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 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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 فارسمصوبات استان  رديف

2 

در چارچوب اعتبارات  2411میلیون مترمکعب در افق  44/2344با صرفه جویی  فارسهای سازگاری با کم آبی استان  فاز اول برنامه

میلیون مترمکعب صرفه جویی بر منابع  3/2221موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت که از این مقدار 

د. میزان صرفه جویی در برداشت از منابع آب های سطحی انجام خواهد ش میلیون مترمکعب بر منابع آب 34/23۱های زیرزمینی و  آب

اختالف بین میزان باشد.  ( می2ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول ) های هریک از بخش سطحی و زیرزمینی در برنامه

جویی پیش بینی شده میلیون متر مکعب( و صرفه  1۱/3332 صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل

و نیز میلیون متر مکعب خواهد بود  1۱/2211که برابر با میلیون متر مکعب(  2102در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

در حوضه آبریز  میلیون متر مکعب 222اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب سطحی در بخش کشاورزی )معادل 

در حوضه  میلیون متر مکعب 14/22۱و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل  (جراحی -زهره 

عملیاتی  2422تا  2413های  میلیون متر مکعب خواهد بود، در فاز دوم برنامه و طی سال 43/22که برابر با ( زهره -آبریز جراحی

گذاری  ریزی، جزییات هدف و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه منابعاز اتمام آماربرداری دور سوم پس خواهد شد. 

 سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

 )میلیون متر مكعب( فارسهاي سازگاري با كم آبی استان  (: میزان صرفه جويی برنامه3جدول )

 سطحیآب  زيرزمینیآب  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2411-22۱۱) 

 2102 کشاورزی
 جراحی -حوضه آبریز زهره  14/22۱

 دیگر حوضه ها 3/3

 2/2 3/3 شرب

 1 1/3 صنعت

 1 1/3 فضای سبز

 1 30 شرکت سهامی توزیع برق

 22/121 2/1111 مجموع فاز اول

 فاز اول

(2411-22۱۱) 

 43/22 1۱/2211 کشاورزی

 26/11 91/1111 دوم فازمجموع 

 

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

 2 وستیدر پ یمطالعاتهای  محدوده کیبه تفک فارسدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز : احجام صرفه1 وستیپ

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

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
سال تثبیت )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 قبر کیخا      

یاسوجفاقد چاه بهره برداری
شاه بهرامفاقد چاه بهره برداری
 امام زاده جعفر    فاقد چاه بهره برداری 

 دشت رستم      

 نورآبادممسنی      

 فهلیان      

 سرانجیلک    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 کودیان ـ سرگاه      

 اردکان ـ چشمه سفید      

 بندر دیلم    فاقد چاه بهره برداری 

 بندرگناوه     برداریفاقد چاه بهره 

 برازجان   فاقد آبخوان آبرفتی 

 خشت ـ کمارچ      

 کازرون      

 برم      

 باالده      

 فراشبند      

 چنار فاریاب    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 دشت ارژن      

 دریاچه پریشان      

 دژکاه ـ کورده      

 دشت پلنگ     مجازصرفه جویی به دلیل برداشت غیر 

 بوشکان      

 دهرم      

 فیروزآباد      

 موک ـ مهکویه      

 دارنجان      

 دارالمیزان      

 عالمرودشت ـبیرم      

 صحرای باغ الر      

 چرمشت    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 اردمحمله    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 
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كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
سال تثبیت )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 هنگام      

 سیف آبادالغر      

 دشت افزر      

 قیرکارزین      

 مبارک آبادباروس      

 حکان      

 قطب آباد      

 جهرم      

 زاهدون      

 فسا      

 میان جنگل      

 رونیز      

 نوبندگان      

 قره بالغ      

 ایج      

 دال سمیکان    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 میمندشبانکاره      

 خفر      

 کوار      

  دارنگونسیخ ـ      

 خانه زنیان      

 بن رودزنگنه      

 خنج    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 بیدشهر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

  بنارویهجویم ـ      

 هرم ـ کاریان    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 دهکویه      

 ایزدخواست      

 اوز ـ دنگ    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 کهورستان    فاقد شبکه چاه مشاهده ای 

 ده هنگ    فاقد چاه بهره برداری 

 )باشدو )زادمحمود      

 درزسایبان      

 شاه غیب      

 الر      

  گراش      
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كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
سال تثبیت )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 فین ـ مارام    فاقد چاه بهره برداری 

 کهکم ـ سعادت آباد    فاقد چاه بهره برداری 

 فخرآباد      

 تاشکوئیه    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 فدامی      

 رستاق ـ فورک      

 خسویه ـ ساچون      

 داراب      

  دراکویه      

 انجیرک ـ دهویه     به دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی 

 جناح ـبستک    فاقد چاه بهره برداری 

 المرد      

 گله دار      

 گاوبندی    فاقد چاه بهره برداری 

 قمشه    فاقد آبخوان آبرفتی 

 اسفنداران    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 ایزد خواست      

 گاوخونی    فاقد چاه بهره برداری 

 توابع ارسنجان      

 ارسنجان      

 سیدان ـ فاروق      

 جنوب دریاچه طشک    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 آباده طشک ـ جهان آباد      

 خانه کت      

 خیر      

  استهبان      

 نیریز      

 تنگ حنا ـ پیچگان      

 مرودشت ـ خرامه      

 داریان      

 سعادت آباد      

 سرپنیران      

 قادرآباد ـ مادرسلیمان      

 ده بید      

 دشت نمدان      

 بیضا ـ زرقان      
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كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
سال تثبیت )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 دزگرد ـ کامفیروز      

 خسرو شیرین      

 آسپاس      

 بکان      

 شیراز      

 قره باغ      

 کوار مهارلو      

 سروستان      

 گشنگان      

 ابرقو    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 آباده ـ اقلید      

 صادق آباد      

  ابرقوکویر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 کفه طاغستان    فاقد چاه بهره برداری 

 مروست    فاقد چاه بهره برداری 

 بوانات      

 هرات    فاقد چاه بهره برداری 

 سرچاهان      

 چاهک ـشهریاری      

 حسن آباد ـ قوری    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 قطروئیه      

230کویر قطروئیه      

1111891-- 1903 مجموع
  


