
 
 

 

 ی ل  م  ربانمه 

 سازگاری با کم آبی
 

 

 1400 اردیبهشت
 

 

 
 

 

 ی ل  م  ربانمه 

 سازگاری با کم آبی
 

 

 1400 اردیبهشت
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمانشاه
 
 

 1400  خرداد 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبايجان شرقي
 
 

 

 1400  خرداد

 
  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبايجان شرقي
 
 

 

 1400  خرداد

 
  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان مرکزي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

1 
 

 استان آرذبایجان شرقی
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبايجان شرقي
 
 

 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  آذربایجان شرقی آبی استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 17/5 0 1شرب و بهداشت
 49/3 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 44/2 0 1صنعت
 42/2 0 1کشاورزی

کاهش تلفات و تبخیر از تاسیسات آبرسانی و تحویل 
 0 35/15 حجمی 

 53/2 58/3 2کل صرفه جویی
 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب سطحی، 2

  حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است( 
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ان ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی است -نفر ۹۰۶بیش از 
 ۰3/343 جوییصرفه با آذربایجان شرقی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه  آذربایجان شرقی انجام شده است.

 کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد 14۰۹میلیون مترمکعب در افق  ۶7/11۶میلیون مترمکعب و اثربخشی 
های ( و اثربخشی برنامه1صرفه جویی در برداشت های آب مطابق جدول )گرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی

شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد  باشد.( می2ها مطابق با جدول )ها در تغذیه آبخوانهریک از بخش
میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم  5۶/2۶۹نیاز از منابع آب زیرزمینی )معادل 

میلیون متر  4/231و همچنین اختالف بین صرفه جویی سطحی مورد نیاز )میلیون متر مکعب(  2۰3آبی استان )معادل 
ر مکعب( در فاز میلیون مت 73/114مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب  ( عملیاتی خواهد شد.14۰۹-1411دوم برنامه و طی سال های )
ریزی جزئی تر ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهاستان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

ازگاری با کم آبی استان، رعایت الزامات احیای دریاچه ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای در اجرای برنامه س خواهد شد.
  دریاچه ارومیه ضروری است.

 
 های سازگاری با کم آبی استان آذربایجان شرقی میزان صرفه جویی برنامه (:1جدول )

  )میلیون متر مکعب(
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1409-1399) 

 73/114 2۰3 کشاورزی
 - 17 شرب
 - 3/5 صنعت

 - 3 فضای سبز
 73/114 3/228 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1409) 

 5۶/۶۶ کشاورزی

۶7/11۶ 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز
 67/116 56/66 مجموع فاز دوم

 
 ها )میلیون متر مکعب(آبی استان آذربایجان شرقی در تغذیه آبخوان های سازگاری با کم(: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

فاز اجرای 
 سطحی  بخش ماهیت اثربخشی نوع منبع آب حوضه برنامه

 فاز اول
(1399 – 

1409) 

-جبران کمبود انتقال پساب دریاچه ارومیه
 ۶7/11۶ ایمنطقهآب  احیاء

 67/116 مجموع فاز اول
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیبه تفک آذربایجان شرقیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهه برنامهدر ادام ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها
 ( ارائه شده است. 11( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )به همراه میزان صرفه

  
جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )

 سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان آذربایجان شرقیسال تثبیت 

 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی

 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰183/۰27/۰ پارس آباد-مغان 1

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰2۰2/۰۰۰/۰ مشکین شهر 2

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰3۰۰/۰۰۰/۰ اردبیل 3

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰422/438/1 اهر ورزقان 4

51/14۹/۰14۰21411 11۰5 جلفا دوزال 5

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰۶17/۰۰۶/۰ ایواوغلی 6

11۰7 8۰/374۰/1214۰31411مرند 7

13۰2 17/13۹/۰14۰۰1411طارم خلخال 8

13۰3 ۰۹/732/214۰۰1411میانه 9

فاقد چاه بهره برداری13۰4۰۰/۰۰۰/۰ زنجان 10

فاقد آبخوان آبرفتی13۰5۰۰/۰۰۰/۰ انگوران-ماهنشان 11

3۰1۰ ۰1/3۹7۹/1213۹۹1411میاندوآب 12

فاقد چاه بهره برداری 3۰12۰۰/۰ ۰۰/۰ صائین قلعه 13

3۰15 14/1۰47/514۰11411مراغه 14

3۰1۶ 21/3۰5/114۰31411عجب شیر 15

3۰17 34/۰11/۰13۹۹1411شیرامین 16

3۰18 ۰7/3۰1/114۰11411آذرشهر 17

3۰1۹ ۶۰/48۹4/1514۰11411تبریز 18

3۰2۰ 5۶/284/۰14۰41411دوزدوزان -بیلوردی  19

3۰21 ۹3/32۹/114۰41411بستان آباد 20

3۰22 87/758/214۰۰1411سراب 21

3۰23 83/2382/714۰21411صوفیان-شبستر 22

3۰24 ۶1/۶۰۰/۰14۰414۰۹تسوج 23

3۰25 ۰2/133/۰13۹۹1411ارومیهجزایر دریاچه  24

 -00/20356/66- مجموع
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیبه تفک آذربایجان شرقیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهه برنامهدر ادام ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها
 ( ارائه شده است. 11( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )به همراه میزان صرفه

  
جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )

 سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان آذربایجان شرقیسال تثبیت 

 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی

 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰183/۰27/۰ پارس آباد-مغان 1

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰2۰2/۰۰۰/۰ مشکین شهر 2

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰3۰۰/۰۰۰/۰ اردبیل 3

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰422/438/1 اهر ورزقان 4

51/14۹/۰14۰21411 11۰5 جلفا دوزال 5

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰۶17/۰۰۶/۰ ایواوغلی 6

11۰7 8۰/374۰/1214۰31411مرند 7

13۰2 17/13۹/۰14۰۰1411طارم خلخال 8

13۰3 ۰۹/732/214۰۰1411میانه 9

فاقد چاه بهره برداری13۰4۰۰/۰۰۰/۰ زنجان 10

فاقد آبخوان آبرفتی13۰5۰۰/۰۰۰/۰ انگوران-ماهنشان 11

3۰1۰ ۰1/3۹7۹/1213۹۹1411میاندوآب 12

فاقد چاه بهره برداری 3۰12۰۰/۰ ۰۰/۰ صائین قلعه 13

3۰15 14/1۰47/514۰11411مراغه 14

3۰1۶ 21/3۰5/114۰31411عجب شیر 15

3۰17 34/۰11/۰13۹۹1411شیرامین 16

3۰18 ۰7/3۰1/114۰11411آذرشهر 17

3۰1۹ ۶۰/48۹4/1514۰11411تبریز 18

3۰2۰ 5۶/284/۰14۰41411دوزدوزان -بیلوردی  19

3۰21 ۹3/32۹/114۰41411بستان آباد 20

3۰22 87/758/214۰۰1411سراب 21

3۰23 83/2382/714۰21411صوفیان-شبستر 22

3۰24 ۶1/۶۰۰/۰14۰414۰۹تسوج 23

3۰25 ۰2/133/۰13۹۹1411ارومیهجزایر دریاچه  24

 -00/20356/66- مجموع
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 ای استان آذربایجان شرقیهای سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 4جدول )

ردیف
دستگاه 

متولی
بخش 
فعالیتی

برنامه های مورد نظر
زمان 
شروع 

هابرنامه

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

در رفع چالشآثار 
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد 
انتظار )میلیون متر 

مکعب(

دستگاه 
همکار

1

ب 
ت آ

شرک
طقه

من
 ای

نی
زمی

زیر
ی 

آبها


14۰۰14۰۹--28اخذ مجوز چاههای حریمی

2۰3

-

2چاههای غیرمجاز  انسداد14۰۰14۰۹55۰8حلقه۹8/4۹-

3 نصب کنتورهای هوشمند  بر روی
چاهها 

14۰۰14۰۹5۶54فقره

81/44

جهاد 
کشاورزی

4 تقلیل منصوبات و جلوگیری از
اضافه برداشت چاههای مجاز 

14۰۰14۰۹23۹پروانه

5 اصالح و تعدیل صدور مصرف
21/8۰مورد14۰۰14۰۹81۹5  بهینه چاههای کشاورزی 

۶ استقرار اکیپ های گشت و
بازرسی  

14۰۰14۰۹4۰طرح اثربخشی
مشترک با سایر 

هابرنامه 7 تقویت آبخوان از طریق طرح های
تغذیه مصنوعی و پخش سیالب 

14۰۰14۰۹4باب-

8

ی 
آبها

حی
سط



کنترل و مدیریت بهره برداری و 
توزیع آب در  انهار 

سازی، اصالح و سنتی)سردهنه
بازسازی دریچه های آبگیر و ...( 

14۰۰14۰۹45مورد73/37

7/114 

-

۹ بهینه سازی بهره برداری از شبکه
های مدرن

14۰۰14۰53مورد33-

1۰
بازنگری برنامه بهره برداری سدها 

و رها سازی آب 
14۰۰14۰12مورد44-

14بازیافت و انتقال پساب14۰۰14۰۹  ۶7/11۶
آب و 
فاضالب

15
 بهره برداریجهت بستر سازی فرهنگی 

آب  از منابع بهینه
14۰۰14۰۹هااثربخشی مشترک با سایر برنامه صدا و

سیما
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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی(: 5جدول )

یف
رد



دستگاه 
متولی

بخش 
برنامه های مورد نظرفعالیتی

زمان 
شرع 

برنامه ها

زمان 
اتمام 
پروژه

 حجم عملیات 
پیش بینی شده

آثار در رفع چالش 
آبهای زیرزمینی 

)صرفه جویی /کاهش 
برداشت آب مورد 

)میلیون متر ( انتظار
مکعب(

دستگاه 
همکار

1

زی
اور

کش
اد 

جه
 

تان
اس

 

 و 
آب

ش 
بخ

اک
خ



هکتار14۰۰14۰۹7۰۰۰آبیاری بارانی

75

ب 
آ

طقه
من

ای

2آبیاری قطره ای14۰۰14۰۹۶۰۰۰هکتار

3 14۰۰ آبیاری کم فشار14۰۹234۰۰هکتار

4

انی
اغب

ش ب
بخ



هکتار14۰۰14۰۹8۰۰ایکشت گلخانه 

3۰

5کشت زعفران14۰۰14۰۹1۰۰هکتار

۶کشت گل محمدی14۰۰14۰۹3۰۰هکتار

7 یاهان داروئیگسایر کشت14۰۰14۰۹8۰۰هکتار

8
اصالح و احیاء باغات درجه 

( و گردو درختان تاج  )تعویض2
3حذف و جایگزینی باغات درجه 

14۰۰14۰۹2۰۰۰هکتار

۹
عت

 زرا
ش

بخ

اصالح روشهای آبیاری ثقلی ،کشت 

هکتار14۰۰14۰۹21۰۰درجوی و پشته 

2۰

1۰کشت نشائی14۰۰14۰۹5۰۰هکتار

11 ارقام اصالح شدهاستفاده از14۰۰14۰۹۶۰۰۰هکتار

12کشاورزی حفاظتی14۰۰14۰۹25۰۰هکتار

13 جایگزینی کشت با گیاهان کم
هکتار14۰۰14۰۹2۰۰۰برآب

14های های آموزشی و ترویجی در بخشفعالیت
هااثربخشی مشترک با سایر برنامه14۰۰14۰۹مرتبط با کشاورزی
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 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی(: 6جدول )

یف
رد



ولی
 مت

گاه
ست

د
تی

عالی
ش ف

بخ


برنامه های مورد نظر

زمان 
 شروع
برنامه 

ها

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد انتظار 
)میلیون متر مکعب(

1

تان
 اس

الب
فاض

 و 
آب

ت 
شرک



ری
شه



تعویض کنتور معیوب وخراب  
2فقره14۰۰ 14۰345۰۰۰  مشترکین

17

2 خرید ونصب اقالم کاهنده
3فقره14۰۰14۰351۰۰۰مصرف

3اصالح شبکه توزیع آب14۰۰14۰352۰کیلومتر
8

414۰۰ نشت یابی شبکه توزیع آب14۰34۰۰۰کیلومتر

5 احداث یا تکمیل
پروژه14۰۰ 14۰55هاخانهتصفیه

دارای 
اثربخشی 
کیفی و 
بازیافت

۶
یی

ستا
رو


کیلومتر14۰۰14۰348۰اصالح و بازسازی شبکه 

3
7 اصالح و بازسازی خطوط

انتقال
14۰۰14۰352۰کیلومتر

8به  ارتقا و پایش مخازن
1باب14۰۰14۰324آب شرب پایدار منظور عرضه

۹ تامین برق اضطراری  مجتمع
-پروژه14۰۰14۰33۰های آبرسانی)پروژه(

1۰خرید تانکر سیار14۰۰14۰34دستگاه
اثربخشی 
مشترک با 
هاسایر برنامه

11
دستگاه ارتقاء کیفی  تامین

منابع آبی به منظور گذر از 
بحران کیفی

14۰۰14۰312دستگاه دارای اثربخشی کیفی

12اطالع رسانی و بستر سازی فرهنگ 
)با همکاری صدا و سیما( هااثربخشی مشترک با سایر برنامه14۰۰برای  مصرف بهینه آب شرب

 
 
 

  



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق
 

 برنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان آذربایجان شرقی(: 7)جدول 

برنامه های مورد نظردستگاه متولیردیف
زمان شروع 

برنامه ها
زمان اتمام 

پروژه
حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی 

کاهش مصرف آب /
مورد انتظار 
)میلیون متر 

مکعب(

1

صنعت معدن و 
تجارت استان

مقاوم به کم کشت ارقام 
3/۰شهرک13۹۹14۰۰22(آبی)فضای سبز

2 استفاده از پساب تصفیه خانه
3شهرک13۹۹14۰83فضالب شهری

3 بازچرخانی آب تصفیه خانه های
2شهرک13۹۹14۰81۰شهرکهای صنعتی

 
 
 

  

خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق10
 

 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی (: 8جدول )

برنامه های مورد نظردستگاه متولیردیف
زمان 
شروع 

برنامه ها

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد انتظار 
)میلیون متر مکعب(

1

 اداره کل 
محیط زیست

برخورد فعال با زمینه های بحرانی 
محیط زیست شامل آلودگیهای 

محیط بیش از ظرفیت قابل تحمل
مستمر

تاثیر کیفی بر منابع آب 2
شناسائی ، پایش و نمونه برداری  

مستمر از پساب های تخلیه شده به 
انهار و رودخانه ها

مستمر

3 توسعه سیستم های پایش آن الین
صنایع بزرگ

13۹۹14۰8

 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق10
 

 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی (: 8جدول )

برنامه های مورد نظردستگاه متولیردیف
زمان 
شروع 

برنامه ها

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد انتظار 
)میلیون متر مکعب(

1

 اداره کل 
محیط زیست

برخورد فعال با زمینه های بحرانی 
محیط زیست شامل آلودگیهای 

محیط بیش از ظرفیت قابل تحمل
مستمر

تاثیر کیفی بر منابع آب 2
شناسائی ، پایش و نمونه برداری  

مستمر از پساب های تخلیه شده به 
انهار و رودخانه ها

مستمر

3 توسعه سیستم های پایش آن الین
صنایع بزرگ

13۹۹14۰8

 
 

  



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق
 

 برنامه سازگاری با کم آبی شهرداری های استان آذربایجان شرقی (: 9جدول )

دستگاه  ردیف
برنامه های مورد نظر متولی

زمان 
شروع 

هابرنامه

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد 
انتظار )میلیون متر 

مکعب(

1 

شهرداری های 
 استان سطح

حذف یا کاهش چمن کاری 
در سطح  شهر

13۹۹14۰۰12هکتار

1
2 

تغییر الگوی کشت فضای سبز 
به درختان و ارقام گیاهی 

مقاوم به کم آبی
13۹۹14۰815هکتار

تغییر شیوه های آبیاری از  3
13۹۹14۰8تانکر به قطره ای 

5۰۰۰اصله درخت

2

2۰۰۰۰ مترطولی
ارقام ردیفی

25۰۰۰بوته درختچه

4 
نصب کنتورهای هوشمند بر 
روی چاه های تامین کننده 

آب خام 
13۹۹14۰81۰۰دستگاه

تغییر زمان آبیاری به صورت  5
13۹۹14۰8شبانه در فصل تابستان 

اثر بخشی مشترک با سایر برنامه ها

۶ 
جداسازی آب خام شهری از 
آب شرب واستفاده مجدد از 

پساب تصفیه شده 
13۹۹14۰8

7 
اقدامات آموزشی و فرهنگ 

ترویج  مصرف جهت سازی 
آب  بهینه

13۹۹14۰8اثر بخشی مشترک با سایر برنامه ها



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق12
 

چرخانی و استفاده مجدد از پساب استان آذربایجان شرقیزبرنامه های با(: 10جدول )

برنامه های مورد نظردستگاه متولیردیف
زمان 
شروع 

هابرنامه
زمان اتمام 

پروژه
حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد انتظار 
)میلیون متر مکعب(

1آب -آبفا
ایمنطقه

ها خانهاحداث یا تکمیل تصفیه
83/۹۶در بخشهای دیگر لحاظ شده است.13۹۹سطح استان

2
ایآب منطقه

به  طرح انتقال پساب تبریز
دریاچه ارومیه

13۹۹
در برنامه های احیای دریاچه ارومیه 

لحاظ شده است.
8/۹5

3 طرح انتقال پساب عجبشیر  به
13۹۹دریاچه ارومیه

4 ایمنطقهآب
مطالعات جایگزینی پساب با 

آب چاههای کشاورزی در 
دشتهای ممنوعه

13۹7
دشت  کیفی بر منابع آبکمی و تاثیر 

 مرند
اثر بخشی مشترک با سایر برنامه ها

میلیون  5ظرفیت جایگزینی 
متر مکعب در سال

5 صنعت معدن و
تجارت استان

بازچرخانی آب تصفیه خانه 
در برنامه های بخش صنعت لحاظ 13۹۹های شهرکهای صنعتی

5شده است.

۶ سازمان پارکها و
فضای سبز

پساب در تامین آب جایگزینی 
فضای سبز شهرها

13۹۹هااثر بخشی مشترک با سایر برنامه

 
  



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق
 

 برنامه بازیافت وتخصیص پساب به بخشهای مختلف مصارف استان آذربایجان شرقی(: 11جدول )
میزان تخصیص پساب به بخشهای مختلف )میلیون متر مکعب(بازیافت پساب در استان

شهرحوضه آبریزردیف

بهره ظرفیت 
 برداری فعلی

میلیون متر )
مکعب در 

میه (سال
ارو

چه 
ریا

ی د
حیا

ا


عت
صن

سبز
ی 

ضا
ف

زی
اور

کش


جایگزینی

انه
دخ

 رو
ابه

حق
 یا 

ها
الب

تا
ایرها

س
وع

جم
م



زی
اور

کش
 

عت
صن

سبز 
ی 

ضا
ف

 

1

میه
 ارو

چه
دریا

یز 
 آبر

ضه
حو



۶3/513/۹4383/132تبریز
2مراغه۹/14۶/1۹۶/1۹
3آذرشهر32/1-2/1
4ملکان2/35/1-5/1
5بناب۶/17/27/2
۶عجب شیر4/2۶/۰5/11/2
7سراب12/22/2
8بستان آباد1/2۹/۰۹/۰
۹*سهند5/42/25/17/3
1۰

ضه 
حو

س
زار

آبری


88/۶55اهر
11مرند87/۶5/1۶/41/۶
12جلفا8/۰
13حوضه سفید رودمیانه4/7----------

28/1۰۶۶/11۶۹/42۶/41/7۶/4۰۰۰5/13/177جمع کل
* دارای فاز توسعه می باشند.



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق
 

 برنامه بازیافت وتخصیص پساب به بخشهای مختلف مصارف استان آذربایجان شرقی(: 11جدول )
میزان تخصیص پساب به بخشهای مختلف )میلیون متر مکعب(بازیافت پساب در استان

شهرحوضه آبریزردیف

بهره ظرفیت 
 برداری فعلی

میلیون متر )
مکعب در 

میه (سال
ارو

چه 
ریا

ی د
حیا

ا


عت
صن

سبز
ی 

ضا
ف

زی
اور

کش


جایگزینی

انه
دخ

 رو
ابه

حق
 یا 

ها
الب

تا
ایرها

س
وع

جم
م



زی
اور

کش
 

عت
صن

سبز 
ی 

ضا
ف

 

1

میه
 ارو

چه
دریا

یز 
 آبر

ضه
حو



۶3/513/۹4383/132تبریز
2مراغه۹/14۶/1۹۶/1۹
3آذرشهر32/1-2/1
4ملکان2/35/1-5/1
5بناب۶/17/27/2
۶عجب شیر4/2۶/۰5/11/2
7سراب12/22/2
8بستان آباد1/2۹/۰۹/۰
۹*سهند5/42/25/17/3
1۰

ضه 
حو

س
زار

آبری


88/۶55اهر
11مرند87/۶5/1۶/41/۶
12جلفا8/۰
13حوضه سفید رودمیانه4/7----------

28/1۰۶۶/11۶۹/42۶/41/7۶/4۰۰۰5/13/177جمع کل
* دارای فاز توسعه می باشند.

خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق14

 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان آرذبايجان شرقي
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –۰۶/12/13۹۶ وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –۰۶/12/13۹۶ سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 2۰/۰1/13۹۹ وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - ۰8/۰7/13۹۹ وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - ۰۶/12/13۹۶ سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 ۰۶/12/۹۶ وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/13۹7 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق
 

کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان آرذبايجان شرقي هم

 
 

  

 تصویب برنامهنام همکاران درتدوین و  دستگاه اجرایی

 محمد باقر هنربر ؛جواد رحمتی ،ی محمد رضا پورمحمد استانداری آذربایجان شرقی

 ای آذربایجان شرقیشرکت آب منطقه

علی  مجتبی جلیل زاده، محمدعلی حسن پور، ،یوسف غفارزاده
اسماعیلی، علی جاوید پور، عقیل اقدسی، غالمرضا فانی، امیر محمدی،  

علی زینالی، مرتضی انصاری، حسن فرامرزی،  سولماز حافظی زاده،
محمد محمدی ،فریدون آرمانفر، سید تقی غفاری، علی آخوندزاده، 
 محمد رضا عزیزپور، معصومه مالئی، مهدی اشرفی کیا، فرهاد الماس پور

 ادریعلی رخ افروز، کامران یوسفی راد، علیرضا ق، اکبر فتحی  سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
، علیرضا  ، حسین اخگریابراهیم عباسپور، محمد خانی، علیرضا ایمانلو 

 ، حسین سرتیپی، فرزانه رستمیموساپور

  حبیب امین زاده  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

 غنی پور داودحسن عباس نژاد،   ،حمید قاسمی  قیاداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شر

 داود بهبودی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

 محسن زارعی، مهندس جاویدی، برزگر جاللایرج شهین باهر،  شهرداری تبریز



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق16

 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه استان آرذبايجان شرقيسازگاري با کم آبي  هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
  ث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییکیومرفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

محمد ، زاده یرزو اشرفآ، زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان  سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله، زاده خامسی،قاسم تقی 
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
صادق  ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

ی، بهزاد رمضان یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یاورع
 یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستاروزخش، م

ی منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادسائیچی، 

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری اصل،  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبایجان غربي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبایجان غربي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

5 
 

 آرذبایجان غربیاستان 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبایجان غربي
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  آذربایجان غربی سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 76/0 9/0 1شرب و بهداشت

 0 63/0 1خدمات شهری و فضای سبز

 28/0 0 1صنعت

 56/1 13/5 1کشاورزی

 48/1 62/3 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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ی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان آذربایجان ساعت کار کارشناسی ط -نفر 22۰۰بیش از  
میلیون مترمکعبی که  95/249جویی های سازگاری با کم آبی استان آذربایجان غربی با صرفهفاز اول برنامهغربی انجام شده است. 

در چارچوب اعتبارات  14۰5زمینی است، در افق از منابع آب زیر ۰5/134میلیون مترمکعب آن از منابع آب سطحی و  9/115
ها در های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهموجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه

از از منابع آب باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نی( می1دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )
متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی میلیون  14/347)معادل زیرزمینی در بخش کشاورزی 

میلیون متر مکعب خواهد بود و نیز اختالف بین میزان صرفه جویی  19/216متر مکعب( که برابر با میلیون 95/13۰)معادل استان 
میلیون متر مکعب( و صرفه جویی  پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی  4/237مورد نیاز از منابع آب سطحی )معادل 

یون متر مکعب خواهد بود، در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. میل 5/121میلیون متر مکعب( که برابر با  9/115معادل )استان 
ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

کم آبی استان، رعایت الزامات احیای دریاچه  ریزی جزئی تر خواهد شد. در اجرای برنامه سازگاری باآبی، هدف گذاری و برنامه
 ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه ضروری است.

 
  غربیهای سازگاری با کم آبی استان آذربایجان (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 14۰5) 

 114 95/13۰ کشاورزی
 7/1 5/2 شرب
 - 6/۰ صنعت

 2/۰ - فضای سبز

 9/115 05/134 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(14۰6-1411) 

 19/216 کشاورزی

5/121 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز

 5/121 19/216 مجموع فاز دوم
 

سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک آذربایجان غربیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

جویی تلف استانی به همراه میزان صرفههای مخهای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2جدول )در 
 ( ارائه شده است. 8( تا )3متناظر مطابق با جداول )
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه2جدول )
 آذربایجان غربیتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

1اواغلی11۰6۰۰/69۰/114۰11411

2قره ضیاءالدین11۰848/۰78/۰صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

3خوی11۰9۰۰/161۰/114۰21411

4پلدشت111۰31/116/2 دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به

5 بازرگان ـ کشمش تپه
کلیسا کندی

11115۰/134/۰14۰۰14۰9

6)چالدران )سیه چشمه111225/۰42/۰صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

7زنگنه1113۰۰/۰۰۰/۰فاقد آبخوان آبرفتی 
8میانه13۰3۰۰/۰۰۰/۰فاقد چاه بهره برداری کشاورزی

9 نشان ـ انگورانماه13۰5۰۰/۰۰۰/۰فاقد چاه بهره برداری کشاورزی

10سردشت21۰3۰9/۰16/۰صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

11)پیرانشهر )خانه21۰4۰۰/753/314۰21411

12سلماس3۰۰1۰۰/18۰۰/114۰11411

13کهریز3۰۰25۰/235/۰14۰۰1411

14ارومیه3۰۰365/214۰/6714۰11411

15سرو ـ موانا3۰۰457/158/214۰11411

16زیوه ـ سیلوانا3۰۰58۰/۰2۰/۰14۰214۰8

17رشکان3۰۰686/۰43/114۰۰1411

183۰۰7 نقده23/627/214۰۰1411

193۰۰8 اشنویه97/421/813991411

203۰۰9 مهاباد۰۰/385/۰14۰۰1411

213۰1۰ میاندوآب۰۰/3۰۰8/1۰713991411

223۰11 بوکان52/512/914۰۰1411

233۰12 صائین قلعه58/226/413991411

243۰13 تکاب51/۰84/۰صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

253۰14 سقز۰9/۰16/۰فاقد شبکه چاه مشاهده ای

فاقد آبخوان آبرفتی3۰24۰3/۰۰5/۰ تسوج 26

فاقد آبخوان آبرفتی3۰25۰۰/۰۰۰/۰ جزایر دریاچه ارومیه 27

95/13019/216 مجموع
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 آذربایجان غربیای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

حجم عملیاتبرنامه عملیاتیردیف
میزان صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

سال شروع 
برنامه

شرح عملیات اجرایینوع منبع

1 (85پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز )بعد از

39/1114۰۰حلقه1325

زیرزمینی

هدف نهایی این برنامه صرفه جویی در پایان فاز دوم صرفه جویی 
م.م.م می باشد. 3۰9

39/1114۰1حلقه1325

39/1114۰2حلقه1325

39/1114۰3حلقه1325

39/1114۰4حلقه1325

2 1تعیین تکلیف چاههای فرم

86/2*14۰۰پرونده2423

زیرزمینی

86/2*14۰1پرونده2424

86/2*14۰2پرونده2424

86/2*14۰3پرونده2424

86/2*14۰4پرونده2423

3 یکشاورزاصالح  و تعدیل پروانه بهره برداری چاههای آب

3/2*14۰۰پرونده4666

 وییجهدف نهایی این برنامه صرفه جویی در پایان فاز دوم صرفه زیرزمینی
م.م.م می باشد. 5/11

3/2*14۰1پرونده4666

3/2*14۰2پرونده4666

3/2*14۰3پرونده4666

3/2*14۰4پرونده4666

4 تجهیز چاهها به کنتور هوشمند 
های مجاز  دارای پروانه بهره برداری معتبر( )چاه

8۰۰دستگاه2*14۰۰

  وییجهدف نهایی این برنامه صرفه جویی در پایان فاز دوم صرفه زیرزمینی
م.م.م می باشد. 27

8۰۰دستگاه2*14۰1

8۰۰دستگاه2*14۰2

8۰۰دستگاه2*14۰3

8۰۰دستگاه2*14۰4

جوییمجموع صرفه 
ی با برنامه ( همپوشان4، 3، 2)معادل برنامه های ردیف  میلیون مترمکعب آن 8/35میلیون متر مکعب )که از این مقدار   75/92

های جهاد کشاورزی استان دارد(
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 آذربایجان غربیبرنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان (: 4جدول )

حجم برنامه عملیاتیردیف
عملیات

میزان صرفه 
جویی )میلیون 

متر مکعب(
سال 
شروع

سال 
شرح عملیاتنوع منبعپایان 

1مطالعه و اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار2۰۰۰۰ 
هکتار

2914۰۰14۰5سطحیاجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار 
با الویت حوضه آبریز دریاچه ارومیه 1514۰۰14۰5*زیرزمینی

2مطالعه و اجرای خطوط انتقال آب با لوله 5۰۰ 
اجرای خطوط انتقال آب در شهرستانهای حوضه آبریز سطحی2214۰۰14۰5کیلومتر

دریاچه ارومیه

3مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی2۰۰۰۰ 
در   اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشیسطحی4414۰۰14۰5کیلومتر

شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

4پوشش بتنی و کانال1۰۰ کیلومتر1914۰۰14۰5سطحی اجرای طرح پوشش بتونی کانال های عمومیدر
شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

5بزی صیفی و ذرتس-کشت نشایی:چغندر قند52۰۰ هکتار8/2۰14۰۰14۰5*زیرزمینی چغندر قند به روش لخت در شهرستانهای کشت نشایی
حوضه آبریز دریاچه ارومیه

6 سبزی-رتذ-کشت متراکم:چغندر قند2۰۰۰هکتار614۰۰14۰5زیرزمینی کشت نشایی ذرت وسبزی وصیفی درسینی کشت در
شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

7ی خاکورز کشت روی پشته وآبیاری با لوله تیپ و کشت مستقیم و کم
زیرزمینی2714۰۰14۰5هکتار13۰۰۰گندم

کشت روی پشته وآبیاری با لوله تیپ وکشت مستقیم وکم 
خاکورزی:گندم در شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه

8 در زمینه مدیریت ترویج 141۰-14۰۰شروع پروژه سال زراعی--14۰۰14۰5زیرزمینی
دوره های -های ترویجیازدید ب-اجرای سایتهای الگویی

کهای کاهش مصرف آبدر استقرار تکنی-آموزشی
شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

9
 هکتار 1۰۰۰در سطح  صالح و احیای باغات درجه ا -1
هکتار 15۰۰ذف وجایگزینی باغات درجه سه، ح-2
هکتار25حداث سایبان در باغات ا-3
هکتار1۰۰ای وسعه کشت گیاهان دارویی وگلخانه ت -4

زیرزمینی2/514۰۰14۰5هکتار 2625
ی باغات حذف وجایگزین-2اصالح و احیای باغات درجه 

اهان توسعه کشت گی-در باغات احداث سایبان-3درجه 
 هکتار2625دارویی و گلخانه ای در سطح 

در شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مجموع

 میلیون متر مکعب: 188
مه طی برنایه ا)میلیون متر مکعب( از محل منابع آب سطحی: )که این صرفه جویی در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده و شرکت آب منطق 114 •

استان  فوق جهاد کشاورزی میلیون متر مکعب( به تعهدات خود عمل کرده است و بر اساس اقدامات4/237درصد مصارف سدها )معادل  40ششم توسعه در قالب کاهش 
میلیون متر مکعب آن برنامه ارائه داده است.( 114برای کاهش مصرف معادل 

، همپوشانی 5و  1م.م.م از صرفه جویی اعالم شده با برنامه های شرکت آب منطقه ای  در قالب ردیف های  8/35)میلیون متر مکعب(  از محل منابع آب زیرزمینی: ) 74 •
دارد(
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 آذربایجان غربیبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 5جدول )

سال پایانسال شروعحجم عملیاتبرنامه عملیاتیردیف

میزان صرفه جویی )میلیون متر مکعب(

مجموع
از منابع آب 

سطحی
از منابع آب 

زیرزمینی

1نصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آبدستگاه کنتور 5۰و تعویض ساالنه  خرید14۰۰14۰5۰۰۰

2توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب مشترکین عدد پرالتور 1۰۰۰خرید و توزیع ساالنه14۰۰14۰51/۰۰4/۰۰6/۰

3نصب شیرهای فشارشکن در شبکه دستگاه شیرفشار شکن 1۰خرید و نصب ساالنه14۰۰14۰51/۰۰4/۰۰6/۰

بندی شبکه توزیع آبزون کیلومتر شبکه توزیع 1۰۰زون بندی ساالنه14۰۰14۰514/۰6/۰

توزیع آب یابی و رفع نشت شبکهنشت کیلومتر 1۰۰۰نشت یابی ساالنه14۰۰14۰528/۰2/1

رفع نشتی مخازن متر مکعب 2۰۰۰رفع نشتی ساالنه14۰۰14۰514/۰6/۰

مجموع
 )میلیون متر مکعب(: 2/4
)م.م.م.( از محل منابع آب سطحی 7/1
)م.م.م.( از محل منابع آب زیرزمینی 5/2
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 آذربایجان غربیبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان (: 6جدول )

برنامه عملیاتیردیف
حجم 
عملیات

میزان صرفه 
جویی )میلیون 

متر مکعب(
شرح عملیاتنوع منبعسال پایانسال شروع

1 مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی
بوکان

12/۰14۰۰14۰1آب زیرزمینیفرآیند مناقصه

2تصفیه خانه شهرک صنعتی نقده1۰7/۰14۰۰14۰2آب زیرزمینیدر مرحله طراحی

3تصفیه خانه شهرک صنعتی مهاباد118/۰14۰۰14۰1آب زیرزمینیدر مرحله طراحی

4تصفیه خانه شهرک صنعتی شاهین دژ114/۰14۰۰14۰2آب زیرزمینیدر مرحله طراحی

5ر های حجمی و هوشمندکنتو16۰1/۰14۰۰14۰5آب زیرزمینیبصورت مرحله ای در حال انجام می باشد

میلیون متر مکعب در سال 6/0مجموع صرفه جویی 
 

  آذربایجان غربیبرنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان (: 7جدول )

برنامه عملیاتیردیف

برنامهاثربخشی حجم عملیات
سال 
شروع

سال 
پایان

شرح عملیاتنوع منبع برنامه 
ششم

برنامه 
هفتم

برنامه 
ششم

برنامه هفتم

1ب الیروبی و الینینگ کانال ها و زهکش های منتهی به تاال
ها 

2۰۰ 
کیلومتر

2۰۰ 
کیلومتر

آبهای سطحی14۰۰14۰5بهبود ورودی های تاالب
الیروبی و بازگشایی انجام اقدامات اجرایی جهت 

 قالمسیرهای منتهی به تاالبها و افزایش راندمان انت
آب

2م نظارت و پایش مستمر بر حقابه های تخصیص یافته و انجا
نظارت و پایش مستمر از طریق احداث سازه های 14۰۰14۰5--اقدامات نظارتیاقدامات جهت برداشت های غیر قانونی

به تاالبهااندازه گیری جریانات ورودی 

3 مرمت و احیاء چشمه ها جهت تامین آب حیات وحش در
مناطق چهارگانه 

 تامین بخشی از آب مورد چشمه ها----14۰۰14۰2دهنه 4دهنه 2
نیاز حیات وحش در مناطق

4ا اجرای کشاورزی پایدار در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ب
هدف آگاهی سازی  آب 

17 
روستا

روستا 41

اجرای این پروژه در 
راستای افزایش سطح 

عملکرد و کاهش مصرف 
آب برای اراضی خرده 

مالکی می باشد

14۰۰14۰5--

شناسایی و مشخص نمودن روستاهای هدف در  
گی با شرکتها و ایجاد هماهن -اطراف دریاچه ارومیه 

پیاده سازی سیاست های منطبق با –جوامع محلی 
زراعیکشاورزی چایدار در طول فصل 
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 برنامه سازگاری با کم آبی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری استان آذربایجان غربی(: 8جدول )

برنامه عملیاتیردیف
حجم عملیات 

)هکتار(

میزان صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب 

در سال(
سال پایانسال شروع

منابع آب 
سطحی/ 
زیرزمینی

شرح عملیات

1 آب خام شهری 7از شبکه و قسمتی  4اجرای شبکه252/۰1397  شروع(
بخش مطالعات(

14۰5سطحی25هکتار.طبق فهرست بها شبکه توزیع

)میلیون متر مکعب( 2/0مجموع صرفه جویی 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان آرذبایجان غربي
 دوره همکاری سمت خانوادگی نام و نام نام دستگاه
 تا کنون –۰6/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –۰6/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 2۰/۰1/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - ۰8/۰7/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - ۰6/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 ۰6/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  آرذبایجان غربيسازگاري با کم آبي استان  هم
 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 غربیاستانداری آذربایجان 
 ،علی مصطفوی ،رحمانی رضائیهآیدین محمد مهدی شهریاری، 

 میکائیل مقصد ،امیر عباس جعفری

 غربیای آذربایجان شرکت آب منطقه

مهرنگ دوستی  ،یاسر رهبردین ،محمد اشرفیجعفری،  اتابک
 ،میثم عاشوری ،رضائی الناز ،نیابابک نیک ،مجید آقازاده ،رضایی
فرهاد  ،ناهید میرحاجی ،نیامیرمحمود ولی ،دوستجوان وحید

 رامین قربان زاده ،خانم منیره خوشنوا ،محمود رشیدی ،نصیری

 غربیسازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان 
 ،اکبر کرامتی ،آرین مازیار ،دیانتی ،غالمعلی مرادی، رسول جلیلی

 سمانه دادآفرید ،یوسف صوفی زاده

 غربیب استان آذربایجان شرکت آب و فاضال
عزیزعلی  ،مهدی نگینی ،اسکندرپور مقدادعلیرضا رضوی،  

 محرم حیدرزاده ،مصطفی زادگان

 غربیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان 
سیفعلی  ،جالل دسترنج ،اکبریمعصوم علی، غالمرضا بابائی

 ضربی

 حبیب عبدلی  غربیاداره کل هواشناسی استان آذربایجان 

 امید بنابی، حجت جباری غربیاداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان 

 ناصر حضرتی  غربیسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان 

 جمال رضوی ،هادی قاسمی غربیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان 

 فرزین عباسی ،سیروس جعفریحسن حاتمی  غربیاستان آذربایجان  صنعتی شهرکهای شرکت

 اکبر حسن بگلو  شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

 سرایرضا صفریدوست، غالمرضا عدل شهرداری ارومیه

 صابری اکبر فرمانداری ارومیه

 علیرضا شکری سازمان صدا و سیمای استان آذربایجان غربی

 رضائیه حمیدرضا رزاقی فرهاد سرخوش، ستاد احیا دریاچه ارومیه

 همتی حسن احمد مجرد، شرکت نفت منطقه ارومیه

 فیضی توحید بسیج مهندسین سپاه شهدا

 حبیب زاده عظیم فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی

 جواد کبیری اداره کل اطالعات استان آذربایجان غربی

 عباسی مجید دادگستری استان آذربایجان غربی
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان آرذبایجان غربي هم


 


 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
  ث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییکیومرفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعلیمراد اکبری، رضا سرافرازیعباس کشاورز،  وزارت جهاد کشاورزی 

محمد ، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

  یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو  وزارت کشور

 وزارت نیرو 

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  قاسم تقی زاده خامسی،
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 

زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی روزبهانی، محبوبه زارع 
 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 عبداهلل فاضلی فارسانی، مصطفوی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علیمحمد حاج رسولی
 ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع
 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

 تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 اردبیل استان
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 اردبیل استان
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 اردبیل استان
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

9 
 

  اردبیلاستان 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 اردبیل استان
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان اردبیل نسبت 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   آبیبرنامه ملی سازگاری با کم 
 

 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 0 58/0 1شرب و بهداشت

 0 04/11 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 6/0 51/3 1کشاورزی

 56/0 14/4 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
)در بخش آب : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2

  سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است( 
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راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان اردبیل انجام  جلسه بین بخشی در 28طی ساعت کار کارشناسی  -نفر 1800بیش از 
میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و  45/50جویی استان اردبیل با صرفه آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه. شده است

کارگروه ملی سازگاری با  23در جلسه وب اعتبارات موجود، در چارچ 1405میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی در افق  65/132
ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با های هریک از بخشجویی برنامه. میزان صرفهتصویب شد، 1399اسفند  9کم آبی مورخ 

 5/1به اصالح مصرف آب به میزان  (،2مطابق با جدول )همچنین با استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز، باشد. ( می1جدول )
میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. کلیه اهداف تعیین شده برای استان در بخش کاهش برداشت از مصارف زیرزمینی بخش کشاورزی 

مینی گردد و لذا فاز دوم برای برنامه استان در بخش زیرزمحقق می 1405میلیون مترمکعب، طی برنامه استان تا افق  45/50به میزان 
جویی مشخص شده برای حوضه سفید رود، میلیون مترمکعب هدف صرفه 6/53های سطحی نیز از منظور نشده است. در بخش آب

ریزی برای دستیابی به اختالف میان این مقادیر آبی محقق خواهد شد و برنامهمیلیون مترمکعب در فاز اول برنامه سازگاری با کم 6
. علیرغم عدم تعیین خواهد شد انجامبرنامه  دوم، در فاز 1410تا  1406های طی ساللیون مترمکعب می 6/47صرفه جویی به میزان 

میلیون مترمکعب در این  65/126جویی برای حوضه ارس، برنامه ریزی برای کاهش مصارف آب های سطحی به میزان اهداف صرفه
ماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب پس از اتمام آحوضه توسط کارگروه استانی، پیشنهاد و مصوب شد. 

آبی ارائه خواهد ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کمقابل برنامه
 شد.

 
 

 )میلیون متر مکعب(های سازگاری با کم آبی استان اردبیل(: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 05/128 45/50 کشاورزی
 1/1 - شرب
 - - صنعت

 5/3 - فضای سبز
 65/132 45/50 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - کشاورزی
 - شرب 6/47

 - صنعت
 - فضای سبز

 6/47 0/0 مجموع فاز دوم
 

 های سازگاری با کم آبی استان اردبیل در راستای (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )
 )میلیون متر مکعب( اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب

 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - کشاورزی
 - شرب
 - صنعت

 5/1 فضای سبز
 5/1 مجموع فاز اول

 



5 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان اردبیل

سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفهجزییات 
به تفکیک محدوده های مطالعاتی در جدول  لیدر استان اردب یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
جویی متناظر مطابق با های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهادامه برنامهدر  ( ارائه شده است.3)

 ( ارائه شده است.14( تا )4جداول )
 

و  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )
 اردبیلدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیسال تثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
 تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جویی سازگاری 
با کم آبی

فاز دومفاز اول

 آبخوان متعادل110100/000/0 پارس آباد-مغان 1
 1405 1400 00/0 95/4 1102 مشکین شهر 2
3اردبیل110392/4200/014021405
4خلخال-طارم130258/200/014001405

45/5000/0--مجموع



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان اردبیل6

 

 )آب زیرزمینی، بخش کشاورزی(اردبیل در محدوده مطالعاتی خلخال ای های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 6جدول )

 
 (سفیدرود و ارس حوضه کشاورزی، بخش سطحی، آب) اردبیل ای منطقه آب شرکت هایبرنامه(: 7دول )ج

 سازمان متولی توضیحات

 (م)م.م. حجم صرفه جویی

میان مدت  عنوان برنامه عنوان پروژه
(1405) 

مدت  کوتاه
(1400) 

درصد و در  85راندمان انتقال آب در کانال اصلی بالغ بر 
درصد می باشد. درصورت  95کانالهای درجه دوم در حدود 

اصلی )پوشش بتنی( اصالح و بازسازی مابقی مقاطع کانال 
قبل و بعد از دریاچه شهرک میزان تلفات نشت از کانال 

درصد در مسیر جریان  10الی  8انتقال آب در حدود 
 ایشرکت آب منطقه کند.کاهش پیدا می

40 10 

  بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی مغان مخصوصا
 الینینگ کانال اصلی

  کیلومتر 127 ترمیم و پوشش کانال اصلی 
 70های درجه دو به طول پوشش کانال ترمیم و 

 کیلومتر

 کاهش برداشت کشاورزی

- 

_ _ 

اجرای طرح دانش آموزی نجات آب )داناب(، چاپ 
فصلنامه با عنوان صدای آب و درج پیامهای صرفه 

جویی در مطبوعات و رسانه های محلی در طول ده 
 سال

 های مدیریتی برنامه

 مجموع 10 40 -

سازمان 
 متولی

 )حلقه( حجم عملیات (م)م.م. حجم صرفه جویی
 عنوان برنامه عنوان پروژه

1405 1404 1403 1402 1401 1400 1405 1404 1403 1402 1401 1400 

شرکت آب 
 منطقه ای

 انسداد چاههای غیرمجاز 10 - - - - - 4/0 - - - - -
کاهش برداشت 

 تقلیل منصوبات چاههای دارای اضافه برداشت 10 2 2 2 2 2 7/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 کشاورزیچاههای 

 نصب کنتورهای هوشمند حجمی 10 8 8 8 8 8 - - - - - -

 مجموع 1/1 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0

 

 )آب زیرزمینی، بخش کشاورزی( محدوده مطالعاتی اردبیلدر اردبیل ای های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 4جدول )

سازمان 
متولی

(م)م.م. حجم صرفه جویی )حلقه( عملیات
عنوان پروژه عنوان برنامه

1405 1404 1403 1402 1401 1400 1405 1404 1403 1402 1401 1400

شرکت آب 
ایمنطقه

0 0 0 0 0 5/0 0 0 0 0 0 19 انسداد چاههای غیرمجاز

کاهش برداشت 
چاههای 
کشاورزی

2 3/2 5/4 5/4 5/3 12/5 50 50 50 50 50 50 تقلیل منصوبات چاههای دارای اضافه برداشت

- - - - - - 200 200 200 200 200 200 نصب کنتورهای هوشمند حجمی

32/3 32/3 32/3 32/3 32/3 9/3 - - - - - -
رعایت  های بهره برداری و نظارت مستمر برتعدیل پروانه

مفاد پروانه تعدیل شده و اطالع رسانی گسترده و 
سازی از وضعیت منابع آب زیرزمینیآگاه

32/5 62/5 82/7 82/7 82/6 52/9 مجموع

 
 

 )آب زیرزمینی، بخش کشاورزی( محدوده مطالعاتی مشگین شهردر اردبیل ای های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 5جدول )

سازمان 
متولی

(م)م.م. حجم صرفه جویی )حلقه( حجم عملیات
عنوان پروژه عنوان برنامه

1405 1404 1403 1402 1401 1400 1405 1404 1403 1402 1401 1400

شرکت آب 
ایمنطقه

- - - - - 9/0 - - - - - 25 انسداد چاههای غیرمجاز

کاهش برداشت چاههای 
کشاورزی

67/0 67/0 67/0 67/0 67/0 7/0 6 6 6 6 6 0 تقلیل منصوبات چاههای دارای اضافه برداشت

- - - - - - 24 24 24 24 24 30 نصب کنتورهای هوشمند حجمی

67/0 67/0 67/0 67/0 67/0 6/1 مجموع

 
  



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان اردبیل

 

 )آب زیرزمینی، بخش کشاورزی(اردبیل در محدوده مطالعاتی خلخال ای های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 6جدول )

 
 (سفیدرود و ارس حوضه کشاورزی، بخش سطحی، آب) اردبیل ای منطقه آب شرکت هایبرنامه(: 7دول )ج

 سازمان متولی توضیحات

 (م)م.م. حجم صرفه جویی

میان مدت  عنوان برنامه عنوان پروژه
(1405) 

مدت  کوتاه
(1400) 

درصد و در  85راندمان انتقال آب در کانال اصلی بالغ بر 
درصد می باشد. درصورت  95کانالهای درجه دوم در حدود 

اصلی )پوشش بتنی( اصالح و بازسازی مابقی مقاطع کانال 
قبل و بعد از دریاچه شهرک میزان تلفات نشت از کانال 

درصد در مسیر جریان  10الی  8انتقال آب در حدود 
 ایشرکت آب منطقه کند.کاهش پیدا می

40 10 

  بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی مغان مخصوصا
 الینینگ کانال اصلی

  کیلومتر 127 ترمیم و پوشش کانال اصلی 
 70های درجه دو به طول پوشش کانال ترمیم و 

 کیلومتر

 کاهش برداشت کشاورزی

- 

_ _ 

اجرای طرح دانش آموزی نجات آب )داناب(، چاپ 
فصلنامه با عنوان صدای آب و درج پیامهای صرفه 

جویی در مطبوعات و رسانه های محلی در طول ده 
 سال

 های مدیریتی برنامه

 مجموع 10 40 -

سازمان 
 متولی

 )حلقه( حجم عملیات (م)م.م. حجم صرفه جویی
 عنوان برنامه عنوان پروژه

1405 1404 1403 1402 1401 1400 1405 1404 1403 1402 1401 1400 

شرکت آب 
 منطقه ای

 انسداد چاههای غیرمجاز 10 - - - - - 4/0 - - - - -
کاهش برداشت 

 تقلیل منصوبات چاههای دارای اضافه برداشت 10 2 2 2 2 2 7/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 کشاورزیچاههای 

 نصب کنتورهای هوشمند حجمی 10 8 8 8 8 8 - - - - - -

 مجموع 1/1 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان اردبیل8
 

 (سفیدرود و ارس حوضه کشاورزی، بخش زیرزمینی، آب)استان اردبیل  کشاورزی جهادسازمان  هایرنامهب(: 8جدول )

 توضیحات سازمان متولی

 *میزان آب صرفه جویی
 (م)م.م.

حجم عملیات ساالنه 
 )هکتار(

 عنوان طرح*
میان مدت 

(1405) 
مدت  کوتاه

(1400) 
میان مدت 

(1405) 
مدت  کوتاه

(1400) 

جهاد سازمان 
 کشاورزی

 (اجرای سامانه های نوین آبیاری )آبیاری موضعی 1300 9500 4/4 32 اجرا در دشت اردبیل

 زمینیتغییر نوع روش آبیاری نواری در آبیاری سیب 
 زمینی به محصوالت حبوبات، تغییر الگوی کشت از سیب

 ایهای روغنی و نباتات علوفهدانه
 مصرف گندم از گاسکوژن به پیشگام و میهنارقام پر تغییر 
 های روغنی، گندم، جو، توسعه ارقام پاییزه از جمله دانه

 حبوبات

25/10 2 20000 3800 
عملیات اصالحی و به نژادی نهاده های کشاورزی و باغی 

شامل اصالح و تولید ارقام زودرس، تولید ارقام کم آب بر و 
 توسعه کشت ارقام پاییزه

 مجموع 4/6 25/42 -

 جویی طرح مذکور دارد.گردد و اثر بخشی مشترک با صرفخلخال، در مناطقی که طرح احیاء و تعادل بخشی اجرا خواهد شد، عملیاتی می-های مطالعاتی اردبیل، مشگین شهر و طارمهای مذکور در محدوده* طرح
  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 

 
  



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان اردبیل

 

 )آب سطحی، بخش کشاورزی، حوضه ارس( استان اردبیل جهاد کشاورزی سازمان هایبرنامه(: 9جدول )

سازمان 
 متولی

 توضیحات

 حجم عملیات ساالنه )هکتار( (م)م.م. میزان آب صرفه جویی

میان مدت  عنوان طرح
(1405) 

مدت  کوتاه
(1400) 

میان مدت 
(1405) 

مدت  کوتاه
(1400) 

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

سنبل، نیر، قره درویش اجرا در مناطق سقزچی، سرخاب، قزل 
 مشگین و جعفرآباد و اسماعیل کندی مغان

 آبیاری کم فشار 1700 15000 8/2 7/24

 اجرای سامانه های نوین آبیاری
اجرا در مناطق گیالرلو، قزل سنبل جعفرآباد، اسماعیل کندی 

 و قزل سنبل بوسجین مغان
 آبیاری بارانی 1000 7500 6/2 19/5

پنبه و  محصوالت جالیزی، سبزی، صیفی جات،اجرا در کشت 
 های مغان، مشگین و اردبیلچغندرقند در شهرستان

 تغییر نوع کشت به کشت نشایی 300 1200 2/0 1

 جایگزینی کشت محصوالت پر آب بر با گیاهان دارویی 50 200 15/0 6/0 -

اراضی با گلخانه در مناطق مغان، بیله سوار و نمین و  جایگزینی
 سامیان اردبیل

 کشت گلخانهجایگزینی کشت محصوالت پر آب بر با  60 240 4/0 6/1

در  جاتهای روغنی و صیفیجایگزینی کشت برنج با حبوبات، دانه
 های گرمی و مشگینشهرستان

4 4 
680 

 (1401)سال 
 محصوالت کم آب برکشت برنج با  جایگزینی 680

 مصرف گندم از گاسکوژن به پیشگام و میهنارقام پر تغییر
 های روغنی، گندم، جو، حبوباتتوسعه ارقام پاییزه از جمله دانه

 افزایش کشت محصوالت کم آب بر از جمله حبوبات
8/3 5/1 7350 2900 

عملیات اصالحی و به نژادی نهاده های کشاورزی و باغی 
تولید ارقام زودرس، تولید ارقام کم آب بر، شامل اصالح و 

 کشت بهینه توسعه کشت ارقام پاییزه و اجرای الگوی

 طرح انتقال آب با لوله و کانال به مزارع 5 25 8/0 1/4 -

 بهسازی کانالهای شبکه های آبیاری و زهکشی یامچی 200 0 3/0 0 -

 مجموع 75/12 3/59 -

  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان اردبیل10
 

 (مغان آبیاری شبکه - ارس حوضه کشاورزی، بخش سطحی، آب) استان اردبیل کشاورزی جهادسازمان  و ایمنطقه آب شرکت مشترک هایبرنامه(: 10جدول )

سازمان 
 متولی

 توضیحات

 حجم عملیات ساالنه (م)م.م.میزان آب صرفه جویی 

میان مدت  عنوان طرح
(1405) 

مدت  کوتاه
(1400) 

میان مدت 
(1405) 

مدت  کوتاه
(1400) 

زی
اور

کش
اد 

جه
ی و 

ه ا
طق

 من
آب

 

 ها )از جمله تخفیف آب بهاء براساس حجم آب در چارچوب دستورالعمل تحویل حجمی آب و ارائه مشوق
ریزی جهت تحویل حجمی آب در کلیه آئین نامه مصرف بهینه آب(، برنامه 11طبق ماده صرفه جویی شده 

 های آب بران طی سه سال آتی انجام شده است.( و تحویل به تشکل2نقاط تحویل )ابتدای کانال درجه 
  ( طبق فرمت دستورالعمل تحویل حجمی تعیین و به 2به  1نقطه تحویل حجمی )درجه  36مشخصات

جهاد کشاورزی شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار ارسال شده است. با هماهنگی بعمل آمده تحویل مدیریت 
آب به مشترکین عمده )شرکت های کشت و صنعت، تعاونی های فعال خصوصی و دولتی( در سطح شبکه 

ورت نقطه با تنظیم صورت جلسه مشترک تحویل آب از اول مهر ماه لغایت آذرماه سال جاری بص 36در 
حجمی انجام گرفته و مقادیر تحویل حجمی به امضاء نماینده مشترکین و شرکت بهره برداری رسیده است. 

( در منطقه 3به  2نقطه تحویل آب )درجه  480همچنین به عنوان گام بعدی، اطالعات و مشخصات برای 
 آبیاری پارس آباد تهیه گردیده است.

اثر بخشی مشترک با سایر 
آب  کشاورزی، های بخشبرنامه

 سطحی، حوضه ارس

 نقطه 516 نقطه 599
تحویل حجمی 

 آب

کلیه  ایجاد و توسعه تشکل ها براساس دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب سطحی ابالغی دو وزارتخانه در
 باشد.نقاط تحویل حجمی در دست اقدام می

 تشکل 516 تشکل 599
تشکیل 

های تعاونی
 برانآب

های آب بران، الگوی کشت بهینه ساالنه )بهاره و پائیزه( برای شهرستان های پارس آباد و تعاونیپس از تشکیل 
 بیله سوار، تهیه شده است که پس از تشکیل تعاونی های آب بران قابل کنترل و اجرا خواهد بود.

10000 
 هکتار

- 
اجرای الگوی 
 کشت بهینه



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان اردبیل

 

 (سفیدرود حوضه کشاورزی، بخش سطحی، آب) کشاورزی جهادسازمان  هایبرنامه(: 11جدول )

سازمان 
 متولی

 توضیحات

 حجم عملیات ساالنه )هکتار( (م)م.م.میزان آب صرفه جویی 

میان مدت  عنوان طرح
(1405) 

مدت  کوتاه
(1400) 

میان مدت 
(1405) 

مدت  کوتاه
(1400) 

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

در شبکه آبیاری گیوی  اجرا سیستم های تحت فشار و کم فشار
 و شهرستان خلخال

 آبیاری اجرای سیستم های نوین 200 1200 6/0 8/2

تغییر  اولویت با محصوالت پربازده و ارزشمند و عدم نیاز به
 کاربری آب

 کشت گلخانه جایگزینی کشت محصوالت پر آب بر با 10 60 2/0 1

 مصرف گندم از گاسکوژن به پیشگام و میهنارقام پر تغییر 
 های روغنی، گندم، جو، توسعه ارقام پاییزه از جمله دانه

 حبوبات
 افزایش کشت محصوالت کم آب بر از جمله حبوبات 

2/1 2/0 100 20 
اصالحی و به نژادی نهاده های کشاورزی و باغی عملیات 

شامل اصالح و تولید ارقام زودرس، تولید ارقام کم آب بر، 
 کشت بهینه توسعه کشت ارقام پاییزه و اجرای الگوی

 مجموع 1 5 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 
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 (بخش شرب )آب سطحی استان اردبیل در شرکت آب و فاضالب هایبرنامه(: 12جدول )

 طرحعنوان 

 (م)م.م.میزان آب صرفه جویی  حجم عملیات )فقره(

 سازمان متولی
 (1400مدت ) کوتاه (1405میان مدت ) (1400مدت ) کوتاه

 میان مدت
(1405) 

 5/0 1/0 210 42 کاهش پرت شبکه های توزیع شرب با اصالح شبکه )کیلومتر(

 شرکت آب و فاضالب

 4/0 08/0 2000 742 تعیین تکلیف انشعابات غیر مجاز

 03/0 02/0 5828 3885 تعویض کنتورهای خراب

 0011/0 0001/0 6600 816 نصب لوازم کاهنده مصرف

 9/0 2/0 مجموع

 
 )کاهش مصارف(اردبیل برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری های استان  (:13جدول )

 سازمان متولی

 م م( میزان صرفه جویی )م

 *میان مدت عنوان برنامه
1405 

 مدت کوتاه
1400 

 شهرداری

8/0 2/0 
اجرای سیستم اتوماتیک آبیاری قطره ای و بارانی با استفاده از آبپاش های مخفی شونده و لوله های دریپردار و 

 شیرهای برقی

 کاشت گیاهان کم آب بر 1/0 4/0

 پوشش فضای سبز شهریممنوعیت کاشت گسترده چمن بعنوان  1/0 4/0

 های هرز از فضای سبزانجام عملیات به زراعی از جمله حذف علف 1/0 4/0

 جلوگیری از آبیاری فضای سبز در روزهای با وزش باد شدید و ساعات ظهر 1/0 4/0

 آبیاری در شب 1/0 4/0

 مجموع 7/0 8/2

 در نظر گرفته شده است. 1405هکتار در سال  1400* میزان صرفه جویی برای توسعه فضای سبز استان به میزان 
 

 
 )استفاده از پساب(اردبیل برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری های استان  (:14جدول )

 سازمان متولی

 حجم استفاده از پساب )م م م(

 میان مدت* عنوان برنامه
1405 

 مدت کوتاه
1400 

 استفاده از پساب فاضالب شهری در آبیاری فضای سبز 3/0 2/1 شهرداری
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان اردبیل
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان



  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 
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کاران اردبیل استان سازگاري با کم آبي ردتدوين و تصویب ربانمهرد سطح استان  مشارکت کننده هم

 
 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 استانداری اردبیل
 فرهاد، بهروز ندایی، ارژنگ عزیزی، فرزاد قلندری، اکبر بهنام جو

 موسی کنعانپور، شیری آراسته شهریار، پور عبدالعلی

 ای اردبیلشرکت آب منطقه

پرویز ، نسیم صفاری، فیروز ندایی، کریم قرایی، مرنی جنگی عباس
عباس ، نبی اهلل پاسبان عیسی لو، داور بستام، مهران خجسته، سرحدی

تورج ، نبی مهداد، رسول سیفی، اسداهلل دیندار، آیت سلحشور، قنبری
 رستمیبابک خیاط ، علی توفیقی، سعید گلمغانی، مهدی زاده

 سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
، شهریار احمد ، شهروز مالطفی نیا، محسن مصطفایی ،خلیل نیکشاد
 ساسان علیپور، حسن روحی

 شرکت آب و فاضالب استان اردبیل
جعفر ، خیرجو مسعود، هاشمی سیامک ، فتح اهلل نوخواه، بهنژاد فرامرز

 نظام خیاویکاوه ، ساسان میرزارحیمی، عظیمی اولیایی

  رامین صادقی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل

  سیاوش محمدی اداره کل هواشناسی استان اردبیل

  شهند سعید محیط زیست استان اردبیلحفاظت اداه کل 

  داود شایقی استان اردبیلریزی سازمان مدیریت و برنامه

 شهامت هدایت استان اردبیل و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی

 محمد اهلی  استان اردبیل صنعتی شهرکهای شرکت

 بهرام شیخلووند  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل

 قدیمی حسین استان اردبیل برق نیروی توزیع شرکت
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کاران  اردبیل استان سازگاري با کم آبي ردتدوين و تصویب ربانمهرد سطح ملي  مشارکت کننده هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، احمدرضا الهیجان زاده، 

 محمد صادق صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور

 وزارت نیرو

صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد قاسم تقی زاده خامسی، 
میبدی، تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، 

فر، آرش محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک
 نجاتی

زاده، آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیمهمکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم 
زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا مجتبی احمدی

السادات میروهابی، مهدی زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانهروزبهانی، محبوبه زارع
 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
فارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی 

ع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا بهبهانی، صادق اورعی زارآل
رضاپور، هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد وحید عسکری
ره نجاتی جهرمی، قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، زه

 بهنام نجفی
 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی بختیاری



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان اصفهان

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 
1 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 آبي ا کمب ري سازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 اصفهاناستان 

 
 

 1400 خرداد 

 

 

13 
 

  اصفهاناستان 

 

 
 

 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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1 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 آبي ا کمب ري سازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 اصفهاناستان 

 
 

 1400 خرداد 
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2 
 

 
 صرفه جویی در به نسبت  صفهاناسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 0 68/21 1شرب و بهداشت

 81/5 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 03/8 74/6 1کشاورزی

 53/7 96/5 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر  6800بیش از  
میلیون مترمکعب در  871های سازگاری با کم آبی استان اصفهان با صرفه جویی فاز اول برنامهاصفهان انجام شده است. 

های میلیون مترمکعب بر منابع آب 191های زیرزمینی و لیون مترمکعب بر منابع آبمی 680و در مجموع  1405افق 
سطحی در چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه جویی در 

داف ذکر شده، مطابق با جدول ها در دستیابی به اههای هریک از بخشبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه
آوری و باشد. همچنین با اقداماتی همچون جمع( می2ها مطابق جدول )ها در تغذیه آبخوان( و میزان اثربخشی برنامه1)

 61(، به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 3تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساب مطابق با جدول )
کمک خواهد شد.  شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در میلیون مترمکعب 

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان 15/1116بخش کشاورزی )معادل 
، در فاز 1411تا  1406باشد طی سال های میلیون متر مکعب می  15/441میلیون متر مکعب(، که معادل  675)معادل 

دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل 
 تر خواهد شد.ریزی جزئیریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهبرنامه

 
 )میلیون متر مکعب( اصفهانهای سازگاری با کم آبی استان ه جویی برنامه(: میزان صرف1جدول )

 سطحیآب  زیرزمینیآب  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 150 675 کشاورزی
 41 0 شرب
 0 0 صنعت

 0 5 فضای سبز و خدمات شهری
 191 680 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1411-1406) 

 - 15/441 کشاورزی
 - 15/441 مجموع فاز دوم

 
 ها )میلیون متر مکعب(در تغذیه آبخوان اصفهانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 زیرزمینیآب  بخش فاز اجرای برنامه
 فاز اول

(1399 – 1405) 
 39 ای اصفهانشرکت آب منطقه

 39 مجموع فاز اول
 

جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال جزییات احجام صرفه
تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان اصفهان به تفکیک محدوده 

های مختلف استانی به همراه های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه .( ارائه شده است4های مطالعاتی در جدول )
 ( ارائه شده است. 14( تا )5جویی متناظر مطابق با جداول )میزان صرفه
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 ها )میلیون متر مکعب(در تغذیه آبخوان اصفهانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه3جدول )
 آب زیرزمینی آب سطحی نوع مصارف برنامهفاز اجرای 

 فاز اول
(1405-1399) 

 - - کشاورزی
 - - شرب
 - 53 صنعت

 8 - فضای سبز
 61 مجموع فاز اول

 
جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه4جدول )

 ناصفهاتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 تیسال تثب )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

به هدف  دنیسال رس
 ییصرفه جو

 فاز دوم فاز اول یبا کم آب یسازگار
12314 کمـه00/714/114041411
22315 سمیرم30/224/014041411
3* 2316 قبر کیخا77/1004/714001411
42324 مهرگرد61/632/414031411
52336 بختیاری00/000/0آبرفتی فاقد آبخوان
6* 4129 موته31/000/014041411
7* 4130 گلپایگان29/9232/6014001411
8* 4132 کاشان44/5097/3214031409
94201 کوهپایه ـ سگزی12/4346/4614021409
104202 اصفهان ـ برخوار52/13918/9114031409
114203 مورچه خورت93/1837/1214031409
124204 علویچه ـ دهق23/607/414031410
134205 میمه00/757/414041410
144206 نجف آباد18/9427/8414001410
154207 کرون60/100/014041410
164208 مهیار شمالی00/1354/214041410
17* 4209 لنجانات92/1902/1314031410
184211 چادگان55/300/014041409
194212 دشتبوئین ـ میان51/500/014041410
204213 چهل خانه80/052/014041410
214214 دامنه ـ داران47/1511/1014041410
22 4217 دشت آسمان-مهیارجنوبی77/3400/014041410
23* 4218 قمشه00/1350/814041410
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 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 تیسال تثب )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

به هدف  دنیسال رس
 ییصرفه جو

 فاز دوم فاز اول یبا کم آب یسازگار
24* 4219 اسفنداران10/994/514021410
254710 چوپانان28/314/214011410
264711 جندق10/006/014011410
27 4712 فرخی -خور09/468/214041410
28* 4713 بیاضه68/044/0آبخوان متعادل
294801 اردستان97/4143/2714041410
304802 طرق ـ ابیازن27/248/114011410
31 4803 خالد آباد -باد91/2297/1414041409
324804 دق سرخ69/000/014041409
334805 انارك00/000/0آبخوان متعادل 
344806 نائین86/287/114031409
35* 2322 دوراهان01/001/0آبرفتی فاقد آبخوان
36 4210 سامان * -بن04/002/0 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل
374215 یان چشمه00/000/0فاقد چاه بهره برداری
38 4216 قلعه شاهرخ * -چلگرد20/013/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
39)4701 کویر مرکزی )دشت کویر00/000/0فاقد چاه بهره برداری 
40* 2313 مالی خلیفه49/032/0آبرفتی فاقد آبخوان
414101 دریاچه نمک00/000/0فاقد چاه بهره برداری

67515/441--مجموع
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  (طرح 5های آبریز ): اصالح الگوی مصرف با مدیریت تقاضای آب در حوضه1راهبرد (: 5جدول )

شماره 
برنامه

دستگاه ذیربطبرنامه

)میلیون تاثیر بر کاهش مصرف 
مترمکعب(

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

1 
های ساماندهی رودخانه و جلوگیری از برداشت

 غیرمجاز
 30 30 - ایشرکت آب منطقه

 3اثربخشی مشترك با برنامه شماره  سازمان جهاد کشاورزی ممنوعیت کشت برنج و سایر محصوالت پرمصرف 2

3 
اجرای طرح اصالح الگوی کشت و جایگزینی 

 برآبهای کمکشت
 3/41 5/29 8/11 سازمان جهاد کشاورزی

 5/21 7/8 8/12 آبفا اقدامات فنی در راستای مدیریت مصرف 4

5 
ساماندهی و اصالح الگوی مصرف فضای سبز 

 شهری
ها و فضای سازمان پارك
 سبز

9/4 - 9/4 

 7/97 2/68 5/29 جمع

 
 3ای )های شرکت آب منطقهبخش اول: برنامه-هازیرساختآوری با تغییر در فرآیندها و : افزایش تاب2راهبرد(: 6جدول )

 برنامه(

شماره 
 برنامه

 برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

 4/285 7/156 7/128 *های زیرزمینیبخشی آبتعادل 6

 20 - 20 هارودخانههای آبگیر از ساماندهی انهار سنتی و سردهانه 7

 هااثربخشی مشترك با سایر برنامه جویی در مصرف آبها بر اساس صرفهبندی تعمیرات شبکهاولویت 8

 4/305 7/156 7/148 جمع

 های دیگر همپوشانی ندارد به عنوان اثربخشی این برنامه درج شده است.* تنها بخشی از حجم موثر بر کاهش، که با برنامه
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های شرکت آب ادامه بخش اول: برنامه-هاآوری با تغییر در فرآیندها و زیرساخت: افزایش تاب2راهبرد(: 7جدول )
 برنامه( 4ای )منطقه

 های زیرزمینیبخشی آبهای برنامه تعادلپروژه
 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

 مجموع (1405بلندمدت ) (1400مدت )میان
 4/285 7/156 7/128 غیرمجازهای پرکردن چاه

اثربخشی مشترك با میلیون مترمکعب  800حدود  های کشاورزیبرداری چاههای بهرهطرح اصالح و تعدیل پروانه
 ی بخش کشاورزیهابرنامه

 نصب کنتورهای حجمی هوشمند
 های اصالح و تعادل بخشیسایر پروژه

 
های سازمان جهاد کشاورزی بخش دوم: برنامه-هادر فرآیندها و زیرساخت آوری با تغییر: افزایش تاب2راهبرد(: 8جدول )

 طرح( 6)

شماره 
 برنامه

 برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

 7/44 9/31 8/12 استفاده از ارقام متحمل به خشکی 9

 7/1 2/1 5/0 افزایش قابلیت نگهداری آب در خاك 10

11 
ی تناوب زراعی و کشاورزی حفاظتی در اراضی زیردست ارائه

 هر منبع آب
2/2 5/5 7/7 

12 
تغییر در فرآیندهای مرتبط با دامداری با رویکرد کاهش 

 مصرف آب
6/4 4/11 16 

13 
ها و انجام اقدامات تجهیز، نوسازی و تکمیل زیرساخت

 افزاری در بخش کشاورزیسخت
6/38 5/96 1/135 

14 
گیری سازی آبیاری نوین با قابلیت اندازهدههوشمندسازی و پیا

 جویی در مصرف آبمیزان صرفه
2/65 9/162 1/228 

 1/433 4/309 9/123 جمع
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 طرح( 3های شرکت آبفا )بخش سوم: برنامه-هاآوری با تغییر در فرآیندها و زیرساخت: افزایش تاب2راهبرد(: 9جدول )

شماره 
 برنامه

 برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

15 
ها و شبکه توزیع به خانهها، تصفیهارتقا و پایش مخازن، چاه

 منظور مدیریت عرضه آب شرب
4/9 6/6 16 

 8/1 - 8/1 های توزیع آب شهریکاهش و پایش هدررفت شبکه 16

 طرح مطالعاتی انبارهای تاریخی کاشان برای کاهش مصرف آبمرمت آباحیا و  17

 8/17 6/6 2/11 جمع


طرح( 2های صنعت )بخش سوم: برنامه-هاآوری با تغییر در فرآیندها و زیرساخت: افزایش تاب2راهبرد(: 10جدول )  

شماره 
 برنامه

 دستگاه ذیربط برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

18 
ساماندهی و مکانیزاسیون شبکه توزیع برق با 

 هدف کاهش مصرف آب
 15 7/10 3/4 شرکت توزیع برق

19 
اصالحات و اقدامات بخش صنعت برای 

 آوریافزایش تاب
 7/0 - 7/0 سازمان صمت

 7/15 7/10 5 جمع
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 (طرح  3در جهت مصرف بهینه آب ) سازیفرهنگ :3راهبرد (: 11جدول )

شماره 
 برنامه

 برنامه
دستگاه 

 ذیربط

 تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(

 مجموع (1405بلندمدت ) (1400مدت )میان

20 
ی معقول و کارا از بسترسازی فرهنگی استفاده

 منابع آب
شرکت آب 

 ایمنطقه
 هااثربخشی مشترك با سایر برنامه

21 
های های آموزشی و ترویجی در بخشفعالیت

 مرتبط با کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
 هااثربخشی مشترك با سایر برنامه

22 
سازی مصرف انجام اقدامات الزم برای فرهنگ

 بهینه آب شرب
 4/1 1 4/0 آبفا

 4/1 1 4/0 جمع
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در راستا  های آبریزپساب در حوضه استفاده مجدد ازآوری، تصفیه و سازی برنامه جامع جمع: پیاده4راهبرد (: 12جدول )
 (طرح  7) ی اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب

شماره 
 برنامه

 دستگاه ذیربط برنامه

 تاثیر بر اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب
 )میلیون مترمکعب(

 (1400مدت )میان
بلندمدت 

(1405) 
 مجموع

23 
انتقال و بازیافت پساب برای مصارف 

 کشاورزی
 دیده شده است.27اثربخشی در برنامه  ایشرکت آب منطقه

 تاثیر کیفی بر منابع آب و جابجایی محل مصرف آبفا هاخانهاحداث یا تکمیل تصفیه 24

25 
های انتقال بازسازی و نوسازی شبکه

 فاضالب
 دیده شده است.27اثربخشی در برنامه  آبفا

 تاثیر کیفی بر منابع آب آبفا آوری و تصفیه پساب باالدست مخازنجمع 26

27 
ها برای خانهارتقاء کیفی پساب تصفیه

 های مختلفمصارف بخش
 3/98 22 3/76 آبفا

 8/1 3/1 5/0 سازمان صمت استفاده از پساب در فرایند تولید صنایع 28

 جایگزینی پساب در تامین آب فضای سبز 29
سازمان پارکها و 

 فضای سبز
 های دیگراعتبار و اثربخشی مشترك با برنامه

 1/100 3/23 8/76 جمع
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طرح( 3) های آبریزمحیطی حوضه: ارتقا خدمات زیست5راهبرد(: 31جدول )  

شماره 
 برنامه

 دستگاه ذیربط برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

30 
ای های پایش لحظهتجهیز ایستگاه
رود و نظارت بر طرح رودخانه زاینده

 انتقال پساب

اداره کل حفاظت از محیط 
 زیست

 ایشرکت آب منطقه های پایش کیفیت آبطراحی شبکه 31 تاثیر کیفی بر منابع آب

32 
رود و تاالب رودخانه زایندهاحیای 

 گاوخونی
اداره کل حفاظت از محیط 

 زیست

 
 

های سازی مدیریت یکپارچه حوضههای مختلف مصرف و ذینفعان با پیادهکاهش تعارض بخش :6راهبرد (: 14جدول )
 (طرح  4) آبریز

شماره 
 برنامه

 دستگاه ذیربط برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

33 
های مدیریت استقرار سامانه اطالعات و گردش داده

 رودیکپارچه حوضه زاینده
شرکت آب 

 ایمنطقه

 هااثربخشی مشترك با سایر برنامه

34 
برداری منابع آب حوضه ساخت و استقرار مدل بهره

 رودآبریز زاینده
شرکت آب 

 ایمنطقه

35 
سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت یکپارچه استقرار 

 رودحوضه زاینده
شرکت آب 

 ایمنطقه

36 
های حوضه بازخرید و تعیین تکلیف حق اشتراکی

 رودآبریز زاینده
شرکت آب 

 ایمنطقه
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان اصفهان
 دوره همکاری سمت خانوادگینام و نام  نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 22/05/1399 - 22/02/1399 و عضو کارگروه سرپرست وزارتخانه حسین مدرس خیابانی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان اصفهان هم
 تصویب برنامهنام همکاران در تدوین و  دستگاه اجرایی

منصور ، رضا آقایی، اهلل غالمیحجت ،عسگرسیدحسن قاضی، عباس رضایی استانداری اصفهان
 انیحمزه انصاری زم ،ابراهیم مرادیان ،حیدر قاسمی ،فروششیشه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 اصفهان

 ،مریم منوچهری ،مجید زمانی ،صبا بهداد نعمت اهلل اکبری، مسعود صفاری پور، 
 سیدعلی قریشی

 ای اصفهانمنطقهشرکت آب

 ،ییامامزادهعلی نوری، سیدمجتبی موسوی ،حسن ساسانی، مسعود میرمحمدصادقی
 ،مینا بگی ،عباس کاظمی ،اله امینیاحسان ،غالمحسین حیدرپور ،بابک ابراهیمی مطلق

پیمان  ،علیرضا جوادی ،اهلل نوروزیولی، مجید نصر ،شهرام نخعی ،رزا ابراهیمیان
 ،فرزاد خدیوپور ،پورسعیده موسوی ،گرمحمد شیشه ،مجداسماعیل ادیب ،مختاری

 قی، حمیدرضا مجیری، علی راییجیان،سیدمهدی مت ،مهرداد مقدس، نژادمجید پهلوان
محمد  ،الهام آقابابایی ،افشین رضایی ،شیرین شیرعلی ،خانیالهام حسین ،هاجر وفایی

مسعود  ،محمد شفایی ،محبوبه قاسمی ،اد طاهریجو ،محمدرضا یزدانی ،سیاری
 محمدیمحمد ملک ،پورسیدی

غالمرضا رمانی، اصغر رستمی، مرتضی صابری، کزادهاصغر محسن، مهرداد مرادمند سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
 عشاقی

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
احمدرضا  ،مسعود رییسی ،سادات مالباشیآسیه ،رضا رضایی،ناصر اکبری، هاشم امینی

الهام  ،عباس عباسی خاك ،نرگس خاکساری ، حسین عالم ،شهرزاد داورنیا ،صهبایی
حدیثه  ،سید محمد موسوی، سیدمحسن صالح ،مائده حائریان ،محسن شفیعا، امینی

 رضا کبیری ،سمانه کارگر ،سیاوش زندی، حیدرزاده
استان سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 بتول مظلومی ،حمیده آقاسی ،قباد نوری، محمد زینلی پور، ایرج موفق اصفهان

 عیسی بهمنی ،عادل رفیعیان، محمدجواد بگی شرکت شهرکهای صنعتی
اداره کل حفاظت از محیط زیست 

 قلیحمیرا صفی ،فرهاد امینی ،حسین اکبری، ایرج حشمتی استان اصفهان

شهرداری سازمان پارکها و فضای سبز 
 اصفهان

 ،سیدکمال حسینی، حسین ایزدی ،عباس غفاری ،مجید صفدری، نژادفروغ مرتضایی
 مریم حجتی ،حمید محب ،امیر رضایی

 جواد پارسا، علی دلخواه ،مهدی جعفرزاده، محمدرضا اسدی شرکت آب و فاضالب کاشان
 بابایینوید حاج ، حمیدرضا خورشیدی اداره کل هواشناسی استان اصفهان

سعید ، محمدعلی گرانمهر، کوپاییجهانگیر عابدی، نژادمحمد شایان ،آزاده احمدی دانشگاه صنعتی اصفهان
 سارا نظری، علی یوسفی ،عبدالرضا کبیری ،رادکامرانی

 امید بهمن زیاری، سعید محسنی شرکت توزیع نیروی برق
  ضاییر رسول موسی شرکت برق منطقه ای اصفهان

 محمدحسن مصلحی  میراب زاینده رودشرکت 
  اسفندیار امینی یزنظام صنفی کارهای کشاور

، مهرداد اسماعیلی، جالل آقابابا، مهرداد توالییان، مهدی نصر، زادهمنصور یزدی ذوب آهن اصفهان
 فرشید بهشتی، مجتبی کارگری ،محمدرضا فاضلی

 ،احمدآبادیجواد نیلی، علیرضا کاظمی ،طباطباییانسیدامیر ، حمیدرضا عظیمیان مجتمع فوالد مبارکه
 محسن ستاری ،بیکحامد ولی، محمدیعباس اکبری

  محمدحسین شاملی اداره کل منابع طبیعی اصفهان
 جعفر ذوفن مسعود عطارها، خبرگان
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان اصفهان هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

، زاده یرزو اشرفآ، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی،  سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  ترابی پلت کله،صدیقه   قاسم تقی زاده خامسی،
 یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

 فر،کیسمانه نی، انیک الدیمی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، وانان
 آرش نجاتی

سعید ابراهیم  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
زاده، مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، 
سینا روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، 

 مهدی نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

عبداهلل فاضلی  ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،
نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا  ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،آل بهبهان

ی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،
 ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوح

 یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا
 یبهنام نجف ،یجهرم

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان البرز
 
 

 1400  خرداد 

 
  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان البرز
 
 

 1400  خرداد 

 
  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان البرز
 
 

 1400  خرداد 
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 البرز استان
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان البرز
 
 

 1400  خرداد 

 
  



3 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

  
 صرفه جویی در به نسبت البرز  سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 65/3 0 1شرب و بهداشت

 56/7 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 58/2 0 1صنعت

 32/1 0 1کشاورزی

 5/1 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2
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جلسه بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان البرز انجام  145ساعت کار کارشناسی طی  نفر  4600بیش از 
میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  5/135 جوییصرفه با البرز استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه شده است.

جویی و اثربخشی گرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405
باشد. همچنین با اقداماتی همچون استفاده ( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشبرنامه

ود کیفیت منابع (، به اصالح مصرف و بهب2جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، مطابق با جدول )مجدد از پساب و 
جویی مورد نیاز از منابع آب اختالف بین میزان صرفهمیلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در بخش کشاورزی،  4/61به میزان آب 

میلیون  3/111) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهمیلیون مترمکعب( و  9/259) زیرزمینی
برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1410تا  1406باشد که طی سال های میلیون مترمکعب می6/148برابر با  مترمکعب(

و  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس برای استان مشخص نشده است. در برداشت از آبهای سطحی جویی صرفهگذاری هدف
ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

در فازهای اول و دوم  ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه جزییات فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.
البرز  در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یبا کم آب یبرنامه سازگار

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ( ارائه شده است.3به تفکیک محدوده های مطالعاتی در جدول )
 ( ارائه شده است.20( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )به همراه میزان صرفه

 
 های سازگاری با کم آبی استان البرز )میلیون متر مکعب(میزان صرفه جویی برنامه(: 1جدول )

 سطحی آب  زیرزمینی آب  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 3/111 کشاورزی
 - 12 شرب
 - 6/5 صنعت

 - 5/6 فضای سبز
 - 5/135 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - 6/148 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 6/148 مجموع فاز دوم

 
های سازگاری با کم آبی استان البرز در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 5/48 کشاورزی
 - شرب
 4/6 صنعت

 5/6 فضای سبز
 4/61 مجموع فاز اول
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از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و کشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )
 در استان البرزسال تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی 

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال 
 تثبیت
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 مجازصرفه جویی به دلیل برداشت غیر131013/091/0 طالقان ـ الموت 1
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 1402 رامسر ـ چالوس 2
3زرند ساوه410200/000/0فاقد چاه بهره برداری
4 ساوه 4قطعه410300/000/0 برداریفاقد چاه بهره
 1405 1400 00/0 73/6 4104 اشتهارد 5
 1410 1403 95/86 62/44 4105 هشتگرد 6
 410689/2230/171403 1410 قزوین 7
 1410 1404 48/43 92/36 4133 تهران ـ کرج 8
فاقد چاه بهره برداری413600/000/0 لواسانات 9

-- 64/148 29/111 مجموع
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 برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای البرز(: 4جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف
 برنامه های برنامهسال

 ششم
 برنامه
 هفتم

تاپایان 
برنامه 
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 هفتم

1 

ایی و انسداد شناس
های غیرمجاز و فاقد چاه

پروانه مضر به مصالح 
با اولویت  -عمومی
های غیرمجاز انسداد چاه
 2000تا  500در شعاع 

 های شربمتری چاه

های غیرمجاز و فاقد شناسایی و انسداد چاه
 10پروانه مضر به مصالح عمومی بیشتر 

 لیتر بر ثانیه

 126 90 36 18 18 18 18 18 36 حلقه حجم عملیات

 06/56 04/40 02/16 01/8 01/8 01/8 01/8 01/8 02/16 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

های غیرمجاز و فاقد ایی و انسداد چاهشناس
 10پروانه مضر به مصالح عمومی کمتر از 

 لیتر بر ثانیه

 1554 1110 444 222 222 222 222 222 444 حلقه حجم عملیات

 94/13 96/9 98/3 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 98/3 مترمکعبمیلیون جویی آبصرفه حجم

 مجموع
 1680 1200 480 240 240 240 240 240 480 حلقه حجم عملیات

 00/70 00/50 00/20 00/10 00/10 00/10 00/10 00/10 00/20 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

2 
دستگاه در هر  92از)های حفاری غیرمجشناسایی و توقیف دستگاه

 سال(

 392 280 112 56 56 56 56 56 112 دستگاه حجم عملیات

 - - - - - - - - - مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

3 
های های مجاز دارای اضافه برداشت و آب فروشیشناسایی چاه

 غیرمجاز

 389 308 81 73 67 62 56 50 81 حلقه حجم عملیات

 36/19 49/14 87/4 19/3 03/3 89/2 75/2 62/2 87/4 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

4 
های نیاز به اصالح و تعدیل پروانه چاه جهت کاهش شناسایی چاه

 برداریبهره

 2284 1632 652 328 326 326 326 326 652 حلقه حجم عملیات

 35/19 82/13 53/5 76/2 76/2 76/2 76/2 76/2 53/5 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 گیری هوشمندزهها به ابزار انداتجهیز چاه 5
 2100 1500 600 300 300 300 300 300 600 حلقه حجم عملیات

 - - - - - - - - - مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 85های محفوره قبل از تعیین تکلیف چاه 6
 287 205 82 41 41 41 41 41 82 حلقه عملیات حجم

 50/17 50/12 00/5 50/2 50/2 50/2 50/2 50/2 00/5 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 21/126 81/90 40/35 45/18 30/18 15/18 02/18 89/17 40/35 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه مجموع

 



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

 

 )بخش کشاورزی( آبی شرکت آب منطقه ای البرز(: برنامه های سازگاری با کم 5جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف
 برنامه های برنامهسال

 ششم
 برنامه
 هفتم

 تاپایان
برنامه 
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 هفتم

1 

های شناسایی و انسداد چاه
غیرمجاز و فاقد پروانه مضر 

با اولویت  -به مصالح عمومی
های غیرمجاز در انسداد چاه

متری  2000تا  500شعاع 
 های شربچاه

های غیرمجاز و فاقد شناسایی و انسداد چاه
 10پروانه مضر به مصالح عمومی بیشتر 

 لیتر بر ثانیه

 105 75 30 15 15 15 15 15 30 حلقه حجم عملیات

 71/53 36/38 34/15 67/7 67/7 67/7 67/7 67/7 34/15 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

های غیرمجاز و فاقد شناسایی و انسداد چاه
 10پروانه مضر به مصالح عمومی کمتر از 

 لیتر بر ثانیه

 1148 820 328 164 164 164 164 164 328 حلقه حجم عملیات

 48/11 20/8 28/3 64/1 64/1 64/1 64/1 64/1 28/3 مترمکعبمیلیون جویی آبصرفهحجم 

 مجموع
 1253 895 358 179 179 179 179 179 358 حلقه حجم عملیات

 19/65 56/46 62/18 31/9 31/9 31/9 31/9 31/9 62/18 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 در هر سال( دستگاه 92غیرمجاز) های حفاریشناسایی و توقیف دستگاه 2
 42 30 12 6 6 6 6 6 12 دستگاه حجم عملیات

 … ... … … … … … … ... مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 های غیرمجازهای مجاز دارای اضافه برداشت و آب فروشیشناسایی چاه 3
 183 148 35 36 33 30 26 23 35 حلقه حجم عملیات

 26/9 93/6 33/2 52/1 45/1 38/1 32/1 25/1 33/2 مترمکعبمیلیون آبجویی حجم صرفه

های نیاز به اصالح و تعدیل پروانه چاه جهت کاهش شناسایی چاه 4
 برداریبهره

 2284 1632 652 328 326 326 326 326 652 حلقه حجم عملیات

 35/19 82/13 53/5 76/2 76/2 76/2 76/2 76/2 53/5 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

5 
 882 630 252 126 126 126 126 126 252 حلقه حجم عملیات گیری هوشمندها به ابزار اندازهتجهیز چاه

 … ... … … … … … … ... مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 85های محفوره قبل از تعیین تکلیف چاه 6
 287 205 82 41 41 41 41 41 82 حلقه حجم عملیات

 50/17 50/12 00/5 50/2 50/2 50/2 50/2 50/2 00/5 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 3/111 80/79 48/31 10/16 03/16 96/15 89/15 83/15 48/31 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه مجموع

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز8

 

 )بخش شرب و بهداشت( ای البرزهای سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه(: برنامه6جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف
 برنامه های برنامهسال

 ششم
 برنامه
 هفتم

 تاپایان
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه هفتم

1 

های شناسایی و انسداد چاه
غیرمجاز و فاقد پروانه مضر 

با اولویت  -به مصالح عمومی
های غیرمجاز در انسداد چاه

متری  2000تا  500شعاع 
 های شربچاه

های غیرمجاز و فاقد شناسایی و انسداد چاه
لیتر  10پروانه مضر به مصالح عمومی بیشتر 

 بر ثانیه

 7 5 2 1 1 1 1 1 2 حلقه حجم عملیات

 51/0 36/0 15/0 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 15/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

های غیرمجاز و فاقد شناسایی و انسداد چاه
لیتر  10پروانه مضر به مصالح عمومی کمتر از 

 بر ثانیه

 182 130 52 26 26 26 26 26 52 حلقه حجم عملیات

 29/1 92/0 37/0 18/0 18/0 18/0 18/0 18/0 37/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 مجموع
 189 135 54 27 27 27 27 27 54 حلقه حجم عملیات

 80/1 29/1 51/0 26/0 26/0 26/0 26/0 26/0 51/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 دستگاه در هر سال( 92های حفاری غیرمجاز)شناسایی و توقیف دستگاه 2
 308 220 88 44 44 44 44 44 88 دستگاه حجم عملیات

 … ... … … … … … … .... مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 های غیرمجازهای مجاز دارای اضافه برداشت و آب فروشیشناسایی چاه 3
 152 120 32 28 26 24 22 20 32 حلقه حجم عملیات

 48/7 60/5 88/1 23/1 17/1 12/1 06/1 01/1 88/1 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

4 
های نیاز به اصالح و تعدیل پروانه چاه جهت کاهش شناسایی چاه

 برداریبهره

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حلقه حجم عملیات

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 گیری هوشمندها به ابزار اندازهچاهتجهیز  5
 980 700 280 140 140 140 140 140 280 حلقه حجم عملیات

 … ... … … … … … … ... مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

6 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حلقه حجم عملیات 85های محفوره قبل از تعیین تکلیف چاه

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 28/9 88/6 40/2 49/1 43/1 37/1 32/1 27/1 40/2 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه مجموع

 



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

 

 )بخش فضای سبز( ای البرزهای سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه(: برنامه7جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف

 های برنامهسال
 برنامه
 ششم

 برنامه
 هفتم

 تاپایان
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه هفتم

1 

های شناسایی و انسداد چاه
غیرمجاز و فاقد پروانه مضر به 

با اولویت  -مصالح عمومی
های غیرمجاز در انسداد چاه

متری  2000تا  500شعاع 
 های شربچاه

های غیرمجاز و فاقد شناسایی و انسداد چاه
لیتر  10پروانه مضر به مصالح عمومی بیشتر 

 بر ثانیه

 7 5 2 1 1 1 1 1 2 حلقه حجم عملیات

 62/0 45/0 18/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 18/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

های غیرمجاز و فاقد شناسایی و انسداد چاه
 10پروانه مضر به مصالح عمومی کمتر از 

 لیتر بر ثانیه

 175 125 50 25 25 25 25 25 50 حلقه حجم عملیات

 45/0 32/0 13/0 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 13/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 مجموع
 182 130 52 26 26 26 26 26 52 حلقه حجم عملیات

 07/1 77/0 31/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 31/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 دستگاه در هر سال( 92های حفاری غیرمجاز)شناسایی و توقیف دستگاه 2
 21 15 6 3 3 3 3 3 6 دستگاه حجم عملیات

 … ... … … … … … … ... مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 های غیرمجازهای مجاز دارای اضافه برداشت و آب فروشیشناسایی چاه 3
 14 10 4 2 2 2 2 2 4 حلقه حجم عملیات

 75/0 56/0 19/0 12/0 12/0 11/0 11/0 10/0 19/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 برداریهای نیاز به اصالح و تعدیل پروانه چاه جهت کاهش بهرهشناسایی چاه 4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حلقه حجم عملیات

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 گیری هوشمندها به ابزار اندازهتجهیز چاه 5
 14 10 4 2 2 2 2 2 4 حلقه حجم عملیات

 … ... … … … … … … ... مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 85های محفوره قبل از تعیین تکلیف چاه 6
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حلقه حجم عملیات

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 82/1 33/1 49/0 28/0 27/0 26/0 26/0 25/0 49/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه مجموع



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز10

 

 
 )بخش صنعت( ای البرزهای سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه(: برنامه8جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف
 برنامه های برنامهسال

 ششم
 برنامه
 هفتم

 تاپایان
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 برنامه هفتم

1 

های شناسایی و انسداد چاه
غیرمجاز و فاقد پروانه مضر به 

نسداد با اولویت ا -مصالح عمومی
 500های غیرمجاز در شعاع چاه
 های شربمتری چاه 2000تا 

های غیرمجاز و فاقد شناسایی  و انسداد چاه
لیتر  10پروانه مضر به مصالح عمومی بیشتر 

 بر ثانیه

 7 5 2 1 1 1 1 1 2 حلقه حجم عملیات

 22/1 87/0 35/0 17/0 17/0 17/0 17/0 17/0 35/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

های غیرمجاز و فاقد شناسایی و انسداد چاه
 10پروانه مضر به مصالح عمومی کمتر از 

 لیتر بر ثانیه

 49 35 14 7 7 7 7 7 14 حلقه حجم عملیات

 72/0 52/0 21/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 21/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 مجموع
 56 40 16 8 8 8 8 8 16 حلقه حجم عملیات

 94/1 39/1 55/0 28/0 28/0 28/0 28/0 28/0 55/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 ستگاه در هر سال(د 92های حفاری غیرمجاز)شناسایی و توقیف دستگاه 2
 21 15 6 3 3 3 3 3 6 دستگاه حجم عملیات

 … ... … … … … … … ... مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 های غیرمجازهای مجاز دارای اضافه برداشت و آب فروشیشناسایی چاه 3
 40 30 10 7 6 6 6 5 10 حلقه حجم عملیات

 88/1 41/1 47/0 31/0 29/0 28/0 27/0 25/0 47/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 برداریهای نیاز به اصالح و تعدیل پروانه چاه جهت کاهش بهرهشناسایی چاه 4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حلقه حجم عملیات

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

5 
 224 160 64 32 32 32 32 32 64 حلقه حجم عملیات گیری هوشمندها به ابزار اندازهتجهیز چاه

 … ... … … … … … … ... مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 85های محفوره قبل از تعیین تکلیف چاه 6
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حلقه حجم عملیات

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 82/3 79/2 03/1 59/0 57/0 56/0 54/0 53/0 03/1 مترمکعبمیلیون جویی آبصرفهحجم  مجموع



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

 

 )زیربخش محصوالت زراعی( برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز(: 9جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه
 میان مدت

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(
 تجمعی تا

 پایان برنامه هفتم

س 
اسا

 بر 
شت

ی ک
گو

ن ال
عیی

ت
طقه

 من
کی

وژی
کول

ط ا
شرای

 

محصوالت  -تغییر محصول )تغییر ذرت علوفه ای به سورگوم، لوپن، ارزن و ...( 
 ایعلوفه

 840 600 240 هکتار حجم عملیات

 76/1 256/1 504/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

ی شور های مطالعاتی دارای منابع آبمقاوم به شوری در محدودهاستفاده از گیاهان 
 و لب شور مانند اشتهارد

 140 100 40 هکتار حجم عملیات

 076/0 054/0 022/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 84/1 31/1 53/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب مجموع

رقم
 از 

اده
ستف

ا
 و 

آبی
ش 

ه تن
م ب

قاو
ی م

ها
س

د ر
 زو

س و
ن ر

میا
به 

س 
یرر

ا د
ی

 

ت صوالتغییر رقم )از دیررس به میان رس و زودرس( )غالت پاییزه، حبوبات، مح
 علوفه ای(

 350 250 100 هکتار حجم عملیات

 25/0 18/0 07/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 الت پاییزهغ -استفاده از ارقام متحمل به تنش کم آبی آخر فصل
 630 450 180 هکتار عملیاتحجم 

 28/0 2/0 08/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 ترویج ارقام جدید )مثل کینوا و ....( با ارقام موجود
 175 125 50 هکتار حجم عملیات

 08/0 057/0 023/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 616/0 44/0 176/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب مجموع

 وهای موجود با کشت حفاظتی )غالت پاییزه، نباتات صنعتی )پنبه، کلزا جایگزینی کشت
 چغندرقند( و محصوالت علوفه ای(

 1050 750 300 هکتار حجم عملیات

 651/0 465/0 186/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

عه محصوالت علوفه ای و توس شائی )سبزیجات، جالیزی،های موجود با کشت نجایگزینی کشت
 گلخانه های مکانیزه تولید نشاء(

 1470 1050 420 هکتار حجم عملیات

 103/1 788/0 315/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

ه ها و توجتعیین زمان مناسب آبیاری در بخش کشاورزی )آبیاری محصوالت کشاورزی در شب
 های هواشناسی(بینیبه پیش

 630 450 180 هکتار حجم عملیات

 095/0 068/0 027/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 1960 1400 560 هکتار حجم عملیات افزایش مواد آلی خاک

 078/1 77/0 308/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 38/5 84/3 54/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب وین و استفاده از پساببدون بخش آبیاری ن-زراعیمجموع بخش 

 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز12

 

 (: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز )زیربخش محصوالت باغی(10جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه
 میان مدت

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(
 تجمعی تا

 پایان برنامه هفتم

له 
مقاب

ی 
امات

اقد
یر 

تغی
ند 

)مان
ی 

زدگ
رما

ا س
ب

)... 
م و

رقا
ا

 

 لو وشلیله -تولید و توزیع نهال ارقام متحمل به سرمازدگی 
 4606 3290 1316 هکتار حجم عملیات

 68/1 2/1 48/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 نگورا -تغییر سیستم کشت از سنتی به فراز 
 1450 970 480 هکتار حجم عملیات

 015/1 679/0 336/0 مترمکعبمیلیون صرفه جویی آبحجم 

 کاری درختان قدیمی گردوسرشاخه
 1285 835 450 هکتار حجم عملیات

 799/1 169/1 63/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 494/4 048/3 446/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب مجموع

 خاکمصرف بهینه و موثرکودها براساس آزمون 
 3178 2270 908 هکتار حجم عملیات

 2/4 07/3 13/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

اصالح -ئیداصالح باغات قدیمی از طریق جایگزین کاری با ارقام اصالح شده و مورد تا
 باغات سنتی

 2215 1590 625 هکتار حجم عملیات

 5125/2 8/1 7125/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

به  تحملمتولید وتوزیع نهال اصالح شده وگواهی شده برای اصالح ارقام و پایه های 
 تنش های غیرزنده به خصوص خشکی

 1806 1290 516 هکتار حجم عملیات

 5/2 3/1 2/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

ای، بادمجان، گوجه ای و حذف کشت از فضای روباز )فلفل دلمهتوسعه کشت گلخانه
 فرنگی و.... (

 6/58 8/41 8/16 هکتار حجم عملیات

 446/7 31/5 136/2 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 2/21 5/14 6/6 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب بدون بخش آبیاری نوین- باغیمجموع زیربخش 

 
  



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

 

 بیاری نوین(آ -البرز )زیربخش محصوالت زراعی و باغی(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان 11جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه
 میان مدت

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(
 تجمعی تا

 پایان برنامه هفتم

 های نوین آبیاری، روش بارانی به جای آبیاری سنتیجایگزینی روش
 1001 715 286 هکتار حجم عملیات

 61/4 29/3 32/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

فشار به جای انتقال آب با لوله و کم های نوین آبیاری، روشجایگزینی روش
 آبیاری سنتی

 917 655 262 هکتار حجم عملیات

 22/4 01/3 21/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

ای و نوار تیپ به قطرههای اجرای طرح های نوین آبیاری،جایگزینی روش
 جای آبیاری سنتی

 5395 3854 1541 هکتار حجم عملیات

 86/24 76/17 1/7 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 آبیاری نوینمجموع بخش 
 7313 5224 2089 هکتار حجم عملیات

 34 24 10 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 
 (استفاده از پساب –(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز )زیربخش محصوالت زراعی 12جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه
 میان مدت

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(

 تجمعی تا
پایان برنامه 

 هفتم

 استفاده از پساب در زراعت چوب
 1115 1110 5 هکتار عملیاتحجم 

 26/10 21/10 05/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 استفاده از پساب در کشت محصوالت زراعی )با مصرف غیرخوراکی(
 3645 3600 45 هکتار حجم عملیات

 27/38 8/37 47/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 در بخش زراعت پسابمجموع مقدار استفاده از 
 4760 4710 50 هکتار حجم عملیات

 53/48 01/48 52/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز14

 

 ویالها()در خصوص معضل باغآبی بخش کشاورزی در راستای تغییر کاربری برنامه سازگاری با کم(: 13جدول )

 انتهای برنامه هفتمستان تا اویالها در سطح های مورد نظر در راستای مدیریت توسعه باغبرنامه

 ای و سنجش از دورهای ماهوارههوشمندسازی شناسایی تغییرکاربری با استفاده از سیستم 
 دار کردن کلیه بناهای غیرمجاز و ثبت مشخصات مالکین در سامانهمختصات 
 استانداری یکبار با هماهنگی عملکرد دهیاران در کنترل تغییرکاربری بطور ماهیانه یا حداقل سه ماهموجود به دهیاران و بررسی  برداری از اراضی روستاهای هر بخش و شهرستان و تحویل وضعیتعکس 
 اخذ دستور قضایی و پلمپ ویالهای غیرمجاز و قطع انشعابات آنها با همکاری دستگاه های قضایی و ادارات خدمات رسان 
 راضی سهیل نظارت بر ساخت و ساز در آنها و کاهش هجوم به او باالتر یا اراضی ملی جهت پاسخگویی به نیاز شهروندان و ت 4ه های ویالیی در اراضی درجشناسایی و اقدام در خصوص ایجاد شهرک

 کشاورزی مستعد کشاورزی
 پیگیری و اجرای احکام قطعی قلع و قمع صادره در محاکم قضایی 

 
  



15 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

 

 )بخش شرب و بهداشت شهری( در جهت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی البرزبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 14جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف
 میان مدت

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(
 تجمعی تا

 پایان برنامه هفتم

 اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب )هدر رفت واقعی( در شهرها 1
 98/2 51/2 47/0 مترمکعبمیلیون جویی آبصرفهحجم 

 3/94 49/79 81/14 کیلومتر حجم عملیات

 اصالح و بازسازی انشعابات )هدر رفت واقعی( در شهرها 2
 17/4 52/3 65/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 13201 11128 2073 رشته حجم عملیات

 رهاشهیابی و رفع نشت انشعابات در نشت 3
 98/2 51/2 47/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 3/94 49/79 81/14 لیتربرثانیه حجم عملیات

 یع در شهرهایابی ورفع نشت شبکه توزنشت 4
 2/1 01/1 19/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 72/37 8/31 92/5 لیتربرثانیه حجم عملیات

 ر شهرهادرفت واقعی(   های نشت مخزن  )هدرترمیم محل 5
 6/0 51/0 09/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 0/83885 4/71552 6/12332 مترمربع حجم عملیات

 شناسائی و رفع انشعاب آب غیرمجاز )هدر رفت ظاهری( در شهرها 6
 04/2 72/1 32/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 5664 4774 890 رشته حجم عملیات

 تعویض کنتورهای خراب و فرسوده مشترکین )هدررفت ظاهری( 7
 04/2 72/1 32/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 8496 7162 1334 تعداد حجم عملیات

 نصب کاهنده مصرف 8
 02/1 86/0 16/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 6848 5978 870 تعداد حجم عملیات

 مجموع
 03/17 36/14 67/2 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه رنامه(موارد مرتبط با هدررفت واقعی و ظاهری تا پایان باضافه نشدن )با فرض 

 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز16

 

 )بخش شرب و بهداشت روستایی( در جهت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی (: برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان البرز15جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف
 میان مدت

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(
 تجمعی تا

 پایان برنامه هفتم

 اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب )هدر رفت واقعی( در روستاها 1
 85/2 38/2 47/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 258 215 43 کیلومتر حجم عملیات

 اصالح و بازسازی خطوط انتقال )هدر رفت واقعی( در روستاها 2
 86/3 22/3 64/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 204 170 34 کیلومتر حجم عملیات

 فت واقعی( در روستاهایابی ورفع نشت )هدر رنشت 3
 904/0 753/0 151/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 27900 23250 4650 حادثه حجم عملیات

 شناسائی و رفع انشعاب آب غیرمجاز )هدر رفت ظاهری( در روستاها 4
 96/0 8/0 16/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 6000 5000 1000 فقره حجم عملیات

 تعویض کنتورهای خراب و فرسوده مشترکین )هدر رفت ظاهری( در روستاها 5
 15/1 96/0 19/0 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 7200 6000 1200 فقره حجم عملیات

 مجموع
 (موارد مرتبط با هدررفت واقعی و ظاهری تا پایان برنامهاضافه نشدن )با فرض 

 72/9 1/8 62/1 مترمکعبمیلیون جویی آبحجم صرفه

 
  



17 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

 

 )بخش شرب و بهداشت(در جهت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی  البرز(: برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان 16جدول )

 واحد اقدامات
 میان مدت

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(
 تجمعی تا

 پایان برنامه هفتم

 بخش شهری
 84/0 7/0 14/0 مترمکعبمیلیون مد در هر سالدرصدی آب بدون درآ 25/0جویی شده در اثر کاهش حجم آب صرفه

 02/1 004/1 016/0 مترمکعبمیلیون نصب تجهیزات کاهنده مصرف

 886/0 738/0 148/0 مترمکعبمیلیون جویی شده در اثر کاهش دو درصدی آب بدون درآمد در هر سالحجم آب صرفه بخش روستایی

 مجموع
 موارد مرتبط با هدررفت واقعی و ظاهری تا پایان برنامه(اضافه شدن )با فرض 

 75/2 446/2 304/0 مترمکعبمیلیون

بخش شهری و 
 روستایی

 بخشیعادلجویی شده از طریق طرح احیا و تحجم صرفه
 پوشانی با اقدامات دستگاه ندارد()هم

 28/9 88/6 4/2 مترمکعبمیلیون

 )طرح احیا و تعادل بخشی و برنامه دستگاه (مجموع
 واقعی و ظاهری تا پایان برنامه(موارد مرتبط با هدررفت اضافه شدن )با فرض  

 02/12 32/9 7/2 مترمکعبمیلیون

 
 آوری فاضالب و تصفیه آندر راستای جمع شرکت آب و فاضالب استان البرزبرنامه عملیاتی (: 17جدول )

 (1405آوری فاضالب و تصفیه آن در پایان برنامه هفتم )افق وضعیت جمع

 کرج شهر -پارامتر 
 شهر جدید 

 هشتگردو قدیم 
 طالقان نظرآباد

 محمدشهر 
 و مشکین دشت

 مجموع چهارباغ آسارا اشتهارد کمالشهر

 1714 26 9 23 7 16 12 46 265 1310 لوله گذاری )کیلومتر(

 179401 5045 592 2728 733 1676 1256 4884 27630 134857 نصب انشعاب )فقره(

 191319 226 702 1701 793 1814 1359 5093 22364 157267 فاضالب تجمعی جمع آوری شده )مترمکعب در روز(

 70 08/0 26/0 62/0 29/0 66/0 50/0 86/1 16/8 40/57 مترمکعب در سال(فاضالب تجمعی جمع آوری شده )میلیون

 1294289 36397 4271 19681 5288 12092 9061 35236 199337 972926 کل جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضالب )نفر(

 
 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز18

 

 البرزبرنامه های سازگاری با کم آبی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری های استان (: 18جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف
 میان مدت

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(
 تجمعی تا

 پایان برنامه هفتم

1 
ای کم آبیاری در بخش فض، آبیاری تکمیلی و های نوین آبیاریاستفاده از روش

 سبز

 06/3 55/2 51/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 818 682 136 هکتار حجم عملیات

 هاآبیاری فضای سبز در شب 2
 52/1 271/1 247/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 407 341 66 هکتار حجم عملیات

3 
کاهش سطوح کاشت چمن و یا منظر سازی و های خشکهاستفاده از تکنیک

 استفاده از فضای سبز مصنوعی

 113/0 095/0 018/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 69/8 31/7 38/1 هکتار حجم عملیات

 7/4 925/3 775/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب جویی در مصرف آبمجموع صرفه

4 
 بخشیعادلتجویی حاصل از طرح احیا و صرفه

 رد(پوشانی با اقدامات دستگاه ندا)هم
 82/1 33/1 49/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 5/6 235/5 265/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب جویی در مصرف آب )طرح احیا و تعادل بخشی و برنامه دستگاه(مجموع صرفه

 شرب در استانریزی جهت جداسازی آب غیر شرب و فضای سبز از آب برنامه 5
 03/6 01/2 02/4 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 284 95 189 لیتر در ثانیه حجم عملیات

6 
داث استفاده از پساب داخل استان جهت آبیاری فضای سبز با استفاده از اح

 (localخانه فاضالب محلی )واحدهای تصفیه

 46/0 0 46/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 21 0 21 لیتر در ثانیه حجم عملیات

 5/6 02/2 48/4 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب خام اثربخشی حاصل از استفاده از پساب

 13 25/7 75/5 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب خام جویی در مصرف آب و اثربخشی حاصل از استفاده از پسابمجموع صرفه

  



19 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

 

 استان البرز صنعت، معدن، تجارت و شرکت شهرک های صنعتیبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان (: 19جدول )

 واحد عنوان احجام عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف
 میان مدت

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(
 تجمعی تا

 پایان برنامه هفتم

1 
)صنایع اشتهارد )خانه های بازچرخانی با توجه به پساب تصفیهاجرای طرح

 متمرکز )شهرک صنعتی((
 095/1 915/0 18/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

2 
خانه نظرآباد )صنایع های بازچرخانی با توجه به پساب تصفیهاجرای طرح

 متمرکز )شهرک صنعتی((
 58/0 58/0 0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 08/0 06/0 02/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب از آب در صنایع غیر متمرکز مجدد های بازچرخانی و استفادهاجرای طرح 3

 07/0 05/0 02/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب بازسازی و نوسازی ماشین آالت و فناوری واحدهای پر مصرف 4

 82/1 6/1 22/0 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب ستگاهجویی با توجه به اقدامات دمجموع صرفه

5 
 بخشیو تعادل جویی حاصل از طرح احیاصرفه

 دارد(نپوشانی با اقدامات دستگاه )هم
 82/3 79/2 03/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 64/5 39/4 25/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب جویی )طرح احیا و تعادل بخشی و برنامه دستگاه(مجموع صرفه

6 
های صنعت به شرب و استفاده پساب داخل استان جهت چاه جایگزینی

 تامین آب مورد نیاز صنعت
 )اثرگذاری حاصل از استفاده از پساب(

 38/6 23/5 15/1 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب

 02/12 62/9 4/2 مترمکعبمیلیون حجم صرفه جویی آب جویی در مصرف آب و اثربخشی حاصل از استفاده از پسابمجموع صرفه
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 (تغذیه مصنوعی، آبخیزداری و پخش سیالبای البرز و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز )شرکت آّب منطقهبرنامه سازگاری با کم آبی (: 20جدول )

 واحد عملیاتیزیرمجموعه برنامه ردیف
 مدتمیان

 )برنامه ششم(
 بلندمدت

 )برنامه هفتم(
 تجمعی تا

 برنامه هفتمپایان 

1 
 های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب دشت کرجمطالعه و اجرای طرح

 )از رودخانه کرج( 

ون
یلی

م
مکع

متر
 ب

0 39/13 39/13 

2 
 های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب دشت فشند مطالعه و اجرای طرح

 )از رودخانه فشند(
1 1 2 

3 
 ساوجبالغ و نظرآبادپخش سیالب دشت  های تغذیه مصنوعی واجرای طرح

 )از رودخانه کردان( 
5/12 0 5/12 

 24 0 24 اجرای طرح تغذیه مصنوعی فردیس )از رودخانه کرج( 4

5 
از  بعد استفاده از پساب انتقال یافته از استان تهران برای تغذیه مصنوعی

 تصفیه آن
0 25 25 

 30/3 3/3 00/0 سدهای آتشگاه( های آبخیزداری )های فصلی با توسعه طرحمهار رواناب 6

 2/80 7/42 5/37 مجموع
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان البرز

 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 ونتاکن - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران  زسازگاري با کم آبي استان البر مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه هم
 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 ، ابولفضل فانیسلمانیغالمحسین  ،پورعلی درویش ،عزیزاله شهبازی استانداری البرز
 یاعتصام یمرتض دیس ،یحامد قدم

سعید  ،محمد ملکی ،وحیده غالمیان ،اصغر ناصریزهرا عربشاهی،  استان البرزریزی سازمان مدیریت و برنامه
 جواد رجبیکالنی، 

 ای البرزشرکت آب منطقه
، سید سجاد قربانی امرئی ،یمحمد قهیحد ،رجحان سزاوار ،داود نجفیان

محمد  ،اپاشایمحمدصادق ک ،ینقد دیسع ،زادهیقل زیپرو ،یمیرح وکیب
 قاسم زاده روزیف ،مهسا جمعدار ،یجهانشاه

 ،بابازاده حجت ،انییصحرامرضیه  ،یبیطب سعید ،زادهیمهد ذوالفقار شرکت آب و فاضالب استان البرز
 یجواد، ابوالقاسم رمضانی، علی جفرتا محمدرضا ،مهرقیوثلیدا 

محمد  ،انیاکبر راحله ،یدریح علی ،ییرضااله حجت، مخبرعبداله  سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
 ی نیالدتاج

کشاورزی و منابع طبیعی  مهندسی سازمان نظام 
 محمد افشار اصل استان البرز 

 ی اقدمهاشم سعید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

 ه،حسن زادسجاد  ،یثاقبمجید  ،یزدیا فرهاد، نیعقاب نشحمیدرضا  استان البرز صنعتی شهرکهای شرکت
 ینییناایمان 

 زادهشاهین عباسبهنام بیات،  استان البرز برق نیروی توزیع شرکت
 ساالر رحیمی البرز های نفتی استانشرکت پخش و فرآورده

 الهام داوری، فردعلیرضا باالالن البرزاداره کل هواشناسی استان 
  نیکبخت، محمد جمیله جمالی حمیدرضا لشگری،، یمیحکفردین  محیط زیست استان البرز حفاظت اداه کل

 یرحمان مجید، یفرضحامد  استان البرز و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 یدهقان ولی ا... استان البرز 

 ، مجید جمشیدیاربابی دادگستری استان البرز
 و  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج

 یشیدروعلی اصغر  ،صالحیرضا ، پوریبضاعت شهرداری کرج

 عباسعلی محمدیان نیروی انتظامی استان البرز
 علی رامک البرز سازمان صدا و سیمای استان

 زاده یکاور عبدالرضا، یانیآل حامد شهرداری هشتگرد
 یاضیفامیر  شهرداری گرمدره
 ییآسارا محمدباقر شهرداری آسارا

 مجید سرخ فام شهرداری محمد شهر
 افتخاریسیده زهرا  شهرداری گلسار
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 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 پور یتق جعفر شهرداری چهارباغ
 حسین باباخانی شهرداری فردیس
 امیر کبیری شهرداری کوهسار
 خلیل تاریقلی شهرداری ماهدشت

 سلیمانی فردعباس  شهرداری مشکین دشت
 یصادقمنوچهر  شهرداری کمالشهر

 احمدوندعباس  شهرداری شهر جدید هشتگرد
 مهدی مالحسنی شهرداری اشتهارد
 سعید بیدار شهرداری تنکمان
 مهدی اکبریان شهرداری طالقان
 صادقیانسید عنایت  شهرداری نظرآباد
 محمد نخعی دانشگاه خوارزمی

در آخـر تشـکر ویـژه از داود نجفیـان، رجحـان سـزاوار، حدیقـه محمـدی،  سـید سـجاد قربانـی آمرئـی، محمدصادق 
کیاپاشـا، محمـد ملکـی، ذوالفقار مهدی زاده، سـعید طبیبـی، مرضیه صحراییان، حجـت بابازاده، لیـدا وثیق مهر، حجت 
الـه رضایـی، علـی حیـدری، فرهـاد ایـزدی، رضا صالحـی، حامـد آلیانی و امیـر فیاضی که بـا همـکاری و همدلی قابل 

توجـه در تدویـن ایـن برنامه نقش بسـزایی داشـته اند.
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان البرز هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، احمدرضا 

 محمد صادق صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور

 وزارت نیرو

تقی زاده خامسی، صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد قاسم 
میبدی، تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، 

فر، آرش محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک
 نجاتی

زاده، ازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیمهمکاران دبیرخانه کارگروه ملی س
زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا مجتبی احمدی

السادات میروهابی، مهدی زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانهروزبهانی، محبوبه زارع
 نیروبخش

 امین فضل کاظمیصادق ضیائیان،  احد وظیفه،  سازمان هواشناسی

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
فارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی 

بهبهانی، صادق اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا آل
رضاپور، هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد وحید عسکری
سائیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی،  قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری

 بهنام نجفی
 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی بختیاری
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 ایالماستان  سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 
 

 

 

 

 

 

 1400  خرداد

  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 ایالماستان  سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 
 

 

 

 

 

 

 1400  خرداد
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 ايالماستان 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 ایالماستان  سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 
 

 

 

 

 

 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  یالمسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان ا

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 زیرزمینی )%(آب  آب سطحی )%( نوع مصرف

 0 43/2 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 62/7 1صنعت

 41/0 85/7 1کشاورزی

 81/2 62/5 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
سطحی و زیرزمینی )در بخش آب : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان ایالم انجام  -نفر 1800بیش از 
 180و  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 14/34جویی یالم با صرفههای سازگاری با کم آبی استان افاز اول برنامهشده است. 

در چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی  1405میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی در افق 
( 1اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )ها در دستیابی به های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهقرار گرفت. میزان صرفه

و  منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی باشد. شایان ذکر است در بخش کشاورزی، می
 هایباشد که طی سالمیلیون متر مکعب می 48/11برابر با برنامه سازگاری با کم آبی استان فاز اول شده در  توافقجویی صرفه
پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1408تا  1406

آبی ارائه گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسبًا برنامه فاز دوم سازگاری با کمریزی، جزییات هدفآب قابل برنامه
 خواهد شد.

 
 )میلیون متر مکعب( های سازگاری با کم آبی استان ایالم(: میزان صرفه جویی برنامه1) جدول

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 6/174 14/34 کشاورزی
 6/4 - شرب
 8/0 - صنعت

 - - فضای سبز
 0/180 14/34 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1408-1406) 

 - 48/11 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 48/11 مجموع فاز دوم

 
سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک ایالمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
جویی متناظر مطابق با ان صرفههای مختلف استانی به همراه میزهای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2)

 ( ارائه شده است.3ول )جد
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیز از منابع آبکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 2جدول )
 ایالم در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 تثبیتسال حجم صرفه جویی )م م م(
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

با کم آبی
فاز دومفاز اول

 آبخوان متعادل 00/0 00/0 2118 سومار-ایوان 1
2ایالم211922/000/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
3صالح آباد212032/013/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 1408 1402 32/6 65/14 2121 مهران 4
212210/1096/014001408 دهلران 5
212309/1404/314031408 موسیان 6
آبخوان متعادل212400/000/0 دشت عباس غربی 7
آبخوان متعادل220200/000/0 چنانه خسرج 8
آبخوان متعادل220300/000/0 دشت عباس شرقی 9
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 11/0 11/0 2204 اوان 10
 آبخوان متعادل 00/0 00/0 2205 موالب 11
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 221233/1 83/0 دره شهر 12
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 10/0 25/0 2214 شیروان 13
221550/100/013991405 چرداول 14
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 06/3 2220 هلیالن 15

48/11-- 14/34 مجموع
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 ایالم برنامه های عملیاتی پیشنهادی سازگاری با کم آبی استان(: 3جدول )

تعداد 
سنوات

سنوات برنامهاحجام عملیات در  )م م م( سنوات برنامهاحجام صرفه جویی در 

عنوان برنامه دستگاه متولی ردیف
برنامه  مجموع 1399 1400 برنامه هفتم

هفتم
1400 1399 مجموع

 2/61 2/15 0 4/76 80 20 0 سازمان جهادکشاورزی استان  کیلومتر 100
 ایالم

مالتی و  -تبدیل انهار سنتی به کانال سنگی
اجرای روش های نوین آبیاری در اراضی تحت 

پوشش این منابع آبی
1

 20 5 0 0/25 1000 250 0 هکتار 1250
سازمان جهادکشاورزی استان 

 ایالم
سیستم های نوین آبیاری در اراضی تحت اجرای 

پوشش موتورتلمبه های ثابت و سیار و اصالح 
پروانه بهره برداری

2

6 04/29 8/3 3/1 14/34 1530 200 70 دستگاه 1800 نصب کنتور حجمی هوشمند بر روی چاههای  شرکت آب منطقه ای ایالم
نوین آبیاری کشاورزی و اجرایی سیستم های

3

 7/21 3/4 0 26 1000 200 0 هکتار 1200
سازمان جهادکشاورزی استان 

 ایالم
کشت محصوالت کشاورزی و زمان  اصالح الگو

)خشکه کاری برنج و کشت محصوالت و گیاهان 
علوفه ای مقاوم به کم آبی (

4

6 9/18 9/1 2/3 24 300 30 51 نقطه 381 تجهیز نقاط تحویل آب به ادوات اندازه گیری  شرکت آب منطقه ای ایالم 5

 56/10 4 0 56/14 100 38 0 دستگاه 138 لغو مجوز موتورتلمبه ها در محدوده شبکه های  شرکت آب منطقه ای ایالم
آبیاری سازمان جهادکشاورزی

6

 36/3 1 0 36/4 160 40 0 دستگاه 200 های منطقه عرب رودبارلغو مجوز موتورتلمبه  شرکت آب منطقه ای ایالم 7
1 0 3/4 0 3/4 0 5 0 دستگاه 5 های سد سیمره لغو مجوز موتورتلمبه های کارگاه شرکت آب منطقه ای ایالم 8

5 9/3 7/0 0 6/4 400 70 0 کیلومتر470
اصالح و توسعه شبکه آب شهرهای استان و  ایالم و فاضالب استان شرکت آب

 9 شهری(احداث مخازن ذخیره جدید )آبفای 

 10 اصالح و بازسازی شبکه های آبرسانی روستایی ایالم و فاضالب استان شرکت آب

5 8/0 0 0 8/0 1 0 0 دستگاه 1
و تجارت  سازمان صنعت، معدن

 ایالم استان
( در  Cooling towerحذف برج خنک کننده )

 11 سیمان ایالم کارخانه 

صرفه جویی و کاهش مصرف میزان  سطحی )حوضه کرخه( - - 180 -
 زیرزمینی )کل استان( - - 14/34 - آب

 



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان ایالم

 

کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان ایالم هم

 
  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 ،مسعود کرمی ،جهانگیر رستم زاد ،احمد کرمی ،قاسم سلیمانی دشتکی ایالماستانداری 
 رضا شریفی اصل ،طالب صادقیان ،اله قیصوریرحمت

 ایالمای شرکت آب منطقه
 ،صدیقه منصوری ،احسان یارمحمدی ،صادق علیمرادی ،علی پوراحمد

 جعفر اسدکاظمی ،ایمان سبززاده ،محمد مرادخانیعلی

 ایالمسازمان جهاد کشاورزی استان 
 ،حسین کاظم زاده ،اسماعیل گوهری ،سیدمحمدتراب میری ،محمدعلی اقدسی

 تورج کرمی

 شیرزاد ناصری ،مهرداد پارسه ،رضا رضایی ،افشین مظاهری، نوراله تیموری ایالمشرکت آب و فاضالب استان 

 بهروز زرین کاویانی ،رضا محمدرحیمی ،یاراله نصیری ایالمسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  ناصر ملکی ایالماداره کل هواشناسی استان 

 غالمرضا ابدالی ایالممحیط زیست استان حفاظت اداه کل 

 رضا احمدی ایالماستان  و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی

 هادی شیرخانی ایالماستان  برق نیروی توزیع شرکت

 علی اصغر چاغروندی شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی استان ایالم

 عبدالوهاب بخشنده ،علی دهقانی دادگستری استان ایالم

 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان ایالم
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  ایالمسازگاري با کم آبي استان  هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 یرضا صفایی کوچک سراییکیومرث سبزی، علفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی

، زاده یرزو اشرفآ، الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا  سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور

 وزارت نیرو

عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  تقی زاده خامسی،قاسم 
 یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

 فر،کیسمانه نی، انیک الدیمی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، وانان
 آرش نجاتی

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

عبداهلل فاضلی  ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
آل  یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،

 نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،بهبهان
 دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد

محمد  ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر
 ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، رمنتظ میمری، کهرکبود تایرزیی، قبا

 یبهنام نجف
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی بختیاری



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان بوشهر
 
 

 1400  خرداد 

 
  

 

27 
 

 بوشهراستان 

 
 

 
 
 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان بوشهر
 
 

 1400  خرداد 

 
  



3 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر

 
 صرفه جویی در به نسبت  بوشهر استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی 

 های مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی به تفکیک بخش  برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 19/9 0 1شرب و بهداشت

 49/3 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 71/1 0 1صنعت

 92/1 02/3 1کشاورزی

 19/2 1/2 2جوییکل صرفه 

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان بوشهر  -نفر 800بیش از 
میلیون مترمکعب در افق  4/265بوشهر با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامهانجام شده است. 

های میلیون مترمکعب بر منابع آب 2/67های زیرزمینی و آببر منابع  میلیون مترمکعب 2/198و در مجموع  1405
گرفت. میزان صرفه جویی در  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردسطحی 

جدول  ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق باهای هریک از بخشبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه
باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل ( می1)
میلیون متر  3/161میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل  1/243

، در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد 1411تا  1406می باشد طی سال های میلیون متر مکعب  8/81مکعب(، که معادل 
ریزی، برای فاز دوم شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 ریزی جزئی تر خواهد شد.سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامه
 

 )میلیون متر مکعب( بوشهرهای سازگاری با کم آبی استان صرفه جویی برنامه(: میزان 1جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1398 – 1405) 

 2/67 3/161 کشاورزی
 - 2/30 شرب
 - 7/3 صنعت

 - 3 فضای سبز
 2/67 2/198 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1406-1411) 

 - 8/81 کشاورزی
 - 8/81 مجموع فاز دوم

 
جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال جزییات احجام صرفه 

به تفکیک محدوده  بوشهرتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 
های مختلف استانی به همراه های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه .( ارائه شده است2های مطالعاتی در جدول )

 ( ارائه شده است. 9( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )میزان صرفه
  



5 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر

جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه2جدول )
 بوشهرتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

کد  محدوده ردیف
 محدوده

 حجم صرفه جویی 
تثبیت سال  )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

سال رسیدن به هدف 
صرفه جویی سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبی
1بندر دیلم250115/007/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

2بندرگناوه250201/352/113991411

3برازجان250372/7544/42 13981411

4اهرم251279/1450/713991411

5بوشهر ـ دلوار251386/043/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

6مند260137/975/413991408

7خورموج260228/417/214041408

8چاه گاه260369/840/413991411

9باغان260474/188/013991409

10ریز260567/638/314001411

11جم260619/362/113991411

12دژکاه ـ کورده260700/000/0فاقد چاه کشاورزی

13دشت پلنگ260840/222/114041411

14بوشکان260998/500/014041405

15دهرودتنگ ارم261050/426/114041408

16دارالمیزان261500/000/0فاقد چاه کشاورزی

17گله دار272800/000/0 چاه کشاورزیفاقد

18دیر ـ کنگان272994/1860/913981409

19گاوبندی273004/152/013991411

20خارك273400/000/0فاقد چاه کشاورزی

3/1618/81--مجموع
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 بوشهربرنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب زیرزمینی استان (: 3جدول )

ردیف

رد
اهب

ر


واحدبرنامه
(1405تا  1401برنامه هفتم )از سال برنامه ششم

مجموع
دستگاه 

همکار 1399140014011402140314041405

1

در 
ب 

ی آ
اضا

ت تق
یری

مد
 با 

رف
مص

ی 
گو

ح ال
صال

ا
ضه

حو
ریز

ی آب
ها



دل
تعا

آب
ی 

خش
ب

نی
زمی

زیر
ی 

ها


های پرکردن چاه
غیرمجاز

60606060606060420حلقه
-

222222214 جوییصرفه

2
طرح اصالح و تعدیل 

برداری های بهرهپروانه
های کشاورزیچاه

100010001000500---3500تعداد

جهاد 
کشاورزی

121212642 جوییصرفه

3

جلوگیری از اضافه 
برداشت با نصب 

کنتورهای حجمی 
هوشمند و تقویت 
گروههای گشت و 

بازرسی

130100100100100100100730دستگاه

222222214 جوییصرفه

4 تغذیه مصنوعی و
پخش سیالب

--------پروژه

اثربخشی جوییصرفه

5های طرح سایر پروژه
احیا و تعادل بخشی

----------

1616161044470- )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی

 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب می باشد.



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر
 

 )قسمت اول( راهبرد مدیریت مصرف  – بوشهرشرکت آب و فاضالب استان  یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 4جدول )

 برنامه راهبرد ردیف

 تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(
 (1405تا  1401برنامه هفتم )از سال  برنامه ششم 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 
مجموع 
صرفه 
 جویی

1 

مدیریت 
 مصرف

 35/1 27/0 27/0 27/0 27/0 27/0 22/0 22/0 کنترل مصرف مشترکین

 90/0 18/0 18/0 18/0 18/0 18/0 10/0 10/0 تجهیز گشت آب بان 2

 20 4 4 4 4 4 4 3 استفاده مجدد از پساب 3

 10/3 62/0 61/0 61/0 63/0 63/0 55/0 55/0 توزیع/نصب شناور مخزن مشترکین 4

 20/1 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 18/0 18/0 توزیع/نصب تجهیزات کاهنده مصرف 5

 73/0 13/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 اجرای تفاهم نامه نظام مهندسی 6

 28/27 44/5 45/5 45/5 47/5 47/5 20/5 20/4 صرفه جویی عوجمم
 

 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر8
 

 )قسمت دوم(های شور و لب شور راهبرد نمک زدایی آب – شرکت آب و فاضالب استان بوشهر یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 5جدول )

 برنامه راهبرد ردیف

 )میلیون متر مکعب( حجم عملیات
 برنامه هفتم برنامه ششم 

مجموع  1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399
 عملیات

1 

شور
ب 

 و ل
شور

ی 
آبها

ی 
زدای

ک 
نم

 

 1 آبشیرین کن بوشهر
(22500) 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 49/57 

 38/31 56/4 56/4 56/4 56/4 56/4 56/4 4 (10000آبشیرین کن کنگان ) 2

 42/1 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 11/0 (600) آبشیرین کن دشتی 3

 جم-آبشیرین کن سیراف  4
(28000) 0 83/1 22/10 78/12 78/12 78/12 78/12 15/63 

 دلوار1آبشیرین کن فاز  5
(7500) 0 0 0 74/2 74/2 74/2 74/2 95/10 

 2آبشیرین کن بوشهر 6
(35000) 0 44/1 78/12 78/12 78/12 78/12 78/12 32/56 

دالکی -آبشیرین کن وحدتیه  7
(6500) 0 56/1 37/2 37/2 37/2 37/2 37/2 42/12 

-آبشیرین کن آبپخش  8
 41/12 10/3 10/3 10/3 10/3 0 0 0 (8500) سعدآباد

 آبشیرین کن جزیره  شیف 9
(1000) 0 24/0 37/0 37/0 37/0 37/0 37/0 07/2 

بندرگاه -آبشیرین کن  هلیله  10
(1000) 0 21/0 37/0 37/0 37/0 37/0 37/0 04/2 

 4 آبشیرین کن بوشهر 11
(17000) 0 26/1 21/6 21/6 21/6 21/6 21/6 29/32 

 عسلویه 2آبشیرین کن فاز  12
(3000) 0 0 81/0 10/1 10/1 10/1 10/1 19/5 

 دلوار 2آبشیرین کن فاز  13
(5000) 0 0 91/0 91/0 83/1 83/1 83/1 30/7 

 40/304 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
 (: ظرفیت آب شیرین کن بر حسب متر مکعب در روز  )



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر
 

 )قسمت سوم(راهبرد آموزش همگانی  -  شرکت آب و فاضالب استان بوشهر یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 6جدول )

 برنامه راهبرد ردیف

 تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(
 برنامه هفتم  برنامه ششم 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 
مجموع 
صرفه 
 جویی

1 

آموزش 
 همگانی

برنامه های رادیویی/ 
 73/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 تلویزیونی

 73/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 برنامه های فرهنگی 2

جشنواره، مطالعات  3
 73/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 اجتماعی.

 73/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 اطالع رسانی محیطی 4

 92/2 417/0 417/0 417/0 417/0 417/0 417/0 417/0 مجموع
برنامه سازگاری با  مجموع صرفه جویی

 4کم آبی آب و فاضالب استان)جدول 
 (6و جدول 

617/4 617/5 877/5 877/5 877/5 877/5 877/5 2/30 
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 بوشهراستان  کشاورزیسازمان جهاد  یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 7جدول )

دیفر

رد
اهب

ر
وژه

پر


حجم عملیات

 واحد
 برنامه هفتم برنامه ششم

 مجموع سطحی زیرزمینی
1399 140014011402140314041405

1

ف 
صر

ر م
ی د

جوی
فه 

صر
آب

اجرای 
نوین هایسیستم

آبیاری

2100 22002200 2200 2200 2200 220015300015300هکتار

2/54/5 4/54/54/54/54/56/3706/37جوییصرفه

ه آبیاری اصالح شیو
نخیالت

200 12001200 1300 1400 1500 1500083008300هکتار

5/097/2 97/222/347/372/372/3057/2057/20 یجویصرفه

2

الح 
اص

ش
 رو

ت و
کش

ی 
گو

ال
ای

ه
لید

تو


های توسعه کشت
ایگلخانه

28 3030 30 30 30 302080208هکتار

67/072/0 72/072/072/072/072/0505جوییصرفه

حذف محصوالت 
آب بر)جالیز 

 وذرت(

1500 10001500 1500 1500 1500 15004000600010000هکتار

96 8/78/7 8/7 8/7 8/7 243054 جوییصرفه

انغقاد تفاهم نامه 
اجرای الگوی 

 کشت

 16250 2600 13650 1950 1950 1950 1950 1950 2000 4500 هکتار

 63/1697 4/80 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 12 27 جوییصرفه

37/4209/2749/2874/2899/2824/2924/293/1472/672/214 جوییمجموع صرفه

 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب می باشد.
 
 

 
 

  



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر
 

ینیرزمیاستان بوشهر از منابع آب ز یها یشهردار یبا کم آب یسازگار یبرنامه ها(: 8جدول )  

ردیف 
راهبرد


واحدبرنامه
برنامه هفتم برنامه ششم 

مجموع 
1399140014011402140314041405

1

اصالح الگوی مصرف


آبیاری 
نوین


ایاجرای سیستم آبیاری قطره
7/1 2/03/05/03/01/02/03/3هکتار

09/009/01/011/012/014/015/08/0 جوییصرفه

2

مدیریت 
آب
 کنترل سیستمهای

آبیاری،استفاده از زه آبهاو 
پساب،استفاده از آب رودخانه

3/22/03/05/03/01/02/09/3هکتار

14/014/015/016/016/017/017/009/1 جوییصرفه

3الگوی
 

کشت


کاشت گونه های مقاوم به کم 
آبی حذف چمن،استفاده از 

چمن مصنوعی و سنگ 
 رنگی،اجرای منظرسازی خشک،

پوشش تشتک درختان

58/15/03/03/03/01/02/03/3هکتار

15/015/016/015/016/017/017/011/1 جوییصرفه

4

شناسا
یی گیاهان مقاوم به 

خشکی
 استفاده از آب شیرین

کن،استفاده از روش ذخیره 
سازی آب باران

01111116پروژه

 01111116 جوییصرفه
)اثربخشی(

 شناسیاحداث باغ گیاه 5
 2 1 0 0 0 0 1 0 پروژه

 2 1 0 0 0 0 1 0 جوییصرفه
 )اثربخشی(

38/045/045/052/051/048/061/03 مجموع صرفه جویی
 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب می باشد.
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 سازمان صمت استان بوشهر یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 9جدول )

برنامهراهبردردیف 

صرفه جویی/حجم عملیات

واحد
برنامه هفتم برنامه ششم 

مجموع 
1399140014011402140314041405

1 صرفه جویی در
آبمصرف 

تجهیز واحدهای شستشو 
و دانه بندی شن و ماسه 

سیستم بازچرخانی آببه 

11111117تعداد

056/0056/0718/0718/0718/0718/0718/07/3 جوییصرفه

 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب می باشد.
 

 

 
 
 
 
 
 



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر
 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان بوشهر 
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 کارگروه وزیر نیرو و مسئول رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 09/04/1398 – 06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه محمود حجتی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 22/02/1399 – 05/08/1397 کارگروه وزیر و عضو رضا رحمانی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 و عضو کارگروه رئیس سازمان سحر تاجبخش مسلمان



  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر14
 

کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان بوشهر هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 ، فرشته کازرونیستوده مهرداد، گراوند میعبدالکر استانداری بوشهر

 بوشهر ایشرکت آب منطقه
حسین ، یمحمد یعل، نژاد یعباس فیعبداللط، جو یآزاد دیام، زاده یجابر مظفر، ییشاهپور رجا

 محمدپور جهیخد، شهال شباك، احسان آرامزادگان، باشی
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان بوشهر
 پور نیرضا حس، یمسعود خوارزم، یخسرو عمران، فرح بخش هیسمی، منوچهر یمحمدتق

شرکت آب و فاضالب استان 
 بوشهر

 مکارم ریبش، یسجاد دعباسیس، یبابک دالور، حمزه پور دیعبدالحم

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت استان بوشهر

 یکازرون سایپر، ینیحس نیحس

اداره کل حفاظت محیط 
  نژاد یفرهاد قل زیست استان بوشهر

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی استان بوشهر

  رضا عوض پور

طبیعی و اداره کل منابع 
 یجعفر یعل، یغالمرضا منتظر آبخیزداری استان بوشهر

 یدریح دیحم بنیاد مسکن استان بوشهر

 

  



15 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر
 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان بوشهر هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

  ث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییمسجدی، کیومرحمیدرضا عدل، فرخ  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، محمد صادق 

 محسن محفوظیصبا، صدیقه مدرس طباطبایی، 

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

قاسم تقی زاده خامسی،  صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد میبدی، 
استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، محمد حب وطن، حمید تقی عبادی، کبری 

 فر، آرش نجاتیرحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک

همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم زاده، مجتبی 
خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا روزبهانی، محبوبه احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو 

 زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی 

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی فارسانی، آرش محمد حاج رسولی
اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل بهبهانی، صادق اورعی 

هادی رمضانی، بهزاد روزخش،  زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور،
نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید عسکری

قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی 
 میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی، بهنام نجفی

 مهندسی مشاور دزآب(  علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری اصل، فرهام 

 کرکانی، فرید موسوی 



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان تهران
 
 

 

 

 1400  خرداد

 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان تهران
 
 

 

 

 1400  خرداد

 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان تهران
 
 

 

 

 1400  خرداد

 
 

 

32 
 

  تهراناستان 

 
 

 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران2

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان تهران
 
 

 

 

 1400  خرداد

 
 



3 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران

 
 صرفه جویی در به نسبت  تهرانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 

 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 79/6 01/13 1شرب و بهداشت

 49/38 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 53/11 0 1صنعت

 75/3 0 1کشاورزی

 38/4 77/0 2کل صرفه جویی
 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
زیرزمینی )در بخش آب : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و 2

  سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران4

طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان تهران انجام ساعت کار کارشناسی  -نفر 5000بیش از 
میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و  4/395جویی های سازگاری با کم آبی استان تهران با صرفهفاز اول برنامه. شده است

در چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با  1405مترمکعب از منابع آب سطحی در افق میلیون  6/24
( 1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهآبی قرار گرفت. میزان صرفهکم
( به اصالح 2ب مطابق با جدول )باشد. همچنین از طریق جایگزینی بخشی از مصارف کشاورزی، صنعت و فضای سبز با پسامی

میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در این برنامه طرح هایی نیز جهت استحصال  4/159مصرف و بهبود کیفی منابع آب به میزان 
های آلوده به میزان میلیون مترمکعب و ساماندهی و ارتقاء کیفی رواناب 126آب از طریق تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب به میزان 

جویی مورد نیاز از اختالف بین میزان صرفهبینی شده است. در بخش کشاورزی، ( پیش3میلیون مترمکعب مطابق با جدول ) 200
 برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهمیلیون مترمکعب( و  57/572) منابع آب زیرزمینی

برنامه  دوم، در فاز 1410تا  1406باشد که طی سال های میلیون مترمکعب می 14/257برابر با  میلیون مترمکعب( 43/315)
جویی در برداشت از آبهای سطحی برای استان مشخص نشده است. پس از اتمام آماربرداری هدف گذاری صرفهعملیاتی خواهد شد. 

ت هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص ریزی، جزییادور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.

 های سازگاری با کم آبی استان تهران )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 آب سطحی  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 315 کشاورزی
 6/24 3/22 شرب
 - 25 صنعت

 - 1/33 فضای سبز
 6/24 4/395 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - 257 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 257 مجموع فاز دوم

 
راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب های سازگاری با کم آبی استان تهران در (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

  میلیون متر مکعب()
 اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 9/85 کشاورزی
 - شرب
 5/19 صنعت

 54 فضای سبز
 4/159 مجموع فاز اول

 
سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه جزییات

جدول به تفکیک محدوده های مطالعاتی در تهران  در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
جویی متناظر مطابق با ه همراه میزان صرفههای مختلف استانی بهای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (4)

 ( ارائه شده است. 18( تا )5جداول )
 

 های سازگاری با کم آبی استان تهران (: میزان اثربخشی برنامه3جدول )
 ها )میلیون متر مکعب(در تغذیه مصنوعی و ساماندهی رواناب

 آب سطحی آب زیرزمینی بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 126 تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب
ساماندهی و ارتقاء کیفی 

 200 - های آلودهرواناب

 200 126 مجموع فاز اول
 

 

و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 4جدول )
تهراندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب  

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
جویی هدف صرفه

سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

11501 بابل ـ آمل00/000/0در استان تهران برداریفاقد چاه بهره 
21502 قائم شهر ـ جویبار00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره 

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر 410146/400/0 دریاچه نمک 3
 مجاز

44102 زرند ساوه00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره
 1410 1404 89/2 30/3 4103 ساوه 4قطعه  5
64104 اشتهارد00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره
7تهران ـ کرج413390/14820/19814021410
8ورامین413470/12330/4714041408
 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه 00/0 38/0 4135 دماوند 9
 غیر مجازجویی به دلیل برداشت صرفه 00/0 20/2 4136 لواسانات 10
 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه470590/165/0 گرمسار 11
124706 فیروزکوه39/000/014041405
13)4707 مبارکیه )کویر گرمسار20/1244/314011406
 1407 1404 24/0 00/1 4708 ایوانکی 14
470900/1742/414041407 هومند ـ آبسرد 15

-- 14/257 43/315 مجموع
 

  



5 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران
جویی متناظر مطابق با ه همراه میزان صرفههای مختلف استانی بهای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (4)

 ( ارائه شده است. 18( تا )5جداول )
 

 های سازگاری با کم آبی استان تهران (: میزان اثربخشی برنامه3جدول )
 ها )میلیون متر مکعب(در تغذیه مصنوعی و ساماندهی رواناب

 آب سطحی آب زیرزمینی بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 126 تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب
ساماندهی و ارتقاء کیفی 

 200 - های آلودهرواناب

 200 126 مجموع فاز اول
 

 

و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 4جدول )
تهراندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب  

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
جویی هدف صرفه

سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

11501 بابل ـ آمل00/000/0در استان تهران برداریفاقد چاه بهره 
21502 قائم شهر ـ جویبار00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره 

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر 410146/400/0 دریاچه نمک 3
 مجاز

44102 زرند ساوه00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره
 1410 1404 89/2 30/3 4103 ساوه 4قطعه  5
64104 اشتهارد00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره
7تهران ـ کرج413390/14820/19814021410
8ورامین413470/12330/4714041408
 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه 00/0 38/0 4135 دماوند 9
 غیر مجازجویی به دلیل برداشت صرفه 00/0 20/2 4136 لواسانات 10
 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه470590/165/0 گرمسار 11
124706 فیروزکوه39/000/014041405
13)4707 مبارکیه )کویر گرمسار20/1244/314011406
 1407 1404 24/0 00/1 4708 ایوانکی 14
470900/1742/414041407 هومند ـ آبسرد 15

-- 14/257 43/315 مجموع
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران6

 

 تهران )کاهش برداشت(ای های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 5جدول )

 نام طرح

 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

تعداد 
 )فقره(

میزان 
جویی صرفه

 آب )م.م.م(

تعداد 
 )فقره(

میزان 
جویی صرفه

 آب )م.م.م(

تعداد 
 )فقره(

میزان 
جویی صرفه

 آب )م.م.م(

تعداد 
 )فقره(

میزان 
جویی صرفه

 آب )م.م.م(

تعداد 
 )فقره(

میزان 
جویی صرفه

 آب )م.م.م(

تعداد 
 )فقره(

میزان 
جویی صرفه

 آب )م.م.م(

تعداد 
 )فقره(

میزان 
جویی صرفه

 آب )م.م.م(

برداری چاه های بهرهاصالح و تعدیل پروانه
 مجاز کشاورزی

235 2/18 235 2/18 235 2/18 235 2/18 235 2/18 234 18 1409 109 

های غیرمجاز المنفعه نمودن چاهپر و مسلوب
 کشاورزی

251 7/13 250 7/13 250 7/13 250 7/13 250 7/13 250 5/13 1501 82 

 _ 1560 _ 260 _ 260 _ 260 _ 260 _ 260 _ 260 های مجازنصب کنتور روی چاه

 4/97 580 4/15 88 4/16 95 4/16 97 4/16 98 4/16 100 4/16 101 های مجازچاهجلوگیری از اضافه برداشت 

های محفوره قبل از سال تعیین تکلیف چاه
1385 

59 5/4 58 5/4 58 5/4 58 5/4 58 5/4 58 5/4 350 27 

 4/315 _ 4/51 _ 8/52 _ 8/52 _ 8/52 _ 8/52 _ 8/52 _ جویی )م.م.م(مجموع حجم صرفه

 است.متر مکعب میلیون 4/233جویی پیشنهادی بخش کشاورزی از منابع آب زیرزمینی مجموع حجم صرفه 
 کنتور است.ریزی شده نیازمند نصب ها است، بنابراین دستیابی به احجام برنامهبا توجه به اینکه نصب کنتور متضمن اثربخشی و موفقیت عملیات اصالح و تعدیل و جلوگیری از اضافه برداشت چاه 
 جویی های جهاد کشاورزی لحاظ شده است. صرفهجویی این دو برنامه اصلی در کنار پروژهشود، صرفهجویی فیزیکی آب نمیبرداری و نصب کنتور هوشمند به تنهایی باعث صرفههای بهرهباتوجه به اینکه اصالح و تعدیل پروانه

  باشد.ها نمینهایی حاصل جمع جبری کلیه پروژه

 
 (های تغذیه مصنوعی و کنترل سیالباجرای طرحتهران )ای های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 6جدول )

 واحد عنوان احجام عنوان پروژه ردیف
 احجام

 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

 نگهداری و الیروبی استخرهای تغذیه مصنوعی 1
 4 4 4 4 4 4 4 استخر حجم عملیات

 126 21 21 21 21 21 21 مترمکعبمیلیون استحصال آب

  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 

 
  



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران

 

 های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان تهرانبرنامه(: 7جدول )

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

 1405سال

 نوین ابیاریهای روشاجرای  1
 24111 5000 5000 5000 4000 3111 2000 هکتار اجراییحجم عملیات 

 5/108 5/22 5/22 5/22 18 14 9 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

 ای بجای اراضی سنتیکشت گلخانه جایگزینی 2
 1929 357 343 329 314 300 286 هکتار حجم عملیات اجرایی

 5/13 5/2 4/2 3/2 2/2 1/2 2 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

 احداث کانالهای ابیاری 3
 22 7 4 3 3 3 2 کیلومتر حجم عملیات اجرایی

 65/0 2/0 12/0 09/0 09/0 09/0 06/0 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

 احیا و مرمت قنوات 4
 34 6 6 6 6 5 5 کیلومتر حجم عملیات اجرایی

 38/2 42/0 42/0 42/0 42/0 35/0 35/0 مکعبمیلیون متر  میزان صرفه جویی آب

 تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و مدرن 5
 430 100 100 100 50 50 30 هکتار حجم عملیات اجرایی

 645/0 15/0 15/0 15/0 075/0 075/0 045/0 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

 انتقال آب  با لوله 6
 20 4 4 4 4 2 2 کیلومتر حجم عملیات اجرایی

 9/0 18/0 18/0 18/0 18/0 09/0 09/0 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

 های سنتی آبیاریاصالح و بهبود روش 7
 67265 14948 14948 14948 7474 7474 7474 هکتار حجم عملیات اجرایی

 90 20 20 20 10 10 10 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

8 
آب و خاك در عرصه تشکلهای اجرای عملیات 

 کشاورزی

 500 100 100 100 100 50 50 هکتار حجم عملیات اجرایی

 5/1 3/0 3/0 3/0 3/0 15/0 15/0 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

 با نیاز آبی کمتر یدمعرفی ارقام جد 9
 3417 583 583 667 500 250 833 هکتار حجم عملیات اجرایی

 1/4 7/0 7/0 8/0 6/0 3/0 1 میلیون متر مکعب جویی آبمیزان صرفه 

10 
کشت ارقام زودرس و میان رس بجای ارقام 

 دیررس در ذرت علوفه ای

 4100 700 700 800 600 300 1000 هکتار حجم عملیات اجرایی

 1/4 7/0 7/0 8/0 6/0 3/0 1 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

 

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

 1405سال

 کشت حفاظتی جایگزینی کشت موجود با 11
 7000 1200 1200 1200 1200 600 1600 هکتار حجم عملیات اجرایی

 5/3 6/0 6/0 6/0 6/0 3/0 8/0 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

 کشت نشایی 12
 1020 170 170 170 170 170 170 هکتار حجم عملیات اجرایی

 04/2 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

13 
ری جااصالح و جایگزینی باغات با استفاده از ارقام ت

 وکشت درختان  کم آب بر

 2400 400 400 400 400 400 400 هکتار حجم عملیات اجرایی

 2/1 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی آب

 233 49 49 49 34 28 25 مکعبمیلیون متر  میزان صرفه جویی آب جمع کل 14

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران8

 

 های سازگاری با کم آبی الزام آور و حمایتی در بخش کشاورزی استان تهرانبرنامه(: 8جدول )
 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 آورهای الزامبرنامه

 ها، بانکایآب منطقه شرکت سازمان جهاد کشاورزی هوشمند نصب کنتور ای( برایگلخانهشت کهای نوین آبیاری نوین و سیستم)در صورت جایگزینی ارائه تسهیالت بانکی  1

 چاه از آب زیرزمینی نسبت به مجوزبرداشت  عدم اعطای تسهیالت و خدمات به واحدهای دام و طیور دارای اضافه 2
آب  شرکت سازمان جهاد کشاورزی،

 ایمنطقه
 هابانک

3 
تا رفع تخلفات و نصب و  وشمندهو مشترکین فاقد کنتورهای  های مجاز دارای تخلفچاه به مشترکین عدم اعطای خدمات

 اندازی کنتور هوشمندراه
سازمان جهاد کشاورزی و شرکت 

 توزیع برق استان
 ایآب منطقه شرکت

 .اندری نکردهآبیاهای نوین برداری از آب چاه در اراضی کشاورزی که اقدام به جایگزینی سیستمتعدیل پروانه بهره 4
سازمان جهاد ای، آب منطقه شرکت

 کشاورزی
- 

 هابانک سازمان جهاد کشاورزی اعطای تسهیالت و خدمات در صورت رعایت الگوی کشت مناسب منطقه 5

 های غیرمجازچاهبه دارندگان  هانهادهخدمات و  عدم اعطای 6
شرکت توزیع  سازمان جهاد کشاورزی،
 نیروی برق

 اینطقهآب م شرکت

 ایآب منطقه شرکت سازمان جهاد کشاورزی الزام واحدهای پرورش صنعتی دام و طیور به نصب کنتور حجمی هوشمند 7

 نظامینیروی انتظامی و  استانداری هاهای غیرمجاز مطابق اولویتد چاهدر جهت انسداای آب منطقه شرکتراستای همکاری با  های استانی درالزام تمامی دستگاه 8

9 
منظور کاهش اثرات آبی و بهزیستی برای تعیین الگوی کشت سازگار با شرایط کمانجام مطالعات جامع اقتصادی، اجتماعی و محیط

 جانبی
 سازمان جهاد کشاورزی

مرکز تحقیقات و آموزش 
 کشاورزی و منابع طبیعی

 های حمایتیبرنامه

 سازمان جهاد کشاورزی سازمان صنعت، معدن و تجارت وری اقتصادی آبمنظور تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرهبهعمده  محصوالتحمایت از توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با  10

 رویه از آب با استفاده از اسناد و مدارك مالکانداران جهت کاهش استفاده بیتشکیل بانک اطالعات مکانی حقابه 11
 کشاورزی، سازمان جهاد

 ایهآب منطق شرکت
- 

 
  



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران

 

 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان تهران(: 9جدول )

 واحد احجام عنوان احجام عنوان پروژه ردیف
 مقدار احجام

 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

1 

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

 همراه تعیین احجام مخازن توسعه

 72 12 12 12 12 12 12 کیلومتر حجم عملیات

 3741 5/623 5/623 5/623 5/623 5/623 5/623 هزار مترمکعب جویی آبمیزان صرفه

2 
های اصالح لوله های با عمر باال )فرسوده( و با جنس

 نامرغوب
 221 9/36 9/36 9/36 9/36 9/36 9/36 کیلومتر عملیاتجم ح

 33669 5/5611 5/5611 5/5611 5/5611 5/5611 5/5611 هزار مترمکعب جویی آبمیزان صرفه

 هاصالح، بازسازی و استانداردسازی انشعابات فرسود 3
 100500 17000 17000 17000 16500 16500 16500 فقره حجم عملیات

 603 102 102 102 99 99 99 هزار مترمکعب جویی آبصرفهمیزان 

 اصالح و تعویض شیرآالت فرسوده 4
 18750 3250 3250 3250 3000 3000 3000 دستگاه حجم عملیات

 984 171 171 171 158 158 158 هزار مترمکعب جویی آبمیزان صرفه

 سازی شیرآالت شبکه توزیعشناسایی و مرئی 5
 30000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 دستگاه حجم عملیات

 منتج به صرفه جویی در سایر بخش ها هزار مترمکعب جویی آبمیزان صرفه

 کاهش زمان رسیدگی به حوادث 6
 10 1 2 2 1 2 2 دقیقه زمان هدف

 3600 360 720 720 360 720 720 هزار مترمکعب جویی آبمیزان صرفه

 خطوط انتقالیابی و رفع نشت نشت 7
 33000 5000 5200 5400 5600 5800 6000 کیلومتر حجم عملیات

 2475 375 390 405 420 435 450 هزار مترمکعب جویی آبمیزان صرفه

8 
اجرای سیستم هوشمند کنترل شبکه و نصب 

بندی شبکه و اجرای شیرهای فشارشکن و زون
DMA 

 225 25 27 33 40 45 55 دستگاه حجم عملیات

 1800 200 216 264 320 360 440 هزار مترمکعب جویی آبمیزان صرفه

 9/46 5/7 8/7 9/7 6/7 8 1/8 م.م.م جویی آبمیزان صرفه مجموع 9

  گیرد.جویی صورت میصرفهدر بخش زیرزمینی  3/22و  م.م.م در بخش سطحی  6/24جویی در بخش شرب، میلیون مترمکعب حجم صرفه 9/46از مجموع  
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران10

 

 استان تهران شرب و بهداشتدر بخش  و ترویجی حمایتی ،های سازگاری با کم آبی الزام آوربرنامه(: 10جدول )
 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 آورهای الزامبرنامه

 شرکت آب و فاضالب و ادارات دولتی هاکلیه سازمان های اجراییها و دستگاهالزام نصب تجهیزات کاهنده مصرف در اماکن عمومی و سازمان 1

2 
وعیت درصدی مصارف آب فضای سبز طبق مصوبه و همچنین ممن 30ه کاهش های اجرایی بها و دستگاهالزام کلیه سازمان

 های اداریآبیاری فضای سبز در ساعات گرم روز در سطح ساختمان
 شرکت آب و فاضالب ها و ادارات دولتیکلیه سازمان

 شرکت آب و فاضالب های استانشهرداری مخازن ذخیره آب باران در اماکن عمومی جهت تأمین نیاز غیرشرب الزام نصب 3

 شرکت آب و فاضالب نظام مهندسی ساختمان های مسکونی جدیداالحداثالزام نصب مخازن ذخیره آب باران، لوازم کاهنده مصرف و کنترل فشار در ساختمان 4

 های حمایتیبرنامه

 هااستانداری و سایر دستگاه شرکت آب و فاضالب سازی مصرف آبپایش مصرف آب ادارات و اماکن دولتی و ارائه پیشنهادات فنی برای بهینه 5

 اداره استاندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید مخازن ذخیره آب باران و لوازم کاهنده مصرف در استان 6

 ی ترویجیاهبرنامه

 نهاد در ترویج مدیریت مصرف آبهای مردماستفاده از ظرفیت سازمان 7
استانداری و شرکت آب و 

 فاضالب
- 

8 
وشن مهای پربیننده شبکه استانی به مسائل آموزشی شامل ساخت و پخش تیزر، انیمیشن و اختصاص ساعاتی از برنامه

 های صحیح مصرف آبرسانی درخصوص روشهای اطالعگرافیک
 شرکت آب و فاضالب صداوسیمای استان

9 
تهیه محتوی آموزشی اعم از کتب درسی یا مطالب دیجیتال برای بستر سازی مناسب آموزشی به منظور نهادینه سازی فرهنگ 

 سازی مصرف آب در دانش آموزان و سنین پایین جامعهبهینه
وزارت آموزش و پرورش و وزارت 

 نیرو
 شرکت آب و فاضالب
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 استان تهران نعت، معدن و تجارتبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان ص(: 11جدول )
 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد عنوان های همکارسازمان مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

1 
جلوگیری از اضافه برداشت 

 مجاز بخش صنعت هایچاه
شرکت آب 

 ایمنطقه
سازمان صنعت معدن 

 تجارت

 1718 286 286 286 286 286 288 تعداد/فقره اجراییحجم عملیات 

 25 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 5/4 متر مکعبمیلیون جویی آبمیزان صرفه

 
 های سازگاری با کم آبی الزام آور و حمایتی در بخش صنعت استان تهرانبرنامه(: 12جدول )

 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 آورالزامهای برنامه

 ایآب منطقه شرکت سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی های مطالعاتی ممنوعه بحرانیبر در محدودهعدم صدور مجوز صنایع آب 1

 تجارتسازمان صنعت، معدن و  ایآب منطقه شرکت اندازی کنتور حجمی هوشمند جهت جلوگیری از اضافه برداشت غیر مجاز بخش صنعتنصب و راه 2

 ایآب منطقه شرکت سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی های مجازبرداشت از چاهعدم اعطای تسهیالت به واحدهای صنعتی دارای اضافه 3

 های حمایتیبرنامه

 - معدن و تجارت سازمان صنعت، وری آب و واحدها جهت اخذ تسهیالت نوسازی بازسازیتعیین اولویت نوسازی با هدف افزایش بهره 4

 - سازمان صنعت، معدن و تجارت خانی آبتم بازچرنوسازی خط تولید یا اجرای سیسو  به واحدهای صنعتی به منظور بازسازی ارائه تسهیالت و مشوق 5

 
 تهرانها و فضای سبز شهر گانه شهرداری تهران تحت نظارت سازمان بوستان22(: برنامه سازگاری با کم آبی مناطق 13جدول )

 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد عنوان شرح فعالیت ردیف

1 
 توسعه آبیاری تحت فشار

 شهر تهران

 3000 500 500 500 500 500 500 هکتار حجم عملیات اجرایی

 6/7 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 م.م.م جویی آبمیزان صرفه

2 
کاهش سطح چمن در 

گانه، بهشت  22مناطق 
 هازهرا و بوستان

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

 5/25 - - 6/4 4/5 5/6 9 م.م.م جویی آبمیزان صرفه

 
 1/33 26/1 26/1 86/5 66/6 76/7 26/10 م.م.م جوییمیزان صرفه جمع کل

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 
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 1410زمانی (: برنامه بخش فضای سبز شهر تهران در افق 14جدول )
  های شهر تهران(آبهای سطحی و استفاده در فضای سبز و بوستانبرداری از روانهای محلی و کوچک جهت بهرهخانه)مجوز احداث تصفیه

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

 48/0 شهرداری تهران 21منطقه  1
 12/0 شهرداری تهران 21منطقه  2
 2/1 شهرداری تهران 9منطقه  3
 54/0 شهرداری تهران 5منطقه  4
 3/0 شهرداری تهران 5منطقه  5
 2/1 شهرداری تهران 2منطقه  6
 4/2 شهرداری تهران 2منطقه  7
 48/0 ها و فضای سیزسلزمان بوستان 8
 18/0 شهرداری تهران 6منطقه  9
 2/0 شهرداری تهران 3منطقه  10
 54/0 شهرداری تهران 8منطقه  11
 2/1 شهرداری تهران 13منطقه  12
 6/0 شهرداری تهران 14منطقه  13
 9/0 شهرداری تهران 4منطقه  14
 8/1 شهرداری تهران 4منطقه  15
 3/0 شهرداری تهران 9منطقه  16
 9/0 شهرداری تهران 10منطقه  17
 2/1 شهرداری تهران 16منطقه  18
 36/0 شهرداری تهران 16منطقه  19

 15 مجموع )م.م.م(



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران

 

  )استفاده از پساب( 1410(: برنامه بخش فضای سبز شهر تهران در افق زمانی 15جدول )
 1410 تخصیص پساب در افق خانهنام تصفیه ردیف

 5/7 غرب دریاچه 1

 9/13 دستواره 2

 10 خرگوش دره 3

 20 شهرك غرب 4

 8/1 زرگنده 5

 1/1 قیطریه 6

 8/0 صاحبقرانیه 7

 2 محالتی 8

 23 لویزان 9

 15 سرخه حصار 10

 6 شوش 11

 5 اکباتان 12

 7/2 وردآورد 13

 _ شمال غربی 14
 4/11 فیروزبهرام 15

 3/8 جنوب غربی 16

 5/16 جنوب 17

 145 مجموع )م.م.م(
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 پسابآب خام با از طریق جایگزینی  و بهبود کیفیت منابع آب اصالح مصرف برنامه(: 16جدول )
 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد عنوان های همکارسازمان مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

1 
جایگزینی مصارف 
فضای سبز با پساب 

 شهر تهران

گانه شهرداری تهران تحت 22مناطق 
 ها و فضای سبزنظارت سازمان بوستان

 شهر تهران

ای تهران و شرکت آب منطقه
شرکت آب و فاضالب شهر 

 تهران

پساب جایگزین  حجم
 شونده

 54 9 9 9 9 9 9 م.م.م

2 
جایگزینی مصارف 
کشاورزی ورامین و 
 دشت ری با پساب

 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
ای تهران و شرکت آب منطقه

شرکت آب و فاضالب شهر 
 تهران

پساب جایگزین  حجم
 شونده

 9/85 3/14 3/14 3/14 3/14 3/14 3/14 م.م.م

3 
جایگزینی مصارف 
صنعت محدوده 

 کریم با پسابرباط

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 تهران

ای تهران و شرکت آب منطقه
شرکت آب و فاضالب شهر 

 تهران

پساب جایگزین  حجم
 شونده

 5/19 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 م.م.م

 
 - - جمع کل

پساب جایگزین  حجم
 شونده

 4/159 55/26 55/26 55/26 55/26 55/26 55/26 م.م.م

 
  

 

 در زمینه مدیریت فرونشستتهران های استان برنامه(: 17جدول )

 ای آبخوان و میادین آب شربها واقع در نواحی تغذیههای غیرمجاز بویژه چاهپر کردن چاه 
  های تغذیه مصنوعی قبلهای شمالی دشت و تکمیل پروندهتغذیه مصنوعی در بخشاجرای عملیات 
 های کشاورزی با نصب کنتورهای هوشمنداصالح و تعدیل پروانه کلیه چاه 
 جات و ...جات و سبزیاصالح الگوی کشت در این دشت و جلوگیری از کشت گیاهان با نیاز آبی باال مثل صیفی 
 های شرب منطقهبرداری چاهم.م.م در سال برای تامین آب شرب شهرهای منطقه و همزمان کاهش بهره 30املو به میزان تسریع در انتقال آب سد م 
 

 وشمندهدرصد همراه با نصب کنتور  45های مجاز به میزان برداری چاههای بهرهاصالح و تعدیل پروانهکشاورزی: 
 آب( برای مشترکین پرمصرف آباقدامات بازدارنده )مانند افزایش شدید تعرفه : شرب

 های فضای سبز و جلوگیری از توسعه و ایجاد فضای سبز جدیدتغییر الگوی کشت )حذف چمن( و توسعه آبیاری تحت فشار در همه عرصهفضای سبز: 
 هریارش-های غیرمجاز در دشت تهرانانسداد چاهکنترل برداشت از منابع زیرزمینی: 

 ب استانشبکه فاضالب در مناطق مختلف تهران با توجه به وضعیت فرو نشست و برنامه زمان بندی کاهش برداشت و مدیریت منابع آ اولویت بندی احداث پساب شهری:
 

 محیطیدر زمینه مدیریت پسماند و مخاطرات زیست تهران های استانبرنامه(: 18جدول )

 مناقصه به روش  خانه شیرابه آرادکوه، فرآیند راهبری آن را طیضمن تجهیز و بازسازی واحد تصفیهEPCF  ان این پروژه در دی ماه بخش خصوصی واگذار نماید. شایان ذکر است فراخوبه
 منتشر گردید. 1397سال 

  هکتار نسبت به احداث لندفیل بهداشتی و مهندسی همراه با حوضچه مرکزی کنترل  60ه مساحت ب یدر زمین ،های مجاورزمینهمچنین در محل پیشین دریاچه شیرابه خشک شده و
ای، مدیریت شیرابه حاصل از مرکز دفن فعلی و مراکز دفن جدید به صورت یکپارچه و کنترل شده درآمده و امکان بازچرخانی شیرابه شیرابه اقدام نماید. در صورت راه اندازی چنین مجموعه

حاضر در انتظار دریافت مجوزهای مورد نظر جهت انتخاب مشاور قرار . شایان ذکر ا ست پروژه مورد نظر در حال خانه وجود خواهد داشتمراکز دفن موجود و ارسال به واحد تصفیه بر روی
 دارد.
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان تهران
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 کارگروه وزیر و عضو کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 کارگروهوزیر و عضو  فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان

 

کاران تهران استان سازگاري با کم آبي ردتدوين و تصویب ربانمهرد سطح استان  مشارکت کننده هم

 

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 منصور درجاتی عبدالرضا چراغعلی، انوشیروان محسنی بندپی، تهراناستانداری 

 تهرانای شرکت آب منطقه

دهقان،  مصطفی خانی،کریم محمدعلیقربانیان،  احمدعلی، رضاپور یوسف
حسنی،  اله سیدفتح نجفی، مسعود حیدریان، محمدحسن ،خانیکی محمدرضا

 سیما زاده، انوری نگار رستمی، الهه خسروی، نسرین خسروی،  الهام، قدرتی مهران
 آخوندی لیلی پور،عاصم هنگامه حسین، پورعلی شیمای، درویش

 ایوب فصاحت تهرانسازمان جهاد کشاورزی استان 

 تهرانشرکت آب و فاضالب استان 
 محمدعلیعلویجه،  لطیفی میالدمحمدرضا بختیاری، محمدرضا احمدی نسب، 

 عبدالهی حاج علیرضا جوکار،

 رضوی لطیف خیرالهی، ایوبیداهلل صادقی،  تهرانسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 محمد رستگاری ،سعید محمودی تهرانمحیط زیست استان حفاظت اداه کل 

 یونس مهام  ،منصور شفیعی تهراناستان  مدیریت و برنامه ریزیسازمان 

  علینقی حیدریان تهراناستان  و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی

 عرب اصغر ،حجتی صالح ،عظیمیان رضا محمد ،علی محمد مختاری تهران بوستان ها و فضای سبز شهرسازمان 

 هما رسولی ،ایرانی مریم ،سلیمی زهرا ،رهنما بهزاد ،عرب رضا داود پویا دانش راهبرد مهندسی ، پژوهشی موسسه
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان تهران
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 کارگروه وزیر و عضو کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 کارگروهوزیر و عضو  فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان

 

کاران تهران استان سازگاري با کم آبي ردتدوين و تصویب ربانمهرد سطح استان  مشارکت کننده هم

 

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 منصور درجاتی عبدالرضا چراغعلی، انوشیروان محسنی بندپی، تهراناستانداری 

 تهرانای شرکت آب منطقه

دهقان،  مصطفی خانی،کریم محمدعلیقربانیان،  احمدعلی، رضاپور یوسف
حسنی،  اله سیدفتح نجفی، مسعود حیدریان، محمدحسن ،خانیکی محمدرضا

 سیما زاده، انوری نگار رستمی، الهه خسروی، نسرین خسروی،  الهام، قدرتی مهران
 آخوندی لیلی پور،عاصم هنگامه حسین، پورعلی شیمای، درویش

 ایوب فصاحت تهرانسازمان جهاد کشاورزی استان 

 تهرانشرکت آب و فاضالب استان 
 محمدعلیعلویجه،  لطیفی میالدمحمدرضا بختیاری، محمدرضا احمدی نسب، 

 عبدالهی حاج علیرضا جوکار،

 رضوی لطیف خیرالهی، ایوبیداهلل صادقی،  تهرانسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 محمد رستگاری ،سعید محمودی تهرانمحیط زیست استان حفاظت اداه کل 

 یونس مهام  ،منصور شفیعی تهراناستان  مدیریت و برنامه ریزیسازمان 

  علینقی حیدریان تهراناستان  و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی

 عرب اصغر ،حجتی صالح ،عظیمیان رضا محمد ،علی محمد مختاری تهران بوستان ها و فضای سبز شهرسازمان 

 هما رسولی ،ایرانی مریم ،سلیمی زهرا ،رهنما بهزاد ،عرب رضا داود پویا دانش راهبرد مهندسی ، پژوهشی موسسه
 

کاران تهران استان سازگاري با کم آبي ردتدوين و تصویب ربانمهرد سطح ملي  مشارکت کننده هم


 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی فرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 اقدسی، فاطمه عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی

، زاده یرزو اشرفآ، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان زاده،  سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 یعقوب آذرگشت  ،امیر مغانلووحید قربانی، مهدی جمالی نژاد،  وزارت کشور

 وزارت نیرو

عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  قاسم تقی زاده خامسی،
 یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

 فر،کیسمانه نی، انیک الدیمی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، وانان
 آرش نجاتی

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

عبداهلل فاضلی  ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکمهرزاد احسانی، آرش اخوان ماسوله،  فارسانی،

نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا  ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،بهبهانآل
ی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،

محمد  ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوح
 ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، قبا

 یبهنام نجف
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 فرهام کرکانی، فرید موسوی اصل، بختیاری
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان چهارمحال و بختياري 
 
 

 1400  خرداد 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان چهارمحال و بختياري 
 
 

 1400  خرداد 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان چهارمحال و بختياري 
 
 

 1400  خرداد 

 

 

36 
 

 چهارمحال و بختیاری استان 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان چهارمحال و بختياري 
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  چهارمحال و بختیاریسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 36/0 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1ی و فضای سبزخدمات شهر

 53/0 0 1صنعت

 58/0 0 1کشاورزی

 57/0 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2
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کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان ساعت کار  -نفر 345بیش از 
جویی های سازگاری با کم آبی استان چهارمحال و بختیاری با صرفهفاز اول برنامه چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

موجود مورد تصویب کارگروه ملی  در چارچوب اعتبارات 1405میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  04/51
ها در دستیابی به اهداف ذکر های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهسازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه

باشد. همچنین در اثر اجرای برنامه های پیشنهادی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ( می1شده، مطابق با جدول )
اختالف بین ( بهبود خواهد یافت. شایان ذکر است 2میلیون متر مکعب مطابق جدول ) 69/2ی استان بیالن آبخوان ها

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده  38/106میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی )معادل 
میلیون متر مکعب می باشد طی  68/57برابر با  میلیون متر مکعب( که 7/48در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

همچنین صرفه جویی از منابع آب سطحی نیز در فاز  برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406سال های 
دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب 

 ریزی جزئی تر خواهد شد.ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهل برنامهقاب

 های سازگاری با کم آبی استان چهارمحال و بختیاری )میلیون متر مکعب(میزان صرفه جویی برنامه(: 1جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 - 7/48 کشاورزی
 - 19/1 شرب
 - 15/1 صنعت

 - 04/51 مجموع فاز اول
 فاز دوم 

 6/4 68/57 کشاورزی (1406-1411)

 
 ها های سازگاری با کم آبی استان چهارمحال و بختیاری در تغذیه آبخوان(: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 آب زیرزمینی  بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 69/2 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 69/2 مجموع فاز اول
 

 
و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
به  چهارمحال و بختیاریدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیتفک

 ( ارائه شده است. 9( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )استانی به همراه میزان صرفه
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و  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )
 چهارمحال و بختیاری در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیسال تثب

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

)میلیون حجم صرفه جویی 
 مکعب(متر 

 تثبیتسال 
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

12311 ده شیخ00/000/0فاقد چاه بهره برداری
22312 ده بارز00/000/0فاقد چاه بهره برداری
32313 مال خلیفه40/075/214031411
42315 سمیرم00/000/0 بهره برداریفاقد چاه
52319 لردگان60/150/114041411
62320 جوانمردی10/385/114041408
72321 بازفت00/000/0فاقد چاه بهره برداری
82322 دوراهان07/009/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
92323 گندمان ـبلداجی50/1578/2014031411
102324 مهرگرد00/000/0فاقد چاه بهره برداری
112325 چشمه سلیمان00/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
122326 اردل00/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
132327 کوهرنگ00/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
142328 فارسان46/1158/1314001411
152329 شلمزار17/139/114011411
162330 شهرکرد47/785/814041411
172331 کیار30/204/114041408
182332 سفیددشت59/326/414031411
192333 بروجن20/175/014041409
202336 بختیاری00/000/0فاقد چاه بهره برداری
212405 صیدون00/000/0فاقد چاه بهره برداری
224209 لنجانات10/010/0 به دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی
234210 بن ـ سامان30/036/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
244215 یان چشمه20/028/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
254216 چلگرد ـقلعه شاهرخ20/018/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

7/487/57---- مجموع

 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری6
 

 چهار محال و بختیاریای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 4جدول )

-1399 واحد پروژه برنامه ردیف
 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

1 
تقویت و استقرار 

های گشت و گروه
 بازرسی

مسدود یا پر و 
المنفعه نمودن مسلوب

 های غیرمجازچاه

 70 0 0 0 20 15 35 تعداد

 مترمیلیون
 **5/1 0 0 0 57/0 43/0 0.5 مکعب

تعیین تکلیف  2
 چاههای فاقد پروانه

های تعیین تکلیف چاه
 5 0 0 0 0 0 5 تعداد 85محفوره قبل از 

اصالح و تعدیل  3
پروانه های بهره 

 برداری صادره

فرآیند اصالح و تعدیل 
 2400 200 300 300 400 500 700 پروانه هاپروانه

صرفه جویی در اثر تعدیل  4
 پروانه ها

میلیون 
 14/33 11/3 68/4 68/4 24/6 8/7 63/6 مترمکعب

* 

5 
ها به تجهیز چاه

ابزار اندازه گیری 
 هوشمند

 2440 440 440 440 440 440 240 دستگاه کنتور هوشمند  حجمی

6 
جویی در اثر نصب صرفه

کنتور و جلوگیری از 
 برداشتاضافه

 مترمیلیون
 06/14 312/2 312/2 312/2 312/2 312/2 5/2 مکعب

7 
تقویت آبخوان از 

های طریق طرح
 مصنوعیتغذیه

تقویت آبخوان از طریق 
های اجرا و تکمیل طرح

مصنوعی و پخش تغذیه
 سیالب

 2 0 1 0 0 0 1 پروژه

 8 4 4 0 0 0 0 محدوده مطالعات تعیین عمق کف شکنی 8

میلیون متر آب صرفه جویی شده از منابع آب زیرزمینی )حجم 
 7/48 (مکعب

ه * حجم صرفه جویی اعالم شده بر اساس مقایسه حجم تعدیل یافته پروانه های بهره برداری با میزان حجم آب منتج از آمار دفتر مطالعات پای
 ( و دبی واقعی چاهها صورت گرفته است. 1397)سال 

میلیون متر مکعب با برنامه سازمان جهاد کشاورزی به علت پرکردن چاه های غیرمجاز  1.5آب منطقه ای به میزان  **اختالف برنامه شرکت
میلیون متر مکعب  47.2می باشد که سازمان جهادکشاورزی استان برای آن برنامه ای ندارد. مابقی میزان صرفه جویی پیش بینی شده  معادل 

 استان همپوشانی دارد.با برنامه سازمان جهاد کشاورزی 
 

 
 
 
 
 

  



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری
 

 (: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری5جدول )

 سال پایان سال شروع تعداد واحد پروژه برنامه ردیف

 حجم صرفه جویی
از منابع آب 

میلیون زیرزمینی )
 (متر مکعب

افزایش  1
 راندمان

 26 1405 1399 12500 هکتار آبیاری تحت فشار

 5/3 1405 1399 100 کیلومتر انتقال آب با لوله 2

3 

 زراعت

 7/2 1405 1399 75000 هکتار اصالح الگوی کشت

 6 1405 1399 12500 هکتار محدود کردن کشت بهاره 4

5 
کشاورزی حفاظتی )حفظ بقایا و 

 افزایش مواد آلی خاک(
 3 1405 1399 82000 هکتار

6 
تغذیه )کودهای ماکرو و مدیریت 

 میکرو(
 5/2 1405 1399 105000 هکتار

 8/0 1405 1399 750000 اصله GNو   GFتولید پایه های  باغ 7

 2/0 1405 1399 75 هکتار جایگزین کشت های متراکم 8

 1 1405 1399 500 هکتار کشت گل محمدیبا  جایگزینی 9

 1 1405 1399 500 هکتار جایگزینی با  کشت گیاهان دارویی 10

 5/0 1405 1399 500 هکتار جایگزینی کشت زعفران 11

 2/47 (*میلیون متر مکعبحجم آب صرفه جویی شده از منابع آب زیرزمینی )

  ای استانهای شرکت آب منطقههمپوشانی با برنامه *



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری8

 

 (: برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان چهار محال و بختیاری6دول )ج

تعدادواحدپروژهبرنامهردیف
سال 
شروع

سال 
خاتمه

حجم صرفه جویی از 
 منابع آب زیرزمینی

(میلیون متر مکعب) 
1

کاهش مصرف 
سرانه

50001400140511/0فقرهبازسازی انشعابات

2نشت یابی انشعاباتفقره400001399140503/0

3 شناسایی انشعابات غیر مجاز و تبدیل
به مجاز

20001399140511/0فقره

4 خراب مشترکینتعویض کنتورفقره150001400140510/0

5

کاهش آب 
بدون درآمد

تهیه و بروزرسانی نقشه تراکم 
حوادث

501400140501/0مورد

6اصالح و بازسازی لوله خط انتقالکیلومتر501399140519/0

7نشت یابی خط انتقال و شبکهکیلومتر2501399140504/0

8 شبکه توزیعبازسازی لولهکیلومتر2401399140548/0

9خرید و نصب شیر فشارشکندستگاه351400140511/0

10هوشمندسازی فشارشکندستگاه141400140501/0

19/1(میلیون متر مکعبحجم آب صرفه جویی شده از منابع آب زیرزمینی )
 
 

  



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری

 

 صمت استان چهار محال و بختیاریبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان (: 7جدول )

 پروژه ردیف

 کلیحجم 
 عملیات

)میلیون متر 
 (مکعب

سال 
 شروع

سال 
 خاتمه

از منابع آب  حجم صرفه جویی
میلیون متر ) زیرزمینی

 (مکعب

1399 
 1400و

برنامه 
 هفتم

 مجموع

1 
بازگردانی پساب واحدهای تولیدی به چرخه آب مورد 

سازی ماشین آالت و نیاز در خط تولید برای خنک 
 کاهش پروانه بهره برداری متناسباً

1/0 1400 1405 02/0 08/0 1/0 

2 
استفاده از آب بازیافتی و روشهای نوین آبیاری در 
 فضای سبز شهرکهای صنعتی و واحدهای صنعتی

6/0 1398 1405 2/0 4/0 6/0 

3 
اصالح الگوی کشت در بخش فضای سبز شهرکها و 

 همچنین واحدهای صنعتینواحی صنعتی و 
02/0 1401 1405 0 02/0 02/0 

4 
لحاظ نمودن تعرفه هایی با قیمتهای تنبیهی و یا 

 تشویقی برای مصرف کنندگان پرمصرف و کم مصرف
06/0 1400 1405 015/0 045/0 06/0 

5 
ترمیم شبکه های آبرسانی در شهرکها و نواحی صنعتی 

 و جلوگیری از هدر رفت آب
25/0 1401 1405 0 25/0 25/0 

6 
الزام واحدهای صنعتی به نصب کنتور و جلوگیری از 

 برداشت آب در واحدهای تعطیل و غیر فعال
12/0 1400 1405 02/0 1/0 12/0 

 15/1 (میلیون متر مکعبحجم آب صرفه جویی شده از منابع آب زیرزمینی )

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری10

 

 طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری )اثربخشی(برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل منابع (: 8جدول )

 واحد عنوان پروژه ردیف
 حجم اثر بخشی )هزار متر مکعب( حجم عملیات

 مجموع برنامه هفتم 1400و  1399 برنامه هفتم 1400و  1399

 5/304 5/217 87 54375 21750 متر مکعب بند خاکی و تورکینست 1

 168 120 48 30000 12000 متر مکعب پخش سیالب 2

 44/370 6/264 84/105 88200 35280 متر مکعب سنگی مالتی 3

 69/18 35/13 34/5 6675 2670 متر مکعب سنگی گابیونی 4

 96/0 6875/0 275/0 1375 550 متر مکعب مسیل سازی  دیوار ساحلی 5

 5/472 5/337 135 1125 450 هکتار مرتع_کنتور فارو 6

 4/995 711 4/284 2370 948 هکتار جنگل_ابگیرهاللی  7

 9/144 5/103 4/41 345 138 هکتار مرتع_هاللی ابگیر 8

 10 10 0 50 0 هکتار مرتع_بانکت 9

 5/157 5/112 45 1125 450 هکتار مرتع_کپه کاری )بذرکاری( 10

کشت مستقیم )بذر  11
 40 40 0 100 0 هکتار مرتع_پاشی(

 8 8 0 50  هکتار نهالکاری 12

 69/2 (میلیون متر مکعب) حجم اثر بخشی در منابع آب زیر زمینی
 

  



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری

 

 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و بختیاری )اثربخشی((: 9جدول )

 مقدار واحد پروژه برنامه ردیف
سال 
 شروع

سال 
 خاتمه

حجم اثربخشی 
 (میلیون متر مکعب)

1 

با  مبارزه
 خشکسالی

بهسازی ، الیروبی چشمه ها و 
 قنوات

 1402 1399 101 رشته -دهنه 

حفظ و افزایش غنای 
 تنوع زیستی

 1402 1399 15 تعداد بازسازی آبشخورها 2

3 
احداث آبشخوردر مناطق تحت 

 مدیریت
 1402 1399 10 دهنه

 1402 1399 200 مترمکعب احداث منبع ذخیره آب 4

 1402 1399 5 کیلومتر گذاری جهت انتقال آبلوله  5

 1402 1399 1 تعداد خرید تانکرحمل آب 6
 

 
 
 
 
 
 
 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری12
 

 چهار محال وبختياري  تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 نیرو و مسئول کارگروه وزیر رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه حسینی علیرضا رزم تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان



 
 

  



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری

 

کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان چهارمحال و بختياري  هم

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 یرینص میرح، انیتراب بهزاد، ینظر دیمج ،یاقبال عباس چهارمحال و بختیاریاستانداری 

 چهارمحال و بختیاریای شرکت آب منطقه

 فتح،  یانیک دادیعل، یسامان یسده احمدرضا، یآلکوه یمیفردوس کر
،  یفاطم هاشم، یناصر یمحمدعل،  یسالم یمهد، اله صابرپور

گل  محمد، یخانیعل یمهد، یمنصور معصومه، یخدابخش یقاسمعل
 یمحمد

چهارمحال و سازمان جهاد کشاورزی استان 
 بختیاری

 یادگاری ژنیب،  یذاکر غالمرضا،  یمیعطاء اله ابراه

چهارمحال و شرکت آب و فاضالب استان 
 بختیاری

 یمهد، یگنج نیحس، یمحمود مراد، ده چشمه یاحمد رضا محمد
 سجادپور الهام،  یقاسم

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 بختیاریچهارمحال و 

 شیخی نسترن، یسجاد رستم

اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 یاشکان نسترن، یبیحب محسن، یفارسان یشهرام احمد چهارمحال و بختیاری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 چهارمحال و بختیاری

 آذر ریاردش،  پوررایشهر یعل

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
 یقنبر احمد -یخراج یمحمد محمدیعل، یصالح لیاسماع دیس چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و استان  صنعتی شهرکهای شرکت
 بختیاری

 پورفیشر محمد، یسیرئ دیحم، رضا فالح دریحم

، آتشخوار فاطمه، ینجف آباد یعباس ریم رسول، ینافچ یروح اله فتاح منابع آب دانشگاه شهرکرد قاتیمرکز تحق
 مقدم یاحمد نبیز

 
 

 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری14
 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  ار محال و بختياري چه سازگاري با کم آبي استان هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی فرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت  ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  قاسم تقی زاده خامسی،
ی، وانان یباقرروح اهلل سارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

آرش  فر،کیسمانه نی، انیک الدیممحمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 
 نجاتی

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 

محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی روزبهانی، 
 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

عبداهلل فاضلی  سیدمحمد علی مصطفوی، ها، جهانگیر حبیبی،محمد حاج رسولی
 یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،

نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا  ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،بهبهانآل
ی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،

محمد  ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوح
 ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، قبا

 یبهنام نجف
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی بختیاری
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد

  

 

40 
 

 خراسان جنوبیاستان 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  خراسان جنوبیسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   سازگاری با کم آبیبرنامه ملی 
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 89/2 0 1شرب و بهداشت

 05/1 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 69/0 0 1صنعت

 95/1 0 1کشاورزی

 95/1 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2
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 ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان خراسان -نفر  5760بیش از 
 ازیلیون مترمکعب م 9/175 صرفه جوییبا  خراسان جنوبی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه جنوبی انجام شده است.

صرفه جویی گرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورددر های زیرزمینی منابع آب
باشد. می (1)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول های هریک از بخشبرنامهدر برداشت از منابع آب زیرزمینی در 

میلیون متر  286شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 
 122میلیون متر مکعب(، که معادل  164مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

پس از اتمام آماربرداری دور برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406میلیون متر مکعب می باشد طی سال های 
ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه آب استان سوم منابع و مصارف

 ریزی جزئی تر خواهد شد.برنامه
 

 )میلیون متر مکعب( خراسان جنوبیهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 

 
سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک خراسان جنوبی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
جویی متناظر استانی به همراه میزان صرفههای مختلف های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2جدول )

 ( ارائه شده است.10( تا )3مطابق با جداول )
 

  

 سطحیآب  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1398 – 1405) 

 - 164 کشاورزی
 - 5/9 شرب
 - 5/1 صنعت

 - 9/0 فضای سبز
 - 9/175 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1406-1411) 

 - 122 کشاورزی
 - 122 مجموع فاز دوم
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 2جدول )
 خراسان جنوبی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 تثبیتسال حجم صرفه جویی 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

کم آبی
فاز دومفاز اول

1سرایان460162/2100/014041405
2چاهک ـموسویه460200/1184/3714031411
3سده460346/554/014031411
4طبس460460/900/014041405
5دق تل حمید460505/000/014031405
6تخت نادری460800/000/0فاقد چاه بهره برداری
7چهل پایه461100/000/0فاقد چاه بهره برداری
8نایبند461202/000/014041405
9دیهوك461322/000/014041405
10علی آباد هامون461455/000/014041405
11مختاران461551/798/814041411
12بیرجند461650/782/514041411
13میغان ـ ده نو463237/524/1514041411
14ده سلم463300/000/0آبخوان متعادل
15کویر لوت463400/000/0فاقد چاه بهره برداری
16آباد ـ عمبری سمن463581/140/113991411
17سهل آباد463626/315/914041411
18)کویر مرکزی )دشت کویر470100/000/0فاقد چاه بهره برداری
19بیاضه471300/000/0فاقد چاه بهره برداری
20حلوان ـ رباط خان471406/000/014041405
21دستگردان471536/800/014041405
22درونه471600/000/0فاقد چاه بهره برداری
23بردسکن471700/000/0فاقد چاه بهره برداری 
24)کویر نمک )کویر بجستان471800/000/0آبخوان متعادل
25فردوس471984/705/214041411
26بشرویه472014/2614/814041411
27بجستان ـیونسی472117/014/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
28زوزن510246/113/1صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
29گیسور510300/000/0فاقد چاه بهره برداری
30اسفدن510417/370/814011411
31قائن510552/373/214021411
32قائنات510614/994/914041411
33نمکزار خواف510700/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
34شاه رخت ـ دق پترگان510877/549/414041411
35خوشاب510994/000/014041405
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 تثبیتسال حجم صرفه جویی 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

کم آبی
فاز دومفاز اول

36گزیک ـآواز511082/063/014011411
37درمیان ـ اسدآباد511134/902/114031411
38دورح520176/221/114041411
39حسین آباد520294/031/014041411
40سربیشه520386/500/014031405
41هامون هیرمند520451/039/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
42بندان520552/000/014041405
43علی آباد520600/000/0فاقد شبکه چاه مشاهده ای
44نهبندان520772/211/214041411 

164122--مجموع

 

 خراسان جنوبیای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

برنامهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات
دستگاه 

همکار واحد
برنامه هفتم برنامه ششم

مجموع
مجموع برنامه هفتم برنامه ششم 

زیرزمینی 13991400140114021403140414051399140014011402140314041405

1
اصالح 
الگوی 

مصرف با 
مدیریت 
تقاضای 
آب در 

های حوضه
آبریز

بخشی تعادل
های آب

زیرزمینی

4040505050504832815/015/0 15/0 15/0 15/0 15/0 1/01-حلقههای غیرمجازچاهانسداد

2
طرح اصالح و تعدیل *

برداری های بهرهپروانه
های کشاورزیچاه

450160510281027102892210520551830242420207143حلقه

جهاد 
کشاورزی

3

جلوگیری از اضافه برداشت 
با نصب کنتورهای حجمی 
هوشمند و تقویت 

گروههای گشت و بازرسی

1201206060---3605/85/533---20دستگاه

 **8/6 1 1/1 9/0 1 3/1 1 5/0 14 2 2 2 3 2 2 1  **خرید چاههای کم بازده 4

 164 1/7 15/20 15/20 15/27 15/27 65/35 65/26 مجموع صرفه جویی
 **: تنها در صورت تامین اعتبار محقق خواهد شد لذا در مجموع صرفه جویی لحاظ نشده است.

 .درصد میزان حجم صرفه جویی لحاظ شده برای استان می باشد که در سه مرحله برای تمامی چاههای بهره برداری کشاورزی انجام خواهد گردید 50بهره برداری چاههای کشاورزی بر مبنای تعدیل پروانه *: 
و میزان صرفه جویی مجموع حجم عملیات درج شده در این ردیف مربوط به مجموع هر پله می باشد  1405الی  1403و مرحله سوم سالهای  1402-1401، مرحله دوم سالهای 1400-1399مرحله اول سال های 

 .میلیون متر مکعب می باشد 48در هر مرحله 
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 خراسان جنوبیبرنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان (: 4جدول )

واحد  شرح فعالیت ردیف
 فعالیت

 مصرف) میلیون متر مکعب( تاثیر بر کاهش حجم عملیات
برنامه ششم 

و  1399
1400 

برنامه 
 1401هفتم 

 1405تا 
برنامه ششم  مجموع

 1400و  1399
برنامه هفتم 

سطح زیرزمینی 1405تا  1401
 مجموع ی

 17500 12500 5000 هکتار افزایش ماده آلی خاك 1
 7000 5000 2000 هکتار اصالح الگوی کشت 2 26 0 26 5/18 5/7

 21000 15000 6000 هکتار اصالح آرایش کشت 3
 38/1 0 38/1 98/0 4/0 3980 2770 1210 هکتار اصالح الگوی کشت )توسعه باغات مزیت دار به روش فنی( 4

 6/3 0 6/3 7/2 9/0 36250 27000 9250 هکتار اصالح و نوسازی باغات موجود 5

 16700 13200 3500 هکتار افزایش ماده آلی خاك باغات موجود 6
35/0 3/1 65/1 0 65/1 

 80 50 30 دستگاه استفاده از دستگاه چیپر جهت خرد کرد بقایای باغی 7
 12/1 0 12/1 92/0 2/0 11650 9300 2350 هکتار استفاده از انواع مالچ های طبیعی و مصنوعی 8

 17/0 0 17/0 15/0 02/0 875 775 100 هکتار استفاده از سایبان 9

 64/8 0 64/8 75/6 89/1 96 75 21 هکتار به جای زراعت سنتی کشت های گلخانه ای جایگزینی 10

 44/1 0 44/1 17/1 27/0 16 13 3 هکتار به جای زراعت سنتی گلخانه های کوچک مقیاس جایگزینی 11

 5/17 0 5/17 5/12 5 525 375 150 کیلومتر طرح انتقال آب با لوله به مزارع کشاورزی 12

 70 0 70 50 20 28000 20000 8000 هکتار اجرای سیستم های آبیاری کم فشار 13

 5/24 0 5/24 5/17 7 7000 5000 2000 هکتار طرح سامانه های نوین آبیاری 14

 7 0 7 5 2 2800 2000 800 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی سنتی 15

 163 0 163 47/117 53/45 مجموع صرفه جویی
 م.م.م با صرفه جویی اعالم شده شرکت آب منطقه ای همپوشانی دارد . 163میزان صرفه جویی معادل *
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 خراسان جنوبیاستان  منابع طبیعیبرنامه های سازگاری با کم آبی (: 5جدول )

واحد  شرح فعالیت ردیف
 فعالیت

 حجم آب استحصالی )میلیون متر مکعب( حجم عملیات
برنامه های 
سال ششم 

 1400و  1399

برنامه هفتم 
تا  1401

1405 
 مجموع

برنامه های 
سال ششم 

 1400و  1399

برنامه هفتم 
 مجموع سطحی زیرزمینی 1405تا  1401

 238 - 238 176 62 1673193 1250000 423193 مترمکعب داری آبخیز و مکانیکی عملیات اجرای 1
 238 - 238 176 62 مجموع استحصال آب

 طبیعی استحصال آب می باشد .م.م.م منابع  238

 خراسان جنوبی در بخش روستاییبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 6جدول )

پروژهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات

واحد
برنامه ششم )سالهای 

(1400و  1399
 برنامه هفتم

مجموع(1405تا  1401)از سال 
برنامه ششم )سالهای 

(1400و  1399
برنامه هفتم )از سال 

مجموعسطحیزیرزمینی(1405تا  1401

1

مدیریت تقاضا  
) کاهش هدر 

رفت(


5914820703/007/01/001/0کیلومتربازسازی خطوط انتقال فرسوده

2بازسازی شبکه توزیع فرسودهکیلومتر2015037041/03/04/004/0

3تعویض کنتورهای خراب مشترکینفقره19214804672503/007/01/001/0

4نشت یابی و رفع نشت تاسیساتمورد30877210806/04/1202

5ایجاد ایستگاههای تله متریایستگاه5112717803/007/01/001/0

6هوشمند سازی و مدیریت فشارروستا491306/014/02/002/0

7

مدیریت تقاضا  
)مدیریت 
مصرف(


شناسایی و برخورد با مشترکین 
غیر مجاز و پر مصرف

کاهش 
سرانه 
مصرف

514193/09/02/102/1

15/195/21/401/4 مجموع صرفه جویی

 

 خراسان جنوبیاستان  منابع طبیعیبرنامه های سازگاری با کم آبی (: 5جدول )

واحد  شرح فعالیت ردیف
 فعالیت

 حجم آب استحصالی )میلیون متر مکعب( حجم عملیات
برنامه های 
سال ششم 

 1400و  1399

برنامه هفتم 
تا  1401

1405 
 مجموع

برنامه های 
سال ششم 

 1400و  1399

برنامه هفتم 
 مجموع سطحی زیرزمینی 1405تا  1401

 238 - 238 176 62 1673193 1250000 423193 مترمکعب داری آبخیز و مکانیکی عملیات اجرای 1
 238 - 238 176 62 مجموع استحصال آب

 طبیعی استحصال آب می باشد .م.م.م منابع  238

 خراسان جنوبی در بخش روستاییبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 6جدول )

پروژهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات

واحد
برنامه ششم )سالهای 

(1400و  1399
 برنامه هفتم

مجموع(1405تا  1401)از سال 
برنامه ششم )سالهای 

(1400و  1399
برنامه هفتم )از سال 

مجموعسطحیزیرزمینی(1405تا  1401

1

مدیریت تقاضا  
) کاهش هدر 

رفت(


5914820703/007/01/001/0کیلومتربازسازی خطوط انتقال فرسوده

2بازسازی شبکه توزیع فرسودهکیلومتر2015037041/03/04/004/0

3تعویض کنتورهای خراب مشترکینفقره19214804672503/007/01/001/0

4نشت یابی و رفع نشت تاسیساتمورد30877210806/04/1202

5ایجاد ایستگاههای تله متریایستگاه5112717803/007/01/001/0

6هوشمند سازی و مدیریت فشارروستا491306/014/02/002/0

7

مدیریت تقاضا  
)مدیریت 
مصرف(


شناسایی و برخورد با مشترکین 
غیر مجاز و پر مصرف

کاهش 
سرانه 
مصرف

514193/09/02/102/1

15/195/21/401/4 مجموع صرفه جویی



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان جنوبي

 

 شهریخراسان جنوبی در بخش برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 7جدول )

 پروژهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات

واحد
برنامه ششم 

و  1399)سالهای 
1400)

 برنامه هفتم
تا  1401)از سال 

1405)
مجموع

برنامه ششم 
و  1399)سالهای 

1400)

برنامه هفتم )از 
تا  1401سال 

1405)
مجموعسطحیزیرزمینی

1

مدیریت تقاضا  
)کاهش هدر رفت(



24618506/014/02/002/0کیلومترمرمت و بازسازی خط انتقال

2نشت یابی تاسیسات آبرسانیکیلومتر445111215571/03/04/004/0

3نشت یابی انشعاباتفقره277146928697000 1/03/04/004/0

4اصالح شبکه توزیع آبکیلومتر7218125365/065/13/203/2

5بازسازی انشعاباتفقره785719643275005/02/17/107/1

6  مدیریت تقاضا
)مدیریت مصرف(



شناسایی انشعابات غیر مجاز و 
مشترکین پرمصرف

842112951/03/04/00فقره
04/0

7نگ سازی و مدیریت مصرف از فره
طریق رسانه

5/19/34/504/5ییمجموع صرفه جو
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 خراسان جنوبیبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان (: 8جدول )

واحد  شرح فعالیت ردیف
 فعالیت

 میلیون متر مکعب(تاثیر بر کاهش مصرف ) حجم عملیات
برنامه های 
سال ششم 

 1400و  1399

برنامه هفتم 
تا  1401

1405 
 مجموع

های برنامه 
سال ششم 

 1400و  1399

برنامه هفتم 
 مجموع سطحی زیرزمینی 1405تا  1401

 4/0 0 4/0 4/0 0 21 5/14 5/6 کیلومتر تکمیل شبکه بازچرخانی آب شهرك صنعتی بیرجند 1

2 
بازسازی و نوسازی خطوط تولید و انتقال آب 

واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی 
 استان

 1/0 0 1/0 1/0 0 30 30 0 کیلومتر

پیگیری اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز  3
 1 0 1 6/0 4/0 294 174 120 کیلومتر شهرکها و نواحی صنعتی استان

 01/0 0 01/0 0 01/0 1 0 1 واحد واحدهای صنعتی آب بر استان* 4
 5/1 0 5/1 1/1 41/0 مجموع صرفه جویی

 
 

 خراسان جنوبیبرنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان  (:9جدول )

واحدپروژهراهبردردیف

)میلیون مترمکعب(میزان اثر بخشی حجم عملیات

برنامه ششم 
و  1399)سالهای 

1400)

برنامه هفتم )از 
تا  1401سال 

1405)

برنامه ششم 
و  1399)سالهای 

1400)

برنامه هفتم )از 
(1405تا  1401سال 

1 /ارتقاء کیفیت آب
مدیریت کیفیت آب

 ایه رودخانه) آب منابع کیفی پایش ایستگاه راهبری و نصب ،خرید
اثر بخشی مشترك با سایر برنامه ها---(ها رودخانه احیای طرح قالب در استان مهم



 
 
 
 
 

 

 خراسان جنوبیبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان (: 8جدول )

واحد  شرح فعالیت ردیف
 فعالیت

 میلیون متر مکعب(تاثیر بر کاهش مصرف ) حجم عملیات
برنامه های 
سال ششم 

 1400و  1399

برنامه هفتم 
تا  1401

1405 
 مجموع

های برنامه 
سال ششم 

 1400و  1399

برنامه هفتم 
 مجموع سطحی زیرزمینی 1405تا  1401

 4/0 0 4/0 4/0 0 21 5/14 5/6 کیلومتر تکمیل شبکه بازچرخانی آب شهرك صنعتی بیرجند 1

2 
بازسازی و نوسازی خطوط تولید و انتقال آب 

واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی 
 استان

 1/0 0 1/0 1/0 0 30 30 0 کیلومتر

پیگیری اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز  3
 1 0 1 6/0 4/0 294 174 120 کیلومتر شهرکها و نواحی صنعتی استان

 01/0 0 01/0 0 01/0 1 0 1 واحد واحدهای صنعتی آب بر استان* 4
 5/1 0 5/1 1/1 41/0 مجموع صرفه جویی

 
 

 خراسان جنوبیبرنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان  (:9جدول )

واحدپروژهراهبردردیف

)میلیون مترمکعب(میزان اثر بخشی حجم عملیات

برنامه ششم 
و  1399)سالهای 

1400)

برنامه هفتم )از 
تا  1401سال 

1405)

برنامه ششم 
و  1399)سالهای 

1400)

برنامه هفتم )از 
(1405تا  1401سال 

1 /ارتقاء کیفیت آب
مدیریت کیفیت آب

 ایه رودخانه) آب منابع کیفی پایش ایستگاه راهبری و نصب ،خرید
اثر بخشی مشترك با سایر برنامه ها---(ها رودخانه احیای طرح قالب در استان مهم
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 خراسان جنوبیبرنامه سازگاری با کم آبی شهرداری های استان (: 10جدول )

برنامهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات

واحد

برنامه 
 ششم 

و  1399
1400

 هفتم برنامه
تا  1401

1405
مجموع 

برنامه 
 ششم 

و  1399
1400

 هفتم برنامه
تا  1401

1405
مجموعسطحیزیرزمینی

1
 الگوی اصالح و ساماندهی

شهری سبز فضای مصرف
 قطره آبیاری نوین ازسیستم استفاده -1

 در جویی صرفه -3گذاری لوله -2ای
آب مصرف

802803602/07/09/009/0هکتار

2/07/09/009/0مجموع صرفه جویی
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 خراسان جنوبيتصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان 
 دوره همکاری سمت نام خانوادگینام و  نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 20/01/1399 – 09/04/1398 و عضو کارگروه سرپرست وزارتخانه عباس کشاورز وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 22/02/1399 – 05/08/1397 وزیر و عضو کارگروه رضا رحمانی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 و عضو کارگروه وزیر فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان



 
 

  



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان جنوبي
 

کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان خراسان جنوبي هم

 و تصویب برنامهنام همکاران در تدوین  دستگاه اجرایی
 سید ابوالحسن میر جلیلی ،محمد فرهادی ،حمید مالنوریمحمد صادق معتمدیان،  استانداری خراسان جنوبی

 ای خراسان جنوبیشرکت آب منطقه
سید  ،هدی موسی زاده ،فرزهره معزی ،فاطمه شهابی فرد ،احمد قندهارین امامی، یحس

 محمد عنایتی ،اعظم عربی یزدی ،علیرضا پیرتاج ،سعید پورجعفر
سازمان جهاد کشاورزی استان 

 خراسان جنوبی
 اکبر محمدی ،محمود کیانی ،عشرت زرگری ،محمدحسین اکبریغالمرضا قوسی، 

شرکت آب و فاضالب استان خراسان 
 جنوبی

 ،محسن عزیزی ،حسن مرادی ،منوچهر ساالری ،مهدی هاشمی مقدمحسین امامی، 
 مهدی صفوی نژاد

 
سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 استان خراسان جنوبی
 عارف خزاعیعباس جرجانی، 

اداره کل هواشناسی استان خراسان 
 جنوبی

 محمد رضا طحانعلیرضا خندان رو، 

اداره کل حفاظت محیط زیست 
 مهدی اله پورحسن اکبری،  استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 استان خراسان جنوبی

 مهدی فاطمی ،محبوبه فالح، مجید پورعیسی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 مجید آسیایی   ،علیرضا سیرتیعلیرضا نصرآبادی،  استان خراسان جنوبی

استان  صنعتی شهرکهای شرکت
 مهدی تقویمهدی پارسا،  خراسان جنوبی
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه خراسان جنوبيسازگاري با کم آبي استان  هم


 
 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
  کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

محمد ، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

  یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله، قاسم تقی زاده خامسی،
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: دبیرخانههمکاران 
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع
 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

 تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، هرکبودک
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان خراسان رضوی

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

  

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان رضوي
 
 

 1400  خرداد

  

 

46 
 

 خراسان رضویاستان 

 

 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان رضوي
 
 

 1400  خرداد

  



3 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان خراسان رضوی

 
 صرفه جویی در به نسبت  خراسان رضوی استان سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 25/16 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 63/40 0 1صنعت

 9/8 0 1کشاورزی

 84/9 0 2جوییکل صرفه 
 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
  : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی2



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان رضوی4

جلسه بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان خراسان  35ساعت کار کارشناسی طی  -نفر 2000بیش از 
میلیون مترمکعبی از  2/889 جوییصرفه باخراسان رضوی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه رضوی انجام شده است.

گرفت.  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405منابع آب زیرزمینی در افق 
باشد. در ( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهمیزان صرفه

جویی صرفهمیلیون مترمکعب( و  9/18261) جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینیاختالف بین میزان صرفهبخش کشاورزی، 
میلیون مترمکعب  2/1079برابر با  میلیون مترمکعب( 7/747) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول پیش بینی شده در 

های سطحی نیز در حوضه اترک در بخش آببرنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1420تا  1406باشد که طی سال های می
برای استان خراسان رضوی مشخص شده که در برنامه استان اقداماتی در این راستا در جویی میلیون مترمکعب هدف صرفه 5/39

ریزی، جزییات و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس نظر گرفته نشده است. 
 دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد. هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز

 
 های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 7/747 کشاورزی
 - 4/53 شرب
 - 1/88 صنعت

 - - فضای سبز
 - 2/889 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1420-1406) 

 2/1079 کشاورزی

 - شرب 5/39
 - صنعت

 - فضای سبز
 5/39 2/1079 مجموع فاز دوم

 
 تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفهجزییات 

های خراسان رضوی به تفکیک محدوده در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا
های مختلف استانی به همراه میزان های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامهارائه شده است.  (2مطالعاتی در جدول )

 ( ارائه شده است. 7( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )صرفه
 
 
 

  



5 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان خراسان رضوی

و  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 2جدول )
 خراسان رضویدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیسال تثب

محدودهردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
 )میلیون 

متر مکعب(
سال تثبیت آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

11708 قوچان ـ شیروان00/228/914031420
2)کویر مرکزی )دشت کویر470100/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
34716 درونه20/654/1114021420
44717 بردسکن70/4437/814041420

5)4718 کویر نمک )کویر بجستان00/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
64719 فردوس00/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
74721 بجستان ـیونسی09/929/1214031420
84722 محوالت96/4131/2414041420
94723 ازغند16/1250/014031420
104724 بیمرغ ـ عمرانی58/510/1313991420
114725 گناباد60/185/214001420
124726 جنگل28/1152/1114031420
134727 رشتخوار11/2439/2114031420
144728 تربت حیدریه89/2723/2914031420
154729 کاشمر15/3487/2914041420
164730 ریوش85/260/114041420
174733 کویر خارطوران00/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
184734 داورزن ـ فرومد80/683/814011420
194735 سبزوار78/4091/2914021420
204736 عطائیه67/1215/1214011420

214737 قلعه میدان66/018/6ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

224738 نیشابور89/8522/16114021420
234739 دشت رخ90/3400/2114021420
244740 جوین89/9987/13314031420
254741 ینگجه41/124/314021420
264743 اسفراین00/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
275101 خواف07/3923/1014031420
285102 زوزن62/724/214041420

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان رضوی6

محدودهردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
 )میلیون 

متر مکعب(
سال تثبیت آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

295103 گیسور83/1955/214011420
305104 اسفدن00/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
31نمکزار خواف510500/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
326001 درگز58/160/713991420
336002 کالت نادری00/000/0ایهای مشاهدهفاقد شبکه چاه

346003 گنبدلی00/031/0ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

356004 سرخس22/2660/6113991420

366005 آق دربند00/024/0ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

376006 نریمانی05/1713/1513991420
38مشهد600739/1041/27414001420

39سنگ بست600840/293/3ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

40صالح آباد ـ جنت آباد600940/198/013991420
416010 فریمان ـتربت جام23/7610/11014031420
426011 تایباد95/1478/2313991420
43شهر نو ـ باخزر601287/258/414001420
446013 کرات50/2127/914011420

72/7472/1079- -مجموع
  



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان خراسان رضوی
 

 خراسان رضویای های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

 مجموع 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 واحد نام طرح ردیف

های غیر تعیین تکلیف چاه 1
 مجاز

 7225 1030 1030 1030 1030 1035 1035 1035 حلقه چاه

میلیون 
 25/181 8/25 8/25 8/25 8/25 26 26 26 مترمکعب

نصب کنتور بر روی  2
 های کشاورزیچاه

 2425 345 345 345 345 345 350 350 دستگاه

میلیون 
 - - - - - - - مترمکعب

اثربخشی آن در کاهش 
اضافه برداشت دیده 

 شده است.

به روز رسانی کنتورهای  3
 نصب شده

 5406 770 770 770 770 770 770 786 حلقه چاه

میلیون 
 - - - - - - - مترمکعب

اثربخشی آن در کاهش 
اضافه برداشت دیده 

 شده است.

کاهش اضافه برداشت  4
 های کشاورزیچاه

 4306 615 615 615 615 615 615 616 حلقه چاه

میلیون 
 99/589 25/84 25/84 25/84 25/84 25/84 25/84 49/84 مترمکعب

کاهش اضافه برداشت  5
 صنعتهای چاه

 720 103 103 103 103 103 103 102 حلقه چاه

میلیون 
 62/21 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 02/3 مترمکعب

کاهش اضافه برداشت  6
 های خدماتچاه

 1154 165 165 165 165 165 165 164 حلقه چاه

میلیون 
 81/45 55/6 55/6 55/6 55/6 55/6 55/6 51/6 مترمکعب

میلیون  مجموع
 62/838 7/119 7/119 7/119 7/119 9/119 9/119 02/120 مترمکعب

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان رضوی8
 

 سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضویهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 4جدول )

ردیف
 

 نوع عملیات

 1405عملیات قابل اجرا طی برنامه تا سال 

ت 
داش

ش بر
کاه

ان 
جبر

دار 
 مق

ورد
برآ

ثر 
در ا

هره
ش ب

فزای
ا

ری
و

 
** 

13
98

 13
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

کل 
مع 

ج
 

اجرای سیستم های نوین  1
 76 108152 16573 15873 14980 14205 13095 12094 11021 10311 *آبیاری

 انتقال آب با لوله و کانال 2
 120 17202 2347 2283 2174 2159 2100 2071 2039 2029 )کیلومتر(

3 

اصالح و جایگزینی باغات با 
رویکرد )ایجااد باغات 

داربستی انگور، استفاده از 
مالچ در باغات، توسعه 

 *آبیاری زیرسطحی(

416 624 832 1040 1248 1248 1456 1456 8320 12 

4 

به زراعی و به نژادی 
محصوالت زراعی )ارقام 

اصالح شده، مکانیزاسیون، 
تغذیه، کشت حفاظتی، 

مبارزه با آفات کشت نشائی، 
و بیماری ها، کاربرد انواع 

 *مالچ طبیعی و مصنوعی(

23622 23623 23623 23623 23623 23623 23623 23623 188983 94 

5 
اصالح الگوی کشت با هدف 

آب جایگزینی گیاهان کم
 *طلب

4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 39359 6 

6 
توسعه کشت های گلخانه 

رویکرد انتقال کشت ای با 
 * از فضای باز به گلخانه

245 200 230 250 260 290 310 321 2106 32 

پوشش دار کردن باغات  7
 1 831 140 130 120 100 100 90 70 80 * )احداث سایه بان(

8 

ساماندهی، تجهیز و نوسازی 
اراضی و عملیات آب و 

خاک در نظام های 
 *برداریبهره

2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 20200 14 

 356 جمع کل

 ** میلیون متر مکعب    هکتار* 
 

  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 

 
  



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان خراسان رضوی

 

 در بخش شرب شهری خراسان رضوی سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان هایبرنامه: (5جدول )

 مقدار آب قابل صرفه جویی مجموع واحد قابل اجرا عملیات ردیف
 مترمکعب()میلیون 

 3/10 2570 کاهش پرت شبکه های آب شرب شهری 1
 03/2 10525 تعیین تکلیف انشعاب غیرمجاز 2
 72/9 121439 تعویض کنتورهای خراب 3

 05/23 مجموع
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان رضوی10

 

 خراسان رضوی در بخش شرب روستایی سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان های برنامه: (6جدول )

 واحد عملیات ردیف

مقدار آب  واحد قابل اجرا در سال
 قابل 

 جوییصرفه
)میلیون 

 مترمکعب(
 جمع کل 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398

1 
کاهش پرت با 

های اجرای شبکه
 آب روستایی

 8 4368 710 655 601 546 546 491 437 382 کیلومتر

2 
مجاز نمودن 
انشعابات غیر 

 مجاز
 89/1 74100 12041 11115 10189 9263 9263 8336 7410 6484 فقره

قطع انشعابات  3
 33/0 11118 1806 1670 1528 1389 1389 1250 1112 973 فقره غیر مجاز

تعویض کنتور  4
 19/3 106498 17306 15975 14643 13312 13312 11981 10650 9319 عدد خراب

 41/13 مجموع
 

  



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان خراسان رضوی

 

 مشهدسازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب  های برنامه: (7جدول )

ردیف
 

 واحد عملیات
مقدار آب قابل  واحد قابل اجرا در سال

 صرفه جویی
 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 )میلیون مترمکعب(

 1 200 200 200 200 200 200 200 200 کیلومتر اصالح شبکه آب 1

انشعابات غیر  حذف 2
 9/9 23955 22458 21460 19963 16769 14473 12477 9981 فقره مجاز

تعویض کنتورهای  3
 1/7 100000 95000 90000 90000 85000 80000 75000 70000 عدد فرسوده

 18 مجموع



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان رضوی12
 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان خراسان رضوي
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 20/01/1399 – 09/04/1398 کارگروهو عضو سرپرست وزارتخانه  عباس کشاورز وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 22/02/1399 – 05/08/1397 وزیر و عضو کارگروه رضا رحمانی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 کارگروهوزیر و عضو  فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان



  



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان خراسان رضوی

 

کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان خراسان رضوي هم

  

 برنامهنام همکاران درتدوین و تصویب  دستگاه اجرایی

 الدینیمهدی زین ،مریم نکودری ،فرعلی شایانحجت خراسان رضویاستانداری 

 خراسان رضوی ای شرکت آب منطقه
امیر جواد  ،محمد عالیی، علیرضا طاهری، محمد علی نعمت نژاد، هادی افضل نیا، رضا ممدوحی

احمد  ،فتحی نجفیا پژوه، سید حسین شمس زاده، رضا سعیدی، مرتضی سعیدی، عبدالرضدانش
 رد نوشهری، محمود ارجمند، نسرین امینی، آزاده ناصریقندهاری، امیرگ

 اصغر تورانیعلی ،حمید ذبیحی ،حسین خاکی  ،جعفر جوادیمحمدرضا اورانی،  خراسان رضویسازمان جهاد کشاورزی استان 

 بهروز برنامهر، طلب مهدی جهانابراهیم علوی،  خراسان رضوی شرکت آب و فاضالب استان

 علی بصیرتحسین اسماعیلیان،  مشهدشرکت آب و فاضالب 

خراسان  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 رضوی

 جواد خزاییفروش، محمدرضا مس

اداه کل حفاظت محیط زیست استان خراسان 
 آرش قجاوند رضوی

خراسان  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 رضوی

 امیدوار مهدیرضا جمشیدی، 

 مهدی یعقوبی، ناصر صداقتمحمدرضا کالئی،  شهرداری مشهد مقدس

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
 دل، محسن فنودیمحمود روشنعلیرضا صحرائی،  رضوی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
 عباسی، علیرضا اسالمیاکبر ابوالقاسم حقایقی، محمد مظهری، علی طبیعی استان خراسان رضوی

 جواد دیباج شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

 زاده، سهیال سیفیکامران داوری، نسرین صرافمحمد کافی،  دانشگاه فردوسی مشهد

 خبیر، احد جعفریان، وحید اردکانیاناحمدرضا رضازاده، حمیدرضا رضوی های کشاورزینمایندگان تشکل

 جمعیت ناجیان آب
 مهدی جمشیدی، زهره بنایی )زیستهای آب و محیطبه نمایندگی از سمن(

 حمید طراوتی زیستیهای مردم نهاد محیطتشکل

 خبیرحمیدرضا رضوی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان خراسان رضوي هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 
مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، محمد احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، 

 صادق صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد قاسم تقی زاده خامسی، صدیقه 
میبدی، تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، محمد 

 فر، آرش نجاتیحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک

ه زهرایی، سعید ابراهیم زاده، همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفش
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی 

هماهنگی و نظارت معاون اول معاونت 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی فارسانی، محمد حاج رسولی
آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل بهبهانی، 

بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، هادی  صادق اورعی زارع، علی
نژاد، رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید عسکری

عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد قبایی، رزیتا 
 تی جهرمی، بهنام نجفیکهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، زهره نجا

 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان شمالي
 
 

 1400  خرداد
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 خراسان شمالیاستان 

 

 
 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان شمالي
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  خراسان شمالی استان سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی

 های مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی به تفکیک بخش  برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 24/1 04/4 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 18/0 0 1صنعت

 70/1 81/1 1کشاورزی

 63/1 5/1 2صرفه جوییکل 
 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
  : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی2
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جلسه بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان خراسان  78ساعت کار کارشناسی طی  -نفر 1500بیش از 
میلیون مترمکعبی  26/147 جوییصرفه با خراسان شمالی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامهشمالی انجام شده است. 
 تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی در افق  48از منابع آب زیرزمینی و 

ها در دستیابی به اهداف های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه
آوری و تصفیه فاضالب، استفاده مجدد از پساب، احیاء جمع باشد. همچنین با اقداماتی همچون( می1ذکر شده، مطابق با جدول )

(، به اصالح مصرف و 2جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، مطابق با جدول )و مرمت قنوات، عملیات آبخیزداری و 
جویی میزان صرفهاختالف بین میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در بخش کشاورزی،  57/17به میزان بهبود کیفیت منابع آب 
 45/19برابر  برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول شده در  توافقجویی و صرفه منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت از

باشد. در برداشت از منابع آب سطحی نیز اختالف میان هدف صرفه جویی مشخص شده برای استان و میلیون مترمکعب می
ریزی برای دستیابی به باشد. برنامهمیلیون مترمکعب می 61/198شده میان دستگاه های استانی برابر با  برنامه فاز اول توافق

از اتمام آماربرداری پس خواهد شد.  انجامبرنامه  دوم، در فاز 1410تا  1406های جویی مشخص شده، طی سالکلیه اهداف صرفه
ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، ب قابل برنامهو مصارف آب و بازنگری در بیالن و آ دور سوم منابع

جویی در برداشت از منابع آب احجام صرفه اتییجزآبی ارائه خواهد شد. مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم
 ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیز

در ادامه  ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک خراسان شمالیدر استان  یبا کم آب یسازگار
( ارائه 16( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهبرنامه

 شده است. 
 

 های سازگاری با کم آبی استان خراسان شمالی )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 سطحی زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 35/40 8/142 کشاورزی
 65/7 07/4 شرب
 - 39/0 صنعت

 - - فضای سبز
 0/48 26/147 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 45/19 کشاورزی

 - شرب 61/198
 - صنعت

 - فضای سبز
 61/198 45/19 مجموع فاز دوم
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 ری با کم آبی استان خراسان شمالیهای سازگا(: میزان اثربخشی برنامه2جدول )
 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(

 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 78/6 کشاورزی
 55/7 شرب
 24/3 صنعت

 - فضای سبز
 57/17 مجموع فاز اول

 
و  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )

 خراسان شمالی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیسال تثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
 تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 

سازگاری با کم 
آبی

فاز دومفاز اول

 چاه بهره برداریفاقد 160100/000/0 گرگان 1

2 
رباط قره بیل ـ دانیال 

 1405 1404 00/0 22/0 1602 نبی

3غالمان170298/013/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
4مراوه تپه170300/000/0فاقد چاه بهره برداری
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 72/0 31/5 1704 مانه 5
6صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 80/0 90/5 1705 قوری میدان 
 170673/1514/21400 1407 سملقان )آشخانه( 7
 1407 1399 65/1 13/6 1707 بجنورد 8
170851/2775/31401 1407 قوچان ـ شیروان 9
فاقد چاه بهره برداری474000/000/0 جوین 10
فاقد چاه بهره برداری474100/000/0 ینگجه 11
474223/500/01404 1405 جاجرم 12
474314/5779/71403 1407 اسفراین 13
 474454/0 00/0 1404 1405 شوقان 14
 1407 1403 47/2 12/18 4745 صفی آباد 15
 فاقد چاه بهره برداری474600/000/0 میامی 16
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 6001 درگز 17

-- 45/19 80/142 مجموع
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جویی تا پایان برنامه در محور صرفه خراسان شمالی های اجرایی استاندستگاهآبی سازگاری با کم یهابرنامه(: 4جدول )
 هفتم

 نام دستگاه
تعداد 
 پروژه

 عناوین پروژه

حجم صرفه 
 جویی آب
)میلیون 

 مکعب(متر

شرکت آب و 
 فاضالب 

6 
، اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب روستایی، انتقال آب روستاهااصالح و بازسازی خطوط 

، اصالح و بازسازی شبکه توزیع شهری، خرید و نصب شیرهای کاهنده مصرف
 مدیریت فشار شبکه و مدیریت مصرف شهری، سازی تاسیسات آبرسانی شهریهوشمند

72/11 

سازمان جهاد 
 کشاورزی

5 
اجرای کانال آبیاری عمومی و خط ، ضی کشاورزیتجهیز و نوسازی ارا، آبیاری تحت فشار

های کنترل شده کشت در محیط توسعه ، سند ملی الگوی مصرف آب، انتقال با لوله
 ()گلخانه ها، سایبان

9/8* 

مجموعه 
 صنعت

3 
بهبود شرایط کولینگ تاورها و تبدیل آنها به ، های درختان کارخانه لوله گسترتغییر گونه
 استفاده از فیلتر پرس بجای درام برای استحصال آب فرآیند ،هیبریدی

39/0 

شرکت آب 
 منطقه ای

6 

 و خرید، های اصلی شبکه سدهااصالح شبکه، اصالح تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال
خرید و نصب کنتور های هوشمند تأسیسات ، تعمیرکنتورهای حجمی شبکه های آبیاری

نصب کنتورهای هوشمند ، فی در محدوده شبکه سدهاالیروبی بندهای انحرا، آبی
 الکترومغناطیس

7/69 

 71/90 20 جمع کل
های جویی ناشی از اقداماتی همچون آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، به زراعی، سند ملی الگوی مصرف آب و توسعه کشت در محیط* صرفه

ها در محور حفاظت و پایش از منابع آب همپوشانی دارد و لذا در مجموع اثربخشی برنامهکنترل شده با اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای 
 محاسبه نشده است. 
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بازچرخانی آب تا در محور تولید و خراسان شمالی دستگاه های اجرایی استان سازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 5جدول )
 *پایان برنامه هفتم

 نام دستگاه
تعداد 
 پروژه

 عناوین پروژه
 حجم تولید آب

)میلیون 
 مکعب(متر

شرکت آب و 
 فاضالب 

3 
جداسازی ، اجرای تاسیسات فاضالب شهرها، اجرای تاسیسات فاضالب روستاها

 انشعابات فضای سبز
55/7 

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 15/3 احیا و مرمت قنوات 1

اداره کل منابع 
 طبیعی

 63/3 عملیات آبخیزداری 1

 7 مجموعه صنعت

تم تکمیل تصفیه خانه فاضالب و سیس، بازچرخانی پساب در شهرک های صنعتی
، احداث تصفیه خانه شهرک های صنعتی، بازچرخانی پساب شرکت بهنوش شیروان

اجرای ، شیروانتکمیل تصفیه خانه قند ، اجرای شبکه فاضالب شهرک های صنعتی
استفاده از فاضالب شهری ، آوری فاضالب بهداشتی کارخانه لوله گسترشبکه جمع

 گرمه و جاجرم در فرآیند تولید شرکت آلومینا

24/3 

 57/17 12 جمع کل
 * کلیه اقدامات انجام شده در محور تولید و بازچرخانی منجر به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب خواهد شد.
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در محورحفاظت و پایش منابع آب تا  خراسان شمالی دستگاه های اجرایی استانسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 6جدول )
 پایان برنامه هفتم

 نام دستگاه
تعداد 
 پروژه

 عناوین پروژه

حجم حفاظت و 
 پایش منابع آب

)میلیون 
 مکعب(متر

سازمان جهاد 
 کشاورزی

2 
به زراعی )کشاورزی حفاظتی و الگوی ، خاک کشاورزیتهیه نقشه جامع پهنه بندی 

 بهینه(
0* 

 16 ایشرکت آب منطقه

 آزمایشگاهی و تجهیزات کیفی سدها،  خرید نصب و راه اندازی زیرساخت
 ثیرمنابع آب تحت تایی و پایش کیفی مطالعه ، شناسا

 حفاری و شناسایی ، آنالین سازی ایستگاههای هیدرومتری و آب و هواشناسی
 تکمیل شبکه پایش آب زیرزمینی، منابع آب کارستی

 غیرمجاز در محدوده جمع آوری انشعابات ، تکمیل شبکه پایش آب  سطحی
 رجمع آوری موتو، های بستر رودخانهازاد سازی تصرفات از اراض، شبکه سدها

 هایاستقرار الگوی مدیریت مشارکتی و ایجاد تشکل، های غیر مجازتلمبه
های تعدیل پروانه های چاه، بازار محلی آب، های غیر مجازانسداد چاه، برانآب

های خریدچاهری از کنتور های هوشمند آب و برق، تعمیر و نگهدا، کشاورزی
داشت های غیرمجاز از منابع )کنترل و مدیریت بر گشت وبازرسی، کم بازده

 مجاز(

55/104 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

 0 توسعه و تجهیز آزمایشگاه، آالینده استانپایش منابع  2

 55/104 20 جمع کل
با اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای در محور حفاظت و پایش از منابع آب همپوشانی دارد و لذا  اقدامات به زراعی* صرفه جویی ناشی از 

 در مجموع اثربخشی برنامه ها محاسبه نشده است. 
 

  



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل

 

 منابع آب سطحی( اثربخشی برخراسان شمالی ) ایشرکت آب منطقههای سازگاری با کم آبی برنامه(: 7جدول )

ردیف
 

 واحد عنوان پروژه 
وضع 
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

1 
خرید، نصب و راه اندازی 
زیرساخت آزمایشگاهی و 

 تجهیزات کیفی سدها

- - 2 0/5 4 4 0 0 0 15 

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

2 
مطالعه، شناسایی و 

پایش کیفی منابع آب 
 تحت تا ثیر

 2100 300 300 300 300 300 300 300 815 منبع

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

3 
آنالین سازی 

های هیدرومتری ایستگاه
 و آب و هواشناسی

 248 13 34 47 76 32 0/27 19 36 ایستگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

4 
آب تکمیل شبکه پایش 

 سطحی
 160 24 24 24 24 24 20 20 64 ایستگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

5 
اصالح تجهیزات 
هیدرومکانیکال و 

 الکتریکال

 41 7 4 5 6 6 10 3 20 دستگاه

 55/2 392/0 34/0 31/0 37/0 39/0 45/0 3/0 - مکعبمیلیون متر

6 
اصالح شبکه های اصلی 

 سدها
 500 28 40 38 39 55 200 100 330 کیلومتر

 79/2 17/0 27/0 23/0 24/0 8/0 68/0 4/0 - مکعبمیلیون متر

7 
جمع آوری انشعابات 
غیرمجاز در محدوده 

 شبکه سدها

 75 8 8 8 8 8 30 5 5 انشعاب

 58/3 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 68/0 4/0 - مکعبمیلیون متر

8 
تعمیرکنتورهای  و خرید

حجمی شبکه های 
 آبیاری

 170 29 24 21 15 11 23 47 336 دستگاه

 33/3 46/0 41/0 4/0 29/0 61/0 43/0 73/0 - مکعبمیلیون متر

9 
خرید و نصب کنتور های 

 هوشمند تأسیسات آبی
 36 1 1 2 6 8 10 8 13 دستگاه

 10/2 05/0 05/0 1/0 34/0 46/0 6/0 5/0 - مکعبمیلیون متر

10 
الیروبی بندهای انحرافی 
 در محدوده شبکه سدها

 1420 200 200 200 200 200 300 120 800 هزار مترمکعب

 75/2 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 35/0 - مکعبمیلیون متر

11 
زاد سازی تصرفات از آ

 هااراضی بستر رودخانه
 350 50 50 50 50 50 50 50 92 هکتار

 75/1 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 - مکعبمیلیون متر

12 
 رجمع آوری موتو

 های غیر مجازتلمبه
 1264 232 215 203 180 164 150 120 181 دستگاه

 64/12 32/2 15/2 03/2 8/1 64/1 5/1 2/1 - مکعبمیلیون متر

13 
استقرار الگوی مدیریت 

ایجاد مشارکتی و 
 های آب برانتشکل

 0/8 1 1 2 1 1 1 1 1 تعداد

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

 49/31 54/4 37/4 22/4 19/4 05/5 99/4 13/4 - مکعبمیلیون متر مجموع

 
 

  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل10

 

 (زیرزمینیمنابع آب  اثربخشی برخراسان شمالی ) شرکت آب منطقه ایهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 8جدول )

ردیف
 

 واحد عنوان پروژه
وضع 
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

حفاری و شناسایی منابع آب  1
 کارستی

 5600 0 0 850 1200 1150 1500 900 - متر
صرفه 
 0 0 0 0  0 0 0 - جویی

تکمیل شبکه پایش آب  2
 زیرزمینی

 221 10 14 22 42 42 59 32 289 حلقه
صرفه 
 0 0 0 0 0 0 0 0 - جویی

 های غیر مجازانسداد چاه 3
 3449 597 588 588 588 588 300 200 1687 حلقه

صرفه 
 جویی

- 2/1 3/1 5 5 5 5 5 50/27 

 بازار محلی آب 4
 4 1 1 1 1 0 0 0 0 دشت
صرفه 
 جویی

- 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
های های چاهتعدیل پروانه

 کشاورزی

 1654 254 250 250 250 250 200 200 7 حلقه
صرفه 
 جویی

1 71/8 71/8 9/6 9/6 9/6 9/6 9/6 9/51 

6 
تعمیر و نگهداری از 

 کنتورهای هوشمند آب و برق

 2800 400 400 400 400 400 400 400 1200 کنتور
صرفه 
 جویی

- 0 0 0 0 0 0 0 0 

 های کم بازدهچاه خرید 7
 12 2 2 2 2 4 0 0 - حلقه

صرفه 
 جویی

- 0 0 8/1 2 8/0 5/1 1/1 20/7 

8 
)کنترل و  گشت وبازرسی
های غیرمجاز مدیریت برداشت

 از منابع مجاز(

 140 20 20 20 20 20 20 20 17 گروه
صرفه 
 جویی

- 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
نصب کنتورهای هوشمند 

 الکترومغناطیس

 1750 350 300 250 250 250 200 150 1239 حلقه
صرفه 
 جویی

- 5/3 4 00/9 00/9 00/9 00/10 7/11 2/56 

 82/142 70/24 40/23 70/21 90/22 70/22 01/14 41/13 - صرفه جویی مجموع

 * اعداد صرفه جویی در مصرف آب بر حسب میلیون متر مکعب است 
  



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل

 

 خراسان شمالیاستان  سازمان جهاد کشاورزیهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 9جدول )
 )در جهت کاهش برداشت از منابع آب(

ردیف
 

وضع  واحد عنوان پروژه 
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

 *آبیاری تحت فشار 1
 18050 2550 2550 2550 2850 2850 2350 2350 33275 هکتار

 70/50 7 7 7 1/8 5/7 05/7 05/7 - صرفه جویی

تجهیز و نوسازی اراضی  2
 *کشاورزی

 1454 185 185 185 185 210 252 252 20488 هکتار
 28/1 12/0 12/0 12/0 12/0 14/0 33/0 33/0 - صرفه جویی

3 
اجرای کانال آبیاری 

عمومی و خط انتقال با 
 لوله

 354 50 50 50 50 50 52 52 4448 کیلومتر

 85/8 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 3/1 3/1 - صرفه جویی

سند ملی الگوی مصرف  4
 *آب

 38500 5500 5500 5500 5500 5500 .5500 5500 6500 هکتار
 90/11 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 - صرفه جویی

تهیه نقشه جامع پهنه  5
 بندی خاک کشاورزی

 38500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 0 هکتار
 0 0 0 0 0 0 0 0 - صرفه جویی

به زراعی )کشاورزی  6
 * حفاظتی و الگوی بهینه(

 11850 1770 1770 1770 1770 1770 1500 1500 36510 هکتار
 10/2 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 - صرفه جویی

7 
توسعه کشت در 

های کنترل شده محیط
 * سایبان( )گلخانه ها،

 173 27 27 27 27 27 0/19 19 6/66 هکتار

 00/7 08/1 08/1 08/1 08/1 08/1 80/0 80/0 - صرفه جویی

 85/8 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 3/1 3/1 - *صرفه جویی مجموع

به زراعی و توسعه کشت در ، * صرفه جویی ناشی از اقداماتی همچون آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، سند ملی الگوی مصرف آب
د و لذا در مجموع ای جهت محدودیت دسترسی به منابع آب همپوشانی دارشده با اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقههای کنترل محیط

بر کاهش برداشت از منابع آب سطحی اثرگذار  "اجرای کانال آبیاری عمومی و خط انتقال با لوله"همچنین ها محاسبه نشده است. اثربخشی برنامه
 خواهد بود.

اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل12

 

 خراسان شمالیاستان  سازمان جهاد کشاورزیهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 10جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

واحد عملیات اجرایی و  عنوان پروژه  ردیف
 اثربخشی

وضع 
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

 احیا و مرمت قنوات 1
 210 30 30 30 30 30 30 30 458 کیلومتر

 15/3 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 - مکعب(اثربخشی )میلیون مترمیزان 
.نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شود* بر

 
 

 خراسان شمالیاستان  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 11جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

 واحد  عنوان پروژه 
 برنامه هفتم برنامه ششم

 مجموع
1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

عملیات 
 آبخیزداری

 8/823146 120015 146685 113347 133350 153352 8/93838 62559 هکتار
اثربخشی 

میلیون )
 (مکعبمتر

25/0 38/0 61/0 53/0 45/0 59/0 83/0 6/3 

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


  



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل

 

 خراسان شمالی استان شرکت آب و فاضالبسازگاری با کم آبی  یهابرنامه(: 12جدول )
 *آب()در جهت کاهش برداشت از منابع 

وضع  واحد عنوان پروژه  ردیف
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

اصالح و بازسازی خطوط  1
 انتقال آب روستاها

 0/359 61 61 61 57 42 35 42 2021 کیلومتر
 94/2 508/0 508/0 508/0 418/0 306/0 326/0 366/0 - صرفه جویی

اصالح و بازسازی شبکه  2
 توزیع آب روستایی

 518 87 87 87 79 71 58 49 2910 کیلومتر
 18/3 49/0 42/0 42/0 4/0 35/0 61/0 49/0 - صرفه جویی

فرهنگ سازی در مصرف  3
 بهینه آب 

 1330 190 190 190 190 190 190 190 0 فقره
 0/0 0 0 0 0 0 0 0 - صرفه جویی

خرید و نصب شیرهای  4
 کاهنده مصرف

 7350 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 0 دستگاه
 55/1 222/0 222/0 222/0 222/0 222/0 22/0 22/0 - صرفه جویی

اصالح و بازسازی شبکه  5
 توزیع شهری

 104 11 11 14 14 16 17 21 495 کیلومتر
 56/1 165/0 165/0 21/0 21/0 24/0 255/0 315/0 - صرفه جویی

هوشمند سازی تاسیسات  6
 آبرسانی شهری

 158 0 0 0 0 0 98 60 167 فقره
 90/0 0 0 0 0 0 6/0 3/0 - صرفه جویی

مدیریت فشار شبکه و  7
 مدیریت مصرف شهری

 46 6 6 6 6 6 8 8 20 دستگاه
 56/1 18/0 18/0 18/0 18/0 18/0 48/0 18/0 - صرفه جویی

 69/11 565/1 495/1 54/1 43/1 298/1 491/2 871/1 - صرفه جویی مجموع

 63/7و  06/4* با توجه به سهم تامین آب از منابع سطحی و زیرزمینی سهم صرفه جویی از منابع زیرزمینی و سطحی دربخش شرب به ترتیب برابر 
 میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است.

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل14

 

 خراسان شمالی استان شرکت آب و فاضالبسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 13جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

وضع  واحد عنوان پروژه ردیف
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

 اجرای تاسیسات فاضالب روستاها 1
 33 0 0 7 7 9 10 0 45 کیلومتر
 0/1 0 0 2/0 2/0 4/0 2/0 0 - اثربخشی

 اجرای تاسیسات فاضالب شهرها 2
 121 15 16 16 16 17 19 22 473 کیلومتر
 95/5 71/0 78/0 78/0 78/0 85/0 95/0 1/1 - اثربخشی

 جداسازی انشعابات فضای سبز 3
 147 0 0 0 0 0 63 84 147 فقره

 6/0 0 0 0 0 0 20/0 40/0 - اثربخشی

 55/7 71/0 78/0 98/0 98/0 25/1 35/1 50/1 - اثربخشی مجموع

 .نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شودبر
اعداد اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 

 
 

 خراسان شمالی استان اداره کل حفاظت محیط زیستسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 14جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

وضع  واحد عنوان پروژه ردیف
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

پایش منابع آالینده  1
 استان

 383 80 70 60 50 45 40 38 34 ایستگاه
 0 0 0 0 0 0 0 0 - اثربخشی

توسعه و تجهیز  2
 آزمایشگاه

 12 0 1 1 1 1 4 4 1 ایستگاه
 0 0 0 0 0 0 0 0 - اثربخشی

 0 0 0 0 0 0 0 0 - اثربخشی مجموع
 .نمی شودنامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب بر

اعداد اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
 


  



15 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل

 

 خراسان شمالی استان سازمان صنعت، معدن و تجارتسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 15جدول )
 *)در جهت کاهش برداشت از منابع آب(

وضع  واحد عنوان پروژه ردیف
 موجود

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 مجموع برنامه هفتم برنامه ششم

های درختان تغییر گونه 1
 کارخانه لوله گستر

 5000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 - متر مربع
 09/0 0 0 017/0 017/0 017/0 02/0 02/0 - صرفه جویی

2 
بهبود شرایط کولینگ 
تاورها و تبدیل آنها به 

 هیبریدی

 3 0 0 0 0 0 2 1 0 دستگاه

 15/0 0 0 0 0 0 1/0 05/0 - صرفه جویی

3 
استفاده از فیلتر پرس 

بجای درام برای 
 استحصال آب فرآیند

 3 0 0 0 0 0 2 1 3 دستگاه

 15/0 0 0 0 0 0 1/0 05/0 - صرفه جویی

 39/0 00/0 00/0 02/0 02/0 02/0 22/0 12/0 - صرفه جویی مجموع
 کل حجم صرفه جویی از منابع آب زیر زمینی در نظر گرفته شده است. ا توجه به مصرف عمده بخش صنعت از منابع زیرزمینی،ب

اعداد صرفه جویی برحسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 خراسان شمالی استان سازمان صنعت، معدن و تجارتسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 16جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

وضع  واحد  پروژهعنوان  ردیف
 موجود

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 مجموع برنامه هفتم برنامه ششم

1 

بازچرخانی پساب در 
 175 25 25 25 25 25 .0 50 8/184 کیلومتر شهرک های صنعتی

خانه احداث تصفیه
 های صنعتیشهرک

 مترمکعب
 3500 500 500 500 500 500 0 1000 3400 پساب

اجرای شبکه فاضالب 
 8/43 5 5 5 5 5 0 8/18 1/75 کیلومتر های صنعتیشهرک

اجرای شبکه فاضالب، 
تکمیل تصفیه خانه فاضالب 

و بازچرخانی پساب در 
 شهرک های صنعتی

میلیون 
 23/1 174/0 174/0 174/0 174/0 174/0 0 36/0 - مکعبمتر

2 

تکمیل تصفیه خانه فاضالب 
و سیستتم بازچرخانی 
پساب شرکت بهنوش 

 شیروان

 1 0 0 0 0 0 1 0 1 دستگاه

میلیون 
 06/0 0 0 0 0 0 03/0 03/0 - مکعبمتر

تکمیل تصفیه خانه قند  3
 شیروان

 2 0 0 0 0 0 1 1 1 دستگاه
میلیون 

 68/0 0 0 0 0 0 6/0 08/0 - مکعبمتر

4 
اجرای شبکه جمع آوری 
فاضالب بهداشتی کارخانه 

 لوله گستر

 1000 0 0 0 0 0 500 500 100 متر
میلیون 

 07/0 0 0 0 0 0 04/0 03/0 - مکعبمتر

5 
استفاده از فاضالب شهری 
گرمه و جاجرم در فرآیند 

 تولید شرکت آلومینا

 1 0 0 0 0 1 0 0 1 پروژه
میلیون 

 20/1 0 0 0 0 2/1 0 0 - مکعبمتر

میلیون  مجموع
 24/3 17/0 17/0 17/0 17/0 37/1 67/0 50/0 - مکعبمتر

 .نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شود* بر
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 خراسان شماليتصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان 
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه

 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان نیرووزارت 
سازمان برنامه و بودجه 

معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور
 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
معدن،  وزارت صنعت،
 22/05/1399 – 22/02/1399 و عضو کارگروه سرپرست وزارتخانه حسین مدرس خیابانی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه خراسان  شماليسازگاري با کم آبي استان  هم

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 غالمرضا هوایی، محمد علی شجاعی خراسان شمالیاستانداری 

 زاده، رضا نجفاسحاق خسروپناه وحید واسطه،، سید عقیل مرتضوی ای خراسان شمالیشرکت آب منطقه

 سید ابراهیم سیدی، جواد تشکری سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

 مسعود مهربان ،زهراییمجید ، رضا عطایی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

  فرهاد  قادری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی

 احمد رضا کلماتی، حسین هراتی محیط زیست استان خراسان شمالیحفاظت اداه کل 

 احمد حسین زاده، ولی گریوانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی

 سعید رحمتی، محمد فرامرز استان خراسان شمالی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی

 محمد صدقیمسعود کاظمی،  استان خراسان شمالی برق نیروی توزیع شرکت

 حسین تیمور منش شرکت پخش فرآورده های نفتی استان خراسان شمالی
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  خراسان شماليسازگاري با کم آبي استان  هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، 

 محمد صادق صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور

 وزارت نیرو

قاسم تقی زاده خامسی، صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، 
جواد میبدی، تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری 

فر، وانانی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک
 آرش نجاتی

ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید  همکاران دبیرخانه کارگروه
زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا زاده، مجتبی احمدیابراهیم

السادات زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانهخسروی، سینا روزبهانی، محبوبه زارع
 میروهابی، مهدی نیروبخش

 وظیفه، امین فضل کاظمیصادق ضیائیان،  احد  سازمان هواشناسی

معاونت هماهنگی و نظارت معاون 
 اول رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
فارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی 

بهبهانی، صادق اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا آل 
رضاپور، هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، وحید عسکری
ئیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی محمد قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سا

 جهرمی، بهنام نجفی
 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

شرکت مهندسی آب و فاضالب 
 کشور

حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خوزستان
 
 

 1400  خرداد

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خوزستان
 
 

 1400  خرداد

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خوزستان
 
 

 1400  خرداد
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 خوزستاناستان 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خوزستان
 
 

 1400  خرداد
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آبی بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کممدیریتی طی جلسات بین  -ساعت کار کارشناسی -نفر 7100بیش از

میلیون  250 جوییصرفه با خوزستان استان آبیکم با سازگاری هایفاز اول برنامهاستان خوزستان انجام شده است. 
میلیون  1888میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی و در مجموع معادل  1638مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و 

قرار گرفت. میزان کارگروه ملی سازگاری با کم آبی  تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405مترمکعب در افق 
باشد. همچنین از طریق ( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشجویی برنامهصرفه

های پرورش ماهی در بخش شیالت کشاورزی، فضای سبز و صنعت و ارتقاء روشهای جایگزینی آب خام با پساب در بخش
میلیون مترمکعب اقدام خواهد  2/219(، در راستای اصالح مصارف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 2مطابق با جدول )

میلیون مترمکعب( و  329مصارف کشاورزی )جویی مورد نیاز از اختالف بین میزان صرفهدر بخش آب های زیرزمینی، شد. 
میلیون  79برابر با  میلیون مترمکعب( 250) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پیش بینی شده در صرفه

های سطحی نیز در در بخش آب برنامه عملیاتی خواهد شد. دوم، در فاز 1410تا  1406های باشد که طی سالمترمکعب می
 5/910و  7/3712جراحی )به ترتیب برابر -های کارون بزرگ و زهرهمشخص شده در حوضهجویی راستای اهداف صرفه

میلیون مترمکعب در این حوضه ها انجام شده است.  393و  703جویی به میزان میلیون مترمکعب( برنامه ریزی برای صرفه
های کارون بزرگ و تعیین شده در حوضهجویی فاز اول و اهداف ریزی برای دستیابی به اختالف میان مقادیر صرفهبرنامه
 انجامبرنامه  دوم، در فاز 1410تا  1406های میلیون مترمکعب( طی سال 5/517و  7/3009جراحی )به ترتیب برابر -زهره

های سطحی ریزی برای کاهش مصارف آبجویی برای حوضه کرخه، برنامه. علیرغم عدم تعیین اهداف صرفهخواهد شد
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لیون مترمکعب در این حوضه توسط کارگروه استانی، پیشنهاد و مصوب شد. پس از اتمام آماربرداری دور می 542میزان به
ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 .اهد شدآبی ارائه خومشخص و متناسبًا برنامه فاز دوم سازگاری با کم
 

 استان خوزستان )میلیون متر مکعب(های سازگاری با کم آبی (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 1559 250 کشاورزی
 57 - شرب
 - - صنعت

 22 - فضای سبز
 1638 250 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 79 کشاورزی

 - شرب 1/3527
 - صنعت

 - فضای سبز
 1/3527 79 مجموع فاز دوم

 

 تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 یهامحدوده کیبه تفک خوزستاندر استان  یآببا کم یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا
های مختلف استانی به همراه میزان های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3در جدول ) یمطالعات
 ( ارائه شده است. 13( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )صرفه

 
 سازگاری با کم آبی استان خوزستانهای (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(
 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - کشاورزی
 135 استفاده از پساب

 2/84 شیالت
 - صنعت

 - فضای سبز
 2/219 مجموع فاز اول
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با  یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )
 خوزستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییجوبه هدف صرفه یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یآبکم

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
آبخوان تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 آبخوان متعادل است.212300/000/0 موسیان ـ آبدانان 1
 برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره

 آبخوان فاقد افت است.220100/000/0 دشت آزادگان 2
 220210/1268/41400 1408 چنانه ـ خسرج 3
 آبخوان متعادل است. 00/0 00/0 2203 دشت عباس شرقی 4
آبخوان متعادل و دارای 220420/735/2 اوان 5

 1407 برداشت غیرمجاز است.
6موالب220500/000/0برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره230100/000/0 خرمشهر 7
8اهواز جنوبی230202/000/014001405
 1405 1403 00/0 95/0 2303 اهواز شمالی 9
 1407 1400 48/14 40/66 2304 میان آب ـ شوشتر 10
230551/000/014031405 مسجد سلیمان 11
 1405 1402 00/0 38/6 2306 گتوند ـ عقیلی 12
 230750/000/01402 1405 اللی 13
 230815/000/01401 1405 اندیکا 14
 230990/500/01404 1405 مرغاب 15
 231024/4 00/0 1401 1405 ایذه ـ پیون 16
 1405 1401 00/0 54/0 2311 ده شیخ 17
 برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره 00/0 00/0 2312 ده بارز 18
خوزستان برداری در استانفاقد چاه بهره232100/000/0 بازفت 19
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره232500/000/0 چشمه سلیمان 20
232445/3125/1214001405 آهودشت 21
232510/9537/4014041408 دزفول ـ اندیمشک 22
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره232600/000/0 بختیاری 23
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره232800/000/0 سراب جلدون )سزار( 24

آبخوان متعادل و دارای 240122/100/0 شادگان 25
1405برداشت غیرمجاز است.

240288/400/014041405 رامهرمز 26
240318/000/014021405 دالون ـ میداود 27
240406/100/014021405 باغ ملک 28
240530/000/014001405 صیدون 29
240610/392/114041409 جایزان 30
240722/300/014021405 بهبهان 31
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره240800/000/0 تخت دراز 32
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
آبخوان تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره240900/000/0 هندیجان 22
241010/473/114041408 زیدون 34
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره241100/000/0 لیشتر 35

آبخوان متعادل و دارای 241350/022/1 خیرآباد 36
برداشت غیرمجاز است.

1410

برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره241700/000/0 امام زاده جعفر 37
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره250100/000/0 بندر دیلم 38

00/250 00/79 --مجموع
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 سازمان آب و برق خوزستان )طرح تعادل بخشی(های سازگاری با کم آبی برنامه(: 4جدول )
مجموع140014011402140314041405عنوان احجام/ واحدنام طرح

های برداری چاهاصالح و تعدیل پروانه بهره
کشاورزی

450350250___1050)فقره(تعداد 

 جویی شوندهحجم آب صرفه
212015___56(میلیون مترمکعب)

المنفعه نمودن کنترل، نظارت و مسلوب
برداری و مضر به های فاقد پروانه بهرهچاه

مصالح عمومی و انجام امور کارشناسی منابع 
های آب فاقد پروانهآب، تعیین تکلیف چاه

2202352502602752851525)فقره(تعداد 

 جویی شوندهحجم آب صرفه
1/103/125/132/152/171/194/87(میلیون مترمکعب)

 خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند
)آب زیرزمینی(

2002503005006006502500تعداد )فقره(

 شوندهجویی حجم آب صرفه
1/82/94/102/162/215/266/91(میلیون مترمکعب)

های تغذیه مصنوعیتکمیل پروژه

حجم عملیات اجرایی 
)هکتار(

5/05/05/0___5/1

 جویی آبمیزان صرفه
_______(میلیون مترمکعب)

2/445/469/434/314/386/45250(میلیون مترمکعب) جوییمجموع حجم صرفه

 است.مترمکعب میلیون95 کشاورزی از منابع آب زیرزمینی جویی پیشنهادی بخشمجموع حجم صرفه
 ها است، بنابراین دستیابی به احجام با توجه به اینکه نصب کنتور متضمن اثربخشی و موفقیت عملیات اصالح و تعدیل و جلوگیری از اضافه برداشت چاه

ریزی شده نیازمند نصب کنتور است.برنامه
  جویی این دو برنامه شود، صرفهجویی فیزیکی آب نمیبرداری و نصب کنتور هوشمند به تنهایی باعث صرفههای بهرهپروانهباتوجه به اینکه اصالح و تعدیل

باشد.ها نمیجویی نهایی حاصل جمع جبری کلیه پروژههای جهاد کشاورزی لحاظ شده است. صرفهاصلی در کنار پروژه
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 آب های سطحی(کاهش مصارف از منابع سازمان آب و برق خوزستان )های سازگاری با کم آبی برنامه(: 5جدول )

مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد
عنوان 
احجام

سازمان های 
همکار

مسئول 
اجرا

عنوان پروژه ردیف

310 70 60 60 50 40 30 کیلومتر
حجم 
عملیات جهادکشاورزی، 

فرمانداری، 
نیروی دادگستری، 

انتظامی، اداره برق

سازمان 
آب و برق

تکمیل و بهسازی
های آبیاری و شبکه

زهکشی
1

300 88 73 59 44 22 15
 میلیون

مترمکعب

میزان 
جویی صرفه

آب

3200 700 600 500 500 500 400 دستگاه
حجم 
عملیات جهادکشاورزی، 

فرمانداری، 
دادگستری، نیروی 
انتظامی، اداره برق

سازمان 
آب و برق

تکمیل، نوسازی و 
های سازه سازیبهینه

هیدرولیکی تحویل 
حجمی آب

2
100 29 21 18 14 11 7  میلیون

مترمکعب

میزان 
جویی صرفه

آب

12 8 7 6 5 4 3 ناحیه
حجم 
عملیات جهادکشاورزی، 

فرمانداری، 
دادگستری، نیروی 
انتظامی، اداره برق

سازمان 
آب و برق

های استقرار مدلتهیه و 
سازی توزیع آب در بهینه

های آبیاری شبکه
)دیسپاچینگ آب(

3
70 18 12 12 12 9 6  میلیون

مترمکعب

میزان 
جویی صرفه

آب

470 135 106 89 70 42 28
 میلیون

مترمکعب

میزان 
جویی صرفه

آب
مجموع
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 خوزستان با هدف افزایش پایداری کیفی و تولید هیدروانرژی های سازگاری با کم آبی سازمان آب و برق(: برنامه6جدول )

توضیحات
های سازمان

همکار
مسثول 

اجرا
عنوان پروژه ردیف

های دز عبور کرده میلیارد مترمکعب آب از توربین 9/6جمعا مقدار  1398در سال 
گیگا وات ساعت انرزی تولید شده است. مصرف مخصوص  2701است و جمعا مقدار 
مترمکعب برای هر مگاوات ساعت انرژی است.  2554مقدار  1398نیروگاه دز در سال 

 450که در سال امکان تولید  مگاواتی است.120ظرفیت نیروگاه جریانی دز دو واحد 
ز راه اندازی سازد. مصرف مخصوص نیروگاه دز پس اگیگاوات ساعت انرژی را میسر می

مترمکعب برای هرمگاوات  1840مقدار  1398های نیروگاه جریانی و براساس داده
کاهش مصرف مخصوص نیروگاه دز و جریانی دز  %28ساعت انرژی است که موجب 

گردد.می

_
سازمان 

برق  آب و
خوزستان

نیروگاه جریانی دز 1

 90سازی به واحدهای مگاواتی هستند، پس از بهینه 65واحدهای دز که دارای ظرفیت 
واحد  8سازی شوند، تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز جهت بهینهمگاواتی تبدیل می

سازی تاثیرات زیر را کمک به شبکه برق در سال تهیه گردیده است که پس از بهینه
فزایش توان تحویلی ا -2افزایش قابلیت اطمینان شبکه    -1آبی را خواهند داشت: کم

%38به شبکه در زمان پیک به میزان 

_
سازمان 

برق  آب و
خوزستان

سازی واحدهای بهینه
نیروگاه دز

2

سازی مگاواتی است، پس از بهینه 180واحدهای نیروگاه اول عباسپور که دارای ظرفیت 
این نیروگاه به طور کامل  4شوند. واحد مگاواتی تبدیل می 250به واحدهای 

درصد پیشرفت فیزیکی  83نیز دارای  3برداری گردیده است و واحد سازی و بهرهبهینه
سازی کامل نیروگاه اول تاثیرات زیر را درکمک به شبکه برق در است که پس از بهینه

افزایش توان  -2افزایش قابلیت اطمینان شبکه    -1های کم آبی خواهند داشت: سال
%38ویلی به شبکه در زمان پیک به میزان تح

_
سازمان 

برق  آب و
خوزستان

سازی واحدهای بهینه
نیروگاه اول شهید 

عباسپور
3

میلیارد  1های آماری صورت گرفته به طور میانگین ساالنه در حدود مطابق بررسی
توان با احداث سد بختیاری ضمن مترمکعب سد و نیروگاه دز دارای سرریز است که می

های پیک شبکه توسط نیروگاه دز و ذخیره نمودن این آب، حداقل دوبار و در زمان
بختیاری از آن برق تولید نمود  و عالوه برکسب درآمد به شبکه برق نیز در زمان 

آبی کمک نمود.کم

_
 سازمان

برق  آب و
خوزستان

سد مخزنی بختیاری 4

این طرح به طور مستقیم باعث افزایش تاب اوری کیفی رودخانه کارون در انتهای آن 
خواهد گردید

 سازمان
جهاد 

کشاورزی 

سازمان 
برق  آب و

خوزستان

سد و قفل کشتیرانی 
و بهمنشیر  مارد

5
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 خوزستان جهاد کشاورزی استان سازمان های سازگاری با کم آبی رنامهب(: 7جدول )

یف
رد



های سازمانمسئول اجراعنوان پروژه
همکار

عنوان 
واحداحجام

احجام

140014011402140314041405مجموع

1 آبیاری تحت
فشار اراضی

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
45004500450045004500450027000هکتاراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
180001800018000180001800018000108000مکعبمتر

2
تجهیز نوسازی و 
زهکشی )مدرن، 
سنتی، شالیزارها 

(و تشکل ها

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
50005000500050005000500030000هکتاراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
40004000400040004000400024000مکعبمتر

3
بهسازی انهار 

عمومی)الیروبی 
انهار(

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
20002000200020002000200012000کیلومتراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
96009600960096009600960057600مکعبمتر

4
های فرعی شبکه

آبیاری و 
زهکشی

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
30003000300030003000300018000هکتاراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
36003600360036003600360021600مکعبمتر

5های اجرای کانال
آبیاری عمومی

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
10101010101060کیلومتراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
3733733733733733732240مکعبمتر

6 کشت نشایی
سبزی و صیفی

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
1000100010001000100010006000هکتاراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
1600160016001600160016009600مکعبمتر

7کاری خشکه
برنج

سازمان 
جهادکشاورزی

سازمان آب 
 وبرق

خوزستان

عملیات 
 90000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 675000 112500 112500 112500 112500 112500 112500 مکعبمتر

8
کشت سبزی و 

صیفی در 
گلخانه

سازمان 
جهادکشاورزی

سازمان آب 
 وبرق

خوزستان

ملیات ع
 600 100 100 100 100 100 100 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 48000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 مکعبمتر

9 کشت ارقام
زودرس گندم

سازمان 
جهادکشاورزی

سازمان آب 
 وبرق

خوزستان

عملیات 
 90000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 180000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 مکعبمتر

10
اصالح روش 
 آبیاری ذرت

)یک در میان 
فارو(

سازمان 
جهادکشاورزی

سازمان آب 
 وبرق

خوزستان

عملیات 
 30000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 58500 9750 9750 9750 9750 9750 9750 مکعبمتر
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یف
رد



های سازمانمسئول اجراعنوان پروژه
همکار

عنوان 
واحداحجام

احجام

140014011402140314041405مجموع

 مجموع
جویی پیشنهادی بخش کشاورزی از )مجموع حجم صرفه
است و به دلیل مترمکعب میلیون95 منابع آب زیرزمینی

همپوشانی با اقدامات سازمان آب و برق خوزستان در 
نصب »و « اصالح و تعدیل پروانه بهره برداری»زمینه 

، این حجم صرفه جویی «فه برداشتااضکنتور و کنترل 
در مجموع اثربخشی اقدامات استان لحاظ نشده است.(

عملیات 
 12060 2010 2010 2010 2010 2010 2010 کیلومتر اجرایی

عملیات 
 291600 48600 48600 48600 48600 48600 48600 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 1184538 197423 197423 197423 197423 197423 197423 مکعبمتر
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 خوزستان استان رنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالبب(: 8جدول )

ردیف
عنوان 
پروژه

مسئول 
اجرا

های سازمان
همکار

عنوان 
احجام

واحد
احجام

140014011402140314041405مجموع

1
بهسازی و 

اصالح شبکه 
توزیع آب

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

اصالح 
شبکه آب

120120120120120120720کیلومتر

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

1135113511351135113511356812

2
اصالح 

انشعابات 
فرسوده

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

اصالح 
انشعابات

12000120001200012000120001200072000فقره

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

3783783783783783782271

3
یابی نشت
های شبکه

توزیع

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

طول شبکه 
آب

2002002002002002001200کیلومتر

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

3153153153153153151890

4

خرید 
تجهیزات 
کاهنده 
مصرف

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

2002502003003003501600شیرآالتتجهیزات

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

172117262630137

5بندیزون 
توزیع شبکه

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
 استانداری، وزارت

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

22222212شهرتعداد شهر

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

1460146014601460146014608760

6

متری تله
ومدیریت 
سامانه 
آبرسانی

شرکت 
آب و 

فاضالب 

سازمان مدیریت و 
، ریزیبرنامه

استانداری، آبفا 
... کشور و

تعداد 
سامانه 
آبرسانی

53333320فقره

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

503030303030200

7

متری تله
شرکت شبکه توزیع

آب و 
فاضالب 

سازمان مدیریت و 
، ریزیبرنامه

استانداری، آبفا 
... کشور و

55555530شهرتعداد شهر

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

2502502502502502501500

8
 استقرار

 هایایستگاه
 فشار پایش

شرکت 
آب و 

فاضالب 

سازمان مدیریت و 
ریزی، برنامه

استانداری، آبفا 

نصب 
فشارسنج و 

 دیتاالگر
4004004004004004002400 عدد
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ردیف
عنوان 
پروژه

مسئول 
اجرا

های سازمان
همکار

عنوان 
احجام

واحد
احجام

140014011402140314041405مجموع

میزان ... وکشور توزیع شبکه
جویی صرفه

 آب
هزار 

404040404040240 مترمکعب

9

شناسایی 
انشعابات 

غیر مجاز و 
تبدیل به 

مجاز

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

تبدیل 
انشعاب 

غیرمجاز به 
 مجاز

10000100001000010000100001000060000 فقره

میزان 
جویی صرفه

 آب
هزار 

48554855485548554855485529130 مترمکعب

10

تعویض  
کنتورهای 

خراب و فاقد 
دقت

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

تعویض 
کنتورهای 

 خراب
350003500035000350003500035000210000 عدد

میزان 
جویی صرفه

 آب

هزار 
1022102210221022102210226132 مترمکعب

11

نصب کنتور 
روی 

انشعابات 
فضای سبز 
شهرداری

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

نصب کنتور 
100100100100100100600 فقره انشعاب

میزان 
جویی صرفه

 آب

هزار 
3/03/03/03/03/03/08/1 مترمکعب

12

نصب کنتور 
روی 

انشعابات 
فاقد کنتور

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

نصب کنتور 
30003000300030003000300018000 فقره انشعاب

میزان 
جویی صرفه

 آب
هزار 

10101010101060 مترمکعب

13

اصالح و 
نوسازی 

آبگیرهای 
شهری و 
روستایی

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

اصالح و 
نوسازی 

 آبگیر
44444424 واحد

میزان 
جویی صرفه

 آب

هزار 
0000000 مترمکعب

مجموع
میزان 

جویی صرفه
 آب

هزار 
 57134 9525 9521 9521 9512 9516 9532 مترمکعب

  شود.آبرسانی شهری و روستایی می درصدی آب بدون درآمد و تلفات شبکه های 7/8برنامه های پیشنهادی بخش آب و فاضالب منجر به کاهش
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 جهت بهبود کیفیت منابع آباستان خوزستان پروری اداره کل شیالت و آبزی سازگاری با کم آبیبرنامه (: 9جدول )

مسئول عنوان پروژهردیف
اجرا

های سازمان
همکار

عنوان 
واحداحجام

احجام

140014011402140314041405مجموع

1
ارتقاء سطح 

مکانیزاسیون و 
استفاده از 
هاپروبیوتیک

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی
زیست، محیط

دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

1002003004005006002100هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
37575011251500187522507875مترمکعب

2

افزایش تنوع 
ای از طریق گونه

استفاده از 
های جدید و گونه

بومی

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی
زیست، محیط

دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

1002003004005006002100هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
37575011251500187522507875مترمکعب

3
اجرای روش 

پرورشی بیوفالک
(Biofloc  و

RAS) 

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی

جهاد، 
دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

50100150150150200800هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
5/93718755/28125/28125/2812375015000مترمکعب

4
اجرای روش 

پرورشی 
سازی سبک

ای بیوماسمرحله

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی

جهاد، 
دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

50100150150150200800هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
5/93718755/28125/28125/2812375015000مترمکعب

5

اجرای روش 
استوک فوق 

ماهی متراکم بچه
در استخرهای 
خاکی و توسعه 

به استخرهای آن 
دیگر با افزایش 
وزن در طول 

دوره که منجر به 
کاهش تبخیر و 

شودنفوذ می

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی

جهاد، 
دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

50100150150150200800هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
5/93718755/28125/28125/2812375015000مترمکعب

6

روش پرورش به 
صورت استخر در 

 pond in استخر
pond ) و

استخر های 
غیرخاکی متراکم

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی

جهاد، 
دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

101520254545160هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
14702205294036756615661523520مترمکعب

میزان مجموع
اثربخشی

هزار 
5/503293305/136275/151125/188022236584270مترمکعب

 هکتار اجرا خواهد شد.2500باشد که در سطح امتعارف نیز می های نبرنامه این بخش شامل پرورش ماهی با استفاده از آب

  .برنامه های ارائه شده منجر به کاهش نیاز به تعویض آب می شود و بنابراین اثربخشی در بهبود کیفی منابع آب دارد
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 های فاضالبخانهبرای استفاده از پساب تصفیه در استان خوزستان های موجودها و ظرفیتپتانسیل(: 10جدول )

ردیف
وضعیت 

خانهتصفیه
خانه تصفیه

ظرفیت مدول 
برداریاول بهره

مشترکین بالقوه در شهرهای استان

1

فیه
تص

انه
خ

هره
ل ب

 حا
 در

ای
ه

ری
ردا

ب


فضای سبز شهرداری، صنایع و .....36000چنیبه اهواز

2
18000دزفول

کیلومتری از  20شرکت قند در حال ساخت و شرکت فوالد روهینا به فاصله  
تصفیه خانه

گلخانه و دامداری و ... مصارف باغداری و5000شوشتر

3
4رامهرمز4500...  کشاورزی و گلخانه و  دامداری و

5چمران7400خانه فاضالبک کیلومتری از تصفیهنیروگاه سیکل ترکیبی به فاصله ی

6سوسنگرد9500.... مصارف باغداری و گلخانه و

7هویزه شمالی3800
داری و گلخانه و ....مصارف باغفضای سبز شهرداری هویزه، 

8هویزه جنوبی4700

1

فیه
تص

انه
خ

ت 
ساخ

ال 
ر ح

ی د
ها



شهرک صنعتی  و ..... مجتمع فوالد اهواز،112000شرق اهواز

2آبادان75000
عنوان منبع آب شیرین در مصارف صنایع و پاالیشگاه و پتروشیمی و نیروگاه به

کن(  شیرینجای احداث آب)به

3خرمشهر38000
جای آب غدیر یا احداث در مصارف صنعتی و نیروگاه )بهعنوان منبع آب شیرین به

کن(شیرینآب

4شادگان12000  کیلومتر 20شرکت فوالد اخگرشادگان به فاصله

5بندرامام18500
جای احداث عنوان منبع آب شیرین مصرفی شرکت پتروشیمی منطقه ویژه )بهبه

آب شیرین کن( 

6ماهشهر41000
جای عنوان منبع آب شیرین مصرفی شرکت پتروشیمی مارون منطقه ویژه )بهبه

کن(شیریناحداث آب

385400جمع )مترمکعب در روز(


 است. خوزستان های شرکت آب و فاضالب استاناز برنامه 1405تا پایان سال مترمکعب میلیون 119ریزی جایگزینی پساب به میزان برنامه
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان خوزستان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی دستگاهنام 

 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو
سازمان برنامه و بودجه 

معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور
 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه خوزستانسازگاري با کم آبي استان  هم

 

  

 تصویب برنامهنام همکاران درتدوین و  دستگاه اجرایی

 استانداری خوزستان
علی ، حریمحمد ،فاضل عبیات، غالمرضا شریعتی، قاسم سلیمانی دشتکی

 آزیتا اسماعیلی، مصطفی نیسی، عبدالهی

 سازمان آب و برق خوزستان
فاطمه ، جید موسویم، علی شهبازی، فراز رابعی، فرهاد ایزدجو

 حسینی ذاکری

 تورج نوروزی ،عباس ساکی، مصطفی اسماعیلی، زادهخدارحم امیری خوزستانسازمان جهاد کشاورزی استان 

 ، عبدالهادی ساداتیمهرداد قنواتی،پور صادق حقیقی شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

 مهرام روانبخش ،محمدحسین رحیم زاده ،امیرحسین نظری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

 محمد جواد اشرفی زیست استان خوزستاناداه کل حفاظت محیط 

 میررضا فریورا ،امید حاجتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

 مریم محمدزاده ،مهراج خاییز ،کوروش کیانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

 امیرعباس فریور ،اخالق محمدیان استان خوزستان صنعتی شرکت شهرکهای

 امید سروری ،خسرو رضایی کیا ،علی خدری شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

 کوروش میرزایی ،فتح اله ابوعلی اداره کل شیالت استان خوزستان

 علیرضا ظهوری فرد شرکت پخش فرآورده های نفتی استان خوزستان
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان خوزستان هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 یرضا صفایی کوچک سراییکیومرث سبزی، علفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی

محمد ، زاده یرزو اشرفآ، الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا  سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور

 وزارت نیرو

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  تقی زاده خامسی،قاسم 
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع
 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

 تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، رمنتظ میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

اصل، رضا بختیاری علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 فرهام کرکانی، فرید موسوی 



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زنجان
 
 

 1400  خرداد 

   

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد

  

 

63 
 

 زنجاناستان 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زنجان
 
 

 1400  خرداد 

   



3 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان

  
 صرفه جویی در به نسبت  زنجانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 07/1 0 1شرب و بهداشت

 56/2 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 2/3 35/1 1کشاورزی

 04/3 94/0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 در محاسبه سهم لحاظ نشده است( سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان4

ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان زنجان انجام  -نفر 4700بیش از 
میلیون مترمکعبی از منابع آب  7/274جویی های سازگاری با کم آبی استان زنجان با صرفهفاز اول برنامه شده است.
در چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصویب کارگروه  1406میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی در افق  30و زیرزمینی 

ها در دستیابی به اهداف ذکر های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه
مورد نیاز در اختالف بین میزان صرفه جویی کشاورزی،  باشد. شایان ذکر است در بخش( می1شده، مطابق با جدول )

برای برنامه سازگاری با کم آبی استان فاز اول شده در  توافقو صرفه جویی و سطحی  منابع آب زیرزمینی برداشت از
تا  1407های باشد که طی سالمیلیون مترمکعب می 6/83و  7/60به ترتیب برابر با  منابع زیرزمینی و سطحی استان

پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1410
ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسبًا برنامه فاز دوم سازگاری با آب قابل برنامه

 آبی ارائه خواهد شد.کم
 

 های سازگاری با کم آبی استان زنجان )میلیون متر مکعب(میزان صرفه جویی برنامه (:1جدول )
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1406-1399) 

 30 269 کشاورزی
 - 5/3 شرب
 - - صنعت

 - 2/2 فضای سبز
 30 7/274 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1407) 

 7/60 کشاورزی

 - شرب 6/83
 - صنعت

 - فضای سبز
 6/83 7/60 مجموع فاز دوم

 
و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیبه تفک زنجاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2جدول )در  یمطالعات یهامحدوده
 ( ارائه شده است. 14( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )به همراه میزان صرفه

 
  



5 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان

با  یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 2جدول )
 زنجان در استان یبا کم آب یسازگار ییجوبه هدف صرفه یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یآبکم

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

آبیبا کم  فاز دومفاز اول
 فاقد چاه بهره برداری120200/000/0 فومنات 1
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 60/2 20/11 1302 خلخال-طارم 2
3زنجان130400/10552/2314011408

4انگوران-ماهنشان130570/3093/6صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 1408 1402 99/3 80/16 1306 سجاس 5
 1408 1403 86/2 00/14 1307 زرین آباد-گل تپه 6
 فاقد آبخوان آبرفتی130800/000/0 دهگالن -قروه  7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 68/1 45/7 1309 بیجار-دیواندره 8
فاقد چاه بهره برداری131000/000/0 الموت -طالقان  9
فاقد چاه بهره برداری131100/000/0 منجیل 10
 410693/0 24/0 1404 1408 قزوین 11
 1408 1404 67/14 30/63 4107 ابهر 12
 1408 1404 32/4 50/19 4109 قیدار 13

80/60-- 90/268 مجموع
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان6

با  یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 2جدول )
 زنجان در استان یبا کم آب یسازگار ییجوبه هدف صرفه یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یآبکم

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

آبیبا کم  فاز دومفاز اول
 فاقد چاه بهره برداری120200/000/0 فومنات 1
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 60/2 20/11 1302 خلخال-طارم 2
3زنجان130400/10552/2314011408

4انگوران-ماهنشان130570/3093/6صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 1408 1402 99/3 80/16 1306 سجاس 5
 1408 1403 86/2 00/14 1307 زرین آباد-گل تپه 6
 فاقد آبخوان آبرفتی130800/000/0 دهگالن -قروه  7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 68/1 45/7 1309 بیجار-دیواندره 8
فاقد چاه بهره برداری131000/000/0 الموت -طالقان  9
فاقد چاه بهره برداری131100/000/0 منجیل 10
 410693/0 24/0 1404 1408 قزوین 11
 1408 1404 67/14 30/63 4107 ابهر 12
 1408 1404 32/4 50/19 4109 قیدار 13

80/60-- 90/268 مجموع
  



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان
 

 (: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای زنجان 3جدول )
 برداشت از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی()کاهش 

ردیف
 

 عنوان پروژه
مسئول 

 اجرا
سازمان 

 همکار
 احجام

 احجام

 مجموع 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399

1 
مسدود یا پر و 

المنفعه نمودن مسلوب
 های غیرمجاز کشاورزیچاه

شرکت 
آب 
 ایمنطقه

دادگستری 
فرماندهی  –

 انتظامی

 حجم عملیات
 (حلقه)

410 410 410 410 410 410 410 410 3280 

 جویی آبصرفه
 (هزار مترمکعب)

23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 184000 

2 
های و تعدیل پروانه اصالح

 برداریبهره

شرکت 
آب 
 ایمنطقه

سازمان 
جهاد 

 کشاورزی

 حجم عملیات
 (فقره)

150 150 150 150 150 150 150 150 1200 

 جویی آبصرفه
 (هزار مترمکعب)

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 20000 

3 

نصب کنتور حجمی و 
های هوشمند بر روی چاه

های دامداریکشاورزی و 
صنعتی و جلوگیری از 

 های مجازبرداشت چاهاضافه

شرکت 
آب 
 ایمنطقه

شرکت 
 توزیع برق

 حجم عملیات
 (دستگاه)

85 85 85 85 85 85 85 85 680 

 جویی آبصرفه
 (هزار مترمکعب)

8125 8125 8125 8125 8125 8125 8125 8125 65000 

مجموع 
 جوییصرفه

)برنامه اصلی: ای شرکت آب منطقه
 های غیرمجاز(انسدادچاه

 184000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 هزار مترمکعب

ای و جهاد کشاورزی شرکت آب منطقه
های های اصلی: اصالح و تعدیل پروانه)برنامه

برداری، نصب کنتور حجمی هوشمند و بهره
 های مجاز(برداشت چاهجلوگیری از اضافه

 85000 10625 10625 10625 10625 10625 10625 10625 10625 هزار مترمکعب

 269000 33625 33625 33625 33625 33625 33625 33625 33625 هزار مترمکعب مجموع
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 (: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای زنجان 4جدول )
 )کاهش برداشت از منابع آب سطحی در بخش کشاورزی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

 واحد
 احجام

 مجموع 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399

1 

توسعه 
شبکه مدرن 

و تحویل 
 حجمی آب

شرکت 
آب 
 ایمنطقه

جهاد 
 کشاورزی

حجم 
 عملیات

 867 125 125 125 123 123 123 123 - هکتار

جویی صرفه
 آب

 هزار
 مترمکعب

- 1845 1845 1845 1845 1875 1875 1875 13005 

2 
بهسازی 

های سردهنه
 اصلی

شرکت 
آب 
 ایمنطقه

جهاد 
 کشاورزی

حجم 
 عملیات

 70 10 10 10 10 10 10 10 - تعداد

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 

 جویی آبمجموع صرفه
هزار 

 مترمکعب
- 2845 2845 2845 2845 2875 2875 2875 20005 

 
 های تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب((: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای زنجان )طرح5جدول )

 عنوان پروژه ردیف
مسئول 

 اجرا
سازمان 

 همکار
عنوان 
 احجام

 واحد
 احجام

 مجموع 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399

1 

نگهداری و 
الیروبی 

استخرهای 
تغذیه 
 مصنوعی

شرکت 
آب 
 ایمنطقه

- 

حجم 
 عملیات

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 استخر

استحصال 
 آب

هزار 
 مترمکعب

24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 192000 

های ها، تنها الیروبی و نگهداری حوضچهکسب مجوز تخصیص از وزارت نیرو برای اجرای این طرحهای آبخیزداری بر منابع آب و ضرورت با توجه به اثرگذاری طرح
 تغذیه مصنوعی موجود مدنظر قرار گرفته است و پروژه جدیدی پیشنهاد نشده است.
 



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان
 

  برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان(: 6جدول )
 آب زیرزمینی(در کاهش برداشت از منابع  آب )افزایش بهره وری

ردیف
 

 عنوان پروژه
مسئول 

 اجرا
 سازمان همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 

140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 
جایگزینی کشت 

جای ای بهگلخانه
 زراعت سنتی

سازمان 
جهاد 

 کشاورزی

 -ای آب منطقه
مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی 

 طبیعی و منابع

حجم 
 84 14 13 12 11 10 9 8 7 هکتار عملیات

جویی صرفه
 آب

هزار 
 5040 840 780 720 660 600 540 480 420 مترمکعب

2 

گیاهان  جایگزینی
 آب بر و ارقام جدیدکم

به جای گیاهان با 
 مصرف آب باال

ازمان س
جهاد 

 کشاورزی

های تشکل
 کشاورزی

حجم 
 8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 هکتار عملیات

ویی جصرفه
 آب

هزار 
 44000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 مترمکعب

3 
های جایگزینی سامانه
جای نوین آبیاری به

 شیوه سنتی

سازمان 
جهاد 

 کشاورزی

شرکت آب 
 ایمنطقه

حجم 
 4000 500 500 500 500 500 500 500 500 هکتار عملیات

ویی جصرفه
 آب

هزار 
 8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 مترمکعب

اده آلی خاک مدیریت م 4
 و کشاورزی حفاظتی

سازمان 
جهاد 

 کشاورزی
- 

حجم 
 2100 300 300 300 300 300 300 300 0 هکتار عملیات

جویی صرفه
 آب

هزار 
 1050 150 150 150 150 150 150 150 0 مترمکعب

5 
لیات آب و اجرای عم

خاک در عرصه 
 های کشاورزیتشکل

سازمان 
جهاد 

 کشاورزی

های تشکل
 کشاورزی

حجم 
 174 20 20 20 20 20 20 20 34 هکتار عملیات

ویی جصرفه
 آب

هزار 
 261 30 30 30 30 30 30 30 51 مترمکعب

افزایش سطح کشت  6
 جاتنشائی در صیفی

مدیریت 
 شهرستان

سازمان جهاد 
کشاورزی، برنامه و 
 بودجه، استانداری

حجم 
 6400 800 800 800 800 800 800 800 800 هکتار عملیات

ویی جصرفه
 آب

هزار 
 25600 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 مترمکعب

7 

اورزان و آموزش کش
های ترویج روش

اصالحی آبیاری 
سطحی )یک درمیان، 

 موجی و...(

جهاد 
 کشاورزی

های تشکل
 کشاورزی

حجم 
 800 100 100 100 100 100 100 100 100 هکتار عملیات

ویی جصرفه
 آب

هزار 
 800 100 100 100 100 100 100 100 100 مترمکعب

هزار  جوییمجموع صرفه
 84751 10820 10760 10700 10640 10580 10520 10460 10271 مترمکعب
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 (: برنامه های الزام آور و حمایتی در بخش کشاورزی8جدول )
 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 آورهای الزامبرنامه

1 
کشت های نوین آبیاری نوین و ارائه تسهیالت بانکی جایگزینی سیستم

 های سنتیجای روشای بهگلخانه
 سازمان جهاد کشاورزی

شرکت آب 
 هاای، بانکمنطقه

2 
عدم اعطای تسهیالت و خدمات به واحدهای دام و طیور دارای اضافه 

 برداشت از آب زیرزمینی نسبت به مجوز چاه
سازمان جهاد کشاورزی، شرکت 

 ایآب منطقه
 هابانک

3 
های مجاز دارای تخلف و ن چاهعدم اعطای خدمات به مشترکی

اندازی مشترکین فاقد کنتورهای هوشمند تا رفع تخلفات و نصب و راه
 کنتور هوشمند

سازمان جهاد کشاورزی و 
 شرکت توزیع برق استان

 ایشرکت آب منطقه

4 
اعطای تسهیالت و خدمات در صورت رعایت الگوی کشت مناسب 

 منطقه
 هابانک سازمان جهاد کشاورزی

 های غیرمجازها به دارندگان چاهعدم اعطای خدمات و نهاده 5
سازمان جهاد کشاورزی، شرکت 

 توزیع نیروی برق
 ایشرکت آب منطقه

6 
الزام واحدهای پرورش صنعتی دام و طیور به نصب کنتور حجمی 

 هوشمند
 ایشرکت آب منطقه سازمان جهاد کشاورزی

7 
راستای همکاری با شرکت های استانی در الزام تمامی دستگاه

های های غیرمجاز مطابق اولویتای در جهت انسداد چاهمنطقهآب
 ایشرکت آب منطقه

 استانداری
نیروی انتظامی و 

 نظامی

8 
زیستی برای تعیین انجام مطالعات جامع اقتصادی، اجتماعی و محیط

 منظور کاهش اثرات جانبیآبی و بهالگوی کشت سازگار با شرایط کم
 سازمان جهاد کشاورزی

مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و 

 منابع طبیعی

 های حمایتیبرنامه

9 
حمایت از توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با زیتون در شهرستان طارم 

 وری اقتصادی آبمنظور تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرهبه
 سازمان صنعت، معدن و تجارت

سازمان جهاد 
 کشاورزی

10 
رویه داران جهت کاهش استفاده بیبانک اطالعات مکانی حقابهتشکیل 

 از آب با استفاده از اسناد و مدارک مالکان
 سازمان جهاد کشاورزی،

 ایشرکت آب منطقه
- 

11 
بندی های پایلوت تحقیقاتی همچون تولید علوفه بستهحمایت از طرح

 کاری برنجشده و خشکه
 سازمان جهاد کشاورزی

و مرکز تحقیقات 
آموزش کشاورزی و 

 منابع طبیعی

 
 

  

 

 (: برنامه های الزام آور و حمایتی در بخش کشاورزی8جدول )
 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 آورهای الزامبرنامه

1 
کشت های نوین آبیاری نوین و ارائه تسهیالت بانکی جایگزینی سیستم

 های سنتیجای روشای بهگلخانه
 سازمان جهاد کشاورزی

شرکت آب 
 هاای، بانکمنطقه

2 
عدم اعطای تسهیالت و خدمات به واحدهای دام و طیور دارای اضافه 

 برداشت از آب زیرزمینی نسبت به مجوز چاه
سازمان جهاد کشاورزی، شرکت 

 ایآب منطقه
 هابانک

3 
های مجاز دارای تخلف و ن چاهعدم اعطای خدمات به مشترکی

اندازی مشترکین فاقد کنتورهای هوشمند تا رفع تخلفات و نصب و راه
 کنتور هوشمند

سازمان جهاد کشاورزی و 
 شرکت توزیع برق استان

 ایشرکت آب منطقه

4 
اعطای تسهیالت و خدمات در صورت رعایت الگوی کشت مناسب 

 منطقه
 هابانک سازمان جهاد کشاورزی

 های غیرمجازها به دارندگان چاهعدم اعطای خدمات و نهاده 5
سازمان جهاد کشاورزی، شرکت 

 توزیع نیروی برق
 ایشرکت آب منطقه

6 
الزام واحدهای پرورش صنعتی دام و طیور به نصب کنتور حجمی 

 هوشمند
 ایشرکت آب منطقه سازمان جهاد کشاورزی

7 
راستای همکاری با شرکت های استانی در الزام تمامی دستگاه

های های غیرمجاز مطابق اولویتای در جهت انسداد چاهمنطقهآب
 ایشرکت آب منطقه

 استانداری
نیروی انتظامی و 

 نظامی

8 
زیستی برای تعیین انجام مطالعات جامع اقتصادی، اجتماعی و محیط

 منظور کاهش اثرات جانبیآبی و بهالگوی کشت سازگار با شرایط کم
 سازمان جهاد کشاورزی

مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و 

 منابع طبیعی

 های حمایتیبرنامه

9 
حمایت از توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با زیتون در شهرستان طارم 

 وری اقتصادی آبمنظور تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرهبه
 سازمان صنعت، معدن و تجارت

سازمان جهاد 
 کشاورزی

10 
رویه داران جهت کاهش استفاده بیبانک اطالعات مکانی حقابهتشکیل 

 از آب با استفاده از اسناد و مدارک مالکان
 سازمان جهاد کشاورزی،

 ایشرکت آب منطقه
- 

11 
بندی های پایلوت تحقیقاتی همچون تولید علوفه بستهحمایت از طرح

 کاری برنجشده و خشکه
 سازمان جهاد کشاورزی

و مرکز تحقیقات 
آموزش کشاورزی و 

 منابع طبیعی

 
 

  



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان
 

 (: برنامه های الزام آور و پشتیبان کاهش آلودگی منابع آب9جدول )
 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 آورهای الزامبرنامه

1 
منابع آب  آلودگیحاصل از  جرائم کردهزینه نحوه تدوین دستورالعمل

 منابع آبکمی و کیفی  حفاظتدر راستای 
ای، سازمان شرکت آب منطقه

 زیستحفاظت محیط
 استانداری

 سازمان جهاد کشاورزی شیمیایی کودها و سموم مصرف تدوین الگوی 2
کل حفاظت اداره

 زیستمحیط

3 
دفع آفات نباتی و  سمومشیمیایی و  کودهاینمودن استفاده از  محدود

 هاسدو  هارودخانهکیفی  کشتار دام در حریمهمچنین 
ای، سازمان شرکت آب منطقه

 جهاد کشاورزی
کل استانداری، اداره

 زیستحفاظت محیط

 های پشتیبانبرنامه

4 
منابع آب سطحی،  سازی بانک اطالعات کیفیتتهیه و یکپارچه

 زیرزمینی
کل ای، ادارهشرکت آب منطقه

 زیستحفاظت محیط
- 

5 
های مختلف بخشهای بانک اطالعات آالیندهسازی تهیه و یکپارچه

 صنعت، کشاورزی و خدمات
 زیستکل حفاظت محیطاداره

جهاد کشاورزی، 
سازمان صنعت، 
 معدن و تجارت

6 
مسکونی، کشاورزی، )اعم از واحدهای آالینده و ساماندهی  شناسایی

 های آبریز سدهاها و حوضهپروری، صنعت و خدمات( رودخانهآبزی
 - زیستکل حفاظت محیطاداره

 زیستکل حفاظت محیطاداره های صنعتیمحیطی صنایع و شهرکپایش زیست 7
سازمان صنعت، 
 معدن و تجارت

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان12
 

)کاهش آب بدون درآمد در بخش شرب  سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان زنجان های برنامه(: 10جدول )
 شهری(

 ردیف

عنوان پروژه
 

جرا
ل ا

سئو
م

کار 
هم

ان 
ازم

س
 

جام
 اح

وان
عن

 

حد
وا

 

 احجام

 مجموع 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399

1 
اصالح شبکه و بازسازی 

انشعابات فرسوده و تعویض 
 کنتورهای خراب

آب
الب

فاض
و

 

ری
ردا

شه
 

ات
ملی

م ع
حج

 

متر
یلو

ک
 

5 5 6 6 6 6 6 6 46 

رفه
ص

آب
ی 

جوی
عب 

رمک
 مت

زار
ه

 

79 79 95 95 95 95 95 95 728 

2 

اجرای سیستم هوشمند 
کنترل شبکه و نصب 
شیرهای فشارشکن و 

بندی شبکه و اجرای زون
DMA 

آب
الب

فاض
و

 

- 

رفه
ص

آب
ی 

جوی
عب 

رمک
 مت

زار
ه

 

30 30 40 40 40 40 40 40 300 

 یابی و رفع نشتنشت 3

آب
الب

فاض
و

 

- 

ات
ملی

م ع
حج

 

نیه
ر ثا

ترب
لی

 

3 3 4 4 4 4 4 4 30 

رفه
ص

آب
ی 

جوی
عب 

رمک
 مت

زار
ه

 

95 95 126 126 126 126 126 126 946 

 مجموع

رفه
ص

آب
ی 

جوی
عب 

رمک
 مت

زار
ه

 

204 204 261 261 261 261 261 261 1974 

 
  



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان
 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان زنجان )کاهش و جلوگیری از هدررفت و توزیع 11جدول )
 عادالنه آب شرب روستایی(

 مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف
عنوان 
 احجام

 واحد
 احجام

 مجموع 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399

1 

اصالح و تعویض 
خطوط انتقال و 

شبکه توزیع 
 فرسوده

 آب و فاضالب

حجم 
 عملیات

 38 5 5 5 5 5 5 4 4 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

63 63 80 80 80 80 80 80 606 

2 

اجرای سیستم 
متری )جهت تله

جلوگیری از سرریز 
 مخازن(

 آب و فاضالب

حجم 
 عملیات

 21 3 3 3 3 3 2 2 2 تعداد

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

16 16 16 40 40 40 40 40 248 

3 
تعویض کنتور 

 معیوب مشترکین
 آب و فاضالب

حجم 
 عملیات

 800 100 100 100 100 100 100 100 100 تعداد

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

20 20 20 20 20 20 20 20 160 

4 
آوری جمع

 انشعابات غیرمجاز
 آب و فاضالب

حجم 
 عملیات

 2900 400 400 400 400 400 300 300 300 تعداد

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

48 48 48 64 64 64 64 64 464 

5 

بندی آب از جیره
طریق بازوبست 

شیرفلکه و 
 مدیریت مصرف

 آب و فاضالب
حجم 
 عملیات

 4744 593 593 593 593 593 593 593 593 روستا

 مجموع
جویی صرفه

 آب
هزار 

 مترمکعب
147 147 164 204 204 204 204 204 1478 

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان14
 

 (: برنامه های الزام آور، حمایتی و ترویجی در بخش شرب و بهداشت12جدول )
 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 آورهای الزامبرنامه

 شرکت آب و فاضالب الزام نصب تجهیزات کاهنده مصرف در اماکن عمومی 1
ها و کلیه دستگاه

 هاسازمان

2 
باران در اماکن عمومی جهت تأمین نیاز الزام نصب مخازن ذخیره آب 

 غیرشرب
 شرکت آب و فاضالب

ها و کلیه دستگاه
 هاسازمان

3 
الزام نصب مخازن ذخیره آب باران، لوازم کاهنده مصرف و کنترل فشار در 

 های مسکونی جدیداالحداثساختمان
 - نظام مهندسی ساختمان

 های حمایتیبرنامه

4 
اماکن دولتی و ارائه پیشنهادات فنی برای پایش مصرف آب ادارات و 

 سازی مصرف آببهینه
 شرکت آب و فاضالب

استانداری و سایر 
 هادستگاه

 حمایت از تولید مخازن ذخیره آب باران و لوازم کاهنده مصرف در استان 5
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 های ترویجیبرنامه

 شرکت آب و فاضالب ها در امور آب شربدهیاری های مردمی، خیرین آبرسان وجذب مشارکت 6
استانداری، 

 هاها، دهیاریفرمانداری

 نهاد در ترویج مدیریت مصرف آبهای مردماستفاده از ظرفیت سازمان 7
استانداری و شرکت آب و 

 فاضالب
- 

8 
های پربیننده شبکه استانی به مسائل آموزشی اختصاص ساعاتی از برنامه

 مصرف آب در خصوص مدیریت
 شرکت آب و فاضالب سیمای استان و صدا

 
  



15 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان
 

 (: برنامه های الزام آور و حمایتی در بخش صنعت13جدول )
 سازمان همکار مسئول اجرا عنوان پروژه ردیف

 آورهای الزامبرنامه

1 
بر در مناطق کم آب و سوق دادن آنها به عدم صدور مجوز صنایع آب

 سمت غرب استان
معدن و تجارت، سازمان صنعت، 

 جهاد کشاورزی
- 

2 
برداشت از عدم اعطای تسهیالت به واحدهای صنعتی دارای اضافه

 های مجازچاه
سازمان صنعت، معدن و تجارت، 

 جهاد کشاورزی
 ایشرکت آب منطقه

 های حمایتیبرنامه

3 
وری آب و واحدها به اداره تعیین اولویت نوسازی با هدف افزایش بهره

 برنامه جهت اخذ تسهیالت نوسازی بازسازیطرح و 
 - سازمان صنعت، معدن و تجارت

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان16
 

)طراحی  استان زنجان داری هایسازگاری با کم آبی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر های برنامه(: 14جدول )
 سبز متناسب با شرایط اقلیمی(فضای

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

 سازمان
 همکار

 واحد احجامعنوان 
 احجام

 مجموع 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399

1 
حذف 

انشعابات 
 آب شهری

سازمان سیما، منظر و فضای
سبز شهرداری

های مربوطه
 

 109 10 10 10 10 10 13 23 23 فقره حجم عملیات -

2 

اجرای 
سیستم 

آبیاری تحت 
 فشار

- 

 126 17 17 17 19 19 19 9 9 هکتار حجم عملیات

 جویی آبصرفه
هزار 

 مترمکعب
52 52 110 110 110 96 96 96 720 

3 

تغییر طرح 
کاشت و 
تعدیل 

استفاده از 
 چمن

- 

 228 25 25 25 28 30 31 32 32 هکتار حجم عملیات

 جویی آبصرفه
 هزار 

 متر مکعب
254 254 254 184 167 75/138 75/138 75/138 1530 

 آبجویی صرفه مجموع
 هزار 

 متر مکعب
306 306 364 294 277 235 235 235 2250 

  



17 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان
 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان زنجان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

برنامه و بودجه سازمان 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 نتاکنو - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان



  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان18
 

کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان زنجان هم

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 آقای سلطانی، آقای حقیقی استانداری زنجان

 ای زنجانشرکت آب منطقه
حسن ، علیرضا نجفلو ،آقای باقری، یوسف رضاپور، اسماعیل افشاری

 زینب بیگلی ،گودرزی

 سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
اکبر باران دوست، مظفر یوسفی پور، سید محمد علی ، دکتر تاراسی

 عاطفه انجم شعاع، سهیل نصرتی، حسین عامری، حسین طاهری، صادقی

 سعید گنج خانلو، سلیمیمحسن ، مجتبی قزل سفلو، مهندس جزءقاسمی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

 محمدحسین فغفوری ،مهندس فغفوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان

 پگاه مالئی اداره کل هواشناسی استان زنجان

 مهندس آب ساالن ه کل حفاظت محیط زیست استان زنجانرادا

 آقای خداوردی ،فرهاد اوجاقلو، دکترمیرزایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

 آیدا غالمی، محمد کریمی، امیر بیگدلی زنجان شهرداریپارک ها و فضای سبز سازمان

 مریم نصیری، مهدی الماسی استان زنجان برق نیروی توزیع شرکت

 محمود شریفی، مهدی حسنلو، دکتر کرامتی دفتر مدیریت بحران استانداری زنجان

 محمد رضا سهرابی امور شیالت و آبزیان استان زنجان

 بیوک شامی ،دکتر یگانه شهرداری زنجان

 یداله کردلو شرکت برق منطقه ای زنجان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
 پرویز مرادی، پرویز عبدی نژاد ،مجید خیاوی زنجان

 نژاد یمیمق هیسم ی،هما رسول ،داود رضا عرب ایراهبرد دانش پو یمهندس ،یموسسه پژوهش



19 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان
 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان زنجان هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، 

 مدرس طباطبایی، محسن محفوظیمحمد صادق صبا، صدیقه 

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور

 وزارت نیرو

قاسم تقی زاده خامسی، صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد 
کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، میبدی، تقی عبادی، 

فر، آرش محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک
 نجاتی

زاده، همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم
شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا زاده، سید سهیل اسماعیلی، مجتبی احمدی

السادات میروهابی، مهدی زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانهروزبهانی، محبوبه زارع
 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 منابع آب ایرانشرکت مدیریت 

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
فارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی 

بهبهانی، صادق اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا آل
بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری،  رضاپور، هادی رمضانی،

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد وحید عسکری
قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی، 

 بهنام نجفی
 دزآب(  علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان سمنان

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد

  

 

67 
 

 سمناناستان 
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 صرفه جویی در به نسبت  سمنانا سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 38/0 0 1شرب و بهداشت

 81/1 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 43/1 0 1صنعت

 04/2 0 1کشاورزی

 97/1 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر 3300بیش از 
میلیون مترمکعبی از  6/177جویی های سازگاری با کم آبی استان سمنان با صرفهفاز اول برنامهسمنان انجام شده است. 

موجود، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت.  در چارچوب اعتبارات 1405منابع آب زیرزمینی در افق 
باشد. ( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهمیزان صرفه

مطابق با جدول همچنین با اقداماتی همچون استفاده مجدد از پساب و جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، 
میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در بخش کشاورزی،  1/4(، به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 2)

برنامه سازگاری با فاز اول صرفه جویی پیش بینی شده در و  اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی
برنامه عملیاتی خواهد  دوم، در فاز 1410تا  1406باشد که طی سال های یون مترمکعب میمیل 5/73برابر با کم آبی استان 

پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه ریزی، جزییات هدف گذاری شد. 
 با کم آبی ارائه خواهد شد. فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری

 
 های سازگاری با کم آبی استان سمنان )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )

 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 7/171 کشاورزی
 - 3/1 شرب
 - 1/3 صنعت

 - 5/1 فضای سبز
 - 6/177 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - 5/73 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 5/73 مجموع فاز دوم

  
 های سازگاری با کم آبی استان سمنان(: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب( 
 اثربخشی  مصارفنوع  فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - کشاورزی
 68/0 شرب
 43/3 صنعت

 - فضای سبز
 11/4 مجموع فاز اول

 
 تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 یمحدوده ها کیبه تفک سمناندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا
های مختلف استانی به همراه میزان های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه رائه شده است.ا (3جدول )در  یمطالعات
 ( ارائه شده است. 9( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال احجام صرفه(: 3جدول )
 تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان سمنان

محدودهردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به هدف 
صرفه جویی سازگاری 

با کم آبی فاز دومفاز اول

1 1502 جویبار -قائم شهر00/000/0فاقد چاه بهره برداری
2 1503 نکا -ساری00/000/0فاقد چاه بهره برداری
31601 گرگان00/000/0فاقد چاه بهره برداری
4 1602 دانیال نبی -رباط قره بیل1/287/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 
54101 دریاچه نمک00/000/0فاقد چاه بهره برداری
6)کویر مرکزی )دشت کویر470101/000/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
74702 کویر سمنان00/000/0فاقد چاه بهره برداری
8سرخه470320/148/014041409
9 سمنان470450/1610/714041409
10گرمسار470550/2961/1214031409
114706 فیروزکوه00/000/0فاقد چاه بهره برداری
12 ایوانکی470880/920/414031409
134710 چویانان00/000/0فاقد چاه بهره برداری
144711 جندق00/000/0فاقد چاه بهره برداری
154716 درونه00/000/0فاقد چاه بهره برداری

16 ترود473110/002/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
17بیارجمند473210/710/314021409
184733 کویر خارطوران70/355/114011409
194734 فرومد -داورزن70/173/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
20 4740 جوین10/007/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
214742 جاجرم00/000/0فاقد چاه بهره برداری
22 4746 میامی20/3000/1314041409
234747 دامغان70/3996/1614031409

24
 کویر حاج علی قلی 

 )کویر دامغان(
474820/331/113991409

25 4749 شاهرود90/1440/614031409
264750 بسطام90/1110/514021409

70/17150/73--مجموع
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 سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای سمنانبرنامه های (: 4جدول )

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 واحد عنوان احجام اقدامات اجرایی ردیف
کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

1 
انسداد چاههای غیر 

 مجاز

 70 - 70 - - - - - 30 40 حلقه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

5/0 39/0 - - - - - 89/0 - 89/0 

2 
جلوگیری از اضافه 
برداشت چاههای 

 مجاز

 600 400 200 40 80 90 90 100 100 100 حلقه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

22/8 22/8 53/7 53/7 6 15/3 57/1 44/16 78/25 22/42 

3 
اصالح و تعدیل 

 پروانه ها

 2060 1260 800 130 180 200 350 400 400 400 حلقه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

18/9 49/9 77/37 76/23 7/18 7/15 14 67/18 93/109 60/128 

4 
تهیه و نصب 

کنتورهای حجمی 
 هوشمند

 315 166 149 26 27 30 38 45 99 50 دستگاه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

 اطالع رسانی عمومی 5
 7 5 2 1 1 1 1 1 1 1 استان حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

6 
ایجاد سامانه پایش و 
کنترل برداشت از 

 )ساماب(چاهها 

 100 60 40 - 20 25 - 15 20 20 درصد حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

7 
مطالعات آلودگی 

 دشتها

 3 - 3 - - - - - 3 - محدوده حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

8 
مطالعه جایگزینی 
پساب با چاهها در 

 های ممنوعهدشت

 10 5 5 1 1 1 1 1 2 3 محدوده حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

9 
های استقرار گروه

 گشت و بازرسی

 19 19 16 19 19 19 17 17 16 16 گروه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

اجرای طرح ملی مطالعه و 
طرح تعادل بخشی، تغذیه 

 مصنوعی و پخش سیل
 جویی آبصرفه

میلیون 
 مترمکعب

9/17 1/18 3/45 29/31 7/24 85/18 57/15 0/36 71/135 71/171 

حلقه و نصب  2060های کشاورزی به تعداد برداری چاههای بهرهای نسبت به اصالح و تعدیل پروانهآب منطقههای بخش کشاورزی، شرکتدر راستای برنامه* 
  باقیمانده کنتورهای حجمی در طول برنامه اقدام خواهد نمود.
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 )مدیریت حفاظت آب و خاک( سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان سازگاری با کم آبی برنامه های(: 5جدول )

 
  

 عملیات اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

 واحد شرح
کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

کوتاه 
 مدت

(1400) 

 میان مدت
(1405) 

 مجموع

 99/47 39/39 6/8 18180 13080 5100 هکتار توسعه سامانه های نوین آبیاری

های  فرعی شبکه های آبیاری و زهکشی بهسازی کانال
 دامغان

 7/2 3/2 4/0 2002 1416 586 کیلومتر

 3/29 24 3/5 14630 01013 0450 هکتار انتقال آب با لولهاحداث و بهسازی کانالهای آبرسانی و 

 91/2 41/2 5/0 2161 1511 650 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی

8/14 جمع  1/68  9/82  
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 )معاونت بهبود تولیدات گیاهی((: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان 6جدول )

 
  

 عملیات اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

 واحد شرح
 کوتاه مدت

(1400) 
 میان مدت

(1405) 
 مجموع

 کوتاه مدت
(1400) 

 میان مدت
(1405) 

 مجموع

 9/13 4/11 4/2 128000 89000 39000 هکتار کشاورزی حفاظتی

 7/8 8/6 9/1 237000 166000 71000 هکتار استفاده از بذور ارقام مقاوم

 7/1 4/1 3/0 29600 20600 9000 هکتار کشت نشایی

 7/5 4/4 3/1 32000 22000 10000 هکتار کشت زیر پالستیک جالیز

 3/1 1 3/0 5350 3700 1650 هکتار توسعه ارقام با طول  دوره رشد کوتاه

 5/6 6/4 9/1 2/4 85/2 35/1 اسب بخار ارتقاء ضریب مکانیزاسیون

 8 8/5 2/2 9000 6400 26500 هکتار جایگزینی علوفه های نوین

 3 3/2 7/0 11700 8200 3500 هکتار انتقال کشت بهاره به پاییزه

 9/1 6/1 3/0 200000 140000 60000 هکتار مدیریت تغذیه گیاهی

 6/12 9/8 6/3 567 392 175 هکتار هاجایگزینی کشت جالیز با  گلخانه

 7/0 5/0 2/0 1068 779 289 هکتار توسعه سایبان های زراعی و باغی

 9/6 5 9/1 15500 11000 4500 هکتار استفاده از پایه های مقاوم به خشکی و شوری

 اصالح و بهسازی باغات 
 )بهسازی کف باغ، مالچ و ...(

 9/9 8 9/1 181000 126000 55000 هکتار

 9/3 8/2 1/1 4400 3100 1300 هکتار با گیاهان دارویی جایگزینی محصوالت پر آب بر

 3/4 1/3 2/1 895000 630000 265000 هکتار مبارزه با آفات و بیماری ها

2/21 جمع  6/67  7/88  
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 (: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان سمنان7جدول )

 عملیات اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

 واحد شرح
کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

اصالح شبکه توزیع آب نشت یابی شبکه توزیع و خطوط 
 انتقال

 43/0 3/0 13/0 364 260 104 کیلومتر

 06/0 05/0 01/0 21000 15000 6000 دستگاه تعویض کنتورهای خراب مشترکین

 17/0 12/0 05/0 2310 1650 660 دستگاه تهیه وخرید تجهیزات مدرن و هوشمند سازی کنتورها

 03/0 02/0 01/0 17 12 5 باب نشت یابی در مخازن

 01/0 01/0 00/0 35 25 10 فقره شناسایی انشعاب غیر مجاز

 55/0 39/0 16/0 14 10 4 زون زون بندی شبکه توزیع

 *68/0 *66/0 *02/0 7 5 2 شهر *جداسازی انشعابات فضای سبز از شبکه شهری

 03/0 02/0 01/0 350 250 100 ساعت طرح مهام انجام کارهای فرهنگی و

36/0 جمع  9/0  26/1  
  .است نشده لحاظ جدول مجموع سطر در آب، مصرف کاهش در اثربخشی عدم دلیل به –صالح مصرف * ا
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استان  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت و برنامه های(: 8جدول )
 )صرفه جویی در مصرف آب( سمنان

 دستگاه اجرایی اقدامات اجرایی

 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

کوتاه مدت 
(1400) 

میان مدت 
(1405) 

 مجموع

3/0 2/0 1/0 سازمان صمت استفاده از تکنولوژی جدید در صنایع شن و ماسه  
52/0 شهرداری ها های فضای سبز شهرداری هاصرفه جویی در برداشت آب از چاه  04/1  56/1  

 اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز  شهرک های صنعتی
های شرکت شهرک
 صنعتی

8/0  0/2  8/2  

42/1 جمع  24/3  66/4  
 

  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 
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استان  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری های (: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت و9جدول )
 *)استفاده مجدد از پساب(سمنان 

 دستگاه اجرایی اقدامات اجرایی

 حجم استفاده از پساب
 )میلیون مترمکعب(

 (1400کوتاه مدت )
میان مدت 

(1405) 
 مجموع

6/0 5/0 1/0 شرکت شهرک های صنعتی تصفیه پساب شهرک های صنعتی استان  

73/0 - شرکت کربنات سدیم اجرای طرح تصفیه پساب شرکت کربنات سدیم  73/0  

های استفاده از پساب شهری برای جایگزینی با چاه
 برداری شهرک صنعتی سمنان و آبیاری فضای سبزبهره

8/0 شهرک صنعتی سمنان  3/1  1/2  

9/0 جمع  53/2  43/3  
 بیالن آب کلی استان هستند.* برنامه های اصالح مصرف که فاقد صرفه جویی در 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان سمنان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  نوبخت محمدباقر کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  کالنتریعیسی  زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان سازمان هواشناسی کشور
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کاران مشارکت کننده رد سمنانسازگاري با کم آبي استان  سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه هم

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 عباس رجبی علیرضا آشناگر، منوچهر فخری، حسن ترکمانی، استانداری سمنان

 ای سمنانشرکت آب منطقه
 ،حمید احسانی ،محسن عسکری ایرج حیدریان، محمدهادی مصطفایی،

مهران  ،ایمهدی قوشه، ابراهیم ذاکری، محمدمحمدرضا خاموشی
 خانم الهام خراسانی ،خانم آزاده همتی ،محمودی

 میثم نقاشیان ،حسین شاهینی ،لطف اله رضایی، سید حسن میرعماد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

 آرزو لشکری مهدی حاجی علیان،، نادر قدسمحمد طاهری،  شرکت آب و فاضالب استان سمنان

 رضا اشرف ،فرامرز محبوبی، علی تشنه دل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

 ایرج مصطفوی اداره کل هواشناسی استان سمنان

 سعید شکری، محمد عبدوس اداه کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

 حمید رضا عزیزالدیننادر مالکی،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

 شریعت پناهی ،داود یحیایی، مرادی حقیقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان

 علیرضا غالمی حسن آل بویه، سید علی پورحسینی، استان سمنان صنعتی شهرکهای شرکت

 قاسمی سید محمد ناظم رضوی، عباس رستمیان، شهرداری سمنان

 اسماعیلیعلیرضا حاجی محمد علی، مسعود عشقوی،  شاهرودشهرداری 

 محمد حسن شمس آبادیمسلم نصرتی،  شهرداری دامغان

 اکبر عاشورییاسر عربی،  شهرداری گرمسار

 دانشگاه سمنان
 ،علی اصغر ذوالفقاری ،محمد رضا یزدانی ،مجید قلهکی ،فرهاد موسوی
محمد کیا کیانیان  ،علی سالمت منش ،محمد رحیمی ،خسرو حسینی

 افشانیگل

 دانشگاه شاهرود
ابوالقاسم کامکار  ،هادی جعفری ،روزبه موذن زاده ،غالمحسین کرمی

 ،سعید گلیان ،علیرضا عرب امیری ،زادهصمد اماقلی ،خلیل اژدری ،روحانی
 سید حسین حسینی ،محسن نظری

 مهدی جورابلو دانشگاه گرمسار

حجت  ،علی حریمی ،خانم مهشید طلبی صومعه سرایی ،امیریمجتبی  صاحب نظران حوزه آب
 مهرداد نیکنامی ،کرمی
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سمنانسازگاري با کم آبي استان  هم

 


 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، 

 محمد صادق صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور

 وزارت نیرو

قاسم تقی زاده خامسی، صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد 
میبدی، تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، 

فر، آرش محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک
 نجاتی

زاده، ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم همکاران دبیرخانه کارگروه
زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا مجتبی احمدی

السادات میروهابی، مهدی زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانهروزبهانی، محبوبه زارع
 نیروبخش

 وظیفه، امین فضل کاظمیصادق ضیائیان،  احد  سازمان هواشناسی

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
فارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل 
بهبهانی، صادق اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، 
هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد عسکری
ئیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی، قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سا

 بهنام نجفی
 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان سیستان و بلوچستان

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سيستان و بلوچستان
 

 1400  خرداد 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سيستان و بلوچستان
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  سیستان و بلوچستان با کم آبی استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 35/0 85/0 1شرب و بهداشت
 23/3 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت
 56/3 55/0 1کشاورزی

 0 68/4 کاهش تلفات و تبخیر از تاسیسات آبرسانی و تحویل حجمی
 35/3 53/1 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
سطحی، حوزه : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر  450بیش از 
با صرفه جویی  سیستان و بلوچستان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامهسیستان و بلوچستان انجام شده است.

در چارچوب اعتبارات موجود، در بیست و سومین جلسه کارگروه ملی سازگاری  1405میلیون مترمکعب در افق  69/479
 95/302گرفت که از این مقدار  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد 20/12/1399با کم آبی در تاریخ 

های سطحی انجام میلیون مترمکعب بر منابع آب 74/176های زیرزمینی و صرفه جویی بر منابع آب میلیون مترمکعب
ها در دستیابی به های هریک از بخش. میزان صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامهخواهد شد

رد نیاز از منابع آب باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مو( می1اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )
میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم  48/607زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

میلیون متر مکعب می باشد در فاز دوم برنامه و طی سال  76/306متر مکعب(، که معادل میلیون  299آبی استان )معادل 
واهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب عملیاتی خ 1411تا  1406های 

 گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.ریزی، جزییات هدفقابل برنامه
 

  بلوچستانسیستان و های سازگاری با کم آبی استان میزان صرفه جویی برنامه :(1جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 14/12 299 کشاورزی
 6/1 15/1 شرب
 0 0 صنعت

 0 8/2 فضای سبز
کاهش تبخیر از چاه 

 163 0 نیمه

 74/176 95/302 مجموع فاز اول
 فاز دوم

(1411-1406) 
 - 76/306 کشاورزی

 - 76/306 مجموع فاز دوم
 

و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
به  سیستان و بلوچستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیتفک

 ( ارائه شده است. 10( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )استانی به همراه میزان صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه2جدول )
 سیستان و بلوچستانتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
مکعب( )میلیون متر

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2822 سدیج 1
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز290261/992/9الش )زرآباد( 2
غیر مجازصرفه جویی به دلیل برداشت 290350/052/0بنت ـ هنگام 3
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 25/0 24/0 2904 فنوج 4
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 05/0 05/0 2905 بندینی ـ بیر 5
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 04/1 01/1 2906 کهیر 6
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 28/0 27/0 2907 نیک شهر 7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 42/0 41/0 2908 ـ طیس سرگان 8
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 22/0 21/0 2909 تیسکوفان ـ چابهار 9
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 12/2 05/2 2910 باهوکالت ـ نگور 10
 1411 1400 59/8 00/2 2911 پیر سهراب ـ عورکی 11
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 32/0 31/0 2912 قصر قند 12
 291387/4 02/5 1402 1411 پیشین 13
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 29/3 19/3 2914 راسک ـ سرباز 14
 فاقد شبکه چاه مشاهده ای 00/0 00/0 2915 ایرافشان 15
 1408 1403 50/0 00/2 4501 رودبارجیرفت 16
 1411 1400 62/14 64/6 4514 چاه هاشم 17
 1411 1401 27/49 94/38 4515 اسپکه ـ مسکوتان 18
 1411 1401 78/29 87/28 4516 بزمان ـ سردگال 19
 1411 1401 53/59 70/57 4517 ایرانشهر ـ بمپور 20
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 13/0 13/0 4518 ایراندگان 21
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 26/0 26/0 4519 کارواندر 22
 1411 1403 22/19 63/18 4520 دلگان ـ چاه کیجی 23
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4521 پهنه هامون جازموریان 24
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4620 بم ـ نرماشیر 25
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4623 رحمت آباد 26
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 05/1 02/1 4624 کهوركدق  27
 1411 1404 22/12 50/15 4625 گوهرکوه 28
 1411 1403 19/2 12/2 4626 حصاروئیه 29
 1411 1404 50/2 00/6 4627 دومک 30
 1411 1402 94/11 58/11 4628 کورین ـ شورو 31
 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل  54/5 37/5 4629 آبخوان 32
 1411 1401 04/1 01/1 4630 نصرت آباد 33
 1411 1399 99/5 00/2 4631 گرگی زیارت 34
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
مکعب( )میلیون متر

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4632 میغان ـ ده نو 35
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4634 کویر لوت 36
 1411 1400 25/2 18/2 5204 هامون هیرمند 37
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 5205 بندان 38
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 5206 علی آباد 39
 1411 1402 72/0 70/0 5208 هرمک 40
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 03/3 94/2 5209 زاهدان 41
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 5210 زابل 42
 دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به  32/0 31/0 5301 جالق 43
 1411 1404 34/29 44/28 5302 تهالب 44
 1408 1404 26/6 00/17 5303 خاش 45
 1411 1400 47/8 21/8 5304 میرجاوه 46
 1411 1402 37/0 36/0 5305 الدیز 47
 فاقد شبکه چاه مشاهده ای 00/0 00/0 5306 اسفندك 48
 1411 1400 21/2 14/2 5307 زابلی 49
 1411 1402 03/2 96/1 5308 سراوان 50
 1408 1404 95/3 00/14 5309 سیب و سوران 51

76/306-- 299 مجموع
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پساب فاضالب با هدف کاهش برداشت منابع آب  یو بازچرخان تیریو مد یمصارف شهردار یدرصد30برنامه کاهش (: 3جدول )
 و بلوچستان ستانیاستان س

شماره 
برنامه

برنامه
دستگاه 

ذیربط
تعداد 
طرح

و  1399 واحد
1400

تا  1401
1405

زیرزمینیسطحیمجموع

1

تولید پساب با تکمیل طرح تاسیسات 
فاضالب شهر های چابهار،کنارك، زاهدان، 

کیلومتر  1398زابل، زهک و با اجرای 
 34.99شبکه و تصفیه خانه به ظرفیت 

شرکت آب 
و فاضالب

5
جایگزینی 

)میلیون متر 
 مکعب(

1199/2399/3499/34-

پس از تخصیص توسط شرکت آب 
 - ای مشخص می گرددمنطقه

2
درصدی مصارف شهرداری های  30کاهش 

 استان با استفاده از روش های نوین آبیاری
و استفاده از پساب

دفتر امور 
شهری و 
شوراهای 
استانداری 
+ شهرداری 

ها

1

 %10 درصد
کاهش

20% 
کاهش

30% 
کاهش

-

کاهش  30%
 8/2برابر با 

میلیون 
مترمکعب

جویی صرفه
)میلیون متر 

 مکعب(
9/09/18/2-8/2

9/09/18/2-8/2  جویی )میلیون متر مکعب(صرفه عوجمم
 

 
 

شرب و صنعت استان سیستان و  مدیریت مصرف در بخش کشاورزی با هدف تغییر تخصیص از کشاورزی به(: 4جدول )
 بلوچستان

شماره 
برنامه

برنامه
دستگاه 

ذیربط
واحد

حجم عملیات

و  1399
1400

تا  1401
1405

زیرزمینیسطحیمجموع

1

خرید حق آبه های کشاورزی جهت تامین آب شرب 
)محدوده  و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی

پشتکوه، -پسکوه، خاش -مطالعاتی، سیب سوران
، زاهدان، مهرستان، نصرت بمپور، حرمک -ایرانشهر

لعه بید(  ق -آباد، گوهرکوه

شرکت 
آب 
ایمنطقه

 8تعداد 
طرح

-10  حلقه
چاه

حلقه  10
_چاه

حلقه  10
چاه

55_5- جوییصرفه

55_5- صرفه جوییمجموع 
به خرید و انتقال آب از مصرف بخش کشاورزی به شرب، از حفر چاه جدید به منظور استفاده شرب و از برداشت بیشتر منابع آب  توضیح: با توجه

 زیرزمینی در آینده جلوگیری بعمل می آید.
احجام صرفه جویی میلیون متر مکعب ذکر شده است.
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کشاورزی استان سیستان و بلوچستاناصالح الگوی مصرف با مدیریت تقاضای آب در بخش (: 5جدول )

برنامهردیف
دستگاه 

ذیربط
واحد

و  1399
1400

تا  1401
1405

زیرزمینیسطحیمجموع

1 هکتار 1100تجهیز و نوسازی اراضی

جهاد 
کشاورزی

3008001100200900هکتار

6/06/12/24/08/1 صرفه جویی

2 500برنامه های اصالح کشت های نشائی 
هکتار

50450500170330هکتار

15/035/15/124/026/1 صرفه جویی

3 برنامه توسعه روشهای استفاده از انواع
هکتار 1100پوششهای مالچی    

500600 1100367733هکتار

75/09/065/15/015/1 صرفه جویی

4 هکتار  500اصالح گلخانه  به میزان
140360500_500هکتار

7/08/15/205/2 صرفه جویی

5
اجرای سیستم انتقال آب با لوله برای 

هکتار اراضی دشت سیستان  46000
هکتار باقیمانده(1000)

1000010001000_هکتار

00000 صرفه جویی

6 هکتار  20000آبیاری تحت فشار با پوشش
اراضی

60001400020000400016000هکتار

1535501040 صرفه جویی

7 کیلومتر  500انتقال آب با لوله به طول
هکتار 5000برای 

140360500-500هکتار

1/24/55/705/7 صرفه جویی

8* داریبخوانآآبخیزداری و*
40000160000200000200000_هکتار

 برنامه هااثربخشی همزمان با سایر  صرفه جویی

9توسعه کشت بادشکن
100040005000_5000هکتار

145_5 صرفه جویی

10جایگزینی کشت محصوالت کم آب بر
10006000700010006000هکتار

16716 صرفه جویی
3/2105/5635/7714/1221/65 صرفه جویی مجموع

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
ای هم پوشانی ب منطقهشرکت آ 2،3،4هایجویی از منابع آب زیرزمینی با برنامههای ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی در صرفهکل برنامه

دارد.
منابع آب از جمله کنترل سیالب، کنترل فرسایش و رسوب،  آبخیزداری و آبخوانداری دارای اثرات  مستقیم و غیرمستقیم در مدیریت*عملیات  

ره داشته که از این طریق موجبات استحصال آب و زمینه بهبود مدیریت منابع آب سطحی و تغذیه آبهای زیزمینی یها، قنوات و غآبدار شدن چاه
شود فراهم می
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 های تعادل بخشی استان سیستان و بلوچستانمدیریت مصرف از طریق طرح(: 6جدول )
شماره 
برنامه

زیرزمینیسطحیمجموع1405تا  14001401و   1399واحدبرنامه

1المنفعه مسدود یا پر و مسلوب
های غیرمجاز نمودن چاه

2600-2600ه 600 2000حلقه چاه

2997126-126 جویی صرفه

2های نصب کنتور حجمی بر روی چاه
برداری بهره

400 3000 3400-3400دستگاه

53742-42 جویی صرفه

3های محفوره قبل تعیین تکلیف چاه
85از 

520 1500 2020-2020حلقه چاه

216182-82 جویی صرفه

4ها و صدور پروانه تعدیل پروانه
مصرف بهینه

10001318 2318-2318حلقه چاه

192544-44 جویی صرفه

74220294-*294 جویی مجموع صرفه

ده توسط سازمان جهاد میلیون متر مکعب آن همپوشانی با برنامه های ارائه ش 65.21میلیون متر مکعب صرفه جویی میزان  294* از میزان 
 کشاورزی استان دارد.

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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افزایش بهره وری و کاهش تلفات آب در مسیر تامین تا محل مصرف استان سیستان و بلوچستان(: 7جدول )

شماره 
برنامه

برنامه
دستگاه 

ذیربط
و  1399 واحد

1400
تا  1401

1405
زیرزمینیسطحیمجموع

1اصالح شبکه توزیعآب و فاضالب
230750980580400 کیلومتر

2/08/0158/042/0 جویی صرفه

2اصالح و بازسازی انشعابات 
مشترکین

آب و فاضالب
1800070000880005100037000 فقره

2/08/0158/042/0 جویی صرفه

3
مدیریت ادوات و تجهیزات 

اندازه گیری مصرف 
مشترکین

آب و فاضالب
1500050000650003800027000 دستگاه

05/02/025/0145/0105/0 جویی صرفه

4

نصب تجهیزات کاهنده ی 
مصرف در انشعابات 

غیرخانگی و پرمصرف صرفه 
مترمکعب روزانه  685جویی 

از حجم مصارف( 25%)

آب و فاضالب

17500850001025006000042500 دستگاه

05/02/025/0145/0105/0 جویی )صرفه

5

شناسایی و رفع انشعابات 
بصورت ساالنه، غیر مجاز 

مترمکعب  685صرفه جویی 
روزانه

آب و فاضالب

950047500570003300024000 فقره

05/02/025/0145/0105/0 جویی صرفه

55/02/275/2595/1155/1 )میلیون متر مکعب( جوییمجموع صرفه
 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 نستان و بلوچستاسازی در جهت مصرف بهینه آب استان سیفرهنگ(: 8جدول )

شماره 
برنامه

برنامه
دستگاه 

ذیربط
 واحد

حجم عملیات

و  1399
1400

تا  1401
1405

زیرزمینیسطحیمجموع

1تبلیغاتی و  ،های فرهنگیانجام فعالیت
آموزشی گسترده

95475570330240 برنامهآب و فاضالب

2انتشار پیام ،تولید و پخش فیلم و برنامه 
آگاهی بخشی بصورت ساالنه

241301549064 برنامهآب و فاضالب

3
های مسابقات و همایش ،برگزاری جلسات

یریت مصرف در آموزشی و مد -توجیهی 
سطوح مختلف بصورت ساالنه

48250298170128 جلسهآب و فاضالب

4
مدیریت مصرف مشترکین )شامل 
فرهنگ سازی و تجهیزات کاهنده 

مصرف(
88000400000488000283000205000 دستگاهآب و فاضالب

 کلیه برنامه های ذکر شده در جدول فوق دارای اثربخشی همزمان با سایر برنامه ها می باشند.
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( استان سیستان و بلوچستان)کاهش تبخیر و هدر رفت های آبریزحوضهمحیطی در سطح ارتقا خدمات زیست(: 9جدول )

شماره 
برنامه

برنامه
دستگاه 

ذیربط
و  1399 واحد

1400
تا  1401

1405
زیرزمینیسطحیمجموع

1 مدیریت بهینه و هدفمند آب ورودی
به حوضه

محیط 
زیست

- کیلومتر
الیروبی مسیلهای ورودی 

به تاالب و حفر کانال 
کیلومتر(70آب )هدایت 

-کیلومتر 70

100100100-- جویی صرفه

2

انتقال حق آبه زیست محیطی تاالب 
از محل چاه نیمه ها از طریق 
خطوط لوله به تاالب هامون و 

کاهش هدررفت آب در مسیر انتقال

محیط 
زیست

-کیلومتر 40کیلومتر 40- کیلومتر

202020-- جویی صرفه

3تبخیر کاهش
محیط 
زیست

احیا پوشش گیاهی در - هکتار
هکتار 80000وسعت 

80000 
هکتار

-

888-- جویی صرفه

4 کاهش تبخیر از چاه نیمه های
سیستان

آب 
ایمنطقه

- -
مدیریت هیدرولیکی بین 
مخازن )با استفاده از سازه 

های کنترلی(

مدیریت 
هیدرولیکی 
بین مخازن 

)با استفاده از 
سازه های 
کنترلی(

-

353535__ جویی صرفه

163163163-- صرفه جوییمجموع 
 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. /

 
 
 

 



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان سیستان و بلوچستان

 
 

هامون استان سیستان و المللی های بینرنامه  مدیریت جامع تاالببمحیطی تاالب هامون بر اساس ارتقا خدمات زیست(: 10جدول )
 بلوچستان

شماره 
برنامه

اقداماتبرنامه
دستگاه 

ذیربط
حجم 
عملیات

دستگاه 
همکار

1بهبود و حفاظت از تنوع  ،احیاء
زیستی تاالب 

 شناسایی واحیای زیستگاهها •
حفاظت از زیستگاه ها •
تامین نیاز آبی اکولوژیکی زیستگاهها •

ب 
تاال

مع 
 جا

یت
دیر

ه م
رنام

بر ب
ق 

طب
من

ون
هام

ی 
ملل

ن ال
ی بی

ها
ون

هام
ی 

ملل
ن ال

ی بی
 ها

الب
ع تا

جام
ت 

یری
مد

مه 
برنا

 بر 
بق

نط
م

ون
هام

ی 
ملل

ن ال
ی بی

 ها
الب

ع تا
جام

ت 
یری

مد
مه 

برنا
 بر 

بق
نط

م


2 رسیدن به وضعیت مطلوب آب
و خاك و کنترل ریزگردها

 کاهش فرسایش خاك از بستر تاالب •
افزایش ورود اب به تاالب •
در سطح منطقه )خارج از تاالب( مدیریت منابع آب و خاك •
مدیریت  آب در داخل تاالب •
مدیریت دایک مرزی •

3
افزایش آگاهی و مشارکت 

عمومی، بهبود معیشت و بهره 
برداری پایدار از منابع تاالب

 ارتقاء آگاهی عمومی •
افزایش مشارکت مردمی •
کاهش وابستگی معیشت مردم منطقه به آب و منابع تاالب •
سازی بهره برداران تاالبتوانمند  •
بهره برداری پایدار از منابع تاالب •

4
ارتقای همکاری های بین المللی 

در خصوص حفاظت و مدیریت 
تاالب های بین المللی هامون

 بهبود و تقویت روابط محلی در دو سوی مرز •
پیگیری  احیاء مشترك تاالب ها  •
ایجاد و تقویت روابط اقتصادی •
جامع مدیریت حوضه آبریزهاموندستیابی به طرح  •
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 چستانان و بلويستس   تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان

 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو
بودجه سازمان برنامه و 

معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور
 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 اکنونت - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

 سازمان حفاظت
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 اکنونت - 06/12/1396 عضو کارگروه

 اکنونت -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 اکنونت - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصو با کم آبي استان سيستان و بلوچستان سازگاري  هانمربیب هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 سیستان و بلوچستاناستانداری 
، منصور بیجار، منصور هاشمزهی، محمدرضا رسولخانی، محمد احمدعلی موهبتی

 محمود رضا ساالری ،سلمانزادهمهدی 

 سیستان و بلوچستانای شرکت آب منطقه
، امین اسحاق بندانی ،محمد دلمرادی، عباس سارانی، محمدامین بارانی، ناصر ریگی

 مژده پردلی ،کالنتری
سیستان و سازمان جهاد کشاورزی استان 

 بلوچستان
ید سمحمد علی نیکبخت، فریدالدین سلیمی، حمزه علی احمدی، محمد شهریاری، 

 میثم میرکاظمی 
سیستان و شرکت آب و فاضالب استان 

 بلوچستان
حبیب اعالئی، حسن  علیرضا قاسمی، محمد صدیق دهواری، عبدالحق دهواری،

 قائمی
سیستان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 و بلوچستان
 کی، مسعود قائنی، امیر عدالتی، ناصر شهرکیداود شهر

 محسن حیدری سیستان و بلوچستاناداره کل هواشناسی استان 
سیستان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

 حسین جان پرور ،امیرحمزه درخشانی، وحید پورمردان بلوچستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
 عبدالباسط پاکزاد  سیستان و بلوچستان
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویبه   ا کم آبي استان سيستان و بلوچستانبسازگاري  انمهرب م

 
 

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

محمد  ،ادهز یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

اد جوی، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجای صدیقه ترابی پلت کله، قاسم تقی زاده خامسی،
، محمد یانانو یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

زاده،  اهیمسعید ابر بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
ینا مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، س

هدی مبی، زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروها روزبهانی، محبوبه
 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 ی،عبداهلل فاضلی فارسان وی،سیدمحمد علی مصطفها، جهانگیر حبیبی، محمد حاج رسولی
 ی،هبهانبآل  یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یاده ور،نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپ ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع
 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

 تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر
 یجفبهنام ن ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

اری رضا بختی علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان افرس
 
 
 

 1400  خرداد
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  افرساستان 

 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان افرس
 
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان افرس
 
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  فارس سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 

 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 89/1 64/1 1شرب و بهداشت

 91/2 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 3 0 1صنعت

 09/13 37/5 1کشاورزی

 35/12 04/4 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان فارس انجام ساعت کار کارشناسی  -نفر  6000بیش از 
در  1405میلیون مترمکعب در افق  44/1244های سازگاری با کم آبی استان فارس با صرفه جویی فاز اول برنامه شده است.

میلیون مترمکعب  2/1115که از این مقدار  چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت
های سطحی انجام خواهد شد. میزان صرفه جویی میلیون مترمکعب بر منابع آب 24/129های زیرزمینی و صرفه جویی بر منابع آب

( 1جدول )ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با های هریک از بخشدر برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه
میلیون متر مکعب(  09/2261 باشد. اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادلمی

میلیون  09/1188که برابر با میلیون متر مکعب(  1073و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
میلیون  131و نیز اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب سطحی در بخش کشاورزی )معادل متر مکعب خواهد بود 

 54/119( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل جراحی -در حوضه آبریز زهره  متر مکعب
میلیون متر مکعب خواهد بود، در فاز دوم برنامه و طی  46/11که برابر با ( زهره -در حوضه آبریز جراحی متر مکعبمیلیون 

پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل  عملیاتی خواهد شد. 1411تا  1406های سال
 ی با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.گذاری سازگارریزی، جزییات هدفبرنامه

 
 فارسهای سازگاری با کم آبی استان میزان صرفه جویی برنامه (:1جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 جراحی -حوضه آبریز زهره  54/119 1073 کشاورزی
 دیگر حوضه ها 6/6

 1/3 2/6 شرب
 0 5/6 صنعت

 0 5/2 فضای سبز
  27 شرکت سهامی توزیع برق

 24/129 2/1115 مجموع فاز اول
 دوم فاز

(1411-1406) 
 46/11 09/1188 کشاورزی

 46/11 09/1188 مجموع فاز دوم
 

سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
جدول در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک فارسدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
جویی متناظر مطابق با های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2)

 ( ارائه شده است. 9( تا )3جداول )
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه2جدول )
 فارستثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 سال تثبیت
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 1411 1401 32/0 28/0 2316 قبر کیخا 1
فاقد چاه بهره برداری231700/000/0یاسوج 2
 فاقد چاه بهره برداری241600/000/0شاه بهرام 3
 برداریفاقد چاه بهره  00/0 00/0 2417 امام زاده جعفر 4
 1411 1402 21/3 89/2 2418 دشت رستم 5
 1411 1402 02/21 53/9 2420 نورآبادممسنی 6
 1411 1404 86/1 00/6 2421 فهلیان 7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 04/0 04/0 2422 سرانجیلک 8
 1411 1404 98/0 80/1 2423 کودیان ـ سرگاه 9
 1411 1404 08/2 50/5 2424 اردکان ـ چشمه سفید 10
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2501 بندر دیلم 11
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2502 بندرگناوه 12
 فاقد آبخوان آبرفتی 250398/0 09/1 برازجان 13
 1411 1404 58/1 42/1 2504 خشت ـ کمارچ 14
 1411 1403 69/16 07/15 2505 کازرون 15
 1411 1404 79/10 00/3 2506 برم 16
 1411 1404 14/0 50/2 2507 باالده 17
 1411 1404 39/11 29/10 2508 فراشبند 18
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 01/0 01/0 2509 چنار فاریاب 19
 1411 1402 51/0 47/0 2510 دشت ارژن 20
 1411 1404 54/0 00/2 2511 دریاچه پریشان 21
 1411 1404 20/7 80/7 2607 کوردهدژکاه ـ  22
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 27/0 25/0 2608 دشت پلنگ 23
 1411 1402 38/2 15/2 2609 بوشکان 24
 1411 1401 17/6 57/5 2611 دهرم 25
 1411 1401 56/7 82/6 2612 فیروزآباد 26
 1411 1400 32/5 80/4 2613 موك ـ مهکویه 27
 1411 1404 86/17 20/3 2614 دارنجان 28
1411 1400 82/2 55/2 2615 دارالمیزان 29
 1405 1404 00/0 27/1 2616 عالمرودشت ـبیرم 30
 1411 1404 82/14 20/16 2617 صحرای باغ الر 31
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 72/0 65/0 2618 چرمشت 32
 به دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی  66/8 82/7 2619 اردمحمله 33
 1411 1404 31/3 99/2 2620 هنگام 34
 1411 1404 52/18 00/1 2621 سیف آبادالغر 35
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 سال تثبیت
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 1411 1404 80/4 00/6 2622 دشت افزر 36
 1411 1401 83/72 90/11 2623 قیرکارزین 37
 1411 1401 20/15 72/13 2624 مبارك آبادباروس 38
 1411 1401 71/1 54/1 2625 حکان 39
 1411 1402 03/5 55/4 2626 قطب آباد 40
 1411 1403 78/7 02/7 2627 جهرم 41
 1411 1400 37/17 69/15 2628 زاهدون 42
 1411 1404 17/14 80/12 2629 فسا 43
 1411 1404 78/1 61/1 2630 میان جنگل 44
 1411 1404 29/2 50/3 2631 رونیز 45
 1411 1399 26/4 85/3 2632 نوبندگان 46
 1411 1402 56/15 05/14 2633 قره بالغ 47
 1411 1404 00/4 35/4 2634 ایج 48
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 34/1 21/1 2635 دال سمیکان 49
 1411 1404 99/0 20/3 2636 میمندشبانکاره 50
 1411 1404 97/33 70/1 2637 خفر 51
 1411 1404 68/10 65/9 2638 کوار 52
 1411 1404 93/13 58/12 2639 سیخ ـ دارنگون 53
 1405 1404 00/0 53/2 2640 خانه زنیان 54
 1411 1404 05/0 10/1 2641 بن رودزنگنه 55
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 62/4 18/4 2642 خنج 56
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 17/1 06/1 2643 بیدشهر 57
 1411 1404 70/13 38/12 2644 ـ بنارویه جویم 58
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 16/5 66/4 2645 هرم ـ کاریان 59
 1411 1400 07/3 77/2 2646 دهکویه 60
 1411 1404 19/3 00/4 2647 ایزدخواست 61
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 24/3 92/2 2648 اوز ـ دنگ 62
 فاقد شبکه چاه مشاهده ای 11/2 91/1 2701 کهورستان 63
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2704 ده هنگ 64
 1411 1402 90/0 81/0 2705 باشدو )زادمحمود( 65
 1411 1403 78/3 42/3 2706 درزسایبان 66
 1411 1401 40/3 08/3 2707 شاه غیب 67
 1411 1401 44/0 40/0 2708 الر 68
 1411 1404 92/0 35/1 2709 گراش 69
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2710 فین ـ مارام 70
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2711 کهکم ـ سعادت آباد 71
 1411 1404 08/3 40/3 2717 فخرآباد 72
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 سال تثبیت
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 34/0 31/0 2718 تاشکوئیه 73
 1411 1399 04/3 74/2 2719 فدامی 74
 1411 1401 49/3 15/3 2720 رستاق ـ فورك 75
 1411 1401 83/20 82/18 2721 خسویه ـ ساچون 76
 1411 1402 92/86 50/78 2722 داراب 77
 1405 1404 00/0 00/1 2723 دراکویه 78
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 50/0 45/0 2724 انجیرك ـ دهویه 79
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2726 جناح ـبستک 80
 1411 1404 00/36 51/32 2727 المرد 81
 1411 1401 45/16 86/14 2728 گله دار 82
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2730 گاوبندی 83
 فاقد آبخوان آبرفتی 00/0 00/0 4218 قمشه 84
 غیر مجاز صرفه جویی به دلیل برداشت 55/2 31/2 4219 اسفنداران 85
 1411 1400 36/1 23/1 4220 ایزد خواست 86
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4221 گاوخونی 87
 1411 1404 40/2 00/3 4301 توابع ارسنجان 88
 1411 1403 02/14 66/12 4302 ارسنجان 89
 1411 1400 41/35 98/31 4303 سیدان ـ فاروق 90
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 05/0 05/0 4304 جنوب دریاچه طشک 91
 1411 1401 18/33 96/29 4305 آباده طشک ـ جهان آباد 92
 1411 1404 84/1 67/1 4306 خانه کت 93
 1411 1404 96/0 00/3 4307 خیر 94
 1411 1404 58/1 20/3 4308 استهبان 95
 1411 1404 01/7 34/6 4309 نیریز 96
 1411 1404 80/3 00/5 4310 تنگ حنا ـ پیچگان 97
 1411 1401 56/174 65/157 4311 مرودشت ـ خرامه 98
 1411 1400 43/19 55/17 4312 داریان 99
 1411 1401 38/37 75/33 4313 سعادت آباد 100
 1411 1399 90/5 33/5 4314 سرپنیران 101
 1411 1404 30/5 00/18 4315 قادرآباد ـ مادرسلیمان 102
 1411 1404 80/5 00/12 4316 بیدده  103
 1411 1404 04/43 00/60 4317 دشت نمدان 104
 1411 1401 39/45 00/41 4318 بیضا ـ زرقان 105
 1411 1400 74/21 63/19 4319 دزگرد ـ کامفیروز 106
 1405 1404 00/0 39/2 4320 خسرو شیرین 107
 1411 1404 51/16 00/30 4321 آسپاس 108
 1405 1404 00/0 18/12 4322 بکان 109
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 سال تثبیت
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 1411 1403 41/12 21/11 4323 شیراز 110
 1411 1400 91/20 88/18 4324 قره باغ 111
 1411 1404 02/6 00/10 4325 کوار مهارلو 112
 1411 1404 36/12 17/11 4326 سروستان 113
 1411 1400 94/2 66/2 4327 گشنگان 114
 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه  16/0 15/0 4401 ابرقو 115
 1411 1401 71/23 42/21 4402 آباده ـ اقلید 116
 1405 1404 00/0 83/4 4403 صادق آباد 117
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 08/0 07/0 4404 کویر ابرقو 118
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4406 کفه طاغستان 119
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4407 مروست 120
 1411 1402 91/2 62/2 4408 بوانات 121
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4409 هرات 122
 1411 1404 21/5 00/9 4410 سرچاهان 123
 1411 1404 11/0 20/1 4412 چاهک ـشهریاری 124
 مجازصرفه جویی به دلیل برداشت غیر  44/3 10/3 4413 حسن آباد ـ قوری 125
 1405 1404 00/0 74/3 4416 قطروئیه 126
 1411 1404 62/6 00/7 4417 کویر قطروئیه 127

09/1188-- 1073 مجموع
 
 

 

 فارسای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد
حجم عملیات

تاثیر بر کاهش مصرف سطحی 
(میلیون مترمکعب)

تاثیر بر کاهش مصرف 
)میلیون زیرزمینی 

(مترمکعب

1405تا  14001401تا  14051399تا  14001401تا  14051399تا  14001401تا  1399

بازچرخانی و 
جایگزینی آب

جایگزینی منابع آب سطحی 
و زیرزمینی

جایگزینی زه آب های شهری جهت آبیاری فضای سبز بجای 
030003)میلیون مترمکعب(چاه های آب 

فرهنگ سازی مدیریت کاهش مصرف
مصرف

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی جهت مدیران و 
اثربخشی همزمان با دیگر برنامه هاکارشناسان و پرسنل 

سازی در بستر مدیریت مشارکتیاطالع رسانی و فرهنگ 

کاهش هدرروی 
آب

کاهش پرت و هرزروی آب 
در شبکه های آبرسانی و 

آبیاری

5/05/15/05/100)میلیون مترمکعب(عملیات مرمت تاسیسات آبرسانی 
عملیات مرمت، تعویض و ترمیم الینینگ شبکه های آبیاری 

26/226/200)میلیون مترمکعب(

کنترل برداشت
کنترل برداشت

276160000044152پر و انسداد چاه های غیرمجاز )حلقه(

 فعالیت گشت و بازرسی منابع آب )مورد جلوگیری از اضافه
4001000002050برداشت(

75002500000200604نصب کنتور هوشمند حجمی بر روی چاه های مجاز

متناسب سازی منابع و 
اثربخشی همزمان با پروژه نصب 420006200000(بازنگری و اصالح تخصیص های صادره )پروانه بهره برداریمصارف

کنتور

5/21/4264809جوییمجموع صرفه
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 سبرنامه های سازگاری با کم آبی شرکت های سهامی توزیع برق استان فار(: 4جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد
حجم عملیات

تاثیر بر کاهش مصرف ازآب زیرزمینی 
)میلیون مترمکعب(

1405تا  14001401تا  14051399تا  14001401تا 1399

کنترل برداشتکنترل برداشت

از  نصب کنتور هوشمند ) طرح فهام ( به همراه ممنوعیت تجاوز
ساعت کارکرد ساالنه مندرج در پروانه بهره برداری چاه 

)دستگاه(
500010000918

اثربخشی همزمان با30000قطع برق چاه های غیرمجاز )انشعاب(
دیگر برنامه ها

918جویی از منابع آب زیرزمینیمجموع صرفه
  

 

 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس(: 5جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد
)هکتار(  حجم عملیات

تاثیر بر کاهش مصرف آب سطحی 
)میلیون مترمکعب(

تاثیر بر کاهش مصرف آب 
)میلیون مترمکعب(زیرزمینی

1399 1400تا1401  1405تا1399  1400تا1401  1405تا1399  1400تا1401  1405تا

کاهش مصرف

فرهنگ سازی مدیریت 
برنامه هااثربخشی همزمان با دیگر 00نظام نوین ترویجمصرف

کاهش نیاز آبی

تغییر الگوی کشت )جایگزینی گیاهان کم 
60001500000615آب بر، گیاهان دارویی(

15006000005/1042کشت چغندر پاییزه بجای کشت چغندر بهاره

کاهش هدرروی 
آب

کاهش هدرروی در محل 
مصرف )مزرعه و ...(

توسعه کشت متراکم و کنترل شده بجای 
7004500004/39/21کشت عادی

28000700002/11288/44112اجرای سامانه های نوین آبیاری

3500050000005/94135توسعه کشت نشایی بجای کشت عادی

توسعه کشاورزی حفاظتی بجای کشاورزی 
27800034000014/362/446/1448/176عادی

800020000002/1948اقدامات سازه ای آب و خاك

مجموع صرفه جویی
34/472/7296/32267/550

54/11963/873

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 
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 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان فارس (: 6جدول )

واحد فعالیتپروژه یا اقدامطرحراهبرد

حجم عملیات

)میلیون تاثیر بر کاهش مصرف  
مترمکعب(

 زیرزمینیآب  سطحیآب 
تا 1399
1400

تا  1401
1405

تا  1399
1400

تا  1401
1405

تا  1399
1400

تا  1401
1405

بازچرخانی و جایگزینی 
آب

جایگزینی منابع آب سطحی و 
زیرزمینی

 تکمیل فاضالب شهر مرودشت، جهرم ،اقلید، الر و استهبان
کازرون و نورآباد

میلیون متر 
مکعب

07/12
با اثربخشی همزمان
دیگر برنامه ها 1030شهرجداسازی انشعابات فضای سبز از شبکه شهری

200010000ساعتآموزش فرهنگ سازی مصرف آب از طریق رسانه ها فرهنگ سازی مدیریت مصرفکاهش مصرف

کاهش هدرروی آب

کاهش هدرروی در محل مصرف 
)خانه و ...(

60001000005/005/005/005/0عددمشترکینتوزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب 

3015005/01/005/02/0زونزون بندی شبکه توزیع شهری و روستایی

کاهش پرت و هرزروی آب در 
شبکه های آبرسانی

80025005/05/15/01کیلومتراصالح و بازسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال فرسوده

103005/005/005/025/0بابنشت  مخازننشت یابی و رفع 

40010002/05/02/05/0کیلومترزیعیابی و رفع نشت شبکه تونشت

40200دستگاهنصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آبکنترل برداشتکنترل برداشت
اثربخشی همزمان با

دیگر برنامه ها کنترل مصرف
ترقیب به اقدامات اجرایی جهت 

رعایت الگوی مصرف بهینه

80000120000فقرهتعویض کنتورهای خراب و فرسوده مشترکین

5002000فقرهشناسایی و رفع انشعاب آب غیرمجاز

85/02/285/02مجموع صرفه جویی
 

 
 

  

 

 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب شیراز(: 7جدول )

واحد فعالیتاقدامپروژه یا طرحراهبرد
حجم عملیات

تاثیر بر کاهش مصرف آب 
)میلیون مترمکعب(زیرزمینی 

1405تا  14001401تا  14051399تا  14001401تا  1399

اثربخشی همزمان با دیگر برنامه ها40125ساعتآموزش فرهنگ سازی مصرف آب از طریق رسانه ها فرهنگ سازی مدیریت مصرفکاهش مصرف

کاهش 
هدرروی آب

کاهش هدرروی در محل مصرف 
)خانه و ...(

23523600002/005/0عددتوزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب مشترکین

554/06/0زونزون بندی شبکه توزیع شهری و روستایی

کاهش پرت و هرزروی آب در شبکه 
های آبرسانی

8916009/017/0کیلومترانتقال فرسودهاصالح و بازسازی شبکه های توزیع و خطوط 

160028003/06/0کیلومتریابی و رفع نشت شبکه توزیعنشت

27007/003/0بابنشت یابی و رفع نشت  مخازن

کنترل برداشتکنترل برداشت
ی ورهاکالیبراسیون کنتورهای منابع تولید و شبکه و تهیه و نصب کنت

آبمنابع تولید و ورودی های 
اثربخشی همزمان با دیگر برنامه ها130150دستگاه

کنترل مصرف
اقدامات اجرایی جهت ترقیب به 

رعایت الگوی مصرف بهینه

120002500029/072/0فقرهشناسایی و رفع انشعاب آب غیرمجاز

اثربخشی همزمان با دیگر برنامه ها2700090000فقرهتعویض کنتورهای خراب و فرسوده مشترکین

089/117/2مجموع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی
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 برنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان فارس(: 8جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد

حجم عملیات
)میلیون متر مکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

 آب زیرزمینی آب سطحی

تا  1399
1400

تا  1401
1405

تا  1399
1400

تا  1401
1405

تا  1399
1400

تا  1401
1405

بازچرخانی و 
جایگزینی آب

جایگزینی منابع آب 
سطحی و زیرزمینی

ی و آبگیری از باطله ها و پساب های معدنی و بازچرخانی آب در سطح واحدهای صنعت
2/03/0--2/03/0()میلیون متر مکعبمعدنی 

 ها وتوسعه سیستم های تصفیه فاضالب و استفاده از سیستم بازچرخانی آب در فرآیند
12--7/15/2 واحدهای صنعتی و نیل به تخلیه صفر پساب )واحد(

کاهش نیاز آبیکاهش مصرف

بز در سضای فاستفاده از گونه های گیاهی کم آب بر و مقاوم به خشکی برای ایجاد و توسعه 
1/02/0--1/02/0(میلیون متر مکعبواحدها ، شهرکها و نواحی صنعتی )

ا بدید الزام واحدهای صنعتی درخصوص تغییر در خط تولید و استفاده از خطوط تولید ج
میزان مصرف اب کم 

4/01/1--4/01/1

4/21/4جویی از منابع آب زیرزمینیمجموع صرفه
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برنامه سازگاری با کم آبی سازمان شهرداری شیراز(: 9جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد
عملیاتحجم 

تاثیر بر کاهش مصرف آب 
)میلیون مترمکعب(زیرزمینی 

1400تا  14001399تا  1399

جایگزینی منابع آب سطحی و زیرزمینیبازچرخانی و جایگزینی آب

 احداث تصفیه خانه های محلی فاضالب و رواناب های سطحی )میلیون
مترمکعب(

5
جبران کمبود نیاز آبی

ت و دریافت پساب تصفیه شده از آبفای شهری جه احداث خطوط انتقال
آبیاری فضای سبز  )میلیون مترمکعب(

0

کاهش نیاز آبیکاهش مصرف
302/0محدودیت کاشت چمن )هکتار(

158/0استفاده از گونه های گیاهی سازگار با کم آبی )هکتار(

کاهش هدرروی آب

کاهش پرت و هرزروی آب در شبکه های 
آبیاری آبرسانی و

و  بهینه سازی منابع تامین آب ، اصالح و بهسازی شبکه های انتقال
سیستم های آبیاری فضای سبز )کیلومتر(

105/0

کاهش هدرروی در محل مصرف )فضای سبز و 
)...

1505/0اجرای سامانه های نوین آبیاری

کنترل مصرف
اقدامات اجرایی جهت ترقیب به رعایت الگوی 

مصرف بهینه
اجرای سیستم های پایش هوشمند و تحویل حجمی آّب فضای سبز  

1045/0)حلقه(

5/2جویی از منابع آب زیرزمینیمجموع صرفه
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان افرس
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه اردکانیانرضا  وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان افرس هم


 
 

 

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 فارساستانداری 
 ،امیرحسین جمشیدی ،اسماعیل تبادار ،محمود رضایی ،عنایت اله رحیمی

، احمدعلی غریبی، محمود امیررضا توکلی ،عزت اله رئیسی ،خلیل رضاییان
 ربیعی

 فارسای شرکت آب منطقه
، کرامت اله کریمی مزیدی، محمد جواد حیدری موسی، حمیدرضا دهقانی

 عبدالمطلب کشاورزحجت اله ناصری، فریدون کرم پور، سیاوش بهروز، 
 ، وحید غفوریمحمد مهدی قاسمی ،  حسین پژمان فارسسازمان جهاد کشاورزی استان 

 ، سعید صالحی، محسن اسالم پناهمحمد علی قلندری ، علی بوستانی فارسشرکت آب و فاضالب استان 
 ، محمد حسینیاله بخش نظرپور ،بهمن بهروزی  شرکت آب و فاضالب شیراز

سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 فارساستان 

 ، محمد حسینیحمیدرضا ایزدی

 مهرداد قطره سامانی فارساداره کل هواشناسی استان 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

 حمید ظهرابی، نبی اله مرادی فارس

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 فارس

 حسن نوروزی

زداری اداره کل منابع طبیعی و آبخی
 عبدالحسن صمدنژاد فارساستان 

 احمد رحمانیان دادگستری استان فارس
استان  یانتظام هیناح یفرمانده

 حیدریحکمت اله  فارس

شرکت توزیع نیروی برق استان 
 ، فرشید رستمی احمدرضا خسروی فارس

 ، غالمرضا ذنوبی جالل زراعت پیشه  شرکت توزیع نیروی برق شیراز
 ینفت یفرآورده هاشرکت پخش 

  امیر بنی کریمی  استان فارس

 ، سید علی کاظمی نژاد، احمد نوروزی حیدر اسکندرپور  شهرداری شیراز
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 محمد صادق حمیدیان جهرمی کشاورزی شیراز
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه آبي استان افرسسازگاري با کم  هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
  کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی

، زاده یرزو اشرفآ، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان زاده،  سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

  یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور

 وزارت نیرو

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  خامسی،قاسم تقی زاده 
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

عبداهلل فاضلی  ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
آل  یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،

 نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،بهبهان
 دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد

یی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر
بهنام  ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، رمنتظ میمری، کهرکبود تایرز

 ینجف
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان قزوین
 
 

 1400  خرداد 
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 قزویناستان 

 
 
 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان قزوین
 
 

 1400  خرداد 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان قزوین
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  قزوینسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 61/1 0 1شرب و بهداشت

 16/1 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 53/5 0 1صنعت

 65/3 0 1کشاورزی

 6/3 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
  : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی  2
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انجام ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان قزوین  -نفر  960بیش از 
در چارچوب  1405میلیون مترمکعب در افق  325جویی های سازگاری با کم آبی استان قزوین با صرفهفاز اول برنامه شده است.

اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت های آب مطابق جدول 
 7/543اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل باشد. شایان ذکر است ( می1)

و میلیون متر مکعب(  7/306میلیون متر مکعب( و صرفه جویی  پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
( عملیاتی 1406-1411فاز دوم برنامه و طی سال های )میلیون متر مکعب( در  4/98همچنین کل صرفه جویی سطحی مورد نیاز )

ریزی، برای فاز دوم خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 ریزی جزئی تر خواهد شد.سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامه

 
 )میلیون متر مکعب( قزوینهای سازگاری با کم آبی استان برنامه(: میزان صرفه جویی 1جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 7/306 کشاورزی
 - 3/5 شرب
 - 12 صنعت

 - 1 فضای سبز
 - 325 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1406) 

 237 کشاورزی

4/98 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز
 4/98 237 مجموع فاز دوم

 
سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک قزویندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
جویی متناظر مطابق با های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2)

 ( ارائه شده است. 7( تا )3جداول )
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ازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در ف(: احجام صرفه2جدول )
 قزوینتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی 
 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم اول فاز سازگاری با کم آبی

 فاقد چاه بهره برداری130200/000/0 طارم ـ خلخال 1
فاقد چاه بهره برداری130700/000/0 گل تپه ـ زرین آباد 2
 فاقد شبکه چاه مشاهده ای131000/000/0 طالقان ـ الموت 3
فاقد چاه بهره برداری131100/000/0 منجیل 4
فاقد چاه بهره برداری00/000/0 1401 الهیجان ـ چابکسر 5
فاقد چاه بهره برداری140200/000/0 رامسر ـ چالوس 6
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 4102 002/000/0زرند ساوه 7
4104 00/127/014041411اشتهارد 8
4106 45/30017/23214041411قزوین 9
برداری فاقد چاه بهره410700/000/0 ابهر 10

فاقد شبکه چاه مشاهده ای410859/454/3 آوج 11

4109 70/099/014041411قیدار 12

فاقد چاه بهره برداری 411500/0 00/0 رزن ـ قهاوند 13

 70/30697/236 مجموع
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 قزوینای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

پایان برنامهشروع برنامهافق طرحنام برنامهردیف
حجم صرفه جویی 

)میلیون متر 
مکعب(

سطحی/ 
زیرزمینی

الزاماتشرح عملیات

1 5تعیین تکلیف چاههای فرمششمبرنامه1399140020زیرزمینی
 1702حلقه ازتعداد کل  92

حلقه

رسیدگی پرونده ها در 
محاکم قضایی و صدور 

احکام انسداد

2 1تعیین تکلیف چاههای فرمبرنامه هفتم140114057/126زیرزمینی
حلقه از تعداد کل  453

حلقه 1181
افزایش اختیارات مامورین 

در پلمپ این چاهها 30ماده 

تجهیز چاهها به ابزار اندازه گیری هوشمندبرنامه هفتم1401140550زیرزمینی3346 عدد

 برداری چاههای کشاورزیاصالح پروانه بهرهششمبرنامه1399140067زیرزمینی1276 مورد


از  1تامین آب باغات تحت شرب چاههای فرم 

محل کاهش ده درصدی پروانه های بهره برداری
هکتار 13500زیرزمینی1399140043ششمبرنامه

6تشکیل شبکه پایش آلودگی سنجی منابع آببرنامه هفتم14011405زیرزمینییک شبکه
تصویب در کارگروه مدیریت 

جامع کیفیت منابع آب 
استان

7
 تعیین تکلیف پساب صنعتی و تامین آب تاالب اله

 سابآباد و ایجاد منطقه گردشگری با استفاده  از پ
شهرکهای صنعتی

زیرزمینی14011405-برنامه هفتم

میلیون متر مکعب  20انتقال
اله پساب صنعتی به تاالب 

آباد به منظور ایجاد منطقه 
گردشگری و جلوگیری از 

بیابانزایی



8 تبدیل کانال آبیاری دشت قزوین از کانال روباز به
لوله

کیلومتر 94سطحی14011405-برنامه هفتم


مجموع
میلیون متر مکعب صرفه جویی زیرزمینی 7/306

صفر میلیون متر مکعب صرفه جویی سطحی
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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین(: 4جدول )

واحدنوع عملیات ردیف

سال اجرا
صرفه 

جوئی کل 
 میلیون)

(مترمکعب
 اول 
1400

برنامه 
ششم 
توسعه

صرفه جوئی 
برنامه ششم 

 میلیون)
(مترمکعب

 دوم
1401

 سوم
1402

 چهارم
1403

 پنجم
1404

 ششم
1405

برنامه 
هفتم 
توسعه

صرفه جوئی 
برنامه هفتم 

 میلیون)
(مترمکعب

1)کشاورزی حفاظتی)کم خاکورزی و بی خاکورزیهکتار500050005/250005000500050005000250005/1215

2 جایگزینی کشت گیاهان کم آب بر به جای گیاهان پرآب
55055028/0900900900900900450026/254/2هکتاربر

3،تحمل  جایگزینی ارقام جدید زراعی با تکیه بر تولید باال
به تنش و مصرف بهینه آب

2500250025/12000200020002000200010000525/6هکتار

4کشت نشائی محصوالت زراعیهکتار4100410015/61200120012001200120060009915/15

5 کشاورزیلوله گذاری پایاب چاه هایکیلومتر10010065/110010010010010050025/89/9

6احداث کانال انتقال آبکیلومتر555558/0555555555527589/247/3

7اجرای سامانه های نوین آبیاریهکتار4500450075/15450045004500450045002250075/785/94

8تجهیز و نوسازی اراضیهکتار6006006/0600600600600600300036/3

9حذف آب مهر ماه در باغاتهکتار10001000110001000100010001000500056

10جمع آوری آب باران در کشت های گلخانه ایهکتار505008/0505050505025038/045/0

11 شبکه آبیاری دشت 4و  3احیا و مرمت کانال های درجه 
قزوین

303053/0303030303015063/215/3کیلومتر

-35/30-65/129160مجموع
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 قزوینبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 5جدول )

شروع افق طرحعنوان برنامه اقدامردیف
برنامه

ایان پ
برنامه

  ییصرفه جو
عملیاتشرح )میلیون مترمکعب(

1اطالع رسانی عمومی و برنامه صرفه جویی از طریق رسانه ها ششمبرنامه13991400-
اجرای همایش سازگاری با کم آبی

پخش مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل در گفتگوی ویژه خبری

پخش مصاحبه رادیویی روی خط 

2برنامه اصالح الگوی مصرف آب در بخشهای مختلفششمبرنامه139914004/0

صب کاهنده مصرفن-پیگیری اماکن عمومی تعرفه رایگان و 

اخطار و قطع مشترکین پرمصرف غیر خانگی

اعمال تعرفه آزاد جهت انشعابات ساخت و ساز و ممیزی کاربری ها
تعویض کنتورهای خراب 

3 مجاز برای کاهش اقدامات در خصوص توقف برداشت های غیر
پیگیری انشعابات غیر مجاز 1399140016/0ششمبرنامههدر رفت

4رفت برنامه های کنترل تولید و تامین منابع آب برای کاهش هدرهفتمبرنامه140114054/0

ویدیو متری چاهها و بهسازی بر اساس گزارشات چاه پیمایی

تاسیساتاصالح انتقال و شبکه و مهندسی مجدد 

بهسازی مخازن

رریز و هدر رفت آب و نصب تله متریجلوگیری از س-

5 تکمیل و تجهیز ابزار های اندازه گیری آب و کنترل مصرفهفتمبرنامه140114052/0- دستگاه کنتور حجمی به همراه شیرآالت و اتصاالت الزم و  50نصب
ساخت حوضچه متناسب

6مینه زدر  بروشور، تیزر، روزنامه و فصلنامه و تبلیغات چاپ و توزیع
13991400ششمبرنامهصرفه جویی ارسال پیامک، تولید اخبار و انتشار در سایتها

7)اصالح و بازسازی شبکه )کیلومترششمبرنامه139914004/030 کیلومتر

8تعویض انشعابات فرسودههفتمبرنامه140114058/05000  مورد

9تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقتهفتمبرنامه1401140505/112000  مورد

10خرید دیتاالگر فشار جهت پایش فشار شبکههفتمبرنامه1401140525 مورد

11)نشت یابی شبکه های توزیع )کیلومترهفتمبرنامه1401140557/11200 کیلومتر

12مصرف آب خرید تجهیزات کاهندههفتمبرنامه140114053/04000 مورد

28/5مجموع



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان قزوین

 

 قزوینبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 5جدول )

شروع افق طرحعنوان برنامه اقدامردیف
برنامه

ایان پ
برنامه

  ییصرفه جو
عملیاتشرح )میلیون مترمکعب(

1اطالع رسانی عمومی و برنامه صرفه جویی از طریق رسانه ها ششمبرنامه13991400-
اجرای همایش سازگاری با کم آبی

پخش مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل در گفتگوی ویژه خبری

پخش مصاحبه رادیویی روی خط 

2برنامه اصالح الگوی مصرف آب در بخشهای مختلفششمبرنامه139914004/0

صب کاهنده مصرفن-پیگیری اماکن عمومی تعرفه رایگان و 

اخطار و قطع مشترکین پرمصرف غیر خانگی

اعمال تعرفه آزاد جهت انشعابات ساخت و ساز و ممیزی کاربری ها
تعویض کنتورهای خراب 

3 مجاز برای کاهش اقدامات در خصوص توقف برداشت های غیر
پیگیری انشعابات غیر مجاز 1399140016/0ششمبرنامههدر رفت

4رفت برنامه های کنترل تولید و تامین منابع آب برای کاهش هدرهفتمبرنامه140114054/0

ویدیو متری چاهها و بهسازی بر اساس گزارشات چاه پیمایی

تاسیساتاصالح انتقال و شبکه و مهندسی مجدد 

بهسازی مخازن

رریز و هدر رفت آب و نصب تله متریجلوگیری از س-

5 تکمیل و تجهیز ابزار های اندازه گیری آب و کنترل مصرفهفتمبرنامه140114052/0- دستگاه کنتور حجمی به همراه شیرآالت و اتصاالت الزم و  50نصب
ساخت حوضچه متناسب

6مینه زدر  بروشور، تیزر، روزنامه و فصلنامه و تبلیغات چاپ و توزیع
13991400ششمبرنامهصرفه جویی ارسال پیامک، تولید اخبار و انتشار در سایتها

7)اصالح و بازسازی شبکه )کیلومترششمبرنامه139914004/030 کیلومتر

8تعویض انشعابات فرسودههفتمبرنامه140114058/05000  مورد

9تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقتهفتمبرنامه1401140505/112000  مورد

10خرید دیتاالگر فشار جهت پایش فشار شبکههفتمبرنامه1401140525 مورد

11)نشت یابی شبکه های توزیع )کیلومترهفتمبرنامه1401140557/11200 کیلومتر

12مصرف آب خرید تجهیزات کاهندههفتمبرنامه140114053/04000 مورد

28/5مجموع

 

 قزوینبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان (: 6جدول )

یف
رد



افق طرحنام برنامه
سال شروع 

برنامه

سال پایان 
برنامه

جویی حجم صرفه
)میلیون مترمکعب(

1 صنعتی با اعتبارات داخلی و عمومیاحداث و تکمیل تصفیه خانه ها در شهرکها و نواحیهفتمبرنامه140114055/3

2استحصال آب تصفیه شده از پسابهای صنعتی و استقرار واحدهای صنعتی کم آب بر و هایتکششمبرنامه139914003

3توسعه سیستمهای فاضالب و استفاده از بازچرخانی آب در واحدهای صنعتیششمبرنامه139914003

4استفاده از پساب و فاضالب شهری در فرآیندهای صنعتیششمبرنامه139914002

5تیاستفاده از گونه های گیاهی کم آب  و مقاوم بر خشکی در سطح شهرکهای صنعتی و نواحی صنعششمبرنامه139914005/0

میلیون متر مکعب 12مجموع

 
 های استان قزوین برنامه سازگاری با کم آبی شهرداری(: 7جدول )

یف
رد



سال شروع برنامهافق طرحنام برنامه
سال پایان 

برنامه
)میلیون جویی حجم صرفه

مترمکعب(

1و بارانی ای طرحهای آبیاری تحت فشار قطرهششمبرنامه139914004/0

2فدک اصالح شبکه آبیاری تحت فشار و فرسوده در پارکهای سطح شهر مانند پارک ،
و ...پارک شهید رجایی 

139914002/0ششمبرنامه

3الیروبی ومرمت قنواتهفتمبرنامه14011405-

4طرح های مطالعاتی مصرف بهینه آبهفتمبرنامه14011405-

5سبز شهری استفاده از پساب در آبیاری فضایبرنامه هفتم140114054/0

میلیون متر مکعب 1مجموع

 



 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان قزوین10

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان قزوین
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 کارگروهرئیس سازمان و عضو  سحر تاجبخش مسلمان



کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوین و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان قزوین هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 زاد، قدرت اهلل مهدیخانیپور، علی فرخهدایت اهلل جمالی قزویناستانداری 

 یداهلل ملکی، اکرم اسدی، سحر بهشتی قزوینای شرکت آب منطقه
 فاطمه خمسه  قزوینسازمان جهاد کشاورزی استان 
 داراب بیرنوندی  قزوینشرکت آب و فاضالب استان 

 کامران لشگری  قزوینسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 یوسف شیخ الملوکی  قزویناداره کل هواشناسی استان 

 عبدالحسین مظفری  قزویناداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 ابوالفضل یاری  قزوینسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 حمیدرضا خانپور  قزویناستان  صنعتی شهرکهای شرکت

 

 

 



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان قزوین  

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان قزوین
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 کارگروهرئیس سازمان و عضو  سحر تاجبخش مسلمان



کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوین و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان قزوین هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 زاد، قدرت اهلل مهدیخانیپور، علی فرخهدایت اهلل جمالی قزویناستانداری 

 یداهلل ملکی، اکرم اسدی، سحر بهشتی قزوینای شرکت آب منطقه
 فاطمه خمسه  قزوینسازمان جهاد کشاورزی استان 
 داراب بیرنوندی  قزوینشرکت آب و فاضالب استان 

 کامران لشگری  قزوینسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 یوسف شیخ الملوکی  قزویناداره کل هواشناسی استان 

 عبدالحسین مظفری  قزویناداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 ابوالفضل یاری  قزوینسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 حمیدرضا خانپور  قزویناستان  صنعتی شهرکهای شرکت

 

 

 

 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان قزوین
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 کارگروهرئیس سازمان و عضو  سحر تاجبخش مسلمان



کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوین و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان قزوین هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 زاد، قدرت اهلل مهدیخانیپور، علی فرخهدایت اهلل جمالی قزویناستانداری 

 یداهلل ملکی، اکرم اسدی، سحر بهشتی قزوینای شرکت آب منطقه
 فاطمه خمسه  قزوینسازمان جهاد کشاورزی استان 
 داراب بیرنوندی  قزوینشرکت آب و فاضالب استان 

 کامران لشگری  قزوینسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 یوسف شیخ الملوکی  قزویناداره کل هواشناسی استان 

 عبدالحسین مظفری  قزویناداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 ابوالفضل یاری  قزوینسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 حمیدرضا خانپور  قزویناستان  صنعتی شهرکهای شرکت
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوین و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان قزوین هم


 
 

 

 اسامی همکاران اجراییدستگاه 
  کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی

محمد صادق ، زاده یرزو اشرفآ، باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود  سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

  یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور

 وزارت نیرو

جواد میبدی، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  کله،صدیقه ترابی پلت   قاسم تقی زاده خامسی،
ی، محمد حب وطن، حمید وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرتقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمرحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده، مجتبی  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا روزبهانی، محبوبه 

 زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

آرش  عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 یصادق اورع ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکاخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

ی، بهزاد روزخش، رمضان یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع
 نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستام

 یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری اصل، فرهام  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 کرکانی، فرید موسوی 



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان قم

1 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان قم
 
 

 1400  خرداد 

 
 

 

 1 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان قم
 
 

 1400  خرداد 

 
 

 

 

1 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان قم
 
 

 1400  خرداد 

 
 

 

 

 

87 
 

قمستان ا
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1 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان قم
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  قمسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 02/3 0 1شرب و بهداشت

 61/18 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 79/1 0 1کشاورزی

 95/1 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان قم انجام شده  -نفر 3000بیش از 
 1406میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  91/175 جوییصرفه با قم استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامهاست. 

های جویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب د، مورددر چارچوب اعتبارات موجو
ه فاضالب، استفاده یباشد. همچنین با اقداماتی همچون تصف( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )هریک از بخش

(، به اصالح 2جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، مطابق با جدول )مجدد از پساب، استفاده از منابع آب غیر متعارف و 
اختالف بین میزان میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در بخش کشاورزی،  81/48به میزان مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 

برنامه سازگاری فاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهمیلیون مترمکعب( و  23/210) ز از منابع آب زیرزمینیجویی مورد نیاصرفه
 دوم، در فاز 1410تا  1407باشد که طی سال های میلیون مترمکعب می 23/60برابر با  میلیون مترمکعب( 0/150) آبی استانبا کم

پس جویی در بخش سطحی برای استان قم انجام نشده است. هدف گذاری برای صرفهالزم به ذکر است برنامه عملیاتی خواهد شد. 
گذاری فاز دوم سازگاری و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه ریزی، جزییات هدف از اتمام آماربرداری دور سوم منابع

  خواهد شد.آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه با کم
 

 )میلیون متر مکعب(قم های سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1406-1400) 

 - 00/150 کشاورزی
 - 91/9 شرب
 - - صنعت

 - 00/16 فضای سبز
 - 91/175 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1407) 

 - 23/60 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 23/60 مجموع فاز دوم

 قم در راستای های سازگاری با کم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 2جدول )
 )میلیون متر مکعب(اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 

 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 اولفاز 
(1406-1400) 

 *2/43 فاضالب
 - کشاورزی

 19/1 شرب
 *42/14 صنعت

 *63/4 فضای سبز
 81/48 مجموع فاز اول

 10اقدامات انجام شده در راستای استفاده از پساب در بخش صنعت به میزان اثربخشی * 
میلیون مترمکعب با اقدامات  63/4میلیون مترمکعب و در بخش فضای سبز به میزان 

انجام شده در بخش فاضالب همپوشانی دارد و لذا مجموع اثربخشی برابر جمع جبری 
 ها نیست.اثربخشی کلیه بخش
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سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
  (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک قمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

جویی متناظر مطابق با های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است.
 ( ارائه شده است. 11( تا )4جداول )

 
و  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )

 قم در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیسال تثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
 تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جویی سازگاری 
با کم آبی

فاز دومفاز اول

 410151/201/11402 1410 دریاچه نمک 1
 1410 1403 27/0 66/7 4110 مسیله 2
3ساوه411215/5655/2214011410
4شریف آباد412538/2159/814011410
 1410 1400 75/23 16/52 4126 کهک-قم 5

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر  84/2 06/7 4127 سلفچگان 6
 مجاز

 413207/323/11400 1410 کاشان 7
-- 23/60 00/150 مجموع
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 استان قم در بخش کشاورزی دستگاه های اجرایی های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 4جدول )

هدف واحدعنوان فعالیتعنوان برنامه
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری/ همکار
صرفه جویی

میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406)م.م.م(

طرح احیا و تعادل 
بخشی

 

3شرکت آب منطقه ای حلقه  چاه دیزلی باقیمانده استان 15-510حلقه برقی کردن چاههای کشاورزی
مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن 

های چاههای غیر مجاز و تعیین تکلیف چاه
فاقد پروانه 

8/14شرکت آب منطقه ای1480150801250حلقه

از   جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز
طریق کاهش ساعت کار

میلیون 
مترمکع

ب
1005050-----

منطقه ای)مجری(شرکت آب 
–سازمان جهاد کشاورزی 

–شهرداری  -توزیع برق
شرکت - شرکت آب و فاضالب

صنعتی )همکار( شهرکهای

100
نصب کنتور حجمی بر روی کلیه چاه ها با 

12911291------تعدادهزینه مالک

از   جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز
طریق تعدیل منصوبات

میلیون 
مترمکع

ب
5/14555/4----شرکت آب منطقه ای5/14

اصالح الگوی 
مصرف

اصالح الگوی کشت در دشت های شریف آباد 
55/65سازمان جهاد کشاورزی24200420042004200420042002800دشتو ساوه

افزایش بهره وری مصرف نهاده های پایدار 
دام و طیور

میلیون 
مترمکع

ب
16/112/017/017/017/017/017/019/0سازمان جهاد کشاورزی16/1

روش های نوین 
کشت

24/2سازمان جهاد کشاورزی30012  2025  2540 80  90هکتارتوسعه کشت های گلخانه ای
05/1سازمان جهاد کشاورزی350 153545 55 60 70 70 هکتارتوسعه کشت های نشایی

استفاده از سایبان برای کاهش مصرف آب در 
2/0سازمان جهاد کشاورزی180 15 20 2530 30 30 30 هکتارباغات 

های توسعه سامانه
نوین آبیاری

سازمان جهاد کشاورزی125 1015 15 15 20 25 25 کیلومترانتقال آب با لوله

65 سازمان جهاد کشاورزی14000 2000 2000 2000 2000 2000 20002000 هکتاراجرای سیستم های نوین آبیاری

تسطیح و تجهیز و نوسازی اراضی مدرن و 
سازمان جهاد کشاورزی1800100 100 200 300 350 350 400 هکتارسنتی

( به صورت مکمل هم بوده و دارای غیر از فعالیت مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز شرکت آب منطقه ای )به* * توضیح اینکه تمام فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی و  
150مجموع:همپوشانی می باشند؛ لذا آب حاصله از این فعالیت ها، یک بار محاسبه شده است.
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  باشد.ریزی کشاورزی از منابع آب زیرزمینی میریزی کشاورزی سطحی محدوده مطالعاتی ساوه مطابق تسهیم انجام شده در مورد آب قابل برنامهمه* تحقق برنامه های سازگاری با کم آبی در بخش کشاورزی مشروط به تسهیم آب قابل برنا
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 جویی( )در راستای صرفهدر بخش شرب شهری  قم استان شرکت آب و فاضالب های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 5جدول )

عنوان 
برنامه

واحدعنوان فعالیت
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری
جوییصرفه

)م.م.م.( میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

کاهش 
تلفات 
خطوط 
انتقال و 

شبکه توزیع 
آب شرب

80000600080001100فقرهتعویض کنتورهای خراب و فرسوده
011000110001100022000 شرکت آب و فاضالب5/0

4/0شرکت آب و فاضالب 70-3040----کیلومتراصالح و بازسازی خطوط انتقال آب
-شرکت آب و فاضالب 17520202020202550کیلومتراصالح و بازسازی شبکه توزیع آب بهداشتی

25/0شرکت آب و فاضالب 4015556612کیلومتردوم()شبکه  آب شیریناصالح و بازسازی شبکه توزیع 

40000-200002000متر مکعباصالح و بازسازی مخزن ذخیره آب
0----شرکت آب و فاضالب 05/0

-شرکت آب و فاضالب 20155-----فقرهنصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آب
72/0شرکت آب و فاضالب 64008008008008008008001600فقرهبرای شناسایی انشعاب آب غیرمجاز پیمایش

3/0شرکت آب و فاضالب 2000250250250250250250500کیلومترشبکه توزیع یابی و رفع نشتنشت

اصالح 
الگوی 
مصرف

 3/0 شرکت آب و فاضالب  6800 3200 3200 3200 3200 3200 3200 26000 عدد توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب
 4/0 شرکت آب و فاضالب  10000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 40000 فقره شناسایی انشعابات پرمصرف

 مدیریت فشار

سازی فشار شبکه متعادل
 2/1 شرکت آب و فاضالب  2 5 5 5 5 8 7 37 زون توزیع آب

نصب شیرهای فشارشکن 
 2/0 شرکت آب و فاضالب  - - - 5 5 5 5 20 دستگاه در شبکه

نصب فشارسنج الگردار در 
 - شرکت آب و فاضالب  - - - - 5 10 5 20 دستگاه شبکه

 
برگزاری جشنواره و اجرای طرح حامیان آب در مدارس 

 دانش آموز  25000ابتدایی و متوسطه قم  با کمک 
 به عنوان حامی آب 

 

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

واحدعنوان فعالیت
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری
جوییصرفه

)م.م.م.( میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

 برنامه های صدا و سیما 

با تاکید بر عدم استفاده از 
آب شیرین کن های 

برنامه های خانگی در 
 تبلیغاتی

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

 –علوم پزشکی  دانشگاه
 اداره – سیما و صدا سازمان

 -کل آموزش و پرورش
سازمان تبلیغات اسالمی 

 )همکار(

4 

 - 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16000 مترمربع تبلیغات محیطی 

انتشار بروشور ، 
3000 30000 30000 240000 برگ  کاتالوگ،تراکت، پوستر و ... 

0 30000 30000 30000 60000 - 

ارتقا کیفیت 
آب شرب

یکنواخت سازی کیفیت آب شبکه شرب در کلیه مناطق 
شهری قم از طریق تکمیل زون بندی شبکه و کاهش 

 استفاده از آب شیرین کن های خانگی
 1 شرکت آب و فاضالب  4 4 4 4 2 2 - 20 کیلومتر

 32/9 مجموع
 
 

 (اصالح مصرف)در راستای استان قم در بخش شرب شهری  شرکت آب و فاضالب های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 6جدول )

هدف برنامهواحدعنوان فعالیت

میزان فعالیت

دستگاه مجری
اصالح 
مصرف میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406).م.م.م(

هکتار فضای سبز از شبکه  78شناسایی و قطع انشعابات برای  
شرب

10010151515151515فقره
شرکت آب و 
(فاضالب)مجری

(شهرداری )همکار
19/1
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 )در راستای صرفه جویی(استان قم در بخش شرب روستایی  شرکت آب و فاضالب های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 7جدول )

عنوان 
برنامه

هدف برنامهواحدعنوان فعالیت

میزان فعالیت

دستگاه مجری
صرفه جویی

)م.م.م.(
میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

کاهش 
تلفات 
خطوط 
انتقال و 

شبکه توزیع 
آب شرب

02/0فاضالب شرکت آب و71 1  1 1   1  1   1 فقرهمدیریت  هدررفت ظاهری
044/0شرکت آب و فاضالب1205  15 202020 20 20کیلومتراصالح و بازسازی خطوط انتقال آب

0663/0شرکت آب و فاضالب1205  15 2020202020کیلومتراصالح و بازسازی شبکه توزیع آب بهداشتی
)شبکه  اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب شیرین

دوم(
-شرکت آب و فاضالب-- - -----کیلومتر

0267/0شرکت آب و فاضالب20400400 4000   4000 4000  4000   20002000متر مکعباصالح و بازسازی مخزن ذخیره آب
002/0شرکت آب و فاضالب1222 20 20  2020 2020 فقرهنصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آب

2/0شرکت آب و فاضالب2900 500400 400 400  400400400 فقرهپیمایش برای شناسایی انشعاب آب غیرمجاز
1/0شرکت آب و فاضالب13000 20002500  25002500 2000 1000 500 فقرهتعویض کنتورهای خراب و فرسوده

01/0شرکت آب و فاضالب350 50505050505050کیلومترشبکه توزیع یابی و رفع نشتنشت

اصالح 
الگوی 
مصرف

00565/0شرکت آب و فاضالب601010  10001000 1000 1000  10001000عددتوزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب 
015/0شرکت آب و فاضالب51010100100 100 100 50 50فقرهشناسایی انشعابات پرمصرف

مدیریت 
فشار

شرکت آب و فاضالب152 230 40 40 40 - -زونسازی فشار شبکه توزیع آبمتعادل

052/0شرکت آب و فاضالب162 230 40 40 40  5 5دستگاهنصب شیرهای فشارشکن در شبکه
015/0شرکت آب و فاضالب192  230 40 40 40  20 20دستگاهنصب فشارسنج الگردار در شبکه
 برنامه  تلویزیونی و رادیویی جشنواره ها و 

اطالع رسانی محیطی  
شرکت آب و فاضالب284444444عدد

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

035/0شرکت آب و فاضالب488 8120120120120--مورد

591/0مجموع
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 *(اصالح مصرف)در راستای دستگاه های اجرایی استان قم در بخش صنعت  های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 8جدول )

واحدعنوان فعالیتعنوان برنامه
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری

اصالح 
مصرف

میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

)م.م.م(

استفاده از پساب

انتقال پساب تصفیه خانه 
فاضالب شهر قم به شهرکهای 

صنعتی

میلیون 
مترمکعب

10 13 321  -- 
شرکت 

های شهرک
صنعتی

10

نصب پکیج تصفیه آب 
خاکستری در مناطق خارج از 

شبکه جمع آوری فاضالب

میلیون 
مترمکعب

5/3115/05/05/0-- شرکت آب و
فاضالب

5/3

بازچرخانی آب

احداث مدول سوم تصفیه خانه 
فاضالب شهرک صنعتی 

شکوهیه

میلیون 
مترمکعب

365/0- - 183/0  183/0- - - 
شرکت 

های شهرک
صنعتی

365/0

احداث مدول اول تصفیه خانه 
فاضالب شهرک صنعتی 

محمودآباد

میلیون 
مترمکعب

365/0- 183/0  183/0 - - -  -
شرکت 

های شهرک
صنعتی

365/0

استفاده از منابع آب 
غیر متعارف

نمک زدایی آب زیرزمینی 
حاشیه حوض سلطان برای 

شهرک صنعتی الغدیر با رعایت 
مسائل زیست محیطی

میلیون 
مترمکعب

182/0-  182/0- - -  -- 
شرکت 

های شهرک
صنعتی

182/0

مطالعه جمع آوری آب باران از 
روی سقف سوله های واحد های 

صنعتی بزرگ

میلیون 
مترمکعب

005/0- - 005/0-  - -- 
شرکت 

های شهرک
صنعتی

005/0

42/14مجموع
منابع آب نمی شود.نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی * بر
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 (در راستای صرفه جوییقم )و فضای سبز شهرداری  هاپارکهای سازگاری با کم آبی (: برنامه9جدول )

واحدعنوان فعالیتعنوان برنامه
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه 
مجری

صرفه جویی

میان مدتکوتاه مدت

)م.م.م( 1400140114021403140414051406

اصالح الگوی 
آبیاری فضای 

سبز

363/0شهرداری18534332424242323هکتارآبیاری با آب خام )غیرشرب( توسعه شبکه
43/1شهرداری23040403030303030هکتارتبدیل سیستم آبیاری غرقابی و تشتکی به تحت فشار

174/0شهرداری17335/25/2222هکتارمعابر)حذف آبیاری تانکری(آبیاری قطره ای باغچه های حاشیه 
استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار تقریباً صد در صدی در 

توسعه فضای سبز شهری و جنگلی
778/10شهرداری1050150150150150150150150هکتار

درصد از فضای سبز در فصل گرم به  80انتقال زمان آبیاری 
ساعات شب

213/3شهرداری2/2755393/6393/6393/6393/6393/6393/6393/6هکتار

اصالح الگوی 
کشت فضای 

سبز

042/0شهرداری9733/033/033/033/033/033/0هکتارهای کم آب برو جایگزینی با گونهفضای سبز عمومی  حذف چمن
های کم از عرصه های ادارات و جایگزینی با گونهحذف چمن 

بر)با پیشنهاد خود ادارات(آب
005/0شهرداری12/02/02/02/02/0--هکتار

انجام طرحهای تحقیقاتی بررسی گونه های گیاهی سازگار، طرح 
جامع شبکه آب خام، طرح  مناسب سازی پساب

-شهرداری6/23186/23186/2318-----هکتار

احیا شرایط 
طبیعی تغذیه 

آبخوان دشت قم 
از طریق بستر 
رودخانه قمرود

کیلومتر بازه 7حذف الیه نفوذناپذیر بستر رودخانه قمرود در 
 حوضچه تغذیه مصنوعی  14شهری از طریق احداث 

متر مربع( 100مساحت هر حوضچه )
*شهرداری1400200200200200200200200متر مربع

005/16 مجموع
 .میلیون متر مکعب صورت پذیرد 5با اجرای این برنامه و فعالیت مرتبط با آن، پیش بینی می شود تغذیه آبخوان به میزان * 
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 *(اصالح مصرفدر راستای )قم و فضای سبز شهرداری  هاپارکهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 10جدول )

واحدعنوان فعالیتعنوان برنامه
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه 
مجری

اصالح 
مصرف
)م.م.م(

میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

استفاده از 
پساب

عقد قرارداد فاز اول بهینه سازی و استفاده از پساب تخصیصی برای 
لیتر در ثانیه 40

لیتر در 
ثانیه

403010-----شهرداری841/0

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

لیتر در 
ثانیه

180---45454545شهرداری784/3

جداسازی آب 
فضای سبز از 
شبکه شرب

789121111111212هکتارآبیاری با آب خام  یا پساب )غیرشرب( توسعه شبکه
شهرداری

19/1**

625/4مجموع
.نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شود* بر

 .شده است جداسازی آب فضای سبز از شبکه شرب بوده و لذا اثربخشی این اقدام در برنامه های اصالح مصرف بخش شرب لحاظ** این اقدام در اثر 
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 (اصالح مصرفدر راستای جهت ساماندهی فاضالب و استفاده از پساب )(: برنامه های سازگاری با کم آبی 11جدول )

عنوان 
برنامه

شاخصعنوان فعالیت
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری
اثربخشی
)م.م.م(

میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

ساماندهی 
وضعیت 
فاضالب 

استان

رها سازی شده در محیط  جمع آوری و تصفیه فاضالب خام
طریق  شهری، شهر قائم و ... از 6و  3و2مناطق از جمله 

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب ، حفر چاه جذبی و یا 
احداث تصفیه خانه های محلی

لیتر در 
ثانیه

500100200200____
آب و  شرکت

فاضالب)مجری(
شهرداری)همکار(

15

تحویل پساب به مصرف کننده  ها در خروجی تصفیه خانه 
فاضالب

 میلیون
متر مکعب

5/185/477____
آب و  شرکت

فاضالب)مجری(
5/18

ارتقاء سیستم تصفیه فاضالب در تصفیه خانه فوری  
اضطراری

 میلیون
متر مکعب

844_____
آب و  شرکت

فاضالب)مجری(
8

الزام واحدهای تولیدکننده فاضالب صنعتی داخل شهرکهای 
صنعتی به پیش تصفیه

315105105105____واحد

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت

شهرکهای  شرکت
صنعتی)مجری(

اداره کل حفاظت محیط 
زیست  و

شرکت آب و فاضالب 
)همکار(

7/0

فاضالب صنعتی خارج از  الزام واحدهای تولیدکننده
 های صنعتی به پیش تصفیهشهرک

ها و ...()بیمارستانها و قالیشویی
26610010066____واحد

شرکت آب و فاضالب 
)مجری(

اداره کل حفاظت محیط 
)همکار( زیست

1

2/43مجموع
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 استان قمتصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي 
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

رحمانی عبدالرضا  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سحر تاجبخش  سازمان هواشناسی کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان قم هم
 

 

  

 درتدوین و تصویب برنامهنام همکاران  دستگاه اجرایی

 قماستانداری 
ابراهیم  ،محسن اوروجی ،مهرداد غضنفری ،محسن بهشتیبهرام سرمست، 

 ملکی

 قمای شرکت آب منطقه
علی مددی، ابوذر  جتبیمعلی اصغری، ، احمد حاجی حسینی مسگر

 ، عطیه نظریرضا محمدی احمد آبادی پور،هادی

 محسن جعفرزاده ،حمد حسین احمدپورپورمیدانی، معباس  قمسازمان جهاد کشاورزی استان 

 علی جان صادق پور قمشرکت آب و فاضالب استان 

 محمود سیجانی  قمسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 سید احمد شفیعیسید رضا موسوی مشکینی،  قممحیط زیست استان حفاظت اداه کل 

 محسن نوربخش  قمسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 سید محمد تقی سجادی قماستان  و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی

 اسرافیل شعاعی  قماستان  صنعتی شهرکهای شرکت

 پیام جوادیان  سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان قم هم


 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، 

 محمد صادق صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

  بانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشتمهدی جمالی نژاد، وحید قر وزارت کشور

 وزارت نیرو

پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد قاسم تقی زاده خامسی،  صدیقه ترابی 
میبدی، تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، 

فر، آرش محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک
 نجاتی

زهرایی، سعید ابراهیم زاده، همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه 
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی

هماهنگی و نظارت معاون اول معاونت 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
فارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی 

بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا بهبهانی، صادق اورعی زارع، علی آل
رضاپور، هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد وحید عسکری
ی جهرمی، قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، زهره نجات

 بهنام نجفی
 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی بختیاری
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کردستان
 
 

 1400  خرداد 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کردستان
 
 

 1400  خرداد 
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 کردستان استان
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کردستان
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  کردستان استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 61/1 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 32/0 0 1صنعت

 94/2 0 1کشاورزی

 81/2 0 2کل صرفه جویی
 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2
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کردستان ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر 1500بیش از 
مترمکعبی از منابع  ونیلیم 4/253 ییجواستان کردستان با صرفه یآببا کم یسازگار یهافاز اول برنامه انجام شده است.

قرار گرفت.  یبا کم آب یسازگار یکارگروه مل بیدر چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصو 1405آب زیرزمینی در افق 
. باشدی( م1به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول ) یابیها در دستاز بخش کیهر یهابرنامه یو اثربخش ییجوصرفه زانیم

سبز از شبکه شرب  یشبکه فضا یفاضالب، استفاده مجدد از پساب و جداساز هیهمچون تصف یبا اقدامات نیهمچن
مترمکعب کمک خواهد  ونیلیم 76/49 زانیمنابع آب به م تیفی(، به اصالح مصرف و بهبود ک2مطابق با جدول ) ،یشهر

مترمکعب( و  ونیلیم 0/260) ینیرزمیاز منابع آب ز ازیمورد ن ییصرفه جو زانیم نیاختالف ب ،یکشاورز ششد. در بخ
 ونیلیم 6/12مترمکعب( برابر با  ونیلیم 4/247استان ) یبا کم آب یشده در فاز اول برنامه سازگار ینیب شیپ ییجوصرفه

دور  یخواهد شد. پس از اتمام آماربردار یاتیبرنامه عمل م، در فاز دو1410تا  1406 یسال ها یکه ط باشدیمترمکعب م
 ،یبا کم آب یفاز دوم سازگار یهدف گذار اتییجز ،یزیو آب قابل برنامه ر النیدر ب یسوم منابع و مصارف آب و بازنگر

 ارائه خواهد شد. یبا کم آب یمشخص و متناسبًا برنامه فاز دوم سازگار
 

 های سازگاری با کم آبی استان کردستان )میلیون متر مکعب(: میزان صرفه جویی برنامه(1جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 4/247 کشاورزی
 - 3/5 شرب
 - 7/0 صنعت

 - - فضای سبز
 - 4/253 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1408-1406) 

 - 6/12 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 6/12 مجموع فاز دوم

 
و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیبه تفک کردستاندر استان  یآببا کم یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی آبی دستگاههای سازگاری با کمدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یهامحدوده
 ( ارائه شده است. 13( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )همراه میزان صرفهبه
 

 
  



5 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان کردستان

 

 های سازگاری با کم آبی استان کردستان برنامه (: میزان اثربخشی2جدول )
 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(

 اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - کشاورزی
 5/0 شرب

 36/45 تصفیه فاضالب
 9/3 صنعت

 - فضای سبز
 76/49 مجموع فاز اول

 
با  یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )

 کردستان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یکم آب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز130500/175/0 ماه نشان ـ انگوران 1
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 33/0 1307 گل تپه ـ زرین آباد 2
3قروه ـ دهگالن130880/20400/014001405

4دیواندره ـ بیجار130953/1200/013991405
 1405 1399 46/0 00/3 2101 قزلچه 5
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 47/0 00/1 2102 بانه )چی چوران( 6
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز210339/000/0 سردشت 7
 بهره برداریفاقد چاه  00/0 00/0 2107 پاوه 8
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز210883/000/0 رزآب 9
210900/248/11399 1410 مریوان 10
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز211082/800/0 سنندج 11

تپه اسماعیل ـ  12
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز211100/016/1 امیرآباد

222300/319/21399 1410 کامیاران 13
 301100/5 43/3 1399 1410 بوکان 14
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 71/0 3013 تکاب 15
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 70/2 00/4 3014 سقز 16

41/24763/12 -- مجموع
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان کردستان6

 

 ای استان کردستانهای سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه (: برنامه4جدول )

 اقدامات ردیف

کوتاه مدت)پایان برنامه 
 ششم(

میان مدت )پایان برنامه 
 هفتم(

 عملکرد تجمعی

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون)
 (متر مکعب

 عدادت

حجم 
جویی صرفه
میلیون شده )

 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون)
 (متر مکعب

 6/95 7355 43/61 6600 17/34 755 انسداد چاه غیر مجاز 1

توضیح: برنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم بر این اساس تعریف شده است که با استقرار گروه های گشت و بازرسی حفاظت از 
 منابع آب و تامین اعتبارات الزم از حفر چاه های جدید جلوگیری گردد.

2 

جلوگیری از اضافه 
برداشت چاه های مجاز 

کنتورهای )نصب 
 هوشمند(

55094/962994/113684934/123

1207/41634/62831/11 اصالح پروانه های صادره 3

توضیح: برنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم بر اساس تعداد چاه ها ی مجاز دارای پروانه بهره برداری فعلی تعریف شده است  ودر 
 میلیون متر مکعب است. 34/123حال حاضر میزان اضافه برداشت از محل چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری 

 میلیون متر مکعب 230آبی تا پایان برنامه هفتم؛ جویی و پیشنهادی در برنامه سازگاری با کممیزان آب قابل صرفه
 

  



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان کردستان

 

 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان(: 5جدول )

 واحد اقدامات ردیف

 کوتاه مدت
 )پایان برنامه ششم(

 میان مدت
 هفتم()پایان برنامه 

 عملکرد تجمعی

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون)
 (متر مکعب

 عدادت

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

 *6/74 37200 50 25000 6/24 12200 هکتار اجرای آبیاری تحت فشار 1

 9/11 2380 5/7 1500 4/4 880 یلومترک گذاریاجرای لوله 2

3 
اجرای تجهیز، نوسازی و یکپارچه 

 سازی اراضی
 4 4000 3 3000 1 1000 هکتار

4 
احداث و بهسازی کانال های 

 آبرسانی
 5/1 500 05/1 350 45/0 150 کیلومتر

 مجموع
 

--- 45/30 --- 55/61 --- 92 

پوشانی با اقدامات شرکت آب آبیاری تحت فشار دارای هم* صرفه جویی ناشی از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در اجرای سیستم های 
 های استان یکبار محاسبه شده است.برنامه منطقه ای در بخش کشاورزی است، لذا در محاسبه مجموع صرفه جویی

 میلیون متر مکعب  4/17میزان آب قابل صرفه جویی و پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 
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 )در راستای صرفه جویی(سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان کردستان  های برنامه(: 6جدول )

 واحد جوییدر راستای صرفه اقدامات ردیف

کوتاه مدت )پایان 
 برنامه ششم(

میان مدت )پایان 
 برنامه هفتم(

 عملکرد تجمعی

 تعداد

حجم صرفه
جویی شده 

میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

1 

ری
ظاه

ت 
 رف

هدر
ری 

شه
ب 

ه آ
شبک

 

شناسایی و رفع انشعاب 
 آب غیرمجاز

 8/1 15000 2/1 10000 597/0 5000 فقره

تعویض کنتورهای 
 خراب و فرسوده

 7/0 35000 5/0 25000 203/0 10000 فقره

2 

عی
 واق

فت
ر ر

هد
 

ب 
ه آ

شبک
ری

شه
 

اصالح و بازسازی شبکه 
 km 50 08/0 100 158/0 150 024 توزیع آب

 km 700 42/0 1800 08/1 2500 5/1 یابی و رفع نشتنشت

3 
شبکه  اصالح شبکه های فرسوده

 km 10 24/0 40 48/0 50 72/0 روستایی

4 
 و تعیین تکلیف انشعابات غیر مجاز

 شبکه روستایی فاقد کنتور
 312/0 1300 24/0 1000 072/0 300 فقره

 27/5 - 658/3 - 615/1 - - مجموع

  میلیون متر مکعب 27/5میزان آب قابل صرفه جویی و پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 
 

  



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان کردستان
 

 کردستان )در راستای اصالح مصرف((: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان 7جدول )

 ردیف
در راستای  اقدامات

 اصالح مصرف
 واحد

کوتاه مدت )پایان برنامه 
 ششم(

میان مدت )پایان برنامه 
 هفتم(

 عملکرد تجمعی

 تعداد
 اثربخشی 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد
 اثربخشی

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد
  اثربخشی

 میلیون )
 (متر مکعب

1 
فضای  جداسازی آب

سبز از آب شرب 
 شهری

 5/0 55 48/0 40 018/0 15 فقره

   میلیون متر مکعب 5/0میزان اصالح مصرف پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 
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 های فاضالب در دست ساخت و در حال ارتقاء استان کردستانخانه(: تصفیه8جدول )

 تصفیه خانه فاضالب
نوع 

 خانه تصفیه

ظرفیت 
طراحی 

 تصفیه خانه
)متر مکعب 

 در روز(

میزان  
5BOD 

خروجی 
 طراحی
(mg/l) 

خانه حجم پساب تولیدی بر اساس ظرفیت تصفیه
 در حال احداث

 مترمکعب در سال()میلیون 

تخلیه به 
 های سطحیآب

فضای 
 سبز

 کشاورزی صنعت

 0  0  0  2/18 ≤30 50000 شهری )ارتقاء( سنندج

 0  0  0  3/7 ≤30 20000 شهری )ارتقاء( سقز

 0  0  0  6/14 ≤30 40000 شهری )ارتقاء( مریوان

 0  0  0  3/2 ≤30 6340 شهری دیواندره

 0 0 0 4/2 ≤30 6800 شهری دهگالن

تصفیه خانه فاضالب روستای 
 قلیان

 0 0 0 21/0 ≤30 600 روستایی

تصفیه خانه فاضالب روستای 
 سراب قامیش

 0 0 0 15/0 ≤30 430 روستایی

 0 0 0 16/45 - 143010 مجموع

 
  

 

(: وضعیت شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه های فاضالب در دست احداث در روستاهای استان 9جدول )
 کردستان

 عنوان

تعداد 
روستاهای 

حاشیه 
 سد

ظرفیت 
تصفیه مورد 

 نیاز
)متر مکعب 

 در روز(

جمع  شبکه
آوری و خطوط 
انتقال فاضالب 

مورد نیاز 
(km) 

 حجم پساب تولیدی بر اساس ظرفیت تصفیه
مترمکعب در خانه در حال احداث )میلیون 

 سال(

تخلیه به 
 های سطحیآب

فضای 
 سبز

 کشاورزی صنعت

روستاهای حاشیه سدهای 
 استان

120 5200 118 90/1  0  0  0 

 0  0  0  88/18 849 51741 1557 سایر روستاهای استان

 0  0  0  78/20 967 56941 1677 جمع

اقدامات الزم در خصوص انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه 
 فاضالب روستاهای حاشیه سدهای تأمین کننده آب استان در دست انجام می باشد.
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برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان کردستان برای ساماندهی تاسیسات (: 10جدول )
 آوری یا تصفیه فاضالبجمع

 نام
 شهرها

ظرفیت تصفیه  تاسیسات فاضالب
خانه فاضالب 

  مورد نیاز
 )متر مکعب

 در روز(

بکه جمع ش
آوری و خطوط 
انتقال فاضالب 

(km) 

حجم پساب تولیدی بر اساس ظرفیت 
 خانه در حال احداث تصفیه

 مترمکعب در سال()میلیون 

شبکه 
آوری جمع

 فاضالب

خانه تصفیه
 فاضالب

تخلیه به 
 های سطحیآب

فضای 
 سبز

 کشاورزی صنعت

 0 0 0 32/0 11 890 ندارد ندارد آرمرده

 0 0 0 25/0 9 691 ندارد ندارد بوئین

کانی 
 سور

 0 0 0 26/0 10 704 ندارد ندارد

بلبان 
 آباد

 0 0 0 44/0 15 1200 ندارد ندارد

 0 0 0 46/0 10 1250 ندارد دارد زرینه

 0 0 0 36/0 18 1000 ندارد ندارد اورامان

 0 0 0 45/0 22 1224 ندارد دارد صاحب

 0 0 0 26/0 10 700 ندارد دارد شویشه

 0 0 0 84/0 8 2300 ندارد دارد سروآباد

 0 0 0 29/0 9 800 ندارد ندارد دزج

 0 0 0 10/1 35 3000 ندارد ندارد دلبران

 0 0 0 06/0 6 170 ندارد دارد بابارشانی

 0 0 0 11/0 10 314 ندارد ندارد پیرتاج

توپ 
 آغاج

 0 0 0 16/0 14 431 ندارد ندارد

 0 0 0 40/0 7 1100 ندارد دارد موچش

 0 0 0 76/5 194 15774 جمع

میلیون متر مکعب در سال  76/5ظرفیت مورد نیاز تصفیه فاضالب شهرهای فاقد تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب معادل 
  باشد.می
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 )ساماندهی پساب((: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان کردستان 11جدول )
 1406-1417 1400-1405 افق برنامه

 34/26 36/45 ساماندهی شده در دوره )میلیون مترمکعب( حجم پساب

 54/148 2/122 حجم کل پساب تولیدی استان )میلیون مترمکعب(

برداری میلیون مترمکعب در استان کردستان در دست بهره 84/76تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت پساب تولیدی  10در حال حاضر 
ریزی برای ساماندهی فاضالب استان به گونه ای انجام شده است که حجم پساب حاصل از تصفیه فاضالب در باشد. برنامهمی
 باشد. فوقمطابق با جدول  1417و  1405های زمانی افق

 
  

 

 )در راستای صرفه جویی( استان کردستان صنعت، معدن و تجارتسازگاری با کم آبی سازمان  های برنامه(: 12جدول )

 واحد اقدامات ردیف

 کوتاه مدت
 )پایان برنامه ششم(

 میان مدت
 )پایان برنامه هفتم(

عملکرد تجمعی تا 
 پایان برنامه هفتم

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه 
شده  جویی

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

1 
اصالح نیاز آبی سایر صنایع در استان 

 شامل قطعات بتنی،کنسانتره آهن
 وغیره

 7/0 - 0 - 7/0 - واحد

  متر مکعبمیلیون 7/0میزان آب قابل صرفه جویی و پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 
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 (: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان 13جدول )
 )در راستای اصالح مصرف(

 واحد اقدامات ردیف

 کوتاه مدت
 )پایان برنامه ششم(

 میان مدت
 )پایان برنامه هفتم(

عملکرد تجمعی تا 
 پایان برنامه هفتم

 تعداد
اثربخشی 

 میلیون )
 (مکعب متر

 تعداد
اثربخشی 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد
اثربخشی 

 میلیون )
 (متر مکعب

1 
باز چرخانی پساب و استفاده مجدد در 

 سنگبری واحدهای
 215/0 131 13/0 80 085/0 51 واحد

2 
باز چرخانی پساب و استفاده مجدد در 

 شن و ماسه واحدهای
 2/0 181 11/0 100 095/0 81 واحد

3 
پساب و استفاده مجدد در باز چرخانی 

 کارخانه آسفالت واحدهای
 07/0 71 04/0 40 031/0 31 واحد

4 
طالی -زرکوه استفاده از پساب )شرکت
 داشکسن(

 3/1 - 0 - 3/1 - مورد

 1 - 0 - 1 - مورد (استفاده از پساب )شرکت پتروشیمی 5

6 

استفاده از پساب تولیدی ناشی از 
 آبیاریهای خود واحد جهت خانهتصفیه

فضای سبز از جمله کارخانه های 
سیمان و واحدهای بزرگ و  

 های صنعتیشهرک

 1 - 0 - 1 - مورد

7 
جمع آوری زهاب محوطه کارخانه ها 

 استفاده مجدد جهت
 12/0 - 0 - 12/0 - واحد

 6/3 - - مجموع
 

28/0 - 88/3 

 میلیون متر مکعب88/3میزان اصالح مصرف پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان کردستان هم

 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 خالد جعفری، بهمن مرادنیا  استانداری کردستان

 ای کردستانشرکت آب منطقه
 ،محمد معززاده مردوخی ،عرفان مؤمن پور، کامران خرم، آریانژادآرش 

 ،گوران یمن مشرفی ،نصراهلل تعذری ،توفیق گلمحمدی ،جلیل مبارکی
 ولید خالدیان ،صدیقه حیدری

 سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
پوریا  ،اسعد خسروی ،گریخلیل فعله ،فیروز احمدی ،فرید سپری

 شهسواری

 محمد فرهاد ،محمد حسین محمدی فاضالب استان کردستانشرکت آب و 

 ، اکبر منصوری، نادر صیدیمحمد دره وزمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

 شهاب محمدی ،فریبا رضایی اداه کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

  بهرام نصراللهی زاده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

 سعدی نقشبندی، سردار مهرجو، توفیق کریمی اداراه کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان

 

 کردستان تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان

 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 کارگروهوزیر نیرو و مسئول  رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 عضو کارگروهوزیر و  علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 و عضو کارگروه رئیس سازمان مسلمان

 
 

  



15 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان کردستان
 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  کردستانسازگاري با کم آبي استان  هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، 

 مدرس طباطبایی، محسن محفوظیمحمد صادق صبا، صدیقه 

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور

 وزارت نیرو

قاسم تقی زاده خامسی، صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد 
کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، میبدی، تقی عبادی، 

فر، آرش محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک
 نجاتی

زاده، همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم
شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا زاده، سید سهیل اسماعیلی، مجتبی احمدی

السادات میروهابی، مهدی زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانهروزبهانی، محبوبه زارع
 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 منابع آب ایرانشرکت مدیریت 

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
 فارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل

بهبهانی، صادق اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، 
بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید  هادی رمضانی،

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد عسکری
قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی، 

 بهنام نجفی
 دزآب(  علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمان
 
 

 1400  خرداد

   

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمان
 
 

 1400  خرداد

   

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمان
 
 

 1400  خرداد
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 کرماناستان 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمان
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  کرمان سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 72/12 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 98/13 0 1صنعت

 40/11 0 1کشاورزی

 40/11 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی2
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان -نفر 2900بیش از 
میلیون مترمکعب در افق  4/330های سازگاری با کم آبی استان کرمان با اثربخشی فاز اول برنامه کرمان انجام شده است.

های زیرزمینی و میلیون مترمکعب بر منابع آب 7/1029و در مجموع  1405میلیون مترمکعب در افق  3/699و  1400
سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه جویی و اثربخشی  در چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی

باشد. همچنین با ( می2( و )1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، به ترتیب مطابق با جداول )های هریک از بخشبرنامه
هد شد. میلیون مترمکعب کمک خوا 7انجام اقداماتی نظیر بازچرخانی آب در بخش صنعت به اصالح مصرف به میزان 

 منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی شایان ذکر است در بخش کشاورزی، 
میلیون  6/957) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول شده در  توافقو صرفه جویی میلیون مترمکعب(  95/1979)

برنامه عملیاتی  دوم، در فاز 1411تا  1405های باشد که طی سالمیلیون متر مکعب می 35/1022برابر با  مترمکعب(
ریزی، برای پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامهخواهد شد. 

 ریزی خواهد شد.گذاری و برنامهفاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف
 

 های سازگاری با کم آبی استان کرمان )میلیون متر مکعب(ی برنامهمیزان صرفه جوی :(1جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 6/957 کشاورزی
 - 8/41 شرب
 - 3/30 صنعت

 - - فضای سبز
 - 7/1029 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1406) 

 - 35/1022 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 35/1022 مجموع فاز دوم

 
 ی سازگاری با کم آبی استان کرمانها: میزان اثربخشی برنامه(2جدول )

 و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(در راستای اصالح مصرف 
 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - کشاورزی
 - شرب
 7 صنعت

 - فضای سبز
 7 مجموع فاز اول
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیبه تفک کرمان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یهامحدوده
 ارائه شده است.  (10تا ) (4جویی متناظر مطابق با جداول )همراه میزان صرفهبه
 

با  یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت : احجام صرفه(3جدول )
 کرمان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یآبکم

 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی

 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

271464/7826/2214041408 دولت آباد 1
271534/1500/014041405 صوغان 2
280864/338/114041408 جغین توکهور 3
280976/2871/414041407 منوجان 4
02/736/1014041411 2811 نودژ 5
281295/001/114031411 ده کهان 6
2813 35/007/014041407مسافرآباد 7
2814 57/3187/7514041411فاریاب کالشگرد 8
2815 20/004/014041407کردی شیرازی 9
441157/1063/2114041411 شهر بابک 10

فاقد چاه بهره برداری441200/000/0 چاهک شهریاری 11
4414 89/315/414031411خاتون آباد 12
441566/1 77/1 14031411 مروستکویرهرات 13
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز4416 14/122/1قطروئیه 14
4417 03/323/314011411کویر قطروئیه 15
4418 51/809/914021411کویر سیرجان 16
4419 15/8156/7014041411سیرجان 17
4501 66/11466/14814051411جیرفت -رودبار 18
4502 61/1994/2014041411فاریاب شرقی 19
4503 92/4911/15314051411جیرفت 20
فاقد چاه بهره برداری4504 00/000/0بحرآسمان -رامون 21
4505 14/361/214041411اسفندقه 22
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز4506 02/003/0پایاب دهوج 23
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز4507 13/014/0بزنجان 24
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز450818/020/0 بافت 25
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 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی

 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

450950/992/114051407 دشتاب 26
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز451004/004/0 سلطانی 27
برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل 451116/017/0 رابر /28
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز451245/048/0 سراب هلیل 29
451398/3411/11314041411 قلعه گنج و کم سفید 30
451411/200/713991411 چاه هاشم 31
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز460919/021/0 دق سرجنگل 32
461095/321/414031411 راور 33
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز461101/002/0 چهل پایه 34
461706/592/1314031411 شهداد 35
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز461819/020/0 گلباف 36
فاقد شبکه چاه مشاهده ای461900/000/0 کشیت 37
462063/7903/8514041411 بم و نرماشیر 38
462195/819/1914041411 راین 39
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز462209/329/3 ساردوئیه 40
462326/2703/514041407 رحمت آباد 41
فاقد چاه بهره برداری463400/000/0 دشت لوت 42

490258/12932/11914051411 رفسنجان 43
490349/013/014041407 بهادران 44
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز490401/214/2 دهج-ارنان 45
490513/2537/4314041411 بردسیر 46
490623/6511/2514041408 باغین-کرمان 47
490762/280/214031411 العربقریه 48
490898/021/014041407 بافق 49
490971/075/014001411 کوهبنان 50
491077/303/414041411 طغرلجرد-سیریز 51

491187/8618/1814051407 زرند 52

 - 90/1022 60/957 مجموع
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 برداشت از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزیکاهش در  توافق شده جوییصرفه و اهداف(: 4جدول )

 کد محدوده ردیف
سازگاری با هدف صرفه جویی 

 آبیکم
 )میلیون مترمکعب(

در  جویی توافق شدهصرفه
 کارگروه استانی

 )میلیون مترمکعب(
 64/78 90/100 2714 دولت آباد 1
 34/15 34/15 2715 صوغان 2
 64/3 02/5 2808 جغین توکهور 3
 76/28 47/33 2809 منوجان 4
 02/7 38/17 2811 نودژ 5
 95/0 96/1 2812 ده کهان 6
 35/0 42/0 2813 مسافرآباد 7
 57/31 44/107 2814 فاریاب کالشگرد 8
 20/0 24/0 2815 کردی شیرازی 9
 57/10 20/32 4411 شهر بابک 10
 00/0 00/0 4412 چاهک شهریاری 11
 89/3 04/8 4414 خاتون آباد 12
 66/1 43/3 4415 مروستکویرهرات 13
 14/1 36/2 4416 قطروئیه 14
 03/3 26/6 4417 قطروئیهکویر  15
 51/8 60/17 4418 کویر سیرجان 16
 15/81 71/151 4419 سیرجان 17
 66/114 32/263 4501 جیرفت -رودبار 18
 61/19 55/40 4502 فاریاب شرقی 19
 92/49 03/203 4503 جیرفت 20
 00/0 00/0 4504 بحرآسمان -رامون 21
 14/3 75/5 4505 اسفندقه 22
 02/0 05/0 4506 دهوجپایاب  23
 13/0 27/0 4507 بزنجان 24
 18/0 38/0 4508 بافت 25
 50/9 42/11 4509 دشتاب 26
 04/0 08/0 4510 سلطانی 27
 16/0 33/0 4511 رابر /28
 45/0 93/0 4512 سراب هلیل 29
 98/34 09/148 4513 قلعه گنج و کم سفید 30
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 کد محدوده ردیف
سازگاری با هدف صرفه جویی 

 آبیکم
 )میلیون مترمکعب(

در  جویی توافق شدهصرفه
 کارگروه استانی

 )میلیون مترمکعب(
 11/2 11/9 4514 چاه هاشم 31
 19/0 40/0 4609 سرجنگلدق  32
 95/3 16/8 4610 راور 33
 01/0 03/0 4611 چهل پایه 34
 06/5 98/18 4617 شهداد 35
 19/0 40/0 4618 گلباف 36
 00/0 00/0 4619 کشیت 37
 63/79 66/164 4620 بم و نرماشیر 38
 95/8 14/28 4621 راین 39
 09/3 38/6 4622 ساردوئیه 40
 26/27 29/32 4623 رحمت آباد 41
 00/0 00/0 4634 دشت لوت 42
 58/129 90/248 4902 رفسنجان 43
 49/0 62/0 4903 بهادران 44
 01/2 15/4 4904 دهج-ارنان 45
 13/25 50/68 4905 بردسیر 46
 23/65 34/90 4906 باغین-کرمان 47
 62/2 42/5 4907 العربقریه 48
 98/0 19/1 4908 بافق 49
 71/0 46/1 4909 کوهبنان 50
 77/3 80/7 4910 طغرلجرد-سیریز 51
 87/86 05/105 4911 زرند 52

 60/957 95/1979 مجموع
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 *های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای کرمان(: برنامه5جدول )

 عملیات اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

 واحد شرح
کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

 235 167 68 4700 3340 1360 حلقه های غیر مجازانسداد چاه

های کشاورزی به برداری چاههای بهرهای نسبت به اصالح و تعدیل پروانهآب منطقههای بخش کشاورزی، شرکت* در راستای برنامه
 دستگاه در طول برنامه اقدام خواهد نمود. 8400به تعداد حلقه و نصب کنتورهای حجمی  17871تعداد 
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 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان(: برنامه های سازگاری با کم آبی 6جدول )

 عملیات اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

 واحد شرح
کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

4/506/129180 90000 64800 25200 هکتار اجرای سیستمهای نوین آبیاری*

8/192/5272 48000 34800 13200 کیلومتر با لوله وکانال انتقال آب

1478/1998/346 224674 137333 87341 هکتار اجرای الگوی کاشت محصوالت زراعی

3/26/79/9 4919 3775 1144 هکتار اصالح الگوی کشت محصوالت باغی

انتقال  ای با رویکردهای گلخانهتوسعه کشت
 گلخانهکشت از فضای باز به 

9/6239/29 499 384 115 هکتار

246084 1400 1000 400 هکتار در سطح شهرستان های جنوبی توسعه گلخانه

4/2502/4726/722 جمع

 * در صورت ارائه مجوزهای متعدد پمپاژ مجدد توسط وزارت نیرو
های کشاورزی برداری چاههای بهرهای نسبت به اصالح و تعدیل پروانهآب منطقههای بخش کشاورزی، شرکت** در راستای برنامه

 دستگاه در طول برنامه اقدام خواهد نمود. 8400به تعداد حلقه و نصب کنتورهای حجمی  17871به تعداد 
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 آب و فاضالب استان کرمان(: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت 7جدول )

 عملیات اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

 واحد شرح
کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

 9/3 1/3 8/0 1962 1429 532 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه

 5/6 1/5 4/1 34237 25093 9145 فقره حذف انشعابات غیرمجاز

 6/9 5/7 1/2 125371 91160 34211 دستگاه تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقت

 1/0 08/0 02/0 10993 9211 1782 دستگاه خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب

 5/12 0/10 5/2 3977 2986 991 کیلومتر یابی شبکه های توزیعنشت

 0/8 3/6 7/1 200583 146109 54473 مورد یابی انشعاباتنشت

استانداردسازی و تعویض انشعابات 
 فرسوده

 3/0 2/0 1/0 13692 10164 3528 فقره

 9/0 8/0 1/0 47898 41292 6607 فقره اصالح و بازسازی انشعابات

 8/41 1/33 7/8 جمع
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 استان کرمان )در راستای کاهش مصرف((: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت 8جدول )

 اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(

 مجموع (1405میان مدت ) (1400کوتاه مدت )

استفاده ازبرج خنک کننده هیبریدی به جای برج خنک کننده تر 
 جهت خنک کاری آب برگشتی)فوالد بوتیا و توسعه آهن و فوالد و ...(

1 6 7 

 3 5/2 5/0 سردکردن کک به روش خشک )فوالد زرند ایرانیان (

جلوگیری از ورود آب به داخل سد رسوب گیر و کاهش چشمگیر 
میلیون مترمکعب )مس  16میزان تبخیر و مهار و استفاده از حدود 
 سرچشمه(

0 15 15 

 4 3 1 آهن به روش فیلترپرس آبگیری باطله خط تولید کنسانتره اجرای طرح

 3/1 5/0 8/0 اصالح الگوی کشت فضای سبز

 3/30 27 3/3 جمع
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 *(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان )در راستای اصالح مصرف(9جدول )

 اقدامات اجرایی
 مترمکعب()میلیون  تاثیر بر اصالح مصرف

 مجموع (1405میان مدت ) (1400کوتاه مدت )

 7 5 2 بازچرخانی آب در صنایع

های مرتبط با بازچرخانی آب و استفاده از پساب در راستای اصالح مصرف است و منجر به صرفه جویی در بیالن کلی * برنامه 
 شود.منابع آب نمی
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 های مختلفتوسط دستگاه های سازگاری با کم آبیبرنامهخالصه (: 10جدول )

 دستگاه متولی

 مترمکعب()میلیون  تاثیر بر اصالح مصرف مصرف )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش 

 تعداد طرح
 کوتاه مدت

(1400) 
 میان مدت

(1405) 
 کوتاه مدت تعداد طرح مجموع

(1400) 
 میان مدت

 مجموع (1405)

 - - - - 235 167 68 1 ایآب منطقهشرکت 

 - - - - 8/41 1/33 7/8 8 شرکت آب و فاضالب

معدن سازمان صنعت، 
و تجارت و 

 های صنعتیشهرک
5 3/3 27 3/30 1 2 5 7 

سازمان جهاد 
 کشاورزی

6 4/250 2/472 6/722 - - - - 

 7 5 2 1 7/1029 3/699 4/330 21 جمع
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان کرمان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
معدن، وزارت صنعت، 
 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

 سازمان هواشناسی
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان  کرمان هم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 استانداری کرمان
غالمحسین ، مهدی مبشر، مصطفی آیت اللهی موسوی، محمدجواد فدایی ،علی زینی وند

 زیوری

 ای کرمانشرکت آب منطقه
هادی فتح  ،وحید اسالم ،عباس انجم شعاع، حمید علیدادی ،مسعود نمازیان ،علی رشیدی

حسین  ،اله زاینده رودی ،محمد فغانی ،آرش احمدی، نگار فتحی، روح اهلل سلطانی ،نجات
 مهین رضایی ،حامد فراز، امیرحسین کرمی ،علی عرب پور ،زراعت کار

سازمان جهاد کشاورزی شمال استان 
 کرمان

محمد  ،فریدون آهنگری، محمد ملک محمدی، محمدرضا پورخاتون ،عباس سعیدی
 عباس خاصه سیرجانی ،مهدی لطفعلی زاده ،محمد دهقان نژاد ،علیرضا استوار ،کهنوجی

سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان 
 فرامرز رستگاری، منصور شریف ،وحدت برخورداری، سعید برخوری کرمان

 شرکت آب و فاضالب استان کرمان
 ،عباس رضایی ،حمید رضا فروغی ،حمید امین زاده ،عباس سلطانی نژاد ،محمد طاهری

 مرتضی رجبی نسب

معدن و تجارت استان  ،سازمان صنعت
 کرمان

 ،عزت الملوک مومنایی ،عصمت ذهاب ناظوری ،ناهید کالنتری ،مهدی حسینی نژاد
 معصومه پارسامجد

اداه کل حفاظت محیط زیست استان 
 قاسم شکری زاده  ،مرجان شاکری کرمان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 کرمان

 مرتضی حسینی ،مهرداد محمدی سلیمانی، جعفر رودری

 علی سحاب، حسین معاذاللهی ،مجید غفاری استان کرمان صنعتی هایشهرک شرکت
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  کرمانسازگاري با کم آبي استان  هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی کیومرثفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی کشاورزیوزارت جهاد 

، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور

 وزارت نیرو

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  قاسم تقی زاده خامسی،
ی، وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

آرش  فر،کیسمانه نی، انیک الدیممحمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 
 نجاتی

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 

زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی  روزبهانی، محبوبه
 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

عبداهلل فاضلی  علی مصطفوی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمدمحمد حاج رسولی
 یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،

نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا  ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،بهبهانآل
ی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،

محمد  ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یسکرع دیوح
 ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، قبا

 یبهنام نجف
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی بختیاری
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 اردبیل استان
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمانشاه
 
 

 1400  خرداد 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمانشاه
 
 

 1400  خرداد 

 

 

102 
 

 کرمانشاهاستان 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمانشاه
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  کرمانشاهسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 64/4 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1سبزخدمات شهری و فضای 

 84/4 0 1صنعت

 33/2 61/1 1کشاورزی

 45/2 11/1 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(سطحی، حوزه هدف سازگاری با 
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و در  1405میلیون مترمکعب در افق  95/256کرمانشاه با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
در های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 70/35های زیرزمینی و بر منابع آب میلیون مترمکعب 25/221مجموع 

گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت از  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورد
( و 1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشمنابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه

باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی ( می2اثربخشی برنامه ها در تغذیه آبخوان ها مطابق جدول )میزان 
میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده  91/254مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

میلیون متر مکعب می باشد  41/59ون متر مکعب(، که معادل میلی 50/195در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406طی سال های 

ریزی جزئی نامهریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برآب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 تر خواهد شد.

 کرمانشاههای سازگاری با کم آبی استان میزان صرفه جویی برنامه(: 1جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 آب سطحی  آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 7/35 50/195 کشاورزی
 - 25/15 شرب
 - 50/10 صنعت

 7/35 25/221 مجموع فاز اول
 فاز دوم 

 - 41/59 کشاورزی (1406-1411)
 

 ها در تغذیه آبخوان کرمانشاههای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 آب زیرزمینی  بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 3/29 آب منطقه ای

 141 آبخیزداریاداره کل منابع طبیعی و 

 3/170 مجموع فاز اول
 

و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
محدوده  کیبه تفک کرمانشاهدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف استانی به همراه های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یها

 ( ارائه شده است. 8( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )میزان صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )
 کرمانشاهسال تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبی
11308 قروه ـ دهگالن00/000/0فاقد چاه بهره برداری
2 2105 حر -بیونیژ56/147/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
32106 جوانرود02/001/0 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
42107 پاوه00/000/0آبخوان متعادل
52108 رزآب00/000/0فاقد چاه بهره برداری
62111 امیرآباد-تپه اسماعیل39/142/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
72112 ازگله85/156/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
82113 زهاب12/556/114021406
9 2114 غربگیال ن96/159/014001407
102115 قصر شیرین04/001/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
112116 دیره08/002/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
122117 پل ذهاب97/290/013991407
13 2118 سومار -ایوان00/000/0فاقد شبکه چاه مشاهده ای
142215 چرداول26/138/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
152216 هرسم37/142/014031407
16 2217 قلعه شیان -حسن آباد86/900/314031407
172218 اسال م آباد32/200/014041405
182219 کرند72/022/013991407
192220 هلیالن37/011/0 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل
202221 نورآباد00/000/0فاقد چاه بهره برداری
212222 کرمانشاه99/4046/1214001407
222223 کامیاران66/441/113991407
232224 روانسر ـ سنجابی82/1741/514001407
242225 ماهیدشت88/1874/514031407
252226 هرسین12/395/0 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه
262227 بیستون ـ دیناور24/3571/1013991407
272228 میان راهان23/1984/513991407
282229 سنقر09/264/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
292230 صحنه77/1128/413991407
302231 کنگاور82/1029/314011407
312232 اسدآباد00/000/0فاقد چاه بهره برداری
322233 نهاوند00/000/0فاقد چاه بهره برداری

 -50/19540/59-مجموع
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 کرمانشاهای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 4جدول )

یف
رد



برنامه

حجم عملیات 

واحد
و  1399
1400

تا  1401
1405

مربوط به 
 منابع آب
زیرزمینی

مربوط 
منابع به 

 آب
سطحی

مجموع 

1تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز
 2800 - 2800 2000 800 حلقه چاه

 87 - 52 35 17 جویی صرفه

2

جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز
 6151 4500 1651 حلقه چاه

- 
6151 

 - برداریاصالح و تعدیل پروانه های بهره 
جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز

 جوییصرفه
22.5 2/72 7/94 - 7/94 

 5/10 - 5/10 8 5/2 اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری

3 نصب کنتورهای هوشمند و جلوگیری از
 اضافه برداشت چاه های مجاز

 8800 - 8800 8000 800 دستگاه
 محقق خواهد شد. 2برنامه های بند  همراستا با جویی صرفه

4 انسداد چاههای غیر مجاز 
 2161 - 2161 1600 561 حلقه چاه

 35 - 35 23 12 جویی صرفه

5
صرفه جویی حاصل از عدم مصرف منابع آب 

زیرزمینی در دشت های تحت پوشش 
 سامانه گرمسیری غرب کشور

 3/3 - 3/3 3/3 - میلیون مترمکعب

6 با روش آبخیز داری و تغذیه استحصال آب
 مصنوعی کیالنبر دشت روانسر

 1 - 1 1 1 دشت
  3/9 -  3/9  7  3/2 اثربخشی 

7
استحصال آب با روش آبخیز داری و تغذیه 
مصنوعی دشت کنگاور )با مشارکت مردم 

 منطقه(

 1 - 1 1 1 دشت

 20 - 20 14  6 اثربخشی 

 5/195 - 5/195 5/141 54 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
 احجام صرفه جویی و اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 کرمانشاهبرنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان (: 5جدول )

1405تا  14001401و  1399واحدبرنامهردیف
منابع آب 
زیرزمینی

 منابع آب
سطحی

مجموع 

1
نوین آبیاری )اراضی بهبود هایسیستماجرای 

باشد و مرتبط های مرزی نمیکه شامل طرح
با جهاد کشاورزی است(

 24300 5800 18500 20000 4300 هکتار

 65/62 7/12 95/49 5/51 15/11 جویی صرفه

2دارویی بجای جایگزینی گیاهان
زراعی با نیاز آبی باالمحصوالت

 926 350 576 750 176 هکتار
 5/3 2/1 3/2 8/2 7/0 جویی صرفه

3 جایگزینی کشت زعفران بجای
زراعی  با نیاز آبی باالمحصوالت

 970 270 700 750 220 هکتار

 7/9 7/2 7 5/7 2/2 جویی صرفه

4 جایگزینی گل محمدی بجای
زراعی  با نیاز آبی باالمحصوالت

 290 150 140 225 65 هکتار
 3/2 2/1 1/1 8/1 5/0 جویی صرفه

5ایجاد سایبان باغات
 175 25 150 175 0 هکتار

 35/0 05/0 3/0 35/0 0 جویی صرفه

6ورزی حفاظتیخاک
 14000 7000 7000 10000 4000 هکتار

 14 7 7 10 4 جویی صرفه

7نشاییکشت
 17500 3500 14000 12500 5000 هکتار

 75/8 75/1 7 25/6 5/2 جویی صرفه

8آبیاری در زراعت گندم و جوکم
 15000 7000 8000 10000 5000 هکتار

 15 7 8 10 5 جویی صرفه

9
ای های گلخانهتوسعه و اصالح کشت

بر وجایگزینی با محصوالت زراعی آب
ها(های فرم یک+توسعه گلخانه)چاه

 140 0 140 100 40 هکتار

 2/4 0 2/4 3 2/1 جویی صرفه

10 آببتنی و خطوط انتقال کانالاجرای 
 210 70 140 150 60 کیلومتر

 6/6 1/2  5/4 5/4 1/2 جویی صرفه

بران )زیر کشت رفتن تشکیل تشکل های آب 11
  هکتار( 22930

 52 52 - 25 27 تعداد
 - - - - - جویی صرفه

 05/127 7/35 35/91 7/97 35/29 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 کرمانشاهبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 6جدول )

1405تا  14001401و  1399واحدبرنامهردیف
 منابع آب
زیرزمینی

 منابع آب
سطحی

مجموع 

1تعویض کنتورهای خراب مشترکین
 11550 - 11550 8250 3300 دستگاه

 75/1 - 75/1 25/1 5/0 جویی صرفه

2 تعویض کنتورهای فرسوده
مشترکین

 11200 - 11200 8000 3200 دستگاه
 75/1 - 75/1 25/1 5/0 جوییصرفه

3نصب تجهیزات کاهنده
 2850 - 2850 2000 850 عدد

 4/1 - 4/1 1 4/0 جویی صرفه

4اجرای اقدامات فرهنگی
 42 - 42 30 12 مورد

 - - - - - جویی صرفه

5استانداردسازی انشعابات
 38850 - 38850 27750 11100 فقره

 25/3 - 25/3 25/2 1 جوییصرفه

6توزیعاصالح و بازسازی شبکه
 196 - 196 140 56 کیلومتر

 25/3 - 25/3 25/2 1 جویی صرفه

7یابی شبکه و انشعاباتنشت
 261800 - 261800 187000 74800 فقره

 4/1 - 4/1 1 4/0 جوییصرفه

8نشت یابی شبکه توزیع
 2695 - 2695 1925 770 کیلومتر

 4/1 - 4/1 1 4/0 جویی صرفه

9اصالح و بازسازی مخازن
 52 - 52 37 15 باب

 35/0 - 35/0 25/0 1/0 جویی صرفه

10کنترل سرریز مخازن
 175 - 175 125 50 باب

 7/0 - 7/0 5/0 2/0 جویی صرفه
 25/15 - 25/15 75/10 5/4 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 کرمانشاهبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان (: 7جدول )

برنامهردیف

حجم عملیات 

1400و  1399واحد
تا  1401

1405
 منابع آب
زیرزمینی

 منابع آب
سطحی

مجموع 

1

صرفه جویی در تامین آب صنایع استان
)از محل بازچرخانی، نوسازی خطوط لوله و 

ماشین آالت فرسوده و استفاده از تکنولوژی روز 
در احداث تصفیه خانه ها در راستای استفاده 

بهینه از پساب واحدهای صنعتی(

 99 - 99 94 5 عدد

 5/10 - 5/10 10 5/0 جویی صرفه

 5/10 - 5/10 10 5/0  مجموع صرفه جویی
 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه )اثربخشی((: 8جدول )

برنامهردیف

حجم عملیات 

1405تا  14001401و  1399واحد
 منابع آب
زیرزمینی

 منابع آب
سطحی

مجموع 

1 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

 267000 - 267000 228000 39000 هکتار

 141 - 141 120 21 اثر بخشی 

 141 - 141 120 21 مجموع اثر بخشی 

 اعداد اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان کرمانشاه تصویب
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  کم آبي استان کرمانشاه سازگاري با هم


 
 
 
 
 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 کامران عزیزی ،شهرام کهریزی ،مهرداد ساالری ،هوشنگ بازوند کرمانشاهاستانداری 

 کرمانشاهای شرکت آب منطقه

اقبال   ،علی مرادی ،وحید مومنه ،محمود رضا شهالیی ،بهرام درویشی
 ،محسن رضوی  ،عادل سهرابی ،سجاد قنبری ،فرد میالد فرمانی ،خرمی

ملک  ،سعید ناصری ،محمد تاجبخش ،مجتبی کمالی منش ،مهران وحدتی
عزت اهلل  ،والی عنایتی ،علی فتاحی  ،محسن فتاحی ،میرزا درویشی

جواد   ،علی یاری  ،فرزاد الفتی  ،مهدی نجفی  ،مهرداد گلچین ،خیرالهی
 شراره امیری ،صدیقه امیری نژاد ،بهجت نیازی  ،کمال طاهری  ،جوادی

 سید افشین صفوی ،نور بخش حاتمی کرمانشاهسازمان جهاد کشاورزی استان 

 کرمانشاهشرکت آب و فاضالب استان 
علیرضا  ،علی نظری ،احسان خوشکردار ،یوسف اسماعیلی ،علیرضا کاکاوند

 اله بخش همه خانی ،بهرامی

 مریم آزادی ،احسان صالحی ،محسن دارابی کرمانشاهرت استان سازمان صنعت، معدن و تجا

 شاهپور شایگان مهر ،محمد احمدی ،علی محمد زور آوند، محمد خسروی کرمانشاهاداره کل هواشناسی استان 

 آذر ولی زاده ،بابک قره باغ دوست ،فریدون یاوری کرمانشاهاداره کل حفاظت محیط زیست استان 

 کرمانشاهسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
بهنام  ،شهرام تاجگردون ،مریم پور اسکندر ،کامبیز عاطفی، حبیب اهلل وفایی

 نادر نورایی ،حسنی

 غالمرضا چامه ،انشااهلل کوالنی کرمانشاهاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 فرزاد حقیقی ،افشین محبی ،کردستانیبیژن  کرمانشاهاستان  صنعتی شهرکهای شرکت
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان کرمانشاه هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، محمد صادق 

 صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

قاسم تقی زاده خامسی، صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد میبدی، تقی 
وانانی، محمد حب وطن، حمید  عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری

 فر، آرش نجاتیرحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک

همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم زاده، مجتبی 
 احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا روزبهانی، محبوبه

 زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی 

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس 
 جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی فارسانی، آرش ها، جهانگیر حبیبی، محمد حاج رسولی
اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل بهبهانی، صادق اورعی زارع، 
علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، وحید عسکری رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری،
محمد قناعتیان جهرمی، محمد قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، 

 زهره نجاتی جهرمی، بهنام نجفی
 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
نباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری اصل، فرهام حمیدرضا جا

 کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان  کهگيلوهي و بورياحمد
 
 
 

 1400  خرداد 

 

 

106 
 

 کهگیلوهی و بوریاحمداستان 

 

 
 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان  کهگيلوهي و بورياحمد
 
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  کهگیلویه و بویر احمدسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 18/2 0 1شرب و بهداشت
 22/1 0 1هری و فضای سبزخدمات ش

 11/0 0 1صنعت
 35/0 28/0 1کشاورزی

 0 01/2 کاهش تلفات و تبخیر از تاسیسات آبرسانی و تحویل حجمی
 41/0 67/0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب سطحی، حوزه 2

  هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است( 
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ستان ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی ا -نفر  2000بیش از 
های سازگاری با کم آبی استان کهگیلویه و بویر احمد با صرفه جویی فاز اول برنامهکهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. 

 3/21های زیرزمینی و منابع آب میلیون مترمکعب بر 44/37و در مجموع  1405میلیون مترمکعب در افق  74/58
 آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورددر های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب

ها در تغذیه های هریک از بخش( و اثربخشی برنامه1گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت های آب مطابق جدول ) قرار
 باشد. ( می2ها مطابق با جدول )آبخوان

 
  کهگیلویه و بویراحمدهای سازگاری با کم آبی استان : میزان صرفه جویی برنامه(1جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 آب سطحی  آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 3/21 29 کشاورزی
 - 15/7 شرب
 - 24/0 صنعت

  05/1 شهرداری ها
 3/21 44/37 مجموع فاز اول

 
 ها در تغذیه آبخوان های سازگاری با کم آبی استان کهگیلویه و بویراحمدبرنامه(: میزان اثربخشی 2جدول )

 )میلیون متر مکعب(

 آب زیرزمینی بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 4 آب منطقه ای
 52/24 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 52/28 مجموع فاز اول
 

و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
به  کهگیلویه و بویراحمددر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیتفک

 ( ارائه شده است.12( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )استانی به همراه میزان صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )
 کهگیلویه و بویراحمدثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان سال ت

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 فاقد چاه بهره برداری - 00/0 2312 ده بارز 1
2مال خلیفه231300/0-فاقد چاه بهره برداری 
3کمه231400/0-فاقد چاه بهره برداری 
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 24/0 2317 یاسوج 4
 1405 1399 - 56/4 2318 دشت روم 5
 مجاز صرفه جویی به دلیل برداشت غیر - 01/0 2403 دالون ـ میداود 6
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 240506/0 صیدون 7
 آبخوان متعادل - 00/0 2406 جایزان 8
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 01/0 2407 بهبهان 9
10تخت دراز240815/0-14041405
11لیشتر241111/0-13991405
12چهاربیشه241272/0- به دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی 
 آبخوان متعادل - 00/0 2413 خیرآباد 13
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 07/0 2414 سرپری 14
 1405 1401 - 49/2 2415 دهدشت 15
 آبخوان متعادل - 00/0 2416 شاه بهرام 16
 1405 1399 - 43/6 2417 امام زاده جعفر 17
 1405 1399 - 21/0 2418 دشت رستم 18
 1405 1399 - 80/13 2419 باشت 19
 فاقد چاه بهره برداری  00/0 2421 فهلیان 20
 فاقد چاه بهره برداری  00/0 2501 بندر دیلم 21
 فاقد چاه بهره برداری  00/0 2502 بندرگناوه 22
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز  14/0 4319 دزگرد ـ کامفیروز 23

00/29---مجموع
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 کهگیلویه و بویراحمدای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 4جدول )

برنامهراهبردردیف 

حجم عملیات 
دستگاه 

واحد همکار
برنامه هفتم برنامه ششم 

مجموع 
1399140014011402140314041405

1

ضه
حو

در 
ب 

ی آ
اضا

ت تق
یری

مد
 با 

رف
مص

ی 
لگو

ح ا
صال

ا
یز 

 آبر
ای

ه


دل
تعا

آب
ی 

خش
ب

نی
زمی

زیر
ی 

ها


های پرکردن چاه
غیرمجاز

60505050505050360حلقه
- 

25/15/15/15/15/15/111 میزان صرفه جویی 

2
طرح اصالح و تعدیل 

های پروانه
های برداری چاهبهره

کشاورزی

500400250250---1400تعداد

جهاد 
کشاورزی

45/225/125/1---9 میزان صرفه جویی 

3

ری از اضافه جلوگی
برداشت با نصب 

کنتورهای حجمی 
هوشمند و تقویت 
گروههای گشت و 

بازرسی 

30505050656565375دستگاه

25/05/05/05/075/075/075/04 میزان صرفه جویی 

4مصنوعی و  تغذیه
پخش سیالب

01001114پروژه

01001114  زان اثر بخشیمی

5های طرح سایر پروژه
احیا و تعادل بخشی

--------- آب و
فاضالب + 
صداوسیما 5/05/05/05/05/05/003زان صرفه جوییمی

6

 و 
تی

ارک
مش

ت 
یری

مد
آب

ی 
جم

ل ح
حوی

ت


افزایش و ارتقا مشارکت 
ذینفعان در مدیریت بهره 
برداری ، انتقال و توزیع آب

00101002تشکل

جهاد 
 کشاورزی

00101002 میزان صرفه جویی 

7 حفاظت
کیفی

کاهش آالینده های منابع 
آب سطحی و زیرزمینی 

5152525252525145سپتیک
- 

 تاثیر کیفی بر منابع میزان صرفه جویی 
 -75/6575/475/375/375/225/229 میزان صرفه جویی )میلیون متر مکعب(

 اعداد صرفه جویی و اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب سطحی استان کهگیلویه و بویراحمد(: 5جدول )

ردیف 


برنامهراهبرد

حجم عملیات 

حوضه 
آبریز

دستگاه 
همکار واحد

برنامه 
برنامه هفتم ششم 

ت 
لیا

عم
وع 

جم
م

 13
99

140
0

140
1

140
2

 140
3

140
4

140
5



1

اصالح الگوی 
مصرف با 
مدیریت 

تقاضای آب 

بخشی تعادل
 های زیرزمینیآب

های سایر پروژه)
بخشی( طرح احیا

 صرفه
5/0000005/01جویی 

ون،
کار

 
ره 

زه
– 

روز
مفی

 کا
کرد

 دز
ی و

راح
ج



آب و 
فاضالب + 
صداوسیما

2

مدیریت 
مشارکتی و 

تحویل حجمی 
آب

افزایش و ارتقا 
مشارکت ذینفعان 
در مدیریت بهره 
برداری، انتقال و 

توزیع آب

11010227تشکل

جهاد 
کشاورزی  صرفه

5/05/00105/15/15 جویی

3
بهینه سازی 

مصرف آب در 
تاسیسات آبی

بندی اولویت
ها تعمیرات شبکه

و تاسیسات آبی 
بر اساس 

جویی در صرفه
مصرف آب

جهاد 10202525252525155کیلومتر
کشاورزی

 صرفه
 5/015/15/15/15/15/19 جویی 

4
رسوب  مدیریت

و حفاظت 
جامع رودخانه 

ساماندهی 
رودخانه و 

جلوگیری از 
های برداشت
غیرمجاز

5152525252525145کیلومتر

--
 تاثیر کیفی بر منابع آبی

5 حفاظت کیفی

کاهش آالینده 
های منابع آب 

سطحی و 
زیرزمینی 

درام فیلتر 
دستگاه

148888845

--
 تاثیر کیفی بر منابع آبی

ایستگاه 
ایشپ

01011115

 تاثیر کیفی بر منابع آبی

5/15/15/15/25/135/315-- )میلیون متر مکعب(مجموع صرفه جویی 
اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب سطحی استان کهگیلویه و بویراحمد(: 5جدول )ادامه 

برنامهراهبردردیف 

6سازی مدیریت پیاده
های آبریزیکپارچه حوضه

های مدیریت یکپارچه استقرار سامانه اندازه گیری ، ثبت و تحلیل اطالعات و گردش داده
حوضه شامل توسعه و تکمیل ایستگاههای آب سنجی و هواشناسی در مناطق هدف 

برداری منابع آب حوضه آبریز براساس تخصیص و توان آبی ساخت و استقرار مدل بهره

استقرار سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت یکپارچه حوضه

های حوضه آبریزبازخرید و تعیین تکلیف حق اشتراکی

صرفه جویی در مصرف آب  7
باتوسعه مشاغل کم آب بر

در راستای توسعه مشاغل کم آب بر )گردشگری استفاده ازظرفیت گردشگری استان 
پیرامون تاسیسات و منابع آبی(

 هادارای اثربخشی مشترک با سایر طرح
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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد(: 6جدول )

 پروژه راهبرد ردیف
 حوضه  حجم عملیات

 آبریز
دستگاه 
1399 واحد همکار 

 1400 و
برنامه 
 مجموع سطحی زیرزمینی هفتم

1 

صرفه جویی 
در مصرف 

 آب

اجرای 
نوین هایسیستم

 آبیاری

 9500 0 9500 7500 2000 هکتار
- 

ی 
قه ا

نط
ب م

ت آ
شرک

 

 8/3  8/3 3/3 5/0 صرفه جویی 

بتنی کردن انهار  2
 سنتی

 2500 2100 400 2000 500 هکتار

ن و
ارو

ک
 

ان 
دیج

هن
– 

ی 
راج

ج
 

 5/1 3/1 2/0 25/1 25/0 صرفه جویی 

3 

مدیریت 
مشارکتی و 

تحویل حجمی 
 آب

 9 7 2 7 2 تشکل 

 7 5 2 6 1 صرفه جویی 

4 

اصالح الگوی 
کشت و 

 هایروش
 تولید

تغییر الگوی 
کشت باغات و 
جایگزینی با 

محصوالت زراعی 
 آب بر

 700 0 700 600 100 هکتار

 

 92/1 0 92/1 66/1 26/0 صرفه جویی 

ایجاد سایبان  5
 )شید( باغات

 60 0 60 50 10 هکتار
 162/0 0 162/0 135/0 027/0 صرفه جویی 

6 

توسعه و اصالح 
کشت های 
گلخانه ای و 
جایگزینی با 

محصوالت زراعی 
 آب بر

 24 0 24 20 4 هکتار

 27/0 0 27/0 225/0 045/0 صرفه جویی 

7 

تغییر الگوی 
کشت با کاهش 
سطح زیرکشت 
محصوالت آب بر 
و افزایش کشت 
 محصوالت اساسی

 1200 0 1200 1000 200 هکتار

 8/4 0 8/4 4 8/0 صرفه جویی 

8 

اجرای کشاورزی 
حفاظتی در 
جهت کاهش 

 مصرف آب

 1850 0 1850 1500 300 هکتار

 85/1 0 85/1 5/1 35/0 صرفه جویی 

*15 07/18 23/3 میزان صرفه جویی ) میلیون متر مکعب(  3/6 3/21  -- 
میزان صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی در برنامه های سازمان جهاد کشاورزی  اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند.  *

  استان با برنامه های شرکت آب منطقه ای همپوشانی دارد. 
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 (: میزان صرفه جویی آب سطحی به تفکیک حوضه های آبریز7جدول )

 حوضه آبریز برنامه راهبرد ردیف 
دستگاه 
 متولی 

صرفه جویی میزان  
 (میلیون متر مکعب)

1 
اصالح الگوی مصرف با 
مدیریت تقاضای آب در 

 های آبریز حوضه

های طرح احیا و سایر پروژه
 تعادل بخشی

 کارون 

شرکت آب 
 منطقه ای 

4/0 

 5/0 زهره جراحی 

 1/0 دزکرد کامفیروز )فالت مرکزی(

2 
مدیریت مشارکتی و 
 تحویل حجمی آب

افزایش و ارتقا مشارکت 
ذینفعان در مدیریت بهره 
 برداری ، انتقال و توزیع آب

 5/1 کارون 

 5/3 زهره جراحی 

3 
بهینه سازی مصرف آب 

 در تاسیسات آبی

بندی تعمیرات اولویت
ها و تاسیسات آبی بر شبکه

جویی در اساس صرفه
 مصرف آب

 3 کارون 

 6 زهره جراحی 

4 
صرفه جویی در مصرف 

 آب 

 بتنی کردن انهار سنتی 
 کارون 

سازمان جهاد 
 کشاورزی 

5/0 

 8/0 زهره جراحی 

5 
مدیریت مشارکتی و تحویل 

 حجمی آب 

 5/2 کارون 

 5/2 زهره جراحی 

 3/21 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
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 کهگیلویه و بویراحمداستان  شرکت آب و فاضالببرنامه سازگاری با کم آبی (: 8جدول )

 پروژهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات 

حد
وا



13
99

و  
140

0
 تم

 هف
امه

برن


وع 
جم

م


13
99

و  
140

0
تم

 هف
امه

برن
نی

زمی
زیر

حی
سط

وع
جم

م


1

کاهش هدر 
روی واقعی

نشت گیری 
مخازن

35140175باب

5/02/27/207/2 2شیرفشار شکندستگاه101020

3فلومتردستگاه255075

4نوسازی شبکهکیلومتر30220250

5
کاهش هدر 
روی ظاهری

30001300016000فقرهتعویض کنتور

6/05/21/301/3
6

تبدیل انشعابات 
غیر مجاز به 

مجاز
32001810021300فقره

7

مدیریت 
مصرف

تخلفات)بهره 
برداری غیرمجاز 

از کنتورها(
01010تعداد

25/01/135/1035/1 8 شیرهای
کاهنده مصرف

104050تعداد

9 نصب کنترل
سرریز

20162182دستگاه

10نصب تجهیزاتدستگاه25110135

35/18/515/7015/7مکعب( ر)میلیون مت مجموع صرفه جویی
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 کهگیلویه و بویراحمداستان  سازمان صمتبرنامه سازگاری با کم آبی (: 9جدول )

برنامهراهبردردیف

حجم عملیات

کار
هم

اه 
ستگ

د


واحد
1399-
1400

تا  1401
1405  مجموع

1
آوری با افزایش تاب

تغییر در فرآیندها و 
ها زیرساخت

 استفاده از پساب در فرایند تولید صنایع
)به صورت تجمیعی(

2911تعداد

ب و 
ت آ

شرک
الب

فاض


 میزان صرفه جویی 
 001/0005/0006/0 ) میلیون متر مکعب(

2
کاهش مقدار آب به 

نیامده در مخازن حساب
و خطوط انتقال توزیع

اصالحات و اقدامات بخش صنعت برای 
افزایش تاب آوری 

257تعداد

-

 میزان صرفه جویی 
 001/0003/0004/0 ) میلیون متر مکعب(

3

سازی و نوسازی بهینه
تولیدفرایندهای

ارائه تسهیالت به واحد های صنعتی به 
نوسازی خط تولید یا منظور بازسازی و 

اجرای سیستم بازچرخانی آب

52227تعداد

 میزان صرفه جویی 
 01/004/005/0 ) میلیون متر مکعب(

4

ارائه مشوق های مالیاتی و ... به واحد 
های صنعتی به منظور بازسازی و 

نوسازی خط تولید یا اجرای سیستم 
بازچرخانی آب 

51217تعداد

 میزان صرفه جویی 
01/004/005/0 ) میلیون متر مکعب(

5

اعطای معافیت های مالیاتی یا تخفیفات 
هزینه های شهرک های صنعتی به طرح 
های نیمه تمام آب بر )دارای تخصیص 
قبلی( که طرح خود را به طرح های با 

مصرف کم آب تغییر دهند

134تعداد

 میزان صرفه جویی 
01/004/005/0 متر مکعب() میلیون 

6

استفاده از دستگاه های تولیدی با 
تکنولوژی باال و ممنوعیت تولید و فروش 

خط تولید پر مصرف از طریق نظارت 
اداره کل استاندارد

145تعداد

062/0178/024/0-)میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
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 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد )اثربخشی((: 10جدول )

پروژهراهبردردیف

حجم عملیات 
)هکتار(

میزان اثر بخشی 
)میلیون مترمکعب(

و  1399
1400

تا  1401
1405

و  1399
1400

تا  1401
1405

1 اجرای نظام جامع
کنترل سیالب ، 

رسوب و 
آبخیزداری در 
باالدست سدها

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه سدها با رویکرد 
افزایش سطح ایستابی سفره های آب زیرزمینی 

160008000032/46/21

2 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه خارج از سدها با
رویکرد افزایش سطح ایستابی سفره های آب زیرزمینی 

-80-22/1

3 بهبود توسعه و تکمیل طرح های آبخوان داری و پخش سیالب305085/07/1

17/552/24)میلیون متر مکعب( اثر بخشی  مجموع
 

 برنامه سازگاری با کم آبی شهرداری های استان کهگیلویه و بویراحمد(: 11جدول )

برنامهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب()هکتار( حجم عملیات

13
99

و  
140

0


امه
برن

 
تم

هف


وع 
جم

م


13
99

و  
140

0


امه
برن

 
تم 

هف


ب 
آ

نی
زمی

زیر


ب 
آ

حی
سط



وع
جم

م


1کاریخشکه
سبز خشک منظر  فضای

شهری 
510151/02/03/003/0

2
حذف یا کاهش 
سطح زیرکشت 

برگیاهان پرآب

حذف یا کاهش سطح 
)مثل  برزیرکشت گیاهان پرآب

سبزشهریچمن( درکل فضای
5101505/01/015/0015/0

3راندمان افزایش 
آبیاری

های آبیاری اجرای سیستم
نوین

1030401/03/04/004/0

4 اصالح الگوی
مصرف

ساماندهی و اصالح الگوی 
مصرف فضای سبز شهری

5202505/015/02/002/0

3/075/005/1005/1)میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
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 برنامه سازگاری با کم آبی شیالت استان کهگیلویه و بویراحمد(: 12جدول )

پروژهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون 
مترمکعب(

1405تا  14001401و  1399

1

بهبود وضعیت کمی و 
کیفی منابع آب و تامین 
آب آبزی پروری استان

جانمایی و اعمال محدودیت برای طرح های درخواستی جدید 
آوری منابع آبیآبزی پروری متناسب با تاب

تاثیر کیفی بر منابع آب 2
گذاری صنایع مرتبط با شیالت جهت سوق دادن سرمایهتوسعه 

جدید به سمت فراوری  بسته بندی و تولید در کنار طرح های 
آبزی پروری

3
تشویق وتحمیل ضرورت مکانیزه کردن مزارع جهت تبدیل سنتی 

به صنعتی با استفاده از سیستم مکانیزاسیون )نصب درام 
فیلتر،هوادهی و پمپاژ(
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد

 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد

 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

کاران مشارکت کننده سازگاري با کم آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 جمالی احد ،حاجی زادهکیامرث  ،کالنتریحسین  کهگیلویه و بویراحمداستانداری 

 کهگیلویه و بویراحمدای شرکت آب منطقه
 ،روح اله اسدپور ،محمدعلی محسنی فر ،اسالم قدمی ،آرش مصلح ،رسول فرهادی
 ،محسن ظهیرنژاد ،محمدرضا کایدونی ،طالب مرادی نژاد ،احمد ایاسه ،حسن ارجمند

 سید محسن ژاغریان 
کهگیلویه و سازمان جهاد کشاورزی استان 

 بویراحمد
شیروان  ،نژادمحمد ویسی  ،شهرام عسکری ،عبدالعلی بهاالدینی، الیاس تاج الدینی

 ،اکبر محمدی ،کرمی
 سید عادل محمودی ،افشین فتحی ،مسعود مرادیان ،فیض اله پاسره کهگیلویه و بویراحمدشرکت آب و فاضالب استان 

کهگیلویه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 بویراحمد

 سید رضا حسینی ،کریم روزبهان،ساالر حسین پور

   رضا کاکاوند کهگیلویه و بویراحمداداره کل هواشناسی استان 
کهگیلویه و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

  سید قدرت اله علی پور ، سید اسداله هاشمی  بویراحمد

کهگیلویه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 بویراحمد

  علی شهابی نسب 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
 سعید جاوید بخت ،خدابخش جنگلی، غالمحسین حکمتیان اصل کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و استان  صنعتی شهرکهای شرکت
 جمشید علی پور ،سید هاشم موسوی بویراحمد

 نستهن مقدم یاسوجشهرداری 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

کاران مشارکت کننده سازگاري با کم آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 جمالی احد ،حاجی زادهکیامرث  ،کالنتریحسین  کهگیلویه و بویراحمداستانداری 

 کهگیلویه و بویراحمدای شرکت آب منطقه
 ،روح اله اسدپور ،محمدعلی محسنی فر ،اسالم قدمی ،آرش مصلح ،رسول فرهادی
 ،محسن ظهیرنژاد ،محمدرضا کایدونی ،طالب مرادی نژاد ،احمد ایاسه ،حسن ارجمند

 سید محسن ژاغریان 
کهگیلویه و سازمان جهاد کشاورزی استان 

 بویراحمد
شیروان  ،نژادمحمد ویسی  ،شهرام عسکری ،عبدالعلی بهاالدینی، الیاس تاج الدینی

 ،اکبر محمدی ،کرمی
 سید عادل محمودی ،افشین فتحی ،مسعود مرادیان ،فیض اله پاسره کهگیلویه و بویراحمدشرکت آب و فاضالب استان 

کهگیلویه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 بویراحمد

 سید رضا حسینی ،کریم روزبهان،ساالر حسین پور

   رضا کاکاوند کهگیلویه و بویراحمداداره کل هواشناسی استان 
کهگیلویه و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

  سید قدرت اله علی پور ، سید اسداله هاشمی  بویراحمد

کهگیلویه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 بویراحمد

  علی شهابی نسب 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
 سعید جاوید بخت ،خدابخش جنگلی، غالمحسین حکمتیان اصل کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و استان  صنعتی شهرکهای شرکت
 جمشید علی پور ،سید هاشم موسوی بویراحمد

 نستهن مقدم یاسوجشهرداری 
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي   آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد سازگاري با کم ردتدوين و تصویب ربانمههم


 
 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 اقدسی، فاطمه عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

محمد ، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت ،ر مغانلومهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امی وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  قاسم تقی زاده خامسی،
ی، محمد حب وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیموطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده، مجتبی  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا روزبهانی، محبوبه 

 زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

 سیو نظارت معاون اول رئ یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

آرش  عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 یصادق اورع ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکاخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

ی، بهزاد روزخش، رمضان یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع
 نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستام

 یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری اصل،  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 فرهام کرکانی، فرید موسوی 



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان گلستان

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان البرز
 
 

 1400  خرداد 

 
  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان گلستان
 
 

 1400  خرداد 

   

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان گلستان
 
 

 1400  خرداد 

   

 

110 
 

 گلستانستان ا
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان گلستان
 
 

 1400  خرداد 

   



3 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان گلستان

 
 صرفه جویی در به نسبت  گلستانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 61/0 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 3/1 0 1صنعت

 4/1 85/0 1کشاورزی

 36/1 59/0 2کل صرفه جویی

 : سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی 1
ز کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب : سهم استان ا2

  سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است( 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان گلستان4

ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر  2570بیش از  
میلیون مترمکعب 59/141های سازگاری با کم آبی استان گلستان با صرفه جویی فاز اول برنامه گلستان انجام شده است.

گرفت که از این مقدار  قرار کارگروه ملی سازگاری با کم آبیدر چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب  1405در افق 
های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 95/18های زیرزمینی و صرفه جویی بر منابع آب میلیون مترمکعب 64/122

دامات میلیون متر مکعبی از طریق اق 2/105. همچنین طبق برنامه سازگاری با کم آبی میزان اثربخشی انجام خواهد شد
های آبخیزداری و آبخوان داری انجام خواهد شد. میزان صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه

( و میزان اثربخشی برنامه ها در تغذیه آبخوان ها 1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )هریک از بخش
و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل  آماربرداری دور سوم منابع از اتمامپس  باشد.( می2مطابق جدول )

 گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.ریزی، جزییات هدفبرنامه
 

  گلستانهای سازگاری با کم آبی استان : میزان صرفه جویی برنامه(1جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 سطحی زیرزمینی نوع مصارف برنامه فاز اجرای

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 95/18 82/117 کشاورزی
 - 2 شرب
 - 82/2 صنعت

 95/18 64/122 مجموع فاز اول
 

 ها در تغذیه آبخوان گلستانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 سطحی زیرزمینی  بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

اداره کل منابع طبیعی و 
 4/50 8/54 آبخیزداری

 4/50 8/54 مجموع فاز اول
 

و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
محدوده  کیبه تفک گلستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف استانی به همراه های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یها

 ( ارائه شده است. 9( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )میزان صرفه
  



5 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان گلستان

جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم (: احجام صرفه3جدول )
 گلستانآبی و سال تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

کد  محدودهردیف
محدوده

حجم صرفه جویی

تثبیت سال  )میلیون متر مکعب(
آبخوان

سال رسیدن به هدف 
صرفه جویی سازگاری 

با کم آبی فاز دومفاز اول

1ساری ـ نکا150300/0- آبرفتی  آبخوانفاقد

150470/2-14011405بهشهر ـ بندرگز 2

3گرگان160130/113-14001405

4
داشلی برون ـ اینجه 

برون
170120/0- دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به

5مراوه تپه170360/1-14001405

6قوری میدان170500/0- آبرفتی  آبخوانفاقد

7میامی474600/0- آبرفتی  آبخوانفاقد

82/117---مجموع
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 برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب زیرزمینی استان گلستان (: 4جدول )

واحدبرنامه های مورد نظرردیف
دستگاه حجم عملیات

همکار 140014011402140314041405مجموع

 1انسداد چاه های غیر مجاز
2502803003203504001900حلقه

3/27/28/233/387/397/17 صرفه جویی 

2 تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه
مشمول قانون

20152015201520152015201112086حلقه

سازمان 
جهاد 

کشاورزی

3 اصالح و تعدیل پروانه چاه های
کشاورزی

20002000200020002000128011280فقره

4 نصب کنتورهای هوشمند بر روی
چاه ها

12001500200025003200369014090دستگاه

121212121238/1138/71 صرفه جویی 4تا  2سرجمع برنامه های ردیف های 

5 جلوگیری از اضافه برداشت
های مجازچاه

75/475/475/475/475/472/447/28صرفه جویی

6 استقرار اکیپ های گشت و
1بازرسی منابع آب

اکیپ


7 تقویت آبخوان از طریق طرح های
1تغذیه مصنوعی و بخش سیالب

--1--12طرح

8 بستر سازی فرهنگی جهت بهره
1-------برداری بهینه از منابع آب

سازمان 
جهاد 

کشاورزی، 
آبفا و صدا و 

سیما

9  احداث و راه اندازی ایستگاه
هواشناسی و هیدرومتری

ثبات 
الکترونیکی

33333419
-

57777740برخط

05/1945/1955/1975/1905/2097/1982/117-صرفه جویی  مجموع
 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند 

 



7 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان گلستان
 

 برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب سطحی استان گلستان (: 5جدول )

  
واحدبرنامه های مورد نظرردیف

دستگاه حجم عملیات
همکار 140014011402140314041405مجموع

1
بهبود شبکه آبیاری و 

–زهکشی در شبکه قره سو 
2زرین گل 

1000300040000008000هکتار
جهاد 

کشاورزی

صرفه 
 8/08/07/10003/3 جویی

2
مطالعه و اجرای مدیریت 
مشارکت مردمی با ایجاد 

*تشکل های آب بران
جهاد 55500015تشکل

کشاورزی

 8/08/07/10003/3مجموع صرفه جویی
 * اثربخشی مشترک با سایر برنامه ها 

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
 دارای همپوشانی با برنامه های سازمان جهاد کشاورزی است. 

 
 

  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 
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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان(: 6جدول )

یف
رد



محل اجراپروژه یا طرح
)هکتار(حجم عملیات سال انجام

 جوییحجم صرفه
)میلیون 
مترمکعب(

زیرزمینیسطحیکلزیرزمینیسطحیپایانشروع

1

ک
 خا

ب و
ش آ

بخ


های نوین طرح توسعه سامانه
آبیاری )کد طرح 

1306012008)
140014056475135252000095/1205/27سطح استان

2
تجهیز و نوسازی اراضی 

 زیرسدهای مخزنی و انحرافی
(1306012004طرح  )کد

140014053000030006-سطح استان

3

نی
غبا

ش با
بخ



1400140507207202/4سطح استان* های استانتوسعه گلخانه

4
تبدیل اراضی شیبدار به باغات 

آوری آبهای مثمر)جمع
** سطحی(

1400140510000-10000--کالله ،تپهمراوه

5

عت
 زرا

ش
بخ



1400140540004000-6/34سطح استانخشکه کاری برنج

6

ایجاد تشکل های مردمی در 
قالب تعاونی های تولید و 

سهامی زراعی از طریق اداره 
کل تعاون روستایی

 40در سطح 
هزار هکتار 

استان
14001405

20 
مورد 

020 
مورد 

دارای همپوشانی 
با سایر طرح ها

95/1885/65مجموع صرفه جویی
میلیون متر مکعب آب با حجم آب صرفه جویی از محل اصالح  85/65حجم آب صرفه جویی شده در بخش آب زیرزمینی به میزان 

پروانه های بهره برداری همپوشانی داشته لذا، در سرجمع آب صرفه جویی شرکت آب منطقه ای لحاظ شده است.
ص آب و آب قابل برنامه ریزی کشاورزی و یا جایگزینی با اراضی سنتی کشاورزی* در چارچوب مجوزهای تخصی

** با توجه به اثرگذاری بر منابع آب حوضه آبریز بایستی با مجوز وزارت نیرو انجام گیرد.
آب برنامه ریزی  کیلوگرم بر هر مترمکعب 6/1ساله آتی  5میانگین بهره وری فیزیکی محصوالت کشاورزی سطح استان برای دوره  ---

شده است.
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 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان گلستان(: 7جدول )

یف
رد



لی
متو

اه 
تگ

دس
یت

فعال
ش 

بخ


های مورد نظربرنامه
زمان 
شروع

زمان 
خاتمه

حجم 
عملیات

واحد
حجم صرفه جویی 
)میلیون مترمکعب(

1

تان
 اس

الب
فاض

 و 
آب

ت 
شرک



ری
شه



معیوب و خراب تعویض کنتور 
مشترکین

14001405100000دستگاه0

25/1

2 بازسازی و نوسازی و اصالح شبکه
توزیع آب

14001405120کیلومتر15/0

3نشت یابی شبکه توزیع آب140014051200کیلومتر1
4قطع انشعابات غیر مجاز140014051500فقره06/0
5 آبرسانیاصالح و باسازی خطوط140014055کیلومتر02/0

6 خرید و نصب اقالم کاهنده مصرف
آب

14001405500دستگاه02/0

7 استفاده از پساب های تصفیه شده
شهری بخش صنعت و فضای سبز

1400140547/9 میلیون متر
مکعب

0

8

یی
ستا

رو


تعویض کنتور معیوب و خراب 
مشترکین

1400140532000دستگاه0

75/0
9 بازسازی و نوسازی و اصالح شبکه

توزیع آب
14001405150کیلومتر35/0

10قطع انشعابات غیر مجاز140014051000فقره29/0
11اصالح و باسازی خطوط آبرسانی1400140530کیلومتر1/0
12احداث مخازن جدید1400140515000مترمکعب01/0

2)میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی
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 برنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان گلستان(: 8جدول )

یف
رد



محل اجراپروژه یا طرح
سال انجام

 حجم عملیات 
)متر مکعب در روز(

  جوییحجم صرفه
)میلیون متر مکعب(

زیرزمینیسطحیکلزیرزمینیسطحیپایانشروع

1
استفاده مجدد تصفیه فاضالب و 

از پساب و استحصال آب 
)بازچرخانی آب در صنعت(

ها و شهرک
نواحی صنعتی 

استان
14001405077267726-82/2

2احداث تصفیه خانه فاضالب
140214050150150کردکوی

*
14021405010001000گنبد

82/2مجموع صرفه جویی 
انجام خواهد شد 1406میلیون متر مکعب از سال  42/0صرفه جویی ناشی از تصفیه خانه های کردکوی و گنبد کاووس به میزان *: 

 توجه: صرفه جویی واقعی زمانی اتفاق می افتد که پس از استفاده از پساب، پروانه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی )با توجه به تامین
نعت از طریق پساب( کاهش یابد.بخشی از نیاز ص
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 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان )اثربخشی((: 9دول )ج

یف
رد



محل اجراپروژه یا طرح
حجم عملیات) هکتار(سال انجام

 اثربخشیحجم 
)میلیون مترمکعب(

زیرزمینیسطحیکلزیرزمینیسطحیپایانشروع

1
های آبخیزداری در حوضه رودخانه

)کد طرح:  مرزی و مشترک
(1306001ث001

140014059500095009/7-حوزه اترک

2کد  آبخیزداری و حفاظت خاک(
14001405035003500-4/5سطح استان(1306001ث002طرح: 

3
آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل 

)کد طرح:  استان گلستان
(1306001ث014

1400140502770027700-4/19سطح استان

4 کد  یآبخیزدارحفاظت خاک و(
14001405072007200-4/1سطح استان(1306001ث 003طرح:

5
 طرح آبخیزداری و حفاظت خاک

 -(1306001014)صندوق توسعه: 
(1306001005یزداری: خ)آب

14001405496002600075600322/13سطح استان

6ح: )کد طر آبخیزداری حوزه اترک
1306001001)حوزه اترک14001405162000162005/10-

7
طرح مطالعه و اجرای عملیات 

آبخیزداری در حوزه سدها در حوزه 
(1306001012)کدطرح:   فاقد سد

1400140501120011200-8/9سطح استان

8
طرح مطالعه و اجرای عملیات 

 آبخیزداری در حوزه سدها ساختمان
 (1306001010)کدطرح: 

1400140501080010800-6/5سطح استان

4/508/54مجموع اثر بخشی 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان گلستان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
معدن، وزارت صنعت، 
 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

هواشناسی سازمان 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان گلستان هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 یزهرا معصوم، عفت همدم، یمحمد غراو ریم گلستاناستانداری 

 گلستانای شرکت آب منطقه

عبدل احد ، حسین دهقان ،حسین حاج حسینی ، جواد تیموری ،سید محسن حسینی
حسن  ،شعبان رسولی ،محمد خسروی ،یعقوب نیک قوجق ،عبدالرضا کابلی ،باشقره
 ،علیرضا دنیایی ،ایمان کریمی راد ،احمد مارامایی ،محمد نوری ،صالح محمدی ،فرازجو

 حسن عباسی ،عباس مالشاهی

سازمان جهاد کشاورزی استان 
 گلستان

امساکپور گوراب  ثمیم، یمحمدرضا عباس ،ینیالحس ایمحسن ک دیس، مختار مهاجر
محمد  ،یاکبر مهقان یعل ،یلیعق یمرتض، یمحمد جبار ،یمحسن زمان دیس ،یزرمخ
 دیسع ، یعسکر میمر ، یآمنه حسن جان ،یرضا فرهان دینو ،لطف زاده یمهد ،یناظر

ابوالفضل  ،یقربان سهراب ،ردلیشحاجر  ،رضا عرب نهیسک ،یبرزنون میمر ، عماد زاده
 یانیک رضایعل ، یفرج

 گلستانشرکت آب و فاضالب استان 

 ،ییمحمد مال ، باغ گلبن یمسلم محمد ، ینصرآباد یداوود احمد،  یبهزاد هرمز
 دیسع ،یرضا خسرو ،یرشاهدهیابوالفضل م ، جواد مقدم ،یمشهد یحاج نیشاه

 ،دشتبان زاده یمهد ، یرچیفائزه دم ، رب کوهسار هیمار ، یآبشور رضایعل ،ارجمند
 ایرنیام رضایعل

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 گلستان

 یساور یمهد ،یوانیل یاحمد ادگاری ،انیطلوع نیحس

اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 رایشهاب م رنجبر وشیدار ،یهران جهانشاه، یمحمد رضا کنعان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 گلستان

 داوود چکا ،یعلیرضا نوران

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 یمحبوبه با ،یحسن شادمهر ،یمحمد عباس ، یلطف میعبدالرح گلستاناستان 

استان  صنعتی شهرکهای شرکت
 انینوروز درضایحم ،یسادات هاشم میمر دهیس، رکردیام گلستان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
 طبیعی گرگان

 یمهد ،حسام یموس ، یریعبدالرضا ظه ،یسلطان نیافش ،نیرسعدالدیام ،نژاد ینجف یعل
 ،این یذاکر یمهد ، یدهقان راحمدیام ،یشهباز میمر ،ینیمحمد عبدالحس ،یمفتاح هلق
آرش  ،کرامت زاده یعل ،زاده فیشر فیمحمدشر ،یساالر جز ثمیم ،خیش یواحد برد

 محمدرضاپور یام البن ،زارع
 یلطف ییحی رکانیه اورآبیمشاور  نیمهندس

 قره چماقلو رضایعل ،احمد حسام مهندسین مشاور پرهون آبراهه
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کاران مشارکت کننده رد سطح  سازگاري با کم آبي استان گلستان ملي ردتدوين و تصویب ربانمه هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی فرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی

محمد ، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 یعقوب آذرگشت  ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور

 وزارت نیرو

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  قاسم تقی زاده خامسی،
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  هواشناسیسازمان 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع
 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

 تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری اصل،  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 1 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 آبي ا کمب ري سازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان گيالن
 
 
 

 1400  خرداد 

 
 

 

 

114 
 

  گیالناستان 

 
 
 
 

  

1 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 آبي ا کمب ري سازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان گيالن
 
 
 

 1400  خرداد 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 آبي ا کمب ري سازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان گيالن
 
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  گیالن سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 57/1 58/2 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 2/0 57/0 1کشاورزی

 25/0 55/0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

لحاظ نشده است(سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم 
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با توجه به اقلیم خاص استان گیالن،  .نفر ساعت کار کارشناسی در استان انجام شد  700جلسه کارشناسی  و  65بیش از 
زیرزمینی است و هدف گذاری صرفه جویی برای منابع آب سطحی و زیرزمینی آن کسری مخازن این استان فاقد 

جهت کاهش آلودگی منابع آب،  ،اما طبق برنامه های ارائه شده توسط دستگاه های وظیفه مند مشخص نشده است.
های مهار آبهای خروجی به دریا، بهبود تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین جلوگیری از کسری احتمالی در سال

 21/22 سازگاری با کم آبی استانطی برنامه  در استان، مقرر شد استفاده از منابع آب وریآتی و نیز افزایش بهره
 71/39از منابع آب سطحی و در مجموع معادل میلیون متر مکعب  5/17از منابع آب زیرزمینی و میلیون متر مکعب 

 تصفیه فاضالب، همچنین با اقداماتی همچون ( صرفه جویی گردد.1، طبق جدول )1405میلیون مترمکعب تا افق 
(، به اصالح 2مطابق با جدول ) آب های سطحی و بازچرخانی آب در واحدهای صنعتی، بازیابی استفاده مجدد از پساب

پس از اتمام آماربرداری دور  میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. 72/29به میزان مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 
دوم سازگاری با کم ریزی، جزییات هدف گذاری فاز سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.
  
 های سازگاری با کم آبی استان گیالن )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول ) 

 آب سطحی  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 62/12 04/17 کشاورزی
 88/4 17/5 شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 50/17 21/22 مجموع فاز اول

 
های سازگاری با کم آبی استان گیالن در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - کشاورزی
 62/19 پساب شهری و روستایی

 1/10 صنعت
 - فضای سبز

 72/29 مجموع فاز اول
 

( 9( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه
 ارائه شده است. 
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 در برنامه سازگاری با کم آبی گیالنای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

اقداماتردیف
عملکرد تجمعیبلند مدت ) پایان برنامه هفتم(کوتاه مدت)پایان برنامه ششم(

تعداد
 حجم صرفه جویی شده 

)میلیون متر مکعب(
تعداد

 حجم صرفه جویی شده
)میلیون متر مکعب(

تعداد
حجم صرفه جویی شده 

)میلیون متر مکعب(
1تعدیل پروانه های چاههای کشاورزی*584996/02935/0877496/1
2انسداد چاه غیر مجاز2005/175075/395025/5

صادره در این محدوده شامل تعدیل می گردند.وچصفهان در گروه ب قرار دارد و پروانه های بهره برداری ک -* محدوده مطالعاتی آستانه 
برای تأمین آب  نوان منبع کمکیاهها به ععیشت مردم به چبرنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم با توجه به مستثنی شدن استان گیالن و مازندران برای کشت  محصول استراتژیک  برنج  و وابستگی م

.آبی لحاظ گردیده استاراضی کشاورزی در شرایط سازگاری با کم 

3 جلوگیری از اضافه برداشت چاه های
مجاز

************

4اصالح پروانه های صادره40094/2100035/7140029/10

5 مرمت و بازسازی شبکه های***
آبیاری و زهکشی سفیدرود

مشترک فیمابین آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی اثر بخشی

شت نمی باشند.ضافه بردای ابه شرایط آب و هوایی استان و استفاده از چاه به عنوان منبع کمکی تأمین آب اراضی کشاورزی و استقرار صنایع کوچک در استان چاهها دارا ** با توجه
است. و در حال حاضر با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم بر استان اضافه برداشت از محل  برنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم بر اساس تعداد چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری فعلی تعریف شده

چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری وجود ندارد.
درصد راندمان انتقال را ارتقاء بخشید . 5تا  3می توان حداقل  2و  1در این بخش ضمن مرمت و بازسازی شبکه های انتقال درجه ***
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 با هدف استفاده از منابع آب داخل استان)سطحی( استان گیالن ای برنامه عملیاتی شرکت آب منطقه(: 4جدول )
) فهرست سدهای مخزنی آب گیالن( و مهار آب ورودی به دریا

 حجم تنظیمی نام سد ردیف
 میلیون متر مکعب

جمع حجم آب 
 تنظیمی هر بخش
 میلیون متر مکعب

 نام محل )شهرستان( وضعیت

 97 سد مخزنی شفارود 1

391 

 تالش در حال اجرا
 رودسر)رحیم آباد( در حال اجرا 204 سد مخزنی پلرود 2
 شفت در حال اجرا 77 سد مخزنی السک 3
 رودبار)رستم آباد( در حال اجرا 13 سد مخزنی دیورش 4
 2/9 سد مخزنی عزیزکیان 5

2/72 
 رشت اجراآماده 

 فومن اجراآماده  6/48 سد مخزنی خالصان 6
 سیاهکل اجراآماده  4/14 سد مخزنی دیلمان 7
 3/10 سد مخزنی نیلرود 8

3/68 

 تالش در حال مطالعه
 سیاهکل در حال مطالعه 5/33 دیسامسد مخزنی  9
 رشت در حال مطالعه 5/14 بهدانسد مخزنی  10
 آستارا در حال مطالعه 10 سد مخزنی چلوند 11
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)سطحی( و  جلوگیری از پیشروری و نفوذ آب شور دریا به منابع آب زیرزمینی با هدف استفاده از منابع آب داخل استانبمنظور استان گیالن ای عملیاتی شرکت آب منطقهبرنامه (: 5جدول )
 کنترل آب ورودی به دریا

رودخانهمحورردیفمرحله
بهبود سطح زیرکشت 

)هکتار(
حجم تنظیمی 

نام محل 
)شهرستان(

سدهای الستیکی 
دردست اجرا

1انبارسروگارود10001/1آستانه اشرفیه
2فخرآباداوشمک10002رشت
3ماسالخالکایی17505/17ماسال
4تولم شهرشاخزر8403/9صومعه سرا
5رادارکومهلنگرود رودخان18003لنگرود
6تالشکرگانرود24105/26تالش
7های آسیاب خانهمالهادی5001/7آستارا

سدهای الستیکی 
جدید آماده مطالعه

1چلوندچلوندجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهآستارا
2دیناچالدیناچالجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهرضوانشهر
3امام زاده شفیعرودخانه مرغکجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهماسال
4مهدی خان محلهرودخانه مرغکاراضی کشاورزی منطقه جبران کمبود آبماسال
5گشت رودخانگشت رودخانجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهفومن
6شمرودشمرودجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهسیاهکل
7کیارودکیارودجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهاملش
8دیسامدیسام منطقهجبران کمبود آب اراضی کشاورزیسیاهکل
9ناورودناورودجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهتالش
10وارده سراخاله سراجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهتالش
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  در برنامه سازگاری با کم آبی استان گیالنبرنامه عملیاتی شرکت آب و فاضالب (: 6جدول )

واحداقداماتردیف

 کوتاه مدت
عملکرد تجمعیبلند مدت )پایان برنامه هفتم((1400و  1399)پایان برنامه ششم 

تعداد
 حجم صرفه جویی شده

میلیون متر مکعب
تعداد

 حجم صرفه جویی شده
میلیون متر مکعب

تعداد
 حجم صرفه جویی شده

میلیون متر مکعب

1

ی 
اهر

ت ظ
 رف

هدر
آب

که 
شب



شناسایی و رفع 
انشعاب غیر مجاز

260065/0550032/1810097/1فقره

تعویض کنتورهای 
خراب و فرسوده

1800036/06000026/17800062/1فقره

2

ی 
واقع

ت 
 رف

هدر
آب

که 
شب



اصالح و بازسازی 
شبکه توزیع آب

15026/0400665/0550925/0کیلومتر

نشت یابی و رفع 
نشت

120074/130008/3420054/5کیلومتر

مجموع
01/3


045/7


055/10
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  برای جلوگیری از آلودگی منابع آب و جایگزینی آب خام با پساب گیالناستان برنامه عملیاتی شرکت آب و فاضالب (: 7جدول )

تصفیه فاضالبنام شهر
ظرفیت اسمی کل 

 پکیجها 
متر مکعب در روز

وضعیت بهره 
برداری

 1400حجم پساب تحویلی تا  
متر مکعب در سال( 1000)

 1400حجم پساب تحویلی بعد از 
متر مکعب در سال( 1000)

365در دست اقدام1000مهدی شهرآستارا
292در دست اقدام800مسکن مهر و قسمتی از شهرماسال
146در دست اقدام400روستای نیک کریتالش

73در دست اقدام200مسکن مهرصومعه سرا
62در دست اقدام170مسکن مهراملش

55در دست اقدام150واحدی مسکن مهر188سیاهکل
55در دست اقدام150روستای ویرمونیآستارا
55در دست اقدام150مسکن مهرلوشان

55در دست اقدام150روستای پاشاکیالهیجان
53در دست اقدام145شهرک 1فاز شفت
37در دست اقدام100اصطلخ بیجارروستای آستانه

37در دست اقدام100روستای ایشکاالهیجان
28در دست اقدام76مبارک آبادرشت

18در دست اقدام50واحدی مسکن مهر76سیاهکل
9125در دست اقدام25000تصفیه خانه فاضالب جنوبی رشترشت

4563در دست اقدام12500تصفیه خانه فاضالب شرقی انزلیبندر انزلی
2318در دست اقدام6350تصفیه خانه فاضالب صومعه سراصومعه سرا

2281در دست اقدام6250تصفیه خانه فاضالب آستاراآستارا
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 * در برنامه سازگاری با کم آبیاستان گیالن برنامه عملیاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت (: 8جدول )
تا پایان برنامه عملکرد تجمعی 

هفتم
 بلند مدت

برنامه هفتم
 کوتاه مدت

تا پایان برنامه ششم اقدامات  اصالح مصرف  حجم ردیف
میلیون متر مکعب

تعداد 
واحد

 اصالح مصرف  حجم 
میلیون متر مکعب

تعداد 
واحد

 اصالح مصرف  حجم 
میلیون متر مکعب

تعداد واحد

3/0 44 1/0 14 2/0 30
 سفالتبازچرخابی آب مورد استفاده در واحدهای شن و ماسه و آتصفیه و 

ت هرسو خروج از ف استان )استفاده از حوضچه ته نشینی و بازچرخانی آب
صنایع آالینده(

1

6/0 150 5/0 50 1/0 100
جمع آوری و بازیابی آب باران و ریزش های جوی در سطح واحدهای 

بز  ای سد و همینطور آبیاری فضصنعتی  جهت بهره برداری در فرایند تولی
و. در واحدهای صنعتی استان نظیر شرکتهای الک سیم، نئوپان فومنات

2

1/1 11 2/0 2 9/0 9  تصفیه و بازچرخانی آب در کلیه واحدهای بزرگ صنعتی علی الخصوص
صنایع فوالدی

3

1/6 11 6/0 4 5/5 7 ان صنعتی است تکمیل تصفیه خانه های در حال احداث شهرک ها و نواحی
در صورت تامین اعتبار

4

2 20 1 10 1 10   خانیحذف آالیندگی واحدهای صنعتی و معدنی موجود  با تصفیه و بازچر
حداکثری پساب صنعتی

5

1/10** 236 4/2 80 7/7 156 مجموع


می باشد که منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شود.* کلیه برنامه های ارائه شده در بخش صنعت مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 
ر مکعب برآورد می گردد.میلیون مت 10.1 برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم توسعه منوط به راه اندازی تصفیه خانه های شهرک های صنعتی و تأمین اعتبارات مربوطه،** میزان اثربخشی در 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان گيالن

 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 کارگروهوزیر و عضو  علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 عضو کارگروهرئیس سازمان و  مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان گيالن هم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 ، محمد رضا سلحشورارسالن زارع استانداری گیالن

وحید خرمی، مرتضی میرزایی، رضا تعلیمیان، حسن نقوی ، محمد تقی علیپور ، نیما  گیالن شرکت آب منطقه ای
 شهبازی

 علی اصغر آقابیگی ، آذرخش ترابی جفرودی ، مجتبی شاه نظری ، ابراهیم اکبرزاده استان گیالن  سازمان جهاد کشاورزی
 حامد منصف،  رمازیار غالمپو،  سید محسن حسینی سالکده شرکت آب و فاضالب استان گیالن

 منوچهر صدفی ، رضا ساسان فر ، علیرضا رهبر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن
 محمد دادرس ، نیما فرید مجتهدی استان گیالن اداره کل هواشناسی

 خلیل مهرزاد گیالن مدیریت بحران استانداری
 ثابت قدم یناصر غالمحمید رضا تقی نصیری ، داود باذوق ،  استان گیالن اداره کل شیالت

 محمد رضا یزدانی رشت -موسسه تحقیقات برنج کشور 
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان  گيالن هم


 
 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی فرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

محمد ، زاده یاشرفرزو آ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت  ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  قاسم تقی زاده خامسی،
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

ابراهیم زاده،  سعید بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع
 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

 تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری اصل،  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 م آبيا ک بي رسازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان لرستان
 
 

 1400  خرداد

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 م آبيا ک بي رسازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان لرستان
 
 

 1400  خرداد

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 م آبيا ک بي رسازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان لرستان
 
 

 1400  خرداد
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 لرستان استان
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 م آبيا ک بي رسازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان لرستان
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  لرستانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 64/0 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 28/0 0 1صنعت

 71/1 0 1کشاورزی

 62/1 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
خش بی )در : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمین2

 محاسبه سهم لحاظ نشده است(آب سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در 
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ازگاری با کم آبی استان لرستان جلسه بین بخشی در راستای تدوین برنامه س 47ساعت کار کارشناسی طی -نفر 2300بیش از 

یون مترمکعبی از منابع میل 2/146 جوییصرفه با لرستان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه انجام شده است.
. بی قرار گرفتدر چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آ 1405آب زیرزمینی در افق 

باشد. ( می1اف ذکر شده، مطابق با جدول )ها در دستیابی به اهدهای هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهمیزان صرفه
اصالح مصرف و ه ب (،2تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساب، مطابق با جدول )مات در زمینه اقداهمچنین با انجام 

عیین شده برای ت. شایان ذکر است کلیه اهداف خواهد شدکمک میلیون مترمکعب  9/2به میزان  بهبود کیفیت منابع آب
ستان محقق میلیون مترمکعب در فاز اول برنامه سازگاری با کم آبی ا 5/143جویی بخش کشاورزی به میزان صرفه

ن و آب ی در بیالبازنگر وو مصارف آب  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس خواهد شد و لذا برنامه فاقد فاز دوم است. 
  رفت.گرار خواهد گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قریزی، جزییات هدفقابل برنامه

 های سازگاری با کم آبی استان لرستان )میلیون متر مکعب(میزان صرفه جویی برنامه(: 1جدول )
 سطحی زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 5/143 کشاورزی
 - 1/2 شرب
 - 6/0 صنعت

 - - فضای سبز
 - 2/146 مجموع فاز اول

 
 سازگاری با کم آبی استان لرستان هایمیزان اثربخشی برنامه (:2جدول )

 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(
 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - کشاورزی
 - شرب
 4/1 صنعت

 5/1 فضای سبز
 9/2 مجموع فاز اول

 
و سال  یبآبا کم  یای اول و دوم برنامه سازگاردر فازه ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیفکتبه  لرستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه .ارائه شده است (3جدول )در  یمطالعات یهامحدوده
 ائه شده است. ( ار10( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )به همراه میزان صرفه
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با  یدوم برنامه سازگار ودر فازهای اول  ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت : احجام صرفه(3جدول )

 تانلرسدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یکم آب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 40/1 2206 پل دختر 1
2کوهدشت220790/1200/014001401
3خرم آباد220850/1800/014001401

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 10/0 2209 شیراوند 4
 1401 1400 00/0 50/13 2210 الشتر 5
 آبخوان متعادل است.  1386از سال  00/0 00/0 2211 چغلوندی 6
 1401 1400 00/0 00/5 2213 رومشکان 7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 80/1 2220 هلیالن 8
 آبخوان متعادل 00/0 00/0 2221 نورآباد 9
1401 1401 00/0 70/0 2233 نهاوند 10

 فاقد آبخوان آبرفتی 00/0 00/0 2235 مالیر 11
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 70/2 2337 انوچ 12
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 233850/0 00/0 سراب جلدون 13
 1405 1402 00/0 10/29 2339 روجردب -درود  14
 1405 1402 00/0 10/10 2340 اشترینان 15
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 20/0 2341 میر قاسم 16
 1405 1402 00/0 80/46 2342 ـ الیگودرز ازنا 17

00/0-- 5/143 مجموع
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 )در راستای کاهش مصرف( برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای لرستان(: 4جدول )

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد شرح اقدامات اجرایی ردیف
مجموع در 

 1405افق 

های چاهتعیین تکلیف  1
 1فرم 

 330 80 40 30 50 70 60 حلقه

 5 1/1 7/0 5/0 8/0 1 9/0 میلیون مترمکعب

پر و مسدودکردن  2
 5های فرم چاه

 363 86 46 33 56 76 66 حلقه

 30 7 4 3 5/4 6 5/5 میلیون مترمکعب

پر و مسلوب المنفعه  3
 مجازنمودن چاه های غیر

 562 112 80 70 90 110 100 حلقه

 48 2/10 1/7 5 1/8 10 6/7 میلیون مترمکعب

4 
اصالح و تعدیل 

برداری های بهرهپروانه
 *های کشاورزیچاه

 5600 1100 900 600 950 1050 1000 حلقه

 9/36 5/7 7/5 2/4 6 7 5/6 میلیون مترمکعب

5 
نصب کنتورهای حجمی 

های بر روی چاه
 *کشاورزی

 944 210 120 100 144 190 180 تعداد

 6/21 5 5/2 1/2 5/3 5/4 4 میلیون مترمکعب

 83 3/18 8/11 5/8 4/13 0/17 0/14 میلیون مترمکعب *مجموع

ده حاسبه نشملحاظ شده و لذا در مجموع اثربخشی اقدامات شرکت آب منطقه ای کشاورزی  * اثربخشی این اقدامات در بخش
 است. 
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 مصرف( اصالح(: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای لرستان )در راستای 5جدول )

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد شرح اقدامات اجرایی ردیف
مجموع در 

 1405افق 

جایگزینی آب مورد نیاز  1
 *فضای سبز با پساب

 5/1 3/0 2/0 2/0 25/0 3/0 25/0 میلیون مترمکعب

بخشی از آب مورد جایگزینی  2
 *نیاز صنعت با پساب

 2/1 25/0 15/0 15/0 2/0 25/0 2/0 میلیون مترمکعب

 7/2 55/0 35/0 35/0 45/0 55/0 45/0 میلیون مترمکعب *مجموع

ی با سازگار کارگروهلحاظ شده و لذا در مجموع اثربخشی اقدامات  فضای سبز و صنعتهای * اثربخشی این اقدامات در بخش
 محاسبه نشده است. استان لرستانآبی کم
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 لرستانبرنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان (: 6جدول )

 شرح اقدامات اجرایی ردیف

های سال مجموع عملیات در
1405-1400 

تاثیر بر کاهش مصرف در افق 
1405 

 حجم واحد )میلیون مترمکعب(

 4/50 21000 هکتار های نوین آبیاری توسعه و بهبود سامانه 1

 3/1 900 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی 2

 2/7 3000 هکتار محصوالت زراعی کشت نشایی 3

 6/1 400 هکتار تغییر زمان کاشت محصوالت زراعی 4

 5/60 جمع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی

های کشاورزی به برداری چاههای بهرهای نسبت به اصالح و تعدیل پروانهمنطقهآب های بخش کشاورزی، شرکت* در راستای برنامه
 دستگاه در طول برنامه اقدام خواهد نمود. 944حلقه و نصب کنتورهای حجمی به تعداد  5600تعداد 
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 سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان لرستان های برنامه(: 7جدول )

 اقدامات اجراییشرح  ردیف

سالهای  مجموع عملیات در
 1405تاثیر بر کاهش مصرف در افق  1405-1400

 )میلیون مترمکعب(
 حجم واحد

 4/0 7000 فقره حذف انشعابات غیرمجاز شرب 1

 8/0 120 کیلومتر های فرسوده آب شرباصالح شبکه 2

 7/0 45000 دستگاه تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقت 3

 2/0 10000 دستگاه خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب 4

 1/2 جمع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی
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 استان لرستان صنعت، معدن و تجارتبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان (: 8جدول )

 شرح اقدامات اجرایی ردیف
تاثیر بر کاهش مصرف 

 1405در افق 
 )میلیون مترمکعب(

اصالح مصرف و بهبود 
 کیفی منابع آب

 )میلیون مترمکعب(

 0 1/0 های صنعتیکاهش هدررفت آب در تمامی شهرک 1

 0 1/0 های صنعتی از طریق تصفیه فاضالببازچرخانی آب در شهرک 2

 0 1/0 بری به دستگاه فیلتر پرستجهیز واحدهای فعال سنگ 3

 2/0 0 احداث تصفیه خانه در واحدهای دارنده پساب صنعتی 4

 0 2/0 استحصال آب کندانس کارخانجات نساجی بروجرد 5

 0 1/0 اصالح الگوی کشت فضای سبز 6

 2/1 0 جایگزینی بخشی از آب مورد نیاز صنعت با پساب 7

 4/1 6/0 مجموع اثربخشی
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 لرستاناستان داری های سازگاری با کم آبی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر هایبرنامه(: 9جدول )

 شرح اقدامات اجرایی ردیف

های سال مجموع عملیات در
1405-1400 

اصالح مصرف و بهبود 
 کیفی منابع آب

 حجم واحد میلیون مترمکعب()

 جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز با پساب 1
 )تفکیک آب مورد نیاز فضای سبز از شبکه شرب(

- - 5/1 
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 به تفکیک دستگاه های متولی سازگاری با کم آبی استان لرستانهای برنامهخالصه (: 10جدول )

 تعداد طرح دستگاه متولی

 1405تاثیر بر کاهش مصرف در افق 
 )میلیون مترمکعب(

اصالح مصرف و بهبود 
 کیفی منابع آب

 )میلیون مترمکعب(
منابع آب 
 زیرزمینی

منابع آب 
 سطحی

 مجموع

 0 83 0 83 8 ایآب منطقهشرکت 

 0 1/2 0 1/2 4 آب و فاضالب شرکت

سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
 های صنعتیشهرک

7 6/0 0 6/0 4/1 

 5/1 0 0 0 1 شهرداری ها

 0 5/60 0 5/60 4 سازمان جهاد کشاورزی

 9/2 2/146 0 2/146 24 جمع
میلیون مترمکعب  9/2به میزان  بهبود کیفی منابع آباصالح مصرف و منجر به  تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساباقدامات در راستای * 

 خواهد شد.
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان لرستان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو
بودجه سازمان برنامه و 

معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور
 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

 سازمان حفاظت
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران سازگاري با کم آبي استان لرستان مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه هم

 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 رضا طالیی ،گودرز امیری ،موسی خادمی استانداری لرستان

 ای لرستانشرکت آب منطقه
 ،ابراهیمی بهروز ،بهزاد جوادی ،گودرزی احمد ،نژاد حسن داریوش

 سعیدی شیرین ،نیا عبدل پرنیا ،طهماسیان سیروس ،زیودار مظفر

 فرخ نوری ،بهمن فریدونی ،جواد صالحیان، اسفندیار حسنی مقدم سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

 شرکت آب و فاضالب استان لرستان
فرهاد  ،نورالدین نوریزدان ،خشایار نامداریان، حمیدرضا کرموند

 یاورپور

 ، بختیار رازانیمحمدرضا صفی خانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 رامین فرهنگی ،زینب اکبری ،بهروز مرادپور اداره کل هواشناسی استان لرستان

 امیر زند ،نبی اله قائدرحمتی ،مهرداد فتحی بیرانوند اداه کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

 سمانه حسن پور مدیریت و برنامه ریزی استان لرستانسازمان 

 مجید سپهوند ،محمدحسین بابایی ،شیرزاد نجفی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

 فریدون خودنیا استان لرستان برق نیروی توزیع شرکت

 پیمان بهرامی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان لرستان

 روزبهانی امین مشاور
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان  لرستان هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سازمان برنامه و بودجه کشور

 علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسیعباس کشاورز،  وزارت جهاد کشاورزی

، زاده یرزو اشرفاحمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آ سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان وزارت صنعت، معدن، تجارت

 انی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشتی جمالی نژاد، وحید قربمهد وزارت کشور

 وزارت نیرو

صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،   قاسم تقی زاده خامسی،
 یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

 فر،کیسمانه نی، انیک الدیمی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، وانان
 آرش نجاتی

همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم زاده، 
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 

زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی روزبهانی، محبوبه زارع 
 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
 یمجتب، بهزاد پارسا، انیریام استیکفارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا  ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورعی، بهبهانآل
ی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،

محمد  ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوح
 ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، قبا

 یبهنام نجف
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا  مهندسی آب و فاضالب کشورشرکت 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی بختیاری
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 
1 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان مازندران
 
 

 1400  خرداد

  

 

121 
 

  مازندراناستان 

 
  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان مازندران
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  مازندران استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 13/2 0 1شرب و بهداشت
 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت
 4/1 06/11 1کشاورزی

 0 49/7 تبخیر از تاسیسات آبرسانی و تحویل حجمیکاهش تلفات و 
 38/1 43/9 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب سطحی، 2

 کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است( حوزه هدف سازگاری با
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نفر ساعت کار  1000جلسه فرابخشی برگزار گردید که در حدود  35در تهیه گزارش سازگاری با کم آبی استان مازندران 
میلیون مترمکعب از منابع  8/124 جوییصرفه با مازندران استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه کارشناسی انجام شده است.

 کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405میلیون مترمکعب از منابع آب سطحی در افق  302آب زیرزمینی و 
یابی به اهداف ذکر شده، ها در دستهای هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی

های سطحی مطابق همچنین از طریق اقداماتی همچون تصفیه فاضالب، استفاده از پساب و مهار آبباشد. ( می2مطابق با جدول )
میلیون مترمکعب کمک خواهد  415به اصالح مصرف، جایگزینی منابع آب و بهبود کیفی منابع آب به میزان ( 4و )( 3ول )ابا جد
ریزی، در صورت نیاز، جزییات اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه پس ازشد. 
  گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.هدف

 
 )میلیون متر مکعب( مازندرانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )

 آب سطحی  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 

 302 8/117 کشاورزی
 - 7 شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 302 8/124 مجموع فاز اول

 
 مازندرانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب( ، جایگزینی منابع آبدر راستای اصالح مصرف
 اثربخشی نوع فعالیت فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 1 تصفیه فاضالب و بازچرخانی پساب صنعتی
 3 جابجایی آب چاه با آب دریا در بخش صنعت

 21 استفاده از بازچرخانی پساب در اراضی کشاورزی
 20 انتقال پساب کشاورزی

 10 انتقال پساب شهری و روستایی
 350 مهار آبهای سطحی

 10 الستیکی احداث سد های
 415 مجموع فاز اول

 
عملیاتی شدن برنامه های سازگاری با با توجه به کسری ساالنه و تجمعی آبخوان های استان مازندران، انتظار می رود که با 

 1400های استان در پایان سال های به عمل آمده، کلیه آبخوانآبی استان مازندران در بخش منابع زیرزمینی و صرفه جوییکم
های های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامهجبران گردد.  1403ها تا پایان سال متعادل شده و کسری تجمعی آن

 ( ارائه شده است. 11( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )مختلف استانی به همراه میزان صرفه
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 مازندران ای استان شرکت آب منطقهسازگاری با کم آبی های برنامه(: 3جدول )

فعالیت
 واحد
هدف

 /مورد انتظار خروجیبرنامه هفتم
مقدار آب استحصال 

ذخیره شده شده و یا 
)میلیون متر مکعب( 140014011402140314041405برنامه

آب 
سطحی

آب 
زیرزمینی

های اصالح پروانه
های برداری چاهبهره

 کشاورزی
اساس سند ملی نیاز()بر 

20000100040005000500030002000-12چاه

ساماندهی مصرف آبهای 
سطحی )اصالح پروانه 

برداری(بهره
200005003500500050005000100010-مشترک

 هانصب کنتور چاه
)کنترل اضافه برداشت(

2000200350400350350350-10دستگاه

گیری اندازه نصب ابزار
حجمی

شبکه آب 
سطحی

50591099810-

2000200350400350350350-15حلقههای غیرمجازچاه انسداد

5058810109-8حلقههای آرتزینانسداد چاه
های تکلیف چاه تعیین

فاقد پروانه
340008000900090008000----تعداد

بهسازی آبگیری 
هاها و سردهنهرودخانه

میلیون متر 
مکعب

40359874-
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 مازندران استان  جهاد کشاورزیسازگاری با کم آبی سازمان های برنامه(: 4جدول )

فعالیت
 واحد
هدف

مقدار آب مورد انتظار /  خروجیبرنامه هفتم
استحصال شده و یا ذخیره شده 

)میلیون متر مکعب( آب 140014011402140314041405برنامه
سطحی

آب 
زیرزمینی

اصالح 
مصرف

100101520201817-1-هکتارایگلخانه کشت

 کشت ارقام جایگزینی
آب طلب برنجکم

55005001000100010001000100055-هکتار

*توسعه و بهبود 
های اصلی شبکه

آبیاری
40000500070008000700070006000هکتار

97
72 

***
- **توسعه و بهبود 

های فرعی شبکه 
آبیاری

15000150020003000300030002500هکتار

تسطیح اراضی 
20000220035004000400036002700هکتارهاشالیزاری زیردست

نوین در  آبیاری سامانه
شبکه آب سطحی

8000700130017001700170090016--هکتار

نوین  آبیاری سامانه
آب زیرزمینی

1200080020002300230023002300-24-هکتار

از بازچرخانی استفاده 
پساب در اراضی 

کشاورزی
15000160025002900280026002600--21هکتار

****بهسازی 
هابندانآب

میلیون 
مترمکعب

20010254550353516020-
ازمان سه با همکاری می باشد ک استان مازندرانای آب منطقه. این وظیفه بر عهده شرکت های آبیاری گلورد، البرز، هراز و مسیر کانال چالوس سردآبرود* شبکه

جهاد کشاورزی استان انجام خواهد شد.
کانال چالوس سردآبرود** گلورد، تجن، البرز، هراز و مسیر 

*** حجم جایگزین شده با آب سطحی
 راضی کشاورزی است.هکتار شبکه زهکشی در ا 50000مربوط به اجرای  میلیون متر مکعب 110مربوط به بهسازی آببندانها و  میلیون متر مکعب 90**** 
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خشی در دارای اثر بمازندران استان  و سازمان جهاد کشاورزی ایآب منطقه های آب و فاضالب،شرکتمشترک های برنامه(: 5جدول )
سازگاری با کم آبی

فعالیت
 واحد
هدف

دستگاه برنامه هفتم
اجرایی

دستگاه 
همکار 140014011402140314041405برنامه

*مهار آبهای سطحی 
و سدها )جهت تامین 

آب شرب(

میلیون 
مترمکعب

350100---100150ایمنطقه آب
آب و 
فاضالب

 احداث سدهای
الستیکی

میلیون 
مترمکعب

1031--33یامنطقه آب


سیستم تنظیم و 
انتقال پساب 

دشت تاالر  کشاورزی
و تجن به شرق

میلیون 
مترمکعب

20-----20ایمنطقه آب
جهاد 

کشاورزی

انتقال پساب به 
مناطق شرقی و 
ممنوعه استان

میلیون 
مترمکعب

10-334--ایمنطقه آب
آب و 
فاضالب

مجموع
میلیون 
مترمکعب

390103434103173-
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 ایمنطقهب آبا همکاری شرکت  استان مازندران اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری داریآبخیزداری و آبخوانهای برنامه(: 6جدول )
استان مازندران

فعالیت
 واحد
هدف

مورد انتظار /  خروجیبرنامه هفتم
مقدار آب استحصال 
 شده و یا ذخیره شده

میلیون متر مکعب()

دستگاه 
اجرایی 140014011402140314041405برنامه

آبخیزداری مناطق 
شرق استان

108/09/19/19/19/16/1هکتارهزار
فرسایش، افزایش  کاهش

عمر مخازن و تقویت 
آبخوان

 منابع طبیعی
شرق

آبخیزداری مناطق 
استان غرب

55/01115/0هکتارهزار
فرسایش، افزایش  کاهش

عمر مخازن و تقویت 
آبخوان

 طبیعیمنابع 
غرب

آبخوانداری مناطق 
شرق استان

میلیون 
متر 
مکعب

11/018/018/018/018/018/0تقویت آبخوان
 منابع طبیعی

شرق

آبخوانداری مناطق 
غرب استان

میلیون 
متر 
مکعب

0.51/01/01/01/01/0-تقویت آبخوان
 منابع طبیعی

غرب
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با  سامانه دوسویه چاه هاران در ایجاد ن مازنداای و توزیع نیروی برق استمنطقه های آبمشترک شرکتهای برنامه(: 7جدول )
ایمنطقههمکاری شرکت آب 

فعالیت 
 واحد
هدف

مورد انتظار /  خروجیبرنامه
مقدار آب استحصال 
شده و یا ذخیره شده 
)میلیون متر مکعب(

دستگاه 
اجرایی 140014011402140314041405برنامه

مدیریت سامانه 
های و برق چاه آب

غرب استان
برق  توزیع10001201801801801801608/1حلقه

غرب استان

مدیریت سامانه 
های و برق چاه آب

شرق استان
80007001200170017001700100021حلقه

توزیع برق 
استان

9000820138018801880188011608/22-حلقهمجموع
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با کم آبی استان مازندران در حوزه مصارف آب شربسازگاری های برنامه(: 8جدول )

فعالیت
واحد 
هدف 

خروجی مورد برنامه هفتم
انتظار

دستگاه 
اجرایی 140014011402140314041405برنامه

اصالح و بهسازی شبکه 
شهری و روستایی

2500300400400400500500کیلومتر

کاهش هدررفت 
درصد  28آب از 

 7درصد ) 26به 
میلیون متر 

مکعب(

آب و فاضالب

بهبود کیفیت آب * 
شهری و  مجتمع های

 با جایگزینیروستایی 
منابع آب سطحی

میلیون 
مترمکعب

100121818181816

بهبود کیفیت  
آب شرب شهرها 

و  و روستاها 
کمک به تقویت 

آبخوان

 آب
ایمنطقه 

4011110شهرآب فضای سبز جداسازی
 20 کاهش
مصرف درصدی 

آب شرب

 استاندار
ها()شهرداری

سازی و  فرهنگ **
آموزش و ترویج مصرف 

آب

سطح 
استان

 کاهش مصرف------مداوم
آب 

آب و فاضالب

 
 شرکت آب و فاضالب استان انجام خواهد شد. * این فعالیت با همکاری

 **این فعالیت با همکاری سازمان صدا و سیمای مرکز استان انجام خواهد شد.
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 با کم آبی استان مازندران در حوزه صنایع و خدماتسازگاری های برنامه(: 9جدول )

فعالیت
واحد 
هدف 

خروجی برنامه هفتم
مورد 
انتظار

دستگاه 
اجرایی 140014011402140314041405برنامه

تصفیه فاضالب و *
بازچرخانی واحد های 

صنعتی

میلیون 
مکعبمتر

78/04/14/12/12/115/0 واحدهای
صنعتی

تصفیه فاضالب و 
 بازچرخانی شهرکهای

صنعتی

میلیون 
مکعبمتر

4/24/04/04/04/04/04/05/0 شهرکهای
صنعتی

کنتور  نصب
های صنعتیشهرک

کنترل 18513----تعداد
مصرف

شهرکهای 
صنعتی

نصب کنتور  *
واحدهای صنعتی

200202030305050تعداد
کنترل 
مصرف

واحدهای 
صنعتی

جابجایی آب چاه با 
 دریا آب

میلیون 
 نیروگاه نکا 3 - - - - - 3 3 مترمکعب

 
ن و تجارت استان انجام خواهد شد.همکاری اداره کل صنعت، معدها با این فعالیت* 
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بهبود کیفیت آب و محیط زیست آبی با کم آبی استان مازندران در حوزه سازگاری های برنامه(: 10جدول )

واحدفعالیت 
خروجی مورد انتظاربرنامه هفتم

دستگاه 
اجرایی

دستگاه همکار 140014011402140314041405برنامه
مدیریت 

فاضالب شهری 
و روستایی

ارتقاء کیفیت پساب به میزان 5--1221 شهر
متر مکعبمیلیون  50

محیط زیستآب و فاضالب

 مدیریت
پسماند

50111شهر
حذف منابع آالینده به محیط 

رودخانه ها و منابع آب
 استانداری
)شهرداری(

محیط زیست

آب  مدیریت
های رودخانه

شیالتی
3-111--رودخانه 

بهبود تنظیم و ارتقاء کیفیت 
آب در مصب رودخانه ها و 

نصب پایش
شیالت 

 ای،آب منطقه
 جهاد کشاورزی،

محیط زیست، صنعت 
معدن و فرمانداری ها

مدیریت 
استفاده از 

سموم
کاهش سطح آالینده ها300305060605050تن

جهاد 
کشاورزی

ها و فرمانداری
محیط زیست

 حفاظت کیفی
رودخانه ها

8112211رودخانه 
شبکه پایش کنترل کیفی 

خروجی واحدهای صنعتی و 
خدماتی

محیط زیست
، ایآب منطقه

صنعت،معدن و 
گردشگری و....

 حفاظت کیفی
مخازن و 

میادین آب 
شرب

6111111سد
کنترل کیفی واحدهای 

تولیدی و خدماتی باالدست 
پایش

جهاد کشاورزی، محیط زیست
، صنعت محیط زیست
دشگری،  و معدن و گر

ایآب منطقه 100102020201515چاه ها
حفظ حریم کیفی و پایش 

منابع آب
ای آب منطقه

بهبود مدیریت 
تاالب ها

تاالب
511111-حفظ حریم و بسترای آب منطقهمحیط زیست ، 

 جهاد کشاورزی، 
ایآب منطقه 511111- کنترل کیفی منابع آب واردهمحیط زیست
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ها در مدیریت آب توسعه امور اجتماعی و مشارکتبا کم آبی استان مازندران در حوزه سازگاری های برنامه(: 11جدول )

واحدفعالیت
خروجی مورد برنامه هفتم

انتظار
دستگاه 
اجرایی 140014011402140314041405برنامه

های آموزش* 
مستقیم در سطح 

روستاها

 – پروژه
روستا

300

153030303020
آموزش در 

سطح کشاورزان

ایآب منطقه

102530303020
 جهاد

کشاورزی

دانش  آموزش
آموزان

مستمر1پروژه
مدارس 
راهنمایی

ایآب منطقه

صدا و سیماکل جامعهمستمر1پروژهآموزش عمومی

ایجاد ** 
های تشکل

اجتماعی در 
هادشت

 –شبکه 
اتحادیه

3-12---روستاهاایآب منطقه

واگذاری امور *** 
برداری به بهره

مردم

 -دشت
شبکه

3-111--
–برون سپاری 
 افزایش بهره

وری

 ایآب منطقه
جهاد  و
شاورزیک

 
 د .شخواهد  همکاری اداره کل محیط زیست، شرکت آب و فاضالب استان و صدا و سیمای مرکز مازندران انجام* این فعالیت با 

 د شد.فعالیت با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، استانداری مازندران و همکاری روستائیان انجام خواهین ** ا
 ای استان انجام خواهد شد. منطقهد کشاورزی و شرکت آب ااین فعالیت با همکاری سازمان جه*** 
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 رانزندتصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان  ما
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو
بودجه سازمان برنامه و 

معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور
 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 اکنونت - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

 سازمان حفاظت
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 اکنونت - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 اکنونت -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 اکنونت - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصوی   با کم آبي استان مازندران سازگاري  هانمب ربهم
 درتدوین و تصویب برنامه نام همکاران دستگاه اجرایی

 مهدی رازجویاناحمد حسین زادگان ،  استانداری مازندران

ی نعل، قربانیری قادیکالیی، سید مهدی عمادی ، سیروسمحمد ابراهیم یخکشی ای استان مازندرانشرکت آب منطقه
 خدابخشی، سید محمد موسوی، مرتضی بیژنی، محمد تقی عظیمی

 ، احمد عسگریزیزاهلل شهیدی فر، فرزین فرهادیع استان مازندران سازمان جهاد کشاورزی

 ، علی امیدیانمجید عبداللهی استان مازندران شرکت آب و فاضالب

 حسینقلی قوانلو، روح اهلل تبریزی استان مازندران سازمان صمت

 اسماعیل مختارپوراسحاق عطایی،  اریس-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 عبدالرضا سنگاری وشهرن-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 ، علی عمرانی رادسید مصطفی موسوی استان مازندران شرکت شهرکهای صنعتی

 ، محمد علی رکنیحسینعلی ابراهیمی کارنامی استان مازندران محیط زیستسازمان حفاظت 

 ، بهزاد زینتیفرامرز سپری شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 کیوان فرحزاد شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب   مازندرانازگاري با کم آبي استان س مهانربهم


 
 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی کیومرثفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی

، هزاد یفرزو اشرآ، تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان زاده، مسعود  سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان وزارت صنعت، معدن، تجارت

 یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور

 وزارت نیرو

رجایی،  عیسی بزرگ زاده، شاهپور ترابی پلت کله،صدیقه   قاسم تقی زاده خامسی،
 ی باقرروح اهللسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

 فر،کیسمانه نی، انیک الدیمی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، وانان
 آرش نجاتی

هیم ابرا سعید بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
ا زاده، مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رض

ادات ه السخسروی، سینا روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتان
 میروهابی، مهدی نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان، سازمان هواشناسی

و نظارت معاون  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیاول رئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

عبداهلل فاضلی  بیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،حها، جهانگیر محمد حاج رسولی
 یتبمج سا،بهزاد پار ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،
یرضا بعی، علنعمت اهلل دهبندی، فراز را ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،آل بهبهان

ی، رسو درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،
 ی،مجهر انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوح

 یه نجاتزهر ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا
 یبهنام نجف ،یجهرم

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب( فروتنه و الدن صفارزاد یعل

شرکت مهندسی آب و فاضالب 
 کشور

ی ختیاربرضا  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان مرکزي
 
 

 

 

 1400  خرداد

 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان مرکزي
 
 

 

 

 1400  خرداد

 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان مرکزي
 
 

 

 

 1400  خرداد
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 مرکزی استان
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان مرکزي
 
 

 

 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  مرکزیسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 

 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 48/5 0 1شرب و بهداشت

 81/5 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 46/3 0 1صنعت

 86/7 0 1کشاورزی

 64/7 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر  2790بیش از 
میلیون مترمکعب در افق  5/690مرکزی با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایبرنامهمرکزی انجام شده است. 

گرفت.  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب ود مورددر چارچوب اعتبارات موجهای زیرزمینی منابع آب از 1405
ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، های هریک از بخشمیزان صرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در برنامه

کشاورزی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش الزم به ذکر است هدف صرفه جویی باشد. ( می1مطابق با جدول )
 میلیون متر مکعب می باشد که در برنامه سازگاری مصوب به طور کامل تامین شده است. 9/584معادل 

 
 مرکزیهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه2جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 سطحی  زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 - 660 کشاورزی
 - 18 شرب
 - 5/7 صنعت

 - 5 فضای سبز
 - 5/690 مجموع فاز اول

 
و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
محدوده  کیبه تفک مرکزیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف استانی به همراه های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2جدول )در  یمطالعات یها

 ( ارائه شده است. 7( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )میزان صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه2جدول )
 مرکزیتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی 
 آبخوان یتتثبسال  )میلیون متر مکعب(

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبی
1مالیر223502/0-فاقد آبخوان آبرفتی
2بروجرد -دورود233900/0-فاقد چاه کشاورزی
3 میرقاسم234123/0-فاقد آبخوان آبرفتی
4 الیگودرز -ازنا234274/6-14001405
5 ساوهزرند410219/63-14021405
6قطعه چهار ساوه410300/0-فاقد چاه کشاورزی
7قزوین410600/0-فاقد چاه کشاورزی
8نوبران411136/23-14001405
9 ساوه411217/140-14011405
10تفرش411321/1-13991405
11 خماجین411421/6- ایفاقد شبکه چاه مشاهده
12قهاوند-رزن411573/0-فاقد آبخوان آبرفتی
13 کمیجان411893/142-13991405
14بلوک شرا411968/44-13991405
15شازند412045/94-13991405
16لنگرود412182/2- صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
17نهرمیان412215/4- برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل
18آستانه412351/4-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
19اراک412413/103-14001405
204127 سلفچگان68/1-فاقد شبکه چاه مشاهده ای
214128 محالت-دلیجان78/0-14041405
224129 موته02/0-فاقد آبخوان آبرفتی
234130 گلپایگان60/0-فاقد آبخوان آبرفتی
244131 خمین39/18-14011405
25کاشان413200/0-فاقد چاه کشاورزی

00/660---مجموع
 
 
 
 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با كم آیب  استان مركزي6
 

 مرکزیای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

استراتژی


برنامه اجرایی
حجم عملیات

(میلیون متر مکعبجوئی)صرفهحجم

مجموعهفتمبرنامه1400و1399 
پروژهبرنامه

شت
ردا

ش ب
کاه



جلوگیری از اضافه برداشت از 
هاچاه

نصب کنتور حجمی 
هوشمند*

306090)دستگاه( 5850

تعیین تکلیف چاههای فاقد 
پروانه

38138176)حلقه( 11630های فرم تکلیف چاهتعیین

های فرم مسدودکردن چاهپرو 
5**

245175)حلقه( 1027

کاهش پروانه های بهره برداری  
صادره

های اصالح و تعدیل پروانه
برداریبهره

55264319)پروانه( 7200

147513660کلجمع

شده  های استان درجعملیاتی ابالغی دشتهای برنامهباشد که بر اساس ارقام مندرج در کشاورزی استان میهای مجاز برداشت از چاهحجم اضافه *
است.

باشد که سازمان های غیرمجاز می)م.م.م(با برنامه جهادکشاورزی به خاطر پرکردن چاه75ای به میزان اختالف برنامه شرکت آب منطقه **
بینی کرد.پیش توان برای آنای هم نمیای ندارد و اصوال برنامهجهادکشاورزی استان برای آن برنامه
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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی(: 4جدول )

پروژهبرنامهعنوان

 جوئیحجم صرفهعملیات)هکتار(حجم
میلیون متر مکعب()

 و 1399
1400

برنامه 
هفتم

 و 1399جمع
1400 

برنامه 
هفتم

جمع

جویی در صرفه
آبمصرف

نوین آبیاریهایسیستماجرای 
13700520006570062236298

اصالح الگوی کشت 
تولیدهایو روش

زراعی دارویی وجایگزینی با محصوالتتوسعه گیاهان
برآب

30070010009/01/23

1503505003/07/01برزراعی آبتوسعه زعفران وجایگزینی با محصوالت

36084012009/01/23برزراعی آببا محصوالت توسعه گل محمدی وجایگزینی

1665006665/05/12ایجاد سایبان باغات

30007000100003710ورزی حفاظتیخاک

1000250035003710نشاییکشت

25006500900051318آبیاری در زراعت گندم و جوکم

وجایگزینی با ای های گلخانهتوسعه و اصالح کشت
بر)چاههای فرم یک+توسعه محصوالت زراعی آب

ها(گلخانه

6605900656020178198

برداشت و کنترل
افزایش راندمان 
انتقال در مزارع

آب)کیلومتر(بتنی و خطوط انتقالاجرای کانال
13877090873542

کلجمع

ای است.اقدامات شرکت آب منطقه*میزان صرفه جوئی در راستای جایگزینی در اثر 

6/1024/482585
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 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی(: 5جدول )

پروژهبرنامهعنوان

 جوییصرفهحجمعملیاتحجم
(میلیون متر مکعب)

 و 1399
1400

برنامه 
هفتم

 و 1399
1400

برنامه 
هفتم

مجموع

کاهش 
مصرفسرانه

350090001/025/035/0تعویض کنتورهای خراب مشترکین)دستگاه(

57001430016/04/056/0تعویض کنتورهای فرسوده مشترکین)دستگاه(

50001500052/048/12نصب تجهیزات کاهنده)عدد(

26/062/088/0ــاجرای اقدامات فرهنگی

1500350046/012/158/1استانداردسازی انشعابات)فقره(

1403509/025/215/3توزیع)کیلومتر(اصالح و بازسازی شبکه

کاهش آب 
درآمدبدون

852157/276/646/9یابی شبکه و انشعابات)لیتردرثانیه(نشت

1101/001/002/0اصالح و بازسازی مخازن)باب(

11/589/1218کلجمع
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 کم آبی سازمان صمت استان مرکزی برنامه سازگاری با(: 6جدول )

پروژهبرنامهعنوان

 جوئیصرفهحجم
(میلیون متر مکعب)

 و 1399
1400

 برنامه
هفتم

مجموع

سازی و نوسازی بهینه
تولیدفرایندهای

تولید یا صنعتی به منظور بازسازی و نوسازی خطارائه تسهیالت به واحدهای
آببازچرخانیاجرای سیستم

55/045/12

های مالیاتی و ... به واحدهای صنعتی به منظور بازسازی خط تولید یا ارائه مشوق
آباجرای سیستم بازچرخانی

55/045/12

های صنعتی به های شهرکهای مالیاتی یا تخفیفات هزینهاعطای معافیت
های با بر)دارای تخصیص قبلی( که طرح خود را به طرحتمام آبهای نیمهطرح

آب تغییر دهندمصرف کم

3/07/01

های تولیدی با تکنولوژی باال و ممنوعیت تولید و فروش استفاده از دستگاه
استانداردکلتولید پرمصرف از طریق نظارت ادارهخطوط

23/027/15/1

کاهش مقدار آب به 
نیامده در مخازن و حساب

خطوط انتقال توزیع
آبانتقالمدیریت فشار شبکه، نوسازی خطوط

15/085/01

78/172/55/7کلجمع
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 برنامه سازگاری با کم آبی شهرداری های استان مرکزی(: 7جدول )

پروژهبرنامهعنوان
عملیات حجم

)هکتار(

 جوییصرفهحجم
میلیون متر مکعب()

مجموعهفتمبرنامه 1400 و 1399

122/08/01سبزشهریکاری در کل فضایخشکهکاریخشکه

حذف یا کاهش سطح زیرکشت 
برگیاهان پرآب

بر )مثل حذف یا کاهش سطح زیرکشت گیاهان پرآب
سبزشهریچمن( درکل فضای

2/222/08/01

3005/05/12نوینهای آبیاریاجرای سیستمآبیاریراندمانافزایش

2302/08/01سبزشهریاثر در کل فضایتوسعه کماثرکمتوسعه

2/5641/19/35جمع
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان مرکزي
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  نوبخت محمدباقر کشور

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  کالنتریعیسی  زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان
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کاران مشارکت کننده   سازگاري با کم آبي استان مرکزي رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمههم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 حمیدرضا نوازنیسعید فرخی،  ،وکیلیمهدی زندیه، سید علی آقازاده مرکزیاستانداری 

 مرکزیای شرکت آب منطقه
 ،عفریجغالمرضا  ،رضا عظیمی ،حسین اکبری ،خیراندیشمهدی ای، محمود قدبیگی، اله آمرهعزت

 مهدی مردیان ،مجتبی مرادی
سازمان جهاد کشاورزی 

 مرکزیاستان 
 محمد فرزاد کوهدانی ،محمد زاهدیمجید آنجفی، 

شرکت آب و فاضالب استان 
 مرکزی

 بهمن آنالوئی ،پورسید مهدی حسینینسب، یوسف عرفانی

سازمان صنعت، معدن و 
 مرکزیتجارت استان 

 رضا اشتری سعید جعفری کرهرودی، 

اداره کل حفاظت محیط 
 رضا میرزائی، مهدی مصطفوی مرکزیزیست استان 

سازمان مدیریت و برنامه 
 مرکزیریزی استان 

 احمد توسلیرقیه یادگاری، 

 داود رضا عرب، مهنوش مقدسی  اساتید دانشگاهی
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کاران   سازگاري با کم آبي استان مرکزي مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمههم





 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی کیومرثفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 فاطمه اقدسی، عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی

محمد صادق ، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 ، یعقوب آذرگشتمیر مغانلومهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، ا وزارت کشور

 وزارت نیرو

جواد میبدی، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  قاسم تقی زاده خامسی،
ی، محمد حب وطن، حمید وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرتقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمرحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده، مجتبی  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا روزبهانی، محبوبه 

 زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

آرش  عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 یصادق اورع ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکاخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

ی، بهزاد روزخش، رمضان یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع
 نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستام

 یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری اصل، فرهام  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 کرکانی، فرید موسوی 



1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان هرمزگان

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان هرمزگان
 

 1400  خرداد 
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 هرمزگان استان

 
  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان هرمزگان
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  هرمزگان استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 57/11 15/21 1شرب و بهداشت

 0 93/18 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 36/1 0 1کشاورزی

 68/1 44/1 2جوییکل صرفه 

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
)در بخش آب سطحی، حوزه هدف  : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی2

  سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر  3070بیش از 
میلیون مترمکعب   198هرمزگان با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایهفاز اول برنامهرمزگان انجام شده است. 

میلیون متر مکعب بر منابع آب سطحی  46ابع آب زیرزمینی و میلیون متر مکعب بر من 152و در مجموع  1405در افق 
گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت از  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد

باشد. شایان ( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشمنابع آب زیرزمینی در برنامه
میلیون متر  2/287ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

میلیون متر مکعب(، که معادل  114مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
، در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام 1411تا  1406ل های میلیون متر مکعب می باشد طی سا 2/173

ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 ریزی جزئی تر خواهد شد.آبی، هدف گذاری و برنامه

 
 )میلیون متر مکعب( هرمزگانهای سازگاری با کم آبی استان برنامه(: میزان صرفه جویی 1جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه
 فاز اول

(1398 – 1405) 
 - 114 کشاورزی
 40 38 شرب*
 - 0 صنعت

 6 0 فضای سبز
 46 152 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1406-1411) 

 - 2/173 کشاورزی
 - 2/173 فاز دوممجموع 

* با لحاظ اضافه شدن جمعیت در طرح توسعه سواحل مکران و با لحاظ تامین بخشی از آب مصرفی بندرعباس 
 از آب شیرین کن

جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال جزییات احجام صرفه 
به تفکیک محدوده  هرمزگانتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

های مختلف استانی به های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه .( ارائه شده است2های مطالعاتی در جدول )
 ( ارائه شده است. 7( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )همراه میزان صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه2جدول )
 هرمزگانسال تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی 
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

 فاز دوم فاز اول با کم آبی
1کهورستان270150/422/214041411
2ایسین270270/024/314041411
3رضوان270340/039/314031411
4ده هنگ270420/136/014041408
5)باشدو )زادمحمود270505/007/013991411
6درزسایبان270600/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
7فین ـ مارام271000/000/0آبخوان متعادل
8کهکم ـ سعادت آباد271100/1104/714041411
9حاجی آباد271240/011/114031411
10شمیل ـ میمند271300/1629/914041411
11دولت آباد271400/000/0فاقد چاه بهره برداری
12سوغان271500/000/0فاقد چاه بهره برداری
13باینوج271600/031/113981411
14فخرآباد271780/002/114041411
15تاشکوئیه271870/064/514031411
16دژکان272540/012/014031411
17جناح ـبستک272650/032/114041411
18المرد272718/015/014041411
19گاوبندی273090/148/014041408
20رستاق ـ مقام273179/021/114041411
21ـ بهمن مراغ273200/053/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
22بندرلنگه273340/015/114041411
23الوان273500/000/0 برداریفاقد چاه بهره
24کیش273600/000/0فاقد چاه بهره برداری
25فرور273700/000/0فاقد چاه بهره برداری
26تنب273800/000/0فاقد چاه بهره برداری
27قشم273910/029/014031411
28هنگام274000/000/0فاقد چاه بهره برداری
29الرك274100/000/0برداری فاقد چاه بهره
30هرمز274200/000/0فاقد چاه بهره برداری
31بندرعباس280100/016/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
32ایسین شرقی280275/019/214041411
33سرخون280380/177/314041411
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 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی 
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

 فاز دوم فاز اول با کم آبی
34شمیل ـ تخت280420/2273/814041411
35سرزه ـ سیاهو280529/002/014041406
36احمدی280610/161/1014041411
37میناب280780/1255/714041411
38جغین ـ توکهور280810/1628/3314041411
39منوجان280900/000/0فاقد چاه بهره برداری
40رودان281020/516/4414041411
41مسافرآباد281300/808/1514041411
42فاریاب ـکالشگرد281400/000/0فاقد چاه بهره برداری
43کردی شیرازی281520/102/014041411
44بمانی281601/002/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
45کریان281700/375/314041411
46سیریک281830/005/014031411
47جاسک281915/024/014031411
48جگین282035/053/014031411
49گابریک282112/034/113991411
50سدیج282260/079/114041411
51پی بشک290100/000/0فاقد چاه بهره برداری
52کویر قطروئیه441700/000/0فاقد چاه بهره برداری
53کویر سیرجان441800/000/0 برداریفاقد چاه بهره

00/11420/173مجموع
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  هرمزگانبرنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب زیرزمینی استان (: 3جدول )
 ای()دستگاه مجری: شرکت آب منطقه

برنامه   1400 1399 1398 واحد پروژه برنامه
دستگاه  توضیحات مجموع هفتم

 همکار
از اضافه جلوگیری 

 هابرداشت از چاه
نصب کنتور حجمی و 

 هوشمند
 916/23 28/13 992/3 009/4 635/2 صرفه جویی جهاد کشاورزی بهبود بیالن 3600 2000 600 600 400 تعداد

 تکلیف تعیین
 پروانه فاقد چاههای

های تکلیف چاهتعیین
 1فرم 

 709/45 97/22 99/8 649/7 1/6 صرفه جویی کشاورزیجهاد  بهبود بیالن 3000 1500 600 500 400 تعداد
پرو مسدودکردن 

 های فاقد پروانهچاه
 57/12 642/6 648/1 328/1 952/2 صرفه جویی نیروی انتظامی - 350 200 50 40 60 تعداد

کاهش پروانه های 
 بهره برداری  صادره

اصالح و تعدیل 
 برداریهای بهرهپروانه

 375/29 74/17 289/5 289/5 057/1 صرفه جویی جهادکشاورزی - 5640 3340 1100 1100 200 تعداد

فرهنگ سازی و 
 اطالع رسانی

اطالع رسانی و فرهنگ 
سازی از طریق طرح 
داناب ، صدا و سیما، 

ائمه جمعه و جماعت ، 
 شوراهای روستایی و ...

از طریق  - - - - - تعداد
آگاهی رسانی 
در خصوص 

کاهش 
 مصرف آب

آموزش و 
پرورش، صدا و 

 43/2 2/1 369/0 369/0 492/0 صرفه جویی سیما

تقویت آبخوان از طریق  تغذیه مصنوعی
 تغذیه مصنوعی

 6 3 2  1 اثربخشی منابع طبیعی اثر بخشی 4 2 1 0 1 تعداد
 - - 114 832/61 288/20 644/18 236/13 مجموع صرفه جویی )میلیون متر مکعب(

 احجام صرفه جویی و اثر بخشی به میلیون متر مکعب ذکر شده است.
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 استان هرمزگان یاز منابع آب سطح یشرکت آب منطقه ا یبا کم آب یسازگار یبرنامه ها(: 4جدول )

برنامه   1400 1399 1398 واحد پروژه برنامه
 دستگاه مجری مجموع هفتم

کاهش هدر 
 رفت آب

 نوسازی خطوط
 انتقال

 35/5 5/1 1 2/1 65/1 صرفه جویی ایشرکت آب منطقه 31 10 4 3 14 کیلومتر
 - 35/5 5/1 1 2/1 65/1 ن متر مکعب(ومجموع صرفه جویی )میلی

 احجام صرفه جویی به میلیون متر مکعب ذکر شده است.
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 شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 5جدول )

دستگاه  عملیات اقدامات اجرایی
-1400 واحد شرح مکاره

1398 
برنامه 
 هفتم

 سطحی زیرزمینی مجموع

 - - 5/546 400 5/146 کیلومتر بازسازی شبکه توزیع آب اصالح و
- 

 07/2 53/2 6/4 87/2 73/1 جوییصرفه

 تعویض کنتورهای خراب مشترکین
 - - 71676 45000 26676 دستگاه

 92/0 13/1 05/2 28/1 77/0 جوییصرفه -

 نشت یابی شبکه توزیع و خط انتقال
 - - 1792 1200 592 کیلومتر

- 
 83/2 46/3 29/6 93/3 36/2 جوییصرفه

 نشت یابی در مخازن
 - - 16 10 6 باب

- 
 07/0 09/0 16/0 1/0 06/0 جوییصرفه

 مجازشناسایی انشعاب غیر 
 - - 3700 2500 1200 فقره

- 
 31/0 38/0 69/0 43/0 26/0 جوییصرفه

 توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب مشترکین
 - - 28480 21000 7480 عدد

- 
 75/0 9/0 65/1 03/1 62/0 جوییصرفه

 شیرین سازی آب دریا و احداث تاسیسات  آب شیرین کن

میلیون متر 
 مکعب

1/26 51/16 61/42 2/21 41/21 

ی 
قه ا

نط
ب م

ت آ
شرک

–  
صی

صو
ش خ

بخ
 

 41/21 2/21 61/42 51/16 1/26 جوییصرفه

استان از آب شیرین  فاده از سهمیه آب شیرین سازی شدهاست
 کن خلیج فارس

میلیون متر 
 - - 6/14 3/7 3/7 مکعب

 29/6 31/8 6/14 3/7 3/7 جوییصرفه

 - 65/34 38 65/72 45/33 2/39 مجموع صرفه جویی )میلیون متر مکعب(

 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب ذکر شده است.

 

 استان هرمزگان یاز منابع آب سطح یشرکت آب منطقه ا یبا کم آب یسازگار یبرنامه ها(: 4جدول )

برنامه   1400 1399 1398 واحد پروژه برنامه
 دستگاه مجری مجموع هفتم

کاهش هدر 
 رفت آب

 نوسازی خطوط
 انتقال

 35/5 5/1 1 2/1 65/1 صرفه جویی ایشرکت آب منطقه 31 10 4 3 14 کیلومتر
 - 35/5 5/1 1 2/1 65/1 ن متر مکعب(ومجموع صرفه جویی )میلی

 احجام صرفه جویی به میلیون متر مکعب ذکر شده است.
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 هرمزگاناستان  جهاد کشاورزی برنامه سازگاری با کم آبی (: 6جدول )

پروژهبرنامهعنوان
دستگاه 

 واحد مجری
عملیات

دستگاه 
139813991400 همکار

برنامه 
هفتم

جمع

جویی در صرفه
آبمصرف

نوین هایسیستم اجرای
 آبیاری

زی
اور

کش
اد 

جه
 

321831923192814517747 هکتار

 ای
طقه

 من
آب

ت 
شرک

 

 76/46 46/21 41/8 41/8 48/8 صرفه جویی

اصالح الگوی 
کشت و 

تولیدهایروش

توسعه کشت گندم و 
جایگزینی آن بامحصوالت 

زراعی آب بر

1147811696116961960044139 هکتار

 336/37 59/16 89/9 89/9 966/0 صرفه جویی

توسعه کشت کلزا و جایگزینی 
آن بامحصوالت زراعی آب بر

114127502750345010091 هکتار
 249/6 16/2 69/1 69/1 709/0 صرفه جویی

اصالح و بازسازی گلخانه
16414198196 هکتار

 252/1 651/0 25/0 25/0 101/0 صرفه جویی
افزایش راندمان  تولید 

محصوالت باغی
755359735971200019949 هکتار

 26/2 361/1 407/0 407/0 085/0 اثربخشی
های توسعه و اصالح کشت

ای وجایگزینی با گلخانه
محصوالت زراعی 

بر)چاههای فرم یک+توسعه آب
ها(گلخانه

19360560531004503 هکتار

 223/2 55/1 29/0 29/0 093/0 صرفه جویی

برداشت و کنترل
افزایش راندمان 
انتقال در مزارع

احداث وبهسازی کانالهای 
آبیاری عمومی)کیلومتر(

374046100223 هکتار

 18/5 48/2 92/0 92/0 86/0 صرفه جویی

 - 99 891/44 45/21 45/21 209/11 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
 به میلیون متر مکعب ذکر شده است.احجام صرفه جویی 
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 استان هرمزگان هاییشهردار یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 7جدول )

برنامهعنوان
 پروژه

دستگاه  واحد 
 مجری

 عملیات
 دستگاه
139813991400 همکار

برنامه 
هفتم

جمع

 حذف یا کاهش
سطح زیرکشت 

برپرآب گیاهان

حذف یا کاهش سطح 
 زیرکشت
بر)مثل گیاهان پرآب

چمن( درکل 
 سبزشهریفضای

 هکتار
 شهرداری

2251019
شرکت آب 
 منطقه ای 

 
شرکت آب 
 و فاضالب

 3/0 15/0 08/0 035/0 035/0 جوییهصرف

 راندمانافزایش
 آبیاری

های اجرای سیستم
 نوینآبیاری 

 45 30 5 5 5 شهرداری هکتار
 5/0 25/0 09/0 08/0 08/0 جوییصرفه

 اصالح الگوی
 مصرف

ساماندهی و اصالح الگوی 
 مصرف فضای سبز شهری

 هکتار
 شهرداری

2 2 4 20 28 
  2/0 14/0 03/0 015/0 015/0 جوییصرفه

جدا سازی شرب از فضای  مدیریت مصرف
 سبز

 فقره
 شهرداری 85 38 20 15 12 ایآب منطقه

  5/3 012/1 059/1 794/0 635/0 جوییصرفه

جداسازی 
انشعابات فضای 

 سبز

جداسازی انشعابات فضای 
 سبز از شبکه شهری

 فقره

 آب و فاضالب

 شهرداری 388 250 46 46 46

  5/1 94/0 2/0 18/0 18/0 جوییصرفه

  6 492/2 459/1 104/1 945/0 )میلیون متر مکعب( صرفه جویی مجموع
 به میلیون متر مکعب ذکر شده است.احجام صرفه جویی 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان هرمزگان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو
بودجه سازمان برنامه و 

معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور
 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 09/04/1398 – 06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه محمود حجتی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 28/07/1397 – 06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه محمد شریعتی تجارت

حفاظت سازمان 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 11/12/1397 - 13/03/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه داوود پرهیزکار
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان هرمزگان هم
 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 فریده عامری  ،مرحوم علیرضا صفا ایسینی ،رضا مدرسفریدون همتی،  هرمزگاناستانداری 

ای شرکت آب منطقه
 هرمزگان

،  حسین محمد رضا ایدون ،رمضان مسعودی  ،حسن ساالریهوشنگ مالیی، رضا کمالی، 
، نسیم قشقایی زاده ،جمشید عیدانی ،غالمرضا فیروزی ،الهه مویدی، علی دهقانی زاده،عباس

 فتانه محمدی آبدگاه ،مریم دبستانیسعیده عبدلی زاده، 
سازمان جهاد کشاورزی 

 هرمزگاناستان 
 ،سید حسن حسینی ،عبدالحمید احمدی ،مهدی ترابی ،زادهمایی، سید رضا امیرعلی باقر زاده 

 عادل شهرزاد  ،علی پژمانی ،مریم محمدزاده ،زهرا نصیبی
شرکت آب و فاضالب استان 

 هرمزگان
 ،نژاد انیرامی عال ،یباغستان ساپری ،یآباددیز هیهان ،منصوری جواد ،یصادق دسعی، یقصم نیام

 یرضا نوروز ،یعبدالخالق بالغ ،رانمنشیا حسن
سازمان صنعت، معدن و 

 هرمزگانتجارت استان 
 کاظم ترابی زاده  ،وجیهه خیاط ،زینب رضاییخلیل قاسمی، 

اداره کل هواشناسی استان 
 هرمزگان

 سعید عارفی

اداره کل حفاظت محیط 
 میثم قاسمی  ،مجید وفادارحبیب مسیحی تازیانی،  هرمزگانزیست استان 

سازمان مدیریت و برنامه 
 هرمزگانریزی استان 

 رویا امامی ادوار،احمد در عباس منتظری،

اداره کل منابع طبیعی و 
 هرمزگانآبخیزداری استان 

 ،سید محمد نور موسوی ،معصومه نبی طرف ،ابراهیم جعفری تختی ،اصغر زارعیامید ذاکری، 
 حسن رستمی 

 صنعتی شهرکهای شرکت
 طاهره ذاکریسید امیر امیری زاد، الهه حسن زاده، فرزاد مسافری،  هرمزگاناستان 

 مصطفی خادم ، عباس امینی زاده شهرداری بندرعباس
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمهه  سازگاري با کم آبي استان هرمزگان م


 
 

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، محمد 

 صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظیصادق صبا، 

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

قاسم تقی زاده خامسی،  صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد 
تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، محمد میبدی، 

 فر، آرش نجاتیحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک

همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم زاده، 
سماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا مجتبی احمدی زاده، سید سهیل ا

روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 
 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی 

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی فارسانی، محمد حاج رسولی
آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل بهبهانی، صادق 

هادی رمضانی،  اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور،
نژاد، عبدالکریم بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید عسکری

فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم 
 منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی، بهنام نجفی

 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری اصل، 

 فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 بيآا کم ي بارگسازخالصه  مدريیتي ربانمه 

ن  استان همدا
 
 

 1400  خرداد
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 همدان استان

 
 
 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 بيآا کم ي بارگسازخالصه  مدريیتي ربانمه 

ن  استان همدا
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  همدان سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 0 01/1 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 38/92 1صنعت

 2/3 33/1 1کشاورزی

 98/2 29/1 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
آب  در بخش): سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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م شده ه سازگاری با کم آبی انجارا ستای تدوین برنام کارشناسی در جلسات بین بخشی درساعت کار -نفر 720بیش از 
کعبی از منابع آب میلیون مترم 9/268 جوییصرفه با همدان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه است. 

 ت موجود، موردارچوب اعتبارادر چ 1405سطحی حوضه کرخه در افق  میلیون مترمکعبی از منابع آب 2/41زیرزمینی و 
ها در های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبیکم با سازگاری ملی کارگروه تصویب

ین میزان صرفه باختالف باشد. شایان ذکر است در بخش کشاورزی، ( می1دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )
بی استان اری با کم آبرنامه سازگفاز اول شده در  توافقجویی و صرفه منابع آب زیرزمینی برداشت ازمورد نیاز در جویی 
پس تی خواهد شد. برنامه عملیا دوم، در فاز 1411تا  1405های باشد که طی سالمیلیون متر مکعب می 2/406برابر با 

گذاری فاز دوم دفهریزی، جزییات و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه از اتمام آماربرداری دور سوم منابع
 آبی ارائه خواهد شد.سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم

 
 های سازگاری با کم آبی استان همدان )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف اجرای برنامهفاز 

 فاز اول
(1405-1399) 

 6/29 9/268 کشاورزی
 91/1 - شرب
 7/9 - صنعت

 - - فضای سبز
 2/41 9/268 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1405) 

 1 2/406 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 1 2/406 مجموع فاز دوم

 

و سال  یبآبا کم  یای اول و دوم برنامه سازگاردر فازه ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیفکبه ت همداندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است.( 2جدول )در  یمطالعات یهامحدوده
 ئه شده است.( ارا8( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )به همراه میزان صرفه
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ل و سا یبا کم آب ینامه سازگاردر فازهای اول و دوم بر ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 2جدول )

 همدان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 1410 1401 86/9 53/6 1307 رین آبادز-گل تپه 1
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 64/0 42/0 2111 میرآبادا-تپه اسماعیل 2
223185/028/114041410 کنگاور 3
223270/2027/3114021410 اسدآباد  4
223396/1863/28 14011410 نهاوند  5
223431/2523/3814011410 تویسرکان 6
 1410 1402 68/45 24/30 2235 مالیر 7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 411424/0 36/0 خناجین 8
 1410 1404 08/82 34/54 4115 قهاوند-رزن 9
411639/4001/6114041410 کبودرآهنگ 10
 411738/5162/771401 1410 بهار-همدان 11
 411855/1953/291402 1410 کمیجان 12

20/406-- 90/268 مجموع



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان همدان6

 

 و فاضالبشرکت آب )دستگاه متولی:  استان همدان شهرهایوری و کاهش مصرف آّب در افزایش بهره ی برنامه(: 3جدول )
 ( همداناستان 

واحدسازمان همکارعنوان پروژهردیف
احجام

139914001401140214031404مجموع

1 ،خط انتقال و اصالح شبکه
مخازن )شهرها(

 سازمان برنامه و بودجه،
بخش ای، شرکت آب منطقه
خصوصی

میلیون 
مترمکعب

025/003/003/003/004/004/020/0

2 اصالح شبکه، خط انتقال و
مخازن )روستاها(

سازمان برنامه و بودجه،
ای،شرکت آب منطقه
بخش خصوصی

میلیون 
مترمکعب

04/004/004/004/004/004/024/0

3 انجام برنامه مدیریت فشار با
استفاده از کنترلگرهای هوشمند

ایشرکت آب منطقه
میلیون 
مترمکعب

075/006/011/012/011/011/059/0

4

فروش ادوات کاهنده مصرف، 
سازی و کاهش سرانه فرهنگ

مصرف آب شرب و دستیابی به 
سرانه استاندارد

استانداری،
سازمان صدا و سیما،

ایشرکت آب منطقه

میلیون 
مترمکعب

1/012/01/01/01/01/062/0

 آوری انشعابات غیرمجاز آبجمع 5
دادگستری،

انتظامی، نیروی
 ایاستانداری، شرکت آب منطقه

تعداد 
انشعاب 

 آوریجمع
300 420 420 420 420 420 2400 

میلیون 
مترمکعب

034/0048/0047/0047/0047/0047/027/0

مجموع
میلیون 
مترمکعب

27/030/033/034/034/034/091/1
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در  برداریهای بهرهبخشی و اصالح و تعدیل پروانههای طرح احیاء و تعادلاجرای همزمان پروژههای ی برنامه(: 4جدول )
(همداناستان  ایمنطقهشرکت آب های استان همدان )دستگاه متولی: شهرستان

واحدسازمان همکارعنوان پروژهردیف

ها تعداد کل چاه
و حجم معادل 

 برداشت

احجام

139914001401140214031404مجموع

1 
نصب کنتور حجمی 

های مجاز هوشمندبرروی چاه
 با اضافه برداشت*

توزیع برق، شرکت 
 جهاد کشاورزی

 4146 691 691 691 691 691 691 11087 تعداد کنتور
میلیون 
مترمکعب

6/73 36/25/25/25/25/26/15

های اصالح و تعدیل پروانه 2
 جهاد کشاورزی برداری کشاورزی*بهره

 2244 374 374 374 374 374 374 11087 پروانه
میلیون 
مترمکعب

6/320 1/121/1211/1212/1212/1212/1267/72

 1های فرم تعیین تکلیف چاه 3
جهاد کشاورزی 

دادگستری نیروی 
 انتظامی

 2295 0 0 0 642 874 779 2345 چاه )حلقه(
میلیون 
مترمکعب

8/104 2/275/295/220002/79

4 
پر و مسلوب المنفعه نمودن 

بدون فرم و  5های فرم چاه
 نامشخص

کشاورزی جهاد 
دادگستری نیروی 

 انتظامی

 2790 465 465 465 465 465 465 4571 چاه )حلقه(
میلیون 
مترمکعب

6/222 3/153/153/153/153/153/158/91

جلوگیری از اضافه برداشت  5
 های مجاز*چاه

جهاد کشاورزی 
دادگستری نیروی 

 انتظامی

 1440 240 240 240 240 240 240 11087 چاه )حلقه(
میلیون 
مترمکعب

- 6/16/16/16/16/16/16/9

 یاز برداشت حاصل از طرح تعادل بخشمجموع جلوگیری 
596154323232269 (کعبمترمیلیون )م

م.م.م( در فاز اول برنامه سازگاری استان  33/196از برداشت غیر مجاز ) م.م.م( و جلوگیری 67/72جویی صرفه جویی چاههای مجاز )مجموع صرفه
 می باشدم.م.م  269معادل 
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همداناستان  سازمان جهاد کشاورزیهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 5جدول )

 های استان همدانموقعیت اجرا )محدوده مطالعاتی/شهرستان(: شهرستان
 72/67جویی آب حاصل از برنامه: مجموع صرفه

 مکعبمتر میلیون

 واحد سازمان همکار عنوان پروژه ردیف
 احجام

 مجموع 1404 1403 1402 1401 1400 1399

های نوین اجرای سیستم 1
 آبیاری باغات

سازمان برنامه و ، استانداری
آب  ،های عاملبانک، بودجه

 ایمنطقه

 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 هکتار

 24 4 4 4 4 4 4 میلیون متر مکعب

های نوین اجرای سیستم 2
 آبیاری زراعی

سازمان برنامه و  ،استانداری
آب ، های عاملبانک، بودجه

 ایمنطقه

 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 هکتار

 12 2 2 2 2 2 2 میلیون متر مکعب

3 
جایگزینی کشت پاییزه و 

زمینی به زمستانه سیب
 جای کشت بهاره

های تشکل، استانداری
 ایآب منطقه، برانآب

 0 0 0 0 0 0 0 هکتار

 0 0 0 0 0 0 0 میلیون متر مکعب

4 
های توسعه و اصالح کشت

ای وجایگزینی با گلخانه
 محصوالت زراعی آب بر

سازمان برنامه و  ،استانداری
آب ، های عاملبانک، بودجه

 ایمنطقه

 250 45 45 45 45 35 35 هکتار

 38/1 25/0 25/0 25/0 25/0 19/0 19/0 مکعبمیلیون متر 

5 
توسعه گیاهان دارویی 

وجایگزینی با محصوالت 
 زراعی آب بر

سازمان برنامه  -، استانداری
 ،سازمان صمت، و بودجه
آب  ، های عاملبانک

 ایمنطقه

 4/383 9/63 9/63 9/63 9/63 9/63 9/63 هکتار

 32/1 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 میلیون متر مکعب

توسعه زعفران وجایگزینی  6
 با محصوالت زراعی آب بر

های تشکل، استانداری
آب  ، شرکتبرانآب

 ایمنطقه

 8/163 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 هکتار
 9/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 میلیون متر مکعب

7 
توسعه گل محمدی 

وجایگزینی با محصوالت 
 زراعی آب بر

 300 50 50 50 50 50 50 هکتار

 32/1 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 میلیون متر مکعب

 باغاتو جایگزینی اصالح  8
 قدیمی

 12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 هکتار
 12 2 2 2 2 2 2 میلیون متر مکعب

کشت نشایی گوجه فرنگی  9
 و چغندرقند

 13000 2400 2300 2200 2100 2000 2000 هکتار
 24/16 3 87/2 75/2 62/2 5/2 5/2 میلیون متر مکعب

 180 30 30 30 30 30 30 هکتار احداث باغ پسته 10
 81/0 135/0 135/0 135/0 135/0 135/0 135/0 میلیون متر مکعب

 900 150 150 150 150 150 150 هکتار فراز باغات انگور 11
 7/2 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 میلیون متر مکعب

 ز برداشت حاصل از طرح تعادل بخشیمجموع جلوگیری ا
 )میلیون مترمکعب(

87/11 87/11 05/12 18/12 30/12 43/12 67/72 
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های طرح احیاء و همزمان پروژهاجرای برای  همداناستان  ایمشترک سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقههای برنامه(: 6جدول )
برداریهای بهرهبخشی و اصالح و تعدیل پروانهتعادل

واحدسازمان همکارعنوان پروژهردیف
احجام

139914001401140214031404مجموع

توسعه شبکه مدرن و  1
 1400 300 300 300 300 200 0 هکتار جهاد کشاورزی تحویل حجمی آب

6/135/45/45/45/46/22مترمکعبمیلیون 

 50 10 10 10 10 10 0 تعداد جهاد کشاورزی های اصلیبهسازی سردهنه 2
0111115میلیون مترمکعب

3 
های بهسازی انهار و کانال

سنتی، احداث کانال و 
 انتقال آب با لوله

 ایشرکت آب منطقه
 50 10 10 10 10 10 0 کیلومتر

33/033/033/033/033/033/098/1مترمکعبمیلیون 

 ز برداشت حاصل از طرح تعادل بخشیمجموع جلوگیری ا
93/133/483/583/583/583/558/29(کعبمترمیلیون )م
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های استان همدانی شهرستاندر محدوده همداناستان  ایهای آب و فاضالب و آب منطقهمشترک شرکتهای برنامه(: 7جدول )

واحدسازمان همکارعنوان پروژهردیف
احجام

139914001401140214031404مجموع

1 جداسازی آب شرب از آب
مصرفی فضای سبز

 ، هاشهرداری، استانداری
ایشرکت آب منطقه

09/009/009/000027/0میلیون مترمکعب

2
 آب خامجایگزینی پساب با 
فضای مورد استفاده در 

سبز
5/15/15/15/15/15/19میلیون مترمکعبهاشهرداری

3 انتقال پساب به پتروشیمی
هگمتانه

سازمان ، استانداری
صنعت، معدن و تجارت

2/02/000004/0میلیون مترمکعب

79/179/159/15/15/15/167/9(کعبمترمیلیون )مصرفه جویی مجموع 
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 همداناستان  سازمان حفاظت محیط زیست های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 8جدول )
 عنوان برنامه ردیف

خرید الیروبی چشمه ها، بازسازی، اجرای عملیات لوله گذاری، اجرای کانال جهت انتقال آب، مقابله با خشکسالی در سطح استان شامل ) 1
 تانکر هوایی

2 
های منتهی به تاالب، طرح تدوین مدیریت زیست بومی الیروبی انهار و آبراهه های عمرانی و مطالعاتی در تاالب آق گل شامل:اجرای پروژه

تاالب و ر محدوده ( دCEPAتاالب، طرح مطالعاتی تعیین نیاز آبی تاالب و اجرای طرح ظرفیت سازی، آموزش، مشارکت و آگاه سازی )
 روستاهای اطراف

 تی شناسایی کانونهای گرد و غبارطرح مطالعا 3

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و  10ممانعت از استقرار صنایع آب بر و فاضالب زا مطابق ماده  مصرف آب، مدیریت 4
 های صنعتی(های شهرکتصفیه خانه معدنی، کنترل و نظارت بر بازچرخانی آب در صنایع و
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان همدان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان همدان هم

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 علیمردان طالبی، فرهاد فرزانه سید سعید شاهرخی، استانداری همدان

 ای  همدانشرکت آب منطقه
محمد  ،بهروز یهقوبی، مهدی قنبریان ،هوشنگ وفایی ،داوود شاهسوند، منصورستوده

 حمید ندافیان ،مرتضی احمدی رحمت ،ضروری

 منصور خزائی ،امیر الهوتیان ،یوسف کاکاوند ،شهرام پرورش، منصور رضوانی جالل سازمان جهاد کشاورزی  استان  همدان

 حمید رضا نیکداد ،غالمرضا نصرتی ،حمید رضا جناب زادهسیدهادی حسینی بیدار،  شرکت آب و فاضالب استان  همدان

 متینحمیدرضا  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  همدان

 باقری سعید اداره کل هواشناسی استان  همدان

 صفی خانی مهدی ،محسن جعفری نژاد اداه کل محیط زیست استان همدان

 سید اسکندر صیدایی همدان استان ریزیمدیریت و برنامهان سازم

 اسفندیار خزائی اداره کل منابع طبیعی استان همدان

 عدالتخواه محمدرضا همدان استان دادگستری محترم اداره کل

  صالح کامرانی بخشعلی همدان استان انتظامی ناحیه

 جمشیدی شیرزاد همدان استان برق نیروی توزیع شرکت

 روستایی امین همدان منطقه نفتی های فراورده پخش شرکت

 دهقان مهدی همدان صدا و سیمای استان سازمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  همدانسازگاري با کم آبي استان  هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، محمد 

 ه مدرس طباطبایی، محسن محفوظیصادق صبا، صدیق

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

قاسم تقی زاده خامسی،  صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد 
عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، محمد میبدی، تقی 

 فر، آرش نجاتیحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک

همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم زاده، 
یلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماع

روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 
 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی 

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی فارسانی، محمد حاج رسولی
آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل بهبهانی، 

هادی  صادق اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور،
نژاد، رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید عسکری

عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد قبایی، رزیتا 
 کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی، بهنام نجفی

 مهندسی مشاور دزآب(  علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

138 
 

 زید استان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  یزد سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 23/2 0 1شرب و بهداشت

 77/2 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 17/5 0 1صنعت

 41/2 0 1کشاورزی

 48/2 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2
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انجام  ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان یزد -نفر  1180بیش از 
میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در  816/223ی جویاستان یزد با صرفه آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه شده است.

جویی و اثربخشی گرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد 1405افق 
به منظور جبران افت سالیانه باشد. همچنین ( می2ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )بخشهای هریک از برنامه

برنامه های آبخیزداری، آبخوانداری، تغذیه مصنوعی به  1405میلیون متر مکعب( تا افق سال  231مخازن آب زیرزمینی )معادل 
اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع . شایان ذکر است (3جدول میلیون متر مکعب در سال اجرا خواهد شد ) 30میزان 

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی  68/363آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 
 77/130برابر با میلیون متر مکعب(،  30معادل میلیون متر مکعب( به همراه میزان آبخیزداری و آبخوانداری ) 91/202استان )معادل 

، در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور 1411تا  1406میلیون متر مکعب می باشد که طی سال های 
آبی، هدف گذاری و ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 ریزی جزئی تر خواهد شد.برنامه
 

  یزدهای سازگاری با کم آبی استان : میزان صرفه جویی برنامه(1جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 91/202 کشاورزی
 316/7 شرب
 21/11 صنعت

 38/2 فضای سبز
 816/223 فاز اولمجموع 

 فاز دوم 
 *77/160 کشاورزی (1406-1411)

 داری و آبخیزداری در فاز اول* بدون در نظر گرفتن حجم آبخوان
 

 ها )میلیون متر مکعب(در تغذیه آبخوان یزدهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )
 زیرزمینی  دستگاه همکار بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

اداره کل منابع طبیعی و 
 30 شرکت آب منطقه ای آبخیزداری

 30 مجموع فاز اول
 

سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 (3)جدول در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک یزددر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

جویی متناظر مطابق با های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است.
 ارائه شده است.  (8)تا  (4)جداول 
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )

 یزدسال تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

محدودهردیف
کد 

محدوده

حجم صرفه جویی به همراه حجم آبخوانداری و 
آبخیزداری 

سال  )میلیون متر مکعب(
تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جویی سازگاری 
با کم آبی

فاز اول
صرفه  فاز دوم

جویی
آبخوانداری و 

 آبخیزداری
44019/305/25/26 (5/2)+14051411ابرقو   1

2 اقلید  -آباده440261/000/05/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

3 کویر ابرقو440489/1100/09/141405 1411 
4ده شیر440594/711/7 (1)+1405 1411 
5کفه طاغستان440680/000/04/31405 1411 
6مروست440788/1228/4 (2)+1405 1411 
7هرات440980/8213 (2)+1405 1411 
8 چاهک ـ شهریاری441225/145/08/12 (5/0)+1405 1411 
9کویراله آباد460600/000/00/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

10بهاباد460716/71 5/0 (1)+1405 1411 
11عقدا480723/200/06/31405 1411 
12یزد ـ اردکان480818/77193/13 (19)+1405 1411 
13 نصرآباد -تفت480965/013/1 (1)+صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

14کویر سیاه کوه481018/000/08/114051411

15کویر ریگ زرین481100/000/00/0آبخوان متعادل

16کـویر درانجیر490140/000/03/41405 1411

17 بهادران490351/1600/05/01405 1411

18 دهج  -ارنان4904 62/15/09/1 (5/0)+1405 1411

19 بافق4908 33/85/07/15  (5/0)+1405 1411

20ساغند4912 03/000/00/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

21
کویرهرات و 

مروست 
4415 36/000/00/414051411

22 بیاضه4713 00/000/00/0فاقد آبخوان آبرفتی

23 کوهبنان4909 19/000/08/014051411

9/202 0/308/130 (30)+ --مجموع
  گردد.جویی فاز دوم اضافه میداری و آبخیزداری به صرفه)(: درصورت عدم تحقق اهداف آبخوان 
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 مدیریت و مدارا: راهبرد اول -مصرف بخش کشاورزیهدف: صرفه جویی (: 4جدول )

شماره 
طرح

دستگاه مجریعنوان طرح

 تاثیر بر کاهش مصرفحجم عملیات
)میلیون مترمکعب(

واحد
وضع 
موجود

 بلند مدت(1400مدت )میان
(1401-1405)

مدت میان
(1400)

 بلندمدت
1401-
1405)

مجموع

1های زیرزمینیبخشی آبتعادل منطقه ایآب بعدی قابل مشاهده است. جدولجزئیات برنامه در61/573/14591/202

2در دشت یزد اردکان مطالعه و ایجاد بازارهای محلی آبآب منطقه ای-اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

3)اصالح و ترکیب الگوی کشت)تجمعیجهاد کشاورزیهکتار11400011400010700010/1958/4868/67

4)توسعه و ترویج کشت های گلخانه ای )تجمعیجهاد کشاورزیهکتار184321503000اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

5)برنامه افزایش تولیدات دامی با تکیه بر آب جازی )تجمعیجهاد کشاورزیهزارتن408420490اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

6 تجمعی( تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیبرنامه گسترش صنایع(جهاد کشاورزیهزارتن125313621738اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

7)توسعه سامانه های نوین آبیاری )تجمعیجهاد کشاورزیهکتار30000360005100038/2303/5841/81

8)احیاء و مرمت قنوات )تجمعیجهاد کشاورزیکیلومتر94710501200---
9)اجرای طرح های کوچک تامین آب  استخر )تجمعیجهاد کشاورزیباب26002750350003/439/942/13

10)لوله گذاری وکانال انتقال آب )تجمعیجهاد کشاورزیکیلومتر40004250550074/975/2449/34

11 تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و بهینه سازی قطعات اراضی
)تجمعی(

184002000022000123هکتارجهاد کشاورزی

12*اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و تغذیه مصنوعیجهاد کشاورزی 
م.م.م 30اثر بخشی به میزان -60006000هکتارمنابع طبیعی

61/573/14591/202جمع صرفه جویی

حداکثری با طرح های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی دارد.* اثربخشی برنامه های تعادل بخشی هم پوشانی 
  



7 خالصه  مديريیت برنامه سازگاری با کم آیب  استان يزد

 
 

 های زیرزمینیبخشی آببرنامه تعادل(: 5جدول )

طرحعنوان ردیف
 دستگاه

مجری

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات

واحد
مدت میان

(1400)14011402140314041405مجموع
 مدت میان

(1400)
 بلندمدت

 (1401-1405)مجموع

1 مسلوب المنفعه نمودن چاه
های غیر مجاز کشاورزی 

55578104036/055/291/2تعدادآب منطقه ای

2 جلوگیری از و  منصوبات تقلیل
2253*22532253225322532253225355/5484/12539/180تعدادآب منطقه ای*اضافه برداشت از چاه ها

3 اصالح پروانه های چاه های
کشاورزی  )مصرف بهینه( 

751201207070705257/291/1661/19تعدادآب منطقه ای

4 جهت بستر سازی فرهنگی
آب  از منابع بهینه بهره برداری

هااثربخشی مشترک با سایر برنامهآب منطقه ای

61/573/14591/202صرفه جوییجمع 

سال کاهش می یابد تا به میزان به مجاز برسد. 5ساعت )بصورت پلکانی( از ساعت کارکرد کلیه چاه های کشاورزی طی  500هر سال به میزان *
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 تسهیل، تنفس و تشویق: راهبرد دوم-صرفه جویی بخش صنعت و معدن: هدف(: 6جدول )

شماره 
طرح

دستگاه مجریطرحعنوان 

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات

واحد
مدت میان

(1400)
 بلندمدت

1401-1405)مجموع
مدت میان

(1400)
 بلندمدت

1401-1405)مجموع

1بازچرخانی پساب در صنعتسازمان صمت-2/012/1

2مدیریت مصرف در گروه کانی غیر فلزیسازمان صمت کارخانهتعداد218201/09/01

3جمع آوری و تصفیه فاضالب های صنعتی  و انسانی
شهرکهای صنعتی استان

6884/02/26/2تعداد شهرکشرکت شهرکهای صنعتی

4 طرح خط سبز آبرسان صنایع )جایگزینی پساب با آب
کیفی(

22-228/2-8/2کیلومترآب منطقه ای

5 تشویق –تنفس  –طرح تسهیل*آب منطقه ای-اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

6مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز صنعتآب منطقه ایتعداد744515/011/361/3

421/721/11جمع صرفه جویی

ی باشد. اجرای این طرح سبب رغبت بیشتر صنایع در مشارکت طرح های مدیریت مصرف می شود و در نتیجه اثربخشی این طرح در سایر طرح ها نیز مستتر م* 
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 مدیریت مصرف، سازه ای و غیر سازه ای: راهبرد سوم-صرفه جویی بخش شرب، بهداشت و فضای سبز شهری: هدف(: 7جدول )

شماره 
طرح

دستگاه مجریطرحعنوان 

حجم عملیات
تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون 

مترمکعب(

واحد
مدت میان

(1400)
 بلندمدت
1401-1405)مجموع

مدت میان
(1400)

 بلندمدت
1401-1405)مجموع

1 خط انتقال بازچرخانی پساب شهر یزد بمنظور
تغذیه مصنوعی منطقه چرخاب

 –آبفا  –آب منطقه ای 
موسسه کوثر

-1010کیلومتر
م.م.م  در سال بر  2اثر بخشی به میزان 

سفره آب زیرزمینی

2و اصالح الگوی  ، جداسازی، جایگزینیساماندهی
مصرف فضای سبز شهری

هرداری ش-آب منطقه ای
یزدهای استان 

8243451638/0238/2هکتار

3اصالح و بازسازی شبکه توزیعآب و فاضالبکیلومتر1503875373/0768/0068/1
4تعویض انشعابات فرسودهآب و فاضالبفقره3800100001380005/013/018/0
5تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقتآب و فاضالبفقره177504520062950266/0678/0944/0
6تامین دیتاالگر فشارآب و فاضالبفقره16057073016/057/073/0
7تجهیزات کاهنده مصرفآب و فاضالبفقره244006157085970683/0724/1407/2
8نشت یابی شبکه های توزیعآب و فاضالبکیلومتر80020002800267/067/0937/0
9کاهش هدررفت شبکه توزیع آب روستایی استانآب و فاضالب-3/075/005/1

406/229/7696/9جمع صرفه جویی
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 اطالع رسانی، الگوسازی و فرهنگ سازی: راهبرد چهارم(: 8جدول )

دستگاه مجری طرحعنوان شماره طرح

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(

مدت میان
(1400)

 بلندمدت
1401-1405)مجموع

1آموزش و توانمند سازی بهره بردارانجهاد کشاورزیاثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

2طرح سپاس آبآب منطقه ایاثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

3برگزاری رویداد آبی در شهرستانهاآب منطقه ایاثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

4 مصرف آب شرب مدیریتآموزش عمومی و اطالع رسانی درآب و فاضالباثر بخشی مشترک با سایر طرح ها
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 دزي تانتصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي اس 
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
رئیس معاون رئیس جمهور،  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 اکنونت - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
رئیس معاون رئیس جمهور،  عیسی کالنتری زیستمحیط

 اکنونت - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 اکنونت -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 اکنونت - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين  م آبي استان زيدسازگاري با ک  هربانم بصوی ت و  هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 رضا مهدوی،  محسن صادقیان ،علی طالبی محمد  یزداستانداری 

 یزدای شرکت آب منطقه
 ،  دجواد منصوری مجومر،  حسین کوثری ، جواد محجوبی، محمد مهدی جوادیان زاده 

 محمد حسین باقری هارونی ، محمد علی امیر بیگی ،  سعید ابراهیمی
 رمضان اسپرس،  عباس حاجی حسینی ، سید جمال سجادی پور  یزدسازمان جهاد کشاورزی استان 
 حیمحمد فات -سیاوش پاکدل،  اصغر ریاضتی  یزدشرکت آب و فاضالب استان 

سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 یزداستان 

 ضا افضل آبادیر ،محمد رضا علمدار یزدی 

اداره کل حفاظت محیط زیست 
 نیره پورمالیی  یزداستان 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 یزداستان 

 مجید دهقانی زاده،  سید حمید فخرالدین ،سید مجتبی حسینی پور 
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و  م آبي استان  زيدسازگاري با ک  ربانمه ویبتص  هم


 
 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی فرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

حمد م، دهزا یرزو اشرفآ، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی،  سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت  ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

 جوادی، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجای ترابی پلت کله،صدیقه   قاسم تقی زاده خامسی،
محمد  ی،نانوا یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

اده، زهیم سعید ابرا بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
نا مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سی

هدی ی، مروزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهاب
 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 ی،عبداهلل فاضلی فارسان ، سیدمحمد علی مصطفوی،ها، جهانگیر حبیبیمحمد حاج رسولی
 ی،هبهانآل ب یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یدها ر،نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپو ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع
 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

 تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر
 یفبهنام نج ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

صل، ری ارضا بختیا علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 فرهام کرکانی، فرید موسوی 


