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 از ریاخ يها در دههشده که واقع  رود کشف زیآبر و حوضهمشهد  در دشت، کالنشهر کشورن یبه عنوان دوم شهر مشهد

در  میرمستقیو غ میمستقطور  خود بهتوسعه  ندیشهر در فران یا. است برخوردار بوده يا و گسترده شتابان و توسعه رشد

اثرات نامطلوب  یبررس ي، برایخیتار يژئومورفولوژ دگاهیاز د قیتحق نیدر ا. است گذاشته ریتأثه منطق یعیطب تیوضع

ها ن روشیا بر طبقاست که  استفاده شده یتجرب يهاآن با روش قیتلف و یلیتحل يها روش، از شهر مشهدتوسعه 

. ل کرده استیتبد يشهر ظرمنا و بهبرده  نیاز برا  یعیطب ياندازها از چشم ياریبسبا توسعه خود  ن شهریا، مشخص شد

بروز  امر سببن یمنطقه صورت گرفته است و ا یکیو مورفولوژ یطیط محیبدون توجه به شرا شهر مشهدگسترش 

 یسطح یگرفتگو آب الب یس ظهور مشکلتوان به یم از آن جملهکالنشهر شده است  نیدر ا یطیمح يها بحران

  . رودخانه کشف رود اشاره کرد وز یآبر يحوضه ها يمورفولوژ رییتغ، یمحل يفرونشست هامنطقه، وقوع 

  

  کشف رود ،زیآبر يحوضه ها يمورفولوژ رییتغ ،ی، فرونشست محليالب شهریس مشهد، يتوسعه شهر 

  

1- 
ا مقابله با خطرات ی يریمکان مناسب جهت گسترش شهرها را انتخاب و به جلوگ توان یما یعلم جغراف هیدر سا       

و  یدشت تراکم بر سطحش به علت گستر، دشت کشف رود یجنوب غرب مهیدر ن يریقرارگبا  شهر مشهد .پرداخت

                                                   
 یا دانشگاه فردوسیگروه جغراف یات علمیعضو ه   1
  یم شناسیارشداقل یکارشناس يدانش آموخته 2
 يارشد ژئومورفولوژ یکارشناس يدانش آموخته  3
 ژئومورفولوژيارشد  یکارشناس دانش آموخته ي 4
 کارشناسی ارشدژئومورفولوژي يدانشجو 5



 

 

با  دیشد يهابارش یپ در شهیف، همیضع یزهکش ب وی، شیط توپوگرافیر شرایتاثتحت  یآبرفت يهاافکنه مخروط

عوامل مؤثر  نیتر مهمطبق مطالعات صورت گرفته  .مواجه بوده است يبافت شهر یآب گرفتگا ی یناگهان يهاالبیس

دو  یمیاقل يان پارامترهایاز م. باران آور يا و نقصان بادهایاز در ي، دورییایت جغرافیم منطقه عبارتند از موقعیدر اقل

 .      م منطقه دارندیر را در اقلین تأثیشتریعامل دما و بارش ب
، ییمـا یکروکلیت میرا در وضـع  یراتـ ییتغ ،شـهرها  کالندهد که توسعه ینه نشان میزم نیدر اقات انجام شده یتحق      

رد یـ ح صورت بگیصح يهايزیکه اگر بدون برنامه ر .کندیم جادیمنطقه ا یعیو اوضاع طب یکیفولوژمور، یکیدرولوژیه

کنـراد و  ) 1994(2 لریاسچ) 1994( 1لئوپولد چون  یپژوهشگران. خواهد شد يادهیعد يهاسبب بروز مشکالت و بحران

هـا،  البیک و حجم سیپ یش دبیسبب افزا يافتندکه توسعه شهریجه دست ین نتیدر مطالعاتشان به ا) 2002(3بووس 

نـه  یزم نیـ در ا) 2001( 4 ریـ  یپال و مـ  يهاین بررسیچنهم. گرددیبا دوره بازگشت کوتاه م ییهاالبیبه خصوص س

رات ییجاد تغیا سبب ینیده شهرنشیشهرها و پد بر اثر گسترشجاد شده یرقابل نفوذ ایش سطوح غیافزا که دهد یمنشان 

 يهـا ه سـفره یـ ل تغذیـ تقل جـه یدر نتنفـوذ و   و کـاهش  یع رواناب پس ازهـر بارنـدگ  ید سرجایها، الیمس يدرولوژیدر ه

ش یاست که شامل همـا صورت گرفته  یراستا اقدامات نیدر ا زین ياستان خراسان رضو يدر شهردار. گرددیم ینیرزمیز

 یوالتتحـ  ی، بررسـ پـژوهش ن یـ ا یاصلهدف  .شودیم در آنو مقاالت ارائه شده  )1385اسفند ماه (ا هلیکال ها و مس

، یچشم انـداز فعلـ   میبر ترسبوده تا عالوه  نیبر الذا تالش  ،جاد شدهیا شهر مشهد در منطقهتوسعه  ندیدر فرآاست که 

و ه یـ و تجز یط قبل و بعد توسعه آن، مورد بررسیسه شرایو مقا يشهر از گسترش یناش یبیاثرات تخر یروند و چگونگ

و  شـهر مشـهد   از توسـعه  یناش کیژئومرفرات ییو تغ ینیشهرنش يهاتین درک و شناخت فعالیبنابرا .ردیقرار گ لیتحل

 .رسد ینظر مبه  يکند، ضرورید مین شهر را تهدینده ایکه آ یخطرات
  

2-   

 30و  درجه 36تا  قهیدق 11و  درجه 36و  یطول شرق درجه 60تا  قهیدق 46 و درجه 59ن یمنطقه مورد مطالعه ب       

واحد ه شامل س واقع شده و لومترمربعیک 1890معادل  یبا وسعت يخراسان رضو در استان یعرض شمال قهیدق

نالود را در یو ب هزار مسجد يالرأس ها و خطکه دشت مشهد . است یشت تراکمد و سر کوهستان، دشت يژئومورفولوژ

 یرود به عنوان زهکش اصل و کشفمشهد فراگرفته  را دشتن دو رشته کوه یا یانیم يها بخش). 1شکل (د ریگیبرم

 يژئومورفولوژ از واحد شهر مشهدسترش گ. دکن یآن عبورم از وسط یجنوب شرق – ین دشت، با جهت شمال غربیا

 زاده نیحس. (تپوشانده اسها رامنتیوپد یآبرفت يهاافکنه کوهستان، تمام سطح مخروطه سمت و بهآغاز  یدشت تراکم

  .باشدیم مرکز آنو د دشت به سمت رودخانه کشف رو دو طرف در هرب دشت مشهد یش) 146:1386



 

 

  

  شهر مشهد یکیزیف و بافت یمحدوده مطالعاتت یموقع  :1شکل 

  

  :ر استفاده شده استیمراحل ز یط یو تجرب یلیتحل يها از روشپژوهش  نیدر ا

  مربوطه يها از سازمان يآمار يها و دادهاطالعات  يو جمع آور ياکتابخانه یق و بررسیتحق -1

منطقه و  ین شناسیو زم یتوپوگراف يها، نقشهيا ماهواره ریتصاو، ییهوا يها عکس: ابزار مطالعه شامل يگردآور -2

   Arc Gisافزار نرم  طیدر مح 1: 000/20اس یه، به مقیه نقشه پایته

عـوارض   ن ویـی تع شـهر مشـهد   یمحـدوده مسـکون   1345سال  1: 000/20اس یمق ییهوا يها از عکسبا استفاده  -3

سـال   يا مـاهواره  ریتصـاو  قیاز طرسپس . ده استیگرده، منتقل ینقشه پا يور ه بریاول یدروگرافیو شبکه ه يرفولوژوم

 ي در فاصلهجادشده یرات ایینشان داده شده و تغ یقبل يعوارض ژئومورفولوژ يبر روشهر  یکیزیگسترش بافت ف 1388

  . دیثبت گرد 1345 -1388 یزمان

 یبحران يهاو محدوده یزهکش شهر در شبکه بر اثر گسترشکه  ی، تحوالتیدانیم يها از روشتمداد سرانجام با اس -4

  .ده استیگرد لیو تحله یبوجود آمده، تجز يبافت شهر

  

  

  



 

 

3- 
کـرده   جـاد یشـهر ا  و گسـترش توسـعه   يرا برا یبستر مناسب، شهر در آن یابیز مشهد و مکانیوجود دشت حاصلخ     

حواشی خود پیشـروي کـرده    هیو شهر در کل گشتهآغاز  شهر مشهدبه بعد توسعه پراکنده  1335 از سالکه یبطور. است

زان رشـد  یـ ش میکه همگام با افـزا  دهد یمنشان  ز،یگذشته ن سال یس یط شهر مشهد یتحوالت مسکون یبررس .است

رامـون آن قابـل توجـه    یپ یاراض يور بر شهر يزان توسعهیم ،)ان به شهرییروستا يخاطرمهاجرتهاه ب ژهیبه و(ت یجمع

) 113:1383 لـه ور یپ. (تک به هفت برابر شده اسـ یفوق، نزد يدوره یط یمسکون يکه تعداد واحدهایبطور. بوده است

هاي صـحیح درحـال انجـام    بدون برنامه ریزيرامون، یپ یعیط طبیمشهددربسترمحلیکن به نظرمی رسد که توسعه شهر

  .را با مشکالت عدیده اي مواجه کرده است است که این امر شهرمشهد و حومه آن

  

هـاي  اي شهري موجود دروسعتهحوضه. باشدتغییرکاربري اراضی می، ین پیامدهاي توسعه شهرمشهدمهمترازیکی      

هـاي متنـوع مسـکونی، تجـاري، سـازمانی،      کـاربري هاي نفوذناپذیر، هاي پوشش دار، زمینبزرگ داراي آبراههکوچک و

گیـري  شـکل . هاي طبیعی، بوجـود آمـده اسـت   است که براساس نیاز به دنبال تغییردرکاربري اراضی حوضه... ورزشی و

اي با ازبین بردن مرتع و درمحـل دیگـري بـا تبـدیل اراضـی      اي با تسخیر اراضی بایر، درمنطقهحوضه شهري درمنطقه

  ) 1جدول . (تبوده اسکشاورزي همراه 

  
  1388تا  1345 يهاسال يشهرمشهد درفاصله یمیزان تغییرات کاربري اراض -1جدول 

  )نگارندگان: (ماخذ   

  

کشاورزي، دشت سرها و مخروطه  از اراضی، شامل اراضی% 50از توان ادعا نمود، که بیش براساس جدول فوق می     

کـه ایـن   ناپـذیر شـده اند  یل به اراضی نفوذتبد ،گسترش شهر يجهیدرنتگرفتند نفوذپذیر را دربر میاطق ها، که منافکنه

  نوع کاربري
   km2مساحت به 

 1388سال 
   km2مساحت به 

 1345سال 
  درصد مساحت به

 1388سال  
  درصد مساحت به

 1345سال 

 83/38 50/16 36/107 63/45 زمین زراعی

 85/47 05/7 23/132 41/19 اراضی بایر

 55/3 1/4 83/9 38/11 فضاي سبز
 76/9 35/72 27 200 فضاي شهري

 100 100 42/276 42/276 جمع کل



 

 

. ها شودها و فاضالبازسطوح پوشیده ازگیاه، وارد زهکش تر راحتامرباعث شده آب از این سطوح، سریعترجاري گردد و 

  .اوج سیل افزایش یافته است یدرنتیجه زمان تمرکزکاهش و دب

  

هاي اصلی درمحـل ورود بـه دشـت را بـه     ها، گلوگاه آبراههگسترش بافت مسکونی درحاشیه بسترها وخروجی حوضه   

این امرموجب شده تـا فضـاي کـافی بـراي     . ها گردیده استها و مسیلشدت فشرده نموده و سبب کاهش عرض کانال

بـه  حوضه آبریز مستقل بطورنمونه چهار  ر پژوهش حاضر،د. دجود نداشته باشاي وهاي دورهطغیان یپرکت سیالب درح

کوهسـتان   يمشـهد، ازواحـدژئومورفولوژ   يبه محـدوده بافـت شـهر    يالب ورودین حداکثرحجم سیوتخم یمنظوربررس

ل ن محاسبات درجدویج ایدارند، نتا یزمان تمرکزکوتاهاد برخوردار بوده و یب زی، ازشهان حوضهیا يهمه. دیانتخاب گرد

  .ارائه شده است) 2شماره (

 
  يبه بافت شهر یمنته یعیزطبیآبر يهاحوضه یکیزیف يهایژگیو -2جدول 

  حوضهنام 

  طیمح

) )km  

  

  مساحت

(KM2)  

  متوسط ارتفاع

(M) 

  هطول آبراه

  یصلا

(KM) 

  زمان تمرکز

 قهیبه دق

 کیپ یدب
QPEAK5  

0M3/S 

D1 94/4 22/1 1192 98/1 15 29/11 

D2 67/4 92/0 1215 01/2 14 51/8 

D3 08/7 21/2 1261 62/2 19 24/21 

D4 92/5 48/1 1194 99/2 24 63/10 

  )60: 1385رج،یا يصابر: (ماخذ     

  

. آمده استاله بدست س 50ت ازگشب يدوره اب ،یرحوضه به روش استداللیالب، درهرزیس یدرجدول فوق حداکثر دب     

نکـه  یبرخورداربـوده و باتوجـه بـه ا    يدیشـد  يزیخلیل سیبه شهر، ازپتانس یز منتهیآبر يهاتمام حوضه ،جیبراساس نتا

قـرار  د یـ را درمعـرض تهد  يشهر يساخته شده یها را ندارند، اراضن حوضهیا یکشش عبورو دفع دب يشهر يهاحوضه

  .اند داده

  

. تغییرمسـیرداده اسـت   مسدود نموده و یـا اینکـه آنهـارا    هاي طبیعی را حذف یاشهرمشهد بسیاري ازآبراهه گسترش    

 يالگـو  بـا  یافته تطـابق چنـدان  ی، درمناطق گسترش يشهر یستم زهکشیو به تبع آن س يشهر یساختارطراح یازطرف

 يراکه بـا مشـکل جـد    هکتار 2169مساحت  بهآبریز شهري  یحوضه 3ن منظوربطورنمونه، یبد. ندارد یعیطب یزهکش



 

 

ستم یروشن شدن ضعف س يو برا دیانتخاب گرد) 3شماره (ل به شرح جدوان مواجه است، یا طغی ياالب دورهیهجوم س

  .ده استپرداخته شحوضه هان یاک ازیدرهر یاحتمال ی، به محاسبه حداکثردبيشهر یزهکش

  
   هاالبیدرعبورس ها آنو ضعف  يشهر یزهکش يهاات کانالیخصوص -3 جدول

  نام حوضه

  يشهر

  مساحت

 هکتار به

  تعداد

  يها شاخه

  یاصل 

  تعداد

  يها شاخه

 یفرع 

  تعداد

  موانع و 

 ریرمسییتغ
 

  بیضر

 رواناب 

  يالحظه یحداکثردب

QPEAK50  

M3/S 

  در یدب مازاد

  يالبهایس

 QPEAK50  

M3/S 

N1 920 1 1 8 55/0 4/59 61 

N2 762 1 0 2 47/0 7/53 1/33 

N3 487 1 2 4 5/0 6/40 76 

  )137: 1385رج،یا يصابر: (ماخذ

  

موجـود، تـوان    يشـهر  يهـا کانـال دهدکـه   یسـاله نشـان مـ    50 يک دورهیدرها حوضه یالب احتمالیسه سیمقا     

مواجـه   یجـه آبگرفتگـ  یدبامشـکل مـازادآب ودرنت  یشد يهاالبیدرس هان کانالیوتمام ا ندارند را دیشد يهاالبیعبورس

 يگـذرها بـا دهانـه   آب الب و ایجادیرات فراوان بسترسییتغ ،هاي شهريدارکردن مسیل ب کم و پوششیش .خواهندبود

ربافـت  یگلیمنـاطق سـ   يمحـدوده ) 1(ه نقشـ در. هاي این شهر، به فرایند طغیان آب کمک کرده اسـت کوچک درشبکه

  .نشان داده شده است يشهر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یمحدوده مطالعات در ریل گیمناطق سنقشه  – 2شکل 

. هـاي آبریـز، رسـوب قابـل تـوجهی را نداشـتند      یط عادي و بدون دخالت انسـان حوضـه  درشرا و قبل ازتوسعه شهر     

هـاي  هـا، سـبب گردیـده کـه حوضـه     هـا درآبراهـه  افزایش ضایعات ساختمانی ناشی ازآن وتخلیـه آن اماگسترش شهر و 

ازحجـم   آینده عالوه برقدرت تخریبـی بـاال،  هاي نتیجه آنکه سیالب. باالیی را به خود اختصاص دهند آبریزحجم رسوب

دسـت و مشـکل آبگرفتگـی و    نهاي ضعیف شهري درمناطق پـایی که درانسداد زهکش. رسوب قابل توجهی برخوردارند

  . گی این مناطق سهم بسزایی خواهند داشتدغرقاب ش

  

هـاي کـم شـیب و خـط     هاي اصلی و یا روي دامنـه چه درحاشیه آبراهه هاي آبریز،درداخل حوضهها دخالت انسان با    

ها درسازندهاي مناسب منطقه کـه  ن جادهیدراغلب موارد مسیرا. کیلومتر جاده احداث گردیده است ها ده ،هاالرأس حوضه

ایـن  . اسـت  بـرداري شـده  ها بهرهبراي خاکریزجاده ها آنکاري دارند، انتخاب گردیده و ازمصالح کاري ونهالاستعداد بوته

مصـالح مناسـب و رسـوب     شـده و هـا  ن تعادل دامنهها، باعث برهم زدگیاهی ضعیف حوضه امرعالوه برتخریب پوشش

  . دهداي قرار میهاي دورهبراي حمل دراختیار سیالب ،را يادیز
  



 

 

مـورد  ها براي تأمین مواد مصرفی سبب شده تا انسان... هاي زیربنایی وع مسکن، اجراي پروژهیوس يساخت وسازها    

از ره یـ وغشـن و ماسـه    چـون  ينیازخود، به طبیعت هجوم ببرند و با انـواع ماشـین آالت بـه کنـدن و اسـتخراج مـواد      

-ها، موجب مـی ازبستررودخانه ژهیبه وبرداشت مقدارزیادي ازاین مواد  .بپردازند ها آنهاي قدیمی ها و تراسبستررودخانه

شود این امر سبب می. که غالبا با افزایش شیب طولی بستر همراه است ایجاد شود ها آنشود که تغییراتی درنیمرخ طولی 

و مقدمات بروزخطرات ناشـی ازسـیالب و طغیـان     ابدیش یافزا یبدون باالرفتن دب تا نیروي خام وخالص رودخانه، حتی

   .فراهم شود

  

  

ن یـ ا. باشـد یمترم 56/58آن ن عرض یانگیو م لومتراستیک 5/22مورد مطالعه  محدودهکشف رود در طول رودخانه     

-نیتوسـعه زمـ  . ل شده استیتشک یانیو بسترطغ) ياهرظ( ی، بستراصلیبسترکم آب: شامل يمتعدد يرودخانه ازبسترها

ه مورد توجـه انسـان واقـع شـد     ،تیرودخانه کشف رود به جهت مرغوب یانیطغو یاصل يان بسترهایدرم يکشاورز يها

 لیـ ازدال یکی، یزراع يهاتیه فعالب یانیو طغ یاصل يو اختصاص بسترها يکشاورز يهانیزم يشروین پیبنابرا. است

 يبـرا  نیچنـ هـم . ت شدیرؤ ین امربه خوبیا یدانیم يدهایبازد یه درط، کباشدیمذکورم ينهکاهش عرض بستر رودخا

 محاسـبه  1388 و 1345 يسـالها  يبرا یدگیب خمیهرقوس رودخانه، ضر يبسترکشف رود برا يرمورفولوژییتغ یبررس

  )4جدول . (دن آنها به دست آمیانگیسپس م ه،شد

  

  موردمطالعه يسالها یکشف رود، ط یدگیب خمیرات ضرییتغ -4جدول 

   

  مطالعه کشف رود در محدوده مورد  یدگیب خمیشود که ضرینگونه استنباط میج محاسبات ایازنتا     

  . جاد شده، نسبت دادیرودخانه ا یمرخ طولیکه درن یراتییتوان به تغیمه آنرا ، کافتهینسبت به گذشته کاهش 

  

و اسـتخراج آب   يرقابل نفوذ شـهر یش سطوح غیافزا توان بهیرا م ترین علت نشست دشت مشهدین واصلیترعمومی 

براسـاس نقشـه بدسـت آمـده     . نسـبت داد  يشهر يندهیت فزای، توسط جمعيکشاورز يهاتیفعال يبرا زیرزمینی عمدتا

 یدگیب خمین ضریانگیم یدگیب خمیحداکثر ضر یدگیب خمیحداقل ضر کشف روده رودخان

1345 1 91/2 35/1 
1388 1 3/3 31/1 



 

 

کنـد،  یگیـري مـ  سانتیمتر اندازه 2دقت سطح زمین را با افت که دربهترین شرایط، تغییرات ) Insar( ياازتصاویرماهواره

هـاي  غربی منطقه است که داراي بیشـترین زمـین  هاي شمال وشمالبیشترین فرونشست دشت مشهد منطبق با قسمت

  .اند شدهرنگی مشخص  يها فیطفرونشست دشت مشهد، با  يهامحدوده) 2شماره (درشکل . باشندزراعی می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )000/1:20 اسیمق(د محدوده فرونشست دشت مشه يارماهوارهیتصو -3شکل 

  

4-  
م یرمستقیم وغیتقبه شکل مسکالنشهرمشهد ن است که گسترشیا ،شودیشده استنباط م آنچه ازمطالعات انجام     

 خود يتوسعه با شهرمشهدکالن .کرده استجادیمنطقه ا یکیژئومورفولوژ و یکیدرولوژیت هیوضعدررا یراتییتغ

ستم یس که ازآنجا شده و ،ازجمله کشف رود یعیزطبیآبر يهاحوضه يدرمورفولوژ يدیرات شدییباعث تغ م،یبطورمستق

موجب شدند تا  ن عواملیا ،ندارد یعیطب یزهکش يالگو با یتطابق چندان، افتهیگسترش  درمناطق يشهر یزهکش

ن کالنشهر بوجود یا يبرا یسطح یآبگرفتگ الب ویو مشکالت س ابدیش یافزاز یآبر يهاحوضه يزیخالبیب سیضر

 ک سو ویاز ینیرزمیز يهاآب ازسفره يهیرو یاستخراج ب يجهیدرنت م،یرمستقیبه طورغ يشهر يتوسعهن یچنهم. دیآ

 يدهیمنجربه وقوع پد ،گرید يازسو يرشهریخاطرگسترش سطوح نفوذناپذه ب ینیرزمیآب ز يهاه سفرهیکاهش تغذ

شهرمشهد  نیبنابرا. ده استیگرد) بازهه کال چهلیشه قاسم آباد، حاشیاندشهرک (ر ن شهیازا یفرونشست درمناطق



 

 

 یراصولیغ ازگسترش یخطرات ناشبا رترشده ویپذ بیآس نسبت به قبل ییایت جغرافیاظ موقعخود ازلح یت کنونیدروضع

ها نازآ یناش يامدهایو پ یطیست محیز يهاین، آلودگیزم یمحل يها، نشستمعابر یوآبگرفتگ البیس: شاملخود

 يمشهد را برا يدرگسترش شهر ينگرندهیوآ یاصول يزیبرنامه ر يشتر، برایتوجه بت ویکه لزوم اهم. مواجه است

.طلبد یم يزان شهریمسئوالن وبرنامه ر

 .دیبه عمل آ ياقدامات جد يعات شهریو ضا زهایخاکر ها، تفاله ها، زبالهحفاظت از بستر رودخانه از انباشته شدن  يبرا.1

ن یه ایکه اقدام به تخل یرد و با متخلفانیعات در نظر بگین ضایه ایرا جهت تخل یید مکانهایبا ينه شهردارین زمیدر ا

.دینما یبرخورد قانون کنند یمعات در درون رودخانه یضا

زارت و(مربوطه  يتوسط سازمانها ها آناز تجاوز و ساخت وساز در  يریآبرا هه ها و جلوگ يم براین بستر و حرییتع

  ) ...و  يشهردار ،روین

الب و یجهت کاهش حجم س ير سازه ایو غ يسازه ا يو استفاده از روشها ها لیمسر یو اصالح مس يبهساز

  از آن  یخسارات ناش

 يارین آبینو يکشت در منطقه و استفاده از روشها ير الگوییتغ
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