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دهیچک  

 در بخصوص فراوانی اهمیت از است خشک نیمه تا خشک وضعیت داراي اقلیمی نظر از که ایران چون کشوري در آب از بهینه ستفادها 

 آب هاي سفره زیاد افت بارندگی، مکانی و زمانی نامناسب پراکنش و خشکی .است برخوردار يشهر هاي فعالیت توسعه و گسترش

 که است ناپذیري گریز واقعیت سبز فضاي و ها پاركبه توسعه فعالیت هاي عمرانی از جمله  نیاز آن تبع به و شهرها توسعه و زیرزمینی

 دشت مشهد آبی منابع شدید بودکم و  دارد قرار آب بحران با دشتی در مشهد شهر مقدس  .آبی را  می طلبد منابع و آب زا بهینه استفاده

در  آبی نیازهاي تامین وآب  کمبود کاهش براي مناسب راهکارهاي یافتن لذا . است شهراین   توسعه کنترل کننده پارامتر ترین مهم

و  گذرد می يشهر محدوده از یوسیع پهناي با که، بازه چهل مانند فصلی رودخانهدر همین راستا   .ستا ضروري هاي ساختمانی پروژه

در این مقاله تامین و مدیریت منابع آبی جهت فضاي  .نماید ایجاددر این شهر  تفریحی هاي گردشگاهو  سبز فضاي از زیبایی نوار تواند می

  .است مورد مطالعه قرار گرفتهسبز حاشیه این رودخانه 

  

  مشهد مقدس، کال چهل بازه، فضاي سبز، منابع آب : کلمات کلیدي

 

  مقدمه - 1

گزارشات و بر اساس . کشور ایران سرزمین خشکی است که نزوالت جوي آن از یک سوم متوسط نزوالت جهان کمتر است

هر ساله بر شدت این تنش افزوده  برد و ، ایران جزء کشورهایی است که در حال حاضر در تنش آبی به سر میانجام شدهمطالعات 

متر مکعب در سال است، شهرهاي تحت  1000-1700طبق استانداردهاي جهانی، شهرهایی که سهم سرانه آب آنها بین . گردد می

سهم سرانه . گردندمتر مکعب در سال است، شهرهاي در تنگناي آبی تلقی می  1000فشار و شهرهایی که سهم سرانه آنها کمتر از 

این  .بسر می بردمطلق  در بحران کم آبیمشهد دهد کالن شهر  باشد که نشان می متر مکعب در سال می 300، حدود مشهدشهر 

خاطر نشان می آبی هستند، توجه به مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آبی را کم نکته که اکثر شهرهاي ایران در معرض مشکالت 

شود که کیفیت آب مصرفی در هر بخش با یکدیگر  گر می ه وقتی بیشتر جلوهضرورت مدیریت یکپارچ ).1370والیتی،( کند

لذا نحوه دفع، تصفیه و بازیابی و استفاده مجدد . باشد متفاوت بوده و میزان اتالف و نیز پساب هر یک با یکدیگر متفاوت می

مدیریت یکپارچه منابع آبی، در راستاي  .گردد اساس انواع نیازها، جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی متفاوت می بر

مدیریت یکپارچه منابع آب تنها راه حل جامع براي اقداماتی نظیر کاهش مصارف سنتی . باشد تضمین استفاده پایدار از منابع آبی می

یل به آب، اعمال محدودیت هایی در مورد کمیت و کیفیت آب مصرفی، ایجاد تغییرات در الگوهاي جمعیتی و تولیدي جهت ن

تر بوده و تاثیر بر کلیه اجزاء قابل  در این شیوه مدیریت منابع آب، عملکردها و نحوه تاثیر اقدامات، شفاف .توسعه پایدار می باشد
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ریزي جامع آب را به طور چشمگیري تسریع کرده و  مدیریت یکپارچه این قابلیت را دارد که فرآیند برنامه .ارزیابی و قضاوت است

صفوي،  (است در این بین دو مقوله مشارکت مردمی و همکاري سازمانی از اهمیت باالیی برخوردار . تقاء بخشدسطح آن را ار

در راستاي مدیریت یکپارچه منابع آبی امروزه در کشورهاي در حال توسعه استفاده از منابع آبی نا متعارف  در کشاورزي،  ).1377

  ). 1392حسین پور و همکاران ، (استفضاي سبز شهري در حال افزایش صنعت و توسعه 

توسعه شهري همراه با توسعه فضاي سبز انجام می پذیرد، به گونه اي که مبحث احداث فضاي سبز  هم اکنون در اکثر کشور ها،

این در حالی است که توسعه فضاي سبز در کالن . جزء مباحث اصلی هر پروژه شهرسازي بوده و از توجه ویژه اي برخوردار است

با آغاز . هر ها نیاز به تامین منابع آبی پایدار داشته که با توجه به مشکالت آبی کشوري چون ایران نیاز به مطالعات دقیق داردش

چهل بازه مشهد، نیاز به منابع آبی پایدار احساس شده و در همین راستا، در این مقاله به بررسی منابع آبی در  ملی پروژه پارك

  .تدسترس پرداخته شده اس

  

  مورد مطالعه محدودهجغرافیایی موقعیت  - 2

و  وسعت به توجه با بازه چهل مسیل  .دارد قرار گلستان بازه چهل رودخانه روي بر مشهد غرب در بازه چهل ملی پارك

 اهمیت حائز است، شده واقع آن اطراف در که مسکونی بافت تنوع و شرقی به غربی امتدادي و مشهد شهر در مکانی موقعیت

 می کیلومتري 9 خطی صورت به مشهد غرب شمال در هکتاري 300 مساحت در بازه چهل ملی پارك طرح .می باشد خاصی

 به شرق از و پرتوي بلوار به غرب از و مسکونی محالت بهمن، بلوار به ازجنوب علی، امام بلوار به شمال از محدوده این باشد

   .)1(شکل باشد می همجوار قائم میدان

  

  
  موقعیت جغرافیایی و راه هاي دسترسی به محدوده پروژه ) 1(شکل 
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 هاي سیالبو  بوده مشهد شهر اصلی مسیل سه از یکی و دارد قرار قائم میدان و پرتوي شهید پل فاصل حدر د رودخانه این

 عدم کال، زیاد ضعر .نماید می منتقل رود کشف رودخانه به خود متعدد هاي شاخه با را شهري مناطق و گلستان آبریز حوزه

 و رودخانه مسایل با ارتباط در موضوعات رعایت عدم و فنی نکات تفصیلی، طرح در شده بینی پیش هاي شبکه از برخی اجراي

در راستاي اجرایی  .نیاید عمل به مناسبی استفاده مطلوب فرصت یک از تا اند شده باعثها  دستگاه بین هماهنگی وجود عدم

  .نیاز می باشدمورد دریاچه هاي این پارك   تی در راستاي تامین آببازه، منابع آبی مطمئن و ثابشدن طرح پارك ملی چهل 

  

 بحث - 3

 نیازهاي سایر به پاسخ و فراغت تفریح، جهت مناسب بستري ایجاد پی در پیش سالچند  از شهرداري مشهد شهرسازي مدیریت

 روي بر را خود هاي ریزي برنامه کنند، می سفر مشهد شهر هب که مسافرانی و زائران شهروندان، اجتماعی و فرهنگی روحی،

 و باز فضاهاي از یکی بازه چهل کال.کرد آغاز براي ایجاد پارك و فضاي سبز مناسب طبیعی بستر یک عنوان به بازه چهل کال

 ساماندهی با توان می و است برخوردار ارزش با شهري هاي فرصت از که است مشهد شهري هاي درطرح شده حفظ بزرگ

 مهندسین مشاور(ا نیز فراهم نمود ر شهري امکانات عادالنه توزیع ،شهر مرکز در جمعیتی تمرکز تعدیل بر عالوه آن

   ).1392،فضازیست

  

  
  طرح اولیه و موقعیت دریاچه هاي پارك چهل بازه مشهد) 2(شکل 

  

  منابع استحصال آب - 4

 تصور قابل آب بدون اي توسعه هیچ اصوال .تاس آن نیاز مورد آبی منابع پایدار تامین توسعه، هر اصول ترین مهم از یکی

 چونهم خشک اقلیمهاي در تا گردد می باعث آن ساالنه پراکندگی و رویش فصل از خارج در ها بارش نامناسب وزیعت. نیست

 در آن از استفاده منظور به آب استحصال هاي روش  .ندباش سالمختلف  هایی ماه در آبیاري عملیات انجام نیازمند مشهد، شهر

 آب منابع بازه چهل ملی پارك طرح موقعیت به باتوجه .دنمو تقسیم چند بخش به توان می را ملی چهل بازه مشهد پارك طرح

 منابع، سطحی آب منابع ،زیرزمینی آب منابع، بارشی آب منابع :نمود بندي دسته ذیل بخش چهار به توان می را محل در موجود

  .نامتعارف آب

  

 بارشی آبی منابع 2-1  
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 داراي و است بوده متداول االیام قدیم از دیم زراعت خصوص به کشاورزي آب نیاز از بخشی تأمین جهت بارش از استفاده

ست که با توجه به هدف پروژه در تامین ا آب تأمین در کنترل عدم و نظمی بی روش این عمده مشکل  .باشد نمی خاصی هزینه

 شبکه تلفیق با شهري مناطق در بارش آوري جمع و استحصال جهت مختلفی هاي طرح امروزه .مغایرت دارد منابع پایدار آب

ت و اس اي ویژه مدیریت نیازمند ها  آن از استفاده اما  ،شده اجرا آزمایشی بصورت و ابداع سطحی هاي آب آوري جمع هاي

 بازه چهل ملی پارك طرح محدوده در بارش متوسط اینکه به توجه با .ی با این وسعت انجام نشده استیتا به حال در پروژه ها

 الزامی منابع سایر از نیاز مورد حجم الباقی تأمین نمی دهد و  را طرح آبی نیاز کفاف میزان این، باشد می سال در میلیمتر 270

  .باشد می

  

  زیرزمینی آب منابع 2- 2

 این آبی بعامن این مزایاي از .گردد دشت بیالن تعادل خوردگی برهم ثباع تواند می زیرزمینی هاي آب از حد از بیش استفاده

می  قرار مدنظر متوسط يرپایدا با و کنترل قابل منبع یک عنوان به و بوده آب تأمین و برداشت روش ترین متداول که ستا

 عمل آزاد آبخوان کی صورت به مشهد دشت ،رضوي خراسان اي منطقه آب شرکت در موجود مطالعات به توجه با . گیرد

 شرقی - غربی روندي نقاط سایر همانند مشهد شهر زیرزمینی آب جریان جهت پیزومتري هاي چاه آمار اساس بر..نماید می

با توجه به نقشه ها و منحنی هاي هم عمق دشت مشهد سطح آب زیرزمینی  .است دشت مرکز سمت به ارتفاعات سمت از و داشته

متر و در  80عمق آب ) غرب مشهد (متر متغییر بوده و طوري که در نزدیکی طرقبه  80تا  30عماق در محدوده شهر مشهد بین ا

سطح آب زیرزمینی . )1392مهندسین مشاور جهد آزما ، ( متر است 40ب در حدود آعمق ) شمال شرق مشهد(نزدیکی  کنویس 

 در زیرزمینی آب عمق میزان. یش می یابدپایین و به طرف شمال دشت، سطح آب زیرزمینی افزا ،در قسمت جنوبی دشت

     درصد 1 تقریباً طرح محدوده در ایستایی سطح شیب میزان و بوده تغییر قابل متر 100 الی 50 از کال چهل بازه محدوده

 اطراف و محدوده در ها قنات و ها چاه بیشتر امروزه .است شرب جهت مطلوب حد در ،آب کیفیت نظر از همچنین  .باشد می

 شبکه به تزریق جهت مشهد فاضالب و آب شرکت توسطمی باشند  قنات رشته یک و اهحلقه چ 15 شامل که پارك رحط

 در تواند می طرح محدوده هاي چاه وضعیت از اطالع )1390مهندسین مشاور آبان ، ( دنگیر می قرار استفاده مورد شهري

  .نماید شایانی کمک بازه چهل ملی پارك طرح مدیریت

  

   سطحی هاي آب منابع 3- 2

 بازه و روخی ارتفاعات از گلستان آبریز حوضه .است بازه چهل رودخانه نظر مورد محدوده در سطحی هاي آب منبع مهمترین 

 به گلستان حصار روستاي محل در جاغرق و مایان حصار، هاي دره باغات کلیه آبیاري بپسا و گرفته سرچشمه حصار

 آورد متوسط میزان گلستان رودخانه هاي رواناب دبی آمار اساس بر .دهند می را گلستان هرودخان تشکیل و پیوسته یکدیگر

 4.23ترتیب به آن سالیانه آورد حداکثر و حداقل میزان )1391،همکارانبیهقی و ( گردد می برآورد مترمکعب میلیون 37 سالیانه

 باشد می بیشتر نیاز مورد کل حجم میزان از سالیانه آورد انمیز اینکه به توجه با .گردد می آورد بر مترمکعب میلیون 109.85و 

 .است خاص ابنیه و سازه احداث نیازمند مذکور آب حجم از ستفادها. باشد ملی پارك طرح آب تأمین منبع مهمترین تواند می

به سد گلستان که در حدود دو در این راستا می توان از حق آ .باشد می نیز خاص مدیریت نیازمند و بوده بردار هزینه ها طرح این

  .منبع مهم تامین آب  پروژه نام بردمیلیون متر مکعب در سال به شهرداري مشهد تعلق می گیرد به عنوان 
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    منابع آب نا متعارف 4- 2

 با  .است شده محدودیت داراي تازه آب محدود منابع به تکیه آب، به افزون روز نیاز و جهان جمعیت روزه هر افزاش با

 هاي گردونه در استفاده جهت متعارفان منابع از آب تأمین روشهاي امروزه جدید هاي تکنولوژي رشد و ها درخواست ایشزاف

 جدیدي هاي روش آمدن پدید شاهد سال چند هر که اي گونهه ب .است شده متداول و توسعه ساخت و ساز کشاورزي و تولید

 لب و شور هاي آب از استفاده یا و فاضالب شده تصفیه پساب از استفاده هب توان می جمله آن از .باشیم می خصوص این در

 چشمگیر کاهش ها روش این مزایاي از .)1390مهندسین مشاور آبان ، (  کرد اشاره مجازي آب و مه آب از استفاده شورتا

 از باالتر مدیریت توان و يتکنولوژ از استفاده به نیاز و آب کیفی محدودیت آن معایب از و تازه آب به حجمی محدودیت

   .باشد می معمول

  

  تغذیه مصنوعی 1- 4- 2

 راه حل .است برداري بهره مدت طول در آب نفوذ ضریب کاهش،اي تغذیه صرفا هاي چاه عیوب ترین مهم از یکی

 که فصولی در توان میدر این راستا   .است منظوره دو چاه هاي  به ،اي تغذیه صرفاي  ها چاه تغییر امر این از جلوگیري

 این .نمود پمپاژ ها چاه همین از مصرف اوج و خشک فصل در و نمود استفاده آبخوان تغذیه جهت ها چاه این از است ترسالی

 شهري مدیریت کمک به آب کمبود کاهش در زیادي میزان به آب نفوذ سرعت افزایش و چاه عمر طول ازدیاد بر عالوه امر

 توان می گردد استفاده چاه حلقه 10 نسبت همان با روش این از بازه چهل ملی پارك دهمحدو در چنانچه  .پرداخت خواهد

شرکت مهندسین مشاور (گردد می مترمکعب هزار 260 بر بالغ که نمود برداشت چاه احیاء عنوانه ب آن را حجم دهم یک

  .)1392جهدآزما،

  

  
  موجود مصنوعی تغذیه طرح) 3(شکل

  

  مخازن ذخیره آب 2- 4- 2

 جهت جریان
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 در مخازن این ایجاد .باشد می بتنی مخازن از استفاده نیاز مورد مواقع براي سطحی آب ذخیره هاي روش ترین مهم از یکی

شرایط خاصی را هم در شکل و ابعاد نگه  معماري طرحهاي در محدویت ایجاد بر عالوه پارك چهل بازه مشهد مجموعه درون

  . می توان مخازن را در خارج از پارك طراحی نمود ،ر تامین منابع آبی این طرحاین روش دایی اما با کار. داري ایجاد می نماید

 

 پساب 3- 4- 2

 آن از .است گردیده متداول مختلف هاي برداري بهره در نامتعارف آبهاي از استفاده آب منابع محدودیت به توجه با امروزه

 رو تنها نه درآینده آن میزان که است آبی منبع تنها سابپ). Billings, 1989( نمود اشاره پساب از استفاده به توان می جمله

 مورد آب از درصد 50از بیش حدوداً .بود خواهد هم افزایش به رو آن میزان مشهد شهر جمعیت ازدیاد با بلکه نبوده کاهش به

 .نمود استفاده سبز فضاي آبیاري جهت آب این از توان می آن تصفیه از پس و گردد می تبدیل فاضالب به انسان هر استفاده

 در موجود ساختمانهاي سایر و عمومی هاي دستشویی هاي تانک سپتیک مجموعه توان می را پساب تولید مخازن نزدیکترین

 آب بیشتر احجام به نیاز صورت در  .نمود استفاده فضاي سبز آبیاري جهت آن از توان می اي هزینه اندك با که دانست پارك

 .گیرد قرار کار دستور در )کیلومتري 20( عرب خین و )يکیلومتر12( پرکندآباد هاي خانه صفیهت از انتقال خط اجراي باید

 به ممکن دور چندان نه اي آینده در نیز آن از استفاده امکان و بوده مطالعه دست در نیز طرقبه خانه تصفیه مطالعات همچنین

  .رسد می نظر

  

 شرب شبکه از انشعاب اخذ 4- 4- 2

پر  جزء مذکور روش چند هر . است بوده متداول و قدیمی روشهاي از یکی سبز فضاي آبیاري هتج شرب شبکه از استفاده

 سبز فضاي آب آن در که اخیر هاي دوره در شده اعمال جدید سیاستهاي با ولی باشد می  آب استحصال روشهايهزینه ترین 

  .بود خواهد خاص هاي محدودیت ارايد ،منبع یک عنوان به مذکور روش از ستفاده، اگردد می منفک شرب شبکه از

  

 آبی سطوح مدیریت 5- 4- 2

 به ریزي برنامه .بود خواهد پایین آب، از برداري بهره امکان تجربی دانش صرفا و کافی مطالعات انجام بدون امروزه

 آب نمیزا خاص ریزي برنامه یک با توان می .است آبیاري سطوح مدیریت اصول مهمترین جز آبیاري راندمان حداکثررسانی

 چون خاصی محدودههاي در درختی هاي گونه از چنانچه مثال طور به .داد تقلیل ممکن حداقل به را سبز فضاي نیاز مورد

 استفاده باشند آبی کم به مقاوم و بزرگ ریشه توسعه داراي که اي گونه از توان می گردد، می استفاده پارك اطراف حواشی

 استفاده مذکور هاي محدوده آبیاري جهت زمستان در بآ یخ سنتی روش از سال رمگ فصول در آنها آبیاري جاي به و نمود

 آب ذخیره باعث تواند می و باشد می دگردن می خارج دسترس از صورت هر به که هایی هرزآب از استفاده معنی به ینا .دنمو

  .گردد خاك بافتی هاي الیه در

  

 مدیریت آب مجازي 6- 4- 2

 استفاده دارند کمتري آبی نیاز عمال که عناصري و ها روش از بیولوژیک سبز سطوح صولیا غیر افزایش جاي به روش این در

  .برشمرد جمله آن از توان می را ... و نما فلکه و ریاضیات مشاهیر، سنگی، هاي پارك مثال طور به .شود می
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 نتیجه گیري - 5

  توسعه کنترل کننده پارامتر ترین مهم دشت مشهد آبی منابع شدید بودکم و  دارد قرار آب بحران با دشتی در مشهد شهر مقدس

امري  در پروژه هاي ساختمانی آبی نیازهاي تامین وآب  کمبود کاهش براي مناسب راهکارهاي یافتن لذا،  است شهراین 

 نوار ندتوا میو  گذرد می يشهر محدوده ی ازوسیع پهناي با که بازه چهل فصلی رودخانهدر همین راستا . می باشد  ضروري

تامین و مدیریت منابع آبی جهت فضاي سبز حاشیه  و مطالعه نماید ایجاددر شهر  تفریحی هاي گردشگاهو  سبز فضاي از زیبایی

در مورد مدیریت  نهایی با توجه به مطالعات انجام گرفته انتظار می رود که گزینه انتخابی.بررسی قرار گرفت این رودخانه مورد 

آب پارك چهل بازه مشهد، مجموعه اي از گزینه هاي ارائه شده بوده و با به کار گیري چندین منبع آبی مجزا پایدار منابع تامین 

 ،در این میان بر اساس اطالعات در دسترس .بتوان به هدف اصلی این پروژه، که همان رسیدن به منابع آبی پایدار است، دست یافت

و می توانند به صورت می باشد ده از چاه هاي موجود، در ابتدا گزینه هاي کاربردي تري آبه بند گلستان به همراه استفااستفاده از حق

 کل حجم میزان از مترمکعب میلیون 37 متوسط با گلستان رودخانه با توجه به اینکه آورد سالیانه .گیرندپایدار مورد استفاده قرار 

  .باشد ملی پارك طرح آب تأمین منبع مهمترین دتوان می باشد می بیشترجهت پارك ملی چهل بازه  نیاز موردآب 

  

  تشکر و قدردانی

جهت در اختیار به مهندسین مشاور محترم فضازیست مرکز طراحی و مطالعات پروژه هاي شهري شهرداري مشهد و بدینوسیله از 

 .تشکر و قدردانی می گرددقراردادن اطالعات 
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