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 سیمای منابع آب استان گیالن

 میدان شهرداری رشت



مشخصات جمعیتی    
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 ساله 50روند تغییرات جمعیت استان در دوره 
1345 1355 1365 1370 1375 1385 1390 1395 

 2530696 2480874 2404861 2241896 2204047 2081032 1581872 1291159 جمعیت کل

 0/2 0/32 0/73 0/17 0/59 3/16 2/25 * نرخ رشد جمعیت

 1603026 1497170 1295751 1049980 883356 784173 461355 303694 جمعیت شهری

 927670 983704 1109110 1191916 1320691 1296859 1120517 987465 جمعیت روستایی
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 .میسر نمی باشد 1345تشکیل گردیده  لذا محاسبه نرخ رشد جمعیت آن برای سال  1344از آنجائیکه استان گیالن از سال •
 (معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن) استان گیالن  1397سالنامه آماری : ماخذ

  فواصل از برخی در استان در ساکن جمعیت رشد•
  معادل) رشد عدم دلیل و است، بوده پائین زمانی

  زمینه نمودن فراهم  از ناشی (کشور متوسط
  ها¬استان سایر به مهاجرت آن تبع به و اشتغال

 .باشد¬می



 حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی استان گیالن

تعداد حوضه های 
 آبریز 
 1درجه 

تعداد حوضه های 
 2آبریز درجه

 تعداد
محدوده های   

 مطالعاتی  

 تعداد  
محدوده های  

 مطالعاتی  متولی

 تعداد
 آبخوان 

 تعداد
محدوده های   

 مطالعاتی  ممنوعه

1 4 9 4 4 0 
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شرکت آب منطقه  
 ای  متولی

 مساحت
 محدوده مطالعاتی (کیلومتر مربع)

 ردیف 2نام حوضه آبریز درجه 

 نام  کد کل محدوده استان گیالن

 1 تاالب انزلی -تالش تالش 1201 3207 3141 گیالن
 2 تاالب انزلی -تالش فومنات 1202 3830 3769 گیالن

 3 سفیدرود بزرگ کوچصفهان-آستانه 1301 2584 2568 گیالن

رودخانه های بین سفید  چابکسر-الهیجان 1401 3548 3321 گیالن
 4 هراز-رود

 5 رودخانه ارس اردبیل 1103 4805 46 اردبیل
 6 سفید رود بزرگ خلخال-طارم 1302 8837 42 اردبیل

 7 سفید رود بزرگ الموت -طالقان  1310 4850 843 قزوین

 8 سفید رود بزرگ منجیل 1311 2030 293 قزوین

رودخانه های بین سفید  چالوس -رامسر 1402 4829 22 مازندران
 9 هراز-رود

 مجموع  ---- 38518 14044 ----- 

 محدوده های مطالعاتی استان گیالن
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 دشت، ارتفاعات و آبخوان محدوده های مطالعاتی استان گیالن

 حد آبخوان  تقریبا بر دشت منطبق است
   

 محدوده مطالعاتی 
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 آزاد 488 488 2719 3207 تالش

 آزاد 1778 2008 1822 3830 فومنات

 آزاد 847 855 2693 3548 چابکسر -الهیجان

 آزاد 989 989 1594 2583 کوچصفهان -آستانه

 آزاد 4102 4340 8828 13168 جمع 
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سانیتگراد درجه 13.8 مدت بلند متوسط ساالنه دمای 
دهد می نشان افزایش مدت بلند متوسط به نسبت سانتیگراد درجه 0.4 اخیر، سال 10  طی دما میانگین.   

 تغییرات دمای ساالنه استان

 کشور هواشناسی سازمان اطالعات اساس بر 7/61



سانیتگراد درجه 736.4 مدت بلند متوسط ساالنه پتانسیل تعرق و تبخیر 
می دهد نشان افزایش مدت بلند متوسط به نسبت میلیمتر 22.5 اخیر، سال 10 طی پتانسیل تعرق و تبخیر میانگین.   

ساالنه استانتبخیر و تعرق پتانسیل تغییرات   

 کشور هواشناسی سازمان اطالعات اساس بر 8/61



 تغییرات باران ساالنه استان
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میلیمتر 906.1 مدت بلند متوسط بارش میانگین 
دهد می نشان کاهش مدت بلند متوسط به نسبت میلیمتر 6 اخیر، سال 10  طی بارش میانگین.   

 کشور هواشناسی سازمان اطالعات اساس بر



 همباران ساالنه استان گیالن
 
 
   
 
 
 
 

بر اساس منحنی همباران بیالن منتهی )
و بازنگری شده  1389-90به سال آبی 

ساله منتهی به  30برای دوره آماری  
98-1397)  
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میلیون متر مکعب –نمودار چرخه آب استان گیالن   

(1389-90بر اساس بیالن منتهی به سال آبی )  

 میلیون متر مکعب مشخصه

 2097 رواناب دشت 

 2897 رواناب ارتفاعات 

 276 نفوذ دشت  

 1442 نفوذ ارتفاعات 

 آب تجدید شونده
 (داخل استان)

6712 
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14323

10092

 بر اساس اطالعات بیالن حوضه های اّبریز درجه 2 

)ارقام برحسب میلیون متر مکعب در سال(منتهی به 1389-90
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 روند تغییرات تجمعی تعداد چاه های غیر مجاز

 1398 (فرم یک و پنج)چاههای غیرمجاز مجموع 
 

 (حلقه)تعداد  حوضه آبریز ردیف

 234     ش   ال    ز   1

2                    297 

 423          ز گ 3

 1398 - چاههای غیرمجاز فرم یک به تفکیک حوضه های آبریز 

 (حلقه)تعداد  حوضه آبریز ردیف

  29    ش   ال    ز   1

2                    7 

 33           ز گ 3

4       43  

 واحد تعداد منبع 1398 -نوع منبع 
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 سامانه ساماب  : مأخذ 

 متر میلیون 376/7 زیرزمینی آب از برداشت مجموع
 تفکیک به 27 اسالید در که باشد می سال در مکعب

 بر است ذکر به الزم .است گردیده ارائه مصرف گروه
 مجاز غیر های برداشت مجموع اطالعات آخرین اساس

 سال در مکعب متر میلیون 187 کشاورزی های چاه از
 متر میلیون 80 حدود شده یاد مقدار از که.باشد می

 شبکه داخل حریمی چاههای به مربوط آن مکعب
 .باشد می مدرن نیمه و مدرن



 هیدروگراف واحد آبخوانهای محدوده های مطالعاتی استان گیالن

هیدروگرافهای ارائه شده نشان می دهد که افت محسوس در آبخوانهای استان در سنوات 
 13/61 .گذشته وجود نداشته است



 کموگراف آبخوانهای محدوده های مطالعاتی استان گیالن

کموگرافهای ارائه شده نشان می دهد که تغییرات محسوس در کیفیت آبخوانهای استان در سنوات 
 14/61 گذشته وجود نداشته است



 در آبخوانهای محدوده های مطالعاتی استان گیالن  ECوضعیت 
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 وضعیت سدهای در حال بهره برداری استان گیالن
ظرفیت نیروگاه  

(ساعت مگاوات)  
 نیروگاه

حجم مخزن  
 (mcm)فعلی

حجم مخزن  
 (mcm)اولیه

 سال 
بهره برداری    

 سال 
 شروع ساخت

 نام سد محل سد 

 سفیدرود شهر منجیل 1334 1341 1765 1050 دارد 87/5

 1383 1393 105 105 دارد 6/3
کیلومتری شهر رشت، روستای شهر   35

 شهربیجار بیجار
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 1396-97سال آبی  1397-98سال آبی  1398-99سال آبی 
زیست  حقابه

زیست محیطی  سد ورودی نرمال نرمال محیطی
زیست محیطی  آورد رها شده 

زیست محیطی  آورد رها شده 
 آورد شده رها 

 سفیدرود 2132 473 1320 114 3622 444 3235 529

 شهر بیجار 208 28 137 26 188 25 244 26

 .برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بزرگ مخزنی کشور می باشد 2و فرم شماره   IRAN Damsاطالعات ارائه شده، بر اساس گزارش های سایت 
 .سال اخیر  و برای سد شهر بیجار بر اساس میانگین آورد بلندمدت حوضه این سد، محاسبه شد 20ورودی نرمال سد سفیدرود بر اساس میانگین آورد

 حجم اعالم شده مخزن سد سفیدرود براساس آخرین هیدروگرافی صورت پذیرفته درج شده است. احجام بر حسب میلیون متر مکعب می باشند



 آمار حجم آب ورودی از حوضه سفیدرود بزرگ به مخزن سد سفیدرود طی سالهای بهره برداری تاکنون
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رودخانه های شاخص 
 داخلی

 ایستگاه

 طول الت پلرود

 شلمان شلمانرود

 توتكی شمرود

 شهربیجار زیلكی رود

 پونل شفارود

 خرجگیل ناورود

 ماشین خانه کرگانرود

 امامزاده شفیع مرغك
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 ساالنه

1375متوسط قبل از   



 وضعیت سدهای الستیکی در حال بهره برداری استان گیالن

حجم تنظیمی  
(mcm) 

 سال 
بهره برداری   

 سال 
 شروع ساخت

 نام سد محل سد 

 پهلوان بست لنگرود 1395 1397 1.7

 گالش کالم لنگرود 1394 1398 1/1

 دهنه سر آستانه 1391 1395 1

 باغبانان فومن 1394 1398 16

 سد الستیکی باغبانان

 سد الستیکی گالش کالم

 سد الستیکی دهنه سر
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 سد الستیکی پهلوان بست
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 جمع حجم تولیدروستایی حجم تولیدشهری

 (  میلیون متر مکعب)روند تغییرات تولید آب شرب و بهداشتی 

 کل استان روستایی شهری واحد شاخص

 1762 1710 52 تعداد شهرها و روستاههای تحت پوشش

 جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب آشامیدنی
 2605296 771524 1833772 نفر

 91.2 76.27 99.94 درصد تحت پوشش

 33.3 49.7 25.35 درصد  متوسط اب بدون درآمد

 182 151.3 194.8 لیتر بر روز به نفر سرانه آب مصرف کل

 1398شاخص های آب شرب استان انتهای سال 

 . شرکت آبفای استان گیالن می باشد( MIS)و سیستم اطالعات مدیریت ( سپتا)یکپارچه مدیریت اطالعات  آمار برگرفته از سامانه ی 20/61



 فاضالب   خانه تصفیه نام شهر ردیف
ظرفیت اسمی 

کل پکیجها 
(m3/day) 

وضعیت بهره  
 برداری

ظرفیت 
 بهره برداری 

BOD 
میانگین 
 خروجی

 28 53774 در مدار 63000 فخب رشت 1

 28 1742 در مدار 1800 مسکن مهر رشت رشت 2

 22 5530 در مدار 20000 ایلیاران بندر انزلی 3

 20 7500 در مدار 26000 تصفیه خانه الهیجان الهیجان 4

 29 1559 در مدار 1600 ایثارگران منجیل 5

 25 50 در مدار 50 واحدی مسکن مهر76 سیاهکل 6

 25 200 در مدار 400 واحدی900مسکن مهر  آستارا 7

 25 200 در مدار 200 واحدی معلولین192 آستارا 8

 20 180 در مدار 180 مسکن مهر رستم آباد   9

 20 150 در مدار 150 واحدی مسکن مهر188 سیاهکل 10

 21/61 70885 113380 جمع کل

آمار برگرفته از سامانه پایش تاسیسات فاضالب   
. شرکت آبفای استان گیالن می باشد( ساپفا)  

  کاهش برای کنونی شرایط در شده تصفیه پساب
  نیازهای از بخشی تأمین و ها رودخانه آالیندگی

   .گیرد می قرار استفاده مورد محیطی زیست



 روند تغییرات سطوح زیر کشت باغی و زراعی

22/61 

 (هکتار) سطح زیر کشت باغبانی  (هکتار) سطح زیر کشت زراعی  سال

1387 304778 159261 
1388 312807 117471 
1389 313739 119749 
1390 313771 119793 
1391 314008 120034 
1392 315670 122957 
1393 315628 122656 
1394 315654 107762 
1395 315760 112877 
1396 315767 139454 
1397 315650 136722 
1398 315689 113527 

 برنامه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی استان گیالن: مأخذ
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 (هکتار) سطح زیر کشت باغبانی  (هکتار) سطح زیر کشت زراعی 



 روند تغییرات تولید محصوالت زراعی و باغی
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 (تن)تولید باغی (تن)تولیدزراعی  سال
1387 1379417 501578 
1388 1422781 546756 
1389 1368926 573182 
1390 1416276 604946 
1391 1374389 611806 
1392 1413798 405233 
1393 1522925 410194 
1394 1445697 541281 
1395 1484209 443592 
1396 1532204 576294 
1397 1467315 655280 
1398 1549000 646962 

 برنامه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی استان گیالن: مأخذ

1350000

1400000

1450000

1500000

1550000

1600000

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 (هزار تن)روند تغییرات تولید محصوالت زراعی 
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 (هزار تن)روند تغییرات تولید محصوالت باغی 

 آب کمبود آفات، زدگی، تگرگ سرمازدگی، جمله از عامل چندین معمول تواند می سالها از برخی در کشاورزی محصوالت عملکرد کاهش
  .باشد کشت الگوی تغییر همچنین و  بهنگام



 تعداد  صنایع 

 2516 صنایع کوچک و متوسط

 134  صنایع بزرگ 

 2650  *جمع 

 34 صنعتی و نواحی شهرک ها 

 مستقرند صنعتی نواحی و ها شهرک در متوسط و کوچک،بزرگ واحد 898 اینکه توضیح*

60% 

40% 

 توزیع مصارف آب در صنایع 

 صنایع بزرگ صنایع کوچک و متوسط

 وضعیت واحدهای صنعتی استان
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 اساس بر صنعت بخش در مصرفی آب   
 خلیج از آب انتقال طرح مطالعات اطالعات

 وزارت) مرکزی فالت به عمان دریای و فارس
 سال در مکعب متر میلیون 46 معادل (نیرو
 در درصد چهل میزان این از که.باشد می

 کوچک صنایع در درصد شصت و بزرگ صنایع
 .گیرد می قرار استفاده مورد متوسط و
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 (مکعبمیلیون متر ) برداشت مستقیم  از آب سطحی 

 مجموع کشاورزی فضای سبز صنعت شرب کد  2حوضه آبریز درجه 

 628/0 613/6 0/0 2/1 12/3 12 تاالب انزلی-تالش

 211/8 203/8 0/0 0/4 7/6 14 رودخانه های بین سفیدرود و هراز

 177/4 171/8 0/0 3/5 2/1 13 سفیدرود

 1017/2 989/2 0/0 6/0 22/0 جمع

 آمار و (1388) دوم دور سراسری آماربرداری اساس بر سبز فضای و کشاورزی مصارف آمار
 عمان دریای و فارس خلیج از آب انتقال طرح مطالعات اطالعات اساس بر صنعت و شرب مصارف

   (نیرو وزارت) مرکزی فالت به
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(میلیون متر مکعب)برداشت از آب سطحی از طریق طرحهای توسعه منابع آب سدهای سفید رود و شهربیجار    

 مجموع کشاورزی فضای سبز صنعت شرب کد  2حوضه آبریز درجه 

 73/6 0/0 0/0 9/8 63/8 12 تاالب انزلی-تالش

 19/7 0/0 0/0 0/0 19/7 14 رودخانه های بین سفیدرود و هراز

 1750/5 1745/0 0/0 0/0 5/5 13 سفیدرود

 1843/8 1745/0 0/0 9/8 89/0 جمع

 و مدرن شبکه) آب منابع مدیریت شرکت و نیرو وزارت هماهنگی اساس بر کشاورزی مصارف آمار
 آب انتقال طرح مطالعات اطالعات اساس بر صنعت و شرب مصارف آمار و (رود سفید مدرن نیمه

  (نیرو وزارت) مرکزی فالت به عمان دریای و فارس خلیج از
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(میلیون متر مکعب)برداشت از آب زیرزمینی   

 مجموع کشاورزی فضای سبز صنعت شرب کد  2حوضه آبریز درجه 

 251/5 173/6 0/9 15/1 61/9 12 تاالب انزلی-تالش

 65/6 28/5 0/1 8/1 28/9 14 رودخانه های بین سفیدرود و هراز

 59/5 25/8 0/0 7/0 26/7 13 سفیدرود

 376/7 228/0 1/0 30/2 117/5 جمع

 آمار و (1388) دوم دور سراسری آماربرداری اساس بر سبز فضای و کشاورزی مصارف آمار
 عمان دریای و فارس خلیج از آب انتقال طرح مطالعات اطالعات اساس بر صنعت و شرب مصارف

   (نیرو وزارت) مرکزی فالت به
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 (میلیون متر مکعب) برداشت منابع آب سطحی و زیرزمینی استان گیالن 

 مجموع کشاورزی فضای سبز صنعت شرب کد  2حوضه آبریز درجه 

 953/1 787/2 0/9 27/0 138/0 12 تاالب انزلی-تالش

 297/1 232/3 0/1 8/5 56/2 14 رودخانه های بین سفیدرود و هراز

 1987/4 1942/6 0/0 10/5 34/3 13 سفیدرود

 3237/7 2962/2 1/0 46/0 228/5 جمع

 وزارت هماهنگی و (1388) دوم دور آماربرداری اساس بر سبز فضلی و کشاورزی مصارف آمار
 و شرب مصارف آمار و (رود سفید مدرن نیمه و مدرن شبکه) آب منابع مدیریت شرکت و نیرو

   (نیرو وزارت) فالت طرح مطالعات اطالعات اساس بر صنعت
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       ل        ،   ز     ¬        ص                     
                  

   )       ل                 ال                         
                )              

                              4  ال   ط  (    ، ص             )  ص                  93         
   ص       ل         ال        20       ل                                                    ظ               ال 
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 .   ل         ک ب      ل     4200        (    س     ج   س گ               

                             ل        ز                ز      س           ،  ذ   ک   م     ب          ک       ل     ث    ل 
 .                 (            )       ض                                   ال    ال  .                                        

های متاثر  با مد نظر قراردادن حجم مورد نیاز برای ذخیره سازی به جهت هماهنگی بین نقاط تولید و مصرف و همچنین ریسک
میلیارد متر مکعب نیاز به مخزن در سطح استان وجود دارد، که در حال حاضر از طریق سدهای سفیدرود   2از تولید، در حدود 

 د شوو شهربیجار و چندسد انحرافی و الستیکی مدیریت تقاضا انجام می



 کاهش حقابه استان گیالن در اثر احداث سدها

  سال در بهره برداری ابتدای در سفیدرود سد مخزن اولیه حجم
 58 از بعد هم اکنون که بوده مکعب متر میلیون 1765 برابر 1341

 مخزن به ورودی رسوبات عظیم حجم دلیل به و بهره برداری سال
 توان آن تبع به که رسیده؛ مکعب متر میلیون 1050 از کمتر به

 .است یافته کاهش حدودی تا نیز سد تنظیمی

 منابع به استانی نگاه رشد و سفیدرود سد کم تخصیص سطحی، آب های برداشت های
 منابع مدیریت چشم انداز اساس بر) سفیدرود سد باالدست سدهای گسترش و آب
  .باشد می گیالن استان کشاورزی آینده برای خطری زنگ ،(آب
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 کاهش حقابه استان گیالن در اثر احداث سدها
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 کاهش حقابه استان گیالن در اثر احداث سدها
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 1375متوسط دبی ماهانه قبل از سال 
 1375متوسط دبی ماهانه بعد از سال 
 1375درصد دبی ماهانه قبل از سال 
 1375درصد دبی ماهانه بعد از سال 
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 آینده کشاورزی استان گیالن زنگ خطر -کاهش کیفی آب سفیدرود

سد به ورودی الکتریکی هدایت میزان (1383 تا 1376 سالهای) آب کم سالهای در که است آن گویای الکتریکی هدایت تغییرات روند نمودار 
 .است کرده تجربه را توجهی قابل افزایش سفیدرود

بود خواهیم قزل اوزن رودخانه بخصوص سد، این به منتهی رودخانه های آب شوری میزان افزایش شاهد سفیدرود، سد به ورودی کاهش با. 
 استان در برنج محصول تولید نقصان همچنین و کشاورزی و شرب مصارف برای رودخانه این آب کیفیت کاهش موجب مشکل این بطوریکه

 .گردد می گیالن
 34/61 

نمودار روند تغییرات هدایت الکتریکی متوسط نمونه های آنالیز شده در 
(ورودی به سد سفیدرود)ایستگاه هیدرومتری گلیوان   
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 دبی متر مکعب بر ثانیه 

نمودارروند تغییرات هدایت الکتریکی با دبی در ایستگاه گیلوان 
 (ورودی به سد سفیدرورد)
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 اقدامات انجام گرفته

37/61 
 سد مخزنی شهربیجار



                 ل      ،                                ،  ض              لس        ز   
   ط ح                                                      ظ         ض            گ     

                                     ب
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 موافقتنامه دستگاههای اجرایی در خصوص برنامه سازگاری با کم آبی استان

39/61 



برگزاری طرح دانش 
نجات  )آموزی داناب

 (آب

ائمه جمعه و 
 جماعات

شورای هماهنگی 
 جلسات شورای حفاظت منابع آب دشتهای پایلوت

 سال

 جلسات مصوبات جلسات
 استانی شهرستانی

 جلسات مصوبات جلسات مصوبات

9000 0 0 0 22 3 30 3 94 

9000 6 8 3 52 9 4 1 95 

9500 0 3 1 185 20 22 4 96 

10000 0 0 0 162 56 26 6 97 

28377 2 3 1 115 21 8 2 98 

جلسه با مقامات قضایی، نیرو انتظامی، 
اطالع رسانی با  کمیته راهبری جهاد کشاورزی اجرایی و سایر نهادها و تشکلها

 خانه کشاورز بهره برداران
 سال

 جلسات مصوبات جلسه جلسات مصوبات جلسات مصوبات جلسات مصوبات

10 5 12 3 10 3 10 0 0 94 

35 11 16 3 23 4 16 0 0 95 

64 12 2 1 23 5 11 0 0 96 

155 18 38 5 9 3 8 2 1 97 

63 6 38 4 39 13 10 3 2 98 

 MCDMآمار ارسالی به دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب  و سامانه : مأخذ 40/61
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 (MCM)حجم صرفه جویی تعداد بازه زمانی نوع اقدام

 8.98 1728 98الی 90 انسداد چاههای غیر مجاز

نصب کنتور*  0.00 264 98الی90 

 123.22 8593 98الی90 اصالح پروانه

 132.2 98الی  94مجموع آب صرفه جویی شده از سال 

 تا پایان آبان ماه 99انسداد سال 

 (MCM)0.164 حلقه34

 تا پایان آبان ماه 99نصب کنتور سال 

15 0.00 

 از استفاده و استان هوایی آب شرایط به توجه با *
 کشاورزی اراضی آب تأمین کمکی منبع بعنوان چاه

 اضافه استان، در کوچک صنایع وجود همچنین و
 .است نشده ثبت کنتورها توسط برداشتی

 MCDMآمار ماهیانه ارسالی به دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ، سامانه ساماب و : مأخذ 43/61
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 (mcm)صرفه جویی ناشی از انسداد چاه غیر مجاز

 حجم صرفه جویی تعداد

22 

6488 
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 ( MCM)احجام صرفه جویی ناشی از اصالح پروانه ها 

 حجم صرفه جویی  تعداد
 



 MCDMآمار ماهیانه ارسالی به دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ، سامانه ساماب و : مأخذ 44/61

چاههای غیر  انسداد
 (mcm)تخلیه کل چاه 98تا 90مجاز از سال

 2.38 448 تالش

 4.64 751 فومنات

 1.48 413 چابکسر-الهیجان

 0.48 116 کوچصفهان-آستانه

 0.00 0 الموت-طالقان 

 0.00 0 خلخال-طارم 

 0.00 0 منجیل

 8.98 1728 مجموع
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 (mcm)صرفه جویی ناشی از انسداد چاههای غیر مجاز

 (mcm)تخلیه کل چاه

اصالح پروانه بهره  
 حجم صرفه جویی تعداد 98تا  90برداری از سال 

 (mcm) 

 53 4060 تالش

 35.5 1537 فومنات

 9.4 470 کوچصفهان-آستانه 

 25.1 2515 چابکسر-الهیجان

 0.2 10 منجیل

 0.015 1 خلخال-طارم

 123.2 8593 مجموع
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 تعداد



 (1398سال )عملکرد شرکت آب و فاضالب در حوزه شهری 
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     ف           نوع فعالیت
         (mcm) 
 

 0.18 751 ف    شناسایی و رفع انشعابات غیر مجاز

 0.21 10456 ف    تعویض کنتورهای خراب و فرسوده

 0.63 12.09   ل     اصالح و بازسازی شبکه توزیع

 1.97 1226.9   ل     نشت یابی و رفع نشت

 0 23 ف    نصب کنتور بر روی تاسیسات تولید وتوزیع آب

توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب مشترکین 
 0 895     (مدیریت مصرف)

 0.12 6     تحلیل هیدرولیکی

 3.11 2     مدیریت هوشمند فشار  



 (1398سال )عملکرد شرکت آب و فاضالب در حوزه روستایی 

. شرکت آبفای استان گیالن می باشد ( سپتا)آمار برگرفته از سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات  46/61  

 (mcm)         ک         ف           نوع فعالیت

 0.05 200 ف    شناسایی و رفع انشعابات غیر مجاز

 0.06 3000 ف    تعویض کنتورهای خراب و فرسوده

 1.08 41.64   ل     اصالح و بازسازی شبکه توزیع

 0 0   ل     نشت یابی و رفع نشت

 0 70 ف    نصب کنتور بر روی تاسیسات تولید وتوزیع آب

و نصب وسایل کاهنده مصرف آب مشترکین توزیع 
 0 0     (مدیریت مصرف)

 0 0       تحلیل هیدرولیکی

 1.019 0       مدیریت هوشمند فشار  



حجم صرفه جویی 
 MCMشده 

 نوع فعالیت تعداد واحد
ردی 

 ف

 0.1 15 

تصفیه و بازچرخابی آب مورد استفاده در واحدهای شن و ماسه و 
استفاده از حوضچه ته نشینی و بازچرخانی آب و  )آسفالت استان 

 (خروج از فهرست صنایع آالینده 
1 

 0.01  10 

جمع آوری و بازیابی آب باران و ریزش های جوی در سطح  
واحدهای صنعتی  جهت بهره برداری در فرایند تولید و همینطور  

 ...وآبیاری فضای سبز  

2 

 0.9  9 
تصفیه و بازچرخانی آب در کلیه واحدهای بزرگ صنعتی علی  

 الخصوص صنایع فوالدی
3  

  1.01   34 
  

 مجموع

 1398تا پایان سال صنعت، معدن و تجارت عملکرد سازمان 
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 1398تا پایان سال سازمان جهاد کشاورزی عملکرد 

 (MCM)حجم صرفه جویی شده  تعداد واحد اقدامات ردیف

 اثر بخشی مشترک 9000 هکتار تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی 1

 0/18 1800 کیلومتر آبیاری کم فشار و لوله گذاری 2
 0/018 180 کیلومتر پوشش انهار و اصالح شبکه آبیاری 3
 1/8 1800 هکتار سامانه های نوین آبیاری  4

 اثر بخشی مشترک 1800 هکتار مرمت و به سازی آب بندان ها 5

 اثر بخشی مشترک 4500 هکتار توسعه مکانیزاسیون در مرحله کاشت و برداشت 6

7 
زودرس با مصرف آب )توسعه استفاده از ارقام جدید 

 (کمتر
 0/27 9000 هکتار

 اثر بخشی مشترک 900 هکتار توسعه آبیاری تناوبی در سطح مزرعه 8

9 
تغذیه گیاهی، استفاده از )توسعه روش های به زراعی  
برای کاهش مصرف آب ( علف کش، توسعه بانک نشاء

 یا افزایش بهره وری آب

 0/18 1800 هکتار

 2/448   (میلیون متر مکعب)مجموع 

 با سازگاری هایبرنامه از برخی .میباشد  اثرگذار تعرق و تبخیر کاهش در مستقیم بطور که است هاییفعالیت به مربوط  ،شده جویی صرفه حجم
 به ولیکن گرددنمی مصرف در جوییصرفه به منجر مستقیم طور به آب چرخه در آن نتیجه و کارکرد آن، فعالیتهای ماهیت دلیل به آبی،کم

 48/61   .است شده درج مشترک بخشی اثر عنوان به که .شودمی ختم آب تقاضای مدیریت



 برنامه های سازگاری با کم آبی
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 های سازگاری با کم آبی گیالناثربخشی برنامه جدول خالصه 

 نوع مصارف

 مصرفتأثیر بر کاهش 
 (متر مکعبمیلیون )

تأثیر بر اصالح مصرف و بهبود  
 کیفیت منابع آب

 سطحی زیرزمینی (میلیون متر مکعب)

 - 12/62 17/04 کشاورزی

 19/62 4/88 5/17 شرب و بهداشت

 10/1 - - صنعت

 - - - فضای سبز

 29/72 17/50 22/21 جمع

 و مجاز غیر چاههای انسداد محل از سالها این در بطوریکه است شده انجام آب مصارف در جویی صرفه اعظم بخش 98 تا 90 های سال در *
 50/61 است پذیرفته صورت  آب مصارف در جویی صرفه مکعب متر میلیون 132 حدود ها پروانه اصالح
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 فضای سبز صنعت شرب و بهداشت کشاورزی

 اصالح مصرف صرفه جویی سطحی صرفه جویی زیرزمینی



 اقدامات ردیف

 عملکرد تجمعی (پایان برنامه هفتم) بلند مدت  (پایان برنامه ششم)کوتاه مدت

حجم صرفه جویی  تعداد
 تعداد (mcm))شده 

حجم صرفه  
جویی 

 (mcm)شده
حجم صرفه جویی  تعداد

 (mcm)شده 

تعدیل پروانه های  * 1
 1.496 877 0.5 293 0.996 584 چاههای کشاورزی

 5.25 950 3.75 750 1.5 200 انسداد چاه غیر مجاز 2

 .کوچصفهان در گروه ب قرار دارد و پروانه های بهره برداری صادره در این محدوده شامل تعدیل می گردند -محدوده مطالعاتی آستانه * 

برنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم با توجه به مستثنی شدن استان گیالن و مازندران برای کشت  محصول استراتژیک  برنج  و وابستگی 
 .معیشت مردم به چاهها به عنوان منبع کمکی برای تأمین آب اراضی کشاورزی در شرایط سازگاری با کم آبی لحاظ گردیده است

جلوگیری از اضافه   3
 ** ** ** ** ** ** برداشت چاه های مجاز 

 10.29 1400 7.35 1000 2.94 400 اصالح پروانه های صادره 4

5 
و بازسازی مرمت ***

شبکه های آبیاری و 
 زهکشی سفیدرود

مشترک فیمابین آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی اثر بخشی  

با توجه به شرایط آب و هوایی استان و استفاده از چاه به عنوان منبع کمکی تأمین آب اراضی کشاورزی و استقرار صنایع کوچک در استان ** 
 .چاهها دارای اضافه برداشت نمی باشند

و در حال حاضر با توجه به . برنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم بر اساس تعداد چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری فعلی تعریف شده است
 .شرایط آب و هوایی حاکم بر استان اضافه برداشت از محل چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری وجود ندارد

 .درصد راندمان انتقال را ارتقاء بخشید  5تا  3می توان حداقل  2و  1این بخش ضمن مرمت و بازسازی شبکه های انتقال درجه  در***

 17.036mcm: هفتمبرنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه جویی در بخش زیرزمینی در میزان آب قابل صرفه 
 51/61 .اثربخشی اقدامات شرکت آب منطقه ای در بخش سطحی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است

 برنامه عملیاتی شرکت آب منطقه ای در برنامه سازگاری با کم آبی 



 نام سد ردیف

حجم 
تنظیمی   

mcm 

جمع حجم آب  
تنظیمی هر بخش  

mcm 

در حال 
 مطالعه 

آماده  
 اجرا

در حال 
 اجرا

نام محل  
 (شهرستان)

 97 سد مخزنی شفارود 1

391 

 تالش √    

 (رحیم آباد)رودسر √    
 204 سد مخزنی پلرود 2

 شفت √    
 77 سد مخزنی السک  3

 13 سد مخزنی دیورش 4 (رستم آباد)رودبار √    

 9.2 سد مخزنی عزیزکیان  5

72.2 

 رشت   √  

 فومن   √  
 48.6 سد مخزنی خالصان 6

  

  
 14.4 سد مخزنی دیلمان  7 سیاهکل   √

 10.3 سد مخزنی نیلرود   8

68.3 

 تالش √

 سیاهکل     √
 33.5 دیسامسد مخزنی  9

 رشت     √
 14.5 بهدانسد مخزنی  10

√ 

 
 10 سد مخزنی چلوند 11 آستارا

 (فهرست سدهای مخزنی آب گیالن) و مهار آب ورودی به دریا( سطحی)با هدف استفاده از منابع آب داخل استانبرنامه عملیاتی شرکت آب منطقه ای 

52/61 



 رودخانه محور ردیف مرحله
بهبود سطح 

 (هکتار)زیرکشت 
 (MCM)حجم تنظیمی 

نام محل 
 (شهرستان)

سدهای 
الستیکی 

 دردست اجرا

 آستانه اشرفیه 1.1 1000 وگارود انبارسر 1

 رشت 2 1000 اوشمک فخرآباد 2

 ماسال 17.5 1750 خالکایی ماسال 3

 صومعه سرا 9.3 840 شاخزر تولم شهر 4

 لنگرود 3 1800 لنگرود رودخان رادارکومه 5

 تالش 26.5 2410 کرگانرود تالش 6

 آستارا 7.1 500 مالهادی های آسیاب  خانه 7

  

سدهای 
الستیکی جدید 

 آماده مطالعه

 آستارا جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه چلوند چلوند 1

 رضوانشهر جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه دیناچال دیناچال 2

 ماسال جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه رودخانه مرغک امام زاده شفیع 3

 ماسال جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه رودخانه مرغک مهدی خان محله 4

 فومن جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه گشت رودخان گشت رودخان 5

 سیاهکل جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه شمرود شمرود 6

 املش جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه کیارود کیارود 7

 سیاهکل جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه دیسام دیسام 8

 تالش جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه ناورود ناورود 9

 تالش جبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقه خاله سرا وارده سرا 10

با هدف استفاده از دریا به منابع آب زیرزمینی آب شور برنامه عملیاتی شرکت آب منطقه ای بمنظور جلوگیری از پیشروری و نفوذ 
 و کنترل آب ورودی به دریا( سطحی)منابع آب داخل استان
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  از استفاده هدف با زیرزمینی آب منابع به دریا شور آب نفوذ و پیشروری از جلوگیری بمنظور ای منطقه آب شرکت عملیاتی برنامه
 54/61 دریا به ورودی آب کنترل و (سطحی)استان داخل آب منابع



 برنامه عملیاتی شرکت آب و فاضالب در برنامه سازگاری با کم آبی 

 واحد اقدامات ردیف

  کوتاه مدت
 (1400و  1399 پایان برنامه ششم)

 عملکرد تجمعی (پایان برنامه هفتم)بلند مدت 

 تعداد
حجم صرفه  
 جویی شده

(MCM) 
 تعداد

حجم صرفه  
جویی شده  

(MCM) 
 تعداد

حجم صرفه  
جویی شده  

(MCM) 

1 

ه  
بک

 ش
ی

هر
ظا

ت 
رف

در 
ه

ب
آ

 

شناسایی و 
رفع انشعاب  

 غیر مجاز
 1.97 8100 1.32 5500 0.65 2600 فقره

تعویض 
کنتورهای  
خراب و 
 فرسوده

 1.62 78000 1.26 60000 0.36 18000 فقره

2 

ی 
قع

 وا
ت

رف
در 

ه
ب

ه آ
بک

ش
 

اصالح و 
بازسازی 

شبکه توزیع 
 آب

 0.925 550 0.665 400 0.26 150 کیلومتر

نشت یابی و 
 رفع نشت

 5.54 4200 3.8 3000 1.74 1200 کیلومتر

 10.055   7.045   3.01     مجموع

  MCM  10.05: میزان آب قابل صرفه جویی و پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم
سهم صرفه جویی از منابع زیرزمینی و سطحی دربخش شرب به زیرزمینی، توجه به سهم تامین آب از منابع سطحی و با 

 .میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است 4/88و  5/17ترتیب برابر 
. شرکت آبفای استان گیالن می باشد( سپتا)آمار برگرفته از سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات  55/61  
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آمار برگرفته از سامانه پایش تاسیسات فاضالب   
.باشدشرکت آبفای استان گیالن می ( ساپفا)  

 آب و جایگزینی آب خام با پساب  جلوگیری از آلودگی منابع برای برنامه عملیاتی شرکت آب و فاضالب 

 تصفیه فاضالب   نام شهر
ظرفیت اسمی  

پکیجها  کل 
m3/day)) 

وضعیت بهره  
 برداری

حجم پساب  
 1400تحویلی تا  

متر مکعب   1000)
 (در سال

حجم پساب  
تحویلی بعد از  

متر   1000) 1400
 (مکعب در سال

   365 در دست اقدام 1000 مهدی شهر آستارا
   292 در دست اقدام 800 مسکن مهر و قسمتی از شهر ماسال
   146 در دست اقدام 400 روستای نیک کری تالش

   73 در دست اقدام 200 مسکن مهر صومعه سرا  
   62 در دست اقدام 170 مسکن مهر املش

   55 در دست اقدام 150 واحدی مسکن مهر188 سیاهکل
   55 در دست اقدام 150 روستای ویرمونی آستارا
   55 در دست اقدام 150 مسکن مهر لوشان

   55 در دست اقدام 150 روستای پاشاکی الهیجان
   53 در دست اقدام 145 شهرک 1فاز  شفت
   37 در دست اقدام 100 روستای اصطلخ بیجار   آستانه

   37 در دست اقدام 100 روستای ایشکا الهیجان
   28 در دست اقدام 76 مبارک آباد رشت

   18 در دست اقدام 50 واحدی مسکن مهر76 سیاهکل

 9125   در دست اقدام 25000 تصفیه خانه فاضالب جنوبی رشت رشت   
 4563   در دست اقدام 12500 تصفیه خانه فاضالب شرقی انزلی بندر انزلی
 2318   در دست اقدام 6350 تصفیه خانه فاضالب صومعه سرا صومعه سرا

 2281   در دست اقدام 6250 تصفیه خانه فاضالب آستارا آستارا

برنامه عملیاتی فوق با هماهنگی اداره کل محیط  
.زیست استان صورت می پذیرد  

میلیون  19/62مجموع حجم پساب تولیدی 
مترمکعب می باشد که در راستای اصالح  

آب  جایگزینی برای مصرف برنامه ریزی 
بخش های در مصرفی با  پساب خام 

 .صنعت و فضای سبز انجام خواهد شد
 کمیته در روستایی و شهری فاضالب تصفیه خانه های پساب از استفاده و برنامه ریزی نحوه ی *

  پساب از مجدد استفاده لذا .شود می تکلیف تعیین پساب از بهره برداری و برنامه ریزی
 .بود خواهد کمیته این از مجوز کسب با فاضالب های خانه تصفیه



 به منجر که باشد می آب منابع کیفیت بهبود و مصرف اصالح با مرتبط صنعت بخش در شده ارائه های برنامه کلیه *
 .شود نمی آب منابع کلی بیالن در جویی صرفه

  های خانه تصفیه اندازی راه به منوط توسعه هفتم برنامه پایان تا آبی کم با سازگاری برنامه در اثربخشی میزان **
 .گردد می برآورد مکعب متر میلیون 10.1 مربوطه، اعتبارات تأمین و صنعتی های شهرک

عملکرد تجمعی تا پایان 
 برنامه هفتم 

 بلند مدت  

 برنامه هفتم 

 کوتاه مدت  

 تا پایان برنامه ششم
 اقدامات

  

  

 ردیف
اصالح  حجم 

 MCMمصرف 

تعداد 
 واحد

اصالح  حجم 
 MCMمصرف 

تعداد 
 واحد

اصالح  حجم 
 MCMمصرف 

تعداد 
 واحد

0.3 44   0.1 14  0.2 30 

 و شن واحدهای در استفاده مورد آب بازچرخابی و تصفیه
 و نشینی ته حوضچه از استفاده) استان آسفالت و ماسه

 ( آالینده صنایع فهرست از خروج و آب بازچرخانی
1 

 0.6  150  0.5 50  0.1  100 

 سطح در جوی های ریزش و باران آب بازیابی و آوری جمع
 و تولید فرایند در برداری بهره جهت  صنعتی واحدهای
 استان صنعتی واحدهای در  سبز فضای آبیاری همینطور

 .و فومنات نئوپان سیم، الک شرکتهای نظیر

2 

 1.1  11  0.2  2  0.9  9 
 صنعتی بزرگ واحدهای کلیه در آب بازچرخانی و تصفیه

 فوالدی صنایع الخصوص علی
3  

 6.1 11 0.6  4  5.5  7 
 نواحی و ها شهرک احداث حال در های خانه تصفیه تکمیل
 اعتبار تامین صورت در استان صنعتی

4 

2 20  1  10   1 10 
 با  موجود معدنی و صنعتی واحدهای آالیندگی حذف

   صنعتی پساب حداکثری  بازچرخانی و تصفیه
5 

  10.1** 236  2.4   80   7.7   156 
  

 مجموع

 *آبیبرنامه عملیاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت در برنامه سازگاری با کم 
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 تحقیقات برنج کشور در برنامه سازگاری با کم آبیموسسه برنامه عملیاتی سازمان جهاد کشاورزی و 
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 واحد اقدامات ردیف

 بلند مدت  کوتاه مدت
 عملکرد تجمعی

 (پایان برنامه هفتم) (پایان برنامه ششم)

 تعداد
حجم صرفه جویی 

 (MCM)شده 
 تعداد

حجم صرفه جویی 
 (MCM) شده

 تعداد
حجم صرفه جویی 

 (MCM) شده

 10000 هکتار تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی 1
اثر بخشی  

 مشترک
40000 

اثر بخشی  
 مشترک

 

50000 

اثر بخشی  
 مشترک

 
 1/2 12000 1 10000 0/2 2000 کیلومتر آبیاری کم فشار و لوله گذاری 2

 2/52 25200 2/5 25000 0/02 200 کیلومتر پوشش انهار و اصالح شبکه آبیاری 3

 6 12000 4 10000 2 2000 هکتار سامانه های نوین آبیاری  4

 2000 هکتار مرمت و به سازی آب بندان ها 5
اثر بخشی  

 مشترک
4000 

اثر بخشی  
 مشترک

6000 
اثر بخشی  

 مشترک

 5000 هکتار توسعه مکانیزاسیون در مرحله کاشت و برداشت 6
اثر بخشی  

 مشترک
20000 

اثر بخشی  
 مشترک

25000 
اثر بخشی  

 مشترک

7 
زودرس با مصرف )توسعه استفاده از ارقام جدید 

 (آب کمتر
 1/2 40000 0/9 30000 0/3 10000 هکتار

 1000 هکتار توسعه آبیاری تناوبی در سطح مزرعه 8
اثر بخشی  

 مشترک
10000 

اثر بخشی  
 مشترک

11000 
اثر بخشی  

 مشترک

9 
تغذیه گیاهی، )توسعه روش های به زراعی  

برای ( استفاده از علف کش، توسعه بانک نشاء
 کاهش مصرف آب یا افزایش بهره وری آب

 1/7 17000 1/5 15000 0/2 2000 هکتار

10 
مطالعه و اجرای زهکشی زیر زمینی در اراضی 

 شالیزاری
 500 هکتار

اثر بخشی  
 مشترک

10000 
اثر بخشی  

 مشترک
10500 

اثر بخشی  
 مشترک

 12/62   9/9   2/72   (میلیون متر مکعب)مجموع 

 خشیارقام مندرج در جدول باال مربوط به صرفه جویی ناشی از کاهش تبخیر و تعرق بوده، لیکن با اقدامات صورت پذیرفته در سایر بخش ها اثر ب
 .  فیمابین سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای مربوط به کاهش تقاضا و مدیریت آب برگشتی در چرخه آب به مراتب بیشتر می باشد

 12.62mcm: هفتمبرنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه جویی در بخش سطحی در میزان آب قابل صرفه 
 .اثربخشی اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در بخش زیرزمینی مشترک با شرکت آب منطقه ای در نظر گرفته شده است



 برنامه های علمی موسسه تحقیقات برنج کشور برای سازگاری با کم آبی  در استان گیالن دارای اثربخشی در برنامه های سازگاری با کم آبی 

 عنوان برنامه تحقیقاتی اهداف

 و تقاضا  مدیریت آبی، های بهترسازه طراحی مکفی، اندازه به گیاه آبی نیاز تامین
 بحران و خسارت مدیریت آبیاری، کم مدیریت آب، توزیع

ارقام مختلف ( خالص و ناخالص)اندازه گیری آب مورد نیاز 
 برنج

 موجود، های سازه بهسازی شبکه، سطح در ها سازه و تأسیسات طراحی بهبود
 نوع) آب تلفات عوامل شناسایی مزارع، سطح در آب منابع از بهتر برداری بهره

 مزرعه، و شبکه سطح در آب تلفات مقادیر شناسایی ،(آبی منبع خاک، شبکه،
 مزرعه  و شبکه سطح در عوامل تفکیک به  آب بازیافت مدیرت

 تعیین راندمان های آبیاری و بهره وری آب در اراضی شالیزاری

 ها، بیماری با مبارزه های هزینه کاهش آب، مصرف جویی صرفه و زودتر برداشت
 آب کمبود شرایط در عملکرد کاهش از جلوگیری

و ارقام  ( برای کاهش آب مورد نیاز) معرفی ارقام زودرس 
 در شرایط کم آبی( برای کاهش خسارت)مقاوم به کم آبی 

oکار، سختی کاهش آب، وری بهره افزایش کاربرد، و توزیع های راندمان بهبود 
 خاکورزی دوره طول کاهش کشت، های هزینه کاهش مکانیزاسیون، توسعه

 و نوسازی و تجهیز) شالیزار بناهای زیر توسعه تأثیر بررسی
 راندمان بر (فشار کم آبیاری ،4 و 3 درجه های کانال الینینگ

 آب وری بهره و آبیاری های

 مقاومت کاهش آبی، کم با سازگاری های پروژه با کشاورزان همکاری جلب
 شرایط در زارعین توسط اراضی رهاسازی کاهش آبیاری، کم مقابل در کشاورزان

 اراضی کاربری تغییر از جلوگیری خسارت، بروز و آبی کم
 

  های طرح اقتصادی و اجتماعی تاثیرات بررسی و ارزیابی
 آبی کم با سازگار

 شرایط در (میکرو و ماکرو) گیاه نیاز مورد کودهای مصرف زمان و مقدار تعیین
 از ناشی عملکرد کاهش از جلوگیری شالیزاری، مختلف های خاک در آبی کم

 تعیین مختلف، های خاک در آبی کم شرایط در مختلف ارقام غذایی مواد کمبود
 شالیزاری خاکهای در آب نگهداری قدرت افزایش راهکارهای

مطالعه توصیه های کودی و بهبود شرایط فیزیکی در خاک 
 های مختلف در شرایط کم آبی در اراضی شالیزاری

 کم شرایط در خسارت افزایش جلوگیری  عملکرد، کاهش از جلوگیری و تطبیق
 آبی کم شرایط در محصول سالمت افزایش و سموم انواع مصرف کاهش آبی،

مطالعه روش های مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری ها 
در شرایط کم آبی در اراضی شالیزاری استان گیالن و تطبیق و 

جلوگیری از کاهش عملکرد و افزایش خسارت در شرایط کم 
 آبی
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 عنوان توضیحات و پیشنهادات
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 اقتصاد گیالن

 کشاورزی

 آب


