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چكيده
هدف ا صلي طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی  ،تامين آب شرب و صنعت و تو سعه منطقه با ا ستفاده از پتان سيل
آبهای غيرمتعارف استتت اين منطقه بهدليل نزديكي بهموقعيت ويژه جغرافيايي و وجود شتتهكه ارتهاطي و زيرستتاختهای
مناستتب و نواحي صتتنعتي و معدني متعدد ،قابليت جذب جمعيت بالايي دارد باوجود پيگيری چندستتاله ،دريافت مجوزهای
قانوني طرح با م شكل مواجه ا ست و از مقهوليت طرح م شاور بين خهرگان و صاحبنظران و جامعه کا سته شده ا ست مهاني
اين طرح با ابهام مواجه استتت و از نظر محيط زيستتتي و آمايشتتي با چالی های عمده ای مواجه استتت و به دلايل مختل
احتمال ناپايداری و شكست آن زياد است در طرح پيشنهادی تخصيص منابع آب با کيفيت به شرب و بازيافت و بازچرخاني
آب درون استتتان و انتقال آب بازيافتي از استتتان تهران به استتتان ستتمنان در مقابل جمعيت مهاجر از استتتان های تهران و
مازندران به استان سمنان پيشنهاد شده است

کليد واژهها :انتقال آب بين حوضهای ،دريای خزر ،سمنان ،تهران ،مازندران

 -1مقدمه
طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی از زمان پیدایش در کارگروه ا ستانی تامین آب ا ستان سمنان در سال  9831با ح ضور معاون اول
رئیس جمهوری و وزیر نیرو ،مسیر پرچالشی را طی کرده است .در سال  9811بررسی اولیه طرح و در سال  9819در لایحه بودجه لحاظ
شد و بهدلیل پیچیدگیهای فنی و اجرایی و ضرورت ت سریع ،بلافا صله پیمانکار و م شاور انتخاب و در مدت کوتاهی برر سی گزینههای
مختلف انجام و در نهایت مسیر و گزینه نهایی معرفی شد.
هدف اصلی طرح ،تامین آب شرب و صنعت و توسعه اقتصادی شهرهای حاشیه کویر با استفاده از پتانسیل آبهای غیرمتعارف است.
این احتمال وجود دارد که پس از انتقال آب به استان سمنان (سالانه  011میلیون مترمکعب) ،طرحهای انتقال آب از دریای خزر به سایر
ا ستانها نیز مطرح شود .قرار ا ست هزینه انتقال آب بخش شرب (02در صد حجم انتقالی) تو سط دولت و بقیه تو سط بخش خ صو صی
تامین شود.
ا ستان سمنان حدود  011هزار نفر جمعیت دارد .حجم آب تولیدی و م صرفی آن سالیانه بهترتیب  9021و  121م.م.م بوده و سفرهها با
بیلان منفی مواجهند .این منطقه بهدلیل نزدیکی بهموقعیت ویژه جغرافیایی و وجود شببب که ارت اطی و زیرسببباختهای مناسبببب و نواحی

اولين اجلاس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
صنعتی و معدنی متعدد ،قابلیت جذب جمعیت بالایی دارد .در حال حاضر مقدار آب شرب مصرفی استان حدود  32م.م.م است و انتظار
میرود در آینده با کم ود آب شببرب مواجه شببود .همچنین در حال حاضببر سببط قیمت تمام شببده کالاها و خدمات در اسببتان سببمنان
جذابیت زیادی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده و دولت جهت تامین آب تحت فشار است.
باوجود پیگیری چندساله ،دریافت مجوزهای قانونی طرح با مشکل مواجه است و از مق ولیت طرح مشاور بین خ رگان و صاحبنظران و
جامعه کاسته شده است.
 -2مشخصات طرح منتخب مشاور
سامانه انتقال بهطول  001کیلومتر شامل  931کیلومتر خط ا صلی با قطر  9111میلیمتر 0811 ،متر ارتفاع پمپاژ 98 ،ای ستگاه پمپاژ با توان
 111مگاوات ،سببه واحد نیروگاه آبی با ظرفیت  21مگاوات اسببت و پس از ورود به اسببتان ،خطول لوله سببایر شببهرهای اسببتان از آن
منشعب می شود .برآورد هزینه طرح بر اساس سط قیمت سال  9810بالغ بر  2011میلیارد تومان میباشد.
 -3جايگاه طرح از نظر محيط زيست و آمايی سرزمين
اثرات تجمعی شوری :مقدار نمک نا شی از نمکزدایی  011م.م.م آب حدود  8میلیون تن بر سال خواهد بود که تخلیه آن به دریا یا دفع
آن در مقصد با ابهامها و چالشهای جدی مواجه است.
هزینه انرژی الکتریکی :آب انتقالی جزو آبهای ب سیار گران مح سوب و تنها اندکی ارزانتر از انتقال آب دریای عمان به کرمان ا ست.
اکتریسببیته مصببرفی برای پمپاژ هر مترمکعب آب  98کیلووات سبباعت و برای نمکزدایی  1کیلووات سبباعت برآورد شببده اسببت که با
احتسبباب قیمت واقعی ،هزینه انرژی الکتریکی هر مترمکعب آب بالغ بر  8111تومان خواهد ش بد .هر چند قرار اسببت این هزینه توسببط
بخش خصببوصبی تامین شببود ،ولی بهدلیل اتمای بخش خصببوصبی به تعرفههای یارانهای در بخش انرژی و همین طور سببایر منابع مورد
ا ستفاده برای اجرای طرح ،بخش قابل توجهی از هزینهها بهطور م ستقیم یا غیرم ستقیم بر عهده دولت خواهد بود که از منظر اقت صاد ملی
قابل ق ول نیسببت و نمیتواند تامین هزینه توسببط بخش خصببوصببی تلقی شببود .مگر اینکه هزینههای اجتماعی و تولید شببغل در کنار
هزینههای محیط زیستی و سایر هزینههای نامحسوس در سط ملی ارزیابی شوند.
پتان سیل تو سعه :وجود معادن متعدد ،نزدیکی به پایتخت ،قرارگیری شهرهای ا ستان در م سیر شریانهای مهم ترانزیتی ک شور ،مهاجرت
جمعیت از مناطق مختلف کشور بهمنظور اشتغال و غیره همگی بیانگر پتانسیل استان برای توسعه به شرل تامین منابع زیرساختی موردنیاز
از جمله آب ا ست .در سالهای اخیر امتیازهای بهرهبرداری زیادی به سرمایهگذاران بخش خ صو صی واگذار شده که در عمل کم ود
آب یکی از موانع راهاندازی آنها بوده است.
سبرریز جمعیتی پایتخت :اکنون بیش از  81درصبد جمعیت کشبور در شبعاع  911ک لومتری پایتخت سبکونت دارند که از نظر امنیتی و
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل قابل توجیه نی ست .از طرفی طرحهای آمایش کشور بر توسعه صنعتی و کاهش مصرف آب در بخش
کشاورزی تاکید دارند .اصل حاکم بر طرحهای آمایش سرزمین بر مفهوم توسعه متوازن استوار است و لازم است آب موردنیاز توسعه
صنعتی بهتدریج از محل کاهش سهم بخش کشاورزی تامین شود .در این صورت تامین آب بخش صنعت معطل یافتن منابع آب جدید

اولين اجلاس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
نخواهد بود .پتانسیل بالای توسعه صنعتی استان و نزدیکی به تهران و استانهای شمالی موجب مهاجرت جمعیت به این استان شده است.
بهنظر میرسد پذیرش جمعیت مهاجر از استانهای مجاور و تامین نیازهای آنها بهویژه اشتغال وابسته به تامین آب مناسب میباشد.
سببایر ویژگیهای محیط زیسببتی :مس بیر انتقال بر اسبباس کمترین تخریب و اثرگذاری بر محیط زیسببت و کمترین نیاز به تعریض مسببیر
انتخاب شده است.
ویژگی سیا سی و امنیتی :م سئولین منطقه به اهمیت اجرای طرح از این منظر تاکید دارند ولی در مطالعات م شاور طرح چنین چیزی دیده
نمی شببود .هر چند بهعنوان یک گزاره کلی گفته شببده اسببت که محدودیت آب میتواند یک عامل محدودکننده توسببعه محسببوب و
موجب پیامدهای نامطلوب اجتماعی و درصورت تداوم منجر به پیامدهای نامطلوب سیاسی و امنیتی شود.
ویژگی حقوق بینالملل :این انتقال ممکن است موجب اعتراض کشورهای حاشیه دریای خزر یا ایجاد حق برای چنین توسعههایی شود.
عدم مق ولیت رویکرد فعلی :بین خ رگان و سببازمانهای مردم نهاد و دوسببتداران محیط زیسببت ،گزینه انتقال و ش بیرین کردن آب دریا
چندان مق ول نیست و راههای جایگزین همچون احیای قنات ،مهار سیلاب فصلی ،استفاده از آب باران و تصفیه پساب ارجحیت دارند.
معیارهای جهانی :از نظر معیارهای جهانی ،حتی در صببورت تامین هزینه طرح از سببوی بخش خصببوصببی ،لازم اسببت معیارهایی برای
تصببمیمگیری در نظر گرفته شببود .برای مثال ،یونسببکو پنج معیار ( )9نیاز م رم به تامین آب از طریق انتقال )0( ،عدم آس بیب به حوض به
م داء )8( ،انجام ارزیابی جامع محیط زیستی )1( ،انجام ارزیابی جامع اثرات اجتماعی و فرهنگی و ( )2تسهیم منصفانه مزایا و منافع انتقال
بین مقصد و م داء انتقال را توصیه کرده است .علاوهبر این ،لازم است کلیه راههای جایگزین بررسی شده باشد.
در ادامه این بخش نشان داده میش.د که شرایط لازم برای اجرای گزینه پیشنهادی مشاور وجود نداشته و از طرف دیگر کلیه گزینههای
ممکن در بررسی مشاور دیده نشده است.
 -4ريشهيابي ناپايداری و دلايل احتمالي شكست طرح مشاور
طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان ممکن است گامی در راستای توسعه استان و کشور معرفی شده باشد ولی به دلایل زیر از
پایدار مناس ی برخوردار نیست:
-

سازمانها /نهادهای دولتی با عملکرد و اختیارات پراکنده و جزیرهای

-

بخش تامین انرژی الکتریکی در وزارت نیرو مج ور به تامین هزینههای انرژی الکتریکی اسبببت ،در حالی که بهدلیل تفاوت قیمت
تمام شده و تعرفههای فروش ،با ضرر ان اشته از منظر اقتصاد ملی مواجه است.

-

بخش صنعت و معدن ،پیش از تامین زیرساختهای آب و انرژی اقدام به واگذاری امتیاز به متقاضیان و سرمایهگذاران کرده است.
برای اینکه واردات و صادرات کشور منجر به افزایش تجمعی میزان یارانه دولتی ن شود ،لازم است در چرخه تولید تا مصرف کالا
معیارهای اقتصبباد ملی و اقتصبباد غیرسببوبسببیدی بهکار گرفته شببود .در واقع بخشببی از رقابتپذیری تولیدکننده داخلی ناشببی از
یارانههای پیدا و پنهانی است که دریافت میکند و نه ناشی از بهرهوری بالا نس ت به تولیدکننده خارجی.

در حال حاضر هزینههای دریافتی از مشترکین در بخش آب و فاضلاب پاسخگوی هزینههای عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب و آب
منطقهای نیست و این شرکتها با زیانهای تجمعی مواجهند .سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در طرحهای بسیار گران قیمت و
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پر هزینه و پرداخت یارانه قابل توجه برای اجرای و نیز هنگام بهرهبرداری از آنها میتواند منجر به افزایش زیان ان اشبببته و ناپایداری آنها
شود.
 -5مشخصات طرح پيشنهادی و مقايسه با طرح مشاور
هر چند انتقادهای جدی به م انی تعیین آب موردنیاز ( 011م.م.م) وجود دارد و بر همین اسبباس طرح اجرایی در حال بازنگری اسببت و
احتمال کاهش حجم آب انتقالی وجود دارد ،ولی در طرح پیشبببنهادی بهمنظور مقایسبببه با م انی مشبببتر  ،احجام ق لی (آب موردنیاز
گرمسار  ،11سمنان  ،01دامغان  81و شاهرود  01م.م.م) در نظر گرفته شده است.
تغییر رویکرد در طرح پیشبنهادی :با توجه به محدودیت منابع آب کشبور و برنامهریزی برای بخش زیادی از آن ،بهنظر میرسبد از یک
طرف تامین آب از منابع جدید راه حل آسان و مناس ی نی ست و از طرف دیگر تخصیص منابع آبی موجود به نیازهای جدید بدون ایجاد
تنش در سببایر نیازها از جمله حقابههای قدیمی و نیازهای محیط زیسببت چندان امکانپذیر ن اشببد .در این میان ،بازچرخانی و اسببتفاده
دوباره از آب میتواند بهعنوان رویکردی مناسب مورد توجه قرار گیرد .در این صورت برای تامین نیازهای شرب ،کشاورزی ،صنعت،
محیط زی ست و غیره ،نیازی به بهرهبرداری از منابع جدید نخواهد بود .همچنین در طرح پی شنهادی ارتقای کیفیت آب شرب با جابجایی
تخصیصها امکانپذیر خواهد بود.
در واقع چرخهای باطل طی چند دهه در ک شور در حال تکرار شدن است نا شی از تصمیمها و سیاستگذاریهایی است که به صورت
جزیرهای از سوی نهادهای مختلف حاکمیتی کشور در حال بروز است .سیاستهایی که در ظاهر هر یک بهتنهایی مشکل قانونی ندارند.
مواردی چون کاهش ف شار به سفره از طریق کاهش تخلیه ،کاهش سط زیر ک شت و الگوی ک شت ،افزایش تعرفه آب و برق مواردی
است که منجر به رویکردهای متفاوت می شود که در نهایت میتواند به طرحهای نظیر طرح مشاور بینجامد .در مسیر دستیابی به اهداف
توسعه پایدار و تدوین سیاستها ،لازم است در برخی موارد توامان به تامین الزامات اقدام کرد ،برای مثال:
-

کاهش مصرف در بخش کشاورزی در ازای توسعه بخش صنعتی

-

کاهش مصرف آب کشاورزی در ازای تحقق حقابههای قدیمی

-

امکان اعطای امتیاز بخش صنعتی به صاح ان امتیاز چاههای کشاورزی در ازای کاهش یا حذف تخصیص آب کشاورزی

-

افزایش امتیازات مالی در ازای افزایش بهرهوری

در طرح پی شنهادی با توجه به ویژگیهای فنی ،اقت صادی ،محیط زی ستی و اجتماعی طرح م شاور ،هر یک از مولفهها ا صلاح شده و در
نتیجه بهنظر میرسد رویکرد مناسبتری بهدست آمده است.
در طرح مشاور بی ست درصد نیاز برای شرب استان منظور شده است .ولی در طرح پی شنهادی با توجه به اقداماتی که در استان از طریق
طرحهای مختلف برای تامین آب شبببهرهای مختلف انجام شبببده اسبببت (اکنون مقدار آبهای با کیفیتی که به بخشهای صبببنعت و
کشاورزی اختصاص یافته است ،بسیار بیشتر از نیازهای شرب استان است) ،جابجایی تخصیص بهمنظور تامین کلیه نیازهای آب شرب
استان بهعنوان یک راه حل پایدار پیشنهاد و کل حجم  011م.م.م به بخش صنعت تخصیص داده شده است .ذکر این نکته ضروری است

اولين اجلاس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
که با بازنگری م انی طرح و تامین نیاز شببرب از منابع با کیفیت درون اسببتان ،بازیافت و بازچرخش آب درون اسببتانی و تخصببیص آب
انتقالی تنها به مصارف صنعتی ،حجم آب موردنیاز به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
با توجه به اینکه منطقه قابلیت جذب سررریز جمعیت پایتخت و استان مازندران را دارد ،بنابراین ت ادل پساب در ازای مهاجرت جمعیت
از استانهای تهران و مازندران بهعنوان رویکردی منصفانه و برد -برد در سیاست کلان تخصیص پساب شهر تهران به این منطقه پیشنهاد
شده ا ست .برر سیهای اولیه ن شان میدهد که محدودیتی برای تامین پ ساب وجود ندارد .لازم به ذکر ا ست که این پ ساب میتواند از
طریق تصفیهخانههای فاضلاب شهر /استان تهران یا از طریق روانابهای خروجی از شهر تهران و پس از تامین نیازهای برنامهریزی شده
استان تهران ،تامین شود .هم چنین توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از آب مصرفی استان تهران از
استانهای مجاور از جمله مازندران (سد لار) تامین میشود.
مقایسه بین گزینه پیشنهادی و گزینه مشاور (در حد امکان سنجی و مفهومی ،محاس ه قطر لوله و اقتصادی ،بهنگام سازی قیمت برای سال
 ،9810با م انی مشتر ) نتایج زیر را بهدست میدهد:
-

هزینه سرمایهگذاری در طرح پیشنهادی حدود  11درصد هزینه طرح پیشنهادی مشاور است.

-

قیمت تمام شده هر مترمکعب آب انتقالی طرح پیشنهادی حدود  82درصد طرح مشاور است.

-

هزینههای سالیانه شامل نگهداری ،بهرهبرداری و برق مصرفی حدود  81درصد هزینههای مشابه در طرح مشاور است.

-

از نظر اجتماعی طرح پیشببنهادی میتواند مناسبببتر از از طرح مشبباور باشببد و پیامدها و هزینههای اجتماعی کمتری در پی داشبته
باشد.

-

از نظر محیط زیسببتی ،بخش عمده جاده دسببترسبی در مناطق بیابانی و مجاور جاده اصببلی تهران -مشببهد واقع اسببت و خسببارت به
مناطق جنگلی و مشکل دفع نمک وجود ندارد.

-

از نظر فنی ،طرح پیشنهادی فاقد پیچیدگیهای ویژه مانند نمکزدایی و پمپاژهای با ارتفاع بالا میباشد.
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