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 کاررگوه ملي سازگاري با کم آبي جلسه شازندهمین صوباتم 
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 شركت كنندگان:

 اردکانيان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

)وزارت جهاد  اکبریکشاورز،  – )وزارت صنعت، معدن و تجارت( محمدزاده–)سازمان برنامه و بودجه کشور(  مسجدیعدل، 

)شرکت مهندسی آب و فاضالب  ، کرکانیکشفی–قربانی )وزارت کشور(  -ضيائيان )سازمان هواشناسی کشور(  – کشاورزی(

 )وزارت نيرو( زاده ، زارعمحمدیان رایی،زه ترابی، خامسی، زاده تقی - کشور(

 مدعوين

آنجفی )سازمان  - ای( قدبيگی )شرکت آب منطقه ،آمره ای -زندیه وکيلی )استانداری(  ،استان مرکزی: آقازاده

آنالویی )شرکت آب و فاضالب  -ریزی استان(  یادگاری )سازمان مدیریت و برنامه - استان( جهاد کشاورزی

 استان(

 ای( پورميدانی )سازمان جهاد کشاورزی بهشتی )استانداری(، حاجی حسينی مسگر )شرکت آب منطقهاستان قم: 

 استان( نوربخش )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(، صادق پور )شرکت آب و فاضالب استان(

 دستور جلسه:

 

 مرکزیهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -0

 قمهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -2
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 مصوبات استان قم

جهت  استان را مرتبط دردستگاه های اعضای کميته تخصصی نظرات در بررسی برنامه های سازگاری با کم آبی استان قم مقرر شد 

 با حضور استاندار یا معاوندر جلسه آتی کميته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی،  .استان دریافت نمایندبرنامه تنظيم 

ع های مناب برای حل چالش مهمترین بایدها و نبایدها و سازگاری با کم آبی استانبرنامه  گزارش استانداری قم،عمرانی  هماهنگی امور

صورتجلسه تنظيم شده در کميته تخصصی در حکم مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی خواهد بود و . گردد بررسی آب استان

 تایيد آن از اعضای محترم کارگروه ملی اخذ و ابالغ خواهد شد.

در چارچوب  0070در افق  ميليون مترمکعبی از منابع آب زیرزمينی 90/001 جویی صرفه با قم استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

ها در  های هریک از بخش جویی و اثربخشی برنامه گرفت. ميزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،اعتبارات موجود

، استفاده از استفاده مجدد از پساب تصفيه فاضالب، همچون. همچنين با اقداماتی باشد می (0)دستيابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول 

به  و بهبود کيفيت منابع آب به اصالح مصرف (،2مطابق با جدول ) جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، منابع آب غير متعارف و

 ی مورد نياز از منابع آب زیرزمينیاختالف بين ميزان صرفه جوی در بخش کشاورزی، ميليون مترمکعب کمک خواهد شد. 10/01ميزان 

برابر با  ميليون مترمکعب( 7/017) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پيش بينی شده در  صرفهميليون مترمکعب( و  22/207)

ذکر است هدف گذاری برای  الزم بهبرنامه عملياتی خواهد شد.  دوم، در فاز 0007تا  0070طی سال های  که باشد ميليون مترمکعب می 22/07

و مصارف آب و بازنگری در بيالن و آب  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس جویی در بخش سطحی برای استان قم انجام نشده است.  صرفه

 بی ارائه خواهد شد.برنامه فاز دوم سازگاری با کم آ هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباًجزیيات قابل برنامه ریزی، 

 )میلیون متر مكعب(قم هاي سازگاري با كم آبی استان  (: میزان صرفه جويی برنامه1جدول )

 سطحی  زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(0070-0077) 

 - 77/017 کشاورزی

 - 90/9 شرب

 - - صنعت

 - 77/00 فضای سبز

 - 11/171 مجموع فاز اول

 دومفاز 

(0007-0070) 

 - 22/07 کشاورزی

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضای سبز

 - 23/06 مجموع فاز دوم

 قم در راستاي هاي سازگاري با كم آبی استان  برنامه اثربخشی(: میزان 2جدول )

 )میلیون متر مكعب(اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب 

 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(0070-0077) 

 *2/02 فاضالب

 - کشاورزی
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 09/0 شرب

 *02/00 صنعت

 *02/0 فضای سبز

 11/81 مجموع فاز اول
ميليون مترمکعب با  02/0ميليون مترمکعب و در بخش فضای سبز به ميزان  07اقدامات انجام شده در راستای استفاده از پساب در بخش صنعت به ميزان اثربخشی * 

 ها نيست. اقدامات انجام شده در بخش فاضالب همپوشانی دارد و لذا مجموع اثربخشی برابر جمع جبری اثربخشی کليه بخش
 

 یستابیسطح ا تيو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینيرزمیجویی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه اتیيجز

 ارائه شده است. (2جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کيبه تفک قمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابيآبخوان و دست
 

 

و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز : احجام صرفه(3جدول )

 قم در استان یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا تیتثب

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

 دریاچه نمک   

 مسيله      

ساوه

شریف آباد

 کهک-قم      
 سلفچگان    صرفه جویی به دليل برداشت غير مجاز 

 کاشان   
  -- مجموع

 

 

 

 


