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 20:22-23:۹2 زمان جلسه :  وزارت نیرومكان:   02/20/2۹۱۱ تاريخ جلسه:

 

 شركت كنندگان:

 اردکانیان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 اعضا همراهان

مسجدی )سازمان برنامه و  –محمدزاده، مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت( –)وزارت جهاد کشاورزی( اکبریکشاورز، 

خسروی، زهرایی، ابراهیم زاده، –قربانی )وزارت کشور(  - زاده )سازمان حفاظت محیط زیست( الهیجان –بودجه کشور( 

)شرکت مهندسی آب و فاضالب  جانباز -رسولیها )شرکت مدیریت منابع آب ایران( حاج  –زاده )وزارت نیرو(  محمدیان، زارع

 کشور(

 مدعوين

میرکاظمی سلیمی،  – (سیستان و بلوچستان )استانداریبیجاری، سلمانزاده  :سیستان و بلوچستاناستان 

زیست استان اداره کل حفاظت محیط )پور مردان  – (سیستان و بلوچستان استان کشاورزی جهاد )سازمان

شهرکی   -قاسمی )شرکت مهندسی آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان( – (سیستان و بلوچستان

پاکزاد )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  – (سیستان و بلوچستان استان تجارت و معدن صنعت سازمان)

دلمرادی، خندان بارانی، جانمحمدی، دهواری، همایون مهر، بندانی، شهرکی،  –استان سیستان و بلوچستان( 

 (سیستان و بلوچستان ای منطقه آب )شرکتپردلی، خاکسفیدی 

ترابی  - )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(کاووسی  –گیالن( ی )استانداراکبری مقدم : گیالناستان 

 سالکده، منصف حسینی –ای گیالن(  )شرکت آب منطقهخرمی  –)سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن( 

دادرس،  –صدفی )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن( –)شرکت آب و فاضالب استان گیالن( 

مرادی  -کفایی )اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیالن(  –مجتهدی )اداره کل هواشناسی استان گیالن( 

 ستانداری گیالن()اداره کل مدیریت بحران ا

 –ریزی استان تهران(  شفیعی، مهام )سازمان مدیریت و برنامه -(تهران)استانداری  محسنی بندپی :تهراناستان 

 - (تهران)شرکت آب و فاضالب استان بختیاری  - (استان تهران)سازمان جهاد کشاورزی فصاحت، روشنی 

صادقی، محمدیان )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران(  -تهران()شرکت آب منطقه ای رضاپور، دهقان 

 درجاتی )اداره کل مدیریت بحران استان تهران( – (تهرانحفاظت محیط زیست استان اداره کل )محمودی –

 دستور جلسه:

 

 سیستان و بلوچستانهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -2

 گیالنهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -0

 های سازگاری با کم آبی استان تهران بررسی برنامه -۹
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 مصوبات استان تهران

میلیون مترمکعب از منابع آب  6/00میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و  002 جویی صرفه با تهران استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

جویی و اثربخشی  گرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 2020سطحی در افق 

همچنین از طریق جایگزینی بخشی از مصارف کشاورزی، باشد.  ( می2با جدول ) ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق های هریک از بخش برنامه

میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در  0/20۱( به اصالح مصرف و بهبود کیفی منابع آب به میزان 0صنعت و فضای سبز با پساب مطابق با جدول )

میلیون مترمکعب و ساماندهی و ارتقاء کیفی  206کنترل سیالب به میزان این برنامه طرح هایی نیز جهت استحصال آب از طریق تغذیه مصنوعی و 

جویی مورد  اختالف بین میزان صرفهدر بخش کشاورزی، بینی شده است.  ( پیش۹میلیون مترمکعب مطابق با جدول ) 022های آلوده به میزان  رواناب

میلیون  0۹/۹20) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پیش بینی شده در  صرفهمیلیون مترمکعب( و  05/005) نیاز از منابع آب زیرزمینی

هدف گذاری برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 2022تا  2026باشد که طی سال های  میلیون مترمکعب می 20/005برابر با  مترمکعب(

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

 ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد. آب قابل برنامه

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

 آب سطحی  آب زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2020-2022) 

 - ۹20 کشاورزی

 6/00 ۹/00 شرب

 - 00 صنعت

 - 2/۹۹ فضای سبز

 6/44 4/593 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2022-2026) 

 - 005 کشاورزی

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضای سبز

 - 432 مجموع فاز دوم
 

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

 )میلیون متر مكعب(

 اثربخشی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2020-2022) 

 ۱/30 کشاورزی

 - شرب

 0/2۱ صنعت

 00 فضای سبز

 4/139 مجموع فاز اول
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ها )میلیون متر  تغذيه مصنوعی و ساماندهی روانابدر  تهرانهاي سازگاري با كم آبی استان  (: میزان اثربخشی برنامه5جدول )

 مكعب(

 سطحیآب  زيرزمینیآب  بخش فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2020-2022) 

 - 206 تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب

ساماندهی و ارتقاء کیفی 

 های آلوده رواناب
- 022 

 422 146 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 جزییات

 ارائه شده است. (0جدول )به تفکیک محدوده های مطالعاتی در تهران  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 صرفه(4جدول )

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

محدوده رديف
كد 

محدوده

 حجم صرفه جويی 
)میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
جويی  هدف صرفه

سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

بابل ـ آمل برداری در استان تهران فاقد چاه بهره 

قائم شهر ـ جویبار برداری در استان تهران چاه بهره فاقد 

 دریاچه نمک صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

زرند ساوه برداری در استان تهران فاقد چاه بهره

  ساوه 0قطعه      

اشتهارد تهرانبرداری در استان  فاقد چاه بهره

تهران ـ کرج

3ورامین

 جویی به دلیل برداشت غیر مجاز صرفه    دماوند ۱

 جویی به دلیل برداشت غیر مجاز صرفه    لواسانات 22

 برداشت غیر مجازجویی به دلیل  صرفه گرمسار 22

20فیروزکوه 

2۹)مبارکیه )کویر گرمسار 

      ایوانکی 20
 هومند ـ آبسرد 20

  -- مجموع

 









 


