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 جمهوري اسالمي اريان
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان تهران
 
 

 

 

 1400  خرداد
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 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(
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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
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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
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 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 
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 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



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران

 

 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 

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران12

 

 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(
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران14

 

 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.



15 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان تهران
 

 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


