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 سیستان و بلوچستانمصوبات استان  رديف

2 

در  2900میلیون مترمکعب در افق  9۱/97۱ صرفه جوییبا  بلوچستانسیستان و  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

صرفه  میلیون مترمکعب ۱0/۹02که از این مقدار  گرفت قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورد

صرفه جویی در . میزان انجام خواهد شد های سطحیمیلیون مترمکعب بر منابع آب 79/279های زیرزمینی و بر منابع آبجویی 

 باشد.می (2)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول های هریک از بخشبرنامهبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در 

میلیون متر  907798اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل شایان ذکر است 

 79/۹09که معادل متر مکعب(، میلیون  2۱۱مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

از اتمام آماربرداری دور سوم پس عملیاتی خواهد شد.  2922تا  2909میلیون متر مکعب می باشد در فاز دوم برنامه و طی سال های 

گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری ریزی، جزییات هدفو مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه منابع

 قرار خواهد گرفت.

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

 سطحیآب  زيرزمینیآب  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2900-2۹۱۱) 

 29/22 2۱۱ کشاورزی

 9/2 20/2 شرب

 0 0 صنعت

 0 8/2 فضای سبز

از  کاهش تبخیر

 چاه نیمه
0 29۹ 

 47/142 59/206 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2922-2909) 

 - 79/۹09 کشاورزی

 - 42/202 مجموع فاز دوم

 

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 یمطالعات یه هامحدود کیبه تفک سیستان و بلوچستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. (2جدول )در 

 
 
 
 
 
 
 
 

و سال برنامه سازگاري با كم آبی فازهاي اول و دوم در برداشت از منابع آب زيرزمینی در جويی احجام صرفه (:6جدول )

 سیستان و بلوچستاناستان هدف صرفه جويی سازگاري با كم آبی در آبخوان و دستیابی به  تثبیت سطح ايستابی
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كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال متر مكعب()میلیون 

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 سدیج    فاقد چاه بهره برداری 

)الش )زرآبادصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
بنت ـ هنگام برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل
 فنوج    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 بندینی ـ بیر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 کهیر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 نیک شهر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 سرگان ـ طیس    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 تیسکوفان ـ چابهار    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 باهوکالت ـ نگور    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 پیر سهراب ـ عورکی      

 قند قصر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 پیشین     

 راسک ـ سرباز    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 ایرافشان    فاقد شبکه چاه مشاهده ای 

 رودبارجیرفت      

  هاشمچاه      

 اسپکه ـ مسکوتان      

بزمان ـ سردگال      

 ایرانشهر ـ بمپور      

 ایراندگان    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 کارواندر    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 دلگان ـ چاه کیجی      

 پهنه هامون جازموریان    فاقد چاه بهره برداری 

 بم ـ نرماشیر    فاقد چاه بهره برداری 

 رحمت آباد    فاقد چاه بهره برداری 

 دق کهورك    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 گوهرکوه      

 حصاروئیه      

 دومک      

 کورین ـ شورو      

 آبخوان     دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به 

 نصرت آباد      

 گرگی زیارت      

 میغان ـ ده نو    فاقد چاه بهره برداری 

 کویر لوت    فاقد چاه بهره برداری 

 هامون هیرمند      



 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي
 

 62 از 7

 

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال متر مكعب()میلیون 

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 بندان    فاقد چاه بهره برداری 

 علی آباد    فاقد چاه بهره برداری 

 هرمک      

 زاهدان    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 زابل    فاقد چاه بهره برداری 

 جالق    به دلیل برداشت غیر مجاز صرفه جویی 

 تهالب      

 خاش      

 میرجاوه      

 الدیز      

 اسفندك    فاقد شبکه چاه مشاهده ای 

 زابلی      

 سراوان      

 سیب و سوران      

202642-- 655 مجموع
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 مصوبات استان گیالن رديف

2 

سطحی  آبیرزمینی است و هدف گذاری صرفه جویی برای منابع زکسری مخازن فاقد  ناین استابا توجه به اقلیم خاص استان گیالن، 

جهت کاهش آلودگی منابع آب،  ،اما طبق برنامه های ارائه شده توسط دستگاه های وظیفه مند و زیرزمینی آن مشخص نشده است.

های آتی و نیز افزایش مهار آبهای خروجی به دریا، بهبود تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین جلوگیری از کسری احتمالی در سال

از منابع آب میلیون متر مکعب  22/22 طی برنامه سازگاری با کم آبی استان در استان، مقرر شد نابع آباستفاده از م وریبهره

، طبق جدول 2900میلیون مترمکعب تا افق  72/۹۱و در مجموع معادل  از منابع آب سطحیمیلیون متر مکعب  0/27زیرزمینی و 

، بازیابی آب های سطحی و بازچرخانی استفاده مجدد از پساب ضالب،تصفیه فا همچنین با اقداماتی همچون ( صرفه جویی گردد.۹)

میلیون مترمکعب کمک  72/2۱به میزان (، به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 9مطابق با جدول ) آب در واحدهای صنعتی

ریزی، جزییات هدف گذاری برنامه پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل خواهد شد.

 فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.

 

 )میلیون متر مكعب(گیالن هاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه2جدول )

 سطحی آب  زيرزمینی آب  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱۱ – 2900) 

 92/22 09/27 کشاورزی

 88/9 27/0 شرب

 - - صنعت

 - - فضای سبز

 90/14 61/66 مجموع فاز اول

 

در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع گیالن  هاي سازگاري با كم آبی استان(: میزان اثربخشی برنامه7جدول )

 )میلیون متر مكعب( آب

 اثربخشی نوع مصارف اجراي برنامهفاز 

 فاز اول

(2900-2900) 

 - کشاورزی

 92/2۱ و روستایی پساب شهری

 2/20 صنعت

 - فضای سبز

 46/65 مجموع فاز اول
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 تهرانمصوبات استان  رديف

۹ 

میلیون مترمکعب  9/29و  از منابع آب زیرزمینی میلیون مترمکعب 920 جوییصرفه با تهران استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

ی جویگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 2900در افق از منابع آب سطحی 

همچنین از طریق جایگزینی بخشی باشد. ( می0جدول )ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با های هریک از بخشو اثربخشی برنامه

میلیون  9/20۱به اصالح مصرف و بهبود کیفی منابع آب به میزان  (9مطابق با جدول ) از مصارف کشاورزی، صنعت و فضای سبز با پساب

 229 به میزان تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب . در این برنامه طرح هایی نیز جهت استحصال آب از طریقمترمکعب کمک خواهد شد

 شده است. بینیپیش( 7جدول )مطابق با  میلیون مترمکعب 200های آلوده به میزان و ساماندهی و ارتقاء کیفی رواناب میلیون مترمکعب

جویی پیش بینی صرفهو  مترمکعب(میلیون  07/027) جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینیاختالف بین میزان صرفهدر بخش کشاورزی، 

باشد که طی سال میلیون مترمکعب می 29/207برابر با  میلیون مترمکعب( 9۹/۹20) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول شده در 

برای استان مشخص در برداشت از آبهای سطحی جویی صرفههدف گذاری برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 2920تا  2909های 

ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس نشده است. 

 سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.

 )میلیون متر مكعب( تهرانهاي سازگاري با كم آبی استان ه(: میزان صرفه جويی برنام9جدول )

 سطحی آب  زيرزمینی آب  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2900-2900) 

 - ۹20 کشاورزی

 9/29 ۹/22 شرب

 - 20 صنعت

 - 2/۹۹ فضای سبز

 2/67 7/259 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2920-2909) 

 - 207 کشاورزی

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضای سبز

 - 694 مجموع فاز دوم
 

در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع تهران هاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 )میلیون متر مكعب( آب

 اثربخشی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2900-2900) 

 ۱/80 کشاورزی

 - شرب

 0/2۱ صنعت

 09 فضای سبز

 7/195 مجموع فاز اول
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ها تغذيه مصنوعی و ساماندهی روانابدر  تهرانهاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه4جدول )

 )میلیون متر مكعب(

 سطحیآب  زيرزمینیآب  بخش فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2900-2900) 

 - 229 تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب

ساماندهی و ارتقاء کیفی 

 های آلودهرواناب
- 200 

 600 162 مجموع فاز اول

 

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه جزییات

 (8دول )جبه تفکیک محدوده های مطالعاتی در تهران  در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.

 

و سال برنامه سازگاري با كم آبی فازهاي اول و دوم در برداشت از منابع آب زيرزمینی در جويی : احجام صرفه(8جدول )

 تهراناستان هدف صرفه جويی سازگاري با كم آبی در آبخوان و دستیابی به  تثبیت سطح ايستابی

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
جويی هدف صرفه

سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول
بابل ـ آمل برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره 

قائم شهر ـ جویبار برداری در استان تهرانچاه بهره فاقد 

 دریاچه نمک صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

زرند ساوه برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره
  ساوه 9قطعه      

اشتهارد تهرانبرداری در استان فاقد چاه بهره
تهران ـ کرج
8ورامین
 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه    دماوند ۱

 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه    لواسانات 20

 برداشت غیر مجازجویی به دلیل صرفه گرمسار 22

22فیروزکوه 
2۹)مبارکیه )کویر گرمسار 
      ایوانکی 29

 هومند ـ آبسرد 20
  -- مجموع
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های هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، سازگاری با کم آبی استاندرخصوص برنامه های 

اند و برنامه های سازگاری با و ابالغ شده قم و مرکزی، کرمان و آذربایجان شرقی که پیش از این در کارگروه ملی به تصویب رسیده

شصت و ششمین  مشروح مذاکراتاند، براساس جلسه کارگروه ملی طرح گردیده کم آبی استان های کردستان و ایالم که قبال در

فاز اول و دوم و  های سازگاری با کم آبی به تفکیکها در برنامهجویی، مقرر شد میزان صرفه22/22/۱۱جلسه کمیته تخصصی مورخ 

های مطالعاتی محدودهبه تفکیک چنین های سطحی و زیرزمینی و همزی، شرب، صنعت و فضای سبز( در بخشرونوع مصارف )کشا

سط یوست مجدداً توپ رتجلساتجویی سازگاری با کم آبی آورده شود و صوسال تثبیت آبخوان و سال رسیدن به هدف صرفهبه همراه 

 رئیس کارگروه ملی ابالغ شوند.

 

 

 

 

 



 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي
 

 62 از 5

 

 هرمزگانمصوبات استان  ديفر

0 

 202و در مجموع  2900در افق  میلیون مترمکعب  2۱8 صرفه جوییبا  هرمزگان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

 تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردمیلیون متر مکعب بر منابع آب سطحی  99میلیون متر مکعب بر منابع آب زیرزمینی و 

ها در های هریک از بخشبرنامهصرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در گرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه

باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب می (۱)دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول 

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان  2/287رزی )معادل زیرزمینی در بخش کشاو

برنامه  دوم، در فاز 2922تا  2909میلیون متر مکعب می باشد طی سال های  2/27۹میلیون متر مکعب(، که معادل  229)معادل 

از ریزی، برای فآب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه بع و مصارفپس از اتمام آماربرداری دور سوم مناعملیاتی خواهد شد. 

 ریزی جزئی تر خواهد شد.دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامه

 هرمزگان )میلیون متر مكعب(هاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه5جدول )

 آب سطحی زيرزمینیآب  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱8 – 2900) 

 - 229 کشاورزی

 90 ۹8 *شرب

 - 0 صنعت

 9 0 فضای سبز

 72 196 مجموع فاز اول

 فاز دوم 

(2909-2922) 
 - 2/27۹ کشاورزی

 - 2/27۹ دوممجموع فاز 

 بندرعباس یاز آب مصرف یبخش نیدر طرح توسعه سواحل مکران و با لحاظ تام تیبا لحاظ اضافه شدن جمع* 

 کن نیریاز آب ش

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک هرمزگاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.( 20)
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بخش كشاورزي برنامه سازگاري فازهاي اول و دوم برداشت ها از منابع آب زيرزمینی در جويی احجام صرفه (:10جدول )

 هرمزگاناستان در ريزي و سال متعادل شدن آبخوان و دستیابی به آب قابل برنامهبا كم آبی 

 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويی 
 )میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري با 

 فاز دوم فاز اول كم آبی

کهورستان
ایسین
رضوان
ده هنگ
)باشدو )زادمحمود
درزسایبانآبرفتی فاقد آبخوان
فین ـ مارامآبخوان متعادل
کهکم ـ سعادت آباد
حاجی آباد
شمیل ـ میمند
دولت آبادفاقد چاه بهره برداری
سوغانفاقد چاه بهره برداری
باینوج
فخرآباد
تاشکوئیه
دژکان
جناح ـبستک
المرد
گاوبندی
20رستاق ـ مقام
22ـ بهمن بالغصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
22بندرلنگه
2۹الوانفاقد چاه بهره برداری
29کیشفاقد چاه بهره برداری
20فرورفاقد چاه بهره برداری
29تنبفاقد چاه بهره برداری
27قشم
28هنگامفاقد چاه بهره برداری
2۱الركفاقد چاه بهره برداری
۹0هرمزفاقد چاه بهره برداری
۹2بندرعباسصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
۹2ایسین شرقی
۹۹سرخون
۹9شمیل ـ تخت
۹0سرزه ـ سیاهو
۹9احمدی
۹7میناب
۹8جغین ـ توکهور
۹۱منوجانفاقد چاه بهره برداری
90رودان
92مسافرآباد
92فاریاب ـکالشگردفاقد چاه بهره برداری
9۹کردی شیرازی
99بمانیصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
90کریان
99سیریک
97جاسک
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 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويی 
 )میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري با 

 فاز دوم فاز اول كم آبی

98جگین
9۱گابریک
00سدیج
02پی بشکفاقد چاه بهره برداری
02کویر قطروئیهفاقد چاه بهره برداری
0۹کویر سیرجانفاقد چاه بهره برداری

1176/142--مجموع
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 مصوبات استان بوشهر رديف

9 

 2/2۱8و در مجموع  2900میلیون مترمکعب در افق  9/290بوشهر با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

 در چارچوب اعتبارات موجود موردهای سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 2/97های زیرزمینی و بر منابع آب میلیون مترمکعب

های یی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامهگرفت. میزان صرفه جو قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب

باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی ( می22ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )هریک از بخش

پیش بینی شده در برنامه میلیون متر مکعب( و صرفه جویی  2/29۹مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

تا  2909میلیون متر مکعب می باشد طی سال های  8/82میلیون متر مکعب(، که معادل  ۹/292سازگاری با کم آبی استان )معادل 

، در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب 2922

 ریزی جزئی تر خواهد شد.ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهابل برنامهق

 هاي سازگاري با كم آبی استان بوشهر )میلیون متر مكعب((: میزان صرفه جويی برنامه11جدول )

 آب سطحی آب زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱8 – 2900) 

 2/97 ۹/292 کشاورزی

 - 2/۹0 شرب

 - 7/۹ صنعت

 - ۹ فضای سبز

 6/24 6/158 مجموع فاز اول

 فاز دوم 

(2909-2922) 

 - 8/82 کشاورزی

 - 8/81 مجموع فاز دوم

جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال تثبیت سطح جزییات احجام صرفه

ول های مطالعاتی در جد ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان بوشهر به تفکیک محدوده

 ارائه شده است. (22)
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و  جويی در برداشت از منابع آب زيرزمینی در فازهاي اول و دوم برنامه سازگاري با كم آبی: احجام صرفه(16جدول )

 سال تثبیت سطح ايستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جويی سازگاري با كم آبی در استان بوشهر

 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويی 
 )میلیون متر مكعب(

سال تثبیت 
 آبخوان

سال رسیدن به هدف 
صرفه جويی سازگاري با 

 فاز دوم فاز اول كم آبی

بندر دیلمصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
بندرگناوه
برازجان
اهرم
بوشهر ـ دلوارصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
مند
خورموج
چاه گاه
باغان
ریز
جم
دژکاه ـ کوردهفاقد چاه کشاورزی
دشت پلنگ
بوشکان
دهرودتنگ ارم
دارالمیزانفاقد چاه کشاورزی
گله دارفاقد چاه کشاورزی
دیر ـ کنگان
گاوبندی
خاركفاقد چاه کشاورزی

--مجموع
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در های زیرزمینی منابع آب ازیلیون مترمکعب م ۱/270 صرفه جوییبا  خراسان جنوبی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

صرفه جویی در برداشت از منابع آب گرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورد

باشد. شایان ذکر است اختالف می (2۹)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول های هریک از بخشبرنامهزیرزمینی در 

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش  289بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

میلیون متر مکعب می باشد طی  222میلیون متر مکعب(، که معادل  299بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

آب استان و  پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارفبرنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 2922تا  2909 سال های

 ریزی جزئی تر خواهد شد.ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهبازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 خراسان جنوبی )میلیون مترمكعب(هاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه12جدول )

 آب سطحی آب زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱8 – 2900) 

 - 299 کشاورزی

 - ۱70 شرب

 - 270 صنعت

 - 07۱ فضای سبز

 - 14965 مجموع فاز اول

 فاز دوم 

(2909-2922) 
 - 222 کشاورزی

 - 222 دوممجموع فاز 

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

در  یلعاتمطا یمحدوده ها کیبه تفک خراسان جنوبی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.( 29جدول )
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 تیو سال تثب یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه(17جدول )

 خراسان جنوبیدر استان  یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا

كد محدوده رديف
محدوده

حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال 

آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري با 

كم آبی فاز دومفاز اول

2سرایان
2چاهک ـموسویه
۹سده
9طبس
0دق تل حمید
9تخت نادریفاقد چاه بهره برداری
7چهل پایهفاقد چاه بهره برداری
8نایبند
۱دیهوك
20علی آباد هامون
22مختاران
22بیرجند
2۹میغان ـ ده نو
29ده سلمآبخوان متعادل
20کویر لوتفاقد چاه بهره برداری
29سمن آباد ـ عمبری
27سهل آباد
28)کویر مرکزی )دشت کویرفاقد چاه بهره برداری
2۱بیاضهفاقد چاه بهره برداری
20حلوان ـ رباط خان
22دستگردان
22درونهفاقد چاه بهره برداری
2۹بردسکنفاقد چاه بهره برداری
29)کویر نمک )کویر بجستانآبخوان متعادل
20فردوس
29بشرویه
27بجستان ـیونسیصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
28زوزنصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
2۱گیسورفاقد چاه بهره برداری
۹0اسفدن
۹2قائن
۹2قائنات
۹۹نمکزار خواففاقد آبخوان آبرفتی
۹9شاه رخت ـ دق پترگان
۹0خوشاب
۹9گزیک ـآواز
۹7درمیان ـ اسدآباد
۹8دورح
۹۱حسین آباد
90سربیشه
92هامون هیرمندصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
92بندان
9۹علی آباد مشاهده ایفاقد شبکه چاه
99نهبندان2922 

--مجموع
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میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  2/88۱ جوییصرفه باخراسان رضوی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

جویی و اثربخشی گرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 2900

الف بین میزان اختباشد. در بخش کشاورزی، ( می20ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشبرنامه

برنامه سازگاری فاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهمیلیون مترمکعب( و  ۱/28292) جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینیصرفه

، در فاز 2920تا  2909باشد که طی سال های میلیون مترمکعب می 2/207۱برابر با  میلیون مترمکعب( 7/797) با کم آبی استان

جویی برای استان میلیون مترمکعب هدف صرفه 0/۹۱های سطحی نیز در حوضه اترك در بخش آبملیاتی خواهد شد. برنامه ع دوم

از اتمام آماربرداری دور سوم پس خراسان رضوی مشخص شده که در برنامه استان اقداماتی در این راستا در نظر گرفته نشده است. 

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

 برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.

 

 خراسان رضويهاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه19جدول )

 )میلیون متر مكعب(

 آب سطحی آب زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2900-2900) 

 - 7/797 کشاورزی

 - 9/0۹ شرب

 - 2/88 صنعت

 - - فضای سبز

 - 6/885 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2920-2909) 

 2/207۱ کشاورزی

0/۹۱ 
 - شرب

 - صنعت

 - فضای سبز

 9/25 6/1045 مجموع فاز دوم

 

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه جزییات

 به تفکیک محدوده های مطالعاتی در خراسان رضوی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. (29جدول )
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و برنامه سازگاري با كم آبی فازهاي اول و دوم در برداشت از منابع آب زيرزمینی در جويی : احجام صرفه(12جدول )

 خراسان رضوي ستاناهدف صرفه جويی سازگاري با كم آبی در آبخوان و دستیابی به  تثبیت سطح ايستابیسال 

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 قوچان ـ شیروان  2920 

 )کویر مرکزی )دشت کویر    برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره 

۹درونه 2920
9بردسکن 2920
0)کویر نمک )کویر بجستان برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
9فردوس برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
7بجستان ـیونسی 2920
8محوالت 2920
۱ازغند 2920
20بیمرغ ـ عمرانی 2920
22گناباد 2920
22جنگل 2920
2۹رشتخوار 2920
29تربت حیدریه 2920
20کاشمر 2920
29ریوش 2920
27کویر خارطوران برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
28داورزن ـ فرومد 2920
2۱سبزوار 2920
20عطائیه 2920

22قلعه میدان ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

22نیشابور 2920
2۹دشت رخ 2920
29جوین 2907 2920
20ینگجه 2920
29اسفراین برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
27خواف 29092920
28زوزن 2920
2۱گیسور 2920
۹0اسفدن برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
۹2نمکزار خوافبرداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
۹2درگز 2920
۹۹کالت نادری ایهای مشاهدهفاقد شبکه چاه

۹9گنبدلی برداشت ای و دارای های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

۹0سرخس 2920

۹9آق دربند ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز
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كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

۹7نریمانی 2920
۹8مشهد2920

۹۱ 
    سنگ بست

ای و دارای برداشت مشاهدههای فاقد شبکه چاه
 غیرمجاز

     2920 صالح آباد ـ جنت آباد 90

  2920 فریمان ـتربت جام 92

2920 تایباد 92
     2920 شهر نو ـ باخزر 9۹

 2920 کرات 99
  -- مجموع
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 مصوبات استان خراسان شمالی رديف

۱ 

 98و  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 29/297 جوییصرفه با خراسان شمالی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

 آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،اعتبارات موجوددر چارچوب  2900در افق  میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی

باشد. می (27)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار

و  مرمت قنوات، عملیات آبخیزداری ، احیاء واستفاده مجدد از پساب آوری و تصفیه فاضالب،جمع همچنین با اقداماتی همچون

 07/27به میزان  و بهبود کیفیت منابع آب به اصالح مصرف (،28مطابق با جدول ) جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری،

 منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازجویی اختالف بین میزان صرفه در بخش کشاورزی، میلیون مترمکعب کمک خواهد شد.

باشد. در برداشت از منابع آب میلیون مترمکعب می 90/2۱برابر  برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول شده در  توافقجویی و صرفه

سطحی نیز اختالف میان هدف صرفه جویی مشخص شده برای استان و برنامه فاز اول توافق شده میان دستگاه های استانی برابر با 

تا  2909های طی سالجویی مشخص شده، ریزی برای دستیابی به کلیه اهداف صرفه. برنامهباشدمترمکعب میمیلیون  92/2۱8

و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس خواهد شد.  انجامبرنامه  دوم، در فاز 2920

 .آبی ارائه خواهد شدبرنامه فاز دوم سازگاری با کم ی با کم آبی، مشخص و متناسباًهدف گذاری فاز دوم سازگارجزییات ریزی، برنامه

 

 )میلیون متر مكعب(خراسان شمالی هاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه14جدول )

 سطحی زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2900-2۹۱۱) 

 ۹0/90 8/292 کشاورزی

 90/7 07/9 شرب

 - ۹۱/0 صنعت

 - - فضای سبز

 0/78 62/174 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2920-2909) 

 90/2۱ کشاورزی

92/2۱8 
 - شرب

 - صنعت

 - فضای سبز

 21/158 79/15 مجموع فاز دوم

 

 خراسان شمالی هاي سازگاري با كم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 18جدول )

 )میلیون متر مكعب(در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب 

  اثربخشی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2900-2۹۱۱) 

 78/9 کشاورزی

 00/7 شرب

 29/۹ صنعت

 - فضای سبز

 94/14 مجموع فاز اول
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ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

در  یعاتمطال یمحدوده ها کیبه تفک خراسان شمالیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.( 2۱جدول )

 

و  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه(15جدول )

 خراسان شمالیدر استان  یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا تیسال تثب

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی

 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 

با كم آبیسازگاري  فاز دومفاز اول
 گرگان فاقد چاه بهره برداری 

 رباط قره بیل ـ دانیال نبی    2909  

غالمانصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
مراوه تپهفاقد چاه بهره برداری
 مانه    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 قوری میدان    صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 

 )سملقان )آشخانه   

 بجنورد      

 قوچان ـ شیروان  
 جوین  چاه بهره برداریفاقد
 ینگجه فاقد چاه بهره برداری
 جاجرم  
 اسفراین  
 شوقان     

 صفی آباد      

 میامی فاقد چاه بهره برداری 

 درگز    فاقد چاه بهره برداری 

  -- مجموع
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 اصفهانمصوبات استان  رديف

20 

 میلیون مترمکعب 980و در مجموع  2900میلیون مترمکعب در افق  872اصفهان با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

 سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردهای سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 2۱2های زیرزمینی و بر منابع آب

ها در دستیابی به اهداف ذکر های هریک از بخشگرفت. میزان صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه قرار آبی کم با

آوری همچنین با اقداماتی همچون جمعباشد. ( می22ها مطابق جدول )ها در تغذیه آبخوان( و میزان اثربخشی برنامه20ل )شده، مطابق با جدو

میلیون مترمکعب  92به میزان (، به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 22مطابق با جدول )و تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساب 

میلیون 20/2229شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل  کمک خواهد شد. 

میلیون متر  20/992میلیون متر مکعب(، که معادل  970متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 2922تا  2909ی مکعب می باشد طی سال ها

 تر خواهد شد.ریزی جزئیریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهاستان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 هاي سازگاري با كم آبی استان اصفهان )میلیون متر مكعب((: میزان صرفه جويی برنامه60جدول )

 سطحی زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱۱ – 2900) 

 200 970 کشاورزی

 92 0 شرب

 0 0 صنعت

 0 0 فضای سبز و خدمات شهری

 151 280 مجموع فاز اول

 فاز دوم 

(2922-2909) 
 - 20/992 کشاورزی

 - 20/992 فاز دوممجموع 

 ها )میلیون متر مكعب(هاي سازگاري با كم آبی استان اصفهان در تغذيه آبخوان(: میزان اثربخشی برنامه61جدول )

 زيرزمینی بخش فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱۱ – 2900) 

 ۹۱ ای اصفهانشرکت آب منطقه

 25 مجموع فاز اول

 هاي سازگاري با كم آبی استان اصفهان (: میزان اثربخشی برنامه66جدول )

 در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب )میلیون متر مكعب(

 آب زيرزمینی آب سطحی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2900-2۹۱۱) 

 - - کشاورزی

 - - شرب

 - 0۹ صنعت

 8 - فضای سبز

 21 مجموع فاز اول

آبخوان  یستابیسطح ا تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 ارائه شده است. (2۹جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک اصفهاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیو دست

 
و  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه: (62جدول )

 اصفهاندر استان  یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا تیسال تثب
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 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويی 
 )میلیون متر مكعب(

 تیسال تثب
 آبخوان

به هدف  دنیسال رس
 يیصرفه جو

 فاز دوم فاز اول یبا كم آب يسازگار
کمـه 
سمیرم 
* قبر کیخا 
مهرگرد 
بختیاری فاقد آبخوان آبرفتی
* موته 
* گلپایگان 
* کاشان 
کوهپایه ـ سگزی 
اصفهان ـ برخوار 
مورچه خورت 
علویچه ـ دهق 
میمه 
نجف آباد 
کرون 0
مهیار شمالی 
* لنجانات 
چادگان 
دشتبوئین ـ میان 
چهل خانه 
دامنه ـ داران 
 دشت آسمان-مهیارجنوبی 
* قمشه 
* اسفنداران 
چوپانان 
جندق 
 فرخی -خور 
* بیاضه آبخوان متعادل
اردستان 
طرق ـ ابیازن 
 آباد خالد -باد 
دق سرخ 
۹۹انارك آبخوان متعادل
۹9نائین 
۹0* دوراهان آبرفتی فاقد آبخوان
۹9 سامان * -بن  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
۹7یان چشمه فاقد چاه بهره برداری
۹8 قلعه شاهرخ * -چلگرد  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
۹۱)کویر مرکزی )دشت کویر فاقد چاه بهره برداری
90* مالی خلیفه آبرفتی فاقد آبخوان
92دریاچه نمک فاقد چاه بهره برداری

24919/771--مجموع

 مركزيمصوبات استان  رديف
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در های زیرزمینی منابع آب از 2900میلیون مترمکعب در افق  0/9۱0 صرفه جوییبا  مرکزی استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه

صرفه جویی در برداشت از منابع آب گرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب موجود موردچارچوب اعتبارات 

الزم به ذکر است هدف باشد. می (29)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول های هریک از بخشبرنامهزیرزمینی در 

میلیون متر مکعب می باشد که در برنامه سازگاری  ۱/089معادل ابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی مورد نیاز از منصرفه جویی 

 مصوب به طور کامل تامین شده است. 

 مركزي )میلیون متر مكعب(هاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه67جدول )

 سطحی  زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 اولفاز 

(2۹۱۱ – 2900) 

 - 990 کشاورزی

 - 28 شرب

 - 0/7 صنعت

 - 0 فضای سبز

 - 9/250 مجموع فاز اول

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول ر د یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک مرکزیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. (20)
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و  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه(69جدول )

 مركزيدر استان  یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا تیسال تثب

 

 

 

 

 

  

 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويی 
 آبخوان تثبیتسال  )میلیون متر مكعب(

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري با 

 فاز دوم فاز اول كم آبی

مالیر-فاقد آبخوان آبرفتی
بروجرد -دورود-فاقد چاه کشاورزی
 میرقاسم-فاقد آبخوان آبرفتی
 الیگودرز -ازنا-29002900
زرند ساوه-2900
قطعه چهار ساوه-فاقد چاه کشاورزی
قزوین-فاقد چاه کشاورزی
نوبران-2900
 ساوه-2900
تفرش-2900
 خماجین-فاقد شبکه چاه مشاهده ای
قهاوند-رزن-فاقد آبخوان آبرفتی
 کمیجان-2900
بلوك شرا-2900
شازند-2900
لنگرود- صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
نهرمیان-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
آستانه-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
اراك-2900
20سلفچگان - مشاهده ایفاقد شبکه چاه
22محالت-دلیجان -2900
22موته -فاقد آبخوان آبرفتی
2۹گلپایگان -فاقد آبخوان آبرفتی
29خمین -29022900
20کاشان-فاقد چاه کشاورزی

220---مجموع
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 مصوبات استان قم رديف

22 

در  2909در افق  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی ۱2/270 جوییصرفه با قم استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

ریک های هجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،چارچوب اعتبارات موجود

استفاده  ه فاضالب،یتصف . همچنین با اقداماتی همچونباشدمی (29)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول از بخش

به اصالح  (،27مطابق با جدول ) جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، ، استفاده از منابع آب غیر متعارف ومجدد از پساب

اختالف بین میزان صرفه  در بخش کشاورزی، میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. 82/98به میزان  و بهبود کیفیت منابع آب مصرف

برنامه سازگاری با کم فاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهمیلیون مترمکعب( و  2۹/220) جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی

برنامه  دوم، در فاز 2920تا  2907طی سال های  که باشدمترمکعب میمیلیون  2۹/90برابر با  میلیون مترمکعب( 0/200) آبی استان

ام از اتمپس جویی در بخش سطحی برای استان قم انجام نشده است. الزم به ذکر است هدف گذاری برای صرفهعملیاتی خواهد شد. 

هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم یات جزیو مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه ریزی،  آماربرداری دور سوم منابع

 برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد. آبی، مشخص و متناسباً

 )میلیون متر مكعب(قم هاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه62جدول )

 سطحی  زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2909-2900) 

 - 00/200 کشاورزی

 - ۱2/۱ شرب

 - - صنعت

 - 00/29 فضای سبز

 - 51/149 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(2920-2907) 

 - 2۹/90 کشاورزی

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضای سبز

 - 62/20 مجموع فاز دوم

 قم در راستاي هاي سازگاري با كم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 64جدول )

 )میلیون متر مكعب(اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب 

 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2909-2900) 

 *2/9۹ فاضالب

 - کشاورزی

 2۱/2 شرب

 *92/29 صنعت

 *9۹/9 فضای سبز

 81/78 مجموع فاز اول
میلیون  9۹/9میلیون مترمکعب و در بخش فضای سبز به میزان  20بخش صنعت به میزان  اقدامات انجام شده در راستای استفاده از پساب دراثربخشی * 

 ها نیست.مترمکعب با اقدامات انجام شده در بخش فاضالب همپوشانی دارد و لذا مجموع اثربخشی برابر جمع جبری اثربخشی کلیه بخش
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ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 (28ول )جددر  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک قمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.

 

 

و  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه(68جدول )

 قم در استان یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا تیسال تثب

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جويی سازگاري 
با كم آبی فاز دومفاز اول

 دریاچه نمک   

 مسیله      

ساوه
شریف آباد
 کهک-قم      
 سلفچگان    مجاز صرفه جویی به دلیل برداشت غیر 
 کاشان   

  -- مجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


