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سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اداره کل منابع طبیعی و  استان تهران

 آبخیزداري استان تهران

 استانداري تهران اداره کل هواشناسی استان تهران

 تهرانکم آبی استان با تدوین برنامه سازگاري 



 کلیات معرفی استان

 سیماي منابع آب استان

 )فضاي سبز -محیط زیست -صنعت -شرب و بهداشت -کشاورزي(بررسی مصارف 

 اقدامات  انجام شده و نحوه تدوین برنامه پیشنهادي سازگاري با کم آبی

 برنامه  سازگاري با کم آبی پیشنهادي و اثربخشی آن

 2 فهرست



 کلیات شرایط اقتصادي، اجتماعی استان

 جمیـت  نفر  13267637مرکز آمار ایران،  1395اساس آمار جمعیتی سال بر

 ) درصد از کل جمعیت کشور 16,6(

94  جمعیت روستاییدرصد  6و  شهري جمعیت درصد 

 مربعنفر در کیلومتر  972,7جمعیت در این استان معادل تراکم 

 نفر  3,1خانوار بعد 

کیلومتر مربع 13841:  مساحت استان 

16:  تعداد شهرستان  

 1395 1390 1385 1375 1365 سال

 10یا  5متوسط رشد جمعیت در دوره 
 )درصد(ساله 

 - 2,48 2,64 1,44 1,72 

 4288563 3732190 3151493 2422474 1784293 تعداد خانوار

 3,1 3,3 3,6 4,3 4,5 )نفر(بعد خانوار 

 93,9 92,8 91,8 86,2 86,4 )درصد(ضریب شهرنشینی 

 مرکز آمار ایران: ماخذ
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 سهم ارزش افزوده استان، بیشترین نقش را در تولید ناخالص داخلی استان دارد% 75بخش خدمات با داشتن. 

 کاهش یافته است% 1افزایش و متناظر آن سهم بخش صنعت % 1تنها سهم بخش کشاورزي . تقریبا ثابت می باشد) 95-1390(سال  5ساختار اقتصادي استان طی. 

 4 کلیات شرایط اقتصادي، اجتماعی استان

 مرکز آمار ایران: ماخذ
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 5 بارش و جریان سطحی -کلیات شرایط جغرافیایی، آب و هوایی، هیدرولوژیکی استان

 مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی سازمان هواشناسی کشور: ماخذ
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 روند تغییرات دماي متوسط سالیانه استان تهران

 میانگین دماي طوالنی مدت میانگین دماي ده ساله دماي متوسط سالیانه
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 روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه استان تهران

 میانگین تبخیر طوالنی مدت میانگین تبخیر ده ساله تبخیر سالیانه
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 روند تغییرات بارندگی سالیانه استان تهران

 میانگین بارش طوالنی مدت میانگین بارش ده ساله بارش سالیانه



 6 آب استان تهرانسیماي منابع 



 کلیات -منابع آب سطحی

 حوضه آبریز
سهم حوضه از 

مساحت  
 )کیلومترمربع(استان

سهم حوضه از 
مساحت استان 

 )درصد(

 65 8901 دریاچه  نمک  

 33 4465 کویر مرکزي   

رودخانه هاي  بین  
 هراز و قره سو 

274 2 

7 



ورودي مخزن 
)MCM  ( 

-98سال آبی 
99 

 ورودي مخزن
)MCM( 

میانگین مدت 
 بهره برداري

حجم مفید 
مخزن 

)MCM( 

حجم کل 
مخزن 

)MCM( 

سال 
 سد نام برداري  بهره

 لتیان 1346 75,6 71,7 300 351

 امیرکبیر 1340 179,4 175,1 419 490

 طالقان 1352 420 320 423 524

 الر 1361 960 860 430 448

 ماملو 1388 250 222 194 401

 مجموع 1649 1766 2214

 مخازناحجام سدها، ورودي به  -آب سطحیمنابع 
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 شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه اي تهران :ماخذ



 )ایستگاه هاي شاخص رودخانه(تغییرات کیفیت رودخانه هاي اصلی  -بررسی منابع آب سطحی
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 )رودخانه کرج(ایستگاه بیلقان 
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 )رودخانه جاجرود(ایستگاه لتیان 

 عبـور  حد اسـتاندارد مجـاز   سیمین دشت در برخی سال ها از -تنها در ایستگاه حبله رود. پایین تر استمطلوب و مجاز استاندارد حد تمامی ایستگاه ها از هدایت الکتریکی در
 .کرده است

در هدایت الکتریکی مشاهده می شودروند صعودي با شیب مالیم سال اخیر  20سیمین دشت در سایر ایستگاه هاي شاخص، طی -به غیر از ایستگاه حبله رود. 
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 شرکت آب منطقه اي تهران: ماخذ



 1396-97وضعیت کمی محدوده هاي مطالعاتی منتهی به  -بررسی منابع آب زیرزمینی

تحـت مـدیریت شـرکت    محـدوده   8 تنهـا محـدوده مطالعـاتی اسـت کـه      15شامل استان تهران 
 .استآب منطقه اي تهران 

کرج، ورامین، دماونـد، لواسـانات، فیروزکـوه، مبارکیـه     -، تهران4قطعه : ازمحدوده عبارتند  8این  
 .آبسرد-و هومند) گرمسار(

 .دشت هاي پایلوت استان تهران هستندکرج و ورامین -تهراندشت هاي 

 .هستند» ب«نوع تمام محدوده هاي مطالعاتی استان تهران از نوع محدوده 

 .ممنوعه بحرانی و سایر محدوده ها ممنوعه استآبسرد و ورامین -کرج، هومند-تهرانمحدوده هاي 

10 

کد 
محدوده  
 مطالعاتی

سال شروع 
 اطالعات

نام محدوده  
 نام آبخوان مطالعاتی

متوسط 
تغییرات 

 آبسطح 
 )متر(

تغییرات  
تجمعی سطح  

 آب
 )متر( 

متوسط 
ساالنه 
کسري 
 مخزن

 )م.م.م(

کسري 
حجم  تجمعی 

 مخزن
 )م.م.م(

 -2252,19 -102,37 -36,02 -1,64 ورامین  ورامین 76-1375 4134

 -1410,25 -64,1 -13,67 -0,62 شهریار -تهران  تهران ـ کرج 76-1375 4133

 -72,64 -5,19 -8,97 -0,64 فشافوییه  تهران ـ کرج 84-1383 4133

 -271,56 -12,34 -54,86 -2,49 هومند آبسرد هومند ـ آبسرد 76-1375 4709

 مبارکیه 76-1375 4707
 )کویر گرمسار( 

 مبارکیه
 -77,63 -3,53 -7,68 -0,35 ) کویر گرمسار( 

 -17,37 -1,74 -3,91 -0,39 قطعه چهار قطعه چهار 1387-88 4103

 -3,77 -0,54 -1,23 -0,18 فیروزکوه  فیروزکوه 91-1390 4706

 0,8 0,11 1,34 0,19 دماوند دماوند 91-1390 4135

 - - - - - لواسانات _ 4136

   96-97تا پایان تغییر حجم آبخوان 
متوسط ساالنه کسري مخزن تاپایان سال  

97-1396 
 )م.م.م(

از تاپایان حجم کسري تجمعی آبخوان 
  1396-97سال 
 )م.م.م(

190,6- 4130,6- 

 شرکت مدیریت منابع آب ایران: ماخذ



منتهی به سال اطالعات (تهران شرکت آب منطقه اي : ماخذ
 )1398-99آبی 

 

درصد  تعداد پارامتر
 تعداد

درصد 
 تخلیه

 79 26 11321 چاه هاي مجاز

غیرمجاز چاه هاي  32940 74 21 

کل چاه ها مجموع  44261 100 100 

 نحوه پراکنش چاه هاي مجاز و غیرمجاز -بررسی منابع آب زیرزمینی

 تعداد وضعیت چاه هاي کشاورزي

1چاه غیرمجاز فرم   739 

5چاه غیر مجاز فرم   2882 

 1221 چاه مجاز داراي اضافه برداشت

11 

در حال تعیین تکلیـف  و بهداشت چاه شرب  276تعداد 

 .هستند

تعداد چاه هاي غیر مجاز شامل چاه هاي بخش کشاورزي، 

 .است... صنعت، شرب، فضاي سبز و 



 1396-97سال آبی  –شرکت آب منطقه اي تهران : ماخذ

 12 زیرزمینی جهت مصارف شرب و کشاورزيآب کیفیت منابع بررسی 

 وضعیت کیفی براي مصارف کشاورزي براساس دیاگرام ویلکوکس وضعیت کیفی براي مصارف شرب براساس دیاگرام شولر



 بررسی وضعیت نیترات در منابع آب زیرزمینی

حـداکثر میـزان  1053 -طبق استاندارد کیفیت آب آشامیدنی ، 

 .است) ppm(میلی گرم بر لیتر  50نیترات در آب شرب مجاز 

 کرج و قطعه چهـار سـاوه   -دشت هاي تهراندر برخی نقاط در

 .  در شرایط بحرانی قرار دارد نیتراتوضعیت 

 کـرج و  -دشت تهرانعموما در بخش هاي جنوب و جنوب غرب

میزان نیترات بیشتري در چـاه هـاي بررسـی شـده،     فشافویه 

 .مشاهده شده است

 بررسی سایر پارامترهاي کیفی در منابع آب زیر زمینی نشانگر

آن است که عمده چالش کیفیت آب از مسـئله نیتـرات متـاثر    

است و از جنبه سایر پارامترها عمومـا مسـئله خاصـی ایجـاد     

 .نخواهد کرد

م جهت مصارف شـرب  .م.م 758کرج حدود -از آبخوان تهران

 ).  آماربرداري سراسري دوره دوم(از طریق چاه و قنات برداشت می شود
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 1397سال  –شرکت آب منطقه اي تهران : ماخذ



 14 سري زمانی هدایت الکتریکی برخی از محدوده هاي مطالعاتی استان -بررسی منابع آب زیرزمینی
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 شرکت آب منطقه اي تهران: ماخذ



 15 سري زمانی هدایت الکتریکی برخی از محدوده هاي مطالعاتی استان -بررسی منابع آب زیرزمینی
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 شرکت آب منطقه اي تهران: ماخذ
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1398کموگراف دشت دماوند تا سال   
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 شهریار-آبخوان تهران
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 آبخوان فشافویه
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 آبخوان مبارکیه

 آبخوان هاي استان تهرانهیدروگراف برخی  -بررسی منابع آب زیرزمینی



 17 )فضاي سبز -صنعت -شرب و بهداشت -کشاورزي(مصارف آب استان تهران سیماي 



 

 18 بخش کشاورزي



 آمارنامه جهاد کشاورزي کشور: ماخذ

 بررسی وضعیت بخش کشاورزي استان

و  غـالت عمده سطح زیرکشت در استان مربوط بـه گـروه   •

 .است علوفه اي در بخش زراعت  نباتات

 %64: علوفه ايزیرکشت گروه غالت و نباتات سهم از سطح •

 %49: علوفه ايتولید گروه غالت و نباتات سهم از •

 %27: سهم از سطح زیرکشت محصوالت باغی•

 % 36: سهم از تولید محصوالت باغی•

 محصول
سال زراعی  -)هزار هکتار(سطح زیر کشت 

98-1397 
 جمع دیم آبی

ی
زراع

 

 72.5 1.4 71.1 غالت
 0.1 0.1 0.1 حبوبات

محصوالت 
 1.1 0.0 1.1 صنعتی

 11.8 0.0 11.8 سبزیجات
 2.9 0.0 2.9 جالیزي
 44.7 0.04 44.6 علوفه اي

 133 1.5 131.5 جمع

ی
باغ

 41.2 0.03 41.2 بارور 
 7.3 0.07 7.2 غیربارور
 48.5 0.1 48.4 مجموع

 181,5 1,6 179,9 مجموع
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 نیاز آبی و راندمان آبیاري -استانبررسی کلیات بخش کشاورزي 

64.2 

14.9 

11.6 

9.3 

 آبیاري سنتی 

 آبیاري قطره اي 

 آبیاري بارانی

 آبیاري کم فشار 

 توزیع سهم اراضی از شیوه آبیاري

آبیاري   مجموع
 سنتی

آبیاري  
 قطره اي

آبیاري 
 بارانی

آبیاري کم  
 عنوان فشار

سهم از سطح  9.3 11.6 14.9 64.2 100
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 1398-سازمان جهاد کشاورزي استان : ماخذ
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 21 باغیپرمصرف ترین محصوالت زراعی و 

 )درصد(سهم مصرف آب 

 )درصد(سهم مصرف آب در بخش زراعی 

43.4 

3.9 9.7 

32.7 

10.3 

 پسته
 انار
 گردو
 سیب درختی
 انگور

21.7 

1.4 
1.0 

30.8 8.0 

23.3 

13.7 

 یونجه
 گوجه فرنگی
 سیب زمینی
 ذرت علوفه اي
 سبزیجات
 گندم
 جو

 )درصد(سهم مصرف آب در بخش باغی 



 22 مصرف آب در بخش شرب و بهداشت



 جمع کل استان روستایی شهري واحد عنوان
 - - 14،404،709 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب

 - - 43 تعداد شهرها و روستاهاي تحت پوشش
 - - 100 درصد درصد جمعیت تحت پوشش

 - - 22/5 درصد متوسط آب بدون درآمد
 - - 346 لیتر بر روز تولید کلسرانه 

 3545 1174 2371 کیلومتر انتقال آبطول خطوط 
 18045 2376 15669 کیلومتر طول خطوط شبکه توزیع آب

 29/8 25/7 30/4 درصد نسبت خطوط فرسوده شبکه توزیع آب به کل شبکه  
 7 - 7 تعداد تصفیه خانه هاي آب در حال بهره برداري

 2739 - 2739 هزارمترمکعب در روز ظرفیت اسمی تصفیه خانه هاي آب در مدار بهره برداري

 2912 - 2912 هزارمترمکعب در روز ظرفیت فعلی تصفیه خانه هاي آب در مدار بهره برداري

 مقدار واحد عنوان
 43 تعداد شهرهاي داراي طرح هاي مطالعاتی فاضالب

 17 تعداد شهرهاي داراي شبکه جمع آوري فاضالب اجراشده
 )روستایی( 5) + شهري(24 تعداد تصفیه خانه هاي فاضالب در حال بهره برداري

 929 هزارمترمکعب در روز ظرفیت اسمی تصفیه خانه هاي فاضالب در مدار بهره برداري
 630 هزارمترمکعب در روز ظرفیت فعلی تصفیه خانه هاي فاضالب در مدار بهره برداري

 6،858،091 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب
 47/6 درصد درصد جمعیت شهري تحت پوشش فاضالب

تهرانشرکت آب و فاضالب استان : مأخذ 623 میلیون مترمکعب حجم فاضالب جمع آوري شده  

 23 98سال -پساباطالعات کلی استان در بخش آب و فاضالب و 



 )  1398عملکرد سال (استان مشخصات تصفیه خانه هاي فاضالب 
 24 

 ) هزار متر مکعب در روز( 1398دبی فاضالب تصفیه شده درسال  )هزارمتر مکعب در روز(ظرفیت اسمی  فاضالب تصفیه خانه  نام شرکت ردیف
1 

 تهرانفاضالب شرکت 

 4,1 4,8 شهید محالتی
 1,2 0,35 صاحبقرانیه   2
 5,5 5 زرگنده  3
 3,9 3,6 قیطریه   4
 10,2 15 اکباتان   5
 368,9 450 4-1فاضالب جنوب مدول تصفیه خانه  6
 113,6 225 6-5جنوب مدول تصفیه خانه فاضالب  7
 18,5 16 شهرك غرب 8
 1,8 2,2 تصفیه خانه خاورشهر شرکت آب و فاضالب منطقه شش 9
 1,6 2,2 تصفیه خانه کهریزك 10
11 

 شرکت آب و فاضالب شرق

 0,7 0,75 تصفیه خانه اوشان
 0,7 0,75 تصفیه خانه فشم 12
 6,3 6 تصفیه خانه لواسان 13
 0,7 0,75 تصفیه خانه میگون 14
 21,4 24 تصفیه خانه شهرپردیس 15
 0,5 0,75 مهرآباد 1رودهن 16
17 

شرکت آب و فاضالب شهرها و 
 شهرك هاي غرب استان تهران

 28,3 28,7 تصفیه خانه شهرقدس
 10,0 40 تصفیه خانه شهریار 18
 0,3 0,3 پکیج تصفیه بهداشتی فاضالب شهریار 19

 20 10,0 35 مالرد
 21 1,9 3,9 مسکن مهرصفا دشت

 8,7 22 تصفیه خانه واوان شرکت آب و فاضالب جنوب غربی 22
 7,1 29 تصفیه خانه پرند 23
 3,0 11,14 تصفیه خانه پیشوا شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی 24
25 

 و فاضالب روستایی شرکت آب 

 )شمیرانات(آهار  

1,96 1,2 
 منجیل آباد   26
 رباط کریم 27
 )شمیرانات(پکیج انباج   28
 )پردیس(پکیج سعیدآباد 29

 630 929 )هزارمتر مکعب در روز(مجموع 
تهرانشرکت آب و فاضالب استان : مأخذ  



25 

 نام شرکت ردیف
حجم پساب تخلیه شده  

 سطحی  آب هاي به 
 )م.م.م(

استفاده  حجم پساب 
شده در کشاورزي 

 )م.م.م(

استفاده  حجم پساب 
 )م.م.م(شده در صنعت 

شده  استفاده  پسابحجم 
 )م.م.م(در فضاي سبز 

حجم پساب تخلیه شده  
 مجموع )م.م.م(زمین هاي بایربه 

 192,5 0 0,45 1,35 175,3 15,43 تهرانفاضالب شرکت  1

شرکت آب و فاضالب منطقه   2
 1,3 0 0 0 0 1,26 شش

 11,1 0,08 2,78 0,0 0,0 8,2 شرکت آب و فاضالب شرق 3

شرکت آب و فاضالب شهرها و  4
 18,4 0 0 0 9,22 9,22 شهرك هاي غرب استان تهران

شرکت آب و فاضالب جنوب   5
 5,8 0 0,13 0,13 0 5,52 غربی

شرکت آب و فاضالب جنوب   6
 1,1 0 0 0 1,09 0 شرقی

 230 0,08 3,36 1,48 185,61 39,63 مجموع

 1398پساب تصفیه خانه ها در سال نحوه بهره برداري از 

تهرانشرکت آب و فاضالب استان : مأخذ  

25 



 26 مصرف آب در بخش صنعت، محیط زیست و فضاي سبز



 معدنصنعت و بخش 

 1393 -  ارزش افزوده معادن غیر از نفت و گاز استان  و تعداد
 )ریالمیلیارد (افزوده ارزش  )نفر(تعداد شهرستان
 0 0 اسالمشهر
 0 0 بهارستان
 255 33 پاکدشت
 0   پردیس
 0 0 پیشوا
 264 15 تهران
 59 11 دماوند

 0 0 رباط کریم
 8 5 ري
 33 5 تجریششمیرانات 

 94 13 شهریار
 155 8 فیروزکوه

 151 17 قدس
 0 0 قرچک
 0 0 مالرد

 1 3 ورامین
 100 10 نامشخص

 1120 120 مجموع استان

27 

 1393ایران، انتقال آب خلیج فارس و دریاي عمان به فالت مرکزي مطالعه صنعت، معدن و تجارت و سازمان : ماخذ

 1393 -اشتغال و ارزش افزوده کارگاه هاي صنعتی استان
 )میلیارد ریال(ارزش افزوده  )نفر(اشتغال  شهرستان
 8219 15014 اسالمشهر
 2 7 بهارستان
 12210 33352 پاکدشت
 2 6 پردیس
 117 324 پیشوا
 152388 266572 تهران
 1210 1938 دماوند

 9382 19947 رباط کریم
 39037 45901 ري
 58 187 تجریش شمیرانات

 9605 17633 شهریار
 825 2165 فیروزکوه

 1471 4195 قدس
 0 0 قرچک
 2857 5763 مالرد

 4732 9869 ورامین
 63 195 نامشخص

 242181 423074 مجموع استان



 28 وضعیت شهرك ها و نواحی صنعتی  استان

 استان صنعتیوضعیت شهرك ها و نواحی 

 ردیف
 نام 

ناحیه / شهرك
 مصوبصنعتی 

مساحت اراضی در  شهرستان
در  تصفیه خانه  تعداد چاه ) هکتار(اختیار 

 بهره برداريحال 

واحدهاي  تعداد
متصل به 
 تصفیه خانه

 فضاي سبز
 )هکتار(

آبیاري 
 قطره اي

 )کیلومتر(

  ظرفیت تصفیه خانه
 )مترمکعب در روز(

آب بازچرخانی 
مترمکعب در (

 )روز

مصرف آب 
 بازچرخانی شده

 - 0 26000 177 39 164 1 8 200 ورامین چرمشهر 1
 فضاي سبز 2000 2000 302 49 433 1 4 669 پاکدشت پایتخت 2
 - 0 0 206 41 0 0 3 504 ورامین ساالریه 3
 فضاي سبز 2700 2700 557 185 1618 1 9 2950 ري شمس آباد 4
 فضاي سبز 4000 4000 362 165 479 1 8 1134 پاکدشت عباس آباد 5
 فضاي سبز 1300 1300 188 52 495 1 3 274 رباط کریم نصیرآباد 6
 فضاي سبز 250 250 174 40 33 1 2 203 فیروزکوه فیروزکوه 7
 فضاي سبز 500 500 310 71 68 1 2 324 پاکدشت خوارزمی 8
 فضاي سبز 150 150 346 72 198 1 2 358 رباط کریم پرند 9
 فضاي سبز 100 100 15 4 - 1 1 29 دماوند  ورزانآئینه 10
 - 0 0 255 73 0 0 6 1400 پیشوا  1پیشوا فاز  11
 - 0 0 46 26 0 0 1 777 قرچک قرچک 12
 - 0 0 27 7 0 0 1 213 دماوند 2 دماوند 13
 - 0 0 11 6 0 0 1 18242 پاکدشت خاوران 14
 - 0 0 11 0 0 0 2 422,48 فیروزکوه 2فیروزکوه  15
 - 0 0 7 5 0 0 1 30 ري بیجین 16
 - 0 0 28 16 0 0 1 50 مالرد دهک 17
 - 0 0 0 0 0 0 1 50 ورامین مالآقایی 18
 - 0 0 0 0 0 0 1 20 فیروزکوه کتاالن 19
 - 0 0 10 8 0 0 2 408 شهریار شهریار 20

 - 11000 37000 3042 862 3599 9 59 10197,9 مجموع استان

 1399 -شرکت شهرك هاي صنعتی استان تهران: ماخذ



 29 استانغیردولتی  وضعیت شهرك ها و نواحی صنعتی

 استانغیردولتی  صنعتیوضعیت شهرك ها و نواحی 

 نام  ردیف
 شهرستان صنعتیناحیه / شهرك 

 در حال 
 بهره برداري 

 )زمینمساحت واگذاري (

مساحت اراضی در 
 دسترسی به آب )  هکتار(اختیار 

 واحدهاي به بهره برداري رسیده

 اشتغال تعداد
 )نفر( 

 4000 355 0 116 54 رباط کریم بهاریه 1
 2700 142 1 31,5 22 شهریار بهسازي صنایع چوب 2
 1700 129 1 98,2 36 شهریار پاسارگارد کاظم آباد 3
 3000 142 1 203 147 پرند 1 پرند فاز 4
 2000 495 0 50,57 26 رباط کریم ده حسن 5
 8000 520 0 119 83,3 قدس زاگرس و گلبرگ 6
 4000 339 0 74,2 44 رباط کریم زواره اي 7
 999 122 1 390 111 پاکدشت شن زار 8
 15000 450 1 295,32 217 مالرد صفادشت 9
 2000 423 1 150 110 ري صنایع پروپیل و آلومینیوم 10
 1100 110 1 22 15 عمران منطقه صنعتی تهران 11
 3000 261 1 78,74 55 قدس قدس 12
 6853 550 0 203,6 80 رباط کریم قلعه میر 13
 0 0 1 71,6 0 پاکدشت کشت و صنعت پاکدشت 14
 0 0 0 200 0 هایتک 15

 54352 4038 9 2103,7 1000,3 مجموع

 1399 -شرکت شهرك هاي صنعتی استان تهران: ماخذ



 30 حقابه زیست محیطی سدهاي لتیان، ماملو و کرج 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و استان البرز: ماخذ

. جهت حفظ کیفیت و شرایط زیست محیطی رودخانه کرج در پایین دست سد پیشنهاد شـده اسـت  میلیون مترمکعب  183در خصوص سد کرج، رهاسازي ساالنه 

ه موجود مـورد  العالزم به اشاره است روش برآورد این رهاسازي مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیست؛ ولی با این وجود در شرایط کنونی تنها مط

 .تایید اداره کل محیط زیست استان البرز می باشد

 سال هاي نرمال-حجم ماهانه، فصلی  و ساالنه رهاسازي آب از سد ماملو سال هاي نرمال -حجم ماهانه، فصلی  و ساالنه رهاسازي آب از سد لتیان

گیرد و صرفا جهت سازمان محیط زیست صورت الزم به اشاره است رهاسازي جریان از سدهاي لتیان و ماملو بایستی طبق برنامه روزانه  ارائه شده در مطالعات 

 .استاطالع مدیریتی حجم رهاسازي ماهانه و ساالنه در گزارش ارائه شده 



 31 سطوح فضاي سبز استان  

 و سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران 1397-سالنامه آماري استان: ماخذ

وسعت فضاي سبز شهري   شهرستان
 سهم شهرستان )هکتار(

 %0.2 130 اسالمشهر
 %0.6 344 بهارستان
 %0.1 67 پاکدشت
 %0.2 116 پردیس
 %0.1 72 پیشوا
 94,4% 57052 تهران
 %0.3 157 دماوند

 %0.4 269 رباط کریم
 %0.2 134 ري

 %0.2 105 شمیرانات  
 %1.7 1052 شهریار

 %0.0 5 فیروزکوه
 %0.3 204 قدس

 %0.6 354 قرچک
 %0.2 118 مالرد

 %0.4 234 ورامین
 100 60409 )هکتار(کل استان 

از درصـد  94حدود . بیشترین سهم فضاي سبز شهري مربوط به شهر تهران است
 .سطح کل فضاي سبز استان در مرکز استان قرار دارد

 استشهریار پس از شهر تهران، بیشترین سطح فضاي سبز شهري مربوط به. 

  بهره برداريمیزان  سال
 از پساب

از بهره برداري میزان 
 مجازمجاز و غیر چاه هاي 

بهره برداري  میزان 
 قنواتاز 

بهره برداري  میزان 
 آب هاي سطحی

جمع منابع تامین 
 کننده فضاي سبز

1399   
 100% 10,6% 11,7% 73,9% 3,9% )وضع موجود(

  8870تحت پوشش آبیاري سنتی و درون شهر تهران هکتار از فضاي سبز  5362
 .هکتار مجهز به سیستم نوین آبیاري است

 هکتار 1750: تهرانسطح شهر مساحت چمن در 



 32 *مصارف از منابع آب سطحی و زیرزمینی 

 حوضه آبریز
 مجموع مصارف آب سطحی  )بهره برداري** (توسعه منابع آب طرح هاي مستقیم برداشت هاي

 مجموع کشاورزي صنعت فضاي سبز شرب مجموع کشاورزي صنعت فضاي سبز شرب مجموع کشاورزي صنعت فضاي سبز شرب

 1787,4 988,2 14,7 3 781,5 1026 242,7 14 0,0 769,6 761,0 745,45 0,72 3 11,85 دریاچه نمک

 157,1 155,9 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,1 155,88 0,19 0,03 1,02 کویر مرکزي

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 قره سو -هراز

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفیدرود بزرگ

 1944,5 1144,1 14,9 3,0 782,5 1026,3 242,7 14,0 0,0 769,6 918,1 901,3 0,9 3,0 12,9 مجموع

 استخراج دوم دور مصارف سراسري آماربرداري نتایج از کشاورزي و فضاي سبز مصارف اطالعات و است ایران مرکزي فالت به عمان دریاي و خلیج فارس آب انتقال مطالعه طرح از برگرفته صنعت و شرب مصارف اطالعات*•
   .است شده

 .باشد می بزرگ سفیدرود آبریز حوضه در طالقان سد و نمک دریاچه آبریز حوضه در کرج و ماملو لتیان، سدهاي و سو قره- هراز آبریز حوضه در الر سد شامل آب منابع توسعه طرح هاي**•

 .است شده ارائه مقصد آبریز حوضه هاي در طالقان و الر سدهاي شامل حوضه ها این در واقع طرح هاي برداشت هاي لیکن .است واقع بزرگ سفیدرود و قره سو-هراز آبریز حوضه هاي در تهران استان وسعت از بخشی•

 .است )54.8( رباط کریم و )31.7( کرج ،)156.3( ورامین مدرن آبیاري شبکه هاي به مربوط )مکعب میلیون متر 242.7( نمک دریاچه حوضه در استان آب منابع توسعه طرح هاي محل از کشاورزي مصرف•

 مجموع کشاورزي صنعت فضاي سبز شرب حوضه آبریز
 2132,2 1153,49 165,17 115,64 697,93 دریاچه نمک

 124,4 112,78 3,21 0,24 8,19 کویر مرکزي

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 قره سو -هراز

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفیدرود بزرگ
 2256,7 1266,27 168,4 115,9 706,1 مجموع

 مصارف از منابع آب سطحی

 مصارف از منابع آب زیرزمینی



 33 زیرزمینیمجموع مصارف از منابع آب سطحی و 

 مجموع کشاورزي صنعت فضاي سبز شرب حوضه آبریز

 3919,6 2141,7 179,9 118,6 1479,4 دریاچه نمک

 281,55 268,66 3,40 0,28 9,21 کویر مرکزي

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 قره سو -هراز

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفیدرود بزرگ

 4201,1 2410,4 183,3 118,9 1488,6 مجموع

 مجموع مصارف از منابع آب سطحی و زیرزمینی

و اسـت  اطالعات مربوط به مصارف شرب و صنعت برگرفته از طرح مطالعه انتقال آب خلیج فارس و دریاي عمان به فـالت مرکـزي ایـران     
 . استخراج شده است اطالعات مصارف فضاي سبز و کشاورزي از نتایج آماربرداري سراسري مصارف در دور دوم



 .می باشد 89-90 سال به منتهی بیالن گزارش هاي اطالعات اساس بر ایران آب منابع مدیریت شرکت تایید مورد بیالن آخرین به مستند *

 .می باشد امیرکبیر و ماملو لتیان، سدهاي روي گرفته صورت مطالعات براساس زیست محیطی حقابه هاي ساالنه حجم **

   مرکزي فالت به عمان دریاي و فارس خلیج از آب انتقال طرح و  دوم دور سراسري آماربرداري به مستند ***

 

محدوده ممنوعه  3، مطالعاتیمحدوده  8 تعداد محدوده هاي مطالعاتی و تعداد دشت هاي ممنوعه
 محدوده ممنوعه 5بحرانی و 

 837 .)*م.م.م(حجم متوسط ساالنه منابع آب تجدیدپذیر سطحی 

 558 .)*م.م.م(حجم متوسط ساالنه منابع آب تجدیدپذیر زیرزمینی 

 .)م.م.م(متوسط حجم کسري ساالنه مخازن آب زیرزمینی 
 96-97سال تا  75-76از سال 

190,6- 

 .)م.م.م(حجم کسري تجمعی منابع آب زیرزمینی 
 96-97سال تا  75-76از سال 

4130,6- 

 368 .) **م.م.م(حجم ساالنه حقآبه هاي زیست محیطی استان 

 2410، کشاورزي 183صنعت ، 1489شرب  .)***م.م.م(کشاورزي /صنعت/احجام ساالنه مصارف آب شرب

 34 سیماي وضع موجود منابع و مصارف آب استان -جدول الف



 در بخش هاي کشاورزي، شرب و فضاي سبز اهم چالش هاي استان

بخش کشاورزي: 
 انواع آالینده هاشدن آب هاي مختص بخش کشاورزي توسط آلوده •
زیرسـاخت هـاي   در مدیریت کالن استان و عدم تکمیل ) دلیل هزینه باالبه (جهت مصارف کشاورزي تخصیص منابع پساب براي وجود برنامه عدم •

 آن
 در بخش کشاورزيترویجی روش هاي کشاورزان به اعمال مناسب عدم توجه •
 با تمکن هاي مالی مختلف و عدم اتفاق نظر مالکین به استفاده از شبکه هاي نوین آبیاريخرده مالکی از چاه هاي کشاورزي به صورت بهره برداري •
 ...مانند نباتات علوفه اي، ذرت، یونجه و کشت محصوالت پرآب بر •
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 سبزفضاي بخش: 
 تهرانفضاي سبز از چاه هاي شهر لزوم برنامه ریزي جهت کاهش حداکثري مصارف آب •
 .آن که منجر به کاهش آبدهی چاه هاي تامین آب فضاي سبز شده استو پیامدهاي ناشی از رفتن سطح سفره هاي آب زیرزمینی پائین •
 وتصفیه خانه هاي مربوطه  جمع آوري آب هاي سطحی و فاضالب شهري طرح و راه اندازي کندي روند اجراء •
 )آب هاي بالاستفاده(آن به آب هاي زیر زمینی خصوصا در فصول سرد سالسرریز قنات ها و تزریق مصنوعی مناسب از بهره برداري عدم  •

بخش شرب: 
 تهراناستان تهران به خصوص شهر فرسوده بودن سیستم هاي انتقال و تصفیه آب به دلیل  هدررفتافزایش •
 استان تهران و شهرهاي اقماري شرب در منابع تامین آب محدودیت •
 آببه برخی از خطوط انتقال اندازي هاي غیرمجاز دست •



 36 اهم چالش هاي استان در بخش محیط زیست

بخش جمعیت، صنعت، محیط زیست: 
 .استشده منابع آب آلودگی و مصرف به افزایش منجر در استان و به ویژه شهر تهران تراکم جمعیت و افزایش مهاجرت •
منجـر  در بخش صنعت، حمل و نقل، انرژي، کشاورزي و مدیریت زایـدات  پایین بودن سطح تکنولوژي در کنار توسعه فعالیت هاي صنعتی نامتوازن •

 .شده استآلودگی منابع آب و مصرف افزایش 
 تولید پسماند افزایش •
 .جوي به می شودمیزان نزالت از سهم برف زمستان که منجر به کاهش افزایش دما در فصل •
کشاورزي به باغ و ویال و اماکن تفرجگاهی که نه تنها از مصرف آب نمی کاهد بلکه موجب حفر چاه هاي غیرمجاز متعـدد شـده   کاربري اراضی تغییر •

 .است و آب از محور تولید خارج می شود
 .دشت ها شده استکاهش سطح تغذیه طبیعی افزایش وسعت فضاي شهري که منجر به •
 شهرك هاي صنعتیمورد نیاز و در دسترس در محل منابع آب کمبود •
 .شده استکاهش امکان تغذیه آبخوان ها توسط مردم که منجر به افزایش پیک سیالب و تصرف بستر رودخانه ها •

، دو چالش بسیار جدي در استان پسماندها و مخاطرات زیست محیطی ناشی از آنو  فرونشست زمین الزم به ذکر است دو موضوع مهم 

 .است که در صورت عدم توجه کافی می تواند به بحران منجر شود



 37 فرونشت زمین در استان تهران

 سازمان نقشه برداري کشور: مآخذ

 موسسه تحقیقات آب: مآخذ

 19و  18، 17منـاطق  فرونشست غالب شهر تهران در مناطق جنوب غربی و 

، 10منـاطق  این پهنه به سمت شرق بـه خصـوص   . شهر تهران رخ داده است

 . در حال گسترش استدر جنوب تهران  20و  16

 متـر افـت در تـراز آب     1,64متوسـط سـالیانه   بـه طـور   واحـد آبخـوان   براساس هیدروگراف
افتـی معـادل   تصاویر مـاهواره اي  و همزمان طبق آمده است ورامین بوجود زیرزمینی دشت 

در توپـوگرافی   90سـانتی متـر در دهـه     16و نیز معادل  80سانتی متر در سال در دهه  12
 .شده استایجاد سطح زمین درمنطقه 

 در تـراز آب  در سـال  سـانتی متـري    13افـت  ازاي بـه  جنوب دشت ورامـین  در  80دهه در
 6,5ایــن رقــم بــه  90دهــه در رخ داده و معــادل یــک ســانتی متــر فرونشســتی زیرزمینــی 
هـر سـانتی متـر    بـراي  یعنی است؛ به عبارتی شرایط بحرانی تر شده . رسیده استسانتی متر 

 .نیاز است فرونشست زمین به افت کمتري در سطح آب زیرزمینی
 شـهریار  دشت . متر تراز آب افت پیدا می کند 0,62در دشت شهریار سالیانه به طور متوسط

میـانگین سـاالنه   (فرونشسـت  سانتی متر  268متوسط به طور  1395تا  1382سال هاي طی 
  . رخ داده است) سانتیی متر 20/6معادل 

 شرکت آب منطقه اي تهران: ماخذ
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 می باشدنوع شور رسیده و نوع آب موجود در منابع آب زیرزمینی از متر  120در برخی موارد تا آرادکوه زیر زمینی در مجتمع عمق آب هاي . 
 تهـران  سوي شـهرداري  از آن ها مراکز دفن به درون شیرابه احتمالی بررسی نشت زیرزمینی و آب هاي در خصوص پایش مطالعه جامع و فراگیري تاکنون

 .  استنپذیرفته صورت 
 کـه تـاکنون   شـده  انجـام  صنعتی اطراف شهرك هاي از چاه هاي برخی چاه آب موجود در مجتمع و سه از گذشته نمونه برداري هاي مختلفی طول دهه در

 .استنتایجی مبنی بر آلودگی ناشی از شیرابه پسماندهاي شهري در آنها گزارش نشده 

در استان تهران عمده پسماند در سایت هاي آرادکوه، آبعلی و کهریزك دفن می شده است . 
 مجتمع پردازش و بازیافـت زبالـه   . استسایت آرادکوه در حال حاضر اصلی ترین محل دفن پسماند

 .قم و در جنوب کهریزك واقع شده است-جاده قدیم تهران 23آرادکوه در کیلومتر 
 هکتار در جنوب شرق تهران واقع شـده   1000پردازش و دفع آرادکوه با مساحتی نزدیک به سایت

 4000این، روزانه نزدیک به عالوه بر . استتن انواع پسماند  6500است و روزانه پذیراي نزدیک به 
 .می شودتن پسماند ساختمانی و عمرانی به سایت آرادکوه وارد و مستقیماً دفن 

زمینی شهر تهرانعمق آب زیر   
متـر در   120برخورد بـه سـطح آب در غـرب دشـت تهـران از      عمق 

متـر   40در بخـش خروجـی بـه    و در بخش میانی متر  75به شمال 
رونـد تغییـرات کـاهش عمـق از سـمت شـمال بـه جنـوب         . می رسد

 )1395، همتی(می باشد 

 دفن در سایت آرادکوه
) در ارتفـاع (سطحی به صورت و ) هکتار 120(آرادکوه سایت   Dپهنهدر حال حاضر، دفن پسماند در •

 .انجام می شود
پتانسیل باالیی جهت آلوده بوده و و جمع آوري شیرابه الینر فاقد سیستم دفن مذکور محل •

عمـق  موجـود در سـایت و   بافت متراکم خاك با این وجود، به دلیل . داردکردن آب زیرزمینی 
در از دفـن پسـماند در آرادکـوه    شواهدي از تاثیرپذیري آب زیرزمینـی  ، زیاد آب زیرزمینی

 . دست نیست
بهـره بـرداري   به عـدم طراحـی، سـاخت و    می توان مهمترین ایرادات سیستم موجود دفن پسماند از •

نبود سیستم تخصصی دفن پسـماند و  ماشین آالت مهندسی محل دفن، عدم استفاده از پیمانکار و 
 .شاره کرداپایش پارامترهاي محیطزیستی 
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 حاصل از تولید و نشـت شـیرابه بـه جهـت مانـدگاري      پیامدهاي زیست محیطی
 :پسماند در مخازن 

 آب به جهت انتقال و نشت شیرابه بـه درون انهـار و درنتیجـه آلـودگی منـابع آب      آلودگی
 سطحی و نیز انتقال و نشت شیرابه بر روي زمین و آلودگی منابع آب زیرزمینی

       آلودگی خاك به جهت انتقال و نشت شـیرابه بـر روي زمـین در اطـراف مخـازن و نتیجتـا
 آلودگی خاك

 مشخصات ایستگاه هاي انتقال

مساحت   ایستگاه
 ایستگاه

تعداد  
 سکو

فاصله  
تا محل  

 دفن

ظرفیت  
 روزانه

حداکثر  
ظرفیت  
پذیرش  
 پسماند

سطح 
مفید مورد  

 استفاده

روش  
جمع آوري  

 شیرابه

 )دو حلقه(چاه  3500 500 400-450 58 6 12270 داراآباد
 چاه 2000 500 600-550 48 4 7934 زنجان

 سپتیک تانک 1000 2000 500-400 50 16 311000 حکیمیه

-7000 2000 650 52 6 34404 کوهک
 چاه 8000

 سپتیک تانک 3000 600 800-750 46 9 12250 بیهقی

 سپتیک تانک 3000 150 500-480 28 4 9295 هرندي

 چاه 1700 500 1000-900 26 8 18850 آزادگان

 چاه 2000 1200 700-600 32 7 17451 باران

 چاه 2000 1000 500-450 20 6 19580 جهاد

 )حلقهدو (چاه  700 1000 280-250 12 4 6046 شهرري
     700   43   67000 دو کوهه

o مشـکالتی از جملـه   تهـران داراي  انتقال در سطح شهر ایستگاه هاي از تعدادي
مطـابق  فقدان سیستم کنترل بو، صدا و مدیریت شیرابه هستند و بعضا مکان آنها 

 . ایستگاه انتقال پسماند نیستمکان یابی معیارهاي با 
o هستند که همین امر از انتقال بیشـتر  سرپوشیده انتقال ایستگاه هاي از تعدادي

 .می کندانتقال جلوگیري حین عملیات بو و صدا و همچنین پخش شدن پسماند 
o  جملـه  حکیمیه، آزادگـان، یـاران، هرنـدي، جهـاد و شـهرري از      ایستگاه هاي

 .انتقال روباز در شهر تهران هستندایستگاه هاي 
o اعتراضـات  مشـکالت ایسـتگاه هـا    یکی از معیارهاي سنجش میـزان  همچنین

گرفتـه  صورت بررسی هاي اساس و همچنین طبق بر این ساکنین منطقه است که 
را محیط زیستی مشکالت عمده ترین بیهقی، زنجان، دارآباد و هرندي ایستگاه هاي 

 .دارند



 40 نحوه تدوین برنامه پیشنهادي سازگاري با کم آبیاقدامات انجام شده و 



 1399عملکرد طرح تعادل بخشی تا پایان سال  -اقدامات شرکت آب منطقه اي استان تهران

 )99/06/28گزارش عملکرد منتهی به (شرکت مدیریت منابع آب ایران : ماخذ

 نام طرح

عملکرد از ابتدا تا پایان سال   1398عملکرد سال  1397عملکرد سال  1397عملکرد قبل از سال 
1398  

منتهی به  عملکرد 
   99شهریورماه 

مجموع حجم صرفه جویی 
سال  پایان شهریور تا 

 )م.م.م( 1399

تعداد 
 )فقره(

حجم آب 
صرفه جویی 

 )م.م.م(شده 

تعداد 
 )فقره(

حجم آب 
صرفه جویی 

 )م.م.م(شده 

تعداد 
 )فقره(

حجم آب 
صرفه جویی 

 )م.م.م(شده 
 )فقره(تعداد 

حجم آب 
صرفه جویی 

 )م.م.م(شده 

تعداد 
 )فقره(

حجم آب 
صرفه جویی 

شده  
 )م.م.م(

تعداد 
 )فقره(

حجم آب 
صرفه جویی 

 )م.م.م(شده 

اصالح و تعدیل پروانه هاي 
  51,2 710  _ 90 51,2 620 12,3 156 24,7 292 _ _ بهره برداري چاه مجاز کشاورزي

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه  هاي  
 378,1 7463 3,6 307 374,5 7156 18,1 1213 47,4 1416 309 4527 غیرمجاز

 _ 2134 _ 44 _ 2090 _ 448 _ 403 _ 1239 نصب کنتور روي چاه هاي مجاز 
جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي  

 49,2 427 0,5 7 48,7 420 5,5 60 6,8 92 36,4 268 مجاز

 478,5 _ 4,1 _ 474,4 _ 35,9 _ 78,9 _ 345,4  _ )م.م.م(مجموع 
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   الزم به ذکر است که حجم صرفه جویی شده از نصب کنتور در ردیف اقـدامات حاصـل از

 .جلوگیري از اضافه برداشت چاه مجاز  ارائه شده است
11% 

79% 

10% 

 سهم پروژه هاي مختلف در میزان صرفه جویی محقق شده تاکنون

 اصالح و تعدیل پروانه هاي بهره برداري چاه مجاز کشاورزي

 پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه  هاي غیرمجاز

 جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجاز



 42 اقدامات صورت گرفته توسط شرکت آب منطقه اي تهران

 برنامه زمان بندي اجراي طرح احجام توضیحات نوع اقدام طبقه بندي

 
عمرانی استانی  پروژه هاي 

هاي   و طرح) زود بازده(
 عمرانی ملی و ملی استانی 

خط دوم انتقال پساب 
 جنوب تهرانتصفیه خانه 

میلیون مترمکعب از پساب هاي تصفیه خانه جنوب تهران به  283انتقال ساالنه 
 . و شهرريورامین، پاکدشت دشت هاي 

283 
 میلیون مترمکعب

:  سال شروع عملیات اجرایی
1393 

 1401: خاتمهسال 

 نام طرح
مجموع حجم صرفه جویی تا پایان  1399عملکرد سال   1398عملکرد سال  1397عملکرد سال  1397عملکرد قبل از سال 

 )م.م.م( 1399سال 

تعداد  )م.م.م(احجام  )فقره(تعداد  )م.م.م(احجام  )فقره(تعداد 
تعداد  )م.م.م(احجام  )فقره(

 )م.م.م(احجام  )فقره(تعداد  )م.م.م(احجام  )فقره(

تعیین تکلیف چاه هاي محفوره قبل از 
 3,35 79 0,01 1 0,01 1 _ _ 3,33 77 1385سال 

 572,7 2 25,98 1 105,6 2 11,52 2 429,6 2 *تغذیه مصنوعی

 ).تعیین تکلیف شده است 1عدد چاه فرم 330مجموعا (چاه مشمول دریافت پروانه بهره برداري 79و  چاه غیرفعال بوده  251اعالم شده، حدود  1چاه غیر مجاز فرم  1069از مجموع •

میلیون متر مکعب مربوط به شـهریار   164به ورامین و میلیون مترمکعب مربوط  408,7میلیون متر مکعب،  572از مجموع . تغذیه مصنوعی مربوط به دشت هاي شهریار و ورامین است* •

 . است

 .در محدوده مسئولیت استان البرز قرار گرفت 1399شهریار از سال -تغذیه مصنوعی دشت تهران•

 شرکت آب منطقه اي تهران: ماخذ



 43 اقدامات کمک کننده در زمینه بهبود و کنترل وضعیت فرونشست

 حلقه چاه مجاز 427جلوگیري از اضافه برداشت چاه غیرمجاز، حلقه  7463انسداد از برداشت هاي غیرمجاز با جلوگیري 

 اکیپ بخش دولتی و خصوصی براي جلوگیري از حفر چاه هاي جدید غیرمجاز 32استقرار 

 از چاه هابر روي چاه هاي مجاز به منظور کنترل بهره برداري هوشمند کنتور دستگاه  2134نصب 

 م به حجم آبخوان اضافه شد.م.م 9، به میزان 1398 استفاده از سیالب هاي بهاره به منظور تغذیه مصنوعی دشت ها خصوصا در منطقه شهریارکه به عنوان مثال در سال  . 

 ف را تامین نمایـد  مصرطرح جمع آوري فاضالب تهران و برنامه ریزي بهره برداري بهینه از این منابع به نحوي که هم بخشی از نیاز جامعه شهري و بخش هاي مختلف بازبینی

 .و هم تغذیه آبخوان با مشکل مواجه نشود

 از آب هاي زیرزمینی براي مصارف شربکاهش بهره برداري به منابع و پتانسیل آب هاي سطحی براي تامین آب شرب شهروندان و توجه 

 اقدامات استان



 تجهیز سطوح به سامانه هاي نوین آبیاري و افزایش راندمان کل -اقدامات صورت گرفته توسط سازمان جهاد کشاورزي

 67727 )هکتار(جمع کل سطح اجراشده تا کنون 

 96505 سطح اراضی داراي پتانسیل از ابتدا

 28778 سطح اراضی داراي پتانسیل در حال حاضر

 سازمان جهاد کشاورزي استان: ماخذ
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 کشاورزياقدامات صورت گرفته توسط سازمان جهاد 

 واحد عنوان احجام عنوان پروژه ردیف

 احجام

اقدامات انجام شده تا 
 1398 پایان

 مجموع 1399

 26467 167 26300 هکتار عملیاتحجم  معرفی ارقام جدید با نیاز آبی کمتر 1

 4483 200 4283 هکتار حجم عملیات   کشت ارقام زودرس و میان رس بجاي ارقام دیررس در ذرت علوفه اي 2

 53438 600 52838 هکتار حجم عملیات   جایگزینی کشت موجود با کشت حفاظتی 3
 6161 110 6051 هکتار حجم عملیات   کشت نشایی 4

 3086 286 2800 هکتار حجم عملیات   کشت گلخانه اي بجاي اراضی سنتی جایگزینی 5

 69727 2000 67727 هکتار حجم عملیات   بیاريآهاي نوین  اجراي روش 6

 1240 2 1238 کیلومتر حجم عملیات   اجراي کانالهاي ابیاري 7

 493 4 489 کیلومتر حجم عملیات   احیا و مرمت قنوات 8

 23771 30 23741 هکتار حجم عملیات   تجهیز و نوسازي اراضی سنتی و مدرن 9

 1677 2 1675 کیلومتر حجم عملیات   )لوله گذاري(انتقال آب  10

 36474 7474 29000 هکتار حجم عملیات   اصالح و بهبود روشهاي سنتی آبیاري 11

 4350 50 4300 هکتار حجم عملیات   هاي کشاورزي اجراي عملیات آب و خاك در عرصه تشکل 12

 8400 400 8000 هکتار حجم عملیات   اصالح و جایگزینی باغات با استفاده از ارقام تجاري وکشت درختان  کم آب بر 13

45 



 اقدامات صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضالب 46
 )مترمکعب(حجم آب صرفه جویی شده  1398 مقدار واحد عنوان برنامه ها

 نشت یابی و رفع نشت
 7312 کیلومتر شبکه و خط انتقال

 10 باب مخازن 750،000 ساالنه
 711001 رشته انشعابات
 50،000 ساالنه  160 کیلومتر اصالح و نوسازي و بازسازي شبکه هاي توزیع

 150،000 ساالنه 23309 انشعاب اصالح انشعابات آب

متوسط  انشعاب شناسایی ، کشف و تبدیل و رفع انشعابات غیر مجاز آب
 1200000 ساالنه   10,000

 .هدررفت بوده و به طور مستقیم جنبه صرفه جویی نداردراهکارهاي اجرایی و عملیاتی در راستاي کاهش از  مستمر  -   متر  مدیریت فشار شبکه توزیع
خرید و نصب انواع ادوات کاهنده مصرف آب استاندارد در کاربري هاي 

 788400 ساالنه  17326 عدد مدارس، آموزشی و فرهنگی

مستمر   75 درصد )سامابفا( GISتکمیل پهنه بندي و پوشش شبکه در سامانه   عملیاتی کاهش هدررفت موثر استبرنامه هاي در پیاده سازي  
 .عملیاتی کاهش هدررفت موثر استبرنامه هاي اجراي می شود و در شفافیت تولید و مصرف باعث   مستمر 71679 فقره )مشترکین(نصب کنتور 

ساالنه   76 فقره )حلقه(برنامه ریزي احیاء و به سازي و مهندسی مجدد چاه ها   .و جنبه صرفه جویی ندارد نیاز به حفر چاه جدید را برطرف می کند 
 سالهزار متر مکعب در  240، صرفه جویی ازاي هر دقیقه کاهشبه  مستمر 1 دقیقه کاهش میانگین زمان رفع حادثه در شبکه توزیع آب
 هزار متر مکعب در سال  120، صرفه جویی  ازاي هر دقیقه کاهشبه  مستمر 1 دقیقه کاهش میانگین زمان رفع حادثه در انشعابات آب 

مستمر  95 درصد  نصب کنتورهاي هوشمند به منظور کنترل لحظه اي تولید و مصرف آب  .استاجراي برنامه هاي عملیاتی کاهش هدررفت موثر می شود و در شفافیت تولید و مصرف باعث  
   5821 تعداد شناسایی انشعابات غیرمجاز آب شرب و بهداشت

 ساالنه 
  

)  شناسایی، قطع و تبدیل به مجاز(به صورت کلی تحت عنوان ساماندهی انشعابات غیر مجاز که شامل عملیات
 4485 تعداد قطع انشعابات غیرمجاز .می باشد در راستاي کاهش هدررفت موثر است که میزان آن به صورت کلی در ردیف هاي قبل ذکر شده است

 6710 تعداد تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز
 .و جنبه صرفه جویی ندارد در کاهش حوادث و هدررفت موثر است ساالنه  10 دستگاه خرید، نصب و تعویض شیر کنترل فشار شبکه توزیع

 .و جنبه صرفه جویی ندارد در کاهش زمان رسیدگی به حوادث و هدررفت موثر است ساالنه  10463 دستگاه شناسایی و مرئی سازي شیرآالت شبکه توزیع
 .امکان افزایش بهره وري و جنبه صرفه جویی ندارد فراهم ساختن ساالنه  109 مورد تجهیز پست هاي امداد

  70،000 ساالنه  1327 دستگاه تعمیرات و اصالح تجهیزات شبکه توزیع
 .و جنبه صرفه جویی ندارد در کاهش حوادث و هدررفت موثر است ساالنه  491127 سرویس نگهداشت برنامه اي تجهیزات شبکه توزیع



 47 اقدامات صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضالب

 استفاده از آب شرب براي آبیاري فضاي سبز محوطه اداري و ساختمان هاي وابسته از طریق قطع انشعاب آب شرب براي آبیاري و اسـتفاده از آب عدم 
 تانکر

 فرآینديفرآیند اجرایی و استفاده از روش هاي نوین براي شستشوي شبکه، شستشوي مخازن و تصفیه خانه ها در راستاي کاهش مصارف آب بهبود 
رصد و کنترل دوره اي مصارف مربوط به شیرهاي آب آتش نشانی در عدم استفاده از شیرهاي آتش نشانی توسط افراد سودجو 
 مخازنو آنالین سازي فلومتر در کلیه مبادي دخیل در محاسبه تولید شامل چاه ها، خطوط انتقال، خروجی نصب 
 غیرشربپیمایش کلیه فضاهاي سبز و تعیین ارتباط آنها با شبکه توزیع و جایگزینی آب با آب تانکري با کیفیت 
 درصد 50و رصد مستمر میزان مصرف تا کاهش حجم مصارف تا  29کنتوردار کردن کلیه مصارف با کد کاربري 
 آبانجام فعالیت هاي فرهنگی، تبلیغی، ترویجی و اطالع رسانی، درج راهکارهاي بهینه سازي مصرف در قبوض 
 و تدوین استاندارد تجهیزات کاهنده مصرف آب از طریق مشارکت و سرمایه گذاري بخش خصوصیتهیه 
 خانگی کم آب برلوازم و تشویق به تولید کم آب بر و تدوین استاندارد تجهیزات و لوازم خانگی تهیه 
بررسی امکان سنجی استفاده از پساب در بخش فضاي سبز 
20  وابستهدرصد کاهش مصارف آب داخلی ساختمان هاي اداري 
 پرمصرف و و ارائه پکیج هاي ادوات کاهنده براي مشترکین نصب... 
 باالکنتور با قابلیت قرائت از راه دور بر روي انشعابات با اقطار نصب 
 اقدامات نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه فلومترهاانجام 
 دستگاه 3525(تعویض شیرآالت فرسوده در شبکه توزیع( 
 اخطاریهمشترکین پرمصرف و ارسال شناسایی 
 مخازنسرریز رفع 
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 48 اقدامات صورت گرفته در راستاي کاهش مصرف فضاي سبز

 بـه صـورت   (است میلیون مترمکعب شده  10,6آب به میزان موجب صرفه جویی تحت فشار که سیستم آبیاري به سبز شهر تهران هکتار فضاي  9100مجهز کردن
 ).1399تجمیعی تا پایان سال 

 درصد مکانیزه شده است 80تاکنون  -)در حال انجام(گانه شهر تهران با برنامه ریزي منسجم  22کردن سیستم هاي آبیاري در فضاي سبز  مناطق مکانیزه. 
نصب کنتورهاي هوشمند بر چاه هاي تحت نظارت شهرداري تهران 
هوشمندسازي شبکه هاي توزیع آبیاري به وسیله شیرهاي برقی و کنترلرها و تلفیق آن ها با استفاده از تکنولوژي دیجیتال 
 انواع درخت و درختچه هاي مقاوم و گیاهان دارویی مناسب فضاي سبز در اصالحیه نظام نامه توسعه با توجه به شرایط اقلیمی شهر تهران گنجاندن 
 س، داغداغان، بنه(تاکید بر استفاده از درختان مقاوم جنگلی سازگار با اقلیم شهر تهرانبه جاي استفاده از درختان مقاوم شهري ) مانند آتریپلکس، قره داغ، ار
  22و  20، 18در مناطق ) توت، سرو نقره اي، کاج تهران، سرو خمره اي(
 استاناصالح آب و خاك هاي قلیایی و استفاده از کودهاي آلی و شیمیایی در فضاي سبز 
 چمنجلوگیري از ازبازپیرایی هاي بی مورد 
 و حذف چمن زیـر ایـن   می باشد بصورت توده اي در رمپ ولوپ ها، لچکی ها و رفیوژ بزرگراه ها که داراي سطوح چمن کاري ) پابلند(کاشت درختان و درختچه هاي

 درختان 
 تعداد و نوع درختان مورد نیاز فضاي سبز شهري بنابه شرایط اقلیمی هر منطقه برآورد 
 گیاهانبرنامه ریزي جهت کاهش دوره آبیاري بخصوص درسطوح چمن کاري و خودداري از آبیاري بی مورد و بیش از نیاز این 
ـ  تهیه و ابالغ دستورالعمل نحوه آبیاري چمن و گیاهان مختلف در فضاي سبز جهت کاهش سرانه مصرف آب و جلوگیري ازآبیاري بی مورد و بیش از از چمـن و  نی

 درخت  
        هـاي  تـنش طراحی فضاي سبز طبق نظام نامه و اصول فضاي سبز باتوجه به شرایط ویژه کم آبی و تداوم به کـارگیري گونـه هـاي گیـاهی سـازگار و مقـاوم بـه 

 ....)آلودگی، خشکی، دماي باال و ( شهري
تأمین  و کاشت درخت، درختچه، رزکاري و دیگر اقالم دائمی به عنوان گیاهانی که از طریق ممانعت از واکاري و افزایش سطوح چمن چمن کاري ها کاهش سطوح

 .کننده پایداري فضاي سبز  هستند



 49 اقدامات صورت گرفته در راستاي کاهش مصرف آب در بخش صنعت

اقدامات شرکت شهرك هاي صنعتی استان تهران براي سازگاري با کم آبی 

 کیلومتر در شهرك ها و نواحی صنعتی تابعه 3042اجراي شبکه آبیاري قطره اي فضاي سبز به طول •

مدول تصفیه خانه فاضالب در شهرك ها و نواحی صنعتی تابعه و اجراي سیستم استفاده مجدد از پسـاب تصـفیه    14احداث •

 شهرك صنعتی 5شده براي آبیاري فضاي سبز در  

 مورد 130نصب کنتورهاي حجمی در خروجی مخازن آب، چاه ها و شبکه آبیاري فضاي سبز به تعداد •

 98مورد در سال  350ارتقا کنتورهاي قدیمی واحدهاي صنعتی به کالس باالتر به تعداد •

 استفاده از گیاهان مقاوم در برابر کم آبی در احداث فضاي سبز شهرك ها و نواحی صنعتی•

 انجام بازدیدهاي دوره اي از تاسیسات آبرسانی و اصالح تاسیسات فرسوده•

 ظرفیتاجراي الگوهاي پلکانی اخذ تعرفه آب بها براي مصارف بیش از •



 50 زیست محیطی  مقابله با مخاطرات پسماند و اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت 

با توجه به انباشت شیرابه طی سالیان متمادي در مجتمع پردازش و دفع آراد کوه 

و متـر   2هکتـار و عمـق متوسـط     18وسعت تقریبی و تشکیل دریاچه شیرابه با 

زمـان و  گذشـت  موجود در شـیرابه در اثـر   آالینده هاي همچنین افزایش غلظت 

مرکز دفن فعلی روي ، فرآیند بازچرخانی شیرابه تصفیهباالي فرآیند بسیار هزینه 

منظور مدیریت و امحاء شیرابه دریاچه و کاهش میزان آالینـدگی  به  1391از سال 

 .استانجام پذیرفته میلیون مترمکعب  1تقریبی آن آغاز و تا کنون با میزان 

مدیریت بهینـه شـیرابه در مجتمـع    خصوص گرفته در صورت اقدامات مهم ترین 

 :اخیر عبارتند از سال هاي در خالل پردازش و دفع آرادکوه 

 خطوط پردازش پسماندهاي جامد شهري در مجتمعتوسعه 

 مجتمعکمپوست به روش هوازي در سایت هوادهی در تولید 

 مترمکعب در روز 1400مجتمع با ظرفیت اسمی تصفیه خانه شیرابه احداث 

 مرکز دفن فعلی مجتمعروي شیرابه بازچرخانی 

 مطالعاتی و پژوهشیانجام طرح هاي 

 دریاچه شیرابه در سایت آرادکوه

 واحدهاي تصفیه شیرابه

 1398 -مطالعات اولیه تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران: ماخذ



 51 برگزارشدهفهرست جلسات 

ذیل موضوعات با کم آبی با سازگاري کارگروه جلسه 6 برگزاري: 
روش هاي بررسی مصارف، و منابع بررسی ،کم آبی با سازگاري مطالعات انجام روش شناسی رائها هدف با 99/08/26 مورخ جلسه  

 آب مصرف در صرفه جویانه

کم آبی با سازگاري برنامه تدوین براي اطالعاتی خألهاي تعیین و بررسی هدف با 99/09/03 مورخ جلسه 

مرتبط نهادهاي سایر برنامه هاي با ارتباط در استان کشاورزي جهاد برنامه هاي موضوع تدقیق و تصحیح هدف با 99/09/16 مورخ جلسه 

مختلف بخش هاي در کم آبی با سازگاري برنامه تدوین براي اطالعاتی خألهاي تعیین هدف با 99/09/18 مورخ جلسه 

مختلف بخش هاي در استان آب مصارف و منابع موجود وضع ارائه تبیین هدف با 99/09/29 مورخ جلسه 

تهران استان کم آبی با سازگاري برنامه ارائه هدف با 99/10/06 مورخ جلسه 

تاکنون 97 سال از( استان آب منابع از حفاظت شوراي جلسه 8 برگزاري(   

 99/09/18جلسه مورخ  99/09/03جلسه مورخ  99/08/26جلسه مورخ 

 99/10/06جلسه مورخ 
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 53 آبیاهداف صرفه جویی در برنامه سازگاري با کم 

 صرفه جویی کد  محدوده مطالعاتی ردیف
 )میلیون مترمکعب(

 صرفه جویی مورد توافق کارگروه استانی
 )میلیون مترمکعب(

 148,9 347,1 4133 تهران ـ کرج 1
 123,7 171 4134 ورامین 2
 17 21,4 4709 هومند ـ آبسرد 3

 12,2 15,6 4707 )کویر گرمسار(مبارکیه  4

 3,3 6,2 4103 ساوه 4قطعه  5
 4,5 4,5 4101 دریاچه نمک 6
 1,9 2,6 4705 گرمسار 7
 2,2 2,20 4136 لواسانات 8
 1,0 1,2 4708 ایوانکی 9
 0,4 0,4 4706 فیروزکوه 10
 0,4 0,4 4135 دماوند 11
 0 0,00 1501 بابل ـ آمل 12
 0 0,00 1502 قائم شهر ـ جویبار 13
 0 0,00 4102 زرند ساوه 14
 0 0,00 4104 اشتهارد 15

 315 572,6 مورد نیازصرفه جویی مجموع 

 اهداف صرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزي

در مصـارف بخـش    صـرفه جـویی  در فاز اول برنامـه،  

 315کشاورزي از محل منـابع زیرزمینـی بـه میـزان     

توافق کـارگروه اسـتانی قـرار    مورد  مترمکعب میلیون

 .گرفته است

پس از حصول نتایج آمـاربرداري دور سـوم و بـه روز    

رسانی بیالن و بازنگري آب قابل برنامه ریزي، مقـادیر  

صرفه جویی استان در فاز دوم سازگاري بـا کـم آبـی    

به روز رسانی شده و برنامه دستیابی به اهداف فاز دوم 

 . متناسبا تدوین خواهد شد



 54 )میلیون متر مکعب(صرفه جویی فازهاي اول و دوم سازگاري با کم آبی 
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4101 4103 4133 4134 4135 4136 4705 4706 4707 4708 4709
1405-1399صرفه جویی فاز اول   4.46 3.30 148.90 122.70 0.38 2.20 1.90 0.39 13.20 1.00 17.00
1411-1406صرفه جویی فاز دوم   0.00 2.89 198.20 48.30 0.00 0.00 0.65 0.00 2.44 0.24 4.42
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1410 سال دستیابی به آب قابل برنامه ریزي 1410 1408 1406 1407 1407
1404 سال متعادل شدن آبخوان 1402 1404 1401 1404 1404

 55 آبخوان هاي استان تهراندستیابی به آب قابل برنامه ریزي بخشی و تعادل سال 
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 قطعه چهار
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 315 :زیرزمینی

 22,3 :زیرزمینی

 25 :زیرزمینی

 33,1 :زیرزمینی

 395,4: زیرزمینی

    0,0: سطحی

 24,6: سطحی

   0,0: سطحی

   0,0: سطحی

 24,6: سطحی

  315: کشاورزي

 46,9: بهداشتشرب و 

  25: صنعت

 33,1 :فضاي سبز

 420: صرفه جویی

 1405میزان صرفه جویی در برنامه سازگاري با کم آبی تا افق 

 صرفه  جوییمیزان 

 .نیاز به صرفه جویی در مصارف خواهد بودمیلیون متر مکعب  70، ساالنه 1405تا  1400براساس میزان حجم صرفه جویی از سال 

 میزان اصالح مصرف از طریق جایگزینی پساب

  85,9: کشاورزي

 0,0: بهداشتشرب و 

  19,5: صنعت

 54 :فضاي سبز

 159,4: مجموع

0

20

40

60

80

100

120

1400 1401 1402 1403 1404 1405

65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 

26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 

21 21 21 21 21 21 
4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 

م 
حج

)
ب

کع
ر م

ن مت
یو

میل
( 

 صرفه جویی سطحی

 تغذیه مصنوعی آبخوان

 اصالح مصرف

 صرفه جویی زیرزمینی
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 )1405-1400(مجموع صرفه جویی و جلوگیري از هدررفت آب در محدوده  بخش هاي تامین و شبکه توزیع آب -شرکت آبفاي استان تهران : موقعیت اجرا
 هزار متر مکعب 46,872 :شرکت آبفاي استان تهران سازگاري با کم آبی، صرفه جویی و جلوگیري از هدررفت آب: عنوان برنامه

 مقدار احجام واحد احجام عنوان احجام عنوان پروژه ردیف
 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

1 

اصالح محدوده تحت پوشش مخازن آب؛ با توجه به ضریب 
ذخیره مخزن، توپوگرافی و آرایش شبکه توزیع آب در 
وضعیت موجود و توسعه معابر به همراه تعیین احجام  

 مخازن توسعه

 84 12 12 12 12 12 12 کیلومتر حجم عملیات

 3,741 623.5 623.5 623.5 623.5 623.5 623.5 هزار مترمکعب میزان صرفه جویی آب

و با جنس هاي ) فرسوده(اصالح لوله هاي با عمر باال  2
 نامرغوب

 258 37 37 37 37 37 37 کیلومتر حجم عملیات
 33,669 5,611.5 5,611.5 5,611.5 5,611.5 5,611.5 5,611.5 هزار مترمکعب میزان صرفه جویی آب

 133,357 17,000 17,000 17,000 16,500 16,500 16,500 فقره حجم عملیات اصالح، بازسازي و استانداردسازي انشعابات فرسوده 3
 603 102 102 102 99 99 99 هزار مترمکعب میزان صرفه جویی آب

 24,316 3,250 3,250 3,250 3,000 3,000 3,000 دستگاه حجم عملیات اصالح و تعویض شیرآالت فرسوده 4
 984 171 171 171 158 158 158 هزار مترمکعب میزان صرفه جویی آب

 38,300 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 دستگاه حجم عملیات شناسایی و مرئی سازي شیرآالت شبکه توزیع 5
 منتج به صرفه جویی در سایر بخش ها هزار مترمکعب میزان صرفه جویی آب

 13 1 2 2 1 2 2 دقیقه زمان هدف کاهش زمان رسیدگی به حوادث 6
 3,600 360 720 720 360 720 720 هزار مترمکعب میزان صرفه جویی آب

 نشت یابی و رفع نشت خطوط انتقال  7
 44,658 5000 5200 5400 5600 5800 6000 کیلومتر حجم عملیات

 2,475 375 390 405 420 435 450 هزار مترمکعب میزان صرفه جویی آب

اجراي سیستم هوشمند کنترل شبکه و نصب شیرهاي    8
 DMAفشارشکن و زون بندي شبکه و اجراي 

 947 25 27 33 40 45 55 دستگاه  حجم عملیات
 1,800 200 216 264 320 360 440 هزار مترمکعب میزان صرفه جویی آب

 46,9 7,4 7,8 7,9 7,6 8 8,1 م.م.م میزان صرفه جویی آب مجموع 9

 .صرفه جویی صورت می گیرددر بخش زیرزمینی  22,3و  م در بخش سطحی .م.م 24,6میلیون مترمکعب حجم صرفه جویی در بخش شرب،  46,9از مجموع 



 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 الزام آور برنامه هاي

کلیه سازمان ها و ادارات   عمومی و سازمان ها و دستگاه هاي اجراییاماکن در  مصرف کاهندهتجهیزات  نصب الزام 1
 شرکت آب و فاضالب دولتی

طبق مصوبه و درصدي مصارف آب فضاي سبز  30الزام کلیه سازمان ها و دستگاه هاي اجرایی به کاهش  2
 در سطح ساختمان هاي اداري ممنوعیت آبیاري فضاي سبز در ساعات گرم روز  همچنین

کلیه سازمان ها و ادارات  
 دولتی

 شرکت آب و فاضالب
 

 شرکت آب و فاضالب شهرداري هاي استان غیرشربجهت تأمین نیاز اماکن عمومی باران در مخازن ذخیره آب  نصب الزام 3

 مسکونیفشار در ساختمان هاي کنترل مصرف و کاهنده باران، لوازم الزام نصب مخازن ذخیره آب  4
 شرکت آب و فاضالب مهندسی ساختمان نظام جدیداالحداث

 برنامه هاي حمایتی

 استانداري و سایر دستگاه ها شرکت آب و فاضالب آبمصرف و ارائه پیشنهادات فنی براي بهینه سازي  و اماکن دولتی اداراتآب  مصرف پایش 5

سازمان صنعت، معدن و  در استانکاهنده مصرف باران و لوازم  آب ذخیرهمخازن  تولیداز  حمایت 6
 اداره استاندارد تجارت

 ترویجی برنامه هاي

استانداري و شرکت آب و  مصرف آبترویج مدیریت در  مردم نهاداستفاده از ظرفیت سازمان هاي   7
 - فاضالب

ساخت و پخش تیزر،         شاملشبکه استانی به مسائل آموزشی برنامه هاي پربیننده ساعاتی از اختصاص   8
 شرکت آب و فاضالب صداوسیماي استان روش هاي صحیح مصرف آب  درخصوص  انیمیشن و موشن گرافیک هاي اطالع رسانی

اعم از کتب درسی یا مطالب دیجیتال براي بستر سازي مناسب آموزشی به منظور  محتوي آموزشی تهیه  9
 نهادینه سازي فرهنگ بهینه سازي مصرف آب در دانش آموزان و سنین پایین جامعه 

وزارت آموزش و پرورش و 
 شرکت آب و فاضالب وزارت نیرو

 59 در جهت کاهش برداشت از منابع آب برنامه سازگاري با کم آبی بخش شرب و بهداشت
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 )طرح تعادل بخشی(برنامه سازگاري با کم آبی 

 مسئول اجرا نام طرح
 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

تعداد  
 )فقره(

میزان 
صرفه جویی 

 )م.م.م(آب 

تعداد  
 )فقره(

میزان 
صرفه جویی 

 )م.م.م(آب 

تعداد  
 )فقره(

میزان 
صرفه جویی 

 )م.م.م(آب 

تعداد  
 )فقره(

میزان 
صرفه جویی 

 )م.م.م(آب 

تعداد  
 )فقره(

میزان 
صرفه جویی 

 )م.م.م(آب 

تعداد  
 )فقره(

میزان 
صرفه جویی آب  

 )م.م.م(

تعداد  
 )فقره(

میزان 
صرفه جویی 

 )م.م.م(آب 
اصالح و تعدیل پروانه هاي  

 109 1409 18 234 18,2 235 18,2 235 18,2 235 18,2 235 18,2 235 شرکت آب منطقه اي تهران بهره برداري چاه مجاز کشاورزي
پر و مسلوب المنفعه نمودن 

 82 1501 13,5 250 13,7 250 13,7 250 13,7 250 13,7 250 13,7 251 شرکت آب منطقه اي تهران غیرمجاز کشاورزيچاه  هاي 

 _ 1560 _ 260 _ 260 _ 260 _ 260 _ 260 _ 260 شرکت آب منطقه اي تهران مجازنصب کنتور روي چاه هاي  
جلوگیري از اضافه برداشت 

 97,4 580 15,4 88 16,4 95 16,4 97 16,4 98 16,4 100 16,4 101 شرکت آب منطقه اي تهران چاه هاي مجاز
محفوره  چاه هاي تعیین تکلیف 

 27 350 4,5 58 4,5 58 4,5 58 4,5 58 4,5 58 4,5 59 شرکت آب منطقه اي تهران 1385قبل از سال 
مجموع حجم صرفه جویی 

 315,4 _ 51,4 _ 52,8 _ 52,8 _ 52,8 _ 52,8 _ 52,8 _ - )م.م.م(

 دستیابی به احجام برنامـه ریـزي شـده نیازمنـد     متضمن اثربخشی و موفقیت عملیات اصالح و تعدیل و جلوگیري از اضافه برداشت چاه ها است، بنابراین نصب کنتور با توجه به اینکه

 .استنصب کنتور 
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جهاد پروژه هاي کنار در اصلی برنامه دو این صرفه جویی نمی شود، آب فیزیکی صرفه جویی باعث تنهایی به هوشمند کنتور نصب و بهره برداري پروانه هاي تعدیل و اصالح اینکه به باتوجه  

 .نمی باشد پروژه ها کلیه جبري جمع حاصل نهایی صرفه جویی .است شده لحاظ کشاورزي

 .استمیلیون متر مکعب 233مجموع حجم صرفه جویی پیشنهادي بخش کشاورزي از منابع آب زیرزمینی 



 برنامه پیشنهادي جهاد کشاورزي استان
 مترمکعبمیلیون 233: مجموع صرفه جویی حاصل از برنامه  استان تهران): شهرستان/ محدوده مطالعاتی (موقعیت اجرا 

 احجام برنامه سازگاري با کم آبی: عنوان برنامه

مجموع  تا پایان  1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد عنوان مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
 1405سال

سازمان جهاد کشاورزي  نوین ابیاريهاي  روشاجراي  1
 استان

 24111 5000 5000 5000 4000 3111 2000 هکتار حجم عملیات اجرایی
 108.5 22.5 22.5 22.5 18 14 9 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

کشت گلخانه اي بجاي اراضی  جایگزینی 2
 سنتی

سازمان جهاد کشاورزي 
 استان

 1929 357 343 329 314 300 286 هکتار حجم عملیات اجرایی
 13.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

سازمان جهاد کشاورزي  احداث کانالهاي ابیاري 3
 استان

 22 7 4 3 3 3 2 کیلومتر حجم عملیات اجرایی
 0.65 0.2 0.12 0.09 0.09 0.09 0.06 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

سازمان جهاد کشاورزي  احیا و مرمت قنوات 4
 استان

 34 6 6 6 6 5 5 کیلومتر حجم عملیات اجرایی
 2.38 0.42 0.42 0.42 0.42 0.35 0.35 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

سازمان جهاد کشاورزي  تجهیز و نوسازي اراضی سنتی و مدرن 5
 استان

 430 100 100 100 50 50 30 هکتار  حجم عملیات اجرایی
 0.645 0.15 0.15 0.15 0.075 0.075 0.045 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

سازمان جهاد کشاورزي  انتقال آب  با لوله   6
 استان

 20 4 4 4 4 2 2 کیلومتر حجم عملیات اجرایی
 0.9 0.18 0.18 0.18 0.18 0.09 0.09 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

سنتی  هاي  روشاصالح و بهبود  7
 آبیاري  

سازمان جهاد کشاورزي 
 استان

 67265 14948 14948 14948 7474 7474 7474 هکتار  حجم عملیات اجرایی
 90 20 20 20 10 10 10 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

اجراي عملیات آب و خاك در عرصه  8
 تشکلهاي کشاورزي

سازمان جهاد کشاورزي 
 استان

 500 100 100 100 100 50 50 هکتار  حجم عملیات اجرایی
 1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.15 0.15 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

سازمان جهاد کشاورزي  با نیاز آبی کمتر یدجدمعرفی ارقام  9
 استان

 3417 583 583 667 500 250 833 هکتار  حجم عملیات اجرایی
 4.1 0.7 0.7 0.8 0.6 0.3 1 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب
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 برنامه پیشنهادي جهاد کشاورزي استان

 مترمکعبمیلیون 233 :مجموع صرفه جویی حاصل از برنامه  استان تهران): شهرستان/ محدوده مطالعاتی (موقعیت اجرا 
 احجام برنامه سازگاري با کم آبی: عنوان برنامه

مجموع  تا پایان  1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد عنوان مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
 1405سال

کشت ارقام زودرس و میان رس بجاي    10
 ارقام دیررس در ذرت علوفه اي

سازمان جهاد کشاورزي 
 استان

 4100 700 700 800 600 300 1000 هکتار  حجم عملیات اجرایی
 4.1 0.7 0.7 0.8 0.6 0.3 1 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

جایگزینی کشت موجود با کشت   11
 حفاظتی

سازمان جهاد کشاورزي 
 استان

 7000 1200 1200 1200 1200 600 1600 هکتار  حجم عملیات اجرایی
 3.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.8 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

سازمان جهاد کشاورزي  کشت نشایی 12
 استان

 1020 170 170 170 170 170 170 هکتار  حجم عملیات اجرایی
 2.04 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

اصالح و جایگزینی باغات با استفاده از  13
 ارقام تجاري وکشت درختان  کم آب بر

سازمان جهاد کشاورزي 
 استان

 2400 400 400 400 400 400 400 هکتار  حجم عملیات اجرایی
 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

  - جمع کل 14
میزان صرفه جویی  

 آب
میلیون متر 

 233 49 49 49 34 28 25 مکعب

اصالح و  آبیاري و روش هاي نوین برنامه هاي پیشنهادي سازمان جهاد کشاورزي، اجراي در میان 

 .آبیاري به ترتیب بیشترین تاثیر را در صرفه جویی آب داشته اندبهبود روشهاي سنتی 
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 آببرنامه سازگاري با کم آبی بخش کشاورزي در جهت کاهش برداشت از منابع 

 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 برنامه هاي الزام آور
 بانک ها، آب منطقه اي شرکت سازمان جهاد کشاورزي کنتور هوشمندنصب  براي) گلخانه ايسیستم هاي نوین آبیاري نوین و کشت در صورت جایگزینی (تسهیالت بانکی ارائه  1

آب  شرکت سازمان جهاد کشاورزي، از آب زیرزمینی نسبت به مجوز چاهبرداشت  اضافهداراي واحدهاي دام و طیور و خدمات به عدم اعطاي تسهیالت  2
 بانک ها منطقه اي 

تا رفع تخلفات و نصب و  مشترکین فاقد کنتورهاي هوشمندو  داراي تخلفچاه هاي مجاز  مشترکینبه  عدم اعطاي خدمات 3
 راه اندازي کنتور هوشمند

و شرکت کشاورزي سازمان جهاد 
 آب منطقه اي شرکت توزیع برق استان

جهاد سازمان آب منطقه اي،  شرکت .در اراضی کشاورزي که اقدام به جایگزینی سیستم هاي نوین آبیاري نکرده انداز آب چاه تعدیل پروانه بهره برداري  4
 - کشاورزي

 بانک ها سازمان جهاد کشاورزي منطقهرعایت الگوي کشت مناسب و خدمات در صورت اعطاي تسهیالت  5

شرکت توزیع  سازمان جهاد کشاورزي، چاه هاي غیرمجازبه دارندگان  نهاده هاخدمات و  عدم اعطاي 6
 آب منطقه اي  شرکت نیروي برق

 آب منطقه اي  شرکت سازمان جهاد کشاورزي کنتور حجمی هوشمندبه نصب دام و طیور واحدهاي پرورش صنعتی الزام  7

مطابق جهت انسداد چاه هاي غیرمجاز در آب منطقه اي  شرکتراستاي همکاري با  درالزام تمامی دستگاه هاي استانی  8
 نیروي انتظامی و نظامی استانداري اولویت ها

با شرایط کم آبی و به منظور کاهش تعیین الگوي کشت سازگار براي مطالعات جامع اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی انجام  9
مرکز تحقیقات و آموزش  سازمان جهاد کشاورزي  اثرات جانبی

 کشاورزي و منابع طبیعی
 برنامه هاي حمایتی

 سازمان جهاد کشاورزي سازمان صنعت، معدن و تجارت و افزایش بهره وري اقتصادي آبتکمیل زنجیره ارزش به منظور  عمده محصوالتمرتبط با حمایت از توسعه صنایع تبدیلی  10

 کشاورزي، سازمان جهاد جهت کاهش استفاده بی رویه از آب با استفاده از اسناد و مدارك مالکانتشکیل بانک اطالعات مکانی حقابه داران  11
 - آب منطقه اي شرکت
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 مصنوعی و کنترل سیالببرنامه تغذیه  65  

 :مجموع استحصال آب حاصل از برنامه تهراناستان ): شهرستان/محدوده مطالعاتی(موقعیت اجرا 
 اجراي طرح هاي تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب: عنوان برنامه میلیون مترمکعب  126

سازمان   مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف
 واحد عنوان احجام همکار

 احجام

 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

1 
نگهداري و الیروبی 
استخرهاي تغذیه 

 مصنوعی

شرکت آب 
 - منطقه اي

 4 4 4 4 4 4 4 استخر حجم عملیات

 126 21 21 21 21 21 21 میلیون مترمکعب استحصال آب

  تغذیه حوضچه هاي نگهداري و الیروبی تنها طرح ها، این اجراي براي تخصیص مجوز کسب ضرورت و آب منابع بر آبخیزداري طرح هاي اثرگذاري به توجه با
 .است نشده پیشنهاد جدیدي پروژه و است گرفته قرار مدنظر موجود مصنوعی

 .است ورامین دشت مصنوعی تغذیه به مربوط صرفا ساالنه مصنوعی تغذیه جهت پیشنهادي حجم *

 برنامه زمان بندي اجراي طرح احجام توضیحات نوع اقدام طبقه بندي

  برنامه آتی
عمرانی پروژه هاي 
زود (استانی 

هاي    و طرح) بازده
عمرانی ملی و 
 ملی استانی 

ساماندهی روان آب هاي مطالعه و 
سطحی در محدوده فرودگاه امام  

 خمینی
_ _ 

 1398: شروع مطالعات 
پس :  پیش بینی سال شروع عملیات اجرایی

 .از نهایی شدن مطالعات تعیین می شود

طرح ساماندهی آب هاي سطحی جنوب 
 میلیون مترمکعب 200 میلیون مترمکعب رواناب هاي سطحی آلوده 200ساماندهی و ارتقا کیفی  تهران

 1391: سال شروع مطالعات
:  پیش بینی سال شروع عملیات اجرایی

1399 
 1404: پیش بینی سال خاتمه



 برنامه هاي بخش فضاي سبز
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 67 برنامه بخش فضاي سبز استان

 مترمکعب میلیون33,1 :از برنامه حاصل  صرفه جوییمجموع  تهران استان): شهرستان/ مطالعاتیمحدوده (موقعیت اجرا 

 احجام برنامه سازگاري با کم آبی: عنوان برنامه

سازمان ها مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
 مجموع   1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد عنوان ي همکار

1 
توسعه آبیاري  

 تحت فشار
 شهر تهران  

گانه 22 مناطق
شهرداري تهران تحت 

نظارت سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز  

 شهر تهران

- 

حجم عملیات  
 3000 500 500 500 500 500 500 هکتار اجرایی

میزان  
جویی  صرفه

 آب
 7,6 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 م.م.م

2 

کاهش سطح چمن 
 22در مناطق 

گانه، بهشت زهرا  
 و بوستان ها

گانه 22 مناطق
شهرداري تهران تحت 

نظارت سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز  

 شهر تهران

- 

حجم عملیات  
 947,9 - - 169,4 201,2 241,9 335,4 هکتار اجرایی

میزان  
جویی  صرفه

 آب
 25.5 - - 4,6 5,4 6,5 9 م.م.م

میزان    -  - جمع کل
 33,1 1,26 1,26 5,86 6,66 7,76 10,26 م.م.م صرفه جویی

 جویی می شود میلیون مترمکعب در بخش فضاي سبز شهر تهران صرفه33,1در مجموع  . 



 برنامه هاي بخش صنعت و خدمات
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 69 برنامه سازگاري با کم آبی بخش صنعت در جهت کاهش برداشت از منابع آب

مترمکعب میلیون 25 :مجموع صرفه جویی حاصل از برنامه  استان تهران): شهرستان/ مطالعاتیمحدوده (موقعیت اجرا   
 احجام برنامه سازگاري با کم آبی: عنوان برنامه

 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد عنوان سازمان هاي همکار مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

از اضافه برداشت  جلوگیري 1
 چاه مجاز بخش صنعت

شرکت آب  
 منطقه اي

سازمان صنعت معدن 
 تجارت

حجم عملیات  
 1718 286 286 286 286 286 288 فقره/تعداد اجرایی

جویی  صرفهمیزان 
 آب

متر  میلیون
 25 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,5 مکعب

 .استمیلیون مترمکعب  25مجموع حجم صرفه جویی پیشنهادي بخش صنعت از منابع آب زیرزمینی 

برنامه هاي پیشنهادي شرکت شهرك هاي صنعتی تهران: 
تابعـه بـراي مصـارف صـنعتی     اخذ مجوز انتقال پساب تصفیه خانه شهرهاي اطراف شهرك هـا و نـواحی صـنعتی    در دستور کار داشتن و پیگیري جهت •

 واحدهاي تولیدي
 براي بهره برداري بهینه از منابع موجودمدیریت مصرف آب در ماه هاي گرم سال و زمان هاي اوج مصرف زمان بندي و •
 شناسایی انشعابات غیرمجازاز واحدهاي صنعتی و شبکه توزیع آب و انجام بازرسی  •
، به کارگیري شیرآالت و تاسیسـات و  نصب سیستم کاهنده و هوشمند مصرف آباطالع رسانی و تاکید به واحدهاي صنعتی براي اجراي راهکارهایی نظیر •

ایجاد شده، سیستم هـاي    گیاهان کم آب بر و اجراي سیستم قطره اي براي آبیاري فضاي سبزتجهیزاتی که در کاهش هدررفت آب موثر است، استفاده از 
 واحد  پساب تصفیه شده براي آبیاري فضاي سبز ، استفاده از جمع آوري و ذخیره آب باران و رواناب، بازچرخانی آب در خط تولید

 در همایش بزرگداشت ملی آبمعرفی واحدهاي برتر در زمینه مدیریت مصرف و بازچرخانی آب جهت تقدیر شناسایی و •
با موضوعات استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه و در دست اقدام بودن اجراي طرح براي شهرك ها و نواحی صـنعتی، تلـه متـري     انجام مطالعات•

 منابع آب و کاهش هدررفت آب در شهرك ها و نواحی صنعتی تابعه) سنجش از دور(



 در جهت کاهش برداشت از منابع آبصنعت برنامه سازگاري با کم آبی بخش 

 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 برنامه هاي الزام آور

سازمان صنعت، معدن و تجارت،  محدوده هاي مطالعاتی ممنوعه بحرانیدر صدور مجوز صنایع آب بر  عدم 1
 آب منطقه اي  شرکت جهاد کشاورزي

سازمان صنعت، معدن و  آب منطقه اي  شرکت بخش صنعتاضافه برداشت غیر مجاز هوشمند جهت جلوگیري از کنتور حجمی و راه اندازي  نصب 2
 تجارت

سازمان صنعت، معدن و تجارت،  از چاه هاي مجاز اضافه برداشتبه واحدهاي صنعتی داراي  تسهیالت اعطاي عدم 3
 آب منطقه اي  شرکت جهاد کشاورزي

 برنامه هاي حمایتی
 - سازمان صنعت، معدن و تجارت اخذ تسهیالت نوسازي بازسازيجهت و واحدها افزایش بهره وري آب با هدف تعیین اولویت نوسازي  4

اجراي سیستم  خط تولید یا نوسازي و  بازسازيبه واحدهاي صنعتی به منظور  ارائه تسهیالت و مشوق  5
 - سازمان صنعت، معدن و تجارت بازچرخانی آب
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برنامه  اصالح مصرف از طریق 
 جایگزینی پساب
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 72 از طریق جایگزینی پسابمصرف بخش ها برنامه  اصالح 

 میلیون مترمکعب در بخش هاي فضاي سبز، کشاورزي و صنعت از طریق پساب جایگزین می شود159,4در مجموع  . 

 مترمکعب میلیون159,4 :از برنامه حاصل اصالح مصرف مجموع  تهران استان): شهرستان/ مطالعاتیمحدوده (موقعیت اجرا 

 احجام )اصالح مصرف از طریق جایگزینی پساب( کم آبیبرنامه سازگاري با : عنوان برنامه

 مجموع   1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد عنوان سازمان هاي همکار مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

1 
جایگزینی مصارف 

سبز با پساب   فضاي
 شهر تهران

گانه 22 مناطق
شهرداري تهران تحت 

نظارت سازمان 
بوستان ها و فضاي  

 سبز شهر تهران

منطقه اي  آب شرکت
شرکت آب و تهران و 

 فاضالب شهر تهران

پساب   حجم
 54 9 9 9 9 9 9 م.م.م جایگزین شونده

2 
جایگزینی مصارف 

و  کشاورزي ورامین
 دشت ري با پساب  

سازمان جهاد 
کشاورزي استان  

 تهران

منطقه اي  آب شرکت
شرکت آب و تهران و 

 فاضالب شهر تهران

پساب   حجم
 85,9 14 14 14 14 14 14 م.م.م جایگزین شونده

3 
جایگزینی مصارف 

صنعت محدوده  
 با پساب  رباط کریم

صنعت، معدن   سازمان
 و تجارت استان تهران

منطقه اي  آب شرکت
شرکت آب و تهران و 

 فاضالب شهر تهران

پساب   حجم
 19,5 3 3 3 3 3 3 م.م.م جایگزین شونده

پساب   حجم  -  - جمع کل
 159,4 27 27 27 27 27 27 م.م.م جایگزین شونده



 73 1410شهر تهران در افق زمانی برنامه بخش فضاي سبز 

تخصیص پساب   نام تصفیه خانه ردیف
 1410 افقدر 

 7,5 غرب دریاچه 1
 13,9 دستواره 2
 10 خرگوش دره 3
 20 شهرك غرب 4
 1,8 زرگنده 5
 1,1 قیطریه 6
 0,8 صاحبقرانیه 7
 2 محالتی 8
 23 لویزان 9
 15 سرخه حصار 10
 6 شوش 11
 5 اکباتان 12
 2,7 وردآورد 13
 _ شمال غربی 14
 11,4 فیروزبهرام 15
 8,3 جنوب غربی 16
 16,5 جنوب 17

 145 )م.م.م(مجموع 

حجم آب قابل برداشت از کانال   منطقه شهر تهران ردیف
 )م.م.م(آب هاي سطحی 

 0,48 شهرداري تهران 21منطقه  1

 0,12 شهرداري تهران 21منطقه  2

 1,2 شهرداري تهران 9منطقه  3

 0,54 شهرداري تهران 5منطقه  4

 0,3 شهرداري تهران 5منطقه  5

 1,2 شهرداري تهران 2منطقه  6

 2,4 شهرداري تهران 2منطقه  7

 0,48 سلزمان بوستان ها و فضاي سیز 8

 0,18 شهرداري تهران 6منطقه  9

 0,2 شهرداري تهران 3منطقه  10

 0,54 شهرداري تهران 8منطقه  11

 12 شهرداري تهران 13منطقه  12

 0,6 شهرداري تهران 14منطقه  13

 0,9 شهرداري تهران 4منطقه  14

 1,8 شهرداري تهران 4منطقه  15

 0,3 شهرداري تهران 9منطقه  16

 0,9 شهرداري تهران 10منطقه  17

 1,2 شهرداري تهران 16منطقه  18

 0,36 شهرداري تهران 16منطقه  19

 15 )م.م.م(مجموع 

مجوز احداث تصفیه خانه هاي محلی و کوچک جهت بهره برداري از 
 روان آبهاي سطحی و استفاده در فضاي سبز و بوستان هاي شهر تهران

براساس موضوع تفاهم نامه جامع نیاز آب فضاي سبز شهر تهران از پسـاب  
در ) مورد توافق بـین نهـاد وزارت نیـرو و شـهرداري تهـران     (و منابع آبی 

قانون هواي پاك و تعامالت بین بخشی و بـه   22راستاي اجراي مفاد ماده 
منظور تامین آب خام مورد نیاز آبیـاري فضـاي سـبز بوسـتان هـاي شـهر       
تهـران و همچنـین صـیانت از منــابع آب زیرزمینـی در مقابـل جــایگزین      
نمودن روان آب ها، استفاده از پساب تصـفیه شـده فاضـالب شـهري بـراي      

 .آبیاري عرصه ها و فضاهاي سبز پیشنهاد شده است

موقعیت فضاي سبز شهر تهران 
نسبت به تصفیه خانه هاي فاضالب  

 شهري



برنامه  مقابله با مخاطرات  
 زیست محیطی
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 75 برنامه هاي استان در زمینه مدیریت فرونشست

 پر کردن چاه هاي غیرمجاز بویژه چاه ها واقع در نواحی تغذیه  اي آبخوان و میادین آب شرب 

 تغذیه مصنوعی قبلپرونده هاي شمالی دشت و تکمیل بخش هاي عملیات تغذیه مصنوعی در اجراي 

 و تعدیل پروانه کلیه چاه هاي کشاورزي با نصب کنتورهاي هوشمنداصالح 

 الگوي کشت در این دشت و جلوگیري از کشت گیاهان با نیاز آبی باال مثل صیفی جات و سبزي جات و اصالح... 

 چاه هـاي  همزمان کاهش بهره برداري سال براي تامین آب شرب شهرهاي منطقه و م در .م.م 30در انتقال آب سد ماملو به میزان تسریع

 شرب منطقه

هوشمند درصد همراه با نصب کنتور  45اصالح و تعدیل پروانه هاي بهره برداري چاه هاي مجاز به میزان : کشاورزي 
براي مشترکین پرمصرف آب) مانند افزایش شدید تعرفه آب(اقدامات بازدارنده : شرب 

و توسعه آبیاري تحت فشار در همه عرصه هاي فضاي سبز و جلوگیري از توسـعه و ایجـاد   ) حذف چمن(تغییر الگوي کشت : فضاي سبز
 فضاي سبز جدید

شهریار -چاه هاي غیرمجاز در دشت تهرانانسداد : کنترل برداشت از منابع زیرزمینی 
 اولویت بندي احداث شبکه فاضالب در مناطق مختلف تهران با توجه به وضعیت فرو نشست و برنامه زمان بندي کـاهش   : شهريپساب

 برداشت و مدیریت منابع آب استان

 برنامه هاي استان



 76 برنامه هاي استان در زمینه مدیریت پسماند و مخاطرات زیست محیطی

 برنامه هاي آتی در خصوص مدیریت شیرابه در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه

 مناقصه به روش شیرابه آرادکوه، فرآیند راهبري آن را طی تصفیه خانه واحد بازسازي ضمن تجهیز وEPCF   واگـذار  خصوصـی  بخـش  بـه
 .گردیدمنتشر  1397ماه سال فراخوان این پروژه در دي است ذکر شایان . نماید

 هکتار نسبت به احداث لندفیل بهداشتی و  60مجاور در زمین به مساحت زمین هاي محل پیشین دریاچه شیرابه خشک شده شیرابه و در

، مدیریت شیرابه حاصل از مرکز دفن مجموعه ايصورت راه اندازي چنین در . مهندسی همراه با حوضچه مرکزي کنترل شیرابه اقدام نماید

به واحد ارسال درآمده و امکان بازچرخانی شیرابه بر روي مراکز دفن موجود و شده یکپارچه و کنترل صورت فعلی و مراکز دفن جدید به 

در انتظار دریافت مجوزهاي مـورد نظـر جهـت انتخـاب     حاضر شایان ذکر ا ست پروژه مورد نظر در حال . داشتوجود خواهد تصفیه خانه 

 .قرار داردمشاور 

 1398 -مطالعات اولیه تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران: ماخذ
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 395,4 )م.م.م(میزان کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی که در برنامه سازگاري پیشنهاد شده است 
420 

 24,6 )م.م.م(میزان کاهش برداشت از منابع آب سطحی که در برنامه سازگاري پیشنهاد شده است 

 46,9 )م.م.م(سهم بخش شرب شهري و روستایی از کاهش برداشت 

420 
 25 )م.م.م(سهم بخش صنعت و خدمات از کاهش برداشت 

 315 )م.م.م(سهم بخش کشاورزي از کاهش برداشت 

 33,1 )م.م.م(مصرف آب فضاي سبز و خدمات شهري سهم کاهش 

 126 126 )م.م.م(میزان تقویت منابع آب زیرزمینی که در برنامه سازگاري پیشنهاد شده است 

میزان اصالح الگوي مصرف که از طریق جایگزینی پساب در برنامه سازگاري پیشنهاد شده 
 159,4 159,4 )م.م.م(است 

 78 کلیات برنامه پیشنهادي سازگاري با کم آبی -جدول ب 



 )م.م.م(میزان صرفه جویی  شرکت/عنوان سازمان

 340* شرکت آب منطقه اي استان تهران

 233 سازمان جهاد کشاورزي استان تهران

 46,9 شرکت آب و فاضالب استان تهران

 33,1 سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران

 420** مجموع

 79 کم آبی به تفکیک سازمان ها  برنامه پیشنهادي سازگاري با کلیات 

 .مجموع صرفه جویی شرکت آب منطقه اي شامل بخش هاي کشاورزي و صنعت است*

 .م از صرفه جویی شرکت آب منطقه اي و سازمان جهاد کشاورزي استان تهران با یکدیگر همپوشانی دارد.م.م 233**
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