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وضعیت موجودشناخت   
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 جغرافیای عمومی استان
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 ساله 60روند تغییرات جمعیت استان در دوره 

 (95آخرین سرشماری سال )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران : ماخذ جمعیت کل جمعیت روستایی جمعیت شهری
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 کشور درصد 3/1 3،283،575 جمعیت استان کل

 - 1،897،238 جمعیت شهری استان

 - 1،386،337 جمعیت روستایی استان

میلیون در  5از  بیش جمعیت مسافر
 سال

- 

نفر بر کیلومتر   129 تراکم جمعیت
 مربع

- 

 - 22 تعداد شهرستان

 - 58 تعداد شهر

 - 3200 تعداد روستا*

 خانوار 20تعداد روستای باالی *

کیلومتر   24000 مساحت استان
 مربع

 درصد کشور 1/46

کل اراضی تحت 
 کشت

 - هکتار 565393

 درصد75 هکتار 426941 اراضی کشت آبی

 درصد25 هکتار138452 اراضی کشت دیم

 درصد27 هکتار 156316 اراضی باغی

 درصد38 هکتار214052 شالیزاری اراضی

 درصد 35 هکتار195025 سایر اراضی



جغرافیا حوزه های آبریزدر استان  
 1آبریز درجه  

 دریای خزر: نام حوزه
  کیلومتر 175060 :وسعت

 مربع
 درصد14: سهم استان از کل

 : 2حوزه آبریز درجه 
 :هراز با مساحت-سفید رود

 مربع کیلومتر 7346
:  قره سو با مساحت-هراز

 کیلومترمربع 18755

در محدوده  2وسعت کل حوزه های آبریز درجه
 :استان

 کیلومترمربع 26121
 وسعت کل حوزه سیاسی استان

 کیلومترمربع 24000
 %92: 2سهم مساحت استان از حوزه آبریز درجه 

 قره سو -هراز هراز-سفید رود

 دریا خزر
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 شرکت آب منطقه ای مازندران-دفتر مطالعات پایه منابع آب: منبع
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 تغییرات دمای استان
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 تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل استان
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 تغییرات بارندگی استان



استانهای آبدهی رودخانه روند تغییرات   

 رودخانه دائمی
 ساله نسبت به 10درصد تغییرات  (میلیون متر مکعب)متوسط آورد 

 ساله 15 ساله 30 دراز مدت ساله 10 ساله 15 ساله30 دراز مدت
 4- 8- 8- 4150 4303 4498 4589 مجموع

97-98استان منتهی به سال آبی های تغییرات متوسط آورد رودخانه نمودار روند   
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 سال آبی

 ( 97-98منتهی به سال آبی )ها به تفکیک ماه های سالآورد رودخانه متوسط 

 مجموع سایر کیله چشمه چالوس هراز بابلرود تاالر تجن نکا رودخانه

میلیون متر ) آورد
 (مکعب

162 381 283 493 874 424 457 1515 4589 

 متوسط بلند مدت
 ساله 10متوسط 
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 شرکت آب منطقه ای مازندران-دفتر مطالعات پایه منابع آب: منبع
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 در حال بهره برداری  و مخازن سدهاوضعیت 

 (میلیون متر مکعب)مخزن حجم  نام سد
 نیروگاه

 ندارد دارد
   * 162.5 شهید رجائی

 *   141.6 البرز
 *   8 میجران
 *   4.5 شیاده

 *   3.30 برنجستانک
 *   1.40 سنبل رود

 *   0.80 الیماالت

 *   2.1 صالح الدین کال
 *   3 فریم صحرا

 * 0.6 تاریخی عباس آباد سد
 - 350 آببندانها

 - 677.8 مجموع

 Iran dams: منبع

 %7: درصد حجم مخزن سدها به کل منابع آب سطحی-
 %15: درصد حجم مخازن سدها و آببندان ها به کل منابع آب سطحی-

 کشاورزی شرب صنعت جمع کل 
 نوع منبع  

 تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه

 چاه مجاز 82155 558.63 1387 299.5 3582 69.5 87124 927.63

 فاقد پروانه  چاه  57863 180/41 0 0 0 0 57863 180/41

 چاه غیرمجاز 2644 9/1 0 0 4 0/6 2648 9/7

 مجموع 142662 748.14 1387 299.5 3586 70.1 147635 1117.74

 وضعیت چاه های بهره برداری

 شرکت آب منطقه ای مازندران -دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب: منبع
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 زیرزمینی مصارف آب 

مجموع مصارف  (م.م.م)کشاورزی   (م.م.م)صنعت   (م.م.م)شرب   حوضه آبریز ردیف
 (م.م.م)چاهها  

 784.79 486.89 57.1 240.8 قره سو-هراز 1

 142.85 71.74 12.4 58.7 بین سفید رود و هراز 2

 927.6 558.63 69.5 299.5 مجموع 3

 (برداری بهره)طرح های توسعه منابع آب  و مستقیمشامل برداشت های -سطحیمصارف آب 

مجموع مصارف   (م.م.م)کشاورزی   (م.م.م)صنعت   (م.م.م)شرب   حوضه آبریز ردیف
 (م.م.م)

 3192 3157.5 2.8 31.7 قره سو-هراز 1

 470.2 440.8 1.4 28 بین سفید رود و هراز 2

 3662.2 3598.3 4.2 59.7 مجموع 3

 سطحی و زیرزمینیمصارف آب مجموع 

مجموع مصارف   (م.م.م)مصارف کشاورزی  (م.م.م)مصارف صنعت  (م.م.م)مصارف شرب  حوضه آبریز ردیف
 (م.م.م)

 3976.7 3644.3 59.9 272.5 قره سو-هراز 1

 613 512.5 13.8 86.7 بین سفید رود و هراز 2

 4589.8 4156.8 73.7 359.2 مجموع 3

 ترکیب آب مصرفی استان

از نتایج آماربرداری سراسری مصارف در دور ، دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا و اطالعات مربوط به کشاورزی اطالعات مربوط به مصارف شرب و صنعت از اطالعات : منبع
 .  استخراج شده استدوم دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران 



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

سال شروع 
 اطالعات

نام محدوده  
 مطالعاتی

 نام آبخوان
ضرایب  
 تعدیل

متوسط  
تغییرات 

 آبسطح 
 (متر)

تغییرات  
تجمعی سطح 

 آب
 (متر) 

متوسط  
ساالنه 
کسری 
 مخزن

 (م.م.م)

کسری 
تجمعی  
حجم 
 مخزن

 (م.م.م)

بندر -بهشهر 70-69 1504
 گز

بندر -بهشهر
 گز

0 -0.12 -3.17 1.59- 44.59- 

 -24.47 -0.87 1- 0.04- 0 نکا-ساری نکا-ساری 70-69 1503

-قائم شهر 70-69 1502
 جویبار

-قائم شهر
 جویبار

0 -0.03 -0.81 0.62- 17.49- 

 -59.17 -2.11 0.84- 0.03- 0 آمل-بابل آمل-بابل 70-69 1501

 -10.91 -0.39 0.84- 0.03- 0 نوشهر-نور نوشهر-نور 70-69 1403

-رامسر 70-69 1402
 چالوس

-رامسر
 چالوس

0 -0.01 -0.39 0.2- 5.56- 

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

97-1396 
 (م.م.م)

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

6- 162.19- 

 .هستند« الف» نوع محدوده مازندران از محدوده های مطالعاتی استان تمام 

 .آزاد استسایر محدوده ها ممنوعه و  بندر گز -بهشهر  محدوده 

 شرکت آب منطقه ای مازندران-دفتر مطالعات پایه منابع آب: منبع



 متوسط تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت های استان
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) Linear ساله اخیر 10متوسط  متوسط بلندمدت (تراز سطح آب  

Δh= -0.47 m 
 

 Δv= -82 mcm 

 
Δv= -162.19 mcm 

 

 شرکت آب منطقه ای مازندران-دفتر مطالعات پایه منابع آب: منبع

 سال اخیر 10متوسط 

 متوسط دراز مدت



منابع آب زیرزمینی در دهه اخیر ( هم هدایت الکتریکی)تغییرات مکانی کیفی  
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83سال   

98سال   

95سال   

 شرکت آب منطقه ای مازندران-دفتر مطالعات پایه منابع آب: منبع



منابع آب زیرزمینی در دهه اخیر ( هم نیترات)تغییرات مکانی کیفی  
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91سال   

95سال   

98سال   

 شرکت آب منطقه ای مازندران-دفتر مطالعات پایه منابع آب: منبع
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 نکاء -ساری دشت در هیدروگراف شکل و زیرزمینی آب سازی متعادل بر زهکشی و آبیاری شبکه و رجایی شهید سد احداث اثر

-5

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

تر
ه م

ب ب
ح ا 

سط
ق 

طل
ع م

تفا
ار

 

 عدم احداث سد

 شرایط موجود

Linear (عدم احداث سد) 

Linear (شرایط موجود) 
اثر احداث 

 سد

عدم 
احداث 

 سد

 شرکت آب منطقه ای مازندران-دفتر مطالعات پایه منابع آب: منبع

 نکاء -موقعیت چاه های مشاهداتی در دشت ساری
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 مالحظات کل استان روستایی شهری واحد شاخص

 3258 3200 58 تعداد شهرها و روستاها
روستاهای تحت 

 پوشش آبفا
(1677) 

 - 28 29/45 27 درصد متوسط آب بدون درآمد

جمعیت تحت پوشش شبکه *
 - 3452342 1،158،161 2،450،315 نفر توزیع آب آشامیدنی

 .با احتساب جمعیت توریست می باشد 99آمار مربوط به سال * 

 منبع

 مجموع روستایی شهری

 دارای کنتور تعداد منبع دارای کنتور تعداد منبع دارای کنتور تعداد منبع

 613 709 339 404 274 305 چاهها

 15 266 4 237 11 29 چشمه

 628 975 343 641 285 334 مجموع

منابع تامین آب شرب استانوضعیت کنتوردار بودن   



آب شربسبز از وضعیت جداسازی فضای   

 

 حجم آب تعداد شهر وضعیت
 (m3/year) 

 586000 54 شهرهای جداسازی شده

 232530 4 شهرهای جداسازی نشده

0

100

200

300

 سرانه مصرف روستایی سرانه مصرف شهری سرانه مصرف خانگی شهری سرانه مصرف کشور

164 159 

277 264 

 (لیتر در روز)نمودار سرانه مصرف آب شرب 
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  کل جمعیت* تعداد موضوع
 شهر

جمعیت تحت  
 پوشش فاضالب

 حجم پساب تولیدی
(m3/day) 

حجم پساب تولیدی 
(MCM) 

 کاربری پساب

 25 68850 307230 1251630 7 تصفیه خانه شهرهای دارای

کشاورزی و 
 زیست محیطی

 - - - 1571672 24 شهرهای دارای طرح

 - - - 247377 27 شهرهای فاقد طرح

 25 68850 307230 3070679 58 کل

 وضعیت تصفیه خانه ها فاضالب شهری
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 شهریپساب تصفیه خانه های آبفا 

ف
دی

ر
 

نوع فرآیند  نوع تصفیه خانه نام تصفیه خانه
 تصفیه

کل جمعیت تحت  
پوشش تصفیه خانه در 

 (نفر) 97پایان  سال 

ظرفیت 
تصفیه خانه ی 

 (m3/day) فاضالب

محل پذیرش پساب 
با رعایت استانداردهای  )

 (محیط زیست

حجم پساب 
میلیون  )تولیدی 

 (متر مکعب در سال

 8.5 رودخانه تجن 23240 137479 فعاللجن  (خانگی)شهری  مدول یک ساری 1

 1.9 سیاهرود 5250 11753 الگون هوادهی (خانگی)شهری  جویبار 2

 0.4 سیاهرود 1000 4234 لجن فعال (خانگی)شهری  یثرب قایمشهر 3

 8.9 شازده رودخانه 24500 91393 لجن فعال (خانگی)شهری  بابل  و امیر کال 4

 1.8 شازده رودخانه 4860 22640 لجن فعال (خانگی)شهری  بابلسر 5

 28466 لجن فعال (خانگی)شهری  نوشهر 6
 3.7 چالوس رود 10000

 11265 لجن فعال (خانگی)شهری  چالوس 7
 25.1 - 68850 307230 جمع

 %10:ضریب بهره وری* 



19 

 

 نوع کشت

85 سال   90 سال   97 سال   

 درصد (هکتار)مساحت  درصد (هکتار)مساحت  درصد (هکتار)مساحت 

 38 214052 36 204094 42 209037 شالی

 27 156316 26 151097 28 135438 باغات

 8.7 49412 11 62025 10 47456 گندم

 5 28855 5 30292 5.1 25163 جو

 0.8 4632 0.8 4632 0.33 1641 حبوبات

محصوالت *
 3.8 21928 6 35469 6.5 31941 صنعتی

 6 34001 5 28509 3.9 18937 سبزیجات

 0.4 2823 0.3 1730 0.5 2579 محصوالت جالیزی

نباتات علوفه **
 9.4 53291 10 57125 3.8 19096 ای

 0.02 83 - 35 0.07 319 سایر

 100 565393 100 572334 100 491607 جمع

 پنبه، توتون و تنباکو، سویا، کنجد، آفتابگردان روغنی و کلزا: محصوالت صنعتی* 
 یونجه، شبدر، ذرت علوفه ای، سایر محصوالت علوفه ای: نباتات علوفه ای** 
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 موقعیت شبکه های آبیاری و زهکشی 
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 وضعیت آب مصرفی و تولید پساب صنایع استان

 حجم آب مصرفی تعداد صنایع
 (میلیون متر مکعب) 

دارای تصفیه 
 خانه

 حجم تولید پساب 
(میلیون متر مکعب)  کاربری پساب 

 4 15 17 38 شهرک و نواحی صنعتی
تخلیه به رودخانه و 

 3.4 1535 57 3340 صنایع انهار کشاورزی

 7.4 1550 74 3378 مجموع

 صنعتی در مرحله بهره برداری شهرکهای وضعیت تصفیه خانه های 

 وضعیت بهره برداری نام شهرک ردیف
ظرفیت کل 

 خانهتصفیه 
(m3/day) 

 منبع پذیرنده بالفصل

 رودخانه جیتارود 400 بهره برداری کامل سلمانشهر 1
 رودخانه 150 بهره برداری کامل تنکابن 2
 رودخانه 1200 بهره برداری کامل میرود بابلسر 3
 رودخانه آلیش رود 1850 بهره برداری کامل (2و  1) آمل  4
 انهار کشاورزی 500 بهره برداری کامل بهشهر 5
 انهار کشاورزی 500 مدول اول در حال بهره برداری 1ساری 6
 رودخانه تالر 150 بهره برداری کامل سنگتاب 7
 رودخانه تالر 150 بهره برداری کامل شورمست 8
 انهار کشاورزی+رودخانه بابلرود 150 مدول اول در حال بهره برداری بابلکنار 9
 انهار کشاورزی 1000 مدول اول در حال بهره برداری بندپی بابل 10
 رودخانه کشپل 500 بهره برداری کامل چمستان 11
 انهار کشاورزی+رودخانه سیاهرود الریم 1500 بهره برداری کامل جویبار 12
 رودخانه 150 آماده بهره برداری بابکان 13
 رودخانه 1500 بهره برداری بشل سوادکوه 14
 انهار کشاورزی 700 در حال بهره برداری تکمیل تشبندان 15
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 وضعیت موجود اقدامات و برنامه های آبخیزداری و اثربخشی هاخالصه 

 وضعیت شاخص  عنوان
 خارج از  حوضه آبخیز سدهای استان

حوزه 
 سدها

 مجموع
 الیماالت برنجستانک گلورد شیاده البرز رجائی

سطوح مطالعه  
 755327 600000 0 3600 53000 3000 20727 75000 وضع موجود هکتار شده

مساحت  
اجرائی و اجرا 

 شده
 93600 70000 0 3600 5000 3000 5000 7000 وضع موجود هکتار

مساحت در 
مرمت و  1000 1500 وضع موجود هکتار دست اجرا

مرمت و  1100 نگهداری
 8600 5000 0 نگهداری

  متوسط
و فرسایش 
 رسوب

 تن در هکتار
 10.75 15.5 0 8.5 13 5 10 12.5 وضع موجود

فرسایش با اجرای 
 6.6 7.5 0 6 8 5 7.5 5.5 طرح

 آبخوانداری

 تعداد

 شده اجرا

- 2 

حجم آب تولیدی 
متر  میلیون)

 (مکعب
- 0.5 



آب و هوایی و منابع آبیخالصه شرایط   

 متر ، اقلیم معتدل و مرطوبمیلی  631(: 98-68)ساله 30متوسط بارش *ـ 

 متر مکعب  میلیارد  6.15:   حجم متوسط ساالنه منابع آب تجدید پذیر ـ 

 (منابعدرصد 76)مترمکعب میلیارد  4.65:  سطحی تجدید پذیرآب حجم متوسط منابع ـ 

 (درصد منابع24)متر مکعب میلیارد  1.5 : پذیر زیرزمینی تجدید ـ حجم متوسط منابع آب 

 (درصد منابع 75)متر مکعب میلیون 4589:  بهره برداری از منابع آب استانکل مصارف و **ـ 

 میلیون متر مکعب   6: متوسط کسری ساالنه مخازن آب زیرزمینی*ـ 

 میلیون متر مکعب 162.2(: 97-70)زیرزمینیآب کسری تجمعی مخازن * -
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 89-90بیالن  -شرکت مدیریت منابع آب ایران-دفتر مطالعات پایه منابع آب: *منبع
 وزارت نیرو -دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا**            

 میلیون متر مکعب 265: حق آبه زیست محیطی سدها و رودخانه ها -



هامسائل و چالش   
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تقاضا <منابع  تقاضا≤ منابع  تقاضا >منابع    

 توزیع مکانی متفاوت منابع و تقاضاهای آبی
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 توزیع زمانی منابع و تقاضاهای آبی
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 توزیع زمانی مصرف و پتانسیل منابع آب 

 مجموع پتانسیل

 مجموع مصرف

میلیون کسری  988
 تامین آب 



آبیسایر چالش های مدیریت   
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 منابع این کیفی تهدیدات دلیل به آن از برداری بهره توسعه امکان عدم و زیرزمینی آب از ریزی برنامه قابل توان از بیش برداری بهره1)

 (آببندانها و سدها مخازن با سطحی آبهای حدود %15 تنظیم)- آبی منابع کل از آن درصدی 76 سهم علیرغم سطحی آب پایین مهار2)

 عدم و زیرزمینی آب نامناسب کیفیت شرب، آب در زیرزمینی آب منابع به اتکای شناور، و مقیم زیاد جمعیت از ناشی شرب آب مشکالت3)

 سطحی آبهای از استفاده در موجود های زیرساخت و منابع تکافوی

  ها آبی کم و خشکسالی زمانهای در ویژه به تقاضا زمان در شده تنظیم آب کمبود و تابستان و بهار در آب تقاضای تمرکز و برنج غالب کشت4)

 (ساله 3 تا 2 متناوب های آبی کم)

 آب تامین در ها رودخانه از مستقیم آبگیری درصدی 70 سهم رغم علی ،(ها سردهنه) ها رودخانه از مستقیم آبگیری نامناسب زیرساخت5)

 زهکشی و آبیاری و آب توزیع شبکه مناسب های زیرساخت نبود دلیل به کشاورزی آب پایین وری بهره و رفت هدر همچنین و کشاورزی

 استان شرقی مناطق در ویژه به آبی منابع توان با کشت الگوی تناسب عدم 6)

 و تاالر روزیه، چشمه هراز، همانند) جایگزین آب تامین تاسیسات ایجاد عدم و مجاور های استان شرب برای ها سرشاخه از آب انتقال7)

 (آتی انتقال سیاستهای

 هزار 100 ساالنه مصرف آبی، منابع سراب در پسماندها دپوی وجود شهرها، فاضالب اجرا عدم از ناشی آب منابع کیفی تهدیدات و مشکالت8)

 تهدید خزری، ماهیان طبیعی تکثیر بر آن اثر و ها شناگاه پذیرنده، آب منابع آلودگی و متمرکز های آالینده دیگر و سم تن هزار 4 و کود تن

 دریا آب نفوذ از متاثر زیرزمینی آب منابع

 میانکاله تاالب خشکی ویژه به و ها تاالب حفظ مسئله9)

 آبی تعارضات گسترش و آب تامین نحوه همچنین و زیست محیط آب، منابع بر بخشی اثر و ارتفاعات و دشت مناطق در اراضی کاربری تغییر01)

 محلی و ای منطقه

   پذیرنده برمنابع اثر و آبریز های حوزه در باال رسوب و فرسایش11)



، افزایش تقاضاها و و ساز در ارتفاعات گسترش ساخت 
 محدودیت منابع آبی
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 ردیف برنامه واحد تعداد

 1 بهره برداران منابع آب و تشکلهای مرتبط نشست 48

 2 مقامات قضایی انتظامی ، قضایی و بسیج جلسه 74

 3 ذی مدخالن جلسه 45

 4 برنامه تلویزیونی و اصحاب رسانه  کنفرانس مطبوعاتی / نشست 98

 5 انتشارات و تبلیغات  جلد 10000

 6 روحانیون  جلسه/همایش 15

 7 نشست راهبردهای کاهش مصرف آب کشاورزی سمینار 3

 8 داناب   مدارس و دانش آموزان    75000

 (کارگروه سازگاری با کم ابی استان)اقدامات شورای حفاظت منابع آب 

تعداد  اهم محور های مصوبات
 مصوبات

تعداد 
 جلسه

 جلسات

 برنامه سازگاری بخش کشاورزی-
 برنامه سازگاری بخش شرب-
 برنامه صمت و شهرکهای صنعتی در سازگاری با کم آبی-
 برنامه آبخیزداری و آبخوانداری در سازگاری با کم آبی-
 برنامه محیط زیست در سازگاری با کم آبی-
 برنامه های تعادل بخشی استانی در پروژه های تعادل بخشی به تفکیک-
 برنامه های دشت پایلوت شرق استان به تفکیک دستگاه ها-
 تصویب اقدامات خشکسالی-
 تصویب سمینارها، نشست ها، اطالع رسانی و آموزش-
 تهیه و تصویب برنامه سازگاری با کم آبی-
 مدیریت کیفیت آب و حرایم کیفی رودخانه ها-

143 18 
شورای 
حفاظت 

 استان

825 142 
 شورای

حفاظت 
 شهرستان

 برنامه های اطالع رسانی و جلب مشارکت اجتماعی
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 برنامه های اطالع رسانی و جلب مشارکت اجتماعی
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 کشاورزی در سازگاری با کم آبی های اقدامات پروژه 

 فعالیت  
 واحد
 هدف

 دستگاه همکار دستگاه اجرایی (سال)دوره اقدام  عملکرد

پروانه های  بهره برداری صادره قبلی اصالح  
نیاز چاه های کشاورزی بر اساس سند ملی 

 (کشت برنج)آبی 
 جهاد کشاورزی منطقه ای  آب 94-98 1500 چاه

 آب منطقه ای طبیعیمنابع  85-98 2 پروژه داریمصنوعی و آبخوان  تغذیه

 آب منطقه ای برقشرکت توزیع  95-98 27000 حلقه ساماندهی برقدار کردن چاه ها

آب زیر زمینی با جایگزینی آب شرب 
 سطحی

میلیون متر  
 آب و فاضالب آب منطقه ای 94-98 15 مکعب

 ایمنطقه  آب 94-98 600 دستگاه کنتورنصب 
صمت،  آبفا،

استانداری، جهاد 
 کشاورزی

 دادگستری، ایمنطقه  آب 94-98 300 حلقه چاه های غیرمجاز انسداد
 نیروی انتظامی

 دادگستری، ایمنطقه  آب 94-98 10 حلقه مهار چاه های آرتزین
 نیروی انتظامی

 آب منطقه ای شیالت 95-98 20 تعداد بازچرخانی آب مزارع پرورش ماهی

میلیون متر   ممنوعه شرقانتقال پساب ساری به دشت 
مطالعه و تهیه  آب منطقه ای 95-98 10 مکعب

 طرح

تکلیف چاه های فاقد پروانه قبل از  تعیین
 و جهاد کشاورزی آب منطقه ای 95-98 23000 حلقه 85

 استانداری
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 ادامه اقدامات پروژه های کشاورزی در سازگاری با کم آبی 

 واحد فعالیت 
 دوره اقدام   عملکرد هدف

 دستگاه همکار دستگاه اجرایی (سال)

 - آب منطقه ای 76-98 15000 هکتار  آبیاری و زهکشیهای اصلی  شبکه

 - جهاد کشاورزی 80-98 5000 هکتار  آبیاری و زهکشیشبکه های فرعی 

 - جهاد کشاورزی 80-98 56000 هکتار  تسطیح اراضی

آب سطحی و نوین در شبکه  آبیاری سامانه
 - جهاد کشاورزی 80-98 39329 هکتار  (باغات)زیرزمینی 

میلیون متر   الستیکیو سدهای آببندانها 
 ایآب منطقه  70-98 360 مکعب

 جهاد کشاورزی و جهاد کشاورزی

استفاده از بازچرخانی پساب در اراضی 
 ایآب منطقه  80-98 10000 هکتار کشاورزی

 جهاد کشاورزی و جهاد کشاورزی

 - آب منطقه ای 90-98 5000 مشترک ساماندهی مصارف آبهای سطحی
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 فعالیت  
 واحد
 هدف

 عملکرد
دوره اقدام  

 (سال)
 دستگاه همکار دستگاه اجرایی

 - آب و فاضالب 90-98 700 کیلومتر ی شبکه شهریاصالح و بهساز

 و آبفا (شهرداری ها)استانداری  90-98 54 تعداد آب فضای سبز جداسازی
 آب منطقه ای 

 صدا و سیما و فاضالب آب 90-98 1 پروژه سازی و آموزش و ترویج مصرف آب فرهنگ

 - آب و فاضالب 80-98 1559 سطح استان پوشش روستاها توسط آبفا
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آبیپروژه های اجرایی سازگاری مصارف آب شرب با کم   

 فعالیت  
 واحد
 هدف

 دستگاه اجرایی (سال)دوره اقدام  عملکرد
دستگاه  

 همکار

شرکت شهرکهای  96-98 17 واحد کنترل مصارف و نصب ابزار حجمی
 - صنعتی

میلیون  شیرین سازی آب چاه
 آب منطقه ای نیروگاه نکا 93-98 3 مترمکعب

آبیپروژه های اجرایی سازگاری مصارف صنعت و خدمات با کم   



   

 فعالیت  
 واحد
 هدف

 دستگاه همکار دستگاه اجرایی (سال)دوره اقدام  عملکرد

 محیط زیست آب و فاضالب 85-98 %10 درصد از جمعیت مدیریت فاضالب شهری و روستایی

 محیط زیست (شهرداری)استانداری 90-98 2 شهر پسماند مدیریت

 شیالت   90-98 3 رودخانه   آب رودخانه های شیالتی مدیریت کیفیت
آب منطقه ای ، جهاد  

کشاورزی،محیط زیست، 
 صنعت معدن و فرمانداری ها

 هارودخانه  حفاظت کیفی
 زیستمحیط  مستمر 4 رودخانه   (حفاظت شده ها)

، آب منطقه ای ،  
صنعت،معدن و گردشگری  

 ....و

 مخازن و میادین آب شرب حفاظت کیفی
 3 سد

98-90 
جهاد کشاورزی، محیط   محیط زیست

زیست ، صنعت و معدن و  
 ...گردشگری و 

 آب منطقه ای 30 چاه ها ای آب منطقه

 مستمر 2 تاالب بهبود مدیریت تاالب ها
 ای منطقهآب 

محیط زیست ، جهاد  
 محیط زیست کشاورزی، آب منطقه ای

تخصیص آب برای تکثیر طبیعی ماهیان  
 شیالت ای منطقهآب  90-98 2 سد دریایی
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 زیستپروژه های سازگار کننده بهبود کیفیت آب ومحیط 



   

 فعالیت  
 واحد
 هدف

 دستگاه همکار دستگاه اجرایی (سال)دوره اقدام  عملکرد

های مستقیم در سطح  آموزش
  ، جهادآب منطقه ای  94-98 50 روستا – پروژه روستاها

 صدا و سیما کشاورزی  

 آموزش و پرورش آب منطقه ای   94-98 1 پروژه دانش آموزان آموزش

 سایر دستگاه ها صدا و سیما   94-98 1 پروژه آموزش عمومی

ایجاد تشکل های اجتماعی در 
 ایآب منطقه  76-98 1 تشکل –شبکه  دشت ها

 جهاد کشاورزی
   ، استانداری  

 و همکاری روستائیان

برداری  امور بهرهواگذاری 
 ایآب منطقه  70-98 800  شبکه -دشت به مردمآببندانها 

 و جهاد کشاورزی  
 کشاورزی جهاد

 و آب منطقه ای  
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 پروژه های توسعه امور اجتماعی و مشارکت ها در مدیریت آب 
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اجراءاهداف برنامه و دوره   

  توسعه هفتم برنامه پایان تا : اجراء دوره

 سقف آب قابل برنامه ریزی در آب زیرزمینی و تهیه و اجرای برنامه بهبود تعادل بخشی آب زیرزمینی منابع مدیریت مصارف 

 ریزیسقف آب قابل برنامه در تهیه و اجرای پروژه های بهبود و توسعه بهره برداری از آب سطحی ، آب سطحی منابع مدیریت مصارف 

 منابع آب سطحی و زیرزمینی و محیط زیست آبی و تاالب هاتهیه و اجرای پروژه های بهبود کیفیت 

 تهیه و اجرای برنامه باز چرخانی آب و پساب 

 تهیه و اجرای پروژه های افزایش کارایی و بهره برداری مضاعف از منابع آب با هدف اشتغال جایگزین

 تهیه و اجرای پروژه های توسعه فرهنگی و اجتماعی و ترویج مصرف صحیح آب 

 تهیه و اجرای برنامه مدیریت آبخیزداری، آبخوان داری و مدیریت سیالب

 تهیه و اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی انواع مصارف 

 حل تعارضات آبی به ویژه در زمان کم آبی
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آبیپروژه های سازگار سازی آب کشاورزی با کم   
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 واحد فعالیت  
 هدف

مقدار آب استحصال / مورد انتظار  خروجی برنامه هفتم
دستگاه  (میلیون متر مکعب)شده و یا ذخیره شده 

 اجرایی
دستگاه 

آب  1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه همکار
 سطحی

آب 
 زیرزمینی

اصالح 
 مصرف

پروانه های  بهره اصالح  
های کشاورزی چاه برداری 

 (نیازاساس سند ملی بر )
  آب - 12 - 2000 3000 5000 5000 4000 1000 20000 چاه

 منطقه ای 
جهاد 

 کشاورزی

ساماندهی مصرف آبهای 
اصالح پروانه بهره )سطحی 

 (برداری

مشتر
 آب - - 10 1000 5000 5000 5000 3500 500 20000 ک

 منطقه ای 
جهاد 

 کشاورزی

 کنتور چاه هانصب 
 آب - 10 - 350 350 350 400 350 200 2000 دستگاه (کنترل اضافه برداشت)

 منطقه ای 

صمت،  آبفا،
استانداری، 

جهاد 
 کشاورزی

اندازه گیری  نصب ابزار
 حجمی

شبکه 
آب 

 سطحی
 آب - - 10 8 9 9 10 9 5 50

 منطقه ای 

 آب - 15 - 350 350 350 400 350 200 2000 حلقه چاه های غیرمجاز انسداد
 منطقه ای 

 دادگستری،
نیروی 
 انتظامی

 آب - 8 - 9 10 10 8 8 5 50 حلقه آرتزینهای انسداد چاه  
 منطقه ای 

مشارکت 
 مردمی

جهاد  - 1 - 17 18 20 20 15 10 100 هکتار گلخانه ای کشت
 کشاورزی

آب منطقه 
 ای

تکلیف چاه های فاقد  تعیین
 آب - - - - - 8000 9000 9000 8000 34000 تعداد پروانه

 منطقه ای 
جهاد 

 کشاورزی

کم آب  کشت ارقام جایگزینی
جهاد  - 5 5 1000 1000 1000 1000 1000 500 5500 هکتار طلب برنج

 - کشاورزی



   

 ادامه پروژه های سازگار سازی آب کشاورزی با کم آبی 

 واحد فعالیت 

مقدار / خروجی مورد انتظار  برنامه هفتم
ذخیره  آب استحصال شده و یا 

دستگاه  (میلیون متر مکعب)شده 
 اجرایی

دستگاه 
 همکار

140 1403 1402 1401 1400 برنامه
  آب 1405 4

 سطحی
آب  

 زیرزمینی
اصالح  
 مصرف

  توسعه و بهبود شبکه*
 6000 7000 7000 8000 7000 5000 40000 هکتار   های اصلی آبیاری

97 72 
*** - 

  آب
 - منطقه ای  

توسعه و بهبود شبکه **
 2500 3000 3000 3000 2000 1500 15000 هکتار   های فرعی آبیاری

جهاد  
 - کشاورزی

اراضی شالیزاری  تسطیح 
 2700 3600 4000 4000 3500 2200 20000 هکتار   زیردست ها

جهاد  
 - کشاورزی

نوین در  آبیاری سامانه
جهاد   - - 16 900 1700 1700 1700 1300 700 8000 هکتار   آب سطحیشبکه 

 - کشاورزی

آب  نوین  آبیاری سامانه
جهاد   - 24 - 2300 2300 2300 2300 2000 800 12000 هکتار   زیرزمینی

 - کشاورزی

بهسازی آبگیری رودخانه 
 ها و سردهنه ها

میلیون  
متر  

 مکعب
  آب - - 4 7 8 9 8 5 3 40

 منطقه ای  
جهاد  

 کشاورزی

استفاده از بازچرخانی  
پساب در اراضی  

 کشاورزی
جهاد   21 - - 2600 2600 2800 2900 2500 1600 15000 هکتار

 کشاورزی
  آب

 منطقه ای  

میلیون   بهسازی آببندانها****
جهاد   - 20 160 35 35 50 45 25 10 200 مترمکعب

 کشاورزی
  آب

 منطقه ای  

 - - 21 116 302 - - - - - - - - کلجمع 
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 سردآبرود چالوس کانال مسیر و هراز البرز، گلورد، آبیاری های شبکه *
 سردآبرود چالوس کانال مسیر و هراز البرز، تجن، گلورد، **

 45 اسالید -سطحی آب با شده جایگزین حجم ***
 .است کشاورزی اراضی در زهکشی شبکه هکتار 50000 اجرای به مربوط م.م.م 110 و آببندانها بهسازی به مربوط م.م.م 90 ****



   

 طرح های دارای اثر بخشی در سازگاری با کم آبی

 واحد فعالیت 
 هدف

مورد  خروجی برنامه هفتم
مقدار آب / انتظار 

استحصال شده و 
یا ذخیره شده 

میلیون متر )
 (مکعب

دستگاه  
 اجرایی

دستگاه  
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه همکار

آب 
 سطحی

آب 
 زیرزمینی

 مهار آبهای سطحی*
جهت تامین  )و سدها 

 (آب شرب

میلیون 
 آب - - 150 100 - - - 100 350 مترمکعب

 منطقه ای 
آب و 

 فاضالب

  احداث سد های
 الستیکی

میلیون 
 آب - - 3 3 - - 1 3 10 مترمکعب

 ایمنطقه 

سیستم تنظیم و  
انتقال پساب  

دشت تاالر   کشاورزی
 به شرق و تجن

میلیون 
 آب - - 20 - - - - - 20 مترمکعب

 منطقه ای
جهاد 

 کشاورزی

انتقال پساب به 
مناطق شرقی و  
 ممنوعه استان

میلیون 
 آب - - - - 4 3 3 - 10 مترمکعب

 منطقه ای
آب و 

 فاضالب

میلیون  مجموع
 - 173 103 4 3 4 103 390 مترمکعب
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  -نور  -گلوگاه ، آمل  -نکا  -میاندرود ، بهشهر–، ساری ( بابل، بابلسر، فریدونکنار، قائم شهر، جویبار و سواد کوه)الف های آبرسانی به شهرهای گروه مجتمع *
 آبادعباس  -تنکابن -نوشهر و رامسر–محمودآباد ، چالوس 

  آبخوان، کیفیت و محیطی زیست شرایط بهبود و آبی کم و خشکسالی شرایط در کشاورزی و شرب آب تامین بهبود دریا، به خروجی آبهای مهار آب، منابع آلودگی کاهش
 (چالوس کانال و دانگه رود،چهار سجاد کسیلیان،آپون، آزارود، رود، زارم هراز،گلورد، سد) تهران برای انتقالی های حقابه تامین بهبود و ها، تاالب آب بهبود



   

آبخوانداریپروژه های سازگار کننده آبخیزداری و   

 واحد فعالیت 
 هدف

مقدار آب / مورد انتظار  خروجی برنامه هفتم
 استحصال شده و یا ذخیره شده 

 (میلیون متر مکعب)

دستگاه  
 دستگاه همکار اجرایی

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه

آبخیزداری مناطق 
فرسایش، افزایش عمر مخازن و  کاهش 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9 0.8 10 هکتار شرق استان

 تقویت آبخوان
 منابع طبیعی

 آب منطقه ای شرق

آبخیزداری مناطق 
فرسایش، افزایش عمر مخازن و  کاهش 0.5 1 1 1 1 0.5 5 هکتار استان غرب

 تقویت آبخوان
 منابع طبیعی

 آب منطقه ای غرب

آبخوانداری مناطق 
 شرق استان

میلیون 
 منابع طبیعی تقویت آبخوان 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.1 1 متر مکعب

 آب منطقه ای شرق

آبخوانداری مناطق 
 غرب استان

میلیون 
 منابع طبیعی تقویت آبخوان - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 متر مکعب

 آب منطقه ای غرب
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 سامانه دوسویه چاه ها

 واحد فعالیت 
 هدف

مقدار آب / مورد انتظار  خروجی برنامه
استحصال شده و یا ذخیره شده 

 (میلیون متر مکعب)

دستگاه  
 دستگاه همکار اجرایی

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه

مدیریت  
و   سامانه آب

برق چاه های  
 غرب استان

 1.8 160 180 180 180 180 120 1000 حلقه

 توزیع
برق  
غرب  
 استان

 آب منطقه ای

مدیریت  
و   سامانه آب

برق چاه های  
 شرق استان

 21 1000 1700 1700 1700 1200 700 8000 حلقه
توزیع 
برق  
 استان

 آب منطقه ای

 - - 22.8 1160 1880 1880 1880 1380 820 9000 حلقه مجموع
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شربآب   
 : سیاستها

 (روستاها در لیتر 170 به لیتر 264 از و شهرها در لیتر 195 به لیتر 285 از) شرب آب جامع طرح در سرانه مصرف کردن منطقی-

 شرب آب کیفیت بهبود نیز و آبخوان وکیفی کمی بهبود و تقویت جهت به سطحی به زیرزمینی آب از تامین برنامه تغییر-

 سبز فضای و شرب آب جداسازی ها شبکه رفت هدر کاهش-

 تقاضاها افزایش و سازها و ساخت گسترش از ناشی ارتفاعات در آبی منازعات رفع-

واحد  فعالیت
 هدف 

 برنامه هفتم

دستگاه   مورد انتظارخروجی 
 اجرایی

دستگاه  
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه همکار

ی اصالح و بهساز
شهری و شبکه 

 روستایی
 500 500 400 400 400 300 2500 کیلومتر

درصد  28کاهش هدررفت آب از 
میلیون متر   7)درصد  26به 

 (مکعب
 - آب و فاضالب

بهبود کیفیت آب 
شهری و  مجتمع های

با روستایی 
منابع آب جایگزینی  

 سطحی

میلیون  
 16 18 18 18 18 12 100 مترمکعب

و  شهرها آب شرب بهبود کیفیت   
آب و   ایآب منطقه  کمک به تقویت آبخوانو  روستاها 

 فاضالب

آب فضای  جداسازی
 0 1 1 1 1 0 4 شهر سبز

مصرف آب   درصدی 20 کاهش
 شرب

 استاندار
 - (شهرداری ها)

سازی و  فرهنگ
آموزش و ترویج 

 مصرف آب

سطح 
 استان

 
صدا و   آب و فاضالب آب   مصرفکاهش  - - - - - - مداوم

 سیما

آبیپروژه های اجرایی سازگاری مصارف آب شرب با کم   



 *خدماتپروژه های سازگار کننده صنایع و 
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 واحد هدف  فعالیت
 برنامه هفتم

  دستگاه دستگاه اجرایی مورد انتظار خروجی
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه همکار

تصفیه فاضالب و 
چرخانی واحد باز 

 های صنعتی

میلیون متر 
 مکعب

 صمت واحدهای صنعتی 0.5 1 1.2 1.2 1.4 1.4 0.8 7

تصفیه فاضالب و 
باز چرخانی 

 صنعتی شهرکهای

میلیون متر 
 مکعب

شهرکهای  0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2.4
 - صنعتی

کنتور  نصب
شهرکهای  کنترل مصرف - - - - 13 5 18 تعداد شهرکهای صنعتی

 - صنعتی

نصب کنتور 
 صمت واحدهای صنعتی کنترل مصرف 50 50 30 30 20 20 200 تعداد واحدهای صنعتی

جابجایی آب چاه  
 دریا با آب

میلیون 
 مترمکعب

 - نیروگاه نکا 3 - - - - - 3 3

 بخش در شده ارائه های برنامه کلیه *
 مترمکعب میلیون 4 اثربخشی با صنعت
 کیفیت بهبود و مصرف اصالح با مرتبط
 به منجر که باشد می آب منابع

  آب منابع کلی بیالن در صرفه جویی
 .نمی شود



 پروژه های بهبود کیفیت آب و محیط زیست آبی 

 واحد فعالیت 
 برنامه هفتم

دستگاه   خروجی مورد انتظار
 دستگاه همکار اجرایی

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه

مدیریت فاضالب  
 1 2 2 1 - - 5 شهر شهری و روستایی

ارتقاء کیفیت پساب به  
متر  میلیون  50میزان 

 مکعب
 محیط زیست آب و فاضالب

 1 1 1 1 1 0 5 شهر پسماند مدیریت
حذف منابع آالینده به 
محیط رودخانه ها و  

 منابع آب

شه)استانداری
 محیط زیست (رداری

آب رودخانه  مدیریت
 - - 1 1 1 - 3 رودخانه  های شیالتی

بهبود تنظیم و ارتقاء  
کیفیت آب در مصب  
رودخانه ها و نصب 

 پایش

 شیالت  

آب منطقه ای ،  
جهاد  

کشاورزی،محیط  
زیست، صنعت  

معدن و  
 فرمانداری ها

مدیریت استفاده 
 50 50 60 60 50 30 300 تن از سموم

کاهش سطح 
 آالینده ها

جهاد  
 کشاورزی

فرمانداری ها  
و محیط  

 زیست

 حفاظت کیفی
 1 1 2 2 1 1 8 رودخانه  رودخانه ها

شبکه پایش کنترل  
کیفی خروجی  

واحدهای صنعتی و  
 خدماتی

 زیستمحیط 
، آب منطقه ای ،  
صنعت،معدن و  

 ....گردشگری و

مخازن   حفاظت کیفی
 و میادین آب شرب

 

 1 1 1 1 1 1 6 سد
کنترل کیفی واحدهای  

تولیدی و خدماتی  
 باالدست پایش

 محیط زیست
جهاد کشاورزی،  
محیط زیست ،  

صنعت و معدن و  
 ...گردشگری و 

حفظ حریم کیفی و   15 15 20 20 20 10 100 چاه ها ای آب منطقه
 ای آب منطقه پایش منابع آب

بهبود مدیریت تاالب  
 تاالب ها

محیط زیست ،   ای منطقهآب  بسترحفظ حریم و  - 1 1 1 1 1 5
جهاد کشاورزی،  

آب   کنترل کیفی منابع   - 1 1 1 1 1 5 آب منطقه ای
 محیط زیست وارده
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 پروژه های توسعه امور اجتماعی و مشارکت ها در مدیریت آب 

 واحد فعالیت  
 برنامه هفتم

 دستگاه همکار دستگاه اجرایی خروجی مورد انتظار
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه

های مستقیم   آموزش
 در سطح روستاها

 – پروژه
 300 روستا

15 30 30 30 30 20 
آموزش در سطح 

 کشاورزان

 ،محیط زیست  آب منطقه ای  
 آب و فاضالب
 کشاورزی  جهاد 20 30 30 30 25 10 و صدا و سیما

 سایر دستگاه ها آب منطقه ای   مدارس راهنمایی مستمر مستمر مستمر مستمر مستمر مستمر 1 پروژه دانش آموزان آموزش

 سایر دستگاه ها صدا و سیما   کل جامعه مستمر مستمر مستمر مستمر مستمر مستمر 1 پروژه آموزش عمومی

ایجاد تشکل های  
 اجتماعی در دشت ها

 –شبکه 
 ایآب منطقه  روستاها - - - 2 1 - 3 اتحادیه

 جهاد کشاورزی
   ، استانداری  

و همکاری  
 روستائیان

  واگذاری امور بهره
 برداری به مردم

  -دشت
افزایش  –برون سپاری  - - 1 1 1 - 3   شبکه

 وری بهره

 ایآب منطقه 
و جهاد  

 کشاورزی  

 کشاورزی جهاد
 و آب منطقه ای  
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 خالصه پروژه های سازگاری تعادل بخشی مصارف منابع آب

 تعداد طرح دستگاه اجرایی
اصالح مصرف، جایگزینی منابع   (میلیون متر مکعب)صرفه جویی  حجم

  آب و بهبود کیفیت منابع آب
 زیرزمینی سطحی (میلیون مترمکعب)

 390 45 56 21 آب منطقه ای

 21 50 246 10 جهاد کشاورزی

 - 7 - 3 آب و فاضالب

 - 22.8 - 1 شرکت های توزیع برق استان

صنعت، معدن و تجارت و شرکت 
 4 - - 5 شهرک های صنعتی

 - - - 4 منابع طبیعی

 44 مجموع
302 124.8 415 

426.8 415 
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 خالصه پروژه های سازگاری تعادل بخشی مصارف منابع آب
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 میلیون متر مکعب -توزیع حجم آب صرفه جویی و جابجایی منابع آب

 توزیع محل آب زیرزمینی آب سطحی مجموع

 جبران کسری مخزن 124.8 37.39 162.19

 بهبود کیفیت آب شرب - 100 100

150 150 - 
 بهبود شرایط زیست محیطی، رودخانه

 و امور شیالتی ها، تاالب ها، آببندانها

 درصدتامین آب در فصل زراعی بهبود - 430 430

 میلیون متر مکعب 361: کمبود آب تامین نشده در فصل بهار و تابستان
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 :خالصه نتایج حاصل از اجرای برنامه 

 بهبود شرایط کمی و کیفی آبخوان ها در حوزه مورد عمل

 تحقق برنامه استفاده از آبها در سقف آب قابل برنامه ریزی و پایداری منابع آب  

 بهبود درصد تامین آب کشاورزی ، صنعت و خدمات و امور شیالتی و پایداری در شرایط کم آبی و خشکسالی محتمل 

 بهبود تأمین آب شرب و سالمت در شرایط کم آبی

 تامین آب مورد نیاز محیط زیست و پایداری اکوسیستم رودخانه ای

 بهبود تامین آب تکثیر طبیعی ماهیان دریایی در محل مصب رودخانه و پایداری ذخایر دریا

 افزایش آگاهی عمومی جامعه و مشارکت حداکثر در بهبود مدیریت آب و صرفه جویی های ممکنه

 و انتقال آب به مناطق شرقی استان مدیریت پساب و استفاده مجدد از پساب در مصارف مختلف 

افزایش تولید و تامین معیشت جایگزین و کاهش فشار بر منابع آب استان با رویکرد بهره وری و عملکرد آب و زمین و 

 نیز استفاده مجدد از پساب در توسعه کشاورزی و تولید  

 جبران کاهش تولید برنج در استان های کم آب کشور در شرایط کم آبی و افزایش تولید برنج 
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 هیدروگراف بهبود و استان های آبخوان در شده حادث مخزن کسری جبران ـ
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 زیرزمینیبهبود منابع آب 

 مصرف اوج زمان در آب تامین کمبود جبران ـ
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 بخشی تعادل در موثر توسعه طرحهای و سازگاری برنامه اجرای از بعد آب منابع پتانسیل و مصرف زمانی توزیع تغییرات

 منابع آب

 مصارف آب

: کمبود تامین نشده
میلیون متر مکعب 361  



=منابع  تقاضا  تقاضا≤ منابع  تقاضا=منابع   

متعادل سازی مکانی و زمانی منابع و مصارف و سازگارسازی در شرایط  پالن کلی 
 اقلیمی
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 پیشنهاد ویژه
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و آبی کم با سازگاری ملی کمیته در گیالن و مازندران استانهای در برنج کشت تمرکز بر تاکید به جهتو با 
  در برنج کشت عدم ،کشور نیاز مورد برنج کل تولید برای استان ها این در موجود ظرفیت های و دولت هیئت
  بهبود و آب از بهره وری ارتقاء برای گردد مقرر ، آنها زیرزمینی آب منابع بر فشار کاهش و استانها سایر

  آبگیرهای و ها سردهنه و زهکشی و آبیاری های شبکه ، سدها تکمیل ،کاری برنج اراضی آبی تأسیسات
 .شود انجام مردمی مشارکت ویژه به مختلف های ظرفیت از ، اراضی تسطیح و ای رودخانه

و سمنان و تهران شرب جمله از استان ها سایر به مازندران استان از یافته انتقال های حقآبه به توجه با  
  چالش و تعارضات ،خشکسالی مواقع در ویژه به مازندران دشت های آب تامین در شده ایجاد کمبودهای

  اجراء دست در و مصوب طرح های اجرا در ها تعارض و مشکالت رفع جهت در و شده ایجاد اجتماعی های
  ، کسیلیان ، البرز ، هراز به چالوس کانال ، هراز شبکه و سد های طرح شامل مبدا در انتقالی آب جایگزین

 . شود تسریع مربوطه آبرسانی های طرح و دوهزار ، آزارود و رود زارم

استان در مهاجرین از جمعیتی سکونت همچنین و مازندران استان به مسافر زیاد جمعیت ورود به توجه با  
  و روستاها و شهرها شرب آب کیفی و کمی مشکالت و شرب آب تقاضای افزایش و دائمی و فصلی صورت به

  مشارکت زمینه آبرسانی، طرح های تکمیل در تسریع ایبر ، گرم فصول در ویژه به شده ایجاد چالش های
 در تصویب با ، معین مدت یک در الشرکه سهم تعیین طریق از طرح اجرای در غیربومی و بومی ذینفعان

 . شود مشخص استانداری و نیرو وزارت همکاری با برنامه سازمان توسط مناسب کار سازو شود فراهم دولت
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آبیاری شبکه در کشاورزان همه به آبرسانی امکان اقدامات، همه علیرغم خشک سالهای و ها آبی کم در 
  در آب گذاری تعرفه امکان کردن فراهم .شود می آسیب دچار آنها معیشت لذا و نباشد فراهم است ممکن

  کشاورزان از تعرفه آبی، کم شرایط در تا کند می ایجاد را امکان این محلی، صورت به بحرانی شرایط
   .شود پرداخت نکردند، پیدا آب به دسترسی امکان که کشاورزانی به و دریافت برخوردار

قرار الویت در پسماند و فاضالب طرحهای در گذاری سرمایه امکان عدم و آب کیفیت شکنندگی به توجه با  
 .گیرد

و گیرد قرار کار دستور در تاالب احیاء برنامه ساحلی، تاالب عنوان به میانکاله تاالب خشکی به توجه با  
 .شود تهیه جامع طرح

و سطحی های سفره در آب تراز آمدن باال و برنج کشت برای سطحی آب از زیادی حجم انتقال به توجه با  
 توامان استفاده ) موجود عمق کم  های چاه طریق از زهکشی شرایط از استفاده امکان و اراضی شدن دار زه

  مستعد مناطق در ای منطقه آب سوی از الزم های مجوز ، (زهکشی و آبی مصارف اثر در شده زهکشی آب
 .گردد صادر


