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 98تا انتهای سال  97از سال  اهم اقدامات انجام شده در راستای برنامه سازگاری با کم آبی

  شورای حفاظت از منابع آب ) آبی جلسه در کارگروه ملی سازگاری با کم سهبرگزاری

به منظور تدوین  01/08/97و  17/04/97 ، 11/02/97های  در تاریخ 1397در سال  (استان

 آبی استان  برنامه سازگاری با کم

  اندیشی با کارشناسان خبره در زمینه مدیریت منابع آب و دریافت  برگزاری جلسات هم

 به منظور نحوه ادامه روند انجام کار ها در این زمینه نقطه نظرات و پیشنهادات آن

 ای البرز مورخ  منطقهاندیشی با حضور کارشناسان شرکت آب  ارائه نکات در جلسه هم

 ها جهت پیشبرد اهداف مورد نظر و دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات آن 21/7/97

ای نماینده یا نمایندگانی را جهت ارتباط  این جلسه مقرر گردید هر یک از دفاتر شرکت آب منطقه*** در 

 .مستقیم و تسریع در روند انجام کار معرفی نمایند
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  ها و  راستا نمودن سایر دستگاه جهت هم 28/08/97اندیشی مورخ  همبرگزاری جلسه

 ها  ها با حضور تمامی کارشناسان دستگاه سازمان

این جلسه نیز مصوب گردید جهت تسریع در روند نماینده یا نمایندگان مطلع از هر یک از *** در 

 .ها معرفی گردند سازمان
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 :مختلف عبارتند از های مدعو در جلسات دستگاه

 استانداری البرز 

 ریزی استان البرز سازمان مدیریت و برنامه 

  شرکت آب و فاضالب شهری استان البرز 

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان البرز 

  سازمان جهاد کشاورزی استان البرز 

  کل هواشناسی استان البرز اداره 

  کل حفاظت محیط زیست استان البرزاداره 

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 

  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اداره 

 های صنعتی استان البرز  شرکت شهرك 

  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز 

  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 

  یزداریکل منابع طبیعی و آبخاداره 

  آسارا، هشتگرد، کوهسار، ماهدشت، مشكین دشت، محمد شهر، فردیس، کمالشهر، های کرج، یشهردار

 چهارباغ، شهر جدید هشتگرد، اشتهارد، گرمدره، گلسار، تنكمان، طالقان، نظرآباد

 دادگستری استان البرز 

 نیروی انتظامی استان البرز 

 شرکت توزیع نیروی برق استان 

 ای استانسازمان صدا و سیم 

 های نفتی استان شرکت پخش و فرآورده 

 شناسی و اکتشافات معدنی های کاربردی سازمان زمین مرکز پژوهش 

 دانشگاه خوارزمی استان 

 ای البرز شرکت آب منطقه 
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 ای با حضور آقای مهندس  های اولیه و مقدماتی، جلسه آوری اطالعات و برنامه با جمع

قوم و مرز شرقی( مورخ  آبریز فالت مرکزی، قره احسانی )مدیر کل محترم حوضه

برگزار گردید. در این جلسه پس از تبیین مصوبه هیئت وزیران در رابطه با  13/11/97

آبی )ششمین مصوبه  تدوین برنامه سازگاری با کم آبی و ارائه ساختار سازگاری با کم

ای از اطالعات وضع موجود منابع و  آبی(، درفت اولیه کارگروه ملی سازگاری با کم

توسط دبیرخانه کارگروه سازگاری با  ها های هر یک از بخش مصارف استان و برنامه

تدوین برنامه  ستایارائه گردید. در همین راستا سواالت و ابهامات کلیدی در را آبی کم

 مذکور مطرح گردید.
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  در کنار پیگیری سواالت و ابهامات و تدقیق وضعیت منابع و مصارف آب استان، لیست

آبی توسط دبیرخانه با همکاری برخی از  های مرتبط با برنامه سازگاری با کم پروژه

جهت  1398در اردیبهشت ماه ها  ها تهیه گردید و به تمامی ارگان ها و دستگاه سازمان

 تکمیل و اعالم نقطه نظرات ارسال گردیده است.

های الزم  هایی در فضای مجازی جهت اطالع رسانی و پیگیری الزم به ذکر است جهت هماهنگی بیشتر گروه

 .و دریافت نقطه نظرات نیز تشكیل گردیده است

توضیحاتی به  آبی توسط دبیرخانه سازگاری با کمهای مرتبط با برنامه  پروژهپیشنهادی لیست در خصوص 

 طور خالصه ارائه شده است؛

 های اقتصادی(  ریزی و بررسی آبی استان )پیشنهادی دفتر برنامه های عملیاتی سازگاری با کم برنامه

های مختلف، واحدهای مربوطه و نیز اسناد و  ها، دستگاه با توجه به اطالعات دریافت شده از سازمان

بخش تدوین و جهت تكمیل  11ها و برنامه ششم استان در  ن موجود، اطالعات برخی از پروژهقوانی

 های مرتبط در استان ارسال گردید. ها به تمامی دستگاه و نهایی شدن آن

 آبی بخش شرب و خدمات برنامه عملیاتی سازگاری با کم .1

 آبی بخش فضای سبز برنامه عملیاتی سازگاری با کم .2

 آبی بخش کشاورزی سازگاری با کم برنامه عملیاتی .3

 آبی بخش صنعت برنامه عملیاتی سازگاری با کم .4

 آبی بخش محیط زیست برنامه عملیاتی سازگاری با کم .5

آبی در  های ارائه شده در زمینه سازگاری با کم تدوین قوانین جدید به منظور رسیدن به اهداف پروژه .6

 استان 

های ارائه شده در زمینه سازگاری  سیدن به اهداف پروژهبرنامه های فرهنگی به منظور تسهیل در ر .7

 آبی در استان با کم

های ارائه شده در زمینه سازگاری با  تامین منابع مالی مورد نیاز جهت نیل به سوی اهداف پروژه .8

 آبی در استان کم
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برنامه های عملیاتی ارائه شده فوق، برنامه های ذیل میبایست هم راستا با  8جهت نیل به اهداف مندرج در  

 برنامه های تدوین شده اجرا و مورد پایش مستمر قرار گیرد.  

ریزی صحیح بر اساس  روز آب و شبكه یكپارچه جهت برنامه سازی بانک اطالعاتی جامع و به پیاده .1

 ...(گیری )شامل منابع مجاز، غیرمجازو  اطالعات پایه کافی و دقیق در سطوح تصمیم

های  ها در استان )در زمینه مدیریت کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی .2

 هوا، خاك و ...(مختلف مثل 

 تغذیه مصنوعی و پخش سیالب .3

 

 آبی مورخ  آبی طبق مصوبه جلسه ششم کارگروه ملی سازگاری با کم برنامه پیشنهادی سازگاری با کم

 ها قرار گرفته است. بر اساس فرمت مشخص در اختیار تمامی دستگاه 06/05/97

 های دستگاه  خود را به  برنامه ها درخواست گردید که مطابق فرمت ارسال شده، از تمامی دستگاه

مدت )تا پایان  (، میان98ای و در سه دوره زمانی اضطراری )تا پایان سال  ای و غیر سازه تفكیک سازه

به (( 1405های برنامه هفتم )سال  (( و بلندمدت )تا پایان سال1400های برنامه ششم )سال  سال

ند. همچنین میزان اعتبارات مورد نیاز برای هر ارائه دههای پشتیبان  همراه تمامی مستندات و فایل

ها و نحوه تقسیم مسئولیت بین دستگاه  ها، میزان اثربخشی هر یک از برنامه برنامه و نحوه تامین آن

 .ای از فرمت در ادامه ارائه شده است( )نمونه مجری و نهادهای همكار نیز ارائه گردد
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 آبی )رویداد  حضور کارشناسان محترم استان در نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم

در محل وزارت نیرو با حضور  98آبی( که در روزهای سوم تا پنجم تیرماه سال  سازگاری با کم

مدیران و کارشناسان ارشد کشور از جمله استان البرز در سه پنل تخصصی صنعت، معدن و 

تجربه موفق در  60شرب و فضای سبز و محیط زیست برگزار و حدود انرژی،کشاورزی و 

 آبی در سراسر کشور ارائه گردید.  راستای سازگاری با کم
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 تجربه موفق استان به 22ای البرز(  آبی استان )شرکت آب منطقه به همت دبیرخانه سازگاری با کم

 ها تجلیل گردید. همایش برگزیده و از آنتجربه جهت ارائه در 8دبیرخانه همایش ارسال شد که تعداد 

 تیرماه 5تا  3آبی مورخ  لیست تجارب موفق استان البرز ارائه شده در رویداد سازگاری با کم

 شخص حقیقی یا حقوقی تدوین کننده عنوان تجربه ردیف

1 
استاندارد و بازسازی شبكه توزیع و اصالح، توسعه، 

 خطوط انتقال
 شرکت آب و فاضالب روستایی استان البرز -حجت بابازاده

2 
واگذاری فاضالب خام جهت تصفیه فاضالب و 

 تامین منابع آبی فضای سبز

برداری از تاسیسات فاضالب/ ¬سعید طبیبی/صمد غالمی /مدیر دفتر بهره

 کارشناس

 کارشناس دفتر مدیریت مصرف و مطالعات آب بدون درآمد/شیرین جعفری آب ادارات استان البرزپایش و مدیریت مصرف  3

 همیار منابع آب ایران 4

 بهزاد پارسا، مدیر کل دفتر حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان

 شرکت مدیریت منابع آب ایران  و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه ای البرز/

محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب  حمید منصوری، مدیر دفتر

 منطقه ای البرز

 استفاده از ظرفیت رواناب های ناشی از بارش 5

 بهزاد پارسا، مدیر کل دفتر حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان

 شرکت مدیریت منابع آب ایران  و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه ای البرز/

کیفیت منابع آب شرکت آب  حمید منصوری، مدیر دفتر محیط زیست و

 منطقه ای البرز

 عباس احمدوند/ مسئول فضای سبز شهرداری شهرجدید هشتگرد آبیاری با پساب 6

7 

احداث تصفیه خانه های محلی به منظور استفاده 

 از پساب در آبیاری فضای سبز

شهری شهر کرج: ارزیابی فنی اقتصادی و زیست 

 محیطی

 سبز شهری شهرداری کرج/ حسین نایبسازمان سیما، منظر و فضای 

8 
توسعه کشت گلخانه ای محصوالت سبزی و 

صیفی با رویكرد افزایش بهره وری و کاهش 

 برداشت از منابع آبی

عضو انتخابی شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع -محمد افشاراصل

 طبیعی استان البرز

9 
 مدیریت آب و پساب در

 هیو(گاوداری های صنعتی )زرین 
 سازمان جهاد کشاورزی البرز

 مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز-علی حیدری توسعه استفاده از ترکیبات آلی در خاك 10

11 
 جایگزینی نباتات کم نیاز به آب

 به جای محصوالت با نیاز آبی باال
 مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز-علی حیدری

 مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز-علی حیدری توسعه آبیاری میكرو 12

 مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز-علی حیدری کشت نشائی محصوالت زراعی 13

 کارشناس آبیاری سازمان سیما و منظر-رضا صالحی اصالح الگوی کاشت 14

 های عملیاتی پیشنهادی سازگاری با کم آبی استان لیست برنامه
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 شخص حقیقی یا حقوقی تدوین کننده عنوان تجربه ردیف

 کارشناس آبیاری سازمان سیما و منظر-رضا صالحی سیستم های آبیاریاتوماسیون و هوشمند سازی  15

 کارشناس آبیاری سازمان سیما و منظر-رضا صالحی احداث تصفیه خانه فاضالب محلی 16

 کارشناس آبیاری سازمان سیما و منظر-رضا صالحی اجرای سیستم های آبیاری نوین 17

 کارشناس آبیاری سازمان سیما و منظر-صالحیرضا  شبكه های انتقال و توزیع آب 18

 کارشناس آبیاری سازمان سیما و منظر-رضا صالحی استحصال منابع آب خام 19

 اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری چاه ها 20
های اقتصادی شرکت آب  ریزی و بررسی کارشناس دفتر برنامه-حدیقه محمدی

 ای البرز منطقه

21 
 های المنفعه نمودن چاه مسلوبپرو 

 فاقد پروانه مضر به مصالح عمومی

های اقتصادی شرکت آب  ریزی و بررسی کارشناس دفتر برنامه-حدیقه محمدی

 ای البرز منطقه

22 
 معرفی مشخصات متقاضیان و بهره برداران

 پساب شهری که دارای تجربه موفق در

 بازچرخانی و استفاد از پساب دارند

 طقه ای استان البرز/مسعود سخائیشرکت آب من

 

 به منظور تسریع در عملکرد تدوین برنامه با تمامی کارشناسان و نمایندگان معرفی ر ادامه د

های نظارتی استانداری  های استان به طور جداگانه و با حضور نمایندگان دستگاه شده دستگاه

های ارائه شده و یا  بندی برنامه جمعریزی استان به منظور اصالح و  و سازمان مدیریت و برنامه

 راهنمایی در صورتیکه برنامه ارائه نشده باشد برگزار گردید.
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 تصاویر برخی از جلسات برگزار شده در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی
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 برداری  جهت بهره آبی ارائه گردید، که در رویداد سازگاری با کم تجارب موفق از سراسر کشور

 .ها قرار گرفته است در اختیار آناستان های مختلف  دستگاه

 

    آبی )شورای حفاظت از منابع آب استان(  جلسه در کارگروه ملی سازگاری با کمدو برگزاری

آبی  برنامه سازگاری با کمبه منظور تدوین  26/06/98و  28/03/98  تاریخ در 98سال  در

 استان 

 رؤسای  ،ها و جلسات کارشناسی، به علت وجود ابهامات در ادامه با عنایت به تمامی پیگیر

های سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان،  دستگاه

شرکت آب و فاضالب شهری، شرکت آب و فاضالب روستایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 دعوت به جلسه گردیدند.های صنعتی  و شرکت شهرک
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  ای با حضور مدیر  اندیشی، جلسه جلسه هم 89برگزاری در ادامه دبیرخانه با عنایت به نتایج

ترین  با حضور مهم 26/11/98کل محترم دفتر فنی استانداری، جناب آقای سلمانی مورخ 

)شرکت آب و فاضالب شهری، شرکت آب و فاضالب روستایی، سازمان جهاد  ها دستگاه

 ها استان( هرداریهای صنعتی و ش کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک

 برگزار و برنامه سازگاری استان را ارائه نمود.

 

  

  
 

  ،های سازمان جهاد کشاورزی، شرکت  مجددا جلساتی با دستگاهبه علت رفع ابهامات موجود

فاضالب شهری و ... برگزار گردید و  های صنعتی، شهرداری کرج، شرکت و آب و شهرک

 ها به منظور تکمیل برنامه قرار داده شد. تکالیفی بر عهده برخی از دستگاه
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  اندیشی کارشناسی و مدیریتی در خصوص  همجلسه  95دبیرخانه تاکنون با برگزاری بالغ بر

در مرحله  ای، منطقهآبی در داخل و خارج از شرکت آب  تدوین برنامه سازگاری با کم

و در حال حاضر برنامه تدوین شده به منظور ارائه نظر  باشد. های استان می بندی پروژه جمع

 نهایی استاندار محترم به استانداری البرز ارسال گردیده است.

آبی  ترین دالیلی که باعث گردیده روند تدوین برنامه سازگاری با کم الزم به ذکر است از جمله مهم

 ن البرز طوالنی گردد، عبارتند از؛استا

 طور به البرز استان 7/4/1389 تاریخ در با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان البرز -1

با حضور وزیر کشور، استانداری البرز رسماً شروع  1389شهریور  22در تاریخ . گرفت شكل رسمی

طالقان  امور آب کرج، هشتگرد و 3ا ب 1391آب منطقه ای البرز در سال  به فعالیت نمود. شرکت

ها نیز بعد از آن شكل گرفته است. از این رو به علت تقریبا تازه  دستگاه برخیو آغاز به فعالیت کرده 

ریزی  تاسیس بودن، مطالعات الزم در خصوص اطالعات پایه وضع موجود و مورد نیاز برای برنامه

ها در حال انجام است.  از این رو  در برخی از آن های استان وجود نداشته و توسط برخی از دستگاه

 تدوین برنامه به علت نیاز به مستندات الزم و شفاف با تاخیر مواجه شده است.
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آوری اطالعات پایه مورد  همچنین با عنایت به همسایگی استان تهران و قزوین با استان البرز، جمع -2

نی استان که متولی آن شرکت آب های مطلعاتی مشترك و یا سدهای مخز نیاز در محدوده

پذیرد که باعث میگردد قسمت سیمای منابع و  باشد، به کندی صورت می ای تهران می منطقه

آبی و  مصارف آب استان در برنامه با توجه به ششمین مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم

 های مرتبط با آن با تاخیر صورت پذیرد. برنامه

باشد،  به عنوان چالش موجود در راستای تدوین برنامه سازگاری مطرح میاز جمله موارد دیگری که  -3

 باشد. های متفاوت می های مختلف استان با دیدگاه تغییرات شدید کارشناسان و مدیران در دستگاه

های مختلف  الزم به ذکر است عدم همكاری الزم و قابل قبول برخی از مدیران و کارشناسان دستگاه -4

با برگزاری جلسات باشد که در این راستا  یل مهم طوالنی شدن روند تهیه برنامه میدال جمله نیز از

در  بندی برنامه جمع ،جانبه با مشارکت همهبتوان اقداماتی صورت پذیرفته که متعدد کارشناسی، 

 صورت پذیرد.اسرع وقت 
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 های خصوصی  و شرکت استان البرز، اقداماتی با مشارکت وزارت نیروآبی  های مد نظر در برنامه سازگاری با کم در خصوص برخی از برنامه

 :عبارتند از صورت گرفته است که از آن جمله بنیان دانش

  آبی در بستر اجتماعی و فرهنگی نفعان بخش آب برای اجرای برنامه سازگاری با کم افزایش تعامالت ذی"برنامه" 

آبی )سرکار خانم دکتر زهرایی( و سرپرست  در وزارت نیرو با حضور دبیر محترم کارگروه ملی سازگاری با کم 24/06/98ای که مورخ  که در این خصوص بعد از جلسه

نیز با حضور مدیران و نمایندگان محترم  ای جلسه در این خصوص برگزار گردید، محترم مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو )جناب آقای دکتر فاضلی(

هایی از این نوع در  ازی طرحس افزایش تعامالت و پیادههای استان البرز و مدعوین محترم از وزارت نیرو )سرکار خانم دکتر زهرایی و تیم همراه( به منظور  ی دستگاهتمام

 برگزار گردید. 23/07/98موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق مورخ البرز در استان 

  

  
 ها و مراکز آموزشی و فرهنگی را در دست اقدام دارد. ای( برگزاری جشنواره آبی )شرکت آب منطقه دبیرخانه سازگاری با کم ،الزم به ذکر در راستای افزایش تعامالت 

 شناسایی انشعابات غیرمجاز و همچنین شناسایی محل نشت " برنامه

  "روستاییدر شبكه توزیع و انتقال آب و فاضالب شهری و 

با مشارکت شرکت آب و فاضالب روستایی و همچنین  آبی دبیرخانه سازگاری با کم

هایی در  کارشناسان و متخصیص شرکت کیهان کاوش آمود به منظور تهیه دستگاه

در سطح  06/09/98یابی و شناسایی انشعابات غیرمجاز، بازدیدی مورخ  زمینه نشت

متولیان های مذکور،  با خرید دستگاهورت امكان به انجام رساند تا در صاستان البرز 

آبی  های ارائه شده مرتبط با سازگاری با کم برنامهاجرایی نمودن امر در راستای 

 تسریع نماید. 
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  های منابع طبیعی و در  استفاده از پودرهای فوق جاذب در بخش کشاورزی و عرصه" بابرنامه مرتبط

 "سازی مطالعات انجام شده منابع طبیعی به بخش خصوصی به منظور پیادهاختیار دادن اراضی 

با مدیر عامل محترم شرکت مكانیک سبز نوین کاران و کارشناسان آن  ای جلسهآبی  دبیرخانه سازگاری با کم

شرکت در خصوص تهیه باکس کشت نهال با استفاده از مواد فوق جاذب گیاهان طبیعی به منظور کاهش 

جویی مصرف آب در این بخش برگزار نمود.  و صرفه  در بخش کشاورزی و منابع طبیعیتعداد دفعات آبیاری 

در خصوص در اختیار قرار دادن اراضی  یدرخواستچنین مدیرعامل محترم شرکت مذکور، در این جلسه هم

سازی مطالعات انجام شده در خصوص کاهش دفعات آبیاری و  زراعی و یا منابع طبیعی به منظور پیاده

ارائه نمودند که در این خصوص دبیرخانه در حال  افزایش پوشش گیاهی و مشاهده نتایج و اثرات آن

های الزم و برگزاری جلسات مشترك با سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و  ریپیگی

 باشد. ... می

  
 

 آبی استان  برنامه سازگاری با کمتدوین  به منظورهای انجام شده  امید است در راستای تالش

 .تدوین گردددر اسرع وقت ای عملیاتی و درخور  برنامه ها با مشارکت همه دستگاه ،البرز

 


