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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 
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 1400  خرداد 
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 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان قزوین
 
 

 1400  خرداد 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان قزوین
 
 

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

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

 61/1 0 1شرب و بهداشت

 16/1 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 53/5 0 1صنعت

 65/3 0 1کشاورزی

 6/3 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
  : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی  2
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انجام ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان قزوین  -نفر  960بیش از 
در چارچوب  1405میلیون مترمکعب در افق  325جویی های سازگاری با کم آبی استان قزوین با صرفهفاز اول برنامه شده است.

اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت های آب مطابق جدول 
 7/543اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل باشد. شایان ذکر است ( می1)

و میلیون متر مکعب(  7/306میلیون متر مکعب( و صرفه جویی  پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
( عملیاتی 1406-1411فاز دوم برنامه و طی سال های )میلیون متر مکعب( در  4/98همچنین کل صرفه جویی سطحی مورد نیاز )

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

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

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 7/306 کشاورزی
 - 3/5 شرب
 - 12 صنعت

 - 1 فضای سبز
 - 325 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1406) 

 237 کشاورزی

4/98 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز
 4/98 237 مجموع فاز دوم

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

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

 ( ارائه شده است. 7( تا )3جداول )
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ازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در ف(: احجام صرفه2جدول )
 قزوینتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی 
 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

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

 فاقد چاه بهره برداری130200/000/0 طارم ـ خلخال 1
فاقد چاه بهره برداری130700/000/0 گل تپه ـ زرین آباد 2
 فاقد شبکه چاه مشاهده ای131000/000/0 طالقان ـ الموت 3
فاقد چاه بهره برداری131100/000/0 منجیل 4
فاقد چاه بهره برداری00/000/0 1401 الهیجان ـ چابکسر 5
فاقد چاه بهره برداری140200/000/0 رامسر ـ چالوس 6
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 4102 002/000/0زرند ساوه 7
4104 00/127/014041411اشتهارد 8
4106 45/30017/23214041411قزوین 9
برداری فاقد چاه بهره410700/000/0 ابهر 10

فاقد شبکه چاه مشاهده ای410859/454/3 آوج 11

4109 70/099/014041411قیدار 12

فاقد چاه بهره برداری 411500/0 00/0 رزن ـ قهاوند 13

 70/30697/236 مجموع
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 قزوینای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

پایان برنامهشروع برنامهافق طرحنام برنامهردیف
حجم صرفه جویی 

)میلیون متر 
مکعب(

سطحی/ 
زیرزمینی

الزاماتشرح عملیات

1 5تعیین تکلیف چاههای فرمششمبرنامه1399140020زیرزمینی
 1702حلقه ازتعداد کل  92

حلقه

رسیدگی پرونده ها در 
محاکم قضایی و صدور 

احکام انسداد

2 1تعیین تکلیف چاههای فرمبرنامه هفتم140114057/126زیرزمینی
حلقه از تعداد کل  453

حلقه 1181
افزایش اختیارات مامورین 

در پلمپ این چاهها 30ماده 

تجهیز چاهها به ابزار اندازه گیری هوشمندبرنامه هفتم1401140550زیرزمینی3346 عدد

 برداری چاههای کشاورزیاصالح پروانه بهرهششمبرنامه1399140067زیرزمینی1276 مورد


از  1تامین آب باغات تحت شرب چاههای فرم 

محل کاهش ده درصدی پروانه های بهره برداری
هکتار 13500زیرزمینی1399140043ششمبرنامه

6تشکیل شبکه پایش آلودگی سنجی منابع آببرنامه هفتم14011405زیرزمینییک شبکه
تصویب در کارگروه مدیریت 

جامع کیفیت منابع آب 
استان

7
 تعیین تکلیف پساب صنعتی و تامین آب تاالب اله

 سابآباد و ایجاد منطقه گردشگری با استفاده  از پ
شهرکهای صنعتی

زیرزمینی14011405-برنامه هفتم

میلیون متر مکعب  20انتقال
اله پساب صنعتی به تاالب 

آباد به منظور ایجاد منطقه 
گردشگری و جلوگیری از 

بیابانزایی



8 تبدیل کانال آبیاری دشت قزوین از کانال روباز به
لوله

کیلومتر 94سطحی14011405-برنامه هفتم


مجموع
میلیون متر مکعب صرفه جویی زیرزمینی 7/306

صفر میلیون متر مکعب صرفه جویی سطحی
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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین(: 4جدول )

واحدنوع عملیات ردیف

سال اجرا
صرفه 

جوئی کل 
 میلیون)

(مترمکعب
 اول 
1400

برنامه 
ششم 
توسعه

صرفه جوئی 
برنامه ششم 

 میلیون)
(مترمکعب

 دوم
1401

 سوم
1402

 چهارم
1403

 پنجم
1404

 ششم
1405

برنامه 
هفتم 
توسعه

صرفه جوئی 
برنامه هفتم 

 میلیون)
(مترمکعب

1)کشاورزی حفاظتی)کم خاکورزی و بی خاکورزیهکتار500050005/250005000500050005000250005/1215

2 جایگزینی کشت گیاهان کم آب بر به جای گیاهان پرآب
55055028/0900900900900900450026/254/2هکتاربر

3،تحمل  جایگزینی ارقام جدید زراعی با تکیه بر تولید باال
به تنش و مصرف بهینه آب

2500250025/12000200020002000200010000525/6هکتار

4کشت نشائی محصوالت زراعیهکتار4100410015/61200120012001200120060009915/15

5 کشاورزیلوله گذاری پایاب چاه هایکیلومتر10010065/110010010010010050025/89/9

6احداث کانال انتقال آبکیلومتر555558/0555555555527589/247/3

7اجرای سامانه های نوین آبیاریهکتار4500450075/15450045004500450045002250075/785/94

8تجهیز و نوسازی اراضیهکتار6006006/0600600600600600300036/3

9حذف آب مهر ماه در باغاتهکتار10001000110001000100010001000500056

10جمع آوری آب باران در کشت های گلخانه ایهکتار505008/0505050505025038/045/0

11 شبکه آبیاری دشت 4و  3احیا و مرمت کانال های درجه 
قزوین

303053/0303030303015063/215/3کیلومتر

-35/30-65/129160مجموع
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 قزوینبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 5جدول )

شروع افق طرحعنوان برنامه اقدامردیف
برنامه

ایان پ
برنامه

  ییصرفه جو
عملیاتشرح )میلیون مترمکعب(

1اطالع رسانی عمومی و برنامه صرفه جویی از طریق رسانه ها ششمبرنامه13991400-
اجرای همایش سازگاری با کم آبی

پخش مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل در گفتگوی ویژه خبری

پخش مصاحبه رادیویی روی خط 

2برنامه اصالح الگوی مصرف آب در بخشهای مختلفششمبرنامه139914004/0

صب کاهنده مصرفن-پیگیری اماکن عمومی تعرفه رایگان و 

اخطار و قطع مشترکین پرمصرف غیر خانگی

اعمال تعرفه آزاد جهت انشعابات ساخت و ساز و ممیزی کاربری ها
تعویض کنتورهای خراب 

3 مجاز برای کاهش اقدامات در خصوص توقف برداشت های غیر
پیگیری انشعابات غیر مجاز 1399140016/0ششمبرنامههدر رفت

4رفت برنامه های کنترل تولید و تامین منابع آب برای کاهش هدرهفتمبرنامه140114054/0

ویدیو متری چاهها و بهسازی بر اساس گزارشات چاه پیمایی

تاسیساتاصالح انتقال و شبکه و مهندسی مجدد 

بهسازی مخازن

رریز و هدر رفت آب و نصب تله متریجلوگیری از س-

5 تکمیل و تجهیز ابزار های اندازه گیری آب و کنترل مصرفهفتمبرنامه140114052/0- دستگاه کنتور حجمی به همراه شیرآالت و اتصاالت الزم و  50نصب
ساخت حوضچه متناسب

6مینه زدر  بروشور، تیزر، روزنامه و فصلنامه و تبلیغات چاپ و توزیع
13991400ششمبرنامهصرفه جویی ارسال پیامک، تولید اخبار و انتشار در سایتها

7)اصالح و بازسازی شبکه )کیلومترششمبرنامه139914004/030 کیلومتر

8تعویض انشعابات فرسودههفتمبرنامه140114058/05000  مورد

9تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقتهفتمبرنامه1401140505/112000  مورد

10خرید دیتاالگر فشار جهت پایش فشار شبکههفتمبرنامه1401140525 مورد

11)نشت یابی شبکه های توزیع )کیلومترهفتمبرنامه1401140557/11200 کیلومتر

12مصرف آب خرید تجهیزات کاهندههفتمبرنامه140114053/04000 مورد

28/5مجموع
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 قزوینبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 5جدول )

شروع افق طرحعنوان برنامه اقدامردیف
برنامه

ایان پ
برنامه

  ییصرفه جو
عملیاتشرح )میلیون مترمکعب(

1اطالع رسانی عمومی و برنامه صرفه جویی از طریق رسانه ها ششمبرنامه13991400-
اجرای همایش سازگاری با کم آبی

پخش مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل در گفتگوی ویژه خبری

پخش مصاحبه رادیویی روی خط 

2برنامه اصالح الگوی مصرف آب در بخشهای مختلفششمبرنامه139914004/0

صب کاهنده مصرفن-پیگیری اماکن عمومی تعرفه رایگان و 

اخطار و قطع مشترکین پرمصرف غیر خانگی

اعمال تعرفه آزاد جهت انشعابات ساخت و ساز و ممیزی کاربری ها
تعویض کنتورهای خراب 

3 مجاز برای کاهش اقدامات در خصوص توقف برداشت های غیر
پیگیری انشعابات غیر مجاز 1399140016/0ششمبرنامههدر رفت

4رفت برنامه های کنترل تولید و تامین منابع آب برای کاهش هدرهفتمبرنامه140114054/0

ویدیو متری چاهها و بهسازی بر اساس گزارشات چاه پیمایی

تاسیساتاصالح انتقال و شبکه و مهندسی مجدد 

بهسازی مخازن

رریز و هدر رفت آب و نصب تله متریجلوگیری از س-

5 تکمیل و تجهیز ابزار های اندازه گیری آب و کنترل مصرفهفتمبرنامه140114052/0- دستگاه کنتور حجمی به همراه شیرآالت و اتصاالت الزم و  50نصب
ساخت حوضچه متناسب

6مینه زدر  بروشور، تیزر، روزنامه و فصلنامه و تبلیغات چاپ و توزیع
13991400ششمبرنامهصرفه جویی ارسال پیامک، تولید اخبار و انتشار در سایتها

7)اصالح و بازسازی شبکه )کیلومترششمبرنامه139914004/030 کیلومتر

8تعویض انشعابات فرسودههفتمبرنامه140114058/05000  مورد

9تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقتهفتمبرنامه1401140505/112000  مورد

10خرید دیتاالگر فشار جهت پایش فشار شبکههفتمبرنامه1401140525 مورد

11)نشت یابی شبکه های توزیع )کیلومترهفتمبرنامه1401140557/11200 کیلومتر

12مصرف آب خرید تجهیزات کاهندههفتمبرنامه140114053/04000 مورد

28/5مجموع

 

 قزوینبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان (: 6جدول )

یف
رد



افق طرحنام برنامه
سال شروع 

برنامه

سال پایان 
برنامه

جویی حجم صرفه
)میلیون مترمکعب(

1 صنعتی با اعتبارات داخلی و عمومیاحداث و تکمیل تصفیه خانه ها در شهرکها و نواحیهفتمبرنامه140114055/3

2استحصال آب تصفیه شده از پسابهای صنعتی و استقرار واحدهای صنعتی کم آب بر و هایتکششمبرنامه139914003

3توسعه سیستمهای فاضالب و استفاده از بازچرخانی آب در واحدهای صنعتیششمبرنامه139914003

4استفاده از پساب و فاضالب شهری در فرآیندهای صنعتیششمبرنامه139914002

5تیاستفاده از گونه های گیاهی کم آب  و مقاوم بر خشکی در سطح شهرکهای صنعتی و نواحی صنعششمبرنامه139914005/0

میلیون متر مکعب 12مجموع

 
 های استان قزوین برنامه سازگاری با کم آبی شهرداری(: 7جدول )

یف
رد



سال شروع برنامهافق طرحنام برنامه
سال پایان 

برنامه
)میلیون جویی حجم صرفه

مترمکعب(

1و بارانی ای طرحهای آبیاری تحت فشار قطرهششمبرنامه139914004/0
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان قزوین
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

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

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

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

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

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

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

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 کارگروهرئیس سازمان و عضو  سحر تاجبخش مسلمان



کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوین و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان قزوین هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 زاد، قدرت اهلل مهدیخانیپور، علی فرخهدایت اهلل جمالی قزویناستانداری 

 یداهلل ملکی، اکرم اسدی، سحر بهشتی قزوینای شرکت آب منطقه
 فاطمه خمسه  قزوینسازمان جهاد کشاورزی استان 
 داراب بیرنوندی  قزوینشرکت آب و فاضالب استان 

 کامران لشگری  قزوینسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 یوسف شیخ الملوکی  قزویناداره کل هواشناسی استان 

 عبدالحسین مظفری  قزویناداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 ابوالفضل یاری  قزوینسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 حمیدرضا خانپور  قزویناستان  صنعتی شهرکهای شرکت
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 اسامی همکاران اجراییدستگاه 
  کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

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

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

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

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

 وزارت نیرو

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

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمرحمانی، حسن صمدیار، 

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

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

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

آرش  عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 یصادق اورع ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکاخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

ی، بهزاد روزخش، رمضان یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع
 نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستام

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

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

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