وزارت ﻧﯿـﺮو ﮐﺸـﻒ آبﻫـﺎی ژرف را
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و آﺑﻔﺎی
وزارت ﻧﯿﺮو درﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ “آبﻫﺎی ژرف”
و ادﻋﺎی ﮐﺸﻒ ﺳﻔﺮه آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﺎون آب و آﺑﻔﺎی وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
»ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب ژرف ،ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف از ﺳﺎل  1389در وزارت ﻧﯿﺮو در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪود ﮐﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻬﻨﻪ
ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ژرف در ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ و
اﮐﺘﺸﺎف ﺑﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ و در رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب در ﺧﺸﮏﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ اﻣﻀﺎی
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ وزارت ﻧﯿﺮو و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری و اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎی ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
و ﮐﺮﻣﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت اﺿﻄﺮاری زودﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ
)ﺑﻪ روش ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﮕﻨﺘﻮﺗﻠﻮرﯾﮏ( در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در زاﺑﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭼﺎه
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ژرف ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﭼﺎه در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
ﺟﺎری آﻏﺎز و در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭼﺎه اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن،
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎور داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای ﻃﺮح و ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﭼﺎه ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﻄﻌﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

در ﭘﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﮐﻪ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺸﻒ ﺳﻔﺮه
آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻧﻈﯿﺮ  1000ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده و از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ«.
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