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 مصوبات استان زنجان رديف

1 

میلیون  ۹3و  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 7/572 جوییصرفه با نزنجا استان آبی کم با سازگاری هایبرنامهفاز اول 

گرفت.  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،در چارچوب اعتبارات موجود 1231در افق  مترمکعبی از منابع آب سطحی

باشد. شایان ذکر می (1)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول های هریک از بخشبرنامهجویی و اثربخشی میزان صرفه

 وافقتو صرفه جویی و سطحی  منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی  ،در بخش کشاورزی است

میلیون  1/3۹و  7/13به ترتیب برابر با  منابع زیرزمینی و سطحی استانبرای برنامه سازگاری با کم آبی استان فاز اول شده در 

 از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1213تا  1237های طی سال که باشدمترمکعب می

رنامه ب دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباًهدف گذاری فاز جزییات ریزی، و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 آبی ارائه خواهد شد.فاز دوم سازگاری با کم

 زنجانهاي سازگاري با كم آبی استان (: 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 7/272 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(1213-1237) 

 7/13 کشاورزی

1/3۹ 
 - شرب

 - صنعت

 - فضای سبز

 0/83 7/03 مجموع فاز دوم

 

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 وستیپ در یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک زنجاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. 1
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 8 از 2

 

 مصوبات استان سمنان رديف

5 

 1232در افق  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 1/177 جوییصرفه با سمنان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

ای هجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،در چارچوب اعتبارات موجود

. همچنین با اقداماتی همچون استفاده مجدد از پساب باشدمی (5)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول هریک از بخش

 1/2به میزان  و بهبود کیفیت منابع آب به اصالح مصرف (،۹مطابق با جدول ) جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری،و 

ه صرفو  زمینیاختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیر ،در بخش کشاورزی میلیون مترمکعب کمک خواهد شد.

 1231طی سال های  که باشدمیلیون مترمکعب می 2/7۹برابر با برنامه سازگاری با کم آبی استان فاز اول جویی پیش بینی شده در 

و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1213تا 

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

 

 هاي سازگاري با كم آبی استان سمنان(: میزان صرفه جويی برنامه2جدول )

 سطحی )م.م.م( زيرزمینی )م. م. م( مصارفنوع  فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(1232-1۹۱۱) 

 - 7/171 کشاورزی

 - ۹/1 شرب

 - 1/۹ صنعت

 - 2/1 فضای سبز

 - 0/177 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(1213-1231) 

 - 2/7۹ کشاورزی

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضای سبز

 - 5/73 مجموع فاز دوم

 

 سمنانهاي سازگاري با كم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 3جدول )

 در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب 

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

 فاز اول

(1232-1۹۱۱) 

 - کشاورزی

 13/3 شرب

 2۹/۹ صنعت

 - فضای سبز

 11/2 مجموع فاز اول

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 وستیر پد یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک سمناندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. 5
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 8 از 5

 

 كهگیلويه و بويراحمدمصوبات استان  رديف

۹ 

و در  1232میلیون مترمکعب در افق  23.72کهگیلویه و بویر احمد با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایاول برنامهفاز 

در چارچوب اعتبارات های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 51.۹های زیرزمینی و بر منابع آب میلیون مترمکعب ۹7.22مجموع 

( و 2صرفه جویی در برداشت های آب مطابق جدول )گرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب موجود مورد

 باشد. می (2)مطابق با جدول ها تغذیه آبخوانها در های هریک از بخشاثربخشی برنامه

 )میلیون متر مكعب( هاي سازگاري با كم آبی استان كهگیلويه و بويراحمدمیزان صرفه جويی برنامه(: 2جدول )

 آب سطحی  آب زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(1۹۱۱ – 1232) 

 51.۹ 5۱ کشاورزی

 - 7.12 شرب

 - 3.52 صنعت

  1.32 شهرداری ها

 21.3 37.22 مجموع فاز اول

 ()میلیون متر مكعب هادر تغذيه آبخوان هاي سازگاري با كم آبی استان كهگیلويه و بويراحمدمیزان اثربخشی برنامه(: 5جدول )

 آب زيرزمینی بخش فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(1۹۱۱ – 1232) 

 2 آب منطقه ای

اداره کل منابع طبیعی 

 و آبخیزداری
52.25 

 28.52 مجموع فاز اول

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 یمطالعات یها محدوده کیبه تفک کهگیلویه و بویراحمددر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. ۹ وستیدر پ
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه1 وستیپ

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

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري 

با كم آبی فاز دومفاز اول
 فاقد چاه بهره برداری3.333.33 فومنات 1

 ه دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی ب    خلخال-طارم 5

۹زنجان
2انگوران-ماهنشانه دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی ب
      سجاس 2

      زرین آباد-گل تپه 1

 فاقد آبخوان آبرفتی3.333.33 دهگالن -قروه  7

 غیر مجازه دلیل برداشت صرفه جویی ب    بیجار-دیواندره 3

چاه بهره برداریفاقد 3.333.33 الموت -طالقان  ۱
فاقد چاه بهره برداری3.333.33 منجیل 13
     قزوین 11

      ابهر 15

      قیدار 1۹

 -- مجموع
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و سال برنامه سازگاري با كم آبی فازهاي اول و دوم در برداشت از منابع آب زيرزمینی در جويی : احجام صرفه2پیوست 

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

كد محدوده يفرد
محدوده

 حجم صرفه جويی
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري 

با كم آبی فاز دومفاز اول
 فاقد چاه بهره برداری جویبار -قائم شهر  1

 فاقد چاه بهره برداری نکا -ساری  5

 فاقد چاه بهره برداری گرگان ۹

 ه دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی ب    دانیال نبی -رباط قره بیل  2
 فاقد چاه بهره برداری2131 دریاچه نمک 2

1دشت کویر( کویر مرکزی(ه دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی ب
فاقد چاه بهره برداری2735 کویر سمنان 7
3سرخه
      سمنان  ۱

      گرمسار 13

فاقد چاه بهره برداری فیروزکوه 11
      ایوانکی  15

 بهره برداریفاقد چاه  چویانان 1۹

 فاقد چاه بهره برداری جندق 12

 فاقد چاه بهره برداری درونه 12

 ه دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی ب   ترود  11

      بیارجمند 17

      کویر خارطوران 13

ه دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی ب فرومد -داورزن 1۱
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز جوین  53
فاقد چاه بهره برداری جاجرم 51
 میامی  55
 دامغان 5۹

52 
  کویر حاج علی قلی

 )کویر دامغان(


 شاهرود  52
 بسطام 51

  --مجموع
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميآب زجويی در برداشت از منابع : احجام صرفه3 وستیپ

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

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی
سال تثبیت )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به هدف 
جويی سازگاري صرفه 

با كم آبی فاز دومفاز اول
 فاقد چاه بهره برداری -   ده بارز 1

5مال خلیفه-فاقد چاه بهره برداری 

۹کمه-فاقد چاه بهره برداری 

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز -   یاسوج 2
   -   دشت روم 2

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز -   دالون ـ میداود 1

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز -  صیدون 7

 آبخوان متعادل -   جایزان 3

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز -   بهبهان ۱

13تخت دراز-12321232
11لیشتر-
15چهاربیشه-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 آبخوان متعادل -   خیرآباد 1۹

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز -   سرپری 12
   -   دهدشت 12

 آبخوان متعادل -   شاه بهرام 11
   -   امام زاده جعفر 17

   -   دشت رستم 13

   -   باشت 1۱

 فاقد چاه بهره برداری    فهلیان 53

 فاقد چاه بهره برداری    بندر دیلم 51

 فاقد چاه بهره برداری    بندرگناوه 55

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز    کامفیروز دزگرد ـ 5۹
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