
1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

 

 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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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان البرز
 
 

 1400  خرداد 
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 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 ییه هدف صرفه جوب 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

 



5 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان الربز

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 آبصرفه حجم

2 
دستگاه در هر  92از)های حفاری غیرمجایی و توقیف دستگاهشناس

 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
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 )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
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 )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
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 )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
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 )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(
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 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
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 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 
 و نظرآباد های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب دشت ساوجبالغاجرای 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 آتشگاه(های آبخیزداری ) سدهای 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

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 -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

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
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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
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


