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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 اردبیل

میلیون مترمکعبی  64/2۹1میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و  54/49 جویی صرفه با اردبیل استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

جویی  گرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 2594از منابع آب سطحی در افق 

همچنین با استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز، باشد.  ( می2ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول ) های هریک از بخش برنامه

تان در بخش میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. کلیه اهداف تعیین شده برای اس 4/2به اصالح مصرف آب به میزان  (،1مطابق با جدول )

گردد و لذا فاز  محقق می 2594میلیون مترمکعب، طی برنامه استان تا افق  54/49کاهش برداشت از مصارف زیرزمینی بخش کشاورزی به میزان 

جویی مشخص  میلیون مترمکعب هدف صرفه 6/4۹های سطحی نیز از  دوم برای برنامه استان در بخش زیرزمینی منظور نشده است. در بخش آب

ریزی برای دستیابی به اختالف  آبی محقق خواهد شد و برنامه میلیون مترمکعب در فاز اول برنامه سازگاری با کم 6ه برای حوضه سفید رود، شد

. علیرغم عدم خواهد شد انجامبرنامه  دوم، در فاز 2529تا  2596های  طی سالمیلیون مترمکعب  6/54میان این مقادیر صرفه جویی به میزان 

میلیون مترمکعب در این حوضه  64/216جویی برای حوضه ارس، برنامه ریزی برای کاهش مصارف آب های سطحی به میزان  اهداف صرفه تعیین

ریزی،  و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس . توسط کارگروه استانی، پیشنهاد و مصوب شد

 آبی ارائه خواهد شد. گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کمجزییات هدف 

 اردبیلهاي سازگاري با كم آبی استان  (: میزان صرفه جويی برنامه1جدول )

 سطحی )م.م.م( زيرزمینی )م. م. م( نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول
(2594-2599) 

 94/211 54/49 کشاورزی

 2/2 - شرب

 - - صنعت
 4/۹ - فضای سبز

 54/132 44/45 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(2529-2596) 

 - کشاورزی

6/54 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز

 5/44 5/5 مجموع فاز دوم

 

 اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آبهاي سازگاري با كم آبی استان اردبیل در راستاي  (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 اثربخشی )م. م. م( نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول
(2594-2599) 

 - کشاورزی
 - شرب
 - صنعت

 4/2 فضای سبز

 4/1 مجموع فاز اول
آبخوان و  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 است.(۹جدول )به تفکیک محدوده های مطالعاتی در  لیدر استان اردب یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیدست
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و سال برنامه سازگاري با كم آبی فازهاي اول و دوم در برداشت از منابع آب زيرزمینی در جويی  : احجام صرفه(3جدول )

 اردبیلاستان در هدف صرفه جويی سازگاري با كم آبی آبخوان و دستیابی به  تثبیت سطح ايستابی

محدوده رديف
كد 

محدوده

 حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جويی سازگاري 
با كم آبی

فاز دومفاز اول

 پارس آباد-مغان آبخوان متعادل 

 مشکین شهر      

اردبیل

خلخال-طارم

45.445.55--مجموع




