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استان خراسان امنيت  و مهار آب هاي سطحي و نقش آن در توسعه
  جنوبي

 

  ۴عليرضا نصرآبادي و ۳، حميد كاردان مقدم۲، علي اشرفي۱* مرتضي دهقاني
 كارشناس ارشد آبخيزداري، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان جنوبي -۱

mdehghani_uni@yahoo.com:Email  
  ي دانشگاه بيرجندعضو هيات علم  - ۲
  عضو هيات علمي دانشگاه بيرجند -۳

  كارشناس ارشد آبخيزداري، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان جنوبي - ۴
  

  چكيده
رشد جمعيت، افزايش بي رويه مصرف آب، توزيع نامناسب زماني و مكاني بارش، نظام سنتي كشاورزي و عدم 

است كه باعث مي گردد كمبود كمي يا كيفي آب  همواره با تنشهاي اجتماعي، جايگزيني آب از جمله داليلي 
اين موضوع در اقاليم خشك و بياباني از جمله استان . فرهنگي وسياسي بين اقوام و حتي كشورها همراه باشد

ت از طرف ديگر بعل. شتري پيدا كرده استيخراسان جنوبي كه ضريب تغييرات بارش بسيار شديد است نمود ب
هاي صنعت و بازرگاني در اين استان و مخصوصا مناطق مرزي اقتصاد اين جوامع بر اساس  عدم توسعه بخش

      هاي بسيار  بزرگي بر اين جوامع تحميل  كشاورزي و دامداري استوار است و هر گونه كمبود آب چالش
با كشور نا امن افغانستان   عدم درآمدزايي در اين مشاغل و موقعيت خاص اين استان و همجواري. مي كند

باعث گرايش افراد به قاچاق مواد مخدر و انواع جرايم ديگر مي شود كه در نهايت به سالمت جسمي، اجتماعي، 
  . امنيتي است  - اقتصادي و حتي سياسي كشور ضربه مي زند بر اين اساس در اين مناطق آب يك كاالي ملي

ي شرقي اين استان به طرف افغانستان بوده و از طرفي تمامي با توجه به اينكه شيب هيدروليكي حوزه ها
آباديهاي مرزي با بحرانهاي كم آبي و بي آبي مواجه هستند الزم است با انجام كارهاي آبخيزداري و آبخوانداري 
رواناب سطحي كنترل تا در نهايت در اختيار كشاورزان و دامداران قرار گيرد تا عالوه بر كنترل خسارات 

 س و نامحسوس سيل با تغذيه  منابع آبي بصورت مستقيم درآمد كشاورزي و دامداري جوامع محليمحسو
كه به روش  نتايج اين تحقيق. افزايش يابد و از اين طريق تعلق خاطر افراد به آبادي و اسكان در آن افزايش يابد

نقش مهمي در توسعه و تواند كه آبخيزداري و آبخوانداري مي  مي دهدنشان  تحليلي انجام شده، –توصيفي 
  .داشته باشد امنيت استان خراسان جنوبي

 
 توسعه و امنيت، مهار آبهاي سطحي، آبخوانداري، خراسان جنوبي  :واژه هاي كليدي

  
  
  

                                            
 و۰۵۶۱۲۲۲۸۱۸۴، شماره تماس اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري، كارشناس ارشد مهندسي آبخيزداري :  نويسنده مسئول  *

mdehghani_uni@yahoo.com:Email 
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  :مقدمه
تلف زندگي خاقليم يك حالت طبيعي است كه بر رفتارهاي فردي و اجتماعي جوامع بشري موثر بوده و ابعاد م

گي و سياسي  آنها را تحت تاثير قرار مي دهد، اگرچه انسان بر روي اقليم موثر نيست ولي مي اجتماعي، فرهن
تواند با بهينه سازي پارامترهاي موجود از جمله منابع آبي در جهت توسعه پايدار، امنيت، رفاه و آسايش جوامع 

ق جمعيت ملل متحد آمده به نقل ازگزارش صندو ).۱۰۸:  ۱۳۸۰مرادي و بذرافشان،(گامهاي بزرگي بردارد
ساليانه به . شده است برابر  ۶  برابر و مصرف آب در جهان  ۳ سال گذشته جمعيت جهان  ۷۰است كه طي
مي شود كه جمعيت كشورهاي توسعه نيافته و  ميليون نفر افزوده مي شود و پيش بيني  ۷۵  جمعيت جهان

با در نظر گرفتن اينكه متوسط بارش . فراتر روددرصدي   ۳۰۰نيز از رشدي سال آتي  ۵۰كم توسعه يافته طي 
 ۲۲۴ميزان بارندگي متوسط ساالنه ايران حدود  .ساليانه در ايران چيزي حدود يك سوم ميزان جهاني آن است

و كمتر از يك ) ميليمتر ۸۰۰(ميليمتر است كه اين ميزان حدود يك سوم متوسط بارندگيهاي خشكيها  ۲۷۵تا 
از خشكي  درصد  ۱.۱  با آنكه كشور ايران حدود مي باشد) ميليمتر ۱۱۳۳(زمين  سوم بارندگي متوسط كره

مسئله ريزشي . جهان را در اختيار دارد از آبهاي  درصد ۳۴/۰  هاي جهان را به خود اختصاص داده است صرفا
ان در است متوسط بارش ساالنه .فصلي اين بارش و پاركندگي نامنظم آن هم خود مبحث جداگانه اي است

عالوه بركم بودن ميزان بارندگي، نوسانات . است) كمتر از نصف بارش كشور(ميليمتر ۱۴۰- ۱۳۰خراسان جنوبي 
شديد بارندگي درمقياسهاي روزانه ، فصلي و ساالنه ازجمله خصوصياتي است كه موجب عدم اطمينان كافي 

نهاي سطحي و سفره آبهاي نسبت به دريافت حداقل بارش مورد نياز جهت مصارف كشاورزي، تغذيه جريا
درصد،   ۸۸.۸۸بخش كشاورزي در ايران ميزان مصرف آب  ،زيرزميني و مصارف انساني در اين استان شده است

  ).۴۵۰: ۱۳۹۰ ،دهقاني و اشرفي( .ددرصد مي باشن  ۴.۴۵  با صنعتو   درصد  ۶.۶۷شرب 
ساعته  استان به  ۲۴ه شدتهاي بارشآمار ثبت شده در ايستگاه هاي هواشناسي داخل استان نشان مي دهد ك 
- ۱۳۷۳ايستگاه منصورآباد در سال آبي (ميليمتر ۵۵و ) ۶۸-۱۳۶۷بيآايستگاه آهنگران در سال (ميليمتر ۵۶
عالوه بر خصوصيات اقليمي عواملي مانند زمين شناسي،   ).۷: ۱۳۸۹دهقاني و همكاران، (نيز رسيده است) ۷۴

، عدم تعادل دام و كاربريهاي غير اصولي، شخم اراضي مرتعي و كاربرييير غژئومورفولوزيكي، مورفولوژيكي، ت
و تخريب پوشش گياهي باعث شده كه روند سيل خيزي در حوزه هاي استان خراسان جنوبي به شدت مرتع 

در صورتيكه به شدت بارش دقت بيشتري گردد متوجه مي  )۳۶: ۱۳۸۵جوان و فال سليمان،(صعودي باشد
در اين استان همواره استان مي توانيم دو بحران بسيار مهم و اساسي سيل و خشكسالي شويم كه ما در اين 

وجود دارد به عبارتي روستاهاي استان در تابستان همواره از بي آبي و كم آبي در مضيقه هستند و در زمستان 
  ).۴: ۱۳۸۹دهقاني و همكاران، (و بهار دلهره سيلهاي ويرانگر را دارند

 عامل ديگر اندازد مي خطر به را مرزها امنيت حاضر قرن در دان حوزه هاي امنيتي معتقدندامروزه انديشمن 

 اقتصادي آنها مهترين كه كرده پيدا گرايش غير نظامي مسائل سمت به عوامل اين بلكه نيست نظامي

استان زينه هاي مستقيم و غير مستقيم مواد مخدر در ايران و به خصوص در ه). ۱۹۶: ۱۳۸۰عندليب، (است
درصد توليد ترياك جهان به نقل از پرتابل  ۹۹با (خراسان جنوبي به دليل وجود مرزطوالني با افغانستان

بسيار باالست از طرفي پارامترهايي مانند كويري و كوهستاني بودن مناطق وسيعي از استان، ) استانداري
اردي است كه به صورت چاقوي دولبه به پراكنش زياد آباديها، شغل و اقتصاد پايدار در روستاها از جمله مو

 است وبسيار جدي  تهديدها اين موضوعدر صورت عدم توجه ويژه به  .عنوان فرصت و تهديد عمل مي كند
مد مكفي در روستاها به عنوان فرصت باعث نا امن شدن عرصه براي تردد قاچاقچيان آايجاد شغلهاي پايدار با در
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تماعي ناشي از مهاجرت و هزاران خسارت محسوس و نامحسوس و هزينه و اشرار، عدم مشكالت فرهنگي و اج
منجر به مهاجرت به شهرها شود   فقر، بيكاري، باال بودن سطح توقعات مي تواند. هاي مرتبط با آن خواهد شد

 ۱۳۹۰، دهقاني و اشرفي(سازدفراهم  را زمينه همكاري روستائيان و عشاير با اشرارو قاچاقچيان مواد مخدر يا 
گذر از اين مرحله تبعات بسيار جبران ناپذيري بر بخشهاي مختلف امنيتي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي . )۴۵۰:

  .و رواني جامعه خواهد گذاشت
در جهت مديريت ي است كه ميتوان فرصت آباديها و منابع آبي پراكنش ۱از ديدگاه مديريت استحصال آب باران

شغلهاي دائم در بخشهاي كشاورزي و دامداري در نهايت  ده كرد و با ايجاداستفابهينه رواناب ناشي از بارندگي 
دهقاني و (امنيت روحي، رواني، سياسي و بهداشتي منطقه و كشور را افزايش داد  افزايش درآمد روستائيانبا 

  ).۴۵۰: ۱۳۹۰اشرفي، 
، تلفن، شبكه آب شرب و جاده با توجه به اينكه امروزه اكثر جوامع روستاي استان خراسان جنوبي از نعمت برق

برخوردار مي باشند مديريت رواناب در استان با ديدگاه تغذيه منابع آبي به عنوان آجر و سنگ بناي كشاورزي و 
دامداري و در كنار آن استفاده از روشهاي نوين كشاورزي، استفاده از ارقام با نياز آبي كم، پرورش طيور و 

عدم توجه به اين موارد مي . د بسيار از نابسامانيها در اين بخش را كاهش دهددامداريهاي نيمه صنعتي مي توان
تواند به صورت آرام و خزنده به صورت گرايش به همكاري با قاچاقچيان و اشرار و همچنين مهاجرت به شهرها 

اجتماعي  - اديابعاد مختلف زندگي جوامع در استان و كشور را تحت ثاثير قرار داده و اثرات و هزينه هاي اقتص
رواناب و مديريت  نقشتحقيق حاضر به طور كلي در . و حتي سياسي را به صورت فزاينده اي افزايش دهد

بررسي و در نهايت كشور  خراسان جنوبي امنيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي استان  دراستحصال آب باران 
  .شده است

  :مباني نظري 
تان از جمله مواد مخدر، مهاجرت روستائيان به شهرها، حاشيه با نگاه جامع به مشكالت مختلف كشور و اس

نشيني در شهرها و تبعات اجتماعي و فرهنگي مرتبط با آن، فقر اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي، بيكاري و 
غيره مي توان نتيجه گرفت كه كاهش كمي و كيفي منابع آبي در روستاها و آباديهاي استان يكي از مهمترين 

كشاورزي و دامپروري از مشاغل با  اشتغالزايي باال هستند كه به طور  .مشكالت محسوب مي گرددداليل اين 
و استان خراسان جنوبي از جمله استانهايي است كه درآمد جوامع روستايي  مستقيم وابسته به آب مي باشد

به زراعي و كشاورزي  عمدتا بر مبناي كشاورزي و دامداري  بوده و با مديريت صحيح رواناب، ايجاد روشهاي
ناشي از بيكاري، فقر و تبعات محسوس و نامحسوس نيمه صنعتي از جمله كشت گلخانه اي مي توان مشكالت 

  . )۴۵۰: ۱۳۹۰دهقاني و اشرفي، (مرتبط با آنرا كاهش داد
هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم مواد مخدر در ايران و به خصوص در استان خراسان جنوبي به دليل 

درصد توليد ترياك جهان، بسيار باالست از طرفي پارامترهايي مانند كويري  ۹۹د مرزطوالني با افغانستان با وجو
و كوهستاني بودن مناطق وسيعي از استان، پراكنش زياد آباديها، نبود شغل و اقتصاد پايدار در روستاها از جمله 

د عمل مي كند و در صورت عدم توجه ويژه به مواردي است كه به صورت چاقوي دولبه به عنوان فرصت و تهدي
  . آن مي تواند تهديدهاي بسيار جدي را به همراه داشته باشد

                                            
1 -Rain and Stormwater Harvesting 
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ايجاد شغلهاي پايدار با مهار آبهاي سطحي و مديريت آن در بخشهاي كشاورزي و دامپروري مي تواند با  
با اشرار و قاچاقچيان مواد  ائيانروستهمكاري و همراهي  ضمن ايجاد تعلق خاطر مانع مد مكفي در روستاهاآدر

  . نان مي گرددآ نا امن شدن عرصه براي ترددمخدر و 
  

  :پيشينه تحقيق
  .مورد انجام شده مي توان به موارد زير اشاره كرداين از جمله تحقيقاتي كه در 

بحرانـي و  برداشت بيش از حد و مصرفانه از منابع آب زير زميني باعث شده كه اكثر دشتهاي استان در حالـت  
رتـال  پ(فوق بحراني قرار داشته باشد و هرساله شاهد افت شديد كمـي و كيفـي منـابع آبـي در اسـتان هسـتيم      

  )۱۳۹۱شركت آب منطقه اي، 
 يدر اين ميان استانها وصعودي بوده  در كشور سيالبتعداد و بزرگي ) ۱۳۹۰-۱۳۳۰(طي دوره زماني

گيالن و خراسان بزرگ ركورد دار بوده و خسارات جاني، سيستان و بلوچستان، كرمان، گلستان، مازندران، 
خشكسالي،  آمارها). ۳۶: ۱۳۸۵جوان و فال سليمان،(مالي، محسوس و نا محسوس بزرگي را متحمل شده اند

اثرات هيچ منطقه اي درامان نبوده و به نسبت موقعيت طبيعي خود نشان مي دهد  كم آبي و بي آبي كشور نيز
نمود بيشتري از جمله خراسان جنوبي  و اين موضوع در بخشهاي خشك و كويريه نرا تجربه كردآ منفي
 پيامدهايكه  است جغرافيايي مسئله كشور، مركز اين استان از دوري). ۳: ۱۳۸۹دهقاني و همكاران، (دارد

 قمناط اين بودن اي حاشيه و محروميت شديد آن مهمترين كه داشته است همراه جوامع آن براي را نامطلوبي
 افراد، مجاز غير عبور افزايش مرزي در مناطق در بيكاري باالي ميزان و اقتصادي شديد محروميت شك بي  است

: ۱۳۹۰خواجوي،  و قيصاري(فراواني دارد تأثير شوند، مي مرزها امنيت مخل كه اموري ساير و كاال قاچاق
 بايد امكان پذير نيست و الكترونيكي هاي دستگاه و فيزيكي مستحدثات از استفاده با تنها مرزها  كنترل.)۴۲۳

 بر بايد ريزي برنامه انجام گيرد و  فيزيكي كنترل با همراه و توأمان نيز را اقتصادي رونق ايجاد توسعه و عوامل

ابراهيم زاده و همكاران، (باشيم منطقه در امنيت افزون روز افزايش شاهد تا گردد اجرا متقابل فوق رابطه مبناي
مناطق مرزي به دليل شرايط خاص ژئوپوليتيكي همواره با محدوديت ربرو بوده اند كه امكان . )۲۵۸: ۱۳۹۰

قرار گرفتن  مناطق مرزي استان خراسان جنوبي بدليل لدريافت پاره اي از كاركردها را از آن گرفته به عوان مثا
ست، رفاهي و ارتباطي  دچار در حاشيه مرز با كشور افغانستان در بسياري از كاركرده از جمله صنعت، توري

روستاها جمعيت هاي  مي دهد كهآمار و ارقام نشان )۲۷۸: ۱۳۹۰سالمي و همكاران، ( قصان قابل توجهي است
در واقع سيل  همزمان دو بحران مهم سيل و خشكسالي قرار دارندتحت تأثير  استان خراسان جنوبيو آباديهاي 

  )۱۴۵: ۱۳۸۸دهقاني و بهمني، (براي اين مناطق مشكل آفرين استدر زمستان و كم آبي و بي آبي در تابستان 
به طوركلي طرحهاي آبخيزداري و مديريت رواناب در استان خراسان جنوبي با توجه به شرايط هيدرولوژيكي 

در سال به منابع آب زيرزميني تزريق مي كند  متر مكعب آب ۱۵۰تا  ۸۰و زمين شناسي به طور متوسط بين 
بر از طريق چشمه، چاه و قنات در اختيار كشاورزان و دامداران قرار مي گيرد عالوه تاخيز زماني  باكه اين آب 

تن در هكتار  ۳تا  ۵/۱بين  خاك را ميزان فرسايشتوان  با مديريت مزرعه و عرصه هاي مرتعي استان مي اين
    .داددر سال كاهش 
سازمان جغرافيايي ارتش مدل رقومي ارتفاع  ۵۰۰۰۰ياسبا استفاده از نقشه هاي توپوگرافي با مق در اين تحقيق

)DEM۱ ( براي كل استان تهيه و با استفاده از امكانات نرم افزارArcGIS9.3 با توجه  .نقشه شيب تهيه گرديد

                                            
1  Digital Elevation Model 
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به اينكه موقعيت ايستگاه هاي باران سنجي مورد استفاده از اهميت بااليي برخوردار است با استفاده از 
هاي استان خراسان جنوبي وهاي مختلف هواشناسي، كليماتولوژي، تبخيرسنجي و سينوپتيك  مختصات ايستگاه

تحليلهاي آمار  پس از صحت سنجيدوره آماري مناسب انتخاب و  ،موقعيت ايستگا هاي مختلف رقومي مجاور
صوصيات با توجه به نوع بارشهاي استان، سازندهاي زمين شناسي، پوشش گياهي و خ .اقليمي انجام گرديد

ژئومورفولوژي رخساره هاي موجود در استان و با در نظر گرفتن عوامل موثر بر رواناب و  و نفوذ منابع كتابخانه 
اي و تجارب كارشناسي  خط كنيك به عنوان  مرز تمايز مناطق مستعد توليد رواناب در نظر گرفته شد و با 

از آنجا كه . يل رواناب اين مناطق محاسبه گرديدتوجه به تحليلهاي هواشناسي و هيدرولوژيكي ميزان پتانس
و همچنين آباديهاي استان در رابطه با موضوع تحقيق حائز اهميت ) چشمه، چاه و قنات(پراكنش منابع آبي 

است در اين تحقيق با استفاده از نقشه هاي موجود در استانداري خراسان جنوبي، شركت آب منطقه اي و 
و در نهايت اشتغالزايي ناشي از مهار يت منابع آبي و آباديهاي استان رقومي گرديد سازمان جهاد كشاورزي موقع

  .آبهاي سطحي مورد تحليل قرار گرفت

  :نرم افزارهاي مورد استفادهمواد و 
سازمان  ۵۰۰۰۰از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس ) DEM(ارتفاع رقومي براي ساخت مدل در اين پژوهش 
  .استانجام شده  HYFAنرم افزار  باتحليل هاي مختلف اقليمي و  ArcGIS9.3افزارنرم  و  جغرافيايي ارتش

  

  منطقه مورد بررسي -۱
درجه  ۶۰دقيقه تا  ۴۰درجه و  ۵۷بين طولهاي جغرافيايي  ،استان خراسان جنوبي ي اين پژوهش محدوده

اين  قيقه شمالي قرار داردد ۱۵درجه و  ۳۴تا  دقيقه ۳۱درجه و  ۳۰دقيقه شرقي و عرضهاي جغرافيايي  ۵۶و 
از شمال و شمال غرب با استان خراسان رضوي  ،  است بيرجنداستان در شرق ايران واقع شده و مركز آن، شهر 

از شرق  با كشور افغانستان همجوار  و يزد و  رب با استان كرمانغ از از جنوب با استان سيستان و بلوچستان 
قاين، نهبندان، سربيشه، درميان، سرايان،  خوسف، زيركوه، شهرستانهاي خراسان جنوبي شامل بيرجند،. است

 ۱شكل شماره موقعيت استان خراسان جنوبي در كشور و پراكنش اباديهاي آن در. بشرويه و فردوس مي باشد
   .ه شده استنشان داد
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   آن باديهاآ پراكنش خراسان جنوبي در كشور و موقعيت استان :۱شكل

  روش تحقيق - ۲
نقش و امنيت مرزي، استان و كشور از ديدگاه منابع آب مورد بررسي قرار گرفته براي اين   در اين تحقيق 

  .منظور حجم بارش و پتانسيل به شرح زير استفاده شده است
 
  : ارتفاعتهيه مدل رقومي ۱- ۲

 ). ۴۴ :۱۳۷۸مهدوي، م ،(ي داردسيلخيز ضريبو  ، شيب وميزان بارشبر نقش تعيين كننده اي ارتفاع حوزه 
مدل رقومي  ۱:۵۰۰۰۰استفاده از نقشه هاي توپوگرافي سازمان جغرافياي ارتش با مقياس  لذا در اين تحقيق با

   .ارتفاع كل استان محاسبه گرديد

  : ليد روانابتهيه محدوده مستعد تو ۲- ۲
شيب و جهت شيب نقش بسيار مهمي بر روي درصد رطوبت، ميزان تابش خورشيد، تبخير و تعرق، خاكسازي ، 
ب اماندگاري برف، رواناب دارد به طور كلي در شرايط يكسان در يك حوزه هر چه شيب بيشتر باشد ضريب روان

وع بارشهاي استان، سازندهاي زمين شناسي، با توجه به ن). ۵۶: ۱۳۸۸،بهمنيفرشي و (نيز بيشتر خواهد بود
پوشش گياهي و خصوصيات ژئومورفولوژي رخساره هاي موجود در استان و با در نظر گرفتن عوامل موثر بر 
رواناب و  نفوذ،  منابع كتابخانه اي و تجارب كارشناسي خط كنيك به عنوان  مرز تمايز مناطق مستعد توليد 

توجه به آن محدوده مستعد توليد رواناب در استان تعيين گرديد كه در شكل  رواناب در نظر گرفته شد و با
ميليون هكتار مساحت استان خراسان جنوبي عرصه مستعد توليد  ۴۱۴/۹از  .نشان داده شده است ۲شماره 

   .ميليون هكتار مي باشد ۳۴۸/۴رواناب بر اساس اين تحقيق حدود 
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  ان محدوده مستعد توليد رواناب است: ۲شكل

 :تحليلهاي اقليمي ۳- ۲
، پراكنش نا مناسب ايستگاه هاي موجود ، دوره آماري با توجه به ناكافي بودن تعداد ايستگاه هاي هواشناسي

  .شده است زير استفادهشرح  بهبراي تعيين بارندگي مناطق مختلف از گراديان بارندگي  در اين تحقيق ،متفاوت

  :جمع آوري اطالعات ۳-۱- ۲
ر هواشناسي ايستگاه هاي سينوپتيك، كليماتولوژي، تبخيرسنجي و بارانسنجي داخل و خارج ابتدا كليه آما

از ادارات كل هواشناسي، شركت آب منطقه اي و سازمان جهاد كشاورزي استانهاي  )تا شعاع تاثير گذار (استان 
  .و مراحل زير انجام گرفتو خراسان رضوي اخذ  ، سيستان و بلوچستانخراسان جنوبي، يزد

  رقومي سازي  شبكه ايستگاه ها ۳-۲- ۲
ايستگاه هاي سينوپتيك، كليماتولوژي، باران سنجي، تبخير سنجي، ذخيره (مختصات هر ايستگاه با استفاده از 

  .موقعيت ايستگاه ها رقومي و ايستگاه هاي مناسب شناسايي گرديد)اي و باران سنج هاي ثبات

  : انتخاب دوره آماري  ۳-۳- ۲
اقل طول دوره آماري مورد نياز بستگي به اين دارد كه بخواهيم نتايج در چه سطح آماري قابل بطور كلي حد 

اين تحقيق به منظور بررسي و انتخاب دوره آماري مناسب ابتدا باراگراف  در )۵۷۴:۱۳۸۱عليزاده،(قبول باشد
ي هر ايستگاه و در نظر ايستگاه ها تهيه گرديد و سپس با در نظر گرفتن نواقص آماري، تعداد سالهاي آمار

دوره  .به عنوان دوره آماري مناسب انتخاب گرديد ۱۳۶۰- ۹۰گرفتن سالهاي ترسالي و خشكسالي دوره آماري 
تحقيق به گونه اي انتخاب شد كه سالهاي تر سالي و خشكسالي را در بر داشته  اين آماري مورد استفاده در

منحني ميانگين  ۳در شكل شماره  .الزم را دارا باشدمي نتايج و  تحليل هاي انجام شده ارزش عل تا باشد
  .ارائه شده است ساله ايستگاه سينوپتيك بيرجند به عنوان شاخص استان ۵و  ۳متحرك
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  نوسانات بارندگي ساليانه و پنج ايستگاه سينوپتيك بيرجند: ۳شكل

  : ررسي صحت و همگني آمارب ۳-۴- ۲
در . قت داده ها نتايج غيرقابل اطميناني را به همراه خواهد داشتبررسي و تحليل آمار بدون بررسي صحت و د

با .  تحقيق حاضر كيفيت، صحت و همگني داده هاي مورد استفاده  از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد
پ توجه به اينكه در ايستگاه هاي غير ثبات عالوه بر خطاهاي ابزاري در مراحل مختلف برداشت، انتقال و يا تاي

اين تحقيق به منظور بررسي  در .) ۲۴: ۱۳۸۸، دهقاني (و ورود اطالعات به كامپيوتر امكان خطا وجود دارد
صحت، دقت و همگني داده ها ابتدا با مشاهدات چشمي و مقايسه نظري داده هاي همزمان ايستگاه هاي 

ا آزمون جرم مضاعف مورد مختلف، داده هاي مشكوك مورد بررسي و حذف گرديد در نهايت همگني داده ها ب
  گرفتبررسي قرار 

  :بازسازي داده ها  ۳-۵- ۲
ماتريس همبستگي بين ايستگاه هاي  SPSSدر اين تحقيق ابتدا با توجه به دوره آماري و نرم افزار آماري  

مختلف تعيين گرديد و سپس نواقص آماري با توجه به ايستگاه داراي بهترين همبستگي و معادالت مرتبط 
  .ه گرديدمحاسب

  محاسبه گراديان بارندگي ۳-۵- ۲
و به روش سعي و  و بارندگي متوسط هر ايستگاه در دوره آماري  بعد از انجام مراحل قبلي با توجه به ارتفاع 
محاسبه   ۴بارندگي استان به صورت شكل شماره معادله گراديان خطا و حذف ايستگاه هاي پرت در نهايت 

  .گرديد
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  :در دوره بازگشتهاي مختلف بارندگي و حجم آنمحاسبه   ۳-۶- ۲
 و حجم آن مقدار بارش ArcGISبا استفاده از رابطه گراديان بارندگي استان و امكانات و تحليل هاي نرم افزار 

اف بلند به منظور پيش بيني و اهد . تعيين گرديدمحاسبه شده اين تحقيق محدوده مستعد براي هر سلول از 
توزيع نرمال، لوگ نرمال، :شامل(و برازش توزيع هاي مختلف آماري  HYFAبرنامه ريزي با استفاده از نرم افزار 

و  ۵۰، ۲۵، ۱۰بارش استان در دوره هاي بازگشت ارتفاع و حجم   )پيرسون، لوگ پيرسون، گمبل و گاما
  .است نشان داده شده ۱شماره كه در جدول  ساله نيز محاسبه گرديد۱۰۰

  پتانسيل رواناب استانمحاسبه حجم  ۳-۷- ۲
 درصدبا توجه به سازندهاي زمين شناسي، در اين تحقيق مورد  نظر  محدوده  قابل برنامه ريزيضريب رواناب 

، شيب، مورفولوژي و ژئومورفولوژي منطقه، تخريب پوشش محدوده دامنه هاي توده سنگي و برونزد سنگي
تع، چراي ا، تاج پوشش ناچيز مر)فقير تا خيلي فقير(ير، وضعيت پوشش مراتع گياهي توسط دامداران و عشا

كمتر كوهستان نسبت به مناطق دشتي وهمچنين   تبخيرمفرط و زودرس، تغيير كاربري غير اصولي مراتع، 
ر در نظ و همچنين با )عليزاده، مهدوي، نجمايي، موحد دانش و پايان نامه هاي دانشجويي(منابع كتابخانه اي

درصد در نظر گرفته شد و بر اين  ۷/۵ و نظرات كارشناسي و بندسارهاي مردمي گرفتن سهم اكوسيستم طبيعي
  .شده است نشان داده ۱اساس پتانسيل رواناب در دوره بازگشت مختلف محاسبه گرديد كه در جدول شماره 

  
  حدوده مستعد توليد روانابدر م) متر مكعب ميليارد(و حجم بارندگي) ميليمتر(ارتفاع بارندگي: ۱جدول

  ساله ۱۰۰  ساله ۵۰  ساله ۲۵  ساله ۱۰  سال نرمال  دوره بازگشت
 ۱۶۸.۳ ۱۵۹.۵ ۱۴۹.۷ ۱۳۴.۶  ۴/۹۳  بارش حداقل
 ۴۹۹.۲ ۴۷۳.۲ ۴۴۴.۲ ۳۹۹.۴  ۲۷۷  بارش حداكثر
 ۳۰۹.۳ ۲۹۳ ۲۷۵.۲ ۲۴۷.۵  ۱۷۱  بارش ميانگين وزني

  ۱۰.۹۰  ۱۰.۳۳  ۹.۷۰  ۸.۷۲  ۶.۰۵  )ميليارد متر مكعب(حجم بارش
  ۶۲۳/۰  ۵۹۱/۰  ۵۵۵/۰  ۴۹۹/۰  ۳۴۶/۰  )ميليارد متر مكعب(حجم رواناب
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 منابع آبي استان ۴- ۲

شركت  مي باشد  لذا با استفاده از اطالعات اهداف دراز مدت اين تحقيق تغذيه منابع اب استان با رواناب موجود
  بر اين اساس. تان رقومي گرديدموقعيت منابع آبي اس سازمان جهاد سازندگي و آب منطقه اي خراسان جنوبي

قنات وجود دارد كه ميزان تخليه متوسط   ۶۰۰۲چشمه و   ۱۹۵۶چاه،     ۳۰۱۲خراسان جنوبي در كل استان 
متوسط كسـري مخـزن در اسـتان نيـز     . ميليون متر مكعب  مي باشد ۶/۲۳۰و  ۴/۴۹، ۹/۸۳۶ساالنه آن بترتيب

  .ميليون متر مكعب اعالم شده است ۱۳۶-۱۵۴
  

  :اشتغال ۵- ۲
بر اساس آمار موجود در سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي و اداره كل منابع طبيعي و آبخيـزداري تعـداد   

و بهره بردار گياهـان دارويـي بترتيـب    ) دام وابسته به مرتع(شاغل در بخشهاي كشاورزي، دامپروري سنتي افراد
  .مي باشد ۱۵۳۰و  ۲۹۰۰۰، ۸۵۰۰۰

ن كاهش سطح زير كشت و درآمد ناشي از آن، طغيان افات از جملـه  آآب و به تبع كمبود كمي و كيفي منابع  
كرم سرشاخه خوار بادام و گردو بدليل ضعيف شدن درختان ناشي از بي آبي و كم آبي وهمچنين تخريب مراتع 

مـد   آدر اشـتغال و  بدليل خشكساليهاي شديد و متوالي، چراي مفـرط و زودرس  باعـث كـاهش قابـل مالحظـه     
  .وستائيان از محل كشاورزي و دامداري شده استر

بر اساس تحقيقات انجـام شـده در يـك كشـاورزي     به نقل از دفتر آمار سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي 
متر مكعب آب الزم دارد و همچنين بر اساس  ۱۰۰۰۰صحيح  هر هكتار از اراضي باغي و زراعي به طور متوسط 

هكتار  ۵/۱هكتار اراضي كشاورزي يا  ۵/۲زمان جهاد كشاورزي به طور متوسط هر اطالعات موجود در آرشيو سا
اين آمـار بـر   . مي تواند جوابگوي مخارج يك خانواده را تامين كند و يا به عبارتي يك شغل دائم ايجاد نمايدباغ 

حسـيني  (ديك هكتار مي باشـ ) UNEP۱(كميته برنامه ريزي محيط زيست سازمان ملل متحد  اساس استاندارد
  .نفر شغل دائم ايجاد كرد ۶در كشت گلخانه اي به ازاء هر ليتر آب مي توان همچنين   ).۵۳: ۱۳۷۲ابريشمي،

با يك مديريت صحيح استحصال رواناب از جمله عمليـات آبخيـزداري مـي    بر اساس نتايج اين تحقيق مي توان 
ضمن تثبيت مشاغل فعلي ميزان اشتغال را بـه   وتوان دبي چشمه و قنوات استان را دو برابر ميزان فعلي رساند 

توليد شغل ثابت و تعداد افراد تحت تكلف در حالتهاي مختلف مديريت كشـاورزي و   نتايج. شدت بهبود بخشيد
سـازمان جهـاد كشـاورزي خراسـان      بـه نقـل از  (باغي بر اساس استانداردهاي توليد شغل بخش كشاورزي ايران

   .شده است ارائه ۲در جدول شماره  ) جنوبي
  تحليل اشتغالزايي مديريت منابع آب استان: ۲جدول

  درصد گلخانه ۲۰  درصد  باغ و زراعي ۸۰  درصد گلخانه ۱۰۰  درصد باغ و زراعي ۱۰۰  نوع كشاورزي

  ۱۳۱۶۳  ۱۱۰۷۰  ۶۵۸۱۹  ۱۳۸۳۷  تعاد شغل
تعداد افراد 
  تحت تكلف

۵۵۳۵۱  ۲۶۳۲۷۷  ۴۴۲۸۱  ۵۲۶۵۵  

                                            
1 - United Nations Environment Programme 
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ستحصال آب باران مي تواندشغل دائمي بسـيار خـوبي ايجـاد كندكـه بـا      اعداد نشان مي دهد مديريت مناسب ا
  .بسيار حائز اهميت است... توجه به جوانان جوياي كار و وضعيت بيكاري و

  نتايج و بحث
 در حـال . از هر سه نفر در جهان يك نفر با كمبود آب مواجـه شـود   ۲۰۲۵در سال  نشان مي دهد هايش بينيپ

 گفته مي شود در سالهاي آتي جنگهـائي بـر سـر آب در   همچنين مواجه هستند  كشور با كمبود آب ۲۹حاضر 

  .جهان رخ خواهد داد
 جهـت  الكترونيكـي  هـاي  دسـتگاه  و فيزيكـي  مستحدثات از استفاده مرز كنترل امر درتحقيقات نشان داده كه  

 فيزيكـي  كنتـرل  ر همزمان بارا بطو اقتصادي رونق ايجاد توسعه و عوامل بايد و ندارد كامل تأثير امنيت برقراري

 افزون روز افزايش شاهد تا گردد اجرا متقابل فوق روابط مبناي بر بايد ريزي برنامه گونه هر مورد توجه قرار داد، 

استقرار يك جمعيت جوان، فعال و با درآمد باال در روستاها و مناطق مرزي صـرفنظر از   .باشيم منطقه در امنيت
گي، بهداشتي ناشي از مهاجرت به شهرها باعث مي گردد كه هر فرد به عنوان يك اجتماعي، فرهن تبعات كاهش

خود امنيت سياسي، نظـامي و روحـي اسـتان و در     كهقرار گيرد  منافع كشورنيروي نظامي و امنيتي در خدمت 
  .نهايت كشور را تامين خواهد كرد

دهه هاي اخيـر بـدليل كـاهش شـديد      افت شديد كمي و كيفي منابع آبي استان خراسان جنوبي باعث شده در
درامد هاي ناشي از دامپروري و كشاورزي با وجود امكانات بسيار مناسب در روستاها از جمله آب، بـرق، تلفـن،   

شاهد  مهاجرت به شهرها، تخليه آباديها، باال رفتن سن كشاورزان، عشاير و دامپـروران  .... و تلويزيونشبكه هاي 
با افزايش بزه هاي اجتماعي در شهرها، افزايش كشفيات مواد مخدر، افزايش قاچـاق   مطابقت اين عوامل . باشيم

نشــان مــي دهــد كــه كــاهش درآمــدهاي    مــرتبطمــواد مخــدر و هــزاران تبعــات محســوس و نامحســوس   
كـاهش درآمـد   . يكـي از مهمتـرين عوامـل در ايـن زمينـه اسـت      )درآمدهاي كشاورزي و دامپـروري (روستائيان
عالوه بر مهاجرت و تخليه روستاها با وجود مـرز طـوالني بـا افغانسـتان  باعـث خواهـد شـد         ان و عشايرئيروستا

روستائيان براي تامين نيازهاي مالي و معيشتي خود ناگزير به همكاري با اشرار و قاچاقچيان شده و زمينه تـردد  
  .و حضور راحتر آنها را فراهم آورد

ب، كشاورزي و آجامع منابع آب در استان در بخشهاي يك مديريت  نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه
كشت كم، آبيدامداري از قبيل استفاده از روشهاي استحصال بهينه رواناب،  به زراعي، استفاده از ارقام با نياز 

از . كاهش دهد مرتبط را يپرورش طيور و دامداريهاي نيمه صنعتي مي تواند بسيار از نابسامانيها گلخانه اي،
م توجه به اين موارد مي تواند به صورت ارام و خزنده به صورت گرايش به همكاري با قاچاقچيان و عدطرفي 

اشرار و همچنين مهاجرت به شهرها ابعاد مختلف زندگي جوامع در استان و كشور را تحت ثاثير قرار داده و 
ضمن اينكه در  .زايش دهداجتماعي و حتي سياسي را به صورت فزاينده اي اف - اثرات و هزينه هاي اقتصادي

قاچاق و شرارت با توجه به مبالغ  درآمد ناشي از جوامع روستايي از كشاورزي و دامداري بهدرآمد صورت گذر 
و  ، فقر، بيكاريهنگفت، راحتي كار، شيطنتهاي كشورهاي همسايه، مراودات قومي و قبيله اي مرز نشينان

  .رگشت به حالت اوليه تقريبا غير ممكن استامكان ب استان خراسان جنوبيشرايط مورفولوژي 
جمعيتهاي ساكن در روستاها و عشاير مانند چاقوي دو لبه عمل مي كند، وجود درآمد مكفي بـراي   به طور كلي

آنها باعث عدم ارتباط آنها با اشرار و قاچاقچيان و در نهايت امنيت استاني و كشوري و عدم وجود درآمـد كـافي   
دامپروري زمينه همكاري با اشرار و در نهايت كاهش و به خطر افتادن امنيت اسـتان و   در بخشهاي كشاورزي و

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد، اسكان جمعيت روستايي بـا درامـد مكفـي ضـرورت اجتنـاب       .كشور مي گردد
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اديهـاي  پراكنش وسـيع منـابع آبـي و اب   كـافي،  روانـاب توجه به پتانسيلهاي موجود ازجملـه  ناپذيري است كه با 
استان، وجود جوانان جوياي كار در اين مناطق، وجود فارق التحصيالن بخشهاي مختلف كشاورزي و دامپـروري  

  .امكان پذير استبا يك مديريت و برنامه ريزي مناسب  در بين خانواده هاي روستايي و عشايري
  

  :منابع و مآخذ
 -امنيت اجتماعي بر آن تاثير و كاال قاچاق به ينگاه")۱۳۹۰(.ي ،ايراندگاني ،.م، عباسيان ،.،حزاد براهيما .۱

 .رهيافت ها و ها چالش امنيت؛ و مرزي شهرهاي ملي همايش مقاالت مجموعه ،"استان در قتصاديا
 دانشگاه تهران انتشارات "فرسايش آبي: جلد اول  -ژئو مرفولوژي كاربردي  ").۱۳۹۰.(احمدي،ح .۲
 .انتشارات دانشگاه پيام نور "روستائي ريزي اصول و روشها برنامه ").۱۳۷۵.(آسايش،ح .۳
  اركان انتشارات "حليل فراواني سيلت ")۱۳۸۱.(،مسلطاني كوپائي ،.،عاسالميان .۴
 "در مديريت مناطق مرزي كشور) SDI(نقش زير ساخت داده مكاني").۱۳۹۰.(اشرفي، ع و دهقاني، م .۵

  تان و بلوچستان، دانشگاه سيسها ها و رهيافت همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت؛ چالش
پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده ادبيات . "تعيين نواحي اقليمي استان خراسان"). ۱۳۷۲. (انتظاري،ع .۶

 .و علوم انساني دانشگاه تهران
، ترجمه مهندس علي )ريزي حوضه آبريز مطالعات و برنامه(راهنماي آبخيزداري").۱۳۶۷.(شنك.سي.تي .۷

 .لوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاننژاد، انتشارات دانشگاه ع نجفي
مجموعه مقاالت . "خشكسالي، پيامدها و راهكارهاي مقابله با آن ")۱۳۸۶.(جوادي، م و احقري، ي .۸

 كنفرانس خشكسالي
ضرورت اجراي طرح حوزه آبخيز شهري در نواحي خشك و نيمه ")۱۳۸۵.(و فال سليمان،م. جوان، ج .۹

  ۶شماره . ايمجله جغرافيا و توسعه ناحيه  "خشك ايران
بيني خشكسالي و ارائه روشهاي مناسب براي اقليم  بررسي روشهاي مختلف پيش"). ۱۳۸۲.(جوانمرد، س .۱۰

 .ستاد حوادث استانداري خراسان انتشاراتپژوهشي،  - طرح تحقيقاتي. "خراسان
 ، ترجمه")حمايت از اقشار آسيب پذير(توسعه روستايي اولويت بخشي به فقرا").۱۳۷۶.(جيمز، رابرت .۱۱

  مصطفي ازكيا، انتشارات دانشگاه تهران
ترجمه گزارش كميته  "جمع آوري باران و سيالب در مناطق روستايي ").۱۳۷۳.(حسيني ابريشمي،س م .۱۲

 برنامه ريزي محيط زيست سازمان ملل، انتشارات آستان قدس رضوي
 "رق كشورخشكسالي و راهكارهاي مقابله با آن در جنوب ش ").۱۳۸۶.(حسيني، ح و شريف زاده، س .۱۳

  مجموعه مقاالت كنفرانس خشكسالي
مجموعه مقاالت  "باران مصنوعي راهكاري نوين در مقابل با خشكسالي ").۱۳۸۶.(حسيني، م و خسروي، ع .۱۴

  كنفرانس خشكسالي
مجموعه مقاالت  "ارزيآبي روند خسكسالي با استفاده از سنجش از دور ").۱۳۸۶.(خسروي، ع و سرحدي، ا .۱۵

 كنفرانس خشكسالي
همايش ملي  "بررسي امنيت محوري منابع آب در استان خراسان جنوبي").۱۳۹۰.(ني، م و اشرفي، عدهقا .۱۶

  ، دانشگاه سيستان و بلوچستان ها ها و رهيافت شهرهاي مرزي و امنيت؛ چالش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

۱۰۷۴  
 

 

 

بررسي خشكسالي  و خسارات ناشي از آن در منابع طبيعي استان  ").۱۳۸۸.( دهقاني، مرتضي و بهمني،ح .۱۷
 همايش ملي خشكسالي، دانشگاه شيراز "خراسان جنوبي

بررسي نوسانات خشكسالي استانهاي كويري با تاكيد بر ").۱۳۸۹.(كاردان مقدم، ح و  قاسمي، ح. دهقاني،م .۱۸
  اولين همايش ملي كوير، فرصتها و چالشها، دانشگاه بيرجند  "استان خراسان جنوبي

با   SPIر خراسان جنوبي با استفاده از روش بيني خشكسالي د ارزيابي تحليل و پيش ").۱۳۸۶.(دهقاني،م .۱۹
 طرح پژوهشي سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي "ها تاكيد بر منطق فازي براي بازسازي داده

  دانشگاه تهران انتشارات "فرسايش آبي و كنترل آن").۱۳۷۵.(رفاهي،ح .۲۰
خشكسالي در سال گزارش خسارات ناشي از ").۱۳۸۷.(سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي .۲۱

   "استان خراسان جنوبي ۸۶-۸۵زراعي 
 برگسترش آن نقش و جنوبي شهرهاي كاركرد بررسي ").۱۳۹۰.(نژاد،ع كامران ،ز، و زهري ،م، سالمي .۲۲

ها، دانشگاه سيستان و  رهيافت و ها چالش امنيت، و مرزي شهرهاي ملي همايش "مرزي مناطق امنيت
 بلوچستان

  انتشارات آستان قدس رضوي "هيدرولوژي كاربردياصول ".)۱۳۸۱. (عليزاده، ا .۲۳
  حسين امام دانشگاه ، انتشارات"مرزي مناطق آمايش مباني و اصول ").۱۳۸۰.(عندليب،ع .۲۴
هاي  خشكسالي در ايران، با استفاده از برخي شاخص").۱۳۷۴.(.و قائمي، ـه. ا.، موحد دانش، ع.فرج زاده، م .۲۵

 ۲و ۱هاي  ، شماره۵جلد . مجله دانش كشاورزي "آماري
 و خاك حفاظت قاتيتحق مركز انتشارات "يزداريآبخي ها پروژهي ابيارز طرح").۱۳۷۹.(ج ،يقدوس .۲۶

  يزداريآبخ
جمعيت  تثبيت در دولتي هاي گذاري سرمايه و اشتغالزايي نقش ").۱۳۹۰.(،ع خواجوي قيصاري، ص، .۲۷

 همايش مقاالت عهمجمو ")جنوبي خراسان استان مرزي هاي شهرستان :موردي مطالعه(مرزي مناطق
 .ها، دانشگاه سيستان و بلوچستان رهيافت و ها چالش امنيت، و مرزي ملي شهرهاي

بررسي الگوهاي مكاني توزيع خشكسالي، با استفاده از مدل توزيع ").۱۳۸۰.(و بذرافشان، ج. مرادي، ا .۲۸
با بحران آب، مجموعه مقاالت كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله  "منطقه اي خشكسالي هواشناسي

 . دانشگاه زابل، جلد اول
 دانشگاه تهران انتشارات "كاربرديهيدرولوژي  ").۱۳۷۸.(،ممهدوي .۲۹

30. Andrew. Shepherd (1998), Sustainable rural development. Macmillan Press, LID. London. 
31. Bussay, A., Hayes, M., Szinell, Cs. And Svoboda, M. (2000). “Monitoring Drought in 

Hungary with the Stadardized Precipitation Index”. Journal of Water International, 15: 339-
345. 
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