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معاونت طرح و توسعه

نشرکت مدیریت منابع آب ایرا
معاونت طرح و توسعه

وزارت نیرو
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لهچالشهاوچشماندازاستفادهازانواعلو
درطرحهایبزرگبخشآبکشور

علیاکبرشفیعی
معاونطرحوتوسعه

1396آذر ماه 21
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چشماندازبخشآب

کافيرعايت حقوق کليه ذي نفعان و دسترسي عادالنه همگان به آب سالم و

ماموريتبخشآب

ن، کافي آب مطمئعرضه مديريت پايدار کمي و کيفي منابع و مصارف آب، 

ارتقاء بهداشت، رفاا  جهت درو قابل مصرف متناسب با ظرفيت هاي ملي 

پايداراجتماعي و توسعه 

امين ديدگا  توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي نفعان و براي تاز انتقال آب اجراي طرحهاي 
يملنيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و منافع 
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ببهانتقالآنیازعمدهترينداليل

تنوع آب و هوایی کشور
 نیاز مصارف مختلف
تعادل در توسعه
شت لزوم افزایش بهره وری در زمین های با پتانسیل ک
پراکندگی جغرافیایی تاسیسات تامین آب
استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها
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آبوهوايیايرانتنوع

درصدد90عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی بارش در ایران و اینکه 

آن در درصدد 10بوده و تنهدا خشک و نیمه خشک کشور دارای اقلیم 

است، همچندین برخوردار نیمه مرطوب مرطوب و شرایط آب و هوایی 

مسئوالن را ناچار به، زراعیفصول بارندگی ها در درصد 25وقوع تنها 

بآانتقدال برق آبدی و سدسازی برای ذخیره سازی آب و تامین انرژی 

.می نمایدجمعیت روزافزون کشور برای تامین نیازهای 
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استبیابانیشديداًکشورهایءجزدرصداقلیمخشک90ايرانبا

توجهبهتنوعآبوهوايیکشور
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میلیمتر250متوسطبارشساالنه

بارشناهمگونتوزیع

شاخصهایاقلیمیدرايران

)%(مساحت  (ميليمتر)تغييرات بارش 

6 < 50

45 200-50

40 500-200

8 1000-500

1 > 1000
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مصارف آب

میلیارد 6حدود شرب 

مترمکعب

میلیارد 90حدود کشاورزی

مترمکعب

میلیارد 2حدود صنعت

مترمکعب

زیست محیطی
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یطبقهبندیاستانهانقشه
شاخصپايشکشوربراساس

(رشهريولغايتمهر)آبمنابع

درياي عمان

کمبود آبي

دتنش آبي شدي

تنش آبي

تعادلدرتوسعه
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نقشهپراکندگیدشتهایآزادوممنوعهکشور
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شتباپتانسیلکزمینهایلزومافزايشبهرهوریدر

کشتمیلیون هکتار اراضی با پتانسیل18

یل میلیون هکتار زمین های با پتانس 8/2

%46معادل آبی                  کشت

لزوم افزایش بهره وری 
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سدهاوضعیتشبكههایاصلیآبیاریوزهكشیاراضیپاياب
1395ورژيمطبیعیرودخانهتاپايانسال

هکتار: واحد سطح
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هکتارهزار 2924کل جمع 

یسطحاراضی،براساسوضعیتشبكههایاصلیآبیاریوزهكش
1395تاپايانسال

در دست اجرا

164

احداث شده

2268

آماده اجرا

292

در دست مطالعه

200
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هنقشهجانمايیکلی

سدهایبزرگکشور

سد بهره برداری

سد اجرایی

سد مطالعاتی

ینآبپراکندگیجغرافیایتاسیساتتام
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وضعیتطرحهایسدسازی

استنممکومی باشدسدهابراینصبقابلپتانسیلبامرتبطنیروگاهاسمیظرفیتستوندرمندرجاعداد:نکته
. باشندمطالعهیااجرامرحلهدرآنهانیروگاه
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یملیاجرايیسدهاتعداد
بهتفكیکدرصدپیشرفتکار

17
23

4330

درصد75تا 50بین 

درصد100تا 75بین 

درصد50تا 25بین 

درصد25کمتر از 

سد113
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سرمايهگذاریهااستفادهبهینهاز



19/50

باراتبخشآبوزارتنیروبهکلاعتباراتعمرانیکشورتدرصداع
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آخرينوضعیتاعتباراتوسرمايهگذاریطرحهایتوسعهبخشآب
(آینده-حال-گذشته)

.استنشدهلحاظفوقجدولدرفاضالبوآبشرکتوکشاورزیجهادطرحهای:توضیح

مرحله

و توسعه شبکه های آبیاری(سد)تامین آب 
(هکتارهزار )زهکشی

سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)

تعداد

حجم كل
مخزن

میلیون )
(مترمکعب

آب قابل تنظیم
ساالنه

میلیون )
(مترمکعب

ظرفیت اسمی
نیروگاه

(مگا وات)
وزارت )فرعی اصلی

نیاز آیندهانجام شده(نیرو

1695172436577120802268401در دست بهره برداری

2,300,000 

-

 11320365122171871164231,200,000در دست ساخت

 9529480562668504921951,500,000در دست مطالعه

 2,700,000 377101569544202080129246192,300,000جمع

5,000,000 
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جمع کل

مرزی غیر مرزی

سال

صندوق 
توسعه ملی

جمع
و 10ماده 

و سایر12
اسناد خزانه 

اسالمی
اوراق 

مشارکت
منابع 
عمومی

75725 41600 34125 5000 1475 15360 12290 1394سال 

75021 58093 16928 6678 8094 2156 1395سال 

93068 63056 30012 ؟ 30012 1396سال

لمبالغ به میلیارد ریا

آخرينوضعیتاعتباراتوسرمايهگذاریطرحهایتوسعهبخشآب

(آینده-حال-گذشته)

.استنشدهلحاظفوقجدولدرفاضالبوآبشرکتوکشاورزیجهادطرحهای:توضیح
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کهدهدمینشان96و95و94یسالهاطیشدهانجامپرداختهایواعتباریمنابعبهنگاهیبا
آبشرکتهایسطحدرآببخشاجرايیکارگاههایدرکاریمفیدزمانازساعتهردر

:کهمیدهدنشانایمنطقه

12میلیاردتومانوبالحاظمتوسط30حدودکاریروزدرهر
ساعتکاریدرروزدر

.گرددمیهزينهمیلیاردتومان2/5بطورمتوسطحدودهرساعت

در.باشدیمجامعهدينیوکاریتعهدووظیفهمنابعاينازبهینهاستفادهومنابعمديريتلذا
مرزیومحروممناطقدرمردممعیشتبهبود،کارحجماينازحاصلاشتغالمیزانارتباطاين
نیزستزيمحیطنیازموردآّبلحاظباصنايعوشهرهاشرببخشدرمطمئنوسالمآبتامینو
.استآببخشکاریمجموعهدرطرحهااينثمراتاز

تحلیلسرمايهگذاریطرحهایتوسعهبخشآب
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:بخش دوم
ز طرح اهی آتی ااقتنل آب رد کشورچشم  اندا
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روشهایمختلفانتقالآب

کانال-

تونل-

لوله-
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طولتعدادوضعیت
(کیلومتر)

میزان آب قابل
انتقال ساالنه

(  میلیون مترمکعب)

212132,402در دست بهره برداری

71702,494در دست اجرا

51401,839در دست مطالعه

335236,735مجموع

عهدردستبهرهبرداری،اجراومطالآمارتونلهایانتقالآببزرگ
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زهكشیدردستبهرهبرداریشبكههایآبیاری

(کیلومتر)درجهدوکانالهایودرجهیکاصلی،طولکانالهای

کيلومتر طول

12526 طول کانالهای اصلی و درجه یک 

6279 طول کانالهای درجه دو

دودرجهکانالهایويکدرجهاصلی،هایکانالطولمجموع

کیلومتر19000
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برخیازمزايایانتقال،توسطلولهنسبتبهکانال

جلوگیریازتبخیر-

دراثرنفوذونشتتلفاتآبجلوگیریاز-

رويهوخارجازبرنامهريزیمنابعآبجلوگیریازبرداشتبی-

لحاظمالحظاتپدافندغیرعامل-
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مصرفیوموردنیازدرپروژههاوطرحهایانتقالآبآمارلولههای

دستهبندی

جنسلوله

فوالدی

آزبست

چدنداکتیل

کاروگیت

GRP

PVCپلیاتیلنو

بتنیپیشتنیده

93تانیمهاولسال

96تانیمهاول93ازنیمهدومسال

بهبعد96ازنیمهدوم
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5815
کیلومتر مهجمعکللولهمصرفیازابتداتانی

93اولسال

بهتفكیکاقطار-93نیمهاولسالتا

)mm(قطر                   

)km(طول لوله
<10001000=<>2000>=2000

21070264فوالدی

11000آزبست

5830چدن داكتيل

000كاروگيت

GRP43529818

PVC 3,83300پلی اتيلن و

22574بتنی پيش تنيده

4,6681,06087جمع

 تا نیمه اول سال 93
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2789
رکیلومت ومجمعکللولهمصرفیازنیمهد

96تانیمهاولسال93سال

بهتفكیکاقطار-96تانیمهاولسال93ازنیمهدومسال

)mm(قطر                   

)km(طول لوله
<10001000=<>2000>=2000

253273669فوالدی

000آزبست

3700چدن داكتيل

010كاروگيت

GRP24811123

PVC1,17302پلی اتيلن و

000بتنی پيش تنيده

1,711384693جمع

از نیمه دوم سال 93 تا نیمه اول سال 96
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6835
رکیلومت ومجمعکللولهمصرفیازنیمهد

بعدبه96سال

بهتفكیکاقطار-بهبعد96ازنیمهدومسال

)mm(قطر                   

)km(طول لوله
<10001000=<>2000>=2000

1666638449فوالدی

000آزبست

45700چدن داكتيل

000كاروگيت

GRP47414831

PVC2,938035پلی اتيلن و

000بتنی پيش تنيده

5,534786515جمع

از نیمه دوم سال 96 به بعد
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(وموردنیازمصرفی)مجموعکللولهها
مصرفی

8604

(کیلومتر)

(پیشبینی)موردنیاز

6835

(کیلومتر)

مجموع کل طول لوله ها

(کیلومتر)15439
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

فوالدی پلی اتیلن GRP چدن داكتیل آزبست بتنی پیش

تنیده

كاروگیت

4,925

7,980

1,785

556
110 83 1

(پیشبینی)مجموعکللولههایمصرفیوموردنیاز

ه 
ول

ل ل
طو

(
مت

لو
كی

(ر
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

فوالدی پلی اتیلن GRP چدن داكتیل آزبست هبتنی پیش تنید كاروگیت

2,172

5,008

1,133

98 110 83 1

2,753
2,972

653
457

0 0 0

مجموع كل مصرفی 

ه مجموع كل مورد نیاز 
ول

ل ل
طو

(
مت

لو
كی

(ر

فكیکبهت(پیشبینی)مجموعکللولههایمصرفیوموردنیاز
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برمبنایجنسوقطرآنهامصرفیوموردنیازبرکللولهتحلیلی

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

<1000 1000=<>2000 >=2000

2,129

1,613
1,183

7,944

0 36

1,156

557
72

553

3 0

فوالدی

پلی اتیلن

GRP

چدن داكتیل

آزبست

یدهبتنی پیش تن

كاروگیت

ه 
ول

ل ل
طو

(
مت

لو
كی

(ر
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توسعهطرحهایدرانتخابجنسانواعلولهوکاربردآنیچالشها
منابعآب

تنوع آب و هوایی و شرایط زمین شناسی کشور•
پراکندگی جغرافیایی طرح ها و فاصله از محل تولید •
(فرصتها و تهدیدها)استفاده از تکنولوژی های نوین •
(آسیب جدی)کپی برداری های ناقص•
تولیدی در کشورلوله های تنوع •
اولیهتنوع و کیفیت مواد •
لوله در زمان بهره برداریعملکرد  رفتار و •
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نوسانات قیمت مواد اولیه •
حساسعملیات اجرایی نصب لوله  در سازه های ظرافتهای •

ازجمله سیفون ها و تجهیزات هیدرو مکانیکال
انتقال تجارب پروژه های انجام شده قبلی •
کنترل کیفیت  و بازرسی در زمان تولید و نصب•
( گارانتی)عملکرد در زمان بهره برداری تضمین •
لزوم رعایت استانداردها •

طرحهایتوسعهچالشهایانتخابجنسانواعلولهوکاربردآندر
منابعآب
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آبلولهدرطرحهایبكارگیریانواعمالحظاتاساسیدربرخیاز

فنی و مهندسی مالحظات -1

مالحظات اقتصادی-2

مالحظات انرژی-3

مالحظات زیست محیطی-4

مالحظات نیروی انسانی -5
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مالحظاتفنیومهندسی

فشارکاری-1
بسترسازیجهتنصب-2
مقاومتلولهدربرابرخوردگی-3
سهولتاجرا-4
اتصاالت-5
انعطافپذيری-6
زلزلهمقاومتدربرابر-7

تحمللولهدربرابربارخارجی-8
سهولتبهرهبرداری-9
عمرمفید-10
خستگی-11
میزانپرت-12
شكستگیوتعمیرات-13

:مهمترين معيار هاي شايستگي براي لوله ها
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مالحظاتاقتصادی

هزینه سرمایه گذاری و تولید -

هزینه نصب و اجرای لوله-

هزینه بهره برداری و نگهداری-

ارزش اسقاط-

هزینه طول عمر لوله-
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مالحظاتانرژی

لولهکاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت و تولید-

استفاده از روش های نوین جهت کاهش مصرف انرژی در-

بخش حمل و نقل
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مالحظاتزيستمحیطی

لحاظ جنس و قطر لوله با توپوگرافی-

ی استفاده از روش های نوین جهت کاهش تخریبهای ناش -

از خطوط انتقال

استفاده از تکنولوژی های نو در جهت اج رای خط وط -

انتقال

استفاده از پوشش ها مناسب و همزیست با طبیعت-
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مالحظاتنیرویانسانی

ره بکارگیری نیروهای فنی و متخصص در امر اجرا و به -

برداری از تاسیسات

انتقال دانش فنی ضمن اجرای کار -

ق توسعه دانش فنی نیروهای مرتبط ب ا پ روژه از طری -

آموزش های ضمن کار 
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جملهازتخصصیهاینشستبرگزاریاهمیت
:نشست

انواعکاربردوتولیدداخلیتوانمندیهای
کشورآببخشدرلوله
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توسعه دانش محور بخش آب بسترسازي •

کشوردانش توسعه در بخش آب هم افزايي •

افزايش انگيزش و ترويج فرهنگ يادگيري و اشتراک دانش •

دانش و آشنايي با علم و فناوري روزبه روزرساني •

هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در حوز  ماموريت سازماني•

ايجاد فضاي غيررسمي براي تسهيم دانش و تبادل تجربه•

نهادينه سازي توسعه پايدار در حوز  طراحي،  اجرا و بهر  برداري از زيرساخت هاي آبي•

هدانشتوسعاهدافگردهمايی
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توسعهدانشگردهمايیبرگزارشده11محورهای

تببين  نظام فني اجرايي-1

تغيير اقليم يا نوسان اقليم و اثرات آن بر منابع آب-2

بيمه طرح هاي عمراني کشور -3

مديريت ريسك و بيمه پروژ -4

سازگاري با تغيير اقليم-5

بيمه مهندسي و تجهيزات هيدرومكانيكي -6

مروري بر لوله هاي مورد استفاد  در خطوط انتقال آب مقايسه فني و اقتصادي لوله ها-7

بع مالي براي تامين منا...( اسناد خزانه اسالمي و اوراق مشارکت و) استفاد  از ظرفيت هاي قانون بودجه-8

موردنياز طرح ها

راگير در سدهاي عملكرد فني بتن با رويكرد نوين در پايايي بتن و طبقه بندي و آسيب شناسي نواقص ف-9

مخزني جديداالحداث

کشورمستندسازي طرح هاي عمراني بخش آب -11و 10
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ف همایش اهدا
وضعیتبخشصنعتبانیازمندیهایبخشآبکشورازطريقترسیمآشنايی-

ابوفعلیوچشماندازطرحهایبخشآبکشورورويكردوزارتنیرودرانتخ

لولهاستفادهازانواع

وزهمديرانبخشآبباآخريندستاوردهایفنیوتوانمندیهادرحآشنايی-

بیاریپروژههایبزرگانتقالآبوآ)تولیدوکاربردانواعلولهدرصنعتآب

(وزهكشی

باتوانمندیهایشرکتهایتولیدکنندهبرترداخلیآشنايی-

المندیازتجاربکاربردیمجريانطرحهایبزرگانتق¬دانشوبهرهتبادل-

(درحوزههایانتخابلوله،اجرایخطلولهوبهرهبرداری)آبکشور
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ضرورت   همایش
کنندهعدمشناختکارفرماازسنديكاهاوتولید

هایلولهوتوانمندیآنها

اعدمشناختسنديكاهاوتولیدکنندههایلولهب

منطقهایونیازآتیآنهاشرکتهایآب
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جمع بندی
بهشکخنیمهوخشکاقلیمدرشدنواقعلحاظبهنیزآبانتقالبخشپايداردرتوسعه-1

انواعازاستفادهوتامینمورددرگیریتصمیموريزیبرنامهفلذابوده؛اجراحالدرسرعت

.باشدمینیرووزارتآببخشمهمضرورياتازآبیبزرگطرحهایدرلولهها

آببخشردهالولهانواعکنندهمصرفوکنندهتولیدمابینفیمتقابلارتباطبرقراری-2

درانسانینیرویوانرژیمحیطی،زيستاقتصادی،فنی،مالحظاتنظرگرفتندر-3

هاپروژهدرهایلولهجنسونوعتامینوانتخاب

کشاورزیوشربمصارفجهتآبحوضهایبینانتقاللزومبهجدیتوجه-4

هادهکننتولیدبخشدرهالولهانواعبكارگیریوتولیدبخشدرR&Dبهتوجهلزوم-5

وهاندهکنتولیدتوسعهوتحقیقبخشتوسطهالولهانواعاجرايیمالحظاتاستخراج-6

تولیداتشانايراداتمنظوررفعبهبازخورداخذ
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سجنونوعانتخابجهتکارفرمابهکابردیوشفافاطالعاتارائهلزوم-7
لولهعانواکنندگانتولیدتوسطپوياوسالمرقابتیفضایايجادبالوله
هالولهتولیداتدرذيمدخالنوذينفعاننیازهایلحاظلزوم-8
نحوهونوعانتخابدر....شناسی،زمینمنظرازپروژههاشرايطلحاظ-9

لولهتولید
تولیداتدرنوينهایتكنولوژیازاستفاده-10
نیفمالحظاتوکارفرمانیازبهتوجهبالولههاانواعاقتصادیتولید-11
لولهانواعکنندگانتولیداطالعاتیبانکبروزرسانیوتهیه-12
داخلیتولیدازحمايتلزوم-13
برداریبهرهواجراتولید،بخشدرنگریآيندهلزوم-14

اداهم-بندیجمع 
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