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  های سطوح سنگی در آبیاری تکمیلیاستفاده از رواناب

پارک  وشهرستان شاندیز ابرده -زشکارتفاعات جنوبی مشهد، : بر اساس مطالعات)

 قائن( قهستان

 3، هادی معماریان2سیدمحمد تاجبخش، 1محدثه رحیم پور

 mohadeserahimpour@gmail.com*نویسنده مسئول: 

 چکیده
در  بيشتري ثبات و پايداري از و كاسته كشور در ريسك عامل از كه است راهكارهايي جمله روانآب ها از از استفاده با روش استحصال آب

سازي از  بارشهاي جوي به دليل عدم همزماني با نياز آبياري و يا عدم ذخيرهباشد.  مي برخوردار خشك نيمه و خشك مناطق در محصول عملكرد

اي سطوح هچنانچه بخشي از بارشهاي جوي از طريق سيستمخسارت نيز ميگردد.  دسترس خارج مـيگـردد و بعضـاً سـبب جـاري شـدن سـيل و ايجـاد

ورد نياز استحصال و ذخيره گردد، ميتواند بخشي از آب م (و آسفالت خيابانها و غيره هـانظير سطوح غيرقابل نفوذ شهري مثل پشت بام)آبگير باران 

 هايرواناب از استفاده پتانسيل شده سعي مقاله اين در .نمود را برآوردهدر منطقه براي آبياري تكميلي نهال هاي قابل كشت  و فضاي سبز شهري

 از بخشي در و مشهد شهر جنوبي ارتفاعات در سنگي توده مناطقو  پارک قهستان قاين ،ابرده _درصد در منطقه زشك 09سنگي باالي  توده مناطق

 344رده اب-تكميلي تحليل شود. با توجه به اينكه منطقه زشك براي آبياريكشت  قابل هاي نهال تكميلي آبياري مبناي با شهري سبز كمربند طرح

دهند و در ارتفاعات جنوبي مشهد از كل حوزه را پوشش ميدرصد  09مجموع اراضي توده سنگي باالي  از هكتار 832 هكتار و پارک قهستان قاين

ابرده و پارک -ده سنگي در منطقه ارتفاعات جنوبي مشهد، زشكدهد. با توجه به اين ميزان اراضي توهكتار آن را اراضي توده سنگي پوشش مي 483

متر مكعب آب قابل استحصال خواهد بود ضمن اين كه سبب كاهش اتكا به منابع زيرزميني حوزه  309089، 200999، 0999قهستان قاين به ترتيب 

 در آب اهميت افزايش به توجهبا  آينده سالهاي دريد. گردد و مي تواند بخش معني داري از كمبود آب آبياري را در فصول خشك تامين نمامي

 و داشت خواهد را نياز مورد آب كمبود تامين توان سنگي سطوح از آب آوري جمع مطالعه، مورد طقامن و كشور اقتصادي و اجتماعي حيات

   .است پذير توجيه اقتصادي نظر از ها پروژه گونه اين اجراي در شده اعمال هزينه

 .رواناب آبياري تكميلي، سامانه سطوح آبگير، سطوح سنگي، كليدي: استحصال آب باران،كلمات 
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 مقدمه

افزايش روز افزون جمعيت در كنار مصرف بي رويه آب 

مشكالت زياد را در تامين آب شهري و روستايي كشور فراهم 

نموده است. با توجه به اينكه عمده مصرف آب در بخش 

كشاورزي است، لذا ضرورت تحقيق در زمينه استفاده از منابع 

آب جايگزين و نيز روش هاي صرفه جويي در مصرف آب 

(. يكي از روش هايي كه به طور غير 4بسيار ضروري است )

مستقيم مي تواند جايگزين منابع آب معمول، نظير چاه، قنات، و 

ال آب حصرودخانه باشد، استحصال مستقيم آب باران است. است

باران روشي براي توسعه بهره برداري از  منابع آب سطحي در 

منطق خشك است كه به وسيله آن ميتوان آب مورد نياز 

مصارف خانگي، دام و كشاورزي را در مقياس كوچك تأمين 

نمود. توسط سيستم هاي استحصال آب، نزوالت آسماني جمع 

صرف آوري و ذخيره شده و سپس به روش هاي مختلف به م

در اين زمينه، سامانه هاي سطوح آبگير باران،  (.0مي رسند )

روشي شناخته شده در استفاده از نزوالت جوي، با هدف ايجاد 

و توسعه پوشش گياهي به كار برده مي شوند . استحصال آب 

باران بصورت سنتي در نقاط مختلف با اسامي خاص همان منطقه 

ن  به هوتك و خوشاب شناخته مي شود كه از آن جمله مي توا

هاي سيستان و بلوچستان و يا بندسارهاي استان خراسان اشاره 

(. سامانه هاي سطوح آبگير باران به دو گروه سنتي و 2كرد )

دليل اين تقسيم بندي صرف  .8(39) نوين تقسيم بندي مي شوند

نظر از اندازه سطوح آبگير، موقعيت مكاني احداث، نوع و 

چگونگي ذخيره سازي آب هاي جمع آوري شده، امكان 

پذيري، پذيرش و بكارگيري توسط كاربران مي باشد كه نكته 

                                                           
2 Oweis 

مهمي در اشاعه فرهنگ و مديريت و استفاده بهينه از ريزش هاي 

هاي سطوح آبگير نوين، در  جوي محسوب مي گردد. سامانه

واقع سامانه هاي اصالح و تكميل شده سنتي هستند كه با اسامي 

علمي نوين و در تناسب با ويژگي ها و كاربردهاي هريك از 

اين   .4(33) سامانه ها به جوامع مختلف انساني معرفي شده اند

سيستم ها بر اين اساس طراحي مي گردند تا رواناب حاصل از 

با مساحت چند مترمربع را به پاي گياه هدايت نموده  سطح آبخيز

و پس از نفوذ و ذخيره آن در ناحيه ريشه، به مصرف گياه برسد. 

روش سطوح آبگير كوجك به طور معمول براي كاشت درخت 

استفاده مي شود و مشخصه آن ورود مستقيم آب از يك سطح 

روزه به ام .(39) آبگير نسبتا كوچك به پاي ريشه گياه مي باشد

طور سنتي و نوين از اين نوع سامانه ها براي تامين آب براي 

كشت گياهان و ايجاد باغ بر روي دامنه هاي شيبدار  در بسياري 

از نقاط كشور استفاده مي شود كه در تمامي آنها وجود سطح 

توليد كننده رواناب استفاده از تيمارهاي مختلف جهت افزايش 

نه و وجود چاله پذيرنده رواناب در توليد رواناب در سطح ساما

(. نجفي و 0محل كشت نهال يا گياه مورد نظر الزامي مي باشد)

برزگردر جنگلكاري با آب باران و ارزيابي رشد درخت بادام، 

بنه و كاج با انواع روش هاي سطوح آبگير نشان دادند كه ايجاد 

درصدباعث ذخيره  89تا  89بانكت هاي هاللي در شيب هاي 

باران و حفظ رطوبت در محدوده خاک درختان كاشته آب 

شده گرديد و درختان از رشد مطلوبي برخوردار شدند. جهت 

نفوذ حداكثر رواناب در محدوده رشد گياه در سامانه هاي 

سطوح آبگير باران، از مالچ گياهي، كود دامي و سوپر جاذب 

ها به لحاظ داشتن تخلخل و ظرفيت نگه داشت باالي آب، 

 بخشي تامين راستاي در تكميلي آبياري(. 0فاده مي شود)است

3 Cartaud et al. 
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 عملكرد تثبيت و بهبود هدف با گياهان نياز مورد آب كمبود از

 رطوبتي تنش شرايط ، رشد فصل در كه باشد نحوي به بايستي

 (.3) نيايد بوجود

 تنوب دو يا يك دادن اختصاص تكميلي آبياري از منظور

 كم نوعي تكميلي آبياري حقيقت در. است زراعت در آبياري

 روش (.3)باشد  مي آب مصرف كارايي ارتقاء هدف با آبياري

 راهكارهايي جمله از ها رواناب از بااستفاده تكميلي آبياري

 باتو ث پايداري از و كاسته كشور در ريسك عامل از كه است

 بر خشك ونيمه خشك مناطق در محصول عملكرد در بيشتري

ازمناطق مناسب جهت استحصال آب . يكي (4)است  خوردار

 يرونب درنواحي خشك برونزد هاي سنگي مي باشد. با اينكه

 قطري از را باران آب از توجهي قابل بخش سنگي، هاي زدگي

 وصف، اين با اما كنند، مي جذب خود هاي شكاف و درز

 دنيا نقاط برخي در ژئومورفولوژيك هاي رخساره اين از استفاده

 باران بآ استحصال سيستم يك عنوان به كنيا كشور در جمله از

 اي منطقه در تنها طوريكه به است، گرفته قرار توجه مورد بسيار

 از ناشي رواناب ذخيره منبع399كشور، اين در Kitui به موسوم

 ارقر برداري بهره مورد و شده احداث سنگي هاي زدگي بيرون

 .3(33)اند  گرفته

ن از استحصال آب بارا هدف از تحقيق حاضر پتانسيل سنجي

براي جمع  و اراضي توده سنگي درصد 09سطوح سنگي باالي 

ها و ذخيره كردن آن جهت آوري آب در تامين نياز آبي نهال

تان ابرده، پارک قهس-زشككمك به آبياري تكميلي در حوزه 

ابل كه بتواند الگوي ق مي باشد.قاين و ارتفاعات جنوبي مشهد 

 ترويج براي ديگر مناطق مشابه به شمار آيد.

 مواد و روش 

تحقيق حاضر در دو استان خراسان رضوي و خراسان جنوبي 

 رده،اب-يانه حوزه زشكمتوسط بارش سالانجام گرفته است. 

 873و  392.09 ،399ين و ارتفاعات جنوبي مشهد به ترتيب قا

بيشترين ماه هاي پرباران در  مناطق مورد و  باشدميمتر  يليم

ابرده، قاين و ارتفاعات جنوب مشهد به ترتيب -مطالعه زشك

اشد. بفروردين مي -بهمن و اسفند–ارديبهشت، دي  -فروردين

 (.9،0،4)دهندميموقعيتمنطقه مطالعاتي را نشان "4"تا"3"اشكال

                  
 منطقه مطالعاتي ارتفاعات جنوبي مشهد(4شكل)                                      ابرده-منطقه مطالعاتي حوزه زشك(8شكل)                         منطقه مطالعاتي پارک قهستان قاين         (3شكل)

                                                           
4 Petersen 
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 روش کار

ها ابتدا نقشه هاي پايه منطقه شامل شيب، زمين در اين بررسي

تهيه  ARC GISشناسي و ژئومورفولوژي با استفاده از نرم افزار 

گرديده و سپس سطوح سنگي مورد نظر از نقشه ژئومورفولوژي 

تفكيك شده و به عنوان واحد كاري مورد بررسي قرار گرفه 

اي هداده با استفاده از اطالعات هواشناسي منطقه و بررسياند. 

هاي معرف طي دوره آماري موجود، دوره هايي بارش ايستگاه

كه بارندگي ساالنه از ميانگين بلند مدت ساالنه كمتر بوده به 

عنوان سال خشك تعيين گرديد. با توجه به شرايط موجود در 

درصد  09منطقه و ضريب رواناب واحدها، سطوح سنگي باالي 

و كمترين ميزان جذب آب را در منطقه بيشترين ميزان رواناب 

با توجه به  قرار مي گيرند. Dدارند كه در گروه هيدرولوژيكي 

محاسبات رواناب به روش جاستين واسنجي شده نقطه اي، و با 

ميزان ضريب رواناب بدست  9(34توجه به جداول استاندارد )

در نظر گرفته شد )مهدوي،  9/9آمده سطوح سنگي در منطقه 

نقشه سطوح سنگي بدست امده  "ج"تا  "الف"اشكال (. 3409

 .(4 ، 0 ، 9)از موقعيتهاي مطالعاتي را نشان مي دهد

  
 (4)نقشه زئومورفولوژي ارتفاعات جنوب مشهد (0شكل)          (0)درصد حوزه قاين  09نقشه سطوح سنگي بيش از  (9شكل)       (9)درصد حوزه زشك ابرده  09نقشه سطوح سنگي بيش از  (3شكل)

 

 

 نتایج و بحث

 ابرده و پارک-ناطق مطالعاتي زشكبا توجه به اينكه در م

درصد مورد بررسي قرار  09قهستان قاين سطوح سنگي بيش از 

هاي جنوبي و نيمه جنوبي بيشتر دامنه گرفت. اين رخساره ها 

در منطقه مطالعاتي حوزه هاي مورد نظر را در بر مي گيرند. 

اليه هاي وجود  در اين رخساره به علتپارک قهستان قاين، 

                                                           
5 McCuen 

ها توده سنگي بوده و ميزان مناطق خاكدار با آهكي رخنمون

و  درصد مي باشد89عمق خيلي كم و مواد واريزه اي كمتر از

 09 از بيش سنگي رخنمون داراي حوزه هكتار 832 درمجموع

 سطوح نظر از و داشته بااليي روانآب توليد پتانسيل كه درصد است

شود.  در  واقع مفيد ريزي برنامه در تواند مي آب توليد قابليت با

ه اليوجود  در اين رخساره به علتابرده -منطقه مطالعاتي زشك
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بوده و ميزان ها توده سنگي شيلي و ماسه سنگي، رخنمونهاي 

 39خاكدار با عمق خيلي كم و مواد واريزه اي كمتر از مناطق

درصد مي باشد. رخساره مورد بحث ازنظر پوشش گياهي به 

هكتار از  344صورت مرتع فقير بوده و داراي مساحتي معادل 

ر منطقه تواند دكل سطح حوزه مي باشدكه قابليت توليد آب مي

 .(0 ،9 ) فيد واقع شودم

 نقشه اساس بردر منطقه مطالعاتي ارتفاعات جنوب مشهد 

 داراي حوزه درصد 43 حدود درمجموع ، ژئومرفولوژي

 توليد پتانسيل كه هستند درصد 79 از بيش سنگي رخنمون

 مي آب توليد قابليت با سطوح نظر از و داشته بااليي روانآب

 .(4) شود واقع مفيد ريزي برنامه در تواند

با توجه به ميزان بارش ساالنه در حوزه هاي مطالعاتي، ميزان 

 ،ابرده-در مناطق زشكروانابي كه از سطوح سنگي باالي 

د با شوجاري ميقاين و ارتفاعات جنوبي مشهد پارک قهستان 

 309089 ، 200999، به ترتيب توجه به محاسبات روش استداللي

 .(4 ،0 ، 9) باشدمترمكعب مي  244999و

کارکردهای اکوسیستمی حاصل از استحصال آب از 

 سطوح سنگی

كاركردها، كاالها و خدمات اكوسيستم هاي طبيعي و نيمه 

طبيعي سهم مهمي در تامين رفاه بشر دارند. لذا، ضروري است 

غيره كه  ها وها، مراتع، تاالبكه به اين كوسيستم ها نظير جنگل

كنند سهم و وزن ميها و خدمات را توليد نهاده اين كاركرد

ود شهاي كالن داده مناسبي در تصميم گيري ها و برنامه ريزي

كه در غير اينصورت، رفاه كنوني بشر و تداوم آن در آينده 

                                                           
6 De Groot 

-شديدا لطمه پذير خواهد بود. از آنجايي كه منابع و اكوسيستم

هاي انسان در استفاده باشند و نيازمنديهاي طبيعي محدود مي

به علت عواملي نظير توسعه اقتصادي و افزايش از اين منابع 

جمعيت همواره رو به گسترش است، لذا هر روز فشار بيشتري 

 شود. بنابراين، اينها وارد ميبراي رفع نيازها بر اكوسيستم

توان كااليي فرض كرد كه مدت زمان ها را نمياكوسيستم

ي در يعهاي طبخاصي  براي استفاده آن مد نظر باشد. اكوسيستم

صورت تخريب گسترده، قابل بازيابي نيستند و براي حفظ 

تماميت آنها و تضمين توسعه پايدار، اتخاذ استاندارد و ظرفيت 

 (.8هاي استفاده در مورد آنها الزامي است )

كاركردهاي تنظيمي، يك برآورد از كاركردهاي اصلي، 

 توانند به اكوسيستم هاي طبيعي وكاالها و خدماتي را كه مي

ها و فرايندهاي اكولوژيكي مربوط به آنها كمك كنند، ساختار

دهد و كاركردهاي زيستگاهي هر يك از كاركردهاي ارائه مي

زيستگاهي و ساختارهاي اكولوژيكي و فرآيندي آنها را نشان 

مي دهد و كاركردهاي توليدي به پنج كاركرد مجزا شامل غذا، 

-يم ميو منابع تزئيني تقسمواد خام، منابع ژنتيكي، منابع دارويي 

شوند و كاركردهاي اطالعاتي به پنج كاركرد مجزا شامل 

اطالعات زيبا شناختي، تفريح و اكوتوريسم، الهامات فرهنگي و 

 آموزشيهنري، اطالعات مذهبي و تاريخي، و اطالعات علمي و 

انواع اين كاركردها  4در جدول شماره  .0(38)تقسيم شده است

نشان داده شده و ستون سوم جدول مقادير برآورد شده 

كاركردهاي استحصال آب از سطوح سنگي در حوزه هاي 

 باغ ، پوششابرده و پارک قهستان قاين در جهت ايجاد -زشك

 .(0، 9) گياهي و احداث پارک را نشان مي دهد
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 (11)ارتباط بین کارکردهای اکوسیستم و روش های ارزش گذاری اقتصادی  (1)جدول 

کارکردهای اکوسیستم )و کاالها و خدمات 

 مربوطه(

 داده های بدست آمده در منطقه (ha/$)دامنه ارزش های پولی

   

ابرده-زشك  پارک قهستان قاين 

 الف(کارکردهای تنظیمی

تنظیم گاز-1  

152-7  03 

 

7 

هوا تنظیم آب و-1  88-110  88 88 

تنظیم اختالالت-0  1-7123  03 03 

تنظیم آب-2  1-5225  13 13 

تأمین و عرضه آب-5  0-7233  03 13 

حفاظت خاک-2  12-152  03 03 

تشکیل خاک-7  1-13  13 13 

چرخه مواد مغذی-8  87-11133  23 23 

عملیات دفع مواد زائد-2  58-2222  23 23 

گرده افشانی-13  12-15  15 12 

کنترل بیوژیکی-11  1-78  13 5 

 ب(کارکردهای زیستگاهی

کارکرد پناهگاهی-1  

 

0-1510  

 

13 

7 

 

کارکرد خزانه ای-1  121-125  153 121 

 ج(کارکردهای تولیدی

غذا-1  

 

2-1721  

 

03 

2 

 

مواد خام-1  2-1312  13 2 

منابع ژنتیکی-0  2-111  13 2 

 د( کارکردهای اطالعاتی

اطالعات زیبایی شناختی-1  

 

7-1723  

 

03 

13 

 

توریسم و تفریح-1  1-2333  03 13 

 

طبق جدول فوق كاركرد سيستمي  استحصال آب از سطوح 

سنگي در جهت ايجاد باغ، پوشش گياهي و احداث پارک در 

 099ابرده و پارک قهستان قاين به ترتيب حداقل -منطقه زشك

خواهد داشت كه هر دالر سود غيرمستقيم در هر هكتار  933و 

 (.9،0) بخش به تفكيك با رعايت حداقل ها آورده شده است

 است بديهيهمچنين در حوزه مطالعاتي ارتفاعات جنوبي مشهد 

 و ريالي بعد از تنها سبز فضاي ايجاد سودآوري سنجش كه

 چنين بازده زيرا د.باش نمي منطبق حقيقت با محض اقتصاد

 را پنهاني و آشكار مزاياي انساني زيست محيط در اقدامهايي

 .دارد همراه به

 افزايش به توجه با آينده سالهاي در كه آنست نكته مهمترين

 منطقه و كشور اقتصادي و اجتماعي حيات در آب اهميت

 نياز مورد آب بتوان كه داشت اطمينان توان نمي مطالعه، مورد
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 شده گرفته درنظر ميزان از بيشتر قيمتهاي با حتي را سبز فضاي

 اين اجراي در شده اعمال هزينه دراينصورت .نمود خريداري

 .داشت خواهد همراه به را بيشتري سود ها پروژه گونه

 آوري جمع شدن محقق صورت در دهد مي نشان براوردها

 جانبي ملزومات ديگر و ها سازه توسط پيشنهادي آب حجم

 انتظار .بود خواهد تومان ميليارد يك حدود طرح اجراي هزينه

 0999 حدود ساالنه پيشنهادي هاي پروژه كه رود مي

 توده مناطق روانآب درصد39) نموده خيره ذ را آب مترمكعب

 ميزان اين طرح، مفيد عمر سال 89 حداقل براي و( سنگي

 نمود اذعان توان مي همچنين .بود خواهد مترمكعب 389999

 ريال 43399 سال در درخت اصله هر آبياري هزينه سرانه كه

 (.4باشد ) مي كشت قابل نهال اصله 33999 كه بوده

 نتیجه گیری

مساحت ها هاي سنگي كه در اين حوزه  سطوح و رخنمون

 بادر توليـد روانـ ،قابل توجهي را به خود اختصاص داده اند

ساالنه ي بارندگمتوسط و با توجه به اينكه  نقـش مثبتـي دارنـد

قهستان قاين و ارتفاعات ابرده، پارک -زشكآبخيز  هاي حوزه

 باشد،مي مترميلي 873و  392.09،  399حدود  جنوبي مشهد

قابليت كاربري براي توليد آب مورد نياز جهت آبياري تكميلي 

ا ب. را دارا مي باشند درختان و نهال هاي كاشت شده در منطقه

هاي سطحي كه در درز و  توجه به حجم نسبتاً كمي از آب

سطحي منطقه نفـوذ كـرده و به سمت ترازهاي هاي نسبتاً  شكاف

ناسبي ب ماشوند، شرايط توليد روانزهكشي مي منطقه ترپايين

جهت آبياري تكميلي در راستاي تـامين بخشـي از كمبـود آب 

با هدف بهبود و تثبيت عملكرد كه  ها و درختاننهالمورد نياز 

خواهـد  نتـامي در فصل رشد، شرايط تنش رطوبتي را قطع نمايـد

اگر روانآب حاصله مورد  مطالعه نشان مي دهد كهايـن . كـرد

ابرده، پارک -در حوزه هاي زشك بهره برداري قرار گيرد

ت توليد قابلي قهستان قاين و ارتفاعات جنوبي مشهد به ترتيب

براي آبياري آب متر مكعب   244999و 309089،  200999

ن تـامي كه بيشترين تنش آبي را داريم ماه هايي ها را درنهال

همچنين استفاده از اين آورد مي تواند اتكا به منابع كرد. خواهد 

آب هاي زير زميني واقع در منطقه را كم كرده كه در نتيجه منابع 

آب زيرزميني دست نخورده باقي مانده و بتواند دشت هاي پايين 

ستحصالي دست خود را تغذيه كند. از طرفي اين حجم آب ا

منبع پايدار براي آبياري تكميلي در فصل كم باران و كاهش 

ه . با توجه نياز آبي موجود در منطقتنش آبي گياه بشمار مي رود

به دنبال آن باال رفتن تقاضاي آب كه موجب باال رفتن ارزش و 

، كاركردهاي اكوسيستمي حاصل از ب مي شودآاقتصادي 

ل شد كه اين ميزان حداقاستحصال آب از سطوح سنگي محاسبه 

دالر براي حوزه  933ابرده و -براي حوزه زشك دالر 099

 و همچنين در به ازاي هر هكتار خواهد بود. پارک قهستان قاين

 درصد ده اگر فقط بررسي اين براساسارتفاعات جنوبي مشهد 

 توليد قابليت گيرد قرار برداري بهره مورد حاصله روانآب

 تامين نهال 33999 حدود آبياري براي مكعب متر  0999

 روانآب اين آوري جمع وتجهيزات ها سازه ساخت.شد خواهد

 دراز در شهري سبز فضاي براي آبي منبع پايداري سبب ها

 .بود خواهد آن اقتصادي صرفه و مدت
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The method of water extraction using fluids is one of the strategies that reduce the risk factor in the country and has 

more stability and stability in yield in arid and semi-arid regions. The atmospheric precipitation is out of reach due to 

lack of synchronization with the need for irrigation or non-storage and sometimes causes flood damage and damage. 

If part of the atmospheric precipitation is extracted and stored through systems of rainwater levels (such as 

impenetrable urban areas, such as roofs and asphalted streets, etc.), it can be part of the water needed for urban green 

spaces and for supplementary irrigation of seedlings Cultivated in the region. In this paper, the potential of the use of 

runoff from rock masses above 90% in the Zashk-e-Abedah area, Ghahestan Qayin Park and rock mass areas in the 

southern heights of Mashhad and in part of the urban green belt scheme with the basis of supplementary irrigation of 

cultivated seedlings Analyze supplementary irrigation. Considering that the Zashk-e-Abdeh area covers 433 hectares 

and Ghahestan Qayin Park cover 248 hectares of rocky masses over 90 percent of the total area, and covers 321 

hectares of rock mass in the southern Mashhad highlands. According to the amount of rock mass in the area of southern 

Mashhad, Zashk-Abdeh and Ghahrestan-Qayin parks, 6000, 866000, 195920 cubic meters of water can be mined, 

while reducing the reliance on underground resources in the basin. Can provide a significant part of irrigation water 

shortage in dry seasons. In the coming years, due to the increasing importance of water in the social and economic life 

of the country and the studied areas, the collection of water from the rocky levels will be able to supply the required 

water shortage and the cost of implementing such projects is economically justifiable. Is. 
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