
 

 

 

 

 از کارخانه مس سرچشمه رانیا یزداریس انجمن آبخیرئ دیبازد

)رئیس انجمن آبخیز داری ایران( جهت انجام پروژه مدیریت منابع آب  جناب آقای دکتر علی طالبیدر بهمن ماه سال جاری 

های علمی، بازدیدی از مجتمع همکاری های ممکن جهتمین کننده منابع آب مجتمع مس سرچشمه( و بررسی راهأدشت خاتون آباد )ت

 باشد:که گزارش مختصر آن به شرح ذیل میمس سرچشمه داشتند 

 است. معدن مس سرچشمهرشته کوه زاگرس قرار گرفته یمرکز هیرفسنجان و در ناح یلومتریک 05در  مس سرچشمهمعدن مجتمع 

 . معدن مسباشدیم رانیمس ا دکنندهیتول نیترو بزرگ گرددیجهان محسوب م یمعدن یصنعت یهامجتمع نیتراز بزرگ یکی

 یتا شمال باختر یو پهنه گسترش آن از جنوب خاورواقع شده است مس  یکمربند جهان یبر رو یشناسنیزم دگاهیسرچشمه از د

 .باشدیمتر م ۰۱۰۰ یمتر و ژرفا ۰۰55×۰۰55با ابعاد  یضویمحدوده ب کیصورت به

نشود  نیمأو اگر ت رودیکار ممس به دیاست که در تول یاهیمواد اول نیتراز مهم یکیبر است و آب آب عیاز صنا یکیصنعت مس 

که  یمعنا است که تمام خاک نیبه ا ونیو فلوتاس ردیگیانجام م ونیفلوتاس اتیعمل یمس ط یمس وجود ندارد. فراور یامکان فراور

 تیود. واقعش دیو کنسانتره تول یانجام شود تا مس فراور ونیآن فلوتاس او ب دیایصورت دوغاب در ببه دیبا شودیاز معدن برداشت م

 بحث مربوط به آب داشته یخاص رو اریدغدغه بس کیشد،  لیهمان ابتدا که تشک از رانیمس ا عیصنا یاست که شرکت مل نیا

بحث  شهیهم ،نددار اجرا که در دست ییهاپروژهدر  توسعه شرکت و یهادر طرح اکنون نیزبوده است.  مهم تیآب اولو نیمأتاست، که 

 یآباد بخشآباد است که خود خاتونخاتون یهاچاه زاشود یکه مصرف م یاصل آب خامو سرچشمه  یمنبع آب .اول را دارد تیآب اولو

 یمجوزها ،یانقالب اسالمهمان شروع کار شرکت مس قبل از  که ازاست آباد  حلقه چاه در دشت خاتون ۰۱از دشت شهربابک است. 

حلقه چاه بوده و ساالنه اجازه برداشت  ۰۱ نیبا هم سها حفر شده و شروع کار شرکت مها صادر شده و چاهچاه نیاز ا یبرداربهره

 .آباد داده شده استخاتون یآب ریهزار مترمکعب آب از منابع و ذخا 055و  ونیلیم ۰5حدود  یزیچ

 



 

 

 

 

 از کارخانه مس سرچشمه رانیا یزداریس انجمن آبخیرئ دیبازد

 و مشخص کردنها ها فصلی تغذیه کننده این چاهنطقه خاتون آباد و بررسی رودخانهاز م جناب آقای دکتر طالبیطی بازید 

 یسازهیشب و با مطالعه یخوبدشت را به نیاالً او م،یکمبود آب را جبران کن میبتوان کهنیا یبرا های آبخیز دشت، بیان داشتندمرزحوزه

 ب قدمی برداشت.منابع آ یتیریمد یکارهاراه هئجهت اراتوان در میدشت خاتون آباد  ینیرزمیو ز یسطح یهامنابع آب

 

 النی، بمنطقه حادث شده نیدر ا ریدهه اخ یکه ط یخاص یسالبا توجه به خشک یعنیاست.  یآباد منفآب دشت خاتون النیب ،یازطرف

 نیانگیو ممناسبی ندارد  تیدشت خاتون آباد از لحاظ بارش، وضع یطور کلاست. به یمنطقه و در کل استان کرمان منف نیاآب در 

خشک واقع شده و از  منطقه واقعاً کیخاتون آباد در  دشتکه  دهدینشان م نیاست. ا متریلیم 051دردشت خاتون آباد  ساالنه بارش

. هم شده است تردب طیشرا نیکه اتفاق افتاده ا ییهایسالخاطر خشکسال گذشته، به 01دارد و در ن خوبی طیشرا ،ییلحاظ آب و هوا

 کند.  دایبرود و کاهش پ نییبه مرور زمان پا ینیرزمیز یهاباعث شده سطح آب سفره نیهم

 



 

 

 

 

 از کارخانه مس سرچشمه رانیا یزداریس انجمن آبخیرئ دیبازد

که از  یشرکت مس است و از لحاظ برداشت اریمنطقه در اخت یهاتر از سه درصد چاهها، کمکه از لحاظ تعداد چاه دهدیآمار نشان م

های ابع آبمن بتوان با بررسی علمی امید است که. کندیتر از هفت درصد را شرکت مس مصرف مکم رد،یگیصورت م ینیرزمیمخزن ز

 .ه نمودکاربردی جهت مدیریت منابع آب ارائ هایز باالدست دشت خاتون آباد راه حلهای آبخیسطحی و زیرزمینی در حوزه

 

 
گزارش گانکنندتهیه  

تربیت مدرس( دانشگاه دانشگاه یزد و علوم و مهندسی آبخیزداری )دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریهوئی سمیرا کریمی و مهین کله  


