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 A-10-232-1                                                                                             اولين كنفرانس ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران     

 
 مشهد پرديس استحصال آبهاي سطحي جهت آبياري و زيباسازي فضاي پارك

  2راوندي مريم قطبي ،1سارا واحدي نويسنده:
 Vahedi_sarah@yahoo.com، شركت مهندسين مشاور ساز اب شرق -1
 yahoo.com Ghotbi@65_   ،      شركت مهندسين مشاور ساز اب شرق -2

 
 

 چكيده
به اين  و منابع آب به طور فزاينده اي در حال كمياب شدن است شودميمحدوديت منابع آبي يكي از مشكالت توسعه فضاي سبز محسوب 

خاطر اكنون تمايل به گزينه هاي پايدار و محلي افزايش پيدا كرده است كه عمده ترين آن ها به عمليات جمع آوري آب باران و نيز 
كان هايي است كه با مشكل جدي براي تامين پارك طبيعت پرديس مشهد از جمله م استحصال آب از منابع غير متعارف باز مي گردد.

آب جهت آبياري فضاي سبز مواجه مي باشد. با توجه به كاربري هاي متفاوت در پارك پرديس نياز به آب در بخش هاي گوناگون آن 
مورد بررسي قرار  چگونگي استحصال و بهره برداري از اين رواناب ها با توجه به ميزان رواناب در حوضه هاي مختلف پاركوجود دارد. 

 پارك پيشنهاد گرديده است.  ي هزجهت بهره برداري از رواناب هاي سطحي در حو سه سازهگرفته است و در نهايت 
 

 پارك پرديس مشهد، رواناب آبياري،: فضاي سبز،واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
 كه منابع آبي به طور چشمگيري در حال كاهش استبا توجه به اين از شهرهاي كشور در مناطق خشك و نيمه خشك قرار دارند. 3/2حدود 

فراهم نمودن منابع جديد براي مصارف گوناگون باشند. در اين خصوص مصارف آبي انديشه اين مهم برنامه ريزان را بر آن داشته كه در
 وثر باشدكه اين موضوع براي فضاي سبز نيز مشمول اين مهم قرار گرفته است، منابعي كه هم اقتصادي و هم در توسعه فضاي سبز م

مي بايست با انجام مطالعه و بررسي منابع مختلف ازجمله نزوالت جوي و ابهاي سطحي در وضع موجود و آينده به صورت دقيق صورت 
در اين خصوص بررسي كمي و كيفي منابع آب و تا زمينه تامين منابع آبي مناسب را جهت حفظ و توسعه فضاي سبز فراهم آورد. پذيرد 

نظر داشتن هزينه هاي مربوط به استحصال، تامين فشار و توزيع در سامانه، همگي از جمله پارامترهايي  در يين ميزان تناسب آنها با عت
 هستند كه طراحي سامانه انتقال و توزيع آب خام و آبياري فضاي سبز بدون آنها امكان پذير نخواهد بود

 محل طرح
هكتار  435شانديز روبروي روستاي ويراني واقع است. مساحت محدوده مورد مطالعه  -اده مشهدكيلومتري ج 15پارك طبيعت پرديس در 

باشد. موقعيت مكاني اين پارك در استان، شهرستان و  باشد. اين منطقه بخشي از محدوده جغرافيايي نوار كمربند سبز مشهد مي مي
 . كامالً قابل مشاهده مي باشد )1( شكلنسبت به مناطق اطراف در 

 
 اطراف به مناطقموقعيت مكاني پارك طبيعت پرديس در استان، شهرستان و نسبت ) 1شكل(

 

 ساز آب شرق
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آوري و به آبراهه اصلي و از آن جا هاي كوچك جمعها و آبراههروانابي كه بعد از بارندگي در سطح حوزه جريان مي يابد توسط زهكشدر حال حاضر 
هاي زيرزميني، افزايش آبدهي قنوات ها به منظور جلوگيري از خسارات سيالب، تغذيه سفره آبشود. مهار اين آبمي به خروجي حوزه هدايت 
 . باشدداراي اهميت زيادي مي

 ي محدوده طرحها هزحو با توجه به شرايط اقليمي، توپوگرافي، شيب و وضعيت پوشش گياهي، روش جاستين نقطه اي جهت برآورد رواناب زير
) مشخصات اين زيرحوزه 1در جدول ( ) داراي رواناب قابل توجهي جهت استحصال آب مي باشد.1زير حوزه شماره (تنها استفاده شده است. 

  مشاهده مي شود.
 مشخصات فيزيوگرافي زير حوزه يك) 1جدول (

 حوزه
 مساحت

 (كيلومتر مربع)

 محيط

 (كيلومتر)

 ارتفاع متوسط

 (متر)

 طول آبراهه اصلي

 (كيلومتر)

 شيب متوسط 

 (درصد)

 زمان تمركز(ساعت)

 برانسي ويليام

 رواناب 

 ساليانه

1 52/13 63/17 1325 46/7 17/5 50/2 6/406 

 
براورد شده  هكتار) در مطالعات پايه و تفصيلي احداث پارك طبيعت پرديس مشهد 86بيني شده (معادل ي اصلي فضاي سبز پيشچهار ناحيه

 است.

 يا دست كم نيمه خشك ليتر است كه نشان از خشك ميلي 285تا  245ر منطقه شانديز تقريباً معادل بر اساس آمار قبلي ميانگين بارش ساالنه د
ميلي متر) مي باشد(براساس آمارايستگاه 4/263بيشترين مقدار تبخير ماهانه در تيرماه (هاي جوي دارد. به لحاظ بارشمنطقه آب و هواي بودن 

باشد (با توجه به نوع ساختار  منطقه به لحاظ پتانسيل آب زيرزميني فقير و فاقد آب مي طرف ديگر اين. ]1[ )تبخير سنجي اولنگ اسدي
دهي بسيار محدود وجود دارند كه به دليل پايين بودن ميزان آبدهي، ها و قنواتي با آبشناسي منطقه طرح). در حريم منطقه طرح، چشمهزمين

 توان استفاده نمود.نوان منابع تأمين كننده آب پروژه نميهاي شخصي و مسائل حقوقي، از اين منابع به ع مالكيت
 هاي سطحي مشرف به سايت پارك پرديساستفاده از رواناب

باشد.  هاي سطحي مي هاي نوين در دنيا و در عين حال قديمي در مناطق كم آب ايران (به شكل سنتي) استفاده از آب باران و رواناب يكي از روش
توان باعث تجمع و يا هدايت آب به مسيرهاي از پيش تعيين شده جهت استفاده اي و يا انحرافي ميهاي ذخيرهاز سازه در اين روش با استفاده

 زميني خواهد گرديد. هاي آب زيربهينه از آب شد كه اين امر خود باعث كاهش هدر رفت آب و در نهايت افزايش سطح سفره
) 1389و  1388كمك شايان توجهي به تأمين آب فضاي سبز نمود. به ويژه كه در دو سال گذشته (توان همچنين با ايجاد سطوح آبگير باران مي

اي از طرح ياد شده در دانشگاه جامع علمي كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي مورد  هاي جوي به مقدار مناسبي رسيده است. نمونهبارش
هاي بهداشتي دانشگاه هاي سرويسو فصل زمستان و پاييز را براي كاربرد در فالش تانكهاي دبرداري قرار گرفته است. آب حاصل از بارشبهره

 كنند. و فضاي سبز آن در تابستان استفاده مي
كه قابليت كاربرد در فضاي سبز مناطق متر مكعب برآورد شده است، 450000مسيلي واقع در جنوب غربي سايت،  ميزان رواناب ساليانه در

آوري روان هاي مهم و مورد تأييد در اين پروژه، بحث كنترل، هدايت و جمعبنابراين يكي از گزينه ل كم باران را خواهد داشت.چهارگانه در فصو
 ]1[ .باشدهاي سطحي ميآب
   استحصال آب بارانروش 

سازي) رواناب سطحي ناشي از بارندگي برداري مستقيم (بدون ذخيره سازي) و يا غير مستقيم (همراه با ذخيره  آوري و بهره اين روش براي جمع
 آوري آب باران انجام پذير است: شود. سه نوع استحصال آب بوسيله جمع برداري استفاده مي در اطراف محل بهره

 ها و محوطه تأسيسات مختلف. ها، جاده دار طبيعي و يا مصنوعي موجود نظير بام آوري آب از سطوح پوشش الف) جمع      
گياه   آوري رواناب ناشي از يك سطح كوچك و ذخيره آن در خاك محدوده ريشه يك تك هاي آبخيز كوچك كه شامل جمع وزهب) روش ح      

 شود. يا رديفي از گياهان كشت شده در پايين دست آن مي و 
ن در پاي تپه هدايت شده و در هاي مجاور به سمت يك يا چند مخز هاي آبخيز بزرگ كه توسط آن رواناب از روي شيب تپه حوزه  ج) روش      

  شود. مواقع مورد نياز در اراضي پايين دست استفاده مي
تواند  آيد فقط مي هاي استحصال آب باران و سيل كه تاكنون در كشور اجرا شده است، آبي كه بصورت رواناب سطحي در مي در اغلب طرح

شود. براي اينكه بتوان  هاي باراني محدود مي ها تنها به فصل د اين روشدر فضاهاي خالي خاك ذخيره شود و اين بدين معني است كه كاربر
تواند شامل مخازن چند مترمكعبي تا مخازن بزرگ  در فصول غير باراني هم به آبياري ادامه داد، تعدادي مخزن بايد بكار گرفته شود كه مي

 با ظرفيت چند ميليون مترمكعبي باشد.
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ير تلفات زياد ناشي از تبخير، پر شدن سريع مخزن با رسوبات، آلودگي و همچنين زيرآب رفتن با توجه به عيوب مخازن سطحي نظ
گونه كه در سدهاي آب زيرزميني به آن اشاره  آوري آب باران و ذخيره سازي زيرسطحي، به آن هاي جمع هاي كشاورزي، تلفيق روش زمين

 تواند راه حل مناسب جايگزين باشد. شد مي
 گيري كرد كه: توان چنين نتيجه هاي تأمين آب، مي هاي استحصال آب با ساير روش در مقايسه روش

 كند. هاي استحصال آب، قابليت مديريت بر منابع آبي باال دستي را بطور موثرتري فراهم مي ـ شيوه1
آبي مورد استفاده قرار گيرد و از خسارت  اني كمهاي بحر تواند بعنوان منبعي براي آبياري تكميلي در دوره هاي استحصال آب مي ـ روش2

 جلوگيري نمايد.
ها با محيط سازگارتر است و مشاركت مردمي بيشتري را  باشد، اما اين نوع طرح ها كوچك مي ـ اگرچه مقياس استحصال آب در اين روش3

 نمايد. جذب مي
 ]2[.باشد تسهيالت بانكي محدود اغلب مورد نياز مي گذاري خارجي دارند اگرچه ها وابستگي كمتري به سرمايه ـ اين سيستم4

 
 محل احداث بند و مشخصات كلي آن

متر ارتفاع براي سد،  10و با در نظر گرفتن  5/1243ارتفاع كف آبراهه در محل مذكور  مي باشد 1محل احداث بند بر روي آبراهه اصلي زيرحوزه 

)) به گونه اي است كه امكان افزايش ارتفاع سد 2پوگرافي محدوده هاي انتخابي (شكل (مي باشد. الزم به ذكر است تو 5/1253ارتفاع تاج سد 

شكل) و نتايج آزمايشات ژئوتكنيك در محل، احداث سد مخزني با هسته سنگ مالت و روكش بتني   vتوجيه ندارد. با توجه به مقطع انتخابي ( 

 در اين محل پيشنهاد شد. 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 اث سازه مخزني) محل احد2شكل (
 

سـپس   متـر و  6تا  5، چپ و مركز محور اليه شيستي به عمق ث سازه نشان مي دهد در جناج راستآزمايشات ژئوتكنيك انجام شده در محل احدا

ث متر از سطح زمين)  امكـان احـدا   2تا  1پس از برداشت سنگ هاي هوازده رويي (  اليه سنگ آهكي وجود دارد كه به دليل عدم نفوذپذيري

 ]3[ .سازه وزني با كاربري ذخيره اي در آن محل وجود دارد
متـر اسـتفاده شـد.     25/0براي محاسبه سطح درياچه و محدوده اي كه بعد از احداث سازه، آبگيري مي شود از نقشه هاي برداشتي با خطوط تـراز  

متر مي باشد. بر اين اسـاس   30رقوم نرمال سد بيش از متر و در  20تا  5عرض رودخانه در باال دست محل احداث سازه، در كف رودخانه بين 

) 5/1252مترمربع مي باشد. حجم ذخيـره سـد در رقـوم نرمـال (كـد ارتفـاعي        8212و در رقوم نرمال  10250مساحت درياچه در تاج سازه 

  مترمكعب مي باشد. 25000

ــدود      ــز در حـ ــد نيـ ــت سـ ــزن پشـ ــول مخـ ــدول (    400طـ ــد. در جـ ــي باشـ ــر مـ ــم  2متـ ــطح و حجـ ــد در   ) سـ ــت سـ ــه پشـ  درياچـ

) نيز منحني تغييرات سطح و حجـم درياچـه را نسـبت بـه رقـوم ارتفـاعي از كـف        2) و (1رقوم ارتفاعي مختلف مشاهده مي شود. نمودارهاي (

 ) نمايش مي دهند. 5/1243رودخانه (
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 ) حجم مخزن با رقوم ارتفاعي مختلف2جدول (

 سازه از كف رودخانه ارتفاع
(m) 

 كد ارتفاعي
 (m) 

 سطح مخزن مساحت
(m2) 

 مخزن حجم
 (m3) 

  1243 0 0 
0 1243/5 1 0 

0/5 1244 124 32 
1 1244/5 209 115 

1/5 1245 285 238 
2 1245/5 414 413 

2/5 1246 541 652 
3 1246/5 676 956 

3/5 1247 850 1/338 
4 1247/5 1/938 2/035 

4/5 1248 2/297 3/093 
5 1248/5 2/743 4/353 

5/5 1249 3/154 5/828 
6 1249/5 3/629 7/523 

6/5 1250 4/113 9/459 
7 1250/5 4/973 11/730 

7/5 1251 5/840 14/434 
8 1251/5 6/637 17/553 

8/5 1252 7/404 21/063 
9 1252/5 8/212 24/967 

9/5 1253 9/110 29/298 
10 1253/5 10/210 34/128 

10/5 1254 11/442 39/541 
11 1254/5 13/042 45/662 

11/5 1255 15/416 52/776 
12 1255/5 18/460 61/245 

 

    
 ) تغييرات سطح مخزن در برابر ارتفاع سازه2(نمودار                                                   ) تغييرات حجم مخزن در برابر ارتفاع سازه1(نمودار            

 
ت آب از مخزن اين سازه توسط پمپاژ انجام خواهد شد، تنها سازه آبگير تعبيه شده در بدنه آن تخليه كننده عمقي خواهد بود كـه  از آنجا كه برداش

) مقطع عرضي سازه را نشـان ميدهـد و  در شـكل    3(شكل  از آن هم براي تخليه رسوبات و هم در صورت لزوم آبگيري مي توان استفاده نمود.

 د نشان داده شده است.) محدوده درياچه س4(
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 مالت و رويه بتني و) سطح مقطع عرضي سازه وزني مخزني با هسته سنگ 3شكل (

 

 
 ) محدوده درياچه سد4شكل (

 

 5با توجه به اينكه قسمتي از پارك در ناحيه شمال غربي محل نگهداري پرندگان مي باشد جهت زيبا سازي و استفاده پرندگان، دو بند خاكي 

 در اين مكان پيشنهاد گرديده است. متري
 

 ارزيابي اقتصادي طرح  

يسـر  در جهان كنوني عدم توجه به ارزش اقتصادي آب، هدر رفتن منابعي را در پي خواهد داشت كه جايگزين آن شايد با صرف هزينه هاي گزاف نيـز م 

 ) چنين ذكر شده است: 17نباشد. در قانون برنامه چهارم توسعه (بند ج ماده 

 ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه هاي آبريز با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه براي بهره برداري و حفاظت و بازيافت در برنامـه هـاي بخشـهاي   « 

 »مصرف منظور گرديد

ارزش آن   ارزش اقتصادي آب را مجموعه هزينه هايي تعيين مي كند كه به نحوي در تامين و استحصال آب موثر است و بر حسب نوع مصرف آب
با توجه به بررسي هاي انجام شده و موارد مندرج در ساير بخشهاي مطالعاتي پروژه، طول دوره ساخت براي اجراي طرح  نيز مي تواند متفاوت باشد.

 ماه در نظر گرفته شده است.  9به مدت 
 

 محدوده درياچه سد

 C20بتن 
 رويه بتني 1:4 ت با عيارهسته سنگ و مال
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 عمر مفيد طرح

 سال عمر مفيد براي اين طرح در نظر گرفته شده است.  20مخزني مربوط به سازه 6/0با توجه به ماهيت طرح عمر مفيد طرح با ضريب هزينه 
 
 

 ):  نتايج ارزيابي اقتصادي طرح3جدول (

0Bنسبت فايده به هزينه 
1BB/C 

2Bارزش خالص فعلي 
3BN.P.V(ريال) 

4Bارزش فعلي هزينه ها 
5B (ريال)C 

6Bارزش فعلي درآمدها 
7B(ريال)b 

8Bنرخ بهره 

9B0.621125 10B-19765191 11B52168107 12B32402915 13B20% 
 

 :طبق جدول زير مي باشد 91و  90ي آبياري فضاي سبز پارك پرديس در سال هاي زينهه

 پرديس هزينه هاي آبياري فضاي سبز پارك ):4جدول (

 مجموع(ريال) آبياري هر مترمكعب (ريال) حمل هر مترمكعب آب(ريال) خريد هر مترمكعب  آب (ريال) 

 39000 5000 28000 6000 90سال 

 49691 15249 28932 4550 91سال 

با احداث بندي ميليون ريال بوده است.  2550معادل  90مترمكعب كل هزينه آبياري در سال  700با توجه به نياز فضاي سبز كه روزانه معادل   

با  نموده، ياز آبي فضاي سبز را تامينروز ن 40كه در حدود  مترمكعب ايجاد خواهد شد 25000متر، مخزني با حجمي در حدود 7با ارتفاع 

 آيد.قابل توجهي در هزينه ها بوجود مي توجه به هزينه گزاف هر متر مكعب آب كاهش 

 نتيجه گيري
شهرها و نواحي اطرافشان همواره به دليل تمركز محيطي كانون هجوم مخاطرات زيست محيطي مي باشند و اين مسئله به خصوص در شهرهاي 

وغبار، توليد اكسيژن، توليد  اي سبز از جمله جذب پرتوها، جذب گردبا توجه به اهميت فضبد. كشورهاي در حال توسعه، نمود بيشتري مي يا
زيست محيطي  از لحاظ صرف شده در اين زمينه هرچند داراي توجيه اقتصادي نيست اما  يهزينه ها و...موثر در كاهش آلودگي صدا  فيتونسيد،

و با توجه به اينكه دشت مشهد از دشت هاي  پرديس آبهاي زيرزميني مي باشد حدوده پاركم منبع تامين آبدر حال حاضر حائز اهميت مي باشد.
طرح استفاده و استحصال آب باران  گرددهمچنين هزينه هاي باالئي كه جهت خريد و حمل آب پرداخت مي شود، ب مي وسمحو ممنوعه ي بحران

هزينه تا حدودي  آب باران مي توان استفاده ازو مترمكعبي  25000حجم مخزن  بامتري  10در اين پروژه با احداث سازه اي حائز اهميت است. 
  .هاي آبياري را كاهش داد

 
 راجعم 
 ساز آب شرق.شركت مهندسين مشاور ، 1390مطالعات مرحله اول پروژه تامين و انتقال آب غير شرب پارك طبيعت پرديس مشهد،  ]1[
 WWW.IRCSA.IR، رانهاي سطوح آبگير باران اي ] انجمن سيستم2[
شركت مهندسين  ، 1391پروژه تامين و انتقال آب غير شرب پارك طبيعت پرديس مشهد،  ،مطالعات ژئوتكنيك و زمين شناسي مهندسي ]3[

 ساز آب شرق.مشاور 
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