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ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

 

آب موجود در استان خراسان جنوبی؛  تحلیل عددی داده های آماری منابع

 نگاهی به بحران آب

 

 3، عباسعلی صادقی2، مهدی ناصری1*مهدیه کالنتری 

نویسنده مسئول:دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، -و * 3

 )kalantari.mahdiye@gmail.com(رایانامه

استادیار، دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند،-2  

 )mnaseri@birjand.ac.ir(رایانامه

سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد،دسی مهندانشجوی کارشناسی ارشد، -1  

 )sadeghi.abbasali1991@gmail.com(رایانامه

 

 چکیده

  سعی پژوهشگران و قانمحق ،شد خواهد مواجه خود عمر طول در ایسابقهکم آب بحران با جهان آینده سال چند تا اینکه به توجه با

 کشورهای از بسیاری در اخیرا آب مدیریت نتیجه در نمایند. جلوگیری آن رفت هدر از و پرداخته آب ی ذخیره به ییهاروش ارایه با دارند

 روال نای است. کرده پیدا افزایش جهان نقاط اقصی در انرژی و آب مصرف گذشته، قرن طول در است. شده تبدیل اصلی نگرانی به جهان

 مدیریت به را خود هتوجّ آبی منابع ریزان برنامه ،متمادی سالیان برای باشد. داشته ادامه نیز آینده های دهه تا که شود می بینی پیش

 کردند. می جستجو مدیریت این در را آبی کم جمله از آب بخش عمده مسایل و مشکالت حل و اند کرده معطوف آن عرضه و آب منابع

 رشد عمومی، بهداشت سطح رفتن باال ،سرانه درآمد افزایش یت،جمع افزایش همچون متعددی عوامل از متاثر آب مصرف ایشافز دلیل به

 اجتناب امری کشور در ویژه به و ای منطقه ،جهان سطح در تقاضا مدیریت به جهتو لزوم اجتماعی – اقتصادی توسعه و کشاورزی فعالیت

 از جنوبی خراسان استان در آب سیستم جامع مدیریت مباحث به ،اطالعات و آمار به توجه با موردی تصور به ،مقاله دراین است. ناپذیر

  شد. خواهد پرداخته پیشنهادات و راهکارها ارائه به نهایت در و موجود مشکالت و موانع ،آب تقاضای مدیریت ،آب منابع بررسی جمله

 

 آب. بحران ،جنوبی خراسان استان سرانه، قاضا،ت مدیریت ،آب منابع مدیریت کلیدی: واژگان

 

 مقدمه-1

 با نتواند وقتی آن تقاضای شدت و آب تامین توان بین خالء هاست. انسان تمام مشترك گنجینه و آبادانی الفبای آب

 المللی نبی و ای طقهمن ملی، ،محلی ابعاد همه در مخاصمه، زبان به را مفاهمه زبان تواند می ،گردد مهار مدیریتی راهکارهای

 باشد داشته وجود بحران آمدن وجود به امکان و نیاید بوجود تعادل آب تقاضای و عرضه بین  وقتی که این .نماید تبدیل

 روی بر بشر های فعالیت افزایش و اقدامات گذاری تاثیر .2 آبی منابع های محدودیت .3 :است ناپذیر انکار واقعیت دو معلول

 سطح رفتن باال جمعیت، افزایش همچون متعددی عوامل از متاثر آب مصرف افزایش بدلیل .[3]جایگزین قابل غیر منبع این

 جهانی، سطح در آب تقاضای سمت به هتوج لزوم ، اجتماعی و اقتصادی توسعه و کشاورزی فعالیتهای رشد ،عمومی بهداشت

 قوانین با کار دلیل هب که است آب ضهعر سمت مسائل حقیقت در .است ناپذیر اجتناب امری کشور در بویژه و ای منطقه
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 سمت مسائل که است حالی در این باشد می تر ساده تقاضا سمت مسائل به نسبت مهندسی اصول و هیدرولوژیك طبیعی

 مکان و ها زمان در مسائل این .است انسانی های رفتار و نیازها اب مرتبط که است وابسته زیادی های متغیر به آب تقاضای

 و جوی های ریزش بودن نازل بدلیل ما کشور نیست. کردن محدود و کنترل قابل راحتی به و باشد می متفاوت ،مختلف های

 به شرایط این در و دارد قرار جهان خشك نیمه و خشك اقلیم کشورهای زمره در آن مکانی و زمانی پراکنش بودن نامناسب

 روز به زرو آب برای تقاضا ( صنعت و اورزی)کش دیاقتصا های بخش توسعه و نشینی شهر گسترش جمعیت، رشد دلیل

  یابد. می افزایش
 

 مواد و روش ها-2

کیلومترمربع  ۸۶۶۶وسعت این شهرستان است.  قرار گرفته ایران شرقدر  جنوبیاستان خراسان  مرکز شهرستان بیرجند

دقیقه  71درجه و  11دقیقه تا  13و  درجه 16طول جغرافیایی و  دقیقه شرقی 75درجه و ۸6دقیقه تا  1درجه و  75که در 

این استان از شمال به استان خراسان رضوی،  .استمتری از سطح دریا قرار گرفته 3156در ارتفاع  عرض جغرافیایی و شمالی

از غرب به استان یزد، از شرق به کشور افغانستان، از جنوب شرق به استان سیستان و بلوچستان و از جنوب غرب به استان 

 نشان داده شده است. 3موقعیت نسبی شهرستان در شکل [. 2ان محدود می شود ]کرم

 
 موقعیت نسبی شهرستان بیرجند )بدون مقیاس(-1شکل

 

 جمعیت و فعالیت های اقتصادی-2-1

اُمین 2۶باشد و از این نظر می نفر 332٬512برابر با استان خراسان جنوبی ، جمعیت 3136بر اساس سرشماری سال 

نفر تنها در شهر بیرجند ساکن اند. در استان محوریت تولید را فعالیت های کشاورزی تشکیل  3۶1۸15 .شور استاستان ک

 [.2می دهد و زراعت، عمدتا به صورت آبی کشت می شود به همین دلیل آب اهمیت زیادی دارد ]
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 شرایط دمایی و بارش-2-2

لی قرار می گیرد. به عبارت دیگر توده هوای سرد قطبی موجب استان از اواخر فصل پاییز تحت تأثیر بادهای سرد شما

کاهش دما می گردد و از همراهی آن با توده هوای مرطوب غربی، ریزش های جوی ایجاد می شود. از طرف دیگر در زمستان و 

خش اعظمی از بارش اوایل بهار توده های هوای مرطوب غربی و جنوب غربی، استان را در دامنه تأثیر خود قرار می دهند و ب

، اما با توجه به موقعیت قرارگیری مناطق پست یا استان از نوع خشك و بیابانی است اقلیمهای این منطقه را بوجود می آورند. 

 شود: مرتفع، به دو دسته تقسیم می

 ها و مناطق هموار مرکز ، غرب و جنوب استان  الف ( اقلیم خشك و گرم : شامل دشت

 مالیم : که در بخش های مرتفع شمالی ، شمال غربی استان و اطراف بیرجند مشاهده می شود.ب ( اقلیم خشك و 

میلیمتر می رسد که اغلب به صورت بارشهای رگباری و  333ساله به  26متوسط بارندگی سالیانه استان در دوره آماری

میلیمتر افزایش  276ه و در ارتفاعات به حدود میلیمتر تقلیل یافت 76غیر متناوب است. بارش در نواحی مجاور کویر به حدود 

 13داکثر درجه حرارت مطلق استان ح .میلیمتر می رسد 373بیرجند ( به  می یابد که متوسط بارندگی در مرکز استان )

ه . در استان دوردرجه سانتیگراد در قاین بوده است -25درجه سانتیگراد در طبس ثبت شده و پایین ترین دمای مشاهده شده 

گرما طوالنی است و از اواخر اردیبهشت تا اواخر شهریور را در بر می گیرد و ماههای سرد سال شامل : آذر ، دی ، بهمن تا 

نیز آمار بارندگی  2ساله نشان می دهد. جدول  26وضعیت بارندگی و دمای استان را در دوره  3اواسط اسفند می باشد. جدول 

 قابل مشاهده است. 2نشان می دهد. حالت ترسیمی این اطالعات نیز در شکل 31-32 ایستگاه های استان را در سال آبی

 (ساله22وضعیت دما و بارندگی استان خراسان جنوبی) -1جدول

 ساله( 22وضعیت بارندگی استان خراسان جنوبی)

 مقدار محدوده مکانی دوره زمانی شاخص

ن )میلیمتر(
ستا

ی ا
ن بارندگ

میزا
 333 استان ساله 26 وره آماریمیانگین بارندگی در د 

 ۶/333 استان ساله اول 36

 1/362 استان ساله دوم 36

 -%37 ساله اول 12ساله دوم نسبت به  12درصد تغییرات 
 ۶/363 استان 32-31 میانگین بارندگی در سال آبی

 5/362 استان 32-33

 -%3/6 (31-32( نسبت به )32-33درصد تغییرات سال آبی )
 ۶۶ شهرستان نهبندان ماهیانه )ماه اسفند( 3132بیشترین بارندگی استان در سال 

 7/37۶ شهرستان نهبندان ساالنه

 ساله( 22وضعیت دمایی استان خراسان جنوبی)
 مقدار محدوده مکانی دوره زمانی شاخص

ن )
ی استا

میزان دما
درجه

 
سانتیگراد(

 ۶/3۶ ناستا ساله 26 میانگین دما در دوره آماری 

 5/3۶ استان ساله اول 36

 3/3۶ استان ساله دوم 36

 %3/3 ساله اول 12ساله دوم نسبت به  12درصد تغییرات 
 1/33 استان 32-31 میانگین دما در سال آبی

 3/35 استان 32-33

 %۶ (31-32( نسبت به )32-33درصد تغییرات سال آبی )
متوسط دمای ماهیانه 

 3131در سال 

 1/1۸ شهرستان طبس ماه تیر و مرداد بیشترین

 -3/6 شهرستان قاین ماه دی کمترین

 5/15 شهرستان طبس ماه مرداد بیشترینبیشترین و کمترین دما 
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 -7/31 شهرستان قاین ماه بهمن کمترین 3131در سال 

 به میلی متر 33-32آمار بارندگی  ایستگاه های مبنای سال آبی  -2جدول

 ردیف نام ایستگاه ارتفاع میانگین مهر آبان آذر دی

 1 خونیک علیا 31۸7 3۸2 6 7/17 15 21

 2 موسویه 31۸6 311 7/1 21 7/36 5/22

 3 همند 3135 36۶ 6 6 2 32

 4 معدن قلعه زری 315۶ 5۶ 6 6 3 36

 5 نایبند 3637 73 7/6 2 7/3 7/5

 6 بنرک 3۶61 2۸6 6 3/76 7/۶ 1/15

 7 حلوان ۶66 ۶5 7/1 1 7/1 1

 8 آهنگران 356 373 7/3 ۸ 7/2 11

 3 فتح آباد 3531 261 2 16 2/37 5/36

 12 یعقوبیه 51۶ 336 ۸ 7/1 7/1 3

 
 به میلی متر 33-32آمار بارندگی  ایستگاه های مبنای سال آبی  -2شکل

 منابع آب -2-3

 آب های سطحی-2-3-1

مال رودها و روان آب هاست که چهار مورد از رودهای مهم استان عبارتند از:رود حاجی آباد آب های سطحی استان ش

کیلومتر و  2۸6کیلومتر، رودخانه شور قاین )کال دونخ( با طول  377کیلومتر، رودخانه فخرود با طول آبی  317با طول آبی 

)عمدتا بارش های رگباری ( روان آب ها با توجه به  کیلومتر. پس از بارندگی ها 2۶6رودخانه شور بیرجند با طول تقریبی 

شکل حوضه های آبریز به صورت واگرا از استان خارج می شوند. برای مهار این روان آب ها از گذشته های دور در سراسر 

ریت در طبس. استان بندهایی ایجاد شده است مانند بند دره، بند عمرشاه، بند بیهود در قاینات و سردوان در قاینات و بند ک
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سد های استان  در سال های اخیر برای مهار این روان آب ها  طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در استان انجام شده است.

 1به منظور تامین آب کشاورزی و شرب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی و کنترل سیالب های فصلی احداث شده اند. جدول 

 ه براری در استان را نشان می دهد.حال بهرمشخصات تعدادی از سد های در 

 مشخصات سد های در حال بهره برداری استان خراسان جنوبی-3جدول

 نام سد اهداف آب قابل تنظیم)میلیون متر مکعب(

 رزه تامین آب کشاورزی 11/۸

 حاجی آباد تامین آب کشاورزی 3۶/1

 برون تامین آب کشاورزی 7/3

 پارسا شهید تامین آب کشاورزی ۸5/7

 فرخی تامین آب کشاورزی 1/1

 دره بید تامین آب کشاورزی، شرب 7

 نهرین تامین آب کشاورزی، شرب 3۸/۶

 کریت تامین آب کشاورزی ۶

 چهار فرسخ تغذیه سفره آب زیرزمینی 71/3

 شوسف تغذیه سفره آب زیرزمینی ۸/6

 سرند تغذیه سفره آب زیرزمینی 7/3

 حصار سنگی ینیتغذیه سفره آب زیرزم 17/3

 تجنود تامین آب کشاورزی ۸

 آب های زیرزمینی-2-1-2

بررسی مشکالت کمبود آب و راهکارهای به در منطقه، موجود منابع آب شناخت صحیح و کامأل دقیق از وضعیت 

نه از آنها به منابع آب موجود در استان در سه بخش چاه، چشمه و قنات و میزان تخلیه ساال کمك شایانی می کند.پیشگیرانه 

قابل مشاهده است. از اطالعات زیر  ۶تا  1تفکیك در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی در جداول

آن به قنات اختصاص   %22آن به چشمه و  %7آن به چاه،  % 51 چنین بر می آید که از کل میزان آب مصرفی از این سه منبع

 %36چشمه ها و  %32چاه ها،  %21یافته، لذا از چاه ها بیشترین برداشت صورت پذیرفته است. طبق اطالعات برداشت شده 

ن استفاده از قنات های موجود در شهرستان به دلیل برداشت بیش از حد و کمبود بارندگی خشك شده اند. همچنین بیشتری

 %35و در قنات ها  %3۶، در چشمه ها %۶6این سه منبع در بخش کشاورزی بوده که درصد مصرفی کشاورزی در چاه ها 

 است. پس از کشاورزی درصد اندکی از منابع آب در بخش شرب و بهداشت به مصرف رسیده است.

 وبیمیزان برداشت از سفره های آب زیرزمینی در استان خراسان جن-4جدول

 مصرفی

 )درصد(

 تخلیه ساالنه تعداد کل

 )میلیون متر مکعب(

 نوع منابع

 چاه ۶5/۶5۸ 1233 ۸3/52

 چشمه 3۸/۸1 23۶3 13/7

 قنات 73/2۸۸ ۸272 65/22

 تخلیه کل 11/336613 - 366
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  میزان مصرف آب از سه منبع چاه، چشمه و قنات در شهرستان بیرجند -5جدول

 مصرفی

 )درصد(

 لیه ساالنهتخ تعداد کل

 )هزار متر مکعب(

 نوع منابع

 چاه ۸7/5۶3۸۶ 167 61/53

 چشمه 36/771۶ 112 61/7

 قنات 73/2۸112 3222 31/21

 تخلیه کل 11/336613 - 366

 

 اطالعات مربوط به برداشت آب از چاه ها به تفکیک در بخش های مختلف شهرستان بیرجند -6جدول

 

 چاه

 مصرفی در بخش های مختلف

 د()درص

 بدون آمار یا خشک

 )حلقه(

 تعداد کل

 )حلقه(

 تخلیه ساالنه

 )هزار متر مکعب(

 کاربرد

 صنعت و خدمات 17/3۶3۶ 1۸ 1 11/2

 شرب 33/3215۸ 11 3 3۸/37

 کشاورزی 61/۸22۸3 337 76 ۸۸/53

 دامداری 35/162 21 ۶ 13/6

 )بال استفاده(سایر 63/3222 ۶ 3 7۸/3

 جمع کل ۸7/5۶3۸۶ 167 52 366

 

 اطالعات مربوط به برداشت آب از چشمه ها به تفکیک در بخش های مختلف شهرستان بیرجند  -7جدول

 چشمه

 مصرفی در بخش های مختلف

 )درصد(

 بدون آمار یا خشک

 )حلقه(

 تعداد کل

 )حلقه(

 تخلیه ساالنه

 )هزار متر مکعب(

 کاربرد

 صنعت و خدمات ۶۶/5 1 3 31/6

 شرب 26/13 3 1 ۶3/6

 کشاورزی ۶1/712۸ 167 13 33/35

 دامداری 33/13 33 1 52/6

 سایر)بال استفاده( 33/31 ۸ 1 2۸/6

 جمع کل 36/771۶ 112 73 366
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 اطالعات مربوط به برداشت آب از قنات ها به تفکیک در بخش های مختلف شهرستان بیرجند -8جدول
 قنات

 مصرفی در بخش های مختلف

 )درصد(

 شکبدون آمار یا خ

 )حلقه(

 تعداد کل

 )حلقه(

 تخلیه ساالنه

 )هزار متر مکعب(

 کاربرد

 

 صنعت و خدمات 7۶/3 2 3 63/6

 شرب ۶1/712 33 2 6۸/2

 کشاورزی ۶7/27۸31 3351 361 21/35

 دامداری 11/3۶1 25 32 56/6

 سایر)بال استفاده( 6 ۶ ۶ 6

 جمع کل 73/2۸112 3222 32۸ 366

 آب مصرفی در فضای سبز-2-1
 درختان، استقرار تحت آن مصنوعی یا طبیعی های عرصه در که است شهری باز فضاهای از بخشی شهری سبز فضای

 های تخصص و قوانین ضوابط، گرفتن نظر در با انسان مدیریت و نظارت اساس بر که است گیاهان سایر و ها چمن ها، گل

 بنا یا نگهداری حفظ، روستایی، غیر جمعیتی مراکز و روندانشه رفاهی و زیستگاهی زیستی، شرایط بهبود برای آن با مرتبط

 بیرجند شهرستان در دهد. می اختصاص خود به را شهری آب از زیادی مقدار ساالنه ها شهر سبز فضای آبیاری شود. می

 آب بخش دو از مساحت این آبیاری برای که است گرفته قرار سبز فضای پوشش زیر شهر مساحت از مربع متر 2717133

 سازمان در سبز فضای آبیاری از شرب آب جداسازی جهت مطالعاتی طرحی شود. می استفاده )چاه( شرب غیر آب و شهری

 سال از آن شدن اجرایی و آغاز 31۶3 سال از طرح این مطالعات گردید. پیشنهاد شهرستان این شهرداری سبز فضای و پارکها

 می تامین شرب آب منابع از خارج توزیع شبکه طریق از سبز فضای بخش در مصرفی آب طرح این اساس بر شد. شروع 31۶7

 متر 332672 ساالنه طرح این شدن اجرایی شروع با است. گردیده جدا شهری آب از سبز فضای از %71 آبیاری تاکنون شود.

 شود. می استفاده سبز ایفض آبیاری برای تانکر( و توزیع شبکه از هاستفاد )با چاه آب مترمکعب 7525261 و شرب آب مکعب

 شهری آب شبکه با %۸1/17 و شرب آب از خارج منابع از سبز فضای از شرب آب جداسازی طرح با سبز فضای از %15/71 لذا

 شود. می آبیاری

 

 آب و فاضالب شهری-2-5

به عنوان اولین سازمان  بنگاه آبلوله بیرجند بیرجند نخستین شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بوده و 

 نیکوکار و خیر افراد توسط انبارهایی آب بیرجند، شهر آب تأمین برای گذشته روزگاران در .شودآبرسانی ایران شناخته می

 به تابستان در اهالی شرب آب تأمین منبع تنها و گشتمی پر باقران کوه دامنه آبادیهای و قنوات ازآب که بود شده ساخته

کیلومتر می باشد. همچنین اطالعات  752و طول خطوط انتقال آب  3323اکنون طول شبکه توزیع آب  آمد.می حساب

در 3131اداری و سایر بخش ها در سال -صنعتی، عمومی-مربوط به میزان مصرف آب در بخش های مختلف خانگی، تجاری

و سرانه مصرف به ازای هر مشترك  133ذکر شده است. با توجه به این اطالعات سرانه مصرف به ازای هر مشترك  3جدول 

که مصرف سرانه آب در بخش خانگی در ایران  رف در مقایسه با که این میزان مصلیتر در شبانه روز می باشد  116خانگی 

  ، رقمی بسیار باال بوده و نشان دهنده مصرف زیاد آب در بخش خانگی می باشد.لیتر در روز است 375طور متوسط به
 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

 اطالعات میزان مصرف آب در بخش های مختلف-3جدول 

 نوع اشتراک تعداد میزان مصرف آب)هزار متر مکعب(

 آب خانگی 317325 72۸1

 صنعتی-آب تجاری 3۸335 131

 اداری-آب عمومی 1۶۸۸ 33۸3

 سایر مشترکین 36172 ۸۶1

 تعداد کل مشترکین 3۸۶6۸2 5121

 

قابل مشاهده می  36در مقابل این میزان مصرف آب، مقادیر فاضالب تولید شده با توجه به انشعابات موجود در جدول 

 باشد.

 
 مربوط به فاضالب در دو بخش خانگی و غیر خانگی اطالعات-12جدول

 عنوان سال خانگی غیر خانگی

 انشعابات فاضالب 32 173۸6 31۸5

 31 1۶1۸3 3571 )فقره(

 آحاد انشعابات فاضالب 32 1۸۸27 3751

 31 133۶3 3۶1۸ )فقره(

 میزان جمع آوری فاضالب 32 ۸362 ۶73

 31 ۸172 ۶1۶ )هزار متر مکعب(

 میزان پساب تولیدی 32 1166

 31 1566 )هزار متر مکعب(

 

 31 سال در خانگی غیر و خانگی بخش در انشعابات %33 و %7/۸ افزایش که آید می بر اینگونه جدول این اطالعات از

  است. داشته دنبال به را خانگی غیر و خانگی های بخش در تولیدی فاضالب %1/6 کاهش و %۸ افزایش ،32 سال به نسبت

 

 بحث و نتایج-3

 که است بوده متر میلی 326 استان ساالنه بارندگی ، ساله بیست میانگین و نیرو وزارت در موجود آمارهای براساس        

 شدن صنعتی باروند حال عین در است. بارندگی متوسط ازحد کمتر اریبس ساالنه بارش که است این دهنده نشان آمار همین

 های سفره و های چاه به ها فاضالب ،یابد می چمشگیری افزایش هم ( )شیمیایی صنعتی های بپسا طبیعی طور به ،استان

 قنات از آب باالی مصرف به توجه با استان این در .[1]است ها بیماری اپیدمی افزایش آن پیامد که کنند می نشت زمینی زیر

 طرح از استفاده بحران ادامه از جلوگیری برای راهکار اولین درصد(، 36 از کشاورزی)بیش بخش در زیرزمینی آب منابع دیگر و

 می وسیع سطحی در و... ای  قطره آبیاری نظیر هایی طرح یا مالکی خرده اراضی فشار تحت آبیاری مانند آبیاری نوین های

 میزان ریتیمدی طرحی با و داده تقلیل %36-۶6 از را بخش این در آب مصرف میزان توان می ها طرح این انجام با باشد.

 نمود. مجزا و محدود شده کشت محصوالت به توجه با را آب مصرف

 شرب آب %17 از بیش بخش این که باشد می سبز فضای آبیاری بخش در آشامیدنی آب رویه بی استفاده مشکل، دیگر

 در ای مالحظه بلقا جویی صرفه شهری شرب آب از سبز فضای آبیاری جداسازی طرح اتمام با دهد. می اختصاص خود به را
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 و استان سطح در ناکافی بارندگی و موجود بودجه محدودیت به توجه با طرح این پیشرفت اما گیرد. می صورت بخش این

 پذیرد. می صورت کندی به شهرستان

 می تصفیه سبز فضای آبیاری و کشاورزی برای نیاز مورد آب به را تولیدی فاضالب شهرستان این در موجود خانه تصفیه

 آتی های سال در کافی شرب آب تامین به شرب آب به فاضالب تبدیل برای سراسری خانه تصفیه اندازی راه و احداث کند.

  کرد. خواهد شایانی کمك آب بحران

 می زیرزمینی آب سفره روی بر درست صنعتی شهرك گرفتن قرار بیرجند شهرستان در موجود اساسی مشکالت دیگر از

 مشکالت و خطرات خود که باشد می آن به شهرك این فاضالب ورود اثر در سفره این آب شدن آلوده موجب امر این باشد.

 از صنعتی های دستگاه شده مدیریت و اصولی جایابی با رود می انتظار داشت. خواهد و داشته همراه به را جبرانی قابل غیر

 شود. جلوگیری بعدی مشکالت بروز

 

 

  گیری نتیجه-4

 باشد می مواجه آبی کم مشکل با منطقه خشك کمربند در واقع های استان از یکی عنوان به جنوبی خراسان استان 

 تولیدات اصلی بستر عنوان به خاك و آب منابع محدودیت و دامی و کشاورزی محصوالت به نیاز و جمعیت فزاینده رشد

 پدیده یك عنوان به نیز خشکسالی واقع در .است قرارداده  تانسا فراروی جدی بسیار یی گونه رابه آبی کم مساله کشاورزی

 می کنترل و نیبی پیش قابل صحیح مدیریت و ریزی برنامه ،آگاهی دانش، مدد به طبیعی های پدیده ایرس همچون طبیعی

 از ارییبس برای حاضر درحال آب منابع محدودیت و آب بحران .رساند حداقل به توان می را ازآن ناشی های خسارت و باشد

 این که چرا گیرد قرار توجه مورد بایست می جدی معضل یك صورت به جهان کشورهای کلیه برای نزدیك درآینده و کشورها

 های دوره برای آب یتمدیر دنبال به بایست می رو ازاین دهد. قرار الشعاع تحت تواند می را کشورها تعالی و رشد محدودیت

 عمل مقطعی صورت به گذشته های خشکسالی در تاکنون متاسفانه .شکسالیخ های دوره در آب مدیریت نه ،بود خشکسالی

 باشد: می زیر شرح به آب بحران ادامه از جلوگیری برای شده ارائه راهکارهای .است شده

 بخش در استان مردم گسترده فعالیت به توجه با ای( قطره )آبیاری آبیاری کم و آبیاری نوین های روش از استفاده -3

 بخش این در آب مصرف میزان بیشترین اختصاص و کشاورزی

 سبز فضای آبیاری مانند شهری مصارف سایر از شرب آب کردن جدا  -2

  جویی صرفه فرهنگ سطح ارتقاء  -1

 فاضالب شبکه و شهری آب های شبکه یزسابه  -1

اه ها انتخاب محل های مناسب برای احداث کارخانجات و شهرك های صنعتی برای جلوگیری از آلوده شدن آب چ  -7

 و سفره های آب زیرزمینی

 

 منابع و مراجع
آب مجازی، راهکاری جهت حل بحران آب در کشورهای خشك و نیمه خشك، دومین  ع. سوفلو،قزل ، ع.نژادشاملو -3

، همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، اصفهان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

31۶۶. 

بررسی و اولویت بندی راهکارهای مدیریت منابع آب استان خراسان  ، ا.اکبرپور ، ك.داوری ، م.یفیشر ،ه.زاهدی پور -2

جنوبی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، انجمن علوم و مهندسی 

 .3132، منابع آب ایران، دانشگاه شهید بهشتی

آب بحران هزاره سوم، اولین همایش ملی محیط زیست،  ع. ناظمی، ، ب.عزیزی ، س.مرضاییغال ، س.ژادمرادی ن  -1

 .3131، دهاقان، دانشگاه پیام نور واحد دهاقان
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