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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
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 مصوبات استان مازندران رديف

3 

میلیون  213میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و  8/231 جویی صرفه با مازندران استان آبی کم با سازگاری های برنامهفاز اول 

. گرفت قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 2111مترمکعب از منابع آب سطحی در افق 

همچنین از  باشد. ( می2جدول )ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با  های هریک از بخش جویی و اثربخشی برنامه میزان صرفه

، جایگزینی ( به اصالح مصرف3مطابق با جدول ) های سطحی اقداماتی همچون تصفیه فاضالب، استفاده از پساب و مهار آبطریق 

 پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. 121بهبود کیفی منابع آب به میزان  منابع آب و

جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً در صورت نیاز، ریزی،  آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.

 

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

 آب سطحی  آب زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2111-2111) 

 

 213 8/221 کشاورزی

 - 1 شرب

 - - صنعت

 - - فضای سبز

 202 8/121 مجموع فاز اول

 

، جايگزينی منابع آب راستاي اصالح مصرفدر  مازندران هاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 )میلیون متر مكعب( و بهبود كیفیت منابع آب

 اثربخشی فعالیتنوع  فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2111-2111) 

 2 تصفیه فاضالب و بازچرخانی پساب صنعتی

 2 جابجایی آب چاه با آب دریا در بخش صنعت

 32 کشاورزیاستفاده از بازچرخانی پساب در اراضی 

 31 کشاورزیانتقال پساب 

 21 انتقال پساب شهری و روستایی

 211 مهار آبهای سطحی

 21 الستیکی احداث سد های

 114 مجموع فاز اول

 

 با توجه به کسری ساالنه و تجمعی آبخوان های استان مازندران، انتظار می رود که با عملیاتی شدن برنامه های سازگاری با کم آبی

شده و  متعادل 2111های استان در پایان سال  عمل آمده، کلیه آبخوان های به استان مازندران در بخش منابع زیرزمینی و صرفه جویی

 .جبران گردد 2112ها تا پایان سال  کسری تجمعی آن
 


