
 

 

آب شرب دامهای عشایر  تامیننجی استفاده از آب زیرقشری درس امکان

  در استان خراسان رضوی  سرخسهرستان ش
 

 و  5علی واحدی طرقی  ،4 زادهزهره شیبانی، 3سیدحسین رجائی ، 2علیرضا اسالمی،  1و*1علی باقریان كالت

  6 سیدمصطفی حسینی

 
 مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعي خراسان رضوی  اک و آبخیزداری،محققین بخش تحقیقات حفاظت خ 5،  4،، 3 ، 2، 1

  اداره كل امور عشایر خراسان رضوی اسكارشن 6

 

 

 :چکیده
منداطق از طریق احداث سدد زیرزمیندي در  برای شرب دام این تحقیق با هدف بررسي امکان پذیری استحصال آب زیرسطحي

وضعیت بحراندي بهداشتي و شرب دام مورد مطالعه، كمبود آب  عشایری اطقمنبه انجام رسید. در  عشایری شهرستان سرخس

نشان داد در  این تحقیق. را ایجاد كرده است. این موضوع موجب مهاجرت گسترده ساكنین حوزه به شهرهای اطراف شده است

ر سدال نههدداری دام در هد در هر محلده عشدایری دنددهزار راس دام سدب كه  سرخسشهرستان  عشایری اطقمنبرخي از 

 عشدایر اههمحلی  از این در هر در سالهای اخیر بدلیل وقوع خشکسالیهای متوالي و خش  شدن داههای دامداری،  شودمي

رودهای منداطق در برخدي از خشدکه. باشدندميمترمکعب آب جهت شرب دامهایشان مواجه دندهزار ساالنه با كمبود  منطقه

ي موجود است كه با انجام این پژوهش مشدخ  آب زیرسطح از سطح زمین، متری 11عمق حدود عشایری این شهرستان در 

دهزار متدر مکعدب از آب دندتواندد سداالنه مي زیرزمیني، هدر بنددبند زیرزمیني احداث شدودها ههشد كه دنانچه در این آبرا

 سدرخس مناطق عشایری شهرستان استحصال نماید. نتایج این تحقیق نشان داد كه دربرای تامین آب شرب دام را زیرقشری 

نقطه مناسب برای احداث بندزیرزمیني وجود دارد كه دنانچه در این نقاط بند زیرزمیندي احدداث شدود، هدر بنددزیرزمیني  2

نموده و نقش به سزایي در كاهش هزینه های مربوط به حمدل آب شرب مورد نیازدندهزار دام سب  عشایر را تامین تواند مي

 آب داشته باشد.

 يآب زیرسطزیرزمیني، شرب دام، بند ها:كلیدواژه

 مقدمه:-1
مین آب أهایي كه برای تحلبرای مناطق خشکي كه دسترسي به منابع معمول آب نظیر داه و رودخانه دائمي ندارند یکي از راه

های زیرزمیندي در بندده از فن احدداث و اسدتفادهای زیرزمیني است. بنددر مقیاس كود ( پیشنهاد شده است استفاده از  )معموالٌ

توجهي و عدم اسدتفاده از تکنولدو ی ندوین كه به خاطر بي (1331)داودی و همکاران، كشور ما دارای قدمتي نظیر حفر قنوات است

های زیرزمیندي در بنددتردید بي(.  1331نژاد و دادرس، برداری از آن ددار ركود و فراموشي گردیده است )صفيجهت توسعه و بهره

های سدطحي بنددمحاسدن بیشدتری نسدبت بده طق روستایي كشورهای در حال توسعه كه شرایط آب و هوایي خشکي دارند، از منا
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در مقایسده بدا  (.1136دهندد )هانسدون و نیلسدون، ویژه آن كه ریس  آلودگي محتمدل و تبخیدر آب را كداهش ميبرخوردارند، به 

جمدع آوری مدي  بنددآب زیرزمیني را در باالدست  ر ذخیره ساخته مي شوند وهای معمولي كه در عرض رودخانه یا نهر به منظوبند

همچنین  يزیرزمینبندود كرده و آب را در زیر سطح ذخیره مي نماید. دسزیرزمیني جریان آب زیرزمیني )زیرقشری( را م بندكنند، 

 . (1335اطبایي و همکاران، طب)مي تواند به عنوان سازه ای جهت انحراف آب زیرزمیني مورد استفاده قرار گیرد 

 بندیابي ( برای مکان1311بیرجندی ) است. شدههای زیرزمیني انجام بنددر داخل كشور در مورد های متعددی بررسي

( با استفاده از روش برهان 1314زیرزمیني از روش تحلیل سلسه مراتبي در منطقه بیارجمند استفاده كرد. نوجوان و همکاران )

 مناطق در زیرزمیني هایبند یابيمکان به تحقیقي در( 1315) همکاران و زیرزمیني كردند. كردی بندیابي کانخلف اقدام به م

 از( 1315) گوغری صادقي. نمودند مشخ را  زیرزمیني بند پتانسیل دارای مناطق و .پرداختند ایران غرب در خش نیمه و خش 

 استفاده ( با1315درافشان و همکاران ). كرد استفاده زیرزمیني بند یابيمکان برای كرمان شهداد آبخیز حوضه در  ئوالکتری  روش

 بند احداث جهت مناسب هایمحل یابيخوزستان اقدام به مکان اندیکا در استان ناحیه معیاره در دند گیریتصمیم AHP روش از

 در هانقشه تلفیق از زیرزمیني هایبند یابيمکان بر رتأثیرگذا معیارهای تعیین ( برای1316زیرزمیني كردند. بحرالعلوم و همکاران )

GIS، گیریتصمیم سیستم توسط یبنداولویت و میداني بازدید AHP مناسب محل( 1316) همکاران و خرازی .كردند استفاده 

عرب  .كردند تعیین جغرافیایي اطالعات سیستم افزارنرم محیط در هاالیه به امتیازدهي و تلفیق از استفاده را با زیرزمیني بند احداث

زیرزمیني در منطقه اردستان استان اصفهان از روش  بند( برای شناسایي محل مناسب برای احداث 1313عامری و همکاران )

AHP  وGIS  .استفاده كردند 

قددمت ردار است. از اهمیت خاصي برخو در خارج از كشور نیز های زیرزمینيبنداحداث و بهره برداری از بررسي های مرتبط با 

ای به نام ساحل واقع در شاخ آفریقا كه شامل دند كشدور منطقه(. 1133نیلسون، گردد )يبرم 13زیرزمیني ساده به قرن  بنداولین 

میلیون هکتدار بدر وسدعت بیابدان هدای آن افدزوده  5/1در خطر نابودی ناشي از پیشروی كویر قرار گرفته و هر ساله  استآفریقایي 

. در این طرح آب مورد نیاز درختکداری بوسدیله استبه اجرا گذاشتهسبز ساحل  بندكمربه نام ای در این منطقه پرو ه. شده استمي

وسیله جریانات موجود در  و به این گرددمي شود، تأمینمي ها تغذیهها و رودخانههای زیرزمیني كه توسط جریانات فصلي آبراههبند

طباطبدایي و )گیدرد برداری گیاهدان قدرار ميطقه ذخیره و در فصول گرم و خش  سال مورد بهرهفصول پرباران در داخل آبرفت من

های باری  منتهي به دریا نه تنها به عنوان مدانعي در های زیرزمیني در عمق آبرفت درهبند. در كشور  اپن احداث (1335همکاران، 

اند بلکه باعث گردیده است كه بدازد  اسدتفاده از مخدازن بوجدود دههای آب شیرین عمل نموهای شور به داخل سفرهبرابر هجوم آب

آمده در باالدست آنها به خاطر افزایش سطح آب زیرزمیني )ناشي از پدس زدگدي در باالدسدت( افدزایش دشدمهیری داشدته باشدد 

های فصلي و نیدز افدزایش فيدای ای جهت ایجاد حاشیه سبز رودخانه(. از این تکنی  اكنون به طور گسترده1112ماتوناگا و كاتو، )

 511-611هایي از كشور تانزانیا )نواحي مركزی( بدا داشدتن بارنددگي حددود . قسمت(1113یامادا، )سبز شهرها استفاده شده است 

متر و توزیدع نامناسدب بارنددگي و بدروز سدیلهای بدزرك، بدا كدم آبدي میلي 2511میلیمتر در سال به خاطر پتانسیل تبخیر ساالنه 

هند. جهت حل مشکل آب شرب و بهداشتي برخي از روستاهای واقع در مناطق مذكور، در بستر آبراهه هایي كه دارای جریدان مواج

. منداطق (1112كیفدوا، )زیرزمیني جمع آوری مدي شدود بندهای زیرزمیني احداث گردیده است.  آب در مخزن بندزیرقشری است 

متدر و میلي 211ق شمالي تبت در كشور دین با بارندگي متوسط ساالنه حدود خش  واقع در شمال غرب و نیز مناطخش  و نیمه

هدای آب های زیرزمیني بدا هددف كنتدرل و بداالآوردن سدطح سدفرهبندباشند. احداث آبي شدید ميتوزیع نامناسب فصلي ددار كم

برای آبیاری اراضي مورد استفاده قدرار گیدرد از زیرزمیني و نههداری آن در داخل الیة آبرفتي به طوری كه در زمان مورد نیاز بتواند 

هدای تدر )در طولهای زیرزمیندي  اپدن در مقیداس بزركبندد .(1112لئدو، )باشدد. های معمول تأمین آب در این مناطق مديروش

ر این نواحي های شور دهای آب شیرین مشرف به دریا و نیز جلوگیری از هجوم آبمتر( و با دو هدف استفاد  حداكثر از سفره2511



 

 3/24متدر و عمدق  3/33زیرزمیني احداث شده در جزیر  ناكاجیما دارای طول تداج  بنداند. به طور نمونه طراحي و به اجرا در آمده

متدر  23311دارای حجم قابل استفاد   %11متر مکعب است كه با احتساب تخلخل مفید  233111متر دارای حجم مخزني معادل 

ود بنددهای فصلي عالوه بر اقددام جهدت م. در كشور برزیل با توجه به كمبود آبرفت مناسب در آبراهه(1112، آئوی)باشد مکعب مي

وسیله حجم ذخیره دهند تا بدیندر داخل آبرفت، آن را در روی زمین ادامه مي بندنمودن جریان زیرسطحي از طریق ایجاد پرد  آب

(، در 2113فدورزیری و همکداران ) .(1115یدو ان دی پدي، )افدزایش یابدد  بندربوسیلة رسوبات ناشي از سیل كه به پشت دیوار مي

های هیدرولو ی و اقلیمي منطقه، اساس ای و دادهاطالعات ماهواره میني رائه كردند.های زیرزبندتحقیقي روشي را برای امکانسنجي 

برای شناسایي محل مناسب بدرای  GISو  AHP( در شرق كشور دین از روش 2116دای ) دهد.تحقیق این محققین را تشکیل مي

 شناسایي و معرفي كرد. بندنقطه را برای احداث  3استفاده نمود. نامبرده در این تحقیق نهایتاً  بنداحداث 

بدا عشدایر آب شدرب دام تدامین  در سدرخسشهرسدتان منداطق مدرزی  برخديدر خراسان رضوی كل امور عشایر استان اداره 

تحمیل هزینه های  و حمل آب با تانکرهای سیار و نیاز شدید به آب با توجه به در اغلب این مناطق است. مواجه مشکالت عدیده ای

. جهت رفع بحران شدید آب در منطقه و است شدهغیراقتصادی منطقه گزاف تامین آب، عمالً در سالهای اخیر دامداری برای عشایر 

از شهرسدتان این  در برخي از مناطق عشایریكه  شدمشخ   اولیههای م بررسيتامین منبع آب پایدار برای شرب دام عشایر با انجا

امکانسنجي تدامین آب شدرب در این مقاله  زیرزمیني امکانپذیر است.بندنظر فني امکان تامین آب مورد نیاز عشایر از طریق احداث 

 مورد بررسي قرار گرفته است. سرخسشهرستان  مناطق عشایریدامهای عشایر 

 

  هااد و روشمو -2

 جغرافیایی منطقه موقعیت -2-1

، حداقل سرخساستان خراسان رضوی قرار دارد. منطقه مورد مطالعه در شهرستان تا شمال شرق در شمال  سرخسشهرستان 

نقشده (، DEMباشدد. بدا توجده بده مددل رقدومي ارتفداع زمدین )متدر مي 2153معدادل متر و حداكثر ارتفاع محدوده  531ارتفاع.

خراسدان رضدوی نشدان در اسدتان  سرخسشهرستان ( موقعیت 1در شکل ) های منطقه تهیه شد.متری و نقشه شبکه آبراهههیپسو

 داده شده است.نشان 

 



 

 
 در استان خراسان رضوی سرخس: موقعیت شهرستان 1شکل 

 

  منطقه اقلیم-2-2

( اقلیم منطقه با استفاده از روش 2باشد. در شکل شماره )بر اساس روش دومارتن دارای اقلیم خش  ميمورد بررسي منطقه 

 .دومارتن نشان داده شده است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای دومارتناقلیمبریز مورد مطالعه در نمایش وضعیت اقلیم حوزه آ –( 2شکل )

 

 اقلیم نمای دومارتن 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

-10 -5 0 5 10 15 20 25 

  درجه حرارت متوس  سا نه)درجه سانتی راد(

  
وس
مت
ی 
د 
ارن
ب

   
   
   
   
   
   )
تر
یم
یل
)م
نه
یا
سال

 

 



 

  تحقیقنحوه انجام -2-3

 عشدایری منداطق زیرزمیندي در بندداز طریق احداث  زیر قشری آب استحصال مستعد مناطق یابيیلهدف پتانس با تحقیق این

 و به شرح ذیل به انجام رسید: سرخسشهرستان 

های محالت عشایری در شهرسدتان تهیده شدد. سدپس در محددوده امانهابتدا نقشه رقومي مربوط به محدوده س ،مرحله اولدر 

 ها تهیه شد. موقعیت محالت عشایری بر روی این نقشه پالت شد.های محالت عشایری شهرستان، نقشه شبکه آبراههسامانه

حالتي كه فاقدد منبدع مختلف، م مناطق عشایریبا انجام مصاحبه و گرفتن اطالعات مربوط به آبرساني سیار در  ،مرحله دومدر 

 شد مشخ  شدند. آب بوده و در ییالق یا قشالق بخش قابل توجهي از نیاز آبي آنها از طریق تانکرهای آبرسان سیار تامین مي

های در این مرحله، با استفاده از نقشدهمورد نظر بازدید شد. از محدوه محالت عشایری  ،انجام عملیات میدانيبا مرحله سوم: در 

های دارای پتانسدیل اولیده احدداث ی محدودهبنداصل از مراحل اول و اطالعات تهیه شده در مرحله دوم، به منظور اولویترقومي ح

ی بندد، اقدام به بازدید میداني از مناطق پیشنهادی گردید. برای اولویتسرخس زیرزمیني در محالت عشایری واقع در شهرستان بند

شناسي منطقه، كیفیت آب، ضخامت تقریبدي آبرفدت و ، مساحت حوزه آبخیز محله عشایری، زمینمعیارهایي مانند میزان نیاز به آب

 ها ارائه شده است.در ادامه بحث نتایج بررسيرود مورد نظر قرار گرفت. رود و وجود یا فقدان سیالب در خشکهعرض مقطع خشکه

 

 

 نتایج -3

این تحقیق اولیه ن كه دارای محله عشایری است بخشي از نتایج های شهرستاهای رقومي هیپسومتری و شبکه آبراههنقشه

نتیجه تلفیق بررسیهای ستادی و میداني برای ارائه نقاط پیشنهادی جهت سپس شده و  آوردهابتدا  مقالهاین بخش از است كه در 

، سرخسلعه در شهرستان (، منطقه مورد مطاDEMبا توجه به مدل رقومي ارتفاع زمین )شده است.  ذكرزیرزمیني بنداحداث 

(، نقشه DEMبا توجه به مدل رقومي ارتفاع زمین ) باشد.متر مي  2153معادل متر و حداكثر ارتفاع محدوده  531حداقل ارتفاع 

  ( ارائه شده است.3های شهرستان در شکل )های منطقه تهیه شد. نقشه شبکه آبراهههیپسومتری و نقشه شبکه آبراهه

 



 

 
 های شهرستان سرخسنقشه شبکه آبراهه-(3شکل )

 

در شهرستان سرخس دندین محله عشایری كه مشکل تامین آب شرب دام را داشته و بخش قابل توجهي از آب شرب و 

تلخ و شود، مورد بررسي میداني قرار گرفت. بررسیها عمدتاً در مناطق عشایری آببهداشتي آنها از طریق تانکرهای سیار تامین مي

متر  11تا  5ق همجوار انجام شد. در برخي از این مناطق داه مالداری وجود ندارد. اغلب داههای مالداری دارای عمق بین مناط

زیمنس بر متر مي باشد. عشایر این مناطق دند دسي 1تا  5/3باشند. آب داهها لب شور تا شور بوده و غالباً دارای شوری بین مي

یری شهرستان برای تامین آب بهداشتي و همچنین آب شرب دام با مشکالت زیادی روبرو بوده و هزار راس دام دارند. اداره عشا

پردازد. با بررسیهای میداني كه به انجام رسید دو نقطه پیشنهادی برای اجرای بند زیرزمیني تعیین شد. این هزینه زیادی را مي

(. مشخصات این نقاط در 3های شهرستان ارائه شده است )شکل ههدر روی نقشه شبکه آبرا Sa-2و   Sa-1نقاط با عالئم اختصاری 

 ( آورده شده است.1جدول )

 
 مشخصات نقاط انتخابی برای احداث بندزیرزمینی در مناطق عشایری در شهرستان سرخس -(1جدول )

مساحت حوضه 
 آبخیز باالدست

 )هکتار(

شیب 
طولي 
 آبراهه

ضخامت 
تقریبي 
 آبرفت

عرض مقطع 
(ررود )متخشکه  

 شوری آب
زیمنس )دسي

 بر متر(

عالمت اختصاری 
 نقطه

 موقعیت نقاط مناسب

 Sa-1 36°25'00.1"N حدود 3.5 73 9 2.5 4800



 

60°27'24.6"E 

4200 
3 8 

 Sa-2 حدود 4.5 85
36°25'29.0"N 

60°24'55.5"E 

 

و  N"00.1'25°36یي ها واقع است. این نقطه دارای مختصات جغرافیادر باالدست محله عشایری گلي Sa-1نقطه 

60°27'24.6"E  درصد است. آبرفت كامالً  3متر و  33در این نقطه، عرض آبراهه و شیب طولي آبراهه به ترتیب  باشد.مي

زیمنس بر متر برآورد شده و مساحت حوضه دسي 5/3شود. شوری آب حدود متر برآورد مي 1دانه بوده و ضخامت آن حدود درشت

( و عکس گرفته شده از 4ای در شکل )باشد. این نقطه بر روی تصویر ماهوارهگاهها شیل ميکتار است. تکیهه 4311آبخیز باالدست 

 ( نشان داده شده است.5آن در شکل )

  E"55.5'24°60و  N"29.0'25°36در باالدست محله آب تلخ قرار دارد. این نقطه دارای مختصات جغرافیایي  Sa-2نقطه 

دانه بوده و درصد است. آبرفت نسبتاً درشت 5/2متر و  35عرض آبراهه و شیب طولي آبراهه به ترتیب  در این نقطه، باشد.مي

زیمنس بر متر برآورد شده و مساحت حوضه آبخیز باالدست دسي 5/4شود. شوری آب حدود متر برآورد مي 3ضخامت آن حدود 

( نشان داده شده 3( و عکس گرفته شده از آن در شکل )6ر شکل )ای دهکتار است. موقعیت این نقطه بر روی تصویر ماهواره 4211

 است.

 

 
 ( در مناطق عشایری شهرستان سرخس بر روی تصویر ماهواره ای منطقهSa-2(و )Sa-1موقعیت نقاط پیشنهادی ) -(4شکل )



 

          
           

 
 Sa-1تصویری از محل پیشنهادی برای احداث بندزیرزمینی در نقطه -(5شکل )

 

          
           

 
 Sa-2از محل پیشنهادی برای احداث بندزیرزمینی در نقطه تصویری -(6شکل )

 

  یریهنتیج -4

فاقدد آب دائمدي و یدا حتدي  سرخسشهرستان مورد مطالعه در  مناطق عشایریاصلي در  هایكه آبراهه نشان داد بررسياین 

بدا شددت زیداد مدي بدارد بخدش قابدل  فصلي است. تنها در مواقعي كه )غالباً در اواخر زمستان و در فصل بهار( در منطقه بارشهایي

هایي تشدکیل ایدن منداطق را مسدیلاصدلي در  هدایتوجهي از روانابهای حاصل بصورت سیالب از حوزه خارج مي شود. لددا آبراهده

های آب زیرزمیني نشدان داد كده در اغلدب ایدن منداطق آب بررسيدهند كه فاقد رواناب دائمي برای تامین آب شرب دام است. مي

 از طریدق حفدر دداهآب الزم برای شرب دام عمالً تامین دارد اما به دلیل مقدار اندک آب،  دوجو یمتر 11تا  3ي در عمق زیرسطح



 

هدای سدطحي . ضمناً به دلیل تبخیر باال و پراكنش نامناسب بارشها، امکان تامین آب شرب دام از طریق روشباشدمیسر نميدستي 

نقطه مناسب برای احداث بندزیرزمیني جهدت استحصدال  2ه صورت گرفت، هایي كا بررسياستحصال آب نیز غیر ممکن است. لذا ب

تدوان دندد هدزار زیرزمیندي سداالنه مدي بنددتعیین شد. در هری  از این نقاط، بدا احدداث  سرخسآب شرب دام عشایر شهرستان 

  مترمکعب از آب زیرسطحي را استحصال و نیاز آبي دندهزار راس دام را برطرف كرد.

كمبدود عالوه بر كمبدود علوفده، ترین علل كاهش انهیزه عشایر برای اشتغال به دامداری، این بررسي نشان داد كه یکي از مهم

باشد. لذا دنانچده در نقداطي كده در ایدن طور كلي كم بودن منابع آبي در منطقه ميهای اخیر و بهساليویژه در خش شدید آب به

زیرزمیني قابلیت استحصال دندهزار مترمکعدب آب زیرسدطحي رادارد  بندرزمیني احداث شود، هر زیبندبررسي پیشنهاد شده است 

نقدش بسدزایي كه نیاز آبي دندهزار راس دام سب  را برای عشایر تامین كرده و در افزایش اشتغال، درآمد و افزایش امنیت منطقده 

 .خواهد داشت
 

 تقدیر و تشکر -5

از مسئولین محترم اداره كل امورعشایر استان خراسان رضوی كه در تامین مندابع  دانندزم مينویسندگان این مقاله  بر خود ال

 مالي این پژوهش آنها را یاری نمودند، تشکر و قدرداني نمایند.
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Abstract 

 
The aim of this study was to investigate the possibility of extracting subsurface water for 

drinking livestock by constructing underground dam in nomadic areas of Sarakhs city. In the 

nomadic areas studied, the lack of sanitary water and drinking water has created a critical 

situation. This has led to unemployment among livestockers and their migration to 

surrounding cities. This research showed that in some nomadic areas of Sarakhs city, where 

several thousand light livestock are kept in each nomadic neighborhood every year, in recent 

years, due to the occurrence of consecutive droughts and drying of livestock wells, in each of 

these neighborhoods They face several thousand cubic meters of water for their livestocks. In 

some arid rivers of this city in a depth of about 10 meters below the surface, there is 

subsurface water. It was determined by doing this research that If underground dams are 

constructed in these rivers, each underground dam can extract several thousand cubic meters 

of subsurface water annually to supply drinking water for livestock. 
 
 

 

 

 

     

 


