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 شركت كنندگان:

 ، کالنتریاردکانيان  اعضاي كارگروه

نمايندگان/همراهان 

 اعضا

ضيائيان )  –مغانلو )وزارت کشور(  -ارت صنعت، معدن و تجارت( )وز محمدزاده –کشور(  )سازمان برنامه و بودجه مسجدی

جانباز،  -آب ایران( ، رضاپور)شرکت مدیریت منابع رسوليهاحاج - اکبری )وزارت جهاد کشاورزی( - سازمان هوشناسی کشور(

 )وزارت نيرو( رایی، احمدی زاده و ابراهيم زادهتقی زاده، ترابی، زه – )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( کشفی، سيدزاده

 مدعوين

سازمان  ) عوض پور -بوشهر(  ی)شرکت آب منطقه اییرجا -- گراوند )استاندار بوشهر( -( یاسالم ی)مجلس شورا خايک

منوچهری )سازمان جهاد کشاورزی  - آب و فاضالب بوشهر(شرکت حمزه پور ) - (مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 نوربخش ) خانه آب ایران( -بوشهر(

 دستور جلسه:

 

 برنامه های سازگاری با کم آبی استان بوشهر ارائه

 زمان اجرا مسئول اجرا شرح مصوبه ردیف

1 
) پيوست(  مورد بوشهردر برنامه سازگاری با کم آبی استان  پيشنهادهای مطرح شده 

 .ت و مقرر شد جهت اجرا ابالغ گرددگرف تأیيد قرار

 یکارگروه مل رخانهيدب

 سازگاری با کم آبی

در اسرع 

 وقت 

1 

 زگاری با کم آبیهای سا در خصوص ارائه برنامه نشست و نمایشگاه تخصصیبرگزاری  

و دستاوردها و تجارب و اقدامات انجام شده در سطح ملی در هفته اول تيرماه سال 

  ید .ب گردفه جویی در مصرف آب تصویو همزمان با هفته صر 1271

دبيرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی 
 مستمر



 مصوبات استان بوشهر

 1/171و در مجموع  1412ميليون مترمکعب در افق  4/162بوشهر با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

 در چارچوب اعتبارات موجود موردهای سطحی  ميليون مترمکعب بر منابع آب 1/69های زیرزمينی و  بر منابع آب ميليون مترمکعب

های  از منابع آب سطحی و زیرزمينی در برنامهگرفت. ميزان صرفه جویی در برداشت  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب

باشد. شایان ذکر است اختالف بين ميزان صرفه جویی مورد  ( می1ها در دستيابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول ) هریک از بخش

ر برنامه سازگاری با ميليون متر مکعب( و صرفه جویی پيش بينی شده د 1/142نياز از منابع آب زیرزمينی در بخش کشاورزی )معادل 

، در فاز 1411تا  1416ميليون متر مکعب می باشد طی سال های  1/11ميليون متر مکعب(، که معادل  2/161کم آبی استان )معادل 

ی، ریز دوم برنامه عملياتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بيالن و آب قابل برنامه

 ریزی جزئی تر خواهد شد. برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامه

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

 آب سطحی آب زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(1271 – 1412) 

 1/69 2/161 کشاورزی

 - 1/21 شرب

 - 9/2 صنعت

 - 2 فضای سبز

 2/76 2/191 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(1416-1411) 

 - 1/11 کشاورزی

 - 1/11 مجموع فاز دوم

جویی در برداشت از منابع آب زیرزمينی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال تثبيت سطح  جزیيات احجام صرفه

( 1دستيابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان بوشهر به تفکيک محدوده های مطالعاتی در جدول )ایستابی آبخوان و 

 ارائه شده است.

 



 

 جمهوری اسالمي اريان

 کاررگوه ملي سازگاری با کم آبي
 

 3 از 3

 

جويی در برداشت از منابع آب زيرزمینی در فازهاي اول و دوم برنامه سازگاري با كم آبی و سال  (: احجام صرفه2جدول )

 ايستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جويی سازگاري با كم آبی در استان بوشهرتثبیت سطح 

 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويی 
 )میلیون متر مكعب(

سال تثبیت 
 آبخوان

سال رسیدن به هدف 
صرفه جويی سازگاري 

 فاز دوم فاز اول با كم آبی

بندر دیلم دليل برداشت غير مجازصرفه جویی به

بندرگناوه

برازجان

اهرم

بوشهر ـ دلوارصرفه جویی به دليل برداشت غير مجاز

مند

خورموج

چاه گاه

باغان

ریز

جم

دژکاه ـ کوردهفاقد چاه کشاورزی

دشت پلنگ

بوشکان

دهرودتنگ ارم

دارالميزانفاقد چاه کشاورزی

گله دارفاقد چاه کشاورزی

دیر ـ کنگان

گاوبندی

خارك کشاورزیفاقد چاه

--مجموع

  
 

 


