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 صرفه جویی در به نسبت  مازندران استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی 

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

 13/2 0 1شرب و بهداشت
 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت
 4/1 06/11 1کشاورزی

 0 49/7 تبخیر از تاسیسات آبرسانی و تحویل حجمیکاهش تلفات و 
 38/1 43/9 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 سطحی، 2

 کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است( حوزه هدف سازگاری با
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نفر ساعت کار  1000جلسه فرابخشی برگزار گردید که در حدود  35در تهیه گزارش سازگاری با کم آبی استان مازندران 
میلیون مترمکعب از منابع  8/124 جوییصرفه با مازندران استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه کارشناسی انجام شده است.

 کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405میلیون مترمکعب از منابع آب سطحی در افق  302آب زیرزمینی و 
یابی به اهداف ذکر شده، ها در دستهای هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی

های سطحی مطابق همچنین از طریق اقداماتی همچون تصفیه فاضالب، استفاده از پساب و مهار آبباشد. ( می2مطابق با جدول )
میلیون مترمکعب کمک خواهد  415به اصالح مصرف، جایگزینی منابع آب و بهبود کیفی منابع آب به میزان ( 4و )( 3ول )ابا جد
ریزی، در صورت نیاز، جزییات اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه پس ازشد. 
  گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.هدف

 
 )میلیون متر مکعب( مازندرانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )

 آب سطحی  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 

 302 8/117 کشاورزی
 - 7 شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 302 8/124 مجموع فاز اول

 
 مازندرانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب( ، جایگزینی منابع آبدر راستای اصالح مصرف
 اثربخشی نوع فعالیت فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 1 تصفیه فاضالب و بازچرخانی پساب صنعتی
 3 جابجایی آب چاه با آب دریا در بخش صنعت

 21 استفاده از بازچرخانی پساب در اراضی کشاورزی
 20 انتقال پساب کشاورزی

 10 انتقال پساب شهری و روستایی
 350 مهار آبهای سطحی

 10 الستیکی احداث سد های
 415 مجموع فاز اول

 
عملیاتی شدن برنامه های سازگاری با با توجه به کسری ساالنه و تجمعی آبخوان های استان مازندران، انتظار می رود که با 

 1400های استان در پایان سال های به عمل آمده، کلیه آبخوانآبی استان مازندران در بخش منابع زیرزمینی و صرفه جوییکم
های های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامهجبران گردد.  1403ها تا پایان سال متعادل شده و کسری تجمعی آن

 ( ارائه شده است. 11( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )مختلف استانی به همراه میزان صرفه
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 مازندران ای استان شرکت آب منطقهسازگاری با کم آبی های برنامه(: 3جدول )

فعالیت
 واحد
هدف

 /مورد انتظار خروجیبرنامه هفتم
مقدار آب استحصال 

ذخیره شده شده و یا 
)میلیون متر مکعب( 140014011402140314041405برنامه

آب 
سطحی

آب 
زیرزمینی

های اصالح پروانه
های برداری چاهبهره

 کشاورزی
اساس سند ملی نیاز()بر 

20000100040005000500030002000-12چاه

ساماندهی مصرف آبهای 
سطحی )اصالح پروانه 

برداری(بهره
200005003500500050005000100010-مشترک

 هانصب کنتور چاه
)کنترل اضافه برداشت(

2000200350400350350350-10دستگاه

گیری اندازه نصب ابزار
حجمی

شبکه آب 
سطحی

50591099810-

2000200350400350350350-15حلقههای غیرمجازچاه انسداد

5058810109-8حلقههای آرتزینانسداد چاه
های تکلیف چاه تعیین

فاقد پروانه
340008000900090008000----تعداد

بهسازی آبگیری 
هاها و سردهنهرودخانه

میلیون متر 
مکعب

40359874-
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 مازندران استان  جهاد کشاورزیسازگاری با کم آبی سازمان های برنامه(: 4جدول )

فعالیت
 واحد
هدف

مقدار آب مورد انتظار /  خروجیبرنامه هفتم
استحصال شده و یا ذخیره شده 

)میلیون متر مکعب( آب 140014011402140314041405برنامه
سطحی

آب 
زیرزمینی

اصالح 
مصرف

100101520201817-1-هکتارایگلخانه کشت

 کشت ارقام جایگزینی
آب طلب برنجکم

55005001000100010001000100055-هکتار

*توسعه و بهبود 
های اصلی شبکه

آبیاری
40000500070008000700070006000هکتار

97
72 

***
- **توسعه و بهبود 

های فرعی شبکه 
آبیاری

15000150020003000300030002500هکتار

تسطیح اراضی 
20000220035004000400036002700هکتارهاشالیزاری زیردست

نوین در  آبیاری سامانه
شبکه آب سطحی

8000700130017001700170090016--هکتار

نوین  آبیاری سامانه
آب زیرزمینی

1200080020002300230023002300-24-هکتار

از بازچرخانی استفاده 
پساب در اراضی 

کشاورزی
15000160025002900280026002600--21هکتار

****بهسازی 
هابندانآب

میلیون 
مترمکعب

20010254550353516020-
ازمان سه با همکاری می باشد ک استان مازندرانای آب منطقه. این وظیفه بر عهده شرکت های آبیاری گلورد، البرز، هراز و مسیر کانال چالوس سردآبرود* شبکه

جهاد کشاورزی استان انجام خواهد شد.
کانال چالوس سردآبرود** گلورد، تجن، البرز، هراز و مسیر 

*** حجم جایگزین شده با آب سطحی
 راضی کشاورزی است.هکتار شبکه زهکشی در ا 50000مربوط به اجرای  میلیون متر مکعب 110مربوط به بهسازی آببندانها و  میلیون متر مکعب 90**** 
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خشی در دارای اثر بمازندران استان  و سازمان جهاد کشاورزی ایآب منطقه های آب و فاضالب،شرکتمشترک های برنامه(: 5جدول )
سازگاری با کم آبی

فعالیت
 واحد
هدف

دستگاه برنامه هفتم
اجرایی

دستگاه 
همکار 140014011402140314041405برنامه

*مهار آبهای سطحی 
و سدها )جهت تامین 

آب شرب(

میلیون 
مترمکعب

350100---100150ایمنطقه آب
آب و 
فاضالب

 احداث سدهای
الستیکی

میلیون 
مترمکعب

1031--33یامنطقه آب


سیستم تنظیم و 
انتقال پساب 

دشت تاالر  کشاورزی
و تجن به شرق

میلیون 
مترمکعب

20-----20ایمنطقه آب
جهاد 

کشاورزی

انتقال پساب به 
مناطق شرقی و 
ممنوعه استان

میلیون 
مترمکعب

10-334--ایمنطقه آب
آب و 
فاضالب

مجموع
میلیون 
مترمکعب

390103434103173-
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 ایمنطقهب آبا همکاری شرکت  استان مازندران اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری داریآبخیزداری و آبخوانهای برنامه(: 6جدول )
استان مازندران

فعالیت
 واحد
هدف

مورد انتظار /  خروجیبرنامه هفتم
مقدار آب استحصال 
 شده و یا ذخیره شده

میلیون متر مکعب()

دستگاه 
اجرایی 140014011402140314041405برنامه

آبخیزداری مناطق 
شرق استان

108/09/19/19/19/16/1هکتارهزار
فرسایش، افزایش  کاهش

عمر مخازن و تقویت 
آبخوان

 منابع طبیعی
شرق

آبخیزداری مناطق 
استان غرب

55/01115/0هکتارهزار
فرسایش، افزایش  کاهش

عمر مخازن و تقویت 
آبخوان

 طبیعیمنابع 
غرب

آبخوانداری مناطق 
شرق استان

میلیون 
متر 
مکعب

11/018/018/018/018/018/0تقویت آبخوان
 منابع طبیعی

شرق

آبخوانداری مناطق 
غرب استان

میلیون 
متر 
مکعب

0.51/01/01/01/01/0-تقویت آبخوان
 منابع طبیعی

غرب

 
  



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان مازندران
 

 

8 
 

با  سامانه دوسویه چاه هاران در ایجاد ن مازنداای و توزیع نیروی برق استمنطقه های آبمشترک شرکتهای برنامه(: 7جدول )
ایمنطقههمکاری شرکت آب 

فعالیت 
 واحد
هدف

مورد انتظار /  خروجیبرنامه
مقدار آب استحصال 
شده و یا ذخیره شده 
)میلیون متر مکعب(

دستگاه 
اجرایی 140014011402140314041405برنامه

مدیریت سامانه 
های و برق چاه آب

غرب استان
برق  توزیع10001201801801801801608/1حلقه

غرب استان

مدیریت سامانه 
های و برق چاه آب

شرق استان
80007001200170017001700100021حلقه

توزیع برق 
استان

9000820138018801880188011608/22-حلقهمجموع
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با کم آبی استان مازندران در حوزه مصارف آب شربسازگاری های برنامه(: 8جدول )

فعالیت
واحد 
هدف 

خروجی مورد برنامه هفتم
انتظار

دستگاه 
اجرایی 140014011402140314041405برنامه

اصالح و بهسازی شبکه 
شهری و روستایی

2500300400400400500500کیلومتر

کاهش هدررفت 
درصد  28آب از 

 7درصد ) 26به 
میلیون متر 

مکعب(

آب و فاضالب

بهبود کیفیت آب * 
شهری و  مجتمع های

 با جایگزینیروستایی 
منابع آب سطحی

میلیون 
مترمکعب

100121818181816

بهبود کیفیت  
آب شرب شهرها 

و  و روستاها 
کمک به تقویت 

آبخوان

 آب
ایمنطقه 

4011110شهرآب فضای سبز جداسازی
 20 کاهش
مصرف درصدی 

آب شرب

 استاندار
ها()شهرداری

سازی و  فرهنگ **
آموزش و ترویج مصرف 

آب

سطح 
استان

 کاهش مصرف------مداوم
آب 

آب و فاضالب

 
 شرکت آب و فاضالب استان انجام خواهد شد. * این فعالیت با همکاری

 **این فعالیت با همکاری سازمان صدا و سیمای مرکز استان انجام خواهد شد.
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 با کم آبی استان مازندران در حوزه صنایع و خدماتسازگاری های برنامه(: 9جدول )

فعالیت
واحد 
هدف 

خروجی برنامه هفتم
مورد 
انتظار

دستگاه 
اجرایی 140014011402140314041405برنامه

تصفیه فاضالب و *
بازچرخانی واحد های 

صنعتی

میلیون 
مکعبمتر

78/04/14/12/12/115/0 واحدهای
صنعتی

تصفیه فاضالب و 
 بازچرخانی شهرکهای

صنعتی

میلیون 
مکعبمتر

4/24/04/04/04/04/04/05/0 شهرکهای
صنعتی

کنتور  نصب
های صنعتیشهرک

کنترل 18513----تعداد
مصرف

شهرکهای 
صنعتی

نصب کنتور  *
واحدهای صنعتی

200202030305050تعداد
کنترل 
مصرف

واحدهای 
صنعتی

جابجایی آب چاه با 
 دریا آب

میلیون 
 نیروگاه نکا 3 - - - - - 3 3 مترمکعب

 
ن و تجارت استان انجام خواهد شد.همکاری اداره کل صنعت، معدها با این فعالیت* 
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بهبود کیفیت آب و محیط زیست آبی با کم آبی استان مازندران در حوزه سازگاری های برنامه(: 10جدول )

واحدفعالیت 
خروجی مورد انتظاربرنامه هفتم

دستگاه 
اجرایی

دستگاه همکار 140014011402140314041405برنامه
مدیریت 

فاضالب شهری 
و روستایی

ارتقاء کیفیت پساب به میزان 5--1221 شهر
متر مکعبمیلیون  50

محیط زیستآب و فاضالب

 مدیریت
پسماند

50111شهر
حذف منابع آالینده به محیط 

رودخانه ها و منابع آب
 استانداری
)شهرداری(

محیط زیست

آب  مدیریت
های رودخانه

شیالتی
3-111--رودخانه 

بهبود تنظیم و ارتقاء کیفیت 
آب در مصب رودخانه ها و 

نصب پایش
شیالت 

 ای،آب منطقه
 جهاد کشاورزی،

محیط زیست، صنعت 
معدن و فرمانداری ها

مدیریت 
استفاده از 

سموم
کاهش سطح آالینده ها300305060605050تن

جهاد 
کشاورزی

ها و فرمانداری
محیط زیست

 حفاظت کیفی
رودخانه ها

8112211رودخانه 
شبکه پایش کنترل کیفی 

خروجی واحدهای صنعتی و 
خدماتی

محیط زیست
، ایآب منطقه

صنعت،معدن و 
گردشگری و....

 حفاظت کیفی
مخازن و 

میادین آب 
شرب

6111111سد
کنترل کیفی واحدهای 

تولیدی و خدماتی باالدست 
پایش

جهاد کشاورزی، محیط زیست
، صنعت محیط زیست
دشگری،  و معدن و گر

ایآب منطقه 100102020201515چاه ها
حفظ حریم کیفی و پایش 

منابع آب
ای آب منطقه

بهبود مدیریت 
تاالب ها

تاالب
511111-حفظ حریم و بسترای آب منطقهمحیط زیست ، 

 جهاد کشاورزی، 
ایآب منطقه 511111- کنترل کیفی منابع آب واردهمحیط زیست
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ها در مدیریت آب توسعه امور اجتماعی و مشارکتبا کم آبی استان مازندران در حوزه سازگاری های برنامه(: 11جدول )
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 د .شخواهد  همکاری اداره کل محیط زیست، شرکت آب و فاضالب استان و صدا و سیمای مرکز مازندران انجام* این فعالیت با 

 د شد.فعالیت با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، استانداری مازندران و همکاری روستائیان انجام خواهین ** ا
 ای استان انجام خواهد شد. منطقهد کشاورزی و شرکت آب ااین فعالیت با همکاری سازمان جه*** 
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 رانزندتصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان  ما
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو
بودجه سازمان برنامه و 

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، 

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

 سازمان حفاظت
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 اکنونت - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 اکنونت -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 اکنونت - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصوی   با کم آبي استان مازندران سازگاري  هانمب ربهم
 درتدوین و تصویب برنامه نام همکاران دستگاه اجرایی

 مهدی رازجویاناحمد حسین زادگان ،  استانداری مازندران

ی نعل، قربانیری قادیکالیی، سید مهدی عمادی ، سیروسمحمد ابراهیم یخکشی ای استان مازندرانشرکت آب منطقه
 خدابخشی، سید محمد موسوی، مرتضی بیژنی، محمد تقی عظیمی

 ، احمد عسگریزیزاهلل شهیدی فر، فرزین فرهادیع استان مازندران سازمان جهاد کشاورزی

 ، علی امیدیانمجید عبداللهی استان مازندران شرکت آب و فاضالب

 حسینقلی قوانلو، روح اهلل تبریزی استان مازندران سازمان صمت

 اسماعیل مختارپوراسحاق عطایی،  اریس-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 عبدالرضا سنگاری وشهرن-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 ، علی عمرانی رادسید مصطفی موسوی استان مازندران شرکت شهرکهای صنعتی

 ، محمد علی رکنیحسینعلی ابراهیمی کارنامی استان مازندران محیط زیستسازمان حفاظت 

 ، بهزاد زینتیفرامرز سپری شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 کیوان فرحزاد شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان مازندران16
 

 

15 
 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب   مازندرانازگاري با کم آبي استان س مهانربهم


 
 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی کیومرثفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

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

، هزاد یفرزو اشرآ، تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان زاده، مسعود  سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان وزارت صنعت، معدن، تجارت

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

 وزارت نیرو

رجایی،  عیسی بزرگ زاده، شاهپور ترابی پلت کله،صدیقه   قاسم تقی زاده خامسی،
 ی باقرروح اهللسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

 فر،کیسمانه نی، انیک الدیمی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، وانان
 آرش نجاتی

هیم ابرا سعید بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
ا زاده، مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رض

ادات ه السخسروی، سینا روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتان
 میروهابی، مهدی نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان، سازمان هواشناسی

و نظارت معاون  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیاول رئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

عبداهلل فاضلی  بیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،حها، جهانگیر محمد حاج رسولی
 یتبمج سا،بهزاد پار ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،
یرضا بعی، علنعمت اهلل دهبندی، فراز را ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،آل بهبهان

ی، رسو درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،
 ی،مجهر انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوح

 یه نجاتزهر ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا
 یبهنام نجف ،یجهرم

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب( فروتنه و الدن صفارزاد یعل

شرکت مهندسی آب و فاضالب 
 کشور

ی ختیاربرضا  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 


