
 

 
 

 

 جلسه شوراي عالي آب چهلمين مصوبات
------------------------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

رئيس کشاورزي،  جهادو  روني رايوزو با حضور  جمهور يسآب، به رياست معاون اول رئ جلسه شوراي عالي چهلمين

 در ابتداي جلسه تشكيل شد.و مدعوين  ساير اعضانمايندگان  ،مجلس شوراي اسالميناظر  ،سازمان مديريت بحران کشور

توسط و ساير متغيرها سه ماه آتي بيني  پيش و نيز بانآ 21از ابتداي مهر تا و دماي کشور  ها اي از وضعيت بارش خالصه

 :ارائه شدرح زير شبه رياست سازمان هواشناسي کشور 

مدت باالتر از  بلندزمان مشابه در مقايسه با متر بوده که  ميلي 7/12کشور  هاي روز اخير بارش 21در دوره  -

 است.کمتر  مدت مشابه سال قبلولي نسبت به  استميانگين 

 دافتروز اول آذرماه اتفاق مي 21ها حداکثر تا  % بيشتر از ميانگين بوده ولي بيشتر بارش21 ها در کل کشور بارش -

مورد انتظار است. ميانگين بارش سال زراعي در سطح کشور تا پايان  «بارشي کم»و از اواخر آذر تا آخر زمستان 

 شود. نرمال برآورد ميوضعيت بهمن کمتر از 

 گراد زير ميانگين بوده است. درجه سانتي 9/1حدود  دماي کشور در 2987-89در سال زراعي  -



 

 
 

،  SPIبا توجه به شاخص لذا است. حائز اهميتها همچنان عامل تبخير و تعرق در فصل زمستان  عليرغم بارش -

 .نمايد ميخشكسالي را تاحدي تقويت  ،اين دو عامل

تداوم خشكسالي لذا خفيف تا بسيار شديد قرار دارد. درصد کل کشور در خشكسالي  99حدود  ،ساله 21در بازه  -

 .گردد ميبيني  پيشهاي کشور  بلندمدت شديد و حتي بسيار شديد در اکثر استاندر 

 .شود ميها در مقايسه با سال گذشته کمتر  ها بارش بيني بر اساس پيش -

 نرمال خواهد بود.وضعيت درجه بيشتر از  1تا  2ماه  ميانگين دماي هواي کشور در بهمن -

 

و حتي هاي سازمان هواشناسي بايد در مقياس استاني بينيوزير نيرو بيان داشت که پيشالذکر  پس از ارائه گزارش فوق

کنند قابل  خاذ ميي که مردم اتيها رزي و ساير تصميمريزي کشاو برنامهشوراهاي ه شود تا براي ئنيز اراها زيرحوضهدر 

ي براي استفاده اي براي اين منظور تهيه شده ولکه سامانهعنوان کرد استفاده باشد. رئيس سازمان هواشناسي کشور 

 .الزم استشناسي اهاي هو گذاري در تجهيزات و سامانه تر سرمايه وردهاي دقيقبرآ عمومي و

 دستور کار اول:

 اصفهان و يزد كرمان، هاي استان به آب انتقال طرح تكليف تعيين و يئنها سيماي ارائه

آب شرب فالت مرکزي ايران کمبود طرح تأمين " گزارشي تحت عنوانمعاون آب و آبفاي وزارت نيرو  زاده خامسيتقي

به داليل فني، طرح اوليه بهشت آباد )احداث سد بلند(  آنرا به جلسه ارائه نمود که طبق  ")اصفهان، يزد و کرمان(

 باشد: قابل انجام نميذيل محيطي  اقتصادي، اجتماعي و زيست

سنگ بستر،  به نرسيدن دنياست و در شده بند طراحي آب هاي پرده بلندترين از يكي بند که آب پرده بلند طولالف( 

 درياچه. چپ جناح همچنين و سد ساختگاه محدوده در آب ساختگاه و فرار و جناحين پايداري قطعيت عدم

 بلند. سد مخزن احداث امكان عدم دليل به آباد محل رودخانه بهشت از استان سه هر براي آب تنظيم امكان عدم ( ب

 بلند. سد احداث صورت در اراضي تملك و شهر جابجايي هزينه ( ج

 زيست.  محيط حفاظت سازمان توسط طرح محيطي عدم صدور مجوز زيست ( د

 ه(  پدافند غيرعامل      

 دستور کار دوم:

 كارون رودخانه كيفي و كمي ساماندهي و رود زاينده رودخانه احياي هاي كارگروه نامه نظام اصالحات خصوص در گيري تصميم

 بزرگ

كن ، لينمودندت قنيرو به معاون اول رئيس جمهوري موافهاي فوق الذکر از وزارت  با تغيير رياست جلسات کارگروهاعضاء 

 ت نشد.قذينفع ديگري وجود دارد با تغيير دبير مواف هاي در هر دو کارگروه استان با توجه به اينكه

 :دستور کار سوم 

 انتقال آب دريا() ايران مركزي فالت در صنعت و شرب آب كمبود بررسي نتايج ارائه



 

 
 

ريزي  توسط مديرکل دفتر برنامه« انتقال آب خليج فارس و درياي عمان به فالت مرکزي ايرانطرح مطالعه »گزارش 

که اهم موارد به شرح  پس از ارائه گزارش، اعضا به بيان نظرات خود پرداختندو  دشکالن آب و آبفاي وزارت نيرو ارائه 

 :باشدزير مي

بخش خصوصي آن توسط هزينه  مينأبراي مصارف صنعتي و تبا توجه به تجربه موفق انتقال آب دريا به کرمان  -

 حمايت شود.صنعتي نيز هاي ديگر  طرحاين سازوکار براي 

 0111و در حدود  نازلهزينه بر است. در حالي که به قيمت بسيار  بسيارو انتقال آب  آب دريا سازي شيرين -

 د.ريال عرضه ميشو

 .ميشود انجامحاشيه خليج فارس از سد کوثر و با انتقال طوالني،  نقاط جمعيتياز  بسياريآب شرب  تأمين -

از رودخانه کارون آب دريافت  کردن آب دريا شيرين صنايع پتروشيمي مجاور دريا بجاي تعدادي از همچنين

 که با استفاده از شيرين سازي آب دريا مي توان اين تقاضا را برطرف کرد. است در حالي اين  کنند.مي

هاي ديگر  انتقال آب از حوضههمچنين . رود  ترو دما باالکمتر در کشور ها  بارشکه  شود ميبيني  پيشدر آينده  -

در شرايط خشك آينده  صخصو همقصد شده و مشكالت منطقه را بحوضه هاي باعث مهاجرت بيشتر مردم به 

 د.شوکيد أبي تسازگاري با کم آ برد امكان تا حترتيب بايد  بدين. خواهد کردبيشتر 

 است. ترپذير فارس حساس و آسيب خليجچرا که درياي عمان شود  ب دريا، توجه بيشتري بهاستفاده از آدر  -

 صورت گيرد.پساب رخاني تصفيه و بازچ ريزي بر برنامهتمرکز و نيازهاي صنايع بايد تأمين براي  -

صنعت بين هاي چشمگيري در ارتباط  موفقيتهمچنين  .سازي است در حال بومي سازي آب درياشيرينصنايع  -

 نيازمند حمايت است.اين ايجاد شده که  وزارت نيروو دانشگاه توسط 

 باشد. يافتگي يك کشور با نحوه مصرف آب در آن کشور قابل سنجش مي سطح توسعه -

آن استان ه مجوز تخصيص آب دريا به يك استان منوط به تصويب گزارش کارگروه سازگاري با کم آبي ارائ -

 .خواهد بود

اه گذشته اعتبار الزم م در چهار موارددولت در بعضي  ،رغم عقد قرارداد خريد تضميني با بخش خصوصي علي -

 ورد درخواست است.ن را پرداخت نكرده که مساعدت سازمان برنامه و بودجه مبراي خريد آ

 «ها در سواحل خليج فارس و درياي عمان کنپذيري نصب آب شيرين بندي امكان پهنه»مطالعات طرح  -

زيست به سرعت تكميل شود و نتايج آن براي استفاده در طرح انتقال  محيطحفاظت توسط سازمان بايست  مي

 آب به فالت مرکزي مورد استفاده قرار گيرد. 

درن دنيا براي هاي مُ از همه فناوريکه  نمودندکيد أتارائه شده، خوب رياست شورا ضمن تشكر از گزارش در خاتمه 

توان جمعيت را در  جمعيت کشور بايد متوازن باشد و نمي عتوزيکه  بيان داشتندايشان . کردمديريت آب بايد استفاده 

هاي کشور است و  جنوب کشور جزو فقيرترين بخشبا توجه به اينكه نوار ساحلي همچنين کرد.  مجتمعخاص  مناطق

استفاده از آب دريا براي بهبود وضعيت معيشت و توسعه اين مناطق ضروري است. همچنين  ،جمعيت کمي هم دارد

 صورت جدي مورد بحث قرار گيرد.  هتعرفه قيمت آب بايد ب اصالح



 

 
 

 مصوبات جلسه:

 و دهاقان سميرم، اصفهان )شهرهاي شهرضا، جنوب کرمان، يزد، استانهاي شرب آب مصوب گرديد که تأمين .2

آباد  بهشت رودخانه از اصفهان استان ساير نقاط و خرسان رودخانه از و اقليد( فارس )آباده مجلسي( و شمال

 و فني اقتصادي، هايشاخص انتقال بر مبناي گزينه ترينمناسب تعيين به نسبت نيرو وزارت لذا .گيرد صورت

 .اقدام نمايدمحيطي  زيست

، «بزرگساماندهي کمي و کيفي کارون »و  «رود زايندهرودخانه احياي »هاي  کارگروه، رياست در اصالح نظامنامه .1

مطابق با          و بدون تغييريابد. دبيري اين دو کارگروه  معاون اول رياست جمهوري تغيير  به وزارت نيرو از

 مصوب خواهد بود. نامهنظام

 استفاده شرب آب در تأمين پايداري به رسيدن با هدف ساحلي هاي استان نيازهاي شرب از بخشي تأمينبراي  .9

جتماعي، اي آب بايد همه مالحظات اهمچنين براي انتقال بين حوضه گيرد.مي کيد قرارأمورد تاز آب دريا 

هاي مديريت برنامهجراي امورد توجه قرار گيرد. در گام اول با جديت تمام بر تهيه و اقتصادي و زيست محيطي 

مطرح و  به تناوببحث آب دريا در جلسات بعدي شوراي عالي آب چنين هم تقاضاي آب در مقصد تمرکز شود.

 پيگيري شود.

  ؛نمايد پيگيري و تبيين )افق( گيري کليرا در جهت موارد زيروزارت نيرو  .2

 ايبين حوضهانتقال آب و يا هر منطقه تأمين آب شرب از منابع داخلي الف( 

با مشارکت انتقال آب از دريا  درصورت عدم امكان تأمين از منابع آب محلي، آب صنعت،کمبود براي تأمين  ب(

 صورت پذيرد.بخش خصوصي 

 


