
 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي
 

 6 از 1

 

 جلسه کارگروه ملي سازگاري با کم آبي هفدهمینمصوبات 
 

 ۱۰:۳۰-۱2:۰۰ زمان جلسه :  وزارت نیرومكان:   ۰۸/۰۹/۱۳۹۹ تاريخ جلسه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرماناستان  مصوبات رديف

 شرکت کنندگان:

 بخش، تاجاردکانیان اعضاي کارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

ارت جهاد )وز برياککشاورز،  –)وزارت صنعت، معدن و تجارت( ، مردانمحمدزاده –)سازمان برنامه و بودجه کشور( مسجدي

)وزارت  د، جمالی نژاقربانی –)سازمان هواشناسی کشور( یفهوظ -الهیجان زاده )سازمان حفاظت محیط زیست( –کشاورزي(

 نیرو( )وزارت زاده، زارعمحمدیان رایی،زه ترابی، خامسی، زادهتقی –کشور(

 مدعوين

ه ت و برنام)سازمان مدیریمحمدي سلیمانی –، آیت الهی موسوي )استانداري کرمان( وندزینی: کرماناستان 

ازیان، رشیدي، نم –سعیدي، کهنوجی )سازمان جهاد کشاورزي شمال استان کرمان(  –( کرمانریزي استان 

نژاد حسین –رمان( کطاهري )شرکت آب و فاضالب استان  –اي کرمان( علیدادي سلیمانی )شرکت آب منطقه

 )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان(

رکت آب )ش یز پورغفار زاده، حسن پور، اسماعیلی، عز -)استانداري( پورمحمدي، رحمتی: آذربایجان شرقیاستان 

 انلوایم -ان()سازمان مدیریت و برنامه ریزي است بهبودي -استان( ی )سازمان جهاد کشاورزيفتح -اي(منطقه

 )شرکت آب و فاضالب استان(

 دستور جلسه:

 

 کرمانهاي سازگاري با کم آبی استان برنامهبررسی  -۱

 آذربایجان شرقیهاي سازگاري با کم آبی استان برنامهبررسی  -2



 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي
 

 6 از 2

 

۱ 

میلیون مترمکعب در  ۳/6۹۹و  ۱4۰۰میلیون مترمکعب در افق  4/۳۳۰با اثربخشی  کرمان استان آبی کم با سازگاري هايبرنامهفاز اول 

 صویبت مورددر چارچوب اعتبارات موجود و  هاي زيرزمینیمنابع آببر  میلیون مترمكعب 7/1029و در مجموع  ۱4۰5افق 

ف ذکر ها در دستیابی به اهداهاي هریک از بخشاثربخشی برنامه صرفه جویی و گرفت. میزان قرار آبی کم با سازگاري ملی کارگروه

 7به میزان رف به اصالح مص بازچرخانی آب در بخش صنعت نظیر اقداماتیانجام همچنین با  باشد.می (۱)شده، مطابق با جدول 

 زبرداشت ا مورد نیاز دراختالف بین میزان صرفه جویی  در بخش کشاورزي، استشایان ذکر  میلیون مترمکعب کمک خواهد شد.

 6/۹57) بی استانآبرنامه سازگاري با کم فاز اول شده در  توافقو صرفه جویی  میلیون مترمکعب( ۹5/۱۹7۹) منابع آب زیرزمینی

مه عملیاتی خواهد برنا دوم، در فاز ۱4۱۱تا  ۱4۰5هاي طی سال که باشدمیلیون متر مکعب می ۳5/۱۰22برابر با  میلیون مترمکعب(

 دوم سازگاري فازبراي ریزي، و بازنگري در بیالن و آب قابل برنامهاستان منابع و مصارف آب  اتمام آماربرداري دور سوماز  پسشد. 

 ریزي خواهد شد.و برنامه گذاريهدفبا کم آبی، 

 کرمانهاي سازگاري با کم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه1جدول )

 سطحی )م.م.م( زيرزمینی )م. م. م( نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(۱4۰5-۱۳۹۹) 

 - 6/۹57 کشاورزي

 - ۸/4۱ شرب

 - 7/۳۰ صنعت

 - - فضاي سبز

 - 7/1029 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(۱4۱۱-۱4۰6) 

 - ۳5/۱۰22 کشاورزي

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضاي سبز

 - 35/1022 مجموع فاز دوم

 

 بآکرمان در راستاي اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع هاي سازگاري با کم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 2جدول )

 )م. م. م( اثربخشی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(۱4۰5-۱۳۹۹) 

 - کشاورزي

 - شرب

 7 صنعت

 - فضاي سبز

 7 مجموع فاز اول

به تفکیک  انکرماستان  ریزيدستیابی به آب قابل برنامهو  هادل شدن آبخوانجویی هدف فازهاي اول و دوم و سال متعاصرفه جزییات

 ارائه شده است. ۱محدوده هاي مطالعاتی در پیوست 
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 مصوبات استان آذربايجان شرقی رديف

2 

میلیون  67/۱۱6اثربخشی  میلیون مترمکعب و ۰۳/۳4۳ جوییصرفه با آذربایجان شرقی استان آبی کم با سازگاري هايفاز اول برنامه

یزان صرفه جویی در مگرفت.  قرار آبی کم با سازگاري ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد ۱4۰۹مترمکعب در افق 

ست شایان ذکر ا باشد.( می2ها مطابق با جدول )ها در تغذیه آبخوانهاي هریک از بخش( و اثربخشی برنامه۱برداشت هاي آب مطابق جدول )

پیش بینی شده  وییمیلیون متر مکعب( و صرفه ج 26۹.56اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی )معادل 

 2۳۱.4ورد نیاز )مو همچنین اختالف بین صرفه جویی سطحی میلیون متر مکعب(  2۰۳در برنامه سازگاري با کم آبی استان )معادل 

ر مکعب( در فاز تممیلیون  ۱۱4.7۳میلوین متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاري با کم آبی استان )معادل 

ي در پس از اتمام آماربرداري دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگر د شد.عملیاتی خواه( ۱4۰۹-۱4۱۱و طی سال هاي )دوم برنامه 

 ریزي جزئی تر خواهد شد.ریزي، براي فاز دوم سازگاري با کم آبی، هدف گذاري و برنامهبیالن و آب قابل برنامه
 

 آذربايجان شرقیهاي سازگاري با کم آبی استان صرفه جويی برنامه(: میزان 1جدول )

 سطحی )م.م.م( زيرزمینی )م. م. م( نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(۱4۰۹-۱۳۹۹) 

 7۳/۱۱4 2۰۳ کشاورزي

 - ۱7 شرب

 - ۳/5 صنعت

 - ۳ فضاي سبز

 73/114 3/228 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(۱4۱۱-۱4۰۹) 

 56/66 کشاورزي

67/۱۱6 
 - شرب

 - صنعت

 - فضاي سبز

 67/116 56/66 مجموع فاز دوم

 هاآذربايجان شرقی در تغذيه آبخوانهاي سازگاري با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 )م. م. م( سطحی بخش ماهیت اثربخشی نوع منبع آب حوضه فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(۱۳۹۹ – ۱4۰۹) 

 ۱۱6.67 آب منطقه اي حیاءا-جبران کمبود انتقال پساب دریاچه ارومیه

 116.67 مجموع فاز اول

یک شرقی به تفک و دستیابی به آب قابل برنامه ریزي استان آذربایجان هابخوانجویی هدف فازهاي اول و دوم و سال متعادل شدن آصرفه جزییات

 ارائه شده است. 2محدوده هاي مطالعاتی در پیوست 
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وان جويی برداشت از منابع آب زيرزمینی در فازهاي اول و دوم سازگاري با کم آبی و سال متعادل شدن آبخ: احجام صرفه1پیوست 

 ريزي در استان کرمانو دستیابی به آب قابل برنامه

 کد محدودهمحدوده رديف
سال متعادل  حجم صرفه جويی )م م م(

 شدن آبخوان

به آب  دستیابیسال 

 فاز دوم فاز اول قابل برنامه ريزي
 دولت آباد  ۱

 صوغان 2

 جغین توکهور ۳

 منوجان 4

  نودژ  5

 ده کهان 6

 مسافرآباد 7

 فاریاب کالشگرد ۸

 کردي شیرازي ۹

 شهر بابک ۱۰

 چاهک شهریاري ۱۱

 خاتون آباد ۱2

   مروست کویرهرات ۱۳

 *۱4۱۱قطروئیه ۱4

 کویر قطروئیه ۱5

 کویر سیرجان  ۱6

 سیرجان ۱7

 تجیرف -رودبار ۱۸

 فاریاب شرقی ۱۹

 جیرفت 2۰

 حرآسمانب -رامون 2۱

 اسفندقه 22

 *۱4۱۱پایاب دهوج 2۳

 *۱4۱۱بزنجان 24

*۱4۱۱ بافت 25

 دشتاب 26

*۱4۱۱ سلطانی 27

*۱4۱۱ رابر /2۸

*۱4۱۱ سراب هلیل 2۹

 قلعه گنج و کم سفید ۳۰

 چاه هاشم ۳۱

*۱4۱۱ دق سرجنگل ۳2

 راور ۳۳

*۱4۱۱ چهل پایه ۳4
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 کد محدودهمحدوده رديف
سال متعادل  حجم صرفه جويی )م م م(

 شدن آبخوان

به آب  دستیابیسال 

 فاز دوم فاز اول قابل برنامه ريزي
 شهداد ۳5

*۱4۱۱ گلباف ۳6

 کشیت ۳7

 بم و نرماشیر ۳۸

 راین ۳۹

*۱4۱۱ ساردوئیه 4۰

 رحمت آباد  4۱

 دشت لوت  42

 رفسنجان 4۳

 بهادران 44

*۱4۱۱ دهج-ارنان 45

 بردسیر 46

 باغین-کرمان 47

 العربقریه 4۸

 بافق 4۹

 کوهبنان  5۰

 ردطغرلج-سیریز 5۱

 زرند 52

 -   مجموع

 آبخوان، متعادل و صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز می باشد. *: 

 :است.  متعادل آبخوان 
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سال متعادل  وسازگاري با کم آبی فازهاي اول و دوم برداشت از منابع آب زيرزمینی در جويی : احجام صرفه2پیوست 

 استان آذربايجان شرقیدر ريزي برنامهشدن آبخوان و دستیابی به آب قابل 

 کد محدودهمحدوده رديف
سال متعادل  حجم صرفه جويی )م م م(

 شدن آبخوان

به آب  دستیابیسال 

 فاز دوم فاز اول قابل برنامه ريزي
** بادآپارس -مغان ۱

** مشکین شهر 2

** اردبیل ۳

** اهر ورزقان 4

  جلفا دوزال  5

** ایواوغلی 6

 مرند  7

 طارم خلخال ۸

 میانه  ۹

۰۰ زنجان ۱۰

۰۰ ورانانگ-ماهنشان ۱۱

 میاندوآب ۱2

۰ ۰  صائين قلعه ۱۳

 ۱۰.۱5.47۱مراغه ۱4

 عجب شیر ۱5

 شیرامین ۱6

 آذرشهر ۱7

 تبریز ۱۸

 وزدوزاند -بیلوردي   ۱۹

 بستان آباد 2۰

 سراب  2۱

 صوفیان-شبستر 22

 6.6۱۰۱4۰4۱4۰۹تسوج 2۳

 جزایر دریاچه ارومیه 24

  مجموع

 آبخوان، متعادل و صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز می باشد. *: 

 :است.  متعادل آبخوان 
 

 

 


