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 شركت كنندگان:

 بخش ، تاجاردکانیان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

و سرافرازي  اکبري کشاورز، –)وزارت صنعت، معدن و تجارت( محمدزاده –)سازمان برنامه و بودجه کشور( مسجديعدل و 

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

کشفی )شرکت مهندسی آب و فاضالب  -( جمهوري معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس بهلولوند )  –کشور(

 نیرو( )وزارت و نیروبخش زاده زارع رایی،زه -کشور( 

 مدعوين

ملکی و اسدي )شرکت  -یاري )سازمان مدیریت و برنامه ریزي( -حاجی پور، فرخزاد )استانداري(0 قزویناستان 

افضلی  -بیرانوندي )شرکت آب و فاضالب( -)سازمان جهاد کشاورزي( و اسماعیلی آب منطقه اي(، خمسه

 )سازمان صنعت، معدن و تجارت(

و  رضوانی جالل -اي( )شرکت آب منطقه ستوده، شاهسوند -)استانداري( ، طالبیفرزانه شاهرخی،0 همداناستان 

حسینی بیدار و  -برنامه ریزي استان()سازمان مدیریت و صیدایی  -استان( )سازمان جهاد کشاورزي پرورش

 -)شرکت آب و فاضالب استان(نصرتی 

 دستور جلسه:

 

 قزوینهاي سازگاري با کم آبی استان  برنامهبررسی  -0

 همدانهاي سازگاري با کم آبی استان  برنامهبررسی  -2



 

 جمهوري اسالمي اريان

 کاررگوه ملي سازگاري با کم آبي
 

 3 از 2

 

 مصوبات استان قزوين

در چارچوب اعتبارات  0013میلیون مترمکعب در افق  923 جویی صرفه باقزوین  استان آبی کم با سازگاري هاي فاز اول برنامه

( 0جدول )گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت هاي آب مطابق  قرار آبی کم با سازگاري ملی کارگروه تصویب موجود مورد

 7/309)معادل  در بخش کشاورزي مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی ر است اختالف بین میزان صرفه جوییشایان ذک باشد. می

و میلیون متر مکعب(  7/911سازگاري با کم آبی استان )معادل میلیون متر مکعب( و صرفه جویی  پیش بینی شده در برنامه 

( 0011-0000ن متر مکعب( در فاز دوم برنامه و طی سال هاي )یومیل 1.80نیاز ) همچنین کل صرفه جویی سطحی مورد

ریزي، براي  پس از اتمام آماربرداري دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگري در بیالن و آب قابل برنامه عملیاتی خواهد شد.

 شد.ریزي جزئی تر خواهد  فاز دوم سازگاري با کم آبی، هدف گذاري و برنامه

 

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

 آب سطحی آب زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(0013-0911) 

 - 7/911 کشاورزي

 - 9/3 شرب

 - 02 صنعت

 - 0 فضاي سبز

 - 323 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(0000-0011) 

 297 کشاورزي

0/1. 
 - شرب

 - صنعت

 - فضاي سبز

 4/89 232 مجموع فاز دوم

 

 یستابیسطح ا تیو سال تثب یبا کم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه اتییجز

ارائه شده ( 2جدول )در  یمطالعات يمحدوده ها کیبه تفک قزویندر استان  یبا کم آب يسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست

 است.

 نیکننده دشت قزو هیو تغذ يورود يرودخانه ها يها رحوضهیدر ز ینیرزمیو ز یبا توجه به توسعه برداشت ها از منابع آب سطح

شامل  نفعیذ ي، سهم استان هاماه 1 دشت، الزم است حداکثر ظرف مدت نیمخزن قابل توجه ا يو کسر داریناپا طیشرا لیو بدل

شده و  نییتع وزارت نیروشده، توسط  ادی يها رحوضهیز ینیرزمیو ز یقم و تهران از مجموع منابع آب سطح ن،یزنجان، البرز، قزو

 یلیها بعنوان برنامه تکم رحوضهیز نیشده درا نییمذکور موظفند نسبت به ارائه برنامه کاهش مصارف تا سهم تع يها استان

 .ندیاقدام نما یبا کم آب يسازگار
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز : احجام صرفه(2جدول )

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

 كد محدودهمحدوده رديف
 حجم صرفه جويی 

 )میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 

 آبخوان

سال رسیدن به 

هدف صرفه جويی 

 سازگاري با كم آبی
   فاز دوم فاز اول   

 فاقد چاه بهره برداري طارم ـ خلخال 0

فاقد چاه بهره برداري گل تپه ـ زرین آباد 2

 فاقد شبکه چاه مشاهده اي18111811 طالقان ـ الموت 9

فاقد چاه بهره برداري منجیل 0

فاقد چاه بهره برداري  الهیجان ـ چابکسر 3

فاقد چاه بهره برداري رامسر ـ چالوس 1

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز  زرند ساوه 7

 اشتهارد .

 قزوین 1

فاقد چاه بهره برداري ابهر 01

فاقد شبکه چاه مشاهده اي آوج 00

 0010قیدار 02

فاقد چاه بهره برداري   رزن ـ قهاوند 09

 3.602232 مجموع
 

 
 


