
یبا کم آبسازگاری برنامه

استان آذربایجان شرقی



2



45490.88 (کیلومتر مربع)وسعت

2.8 (درصد)مساحت نسبت به کل کشور

20 شهرستان تعداد 

44 تعداد بخش

62 شهرتعداد 

142 تعداد دهستان  3

(1375-1395)شاخصهای جمعیتی استان 

(1365-1395)نمودار متوسط رشد ساالنه جمعیت استان و کشور 



29%

47%

24%

.هستندمحدوده ممنوعه 14انحصاری و مشترک استان،محدوده مطالعاتی 24از مجموع 

4

ریزآبحوضهآبمنابعبرجدیدبارگذاریعدمارومیه،دریاچهنجاتملیکارگروهمصوباتبهتوجهبا
.داردقرارکاردستوردردوزدوزان-بیلوردیوآبادبستانمراغه،مطالعاتیهایمحدودهممنوعیتارومیه،



5
رقیشآذربایجانایمنطقهآبشرکتآبمنابعپایهمطالعاتاطالعاتیبانک:مرجع

درازمدت 30 ساله

0.1 3.8 374.1 328.7 316.8 328.5 سفید رود

14.6 12.1 363.5 355.2 316.8 309.9 ارس

6.6 7.3 389.2 300.3 280 281.8 ارومیه

دراز مدت 

)56-97(
حوضه آبریز

درصد تغییرات ده ساله 

نسبت به 97-98
10 ساله

)87-97(

30 ساله

)67-97(



رقیشآذربایجانایمنطقهآبشرکتآبمنابعپایهمطالعاتاطالعاتیبانک:مرجع6
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حوضه های آبریز

شرقیآذربایجانایمنطقهآبشرکتآبمنابعپایهمطالعاتاطالعاتیبانک:مرجع

شرقیآذربایجانایمنطقهآبشرکتاطالعاتیبانکوIRANDAMSسایت:مرجع



1392.34
1392.4

8

(0/06=)+

رقیشآذربایجانایمنطقهآبشرکتآبمنابعپایهمطالعاتاطالعاتیبانک:مرجع



متوسطکاهشساله،37مدتدرازدر

برابراناستزیرزمینیآبهایذخایرساالنه

.ستابودهمکعبمترمیلیون33/45

متر-17/25افتبامرند

متر-15/45افتباسهندشمالیهایدامنه

متر-13/57افتباتسوج

متر-9/27افتباصوفیان-شبستر

تراز آب زیرزمینی: پارامتر شاخص

رقیشآذربایجانایمنطقهآبشرکتآبمنابعپایهمطالعاتاطالعاتیبانک:مرجع9



(Ec)هدایت الکتریکی  : پارامتر شاخص

10

تعداد
آبخوانها کیفیوضعیت کلی تغییرات

19 شوریافزایش

6 شوریکاهش

عمنابپایهمطالعاتاطالعاتیبانک:مرجع
شرقیآذربایجانایمنطقهآبشرکتآب
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وآبمنابعپایهمطالعاتاطالعاتیبانک:مرجع
آبشرکتکیفیحفاظتوزیستمحیطدفتر

شرقیآذربایجانایمنطقه
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حوضه آبریزاستان
(چاه و قنات)مصارف آب زیرزمینی (متر مکعبمیلیون)مصارف آب سطحی 

(متر مکعبمیلیون)
مجموعکشاورزیصنعتفضای سبزشربمجموعکشاورزیصنعتزفضای سبشرب

ی
رق

 ش
ن

جا
بای

ذر
آ

10.750.543.50206.26221.135.611.168.60201.84247.2ارس

2.030.051.63168.62172.320.630.014.3967.4292.5سفیدرود بزرگ

122.100.065.13429.50556.8129.8616.2878.84627.85852.8***دریاچه ارومیه

134.90.610.3804.4950.2186.117.491.8897.11192.5مجموع

حوضه آبریزاستان
(عبمکمیلیون متر)زیرزمینی مجموع مصارف آب سطحی و 

مجموعکشاورزیصنعتفضای سبزشرب

ی
رق

 ش
ن

جا
بای

ذر
46.361.7012.11408.10468.3ارسآ

22.660.066.03236.04264.8سفیدرود بزرگ

251.9616.3383.961057.361409.6***دریاچه ارومیه

321.018.1102.11701.52142.7مجموع

ارفمصبهمربوطاطالعاتوایرانمرکزیفالتبهعماندریایوفارسخلیجآبانتقالمطالعهطرحبهمربوطاطالعاتازصنعتوشربمصارفبهمربوطاطالعات
 .استشدهاستخراج(1388سال )دومدوردرمصارفسراسریآماربردارینتایجازکشاورزیوسبزفضای
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یسطحآبهایبرداریبهرهوحفاظتاطالعاتیبانک:مرجع
شرقیآذربایجانایمنطقهآبشرکت

(1398سال )شبکه های مدرن و نیمه مدرن 

اراضی تحت پوشش تعداد
(هکتار)

حجم آب تحویلی 
(میلیون متر مکعب)

8141385266.77



14

برسانی روند تغییرات آب شرب تحویلی به  مشترکین آ
98تا 90از زرینه رود و نهند از سال 

(تر مکعبمیلیون م)فعلی و آب قابل برنامه ریزی شرب مصارف

بتامین آبرنامه آتی**مصرف فعلیمنبع آبینوع

134.9175.95آبهای سطحی

186.115*آبهای زیرزمینی

321190.95جمع
.ساله می باشد25افق برنامه های آتی _**

بهرهوحفاظتمعاونتاطالعاتیبانک:مرجع
شرقیآذربایجانایمنطقهآبشرکتبرداری
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باالیجمعیت 
خانوار20

جمعیت
1سطح 

جمعیت
2سطح 

شاخص
درصد برخورداریبهره مندی

110606880475727519279.4878.59

انیشاخص بهره مندی روستاهای استان از تاسیسات آبرس

سال تا انتهای
1398 واحد شرح ردیف

67.89 درصد درصد جمعیت تحت پوشش فاضالب 1

875605 فقره تعداد انشعاب فاضالب 2

3768 رکیلومت طول شبکه فاضالب 3

11 واحد تصفیه خانه های در مدار بهره برداری 4

7 واحد تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت 5

24 واحد تعداد آزمایشگاههای فاضالب 6

14 شهر تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضالب 7

8 شهر اجرادر حالشهرهایی دارای طرح فاضالب 
8

سال تا انتهای
1398 واحد شرح ردیف

100 درصد
درصد جمعیت تحت پوشش آب 

شهری
1

62 شهر تعداد شهرهای تحت پوشش 2

1363679 فقره تعداد انشعابات آب 3

9520 کیلومتر طول شبکه اصلی توزیع آب 4

917180 متر مکعب حجم مخازن در مدار 5

8 واحد تعداد تصفیه خانه های آب در مدار 6

37 واحد تعداد آزمایشگاههای آب 7

315 حلقه در مدارتعداد چاههای 8

10.62 درصد میزان هدر رفت واقعی 9

6.72 درصد میزان هدر رفت ظاهری 10

18.41 درصد آب بدون درآمد 11

بخش فاضالببخش آب شرب شهری

یشرقآذربایجانفاضالبوآبشرکتساالنهعملکردگزارش:مرجع
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1478250
29200

1507450مجموع استان 

: شهری

1487250

: روستایی

29200

: مجموع استان

1507450

ارقام به مترمکعب در سال

شهری 

روستایی

یشرقآذربایجانفاضالبوآبشرکتساالنهعملکردگزارش:مرجع

آبصتخصیکمیسیوندرکهشهریفاضالبهایخانهتصفیهپسابتخصیص
1398سالردنیرومحترموزیربخشنامهاساسبربایستیاند،نشدهتکلیفتعیین

.شوندنهاییپسابریزیبرنامهوبرداریبهرهکمیتهدر



بازیافت پساب در استان
وضعیت شهرحوضه آبریزردیف

بهره برداری
حجم پساب تولیدی

(MCM/Y)

1

یه
وم

 ار
چه

ریا
 د

یز
بر

ه آ
ض

حو

3در حال ساختآذرشهر

51.63بهره برداریتبریز2

75.56در حال ساختتبریز مدول دوم3
14.9بهره برداری**مراغه4

1.6بهره برداریعجب شیر5

2.4بهره برداریسراب6
3.2در حال ساختملکان7
0.8در حال ساختهریس8
0.99بهره برداریبستان آباد 9
2.1بهره برداریسهند10
5.57در حال ساختسهند11
4.5بهره برداریبناب12

166.25جمع حوضه

13

س
زار

ری
 آب

ضه
6.88بهره برداریاهرحو

6.87بهره برداری***مرند14

15
مرند مدول 

دوم
5.9در حال ساخت

0.8بهره برداریجلفا16
20.45جمع حوضه

17

یز
بر

ه آ
ض

حو
ن

وز
ل ا

7.4بهره برداریمیانه قز

2.8در حال ساختهشترود18

10.2جمع حوضه

197جمع کل 17

فاضالب تصفیه شده و پساب تولیدی دراستان

90 (MCM/Y) = مجموع  

در حال ساخت

برداریدر حال بهره 



شرقیآذربایجانکشاورزیجهادسازماناطالعاتیبانک:مرجع18

(تنهزار )تولید (هکتار)زیر کشتسطح محصوالت

زراعی
188964آبی

2208
631895دیم

باغی
106726(بدون غیر مثمر)آبی 

1029 844دیم
483993رمثمآیش آبی و دیم و درختان غیر

14124213237جمع
بدون تولیدات دامی و )

(شیالتی

وضعیت سطح زیرکشت در استان 
1397-98در سال زراعی 
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شرقیآذربایجانکشاورزیجهادسازمان،1398،"روریبهرهارتقاءبرنامه":مرجع



حق آبه تعیین شده برای 
محیط زیست و پایداری جریان آذربایجان شرقی

150.7 رودخانه ارس

60 سفید رود بزرگ

393.8 دریاچه ارومیه

604.5 جمع

شرقیآذربایجانایمنطقهآبشرکتآبمنابعپایهمطالعاتاطالعاتیبانک:مرجع20

نیرووزارتهایابالغیه:مرجع



961239.64-97منتهی به سال .( م.م.م)آب زیرزمینی تجمعی منابعحجم کسری 
9633.45-97ساله منتهی به 37متوسط  .( م.م.م)آب زیرزمینی متوسط حجم کسری  ساالنه مخازن

.(م.م.م)ها و تاالب ها حجم کسری تجمعی دریاچه
از حداکثر حجم 

از میانگین دراز مدت

35650

16040
640.(م.م.م)کسری ساالنه دریاچه ها و تاالب ها متوسط حجم

604.5.(م.م.م)حجم ساالنه حق آبه های زیست محیطی استان 
294.(م.م.م)کمبود در تامین حق آبه های زیست محیطی استان میزان
670.(م.م.م)منابع آب در معرض تهدیدهای کیفی حجم

مطالعاتی ممنوعه محدوده هایمطالعاتی و تعداد محدوده های
24مطالعاتی محدوده های

14ممنوعهمطالعاتیمحدوده های
ی به سال بر اساس بیالن منته).(م.م.م)متوسط ساالنه منابع آب تجدید پذیر سطحی حجم

90-89)
2144

نتهی به بر اساس بیالن م).( م.م.م)متوسط ساالنه منابع آب تجدید پذیر زیرزمینی حجم
1011(89-90سال 

.(م.م.م)کشاورزی /صنعت/احجام ساالنه مصارف آب شرب

321شرب

2142.7
1701.5کشاورزی
18.1فضای سبز

102.1صنعت

21



اقدامات و عملکردهای 

یمرتبط  سازگاری با کم آب

22



و مشکالت مالیعدم کفایت اعتبارات تخصیصی 
سالی و خشک، کاهش و تغییر الگوی بارشها،تداوم تغییر اقلیم

استانبه تبع آن کاهش کمی و کیفی منابع آبی 
23



فعالیتهای مرتبط با تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان

24

نفر ساعتمشارکت کنندگانتعدادنوع اقدامردیف

محیط-آب و فاضالب-جهاد کشاورزی-آب منطقه ای35جلسه کارشناسی1
420...وشهرداری-زیست

محیط-آب و فاضالب-جهاد کشاورزی-آب منطقه ای6جلسه مدیریتی6
110...وشهرداری-زیست

2...و NGOهمفکری با اساتید دانشگاه و 7
رنامه و ب-کشاورزخانه -دانشگاه سهند-دانشگاه تبریز

بود جه 
اد جه-آب منطقه ای-بحران استان مدیریت -استان 

...شهرداری و -محیط زیست-آب و فاضالب-کشاورزی

160

68اعضای شورا3جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان 8

60اعضای کارگروه3انجلسه کارکروه سازگاری با کم آبی است9

49818مجموع
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ساله کاهش سطح زیر کشت برنج به تفکیک شهرستان 3تدوین برنامه -1

تهیه و تصویب  فرم اطالعات جامع  اراضی تحت کشت برنج در جلسه مشترک آب و جهاد و ابالغ به شهرستانها -2

تشکیل گروه گشت مشترک آب و جهاد جهت تهیه اطالعات جامع اراضی تحت کشت برنج -3

هکتار از اراضی برنج کاری استان توسط اکیپ مشترک آب و جهاد5486شناسایی منابع آب تامین کننده  و مساحی -4

صدور قبوض آب بهاء برای کلیه  اراضی شناسایی شده و اعمال جریمه برای بهره برداران غیرمجاز از منابع آبی-5

(هکتار)عملکرد سطح زیر کشت برنج 

(97-94)سال پایه 
1398

عملکرد 
سطحیآب 

عملکرد 
تلفیقی

3071

23883855

6243

ماره اخذ آب بهاء برنج مطابق نامه ش)عملکرد مالی شیوه نامه محدودیت و ممنوعیت کشت برنج 
(98/08/19مورخ 98/100/15048

دستگاه 
مسئول

99اخذ آب بهاء در سال 98اخذ آب بهاء در سال 

اراضی دارای 
قبوض صادر 

(هکتار)شده 

جمع مبلغ 
قبوض صادره 

(میلیون ریال)

جمع مبلغ 
ی قبوض دریافت

(میلیون ریال)

اراضی دارای 
قبوض صادر 

(هکتار)شده 

جمع مبلغ قبوض 
(میلیون ریال)صادره 

جمع مبلغ قبوض 
میلیون )دریافتی 

(ریال

سهم وزارت 
11349899.37529288.12458661.7نیرو

عملکرد اجرای شیوه نامه ممنوعیت و محدودیت کشت برنج دراستان آذربایجان شرقی
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یبرداربهره های چاهبرروی ( حجمی و آب و برق)هوشمندنصب کنتورهای 

(دستگاه3110تعداد )

میلیون متر مکعب 61جویی تجمعی صرفه 

شرقیآذربایجانایمنطقهآبشرکت(1398)زیرزمینیآبهایبخشیتعادلطرحعملکردگزارش:مرجع

برداریبهره های چاهفهام برروی نصب کنتورهای 

(دستگاه1856تعداد )

متر مکعب میلیون 36.6جویی تجمعی صرفه 



27

پروژه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز در استان

جویی تجمعیصرفه 
میلیون متر مکعب 87.9

شرقیآذربایجانایمنطقهآبشرکت(1398)زیرزمینیآبهایبخشیتعادلطرحعملکردگزارش:مرجع

اصالح و تعدیل پروانه های کشاورزی

(پروانه114تعداد )

جویی تجمعی صرفه 
میلیون متر مکعب 2.15

آبمنابعمدیریتشرکت:مرجع



نتایج شاخص  خالصه شرح اقدام محل اجرا هدف عنوان طرح ردیف

بهسنتینهررشته3الینینگمشارکتیریزیطرح-1
کیلومتر17مجموعطول

دسرودخانه،تلفیقیمدیریتمشارکتیریزیطرح-2
زیرزمینیآبوبناب

شناختوپایهمطالعات-1
آمادهومدارمشارکت

دستاولیهسازی
ومحلیاندرکاران

PDMتهیه
مشارکتیریزیبرنامه-2
POتهیهو , AP.
تمدیریالگویاستقرار-3

بهرهنظاموآبمشارکتی
دشت؛متناسببرداری

دمرندشت پایلوت
9سه بخش،

روستا 34دهستان ،
و یک شهر  

(چاه400)

فعالمشارکت
بهرهجامعه
برایبردار

ومدیریت
آبحفاظت

زیرزمینی

پروژه توسعه و 
پیاده سازی 

مدیریت 
آب مشارکتی

های زیرزمینی 
دردشت مرند

1

چاههامنظمخاموشیاساسبرآبمصرفکاهش-2
توزیعشرکتباچاههاهمکارینامهتفاهم95امضای-3

مترمیلیون5/5جوییصرفه)شهرستانبرق
(برنامهایناجرایاثردرسالدرمکعب

برنظارتوچاههاخاموشیبرنامهنمودنعملیاتی-4
آناجرای

وگشتاکیپبامشترکهمکاریبرنامهاجرای-5
آبامورکنترل

پایاب سدها به کاهش مصارف آب کشاورزی  -1
1399الی 1393حد فاصل سالهای %32میزان 

آب به سمت دریاچه ارومیه ساالنه  رها سازی -2
میلیون متر مکعب35

آبیمنابعریزیبرنامه
کاهشهدفباسدها

آبتخصیصایمرحله
هماهنگیباکشاورزی

وکشاورزیجهادسازمان
بهآبایدورهرهاسازی

ارومیهدریاچه

حوزه آبریز دریاچه 
سدهای قلعه)ارومیه

(چای و علویان

کاهش مصارف
آب در بخش 
کشاورزی و 
تامین آب 

دریاچه ارومیه

کاهش مصرف 
آب کشاورزی 
پایاب سدها 

2
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نتایج شاخص  خالصه شرح اقدام محل اجرا هدف عنوان طرح ردیف

آب توزیع کاهش آورد به تمام عرصه شبکه و تحمل کمبود-1
توسط کلیه بهره برداران

بهره برداران پایین دست سد در امکان رسیدن آب به -2
شرایط خشکسالی و کمبود آب

کاهش سهم برداشت بخش کشاورزی سد ستارخان از -3
11.5به  95-96میلیون مترمکعب در سال آبی 23

96-97در سال آبی میلیون مترمکعب 
مدیریت شرایط اجتماعی و کاهش تنش های ناشی از -4

کمبود آب

تقسیم طول دوره آبیاری 
قسمت و دو 6روزه به 100

مرتبه تقسیم آن به دو 
ه بخش تر و خشک بطوریک

در دوره تر تحویل آب انجام
گرفته و در دوره خشک 
ع تحویل آب بطور کامل قط

.  می گردد

شبکه سد 
ستارخان اهر

مدیریت 
تحویل آب 

طراحی و اجرای 
مدل تحویل 
پریودی آب  3

و اولویت بندی مصرف کنندگان در منطقهشناسایی-1
اب بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی استفاده از پس-2

در منطقه
با شناسایی و انتخاب چاههای مجاز و فعال قابل جایگزینی-3

پساب 
تدوین برنامه آموزش و ترویج استفاده از پساب -4
(میلیون متر مکعب در سال5ظرفیت جایگزینی ) 

عقد قرار داد با مهندسین 
مشاور تهران سحاب دشت مرند

بازچرخانی 
آب

مطالعات 
با جایگزینی پساب
آب چاههای 

کشاورزی در دشت
مرند

4
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شرقیآذربایجانایمنطقهآبشرکت(1398)زیرزمینیآبهایبخشیتعادلطرحعملکردگزارش:مرجع30



31
شرقیآذربایجانفاضالبوآبشرکتاطالعاتیبانک:مرجع



32

استانردفاضالبشبکهتوسعهعملکرددر استان شبکه آبرسانیبازسازیاصالح و عملکرد 

سال اخیر5کیومتر طی 848 سال اخیر5کیومتر طی 604/52

شرقیآذربایجانفاضالبوآبشرکتاطالعاتیبانک:مرجع



33

سال اخیر7هکتار طی 13830 سال اخیر9هکتار طی 220

یشرقآذربایجانکشاورزیجهادسازمانساالنهعملکردگزارشواطالعاتیبانک:مرجع



34

تجارتومعدن،صنعتوزارتبانک:مرجع



35

2عملیاتی نمودن دفن بهداشتی در مرکز دفن تبریز و آغاز احداث -1
سلول بهداشتی جدید در تبریز

راه اندازی تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن-2

ایجاد فضای سبز برای محل دفن قدیمی پسماند تبریز-3

شهرستان6پیگیری احداث محل دفن بهداشتی در 

5شهرستان، ساماندهی مراکز دفن زباله در 3تکمیل محل دفن بهداشتی در 
شهرستان

در تجمیع مراکز دفن شهری و روستایی و مدیریت منطقه ای پسماند های شهری
(کیلومتری مراکز شهری50درشعاع ) جهت کاهش اثرات نخرب تعدد محل دفن 

انی مدیریت اصولی پسماندهای عفونی در سطح استان در مراکز مختلف درم
خش بزرگ و کوچک با اجرای گشت های منظم گایش و استفاده از گتانسیل ب

(مرکز3)خصوصی

درصدی پسمانهای پزشکی استان 90بی خطر سازی بالغ بر 

(واحد153واحد به 23از ) اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماند صنعتی و ویژه  شرقیآذربایجانزیستمحیطسازماناطالعاتیبانک:مرجع



یبرنامه های سازگاری با کم آب

36



37

باز تخصیص و پایش منابع آب استان1)

مدیریت تقاضا و مصرف آب2)

حفاظت از منابع آب3)

راندمان و کاهش هدر رفت آب ارتقاء4)

ارتقاء زیرساختهای تامین وتوزیع آب5)

مدیریت کیفیت منابع آب و محیط زیست6)

بازچرخانی و استفاده مجدد از آب7)

مصرف بهینه آب جهت بستر سازی فرهنگی 8)

و مقرراتاصالح قوانین 9)

دستگاههای متولی 

آب منطقه ای

آب منطقه ای-و فاضالب آب-جهاد کشاورزی  

جهاد کشاورزی-آب منطقه ای 
صنعت معدن تجارت 

آب منطقه ای -و فاضالب آب-جهاد کشاورزی 

آب منطقه ای -و فاضالبآب

زیستمحیط–صنعت معدن تجارت -آب منطقه ای 

صنعت معدن تجارت -آب منطقه ای -و فاضالب آب

دستگاههای متولی 
اصحاب-کلیه دستگاههای تخصصی ، صدا و سیما

رسانه

.....شورای اسالمی، وزارت نیرو و مجلس



معادلسطحیآبمنابعازشرقیآذربایجاناستانکشاورزیمستقیمهایبرداشتحجم،1396سالدرآنبراساسارومیهدریاچهآبریزحوضهآبتخصیصمجوزصدوروارومیهدریاچهاحیاءستادتوسطشدهانجاماقداماتبهباتوجه-*38
.باشدمیسالدرمترمکعبمیلیون231.4معادلشرقیآذربایجاناستاندرجوییصرفهمقادیر،حوضهاینآبمنابعازاستانسهمبهباتوجهوبودهسالدرمترمکعبمیلیون768.1

نیرووزارت:مرجع

ردیف
حوضه 
آبریز 
1درجه 

حوضه 
آبریز 
2درجه 

محدوده 
مطالعاتی

کد محدوده 
مطالعاتی

وضعیت محدوده 
مطالعاتی

صرفه جویی
(میلیون متر مکعب)

آبریز آبصرفه جویی حوضه 
(کشاورزی)زیرزمینی

صرفه جویی حوضه آبریز*
(سهم دریاچه ارومیه)آب سطحی

صرفه جویی کل 
حوضه آبریز

کشاورزی
1

زر
 خ

ی
ریا

د

س
 ار

یز
بر

ه آ
ض

حو

1.10مشترک1101مغان پارس آباد

59.159.1

0.02مشترک1102مشکین شهر2
0.00مشترک1103اردبیل

5.60-1104اهر ورزقان3
11052.00جلفا دوزال4
0.23مشترک1106ایواوغلی5
50.20-1107مرند6
7

فی
 س

یز
بر

ه آ
ض

حو
د 

ود
ر

1.56مشترک1302خلخال-طارم 

11.011.0 9.41مشترک1303میانه8
0.00مشترک1304زنجان9
0.00مشترک1305انگوران-ماه نشان 10
11

یه
وم

 ار
چه

ریا
 د

یز
بر

ه آ
ض

حو

یه
وم

 ار
چه

ریا
 د

یز
بر

ه آ
ض

حو

51.80مشترک3010میاندوآب

199.4*231.4430.8

0.00مشترک3012صائین قلعه12
15.63-3015مراغه13
4.26-3016عجب شیر14
0.45-3017شیرامین15
4.08-3018آذرشهر16
64.54-3019تبریز17
3.40-3020دوزدوزان-بیلوردی 18
5.22-3021بستان آباد19
10.45-3022سراب20
31.65-3023صوفیان-شبستر21
6.61مشترک3024تسوج22
1.35مشترک3025جزایر دریاچه ارومیه23

269.6269.6231.4501.0مجموع

شدننهاییازپس
سراسریآماربرداری

ومنابعسومدور
مقادیرآب،مصارف

برنامهقابلآب
وآبمصارفریزی،
جوییصرفهمیزان

خواهدرسانیروزبه
.شد



39

توضیح
آثار در رفع چالش

کاهش مصرف آب مورد /صرفه جویی }
{(میلیون متر مکعب)انتظار

تعداد 
برنامه نام دستگاه

مشترک با برنامه های آب منطقه ای 125 (چاه)آب زیرمینی 14 جهاد کشاورزی

17 (چاه)آب زیرمینی 12 آب و فاضالب

میلیون متر مکعبی با 125دارای اشتراک 
برنامه های جهاد کشاورزی 203 (چاه)آب زیرمینی

16 آب منطقه ای
میلیون از محل کاهش برداشت آبهای 70.73

سطحی 
میلیون رها سازی برای احیای دریاچه ارومیه44

114.73 سطحی

دریاچه ارومیهتخصیص به 116.67 پسابانتقال

5.3 آب زیرمینی 3 صنعت، معدن و تجارت

3 آب زیرمینی 7
سازمان پارکها و فضای سبز 

شهرداری 
ابع تاثیر کیفی بر من

آب کلیه منابع آب 3 سازمان محیط زیست

آبی دستگاههای استانبرنامه های سازگاری با کم ثرات متصور از اجرای ا



دستگاه ردیف
زمان شرع برنامه های مورد نظربخش فعالیتیمتولی

برنامه ها

زمان 
اتمام 
پروژه

پیش حجم عملیات
بینی شده

آثار در رفع چالش
کاهش /جویی صرفه }

/   انتظارمصرف آب مورد 
{(متر مکعبمیلیون )

دستگاه 
همکار

آبهای زیرزمینی

1

ی
رز

او
کش

د 
ها

ج
ن

ستا
ا

بخش آب و 
خاک

هکتار140014097000آبیاری بارانی

75

ی
ه ا

طق
من

ب 
آ

هکتار140014096000آبیاری قطره ای2

هکتار1400140923400آبیاری کم فشار 3

4

یبخش باغبان

هکتار14001409800ایکشت گلخانه 

30

هکتار14001409100کشت زعفران5

هکتار14001409300کشت گل محمدی6

هکتار14001409800داروئییاهان سایر کشت 7

8
درختان تاج تعویض)2اصالح و احیاء باغات درجه 

3و حذف و جایگزینی باغات درجه ( گردو 
هکتار140014092000

9

بخش زراعت

هکتار140014092100شته اصالح روشهای آبیاری ثقلی ،کشت درجوی و پ

20

هکتار14001409500کشت نشائی10

هکتار140014096000اصالح شدهارقام استفاده از 11

هکتار140014092500کشاورزی حفاظتی12

هکتار140014092000جایگزینی کشت با گیاهان کم آب بر13

اثربخشی مشترک با سایر برنامه ها14001409فعالیت های آموزشی و ترویجی در بخش های مرتبط با کشاورزی14
40



دستگاه ردیف
متولی

بخش 
برنامه های مورد نظرفعالیتی

زمان 
شروع 

برنامه ها

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

آثار در رفع چالش

کاهش مصرف /جویی صرفه }
میلیون متر)آب مورد انتظار
{(مکعب

دستگاه 
همکار

1

ن
ستا

ب ا
ال

اض
و ف

ب 
 آ

ت
رک

ش

شهری

2فقره1400140345000تعویض کنتور معیوب وخراب  مشترکین

17-

3فقره1400140351000خرید ونصب اقالم کاهنده مصرف2
رکیلومت14001403520اصالح شبکه توزیع آب3

8
رکیلومت140014034000نشت یابی شبکه توزیع آب4

پروژه140014055احداث یا تکمیل تصفیه خانه ها5
دارای اثربخشی 
کیفی و بازیافت

6

روستایی

رکیلومت14001403480اصالح و بازسازی شبکه 
3

رکیلومت14001403520اصالح و بازسازی خطوط انتقال7

1باب1400140324آب شربپایداربه منظور عرضهارتقا و پایش مخازن8

-پروژه1400140330(پروژه)تامین برق اضطراری  مجتمع های آبرسانی9

دستگاه140014034خرید تانکر سیار10
اثربخشی مشترک

با سایر برنامه ها

-دارای اثربخشی کیفی دستگاه1400140312ذر از بحران کیفیدستگاه ارتقاء کیفی منابع آبی به منظور گتامین11

صدا و سیمااثربخشی مشترک با سایر برنامه ها1400مصرف بهینه آب شرببرای اطالع رسانی و بستر سازی فرهنگ 12
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ردیف
دستگاه 
متولی

بخش 
فعالیتی

برنامه های مورد نظر
زمان 
شروع 

برنامه ها

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات
آثار در رفع چالش

کاهش مصرف آب /جویی صرفه 
(میلیون متر مکعب)مورد انتظار

دستگاه
همکار

1

ی 
ه ا

طق
من

ب 
 آ

ت
رک

یش
ین

زم
یر

ی ز
ها

آب

28--14001409اخذ مجوز چاههای حریمی

203

49.98حلقه140014095508انسداد چاههای غیرمجاز 2

فقره140014095654نصب کنتورهای هوشمند  بر روی چاهها 
44.81

3

د 
ها

ج
ی

رز
او

کش

پروانه14001409239تقلیل منصوبات و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز 4

80.21مورد140014098195اصالح و تعدیل صدور مصرف بهینه چاههای کشاورزی 5
اثربخشی طرح1400140940استقرار اکیپ های گشت و بازرسی  6

مشترک با سایر 
برنامه ها باب140014094تقویت آبخوان از طریق طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب 7

8

ی
ح

سط
ی 

ها
آب

ی، سردهنه ساز)و مدیریت بهره برداری و توزیع آب در  انهار سنتیکنترل
...(  اصالح و بازسازی دریچه های آبگیر و 

37.73مورد1400140945

114.7 33مورد140014053شبکه های مدرنبهینه سازی بهره برداری از 9

44مورد140014012رها سازی آب برنامه بهره برداری سدها و بازنگری10

آب و 14001409116.67بازیافت و انتقال پساب14
فاضالب

اثربخشی مشترک با سایر برنامه ها14001409آب از منابعبهینهبهره برداریجهت بستر سازی فرهنگی 15
صدا و 
سیما
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زمان شروع برنامه های مورد نظردستگاه متولیردیف
برنامه ها

زمان اتمام 
حجم عملیاتپروژه

آثار در رفع چالش
کاهش مصرف آب /جویی صرفه }

{(میلیون متر مکعب)مورد انتظار

96.83.در بخشهای دیگر لحاظ شده است1399تصفیه خانه ها سطح استاناحداث یا تکمیل آب منطقه ای-آبفا1

2
آب منطقه ای

1399به دریاچه ارومیهطرح انتقال پساب تبریز
در برنامه های احیای دریاچه ارومیه 

95.8.لحاظ شده است
1399هبه دریاچه ارومیطرح انتقال پساب عجبشیر 3

آب منطقه ای4
مطالعات جایگزینی پساب با آب چاههای 

1397کشاورزی در دشتهای ممنوعه
شتدکیفی بر منابع آبکمی و تاثیر 

مرند
ااثر بخشی مشترک با سایر برنامه ه

میلیون 5ظرفیت جایگزینی 
متر مکعب در سال

اناستمعدن و تجارتصنعت5
بازچرخانی آب تصفیه خانه های شهرکهای 

1399صنعتی
ه در برنامه های بخش صنعت لحاظ شد

5.است

اثر بخشی مشترک با سایر برنامه ها1399هرهاجایگزینی پساب در تامین آب فضای سبز شزسازمان پارکها و فضای سب6
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به بخشهای مختلف مصارف استان تخصیص پسابوبازیافت برنامه 

(میلیون متر مکعب)پساب به بخشهای مختلف میزان تخصیص بازیافت پساب در استان

شهرحوضه آبریزردیف
ظرفیت بهره برداری 

فعلی

(MCM/Y)

احیای دریاچه 
کشاورزیفضای سبزصنعتارومیه 

جایگزینی
حقابه رودخانه ها یا 

مجموعسایرتاالب ها
فضای سبزصنعتکشاورزی

1

یه
وم

ار
ه 

اچ
ری

 د
یز

بر
 آ

ضه
حو

132.3-------51.6394.338*تبریز

19.6--------14.919.6*مراغه2

1.2--------31.2آذرشهر3

1.5--------3.21.5ملکان4

2.7-------2.7-1.6بناب5

1.52.1----0.6---2.4عجب شیر6

2.2------2.2--1سراب7

0.9------0.9--2.1بستان آباد 8

3.7------2.21.5-4.5*سهند9

10

س
ار

یز
بر

 آ
ضه

5-----5---6.88اهرحو

6.1----1.54.6---6.87*مرند11

----------0.8جلفا12

----------7.4میانهحوضه سفید رود13

106.28116.642.94.67.14.60001.5177.3جمع کل

.فاز توسعه می باشنددارای*  وبرداریبهرهکمیتهدر1398سالدرنیرومحترموزیربخشنامهاساسبربایستیاند،نشدهتکلیفتعیینآبتخصیصکمیسیوندرکهشهریفاضالبهایخانهتصفیهپسابتخصیص44
.شوندنهاییپسابریزیبرنامه



دستگاه ردیف
زمان شروع برنامه های مورد نظرمتولی

برنامه ها
زمان اتمام 

حجم عملیاتپروژه
آثار در رفع چالش

کاهش مصرف آب /جویی صرفه }
{(میلیون متر مکعب)مورد انتظار

1
اداره کل 

محیط
زیست

برخورد فعال با زمینه های بحرانی محیط زیست شامل 
مستمرمحیطآلودگیهای بیش از ظرفیت قابل تحمل

تاثیر کیفی بر منابع آب
یه شناسائی ، پایش و نمونه برداری  مستمر از پساب های تخل2

مستمرشده به انهار و رودخانه ها

13991408توسعه سیستم های پایش آن الین صنایع بزرگ3

دستگاه ردیف
زمان شروع برنامه های مورد نظرمتولی

حجم عملیاتزمان اتمام پروژهبرنامه ها
آثار در رفع چالش

کاهش مصرف آب /جویی صرفه }
{(میلیون متر مکعب)مورد انتظار

1
صنعت 

معدن و 
تجارت 
استان

0.3شهرک1399140022(سبزفضای )کشت ارقام مقاوم به کم آبی

3شهرک139914083استفاده از پساب تصفیه خانه فضالب شهری2

2شهرک1399140810یبازچرخانی آب تصفیه خانه های شهرکهای صنعت3
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دستگاه ردیف
برنامه های مورد نظرمتولی

زمان 
شروع 

برنامه ها

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات
آثار در رفع چالش

کاهش /جویی صرفه }
مصرف آب مورد 

{(میلیون متر مکعب)انتظار

1

شهرداری 

های سطح 

استان

هکتار1399140012حذف یا کاهش چمن کاری در سطح  شهر

1
هکتار1399140815م آبیتغییر الگوی کشت فضای سبز به درختان و ارقام گیاهی مقاوم به ک2

13991408تغییر شیوه های آبیاری از تانکر به قطره ای 3

اصله درخت5000

2
20000

مترطولی ارقام 
ردیفی

بوته درختچه25000

دستگاه13991408100نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های تامین کننده آب خام 4

5
13991408تغییر زمان آبیاری به صورت شبانه در فصل تابستان 

اثر بخشی مشترک با سایر برنامه ها 6
13991408ه جداسازی آب خام شهری از آب شرب واستفاده مجدد از پساب تصفیه شد

اثر بخشی مشترک با سایر برنامه ها13991408آب بهینهترویج  مصرف جهت سازی اقدامات آموزشی و فرهنگ7



47

صرفه جوییمجموع
(میلیون متر مکعب)

(میلیون متر مکعب)دستگاه هابرنامه های صرفه جویی نوع 
منبع آب

بخش های 
سطحیمصرفی زیرزمینی سازمان پارکها و فضای سبز 

شهرداری 
صنعت، معدن و 

تجارت آب و فاضالب آب منطقه ای جهاد کشاورزی

- 203* - - - 203 125 (چاه)زیرزمینی
کشاورزی

114.73 - - - - 114.73 - سطحی

- 17 - - 17 - - (چاه)زیرزمینی شرب

- 5.3 - 5.3 - - - زیرزمینی صنعت

- 3 3 - - - - زیرزمینی فضای سبز

114.73 228.3 3 5.3 17 317.73 125 مجموع
ایمنطقهآبشرکتوکشاورزیجهادسازمانهایبرنامهبینهمپوشانیمترمکعبمیلیون125کهباشدمیمکعبمترمیلیون203کشاورزیبخشدرجوییصرفهکل*

.است
استانآبیکمباسازگاریبرنامهدرشدهبینیپیشجوییصرفهو(مکعبمترمیلیون269.6معادل)زیرزمینیآبمنابعازنیازموردجوییصرفهمیزانبیناختالف

کمباسازگاریبرنامهدرشدهبینیپیشجوییصرفهو(مکعبمترمیلوین231.4)نیازموردسطحیجوییصرفهبیناختالفهمچنینو(مکعبمترمیلیون203معادل)
عملیاتی،ریزیبرنامهقابلآببازنگریوبیالنرسانیروزبهوسومدوربرداریآمارنتایجحصولازپسوبرنامهدومفازدر(مکعبمترمیلیون114.73معادل)استانآبی

.شدخواهد

اثر بخشی مجموع
(میلیون متر مکعب) (میلیون متر مکعب)دستگاه هابرنامه های اثر بخشی مجموع

ماهیت
اثر بخشی

نوع 
منبع آب

حوضه
سطحی زیرزمینی

سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری 

صنعت، معدن و 
تجارت آب و فاضالب آب منطقه ای جهاد کشاورزی

116.67 - - - - 116.67 - احیاء-جبران کمبود انتقال پساب
دریاچه 
ارومیه

116.67 - - - - 116.67 - مجموع



باالآبینیازبامحصوالتجایگزینکشتبرایحمایتیبسته هایتصویب-1

ایهمیوهبرخیمثلسودتریپروپسندتربازارمحصوالتکشتسمتبهکشاورزانتدریجبهحمایتیسیاست هایدرضعفوقیمتاختالفبه دلیل

حمایتیته هایبستصویبلذا.رندنداجایگزینکشتبرایچندانیرغبتواندرفتهبرنجوپیازمثلزراعیمحصوالتیاسیبوهلوقبیلازدرختی

ضوابطبقطآبمنابعمصرفکاهشازایدرکم آب برمحصوالتبابازارپسندترمحصوالتفروشقیمتمابه التفاوتجبرانوکشاورزانازحمایتبرای

دسترسیانهسرکاهش،آبمنابعبحرانیوضعیتجهتبهارومیهدریاچهآبریزحوضهدرامرایناستذکرشایان.می رسدنظربهضروریبسیارابالغی

.باشدمیحیاتیبسیارآنپیرامونآبخوان هایوارومیهدریاچهاحیایوآببه

انند دانه های تعریف بسته ای حمایتی برای خرید تضمینی، ایجاد بازار و سازو کار مطمئن فروش یا فرآوری محصوالت کم آب بری م: پیشنهاد مشخص

در ازای کاهش میزان بهره برداری از منابع آب... روغنی ، سنجد و 
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(ع)حضرت علي 
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