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ـ  با ساالنه يرضو خراسان استان ـ ليم 1,2 از شيب  مترمكعـب  اردي

يـك  معـادل  رقم نيا و بوده مواجه ينيرزميز آب مخازن يكسر

ـ يرزميز هـاي آبخـوان  سـاالنه  ازنمخ يكسر هفتم  كشـور  در ين

ـ  سـاالنه  برداشـت  با مشهد دشت زيآبر حوضه. است  1,4 از شيب

 برداشـت  سهم نيشتريب ،ينيرزميز آب منابع از مترمكعب ارديليم

  .  است داده اختصاص خود به را استان هايآبخوان از

 تيـ ظرف مشـهد  دشـت  آبخـوان  برآوردهـا  طبق كهدرحالي

 هزار 700 معادل حداكثر يتيجمع ازين مورد آب نتأمي ريدپذيتجد

 يتيجمع يدارا تنهاييبه مشهد شهر ، امادارد را نفر ونيليم 1 يال

 آب سـرانه  شده موجب امر نيهم كه است نفر ونيليم 3,5 بربالغ

 نفـر  هر يازا به مترمكعب 500 حدود به شهر نيا در ريدپذيتجد

 خواهـد  يآب تنش تحمل يمعنا به نيا كه كند دايپ تنزل سال در

  .  بود

ـ اخ هايسال يط گرچه  سـد  از آب انتقـال  ،90 دهـه  در ري

 حدود بود شده موفق تركمنستان و رانيا مشترك مرز در يدوست

 در امـا  كنـد  تـأمين  را مشـهد  شهر ازين مورد شرب آب درصد 50

ـ آبر حوضه كل  شـرب،  يازهـا ين درصـد  16 از كمتـر  مشـهد،  زي

ـ ا لـذا  و شودمي تأمين يسطح هايآب از يكشاورز و صنعت  ني

 وابسـته  ينيرزميز آب منابع به شديداً خشكنيمه و خشك منطقه

  .  است

 هـاي برداريبهره رواج ،يجو نزوالت كاهش ت،يجمع رشد

ـ يرزميز هـاي آب شـدن  گانيرا آبخوان، از رمجازيغ  بخـش  در ين

 ز،يــآبر حوضــه هــايسرشــاخه در يسدســاز توســعه ،يكشــاورز

ـ  ممنوعـه  دشـت  در طلب پرآب عيناص نادرست ييجانما  ،يبحران

 حوضه، در آب ياصول يبازچرخان عدم ،يشهر سبز يفضا توسعه

...  و آب منـابع  در يمشـاركت  تيريمـد  بر دولت گريتصدي غلبه

ـ دال عنوانبه توانمي كه است يعوامل ترينمهم ازجمله  بـروز  لي

كـالن  و يرضو خراسان استان ويژهبه كشور شرق در آب بحران

 .كرد اشاره آن به مشهد شهر

  

 در آب تيريمـد  نامبـارك  راثيم شكافته، هايدشت

 يجار قرن

دشـت  از يكـ ي عنـوان به قانوناً 1346 سال از مشهد دشت

 از پـس  سـال  50 يط اما است، شده شناخته كشور ممنوعه هاي

ـ ا بر شتريب چه هر يبارگذار روند آن  و نشـده  متوقـف  حوضـه  ني

 حوضـه  37 از اكنـون . است شده افزوده اهبرداشت حجم به دائماً

 هسـتند  "ممنوعـه " حوضـه  34 استان، نايمحدوده در واقع زيآبر

  .  دارد قرار "يبحران ممنوعه" تيوضع در هاآن از مورد 15 كه

ـ م بـوده،  چـه  هر بد اي خوب ،آب تيريمد گذشته  ،آن راثي

. اسـت  يدائمـ  مـرگ  و ينيفرونشـ  حـال  در و خشك هايدشت

 در لـومتر يك نيچنـد  طـول  و متـر  ده چنـد  عمـق  به هاييشكاف

ـ نما يگريد از پس يكي استان هايشهرستان  كـه  شـود مـي  اني

 مـا  نيسـنگ  هـاي گوش به را هاآبخوان شدن هيتخل اديفر تنها هن

ـ فعال و تـردد  سكونت، امكان يحت بلكه رساندمي  يشـعاع  در تي

 هكـ  اسـت  نيا سؤال حال. بردمي نيب از زين را هاشكاف از عيوس

 شـهر كـالن  يبـرا  ويـژه به و استان نيا در آب داريپا تأمين يبرا

 مـدنظر  راهكارهـايي  چـه  و بـوده  متصور ييراهكارها چه مشهد،

  است؟ گرفته قرار

 

 ؟ايمگذاشته سبد كدام در را هامرغتخم

 وجـود  عمـده  راهكـار  دو طبيعتـاً  آب بحران از خروج يبرا

 -2  موجـود  آب منـابع  با شدن سازگار و تقاضا تيريمد -1: دارد

ـ تلف البته و د؛يجد آب منابع به يابيدست و عرضه تيريمد ـ ا قي  ني

 اسـت  بوده گونهاين زين تاكنون نكهيا كما ،است پذيرامكان زين دو

 سـمت  كـدام  به ترازو كفه ينيسنگ كه است نيا ياصل مسئله اما

   است؟ بوده ليمتما

ـ توز هـاي سياسـت  در يسرانگشت يحساب با  رد تيـ جمع عي

 شـهر  در كشـور  تيـ جمع درصد 15 از شيب كه يابيمدرمي كشور

 در يرضـو  خراسـان  اسـتان  تيجمع درصد 58 از شيب و تهران،

 تيـ جمع كـه  حـالي اسـت   در نيا. است شده متمركز مشهد شهر

 در يسـ  يد واشـنگتن  الـت يا و نيچـ  كشـور  تختيپا پكن شهر

 را نكشورشـا  تيـ جمع از درصد 0,2 از كمتر كايآمر متحدهاياالت

 كـه  دهـد مـي  نشان مختصر اسيق نيا. اندداده اختصاص خود به

ـ  و هاسرمايه و امكانات متوازن عيتوز در  هـاي سياسـت  نيهمچن

 مجمـوع  در مختلف هايحوزه در تقاضا و عرضه يياجرا اي كالن
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ــدان ــق چن ــوده موف ــمنب ــعمل از و اي ــردن ياتي ــتاوردها ك  يدس

   .ايمبوده غافل "نيسرزم شيآما مطالعات"

ـ آبر حوضـه  609 مجمـوع   بــا سـاالنه  كشـور  در موجــود زي

 ينيرزميز آب مخازن يكسر مترمكعب ارديليم 7 از شيب يحجم

 هـاي سـال  يطـ  كشـور  تيـ جمع شـدن  برابر 7 با. هستند مواجه

 بـه  مترمكعـب  13000 از ريدپـذ يتجد آب سرانه ،1395 تا 1300

. اسـت  افتـه ي كـاهش ) هفتميك حدود( مترمكعب 2000 از كمتر

 اغلـب  و بـوده  مواجـه  مسـتمر  سـالي خشك 15 از شيب با شورك

 بلندمـدت  متوسـط  بـه  نسـبت  يجـو  نزوالت كاهش با هااستان

ـ امن تـأمين  آرمـان  بـه  يابيدسـت  يبرا هستند، گريبانبهدست  تي

 يهاگزارش طبق ك،ياستراتژ محصوالت در ييخودكفا و ييغذا

 بـه  را ركشو زراعت قابل ياراض يداريپا تيظرف درصد 120 فائو

ـ عل و احـوال  نيا با. ايمگرفته كار  زنـگ  درآمـدن  صـدا  بـه  رغمي

 منظـور بـه  مجلـس  در ينيقوان بيتصو توأمان ؛هاآبخوان ينابود

 از بـرداري بهره سازيگانيرا رمجاز،يغ هايچاه مالكان از تيحما

 توسـعه  ،يكشـاورز  بخـش  در يسطح و ينيرزميز هايآب منابع

 85 بالعـوض  التيتسـه  پرداخـت  ،دارشيب ياراض در يكشاورز

بـه  فشـار تحت ياريآب هايسيستم جيترو يبرا يدرصد 100 يال

كـم  ،يسدسـاز  در افـراط  ركشت،يز سطح و ديتول شيافزا منظور

 در يگـر دعبـارت بـه . ميهست شاهد را...  و يدارآبخوان به يتوجه

 فراخشك مناطق را آن مساحت درصد 75 از شيب كه رانيا مياقل

ـ  عنـوان بـه  را آب تنهـا نه است، رگرفتهب در خشك و  عامـل  كي

ـ  عنـوان بـه  آن از اشـتباه به بلكه ميندار نظر در محدودكننده  كي

ـ پا كـه  ايتوسعه. شويممي مندبهره زين توسعه عامل  در آن يداري

 .است ابهام از ايهاله

  

 ... راهنيمه در وامانده ،بخشي تعادل

ـ توز قـانون  بيتصـو  از دهه سه به بيقر  و آب ادالنـه ع عي

 ،گـذرد مي بردارانبهره به آب يحجم ليتحو به روين وزارت الزام

ـ تجه سـاله  30 تـأخيري  بـا  91 سـال  در نهايتـاً  اما  هـاي چـاه  زي

 آب يحجمـ  گيرياندازه يكنتورها به شرب و يصنعت ،يكشاورز

 از ياريبسـ  در د،يرس سرانجام به يرضو خراسان استان در الاقل

 دسـت  يقبـول  قابـل  شـرفت يپ بـه  هنوز زين مهم نيهم هااستان

 و اياح يمل طرح" بيتصو رويپ 93 سال در نيهمچن. است افتهين

 برخـورد  يبـرا  يهمگان يعزم "ينيرزميز آب منابع بخشي تعادل

ـ ا در و گرفـت  شـكل  رمجـاز يغ هـاي چـاه  متخلفان با ـ م ني  اني

 16. بـود  سـابقه بـي  اريبسـ  اسـتان  يدادگستر كل اداره يهمراه

ـ تعر يمل طرح نيا رمجموعهيز مختلف پروژه  كـه  بـود  شـده  في

ـ حكا آن سـاختار  و موضـوعات  ـ تغ از تي  در يجــد يكـرد يرو ريي

 بربالغ ايبودجه كشور كل در. داشت ينيرزميز آب منابع تيريمد

 اريبسـ  رقـم  گرچـه  كـه  شد مصوب آن يبرا تومان ارديليم 430

 شدر گذشته هايسال در مشابه اقدامات به نسبت اما بود يزيناچ

 زهيانگ و شد آغاز خوبيبه زيچ همه. داشت يدبخشيام و ريچشمگ

بـه  شد مقرر. آمد كمك به آن مؤثر ياجرا يبرا يعموم همت و

 تقاضـا  تيريمـد  ساختار اصالح قيطر از طرح نيا ياجرا واسطه

 بـه  كشور ينيرزميز آب ساالنه مخازن يكسر سال، 6 مدت يط

ـ يرزميز آب منـابع  وخامـت  بـه  توجه با. برسد صفر ـ اهم و ين  تي

ـ اولو به ليتبد يمل طرح نيا ،بخشي تعادل موضوع  وزارت اول تي

 آن يبـرا  يگـر يد سرنوشـت  عمـل  در اما شد دولت يحت و روين

 پروژه مصوب بودجه از درصد 40 حداكثر اول سال در. خورد رقم

ـ م دوم سال در. افتي اختصاص  15 از كمتـر  بـه  صيتخصـ  زاني

 آغـاز  در اكنـون . شد مواجه فراوان تأخير با و افتي كاهش درصد

 16 هـاي پـروژه  از ياريبس عمالً يمال يتنگنا ليدل به سوم سال

ـ عمل و هوشمند يكنتورها از برداريبهره و شده متوقف گانه  اتي

 .  است شده مواجه هاييچالش با زين رمجازيغ هايچاه انسداد

 كـرد يرو ،اختصـار بـه  كـه  بـود  هـايي مثـال  از يبرخ هااين

 را تقاضـا  تيريمـد  بـا  ما كشور در آب يحكمران و گذاريسياست

 .  دادمي نشان

  

 ... ! يتكنوكراس بولدوزر چرخ ريز تقاضا تيريمد

 بخشـي  تعـادل  و اياح طرح بودجه صيتخص كه يطيشرا در

شركت يبازرس و گشت يروهاين و رسدمي درصد 15 از كمتر به

 هسـتند  بآ از حفاظت مقدم خط سربازان كه ايمنطقه آب هاي

 شـرف  در و نبـوده  دولـت  از خـود  زينـاچ  حقـوق  افتيدر به قادر

ـ ن وزارت توسـط  ايپروژه حال نيهم در هستند؛ شدن ليتعد  روي

ـ  آن يمطالعـات  خدمات هياول برآورد كه شودمي آغاز  800 از شيب

ـ ليم هزار 80 از شيب آن ياجرا نهيهز و الير ارديليم ـ ر اردي  و الي

ـ ر ارديليم هزار 120 از شتريب رايبس گر،يد يتيروا بر بنا پـيش  الي

  .شودمي بيني

 سـال،  10 از شيب يزمان افق در پروژه نيا ياجرا قبال در 

 يطـ  از پس عمان يايدر شور آب مترمكعب ونيليم 250 حداكثر

 ايتشـنه  هاياستان از عبور از پس لومتريك 1500 حدود يمسافت

 مشهد به يبجنو خراسان و كرمان بلوچستان، و ستانيس همچون

ـ  و روسـتاها  و شـهرها  از يبرخـ  البتـه  كه ديرس خواهد  نيهمچن

. شـد  خواهند منتفع آن از انتقال ريمس در يصنعت يواحدها يبرخ

 آب يبهــا كــه دهــدمــي نشــان كارشناســان هيــاول يبرآوردهــا

ـ  15 حـداقل  مشهد شهر در قيطر نيا از توليدشده  هـزار  30 يال

 كـه  حـالي اسـت   در نيا. ودب خواهد مترمكعب هر يازا به تومان
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 هـر  يازا بـه  خـود  ماهانـه  آب قبـوض  در هـا مشهدي اكنونهم

 وهلـه  در. كنندمي پرداخت الير هزار 5 از كمتر يمبلغ مترمكعب

ـ ن از يبخشـ  بتوانـد  كـه  ايپروژه نيچن ياجرا اول  شـرب  آب ازي

 بـه  اميدواركننـده  و نديخوشـا  كند، تأمين را شهرها ريسا و مشهد

 :شود توجه زين ليذ مالحظات به است الزم ماا رسدمي نظر

 و كنتـرل  آب، منـابع  از حفاظت... :  بعد تا بخشي تعادل) 1

 معمـوالً  يكشـاورز  بخش در ويژهبه هاآبخوان از برداشت ليتعد

 يـك هيچ موردقبول كه است همراه يفراوان ياجتماع هايتنش با

 تيريمـد  هنكيا به توجه با گريد يسو از. ستين حكومت اركان از

آب بخش در وزارتخانه نيا و بوده روين وزارت عهده بر آب منابع

ـ  منابع به وابسته ياديز اريبس حد تا ينيرزميز هاي  ،اسـت  يدولت

 دولت يبرا بخشي تعادل هايطرح ياجرا ناخواسته اي خواسته لذا

ـ ا در. اسـت  پردردسـر  و نهيپرهز يامر ـ م ني ـ ا از يبخشـ  اني  ني

مي روستاها و شهرها در شرب آب تيامن تأمين به مربوط دردسر

 بخـش  در آب رويـه بـي  برداشـت  اثـر  در اسـت  ممكـن  كه شود

 از يبخشـ  باشـد  قرار اگر حال. فتديب خطر به صنعت و يكشاورز

ـ ا در شـود،  تأمين انتقال قيطر از ازين مورد شرب آب  صـورت  ني

ـ ن هـاي وزارتخانـه  بـر  وارد يفشـارها  از يبخش  يكشـاورز  و روي

ـ خ بـا  كي هر نيبنابرا و شد هدخوا كاسته  ادامـه  بـه  آسـوده  يالي

 در تـاكنون  نكـه يا كمـا ! داد خواهنـد  ادامـه  خـود  يقبل هايرويه

 عـوض  در نشده متضرر يكهيچ وزارتخانه دو نيا نهيريد يدعوا

 المـال بيـت  از آن خسـارت  و كرده افت هاآبخوان سطح سال هر

 .شد خواهد و شده تأمين

 بـه  كه يدوست سد پروژه ياجرا سابقه: تيواقع تا رؤيا از) 2

 افغانسـتان،  كشـور  در روديهر باالدست در سلما سد احداث ليدل

 كمتـر  در و است داشته يريچشمگ كاهش آن ساالنه آورد زانيم

 مواجـه  يجـد  يمعضل با عمالً آن ياردبربهره آغاز از سال 10 از

 اوالً حوضـه  خـارج  آب منابع به اتكا كه دهدمي نشان است، شده

 ياجـرا  مـدت  شـدن  يطوالن به توجه با ثانياً است، داريناپا اريبس

ـ ر يبرآوردها ما؛ كشور در يعمران هايطرح ـ اول يالي  يينهـا  و هي

 آب انتقـال  ثالثـاً . داشـت  خواهند يفاحش تفاوت گريكدي با پروژه

 مشـهد  شـهر  از يلـومتر يك 180 فاصله در يدوست سد از نيريش

 ،بـردارد  در مترمكعـب  هـر  يازا به الير 40000 بربالغ ايهزينه

 در آن انتقــال انوس،يــاق شــور آب ســازي شــيرين بــديهي اســت

ــومتريك 1500 يريمســ ــذر ،يل ــم از آن گ ــد اني ــهر نيچن  و ش

 ،كننـد مـي  نـرم  وپنجهدست آبيبي و آبيكم با كه تشنه يروستا

 بـه  را توليدشـده  آب مترمكعب هر يازا به يگزاف شدهتمام يبها

 المـال بيت از نهيهز نيا اعظم بخش طبيعتاً. شتدا خواهد همراه

 برداشـته  كسـر  يرانيا ونيليم 80 سفره از ميرمستقيغ صورتبه و

ـ ا هيحاشـ  از خاص هايشركت درآمد تا شد خواهد بـه  پـروژه  ني

 .شود تأمين موقع

ـ در شور آب مترمكعب هر: محيطيزيست يامدهايپ) 3  ياي

 نمـك  لـوگرم يك 150 تـا  40 يحاو دتوانمي يبيتقر طوربه عمان

ـ ليم 250 يازا به يعني نيا باشد،  از آب برداشـت  مترمكعـب  وني

ـ ليم 35 بـر بـالغ  سـاالنه  ا،يدر  نـد يفرآ از حاصـل  نمـك  تـن  وني

ـ تخل صـورت  در كـه  شودمي ديتول سازي شيرين ـ ا هي  از حجـم  ني

 ويـژه به را ايكنندهنگران محيطيزيست يامدهايپ ا،يدر به نمك

 نديفرآ يمصرف يانرژ زانيم. داشت خواهد همراه به انيآبز يبرا

ـ در از آب متعـدد  پمپاژ هايايستگاه و شور آب سازي شيرين  تـا  اي

 از آب انتقـال . دارد همـراه  بـه  را خود خاص يامدهايپ زين مشهد

 5 بـا  و متـر،  900 حـدود  ارتفـاع  اختالف با مشهد به يدوست سد

 يتـوان  ،يلـومتر يك 180 يمسـافت  كردن يط يبرا پمپاژ ستگاهيا

 درصد 15 معادل تقريباً كه داردمي مصروف را مگاوات 75 معادل

ـ  با كافي است حال. است مشهد طوس روگاهين يديتول توان  كي

 عـالوه به عمان يايدر تا مشهد ارتفاع اختالف يسرانگشت حساب

 را يلـومتر يك 1700 تـا  1400 ريمسـ  در ياصطكاك افت مجموع

 يسـو  از. طلبـد مـي  را يمـ يعظ يانـرژ  مطمئناً. ديينما برآورد زين

 و لـومتر يك نيچنـد  طـول  بـه  آب انتقـال  خـط  كي احداث گريد

 رنج ديشد آبيبي و آبيكم از كه هايياستان خاك از آن گذراندن

 نخواهـد  كننـده نگـران  ياجتمـاع  يامدهايپ فاقد مطمئناً ،برندمي

 محيطـي زيسـت  و ياجتمـاع  يامـدها يپ از يبخش صرفاً نيا. بود

 و ارتفاعات بيتخر ،ريزيخاك و برداريخاك ميعظ حجم است،

 .داشت مدنظر ديبا زين را...  و هازيستگاه

ـ توز عدم: مهاجرت فراخوان) 4  و هـا سـرمايه  كنواخـت ي عي

 و كمتـر  امكانـات  از كه ترمحروم مناطق شودمي موجب امكانات

 خـود  هايگاهسكونت هستند، برخوردار ترينامطمئن يشغل ندهيآ

 و بـوده  هـا سرمايه جذب گاهيگران كه شهرهاكالن به ردهك رها را

 بـا  يريچشـمگ  تفـاوت  هـا آن در يزندگ هايهزينه حال نيع در

 از يكـ ي هرگاه اساس نيا بر. ندينما مهاجرت ندارد، شهرها ريسا

 شـهرها كـالن  تيجمع رشد در تيمحدود اعمال و توسعه عوامل

 داشته همراه به را هامهاجرت از يديجد موج است، شده برداشته

ـ  بـا  مشـهد  شـهر  حاضر حال در. است ـ ليم 1,2 از شيب  نفـر  وني

 1,5 از تنهـايي بـه  تيـ جمع نيا است مواجه نشينحاشيه تيجمع

 بخش گرچه. است شتريب يجنوب خراسان استان تيجمع كل برابر

 با اما ،اندشدهواقع شهر محدوده از خارج در تيجمع نيا از ياديز

 عمـالً  گر،يكـد ي بـه  شـهر  محـدوده  و ميحـر  يوسـتگ يپ به توجه

 هسـتند  رينـاگز  يشـهر  رسـان خـدمات  هـاي دستگاه از ياريبس

 ارائـه  شـده تعيـين  حدود از تروسيع ايمحدوده در را خود خدمات
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 در اخـتالل  اسـباب  امـا  بوده ناپذيراجتناب گرچه امر نيا و ندينما

بـه  توانمي حاتيتوض نيا با. آوردمي ديپد زين را يشهر تيريمد

 خـود  آب، تأمين ميعظ پروژه كي آغاز كه كرد بينيپيش سادگي

 خواهـد  شتريب نيمهاجر جذب يبرا يعموم فراخوان كي مثابهبه

 از پـروژه  ياجـرا  يزمان افق در كرد تصور توانمي جهينت در. بود

 يتيوضـع  در سـاكن،  تيجمع به نسبت ازين مورد آب يكسر نظر

 موجـود  يآب تنش از عمالً لذا و دبو ميخواه پروژه يابتدا با مشابه

ـ مع كليس نيا. شد نخواهد كاسته شهر در پـروژه  اغلـب  در وبي

 .دارد وجود ايسازه هاي

 شـركت  مسـئوالن  يهاگزارش طبق: نانوشته يامدهايپ) 5

بهـره  آغـاز  زمـان  از يدوسـت  سـد  ،يرضو خراسان ايمنطقه آب

 مشـهد  رشـه  به آب مترمكعب ونيليم 600 بربالغ تاكنون برداري

ـ فيك افـت  بـه  توجـه  بـا . است كرده منتقل  بافـت  در آبخـوان  تي

 محـدود  تدريجبه شرب آب هايچاه از برداريبهره شهر، يمركز

ـ ا بـا . است شده نيگزيجا آن با يدوست سد آب و شده  وصـف  ني

 و كـرده  دايپ كاهش شهر يمركز بافت در آبخوان از آب برداشت

 در يدوسـت  سـد  آب صرفم از يناش فاضالب ورود آن موازاتبه

ـ دل بـه  زمـان هـم . است افتهي شيافزا يشهر آب عيتوز شبكه  لي

 و هـا بـرج  احـداث  شـهر،  يمركـز  بافت در تيجمع يباال تراكم

 يشـهر  قطار ينيرزميز خط احداث مرتفع، و متعدد هايساختمان

 در) ع( رضـا  امـام  بارگـاه  زائـران  اسـكان  تمركـز  و طبقه، دو در

ـ يرزميز آب سطح است شده بموج مشهد يمركز محدوده  در ين

سـاخت  در كـه  ايگونـه بـه  شـود  يباالآمـدگ  دچـار  منطقـه  نيا

ـ ا بـر  و شـود مي انينما معضل كي عنوانبه يشهر وسازهاي  ني

 آب انتقـال  يبـرا  ايپـروژه  ياجرا و مطالعات انجام نهيزم اساس

. اسـت  زده رقـم  را مشـهد  غـرب  به شرق از يباالآمدگ از حاصل

ـ  آب انتقال نشدهبينيپيش تقريباً يامدهايپ از نمونه كي نيا  نيب

 پـروژه  ياجـرا  از سـال  چنـد  از پـس  كه باشد دتوانمي ايحوضه

 يانــرژ و نــهيهز ديــبا آن يســامانده يبــرا و شــودمــي انيــنما

 آب انتقـال  ميعظـ  پروژه ياجرا صورت در. رديگ صورت يهنگفت

 نشـده بينـي پـيش  يامـدها يپ چـه  انتظـار  در ديبا عمان يايدر از

 است؟ موجه يمتيق هر به هدف به يابيدست ايآ م؟يباش يگريد

 مشـهد  آب ريتـدب  كارگروه يهاگزارش: سكير تيريمد) 6

 درون آن يبازچرخـان  و يشهر فاضالب هيتصف كه دهدمي نشان

 حقابه اختصاص و يكشاورز هايچاه با پساب ينيگزيجا( حوضه

مـي  ساله 5 ايتاًنه يافق در) يشهر آب تأمين شبكه به يكشاورز

 را مشهد شهر ازين مورد آب از مترمكعب ونيليم 250 بربالغ دتوان

. كنـد  تـأمين  آب، انتقـال  پـروژه  از كمتـر  مراتـب بـه  ايبودجه با

ـ حما با دولت كهدرصورتي ـ اح طـرح  ياجـرا  در تيجـد  و تي  و اي

ـ آبر حوضـه  محـدوده  در ياضـاف  برداشت از مانع ،بخشي تعادل  زي

ـ پا صـورت بـه  توليدشـده  آب حجـم  نيا آنگاه شود، مشهد  و داري

ـ عم چـاه  حلقـه  چنـد  بـا  ينيگزيجـا  از پـس  دتوانمي مطمئن  قي

 دشـت  آبخـوان  افـت  به مربوط هاينگراني از يبخش ،يكشاورز

 در حوضــه محــدوده در آب يبازچرخــان. ســازد مرتفــع را مشــهد

 نيــو شــهر در نكــهيا كمــا اســت، مرســوم كشــورها از ياريبســ

ــر تخــتيپا( ــال بآ) شيات ــهانتق ــمه از يافت ــاييچش ــع ه  در واق

 طـور بـه  يشهر آب شبكه در عيتوز از پس هوخشواب، كوهستان

 الزم يفـ يك ياسـتاندارها  به يابيدست از پس و شده هيتصف كامل

 شـهر  وجـود  از ينشان آنكه يب شودمي ريسراز دانوب رودخانه به

ـ و همچون يبزرگ  كوهسـتان  از آب انتقـال  يعـ يطب ريمسـ  در ني

 و پژوهشــگران. شــود احســاس دانــوب رودخانــه تــا وابهوخشــ

ـ ا بـر  كارشناسان  ،ياقتصـاد  ،يسـت يز طيمحـ  نظـر  از باورنـد،  ني

 زيــآبر حوضــه محــدوده در آب يبازچرخــان ؛يتــيامن و ياجتمــاع

 نيكمتـر  از هـا گزينـه  ريسـا  بـه  نسبت) چناران-مشهد( كشفرود

 .است برخوردار سكير زانيم

  

 ست؟يچ چـاره

 هـاي آب منابع تيوضع بر ياجمال يورمر گذشته سطور در

سياسـت  و يرضـو  خراسـان  اسـتان  ويژهبه و كشور در ينيرزميز

 و ايسـازه  اقدامات بخش در آب منابع تيريمد بر يتيحاكم هاي

 خصــوص در اســت الزم انيــپا در. گرفــت صــورت ايســازهريغ

 مشــهد بــه عمــان يايــدر از آب انتقــال پــروژه مطالعــات

 :كرد مطرح مربوطه مسئوالن زا را ليذ هاي درخواست

ـ  بخشـي  تعادل) 1  از آب انتقـال : ريانكارناپـذ  ضـرورت  كي

ـ  عمان يايدر  موجـه  مختلـف  هـاي جنبـه  از كـه درصـورتي  يحت

 بـه  نسبت هم باز ،درآيد اجرا به يچالش چيه بدون و شود شناخته

ـ يرزميز هايآبخوان توان ـ پا تـأمين  در مشـهد  دشـت  ين  آب داري

 كـه  ايگونـه بـه . داشت خواهد ياندك سهم شهركالن نيا شرب

ـ  يط ميكن فرض اگر ـ  5 يافق  آبخـوان  از برداشـت  سـاله،  10 اي

 بـه  برداشـت  اضـافه  كنترل هايسياست با متناسب مشهد دشت

 سـهم  صورت نيا در ابد،ي كاهش سال در مترمكعب ونيليم 800

 حجـم  بـه  نسـبت  عمـان  يايدر از يافتهانتقال آب از مشهد شهر

ـ ا. بود خواهد درصد 10 حدود يعدد وان،آبخ از برداشت  امـر  ني

 ليپتانسـ  انـدازه  در دتوانمين يديجد منبع چيه كه دهدمي نشان

 ازهـا ين تأمين در تأثيرگذار نقش حوضه، درون ينيرزميز آب منابع

 آبخـوان  بـه  تعـادل  بازگشت از تيحما اساس نيا بر. باشد داشته

 قـرار  امر مسئوالن توجهات و هابرنامه صدر در ديبا مشهد، دشت

ـ اح" پـروژه  نجـات  يبرا و رديگ  آب منـابع  و بخشـي  تعـادل  و اي
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بـه . گمارند همت گذشته از شتريب اريبس كامل، فقر از "ينيرزميز

 آب انتقـال  و تـرين هزينـه كـم  آب، يتقاضـا  تيريمد طورمعمول

 .  است آب تأمين راهكار ترينقيمتگران

 شـهر كـالن  يقـدم  چنـد  در: مصـارف  در بنـدي اولويت) 2

 رودخانــه يبحرانــ ممنوعــه زيــآبر حوضــه محــدوده در و مشــهد

 آب ،اييارانـه  بـرق  يانـرژ  صـرف  بـا  يكشاورز بخش كشفرود،

 اسـتخراج  نيزمـ  يمتـر  200 تا 150 عمق از را گانيرا و نيريش

ـ ن و سـم  و كـود  و آالتماشـين  كارگيريبه از پس و كرده  يروي

ـ  يطـ  كـه  ندوانـه ه نام با را يمحصول مثال طوربه ،يكارگر  كي

. كنـد مـي  برداشت كرده، رييتغ يآب به ميد از آن كشت رياخ دهه

 بازار در هندوانه لوگرميك هر فروش يبها 96 رماهيت 22 خيتار در

ـ ر 3900 از كمتـر  يرقم مشهد يشهردار بارتره و وهيم  بـوده  الي

ـ ي نيا. است ـ  فـروش  يبهـا  يعن ـ  از هندوانـه  لـوگرم يك كي  كي

 هـر . اسـت  تـر ارزان درصـد  60 يمعمـول  ديبنبسته آب لوگرميك

 حـدود  سـال  كي طول در دتوانمي طورمعمولبه قيعم چاه حلقه

 دشـت  در. كند استخراج را آب مترمكعب ونيليم 1 يال هزار 450

 دارد وجـود  يكشاورز رمجازيغ و مجاز چاه حلقه هزار چند مشهد

 اختصـاص  خود به را آبخوان از ساالنه يهابرداشت درصد 65 كه

ـ ا از ياندك تعداد حقابه دادن اختصاص. اندداده  يبـرا  هـا چـاه  ني

مـي  چـاه،  برداربهره حقوق تأمين از پس شرب آب يكسر تأمين

 شـود  قلمداد روين وزارت يبرا ترينههزكم مراتببه يراهكار دتوان

 بـه  عمان يايدر از آب دنيرس يطوالن يزمان افق به توجه با كه

ـ ا از ريغ ياهچار عمالً مسئوالن مشهد،  امـا . داشـت  نخواهنـد  ني

 از و شـده  گرفتـه  تـر سـريع  اقـدامات  و ميتصم نيا رودمي انتظار

 يخـوددار  رموجـه يغ ايسـازه  هايپروژه در يمل بودجه هدررفت

 .شود

 كـه  اسـت  آن از يحاك هاشنيده: تيواقع تا بينيپيش از) 3

ـ  يطراحـ  در هـا سازيساده يبرخ  سـد  از آب انتقـال  پـروژه  يفن

ـ ا يمال برآورد شد موجب مشهد، به يدوست  هنگـام  در پـروژه  ني

ـ  يرقمـ  بـه  الير ارديليم 350 تا 110 نيماب يرقم از اجرا  از شيب

ـ ر ارديليم 4000 ـ تعج. گـردد  مبـدل  الي  رسـاندن  ثمـر  بـه  در لي

ـ  تـه يكم زيتجه عدم و پروژه كي و صفر فاز مطالعات  طـراح  يفن

ـ مـي  زبـده  و متخصص يروهاين به پروژه  و بـه اشـتباهات   دتوان

 شدهبينيپيش طرح انيم ميعظ ايفاصله كه شود منجر يخسارات

 خصـوص  در رودمـي  انتظار. كند جاديا درآمده، ياجرا به پروژه و

ـ در از آب انتقـال  پـروژه  ـ دق مسـئوالن  عمـان،  ياي  و شــفاف ق،ي

 يافتـه انتقـال  آب شدهتمام يبها و يمال ابعاد و يفن طرح صادقانه

 اطالعـات  آن بودجـه  تـأمين  نحوه خصوص در و دنينما اعالم را

ـ . كننـد  گـزارش  مـردم  به را حيصر  از كـه  هـايي درس نيهمچن

 سـد  و يدوسـت  سد همچون ايسازه هايپروژه در گذشته تجارب

 را انـد گرفتـه  خوزسـتان  در گتوند سد و خراسان در يعقوبي ديشه

 .سازند انينما

ـ دل بـه  اروپـا  قاره: بارمصرفيك آب) 4  يجـو  تنـزوال  لي

ينباا. است معروف سبز قاره به يجنگل و سرسبز طيمح و فراوان

 17 تـا  ياستحصال آب منابع از اروپا هياتحاد اعظم بخش در حال

 از كـه  ما كشور در. شودمي يرهاساز سپس و شده استفاده مرتبه

 برخـوردار  يجهـان  متوسط سوميك معادل يجو نزوالت نيانگيم

 در ويـژه بـه  و بوده بارمصرفيك عمالً تيفيباك نيريش آب است

 روانـه  و آلـوده  راحتـي بـه  ييروسـتا  و يشـهر  يمسـكون  مناطق

صـرف  يكنون تيوضع. شودمي رها عتيطب در اي و شده فاضالب

 شـهر كـالن  در متأسـفانه  كه آن محيطيزيست يامدهايپ از نظر

 عـدم  و اسـراف  بـه  منجـر  دارد؛ يبـار  فاجعـه  اريبس ابعاد مشهد

 يهمكـار  بـا  روين وزارت كهدرحالي. شودمي آب از نهيبه استفاده

 آب هيتصـف  هـاي هزينـه  كـاهش  يانـدك  با دتوانمي هاشهرداري

 اختصـاص  رشربيغ مصارف به را يشهر آب عيتوز شبكه شرب،

 مصـرف  سپس و منازل در آب يبازچرخان امكان عوض در و داده

 خدمات ازين مورد مصارف ريسا و سبز يفضا ياريآب در آن پساب

 سازد فراهم يمحل كوچك هايخانهتصفيه از استفاده با را يشهر

 طيمحـ  حقابه عنوانبه را شدهيهتصف پساب از يبخش تينها در و

 هـا رودخانـه  در اسـتفاده  نوبـت  چنـد  از پس زيآبر حوضه يستيز

 .  كند يرهاساز

بـه : پـروژه  محيطـي زيسـت  مطالعـات  در يانگـار سهل) 5

 يامـدها يپ فاقد كه افتي را ايسازه پروژه چيه توانمين يطوركل

 و پـذيري يبآسـ  بـه  توجـه  بـا  امـروزه  امـا . باشـد  محيطيزيست

نيمـه  و خشـك  يهاپهنه يعيطب منابع و زيستيطمح يشكنندگ

 محيطـي زيست مالحظات و مطالعات به توجه ن،يزم كره خشك

 گرفتـه  قـرار  موردتوجـه  اريبسـ  يعمران هايپروژه ياجرا از شيپ

مـي  انتظـار  زيسـت يطمح حفاظت سازمان از اساس نيا بر. است

 پروژه، يستيز طيمح مطالعات قيدق گزارش افتيدر از شيپ رود

يبآسـ  رسـاندن  حـداقل  بـه  يبرا ياتيعمل ييراهكارها فيتعر و

 كارگـاه  يانـداز راه يبرا مجوز صدور در آن، ياجرا از يناش هاي

 .  نكند يانگارسهل

ـ  گفت ديبا انيپا در  از آب انتقـال  پـروژه  ياجـرا  اگـر  يحت

 هـم  بـاز  باشـد  افتـه ي ضـرورت  يمنطقـ  يليدال به عمان يايدر

ـ پا تـأمين  در يتـوجه قابـل  مالحظـات  و هايتاولو  در آب يداري

 اشـاره  آن به ادداشتي نيا در كه دارد وجود كشفرود زيآبر حوضه

 يمهندسـ  يتكنولوژ و مهارت از يناش غرور داد اجازه دينبا و شد

 ميعظـ  هـاي پـروژه  ياجـرا  يبرا المالبيت ودجهب كارگيريبه در
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 توجه از مانع ما، هايگوش و هاچشم بر ياپرده همچون ايسازه

 و آب يبازچرخـان  نـه يزم در ويـژه به يضرور هاييتاولو ريسا به

  .شود آبخوان يبخش تعادل

  

  

  

  

  

 .استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است

نگر ديـدگاه نويسـندگان   در شمس، بيـا  منتشرشدهمتون سياستي 

 .نيست اين شبكه نظر لزوماًبوده و 


