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  : چکیده

پراکنش نامناسب آب، خاك و جمعیت و عدم تناسب عرضه و تقاضاي آب در مناطق مختلف کشور سبب   
هدفمند  ، از این رو تأمین آباجتماعی مناطق مختلف به فعل نرسد - گردید که همه ظرفیتهاي بالقوه اقتصادي

نواحی فاقد آب از طریق انتقال آب از نواحی برخوردار، در شکوفایی اقتصاد ملی، بهبود شرایط اجتماعی و 
در تحقیق حاضر سعی گردید به چالشهاي انتقال آب بین حوضه اي با تأکید بر . زیست محیطی نقش اساسی دارد

ه گلستان در حوضه دریاي خزر اشاره گردد و راهکارهاي الزم براي مسائل طرح انتقال آب مازاد مازندران ب
  .حل این چالشها ارائه شود

  
انتقال بین حوضه اي آب، مدیریت منابع آب، حوضه دریاي خزر، انتقال آب مازندران به  :واژه هاي کلیدي 

  گلستان
  

  مقدمه -1

خاك و جمعیت  موجب عدم هماهنگی زمانی  ،اقلیمی در ایران و توزیع نامناسب آب شرایط متفاوت جغرافیایی

تقاضا تأمین آب  یکی از راهکارهاي اساسی براي برقراري توازن بین عرضه و .مصارف شده است ومکانی بین منابع و

یک پروژه انتقال آب در صورتی قابل اجرامی  .بین حوضه اي استمناطق فاقد آب از نواحی برخوردار از طریق انتقال آب 

انجام آن قابل  سیاسی و اجتماعی ،اقتصادي اس ارزیابی زیست محیطی،براس  کان پذیري فنی آن تأیید شده وباشد که ام

  .توجیه باشد

   برنامه هاي توسعه ملی در کشورها، مدیریت مناسب و متوازن تأمین و عرضه آب در سطح کشورها را ضروري 

اي آب در حوضه هاي آبریز، طرحهاي انتقال آب بین حوضه در کشورهاي پیشرفته براي مدیریت عرضه و تقاض. می نماید

اوج طراحی و اجراي پروژه هاي عظیم انتقال آب در کشورهاي صنعتی و پیشرفته به . اي برنامه ریزي و یا اجرا شده است



 

نتقال در کشورهاي توسعه یافته پیشنهادات جدي در مورد طرحهاي ا 1960در دهه . باز می گردد 1970و  1960دهه هاي 

  (Biswas , 1978). دیبین حوضه اي ارائه می گرد

در سالهاي . در کشور ژاپن اکثر پروژه هاي انتقال آب با هدف تأمین آب شرب شهر ها به اجرا در می آید 

میلیون نفر رسید از این رو جهت تأمین آب شرب حجم آبی معادل  7و  5جمعیت کشور ژاپن به ترتیب به  1960و  1935

جهت تأمین نیاز روز افزون شهر تصمیم گرفته شد  .مکعب در سال را انتقال دادندمترو سیصد لیون و یک میلیارد می300با 

صورت پذیرد براي این منظور سد مخزنی در پایین دست مزارع احداث  TONEکه انتقال آب حوضه به حوضه از رودخانه 

  . )1383امامی،(گردید

، باعث گسترش پروژه هاي انتقال بین حوضه اي آب در آسیاي جنوبی ضاي آب شهر بویژه دررشد پلکانی تقا

کشورهاي منطقه ازجمله نپال از انتقال بین حوضه اي به عنوان راهکاري جهت کاهش  ازاین رو . منطقه شده است

د که هدف دولت نپال یکی از بزرگتزین پروژه هاي انتقال آب رادرآن کشور طراحی نمو. تأثیرکمبود آب استفاده نمودند

که قسمتی از روخانه عظیم  (Malamchi)آب از رودخانه مالمچی مترمکعب  170200اصلی این پروژه انتقال روزانه 

                              بودجهت تأمین آب شرب و کمک به اقتصاد منطقه  Kathmandaاست، به شهر کاتماندو  Imdrawatiایندراواتی 

 Bhattaraiet al.,  2002 .  

  .یا در دست اجرا دارند کشورهاي چین ، هند و ترکیه نیز پروژه هاي بزرگ انتقال آب را اجرا کرده و ،عالوه بر این

در ایران نیز با توجه به شرایط اقلیمی، موضوع انتقال آب سابقه تاریخی چند صد ساله دارد لکن ابعاد این طرح ها 

بطور مثال طرح انتقال آب به . فت تکنولوژي، ابعاد بیشتري پیدا کرده استدر گذشته کوچک بوده و امروزه باپیشر

اولین . رودخانه زاینده رود از زمان شاه عباس اول به پیشنهاد شیخ بهایی ، ازرودخانه کوهرنگ مورد بررسی قرار گرفت

و همکاران لکساندر گیپ طرح اجرایی انتقال آب به این منظور طرح سد در تونل اول کوهرنگ می باشد که توسط سر ا

به بهره برداري رسید پس از آن طرح سد و تونل دوم کوهرنگ و تونل ماربران توسط مهندسی مشاور  1332در سال 

تونل سوم  وطرح سد  ).1383امامزاده و خسرونژاد، (این پروژه به بهره برداري رسید 1364سوگرا بررسی شد ودر سال 

خاتمه یافته شروع گردید که عملیات اجرایی آن هم اکنون  1364آب درسال  کوهرنگ توسط مهندسین مشاور زایند

   .است

طرح انتقال آب چشمه لنگان به زاینده رود مطرح شد که عملیات اجرایی تونل اصلی در حال انجام  1379درسال 

این تونل به منظور . گردد کیلومتري غرب شهر اصفهان احداث می 176تونل انتقال آب چشمه لنگان در فاصله . می باشد

تونل انتقال آب گالب به منظور آبرسانی به شهرستان کاشان و . انتقال آب از سر شاخه هاي دز به سد زاینده رود می باشد

تونل انتقال آب قمرود نیز به منظور . ظیمی زاینده رود یکی دیگر از طرح هاي انتقال آب می باشدتوابع آن از محل سد تن



 

          آغاز شده است 1381ب آب در ثانیه از سرشاخه هاي دز به قمرود طراحی شده و عملیات آن از سال مترمکع 23انتقال 

طرح انتقال بین حوضه اي آب در چارچوب طرح جامع آب، مطرح است  20در حال حاضر نیز بالغ بر ). 1385خدابخشی، (

جرا شده و یا در حال مطالعه و اجرا هستند مشکالت در تمام طرحهایی که در گذشته ا). 1383امامزاده و خسرونژاد، (

طرحهاي انتقال آب از جهات . این طرحها را کم و یا بعضاً باعث توقف آن شده است زیادي وجود دارد که سرعت اجرایی

 ضه عالوه براساساً طرحهاي انتقال آب بین حو. مختلف سیاسی، اقتصادي و اجتماعی و نیز امنیتی مورد توجه می باشد

بخشهاي زیست محیطی، با چالشهاي زیادي مواجه می باشد که می بایست در فرایند طرح و اجراي آن، مورد توجه واقع 

ي این منظور یکی از برا. در این مقاله سعی شده است به بیان چالش هاي انتقال بین حوضه اي آب پرداخته شود. شود

به عنوان مطالعه مورد نقد و  )نتقال آب مازاد مازندران به گلستانطرح ا(هاي انتقال آب بین حوضه اي کشوربزرگترین طرح

  .بررسی می شود و مسائل و مشکالت و راهکارها ارائه می گردد

  آب مازاد مازندران به گلستان طرح انتقال

بر اساس . این طرح بخشی از حوضه دریاي خزر در محدوده دو استان مازندران و گلستان را شامل می شود

که همه ساله حجم  مازندراناولیه شرکت جاماب و وجود پتانسیل منابع آب قابل مالحظه در مرکز و غرب استان  مطالعات

می ریزد و از  خزرقابل توجهی از این منابع پس از تأمین نیازهاي کشاورزي دشتهاي مازندران بدون استفاده به دریاي 

و گلستان که به علت محدودیت منابع آب و نزوالت ازندران طرفی وجود اراضی بالقوه مستعد و وسیع در شرق استان م

جوي در این نواحی عمدتاً بصورت دیم کشت گردیده و یا بالاستفاده رها شده اند، ضرورت طرح انتقال بین حوضه اي 

و . در جدول شماره یک به اختصار مساحت اراضی دو استان و منابع آب آورده شده است. آب در این منطقه مطرح گردید

استان هاي  یمطالعاتی با هدف ارزیابی مجموعه پتانسیل هاي منابع آب و خاك و نیازهاي آب 1379در ادامه در سال 

به در محدوده اي نیازهاي زیست محیطی جهت انتقال به حوضه هاي مجاور  مازندران و گلستان و تعیین آب مازاد با لحاظ

ازندران و گلستان به وسیله مشاور مهاب قدس انجام گردید در این میلیون هکتار در محدوده دو استان م 2/1وسعت 

  .تقسیم گردید) 2(مطالعات، محدوده مطالعات به شش سیستم مطالعاتی به شرح جدول 

  

  

  

  

  

  

  



 

  توزیع منابع آب و اراضی کشاورزي بین استانهاي مازندران و گلستان )1(جدول

  استان
مساحت 
اراضی 

  )هکتار(

درصد 
  اراضی

رد متوسط آو
سالیانه رودخانه 

  )میلیون مترمکعب(

درصد 
آورد 
  سالیانه

پتانسل آبخوان 
  )میلیون مترمکعب(

درصد 
پتانسیل 
  آبخوان

  18/46  4/837  62/80  2696  85/33  710/404  مازندران

  82/50  6/864  38/19  648  15/66  020/791  گلستان

  100  1702  100  3344  100  730/195/1  جمع

   

هت اجراي کانال انتقال آب بصورت دو بخشی بوده است بدین صورت که یک خط طرح پیشنهادي اولیه ج

و پس از  پسابهاگرفته و خط انتقال بعدي از انتهاي حوضه از انتقال از ارتفاعات جنوبی براي انتقال آب شرب در نظر 

ش اعظم حجم این خط براي البته بخ. مصرف کلیه حقابه بران و سایر مصارف براي انتقال به گلستان در نظر گرفته شود

  .انتقال در زمان مصارف غیر بهنگام بوده و براي ذخیره در مخازن دشت گرگان مناطقی هم در نظر گرفته شد

  

  سیستم هاي مطالعاتی طرح در مرحله شناسایی )2(جدول

  نام سیستم
مساحت اراضی 

  )هکتار(
درصد اراضی نسبت 

  به کل
  محدوده سیستم مطالعاتی

  36/11  780/135  هراز – 1سیستم
آلش رود تا غرب رودخانه  از شرق رودخانه

  بابلرود

  از شرق رودخانه بابلرود تا غرب سیاهرود  70/7  050/92  بابل-تاالر -2سیستم

  از شرق رودخانه سیاهرود تا غرب رودخانه نکاء  61/7  940/90  تجن – 3سیستم

  19/7  940/85  نکاء -4سیستم
مرز استان (از شرق رودخانه نکاء تا کردکوي

  )مازندران و گلستان

  61/43  400/521  گرگان -5سیستم
از مرز استان مازندران و گلستان تا جنوب دیوار 

  سکندر و مرز شمالی و شرقی طرحهاي گرکز

  از شمال دیوار سکندري تا مرز ایران و ترکمنستان  55/22  620/269  گمیشان -6سیستم

    100  730/195/1  جمع

  



 

    

  حوضه آبی دریاي خزر تهايویژگی ها و ظرفی

میلیمتر در سال در مناطق گیالن و اقلیم  2000میزان بارش در غرب حوضه زیاد و تا  شرایط آب و هوایی از نظر  

میلیمتر و در  1000معتدل و مرطوب است و این میزان به سمت شرق کاهش می یابد به طوري که در مناطق مازندران به 

میلیمتر  200اقلیم خشک بارش به میلیمتر و در نواحی شمال گلستان در نواحی مرزي  700نواحی شرق تر در گلستان به 

این در حالیست که مطالعات خاك در نواحی غرب در نواحی گیالن و مازندران کم و در شرق حوضه در . کاهش می یابد

    استان گلستان، گستره وسیعی از خاك وجود دارد و به این ترتیب یک عدم توازن در منابع و نیاز در حوضه خزر مشاهده 

طی . ایست با انجام تمهیدات و تهیه طرحهاي انتقال، متوازن شود و منجر به رشد اقتصاد ملی و تولید گرددمی شود که می ب

پس از تأمین کلیه نیازهاي کشاورزي، شرب، صنعت و زیست محیطی، این مطالعه در بخش منابع آبی استان مازندران 

یزي انتقال آب شرق استان مازندران و گلستان وجود میلیون مترمکعب جهت برنامه ر 852پنانسیل آب مازادي به میزان 

دارد که با در نظر گرفتن برخی امکانات از جمله در نظر گرفتن حجم فرار آب از سد مخزنی سازه انتقال آب مازاد تا مرز 

   .میلیون مترمکعب قابل افزایش می باشد 1006

  

  

  

  

  

  

  

  تان و سیستم هاي مطالعاتی محدودهموقعیت طرح انتقال آب مازاد مازندران به گلس) 1(شکل
  

  ثرات مثبت اقتصادي و اجتماعی طرحا
طرح در ادامه به بیان آثار مختلف . معموالً طرحهاي انتقال آب آثار گوناگون مثبت و منفی را به همراه دارد  

  .انتقال آب غرب به شرق مورد نظر در بخش مبدأ و مقصد پرداخته شده است



 

 در بخش مبدأ 

         و مهار آبهاي سطحی در استانکنترل سیل  -

احداث سد و تأمین کلیه نیازهاي محدوده با توزیع جریان تنظیم شده -

   تأمین نیازهاي آب شرب و صنعت                   -

تأمین آب زراعی و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزي -

 توسعه صنعت توریسم و اکوتوریسم                  -

و استحصال هرچه بیشتر منابع تولید انرژي برقابیافزایش  -

اثرات مثبت زیست محیطی -

 در بخش مقصد

                   تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزي              -

ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم -

                   بهبود وضعیت بهداشت فردي و اجتماعی         -

النهافزایش درآمد سا -

بهبود وضعیت زیست محیطی از جمله تأمین آب تاالبها       -

اکوتوریسم در منطقهبهبود وضعیت توریسم و  -

  :چالش هاي طرح

گلستان همانند سایر طرحهاي انتقال آب بین حوضه ایی با مسائل عدیده اي  -طرح انتقال آب مازندران  

  .روبروست که در اجراي آن می بایست مورد توجه قرار گیرد

  :اجتماعی*

اطالع عموم در مناطق مبدأ قرار نگرفته است ولی به چند دلیل عمده مسائل گرچه هنوز ابعاد طرح در معرض   

نرسیده  وتقاضاي آب و حقابه ها، بطوریکه انتظار دارند  وجود ظرفیتهاي به فعل. اساسی اجتماعی مشکل ساز خواهد بود

گیرد و از طرفی کوچک بودن قطعات اراضی، تراکم جمعیت در واحد سطح  که در ابتدا تأمین آب آنها در اولویت قرار



 

تقسیمات کشوري و مسائل قومی و مذهبی نیز مزید بر مشکل خواهد . ممکن است اجراي طرح انتقال را دچار مشکل نماید

اجراي طرح در مسیرهایی  ،)یا همزمان با اجراي طرح کلی(طرح هاي تنظیم آب براي نواحی مازندران در ابتدا      تهیه. بود

مالکیت هاي کمتري برخورد می کند، تهیه طرح هایی با ابعاد بهینه و تعرفه گذاري آّب و آگاهی دادن، می تواند    که با 

  .در بهبود وضع مشکل کمک نماید

  :زیست محیطی*

رح هاي توسعه داران محیط زیست همیشه توسعه را عامل تخریب محیط زیست می دانند و تقریباً همه طدوست

دچار مشکل می باشد، از این رو الزم است متولیان محیط زیست و توسعه، با مطالعه و لحاظ رویکرد پایدار توسعه، دیدگاه 

به هم نزدیک کنند در مطالعات اولیه و پیش شناخت طرح، به آب مازاد پس از لحاظ نیازهاي زیست محیطی  را خود

ولی با توجه به وسعت تقاضاي آب در بخش محیط زیست . یلیون مترمکعب می باشدم 900پرداخته شد و آب مازاد معادل 

 ظرفیتهاي آالینده زدایی رودخانه ها، شوري آب دریا و مسائل متعدداز جمله اکوسیستم رودخانه اي، تکثیر ماهیان دریایی، 

ز در مسیر اجراي طرح وجود خواهد دیگر و در ارتباط با جنگل ها، دریا و رودخانه ها، یک چالش اساسی و مناقشه آمی

گرچه اجراي طرح به طور موثر نسبت به تأمین حقابه ها و نیازهاي زیست محیطی و تنظیم آن کمک خواهد کرد و . داشت

طالعات اولیه، اثرات زیست محیطی بررسی عمیق تري شود، و در برایند آن مطلوب خواهد بود با این وجود مهم است در م

  .یب گردد تا در مسیر اجراي طرح با مانعی برخورد ننمایدمراجع ذیربط تصو

  

  :ظرفیتهاي فنی و مهندسی مورد نیاز طرح*

تعدد حوضه ها و رودخانه ها، و وجود . گلستان با سایر طرحهاي کشور تا حدودي متفاوت است -طرح مازندران  

رقآبی، تأمین نیازهاي زیست محیطی، لزوم مختلف منابع آب لزوم احداث سدهاي متعدد، لحاظ ظرفیتهاي ب زیر سیستمهاي

    این سیستم، مسائل برنامه ریزي منابع آب و  فائق آمدن بر مسائل اجتماعی حین اجرا، بهینه کردن هزینه ها، لزوم ارتباط

ه دلیل ب. پیچیده اي دارد و از طرفی دقت قابل مالحظه اي در طراحی و تهیه طرح بهینه از نظر اقتصادي و فنی را می طلبد

الزم . نبود تجربه چنین طرح هایی با این ویژگی ها، ظرفیتهاي فنی و مهندسی کشور براي لحاظ همه ابعد طرح کافی نیست

  .با تجربه خارجی نیز استفاده شودگیري مشاورین از تجربیات دیگر کشورها با بکار است

  :ابعاد مالی طرح و سرمایه گذاري طرح *

 ي دارد به ویژه نگاه چند منظوره به طرح ازجمله تأمین حقابه هاي مختلف در مبدأ وطرح ابعاد وسیع و گسترده ا

انتقال سریالی حوضه به حوضه و انتقال به مقصد با وجود منافع فراوان ابعاد هزینه هاي طرح  مقصد، کنترل سیل و برقآبی و

ایران، چنین طرح هایی همیشه ممکن است در  اصوالً با توجه به محدودیت اعتبار عمرانی دولتی در. خواهد برد را باال



 

الزم است در . به طرح خدشه وارد می شودبه ویژه با تغییر مدیریتهاي سیاسی کشور و تغییر رویکرد ها،  حاشیه قرار گیرد

ذاري سطح ملی  توجه ویژه اي به آن مبذول شود و از منابع پایدار با روش هاي نوین سرمایه گذاري و استفاده از سرمایه گ

  . خارجی در اجراي سیستمهاي مختلف منابع آب، بهره گیري شود

  :زمان مطالعه و تهیه طرح *

 و فاز می باشدسال می گذرد و طرح هنوز در مرحله شناخت  15بالغ بر از زمان شروع مطالعات  طرح تا کنون 

اه به تأمین نیازهاي داخل حوضه در این در حالیست که همزمان طرحهاي دیگر از جمله سد و شبکه در حوضه مبدأ با نگ

دست طراحی و یا اجرا می باشند و ابعاد طرحهاي اجرایی نیز بر همین اساس تعریف می شود این درحالیست که ابعاد این 

متفاوت خواهد بود و نبود یک برنامه مادر، با هدف انتقال آب و رشد طرحها، در صورت نگاه به انتقال آب بین حوضه اي 

آن با برنامه اجرایی طرحها و پروژه ها در حوضه مازندران، باعث خواهد شد طرح نهایی دچار مشکل  تهیه ناهماهنگ

لذا الزامی است به فوریت برنامه مادر تهیه شود و برنامه ریزي سیستمها و طرحهاي مورد نیاز تهیه گردد و در . گردید

زارت نیرو در تهیه برنامه مادر حوضه هاي آبریز، کار خوب و سیاستهاي اخیر و. راستاي طرح نهایی انتقال، اجرایی شوند

  .ارزشمندي است که به این امر سرعت داده است

  نتایج و پیشنهادات-2

اجراي طرح انتقال آب مازندران و گلستان، منافع زیادي براي دو استان خواهد داشت و در نگاه ملی نیز به بهبود   

الزم است در اولویت طرحهاي بزرگ قرار گیرد و اعتبار کافی براي سیکل . د شداقتصاد کشور و منافع ملی، منجر خواه

طرحهاي بزرگ انتقال آب همیشه مناقشه آمیز بوده اند و الزم است هر طرح براساس شرایط . مطالعات آن اختصاص یابد

ل در طرح انتقال آب مازندران مورد تحلیل قرار گیرد براي رفع این مشکخاص خود با دیدگاه جامع گرایانه بطور منصفانه 

  :و گلستان می بایست اقدامات زیر صورت گیرد

 تهیه برنامه مادر توسعه سدها و شبکه ها و گزینه هاي انتقال در سیستم اصل و زیر سیستم ها.

 و آموزش مردم و ذینفعان در مبدأ و مقصد انجام مطالعات اجتماعی گسترده همگام با مطالعات فنی و آگاهی.

 ه گذاري انتقال آبتعرف.

 بررسی موضوع تعرفه گذاري آب انتقالی و انتفاع مبدأ از درآمدهاي مقرر و قانونی آب.

 استفاده از تجربیات فنی و مهندسی سایر کشورها.

 تأمین منابع مالی قابل اعتماد از جمله سرمایه گذاري خارجی با روش هاي نوین سرمایه گذاري.



 

 در مبدأ و مقصد...) صنعت، کنترل سیل و شرب، کشاورزي، (رحله طراحی در نگاه چند منظوره به طرح در م.

 اولویت اجرایی سدها در مناطق مقصد و تأمین اعتبار کافی جهت اجراي آنها.
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