


 سیمای آب استان
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 برنامه عملیاتی سازگاری با کم آبی

 استان بوشهر

 1397اسفندماه 
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 در صد روند افزایش جمعیت استان
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 مساحت
23160  

 کیلومتر مربع

1395تا  1345برابری جمعیت استان از  3/34افزایش    

 روند تغییرات جمعیتی استان بوشهر به تفکیک شهری و روستایی 



 نقشه حوضه های آبریز درجه 2 استان بوشهر 

 63000                          :          مساحت کل 
 3000         :          مساحت در استان بوشهر

 درصد   5:    درصد مساحت در استان بوشهر

4 4 

 21246:                                        مساحت کل 
 11260:                    مساحت در استان بوشهر

 درصد   53: درصد مساحت در استان بوشهر

 47411                           :          مساحت کل 
 8059          :          مساحت در استان بوشهر

 درصد   17:  درصد مساحت در استان بوشهر



 ساله اخیر  نسبت به 10درصد اختالف دوره  

 آورد رودخانه بارندگی

 درازمدت ساله 30 ساله 15 درازمدت ساله 30 ساله 15

9- 19- 22- 18- 43- 48- 5 
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 آورد رودخانه های اصلی بارندگی

 میانگین تغییرات بارش و آورد رودخانه های اصلی در دورهای زمانی مختلف  



 استان  محدوده های مطالعاتی و منابع آب زیرزمینی   وضعیت

 آبخوان های استان ساالنهکسری مخزن 
 میلیون متر مکعب   34

  بحرانی ممنوعه مطالعاتی محدوده 4

   ممنوعه مطالعاتی محدوده 8

 پتانسیل فاقد آزاد مطالعاتی محدوده 4

6 

 سانتیمتر 100میانگین افت ساالنه 
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 میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی به تفکیک کیفیت و تعداد و روند تغییرات کیفی رودخانه های   

 آب زیرزمینی آب سطحی
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 دوره آماری

 متوسط استان (کلل)حله  (قنطره)مند 
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 غیر مجاز مجاز

 95تا  57نمودار تجمعی پروانه های صادره و چاههای غیرمجاز حفر شده از سال 

8 

1360-1395ساله  35پروانه های صادره طی درصدی  256افزایش   

چاه های غیر مجاز و فاقد   درصدی 553رشد 
1360-1395ساله  35پروانه طی   

8124  

 (حلقه)

5478 

 (حلقه)

 (م.م.م) 163

346 

 (م.م.م)

 تعداد و حجم تخلیه چاه های مجاز و غیر مجاز



( داخل استان بوشهر) روند برداشت آب از منابع آب سطحی و زیر زمینی   

9 
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 مقدار و آب مورد نیاز کاربری های بخش کشاورزی و صنعت

 آب مصرفی مقدار منبع تامین آب واحد نام کاربری
 (میلیون متر مکعب)

 باغ
 زیرزمینی و هکتار

 سطحی

36553 586 
 279 59989 زراعت

 راس دام سبک و سنگین
 زیرزمینی و

 خطوط آبرسانی

1173300 5 
 0/5 6975200 قطعه طیور

 0/5 204 تعداد تبدیلی و تکمیلی صنایع
 871 مجموع

 صنعت
 1410 افق 1400 افق فعلی وضعیت

 آب مورد نیاز تعداد  آب مورد نیاز تعداد  مصرف آب  تعداد 

 صنایع کوچک
636 

16.4 
726 

8 
1024 

21.4 

 13.6 5 1.6 شهرک صنعتی18

 176 13 249 14 42 12 صنایع بزرگ

 211 1037 262 740 60 648 مجموع

غ ا ت ب ع ر ا ر  ز و طیو م  ا موع د ج  م

586 
279 

6 

871 

ک کوچ ع  ای گ صن ر ز ب ع  ب ا موع صن ج  م

18 

42 60 
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 2تخصیص زیست محیطی در حوضه های آبریز درجه 

 تخصیص محیط زیست نام طرح نام رودخانه حوزه آبریز
 وضع موجود (میلیون متر مکعب)

 حله

 31 89.7 رئیسعلی دلواری شاپور
 107.7 دالکی دالکی

در دست ساخت با  

 پیشرفت فیزیکی

 درصد  30تا  10  

 2.7 باهوش باهوش
 1.2 خائیز شیرین

 مند
 9.6 دشت پلنگ دشت پلنگ

 3.23 باغان باغان
 214.13 مجموع

 مقدار شرح

 0 (م.م.م)متوسط حجم کسری ساالنه دریاچه ها و تاالب ها 

 214 (م.م.م)های زیست محیطی استان  آبهحجم ساالنه حق 

 50 (م.م.م)میزان کمبود حق آبه های زیست محیطی استان 
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 برداشت از آب دریا در مصارف مختلف

 مجموع مطالعه اجرا بهره برداری نوع مصرف

 15822 5417 2899 7506 پتروشیمی و نیروگاه هاصنایع نفت ، گاز و 

 4938 4938 0 0 اقتصادی شمال استان منطقه ویژه

 کشاورزی
 356.91 0 133.79 223.12 آبزی پروری

 4.54 2.34 2.2 0 شهرک کشاورزی

 148.2 46.2 80 22 شرب

 21270 10404 3115 7751.1 مجموع
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 شرب کشاورزی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها
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 مجموع مطالعه اجرا بهره برداری
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 احجام به میلیون متر مکعب



 زیرزمینی

 سطحی 
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 حجم آب قابل برنامه ریزی
 مجموع مصارف

 اختالف

 حجم آب قابل برنامه ریزی
 مصرف

 اختالف

 مصارف شرب و صنعت و فضای سبز

 مصرف کشاورزی

29.2 
36 

279.3 

490 

-210/7 

126.7 

99 

27.7 

488.4 

377 

111.4 
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 (م.م.م)
 میزان کمبود آب مورد نیاز برای تامین پایداری منابع آب سطحی و زیرزمینی
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 مقدار شرح ردیف

 تعداد محدوده های مطالعاتی و تعداد دشت های ممنوعه 1
 16 مطالعاتی محدوده

 12 ممنوعهمحدوده مطالعاتی 
 504 (م.م.م)حجم متوسط ساالنه منابع آب تجدید پذیر سطحی  2
 462 (م.م.م)حجم متوسط ساالنه آب تجدید پذیر زیرزمینی  3
 30 (م.م.م)متوسط حجم کسری ساالنه مخازن آب زیرزمینی  4
 465 (م.م.م)منابع آب زیرزمینی  تجمعیحجم کسری  5
 0 (م.م.م)دریاچه ها و تاالب ها ( حق آبه تحویلی ساالنه)متوسط حجم کسری ساالنه 6
 924 (م.م.م)حجم آب قابل برنامه ریزی  7
 214 (م.م.م)های زیست محیطی استان  آبهحجم ساالنه حق  8
 50 (م.م.م)های زیست محیطی استان  آبهمیزان کمبود حق  9
 158 (م.م.م)سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت  10
 تمام منابع (م.م.م)حجم منابع آب در معرض تهدیدهای کیفی  11

 (م.م.م)کشاورزی /صنعت/ساالنه مصارف آب شرب احجام 12

 114 شرب
 60 صنعت

 871 کشاورزی
 10 فضای سبز

 (م.م.م)حجم منابع آب ورودی به و خروجی از استان  13
 851 ورودی
 773 خروجی

 (دهه اخیر)سیمای وضع موجود منابع و مصارف آب استان

15 



 ناسازگاری ها در بخش آب استان

آب بحران با مواجه مجاور های استان به استان شرب آب درصد 85 از بیش وابستگی 

آب بر مازاد مکعب متر میلیون 211 برداشت و زیرزمینی منابع از استان آب مصارف درصد 50 از بیش تامین 

 کشاورزی کاربری در ابالغی زیرزمینی ریزی برنامه قابل

تکمیل عدم دلیل به سطحی ریزی برنامه قابل آب مکعب متر میلیون170  از برداری بهره امکان عدم 

 استان آب های زیرساخت

تولید مازاد درصد 50  قریب و روستایی و شهری توزیع های شبکه در آب باالی هدررفت و تلفات   

کشاورزی آب بخش در اشتغال و اقتصادی فیزیکی، پایین وری بهره :   

مصرفی آب مکعب متر یک ازای به گرم 1270 محصول تولید فیزیکی وری بهره 

آب منابع مدیریت در بردار بهره جوامع فعال مشارکت جلب عدم  

آب با مرتبط مختلف های بخش تمام نیمه های طرح تکمیل جهت مالی منابع کمبود 

شهرنشینی و صنعتی های فعالیت رشد دلیل به زیرزمینی و سطحی اب منابع آلودگی توسعه 

16 



 شورای حفاظت از منابع آب استان

 نشست با رئیس و اساتید دانشگاه خلیج فارس

شرکت دبیری با استان آبی کم با سازگاری های برنامه تدوین 

 آبفای های شرکت ، کشاورزی جهاد مشارکت و ای منطقه آب

 معدن صنعت سازمان زیست، محیط سازمان روستایی، و شهری

 فارس، خلیج دانشگاه آبخیزداری، و طبیعی منابع تجارت، و

 و شهرداریها استانداری، فنی دفتر استان، دانشگاهی جهاد

 .گرفت قرار کار دستور در مرتبط دستگاههای سایر

 کل، مدیران کلیه تخصصی کمیته کار به شروع زمان از 

 پیش و مثبت بسیار تعاملی در مربوطه کارشناسان و معاونین

 متعدد جلسات برگزاری با و مهیا را نیاز مورد اطالعات برنده

  تدوین استان آبی کم با سازگاری برنامه مدیریتی و کارشناسی

 .گردید

از حفاظت شورا در تصویب از پس آبی کم با سازگاری برنامه 

 شورای جلسه در محترم استاندار ریاست به استان آب منابع

 17   .است رسیده تصویب به نیز استان ریزی برنامه
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 برنامه های عملیاتی پیشنهادی

 سازگاری با کم آبی استان



 اهداف و راهبردهای بخش آب استان در برنامه ششم توسعه

  تامین آب شرب شهرها و روستاهای استان با اجرای طرح های اضطراری 

 درصد آب شرب شهری و روستایی استان بوشهر از محل نمک زدایی آب دریا 36تامین 

  میلیون متر مکعب با مهار رواناب فصلی و جریاان نابهنگاام و    174افزایش حجم آب قابل برنامه ریزی از منابع سطحی به میزان

 سد بزرگ مخزنی 5ارتقاء سطح پایداری و تامین آب کشاورزی، شرب و صنعت استان از طریق ساخت 

 باه   280سرانه مصرف مشترکین از بیش از درصد تلفات و هدررفت آب در شبکه های توزیع شهری و روستایی و کاهش  1کاهش ساالنه

 لیتر در روز   210قریب 

 ایستگاه مکانیزه توزیع آب 103اجرای پایلوت تفکیک آب شرب و پخت پز از مصارف بهداشتی و عمومی با ساخت و نصب 

 شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم و استفاده در پساب تصفیه خانه فاضالب میلیون متر مکعب  15تکمیل مطالعات و تسریع در ساماندهی

 کاربری فضای سبز، شهرک های صنعتی و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

 واحد آب انبار و یا سیستم سطوح آبگیر روستایی با هدف کاهش برداشت آب مصرفی فضای سبز و احشام  1000بازسازی و ساخت

 روستایی از شبکه توزیع و خطوط آبرسانی

ساماندهی برداشت مصالح رودخانه ای ، خصوصاً در رودخانه جم و جایگزینی با مصالح کوهی 

19 
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 وضعیت
 تولید روزانه

 (متر مکعب) 

 تولید ساالنه

میلیون متر ) 
 (مکعب

 8.2 22.500 در دست بهره برداری

 32.1 88000 در دست ساخت و اجرا

دارای موافقت اولیه و در مرحله 
 فراخوان انتخاب سرمایه گذار

42100 15.4 

 55.7 147600 مجموع آبشیرینکن های برنامه ششم

در سالمیلیون متر مکعب  56 میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی   

 برنامه ریزی جبران کمبود و جایگزینی منابع آب ناپایدار شرب  با نمک زدایی آب دریا

20 

  شرب نیاز مورد آب از درصد 36 حداقل تامین

  56 ساالنه حجم به بوشهر استان روستایی و شهری

  و دریا آب زدایی نمک محل از مکعب متر میلیون

  منابع به وابستگی از درصد 75 حداقل کاهش

  محلی پایین کیفیت با منابع و فارس استان آب

   استان شرب آب برای



1425تامین آب شرب  استان به تفکیک منبع تا افق   

26 
 1425 1410 1405 1400 1396 افق

 2247919 1616422 1447375 1316225 1167137 (نفر) جمعیت  

 157 112 98 87 78 (  میلیون متر مکعب) نیاز آبی
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 مهار روانابهای فصلی و استفاده بهنگام از آن با ساخت سدهای بزرگ مخزنی

 سد ردیف

 زیست محیطی حجم تنظیمی حجم مخزن
برداشت مستقیم  

 از رودخانه
 (میلیون متر مکعب)  

 170 89 435 270 دالکی 1

 7 9.8 47 150 دشت پلنگ 2

 5 3.5 16 32 باغان 3

 1.2 3.9 15 خاییز 4
13 

 2.7 8 22 باهوش 5

 195 106 510 489 مجموع 

سال در مکعب متر میلیون 773 استان از خروجی روانابهای حجم   

آن از بهنگام استفاده و مجاور استان از ورودی و داخلی تولیدی روانابهای مکعب متر میلیون 510 مهار 

 سطحی ریزی برنامه قابل آب از بخشی جبران و سطحی پذیر تجدید آب مکعبی متر میلیون209 افزایش 

ساله صد چند و تاریخی قدمت با های شبکه حقابه تامین و ساخت دست در سدهای پایاب در کشاورزی بخش توسعه بینی پیش عدم 

22  دست پایین مناطق در سیالب مخاطرات کاهش 



 احیاء آب انبارها و جداسازی آب مصرفی احشام و فضای سبز خانگی

درصاد   10کیفیت پایین منابع محلی و عجین بودن زندگی روستایی با پرورش و نگهداری احشام و چند اصله درخت در منازل و حاشیه روستاها، نزدیک به  

به منظور تفکیک و جداسازی بخشی . آب تولیدی به مصارف شرب روستایی استان به مصرف فضای سبز و دام  سبک و سنگین و طیور سنتی و صنعتی می رسد

آب انبار و سیستم سطوح آبگیر کوچاک در روساتاهای    1000از آب مصرفی احشام و فضای سبز خانگی و استفاده بهینه از روانابهای فصلی، احیاء و ساخت 

 . داستان با مشارکت اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی، دهیاری ها  و متقاضیان با استفاده از  اعتبارات استانی در دستور کار قرار گیر

 میلیون متر مکعب در سال 1میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی  
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 جداسازی آب شرب و پخت و پز با رویکرد استفاده از  آب های نامتعارف

 روستا/ شهر 
 حجم آب شیرین

 (مترمکعب در روز)
تعداد ایستگاه  

 پیشنهادی

 20 300 شهر بوشهر

 12 175 شهر برازجان

 8 120 شهرهای  دیر و بردستان

 9 150 شهر جم 

 10 150 شهرهای عسلویه و نخل نقی

 3 10 روستاهای بخش ارم دشتستان

 3 10 روستاهای نوار ساحلی تنگستان 

 5 20 روستاهای نوار ساحلی دشتی

 5 20 روستاهای نوار ساحلی عسلویه

 28 150 روستاهای بخش مرکزی جم

 103 1105 مجموع

 انشعاب اخذ با آب سازی شیرین عنوان تحت شرب آب تجاری عرضه و توزیع

 و عرضه متقاضیان و بوده ممنوع روستایی و شهری شرب آب توزیع شبکه از

 نمک به نسبت قانونی مجوز اخذ با بایست می آب محلی بازار اندازی راه

 با نیاز مورد آب تامین به نسبت محلی نامتعارف آبهای یا و دریا آب زدایی

   .نمایند اقدام استاندارد کیفی مشخصات
میلیون متر مکعب در سال 0/4میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی    24 



(آب و فاضالب شهری)برنامه مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب شهری   

25 

 محدوده 
 هدررفت و تلفات

 تعداد شهر
 آب مصرفی

 (م.م.م)
 درصد آب مصرفی

50   <  5 5/62 6/7 

 8/4 7 1   45<عدرفت     <50

 33/8 28/3 5 40<عدرفت     <45

 27/2 22/8 9 35<عدرفت     <40

 0/4 0/36 1 30<عدرفت     <35

30  > 11 19/62 23/5 

 100 83/7 32 مجموع

  مدیریت متداول های برنامه اجرای بر عالوه استان فاضالب و آب شرکت

 توزیع شبکه در آب تلفات  کاهش است مکلف استان شهرهای در مصرف

  شیرین طریق از ها آن شرب آب تامین غالب که کنگان و بوشهر شهرهای

  نیز باالیی تلفات و هدررفت از و شده ریزی برنامه دریا آب سازی

  سال 6 برنامه این اجرای مدت .دهد قرار کار دستور در را برخوردارند

  به فصلی صورت به حاصله نتایج و گرفته تصورت اقدامات گزارش و

  استان توسعه و ریزی برنامه برنامه شورای و آب منابع از حفاظت شورای

  .شود می ارایه

در سالمیلیون متر مکعب 7/3میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی    



 (آب و فاضالب روستایی)برنامه مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب روستایی

در سالمیلیون متر مکعب  2میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی    

26 

 شرح عنوان محور ردیف
  

 برنامه هفتم ششم برنامه 
 واحد

 هدررفت واقعی  1 
 250 205 کیلومتر نوسازی شبکه

 0.76 0.8 (MCM) تا یر

 هدررفت ظاهری 2

 5000 5000 فقره تعویض کنتور

 2200 2000 فقره تبدیل انشعابات

 0.68 0.78 (MCM) تا یر

 مدیریت مصرف 3

 9 8 تعداد گشت آب بان

 220 200 عدد نصب شناور

 72 60 دستگاه نصب تجهیزات
 0.56 0.56 (MCM) تا یر

 آموزش همگانی 4
 2 2.5 (MCM) تا یر جمع محورها
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 اقدامات

 میان مدت  1397برنامه عملیاتی 
 (برنامه ششم)

 بلند مدت 
 (برنامه هفتم)

 جمع عملکرد تا 
 برنامه هفتمپایان 

حجم صرفه  تعداد
 تعداد جویی شده

 حجم صرفه 
 شدهجویی 
 

 حجم صرفه  تعداد
 تعداد شدهجویی 

 حجم صرفه 
 شدهجویی 
 

اصالح و تعدیل 
پروانه های چاه های 

 کشاورزی
475 7 945 10 0 0 1420 17 

 انسداد چاه های 
 73 2040 53 1500 16 450 4 90 مجازغیر 

کنترل اضافه برداشت 
چاه های دارای 

 بهره برداری پروانه
10 0/2 600 6 2290 15 2900 21 

 111   35   24   10/6   جمع

 برنامه عملیاتی طرح احیاء  و تعادل بخشی

در سالمیلیون متر مکعب  111میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی    



سال در مکعب متر میلیون 585 : زهکشی و آبیاری های شبکه پوشش تحت زراعت و باغات نیاز مورد آب  

سال در مکعب متر میلیون 320 : اخیر ساله 10 خشکسالی شرایط در شده تامین آب میانگین  

استانی منابع از استفاده با دالکی و دلواری رئیسعلی سدهای  پایاب در  نخلستان طرح اجرای  

و نخلستان طرح اجرای با توسعه ششم برنامه در طی ریزی برنامه قابل آب حجم به نسبت کشاورزی بخش برداشت مازاد مکعب متر میلیون158/3 کاهش  

  نوین آبیاری پوشش تحت سطوح ارتقاء

وری بهره درصدی 30 افزایش نخیالت و مرکبات باغات توسعه ممنوعیت و باغی به زراعی اراضی کاربری تغییر ممنوعیت و زراعی کشت بندی پهنه رعایت  

   (مصرفی آب مکعب متر بر کیلوگرم 1/3 به مکعب هرمتر ازای به کیلوگرم 1 از ) کشاورزی بخش در آب مصرف فیزیکی

استان زراعی کشت زیر سطح درصدی 20 کاهش   

1400 سال تا (هکتار 1000 به هکتار 228 از ) استان ای گلخانه و مکانیزه های کشت درصدی 340 رشد 

آبخیز های حوزه سطح از هکتار 271000 در آبخیزداری عملیات 
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 استان  کشاورزیاهداف اصلی و راهبردهای  بخش 



1109229 

160367 

687500 

41745 
71328 

61080 
1800 

2709 

45100 

27500 10100 

گوجه  خرما کل

 فرنگی

سایر  گندم

 سبزیجات

 یونجه خربزه هندوانه جو کنجد مرکبات

70997 

33549 

12500 

10500 
4458 

4378 

1500 
1165 1127 1100 720 

 آب مورد نیاز

 بهره وری تولید

کل محصوالت 

 زراعی و باغی

 خرما گوجه گلخانه ای گوجه زراعی

1/27 

7.4 

30 

0.35 

1 4 

2 3 

(هکتار)سطح زیر کشت  
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 به توجه با راستا همین در .شود فراهم مو ر بارش از حداکثری استفاده امکان که شود رعایت و تنظیم قسمی به استان کشت بندی پهنه

  .شود داده اختصاص جالیز و ( فرنگی گوجه غالبا ) سبزی و غالت به استان زراعی کشت نسبی مزیت

 بوشهر استان ممنوعه های دشت در دوم کشت و باغات توسعه ممنوعیت

30 

 کاهش سطح  

 زیر کشت

 سطح کشت زراعت آبی

 (  چاه مزرعه ای)
 سال

540 36789 1397 

720 36249 1398 

1080 35529 1399 

900 34449 1400 

 مجموع 33549 3240

 برنامه کاهش سطح زیرکشت زراعی طی سال های برنامه ششم توسعه
 ( هکتار) 

 :درصدی سطح زیر کشت زراعی چاه مزرعه ای با  10هدفگذاری کاهش  

متراکم های محیط در کشت و ها گلخانه توسعه 

 ها چاه آبخور اولیه اراضی از خارج به آب انتقال از جلوگیری 

 ها چاه برداری بهره پروانه تعدیل و اصالح   

مجاز غیر های چاه فعالیت ادامه از جلوگیری   

بخشی تعادل و احیاء طرح های برنامه اجرای  

در سالمیلیون متر مکعب  13میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی    

 پیشنهاد



 توسعه کشت های گلخانه ای و کاهش تدریجی و حذف کشت برخی محصوالت در فضای روباز

 های محیط در کشت نمودن اقتصادی و ها آن از مستمر برداری بهره و ای گلخانه های کشت توسعه در موفقیت توسعه کشت های گلخانه ای 

 بویژه و روباز محیط در کشت توسعه بر الزم های محدودیت اعمال و کشت بندی پهنه رعایت مستلزم شده کنترل

 ای منطقه آب شرکت و کشاورزی جهاد سازمان نظارت تحت چرخه از خارج و مجاز غیر ها چاه توسط کشت

   .است

سطح گلخانه  
 (هکتار)

 سال

100 1396 

150 1397 

200 1398 

300 1399 

250 1400 

 مجموع 1000

 درصدی سطح کشت 74هکتار کشت در فضای روباز کاهش بیش از  3600هکتار توسعه گلخانه معادل  900عملکرد 

 میلیون متر مکعب آب مصرفی در فضای روباز با آبیاری نوین 18هکتار گلخانه معادل  900آب مصرفی 

 میلیون متر مکعب در آب مصرفی  13صرفه جویی قریب 

 الف کشاورزی برای گلخانه ها  3پیشنهاد تبدیل تعرفه انرژی به. 

پیشنهاد صدور مجوز آبشیرینکن بدون ممنوعیت با رعایت شرایط. 
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 (مدیریت آب زیرزمینی)باغات استفاده از سایبان برای کاهش مصرف آب در 

 عنوان عملیات 1397 1398 1399 1400 مجموع

 (هکتار)سطح اجرایی مالچ      200 200 200 100 700

 (میلیون متر مکعب)آب قابل صرفه جویی  0/65 0/65 0/65 0/33 2/3

 عنوان عملیات 1397 1398 1399 1400 مجموع

 (هکتار ) سطح اجرایی سایبان    150 200 350 500 1200

 (میلیون مترمکعب)صرفه جویی   0/3 0/4 0/7 1 2/4

 (مدیریت آب زیرزمینی)استفاده از مالچ برای کاهش مصرف آب در باغات

میلیون متر مکعب در سال 4/7میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی    
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 محدوده شبکه های آبیاری زهکشی و روش آبیاری

40 



 آبیاری سنتی

 آبیاری نوین

 (هکتار)مساحت 

 باغ زراعت باغ زراعت باغ زراعت

 کل مجموع سطحی زیرزمینی

12915 10820 23200 18250 
36115 29070 

65185 

23874 
6983 0 500 

23874 
7483 

31357 
36789 

17803 23200 18750 

59989 

36553 

96542 

 آبیاری نوین آبیاری سنتی مجموع

96542 

38501 
58037 

34 

1 

2 3 

 شرایط فعلی

 نتیجه عملکرد برنامه عملیاتی

60% 40% 

32% 

68% 
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 آبیاری نوین
 آبیاری سنتی

 آبیاری نوین
 زراعت آبیاری سنتی

 باغ

35091 

24898 
22946 

13607 

4 



 نوع کشت

 (هکتار)اجرای آبیاری نوین  
کل مساحت 
 آبیاری نوین

درصد 
آبیاری 

 نوین

کاهش 
برداشت آب 

 مجموع 1400 1399 1398 1397 (م.م.م)

 54 63 22946 15463 5263 5300 2700 2200 باغات*. 

 12 58 35091 11217 1817 3400 3200 2800 زراعت

 66 60 58041 26680 7080 8700 5900 5000 مجموع

 سطوح پیشنهادی اجرای آبیاری نوین زراعت و باغات طی برنامه ششم توسعه 

 و سطحی منابع از آب برداشت مکعب متر میلیون 66 رود می انتظار نوین، آبیاری تحت سطوح درصد 28 افزایش با

 کسر شده جویی صرفه آب حجم از سنتی آبیاری نشتاب از ناشی منابع به برکشتی آب درصد 20 .یابد کاهش زیرزمینی

 .است گردیده
35 



 مطالعه مورد دالکی و دلواری رئیسعلی سدهای پایاب در واقع اراضی هکتار 34255 وسعت به ای محدوده در «نخلستان طرح »

  سطحی های آب پوشش تحت آبی زراعت درصد 80 به نزدیک و سطحی آب مصارف درصد 95 از بیش طرح این .است گرفته قرار

  .گیرد می بر در را بوشهر استان

  تغییر و هدررفت کاهش و لوله با آب انتقال طریق از آب مصرف وری بهره ارتقاء و راندمان افزایش ،مطمئن آب تأمین محوریت با

 ارقام و ها واریته با بازده کم نخیالت جایگزینی و حذف ،موجود نخیالت نوسازی و اصالح نوین، های روش به سنتی آبیاری شیوه

 و منطـقه در پایدار اشتغـال ایجاد و تثبیت .است گردیده هدفگذاری منطـقه در پایدار اشتغـال ایجاد و تثبیت و اقتصادی

 و پسند بازار و اقتصادی ارقام تولید افزایش آبیاری شیوه اصالح  با وری بهره ارتقاء و مصرف مدیریت ، منفی اشتغال از جلوگیری

 اقتصاد ستاد های طرح از یکی عنوان به نخلستان طرح .است طرح این اصلی اهداف از  باغداران زندگی سطح و معیشت بهبود

 است رسیده بوشهر استانداری و کشور بودجه و برنامه سازمان کشاورزی، جهاد نیرو، وزارت تایید به کشور و استان مقاومتی

 ساماندهی مصارف آب سطحی استان با طرح نخلستان در پایاب سدهای رئیسعلی دلواری و دالکی 
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  : برنامه اهداف

آب به مربوط مسائل بررسی برای علوم سایر متخصصین کنار در مهندسین قرارگرفتن . 

آب مصرف کاهش به دعوت و بهینه استفاده زمینه در خصوصی و دولتی های بخش کارکنان آموزش. 

زیست محیط از حفاظت و انرژی و آب از بهینه استفاده زمینه در خودآموزشی نظام برقراری و مردمی های جنبش ایجاد. 

منابع از استفاده در جویی صرفه فرهنگ ترویج منظور به آموزشی های بسته توزیع و تهیه. 

زیست محیط و انرژی ،آب حامیان و بران آب های تشکل از حمایت. 

ش، اطالع رسانی و مدیریت مسایل اجتماعی آموز  

  و سیما و صدا همکاری با استان زیست محیط کل اداره و روستایی و شهری فاضالب آب ای، منطقه آب های شرکت کشاورزی، جهاد سازمان

  بهینه مصرف فرهنگ ترویج و رسانی آگاهی کارآمد و موثر ابزارهای بکارگیری به مکلف عمومی نهادهای و اجرایی و اداری های سایردستگاه

   .باشند می آب
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 میزان پساب تولیدی کنونی
15  MCM 

صنعت و سایر  
 مصارف
6  MCM 

 تعادل بخشی آبهای زیرزمینی
1  MCM 

 فضای سبز شهری
8  MCM 

 ساماندهی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب 
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 مدیریت مصرف آب در فضای سبز شهریبرنامه های 

 مقدار واحد عنوان برنامه

 328 هکتار اجرای آبیاری نوین در فضای سبز شهری

تصفیه ( local) خرید و نصب پکیج محلی

 فاضالب و استفاده در آبیاری فضای سبز
 4 واحد

جدا سازی آب فضای سبز با اجرای برنامه 

 منابع محلیجایگزینی 
 110  هکتار

  آب مکعب متر میلیون 10 بر بالغ استان های شهرداری

  شهری آب شبکه و (م.م.م 7 ) محلی زیرزمینی منابع از

   .کنند می برداشت سبز فضای مصارف جهت (م.م.م3 )

  از ابالغی ریزی برنامه قابل آب حجم به نسبت مازاد برداشت

 در سبز فضای آب تأمین صرف اتکاء ،آبرفتی های آبخوان

 از بیش آبیاری و شهری آب شبکه به استان شهرهای از تعدادی

 مواردی جمله از سنتی روش به سبز فضای خالص سطح درصد 60

  شهری سبز فضای آبی کم با سازگاری عملیاتی برنامه در که است

  .گیرد صورت نیاز مورد اصالحات تا شده پرداخته بدان

در سالمیلیون متر مکعب 3اثربخشی در سازگاری با کم آبی    
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معادن رودخانه ای 
دارای شستشو و 

 دانه بندی
21: تعداد   

حجم آب  
مصرفی 

 ساالنه
 

5/4mcm 

استفاده از روشهای 
 نوین بازچرخانی

انتقال معادن رودخانه ای  
 بحرانی به واریزه کوهی

میزان صرفه جویی 
 ساالنه

 

0/7 mcm 

میزان صرفه جویی 
 ساالنه

 

3mcm 

سازگاری 
با کم 
 آبی

معادن کوهی 
دارای شستشو و 

 دانه بندی
44: تعداد   

 سازگاری با کم آبی در بخش صنعت و معدن

میلیون متر مکعب در سال 3/7میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی    
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 پیاده سازی نظام مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی 

 آب مصرفی ساالنه

 (هزار متر مکعب )
 ردیف شهرستان

 1 بوشهر 2622

 2 دشتستان 812

 3 دشتی 224

 4 تنگستان 58

 5 دیر 127

 6 کنگان 248

 7 عسلویه 9

 8 جم 20

 9 گناوه 252

 10 دیلم 115

 جمع 4487
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میلیون متر مکعب در سال  0/5میزان اثربخشی در سازگاری با کم آبی    

  500 و میلیون 4 حدود ساالنه استان دولتی غیر عمومی نهادهای و اجرایی های دستگاه

 آب (روز در مکعب متر 12500 آبشیرینکن یک تولیدی آب معادل تقریبا ) مکعب متر هزار

 بوشهر، استان نفری میلیون 1/2 جمعیت کردن لحاظ  با .کنند می مصرف خدمات و شرب

 به .گردد می محاسبه روز در نفر هر ازای به لیتری 10 سرانه معادل ادارات مصرفی آب

 دستگاه توسط لیتر 10 استان جمعیتی آحاد از هریک لیتری 185 سرانه از دیگر عبارت

   .شود می مصرف دولتی غیر عمومی نهادهای و اجرایی های



 هدف کمی واحد نتایج برنامه ردیف

 میزان کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی در برنامه سازگاری با کم آبی 1

 (م.م.م)

161 

 67/2 میزان کاهش برداشت از منابع آب سطحی در برنامه سازگاری با کم آبی 2
 30/2 سهم بخش شرب شهری و روستایی از کاهش برداشت 3
 3/7 سهم بخش صنعت از کاهش برداشت 4
 161/3 سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت 5

 میزان و درصد بهبود تامین حق آبه های زیست محیطی 6
 50 (م.م.م)
 100 (درصد)

 میزان و درصد کاهش مصرف آب فضای سبز و خدمات شهری 7
 3 (م.م.م)
 30 (درصد)

 زمان مورد نیاز برای دستیابی به اهداف میان مدت برنامه 8
 (سال)

3 
 8 زمان مورد نیاز برای دستیابی به اهداف بلندمدت برنامه 9

 کلیات برنامه پیشنهادی سازگاری با کم آبی استان بوشهر
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 زمان اقدام مسئول اجرا شرح مصوبه

1 
  و  صیفی سبزی، کشت جایگزینی برنامه ارائه و ماه سه ظرف  تخصیص قابل آب با متناسب ها دشت از یک هر تفکیک به کشت الگوی ارائه

 ای گلخانه کنترل تحت و بسته های محیط به آن انتقال و روباز محیط در فرنگی گوجه
 ماه 3  وزارت جهاد کشاورزی

2 

 به پساب تخلیه عدم به مشروط) برداری بهره پروانه دارای کشاورزی های چاه برروی کن آبشیرین نصب برای الزم بررسی نیرو وزارت

  حجمی کنتور نصب و تبخیری نفوذ قابل غیر های حوضچه احداث یا خشک پسماند با های آبشیرینکن از استفاده و پیرامون محیط

 مخالف زیست محیط حفاظت سازمان) نماید ارایه دبیرخانه به و آورده بعمل را (برداشت اضافه از جلوگیری و چاه روی بر هوشمند

   .(است

 ماه  3 وزارت نیرو

3 

  هدف با مهندسی نظام سازمان ناظر مهندسان توسط اماکن فاضالب و آب تاسیسات بر نظارت اجرایی نامه شیوه تدوین و رسانی روز به

  جدید های کاربری برای آب دائم انشعاب واگذاری نمودن منوط و کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت همکاری با آب مصرف بهینه مدیریت

   آب مصرف مدیریت الزامات رعایت بر مبنی ساختمان مهندسی نظام سازمان تائید از پس صرفا صنعتی – تجاری – مسکونی االحداث

شرکت مهندسی آب و 

 فاضالب کشور
 ماه  6

4 
  و سطحی از اعم آب منابع از  مجاز غیر  کنندگان استفاده برای کشاورزی بخش های یارانه از محرومیت بررسی برای پیشنهاد ارائه

   آبی کم با سازگاری ملی کارکروه دبیرخانه به زیرزمینی

کارگروه استانی سازگاری 

 با کم آبی
 ماه 3

5 
  قالب در را شوند می تخلیه دریا به که بارندگی از حاصله سطحی رواناب از استفاده متقاضیان درخواست ای منطقه آب های شرکت

 .آورند عمل به مقتضی اقدام و بررسی نماید، می ابالغ ماه سه طی زیست محیط حفاظت سازمان توافق با  نیرو وزارت که دستورالعملی

شرکت های آب منطقه ای و 

 وزارت نیرو

 ماه  3: وزارت نیرو

شرکت های آب 

 مستمر: منطقه ای

 الف کشاورزی برای گلخانه ها برای طی مراحل قانونی   3بررسی و اعالم نتیجه و تهیه پیشنهاد شیوه تبدیل تعرفه انرژی به  6
 وزارت نیرو

 

 ماه 3

 

 سطح ملی پیشنهادات سازگاری با کم آبی در



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 زمان اقدام مسئول اجرا

 برنامه ششم توسعه  سازمان جهاد کشاورزی استان نوین آبیاری پوشش تحت سطوح ارتقاء 1

 مستمر  کارگروه استانی سازگاری با کم آبی بوشهر استان ممنوعه های دشت در دوم کشت و باغات توسعه ممنوعیت 2

3 

   حداقل کاهش به مکلف بوشهر استان (روز در مکعب متر 10  از بیشتر آب مصرف با) بر پرآب معدنی و صنعتی واحدهای

 از بهره کم تسهیالت لزوم صورت در .باشند می 1399 و 1398 سال دو طی آب بازچرخانی با مصرفی آب درصدی 30

   .شود می تامین استان اعتباری و فنی های کمک اعتبارات محل

 کارگروه استانی سازگاری با کم آبی 
 سال   2 

 (99-1398) 

4 

  برداشت توقف ، شهری سبز فضای درصد 100 در آبیاری نوین های سامانه از استفاده به مکلف بوشهر استان های شهرداری

  به مقاوم گیاهی های گونه به  بر آب پر  پوششی و گیاهی های گونه جایگزینی و اصالح و شرب توزیع شبکه از آب

   .باشند می 1399 سال پایان تا  شهری سبز فضای و ها پارک سطوح در  آبی کم و خشکسالی

 1398-99 استانداری بوشهر

5 
 و شهری شرب آب توزیع شبکه از آب برداشت با آب سازی شیرین عنوان تحت شرب آب تجاری عرضه و توزیع از جلوگیری

 بوشهر استان در روستایی
 مستمر شرکت آب و فاضالب استان

6 

شرکت آب منطقه ای با همکاری شرکت آب و فاضالب شهری، شهرداری ها، اداره کل صنعت و معدن و تجارت و شرکت 

شهرک های صنعتی استان مکلف به بازچرخانی و استفاده از پساب تصفیه خانه های موجود فاضالب و جایگزینی با برداشت  

شرکت آب منطقه ای استان موظف به ارایه گزارش به دبیرخانه  . آب از شبکه آب شرب برای مصارف غیر شرب می باشند

 .  می باشدملی  کارگروه

 برنامه ششم توسعه شرکت آب منطقه ای استان بوشهر 

 استان سطح در آب بهینه مصرف فرهنگ ترویج و رسانی آگاهی کارآمد و موثر ابزارهای بکارگیری 7
صدا / شورای حفاظت از منابع آب استان

 و سیمای مرکز بوشهر
 مستمر

 بخشی تعادل و احیا طرح های پروژه اجرای پیگیری 8
شرکت آب منطقه ای استان بوشهر  و 

 کارگروه استانی سازگاری با کم آبی 

 مستمر
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