


 وزارت نیرو

 معاونت آب و آبفا
 دفتر نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفا

 1393بهمن



 رئوس مطالب

 تبعات ادامه وضع موجود

 زيرزمیني آب وضعیت موجود منابع 

 كشورزيرزمیني در تامین نیازهاي آب نقش 

 برنامه وزارت نیرو براي احیاء و تعادل بخشي

 ارايه راهكارها و پیشنهادات

 انتظارات از بخش خصوصي
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 كاهش تجمعي حجم ذخيره استاتيك آبهاي زيرزميني كشور
 1390-91لغايت  1376-77طي دوره آماري 

 

 35نيز معادل  1376قبل از 
ميليارد متر مكعب اضافه 

برداشت صورت گرفته است 
ميليارد متر  110كه جمعا 

 مكعب است



 (UN)شاخص سازمان ملل 



 نسبت برداشت از آب زيرزميني به ذخيره تجديد شونده
  1385تا  1345آماري طي دوره  





درصد 40 گذشته سال ده ظرف متوسط بطور)... و تاالبها رودخانه ها، چاهها،  قنوات، چشمه ها، شدن خشك 

 (است يافته كاهش زيرزميني آب منابع آبدهي

آبياري زيرزميني آبهاي منابع توسط آبي اراضي هكتاراز ميليون پنج حدود) مزارع و باغات شدن خشك  

 (است شده خشك پسته باغات از هكتار 7000 ساليانه اخير سالهاي در نمونه عنوان به و مي شوند

دارد جريان آن در زيرزميني آب كه فاضالب و آب شبكه هاي از كيلومتر 296000 ماندن استفاده بال  

شيرين آبهاي سمت به شور آبهاي حركت طرفي از و زيرزميني آب منابع كيفي افت 

در مستقر زيربنايي تاسيسات  ديدن وآسيب زيرزميني آبهاي طبيعي مخازن رفتن بين از و زمين نشست  

 كشور دشت هاي

 

 



(مي شود انجام كشور در شكني كف كيلومتر 1200حدود ساليانه) چاهها جابجايي و شكني كف افزايش 

ايستابي سطح عمق افزايش دليل به انرژي مصرف افزايش   

و اجتماعي ناهنجاريهاي بروز به منجر كه بزرگ شهرهاي اطراف در نشيني حاشيه و مردم مهاجرت  

 آب تامين امكان عدم و موجود آب منابع شدن خشك تبعات از شد خواهد كشور در امنيتي -سياسي

 .مي باشد اشتغال و بهداشت شرب، براي

غذايي امنيت بر عالوه كشور سياسي امنيت افتادن خطر به 

زراعي اراضي رفتن بين از و باغي اراضي افتادن خطر به 
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 نام دشت رديف
 مساحت دشت

 (كيلومتر مربع)

مساحت محدوده  
 فرونشست

 (كيلومتر مربع)

 بيشينه نرخ فرونشست

، سانتيمتر در سال)
1384) 

 بيشينه نرخ فرونشست

 (1391، در سالسانتيمتر )
 گيري يا پيش بيني اندازه

 36حدود  17 714 1415 تهران 1

 25پيش بيني  13 221 458 شمال ورامين 2

 25پيش بيني  13 277 742 جنوب ورامين 3

 36پيش بيني  17 324 730 هشتگرد 4

 15پيش بيني  9 12 468 كرج 5

 45پيش بيني  24 768 قزوين 8

 60پيش بيني  30 773 1120 كاشمر 9

 50پيش بيني  25 1365 زرند 10

 25پيش بيني  18 823 كرمان 11

 55پيش بيني  30حدود  سيرجان 13

 20پيش بيني  10 720 يزد 14

 60پيش بيني  30 4631 رفسنجان 15

 25پيش بيني  12 نيشابور 16

 50پيش بيني  25 مشهد 17

 25پيش بيني  15حدود  اصفهان 18

 40پيش بيني  20حدود  468 مهيار جنوبي 19

 30پيش بيني  15حدود  1474 كاشان 20

 25پيش بيني  12 گلپايگان 21

 25پيش بيني  12 ايوانكي 22

 28پيش بيني  14 گرمسار 23



شکاف های ایجاد شده در زمین در اثر افت آب زیر 

  زمینی در استان یزد

آسیب های ساختمانی ناشی از نشست زمین در 

 استان یزد



 فرونشست مناطق مسكوني شهر دامنه استان اصفهان



 پل هاي راه آهن، دشت تهران



 نيروگاه برق همدان

فروريزش زمين در اثر افت شديد سطح آب زير زميني 
 در دشت كبودرآهنگ همد ان 





 (1379ابالغي مقام معظم رهبري )سياستهاي كلي نظام در بخش آب 

 (1389ابالغي مقام معظم رهبري )سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف كشور 

 (هيئت وزيران 84/5/11مصوب )سند فرابخشي مديريت منابع آب كشور 

 (هيئت وزيران 87/5/20مصوب )ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب 

 سند چشم انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو  

 (رد مربوط به آب و كشاورزيامو) توسعه  قانون برنامه پنجم

 ري بخش كشاورزي و منابع طبيعي وقانون افزايش بهره

 قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

 قانون هدفمند كردن يارانه ها

 قانون اساسي 44قانون سياستهاي اجرايي اصل 

 قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي 11آيين نامه ماده 

 قانون توزيع عادالنه آب و آيين نامه هاي اجرايي آن

 آيين نامه راهبردهاي بلندمدت توسعه منابع آب كشور





 نتايج حاصل از اقدامات انجام شده

 گروههاي گشت و بازرسي 561تعداد ايجاد •

حلقه چاه مجاز و در  12142حلقه چاه غيرمجاز و جلوگيري از اضافه برداشت  20433انسداد •

 ميليارد متر مكعب آب زيرزميني 2/82نتيجه كنترل برداشت  

 دستگاه كنتور هوشمند آب و برق بر روي چاههاي كشاورزي 31869نصب تعداد •

 تشكل براي بهره بردارن آب زيرزميني 34ايجاد •

ميليون مترمكعب در طول  152ميزان حجم آب تغذيه شده از طريق پروژه هاي تغذيه مصنوعي •

 .  ميليون مترمكعب از ابتداي برنامه پنجم تا كنون مي باشد 86 برنامه چهارم و

 

 



 داليل عمده بروز مشكالت فعلي

 فقدان حكمراني موثر در مديريت منابع آب زيرزميني•

 احداث سدهاي مخزني بيش از پتانسيل منابع آب حوضه هاي آبريز•

 عدم تحقق برنامه هاي وزارت نيرو در بخش آب زيرميني به دليل محدوديت هاي منابع مالي•

 عدم توجه جدي و موثر به شكل گيري و تقويت تشكلهاي آب بران و استفاده بهينه از آنها•

 1389تصويب و ابالغ قانون تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره برداري در سال •

 تصويب طرح توسعه كشاورزي در سال هاي گذشته•

 عدم مطالعه اثر احداث سدها بر منابع آب زيرزميني•

 افزايش سطح زيركشت بيش از پتانسيل منابع آب زيرزميني•

 پايين بودن بهره وري منابع آب در بخش هاي مصرف بويژه كشاورزي•

 





 آنها تجهيز و كشور دشت هاي در پيزومتري چاه 5200 حفر -1

 اكتشافي چاههاي و پيزومترها روي بر آب منابع اندازه گيري تجهيزات مورد 20900 نصب -2

 (on line) برخط صورت به مطالعاتي محدوده هاي 609 اطالعاتي بانك و بيالن تهيه -3

 مطالعاتي محدوده 609 در زمين فرونشست از ناشي مخاطرات بررسي و بندي پهنه -4

 كشور در آب محلي بازار 1200 استقرار و ايجاد -5

 (كشاورزي جهاد وزارت) آنها از فني و مالي حمايت هاي انجام و آب بران تشكل هاي مورد 1200 ايجاد -6

 (كشاورزي جهاد وزارت) كشور مطالعاتي محدوده 609 در آب ملي سند نمودن روز به -7

 زيرزميني آب منابع بخشي تعادل براي كشاورزي بازده كم چاههاي خريد -8

 



   حفاري دستگاههاي روي بر GPS دستگاه 1300 نصب و حفار هاي شركت ساماندهي -9

 ممنوعه دشت هاي در كشاورزي چاه هاي با پساب جايگزيني -10

   كشور سراسر در بازرسي و گشت گروه 600 استقرار و تقويت -11

 سامانه ايجاد و رساني برق،اطالع و آب هوشمند و حجمي كنتور 360000 نصب و تهيه -12

 چاهها از برداشت كنترل و پايش

 عمومي مصالح به مضر پروانه فاقد چاههاي نمودن مسلوب المنفعه و نظارت كنترل،  -13

  ممنوعه دشت هاي در سيالب پخش و مصنوعي تغذيه پروژه 400 اجراي -14

 (كشاورزي جهاد وزارت) آبخيزداري پروژه هاي اجراي و مطالعه -15

 



 

  قانوني بسترهاي سازي آماده•

شورای در کشور دشتهای بخشی تعادل و احیاء طرح تصویب  

  آب عالی

جاری سال برابر 18 میزان به مذکور طرح اعتبارات افزایش  

بخشی تعادل و احیاء طرح گانه 15 دستورالعمل های تهیه  

   زیرزمینی آبهای

آب عادالنه توزیع قانون 45 ماده اصالح الیحه ارایه  



   سازي فرهنگ و رساني اطالع•

صدا طریق از کشور دشتهای بحرانی وضعیت رسانی اطالع و آگاه سازی  

   کشاورزان با خصوصی جلسات و کثیراالنتشار روزنامه های سیما، و

جهاد کشور، وزارتخانه های قضائیه، قوه با هماهنگی جلسات برگزاری  

 ... و اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان سیما، و صدا کشاورزی،

سند تهیه و ملی امنیت عالی شورای آب کمیسیون در موضوع طرح  

  و ذیربط ارگانهای کلیه همکاری نحوه مورد در زیرزمینی آبهای منابع

   ذیمدخل

 
 



  آب منابع مديريت در كشاورزان مشاركت توسعه•
   بران آب هاي تشكل ايجاد يا زيرزميني

کشاورزی، جهاد وزارت نهاد، مردم سازمانهای با متعدد جلسات برگزاری 

 متخصصین مشارکتی، مدیریت خبرگان کشاورزان، تعاونی اتحادیه های

   جامعه شناسی و اجتماعی

مشارکت زمینه در نیرو وزارت توسط کشور در پایلوت چهار ایجاد 

  زیرزمینی آبهای مدیریت در ذینفعان

آب بران تشکلهای به کشاورزی و آب بخش تصدی گری فعالیتهای تفویض  

 

 



   مختلف مصارف براي برنامه ريزي قابل آب تعيين•

کشور دشتهای تجدیدپذیر آب درصد 75 تعیین   

کشاورزی مصارف برای ریزی برنامه قابل آب تعیین   

سبز فضای و صنعت و شرب مصارف برای برنامه ریزی قابل آب تعیین  

مصارف برای برنامه ریزی قابل آب اساس بر مجاز چاههای پروانه اصالح   

 مختلف

 



  كليه روي بر هوشمند كنتورهاي نصب و تهيه•
  كشور كشاورزي چاههاي

 صالحیت تعیین و هوشمند کنتورهای فنی مشخصات تعیین–
 داخلی کنتور سازنده شرکتهای

  قیمت اخذ و نیرو وزارت توسط کنتور خرید برای اعتبار تأمین–
   کشاورزان از اقساط صورت به نصب از پس آن

 و هوشمند کنتورهای روی بر شارژ قابل کارتهای نصب و تهیه–
   کننده مصرف حقابه مصرف از پس آن قطع

 

 

 





  كشور آب منابع آمار و اطالعات نمودن روز به و دقيق•

گیری اندازه لوازم به آب منابع کلیه تجهیز و پیزومتر حفر  

روز به و دقیق صورت به آمار و اطالعات آوری جمع 

مفهومی مدلهای از استفاده با آب منابع بیالن تهیه   

 از ناشي مخاطرات بررسي و پهنه بندي مطالعات انجام•
  كشور دشتهاي كليه در زمين فرونشست

مذکور مطالعات خدمات شرح تهیه   

فوق مطالعات برای نیاز مورد اعتبار تأمین   

مطالعات انجام برای شناسی زمین سازمان با تفاهمنامه انعقاد 

  



  كشور حفاري شركتهاي ساماندهي•

طریق از حفاری دستگاههای جابجایی نحوه کنترل GPS بر شده نصب 

   مذکور دستگاههای روی

خصوصی بخش طریق از حفاری شرکتهای عملکرد بر نظارت   

 

  استانداران رياست به آب منابع از حفاظت شوراي تشكيل•
  كشور سراسر

 



 اهداف طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني

ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب زيرزميني 
 5 حدود ساالنه متوسط) منفی بیالن دارای دشت های مخزن حجم کسری کل جبران  

  (مترمکعب میلیارد 110 تاکنون تجمعی کسری و مکعب میلیاردمتر

500 95 سال برای مترمکعب میلیون 1000 و 94 سال برای مترمکعب میلیون 
بعدی های برنامه و ششم برنامه دیگر سال های اهداف برای آن باقی 

46 مجاز چاه های برداشت اضافه از جلوگیری درصد  
34 غیرمجاز چاه های انسداد درصد 
4 مصنوعی تغذیه درصد   
5 (کشاورزی فعال مجاز چاه های) کم بازده کشاورزی چاه خرید درصد   
5 ممنوعه دشت های در کشاورزی چاه های با پساب جایگزینی درصد 

6 آبخیزداری درصد   

36 



 تقويم طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني



 انتظارات از بخش خصوصي

 طرح هاي براي ابالغي تخصيص سقف رعايت و آب مصرف در جويي صرفه•
 كشاورزي و صنعتي

 بهره وري افزايش زمينه در دنيا روز فناوري هاي بكارگيري و معرفي شناسايي،•
 آب

 مركزي نواحي به جنوب درياي از آب انتقال طرح هاي زمينه در سرمايه گذاري•
 كشور

 كاهش زمينه در اساسي قانون 44 اصل اجراي راستاي در دولت به كمك•
 تصدي گري

 كشاورزي اراضي يكپارچه سازي•
 زيرزميني آب منابع مديريت در مشاركت هدف با بران آب تشكل هاي ايجاد•

 



 انتظارات از بخش خصوصي

 ايجاد و توسعه كشت هاي گلخانه اي  •

 توجه به تجارت آب مجازي•

 استفاده از آب هاي غيرمتعارف•

 بازچرخاني آب در بخش صنعت•

 اجراي پروژه هاي آبياري تحت فشار و كم فشار در مزارع •

 تجميع چاه ها و انتقال آب با لوله •

 (كانال)به جاي مجاري باز( لوله)جايگزيني مجاري بسته •



 ه

 

 آب زيرزميني ميراث گذشتگان نيست
 امانت آيندگان است

 



تعادل بخشي در برنامه پنجم  پیشنهادي طرح احیا و  ساختار كلي 
 توسعه

 مصوبه شوراي عالي آب شوراي عالي آب

رئيس  )وزير نيرو
تعادل كميسيون 

(بخشي كشور  

مصوبه شوراي امنيت 
 ملي



(دبير جلسه و مجري طرح)نماينده وزارت نيرو  -1  
نماينده وزارت جهاد كشاورزي -2  
نماينده وزارت كشور -3  
 نماينده سازمان محيط زيست -4
 نماينده قوه قضائيه -5
 نماينده مجلس شوراي اسالمي -6
 ودجهبنماينده سازمان برنامه و -7
 نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت -8
 نماينده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -9
 (كشاورزي، صنعت و خدمات)نماينده از ذينفعان نفر 3 -10
 دو نفر از اعضاي هيأت علمي -11

 كميسيون تعادل بخشي منابع و مصارف آب كشور



  كارگروه نصب ابزار دقيق 

كارگروه نوآوري، آموزش، 
تكميل نيروي انساني و 

 نظارت

كارگروه بازنگري تخصيص   
سدهاي در حال مطالعه و 

 درحال اجرا

كارگروه تشكيل تشكلهاي 
 آب بران و بازار آب

 كارگروه 
 مطالعه و پايش منابع آب

كارگروه تعيين تكليف  
 چاههاي فاقد پروانه

كارگروه به روز نمودن   
 سند ملي آب

 كارگروه  گشت  و بازرسي

كارگروه محيط زيست 
 و كيفيت منابع آب



 استاندار استان و رئيس كميسيون -1
 (دبير جلسه) مديرعامل شركت آب منطقه اي -2
 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان -3
 مديركل محيط زيست استان -4
 رئيس دادگستري استان -5
 رئيس مجمع نمايندگان استان -6
 رئيس سازمان برنامه و بودجه -7
 مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -8
 نماينده صدا و سيماي استان -9
 (كشاورزي، صنعت و خدمات)نفر نماينده از ذينفعان  3 -10
 دو نفر از هيأت علمي دانشگاه ها -11

 كميسيون تعادل بخشي منابع و مصارف آب استان



فرماندار شهرستان و رئيس كميسيون -1  
مدير امور آب شهرستان -2  
رئيس سازمان جهاد كشاورزي شهرستان -3  
مدير اداره محيط زيست شهرستان -4  
رئيس دادگستري شهرستان -5  
رئيس اداره صنا يع، معدن و تجارت شهرستان -6  
نماينده صدا و سيماي شهرستان -7  
(كشاورزي، صنعت، خدمات)سه نفر از نمايندگان ذينفعان  -8  
دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه -9  

 

 كميسيون تعادل بخشي منابع  و مصارف آب شهرستانها

 تشکل های آب بران تشکل های آب بران تشکل های آب بران تشکل های آب بران

 اجرا در كليه دشتهاي استان با اولويت دشتهاي ممنوعه



 شوراي عالي آب

 شورای حفاظت استان کارگروههای تخصصی

 شورای حفاظت شهرستان

 اداره امور آب شهرستان
آب  تشکل های

 بران

كميسيون تخصصي شوراي 
آب عالي  



 شوراي حفاظت استان  
 استاندار استان و رئيس كميسيون -1
 (دبير جلسه) مديرعامل شركت آب منطقه اي -2
 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان -3
 مديركل محيط زيست استان -4
 مديركل دادگستري استان -5
 فرمانده نيروي انتظامي استان -6
 مديرعامل شركت برق منطقه اي استان -7
 رييس شركت توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي استان -8
 رئيس مجمع نمايندگان استان -9
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان -10
 مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -11
 نماينده صدا و سيماي استان -12
 (كشاورزي، صنعت و خدمات)نفر نماينده از ذينفعان  -13
 دو نفر از هيأت علمي دانشگاه ها -14

كميسيون تخصصي شوراي 
 عالي آب

اعضاء  
جديدكه به  
تناسب به  

تركيب شورا  
 اضافه مي شوند



 
 
 

 شهرستانهاشوراي حفاظت 
 فرماندار شهرستان و رئيس كميسيون -1
 مدير امور آب شهرستان -2
 رئيس سازمان جهاد كشاورزي شهرستان -3
 شهرستانرئيس دادگستري  -4
 فرمانده نيروي انتظامي شهرستان -5
 شركت پخش فراورده هاي نفتي شهرستان -6
 رييس اداره برق شهرستان -7
 نماينده صدا و سيماي شهرستان -8
 (كشاورزي، صنعت، خدمات)سه نفر از نمايندگان ذينفعان  -9
 دانشگاهدو نفر از اعضاي هيأت علمي  -10
 مدير اداره محيط زيست شهرستان -11
 رئيس اداره صنايع، معدن و تجارت شهرستان -12
 
 
كليه دشتهاي استان با طرح در اجرا    

 اولويت دشتهاي ممنوعه

 شوراي حفاظت استان

 تشكلهاي آب بران

اعضاء  
جديدكه به  
تناسب به  

تركيب شورا  
 اضافه مي شوند







 







































 معاون آب و آبفا

  شوراي حفاظت امور آب استان

 شركت مديريت منابع آب

 معاون حفاظت و بهره برداري

  شركتهاي آب منطقه اي

دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع  
 آب زيرزميني و امور مشتركين

اجرا در كليه دشتهاي كشور با  
 همكاري شوراي حفاظت استان

 امورهاي آب شهرستان



 شوراي عالي آب

 شورای حفاظت استان کارگروههای تخصصی

 شورای حفاظت شهرستان

 اداره امور آب شهرستان
آب  تشکل های

 بران

كميسيون تخصصي شوراي 
آب عالي  



 شوراي حفاظت استان  
 استاندار استان و رئيس كميسيون -1
 (دبير جلسه) مديرعامل شركت آب منطقه اي -2
 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان -3
 مديركل محيط زيست استان -4
 مديركل دادگستري استان -5
 فرمانده نيروي انتظامي استان -6
 مديرعامل شركت برق منطقه اي استان -7
 رييس شركت توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي استان -8
 رئيس مجمع نمايندگان استان -9
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان -10
 مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -11
 نماينده صدا و سيماي استان -12
 (كشاورزي، صنعت و خدمات)نفر نماينده از ذينفعان  -13
 دو نفر از هيأت علمي دانشگاه ها -14

كميسيون تخصصي شوراي 
 عالي آب

اعضاء  
جديدكه به  
تناسب به  

تركيب شورا  
 اضافه مي شوند



 
 
 

 شهرستانهاشوراي حفاظت 
 فرماندار شهرستان و رئيس كميسيون -1
 مدير امور آب شهرستان -2
 رئيس سازمان جهاد كشاورزي شهرستان -3
 شهرستانرئيس دادگستري  -4
 فرمانده نيروي انتظامي شهرستان -5
 شركت پخش فراورده هاي نفتي شهرستان -6
 رييس اداره برق شهرستان -7
 نماينده صدا و سيماي شهرستان -8
 (كشاورزي، صنعت، خدمات)سه نفر از نمايندگان ذينفعان  -9
 دانشگاهدو نفر از اعضاي هيأت علمي  -10
 مدير اداره محيط زيست شهرستان -11
 رئيس اداره صنايع، معدن و تجارت شهرستان -12
 
 
كليه دشتهاي استان با طرح در اجرا    

 اولويت دشتهاي ممنوعه

 شوراي حفاظت استان

 تشكلهاي آب بران

اعضاء  
جديدكه به  
تناسب به  

تركيب شورا  
 اضافه مي شوند



:اهداف  

افزايش سطح علمي  شركتهاي حفاري -1-1  

تهيه شناسنامه چاه -1-2  

  -3-1 رتبه بندي شركتهاي حفاري

  -4-1 استفاده از بخش خصوصي در نظارت بر عمليات حفاري

 ساماندهي شركتهاي حفاري: پروژه اول
 

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 ساماندهي شركتهاي حفاري: پروژه اول
 

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب

 :عملكرد
شركت 378: تعداد كل شركتهاي حفاري 
دستگاه 1700: تعداد كل دستگاههاي حفاري 
شركت 27:تعداد شركتهاي حفاري غير فعال كه پروانه صالحيتشان را تجديد نكرده اند 
 شركت                              36: تعداد شركتهاي حفاري جديد التاسيس از ابتداي طرح 
نفر                    420: تعداد مهندسين ناظر بخش خصوصي 
 نفر                             487: تعداد مسئولين فني شركتهاي حفاري 
 دستگاه                      155: تعداد دستگاههاي حفاري وارد شده به ناوگان حفاري از ابتداي طرح 
 صفحه اي در زمينه حفاري ، آزمايش پمپاژ و آب زيرزميني براي  370تهيه مجموعه آموزشي

 كارشناسان دفاتر حفاظت ، مهندسين ناظر بخش خصوصي و مسئولين فني شركتهاي حفاري
 ساعت 4792: تعداد ساعات برگزاري دوره هاي آموزشي 
 ساعت 2023: ويژه كارشناسان حفاظت          
 ساعت1893:ويژه مهندسين ناظر          
 ساعت 876:ويژه مسئولين فني          
91: تعداد شركتهاي حفاري كه موفق به اخذ رتبه  از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورشده اند  

 شركت



 :اهداف

 حضور فيزيكي در دشتها و جلوگيري از حفر چاههاي غيرمجاز جديد -2-1

 به روزنمودن اطالعات و آمار چاهها، چشمه ها و قنوات هر شش ماه يكبار -2-2

  انسداد چاههاي غير مجاز و جلوگيري از اضافه برداشت چاههاي مجاز -2-3

 ايجاد گروههاي گشت و بازرسي در كليه دشتهاي كشور: دومپروژه 

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 1387ميزان حجم آب صرفه جويي شده از طريق فعاليتهاي تعادل بخشي از ابتداي برنامه چهارم تا پايان سال 

 (ميليون مترمكعب: تخليه)
جلوگيري از اضافه برداشت چاههاي مجاز  تعداد گروههاي  انسداد چاههاي غيرمجاز 

 گشت و بازرسي
 

 شركت آب منطقه اي

 
 رديف

 تخليه
 

 تعداد تخليه تعداد

13.90 812 25.74 363 22 1 

2.10 42 7.33 176 14 2 

3.10 58 8.68 233 7 3 

26.80 194 29.17 413 32 4 

11.40 71 0.00 0 3 5 

4.55 106 2.84 47 11 6 

12.05 68 130.53 843 10 7 

5.84 67 5.65 150 8 8 

23.60 129 1.73 96 8 9 

139.14 661 80.30 578 25 10 

3.42 32 36.33 291 5 11 

1.80 28 5.50 140 0 12 

1.70 9 10.54 63 8 13 

10.20 78 1.45 93 9 14 

1.70 20 25.40 5 18 15 

43.40 823 110.91 1384 63 16 

30.07 93 44.78 193 0 17 

2.50 17 21.62 78 5 18 

0.90 4 5.33 251 8 19 

169.42 1002 91.70 714 22 20 

14.50 141 23.96 504 9 21 

1.11 29 0.80 51 6 22 

0.50 4 17.20 605 14 23 

0.00 0 0.00 0 0 24 

0.00 0 3.50 35 9 25 

0.00 0 2.33 691 13 26 

5.50 60 98.46 362 7 27 

2.00 42 12.60 21 22 28 

3.40 14 33.00 241 16 29 

29.50 126 6.58 114 14 30 

564/100 4730 843/962 8735 388  



 : اهداف
 
   ايجاد هماهنگي و يكسان سازي در اجراي قوانين و ضووابط در كليوه

 شركتهاي آب منطقه اي 
 كاهش تخلفات در اجراي ضوابط و قوانين در شركتهاي آب منطقه اي 
امكان ارزيابي صحيح و فوري عملكرد شركتهاي آب منطقه اي 
جلوگيري از تصميم گيريهاي سليقه اي و غير كارشناسي و غيرقانوني 

 

دستورالعملهاي مرتبط با مسائل حفاظت و بهره برداري از آبهاي زير زميني: پروژه سوم    

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 :عملكرد

 مل پياده سازي آئين نامه مصرف بهينه  آب عدستورال -3-1

 دستورالعمل هماهنگ نمودن آمارواطالعات امورهاي حفاظت و مطالعات  -3-2

دستورالعمل ضوابط تعيين سقف كف شكني  چاهها در دشتهاي ممنوعه -3-3  

آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب 11دستورالعمل نحوه اجراي ماده  -3-4  

آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب 24دستورالعمل نحوه اجراي ماده  -3-5  

تهيه شرح وظايف بررسي تاثير احداث سد ها بر منابع آبهاي زيرزميني -3-6  

دستورالعمل تعيين محل چاه در آبخوانهاي آبرفتي -3-7  

دستورالعمل تعيين حريم منابع آبهاي زيرزميني -3-8  

دستورالعملهاي مرتبط با مسائل حفاظت و بهره برداري از آبهاي زير زميني: پروژه سوم    

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 :اهداف

انسداد  جهت تعيين وظايف حاكميتي ، تصدي گري و اعتبار مورد نياز  -4-1
  داراي اضافه برداشت و چاههاي مجاز چاههاي غيرمجاز

تعيين وظايف حاكميتي ، تصدي گري و اعتبار مورد نياز جهت اطالع رساني   -4-2
  و نظرسنجي به مشتريان

تعيين وظايف حاكميتي ، تصدي گري و اعتبار مورد نياز جهت اجراي آئين  -4-3
  نامه مصرف بهينه آب

اعتبار مورد نياز كليه  شركتهاي آب منطقه اي در سال اول و سالهاي بعد   -4-4
  برنامه چهارم

  تعادل بخشي منابع و مصارف آب زيرزميني: پروژه چهارم 

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 :عملكرد
  تعادل بخشي منابع و مصارف آب زيرزميني: پروژه چهارم 

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب

 سال اعتبار مصوب اعتبار موردنياز

300 199 84 

420 270 85 

500 269 86 

800 350 87 

880 305 88 

121 _ 89 



 :اهداف

 مجاز چاههاي برداشت اضافه از جلوگيري -5-1

 گياهان آبي واقعي نياز اساس بر چاهها برداشت ميزان كنترل -5-2

  در زيرزميني آب منابع تخليه و تغذيه بين تعادل ايجاد -5-3

 مختلف سالهاي

  كنتورهاي هوشمند آب و برق :پروژه پنجم  

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



  كنتورهاي هوشمند آب و برق :پروژه پنجم  

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب

 :عملكرد
 حلقه مي باشد156703مجموع چاههاي برقدار كشورحدود . 
     24636مجموع كنتورهاي موضووع قراردادهواي منعقوده حودود 

 .دستگاه است
 
نسبت كنتورهاي موضوع قراردادهاي منعقده به كل چاههاي برقدار :
 .است% 16
 
   با امضاي تفاهم نامه هاي مابين معاونين محترم وزيور در اموور آب

وبرق و تفاهم نامه تكميلي مابين مديران عامل محترم شركت مديريت 
منابع آب ايران و شركت توانير و ابالغ آن به شركتهاي ذيوربط بسوتر   

 .الزم براي آغاز عمليات نصب ايجاد گرديد
 



 
   904تعوداد   1388در حال حاضر تا پايان شوهريور مواه 

دستگاه كنتوور هوشومند آب و بورق بور روي چاههواي      
كشاورزي برقدار در محودوده هواي مطالعواتي ممنوعوه     
كشور نصب گرديده و سواير كنتوور هواي تحوويلي نيوز      
بالفاصله پس ازتهيه توابلو و متعلقوات مربوطوه در طوي     

 .سالجاري نصب خواهد شد
 
   تفاهم نامه معاونين محترم وزير نيورو    13بر اساس بند

در امور آب و برق كميته مشترک آب و بورق متشوكل از   
نمايندگان تووانير و شوركت موديريت منوابع آب ايوران      

جلسه برگوزار نمووده و    8تشكيل شده كه تاكنون تعداد 
دستورالعمل هاي اجرائي نصب و بهره بورداري كنتوور را   
تهيووه و راهكارهوواي مناسووب را در خصووو  مشووكالت 



 :اهداف

اطالع رساني به مردم و مسئولين در مورد ضوابط، قوانين، مسائل و   -6-1

 چالشهاي مربوط به آب زيرزميني

آگاه نمودن مردم و مسئولين از خطرات ناشي از عدم استفاده بهينه   -6-2

 از منابع آب زيرزميني

نظرسنجي از مردم در مورد نحوه عملكرد امورهاي آب با هدف  -6-3

 اصالح و افزايش رضايتمندي مشتريان

اطالع رساني و نظرسنجي از بهره برداران منابع آبهاي زيرزميني: پروژه ششم    

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب

اطالع رساني و نظرسنجي از بهره برداران منابع آبهاي زيرزميني: پروژه ششم    
 :عملكرد

 دقيقه 593:  مصاحبه راديويي 
دقيقه 19327: برنامه راديويي 
دقيقه 7325: تيزر راديويي 
دقيقه 470: مصاحبه تلويزيوني 
دقيقه 5846: برنامه تلويزيوني 
دقيقه 1941: تيزر تلويزيوني 
دقيقه 1001:انيميشن 
دقيقه 922:فيلم داستاني 
دقيقه 3041: فيلم مستند 
مورد 32500: پوستر 
دمور 304020: بروشور 
مورد 59: گزارش مصور 
مورد161: آگهي در روزنامه هاي محلي و كثيراالنتشار 
مورد139: نشست با مشتركين و بهره برداران 
مورد160: نشست يا مقامات قضايي و نيروهاي انتظامي 
مورد121:نشست با مقامات اجرايي 
مورد53: نظرسنجي 
 مورد  142: كارگاه و دوره آموزشي 
 مورد  299:تعداد  جلسه اطالع رساني در امورات آب 
 مورد 194: تعداد  جلسه اطالع رساني با مسئولين استان 
روز در شركت آب منطقه اي بوشهر 7به مدت  :برگزاري جشنواره آب و فرهنگ 
 ميليون ريال  توسوط شوركت آب    2400به مبلغ ( ثانيه 3000تهيه فيلمهاي انيميشن به مدت ) اطالع رساني و نظر سنجيپروژه پايلوت

 . منطقه اي خراسان رضوي در حال انجام است



 : اهداف

امورهاي   و اتصال سيستم كليه شركتهاي آب منطقه اي ، ادارات كل -7-1
        VPNآب  به همديگر و ستاد از طريق سيستم 

امكان دسترسي به اطالعات به روز شده مناابع آبهااي زيرزميناي     -7-2
  كشور از طريق سيستم مذكور

امكان تهيه گزارش عملكرد روزانه شركتهاي آب منطقه اي توساط   -7-3
  ستاد

امكان ايجاد مكاتبه الكترونيكي و نظارت بين ستاد و شركتهاي آب  -7-4
  منطقه اي

فاظت و ح سيستم نرم افزار مديريت يكپارچه اطالعات و آمار: پروژه هفتم   

 بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 :عملكرد
 
 RFP       سيستم نرم افزار مديريت يكپارچوه اطالعوات و آموار حفاظوت و بهوره

  ط دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهواي زيرزمينوي  توس برداري از آبهاي زيرزميني
 .تهيه شده است

    نرم افزار هوشمند توسط شركت آب منطقه اي آذربايجانشورقي در حوال تهيوه
 .به اتمام مي رسد 1388است كه تا پايان مهرماه 

 پس از تكميل نرم افزار مذكور، سيستم در كليه شركتهاي آب منطقه اي نصب و
كليه شركتهاي  VPNده از سيستم با استفا پس از آموزش و تكميل اطالعات بانك،
 .آب منطقه اي به هم وصل خواهند شد

دف از اجراي پروژه به روز نمودن آمار و اطالعات و كنترل لحظوه اي عملكورد   ه
 .شركتها ميباشد

فاظت و ح سيستم نرم افزار مديريت يكپارچه اطالعات و آمار: پروژه هفتم   

 بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



:اهداف  
مطالعاتي كشور هاي پياده سازي محدوده -8-1   

رداري از  بپياده سازي كليه اطالعات  مورد نيازحفاظت و بهره -8-2

 آبهاي زيرزميني در نقشه هاي مذكور

كنترل و نظارت بر عملكرد امورهاي حفاظت و بهره  برداري آبهاي   -8-3

  زيرزميني سراسر كشور

 

  در حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني GISپياده  سازي : پروژه هشتم 

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 : عملكرد
 
RFP پروژه سیستم اطالعات جغرافیایی(GIS )کشور باا   زبریآه های زحو
تهیاه شاده     ط دفتر حفاظت و بهره بارداری از آبهاای زیرزمینای   الیه توس 32

 .است
     یک پروژه پایلوت سیستم اطالعات جغرافیاایی در حاوزه آبریاز زایناده رود

انجام شده است که جهات تصاویب نهاایی سیساتم ماذکور مراتاب از طریاق        
شاارکتهای آب منطقااه ای و دفتاار حفاظاات و بهااره باارداری منااابع آب و      

 .امورمشترکین در حال بررسی است
        پس از تایید نتایج پاایلوت ماذکور و اباالت نتیجاه باه کلیاه شارکتهای آب

منطقه ای، تعداد الیه های اطالعاتی موردنیاز به تدریج برای کلیه حوضه هاای  
 .آبریز تهیه خواهد شد

 

  در حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني GISپياده  سازي : پروژه هشتم 

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 تشكلهاي آب بران آب زيرزميني جهت حفظ و حراست  دايجا: پروژه نهم 
 و بهره برداري از منابع آب زيرزميني 

   :اهداف

 بهره به زيرزميني آبهاي منابع از حفاظت امور واگذاري -9-1

 برداران

 كشاورزي محصوالت توليد و آبياري راندمان افزايش -9-2

 كشاورزي بخش در

 زيرزميني آبهاي منابع از وري بهره افزايش -9-3

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



   تشكلهاي آب بران آب زيرزميني دايجاعملكرد شركتهاي آب منطقه اي در 
پروژه ايجاد تشكل 

 آب بران

تعداد امور آب 
 موجود

 تعداد كل منابع آبي
 

 
 شركت آب منطقه اي

 
 رديف

 1 آذربايجان شرقي  37906 14 0
 2 آذربايجان غربي 48625 7 1
 3 اردبيل  8233 6 3
 4 اصفهان  31543 10 1
 5 ايالم  948 4 0
 6 بوشهر  8488 3 1
 7 تهران  61556 5 1
 8 چهارمحال و بختياري 6364 3 1
 9 خراسان جنوبي  7410 2 0
 10 خراسان رضوي  31827 7 2
 11 خراسان شمالي  8328 3 6
 12 آب و برق خوزستان  4126 9 1
 13 زنجان  19947 8 1
 14 سمنان  7773 4 1
 15 سيستان و بلوچستان  11030 7 0
 16 فارس  69705 17 1
 17 قزوين  34979 4 1
 18 قم  2858 1 1
 19 كردستان  19746 4 3
 20 كرمان  24474 10 1
 21 كرمانشاه  11996 10 2
 22 كهگيلويه و بويراحمد 2514 3 1
 23 گلستان  16633 2 1
 24 گيالن  17812 4 0
 25 لرستان  13303 4 1
 26 مازندران  80974 8 1
 27 مركزي  18851 8 1
 28 هرمزگان  20206 5 2
 29 همدان  14271 8 1
 30 يزد  8180 6 1

 جمع كل  650606 186 37



 دستورالعمل نحوه نظارت براجراي پروژه هاي طرح تحول توسط:  دهمپروژه  
 شركتهاي آب منطقه اي  

 :اهداف

  مورد در كشور سراسر اي منطقه اب شركتهاي عملكرد بررسي -12-1
 پخش و مصنوعي تغذيه بخشي، تعادل طرح هاي پروژه اجراي

   سيالب

  به توجه با اي منطقه آب شركتهاي عملكرد مقايسه و ارزيابي -12-2
 آنها بندي درجه و يافته اختصاص اعتبار و وظايف

  منطقه آب شركتهاي عملكرد نحوه از ماهه سه گزارشهاي تهيه -12-3
  مسئولين براي زيرزميني آبهاي از برداري بهره و حفاظت زمينه در اي

 نيرو وزارت ارشد

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 دستورالعمل نحوه نظارت براجراي پروژه هاي طرح تحول توسط:  دهمپروژه  
 شركتهاي آب منطقه اي  

   :عملكرد

  اجراي در نظارت پروژه گذشته سالهاي در فراوان پيگيريهاي عليرغم متاسفانه
  حذف ايران آب منابع مديريت شركت هاي پروژه ليست از تحول طرح هاي پروژه
 .است شده

  ذيصالح مشاور مهندسين استخدام با پروژه اين اعتبارات شدن پايدار صورت در
  اين توسط اي منطقه آب عملكرد بر نظارت و آنان آموزش و كشور استان 30 در

 آب منابع مديريت شركت شركتها، اين عملكرد از ماهانه گزارش ارائه و مشاورين
  تغذيه بخشي، تعادل طرح هاي پروژه اجراي بر تواند مي سهولت به ايران

  نظارت شود مي اجرا اي منطقه آب شركتهاي توسط كه سيالب پخش و مصنوعي
  بهره و حفاظت دفتر در نيرو كمبود علت به حاضر حال در كه باشد، داشته كامل

 .باشد نمي پذير امكان ال ايده صورت به مشتركين امور و آب منابع از برداري

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 دستورالعمل آموزش كارشناسان و كاركنان امورهاي حفاظت و :  زدهمپروژه يا
  بهره برداري ازمنابع آبهاي زيرزميني

 :اهداف
 كاركنان و كارشناسان كارآيي و علمي سطح سازي همسان و ارتقووواء -10-1

  . زيرزميني آبهاي از برداري بهره و حفاظت امورهاي در شاغل

 از برداري بهره و حفاظت امورهاي كاركنان و كارشناسان نمودن آشنووا -10-2
  . جديد مديريتي روشهاي و فنآوري ، علوووم با زيرزميني آبهاي منابع

 كارشناسان اجرايي و مطالعاتي اقدامات سازي يكسان و نمودن هماهنگ -10-3
 . كشور سطح در آبهاي از برداري بهره و حفاظت مسائل درزمينه

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 : عملكرد
 
برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه كاركنوان دفواتر حفاظوت در اكثور      -1

 شركتهاي آب منطقه اي
برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور آموزش فني پرسنل گروههواي   -2

 گشت و بازرسي
 برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مهندسين ناظر بخش خصوصي  -3
تهيه مجموعه آموزشي واحد، همراه با دستورالعمل مربوطه به منظوور   -4

برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه پرسنل شركتهاي حفاري، كارشناسوان  
 دفاتر حفاظت و مهندسين ناظر بخش خصوصي

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب

 دستورالعمل آموزش كارشناسان و كاركنان امورهاي حفاظت و :  زدهمپروژه يا
  بهره برداري ازمنابع آبهاي زيرزميني



 تغذيه مصنوعي و پخش سيالب: پروژه دوازدهم

 :اهداف
 
جلوگيري از خروج آبهاي سطحي كه از محدوده مطالعاتي خارج و غيرقابول   -11-1

 .مصرف مي شود
 
تغذيه مصنوعي دشتهاي ممنوعه در مناطقي كوه آب موازاد وجوود داشوته      -11-2
 .باشد
 
 جلوگيري از افت سطح آبهاي زيرزميني و در نهايت نشست زمين -11-3
 
 هاي شيرينآببه سمت  جلوگيري از پيشروي آبهاي شور  -11-4

 طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب



 (تعداد)پروژه هاي پيشنهادي عنوان طرح و 

 مجموع 1396 1395 1394 1393 نام پروژه نام طرح شماره

1 

 
تدقيق و به  
هنگام سازي 
اطالعات و  
آمار منابع آب  
 كشور

تكميل شبكه پيزومتري دشت هاي 
 كشور

و شبكه   نصب تجهيزات اندازه گيري
جمع آوري داده بر روي پيزومترهاو  

 منابع اب

منابع آب محدوده هاي  تهيه بيالن
 (on line)مطالعاتي به صورت برخط 

150   150 150 159 609 

پروژه پهنه بندي و بررسي مخاطرات  
ناشي از فرونشست زمين در 
 محدوده هاي مطالعاتي

150   150 150 159 609 



 (تعداد)عنوان طرح و پروژه هاي پيشنهادي 

 مجموع 1396 1395 1394 1393 نام پروژه نام طرح شماره

2 

 
طرح  
اصالح  
ساختار 
نظام بهره  
برداري 

توسعه  و
مديريت  
مشاركتي  
 آب

3000   3000   3000   3000   12000  
 رشته 

300 300 300 300 1200 
 تشكل

150 150 150 159 609 
 محدوده

100 100 100 100 400 
 حلقه

150 150 150 150 600 
 حلقه



 (تعداد)عنوان طرح و پروژه هاي پيشنهادي 

 مجموع 1396 1395 1394 1393 نام پروژه نام طرح شماره

 
 
3 

طرح  
كنترل و  
حفاظت  
از منابع  
آب  
 كشور

 به تعداد مورد نياز

1000 1000 500 200 2700 
 دستگاه

 گروه گشت و بازرسي 600تشكيل 

120000 120000 120000 _ 
360000 
 دستگاه

 103000 در هر سال هزار حلقه 50
 حلقه



 مجموع 1396 1395 1394 1393 نام پروژه نام طرح شماره

 
 
4 

 
طرح تعادل  
بخشي و  
تقويت  
آبخوانهاي  
 كشور

100 100 100 100 400 
 طرح

150 150 150 150 600 
 حلقه

50 50 50 50 200 
 طرح

 (تعداد)عنوان طرح و پروژه هاي پيشنهادي 



 مصوبات پانزدهمين نشست شوراي عالي آب

.  اجراي پروژه هاي پانزده گانه در قالب طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني به تصويب رسيد -1

بسته اجرايي اين پروژه ها به صورت تفصيلي با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نهايي خواهد )

 .(شد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، ضمن تقويت اعتبارات بخش آب و آبخيزداري،  -2

و برنامه ششم به منابع آب زيرزميني، متناسب  1394گانه را طي سال 15اعتبارات موردنياز پروژه هاي 

 .با اهداف مصوب و نيازهاي هر بخش اختصا  دهد

وزارت نيرو موظف است به منظور احياء  و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني، تا پايان مهرماه سال جاري  -3

درصد منابع آب زيرزميني تجديدپذير را به تفكيك مصارف شرب،  صنعت، كشاورزي و  75حداكثر تا 

محدوده مطالعاتي تعيين و به دستگاه هاي اجرايي ذيربط اعالم نمايد تا  609فضاي سبز، در هريك از 

 .سال سطح آب زيرزميني به سطح ايستابي اوليه برسد 20ظرف مدت 

 



 ادامه مصوبات پانزدهمين نشست شوراي عالي آب

 چاه هاي كردن مسلوب المنفعه و پُر و پروانه فاقد چاه هاي تكليف تعيين قانون اجراي ضمن است موظف نيرو وزارت -4

 داراي) مجاز چاه هاي برداشت اضافه از جلوگيري نيز و پتانسيل فاقد دشت هاي در عمومي مصالح به مضر و غيرمجاز

 چاه هاي پروانه هاي كليه كشور، مختلف دشت هاي كشاورزي آب سهميه براساس شش ماه ظرف ،(بهره برداري پروانه

 سال دو ظرف همزمان و اعالم كشاورزي جهاد وزارت به و تعديل پروانه صدور كميسيون هاي توسط را مجاز كشاورزي

 .نمايد مجهز هوشمند اندازه گيري لوازم به شده، تعديل پروانه هاي حجم ميزان براساس را چاه ها كليه

 شده تعيين كشاورزي آب سهميه براساس «4» بند اجراي با هم زمان و سال دو ظرف است موظف جهادكشاورزي وزارت -5

 اعالم و تعيين كشور دشت هاي كليه در را آبياري شيوه هاي بهبود روش نيز و بهينه كشت الگوي نيرو، وزارت توسط

 .نمايد

 زيرزميني آب منابع از حفاظت و صيانت ضرورت به توجه با است موظف (دهياري ها و شهرداري ها سازمان) كشور وزارت -6

 تعيين سبز فضاي آب سهميه براساس كشور شهرهاي كليه در سبز فضاي مطالعات انجام به نسبت يك سال مدت ظرف

 شيوه ي اصالح و طلب آب كم سبز فضاي الگوي به موجود سبز فضاي تغيير به نسبت و اقدام نيرو وزارت توسط شده

 .نمايد اقدام آبياري

 و تعيين شهرسازي و راه وزارت توسط سبز فضاي مناسب سرانه كشور، مختلف مناطق اقليم به باتوجه است ضروري -تبصره

 .شود ابالغ كشور وزارت به



 ادامه مصوبات پانزدهمين نشست شوراي عالي آب

 را آب عادالنه توزيع قانون 45 ماده اصالح اليحه پيش نويس ماه يك ظرف است موظف نيرو وزارت -7

 .نمايد ارايه و تهيه را آب منابع به متجاوزين مجازات افزايش و برخورد تشديد منظور به

 فاقد چاه هاي تكليف تعيين قانون اجراي از حمايت و پشتيباني منظور به موظفند استانداران -8

 و پيگيري براي استان آب منابع حفاظت شوراي ماهيانه منظم جلسات تشكيل به نسبت پروانه،

 منصوبات و ادوات آوري جمع و غيرمجاز چاه هاي نمودن المنفعه مسلوب و پر مشكالت رفع

 صورت به را شورا عملكرد و اقدام آب كنتورهاي نصب و آب مجاري و منابع مجاز غير بهره برداري

 گزارش يك بار شش ماه هر نيز دبيرخانه .نمايند گزارش آب عالي شوراي دبيرخانه به ماهيانه

 .نمايد ارايه آب عالي شوراي به را كشور آب منابع حفاظت شوراهاي عملكرد

 

 

 



 توسط شده تعيين صنعتي آب سهميه سقف در حداكثر است مجاز تجارت و  معدن صنعت، وزارت -9

  به نياز صورت در و نمايد اقدام صنايع براي مجوز صدور به نسبت مطالعاتي، محدوده هر در نيرو وزارت

 -آب عادالنه توزيع قانون 28 و 27 مواد چارچوب در) كشاورزي چاه هاي خريد طريق از بايد بيشتر آب

  نيز و غيرمتعارف آبهاي از استفاده مصرفي، آب بازيافت ،(آن اجرايي دستورالعمل و1361 مصوب

  .نمايد اقدام آب، مصرف بهره وري افزايش

  انجام كشاورزي جهاد وزارت هماهنگي با و مقررات و قوانين چارچوب در كشاورزي چاه خريد -تبصره

 .شد خواهد

 پروژه هاي نمودن عملياتي جهت موظفند انتظامي و قضايي و اجرايي دستگاه هاي و وزارتخانه ها كليه -10

 .نمايند همكاري نيرو وزارت با طرح اين

 توسط لزوم صورت در آن گانه 15 پروژه هاي و طرح اين مصوبات اجرايي دستورالعمل هاي -11

 .شد خواهد ابالغ اجرا براي و تهيه ذيربط وزارتخانه هاي

 



 اين از پروانه، بر مازاد كه زيرزميني آبهاي از بهره برداري پروانه دارندگان به جريمه اعمال منظور به -12

 امور كميسيون به و تهيه نيرو وزارت توسط پيشنهادي كه شد مقرر مي نمايند، برداشت آب منابع

 .برسد اجرا به تصويب، و بررسي پس تا شود ارسال دولت هيئت محيط زيست و صنعت زيربنايي،

  و كشاورزي محصوالت توليد در خودكفايي مورد در آب عالي شوراي جلسات از يكي در شد مقرر -13

 بررسي و بحث بخش، اين در آب مصرف باالي حجم به باتوجه زمينه، اين در كالن سياست گذاري

 .شود

 بر آبخيزداري هايپروژ تأثير مورد در آب عالي شوراي تخصصي كميته جلسات از يكي در شد مقرر -14

 .شود گزارش آب عالي شوراي به نتيجه و بررسي و بحث كشور پذير تجديد آب منابع

 

 


