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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي
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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
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 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
 



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با كم آیب  استان مركزي
 

 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 
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