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 شركت كنندگان:

 بخش ، تاجاردکانیان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

 –وظیفه )سازمان هواشناسی کشور( -الهیجان زاده )سازمان حفاظت محیط زیست( –اکبری )وزارت جهاد کشاورزی(کشاورز، 

 -جانباز، کشفی )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( –)وزارت کشور( قربانی -مسجدی )سازمان برنامه و بودجه کشور(

 نیرو( زاده )وزارت زارع محمدیان، ابراهیم زاده، زهرایی،  -حاج رسولیها )شرکت مدیریت منابع آب ایران(

 مدعوين

 (لرستان استان ریزی برنامه و مدیریت )سازمانحسن پور  – (لرستان )استانداریخادمی، امیری  :لرستاناستان 

 ای منطقه آب )شرکت، ابراهیمی گودرزیحسن نژاد،  – (لرستان استان کشاورزی جهاد )سازمانحسنی مقدم  –

 استان تجارت و معدن صنعت سازمان)محمدی  – (لرستان استان فاضالب و آب )شرکتکرموند  – (لرستان

مرادپور )اداره کل هواشناسی استان  – (اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان)فتحی بیرانوند  – (لرستان

 روزبهانی )شرکت مهندسین مشاور جاماب( –لرستان( 

استان  ای )شرکت آب منطقه حسینی، تیموری -(گلستان )استانداری ، همدمحق شناس: گلستاناستان 

)سازمان مدیریت و برنامه  عابدی، نورانی -(گلستان استان )سازمان جهاد کشاورزی مهاجر، الحسینی -(گلستان

)اداره کل  طلوعیان -(گلستان )شرکت آب و فاضالب استانهرمزی، نصرآبادی  -(گلستان ریزی استان

 جهانشاهی - (استان گلستان های صنعتی فالح، رئیسی )شرکت شهرک -(گلستانمعدن و تجارت استان  صنعت،

 (گلستاناداره کل حفاظت محیط زیست استان )

ای  جوادیان زاده، کوثری، منصوری، محجوبی )شرکت آب منطقه -)استانداری یزد( صادقیان، مهدوی استان یزد: 

حسینی پور، دهقانی زاده، فخرالدین  -(یزداستان  )سازمان جهاد کشاورزی حسینی، اسپرس -استان یزد(

)اداره کل  افضل آبادی -(یزد)شرکت آب و فاضالب استان  ریاضتی -)سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد(

)اداره کل حفاظت  پورمالیی - (اداره کل هواشناسی استان یزد) برهانی -(یزدمعدن و تجارت استان  صنعت،

 (یزدمحیط زیست استان 

 دستور جلسه:

 

 لرستانهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -2

 گلستانهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -0

 یزدهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -۹
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 گلستانمصوبات استان 

 در چارچوب اعتبارات موجود مورد 2524میلیون مترمکعب در افق 25214۱ صرفه جوییبا  گلستان استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

 291۱4های زیرزمینی و  بر منابع آبصرفه جویی  میلیون مترمکعب200135که از این مقدار  گرفت قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب

میلیون متر  22410همچنین طبق برنامه سازگاری با کم آبی میزان اثربخشی . انجام خواهد شد های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب

صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در میزان د شد. مکعبی از طریق اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری انجام خواه

و میزان اثربخشی برنامه ها در تغذیه آبخوان ها مطابق جدول  (2)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  های هریک از بخش برنامه

گذاری سازگاری با  ریزی، جزییات هدف و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس  باشد. می( 0)

 کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

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

 سطحی زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱۱ – 2524) 

 291۱4 22.190 کشاورزی

 - 0 شرب

 - 0190 صنعت

 19281 221..1 مجموع فاز اول

 )میلیون متر مكعب( ها در تغذيه آبخوان گلستانهاي سازگاري با كم آبی استان  (: میزان اثربخشی برنامه.جدول )

 سطحی زيرزمینی  بخش فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱۱ – 2524) 

اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری
4519 4215 

 4215 4519 مجموع فاز اول

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

 ارائه شده است.( ۹جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک گلستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست
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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(: 3جدول )

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

كد محدوده رديف
محدوده

 جويیحجم صرفه 
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري 

با كم آبی فاز دومفاز اول
2ساری ـ نکا-آبرفتی  آبخوان فاقد 

0بهشهر ـ بندرگز-
۹گرگان-
5داشلی برون ـ اینجه برون-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
4مراوه تپه-
3قوری میدان-آبرفتی  آبخوان فاقد
.میامی-آبرفتی  آبخوان فاقد
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