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کرامتی )اداره  –( سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجانفغفوری ) – (زنجان استان فاضالب و آب )شرکت
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 مصوبات استان زنجان

میلیون مترمکعبی از  ۹3و  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 7/572 جویی صرفه با زنجان استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

جویی و  گرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،در چارچوب اعتبارات موجود 1231در افق  منابع آب سطحی

 در بخش کشاورزی، باشد. شایان ذکر است می (1)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  از بخش های هریک اثربخشی برنامه

برنامه سازگاری با کم فاز اول شده در  توافقو صرفه جویی و سطحی  منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی 

، در 1213تا  1237های  طی سال که باشد میلیون مترمکعب می 1/3۹و  7/13به ترتیب برابر با  و سطحی استانبرای منابع زیرزمینی آبی استان 

جزییات ریزی،  و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس برنامه عملیاتی خواهد شد.  دومفاز 

 آبی ارائه خواهد شد. برنامه فاز دوم سازگاری با کم کم آبی، مشخص و متناسباًهدف گذاری فاز دوم سازگاری با 

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

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

 فاز اول

(1231-1۹۱۱) 

 ۹3 51۱ کشاورزی

 - 2/۹ شرب

 - - صنعت

 - 5/5 فضای سبز

 33 7/274 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(1213-1237) 

 7/13 کشاورزی

1/3۹ 
 - شرب

 - صنعت

 - فضای سبز

 0/33 7/03 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 اتییجز

 ارائه شده است. (5جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک زنجاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست
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 تیو سال تثب یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه (:2جدول )

 زنجاندر استان  یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا

محدوده رديف
كد 

محدوده

 حجم صرفه جويی
)میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري 

با كم آبی فاز دومفاز اول
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