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 شركت كنندگان:

 بخش ، تاجاردکانیان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

الهیجان زاده )سازمان حفاظت محیط  –)وزارت جهاد کشاورزی( اکبری –)وزارت صنعت، معدن و تجارت( ، مردانمحمدزاده

 )وزارت زاده ، زارعاستیری رایی،زه خامسی، زاده تقی –قربانی )وزارت کشور( –)سازمان هواشناسی کشور( وظیفه -زیست(

بهلولوند )نهاد ریاست  -دهبندی )شرکت مدیریت منابع آب ایران( -فاضالب کشور(کشفی )شرکت مهندسی آب و  -نیرو(

 جمهوری(

 مدعوين

)سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  اسکندر  پور –( کرمانشاه)استانداری  شهبازیبازوند،  :کرمانشاهاستان 

 ، فرمانی فرددرویشی –( کرمانشاهاستان  )سازمان جهاد کشاورزی صفوی، فتحی  ، حسنی،حاتمی –(کرمانشاه

صنعت،  )اداره کل حسامی –( کرمانشاه)شرکت آب و فاضالب استان  کاکاوند -(کرمانشاهای  )شرکت آب منطقه

)اداره کل منابع طبیعی  چامه -)اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه( آوند زور -(کرمانشاهمعدن و تجارت استان 

)شرکت  شاهنده -یاوری )اداره کل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه( -و آبخیزداری استان کرمانشاه(

 کرمانشاه(ایران، منطقه  های نفتی پخش فرآورده

، کیانی، سالمی، ناصری  کریمی، -(چهارمحال و بختیاری )استانداری عباسی، نظری: چهارمحال و بختیاریاستان 

 استان )سازمان جهاد کشاورزی ابراهیمی -(استان چهارمحال و بختیاری ای )شرکت آب منطقه خدابخشی

  -(چهارمحال و بختیاری )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، آذرشهریارپور -(چهارمحال و بختیاری

معدن و  )اداره کل صنعت،  رستمی -(چهارمحال و بختیاری )شرکت آب و فاضالب استان، محمودی محمدی

اداره کل حفاظت ) یاحمد - های صنعتی( فالح، رئیسی )شرکت شهرک -تجارت استان چهارمحال و بختیاری(

 میرعباسی، آتشخوار )مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد( -محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری(

 دستور جلسه:

 

 کرمانشاههای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -1

 چهارمحال و بختیاریهای سازگاری با کم آبی استان  برنامهبررسی  -0
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 مصوبات استان چهارمحال و بختياري

 1521میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  11.25 جویی صرفه با چهارمحال و بختیاری استان آبی کم با سازگاری های برنامهفاز اول 

های هریک از  جویی و اثربخشی برنامه گرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد

اداره کل منابع طبیعی و باشد. همچنین در اثر اجرای برنامه های پیشنهادی  می (1)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  بخش

اختالف بین میزان صرفه بهبود خواهد یافت. شایان ذکر است ( 0مطابق جدول )میلیون متر مکعب  ۱..0، بیالن آبخوان های استان آبخیزداری

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان  ۹1..12نیاز از منابع آب زیرزمینی )معادل جویی مورد 

برنامه عملیاتی  دوم، در فاز 1511تا  .152میلیون متر مکعب می باشد طی سال های  1..14برابر با  میلیون متر مکعب( که 51.4)معادل 

صرفه جویی از منابع آب سطحی نیز در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و همچنین  خواهد شد. 

 ریزی جزئی تر خواهد شد. ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامه مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 

 )ميليون متر مكعب( هاي سازگاري با كم آبی استان چهارمحال و بختياري صرفه جويی برنامه(: ميزان 1جدول )

 آب سطحی آب زيرزمينی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(1۹۱۱ – 1521) 

 - 51.4 کشاورزی

 - 1.1۱ شرب

 - 1.11 صنعت

 - 41.15 مجموع فاز اول

 فاز دوم 

(152.-1511) 
 5/. 1..14 کشاورزی

 

  ها هاي سازگاري با كم آبی استان چهارمحال و بختياري در تغذيه آبخوان (: ميزان اثربخشی برنامه2جدول )

 )ميليون متر مكعب(

 آب زيرزمينی  بخش فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(1۹۱۱ – 1521) 

اداره کل منابع طبیعی 

 و آبخیزداری
0..۱ 

 2..2 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

 (۹جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک چهارمحال و بختیاریدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست

 ارائه شده است.
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینيرزميجويی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه (:3جدول )

 استان چهارمحال و بختياريدر  یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابيآبخوان و دست یستابيسطح ا تيتثب

 محدوده رديف
كد 

 محدوده

حجم صرفه جويی 

 )ميليون متر مكعب(
 تثبيتسال 

 آبخوان

سال رسيدن به 

هدف صرفه جويی 

 فاز دوم فاز اول سازگاري با كم آبی

ده شیخ فاقد چاه بهره برداری

ده بارز فاقد چاه بهره برداری

مال خلیفه 

سمیرم فاقد چاه بهره برداری

لردگان 

جوانمردی 

بازفت فاقد چاه بهره برداری

دوراهان صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

گندمان ـبلداجی 

مهرگرد فاقد چاه بهره برداری

چشمه سلیمان فاقد آبخوان آبرفتی

اردل فاقد آبخوان آبرفتی

کوهرنگ فاقد آبخوان آبرفتی

فارسان 

شلمزار 

شهرکرد 

کیار 

سفیددشت 

بروجن 

بختیاری فاقد چاه بهره برداری

صیدون فاقد چاه بهره برداری

لنجانات صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

بن ـ سامان صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

یان چشمه صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

چلگرد ـقلعه شاهرخ صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

---- مجموع

 


