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 کاررگوه ملي سازگاري با کم آبي جلسه مینهجده  صوباتم 
 52:00 – 51:21 زمان جلسه :  ساختمان وزارت نیرومكان:   42/09/99 تاريخ جلسه:

 

 

 شركت كنندگان:

 اردکانیان، تاج بخش اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

جمالی نژاد،  –کشاورز، اکبری )وزارت جهاد کشاورزی(  –محمدزاده، مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت( 

جانباز )شرکت مهندسی آب و فاضالب  -الهیجان زاده )سازمان حفاظت محیط زیست(  –قربانی )وزارت کشور( 

 (ان )وزارت نیروزاده خامسی، ترابی، زهرایی، محمدی تقی -کشور( 

 مدعوين

 سپری، –( کردستانریزی استان  )سازمان مدیریت و برنامه نصرالهی زاده –( کردستان)استانداری  مرادنیا

 –دره وزمی )سازمان صنعت، معدن و تجارت(( کردستان)سازمان جهاد کشاورزی استان احمدی، شهسواری 

)شرکت آب و فاضالب  فرهاد–( کردستانای  )شرکت آب منطقه پور، معزز زاده مردوخی خرم، مبارکی، مومن

مهرجو )اداره کل منابع  – (اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان) محمدی –( کردستاناستان 

 طبیعی استان کردستان(

اقدسی،  –قیصوری )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم(   –سلیمانی دشتکی، کرمی )استانداری ایالم( 

 –ای ایالم(  پوراحمد، علیمرادی، منصوری )شرکت آب منطقه –گوهری )سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم( 

 تیموری، رضایی )شرکت آب و فاضالب استان ایالم(

 دستور جلسه:

 

 کردستانسازگاری با کم آبی استان   برنامه -5

 ایالمسازگاری با کم آبی استان   برنامه -4



 

 جمهوري اسالمي اريان

 کاررگوه ملي سازگاري با کم آبي
 

 4 از 2

 

 مصوبات(: شرح 1جدول )

 

 زمان اجرا مسئول اجرا مصوبات رديف

5 

 که برنامه مقرر شددر بررسی برنامه سازگاری با کم آبی استان کردستان 
با  جلسه کارگروه استانی شود.به استان بازگردانده  جهت بازنگری

 در اسرع وقت تشکیل به عنوان رئیس کارگروه استانی مسئولیت استاندار
پس از ویرایش و تصویب در کارگروه استانی با های استان  و برنامه گردد

به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال گردد. برنامه اصالح شده  تایید استاندار
 اری با کم آبی طرح خواهد شد.مجددا در جلسه کارگروه ملی سازگ

دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری 

با کم آبی/ کارگروه سازگاری با 

 کردستانکم آبی استان 

 دو هفته

4 

در بررسی برنامه سازگاری با کم آبی استان ایالم مقرر شد که موارد محل 

اختالف با برگزاری جلسات فی ما بین کارگروه استانی و دفتر برنامه ریزی 

کالن آب و آبفا و با مسئولیت معاون آب و آبفای وزارت نیرو بررسی و رفع 

 .گردد

دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری 

معاونت آب و آبفای  با کم آبی/

کارگروه سازگاری با  نیرو/ وزارت

 ایالمکم آبی استان 

 دو هفته

3 

تخصصی در کمیته  برنامه سازگاری با کم آبی استان ایالم پیشنهادات متن

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و 

 لحاظ گردد. موارد طرح شده در جلسه در اصالح متن پیشنهادات

دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری 

کمیته تخصصی با کم آبی/ 

کارگروه ملی سازگاری با کم 

آبی  کارگروه سازگاری با کمآبی/ 

 ایالماستان 

 دو هفته
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 مصوبات استان ايالم رديف

4 

میلیون  580و  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 52/32 جویی صرفه با ایالم استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

گرفت.  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،در چارچوب اعتبارات موجود 5201در افق  مترمکعبی از منابع آب سطحی

باشد. شایان ذکر  می (4)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  های هریک از بخش جویی و اثربخشی برنامه میزان صرفه

فاز شده در  توافقو صرفه جویی  منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی  در بخش کشاورزی، است

برنامه  دوم، در فاز 5208تا  5206های  طی سال که باشد میلیون متر مکعب می 28/55برابر با برنامه سازگاری با کم آبی استان اول 

جزییات ریزی،  و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه ز اتمام آماربرداری دور سوم منابعاپس عملیاتی خواهد شد. 

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

 )میلیون متر مكعب( ايالمهاي سازگاري با كم آبی استان  (: میزان صرفه جويی برنامه2جدول )

 آب سطحی آب زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(5201-5399) 

 6/572 52/32 کشاورزی

 6/2 - شرب

 8/0 - صنعت

 - - فضای سبز

 0/180 14/34 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(5208-5206) 

 - 28/55 کشاورزی

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضای سبز

 - 48/11 مجموع فاز دوم

 

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

 (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک ایالمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.
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 4 از 4

 

 تیو سال تثب یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه (:3جدول )

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

محدوده رديف
كد 

محدوده

حجم صرفه جويی )م م م(
 تثبیتسال 

آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري 

با كم آبی
فاز دومفاز اول

 آبخوان متعادل    سومار-ایوان 5
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