


همایش نوآوری، بهره وری و اقتصاد پیشرو

انجمن بهره وری ایران 

همایش یازدهم 

1400مهرماه 26تهران 





رئوس ارائه مطالب

مفاهیم بهره وری در آب

 تغییر نگرش در مدیریت آب کشور  لزوم

مروری بر وضع موجود اقلیمی و منابع و مصارف آب استان

ای از کارون بزرگحوضههای انتقال بینطرح

های جامع آبرسانی در خوزستان طرح

های محوری در برخورد با مسائل و مشکالت خوزستان استراتژی



بهره وری در آبمفاهیم 



وری آب بهره

کارایی اثربخشی 

راندمان مصرف 

oبرداری از هزینه فرصت بهره
منابع آب

oهای تولیدوری سایر نهادهبهره

oها و ساختارهای نهادیظرفیت



وری آب کشاورزیضرورت و اهمیت بهره

پیامدهای 
محیطی و زیست

اقتصادی 
هدررفت آب 

سهم باالی 
کشاورزی در 

مصرف آب 

افزایش تقاضا و 
قیمت آب در 

آینده

افزایش جمعیت 
و نیاز به مواد 

غذایی



وری آبوضعیت بهره

رغم تاکید در اسناد باالدستیوری آب علیپایین بودن بهره

به ( اددر بخش کشاورزی، صنعت و کل اقتص)داخلیمیزان تولید ناخالص 

(دالر)ازای هر متر مكعب آب مصرفی

کل صنعت کشاورزی کشور

1.6 26.2 0.2 ایران

1.6 0.8 0.3 مصر

5.3 10.4 1 ترکیه

17.3 24.9 0.9 اسپانیا

17.4 41 0.6 استرالیا



مقدمه

وریشاخص بهره
ستانده

نهاده

یک نهاده

هاترکیب نهاده

هاکل نهاده

وری آب بهره

وری ترکیبیبهره

وری کلبهره



مقدمه

نوع
ستانده

فیزیکی

اجتماعی
زیست محیطی

اقتصادی

شاااخه هااا برحساا  نااوع 
ساااتانده در ساااه دساااته 
فیزیکاااااایا اجتماااااااعی و 

زیسات محیطای-اجتماعی
.دسته بندی می شوند





بلندمدت 
سال به منتهي 

آبي
78-1377

ميليارد 130
مترمکعب

بلندمدت منتهي
سال آبي به 

86-1385
(ساله40آمار )

سال 15طي 
اخير

ميليارد 104
مترمکعب

سال 5طي 
اخير

ميليارد 88
مترمکعب

1343کشور از سال تغییرات وضعیت منابع آب تجدیدشونده 

ميليارد 125.9
مترمکعب

بلندمدت منتهي
سال آبيبه 

93-1392
(ساله47آمار )

ميليارد 120
مترمکعب
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درصد منابع آبي 20کمتر از •

درصد منابع 40تا 20بين •

درصد40بيش از •

های آبریز این میزان برای ایران با توجه به حوضه
.درصد متغیر است130درصد تا 75از 

دپذیرشاخص توسعه پایدار سازمان ملل در استفاده از منابع آب تجدی

نه در نتیجه کشور ایران در برابر کوچکترین تغییرات ساال
. بارش دچار بحران آب خواهد شد



از بارزترین مشکل مرتبط با آب ایران
افزایش ( : میالدی2010)FAOنگاه  

تغییر ریسک های مرتبط با اکوسیستم و
اقلیم  



ینایران جزو کشورهایی است که بیشترین تعارض ب

.مصرف آب و نیازهای محیط زیست آن وجود دارد



های مدیریت منابع آب دوره

دراین دوره 
تقاضا بسیار 
پایین بوده و 
مراکز مصرفا 
اطراف منابع آبی

عمدتا آب )
مستقر( سطحی
شده اندمی

با فزونی یافتن 
نیازهاا بشر 
ناچار از مهار و 
انتقال آب به 
نواحی مختلف 

اما . گردید
همچنان منابع از 
تقاضا فزونی 

.  دارد

تقاضا از منابع فزونی
ه گیرد و جوامع ناچار بمی

اولویت بندی مصارف و 
مدیرت مصرف و تقاضا 

مدیریت .  شوندمی
فرابخشی منابع آب و 

ضرورت حضور 
یافته سازمان

برداران در این بهره
شود دوره پررنگ می

های زمانیکه بسیاری از سیاست
مدیریت مصرف به نتایج از 

رسند و پیش تعیین شده نمی
م متولیان آب عمال ابزارهای الز
.  جهت مدیریت آب را ندارند
مصارف مازاد بر منابع 

تجدیدپذیر از طریق مبادالت 
آبی در بازارهای آب تأمین 

ر گردد و نقش متولیان آب دمی
.یابدحد نظارت کاهش می

گراپارادایم سازهگراپارادایم بوم
پارادایم مدیریت به 

پیوسته منابع آبهم
پارادایم بازتخصیص آب 
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مفهوم پایداری در حوزه مدیریت منابع آب

اجزای 
پایداری



تببین مفهوم پایداری در حوزه آب

بآمدیریتمنظرازمنطقهدرپایدارشرایطیکایجادآبمنابعپيوستههمبهوپایدارمدیریتهدف

ووقوعبدوناجزاازیکهردرپایداریوشدخواهداتفاقگانهسهاجزایدرپایداریایجادباکهاست

.بودنخواهدامکانپذیردیگرجزءدودرپایداریتداوم

ابه با حفظ حق)ایجاد یک تعادل بخشی پایدار میان عرضه و تقاضای آب •
(  محیط زیست متناس  با کارکردهای آن

محیطیپایداری زیست

لی و به هم پیوستگی مدیریت ما)ایجاد یک چرخه پایدار مالی و اقتصادی •
بدون )با تمرکز بر خودگردانی مالی متولیان بخش آب( مدیریت اقتصادی

( دخالت بودجه های دولتی
یپایداری مالی اقتصاد

کز بر تنظیم و نهادینه سازی رابطه دولت و تشکل های بهره برداری با تمر•
وضه انتقال مدیریت حوضه آبریز بر تشکل های بهره برداری و شوراهای ح

(   رودخانه)آبریز 
یپایداری نهادی اجتماع



(2از 1)نیازهای دستیابی به مدیریت پایدار آب در خوزستان پیش

1

کااا م مرااار  ر  در  اا  

منااا آ ر  دی یااویح ظ   اا  

محیطا   اه  ای زیست قا ه

  عنوان یک اصل ج ی  ایست

اد اق  ی ت 

2

 ااحف   ماا یحیت عحدااه  در 

م یحیت فحا خش  ظ م یحیت

دقادااای منااا آ ر   قاام 

 حداران استمحوری  ا  هحه

3

ظرظد ساااازمان یافتاااه ک یاااه 

 هحه  ااحداران در ماا یحیت ر  

در قالب دشالل  ای)منطقه 

یاااک اصااال در (  هحه  اااحداری

موفقیاات سیاساات  ای رداا 

فوا    ود



4

ع آب با توجه به کمیابی منااب
سازی مکاانیزم و لزوم پیاده

وری صااحیا افاازایش بهااره
آبا آب اضااااااافی مااااااورد 

کننااادگان تقاضاااای مصااارف
الت بایستی در فرآیند مبااد

( ببازتخصیه مناابع آ)آبی 
. در قال  بازار تأمین شود

5

حل مسائل آب جدای از حل 
مساااامله معیشاااات کلیاااااه 
بهره برداران نخواهاد باود و 
یکاااااای باااااادون دیگااااااری 

.امکان پذیر نخواهد بود

6

زمینااه هااای حضااور بخااش 
خصوصی در سرمایه گذاری

هااای آباای و معیشاات طاارح
دی جایگزین بایستی بطور جا
هاای از طریق ایجاد جاذابیت

ماال و اقتصااادی در دسااتور
. کار قرار گیرد

(2از 2)نیازهای دستیابی به مدیریت پایدار آب در خوزستان پیش



موجود اقلیمی وضع بر مروری 

منابع و مصارف آب استانو 



ستان، اجتماعی اشرایط اقتصادیکلیات 

 از کل جمعیات درصد 5.9) نفر 4710509: آمار ایرانمرکز 1395بر اساس آمار جمعیتی سال

(کشور

75 جمعیت روستایی و تاراکم جمعیات در ایان اساتان معاادل درصد 25جمعیت شهری و درصد

مربعدر کیلومتر نفر 73.6

نفر3.7: بعد خانوار

 کیلومتر مربع64019: استانمساحت

 27: شهرستانتعداد

 سهم اشتغال در استان به بخش خدمات اختصاص یافته استعمده.

 شودمیارزش افزده در استان در بخش صنعت تولید عمده.

 درصدی اشاتغال 18ارزش افزوده و سهم درصدی 4بخش عمده مصرف آبا صرف سهم تولید

.استان در بخش کشاورزی می شود

 شهرستان استان سهم اشتغال کشااورزیا 17ا اما در است% 18بخش کشاورزی استان اشتغال

ایاان اماار وابسااتگی . رساایده اساات%  80بااه( شهرسااتان اناادیکا)در مااواردی و % 25باایش از 

.دهاادمعیشاات قشاار آساای  پااذیر و قاباال توجااه اسااتان را بااه شااغل کشاااوررزی نشااان ماای 



کلیات شرایط اقتصادی،

اجتماعی استان



ستانکلیات شرایط اقتصادی، اجتماعی ا



ات دمابارش و تغییر-وضعیت اقلیمی استان



پتانسیلتبخیر و تعرق–وضعیت اقلیمی استان 



در کشور ایران2039اثرات کالن تغییر اقلیم بر دما تا سال 



1400برحسب شدت مسائل و معضالت کمي مدیریت منابع آب کشور در سال 

اثرات کالن تغییر اقلیم بر بیالن منابع آب در ایران



منابع آب استان خوزستانسیمای 



آن2موقعیت حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان و زیرحوضه های درجه



آن2آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان و زیرحوضه های درجه حوضه 



کارون بزرگ–سطحی آب منابع وضعیت 



کرخه-آب سطحی وضعیت منابع 



منابع آب سطحی-وضعیت منابع آب

خالصااه آباادهی ورودی اسااتان باار اساااس 

همسان شاده از و دوره مشاهداتی های داده

1340سال 

مجموع استان
–زهره 

هندیجان
-مارون

جراحی 
کرخه

کارون
بزرگ

آبدهی

29307 2955 2105 5362 18885 میانگین درازمدت

16677 1365 1219 2692 11401 درصد80احتمال 

24161 2219 1706 4227 16009 درصد60احتمال 



وضعیت کیفی منابع آب سطحی

 یار از اخدر دهه تمامی رودخانه های استان بر اساس آمار ایستگاه های کیفیا هدایت الکتریکی
.عبور کرده استحد مجاز و حتی مطلوب شرب 

 بااار تخلیاااه زهااااب کشااااورزیا فاضاااالب شاااهری و صااانعتی و زهااااب اراضااای پااارورشعاااالوه
ش ورساااازند نظیااار سرشااااخه هاااای شاااور طبیعااایا مسااامله عوامااال طبیعااای مااااهی برخااای 

دریاچاااه ساااد گتوناااد در رودخاناااه کاااارون و اخاااتالب آب زیرزمینااای شاااور باااا آب رودخاناااه
.منجر به افت کیفیت شده است

 دید تشاباه دریا منجر ا تداخل آب زیرزمینی و آب رودخانه و پس زدگی آب خشکسالیمواقع در
خرمشاهر در ایان شارایط در هادایت الکتریکای . شاودمیدست رودخانه در پایین در کیفی افت 

تجرباه 1397در شاهریورماه ساال متر بر سانتی میکروموس 44400تا ( ایستگاه آبفا خرمشهر)
. شده است



زیرزمینی-سیمای منابع آب استان

38 محدوده تحت تولی 26تعداد از این که مطالعاتی در استان خوزستان واقع شده محدوده

.باشدمیاستان خوزستان 

 ها سایر دشتو ممنوعه ( آبدانان-مرغاب و موسیان)دشت استان خوزستان 2حال حاضر در

.اندشدهاعالم آزاد 

 سایر و پایلوت اندیمشک -دزفولپیون و -مرغابا ایذههای دشتاستان های دشتمیان در

هستندغیر پایلوت ها دشت

ایرانشرکت مدیریت منابع آب : مرجع



-سیمای منابع آب استان

زیرزمینی



محدوده های مطالعاتیکمّی وضعیت -بررسی منابع آب زیرزمینی



مجازنحوه پراکنش چاه های مجاز و غیر-بررسی منابع آب زیرزمینی



یدانیمجموع مصارف استان از منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس واقعیت های م

(محیطیبدون در نظر گرفتن نیازهای زیست ) 



خوزستاناستان بخش کشاورزی 



(پروریشامل زراعت و باغ، گلخانه، دام و طیور و آبزی )بخش کشاورزی 

 میلیاون هکتاار 1/15بر اساس اعالم جهاد کشااورزی اساتانا مجماوع ساطا زیرکشات اساتان

.رسدمی میلیون هکتار 1/48تراکم به است و با در نظر گ رفتن 

 و باغاات ا بارنجا گندمبخش زراعت و باغ صرف چهار نوع محصول در ( 77%) آبمصارف عمده

.می شودنیشکر 

 ی مصاارف عبارتیا برنامه ریزی در رابطه با این محصوالت تاثیر قابل توجهی بار صارفه جاویبه

.داشتآب خواهد 



(پروریشامل زراعت و باغ، گلخانه، دام و طیور و آبزی )بخش کشاورزی 



(پروریشامل زراعت و باغ، گلخانه، دام و طیور و آبزی )کشاورزی خش ب

 هزار هکتار  16به 1399سالامجموع مساحت مزارع پرورش ماهی گرمابی استان در

.رسیده است

 می رسدهزار هکتار 21ماهی حدودا به مساحت کل مزارع پرورش مجموع.



(پروریشامل زراعت و باغ، گلخانه، دام و طیور و آبزی )کشاورزی خش ب



شرب و بهداشت استان خوزستانآب 



98ال ساطالعات کلی استان در بخش آب و فاضالب و پساب تا پایان 



98ال ساطالعات کلی استان در بخش آب و فاضالب و پساب تا پایان 



98ال ساطالعات کلی استان در بخش آب و فاضالب و پساب تا پایان 



98ال ساطالعات کلی استان در بخش آب و فاضالب و پساب تا پایان 



منابع تأمین آب شرب و 

بهداشت



سرانه آب شرب در استان

لیتر 408بر اساس اعالم اداره آب و فاضالب استان خوزستانا متوسط سرانه تولید کل استان
.در روز می باشد

 استبدون درآمد از تولید آب شهری 40%حدود.

 در روز لیتاار 800بااه باایش از ( رامشاایر)روسااتایی در برخاای شهرسااتان هااای اسااتان ساارانه
.رسدمی

 سااخت توجه به سرانه بسیار زیاد روستایی در برخی از روستاهاا باه نظار مای رساد نباود زیربا
باه ایان شرب از سایر مصارف و فرهنگ حاکم بر برخی مناطق منجارعدم تفکیک شبکه مناس ا 

.استفاده شودآب شرب شهری نیز از و طیور کشاورزی و دام مصارف شده است که برای 

 هاا آن تاا مادتایرساانه و اجتمااعی مثال بارزی از این موارد است که تبعات غیزانیه روستای
.بوداستان گیر گریبان



فاضالب استانهای خانهتصفیهوضعیت 

 در ر و تصفیه خاناه شوشاتخارج از مدار بهره برداری الزم به ذکر استا تصفیه خانه شرق اهواز

.استدست بازسازی 

 ده در اظهارات کارشناساان اداره آب و فاضاالب اساتان خوزساتانا فاضاالب تصافیه شابراساس

خاصای بارداری حال حاضر بهرهو در تخلیه شده رودخانه ها تصفیه خانه های فوق الذکر عموما به 

.از آن صورت نمی گیرد

فاضالب شهری و روستایی استان پاس از های خانهو استفاده از پساب تصفیه ریزی ی برنامهنحوه

ا تعیاین(باا بخشانامه ابالغای وزیارمطاابق )از پساب برداری بهرهبررسی در کمیته برنامه ریزی و 

.می گرددتکلیف 



فاضالب استانهای خانهتصفیهوضعیت 



1398خطوط فرسوده انتقال آب شرب در سال 

داشته سال 20ا عمر باالی (شهری و روستایی)شبکه انتقال آب استان خطوب 35%به طور متوسط 

.و فرسوده هستند

است87%روستایی در حدود و 100%شهری جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی در بخش 



ای بخش صنعت، محیط زیست و فض

خوزستاناستان سبز



بخش صنعت و معدن-مصارف آب 

 صنعتی باا مسااحتی باال  ناحیه 39و شهرک 34در حال حاضر استان خوزستان دارای

.آماده واگذاری زمین به سرمایه گذاران استهزار هکتار 8بر 

 حااال در خانااه فاضااالب تصاافیهدارای شااهرک 10مجمااوع کاال شااهرک هااای صاانعتیا از

فیه ا تصفیه خانه یکی از شهرک های صنعتی در حال سااخت و تصابرداری هستندبهره

.استطراحی در حال خانه یکی از شهرک ها 



بخش فضای سبز–مصارف آب 

 درصد 38.5حدود . استبیشترین سهم فضای سبز شهری مربوب به شهرستان اهواز

.از سطا کل فضای سبز استان در مرکز استان قرار دارد

%36 استان تامین می شودانشعابات شرب فضای سبز از طریق آبیاری.

%45 شوندبه شکل مکانیزه آبیاری می اراضی از



بخش فضای سبز–مصارف آب 



اننیاز زیست محیطی رودخانه ها و تاالب های است

 ( اردماایساتگاه )جهت حفظ پایداری کیفیا دبی ورودی به پایین دست رودخانه کاارون بازرگا

آبپاس زدگای در غیار اینصاورت . مترمکع  بر ثانیها تاامین شاود120بایست به میزان می 

.خواهد شدتخری  کیفیت خاک منطقه و از بین رفتن نخیالت رودخانها باعث دریا در 

 کرخه واقع شده استو جراحی تاالب شادگان و هورالعظیم در انتهای روخانه های دو.

 نیاز زیست محیطی رودخانه و تاالب یکسان در نظر گرفته شده استبنابراین.

 میلیااون 270معااادل ا نیاارووزارت اساااس توافااق بااا زیساات محیطاای رودخانااه زهاارها باار نیاااز

.در سال لحاظ شده استمترمکع  

 برآورد می شودمترمکع  میلیارد 7.6حدود ها رودخانهمجموع نیاز زیست محیطی در.



نیاز زیست محیطی 

های تاالبو ها رودخانه

استان



های کشور طی دو دهه گذشتهمیزان سطح تاالب

0 20 40 60 80 100

دورگه سنگي
تاالب هشيالن

تاالب آق گل
تاالب نای بند
…دریاچه های 

تاالب قره قشالق
تاالب دز

تاالب کارون
تاالب شادگان

تاالب هورالعظيم
تاالب قره قشالق

تاالب کرخه
تاالب سوسنگرد

تاالب کافتر
تاالب االگل
تاالب ميقان

تاالب ميانگران
دریاچه اروميه

تاالب الماگل
تاالب گل بي بي 

تاالب مهارلو
تاالب آجي گل

تاالب بند عليخان
هامون پوزک

گانتاالب نيریز بخت
تاالب ارژن

تاالب یادگارلو
…هامون صابری و 

تاالب جازموریان
تاالب پریشان

تاالب گاو خوني

11

درصد100

درصد60
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1988 2015



های جامع آبرسانی در خوزستان طرح



شرحردیف
قرارداد )آبرسانی غدیرطرح

(موجود و تصفیه خانه ها
جمع کلآبرسانی شمال شرقطرحآبرسانی جنوب شرقطرح

شهرهای تحت پوشش 1

اهوازا خرمشهرا آبادانا 

سوسنگردا دشت آزادگان و

...

را بهبهانا هندیجانا رامشی

ه ماهشهرا بندر اماما امیدی

...و 

ایذه ا رامهرمز ا باغملک ا 

قلعه تل ا هفتکل

صیدون و میداود 

شهر های استان 

خوزستان

2
تعداد شهر ها و 

روستاها

شهر25

روستا1608و 

شهر 15

روستا541و  

شهر 7

روستا782و 

شهر47

روستا2931و 

میلیون نفر6.4هزار نفر755هزار نفر963میلیون نفر4.7جمعیت تحت پوشش 3

و محل تامین آب4
کیفیت آن

EC2100(: قبلی)کارون

EC500: 3کارونEC800:کوثر EC1500(: فعلی)کرخه

EC500(:  هدف: )دز

5
دبی آب

(متر مکع  بر ثانیه)
244/51139.5

6
سالیانهتخصیه

میلیون مترمکع  در)
(سال

45082160

ثقلینحوه انتقال آب7

استان خوزستانهای آبرسانی طرح



4700

963

755

طرح آبرسانی غدیر 

طرح آبرسانی جنوب شرق

ق طرح آبرسانی شمال شر

ان جمعیت تحت پوشش پروژه های آبرسانی در استان خوزست

(واحد هزار نفر)



یرنقشه محدوده تحت پوشش طرح غد

24000
کیلومتر مربع

معادل حدود  

کل %  38

استان

یرمساحت مناطق تحت پوشش طرح غد



طرح آبرسانی غدیر باا  هادف اصالی تاامین آب شارب و بخشای از آب ماورد نیااز صانعت بارای •

روساتا ا 1608شاهر و 25: شامل )شهرهای دشت آزادگان و شهرهای مرکزی و جنوبی استان 

بااه ویااژه شااهرهای اهااوازا ویااسا شاایبانا رامااینا مالثااانیا شیرین شااهرا شااادگانا آبااادان و 

ها اروندکنارا مینوشهر و چوئبدها خرمشهرا شوشا الوانا الهااییا سوسانگردا هاویزها حمیدیا

.طراحی شده است( رفیع و بستان

هدف -1
طرح 

ناخت طرح آبرسانی غدیر از ادغام نتایج مطالعات مرحله اول آبرسانی دشت آزادگان و مرحله ش•

محادوده مطالعااتی .آبرسانی به شهرهای مرکزی و جنوب استان خوزستان تشاکیل شاده اسات

دشت آزادگان شاامل شاهرهای شاوشا الاوانا سوسانگردا حمیدیاها هاویزها بساتانا رفیاع و 

420معادل 1415روستاهای مجاور این شهرها بوده که جمعیت بخش شهری آنها در سال افق 

هازار نفار و مجماوع جمعیات شاهری و روساتایی 530هزار نفر و جمعیت بخش روساتائی نیاز  

.هزار نفر بوده است950مراکز فوق بال  بر 

محدوده مطالعاتی شهرهای مرکزی و جناوب اساتان خوزساتان شاامل شاهرهای اهاوازا شایبانا •

ر شادگانا آبادان و خرمشهر و روستاهای مجاور این شهرها می باشد کاه مجماوع جمعیات آنهاا د

.میلیون نفر برآورده شده است3.4سال افق طرح حدود 

محدوده -2
و موقعیت 
اجرای طرح 

غدیرکلیات طرح 



:طرحمطالعات-3

منابعنیافتمی گردنداتامینکارونآبازکهاستانجنوبیومرکزیشهرهایآبتامینبه منظور

.فتگرقرارخوزستانبرقوآبسازمانسهامیشرکتکاردستوردراطمینانقابلجایگزین

زیرشرحبهجداگانهطرحدوقال دریادشدهشهرهایآشامیدنیآبتامینمطالعاتبنابراین

:گردیدابالغ

آزادگاندشتواهواز-اندیمشکجادهمحورشهرهایآبتامینطرح

شادگانوخرمشهراآبادانااهوازشهرهایآبتامینطرح

باوابانتخکرخهپلپایسدشدهایادطرح هایآبتامینمنبعاولامرحلهمطالعاتانجامازپس

تاریخدرEPCبه روشطرحیکقال درامشترکمخزنیکازطرح هااینآبتامینبهتوجه

.گردیدواگذار(نیروگسترتخصصیگروه)خاتم االنبیاءقرارگاهبه87/9/18

غدیرکلیات طرح 



میلیاون 4.3در نتیجه مطالعات اولیها کل جمعیت تحت پوشش این طارح در حادود •

باه دلیل باازنگری. مترمکع  در ثانیاه باوده اسات21.3نفر و میزان آب مورد نیاز 

ی در افق سیمای طرح ا ناحیه تحت پوشش طرح و همچناین مصارف سارانه در بعضا

میلیاون نفار و 4.7از نقاب شهری و روستاییا جمعیت کل تحات پوشاش باه میازان 

ع همچناین منبا. مترمکع  در ثانیه افزایش یافت24حداکثر دبی لحظه ای طرح به 

.تامین آب ا دریاچه سد دز تعیین گردید 

بازنگری -4
مطالعات 

وده تامین آب در سیمای اولیه طرحا سد تنظیمی پای پل واقاع بار رودخاناه کرخاه با•

لاایکن براساااس آخاارین بااازنگری انجااام شااده در ساایمای طاارح ا منبااع تااامین آب ا

ب در حاال حاضار باه دلیال مشاکالت کیفای آ. دریاچه سد دز تعیین گردیاده اسات

بااه طاور موقاات باا احاادا  ...( اهاوازا آبااادانا شاادگان و )شارب شاهرهای مرکاازی 

ای پال ایستگاه پمپاژ ام الدبس و قیصریه آب مورد نیاز شهرهای مذکور از کانال پا

.تامین میشودMC1و 

تامین آب-5

کلیات طرح غدیر



:طرحهایاولویت-6

 باشدمیحادترآنآشامیدنیآبمشکالتکهطرحمحدودهازبخشیآبتامیندرتسریعبه منظور

:استشدهگرفتهنظردرزیربه شرحاولویتسهپروژهاجرایبرای

کلیات طرح غدیر

به طرح آبرسانی از تلم•
ا خانه موقت قیصریه ت

(آبادان و خرمشهر

اولویت اول

به طرح آبرسانی از تلم•
خانه ام الدبس به 
اهوازا قیصریه و 

دارخوین

اولویت دوم

فیه اجرای آبگیر سد دزا تکمیال تونالا تصا•

کیلااومتر خااط 2*104خانااه جارمااها اجاارای 

ه میلیمتر از محل تصافی2400لوله به قطر 

خانه جارماه تاا ام الادبسا اجارای خاط دوم 

آبرسانی به اهواز و تکمیل کل طرح

اولویت سوم



مخزن سد دز

ساختمان آبانتقالتونل

آبگير 

تصفيه خانه مرکزی 

الدبسامخانهتلمبه

مخزن تصفيه خانه ملي راه

قيصریهخانهتلمبه

شادگان

مخزن تصفيه خانه سوسنگرد

مخزن تصفيه خانه شوش

مخزن

تصفيه

خانه

آبادان

مخزن تصفيه خانه خرمشهر

تصفيهمخزن

ایستگاهخانه

مخازن11

متعادل

کننده

مخزن تصفيه خانه کيان آباد

تاسيسات جنوب غرب اهواز

شيرین شهر

طرح آبرسانی غدیر



مقایسه سیمای اولیه و سیمای نهائی طرح آبرسانی غدیر



ون طرح آبرسانی به شهرهای ایذه، باغملک، قلعه تل و صید
(شهرهای شمال شرق)

1385:شروعسال

سالدرمترمکع میلیون47:کمیهدفمقدار

تونلاحدا ثانیهادرلیتر3600ظرفیتبهآبگیراحدا :نامهموافقتاساسبرطرحاحجام

تجهیزوحفرروزاشبانهدرهزارمترمکع 236خانهتصفیهاحدا کیلومترا5.2طولبه

224اجرایوخریدفوالدیاهایلولهخارجوداخلپوششاجرایاضطراریاچاهحلقه8

ایستگاهباب4احدا ذخیرهامخازنهزارمترمکع 129احدا انتقالاخطکیلومتر

.پمپاژ

ریالمیلیارد1394:711سالپایانتاشدههزینهاعتبار

وخارجیفاینانسازریالمیلیارد8500:اولاولویت:طرحاتمامجهتنیازمورداعتبار

میلیارد3100دوماولویتا(ریالمیلیارد16240)ملیتوسعهصندوقاز4050

ریالمیلیارد590فوالدیهایلولهفاینانسمحلازریال



عنوان طرح

آبرسانی به 
شهرهای ایذه ا 
و باغملک ا قلعه تل

صیدون

شماره طبقه بندی
طرح

40201499

تعداد شهرهای 
تحت پوشش

7

جمعیت شهرهای 
تحت پوشش

هزارنفر400

تعداد روستاهای 
تحت پوشش

100

جمعیت روستاهای 
تحت پوشش

هزارنفر150

کل جمعیت تحت 
پوشش

544,600

میزان ورق فوالدی 
(تن)مورد نیاز

53.720

ز طول لوله مورد نیا
(  کیلومتر)

73

اعتبار مورد نیاز 
بر اساس میزان )

( ورق
590.871





شرقتامین اعتبار طرح آبرسانی به شهرهای شمال اثربخشی 

اولاااویت اول

برای شهرهای ایذها رامهرمزا باغملکا هفتگلا قلعه تلا 3تأمین آب شرب از سد کارون •
150هزارنفر برای شهرها و 400با جمعیت ( روستای منطقه300میداود و صیدون و 

.هزارنفر برای روستاها

میکروزیمنس بر سانتی متر به 2000باالی ECبهبود کیفیت آب شرب از •
EC=600دمیکروزیمنس بر سانتی متر برای شهرهای رامهرمزا هفتگلا صیدون و میداو.

حل مشکالت کمی آب شرب شهرهای ایذها باغملک و قلعه تل•

اولاااویت دوم

میلیون مترمکع  در سال و تحت 47شهر مذکور تا ظرفیت 7رفع مشکالت کیفی و کمی •
.  هزارنفر از جمعیت روستایی200پوشش قرارگرفتن 



طرح آبرسانی به شهرهای رامشیر، امیدیه، میانکوه، آغاجاری، 
(شهرهای جنوب شرق...)هندیجان، بندرامام، ماهشهر و 

1373:  شروعسال 

میلیون مترمکع  در سال75:  هدف کمیمقدار 

هزارمترمکعا  در 274احادا  تصافیه خاناه باه ظرفیات : احجام طرح بر اساس موافقت ناماه 

هازار مترمکعا  مخازنا اجارای 204کیلومتر خاط انتقاالا احادا  369شبانه روزا اجرای 

. لیتر در ثانیه ایستگاه پمپاژا تملک اراضی و خدمات مهندسی582

میلیارد ریال786:  1394هزینه شده تا پایان سال اعتبار 

میلیارد ریال لوله در فاینانس لولاه 1.000)میلیارد ریال 8500اولویت اول    : مورد نیاز جهت اتمام طرحاعتبار 

میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی 6500خارجی و محل فاینانس از (اضافه خواهد شد

میلیاارد 1572محال فایناانس لولاه هاای فاوالدی از میلیارد ریاال 3500اولویت دوم   

ریال



شماره 
طبقه بندی طرح

عنوان طرح
تعداد 
شهرهای

تحت پوشش

جمعیت شهرهای
تحت پوشش

کل جمعیت 
تحت پوشش

میزان ورق فوالدی
(تن)مورد نیاز

40201500

رامشیرا آبرسانی به شهرهای 
امیدیها میانکوها آغاجاریا 

ماهشهر و هندیجانا بندراماما 
چمرانشهرکهای شهید 

7

هزارنفر در 400
150بخش شهری و 

هزارنفر در بخش 
روستایی

53.720هزارنفر550



قشرتامین اعتبار طرح آبرسانی به شهرهای جنوب اثربخشی 

اولاااویت اول

یرا تأمین آب شرب از دریاچه سد کوثر برای شهرهای بهبهانا آغاجاریا امیدیها میانکوها هندیجانا رامش•
135هزارنفر و و  570ماهشهرا سربندرا سردشت زیدون و شهرک های بعثت و چمران با جمعیت 

.   هزار نفر81روستای منطقه با جمعیت 

میکروزیمنس بر EC=700میکروزیمنس بر سانتی متر به 1700باالی Ecبهبود کیفیت آب شرب از •
. سانتی متر برای شهر بهبهان 

میکروزیمنس بر سانتی متر برای شهر هندیجان 8000حدود ECبهبود کیفیت آب شرب از •

میکروزیمنس بر سانتی متر برای 3000حدود ECرفع مشکالت کمی و بهبود کیفیت آب شرب  از •
. میکروزیمنس بر سانتی مترEC=700شهرهای آغاجاریا امیدیها میانکوها ماهشهر و سربندر به 

.حل مشکالت کمی آب شرب شهرهای مذکور•

اولاااویت دوم

میلیون مترمکع  در سال و تحت پوشش قرار گرفتن 75رفع مشکالت کمی شهرهای مذکور تا ظرفیت •
. هزارنفر101روستا با جمعیت 405



های محوری در برخورد استراتژی

مسائل و مشكالت خوزستان با 



(شرایط اقلیمی)های استان و ویژگیها چالشاهم 
(از منظر سازمان آب و برق خوزستان)

باال بودن دمای هوا و حجم تبخیر از منابع آبی که منجر به افزایش نیاز خاله و ناخاله 
.محصوالت کشاورزی شده است

افزایش سرانه مصرف انرژی تحت تاثیر شرایط اقلیمی استان

وبکشت چندباره و تراکم وسیع در سطوح کشاورزی به دلیل دمای متوسط مطل

در تامین نیاز کشاورزی و مصارف انرژی( همزمانی پیک)توزیع زمانی مشابه 

مایان نوسانات بارش و منابع آب موجود در سال های مختلف که نیاز به مدیریت منعطف را ن
می سازد



(شرایط اقتصادی واجتماعی)های استان و ویژگیها چالشاهم 
(از منظر سازمان آب و برق خوزستان)

دگی پراکنش و توزیع جمعیت روستایی در سطا استان که منجر به پراکندگی و خردش•
.اراضی کشاورزی شده است 1

رزی و دام وابستگی معیشتی جمعیت روستایی استان با کس  و کار عمده در بخش کشاو•
هاداری خصوصا در پایین دست حوضه 2

مصرف ازآب شرب در برخی از مناطق روستایی جهت مصارف شرب و کشاورزی• 3

اریخ نوع کشت های غال  منطقه تحت تاثیر بازار و متاثر از معیشت مردم و همزمانی ت•
کاشت آن ها با فصل گرم و کم آب 4

مله برداشت آب در اراضی کشاورزی باالدست و در اراضی وسیع کشت و صنعت و مس•
(استاولویت برداشت آب تحت تاثیر اولویت مکانی اراضی)تامین دبی پایین دست  5

ارف تامین مص)بحران تامین مصارف شرب در پایین دست رودخانه در سال های کم آب •
(شرب پایدار استان 6



(شرایط فیزیوگرافی و هیدرولوژیکی)های استان و ویژگیها چالشاهم 
(از منظر سازمان آب و برق خوزستان)

1

فوذ و راندمان تبخیرا نشتا ن)فیزیوگرافی شبکه رودخانه ای وسیع با شی  محدود کننده منجر به تلفات •
(کل

2

و منابع ( های شور زیرزمینیسرشاخه های شور سطحی و اندرکنش آبخوان)ورود منابع آلودگی طبیعی •
آلودگی وابسته به فعالیت انسانی به بستر رودخانه

3

ین دست تخلیه منابع آب زیرزمینی شور به منابع سطحی تحت تاثیر افت تراز در محدوده شهر اهواز و پای•
های کم آبآن خصوصا در سال

4
پس زدگی آب دریا تحت تاثیر افت تراز دبی رودخانها خصوصا در سال های کم آب•

5

دید حجم طبیعت سازندهای زیرزمینی تغذیه شونده تحت تاثیر شرایط اقلیمی و بنابراینا نوسانات ش•
مخازن در شرایط خشکسالی و سیالب

6

نتقال های وسیع آبیاری با شی  اراضی بسیار کم که نیاز به رهاسازی بیش از نیاز را جهت اوجود شبکه•
.ثقلی جریان آب ضروری می سازد



 ا دشلح از دوجه شما


