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 چكيده

كشـور كاسـته و از پايـداري و ثبـات بيشـتري در      روش آبياري تكميلي  با استفاده از روانآبهااز جمله راهكارهايي است كه از عامـل ريسـك در   
مناطق توده سنگي  سعي شده چگونگي استفاده از روانآبهاي  مقالهعملكرد محصول در مناطق خشك و نيمه خشك برخوردار مي باشد. در اين 

براسـاس ايـن    كشت تحليل شود. شهري با مبناي آبياري تكميلي نهالهاي قابلدر ارتفاعات جنوبي شهر مشهد ودر بخشي از طرح كمربند سبز 
هكتار اراضي توده سنگي  توسط سازه ها و تجهيزات جانبي  جمع آوري ومورد بهـره   321بررسي فقط اگر ده درصد روانآب حاصله  از مجموع 

ـ  نهال فراهم  خواهد شد. 14000متر مكعب براي آبياري حدود  6000برداري قرار گيرد  قابليت توليد  ا توجـه بـه افـزايش    در سالهاي آينده ب
آب مورد نياز فضاي  توان تامين كمبود وح سنگيطجمع آوري آب از ساهميت آب در حيات اجتماعي و اقتصادي كشور و منطقه مورد مطالعه، 

 از نظر اقتصادي توجيه پذير است.هزينه اعمال شده در اجراي اين  گونه پروژه ها  خواهد داشت و را شهري  سبز  

 بياري تكميلي ، سطوح  توده سنگي ،كمربند سبز شهريآ كلمات كليدي :

 مقدمه -1

ناپـذير اسـت. در    ب وري بهينه از اين عنصر حياتي به منظور مقابله با روند تخريب و پيشگيري از گسترش بيابان ضرورتي اجتنا تأمين آب و بهره
آب  باشـد، حجـم قابـل تـوجهي از روان     ش نامناسب نيـز مـي  ناچيز بودن، داراي پراكن عالوه برهاي جوي  خشك كه ريزش مناطق خشك و نيمه

ها كليـد حـل مسـائل كـم      برداري از سيالب شود. در چنين شرايطي، بهره هاي سيالبي از دسترس خارج مي ها و جريان توليدي به صورت تندآب
برداران محلي و جلب مشـاركت   اماندهي مؤثر بهرهگيري از فن و دانش با كمترين هزينه، توأم با س رعايت اصول فني و بهره .شود آبي قلمداد مي

هـاي سـطحي و    بـرداري بهينـه از نـزوالت جـوي، آب     ها، امكـان بهـره   ها و سيالب دشت هاي آبخيز، اراضي حاشيه رودخانه، مسيل آنها در حوزه
نياز گياهان  با هدف بهبـود و تثبيـت    آبياري تكميلي در راستاي تامين بخشي از كمبود آب مورد .)1391-(غياثي سازد ها را ممكن مي سيالب

-درسـال  براساس اطالعات موجود خصوصاً ).1378-عملكرد بايستي به نحوي باشد كه در فصل رشد ، شرايط تنش رطوبتي بوجود نيايد(توكلي
ش در جهـت يـافتن   ساالنه ميزان قابل توجهي از ميزان عملكرد ديمزارهاي گندم كشور در اثـر خشكسـالي كـاهش يافتـه كـه تـال       ،هاي اخير

روش آبياري تكميلي از جمله راهكارهايي اسـت كـه از عامـل ريسـك در      ؛راهكارهاي الزم جهت پيشگيري از آن امري اجتناب ناپذير مي باشد
عملكرد ديمزارهاي گندم كشور كاسته و بدين ترتيب مي توان از پايداري و ثبات بيشتري در عملكرد محصول در مناطق خشك و نيمه خشـك  

بندي پرزيتـون،  سكو هبان، نخل كاري سيالبي گراش وزراعت سيالبي در دشت ايزدخواست ، انجيرستان است ).1380رخوردار بود (طهماسبي، ب
جمع آوري هرز آب با بناي سطوح آبگير كوچك نمونه هايي شاخص از طريق   از در مهارسيالب، كاهش فرسايش و توليد محصول هاي مختلف

 .)1386،مصباح و همكاران (است يكارايي زراعت سيالب



 

 هاروشمواد و -2

 مورد بررسيمنطقه -2-1

هكتار در حوزه آبخيز كشف رود  و از نظر سياسي در محدوده شهرستان مشهد واقع شـده اسـت.    3/1068اين ناحيه با مساحتي در حدود 
غرب حوزه خارج گرديده و وارد بنـد گلسـتان مشـهد مـي      اين حوزه  بصورت يك حوزه آبخيز هيدرولوژيك بوده كه تمامي رواناب آن از شمال

كيلـومتر  12كه پس از طي مسافتي در حدود ،مي باشد 2ورودي  شماره  -شود. راه دسترسي به منطقه از طريق جاده كوهستان پارك خورشيد
نسـبتاً شـديد و عـدم پـراكنش      از ساختمان مركزي كمربند سبز مشهد به حوزه مطالعاتي مي رسـيم. توپـوگرافي   پسبه سمت جنوب و شرق 

 13 تا   ً    59˚25' 49موقعيت جغرافيايي اين حوزه به طول ًها  در منطقه، امكان دسترسي به تمامي حوزه را مشكل ساخته است. مناسب راه
ميليمتـر و   274حـوزه   متوسـط بارنـدگي سـاالنه  ايـن     .) 1( نقشه شـماره   مي باشد 36ْ   18'   46تا   ً       36˚ 16' 4˝وعرض   59ْ 29'

-مي )درصد ازكل بارندگي 19و  20به ترتيب ميليمتر( 55و   56بيشترين بارندگي ماهانه حوزه مربوط به ماه هاي اسفند و فروردين به ميزان
 متر مكعب برآورد شده است. ميليون  54/1بر اساس روش جاستين ميانگين آورد ساالنه حوزه  .باشد

 

 روش كار-2-2
تهيه گرديده  و    GIS Arcهاي پايه  منطقه  شامل شيب،زمين شناسي و ژئومورفولوژي  با استفاده از نرم افزار  رسي ابتدا نقشهدر اين بر 

) تفكيك شده و به عنوان واحدهاي كاري  مورد 2ورفولوژي  (نقشه شماره درصد از نقشه زئوم 75سپس سطوح توده سنگي  بيش از 
هواشناسي منطقه و بررسي داده هاي بارش ايستگاه معرف حصار طي دوره آماري موجود، تفاده از اطال عات اند. با اسبررسي قرار گرفته

دوره هايي كه بارندگي ساالنه از ميانگين بلندمدت ساالنه كمتر بوده به عنوان سال خشك تعيين گرديد. سپس با مقايسه آن نسبت به 
ان بارندگي در دوره خشكسالي محاسبه و بر اين اساس مقادير حجم رواناب ساالنه و ساله )گرادي 25بارندگي ساالنه( در دوره شاخص 

متر مكعب در سال  60012كه معادل  ماهانه و مقادير دبي اوج در دوره بازگشت هاي مختلف براي تمامي واحدهاي كاري برآورد گرديد
هاي پايين به پيمايش صحرائي در نقاط انتخابي و بررسي آبراههاقدام  ،براي تعيين دقيق سطوح سنگي با نفوذ حداقل ).1(جدول باشدمي

 هاي موجود در كمربند سبز مشهد گرديد.آوري كننده به منظور آبياري تكميلي نهالهاي جمعدست جهت احداث سازه
 

 



 

 بحث نتايج و 

واحد هاي زمين شناسي درمحدوده مورد مطالعه براساس قدمت سن زمين شناسي به ترتيب ازقديم به جديد شـامل :سـري دگرگـوني پـرمين      
Ps)) واحد سنگي بازيك و اولترابازيك،(Ub ) سري مايا ن ،(  TR3. J1ترش رخنمون بيشترين گس مي باشد. ) و نهشته هاي منفصل كواترنر

ماسـه سـنگ دگرگـون شـده      ، كالـك شيسـت ،  فيليت ،ود اختصاص داده كه اغلب  ازاسليتهاي سنگي درحوزه را سري دگرگوني پرمين به خ
درصـد   75درصد حوزه داراي رخنمـون سـنگي بـيش از    34بر اساس نقشه  ژئومرفولوژي ، درمجموع  حدود وتالك شيست تشكيل شده است. 

. بـر مبنـاي    مـي توانـد در برنامـه ريـزي مفيـد واقـع شـود        آبتوليد با قابليت اليي داشته و از نظر سطوح  ليد روانآب باستند كه پتانسيل توه
كم، كـم، زيـاد و خيلـي     تراوايي به چهار رده خيليشناختي منطقه از نظر درجه  هاي زمين هاي صحرائي، سازند خصوصيات ليتولوژيكي و بررسي

اين امـر بـا   وايي خيلي كم تا كم تشكيل مي دهد، قسمت عمدة سطح حوزه آبخيز را واحدهاي سنگي با درجة ترا زياد تقسيم بندي شده اندكه
وجود مخازن سازندي نيـز بـه دليـل شـيب زيـاد در منطقـه        .نمايدقوع سيل با شدت باال را تشديد مي، امكان وآبخيز توجه به شيب زياد حوزه

هـاي  اي) تقريباً منتفي است. تنها حجم نسبتاً كمي از آب هاي ورقهمراه كانيه اي به هاي ورقهده سنگكوهستاني و ليتولوژي غالب در حوزه (تو
بـا  هايي در منطقه  شوند. لذا چشمه تردره ها زهكشي مي هاي نسبتاً سطحي منطقه نفوذ كرده و به سمت ترازهاي پايينسطحي در درز و شكاف

 
 

 طقه مورد بررسي: نقشه ژئومرفولوژي من 2نقشه شماره  : موقعيت منطقه مورد بررسي نسبت به شهر مشهد1نقشه شماره 



كـه  ها نشان مي دهد همچنين بررسي . باشندميهاي سطحي توده شود كه مظهر همين زهكش يديده مآبدهي ناچيز و طول مدت آبدهي كم 
 اند.قرار گرفته  Cگروه هيدرولوژيكي  دردرصد  16و حدود  Dگروه هيدرولوژيكي  درصد اراضي در 33

مقادير متفاوتي از هر روش براي پارامتر رواناب  شده كههاي مختلف برآورد از روش مورد بررسيمقدار رواناب واحدهاي هيدرولوژيك حوزه 
در نتيجه با توجه به شرايط اقليمي،  داشته ونتايج حاصل از روش جاستين با شرايط منطقه تقريباً همخواني بر اين اساس . ه استبدست آمد

 لحاظ گرديده است.واناب توپوگرافي، شيب، وضعيت پوشش گياهي و كاربري اراضي منطقه روش جاستين نقطه اي جهت برآورد ر

هزار متر مكعب آن در دو ماه اسفند و فروردين  323كه حدود  آن هزار متر مكعبي 833حجم روانآب  ،نظر به شرايط هيدرولوژيكي حوزه 
بودن توان سيل باال  از طرفي نفوذ پذيري نسبتاً كم سازند ها و به شمار مي رود. پيش رو  تحقيقجريان مي يابد يك پتانسيل قوي براي هدف 

 .مي شودمحسوب در اين راستا خيزي حوزه يك فاكتور مهم 
 

 مقادير حجم رواناب ماهانه(متر مكعب) درمحدوده هاي توده سنگي   –) 1جدول( 

(Km2)
 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر مساحت

21/3  1124 2783 5411 5511 789
4 

1184
2 

1146
9 8835 3774 601 33 729 

بازديـدهاي مكـرر از   رسـوب توليدشـده در عرصـه هـاي آبگيـر، طـي       هاي حوزه و اعمال حداقل بور حداكثر استفاده بهينه از روانآبه منظ
ح آبريز حداقل سطو بر اين اساس .گرديدارتفاعات حوزه، بهترين عرصه هاي توليد آب مربوط به زمين ساخت توده سنگي (صخره اي) شناسائي 

بـيش از بيسـت     سطوحهكتار معين شده است. شيب عمومي اين  73هكتار و حداكثر سطوح آبريز  2 ،توليد آب جهت اين حوزه هاي كوچك
كنند. سطح حوزه هاي كوچك آبريز قسمتي از سطوح زيرحوزه هـاي حـوزه آبريـز گلسـتان و نيـز در      بوده و كمترين رسوب را توليد مي درصد

قابـل طراحـي   ، سازه هاي جمع آوري و انتقـال آب  كوچك آبريز حوزه هاييد آب (ارتفاعات) مي باشد. در خروجي هر يك از سرشاخه هاي تول
باشد. اين سازه ها با مصالح سنگي شكسته و مالت ماسه و سيمان روان (اسـتفراق   تواند لوله آبگير مي 5الي  3كه هر يك از آنها مجهز به  بوده

در قسـمت  و. نماي قسمت سرآب سازه ها قائم و قسمت پاياب آنها شيبدار قابل ساخت مي باشنددر بستر هاي صخره اي سنگدانه در مالت ) و 
 110از نـوع پلـي اتـيلن و بـه قطـر      . لوله هـاي انتقـال آب   نمودپيش بيني مي توان  براي سرريز جريان آب ذوزنقه اي  وسط تاج سازه محلي 

 . قابل اتصال استمتر از بستر آبراهه  5/1ب در تراز از سازه به مخازن ذخيره آميليمتر 

آموزشـي،  -طرح كمربند سبز مشهد با اهداف توسعه فضاي سبز، پوشش گياهي، توجـه بـه مسـائل زيسـت محيطـي، ايجـاد فضـاي علمـي        
در  پيشـنهادي  روشعه طراحي گرديده است. مجمو در اين منطقه ورزشي شهروندان و نيز ايجاد زمينه جذب گردشگران -ايجادفضاي فرهنگي

تالش شده است حداكثر استفاده بهينه از روانابهـاي   بررسي. در اين مي باشدارائه قابل  مستعد طرح در جهت تحقق اهداف مورد نظر  مكانهاي
 . پيشنهاد گرددحوزه و نيز ذخيره سازي آب در مخازن 

نوبـت   12روز ودر  در مجموع  20و 10،15تا نيمه مهرماه و  در مدار برنامه دوره آبياري در عرصه هاي نهالكاري شده از نيمه ارديبهشت  
 5روزه) واز 20نوبت آبياري بـا مـدار    3خرداد( 25ارديبهشت  تا  15در اين برنامه آبياري از . ده استماه در نظر گرفته ش 5آبياري براي مدت 

روزه)بـه صـورت ثقلـي از     15نوبت آبياري با مـدار   3مهرماه (  10هريور تاش 10روزه) و از  10نوبت آبياري با مدار  6مرداد ماه (  25تيرماه تا 
 لحـاظ گرديـده  ليتـر   480ليتر و در طول دوره آبيـاري   40ميزان نياز آبي هر نهال در هر نوبت آبياري خواهد شد. مخازن  قابل طراحي تامين 

 است.  



ه از سوي شوراي شهر اعالم مي گردد. دراينصورت باتوجه به شـرايط  قيمت خريد آب براي آبياري درختان طرح كمربند سبز بصورت ساالن
رود كه نرخ تورم قيمت آب همچنان افزايشي دور از انتظار داشته باشد. چه بسـا مـالكين منـابع     بحراني آب در منطقه (دشت مشهد) انتظار مي

 روشهايي متفاوت براي تأمين آب ضرورت دارد. آب به دليل نياز خود از فروش آب خودداري نمايند. به همين دليل دستيابي به 

باشـد. زيـرا بـازده چنـين      بديهي است كه سنجش سودآوري ايجاد فضاي سبز تنها از بعد ريالي و اقتصاد محض بـا حقيقـت منطبـق نمـي    
آينـده بـا توجـه بـه افـزايش      . مهمترين نكته آنست كـه در سـالهاي   داقدامهايي در محيط زيست انساني مزاياي آشكار و پنهاني را به همراه دار

را حتي با  فضاي سبز  اهميت آب در حيات اجتماعي و اقتصادي كشور و منطقه مورد مطالعه، نمي توان اطمينان داشت كه بتوان آب مورد نياز
سـود بيشـتري را بـه     هـا  پـروژه گونه  قيمتهاي بيشتر از ميزان درنظر گرفته شده خريداري نمود. دراينصورت هزينه اعمال شده در اجراي اين 

توسط سازه ها و ديگر ملزومات جانبي  پيشنهادي   در صورت محقق شدن جمع آوري حجم آب   براوردها نشان مي دهد  همراه خواهد داشت.
خيـره  مترمكعـب آب را ذ   6000حدود  هاي پيشنهادي ساالنه  رود كه پروژه . انتظار ميخواهد بود حدود يك ميليارد تومانهزينه اجراي طرح 

همچنـين   مترمكعب خواهـد بـود.    120000اين ميزان  طرح،سال عمر مفيد  20و براي حداقل  درصد روانآب مناطق توده سنگي) 10( نموده
  اصله نهال قابل كشت مي باشد. 14000ريال بوده كه  34400مي توان اذعان نمود كه سرانه هزينه آبياري هر اصله درخت در سال 

 يو جمعبند نتيجه گيري

سطوح و رخنمونهاي سنگي كه در اين حوزه  مساحت قابل توجهي را به خود اختصاص داده اند و در توليـد روانـآب نقـش  مثبتـي دارنـد      
با درجـة تراوايـي    موجود در حوزه . واحدهاي سنگيآبياري تكميلي فضاي سبز  را دارا مي باشند قابليت كاربري براي توليد آب مورد نياز جهت

هاي نسبتاً سطحي منطقه نفـوذ كـرده و   هاي سطحي كه در درز و شكافكم  و  از طرف  ديگر با توجه  به حجم نسبتاً كمي از آبخيلي كم تا 
آبياري تكميلي در راستاي تـامين بخشـي از كمبـود آب     شرايط توليد روانآب مناسبي جهت ،شوند تردره ها زهكشي مي به سمت ترازهاي پايين

براسـاس ايـن   را قطع نمايـد ،تـامين خواهـد كـرد.     هدف بهبود و تثبيت عملكرد كه در فصل رشد ، شرايط تنش رطوبتي بمورد نياز گياهان  با 
نهال تـامين   14000متر مكعب براي آبياري حدود  6000بررسي فقط اگر ده درصد روانآب حاصله مورد بهره برداري قرار گيرد  قابليت توليد 

جمع آوري اين روانآبها سبب پايداري منبع آبي براي فضاي سبز شهري در دراز مدت و صـرفه اقتصـادي   خواهد شد.ساخت سازه ها وتجهيزات 
  آن خواهد بود.
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