
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
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 زنجاناستان 

 
 
 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان زنجان2

 

 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
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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
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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
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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
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 (: 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.
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  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 
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