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 فهرست مطالب

 سيماي منابع و مصارف آب استان

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي

 برنامه سازگاري با كم آبي

 پيشنهادات



 سیمای منابع و مصارف آب استان
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 منابع آب زیرزميني تجدید پذیر  
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 ارقام بر حسب ميليون متر مکعب

 ساله اخير 17ساله و  50مقایسه شرایط آب و هوایي و منابع آب تجدید پذیر در دوره 

 ساله 50دوره  ساله اخير 17دوره 
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 برداشت از منابع آب زیرزميني  

 ساله مخازن زیرزميني   22كسري تجمعي 
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 ارقام بر حسب ميليون متر مکعب

 ساله اخير 17ساله و  50مقایسه وضعيت منابع آب زیرزميني در دوره 

 ساله 50دوره  ساله اخير 17دوره 



0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

 رواناب سطحي ورودي به استان

 رواناب سطحي مهار شده  

 پتانسيل مهار آب شور 

 پتانسيل مهار آب شيرین
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 ارقام بر حسب ميليون متر مکعب

 ساله اخير 17ساله و  50مقایسه منابع آب سطحي در دوره 

 ساله 50دوره  ساله اخير 17دوره 
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 ارقام بر حسب ميليون متر مکعب

 ساله اخير 17ساله و  50مقایسه منابع آب سطحي در دوره 

 ساله 50دوره  ساله اخير 17دوره 

 فعلي ذخیره

(MCM) 
 

ظرفیت  
(MCM) 

 تعداد

 سدهاي در دست بهره برداري 4 600 130

   سدهاي در دست ساخت 2 340

 سدهاي دردست مطالعه 10 1100

 میناب

 شمیل

 نیان

 جکین



 وضعيت منابع آب زیر زميني استان هرمزگان

دشت  تخليه
 هاي ممنوعه
99.5 %  

تخليه دشت 
 هاي آزاد

 0.5 %  

 تعداد منبع
ساله  22تخلیه بلند مدت 

  96 لغايت شهريور
 (م.م.م)

 1،345 22،133 چاه

 33 169 قنات

 147 639 چشمه

 تعداد دشت
سالیانه  میانگین

 كسری مخزن
 (م.م.م)

كسری مخزن بلند 
ساله  22مدت 

 96 لغايت شهريور
 (م.م.م)

درصد 
 تخلیه

 0.5 -11 0.5 20 آزاد

 99.5 -2،383 108.32 54 ممنوعه

ميزان كمبود آب مورد نياز  
براي تامين پایدار منابع آب 

ميليون  109زیرزميني استان 
 .  متر مکعب در سال مي باشد

 

 درصد برداشت از آب زیرزميني استان مربوط به دشت هاي ممنوعه مي باشد 99.5
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 تعداد دشت ها  
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1397  شروع دوره آماربرداری



 

76.4, 20% 

141.4, 
36% 

171.1, 
44% 

 آب قابل برنامه ريزی سطحي

 (میلیون متر مکعب) 

 شرب

 صنعت

 كشاورزي

 منابع آب تجديد پذير و قابل برنامه ريزی

 زیر زميني سطحي

میلیون متر مکعب  375: میزان كاهش مصرف الزم برای دستیابي به آب قابل برنامه ريزی زيرزمیني  

179.1, 
16% 

12.9, 1% 

916.7, 
83% 

 آب قابل برنامه ريزی زيرزمیني

 (میلیون متر مکعب) 

 شرب

 صنعت

 كشاورزي



 سيماي منابع و مصارف آب استان

32 

33 

16 

0 

41 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

 )%(نسبت به شرايط پر  97میزان ذخیره مخازن در ابتدای سال 

 درصد تامین تخصیص شرب  

 درصد تامین تخصیص كشاورزی 

 درصد تامین تخصیص صنعت  

 درصد تامین حق آبه زيست محیطي  

 1397سال نیازهای آبي  از سدها در وضعیت تامین 



 آب شیرين كن های استان

 جمع  ظرفیت در دست مطالعه ظرفیت در حال احداث  ظرفیت بهره برداری نوع مصرف

 67 10 41 16 شرب شهری

 23 4 8 11 شرب روستايي

 21 - 4 17 صنايع
 صنعت و شرب

 350 200 150 - (ساقي كوثر)

 461 214 203 44 جمع

 ارقام به ميليون  مکعب در سال

 سيماي منابع و مصارف آب استان

 ظرفیت تصفیه خانه فاضالب  
 توضیح وضعیت .(م.م.م)

 م مي باشد.م.م 29فاضالب بندرعباس  تخصيص پساب برداری بهره 32 رودان -هرمز –بندرعباس 

 اخذ تخصيص در دست اقدام مي باشد ساخت 8 فاز دوم بندرعباس – میناب

 40 جمع

 پساب تصفیه فاضالب



 (میلیون نفر)جمعیت 

1395 1410 

1.8 3.1 

با درنظر توان تامین    1410و كمبود تامین نیازهای  1397كمبود تامین نیازها در سال 
 (م.م.م)1397

 .  افزايش خواهد يافت 1410م م م در سال  2193به  1397م م م در سال  1707نیازهای آبي از 
 

 .م مي باشد.م.م 1،236شامل آب های زيرزمیني، سطحي، چشمه ها و قنوات ( 1397پیش بیني ظرفیت تولید در سال )كل آب قابل استحصال
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كمبود در سال   منابع تامين آب شهرستان
1397 MCM 

 راهکار رفع كمبود

 - 0 آب شيرين كن ابوموسي

 كيلومتر شبکه توزيع آب 15صالح و بازسازی ا -حلقه چاه  دشت الورميستان 2كف شکني و تجهيز  -حلقه چاه كشاورزی 3اجاره   0.48 خط محرم -چاه بستک

 -باب  ايستگاه پمپاژ جهت انتقال آب از سد جگين به بشاگرد 2احداث و راه اندازی-خريد دو دستگاه تانکر آبرساني 0.23 چاه بشاگرد

آب شيرين كن، خط  بندرلنگه
 هزار متر مکعب 20آب شيرين كن بندرعباس به حجم  1در مدار آوردن فاز  -حفر و تجهيز يك حلقه چاه  0.1 محرم

و ( سد نيان)و زهکش حلقه چاه  2حفر و تجهيز -(شركت آب منطقه ای استان ) حلقه چاه در منطقه شميل  5تجهيز و برق رساني     27.59 سد، چاه بندرعباس
 ( شركت آب منطقه ای استان)كيلومتر خط انتقال  2.7اجرای 

 (خط محرم) تامين آب از طريق انتقال آب از شهر پارسيان   0.44 چاه، خط محرم پارسيان

 _ 0.00 سد، چاه جاسک
 - 0.11 چاه آباد حاجي

 1.70 سد وچاه بندر خمير 
كيلومتر  15اصالح و بازسازی  -هزار متر مکعب 20آب شيرين كن بندرعباس به حجم  1در مدار آوردن فاز  -حفر و تجهيز يك حلقه چاه 

 شبکه توزيع آب

 - 0.97 چاه رودان
چاه -آب شيرين كن سيریک  كيلومتر شبکه توزيع آب 15اصالح و بازسازی -آب شيرين كن سيريك 2تامين آب در صورت در مدار آمدن فاز  0.57 

 درگهان -افزايش ظرفيت  آب شيرين كن سوزا - 1.22 آب شيرين كن قشم

 تجهيز يك حلقه چاه -ويدئو متری و بهسازی چاه موجود   1.46 چاه ميناب

 - 33 -  جمع  

 استانشهرستانهاي   شهريشرب،بهداشت،فضاي سبز و خدمات وضعيت منابع و نياز آب 



 (2)استان شهرستانهاي   شهريشرب،بهداشت،فضاي سبز و خدمات منابع و نياز آب وضعيت 

 . افزایش خواهند یافت 1410در سال  228به  1397ميليون متر مکعب در سال  138نيازهاي شرب، بهداشت، فضاي سبز و خدمات شهري از 
 

 .  ميليون متر مکعب بوده است 33، 1397كمبود ظرفيت تامين در سال 
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 (م.م.م) 1410و  1397در سالهای شهری مقايسه نیاز 
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 (م.م.م) 1410
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 تعداد شهرستان
 روستا

حجم 
قابل 
تامين  
 فعلي
MCM 

 منابع تامين آب
 كمبود در
 1397سال 

MCM 
 راهکار رفع كمبود

آب های    -چاه -آب شيرين كن 1.8 38 بستک
احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي -احداث آب شيرين كن 1.9 سطحي  

سطحيآب های   -چشمه -چاه 0.5 48 بشاگرد احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي  1.2   

آب    -چشمه -چاه -آب شيرين كن 2.2 68 بندرلنگه
سطحيهای  احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي -احداث آب شيرين كن 2.1   

آب    -چشمه -چاه -آب شيرين كن 6.7 153 بندرعباس
سطحيهای  احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي -احداث آب شيرين كن 2.6   

سطحيآب های  -چاه 2.0 38 پارسيان احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي -احداث آب شيرين كن 0.4   

آب های   -چاه -آب شيرين كن 1.7 120 جاسک
احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي -احداث آب شيرين كن 2.5 سطحي   

هایآب   -چشمه -چاه 2.7 5.3 حاجي آباد احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي  1.7   

  -چشمه -چاه -آب شيرين كن 1.0 2.6 بندر خمير 
سطحيآب های  احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي -احداث آب شيرين كن 0.9   

سطحيآب های   -چاه 5.5 12.5 رودان احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي  2.5   

احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي -احداث آب شيرين كن 0.9 چاه 2.9 6.0 سيریک  

چاه -آب شيرين كن 5.5 12.0 قشم احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي -احداث آب شيرين كن 0.8   

سطحي آب های  -چشمه -چاه  10.5 28.7 ميناب
احداث خطوط انتقال -تجهيز چاه حفر شده -حفر چاه جديد-كف شکني چاه های فعلي -احداث آب شيرين كن 8.1 قنات  

 سيماي منابع و مصارف آب استان

 شهرستانهاي استان  روستایيشرب،بهداشت،فضاي سبز و خدمات وضعيت منابع و نياز آب 



 سيماي منابع و مصارف آب استان

 شهرستانهاي استانروستایي   شرب،بهداشت،فضاي سبز و خدماتوضعيت منابع و نياز آب 
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 (م.م.م) 1410و  1397مقايسه نیاز شرب روستايي در سالهای 

1397 1410

 . افزایش خواهند یافت 1410در سال  105به  1397ميليون متر مکعب در سال  69نيازهاي شرب، بهداشت، فضاي سبز و خدمات روستایي از 
 

 .  ميليون متر مکعب بوده است 26، 1397كمبود ظرفيت تامين در سال 



.درصد برای آبياری تحت فشار بصورت ناخالص محاسبه شده است 85نياز كشاورزی با احتساب راندمان *   

 
 (م.م.م  1445از )سهم نياز كشاورزي شهرستان هاي استان 

 هکتار   77000: سطح زیركشت باغي
 هکتار 80000: سطح زیركشت زراعي

 
آب زیرزميني، سد  : منابع تامين آب

 جگين و سد ميناب  

 بشاگرد بستک ابوموسي
 بندرلنگه

 بندرعباس

 پارسيان

[CATEGORY 

NAME] 

 حاجي آباد

بندر  

 خمير

 رودان

 سيریک

 قشم

 ميناب



اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري 
 با كم آبي



 اقدامات سازه ای در دست انجام طرح های اضطراری شرب شهری سازگاری با كم آبي

 اثر بخشي  عنوان طرح
 طرح

 حجم
 (م.م.م)

مورد  اعتبار
 نياز

ميليارد 
 ريال

پيشرفت 
 فيزيکي
 درصد

 اجرا مدت
 توضيح (ماه)

بندر عباس و  
 بندر خمير

برداشت از  
ذخيره   ظرفيت

زيرزميني سد 
های شميل و  

 نيان

 حلقه چاه شميل 10حفاری و تجهيز 

انتقال  و  تامين
 آب

تهيه و اجرای خط انتقال شرب از سد شميل تا بند    5 70 250 17
 انحرافي

 سيستم جمع آوری و انتقال نشت آب سد نيان

حجم غير مفيد  
 سد ميناب

 سازی پمپاژ حجم غير مفيد سد ميناب آماده
 5 20 220 5 برداشت آب

 بازسازی تصفيه خانه ميناب

 نوسازی فاز يك خط اول ميناب به بندرعباس
كاهش تلفات و  

  افزايش
 ظرفيت انتقال

 كيلومتر به اتمام رسيده 17 6 60 800 30

 10 95 - 7.3 تامين آب (فاز اول و دوم)آب شيرين كن بندرعباس 
 ماهد مردا–فاز اول 
 بهمن ماه   –فاز دوم 

 جداسازی انشعابات آب فضای سبز از شبکه توزيع آب شرب

كاهش 
 مصرف

 
5 500 5 24 

جداسازی انشعابات آب  
فضای سبز از شبکه توزيع 

 آب شرب

 - - - 1،770 - - جمع

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



 اقدامات سازه ای در دست انجام طرح های اضطراری شرب شهری و روستايي سازگاری با كم آبي

 اثر بخشي  عنوان طرح
 طرح

 حجم
 (م.م.م)

 مورد نياز اعتبار
 ميليارد ريال

پيشرفت 
 فيزيکي
 درصد

 اجرا مدت
 توضيح (ماه)

شهر  10
 بحراني

، خط لوله حفر چاه، كف شکني 
 انتقال آب ، آبرساني سيار

و انتقال   تامین
 آب

1.6 300 20 6 
، جناح،  ستکب

سردشت،فرامرزان،گوهران،رویدر،
هشتبندي،گروك،تازیان پایين و 

 سيریک

شهر در  15
 آستانه بحران

، خط لوله حفر چاه، كف شکني 
 انتقال آب ، آبرساني سيار

2.5 150 15 6 
حاجي آباد،بيکا،زیارتعلي،  
و  هرمز،فين،فارغان،بندرلنگه

كنگ،پارسيان،كوشکنار،تخت،قلعه  
 قاضي،درگهان،سوزا،چارك و دشتي

روستای  722
با مشکل 
 تامین آب

 حفر و تجهيز چاه،آبرساني سيار، 
 و احداث آب شيرین كن كف شکني

تامین و انتقال  
 آب

تامین آب از چاه ، چشمه و آب  8 30 1،100 14
 شیرين كن

 - - - 1،550 18.1 - جمع

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



 اقدامات غیر سازه ای در دست انجام طرح های اضطراری شرب وخدمات سازگاری با كم آبي

 اثر بخشي  عنوان طرح
 طرح

 حجم
 (م.م.م)

پيشرفت 
 فيزيکي
 درصد

 اجرا مدت
 (ماه)

 مستمر 100 4 كاهش مصرف فرهنگ سازی و مديريت مصرف

 مديريت فشار هیدرولیکي شبکه توزيع
كاهش مصرف 

 و تلفات
 مستمر 100 3

بخشي از نیاز آب صنعت از طريق سايت های   جدا سازی
 آب شیرين كن بخش صنعت  

 جداسازی
 مصارف

9 90 12 

 مستمر 100 1 كاهش مصرف كاهش مصرف فضای سبز شهری

 - - 21 - جمع

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي

از آب شرب شهري انشعابات فضاي سبز شهرداريمصرف جداسازي اثربخشي بررسي   

 بررسي میزان متوسط مصرف انشعابات فضای سبز شهرداری شهر بندرعباس

 نام كاربری 1395 1396 1397چهار ماهه اول سال 

 (لیتر بر ثانیه)متوسط مصرف فضای سبز  146 110 100



 تامین آب
            

 100آب شيرین كن   1فاز  
 هزار متر مکعبي شهر  بندرعباس 

بهبود وضعيت كيفي آب و اصالح و بازسازي تصفيه 
 خانه آب بندرعباس

 راه اندازي آب شيرین كن  سيریک حفر و تجهيز چاه

ليتر در ثانيه تلفات و افزایش ظرفيت انتقال آب به  150نوسازي خط اول آبرساني به بندرعباس، كاهش 

 ميليون متر مکعب در سال 37

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



در سطح استان 42برگزاري جشنواره نخستين واژه آب در   جداسازي انشعابات فضاي سبز از آب شرب  
ایجاد سامانه مانيتورینگ شبکه آب با استفاده از 

 نصب تجهيزات ابزار دقيق

 مديريت مصرف آب

جهت ثبت درخواست نصب  پکيج هاي كاهنده مصرف  1522ساعته   24راه اندازي سامانه 
(به ویژه مشتركين پر مصرف) در منازل مشتركين   

پکيج 700و نصب حداقل   

 50عقد تفاهم نامه با سازمان شهرداري بندرعباس و استانداري استان جهت در اختيار قرار دادن  
ليتر بر ثانيه تا دو  200و افزایش این ميزان به  1397ليتر بر ثانيه از پساب توليدي  تا پایان سال 

سال آینده در راستاي جداسازي انشعابات فضاي سبز از آب شرب شهري   

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي
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 تنش های اجتماعي میناب در اثر پديده فرونشست
 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



 برنامه مدیریت مسائل اجتماعي

 احياء منابع آب زير زميني و تعادل بخشي منابع آب -1

 افزايش ظرفيت شيرين سازي آب دريا جهت مصارف شرب و صنعت -2

 اجراي طرح هاي آبخيزداري و تغذيه مصنوعي -3

ايجاد منابع تامين آب براي شهرهاي مواجه با بحران كم آبي از طريق حفر ، تجهيز ،كف شكني چاه ها و اجاره  چاه   -4

 هاي كشاورزي

 آمادگي جهت آبرساني به صورت تانكري جهت تامين آب  مناطقي كه با كمبود آب روبرو خواهند شد  -5

 تامين آب از ظرفيت سرمايه گذاران بخش خصوصي در صنايع  -6

 فرهنگ سازي با همكاري صدا و سيما، آموزش و پرورش،  تبليغات اسالمي، بسيج و ساير تشكل هاي مردم نهاد -7

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



 برنامه مدیریت مسائل اجتماعي

 جداسازي انشعابات فضاي سبز از آب شرب  -8

 نصب كاهنده هاي مصرف براي مشتركين پرمصرف -9

زون بندي شبكه توزيع و اعمال مديريت فشار در شبكه جهت توزيع عادالنه آب در بين مشتركين با استفاده از   -10

 تجهيزات كنترلي  

 ساماندهي شبكه هاي آبياري ميناب و حاجي آباد -11

 توسعه مشاركتهاي مردمي از طريق ايجاد تشكل هاي مردمي -12

ايجاد هماهنگي و تشكيل كارگروه آب و كشاورزي با مشاركت خانه كشاورز، انجمن صنفي كشاورزي، جهاد  -13

 كشاورزي و آب منطقه اي

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



 ميليون تن 2/2توليدات كشاورزي  ميزان 

 ميگو ، انبه و پياز در كشوراول توليد مقام 

 (سبزي و صيفي)مقام اول توليد محصوالت خارج از فصل 

مقام دوم توليد ليمو ترش و ليمو شيرین در كشور 

مقام سوم توليد نارنگي و سبزیجات و مقام چهارم توليد مركبات و خرما 



اقدامات سازه ای و غیر سازه ای در دست انجام طرح های اضطراری كشاورزی سازگاری با كم  
 آبي دشت میناب

  اثربخشي عنوان طرح
 طرح

 واحد
 (م.م.م)

پیشرفت 
 فیزيکي
 درصد

 اجرا مدت
 توضیح (ماه)

 تامین حقابه باغات  4 20 22 تامین آب آماده سازی چاه های كمک كانال میناب

 10 15 8 كاهش تلفات باغات میناب 4500نوسازی شبکه آبیاری زهکشي 
كانال فرسوده به  اصالح

 لوله

 طرح تغذيه آبخوان 10 24 5 12 تغذيه دشت اجرای طرح های تغذيه مصنوعي و آبخیزداری

 تحت فشار باغات شبکه میناب اجرای شبکه آبیاری

افزايش بهره 
 وری

4500 
 هکتار

5 12 
نفر  4500تعداد آبران 

 يکپارچه سازی اراضي مي باشد

 اصالح و بازسازی باغات  

 جمع

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



 اقدامات غیر سازه ای در دست انجام طرح های اضطراری كشاورزی سازگاری با كم آبي

 توضیح طرح اثربخشي برنامه اقدام

   ايجاد تشکل های آب بران
مشاركت آب بران در 

مديريت توزيع و مصرف  
 آب

 دشت در حال انجام است 4

داناب ، استفاده از ظرفیت های بسیج ، رسانه ،  طرح)فرهنگ سازی ، آموزش همگاني 
 (جرايد ، شبکه های اجتماعي ، مساجد و شوراها

كاهش مصرف و افزايش  
 بهره وری

آموزش و پرورش،  انعقاد تفاهم نامه با بسیج،
 صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسالمي

تشکیل جلسات كارگروه آب و كشاورزی با مشاركت خانه كشاورز ، انجمن صنفي جهاد 
 كشاورزی ، آب منطقه ای ، استانداری و اتاق بازرگاني

و هم  ايجاد هماهنگي
افزايي در اجرای برنامه 

 های آب و كشاورزی

تدوين برنامه كاهش سطح زير كشت زراعي و  
 الگوی كشت و ارائه فرمت به كشاورزان

حلقه   5600تعیین تکلیف  فاقد پروانه بهره برداری تعیین تکلیف چاه های
 چاه

 درصد 60فیزيکي  پیشرفت

 تقويت گروه های گشت و بازرسي حفاظت منابع آب
جلوگیری از حفاری و 

 برداشت های غیر مجاز  
 اكیپ گشت و كنترل 22

 مديريت تولیدات كشاورزی در تدوين الگوی كشت زراعي با مشاركت شش استان گرمسیری ايجاد هماهنگي
با  97تشکیل جلسه هماهنگي در تیر ماه 

 میزباني هرمزگان

برنامه تلويزيوني و  –بازديد آموشي خارج از استان –برگزاری كالس و كارگاه آموزشي 
اجرای سايت های الگويي در سطح استان در جهت فرهنگ سازی در مديريت   -راديويي

 مصرف آب 

مصرف بهينه آب در بخش 
 كشاورزي

وزارت  -وزارت نيرو –صدا وسيما با همکاری 
 كشور

مصرف بهينه آب در بخش  طرح تحقیقاتي در خصوص مديريت آب در شرايط كم آبي 8اجرای 
 كشاورزي

وزارت  -وزارت نيرو –صدا وسيما با همکاری 
 كشور



 اقدامات غیر سازه ای در دست انجام طرح های كشاورزی سازگاری با كم آبي

 1404سال  1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  1399سال  1398سال  1397سال   واحد فعالیت شرح فعالیت رديف

ي
ت زراع

ی كش
ح و بهبود بهره ور

ال
اص

 75050 75550 76060 76650 77079 77761 77997 78823 هکتار اصالح الگوی كشت 1 

 41600 41200 40800 40450 40300 39900 39500 39100 هکتار كشت نشاء 2

 2400 2100 1800 1450 1100 750 450 250 هکتار توسعه كشتهای گلخانه ای 3

 21000 20750 20500 20250 20000 19750 19500 19250 هکتار استفاده از ارقام مقاوم به خشکي 4

ي
ت باغ

ی كش
ح و بهبود بهره ور

ال
اص

 

5 
استفاده از ارقام مقاوم به 

 130 115 100 80 75 60 50 50 هکتار خشکي

 2500 2500 2500 2500 2500 2445 2445 2445 هکتار اصالح آرايش كاشت 6

 2500 2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 هکتار اصالح باغات 7

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



 اقدامات غیر سازه ای در دست انجام طرح های كشاورزی سازگاری با كم آبي

واحد  شرح فعالیت رديف
 جمع 1404سال  1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  1399سال  1398سال  1397سال   فعالیت

ي
ت باغ

ی كش
ح و بهبود بهره ور

ال
اص

 

1 
استفاده از ارقام مقاوم به 

 660 130 115 100 80 75 60 50 50 هکتار خشکي

 19835 2500 2500 2500 2500 2500 2445 2445 2445 هکتار اصالح آرايش كاشت 2

 24000 2500 2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 هکتار اصالح باغات 3

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



 تفاهم نامه همکاری استان های جنوبي كشور با هدف اصالح الگوی كشت

 1397تیرماه 
 استانداری هرمزگان

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



 نمونه فرم های تکميل شده اصالح الگوی كشت

 چاه كمك كانال ميناب

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي



مصرف در كشاورزيمدیریت                                   
هکتار شبکه آبياري  11،000اصالح 

 ميناب از كانال به لوله تحت فشار

  20،000اجراي شبکه آبياري تحت فشار 

 هکتار از اراضي باغي و زراعي

 جایگزیني كشت فضاي باز با

 هکتار گلخانه 5،500 

 هکتار    24،000اصالح و بازسازي 

 از باغات استان  

 اقدامات انجام شده در راستاي سازگاري با كم آبي

 كنجد ذرت گندم
استراتژیک، حفظ سطح زیر 

 كشت

استراتژیک، افزایش سطح 
 زیر كشت

 گلخانه كشت رو باز كلزا

الگوي تغيير 

كشت مناسب با 

جایگزیني 

گياهان سازگار 

 با كم آبي



 پيشنهادات

پروژ های در دست اجرااعتبارات استان هرمزگان درسقف اعتبارات ابالغي وزارت خانه های متبوع جهت اتمام تقويت ( الف   
 

تکمیل خط انتقال میناب به بندرعباس -1  
تکمیل خط انتقال جاسک به بشاگرد -2  
تکمیل سدهای سرني و گابريک  -3  
طرح های تامین و انتقال آب و آبخیزداری -4  
تخصیص اعتبار از منابع مالي صندوق توسعه ملي جهت تکمیل طرح های تامین آب حوزه مکران -5  

 
  23مجوز ماده ( ب 

 
 (تغییر عنوان و حجم عملیات طرح)طرح خط انتقال آب از سد گابريک به شبکه جگین  -1
خط انتقال از سد جگین به سواحل مکران -2  
تغییر عنوان طرح عالج بخشي سد میناب به عالج بخشي سدهای میناب و جگین -3  
با هدف مهار آبهای سطحي و تغذيه دشت ها از طريق ( ، تغذيه مصنوعي ....احداث سدهای جاماش و)پیش بیني رديف برای مهار آبهای سطحي  -4

 مشاركت و  سرمايه گذاری بخش خصوصي 
طرح انتقال آب به شهرستان بستک -5  



 پيشنهادات
تخصیص منابع آب ( ج  
بازنگری مجوز تخصیص سد میناب و سرني و منابع آب زيرزمیني میناب به منظور رفع مشکل تامین آب كشاورزی حقابه بران میناب -1  
م آب خام جهت تامین آب شرب .م.م 1،800هدف گذاری تخصیص برداشت آب خلیج فارس و دريای عمان جهت شیرين سازی تا سقف  -2

 ، صنعت و خدمات
 

بازنگری و اصالح تعرفه های آب متناسب با قیمت تمام شده( د  
 

 (بررسي متن پیشنهادی)اصالح قانون معافیت حق النظاره كشاورزی به منظور كنترل و كاهش مصرف آب زيرزمیني ( ح
 

 ايجاد بسترهای مناسب جهت ورود بخش خصوصي در بهبود سواحل و رودخانه ها از قبیل ساماندهي، اليروبي و ( و
بررسي بسته پیشنهادی و پیگیری رفع منع قانوني مربوطه در راستای تشويق سرمايه )ايجاد حوضچه های تغذيه مصنوعي        

 (گذار
 

 ايجاد تسهیالت الزم برای بهبود و بهسازی باغات فرسوده و كم بازده( ز
 

نامه همکاری استان های جنوبي كشور با هدف اصالح الگوی كشتتاكید وزارتخانه های متبوع بر اجرای كامل تفاهم ( ه  
 
 



كمیته تخصصي ذيل كارگروه ملي سازگاری با كم آبيجلسه  ندوازدهمیمصوبات   

16-19 :زمان جلسه  -سالن جلسات شركت مدیریت منابع آب ایران: مکان 97/6/6شنبه سه :تاريخ جلسه  

:مصوباتشرح   

هاي خانههاي در دست اجرا، وزارتاعتبار پروژه( تقویت)خصوص درخواست تخصيص در  -1
 .متبوع در قالب سقف اعتبارات ساالنه خود، توجه الزم را به استان هرمزگان به عمل آورند



:مصوباتادامه   

ها، تمامي مستندات مربوطه در سامانه ارائه گرردد و سرازمان   طرح 23خصوص مجوز ماده در  -2
هایي كه براي آنها ردیف وجود دارد و اصالح اهداف كلي یرا سرایر   برنامه و بودجه با اولویت طرح

البته سياست دولت بر عردم شرروع   . مشخصات الزم است در الیحه بودجه، موضوع را پيگيري نماید
 .باشدهاي جدید ميطرح

خصوص درخواست تخصيص منابع آب به استان به ویژه مشکالت دشت ميناب، معاونت آب و در  -3
آبفا وزارت نيرو ضمن تشکيل جلسه و بررسي موارد درخواستي، نتيجه را در جلسه آتري كرارگروه   

 .ارائه نمایند



:مصوباتادامه   

هاي آب شرب متناسب با قيمت تمام شده، در جاهایي كره  خصوص بازنگري و اصالح تعرفهدر  -4
هاي باالي تامين و تصرفيه آب،  گردد، با توجه به هزینهتامين آب از طریق آب شيرین كن انجام مي

 .مقرر شد وزارت نيرو پيشنهاد خود را به كميته تخصصي ارائه نماید

هرا در  النظارهبازگشت حقرورت النظاره كشاورزي و ضخصوص اصالح قانون معافيت حقدر  -5
وري توليدات كشاورزي، مقرر شد متن پيش نروی   ها و در راستاي بهرهجهت توانمند سازي تشکل

اي كه سال گذشته در این خصوص تهيه گردیده بود در اختيار دبيرخانه قرار گيرد ترا  قانون بودجه
 .در جلسه آتي كارگروه ملي ارائه گردد



:مصوباتادامه   

ها خصوص ایجاد بسترهاي مناسب جهت ورود بخش خصوصي در بهبود سواحل و رودخانهدر  -6
اي هرمزگان، بسته پيشنهادي با جزئيات مربوطه را به دبيرخانه كارگروه مقرر شد شركت آب منطقه

بندي در جلسه كارگروه ملي ملي ارائه نماید تا پ  از بررسي و نظرخواهي از اعضاي كميته و جمع
 .طرح گردد

خصوص پيشنهاد ایجاد تسهيالت الزم براي بهبود و بهسازي باغات فرسوده و كم برازده برا   در  -7
اي در سطح ملي وجرود دارد،  مقررر شرد در سرقف     عنایت به اینکه در حال حاضر ردیف بودجه

ضمناً از محل اعتبارات اسرتاني  . متبوع اقدام الزم به عمل آید خانهاعتبارات مصوب ساالنه وزارت
 .ریزي و توسعه استان امکان پيش بيني اعتبار وجود داردنيز براي شوراي برنامه



:مصوباتادامه   

  در پيشنهادي بسته تهيه به نسبت تجارت و معدن صنعت، وزارت و نيرو وزارت گردید مقرر -8
  سواحل در صنعت آب از بخشي تامين براي هاكنشيرین آب از استفاده چگونگي خصوص
 .نمایند ارائه تخصصي كميته به و اقدام خصوصي بخش تشویق رویکرد با شمالي و جنوبي



 با تشكر


