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  :چكيده 
ت بشر ايفا ميپيشرفت و محيط زيس ,ترين منابع طبيعي كه بيشترين نقش را بر روي زندگيآب از با ارزش

تقريبا يك سوم جمعيت جهان  2025تا سال  آن مصرف كنوني با روندكند. بر اساس تخمين سازمان ملل 
شونده از يك سو و ابع آب تجديدنثابت بودن م )Shinde 2005ه خواهند شد. (با بحران كم آبي مواج

هاي كشاورزي، صنعتي، توسعه شهرنشيني افزايش روزافزون تقاضاي ناشي از رشد جمعيت و گسترش فعاليت
توجه به محيط زيست و ارتقاي سطح بهداشت و رفاه در جوامع بطور مستمر از سوي ديگر، سبب محدوديت 

روشهاي  است. وار شدهطوريكه مديريت آب كشورها تبديل دشمنابع آب از نظر كمي و كيفي شده ب
جديد شبيه سازي منابع آب امكان احتساب كليه جنبه هاي كارايي اقتصادي به انضمام شاخصهاي پايداري 

عدالت و پايداري محيط زيستي نيز در توسعه راهكارها و سياست ها مورد توجه و  نظير مفاهيمعملكرد 
 برنامه ريزي و اجراي مديريت پايدار منابع آبمنابع آب اساسي مديريت يكي از گام هاي تاكيد است. 

منظور تدوين استراتژي هاي اثربخش براي حصول بهره وري بيشتر در عين حفظ  مي باشد. اين موضوع به
رحها و اين طبا اجراي بهينه ..مطرح مي شود يا بهبود محيط زيست و آثار اجتماعي مديريت منابع آب

توان قدمهاي مفيدي در جلوگيري از روند كنوني سازي الگوهاي جديد كشت و مصرف آب ميپياده
  اتالف آب داشت.

ي را ارزيابي كرده و گزينه هاي جايگزين تامين آب را بررسي بتوان منابع آمي weapبا كمك مدل  
هاي اوليه و ثانويه فضايي كامل براي تجزيه و تحليل تجربي ما اي از دادهبا ظرفيت گسترده Weapنمود. 

  .ب و سناريوهاي تقاضا را انجام دهيمهاي مختلف عرضه آكند و اجازه مي دهد تا شبيه سازيفراهم مي
 بانك اطالعات ‐ذينفعان منابع آب -Weap افزارنرم -صيص آبتخ -منابع آب جامعت يمدير : هاكليد واژه
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  مقدمه: -1
در سرزمين هاي خشك خاورميانه، مردم فهم بهتري از اين جمله كه آب مايه حيات است دارند. سابقه ساخت و 

ندگي زماني كه انسان ز گردد. ازهاي آبي در بعد فني و اجتماعي در اين سرزمين به هزاران سال قبل بر ميگيري سازهشكل
 6هاي آبي به منظور كنترل, ذخيره و استفاده بهينه از منابع آب نمود. حدود يكجانشيني را آغاز نمود اقدام به ساخت سازه

هاي قديمي از قبيل مصر، آسياي شرقي، هندو چين با ساخت و ذخيره آب در سدها و بندها، نيازهاي هزار سال قبل تمدن
م آبي بر طرف مي كردند. در همين ارتباط مي توان به سد جاوا در مفراك (اردن امروزي) اشاره كرد كه خود را در فصل ك

سال قبل از ميالد مسيح ساخته شده است. اين سد تسهيالتي را درخصوص تامين آب شرب نواحي اطراف فراهم  2600در 
  ).Bales, 1990:31مي كرده است. (

ب از قدمت بسيار بااليي برخوردار است. به طوري كه سد كريت آيريت منابع ي و مدآبدر ايران ساخت تاسيسات 
شده است (فرهنگي، سال بزرگترين سازه آبي جهان محسوب مي 600در طبس كه در زمان هخامنشيان ساخته شده، براي 

مندي ، ميراث ارزشهاي دقيق تقسيم آب در مناطق خشك و نيمه خشك). ايرانيان با ساخت قنات و تشكيل نظام36؛ 1372
 هايي كه پيش روي اين ماده حياتياند. امروزه به دليل اهميت و نقش آب در زندگي انسان و چالشبراي بشريت خلق نموده

ح جويي و حفاظت از آن در سطهاي صرفهقرار دارد، مباحث گسترده اي در خصوص چگونگي استفاده بهينه از آب و شيوه
لمللي مطرح است. ايران در پنجاه سال اخير تحت تاثير متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي مجامع علمي و نهادهاي بين ا

ت زمان با اين تحوالت، مديريآلودي استفاده از منابع طبيعي بويژه آب را افزايش داده است. در اين مدت، همبطور شتاب
ين تغييرات كم رنگ شدن نقش مردم و تشكل هاي اي را تجربه نموده است. مشخصه اصلي امنابع آب نيز تغييرات عمده

عي هاي دولتي با دخالت گسترده مديريت منابع طبيمردمي در مديريت منابع طبيعي بويژه آب بوده است. در اين دوره سازمان
ا و هبويژه آب را بر عهده گرفتند. اكنون در نتيجه تغيير و تحوالت فوق تعادل بين عرضه و تقاضاي آب در بيشتر حوضه 

  هاي شديدي مواجه گشته است.ها و بحراندشت هاي كشور به هم خورده و مديريت بخش آب با چالش
- سو و افزايش روزافزون تقاضاي ناشي از رشد جمعيت و گسترش فعاليتشونده از يكع آب تجديدنابثابت بودن م

مر از بهداشت و رفاه در جوامع بطور مستتوجه به محيط زيست و ارتقاي سطح ، هاي كشاورزي، صنعتي، توسعه شهرنشيني
بطوريكه ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي آب و پايداري  ،سوي ديگر، سبب محدوديت منابع آب از نظر كمي و كيفي شده

  است.  شدهمديريت آب كشورها تبديل  تر و به چالش اصلي و مهمهاي آبريز روز به روز مشكلدر حوضه
   عهموقعيت محدوده مورد مطال  -2

ميليمتر درسال در شمال شرقي ايران  275كيلومترمربعرو متوسط بارندگي  16750حوضه آبريز كشف رود با وسعت 
اين حوضه آبريز دربرگيرنده چهار  طول شرقي گسترده است. 61°06´تا 58° 22´عرض شمالي و 37° 04´تا 35° 36´و از

بزرگترين و در عين حال كيلومتر مربع  9900د با وسعت دشت مشه دربند است كهبست و آقدشت مشهد، نريماني، سنگ
رچشمه هريرود سرود از رودخانه كشفباشد. مي رودكشفبدليل شرايط سياسي خاصي كه دارد بااهميت ترين زيرحوضه 

فر ن 2947049جمعيت مشهد  1385طبق آماربرداري سال ريزد. قوم در خاك تركمنستان ميكه در نهايت به كوير قره گرفته
باشد. بيشترين ورود نفر ميميليون 20است كه ساالنه رقمي بالغ بري باشد. اما مساله اصلي در مورد مشهد آمار مسافرانمي

يد. لذا از آباشد كه در مورد مسايل و تخصيصات آب پردردسرترين فصل سال به حساب ميمسافران در فصل تابستان مي
وضعيت دشت مشهد  1قشه ن در مسايل تخصيص جايگاهي به آن اختصاص داد.آنجا كه اين آمار رقم كوچكي نيست بايد 

 دهد. را نشان مي رودكشفدر حوضه 



 

 

 
ها را از اين ايستگاهها استخراج ايستگاه هيدرومتري فعال وجود دارد كه اطالعات الزم رودخانه 18در دشت مشهد تعداد 

  دهد.در دشت مشهد نشان ميموقعيت اين ايستگاهها را  2نماييم. نقشه شماره مي

  
  
  
  

  



 

 

  دهد. ارتفاعي منطقه نشان مي-واقع در دشت مشهد را بر روي مدل رقوميبرداري شده سد بهره 6موقعيت  نيز 3نقشه شماره 

  
  مواد و روشها    -3

توزيع غيريكنواخت زماني و مكاني آب، وجود بيشترين تقاضا در زمان وقوع كم ترين بارندگي، عدم توازن بين 
اي هآب و به خصوص افزايش روزافزون تقاضا و محدوديت منابع آبي باعث تنزل كيفيت آب سفره عرضه و تقاضاي

 هاي خانگي و پساب هايزيرزميني به دليل برداشت بيش از حد مجاز، پيشروي آب هاي شور، دفع غيرصحيح فاضالب
ب در بخش كشاورزي و همچنين آز آب، اتالف زياد صنعتي، باال بودن هزينه هاي تامين آب جديد، استفاده ناكارآمد ا

پيچيده كرده است   باشدكه مديريت منابع آب راميمكانيزم قيمت گذاري ناكارآمد از جمله مشكالت بخش آب كشور
 )1387(سعيدي نيا و همكاران، 

آب مطرح  فت كيفيتترين راهكار ممكن براي رفع مشكالت ناشي از كاهش كميت و امديريت منابع آب به عنوان اصلي
ي را عت محيطي و اجتماسهاي فني، اقتصادي، زياست. طبيعت پيچيده مسائل آب نيازمند روش هاي جديدي است كه ديدگاه

مفهوم مديريت يكپارچه منابع آب است كه بايد اصلي ترين روش براي  نهم پيوسته گردآوري نمايد. اين همادر يك قالب به
   )2005ب در سطح ملي و بين المللي باشد. (الكس و همكاران دستيابي به منابع پايدار آ

 دهد كه دولتمردان نيز به بحران منابع آب در اين استان كامالًنشان مي 1385سند ملي توسعه استان خراسان رضوي در سال 
  ح شده عبارتند از:واقفند. برخي از عناوين سند ملي توسعه استان كه در ارتباط با مسائل آب و مشكالت محيط زيست مطر

: هاتنگناها و محدوديت -  
 .محدوديت منابع آب و كاهش شديد ذخائر و پتانسيل منابع آب زيرزميني در سطح استان  
  .محدوديت تامين و انتقال آب جهت توسعه كانونهاي مهم شهري  

: مسائل اساسي -  
  اشيه ح وجانبي آن بر مهاجرت  اتتشديد اثرتمركز آلودگيهاي محيط زيستي و ناهنجاريهاي اجتماعي در شهر مشهد و

  نشيني.
 . عدم استفاده بهينه از منابع آب محدود و عدم مهار و كنترل آبهاي سطحي و پايين بودن راندمان آبياري  



 

 

 .افت شديد سفره هاي آب زيرزميني و بهره برداري بي رويه از منابع پايه و تخريب محيط زيست  
:اهداف بلند مدت  -  

 برداري اصولي از منابع آب با در نظر گرفتن ظرفيت منابع آب در استان .هاي بهرهتوسعه شيوه  
 برداري برنامه هاي مديريت منابع آب حوضه آبريز و افزايش راندمان آبياري و اصالح الگوي مصرف آب و بهره

  نفي .هاي با بيالن ممطلوب از منابع آب سطحي و تقويت منابع آب زير زميني با اولويت آبخوان
  نهادينه كردن رويكرد و مديريت عرضه و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي در مديريت بهينه مصرف آب  

:سياست هاي اجرايي -  
  فراهم نمودن زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليتهاي حفاظت از منابع طبيعي و آبخيز داري  
 اهگاههاي حيات وحش و حفاظت از گونه هاي گياهي و حفظ ذخيره گاههاي جنگلي و حفاظت از پاركهاي ملي، پن

  جانوري. 
 هاي آسيب ديده استان .بومها و زيستگاهاحياء زيست  
 .مهار آبهاي سطحي استان با اولويت رودخانه هاي مرزي مشترك و دشتهاي بحراني  
 دشتها  ورزي و يا تغذيهخانه هاي فاضالب شهري و استفاده از آن به عنوان جايگزين آب كشاباز يافت پساب تصفيه 

  .حفظ كيفيت آبهاي موجود به ويژه منابع آب زير زميني واقع در دشتهاي ممنوعه و بحراني استان  
 . بهبود و يا حفظ وضعيت موجود سفره هاي آبي به ويژه در دشتهاي ممنوعه و بحراني استان  
 بي.برداري از سازه هاي آجلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در احداث و بهره 

ي مديريت يكپارچه منابع آبي ايجاد گرديده و با درنظر گرفتن كليه جوانب و يكي از مدلهايي كه تا كنون برپايه
  است. Weapافزار دهد نرمموانع آب قدرت تحليل مسايل را به ما مي

 Weapنمود.  هاي جايگزين تامين آب را بررسيرا ارزيابي كرده و گزينه بيتوان منابع آمي Weapبا كمك مدل 
دهد تا اجازه مي ند وكفضايي كامل براي تجزيه و تحليل تجربي ما فراهم مي ،هاي اوليه و ثانويهاي از دادهبا ظرفيت گسترده

 آب و سناريوهاي تقاضا را انجام دهيم.  يهاي مختلف عرضهشبيه سازي

  Integrated water Resources Management (IWRM)مديريت بهم پيوسته منابع آب  -3-1
 منابع آب، مراحلي از رشد و ارتقاي مديريت هماهنگ وستهتعريف كميته فني مشاركت جهاني آب از مديريت بهم پي

ماعي باشد. در اين مديريت دستيابي به حداكثر نتايج اقتصادي و رفاه اجتبا توسعه در زمينه آب، زمين و منابع وابسته به آن مي
  باشد. ه ذينفعان ميبا روشي عادالنه براي كلي

براي دستيابي به اهداف اين خط مشي در اجالس دوبلين توافق گرديد كه آب به عنوان كاالي اقتصادي در نظر 
 گرفته شود تا بر اهميت كمبود و ارزش آب تاكيد گردد. 

بقه اين مفهوم به چند كه سامبتني بر تجربه جامعه آب برپا شده است. با اين مديريت يكپارچه منابع آب مفهومي تجربي است كه
و اجالس سران  21)، ولي پس از دستور كار 1977گردد (نخستين كنفرانس جهاني آب در ماردل پالتا در سال دهه قبل باز مي

سازي اين مفهوم در عمل، موضوع مباحثات وسيع قرار در ريودوژانيرو بود كه پياده 1992زمين درباره توسعه پايدار در سال 
فته مداران در سراسر جهان قرار گرگيران و سياستتصميم ،روزه اين مفهوم در سطح گسترده مورد توجه مديران آبگرفت. ام

 است.



 

 

كشور جهان بر  100ها از ، نمايندگان دولت1992زيست در دوبلين در ژانويه المللي آب و محيطدر كنفرانس بين
 ارد چهارگانه ذيل) مشهور شدند.سر اصولي به توافق رسيدند كه به اصول دوبلين (مو

  .زيست ضروري است پذير است و براي تداوم حيات، توسعه و محيطب شيرين، منبعي محدود و آسيبآ -1
  .كنندزنان نقشي محوري در تهيه، مديريت و تضمين آب ايفا مي  -2
ان در تمامي سطوح گذارستريزان و سياكنندگان، برنامهتوسعه و مديريت آب بايستي بر رهيافتي مشاركتي شامل مصرف -3

  .مبتني باشد
   .آب در تمامي مصارف خود داراي ارزش اقتصادي است و بايستي به عنوان كااليي اقتصادي به رسميت شناخته شود -4

بع آب را چنين تعريف ، مديريت يكپارچه مناGWP(Global Water Partnershipنهاد همكاري جهاني آب (
 مي كند:

مديريت يكپارچه منابع آب، فرايندي است كه توسعه و مديريت هماهنگ آب، خاك و منابع وابسته را «
 ديدن پايدارياي عادالنه، بدون لطمهمنظور حداكثركردن رفاه اقتصادي و اجتماعي به شيوهبه

  .»كندهاي حياتي ترويج مياكوسيستم

  
  يت بهم پيوسته منابع آب : الزامات مدير -3-2

تخصيص عادالنه آب با لحاظ داشتن حقوق ذينفعان باالدست و پايين دست و الگوي بهينه مصرف و همچنين الگوي  -
 محيطي آب ايجاد گردد. اجتماعي و زيستبهينه كشت كه تعادل منطقي بين ارزشهاي اقتصادي، 

في با استفاده از مدلهاي ديناميكي كه اين هدف را محقق مديريت توامان آب سطحي و زيرزميني از لحاظ كمي و كي -
 كند و همچنين كاربري اراضي و فرسايش را مديريت نموده و پسابهاي توليدي در حوضه را نيز مورد توجه قرار دهد. 

سازي براي اعمال مديريت تقاضا و تدابير مديريت توامان عرضه و تقاضاي آب در حوضه آبريز كه با ظرفيت -
 ي ايجاد مي گردد. ازهغيرسا

 دارد اصلي هدف سه آب منابع جامع مديريت

 و كيفيت كميت با آب به دستيابي براي مردم تمامي اساسي اجتماعي): حق اجتماعي (پايداري عدالت -1

 انساني رفاه تأمين جهت مناسب

 ستمكه سي شود مديريت نحوي به بايد محيطي: كاربري حال حاضر آبزيست و اكولوژيكي پايداري -2

 آينده هاينسل را براي همساني كاربري بايد كهآن نيندازد، ضمن خطر به را محيطيزيست و اكولوژيكي

 .نمايد لحاظ



 

 

 محدوديت منابع مالي، و آب كمبود افزايشي روند علتآب: به اقتصادي) كاربري اقتصادي (پايداري بازدهي -3

 بيشترين با منبع اين بايد فزآينده آبي، تقاضاي و شونده تجديد منبع يك عنوانبه آب پذيرآسيب طبيعت و

  .گيرد قرار استفاده مورد بازدهي
 حوضه سطح در آب مديريت به توجه گيرد. عدم انجام آبريز حوضه سطح در بايد آب منابع جامع مديريت

 عدالت عايتر عدم پايين، كنندگان مصرف بر باالدست مصارف نامناسب قبيل تاثيرات از مسائلي ايجاد باعث آبريز

برآيندهاي  نبودن بهينه و زيستمحيط تخريب و محيطيزيست حداقل نيازهاي نشدن تامين ها،بروز نابرابري و اجتماعي
 عدالت توليد غذا، و 1آب وريبهره افزايش اهداف با آبريز حوضه سطح در آب كاراي شود. مديريتمي اقتصادي

 در آب با مرتبط هاياز اندركنش ايمجموعه درك و شناخت ستلزمم زيستمحيط و هااكوسيستم حفاظت و اجتماعي
 كاراي ساختار نبود و هااندركنش اين است. عدم شناخت حوضه مختلف نقاط در و زماني و مكاني مختلف 2سطوح

 لحاظ مديريتي اقدمات و تصميمات ها،استراتژي ها،تدوين سياست در را شناخت و درك اين بتواند كه آب مديريت

 ها است. حوضه از بسياري در اصلي مسئله كند،

  WEAPچرا  -3-3
شور شدن و آلودگي آب، فشارهايي را به كيفيت آب و زمين اعمال مي نمايد كه اين مسأله اغلب از مصرف زياد 

  شود. هت مصارف كشاورزي و آبياري ناشي ميآب ج
در مديريت يكپارچه منابع آب فرآيندها و اقدامات به شكل عرضه و تقاضا در نظر گرفته مي شوند. بدين علت تمامي 

تاثيرگذار  اقتصادي –استفاده مجدد و بازيافت آب) و عواملي كه به شكل اجتماعي  ،عوامل اعم از بيوفيزيكي (تقاضاي آب
ترين روش براي شده مفيدهاي مديريتتوان گفت تحليل يكپارچه طبيعت و سيستمد، بايد لحاظ گردند. بنابراين، ميهستن
  يابي به اين هدف مي باشد. اين نوع تحليل بايد قادر باشد كه دست

 كند.  سازيفرآيندهاي هيدرولوژيكي مثل بارش، تبخير و تعرق، رواناب، نفوذ و جريان آب زيرزميني را شبيه -1

ا را لحاظ هكنندهسازه هاي هيدروليكي مانند سدها و بندهاي انحرافي و ميزان تخصيص آب بين متقاضيان و مصرف -2
 نمايد. 

 مسائل اقتصادي آب را در مباحث تخصيص دخالت دهد.  -3

ه توسط است ك Weapيكي از كارآمدترين ابزارهايي كه تمامي اين توانايي ها را دارا مي باشد. مدل شبيه سازي 
كند شكاف ميان هيدرولوژي حوضه آبريز و مديريت آب را پر كند. موسسه محيط زيست استكهلم ارائه شده و تالش مي

ه است. هاي موجود ادغام كردهيدرولوژيكي را با مديريت تقاضا و زيرساخت –اين مدل طيف وسيعي از فرآيندهاي فيزيكي 
مله سناريوهاي تغيير اقليم و عوامل انساني مانند تغييرات كاربري اراضي، تغيير مدل به ما امكان تحليل چندين سناريو، از ج

در پرداختن  Weapدهد. توانايي در تقاضاي شهري و صنعتي، قوانين بهره برداري و تغيير در نقاط انحراف آب را به ما مي
  )VNFCCC 2001,باشد (به مباحث و مشكالت برنامه ريزي و تخصيص آب مي

Weap اي پذير يكپارچه و شفاف براي پايداري تقاضن به ابزار برنامه ريزي انعطافشدبا هدف تبديل  1368سال  در
آب جاري و الگوهاي عرضه و تشريح سناريوهاي مختلف دراز مدت بوجود آمده است. اطالعات مورد نياز براي شبيه سازي 

اطالعات مربوط به منابع آب ) ۳( العات هيدرولوژيكي اط) 2(اطالعات نقاط نياز ) 1(شامل چهار دسته كلي:  Weapدر 
 باشد. اطالعات مربوط به كيفيت آب مي) 4(شامل رودخانه، مخازن و ...

                                               
111 Water Productivity 
2 Scales 



 

 

Weap  اين امكان را فراهم ساخته كه به صورت همزمان چند سناريوي مديريتي مختلف را پياده و نتايج را در كنار
  )From.http://www.weap21. org. (اييمهم مشاهده نم

Weap هاي سود و هزينه و تورم را براي دهد كه مقايسهبا داشتن زير برنامه تحليل اقتصادي به كاربر اجازه مي
   كند.طرحها نمايش دهد. اين برنامه قابليت شبيه سازي اطالعات كسري حجم مخازن و نقاط پرمصرف را مشخص مي

Weap جود و ورود و نرخ رشدهاي متغير سناريوهاي متفاوتي از تحليل با دارا بودن امكان كاليبره شدن با شرايط مو
اين مدل در معادالت خود، مسائل مربوط به نياز (الگوهاي مصرف آب، راندمان تجهيزات، استفاده . دهدرا نيز به ما ميآينده 

 زميني، مخازن و انتقال هايگام با مسائل مربوط به منابع (جريان هاي سطحي، آب هاي زيرها و تخصيص) را هممجدد، هزينه
يره، ها، مقادير ذخآب) لحاظ كرده است. از يك طرف ابزاري براي شبيه سازي پيش بيني تقاضاها، مقادير عرضه، جريان

باشد و از طرف ديگر ابزاري براي تحليل سياست هاي گوناگون مديريت و توسعه منابع آبي توليد آلودگي و تصفيه آب مي
  باشد. مي
  مطالعه موردي دشت مشهد  -4

ها، سدهاو بندهاي آبهاي سطحي شامل رودخانه)1(آوري آمار و اطالعات: نجام مطالعات جمع براي ا گام اولين
)آبهاي زيرزميني اعم از چاه، چشمه و قناتهاي واقع در دشت 2هاي هيدرومتري مربوطه، (محدوده بهمراه ايستگاهانحرافي 

امل روستاها و شهرهاي محدوده و همچنين سطح زير كشت محصوالت و الگوي كشت آنها )نقاط جمعيتي ش3موردنظر، (
 GISتواند به عنوان بانك اطالعاتي عملكرد خوبي داشته باشد افزارهايي كه مي. يكي از بهترين و جديدترين نرمباشدمي

  روز نمود.به آوري و در صورت لزومجمع GISافزار است كه اين آمار و ارقام را در بانك نرم
ميليون متر مكعب آب زيرزميني  950ميليون مترمكعب آب سطحي و  250دشت مشهد با ميزان منابع آب تجديدپذير 

 تر ازباشد كه بسيار پايينمترمكعب مي 370با كمبود شديد آب مواجه است، بطوريكه سرانه آب در دسترس هر نفر در سال 
  سرانه جهاني است. 

باشند كه ميزان مصرف هر كدام ه گروه اساسي كشاورزي, شرب و بهداشت و صنعت ميكنندگان آب سمصرف
   در جدول زير مشخص گرديده است.

  
  
  
  
  

  

٨٠= %کشاورزی

١٨=%شرب 
٢= %صنعت

 آب مصرفي(درصد)  نوع مصرف ميزان آب مصرفي (ميليون مترمكعب)

 كشاورزي 1152 80

 شرب 255 18

 صنعت 33 2



 

 

  
  دهد.نقشه زير كاربري اراضي دشت مشهد را نشان مي

  
  مصرف كنندگان بخش كشاورزي 4-1

ميليون متر  1152درصد آب دشت مشهد يعني  80كنندگان اين بخش با مصرف نزديك به بدون شك مصرف
مكعب اهميت بسيار بيشتري از ساير بخش ها دارند. با توجه به دامنه گسترده مشكالتي كه گريبانگير منابع آب دشت مشهد 

 همچنين در جدول زير سطحواند تا حدودي از دامنه مشكالت بكاهد. تكشاورزي مي  باشد، كنترل و تنظيم آب بخشمي
  زيركشت الگوي كشت محصوالت دشت مشهد مشخص گرديده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجود خاك حاصلخيز و منابع آب شيرين در اين دشت كشت انواع محصوالت زمستانه (گندم و جو) و تابستانه 
  جات، جاليز و باغات) را در اين دشت امكانپذير نموده است. (صيفي

  

 درصدكشت سطح زيركشت (هكتار) محصول

 51.2 60500 غالت
 5.6 6600 محصوالت صنعتي

 8.2 9670 سبزيجات
 4.7 5500 محصوالت جاليزي

اينباتات علوفه  7900 6.7 
 1.5 1830 ساير
 22.0 26000 باغات
 100 118000 جمع كل



 

 

  و بهداشتكنندگان بخش شرب مصرف 4-2
ونه گكنندگان شامل ساكنين نواحي شهري و روستايي هستند. در حال حاضر متأسفانه هيچاين گروه از مصرف

تفكيكي در مصرف آب اين بخش وجود ندارد. مردم به دليل ناآگاهي و نپرداختن هزينه واقعي آب به درستي از اين منبع 
ميليون مترمكعب آب در سال مصرف مي كند. تمام اين  254ميزان  كنند. جمعيت ساكن در دشت مشهدحياتي استفاده نمي

- شود در صوتي كه بخش عمده آن در قسمتگذاري هاي عظيم و با كيفيت قابل مصرف براي شرب تهيه ميآب، با سرمايه

ا از هشود. و اين يكي از مسائل عمده اين بخش است. تامين آب اين قسمت نسبت به ساير بخشهاي غيرشرب مصرف مي
اي هگذارياولويت باالتري برخوردار است به طوري كه دولت براي تامين آب شرب و بهداشت مردم مجبور به سرمايه

اي شده كه ساخت و انتقال آب سد دوستي يكي از آن ها است. آب شرب و بهداشت يك كاالي اقتصادي نيست گسترده
كيك سازي و تفا قيمت ارزان در اختيار مردم قرار دهد. فرهنگبلكه يك كاالي عمومي است كه بخش عمومي بايد آن را ب
تواند به بهينه سازي مصرف آب در اين قسمت كمك كند. با -آب شرب از ساير مصارف دو اقدام اساسي است كه مي

  جويي كرد.درصد در ميزان مصرف آب شرب و بهداشت صرفه 20سازي و دادن آگاهي حداقل مي توان فرهنگ
دشت مشهدي هاي جمعيتي حوضه آبريز ويژگ 4-2-1  

اي روبرو كرده است. نياز به كاالهاي مختلف مصرفي و رشد جمعيت در پنجاه سال اخير بشر را با مشكالت پيچيده
استفاده از روشهاي نامناسب براي توليد آنها و همچنين ضايعات و پسماندهاي ناشي از كاال و خدمات مصرفي مختلف 

مطلوب مختلفي گريبانگير محيط زيست شود. بسياري از مباحث و راه حلهاي انديشيده ده هاي ناباعث شده است تا پدي
شده براي رفع معضالت زيست محيطي بنا به داليل مختلف ناكام مانده است و بشر همچنان در تكاپوي راه حل مناسب به 

  دهد.سال آينده را نشان مي 30بيني جمعيت براي اله اخير و پيشس 40جداول زير رشد  سر مي برد.
1375سال1365سال 1355سال1345سال نقطه شهرينام دشت 1385ال س   

 دشت مشهد
 

 1708 1733181719042051 چكنه
 42004 43885031872232064 چناران
 6570 2024261841434077 شانديز
 13200 40241010189179982 طرقبه
 2427316 40961666777014635081887405 مشهد
 3243 29653479** رضويه

1345-85آبريز كشف رود به تفكيك دشتها ي مورد مطالعه سالهاي تحوالت جمعيتي نقاط شهري حوضه   
)1345-85روند تحوالت جمعيتي نقاط شهري حوضه آبريز كشف رود به تفكيك دشتهاي مورد مطالعه سالهاي(  



 

 

سال      1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415  
 جمعيتشهر

 چكنه 1708 1730 1850 1990 2140 2300 2472

 چناران 42004 48800 56500 64500 72200 79800 87500

 رضويه 3243 4004 4851 5681 6423 7080 7681

 شانديز 6671 7244 7848 8384 8803 9126 9450

 طرقبه 2017 2355 2728 3124 3532 3987 4467

 مشهد 2427316 2761020 3126920 3493180 3847310 4195940 4535830

سال آينده 30براي  دشت مشهددر شهرهاي واقع در محدوده پيش بيني جمعيت   
رودكشفرودخانه علل كاهش آب  4-2-2  

رود در سالهاي اخير بعلل مختلف منجمله افت سطح آبهاي زيرزميني و ديگر عوامل زير كاهش يافته آبدهي رودخانه كشف
 الف: توسعه برداشت از آبهاي سطحي و زيرزميني

رودهاي كشفب: احداث سدهاي واقع بر سرشاخه  
)ج: افزايش برداشت از آبهاي سطحي در باالدست (توسعه پمپاژ و انحراف آبهاي سطحي  

درصد سطح زير كشت رفته است در  27ميزان  سطحي درصد آب16باشد با همانطور كه در نمودارهاي باال نيز مشخص مي
وري باالتر در بخش آب سطحي شود كه نشاندهنده بهرهاراضي مصرف مي درصد 73درصد از آب زيرزميني در 84حاليكه 

  .باشدمي

استفاده از آب 
  ٨۴= %زيرزمينی

استفاده ازآب 
١۶= %سطحی

 درصدزيرکشت باآب
  ٧٣= % زيرزمينی 

درصد زيرکشت باآب 
٢٧= % سطحی 

  

تخليه ساالنه 
ازچاه 

)mcm( 

تخليه ساالنه 
ازقنات 

)mcm(  

تخليه ساالنه 
ازچشمه 

)mcm(  

مجموع برداشت 

  ازآب زيرزميني

برداشت آب 

  )mcmسطحي(

كل مصرف 

  )mcmآب (

درصداستفاده از 

  آب زيرزميني

ستفاده درصد ا

  از آب سطحي

   633 81 68 782 154 936 84 16 
سطح زير كشت 

 (هكتار)
62000 8000 5600 75600 28000 103600 73 27 



 

 

  زيستن بخش صنعت, خدمات, گردشگري و محيطمصرف كنندگا 4-3
در سند ملي استان به توسعه گردشگري و همچنين توسعه خدمات برتر توجه خاص شده است. در نتيجه مصرف آب در اين 

داشت. بخش روند رو به افزايش خواهد   
شود در حال حاضر با تر نيز تامين كرد. برآورد ميآب مورد نياز اين نوع فضاهاي سبز را مي توان از منابع با كيفيت پايين

هكتار فضاي سبز و باغات متعلق به آستان قدس رضوي و ساير مراكز  4000هكتار فضاي سبز شهرداري و  1800توجه به 
ن مترمكعب آب در سال مورد نياز باشد.ميليو 90اداري و خدماتي نزديك به   

صنايع

شهركهاي صنعتيصنايع پراكنده

 نياز آبي تعداد واحد
 نياز آبيتعداد واحد(متر مكعب در سال)

(متر مكعب در سال)

 1171 6824810 172 1321900غذايي

  1632  3751840  326  693960فلزي و ماشين آالت*

  1055  2747990  157  607910شيميايي و دارويي**

  367  1541160  105  1413390نساجي و چرم

  331  325825  54  97685برق و الكترونيك

  684  4595245  27  185300كاني غيرفلزي

  307  744680  42  163475سلولزي

  11  461500  0  0كشتارگاه

  0  0  21  18000اداري و خدماتي

  5558  20993050  904  4501620مجموع

 دشت مشهدنعتي فعال مستقر در اطالعات واحدهاي ص

  
 Weap افزارمرحله انجام عمليات در نرم

در اين . باشدرا دارا مي GISاست كه خوشبختانه قابليت بازخواني اطالعات  Weapافزار رحله بعد ورود اطالعات به نرمم
ق ها، سدها، نيروگاههاي برخوانها بيانگر آبنرم افزار سيستم حوضه رودخانه را به صورت گره كمان مدل مي نمايند. گره

آبي و ... مي باشند و كمان ها هم آب را بين گره هاي مختلف انتقال مي دهند. در اين شبيه سازي محاسبات بيالن آب در 
  سه مرحله انجام مي شود. 

 مرحله منابع : آب در منابع مختلف (سطحي و زيرزميني) محاسبه مي شود.  -1

 ب در نقاط مختلف محاسبه مي گردد. مرحله تقاضا: ميزان تقاضاي آ -2

  پذيرد. خصيص صورت ميتمرحله تخصيص آب: بر اساس تقاضا، موجودي آب و اولويت هاي  -3



 

 

كنيم. مشخص مي Demand Sitesكشاورزي را بصورت نقاط كننده آب مثل شهرها ويا زمينهاي نقاط مصرف
نيم كه كيا رودخانه باشد لينكي با كمانهاي موجود برقرار مي تواند سدكننده و منابع تغذيه آنها كه ميبين اين نقاط مصرف

كه بايد با دقت  گوييممي Transmission Linkباشد. به اين كمانها كننده منبع تامين، ميزان و اولويت موجود ميمشخص
  ترسيم شوند.

  دهد.ده را نشان ميكننده و كمانهاي ارتباطي آن مشخص شدشت مشهد كه تعدادي از نقاط مصرفزير در نقشه 
  

  
  ها و كمانهاي ارتباطي آنها بصورت شماتيككنندهدشت مشهد و تعدادي از مصرف -1شماره  شكل
اي توان هزينهمي Financialباشد كه با وارد كردن هزينه آب در قسمت بعدي مبحث حسابداري آب ميمرحله 

  مود كه آيا توجيه اقتصادي دارد يا خير؟شود را محاسبه نكه براي هر تن در هكتار محصوالت مصرف مي
ند كه هاي مصرفي برخوردارفرنگي و چغندرقند از باالترين هزينهدر اين تحقيق مشخص گرديده است كه محصوالت گوجه

باشند. با تغيير سناريوي الگوي كشت و همچنين اصالح سيستم آبياري اراضي ميزان كارايي از سوددهي كمي برخوردار مي
  شود.بهتر مي مصرف آب

  
  نمايي از شماتيك وارد كردن اطالعات وآمار ايستگاههاي واقع در دشت -2شكل شماره 

  



 

 

افزار ايجاد سناريويي با استفاده مجدد از آب و يا پساب توليدي شهرها و اراضي هاي نرميكي ديگر از قابليت
از آب  توان سناريوي استفادهباشد. لذا ميراجع علمي ميمورد بحث بسياري از مكشاورزي است كه امروزه استفاده از اين آبها 

  برگشتي با قيد احتساب كيفيت آب را نيز براي كمك به بهبود افت سطح آب زيرزميني درنظر گرفت.

  
 Weapافزار در نرمنمايي از صفحه نتايج آناليز  -3شكل شماره 

 

ستفاده و اصالح سيستم آبياري و در صورت امكان ادر نهايت با تلفيق چندين سناريوي مختلف  تغيير الگوي كشت 
  افت.توان دست ياز آب برگشتي به نتايج بهتري در روند استفاده بهينه از آب و افت كمتر سطح آب زيرزميني مي

  نتيجه گيري
ا با باال تافزار كه نگرشي جامع بر تمام زواياي آب دارد كمك شاياني به متوليان امور آب مي كند استفاده از اين نرم

بردن ميزان بهره وري آب در كل منطقه بر مبناي راهكارهاي مديريت بهينه منابع آبي و اصالح مصارف آب در كاربري هاي 
نه كه قبال ذكر همانگو مختلف توليد ناخالص داخلي را مي توان بهبود بخشيد. در اين راستا پياده نمودن الگوي كشت بهينه 

گرديد محصوالتي با مصرف آب كمتر و ارزش اقتصادي باالتر مثل زعفران كه دقيقا نقطه مخالف محصوالت جاليزي مثل 
بري ها جايگزين نمودن بخشي از مصارف كار نمايد.فعلي ميباشد كمك شاياني به بهبود و اصالح شرايط فرنگي ميگوجه

تصفيه شده، كاهش تخصيص آب در بخش كشاورزي و القاي آن به بخش خدمات كه بيشترين سهم را در ايجاد  با پساب
برسد اين در حالي  -8/13به  -5/95د در منطقه دارد و باال بردن راندمان كشاورزي باعث مي گردد كه افت آبخوان از مدرآ

ميليارد ريال اضافه  6600ريال مي رسد كه مبلغي بالغ بر  5260ريال به  2800است كه درآمد حاصل از هر مترمكعب آب از 
  درآمد دربر خواهد داشت. 

كه اين ارقام با پياده نمودن چندين سناريوي تركيبي بدست آمده زيرا كه هيچ كدام از اين فعاليتها شايان ذكر است 
  ه به بهبود وضعيت دشت بيانجامد. به تنهايي نتوانستند گام موثري را نشان بدهند و تلفيقي از آنها الزم است ك

  
  
  
  
  



 

 

 پيشنهادات

با توجه به شناسايي عواملي كه زمينه افزايش تقاضا براي منابع آب را فراهم نموده، بايد راهكارهايي كه منجر به كاهش تقاضا 
طرح كرد. براي منابع آب در سطح حوضه نشود، مدنظر قرار گيرد. اين عوامل را مي توان در قالب الگويي مفهومي زير م  

 

 
برنامه ريزي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي در 

 بخش هاي غيركشاورزي
 

كاهش تقاضا براي آب-1 اجراي قانون توزيع عادالنه آب و ساير قوانين جهت  
 حفظ منابع طبيعي

  
اطالع رساني و كار فرهنگي 
  

شكل گيري تعادل نسبي در -2
عرضه و تقاضاي آب در سطح 

 حوضه

اي قوانين و رايجاد تشكل هاي مردمي به منظور اج
 احياء عرف حاكم بر برداشت آب

  
ايجاد كميسيون ساماندهي بهره برداري از منابع آب  

با شركت نمايندگان مردم و تمام ادارات و سازمان 
 هاي مربوطه

  
بازساخت محيط و كاهش -3

 بحران در منابع آب
و رعايت عرف و قوانين  جمع آوري موتور پمپ ها

حاكم بر مديريت منابع آب كه در گذشته وجود 
 داشته است.

  
 

مردم و نهاده هاي مردمي براي بيش از چهار دهه از صحنه مديريت منابع آب دور بوده اند. بازسازي شبكه ها و نهاده هاي 
 مردمي نياز به زمان و مهمتر از آن آموزش دارد. 

ت در سطح حوضه بايد مبتني بر بازيگران متنوع شامل مردم و نهادهاي مردمي، دولت و بازار باشد. اكنون الگوي بهينه مديري  
 

نقش دولت اكنون از گذشته با اهميت تر شده است. اندرسون مجموعه مناسبي از نقش هاي عمومي دولت را به :  دولت
):1377، 110شرح زير بيان كرده است (هيوز،   

 تامين زير ساخت ها -

 فصل تعارضات گروهي حل و -

 حفاظت از منابع طبيعي -

 تثبيت اقتصاد -



 

 

 تامين كاالها و خدات عمومي متنوع  -

 حفظ رقابت -

 تامين حداقل كاال و خدمات براي افراد  -

).13-1381، 8علل توجه به بازار در جامعه به ويژه در مناطق روستايي را مي توان به شرح زير بيان كرد (عبادي، بازار:   
 كافي براي توليد كاالها و محصوالت داراي تقاضا. ايجاد انگيزه -

 ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري و جذب مهارت هاي سودمند -

 تنظيم رابطه بين عرضه و تقاضا با رعايت صرفه جويي -

 تخصيص بهينه منابع توليد  -

 ارتباط بازارهاي محلي با بازارهاي سطوح باالتر -

ريت به شتكل هاي مردمي باعث:انتقال بخش اعظم مدي: شوراهاي محلي آب   
 درصدي هزينه ها  30كاهش  -

 درصدي راندمان آبياري 20افزايش  -

 بهبود نگهداري سازه هاي مهندسي و افزايش طول عمر آن ها و  -

  ها و بهبود آموزش هاي فني بهره بردارانافزايش رضايت مندي بهره برداران از توزيع آب، رسيدگي به مشكالت آن -
شوراهاي آب مي توانند با شناسايي مشكالت به كمك تشكل هاي مردمي اقدامات عملي براي كاهش د دشت مشهدر سطح 

ها را به اجرا گذارند.و برطرف نمودن آن  
برآورد بهره وري اقتصادي   

با توجه به مطالب فوق ضرورت تغيير نگرش و رويه هاي بهره برداري از منابع آب امري اجتناب ناپذير استكارايي 
) بيانگر مقدار توليد در واحد آب مصرفي است كه وضعيت استفاده بهينه از آب در Water Productivityآب ( مصرف

باشد. اين كيلوگرم بر مترمكعب مي 7/0نمايد.كارايي مصرف آب كشاوورزي در حال حاضر در كشور توليد را مشخص مي
كيلوگرم بر مترمكعب 6/1عدد كارايي مصرف به  بايد 1400در حالي است كه براي جمعيت روبه رشد كشور در سال 

  افزايش يابد.
هجري شمسي، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي،  1404بر اساس چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 

ده و موثر در روابط علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازن
بين المللي ترسيم شده است. براي رسيدن به اين مهم نيازمند جامعه اي توليدي و داراي فرهنگ استفاده بهينه از امكانات و 

 منابع مي باشيم. با نگرش ارتقاي بهره وري مي توان اين اهداف را تحقق بخشيد. 
 بهره وري در بخش كشاورزي

يت و محدوديت نهادها و منابع توليد در بخش كشاورزي و همچنين عدم استفاده بهينه از اين با توجه به رشد فزاينده جمع
عوامل، ضرورت و اهميت توجه بيش تر به رشد بهره وري در آينده توسعه كشاورزي بيش از پيش نمايان مي شود. در اين 

حي خشك و كم باران و در نتيجه فشار وارده بر راستا بهره وري نهاده آب با توجه به قرار گرفتن محدوده مطالعاتي در نوا
 منابع آب زيرزميني از اهميت دو چندان برخوردار است. 

طبق بررسي هاي بعمل آمده در قسمتهايي كه به كشت زعفران اختصاص دارد از شد بهره وري بااليي برخوردار مي باشد 
كه متاسفانه سطح زير كشت اين محصول در دشت  زيرا با مصرف آب كم محصولي با ارزش افزوده باال توليد مي شود

وري در بخش كشاورزي براي هرود كه فرهنگ كشت محصوالت اصالح شده و بهر. ولي اميد آن ميمشهد بسيار كم است
.همگان جايگاه خاصي پيدا كند.  



 

 

منابع -5  
؛ مديريت منابع آب حوضه آبريز با استفاده از 1387زدان پناه,ط؛ خداشناس,س؛ داوري,ك؛ قهرمان,ب؛ ي -1

(مطالعه موردي حوضه ازغند)؛ مجله علوم و صنايع كشاورزي؛ ويژه آب و خاك؛ جلد بيست  Weapمدل 
 ره يكو دوم؛ شما

؛ مجله علوم و  Weap؛ مدلسازي مديريت منابع آب ايران به وسيله 1386آريانا,اي؛ صدقي,ح؛ بابازاده,ح؛  -2
 صنايع كشاورزي؛ ويژه آب و خاك؛ جلد بيست و يكم؛ شماره يك

هاي زهكشي؛ چاپ دوم. دانشگاه امام رضا(ع), ريزي طراحي و مديريت سيستم؛ برنامه1384عليزاده, ا؛  -3
 مشهد

در تخصيص منابع آب (مطالعه موردي,  Mike Basinو  Weap, مقايسه مدل 1391وني, م؛ مريد, س. هار -4
  هاي حفاظت آب و خاك, جلد بيستم, شماره اولرودخانه تالوار). مجله پژوهش

. تهيه مدل بيالن آب خاك با استفاده از ويپ   (مطالعه موردي, 1390حصاري, ب؛ خاني, ج؛ سكوتي, ر.  -5
 نازلو چاي) موسسه فني و مهندسي كشاورزي حوضه آبريز

هاي شرق جامع آب حوضه, گزارش مطالعات بهنگام سازي طرح 1390آب, شركت مهندسين مشاور طوس -6
  كشور.
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