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 کاررگوه ملي سازگاري با کم آبي جلسه دهمیناپزن صوباتم 
 20:00 – 22:00 زمان جلسه :  نهاد ریاست جمهوریمكان:   28/04/99 تاريخ جلسه:

 

 

 شركت كنندگان:

 ، تاج بخشاردکانيان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

 ، محمدزادهنيا، سيف صالحی –)سازمان برنامه و بودجه کشور(  مسجدیعدل،  - بهلولوند، نژادی )نهاد ریاست جمهوری(

 ،رسوليها حاج -قربانی )وزارت کشور(  – )وزارت جهاد کشاورزی( ، سرافرازیاکبریکشاورز،  – )وزارت صنعت، معدن و تجارت(

خامسی،  زاده تقی - )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( کشفیجانباز،  –آب ایران( )شرکت مدیریت منابع احسانی 

 )وزارت نيرو( و محمدیان زاده رایی، ابراهيمزه

 مدعوين
)سازمان جهاد کشاورزی  مرادمند – (اصفهاناستان  ریزی سازمان مدیریت و برنامه) اکبری –( اصفهان)استانداری  رضایی

 یا )شرکت آب منطقهميرمحمد صادقی، موسوی  -معدن و تجارت استان اصفهان(  ،)سازمان صنعت موفق –( اصفهاناستان 

 )شرکت آب و فاضالب استان اصفهان( امينی – (اصفهان

 دستور جلسه:

 

 اصفهانهای سازگاری با کم آبی استان  برنامه -2
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 استان اصفهانبا كم آبی كلیات برنامه سازگاري  رديف

2 

ميليون مترمکعب در افق  375و  2400ميليون مترمکعب در افق  093اصفهان با اثربخشی  استان آبی کم با سازگاری های برنامه

گرفت.  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورددر چارچوب اعتبارات موجود  مترمکعبميليون  972و در مجموع  2403

  باشد. می (2)ها در دستيابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  های هریک از بخش ميزان اثربخشی برنامه

 هاي سازگاري با كم آبی استان اصفهان میزان اثربخشی برنامه(: 1جدول )

 )م.م.م( مجموع )م.م.م( منابع سطحی )م.م.م( منابع زيرزمینی مصارفنوع 

 823 230 573 کشاورزی

 42 42 - شرب

 30 30 - صنعت

 20 - 20 فضای سبز

 09 - 09 تغذیه آبخوان

 171 222 727 مجموع

  

2 

آبی قرار گرفت و مقرر شد پيگيری الزم جهت شرح زیر مورد تائيد کارگروه ملی سازگاری با کم  پيشنهادات چهارگانه استان اصفهان به

 عمل آید: عملياتی شدن آنها به

 آبی هاي سازگاري با كم منظور تامین مالی طرح صورت ساالنه به ازاء تامین آب پايدار براي صنعت به ابالغ مبالغ مابه -1

تهيه زگاری با کم آبی استان اصفهان نسبت به کارگروه ساازاء تامين آب پایدار بخش صنعت،  مابهمبالغ در صورت نياز به افزایش 

 .آبی اقدام نماید کارگروه ملی سازگاری با کم الزم برای بررسی درپيشنهاد 

هاي آبريز و حداكثر عمق حفر چاه از منابع آب  اعمال محدوديت در حداكثر ارتفاع پمپاژ از منابع سطحی حوضه -2

 هاي مطالعاتی زيرزمینی محدوده

 ینيرزمیو حداکثر عمق حفر چاه از منابع آب ز زیآبر یها حوضه یحداکثر ارتفاع پمپاژ از منابع سطحمقرر شد وزارت نيرو 

 سی و اتخاذ تصميم پيشنهاد نماید.را به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی جهت برر یمطالعات یها محدوده

 تامین زمانی و حجمی پايین دارندبازخريد حقوق قانونی دارندگان حق اشتراک كه درصد  -3

اشتراکی و درصد تامين آب  ای اصفهان در بازه زمانی سه ماهه نسبت به تهيه فهرست مشترکين دارای حق الف( شرکت آب منطقه

 نماید. صورت حجمی و زمانی، اقدام می ها به هر یک از آن

از محل منابع  مالی قابل تخصيص برای اجرای این برنامه آبی استان اصفهان نسبت به تعيين منابع ب( کارگروه سازگاری با کم

 در هر سال اقدام نماید. وصولی ما به ازای تامين آب پایدار صنعت

ای برای درصد تامين نياز آبی کشاورزی متقاضيان حق اشتراکی متناسب  حد آستانه ،آبی استان اصفهان پ( کارگروه سازگاری با کم

ای که تا پایان برنامه هفتم توسعه، حقوق قانونی این دسته از مشترکين در  گونه نماید به گروه تعيين میبا منابع مالی در اختيار کار

 صورت تمایل آنها، بازپرداخت گردد.

ای اصفهان برنامه عملياتی برای بازخرید مشترکين حق اشتراکی که با درصد تامين زمانی کمتر از حد آستانه  ت( شرکت آب منطقه
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 استان اصفهانبا كم آبی كلیات برنامه سازگاري  رديف

 رساند. آبی استان می تهيه و برای اجرا به تصویب کارگروه سازگاری با کمرا « ب»بند 

 ث( حجم آب بازخرید شده صرفاً برای تامين نيازهای زیست محيطی استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 هاي حمايتی براي كشت جايگزين محصوالت با نیاز آبی باال تصويب بسته -2

 کند. آبی استان، محصوالت کشاورزی با نياز آبی باال را مشخص میالف( کارگروه سازگاری با کم 

التفاوت محصوالت جایگزین و محصوالت  قيمت تمام شده و قيمت بازار فروش و مابه استان، ریزی ( سازمان مدیریت و برنامهب

 .نماید پرمصرف را در ابتدای سال آبی تعيين می

، به جایگزینپ( سازمان جهاد کشاورزی استان فهرست کشاورزان مشمول دریافت بسته حمایتی را قبل از برداشت محصول 

از محل مبالغ دریافتی  آبی های استانی سازگاری با کم نماید تا پس از تصویب کارگروه آبی اعالم می کارگروه استانی سازگاری با کم

 ، به کشاورزان پرداخت گردد.صنایعازاء تامين پایدار آب  برای مابه

 زمان اجرا مسئول اجرا  

0 

 انجام شود: پيشنهاد ذیل دوتایيد هيئت محترم وزیران برای  اقدامات الزم جهت اخذ

النظاره برای محصوالت با نياز آبی باال در بخش  بها و حق اصالح قيمت آب •

شرب، صنعت، های  کشاورزی و برای مصارف خارج از الگوی مصرف در بخش

 فضای سبز و خدمات

خصوص مصارف کشاورزی،  کليه مصارف، به در انرژی های حامل های تعرفه اصالح •

 آبی های آبریز نسبت به کم پذیری حوضه بر مبنای درجه حساسيت و آسيب

دبيرخانه کارگروه ملی 

سازگاری با کم آبی/ کارگروه 

سازگاری با کم آبی استان 

 اصفهان

 اسرع وقت

4 

، معاونت آب و آبفای وزارت نيروبا نظارت دبيرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

و مصارف استان  ریزی ویژه آب قابل برنامه به ها، ارائه شده در برنامه آمار و اطالعات

گذاری  نماید تا موارد اختالفی برطرف شود و در صورت نياز هدف تدقيق اصفهان را

 های سازگاری با کم آبی استان اصفهان صورت گيرد. برای فاز بعدی برنامه

ه کارگروه ملی دبيرخان

 آبی با همکاری سازگاری با کم

آبی  کارگروه سازگاری با کم

 استان اصفهان

 اسرع وقت

3 

جهت ارزیابی عملکرد کارگروه سازگاری با کم آبی استان اصفهان در اجرای مصوبه 

آب برای صنعت و نظارت بر رعایت مفاد آن، نامه دریافت مبالغ مابه ازاء تامين پایدار 

ای از سوی دبيرخانه کارگروه ملی به استانداری اصفهان ارسال و گزارش عملکرد 

 کارگروه استانی در این زمينه درخواست گردد.

دبيرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی
 یک هفته
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 اصفهانمصوبات استان 

بر منابع  ميليون مترمکعب 580و در مجموع  2403ميليون مترمکعب در افق  872اصفهان با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

گرفت.  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردهای سطحی  ميليون مترمکعب بر منابع آب 292های زیرزمينی و  آب

( و ميزان 2ها در دستيابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول ) های هریک از بخش ی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمينی در برنامهميزان صرفه جوی

مطابق با آوری و تصفيه فاضالب و استفاده مجدد از پساب  همچنين با اقداماتی همچون جمعباشد.  ( می0ها مطابق جدول ) ها در تغذیه آبخوان اثربخشی برنامه

شایان ذکر است اختالف بين ميزان صرفه جویی  ميليون مترمکعب کمک خواهد شد.  52به ميزان (، به اصالح مصرف و بهبود کيفيت منابع آب 4جدول )

ب( و صرفه جویی پيش بينی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان ميليون متر مکع23/2225مورد نياز از منابع آب زیرزمينی در بخش کشاورزی )معادل 

پس برنامه عملياتی خواهد شد.  دوم، در فاز 2422تا  2405ميليون متر مکعب می باشد طی سال های  23/442ميليون متر مکعب(، که معادل  573)معادل 

ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و  در بيالن و آب قابل برنامهاز اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری 

 تر خواهد شد. ریزی جزئی برنامه

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

 سطحی زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2099 – 2403) 

 230 573 کشاورزی

 42 0 شرب

 0 0 صنعت

 0 3 فضای سبز و خدمات شهری

 111 686 مجموع فاز اول

 فاز دوم 

(2422-2405) 
 - 23/442 کشاورزی

 - 23/442 مجموع فاز دوم

 مكعب(ها )میلیون متر  هاي سازگاري با كم آبی استان اصفهان در تغذيه آبخوان (: میزان اثربخشی برنامه3جدول )

 زيرزمینی بخش فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2099 – 2403) 

 09 ای اصفهان شرکت آب منطقه

 31 مجموع فاز اول

 هاي سازگاري با كم آبی استان اصفهان  (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب )میلیون متر مكعب(

 آب زيرزمینی آب سطحی مصارفنوع  فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2403-2099) 

 - - کشاورزی

 - - شرب

 - 30 صنعت

 8 - فضای سبز

 61 مجموع فاز اول

 یابيآبخوان و دست یستابیسطح ا تيو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینيرزمیجویی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه اتیيجز

 ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کيبه تفک اصفهاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز : احجام صرفه(5جدول )
 اصفهاندر استان  یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا تیتثب

 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويی 
 )میلیون متر مكعب(

 تیسال تثب
 آبخوان

به هدف  دنیسال رس
 يیصرفه جو

 فاز دوم فاز اول یبا كم آب يسازگار

کمـه 

سميرم 

* قبر کيخا 

مهرگرد 

بختياری فاقد آبخوان آبرفتی

* موته 

* گلپایگان 

* کاشان 

کوهپایه ـ سگزی 

اصفهان ـ برخوار 

مورچه خورت 

علویچه ـ دهق 

ميمه 

نجف آباد 

کرون 0

مهيار شمالی 

* لنجانات 

چادگان 

دشت بوئين ـ ميان 

چهل خانه 

دامنه ـ داران 

 دشت آسمان-مهيارجنوبی 

* قمشه 

* اسفنداران 

چوپانان 

جندق 

 فرخی -خور 

* بياضه آبخوان متعادل

اردستان 

طرق ـ ابيازن 

 خالد آباد -باد 

دق سرخ 

00انارك آبخوان متعادل

04نائين 

03* دوراهان آبرفتی فاقد آبخوان

05 سامان * -بن  صرفه جویی به دليل برداشت غير مجاز

07یان چشمه فاقد چاه بهره برداری

08 قلعه شاهرخ * -چلگرد  صرفه جویی به دليل برداشت غير مجاز

09 مرکزی )دشت کویر(کویر فاقد چاه بهره برداری
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 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويی 
 )میلیون متر مكعب(

 تیسال تثب
 آبخوان

به هدف  دنیسال رس
 يیصرفه جو

 فاز دوم فاز اول یبا كم آب يسازگار

40* مالی خليفه آبرفتی فاقد آبخوان

42دریاچه نمک فاقد چاه بهره برداری

67515/221--مجموع
 


