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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبایجان غربي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبایجان غربي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

5 
 

 آرذبایجان غربیاستان 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبایجان غربي
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  آذربایجان غربی سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 76/0 9/0 1شرب و بهداشت

 0 63/0 1خدمات شهری و فضای سبز

 28/0 0 1صنعت

 56/1 13/5 1کشاورزی

 48/1 62/3 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان غریب4

ی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان آذربایجان ساعت کار کارشناسی ط -نفر 22۰۰بیش از  
میلیون مترمکعبی که  95/249جویی های سازگاری با کم آبی استان آذربایجان غربی با صرفهفاز اول برنامهغربی انجام شده است. 

در چارچوب اعتبارات  14۰5زمینی است، در افق از منابع آب زیر ۰5/134میلیون مترمکعب آن از منابع آب سطحی و  9/115
ها در های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهموجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه

از از منابع آب باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نی( می1دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )
متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی میلیون  14/347)معادل زیرزمینی در بخش کشاورزی 

میلیون متر مکعب خواهد بود و نیز اختالف بین میزان صرفه جویی  19/216متر مکعب( که برابر با میلیون 95/13۰)معادل استان 
میلیون متر مکعب( و صرفه جویی  پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی  4/237مورد نیاز از منابع آب سطحی )معادل 

یون متر مکعب خواهد بود، در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. میل 5/121میلیون متر مکعب( که برابر با  9/115معادل )استان 
ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

کم آبی استان، رعایت الزامات احیای دریاچه  ریزی جزئی تر خواهد شد. در اجرای برنامه سازگاری باآبی، هدف گذاری و برنامه
 ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه ضروری است.

 
  غربیهای سازگاری با کم آبی استان آذربایجان (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 14۰5) 

 114 95/13۰ کشاورزی
 7/1 5/2 شرب
 - 6/۰ صنعت

 2/۰ - فضای سبز

 9/115 05/134 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(14۰6-1411) 

 19/216 کشاورزی

5/121 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز

 5/121 19/216 مجموع فاز دوم
 

سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک آذربایجان غربیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

جویی تلف استانی به همراه میزان صرفههای مخهای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2جدول )در 
 ( ارائه شده است. 8( تا )3متناظر مطابق با جداول )
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه2جدول )
 آذربایجان غربیتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

1اواغلی11۰6۰۰/69۰/114۰11411

2قره ضیاءالدین11۰848/۰78/۰صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

3خوی11۰9۰۰/161۰/114۰21411

4پلدشت111۰31/116/2 دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به

5 بازرگان ـ کشمش تپه
کلیسا کندی

11115۰/134/۰14۰۰14۰9

6)چالدران )سیه چشمه111225/۰42/۰صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

7زنگنه1113۰۰/۰۰۰/۰فاقد آبخوان آبرفتی 
8میانه13۰3۰۰/۰۰۰/۰فاقد چاه بهره برداری کشاورزی

9 نشان ـ انگورانماه13۰5۰۰/۰۰۰/۰فاقد چاه بهره برداری کشاورزی

10سردشت21۰3۰9/۰16/۰صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

11)پیرانشهر )خانه21۰4۰۰/753/314۰21411

12سلماس3۰۰1۰۰/18۰۰/114۰11411

13کهریز3۰۰25۰/235/۰14۰۰1411

14ارومیه3۰۰365/214۰/6714۰11411

15سرو ـ موانا3۰۰457/158/214۰11411

16زیوه ـ سیلوانا3۰۰58۰/۰2۰/۰14۰214۰8

17رشکان3۰۰686/۰43/114۰۰1411

183۰۰7 نقده23/627/214۰۰1411

193۰۰8 اشنویه97/421/813991411

203۰۰9 مهاباد۰۰/385/۰14۰۰1411

213۰1۰ میاندوآب۰۰/3۰۰8/1۰713991411

223۰11 بوکان52/512/914۰۰1411

233۰12 صائین قلعه58/226/413991411

243۰13 تکاب51/۰84/۰صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

253۰14 سقز۰9/۰16/۰فاقد شبکه چاه مشاهده ای

فاقد آبخوان آبرفتی3۰24۰3/۰۰5/۰ تسوج 26

فاقد آبخوان آبرفتی3۰25۰۰/۰۰۰/۰ جزایر دریاچه ارومیه 27

95/13019/216 مجموع
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 آذربایجان غربیای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

حجم عملیاتبرنامه عملیاتیردیف
میزان صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

سال شروع 
برنامه

شرح عملیات اجرایینوع منبع

1 (85پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز )بعد از

39/1114۰۰حلقه1325

زیرزمینی

هدف نهایی این برنامه صرفه جویی در پایان فاز دوم صرفه جویی 
م.م.م می باشد. 3۰9

39/1114۰1حلقه1325

39/1114۰2حلقه1325

39/1114۰3حلقه1325

39/1114۰4حلقه1325

2 1تعیین تکلیف چاههای فرم

86/2*14۰۰پرونده2423

زیرزمینی

86/2*14۰1پرونده2424

86/2*14۰2پرونده2424

86/2*14۰3پرونده2424

86/2*14۰4پرونده2423

3 یکشاورزاصالح  و تعدیل پروانه بهره برداری چاههای آب

3/2*14۰۰پرونده4666

 وییجهدف نهایی این برنامه صرفه جویی در پایان فاز دوم صرفه زیرزمینی
م.م.م می باشد. 5/11

3/2*14۰1پرونده4666

3/2*14۰2پرونده4666

3/2*14۰3پرونده4666

3/2*14۰4پرونده4666

4 تجهیز چاهها به کنتور هوشمند 
های مجاز  دارای پروانه بهره برداری معتبر( )چاه

8۰۰دستگاه2*14۰۰

  وییجهدف نهایی این برنامه صرفه جویی در پایان فاز دوم صرفه زیرزمینی
م.م.م می باشد. 27

8۰۰دستگاه2*14۰1

8۰۰دستگاه2*14۰2

8۰۰دستگاه2*14۰3

8۰۰دستگاه2*14۰4

جوییمجموع صرفه 
ی با برنامه ( همپوشان4، 3، 2)معادل برنامه های ردیف  میلیون مترمکعب آن 8/35میلیون متر مکعب )که از این مقدار   75/92

های جهاد کشاورزی استان دارد(
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 آذربایجان غربیبرنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان (: 4جدول )

حجم برنامه عملیاتیردیف
عملیات

میزان صرفه 
جویی )میلیون 

متر مکعب(
سال 
شروع

سال 
شرح عملیاتنوع منبعپایان 

1مطالعه و اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار2۰۰۰۰ 
هکتار

2914۰۰14۰5سطحیاجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار 
با الویت حوضه آبریز دریاچه ارومیه 1514۰۰14۰5*زیرزمینی

2مطالعه و اجرای خطوط انتقال آب با لوله 5۰۰ 
اجرای خطوط انتقال آب در شهرستانهای حوضه آبریز سطحی2214۰۰14۰5کیلومتر

دریاچه ارومیه

3مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی2۰۰۰۰ 
در   اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشیسطحی4414۰۰14۰5کیلومتر

شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

4پوشش بتنی و کانال1۰۰ کیلومتر1914۰۰14۰5سطحی اجرای طرح پوشش بتونی کانال های عمومیدر
شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

5بزی صیفی و ذرتس-کشت نشایی:چغندر قند52۰۰ هکتار8/2۰14۰۰14۰5*زیرزمینی چغندر قند به روش لخت در شهرستانهای کشت نشایی
حوضه آبریز دریاچه ارومیه

6 سبزی-رتذ-کشت متراکم:چغندر قند2۰۰۰هکتار614۰۰14۰5زیرزمینی کشت نشایی ذرت وسبزی وصیفی درسینی کشت در
شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

7ی خاکورز کشت روی پشته وآبیاری با لوله تیپ و کشت مستقیم و کم
زیرزمینی2714۰۰14۰5هکتار13۰۰۰گندم

کشت روی پشته وآبیاری با لوله تیپ وکشت مستقیم وکم 
خاکورزی:گندم در شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه

8 در زمینه مدیریت ترویج 141۰-14۰۰شروع پروژه سال زراعی--14۰۰14۰5زیرزمینی
دوره های -های ترویجیازدید ب-اجرای سایتهای الگویی

کهای کاهش مصرف آبدر استقرار تکنی-آموزشی
شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

9
 هکتار 1۰۰۰در سطح  صالح و احیای باغات درجه ا -1
هکتار 15۰۰ذف وجایگزینی باغات درجه سه، ح-2
هکتار25حداث سایبان در باغات ا-3
هکتار1۰۰ای وسعه کشت گیاهان دارویی وگلخانه ت -4

زیرزمینی2/514۰۰14۰5هکتار 2625
ی باغات حذف وجایگزین-2اصالح و احیای باغات درجه 

اهان توسعه کشت گی-در باغات احداث سایبان-3درجه 
 هکتار2625دارویی و گلخانه ای در سطح 

در شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مجموع

 میلیون متر مکعب: 188
مه طی برنایه ا)میلیون متر مکعب( از محل منابع آب سطحی: )که این صرفه جویی در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده و شرکت آب منطق 114 •

استان  فوق جهاد کشاورزی میلیون متر مکعب( به تعهدات خود عمل کرده است و بر اساس اقدامات4/237درصد مصارف سدها )معادل  40ششم توسعه در قالب کاهش 
میلیون متر مکعب آن برنامه ارائه داده است.( 114برای کاهش مصرف معادل 

، همپوشانی 5و  1م.م.م از صرفه جویی اعالم شده با برنامه های شرکت آب منطقه ای  در قالب ردیف های  8/35)میلیون متر مکعب(  از محل منابع آب زیرزمینی: ) 74 •
دارد(
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 آذربایجان غربیبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 5جدول )

سال پایانسال شروعحجم عملیاتبرنامه عملیاتیردیف

میزان صرفه جویی )میلیون متر مکعب(

مجموع
از منابع آب 

سطحی
از منابع آب 

زیرزمینی

1نصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آبدستگاه کنتور 5۰و تعویض ساالنه  خرید14۰۰14۰5۰۰۰

2توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب مشترکین عدد پرالتور 1۰۰۰خرید و توزیع ساالنه14۰۰14۰51/۰۰4/۰۰6/۰

3نصب شیرهای فشارشکن در شبکه دستگاه شیرفشار شکن 1۰خرید و نصب ساالنه14۰۰14۰51/۰۰4/۰۰6/۰

بندی شبکه توزیع آبزون کیلومتر شبکه توزیع 1۰۰زون بندی ساالنه14۰۰14۰514/۰6/۰

توزیع آب یابی و رفع نشت شبکهنشت کیلومتر 1۰۰۰نشت یابی ساالنه14۰۰14۰528/۰2/1

رفع نشتی مخازن متر مکعب 2۰۰۰رفع نشتی ساالنه14۰۰14۰514/۰6/۰

مجموع
 )میلیون متر مکعب(: 2/4
)م.م.م.( از محل منابع آب سطحی 7/1
)م.م.م.( از محل منابع آب زیرزمینی 5/2
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 آذربایجان غربیبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان (: 6جدول )

برنامه عملیاتیردیف
حجم 
عملیات

میزان صرفه 
جویی )میلیون 

متر مکعب(
شرح عملیاتنوع منبعسال پایانسال شروع

1 مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی
بوکان

12/۰14۰۰14۰1آب زیرزمینیفرآیند مناقصه

2تصفیه خانه شهرک صنعتی نقده1۰7/۰14۰۰14۰2آب زیرزمینیدر مرحله طراحی

3تصفیه خانه شهرک صنعتی مهاباد118/۰14۰۰14۰1آب زیرزمینیدر مرحله طراحی

4تصفیه خانه شهرک صنعتی شاهین دژ114/۰14۰۰14۰2آب زیرزمینیدر مرحله طراحی

5ر های حجمی و هوشمندکنتو16۰1/۰14۰۰14۰5آب زیرزمینیبصورت مرحله ای در حال انجام می باشد

میلیون متر مکعب در سال 6/0مجموع صرفه جویی 
 

  آذربایجان غربیبرنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان (: 7جدول )

برنامه عملیاتیردیف

برنامهاثربخشی حجم عملیات
سال 
شروع

سال 
پایان

شرح عملیاتنوع منبع برنامه 
ششم

برنامه 
هفتم

برنامه 
ششم

برنامه هفتم

1ب الیروبی و الینینگ کانال ها و زهکش های منتهی به تاال
ها 

2۰۰ 
کیلومتر

2۰۰ 
کیلومتر

آبهای سطحی14۰۰14۰5بهبود ورودی های تاالب
الیروبی و بازگشایی انجام اقدامات اجرایی جهت 

 قالمسیرهای منتهی به تاالبها و افزایش راندمان انت
آب

2م نظارت و پایش مستمر بر حقابه های تخصیص یافته و انجا
نظارت و پایش مستمر از طریق احداث سازه های 14۰۰14۰5--اقدامات نظارتیاقدامات جهت برداشت های غیر قانونی

به تاالبهااندازه گیری جریانات ورودی 

3 مرمت و احیاء چشمه ها جهت تامین آب حیات وحش در
مناطق چهارگانه 

 تامین بخشی از آب مورد چشمه ها----14۰۰14۰2دهنه 4دهنه 2
نیاز حیات وحش در مناطق

4ا اجرای کشاورزی پایدار در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ب
هدف آگاهی سازی  آب 

17 
روستا

روستا 41

اجرای این پروژه در 
راستای افزایش سطح 

عملکرد و کاهش مصرف 
آب برای اراضی خرده 

مالکی می باشد

14۰۰14۰5--

شناسایی و مشخص نمودن روستاهای هدف در  
گی با شرکتها و ایجاد هماهن -اطراف دریاچه ارومیه 

پیاده سازی سیاست های منطبق با –جوامع محلی 
زراعیکشاورزی چایدار در طول فصل 
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 برنامه سازگاری با کم آبی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری استان آذربایجان غربی(: 8جدول )

برنامه عملیاتیردیف
حجم عملیات 

)هکتار(

میزان صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب 

در سال(
سال پایانسال شروع

منابع آب 
سطحی/ 
زیرزمینی

شرح عملیات

1 آب خام شهری 7از شبکه و قسمتی  4اجرای شبکه252/۰1397  شروع(
بخش مطالعات(

14۰5سطحی25هکتار.طبق فهرست بها شبکه توزیع

)میلیون متر مکعب( 2/0مجموع صرفه جویی 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان آرذبایجان غربي
 دوره همکاری سمت خانوادگی نام و نام نام دستگاه
 تا کنون –۰6/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –۰6/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 2۰/۰1/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - ۰8/۰7/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - ۰6/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 ۰6/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  آرذبایجان غربيسازگاري با کم آبي استان  هم
 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 غربیاستانداری آذربایجان 
 ،علی مصطفوی ،رحمانی رضائیهآیدین محمد مهدی شهریاری، 

 میکائیل مقصد ،امیر عباس جعفری

 غربیای آذربایجان شرکت آب منطقه

مهرنگ دوستی  ،یاسر رهبردین ،محمد اشرفیجعفری،  اتابک
 ،میثم عاشوری ،رضائی الناز ،نیابابک نیک ،مجید آقازاده ،رضایی
فرهاد  ،ناهید میرحاجی ،نیامیرمحمود ولی ،دوستجوان وحید

 رامین قربان زاده ،خانم منیره خوشنوا ،محمود رشیدی ،نصیری

 غربیسازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان 
 ،اکبر کرامتی ،آرین مازیار ،دیانتی ،غالمعلی مرادی، رسول جلیلی

 سمانه دادآفرید ،یوسف صوفی زاده

 غربیب استان آذربایجان شرکت آب و فاضال
عزیزعلی  ،مهدی نگینی ،اسکندرپور مقدادعلیرضا رضوی،  

 محرم حیدرزاده ،مصطفی زادگان

 غربیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان 
سیفعلی  ،جالل دسترنج ،اکبریمعصوم علی، غالمرضا بابائی

 ضربی

 حبیب عبدلی  غربیاداره کل هواشناسی استان آذربایجان 

 امید بنابی، حجت جباری غربیاداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان 

 ناصر حضرتی  غربیسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان 

 جمال رضوی ،هادی قاسمی غربیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان 

 فرزین عباسی ،سیروس جعفریحسن حاتمی  غربیاستان آذربایجان  صنعتی شهرکهای شرکت

 اکبر حسن بگلو  شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

 سرایرضا صفریدوست، غالمرضا عدل شهرداری ارومیه

 صابری اکبر فرمانداری ارومیه

 علیرضا شکری سازمان صدا و سیمای استان آذربایجان غربی

 رضائیه حمیدرضا رزاقی فرهاد سرخوش، ستاد احیا دریاچه ارومیه

 همتی حسن احمد مجرد، شرکت نفت منطقه ارومیه

 فیضی توحید بسیج مهندسین سپاه شهدا

 حبیب زاده عظیم فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی

 جواد کبیری اداره کل اطالعات استان آذربایجان غربی

 عباسی مجید دادگستری استان آذربایجان غربی
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان آرذبایجان غربي هم


 


 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
  ث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییکیومرفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعلیمراد اکبری، رضا سرافرازیعباس کشاورز،  وزارت جهاد کشاورزی 

محمد ، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

  یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو  وزارت کشور

 وزارت نیرو 

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  قاسم تقی زاده خامسی،
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 

زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی روزبهانی، محبوبه زارع 
 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 عبداهلل فاضلی فارسانی، مصطفوی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علیمحمد حاج رسولی
 ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع
 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

 تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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