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 جلسه کاررگوه ملي سازگاري با کم آبي هفدهمینمصوبات 
 

 ۹۸:۹۸-۹0:۸۸ زمان جلسه :  وزارت نیرومكان:   ۸۰/۸۰/۹۹۰۰ تاريخ جلسه:

 

 

 شركت كنندگان:

 بخش ، تاجاردکانیان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

)وزارت جهاد  اکبريکشاورز،  –)وزارت صنعت، معدن و تجارت( ، مردانمحمدزاده –)سازمان برنامه و بودجه کشور( مسجدي

)وزارت  ، جمالی نژادقربانی –)سازمان هواشناسی کشور( وظیفه -الهیجان زاده )سازمان حفاظت محیط زیست( –کشاورزي(

 نیرو( )وزارت زاده ، زارعمحمدیان رایی،زه ترابی، خامسی، زاده تقی –کشور(

 مدعوين

)سازمان مدیریت و برنامه محمدي سلیمانی –، آیت الهی موسوي )استانداري کرمان( وند زینی: کرماناستان 

رشیدي، نمازیان،  –سعیدي، کهنوجی )سازمان جهاد کشاورزي شمال استان کرمان(  –( کرمانریزي استان 

نژاد  حسین –طاهري )شرکت آب و فاضالب استان کرمان(  –اي کرمان(  علیدادي سلیمانی )شرکت آب منطقه

 )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان(

)شرکت آب  غفار زاده، حسن پور، اسماعیلی، عزیز پور -)استانداري( پورمحمدي، رحمتی: آذربایجان شرقیاستان 

 ایمانلو -)سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان( بهبودي -استان( ی )سازمان جهاد کشاورزيفتح -اي( منطقه

 )شرکت آب و فاضالب استان(

 دستور جلسه:

 

 کرمانهاي سازگاري با کم آبی استان  برنامهبررسی  -۹

 آذربایجان شرقیهاي سازگاري با کم آبی استان  برنامهبررسی  -0
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 مصوبات استان كرمان

میلیون مترمکعب در  ۹/9۰۰و  ۹4۸۸میلیون مترمکعب در افق  4/۹۹۸کرمان با اثربخشی  استان آبی کم با سازگاري هاي فاز اول برنامه

 ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردهاي زیرزمینی و  بر منابع آب میلیون مترمکعب 7/۹۸0۰و در مجموع  ۹4۸1افق 

ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، به ترتیب  هاي هریک از بخش گرفت. میزان صرفه جویی و اثربخشی برنامه قرار آبی کم با سازگاري

میلیون  7به میزان به اصالح مصرف  ام اقداماتی نظیر بازچرخانی آب در بخش صنعتباشد. همچنین با انج ( می0( و )۹مطابق با جداول )

منابع آب  مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی مترمکعب کمک خواهد شد. شایان ذکر است در بخش کشاورزي، 

میلیون  9/۰17) برنامه سازگاري با کم آبی استانفاز اول شده در  توافقو صرفه جویی میلیون مترمکعب(  ۰1/۹۰7۰) زیرزمینی

پس از برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز ۹4۹۹تا  ۹4۸1هاي  باشد که طی سال میلیون متر مکعب می ۹1/۹۸00برابر با  مترمکعب(

راي فاز دوم سازگاري با کم آبی، ریزي، ب اتمام آماربرداري دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگري در بیالن و آب قابل برنامه

 ریزي خواهد شد. گذاري و برنامه هدف

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

 آب سطحی آب زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(۹4۸1-۹۹۰۰) 

 - 9/۰17 کشاورزي

 - ۰/4۹ شرب

 - ۹/۹۸ صنعت

 - - فضاي سبز

 - 7/1221 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(۹4۹۹-۹4۸9) 

 - ۹1/۹۸00 کشاورزي

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضاي سبز

 - 53/1222 مجموع فاز دوم

 هاي سازگاري با كم آبی استان كرمان در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 )میلیون متر مكعب(

 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(۹4۸1-۹۹۰۰) 

 - کشاورزي

 - شرب

 7 صنعت

 - فضاي سبز

 7 مجموع فاز اول

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

 ارائه شده است.( ۹جدول )در  یمطالعات يمحدوده ها کیبه تفک کرمان در استان یبا کم آب يسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست
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 تیو سال تثب یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز : احجام صرفه(5جدول )

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

 كد محدودهمحدوده رديف

 حجم صرفه جويی 
 )میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 

 آبخوان

هدف سال رسیدن به 

صرفه جويی سازگاري 

 فاز دوم فاز اول با كم آبی
 دولت آباد  ۹

 صوغان 0

 جغین توکهور ۹

 منوجان 4

  نودژ  1

 ده کهان 9

 مسافرآباد 7

 فاریاب کالشگرد ۰

 کردي شیرازي ۰

 شهر بابک ۹۸

فاقد چاه بهره برداري چاهک شهریاري ۹۹

 خاتون آباد ۹0

   مروست  کویرهرات ۹۹

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز قطروئیه ۹4

 کویر قطروئیه ۹1

 کویر سیرجان  ۹9

 سیرجان ۹7

 جیرفت -رودبار ۹۰

 فاریاب شرقی ۹۰

 جیرفت 0۸

فاقد چاه بهره برداري بحرآسمان -رامون 0۹

 اسفندقه 00

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز پایاب دهوج 0۹

مجازصرفه جویی به دلیل برداشت غیر  بزنجان 04 

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز بافت 01

 دشتاب 09

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز سلطانی 07

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز رابر /0۰

به دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی  سراب هلیل 0۰ 

 قلعه گنج و کم سفید ۹۸

 چاه هاشم ۹۹

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز دق سرجنگل ۹0
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 كد محدودهمحدوده رديف

 حجم صرفه جويی 
 )میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 

 آبخوان

هدف سال رسیدن به 

صرفه جويی سازگاري 

 فاز دوم فاز اول با كم آبی
 راور ۹۹

برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل  چهل پایه ۹4 

 شهداد ۹1

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز گلباف ۹9

فاقد شبکه چاه مشاهده اي کشیت ۹7

 بم و نرماشیر ۹۰

 راین ۹۰

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز ساردوئیه 4۸

 رحمت آباد  4۹

فاقد چاه بهره برداري دشت لوت  40

 رفسنجان 4۹

 بهادران 44

دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به  دهج-ارنان 41 

 بردسیر 49

 باغین-کرمان 47

 العرب  قریه 4۰

 بافق 4۰

 کوهبنان  1۸

 طغرلجرد-سیریز 1۹

 زرند 10

 -   مجموع

 
 


