه مورد مطالعه.. موقعیت نقاط کنترل زمینی بر روی تصویر ماهواره7شکل 
 

 هایافته
مورد استفاده قرار  دارباالگذر جهت فیلترهای ها،قنات یرمس یبارزساز برای      

نشان داده  (8شکل )درجه در  90 دارجهت یلترتوسط ف یبارزساز چگونگیگرفت. 

 هاقنات رشته و اینقطه روش از استفاده با هاقنات میله بعد مرحله در شده است.

( 1392)زاده و بیدخوری خطی با روش پیشنهادی حسین روش از استفاده با

 و (9) هایشکل در ترتیب به شده رقومی قنات هایرشته و هامیله. رقومی شدند

 مسیر و هامیله سازی رقومی از پس مطالعه این در .است شده داده نشان (10)

 Quick Bird ایماهواره تصویر روی بر هاالیه این همپوشانی عملیات ها،قنات

(. 1392 بیدخوری، و زادهمربوط به منطقه مورد مطالعه صورت گرفت )حسین

منطقه مورد مطالعه  ایماهواره یرتصو روی بر هاقنات رشته و هاقنات میله موقعیت

 نشان داده شده است. (12)و ( 11) هایدر شکل

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای.های قنات رقومی شده با روش نقطه. میله9شکل                                                                     .درجه 90فیلترشده در راستای . عکس هوایی 8شکل 
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 ها.. موقعیت میله قنات11شکل                                                                      یهای قنات رقومی شده با روش خط. رشته10شکل                          

 

 

 از اسگتفاده  بگا  دانشگگاه  محدوده در کنترلی نقاط مختصاتتوجه به اینکه  با         

 Global Positioning System جهانی یاب موقعیت سیستم اس پی جی دستگاه

(GPS     اندازه گیری شده است کگه میگزان خطگای حگدود )متگر را مگی تگوان     ±5 

 خطگای توجگه بگه    بگا مرحلگه   ینبرای نقشه های تهیه شده در نظر گرفت. در آخگر 

   شگد  گرفتگه  نظگر  در هگا یك حریم ده متگری بگرای رشگته قنگات     مذکورمختصاتی 

Longley et al., 2005) )در هگا (. حگریم بنگدی رشگته قنگات    2005 دیگران، و 

بگا اسگتفاده از نتگایج مطالعگات سگنجش از دور،       .اسگت  شده داده نشان (13 شکل)

پور دانشگاه شهید باهنر کرمگان مشگخص   افضلی سهای موجود در پردیمسیر قنات

هگای زمگانی مختلگف،    ای در بگازه های هوایی و تصاویر ماهوارهشد. استفاده از عکس

هگا در  ها گردید. تعداد میله قناتقناتباعث بهبود کیفیت مطالعات جهت شناسایی 

-ها در محگدوده سگاختمان  باشد. برخی از رشته قناتمی 426منطقه مورد مطالعه 

نشگان داده شگده    (14شگکل ) هگا در اند که محل سگاختمان های دانشگاه واقع شده

 .است

 

 

 . 

 

 ها.متری پیرامون رشته قنات 10. حریم 13شکل                                                                       ها.. موقعیت رشته قنات12شکل 
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 های واقع در محدوده خطر.. محل ساختمان14شکل 

 گیرینتیجه
وجود دارد باهنر کرمان  پور دانشگاه شهیدافضلی سدر پردی هاییرشته قنات        

 . دراست پنهان شده علت ساخت و سازبه های آنهاکه بخش عمده چاه

و در  هادر ساختمان یشکستگهای پنهان وجود دارد، هایی که چاهقسمت 

دال بر وجود ها هایی که ساخت و سازی صورت نگرفته است، وجود میلهقسمت

 سموجود در پردیهای قنات در این تحقیق، به تعیین مسیر رشته. استقنات 

ها های احداث شده بر آنو ساختمان باهنر کرمان پور دانشگاه شهیدافضلی

ای و نقاط کنترلی بر های هوایی، تصویر ماهوارهبا استفاده از عکس پرداخته شد.

پور نقشه برداری گردید. افضلی سها در محدوده پردیروی زمین، مسیر رشته قنات

که در ساخت و سازهای منطقه مورد مطالعه سعی ها نشان داد در حالیبررسی

هایی وجود دارند که ها قرار نگیرند، اما ساختمانها در مسیر قناتشده ساختمان

ها در کند. روش دورسنجی توانست مسیر قناتها عبور میمسیر قنات از زیر آن

ه شده ها پوشیدها مسیر قناتدلیل احداث ساختمانهایی از دانشگاه که بهقسمت

-توان بهاست را با دقت باالیی آشکار کند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر را می

 صورت زیر خالصه کرد:

ها بر روی تصویر های هوایی زمین مرجع شده، و انطباق آنبا استفاده از عکس .1

 های پنهان مشخص گردید.های اخیر، مسیر قناتماهواره اخذ شده در سال

میله قنات در  426از وجود چندین رشته قنات و مطالعات انجام شده حاکی  .2

 باشد. منطقه مورد مطالعه می

های در ها آشکار و ساختمانهای دانشگاه نسبت به مسیر قناتوضعیت ساختمان .3

ها واقع شده ساختمان در مسیر رشته قنات 20معرض خطر مشخص شدند. تعداد 

 است.

های ها و میلههد که موقعیت چاهدنقاط کنترلی در نقاط مختلف دانشگاه نشان می .4

 قبولی نقشه برداری شده است.  قنات با صحت قابل
 

 منابع
 .23-36ها، کنفرانس بین المللی قنات، جهاد دانشگاهی استان کرمان، ص ، کرمان و قنات1384برشان، م.، 

-536، ص زیست، دانشگاه تربیت معلمشناسی مهندسی و محیطقدیمی در شهر مشهد، پنجمین همایش زمینمشکالت قنوات ، 1386حافظی مقدس، ن.، غفوری، م.، قزی، 

531. 

شناسی کاربردی های برون شهری، مجله زمینهای حمل و نقل هوشمند در راهدر تعیین مکان سیستم ArcMap GISافزار ، کاربرد نرم1394پور، ع.، حجازی، ج.، توران

 . 27-20، ص 15پیشرفته، شماره 

 .دانشگاه مشهد دانشگاهی جهاد ،(ArcGIS افزار نرم آموزش و مبانی) GIS جغرافیایی اطالعات های ، سیستم1392بیدخوری، ع.، ر.، زاده، حسین

، GISآباد با استفاده از مدل دراستیك مبتنی بر ، ارزیابی پتانسیل آلودگی و آنالیز حساسیت آب زیرزمینی در آبخوان خاتون1392نخعی، م.، امیری، و.، رحیمی شهربابکی، م.، 

 .10-1، ص 8شناسی کاربردی پیشرفته، شماره مجله زمین

 .701-707المللی قنات، جهاد دانشگاهی استان کرمان، ص سازی، کنفرانس بین، قنات نشست خاک و مشکالت ساختمان1384هاشمی سهمی، ح.، هاشمی سهمی، م.، 

 .112-120المللی قنات، جهاد دانشگاهی استان کرمان، ص آوری گذشتگان، چالش آیندگان، کنفرانس بینهای استان کرمان؛ فن، قنات1384صفاری، م.، 

 سازمان پزشکی، شناسیزمین بر نگرشی با کرمان 1:50000 ورقه محدوده در گیاه و آب خاک، سنگ، محیطیزیست زمین شیمی ،1389، طاهری، م.، رحمانی، ف.، .ح عطاپور،
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