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 شركت كنندگان:

 اردکانیان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 اعضاهمراهان 

مسجدی )سازمان برنامه و  –محمدزاده، مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت( –)وزارت جهاد کشاورزی( سرافرازیکشاورز، 

 – قربانی )وزارت کشور(  – )سازمان هواشناسی کشور( وظیفه -زاده )سازمان حفاظت محیط زیست( الهیجان –بودجه کشور( 

 کشفی )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( - )وزارت نیرو( زاده زارع ابراهیم زاده، محمدیان، رایی،زه خامسی، زاده تقی

 مدعوين

)سازمان جهاد کشاورزی استان  نیا الطفی م –)استانداری اردبیل(  انصاری، جو، قلندری، بهنام اردبیل:استان 

ای  )شرکت آب منطقه ، صفاریبستام ، سرحدی،محمدی، غفاری، پورمهرجنگی مرنی، قرایی، ندائی،  –اردبیل( 

اردبیل( سازمان صنعت معدن و تجارت استان )ی جعفر –)شرکت آب و فاضالب استان اردبیل(  نژاد به –اردبیل( 

اهلی  –محمدی )اداره کل هواشناسی استان اردبیل(  –شهند )اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل(  –

 ابراهیم زاده )اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان اردبیل( -یل( های صنعتی استان اردب )شرکت شهرک

، نیرهبرد، یجعفر -(آذربایجان غربی )استانداری مقصد  ، بینا،یجعفر، هیرضائ یرحمان: آذربایجان غربیاستان 

 -(غربیآذربایجان استان  ای )شرکت آب منطقه ، اشرفیجوان دوست ،یرضائ ،این کین  دستگاهی، عاشوری، 

)سازمان مدیریت و  یحضرت-(آذربایجان غربی استان )سازمان جهاد کشاورزی یکرامت،نیآر، یانتیدمرادی،

  یبابائ -(آذربایجان غربی )شرکت آب و فاضالب استان اسکندرپور، یرضو-(آذربایجان غربی برنامه ریزی استان

اداره کل ) - های صنعتی( )شرکت شهرک یحاتم -(آذربایجان غربیمعدن و تجارت استان  )اداره کل صنعت،

 -)فرمانداری ارومیه( یصابر -عدل دوست )شهرداری ارومیه( -(آذربایجان غربیحفاظت محیط زیست استان 

 ینداق -یجان غربی(عبدلی )سازمان هواشناسی استان آذربا -شکری )صدا و سیمای استان آذربایجان غربی(

 -)بسیج مهندسین سپاه شهدا( یضیف -)شرکت نفت منطقه ارومیه( یهمت -)ستاد احیا دریاچه ارومیه( هیرضائ

 -اداره کل اطالعات استان آذربایجان غربی( کبیری ) -)فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی( زاده بیحب

 طبیعی استان آذربایجان غربی(بع )اداره کل منا یقاسم -)دادگستری استان آذربایجان غربی( یعباس

)سازمان  ، تاج الدینی، رضایی، حیدری، اکبریانکریمی –شهبازی، درویش پور )استانداری البرز(  :استان البرز

ای البرز(  ، محمدی )شرکت آب منطقهزاده قاسمنقدی،  رحیمی، نجفیان، سزاوار، –جهاد کشاورزی استان البرز( 

سازمان صنعت معدن و تجارت استان ) هاشمی –فاضالب استان البرز(  )شرکت آب و ، طبیبیمهدی زاده –

)اداره کل حفاظت محیط زیست  ، کرمیحکیمی –)شرکت شهرک های صنعتی استان البرز(  ایزدی –البرز( 

 )اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان البرز( رحمانی –استان البرز( 
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 مصوبات استان آذربايجان غربي

میلیون مترمکعب آن از منابع  0/229که میلیون مترمکعبی 09/140 جویی صرفه با آذربایجان غربی استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

 آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد 2499در افق  از منابع آب زیرزمینی است، 99/2۹4آب سطحی و 

. شایان ذکر باشد می (2)ذکر شده، مطابق با جدول ها در دستیابی به اهداف  های هریک از بخش جویی و اثربخشی برنامه گرفت. میزان صرفه قرار

متر مکعب( و صرفه جویی میلیون  ۹4.724)معادل است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی 

میلیون متر مکعب خواهد بود و نیز  20/126متر مکعب( که برابر با میلیون 2۹9709)معادل پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی  پیش بینی شده در برنامه  1۹.74اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب سطحی )معادل 

در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد ، یون متر مکعب خواهد بودمیل 9/212میلیون متر مکعب( که برابر با  22970معادل )سازگاری با کم آبی استان 

ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی،  شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

کم آبی استان، رعایت الزامات احیای دریاچه ارومیه مطابق مصوبات  در اجرای برنامه سازگاری با ریزی جزئی تر خواهد شد. هدف گذاری و برنامه

 ستاد احیای دریاچه ارومیه ضروری است.

 )میلیون متر مكعب( هاي سازگاري با كم آبي استان آذربايجان غربي (: میزان صرفه جويي برنامه1جدول )

 سطحي  زيرزمیني  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹00 – 2499) 

 224 09/2۹9 کشاورزی

 2/. 9/1 شرب

 - 6/9 صنعت

 1/9 - فضای سبز

 9/110 50/131 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2496-2422) 

 20/126 کشاورزی

9/212 
 - شرب

 - صنعت

 - فضای سبز

 0/161 19/612 مجموع فاز دوم

 

 یستابیسطح ا تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه جزییات

ارائه شده  (1جدول )به تفکیک محدوده های مطالعاتی در  آذربایجان غربیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست

 است.

 دستور جلسه:

 

 اردبیلهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -2

 آذربایجان غربیهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -1

 های سازگاری با کم آبی استان البرز بررسی برنامه -۹
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و سال برنامه سازگاري با كم آبي فازهاي اول و دوم در برداشت از منابع آب زيرزمیني در جويي  احجام صرفه (6جدول )

 آذربايجان غربياستان در هدف صرفه جويي سازگاري با كم آبي آبخوان و دستیابي به  تثبیت سطح ايستابي

 محدوده رديف
كد 

 محدوده

حجم صرفه جويي 

 )میلیون متر مكعب(
 تثبیتسال 

 آبخوان

سال رسیدن به 

هدف صرفه جويي 

 فاز دوم فاز اول سازگاري با كم آبي
2اواغلی

1قره ضیاءالدینصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

۹خوی

4پلدشت مجازصرفه جویی به دلیل برداشت غیر 

9
بازرگان ـ کشمش تپه کلیسا 

کندی


6)چالدران )سیه چشمهصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

.زنگنهفاقد آبخوان آبرفتی 

8میانهفاقد چاه بهره برداری کشاورزی

0ماه نشان ـ انگورانفاقد چاه بهره برداری کشاورزی

29سردشتصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

22)پیرانشهر )خانه

21سلماس

2۹کهریز

24ارومیه

29سرو ـ موانا

26زیوه ـ سیلوانا

2.رشکان

28نقده 

20اشنویه 

19مهاباد 

12میاندوآب 

11بوکان 

1۹صائین قلعه 

14تکاب صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

19سقز فاقد شبکه چاه مشاهده ای

فاقد آبخوان آبرفتی تسوج 16

فاقد آبخوان آبرفتی جزایر دریاچه ارومیه .1

09/2۹9 مجموع 20/126 

 


