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1399ماه  بهمن 
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شرکت آب و فاضالب
استان اردبیل

شرکت سهامی آب منطقه ای
سازمان جهاد کشاورزیاستان اردبیل

استان اردبیل اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل
استان اردبیل
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وضع موجود منابع و مصارف آب
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بخش اول

وضع موجود منابع و مصارف آب استان اردبيل

تابستان-دریاچه نئور
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يلاقتصادي اردب-شرایط اجتماعي

خدمات

41%

کشاورزی

34%

صنعت

25%

(1397)سالنامه آماری استان اردبیل : منبع
(  1396)گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل 

سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی
(1397)استان 
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کشور
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مقایسه سهم ارزش افزوده در بخش 
(1394)های عمده اقتصادی استان 
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مساحت در استاندرصد(کیلومترمربع)مساحت حوضه آبریزنام 

درصد1370677و بالهارودحوضه آبریز ارس 

درصد396832حوضه آبریز قزل اوزن 

حوضه هاي آبریز استان اردبيل

بالهارود

دره رود-ارس

قزل اوزن

طول رودخانه های استان
(کیلومتر)

مجموعمرزیداخلی

32041973401

ر داخل پتانسیل منابع آب تجدیدپذی
89-90براساس بیالن استان 
(  میلیون متر مکعب)

سطحی داخلی
زیرزمینی 
داخلی و 
چشمه ها

مجموع

7414421183

آب مصرفی ساالنه در حوضه مرزی
براساس متوسط ده سال اخیر

(م. م. م)

1276



نام محدوده مطالعاتیردیف
کد 

محدوده
مساحت

وضعیت 
برداشت

ط کسری متوس
ساالنه 

(م. م.م)

کسری تجمعی
مخزن

(م. م.م)

1
پارس آباد-مغان

(96-97تا 83-84از )
00آزاد11015800

مشگین شهر2
(96-97تا 83-84از )

-12/29-0/88آزاد11023300

اردبیل3
(96-97تا 74-75از )

-474/5-20/6ممنوعه11034600

خلخال-طارم4
(96-97تا 83-84از )

-1/32-0/13آزاد13023900

-488/11-21/61مجموع

8
محدوده هاي مطالعاتي استان

سهم استان از 
(درصد)محدوده

مساحت محدوده در 
(کیلومتر مربع)استان 

محدوده های مطالعاتی 
مشترک ردیف

1/8 56 تالش 1

1/3 49 فومنات 2

1/7 38 سراب 3

1/5 36 دوزدوزان-وردیبیل 4

0/2 11 دوزال-جلفا 5

محدوده 
مطالعاتی 
ممنوعه



9 میلی متر319.2: متوسط بارش ده سال اخیر استاندما-وضعيت بارش
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10 وضعيت تبخير
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اطالعات كلي چاههاي استان

تعدادپارامتر

6746چاه  های مجاز

54چاه های غیر مجاز

6800کل چا ه ها

وضعیت چاه های استان

99.2%

0.8% تعداد چاهها

تعداد چاه مجاز

تعداد چاه غیرمجاز

99.6%

0.4% (م م م)تخلیه چاهها 

چاههای مجاز

چاههای غیر مجاز
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96-97تا 83-84براساس مقایسه آماری سال آبی دشت مشگین هیدروگراف 
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82.00

83.00
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م

96-97تا 81-82براساس مقایسه آماری سال آبی دشت مغان هیدروگراف 
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96-97تا 83-84براساس مقایسه سال آبی خلخالهیدرو گراف واحد دشت 

1320

1322

1324

1326

1328

1330
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1334

1336

تر
م

96-97تا سال 74-75بر اساس مقایسه آماری سال آبی دشت اردبیل هیدروگراف 



محل سدنام سدردیف
سال بهره 

برداری
حجم مخزن

متوسط آب ورودی سد 
در دوره بهره برداری

(  م.م.م)

مخزن در ذخیره
99/09/7تاریخ 
(  م.م.م)

13861084341مشگینسبالن1

1382816418نیریامچی2

139653382گیویگیوی3

139927189مشگیناحمدبیگلو4

13751881اردبیلقوریچای5

138114712اردبیلشورابیل6

1374825گرمیگیالرلو7

1399781گرمیتازه کند8

1399772خلخالبفراجرد9

13814113نمینسقزچی10

1362725632عدد42سدهای کوتاه11

399262126-52مجموع

IRAN DAMS: منبعانليست سدهاي در دست بهره برداري است

2: سدهاي درحال احداث
(  عمارت و عنبران)

م م م183: ظرفيت

52: سدهاي درحال بهره برداري

م م م 399: ظرفيت

13



حقابه زیست محیطی
(میلیون مترمکعب در سال)وضعیت حقابه زیست محیطی سدهای مخزنی استان 

14

سال بهره نام سدردیف
برداری

حجم 
مخزن

آورد نرمال 
براساس 
مجوز 

تخصیص

تخصیص 
زیست 

محیطی بر
اساس آورد 

نرمال

نسبت 
تخصیص 

زیست محیطی
به آورد 

درصد-نرمال

متوسط آب
ورودی سد 

در دوره 
بهره 
برداری

نسبت 
متوسط به

-نرمال 
درصد

متوسط98-99سال آبی97-98سال آبی 96-97سال آبی 
کمبود

نسبترها شدهآورد نسبترها شدهآورد نسبترها شدهآورد 

13828171/61318648952/57/11468/39.71466/86.9105یامچی1
138610881/72733435225/912/185100/7272956/3152312سبالن2
13811413/22157536/71/5227/43/9536/92290/5شورابیل3
112008/44/45212/27/2599/57740_138143/650سقزچی4

13751818/1قوریچای5
خارج از 
بستر 
رودخانه

_8442/3
خارج از 
بستر 
رودخانه

_10/2
خارج از 
بستر 
رودخانه

_7/3
خارج از 
بستر 
رودخانه

_0

137488/3گیالرلو6
خارج از 
بستر 
رودخانه

122251
خارج از 
بستر 
رودخانه

_1
خارج از 
بستر 
رودخانه

_0/8
خارج از 
بستر 
رودخانه

_0

13965349/19183843/142/29819/919/49751/249960گیوی7
.افتتاح شده است1398سال  در 13992711/4316احمدبیگلو8
.افتتاح شده است1398سال  در 139979/1222تازه کند9

.افتتاح شده است1398سال در 139976/9114بفراجرد10

.ن دست استموضوعیت حقابه زیست محیطی صرفا رهاسازی از سدها به رودخانه های پاییندارد، لذا در استان اردبیل تاالبی که در پایین دست و منتهی الیه رودخانه واقع گردد مصداق •
.مطابق جدول باال حتی المقدور و در حد آورد ساالنه، تقریبا حقابه ها رعایت و رهاسازی شده است•
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مصارف آب سطحی

*( 1389-90)آمار برداری سراسری دور دوم -مصارف آب سطحی

صارف ات ماطالعات مربوط به مصارف شرب و صنعت برگرفته از طرح مطالعه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی ایران می باشد و اطالع* 

. استخراج شده استفضای سبز و کشاورزی از نتایج آماربرداری سراسری مصارف در دور دوم

دفتردربررسیدستدرتخصیصمجوز)ارسرودخانهمحلازمکعبمترمیلیون22میزانبهمرزیشهرستانچهارشربمصرفیآبمیزان

.استشدهلحاظمستقیمهایبرداشتدر(نیرووزارتکالنبرنامه ریزی

نام حوضه 
آبریز 
2درجه 

مجموع مصارف آب سطحیطرح های توسعه منابع آببرداشت های مستقیم

فضای کشاورزیصنعتشرب
فضای کشاورزیصنعتشربمجموعسبز

فضای کشاورزیصنعتشربمجموعسبز
مجموعسبز

39/14/9277/70/15321/830/901266/501319/369/94/91544/10/151619/1ارس

2/6198/30101/8000002/6198/30101/9سفیدرود

41/75/93760/15423/650/901266/501319/372/55/91642/40/151721جمع کل 



مصارف آب زیرزمینی

15%

11%

73%

1%

شرب

صنعت

کشاورزی

زفضای سب

16

نام حوضه 
جمعفضای سبزکشاورزیصنعتشرب2آبریز درجه 

29/2624/06168/301/438223/06ارس

5/81/26/20/113/2سفیدرود

35/025/2174/481/52236/3جمع کل 

*( 1389-90)آمار برداری سراسری دور دوم -مصارف آب زیرزمینی 

ای سبز و صارف فضت ماطالعات مربوط به مصارف شرب و صنعت برگرفته از طرح مطالعه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی ایران می باشد و اطالعا* 
.  استخراج شده استکشاورزی از نتایج آماربرداری سراسری مصارف در دور دوم



*مجموع مصارف آب زیرزمینی و سطحی 

مصارف آب زیرزمینی و سطحی

نام حوضه 
جمعفضای سبزکشاورزیصنعتشرب2آبریز درجه 

291712/41/41842**99/2ارس

8/32/2104/40/2115/1سفیدرود

31/11816/91/71957/2**107/5جمع کل 

17

صارف ت ماطالعات مربوط به مصارف شرب و صنعت برگرفته از طرح مطالعه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی ایران می باشد و اطالعا* 
. فضای سبز و کشاورزی از نتایج آماربرداری سراسری مصارف در دور دوم استخراج شده است

5%
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93%

0%

شرب

صنعت

کشاورزی

زفضای سب



18 (1398)وضعیت موجود تامین آب شرب استان 

کل استانروستاییشهریواحدشاخص
269911017تعدادشهرها و روستاهای تحت پوشش

9065273245841231111نفردنیجمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب آشامی

186168176رلیتر بر روز به نف(موجودوضع)سرانه مصرف کل 

151160154رلیتر بر روز به نفسرانه مصرف خانگی

263831درصدمتوسط آب بدون درآمد

0
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1000000
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1400000
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نفر-جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی 

شهری

روستایی

کل 



19 ستانافاضالبموجود تصفیه خانه های وضعیت 

مقدار عنوان ردیف

14 بشهرهای دارای طرح های مطالعاتی فاضالتعداد  1

10 شهرهای دارای شبکه جمع آوری فاضالبتعداد  2

6 فاضالب در حال بهره برداریشهری تصفیه خانه های تعداد  3

5 داریفاضالب در حال بهره برروستایی تصفیه خانه هایتعداد  4

65
ی تصفیه خانه های فاضالب در مدار بهره برداراسمیظرفیت 

(هزار مترمکعب در روز)
5

33/1 1398تصفیه شده در سال پسابحجم 
(م. م.م)

6

494489 1399ب تا پایان آبان جمعیت تحت پوشش خدمات فاضال 7

54/5 تحت پوشش خدمات فاضالبشهری درصد جمعیت  8



20

عنوان
ه حجم پساب تصفی

1398شده در سال 
(م م م)

کاربری پساب

رودخانهبه تخلیه23/2*اردبیل
رودخانهبه تخلیه0/45سرعین
انهاستفاده جهت کشاورزی به صورت تلفیقی با آب رودخ1/6مشگین
رودخانهبه تخلیه3/6خلخال

رودخانهبهتخلیه1/4بیله سوار
رودخانهبهتخلیه2/8گرمی

رودخانهبهتخلیه0/014یامچی علیا
رودخانهبهتخلیه0/014قره تپه 
رودخانهبهتخلیه0/014علی آباد

رودخانهبهتخلیه0/014آبادشیرین

-33/1مجموع

تاناسدر حال بهره برداری فاضالبموجود تصفیه خانه های وضعیت 

ازبیشاب(هاهوادهوراندمانتعدادافزایش)تمهیداتیانجامباحاضرشرایطدراردبیلفاضالبخانهتصفیه*
.می باشدفعالیتحالدراسمیظرفیت



محصوالت
سطح کاشت

(هکتار)
(تنهزار )تولید

زراعی
2178322590آبی
363692366دیم

36462412باغی

71028732363368کل
بهره وری بخش کشاورزی استان

1/74(متر مکعب درکیلوگرم )
(*هزارتن)روند تغییرات تولید محصوالت باغی 

(هزارتن)روند تغییرات تولید محصوالت زراعی 

(هزار هکتار)روند تغییرات سطح زیر کشت محصوالت 

وضعیت کشاورزی استان
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محصوالت باغی محصوالت زراعی آبی محصوالت زراعی دیم

21

کشاورزی استان اردبیلسازمان جهاد : منبع

(1398)وضعیت محصوالت کشاورزی 
2183 2228 2324

2544 2548 2536 2465 2372
2193

2590

563
450

568
405

188

577 550
402 394 366

0

500
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1500

2000

2500

3000

88 90 92 94 96 98

روند تولید محصوالت زراعی آبی روند تولید محصوالت زراعی دیم

ری و خسارت عوامل قهاثر در میزان تولید محصوالت باغی استان بدلیل نوسان*
.می باشد( بارش برف و سرمازدگی در فصل گلدهی)اقلیمی



22 وضعیت کشاورزی استان

عملکرد
(کیلوگرم بر هکتار)

محصول عملکرد
(ارکیلوگرم بر هکت)

محصول

41146 هندوانه 4356 گندم
17114 خیار 3289 جو
17762 پیاز 6879 ایدانهذرت 
47655 گوجه 1879 لوبیا

8315
یونجه، اسپرس
و شبدر 

2961 بذریذرت 

2500 سورگوم بذری 2295 سویا
28764 سیر 2243 آفتابگردان
4221 بادام زمینی 1448 بذریچغندر 
42041 علوفه ایذرت  3551 پنبه
1817 برنج 52132 چغندر 
2365 کلزا 24831 خربزه

36206 سیب زمینی 

98در سال استانآبینیمهوآبیزراعیمحصوالتعملکرد
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محصوالت باغی محصوالت زراعی آبی محصوالت زراعی دیم

(*ارکیلوگرم بر هکت)روند تغییرات عملکرد محصوالت 

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل: منبع

ش برف بار)اقلیمیخسارت عوامل قهری و اثر در میزان تولید محصوالت باغی استان بدلیل نوسان*
.می باشد( و سرمازدگی در فصل گلدهی
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وضعیت کشاورزی استان

(هکتار)روند توسعه کشاورزی نوین 

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

2400 8130 16980 14970 6600 5100 350 4600 2735 3510 توسعه آبیاری تحت
(هکتار)فشار 

60 25 13 4 36 1 1 0/7 0/3 9 توسعه گلخانه 
(هکتار)

وضعیت شبکه های آبیاری و زهکشی استان

در حال اجرا در حال بهره برداری

4* 7* تعداد

48335 94670
مساحت اراضی 

(هکتار)

بخشی از شبکه های خداآفرین، سبالن و احمدبیگلو در حال بهره * 
. برداری و مابقی در حال اجرا می باشند

9 9.3 10 11 12

48 52

65

90

150

0
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80

100

120

140

160

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

(هکتار)روند تجمعی توسعه گلخانه 

4
6

11 11

16

23

38

55

63
65

0
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40

50

60

70

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

(تارهزارهک)روند تجمعی توسعه آبیاری تحت فشار 

شبکه های آبیاری و زهکشی استانمشخصات 
مساحت اراضی 
زیرکشت فعلی

(هکتار)

سال شروع 

بهره برداری
نام شهرستان منبع تامین آب نام شبکه

82190 1352
له بی-پارس آباد
سوار

رودخانه ارس مغان

5800 1386 اردبیل سد یامچی یامچی

1900 1376 اردبیل سد قوریچای قوریچای

380 1391 نمین سد سقزچی سقزچی

800 1394 مشکین شهر سد سبالن سبالن

500 1399 مشکین شهر سد احمدبیگلو احمدبیگلو

3100 1398 اصالندوز سد خداآفرین خداآفرین

94670 مجموع



سرانه استاندارد 
فضای سبز 

متر مربع بر )کشور
(نفر

سرانه فضای 
سبز استان 

متر مربع بر )
(نفر

مساحت 
فضای سبز 

موجود
استان 

(1398  )
(هکتار)

مساحت فضای 
سبز موجود
شهرستان 

(1398)اردبیل 
(هکتار)

12-7 6 763 400

24

سبز استانفضای وضعیت 
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توضیحات مبع پذیرنده
وضعیت 
پساب 
خروجی

بتصفیه خانه فاضال
وضعیت کنتور 

هوشمند
تعداد 
واحد 
صنعتی 
فعال

نام شهرک صنعتی

ف
دی
ر

ندارد دارد ندارد دارد

ود با توجه به اینکه منبع پذیرنده رودخانه قوریچای در نظر گرفته شده ب
و این رودخانه فاقد دبی پایه است لذا پس از ارتقاء تصفیه خانه پساب 

خروجی به شبکه فاضالب شهری متصل شده است
اتصال به شبکه فاضالب شهری استاندارد * * 361 1شهرک صنعتی اردبیل  1

صفیه میلیارد تومان از سوی استانداری، ارتقا و تکمیل ت10با اختصاص 
.خانه توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان در حال انجام است

رودخانه قره سو دغیر استاندار * * 597 2شهرک صنعتی اردبیل  2

_ تخلیه به رودخانه ارس استاندارد * * 34 شهرک صنعتی پارس آباد 3

_ تخلیه به رودخانه استاندارد * * 46 شهرک صنعتی مشگین شهر 4

*زافاقد واحد پساب  - - * * 34 شهرک صنعتی گرمی 5

_ هریاتصال به شبکه فاضالب ش استاندارد * 73 شهرک صنعتی خلخال 6

فاقد واحد پساب زا - - * * 15 شهرک صنعتی کوثر 7

فاقد واحد پساب زا - - * * 4 شهرک صنعتی تخصصی آب 8

- - - * * 41 ناحیه صنعتی نوجه ده 9
فاقد واحد پساب زا - - * * 3 ناحیه صنعتی نیر 10

شهرک فاقد واحد فعال است - - * * 27 ناحیه صنعتی مشگین شهر 11

اتصال به شبکه فاضالب شهری - - * *
17 ناحیه صنعتی روح کندی 12

فاقد واحد پساب زا - - * * 7 ناحیه صنعتی شکرآب گرمی 13
فاقد واحد پساب زا - - * * 2 ناحیه صنعتی رضی 14
فاقد واحد پساب زا - - * 42 ناحیه صنعتی پارس آباد 15

استانوضعیت صنعت 

.دیریت می شودپساب صنعتی استقرار ندارد و پسابهاب بهداشتی نیز از طریق سپتیک و حمل با تانکر مکننده منظور این است که واحد تولید : واحد پساب زا فاقد *



26 وضعیت واحدهای صنعتی استان

واحدتعداد نوع واحدهای آالینده
وضعیت تصفیه پساب

درصدفاقد تصفیهدرصدسپتیکدرصدهسیستم تصفی

--7041592941تیکارگاه و کارخانه صنع

----22100کشت و صنعت

19995--20895*پروریآبزی 

--55100--55دامپروری 

--16161594قالیشویی

----5858100ماسه شویی

--170100--170کارواش

--219421258کشتارگاه

19353665--55نیاستخر، گرمابه، آبدرما

--17169416مراکز بیمارستانی

--2911381862توالت عمومی

--524485815هتل و رستوران

--4125375تفرجگاهها

757192253304423531جمع 

واحدهای عمده و مهم
تعداد 
صنایع

لکارخانه سیمان آرتا اردبی1.

آرتاویل تایر2.

نئوپان خلخال3.

شیرآالت قهرمان4.

نیروگاه سبالن5.

آرتاپالست6.

لکشتارگاه صنعتی اردبی7.

مهنوشآرتا8.

لکارخانه روغن نباتی اردبی9.
آب پاک سبالن واتا10.
نساجی اردبیل11.
کشتارگاه سامیان12.
کشتارگاه سیمرغ13.
کشتارگاه 14.
کبریت سازی مشگین15.

70

صنایع عمده خارج شهرکهای استان

بارز فاقد آلودگیعموماً حسب مطالعات انجام شده بر روی پساب خروجی واحدهای پرورش ماهی استان، . در سطح کشور فاقد سیستم تصفیه هستندماهی، عموماً پرورش واحدهای *
.می باشندبوده و پارامترهای کیفی پسابها در حد مجاز استانداردهای تخلیه به منابع آب سطحی 



مقدارشرحردیف

تعداد محدوده های مطالعاتی و تعداد دشت های ممنوعه1
9مطالعاتیمحدوده

1همحدوده مطالعاتی ممنوع

-21/6(96-97تا 74-75دوره آماری ( )م.م.م)متوسط حجم کسری ساالنه مخازن آب زیرزمینی 2

-488/11(96-97تا 74-75دوره آماری ( )م.م.م)حجم کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی 3

0(م.م.م)دریاچه ها و تاالب ها ( حق آبه تحویلی ساالنه)متوسط حجم کسری ساالنه4

57(م.م.م)استان درحال بهره برداریحجم ساالنه حق آبه های زیست محیطی سدهای5

17/5(96-98در سالهای ( )سدهای در حال بهره برداری( )م.م.م)میزان کمبود حق آبه های زیست محیطی استان 6

ارس، حوضه یامچي، منابع (م.م.م)حجم منابع آب در معرض تهدیدهای کیفی 7
لآب زیرزميني دشت اردبي

(م.م.م)کشاورزی/صنعت/شربآبمصارفساالنهاحجام8

یایدروفارسخلیجآبانتقالمطالعهطرحازبرگرفتهصنعتوشربمصارفبهمربوطاطالعات)
اریآماربردنتایجازکشاورزیوسبزفضایمصارفاطالعاتوباشدمیایرانمرکزیفالتبهعمان

(.استشدهستخراجا(1388)دومدوردرمصارفسراسری

107/5شرب
31/1صنعت9
1816/9کشاورزی10
1/7فضای سبز11
1957/2مجموع12

(دهه اخير)سيماي وضع موجود منابع و مصارف آب استان -جدول الف
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مرکز استانشرب انتقال آب ظرفیتو پائین بودنوجود شش شهر در معرض تنش آبی از نظر تامین منابع آب شرب

پتانسیل گردشگری شهرستان های اردبیل و سرعین در فصل تابستان و عدم امکان تامین آب شرب مورد نیاز

تصفیه خانه های فاضالب مرکز استانظرفیتو پائین بودنفرسودگی شبکه توزیع آب شهری

در سالهای اخیراستانو کاهش منابع آباثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای جوی 

(دردست اقدام)ممنوعه بودن محدوده مطالعاتی اردبیل و عدم امکان تامین نیاز صنایع مرکز استان و منطقه ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 

گذاری خارجیمحدودیت منابع مالی و سرمایهغالباً بدلیل های سازگاری با کم آبیسازمانها در اجرای برنامهوجود مشکالت در 

وابستگی معیشت مردم استان به فعالیت های کشاورزی و وجود مشکل در تامین آب  مورد نیاز بخش کشاورزی

افزایش نیترات و آرسنیک در منابع آب زیرزمینی بخشی از دشت اردبیل به دلیل نشت و نفوذ فاضالبها

درصد 30)هزار نفر 350شهر شمالی استان با جمعیتی بالغ بر 5آلودگی های فرامرزی و فرا استانی رودخانه مرزی ارس بعنوان تنها منبع تامین آب شرب 
(  جمعیت استان

لزوم تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهرهای استان باالخص شهر نیر واقع در باالدست سد یامچی

گیوی، بفراجرد، تازه کند، احمد )و یا در شرف بهره برداری( یامچی، سبالن)ورود فاضالب روستاهای مشرف بر سدهای آب شرب در دست بهره برداری 
(بیگلو، عمارت

28
مسائل مهم آب استان اردبیل



بخش دوم
اقدامات انجام شده

تابستان-دامنه سبالن 29
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گزارشی از نحوه تعامل اعضای کارگروه استانی و فرآیند تهیه برنامه

مصوبات
تعداد 
جلسات عنوان

12 4
رای جلسات کارگروه استانی و شو
حفاظت منابع، مجاری و 
تاسیسات آبی استان 

8 2 پیش جلسه کمیته تخصصی

14 10
کمیته تخصصی شرکت آب 

منطقه ای

3 1
جلسه مشترک با اتاق بازرگانی 

استان
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تصویب برنامه سازگاری با کم آبی در کارگروه استانی



توضیحات جوییصرفه 
(میلیون متر مکعب)

فیزیکیپیشرفت  عنوان طرح

ه سال از عمر مفید شبکه و تاسیسات مربوطه از جمله کانال اصلی، ب48با سپری شدن بیش از 
در دلیل خاکی و فرسوده بودن قسمت زیادی از شبکه، در حال حاضر میزان تلفات انتقال آب

عد درصد می باشد که با اصالح و مرمت و پوشش بخش از کانال های اصلی قبل و ب15-20حدود 
از دریاچه شهرک و پوشش بتنی کانالهای درجه دوم و کانالت گذاری انهار درجه سوم از سوی

35وزارت کشاورزی میزان تلفات آب  قابل مالحظه کاهش یافته و راندمان کل انتقال آب از 
.درصد، در شرایط موجود افزایش پیداکرده است42درصد به بیش از 

20 درصد30 مرمت و بازسازی شبکه مغان

توسط سازمان جهاد کشاورزی 103/8 هکتار40360 اجرای شبکه های آبیاری نوین

32

(ای، جهاد کشاورزیشرکت آب منطقه )99و 98اقدامات انجام شده در سال های 

شدهاقدامات انجام طرح مرمت و بازسازی شبکه مغاناهداف 

73پوشش کانال خاکی به طول 

کیلومتر

به 2ترمیم و پوشش کانال درجه 

کیلومتر280طول 

حفظ حیات شبکه مغان

میلیون متر مکعب آب در سال70جلوگیری از هدر رفت 

هزار شغل دائمی27000حفظ 

هکتار از اراضی شبکه12000جلوگیری از زهدار شدن 

شغل جدید2500ایجاد 
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ه از اصالح و تعدیل پروان. و برقتعداد چاههای غیر مجاز پر شده، تقلیل منصوبات چاههای مجاز دارای اضافه برداشت، نصب کنتورهای هوشمند آب
در استان  اردبیل 1399شروع برنامه پنج ساله چهارم تا شش ماهه اول سال 

برنامه
ت جلوگیری از اضافه برداشچاههای غیر مجاز پرشده

چاههای مجاز
اصالح و تعدیل پروانهنصب کنتور

تعداد
صرفه جویی

تعداد(م.م. م)
صرفه جویی

(م.م. م)
نصب 
کنتور

صرفه جویی
هتعداد پروان(م.م. م)

صرفه جویی
(م.م. م)

-400--32310/98برنامه پنج ساله چهارم( 1389-1384)
149730/89 -43612/851244/6591برنامه پنج ساله پنجم( 1395-1390)

1396-139834410/617911167-

-114-220/28170/837تا پایان شهریور99سال 

161130/89-112534/732016/41195جمع

نتایج اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی در استان اردبیل

میلیون متر مکعب81/99: مجموع صرفه جویی
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.تمدیریت منابع آب ایران ارائه شده اس



.اشدمقادیر ارائه شده درخصوص عملکرد طرح تعادل بخشی براساس اطالعات مصوب و تایید شده شرکت مدیریت منابع آب ایران می ب

نتایج اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی در محدوده اردبیل
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میزان 
شاخص طبقه بندی نام رودخانه

67 نسبتا خوب آغالغان چای

74 خوب جوراب چای

65 نسبتا خوب بالخلی چای

55 متوسط قره سو

55 متوسط مشکین چای

71 خوب خیاوچای

55 متوسط دره رود

54 نسبتا خوب ارس

58 نسبتا خوب گرمی چای

71 خوب سامبور چای

54 متوسط بالهارود

61 نسبتا خوب گیوی چای

47 متوسط قرل اوزن

:استاناصلیرودخانهسیزده
ردهدرسامبورچایوچایخیاوچای،جورابرودخانهسه▪

خوب
وچای،گرمیچای،بالخلیچای،آغالغانرودخانهپنج▪

خوبنسبتاردهدرچایگیوی
ارودبالهدره رود،چایی،مشگینسو،قرهارس،رودخانهپنج▪

.دارندقرارمتوسطردهدراوزنقزلو

IRWQIشاخص استاندارد

طبقه بندیIRWQIمیزان شاخص 

خیلی بد15کمتر از 

بد29/9-15

نسبتا بد44/9-30

متوسط55-45

نسبتا خوب70-55/1

خوب85-70/1
بسیار خوب85بیشتر از 

86-98پایش کیفیت منابع آب سطحی استان در بازه زمانی 
36

پارامترهای مورد پایشنوع پارامتر
شبکه پایش آب 

(اهایستگ)منطقه ای 

فیزیکی  و شیمیایی

،DO،TSS،pH،BODکدورت،
COD،EC،TDS،NO3،PO4،

لفات، کربنات، بیکربنات، کلراید، سو
م، سختیکلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسی

152

152کلیفرم کل و مدفوعیبیولوژیکی

،Fe،Mn،Al،As،B،Cd،Coفلزات سنگین
Cr،Cu،Hg،Mo،Ni،Pb،Zn

39

سموم و آفت کشهای کشاورزی

: سم اصلی منطقه شامل 12
–( کونفیدور)ایمیداکلوپراید
-(داکونیل)کلروتالونیل
-(توپاس)پنکونازول

فوپ هالوکسی–( فلیکور)تبوکونازول
)  متری پوزین-(گاالنت)آر متیل

-(سونلک) تری بنورون متیل-(سنکور
)  کلروپیریفوس-(بوراج)توفوردی 

-(زلن) فوزالن -(دورسبان
دلتا –( بازودین)دیازینون

(  دسیس)مترین

39

6میکروسیستین و ژئوسمینسموم جلبکی

83لاورانیوم، رادیوم، رادون، آلفا و بتای کرادیواکتیویته



IRWQIزیرزمینی دشت اردبیل بر اساس شاخصمنابع آبنقشه پهنه بندی 

IRWQIزیرزمینی دشت مشگین بر اساس شاخصمنابع آبنقشه پهنه بندی 

86-98پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی استان در بازه زمانی 
37

محدوده 
مطالعاتی

تعدادایست
گاه پایش

مهمترین پارامترهای سمی IRWQIشاخصمقدار متداول IRWQIمقدار شاخص
تاثیرگذار

کمترین
ریبیشت
ن

کمترینردهنمیانگی
ریبیشت
ن

ردهنمیانگی

40617967اردبیل
نسبتا 
خوب

-EC-NO3-EColi / As-Feخوب738779
Mn

EC-TH / Fe-Mnخوب598373متوسط6527154مغان

EC-TH-Ecoliخوب718779خوب24618772مشگین /Fe-Mn

NO3-Ecoli /Fe-Mnخوب688782خوب12638274خلخال



38 انکمی و کیفی زهابهای شبکه مغبررسی 

واحد پارامتر
سنجش

-میل)شبکهورودی
(مغان

استاندارد انتهای شبکه
کشاورزی

ایران

استاندارد
کشاورزی 

FAO حداکثرمیانگینحداکثرمیانگین
pH_8.18.77/98/38/5-6/5
ECus/cm98212101180225530003000

TDSmg/lit48369011801700_2000
mg/lit6/52711293030نیترات
µg/lit20085011036050005000آهن

µg/lit27548042107200100منگنز
µg/lit7529074342200200مس
µg/lit204430602002000روی

µg/lit70011001300170030002000ورب
µg/lit544519100100آرسنیک
µg/lit162823551010کادمیوم

µg/lit59625586100100کروم
µg/litNDNDNDND_5000سرب

µg/litNDNDNDND20سلنیوم
µg/litNDNDNDND_1جیوه

µg/lit1433142650005000ومآلومینی

µg/litNDNDNDND5050کبالت
µg/litNDNDNDND10010وانادیوم

µg/litNDNDNDND200200نیکل

(FAOندارد و استاایران کیفیت آبهایداستاندار)قایسه پارامترهای کیفی آب ورودی و خروجی شبکه مغان با استانداردهای کشاورزی م

ی بندی کیفی خروجی زهکشهای شبکه مغان جهت مصارف  زراعطبقه
(شاخص ویلکوکس)

وضعیت آب بر نام ایستگاه 
اساس شاخص 

ویلکوکس 

طبقه بندی کیفی

-نامناسب برای گیاهان حساسC3-S1انتهای شبکه
مناسب برای گیاهان مقاوم در 

شرایط زهکشی

وکلرایدلقبیازپایهکاتیونهایوآنیونهاغلظتعموماًکهاستتوضیحبهالزم
.می باشندروبرومحدودیتباکشاورزیمصارفبرایکلسیم

کشاورزیاستفادهبورعنصربرایهازهکشدرپایشهامجموعدرهمچنین
همحاسبلیتربرمیلی گرم3/1عنصراینغلظتمیانگین.می شودارزیابینامناسب

و باشدمیگیاهضروریونیازموردکمغلظتهایدربوریونکهآنجااز.استشده
تخطیمیزاننایدرنتیجهیکدیگرندبهنزدیكبسیارسمیتایجادونیازبینمرز

.استتوجهقابلاستاندارداز

سه سال اخیرزهکشهای شبکه مغان در حجم 

ورودی به شبکهنسبت خروجی به ورودی
(mcm)

خروجی از زهکش و تخلیه نیروگاه
(mcm)

سال زراعی

0/25891/99221/61395-96
0/35963/9333/61396-97
0/23962/52231397-98



39 نوضعیت فاضالب روستاهای مشرف بر سدهای استا

نام سد
تعداد روستاهای تاثیر گذار 

باالدست
تعداد روستاهای دارای 

تصفیه خانه فاضالب
تعداد روستاهای 

مطالعه شده
طرح و برنامه مدیریت  پساب

28512یامچی

باد قره تپه و علی آتصفیه خانه های یامچی علیا، شیرین بالغ،
به بهره برداری رسیده و دیمان در شرف تکمیل و بهره برداری 

روستا نیز مطالعه شده و در صورت تامین اعتبار اجرا 12. است
مابقی روستاها پس از تامین اعتبار الزم مطالعه . خواهد شد

.خواهند شد

_3سبالن
انجام مطالعات در دستور کار است و پس از تامین اعتبار الزم 

.انجام خواهد شد

_5گیوی
انجام مطالعات در دستور کار است و پس از تامین اعتبار الزم 

.انجام خواهد شد

.انجام شده و پس از تامین اعتبار اجرا خواهد شدمطالعات1_1بفراجرد

_3احمد بیگلو
انجام مطالعات در دستور کار است و پس از تامین اعتبار الزم 

.انجام خواهد شد

_4تازه کند
انجام مطالعات در دستور کار است و پس از تامین اعتبار الزم 

.انجام خواهد شد

_7عمارت
انجام مطالعات در دستور کار است و پس از تامین اعتبار الزم 

.انجام خواهد شد

_0سقزچی
انجام مطالعات در دستور کار است و پس از تامین اعتبار الزم 

.انجام خواهد شد

.مطالعات فاضالب شهر کورائیم انجام شده است_1قوریچای

انجام مطالعات در دستور کار است و پس از تامین اعتبار الزم 2گیالرلو
.انجام خواهد شد

جمع54513جمع



اثر مورد انتظار نام پروژه نام طرح ردیف

مشترک با سایر برنامه هااثربخشی پروژه نرم افزاری چاه  ساماب 1

مدیر و معلم،320مدرسه، 160)مدیریتی 
(دانش آموز30000

پروژه فرهنگ سازی داناب 2

مدیریتی
یر غیرمرغوب دارای حقابه و تغیخرید اراضیبا )

ر ایجاد گلخانهه و سهایجهتاراضی، اینکاربری
ب بر زی زودبازده و کم آصنایع وابسته به کشاور

امکهان، با ذخیره سازی جریان در فصول زراعهی
ش افهزایو استفاده بهینه و افزایش رانهدمان آب

(می گرددفراهمارزش اقتصادی آب 

جایگزینی آب کشاورزی با شرب و صنعت تبدیل حقابه های سنتی به مصارف با بازده باالتر 3

مدیریتی صنعت با پسابجایگزینی مصارف آب هریبرنامه ریزی جهت استفاده از پساب فاضالب ش 4

مدیریتی اجتماعیتهیه اطلس اجتماعی اجرای طرح کشوری تهیه اطلس 5

40
(بيلشركت آب منطقه اي ارد( )غير سازه اي)دسته بندي كالن از پروژه هاي در دست اجرا 



41
اطلس اجتماعی آب استان اردبیل



جلب مشارکت مردمی

سال 

جلسات شورای حفاظت منابع آب 
جلسات با ائمه 

جمعه و جماعات 
برگزاری طرح دانش آموزی 

(نجات آب)داناب  شهرستانی استانی 

مصوبات جلسات  مصوباتجلسات  

درصد94669281492100

درصد95425422342100

درصد96631351812100

درصد97534301472100

درصد98319211132100

ره اطالع رسانی با بهخانه کشاورز سال 
برداران 

جلسات با جهاد 
کشاورزی 

جلسه با مقامات قضایی نیرو
انتظامی، بانک کشاورزی، 

نمایندگان آببران شبکه های
یامچی و سبالن

مصوباتجلساتمصوباتجلسات  
94__1623_

95133031017

9628243138

97293021023

98141421425

42



تعیین آمار کشت برنج در هر شهرستان، موقعیت قطعات آبگیری به تفکیک روستا و منبع احصاء1.

ممنوعیت کشت برنج در شورای حفاظت منابع آب شهرستان ها/طرح و پیگیری مفاد شیوه نامه محدودیت2.

مکاتبه با فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای محلی و جهاد کشاورزی برای اطالع رسانی و پیگیری مفااد شایوه ناماه در ساطح3.

شهرستان های استان 

برگزاری جلسات توجیهی با برنجکاران در شهرستان های گرمی و خلخال4.

معرفی کشت جایگزین برنج سازگار با کم آبی در شهرستان های گرمی و خلخال5.

درصد سطح زیر کشت برنج در سال اول اجرای طرح25کاهش حدود 6.

43 (یشرکت آب منطقه ا)اقدامات انجام شده در اجرای محدودیت کشت برنج در استان اردبیل 

آمار کشت برنج استان

98-99سال  97-98سال 

(هکتار)مساحت  قطعهتعداد (هکتار)مساحت  قطعهتعداد

1800 1048 2300 1180

برنامه ابالغی جهت کاهش کشت برنج

سطح کشت جایگزین 
99برنج در سال 

(هکتار)

ر برنامه کشت برنج د
سال 

(هکتار)99
نام شهرستان ردیف

315 600 پارس آباد 1

164 400 گرمی 2

150 300 مشگین شهر 3

30 50 کوثر 4

15 25 خلخال 5

674 1375 جمع

بهرنج در کشهاورزی، کشهت جههاد 99/5/29مهور  99210/30084بر اساس نامه شهماره 
هکتهار کشهت پهائیزه از 400هکتهار کشهت بههاره و 800اراضی شهامات مغهان بهه میهزان 

.استممنوعیت کشت مستثنی اعالم شده 



عنوان طرحبرنامهعنوانردیف
صرفه جوییعملکرد

( م.م.م)
سازمان متولی

99سال98سال 97سالواحد

بمدیریت تقاضا و مصرف آ1
ی پایش حجم جریان تولید
با نصب کنتور حجمی

--61تعداد

شرکت آب و فاضالب
استان

بمدیریت تقاضا و مصرف آ2
شناسایی انشعابات پر 

مصرف
263002105042350/25فقره

-0/35-1/04کیلومتربازسازی خطوط انتقال آببمدیریت تقاضا و مصرف آ3

25/619/2368/170/3کیلومترببازسازی شبکه توزیع آبمدیریت تقاضا و مصرف آ4

بمدیریت تقاضا و مصرف آ5
ات شناسایی و قطع انشعاب
آب غیر مجاز

128312018810/26فقره

4440523213580/06فقرهودهتعویض کنتورهای فرسبمدیریت تقاضا و مصرف آ6

مدیریت مصرف7
مدیریت مصرف آب با 
پرهیز از بد مصرفی

ر میلیون مت
مکعب

0/721/040/90/9

مدیریت مصرف8
کاهش هدر رفت آب از 
عشبکه های انتقال و توزی

ر میلیون مت
مکعب

0/60/50/60/6

1/97مجموع

44
(شرکت آب و فاضالب)برنامه های اضطراری آب شرب شهری 



عنوان طرحبرنامهعنوانردیف
صرفه جوییعملکرد

(م.م.م)
سازمان متولی

99سال 98سال 97سالواحد

بمدیریت تقاضا و مصرف آ1
ور تهیه و نصب کنت
حجمی

-25262تعداد

شرکت آب و 
فاضالب استان

بمدیریت تقاضا و مصرف آ3
بازسازی خطوط 

انتقال آب
--4/23/8کیلومتر

بمدیریت تقاضا و مصرف آ4
زیع بازسازی شبکه تو

آب
18/215/813/80/18کیلومتر

-14487800متر مکعببازسازی مخزن آببمدیریت تقاضا و مصرف آ5

بمدیریت تقاضا و مصرف آ6
شناسایی و قطع 
انشعابات آب غیر 

مجاز
2524023890/19فقره

بمدیریت تقاضا و مصرف آ7
تعویض کنتورهای

فرسوده
3155331720240/2فقره

0/57مجموع

45

(شرکت آب و فاضالب)برنامه های اضطراری آب شرب روستایی 



46
تابستان-قله سبالن

بخش سوم
برنامه ها



47 اهداف برنامه سازگاری با کم آبی استان

(م.م.م)هدفمیزان صرفه جویی 
نام حوضه 
2آبریز درجه 

صرفه جویی 
سطحی

صرفه جویی 
زیرزمینی

صرفه جویی 
کل

47/8747/87*-ارس

2/5856/18**53/6سفیدرود

104/05***53/650/45جمع کل 

هدفمقادیر صرفه جویی محدوده مطالعاتیردیف
(م.م.م)در بخش کشاورزی 

42/92اردبیل1

4/95مشگین2

0مغان3

2/58خلخال4

50/45مجموع

عنوانبهم،مم126/65استانیکارگروهتوافقبراساس.استنشدهلحاظسطحیبخشدرجوییصرفهارسحوضهبرایابالغیبرنامهدر*
.استشدهبرنامه ریزیبخشایندرهدف

6میزانبهفقطسطحیآبمنابعازشدهبینیپیشجوییصرفهاول،فازدرسفیدرود،حوضهدرسطحیآبمصارفممم102بهتوجهبا**
.باشدمی میسرمکعبمترمیلیون

محدودهو4/95:مشگینمحدوده،42/92:اردبیلمحدوده)کشاورزیبخشمصارفدرمکعبمترمیلیون50/45معادلصرفه جویی***
پوششرابخشایندرگذاریهدفکلکهاستگرفتهقراراستانیکارگروهتوافقموردزیرزمینیآبمنابعمحلاز(ممم2/58:خلخال
.دادخواهد
م آبی،کباسازگاریدومفازگذاریهدفریزی،برنامهقابلآبوبیالندربازنگریوآبمصارفومنابعسومدورآماربرداریاتمامازپس****

.شدخواهدریزیبرنامهآنبرایومشخص
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(میلیون متر مکعب)صرفه جویی فازهای اول و دوم سازگاری با کم آبی 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

مشکین شهر

اردبیل

خلخال-طارم

ی
عات

طال
ه م

دو
ح

م

مشکین شهر اردبیل خلخال-طارم

1405-1399صرفه جویی فاز اول  4.95 42.92 2.58

1411-1406صرفه جویی فاز دوم  0.00 0.00 0.00
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1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405

مشکین شهر

اردبیل

خلخال-طارم

ی
عات

طال
ه م

ود
حد

م

مشکین شهر اردبیل خلخال-طارم

سال دستیابی به آب قابل برنامه ریزی 1405 1405 1405

سال متعادل شدن آبخوان 1400 1402 1400

اهداف برنامه سازگاری با کم آبی استان



سازمان 
متولی

حجم صرفه جویی
(م.م.م)

عملیات
(حلقه)

عنوان پروژه
عنوان 
برنامه

1405 1404 1403 1402 1401
کوتاه
مدت 

(1400)

1405 1404 1403 1402 1401
کوتاه
مدت 

(1400)

شرکت آب 
منطقه ای 

0 0 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 19 انسداد چاههای غیرمجاز

کاهش 
برداشت 
چاههای 
کشاورزی

2 2/3 4/5 4/5 3/5 5/12 50 50 50 50 50 50 تقلیل منصوبات چاههای دارای اضافه برداشت

- - - - - - 200 200 200 200 200 200 نصب کنتورهای هوشمند حجمی

3/32 3/32 3/32 3/32 3/32 3/9 30 30 30 30 30 35
اد رعایت مفنظارت مستمر برپروانه های بهره برداری و تعدیل 

پروانه تعدیل شده و اطالع رسانی گسترده و آگاه سازی از 
وضعیت منابع آب زیرزمینی

5/32 5/62 7/82 7/82 6/82 9/52 مجموع

50
(زیآب زیرزمینی، بخش کشاور)برنامه های شرکت آب منطقه ای محدوده مطالعاتی اردبیل 



سازمان 
متولی

حجم صرفه جویی
(م.م.م)

حجم عملیات
(حلقه)

عنوان پروژه عنوان برنامه

1405 1404 1403 1402 1401
مدت کوتاه

(1400)
1405 1404 1403 1402 1401

مدت کوتاه
(1400)

شرکت آب 
منطقه ای 

- - - - - 0/9 - - - - - 25 انسداد چاههای غیرمجاز

کاهش برداشت چاههای 
کشاورزی

0/67 0/67 0/67 0/67 0/67 0/7 6 6 6 6 6 0
تقلیل منصوبات چاههای دارای اضافه 

برداشت

- - - - - - 24 24 24 24 24 30 نصب کنتورهای هوشمند حجمی

0/67 0/67 0/67 0/67 0/67 1/6 مجموع

51
(اورزیآب زیرزمینی، بخش کش)برنامه های شرکت آب منطقه ای محدوده مطالعاتی مشگین 



سازمان 
متولی

حجم صرفه جویی
(م.م.م)

حجم عملیات
(حلقه)

عنوان پروژه عنوان برنامه

1405 1404 1403 1402 1401
مدت کوتاه

(1400)
1405 1404 1403 1402 1401

مدت کوتاه
(1400)

شرکت آب 
منطقه ای 

- - - - - 0/4 - - - - - 10 انسداد چاههای غیرمجاز

کاهش برداشت چاههای 
کشاورزی

0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/7 2 2 2 2 2 10 تقلیل منصوبات چاههای دارای اضافه 
برداشت

- - - - - - 8 8 8 8 8 10 نصب کنتورهای هوشمند حجمی

0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 1/1 مجموع

52
(آب زیرزمینی، بخش کشاورزی)برنامه های شرکت آب منطقه ای محدوده مطالعاتی خلخال 



توضیحات
سازمان 

متولی

حجم صرفه جویی
(م.م.م)

عنوان پروژه میان عنوان برنامه
مدت 

(1405)

کوتاه
مدت 

(1400)

ی راندمان انتقال آب در کانال اصل
درصد و در کانالههای 85بالغ بر  

درصههد 95درجههه دوم در حههدود 
درصههورت اصههالح و . مههی باشههد

بازسههازی مههابقی مقههاطع کانههال 
عد از قبل و ب( پوشش بتنی)اصلی 

ت دریاچه شهرک میزان تلفات نش
8از کانههال انتقههال آب در حههدود 

درصهد در مسهیر جریهان 10الی 
.کاهش پیدا می کند

شرکت آب 
منطقه ای 

40 10

انال بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی مغان مخصوصا الینینگ ک
اصلی

کیلومتر127ترمیم و پوشش کانال اصلی 
کیلومتر70ترمیم و پوشش کانال های درجه دو به طول 

کاهش برداشت 
کشاورزی

_ _
، چاپ فصلنامه با عنوان (داناب)اجرای طرح دانش آموزی نجات آب 

صدای آب و درج پیامهای صرفه جویی در مطبوعات و رسانه های 
محلی در طول ده سال

های برنامه
مدیریتی

40 10 مجموع

53
(کشاورزی، حوضه ارس و سفیدرودآب سطحی، بخش )برنامه های شرکت آب منطقه ای 



سازمان 
متولی توضیحات

*  میزان آب صرفه جویی
(م.م.م)

حجم عملیات ساالنه 
(هکتار)

*عنوان طرح
میان مدت 

(1405)
مدت کوتاه

(1400)
میان مدت 

(1405)
مدت کوتاه

(1400)

سازمان جهاد 
کشاورزی

اجرا در دشت اردبیل 32 4/4 9500 1300
آبیاری )اجرای سامانه های نوین آبیاری 

(موضعی
ر تغییر نوع روش آبیاری نواری د

آبیاری سیب زمینی
ینی تغییر الگوی کشت از سیب زم

به محصوالت حبوبات، دانه های 
روغنی و نباتات علوفه ای

ارقام پر مصرف گندم از تغییر
گاسکوژن به پیشگام و میهن
توسعه ارقام پاییزه از جمله 
دانه های روغنی، گندم، جو، 

حبوبات

10/25 2 20000 3800

عملیات اصالحی و به نژادی نهاده های 
کشاورزی و باغی شامل اصالح و تولید ارقام 

زودرس، تولید ارقام کم آب بر و توسعه کشت 
ارقام پاییزه

42/25 6/4 مجموع

54 (کشاورزی، حوضه ارس و سفیدرودآب زیرزمینی، بخش )برنامه های جهاد کشاورزی 

خلخال، در مناطقی که طرح احیاء و تعادل بخشی اجرا خواهد شد، -طرح های مذکور در محدوده های مطالعاتی اردبیل، مشگین شهر و طارم* 
.عملیاتی می گردد و اثر بخشی مشترک با صرفه جویی طرح مذکور دارد



سازمان 
متولی

توضیحات

میزان آب صرفه جویی 
(م.م.م)

حجم عملیات ساالنه 
(هکتار)

عنوان طرح
میان مدت 

(1405)

کوتاه
مدت 

(1400)

میان مدت 
(1405)

کوتاه
مدت 

(1400)

ی
ورز

شا
 ک

هاد
 ج

ان
زم

سا

ش اجرا در مناطق سقزچی، سرخاب، قزل سنبل، نیر، قره دروی
مشگین و جعفرآباد و اسماعیل کندی مغان

24/7 2/8 15000 1700 آبیاری کم فشار
اجرای سامانه های نوین آبیاری

اجرا در مناطق گیالرلو، قزل سنبل جعفرآباد، اسماعیل کندی 
و قزل سنبل بوسجینمغان

19/5 2/6 7500 1000 آبیاری بارانی

پنبه و جات،محصوالت جالیزی، سبزی، صیفی اجرا در کشت 
چغندرقند در شهرستان های مغان، مشگین و اردبیل

1 0/2 1200 300 تغییر نوع کشت به کشت نشایی

- 0/6 0/15 200 50 جایگزینی کشت محصوالت پر آب بر با گیاهان دارویی

اراضی با گلخانه در مناطق مغان، بیله سوار و نمینجایگزینی
و سامیان اردبیل

1/6 0/4 240 60 کشت گلخانهجایگزینی کشت محصوالت پر آب بر با

فی جاتجایگزینی کشت برنج با حبوبات، دانه های روغنی و صی
در شهرستان های گرمی و مشگین

4 4
680

(1401سال )
680 کشت برنج با محصوالت کم آب برجایگزینی

یهنارقام پر مصرف گندم از گاسکوژن به پیشگام و متغییر
توسعه ارقام پاییزه از جمله دانه های روغنی، گندم، جو، 

حبوبات
افزایش کشت محصوالت کم آب بر از جمله حبوبات

3/8 1/5 7350 2900
ح عملیات اصالحی و به نژادی نهاده های کشاورزی و باغی شامل اصال

کشت ارقامبر، توسعه و تولید ارقام زودرس، تولید ارقام کم آب 
کشت بهینهپاییزه و اجرای الگوی

4/1 0/8 25 5 طرح انتقال آب با لوله و کانال به مزارع

- 0 0/3 0 200 بهسازی کانالهای شبکه های آبیاری و زهکشی یامچی

59/3 12/75 مجموع

55 (کشاورزی، حوضه ارسآب سطحی، بخش )برنامه های جهاد کشاورزی 



سازمان 
متولی

توضیحات
(م.م.م)میزان آب صرفه جویی  ساالنهحجم عملیات 

عنوان طرح

میان مدت 
(1405)

مدت کوتاه
(1400)

میان مدت 
(1405)

مدت کوتاه
(1400)

ی 
رز

او
کش

د 
ها

 ج
 و

ی
ه ا

طق
من

ب 
آ

از جمله تخفیف آب بههاء )در چارچوب دستورالعمل تحویل حجمی آب و ارائه مشوق ها 
، (آئهین نامهه مصهرف بهینهه آب11براساس حجم آب صرفه جویی شهده طبهق مهاده 

و ( 2ابتهدای کانهال درجهه )ریزی جهت تحویل حجمی آب در کلیه نقاط تحویل برنامه
.های آب بران طی سه سال آتی انجام شده استتحویل به تشکل

طبق فرمهت دسهتورالعمل تحویهل ( 2به 1درجه )نقطه تحویل حجمی 36مشخصات 
ارسهال حجمی تعیین و به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار

ت و شرکت های کش)با هماهنگی بعمل آمده تحویل آب به مشترکین عمده . شده است
نقطهه بها تنظهیم 36در سطح شهبکه در ( صنعت، تعاونی های فعال خصوصی و دولتی

صورت جلسه مشترک تحویل آب از اول مهر ماه لغایهت آذرمهاه سهال جهاری بصهورت 
ت بههره حجمی انجام گرفته و مقادیر تحویل حجمی به امضاء نماینده مشترکین و شرک

480همچنین به عنوان گام بعهدی، اطالعهات و مشخصهات بهرای . برداری رسیده است
.در منطقه آبیاری پارس آباد تهیه گردیده است( 3به 2درجه )نقطه تحویل آب 

اثر بخشی مشترک با سایر
برنامه های بخش کشاورزی،
آب سطحی، حوضه ارس

نقطه599 نقطه516 تحویل حجمی آب

ایجاد و توسعه تشکل ها براساس دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب سطحی 
.دست اقدام می باشدکلیه نقاط تحویل حجمی درابالغی دو وزارتخانه در تشکل599 تشکل516 ران های آب بتشکیل تعاونی

برای ( زهبهاره و پائی)ساالنه ، الگوی کشت بهینه های آب برانتعاونیپس از تشکیل 
نی های شهرستان های پارس آباد و بیله سوار، تهیه شده است که پس از تشکیل تعاو

.آب بران قابل کنترل و اجرا خواهد بود

10000
هکتار

- هاجرای الگوی کشت بهین

56 ((نشبکه آبیاری مغا)کشاورزی، حوضه ارس آب سطحی، بخش )کشاورزی مشترک آب منطقه ای و جهاد برنامه های 



سازمان 
متولی

توضیحات

میزان آب صرفه جویی 
(م.م.م)

حجم عملیات ساالنه 
(هکتار)

عنوان طرح
میان مدت 

(1405)

کوتاه
مدت 

(1400)

میان مدت 
(1405)

کوتاه
مدت 

(1400)

ی
ورز

شا
 ک

هاد
 ج

ان
زم

سا

در تحت فشار و کم فشاراجرا سیستم های 
شبکه آبیاری گیوی و شهرستان خلخال

2/8 0/6 1200 200 آبیاریاجرای سیستم های نوین

اولویت با محصوالت پربازده و ارزشمند و عدم 
نیاز به تغییر کاربری آب 1 0/2 60 10

کشت گلخانهجایگزینی کشت محصوالت پر آب بر با

ارقام پر مصرف گندم از گاسکوژن بهتغییر
پیشگام و میهن

توسعه ارقام پاییزه از جمله دانه های روغنی، 
گندم، جو، حبوبات

افزایش کشت محصوالت کم آب بر از جمله 
حبوبات

1/2 0/2 100 20

عملیات اصالحی و به نژادی نهاده های کشاورزی و 
ام باغی شامل اصالح و تولید ارقام زودرس، تولید ارق

ویکم آب بر، توسعه کشت ارقام پاییزه و اجرای الگ
کشت بهینه

5 1 مجموع

57 (دکشاورزی، حوضه سفیدروآب سطحی، بخش )کشاورزی و آب منطقه ای برنامه های جهاد 



عنوان طرح
(فقره)حجم عملیات 

میزان آب صرفه جویی 
سازمان متولی(م.م.م)

مدت کوتاه
(1400)

میان مدت 
(1405)

مدت کوتاه
(1400)

میان مدت
(1405)

کاهش پرت شبکه های توزیع شرب
(کیلومتر)با اصالح شبکه 

422100/10/5

شرکت آب و فاضالب

74220000/080/4جازتعیین تکلیف انشعابات غیر م

388558280/020/03تعویض کنتورهای خراب

81666000/00010/0011نصب لوازم کاهنده مصرف

0/20/9مجموع

58

(آب سطحی و زیرزمینی، شرکت آب و فاضالب)برنامه های بخش شرب 



سازمان 
متولی

(م م م)میزان صرفه جویی 
*میان مدتعنوان برنامه

1405
مدتکوتاه

1400

شهرداری

0/8 0/2
ش های اجرای سیستم اتوماتیک آبیاری قطره ای و بارانی با استفاده از آبپا

مخفی شونده و لوله های دریپردار و شیرهای برقی

0/4 0/1 کاشت گیاهان کم آب بر

0/4 0/1 ممنوعیت کاشت گسترده چمن بعنوان پوشش فضای سبز شهری

0/4 0/1 انجام عملیات به زراعی از جمله حذف علف های هرز از فضای سبز

0/4 0/1 هرجلوگیری از آبیاری فضای سبز در روزهای با وزش باد شدید و ساعات ظ

0/4 0/1 آبیاری در شب

2/8 0/7 مجموع

59
(ریشهردا)برنامه های بخش فضای سبز 

.در نظر گرفته شده است1405هکتار در سال 1400میزان صرفه جویی برای توسعه فضای سبز استان به میزان * 

سازمان 
متولی

(م م م)حجم استفاده از پساب 
*میان مدتعنوان برنامه

1405
مدتکوتاه

1400

شهرداری 1/2 0/3 استفاده از پساب فاضالب شهری در آبیاری فضای سبز



عنوان پروژهشهرستان

*(  آبخواناثربخشی در تقویت )حجم عملیات 
سازمان متولی(هکتار)

کوتاه مدت 
(1400)

مدت میان
(1405)

جمع

1050010500-آبخیزداری حوضه کچی بالغیمشگین شهر

ی سازمان منابع طبیع
و آبخیزداری

214477691عملیات آبخیزداریگرمی

290964739382عملیات آبخیزداریمشگین شهر

31231745020573مجموع

60
یراهکارهای پیشنهادی سازمان منابع طبیعی و آبخیزدار

 *



61

اقدامات و برنامه هااستانمنابع آبکیفیتهدیدات 

دبیل به افزایش نیترات در منابع آب زیرزمینی بخشی از دشت ار
دلیل نشت و نفوذ فاضالبها

اضالب از این مشکل در بخش محدودی از دشت در پایین دست شهر اردبیل مشاهده می شود که ناشی از نشت و نفوذ ف
اضالب شهری چاهها و سپتیك های فاضالب شهر اردبیل در سالیان ماضی است که با بسط و توسعه شبکه جمع آوری ف

.درصد پوشش فعلی، مدیریت خواهد شد54و پوشش کامل شهر، رو به کاهش بوده و با تکمیل شبکه نسبت به 

یل وجود آرسنیك در منابع آب زیرزمینی بخشی از دشت اردب
العات جمع آوری و مط. ناشی از زمین شناسی منطقه، متاثر از توده آتشفشانی کوه سبالن است( طبیعی)آلودگی زمین زاد 

.تصفیه چاههای داخل شهر اردبیل در دست انجام است

ن آلودگی های فرامرزی و فرا استانی رودخانه مرزی ارس بعنوا
غ بر شهر شمالی استان با جمعیتی بال5تنها منبع تامین آب شرب 

(  درصد جمعیت استان30)هزار نفر 350

1+ ایستگاه4)و محیط زیست استان ( ایستگاه3)رصد و پایش مستمر رودخانه ارس توسط شرکت آب منطقه ای 
و منابع آب انجام میشود و نتایج تحلیها و در صورت لزوم گزارشات هشداری به دفتر رودخانه های مرزی( ایستگاه آنالین

الن وزارت مدیریت موضوع با توجه به ماهیت فرا ملی آن، وابسته به سیاستهای ک. مشترک وزارت نیرو ارسال می شود
رمنستان نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران است که در قالب کمیسیون های مشترک با کشورهای آذربایجان و ا

.  می شودپیگیری 

اضالب تخلیه پساب به رودخانه ها و لزوم تکمیل تصفیه خانه ف
چیشهرهای استان باالخص شهر نیر واقع در باالدست سد یام

و هر سه استتکمیل تصفیه خانه های نیر، پارس آباد و کوثر به فراخور تخصیص اعتبارات در دست پیگیری و انجام
ه رودخانه ها همچنین با اجرایی شدن برنامه های تخصیص پساب، بار وارده ب-درصد پیشرفت فیزیکی دارند85بیش از 

.کاهش خواهد یافت

مدیریت فاضالب روستاهای مشرف بر سدهای آب شرب در 
ی و یا در شرف بهره بردار( یامچی، سبالن)دست بهره برداری 

(گیوی، بفراجرد، تازه کند، احمد بیگلو، عمارت)

یامچی علیا، شیرین بالغ، قره تپه، علی آباد و )روستا اجرا شده 5با توجه به اولویت حوضه سد یامچی تصفیه خانه 
تور روستا مطالعه شده و مابقی روستاهای حوضه یامچی و بقیه سدها نیز در دس12روستا در حال اجرا است، 2، (دیمان

.کار شرکت آب و فاضالب استان است و به تناسب تخصیص اعتبارات، به ترتیب اولویت انجام خواهد شد

اقدامات و برنامه های کیفی استان
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اقدامات و برنامه هااستانمنابع آبکیفیتهدیدات 

دها انباشت فضوالت دامی در حاشیه رودخانه های منتهی به س
ذیه گرایی وشستشوی آنها در مواقع بارندگی که میتواند باعث تغ

منابع آب پذیرنده شود

حدهای بهداشت شناسایی متخلفین به طور مستمر از طریق اکیپهای گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای و همچنین وا
مورد 250به محیط مراکز بهداشت انجام میشود و متخلفین به مراجع قضایی معرفی میشوند که در سه سال اخیر قریب

ان و ضمنا فضوالت انباشت شده در حاشیه رودخانه ها با همکاری دهیار. شناسایی و اقدام قانونی انجام شده است
.بخشداران در قالب برنامه های بازگشایی و الیروبی از بستر و حریم رودخانه ها جمع آوری می شود

دهواحدها و شهرکهای صنعتی به منابع پذیرنپسابتخلیه

یه خانه از نظر دلیل عدم تناسب حجم پساب تولیدی با ظرفیت تصفپساب خروجی شهرک صنعتی شماره دو اردبیل به
یص اعتبار انطباق با استانداردهای تخلیه به منابع آب سطحی دارای مشکل است که در شهریور ماه سال جاری با تخص

ی باشد و به الزم از سوی استانداری توسط پیماکار منتخب شرکت شهرکهای صنعتی استان در حال تکمیل و ارتقاء م
یـدی، نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی زیست محیطی کلیـه واحـدهای تول-.زودی این مشکل مرتفع خواهد شد

طابق بند صـنعتی  و خـدماتی استان و ارائه نتایج در چارچوب برنامه خـود اظهـاری بـه اداره کل حفاظت محیط زیست م
ت و بازرسی طریق اکیپهای گشهمچنین بازدید و نظارت از. می شودبرنامه پنجم توسعه کشور مستمرا انجام 192ب ماده 

.به صورت ماهانه انجام می شود

ریسك ها و آالینده های آب شرب شهرهای استان
بهداشت در مطابق نظامنامه کشوری برنامه ایمنی آب، کارگروه تخصصی این برنامه به ریاست شرکت آبفا و دبیری
آب شرب از تمامی شهرهای استان تشکیل شده و برنامه ایمنی آب هر شهر مبتنی بر شناسایی و کنترل ریسکهای

.  سرچشمه تا نقطه مصرف طی یك برنامه دو ساله در حال تدوین و اجرا است

طح کاهش کود و سموم مصرفی در سطح استان و تقلیل به س
استاندارد

کشاورزیتقلیل مصرف سموم و کودهای شیمیایی و جایگزینی آن با روشهای بیولوژیك توسط چهاد 
کشها بررسی الزم به ذکر است که طی مطالعاتی در سطح استان، کلیه منابع تامین کننده آب شرب ازنظر سموم و آفت

.که بیشتر حوضه ها از این نظر مشکل خاصی ندارند(  نمونه برداری ماهانه در یك بازه یکساله)شده است
:اقدامات زیر در حال اجرا می باشد

ف کشت های ساماندهی کلیه کودهای استان براساس مصوبه کمیته پسماند کشاورزی، توسعه کشاورزی ارگانیك، حذ
زیرنایلونی در جهت کاهش آلودگی خاک



برنامه های پشتیبان به منظور بهبود و ارتقاء شاخصهای کیفی منابع آب استان

دستگاه متولیاقدامات و برنامه های ضروریرویکردردیف

لحاظ رویکرد آمایش سرزمین در مکانیابی و1
استقرار کاربریها

توان )ات به روز رسانی و تکمیل مطالعات آمایش سرزمین استان و رعایت نتایج مطالع
دارای در مکانیابی و استقرار کاربریهای جدید باالخص صنایع پر آب بر و( سرزمین

پساب زیاد
استانداری، محیط زیست

پیگیری برنامه های کاهش آلودگی رودخانه2
مرزی ارس 

فاظت تعامل نمایندگان دستگاههای اجرایی با دبیرخانه کمیته مستقر در سازمان ح
محیط زیست کشور و ارائه مستمر مطالبات استان

محیط زیست، آب منطقه ای

تدوین و اجرای برنامه ایمنی آب شرب شهرهای3
استان

یاست مطابق نظامنامه کشوری برنامه ایمنی آب، کارگروه تخصصی این برنامه به ر
نی آب هر شرکت آبفا و دبیری بهداشت در تمامی شهرهای استان تشکیل و برنامه ایم
صرف را شهر مبتنی بر شناسایی و کنترل ریسکهای آب شرب از سرچشمه تا نقطه م

. طی یک برنامه دو ساله اجرا نمایند

آب و فاضالب، علوم پزشکی،
محیط زیست، آب منطقه ای 

یفی ایجاد و تجهیز ایستگاههای آنالین پایش ک4
آب 

تجهیز سدهای مهم باالخص سدهای آب شرب شامل یامچی، سبالن، میل مغان، 
ارات بفراجرد، گیوی، عمارت، تازه کند، احمد بیگلو با تخصیص بودجه از محل اعتب

پدافند غیر عامل و یا طرحهای عمرانی به تجهیزات آنالین پایش
آب منطقه ای

احداث و تکمیل شبکه جمع آوری و 5
تصفیه خانه های فاضالب شهرهای استان

مین و تصفیه خانه های فاضالب اردبیل، پارس آباد، نیر، نو بهره برداری از تکمیل
کوثر ارائه برنامه توسط شرکت آبفا

آب و فاضالب 
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دستگاه متولیاقدامات و برنامه های ضروریرویکردردیف

ر جمع آوری و تصفیه فاضالب روستاهای مشرف ب6
مخازن سدها با اولویت سدهای آب شرب

مارت، شناسایی روستاهای مشرف بر مخزن سدهای یامچی، سبالن، میل مغان، بفراجرد، گیوی، ع
بتازه کند، احمد بیگلو و مطالعه، اجرا و اقدام جهت بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضال

آب و فاضالب 

خود اظهاری واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی 7
استان

یـدی، نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی توسط کلیـه واحـدهای تول
صـنعتی  و خـدماتی و ارائه نتایج در چارچوب برنامه خـود اظهـاری بـه سازمان حفاظت محیط

زیست 
برنامه پنجم توسعه کشور192مطابق بند ب ماده ارائه برنامه زمانبندی برای بسط و گسترش

محیط زیست

قلیل کاهش کود و سموم مصرفی در سطح استان و ت8
به سطح استاندارد

میایی و ارائه برنامه زمانبندی توسط جهاد کشاورزی به منظور تقلیل مصرف سموم و کودهای شی
جایگزینی آن با روشهای بیولوژیك

جهاد کشاورزی

ت اجرای برنامه های آگاهی رسانی حفاظت از کیفی9
منابع آب با هدف ارتقاء فرهنگ عمومی

مشارکت تمامی ارکان اجرایی استان اعم از نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی در ارتقای 
زایش حل مشکالت و معضالت محیط زیستی، افهدفپیشگیری، حفاظت و آموزش باشاخصهای

آگاهی، انگیزه و حساسیت عمومی به همراه وجود الزامات قانونی

محیط زیست، آب منطقه 
ای، صدا و سیما، 

...سازمانهای مردم نهاد و
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65 1425تا سالاستانفاضالبتصفیه خانه های وضعیت 

روستا/ نام شهرمحدوده مطالعاتی
ه وضعیت تصفی

خانه 
سال بهره برداری

درصد پوشش 
شبکه 

جمعیت تحت 
پوشش

حجم پساب 
ساالنه فعلی 

MCM

حجم پساب در 
1425افق 

وضعیت زیست 
با انطباق)محیطی 

(استانداردها

ه وضعیت استفاد
مجدد از پساب  

منبع پذیرنده 
پساب

وضعیت فعلی

اردبیل 

عموماً استاندارد13845229084723/244/9در حال بهره برداریاردبیل
میلیون 23

تخصیص داده 
شده

ه تخلیه به رودخان
قره سو

ه استفاده جهت کشاورزی ب
نهصورت تلفیق با آب رودخا

_استاندارد13963823520/451/8در حال بهره برداریسرعین
ه تخلیه به رودخان

کنزق
ه استفاده جهت کشاورزی ب
نهصورت تلفیق با آب رودخا

2/25%90-در حال اجرا نیر

0/2%90-در حال اجرا نمین

مصارف کشاورزی-_استاندارد1396502210/140/14در حال بهره بردارییامچی علیا

مصارف کشاورزی__استاندارد1396401460/140/14در حال بهره برداریقره تپه 

400/140/14در حال بهره برداریشیرین بالغ

400/140/14در حال بهره برداریعلی آباد

0/14%90-در حال اجرا دیمان

پارس آباد-مغان

10/22%85-در حال اجرا پارس آباد 

خروج از مرزودتخلیه به بالهار_استاندارد139284142441/41/8در حال بهره برداریبیله سوار

_استاندارد138363182752/82/8در حال بهره برداریگرمی
تخلیه به گرمی

چای
ه استفاده جهت کشاورزی ب
نهصورت تلفیق با آب رودخا

مطالعه شدهاصالندوز

مشکین شهر
_عموماً استاندارد139430230561/64/8در حال بهره برداریمشکین شهر

ل تخلیه به مسی
بارزیل

مصارف کشاورزی

مطالعه شدهرضی

طارم-خلخال

تخلیه به هروچای_استاندارد138478298153/63/7در حال بهره برداریخلخال
ه استفاده جهت کشاورزی ب
نهصورت تلفیق با آب رودخا

2/1%85-در حال اجرا (کیوی)کوثر
مطالعه شدههشتجین

مطالعه شدهکلور
33/674/6جمع



66 *مربوط به حجم پساب تخصیص داده شده به متقاضیان در سطح استاناطالعات 

وضعیت موافقت
حجم تخصیص 

داده شده
**متقاضینام طرح یا 

نام          
هتصفیه خان

تخصیص 10 کارخانه پتروشیمی اردبیل

اردبیل

تخصیص 0/9 نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن

تخصیص 0/03 نیروگاه زباله سوز آرتاویل نیرو

تخصیص 0/5 کارخانه پتروشیمی پترو آذرشید

موافقت اولیه 1/8
جایگزینی چاههای کشاورزی 

روستای کرکرق

موافقت اولیه 5 منطقه ویژه اقتصادی نمین

موافقت اولیه 5 فضای سبز–شهرداری اردبیل

موافقت اولیه 5 کارخانه پتروشیمی دسترنج

تخصیص 0/05 کارگاه تولید شن و ماسه خلخال

تخصیص 1 تامین آب اراضی بارزیل مشگین

- 29/2 مجموع

ببرنامه ریزی جهت استفاده از پسا

استفادهلذا.شودیمتکلیفتعیینپسابازبهره برداریوبرنامه ریزیکمیتهدرروستاییوشهریفاضالبتصفیه خانه هایپسابازاستفادهوبرنامه ریزینحوه ی*
.باشدمیکمیتهاینازمجوزکسببافاضالبهایخانهتصفیهپسابازمجدد

-می باشندقالانتخطوپمپاژایستگاهاجرایحالدربارزیلاراضیوسبالننیروگاه-باشندمیاحداثمرحلهدرنمیناقتصادیویژهمنطقهواردبیلپتروشیمی**
.باشدمیبرداریبهرهمرحلهدرنظریماسهوشنکارگاه
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میزان استفاده 
از پساب

(م. م. م)

(م. م. م)میزان صرفه جویی  تعداد 
طرح های 
**پیشنهادی

سازماننام
آب زیرزمینی آب سطحی

- 50/45 50 12 شرکت آب منطقه ای
- 48/65* 78/05 10 سازمان جهاد کشاورزی

- 0 1/1 4 شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی

1/5 0 3/5 7 شهرداری

1/5 50/45 132/65 33 مجموع

خالصه برنامه ها

و خلخال، به صورت مشترک با طرح احیاء-اثربخشی اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در محدوده های مطالعاتی اردبیل، مشگین شهر و طارم* 
.محاسبه نشده استمجدداً تعادل بخشی خواهد بود، لذا اثربخشی آن در مجموع صرفه جویی در مصارف از منابع آب زیرزمینی 

.  کلیه برنامه ها با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده در سال های اخیر قابل انجام است** 



ر کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی که دمیزان
(م.م.م)برنامه سازگاری پیشنهاد شده است 

42/92مطالعاتی اردبیلمحدوده

4/95مطالعاتی مشگینمحدوده

2/58خلخال-مطالعاتی طارممحدوده

میزان کاهش برداشت از منابع آب سطحی که در 
(  م.م.م)برنامه سازگاری پیشنهاد شده است 

126/65بالهارود-حوضه ارس

6حوضه سفیدرود

1/5(م.م.م)اصالح مصرف آب میزان برنامه ریزی برای استفاده از پساب و

1/1(م.م.م)سهم بخش شرب شهری و روستایی از کاهش برداشت 

0(م.م.م)سهم بخش صنعت از کاهش برداشت 

178/62(م.م.م)سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت 

17/5(م.م.م)حق آبه های زیست محیطی تامین میزان

3/5(م.م.م)فضای سبز و خدمات شهری مصرف آبکاهش میزان 

1/5(م.م.م)فضای سبز و خدمات شهری میزان اصالح مصرف آب

1(سال)به اهداف کوتاه مدت برنامه زمان مورد نیاز برای دستیابی

6(سال)زمان مورد نیاز برای دستیابی به اهداف میان مدت برنامه
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در: فراهم سازی امکان ایجاد بنگاه های آبیاری و تشکل های آب بران با هادف جاذب مشاارکت ذی نفعاانپیشنهاد-1
اری راستای بهبود مدیریت شبکه آبیاری مغان، شرکت آب منطقه ای و سازمان جههاد کشهاورزی اسهتان اردبیهل موظفنهد بها همکه

بگونه ای برنامهه ریزی ( درصد آب بهاء35از جمله تخفیف تا )همدیگر و در چارچوب دستورالعمل تحویل حجمی آب و ارائه مشوق ها 
به تشهکل های بهره بهرداران محقهق ( 2ابتدای کانال درجه )تحویل حجمی آب در کلیه نقاط تحویل ،آیندهنمایند تا ظرف سه سال 

.اده گرددگردد و در ایجاد و توسعه این تشکل ها از دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب سطحی ابالغی دو وزارتخانه استف

ردش حقابه ها دارای دوره گ-بدلیل اینکه الف:پیشنهاد لغو محدودیت کشت برنج در اراضی تراس رودخانه مرزی ارس-2
وانهاب آبیاری بوده و برداشت آب از طریق رودخانه و نهرهای سنتی از محل حقابه های سنتی انجام می گیرد که پس از برداشهت، ر

از طرفی نیز کشت برنج در ایهن اراضهی، تحمیهل آب-حاصل مجدداً به رودخانه ارس سرازیر و از مرزهای کشور خارج می گردد ب
.  اضافه و تخصیص جدید محسوب نمی شود و نیاز آبی بیش از آنچه که در حقابه شان بوده مطرح نمی باشد
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با تشکر

تابستان-دره آلوارس


