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  یسامانه انتقال آب خزر به فلات مرکز یبرا نيگزيجا يطرح

 
 انريا یرويشرکت توسعه منابع آب و ن ستيز طيو مح هيامور مطالعات پا ريمد ،يدختيمحمود طالب ب

 سيد حسين هاشمي، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
کیپست الکترون: h_hashemi@sbu.ac.ir و beidokhty@gmail.com 

 

 چكيده چكيده 
صلي هدف صنعت و توسعه  ني، تام یرح انتقال آب خزر به فلات مرکزط ا شرب و  ستفاده از منطقهآب  سيل  با ا پتان

های موقعيت ويژه جغرافيايي و وجود شتتهكه ارتهاطي و زيرستتاختنزديكي به ليدلبهمنطقه  نيا متعارف استتت های غيرآب

افت مجوزهای دري ،چندستتاله یريگيپ باوجود بالايي دارد تيب جمعجذ تيقابلمتعدد،  يو معدن يصتتنعت ينواحمناستتب و 

ست و طرح  يقانون شكل مواجه ا شاور تياز مقهولبا م صاحب نيب طرح م سخهرگان و  شده ا سته  مهاني   تنظران و جامعه کا

استتت و به دلايل مختل  محيط زيستتتي و آمايشتتي با چالی های عمده ای مواجه نظر از اين طرح با ابهام مواجه استتت و 

بازچرخاني افت و بازي و به شربپيشنهادی تخصيص منابع آب با کيفيت در طرح  احتمال ناپايداری و شكست آن زياد است 

جمعيت مهاجر از استتتان های تهران و تهران به استتتان ستتمنان در مقابل  آب درون استتتان و انتقال آب بازيافتي از استتتان

 مازندران به استان سمنان پيشنهاد شده است 

 

 ، تهران، مازندرانخزر، سمنان یايدر ،یاحوضه نيانتقال آب ب ها:کليد واژه

 

  مقدمه -1

ستان شیدایاز زمان پ یرح انتقال آب خزر به فلات مرکزط سال  یدر کارگروه ا سمنان در  ستان  ضور معاون اول  9831تامین آب ا با ح

بودجه لحاظ  حهیدر لا 9819طرح و در سال  هیاول یبررس 9811کرده است. در سال  یرا ط یپرچالش ریرئیس جمهوری و وزیر نیرو، مس

سر ییجراو ا یفنهای یدگیچیپ دلیلهشد و ب ضرورت ت صله پ ع،یو  شاور انتخاب و در مدت کوتاه مانکاریبلافا س یو م  یهانهیگز یبرر

 .شد یمعرف یینها نهیو گز ریمس تیمختلف انجام و در نها

  عارف است.متهای غیرحاشیه کویر با استفاده از پتانسیل آب یشهرها یآب شرب و صنعت و توسعه اقتصاد نیطرح، تام اصلی هدف

 ریخزر به سا یایانتقال آب از در یهاطرح (،مکعبمتر ونیلیم 011)سالانه انتقال آب به استان سمنان این احتمال وجود دارد که پس از 

ستان ش نیزها ا ستد. ومطرح  شرب ) نهیهز قرار ا  یتوسط بخش خصوص بقیه( توسط دولت و یدرصد حجم انتقال02انتقال آب بخش 

  .شود نیتام

ستان صرف یدیدارد. حجم آب تول تیهزار نفر جمع 011حدود  سمنان ا سفره 121و  9021 بیترتهب انهیسال ی آنو م  باها م.م.م بوده و 

 ینواحب و های مناسبببموقعیت ویژه جغرافیایی و وجود شببب که ارت اطی و زیرسببباختنزدیکی به لیدلبهمنطقه  نیمواجهند. ا یمنف لانیب
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است و انتظار م.م.م  32 وداستان حد یمصرفشرب آب  در حال حاضر مقدار. بالایی دارد تیب جمعجذ تیقابلمتعدد،  یو معدن یصنعت

تمام شببده کالاها و خدمات در اسببتان سببمنان  متیحال حاضببر سببط  ق درچنین هم رود در آینده با کم ود آب شببرب مواجه شببود.می

 .استتحت فشار آب  نیکرده و دولت جهت تام جادیاران اذگهیسرما یبرا یادیز تیابذج

نظران و بخ رگان و صاح نیب طرح مشاور تیاز مق ولبا مشکل مواجه است و طرح  یقانوندریافت مجوزهای  ،چندساله یریگیپ باوجود

 ت.جامعه کاسته شده اس

 

 مشخصات طرح منتخب مشاور -2

صل لومتریک 931 شامل لومتریک 001طول انتقال به سامانه توان  اپمپاژ ب ستگاهیا 98متر ارتفاع پمپاژ،  0811 متر،یلیم 9111با قطر  یخط ا

اسببتان  از آن  یشببهرها ریسببا ولهو پس از ورود به اسببتان، خطول ل اسببتمگاوات  21 تیظرف اب یآب روگاهیمگاوات، سببه واحد ن  111

 باشد.میتومان  اردیلیم 2011بالغ بر  9810سال  متیاساس سط  ق برطرح  نهیشود. برآورد هز یمنشعب م

 

 نيسرزم یيو آما ستيز طينظر محطرح از  گاهياج -3

شی از نمکزدایی  :یشور یتجمع اثرات سال بتن  ونیلیم 8حدود آب  م.م.م 011مقدار نمک نا فع خواهد بود که تخلیه آن به دریا یا در 

 .مواجه است یجد هایها و چالشبا ابهامآن در مقصد 

س یهاجزو آب یآب انتقال انرژی الکتریکی: نهیهز ست. عمان به کرم یایتر از انتقال آب درارزان تنها اندکیمحسوب و  گران اریب ان ا

با که  برآورد شببده اسببتسبباعت  لوواتیک 1 برای نمکزدایی سبباعت و لوواتیک 98آب مکعب پمپاژ هر متر رایب یمصببرف اکتریسببیته

توسببط  نهیهز نید. هر چند قرار اسببت اشببخواهد  تومان 8111احتسبباب قیمت واقعی، هزینه انرژی الکتریکی هر مترمکعب آب بالغ بر 

ای در بخش انرژی و همین طور سببایر منابع مورد یارانه یهابه تعرفه یبخش خصببوصبب اتمای دلیلولی بهشببود،  نیتام یبخش خصببوصبب

ستفاده برای اجرای طرح، بخش قابل ستقیم بر عهده دولت خواهد بود کها بهتوجهی از هزینه ا ستقیم یا غیرم صاد ملاز منظر ا هطور م  یقت

در کنار شببغل  دیو تول یاجتماع یهانهیکه هزاینشببود. مگر  یتلق یتوسببط بخش خصببوصبب نهیهز نیتام دتوانیو نم یسببتق ول نقابل 

 شوند. یابیارز یمل سط در های نامحسوس های محیط زیستی و سایر هزینههزینه

س سعه: لیپتان ستان در  یشهرها یریقرارگ تخت،یبه پا یکی، نزدوجود معادن متعدد تو سا مهاجرت  ،شورک یتیمهم ترانز هایشریان ریم

وردنیاز بیانگر پتانسیل استان برای توسعه به شرل تامین منابع زیرساختی م یهمگ غیرهمنظور اشتغال و بهکشور  لفاز مناطق مخت تیجمع

ست سالاز جمله آب ا سرما یادیز یبرداربهره هایازیامت ریاخ یها. در  صهیبه  صو شده  یگذاران بخش خ  کم ود عمل که درواگذار 

 .استآنها بوده  یاندازراه آب یکی از موانع

و  یتیظر امنناز سبکونت دارند که  تختیپا یک لومتر 911کشبور در شبعاع  تیدرصبد جمع 81از  شیب اکنون :تختیپا یتیجمع زیسبرر

ب در بخش مصرف آ و کاهش یکشور بر توسعه صنعت شیآما یهاطرح یطرف ازت. سین هیقابل توج رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد

توسعه  زاینب موردآ و لازم است بر مفهوم توسعه متوازن استوار است نیسرزم شیآما یهادارند. اصل حاکم بر طرح دیتاک یکشاورز

 دیع آب جدمناب افتنیمعطل آب بخش صنعت  نیصورت تاماین شود. در  نیتام یبخش کشاورز سهماز محل کاهش  جیتدربه یصنعت
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.  استستان شده ا نیبه ا تیجمع مهاجرتموجب های شمالی و استانتهران  به یکینزد و استان یصنعتتوسعه  یبالا لیپتانسنخواهد بود. 

 .باشدمی ویژه اشتغال وابسته به تامین آب مناسبهای مجاور و تامین نیازهای آنها بهرسد پذیرش جمعیت مهاجر از استاننظر میبه

 ریمسبب ضیتعره نیاز ب نیترو کم سببتیز طیمحبر  یو اثرگذار بیتخر نیترانتقال بر اسبباس کم ریمسبب :یسببتیز طیمح یهایژگیو ریسببا

 شده است.انتخاب 

سیس یژگیو سئول :یتیو امن یا شاور طرح چن یدارند ول دیمنظر تاک نیطرح از ا یاجرا تیمنطقه به اهم نیم  هدید یزیچ نیدر مطالعات م

 وکننده توسببعه محسببوب عامل محدود تواند یکمیآب  تیمحدودعنوان یک گزاره کلی گفته شببده اسببت که هر چند بهشببود.  ینم

 .شود یتیو امن یاسینامطلوب س یامدهایپ منجر بهو درصورت تداوم  ینامطلوب اجتماع یامدهایموجب پ

 .ودش ییهاتوسعه نیچن یحق برا جادیا یاخزر  یایدر حاشیه یرهاموجب اعتراض کشوممکن است انتقال  نیا الملل:نیحقوق ب یژگیو

 ایآب در کردن نیریانتقال و شبب نهیگز سببت،یز طیمردم نهاد و دوسببتداران مح هایسببازمانخ رگان و  نیب :یفعل کردیرو تیمق ول عدم

 .دنردا تیپساب ارجح هیآب باران و تصف استفاده از ،یفصل لابیقنات، مهار س یایچون احهم نیگزیجا یهاراهو چندان مق ول نیست 

معیارهایی برای لازم اسببت  ،یبخش خصببوصبب یطرح از سببو نهیهز نیدر صببورت تام یحت ،یجهان یارهایاز نظر مع :یجهان یارهایمع

ه ضبببه حو بیعدم آسبب( 0)انتقال،  قیآب از طر نیم رم به تام ازین (9) اریپنج مع ونسببکوی ،لامثبرای شببود.  گیری در نظر گرفتهتصببمیم

و منافع انتقال  ایمنصفانه مزا میتسه( 2)و  یو فرهنگ یجامع اثرات اجتماع یابیانجام ارز( 1) ،یستیز طیجامع مح یابیانجام ارز( 8)م داء، 

 .شده باشد یبررس نیگزیجا یهاراه هیلازم است کلاین، بر . علاوهده استکر را توصیه مقصد و م داء انتقال نیب

 یهانهیزگ هیکلاز طرف دیگر مشاور وجود نداشته و  یشنهادیپ نهیگز یاجرا یلازم برا طیشرا ش.د کهنشان داده میخش بدر ادامه این 

 .نشده است دهیمشاور د یممکن در بررس

 

 طرح مشاورشكست احتمالي  ليو دلا یداريناپا يابيشهير -4

از  زیر لیه دلاب معرفی شده باشد ولیتوسعه استان و کشور  یدر راستا یگامانتقال آب از دریای خزر به استان سمنان ممکن است طرح 

 :ستیبرخوردار نمناس ی  داریپا

 یارهیجزپراکنده و  اراتیو اخت با عملکرد یدولت ی/ نهادهاهاسازمان -

تفاوت قیمت  دلیلانرژی الکتریکی اسبببت، در حالی که به یهانهیهز به تامینمج ور  رویدر وزارت ن انرژی الکتریکی نیتام بخش -

 .مواجه است یبا ضرر ان اشته از منظر اقتصاد ملفروش،  یهاتعرفهتمام شده و 

ده است. کرگذاران هیو سرما انیبه متقاض ازیامت یبه واگذاراقدام  انرژیآب و  ایهرساختیز تامیناز  پیشصنعت و معدن،  بخش -

کالا  تا مصرف دیلازم است در چرخه تول ،دشون یدولت ارانهی زانیم یتجمع شیمنجر به افزاکشور  واردات و صادرات کهنیا یبرا

پذیری تولیدکننده داخلی ناشببی از بخشببی از رقابت گرفته شببود. در واقعکار هب یدیسببوبسببریو اقتصبباد غ یاقتصبباد مل یارهایعم

 وری بالا نس ت به تولیدکننده خارجی.کند و نه ناشی از بهرههای پیدا و پنهانی است که دریافت مییارانه

و آب  ب و فاضلابآ یهاشرکت یاتیلعم یهانهیهز یگوپاسخب و فاضلاب آدر بخش از مشترکین  یافتیدر یهانهیهز در حال حاضر

و  های بسیار گران قیمتو دولتی در طرح یبخش خصوص یارذگهیسرما. ندمواجه یجمعت یهاانیها با زشرکت نیو ا یستن یامنطقه
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آنها  ر به افزایش زیان ان اشبببته و ناپایداریمنجتواند می هاآنبرداری از بهرهنیز هنگام هزینه و پرداخت یارانه قابل توجه برای اجرای و پر

 شود.

 

  با طرح مشاور سهيو مقا یشنهاديطرح پ مشخصات -5

و  اسببت یدر حال بازنگر ییطرح اجرا اسبباس نیبر هم م.م.م( وجود دارد و 011) ازینآب مورد نییتع یم ان به یجد هایانتقاد چند هر

 ازینب موردق لی )آم احجامشبببتر ،  یبا م ان سبببهیمنظور مقابه یشبببنهادیدر طرح پ ولیدارد،  جودو یب انتقالآکاهش حجم احتمال 

 ( در نظر گرفته شده است.م.م.م 01و شاهرود  81امغان د، 01 سمنان ،11گرمسار 

رسبد از یک نظر میبه، آناز  یادیز برای بخش یزیربرنامهمنابع آب کشبور و  تیبا توجه به محدود :یشبنهادیدر طرح پ کردیرو رییتغ

 جادیدون اب دیجد یازهایموجود به ن یمنابع آب صیتخصاز طرف دیگر و  ستین یراه حل آسان و مناس  دیآب از منابع جد نیتامطرف 

فاده و اسببت یبازچرخاندر این میان، . پذیر ن اشببدچندان امکان سببتیز طیمح یازهایو ن یمیقد یهاازها از جمله حقابهین ریتنش در سببا

نعت، ص ،یشرب، کشاورز یهاازین نیتام یصورت برا نیدر ا مناسب مورد توجه قرار گیرد. یکردیروعنوان به توانددوباره از آب می

 ییجابجا ابآب شرب  تیفیک یارتقا یشنهادیدر طرح پچنین د. همخواهد بون دیبع جدامنبرداری از بهرهبه  یازین ،غیرهو  ستیز طیمح

 پذیر خواهد بود.ها امکانصیتخص

ش یباطل ط یادر واقع چرخه شدن است نا س هامیاز تصم یچند دهه در کشور در حال تکرار  صورت است که به ییهایگذاراستیو 

د. نندار ینقانو مشکل ییتنهابه کیهر در ظاهر که  ییهااستیاست. سکشور در حال بروز  یتیمختلف حاکم ینهادها یاز سو یارهیجز

سفره از طر یموارد شار به  سط  ز ه،یکاهش تخل قیچون کاهش ف  یاردتعرفه آب و برق مو شیکشت، افزا یکشت و الگو ریکاهش 

به اهداف  یابیدست ری. در مسنجامدیب اورطرح مش رینظ یهاتواند به طرحیم تیشود که در نهایمتفاوت م یکردهایاست که منجر به رو

 برای مثال: کرد،الزامات اقدام  نیموارد توامان به تام یها، لازم است در برخاستیس نیو تدو داریتوسعه پا

 یتوسعه بخش صنعت یدر ازا یمصرف در بخش کشاورز کاهش -

 یمیقد یهاتحقق حقابه یدر ازا یمصرف آب کشاورز کاهش -

 یب کشاورزآ صیحذف تخص ایکاهش  یدر ازا یکشاورز یهاچاه ازیبه صاح ان امت یصنعت بخش ازیامت یاعطا امکان -

 یوربهره فزایشا یدر ازا یمال ازاتیامت شیافزا -

صاد ،یفنهای یژگیبا توجه به و یشنهادیطرح پ در شاور، هر  یو اجتماع یستیز طیمح ،یاقت شدها از مولفه کیطرح م صلاح  ه و در ا

 .استدست آمده به یترمناسب کردیرود رسنظر میبهنتیجه 

 قیاز طر که در استان یبا توجه به اقدامات یشنهادیدر طرح پ یشرب استان منظور شده است. ول یبرا ازیدرصد ن ستیطرح مشاور ب در

و  تصبببنعهای که به بخش یتیفیبا ک یهاآبمقدار  )اکنون انجام شبببده اسبببتمختلف  یهاب شبببهرآ نیتام یمختلف برا یهاطرح

رب آب ش یازهاین هیکل نیمنظور تامبه صیتخص یی، جابجا(شرب استان است یازهاین زا ترشیب اریبساست،  افتهیاختصاص  یکشاورز

. ذکر این نکته ضروری است داده شده است صیم.م.م به بخش صنعت تخص 011و کل حجم  دشنهایپ داریراه حل پا کیعنوان استان به



 

  «زيستصصان علوم آب و محيطانديشي با متخهم»اولين اجلاس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

آب  تخصببیص و بازیافت و بازچرخش آب درون اسببتانیتامین نیاز شببرب از منابع با کیفیت درون اسببتان، و  که با بازنگری م انی طرح

 ، حجم آب موردنیاز به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت.انتقالی تنها به مصارف صنعتی

 تیجمع مهاجرت یت ادل پساب در ازا بنابرایندارد، را و استان مازندران  تختیپاجمعیت  زیجذب سررر تیقابل منطقه کهنیتوجه به ا با

پیشنهاد نطقه م نیپساب شهر تهران به ا صیتخصکلان  استیبرد در س -منصفانه و برد یکردیروعنوان بهندران و مازن تهرا هایاز استان

ست سی. شده ا شان میبرر ساب  یتیمحدوددهد که های اولیه ن ساب میوجود نداردبرای تامین پ ست که این پ واند از ت. لازم به ذکر ا

یزی شده رو پس از تامین نیازهای برنامههای خروجی از شهر تهران ان یا از طریق روانابهای فاضلاب شهر/ استان تهرخانهطریق تصفیه

چنین توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از آب مصرفی استان تهران از تامین شود. هماستان تهران، 

 شود.های مجاور از جمله مازندران )سد لار( تامین میاستان

سال  یبرا متیق یبهنگام ساز ،یمحاس ه قطر لوله و اقتصاد ،یو مفهوم یمشاور )در حد امکان سنج نهیو گز یشنهادیپ نهیگز نیب سهیامق

 دهد:دست مینتایج زیر را بهمشتر (  ی، با م ان9810

 .مشاور استپیشنهادی طرح  نهیدرصد هز 11 حدود یشنهادیدر طرح پ یگذارهیسرما نهیهز -

 درصد طرح مشاور است.  82 حدود  یشنهادیطرح پ یمکعب آب انتقالشده هر متر تمام متیق -

 .مشابه در طرح مشاور است یهانهیدرصد هز 81 حدود یو برق مصرف یبرداربهره ،یشامل نگهدار انهیسال یهانهیهز -

ته در پی داشبب یترکم یاجتماع یهاهنیو هز امدهایو پ باشببداز طرح مشبباور تر از تواند مناسبببمی یشببنهادیطرح پ یاجتماعاز نظر  -

 باشد.

و خسببارت به  اسببتمشببهد واقع  -تهران یو مجاور جاده اصببل یابانیب طقادر من یبخش عمده جاده دسببترسبب ،یسببتیز طینظر مح از -

 .رددفع نمک وجود ندا مشکلو  یمناطق جنگل

  .باشدمی با ارتفاع بالا یو پمپاژها ییزدانمک مانند ویژه هاییدگیچیپ فاقد یشنهادیطرح پ ،ینظر فن از -
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