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 25/11/1385   تائید نهایی 6/12/1384: پذیرش مقاله

  
  دهچکی
 نآ میلیون متر مکعب 60که حدود  است  میلیون متر مکعب165 حدود در منطقه کالتمورد استفاده آب 

بخش عمده نیاز آبی منطقـه را        جریان های سطحی   .شد می با   زیرزمینی متر مکعب آن   میلیون   105سطحی و 
شکل عمده ای در  م بخش های کشاورزی، شرب و بهداشت در نیازهای آبیتأمینبه لحاظ . د می نمایتأمین

 درحـال حاضـر،    . آب مـی باشـد     داری از منـابع   رترین مساله در منطقه نحوه بهره بـ        مهم. منطقه وجود ندارد  
با احداث تعدادی سردهنه سنتی و ایجاد کانـال، از دبـی     آب اری بیشتر از منابع   به منظور بهره برد   روستائیان  
 احداث  از نومی بایست و  ویران شده،مخرب این تاسیسات با وقوع هر سیالب . استفاده می کنندپایه رودها

 ی کهارد مو در؛شودی توزیع می  در مدار آبیار،براساس حقابه و بر مبنای ساعتدر منطقه  آبتقسیم . شوند
به عالوه در . زارعین می شودمنجر به بروز مشکالت و درگیری بین نبوده، حقابه متناسب با سطوح زیرکشت 

  کمـی و کیفـی      بـا مـشکل    ی، شرب و بهداشـت     آب تأمین در زمینه سکونتگاه های روستایی    تعدادی از منطقه  
  آب سکونتگاه های روستایی بینتأمین و اساسی در مشکالت مؤثربه منظور بررسی عوامل  .می باشندمواجه 
اسـتفاده   دوری از مرکز اداری و ارتفاع محل سکونتگاه با آبرسانی، از آزمون احتمال دقیق فیـشر                  هایمتغیّر

عامل مشکل .  وجود نداردرابطه ای معنادار بین عوامل مزبوره نتایج بدست آمده نشان می دهد ک. شده است
  .آبرسانی می باشدساز کمبود هزینه و ناکارآمدی مدیریت 

  .کالت ،های روستایی  سکونتگاه، و عمیق، قنات، چشمه نیمه عمیقهای چاه، رودها :کلید واژه ها 

  مقدمه
، صنعتی و افـزایش نیـاز بـه         های کشاورزی   توسعه فعالیت  ، جمعیت  روند رو به تزاید    در شرایط موجود با عنایت به     

، سـو  دیگـر     آب و هـوایی از     ها، نوسـانات    وقوع خشکسالی  و از یک سو     بهره برداری بی رویه و غیر اصولی       ،آب
 .، ضـروری اسـت  ینـه از منـابع آب   جهـت تـصمیم گیـری در حفاظـت و اسـتفاده به      شناخت پتانسیل آبی هر منطقه    

ــتن اطال      ــه داش ــاز ب ــابع آب نی ــصادی از من ــه و اقت ــتفاده بهین ــدرولوژیک و    اس ــصوصیات هی ــاملی از خ ــات ک ع
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ز دارد تا بتوان باشناخت پتانسیل های موجود ومدیریت صحیح از این منابع آبی         حوضه های آبری   هیدروژئولوژیک
  .  و آلودگی منابع آب جلوگیری نمودبهره برداری و از هدر رفتن

بخـشی از   ) 8 ،1383سـالنامه آمـاری اسـتان خراسـان،       (ربـع    کیلومتر م  96/3502 ی معادل منطقه کالت با مساحت   
 خراسان اکبر و هزارمسجد در شمال استان        ...ا که در حاشیه شمالی ارتفاعات       ره قوم می باشد   قدشت  آبریز  حوضه  
  .کشور جمهوری ترکمنستان قرار داردبه موازات مرز سیاسی استان با رضوی 
 25 درجـه و     60 دقیقـه تـا      40 درجـه و   58 یداغ است که در طـول شـرق        ساختاری کپه    از منطقه   قطعه ای  کالت

محـدوده مطالعـاتی از سـمت        . دقیقه واقـع شـده اسـت       32 درجه و    37 تا دقیقه   22 درجه و  36ی و عرض شمال   دقیقه
رق و جنوب با حوضه آبریزکشف رود و از غرب با ، از سمت ش   یع قره قوم در کشور ترکمنستان     شمال با دشت وس   

 کـه در     روسـتا مـی باشـند      88های روستایی ایـن منطقـه        مجموعه سکونتگاه  .حوزه آبریز اترک مرز مشترک دارد     
  .بخش زاوین قرار دارندهای کبود گنبد و هزار مسجد بخش مرکزی و زاوین و پساکوه  هستاند
  

  طرح مساله
به توسعه کمـک مـی کننـد و بـه           یی که   آن ها  دسته نخست    :تایی را می توان به دو دسته تقسیم کرد        منابع آب روس  
در جامعـه   .شتی و اجتماعی منتهی می شوندبهدا به منافع یی که اساساًآن هامی انجامند و دسته دوم  منافع اقتصادی

  . استر هر دودسته فوق برداری از منابع آب دمورد پژوهش مساله اساسی نحوه بهره
  ،)ر سنتیآن ها طآبیاری اراضی در منطقه توس(یاری و مدیریت آب در مزرعه مشکالت آب -
 ،رودهاقدان سیستم مناسب جهت مهار آب بر روی ف -

 ،های کم آبی ها در فصول و سال اراضی کشاورزی پائین دست رود آبی نیازهایتأمینعدم  -

 ،ط به تخلیه ذخایر سازندی می باشدهای پایه که مربو خارج شدن حجم قابل توجهی از جریان -

تـرین مـسائل و      ویـزه آب تـصفیه شـده، از جملـه مهـم           ه  های روستایی ب   هرسانی سکونتگا  و باالخره مشکل آب    -
  .در بخش آب منطقه مورد مطالعه مطرح می باشندمشکالتی هستند که 

  
  روش مطالعه

 و دسترسی ، موجود بودن، کیفیتمنابع، مقدارهای مرحله شناخت به عواملی مانند   در بررسی، آبتأمینمطالعات 
ی و بـا مطالعـه       ابتـدا داده هـا و اطالعـات موجـود بررسـ            ،جهت سنجش این عوامـل    . به آب شرب مربوط می شود     

روش داده هـا بـه      . اقـدام گردیـد    Excel به تشکیل بانـک نـرم افـزاری در محـیط           آنگاه میل شده است،  میدانی تک 
 آب  تـأمین میزان سـطح زیـر کـشت و         ثر در ؤدر ادامه به منظور تحلیل عوامل م      ، و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت    

ز عوامـل در   برخـی ا به بررسـی  Spssنرم افزار با استفاده از     بهداشتی    و  به ویژه آب شرب    ،های روستایی  سکونتگاه
، محیط نرم افزاری    یاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی      به منظور تهیه الیه های مورد ن       .ه است این زمینه پرداخته شد   

GISمورد استفاده قرار گرفت .  
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  یافته های تحقیق

  روند بهره برداری ازمنابع آب منطقه
   منابع آب سطحی-الف

         قـره قـوم    که از جنوب غـرب بـه طـرف شـمال شـرق جریـان داشـته و بـه دشـت                        کالت توسط چندین رود   منطقه  
 دارای جریان پایه بوده و در مواقع سیالبی قسمت عمـده آب     ،این آبراهه ها  . )1نقشه  ( شودمی   ، مشروب می ریزند 

  . شوده قوم در کشور ترکمنستان جاری می  از حوضه خارج شده و به دشت قرآن ها
        متـر مکعـب در ثانیـه و کـم     95/0بـه میـزان     دبـی   ارچنگـان بـا متوسـط      ، رود  کالت شهرستان آب ترین رود  پر

 مشخـصات   .در ثانیه به خود اختـصاص داده انـد         متر مکعب    32/0 به اندازه  دبی    متوسط  قره سو با    رود راآب ترین   
  .انعکاس یافته است) 1(رودهای مهم منطقه در جدول

  
   کالتشهرستانی رودها ترین هم م مشخصات هیدرولوژیک1جدول 

  مساحت حوضه  نام رود
) Km2(  

  متوسط ارتفاع 
  از سطح دریا

 ) m(  

طول شاخه 
 روداصلی 

)Km(   

زمان 
  تمرکز

  )ساعت(

  آبدهی متوسط ساالنه
  )مترمکعب در ثانیه(

میزان بارش 
  حوضه آبریز

)m  m(  
  نام ایستگاه  دهستان

  قره تیکان  زاوین  8/315  7/0  9/10  5/37  5/1592  848  قره تیکان
  سنگ دیوار  هزارمسجد  336  94/0  1/8  5/27  1851  250  الیین سو
  چهچهه  پساکوه  9/307  66/0  6/28  8/68  1490  5/838  چهچهه
  دربند کالت  کبود گنبد  4/316  32/0  2/3  5/39  1600  8/386  قره سو
  ارچنگان  کبود گنبد  5/314  95/0  9/3  5/17  1575  8/237  ارچنگان

  .11 ، 1383ن مشاور آبنمود طوس ، یندس مه:ماخذ    
  

  چـشمه شـور،آق سـو،   ،ی یکـه تـوت، آب تلـخ       رودهـا بـه   منطقـه   هـای ایـن     رودهمچنین می تـوان ازدیگـر       
 اهمیـت کمتـری   ،رد که به دلیل داشتن حوضه آبریز کوچک و حجم سـاالنه    ، ریاب و فیروزه اشاره ک     گرو،کرناوه

 متـر  3032 بـا  طه ارتفاعی که رودها از آن سرچشمه می گیرندرین نقمرتفع ت ).99، 1370والیتی و توسلی، ( د  دارن
  .)1شکل( متر از سطح دریا قرار گرفته است300با ارتفاع ن نقطه در حوضه قره سو  پست تریدر حوضه الئین سو و

     غالباً در اثـر وقـوع بارنـدگی بـه وجـود           رودهاسیالب این   با توجه به وضعیت آب و هوایی و توپوگرافی منطقه           
 سـیالب  فـصول سـال خـصوصاً بهـار     الً در همههای شدید در شمال استان خراسان رضوی معمو        بارندگی. می آید 

  .  و حتی مناطق مسکونی می شودباغ هاباعث وارد آمدن خسارت به اراضی و ایجاد می کنند که در بعضی مواقع 
گی افـزایش مـی یابـد و بـه تبـع آن              کالت از شمال شرق به شمال غرب بارنـد         در حوضه آبخیز رودهای منطقه    

سـیالب   قـوع ، هم سبب و هـم مـانع از و         و متضاد ، که این دو عامل تعیین کننده        شودوشش گیاهی نیز انبوه تر می       پ
     بـارش بـاران و ذوب بـرف رخ     وقوع سیالب در این منطقه بر اثر وقوع بارندگی و یا در اثـر عمـل تـوام                  .می شوند 
  .می دهد
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   و مصارف آنمینی منابع آب زیرز-ب
 355،   رشـته قنـات    8 حلقـه چـاه،      49رین آماربرداری شامل     کالت بر مبنای آخ     حوضه بررسی منابع آب زیرزمینی   

  .ی باشدم دهنه چشمه
  )تخلیه میلیون متر مکعب (کالت حوضه ی زیرزمینیآب ها وضعیت 2جدول 

  چشمه  قنات  چاه نیمه عمیق  چاه عمیق
   آب سال  منابع

  تخلیه  تعداد  تخلیه  تعداد  تخلیه  تعداد  تخلیه  تعداد

مجموع 
تخلیه 
  نهساال

1382  10  767/0  39  243/0  8  756/0  355  16/104  93/105  
   .1382 شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی ، :ماخذ                   

  ی بهره برداریچاه ها -
سـتی و یـا      کـه عمـدتاً بـه روش د        شـد بردای عمیق و کم عمق می با      ه   حلقه چاه بهر   49دارای   کالت   منطقه

  با حفر یک حلقه چاه     1340های بهره برداری در این حوضه از سال          حفاری چاه . ضربه ای حفر شده است    
 و تنهـا     متر عمق دارند   20 منطقه کمتر از     های  درصد چاه  86حدود  . شروع شده است  )  متری 17(م عمق   ک
  . متر می باشد50رای عمق بیشتر از  حلقه چاه دا3

   ، عمـق   ت، ضـخامت و وضـعیت آبرفـ       کـالت پهنه های آبرفتـی منطقـه        در   ا توجه به وضعیت آبخانه    ب
متوسط های کم عمق عمدتاً کم است،        صوص چاه های بهره برداری به خ     دبی چاه  ،ها و عوامل دیگر    چاه

 لیتـر در  5 از هـا کمتـر    درصـد چـاه  43حدود .  لیتر در ثانیه می باشد 98/4ها برابر با     دبی لحظه ای این چاه    
  . ثانیه آبدهی دارند

  
   قنات-

       میلیـون متـر مکعـب    756/0د  لیتـر در ثانیـه حـدو   23 رشته قنات با مجمـوع دبـی لحظـه ای    8تخلیه ساالنه از طریق  
  ها اتقن ق مادر چاه  همچنین متوسط عم   . لیتر در ثانیه است    3/3بر با   برا  ها اتط دبی لحظه ای این قن     متوس. می باشد 

برفتـی و    بیانگر ضخامت نسبتاً کـم پهنـه هـای آ          آن ها  و میزان آبدهی      ها اتاه قن  عمق کم مادر چ    .ر می باشد   مت 10
  .است آن هامحدود بودن 

  
  چشمه -

 دهانـه چـشمه بـا    355 آبـدهی  . زیـاد اسـت  به دلیل کوهستانی وآهکی بودن ارتفاعات منطقه، تعداد چشمه ها نسبتاً      
حـداکثر دبـی متعلـق بـه        .  میلیون متـر مکعـب اسـت       16/104ر ثانیه در حدود      لیتر د  5/3127لحظه ای    مجموع دبی 

   متوسـط دبـی    .  مـزدوران تغذیـه مـی شـوند        از سـازند   ، کـه   لیتر در ثانیه می باشد     250ار با   چشمه های آبگرم و آبش    
ر در ثانیـه     لیتـ  5 از    درصـد چـشمه هـا کمتـر        70حـدود   . می باشـد   لیتر در ثانیه   81/8با  لحظه ای این چشمه ها برابر       

  .آبدهی دارند
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 محل ظهور چـشمه هـای       . کالت دارند  تعداد و فراوانی را در حوضه     چشمه های دره ای و کنتاکتی بیشترین        

وده وآب در غیر قابل نفوذ واقـع بـ  صورت افقی یا مایل روی یک الیه      ، به   اکتی جایی است که یک الیه آبدار      کنت
 از  1382براساس آمـاربرداری سـال      ). 100،  1383والیتی،  (شود  در سطح زمین ظاهر می       ،محل تماس این دو الیه    

      و   هـا  ات، قنـ  بـرداری  هـای بهـره    میلیون متر مکعـب تخلیـه سـاالنه آب زیرزمینـی از طریـق چـاه                88/105مجموع  
 میلیون مترمکعب آن در بخش شـرب و         4/1 مصارف کشاورزی و   برای میلیون مترمکعب    18/104حدود   چشمه ها 

  .)2 شکل(مورد استفاده قرار می گیردرمکعب در بخش صنعت  میلیون مت3/0
  )میلیون مترمکعب(  نوع مصرف منابع آب زیرزمینی 3جدول 

  درصد  مقدار مصرف  نوع مصرف
  39/98  18/104  )زراعت ،باغداری، دامداری(کشاورزی

  28/0  3/0  صنعت
  33/1  4/1  شرب

  100  88/105  جمع کل
   .1382اسان رضوی ،  شرکت سهامی آب منطقه ای خر:ماخذ

  کالت کیفیت آب حوضه -
   کیفیت آب سطحی-الف

 بـه جـنس و نـوع سـازندهای زمـین          ، تغییر و تحول کیفیت شیمیایی آب در مسیر جریان           های سطحی  در زمینه آب  
، تنها جریان   ستی شهرستان کالت جهت شرب و کشاورزی مناسب ا        رودهاآب   . بستگی دارد  و بستر رود  حوضه  

در فصول کم آبی در محل خروج از مرز برای شرب           ) دهستان زاوین (قره تیکان    و) ستان پساکوه ده( چهچهه   رود
  .دارای محدودیت می باشد

وس بر سانتی متـر متفـاوت       کروم می 6500 تا   300های برداشت شده در منطقه از        هدایت الکتریکی نمونه آب   
  ل در آب استفاده  محلوهای  هدایت الکتریکی برای برآورد غلظت نمکمیزانبر اساس . است

  .آمده است) 4( وضعیت کیفی آب رودهای مهم منطقه در جدول ).304، 1374،والیتی(می کنند 
  ی شهرستان کالترودها کیفیت شیمیایی آب 4ول جد

  باقیمانده خشک  نام رود
T.D.S     g/l  

  هدایت الکتریکی
Ec x 10-6 

  اسیدی یا بازی بودن
) pH (آب  

  مقدارجذب سدیم
SAR  

  صد سدیمدر
Na%  

-قلیایی (درجه مرغوبیت
   از نظر کشاورزی)اسیدی

 )خوب (S1- C3  22/31  83/1  2/8  1160  726  قره تیکان

  )متوسط(S1-  C2  06/14  54/0  5/7  615  362  الیین سو
  )خوب(S1-  C3  25/37  78/2  9/7  1750  1100  چهچهه
  )خوب(S1-  C3  57/28  77/1  6/7  1320  832  قره سو
  )متوسط(S1-  C2  7/13  56/0  5/8  689  505  ارچنگان

   .1382 شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی ، :ماخذ

  رزمینیی زیآب ها کیفیت -2-2
در کـل حوضـه     )  ذخایر سـازندی   عمدتاً(نشان می دهدکه کیفیت آب زیرزمینی     بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی      

ار گرفتـه    قـر  کننـده کیفیـت آب     سـازندهای بد   حت تاٌثیر سنگ  مگر در مواردی که تخلیه چشمه ها ت        ،خوب است 
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 الیه های گچـی سـازند چهـل         های قابل حل و     به دلیل داشتن کانی    پسته لیق  ،سازندهای آب دراز، آب تلخ    . باشد
کیفیـت نـامطلوب چـشمه هـای        . مینی اثرات منفی و نامطلوبی دارد     بر روی کیفیت منابع آب سطحی و زیرز       کمان  

های چهل کمان و پسته لیق      ق روستای چهچهه به سبب ظهور در کنتاکت سازند        واقع در شمال کالت و جنوب شر      
  . می باشد

   کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه5جدول 

  هدایت الکتریکی  شرح
(EC x 10-6)  

  کلر محلول در آب
CL)(    mg/l  

  3/92  1355  حداکثر
  5/90  1315  میانگین
  7/88  1275  حداقل

   .1382 خراسان رضوی ،  شرکت سهامی آب منطقه ای:ماخذ

  
  درجه مرغوبیت آب زیرزمینی به لحاظ کشاورزی و شرب -6جدول 

  نوع سازند             
  مصرف

  چهل کمان  آب دراز  سنگانه  تیرگان  شوریچه  مزدوران

  کشاورزی و آبیاری
  1بر اساس دیاگرام ویلکوکس

S1- C3  
  محدودیتدارای 

S1-  C2  
  خوب

S1-  C2  
  خوب

S1- C3  
  ودیت محددارای

S2- C3  
 دارای محدودیت

  زیاد

S2- C4  
  دارای محدودیت

  خیلی زیاد
  شرب

  2بر اساس دیاگرام شولر
  فاقد محدودیت  فاقد محدودیت  فاقد محدودیت

به لحاظ مزه وطعم 
  دارای محدودیت

  دارای محدودیت  فاقد محدودیت

  245 تا 234 ،1383مهندسین مشاور آبنمود طوس ، : ماخذ             

امـا بـه طـور کلـی آب مـورد نیـاز جهـت               وع صنعت متفاوت است     ، باتوجه به ن   فی در بخش صنایع   آب مصر 
 میلی 170کمتر از ) برحسب کربنات کلسیم     ( آن مصارف صنعتی در صورتی فاقد محدودیت است که سختی کل         

ی دهـد کـه آب   مـ   نـشان 1382نتایج آنالیز شیمیایی نمونه هـای آب سـال    . باشد 7/7 – 4/8 بین   pH وگرم در لیتر    
ایـن دیـاگرام     (3 میلی گرم در لیتر دارد و با توجه به نتایج آنالیز شیمیایی و دیاگرام پایپر               170منطقه سختی کمتر از     

های قلیایی رانشان می دهـد   آب زیرزمینی منطقه گرایش به سمت آب    ) صرفاً در مصارف صنعتی قابل توجه است      
  .)248 ،1383، مهندسین مشاور آبنمود طوس(
  
  )مسایل و مشکالت(بهره برداری از منابع آب -

 Montero(دشـو می  به پایداری جمعیت در نواحی روستایی منجر ،ر بهره برداری از منابع آب و خاکپایداری د

Riquelme et al, 2005.82.(  تـرین   مهم .در نواحی روستایی حائز اهمیت استلذا نحوه بهره برداری از این منابع
 . است  ها ات های بهره برداری و قن      چاه ،ها پایه رود  کالت شامل جریان   یازهای آبی فعلی در شهرستان     ن تأمینمنابع  

                                                 
1- Wilcox Diagram  
2- Schoeller Diagram  
3- Piper Diagram  
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جریـان پایـه عمـدتاً مربـوط بـه          .  می کنـد   تأمینزهای آبی منطقه را     های سطحی این حوضه بخش عمده نیا       جریان

  . باشدتخلیه ذخایر سازندی از طریق چشمه ها می
 و ندها عمـدتاً بـا اسـتفاده از خـار          از طریق بندهای سنتی انجام می گیرد ب        ودهاریستم آبگیری روستائیان از     س

مواقع های سیالبی در  ، که در اثر جریانشود احداث می )غیره شن، ماسه و سنگ، (رودهاح بستر صالخاشاک و م 
  .پس از فرونشست سیالب مجدداً بازسازی می شود ، تخریب وبارندگی های شدید و رگباری

، به دلیل فاصـله     ها  درمورد چاه  این مجاری . می گیرد ر سنتی صورت    آن ها  راضی کشاورزی توسط  آبیاری ا 
 رودهـا میـزان استحـصال آب از    .انـدمان بـاالتری برخـوردار مـی باشـد     کم بین اراضی و منابع آب استحصالی از ر  

 معمـوالً زارعـین   ، می شود  آبی آغاز  از اواخر فصل زمستان که دوره پر       . به میزان جریان سطحی بستگی دارد      عمدتاً
 نماینـد   تـأمین  رودهـا را تا حد امکـان از       ، نیاز آبی محصوالت خود      )بندها(ا توجه به امکانات موجود      سعی دارند ب  

 و مـشکالت    بی تخریـب شـده    ، در مواقـع سـیال     م بندهای احداث شده این تاسیسات     ولی به دلیل عدم استحکام الز     
ازی بنـدهای   هـا چنـدین مرحلـه بازسـ        به طوری که در برخـی سـال       . مایدرا برای کشاورزان ایجاد می ن     عدیده ای   
 . دشومی  انجام  با زحمات و هزینه های زیادتخریبی

 بـه طـور کامـل مـورد      معمـوالٌ در اراضـی تـراس رود      رودها، رواناب سطحی    های کم آب    فصول و سال   در
 رودئین دست در پهنه های آبرفتـی بـه آب           بنابراین در چنین وضعیتی اراضی کشاورزی پا      . می گیرند  استفاده قرار 

آب در . ز آبی خود با مـشکل مواجـه مـی شـوند     نیاتأمین و کشاورزان و بهره برداران جهت کافی نداشتهدسترسی  
ایـن امـر     .شـود   در مدار آبیاری توزیع مـی      ، و بر مبنای ساعت    ،براساس حقابه بین بهره برداران دارای حقابه      منطقه،  

کالت و درگیری   گاهی به بروز مش    ه متناسب با سطوح زیرکشت نباشد و      برخی موارد حقاب   در    است که  سبب شده 
   .دبیانجامبین زارعین 

  
   بهره برداری از منابع آب در بخش کشاورزی-

حدوده اراضی خود به  الگوی کشت مطلوب را یافته و در م  ،ها تجربه و با آزمون و خطا       کشاورزان منطقه طی سال   
 ،ک منطقه با توجه به عوامـل اقلیمـی        از انتخاب محصوالتی برای کشت در ی       الگوی کشت عبارت     .کار می گیرند  
 اندمان، تولید در واحد سطح و درآمد را داشته باشد         ، سیاسی و اقتصادی است که باالترین ر       ، اجتماعی اکولوژیک

  .را به منابع آب و خاک وارد آوردکمترین خسارت در ضمن  و
 نوع محصوالت کشت شده  منطقه رایج است ومحصوالت مختلف و سازگار با  شت آبی   ،کدر دشت کالت  

تی عمـدتاً بـه مقـدار آب در دسـترس زارعـین              در بخش های مختلـف محـدوده مطالعـا         آن ها شت  سطوح زیرک  و
کـشت در چهـار دهـستان       زیرمیـزان بـارش و سـطح        یـر،    همبـستگی بـین دو متغ      این رابطـه مقـدار     در   .بستگی دارد 

 در ایـن صـورت      . بدسـت آمـد    3/0مورد بررسی قرار گرفت و میزان ضریب همبستگی، مـساوی           شهرستان کالت   
، سـازگاری   شرایط اقلیمـی   زیرا.  همبستگی وجود دارد، ولی کامل نیست      متغیر دو    اگر چه بین این    روشن است که  

ت زراعـی بایـد     به همین دلیـل محـصوال     .  شرایط الزم وکافی را برای کشت دیم آماده نمی سازد          گیاهان با منطقه،  
 .)7(درجدول  آبیاری شوند
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   )1382-83سال زراعی(  سطح و درصد زیر کشت محصوالت عمده زراعی وباغی-7جدول 

  درصد  )هکتار(سطح زیرکشت   نام محصول
  2/52  4204  )گندم ،جو، برنج (غالت 

  9/14  1201  )پنبه و آفتابگردان(نباتات صنعتی 
  28/11  908  )یونجه (نباتات علوفه ای 

  81/15  1273  تاکستان و دیگر باغ های میوه
  81/5  467  سایر محصوالت زراعی

  100  8053  جمع
  .1383جهاد کشاورزی شهرستان کالت ،  :ماخذ 

 ،غالتما بین   . اص دارد بیشترین سطح زیر کشت درمحدوده مطالعاتی به غالت اختص        ) 7(با توجه به جدول     
 وجـود جریـان     برنج نیز بـه دلیـل      .، محصول غالب منطقه است    اضی آبی  درصد از کل سطح ار     34/20گندم آبی با    

 )درصـد 17/ 66(نسبتاً خوب و کیفیت تولید از درصد سطح زیر کشت قابل تـوجهی     درآمد بعضی از رودها و   پایه  
 و زیرکشت بـرنج      را تا حد امکان تسطیح     هارود سعی دارند تراس های      ه برداران ، به طوری که بهر    برخوردار است 

برنج گرده بیـشتر در محـل   . ، عنبربو و گرده اختصاص یافته اندویژه صدری ه  ب کشت انواع برنج   شالیزارها به    .ندببر
 )25، 1370خسروی، (برنج گرده در دو نوع شش ماهه و نه ماهه است .به مصرف می رسد و کمتر به بازار می رود   

  .)3 شکل(
وه نیز ازجمله محصوالت مهم منطقه است که ضـمن           می  ها ودیگر باغ های    تاکستانالزم است گفته شود که      

  . دنسابقه طوالنی از کیفیت تولید خوبی برخوردار می باش
  
   نیاز آبی محصوالت کشاورزی-

 گریگ، (دیگر متفاوت هستندبسیار با یک ،ورد نیاز برای حصول عملکرد بهینهگیاهان زراعی از لحاظ مقدار آب م    
،  می توان به خصوصیات اقلیمـی آن هاامل متعددی بستگی دارد که از مهمترین نیاز آبی گیاهان به عو    . )38،  1375

بـه تعـادل در     بندی آبیـاری      نیز جهت تعیین نیاز آبی گیاهان و جدول زمان         FAOرهنمود   . اشاره کرد  اک وگیاه خ
 (Doorenbos et al.1992 ,Allen et al .1998, Pereira et al. 1999)د آتمـسفر توجـه دار  – گیـاه  –مجموعـه خـاک   

لف دارد اما به معنای     آبیاری از نظر علمی تعابیر مخت      .شودابتدا می بایست نیاز آبی گیاه برآورد         آبیاری بهینه،    برای
آبیـاری و   . مـی باشـد   رای استفاده گیاه و تولید محصول       ب، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک          واقعی کلمه 

 پیچیده ترین و به عبارتی از مشکل ترین عملیات کشاورزی به       مدیریت آب در مزرعه در عین سادگی هنوز هم از         
  .)13، 1383ه، علیزاد( شمار می رود 
 دارای یـک وجـه      آن هـا   و همگی     است رآورد نیاز آبی گیاهان ارائه شده     ب برایهای متعددی    روش تاکنون

م نیـاز خـالص آبیـاری بـر        با تقـسی   .و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی است      مشترک برآورد نیاز آبی بر اساس تبخیر        
عـات  در محدوده مطالعاتی و بـا توجـه بـه اطال          این راندمان   .  ناخالص آبیاری محاسبه می شود     یاری، نیاز راندمان آب 
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 8053آبیـاری    نیـاز  حجـم کـل      براین اساس  . درصد می باشد   42شرایط فعلی راندمان    سازمان جهاد کشاورزی در     

 .)8(جدول  تر مکعب درسال خواهد بودون ممیلی 90 /62 برابر بااراضی زیرکشت هکتار
  

   در سالبرحسب هزار متر مکعب  محصوالت عمده زراعی و باغیآبی نیاز 8جدول 
نوع 

  محصول
  یونجه  پنبه  برنج  جو  گندم

  گوجه
   فرنگی

  انگور  آفتابگردان
سیب 
  درختی

  گردو

  نیاز آبی
  ساالنه

61/7612  47/4205  23/27739  07/14073  27/13317  86/2025  32/1553  86/3574  07/6965  63/3834  

   .260، 1383مهندسین مشاور آبنمود توس ، :ماخذ

معلوم مـی شـود     )  وقنوات چاه ها ،  چشمه ها ( منابع آب زیرزمینی     با توجه به حجم آب های سطحی جاری و        
از طرفـی حجـم قابـل    . بیـشتر اسـت   کـشت   از حجم کل نیاز آبیاری محـصوالت زیـر  که حجم آب قابل دسترس، 

. دشـو مـی    هره برداری از کشور خـارج     هی از جریان های پایه که مربوط به تخلیه ذخایر سازندی است بدون ب             توج
 مـشکل خاصـی در منطقـه       نیـز   الگوی کشت فعلی و توسعه آن در آینده        حتی با  نیاز آبیاری    تأمینبنابراین به لحاظ    

  . وجود ندارد
  
   رب و بهداشت ش آبتأمین مشکالت -

 و توزیع تأمینلذا چگونگی  ،ترین نیازهای هر جامعه می باشد  سیب سالم به عنوان یکی از اسا      از آنجا که آب شر    
 به علت ،در شهرستان کالت .)115 ،1382مطیعی لنگرودی،(ه ریزی دقیق دارد، نیاز به برنامآن در نواحی روستایی

 مشکلی به نظر نمی     ش دارند،  نق بهداشت ، شرب  نیازهای آب  تأمینچشمه ها با آبدهی مناسب که در        برخی  وجود  
ت به جهت مصارف شرب و بهداشت در شهرستان کالقابل بهره برداری  آب زیرزمینی به عالوه چون حجم   .رسد

 بـا مـشکل خاصـی     نیـز افـزایش جمعیـت  حتی با  نیازهای آبی این بخش تأمینلذا  ، میلیون متر مکعب می رسد   4/1
  .مواجه نمی باشد

 در ایـن رابطـه بررسـی هـای          ، بـوده  های روسـتایی    آب شرب سکونتگاه   تأمینمینه  مشکل اساسی در منطقه در ز      -
آن نیـز بـا مـشکالت همـراه         رسانی و توزیع     نحوه آب  میدانی نشان می دهد که عالوه بر جنبه های کمی و کیفی،           

یـن  از ا . وجـود دارد   )دارای سـکنه  ی  روسـتا  70(سکونتگاه روستایی  88 حدودشهرستان کالت     در .می باشد است  
 5/68شایان توجـه اسـت کـه از         . درصد فاقد آن می باشند     5/31شی و    درصد دارای آب لوله ک     5/68تعداد حدود   

  .، هستندرصد دارای آب لوله کشی تصفیه شده د8/12فقط ، های دارای آب لوله کشی درصد سکونتگاه
 تحلیل های آماری کمک      آب روستایی از   تأمین در بروز مشکالت کمی و کیفی        مؤثربه منظور بررسی عوامل     

 نبـود رابطـه بـین      (H0  فرضـیه  شورایـن   . استفاده شده است   1از آزمون احتمال دقیق فیشر    در این رابطه    . گرفته شد 
هـای ارتفـاع    متغیّرطـه  رابدر ایـن . را بـه آزمـون مـی گـذارد    ) هـا  متغیّرمعناداری روابط بـین (  H1 و فرضیه ) هامتغیّر

  در هـای روسـتایی    نتگاه سکو رسانی  آب متغیر با،  )شهر کالت (اداری شهرستان   ا مرکز    فاصله روستا ت    و سکونتگاه
                                                 

1 - Fisher`s test  
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 مشخصه آماری آزمون    .انعکاس یافته است  ) 9(دست آمد که در جدول    ه   زیر ب  ایج و نت  مزبور منظور گردید  آزمون  
  :احتمال دقیق فیشربه صورت زیر است 

)! D+C)! (B+A)! (D+B)! (C+A(=    P   
          A!  B!  C!  D!  N!  

  
  نتایج آزمون احتمال دقیق فیشر ،9جدول 

  احتمال معنی دار شدن  متغیر
p.value  

  فرضیه
 H0 

  فرضیه
 H1 

  رد  قبول 19/3   روستاییارتفاع سکونتگاه
  رد  قبول 8/0  )شهر کالت(فاصله روستا تا مرکز اداری شهرستان 

  
، 1383، مهـدوی، طاهرخـانی  ( گرفتـه شـده   ر  در نظـ 05/0معـادل   H0   سطح احتمال برای رد فرضیهازآنجا که

، باشد، فرضیه صفر را قبول می کنیم       می   05/0محاسبه شده برای روابط فوق بزرگتر از         و چون سطح احتمال      )255
 در ایـن صـورت روشـن    .ها برای هر دو گروه یکسان می باشـد          سکونتگاه رسانی تیجه می گیریم که میزان آب     و ن 

اه های روستایی با دوری از مرکز اداری وارتفاع محل سکونتگاه رابطه نداشته،   آب سکونتگ  تأمیناست که مشکل    
  .بلکه کمبود هزینه و ناکارآمدی مدیریت آب رسانی است که مشکل آفرین می باشد

دهستان (، چهچهه )دهستان زاوین(جمله روستای چنارکه برخی روستاها از روشن شد مطالعات میدانی ر اساسب
    و بهداشـت بـا مـشکل مواجـه          آب شـرب     تـأمین در زمینـه     )دهستان کبود گنبد  (وخشت نادری  ، و سیرزار  )پساکوه

  .می باشند
   و پیشنهادها نتیجه گیری-

 ماهیـت مالکیـت     ،ارسایی ها در سامانه های جایگزین     ، وجود مشکالت و ن    های فرهنگی گذشته   جدا شدن از سنت   
شـدن امکانـات بـرای دسترسـی     ، فـراهم  رات مربوط به آب  رای قوانین و مقر   ، عدم اج  نظام بهره برداری کشاورزی   

 شرایطی را فراهم آورده است که بـا         ، اجرا  و ثیر بودن بهره برداران در مدیریت، برنامه ریزی       ، بی تا  تر به آب   آسان
میزان کم سـوادی نـسبتاً گـسترده مـانع دیگـری در فـرا گیـری                 .  هماهنگی ندارد  ، فرهنگی اصیل مردم   خصوصیات
نتایج  . )49، 1383مبینی دهکردی، (ب به حساب می آید ه برداری از منابع آ    ر رفتارهای مدیریت و بهر    دانش و تغیی  

قتـصادی بـا مـدیریت    ، اجتمـاعی و ا دهد که هرچند محدودیت های تکنیکی  نشان می    1IAS بدست آمده از سوی   
 ،)Ortega et al , 2005 ,35(، اما مهمترین مساله در مدیریت آب اصالح مصرف آب می باشـد آب مرتبط هستند

 آب مـورد    ، تقاضـای  ستلزم تـصمیم گیـری در زمینـه تخـصیص، جـدول زمانبنـدی             در واقع مدیریت آب معموالً م     
بـا توجـه بـه     مورد مطالعهمنطقه در .)Tyagi et al 181 ,2005,( فصل آبیاری می با شد واستفاده گیاهان گوناگون

زیرزمینی به لحاظ کمی و کیفـی محـدودیت خاصـی وجـود             وضعیت آن، در زمینه منابع آب سطحی و منابع آب           
         ، مـوارد زیـر پیـشنهاد       در منطقـه   در زمینـه مـدیریت آب      و اسـتفاده بهینـه روسـتائیان از منـابع آب            بـرای لذا  ،  ندارد

   :دشومی 
                                                 

2- Irrigation Advisory Service  
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اما  ،می کنند  فاده است رودهااز دبی پایه     کانال   در حال حاضر روستائیان با احداث تعدادی سر دهنه سنتی و           - )لفا

        الزم اسـت، در ایـن زمینـه   .  احـداث شـوند   از نـو  مـی بایـست    ته و گـش  تاسیسات با وقوع هـر سـیالب تخریـب           این
   هـدف آبگیـری مـستقیم از       یـا احـداث سـردهانه سـازی با        ،  شـود دائمی احداث   دهانه های آبگیر مناسب، بادوام و       

از . ، مـورد توجـه قـرار گیـرد        ه و یا به دالیلی غیرممکن است      زین پر ه  آن ها ،که احداث سد انحرافی بر روی       رودها
هـای آبگیـری      هزینه های بسیار کم ساخت سردهانه درمقایسه با سایر روش           می توان به   های این نوع سازه    ویژگی

ی  و چون برای احداث دهانه آبگیر غالبـاً نیـاز          ، انرژی اشاره کرد   تأمینی جاری نظیر    ا و عدم نیاز به هزینه ه      روداز  
بـدیهی اسـت    . محیطی نیز مشکالتی ایجاد نمی کنـد      ، لذا به لحاظ زیست       در تمام عرض بستر نیست     د رود به انسدا 

کافی شود و ورود رسوبات به داخـل   این نوع سازه ها توجه  هیدرولیکچنانچه در انتخاب محل مناسب و طراحی     
، ضمن اینکه طراحی حوضچه     شودواجه نمی   عمده ای م  ا مشکالت    بهره برداری از آن نیز ب      ،آن در حد مجاز باشد    

ن مشاور تحکیم طوس آزمـا،      یمهندس( شکالت احتمالی رسوبات خواهد بود    های رسوبگیر کمک خوبی در حل م      
1383، 33.(   

 دو طـرف طوف به در حوضه عموماً معمستعد کشاورزی مورد بهره برداری مالکان  پهنه های آبرفتی هموار و   -ب  
ژه نفـوذ ناشـی      برگشت آب کشاورزی به وی     ی دارای جریان پایه و    رودهامناسب بستر   ری   نفوذپذی .شودمی   رودها

 در مواقـع  شـود  پیـشنهاد مـی    از ایـن رو . نهشته ها شده اسـت سبب اشباع ذخیره آبرفتی این   ،از کشت غرقابی برنج   
    نیمـه عمیـق در  اریاه هـای بهـره بـرد   چـ منطبق بر فصول زراعی و دوره های با حداکثر نیازهای آبی اقدام به حفـر           

، افت سطح آب بستر و حاشیه مـسیل هـا  ضمن توسعه بهره برداری و ایجاد     تا هدنمو رودهاپهنه های آبرفتی مجاور     
       در فـصول   رودهـا آبرفتـی از طریـق جریـان پایـه           و امکان تغذیـه پهنـه هـای          شودتخلیه بخشی از الیه اشباع جبران       

تا شروع کشت مجدد     برفتی ذخیره و  آان  خب از جریان خروجی سطحی در آ      وآب بیشتری غیر زراعی افزایش یافته     
  .زراعی در مخازن آبرفتی نگه داشته شود

به لحاظ کیفیت بهتر آب در سازندهای مزدوران وتیرگان پیشنهاد می شود چشمه های بـا دبـی زیـاد و تخلیـه               -ج  
طـی مطالعـات مـوردی از چـشمه هـای           .  شود رود آالینده ها و غیره حفاظت     کننده ذخایر سازندی و کارستی از و      

  . می توان اقدامات حفاظتی را به مرحله اجرا گذاشتآن هامزبور و تعیین حوضه آبگیر 
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نمودار شماره ١- متوسط آبدهی ساالنه رودخانه های عمده شهرستان کــالت 
( مترمکعب در ثانيه  )

 
  .11 ، 1383 مهندسین مشاور آبنمود طوس ، :ماخذ

   متوسط آبدهی ساالنه رودخانه عمده شهرستان کالت نمودار1 شکل
  

نمودار شماره ٢- درصد مصرف منابع آب زيرزمينی منطقه کالت در 
بخش های مختلف

کشاورزی صنعت   خدمات
   .1382راسان رضوی ،  شرکت سهامی آب منطقه ای خ:ماخذ

  درصد مصرف منابع زیرزمینی منطقه کالت در بخش های مختلفنمودار  2شکل
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  

  .1383جهاد کشاورزی شهرستان کالت ،  :ماخذ

  )1383-1382سال زراعی ( درصد سطح سطح زیر کشت محصوالت عمده زراعی و باغی نمودار  2شکل
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