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  چكيده 

-ني بازمييرزميا زيهاي سطحي و به آن بخش از آب برداشتي كه مصرف نشده و دوباره به مخازن آب

شرب، كشاورزي (ر در نظر گرفتن آب برگشتي يدپذيدر محاسبات مربوط به آب تجد. نديگردد آب برگشتي گو

آب  مكعب متر ميليون 5079در استان خراسان رضوي ساالنه به طور متوسط . كندفا ميينقش مهمي را ا )و صنعت

هاي زيرزمينـي   هآن صرف تغذيه آبخانمكعب  متر ميليون 2914آب حدود اين مقدار از . پذير وجود دارد ديتجد

با توجه به . دشو جاري مي ضهحوهاي سطحي در  مكعب آن به صورت جريان متر ونميلي 2165گردد و  مياستان 

مكعب بيش  متر ميليون 4660حدود  ،گردد آب از منابع آب زيرزميني مالحظه ميمكعب  متر ميليون 7574برداشت 

اين امر با توجه به ضريب بازگشت . شودپذير زيرزميني برداشت از اين منابع انجام مي ديتجداز مقدار حجم آب 

 .شـده اسـت   اسـتان هاي زيرزمينـي   مخازن آبدر در سال مكعب  متر ليونمي 1068كسري در نهايت سبب  28/0

ها مضر به حال بيالن توجه گردد كه باالبردن راندمان آب در بخش كشاورزي با سرعتي بيش از كاهش برداشت

هاي افزايش راندمان آبياري قبل از تعادل بخشي منابع آب زيرزميني منجـر  منابع آب است؛ يعني اجراي پروژه

گردد، زيرا افزايش راندمان باعث كـاهش جريـان آب بازگشـتي و افـزايش مصـرف       ه تشديد افت آبخوان ميب

 .شود مي

  

  آب تجديدپذير، بيالن منابع آب، آب برگشتي، كسري مخزن، حوضه آبريز، استان خراسان رضوي :ها كليد واژه

  

  مقدمه  -1

اري از تحوالت مثبت و منفي يتواند سرمنشأ بسيت است كه ميهاي قرن حاضر بشرن چالشيكي از بزرگتريآب 

ن عدم تعادل با راهكارهاي يهنگامي كه ا. ن استيآفرن آب و شدت تقاضا، بحرانين توان تاميخال ب. رديجهان قرار گ
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ع يعدم توز. ل به زبان مخاصمه و تعارض خواهد شديزني در بخش آب تبدتي مهار نگردد، زبان مفاهمه و چانهيريمد

ش و يره، پايهاي ذخگذاري در بخشهيد به سرماياز شديبارندگي و عدم تطابق مصارف با زمان نزوالت جوي و ن مناسب

  .]1[دينماتر ميتر و گستردهنيحفاظت از منابع آب، ابعاد چالش آب را سنگ

وقوع از طرفي  .گردد ترين عامل اصلي توسعه استان خراسان رضوي محسوب مي كننده آب مهمترين و محدود

د يرفابل تجديد از منابع آب غيبرداري شدت آبي در منطقه، موجب بهرهيها و توسعه كشاورزي نامتناسب با وضعخشكسالي

  . شده است

ل متوسط بارندگي ساالنه و يسه و تحليرامون بحران آب در خراسان بزرگ، با مقايقي پيتي در تحقيوال

ها، اضافه د كه عامل اصلي بحران آب در كنار خشكسالييجه رسين نتيهاي خراسان رضوي، به ادورگراف آبخانه دشتيه

   .]2[رديگها صورت ميق، از آبخانه دشتيهاي عمهاي مستمري است كه توسط چاهبرداشت

ادي يت زير از اهميدپذيك منطقه، كمي نمودن منابع تجديدار براي منابع آب يكرد توسعه پايك رويدر اتخاذ 

الن آب حوضه يح بير، محاسبه صحيدپذيداري و كمي نمودن آب تجدين پايام مهم براي تضمك گي. برخوردار است

نان يق و قابل اطمين جامع، دقيك تخميباشند، داشتن ش از حد مواجه مييهاي ببرداريي كه با بهرهيهادر آبخوان. باشد مي

برقراري معادله بيالن آب زيرزميني دارد،  اي در از آنجاييكه برگشت آب نقش عمده .ني مهم استيرزميالن آب زياز ب

  .باشدب تجديدپذير ضروري ميآبرآورد آن براي محاسبه 

ني در دو دوره يرزميرات سطح آب زييني از تغيرزميالن آب زيبراي محاسبه ب) 1387(گنجي و همكارانش 

  .]3[خشك و مرطوب سال استفاده كردند

Rees  ان رودخانه و استفاده از يهاي جردر اروپا را با استفاده از داده ريدپذيمنابع آب تجد) 1997(و همكارانش

  .]4[ن زدنديدار، تخماي وزنهيروش ناح

Loukas  عي در نظر يني طبيرزميه آب زير را حجم تغذيدپذيني تجديرزميمنابع آب ز) 2007(و همكارانش

ني براي يرزميه آب زير دسترس بودن كل تغذهاي ماهانه و دني در دورهيرزميز بودن حركت آب زيگرفته و با فرض ناچ

ر حوضه را آب موجود در يدپذيها منابع آب سطحي قابل استفاده و تجدآن. ن زديتخم UTHBALرحوضه با مدل يز

  .]5[هاي واقع در آن در نظرگرفتندمخازن كوچك و بزرگ و تاالب

راي محاسبه آب تجديدپذير ناقص است، در ها و اطالعات مورد نياز ب با توجه به اينكه در استان خراسان داده

با هدف حداقل ، از روش سعي و خطا استانهاي رحوضهيمقادير عوامل بيالن آبي در زبهترين مطالعه حاضر براي انتخاب 

ر و محاسبه آن پرداخته يدپذيسپس به بررسي مفهوم آب تجد. استفاده شده است، )به سمت صفر(نمودن عدم تراز آب 

 .شده است

  

  واد و روشها م -2

  منطقه مورد مطالعه

اي خراسان  استان خراسان رضوي در شمال شرقي كشور واقع بوده و طبق آمار بدست آمده از سازمان آب منطقه

كيلومترمربع  06/56723وسعت مناطق كوهستاني استان حدود . باشد كيلومتر مربع مي 117058رضوي داراي وسعتي معادل 

بلندترين نقطه استان قله بينالود در رشته كوه بينالود، به ارتفاع . كيلومتر مربع است 18/60251 هاي آن حدود و وسعت دشت
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ز اصلي يهاي آبر حوضه .متر از سطح دريا واقع شده است 299ترين نقطه استان در دشت سرخس با ارتفاع  متر و پست 3615

طوري كه حوضه آبريز اترك داراي يك  باشند، به ميهايي  رو هركدام داراي زيرحوضهيمات وزارت نياستان براساس تقس

 .زيرحوضه هستند 20و  13، 3ترتيب شامل  قوم و كوير مركزي به زار خواف، قره هاي نمك زير حوضه و حوضه

  

  مفاهيم پايه

  كييدرولوژيتوازن ه •

 : باشدر مييالن منابع آب در حوضه به صورت زيمعادله ب

� − �� + �� − �� +	� − 	� −
� − 
� = ∆�                                                                                )1    (  

ب يبه ترت   Goو  Giهاي ورودي و خروجي ، ب روانابيبه ترتRo و  Ri تعرق ،  -ريتبخ ETحجم باران ،  Pن رابطه، يدر  ا

رات ييمعرف تغ S∆ني و سطحي و يرزميهاي زب مصرف آبيبه ترت Crو  Cgي ني ورودي و خروجيرزميهاي زانيجر

  :گرددف ميير تعريني به صورت زيرزميالن منابع آب زيبا توجه به معادله باال،  ب. باشدره آب در حوضه مييذخ

� + �� + 	� − �� − 	� = ∆�                                                                                                           )2   (  

� = � − �� − �                                                                                                                               )3 (
   

برداشت از منابع آب   Ugافته و رواناب سطحي ناشي از باران،يب معرف حجم آب نفوذ يبه ترت Rو  Iن روابط، يدر ا

  . باشدرات حجم آبخوان ميييتغ V∆ و معرف آب برگشتي   Irني و يرزميز

  ريدپذيآب تجد •

رقابل ير و آب غيدپذيك حوضه به دو بخش آب تجديمنابع آب . باشدها بارش مي ن آب در خشكييمنبع اصلي تأم

ني است كه سرعت يرزميي از آب زيهاقسمت) Non-renewable water( ديرقابل تجديبع آب غمنا. شوندم مييد تقسيتجد

مقدار آبي است كه حوضه ز ين) renewable water(ر يدپذيآب تجد. باشدز مييناچ )اس زماني انسانييدر مق(آن ه در يتغذ

خروجي «و » ورودي از«اي تفاوت اس حوضهيقق حاضر، براي ميدر تحق. ابي آن را دارديي بازيانه توانايطي چرخه آبي سال

ر كه  قابل استحصال و يدپذيدر واقع بخشي از آب تجد. شودر منظور مييدپذيهاي مجاور در محاسبات آب تجدحوضه» به

ن و يستي تامين دست باييالبته چنانچه سهم خاصي به عنوان رهاسازي براي پا.  شود زي نبوده، در خروجي ظاهر مييربرنامه

قابل (ر يدپذيستي در محاسبات مقدار واقعي آب تجدي، با)گردد ت موجود برآورده نمييكه در وضع(ل گردد يحوت

  . لحاظ گردند) برداري بهره

�� = �� + �� + ��� + 	�� − ��� + 	��                                                                                            )4 (  

  . ر استيدپذيآب تجد RWكه در آن 

  برداشت در مقابل مصرف •

يك سيستم منابع آب، برداشت عبارت است از هرگونه جابجايي آب از محل وقوع طبيعي آن براي استفاده در  در

و آبي كه طي ، )آب مجازي(تبخير شده و يا مصادره شده در كاالهاي توليدي /هاي بشر، در حاليكه آب تبخيرتعرق فعاليت
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 )Consumption( مصرف) ستم منابع آب از حوضه خارج شوديداري سيستي براي حفظ پايو با(د آلوده شده يند توليفرا

 . بنابراين بين برداشت و مصارف در يك حوضه آبريز تفاوت است. شود ناميده مي


 = ��� + ��� − ��                                                                                                                               )5(  

  .باشدمصرف مي Cبرداشت از منابع آب سطحي و   Urني، يرزميبرداشت از منابع آب ز  Ugكه در آن 

  آب برگشتي •

گردد آب برگشتي ني بازمييرزميا زيهاي سطحي و به آن بخش از آب برداشتي كه مصرف نشده و دوباره به مخازن آب

فا ينقش مهمي را ا) شرب، كشاورزي و صنعت(ر در نظر گرفتن آب برگشتي يدپذيدر محاسبات مربوط به آب تجد. نديگو

ني از منابع يرزميهاي ز عني سهم آبيباشد شود بدون احتساب آب برگشتي ميآنچه در محاسبات معمول انجام مي. كندمي

رات حجم مخزن به دست آمده است درصورتي كه حجم يياز اختالف مقدار برداشت و  تغ (RWg)دشونده يآب تجد

  :جهيدرنت. گردند ستم منابع آبي بازمييها دوباره به س ادي از برداشتيار زيبس

��� = �� + ∆� − ��                                                                                                                            )6(  

  .داده شده استرا نشان  مفاهيم برداشت، مصرف و آب برگشتي در سيستم منابع آب) 2(و ) 1(هاي شكلدر 

د قرار يند توليمورد استفاده در فرآ) ا كشاورزييشهري، صنعتي و (ت يك فعاليتمام آب برداشتي در  )2( شكل براساس

 40اري غرقابي حدود يت كشاورزي با آبيك فعاليواحد آب برداشتي در  100به عنوان مثال درصورتي كه از . رديگنمي

اگر فرض شود . ر شوديواحد آن از سطح خاك تبخ 20ن بودن راندمان يير شود و به علت پايخيد محصول تيواحد براي تول

درصورتي كه شوري در . برابر با صفر واحد خواهد بودستم مصرف شود، آب مجازي يدي در داخل سيتمام محصول تول

واحد آب براي كنترل نمك نياز  40متر باشد، ميكروموس بر سانتي 16و  4زير منطقه ريشه و در خروجي حوضه به ترتيب 

ن با اي. واحد ديگر در خروجي حوضه غيرقابل استفاده مجدد خواهد بود 10واحد آن قابل استفاده مجدد و  30است كه 

  .خواهد بود 3/0معادل ) ERF(و كسر بازگشتي موثر  7/0معادل ) CF(كسر مصرف شده حساب در مثال ذكر شده 

  

  
  مفاهيم برداشت، مصرف و آب برگشتي در سيستم منابع آب ):1(شكل
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  ]6[د و ازدست رفته و ازدست نرفتهير مفيد و غيم بندي مصارف در دو بخش مفيتقس ):2(شكل 

  )C/RW(تجديدپذير بنسبت مصرف به آ •

  . ]7[پايداري منابع آب معرفي مي كندنسبت مصرف به آب تجديدشونده به عنواني شاخصي براي  Asanoآقاي 

   .ارائه شده است) 1(در جدول) RW(تجديدپذير   به آب )C( نسبت مصرف بحرانير مقادي

  

  تجديدپذير به آب نسبت مصرف ):1(جدول 

  )C/RW( هنسبت آب مصرفي به آب تجديد شوند

  4/0كمتر از   خوب

 4/0 – 7/0  بحراني

 7/0 –1  بحراني شديد

  1بيشتر از   عدم تعادل بيالن

  ريدپذيروش محاسبه آب تجد

د؛كه در آن يم گرديتنظ) 3(ش داده شده در شكل يستم منابع آب به شرح نمايك چارچوب براي سيالن يبراي محاسبه ب

  . ك ارائه شده استيشمات الن منابع آب به صورتيعوامل موثر در ب

، برداشت از نزوالت جوي ساالنه در هر زير حوضههاي مطالعاتي آمار و اطالعات مربوط به حجم ك از محدودهيدر هر 

اي خراسان رضوي از شركت آب منطقههاي سطحي توسط سدها  ني، كسري مخازن و برداشت از آبيرزميهاي زآب

  . ]8[دريافت شد
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  الن منابع آبيثر در بعوامل مو ):3(شكل

ستي ياز طرفي با. از به بكاربردن ابتكار عمل بوديالن نير اجزاء بين مقاديبا توجه به كمبود اطالعات و داده، جهت تخم  -

ن يبد. ديهاي موجود بدست آكي و دادهيزيات فيجه با توجه به واقعين نتيتر نهيشد تا بهاي محدود مين ابتكارعمل بگونهيا

الن درنظر گرفته شد و در كنار آن از نظر خبرگان امر ير اجزاء بين مقاديند تخميي در فرآيهاو فرض وديجهت ق

  .گرفته شد ز بهرهين) ي كامل دارنديط منطقه آشنايد محترم كه با منابع و شرايكارشناسان و اسات(

 :ده استير محدود گرديات زيود و فرضيها به ق الن در زيرحوضهير اجزاء بين مقاديتخم

در حوضه با توجه به اطالعات شركت  (ET)و تبخير  (P)، ميانگين نزوالت جوي )A(مساحت حوضه، مساحت دشت �

 . ده استياستخراج گرد GISط ياي خراسان رضوي از محآب منطقه

ب ين ضرايز ااست، هر كدام ا 1ر و نفوذ برابر با يب رواناب، تبخينكه مجموع ضرايالن و با توجه به ايجهت ترازنمودن ب �

 :ده استيل محدود گردير ذيبه مقاد

  . درصد درنظرگرفته شده است 70-85ر در محدوده يافتي درصد تبخيه دريبراساس ال -

  .درصد نباشد 20ش از يفرض شده است كه درصد نفوذ ب -

رتفاع و درصد محدود شده و با توجه به وسعت محدوده، نسبت كوه به دشت، متوسط ا 5-20ن يدرصد رواناب ب -

 . ن شده استيياهي تعيرات ارتفاع نسبت به وسعت محدوده و درصد پوشش گييتغ

هايي كه ايستگاه هيدرومتري در خروجي و يا ورودي آب سطحي آن وجود دارد، با توجه به متوسط رواناب  در حوضه �

ناب ورودي يا خروجي ها مقدار روا در ساير حوضه. در آن ايستگاه، ورودي يا خروجي آب سطحي محاسبه شده است

 .ب رواناب تخمين زده شده استيبه كمك ضرا
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حداقل ميزان برداشت از آب سطحي درصورت وجود سد، آب تنظيمي سدهاي موجود در زيرحوضه درنظر گرفته  �

هاي سطحي با كسر خروجي آب سطحي از مجموع  در طرف مقابل، حداكثر پتانسيل برداشت از آب. شده است

 .سطحي به زيرحوضه به دست آمده است رواناب و ورودي آب

درصد از برداشت  30تا  20ني، با توجه به راندمان كاربرد آب در مزارع بين يرزميهاي از آب زبراي برداشت �

ستم فاضالب يبا توجه به س(درصد از برداشت شهري  80تا  60كشاورزي، و با توجه به الگوي مصرف شهري حدود 

فرض شده است تمام برداشت . ستم منابع آب احتساب شده استيبرگشتي به س به عنوان آب) درحال كاهش است

 . باشد درصد مي 30تا  20سطحي داراي برگشتي معادل 

ورودي و خروجي از آب زيرزميني نيز با توجه ميزان كسري مخزن و ساير عوامل بيالن و درنظر گرفتن ارتباط بين  �

 .ده شده استها تخمين ز ها و سطح آب زيرزميني در آن دشت

ن دست و اطالعات موجود ييهاي باالدست و پارحوضهيرحوضه نسبت به زيت هر زين پژوهش با در نظر گرفتن موقعيدر ا

ر يل تبخيالن از قبيبپارامترهاي ر يدرومتري، سايهاي هستگاهيري شده در ايگاندازه) Ro(و خروجي ) Ri(رواناب ورودي 

)ET( نفوذ ،)I ( و رواناب)R (ورودي به"ن يچنو هم" )Gi ( خروجي از"و" )Go (مقادير و با  بهترين با انتخاب ،آبخوان

  .ن زده شديسعي و خطا تخم به روش ،)به سمت صفر(حداقل نمودن عدم تراز آب هدف 

رود به دست  الن آبي در حوضه كشفين دست، عوامل بييهاي مطالعاتي باالدست و پاق محدودهيي با تلفيدر مرحله نها

  . ده استآم

  :ل درتظر گرفته شديالن به شرح ذيها و عوامل موثر در ببندي براي صحت دادهك ردهيند سعي و خطا يجهت انجام فرا  -

  .ات سعي و خطا ثابت فرض شدنديد و در عملير به عنوان داده مسجل قبول گرديها و عوامل زداده: الف

 ) آبنمود واحد دشت(زومترها يهاي پداده -1

 ني و كسري مخازن يرزمين نزوالت جوي، برداشت از منابع آب زينگايم -2

 درومتري يستگاه هيهاي سطحي توسط سدها، رواناب ورودي و خروجي در صورت وجود ابرداشت از آب -3

  . افته استير نييز تغين مقدار نيه موجود به دست آمده و تا حد امكان اياي از الهير مقدار اوليبراي تبخ: ب

ات سعي و خطا، با ين مطالعه، عملياي موجود نبود، در اداده چگونهيالن هير عوامل موثر در بينكه براي سايتوجه به ابا : ج

ن عوامل در يالبته ا. ر انجام شده استيبندي زتين عوامل، با اولوير اييات ذكر شده و با تغيود و فرضيدرنظرگرفتن ق

 . كساني بودنديبا يداراي رتبه تقرالن يت سعي و خطا براي تراز نمودن بياولو

 رواناب و نفوذ -1

 هاي سطحي برداشت از آب -2

 آب برگشتي  -3

 نييرزميورودي و خروجي از آب ز -4

ر يدپـذ يني از منابع آب تجديرزميهاي سطحي و زها سهم هر كدام از آبرحوضهيك از زيالن آبي هريپس از برقراري ب  -

  :ده استيحاسبه گردل ميواقعي با توجه به روابط ذ

  : (RWr)هاي سطحي از منابع تجديدپذير  آبسهم روان

RWr = � + �� − ��                                                                                                                               )7(  
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 : (RWg) پذيرهاي زيرزميني از منابع تجديد سهم آب

��� = � + 	� − 	�                                                                                                                                )8(  

   گيري بندي و نتيجه جمع -3

و  )سطحي و زيرزمينيآب تجديدپذير (خراسان رضوي هاي استان مقادير آب تجديدپذير واقعي زيرحوضه) 2( جدول رد

  .ارائه شده است  مصارف آبهمچنين 

  

  هاي استان خراسان رضويمقادير آب تجديدپذير واقعي و مصرف در زيرحوضه ):2(جدول 

  كل آب تجديدپذير  نام  زير حوضه
(MCM)  

  برداشت از منابع آب

  )سطحي و زيرزميني(
(MCM) 

آب 

  برگشتي
(MCM)  

مصرف 
(MCM)  

C/RW  

كسري 

مخزن 

)MCM(  

 -97/1 03/1 67/73 11/26 78/99 7/71 ينگجه

 -22/163 85/1 595 48/263 48/858 25/321 سلطان آباد -جوين 

 -25/46 31/1 24/234 11/140 35/338 13/178 رخ

 -66/146 87/1 21/882 51/399 72/1281 33/472 نيشابور

 -74/3 07/1 46/60 57/20 03/81 72/56 قلعه ميدان-سنگرد

 -82/17 14/1 08/147 97/48 06/196 26/129 عطائيه

 -56/34 11/1 98/349 93/163 91/513 42/315 سبزوار

 -5/6 06/1 41/118 48/41 88/159 9/111 داورزن

 -66/34 49/1 97/253 65/95 63/349 37/170 تربت حيدريه -زاوه

 -23/30 49/1 87/163 08/59 95/222 3/110 رشتخوار

 -7/19 81/1 6/123 2/41 79/164 36/68 جنگل

 -85/3 08/1 18/52 79/18 97/70 33/48 گناباد

 -64/5 28/1 18/127 42/44 59/171 42/99 ازغند

 -07/83 36/2 26/144 43/37 69/181 2/61 فيض آباد -محوالت 

 -81/8 16/1 6/65 62/17 22/83 79/56 بي مرغ -عمراني 

 -28/15 17/1 67/106 21/27 88/133 39/91 يونسي -بجستان 

 -39/37 74/1 72/184 2/66 92/250 1/106 بردسكن

 -96/13 15/1 76/105 95/37 71/143 8/91 درونه

 -6/1 2/1 54/27 55/11 09/39 89/22 ريوش

 -37/39 77/2 42/158 82/75 24/234 18/57 كاشمر

 -28/714 51/1 81/3974 07/1601 88/5575 52/2589 كوير مركزي
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 هاي استان خراسان رضويمقادير آب تجديدپذير واقعي و مصرف در زيرحوضه): 2(جدول ادامه 

  نام  زير حوضه
كل آب 

  تجديدپذير
(MCM)  

  برداشت از منابع آب

  )سطحي و زيرزميني(
(MCM) 

آب 

  برگشتي
(MCM)  

مصرف 
(MCM)  

C/RW  
كسري مخزن 

)MCM(  

  -4/0 01/1  06/67 39/23 45/90 66/66 سنگ بست

  -78/102 15/1  31/795 96/460 27/1256 53/692 مشهد

  -53/13 11/1  54/140 84/35 38/176 01/127 نريماني

  0 1  76/75 53/8 29/84 76/75 آق دربند

 -48/1 02/1 3/80 57/27 87/107 82/78 آباد جنت - آباد صالح

 -42/126 53/1 03/578 48/262 52/840 92/378 جام تربت - فريمان

 -1/1 02/1 44/58 95/20 38/79 33/57 باخرز-شهرنو

 -1/24 46/1 43/76 94/32 36/109 33/52 كرات

 -44/18 13/1 09/158 53/57 62/215 65/139 تايباد

 -84/10 87/1 75/251 71/85 46/337 63/134 سرخس

 0 1 33/9 73/1 06/11 33/9 گنبدلي

 -99/3 02/1 62/227 69/43 31/271 63/223 درگز

 0 1 13/213 27/38 41/251 13/213 كالت نادري

 -08/303 21/1 78/2731 59/1099 37/3831 73/2251 قره قوم

 -12/5 08/1 49/63 57/16 06/80 37/58 گيسور

 -2/7 15/1 73/44 94/11 67/56 53/37 زوزن

 -09/39 32/1 14/144 79/50 93/194 04/105 خواف

 -41/51 22/1 36/252 3/79 66/331 94/197 نمكزار خواف

  

ب ير مركزي و نمكزارخواف به ترتيهاي قره قوم، كوحوضه پذير ديجمع آب تجد) 2(با توجه به ارقام جدول 

توان گفت مجموعاً در استان خراسان رضوي ساالنه به طور مي .شودميبرآورد مكعب  متر ونيليم 2590و  237، 2252معادل 

توان به عنوان ميانگين دراز  در حقيقت اين حجم آب را مي .وجود دارد پذير ديآب تجد عبمك متر ونيليم 5079متوسط 

هاي  هآن صرف تغذيه آبخانمكعب  متر ميليون 2914آب حدود ن مقدار يااز  .محسوب نمود استانسرمايه اصلي و مدت 

با توجه به . دشو جاري مي حوضهر هاي سطحي د مكعب آن به صورت جريان متر ونميلي 2165گردد و  مياستان زيرزميني 

ش از مقدار يمكعب ب متر ميليون 4660حدود  ،گردد آب از منابع آب زيرزميني مالحظه ميمكعب  متر ميليون 7574برداشت 

از مجموع ( 28/0 ب بازگشتين امر با توجه به ضريا. شودن منابع انجام مييني برداشت از ايرزميز پذير ديتجدحجم آب 

هاي زيرزميني  مخازن آبدر در سال مكعب  متر ميليون 1068كسري ت سبب يدر نها )منابع سطحي و زيرزمينيهاي برداشت

دربند، گنبدلي، آق ها به جز سه زيرحوضه  مصرف در تمام زيرحوضه C/RWبراساس شاخص  همچنين .شده است استان

باشند و از نظر منابع آبي  م تعادل بيالن منابع ميها در شرايط عد كالت بيش از مقدار آب تجديدشونده است، اين زيرحوضه
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، سرخس، نيشابور، جوين و جنگل از نظر منابع آبي فيض آباد -محوالت كاشمر، هاي  زيرحوضه خصوصبه . پايدار نيستند

  .به شدت ناپايدارند

ن منفي را حل اليراندمان مشكل ب/وريش بهرهيافزا. ها ندارد مشكل بيالن منفي راه حلي به جز كاهش برداشت

باالبردن راندمان آب در بخش كشاورزي با سرعتي توجه گردد كه . آنكه همراه با كاهش برداشت باشد كند؛ مگرنمي

اري قبل از تعادل يش راندمان آبيهاي افزاعني اجراي پروژهيالن منابع آب است؛ يها مضر به حال بش از كاهش برداشتيب

ان آب بازگشتي و يش راندمان باعث كاهش جريرا افزايگردد، زد افت آبخوان مييتشدني منجر به يرزميبخشي منابع آب ز

   .شودش مصرف مييافزا

باشد مي) ريدپذيمصارف و آب تجد نيبرقراري تعادل بعني ي(حوضه  داري منابع آبيحفظ پان راهبرد، يهمترم

در مرحله اول ايجاد تعادل در  منطقهالزامات توسعه از به عبارتي . خواهد بود ها د برداشتكاهش شدي ن راهبرديجه اينتكه 

  . باشد در مراحل بعدي بحث استفاده بهينه از منابع آب مطرح مي باشد و بين مقدار مصرف و ميزان آب تجديد شونده مي

براي  هاي معين توان برنامهگرايانه، ميها در يك نگاه واقعها و دستيابي به پايداري دشتبراي اصالح بيالن سفره

تواند تا ها ميسازي اين برنامهگردد، دوره پيادهتاكيد مي. اي از وضع موجود به وضع مطلوب طراحي نمودانتقال مرحله

ها اقدام جدي صورت بنابراين ضروري است تا از همين امروز نسبت به تدوين و اجراي آن. حدود سي سال به طول انجامد

  .پذيرد

  

  :ر قابل توجه استيمورد بحث واقع شده موارد ز جيبا توجه به محاسبات و نتا

، ، گناباد، نيشابور، سرخس، جوينفيض آباد -محوالت  هاي كاشمر، سنگرد،گردد تا براي دشتتوصيه مي -1

سريعا مطالعات الزم براي برآورد دقيق آب تجديدپذير زيرزميني به عمل آيد و  و جنگل و مشهد، جام تربت -فريمان

  . تحت شرايط برداشت موجود تخليه كامل آبخانه چه مدت طول خواهد كشيدبررسي گردد كه 

دشت نيشابور، مشهد، جوين،  6برداشت از منابع آب زيرزميني به ترتيب تنها در % 50بيش از با توجه به اينكه  -2

اين صورت  در. دشت ديگر 30از  ديگر% 50شود و  تربت حيدريه استخراج مي -جام سبزوار،و زاوه تربت-فريمان

  .دشت الزامي است 6برداري از اين  ريزي منابع آب تمركز بر مديريت بهره روشن است كه در برنامه

 .هاي مختلف انجام گيرد ها در زيرحوضهمطالعاتي جامع براي برآورد ميزان برگشت از برداشت  -3

  .گيري شده و نوع اين مصارف مشخص گردد برداشت از منابع آب سطحي اندازه  -4
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