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 صرفه جویی در به نسبت  گیالن 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

 57/1 58/2 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 2/0 57/0 1کشاورزی

 25/0 55/0 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

لحاظ نشده است(سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم 
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با توجه به اقلیم خاص استان گیالن،  .نفر ساعت کار کارشناسی در استان انجام شد  700جلسه کارشناسی  و  65بیش از 
زیرزمینی است و هدف گذاری صرفه جویی برای منابع آب سطحی و زیرزمینی آن کسری مخازن این استان فاقد 

جهت کاهش آلودگی منابع آب،  ،اما طبق برنامه های ارائه شده توسط دستگاه های وظیفه مند مشخص نشده است.
های مهار آبهای خروجی به دریا، بهبود تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین جلوگیری از کسری احتمالی در سال

 21/22 سازگاری با کم آبی استانطی برنامه  در استان، مقرر شد استفاده از منابع آب وریآتی و نیز افزایش بهره
 71/39از منابع آب سطحی و در مجموع معادل میلیون متر مکعب  5/17از منابع آب زیرزمینی و میلیون متر مکعب 

 تصفیه فاضالب، همچنین با اقداماتی همچون ( صرفه جویی گردد.1، طبق جدول )1405میلیون مترمکعب تا افق 
(، به اصالح 2مطابق با جدول ) آب های سطحی و بازچرخانی آب در واحدهای صنعتی، بازیابی استفاده مجدد از پساب

پس از اتمام آماربرداری دور  میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. 72/29به میزان مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 
دوم سازگاری با کم ریزی، جزییات هدف گذاری فاز سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.
  
 های سازگاری با کم آبی استان گیالن )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول ) 

 آب سطحی  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 62/12 04/17 کشاورزی
 88/4 17/5 شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 50/17 21/22 مجموع فاز اول

 
های سازگاری با کم آبی استان گیالن 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) 

 - کشاورزی
 62/19 پساب شهری و روستایی

 1/10 صنعت
 - فضای سبز

 72/29 مجموع فاز اول
 

( 9( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه
 ارائه شده است. 
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 در برنامه سازگاری با کم آبی گیالنای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

اقداماتردیف
عملکرد تجمعیبلند مدت ) پایان برنامه هفتم(کوتاه مدت)پایان برنامه ششم(

تعداد
 حجم صرفه جویی شده 

)میلیون متر مکعب(
تعداد

 حجم صرفه جویی شده
)میلیون متر مکعب(

تعداد
حجم صرفه جویی شده 

)میلیون متر مکعب(
1تعدیل پروانه های چاههای کشاورزی*584996/02935/0877496/1
2انسداد چاه غیر مجاز2005/175075/395025/5

صادره در این محدوده شامل تعدیل می گردند.وچصفهان در گروه ب قرار دارد و پروانه های بهره برداری ک -* محدوده مطالعاتی آستانه 
برای تأمین آب  نوان منبع کمکیاهها به ععیشت مردم به چبرنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم با توجه به مستثنی شدن استان گیالن و مازندران برای کشت  محصول استراتژیک  برنج  و وابستگی م

.آبی لحاظ گردیده استاراضی کشاورزی در شرایط سازگاری با کم 

3 جلوگیری از اضافه برداشت چاه های
مجاز

************

4اصالح پروانه های صادره40094/2100035/7140029/10

5 مرمت و بازسازی شبکه های***
آبیاری و زهکشی سفیدرود

مشترک فیمابین آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی اثر بخشی

شت نمی باشند.ضافه بردای ابه شرایط آب و هوایی استان و استفاده از چاه به عنوان منبع کمکی تأمین آب اراضی کشاورزی و استقرار صنایع کوچک در استان چاهها دارا ** با توجه
است. و در حال حاضر با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم بر استان اضافه برداشت از محل  برنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم بر اساس تعداد چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری فعلی تعریف شده

چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری وجود ندارد.
درصد راندمان انتقال را ارتقاء بخشید . 5تا  3می توان حداقل  2و  1در این بخش ضمن مرمت و بازسازی شبکه های انتقال درجه ***
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 با هدف استفاده از منابع آب داخل استان)سطحی( استان گیالن ای برنامه عملیاتی شرکت آب منطقه(: 4جدول )
) فهرست سدهای مخزنی آب گیالن( و مهار آب ورودی به دریا

 حجم تنظیمی نام سد ردیف
 میلیون متر مکعب

جمع حجم آب 
 تنظیمی هر بخش
 میلیون متر مکعب

 نام محل )شهرستان( وضعیت

 97 سد مخزنی شفارود 1

391 

 تالش در حال اجرا
 رودسر)رحیم آباد( در حال اجرا 204 سد مخزنی پلرود 2
 شفت در حال اجرا 77 سد مخزنی السک 3
 رودبار)رستم آباد( در حال اجرا 13 سد مخزنی دیورش 4
 2/9 سد مخزنی عزیزکیان 5

2/72 
 رشت اجراآماده 

 فومن اجراآماده  6/48 سد مخزنی خالصان 6
 سیاهکل اجراآماده  4/14 سد مخزنی دیلمان 7
 3/10 سد مخزنی نیلرود 8

3/68 

 تالش در حال مطالعه
 سیاهکل در حال مطالعه 5/33 دیسامسد مخزنی  9
 رشت در حال مطالعه 5/14 بهدانسد مخزنی  10
 آستارا در حال مطالعه 10 سد مخزنی چلوند 11
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)سطحی( و  جلوگیری از پیشروری و نفوذ آب شور دریا به منابع آب زیرزمینی با هدف استفاده از منابع آب داخل استانبمنظور استان گیالن ای عملیاتی شرکت آب منطقهبرنامه (: 5جدول )
 کنترل آب ورودی به دریا

رودخانهمحورردیفمرحله
بهبود سطح زیرکشت 

)هکتار(
حجم تنظیمی 

نام محل 
)شهرستان(

سدهای الستیکی 
دردست اجرا

1انبارسروگارود10001/1آستانه اشرفیه
2فخرآباداوشمک10002رشت
3ماسالخالکایی17505/17ماسال
4تولم شهرشاخزر8403/9صومعه سرا
5رادارکومهلنگرود رودخان18003لنگرود
6تالشکرگانرود24105/26تالش
7های آسیاب خانهمالهادی5001/7آستارا

سدهای الستیکی 
جدید آماده مطالعه

1چلوندچلوندجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهآستارا
2دیناچالدیناچالجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهرضوانشهر
3امام زاده شفیعرودخانه مرغکجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهماسال
4مهدی خان محلهرودخانه مرغکاراضی کشاورزی منطقه جبران کمبود آبماسال
5گشت رودخانگشت رودخانجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهفومن
6شمرودشمرودجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهسیاهکل
7کیارودکیارودجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهاملش
8دیسامدیسام منطقهجبران کمبود آب اراضی کشاورزیسیاهکل
9ناورودناورودجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهتالش
10وارده سراخاله سراجبران کمبود آب اراضی کشاورزی منطقهتالش
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  در برنامه سازگاری با کم آبی استان گیالنبرنامه عملیاتی شرکت آب و فاضالب (: 6جدول )

واحداقداماتردیف

 کوتاه مدت
عملکرد تجمعیبلند مدت )پایان برنامه هفتم((1400و  1399)پایان برنامه ششم 

تعداد
 حجم صرفه جویی شده

میلیون متر مکعب
تعداد

 حجم صرفه جویی شده
میلیون متر مکعب

تعداد
 حجم صرفه جویی شده

میلیون متر مکعب

1

ی 
اهر

ت ظ
 رف

هدر
آب

که 
شب



شناسایی و رفع 
انشعاب غیر مجاز

260065/0550032/1810097/1فقره

تعویض کنتورهای 
خراب و فرسوده

1800036/06000026/17800062/1فقره

2

ی 
واقع

ت 
 رف

هدر
آب

که 
شب



اصالح و بازسازی 
شبکه توزیع آب

15026/0400665/0550925/0کیلومتر

نشت یابی و رفع 
نشت

120074/130008/3420054/5کیلومتر

مجموع
01/3


045/7


055/10
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  برای جلوگیری از آلودگی منابع آب و جایگزینی آب خام با پساب گیالناستان برنامه عملیاتی شرکت آب و فاضالب (: 7جدول )

تصفیه فاضالبنام شهر
ظرفیت اسمی کل 

 پکیجها 
متر مکعب در روز

وضعیت بهره 
برداری

 1400حجم پساب تحویلی تا  
متر مکعب در سال( 1000)

 1400حجم پساب تحویلی بعد از 
متر مکعب در سال( 1000)

365در دست اقدام1000مهدی شهرآستارا
292در دست اقدام800مسکن مهر و قسمتی از شهرماسال
146در دست اقدام400روستای نیک کریتالش

73در دست اقدام200مسکن مهرصومعه سرا
62در دست اقدام170مسکن مهراملش

55در دست اقدام150واحدی مسکن مهر188سیاهکل
55در دست اقدام150روستای ویرمونیآستارا
55در دست اقدام150مسکن مهرلوشان

55در دست اقدام150روستای پاشاکیالهیجان
53در دست اقدام145شهرک 1فاز شفت
37در دست اقدام100اصطلخ بیجارروستای آستانه

37در دست اقدام100روستای ایشکاالهیجان
28در دست اقدام76مبارک آبادرشت

18در دست اقدام50واحدی مسکن مهر76سیاهکل
9125در دست اقدام25000تصفیه خانه فاضالب جنوبی رشترشت

4563در دست اقدام12500تصفیه خانه فاضالب شرقی انزلیبندر انزلی
2318در دست اقدام6350تصفیه خانه فاضالب صومعه سراصومعه سرا

2281در دست اقدام6250تصفیه خانه فاضالب آستاراآستارا
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 * در برنامه سازگاری با کم آبیاستان گیالن برنامه عملیاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت (: 8جدول )
تا پایان برنامه عملکرد تجمعی 

هفتم
 بلند مدت

برنامه هفتم
 کوتاه مدت

تا پایان برنامه ششم اقدامات  اصالح مصرف  حجم ردیف
میلیون متر مکعب

تعداد 
واحد

 اصالح مصرف  حجم 
میلیون متر مکعب

تعداد 
واحد

 اصالح مصرف  حجم 
میلیون متر مکعب

تعداد واحد

3/0 44 1/0 14 2/0 30
 سفالتبازچرخابی آب مورد استفاده در واحدهای شن و ماسه و آتصفیه و 

ت هرسو خروج از ف استان )استفاده از حوضچه ته نشینی و بازچرخانی آب
صنایع آالینده(

1

6/0 150 5/0 50 1/0 100
جمع آوری و بازیابی آب باران و ریزش های جوی در سطح واحدهای 

بز  ای سد و همینطور آبیاری فضصنعتی  جهت بهره برداری در فرایند تولی
و. در واحدهای صنعتی استان نظیر شرکتهای الک سیم، نئوپان فومنات

2

1/1 11 2/0 2 9/0 9  تصفیه و بازچرخانی آب در کلیه واحدهای بزرگ صنعتی علی الخصوص
صنایع فوالدی

3

1/6 11 6/0 4 5/5 7 ان صنعتی است تکمیل تصفیه خانه های در حال احداث شهرک ها و نواحی
در صورت تامین اعتبار

4

2 20 1 10 1 10   خانیحذف آالیندگی واحدهای صنعتی و معدنی موجود  با تصفیه و بازچر
حداکثری پساب صنعتی

5

1/10** 236 4/2 80 7/7 156 مجموع


می باشد که منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شود.* کلیه برنامه های ارائه شده در بخش صنعت مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 
ر مکعب برآورد می گردد.میلیون مت 10.1 برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم توسعه منوط به راه اندازی تصفیه خانه های شهرک های صنعتی و تأمین اعتبارات مربوطه،** میزان اثربخشی در 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان گيالن

 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 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 کارگروهوزیر و عضو  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 
 تاکنون - 11/12/1397 عضو کارگروهرئیس سازمان و  مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان گيالن هم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 ، محمد رضا سلحشورارسالن زارع استانداری گیالن

وحید خرمی، مرتضی میرزایی، رضا تعلیمیان، حسن نقوی ، محمد تقی علیپور ، نیما  گیالن شرکت آب منطقه ای
 شهبازی

 علی اصغر آقابیگی ، آذرخش ترابی جفرودی ، مجتبی شاه نظری ، ابراهیم اکبرزاده استان گیالن  سازمان جهاد کشاورزی
 حامد منصف،  رمازیار غالمپو،  سید محسن حسینی سالکده شرکت آب و فاضالب استان گیالن

 منوچهر صدفی ، رضا ساسان فر ، علیرضا رهبر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن
 محمد دادرس ، نیما فرید مجتهدی استان گیالن اداره کل هواشناسی

 خلیل مهرزاد گیالن مدیریت بحران استانداری
 ثابت قدم یناصر غالمحمید رضا تقی نصیری ، داود باذوق ،  استان گیالن اداره کل شیالت

 محمد رضا یزدانی رشت -موسسه تحقیقات برنج کشور 



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان گيالن
 

14 
 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان  گيالن هم


 
 

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

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

محمد ، زاده یاشرفرزو آ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

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

 وزارت نیرو 

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

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

ابراهیم زاده،  سعید 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 فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع
 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

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

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

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