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  دهيچك

بـا توجـه بـه محاسـبات     . گزارش شد ميليون متر مكعب     ٤٥٠ حدود   ١٣٥٣برداشت از منابع آبهاي زيرزميني دشت رفسنجان در سال          
برداري بيشتر از منابع  لذا بهره.  سفره، اضافه برداشت شده استزر مكعب از ظرفيت مجا ميليون مت٩٨، حدود در اين سالهيدرولوژيكي 

اي، ميزان استحصال  آب منطقه ١٣٨٢براساس آمار مربوط به سال .  گرديد ممنوع اعالم١٣٥٣آبهاي زيرزميني منطقه رفسنجان از سال 
اين به آن . صورت گرفته است ميليون مترمكعب اضافه برداشت ٢٥٠و ساليانه حدود ميليون مترمكعب بوده ٧٥٠آب در اين منطقه حدود 

 اضافه برداشت مزبور كه سطح آب زيرزمينـي را   .شود   از ذخيره آب زيرزميني برداشت مي      ،ميزان اضافه برداشت ساليانه   معني است كه    
پايين . روعي و خرابي مناطق مسکوني استعامل اصلي نشست خاک، از بين رفتن اراضي مز ،برد متر پايين مي  سانتي٨٠ بيش ازساالنه 

 آب ECگردد كه شامل باال رفتن بسيار زياد و بيش از استاندارد  رفتن سطح آبهاي زيرزميني موجب كاهش كيفيت آب استحصال شده مي
صورت يكنواخت  شناسي منطقه به هاي زمين دليل تفاوت اليه هاي زيرزميني و نشست زمين به  خالي شدن سفره،در دشت رفسنجان. است

اين پديده زماني كه با حركات تكتـونيكي زمـين نيـز همـراه     . شود طور افقي و عمودي مي هاي زمين به   افتد و باعث بازشدگي     اتفاق نمي 
  .نمايد اي را براي اين منطقه گوشزد مي شود، فاجعه مي

  
   آب، كيفيت آب، برداشتدشت رفسنجان، مديريت منابع آب،منابع آب زيرزميني: يديكل  يها واژه

  
 

Water Resource Management and Land Sustainable, the Case Study in 
Rafsanjan in Iran 

 
 

 
Seyed Mostafa Mortazavi 1  Karim Soleimani2  Fereshteh Ghafari Movafagh3 

 
 

(Received Aug. 25, 2009      Accepted Sep. 14, 2010) 
 
 
Abstract  
Withdrawal of ground water resource in Rafsanjan plain is about 450 million cubic meters in 1974. In this year, 
according to the hydrological calculation approximately, 98 million cubic meters of capacity permitted the table, 
has been added to harvest. Therefore, Rafsanjan region been forbidden region since 1974. According to statistics 
data, in 2003, extraction rate of ground water are recorded about 750 million cubic meters. But approximately 
250 million cubic meters per year had added to the harvest in stored groundwater. For this rezone the level of 
groundwater falls down 80 cm per year. This has been introduced of agent to loss of farm land residential areas 
of failure. Down the level of groundwater decreased water quality including high and rising Ec, so that not to 
meet the standard value. In the Rafsanjan plain the geological layers are different, then, in this region, opening 
layers of earth is horizontally and vertically. This phenomenon alongs with techtonic movement may be resulted 
to a tragic event in this area. 
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   مقدمه-١
 در  .بخش اعظمـي از منـابع آب دنيـا، منـابع آب زيرزمينـي اسـت               

ايران بـا  . مناطق كويري ايران اين منابع اهميت بسيار زيادي دارند  
متر، داراي اقليم خشك و نيمـه خـشك           ميلي ۲۵۰گىدن بار يانگينم

 در استان كرمـان در  گىکه متوسط ساليانه بارند     در حالي  .]١[است  
منـاطق كـويري و     حيـات    .متر گزارش شـده اسـت       ميلي ۱۱۰حدود  

 کمي بارندگي کامالً وابسته   دليل  هاي خشک و نيمه خشک، به      اقليم
توان گفت مديريت مناسب  مي. ]٣و ٢[ استبه منابع آب زيرزميني 

آبهاي زيرزميني در چنين مناطقي ضامن توسعه پايدار در آن منطقه 
ثير گـذار بـر کـاهش کيفيـت     أيکي از عوامل مهم و ت. ]٥  و ٤[است  

ايـن عامـل   . منابع آب، افزايش و تمرکز جمعيت عنوان شـده اسـت     
اطق ترين عوامل فشار بيش از حد بـر منـابع آب در منـ       يکي از مهم  

اولين پيامد افزايش و تمرکز جمعيت و . ]٦[رود  شمار مي  خشک به 
دنبال آن مـديريت نادرسـت منـابع، کـاهش کيفيـت محـصوالت           به

  ي خواهد بـود کمو کشاورزي و کاهش محسوس منابع از نظر کيفي       
 از دست رفتن فرصتهاي شغلي ،در پي کاهش کيفيت منابع. ]٧ و ٦[

  تگي جوامع غيـر قابـل اجتنـاب اسـت    و ايجاد فقر و عدم توسعه ياف 
  .]٩ و٨[ 

 ،بر اسـاس مطالعـات سـازمان جهـاد کـشاورزي اسـتان کرمـان              
 پـسته طـي مـدت ده سـال         هـاي خسارات ناشي از خشک شـدن باغ      

عالوه بر آن، .  ميليارد ريال برآورد شده است   ٩٨٥٧٩گذشته حدود   
 اراضي زير کشت پسته به بيابان، خود تبديلخشک شدن درختان و 

ـ    همچنين.  خواهد بود  يعه ديگر فاج علـت از   ه بيکاري ايجـاد شـده ب
 يهاامـد يپنيز از ) کشاورزي و توليد پسته (دست دادن شغل پدري     

هدف از اين مطالعـه نگـاهي بـه وضـعيت بحـران آب در              . آن است 
  .که اقتصادي کامالً وابسته به آب دارندبود مناطقي چون رفسنجان 

  
  مواد و روشها -٢

 کيلومترمربـع بـين   ۲۴۲۱ي رفـسنجان بـا وسـعت     مطالعـات  همحدود
   و عرضـهاي جغرافيـايي    ۳۴◦۵۶ تـا   ۵۲◦۵۴طولهـاي جغرافيـايي  

 ۵۱ ◦۲۹  تـا  ۳۱◦۳۱   متـر  ۱۴۰۰ متـر تـا   ۳۴۴۳ در بانـد ارتفـاعي 
روش  بنـدي اقليمـي بـه      در طبقـه  رفسنجان  ). ۱ شكل( گسترده است 

ان  تغذيـه دشـت رفـسنج      هعمد.  داراي اقليم خشک است    ١دومارتن
 کـامالً  ي کـه حيـات  استغرب  هاي جنوب و جنوب  مربوط به مسيل  
براسـاس اطالعـات ايـستگاه هواشناسـي        .  دارند يوابسته به بارندگ  

 ۹۰مـدت ميـزان بارنـدگي در ايـن دشـت             رفسنجان، متوسط بلنـد   
 کمتـر   ،دليل خشکسالي  همتر در سال است که در سالهاي اخير ب         ميلي

  ر متوسط ساليانه اينـزان تبخيـ مي.زارش شده استـدار گـن مقيـاز ا
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  .ر، بيش از سه متر گزارش شده استيدشت، از سطح تشتک تبخ
 خـارج شـدن لولـه جـدار چاههـاي        ،اولـين بـار   در كرمان بـراي     

 باعـث پـي بـردن بـه پديـده        ١٣٥٦در سـال    برداري كشاورزي    بهره
  .شد نشست زمين

ــهمقالــه ايــن  در هــاي جــدار چاههــاي  ميــزان رشــد ظــاهري لول
گزارش به اداره آب  و پس ازشد گيري  شاورزي و آشاميدني اندازهك

 رسيده از محلهاي مختلـف دشـت مـورد     هايمنطقه با مقايسه گزارش   
  مجاز  حلقه چاه  ١٢تعداد  . گرديدمشخص  ميزان نشست زمين     نظر،

هاي جدار چاه  برداري كشاورزي كه با پديده ثابت ماندن لوله     بهرهبا  
 ،شناسي چاههـاي اكتـشافي    مقاطع زمين ود  شمواجه بودند، انتخاب    

 .گرديد بررسي   و همچنين خصوصيات خاکشناسي منطقه    پيزومتري  
 تــا ســال ١٣٥٠ نوســانات ســطح آب زيرزمينــي از ســال در ادامــه،

-۸۵با توجه به آمار و اطالعـات سـال آبـي    .  مقايسه گرديد  ١٣٦٢
ر شبکه  منبع انتخابي موجود د۳۷ي ي با استناد به آناليز شيميا۱۳۸۴

ــساحت   ــا م ــسن ب ــع ۵/۳۰۵۴تي ــومتر مرب ــ تغ، کيل ــدايت يي رات ه
  . قرار گرفتيالکتريکي منابع مذکور در هر فصل مورد بررس

  

  نقشه دشت رفسنجان -١شكل  
  
  پيشنهاداتو نتايج  -٣

 شود ميسفره آب زيرزميني دشت رفسنجان از دشت بردسير شروع         
دشت رفسنجان . ددگر دست به منطقه بافق يزد منتهي مي و در پايين 

عنوان دشـت   بهعميق   حلقه چاه عميق و نيمه۱۵۹ با  ۱۳۵۴در سال   
تعـادل وضـعيت تغذيـه سـفره و نحـوه           زيـرا   ممنوعه معرفي گرديد    

هم خورده و در نتيجه ميزان تخليه سـفره از تغذيـه        استحصال آب به  
در حال حاضر براساس آخـرين آمـار      ). ۲شكل   (بودآن بيشتر شده    
حـدود  رويـه آب زيرزمينـي از      برداشـت بـي    ،۱۳۸۲ مربوط به سال  

 بـر اسـاس   .گيـرد  صورت مـي همزمان با هم   طور    چاه به  حلقه   ۱۳۸۰
ــه  ــار آب منطق ــدود  ،اي آم ــصال آب ح ــزان استح ــون ۷۵۰ مي  ميلي
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 ميليون مترمكعـب اضـافه      ۲۵۰به  نزديك  ساليانه   ومترمكعب بوده   
ليانه از اين ميزان اضافه برداشت ساصورت گرفته است كه    برداشت  

  .شده استذخيره آب زيرزميني برداشت 
 ۳۵۰جمعيتي بـالغ بـر   به دليل   بحران آب موجود در اين دشت       

از طريـق كـشاورزي و برداشـت    است كه هزار نفر در اين شهرستان  
از . ]۱[ نماينـد  طـور مـستقيم و يـا غيرمـستقيم ارتـزاق مـي         پسته به 

ـ          مهم تـوان بـه    يترين پيامـدهاي بحـران آب در منطقـه رفـسنجان م
اي زمين اشاره   نشست منطقه   و امني مواردي چون بيكاري، كوچ، نا    

توانـد    صدمات بحران آب مي كهتوان گفت با يك ديد كلي مي   . كرد
شامل مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشـد کـه اگـر مـديريت          

. دنبـال خواهـد داشـت      صحيحي اجرا نشود پيامدهاي بسياري را به      
طـور شـديد بـه كـشاورزي تـك محـصولي             ه ب اقتصاد اين شهرستان  

مشكالت اقتصادي و بيكاري داراي چند وجه متمايز        . وابسته است 
 پيامدهاي بيكاري و مسائل بحـران اقتـصادي     كه يك وجه آن    است

 از دسـت دادن يـك   ، و وجه ديگر   استمردم مقيم در اين شهرستان      
براي ) ز ميليون دالر ار۳۵۰ساليانه درحدود (درآمد عظيم غيرنفتي  

 عـدم مـديريت صـحيح      .كشوري كه دچار فشارهاي اقتصادي است     
درآمــد پــسته در ســالهاي گذشــته و تــشويق نــشدن مــردم بــه        

گذاري در اموري چون صنعت، توريسم و كارهاي خـدماتي،      سرمايه
اي  باعث شده است كه اغلب جوانان و اقشار مختلـف جامعـه حرفـه     

 و در نتيجه اگر نگيرندرا جز كشاورزي و خدمات جانبي پسته را ف به
ادامه پيـدا كنـد،      همين شيوه   غلط مصرف آب زيرزميني به     هايالگو

  .گردد كشاورزي و در نتيجه اشتغال منطقه دچار خطر جدي مي
  

  عميق در دشت رفسنجان نقشه موقعيت چاههاي عميق و نيمه -٢شكل  
  

توان به نشست  از ديگر اثرات برداشت بي رويه از منابع آب مي
از كـه   ليوان  يك   چنانچه آب موجود در   . اي زمين اشاره نمود     نطقهم

 ، آن چيـزي كـه بـاقي خواهـد مانـد           شود،تخليه  پر شده   خاك و آب    

 كه داراي فضاهاي خالي بـسياري  استحجمي از خاك درون ليوان      
 در نتيجه خاك بر اسـاس وزن خـود شـروع بـه متـراكم شـدن          .است

در . شـود  ميـزان تـشديد مـي   كند و با يك بارگذاري اندك، ايـن          مي
 نشـست  ،شناسـي  هـاي زمـين   خاطر تفـاوت اليـه     دشت رفسنجان به  

هـاي   افتـد و باعـث بازشـدگي       صورت يكنواخت اتفاق نمي     منطقه به 
ايـن پديـده تـأثيرات جبـران       . شـود   طور افقي و عمودي مي      زمين به 

ايـن  . گذارد جا مي ناپذيري را بر ابنيه، راهها و خطوط انتقال نيرو به  
 كيلـومتري  ۱۴۰يده زماني كه با حركات تكتونيكي زمين و گسل         پد

اي را بـراي ايـن منطقـه گوشـزد      شود، فاجعه رفسنجان نيز همراه مي   
  .نمايد مي

رفـسنجان،  در منطقـه   كه  دهد   عمل آمده نشان مي    هاي به  بررسي
ــدار   ــفره آب ــهاز جــنس ســنگ كــف س ــوده و الي ــي  رس ب ــاي رس ه

تر در داخل آبرفت منطقه وجـود   م١٠ضخامت مختلف حداكثر تا   به
شـامل   و  متر ضخامت دارد   ١٥٠طور متوسط    آبرفت منطقه به  . دارد

مقدار نشست حاصله در منطقه رفسنجان  . استرس، ماسه و سيلت     
هاي رس در آبرفت منطقه است كه زمان بيشتري  علت وجود اليه   به

 بنـابراين  .براي خارج شـدن آب در درون حفـرات رس الزم اسـت       
تواند در سالهاي بعد از افت سـطح آب نيـز ادامـه             زمين مي نشست  

 تا ١٢آبدهي چاههايي كه مورد بررسي قرار گرفتند بين . داشته باشد
 ليتر در ثانيه متغير بوده است كه ايـن مقـدار از آبـدهي متوسـط      ٢٥

  . استچاههاي منطقه كمتر 
برداري كـه بـا پديـده ثابـت مانـدن        حلقه چاه بهره١٢از بررسي  

اند، مشخص شـد كـه جـدار لولـه چـاه       هاي جدار چاه مواجه بوده    لهلو
 سال حـدود    ٥/١برداري فخرآباد واقع در جنوب رفسنجان در         بهره
 آباد امين در منطقه كـشكوئيه رفـسنجان در    چاه گيتي ،متر  سانتي ٤٠

 چاه سعيدي در منطقه الهيجان هرمزدآباد ،متر  سانتي٢٥ سال ٣طي 
آباد در دو سال اخير  چاه عباس و متر سانتي ٤٠ ل، سا٥رفسنجان در 

 متوسط افت سطح آب در کل،. استمتر بريده شده   سانتي٢٠حدود 
 ٥/٧رفسنجان حـدود   در منطقه، ١٣٦٠ تا ١٣٥٠در فاصله سالهاي   

 متـر، در  ٦ متر، در منطقـه سـيرجان   ٧انار   منطقه كشكوئيه و   متر در 
در چند  .گزارش شدتر  م٨ ،زرند  متر و در منطقه٥/٦ ،كرمان منطقه

وسيله چاه  برداري از سفره آبدار منطقه رفسنجان به  كه بهره  دهه اخير 
معمول گرديده، افت سطح آب موجب نشست زمين در اين منطقـه            

 هر ده متر    يآنچه گذشت در منطقه رفسنجان به ازا       بنابر. شده است 
در حال . نمايد متر نشست مي  سانتي٤٢ حدود خاکافت سطح آب، 

ضر نشست زمين در كرمان، زرند، رفسنجان و سيرجان با توجـه        حا
 ،هاي جدار چاههاي بريده شده و اثرات افت سطح آب          به مقدار لوله  

ــدود  ــر   ســانتي١٠ســاالنه ح ــتمت ــه  . اس ــطح آب در منطق افــت س
رفـسنجان گذشـته از اينكــه موجـب نشـست زمــين شـده اســت، در      

جـاد كـرده و در      ها و تأسيسات شهري و روستايي تـرك اي         ساختمان



                                                         آب و فاضالب                                                                    ١٣٩٠ سال ٢شماره 

 تـصاوير   ٣شـكل   . اراضي كشاورزي شكاف بـه وجـود آورده اسـت         
 كيلـومتر در روسـتاي   ٤دهد كه به طول بيش از         شكافي را نشان مي   

آباد رفسنجان ايجاد شده و درختان پسته منطقه را به كام خود        عرب
 شـكافي بـا طـول چنـد كيلـومتر را در منطقـه       ٤شـكل   . كشيده است 

بـرداري از    با توجه به اينكه بهـره     . دهد  شان مي آباد رفسنجان ن    قطب
آبهاي زيرزميني در حوالي رفسنجان و در جنوب و غرب رفسنجان 

 و بيشتر چاهها در ايـن منـاطق متمركـز           استبيشتر از ساير مناطق     
 سرعت حركت آبهاي زيرزمينـي در محـدوده نزديـك ايـن             ،اند شده

نه افقي بيشتري  منطقه بيشتر از مناطق ديگر است و فشارهاي موئي        
. آورد مـي وجـود   بـرداري بـه   را در سطح زمين و نزديك منطقه بهـره    

تفاوت حاصله در اين حركات، ترك و شكافهايي را در سطح زمـين        
 ،گذشـته از ايـن  . هـا و تأسيـسات ايجـاد كـرده اسـت         و در ساختمان  

، در مناطق شـمالي دشـت       نيستآبرفت منطقه رفسنجان يكنواخت     
كنگلومرا، شن و ماسه است، تاً سفره آبدار عمدعناصر تشكيل دهنده   

حال آنكه در منطقه مركزي و غرب دشت و حوالي رفسنجان عناصر 
تـشكيل دهنـده آبرفــت بيـشتر شـامل رس، ماســه و سـيلت بــوده و      

اين انفصال و گسستگي . برفت منطقه وجود داردآهاي رسي در  اليه
نطقه، خاصيت  هاي زيرزميني و تعبير شكل عناصر آبرفت م        در اليه 

 عـالوه بـر آن،    . دهـد   ميپذيري و خميري رسوبات را افزايش        شكل
 بـر اثـر   ،هايي كـه حـاوي امـالح نمـك، گـچ و كلـسيم هـستند         اليه

هاي آبهاي سطحي و عمقي همواره مواجه با انحـالل امـالح             جريان
شود كـه   ها مي  اليه اينباشند كه يا باعث وجود غارهايي در   خود مي 

گردد و يا اين امالح  ميهاي سطحي  اليهاگهاني هاي ن موجب ريزش
 جـدايي  بكنند و انحالل آنهـا موجـ      عنوان سيمان ذرات عمل مي     به

  . كرمانشمال غرب شهرمانند  گردد ها و درنتيجه نشست آنها مي دانه

 متر نظير ٢٠بيش از  هاي عميق وجود گياهاني با ريشههمچنين 
نيمه كويري باعث پايين در مناطق كويري و   نيز   طاق    و درختان گز 

دن سطح آبهاي زيرزميني و كاهش رطوبـت خـاك در قـسمتهاي           رب
  .شود  ميدنبال آن نشست  و بهبااليي خاك

در منطقه رفسنجان در اكثر تأسيسات و واحـدهاي مـسكوني و          
وجود آمده  هتجاري ترك ايجاد شده و در سطح زمين نيز شكافهاي ب      

مسكوني شهر رفسنجان داراي    تقريباً تمامي منازل    . )٥شكل   (است
تركها و شكافهايي است كه به تصور اهالي مربوط به حركـات زلزلـه        

ع زلزله در منطقه رفسنجان بـه مراتـب      ودرصد وق است در حالي كه     
 چنين تركها و شكافهايي در      که استكمتر از مناطق شهداد و گلباف       

ر در محـدوده شـه    .  وجود نـدارد   آنهاها و تأسيسات شهري      ساختمان
رفسنجان در حوالي خيابان عدالت، شكاف سرتاسري در سطح زمين 

. شـود   متر ديده مـي ٤/٠ متر و به عرض حدود    ١٠٠طول بيش از     به
 آباد واقـع در غـرب رفـسنجان شـكاف طـويلي      در روستاي شاهرخ

 ر اسـاس ــب. باشد ول آن بيش از چند صد متر ميــود دارد كه ط ـوج
العاده كم بوده، لـيكن بـه      بتدا فوق گفته اهالي، عرض اين شكاف در ا      

 .اسـت  متـر    ٦/٠تدريج وسيع گرديده است و در حال حاضر حدود          
 متر بوده اسـت    ٤عمق اين شكاف با توجه به گفته كشاورزان حدود          

منظور جلوگيري از فرار آبهاي سطحي، شـكاف مزبـور توسـط           كه به 
 . دمتر عمق دار  سانتي٧٠اهالي پر گرديده و در حال حاضر حدود 

 دايتـدر دشت رفسنجان قضاوت و مقايسه در خصوص تغييرات ه
 دليل شرايط خاص بعضي مناطق دشت، الکتريکي و تخليه چاهها به

يکي از مشکالتي که در اين زمينه وجـود دارد،          . بسيار مشکل است  
دليل وجود دو سـفره سـطحي و عمقـي و     شرايط خاص منطقه انار به    

 .]۳[ ت آب در اين دو سفره استياختالف بسيار زياد کيفيت و کم
  

                   
  ايجاد شکاف در منازل مسکوني  -۵شکل                   آباد منطقه قطبايجاد شكاف در  -٤          شكل                      شكافي با طول چند كيلومتر -۳شكل 

  علت فرايند نشست زمين به                                                                                                                                                                                          
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بــرداري در دشــت رفــسنجان  منــابع انتخــابي از چاههــاي بهــره
کيفيت و . اند اين چاهها در عمقهاي مختلف حفر شده  . شدندانتخاب  

اختالف زيـاد   . کميت چاهها بسته به عمق آنها بسيار متفاوت است        
EC         دليل تمهيـداتي      آب و آبدهي برخي چاهها در مناطق مختلف به

که مالکين براي رسيدن بـه آب بـا کيفيـت مناسـب و آبـدهي                است  
طـور مثـال در منطقـه انـار و بيـاض            به. گيرند  بيشتر چاه مد نظر مي    

ي وجود دارند که در گذشته در سفره سطحي حفر شده چاههاي انتخاب
 اند اما به مرور زمان بودند و از آب با کيفيت مناسب برخوردار بوده    

 بـه افـزايش عمـق    اقدامدليل کاهش ظرفيت آبدهي سفره سطحي         به
شـده  چاه و دستيابي به سفره عمقي براي رسيدن به افـزايش آبـدهي     

 به ميزان چـشمگيري  EC و  ولي از کيفيت آب چاه کاسته شده       است
 اکنون پـس از گذشـت مـدتي کـه درختـان          .افزايش پيدا کرده است   

 مـالکين بـه فکـر    ،تحت تأثير آب شور در حال از بين رفتن هـستند    
 اسـتفاده از  بـراي چاره افتاده و در حال کاهش عمق چاه و لوله آبده          

در منطقه نوق و در قـسمتي از  . هستندي چاه يسفره سطحي و جابجا  
طوري کـه    عکس قضيه منطقه انار وجود دارد به       ،شيه بدبخت کوه  حا

آب ســطحي از کيفيــت نامناســب برخــوردار اســت و آب عمقــي از 
همين دليل مالکين دائماً در حال افزايش عمـق          به .تر کيفيت مناسب 

ت بهتر هستندچاههاي خود براي دستيابي به آبي با کيفيت و کمي.  
 ميليون مترمكعب آب از ۲۵۰انه با توجه به اضافه برداشت سالي

هـاي زيركـشت در منطقـه و          ذخيره زيرزميني و اضافه شـدن زمـين       
ميزان ساليانه  اي زمين به همراه نشست منطقه اقتصاد تك محصولي به

و خسارات ) ۱۳۶۵براساس آمار سال (متر  سانتي۱۰طور متوسط   به
بع  مـديريت صـحيح منـا   ،اي اين پديده و آغاز كوچ كشاورزان   سازه

امـري  موجود آب منطقه با همكاري مردم و كليه دستگاههاي دولتي    
بـا توجـه بـه رونـد ادامـه افـت سـطح آب            . رسد  ضروري به نظر مي   

زميني و كسري حجم مخزن در دشت رفسنجان همچون سالهاي        زير
بـرداري از     رفـسنجان از لحـاظ بهـره        گردد دشت     گذشته پيشنهاد مي  

با توجه به آنچه تاكنون بيان . ي بماندزميني ممنوعه باق منابع آب زير
ــر شــد الزم اســت ــراي مــوارد زي ــد افــت ســطح آب  ب  كــاهش رون

  :انجام شودزيرزميني 
ــشاورزان  -۱ ــه ك ــاهي دادن ب ــعيت آب  ؛آگ ــاهي از وض ــتن آگ  داش

هـاي   مـد ازميني، حجـم آب موجـود، نحـوه تـشكيل آبخـوان، پي            زير
ه حقوق ديگران، ها، تجاوز ب خشكيدگي آبخوان، از بين رفتن سرمايه

از بين رفتن كشاورزي و افزايش بيكاري از جمله مواردي است كه           
  .]١٠[عنوان آگاهي دادن به كشاورزان قلمداد شود  تواند به مي

رفسنجان تعدادي از چاهها بيش ازحد   در دشت؛داري کنترل بهره -۲
 كنترل اين موضـوع  منظور به. كنند برداري مي   هاي صادره بهره    مجوز

در راستاي نصب . هاي حجمي را پيشنهاد نمود    وان نصب كنتور  ت  مي
 بايد محل كنتور بـه  ، حالت اجباري داشته باشد   بايدها كه     اين كنتور 

يكـي  . بمانـد اي حفاظت گردد تا از صـدمات احتمـالي مـصون             گونه
 اسـتفاده از ميـزان بـرق مـصرفي          ،برداري  ديگر از موارد كنترل بهره    

باط بين برق مصرفي و حجم آب پمپـاژ          يعني با برقراري ارت    .است
  .]١[توان كل برداشت و تخليه را كنترل نمود شده مي

 ؛بــرداري پلمــپ كــردن چاههــاي بــدون مجــوز حفــاري و بهــره  -۳
 رفـسنجان   رغم اينكه اغلب چاههاي حفر شـده در سـطح دشـت          علي

همچنان از آنها ، ولي تعدادي هستندبرداري  داراي مجوز حفر و بهره
دليل   نمودن اين چاهها به بنابراين پلمپ. هستندهاي الزم  ز مجوفاقد

زمينـي   عدم وجود آب كافي در آبخوان و افت شديد سطح آب زيـر      
  .]١١[ضروري است 

 روش آبياري سنتي يكي از روشهاي مرسوم ؛تغيير روش آبياري -۴
 پـسته از طريـق   هـاي در اين منطقه بوده و بـا عنايـت بـه اينكـه باغ           

شـوند، لـذا ضـرورت دارد در خـصوص       آبياري مـي  غرقابي و كرتي  
 مطالعات مناسبي به انجام رسيده و در صـورت  ،تغيير روش آبياري  

دريافت پاسخ مناسب، نسبت بـه تغييـر روش آبيـاري اقـدام شـود             
]١٢[.  
 نحوه آبياري و انتقـال آب بـه كرتهـا بـه       ؛بهبود راندمان آبياري   -۵

هاي تعريف شده  از در زماناندازه مناسب و به تعداد دفعات مورد ني
و هـدايت  بيـان شـود   توسط كارشناسان و مروجين كـشاورزي      بايد  

  .]١٢[  صورت گيردكشاورزان به اين سمت و سو
ها؛ انجام اين كار   هاي آبياري و يكي نمودن كانال        ايجاد تعاوني  -۶

عمل آمده از چند سال پيش تقريبـاً شـروع      هاي به   با توجه به توصيه   
كشاورزان آنچنان كه مـورد انتظـار       فانه بنا به داليلي   شده ولي متأس  

رغم اينكه اين مورد يكـي   لذا علي. اند بود به اين سمت هدايت نشده   
از روشهاي مناسب بـراي جلـوگيري از هـدر رفـتن آب اسـت ولـي          

هـاي بيـشتر از سـوي     آنچنـان اسـتقبال نـشده و نيـاز بـه راهنمـايي      
  .]۱۳[مسئولين وجود دارد 

 از چاه بـه مزرعـه بـا اسـتفاده از روشـهاي مناسـب و         انتقال آب  -۷
 در تعداد زيادي از چاهها كه فاصله قابـل      ها؛جلوگيري از توسعه باغ   

 هدايت آب پمپاژ شـده از       ،توجهي بين مزرعه تا چاه نيز وجود دارد       
در اين روش حجـم  . گيرد هاي سنتي صورت مي   طريق انهار و كانال   

 تبخيـر و تعريـق از دسـترس    شـكل نفـوذ و    اي بـه    آب قابل مالحظه  
هاي بتوني  بنابراين استفاده از لوله و يا حداقل كانال. گردد خارج مي

عالوه بر موارد ذكـر شـده   . تواند درصد هدر رفت آب را كم كند         مي
عمل آيد  هاي كشاورزي نيز جلوگيري به  و زمينها از توسعه باغبايد

]۱۴[.  
 ضرورت ،رايط منطقه ش؛جايگزيني فعاليتهاي صنعتي و خدماتي -۸

تشويق مردم براي روي آوردن به صنعت، توريسم، صنايع دستي و      
يا فعاليتهاي خدماتي كه نياز كمتـري بـه آب داشـته باشـد را نـشان       

در حال حاضر سهم بخـش صـنعت از آب استحـصال شـده        . دهد  مي
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 درصد بوده و اين در حالي است كـه شـرايط منطقـه بـه             ۱۰كمتر از   
ي انساني و دانشگاه، بـراي صـنعتي شـدن آمـاده            لحاظ معدن، نيرو  

  .است
 يكـي ديگــر از  ؛انتقـال حـوزه بــه حـوزه آب و تقويـت آبخــوان     -۹

راهكارهاي موجود براي اين منطقه انتقـال آب از يـك حـوزه آبـي          
هايي نظير  با استفاده از شاخص. استنزديك و پر آب به اين دشت  

هـاي متـداوم     يبيالن منفي آب و تـشديد ايـن اتفـاق بـا خشکـسال             
انتقال حوزه به حوزه آب و تقويت آبخوان تنها راه كه   توان گفت   مي

در حال حاضـر     .]١٤[ استتعديل مديريتهاي غلط سالهاي گذشته      
 ميليـون مترمکعـب در     ۳۰۰پروژه سولکان، با مجوز انتقال سـاليانه        

 استسال از بروجن چهارمحال بختياري به رفسنجان در دست اجرا 
]١٥[.  
  
  گيري نتيجه -۴

  دنبال آن باال رفتن شوري آب هاي شور و شيرين و به تداخل سفره

منطقه مطالعاتي، فرونشست خاك و ايجاد خسارات زياد به امـاكن          
مسكوني و تجهيزات زيربنايي، افت شديد سطح آب زيرزمينـي در           

هاي غير اصولي از منابع آبهاي زيرزميني، بخـشي از   نتيجه برداشت 
ده در اثر مديريت و نظارت غير اصولي بر منـابع    مشكالت ايجاد ش  

پيامدهاي فرهنگي ايجاد شده در اثر وابستگي       . آب رفسنجان است  
به اقتصاد تك محصولي كـشاورزي و تحديـد ايـن اقتـصاد در اثـر                

منظـور حفـظ    دنبال آن فشار بيش از حد به منابع به          كمبود آب و به   
  . استتنها فرصت شغلي منطقه، سبب تشديد بحران شده

  
   پيشنهاد-۵

با توجه به ادامه روند افت آب زيرزميني و كسري حجـم مخـزن در       
شـود كـه دشـت     دشت رفسنجان همچون سالهاي گذشته پيشنهاد مي      

برداري از منابع آب زيرزميني ممنوعه باقي       رفسنجان از لحاظ بهره   
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