
 

 
 

 

 

 

 

 رپورٹ کا خالصہ تحقیقی 

 

آبی وسائل پر اثرات اور اِن سے ُجڑے مالی اور سماجی خطرات  مقامی  سے  اور بجلی گھروں کے قیام  (  mining)صحرائے تھر میں کوئلے کی کان کنی  

کے   کی ھے۔ رپورٹُمرتب  ( نامی ایک ادارے نے حال ھی میں ایک تحقیقی رپورٹ  Hydrocolgy Consultingہائیڈروکالوجی کنسلٹنگ )کے موضوع پر  

نے ِون  پال  کولُمصنف  تجزیہ    تھر  کا  خطرات  سماجی  و  مالی  اور  بحران  آبی  والے  ھونے  پیدا  سے  لئے  منصُوبوں  کے  ُکنی  کان  دستاویزات،  سرکاری 

پانی   بپر  شرح استعمال، سطح زمین  کے  زیِرزمین  بُخارات  کا  پانی کو نمکیات سے پاک کرنے  ننے کی شرح،  پانی  کا نہری  پانی  میں ضائع ھونے والے 

 کی بُنیاد پر کیا گیا ھے۔  فرق اِن بجلی گھروں کو چالنے کیلئے درکار و ُمیسر آبی وسائل میں تخمینہ اور 

 

انی کا  تحقیقی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صُوبہ سندھ کے عالقہ تھر میں کوئلہ سے چلنے والے بجلی گھروں میں پانی کا کثیر استعمال ھونے سے پ 

صالت  صُوبہ کے کچھ اضالع میں آبپاشی، خوراک اور دیگر فوالے  دریائے سندھ کے نہری نظام سے سیراب ھونے  خاطر خواہ بحران پیدا ھو گا جس سے  

کثیر استعمال   کی پیداوار اور کسانوں کی معیشت پر منفی اثرات ُمرتب ھوں گے۔ اِس کے ساتھ ساتھ  تھر میں کوئلہ کی کان کنی کے لئے زیر زمین پانی کے

ف کیا گیا ھے کہ کوئلہ ھو جائے گی۔ رپورٹ میں اِس بات کا اِنکشازیر زمین پانی کے واحد وسیلہ سے محرُوم    وں کے اکثریت  سے عالقہ کے مقامی لوگ

 کے منصُوبوں کے حمائتی نجی کمپنیوں اور سرکاری اداروں کی طرف سے عالقہ تھر میں زیِرزمین پانی کا زائد تخمینہ لگایا ھے۔ 

 

مل بجلی گھروں کو  رتھکوئلہ کے اِن  درکار ھوتی ھے۔ مقدار کوئلہ سے چلنے والے تھرمل بجلی گھروں کے کُولنگ سسٹم کو چالنے کے لئے پانی کی کثیر 

 ۔   پانی کی فراھمِی کے لئے تھر میں موجود نمکیات ِملے زیر زمین آبی وسائل کے عالوہ سطح زمین پر موجُود کوئی آبی وسائل ُمیسر نہیں ھیں

 

کی سطح خطرناک  تھر میں زیر زمین پانی ( کے لئے استعمال ھونے والے پانی سے miningکان کنی )کوئلہ کی ( میں ھونے والی open pitکھلے گڑھے )

حد تک نیچے گر جائے گی۔ زیر زمین آبی وسائل میں اِس قدر کمی سے ایک طرف کوئلہ سے چلنے والے تھرمل بجلی گھروں کی پانی کی ضروریات  

والی کئی نسلیں زیر زمین آبی وسائل سے محرُوم ھوجائیں گی۔ آئندہ سالوں میں کوئلہ  تھری لوگوں کی آنے  پُوری کرنا ُمشکل ھو جائے گی تو دُوسری جانب  

نکالے جانے والے زیادہ سے لئے  کے منصُوبوں کے لئے درکار اور ُمیسر پانی کی مقدار میں فرق حیران ُکن حد تک بڑھ جائے گا۔ کوئلہ کی کان کنی کے  

( بلئین لیٹر  100لوڈ پر چلنے والے تمام مجوزہ تھرمل بجلی گھروں کو درکار پانی کا حالیہ خسارہ ایک سؤ)( فی صد  %75یادہ زیر زمین پانی اور پچھتر )ز

 ( ھو جائے گا۔ GLpa)ساالنہ ( بلئین لیٹر 150( سالوں میں ڈیڑھ سو )25( ھے جو آئندہ پچیس ) GLpa)ساالنہ 

 

تاھم دریائے  منصوبے زیر تجویزھیں۔    دوی کے  ھما تازہ پانی فرنہری نظام  سے    دریائے سندھ کےکوئلہ سے چلنے والے تھرمل بجلی گھروں کو  تھر میں  

ُوبہ کے  سندھ کے نہری نظام  سے کوئلہ کے منصُوبوں کے لئے فراھم کیا جانے واال تازہ پانی پہلے سے ھی آبپاشی کے لئے ُمختص ھے۔ ایک مجوزہ منص

نظام سے   نہری  دریائے سندھ کے  )تحت  لیٹر ساالنہ  (  40چالیس  منصُوبوں  (  GLpa)بلئن  کوئلہ کے  واقع  میں  تھر  کر  نکال  گا۔  پانی  کیا جائے  فراھم  کو 

اِن منصُوبوں کو لیفٹ بینک آُوٹ فال ڈرین ) بلئن لیٹر (  31اِکتیس )( سے  Left Bank Outfall Drain-LBODدُوسرے منصُوبے مطابق کے کوئلہ کے 

 ھیں۔ فراھم کیا جائے گا۔ تاھم دونوں منصوبے تاخیر اور اخراجات میں بڑھوتری جیسے مسائل کا شکار  پانی( GLpa)ساالنہ 

 

غیر موافق ماحولیاتی حاالت سے دو چار ھے۔ ضروریات کے ایک حالیہ  پہلے سے ہی  جہاں زراعت کا زیادہ تر انحصار نہری آبپاشی پر ھے،  صوبہ سندھ  

دریائے سندھ کے نہری نظام  سے  سے صوبہ میں خشک سالی اور لگ بھگ خشک سالی جیسے حاالت پائے جاتے ھیں۔  ع  2013اندازہ کے مطابق سال  

 صُوبہ سندھ کے خشک سالی سے انتہائی متاثرہ اضالع سے نکالے جائیں گے۔   منصوبےیہ کے آب کو فراھمی کے منصوبوں تھر میں کوئلہ 

 

اپنی کوئلہ سے چلنے والے تھرمل بجلی گھر  اگر  ( اور پانی کی قلت کے باعث  Capacity Chargesز )رپورٹ میں درج تجزئے کے مطابق کیپیسٹی چارج

 گردشی قرضوں کے جال میں پھنس سکتا ھے۔  بُری طرح ھیں تو اس صُورت میں پاکستان کام کرتے  گنجائش سے کم 

 

کو درکار پانی کی مقدار، مقامی آبادی کی پانی کی ضروریات، پانی صاف کرنے اور بُخارات کی شکل میں ضائع ھونے والے  مختصراً، کوئلہ کی کانوں  

یہ امر واضح ھے کے تھر کے زیر زمین آبی وسائل سے کوئلہ سے پید ھونے والی بجلی کی کثیر پیداوار کیلئے ،  کے پیش نظرپانی کی مقدار جیسے حقائق 

تھر میں کوئلہ سے چلنے والے تھرمل بجلی گھروں کو دریائے سندھ کے نہری نظام سے تازہ پانی فراھم کرنے کی فراھمی نہیں ھوسکتی۔  پانی کی یقینی  

 صُورت میں آبپاشی اور دیگر مالی اور سماجی مسائل جنم لیں گے۔  

 

دیکھنے کی ضرُورت ھے۔ اگر تھر میں مجوزہ بجلی کی پیداوار میں پیداوار کو ازسِرنو  شرح  کی شرح الگت اور  تھر میں کوئلہ سے پیدا ھونے والی بجلی  

 خاطر خواہ کمی نہیں الئی جاتی تو اِس سے صُوبہ سندھ میں آبپاشی اور خوراک و دیگر فصلوں کی پیداوار بُری طرح ُمتاثر ھو گی۔ 


