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گذاري آباهمیت و ارزش روش هاي مختلف 
زیستمحیطدرآبچرخهبهتوجهباگذاريارزش•
)خانه هاتصفیهفاضالب،شبکهآبرسانی،شبکهسدها،(نیازموردساختزیراساسبرگذاريارزش•

)سالمتجنبه هاي،بهداشت،شربآب(آبخدماتبرمبتنیگذاريارزش•

)اشتغالانرژي،صنعت،کشاورزي،(اقتصاديفعالیتوتولیدبخشوروديعنوانبهگذاريارزش•

اجتماعیوفرهنگیجنبه هاياساسبرگذاريارزش•
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زیستینظامسطوح•
)سپهرزیست(بیوسفر•
اکوسیستم•

لیتوسفر

هیدروسفراتمسفر

فربیوس
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آبمنابع•
آب چرخه•
اکوسیستمدرآبنقش•
آشامیدن>صنعت>کشاورزي:جهاندرآبمصرف•
صنعت>کشاورزي>آشامیدن:تهراندرآبمصرف•
زیست؟محیطحقابه•
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منابع آب تهران

سد ماملو

سد الر
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وردآورد کن فرحزاد درکھ دربند دارآباد
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راناکوسیستم شهر ته

بخش زنده

عناصر جانوري عناصرگیاهی انسان

بخش غیرزنده

کوه ها دشت ها آبراهها
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تهران تنوع جانوري

تهرانشهر استان تهران ایرانرده 

2007122پستانداران

557350184پرندگان

2245316خزندگان

1631420ماهی

2242دوزیست

1166492244مجموع
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گونه هاي گیاهی اصلی فضاي سبز شهر تهران 

گل اصلیگیاه پوششدرختچه ايدرخت 

بنفشهچمن ژونی پروستوت کاکوزا

جعفريسدومسدروسکاج تهران 

همیشه بهاررزماريترونچنار

اطلسیآتریپلکسخرزهرهزیتون 

کلم زینتیفرانکینیاپیراکانتازبان گنجشک

داووديفاالریس بوداغنارون 

شب بوابري نقره ايشیرخشتنرگس درختی

میمون لیزوماکیازرشک زینتیياقاقیا پیوند

کوکب کوهیفستوکاسوداغ توت پیوندي
آشالنتوسپاپیتالتاغ پائولینا

گونه هاي گیاهی اصلی فضاي سبز شهر تهران 

گل اصلیگیاه پوششدرختچه ايدرخت 

ناز آفتابیالوان شب خسبسرو نقره اي

کروپسیسآجوکاطاووسیزیتون تلخ 

رعنا زیباپیچ امین الدولهارغوالنبزبلوط همیشه س

گازانیاناز گوشتی یوکاداغداغان

تاج خروسساجینابه ژاپنیاقاقیا معمولی

یاس هلنديعر عر

گونه در 970تقریبا
1910سال 

تبریزي

صنوبر



پوشش گیاهی دشتپوشش گیاهی کوهپایه ايپوشش گیاهی کوهستانی
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برآورد ارزش آب در شهرداري تهران

حفظ شرایط طبیعی با احیاء رودخانه ها

مخاطره سیالب و افزایش تاب آوريکاهش

)بازچرخانی و اصالح الگوي کشت(مدیریت مصرف آب 



هاها و مسیلایمن سازي رودخانه-1

بهبود اکوسیستم شهري در محدوده حریم اکولوژیکی-2

هر، محیطی و برقراري ارتباط شسازي و هوشیارسازي اجتماعی نسبت به مسائل زیستفرهنگ-3

شهروندان و رودخانه

هاي آب زیرزمینیاحیاء جریان کمی و کیفی پایه و تغذیه سفره-4

محرك توسعه و نوسازي بافت فرسوده در حوزه مداخله موثر رودخانه-5

جامع احیا و ساماندهی رودخانه هاي شهر تهراناهداف طرح 
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اهداف طرح جامع مدیریت آبهاي سطحی  شهر تهران
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ایمنی در برابر سیل و جریانات رسوبی و واریزه اي•

اعمال مدیریت جامع  رواناب در سطح حوضه آبریز•

یازهااستفاده از رواناب شهري به عنوان یک منبع تأمین کننده ن•

حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست و سطح بهداشت عمومی•

زیبا سازي شهر•
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7 %4؛

133 %74؛

21 %12؛

19 %10؛

تخصیص آب فضاي سبز شهر تهران
)میلیون متر مکعب(1400در سال 

پساب 
چاه 
قنوات 
آب هاي سطحی 

5956 %10؛

8239 %15؛

42582 %75؛

1400تهران در سال سبز شهر وضعیت فضاي 

مساحت بوستان ها و 
تفرجگاه هاي احداث شده درون 

)هکتار(شهري 
ه مساحت فضاي سبز ایجاد شد

)هکتار(در معابر شهر تهران 

مساحت جنگل کاري و کمربند
)ارهکت(سبز پیرامون شهر تهران 

طرح جامع آب خام فضاي سبز
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میلیون (پساب 
)متر مکعب

میلیون (چاه 
)متر مکعب

میلیون (قنوات 
)متر مکعب

آب هاي سطحی 
میلیون متر (

)مکعب
مجموع

1399سال  7 133 21 19 180
1410سال  145 80 10 15 250
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صصیتخصیص آب فضاي سبز شهر تهران به شاخص هاي تخ

1399سال  1410سال 

مساحت بوستان ها و 
تفرجگاه هاي احداث شده 

)هکتار(درون شهري 

مساحت فضاي سبز ایجاد 
شده در معابر شهر تهران 

)هکتار(

مساحت جنگل کاري و 
ر کمربند سبز پیرامون شه

)هکتار(تهران 
1399سال  5956 8239 42582
1410سال  6580 8529 50000
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1399سال  1410سال 
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تفاهم نامه جامع ساز و کار تأمین پایدار
آب فضاي سبز شهر تهران

)1399تنظیم شده در شهریور ماه -تبصره1ماده و 6مشتمل بر (
)تهرانشهرداريونیرووزارت(طرفین-1ماده
)سبزفضايآبتأمینزمینهدرتعامالتتقویت(موضوع-2ماده
)امضاءزماناز(اعتبارزمانمدت-3ماده
:همکاريمحورهاي-4ماده

1410سالتاتهرانشهرسبزفضايتوسعهونگهداشتبرنامهاجراي-1
میلیون15معادلمجموعباسطحیرواناب هايازمحلیوکوچکتصفیه خانه هاياحداثمجوزهاي-2

-9-10-13-14-16-21(مناطقشاملمنطقه12:قبیلازتهرانشهردارينقطه19درمترمکعب
تهرانشهرسبزفضايوبوستان هاسازمان+)8-6-5-4-3-2
تهرانشهرتصفیه خانه17محلدرنیازمیزانوفاضالبوآبشرکتپسابتولیدپیشنهاديبرنامه-3

1410افقتامکعبمترمیلیون145معادل
اتقنسطحی،آبپساب،(تخصصیشاخص هايازیکهردرتهرانشهرسبزفضايآبتخصیص-4
برايمترمکعبمیلیون250مجموعبه1399سالدرمترمکعبمیلیون180مجموعاز)چاهو

1410افق
 هايآبوپساببهايسبز،فضايدرپسابازاستفادهبناییزیرشبکهاحداثازحمایتراستايدر-5

.می گرددتصویبتهرانشهراسالمیشورايتصویبباطرفین،توافقازپسسطحی،
)نمودارقالبدر(تبصره+اجرانحوه-5ماده
.االجراستالزمطرفینبرايآنمفادرعایتوگردیدهتنظیم1399/06/12مورخنامهتفاهمنسخ-6ماده

راهکاري منطقی جهت حفظ ذخایر ارزشمند آب هاي زیرزمینی

و مقابله با مخاطرات ناشی از کاهش بارندگی و نزوالت آسمانی در شهر تهران

بع به منظور تأمین آب خام مورد نیاز فضاي سبز، بوستان هاي شهر، صیانت از منا

آب هاي زیرزمینی و آب شرب در راستاي آبیاري فضاي سبز

)تهیه و تنظیم مصوبات) +ماهیانه(بررسی کارشناسی طرح ها و اقدامات اجرایی ( کارگروه مشترك 

)وزارت نیرو(مدیران و کارشناسان تخصصی  )انشهرداري تهر(مدیران و کارشناسان تخصصی 

)  نفر6متشکل از (کمیته راهبردي 

)وزارت نیرو(نفر نماینده 3 )شهرداري تهران(نفر نماینده 3

):5ماده تبصره (و سایر امور اجراییمسئول پیگیري اجراي تفاهم نامه 

آبفاوآباموردرنیرووزیرمعاون(نیرووزارتنماینده(

زیستمحیطوشهريخدماتمعاونت(تهرانشهردارينماینده(
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