
 

 جمهوري اسالمي اريان
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 جلسه کارگروه ملي سازگاري با کم آبي پنجمینو  بيست مصوبات 
 

 2۱:21 – 23:21  زمان جلسه :  وزارت نیرومكان:   32/23/22۱۱ تاريخ جلسه:

 

 شركت كنندگان:

 اردکانیان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

مسجدی )سازمان برنامه و بودجه  -الهیجان زاده )سازمان حفاظت محیط زیست( –)وزارت جهاد کشاورزی( سرافرازیکشاورز، 

 -ه )سازمان هواشناسی کشور( فوظی -(وزارت صنعت، معدن و تجارتمحمدزاده، مردان ) –قربانی )وزارت کشور( -کشور(

 )وزارت نیرو( محمدیان، خسرویزاده،  زارع زاده، ابراهیم زهرایی،ترابی،  ،خامسی -)شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور(جانباز 

 مدعوين

فرید )سازمان مدیریت و  -(خوزستان)استانداری  سلیمانی دشتکی، عبیات، عبدالهی، هدایت :خوزستاناستان 

 -(استان خوزستان)سازمان جهاد کشاورزی زاده، ساکی، اسماعیلی  امیری –ریزی استان خوزستان(  برنامه

سازمان )ایزدجو، رابعی، بازگیر، شهبازی، موسوی  -(خوزستان)شرکت آب و فاضالب استان پور، محمدی  حقیقی

)اداره کل کیانی  –نظری، روانبخش )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان(  -خوزستان( آب و برق

 (خوزستانحفاظت محیط زیست استان اداره کل )مدحجی  –استان خوزستان( منابع طبیعی و آبخیزداری

غالمی راد )سازمان مدیریت و برنمامه ریزی  -حسین زادگیان، رازجویان )استانداری مازندران(: مازندراناستان 

ر، فرهادی )سازمان جهادکشاورزی شهیدی ف -قوانلو )سازمان صنعتف معدن و تجارت استان مازندران(  -استان( 

رضوی )اداره کل هواشناسی مازندران(،  -ابراهیمی کارنامی )سازمان محیط زیست استان مازندران( -مازندران( 

عبدلهی )شرکت آب و فاضالب استان  -عطایی، مختارپور )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران( 

یخکشی، نیری، براری، عمادی، پورکاویان، بیژنی  -عتی مازندران( امین )شرکت شهرک های صن -مازندران( 

 )شرکت آب منطقه ای مازندران(

بوستانی، صالحی )شرکت مهندسی آب و فاضالب  –رس( )استانداری فا ، غریبیرضایی، آزادی: فارساستان 

 -بهروزی )شرکت مهندسی آب و فاضالب شیراز(، حیدری )فرماندهی انتظامی استان فارس( –استان فارس( 

شریفی،  -مرادی )اداره کل محیط زیست استان فارس(  -اخالصی )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس(

، حیدری موسی مزیدی، بهروز، بازیار، شریفی دهقانی، -اسالمی، غفوری )سازمان جهاد کشاورزی استان فارس( 

 استان فارس(ای  )شرکت آب منطقه

 دستور جلسه:
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 استان خوزستان مصوبه رديف

2 

های عضو  با توجه به نظرات مطرح شده توسط دستگاه مقرر شد که خوزستانآبی استان  در بررسی برنامه سازگاری با کم

 بازنگری به استان بازگردانده شود. برنامه اصالح شدهاصالح و برنامه جهت  ،کارگروه ملی در خصوص تدقیق اطالعات پایه

مصوبه  .گرددح کارگروه ملی سازگاری با کم آبی طرکمیته تخصصی مجددا در جلسه  بایست حداکثر طی مدت سه هفته می

 کمیته تخصصی در صورت تصویب برنامه، مورد تایید کارگروه ملی سازگاری با کم آبی خواهد بود. 
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 آبي کم با سازگاري ملي کاررگوه ذيل تخصصي ميتهک   جلسه هفتمینشصت و  صوباتم 
 23:61 – 20:11 :جلسه زمان  کنفرانس ویدئوشرکت مدیریت منابع آب ایران،  :جلسه مكان  12/12/2011 شنبه جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 كميته اعضاي

 تخصصي
 وظیفه ،محمد زاده اده،الهیجان ز تقی زاده خامسی، اکبری، ،کشاورز

 نمايندگان/همراهان

 اعضا

)سازمان برنامهه و   سبزی، صفایی کوچک سرایی -سرافرازی )وزارت جهاد کشاورزی(  – صمت( )وزارت مردان

 اصه   بختیاری– ایران( آب منابع مدیریت )شرکت احسانی ،رجایی - کشور( )وزارت آذرگشت – بودجه کشور(

 نیرو( )وزارت محمدیان زاده، ابراهیم ،زهرایی - شور(ک فاضالب و آب مهندسی )شرکت

 مدعوين

استان )سازمان جهاد کشاورزی  ، ساکی، اسماعیلیامیری زاده -(خوزستان)استانداری  عبیات :خوزستاناستان 

سازمان آب و )ایزد جو، رابعی، شهبازی، موسوی  -(خوزستان)شرکت آب و فاضالب استان قنواتی  -(خوزستان

 )اداره ک  منابع طبیعی خاییز–روانبخش )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان(  -تان(خوزس برق

 (خوزستانحفاظت محیط زیست استان اداره ک  ) اشرفی –استان خوزستان( و آبخیزداری

 شهیدی، شهبازی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور:

 :تمصوبا

 زمان انجام مسئول تصميمات رديف

2 

خوزستان  استان آبی کم با سازگاری های برنامهاصالحات انجام شده در 

 قرار اییدت مورد آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تخصصی کمیته توسط

. پیرو مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با گرفت

، برنامه سازگاری استان خوزستان به شرح 16/21/99کم آبی مورخ 

به تایید کمیته تخصصی رسیده، مصوب کارگروه ملی  پیوست، که

 در شده طرح اصالحی نظرات نقطهگردد.  سازگاری با کم آبی تلقی می

 استان آبی کم با سازگاری کارگروه توسط تخصصی کمیته جلسه

 آبی کم با سازگاری برنامه نهایی نسخه و اعمال برنامه در خوزستان

 ردد.گ ارسال کارگروه دبیرخانه به استان

 با سازگاری کارگروه

 /خوزستان استان آبی کم

 ملی کارگروه دبیرخانه

 آبی کم با سازگاری

 یک هفته 
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 کاررگوه ملي سازگاري با کم آبيکميته تخصصي 

 5 از 2

 

 خوزستان استان مصوباتپيوست:  رديف

0 

 2361 و زیرزمینی آب منابع از مترمکعبی میلیون 151 جویی صرفه با خوزستان استان آبی کم با سازگاری های برنامه اول فاز

 اعتبارات چارچوب در 2015 افق در مترمکعب میلیون 2111 معادل مجموع در و سطحی آب منابع از کعبیمترم میلیون

 در ها بخش از هریک های برنامه جویی صرفه میزان گرفت. قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد موجود،

 های بخش در پساب با خام آب جایگزینی طریق از همچنین باشد. می (2) جدول با مطابق شده، ذکر اهداف به دستیابی

 اصالح راستای در (،1) جدول با مطابق شیالت بخش در ماهی پرورش های روش ارتقاء و صنعت و سبز فضای کشاورزی،

 اختالف زیرزمینی، های آب بخش در شد. خواهد اقدام مترمکعب میلیون 1/129 میزان به آب منابع کیفیت بهبود و مصارف

 اول فاز در شده بینی پیش جویی صرفه و مترمکعب( میلیون 619) کشاورزی مصارف از نیاز مورد جویی صرفه نمیزا بین

 تا 2013 های سال طی که باشد می مترمکعب میلیون 09 با برابر مترمکعب( میلیون 151) استان آبی کم با سازگاری برنامه

 در شده مشخص جویی صرفه اهداف راستای در نیز سطحی های آب بخش در شد. خواهد عملیاتی برنامه دوم فاز در ،2021

 جویی صرفه برای ریزی برنامه مترمکعب( میلیون 5/921 و 0/6021 برابر ترتیب )به جراحی-زهره و بزرگ کارون های حوضه

 مقادیر میان فاختال به دستیابی برای ریزی برنامه است. شده انجام ها حوضه این در مترمکعب میلیون 696 و 016 میزان به

 5/520 و 0/6119 برابر ترتیب )به جراحی-زهره و بزرگ کارون های حوضه در شده تعیین اهداف و اول فاز جویی صرفه

 جویی صرفه اهداف تعیین عدم علیرغم .شد خواهد انجام برنامه دوم فاز در ،2021 تا 2013 های سال طی مترمکعب( میلیون

 توسط حوضه این در مترمکعب میلیون 501 میزان به سطحی های آب مصارف کاهش یبرا ریزی برنامه کرخه، حوضه برای

 قاب  آب و بیالن در بازنگری و آب مصارف و منابع سوم دور آماربرداری اتمام از پس شد. مصوب و پیشنهاد استانی، کارگروه

 ارائه آبی کم با سازگاری دوم فاز رنامهب متناسباً و مشخص آبی، کم با سازگاری دوم فاز گذاری هدف جزییات ریزی، برنامه

 .شد خواهد

 

  مكعب( متر )ميليون خوزستان استان آبي كم با سازگاري هاي برنامه جويي صرفه ميزان (:1) جدول

  سطحي  زيرزميني مصارف نوع برنامه اجراي فاز

 اول فاز

(2015-2011) 

 2559 151 کشاورزی

 50 - شرب

 - - صنعت

 11 - سبز فضای

 1361 252 اول فاز مجموع

 دوم فاز

(2021-2013) 

 09 کشاورزی

2/6510 
 - شرب

 - صنعت

 - سبز فضای

 1/6529 97 دوم فاز مجموع
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 خوزستان استان آبي كم با سازگاري هاي برنامه اثربخشي ميزان (:2) جدول

 آب منابع كيفيت بهبود و مصرف اصالح راستاي در

 م( م. )م. اثربخشي مصارف وعن برنامه اجراي فاز

 اول فاز

(2015-2011) 

 - کشاورزی

 265 پساب از استفاده

 1/10 شیالت

 - صنعت

 - سبز فضای

 2/217 اول فاز مجموع

 

 تیتثب سال و یآب کم با یسازگار برنامه دوم و اول فازهای در ینیرزمیز آب منابع از برداشت در جویی صرفه احجام اتییجز

 یها محدوده کیتفک به خوزستان استان در یآب کم با یسازگار ییجو صرفه هدف به یابیدست و آبخوان یستابیا سطح

 است. شده ارائه (6جدول ) در یمطالعات
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 سال و آبي كم با سازگاري برنامه دوم و اول فازهاي در زيرزميني آب منابع از برداشت در جويي صرفه احجام :(6جدول )

 خوزستان استان در آبي كم با سازگاري جويي صرفه هدف به دستيابي و آبخوان بيايستا سطح تثبيت

 كدمحدوده رديف
محدوده

 جويي صرفه حجم
آبخوان تثبيت سالمكعب( متر )ميليون

 به رسيدن سال
 جويي صرفه هدف

آبي كم با سازگاري دوم فازاول فاز

 است. دلمتعا آبخوان121611/111/1 آبدانان ه موسیان 2
 خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد

 است. افت فاقد آبخوان111211/111/1 آزادگان دشت 1

 111121/2131/02011 2011 خسرج ه چنانه 6

 است. متعادل آبخوان 11/1 11/1 1116 شرقی عباس دشت 0

 دارای و متعادل آبخوان111011/065/1 اوان 5
 است. غیرمجاز برداشت

2010 

3موالب111511/111/1خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد
خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد161211/111/1 خرمشهر 0
1جنوبی اهواز161111/111/120112015
 2015 2016 11/1 95/1 1616 شمالی اهواز 9
 2010 2011 01/20 01/33 1610 شوشتر ه آب میان 21
161552/111/120162015 سلیمان مسجد 22
 2015 2011 11/1 61/3 1613 عقیلی ه گتوند 21
 161051/111/12011 2015 اللی 26
 161125/111/12012 2015 اندیکا 20
 161991/511/12010 2015 مرغاب 25
 162110/0 11/1 2012 2015 پیون ه ایذه 23
 2015 2012 11/1 50/1 1622 شیخ ده 20
 خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد 11/1 11/1 1621 بارز ده 21
خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد161211/111/1 بازفت 29
خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد161511/111/1 سلیمان چشمه 11
161005/6215/2120112015 آهودشت 12
161521/9560/0120102011 اندیمشک ه دزفول 11
خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد161311/111/1 بختیاری 16
خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد161111/111/1 )سزار( جلدون سراب 10

 دارای و متعادل آبخوان101211/211/1 شادگان 15
2015است. غیرمجاز برداشت

101111/011/120102015 هرمزرام 13
101621/111/120112015 میداود ه دالون 10
101013/211/120112015 ملک باغ 11
101561/111/120112015 صیدون 19
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 كدمحدوده رديف
محدوده

 جويي صرفه حجم
آبخوان تثبيت سالمكعب( متر )ميليون

 به رسيدن سال
 جويي صرفه هدف

آبي كم با سازگاري دوم فازاول فاز
101321/691/220102019 جایزان 61
101011/611/120112015 بهبهان 62
خوزستان استان در برداری هرهب چاه فاقد101111/111/1 دراز تخت 61
خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد101911/111/1 هندیجان 11
102121/006/220102011 زیدون 60
خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد102211/111/1 لیشتر 65

 دارای و متعادل آبخوان102651/111/2 خیرآباد 63
2021ست.ا غیرمجاز برداشت

خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد102011/111/1 جعفر زاده امام 60
خوزستان استان در برداری بهره چاه فاقد151211/111/1 دیلم بندر 61

22/252 22/97 --مجموع
 

 


