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 چکیده
اطق به رود، بیش از سایر منهای خشک در کشور به شمار میبحران آب در استان خراسان جنوبی که جزء یکی از استان

باشد. میزان محدوده ممنوعه بحرانی می 2محدوده ممنوعه و  03مطالعاتی استان محدوده  01آید. از میان چشم می

ز های استان نیباشد. کسری مخزن در کل دشتمیلیون مترمکعب می 0211برداشت آب زیرزمینی در کل استان بالغ بر 

درصد  16که در حدود های استان وجود دارد چاه عمیق در کل دشت 2229میلیون مترمکعب است. تعداد  071بالغ بر 

درصد از کل حجم تخلیه صرف مصارف کشاورزی است. بخشی که  30دهند. حدود کل تخلیه آب استان را انجام می

ت به وری را به همراه داشته است. شرب و صنعبیشترین حجم تخلیه را به خود اختصاص داده و متأسفانه کمترین بهره

آب به عنوان یک پدافند غیرعامل مهم محسوب می شود چه از  ی قرار دارند.های بعددرصد در جایگاه 2و  6ترتیب با 

نظر کمی و چه از نظر کیفی، بطوریکه یکی از راهکارهای تهاجم دشمن در شرایط تحریم، خصوصا در مناطق مرزی 

ستان می باشد. ا کشور )مانند خراسان جنوبی( آلودگی منابع آب به سموم و فلزات سنگین و یا از بین بردن منابع  آبی

بنابراین در صورتیکه راهکارهای ارائه شده در این مقاله اجرایی گردد، خواهد توانست از مهاجرت جمعیت به خارج 

استان جلوگیری نماید و نظر به اینکه تثبیت و حفظ جمعیت خصوصا در مناطق مرزی از نظر نظامی بسیار با اهمیت است 

اند باعث کاهش هزینه های نظامی در منطقه گردد. و اما در آینده نیز با ایجاد آمادگی لذا استفاده از این راهکارها میتو

برای تهیه آب پاک و سالم با استفاده از مصالح قرضه بومی منطقه، در زمان های بحران )مخاطرات طبیعی مانند: خشکسالی، 

بطور  مردم و رزمندگان در منطقه باشد.زلزله، سیل، طوفان ویا جنگ احتمالی( خواهد توانست تضمین کننده سالمت 

خالصه می توان گفت نبود آب سالم در منطقه در مرور زمان سبب مهاجرت و تخلیه جمعیت شده و این مساله خود باعث 

 از بین رفتن امنیت در منطقه مرزی خواهد شد.  

 

 مقدمه
هاي شرقي و عرض 16˚95 ́تا 95˚ 33 ́هاي جغـرافيـاييطـولکيـلومتر مربع بين  59359استان خـراسان جنوبي در شـرق کشور با مساحت 

شمالي قرارگرفته است. اين استان از شمال به استان خراسان رضوي، از شرق به کشور افغانستان، از جنوب با استان  33˚ 69́ تا 35˚ 36 ́جغرافيايي

( موقعيت استان خراسان 6يزد، اصفهان و سمنان همسايه است. شکل )سيستان و بلوچستان، از جنوب غربي با استان کرمان و از غرب با استان هاي 

دوري  و اين استان بر روي کمربند آب و هوايي خشک و نيمه خشک کره زمين واقع شده جنوبي را نسب به استانهاي همجوار نشان مي دهد.

روزه سيستان بر خشکي هوا در اين منطقه افزوده است  635باد اي نظير ناحيه از دريا و مجاورت با مناطق کوير نمک، لوت و همچنين بادهاي فرا

 .[6]ه استمواجو در سال هاي اخير نيز پديده تغيير اقليم سبب خشکسالي هاي پي در پي شده و در حال حاضر اين استان با کم آبي شديد 
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 همجوار موقعيت استان خراسان جنوبي نسب به استانهاي -0شکل 

 )شرح مختصری از مشکالت آب استان )چالش ها 

محيط زيست و فضاي  -3شرب و بهداشت  -3کشاورزي  -6زيرمجموعه به شرح  3در اين مطالعه به منظور بررسي مشکالت منابع آب استان، 

 .[3]شودهاي بيان شده، اهم مشکالت بيان ميشود. در هر کدام از زيرمجموعهصنعت تعريف مي -3سبز 

 :کشاورزی -0

از آنجا که بزرگترين مصرف کننده منابع آب استان مصارف کشاورزي است، الزم است تا اولين اقدامات تغيير و تحول در اين بخش صورت 

 پذيرد.

 فقدان آموزش کاربردی و مستمر -0-0

حاضر  وري بااليي ندارد. در حالاورزيان بهرهمتأسفانه به دليل عدم آگاهي کشاورزان از مسائل و کاربرد کشاورزي نوين، آب تحويلي به کش

طالعي از نمايند و کمتر اهاي سنتي به ارث رسيده مبادرت به کشت و زرع ميغالب کشاورزان مناطق مختلف استان از طريق دنبال کردن آموزه

ز وضع موجود )( خود به بهبهود شرايط کمک هاي مکانيزه روز دنيا دارند. در مقوله منابع آب، تنها آگاهي کشاورز اشرايط بحران آب و روش

وري پايين منابع آب باعث هدر رفت آب خواهد شد و اين موضوع در طول زمان منبع کند. اطالع و آگاهي کشاورز از اينکه بهرهشاياني مي

در حال  کند. متأسفانهورزي فراهم ميروز کشاهاي بهآبي را که در اختيار اوست از بين خواهد برد، موجبات ترغيب وي را به استفاده از روش

اي مسئول پايين هحاضر )با توجه به ارزش باالي آب مخصوصاً در استان خشکي نظير خراسان جنوبي(، بزرگترين حمايت و آموزش فني دستگاه

 رود.هاي کشاورزي به شمار ميداشتن تعرفه آب، برق و نهادهنگه

 الگوی کشت نامناسب -0-2

( دوره رشد اين محصوالت را نشان 3دهد. همچنين شکل )الگوي کشت محصوالت زراعي و باغي دشت بيرجند را نشان مي( وضعيت 6جدول )

توان فهميد که اکثر محصوالتي که  در حال حاضر در دشت ها ميدهد. با اندکي توجه به نوع محصوالت و زمان کاشت تا برداشت آنمي

ها توسط هاي آبياري سنتي و استفاده فراگير اين روشدارند. متأسفانه به دليل راندمان پايين روش شوند نياز آبي باالييبيرجند کشت مي

شود. ميزان بارش در منطقه مورد مطالعه در کشاورزان، متناسب با حجم استحصالي باال از آبخوان عملکرد بااليي براي محصوالت ديده نمي

باشد. متر از هر مترمربع ميميلي 3555نزديک شده و اين در حالي است که ميزان تبخير و تعرق حدود متر در سال ميلي 655هاي اخير به مرز سال

نياز  باشد. ميزانها باال مي( به نحوي است که ميزان نياز آبي )با توجه به تبخير و تعرق( آن3طول دوره رشد اکثر محصوالت مندرج در شکل )

هاي طراحي سيستم آبياري و گزارش NETWATافزار ( ارائه شده است )خروجي نرم6د در جدول )آبي محصوالت باغي و زراعي دشت بيرجن

 .[3]و[3] تحت فشار(.

 

 

 شمال



 

 [3]جزئيات محصوالت باغي و زراعي تحت کشت دشت بيرجند -0جدول 
کشت  يرسطح ز محصول

 )هکتار(

نياز خاص آبي ساالنه )مترمکعب در 

 1635 6135 گندم هکتار(
 9135 6555 جو

 63555 616 چغندر
 63655 395 پنبه

 5535 355 ذرت
 65535 1/655 سبزيجات

 63655 315 يونجه
 1555 333 عناب

 3955 555 زعفران
 1555 6535 زرشک
 1555 635 جاليزي
 5335 659 انگور
 63655 333 بادام
 63155 635 گردو

 

 
 [3]تقويم کشت محصوالت زراعي و باغي دشت بيرجند -2شکل 

 

 های انتقال و آبیاریراندمان پایین روش -0-9

 مراحل مختلف تأمين، انتقال و استفاده از آب در بخش کشاورزي داراي هدر رفت قابل توجهي است. انتقال آب از منبع تأمين تا محل استفاده

ي به کار رفته داراي هاي آبيارفانه در اکثر مناطق روششود. متأساز طريق کانال، در کنار نشست باعث ايجاد تلفات از طريق تبخير و تعرق نيز مي

 شود.راندمان بااليي نبوده و حجم قابل توجهي از ميزان آب ورودي به سيستم با  تلفات از دسترس خارج مي

 آمار و مطالعات -0-0

مار و الزمه نتايج دقيق مطالعات، در دسترس بوده آمتأسفانه در استان آمار مستمر و به روز از کميت و کيفيت منابع آب زيرزميني وجود ندارد. 

 باشد.ها ميصحت آن

شود که يکي از نتايج آن عدم تناسب بين هاي استان از منظر مديريت حوضه آبريز انجام نميدر حال حاضر مطالعات دقيق روي بيالن دشت

ميليون متر مکعبي منابع آب زيرزميني را به همراه  655ري مخزن باشد. عاملي که تا کنون کسهاي به آن ميميزان تخليه از آبخوان و ورودي

 داشته است.
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مهر آبان آذر فروردیندی اردیبهشت خرداد تیر مرداد مهرشهریور آبان آذر دی بهمن اسفند



 شرب و بهداشت: -2

 سرانه مصرف باال -2-0

شود. همچنين مصارف هر مناطق تجاري و نهادي تقسيم مي -3مناطق مسکوني و  -6هاي مصرفي اين بخش در حالت کلي به دو دسته بخش

شود. عمده مصارف داخل مناطق مسکوني شامل: مصرف آب شرب، سرويس اخلي و خارجي تقسيم ميکدام از اين دو بخش به دو قسمت د

ف مناطق باشد. عموماً مصارباشد. مصارف خارجي اين بخش شامل آبياري فضاي سبز موجود و شستشوي حياط منزل ميبهداشتي و استحمام مي

رفتن شود. با در نظر گ( و آبياري فضاي سبز و محوطه )مصارف خارجي( ميتجاري و نهادي بيشتر معطوف به نياز آب شرب ) مصارف داخلي

ميليون  3/93( و حجم تخصيص يافته به مصارف شرب و بهداشت که معادل 6359نفر )سرشماري نفوس و مسکن،  131335جمعيت استان معادل 

شود. با در ليتر بر روز براي هر نفر تخمين زده مي 3/399(، سرانه مصرف آب در اين بخش معادل 6353باشد )سيماي منابع آب، متر مکعب مي

هاي اخير افزايش داشته است. همچنين در مقايسه سرانه مصرف آب شرب و بهداشت نظرگرفتن رشد جمعيت مطمئناً مقدار سرانه مصرف در سال

ياد به شمار رود( زاستعداد در مقوله آب به شمار مي هاي کشور، اين عدد براي استان خراسان جنوبي )که يک منطقه کماستان با با ساير استان

 .[9]رودمي

 ناکارآمدی شبکه توزیع -2-2

را دارد. اين مقدار تلفات در  %39به دليل فرسودگي بيشتر تجهيرات مربوطه، شبکه توزيع آب شهري متأسفانه در حال حاضر تلفاتي در حدود 

 مدي پايين استان در منابع آب بسيار باال است. در شرايط مشابه استان خراسان جنوبي بايدشبکه توزيع آب شهري متناسب با جمعيت کم و توان

ياد زتمام اهتمام بر اين مهم استوار باشد که از حداقل آب موجود بيترين استفاده و بهره را برد اين در حالي است که حجم تلفات شبکه بسيار 

 است.

 تعرفه پایین خدمات -2-9

موجود وزارت نيرو و سازمان آب و فاضالب استان خراسان جنوبي، بيشترين تعرفه استفاده از آب در بخش شرب و بهداشت تحت مطابق با آمار 

تومان را دارد. طبق  3555ليتر آب ارزشي معادل  6555باشد. به عبارت ديگر هر ريال در هر مترمکعب مي 35555و معادل  "آب آزاد"عنوان 

 قالب پنير پاستوريزه کمتر است!. 6عدد نوشابه خانواده و يا  6تر آب از ارزش ريالي محصوالتي نظير لي 6555اين تعرفه ارزش 

 

 ها(راهکار) راه حل های سیاستی برای سازگاری با بحران آب در استان 

مجزا  در ادامه و به صورت ستانراه حل هاي سياستي سازگاري با بحران آب احوزه منابع آب استان،  دربا توجه به موانع و مشکالت ارائه شده 

 .شوديو صنعت ارائه م ستيز طيشرب و بهداشت، مح ،يکشاورز هايدر بخش

 :یکشاورز

عوامل موثر عدم آموزش موجبات هدر رفت  يلکن با فرض تحقق تمام يباشند،م ليدخ يآب عومل متعدد وريبهره شيهرچند در مقوله افزا -

مود. با توجه کمک ن طيشرا يبه ارتقا يبا آموزش کشاورزان تا حد يتوانم يفعل طيدر شرا نکهيمضاف بر ا. يکندرا فراهم م يکالن هاينهيهز

توجه داشت الزمه به روز بودن در  دي. باديآيبه حساب م يبخش سازمان جهاد کشاورز نيا يدولت، متول يياجرا هايساختار موجود دستگاه

توجه داشت که  ديبا ني( است. همچنقاتتحقي مراکز و هاکننده علم )دانشگاه ديتول هايدستگاه داشتن ارتباط خوب و مستمر با ،يعلم و فناور

بند منابع آب  و ديق يمصرف ب ي)که اوالً عامل اصل يکشاورز هايآب، برق و نهاده متينگه داشتن ق نييصرفاً بصورت پا شاورزاناز ک تيحما

به  ديرمحصوالت، خ گذاريمتيق ،يکيلجست ،ايمشاوره ،يخدمات فن زهدرحو ديبا تيبلکه حما يباشدگذرا و موقت است( نم اًيبوده و ثان

عوامل در کنار هم، تحت عنوان  نيمجموعه ا ايدن افتهيتوسعه  يباشد. در کشورها متيارزان ق التيو تسه مهيروان ب يموقع، ساز و کارها

 ني. در اشوديم فيدر کنار کشاورز تعر يمحصول کشاورز کي دتولي با زمانکه در هم ايرهي. زنجيشودشناخته م دياز تول تيحما هايرهيزنج

رائه محصول به و ا يابيبازار ،يفن هايکشت، مشاوره ميتقو د،يتول زانيمحصول است. نوع محصول، م ديتول رزنقش کشاو نيبزرگتر رهيزنج

 .يرودبه شمار م يتيحما رهيزنج فيمصرف کننده از جمله وظا

 



ج شوند خار يبطور جد ديکه محصوالت پرمصرف آب از چرخه تول يکشت.  بگونه ا يکردن طرح الگو ياتيو اقتدار الزم درعمل يعزم مل -

تور کار در دس ديمحصوالت جد يبا دوره رشد کوتاه تر، پرمحصول تر و معرف يو شور يآنها محصوالت کم مصرف و مقاوم به خشک يو بجا

 .ييدارو اهانيعبارتند از: زرشک، زعفران، عناب و گ شونديم شنهادياستان پ يخصوص برا نيدر ا که ي. محصوالترديقرار گ

 يکشت محصوالت ريسطح ز رجنديدر منطقه دشت ب دهدي( نشان م6353) و شهيدي نشان(، مروت6353جعفرزاده ) ريظنمطالعات انجام شده  جهينت

که  دهديان ممطالعات نش نيا جينتا ني. همچنابديتوسعه  ايحفظ و  ديمنطقه با تيبه عنوان ظرف ييدارو اهانيزعفران، عناب، زرشک و گ رينظ

باال و عملکرد  يآب ازيمحصوالت در کنار ن نيکند. ا دايبه شدت کاهش پ ديبا جاتيچغندر، پنبه، گندم، جو، ذرت و سبز ونجه،ي رينظ يالتمحصو

با  يسازگار ن،ييپا يآب ازيدر کنار ن شونديمنطقه شناخته م کياستراتژ تيکه به عنوان ظرف يتندارند. محصوال ييباال يارزش اقتصاد نييپا

جام شده محصوالت با توجه به مطالعات ان رکشتي. در خصوص سطح زباشنديبرخوردار م ييباال اريبس يمنطقه و عملکرد باال از ارزش اقتصاد

العه جعفرزاده مط جهي. نتدينما دايپ شيآب مورد استفاده افزا يوربهره زانيشود تا م ياتيکشت عمل يدر گام نخست اصالح الگو ستيبايم

که  يمطالعه نشان داد در حالت نيا جي. نتادينمايفراهم م زيدر منطقه موجبات حفظ منابع آب را ن نهيکشت به يکه الگو دهدي( نشان م6353)

افت سطح آب آبخوان در  زانيخواهد بود. م 51/3کل محصوالت معادل  نهيود به هزس نيانگيمقدار م د،يافت سطح آبخوان بوجود آ نيکمتر

 .[1]و  [3] در سال بدست آمد. متريسانت 5/31معادل  تيوضع نيا

ست که در خصوص ا ستهيخصوص با ني. در اباشديم ايبالقوه تيظرف يباال دارا اريبس يبا غنا ييدارو اهانيگ ديدر تول ياستان خراسان جنوب -

و صرفه  نيياپ يآب ازين يمحصوالت که دارا نياهتمام شود. کشت اغلب ا شياز پ شيب کيمحصوالت استراتژ نيکشت ا ريسطح ز شيافزا

 ينيگزيجا ييمنطقه که توانا نهيبه هايگونه نييباشد. تع هانهيو هز يدر مصرف آب انرژ جوييعامل صرفه توانديبوده، خود م ييباال ياقتصاد

 مقوله است. نياقدامات در ا نتريآب را دارند از مهم يبا محصوالت با مصرف باال

 

 ياست در استان يهيدنبال شود. بد يشتريبا شدت ب يابيهمراه با کنترل، نظارت و ارز نينو ياريآب يانتقال آب به مزارع با لوله انجام و سامانه ها -

 رساختيز نيباال بودن تلفات آب است. متناسب با تام لياز دال يکي يسنت يآن هم با روش ها يسطح ياريباالست وآب کم است آب ريکه تبخ

رت امکان و درصو قيدق ي.  نصب کنتورهادياي رييتغ ديجد يبه روش ها يسطح ياريآب يروش ها جيسطح دانش کشاورزان بتدر شيها وافزا

و کم بازده.   هيرو يب يها ياريآب يپمپاژ و عدم صدورمجوزبرا يو چاه ها انتقال آب يهمه مجار يآب رو يريهوشمند و ادوات اندازه گ

وقف چاه ت نيشود. همچن ميکشت تنظ ريآب و نه بر اساس سطح ز يبر اساس بهره ور ديبا ياست شاخص براورد و مجوز بهره بردار يهيبد

 يمنف النيکه ب ييدر حوضه ها ديجد ياز احداث چاه ها يجد زيکنند و پره يم ياز حد مجاز بهره بردار شيکه ب ييمجاز و چاه ها ريغ يها

مقوله  نيکه در ا رگيحوضه مربوطه باشد. نکته د يآب النيتراز مثبت ب يبر مبنا ديدر صورت لزوم با ديجد اشتاست هر نوع برد يهيدارند. بد

م توجه داشت نکته مه نيبه ا ديرو با ني. از اباشديم يباريآ نينو هايتوسعه روش قياز طر رکشتيکنترل سطح ز رديمورد توجه قرار گ ديبا

به  ياريه در آبشد جوييو حجم صرفه رديمورد کشت و کار قرار گ يتا همان مساحت قبل ستباييفشار م تتح ياريآب هايکه با کاربرد روش

تحت  ياريآب هاياستفاده از روش جهيدر نت همراه با کاهش مصرف آب ياريراندمان آب شيصورت است که افزا ني. در اديآبخوان برگشت نما

 .شوديفشار محقق م

 

 و بهداشت شرب

صرفه  ياهو موثر روش ريهدفمند، فراگ هايقسمت آموزش نيباال است الزم است تا در ا اريبخش سرانه مصرف آب بس نيدر ا نکهيحسب ا -

 کيبعنوان ) مايصدا و س رينظ ايرسانه هايدستگاه هيتوجه داشت نقش کل ديخصوص با نيدر دستور کار باشد. در ا ديآن با تيواهم ييجو

 افتهيعه توس ياست.  استفاده از تجارب موفق کشورها تيپراهم اريبس يمردم نهاد و مؤسسات فرهنگ هايسازمان ها،انجمن ريسا( و يرسانه مل

 ها،ردن آنک يو کاربرد يقاتتحقي مراکز ها،دانشگاه هايافتهيصاحب نظران و  هايدگاهيد يآب، درنظرگرفتن و بررس تيريمد نهيدر زم

نگاه  رييتغ و يآگاه شيافزا براي هادانشگاه يو حت هارستانيدب ،ييساده در سطوح کودکستان، مدارس ابتدا هايبرنامه يو اجرا يزريبرنامه

 گذار است.  ريتاث اريبه موضوع بس يعموم



 يمجدد يرگيميو ادوات آن تصم راتيتجه سازينهيو به يدر خصوص نوساز ،يآب شهر عيجهت کاهش تلفات شبکه توز الزم است تا به -

ثرات ا توانيکوتاه ساالنه و شش ماهه م يزمان هاياسيدر مق زاتيتجه ري. الزم به ذکر است که با استمرار در مراقبت و تعمرديصورت پذ

 نمود.  ينثخ يرا تا حدود ينگزاف آ هاينهيهز

تناسب با م ديآن با متيدارد. ق  يديدر حوضه شرب و بهداشت  نقش کل يو رفاه ي،بهداشتياقتصاد يکاال کيکه آب بعنوان  ييازآنجا -

 .ديآ يدقت بعمل نم ييشود متناسب با ارزش نباشد بطور خودکار درصرفه جو يکه پرداخت م ييبها يارزش آن باشد. وقت

 

 نتیجه گیری:

مرتبط صرفاً به ارائه  هايتأمين و صيانت از منابع آب استان به صورت يک وظيفه مشخص به دستگاه خاصي سپرده نشده است. دستگاه متأسفانه

ر تأمين باشند. اتخاذ تصميمات غير فني نظيهاي دولتي ميکنند و به منظور حل بحران آب همواره منتظر ورود دستگاهگزارشات رايج اکتفا مي

 باشد.از استان از درياي عمان زاييده چنين تفکري ميآب مورد ني

تر( وظيفه تأمين آب را در شرايط بحران براي هر منطقه بر عهده دارند. اي )در مقياس کوچکوزارت نيرو به صورت کالن و شرکت آب منطقه

لمي و فني تامين گردد. لذا قوياً و صراحتاً عرض از اين رو الزم است تا اين نياز جامعه )شرب، صنعت و کشاورزي( از طريق اتخاذ تصميمات ع

 هاي باالدستي بود.شود که مشکل بحران آب استان داخل خود استان بايد حل شود و نبايد منتظر تصميمات دستگاهمي

 ينفعاندرذ يدارپا ييرغت يجادرفتار و ا ييراثربخش تغ يراهکارها يافتنها و  يزهانگ يابي يشهو ر ييدر شناسا يو جامعه شناس يروانشناخت يها يبررس

طالعه نشان نتايج اين م خواهد بود. ييو اجرا يمهندس يراهکارها ياثر بخش يشکننده افزا ينتا مصرف کننده گان تضم ينمقوله آب از مسئول

ان هاي اجرا شده بخش آب استبايست در طرح داد که در راستاي سازگاري با بحران آب، خصوصا در منطقه خشکي مانند خراسان جنوبي مي

مهندسي ارزش صورت گيرد تا بتوان اين طرح ها را به راندمان طراحي خود رساند از جمله اين طرح ها ميتوان به طرح آب شيرين کن شهرستان 

نمي باشد، اشاره  يسيوجان )که در حال حاضر اقتصاد-بيرجند و طرح تجميع و تصفيه فاظالب اين شهرستان و نيز طرح تغذيه مصنوعي شوراب 

نمود(. ضمنا در خصوص طرح هاي در دست مطالعه و اجرا نيز بايد تجديد نظر نمود و طرح هاي پر آب بري مانند صنايع فوالد قاينات را )از 

 تنظر مصرف آب مورد بازنگري قرار داده( در صورت امکان بهينه سازي و يا حذف نمود. در بخش کشاورزي نيز ضروري است الگوي کش

به سمت محصوالت کم آب بر و بومي استان  )از قبيل: زرشک، زعفران، عناب و گياهان دارويي( تغيير يابد تا بتوان در بخش آب در استان 

اي )از درياي عمان، سد دوستي، چاه نيمه هاي زابل، دشت مختاران، سربيشه و ... خراسان جنوبي خودکفا شده و نيازي به انتقال آب بين حوضه

 بسيار هزينه بر و در برخي موارد ناممکن است( نداشته باشيم.که 
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