
1

آبخيز هاي شهري آبخيزداري در ضرورت  
)مطالعه موردي آبخيز هاي شهري استان خراسان رضوي(

4حسن تقوايي3كاظم اسماعيلي2بيژن قهرمان1محمود اعظمي راد

آب-1 -دانشگاه فردوسي مشهد-دانشجوي دكتري مهندسي
و  آبخيزداري خراسان رضوي معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي

 دانشگاه فردوسي مشهد-استاد دانشكده كشاورزي-2
 دانشگاه فردوسي مشهد-ر دانشكده كشاورزيدانشيا-3
و-4  آبخيزداري خراسان رضوي مدير كل منابع طبيعي

 Azamyrad@yahoo.com: پست الكترونيك-1
 Bijan_ghahreman@yahoo.com: پست الكترونيك-2

 kazem.esmaili@gmail.com: پست الكترونيك-3

 چكيده

و توسعه مي و مديريت آبها، فاضالب شهري. باشد امروزه آبخيزداري شهري در اغلب كشورها، در حال گسترش رواناب
و مقابله با بحرانهاي  و فضاي سبز و بازيافت آن، الگوهاي شهرسازي و بهره برداري از آن، وضعيت آالينده ها، زباله

و زلزله از پروژه تهيه بانك اطالعاتي حوضه هاي.مباحث مورد بحث در آبخيزداري شهري است احتمالي مانند سيل
و فنون مهندسي آبخيز مي نيز در راستاي دستيابي به اهداف آبخيزداري باشد، آبخيز شهري كه زيرشاخه اي از علوم

ا و نتايج آن در استان خراسان رضوي دراين پروژه. رائه گرديده استانجام گرفته كه در ادامه مفصال نحوه انجام پروژه
سعي شده است تا ضمن معرفي اجمالي از وضعيت استان خراسان رضوي، مرز حوضه هاي آبخيز شهري استان بسته 

و مهمترين مشخصات فيزيوگرافي آنها، مختصات جغرافيايي، تصاوير  و Google earthشده و غيره نيز استخراج
ژه هاي آبخيزداري اعم از مطالعات صورت گرفته، پروژه هاي اجرا شده، سال همچنين وضعيت اجراي پرو.تنظيم گردند

و در نهايت پيشنهادات الزم در مورد حوضه هايي كه هيچگونه عملياتي در آنها صورت  و اجرا بررسي شده مطالعه
.نگرفته ارائه گردند

 آبخيزداري، آبخيزشهري، بانك اطالعات، خراسان رضوي: واژه هاي كليدي

 مقدمه
و شهرها، موضوع مديريت هاي آبخيز شهري بيش از پيش مورد توجه قرار حوضهامروزه با توسعه زندگي شهرنشيني

در. گرفته است و بسياري از منابع طبيعي را پيشرفت زندگي شهري، خسارات جبران ناپذيري را به طبيعت وارد آورده
و همچنين وقوع سيلهاي در معرض تهديد قرار داده است و حوضهگسترده هاي شهري، باعث ايجاد خسارات مالي

و ارزشهاي اكولوژيكي در  و تاثيرات مخرب در شكل طبيعي، كيفيت آب . هاي آبخيز شهري ميشود حوضهجاني فراوان
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دراز اينرو و محدوديتهاي موجود در بررسي مالحظات فني، چالشها مديريت سيالبهاي شهري، يكي از مسائل مهم
بنابراين توجه به آبخيزداري شهري به عنوان يك زيرشاخه از آبخيزداري، براي مديريت. ريزيهاي شهري است برنامه

. شهري، يك ضرورت آشكار ميباشد

 وضرورت تحقيق طرحاهداف
و نيز بخش اعظم رواناب حوضه و شيب آن به طرف شهر بوده آبخيزي كه دقيقا در باالدست محدوده شهري واقع شده

را حوضهاز خروجي  حوضهدر اينگونه. ناميده ميشود Urban Catchment)(آبخيز شهري حوضهبه داخل شهر ميريزد

و در و تاكنون در اكثروها، بخش اعظم رواناب خروجي در سطح شهر و مسيلهاي شهري جريان يافته ن جويها، كانالها
و ضرورت آبخيزداري شهري، بنابراين. شهرها، مديريت صحيحي بر روي آنها اعمال نشده است در اينجاست كه اهميت

.بيش از پيش نمايان ميگردد
نظريه توسعه پايدار شهري، حاصل بحثهاي طرفداران محيط زيست درباره مسائل زيست محيطي بخصوص محيط

و لذا با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري. زيست شهري است كه بدنبال نظريه توسعه پايدار ارائه گرديد و مباحث
و اهدافي مشترك در آنها، انجام تحقيقات، مطالعه، اجراي پروژه هاي و وجود رابطه اي نزديك اصول آبخيزداري شهري

و بيولوژيكي و حوضهدر داخل مكانيكي و بعبارتي بررسي همه جانبه آبخيزداري شهري، بسيار ضروري آبخيز شهري
.حائز اهميت ميباشد

هاي آبخيز شهري استان خراسان رضوي تهيه شده، با در نظر گرفتن حوضهبانك اطالعاتي تهيه جهتاين پروژه كه
و نيز با محوريت مطالب فوق، جهت رسيدن به اهداف ذيل تدوين  و برنامه ريزي دو اصل مديريت جامع منابع آبخيز

:گرديده است
و مديريت سيالب آبخيز- .مناسباز روشهاي شهري استان خراسان رضوي با استفاده هاي كنترل
و تامين آب آشاميدني براي شهر پايين دست- و توسعه پايدار منابع آب .آبخيز شهري حوضهمديريت جامع
و استفاده از آب حاصل از رواناب- .كاهش حجم رواناب، ايجاد تاخير در حركت رواناب
و شرايط موجود در منطقه از قبي- و غيرهتعيين پروژه هاي بيولوژيكي متناسب با اقليم و بذر پاشي .ل كپه كاري
و ارائه پروژه هاي مكانيكي- اي طراحي و تهيه نقشه اجرايي عمليات پيشنهادي وسازه . مناسب با خصوصيات منطقه
ها- و نحوه مشاركت ساكنين در اجراي پروژه و آموزشي و طرحهاي مديريتي .ارائه برنامه ها
و اجتماعي ساكنين منطقه طراحي پروژه هايي سودآور بمنظور بهبود وضعيت- .بويژه آبخسزنشينان شهري اقتصادي

و روشها  مواد
و شرح محدوده مورد مطالعه  موقعيت جغرافيايي طرح

حدود(هكتار6/11740580 كشور بوده كه سطحي معادل استان خراسان رضوي يكي از مهمترين استانهاي استراتژيك
و در محدوده)كل كشور7% و عرضهاي 888835الي 429037طولهاي جغرافيايي را اشغال نموده است شرقي

، حوضهبزرگ5اين استان شامل. شمالي واقع شده است 3750684الي 4173521جغرافيايي  آبخيز با عناوين اترك
و شرق ايران مي باشد كه بزرگترين  ، كوير نمك ، كوير مركزي ق حوضهآبخيز استان، حوضهقره قوم ره آبخيز رودخانه

و كوچكترين 4343463قوم به وسعت  ، حوضههكتار بوده آبخيز رودخانه اترك با مساحت حوضهآبخيز استان
بر.هكتار ميباشد 196696 داراي پتانسيل فعاليت آبخيزداري ميليون هكتار 8.45معادل درصد مساحت استان72بالغ
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و منابع آبي اين مناطق عمدتاري استان وشهمي باشد اين عرصه ها در اراضي شيبدار ومناطق كوهستاني "قرار دارند
و بيشتر كانون جمعيت هاي و چشمه مي باشد و قنات و همچنين بيشترين عرصه هاي سيل خيز شهري روستايي

.استان در اين مناطق قرار دارند

)Metodology( تحقيقروش
و سبب ميشود كه پروژه، تهيه متدولوژي يا روش كار در شروع هر پروژه اي، از اركان اصلي يك گزارش تحقيقاتي بوده

و سريعتر به اهداف طراحي شده در اجراي پروژه ها برسد متدولوژي تهيه بانك. يك مسير كامالً شفاف را طي نموده
: مرحله بوده كه بصورت ذيل بيان گرديده اند12هاي آبخيز شهري استان خراسان رضوي، شامل حوضهاطالعاتي 

و مرز شهرستانهاي استان تهيه اليه-1 .هاي رقومي مرز جديد استان خراسان رضوي
. 1:25000و 1:50000تهيه اليه هاي رقومي آبراهه هاي استان خراسان رضوي با مقياس-2
. 1:25000و 1:50000تهيه نقشه هاي توپوگرافي رقومي شده استان با مقياس-3
از-4 و بصورت Google earthتهيه تصاوير ماهواره اي اخذ شده شده استان خراسان Mergeبا رزوليشن بسيار باال

و به تفكيك هر شهرستان .رضوي
اي-5 .بستن محدوده شهري مركز هر شهرستان بر روي تصاوير ماهواره
و مشخص نمودن5و2،3،4نمودن اليه هاي رقومي بندهاي ) Overlay(تلفيق ورويهم اندازي-6 بر روي يكديگر

.بر روي محدوده شهري بسته شده از جهات چهارگانه مي ريزند كليه آبراهه هايي كه
و حوضهبستن مرز-7 و تصاوير ماهواره اي مربوط به باالدست شهري با توجه به شبكه آبراهه ها، خطوط توپوگرافي

.پايين دست محدوده شهري هر شهرستان
از-8 حت، محيط، طول آبراهه اصلي، هاي آبخيز شهري اعم از مسا حوضهاستخراج اطالعات فيزيوگرافي هر يك

و غيره .مختصات جغرافيايي
هر-9 .آنها KMLو تهيه فايلهاي حوضهاستخراج تصاوير ماهواره اي مربوط به

10-Merge اي حوضهنمودن مرز كليه و شبكه آبراهه هاي حوضههاي آبخيز شهري در سطح استان خراسان رضوي
.شهري

11-Layout نمودن نقشه هاي نهايي.
تن-12 و و تدوين نهايي گزارش بصورت كتابچهتهيه .ظيم

و منظم انجام هاي آبخيز شهري استان خراسان رضوي بصورت سيستم حوضهبنابراين تهيه بانك اطالعاتي اتيك
و4طي بشكل شماتيكبه گرفته كه و در نموگراف صفحه بعد، ارائه گرديده12مرحله كلي زير مرحله تقسيم شده

.است

 هاي آبخيز شهري در استان خراسان رضوي حوضهبررسي وضعيت
شهرستان بوده كه با توجه به پروژه27استان خراسان رضوي بر اساس آخرين تقسيمات سياسي انجام شده، داراي

و نتايج اخذ شده انجام پروژه در سيستم اطالعات جغرافيايي حوضهتهيه بانك اطالعاتي  هاي آبخيز شهري استان
ArcGis 9.3 ايو تصاوير  حوضهشهري به مركز شهرستان بوده كه رواناب حوضه25،داراي Google earthماهواره
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و فقط و فيروزه فاقد2هاي مذكور دقيقا به داخل مركز شهرستان ميريزد و حوضهشهرستان چناران شهري بوده
.هاي باالدست آنها از كنار شهر عبور مينمايد حوضهرواناب 

آبخيز شهري استان خراسان رضوي حوضه26مجموع مساحت ساس روش كار ارائه شده طبق بررسي ومطالعات برا
كه 7/544037معادل  و مشهد به ترتيب با مساحتهاي حوضههكتار بوده و 4/104427هاي آبخيز شهري قوچان

و دوم از نظر بزرگي به ترتيب 5/78364 كل40/14و19/19هكتار در رتبه هاي اول هايهحوضدرصد از سطح
و آبخيز شهري هاي حوضهو.آبخيز استان را به خود اختصاص داده اند  7/2557و 471.7بردسكن با مساحت زاوه

در حوضه26از. شهري استان محسوب ميشوندهاي حوضههكتار كوچكترين شهري، حوضه15آبخيز شهري استان،
ح و يا در و همچنين در عمليات اجراي پروژه هاي آبخيزداري به اتمام رسيده آبخيز شهري، حوضه18ال اجرا ميباشد

هاي حوضه، مشخصات كامل2و1در جدول شماره هاي. انجام شده است حوضهمطالعات آبخيزداري در بخشهايي از 
.آبخيز شهري استان خراسان رضوي ارائه شده است

 آبخيز شهري استان خراسان رضوي هاي حوضهنموگراف مراحل مختلف تهيه بانك اطالعاتي):1(نمودار شماره

:1مرحله
و تهيه جمع آوري اطالعات

 اليه هاي رقومي

و مرز شهرستانها .تهيه اليه هاي رقومي مرز جديد استان خراسان رضوي

و1:50000تهيه اليه هاي رقومي آبراهه هاي استان خراسان رضوي با مقياس

.1:25000و1:50000نقشه هاي توپوگرافي رقومي شده استان با مقياستهيه

:2مرحله
بستن محدوده هاي شهري
و تهيه شبكه هاي آبراهه 
 اي كه بر روي شهر ميريزند

.نمودن آنها MergeوGoogle earthتصاوير ماهواره اي هر شهرستان از اخذ

شبستن ايمحدوده .هري مركز هر شهرستان بر روي تصاوير ماهواره

Overlay و تهيه شبكه آبراهه اي كه بر روي محدوده شهري نمودن اليه هاي رقومي

و تصاوير بستن مرز حوزه آبخيز شهري با توجه به شبكه آبراهه ها، خطوط توپوگرافي

استخراج اطالعات فيزيوگرافي حوزه هاي آبخيز شهري بسته شده اعم از مساحت،

و تهيه فايلهايجاستخرا .آنهاKMLتصاوير ماهواره اي مربوط به هر حوزه

:3مرحله
بستن مرز حوزه هاي آبخيز
و استخراج اطالعات  شهري

Mergeو شبكه آبراهه اي حوزه ها .نمودن مرز كليه حوزه هاي آبخيز شهري

Layoutنمودن نقشه هاي نهايي.

و تدوين نهته و تنظيم ايي گزارشيه

:4مرحله
و تهيه نقشه هاي نهايي

 تدوين كتابچه
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و):1(جدول شماره آن حوضهخالصه طالعات استان خراسان رضوي  هاي شهري
 كميت پارامتر رديف

ha(6/11740580(مساحت استان1
Km(6/8790(محيط استان2

طول شرقي888835الي429037 محدوده مختصات جغرافيايي3
عرض شمالي3750684الي4173521

27تعداد شهرستان4
25شهري به مركز شهرستانحوضهتعداد5
ha(7/544037(هاي شهريحوضهمجموع مساحت6
Km(7/2113(هاي شهريحوضهمجموع محيط7
شحوضههايي كه مطالعات آبخيزداري در بخشهايي ازحوضهتعداد8 18ده، انجام
15هايي كه در آنها پروژه هاي آبخيزداري اجرا شدهحوضهتعداد9
11هايي كه تا كنون پروژه هاي آبخيزداري در آنها اجرا نشدهحوضهتعدا10

 هاي آبخيز شهري به تفيك شهرستانهاي استان خراسان رضوي حوضهخالصه اطالعات):2(جدول شماره

)ha(تانمساحت شهرس نام شهرستان رديف
حوضهمساحت
)ha(شهري

حوضهمحيط
)Km((شهري

شهري نسبتحوضهدرصد مساحت
 به مساحت كل

شهري نسبتحوضهدرصد مساحت
 به مساحت شهرستان

1 باخرز 178200.5 7266.3 48.1 1.3 4.1 

2 بردسكن 760183.5 2557.7 32.5 0.5 0.3 

3 بجستان 476651.1 23580 86.6 4.3 4.9 

4 درگز 391082 23918.6 78.1 4.4 6.1 

5 فريمان 327754.7 9654.4 54.7 1.8 2.9 

6 فيض آباد 302551.2 21192.8 89.3 3.9 7.0 

7 قوچان 376901.4 104427.4 245.6 19.2 27.7 

8 گناباد 540527.9 30110.9 98.4 5.5 5.6 

9 جغتاي 168044.6 3436.5 38 0.6 2.0 

كالت 10 323044.5 19445.7 94 3.6 6.0 

كاشمر 11 275930.9 15892.3 78.2 2.9 5.8 

خواف 12 965050 13776.5 63.8 2.5 1.4 

خليل آباد 13 161153.5 7767.2 44.2 1.4 4.8 

خوشاب 14 189111 9331.8 66.4 1.7 4.9 

مشهد 15 931424.1 78364.5 160.2 14.4 8.4 

جوين 16 170644.8 24078.4 92.8 4.4 14.1 

نيشابور 17 713615.1 32526.8 104.3 6.0 4.6 

رشتخوار 18 430258.4 17818.8 105.2 3.3 4.1 

سبزوار 19 1242712.6 18168.9 84.1 3.3 1.5 

سرخس 20 521678.6 3621.5 36.2 0.7 0.7 
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طرقبه وشانديز 21 99273.9 27383.8 150.6 5.0 27.6 

تايباد 22 289798.4 4397.2 46.2 0.8 1.5 

يهتربت حيدر 23 372282.5 29099.2 127.7 5.3 7.8 

تربت جام 24 803327.6 14748.8 69.9 2.7 1.8 

زاوه 25 251416.7 1471.7 18.6 0.3 0.6 

چناران 26 - - - -

27 فيروزه - - - -
استانمجموع 11740580.6 544037.7 2113.7 100 4.6

هاي شهري استان خراسان رضوي حوضهدرصدپراكنش):2(نمودار شماره  

و محدوده هاي شهري استان خراسان رضوي حوضهمرز):1(نقشه شماره  هاي آبخيز شهري
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 Landsatه هاي آبخيز شهري استان خراسان رضوي بر روي تصوير حوضهمرز):2(نقشه شماره

:هاي شهري استان خراسان رضوي حوضهاري در بررسي وضعيت اجراي پروژه هاي آبخيزد-3-4
در حوضه25شد، از مجموع نشان داده2همانگونه كه در جدول شماره ، مطالعات حوضه3آبخيز شهري استان،

از حوضه15آبخيزداري بصورت نسبتا كامل انجام شده ولي در بويژه( حوضهشهري، مطالعات آبخيزداري در بخشهايي
درص) حوضهدر باالدست  و در نهايت . آبخيز شهري، هيچگونه مطالعه اي انجام نشده است حوضه8ورت گرفته
در حوضه25همچنين از ، حوضه11، عمليات آبخيزداري اجرا گرديده ولي در حوضه15آبخيز شهري استان،

و نيز اجراي بنابراين ضرورت دارد كه وضعيت انجام مطالعات آبخ. هيچگونه پروژه اي تا كنون اجرا نشده است يزداري
.هاي آبخيز شهري بسته شده بررسي گردند حوضهپروژه هاي آبخيزداري در 

و در Shpلذا بدين منظور كليه فايلهاي رقومي هاي آبخيز خراسان حوضهفايلهاي مطالعات آبخيزداري انجام شده
و نيز پروژه هاي آبخيزداري اجرا شده اعم از عم و عمليات مكانيكي، جمع رضوي از بدو فعاليت تا كنون ليات بيولوژيكي

و مشخصات كليه پروژه ها در سيستم اطالعات جغرافيايي  و نتايج كلي Arcgis 9.3آوري شده استخراج گرديده اند
و اجرايي بصورت كامل در جدول ذيل ارائه شده اند الزم به ذكر است كه جدول مذكور.مشخصات پروژه هاي مطالعاتي

و نشان ميدهد كه در مسير اجراي فرآيند حوضهبه بيانگر ديدگاه ما هاي آبخيز شهري در علوم مهندسي آبخيز بوده
.ها، در چه مكاني ايستاده ايم حوضهآبخيزداري در اين 

و اجرايي(مشخصات پروژه هاي آبخيزداري):3(جدول شماره  هاي شهري استان خراسان رضوي حوضهدر) مطالعاتي

اجرايا درحال عمليات اجرا شده مطالعاتضعيتو حوضهنام رديف  
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 عملياتنوع توضيحات نوع مطالعه سال انجام شهري

سنگي مالتي–گابيون)كرديان حوضه(مطالعه شده است حوضهبخش كوچكي از اماني 80 باخرز1  

ندارد--مطالعه نداردبردسكن2
سنگي مالتي-بند خاكي-گابيونفاز مطالعه شده است4شهري درحوضهكلمشاور-اماني88و82،81بجستان3
سنگي مالتي–گابيون)داغدارحوضه(مطالعه شده استحوضهبخشي ازمشاور87درگز4
ندارد--مطالعه نداردفريمان5
ندارد--مطالعه نداردفيض آباد6

)آباد تباركسد حوضه(مطالعه شده است حوضهبخشي از مشاور 1381 قوچان7
سنگي-گابيون–خشكه چين-يكبيولو

 مالتي

 مشاور85و 70 گناباد8
مطالعه شده استحوضهبخشي از

)2و فاز1شهري فاز حوضه(
خشكه–گابيون-نهالكاري-ديوار ساحلي

 بند خاكي-بانكت- سنگي مالتي- چين
نداردشهريمشاور1389جغتاي9
گابيون)2و فاز1ژرف، فازحوضه(مطالعه شده استحوضهبخشي ازاماني-مشاور82و81كالت10

)سيد مرتضي حوضه(مطالعه شده است حوضهبخشي از اماني 80 كاشمر 11
-سنگي مالتي-بند خاكي-گابيون

 توركينست
تتوركينس-پخش سيالبشهري الج خواف مطالعه شده استحوضهبا نامحوضهپايين دستمشاور77خواف12
سنگي مالتي-بند خاكي-گابيونشهرياماني77خليل آباد13
ندارد--مطالعه نداردخوشاب14

 اماني- مشاور 74،75،78،79 مشهد 15
هاي اردمه، عارفي، سربرج،حوضه(مطالعه شده استحوضهبخشي از

و شهري مشهد )شلگرد
سنگي-گابيون–خشكه چين-يكبيولو

 بند خاكيمالتي
توركينست-گابيون)يامحوضه(مطالعه شده استحوضهبخش كوچكي ازاماني77وينج16

 مشاور 86 نيشابور 17
فاروب رومان ميباشد، مطالعه شدهحوضهكه در قالبحوضهبخش اعظم

.است
 ندارد

بند خاكي-سنگي مالتي)دريزحوضه(مطالعه شده استحوضهبخشي ازمشاور86رشتخوار18

 مشاور 86 زوارسب 19
شهري سبزوار ميباشد، مطالعه شدهحوضهكه در قالبحوضهنيمي از

.است
 سنگي مالتي-ابيونگ

ندارد--مطالعه نداردسرخس20

)جاغرق حوضهو زشك حوضه(مطالعه شده است حوضهبخشي از مشاور85- 74 شانديزو طرقبه 21
خشكه–گابيون-نهالكاري-بذرپاشي-قرق

 سازه مكانيكي- چين
ندارد--مطالعه نداردتايباد22

 مشاور86و81 تربت حيدريه 23
مطالعه شده استحوضهبخشي از

و صنوبر حوضه( )هاي سنجد
 بذرپاشي

سازه مكانيكي--مطالعه نداردتربت جام24

 ندارد-- مطالعه ندارد زاوه 25

چناران26
فيروزه27

و گير نتيجه  پيشنهاداتي
و بررسي قرار داد و نقشه هاي ارائه شده در گزارش، نتايج ذيل را ميتوان مورد بحث :با توجه به مطالب، جداول

ها، بخش اعظم حوضههاي آبخيز شهري استان خراسان رضوي از اين جهت حائز اهميت بوده كه در اكثر حوضه-1
و سيالب  و بدليل اينكه در محدوده شهري، ميزان نفوذپذيري سطوح به داخل محدوده شهري وار حوضهرواناب د شده

و سيالب به و لذا پس از ورود رواناب و بتون، بسيار كاهش مي يابد، نفوذ رواناب نيز كاهش يافته به علت وجود آسفالت
و معابر شهري مي گردد كه بنابراين پيشنهاد. محدوده شهري، سبب بروز خسارات شهري متعددي در تاسيسات ميشود
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و اجراي پروژه هاي آبخيزداري حوضهانجام مطالعات آبخيزداري در و بيولوژيكي(هاي شهري در اين) اعم از مكانيكي
و اجرايي قرار گيرند حوضه .ها، جزء اولويتهاي مطالعاتي

در 7/544037آبخيز شهري استان خراسان رضوي با مساحتي معادل حوضه26از-2 مساحتبا حوضه11هكتار،
با 9/130277 و كل%24هكتار .آبخيزداري اجرا نشده استاقدامات هاي شهري، هيچگونه حوضهاز سطح
از-3 در حوضه26همچنين هكتار، هيچگونه مطالعات آبخيزداري انجام 8/66975با مساحت حوضه8آبخيز استان،

و در  در حوضه18نشده انجام شده حوضهاري در يك بخش كوچكي از شهري، مطالعات آبخيزد حوضه15باقيمانده،
در. است و كالت، در كمتر از جوينهاي آبخيز شهري باخرز، حوضهبعنوان مثال ، مطالعات حوضهسطح25%،

.آبخيزداري انجام شده است
از-4 هاي آبخيز شهري استان حوضهمساحت%50بنابراين با توجه به مطالب فوق، مشاهده ميشود كه در بيش

و خراس و اين نشاندهنده اينست كه ضرورت دارد يك ديدگاه جامع ان رضوي، پروژه هاي آبخيزداري اجرا نشده است
و انجام پروژه هاي حوضهعلمي همراه با تكنولوژيهاي نوين نسبت به آبخيزداري در  هاي شهري ايجاد گرديده

.پروژه هاي عمراني قرار گيرند ها، بدليل استراتژيك بودن شهرها، در اولويت حوضهآبخيزداري در اين 
هاي آبخيز شهري كه شامل انواع عمليات مكانيكي، بيولوژيكي، بيومكانيكي حوضهاقدامات حفاضت خاك ،آب وگياه در

و اثرات آن در جلوگيري ازوقوع  و پژوهشي مورد ارزيابي قرارگرفته واقدامات مديريتي است، توسط مجامع تحقيقاتي
خ و تغذيه منابع آب زيرزميني باالخص در منابع آب زيرزميني مناطق سيل وهمچنين دركاهش سارت، مهار وكنترل

، قنات(كوهستاني  و روستايي مورد تاييد قرار گرفته است) چشمه عالوه بر آن اجراي.و كانونهاي جمعيت شهري
و بيومكانيكي آبخيزداري باعث ميگردد، هرزآبهاي ناشي از نزوالت جوي، قبل از پيوستن عمليات سازه اي، بيولوژيكي

و مورد استفاده بهره برداران قرار گيرد و ايجاد خسارت، در همان محل خود كنترل و تبديل به سيالب اما. به يكديگر
هاي آبخيز شهري اغلب كشورهاي سيل خيز از جمله ايران مشخص وقابل مشاهده حوضهآنچه كه تاكنون در سطح 

هاي جامع آبخيزداري اعم از مديريتي واجرايي در كاهش ،كنترل ومهار سيالب به عنوان است مي توان به اثرات فعاليت
و همكاري آبخيزنشينان اشاره نمود و توام با مشاركت ، فني ترين شيوه مي. منطقي ترين در يك جمع بندي نهايي

و اقتصادي  در-توان اثرات فني را بصورت موارد زير خالصه هاي آبخيز شهري حوضهاجتماعي پروژه هاي آبخيزداري
:نمود

در* و بهبود وضعيت مراتع و جلوگيري از فشار بي رويه بر مراتع از طريق قرق آن و مرتع بر قراري تعادل بين دام
.صورت بذرپاشي آن

و اراضي زراعي* و شهري و كاهش خسارات آنها به تاسيسات روستايي و در نتيجه حذف .مهار سيالب
و است* )عمليات بيولوژيك(قالل درآمد از طريق كمك به تامين آذوقه دامي افزايش
در* و حوضهفراهم نمودن امكان نفوذ آب در خاك، بويژه گسترش پوشش گياهي مرتعي وجنگلي و مكان تفريحي

.تفرجگاهي ارتفاعات شهري مشهد
و آشنايي اهالي* توسعه آبخيزداري شهري برايودر اجراي عمليات حوضهترويج روشهاي آبخيزداري در منطقه

.آبخيزنشينان
مي جلوگيري ازتوسعه بي برد، تنگ رويه شهر كه به دليل تغيير سطح پوشش زمين، قابليت نفوذپذيري آن را از بين

و مسيرهاي مهم شهرها مي كردن مجاري از جمله اشتباهات مديريتي هستند،برد بتون كردن آنها كه شتاب آب را باال
و مديران شهري نبايد مرتكب آنها شوندكه شهردار در ذيل تصاويري نمونه از مسيلهاي موجود در حاشيه شهر.يها
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و نيز نمونه اي از عمليات حوضهمشهد كه بخشي رواناب ناشي از آبخيز شهري مشهد از داخل آنها عبور مينمايد،
.ارائه شده است كاشمر هاي شهري حوضهآبخيزداري در داخل 

 هاي شهري كاشمر حوضهاي از عمليات آبخيزداري در داخل نمونه

و خسارات آن در مسيلهاي حاشيه شهرمشهد  نمايي از وقوع سيل
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 منابع
و آبخي]1[ كل منابع طبيعي فايلهاي رقومي شده مطالعات،معاونت آبخيزداري،ي زداري خراسان رضواداره

 1391- 1388، هاي آبخيز استان خراسان رضوي حوضهآبخيزداري 
و آبخيزداري خراسان رضو]2[ و اطالعات اجرايي،معاونت آبخيزداري،ي اداره كل منابع طبيعي فايلهاي رقومي شده

.1391،هاي آبخيز استان خراسان رضوي حوضهپروژه هاي آبخيزداري اجرا شده 
و آبخيزداري خراسان رضو]3[ كل استان خراسان،معاونت آبخيزداري-ي اداره كل منابع طبيعي تصاوير ماهواره اي

 Google earth -1390رضوي اخذ شده از نرم افزار 
و آبخيزداري خراسان رضو]4[ كل منابع طبيعي استان خراسان اي آبخيزهاي سيم،معاونت آبخيزداري-ي اداره

 1391رضوي
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و آبخيزداري خراسان رضو]5[ هاي حوضهآبخيزداري هايگزارش،معاونت آبخيزداري-ي اداره كل منابع طبيعي
 استان خراسان رضوي شهري 

و آبخيز شهري مشهد حوضهبررسي مشكالت ناشي از سيالب، اعظمي راد،محمود [6] ، هفتمين همايش ملي علوم

 1389،آبخيزداري شهري،اصفهان-ي آبخيزداري ايرانمهندس
و مهندسي آبخيزداري ايران، مجموعه مقاالت]7[  1389،آبخيزداري شهري،اصفهان-هفتمين همايش ملي علوم


