سمیه بهمني

بطور كلي آبها به دو دس��ته س��طحي و زيرزميني
تقسيم ميشود كه آبهاي زير زميني از مهمترين منابع
آبي و در واقع به عنوان پس انداز آب به شمار ميروند.
مناب��ع آب زيرزميني از دهه  40به ش��كل قنات كه
اخت��راع ايرانيان بود مورد اس��تفاده قرار ميگرفت البته
چش��مهها نيز از دسته آبهاي زيرزميني هستند كه به
هزاره سوم و دوم قبل از ميالد بر ميگردد.
پرويز كردواني چهره ماندگارعلمي كشور با بيان اين
مطلب ميگويد :از آغاز اصالح��ات ارضي حفر چاههاي
عميق و نيمه عميق در روس��تاها رواج پيدا كرد و چون
اي��ن مناب��ع آب زيرزميني ظرف مدت ي��ك ماه به آب
ميرس��يد نسبت به س��اخت قناتها كه يك نسل زمان
نياز داشت تا به آب برسد به صرفهتر بود.
وي با اش��اره به اينكه علل افراد براي حفر چاه قابل
قبول ولي عملكرد اين افراد نامناسب است ،ميافزايد :در
دهه  40تا س��ال  55حدود 50هزار حلقه چاه در كشور
حفر شد كه اين تعداد در مدت  5سال بعد يعني (از سال
 55تا  )60به  105هزار حلقه رسيد .اين در حالي بود كه
حفر بسياري از اين چاهها در مقاطعي با مخالفت جدي
وزارت نيرو مواجه شد.
كردوان��ي ادامه ميدهد :اين روند ادامه يافت تا جايي
كه ام��روز ،حفر چاههاي مجاز ب��ه تهديدي جدي براي
س��فرههاي زيرزميني و كشاورزي در كشور تبديل شده
اس��ت و غارت اين منابع آب��ي را به دنبال دارد؛ تهديدي
كه از يك سو بر وضعيت بحراني آب در عرصه كشاورزي
دامن ميزند و از س��وي ديگر بسياري از صنايع كشور را
تحتالشعاع خود قرار ميدهد.
اين چهره ماندگار علمي علل پائين آمدن س��طح آب
را حف��ر غيرمجاز و متعدد چاهها و برداش��ت بي رويه از
آبه��اي زيرزميني عنوان كرده و ضمن هش��دار در اين
باره ميگويد :اين روند كش��ور را تا آس��تانه بحران پيش
برد تا آنجا كه وزير نيرو نظر مقام معظم رهبري را درباره
آبهاي زيرزميني و برداش��ت آنها جويا ش��د و از ايشان
استمداد كرد و مقام معظم رهبري نيز رسيدگي در اين
زمينه را فق��ط با اجازه وزارت نيرو ممكن دانس��ت و از
آن به بعد وزارت نيرو دش��تهاي ايران را به دشتهاي
ممنوعه ومحدود تقسيم كرد.
به گفته كردواني دش��تهايي همچون دشت قزوين،
كرج ،شهريار ،ورامين و گرمسار جزو دشتهاي ممنوعه
اع��الم و اجازه حفر هيچ گون��ه چاهي در آن مناطق نيز
داده نش��د ضمن اينكه در دشتهاي محدود نيز تعداد
حف��ر چاههاي آنها در صورت نياز منطقه ولي به صورت
مح��دود امكان پذير ش��د اما متأس��فانه اي��ن روش نيز

گزارش

از وضعیت منابع آبي كشور

حفر چاه ،نابودي قناتها
و آبهاي زيرزميني را به دنبال دارد

كارس��از نبود و همچنان حفر چاه به صورت غيرقانوني و
ب��ه روشهاي مختلف ادامه يافت تا به بيش از 600هزار
چاه رسيد كه از اين تعداد 100 ،هزار چاه به صورت غير
مجاز حفر شده است.
وي تصريح ميكند :حفر اينگونه چاهها همزمان با پائين
آمدن سطح آبهاي زير زميني مسائل و مشكالتي را براي
مناطق مختلف كشور به وجود آورده است .كردواني تبديل
چاهه��اي نيمه عميق به عميق را يكي از اين مش��كالت

عنوان وتصريح كرد :هماكنون اين شرايط به گونهاي است
ك��ه چاههاي  8تا  15متري دهه  40به  150تا  200متر
رسيده است كه نه فقط براي كشاورز به صرفه نيست بلكه
امكان غارت آبهاي زير زمين را نيز بيشتر ميكند.
كردواني خش��ك ش��دن قناته��ا را از ديگر تبعات
حفرغيرقانوني چاهه��اي عميق ذكر ميكند و ميگويد:
حفر اينگونه چاهها موجب خش��ك شدن قنات دشتها
شده اس��ت كه اگر اين روند به همين صورت ادامه يابد

در  20سال آينده ديگر قناتي باقي نخواهد ماند و به آثار
باستاني تبديل ميشوند .بنابراين ميتوان گفت كه چاه
آفت قنات است.
اين استاد دانش��گاه پائين بودن سطح آب و پيشروي
آب ش��ور را از ديگر مش��كالت عنوان كرده و ميافزايد:
با پائين آمدن س��طح آبهاي زي��ر زميني و حفر متعدد
چاهها جهت آب شور به طرف آب شيرين در چاهها تغيير
ميكند كه درادامه اين پديده آب چاهها شور ميشود.
وي ادامه ميدهد :زماني همه آبهاي زير زميني اطراف
درياچه اروميه از منابع آب شيرين بود ،ولي در حال حاضر
آب ش��ور درياچه در چاههاي اطراف آن نفوذ كرده و آب
آشاميدني روستائياني كه از طريق چاهها تأمين ميشود
دچار مشكل شده است ضمن اينكه آبياري كشاورزي با
آب ش��ور نيز بهعلت تبخير آب وباقي ماندن نمك زمين
شور ميش��ود و محصوالتي كه در مقابل آب شور مقاوم
نيس��تند دوام نياورده و از ادامه رشد باز ميمانند همانند
بناب كه به واس��طه شور ش��دن زمينهاي كشاورزي آن
ديگر محصولي در اين منطقه رشد نميكند.
كردواني با اش��اره به از بين رفت��ن و تبديل چاههاي
آرتزي��ن به چاهه��اي معمولي در نتيج��ه حفر چاههاي
عمي��ق اظهار ميدارد :آبهاي زير زمين تحت فش��ار با
حفر چاه به شكل خود جوش داخل چاه باال ميآيد ولي
در ح��ال حاضر به علت حفر چاههاي فراوان تقريباً ديگر
چاه آرتزين در ايران وجود ندارد و كش��اورز بايد با صرف
هزينه آب را از چاه بيرون آورد.
اين استاد دانشگاه با تأكيد برنشست زمين در نتيجه
پائين آمدن سطح آب خاطر نشان ميكند :با فرونشيني
زمين ،سفرههاي زير زميني قابليت آبگيري ندارند ،زيرا
منافذ آن گرفته ش��ده و اگر در اين مناطق بارندگي زياد
هم صورت گيرد سفرهها ديگر نميتوانند آب را در خود
ذخيره كنند .اين پديده هماكنون در ش��هرها و روستاها
رو به افزايش اس��ت ،بطوري كه نشست زمين در شهرها

موجب شكسته شدن لولههاي آب و گاز شده است.ضمن
اينكه بايد گفت در ادامه اين روند ديواره صافي غير قابل
نفوذ را ميش��كند و آب از س��فرههاي زير زميني خارج
شده و چاه خشك ميشود.
كردواني با اش��اره ب��ه ارتباط حفر اينگون��ه چاهها با
پدي��ده بيابانزايي ميگويد :در واقع بيابانزايي با توس��عه
كش��اورزي به وجود آمده است به شكلي كه حتي گرد و
غبارهاي اطراف برخي مناطق روستايي نيز به علت حفر
چاه اس��ت نه چراي دام ها .چرا كه گياهان به دنبال آب
ريش��ه را به اليههاي زيرين زمين هدايت ميكنند ،اما با
پائين آمدن سطح آب ،گياه قادر به تأمين آب مورد نياز
نيست به همين علت خشك ميشود.
وي ادامه ميدهد :متأسفانه مسئوالن به اين موضوع
توجه نك��رده و يا بي اطالعند و دامداران را مقصر اصلي
نابودي پوش��ش گياهي ميدانند و با تشديد طرح تعادل
دام و مرتع موجب خ��روج دام از منطقه و نابودي منبع
درآمد دامداران شدهاند مثل استان سمنان كه  15تا 16
هزارهكتار زمين آن خش��ك شده و پوشش گياهان آن
منطقه در حال نابودي است.
كردواني پائين آمدن راندمان آبياري را از ديگر مسائل
عنوان كرده و معتقد است :زماني كه سطح آب زيرزميني
پائين ميرود نفوذ آب در زمين به حدي اس��ت كه گفته
ميش��ود زمين آب را ميبلع��د ،زيرا حفرههاي زمين باز
و درش��ت ش��ده و موجب مش��كل و كن��دي در آبياري
مزارع ميش��ود .كردواني با اشاره به غير اقتصادي شدن
كش��اورزي در ادامه حفر چاههاي عميق اضافه ميكند:
در بعض��ي از مواق��ع س��طح آب زيرزمين��ي در مناطق
مختلف تا  300متر پائين رفته كه بيرون كش��يدن آب
از چاه هزينههاي زيادي دربردارد و در اين حالت كشت
گياهاني چون گندم و جو به لحاظ اقتصادي صرف ندارد
و كشت محصوالتي مانند پسته به صرفه است.
وي تمام ش��دن آبه��اي زيرزميني و خالي ش��دن
س��فرهها را از ديگ��ر مش��كالت در اي��ن زمين��ه ذكر و
خاطرنش��ان ميكند :برداش��ت بي روي��ه از آبهاي زير
زميني از سوي انسان به حدي است كه بزودي ديگر آبي
در چاهها باقي نميماند در اين پديده وزارت نيرو به افراد
اجازه كفكني ميدهد تا شايد از اليههاي پائينتر چاه به
آب دست يابد و همچنين با دستورالعمل جابه جايي كه
كندن چاهي ديگر در فاصله  20متر چاه منظور اس��ت،
داده ميش��ود كه بتوان به آب رسيد ولي اين مسائل در
بيشتر موارد با شكس��ت مواجه ميشود مثل زمينهاي
اصفهان كه براي رس��يدن به آب تا  3اليه در زير زمين
كنده ش��ده ولي به آب نرسيدهاند و حتي با انجام عمل
جابه جايي نيز آبي برداشت نشده است.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعالم كرد

ارزیابي زیستمحیطي  100طرح و پروژه عمراني در سالجاري

قائم مقام س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفت :از ابتداي
س��الجاري تاكنون  100طرح و پ��روژه عمراني و اقتصادي در
سازمان حفاظت محيط زيست ارزيابي شده است.
عليمحمد شاعري در جلسه كميته ارزيابي زيست محيطي
طرحهاي عمراني و اقتصادي در اهواز ،اظهاركرد :براس��اس
قانون ،همه طرحهاي بزرگ اقتصادي و عمراني در كشور
بايد مورد ارزيابي زيس��تمحيطي قرار گيرند و آثار و

تبعات ناشي از اجراي اين طرحها نيز بر محيط زيست پيش از اجرا
بررسي شود.
وي افزود :با توجه به اينكه سازمان حفاظت محيط زيست براي
كمك به اجراي طرحهاي توس��عهاي كش��ور حركت ميكند ،تالش
بر اين اس��ت كه طرحهاي بزرگ توس��عهاي ،محيط زيست كشور را
تخريب نكند.
ش��اعري تصريح كرد :طرحهاي توسعه اقتصادي و عمراني كشور

اگر موجب تخريب محيط زيس��ت شود ،پيش از اجرا و بهرهبرداري
بايد راهكاري براي مقابله و جبران خس��ارت از س��وي مجري پروژه
انديشيده شود.
قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست گفت :در دو سال گذشته
همه طرحهاي عمراني و اقتصادي كه به دبيرخانه س��ازمان حفاظت
محيط زيس��ت كش��ور ارائه ش��د در مدت يك ماه مورد سنجش و
ارزيابي زيس��تمحيطي قرار گرفتند .س��ال گذش��ته هم  200طرح

عمران��ي و اقتصادي در س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت مورد
ارزيابي زيستمحيطي قرار گرفت.
ش��اعري تأكي��د كرد :پ��س از بررس��ي طرحها ،اگ��ر نياز به
تجديدنظر در نحوه اجراي طرح احس��اس ش��ود ،اين موضوع
حتم��اً به مجري پروژه اعالم ميش��ود و اگر ه��م در اجراي
پروژه قيد و ش��رطي الزم باش��د ،اين موارد هم تذكر داده
خواهد شد.
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 20شهریور به عنوان
«روز مبارزه با خشونت علیه
حیوانات» شناخته شد

جمعی از سازمانهای مردمی فعال
در زمینه محیط زیست و حقوق
حیوانات ،طی بیانیهای روز 20
شهریور را به عنوان «روز مبارزه
با خشونت علیه حیوانات» اعالم
کردند.
به گزارش سبزپرس ،پس از
انتشار فیلم کشتار سه خرس در
استان اصفهان ،جمعی از تشکلهای
مردمی فعال در زمینه محیط
زیست و حقوق حیوانات با انتشار
بیانیهای ،روز 20شهریورماه را
که نخستین روز انتشار این فیلم
در رسانههای ایران بود را روز
مبارزه با خشونت علیه حیوانات
نامگذاری کردند .این تشکلها ،با
بیان اینکه اعتراضات مردمی پس
از انتشار فیلم کشتار خرس ها
در تاریخ ایران بی سابقه بود در
بیانیه خود آوردهاند« :حیوانآزاری
و نامهربانی با حیوانات رخدادی
نادر نیست اما گاه برخی رخدادها
جریان ساز میشود و میتواند
برای همیشه در ذهن انسانهای
با وجدان جای بگیرد ».این بیانیه
میافزاید« :ما گروههای فعال حقوق
حیوانات و محیط زیست ،سازمانها و
گروههای زیست محیطی و فرهنگی
به همراه شخصیتهای حقیقی این
عرصه خواستاریم که فاجعه مرگ
خرسها برای همیشه در تاریخ
ایران ثبت و ضبط شود ».این
تشکلها در بیانیه خود نوشتهاند:
«بدین وسیله روز 20شهریورماه
را «روز مبارزه با خشونت علیه
حیوانات» مینامیم20 .شهریورماه
 ۱۳۹0روزی است که مرگ خرسها
برای بار نخست از رسانهها منتشر
شد و باعث ایجاد خشم عمومی و
موج گسترده انزجار مردمی از این
فاجعه دردناک گشت».

