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نیروهای قهری طبیعتنیروهای قهری طبیعت
انرژی های زمین گرمایی، فرونشست زمین، زلزله، سیل، فروچاله و آتشفشانانرژی های زمین گرمایی، فرونشست زمین، زلزله، سیل، فروچاله و آتشفشان

حقیقت این است که تا کنون بشر نتوانسته کنترل چنین بحران هایی را بدست گیرد.

حتی بگوید: چه زمان و در کجا یک زمین لرزه، سیل، فروچاله یا آتشفشان رخ می دهد؟

چرا که تعریف علمی و جامع از این نیروهای قهری و راهکاری علمی برای برون رفت از این بحران ها، ارائه نشده است.

به علت بروز همه این نیروهای ویرانگر، هر ساله جان بسیاری از هموطنان گرامیمان را از دست می دهیم.

- سطح دی اکسید کربن زمین به باالترین میزان آالیندگی رسیده است.

- هرساله چندین هزار هکتار از جنگل های کشور به ویژه در منطقه زاگرس در آتش می سوزد.

- عدم مدیریت منابع آب و خاک، باعث از دست رفتن بیش از دو سوم دشت ها، مراتع و مزارع کشاورزی شده و 

به ورشکستگی آبی و غذایی رسیده ایم.

- ناپایداری و مخاطرات شدید اقلیمی باعث مهاجرت میلیونی شده و امنیت ملی را به چالش کشیده است.

- بی توجهی به رویکردهای هیدروپولیتیکی باعث تشدید این بحران ها شده است.

از مدیریت بحران عبور کرده و بایستی مدیریت فاجعه را تجربه کنیم...
سوال اینجاست :

 در مقام مدیریت راهبردی یک جامعه چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم تا از بروز فاجعه  جلوگیری نماییم؟

بخاطــر داشــته باشــیم تنهــا یــک ســرزمین داریــمبخاطــر داشــته باشــیم تنهــا یــک ســرزمین داریــم



مخاطرات شدید اقلیمیمخاطرات شدید اقلیمی
با توجه به قرارگرفتن سرزمین ایران در کمربند خشک کره زمین و ناپایداری شدید اقلیمی و افزایش دما و تاثیر 

مخاطرات اقلیمی در روابط سیاسی کشورها و ستیز و تنش همسایگان ایران برمبنای ربودن آب علیای رودها و 

اختالفات تفسیری در باره تقسیم آب و طغیان مداخله گر انسان در قوانین طبیعت  و برداشت بی رویه آب از منابع و 

عدم بازچرخانی و تجدید شوندگی آبخوان ها و فراگیر شدن بی آبی و خشکسالی پدیده بیابان زایی رخ می دهد. برای 

جلوگیری از بیابان زایی نیازمند شناخت و دانش برون رفت از بحران خشکسالی می باشیم  ، اما به لحاظ عدم بینش کافی 

برای برون رفت از بحران خشکسالی و رفع بیانان زایی در دشت های پهناور ایران و عدم توازن آب وخاک دچار بحران 

فرونشست زمین شده ایم. با فراگیر شدن فرونشست زمین به ورشکستگی آبی رسیده و دوسوم دشت های ایران 

تبدیل به مناطق ممنوعه شده و به دنبال آن پدیده های زمین لرزه، سیل و فروچاله اتفاق افتاده است. 

پدیده فروچاله، مرگ بی بازگشت زمین است و به دنبال آن باید منتظر بوجود آمدن “آتشفشان” باشیم. چرا که در 

پی استقرار گازهای متان ماگمایی که عامل پیدایش فروچاله ها هستند، ماگما یا همان مواد مذاب به درون سفره های 

زیرزمینی ورود کرده و با متراکم شدن مواد مذاب و میل به خروج از فضای محدود موجود در سفره های زیرزمینی، 

انفجار در پوسته سطح زمین بوجود می آید و در پی این انفجار مهیب، پدیده آتشفشان رخ می دهد. در سرزمینی که 

این نوع از آتشفشان رخ می دهد با شیوع زلزله  ای مهیب، تا شعاع چندین کیلومتر محیط اطراف آن بطور کل نابود شده 

و با گسترش سطح دی اکسید کربن حاکم بر منطقه، تا شعاع چند صد کیلومتر، محیط پیرامون آن غیرقابل زیست شده 

و چندین هزار سال زمان می برد تا آن سرزمین به اکوسیستم قبلی خود بازگردد.

با فراگیر شدن بی آبی، انرژی های زمین گرمایی، باالرفتن نرخ کربن، خشکسالی، بیابان زایی، فرونشست زمین و 

فروچاله باید منتظر فاجعه زیست محیطی قرن 1400 یعنی بروز پدیده آتشفشان از منطقه کبودر آهنگ همدان گرفته 

تا دشت های اشتهارد، اردکان یزد، سمنان، خراسان  الی دشت های میناب و ... باشیم. یعنی بیش از دو سوم سرزمین 

ایران بکلی نابود و غیرقابل زیست خواهد شد.

می برد رنج  انسان  بینش  کمبود  از  زمین  که  می برداینجاست  رنج  انسان  بینش  کمبود  از  زمین  که  اینجاست 



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

نتایج پژوهش های شرکت آب و خکا توسنتایج پژوهش های شرکت آب و خکا توس

 در آسیب شناسی عوامل مخرب زیست محیطی در آسیب شناسی عوامل مخرب زیست محیطی

حسن  دادگر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و خاک توس متولد 2 فروردین 1352 محقق، پژوهشگر و 
دانشمند ایرانی است که با دو دهه تالش مستمر و متکی به دانش بومی در حوزه ارتقای مدیریت و پشتیبانی منابع آب 
و خاک ایران فعالیت می نماید. این تحقیقات با تجزیه و تحلیل یافته های علمی ایشان از بحران های زیست محیطی 

موجود و عوامل و رابطه های میان این عوامل شکل گرفته است.  

اثر خاصیت رسانایی و از طریق   هسته  مرکزی زمین همچنان در حال سرد شدن است و حرارت آن در 

جریان های همرفتی به الیه های سنگی در سطوح باالتر می رسد. بر اثر انتقال حرارت خیلی زیاد، برخی از سنگ های 

موجود در الیه های باالتر زمین ذوب می شوند و تشکیل مواد مذابی می دهند که »ماگما« نامیده می شود. 

 ماگما به دلیل سبک بودن نسبت  به سنگهای در بر گیرنده آن به آرامی به سطح پوسته زمین حرکت می کنند. 

بدین ترتیب حرارت را از اعماق زمین به سطوح باالتر منتقل نموده که در طی این فرآیند و ذوب شدن سنگ ها گاز 

متاِن ماگمایی بوجود می آید.

چهار اتم هیدروژن و یک اتم کربن گاز متان را بوجود می آورد.   

عنصر گاز متاِن ماگمایی در اعماق زمین، از نظر ساختار مولکولی با متان های مطرح شده در طبیعت تفاوت 

دارد. حتی با متاِن اتمسفری فرق دارد چرا که متاِن ماگمایی در لحظه شکل گیری با حرارت و غلظت فوق العاده باال، 

تغییر حالت داده و با سرعت زیاد به سمت الیه های پوسته زمین حرکت می کند. در این پیشروی گاز متاِن ماگمایی، 

حفره هایی عمودی از اعماق به سطح پوسته زمین ایجاد می کند. 

 سفره های زیرزمینی دارای آب یا همان »آبخوان«، مانعی برای پیشروی توده های مخرب گاز متانِ ماگمایی هستند. 

این توده های گازی، بعد از برخورد به الیه های زیرین آبخوان متوقف شده و در آنجا متراکم می شوند.

برداشت بی رویه و غیرمنطقی آب، باعث نابودی آبخوان شده و عدم احیا و تجدید پذیری مجدد آن، این منابع 

تبدیل به حفره های بزرگ خالی از آب در زمین شده و توده های متان ماگمایی انباشته شده در زیر آن به راحتی به 

درون این حفره های بزرگ نفوذ کرده و متراکم میشوند.

تراکم و غلظت بیش از حد گازهای متاِن ماگمایی، حرارت باالیی تولید می کند و اکسیژن موجود در حفره را از 

بین میبرد. 
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 گاز متاِن ماگمایی با خاک و هوا ترکیب و باعث تجزیه 
و پوسیده شدن مواد آلی می شود و با ایجاد حرارتی باال زمین 
را خشک و گرمای پوسته زمین را باال می برد که به این پدیده 

انرژی زمین گرمایی می گویند.

 با خشک شدن کامل پوسته زمین چرخه اکوسیستم 
از بین رفته و انرژی زمین گرمایی حاکم بر منطقه، باعث عدم 
باروری ابرها شده و باران نمی بارد. به این پدیده خشکسالی 

می گویند.  
)این پدیده از چند دهه قبل در ایران شروع شده است(

 با فراگیرشدن بی آبی و خشکسالی پدیده بیابان زایی 
رخ می دهد.

و خاک موجود  تعادل آب  فرآیند خشکسالی  پی  در   
اتفاق  پدیده فرونشست زمین  و  بین می رود  از  آبخوان ها  در 

می افتد.
)بیش از دو سوم دشت های ایران بعلت فرونشست زمین ممنوعه اعالم 

شده است(

 با متراکم شدن گاز های متاِن ماگمایی درون سفره  های 
زیرزمینی، توده ابر بزرگی ایجاد می شود. با توجه به سبک 
بودن ابرهای متان و میل خروج از پوسته زمین، این توده های 
ابری دنبال راهی گشته تا از پوسته خارج شوند. از برخورد 
با  که  می گیرد  انفجاری صورت   ماگمایی  متان  بزرگ  ابر  دو 
رهاسازی انرژی حاصل شده، پدیده زلزله پوسته ای انفجاری 
رخ می دهد. اثر تخریب این نوع زلزله ها به مراتب مخرب تر از 

زلزله های شناخته شده است. 
)شیوع این پدیده از چندین دهه قبل در ایران شروع شده است(
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ماگمایی  متاِن  اَبر های  توده   با گذشت چند سال   
موجود در فضای محدود سفره های زمینی متراکم شده 
به  شروع  ندارند  بیشتر  تراکم  برای  جایی  که  زمانی  و 
فرسایش و تخریب سطح باالیی می کند و با قدرت زیاد 
باعث بوجود آمدن حفره ای بزرگ در سطح زمین می شوند 

و پدیده فروچاله اتفاق می  افتد.
زمینی که دچار فروچاله شد از دست رفته و غیرقابل 

استفاده است.
اینجاست که شاهد مرگ بی بازگشت زمین هستیم. 

)شیوع این پدیده از سال های اخیر در 18 استان کشور 
قابل مشاهده است(

 به دنبال پدیده فروچاله، توده های متراکم شده ابر متان ماگمایی وارد َجو زمین شده و با توجه به قدرت یونی 
فوق العاده زیادی که دارند، تمام ابرهای باران زای موجود 
بارانی  ایجاد  باعث  و  نموده  جذب  خود  به  را  منطقه  در 
سنگین می شود، در اثر بارش این نوع باران های شدید، 

پدیده سیل بوجود می آید. 
با  و  داشته  شیمیایی  ماهیتی  باران ها  این  متاسفانه، 
باران های طبیعی، کامال متفاوت هستند و به دلیل وجود 
متاِن ماگمایی در این باران ها، شیوع آلودگی شیمیایی در 

محیط زیست مالحظه می شود. 
)از بهار سال 1398 تا کنون شاهد این پدیده هستیم(

از بهار سال 1398 به بعد فرضیه ایی کامال  متاسفانه 
غیرمنطقی و بی اساس مطرح شده که این بارش های پیاپی نتیجه پایان یافتن دوره خشکسالی و شروع دوره تَرسالی 

می باشد!!! اما....
متخصصین و کارشناسان شرکت آب و خاک توس با تشریح و تعریفی که از پدیده های »ماگما«، »گاز متاِن ماگمایی«، 
»انرژی زمین گرمایی«، »خشکسالی«، »زلزله«، »فروچاله« و »سیل« ارائه نموده به صراحت اعالم می کنند که به وجود 

آمدن این بالیای غیرطبیعی هیچ گونه ارتباطی با شروع دوره تَرسالی در ایران نداشته و نخواهد داشت.
مضرات گاز متاِن ماگمایی برای طبیعت 30 برابر خطرناک تر از دی اکسید کربن است. 



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

 دخالت بشر در قوانین طبیعت و برداشت بی رویه آب 
زمین گرمایی«،  پدیده های»انرژی  عامل  تنها  نه  آبخوان ها،  از 
»خشکسالی«، »زلزله«، »فروچاله« و »سیل« شده بلکه منجر 
»آتشفشان  نام  به  دیگری  وحشتناک  پدیده  آمدن  وجود  به 

غیرطبیعی« می گردد. 
در علم آتشفشان شناسی یا ولکانولوژی تمام پدیده هایی را که منتهی به فوران توده های مذاب می شود پدیده 
آتشفشانی می گویند. اما نوع دیگری از آتشفشان نیز پدیدار خواهد شد که رابطه مستقیمی با عوامل تخریبی زمین 

توسط انسان دارد. 
در تصویر می بینید بعد از دخالت بشر در قوانین طبیعت و برداشت بی رویه آب از آبخوان ها، ماگما به محل 

سفره های زیرزمینی نفوذ کرده و آنجا را پُر می کند.
بعد از اشباع شدن سفره های زیرزمینی با ماگما و متراکم شدن ظرفیت به وجود آمده، باعث انفجار، زلزله و تخریب 

کامل در سطح پوسته زمین شده و فوران مواد گدازه ای اتفاق می افتد. این پدیده آتشفشان غیرطبیعی است.
زمانی که آتشفشان غیرطبیعی فعال شود تا شعاع چند صد کیلومتر، محیط زیست را کامال از بین برده و هزاران 

سال طول خواهد کشید تا آن محیط مجدداً به چرخه اکوسیستم قبلی خود بازگردد. 

می برد رنج  انسان  بینش  کمبود  از  زمین  که  می برداینجاست  رنج  انسان  بینش  کمبود  از  زمین  که  اینجاست 
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نتیجه اینکه آبخوان ها، سپری فو ق العاده مقاوم در برابر عبور توده های مخرب گاز متاِن ماگمایی به سطح زمین و 
جو می باشند. اگر خداوند، آبخوان ها را در پوسته زمین قرار نمی داد امکان زیست بشر در سطح زمین وجود نداشت. 

اینجاست که حفظ و احیای آبخوان ها اصلی ترین ضرورت  زندگی ما است. 
استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی و هدر رفت آب، پدیده های زمین گرمایی، خشکسالی، زلزله، سیل، فرونشست 
زمین و فروچاله را بوجود آورده است. به دنبال این  موارد نیز آتشفشان غیرطبیعی اتفاق می افتد و هر لحظه وقوع 

آن امکان دارد. 
اگر هر چه سریع تر اقدامی عاجل برای برون رفت از این بحران زیستی بعمل نیاوریم، قطعاً فردا بسیار دیر خواهد بود. 
با باور این مطلب، طی دو دهه تالش بی وقفه، طرحی جامع منطبق با قوانین طبیعت، تنظیم و تدوین نموده ایم. 

این طرح پاالیش و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به 18 استان کشور است.
هدف از اجرای این مگا پروژه، احیا و تعادل بخشی آب سفره های زیرزمینی در سطح تجدید شوندگی با روش 

تغذیه مصنوعی و حفظ آبخوان های کشور است.

دریــای خــزردریــای خــزر

پاالیشگاه آب
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 پاالیشگاه های آب
ساخت و ایجاد مرکزهای تصفیه خانه ها و پاالیشگاه های آب بشرح ذیل:

1- احداث پاالیشگاه  آب شماره 1 در سواحل چابهار با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه
2- احداث پاالیشگاه  آب شماره 2 در سواحل بندرعباس با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه
3- احداث پاالیشگاه  آب شماره 3 در سواحل بندرلنگه با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه

4- احداث پاالیشگاه  آب شماره 4 در سواحل بندر سیراف با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه

خطوط اصلی
 این پروژه توسط 4 خط اصلی لوله های تقویت شده GRP با سایزهای 3000 و 2000 میلیمتر اجرا می گردد.
کیلومتر( طول 1598  به  مشهد  به  بیرجند  زاهدان،  چابهار،  )مسیر  پروژه   1 خط  طولی  پروفیل  اجرای   - 
- اجرای پروفیل طولی خط 2 پروژه )مسیر بندرعباس، کرمان، طبس، میامی به اسپاخو به طول 1720 کیلومتر(

- اجرای پروفیل طولی خط 3 پروژه )مسیر بندرلنگه، یزد به سمنان به طول 2837 کیلومتر(
- اجرای پروفیل طولی خط 4 پروژه )مسیر بندرسیراف، شیراز، اصفهان در دوشاخه که شاخه اول مسیر کاشان، قم 
 به تهران و شاخه دوم مسیر سلفچگان، اراک، ساوه، همدان، قزوین، زنجان، تبریز به ارومیه به طول 2773 کیلومتر(

خطوط فرعی)انشعابات(
انشعابات فرعی تا شعاع 150 کیلومتر از هر خط اصلی منشعب شده و منطقه پیرامون خود را آبرسانی می کند. 

نحوه عملکرد
برای پمپاژ و انتقال آب 240 پمپ خانه تقویت فشار که هر سوپر پمپ  60 مگاوات قدرت موتور به ظرفیت 25 هزار 
لیتر در ثانیه   در طول مسیر نصب و راه اندازی می شود. بعد از عملیات انتقال آب 25 هزار لیتر بر ثانیه برای آب 

شرب و 25 هزار لیتر بر ثانیه برای مصارف صنعتی و کشاورزی اختصاص داده خواهد شد.
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»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

“ آب محویر ” رویکردی پایدار “ آب محویر ” رویکردی پایدار 
در پشتیانی و مدیـریت منابع آب و خکا ایراندر پشتیانی و مدیـریت منابع آب و خکا ایران

توسطتوسط
سرمایه گذایر و مدیریت راهبردی هلدینگ  آب و خکا توسسرمایه گذایر و مدیریت راهبردی هلدینگ  آب و خکا توس

هلدینگ آب و خـاک تـوس با هدف  حفظ آب در محیـط  زیسـت و باز آفرینـی اکوسیستم در توسعه عرصه 

جنگلی ، کشاورزی ، دامپروری، گردشگری و تامین آب صنایع و شرب کشور، اقدام به برنامه  ریزی جهت جذب 

سرمایه و موافقت گروه سرمایه گذاران داخلی و خارجی از محل سرمایه های شخصی و بانک های  بین المللی نموده 

ایجاد  ایران  بانک های جمهوری اسالمی  برای دولت و  این سرمایه ها هیچگونه تضامین و تعهدی  است. وصول 

نمی کند و هلدینگ آب و خاک توس به عنوان کارفرما و مدیریت راهبردی این مگاپروژه، متعهد به تامین سرمایه 

و بازپرداخت اصل و سود آن به گروه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.

با تحقق سرمایه گذاری و اجرای این مگا پروژه، میزان قابل توجهی ارز و تجهیزات صنعتی و تکنولوژی های 

با استفاده از دانش بومی و بین المللی، سیستم اقتصادی، صنعتی و  نوین وارد کشورمی شود و در همین راستا 

کشاورزی ایران با جهشی قابل توجه وارد لیست کشورهای توسعه یافته می شود.

  هلدینگ آب و خاک توس با نگاه گسترش و توسعه منابع آب در جهت عبور از بحران ها و مخاطرات اقلیمی 

ایران وارد این سرمایه گذاری کالن شده و بر مبنای توسعه منابع آب، شالوده مگاپروژه ملی، عمرانی پاالیش و 

انتقال آب را از دریای عمان و خلیج فارس به 18 استان کشور را طراحی نموده و بر اساس نیاز سنجی کشور و 

استانهای درگیر خشکسالی، می بایست روزانه حدود 18 میلیون مترمکعب، آب را  تامین و عملیات آبرسانی را 

به ثمر رساند. 

این مگا پروژه، میراثی حیاتی و ماندگار در تاریخ مهندسی آب و تعادل بخشی سفره های زیرزمینی در سطـح 

تجدیـد شوندگـی، بـرای پـاسداری و سالمـت آبخوان هـای کشـور است، که با دارا بودن رویکردی پایدار در 

پشتیانی و مدیـریت منابع آب و خاک ایران، پدافندی اقتصادی بوده و باالتـرین نرخ پدافند غیرعامـل و افزایش 

 پایداری ملی و اقتصادی فراگیر را به ارمغـان مـی آورد و در مجمـوع مـی توان این پـروژه عظیـم را بعنوان

سنــد انتفــاع ملـی ایــران در نظر گرفت.



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

 گزارشی از عملکرد شرکت آب و خکا توس در پروژه بزرگ انتقال آب  از دریای عمان و 
خلیج فارس به 18 استان کشور

با دو دهه تالش مستمر و بهره مندی از دانشمندان و متخصصین داخلی و خارجی و حضور در مجامع بین المللی و حمایت 
مسئولین محترم وزارت نیرو، موفق به ثبت و اخذ گواهینامه پاالیش و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فالت مرکزی ایران 
و 12  استان کشور، از »سازمان  ملل« و »بنیاد جهانی انرژی« شدیم و با توجه به مشکالت زیست محیطی و بحران کم آبی در دیگر 
استانها و مطالعات انجام شده، آبرسانی به 6 استان دیگر نیز در این طرح گنجانده شد که مجموع استان های تحت پوشش شبکه 

آبرسانی در این مگاپروژه به 18 استان، گسترش پیدا کرد.
تجهیزات و تکنولوژی های مورد نیاز پروژه از قبیل لوله های تقویت شده و اتصاالت و دیگر تجهیزات وابسته - پمپ های انتقال آب 
با قدرت موتور 38مگاوات و دبی 9000 لیتر بر ثانیه - توربین های برق آبی 50 تا 250 مگاواتی - تجهیزات و فناوری  های انحصاری در 

این مگاپروژه از قبیل سیستم های نوین پاالیش و تصفیه آب و کارخانجات وابسته، تامین و آماده سازی شده است. 
شرکت آب و خاک توس با کسب گواهینامه اجرای این مگاپروژه از سازمان ملل و بنیاد جهانی انرژی، هیچ گونه محدودیت و 

تحریمی برای انتقال تکنولوژی به ایران را ندارد.
این مگا پروژه در راستای احیا و حفظ  محیط زیست و مطابق با قوانین طبیعت طراحی شده و رویکردی پایدار در 
پشتیبانی و مدیریت منابع آب و خاک ایران دارد همچنین برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست و بقای اکوسیستم 
آبی خلیج فارس و دریای عمان، بعد از عملیات تصفیه و پاالیش آب، لجن حاصله و پسماندهای باقیمانده به کارخانه 
کمپوست سازی که در کنار تصفیه خانه ها احداث می شود فرستاده و بعد از فرآوریهای الزم تبدیل به مرغوب ترین کود آلی 
می شود. این کمپوست ها با دارا بودن مواد آلی معدنی و امالح ارزشمند، نظیر جلبک ها، پالنگتون ها و ریزجانوران دریایی، کود 

مناسبی جهت باروری و حاصلخیز کردن خاک در جهت بیابان زدایی و توسعه مراتع و عرصه جنگلی و کشاورزی می باشد.
این مگا پروژه با احداث 4 پاالیشگاه تصفیه  آب به ظرفیت هر پاالیشگاه، پنجاه هزار لیتر بر ثانیه، بیش  از چهار میلیون مترمکعب 
در روز، جمعا 18 میلیون مترمکعب خروجی آب آشامیدنی خواهد داشت.  برای انتقال آب در خطوط اصلی 4 خط از جنوب به شمال 
طراحی شده که هر خط شامل 2 شاخه لوله های تقویت شده  GRP  - CRP - BRP سایز 3000 میلی متر، به طول 17856 کیلومتر به 

18 استان کشور، عملیات آبرسانی را انجام می دهد.
پمپاژ و انتقال آب توسط 64 پمپ خانه انجام می شود که هر پمپ خانه شامل 4 دستگاه سوپر پمپ با ظرفیت 

خروجی9000 لیتر بر ثانیه و قدرت موتور 38 مگاوات برق جمعاً 25 هزار لیتر بر ثانیه آب را پمپاژ و انتقال می دهند.  
انشعابات فرعی پروژه درسایزهای 200 ، 600 و 1200 میلی متر به طول 94120 کیلومتر می باشد که تا شعاع 150 کیلومتر از خط 

اصلی منطقه پیرامون خود را سیراب می کند.
 برای کنترل و تقلیل فشار بیش  از حد آب در طول این مسیر با توجه به توپوگرافی پروفیل طولی پروژه و فراز 
و نشیب های فوق العاده زیاد، در هر شاخه اصلی انتقال آب، بیش از 10 ایستگاه فشارشکن احداث می گردد. در این 
ایستگاه های فشارشکن، توسط 4 دستگاه توربین برق آبی 250 مگاواتی، عملیات تقلیل و کنترل فشار آب انجام می شود 
که در نتیجه 1000 مگاوات برق تولید می شود. به عبارتی دیگر هر ایستگاه تقلیل و کنترل فشار آب، یک نیروگاه تولید 
برق 1000 مگاواتی می باشد. مجموع کل نیروگاه های جانمایی شده در این مگا پروژه بالغ بر 80 نیروگاه 1000 مگاواتی است. 



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

برنامه فازبندی و زمانبندی اجرای پروژه 
مدت زمان اجرای پروژه 4 سال: )شروع 22 بهمن 1400( و )بهره بردایر 22 بهمن 1404(

فاز اول:  آماده سازی سایت پالن تصفیه خانه های پروژه در چابهار، بندرعباس، بندرلنگه و بندرسیراف.
- احداث مجموعه کارخانه های لوله سازی در شهر کرمان و آماده سازی کامل پروفیل طولی خطوط اصلی پروژه.

خط یک پروژه: مسیرچابهار، زاهدان، بیرجند به مشهد به طول 1598 کیلومتر
خط دو پروژه: مسیر بندرعباس، کرمان، طبس، میامی به اسپاخو به طول 1720 کیلومتر.

خط سه پروژه: مسیر بندرلنگه، یزد، سمنان به تهران به طول 2837 کیلومتر.
خط چهار پروژه: مسیر بندرسیراف، شیراز،، اصفهان، کاشان، قم، تهران، سلفچگان، اراک، ساوه، همدان، قزوین، 

زنجان، تبریز به ارومیه به طول 2773 کیلومتر.
برنامه زمانبندی فاز یک پروژه: شروع: تاریخ 1400/11/22 - مدت زمان اجرا: 12 ماه - خاتمه: 1401/11/22  

فاز دوم: تولید لوله با ظرفیت باال
- اجرای عملیات ساخت تصفیه خانه  شماره یک در چابهار با ظرفیت تولید آب آشامیدنی 50 هزار لیتر بر ثانیه.

- اجرای عملیات ساخت تصفیه خانه شماره دو در بندرعباس با ظرفیت تولید آب آشامیدنی 50 هزار لیتر بر ثانیه.
- اجرای عملیات لوله گذاری خط یک و خط دو پروژه.

- اجرای عملیات لوله گذاری انشعابات خط یک و خط دو پروژه.
- احداث مجموعه کارخانه های لوله سازی در شهرهای زاهدان، یزد و اصفهان.

- احداث مجموعه  کارخانه های استراتژیک گروه صنعتی آب و خاک توس.
- نصب و راه اندازی مجموعه کارخانه های سوپرپمپ انتقال آب در خط یک و خط دو.

- نصب و راه اندازی نیروگاه ها، توربین های آبی، شتاب دهنده های آبی و ژنراتورهای برقی در مسیر خط یک و خط دو. 
برنامه زمانبندی فاز دو پروژه: شروع: تاریخ 1401/11/22 - مدت زمان اجرا: 18 ماه - خاتمه: 1403/5/22

فاز سوم: تولید لوله با ظرفیت باال
- بهره برداری از تصفیه خانه شماره یک و دو و کارخانه های استراتژیک گروه صنعتی آب و خاک توس.

- اجرای عملیات ساخت تصفیه خانه  شماره سه در بندرلنگه با ظرفیت تولید آب آشامیدنی 50 هزار لیتر بر ثانیه.
- اجرای عملیات ساخت تصفیه خانه شماره چهار در بندرسیراف با ظرفیت تولید آب آشامیدنی 50 هزار لیتر بر ثانیه.

- اجرای عملیات لوله گذاری خط سه و خط چهار پروژه.
- اجرای عملیات لوله گذاری انشعابات خط سه و خط چهار پروژه.

- نصب و راه اندازی نیروگاه ها، توربین های آبی، شتاب دهنده های آبی و ژنراتورهای برقی در مسیر خط سه و خط چهار.  
برنامه زمانبندی فاز سه پروژه: شروع: تاریخ 1403/5/22 - مدت زمان اجرا: 18 ماه - خاتمه: 1404/11/22

بهره برداری پروژه: 1404/11/22
هلدینگ آب و خـاک تـوس به عنوان کـارفرما و مدیـریت راهبـردی این مگا پروژه، برای انجام عملیات اجرایی از شرکت های

 مهندسین مشاور داخلی و خارجی و پیمانکاران تعیین صالحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای همکاری دعوت بعمل می آورد.
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»خالصه طرح پروژه انتقال آب «
این مگا پروژه با احداث 4 پاالیشگاه ) تصفیه خانه آب( به ظرفیت هر پاالیشگاه، پنجاه هزار لیتر در ثانیه بیش  

از چهار میلیون مترمکعب در روز جمعا هفده میلیون مترمکعب خروجی خواهد داشت. 
- احداث پاالیشگاه  آب شماره 1 در سواحل چابهار با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه

- احداث پاالیشگاه  آب شماره 2 در سواحل بندرعباس با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه
- احداث پاالیشگاه  آب شماره 3 در سواحل بندرلنگه با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه

- احداث پاالیشگاه  آب شماره 4 در سواحل بندر سیراف با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه
- احداث نیروگاه های برق 3000 مگاواتی برای تامین برق هر پاالیشگاه 

 جهت انتقال آب در خطوط اصلی 4 خط از جنوب به شمال طراحی شده که هر خط شامل 2 شاخه لوله 
تقویت شده  GRP  - CRP - BRP سایز 3000 میلی متر  با ویژگی تحمل فشار بار 250 اتمسفر به طول 17856 

کیلومتر به 18 استان کشور، عملیات آبرسانی را انجام می دهد.
 - اجرای پروفیل طولی خط 1 پروژه )مسیر چابهار، زاهدان، بیرجند به مشهد به طول 1598 کیلومتر(
- اجرای پروفیل طولی خط 2 پروژه )مسیر بندرعباس، کرمان، طبس، میامی به اسپاخو به طول 1720 کیلومتر(

- اجرای پروفیل طولی خط 3 پروژه )مسیر بندرلنگه، یزد به سمنان به طول 2837 کیلومتر(
- اجرای پروفیل طولی خط 4 پروژه )مسیر بندرسیراف، شیراز، اصفهان در دوشاخه که شاخه اول مسیر کاشان، قم به 
 تهران و شاخه دوم مسیر سلفچگان، اراک، ساوه، همدان، قزوین، زنجان، تبریز به ارومیه به طول 2773 کیلومتر(
انشعابات فرعی تا شعاع 150 کیلومتر از هر خط اصلی منشعب شده و منطقه پیرامون خود را آبرسانی می کند. 
 برای پمپاژ و انتقال آب )64 پمپ خانه( در نظر گرفته شده که هر پمپ خانه شامل سه دستگاه سوپر پمپ با 
ظرفیت خروجی9000 لیتر بر ثانیه می باشد. هر پمپ 38 مگاوات برق نیاز دارد. در هر پمپ خانه 114 مگاوات 

مورد استفاده قرار میگیرد. مجموع برق مصرفی کل 64 پمپ خانه  در این پروژه 7296 مگاوات برق می باشد. 
انشعابات فرعی پروژه درسایزهای 200 ، 600 و 1200 میلی متر  به طول 94120 کیلومتر می باشد .
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A megA project of refining, purifying & trAnsferring wAter from the seA of omAn & the persiAn gulf to 18 provinces of the country.A megA project of refining, purifying & trAnsferring wAter from the seA of omAn & the persiAn gulf to 18 provinces of the country.
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سایت پالن پروژه ملی پاالیش و انتقال آب از   خلیج فارس و دریای عمان به سایت پالن پروژه ملی پاالیش و انتقال آب از   خلیج فارس و دریای عمان به 1818 استان کشور استان کشور



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

دریــای خــزردریــای خــزر

پاالیشگاه آب

خط اصلی لوله انتقال آب

خط فرعی لوله انتقال آب

مرکز استان

شهرستان

دریاچه ها و انشعابات 

خلیـــج فــارس

خلیـــج فــارس

دریـــای عمـــاندریـــای عمـــان

چابهار
پاالیشگاه آب

 شماره 1

زاهدان

بیرجند

مشهـد

همدان

اصفهان

دشــت کـــویردشــت کـــویر

سمنانسمنان

قم

ساوه

تهران

قزوین

دامغان

شاهرود
میامی

اسپاخو

سبزوار

نیشابور

قاین

سربیشه

نهبندان

شیله

خاش
جیرفت

فاریاب

راور

اردکان چادرملو

طبس

فردوس

عرب آباد

نیک شهر

فریمانفریمان

معلمانمعلمانحسینانحسینان

خوافخواف

شاهرختشاهرخت

یزدانیزدان

منصورآبادمنصورآباد

ماهی رودماهی رود

زابلزابل

سراوان
سورانسوران

کوهککوهک

بندانبندان

راسکراسک

سربازسرباز

بنتبنت

گابریکگابریکلیردفلیردف

جاسکجاسک

دستگرددستگرد
سردشتسردشت

گنیجگنیج فتوحفتوح

مسکوتانمسکوتان

قاسم آبادقاسم آباد
چاه شورچاه شور

گل مورتیگل مورتی

بزمانبزمان

زهکلوتزهکلوت

اسالم آباداسالم آباد

جنت شهرجنت شهر    

محمود آبادمحمود آباد

نرماشیرنرماشیر
فهرجفهرج

کهورککهورک

نصرت آبادنصرت آباد

بردسیربردسیر

باغینباغین

بافتبافت
رابررابر

ماهانگلبافگلباف

اندوهجرداندوهجرد

شهدادشهداد

بیاضبیاضزرندزرندده سیفده سیف

ابرکوهابرکوه

ده علیده علی

رباط پشت بادامرباط پشت بادام

مهرجانمهرجان

رباطرباط  پشت بادامپشت بادام

باغستانباغستان

بجستانبجستان
گنابادگناباد

فیض آبادفیض آباد

کاشمرکاشمر
بردسکنبردسکن

دیهوکدیهوک

حاجی آباد زرینحاجی آباد زرین

بندانبندان

خوسفخوسف

نایبندنایبند

دربنددربند

چهل پایهچهل پایه

نای بندنای بند

چاه رونیچاه رونی

مزداوندمزداوند

صالح آبادصالح آباد

تربت جامتربت جام

رشتخواررشتخوار

تربت حیدریهتربت حیدریه

بندرعباس

بندرلنگه

پاالیشگاه آب
 شماره 3

ایرانشهر زابلیزابلی

تلخ آبتلخ آب

میرجاوهمیرجاوه

بستانوبستانو
تنگ  داالنتنگ  داالن

مهرانمهران

بندر چارکبندر چارک

گراشگراش
الرالر

منصورآبادمنصورآباد

نی ریزنی ریز

چاهکچاهک

اردکاناردکان

سرکوهسرکوه

جهرمجهرم

اکبرآباداکبرآبادفسافسا

میمندمیمند

دلواردلوار

قیرقیر

آبگرمآبگرم

خلجخلج

المردالمرد
عسلویهعسلویه

رکن آبادرکن آباد

خمیرانخمیران

عینیعینی

کهنهکهنه

سایبانسایبان

هراتهرات

بندرکنگانبندرکنگان

بندر سیرافبندر سیراف

پاالیشگاه آب
 شماره 2

گهکم

حاجی آباد

شهربابکشهربابک

یـزد

کوارکوار

فیروزآبادفیروزآباد
دهرمدهرم

شیراز

جمجم

پاالیشگاه آب
 شماره 4

بوشهر

تخت جمشید

پاسارگادپاسارگاد

صفاشهرصفاشهر

ایزدخواستایزدخواست
اسدآباداسدآباد

ورزنهورزنه

باتالقباتالق
گاوخونیگاوخونی

اژیهاژیه

شهرضا

مرودشت

سمیرمسمیرم

شاهین شهرکوهپایهکوهپایه

ایستگاه نائینایستگاه نائین

نائیننائین

بادرودبادرود

امامزاده علی عباسامامزاده علی عباس

انارکانارک

گرمسارگرمسار
آرادانآرادان

دریاچه نمکدریاچه نمک

دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه

آران بید گلآران بید گل

کاشان

خسرو آبادخسرو آباد

دلیجاندلیجان

خرم دشتخرم دشت
اشتهارد

شیرین سوشیرین سو

قیدارقیدار

گرمابگرماب

بوئین زهرا

خوی
مرند

کبودرآهنگکبودرآهنگ

آق کندآق کند

ورزقانورزقان

قوشقوش

حاجوحاجومالحسنمالحسن

سلماسسلماس

میاندوابمیاندواب

مراغهمراغه ساری قمیشساری قمیش

آذرشهرآذرشهربستان آباد

عجب شیرعجب شیر

بناببناب

گل تپهگل تپه

نیک پینیک پی

خوئینخوئین

زنجان

تبریز

ارومیه

کمیجانکمیجان

فراهانفراهان

خمینخمین
گلپایگانگلپایگان

عشق آبادعشق آباد

بیارجمندبیارجمند

تپه طاقتپه طاق

گرمابگرماب

احمدآباداحمدآباد

برزوبرزو

داراب

ماهشهر

هندیجان

بندر  دیلم

بندر گناوه

سلفچگان

اراک

»خالصه طرح پروژه انتقال آب «
این مگا پروژه با احداث 4 پاالیشگاه ) تصفیه خانه آب( به ظرفیت هر پاالیشگاه، پنجاه هزار لیتر در ثانیه بیش  

از چهار میلیون مترمکعب در روز جمعا هفده میلیون مترمکعب خروجی خواهد داشت. 
- احداث پاالیشگاه  آب شماره 1 در سواحل چابهار با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه

- احداث پاالیشگاه  آب شماره 2 در سواحل بندرعباس با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه
- احداث پاالیشگاه  آب شماره 3 در سواحل بندرلنگه با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه

- احداث پاالیشگاه  آب شماره 4 در سواحل بندر سیراف با ظرفیت تولید پنجاه هزار لیتر بر ثانیه
- احداث نیروگاه های برق 3000 مگاواتی برای تامین برق هر پاالیشگاه 

 جهت انتقال آب در خطوط اصلی 4 خط از جنوب به شمال طراحی شده که هر خط شامل 2 شاخه لوله 
تقویت شده  GRP  - CRP - BRP سایز 3000 میلی متر  با ویژگی تحمل فشار بار 250 اتمسفر به طول 17856 

کیلومتر به 18 استان کشور، عملیات آبرسانی را انجام می دهد.
 - اجرای پروفیل طولی خط 1 پروژه )مسیر چابهار، زاهدان، بیرجند به مشهد به طول 1598 کیلومتر(
- اجرای پروفیل طولی خط 2 پروژه )مسیر بندرعباس، کرمان، طبس، میامی به اسپاخو به طول 1720 کیلومتر(

- اجرای پروفیل طولی خط 3 پروژه )مسیر بندرلنگه، یزد به سمنان به طول 2837 کیلومتر(
- اجرای پروفیل طولی خط 4 پروژه )مسیر بندرسیراف، شیراز، اصفهان در دوشاخه که شاخه اول مسیر کاشان، قم به 
 تهران و شاخه دوم مسیر سلفچگان، اراک، ساوه، همدان، قزوین، زنجان، تبریز به ارومیه به طول 2773 کیلومتر(
انشعابات فرعی تا شعاع 150 کیلومتر از هر خط اصلی منشعب شده و منطقه پیرامون خود را آبرسانی می کند. 
 برای پمپاژ و انتقال آب )64 پمپ خانه( در نظر گرفته شده که هر پمپ خانه شامل سه دستگاه سوپر پمپ با 
ظرفیت خروجی9000 لیتر بر ثانیه می باشد. هر پمپ 38 مگاوات برق نیاز دارد. در هر پمپ خانه 114 مگاوات 

مورد استفاده قرار میگیرد. مجموع برق مصرفی کل 64 پمپ خانه  در این پروژه 7296 مگاوات برق می باشد. 
انشعابات فرعی پروژه درسایزهای 200 ، 600 و 1200 میلی متر  به طول 94120 کیلومتر می باشد .

میناب

کـــویـــر لــوتکـــویـــر لــوت

سیرجان

کهنوج

کـرمان

م ـَ ب
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مک سوختهمک سوخته

A megA project of refining, purifying & trAnsferring wAter from the seA of omAn & the persiAn gulf to 18 provinces of the country.A megA project of refining, purifying & trAnsferring wAter from the seA of omAn & the persiAn gulf to 18 provinces of the country.

مسجد حضرتمسجد حضرت  
ابوالفضلابوالفضل

هامون جازموریانهامون جازموریان

سایت پالن پروژه ملی پاالیش و انتقال آب از   خلیج فارس و دریای عمان به سایت پالن پروژه ملی پاالیش و انتقال آب از   خلیج فارس و دریای عمان به 1818 استان کشور استان کشور



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

عضویت رد سازمان ملل و ردیافت گواهیناهم از سازمان جهانی ارنژی توسط شرکت آب  و خاک توس رد سال عضویت رد سازمان ملل و ردیافت گواهیناهم از سازمان جهانی ارنژی توسط شرکت آب  و خاک توس رد سال 20172017



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «
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گروه صنعتی شرکت آب و خاک توس برای آماده سازی پروژه انتقال آب در نظر دارد شهرک های صنعتی خود 
را در مسیرهای خط 1 و 2 و 3 و 4 با استفاده از پیشرفته ترین و مجهزترین تکنولوژی ها و بهرمندی از دانش بومی 

احداث نماید.

تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و کارخانه های گروه صنعتی آب و خاک توس:تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و کارخانه های گروه صنعتی آب و خاک توس:
احداث چهار پاالیشگاه تصفیه آب به ظرفیت 18 میلیون مترمکعب در روز )تکنولوژی بومی و خارجی( 

احداث چهار نیروگاه برق سه هزار مگاواتی برای تامین برق هر پاالیشگاه )تکنولوژی بومی(

احداث چهار مجموعه تاسیسات کمپوست سازی و بازیافت لجن حاصل از تصفیه خانه ها )تکنولوژی بومی و خارجی(

احداث 4 کارخانه تولید  و بسته بندی آب آشامیدنی صادراتی )تکنولوژی بومی و خارجی(

احداث کارخانه تولید بطری های یکبار مصرف آب آشامیدنی صادراتی )تکنولوژی بومی و خارجی(

احداث 64 نیروگاه 114 مگاواتی مستقر در پمپ خانه های تقویت فشار )تکنولوژی بومی(

کارخانه لوله سازی SUPER  RESISTANT  GRP )تکنولوژی بومی(

کارخانه لوله سازی SUPER  RESISTANT  CRP )تکنولوژی بومی(

کارخانه لوله سازی SUPER  RESISTANT  BRP )تکنولوژی بومی(

کارخانه ساخت الیاف شیشه )تکنولوژی بومی(

کارخانه ساخت سوپر آلیاژهای صنعتی )تکنولوژی بومی(

کارخانه ساخت سوپر پمپ های انتقال آب )تکنولوژی خارجی(

کارخانه ساخت شیرآالت صنعتی )تکنولوژی بومی(

کارخانه ساخت فیلترینگ تصفیه  آب)ممبران( )تکنولوژی بومی(

کارخانه ساخت اتصاالت صنعتی )تکنولوژی بومی(

کارخانه  ساخت توربین  های سبک و سنگین )تکنولوژی بومی و خارجی(

کارخانه ساخت ژنراتور  های سبک و سنگین )تکنولوژی بومی و خارجی(

کارخانه کشتی سازی )تکنولوژی بومی(

و...
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 برآورد هزینه پیش بینی شده طرح آبرسانی به فالت مرکیز ایران در یک نگاه

مبلغ به تومان / یوروآیتم های مصرفردیف

1
 هزینه های خرید زمین، محوطه سازی و احداث ساختمان کارخانه های پایه

و آماده سازی بزرگ ترین مجتمع شهرک صنعتی در جهان
35/000/000/000/000

2
 هزینه های تهیه زمین و آماده سازی تصفیه خانه ها، پاالیشگاه  و

کارخانه های کمپوست سازی و تکمیل و تجهیز کارگاه ها
8/000/000/000/000

58/000/000/000/000هزینه های ابنیه و ساخت سوله های تاسیساتی و حوضچه های تصفیه آب3

4
هزینه های تهیه تجهیزات و تاسیسات تصفیه خانه ها در سواحل چابهار،   
بندرعباس ، بندرلنگه و بندرسیراف )کل تاسیسات و تجهیزات پاالیشگاه ها وارداتی هستند(

 20/000/000/000/000 
EURO 36/800/000/000

5
هزینه های ساخت لوله های GRP و حمل تا پای کار + کل آیتم های عملیات 
 حفاری،کانال کشی و لوله گذاری سایز 3000 میلیمتر به طول 5800 کیلومتر

)120 تا 250 اتمسفر(            )قیمت تمام شده متری 35/000/000 تومان(
203/000/000/000/000

6
هزینه های ساخت لوله های GRP و حمل تا پای کار + کل آیتم های عملیات 
 حفاری و کانال کشی و لوله گذاری سایز 2000 میلیمتر به طول 12056 کیلومتر

)50 تا 200 اتمسفر(              )قیمت تمام شده متری 28/000/000 تومان(
337/568/000/000/000

7
هزینه های ساخت لوله های GRP و حمل تا پای کار + کل آیتم های عملیات 
حفاری و کانال کشی و لوله گذاری سایز 1200 میلیمتر به طول 11120کیلومتر

) 50 تا 250 اتمسفر(     )قیمت تمام شده متری 6/800/000 تومان(
65/616/000/000/000

8
هزینه های ساخت لوله های GRP و حمل تا پای کار + کل آیتم های عملیات 

حفاری و کانال کشی و لوله گذاری سایز 600 میلیمتر به طول 5000 کیلومتر
)25 تا 50 اتمسفر(                         )قیمت تمام شده متری 2/100/000 تومان(

10/500/000/000/000

9
هزینه های ساخت لوله های GRP و حمل تا پای کار + کل آیتم های عملیات 
حفاری و کانال کشی و لوله گذاری سایز 200 میلیمتر به طول 78000کیلومتر

)16 تا 25 اتمسفر(       )قیمت تمام شده متری 1/200/000 تومان(
93/600/000/000/000

10
و  بین راهی  پمپ  دستگاه  راه اندازی 256  و  نصب  و  خرید  هزینه های 

هزینه های ساخت ابنیه پمپ خانه ها 
)خرید و نصب و راه اندازی هر پمپ 9/867/450 یورو(

 4/200/000/000/000  ابنیه
 €  2/526/067/200 سوپرپمپ
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11
هزینه تأمین برق مستقر در پمپ خانه ها و ساخت تاسیسات ابنیه

خرید و نصب نیروگاهی )احداث 64 نیروگاه 114 مگاواتی(
)هزینه احداث یک نیروگاه 114 مگاواتی( 

1/600/000/000/000 
€  8/800/000/000 نیروگاه برق

12

و  آبی  توربین های  دستگاه   800 راه اندازی  و  نصب  و  ساخت  هزینه 
ژنراتورها،  تاسیسات و ابنیه مربوطه )نیروگاه های مستقر در شبکه (
                )قیمت تمام شده هر توربین و تاسیسات مربوطه 4/300/000/000  تومان(

               )قیمت تمام شده هر توربین و تاسیسات مربوطه 12/000/000  یورو(

4/440/000/000/000 
9/600/000/000  €

13
هزینه های ساخت منهول های بتنی و حوضچه های شیرآالت و اتصاالت و 
فشارشکن ها و مراکز کنترل و تامین ایستگاه های کنترل صوتی و تصویری 

شبکه شیرآالت)تحت کنترل شبکه مداربسته و مانیتورینگ از راه دور(

4/600/000/000/000 
EURO 2/840/000/000

14
هزینه های عملیات عمرانی و احداث جاده های دسترسی در مسیر 

پروفیل طولی پروژه در خطوط اصلی به طول 17856 کیلومتر
                                    )قیمت تمام شده متری 540/000 تومان(

9/642/240/000/000

15
هزینه های عملیات عمرانی و احداث جاده های دسترسی در مسیر 

پروفیل طولی پروژه در خطوط فرعی به طول 94120 کیلومتر
                                    )قیمت تمام شده متری 80/000 تومان(

 7/529/600/000/000 

16
هزینه  حمل و نقل زمینی و هوایی تاسیسات، لوله ها و پمپ ها در مسیر 

پروفیل طولی پروژه به طول 111976 کیلومتر از مبدا
4/060/000/000/000 

17
هزینه  های تجهیز کارگاه و هزینه های ساختمان  های مدیریتی و پرسنلی با 

تجهیزات در مسیر سایت پالن کل پروژه )دفاتر کنترل و نگهداری(
1/800/000/000/000 

18

هزینه  های خرید زمین و ساخت حوضچه های آبی و دریاچه های مصنوعی 
جهت ذخیره سازی و کنترل آب )در هر استان 80 حوضچه و دریاچه( 

 تومان 3/200/000/000/000 = 80 × )حوضچه های دومیلیون متر مکعبی= 40 میلیارد تومان(
تومان 57/600/000/000/000 = 18 استان × 3/200/000/000/000 

57/600/000/000/000 

 1/200/000/000/000هزینه  های خرید و تجهیز ساختمان های مدیریتی تهران و مراکز استان ها19

 23/500/000/000/000تعدیل ها و تفاوت ها و ضرایب منطقه ای 20

 951/455/840/000/000 تومان به  ریالی  آیتم های  جمع 

ارزی به یورو 60/566/067/200جمع آیتم های 



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

ف
مساحت)کیلومترمربع(نام استانردی

سهم 
مساحت

 از کل ایران
خطوط اصلی پروژه انتقال آب

سیستان و ۱
۱80/726۱0/98بلوچستان

مجموع خط ۱
4/5 میلیون مترمکعب در روز

معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه مترمکعب در سال ۱5۱/9۱39/273خراسان جنوبی2

۱۱8/8547/260خراسان رضوی3

مجموع خط 70/6974/2852هرمزگان4
4/5 میلیون مترمکعب در روز

معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه مترمکعب در سال ۱83/285۱۱/۱30کرمان5

76/4694/445یزد6
مجموع خط 3

4/5 میلیون مترمکعب در روز
معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه مترمکعب در سال

97/49۱5/9۱5سمنان7

۱8/8۱40/787تهران8

22/743۱/407بوشهر9

مجموع خط 4
4/5 میلیون مترمکعب در روز

معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه مترمکعب در سال

۱22/6087/438فارس۱0

۱07/0276/498اصفهان۱۱

۱۱/5260/68۱قم۱2

29/۱27۱/727مرکزی۱3

۱9/368۱/223همدان۱4

۱5/5670/944قزوین۱5

2۱/773۱/۱62زنجان۱6

45/6502/772آذربایجان شرقی۱7

37/4372/273آذربایجان غربی۱8

جمع کل

وسعت هجده 

استان کشور معادل 

۱/33۱/075 کیلومتر 

مربع

 81 درصد 

از کل کشور 

ایران

 » مجموع آبرسانی 4 خط پروژه 

18 میلیون مترمکعب در روز

معادل پنج میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعب در سال « 

جدول تقسیم بندی استان های کشور و سهم آبرسانی



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

جـدول امـکان سـنـجی پـروژه
بر اساس آمایش سرزمینی ایران ، عرضه و تقاضا و نیاز واقعی هر استان به آب است.

ف
سهم آب تخصیصی هر استان در سالسهم آب  تخصیصی هر استان در روزنام استانردی

بر مبنای 300 روز

  450 میلیون مترمکعب در سال1/5 میلیون مترمکعب در روزسیستان و لوچستان۱

  450 میلیون مترمکعب در سال1/5 میلیون مترمکعب در روزخراسان جنوبی2

  600 میلیون مترمکعب در سال2 میلیون مترمکعب در روزخراسان رضوی3

  240 میلیون مترمکعب در سال800 هزار مترمکعب در روزهرمزگان4

  810 میلیون مترمکعب در سال2 میلیون  و  700 هزار  مترمکعب  در روزکرمان5

  750 میلیون مترمکعب در سال2 میلیون و 500 هزار مترمکعب در روزیزد6

  600 میلیون مترمکعب در سال2 میلیون مترمکعب در روزسمنان7

  150 میلیون مترمکعب در سال500 هزار مترمکعب در روزتهران8

  90 میلیون مترمکعب در سال300 هزار مترمکعب در روزبوشهر9

  300 میلیون مترمکعب در سال1 میلیون مترمکعب در روزفارس۱0

  450 میلیون مترمکعب در سال1/5 میلیون مترمکعب در روزاصفهان۱۱

  60 میلیون مترمکعب در سال200 هزار مترمکعب در روزقم۱2

  90 میلیون مترمکعب در سال300 هزار مترمکعب در روزمرکزی۱3

  60 میلیون مترمکعب در سال200 هزار مترمکعب در روزهمدان۱4

  90 میلیون مترمکعب در سال300 هزار مترمکعب در روزقزوین۱5

  90 میلیون مترمکعب در سال300 هزار مترمکعب در روززنجان۱6

  60 میلیون مترمکعب در سال200 هزار مترمکعب در روزآذربایجان شرقی۱7

  60 میلیون مترمکعب در سال200 هزار مترمکعب در روزآذربایجان غربی۱8



»برنامه رییز و توسعه پایدار، مشروط به رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است «

شرکت آب و خاک توس
 )هلدینگ سرمایه گذاری آب محور( 

در این هلدینگ، عملیات سرمایه گذاری بصورت کامال تخصصی با شاخصه های آب محوری در جهت پشتیبانی 
و مدیریت آب و خاک و توسعه کالن آب در ایران، توسط مگاپروژه ملی، عمرانی پاالیش و انتقال آب از دریای عمان 

و خلیج فارس به 18 استان کشور انجام می شود و نقش مهمی در اقتصاد مدرن و کالن کشور ایفا می کند. 
طراحی و امکان سنجی این مگا پروژه بر اساس آمایش سرزمین ایران، عرضه و تقاضا و نیاز واقعی سرزمین به 
آب شکل گرفته است. در این راستا هلدینگ آب و خاک توس، بعنوان سرمایه گذار، کارفرما و مدیریت راهبردی 
این مگاپروژه از تمامی ظرفیت های شرکت های مهندسین مشاور داخلی و خارجی و پیمانکاران داخلی و خارجی و 

تعیین صالحیت شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده می نماید. 

 اهداف هلدینگ آب و خاک توس:
عبور از بحران های اقلیمی و زیست محیطی کشور.

مقابله با گسترش بیابان های کشور)بیابان زدایی(.
تغذیه مصنوعی آبخوان ها.

حفظ و ارتقای آب در محیط زیست.
پشتیبانی از آب محوری در اقتصاد کالن.

پشتیبانی و ارتقای صددرصدی صنایع نیروگاه های برق آبی) انرژی پاک(.
پشتیبانی و ارتقای صددرصدی تعاون.

پشتیبانی و ارتقای صددرصدی کشاورزی.

پشتیبانی و ارتقای صددرصدی دامپروری.
پشتیبانی و ارتقای صددرصدی توسعه صنایع غذایی.

پشتیبانی و ارتقای صددرصدی مراتع کشور)توسعه مراتع(.
پشتیبانی و ارتقای صددرصدی جنگل ها )توسعه عرصه جنگلی(.

پشتیبانی و ارتقای صددرصدی صنایع چوب و کاغذ.
پشتیبانی و ارتقای صددرصدی صنایع حمل و نقل ترکیبی.

پشتیبانی و ارتقای صددرصدی عرصه های آبی، دریاچه ها و آبشارهای طبقاتی.
پشتیبانی و ارتقای صددرصدی کارآفرینی و گسترش تخصص.

پشتیبانی و ارتقای صددرصدی پژوهشکده های دانش بنیان و حمایت از نخبگان کشور.
پشتیبانی و ارتقای صددرصدی صنعت گردشگری در کالس جهانگردی.

افزایش پایداری ملی.
و ...



مدیریت امور معاونین

مدیریت روابط عمومی

مدیریت دبیرخانه 

تبلیغات و تشریفات

 مدیریت حراست

گزینش منابع انسانی

مدیریت برنامه و بودجه

سھامداران خارجیسھامداران داخلی ھئیت مدیره

مدیر عامل بازرسین ویژه مشاورین عالی

مدیریت

توسعه و بھر هبردا� 

قائم مقام ادا�قائم مقام اجرایی
حوزه ریاست مدیر عامل

معاونت فناو�
اطالعات و شبکه

اداره فناو� سخ تافزار

اداره فناو� نر مافزار

اداره فرآو� داد هھا

اداره ارتباطات و امنیت شبکه

بخش مانیتورینگ شعب 

مدیریت فناو� اطالعات

مدیریت شبکه ارتباطات

سسییسستتاانن
وو  ببللووچچسستتاانن

خخررااسساانن
ججننووببیی

خخررااسساانن
ررضضوویی

ززننججااننققززووییننھھممددااننممررکک��ققممااصصففھھااننففااررسسببووششھھررسسممننااننییززددککررممااننھھررممززگگاانن

معاونت امور شعب

مدیریت حسابدا�
و ذیحسابی

بخش حقوق و دستمزد

اداره حسابدا� و حسابرسی

اداره ذیحسابی 

اداره امالک مستغالت و دارای یھا

 خزانه ــــــ وصول و پرداخت

معاونت 
امور مالی

معاونت ادا� 
و پشتیبانی

مدیریت ادا�

مدیریت پشتیبانی

مدیریت روابط عمومی

اداره تشریفات

اداره تبلیغات

اداره تدارکات  

حمل و نقل ترکیبی

بخش اسناد و بایگانی

اداره دبیرخانه

اداره امور کارکنان - رفاه

اداره پروژه انتقال آب

اداره  پروژه تامین و انتقال برق

اداره توسعه مجموع هھای صنعتی استراتژیک

اداره کا رآفرینی و گسترش تخصص

اداره توسعه رفاه

اداره توسعه عرصه جنگلی 

اداره توسعه عرصه آبی 

اداره توسعه مراتع

اداره توسعه تعاون

اداره بھر هبردا�

اداره توسعه صنایع حمل و نقل ترکیبی

اداره توسعه صنایع غذایی

اداره توسعه و تجھیز معادن

اداره توسعه صنایع و ادوات کشاور� و دامپرو�

مدیریت دفتر مرک� تھران

مدیریت مدیریت بحران

معاونت 
حقوقی 

و قراردادھا

مدیریت حقوقی

مدیریت قراردادھا

اداره دعاوی و وکال

اداره وصول مطالبات

اداره قراردادھای داخلی

اداره قراردادھای خارجی

اداره امالک مستغالت و دارای یھا

معاونت  امور
 بی نا�لل

مدیریت تشریفات
و روابط بین ا�لل

اداره گسترش روابط بی نا�لل

اداره روابط سازمان ملل

اداره روابط بانک جھانی

اداره تشریفات بانکی بی نا�لل

اداره روابط سازمان انر� جھانی

معاونت  
سرمای هگذا�

اداره طر حھای سرمای هگذا�

مدیریت تامین دارای یھای مالی
(تجھیز منابع)

مدیریت طرح و برنامه

مدیریت برنام هری�
و مطالعات اقتصادی

مدیریت بازاریابی 
و بھر هبردا�

اداره بھر هبردا�

اداره بازاریابی و فروش

اداره برنام هری� و توسعه

اداره ارزیابی طر حھای اقتصادی

اداره جذب سرمایه و مشارکتھا

اداره جذب سرمایه  خارجی

اداره اعتبارات - اسناد - سھام

معاونت
 بازرگانی

اداره صادرات  و  واردات

اداره ثبت سفارش و ترخیص

اداره تدارکات

 حمل و نقل ترکیبی

مدیریت بازرگانی
 داخلی و خارجی

مدیریت پشتیبانی بازرگانی

معاونت نیرو

مدیریت شبکه
انتقال آب

اداره خط یک پروژه انتقال آب

اداره خط دو پروژه انتقال آب

اداره خط سه پروژه انتقال آب

اداره خط چھار پروژه انتقال آب

مدیریت
 پم پخان هھا

اداره تامین و نگھدا�

اداره شبکه پمپاژ

مدیریت
نیروگا هھا

اداره نیروگاه  تصفی هخان هھا

اداره نیروگاه پمپ  خان هھا

اداره نیروگاه خطوط اصلی

مدیریت
تصفی هخان هھا

بندر چابھار

بندر عباس

بندر لنگه

بندر سیراف

معاونت
 صنایع

مدیریت پژوھ شھای علمی
و صنعتی

اداره کل منابع انسانی، 
جذب اعضای ھئیت علمی 

اداره پشتیبانی 
امور پژوھشی و فناو�

اداره نظارت
ارزیابی علوم، تحقیقات و فناو�

شورای عالی علوم
پژوھ شھای علمی و صنعتی 

مطالعات تحقیقات و فناو�

مدیریت صنایع و
تکنولو�

اداره سیاس تگذا�
 در صنعت و تکنولو�

اداره طرح و توسعه
 فناو� اطالعات، اسناد فنی

اداره حمل و نقل ترکیبی
(زمینی، ھوایی، دریایی)

اداره  کارخان هھای صنعتی

اداره بازرسی و کنترل کیفیت

اداره تدارکات و پشتیبانی تولید

مدیریت پشتیبانی
فنی  اجرایی

مدیریت
راھبردی

اداره امور ادا�

اداره امور مالی

اداره امور حقوقی

اداره امور قراردادھا

اداره تدارکات

 حمل و نقل ترکیبی

اداره  مشاورین پروژه

اداره پیمانکاران پروژه

اداره کنترل پروژه

اداره  نظارت پروژه

اداره بازرسی پروژه

مدیریت
فنی و اجرایی

معاونت فنی
و اجرایی

اداره توسعه صنایع چوب و کاغذ 

اداره توسعه گردشگ�

اداره اقتصاد، تجارت و بازرگانی

آآذذررببااییججاانن
  ششررققیی

آآذذررببااییججاانن
  غغررببیی

A megA project of refining, A megA project of refining, 

purifying AnD trAnsferring purifying AnD trAnsferring 

wAter from the seA of omAn wAter from the seA of omAn 

AnDAnD the persiAn gulf to 18  the persiAn gulf to 18 

provinces of the country.provinces of the country.



هدف شرکـت آب و خـاک تـوسهدف شرکـت آب و خـاک تـوس    
  حفظ آب در محیـط  زیسـتحفظ آب در محیـط  زیسـت

  وو  
باز آفرینـی  اکوسیستمباز آفرینـی  اکوسیستم  

در توسعه عرصه جنگلی  در توسعه عرصه جنگلی  ،، کشاورزی ، دامپروری  کشاورزی ، دامپروری  ، ،  
گردشگری  و  تامین آب  صنایع  و  شرب  کشور می باشد گردشگری  و  تامین آب  صنایع  و  شرب  کشور می باشد ..

 پروژه ملی انتقال آب از دریای عمان  و خلیج فارس  به   پروژه ملی انتقال آب از دریای عمان  و خلیج فارس  به  1818  استان کشور  استان کشور،،
میراثی  حیاتی  و  ماندگار  در تاریخ  میراثی  حیاتی  و  ماندگار  در تاریخ  مهندسی آب  و مهندسی آب  و  تعادل بخشی  سفره های زیرزمینی  تعادل بخشی  سفره های زیرزمینی 

در سطـح  تجدیـد شوندگـی  بـرای  پـاسداری  و سالمـت آبخوان هـا ی کشـور  است در سطـح  تجدیـد شوندگـی  بـرای  پـاسداری  و سالمـت آبخوان هـا ی کشـور  است ..
این مگا پروژه با دارا بودن رویکردی پایدار در پشتیانی و مدیـریت منابع آب و خاک ایران  پدافندی این مگا پروژه با دارا بودن رویکردی پایدار در پشتیانی و مدیـریت منابع آب و خاک ایران  پدافندی 
اقتصادی فراگیر را  و  ملی  پایداری  افزایش  و  پدافند غیرعامـل  نرخ  باالتـرین  و  بوده  اقتصادی فراگیر را اقتصادی  و  ملی  پایداری  افزایش  و  پدافند غیرعامـل  نرخ  باالتـرین  و  بوده  اقتصادی 

بـرای کشورمـان به ارمغـان مـی آورد و در مجمـوع مـی توان این پـروژه عظیـم را بـرای کشورمـان به ارمغـان مـی آورد و در مجمـوع مـی توان این پـروژه عظیـم را 
گرفت. نظر  در  ایــران  عمـرانی  ملـی،  انتفــاع  سنــد  گرفت.بعنوان  نظر  در  ایــران  عمـرانی  ملـی،  انتفــاع  سنــد  بعنوان 

AB O KHAKE TOOS


