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  گزارش فني

 
  
  
  

  رويه از منابع آب زيرزميني و پيامدهاي آن برداري بي بهره
  )دشت رفسنجان: مطالعه موردي(

  
 

  1 عادل ابراهيمي لويه
  

  چكيده
، اجتماعي كشور در دو دهه گذشته، اقتصادي افزايش جمعيت و توسعه

افزايش مداوم تقاضاي آب براي مصرف كنندگان مختلف آب را به همراه 
كه بعضي از آبخوانهاي مهم كشور با افت شديد  داشته و موجب گرديده

به همين لحاظ، ادامه روند فزاينده افت . سطح آب زيرزميني مواجه شوند
در چنين . ها شده است در برخي از آبخوان منجر به پيدايش شرايط بحراني

هاي  ها و فراتر از آن در سطح حوضه از آبخوان  برداري بهينه شرايطي بهره
هاي كمي وكيفي مخازن  آبريز نيازمند مديريتي است كه با توجه به ويژگي

محدوديت  آب زيرزميني بتواند قابليت آنها را از نظر توسعه يا اعمال
ز ايجاد وضعيت نامطلوب يا بحراني تعيين و از بروز برداري قبل ا ه بهر

بين   سعي دارد، رابطه گزارشاين . ناپذير جلوگيري نمايد خسارت جبران
در همين . رويه از آبخوانها و پيامدهاي آن را بيان نمايد برداري بي بهره

هاي ممنوعه  رابطه دشت رفسنجان به عنوان مطالعه موردي يكي از دشت
  .انتخاب گرديده استبحراني كشور 

  
پايدار منابع  منابع آب زيرزميني، آبخوان، مديريت  :كلمات كليدي

  آب، دشت رفسنجان
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Abstract 
Population growth and socio-economic development 
have caused increasing demand for water amongst 
different consumers. Severe loss of storage and critical 
conditions in some aquifers within the last two decades 
are the consequences of such phenomenon. The 
optimum use of water from aquifer and subsequently in 
basin levels therefore requires an optimum managem-
ent on ground water resources considering the 
qualitative measures. The development potential for the 
aquifer should accordingly be set to prevent the 
irrecoverable damages. Following the field studies and 
relevant research activities, this paper presents the 
results of irregular water exploitation in Rafsanjan 
plain as a case study. 
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  )دشت رفسنجان(منطقه مورد مطالعه  -1
اي جاي دارد كه در  سه دشت رفسنجان، نوق و انار در اين محدوده 

بندي مركز مطالعات پايه منابع آب به محدوده مطالعاتي  تقسيم
ميزان بارندگي منطقه كم و فاقد . رفسنجان نامگذاري شده است

آب مورد نياز منطقه از طريق منابع آب . هاي دايمي است رودخانه
برداري از  ن محدوده از نظر توسعه بهرهاي. شود زيرزميني تهيه مي

ممنوعه اعالم  1353آبخوان آبرفتي براي نخستين بار در سال 
گرديده و مراتب ممنوعيت آن طي آگهي به شماره 

. منتشر شده است 16/11/53مورخ  250/4001/94035/3254
هاي ساالنه منجر به  استمرار روند افت و عدم جبران اضافه برداشت

آخرين مرحله تمديد . هاي ممنوعيت گرديده است تمديد دوره
مورخ  100/32949سال طي آگهي شماره  5ممنوعيت به مدت 

 .منتشر شده است 2/10/80
 

مشاور (بر اساس گزارش مطالعات آبهاي زيرزميني منطقه رفسنجان 
 10به ميزان 71تا  50رفسنجان در فاصله سالهاي   ، دشت)كاواب

كاهش فوق در مساحتي . داشته استمتر كاهش سطح آب زيرزميني 
كيلومتر مربع رخ داده و اگر ضريب ذخيره آبخوان 1779/ 25معادل 
ميليون متر مكعب از  17درصد منظور گردد، ساليانه حدود  2حدود 

ذخيره استاتيك آبخوان رفسنجان برداشت اضافه صورت گرفته است 
زميني تغييرات سطح آب زير 3 شمارهشكل ). 1371مشاور كاوآب، (

برداري  علت اين موضوع بهره. دهد دشت رفسنجان را نشان مي
برداران از ميزان برداشت چاه  ها و عدم رعايت بهره رويه از چاه بي

 .هاي صادره بوده است اساس پروانهبر
  
  پيامدهاي ناشي از برداشت اضافي از آبخوان -2

  )پديده رشد لوله جدار(ها  باالزدگي لوله جدار چاه -الف
ريز در آن، پمپاژ در  هاي آبخوان و غلبه ذرات دانه سبب ويژگي به
برداري و وقوع شرايط دبي بحراني و مكش زياد توأم با  هاي بهره چاه

ريز  اطراف لوله جدار وارد چاه شده و همراه  هوا، بخشي از ذرات دانه
در اين حالت عالوه بر استهالك . شود با آب پمپاژ و تخليه مي

گردد  يتاً بخشي از فضاي اطراف لوله جدار نيز خالي ميمنصوبات، نها
كند به نحوي كه بخشي از  و متعاقباً اراضي اطراف چاه نشست مي

جعبه دنده و اتصاالت (فضاي اطراف لوله جدار و منصوبات روي آن 
برداري دشت  چنين وضعيتي در چاههاي بهره. گردد خالي مي) ديگر

 )1شكل ( .رفسنجان به وفور قابل رويت است
  
  نشست زمين و شكاف برداشتن اراضي - ب

نشست زمين و شكاف برداشتن اراضي عارضه ديگري است كه در 
برداري دشت رفسنجان قابل رويت  مقياس وسيعي از ميدان بهره

اين عارضه با پيدايش شكافهاي عميق، طوالني و نسبتاً وسيع . است
از مدت و پمپاژ مداوم برداري در ترين عامل آن بهره عمده. همراه است

رويه و عدم  برداشت بي. برداري در سطح دشت است هاي بهره چاه
ريز  هاي دانه جايگزيني آب تخليه شده منجر به كاهش فشار آب اليه

چنين كاهشي، عوامل و فشارهاي مؤثر بر نشست را . گردد آبخوان مي
  . دهد افزايش مي

 در منطقه حسين آباد رفسنجان) سبز شدن لوله(بيرون آمدن منصوبات چاه آب   -1شكل 
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  زمينكاهش تحكيم -ج
از ديگر آثار اين پديده موضوع تحكيم زمين است كه در اثر كمپاكت  

و يا ضريب نفوذپذيري آبخوان ) S(شدن رسوبات، ضريب ذخيره 
)K(هاي  يابد و اگر در يك دوره ترسالي، ميزان بارندگي كاهش مي

منطقه افزايش يابد، آبخوان مزبور قابليت جذب حجم آب اوليه 
رويه از  اي از اثرات برداشت بي نمونه 2شكل . را نخواهد داشت

  .دهند منابع آب زيرزميني دشت رفسنجان را نشان مي
  

  حركت آبهاي شور -د
نمايد حركت آبهاي شور  كه منطقه را تهديد مي مشكل ديگري 

. برداري با آب نسبتاً شيرين است هاي نمك به طرف مناطق بهره كفه
ابد، در اثر تغيير در گراديان برداري افزايش ي زيرا  هر چه بهره

هاي نمك به طرف  هيدروليك آب زيرزميني، جريان آبهاي شور كفه
برداري فعلي را  برداري معكوس شده و ميدانهاي بهره مناطق بهره
نمايد، كه اين امر خود موجب خشك شدن باغات پسته  تهديد مي

  . گرديده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي آب زيرزميني رويه از سفره هاي عظيم ايجاد شده در دشت رفسنجان در اثر برداشت بي شكاف -2شكل 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

 1371-1381آبنمود واحد دشت رفسنجان در سال   - 3شكل 
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  ها مشكالت و واقعيت -3
مديريت آبهاي زيرزميني در محدوده مورد مطالعه اساساً با مسائلي 

هاي غير مجاز، برداشت  رويه سطح زيركشت، حفر چاه نظير توسعه بي
شور، خشك شدن باغات پسته، رويه از آبخوان، نفوذ آبهاي  بي

با توجه به اينكه ( مواجه هستند.... باورهاي غلط و  نشست زمين،
براي ) زمان خواب درختان(دانند آبياري زمستانه  اكثر كشاورزان مي

برطرف كردن نياز آبي درختان نقش چنداني ندارد، اما باور و اعتقاد 
برداشت نشود آنها بر اين است كه اگر آب چاه توسط تلمبه آنها 

كنند و يا اينكه اگر يك مالك آب  هاي مجاور آب را برداشت مي چاه
خود را در زمستان استفاده ننمايد مالكين ديگر از آن استفاده 

ها در زمستان و تابستان نسبت به  لذا معموالً مالكين تلمبه. نمايند مي
اور و يا اينكه ب. كنند هاي زيرزميني اقدام مي برداشت آب از سفره

دارند آب زيرزميني تمام شدني نيست و آب دشت رفسنجان از 
زيرزمين به دريا مرتبط و وصل است از اين رو به دليل باورها و 

ولي آيا اجتماع ساكن . كنند اعتقادات غلط در مصرف آب اصراف مي
در آنجا توجه كافي به اين معضالت و مشكالت را دارند و آيا اساساَ 

محيطي را دارند؟ و تا چه  ين مشكل بزرگ زيستآگاهي و اطالع از ا
كنند؟ حل چنين  اندازه براي رفع اين مشكل مشاركت و اقدام مي

مشكالتي نيازمند برخورد همزمان با قواعد متعددي است تا بتواند 
بخش بوده و مديريت پايدار منابع آب زيرزميني را محقق  رضايت
  . سازد

  
  گيري نتيجه  -4

شود با چنين روندي در  بعمل آمده مشاهده ميبا توجه به بررسي 
اي نزديك، محدوده مورد مطالعه را با بحراني با ابعاد وسيع  آينده

بدون قانونگذاري كافي، بدون پشتوانه اجرايي قوي، . تهديد مي نمايد
بدون آموزش و آگاهي رساني، بدون تأمين نيازهاي اساسي جامعه، 

. ود را از دست خواهند دادتمام اقدامات، سودمندي و كارايي خ
همچنين به دليل عدم آموزش و آگاهي مردم، عدم پشتوانه اجرايي 

آب ذخيره شده بيشتري به صورت ... قوي، قانونمندي ناكافي و 
هاي عميق وبا سرعت بيشتري مصرف  نامحدود از طريق پمپاژ از چاه

 محيطي زيانباري خواهد شد و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست
  . خواهد داشت

  

  پيشنهادات -5
محيطي و اقتصادي،  به منظور جلوگيري از بروز فاجعه زيست
هاي ديگر مناطق ايران  اجتماعي در محدوده مورد مطالعه و دشت

  :  الزم است اقدامات زير صورت گيرد
اطالع و آگاهي رساني كافي تا جامعه آمادگي الزم جهت فدا  -1

هاي  اي بر طرف نمودن نيازهاي نسلنمودن رفاه كوتاه مدت خود بر
  .آينده را داشته باشد

  هاي جديد محدوديت در حفر چاه -2
  جلوگيري از توسعه سطح زير كشت -3
  هاي موجود محدوديت در ميزان برداشت آب از چاه -4
  كنترل صاحبان چاه در رابطه با نوع استفاده از آب  -5
  هاي كشت و آبياري  آموزش و اصالح روش -6
هاي مردمي در مصرف آب و وارد شدن آنها در  ايجاد تشكل -7

  گيري و اجرا ريزي، تصميم برنامه
  استفاده از كنتورهاي حجمي و كنترل از سوي دولت -8
هايي در جهت كمك مالي به كشاورزان خسارت  انجام برنامه -9

  ديده 
  هاي بيمه كشاورزي و مالياتي اجراي سيستم -10

بايست  ات اصلي مديريت آبهاي زيرزميني ميها و اقدام تمام فعاليت
محيطي باشد تا به  هماهنگ با مناسبات اجتماعي اقتصادي و زيست

دشت رفسنجان نيز از اين قاعده مستثنا . طور شايسته عملي شوند
  .نيست

 
  مراجع -6

هاي ممنوعه كشور،  گزارش دشت، )1384( .اداره امور آب رفسنجان
آبهاي زيرزميني، سازمان مديريت  برداري از دفتر حفاظت و بهره

  .منابع آب ايران
برداري بهينه و حفاظت منابع آب زيرزميني دشت  مطالعات بهره
  .، جلد دوم، مهندسان مشاور كاوآب)1371(  رفسنجان،

United Nations, (1997), Sustainable Development of 
Water Resources in Asia and the Pacific: An 
Overview. 

  

  
  


