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 های متروکه در شهر سبزواربندی خطر قناتارزیابی و پهنه

 مشهددانشگاه پیام نور  -ریزی شهری برنامه  و جغرافیااستادیار  ،*حسين رحيمي

 چکيده 

 شدهمیحاصل  هاقناتآب کشاورزی و شرب شهری از  تأمیندور منبع  چنداننه ایدر گذشتهسبزوار  شهر

رکزی شهر مرشته در بافت  10 تعدادرشته قنات وجود دارد که از این  12. در محدوده شهر سبزوار است.

تداوم  و عمیق جهت تأمین آب شربهای چاه گسترش شهرنشینی، حفر باقرارگرفته است. در چند دهه اخیر 

رویه توسعه بی شهر سبزوار با 1370دردهه  .شده اند بایر ها خشک وزمان اکثر این قنات مرورها بهسالیخشک

ن از ای فاضالب با ایجاد سیستم شبکه فاضالب برخی ، در این زمان شرکت آب وشودنشینی مواجه میشهر

. با ندکرداده بجای شبکه فاضالب استف هاقناتساکنین از این مجاری  ها را مسدود و از طرفی برخی ازقنات

های زیرین ها و جنس زمین در برخی از مناطق شهر که غیرقابل نفوذ است، آب در الیهعمق قنات توجه به

در این  ه است.شد متر در حال حاضر 4به  1350متر در دهه  18منجر به باال آمدن سطح آب از  تجمع یافته و

ز استفاده گرفته است. برای این منظور، با ابررسی قرار  خطر نشست زمین در شهر سبزوار مورد ،ژوهشپ

فاده از ، سپس با استها شناسایی گردیده استمیل قنات ، موقعیت رشته و1: 50000های توپوگرافی نقشه

های موجود در سطح کاربریبه بررسی  1389مصوبه سال  1:10000با مقیاس  سبزوار طرح جامع شهر نقشه

های هر کاربری با الیهArcGIS  افزارها پرداخته و نهایتاً با استفاده از نرمشهر و انطباق آن با نقشه مسیر قنات

ات یج تحقیقنتا ها تهیه گردیده است.بندی خطر قناتنقشه پهنه ها ترسیم ومتر در مسیر قنات 15یک حریم 

ن یبیشتر ،طهها قرار دارد. در این رابریزش قنات مرکزی شهر در معرض خطر درصد از بافت 85دهد نشان می

سیر خطر درصد در م 25سپس کاربری ارتباطی با  رصد ود 7/54 کاربری در معرض خطر کاربری مسکونی با

شدت  باشد که بر میزان وساعته می 24ها تقریبا استفاده از این کاربری ،نداشده ها واقعمستقیم نشست قنات

 افزاید.خطر می

 متروکه.، ریزش قنات ،نشست سبزوار،: کليدی واژگان

  

                                                           
* Email: Rahimi.h@pnurazavi.ac.ir           ی مسئولنویسنده  :                                                         
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 مقدمه -1

این  موردنیازبخش اعظم آب  درگذشتهاست  شدهواقعگرم  هایتابستانبا  سرد وشهر سبزوار در منطقه خشک 

 سطح دررشته قنات  12. در چند دهه پیش شدمی تأمینشهر و اراضی کشاورزی حومه آن از طریق سیستم قنات 

 هاقناتنیازهای کشاورزی اختصاص داشته است. در حال حاضر اغلب این رشته  همچنین وآب شرب  تأمینشهر به 

آن افزایش آب مصرفی مردم  تبعبه و 1340 سال ازرشد شهرنشینی  .شهر پنهان مانده است زیرپوسته در و شدهخشک

خود از  هایفاضالبخانگی را با مشکل مواجه ساخته است. تا این زمان مردم برای دفع  هایفاضالبدفع  مسئله

قابلیت  و شدمیپر  سرعتبهمنطقه  هایخاکجذبی در اثر بافت خاص  هایچاهولی  اندکردهمیجذبی استفاده  هایچاه

ولی این امر با مشکالت زیادی روبرو بوده است  اندشدهمی هاچاهلذا مجبور به تخلیه این  ،انددادهمیاستفاده را از دست 

به  هاچاهساکنین اقدام به تخلیه این  درنتیجهخانگی وجود نداشته  هایفاضالبسیستم خاصی جهت تخلیه  درگذشته

کم نکرده بلکه مشکالت خاص بهداشتی و  هاآناز مشکالت  اما این اقدام نیز .اندکردهمیمنزل خود  هایباغچهداخل 

خانگی نیز وجود  هایفاضالبآورده بود. در ضمن هیچ شبکه عمومی جهت دفع  وجود به هاآننیز برای  محیطیزیست

آورده بود که  وجود بهخود  هایفاضالبرا برای ساکنین شهر جهت دفع  ایعدیدهمشکالت  مسائلتمام این .نداشت

رس،  جنس ازسازندهایی  عمدتاًسبزوار دانست که  شناسیزمینرا ناشی از سازندهای خاص  مسائلتمام این  توانمی

برای مردم  سازمشکل مسئلهاما این تنها  ،دهدمیبافت مارنی محکم است که قابلیت نفوذ آب را کاهش  یک و تسیل

دارد نیز مزید براین  عهده برشهری را  هایفاضالباگو( که دفع عامل دیگری به نام شبکه سراسری )نبود، بلکه فقدان 

از طرف مردم  یا وبه تعویق انداخته بود  شهر درت شده بود. شاید بتوان گفت که یکی از عللی که ایجاد این شبکه را عل

، که با توجه به شرایط اجتماعی کردمیتحمیل  ساکنین برهزینه زیادی بود که این پروژه  گرفتنمیمورد استقبال قرار 

به هزینه خریداری امتیاز این سیستم اشاره کرد  توانمید. از آن جمله نبو پذیرامکانگذشته این امر  هایزمانخاص 

. عالوه بر گرفتمیآن در منازل شخصی باید انجام  هایزیرساختنیز برای احداث  هاییهزینهکه در صورت خریداری 

 سبب شد مردم از احداث این شبکه استقبالی نکنند. کردندمیپرداخت  هرماههزینه آبونمانی که باید  هااینتمام 

 هاآنخانگی به  هایفاضالبدر زیر سطح شهر وجود دارد، اتصال  هاقناتزیرزمینی  هایشبکه دانستندمی کهدرحالی

 خاطر بهبا استقبال مردم و از سویی با استقبال مالکین قنوات  کار این درنتیجه. باشدنمیجانبی نیز  هاییهزینهمستلزم 

فاضالب از طریق این شبکه انجام  دفع و شدهانجاماین اتصاالت  هاقناتدر مسیر  روبرو شده و هاآبافزایش حق 

 .(245 :1383 ی،رهم)گرفتمی

در برخی  کندمیفاضالب را اجرا  آوریجمعطرح سیستم  1370 هایسالدر  فاضالب واز طرف دیگر سازمان آب 

 هاسالآب در آن  مسیراین بسته شدن  ،را مسدود کرده تا مردم مجبور به خرید انشعاب شوند هاقناتمناطق این 

نباید جلوی آن بسته شود، اما آن وقتی  بوده شهرشهر زهکش  سطح در. مجاری آبی که دهدنمیخودش را نشان 

از  و پیدا کردهجمع ت شهر زیر کمکم ونشده سرگردان دفع  هایآب ،شوندمیمسدود  کارشناسی بدون کار هاقنات

مخزن بزرگی  روی برشهر امروز  . طبق گفته مسئولین بافت مرکزیزندمیگودتر مثل کوی گلستان بیرون  هاییقسمت

در این محدوده به آب  توانمیمتر  4به عمق  هاییچاه حفر بااست، به حدی که  قرارگرفتهزیرزمینی  هایآباز 

 هاقناتاین  هایآب زدگیپسموجود در این بافت و  هایقناتسداد دسترسی داشت که علت اصلی آن ان

خشک است  هاقناتدر برخی مناطق که مجاری . (1393 ،شهر سبزوار نوسازی وسازمان بهسازی  مدیرعامل)باشدمی

بیهق که  چهارراهزمین شده مانند  شدن باز موجب نشست و آن بروارده سازه  فشار وشهری  وسازهایساختدر اثر 

مسیر قنوات مشخص است، مسیر این قنوات در جهت شیب  نقشه ازکه  گونههمانتلفات جانی هم داشته است. 

آب زیرزمینی را به داخل شهر زهکشی  هایسفرهتا آب موجود در  امتدادیافتهعمومی منطقه از شمال به جنوب 

 برسطحی موجود در سطح شهر را نیز  هایآبشی زیرزمینی وظیفه زهک هایآبعالوه بر زهکشی  هاقناتکنند.این 

موجود  هایآبتمام  درنتیجهشهر بوده است،  تاریخی وبه سمت بافت مرکزی  هاقناتمسیر اکثر این  ،اندداشته عهده
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در  ایمسئلههیچ  شدهمی تأمین هاآنمردم از  موردنیازپویا و آب  هاقناتزهکشی تا زمانی که این  هایآبدر قنوات و 

توسعه شهر در تمام جهات  1340از اوایل دهه  .به بافت مرکزی شهر وجود نداشته است هاآبخصوص ورود این 

خانگی در منازل مردم بوده است. لذا  کشیلولهآب توسط سیستم  آسان وسریع  رسانیآبکه علت آن نیز  شدهانجام

مالکین هیچ کوششی جهت احیا و  سوی ازو  شدهسپردهشی کارکرد قبلی خود را نداشته پس به فرامو هاقناتدیگر این 

در حال حاضر شهر سبزوار با چند مشکل عمده در این زمینه .طی سالیان متمادی صورت نگرفته است هاآنمرمت 

 مواجهه است:

 هایآبع و موجب تجم دارندآب کمی در برابر نفوذپذیری)رس، سیلت، مارن( که  شناسیزمینوجود سازندهای  .1

 .شوندمیشهر  زیرپوسته درفع نشده د

شده  زیرزمینی هایآبنیز باعث باال آمدن  مسئلهآب بوده است. این  تأمینمنبع  درگذشتهکه  هاییقناتانسداد  .2

 .رسیممیزمین به آب  سطح زیرمتری  4به حدی که در 

ولی در  اندداشته عهده برسطحی موجود در سطح شهر را  هایآب وزیرزمینی  هایآبزهکش  هاقنات درگذشته .3

 .حال حاضر این زهکشی مسدود شده است

  .انگیسیستم دفع فاضالب خ عنوانبه اندشدهخشک بعضاًکه  هاییقناتاز مجاری  غیراستاندارداستفاده  .4

هر در ش سطح درعمرانی  هایطرحاجرای  ،ساختمانی باالی وتراکم متوسط  ،مسکونی هایسازهفشار وارده  .5

 راهچهارد بایر وجود دارد که موجب تخریب قنات و فرونشست زمین شده است مانن هایقناتمناطقی که رشته 

 .بیهق

اله س 700ه.ق(، مسجد جامع  226اثر تاریخی این شهر از جمله مسجد قدیمی پامنار ) 10خطر تخریب  .6

سه ، مدرمدرسه فخریه ،رای فرامرزخانه.ق( آرامگاه اسرار، امامزاده یحیی، مقبره بقراط، کاروانس736)

 حوض حاج عبدالکریم وحمام قیصریه.شریعتمداری، 

ز ستفاده اادر جلوگیری از استفاده مالکین مساکن در  فاضالب وسازمان آب  ویژهبهمدیران شهری  توجهییب .7

 .شهری وگسیستم ا جایبهمجاری قنوات 

ری الزم بودجه و ردیف اعتبا تخصیص واساسی  جدی وعدم هماهنگی بین مدیران شهری جهت اتخاذ تصمیم (8 .8

 استاندارد شهری. فاضالب وجهت اجرای طرح شبکه آب 

 معرض ردمسئولین  توجهیبیسبزوار در اثر  تاریخی ودریافت که شهر کهن  توانمیبه مطالب فوق  توجه با

 ور ادث ناگوامسئوالن به این موضوع حو توجهیبیکه استمرار  ایگونهبهقرار داشته  ناپذیریجبرانخطرات جدی و 

 .را در آینده به همراه خواهد داشت ناپذیریجبران

 ضرورت تحقيق -2

وجود دارد که از شمال به جنوب امتداد دارند. این  متروکه ورشته قنات اصلی  12در حال حاضر در شهر سبزوار 

 زدهرقمدر سطح شهر بحران بزرگی را برای این شهر تاریخی  متصل و پیوستههمبه ایشبکه صورتبه هاقناترشته 

مرکز شهر معضل بزرگ مدیریت  ویژهبهفرونشینی زمین در برخی نقاط شهر سبزوار  مسئلهاست. در چند سال اخیر 

وجود دارد، ولیکن بحران  خشکنیمه وشهری سبزوار بوده است. قنوات در اکثر شهرهای مناطق گرمسیری، خشک 

 گسترش و شهرنشیندور به دلیل افزایش جمعیت  چنداننه هایسالدر متروکه در شهر سبزوار استثنا است.  ایهقنات

قنات  جایبهجایگزینی منابع آب چاه  عمیق ،قرارگرفتهدر زیر مناطق مسکونی  هاقناتبسیاری از این  ،مناطق شهری

باعث شد که از کوره  مسئلهشده است. این  هاآناز خشک شدن بسیاری  نهایتاً به این منبع آبی و توجهیکمموجب 

داخل شهر از منظر مالکان  هایقناتدفع فاضالب در کوره ،دفع فاضالب خانگی استفاده شود منظوربه هاقناتاین 

 هاقناتمیزان آبدهی این ،هاقناتجذبی شهری به  هایچاه بااتصال، زیرا که شودمیمزیت شمرده  عنوانبه هاقنات
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شهری در داخل  هایفاضالبشده است. به دلیل تخلیه  هاقناترضایت مالکان  موجب وافزایش چشمگیری داشته 

سال بدون اینکه  هایسال هاقناتبسیاری از  کهطوریبهحرکت فاضالب در داخل این مجاری سخت شده، هاقناتکوره 

 وباعث دم زدن آب  هامحلبعضی از شهری در  هایناتق.عدم الیروبی رشته اندقرارگرفته مورداستفادهد نالیروبی شو

فاضالب  ریزش و هاقناتشده است.عدم زهکشی  هاقناتکوره  سقف واز دیواره  هاییقسمتباالآمدگی باعث ریزش  این

در  .را ایجاد کند ناپذیریجبرانبسیاری از موارد صدمات  در وباالآمده  زیرزمینیدر این مناطق باعث شده تا سطح آب 

متر  4پس از  اآلن کهدرحالی. رسیدیممیزیرسطحی  هایآببه رطوبت  گودبرداریمتر  18پس از  1350دهه 

رشته  12امکان کاهش آب هم وجود ندارد.در حال حاضر وجود  متأسفانهکه  رسیممیبه دریایی از آب  گودبرداری

در محدوده بافت قدیمی  نییمیک سفره آب زیرزشده در مناطق مختلف شهر سبزوار و وجود نقنات قدیمی و الیروبی 

مشکل حاد مدیریت شهری  یکآنناشی از  هاینشست دید بناهای مسکونی و تاریخی موجود در این مناطق وهشهر و ت

 2، شهردار سبزوار ،)مصاحبه دکتر طالبیاست مسائل تریناساسیکه ضرورت توجه به آن از  باشدمیسبزوار 

/12/1394). 
 

 
 شهرسبزوار های متروکه قناتدر نشست زمین  :1 شکل
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 باال آمدگی سطح آب در مناطق شهری سبزوار :2 شکل

 

 
 باال آمدگی سطح آب وپمپاژ در مناطق شهری سبزوار: 3 شکل
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 پيشينه تحقيق -3

بر توسعه فیزیکی شهر  مؤثرمحیطی  هایپتانسیلارزیابی تنگناها و »خود تحت عنوان  نامهپایان( در 1383مهری ) .1

و تاثیر مخرب انتقال فاضالب منازل به جای هدایت محدوده شهر سبزوار  هایقناتبه بررسی اثرات « سبزوار

 درسیستم فاضالب شهری در مجاری قنات های متروکه پرداخته است.

خطر قنوات پنهان در شهر کرمان و ارائه  بندیپهنهارزیابی و »تحت عنوان  اینامهپایاندر ( 1393) راپردهس همتی .2

همچون ریزش و نشست زمین و  مشکالتی و شهر زیر متروکه و پنهان در هایقناتبه اثرات « مدیریتیراهکارهای 

 عنوانبهو معابر، عمل کردن  هاخیاباننشست آسفالت در  ،..(.)خطوط لوله آب و تأسیسات، هاساختمانآسیب به 

 و تشدید آلودگی در سطح شهر کرمان پرداخته است. مجرای انتقال فاضالب

 افزارنرممتروکه غرب مشهد با استفاده از  هایقنات خطرارزیابی »با عنوان  ایمقالهدر  (1393) صالحی متعهد .3

پایداری مجرای قنات تحت بارهای استاتیکی با استفاده از  ،هاقناتبه ارزیابی خاک دربرگیرنده مسیر « سپالکسی

که با افزایش عمق کوره قنات، این تونل  دهدمیتحقیق نشان این نتایج  پالکسیس پرداخته است. افزارنرم

متر افزایش عمق کوره قنات، تحمل قنات  2/1به ازای هر  کهطوریبهرا تحمل خواهد کرد.  تریبیشزیرزمینی بار 

. همچنین با افزایش عمق، یابدمیبقه افزایش معادل بار وارده از ساختمان یک ط(𝑘𝑁/𝑀2)10 فروریزشقبل از 

 .شودمیکوره قنات( در پایداری قنات کاسته  دارندهنگهوجود کول )سیستم  تأثیراز 

به بررسی « سازیساختمانقنات نشست خاک و مشکالت » در مقاله (1384) هاشمی سهی و هاشمی سهی .4

 در مناطق شهری پرداخته است. هاآنریزش  و جلوگیری از بایر ودایر  هایقناتمهار کردن  هایشیوه

این نتیجه رسیده به « در فرونشست زمین دشت اشتهارد مؤثربررسی عوامل » در مقاله( 1388) جعفری و رنجبر .5

عوامل  مؤثرترینقنات و کاهش سطح آب زیرزمینی و وجود سازندهای تبخیری از  هایکورهکه وجود  است

 فرونشست زمین در دشت اشتهارد است.

بررسی علل نشست تدریجی خطی زمین و ارزیابی پارامترهای » با عنوان ایمقالهدر  (1391) دادستان و رضایی .6

متر در شهرک  15قدیمی پوشیده شده در عمق  هایقنات، به بررسی «ژئوتکنیکی در شهرک طالقانی اشتهارد

چاه قنوات ن ه و دلیل نشست خطی را در این شهرک ناشی از امتداد خطی میاطالقانی شهر اشتهارد پرداخت

 .داندمی

به « کیشیزپایداری فضاهای زیرزمینی در مجموعه کار»با عنوان  ایمقالهدر  (1381) فاضلیانو  شریعتمداری .7

 فلیس پرداخته است. افزارنرمبررسی مجموعه قنات کیش به کمک 

، در این پژوهش به «قنات در ایران )مطالعه موردی قنوات شهر تهران(»کتاب  (1384خورسندی آقایی )مالکی و  .8

این تحقیق نشان  هایبررسیاست.  شدهپرداختهدر شهر تهران  ویژهبهبررسی تاریخچه قنات در ایران و جهان و 

یب وارده مشکالتی را در اثر آس متقابالً، انددیدهآسیبدر زیر شهر تهران در اثر توسعه شهری  هاقنات. دهدمی

در  هماهنگ ومدون  ریزیبرنامه، که اندکردهشهری ایجاد  هایسازه دیگر و هاخیابانبرای ساکنان منازل، ابنیه، 

 .کندمیشهر تهران را طلب  هایقناترابطه با 

نتایج تحقیق به اثرات این  2003بم در سال  لرزهزمیندر  هاقناتبررسی ژئوتکنیکال  (2005همکاران ) پلت و .9

 زلزله و علل آن در تخریب قنوات بم پرداخته است 

-15( درتحقیقی روند توسعه فیزیکی شهر جاکارتا میزان فرونشست شهر جاکارتا را در حدود 2009حسن الدین ) .10

 درا رسوبات سست موجود اصلی آن ر علت وعنوان کرده است  1983-1997در سال در دوره زمانی  مترسانتی 1

 اعالم نموده است. هاساختمان مسکونی بار افزایش وشهر  بستر

سازمان  (1393) در تهران هاقناتمستحدثات در مجاورت  سایر و هاساختمانضوابط مربوط به  نویسپیش .11

ص مناطقی ن مدون در خصویانودر این پژوهش با توجه به عدم وجود ق بحران شهر تهران. مدیریت وپیشگیری 
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 هایمحدودهقانون در  نویسپیش قالب در هاییتوصیه وموارد الزمه به  اندکرده وسازساخت هاقناتکه بر روی 

 شهری پرداخته است. 

به ،رسبزوا زیرسطحی هایآب وگزارش مقدماتی مطالعات قنوات ( 1394) مهندسین مشاور مشهد زیست زمین .12

  سبزوار پرداخته است.سطحی وزیر زمینی منطقه  هایآبمنابع بررسی 

 محدوده مورد مطالعه -4

 9'عرض  و 57° 46تا  57° 37' جغرافیایی در محدوده طول موقعیت ازنظرمرکز شهرستان سبزوار  سبزوار شهر

 960رسوبات آبرفتی با ارتفاع  روی بر مسطح و نسبتاًاین شهر در دشتی  (1شکل .)قرارگرفته است  36° 22'تا  °36

میزان  این ازهکتار است که  3100دریا قرار دارد. مساحت شهر مطابق آخرین طرح مصوب سطحی معادل  سطح ازمتر 

 (20:  1391 /22/8،. )طرح جامع شهر سبزوارباشدمیهکتار در بافت تاریخی  43هکتار آن در بافت فرسوده و  186

 شدهگزارشنفر  231557جمعیت شهر سبزوار از  1390سال  مسکن وی نفوس آخرین سرشماری عموم اساس بر

احی ایران از سایر نو یهمانند شهرها ایران درجدی مدرنیزاسیون  شروع و 1340تا قبل از دهه  سبزوار شهراست. 

ار ت آن برقررشد مساح نرخ وی مناسب میان نرخ رشد جمعیت شهر لبرخوردار بوده و تعاد ارگانیک و زادرونرشدی 

ن شهرنشینی سریع آ تبع وعمرانی  هایبرنامهدنبال اصالحات ارضی و اجرای  به سوبدین  1340بوده است. اما از دهه 

 هایطرحشهری؛  هایطرحرواج اتومبیل؛ تهیه  .به جمعیت آن روند افزایشی یافته است نسبت شهر ینرخ رشد کالبد

 سوی زامسکن  و زمین بازیبورسدولتی و عمومی همراه با  نهادهای و هاسازمانبه  زمین؛ واگذاری زمین سازیآماده

 د.م ساختنمساحت آن فراه افزایش وبودند که زمینه را برای پراکنده رویی شهر  یبخش خصوصی برخی از عوامل

ده است. رشد جمعیت شهر نسبت به رشد مساحت آن بیشتر بو 1335که تا پیش از سال  دهدمینشان  هابررسی

 بوده رصدد 4/1رشد مساحت برابر  نرخ ودرصد  42/2برابر  1335تا  1300 هایسالنرخ رشد جمعیت طی  کهطوریبه

وده استوار ب قلیه سنتیوسایل نبر  شهر در مرور واین امر را شاید بتوان به این دلیل دانست که هنوز جریان عبور  ،است

 1355و  1345 هایسالچندانی نداشتند. اما در فاصله  جای شهرها ونقلحملاست و وسایل نقلیه شهری مدرن در 

 سترشگ وافزایش قیمت نفت  پنجم وعمرانی سوم؛ چهارم  هایبرنامهاجرای اصالحات ارضی؛ اجرای  واسطهبه

شد روستا شهری؛ نرخ ر هایمهاجرت گسترش و شهر درنقلیه مدرن  وسایل ازاده عمرانی شهری؛ رواج استف هایفعالیت

-35 هایسالنرخ رشد مساحت شهر بین  کهطوریبهاست  گرفتهیپیشرشد جمعیت شهر  نرخ برمساحت شهر 

 فاصله در است. بودهدرصد  07/5و  23/3درصد در برابر نرخ رشد جمعیتی  23/5و  7/4به ترتیب برابر با  55-45و45

 هایساله تهیه طرح جامع شهر در فاصل واسطهبه؛علیرغم افزایش نرخ رشد جمعیت شهر؛  1365تا  1355 هایسال

ساسی را در اجنگ تحمیلی که تغییرات  وقوع نیز و شد شهر در سازها وت خکه باعث کنترل روند سا 1368تا 1358

خ کشور شد؛نر عمرانی در هایفعالیتکه باعث افت نفت ت قیم کاهش وکشور ایجاد نموده  اقتصادی واوضاع اجتماعی 

 و 36/6ر رشد مساحت شهر نسبت به نرخ رشد جمعیت اندکی اختالف پیدا کرد. در این دوره نرخ رشد جمعیت شه

 .(161: 1386 ،قدمی و )حسینیدرصد بوده است 76/4ن رشد مساحت آ نرخ

کشور ؛رونق دوباره  واحوالاوضاعبا اتمام جنگ تحمیلی و آرام شدن نسبی  1375تا  1365 هایسالدر فاصله 

برای شهر  سازیآماده هایطرح تهیه ودر پیرامون شهر  نشینحاشیه هایپهنه ایجاد روستا شهری و هایمهاجرت

این  و کندمیش چشمگیری پیدا آن؛ نرخ رشد توسعه کالبدی شهر افزای ناپیوسته وسبزوار در محدوده توسعه پیوسته 

اقتصادی آنان؛ نرخ  مشکالت و هاخانوادهسطح آگاهی  افزایش وتنظیم خانواده  هایبرنامهاست که با اجرای  حالی در

 3/9نرخ رشد مساحت ،درصد 8/2رشد جمعیت شهر کاهش چشمگیری را داشته است در این دوره نرخ رشد جمعیت 

دوره پیشین و تهیه  سازیآمادهاراضی  نشستن باربا به  1385تا  1375 هایسالدر فاصله  درنهایت ودرصد بوده است 

شهری شد؛ در کنار کاهش قیمت نفت در  وسازهایساختشهر که باعث نظارت بیشتر بر روند  تفصیلی وطرح جامع 
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به دنبال داشت؛ نرخ رشد  عمرانی شهری را هایفعالیتکارکرد کاهش  1380دهه  اوایل و 1370اواخر دهه  هایسال

 4/0دوره رشد جمعیت  این در؛هرچند کندمیبه نرخ رشد جمعیت کاهش اندکی پیدا  نسبت شهرتوسعه کالبدی 

)حسینی و درصد بوده است 9/1مساحت  رشد نرخ و 4/2دوره نرخ رشد جمعیت  این دردرصدی را به خود دیده است 

 .(222: 1392 ،قدمی

رقم  به وافزایشی جمعیت نرخ کاهشی داشته  هایسیاستنرخ رشد جمعیت علیرغم  90تا  85سرشماری  دوره در

درصد  3 به و دهدمینرخ رشد مساحت نسبت به دوره قبل افزایش نشان  کهدرحالی؛ کندمیدرصد تنزل  35/1

 ..این تفاوت گویای رشد افقی شهر سبزوار استرسدمی

 
 1335-1390 سال از سبزوار شهر مساحت ونرخ رشد جمعیت : 1 جدول

 مساحت )هکتار( درصد()نرخ رشد جمعیت  جمعیت )نفر( سال
 متوسط رشد سالیانه

 مساحت )درصد(

1335 30545 - 216 - 

1345 42415 33/3 343 7/4 

1355 69562 07/5 571 23/5 

1365 129103 36/6 907 76/4 

1375 170738 8/2 2212 3/9 

1385 216524 4/2 2676 9/1 

1390 231557 35/1 3100 3 

1390-1335 - 75/3 - 5 

 (محاسبات نگارنده، سبزوار شهرطرح جامع  ،1390-1335 هایسال مسکن وسرشماری عمومی نفوس نبع )م

  

 
 سبزوار شهرستان وموقعیت شهر سبزوار در ایران، استان خراسان رضوی : 1شکل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1195-fa.html


  71                                                   1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 

 

 زمين ساختي محدوده تحقيق  هایويژگي -1-4

 شدهلتشکیهارم که از رسوبات آبرفتی دوران چ شودمیمحدود  سبزوارمسطح  نسبتاًشهر سبزوار از جنوب به دشت 

 آبرفتی، هایپادگانه ،هاافکنهعوارضی مختلفی مانند مخروط شامل واست. این دشت از شرق به غرب کشیده شده 

ا باز رسوبات تبخیری نئوژن همراه  عموماًسنگ کف دشت  تبخیری است. ریزدانهروان و رسوبات  هایشن

ین کوچک واقع در دشت است ا ایناحیهمتر در  300است. بیشترین ضخامت آن حدود  شدهتشکیل خوردگیچین

 ووجود داشته  ،کندمیمشرق و تا مرزهای جنوب شهر پیشروی  طرفبهسنگ در دشت سبزوار و در قسمتی که کویر 

 .شودمیدیده  ایماسه هایتپه شور کالاطراف  در

ارتفاعات  متراکم و مارنی دوره کرتاسه که هسته هایآهکو  دوره کربونیفر میتی دولوو  آهکسنگتشکیالت 

 .آورندمی وجود بهآب زیرزمینی را  هایسفره، شبکه دهندمیشمالی و جنوبی را تشکیل 

 آب زیرزمینی هایسفرهدر تغذیه  شناسیزمینزمین، نقش تشکیالت  نفوذپذیریشمال شهر با کاهش  هایدرهدر 

ثر تمرکز موجب جریان آب سطحی در ا هادره بستر در بزرگ وتغذیه چند چشمه کوچک  کهطوریبه.شودمیخیلی کم 

ی . رسوبات تبخیرشودمی دگرگونی و شدهتخریب فشانیآتش هایسنگپایین آب در  نفوذپذیری و هارواناب

(Eraprites)  ست. این منطقه ا هایآبجوین عامل شوری  هایکوهرشتهو در  هاکوهستانمیوسن موجود در این

ر شهر را که بست سیالبی وعمق سنگ کف نفوذناپذیر شهر سبزوار باالست. رسوبات آبرفتی  شدهانجامبرمبنای مطالعات 

ح آب باال بودن سط موازاتبه هاآبرفتند. ضخامت کم کمی برخوردار ضخامت ازکه  قرارگرفته بسترسنگپوشانیده روی 

 م نمودهعوامل محرک تکتونیکی مانند زلزله فراه برابر درزیرزمینی، بستر زمین ساختی بسیار ناپایداری 

بات شمال که جنس رسودهد می  نشان اکتشافی حفاری وژئو الکتریکی  هایروشاز طریق  شدهانجام هایبررسیاست.

 مواد وسیلهبهکه  ایماسهکم ضخامت  هایالیهشهر دارای ضخامت بسیار زیادی متشکل از رسوبات رسی به همراه 

با  چاه منطقه ترینعمیق و. این رسوبات در شمال محدوده شهری بسیار ضخیم بوده باشدمی ،سیمانی شده است رسی

 هایروشز انیازمند استفاده  ترعمیق هایالیهآوردن عمق  دست بهر کند. برای نتوانسته از این الیه عبو متر 110عمق 

مت س. هر چه به باشدمیشناسایی جنس رسوبات در مناطق مختلف  منظوربهاکتشافی  حفاری وژئو الکتریکی  پیشرفته

همراه  ایماسه ایالیهجنوب محدوده شهری حرکت کنیم از ضخامت الیه رسی کم شده در جنوب شهر جنس زمین از 

دوده ر این محدمقدار قابلیت انتقال  مسلماً.شودمیشسته شده از ارتفاعات تشکیل  هایسنگنخودی از  هایدانهبا 

ین منطقه ند در اعمیق که دارای آبدهی خوبی دار هایچاه.بیشتر باشدمیخیلی بیشتر از نواحی شمالی شهری  مراتببه

وجود  لتسی وس با بافت فیزیکی متشکل از ر اییه سازهه مناطق مرکزی شهر سبزوار .از طرفی در محدوداندشدهواقع

. در آورده است وجود به زیرزمینی هایآبرا برای شهر در ارتباط با  ایویژهفیزیکی شرایط  ساختماندارد که همین 

س به جذب از آب باشند تمایل شدید ذرات ر عاری وکامل خشک  طوربه توانندنمی وقتهیچحالت طبیعی ذرات رس 

ب به دلیل جذب آ گیردمییک توده خاک رس در مجاورت آب قرار  کههنگامی.آنهاست  دوستیآبآب به دلیل ماهیت 

 .شودمی راف منتقلحاصله از این تورم به اط فشار وشروع به تورم کرده خاک ،الیه آبگیری در اطراف ذرات پیدایش و

توجه  بنابراین با است. شدهدادهنشان سطح آب های زیرزمینی ونوع سازندهای زمین شناسی شهر سبزوار  (2در نقشه )

بدیل حاد ت سئلهمدر سبزوار به یک  هاهای ناشی از آننشستو ها قنات مسئلهکه امروز  ایعمدهبه مطالب فوق، دلیل 

 وسی ررکزی و جنوبی شهر از بافت نرم و منطقه است که در مناطق م شناسیزمینسازندهای  وجود،کرده است

ار ریزدانه برخورد حالدرعین و محکم وشهر از بافت سخت  شرقی ومناطق شمالی  در وپذیری پایین  بانفوذ حالدرعین

 در دکنندهتشدییک عامل  عنوانبهمنطقه  شناسیزمینبیان داشت که سازندهای  گونهاین توانمیاست، به عبارتی 

  .باشندمیدر شهر  دادهرخرونشینی های ف سبب وقوع هاقناتکنار 
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 سطح آبهای زیر زمینی و نوع سازندهای زمین شناسی سبزوار :2شکل 

 شناسي تحقيقروش -5

تحلیلی با هدف کاربردی به بررسی خطر ریزش و نشست قنات ها ی –پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی 

نقشه های طرح جامع  وتفصیلی  ،اسناد،پژوهش از منابع کتابخانه ایدر این .شهر سبزوار پرداخته است

در نهایت با  ،برای تجزیه وتحلیل اطالعات استفاده شده است1:50000نقشه های توپوگرافی مقیاس  ، 1:10000مقیاس

کارهایی راه به بررسی پهنه بندی خطر ریزش ونشست قنات های متروکه پرداخته و ARC  GISاستفاده از نرم افزار 

 .در این زمینه اراِیه شده است

 آب در شهر سبزوار  توزيع و تأمينتاريخچه  -1-5

 موردتوجهگرفتن در شاهراه اصلی جاده ابریشم از دیرباز  قرار وشهرستان سبزوار با توجه به موقعیت جغرافیایی 

به منابع  روزافزونل نموده که نیاز تبدی ایمنطقه شهرکالنبوده است، موقعیت میان راهی شهر سبزوار آن را به یک 

این دیار با احداث قنوات که یکی از ابداعات و افتخارات ایرانیان  کوشسختآبی را باعث گشته است. از گذشته مردمان 

 1340. این وضعیت تا سال اندرساندهمی کشاورزی ومصارف شرب  به وآب را از اعماق زمین به سطح رسانده ،است

 است.ادامه داشته 

آب شرب  مصرفقرار گرفت.  مورداستفادهدر شهر سبزوار  1340آب در حدود سال  توزیع و تأمیناولین تکنولوژی 

 تأمینکه در آن زمان در تملک شهرداری قرار داشت  عبدالرحمن وقدیم توسط دو رشته قنات قصبه  هایزمان از

و  شدمیواقع در مرکز شهر فعلی انتقال داده  ترمکعبیم. آب حاصل از این دو رشته قنات به مخزن یک هزار گردیدمی
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جمع آبدهی این دو  1352تا 1347 هایسالآمار وزارت نیرو بین  اساس برکه  ،گرفتمیدر شبکه توزیع قرار  ازآنجا

 .لیتر در ثانیه بوده است 100 بربالغقنات 

ب ی را ایجایاز به منابع آبی بیشترسطح بهداشت عمومی ن افزایش وجمعیت، گسترش شهرنشینی  روزافزونرشد 

ولی به ائق آید.شد که با خرید قنوات دیگر از مالکین حومه شهر بر این مشکل ف آن بر لذا شهرداری وقت  ،کردمی

شت چاه در د این اولیندیگری بود که به آن توجه شد. بنابر حلراهحفر چاه  ناچاربهدر برنداشت،  اینتیجهدالیلی این  

کسکن  افزایش مصرف میدان آبی منطقه تناسببه،حفر گردید 1350سبزوار در منطقه کسکن در سال شمال غرب 

ردید. آب در منطقه کسکن حفاری گ 4، 3، 2، 1سه حلقه دیگر به نام چاه شماره  1354و تا سال  یافتهتوسعه

)مخازن قدیمی  مترمکعبیهزار  دو وبه مخازن هزار  مترمیلی 300توسط خط انتقال به قطر  هاچاهاستحصالی از این 

قنات دیگری در غرب  1354. عالوه بر منابع جدید در تابستان گرفتمیدر شبکه توزیع قرار  نهایتاً و یافتهانتقالشهر( 

 1371ین قنات تا سال اجاره گردید که ا نوقلعهاز مالکان روستای  روزشبانهساعت در 8شهر به نام قنات دهراز به مدت 

. ی شدستفاده ماگرم سال توسط متولی آن زمان یعنی شهرداری  هایماهاز حوضه دشت بفره در  برداریبهرهز ا قبل و

اده، ته آقازقنوات کال عمدتاً شمال غرب منطقه گردید که  هایسفره آبمذکور منجر به افت شدید سطح  هایچاهحفر 

ام ه شمالی به نآب از دشت کسکن محدود گردید و حوضبرداشت  روازاین. قرارداد تأثیردهراز را تحت  کالته سیفرو

لقه چاه جدید در ح 7شهرداری اقدام به حفر  1365تا سال  1357قرار گرفت. از سال  موردتوجهر خانه نقادشت کلوت 

 هشکا وآب  باعث افت شدید سطح هاچاهبیش از ظرفیت این  برداریبهره وامتداد مسیر قنوات این منطقه نموده 

این . بنابرباشدمیکه قنات مذکور در حال حاضر خشک  جایی تاقنوات این منطقه بخصوص قنات قصبه گردید، آبدهی 

شهر  مجاورت در ومناسب  باکیفیتشمالی شهر که تنها منبع آب  هایسفرهبرداشت آب از  سویکاز  بایستمی

ایش منابع آبی افز 65تا  55جمعیت طی دهه  توجهقابلاز سوی دیگر با توجه به افزایش  گردیدمیمحدود  ، باشدمی

. یافتمیضرورت  موردنیازآب  تأمین منظوربه. لذا یافتن منابع جدید در فواصل دوردست نمودمی ناپذیراجتنابامری 

کیلومتری  60 تا 30توسعه منابع آبی آتی شهر در فاصله 1356پیشنهاد مهندسین مشاور مهاب قدس در سال  بر بنا

شت ددر این خصوص  شدهانجامای جنوبی رشته جغتای متمرکز گردید. پس از مطالعات هر یعنی پایکوهغرب سبزوا

خست طرح ولویت نآب در نظر گرفته شد.در ا تأمینو ریوند( در نزدیکی جاده سبزوار شاهرود جهت  منطقه مهربفره )

 ،متریمیلی600مام اجرای خط انتقال با ات زمانهمحفاری گردید که  1370تا  1365 هایسالهشت حلقه چاه بین 

قرار  برداریبهره مورد 1371واقع در روبروی بیمارستان واسعی در سال  مترمکعبیبیست هزار  مخزن وایستگاه پمپاژ 

 گرفت.

طرح  اندازیراهرا و توسعه یابد در خالل اج بایستمیحلقه چاه  2از دشت مذکور با حفاری  برداریبهرهاولویت دوم 

ن از آ ،گردید هاحوضهشهرداری ناگزیر از توجه به سایر  ،از بفره با توجه به کمبود شدید آب در سطح شهر انیرسآب

 1366 هایسالدشت کلوت در  9و  8شماره  هایچاه 1368تا  1364 هایسالدشت کسکن بین  6و5 هایچاهجمله 

دکی بالنسبه ان مذکور توسعه هایحوضه برداریبهره در ارتباط با ذکرشده هایمحدودیت. با توجه به باشدمی 1370تا 

 .ر(اداره آب و فاضالب شهر سبزوا –شهر سبزوار  رسانیآب)طرح مطالعات اندداشته سالهادر خالل این 
 سبزوارسطح شهر  هایقناتموقعيت  -2-5

حریم آن درسطح شهر و اتنرشته ق 12که  است آنی شهر سبزوار نشانگر فتوپوگرا 1: 50000 هاینقشهبررسی 

جر سنکمیلی، ، جعفرآباد، آبادفتح، آبادصالح، مأل، حاج عباس، حاج آبادافضل:  هاینامبه رشته  10وجود داردکه تعداد

 گسترده شده اند.در سطح شهر سبزوار  اسی، نقابشکغآباد، آ
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کیلومتر است. قطر میل چاه  10قنات  رشته هرمتر و میانگین طول  80 هاقناتچاه این  هانهمتوسط عمق د

در  هاچاهمتر است. فاصله میل 1 -2/1متر و قطر مجاری زیرزمینی قنات در حدود  1منطقه اغلب در حدود  هایقنات

 بسیار متغیر است. شدهبررسیمنطقه 

گفته مسئولین  . بنا بهباشدمیدر جنوب شهر  هاآن مظهر وشمال  قسمت در عمدتاً رشته قنات  12این  چاه مادر

در قسمت  هاقناتمعتقدند که مادر چاه این  در حال حاضر شناسایی نشده است و هاقناتامر مادر چاه برخی از این 

گذشته از این قنوات برای مصارف کشاورزی و  هایدهه. در است شدهواقعباالتر از این کلوت ها  یا وکلوت های شمالی 

موازی در امتداد شمال به  تقریباً صورتبهرشته قنات  8 حدوداًاست.  شدهیممصارف شهری استفاده  سایر وشرب 

کشاورزی به علت عدم وجود شبکه توزیع آب از این  هایاستفادهعالوه بر  1330حدود  هایسالکه تا داردجنوب وجود 

رشته از این  9سبزوار در حال حاضر با توجه به رشد فیزیکی شهر .است شدهمیشرب نیز استفاده  عنوانبه هاقنات

 .(202 :1370 ،است)بیهقی قرارگرفته مرکزی شهربافت  ویژهبهدر بافت شهری  هاقنات

 آبادافضلقنات  -1 -2-5

 وسرچشمه گرفته  چهارباغاست مادر چاه این قنات از اراضی  شدهواقعقسمت شهر سبزوار  ترینغربیاین قنات در 

پایانه  طرفبهاز عبور از زیر بلوار سربداران  بعد واز طی مسیر از مناطق مسکونی از کنار هتل کاملیا عبور کرده  بعد

این قنات در محدوده  هایچاه. میل کندمیاتوبان به سطح زمین راه پیدا  دستپایین در ومسافربری حرکت کرده 

مشخص گردیده  آبادافضلو کوره قنات  هاچاهمیدانی در داخل میل  هایبررسی. باشندمی دسترسیقابل هاتوبان و پایان

 .باشدمیلیتر در ثانیه  20دبی حدود  دارای وریزش نداشته  ازلحاظمشکلی 

 نشدهانجامبه بعد الیروبی و ترمیم  16سال گذشته از میل چاه  35طبق اظهارات نماینده مالکین قنات طی 

. عالوه بر این کوره قنات طبق باشدنمیمسیریابی قنات از این میل چاه به بعد میسر کردن  بنابراین مشخص .است

 گیریاندازه هاچاهسطح آب در میل  باشدمیدادن بدون تجهیزات خطرناک  ادامه ومقنی دارای گاز بوده  هایگفته

 .(5: 1394، ساختزمین)مهندسین مشاور مشهد باشدمیمتر  5/7حدود  در وشده 

 (قنات قلوهقنات حاج عباس ) -2-2-5

آب قنات را مالک هستند. مظهر قنات حاج  چندساعتی، که هرکدام باشدمیمالک  12قنات حاج عباس دارای 

. طبق گفته مطلعین محلی این باشدنمیامکان ورود مقنی به داخل مسیر کوره قنات  و مسدود گردیده کامالً عباس 

روبروی پارک شهدای شلمچه به داخل جدول کنار  تیرهفتکنار خیابان  از وباهم یکی شده  مألقنات و قنات حاج 

را  زیردستبعد از عبور از اتوبان مزارع  و کندمیسطحی طی مسیر  صورتبه. از این مسیر به بعد آب ریزدمیخیابان 

همچنین شعبات فرعی آن به شرق و جنوب غرب  ،باشدمیقنات از شمال به جنوب  ن. مسیر ایسازدمیمشروب 

غرب  از و رسدمیتا فلکه بیضی  گذردمی هاساختماناریب از میان  صورتبه تقریباًاز این مسیر به بعد .است امتدادیافته

ه خیابان پس از طی این مسیر قنات ب رسیدهیر مسعود ما راهسهبه  ازآنجا و تا به میدان مادر ،یابدمیخیابان اصلی ادامه 

زیر اتوبان ادامه  هایزمینتا به  ازآنجا و کندمیعبور  هاخانهکه بیشتر از جلو  رسدمیمتری حاج عباس  دوازده وناوی 

آلودگی آب این قنات با آب فاضالب باعث شده محصوالتی مانند .سازدمیرا مشروب  آنجا هایزمینو  یابدمی

 .(6: 1394، ساختزمیناور مشهد )مهندسین مشنشود. کشت سبزی و فرنگیگوجه

  مألقنات حاج  -3-2-5

مالک است این قنات  10 دارای و شودمی( نامیده محمد محمدیه )کاشمری مألاین قنات به نام مرحوم حاج 

از جدید سمت ورودی  بنزینپمپو در زیر  شودمینواحی کوشک و عطا ملک و دروازه عراق به آن وارد  هایفاضالب

 هایزمیناست، که  باریک روزشبانه. مدار گردش آب آن دوازده شودمی( ظاهر سبزوار )خط کمربندیشاهرود به 
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است. اما امروزه با توجه به کم شدن نزوالت جوی یک تا دو هکتار را بیشتر آبیاری  کردهمیهکتار را آبیاری  4-5حدود 

صل است، که از این آب در کشاورزی محدودی برای است که به این قنات مت هاییفاضالببیشتر از  همآن، کندنمی

مجرای آن از طرف غرب خیابان  است، جنوبی–مسیر این قنات یک مسیر شمالی  .شودمیکشت سبزیجات استفاده 

از بین  سپس ،تا به دروازه عراق یابدمیادامه  ازآنجا .رسدمیتا به چهارراه کوشک  یابدمیاصلی به سمت جنوب امتداد 

زیر مسجد زینبیه  از و شودمیبه بلوار امام خمینی و کوچه دوازده متری حاج عباس وارد  هاکوچهو  هاساختمان

زیر اتوبان منتهی  هایزمینو آب خروجی از طریق جداول کنار خیابان اصلی به  رسدمی آبادحارث راهسه طرفبه

 .شودمی

  آبادصالحقنات  -4-2-5

ر از زی سپس و افتهامتدادیاین قنات به گفته نماینده مالکین قنات از میدان پست و تلگراف به سمت میدان کارگر 

ر تهای بلوابه ان ، در ادامه این قناتکندمیمناطق مسکونی از مسیر خیابان فرودگاه به سمت جنوب شرق ادامه پیدا 

ه د را تخلیی آب خوو در کنار استخری قدیم امتدادیافته آبادحصالامام رضا سپس با عبور از زیر اتوبان به روستای 

ق طقه شربادی در من هایماسهکه یکی از دالیل آن وجود  باشدمیاست. در حال حاضر این قنات محدود  کردهمی

ه کل مسکونی قنات به مردم جهت ساخت مناز هایچاهحریم میل  هایزمیندلیل دیگر آن واگذاری  و باشدمیسبزوار 

ات قطع وره قنقنات توسط مردم شده است. همچنین در هنگام ساخت اتوبان و پل ک هایچاهباعث پرکرده تمامی میل 

اشتند رکار دساین قنات  هایچاهنیز بیشتر مردمی که با میل  باالدستگردیده و دیگر وصل نشده است. همچنین در 

قبل  هایسالد در کنند در همین مناطق نیز بعضی از افرا ینتأمتا امنیت منازل خود را  پرکرده را هاچاهاین میل 

 ست. مظهراخود باعث ناپایداری و سست شدن این مناطق شده  این ومتصل کردند  مجاریفاضالب خود را به این 

اده ذخیره آب استف عنوانبهفقط استخری که در قدیم از آن  و باشدمیزیر منازل مسکونی  کامالً  آبادصالحقنات 

 (.10: 1394مهندسین مشاور مشهد زیست زمین، )باشدمیاست، موجود  شدهیم

 قنات کميلي  احتماالًو جعفرآباد و  آبادفتحقنات  -5-2-5

باالتر و  هایکوچهخیابان قائم و بسیج مستضعفین، سرده، پامنار و افتخار و  هایفاضالبگیرنده  هاقناتاین 

قنواتی است که از قدمت  ازجمله آبادفتحقنات  .شوندمیزیر اتوبان ظاهر  در واز خیابان اسرار و سبریز است  ترپایین

نسل به نسل به این مالکین رسیده آب این قنوات در  صورتبهکه  باشدمینیز  ینیدارای مالک ،زیادی برخوردار است

آبیاری کند. امروز این قنات تنها قناتی است که آب  روزانهشبهکتار را در یک 5زمینی در حدود  تواندمیحال حاضر 

 تأمینشهری  هایفاضالب، بیشتر آب این قنات از باشدمیلیتر در ثانیه  35دارد و دبی آن در حدود  برداریبهرهقابل 

 بخشیترضااست که سبب شده دید مردم نسبت به این قنات  محیطیزیست. این قنات دارای پیامدهای منفی شودمی

وصل قنات از حدود فلکه فلسطین به پایین به این  هافاضالباست که بیشتر این  ذکرقابلنباشد. البته این نکته 

است تهدیدی است که این قنات در تخریب آثار تاریخی  ذکرقابل. نکته دیگری که در رابطه با این قنات دنشومی

ایجاد ترک در ساختمان این بنا و نشست پی آن شده  سبب وآورده  وجود بهسبزوار یعنی مسجد جامع شهر 

 هایشانخانهبه  هافاضالباز آن قرار دارند از ورود این  تریپایینهمچنین منازلی که در مسیر این قنات در سطح .است

، رسدیمتا به باغ ملی  قرارگرفتهشهری  تأسیساتو  هاساختمانمجرای این قنات از خیابان اصلی در بین .شکایت دارند

کوچه گلستان را طی  رسدمیخیابان اصلی تا به چهارراه بیهق  روهایپیاده، تا در یابدمیتا مدرسه اسرار ادامه  ازآنجا

.در حال رسدمیتا به خیابان لوله نفت  یابدمیو به جنوب امتداد  رسدمیمارپیچی به میدان اسرار  صورتبه و کندمی

. رسدمیجدول سمت راست خیابان جریان دارد تا به اتوبان  در ون اسرار جنوبی حاضر آب این قنات در کنار خیابا

بوی نامطبوعی را ایجاد  و شودمیطبق اظهارات مردم محلی و صاحبان قنات آب این قنات با فاضالب شهری مخلوط 

 وکوره قنات مسدود  موتورسوارباختن یک  جان وبیهق  چهارراهاین قنات پس از حادثه فروریزش زمین در کرده است 
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میدان هدایت ادامه  تا وکه توسط شهرداری به همین منظور جایگذاری شده ادامه داده  هاییلولهمسیر از داخل  ادامه

از  و گرددمی. مظهر این قنات در حال حاضر از قسمت شمال غربی میدان هدایت از داخل لوله خارج کندمیپیدا 

را مشروب  دستپایینحرکت کرده و بعد از عبور از اتوبان اراضی  تیرهفتبه سمت میدان  تیرهفتجدول کنار خیابان 

 .سازدمی

 قنات نقابشک  -6-2-5

. مظهر این باشدمیقنات نقابشک هم مسیر با خیابان پوریای ولی به سمت شمال شهر دارای روندی شمالی جنوبی 

قنات  مسیر.باشدمیاز این قنات بسیار کدر و بدبو  شدهخارجآب  دارد. زدگیبیرونقنات از کنار خیابان پوریای ولی 

مردم محلی این قنات در  اظهارات . طبقباشدمیاین قنات در زیر مناطق مسکونی  هایچاهکه میل  دهدمینشان 

 میل و مسیرآوردن  دست به. بررسی بیشتر برای ستمسیر فاضالب مسدود شده ابا به دلیل برخورد  هامکانبعضی از 

 (12: 1394 ،ساختزمین)مهندسین مشاور مشهد باشدمی ترپیشرفته لوازم واین قنات نیازمند تجهیزات  هایچاه

 قنات سنجر آباد -7-2-5

زیر  در و بردمی( و چهل متری سوم را با خود رک ابوذر و شهید باهنر )چهل متریاین قنات فاضالب اطراف شه

توسط مناطق مسکونی پوشیده شده است مظهر این قنات در نزدیکی میدان  کامالً. این قنات شودمیفرودگاه ظاهر 

اثری از مظهر این قنات در این منطقه وجود ندارد. طبق  گونههیچ اکنونهم .داشته است زدگیبیرونامام حسین 

مربوط به  عدرواقمحلی در حدود سی سال پیش در این منطقه استخر آبی وجود داشت که  سفیدانریش هایگفته

 مظهر این قنات بوده است.

 قنات آغاسي -8-2-5

اطراف قسمت پایینی خود تا جاده  هایزمین و شودمیمالک در زیر مصالی جدید ظاهر  19با داشتن  قنات این

  فاضالبشان شدهساخته یمظهر این قنات منازل مجاورتو چون در  کندمیتهران )کمربندی( را آبیاری  -جدید مشهد

 22ابومسلم و هایخیابانو  انشعاباتش وبلوار دکتر چمران  هایآباست.این قنات گذرگاه ایجاد کرده  ایزنندهبد و بوی 

 بهمن و... است.

 هاقنات کارکرد بررشد جمعيت شهری و توسعه فيزيکي شهر  تأثير -3-5

مکان زیستی این منطقه بوده است. در  ترینمهمسبزوار یکی از شهرهای کهن استان خراسان است که از دیرباز 

سیاسی و نظامی، مبادالت بازرگانی  ،سکونت گزینی حیات و تحوالت آن در طول تاریخ عواملی همچون شرایط طبیعی

 .(243: 1383داشته است)مهری،  ایکنندهتعییننقش  فرهنگی وو اقتصادی 

با تشکیل سلسله  زمانهمباورند که احداث این شهر بر این  برخی و دانندمیبرخی این شهر را به عهد اشکانیان 

منطبق بر محدوده فعلی  تقریباًهجری شمسی  1300ساسانیان در ایران بوده است. محدوده سبزوار تا قبل از سال 

بافت  گیریشکل. زمان دهدمیبافت قدیم شهر بوده است که در حال حاضر قسمتی از بخش مرکزی شهر را تشکیل 

چهار دروازه شمال،  دارای وبارو  وکه شهر محصور در برج  گرددبرمیهجری شمسی  1205ه قبل از سال این محدوده ب

 بوده است.  غرب وجنوب، شرق 

 توسعه وشهر سبزوار همچون سایر شهرهای ایران از اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی مرحله جدیدی از رشد 

به تبعیت از رشد  ،فیزیکی شهر شد بافت وتغییر در چهره  سبب ود قبل متفاوت بو هایدورهخود را آغاز نمود که با 

هکتار  62حدود  1300-1335 هایسالدر فاصله  شدهاضافهاست مساحت  دادهرخجمعیت، توسعه فیزیکی شهر نیز 

در مقیاس  غرب واز شهر در شمال، شرق  هاییبخشبه  1335 هایسال. در دهدمیبوده است که رشد اندکی را نشان 
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 هایسال. در طی اندبودهسبزوار ساکن  موجود ومحدود به وسعت شهر افزوده شد که بیشتر جمعیت نیز در بافت قدیم 

در سمت شرق اما ناپیوسته صورت  عمدتاً این توسعه  ،یابدمیدر تمام جهات گسترش  آرامیبهشهر  1365-1335

  .گیردمیه در شعاع محدودتر ولی پیوسته صورت شرق توسع جنوب وهمچنین در سمت جنوب  .گرفته است

 هابررسی. کندمیدر تمامی جهات رشد  تقریباًبیشتری نسبت به دوره قبل،  شتاب باشهر  1345-1355دهه  در

طرف  صورت گرفته است.توسعه شهر در دو شمال وکه بیشترین میزان توسعه شهر در جهات شرق  دهدمینشان 

 ورق جهت ش بیشتری صورت گرفته است، بعد از سرعتبهمشهد به سمت شرق  -ارتباطی، جاده قدیم سبزوار هایجاده

یکی رشد فیز وتهران بیشتر از سایر جهات توسعه –مسیر جاده ارتباطی سبزوار  در وشهر، شهر به سمت غرب  شمال

 .یابدمی

گ ایران و عراق اسالمی و به دنبال آن شروع جن با وقوع انقالب 1355-1365توسعه فیزیکی شهر سبزوار طی دهه 

 این دوره بود. در آن پیامدهای ازیافت، رشد شهرنشینی یکی  فرهنگی واقتصادی  ،تغییرات ساختاری در ابعاد اجتماعی

ن از ذاری زمیشرق بیشترین توسعه را داشته است که از علل مهم آن واگ شمال ودر سمت شرق  عمدتاً شهر سبزوار 

نگیان و مسکونی جدید تحت عنوان شهرک فره هایمحلهبود که سبب ایجاد  1365اره زمین شهری در سال طرف اد

مردم  به1359سالشهرک ابوذر را بنیاد مسکن انقالب اسالمی در زمین ، همچنین شهرک شهید هاشمی نژاد شد

شاورزی از وسیعی از اراضی ک هایبخشدر پی این رشد شهری  به مرور زمان ساخته شد. 60واگذار کردکه طی دهه

 است. تغییریافته یشهر ومسکونی  هایکاربری به وچرخه تولید خارج گشته 

در  ایحومه هایبافتکه  ایگونهبه گیردمیتوسعه فیزیکی شهر با رشد شتابانی صورت  1365-1375 هایدههدر 

شهرک  وگیردمیناپیوسته شکل  طوربهشهر  شمال نهایی حدکیلومتری  4ایجاد شهرک توحید در  بااطراف شهر

 بوجود می آید.در محدوده پیوسته شمال شرقی شهراندیشه 

طرح از پیش  اساس بر وسازساختدر محدوده شهرک توحید در شمال شهر فرآیند  1375-1385در دهه 

شرق  ایحاشیهدر مناطق  ضابطهبی وسازهایساخت در. روند گسترش جمعیت یابدمیآغاز و گسترش  شدهتعیین

 )شرق  نوبج وجنوب غرب ) کالت سیفر(  ،دهراز(، شمال غرب )غرب نیروگاه( نوقلعه(، غرب ) گاه عید)شرق کال 

ا هر نیز بششمال  قسمت درمنطقه فرهنگیان  وسازهایساخت. همچنین یابدمیکوچک( در این دوره ادامه  آبادصالح

 .پذیردمیسرعتی باال انجام 

رکزی تاریخی بوده در همان بافت م ویژهبه 1330شاره شد توسعه فیزیکی شهر سبزوار تا اواخر دهه که ا گونههمان

هر همچنان شمردم بوده که در اواخر این دهه آب مصرفی  موردنیازآب  تأمین مسئلهاصلی آن همان  دلیل واست 

 .است شدهمی تأمین هاقناتتوسط 

نیز  مسئلهمین است که ه گرفتهانجامتوسعه شهر در جهات مختلف  1340است که از اوایل دهه  ذکرقابلاین نکته 

میق ع نیمه وعمیق  هایچاه. در این دهه با گسترش وسیع و جایگزینی باشدمیآب ساکنین  تأمیناز چگونگی متأثر 

اده از باشند با استف هاقناتدر تبعیت از  سکونت ودیگر مردم مجبور نبودند که برای مکان گزینی  هاقنات جایبه

هر سبزوار شخانگی آب در  کشیلولهعبارتی  به و رسانیآبجدید  هایسیستم 1340نوین در اوایل دهه  هایفناوری

 ر دست بهاساس مردم در تمام جهات و حتی در خالف جهت شیب عمومی شه همین بر. می گیردقرار  مورداستفاده

ر این شهر در حول هسته مرکزی و قدیمی شهر شدند. د گسترش وی مسکونی زده و سبب پراکندگ وسازهایساخت

 تأسیساتو  اسازه و زیرساختدر  آرامآرام هاقنات. شدنمیاحساس  هاقناتآب از  تأمینزمان دیگر احتیاجی برای 

ز اان گفت بتو شاید ویک پدیده تاریخی به تاریخ پیوسته  عنوانبهپنهان و  هادیده از و شدهمدفونگوناگون شهری 

به نام  ایغدغهدهم دیگر  مردم و یافتمیافزایش  روزروزبهجمعیت شهر  ترتیباینبهاست.  محوشدهخاطرات مردم نیز 

 آب نداشتند.  تأمین
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. در پی این موضوع شدمی تأمینعمیق  نیمه وعمیق  هایچاهدورتر از طریق  کیلومترهاشهر از  موردنیازچون آب 

ساکن  مسلماًمسکونی رخ داد،  مناطق وافزایش جمعیت شهری تغییر و تحوالت زیادی در چگونگی ساختار شهر با

و گاز، مخابرات ( جهت  برق و فاضالب والزم )شبکه آب  هایزیرساختمستلزم داشتن  اینقطهدر هر  هاانسانشدن 

صرف آب نیز تغییراتی به وجود آمد، به عبارتی این با افزایش جمعیت در م سکونت است.عالوه بر تداوم واستقرار 

نیز یکی از عواملی است که انسان ناچار به  آب ودر پی دارد  ایزمینهافزایش جوامع انسانی افزایش مصرف را در هر 

جدیدی با عنوان دفع فاضالب شد. ساکنین  مسئلهایجاد  سبب و یافتهافزایشمصرف آن  درنتیجهاستفاده از آن است. 

 از دو موضوع بوده است: متأثرنیز  مسئلهکه خود این  شدنددر مواجه با این امر دچار مشکل شهر 

 نبود یک شبکه فاضالب شهری  .1

 سازندهای زمین ساختی سبزوار  .2

درست انجام  ساختاری وشهری در اکثر مناطق ایران بدون طرح  توسعه وبه دلیل اینکه گسترش  درگذشته

، شدمیاگر هم این موضوع در شهر اجرا  یا ونیازهای شهری اندیشیده نشده بود  گونهایناست، تمهیداتی برای  شدهمی

را نداشتند به همین دلیل هر  هاپروژهاجرای این  هایهزینهآن مردم توان پرداخت  هایهزینهبه دلیل سنگین بودن 

کلی از اهالی شهر سبزوار حل نکرد، چون نیز مش کار این. اما کردمیجذبی در منزل خود  هایچاهمالکی اقدام به حفر 

است که همین امر  محکم ومناطقی بافت سخت  در وپذیری پایین  بانفوذسازندهای زمین ساختی سبزوار دارای بافتی 

هنگفت خیلی زود قابلیت استفاده خود را از  هایهزینهصورت حفر با  در ورا با محدودیت همراه کرده است  هاچاهحفر 

گذشته هیچ سیستم  هایزماندر  ازآنجاکه وبه تخلیه داشته است  احتیاج و شدهمیبه عبارتی زود پر  هدادمیدست 

حیاط  هایباغچهدر  هاچاهمردم اقدام به تخلیه این ،فاضالب شهری وجود نداشته است هایچاهخاصی برای تخلیه 

 هاقناتفاضالب خانگی را به این  ست.لذا بتدریجمی کردند این مسئله موجب اشاعه انواع بیماریها می شده امنزل خود 

 برای راخود  هایقناتتخلیه چاه بکاهند وهم از این طریق دبی خروجی  محیطیزیستمتصل کرده تا هم از مشکالت 

شهری در  هایفاضالبدفع  زیرزمینی هایتونلتبدیل به  هاقنات پسازایناستفاده در امور کشاورزی افزایش دهند. 

موجود در سطح شهر سبزوار تا سالیان متمادی اجرا  هایقناتپدیده دفع فاضالب به درون  .شهر شدند زیرپوسته

توسط  ایجادشده هایلجن نشستته کمکمبه مجاری زیرزمینی ها فاضالب. در طی سالیان با ورود بیشتر شدمی

نیامده  وجود بهشهری  تأسیساتجدی برای  لکتا حدودی فضای این مجاری را مسدود کرده اما هنوز مش هافاضالب

تصمیم گرفتند که  کمکم فاضالب واداره آب ،شهری مانند شهرداری مدیریت هایدستگاهبود.ولی با پیشرفت امکانات 

را مرتفع  هافاضالبشبکه فاضالب شهری )اگو( نمایند تا مشکالت مربوط به دفع  تأسیسدر سطح شهر اقدام به 

  این در.اما شدندمیزیادی حفر  هایتونل و گیردمیزیادی صورت  هایحفاریشهر  در سطح 1370دهه از اوایل .سازند

 هاییحفاریبا  چنانموجود نشده بود هم هایقنات، یعنی هافاضالبقدیمی دفع  هایآبراهه ی بهمیان شاید هیچ توجه

 هاقناتو مسیر  هادیوارهامر سبب ریزش  همین وبرخورد داشته  هاقناتدر برخی نقاط با مسیرهای  شدمیکه انجام 

 هاقناتذکر شد  قبالًکه  گونههمان .است که خود این موضوع نیز تبعاتی را برای شهر در پی داشته است شدهمی

سبب  هاقناتاین  مسیر در هادیوارهکه تخریب  اندبودهداشته و دارای جریان آب  عهده بررا  هافاضالبوظیفه حمل 

آب  هایسفرهزمین تشکیل  سطح زیرنقاطی از  در وجمع شده  هاقنات باالدست هایقسمتدر  هاآبکه همین شده 

 هاآب. این شودمیتاریخی شهر مشاهده  بافت وکه امروز در اطراف مسجد جامع شهر  گونههمانزیرزمینی را بدهند، 

 نوسازی و. طبق اظهارات سازمان بهسازی شودمیبیهق استخراج  چهارراهامروزه توسط پمپاژ از زیر سطح زمین در 

با  قرار دارند مخزن بزرگی از آب روی بربافت مرکزی شهر  درحال حاضر هایقناتقنات از  11شهر سبزوار تعداد 

 و مسئلهبه این  هاسازمانزیرزمینی در اطراف مسجد جامع توجه  هایآبمشاهده این مشکل یعنی باال بودن سطح 

است که از این زمان به بعد  ذکرقابل. این نکته نیز اند پی علل وقوع این پدیده برآمده در وایجاد آن جلب شده  دالیل
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 هاییقناتنیز تخریب وقایع  گونهایندر نقاط بیشتری از سطح شهر پدیده فرونشستی اتفاق افتاده است که دلیل عمده 

 .(249: 1383 هری،)مداشته است وجود هامکاناست که در این 

 
 مناطق باال آمدگی و فرونشست زمین در شهر سبزوار :3شکل 

 متروکه هایقناتنشست  خطر ريزش و بندیپهنه -6

ع شه طرح جاممتروکه از نق هایقناتریزش  براثرموجود در سطح شهر سبزوار  هایکاربری پذیریآسیبدر تحلیل 

ن موقعیت دقیق مربوط به منطقه سبزوار برای تعیی 1:50000ونیز نقشه توپوگرافی  1:10000شهر سبزوار با مقیاس 

تفاده از ر ونیز اسآبخوان سبزوا زیرزمینیهمچنین با استفاده از نقشه تراز سطح آب ، است شدهاستفاده هاقناترشته 

تهیه  GIS الیهیک صورتبه واستخراج  هاقناتموقعیت تمامی  (GISسیستم اطالعات جغرافیایی ) افزارنرم

الیه  و شهر سبزوار هایکاربریانطباق الیه  .شدند یابیموقعیتنقشه طرح جامع شهر  روی بر هاقناتگردید،سپس این 

ر نتایج زیر را آبخوان سبزوا زیرزمینینقشه تراز سطح آب  و متر 15موجود در سطح شهر با حریم  هایقناتموقعیت 

 :دهدمینشان 

ول این ط متوسطرشته قنات اصلی و فرعی گسترده شده است،  12 روی برهکتار  3100ر با مساحتشهر سبزوا .1

 .شده است برآورد کیلومتر 10 هاقناترشته 

 غرب ورفتی جهت کلی جریان آب زیرزمینی از ارتفاعات شمال شرقی، شمالی و جنوبی به سمت مرکز آبخوان آب .2

% تا 1 بین وب هیدرولیکی در نقاط مختلف دشت یکسان نبوده . شیباشدمیدشت )جبهه خروجی زیرزمینی ( 

 (29: 1394، ساختزمینمهندسین مشاور مشهد .)کندمیتغییر  001%

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            17 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1195-fa.html


 80                                                                                   متروکه در شهر سبزوار یهاخطر قنات یبندو پهنه يابيارز

لغایت شهریورماه سال آبی  1387-88سال  شهریورماهشده، در فاصله  گیریاندازهتفاضل ارقام عمق سطح آب  .3

در بخش شمال شرقی  "قره قولی " ایمشاهدهساله در چاه  5؛ مقدار افت سطح آب را در یک دوره 93-1392

جنوب غربی  منتهاالیهدر  "فلشور" ایمشاهده در چاه کهدرحالی،برآورد شده استمتر  61/19آبخوان آبرفتی برابر 

 44/0در جنوب شهر سبزوار مقدار  "کالته آهنگران"در چاه  طورهمیناست،  باالآمدهمتر  07/3آبخوان سطح آب 

 باالآمدگیعالوه بر این .(29: 1394، ساختزمینمشاور مشهد  )مهندسین دهدمینشان  باالآمدگیمتر سطح آب 

در  باالآمدگیبیهق و  چهارراهو  نشانیآتش چهارراه حدفاصلسطح زمین در محدوده  یمتر 5آب زیرزمینی در 

باال .شرقی شهر سبزوار حاکی از نوسانات سطح آب در محدوده تحقیق است هایمحدودهمتری در برخی  10سطح 

جذبی به  هایچاهانتقال آن بجای  درنتیجهو ترکیب با فاضالب و پساب شهری  یادشدهبودن سطح آب در مناطق 

 .، موجب آلودگی سفره آب زیرزمینی شده استهاقناتمیل 

حاد  مسئلهناشی از آن را در شهر سبزوار به یک  هاینشستو  هاقنات مسئلهکه  شناسیزمینوجود سازندهای  .4

پذیری پایین در مناطق  بانفوذاین سازندها وجود سازندهای ریزبافت رس و سیلت  ازجمله .تبدیل کرده است

ریزدانه )ترسک( در محدوده  حالدرعینو  متراکم وشهر و وجود سازندهایی با بافت سخت  جنوبی ومرکزی 

در شهر  دادهرخهای  فرونشینیسبب  هاقناتدر کنار  تشدیدکنندهیک عامل  عنوانبهشمالی و شرقی شهر 

زیرین، بافت خاک یکپارچه  هایالیهکه در  دهدمینشان  حفرشده هایگمانه. بررسی بافت خاک در باشندمی

قائم و به دنبال آن  نفوذپذیریه ریزدانه هستند وجود دارد. این امر باعث کاهش لنزهایی ک هاالیهنیست بلکه میان 

متمادی  هایزمانبا شیب کم است در طی  یا وافقی شده است. کوره قنات که مجرایی افقی  نفوذپذیریافزایش 

 درگذشته هامقنیکه  هاییروشبه دلیل  هاکانالیک کانال وظیفه انتقال آب را به عهده داشته است. این  صورتبه

است و همچنین به دلیل  کاستهمیکه تراوش قائم آب را  باالدستکردن آب در  آلودگل، همانند کردندمیاستفاده 

 زمان مروربه فاضالب شهری به آن  هدایت وآب در طول زمان وعدم الیروبی قنوات توسط مالکین  گذاریرسوب

سطحی و پساب شهری  هایآباست و بجای اینکه همانند یک زهکش  برای  شدهتبدیل نفوذناپذیربه یک کانال 

نشست سطح زمین در  نهایتاً و  هاقناتاز دیواره و سقف کوره  هاییقسمتباعث باال آمدن آب و ریزش  ،عمل کند

 گردیده است. هاقناتباالی میل چاه 

شهری با استفاده از  هایکاربریه تفکیک زمین در سطح شهر سبزوار ب فرونشستبا توجه به نتایج فوق اثرات 

 به شرح زیر است :GIS سیستم اطالعات جغرافیایی 

آب  باالآمدگیفرونشست و  پدیده و هاقناتبررسی نقشه طرح جامع شهر سبزوار و انطباق آن با نقشه مسیر  -

ل مساحت شهر را شامل ( از ک%7هکتار ) 186مرکزی و بافت فرسوده شهر سبزوار که  هایبخشکه  دهدمینشان 

 است. دادهرخدر این بافت  هانشستدرصد این  85، بیشترین فرونشست را داشته است، به عبارتی شوندمی

که در معرض خطر  شهری هایکاربریکه از کل  دهدمیشهر سبزوار نشان  هایکاربری GIS هایالیهنتایج  -

 خطر مسیردر که  باشدمی باال ومتوسط  ،در تراکم کممربوط به کاربری مسکونی درصد  7/54نشست قرار دارند، 

 ساعته است.  24مدت استفاده از این کاربری.اندشدهواقع هاقناتمستقیم نشست 

، در پهنه دهدمیاختصاص  خود بهکه بخش وسیعی از سطح شهر را پس از کاربری مسکونی  ونقلحملشبکه  -

 مسیر طولی مجاورت یا و متدادا درصد از شبکه ارتباطی در 25که  دهدمینشان  هابررسیخطر مستقیم واقع است. 

و  ریزدانهدر روز بر روی رسوبات سست  ویژهبهوسایل نقلیه  روزیشبانهتردد  .اندشدهاحداثسطح شهر  هایقنات

بیهق که منجر به فوت یک شخص  چهارراه. حادثه نشست زمین در کندمیناپایدار زیرین خطر فرونشست را تشدید 

 .شد از پیامدهای این پدیده است موتورسوار

ریزش  مستقیم خطردرصد در معرض  19صنعتی با مساحتی معادل ،تجاری،کارگاهی،مسکونی هایکاربری -

 محدوده تحقیق قرار دارند. هایقنات
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هنه خطر را پ کل ازدرصد  5/7 مجموعاًاراضی زراعی ،سبز حفاظتی فضاهای ،باغات،هاپارک،کاربری فضای سبز -

 .دهندمیتشکیل 

وزانه، رشهری در قالب تجاری  هایکاربریدرصد مساحت از کل 1/7اداری با  تجاری وتجاری  هایکاربری -

اعات ربری در ساز این کازمان مدت استفاده ،پرخطر قرار دارند هایقناتدر مسیر رشته  ایمنطقه و ایمحله ،هفتگی

 .باشدمی شبانه روز15 -21و  12-8

ه پهنه خطر را در محدود هاکاربریدرصد از کل  43/4مراکز آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی سطحی معادل  -

 .است متغیرلف مخت تحصیلی ساعت در مقاطع 10تا  8. ساعات استفاده از این کاربری بین ه استدااختصاص د خود به

 ست.ااختصاص داده  خود بهپهنه خطر را  هایکاربریدرصد از کل  2  انبارداری و ونقلحملکاربری  -

ا تشکیل ردرصد بخشی از محدوده خطر  06/1پذیرایی با  -تفریحی و گردشگری ونیز جهانگردی هایکاربری -

 .دهندمی

 .دهدمیتشکیل  را رخطدرصد از کل محدوده 64/0درمانی با وسعتی معادل –کاربری بهداشتی  -

 .دهدمیدرصد بخشی از مساحت محدوده خطر را تشکیل  46/0کاربری ورزشی  -

 خود بهرا  درصد از پهنه خطر5/0 مجموعاًفاضالب،گاز و...  ،برق ،آبشهری شامل:شبکه  تأسیساتکاربری  -

 اختصاص داده است. 

 وست در معرض آسیب جدی نش هاکاربریدرصد از مساحت کل  47/0تاریخی و مذهبی با  ،مراکز فرهنگی -

 روی برخطر و  ساله شهر سبزوار است که در کانون 700این مراکز، مسجد جامع  ازجمله.آب قرار دارند باالآمدگی

مسجد بزرگ  یحیی، است، همچنین سایر مراکز تاریخی این شهر همچون آرامگاه اسرار، امامزاده شدهواقعمخزنی از آب 

 قیصریه مامح وکریم ، مدرسه فخریه، مدرسه شریعتمدار، حوض حاج عبدالخان فرامرزراط، کاروانسرای پامنار، مقبره بق

 ، در پهنه خطر شدید قرار دارند.اندواقعکه در بافت تاریخی و مرکزی شهر 

 .دهندمیتشکیل  را پرخطر هایزمیناز  درصد بخشی 46/0کاربری ورزشی با -

را تشکیل  درصد از کل محدوده خطر بخشی از پهنه خطر 25/0احتی در حدودبا مس انتظامی ومراکز نظامی  -

 .دهندمی

 .شوندمیپهنه خطر را شامل  از درصد 2/0 هامسیلحریم  -

 ختمانی،خطر فرونشست زمین عوامل دیگری همچون نوع مصالح سا بندیپهنهالبته الزم به ذکر است که در 

نس ج ،، تراکم مسکونیهاساختماننا و عمر بنا، ارتفاع سازه و طبقات استحکام بستر ب ،وسازساخترعایت اصول 

 رمؤثمین زرشته قنات، سطح ایستایی آب در میزان خطر فرونشست  طول ورسوبات زمین در محدوده کاربری، عمق 

 .باشندمی
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 پهنه بندی خطر نشست قنات ها در محدوده کاربری های مختلف شهری  :4شکل 

 در هر رشته قنات(متر  15)با حریم 

 

 گردد:زیر ارائه می یشنهاداتبا توجه به آنچه مطرح شد، پ

قنوات به شناسایی و رفع خطر  روی بر شدهساخته هایساختمانبرای ترغیب مالکین  حقوقی وتدوین ضوابط فنی  .1

با  هایهنهپجدید )مجاز( در  تأسیساتو  هاساختمانمراحل مختلف احداث  اندرکاراندستونیز تعیین تکلیف 

 .احتمال وجود قنات

ماهر: در بازدید میدانی و مصاحبه با افراد محلی  هایمقنی وانجام بازدیدهای میدانی و مصاحبه با افراد محلی  .2

هوایی موجود کنترل کرد. باید  هایعکس و هانقشه با واطراف و زیر ملک را شناسایی  هایمیله توانمی بعضاً

احتمالی  هاینشست همچنین وموقعیت مسیر قنات در صورت وجود نسبت به محل بنا با انجام بازدید مشخص 

 هایبررسیاطراف بررسی گردد و مستندات کافی از  هایساختمانزمین ناشی از فرونشست قنات و مشخصات 

 .ساختمان تهیه شودبه همراه کروکی دقیق از قنات و  گرفتهانجام
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 هابررسی. این معتبر و دقیق دیگر انجام شود هایروشیا   GPRژئوفیزیکی باید با استفاده از روش  هایبررسی .3

را شناسایی  موردنظربنای  هایپی% 10ناهنجاری مشکوک با حداقل عمقی برابر با منحنی هم تنش  هرگونهباید 

 نماید.

لف قاط مختنو رسوبات مدفون  شناسیزمین هایالیهکتریکی جهت شناسایی انجام مطالعات ژئوفیزیکی و ژئو ال .4

  .محدوده شهری

 .ملکی و حقوقی مربوط به آن هایجنبهدایر یا متروک و  هایقنات مشخص نمودن .5

 یر الزم.تداب توصیه وآن بر پی سازه فوقانی  تأثیربنا و  اطراف وبررسی امکان باال آمدن آب در زیر  .6

 سبزوار کلیه احتمال وجود قنوات در شهر هایپهنهنقشه  اساس بر اندموظف شهرداری و شهرسازی وسازمان راه  .7

سب به نحوه منا هاآن را در پرونده موضوع و..( را مشخص کرده .ثبتی ) اعم از زمین، آپارتمان، مغازه و  هایپالک

یگر ی یا ددر هنگام صدور هرگونه گواهی ساختمانی یا پاسخ هرگونه استعالم ثبت کهنحویبهانعکاس دهند، 

ا احتمال بر پهنه د قرارگیری، موضوع یابدمیامالک در پالک ارتباط  نفعانذیکه با منافع مالک یا  هاییاستعالم

 صریح بیان شود. طوربهالک ثبتی موجود قنات در زمین مربوط به 

نوات و قبرای بازگشایی مسیر  تالش و شدهشناساییشده مسیرهای قنوات  مسدود وشی ریز هایمحلشناسایی  .8

 .زهکشی طبیعی

 .احتمالی آینده هایبحرانمدیریت زمان در اجرای پروژه زهکشی مسیرهای قنوات جهت جلوگیری از  .9

 .با خطر باال ایلرزه پهنه های نقشهتهیه  و شدهشناسایی هایمحیططرح ترافیک در  هایبرنامهایجاد  .10

 اکتشافی و تشکیل شبکه پیزومتری کامل در محدوده شهری سبزوار جهت پایش سطح آب هایچاهکحفر  .11

 .زیرزمینی

ه ب در کورو( و جلوگیری از تخلیه فاضالگفاضالب )ا آوریجمعبه طرح  فاضالب واتصال تمامی مشترکین آب  .12

 .قنوات قدیمی

  .در محدوده شهری شدهشناسایی هایمحیط و هاحفرهتزریق مواد حجیم شونده و پرکننده در  .13

تری در م 40قنوات مدفون تا عمق حداکثر  کوره وجهت شناسایی حفرات  GPRانجام مطالعات زمین رادار  .14

 .محدوده شهری

ن در اثر پوسته زمی هایجابجایی کنترل و( جهت نمایش IN SARاینتر فرامتری )   SAR هاینقشهاستفاده از  .15

ین در خطر نشست زم بندیپهنه هاینقشهو همچنین ترسیم  غیره وت زمین سمثل :زلزله، رانش، نشعواملی 

 مناطق مختلف محدوده شهری سبزوار.

 منابع  -7

 سبزوار. رسانی شهرسبزوار، طرح مطالعات آب فاضالب شهر اداره آب و .1

لمی، پژوهشی فضایی شهر سبزوار، فصلنامه ع -تحلیل الگوی توسعه کالبدی .(1392هادی، قدمی، مصطفی ) حسینی، سید .2

 .161-222.صص 1392، زمستان 44فضای جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 

وتکنیکی در شهرک ارزیابی پارامترها ژئ (. بررسی علل نشست تدریجی خطی زمین و1391رضایی، فریدون، دادستان، احمد ) .3

 .3-12، صص 83، شماره 21مه علوم زمین، سال طالقانی اشتهارد، فصلنا

پژوهشی  بررسی عوامل مؤثر در فرونشست زمین دشت اشتهارد، نشریه علمی .(1388رنجبر، محسن، جعفری، نسرین ) .4

 .155-166، صص 19. 18انجمن جغرافیای ایران، شماره 

 هران.ربیت مدرس تترساله دکتری دانشگاه  تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی شهر سبزوار، .(1381زنگنه، یعقوب ) .5

به ساختمان  (. ضوابط مربوط1393کاهش خطر ) مدیریت بحران شهر تهران،حوزه معاونت پیشگیری و سازمان پیشگیری و .6

 ها در تهران.سایر مستحدثات در مجاورت قنات و
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زیرزمینی در طرح کاریزکیش، سومین همایش (. بررسی پایداری فضاهای 1381شریعتمداری، نادر، فاضلیان امیرفرضان ) .7

خاک و  کیکشور انجمن مکان یزیرو برنامه تیریتهران، سازمان مدمکانیک خاک ایران،  المللی مهندسی ژئو تکنیکی وبین

 .رانی( اکی)ژئوتکن یپ یمهندس

شناسی مهندس ریت زمین(. بررسی اجمالی فرونشست جنوب غرب تهران، مدی1383انتظام، سلطانی، ایمان ) شمشکی، امیر .8

 شناسی کل کشور.سازمان زمین

نامه کارشناسی شهرداری مشهد، پایان 11فروریزش قنوات متروکه منطقه  (. ارزیابی خطر1389صالحی متعهد، فهیمه ) .9

 ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

افزار پالکسیس، ستفاده از نرمهای متروکه غرب مشهد با ا(. ارزیابی خطر قنات1393صالحی متعهد، فهیمه و همکاران ) .10

 .2277-2300صص،  3شناسی مهندسی، جلد هشتم، شماره نشریه زمین

 (. مصاحبه با شهردار وقت سبزوار.2/12/1394طالبی، محمدعلی ) .11

 شهرسازی استان خراسان رضوی. (. سازمان مسکن و1388سبزوار ) عمران )جامع( شهر طرح توسعه و .12

، مجله سبز زیست، سال دوم، شماره کاهش سطح آب زیر زمینی و فرونشست دشت مشهد متر 70(. 1388طریقی، مهدی )  .13

 .21-24سوم، صص 

محمدحسین پاپلی یزدی، انتشارات  (. قنات فنی برای دستیابی به آب، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم و1371گوبلو، هانری ) .14

 آستان قدس رضوی.

 ی موردی قنوات شهر تهران: انتشارات پردازش وت در ایران مطالعه(. قنا1384مالکی، احمد، خورسندی آقایی، احمد ) .15

 ریزی شهری )وابسته به شهرداری تهران(.برنامه

نامه کارشناسی های محیطی مؤثر بر توسعه فیزیکی شهر سبزوار، پایانارزیابی تنگناها و پتانسیل .(1383مهری، فاطمه ) .16

 معلم سبزوار.ارشد، دانشگاه تربیت

 های زیرسطحی سبزوار. (. گزارش مقدماتی مطالعات قنوات آب1394شاور مشهد زیست زمین )مهندسین م .17

سازی، کنفرانس (. قنات نشست خاک و مشکالت ساختمان1384ی )دمهدیسی، سه یهاشم ،دحسنی, سیسه یهاشم .18
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