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 کیلومترمربع 11238 مساحت

 درصد 0,71 نسبت مساحت به کل کشور 

 درصد 1,62 نسبت جمعیت به کل کشور 

 شهرستان 1 تعداد شهرستان ها 

 شهر 6 تعداد شهرها

 *دریاچه نمک آبریز حوضه

 سال 1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390 1395
 کل جمعیت 96499  134292  293620 616963 853044 1046737 1151672 1292283

 اطالعات جمعیتی استان قم

 بخش ولی .دارد قرار نمک دریاچه آبریز حوضه در استان مساحت کل *
 سرشاخه از اي حوضه بین انتقال طریق از استان شرب آب از اي عمده
 .شود می تامین بزرگ کارون آبریز حوضه و دز رودخانه هاي
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 سال اخیر 10تغییرات میزان بارش ساالنه استان به همراه متوسط بلندمدت و متوسط 
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   98الی  80مقایسه بارندگی و رواناب  سالیانه استان قم از سال آبی 

 )میلیمتر(بارش  

میلیون (رواناب  
 )  مترمکعب



 نمودار آورد رودخانه قمرود در محل ایستگاه شادآباد

 چاي در محل ایستگاه عسگرآبادنمودار آورد رودخانه قره 
6 

 میلیون مترمکعب  220= میانگین آورد سالیانه

 میلیون مترمکعب 177= میانگین آورد سالیانه

بند و سد 10 و قمرود رودخانه باالدست در اي ذخیره بند و سد 15 احداث  
  سبب گذشته خشکسالی هاي دوره در چاي قره رودخانه باالدست در اي ذخیره
 .است شده استان هاي رودخانه آورد شدید کاهش

 در سال MCM 25متوسط آورد پس از احداث سد 
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 95-96مصارف منابع آب استان قم در سال آبی 

 نوع مصرف
 )میلیون متر مکعب ( حجم مصرف منابع آب 

 کل سطحی زیرزمینی
 درصد حجم درصد حجم درصد حجم

 75 565 29 46 88 519 کشاورزي
شهري و (شرب و بهداشت 
 18 136/5 61 97 6/5 39/5 )روستایی

 6 48 10 15/5 5/5 32/5 صنعت و خدمات

 100 749/5 100 158/5 100 591 مجموع



 .حلقه چاه غیر مجازخشک متروکه و فاقد هرگونه تخلیه نیز در استان وجود دارد 2000عالوه بر تعداد فوق، حدود   *

 واحد تعداد منبع نوع منبع
 جمع مصارف )میلیون مترمکعب(میزان مصرف به تفکیک 

میلیون (
صنعت، خدمات و  شرب کشاورزي )مترمکعب

 سایر

 499 28 37/2 433 حلقه 4644 *چاه  
 83 4/5 0/5 78 رشته 856 قنات

 9 0 1 8 دهنه 1612 چشمه
 591 32/5 39/7 519 منبع 9112 جمع

 100 5/5 6/5 88 درصد

 10 نمودار مصارف آب زیرزمینی در استان 

چاههاي مجاز وغیرمجاز در استان تعدادنمودار  چاههاي مجاز وغیرمجاز در استان تخلیهنمودار    

 نوع
 چاه   

 جمع صنعت و خدمات و سایر شرب کشاورزي

تخلیه  تعداد
)MCM( 

تخلیه  تعداد
)MCM( 

تخلیه  تعداد
)MCM( 

تخلیه  تعداد
)MCM( 

 476/3 2030 24/5 550 37 212 414/5 1268 مجاز
 *غیرمجاز فعال

 22/7 2614 3/5 1502 0/2 14 18/5 1098 ....)و 5، 1فرم (

 499 4644 28 2052 37/2 226 433 2366 جمع

۵۱۹ 
 MCM 

 ;مجاز

476,3 

]
CATEGORY 

NAME[؛

22/7 
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منابع آب زیرزمینی در استان تعدادنمودار روند تغییر   

)میلیون مترمکعب(منابع آب زیرزمینی در استان تخلیه نمودار روند تغییر   

 .در مقابل کاهش میزان تخلیه، نشان دهنده کاهش توان آبدهی آبخوانهاي استان است )بویژه چاه ها(افزایش تعداد منابع زیرزمینی 
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 1397تا پایان سال  1385عملکرد طرح تعادل بخشی در استان از سال 

 ) 1397/12/30لغایت 1385از سال (عملکرد شرکت آب منطقه اي قم در زمینه کاهش حجم آب مصرف شده در کشاورزي 

سال  
 آماربرداري

جلوگیري از اضافه برداشت  انسداد چاههاي غیرمجاز
میزان تعادل بخشی از طریق کنتور   میزان تعدیل دبی   چاههاي مجاز

 هوشمند
مجموع  
کل آب  

صرفه 
جویی  
شده  

)M M M )  

میزان تعادل بخشی          
 )ریال(دیون +اعتبار هزینه شده )متر مکعب(

هزینه تعادل  
بخشی به متر 

 تعداد مکعب
حجم آب  

صرفه جویی  
 شده

 تعداد
حجم آب  

صرفه جویی  
 شده

حجم آب صرفه  تعداد 
حجم آب صرفه  تعداد  جویی شده

 جویی شده

1385 20 20,3 1 0,13 3 0,31 0 0 20,8 20770000 700000000 33,7 

1386 24 5,80 1 0,97 1 0,00 0 0,00 6,8 6,765,360  1,810,000,000  268 

1387 18 1,709 0 0,00 15 1,63 0 0,00 3,3 3,339,600  6,956,000,000  2083 

1388 26 0,19 3 0,52 8 0,60 0 0,00 1,3 1,305,800  4,795,000,000  3672 

1389 18 0,06 4 2,22 11 1,19 0 0,00 3,5 3,470,000  4,134,000,000  1191 

1390 19 0,20 0 0,00 11 0,77 0 0,00 1,0 970,000  4,100,000,000  4227 

1391 32 0,56 0 0,00 7 0,41 0 0,00 1,0 968,000  6,822,000,000  7048 

1392 38 0,49 1 0,06 16 0,84 0 0,00 1,4 1,388,000  5,588,500,000  4026 

1393 40 0,157 0 0,00 14 1,19 0 0,00 1,3 1,347,000  3,480,000,000  2584 

1394 66 2,746 6 1,84 6 1,48   3,52 9,6 9,586,000  19,488,000,000  2403 

1395 19 0,100 1 0,80 8 0,75   18,50 20,2 20,150,000  19,454,000,000  965 

1396 52 0,080 3 0,91 14 0,86 132 1,56 3,4 3,407,000  30,841,000,000  9052 

1397 122 2,281 14 1,434 19 1,4 6 0 5,1 5,115,000  46,375,000,000  9066 

  46,585  154,543,500,000  78,581,760 78,6  24  138  11  133  9  34  35  494 جمع کل



 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
0.0 صرفه جویی کاهش ساعت کارکرد 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
0.0 نصب کنتور 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 22.0 23.6 0.0 0.0
0.3 تعدیل دبی 0.3 1.9 2.5 3.7 4.5 4.9 5.8 6.9 8.4 9.2 10.0 11.4 12.0
0.1 اضافه برداشت 1.1 1.1 1.6 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 5.7 6.5 7.4 8.9 11.7
20.3 انسداد 26.1 27.8 28.0 28.1 28.3 28.8 29.3 29.5 32.2 32.3 32.4 35.2 35.4
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 )1398آبان ماه (تا کنون 1385عملکرد  تجمعی تعادل بخشی از سال 

 صرفه جویی کاهش ساعت کارکرد نصب کنتور تعدیل دبی اضافه برداشت انسداد
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ف
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 عنوان
تعدا
 د کل

حداکثر 
ظرفیت 

 )l/s(تامین 

ظرفیت 
تامین 
کنونی 

)l/s( 

متوسط 
EC 

 )میکروموس(

 350 3500 6500 1 آب انتقالی از سر شاخه هاي دز 1

 2400 500 2200 1 خرداد 15سد  2

 5250 1690 1770 52 چاههاي داخل شهر 3

 2260 510 550 13 چاههاي علی آباد 4

 - 6200 11020 - جمع کل

 ظرفیت تامین منابع آب شرب شهر قم 
 روند تامین آب شرب استان قم از منابع مختلف و پیش بینی در سالهاي آتی درصورت حفظ شرایط موجود 

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

۱۲۰ 

۱۴۰ 

1397 1398 1399 1400 1401 

۲۱ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ 

۹۶ ۹۷ 99 ۱۰۰ ۱۰۲ 
۱۱۷ ۱۱۷ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۲ 

 حجم تولید آب شرب شهر قم در مقایسه با مصرف و میزان هدر رفت آب

 )میلیون متر مکعب(میزان هدر رفت آب 

 )میلیون متر مکعب(میزان مصرف آب 

 )میلیون متر مکعب(تولید آب 

 توضیحات حجم عنوان

 km  ( 180(شبکه  طول

منبع تامین  
آب شیرین کن  

ها، چاه هاي  
 علی آباد 

 850 انشعابات اختصاصی تعداد

 280 ایستگاه هاي برداشت عمومی تعداد

 m3/day( 6000(حداکثر ظرفیت تولید  

 m3( 10000(ذخیره  حجم

 شماي کلی شبکه دوم آب قم
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۱۳۷۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۴۰۰ ۱۴۱۰ ۱۴۲۰ 

 )  میلیون مترمکعب(تولید آب 

 ) میلیون مترمکعب(مصرف آب 
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۲۵ 

۳۰ 

1370 1380 1385 1390 1395 1397 1400 1410 1420 

۴٫۲۲ 
۶٫۸۶ ۷٫۵۴ ۸٫۳۱ ۱۰٫۳۴ 

۱۲٫۹۴ 

۵٫۴۰ ۷٫۰۰ ۸٫۷۰ 
۴٫۵۸ 

۷٫۸۶ ۸٫۱۶ 
۹٫۰۱ 

۱۱٫۲۱ 

۱۴٫۰۱ 

 )میلیون متر مکعب(آب زیرزمینی 

 )میلیون متر مکعب(آب سطحی 

 روند تامین آب شرب روستایی از منابع سطحی و زیرزمینی روند تولید و مصرف آب شرب روستایی استان قم 15
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 با توجه به زیر ساخت هاي موجودپیش بینی رشد تولید پساب استان درآینده 



 
 
 

 16 )هکتار(روند سطح زیر کشت محصوالت باغی در استان قم  )تن(روند تولید محصوالت باغی در استان قم 

0
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25000

1381 1386 1393 1395 1396
12936 جمع کل 18656 16177 21956 20897

)پسته، گردو، بادام، فندق(میوه هاي خشک   5119 7934 8404 13041 13938

)انار، انجیر، زیتون(میوه هاي نیمه گرمسیري    3762 5880 3585 3627 3019

سایر    699 1014 677 1650 290

)سیب، به گالبی(میوه هاي دانه دار   281 312 289 322 359

)انگور، توت(میوه هاي دانه ریز    1562 1786 1477 1607 1685

)آلو، گیالس، هلو(میوه هاي هسته دار   1514 1730 1745 1709 1606

0
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100000

1381 1386 1393 1395 1396
57096 جمع کل 96138 69064 88709 50058

)پسته، گردو، بادام، فندق(میوه هاي خشک   3011 6440 4124 4804 6604

)انار، انجیر، زیتون(میوه هاي نیمه گرمسیري    21042 49910 32262 49240 4775

سایر    0 24 825 1536 127

)سیب، به گالبی(میوه هاي دانه دار   2315 3615 3320 3236 4357

)انگور، توت(میوه هاي دانه ریز    14565 19535 12225 16831 19215

)آلو، گیالس، هلو(میوه هاي هسته دار   16164 16614 16308 13062 14980



 
 
 

 )هکتار(روند سطح زیر کشت محصوالت زراعی کشت آبی در استان قم  )تن(روند تولید محصوالت زراعی کشت آبی در استان قم  17

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1375-76 1381-82 1386-87 1392-93 1395-96
232672 جمع کل 350588 299604 317749 346917

)یونجه، کلزا(نباتات علوفه اي   63956 137147 156184 127944 157476
...)هندوانه، خیار و (محصوالت جالیزي   55499 34241 18042 57041 60033

32590 سبزیجات 18466 32590 27000 22834
)پنبه، دانه هاي روغنی(محصوالت صنعتی   16680 17179 8502 5313 5109

)نخود، لوبیا(حبوبات   102 1414 260 196 106
)گندم، جو(غالت    63835 142008 79986 99262 100068

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1375-76 1381-82 1386-87 1392-93 1395-96
44559 جمع کل 62080 49994 50505 39828

)یونجه، کلزا(نباتات علوفه اي   6501 10840 10280 9374 9065
...)هندوانه، خیار و (محصوالت جالیزي   3205 1872 1430 2787 2063

1099 سبزیجات 780 1172 985 910
)پنبه، دانه هاي روغنی(محصوالت صنعتی   7390 7890 4398 2700 3280

)نخود، لوبیا(حبوبات   215 1796 155 159 85
)گندم، جو(غالت    22676 38358 32090 33092 23175



 
 
 

 )هکتار(مساحت  ناحیه صنعتی/ نام شهرك 

 1179 شهرك صنعتی شکوهیه 1
شهرك صنعتی نمونه کشوري  2

 864 )الغدیر(
 696 شهرك صنعتی محمود آباد 3
 553 شهرك صنعتی سلفچگان 4
 200 شهرك صنعتی چاپ و نشر 5
 140 شهرك صنعتی قنوات 6
 42 شهرك صنعتی آي تی 7
 43 ناحیه صنعتی طغرود 8
 23 ناحیه صنعتی دستجرد 9
 21 ناحیه صنعتی سیرو 10
 3 ناحیه صنعتی خورآباد 11

 3764 جمــــع

  شهرکهاي در فاضالب و آب تأسیسات طراحی ضوابط نشریه در صنعتی مصرف سرانه براي شده معرفی بازه متوسط میزان گرفتن نظر در با شهرکها در مختلف صنایع آبی نیاز•
 .است شده ارائه ایران صنعتی هايشهرك و کوچک صنایع سازمان از یافته انتشار صنعتی
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شهرك صنعتی  
 شکوهیه

شهرك صنعتی  
نمونه کشوري  

 )الغدیر(

شهرك صنعتی  
 محمود آباد

شهرك صنعتی  
 سلفچگان

شهرك صنعتی  
 چاپ و نشر

شهرك صنعتی  
 قنوات

شهرك صنعتی  
 آي تی

ناحیه صنعتی  
 طغرود

ناحیه صنعتی  
 دستجرد

ناحیه صنعتی  
 سیرو

ناحیه صنعتی  
 خورآباد
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 آب تامین شده 

 نیاز آبی 

 آب تامین شده در مقایسه با نیاز آبی شهرکهاي صنعتی استان

 مترمکعب میلیون 8/51 آب مصرفی صنایع در شهرکهاي صنعتی مجموع
 مترمکعب میلیون 23/12 نیاز آبی در شهرکهاي صنعتی  مجموع
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 )به میلیون متر مکعب(منابع تامین آب 
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 1400سال  1397سال  1395سال  1390سال 

 )به میلیون متر مکعب(نیاز آبی فضاي سبز شهر قم و حومه  )به هکتار(مساحت فضاي سبز شهر قم و حومه 

19 

. 

]CATEGORY 
NAME]; 6/8 

]CATEGORY 
NAME]; 
[VALUE[ 

]CATEGORY 
NAME]; 

[VALUE[ 

فضاي سبز موجود  
 هکتار 2300: شهر قم

  

 هکتار 1880: اراضی جنگلی 

  

 هکتار 420: فضاي سبز غیر جنگلی 
 

 :  نیاز آبی فضاي سبز قم در وضعیت موجود

  

  
 میلیون متر مکعب در سال 29

  
 ):  1404سال (نیاز آبی فضاي سبز شهر قم در افق طرح 
 میلیون متر مکعب در سال با فرض اجراي سیستم آبیاري سنتی 53
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 حوضه آبریز استان

 مجموع مصارف آب وضع موجود

 مصارف آب سطحی

 *مجموع مصارف آب سطحی و زیرزمینی  مصارف آب زیرزمینی 

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

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

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

 مجموع کشاورزي صنعت سبز

 قم

 993 844/9 16/1 10 122 769/9 730/1 3/2 10 26/5 223/2 114/8 12/9 0 95/5 108/2 7 12/43 0 88/8 114/9 107/8 0/46 0 6/7 دریاچه نمک

 993 844/9 16/1 10 122 769/9 730/1 3/2 10 26/5 223/2 114/8 12/9 0 95/5 108/2 7 12/43 0 88/8 114/9 107/8 0/46 0 6/7 مجموع

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

درج گردیده  ) حوضه مقصد(می باشد که در حوضه آبریز دریاچه نمک ) م.م.م 12,43م و صنعت .م.م 75,8شرب (اطالعات مربوط به بهره برداري طرحهاي واقع در حوضه ابریز کارون بزرگ شامل طرح انتقال آب دز به قم رود 
 .می باشد) م.م.م 7م و کشاورزي .م.م 13شرب (خرداد  15طرحهاي واقع در حوضه آبریز دریاچه نمک شامل سد . است



 
 
 

  اضافه از ناشی نمک دریاچه شور آب روي پیش دلیل به استان هاي دشت زیرزمینی آب منابع کیفی تهدید•
 فاضالبهاي سلطان، حوض و نمک دریاچه شور آبهاي با آنها مجاورت توجه با زمینی زیر هاي آب برداشت
 ... و صنعتی

  سبز، فضاي( یافته تخصیص مصارف در آن از استفاده عدم دلیل به کشاورزي بخش در پساب از استفاده•
 )... و صنعت

  بر سال در متر سانتی 20 میزان به )مرکزي استان با مشترك( ساوه دشت آبخوان در زمین شدید نشست•
 .کشور برداري نقشه سازمان گزارش اساس

  و آب منابع معیارهاي با همخوانی بدون طیور و دام و کشاورزي بخش در ویژه به استان ناپایدار توسعه•
 .محیطی زیست آوري تاب ظرفیت

 .)پسته ویژه به( باغی به زراعی از استان کشاورزي کشت الگوي تغییر•

  شرب ویژه به شرب آب شبکه از  سبز فضاي و خدمات صنعت، مصارف از  توجهی قابل بخش تامین•
 .روستایی

 .چاهها مجاز کارکرد ساعت رعایت عدم دلیل به مجاز کشاورزي چاههاي برداشت اضافه•

 .قم پردیسان شهرك در تولیدي فاضالب کامل تصفیه جهت ظرفیت ایجاد عدم•

 کن شیرین آب هاي دستگاه از شهري شرب شبکه خانگی مشترکین از توجه قابل بخش استفاده•

 .شبکه آب تلفات افزایش و خانگی

 در اي علوفه گیاهان کشت سهم افزایش از ناشی کشاورزي آب مصارف مالحظه قابل افزایش•

 .استان زراعی کشت الگوي

 .قم استان در جدید مسکونی شهرکهاي نیاز مورد آب تامین•
 

 

 علل درون استانی –چالش هاي منابع آب استان قم 
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22   
 .استان هاي واقع در حوضه آبریز دریاچه نمک) میلیون متر مکعب در سال 154معادل (عدم تسهیم حقابه هاي زیست محیطی 

  
 

خرداد و تهدید جدي ناشی از ورود فاضالب یا پساب مازاد   15هاي خمین، محالت و دلیجان در حاشیه رودخانه قمرود در باالدست سد خانه فاضالب شهرستاناحداث تصفیه
 .به مخزن این سد به عنوان منبع دوم تامین آب شرب شهر قم

 
 
 

به ( دهه گذشته  2قطع کامل جریان هاي ورودي رودخانه قره چاي به استان قم در  عدم تعیین و رهاسازي حقابه زیست محیطی و کشاورزي سهم استان قم از سد الغدیر
 .به دلیل احداث سد ساوه و  ایجاد اثرات نامطلوب زیست محیطی) سال اخیر 2استثناي 

 
  
 ).ساعت در سال 3000ساعت و استان قم معادل با  4000استان مرکزي برابر با (تفاوت متوسط ساعت کارکرد مجاز چاهها در دشتهاي مشترك از جمله دشت علی آباد ساوه  

  
 

 .احداث استخرهاي پرورش ماهی در محدوده سامانه طرح انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قم  و  ورود آلودگیهاي ناشی از آنها در آب انتقالی
 
  

 .پیش بینی احداث دهکده گردشگري، تفریحی و توریستی در حاشیه مخزن سد کوچري و احتمال ورود آلودگی به مخزن سد
 
 

 .مره قمب تخلیه فاضالب هاي شهري و صنعتی استان هاي قزوین، زنجان، البرز و مرکزي به سرشاخه هاي رودخانه شور و ورود آلودگی ناشی از آن به تاال

 علل برون استانی –آب استان قم  چالشهاي منابع



 
 
 

23 



 
 
 

 اثربخشی اقدام کننده شرح عملیات انجام شده عنوان اقدام 24
  در اي ذخیره و فشار تعدیل مخازن مترمکعب 90000 احداث و آب انتقال لوله خط کیلومتر 180 اجراي قم آب انتقال لوله خط اجراي و طراحی 1

 قم آب انتقال لوله خط مسیر
  جهت سال در آب مکعب متر میلیون 100 حدود انتقال اي منطقه آب شرکت 

  در( روستاها از تعدادي و قم شهر شرب مصارف
  میلیون 144 تا قم، آب جدید خانه تصفیه تکمیل صورت

 )یافت خواهد افزایش سال، در مکعب متر
 اي منطقه آب شرکت  شهر محدوده در شرب آب ذخیره مخازن مترمکعب 70000 احداث قم شهر شرب آب مخازن ظرفیت توسعه 2 

 
  براي قم شهري شرب آب ذخیره و تامین بینی پیش
 ساعت 24 مدت

  آب توزیع اصلی شبکه اجراي و طراحی 3 
 قم شهر شرب

 اي منطقه آب شرکت  قم شهر شرب آب توزیع جهت داکتیل چدن و فوالدي لوله خط کیلومتر 21/5 اجراي
 

 قم شهر در شرب آب یکنواخت توزیع

  چاههاي روي بر فهام کنتور نصب 4 
 کشاورزي

 برق توزیع شرکت     استان کشاورزي چاههاي درصد 80 از بیش روي فهام کنتور عدد 1040 نصب
 اي منطقه آب شرکت 

  به آن کاهش و کشاورزي بخش در آب برداشت کنترل
 .سال در آب مکعب متر میلیون 100 حداقل میزان

  شبکه و انتقال خطوط تلفات کاهش 5 
 آب توزیع

 فرسوده و خراب کنتورهاي تعویض
 آب توزیع شبکه و انتقال خطوط بازسازي و اصالح

   آب رفت هدر از جلوگیري  فاضالب و آب شرکت 

 شبکه در فشارشکن شیرهاي نصب  شبکه فشار مدیریت 6 
 شبکه در الگردار فشارسنج نصب

 آب توزیع شبکه فشار سازي متعادل  فاضالب و آب شرکت 
 آب توزیع شبکه و انتقال خطوط تلفات کاهش   

  جمع شبکه و جامع خانه تصفیه احداث 7
 قم شهر فاضالب آوري

  منبع بعنوان سال در پساب مترمکعب میلیون 30 تولید فاضالب و آب شرکت  فاضالب تصفیه و آوري جمع جهت قم شهر مساحت درصد 80 از بیش پوشش
 خاکستري آب از جدیدي

  از بیش در شرب شبکه از جداسازي و خام آب شبکه توسعه جهت اصلی لوله کیلومتر 320 از بیش اجراي شرب شبکه از سبز فضاي آب جداسازي 8
 شهر سبز فضاي از مربع متر 350000

  میلیون 6/3 معادل( ثانیه در لیتر 200 جداسازي شهرداري
  از سبز فضاي آبیاري نیاز مورد آب )سال در مترمکعب

 شرب شبکه
  فضاي آبیاري سیستمهاي بروزرسانی 9

 سبز
 .سال در آب مکعب متر میلیون 0/8 حدود جویی صرفه شهرداري شهر سبز فضاي از کیلومترمربع 1/3 از بیش در فشار تحت و اي قطره آبیاري سیستم اجراي

  تصفیه پساب از صنعتی آب استحصال 10
 شکوهیه صنعتی شهرك خانه

  شهرکهاي شرکت صنعتی مصارف در پساب سازي مناسب جهت 1392 سال در ریال میلیارد 13 کرد هزینه
 صنعتی

  در آب مکعب متر میلیون 0/72 تولید و بازچرخانی
 .سال

  شهرك در فاضالب خانه تصفیه احداث 11
   شکوهیه  صنعتی

  شهرکهاي شرکت شهرك سبز فضاي از قسمتی آبیاري براي شهرك فاضالب خانه تصفیه پساب از استفاده  
 صنعتی

 

 .سال در آب مکعب متر میلیون 0/36 حدود جویی صرفه

  به سنتی از کشاورزي روش تغییر 12
 مدرن

 .سال در آب مکعب متر میلیون 0/38 حدود جویی صرفه کشاورزي جهاد سازمان 1397 سال تا استان در نشایی کشت توسعه و باغات در سایبان گلخانه، هکتار 73 از بیش احداث

  سطح در آب مترمکعب میلیون 15 از بیش ذخیره طبیعی منابع کل اداره .است گرفته قرار بیومکانیک و بیولوژیک عملیات پوشش تحت استان اراضی از هکتار 400 از بیش آبخوانداري و آبخیزداري عملیات اجراي 13
 استان
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 اثربخشی اقدام کننده شرح عملیات انجام شده عنوان اقدام

 استان در بخشی تعادل و احیا طرح اجراي 1
 از جلوگیري مورد 34 غیرمجاز، چاه حلقه 494 انسداد
 مورد 138 و دبی تعدیل مورد 133 برداشت، اضافه
 .1397 سال پایان تا حجمی کنتور نصب

 اي منطقه آب شرکت 
 60 از بیش جویی صرفه به منجر شده انجام اقدامات مجموع
 .است شده زیرزمینی آب از برداشت در مترمکعب میلیون

جانمایی محل تصفیه خانه جدید فاضالب   2 
 شهرك پردیسان

شوراي حفاظت منابع آب  1393/7/2براساس مصوبه 
هکتار زمین توسط راه و  35استان، پیگیري واگذاري 

 شهرسازي انجام گردیده است

اداره کل راه و  
 در دست انجام شرکت آبفا -شهرسازي

 غیرمجاز چاههاي به خدمات ارائه قطع 3 
 بجز آب منابع حفاظت شوراي 1393/11/1 مصوبه طبق

 مشترك تولیدي واحد و چاه برق انشعاب که مواردي
 .است شده اجرایی موارد سایر در باشد، می

 شرکت -برق توزیع شرکت
 -نفتی هاي فرآروده پخش

 کشاورزي جهاد سازمان
 زیرزمینی آب برداشت اضافه از جلوگیري

 استان دشتهاي فرونشست مطالعات انجام 4 
 بحران مدیریت اعتبارات محل از

 آب منابع حفاظت شوراي 1395/10/8 مصوبه طبق
 اداره کل راه و شهرسازي   .باشد می انجام دست در استان

  20 حدود قم استان در برداري نقشه سازمان رسمی نتایج براساس
cm است روبرو فرونشست پدیده با درسال. 

 

 گونه با جایگزینی و چمن کشت ممنوعیت 5 
 قم شهر سبز فضاي در بر آب کم هاي

 آب منابع حفاظت شوراي 1395/10/8 مصوبه طبق
 فضاي از مترمربع 11000 از بیش مساحت در استان

 است شده اجرایی قم شهر سبز
 .سال در آب مکعب متر میلیون 0/1 حدود جویی صرفه   شهرداري

 ساعات به سبز فضاي آبیاري زمان انتقال 6 
 شب

  قم شهر شده تجهیز سبز فضاي از درصد80 از بیش در
 .سال در آب مکعب متر میلیون 0/3 حدود جویی صرفه   شهرداري .است شده اجرایی

 پارکهاي در درختان کاشت فاصله افزایش 7 
 انجام دست در   شهرداري .است شده اجرایی جنگلی پارکهاي از هکتار 750000 در .سبز فضاي سرانه تامین ضمن جنگلی

 کارشناسان براي آموزشی کالس برگزاري 8 
 آبیاري کارگران و سبز فضاي

 آب هدررفت از مردمی شکایات درصدي 74 کاهش   شهرداري آموزشی کالس 50 قالب در آموزش ساعت 100

 آب ذخیره استخرهاي احداث ساماندهی 9
 قنات

 در آب منابع حفاظت شوراي 1395/3/30 مصوبه طبق
 تاریخ از قبل شده احداث مخازن توجه قابل احجام بدلیل متاسفانه کشاورزي جهاد سازمان است شده اجرایی جدید استخرهاي براي استان، سطح

 .است توجه قابل دست پایین منابع بر آنها منفی آثار مصوبه،

 آب بهینه مصرف آموزش و سازيفرهنگ 10
 آب، حامیان طرح اجراي بروشور، و محیطی تبلیغات

 تلویزیونی، و رادیویی هاي برنامه پخش و تولید
  ها نمایشگاه برگزاري

شرکت آب و فاضالب 
 انجام دست در شهري



 
 
 

 سایر اقدامات ضروري در سازگاري با کم آبی
ف

ردي
 

 اھداف پیشنھادات

ت 
ضعی

و
ن

ما
پی

اعتبار مورد  
 نیاز

 )میلیارد لایر(
 توضیحات

 ۴۰ پايدار سازي جريان آب ورودي به تصفیه خانه اجراي طرح نكاشت رودخانه شاپور ۱

۲ 
ارتقاء تصفیه خانه بوشیگان و احیاء 

 چاھھاي سربالش
اعتبارات بازسازي تأسیسات ابرساني ، : میلیارد لایر ۱٫۳ ۱۵۰ بھبود كیفیت آب تولیدي ،اصالح سیستم آبگیري

 .۹۶اعتبارات ملي سال: میلیارد لایر ۳۵

۳ 
خريد وتعويض الكترو پمپ ھاي ايستگاه 

 پمپاژ خط انتقال كوثر
پشتیباني از تاسیسات موجود و ايجاد فرصت ھاي 

میلیارد لایر در سال ۵و  ۹۶اعتبارات ملي در سال : میلیارد لایر ۵۰ ۱۱۵ در مرحله خريد ظرفیت ھاي پدافندي
 .از محل اعتبارات استاني تامین گرديده است ۹۷

۴ 
 ساماندھي انشعابات خط كازرون

 )نصب كنتور-احداث حوضچه(
كاھش ھدر رفت ، مديريت انشعابات ، مديريت 

 درآمد ھزينه ، افزايش تاب آوري در بحران
در مرحله 

 ۹۷میلیارد لایر از محل اعتبارات استاني در سال ۲  تأمین ۴۰ مناقصه

۵ 

آبرساني از سد تنگ ارم به شھر و 
شامل (روستاھاي بخش ارم دشتستان 

کیلومترخط انتقال، تصفیه خانه،  ۲۷احداث 
لیتر بر  ۶۰مخزن و ايستگاه پمپاژ با ظرفیت  

 )ثانیه

افت شديد چاھھاي شھر و روستا به گونه اي 
است كه در سال جاري شھر در معرض تنش قرار 

گرفته و با اجاره چاه كشاورزي و انتقال تانكري 
 .پوشش داده شده است 

در انتظار 
 خط انتقال پروژه مذكور توسط آبفار در دست اجرا مي باشد ۱۲۰ تامین اعتبار

جبران قسمتي از كمبود آب دريافتي شھرستان از  حفر، كف شكني و تجھیز چاھاي دشتستان ۶
 ۲۳۵ در دست اقدام منابع استان فارس

شروع عملیات  کاھش ھدررفت و مدیریت تحمل فشار نوسازی خط انتقال برازجان به گناوه ۷
 ۷۵ اجرایی

تأمین ۹۶میلیارد لایر از محل اعتبارات خشكسالي در سال ۳۰
 گرديده است

  

   ۷۷۵ مجموع

ف
دی

ر
 

 اهداف طرح عنوان

ت 
ضعی

و
ط

شرای
 

 اعتبار مورد نیاز
 )میلیارد ریال(

 توضیحات

1 
آب شهر قم تا  راه اندازي تصفیه خانه جدید

 99انتهاي سال 

انتقالی از سرشاخه هاي  استفاده حداکثري از ظرفیت آب
از آب زیرزمینی جهت تامین نیاز  و کاهش برداشت دز

 .شرب، بهبود کیفیت آب شبکه شرب

درصد  75
 پیشرفت کار

850 
تکمیل تصفیه خانه جدید، تامین آب شرب استان به طور   با

کامل از آب سطحی سرشاخه هاي دز صورت گرفته و 
 .  کیفیت آب شرب به میزان قابل مالحظه اي افزایش می یابد

 احداث تصفیه خانه فاضالب شهرك پردیسان 2

رفع آلودگی ناشی از جاري شدن فاضالب و مسائل 
بهداشتی ناشی از آن در شهرك پردیسان، تامین منبع آبی 

میلیون مترمکعب در سال، براي 20جدید به میزان تقریبا 
مصرف صنعت و آبیاري فضاي سبز شهري، کاهش هزینه 

 .هاي انتقال و تامین آب جهت آبیاري فضاي سبز

- 2000 
تخصیص اعتبار از محل اعتبارات ملی مسکن مهر و لزوم 
هکتار از سوي  25تقریبی  واگذاري زمین به مساحتنیز 

 .سازمان مسکن وشهرسازي

3 
اجراي پروژه خط انتقال آب شرب شهرهاي 

 جعفریه و دستجرد و روستاهاي مسیر
پایدار نیاز آب شرب شهرهاي جعفریه و دستجرد و  تامین

 .روستاهاي مسیر
- 500 

شهرهاي جعفریه و  با اجراي این طرح، تخصیص شرب
دستجرد و روستاهاي مسیر از خط انتقال سرشاخه هاي 

 لزوم ایجاد ردیف بودجه  -.دز، تامین خواهد شد

4 
 شهر قم اجراي خط لوله رینگ شمالی

 میلیمتر 800کیلومتر و قطر  8به طول  
 توزیع یکنواخت آب در سطح شهر قم 250 - .در پیک مصرف منطقه شمالی قم تعدیل فشار

5 
حذف دستگاههاي آب شیرین کن براي مشترکین 

 دز داراي اشتراك آب سرشاخه هاي
لیتر در شبانه روز   7کاهش سرانه مصرف به میزان حداقل 

 ).میلیون مترمکعب در سال 3تقریبا معادل (
- 

این طرح نیازمند راه اندازي تصفیه خانه جدید و  اجراي
 .بهبود کیفیت آب شبکه شرب است

   3600 مجموع
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 )در راستاي صرفه جویی(شهري برنامه هاي سازگاري با کم آبی در بخش شرب ـ  

عنوان  
 واحد فعالیتعنوان  برنامه

هدف  
 برنامه

 میزان فعالیت
 دستگاه مجري

 میان مدت کوتاه مدت صرفه جویی
 .)م.م.م( 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400

کاهش  
تلفات  
خطوط  
انتقال و  
شبکه 

توزیع آب  
 شرب

شرکت آب و  22000 11000 11000 11000 11000 8000 6000 80000 فقره تعویض کنتورهاي خراب و فرسوده
 0/5 فاضالب 

شرکت آب و  - - - - 40 30 - 70 کیلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب
 0/4 فاضالب 

شرکت آب و  50 25 20 20 20 20 20 175 کیلومتر اصالح و بازسازي شبکه توزیع آب بهداشتی
 - فاضالب 

شبکه ( اصالح و بازسازي شبکه توزیع آب شیرین
 )دوم

شرکت آب و  12 6 6 5 5 5 1 40 کیلومتر
 0/25 فاضالب 

متر  اصالح و بازسازي مخزن ذخیره آب
شرکت آب و  - - - - 20000 20000 - 40000 مکعب

 0/05 فاضالب 
شرکت آب و  - - - - - 5 15 20 فقره نصب کنتور بر روي تأسیسات تولید و توزیع آب

 - فاضالب 
شرکت آب و  1600 800 800 800 800 800 800 6400 فقره پیمایش براي شناسایی انشعاب آب غیرمجاز

 0/72 فاضالب 
شرکت آب و  500 250 250 250 250 250 250 2000 کیلومتر شبکه توزیع نشت یابی و رفع نشت

 0/3 فاضالب 
 2/22 مجموع

28 

 هدف برنامه واحد فعالیتعنوان 
 میزان فعالیت

 دستگاه مجري
 اصالح مصرف

 میان مدت کوتاه مدت
 .)م.م.م( 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400

هکتار فضاي سبز از  78شناسایی و قطع انشعابات براي  
 شبکه شرب

 15 15 15 15 15 15 10 100 فقره
 )مجري(فاضالبشرکت آب و 

 1/19 )همکار(شهرداري 

 *)در راستاي اصالح مصرف(شهري برنامه هاي سازگاري با کم آبی در بخش شرب ـ 

 .نامه هاي مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شودبر* 



 
 
 )در راستاي صرفه جویی(شهري برنامه هاي سازگاري با کم آبی در بخش شرب ـ  

 واحد فعالیتعنوان  برنامهعنوان 
هدف 
 برنامه

 میزان فعالیت

 دستگاه مجري
 میان مدت کوتاه مدت صرفه جویی

 .)م.م.م( 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400

اصالح الگوي 
 مصرف

شرکت آب و  6800 3200 3200 3200 3200 3200 3200 26000 عدد توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب
 0/3 فاضالب 

شرکت آب و  10000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 40000 فقره شناسایی انشعابات پرمصرف
 0/4 فاضالب 

 مدیریت فشار

متعادل سازي فشار شبکه 
 توزیع آب

شرکت آب و  2 5 5 5 5 8 7 37 زون
 1/2 فاضالب 

نصب شیرهاي فشارشکن در  
 شبکه

شرکت آب و  - - - 5 5 5 5 20 دستگاه
 0/2 فاضالب 

نصب فشارسنج الگردار در 
 شبکه

شرکت آب و  - - - - 5 10 5 20 دستگاه
 - فاضالب 

برگزاري جشنواره و اجراي طرح حامیان آب در مدارس ابتدایی و 
 دانش آموز به عنوان حامی آب  25000متوسطه قم  با کمک 

شرکت آب و  1 1 1 1 1 1 1 7 عدد
 - فاضالب 

با تاکید بر  برنامه هاي صدا و سیما  
عدم استفاده  
از آب شیرین 

کن هاي 
خانگی در 
برنامه هاي 

 تبلیغاتی
 

شرکت آب و  600 300 300 300 300 300 300 2400 دقیقه 
 )مجري(فاضالب  

علوم  دانشگاه
سازمان   –پزشکی 

اداره   –صدا و سیما 
کل آموزش و 

سازمان   -پرورش
تبلیغات اسالمی  

 )همکار(
 

4 

 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16000 مترمربع تبلیغات محیطی  

 60000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 240000 برگ  ...  انتشار بروشور ، کاتالوگ،تراکت، پوستر و 

ارتقا کیفیت 
 آب شرب

یکنواخت سازي کیفیت آب شبکه شرب در کلیه مناطق شهري قم 
از طریق تکمیل زون بندي شبکه و کاهش استفاده از آب شیرین کن 

 هاي خانگی
شرکت آب و  4 4 4 4 2 2 - 20 کیلومتر

 1 فاضالب 

 7/1 مجموع
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 )در راستاي صرفه جویی(روستایی -شرببرنامه هاي سازگاري با کم آبی در بخش  

 واحد عنوان فعالیت عنوان برنامه
هدف 
 برنامه

 میزان فعالیت

 دستگاه مجري
 صرفه جویی

 میان مدت کوتاه مدت
 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 .)م.م.م(

کاهش تلفات 
خطوط انتقال 
و شبکه توزیع 

 آب شرب

 0/02 شرکت آب و فاضالب  1    1   1    1  1   1  1 7 فقره مدیریت  هدررفت ظاهري

 0/044 شرکت آب و فاضالب 20  20  20 20 20  15   5 120 کیلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب

 0/0663 شرکت آب و فاضالب 20 20 20 20 20  15   5 120 کیلومتر اصالح و بازسازي شبکه توزیع آب بهداشتی
شبکه ( اصالح و بازسازي شبکه توزیع آب شیرین

 - شرکت آب و فاضالب - - - - -  -  - - کیلومتر )دوم
 0/0267 شرکت آب و فاضالب 2000 2000    4000   4000  4000    4000  400 20400 متر مکعب اصالح و بازسازي مخزن ذخیره آب

 0/002 شرکت آب و فاضالب  20 20  20 20   20  20  2 122 فقره نصب کنتور بر روي تأسیسات تولید و توزیع آب

 0/2 شرکت آب و فاضالب  400 400 400   400  400  400 500  2900 فقره پیمایش براي شناسایی انشعاب آب غیرمجاز

 0/1 شرکت آب و فاضالب  500  1000  2000  2500 2500   2500 2000  13000 فقره تعویض کنتورهاي خراب و فرسوده

 0/01 شرکت آب و فاضالب 50 50 50 50 50 50 50  350 کیلومتر شبکه توزیع نشت یابی و رفع نشت

اصالح الگوي 
 مصرف

 0/00565 شرکت آب و فاضالب 1000 1000   1000  1000  1000 1000   10 6010 عدد توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب 

 0/015 شرکت آب و فاضالب 50  50  100  100  100 100 10 510 فقره شناسایی انشعابات پرمصرف

 مدیریت فشار

متعادل سازي فشار شبکه توزیع 
 آب

 - شرکت آب و فاضالب -  -  40  40  40  30 2  152 زون

 0/052 شرکت آب و فاضالب 5  5   40  40  40  30 2  162 دستگاه نصب شیرهاي فشارشکن در شبکه

 0/015 شرکت آب و فاضالب 20  20   40  40  40  30 2    192 دستگاه نصب فشارسنج الگردار در شبکه
برنامه  تلویزیونی و رادیویی جشنواره ها و اطالع 

 رسانی محیطی  
 - شرکت آب و فاضالب 4 4  4 4 4 4 4 28 عدد

ساماندهی اماکن تاسیسات پرمصرف یا غیرمجاز  
قطع انشعابات غیرمجاز یا شناسایی اماکن بدون (

 )کنتور
 0/035 شرکت آب و فاضالب - - 120 120 120 120 8  488 مورد

 0/591 مجموع
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 )در راستاي صرفه جویی(کشاورزي برنامه هاي سازگاري با کم آبی در بخش 

 هدف برنامه واحد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 میزان فعالیت

 همکار/ دستگاه مجري
 صرفه جویی

 میان مدت کوتاه مدت

 )م.م.م( 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400

طرح احیا و تعادل  
 بخشی

  

 حلقه  برقی کردن چاههاي کشاورزي
 3 شرکت آب منطقه اي  حلقه  چاه دیزلی باقیمانده استان 10 5 - 15  

مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههاي غیر مجاز و 
 تعیین تکلیف چاه هاي فاقد پروانه  

  

 حلقه
 14/8 شرکت آب منطقه اي 1250 80 150 1480  

از طریق   جلوگیري از اضافه برداشت چاههاي مجاز
 کاهش ساعت کار

 

میلیون 
 - - - - - 50 50 100 مترمکعب

 )مجري(شرکت آب منطقه اي
  -توزیع برق–سازمان جهاد کشاورزي 

- شرکت آب و فاضالب–شهرداري 
 )همکار(صنعتی  شهرکهايشرکت 

 

100 

 - - - - - - 1291 1291 تعداد نصب کنتور حجمی بر روي کلیه چاه ها با هزینه مالک

از طریق   جلوگیري از اضافه برداشت چاههاي مجاز
 تعدیل منصوبات

میلیون 
 14/5 شرکت آب منطقه اي - - - - 4/5 5 5 14/5 مترمکعب

 اصالح الگوي مصرف
 65/55 سازمان جهاد کشاورزي درصد 10 درصد 15 درصد 15 درصد 15 درصد 15 درصد 15 درصد 15 2 دشت اصالح الگوي کشت در دشت هاي شریف آباد و ساوه

 افزایش بهره وري مصرف نهاده هاي پایدار دام و طیور
 

میلیون 
 مترمکعب

 
 سازمان جهاد کشاورزي /19 /17 /17 /17 /17 /17 /12 1/16

 1/16 

 روش هاي نوین کشت

 2/24 سازمان جهاد کشاورزي 90   80  40 25   25 20   12 300 هکتار توسعه کشت هاي گلخانه اي

 1/05 سازمان جهاد کشاورزي  70  70  60  55  45 35 15  350 هکتار توسعه کشت هاي نشایی

 0/2 سازمان جهاد کشاورزي  30  30  30  30 25  20  15  180 هکتار استفاده از سایبان براي کاهش مصرف آب در باغات  

توسعه سامانه هاي نوین  
 آبیاري

 سازمان جهاد کشاورزي  25  25  20  15  15  15 10  125 کیلومتر انتقال آب با لوله

 سازمان جهاد کشاورزي  2000 2000  2000  2000  2000  2000  2000  14000 هکتار اجراي سیستم هاي نوین آبیاري 65

 سازمان جهاد کشاورزي  400  350  350  300  200  100  100 1800 هکتار تسطیح و تجهیز و نوسازي اراضی مدرن و سنتی

می باشند؛ لذا آب حاصله از این فعالیت ها، یک بار محاسبه شده  به صورت مکمل هم بوده و داراي همپوشانی) مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههاي غیر مجازبه غیر از فعالیت ( شرکت آب منطقه اي سازمان جهاد کشاورزي و   توضیح اینکه تمام فعالیت هاي* * 
 150:مجموع .است
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 زیرزمینی آب منابع از کشاورزي ریزي برنامه قابل آب مورد در شده انجام تسهیم مطابق ساوه مطالعاتی محدوده سطحی کشاورزي ریزي برنامه قابل آب تسهیم به مشروط کشاورزي بخش در آبی کم با سازگاري هاي برنامه تحقق
 .باشد می



 
 
 

 * )در راستاي اصالح مصرف(صنعت برنامه هاي سازگاري با کم آبی بخش 

 واحد عنوان فعالیت عنوان برنامه
هدف 
 برنامه

 میزان فعالیت

 دستگاه مجري
 اصالح مصرف

 میان مدت کوتاه مدت

 )م.م.م( 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400

 استفاده از پساب

انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب  
 شهر قم به شهرکهاي صنعتی

شرکت شهرك هاي   - -   1 2 3  3 1  10 میلیون مترمکعب
 10 صنعتی

نصب پکیج تصفیه آب خاکستري 
در مناطق خارج از شبکه جمع 

 آوري فاضالب
شرکت آب و  - - 0/5 0/5 0/5 1 1 3/5 میلیون مترمکعب

 3/5 فاضالب

 بازچرخانی آب

احداث مدول سوم تصفیه خانه 
 فاضالب شهرك صنعتی شکوهیه

شرکت شهرك هاي   -  -  - 0/183   0/183  -  - 0/365 میلیون مترمکعب
 0/365 صنعتی

احداث مدول اول تصفیه خانه 
 فاضالب شهرك صنعتی محمودآباد

شرکت شهرك هاي  -   -  -  -  0/183   0/183  - 0/365 میلیون مترمکعب
 0/365 صنعتی

استفاده از منابع آب 
 غیر متعارف

نمک زدایی آب زیرزمینی حاشیه 
حوض سلطان براي شهرك صنعتی  

الغدیر با رعایت مسائل زیست 
 محیطی

 میلیون مترمکعب
شرکت شهرك هاي   - -   -  -  - 0/182   - 0/182 

 0/182 صنعتی

مطالعه جمع آوري آب باران از 
روي سقف سوله هاي واحد هاي 

 صنعتی بزرگ
شرکت شهرك هاي   - -  -   - 0/005  -  - 0/005 میلیون مترمکعب

 0/005 صنعتی

 14/42 مجموع

32 

 .نامه هاي مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شودبر* 



 
 
 )در راستاي صرفه جویی(شهري برنامه هاي سازگاري با کم آبی در بخش فضاي سبز و خدمات  

 هدف برنامه واحد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 میزان فعالیت

 دستگاه مجري
 صرفه جویی

 میان مدت کوتاه مدت
 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 )م.م.م(

اصالح الگوي  
 آبیاري فضاي سبز

 0/363 شهرداري 23 23 24 24 24 33 34 185 هکتار )غیرشرب(آبیاري با آب خام  توسعه شبکه

   30 30 30 30 30 40 40 230 هکتار تبدیل سیستم آبیاري غرقابی و تشتکی به تحت فشار
 1/43 شهرداري

 0/174 شهرداري 2 2 2 2/5 2/5 3 3 17 هکتار )حذف آبیاري تانکري(آبیاري قطره اي باغچه هاي حاشیه معابر

استفاده از سیستم آبیاري تحت فشار تقریباً صد در صدي در توسعه 
 10/778 شهرداري 150 150 150 150 150 150 150 1050 هکتار فضاي سبز شهري و جنگلی

 

 3/213 شهرداري 6/393 6/393 6/393 6/393 6/393 6/393 6/393 2755/2 هکتار درصد از فضاي سبز در فصل گرم به ساعات شب 80انتقال زمان آبیاري 

اصالح الگوي  
 کشت فضاي سبز

   0/33 0/33 0/33 0/33 0/33 0/33 7 9 هکتار و جایگزینی با گونه هاي کم آب برفضاي سبز عمومی  حذف چمن
 0/042 شهرداري

با  (حذف چمن از عرصه هاي ادارات و جایگزینی با گونه هاي کم آب بر
 0/005 شهرداري - - 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 1 هکتار )پیشنهاد خود ادارات

انجام طرحهاي تحقیقاتی بررسی گونه هاي گیاهی سازگار، طرح جامع  
 - شهرداري - - - - - 2318/6 2318/6 2318/6 هکتار شبکه آب خام، طرح  مناسب سازي پساب

احیا شرایط  
طبیعی تغذیه  

آبخوان دشت قم  
از طریق بستر  
 رودخانه قمرود

کیلومتر بازه شهري از  7حذف الیه نفوذناپذیر بستر رودخانه قمرود در 
متر   100مساحت هر حوضچه ( حوضچه تغذیه مصنوعی  14طریق احداث 

 )مربع
 ** شهرداري 200 200 200 200 200 200 200 1400 متر مربع

 16/005  مجموع

 .میلیون متر مکعب صورت پذیرد 5با اجراي این برنامه و فعالیت مرتبط با آن، پیش بینی می شود تغذیه آبخوان به میزان * 
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 *)در راستاي اصالح مصرف(شهري برنامه هاي سازگاري با کم آبی در بخش فضاي سبز و خدمات 

 .به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شودمنجر هاي مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب نامه بر* 

 .و لذا اثربخشی این اقدام در برنامه هاي اصالح مصرف بخش شرب لحاظ شده استجداسازي آب فضاي سبز از شبکه شرب بوده این اقدام در اثر ** 

 هدف برنامه واحد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 میزان فعالیت

 دستگاه مجري

 اصالح مصرف
 میان مدت کوتاه مدت

 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 )م.م.م(

استفاده از  
 پساب

لیتر   40عقد قرارداد فاز اول بهینه سازي و استفاده از پساب تخصیصی براي 
 در ثانیه

لیتر در 
 0/841 شهرداري - - - - - 10 30 40 ثانیه

عقد قرارداد و احداث تصفیه خانه و استفاده از پساب تحصیصی به میزان  
 لیتر در ثانیه   180

لیتر در 
 3/784 شهرداري 45 45 45 45 - - - 180 ثانیه

جداسازي آب  
فضاي سبز از  
 شبکه شرب

 1/19** شهرداري 12 12 11 11 11 12 9 78 هکتار )غیرشرب(آبیاري با آب خام  یا پساب  توسعه شبکه

 4/625 مجموع
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 میلیون متر مکعب در سال 32: میزان پساب تولیدي در شرایط فعلی

 میلیون مترمکعب در سال 8/5: میزان تخصیص پساب مصارف مختلف

 خانه هاي شهري قم تصفیهمشخصات 
 میلیون متر مکعب فاضالب در افق طرح 6/8با ظرفیت تصفیه ) 1شماره (تصفیه خانه فوري اضطراري •
 میلیون متر مکعب فاضالب در افق طرح 18/3با ظرفیت تصفیه ) 2شماره(تصفیه خانه جامع •
 میلیون متر مکعب فاضالب در افق طرح 18/9با ظرفیت تصفیه  3تصفیه خانه شماره •
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 میلیون متر مکعب 4/5): شهرداري(فضاي سبز شهري 
 میلیون متر مکعب 3/2): منابع طبیعی(فضاي سبز برون شهري 

 میلیون متر مکعب 0/8: صنعت



 
 
 *)در راستاي اصالح مصرف(فاضالب برنامه هاي سازگاري با کم آبی بخش  

 هدف برنامه شاخص عنوان فعالیت عنوان برنامه

 میزان فعالیت

 دستگاه مجري

 اثربخشی
 میان مدت کوتاه مدت

 )م.م.م( 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400

ساماندهی 
وضعیت فاضالب 

 استان

رها سازي شده   جمع آوري و تصفیه فاضالب خام
شهري، شهر  6و  3و2مناطق در محیط از جمله 

طریق اجراي شبکه جمع آوري  از... قائم و 
فاضالب ، حفر چاه جذبی و یا احداث تصفیه خانه 

 هاي محلی

)مجري(آب و فاضالب شرکت _ _ _ _ 200 200 100 500 لیتر در ثانیه  
)همکار(شهرداري  15 

تحویل پساب به مصرف کننده  ها در خروجی 
 تصفیه خانه فاضالب

متر  میلیون
)مجري(آب و فاضالب شرکت _ _ _ _ 7 7 4/5 18/5 مکعب  

 18/5 

ارتقاء سیستم تصفیه فاضالب در تصفیه خانه 
 فوري  اضطراري

متر  میلیون
 مکعب

 
)مجري(آب و فاضالب شرکت _ _ _ _ _ 4 4 8  

 8 

الزام واحدهاي تولیدکننده فاضالب صنعتی داخل 
 _ _ _ _ 105 105 105 315 واحد شهرکهاي صنعتی به پیش تصفیه

 سازمان صنعت، معدن و تجارت
 )مجري(شهرکهاي صنعتی شرکت

 اداره کل حفاظت محیط زیست  و
)همکار(شرکت آب و فاضالب   

0/7 

الزام واحدهاي تولیدکننده فاضالب صنعتی خارج 
بیمارستانها و (از شهرکهاي صنعتی به پیش تصفیه

 ...)قالیشوییها و 
 

 _ _ _ _ 66 100 100 266 واحد
 

) مجري(شرکت آب و فاضالب   
 اداره کل حفاظت محیط زیست

)همکار(  
1 

 43/2 مجموع
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 .هاي مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شودنامه بر* 

 .  هره برداري پساب تصمیم گیري خواهد شدو بالزم به ذکر است در خصوص صدور مجوز واگذاري پساب تولیدي براي مصارف صنعت و فضاي سبز بر اساس بخشنامه مربوطه در کمیته برنامه ریزي ** 



 
 
 

حوزه مصرفی  عنوان برنامه
 ذیربط

افق صرفه جویی در میزان 
 )1406(طرح 

در افق اصالح مصرف میزان 
 )1406(طرح 

  برنامه هاي
سازگاري با  

کم آبی  
 استان قم 

 1/19 9/91 شرب
 **14/42 - صنعت

 - 150 کشاورزي
 **4/63 16 فضاي سبز

 **43/2 - فاضالب

 48/81 175/91 مجموع

 به دستیابی برنامه و شده رسانی بروز آبی کم با سازگاري دوم فاز در استان مصرف اصالح مقادیر ریزي، برنامه قابل آب بازنگري و بیالن بروزرسانی و سوم دور برداري آمار نتایج حصول از پس *
 .شد خواهد تدوین متناسباً دوم فاز
 در شده انجام اقدامات با مترمکعب میلیون 4/63 میزان به سبز فضاي بخش در و مترمکعب میلیون 10 میزان به صنعت بخش در پساب از استفاده راستاي در شده انجام اقدامات اثربخشی **

 .نیست بخش ها کلیه اثربخشی جبري جمع برابر اثربخشی مجموع لذا و دارد همپوشانی فاضالب بخش
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 پیشنهادات رفع چالشهاي درون استانی
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 همکار/ دستگاه مجري پیشنهاد  عنوان چالش

تامین آب مورد نیاز شهرکهاي مسکونی جدید  1
 )مجري(اداره کل راه و شهرسازي شهري و روستایی در استان قمجدید ممنوعیت استقرار مراکز سکونتگاهی  در استان قم

تغییر الگوي کشت کشاورزي استان از زراعی   2
 )به ویژه پسته(به باغی 

 و خدمات و تسهیالت قطع طریق از باغی به زراعی الگوي تغییر ممنوعیت
 )مجري(جهاد کشاورزي  سازمان )موجود وضعیت حفظ با( ترویجی اقدامات

3 

توسعه ناپایدار استان به ویژه در بخش  
کشاورزي و دام و طیور بدون همخوانی با 
معیارهاي منابع آب و ظرفیت تاب آوري 

 زیست محیطی

 جدید دامداري و مرغداري احداث مجوز صدور ممنوعیت
 )مجري(جهاد کشاورزي  سازمان 

4 

استفاده از پساب در بخش کشاورزي به دلیل  
عدم استفاده از آن در مصارف تخصیص یافته 

 ...)فضاي سبز، صنعت و (
 

 زراعی اراضی در پساب کنندگان مصرف به تسهیالت ارائه عدم
 

 کشاورزي محصوالت تولید در فاضالب کنندگان مصرف با قانونی برخورد
 
 نیرو وزارت توسط نامناسب مصارف به پساب تخصیص عدم 
 

)مجري(سازمان جهاد کشاورزي   
اداره کل حفاظت محیط زیست، 

دانشگاه علوم  وزارت نیرو، 
)همکار(پزشکی  



 پیشنهادات رفع چالشهاي برون استانی
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 همکار/ دستگاه مجري پیشنهاد  عنوان چالش

1 

عدم تعیین و رهاسازي حقابه زیست محیطی و کشاورزي سهم استان قم 
از سد الغدیر  و قطع کامل جریان هاي ورودي رودخانه قره چاي به استان 

به دلیل احداث سد ساوه ) سال اخیر 2به استثناي ( دهه گذشته  2قم در 
 و  ایجاد اثرات نامطلوب زیست محیطی

کشاورزي و زیست (تعیین و ابالغ حقابه هاي استان قم
در قالب برنامه مصارف سالیانه سد الغدیر و سد ) محیطی

 خرداد و رهاسازي آن طبق برنامه زمانبندي تعیین شده 15
 

 نیرو وزارت آبفا و آب کالن ریزي برنامه دفتر
 مدیریت شرکت برداري بهره و حفاظت معاونت

 ایران آب منابع
 اب سازي رها( مرکزي استان اي منطقه آب
 )الغدیر سد

2 

 دلیجان و محالت خمین، هايشهرستان فاضالب خانهتصفیه احداث -الف
 ناشی جدي تهدید و خرداد 15 سد باالدست در قمرود رودخانه حاشیه در
 دوم منبع عنوان به سد این مخزن به مازاد پساب یا فاضالب ورود از

 قم شهر شرب آب تامین
  آب انتقال طرح سامانه محدوده در ماهی پرورش استخرهاي احداث -ب
 انتقالی آب در آنها از ناشی آلودگیهاي ورود  و قم به دز هاي سرشاخه از
 حاشیه در توریستی و تفریحی گردشگري، دهکده احداث بینی پیش -ج

 سد مخزن به آلودگی ورود احتمال  و کوچري سد مخزن
 البرز زنجان، قزوین، هاي استان صنعتی و شهري هاي فاضالب تخلیه -د
 به آن از ناشی آلودگی ورود و شور رودخانه هاي سرشاخه به مرکزي و

 قم مره تاالب

 از متشکل پایش و نظارت مشترك کمیته تشکیل
 آب منابع مدیریت تخصصی مادر هاي شرکت نمایندگان

 آب هاي شرکت و کشور فاضالب و آب مهندسی و ایران
  دانشگاه زیست، محیط کل اداره فاضالب، و آب اي، منطقه

 در گیري تصمیم جهت ذیمدخل استانهاي پزشکی علوم
 فعالیت مستمر ارزیابی و نظارت و مجوزها صدور خصوص

   مربوطه هاي

 ایران آب منابع مدیریت تخصصی مادر شرکت
 شرکت  کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت

 کل اداره فاضالب، و آب اي، منطقه آب هاي
 استانهاي پزشکی علوم دانشگاه زیست، محیط

 ذیمدخل

3 
 جمله از مشترك دشتهاي در چاهها مجاز کارکرد ساعت متوسط تفاوت
 قم استان و ساعت 4000 با برابر مرکزي استان( ساوه آباد علی دشت
 )سال در ساعت 3000 با معادل

 توجه با ها چاه سالیانه مجاز کارکرد ساعت سازي یکسان
 دشت آبی نیاز تعیین در مؤثر عوامل زیاد مشابهت به

  مشترك
 

معاونت حفاظت و بهره برداري شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران
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