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دهيچک  

 نفوذ آب، منابع تيريمد سوء .است داده قرار ريتاث تحت زين را مشهد شهر کالن ر،يش سطوح نفوذناپذيو افزا يتوسعه شهر از يناش معضالت

نه از رواناب ي، ضرورت استفاده بهنيريش آب از استفاده يرشد برا به رو رقابت ،ينيرزميآلوده شدن منابع آب ز، يآب به منابع فاضالب يجيتدر

تاٌ به رودخانه يشده و نها يگردآور) ياقبال غرب(ام يخچهل بازه و  يدر غرب مشهد توسط دو کال اصل يرواناب سطح. را سبب شده است يسطح

ن يهمچن .ديمحاسبه گردز يک حوضه آبريالب به تفکيزان حداکثر دبي سيمغرب شهر مشهد  يرواناب سطح يز کميآنال يبرا .زدير يکشف رود م

Hco3-, So4( ها، آنيون)Pb, Zn, Ni, Cr(غلظت  فلزات سنگين  در غرب شهر مشهد، ياز بارندگ يناش يت روانابهايفيک يابيارز يبرا
2-, Cl-(  و

و  يل اصلياز دو مس) ۱۳۹۳بهشت ماه يو ارد ۱۳۹۲آذر ماه(نمونه رواناب که در دو فصل خشک و تر ۳۰در  )+Ca2+, Mg2+, Na+, K( ونهايکات

 ينمودار شولر از خوب تا قابل قبول برا ها براساس ت روان آبيفيکدهد  ينشان م جينتا. اندازه گيري شدبرداشت شده بود،   آن يها سرشاخه

از نظر مصرف در صنعت . ص داده شديتشخ يکشاورز يکم تا شور برا يها از رده شور لکوکس، تمام نمونهيدن و براساس نمودار ويآشام

نه از يجهت استفاده به يداتشنهايپ ياراض يو کاربر ط خاکيق حاضر براساس شرايدر تحق .منطقه رسوبگذار، متعادل و خورنده بودند يروانابها

   .ارائه شده است يمنابع آب سطح

 .ني، فلزات سنگ البيس يدبنه، ي، غرب مشهد، استفاده بهيرواناب سطح: کلمات کليدي
 

  مقدمه ‐١
 انيجر -ها  نگيو پارکها  ابانيخ روها، ادهيپ ها، سقف شامل -يشهر مناطق در رينفوذناپذ سطوح از که است يباران غالبا رواناب

 رواناب ر،يمس نيا يط در .کند يريجلوگ يمحل يها انيطغ از تا شود يم يزهکش باز يها کانال اي فاضالب ستميس توسط و افتهي

  .)۱۳۸۸،.م يسلطان(کند يم جاديا يطيمح ستيز يها ينگران رنده،يپذ يها آب به آن هيتخل و شده آلوده

تحت تاثير منبع  ،ررسي آلودگي و گسترش آنها در مناطقهاي سطحي و زيرزميني، ب در مطالعات مديريت منابع آب  

 گسترش حال در ستيل نيا و شده ييشناسا رواناب در ندهيآال ٦٠٠٠از شيب تاکنون .آالينده از موضوعات بسيار مهم مي باشد

 تنها. است افتهي توسعه ياز کشورها باالتر توسعه حال در يکشورها در رواناب ستم زهکشيس توسط حمل شده ندهيآال بار. تاس

 کردن متوازن ن،يزم به باران آب نفوذ شيق افزايطر از(رواناب  ديتول کاهش در و شده ارائه رواناب تيريمد ر،ياخ سال ٣٠ در

  ).۱۳۸۸ ،.م يسلطان( است شده تجربه) آن تيفيک بهبود ينوع به و رهيذخ قيطر از رواناب يدب

 مشاور توس آبورت گرفته است که از جمله آنها به مطالعات ص يمختلف يدر خصوص روان آب شهر مشهد مطالعات

رواناب  يابيدر مطالعات فوق ارز .توان اشاره نمود يم )۱۳۸۷(ا ين نيپرو و )١٣٨٦( يگيقابآ ،)١٣٨٤(، فالح )١٣٨٢( تخته، )١٣٧٠(

  .  ز ارائه شده استين يشنهاداتياز شهر مشهد صورت گرفته است و پ ييبخش ها يبرا
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  روش هامواد و  ‐١‐ ١

  :منطقه مورد مطالعه
ام، از جنوب به يشگاه، از شرق به بلوار خين منطقه از غرب به بلوار نمايا. ه مورد مطالعه در غرب شهر مشهد واقع شده استيناح

مساحت محدوده مورد . محدود شده است ١٠و  ٢در مناطق  ين بخش محدوده جامع شهريتر يل آباد و از شمال به شماليبلوار وک

مخروط  يبر رو ين شناسيمحدوده غرب مشهد از نظر زم). ١٣٨٦، .ر زدانفري( )۱شکل (باشد يم لومترمربعيک ٦٨لعه حدود مطا

تا به يغرب و جنوب غرب مشهد سرچشمه گرفته و نها يل مزبور از ارتفاعات دگرگونيمس. افکنه کال چهل بازه قرار گرفته است

ل يبه هم تبد ين انگشتين محدوده تناوب شن و ماسه است که به صورت بيبافت خاک در ا .زدير يرودخانه کشف رود م

   .در منطقه غرب مشهد قرار گرفته اند يچهل بازه و اقبال غرب يکال ها ).١٣٩١و همکاران،  .ن مقدس يحافظ(شوند يم

 

  
  )١٣٨٦، .م يو لسان .م يگيآقاب( ت منطقه مورد مطالعهيو موقع  ٧محدوده شهر مشهد بر روي تصوير ماهواره لندست  ‐ ١شكل 

 
 قيش تحقرو ‐٢

از  ۱۳۹۳بهشت ماه ينمونه رواناب در ارد ۱۵در غرب شهر مشهد، تعداد  ياز بارندگ يناش يروانابها يفيز کيآنال يبه منظور بررس

مل شا يصحرا يپارامترها .دهد يبرداشت نمونه ها را نشان م تيموقع ۲ شکل .آن برداشت شد يها و سرشاخه يل اصليدو مس

PHيکيت الکتري، دما و هدا )EC (به روش  ياصل يونهايونها و کاتيآن يرياندازه گ. شدند يرياندازه گ يدر محل نمونه بردار

اندازه  به منظورسپس نمونه ها . مشهد انجام شد يه دانشکده علوم دانشگاه فردوسيتجز يميشگاه شيد و باز در آزمايون اسيتراسيت

  .ديگردارسال   زرآزما در تهران يشرکت مطالعات موادمعدن به ICP-ES به روش نيگسن اتفلز ونها ويي کاتريگ

 يمساحت حوضه هاو  يخراسان رضو يسازمان آب منطقه اه شده توسط يتهشهر مشهد انه يسال يبه کمک آمار بارندگ

ام يچهل بازه و خ يضه هاحو يالب برايس يزان دبي، حداکثر من مشاور توس آبيشرکت مهندس ن شده توسطييتع ز شهريآبر

 . ديمحاسبه گرد يبه روش استدالل) يو برون شهر يدرون شهر(
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  غرب شهر مشهد يها رواناب يها برداشت نمونه يابيمکان   ‐ 2شكل 

 
 ج و بحثينتا ‐٣

  .نشان داده شده است ١ جدولمورد مطالعه در  يمربوط به نمونه ها نتايج آناليز

 
  نيفلزات سنگ ‐١‐٣

ص توسط ياز آنها از حد عدم تشخ ياريو کمتر بودن بس يرواناب شهر يها ن فلزات در نمونهين بودن غلظت اييل پايبه دل

 ين کافيه فلزات سنگيکل ين اطالعات جهت بررسيبنابرا. از عناصر قابل استفاده است يبرخ يارائه شده فقط برا يها دستگاه، داده

آب  يسه با استانداردهايدر مقا ۱۰نمونه  Pb، عنصر ۱۰نمونه  Ni، عنصر ۱۰و  ۹ يها نمونه Crعنصر  ۳با توجه به شکل . باشد ينم

کمتر ) WHO(يدنيسه با استاندارد آب آشاميتمام نمونه ها در مقا Znعنصر  يشتر از حد مجاز، وليب) WHOو  ISIRI (يدنيآشام

 .باشد ياز حد مجاز م
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 ‐ )PPM( صحرا در گيري شده اندازه پارامترهاي همراه به نيو فلزات سنگ اصلي نهايكاتيو ،ها آنيون آناليز نتايج  ‐  ۱جدول

  ١٣٩٣ماه  بهشتيارد

Zn Pb Ni Cr Cl-  SO4
2-  HCO3

- K+ Na+ Mg2+ Ca2+ EC 
(µS/cm) PH  T  

(c0) 
  يمحل نمونه بردار

۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٩٤٥  ٦/٦١ ٣٥/٢١ ٢/٨٦ ٢/٣ ٢/٢٩٦ ٢٧٣  ٦/٤٢  ۵/۷  ۱۰ 
وار بل يابتدا

  )W1(شگاهينما

۵۴/۰ ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٨٨٠ ٦/٥٤ ٥/١٩ ٤/٥٠ ٨/٢ ٨/٩٤ ١/٣٧  ٤/٤٢  ۳/۷ ۱۰ 
ل چهل بازه يمس

 )W2(ياصل

۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٩٥٦  ٤/٥٥ ٩٩/١٩ ١/٩٨ ٠٣/٦ ٣/١١٩ ٥/٩١  ٩/٤٥  ۷/۷  ۱۰ 
  بلوار توس

)W3(  

۶۲/۰ ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٧٩٥  ٠/٥١ ٣/٦ ١/٤٧ ٥٦/٩ ٢/٩٣ ٧/٣٥  ٩/٣٨  ۱/۷ ۱۰ 
  رزايرج ميا

)W4(  

۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٨٥٣ ٠/٣٧ ٥٤/١٠ ٧/١٠٦ ٥٤/١٤ ٧/٧١ ٤/٢٤  ٦/٥٦  ۸/۷ ۱۰ 
  يبلوار آزاد

)W5(  

۷۵/۰ ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٥٧٤  ٨/٤٥ ٨/٨ ٨/٢٨ ٤/٦ ٣/٨٨ ٣/٣٣  ٥/١٩  ۸/۶ ۱۰ 
ام و چهل يل خيتقاطع مس

  )W6(يبازه فرع

۴۸/۰ ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٦٢٧  ٦/٥٤ ٩/٨ ٢/٢٩ ٢٩/٥ ٢/٩٧ ٩/٣٦  ٥/١٩  ۸/۷ ۱۰ 
کانال دانشگاه 

  )W7(يفردوس

  )W8(سرافرازان ۱۰ ۴/۸  ٢٢٤٠  ٧/١١٩ ٦/٢٢ ٥/١٢٥ ٥٣/١٩ ٥/٢٤١ ١٩٣ ٦/١٠٩ >۰۵/۰ >۰۵/۰ >۰۵/۰ ٣٦/٠

  )W9(چهارچشمه ۱۰ ۶/۸  ١١٧٠  ١/٧٩ ٨١/١١ ٤/١٠٧ ١٨/٢٠ ٣/١٢١ ٤/٩٨ ٢/٤٤ ۰۶/۰ >۰۵/۰ >۰۵/۰ >۰۵/۰

٤٢/٠ ۰۵/۰< ۲۷/۰ ۲/۰ ١٦٩٠  ٢/١١٦ ٩/٧١ ٩/٩٦ ١١/١٠ ٨/٣٩٢ ٨/١٦٩  ١/٦٠  ۷/۶ ۱۰ 
  آب و برق

)W10(  

۰۵/۰ ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٨٦٧  ٣/٤٩ ١/١٧ ٤/٥٠ ٥٣/٢ ٧/٨٧ ٤/٢٩  ٧/٤٠  ۷ ۱۰ 
  نهر گناباد

)W11(  

  )W12(شاهد ۱۰ ۸  ٦٩٨  ٠/٤٤ ٦/١٧ ٥/٤٤ ٦٢/٣ ٩/٨٥ ٦/٣١ ٠/٤٦ >۰۵/۰ >۰۵/۰ >۰۵/۰ >۰۵/۰

۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٥٠٥  ٠/٣٧ ١/٦ ٧/٥٠ ٩/٦٨ ١/٧٢ ٣/٢٦  ٧/١٧  ۹/۷ ۱۰ 

 تقاطع بزرگراه خاتم و

  ثاقيم

)W13(  

۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٨٨٨  ٨/٥٢ ٣/١٨ ٤/٥١ ٤٤/٢ ٨/٩٦ ٩/٣٥  ٠/٤٦  ۳/۸ ۱۰ 
  بزرگراه خاتم

)W14(  

۰۹/۰ ۰۵/۰< ۰۵/۰< ۰۵/۰< ٤٨٠ ٤/٣٣ ١/٩ ٦/٣٢ ١٥/٨ ٧/٦٢ ٤/٢١  ٥/١٩  ۸/۸ ۱۰ 
منطقه  يکانالها

١٢)W15(  

٢٥٠  ٧٥  ٥٠  ٢٠٠  ١٢  ١٢٠  ٢٠٠  ٢٠٠ ٠٥/٠ ٠٧/٠ ٠١/٠ ٣  

5/8 -
7 ‐  

آب  استاندارد
  )2011(يدنيآشام

WHO)(  
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  )ب(           )الف(

   
  )د(            )ج(

ستوگرام يه) ب ). 2011(WHOحد مجاز ارائه شده توسط  در نمونه هاي برداشت شده و کرومغلظت  ستوگراميه) الف ‐ ٣شكل 
هاي  در نمونه سربغلظت ستوگرام يه) ج). WHO)2011  حد مجاز ارائه شده توسط هاي برداشت شده و در نمونه کلينغلظت 

حد مجاز ارائه  هاي برداشت شده و در نمونه يروغلظت ستوگرام يه) د). WHO)2011  حد مجاز ارائه شده توسط برداشت شده و
  )١٣٨٩( ١٠٥٣ران يا ياستاندارد ملشده 

 
  نمودار شولر ‐۲‐۳

تا قابل  خوب محدوده ي در يدنيجهت مصارف آشامغرب مشهد  يها رواناب كيفيت) ۴شکل ( شولر نمودار به وجهت با

 . دارد قرار قبول
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  غرب شهر مشهد ينمودار شولر روانابها –٤شكل 

  

  

  يت آب از نظر مصارف کشاورزيفيک ‐۳‐۳
مقدار . گرفته مي شود كمك (EC)الكتريكي هدايت و (Na)سديم مقادير از كشاورزي لحاظ به آبها كيفيت ارزيابي براي

و  يريرا واکنش آن با آب موجب کاهش نفوذپذيدارد، ز يژه ايت وياهم يکشاورز يآب برا يم بنديم در تقسيغلظت سد

 خاک يدهايم در رسها کلوئيسد يونهايله يم به وسيزيم و منيکلس يونهاي ينياز جانش ين دو اثر ناشيا. شود يسخت شدن خاک م

  . شود ياستفاده م ۱از رابطه  م در خاکيسد ينسبتها يريگ اندازه يبرا). ۱۳۷۸، .م صداقت(است

)۱(         
( ) 2/22 ++

+

+
=

MgCa
NaSAR  
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  لکوکسينمودار و يبر مبنا يآب از نظر کشاورز يها نمونه يطبقه بند ‐ 3جدول 
کد 
 نمونه

Na% 
كيفيت بر اساس

Na% 
SAR 

كالس
 آب

 زيكيفيت آب براي كشاور

w1 ٤/٢ قابل قبول ٠٨/٤٤ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w2 ٤٨/١ خوب ٢/٣٤ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w3 ٨٦/٢ قابل قبول ٩١/٤٩ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w4 ٦٥/١ قابل قبول ٧٢/٤٢ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w5 ٩٧/٣ مشكوك ٧٥/٦٤ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w6 ٠٢/١ خوب ٩/٣١ C2-S1  مناسب براي كشاورزي –كمي شور 

w7 ٩٦/٠ خوب ٨١/٢٨ C2-S1  مناسب براي كشاورزي –كمي شور 

w8 ٧٥/٢ قابل قبول ٠٩/٤٣ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w9 ٩٧/٢ قابل قبول ٢٢/٥١ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w10 ٧٣/١ خوب ٤٨/٢٧ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w11 ٥٧/١ خوب ٧١/٣٦ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w12 ٤٣/١ خوب ٦١/٣٥ C2-S1  مناسب براي كشاورزي –كمي شور 

w13 ٠٣/٢ قابل قبول ٩٨/٥٠ C2-S1  زيمناسب براي كشاور –كمي شور 

w14 ٥٥/١ خوب ٥٥/٣٥ C3-S1  قابل استفاده براي كشاورزي ‐شور 

w15 ٢٩/١ قابل قبول ١١/٤٠ C2-S1  مناسب براي كشاورزي –كمي شور 

  
ت آب يفيب کين ترتيپالت شده و بد) 5شکل(لکوکس ياگرام ويدر د ECنسبت به مقدار  S.A.R مقدار حاصل از محاسبه 

  .شود يص ممشخ يمنطقه از نظر مصارف کشاورز

  

  
  لکوکسينمودار و يغرب شهر مشهد بر رو يت روانابهايموقع ‐ 5شكل 

  

منطقه مورد مطالعه متعادل،  W12, W13رواناب  يها كه نمونه داد نشان يت روانابها از نظر صنعتيفيک يج بررسينتا 

  . هستند يت خورندگيخاص يها دارا ه نمونهيو بق رسوبگذار W3, W8, W5, W9, W14, W15 يها نمونه
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١٠٧ 
 

  غرب شهر مشهد يرواناب سطح يز کميآنال ‐٥‐٣
زان کل ين اساس ميبرا. باشد يمتر در سال ميليم ٣/٢٠٢، ١٣٩١تا  ١٣٧١ساله از  ٢٠ک دوره ي ين بارش شهر مشهد برايانگيم

 ٥ابر ک سال بريدرصد در  ٣٠ر يو فرض تبخ ٥/٠ب رواناب يدر غرب مشهد با فرض ضر ياز بارندگ يناش يروان آب سطح

و در ) ١٣٨٦، .م يو لسان .م يگيآقاب(دقيقه  ٣٠ميليمتر به مدت  ٣٧حداکثر شدت بارش با فرض . ون متر مکعب خواهد بوديليم

 يام برون شهريآسفالت و حوضه خ يام درون شهرير آسفالت، حوضه خيحوضه چهل بازه غ يب رواناب را برايکه ضر يصورت

ر يز به شرح جدول يبا استفاده از روش منطق زيآبر يها حوضهن يا کيبه تفک البيدبي سحداکثر م، يريخارج از شهر در نظر بگ

  .خواهد بود )٤جدول (

  

  غرب شهر مشهد زيآبر يها رواناب در حوضه يحاصل از برآورد کم جينتا  ‐٤جدول 

  )m3/s(حداکثر دبي سيالب   بافت غالب خاک  ضريب رواناب  Km2)( مساحت حوضه  ر حوضهيز

  ٧٨/١٣٧  يماسه ا ‐يشن  ٢٥/٠  ٩/٥١  چهل بازه

  ٦٩/٥٠٧  يلتيس‐يماسه ا ٧/٠ ٣/٦٨  يام درون شهريخ

  ۲۹/۱۶۶  يشن  ٦/٠  ١/٢٦  يام برون شهريخ

 
 نفود روان آب در شهر مشهد يروشها ‐٦‐٣

در منابع  يسطح ينفوذ آبها يبرا يمختلف يروشها و است گرفته صورت شهري هاي رواناب كنترل بر زيادي مطالعات

 ياياز جمله مزا. باشد ين روشها مستلزم شناخت مناطق مناسب در غرب شهر مشهد ميک از ايهاد شده است، استفاده از هر شنيپ

 ين روش هايبنابرا. توان آب را در خاک نفوذ داد يم ين است که  بافت خاک درشت دانه است و لذا به راحتيا يمنطقه مطالعات

  .باشد يمطالعه را دارا م ت اجرا در تمام محدوده مورديقابل ريز

  

  ل هايمس ‐١‐٦‐٣
 شمال از مربع كيلومتر ٥٢ وسعت به اي محدوده رواناب فرعي و اصلي شاخه دو طريق از ل ين مسيا: بازه چهل مسيل ‐ ١

متر و بافت خاک درشت دانه است، مکان  ١٦٠٨٠طول يل که داراين مسيا. نمايد مي تخليه رود كشف به را مشهد  شهر شرقي

بعنوان  يد ستاريشگاه تا پل شهيدر حد فاصل بلوار نما ل ين مسياز ا يباشد در حال حاضر بخش يره رواناب ميذخ يبرا يسبمنا

 يطول يزهاياز جمله خاکر يساختمان يتيريمد يبا کمک روشها. در نظر گرفته شده و اجراء شده است مخازن نگهداشت موقت

ت رواناب کال چهل بازه يريتوان به مد يالب ميکنترل س يها و حوضچه يکمک يالب روهايل بند، سيس يوارهاي،ديساحل

  . پرداخت

متر و ۱۵۶۰۰ز به طول يل نين مسيا. باشد مي كيلومترمربع ۶۸  يمسيل اقبال غرب شهري حوضه مساحت: يل اقبال غربيمس ‐ ۲

  .باشد يرا دارا م يه با روان آب سطحيتغذ يها طرح يت استفاده برايبافت درشت دانه قابل

. و اجراء شده است يش طراحيسال پ ۵۰در  يالب در محدوده شهريجهت کنترل س ين کال بصورت مصنوعيا: اميکال خ ‐ ۳

در حال حاضر کف کال بتن شده و عمالٌ نفوذ آب در آن به . دارد يسطح يها طرح نفوذ آب يبرا يط مناسبير کال شرايمس

  . ده استيحداقل رس
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  قنوات ‐٢‐٦‐٣
توان  يق تر ميعم يها هيبه ال يسطح يها نفوذ آب يقنوات متروکه در غرب مشهد وجود دارد که از آنها برا ياديتعداد ز

نفوذ آب به قنوات در داخل  يمناسب برا ياز مکانها يکي. باشد يم يشرق ‐يقنوات در شهر مشهد غرب يروند عموم. استفاده نمود

و  يکيزيژئوف يها با استفاده از روش. کند ين قنوات را قطع مياز ا ياديتعداد ز يجنوب‐يباشد که با روند شمال يام ميل کال خيمس

 يام را قبل از آلودگيمناسب روان آب کال خ يها لترينمود و با نصب ف يير قنوات را شناسايتوان مس يم ييهوا يها کمک عکس

  .ق نمودين قناتها تزريشتر به داخل ايب

  ها و پارک ها باغ ‐٣‐٦‐٣
شاهد، الله، گلها، چهل بازه، رسالت،  ،س قائميل آباد،  پرديمثل ملت،  وک ييآستان قدس و پارکها يآباد، باغ هاباغ ملک 

ه ين و تغذينفوذ آب به داخل زم يبرا يمناسب يسبز گسترده مکانها يل دارا بودن فضايز به دلين... د و کوهستان، باهنر و يخورش

  .باشند يم ينيرزميز يآبها

  بزرگ ياماکن دولت صحن ‐٤‐٦‐٣
ت آن به يو هدا ي، دانشگاهها و اماکن متعلق به شهرداري، دولتيبزرگ عموم ير فضاهاياستفاده از آب باران سطوح باران گ

در استفاده از  ييو صرفه جو يان سطحين مکانها که باعث کاهش جريسبز ا يفضا ياريآب يه شده جهت استفاده برايمخازن تعب

واقع شده  يکه در دانشگاه فردوس يمثال در کال يبرا ير محوطه دانشگاه فردوسيبزرگ نظ يدر فضاها. رددگ يگر منابع آب ميد

ضمن نفوذ بخش قابل ره شود و ياچه کوچک ذخيک درين بندها به صورت يه نمود که آب در پشت اين بند تعبيتوان چند يم

   .رديز دانشگاه مورد استفاده قرار گسب يفضا ياريآب يبرا از آن ين و بخشياز آن به درون زم يتوجه

  ياتوبوسران يها انهيها و پا نگيپارک ‐٥‐٦‐٣
 يها انهيس، پارک حجاب، معلم و پايس، پارک پرديپارک ملت، پرد ينگهايپارک يقابل اجرا برا يها از جمله روش

  .باشد يمست نگهداشت ها ير و زينفوذ، سطوح نفوذ پذ يها ترانشه... ، معراج ويآزاد ياتوبوسران

  ياصل يها ابانيها و خ بزرگراه ‐٦‐٦‐٣
غرب مشهد  ياصل يابانهايو خ...) و  ي، بزرگراه امام عليد چراغچيبزرگراه شه(بزرگراه ها يقابل اجرا برا ياز جمله روشها

  :ر اشاره نموديتوان به موارد ز يم

  ست نگهداشتيز •

  باغچه ها يجو •

  نفود يها ترانشه •

  ها کوچه و يفرع يها ابانيخ ‐٧‐٦‐٣
  ه  سفره آب زيرزمينييتغذ يبزرگ برا يجذب يها قرار دادن چاه •

  .انيت جريهدا يها برا در داخل کوچه يليو روباز مستط يمانيس يجاد جدولهايا •
  

  ها ابانيه و وسط خيسبز حاش يها و فضاها باغچه ‐٨‐٦‐٣
  ابانهايه خيسبز حاش يانتقال رواناب به داخل فضا •

  سبز ينوار فضا •

 اغچهب يجو •
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  روباز منازل يها اطيها و ح پشت بام ‐٩‐٦‐٣
 سانتيمتر بر روي سطوح عايق آسفالت و يا ايزوگام  ۱۵تا  ۱۰جاد يک اليه گراولي به ضخامت يا •

 ره آب باران در مخازنيو ذخ يجمع آور •

 
  يريجه گينت ‐٤
تاٌ به رودخانه يشده و نها يگردآور) ياقبال غرب(ام يچهل بازه و خ يدر غرب مشهد توسط دو کال اصل يرواناب سطح •

ز ينسبت به دو حوضه آبر يام درون شهريز خيدر حوضه آبرمحاسبه شده  البيزان حداکثر دبي سيم. زدير يکشف رود م

  .شتر استيگر بيد

 يت برايفيدر رده خوب تا قابل قبول، از نظر ک يدنيمصارف آشام يت برايفيغرب شهر مشهد از نظر ک يرواناب سطح •

کم تا شور و از نظر مصرف در صنعت رسوبگذار، متعادل و  يلکوکس، در رده شوريبراساس نمودار و يورزمصارف کشا

  .باشند يخورنده م

ر ورود آب از يشده تحت تاث يريگ اندازه يونهايدر محدوده مورد مطالعه نشان داد که غلظت  ييايميدروژئوشيج هينتا •

  .باشد يها به کانالها م ع فاضالبت نامناسب و ورود انوايفيبا ک يفرع يها شاخه

آورد  ين فراهم مينفوذ آب به داخل زم يرا برا يط مساعديدر غرب مشهد شرا يدرشت دانه بودن بافت خاک سطح •

  .نمود يريم آب جلوگين حجم عظيکه ذکر شد از هدر رفتن ا ييتوان با روشها ين ميبنابرا
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