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

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

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

 منصف، سالکده 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(  –)اداره کل هواشناسی استان گیالن(  مجتهدی

 ستانداری گیالن()اداره کل مدیریت بحران ا

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

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

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

 ره کل مدیریت بحران استان تهران(درجاتی )ادا – (تهرانحفاظت محیط زیست استان اداره کل )محمودی –
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 سیستان و بلوچستانمصوبات استان 

در چارچوب اعتبارات  2900میلیون مترمکعب در افق  9۱/97۱ صرفه جوییبا  سیستان و بلوچستان استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

های  بر منابع آبصرفه جویی  میلیون مترمکعب ۱0/۹02که از این مقدار  گرفت قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب موجود مورد

صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی و . میزان انجام خواهد شد های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 79/279زیرزمینی و 

اختالف بین میزان شایان ذکر است  باشد. می (2)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  های هریک از بخش برنامهزیرزمینی در 

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه  907798صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

میلیون متر مکعب می باشد در فاز دوم برنامه و طی سال های  79/۹09که معادل ر مکعب(، متمیلیون  2۱۱سازگاری با کم آبی استان )معادل 

ریزی، جزییات  و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس عملیاتی خواهد شد.  2922تا  2909

 ازنگری قرار خواهد گرفت.گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد ب هدف

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

 آب سطحی آب زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2900-2۹۱۱) 

 29/22 2۱۱ کشاورزی

 9/2 20/2 شرب

 0 0 صنعت

 0 8/2 فضای سبز

تبخیر از  کاهش

 چاه نیمه
0 29۹ 

 47/141 59/203 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2922-2909) 

 - 79/۹09 کشاورزی

 - 41/201 مجموع فاز دوم

 

 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  (2جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک سیستان و بلوچستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست

 شده است.



 

 جمهوري اسالمي اريان

 کاررگوه ملي سازگاري با کم آبي
 

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

 سیستان و بلوچستاناستان هدف صرفه جويی سازگاري با كم آبی در آبخوان و دستیابی به  ايستابیتثبیت سطح 

محدوده رديف
كد 

محدوده

 حجم صرفه جويی 
)میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 سدیج     چاه بهره برداریفاقد 

)الش )زرآبادصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

بنت ـ هنگامصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

 فنوج    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 بندینی ـ بیر     برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل 

 کهیر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 نیک شهر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 سرگان ـ طیس    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 تیسکوفان ـ چابهار     برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل 

 باهوکالت ـ نگور    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 پیر سهراب ـ عورکی      

 قصر قند    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 پیشین     

 راسک ـ سرباز    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 ایرافشان    فاقد شبکه چاه مشاهده ای 

 رودبارجیرفت      

 چاه هاشم      

 اسپکه ـ مسکوتان      

بزمان ـ سردگال      

 ایرانشهر ـ بمپور      

 ایراندگان    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 کارواندر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 دلگان ـ چاه کیجی      

 پهنه هامون جازموریان    فاقد چاه بهره برداری 

 بم ـ نرماشیر    فاقد چاه بهره برداری 

 رحمت آباد    فاقد چاه بهره برداری 

 دق کهورك    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 گوهرکوه      

 حصاروئیه      

 دومک      

 کورین ـ شورو      

 آبخوان    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 نصرت آباد      
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محدوده رديف
كد 

محدوده

 حجم صرفه جويی 
)میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 گرگی زیارت      

 میغان ـ ده نو    فاقد چاه بهره برداری 

 کویر لوت    فاقد چاه بهره برداری 

 هامون هیرمند      

 بندان    فاقد چاه بهره برداری 

 علی آباد    فاقد چاه بهره برداری 

 هرمک      

 زاهدان    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 زابل    فاقد چاه بهره برداری 

 جالق    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 تهالب      

 خاش      

 میرجاوه      

 الدیز      

 اسفندك    فاقد شبکه چاه مشاهده ای 

 زابلی      

 سراوان      

 سیب و سوران      
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