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 مصوبات استان اردبیل رديف

2 

میلیون  64/2۹1میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و  54/49 جوییصرفه با اردبیل استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

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

همچنین با استفاده از باشد. ( می2ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشجویی برنامهمیزان صرفه

میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. کلیه اهداف  4/2به اصالح مصرف آب به میزان  (،1مطابق با جدول )پساب در آبیاری فضای سبز، 

میلیون مترمکعب، طی برنامه  54/49تعیین شده برای استان در بخش کاهش برداشت از مصارف زیرزمینی بخش کشاورزی به میزان 

های سطحی مینی منظور نشده است. در بخش آبگردد و لذا فاز دوم برای برنامه استان در بخش زیرزمحقق می 2594استان تا افق 

میلیون مترمکعب در فاز اول برنامه سازگاری  6جویی مشخص شده برای حوضه سفید رود، میلیون مترمکعب هدف صرفه 6/4۹نیز از 

لیون مترمکعب می 6/54دستیابی به اختالف میان این مقادیر صرفه جویی به میزان  ریزی برایآبی محقق خواهد شد و برنامهبا کم

جویی برای حوضه ارس، برنامه . علیرغم عدم تعیین اهداف صرفهخواهد شد انجامبرنامه  دوم، در فاز 2529تا  2596های طی سال

توسط کارگروه استانی، پیشنهاد و میلیون مترمکعب در این حوضه  64/216ریزی برای کاهش مصارف آب های سطحی به میزان 

ریزی، جزییات هدف گذاری و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه آماربرداری دور سوم منابعاز اتمام پس  .مصوب شد

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

 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 54/45 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(2529-2596) 

 - کشاورزی

6/54 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز

 5/54 5/5 مجموع فاز دوم

 

 در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب اردبیلهاي سازگاري با كم آبی استان (: 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
 یستابیسطح ا تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه جزییات

ارائه شده  2به تفکیک محدوده های مطالعاتی در پیوست  لیدر استان اردب یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست

 است.
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 استان آذربايجان غربیمصوبات  رديف

1 

میلیون مترمکعب  0/224که میلیون مترمکعبی 04/150 جوییصرفه با آذربایجان غربی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

 کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد 2594در افق  از منابع آب زیرزمینی است، 94/2۹5آن از منابع آب سطحی و 

ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی

ل )معاد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی باشدمی (۹)با جدول 

متر مکعب( میلیون 2۹9704)معادل صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان  متر مکعب( ومیلیون  ۹54725

 1۹475میلیون متر مکعب خواهد بود و نیز اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب سطحی )معادل  20/126که برابر با 

میلیون متر مکعب( که برابر  22470معادل )مه سازگاری با کم آبی استان میلیون متر مکعب( و صرفه جویی  پیش بینی شده در برنا

در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب ، میلیون متر مکعب خواهد بود 4/212با 

 ریزی جزئی تر خواهد شد.با کم آبی، هدف گذاری و برنامهریزی، برای فاز دوم سازگاری استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

در اجرای برنامه سازگاری با کم آبی استان، رعایت الزامات احیای دریاچه ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه ضروری 

 است.

 

 )میلیون متر مكعب( هاي سازگاري با كم آبی استان آذربايجان غربی(: میزان صرفه جويی برنامه3جدول )

 سطحی  زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹00 – 2594) 

 225 04/2۹9 کشاورزی

 4/2 4/1 شرب

 - 6/9 صنعت

 1/9 - فضای سبز

 9/114 54/135 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2596-2522) 

 20/126 کشاورزی

4/212 
 - شرب

 - صنعت

 - فضای سبز

 4/121 19/215 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 جزییات

در  به تفکیک محدوده های مطالعاتی آذربایجان غربیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. 1پیوست 

 

 

 

 

 

 مصوبات استان البرز رديف
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۹ 

در  2594میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  4/2۹4 جوییصرفه با البرز استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

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

باشد. همچنین با اقداماتی همچون استفاده مجدد از پساب و ( می5ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )از بخش

 5/62به میزان ف و بهبود کیفیت منابع آب (، به اصالح مصر4جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، مطابق با جدول )

 0/140) جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینیاختالف بین میزان صرفهمیلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در بخش کشاورزی، 

برابر با  میلیون مترمکعب( ۹/222) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهو  میلیون مترمکعب(

جویی صرفههدف گذاری برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 2529تا  2596باشد که طی سال های میلیون مترمکعب می6/251

و مصارف آب و بازنگری در  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس برای استان مشخص نشده است. در برداشت از آبهای سطحی 

ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی بیالن و آب قابل برنامه

 ارائه خواهد شد.

 )میلیون متر مكعب( البرزهاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه5جدول )

 سطحی  زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2594-2599) 

 - ۹/222 کشاورزی

 - 21 شرب

 - 6/4 صنعت

 - 4/6 فضای سبز

 - 4/134 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2529-2596) 

 - 6/251 کشاورزی

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضای سبز

 - 5/158 مجموع فاز دوم

در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع البرز هاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه4جدول )

 )میلیون متر مكعب( آب

 اثربخشی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2594-2599) 

 4/51 کشاورزی

 - شرب

 5/6 صنعت

 4/6 فضای سبز

 5/51 مجموع فاز اول

 یستابیسطح ا تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه جزییات

 ارائه شده است. ۹البرز به تفکیک محدوده های مطالعاتی در پیوست  در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست

و سال برنامه سازگاري با كم آبی فازهاي اول و دوم در برداشت از منابع آب زيرزمینی در جويی : احجام صرفه1پیوست 

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

45.545.55--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 صرفه: 2پیوست 

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

 محدوده رديف
كد 

 محدوده

حجم صرفه جويی 

 )میلیون متر مكعب(
 تثبیتسال 

 آبخوان

سال رسیدن به 

هدف صرفه جويی 

 فاز دوم فاز اول سازگاري با كم آبی
2اواغلی
1قره ضیاءالدینصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
۹خوی
5پلدشتصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

4
بازرگان ـ کشمش تپه کلیسا 

کندی


6)چالدران )سیه چشمهصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
4زنگنهفاقد آبخوان آبرفتی 

1میانه چاه بهره برداری کشاورزیفاقد 
0ماه نشان ـ انگورانفاقد چاه بهره برداری کشاورزی
29سردشتصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
22)پیرانشهر )خانه
21سلماس
2۹کهریز
25ارومیه
24سرو ـ موانا
26زیوه ـ سیلوانا
24رشکان
21نقده 
20اشنویه 
19مهاباد 
12میاندوآب 
11بوکان 
1۹صائین قلعه 
15تکاب صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
14سقز فاقد شبکه چاه مشاهده ای
فاقد آبخوان آبرفتی تسوج 16
فاقد آبخوان آبرفتی جزایر دریاچه ارومیه 14

04/2۹9 مجموع 20/126 
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 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي
 

 8 از 8

 

و سال برنامه سازگاري با كم آبی فازهاي اول و دوم در برداشت از منابع آب زيرزمینی در جويی احجام صرفه: 3پیوست 

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

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جويی سازگاري 
با كم آبی فاز دومفاز اول

 طالقان ـ الموت دلیل برداشت غیر مجازه صرفه جویی ب 

 رامسر ـ چالوس    فاقد چاه بهره برداری 

زرند ساوهفاقد چاه بهره برداری
 ساوه 5قطعهفاقد چاه بهره برداری
 اشتهارد      

 هشتگرد      

 قزوین   

 تهران ـ کرج      

 لواسانات فاقد چاه بهره برداری
  -- مجموع




