
1 برنامه میل سازگاری با کم آیب

 
 

 

 ی ل  م  ربانمه 

 سازگاری با کم آبی
 

 

 1400 اردیبهشت
 

 

 
 

 

 ی ل  م  ربانمه 

 سازگاری با کم آبی
 

 

 1400 اردیبهشت
 

 

 أ
 

 پیشگفتار 
سال فعالیت  3شد و در مدت  تشکیلبراساس مصوبه هیات وزیران  6/12/1396ری با کم آبی در تاریخ کارگروه ملی سازگا

استان  31های سازگاری با کم آبی در بررسی و تصویب برنامهتدوین، خود، دستاوردهای مختلفی داشته است که مهمترین آن، 
های سازگاری با سال زمان زیادی برای تدوین برنامه 3سوال در ذهن برخی ایجاد شود که آیا کشور بوده است. ممکن است این 

کم آبی نبوده است؟ واقعیت این است که شرایط کنونی منابع آب کشور حاصل انباشت تاریخی مجموعه تصمیماتی است که از 
 به و دارد قدمت دهه چندین که ایر گرفته است. مسئلهچند دهه پیش گرفته شده و البته تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم نیز قرا

 زمان رویکرد این سال در 3است و  تعدیل قابل اصالح و بر زمان و دوراندیشانه راهبردهای طریق از است، فقط شده حاصل تدریج
 معقولی است. 

بودن تلفات تبخیر، شرایط اقلیمی را در سوم بارش متوسط جهانی و توزیع نامتوازن زمانی و مکانی آن و باال برخورداری از یک
 .کرد بدل پرآبی به را آن تواننمی و نیست تغییر قابل امروز بشری آورانهفن ابزارهای با کشور ایجاد کرده است که حداقل

 مبنای را نایرا اقلیمی شرایط باید که معناست این به است. سازگاری« سازگاری»آبی، ترین مفهوم در مواجهه با شرایط کمکلیدی
 بپذیرند را آبیکم ساکنان کشور ایران، فقط در صورتی که اصل .داد قرار آب منابع از برداریبهره در اقدام و برنامه راهبرد، هرگونه

 این در را زندگی و کرده تضمین را آب منابع پایداری گیرند، قادر خواهند بود تا کار به را ابزارها و هابینش آن، با متناسب و
در شرایط طبیعی ایجاد کننده  تغییر حتی یا بردن بین از مقابله، آبی برایملی سازگاری با کم کارگروه .بخشند تداوم سرزمین

های آبریز مختلف را برای سازگاری با شرایط ها و حوضهاین کارگروه وظیفه ارتقای تاب آوری استان. است نشده تشکیل آبیکم
 طریق فقط از ایران در آب مسئله که هم به این دلیل استدر عنوان این کارگروه « ملی»آبی بر عهده دارد. تاکید بر واژه کم

 گیرد و نه فقط یک وزارتخانه یا گروه خاصی از مردم، بر در ایران جغرافیای همه در را مسئله بر مؤثر بازیگران همه که رویکردی
 قادر هاگروه سایر مشارکت بدون آب کنندگانمصرف از گروهی هیچ و تنهایی به ایوزارتخانه هیچ .است و بهبود تعدیل قابل

 همه رویکرد که یابدمی بهبود و تعدیل برای تریمناسب بستر شرایطی، در فقط آب مسئله .بخشد بهبود را آب نخواهد بود مسئله
م کردن زمینه مداخله موثر مصرف کنندگان آب و عموم مردم در بخشی و فراههم، به معنای اولویت یافتن فعالیت میان با

  .گیرد قرار کار دستور در مدیریت منابع و مصارف آب،
 آبی،کم واقعیت درباره گذارانکردن سیاست متقاعد سال گذشته تالش کرده است، با 3آبی، در کارگروه ملی سازگاری با کم

و  منابع مدیریت فرابخشی در یک گفتمان به آن تبدیل و آبیکم با سازگاری هایروش و هاضرورت معنا، درباره دانش تولید
های ی تالشآبی نقش آفرینی کند. حاصل بخش عمدهکم با سازگاری مسیر در بازیگران منافع سازیدر هماهنگ مصارف آب،

از  شیمجموعه، حاصل ب نیاها مدون شده است. های سازگاری با کم آبی استانماهه، در قالب برنامه 36انجام شده در این مدت 
 یتخصص تهیکم ،یبا کم آب یسازگار یدر کارگروه مل یدر سطح مل یتیریو مد یساعت، تعامل و تبادل نظر کارشناسنفر هزار  ۷6
  بوده است. یآببا کم یسازگار یاستان یهاآن و کارگروه رخانهیو دب

ها درج شده است. امیدواریم که های سازگاری با کم آبی استاندر برنامهو مصوب در این مجلد، خالصه اطالعات مندرج 
 در تریبیش انرژی های استانی تدوین شده،آبی در برنامهکم با سازگاری فلسفه از استفاده هایظرفیت و هاقابلیت مشاهده

 تحقق مسیر در بیشتر تالش و امیدواری با تا کند ایجاد آب منابع پایدارسازی به عالقمندان و زیست محیط فعاالن مسئولین،
 .کنند فعالیت آبیکم با های سازگاریبرنامه

 رضا اردکانیان                                           
 آبیمسئول کارگروه ملی سازگاری با کم

   1400 اردیبهشت                                    
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 پیشگفتار 
سال فعالیت  3شد و در مدت  تشکیلبراساس مصوبه هیات وزیران  6/12/1396ری با کم آبی در تاریخ کارگروه ملی سازگا

استان  31های سازگاری با کم آبی در بررسی و تصویب برنامهتدوین، خود، دستاوردهای مختلفی داشته است که مهمترین آن، 
های سازگاری با سال زمان زیادی برای تدوین برنامه 3سوال در ذهن برخی ایجاد شود که آیا کشور بوده است. ممکن است این 

کم آبی نبوده است؟ واقعیت این است که شرایط کنونی منابع آب کشور حاصل انباشت تاریخی مجموعه تصمیماتی است که از 
 به و دارد قدمت دهه چندین که ایر گرفته است. مسئلهچند دهه پیش گرفته شده و البته تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم نیز قرا

 زمان رویکرد این سال در 3است و  تعدیل قابل اصالح و بر زمان و دوراندیشانه راهبردهای طریق از است، فقط شده حاصل تدریج
 معقولی است. 

بودن تلفات تبخیر، شرایط اقلیمی را در سوم بارش متوسط جهانی و توزیع نامتوازن زمانی و مکانی آن و باال برخورداری از یک
 .کرد بدل پرآبی به را آن تواننمی و نیست تغییر قابل امروز بشری آورانهفن ابزارهای با کشور ایجاد کرده است که حداقل

 مبنای را نایرا اقلیمی شرایط باید که معناست این به است. سازگاری« سازگاری»آبی، ترین مفهوم در مواجهه با شرایط کمکلیدی
 بپذیرند را آبیکم ساکنان کشور ایران، فقط در صورتی که اصل .داد قرار آب منابع از برداریبهره در اقدام و برنامه راهبرد، هرگونه

 این در را زندگی و کرده تضمین را آب منابع پایداری گیرند، قادر خواهند بود تا کار به را ابزارها و هابینش آن، با متناسب و
در شرایط طبیعی ایجاد کننده  تغییر حتی یا بردن بین از مقابله، آبی برایملی سازگاری با کم کارگروه .بخشند تداوم سرزمین

های آبریز مختلف را برای سازگاری با شرایط ها و حوضهاین کارگروه وظیفه ارتقای تاب آوری استان. است نشده تشکیل آبیکم
 طریق فقط از ایران در آب مسئله که هم به این دلیل استدر عنوان این کارگروه « ملی»آبی بر عهده دارد. تاکید بر واژه کم

 گیرد و نه فقط یک وزارتخانه یا گروه خاصی از مردم، بر در ایران جغرافیای همه در را مسئله بر مؤثر بازیگران همه که رویکردی
 قادر هاگروه سایر مشارکت بدون آب کنندگانمصرف از گروهی هیچ و تنهایی به ایوزارتخانه هیچ .است و بهبود تعدیل قابل

 همه رویکرد که یابدمی بهبود و تعدیل برای تریمناسب بستر شرایطی، در فقط آب مسئله .بخشد بهبود را آب نخواهد بود مسئله
م کردن زمینه مداخله موثر مصرف کنندگان آب و عموم مردم در بخشی و فراههم، به معنای اولویت یافتن فعالیت میان با

  .گیرد قرار کار دستور در مدیریت منابع و مصارف آب،
 آبی،کم واقعیت درباره گذارانکردن سیاست متقاعد سال گذشته تالش کرده است، با 3آبی، در کارگروه ملی سازگاری با کم

و  منابع مدیریت فرابخشی در یک گفتمان به آن تبدیل و آبیکم با سازگاری هایروش و هاضرورت معنا، درباره دانش تولید
های ی تالشآبی نقش آفرینی کند. حاصل بخش عمدهکم با سازگاری مسیر در بازیگران منافع سازیدر هماهنگ مصارف آب،

از  شیمجموعه، حاصل ب نیاها مدون شده است. های سازگاری با کم آبی استانماهه، در قالب برنامه 36انجام شده در این مدت 
 یتخصص تهیکم ،یبا کم آب یسازگار یدر کارگروه مل یدر سطح مل یتیریو مد یساعت، تعامل و تبادل نظر کارشناسنفر هزار  ۷6
  بوده است. یآببا کم یسازگار یاستان یهاآن و کارگروه رخانهیو دب

ها درج شده است. امیدواریم که های سازگاری با کم آبی استاندر برنامهو مصوب در این مجلد، خالصه اطالعات مندرج 
 در تریبیش انرژی های استانی تدوین شده،آبی در برنامهکم با سازگاری فلسفه از استفاده هایظرفیت و هاقابلیت مشاهده

 تحقق مسیر در بیشتر تالش و امیدواری با تا کند ایجاد آب منابع پایدارسازی به عالقمندان و زیست محیط فعاالن مسئولین،
 .کنند فعالیت آبیکم با های سازگاریبرنامه

 رضا اردکانیان                                           
 آبیمسئول کارگروه ملی سازگاری با کم

   1400 اردیبهشت                                    
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 پیشگفتار 
سال فعالیت  3شد و در مدت  تشکیلبراساس مصوبه هیات وزیران  6/12/1396ری با کم آبی در تاریخ کارگروه ملی سازگا

استان  31های سازگاری با کم آبی در بررسی و تصویب برنامهتدوین، خود، دستاوردهای مختلفی داشته است که مهمترین آن، 
های سازگاری با سال زمان زیادی برای تدوین برنامه 3سوال در ذهن برخی ایجاد شود که آیا کشور بوده است. ممکن است این 

کم آبی نبوده است؟ واقعیت این است که شرایط کنونی منابع آب کشور حاصل انباشت تاریخی مجموعه تصمیماتی است که از 
 به و دارد قدمت دهه چندین که ایر گرفته است. مسئلهچند دهه پیش گرفته شده و البته تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم نیز قرا

 زمان رویکرد این سال در 3است و  تعدیل قابل اصالح و بر زمان و دوراندیشانه راهبردهای طریق از است، فقط شده حاصل تدریج
 معقولی است. 

بودن تلفات تبخیر، شرایط اقلیمی را در سوم بارش متوسط جهانی و توزیع نامتوازن زمانی و مکانی آن و باال برخورداری از یک
 .کرد بدل پرآبی به را آن تواننمی و نیست تغییر قابل امروز بشری آورانهفن ابزارهای با کشور ایجاد کرده است که حداقل

 مبنای را نایرا اقلیمی شرایط باید که معناست این به است. سازگاری« سازگاری»آبی، ترین مفهوم در مواجهه با شرایط کمکلیدی
 بپذیرند را آبیکم ساکنان کشور ایران، فقط در صورتی که اصل .داد قرار آب منابع از برداریبهره در اقدام و برنامه راهبرد، هرگونه

 این در را زندگی و کرده تضمین را آب منابع پایداری گیرند، قادر خواهند بود تا کار به را ابزارها و هابینش آن، با متناسب و
در شرایط طبیعی ایجاد کننده  تغییر حتی یا بردن بین از مقابله، آبی برایملی سازگاری با کم کارگروه .بخشند تداوم سرزمین

های آبریز مختلف را برای سازگاری با شرایط ها و حوضهاین کارگروه وظیفه ارتقای تاب آوری استان. است نشده تشکیل آبیکم
 طریق فقط از ایران در آب مسئله که هم به این دلیل استدر عنوان این کارگروه « ملی»آبی بر عهده دارد. تاکید بر واژه کم

 گیرد و نه فقط یک وزارتخانه یا گروه خاصی از مردم، بر در ایران جغرافیای همه در را مسئله بر مؤثر بازیگران همه که رویکردی
 قادر هاگروه سایر مشارکت بدون آب کنندگانمصرف از گروهی هیچ و تنهایی به ایوزارتخانه هیچ .است و بهبود تعدیل قابل

 همه رویکرد که یابدمی بهبود و تعدیل برای تریمناسب بستر شرایطی، در فقط آب مسئله .بخشد بهبود را آب نخواهد بود مسئله
م کردن زمینه مداخله موثر مصرف کنندگان آب و عموم مردم در بخشی و فراههم، به معنای اولویت یافتن فعالیت میان با

  .گیرد قرار کار دستور در مدیریت منابع و مصارف آب،
 آبی،کم واقعیت درباره گذارانکردن سیاست متقاعد سال گذشته تالش کرده است، با 3آبی، در کارگروه ملی سازگاری با کم

و  منابع مدیریت فرابخشی در یک گفتمان به آن تبدیل و آبیکم با سازگاری هایروش و هاضرورت معنا، درباره دانش تولید
های ی تالشآبی نقش آفرینی کند. حاصل بخش عمدهکم با سازگاری مسیر در بازیگران منافع سازیدر هماهنگ مصارف آب،

از  شیمجموعه، حاصل ب نیاها مدون شده است. های سازگاری با کم آبی استانماهه، در قالب برنامه 36انجام شده در این مدت 
 یتخصص تهیکم ،یبا کم آب یسازگار یدر کارگروه مل یدر سطح مل یتیریو مد یساعت، تعامل و تبادل نظر کارشناسنفر هزار  ۷6
  بوده است. یآببا کم یسازگار یاستان یهاآن و کارگروه رخانهیو دب

ها درج شده است. امیدواریم که های سازگاری با کم آبی استاندر برنامهو مصوب در این مجلد، خالصه اطالعات مندرج 
 در تریبیش انرژی های استانی تدوین شده،آبی در برنامهکم با سازگاری فلسفه از استفاده هایظرفیت و هاقابلیت مشاهده

 تحقق مسیر در بیشتر تالش و امیدواری با تا کند ایجاد آب منابع پایدارسازی به عالقمندان و زیست محیط فعاالن مسئولین،
 .کنند فعالیت آبیکم با های سازگاریبرنامه

 رضا اردکانیان                                           
 آبیمسئول کارگروه ملی سازگاری با کم

   1400 اردیبهشت                                    
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 مقدمه
هیات وزیران، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی  12/12/1396هـ مورخ  55092ت  /158969مصوبه شماره  اولمطابق بند 

های موظف به تعیین چگونگی توزیع کمبود بین مصارف مختلف گردیده است. برای این منظور، کارگروه ملی، ساختار برنامه
و برنامه دستیابی به آب قابل برنامه ریزی و ف مصرف کننده آب های مختلآب بین بخشسازگاری با کم آبی را برای توزیع کمبود 

های استانی سازگاری به استانداران به عنوان روسای کارگروه 14/5/139۷جبران کسری مخازن آب زیرزمینی، تدوین و در تاریخ 
ای سازگاری با کم آبی به شرح زیر هبرای تدوین برنامه 1400 تا 139۷های فرآیند طی شده در فاصله سالآبی ابالغ نمود. با کم

 بوده است: 
آبی های استانی سازگاری با کمهای عضو کارگروههای کارشناسی و تعامالت فرابخشی بین دستگاهها، بررسیدر سطح استان .1

برای تبیین سیمای منابع و مصارف آب و ایجاد یک نگاه مشترک به ضرورت و ساز و کارهای سازگاری با کم آبی صورت 
 گرفته است. 

را تهیه و در کارگروه سازگاری با کم آبی برنامه سازگاری ، ابالغی م آبی با توجه به ساختارسازگاری با کهای استانی کارگروه .2
اند. در این فرآیند، تعامالت زیادی نیز با دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی برای آبی استان مصوب کرده با کم

 های عضو آن صورت گرفته است. ی و دستگاهها با الزامات مورد نظر کارگروه ملاطمینان از همخوانی برنامه
سازگاری با کم آبی از منظر همخوانی با ساختار  دبیرخانه کارگروه ملی های ارسال شده توسط استانداران، توسطبرنامه .3

ز پس املی ارسال شده است. برای بررسی و اظهار نظر به دستگاه های عضو کارگروه ابالغی، ارزیابی شده و در صورت تایید، 
شده تا قبل از طرح برنامه در کمیته تخصصی استانی ارسال  های، مجموعه نظرات به کارگروههادستگاه دریافت نظرات

 ها درج شود. ها در برنامهکارگروه ملی سازگاری با کم آبی، اصالحات مورد نظر دستگاه
ها برگزار اونین وزرا و روسای سازمانطرح برنامه سازگاری با کم آبی در کمیته تخصصی کارگروه ملی که در سطح مع .4

های سازگاری با ها در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بوده است. برنامهگردد، مرحله مقدماتی ارزیابی و تصویب برنامهمی
های مختلف حسب ضرورت و نیاز به اصالحات، در یک تا سه جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی استان

 اند. آبی ارزیابی شده کم
های سازگاری با کم آبی که اصالحات پیشنهادی اعضای کمیته تخصصی برنامهدر صورت تصویب برنامه در کمیته تخصصی،  .5

ها برای اجرا ابالغ در آنها اعمال شده، در جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، مطرح و در صورت تصویب، به استان
 اند. شده

های مصوب را به دبیرخانه ماه یکبار، گزارش عملکرد برنامه 6استانی سازگاری با کم آبی موظف هستند،  هایکارگروه .6
 کارگروه ملی سازگاری با کم آبی جهت ارزیابی ارسال نمایند.

های صرفه جویی در مصرف آب که بر پایه با توجه به فرآیند ذکر شده، چنین سطحی از تعامالت فرابخشی برای تدوین برنامه
های سازگاری امیدواریم تدوین برنامههای استانی است، برای اولین بار در کشور صورت گرفته است. های مورد توافق دستگاهبرنامه

ای پایداری منابع آب کشور بوده باشد و با همت اعضای کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، کمیته با کم آبی قدم موثری در ارتق
 ها نیز حاصل شود.  های استانی سازگاری با کم آبی، توفیق در اجرای برنامهتخصصی ذیل آن و کارگروه

 بنفشه زهرایی 
 ارگروه ملی سازگاری با کم آبی دبیر ک                                                       

  1400 اردیبهشت
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 اعضای کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

گاه کاری دوره  سمت انم و انم خانوادگی انم دست  هم

 ات کنون –13 06/12/96 وزری نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

 ات کنون –13 06/12/96 گروهضو کار ع ن و ازممعاون رئیس جمهور، رئیس سا محمدباقر نوبخت رشوسازمان ربانمه و بودجه ک 

 وزارت جهاد کشاورزی 

 وزری و عضو کارگروه محمود حجتی
06/12/1396 –   
09/04/1398 

 وهررگ سررپست وزارتخاهن و عضو کا عباس کشاورز
09/04/98 13-  
20/01/1399 

 ات کنون – 20/01/1399 وزری و عضو کارگروه کاظم خاوازی 

 توزارت صنعت، معدن و تجار

ری   وزری و عضو کارگروه محمد شریعتمدا
06/12/96 13– 
28/07/1397 

 وزری و عضو کارگروه رضا رحمانی
05/08/1397 – 
22/02/1399 

 وهررگ سررپست وزارتخاهن و عضو کا حسین مدرس خیابانی
22/02/1399 – 
25/05/1399 

 وهررگ سررپست وزارتخاهن و عضو کا جعفر سرقینی
25/05/1399 – 
08/07/1399 

 کنونات - 08/07/1399 وزری و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی

 کنونات - 06/12/1396 گروهضو کار ع ن و ازممعاون رئیس جمهور، رئیس سا عیسی کالنتری  سازمان حفاظت محیط زیست

لرضا رحمانی فضلی وزارت کشور  اتکنون -13 06/12/96 وزری و عضو کارگروه عبدا

 سازمان هواشناسی کشور
 رئیس سازمان و عضو کارگروه داوود رپهیزکار

13/03/1397 – 
11/12/1397 

 کنونات - 11/12/1397 و عضو کارگروهرئیس سازمان  سحر اتجبخش مسلمان
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صصی کارگروه    سازگاری با کم آبیملی اعضای کمیته تخ

گاه کاری  سمت انم و انم خانوادگی انم دست  دوره هم

 حمیدرضا عدل شورک  هدجسازمان ربانمه و بو
 کمیته رئیس وان زمسا فنی امور زریبنایی و تولیدیمعاون 

18/01/97 13- 
26/03/1399 

 ات کنون –13 26/03/99 میتهک عضو  وان زمسا فنی امور زریبنایی و تولیدیمعاون 

 وزارت جهاد کشاورزی 
 ات کنون –13 26/03/99 اقئم مقام وزری و رئیس کمیته عباس کشاورز
 ناتکنو -13 18/01/97 معاون آب و خاک و عضو کمیته علیمراد اکبری 

 وزارت نیرو
 عباس سروش

 عضو کمیته معاون آب و آبفا و
18/01/97 13- 13/11/1397 

 اتکنون -13 13/11/97 اقسم تقی زاده خامسی

 وزارت صنعت، معدن و
 تجارت

 صادق نجفی
 و عضو کمیته اهی صنعتی اریانشهرک وچک ع کومدری عامل سازمان صنای ، معاون وزری 

18/01/1397 - 10/09/1397 
 کنونات - 10/09/1397 محسن صالحی نیا

 اتکنون -13 10/09/97 کمیته و عضو ریانعتی ااهی صن سازمان صنایع کوچک و شهرک فنیمعاون  فتحعلی محمد زاده

 تیس زسازمان حفاظت محیط 
 11/12/1397 -13 18/01/97 عضو کمیته و زیست انسانیمعاون محیط مسعود تجریشی

 کنونات - 11/12/1397 میتهک ضو و ع  اهمعاون محیط زیست رديایی و اتالب احمدرضا الهیجان زاده

 وزارت کشور
 محمدعلی افشانی

 و عضو کمیته اهاه و دهیاری هرداری ش یس سازمان و رئ  اییستمعاون عمران و توسعه امور شهری و رو
18/01/97 13- 29/02/1397 

ندل  07/07/1397 – 29/02/1397 هوشنگ خندا

 ات کنون – 07/07/1397 مهدی جمالی ژناد

 ورسازمان هواشناسی کش 
 صادق ضیائیان

 ضو کمیتهع و  واشناسیه زمان سا انرییس مرکز ملی خشکسالی و مدرییت بحر 
06/04/1397 - 06/07/1398 

 کنونات - 06/07/1398 احد وظیفه
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 خالصه مدیریتی

 
 معدن، صنعت، و کشور کشاورزی، جهاد نیرو، هایوزارتخانه مشترک پیشنهاد به آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تشکیل
 اساسی قانون تمهش و سی و یکصد اصل استناد به و کشور بودجه برنامه و زیست محیط از حفاظت هایسازمان و تجارت

 که ارگروهک این تشکیل از هدف. رسید وزیران محترم هیات تصویب به 6/12/96 مورخ جلسه در ایران اسالمی جمهوری
 کشور سطح مدیریت مصرف آب در هایبرنامه در انسجام و هماهنگی شد، اضافه آن به نیز کشور هواشناسی سازمان متعاقباً

 ها بوده است. آب و احیا و تعادل بخشی آبخوان مصارف و منابع سازی متعادل و
 

ی ذیل آن نیز در جلسه و کمیته تخصص 25، 1400سال فروردین تا پایان  1396آبی از اسفند کارگروه ملی سازگاری با کم
های استانی سازگاری با وهجلسه برگزار نموده است. به منظور تحقق اهداف فوق، کارگر 67ها، سطح معاونین وزرا و سازمان

در ها را آبی استانهای سازگاری با کمبرنامهفاز اول عال شده تا فهای کشور به ریاست استانداران آبی در کلیه استانکم
اری با ها برای بررسی و تصویب به کارگروه ملی سازگتدوین و پس از تصویب در سطح استانچارچوب اعتبارات موجود، 

سه برگزار جل 500، 1399تا  1397های آبی مجموعا در سالهای استانی سازگاری با کمکارگروه نمایند.آبی ارائه کم
ها و در سطح آبی در سطح استانا کمبهای سازگاری اند. کار کارشناسی و مدیریتی انجام شده در فرآیند تدوین برنامهنموده

 برآورد شده است.  هزار نفر ساعت 76 ملی حدود
 

 سرفصل وظایف این کارگروه به شرح زیر بوده است: 
اد توازن بین و ایج و یآب کم با یسازگار تحقق در مؤثر مقررات و نیقوان یاجرا یریگیپ و انسجام

دستگاه های دولتی استانی و ملی از  و ارتقای آگاهی کشور مختلف مناطق در آب مصارف و منابع
 وضعیت منابع و مصارف آب کشور و ناپایداری های موجود در منابع آب 

های با مصرف کننده آب و محدودیت کشت تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین بخشهای مختلف
 نیاز آبی باال

هاتحویل حجمی آب به اراضی کشاورزی و اعمال محدودیت در اضافه برداشت 
بع آب ز منااصالح تعرفه ها به منظور پیاده سازی الگوی مصرف آب شرب و کنترل اضافه برداشت ا

 زیرزمینی با افزایش تعرفه مصارف مازاد
از  ها درخصوص جلوگیری از بروز مشکالت و تعارضات اجتماعی ناشیر استانپشتیبانی از تدابی

 های آبی تنش
های استانی ها در کارگروههای سازگاری با کم آبی استاننظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه

 سازگاری با کم آبی
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و مرتبط مهمترین اطالعات در ادامه این گزارش، 
زگاری با کم آبی دستاوردهای کارگروه ملی سا

 10 و ساله 30 دمای اختالف -1ارائه شده است. 
های مختلف در استان 98 سال به منتهی ساله

کشور نشان دهنده حداکثر افزایش دما تا سقف 
های غربی و گراد در استانیک درجه سانتی

 شمالی غربی کشور است. 

 
 10ه کاهش بارش ساالنه در دورحداکثر  -2

 22تا سقف  ساله 50ساله اخیر نسبت به دوره 
دهد. حداکثر مقادیر کاهش نشان می درصد

های غربی و جنوبی غربی کاهش بارش در استان
 کشور گزارش شده است. 

 
مجموعه این اطالعات با توجه به اینکه نوار 
غربی کشور، تولید کننده بخش قابل 
توجهی از منابع آب سطحی کشور است و 
نوار شرقی کشور از دیرباز با محدودیت 

ی منابع آب سطحی و زیرزمینی مواجه جد
بوده است، نشان دهنده شدت اثرات تغییر 
اقلیم بر کاهش منابع آب تجدیدپذیر 

 سطحی و زیرزمینی کشور است. 
 

 10 و ساله 30 دمای نقشه مقادیر استانی اختالف
و کاهش بارش ساالنه  1398 سال به منتهی ساله

ساله  50ساله اخیر نسبت به دوره  10در دوره 
 در این صفحه ارائه شده است.
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راساس آخرین اطالعات مندرج ب -3
در برنامه های سازگاری با کم آبی 
استانها، کسری تجمعی و ساالنه 
مخازن آب زیرزمینی کشور، به ترتیب 

میلیارد مترمکعب  2/5و  1/131
 است. 

درصد کسری ساالنه و  45حدود 
های کشور مربوط تجمعی آبخوان

های واقع بر نوار شرقی به استان
کشور است )کرمان، سیستان و 

ان، خراسان جنوبی، ـــبلوچست
ان ــــخراسان رضوی و خراس

های روبرو، مقادیر شمالی(. نقشه
دو شاخص ذکر شده را نشان 

 دهد.می

 
استان کشور، کلیه  31، در آبی مصوب شده در کارگروه ملیمهای سازگاری با کرود با اجرای برنامهانتظار می

زم به ذکر است المه پیدا نکند. متعادل و تثبیت شده و افت سطح آب ادا 1404های کشور تا پایان سال آبخوان
و  گلستان راحمد،یو بو هیلویکهگ ،یمرکز ،یخراسان جنوب یهادر استان ینیرزمیها از منابع آب زاضافه برداشت

  .دیبه صفر خواهد رس 1407سال  انیتا پا یو در استان خراسان رضو 1405سال  انیتا پا لیاردب
 

لی ور خواهد شد های سازگاری با کم آبی منجر به احیای تعداد قابل توجهی از آبخوان های کشوعلیرغم اینکه اجرای برنامه
یق ها غیرقابل احیا تشخیص داده شده و کسری تجمعی این آبخوان ها از طراستان کشور، تعدادی از آبخوان 23در 

ین ره آب در او پدیده فرونشست منجر به از بین رفتن تدریجی ظرفیت ذخی قابل بازیابی نیست 1430جویی تا سال صرفه
سان جنوبی، فارس، کرمان و یزد واقع ستان هرمزگان، خراا 5ها در درصد این آبخوان 60بیش از ها خواهد شد. آبخوان

  هد. اندشده
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 درصد 62 شدنی ریزی برای عملیاتبرنامه
بینی شده سازگاری با از اهداف پیش

آبی در بخش کاهش برداشت از منابع کم
 آب زیرزمینی صورت گرفته است. 

 
این اطالعات نشان دهنده ضرورت توجه ویژه به 

ها ها و جلوگیري از اضافه برداشتاحیاي آبخوان
 از منابع آب زیرزمینی است. 

 
ها به میزان برنامه هاي تغذیه مصنوعی آبخوان

ها، توسط استان میلیون متر مکعب ۱۰۱۳
 پیشنهاد و در کارگروه ملی سازگاري با کم آبی

رود در انتظار میمصوب شده است که 
 ها اثربخشی داشته باشد. بخشی آبخوانتعادل

 
 
 
صرفه جویی ام شده براي هدف گذاري انج -4

ا براي سازگاري ب برداشت از منابع آب زیرزمینی
ست میلیارد متر مکعب بوده ا 5۱/۱4آبی، کم

هاي هاي آب بخشدرصد کل برداشت ۳۰)
شرب، فضاي سبز، صنعت و کشاورزي( که در 

ها با هاي سازگاري با کم آبی استانارگروهک
 اردیلیم 9 حددر  مصرف اصالح وصرفه جویی 

م متر مکعب، در فاز اول و تا پایان برنامه هفت
( توافق شده و در کارگروه ۱4۰5-۱۳99توسعه )

ملی سازگاري با کم آبی مصوب شده است. ذیالً 
نقشه توزیع استانی صرفه جویی توافق شده از 

 منابع آب زیرزمینی ارائه شده است. 

 

 

 
میلیارد متر  6، صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی براي سازگاري با کم آبیهدف گذاري انجام شده براي  -5

هاي هاي شرب، فضاي سبز، صنعت و کشاورزي( که در کارگروههاي آب بخشدرصد کل برداشت ۱۲مکعب بوده است )
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پایان برنامه هفتم میلیارد متر مکعب در فاز اول و تا  ۲/3، در حد مصرف اصالح وها با صرفه جویی سازگاری با کم آبی استان
 حدود ( توافق شده و در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوب شده است. الزم به ذکر است1405-1399توسعه )

 های هدف وزارت نیرو هستند. جویی مصوب شده، خارج از حوضههای صرفهمتر مکعب از برنامه اردمیلی1

های های آب سطحی و برنامههای آبریز هدف صرفه جویی در برداشتبا در نظر گرفتن تطابق حوضه
ی بینی شدهاف پیشدرصد از اهد 32ریزی برای عملیاتی شدن ها، برنامهآبی استانسازگاری با کم

 سازگاری با کم آبی در بخش کاهش برداشت از منابع آب سطحی صورت گرفته است.

 
آبی، میزان برداشت آب سطحی و زیرزمینی بخش های سازگاری با کمرود در اثر اجرای فاز اول برنامهمی انتظار -6

متر مکعب در هکتار در  1۲60میلیارد متر مکعب کاهش یابد که متناظر با کاهش برداشت آب در حد  6/10کشاورزی، 
های بخش آب برای تحویل ه عنوان مکمل برنامهجویی در مصرف آب در بخش کشاورزی، بهای صرفهکشور است. برنامه

 حجمی مطابق آب قابل برنامه ریزی درنظر گرفته شده است. 

 

 ی
 

 درصد 62 شدنی ریزی برای عملیاتبرنامه
بینی شده سازگاری با از اهداف پیش

آبی در بخش کاهش برداشت از منابع کم
 آب زیرزمینی صورت گرفته است. 

 
این اطالعات نشان دهنده ضرورت توجه ویژه به 

ها ها و جلوگیری از اضافه برداشتاحیای آبخوان
 از منابع آب زیرزمینی است. 

 
ها به میزان برنامه های تغذیه مصنوعی آبخوان

ها، توسط استان میلیون متر مکعب 1013
 پیشنهاد و در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

رود در انتظار میمصوب شده است که 
 ها اثربخشی داشته باشد. بخشی آبخوانتعادل

 
 
 
صرفه جویی ام شده برای هدف گذاری انج -4

ا برای سازگاری ب برداشت از منابع آب زیرزمینی
ست میلیارد متر مکعب بوده ا 51/14آبی، کم

های های آب بخشدرصد کل برداشت 30)
شرب، فضای سبز، صنعت و کشاورزی( که در 

ها با های سازگاری با کم آبی استانارگروهک
 اردیلیم 9 حددر  مصرف اصالح وصرفه جویی 

م متر مکعب، در فاز اول و تا پایان برنامه هفت
( توافق شده و در کارگروه 1405-1399توسعه )

ملی سازگاری با کم آبی مصوب شده است. ذیالً 
نقشه توزیع استانی صرفه جویی توافق شده از 

 منابع آب زیرزمینی ارائه شده است. 

 

 

 
میلیارد متر  6، صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی برای سازگاری با کم آبیهدف گذاری انجام شده برای  -5

های های شرب، فضای سبز، صنعت و کشاورزی( که در کارگروههای آب بخشدرصد کل برداشت 12مکعب بوده است )
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 ل
 

 
 
صارف شرب، فضای سبز و کم آبی در برداشت آب برای م های سازگاری باجویی فاز اول برنامه مجموع صرفه -7

 .است شده بینیپیش مکعب متر یلیونم 228 صنعت، بخش در و مکعبمتر یلیونم 635 ،خدمات شهری

 

 ک
 

میلیارد متر مکعب در فاز اول و تا پایان برنامه هفتم  2/3، در حد مصرف اصالح وها با صرفه جویی سازگاری با کم آبی استان
 حدود ر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوب شده است. الزم به ذکر است( توافق شده و د1405-1399توسعه )

 های هدف وزارت نیرو هستند. جویی مصوب شده، خارج از حوضههای صرفهمتر مکعب از برنامه اردمیلی1

های های آب سطحی و برنامههای آبریز هدف صرفه جویی در برداشتبا در نظر گرفتن تطابق حوضه
ی بینی شدهاف پیشدرصد از اهد 32ریزی برای عملیاتی شدن ها، برنامهآبی استانسازگاری با کم

 سازگاری با کم آبی در بخش کاهش برداشت از منابع آب سطحی صورت گرفته است.

 
آبی، میزان برداشت آب سطحی و زیرزمینی بخش های سازگاری با کمرود در اثر اجرای فاز اول برنامهمی انتظار -6

متر مکعب در هکتار در  1260میلیارد متر مکعب کاهش یابد که متناظر با کاهش برداشت آب در حد  6/10کشاورزی، 
های بخش آب برای تحویل ه عنوان مکمل برنامهجویی در مصرف آب در بخش کشاورزی، بهای صرفهکشور است. برنامه

 حجمی مطابق آب قابل برنامه ریزی درنظر گرفته شده است. 
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 اهتانمصوبات ربانمه اهی سازگاری با کم آبی اس 
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 اهتانمصوبات ربانمه اهی سازگاری با کم آبی اس 
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 استان آرذبایجان شرقی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 برنامه میل سازگاری با کم آیب

 

3 
 

میلیون  67/116اثربخشی  میلیون مترمکعب و 03/343 جوییصرفه با آذربایجان شرقی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
یزان صرفه جویی در گرفت. م قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورددر  1409مترمکعب در افق 

شایان  باشد.( می2ها مطابق با جدول )ها در تغذیه آبخوانهای هریک از بخش( و اثربخشی برنامه1برداشت های آب مطابق جدول )
صرفه جویی پیش  ومیلیون متر مکعب(  56/269ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی )معادل 

ویی سطحی مورد نیاز و همچنین اختالف بین صرفه جمیلیون متر مکعب(  203بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
یلیون متر مکعب( م 73/114ب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل ون متر مکعیمیل 4/231)

 وو مصارف آب استان  پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع ( عملیاتی خواهد شد.1409-1411در فاز دوم برنامه و طی سال های )
اجرای  در واهد شد.ریزی جزئی تر خفاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهریزی، برای بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 روری است.ضرومیه ابرنامه سازگاری با کم آبی استان، رعایت الزامات احیای دریاچه ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای دریاچه 
 

 )میلیون متر مکعب( آذربایجان شرقیهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1409-1399) 

 73/114 203 کشاورزی
 - 17 شرب
 - 3/5 صنعت

 - 3 فضای سبز
 73/114 3/228 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1409) 

 56/66 کشاورزی

67/116 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز
 67/116 56/66 مجموع فاز دوم

 عب()میلیون متر مک هاآذربایجان شرقی در تغذیه آبخوانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

فاز اجرای 
 سطحی  بخش ماهیت اثربخشی نوع منبع آب حوضه برنامه

 فاز اول
(1399 – 

1409) 

-جبران کمبود انتقال پساب دریاچه ارومیه
 67/116 آب منطقه ای احیاء

 

 67/116 مجموع فاز اول
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 در یطالعاتم یه هامحدود کیبه تفک شرقی آذربایجاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. (3جدول )
ال سجویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )

 آذربایجان شرقی تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان
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 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی

 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز110183/027/0 س آبادپار-مغان 1

جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه 110202/000/0 مشکین شهر 2

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز110300/000/0 اردبیل 3

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز110422/438/1 اهر ورزقان 4

51/149/014021411 1105 جلفا دوزال 5

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز110617/006/0 ایواوغلی 6

1107 80/3740/1214031411مرند 7

1302 17/139/014001411طارم خلخال 8

1303 09/732/214001411میانه 9

فاقد چاه بهره برداری130400/000/0 زنجان 10

فاقد آبخوان آبرفتی130500/000/0 نگورانا-ماهنشان 11

3010 01/3979/1213991411میاندوآب 12

فاقد چاه بهره برداری 301200/0 00/0 قلعهصائین  13

3015 14/1047/514011411مراغه 14

3016 21/305/114031411عجب شیر 15

3017 34/011/013991411شیرامین 16

3018 07/301/114011411آذرشهر 17

3019 60/4894/1514011411تبریز 18

3020 56/284/014041411وزدوزاند -بیلوردی  19

3021 93/329/114041411بستان آباد 20

3022 87/758/214001411سراب 21

3023 83/2382/714021411صوفیان-شبستر 22

3024 61/600/014041409تسوج 23

3025 02/133/013991411جزایر دریاچه ارومیه 24

 -00/20356/66- مجموع
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میلیون  67/116اثربخشی  میلیون مترمکعب و 03/343 جوییصرفه با آذربایجان شرقی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
یزان صرفه جویی در گرفت. م قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورددر  1409مترمکعب در افق 

شایان  باشد.( می2ها مطابق با جدول )ها در تغذیه آبخوانهای هریک از بخش( و اثربخشی برنامه1برداشت های آب مطابق جدول )
صرفه جویی پیش  ومیلیون متر مکعب(  56/269ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی )معادل 

ویی سطحی مورد نیاز و همچنین اختالف بین صرفه جمیلیون متر مکعب(  203بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
یلیون متر مکعب( م 73/114ب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل ون متر مکعیمیل 4/231)

 وو مصارف آب استان  پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع ( عملیاتی خواهد شد.1409-1411در فاز دوم برنامه و طی سال های )
اجرای  در واهد شد.ریزی جزئی تر خفاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهریزی، برای بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 روری است.ضرومیه ابرنامه سازگاری با کم آبی استان، رعایت الزامات احیای دریاچه ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای دریاچه 
 

 )میلیون متر مکعب( آذربایجان شرقیهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1409-1399) 

 73/114 203 کشاورزی
 - 17 شرب
 - 3/5 صنعت

 - 3 فضای سبز
 73/114 3/228 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1409) 

 56/66 کشاورزی

67/116 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز
 67/116 56/66 مجموع فاز دوم

 عب()میلیون متر مک هاآذربایجان شرقی در تغذیه آبخوانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

فاز اجرای 
 سطحی  بخش ماهیت اثربخشی نوع منبع آب حوضه برنامه

 فاز اول
(1399 – 

1409) 

-جبران کمبود انتقال پساب دریاچه ارومیه
 67/116 آب منطقه ای احیاء

 

 67/116 مجموع فاز اول
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 در یطالعاتم یه هامحدود کیبه تفک شرقی آذربایجاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. (3جدول )
ال سجویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )

 آذربایجان شرقی تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان
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 آرذبایجان غربیاستان 
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میلیون مترمکعب  9/115که  میلیون مترمکعبی 95/249جویی با صرفه آذربایجان غربیاستان  آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
 ملی کارگروه صویبت در چارچوب اعتبارات موجود مورد 1405در افق  از منابع آب زیرزمینی است، 05/134آن از منابع آب سطحی و 

طابق با مها در دستیابی به اهداف ذکر شده، های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری
معادل )شاورزی . شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کباشدمی (4)جدول 

متر مکعب( لیون می95/130)معادل متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان میلیون  14/347
 4/237ل ب سطحی )معادآمیلیون متر مکعب خواهد بود و نیز اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع  19/216که برابر با 

تر مکعب( که برابر با میلیون م 9/115معادل )میلیون متر مکعب( و صرفه جویی  پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان 
ب و مصارف آ وم منابعاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سدر ف، میلیون متر مکعب خواهد بود 5/121

در  اهد شد.ریزی جزئی تر خوریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهاستان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 ی است.رومیه ضروراریاچه اجرای برنامه سازگاری با کم آبی استان، رعایت الزامات احیای دریاچه ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای د

 
 های سازگاری با کم آبی استان آذربایجان غربی از منابع آب )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه4جدول )

 

 سطحی  زیرزمینی  مصارفنوع  فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 114 95/130 کشاورزی
 7/1 5/2 شرب
 - 6/0 صنعت

 2/0 - فضای سبز
 9/115 05/134 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1406-1411) 

 19/216 کشاورزی

 - شرب 5/121
 - صنعت

 - فضای سبز
 5/121 19/216 مجموع فاز دوم

 
سطح  تیثبتو سال  یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زصرفه احجام جزییات

 طالعاتی درمده های به تفکیک محدو آذربایجان غربیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است. (5جدول )
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و سال  یبا کم آب یه سازگاردر فازهای اول و دوم برنام ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 5جدول )
 آذربایجان غربیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

1اواغلی110600/690/114011411

2قره ضیاءالدین110848/078/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

3خوی110900/1610/114021411

4پلدشت111031/116/2 دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به

5 بازرگان ـ کشمش تپه
کلیسا کندی

111150/134/014001409

6)چالدران )سیه چشمه111225/042/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

7زنگنه111300/000/0فاقد آبخوان آبرفتی 
8میانه130300/000/0فاقد چاه بهره برداری کشاورزی

9 نشان ـ انگورانماه130500/000/0فاقد چاه بهره برداری کشاورزی

10سردشت210309/016/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

11)پیرانشهر )خانه210400/753/314021411

12سلماس300100/1800/114011411

13کهریز300250/235/014001411

14ارومیه300365/2140/6714011411

15سرو ـ موانا300457/158/214011411

16زیوه ـ سیلوانا300580/020/014021408

17رشکان300686/043/114001411

183007 نقده23/627/214001411

193008 اشنویه97/421/813991411

203009 مهاباد00/385/014001411

213010 میاندوآب00/3008/10713991411

223011 بوکان52/512/914001411

233012 صائین قلعه58/226/413991411

243013 تکاب51/084/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

253014 سقز09/016/0فاقد شبکه چاه مشاهده ای

فاقد آبخوان آبرفتی302403/005/0 تسوج 26

فاقد آبخوان آبرفتی302500/000/0 جزایر دریاچه ارومیه 27

95/13019/216 مجموع
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  اردبیلاستان 
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میلیون  65/132آب زیرزمینی و  میلیون مترمکعبی از منابع 45/50جویی استان اردبیل با صرفه آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
گرفت.  قرار آبی مک با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405مترمکعبی از منابع آب سطحی در افق 

همچنین با استفاده از باشد. یم( 6دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )ها در های هریک از بخشجویی برنامهمیزان صرفه
د شد. کلیه اهداف میلیون مترمکعب کمک خواه 5/1به اصالح مصرف آب به میزان  (،7مطابق با جدول )پساب در آبیاری فضای سبز، 

عب، طی برنامه میلیون مترمک 45/50ی به میزان تعیین شده برای استان در بخش کاهش برداشت از مصارف زیرزمینی بخش کشاورز
های سطحی خش آببگردد و لذا فاز دوم برای برنامه استان در بخش زیرزمینی منظور نشده است. در محقق می 1405استان تا افق 

رنامه سازگاری با بمیلیون مترمکعب در فاز اول  6جویی مشخص شده برای حوضه سفید رود، میلیون مترمکعب هدف صرفه 6/53نیز از 
طی لیون مترمکعب می 6/47ریزی برای دستیابی به اختالف میان این مقادیر صرفه جویی به میزان آبی محقق خواهد شد و برنامهکم

یزی ررس، برنامه وضه اجویی برای ح. علیرغم عدم تعیین اهداف صرفهخواهد شد انجامبرنامه  دوم، در فاز 1410تا  1406های سال
اد و مصوب شد. میلیون مترمکعب در این حوضه توسط کارگروه استانی، پیشنه 65/126برای کاهش مصارف آب های سطحی به میزان 

 ری فاز دومدف گذاریزی، جزییات هپس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 آبی ارائه خواهد شد.ا کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کمسازگاری ب

 
 )میلیون متر مکعب( های سازگاری با کم آبی استان اردبیل(: میزان صرفه جویی برنامه6جدول )

 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 05/128 45/50 کشاورزی
 1/1 - شرب
 - - صنعت

 5/3 - فضای سبز
 65/132 45/50 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - کشاورزی
 - شرب 6/47

 - صنعت
 - فضای سبز

 6/47 0/0 مجموع فاز دوم
 

 های سازگاری با کم آبی استان اردبیل در راستای (: میزان اثربخشی برنامه7جدول )
 )میلیون متر مکعب( کیفیت منابع آباصالح مصرف و بهبود 

 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - کشاورزی
 - شرب
 - صنعت

 5/1 فضای سبز
 5/1 مجموع فاز اول

سطح  تیثبتو سال  یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفهجزییات 
 (8)جدول ی در طالعاتبه تفکیک محدوده های م لیدر استان اردب یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

  ارائه شده است.
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 8جدول )
 اردبیلدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
 تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جویی سازگاری 
با کم آبی

فاز دومفاز اول

 آبخوان متعادل110100/000/0 بادآپارس -مغان 1
 1405 1400 00/0 95/4 1102 مشکین شهر 2
3اردبیل110392/4200/014021405
4خلخال-طارم130258/200/014001405

45/5000/0--مجموع
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  اصفهاناستان 
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ن میلیو 395 جاماحاصفهان با  استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی جلسه ینمصوبه پانزدهم

ارات موجود در چارچوب اعتب میلیون مترمکعب 971و در مجموع  1405میلیون مترمکعب در افق  576و  1400مترمکعب در افق 
 گرفت. قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد

ها در جویی، مقرر شد میزان صرفه12/12/99براساس مشروح مذاکرات شصت و ششمین جلسه کمیته تخصصی مورخ : توضیحات
های سطحی و های سازگاری با کم آبی به تفکیک فاز اول و دوم و نوع مصارف )کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز( در بخشبرنامه

جویی سازگاری با های مطالعاتی به همراه سال تثبیت آبخوان و سال رسیدن به هدف صرفههزیرزمینی و همچنین به تفکیک محدود
مین یست و چهاربصوبات کم آبی آورده شود. لذا متن مصوبه برنامه سازگاری با کم آبی اصفهان بازنگری گردید و مجدداً در پیوست م

 الغ شد. توسط رئیس کارگروه ملی اب 20/12/1399جلسه کارگروه ملی مورخ 
 رفه جوییصبا  اصفهان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: جلسه ینمصوبه بیست و چهارم

ترمکعب بر ممیلیون  191های زیرزمینی و بر منابع آب میلیون مترمکعب 680و در مجموع  1405میلیون مترمکعب در افق  871
 صرفه جویی دررفت. میزان گ قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردهای سطحی منابع آب

 و میزان (9)ا جدول بها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق های هریک از بخشبرنامهبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در 
استفاده  الب وآوری و تصفیه فاضجمع همچنین با اقداماتی همچون باشد.می( 10)ها مطابق جدول ها در تغذیه آبخوانخشی برنامهاثرب

  مک خواهد شد.کمیلیون مترمکعب  61به میزان  و بهبود کیفیت منابع آب به اصالح مصرف (،11مطابق با جدول ) مجدد از پساب
میلیون متر 15/1116شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

 15/441عادل ممیلیون متر مکعب(، که  675مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
ماربرداری دور سوم آپس از اتمام برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406ی میلیون متر مکعب می باشد طی سال ها

ریزی هری و برنامدف گذاریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هآب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه منابع و مصارف
 تر خواهد شد.جزئی

 های سازگاری با کم آبی استان اصفهان )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه9جدول )
 سطحی زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 150 675 کشاورزی
 41 0 شرب
 0 0 صنعت

 0 5 فضای سبز و خدمات شهری
 191 680 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1411-1406) 

 - 15/441 کشاورزی
 - 15/441 فاز دوممجموع 
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  ها )میلیون متر مکعب(های سازگاری با کم آبی استان اصفهان در تغذیه آبخوان(: میزان اثربخشی برنامه10جدول )

 زیرزمینی بخش فاز اجرای برنامه
 فاز اول

(1399 – 1405) 
 39 ای اصفهانشرکت آب منطقه

 39 مجموع فاز اول

 های سازگاری با کم آبی استان اصفهان برنامه(: میزان اثربخشی 11جدول )
 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(

 آب زیرزمینی آب سطحی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - - کشاورزی
 - - شرب
 - 53 صنعت

 8 - فضای سبز
 61 مجموع فاز اول

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول  در یالعاتمط یمحدوده ها کیبه تفک اصفهاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است. (12)

 
ل مه سازگاری با کم آبی و سااز منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برناکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 12جدول )

 اصفهانتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 تیسال تثب )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

به هدف  دنیسال رس
 ییصرفه جو

 فاز دوم فاز اول یبا کم آب یسازگار
12314 کمـه00/714/114041411
22315 سمیرم30/224/014041411
3* 2316 قبر کیخا77/1004/714001411
42324 مهرگرد61/632/414031411
52336 بختیاری00/000/0 آبرفتیفاقد آبخوان
6* 4129 موته31/000/014041411
7* 4130 گلپایگان29/9232/6014001411
8* 4132 کاشان44/5097/3214031409
94201 کوهپایه ـ سگزی12/4346/4614021409
104202 اصفهان ـ برخوار52/13918/9114031409
114203 مورچه خورت93/1837/1214031409
124204 علویچه ـ دهق23/607/414031410
134205 میمه00/757/414041410
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 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 تیسال تثب )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

به هدف  دنیسال رس
 ییصرفه جو

 فاز دوم فاز اول یبا کم آب یسازگار
144206 نجف آباد18/9427/8414001410
154207 کرون60/100/014041410
164208 مهیار شمالی00/1354/214041410
17* 4209 لنجانات92/1902/1314031410
184211 چادگان55/300/014041409
194212 دشتبوئین ـ میان51/500/014041410
204213 چهل خانه80/052/014041410
214214 دامنه ـ داران47/1511/1014041410
22 4217 شت آسماند-مهیارجنوبی77/3400/014041410
23* 4218 قمشه00/1350/814041410
24* 4219 اسفنداران10/994/514021410
254710 چوپانان28/314/214011410
264711 جندق10/006/014011410
27 4712 فرخی -خور09/468/214041410
28* 4713 بیاضه68/044/0آبخوان متعادل
294801 اردستان97/4143/2714041410
304802 طرق ـ ابیازن27/248/114011410
314803 د آبادخال - باد91/2297/1414041409
324804 دق سرخ69/000/014041409
334805 انارک00/000/0آبخوان متعادل 
344806 نائین86/287/114031409
35* 2322 دوراهان01/001/0آبرفتی فاقد آبخوان
36 4210 *سامان  -بن04/002/0 غیر مجازصرفه جویی به دلیل برداشت
374215 یان چشمه00/000/0فاقد چاه بهره برداری
38 4216 لعه شاهرخ *ق -چلگرد20/013/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
39)4701 کویر مرکزی )دشت کویر00/000/0فاقد چاه بهره برداری 
40* 2313 مالی خلیفه49/032/0آبرفتی فاقد آبخوان
41 4101 نمکدریاچه00/000/0فاقد چاه بهره برداری

67515/441--مجموع
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 البرز استان
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در  1405ب زیرزمینی در افق میلیون مترمکعبی از منابع آ 5/135 جوییصرفه با البرز استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
های هریک از جویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود، مورد

دد از پساب و باشد. همچنین با اقداماتی همچون استفاده مج( می13ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )بخش
 4/61ه میزان ب(، به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 14جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، مطابق با جدول )

 9/259) ینیآب زیرزمجویی مورد نیاز از منابع اختالف بین میزان صرفهمیلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در بخش کشاورزی، 
برابر با  رمکعب(میلیون مت 3/111) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهمیلیون مترمکعب( و 

جویی صرفهری هدف گذابرنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1410تا  1406باشد که طی سال های میلیون مترمکعب می6/148
در بیالن  بازنگری وو مصارف آب  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس برای استان مشخص نشده است. در برداشت از آبهای سطحی 

ارائه  با کم آبی ازگاریسریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم و آب قابل برنامه
 خواهد شد.

 های سازگاری با کم آبی استان البرز )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه13جدول )
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 3/111 کشاورزی
 - 12 شرب
 - 6/5 صنعت

 - 5/6 فضای سبز
 - 5/135 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - 6/148 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 6/148 مجموع فاز دوم

 
های سازگاری با کم آبی استان البرز در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون (: میزان اثربخشی برنامه14جدول )

 متر مکعب(
 اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 5/48 کشاورزی
 - شرب
 4/6 صنعت

 5/6 فضای سبز
 4/61 مجموع فاز اول

 
سطح  تیثبتو سال  یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه جزییات

 (15جدول )در  العاتیالبرز به تفکیک محدوده های مط در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.
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ل مه سازگاری با کم آبی و سااز منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برناکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 15جدول )
 استان البرزدر تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی 

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
 تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جویی سازگاری 
با کم آبی

فاز دومفاز اول

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر 131013/091/0 طالقان ـ الموت 1
 مجاز

 چاه بهره برداریفاقد  00/0 00/0 1402 رامسر ـ چالوس 2
3زرند ساوه410200/000/0فاقد چاه بهره برداری
4 ساوه 4قطعه410300/000/0فاقد چاه بهره برداری
 1405 1400 00/0 73/6 4104 اشتهارد 5
 1410 1403 95/86 62/44 4105 هشتگرد 6
 410689/2230/171403 1410 قزوین 7
 1410 1404 48/43 92/36 4133 تهران ـ کرج 8
فاقد چاه بهره برداری413600/000/0 لواسانات 9

-- 64/148 29/111 مجموع
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 ايالماستان 
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میلیون  180ب زیرزمینی و آمیلیون مترمکعبی از منابع  14/34جویی های سازگاری با کم آبی استان ایالم با صرفهفاز اول برنامه
فت. کم آبی قرار گر در چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با 1405مترمکعبی از منابع آب سطحی در افق 

باشد. شایان ذکر ( می16ه، مطابق با جدول )ها در دستیابی به اهداف ذکر شدهریک از بخشهای جویی و اثربخشی برنامهمیزان صرفه
فاز ده در ش توافقی و صرفه جوی منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی است در بخش کشاورزی، 

برنامه  دوم، در فاز 1408تا  1406های باشد که طی سالمتر مکعب میمیلیون  48/11برابر با برنامه سازگاری با کم آبی استان اول 
 ریزی، جزییاتنامهپس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برعملیاتی خواهد شد. 

 د.آبی ارائه خواهد شکم گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری باهدف
 

 )میلیون متر مکعب( های سازگاری با کم آبی استان ایالمجویی برنامه(: میزان صرفه16جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 6/174 14/34 کشاورزی
 6/4 - شرب
 8/0 - صنعت

 - - فضای سبز
 0/180 14/34 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1408-1406) 

 - 48/11 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 48/11 مجموع فاز دوم

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 (17جدول )ر د یلعاتمطا یمحدوده ها کیبه تفک ایالمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.
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و سال  يبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ينیرزمياز منابع آب زکشاورزی جويي در برداشت احجام صرفه(: 17جدول )
 ايالم در استان يبا کم آب یسازگار ييبه هدف صرفه جو يابیآبخوان و دست يستابيسطح ا تیتثب

محدوده رديف
کد 

محدوده

 تثبیتسال حجم صرفه جويي )م م م(
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويي سازگاری 

با کم آبي
فاز دومفاز اول

 آبخوان متعادل 00/0 00/0 2118 سومار-ایوان 1
2ایالم211922/000/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
3صالح آباد212032/013/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 1408 1402 32/6 65/14 2121 مهران 4
212210/1096/014001408 دهلران 5
212309/1404/314031408 موسیان 6
آبخوان متعادل212400/000/0 دشت عباس غربی 7
متعادلآبخوان 220200/000/0 چنانه خسرج 8
آبخوان متعادل220300/000/0 دشت عباس شرقی 9
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 11/0 11/0 2204 اوان 10
 آبخوان متعادل 00/0 00/0 2205 موالب 11
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 221233/1 83/0 دره شهر 12
 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل  10/0 25/0 2214 شیروان 13
221550/100/013991405 چرداول 14
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 06/3 2220 هلیالن 15

48/11-- 14/34 مجموع
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 بوشهراستان 
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رد رح شده  موهای مطبرنامه سازگاری با کم آبی استان بوشهر و پیشنهاد :مصوبه یازدهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
 تأیید قرار گرفت و مقرر شد جهت اجرا ابالغ گردد.

ها در جویی، مقرر شد میزان صرفه12/12/99براساس مشروح مذاکرات شصت و ششمین جلسه کمیته تخصصی مورخ : توضیحات
های سطحی و های سازگاری با کم آبی به تفکیک فاز اول و دوم و نوع مصارف )کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز( در بخشبرنامه

با جویی سازگاری های مطالعاتی به همراه سال تثبیت آبخوان و سال رسیدن به هدف صرفهزیرزمینی و همچنین به تفکیک محدوده
مین یست و چهاروبات بکم آبی آورده شود. لذا متن مصوبه برنامه سازگاری با کم آبی بوشهر بازنگری گردید و مجدداً در پیوست مص

  توسط رئیس کارگروه ملی ابالغ شد. 20/12/1399جلسه کارگروه ملی مورخ 
 فه جوییصربا  بوشهر استان آبی کم با سازگاری هایبرنامهفاز اول  مصوبه بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:

لیون مترمکعب بر می 2/67های زیرزمینی و بر منابع آب میلیون مترمکعب 2/198و در مجموع  1405میلیون مترمکعب در افق  4/265
 صرفه جویی دررفت. میزان گ قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردهای سطحی منابع آب

 (18)ا جدول بها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق های هریک از بخشبرنامهبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در 
میلیون  1/243عادل باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )ممی

 8/81(، که معادل میلیون متر مکعب 3/161متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
ماربرداری دور سوم آپس از اتمام برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406میلیون متر مکعب می باشد طی سال های 

ریزی هری و برنامدف گذاریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هتان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامهآب اس منابع و مصارف
 جزئی تر خواهد شد.

 های سازگاری با کم آبی استان بوشهر )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه18جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1398 – 1405) 

 2/67 3/161 کشاورزی
 - 2/30 شرب
 - 7/3 صنعت

 - 3 فضای سبز
 2/67 2/198 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1406-1411) 

 - 8/81 کشاورزی
 - 8/81 مجموع فاز دوم

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول ر د یلعاتمطا یمحدوده ها کیبه تفک بوشهردر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.  (19)
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و سال  يبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ينیرزمياز منابع آب زکشاورزی جويي در برداشت احجام صرفه(: 19جدول )
 بوشهردر استان  يبا کم آب یسازگار ييبه هدف صرفه جو يابیآبخوان و دست يستابيسطح ا تیتثب

 محدوده رديف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جويي 
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويي سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبي
1بندر دیلم250115/007/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
2بندرگناوه250201/352/113991411
3برازجان250372/75 44/4213981411
4اهرم251279/1450/713991411
5بوشهر ـ دلوار251386/043/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
6مند260137/975/413991408
7خورموج260228/417/214041408
8چاه گاه260369/840/413991411
9باغان260474/188/013991409
10ریز260567/638/314001411
11جم260619/362/113991411
12دژكاه ـ كورده260700/000/0فاقد چاه كشاورزی

13دشت پلنگ260840/222/114041411
14بوشكان260998/500/014041405
15دهرودتنگ ارم261050/426/114041408
16دارالمیزان261500/000/0فاقد چاه كشاورزی
17گله دار272800/000/0فاقد چاه كشاورزی
18دیر ـ كنگان272994/1860/913981409
19گاوبندی273004/152/013991411
20خارك273400/000/0فاقد چاه كشاورزی

3/1618/81--مجموع
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  تهراناستان 
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میلیون  6/24یرزمینی و زمیلیون مترمکعب از منابع آب  420جویی های سازگاری با کم آبی استان تهران با صرفهاول برنامه فاز
ت. م آبی قرار گرفکدر چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با  1405مترمکعب از منابع آب سطحی در افق 

باشد. همچنین از ( می20طابق با جدول )ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مهای هریک از بخشنامهجویی و اثربخشی برمیزان صرفه
هبود کیفی منابع ( به اصالح مصرف و ب21طریق جایگزینی بخشی از مصارف کشاورزی، صنعت و فضای سبز با پساب مطابق با جدول )

و  غذیه مصنوعیتن برنامه طرح هایی نیز جهت استحصال آب از طریق میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در ای 4/159آب به میزان 
ون مترمکعب مطابق با میلی 200های آلوده به میزان میلیون مترمکعب و ساماندهی و ارتقاء کیفی رواناب 126کنترل سیالب به میزان 

 57/527) نینیاز از منابع آب زیرزمیجویی مورد اختالف بین میزان صرفهبینی شده است. در بخش کشاورزی، ( پیش22جدول )
برابر با  ترمکعب(میلیون م 43/315) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهمیلیون مترمکعب( و 

جویی فهذاری صرهدف گبرنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1410تا  1406باشد که طی سال های میلیون مترمکعب می 14/257
الن نگری در بیو باز در برداشت از آبهای سطحی برای استان مشخص نشده است. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب

ارائه  با کم آبی ازگاریسریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم و آب قابل برنامه
 خواهد شد.

 های سازگاری با کم آبی استان تهران )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه20جدول )
 آب سطحی  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 315 کشاورزی
 6/24 3/22 شرب
 - 25 صنعت

 - 1/33 فضای سبز
 6/24 4/395 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - 257 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 257 مجموع فاز دوم

 

 
میلیون های سازگاری با کم آبی استان تهران در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )(: میزان اثربخشی برنامه21جدول )

  متر مکعب(
 اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 اولفاز 
(1405-1400) 

 9/85 کشاورزی
 - شرب
 5/19 صنعت

 54 فضای سبز
 4/159 مجموع فاز اول

 
 

3 
 

 های سازگاری با کم آبي استان تهران )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جويي برنامه20جدول )
 آب سطحي  آب زيرزمیني  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 315 كشاورزی
 6/24 3/22 شرب
 - 25 صنعت

 - 1/33 فضای سبز
 6/24 4/395 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - 257 كشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 257 مجموع فاز دوم
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و سال  يبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ينیرزمياز منابع آب زکشاورزی جويي در برداشت احجام صرفه(: 74جدول )
 مرکزی در استان يبا کم آب یسازگار ييبه هدف صرفه جو يابیآبخوان و دست يستابيسطح ا تیتثب

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محدوده رديف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جويي 
 آبخوان تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويي سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبي
1مالیر223502/0-فاقد آبخوان آبرفتی
2بروجرد -دورود233900/0-فاقد چاه كشاورزی
3 میرقاسم234123/0-فاقد آبخوان آبرفتی
4 الیگودرز -ازنا234274/6-14001405
5زرند ساوه410219/63-14021405
6قطعه چهار ساوه410300/0-فاقد چاه كشاورزی
7قزوین410600/0-فاقد چاه كشاورزی
8نوبران411136/23-14001405
9 ساوه411217/140-14011405
10تفرش411321/1-13991405
11 خماجین411421/6-فاقد شبكه چاه مشاهده ای
12قهاوند-رزن411573/0-فاقد آبخوان آبرفتی

13 كمیجان411893/142-13991405
14بلوك شرا411968/44-13991405
15شازند412045/94-13991405
16لنگرود412182/2- صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
17نهرمیان412215/4-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
18آستانه412351/4-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
19اراك412413/103-14001405
204127 سلفچگان68/1- مشاهده ایفاقد شبكه چاه
214128 محالت-دلیجان78/0-14041405
224129 موته02/0-فاقد آبخوان آبرفتی
234130 گلپایگان60/0-فاقد آبخوان آبرفتی
244131 خمین39/18-14011405
25كاشان413200/0-فاقد چاه كشاورزی

00/660-- -مجموع
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 های سازگاری با کم آبی استان تهران (: میزان اثربخشی برنامه22جدول )
 ها )میلیون متر مکعب(در تغذیه مصنوعی و ساماندهی رواناب

 آب سطحی آب زیرزمینی بخش فاز اجرای برنامه

 اول فاز
(1405-1400) 

 - 126 تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب
ساماندهی و ارتقاء کیفی 

 200 - های آلودهرواناب

 200 126 مجموع فاز اول
 

سطح  تیثبتو سال  یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه جزییات
 (23جدول )ر دالعاتی به تفکیک محدوده های مطتهران  در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.
 

 و سال یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 23جدول )
 تهراندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
جویی هدف صرفه

سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

11501 بابل ـ آمل00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره 
21502 قائم شهر ـ جویبار00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره 

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر 410146/400/0 دریاچه نمک 3
 مجاز

44102 زرند ساوه00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره
 1410 1404 89/2 30/3 4103 ساوه 4قطعه  5
64104 اشتهارد00/000/0برداری در استان تهرانفاقد چاه بهره
7تهران ـ کرج413390/14820/19814021410
8ورامین413470/12330/4714041408
 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه 00/0 38/0 4135 دماوند 9
 برداشت غیر مجازجویی به دلیل صرفه 00/0 20/2 4136 لواسانات 10
 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه470590/165/0 گرمسار 11
124706 فیروزکوه39/000/014041405
13)4707 مبارکیه )کویر گرمسار20/1244/314011406
 1407 1404 24/0 00/1 4708 ایوانکی 14
470900/1742/414041407 هومند ـ آبسرد 15

-- 14/257 43/315 مجموع
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 چهارمحال و بختیاری استان 
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عبی از منابع آب زیرزمینی در میلیون مترمک 04/51جویی های سازگاری با کم آبی استان چهارمحال و بختیاری با صرفهفاز اول برنامه
ربخشی جویی و اثدر چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه 1405افق 

برنامه های ای باشد. همچنین در اثر اجر( می24ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشبرنامه
( بهبود خواهد 25) میلیون متر مکعب مطابق جدول 69/2پیشنهادی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بیالن آبخوان های استان 

متر مکعب( و صرفه  میلیون 38/106اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی )معادل یافت. شایان ذکر است 
میلیون متر مکعب می  68/57برابر با  میلیون متر مکعب( که 7/48شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل جویی پیش بینی 

دوم  طحی نیز در فازهمچنین صرفه جویی از منابع آب س برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406باشد طی سال های 
ریزی، برای ابل برنامهقو آب  برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن

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

 های سازگاری با کم آبی استان چهارمحال و بختیاری )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه24جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 - 7/48 کشاورزی
 - 19/1 شرب
 - 15/1 صنعت

 - 04/51 مجموع فاز اول
 فاز دوم 

 6/4 68/57 کشاورزی (1406-1411)

 
 (تر مکعبها )میلیون مهای سازگاری با کم آبی استان چهارمحال و بختیاری در تغذیه آبخوان(: میزان اثربخشی برنامه25جدول )

 آب زیرزمینی  بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

اداره کل منابع طبیعی 
 69/2 و آبخیزداری

 69/2 مجموع فاز اول
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 یمطالعات یاهحدوده م کیبه تفک چهارمحال و بختیاریدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 است.رائه شده ا (26جدول )در 
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و سال  يبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ينیرزمياز منابع آب زکشاورزی جويي در برداشت احجام صرفه(: 26جدول )
 چهارمحال و بختیاری در استان يبا کم آب یسازگار ييبه هدف صرفه جو يابیآبخوان و دست يستابيسطح ا تیتثب

 محدوده رديف
کد 

 محدوده

)میلیون حجم صرفه جويي 
 متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويي 

 فاز دوم فاز اول با کم آبيسازگاری 
12311 ده شیخ00/000/0فاقد چاه بهره برداری
22312 ده بارز00/000/0فاقد چاه بهره برداری
32313 مال خلیفه40/075/214031411
42315 سمیرم00/000/0فاقد چاه بهره برداری
52319 لردگان60/150/114041411
62320 جوانمردی10/385/114041408
72321 بازفت00/000/0فاقد چاه بهره برداری
82322 دوراهان07/009/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
92323 گندمان ـبلداجی50/1578/2014031411
102324 مهرگرد00/000/0فاقد چاه بهره برداری
112325 چشمه سلیمان00/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
122326 اردل00/000/0فاقد آبخوان آبرفتی

132327 كوهرنگ00/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
142328 فارسان46/1158/1314001411
152329 شلمزار17/139/114011411
162330 شهركرد47/785/814041411
172331 كیار30/204/114041408
182332 سفیددشت59/326/414031411
192333 بروجن20/175/014041409
202336 بختیاری00/000/0فاقد چاه بهره برداری
212405 صیدون00/000/0فاقد چاه بهره برداری
224209 لنجانات10/010/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
234210 بن ـ سامان30/036/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
244215 یان چشمه20/028/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
254216 چلگرد ـقلعه شاهرخ20/018/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

7/487/57---- مجموع
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 خراسان جنوبیاستان 
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هادات شش ی و پیشنهای سازگاری با کم آبی استان خراسان جنوببرنامه: جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبیمصوبه دوازدهمین 
اتی م جهت عملیری الزگانه مطروحه مورد تائید اعضای کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت و مقرر شد کلیه دستگاهها پیگی

 عمل آورند.شدن آنها را به
ها در جویی، مقرر شد میزان صرفه12/12/99براساس مشروح مذاکرات شصت و ششمین جلسه کمیته تخصصی مورخ  توضیحات:

های سطحی و های سازگاری با کم آبی به تفکیک فاز اول و دوم و نوع مصارف )کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز( در بخشبرنامه
جویی سازگاری با به هدف صرفه به همراه سال تثبیت آبخوان و سال رسیدنهای مطالعاتی زیرزمینی و همچنین به تفکیک محدوده

و  صوبات بیستیوست مکم آبی آورده شود. لذا متن مصوبه برنامه سازگاری با کم آبی خراسان جنوبی بازنگری گردید و مجدداً در پ
  توسط رئیس کارگروه ملی ابالغ شد. 20/12/1399چهارمین جلسه کارگروه ملی مورخ 

صرفه با  بیخراسان جنو استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه: مصوبه بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
 بیآ کم با ازگاریس ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورددر های زیرزمینی منابع آب ازیلیون مترمکعب م 9/175 جویی

کر شده، ه اهداف ذها در دستیابی بهای هریک از بخشبرنامهصرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در گرفت. میزان  قرار
اورزی ی در بخش کشباشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینمی (27)مطابق با جدول 

یلیون متر مکعب(، م 164میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل  286)معادل 
پس از اتمام  برنامه عملیاتی خواهد شد. دوم، در فاز 1411تا  1406میلیون متر مکعب می باشد طی سال های  122که معادل 

، هدف با کم آبی ازگاریریزی، برای فاز دوم سو بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه آب استان آماربرداری دور سوم منابع و مصارف
 ریزی جزئی تر خواهد شد.گذاری و برنامه

 
 )میلیون متر مکعب( خراسان جنوبیهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه27جدول )

 سطحیآب  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1398 – 1405) 

 - 164 کشاورزی
 - 5/9 شرب
 - 5/1 صنعت

 - 9/0 فضای سبز
 - 9/175 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1406-1411) 

 - 122 کشاورزی
 - 122 مجموع فاز دوم

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

در  یالعاتمط یاهمحدوده  کیبه تفک خراسان جنوبی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.  (28جدول )
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 28جدول )
 خراسان جنوبی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 تثبیتسال حجم صرفه جویی 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

کم آبی
فاز دومفاز اول

1سرایان460162/2100/014041405
2چاهک ـموسویه460200/1184/3714031411
3سده460346/554/014031411
4طبس460460/900/014041405
5دق تل حمید460505/000/014031405
6تخت نادری460800/000/0فاقد چاه بهره برداری
7چهل پایه461100/000/0فاقد چاه بهره برداری
8نایبند461202/000/014041405
9دیهوک461322/000/014041405
10علی آباد هامون461455/000/014041405
11مختاران461551/798/814041411
12بیرجند461650/782/514041411

13میغان ـ ده نو463237/524/1514041411
14ده سلم463300/000/0آبخوان متعادل
15کویر لوت463400/000/0فاقد چاه بهره برداری
16سمن آباد ـ عمبری463581/140/113991411
17سهل آباد463626/315/914041411
18)کویر مرکزی )دشت کویر470100/000/0فاقد چاه بهره برداری
19بیاضه471300/000/0فاقد چاه بهره برداری
20حلوان ـ رباط خان471406/000/014041405
21دستگردان471536/800/014041405
22درونه471600/000/0فاقد چاه بهره برداری
23بردسکن471700/000/0فاقد چاه بهره برداری 
24)کویر نمک )کویر بجستان471800/000/0آبخوان متعادل
25فردوس471984/705/214041411
26بشرویه472014/2614/814041411
27بجستان ـیونسی472117/014/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
28زوزن510246/113/1صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
29گیسور510300/000/0فاقد چاه بهره برداری

30اسفدن510417/370/814011411
31قائن510552/373/214021411
32قائنات510614/994/914041411
33نمکزار خواف510700/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
34شاه رخت ـ دق پترگان510877/549/414041411
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 تثبیتسال حجم صرفه جویی 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

کم آبی
فاز دومفاز اول

35خوشاب510994/000/014041405
36گزیک ـآواز511082/063/014011411
37درمیان ـ اسدآباد511134/902/114031411
38دورح520176/221/114041411
39حسین آباد520294/031/014041411
40سربیشه520386/500/014031405

41هامون هیرمند520451/039/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
42بندان520552/000/014041405
43علی آباد520600/000/0فاقد شبکه چاه مشاهده ای
44نهبندان520772/211/214041411 

164122--مجموع
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 خراسان رضویاستان 
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های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی مورد تصویب کلیات برنامه: مصوبه سیزدهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
اشکاالت وارد شده به صحت آمار و اطالعات ارائه شده در گزارش، کلیه  کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. درخصوص

بایست نظرات خود را به دبیرخانه کارگروه ملی اعالم نمایند و دبیرخانه کارگروه ملی نسبت به رفع های عضو کارگروه ملی میدستگاه
 ها اقدام کند. اشکاالت و اختالف میان اطالعات دستگاه

ها در جویی، مقرر شد میزان صرفه12/12/99براساس مشروح مذاکرات شصت و ششمین جلسه کمیته تخصصی مورخ : توضیحات
های سطحی و های سازگاری با کم آبی به تفکیک فاز اول و دوم و نوع مصارف )کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز( در بخشبرنامه

جویی سازگاری با به هدف صرفه به همراه سال تثبیت آبخوان و سال رسیدنهای مطالعاتی زیرزمینی و همچنین به تفکیک محدوده
 ووبات بیست وست مصکم آبی آورده شود. لذا متن مصوبه برنامه سازگاری با کم آبی خراسان رضوی بازنگری گردید و مجدداً در پی

  توسط رئیس کارگروه ملی ابالغ شد. 20/12/1399چهارمین جلسه کارگروه ملی مورخ 
 بای خراسان رضو استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه: صوبه بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبیم

 ملی کارگروه تصویب رددر چارچوب اعتبارات موجود، مو 1405میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  2/889 جوییصرفه
طابق با مها در دستیابی به اهداف ذکر شده، های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهمیزان صرفه گرفت. قرار آبی کم با سازگاری
میلیون  9/18261) جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینیاختالف بین میزان صرفهباشد. در بخش کشاورزی، ( می29جدول )

 2/1079برابر با  میلیون مترمکعب( 7/747) سازگاری با کم آبی استانبرنامه فاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهمترمکعب( و 
های سطحی نیز در در بخش آببرنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1420تا  1406باشد که طی سال های میلیون مترمکعب می

ین ااماتی در جویی برای استان خراسان رضوی مشخص شده که در برنامه استان اقدمیلیون مترمکعب هدف صرفه 5/39حوضه اترک 
ریزی، برنامه آب قابل و مصارف آب و بازنگری در بیالن و از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس راستا در نظر گرفته نشده است. 

 د شد.ه خواهه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائجزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنام
 

 )میلیون متر مکعب( های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی(: میزان صرفه جویی برنامه29جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 7/747 کشاورزی
 - 4/53 شرب
 - 1/88 صنعت

 - - سبزفضای 
 - 2/889 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1420-1406) 

 2/1079 کشاورزی

 - شرب 5/39
 - صنعت

 - فضای سبز
 5/39 2/1079 مجموع فاز دوم

 
سطح  تیثبتو سال  یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه جزییات

لعاتی در ای مطاهبه تفکیک محدوده  خراسان رضوی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است. (30جدول )
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 و سال یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 30جدول )
 خراسان رضویدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدودهردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به هدف صرفه 
جویی سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

1708 قوچان ـ شیروان00/228/914031420

)کویر مرکزی )دشت کویر470100/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
34716 درونه20/654/1114021420
44717 بردسکن70/4437/814041420
5)4718 کویر نمک )کویر بجستان00/000/0رضویبرداری در استان خراسان فاقد چاه بهره
64719 فردوس00/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
74721 بجستان ـیونسی09/929/1214031420
84722 محوالت96/4131/2414041420
94723 ازغند16/1250/014031420
104724 بیمرغ ـ عمرانی58/510/1313991420

114725 گناباد60/185/214001420
124726 جنگل28/1152/1114031420
134727 رشتخوار11/2439/2114031420
144728 تربت حیدریه89/2723/2914031420
154729 کاشمر15/3487/2914041420
164730 ریوش85/260/114041420
174733 کویر خارطوران00/000/0رضوی استان خراسان برداری درفاقد چاه بهره
184734 داورزن ـ فرومد80/683/814011420
194735 سبزوار78/4091/2914021420
204736 عطائیه67/1215/1214011420

214737 قلعه میدان66/018/6ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

224738 نیشابور89/8522/16114071420
234739 دشت رخ90/3400/2114021420
244740 جوین89/9987/13314071420
254741 ینگجه41/124/314021420
264743 اسفراین00/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره

275101 خواف07/3923/1014041420
285102 زوزن62/724/214041420
295103 گیسور83/1955/214011420
305104 اسفدن00/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
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محدودهردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به هدف صرفه 
جویی سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

31نمکزار خواف510700/000/0برداری در استان خراسان رضویفاقد چاه بهره
326001 درگز58/160/713991420
336002 کالت نادری00/000/0ایمشاهده هایفاقد شبکه چاه

346003 گنبدلی00/031/0ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

356004 سرخس22/2660/6113991420

366005 آق دربند00/024/0ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

376006 نریمانی05/1713/1513991420
38مشهد600739/1041/27414001420

39سنگ بست600840/293/3ای و دارای برداشت های مشاهدهفاقد شبکه چاه
غیرمجاز

40صالح آباد ـ جنت آباد600940/198/013991420
416010 فریمان ـتربت جام23/7610/11014031420
426011 تایباد95/1478/2313991420

43شهر نو ـ باخزر601287/258/414001420
446013 کرات50/2127/914011420

72/7472/1079- -مجموع
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 خراسان شمالیاستان 
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 تصویب مورد شمالی خراسان استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه: مصوبه چهاردهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
های عضو دگان دستگاهنماین با حضور یادر جلسهمقرر شد پیشنهادات چهارگانه استان  و گرفت قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه

ار قر یبررس ردموود موج نیبا قوان رتیاز لحاظ عدم مغا کارگروه ملی در کمیته تخصصی و همچنین نمایندگان استان خراسان شمالی،
سط تو لسهج نیا یالزم جهت برگزار یهایگهماهن .خواهد بود یجلسه، مصوبات کارگروه مل نیاخذ شده در ا ماتی. تصمگیرد

 .ردیانجام گ یکارگروه مل رخانهیدب
 های سازگاریرنامهدر بررسی پیشنهادات چهارگانه ب مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:

 رد تایید قرار گرفت و پیشنهاد چهارم مردود گردید.مو آبی استان خراسان شمالی، پیشنهادات اول تا سومبا کم
ها در جویی، مقرر شد میزان صرفه12/12/99براساس مشروح مذاکرات شصت و ششمین جلسه کمیته تخصصی مورخ  توضیحات:

های سطحی و های سازگاری با کم آبی به تفکیک فاز اول و دوم و نوع مصارف )کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز( در بخشبرنامه
با جویی سازگاری های مطالعاتی به همراه سال تثبیت آبخوان و سال رسیدن به هدف صرفهزیرزمینی و همچنین به تفکیک محدوده

و  صوبات بیستیوست مکم آبی آورده شود. لذا متن مصوبه برنامه سازگاری با کم آبی خراسان شمالی بازنگری گردید و مجدداً در پ
  توسط رئیس کارگروه ملی ابالغ شد. 20/12/1399چهارمین جلسه کارگروه ملی مورخ 

 با لیخراسان شما استان آبی کم با سازگاری هایل برنامهفاز او مصوبه بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:
در چارچوب  1405افق  در میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی 48و  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 26/147 جوییصرفه

ها خشبهای هریک از اثربخشی برنامهجویی و گرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،اعتبارات موجود
استفاده  اضالب،فآوری و تصفیه جمع همچنین با اقداماتی همچونباشد. می (31)در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول 

 (،32)ول با جد مطابق جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری،و  ، احیاء و مرمت قنوات، عملیات آبخیزداریمجدد از پساب
ختالف بین ا در بخش کشاورزی، میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. 57/17به میزان  و بهبود کیفیت منابع آب به اصالح مصرف

 آبی استان گاری با کمبرنامه سازفاز اول شده در  توافقجویی و صرفه منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازجویی میزان صرفه
تان ده برای اسشباشد. در برداشت از منابع آب سطحی نیز اختالف میان هدف صرفه جویی مشخص میلیون مترمکعب می 45/19برابر 

ریزی برای دستیابی به کلیه . برنامهباشدمیلیون مترمکعب می 61/198و برنامه فاز اول توافق شده میان دستگاه های استانی برابر با 
ربرداری دور سوم از اتمام آماپس خواهد شد.  انجامبرنامه  دوم، در فاز 1410تا  1406های لطی ساجویی مشخص شده، اهداف صرفه

 و متناسباً  بی، مشخصآهدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم جزییات ریزی، و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه منابع
دوم  وازهای اول فدر  ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز آبی ارائه خواهد شد.برنامه فاز دوم سازگاری با کم

سان خرااستان  در یببا کم آ یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یبا کم آب یبرنامه سازگار
 ارائه شده است.  (33جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک شمالی
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  )میلیون متر مکعب(خراسان شمالی های سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه31جدول )
 سطحی زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 35/40 8/142 کشاورزی
 65/7 07/4 شرب
 - 39/0 صنعت

 - - فضای سبز
 0/48 26/147 مجموع فاز اول

 دومفاز 
(1410-1406) 

 45/19 کشاورزی

 - شرب 61/198
 - صنعت

 - فضای سبز
 61/198 45/19 مجموع فاز دوم

 
 خراسان شمالی های سازگاری با کم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 32جدول )

 )میلیون متر مکعب(در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 
  اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 78/6 کشاورزی
 55/7 شرب
 24/3 صنعت

 - فضای سبز
 57/17 مجموع فاز اول

 
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
در  یلعاتمطا یاهمحدوده  کیبه تفک خراسان شمالیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. (33جدول )
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 و سال یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 33جدول )
 خراسان شمالی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 برداریفاقد چاه بهره 160100/000/0 گرگان 1
 1405 1404 00/0 22/0 1602 رباط قره بیل ـ دانیال نبی 2
3غالمان170298/013/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
4مراوه تپه170300/000/0فاقد چاه بهره برداری
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 72/0 31/5 1704 مانه 5
6صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 80/0 90/5 1705 قوری میدان 
 170673/1514/21400 1407 سملقان )آشخانه( 7
 1407 1399 65/1 13/6 1707 بجنورد 8
170851/2775/31401 1407 قوچان ـ شیروان 9
فاقد چاه بهره برداری474000/000/0 جوین 10
فاقد چاه بهره برداری474100/000/0 ینگجه 11
474223/500/01404 1405 جاجرم 12

474314/5779/71403 1407 اسفراین 13
 474454/0 00/0 1404 1405 شوقان 14
 1407 1403 47/2 12/18 4745 صفی آباد 15
 فاقد چاه بهره برداری474600/000/0 میامی 16
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 6001 درگز 17

-- 45/19 80/142 مجموع
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 خوزستاناستان 
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ا بقرر شد که زستان مآبی استان خودر بررسی برنامه سازگاری با کم: مصوبه بیست و پنجمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
زنگری به برنامه جهت اصالح و با ،لی در خصوص تدقیق اطالعات پایهمهای عضو کارگروه به نظرات مطرح شده توسط دستگاه توجه

لی مرگروه بایست حداکثر طی مدت سه هفته مجددا در جلسه کمیته تخصصی کااستان بازگردانده شود. برنامه اصالح شده می
د م آبی خواهی با کتخصصی در صورت تصویب برنامه، مورد تایید کارگروه ملی سازگار مصوبه کمیته سازگاری با کم آبی طرح گردد.

 بود.
 استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه زگاری با کم آبی:کمیته تخصصی کارگروه ملی ساجلسه  شصت و هفتمینمصوبه 

آب سطحی و در مجموع  میلیون مترمکعبی از منابع 1638میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و  250 جوییصرفه با خوزستان
. قرار گرفتکم آبی  کارگروه ملی سازگاری با تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405میلیون مترمکعب در افق  1888معادل 

باشد. همچنین از طریق یم (34ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشجویی برنامهمیزان صرفه
های پرورش ماهی در بخش شیالت مطابق با های کشاورزی، فضای سبز و صنعت و ارتقاء روشجایگزینی آب خام با پساب در بخش

در بخش آب شد.  میلیون مترمکعب اقدام خواهد 2/219(، در راستای اصالح مصارف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 35جدول )
جویی پیش بینی شده صرفهمیلیون مترمکعب( و  329مصارف کشاورزی )جویی مورد نیاز از اختالف بین میزان صرفههای زیرزمینی، 

تا  1406های باشد که طی سالمیلیون مترمکعب می 79برابر با  میلیون مترمکعب( 250) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول در 
های هدر حوض جویی مشخص شدههای سطحی نیز در راستای اهداف صرفهدر بخش آب برنامه عملیاتی خواهد شد. دوم ، در فاز1410

 393و  703جویی به میزان میلیون مترمکعب( برنامه ریزی برای صرفه 5/910و  7/3712رابر جراحی )به ترتیب ب-کارون بزرگ و زهره
اف اول و اهد جویی فازریزی برای دستیابی به اختالف میان مقادیر صرفهمیلیون مترمکعب در این حوضه ها انجام شده است. برنامه

تا  1406های میلیون مترمکعب( طی سال 5/517و  7/3009راحی )به ترتیب برابر ج-های کارون بزرگ و زهرهتعیین شده در حوضه
اهش مصارف ریزی برای کجویی برای حوضه کرخه، برنامه. علیرغم عدم تعیین اهداف صرفهخواهد شد نجامابرنامه  دوم، در فاز 1410

داری تمام آماربرامیلیون مترمکعب در این حوضه توسط کارگروه استانی، پیشنهاد و مصوب شد. پس از  542های سطحی به میزان آب
و  آبی، مشخص ی با کمریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگارقابل برنامهدور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب 

 .آبی ارائه خواهد شدمتناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم
 های سازگاری با کم آبی استان خوزستان )میلیون متر مکعب( (: میزان صرفه جویی برنامه34جدول )

 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 1559 250 کشاورزی
 57 - شرب
 - - صنعت

 22 - فضای سبز
 1638 250 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 79 کشاورزی

 - شرب 1/3527
 - صنعت

 - فضای سبز
 1/3527 79 مجموع فاز دوم

 

 آبی استان خوزستان های سازگاری با کم(: میزان اثربخشی برنامه35جدول )
 )میلیون متر مکعب( در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب
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ا بقرر شد که زستان مآبی استان خودر بررسی برنامه سازگاری با کم: مصوبه بیست و پنجمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
زنگری به برنامه جهت اصالح و با ،لی در خصوص تدقیق اطالعات پایهمهای عضو کارگروه به نظرات مطرح شده توسط دستگاه توجه

لی مرگروه بایست حداکثر طی مدت سه هفته مجددا در جلسه کمیته تخصصی کااستان بازگردانده شود. برنامه اصالح شده می
د م آبی خواهی با کتخصصی در صورت تصویب برنامه، مورد تایید کارگروه ملی سازگار مصوبه کمیته سازگاری با کم آبی طرح گردد.

 بود.
 استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه زگاری با کم آبی:کمیته تخصصی کارگروه ملی ساجلسه  شصت و هفتمینمصوبه 

آب سطحی و در مجموع  میلیون مترمکعبی از منابع 1638میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و  250 جوییصرفه با خوزستان
. قرار گرفتکم آبی  کارگروه ملی سازگاری با تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405میلیون مترمکعب در افق  1888معادل 

باشد. همچنین از طریق یم (34ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشجویی برنامهمیزان صرفه
های پرورش ماهی در بخش شیالت مطابق با های کشاورزی، فضای سبز و صنعت و ارتقاء روشجایگزینی آب خام با پساب در بخش

در بخش آب شد.  میلیون مترمکعب اقدام خواهد 2/219(، در راستای اصالح مصارف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 35جدول )
جویی پیش بینی شده صرفهمیلیون مترمکعب( و  329مصارف کشاورزی )جویی مورد نیاز از اختالف بین میزان صرفههای زیرزمینی، 

تا  1406های باشد که طی سالمیلیون مترمکعب می 79برابر با  میلیون مترمکعب( 250) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول در 
های هدر حوض جویی مشخص شدههای سطحی نیز در راستای اهداف صرفهدر بخش آب برنامه عملیاتی خواهد شد. دوم ، در فاز1410

 393و  703جویی به میزان میلیون مترمکعب( برنامه ریزی برای صرفه 5/910و  7/3712رابر جراحی )به ترتیب ب-کارون بزرگ و زهره
اف اول و اهد جویی فازریزی برای دستیابی به اختالف میان مقادیر صرفهمیلیون مترمکعب در این حوضه ها انجام شده است. برنامه

تا  1406های میلیون مترمکعب( طی سال 5/517و  7/3009راحی )به ترتیب برابر ج-های کارون بزرگ و زهرهتعیین شده در حوضه
اهش مصارف ریزی برای کجویی برای حوضه کرخه، برنامه. علیرغم عدم تعیین اهداف صرفهخواهد شد نجامابرنامه  دوم، در فاز 1410

داری تمام آماربرامیلیون مترمکعب در این حوضه توسط کارگروه استانی، پیشنهاد و مصوب شد. پس از  542های سطحی به میزان آب
و  آبی، مشخص ی با کمریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگارقابل برنامهدور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب 

 .آبی ارائه خواهد شدمتناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم
 های سازگاری با کم آبی استان خوزستان )میلیون متر مکعب( (: میزان صرفه جویی برنامه34جدول )

 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 1559 250 کشاورزی
 57 - شرب
 - - صنعت

 22 - فضای سبز
 1638 250 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 79 کشاورزی

 - شرب 1/3527
 - صنعت

 - فضای سبز
 1/3527 79 مجموع فاز دوم

 

 آبی استان خوزستان های سازگاری با کم(: میزان اثربخشی برنامه35جدول )
 )میلیون متر مکعب( در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب
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 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - کشاورزی
 135 استفاده از پساب

 2/84 شیالت
 - صنعت

 - فضای سبز
 2/219 مجموع فاز اول

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول ر د یمطالعات یهامحدوده کیبه تفک خوزستاندر استان  یآببا کم یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.  (36)
 

 و سال یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 36جدول )
 خوزستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
آبخوان تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی 

سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 آبخوان متعادل است.212300/000/0 موسیان ـ آبدانان 1
 برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره

 آبخوان فاقد افت است.220100/000/0 دشت آزادگان 2
 220210/1268/41400 1408 چنانه ـ خسرج 3
 آبخوان متعادل است. 00/0 00/0 2203 دشت عباس شرقی 4
آبخوان متعادل و دارای 220420/735/2 اوان 5

 1407 برداشت غیرمجاز است.
6موالب220500/000/0برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره230100/000/0 خرمشهر 7
8اهواز جنوبی230202/000/014001405
 1405 1403 00/0 95/0 2303 اهواز شمالی 9
 1407 1400 48/14 40/66 2304 میان آب ـ شوشتر 10
230551/000/014031405 مسجد سلیمان 11
 1405 1402 00/0 38/6 2306 گتوند ـ عقیلی 12
 230750/000/01402 1405 اللی 13
 230815/000/01401 1405 اندیکا 14
 230990/500/01404 1405 مرغاب 15
 231024/4 00/0 1401 1405 ایذه ـ پیون 16
 1405 1401 00/0 54/0 2311 ده شیخ 17
 برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره 00/0 00/0 2312 ده بارز 18
خوزستان برداری در استانفاقد چاه بهره232100/000/0 بازفت 19
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره232500/000/0 چشمه سلیمان 20
232445/3125/1214001405 آهودشت 21
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
آبخوان تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی 

سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول
232510/9537/4014041408 دزفول ـ اندیمشک 22
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره232600/000/0 بختیاری 23
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره232800/000/0 سراب جلدون )سزار( 24

آبخوان متعادل و دارای 240122/100/0 شادگان 25
1405برداشت غیرمجاز است.

240288/400/014041405 رامهرمز 26
240318/000/014021405 دالون ـ میداود 27
240406/100/014021405 باغ ملک 28
240530/000/014001405 صیدون 29
240610/392/114041409 جایزان 30
240722/300/014021405 بهبهان 31
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره240800/000/0 تخت دراز 32
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره240900/000/0 هندیجان 22
241010/473/114041408 زیدون 34
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره241100/000/0 لیشتر 35

آبخوان متعادل و دارای 241350/022/1 خیرآباد 36
1410برداشت غیرمجاز است.

برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره241700/000/0 امام زاده جعفر 37
برداری در استان خوزستانفاقد چاه بهره250100/000/0 بندر دیلم 38

00/250 00/79 --مجموع
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 زنجاناستان 

 
 
 
 

  



63 برنامه میل سازگاری با کم آیب

 

65 
 

میلیون  30و  ب زیرزمینیآمیلیون مترمکعبی از منابع  7/274جویی با صرفه زنجاناستان  آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
گرفت.  قرار آبی مک با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،در چارچوب اعتبارات موجود 1406در افق  مترمکعبی از منابع آب سطحی

باشد. شایان ذکر می (37)، مطابق با جدول ذکر شده ها در دستیابی به اهدافهای هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهمیزان صرفه
 توافق رفه جوییو صو سطحی  منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی  در بخش کشاورزی، است

میلیون  6/83و  7/60به ترتیب برابر با  برای منابع زیرزمینی و سطحی استانبرنامه سازگاری با کم آبی استان فاز اول شده در 
و  اری دور سوم منابعاز اتمام آماربردپس برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1410تا  1407های طی سال که باشدمترمکعب می

فاز  برنامه سباً و متناص هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخجزییات ریزی، مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 آبی ارائه خواهد شد.دوم سازگاری با کم

 
 )میلیون متر مکعب( های سازگاری با کم آبی استان زنجان(: میزان صرفه جویی برنامه37جدول )

 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1406-1399) 

 30 269 کشاورزی
 - 5/3 شرب
 - - صنعت

 - 2/2 سبز فضای
 30 7/274 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1407) 

 7/60 کشاورزی

 - شرب 6/83
 - صنعت

 - فضای سبز
 6/83 7/60 مجموع فاز دوم

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول ر د یلعاتمطا یمحدوده ها کیبه تفک زنجاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است. (38)
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 و سال یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 38جدول )
 زنجان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

کم آبی فاز دومفاز اول

 برداری فاقد چاه بهره120200/000/0 فومنات 1
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 60/2 20/11 1302 خلخال-طارم 2
3زنجان130400/10552/2314011408
4نگورانا-ماهنشان130570/3093/6صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 1408 1402 99/3 80/16 1306 سجاس 5
 1408 1403 86/2 00/14 1307 رین آبادز-گل تپه 6
 فاقد آبخوان آبرفتی130800/000/0 دهگالن -قروه  7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 68/1 45/7 1309 یجارب-دیواندره 8
فاقد چاه بهره برداری131000/000/0 الموت -طالقان  9
فاقد چاه بهره برداری131100/000/0 منجیل 10
 410693/0 24/0 1404 1408 قزوین 11
 1408 1404 67/14 30/63 4107 ابهر 12
 1408 1404 32/4 50/19 4109 قیدار 13

80/60-- 90/268 مجموع
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 سمناناستان 
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در  1405در افق  ب زیرزمینیآمیلیون مترمکعبی از منابع  6/177جویی با صرفه سمناناستان  آبی کم با سازگاری هایاول برنامهفاز 
های هریک از جویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،چارچوب اعتبارات موجود

دد از پساب و . همچنین با اقداماتی همچون استفاده مجباشدمی (39)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول بخش
 1/4ه میزان ب و بهبود کیفیت منابع آب به اصالح مصرف (،40مطابق با جدول ) جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری،

رفه صو  زمینیاختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیر کشاورزی،در بخش  میلیون مترمکعب کمک خواهد شد.
تا  1406طی سال های  که باشدمیلیون مترمکعب می 5/73برابر با برنامه سازگاری با کم آبی استان فاز اول جویی پیش بینی شده در 

بل ن و آب قاری در بیالی دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگاز اتمام آماربردارپس برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1410
 هد شد.ارائه خوا ا کم آبیبرنامه فاز دوم سازگاری ب هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً جزییات برنامه ریزی، 

 
 )میلیون متر مکعب( های سازگاری با کم آبی استان سمنان(: میزان صرفه جویی برنامه39جدول )

 حی سط زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 7/171 کشاورزی
 - 3/1 شرب
 - 1/3 صنعت

 - 5/1 فضای سبز
 - 6/177 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - 5/73 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 5/73 مجموع فاز دوم

 
 سمنانهای سازگاری با کم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 40جدول )

 )میلیون متر مکعب( در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 
  اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - کشاورزی
 68/0 شرب
 43/3 صنعت

 - فضای سبز
 11/4 مجموع فاز اول

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول ر د یلعاتمطا یمحدوده ها کیبه تفک سمناندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
  ارائه شده است.  (41)
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سال  جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و(: احجام صرفه41جدول )
 تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان سمنان

محدودهردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به هدف 
صرفه جویی سازگاری 

با کم آبی فاز دومفاز اول

1 1502 ویبارج -قائم شهر00/000/0فاقد چاه بهره برداری
2 1503 نکا -ساری00/000/0فاقد چاه بهره برداری
31601 گرگان00/000/0فاقد چاه بهره برداری
4 1602 انیال نبید -رباط قره بیل1/287/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 
54101 دریاچه نمک00/000/0فاقد چاه بهره برداری
6)کویر مرکزی )دشت کویر470101/000/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
74702 کویر سمنان00/000/0فاقد چاه بهره برداری
8سرخه470320/148/014041409
9 سمنان470450/1610/714041409
10گرمسار470550/2961/1214031409
114706 فیروزکوه00/000/0فاقد چاه بهره برداری
12 ایوانکی470880/920/414031409

134710 چویانان00/000/0فاقد چاه بهره برداری
144711 جندق00/000/0برداری فاقد چاه بهره
154716 درونه00/000/0فاقد چاه بهره برداری
16 ترود473110/002/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
17بیارجمند473210/710/314021409
184733 کویر خارطوران70/355/114011409
194734 دفروم -داورزن70/173/0 مجازصرفه جویی به دلیل برداشت غیر
20 4740 جوین10/007/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
214742 جاجرم00/000/0فاقد چاه بهره برداری
22 4746 میامی20/3000/1314041409
234747 دامغان70/3996/1614031409

24 کویر حاج علی قلی 
 )کویر دامغان(

474820/331/113991409

25 4749 شاهرود90/1440/614031409
264750 بسطام90/1110/514021409

70/17150/73--مجموع

 سیستان و بلوچستاناستان 
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در  1405افق  میلیون مترمکعب در 69/479 صرفه جوییبا  سیستان و بلوچستان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
صرفه  لیون مترمکعبمی 95/302که از این مقدار  گرفت قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورد

صرفه جویی در . میزان های سطحی انجام خواهد شدمیلیون مترمکعب بر منابع آب 74/176های زیرزمینی و جویی بر منابع آب
 (42)ا جدول بها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق های هریک از بخشبرنامهبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در 

میلیون  48/607عادل اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )مباشد. شایان ذکر است می
 76/306ه معادل کمتر مکعب(، میلیون  299متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

ماربرداری دور سوم آپس از اتمام عملیاتی خواهد شد.  1411تا  1406ال های میلیون متر مکعب می باشد در فاز دوم برنامه و طی س
زنگری از مورد باورت نیگذاری سازگاری با کم آبی، در صریزی، جزییات هدفمنابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 قرار خواهد گرفت.
 

 با کم آبی استان سیستان و بلوچستان )میلیون متر مکعب(های سازگاری (: میزان صرفه جویی برنامه42جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 14/12 299 کشاورزی
 6/1 15/1 شرب
 0 0 صنعت

 0 8/2 فضای سبز
کاهش تبخیر از چاه 

 163 0 نیمه

 74/176 95/302 مجموع فاز اول
 فاز دوم

(1411-1406) 
 - 76/306 کشاورزی

 - 76/306 مجموع فاز دوم
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 یمطالعات یادوده همح کیبه تفک سیستان و بلوچستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 رائه شده است.ا (43جدول )در 
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 و سال یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 43جدول )
 سیستان و بلوچستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2822 سدیج 1
2)الش )زرآباد290261/992/9 دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به
3بنت ـ هنگام290350/052/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 25/0 24/0 2904 فنوج 4
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 05/0 05/0 2905 بندینی ـ بیر 5
 غیر مجازصرفه جویی به دلیل برداشت  04/1 01/1 2906 کهیر 6
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 28/0 27/0 2907 نیک شهر 7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 42/0 41/0 2908 سرگان ـ طیس 8
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 22/0 21/0 2909 تیسکوفان ـ چابهار 9
 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل  12/2 05/2 2910 باهوکالت ـ نگور 10
 1411 1400 59/8 00/2 2911 پیر سهراب ـ عورکی 11
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 32/0 31/0 2912 قصر قند 12
 291387/4 02/5 1402 1411 پیشین 13
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 29/3 19/3 2914 راسک ـ سرباز 14
 فاقد شبکه چاه مشاهده ای 00/0 00/0 2915 ایرافشان 15
 1408 1403 50/0 00/2 4501 رودبارجیرفت 15
 1411 1400 62/14 64/6 4514 چاه هاشم 17
 1411 1401 27/49 94/38 4515 اسپکه ـ مسکوتان 18
 1411 1401 78/29 87/28 4516 بزمان ـ سردگال 19
 1411 1401 53/59 70/57 4517 ایرانشهر ـ بمپور 20
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 13/0 13/0 4518 ایراندگان 21
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 26/0 26/0 4519 کارواندر 22
 1411 1403 22/19 63/18 4520 دلگان ـ چاه کیجی 23
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4521 پهنه هامون جازموریان 24
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4620 بم ـ نرماشیر 25
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4623 رحمت آباد 26
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 05/1 02/1 4624 دق کهورک 27
 1411 1404 22/12 50/15 4625 گوهرکوه 28
 1411 1403 19/2 12/2 4626 حصاروئیه 29
 1411 1404 50/2 00/6 4627 دومک 30
 1411 1402 94/11 58/11 4628 کورین ـ شورو 31
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 54/5 37/5 4629 آبخوان 32
 1411 1401 04/1 01/1 4630 نصرت آباد 



71 برنامه میل سازگاری با کم آیب
 

75 
 

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 1411 1399 99/5 00/2 4631 گرگی زیارت 34
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4632 میغان ـ ده نو 35
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4634 کویر لوت 36
 1411 1400 25/2 18/2 5204 هامون هیرمند 37
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 5205 بندان 38
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 5206 علی آباد 39
 1411 1402 72/0 70/0 5208 هرمک 40
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 03/3 94/2 5209 زاهدان 41
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 5210 زابل 42
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 32/0 31/0 5301 جالق 43
 1411 1404 34/29 44/28 5302 تهالب 44
 1408 1404 26/6 00/17 5303 خاش 45
 1411 1400 47/8 21/8 5304 میرجاوه 46
 1411 1402 37/0 36/0 5305 الدیز 47
 فاقد شبکه چاه مشاهده ای 00/0 00/0 5306 اسفندک 48
 1411 1400 21/2 14/2 5307 زابلی 49
 1411 1402 03/2 96/1 5308 سراوان 50
 1408 1404 95/3 00/14 5309 سیب و سوران 51

76/306-- 299 مجموع
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  افرساستان 
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ارچوب اعتبارات چدر  1405میلیون مترمکعب در افق  44/1244های سازگاری با کم آبی استان فارس با صرفه جویی فاز اول برنامه
فه جویی بر منابع میلیون مترمکعب صر 2/1115موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت که از این مقدار 

ع آب های سطحی انجام خواهد شد. میزان صرفه جویی در برداشت از منابمیلیون مترمکعب بر منابع آب 24/129های زیرزمینی و آب
باشد. اختالف بین میزان ( می44ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشزیرزمینی در برنامهسطحی و 

یی پیش بینی شده میلیون متر مکعب( و صرفه جو 09/2261 صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل
و نیز ب خواهد بود میلیون متر مکع 09/1188که برابر با میلیون متر مکعب(  1073ان )معادل در برنامه سازگاری با کم آبی است

حوضه آبریز  در میلیون متر مکعب 131اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب سطحی در بخش کشاورزی )معادل 
ر حوضه د میلیون متر مکعب 54/119معادل آبی استان ) ( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کمجراحی -زهره 

تی عملیا 1411تا  1406های رنامه و طی سالبدر فاز دوم  میلیون متر مکعب خواهد بود، 46/11که برابر با ( زهره -آبریز جراحی
گذاری هدف ریزی، جزییاتبرنامهپس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل   خواهد شد.

 سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
 

 های سازگاری با کم آبی استان فارس )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه44جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 راحیج -حوضه آبریز زهره  54/119 1073 کشاورزی
 دیگر حوضه ها 6/6

 1/3 2/6 شرب
 0 5/6 صنعت

 0 5/2 فضای سبز
 0 27 شرکت سهامی توزیع برق

 24/129 2/1115 مجموع فاز اول
 فاز اول

(1405-1399) 
 46/11 09/1188 کشاورزی

 46/11 09/1188 مجموع فاز دوم
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 (45جدول ) در یمطالعاتهای محدوده کیبه تفک فارسدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 .ارائه شده است
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ل و سا یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه (:45جدول )
 فارس در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 1411 1401 32/0 28/0 2316 قبر کیخا 1
2یاسوج231700/000/0فاقد چاه بهره برداری
3شاه بهرام241600/000/0فاقد چاه بهره برداری 
 برداریفاقد چاه بهره  00/0 00/0 2417 امام زاده جعفر 4
 1411 1402 21/3 89/2 2418 دشت رستم 5
 1411 1402 02/21 53/9 2420 نورآبادممسنی 6
 1411 1404 86/1 00/6 2421 فهلیان 7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 04/0 04/0 2422 سرانجیلک 8
 1411 1404 98/0 80/1 2423 کودیان ـ سرگاه 9
 1411 1404 08/2 50/5 2424 اردکان ـ چشمه سفید 10
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2501 بندر دیلم 11
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2502 بندرگناوه 12
 فاقد آبخوان آبرفتی 250398/0 09/1 برازجان 13
 1411 1404 58/1 42/1 2504 خشت ـ کمارچ 14
 1411 1403 69/16 07/15 2505 کازرون 15
 1411 1404 79/10 00/3 2506 برم 15
 1411 1404 14/0 50/2 2507 باالده 17
 1411 1404 39/11 29/10 2508 فراشبند 18
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 01/0 01/0 2509 چنار فاریاب 19
 1411 1402 51/0 47/0 2510 دشت ارژن 20
 1411 1404 54/0 00/2 2511 دریاچه پریشان 21
 1411 1404 20/7 80/7 2607 کوردهدژکاه ـ  22
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 27/0 25/0 2608 دشت پلنگ 23
 1411 1402 38/2 15/2 2609 بوشکان 24
 1411 1401 17/6 57/5 2611 دهرم 25
 1411 1401 56/7 82/6 2612 فیروزآباد 26
 1411 1400 32/5 80/4 2613 موک ـ مهکویه 27
 1411 1404 86/17 20/3 2614 دارنجان 28
1411 1400 82/2 55/2 2615 دارالمیزان 29

 1405 1404 00/0 27/1 2616 عالمرودشت ـبیرم 30
 1411 1404 82/14 20/16 2617 صحرای باغ الر 31
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 72/0 65/0 2618 چرمشت 32
 دلیل برداشت غیر مجاز صرفه جویی به 66/8 82/7 2619 اردمحمله 33
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 1411 1404 31/3 99/2 2620 هنگام 34
 1411 1404 52/18 00/1 2621 سیف آبادالغر 35
 1411 1404 80/4 00/6 2622 دشت افزر 36
 1411 1401 83/72 90/11 2623 قیرکارزین 37
 1411 1401 20/15 72/13 2624 مبارک آبادباروس 38
 1411 1401 71/1 54/1 2625 حکان 39
 1411 1402 03/5 55/4 2626 قطب آباد 40
 1411 1403 78/7 02/7 2627 جهرم 41
 1411 1400 37/17 69/15 2628 زاهدون 42
 1411 1404 17/14 80/12 2629 فسا 43
 1411 1404 78/1 61/1 2630 میان جنگل 44
 1411 1404 29/2 50/3 2631 رونیز 45
 1411 1399 26/4 85/3 2632 نوبندگان 46
 1411 1402 56/15 05/14 2633 قره بالغ 47
 1411 1404 00/4 35/4 2634 ایج 48
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 34/1 21/1 2635 دال سمیکان 49
 1411 1404 99/0 20/3 2636 میمندشبانکاره 50
 1411 1404 97/33 70/1 2637 خفر 51
 1411 1404 68/10 65/9 2638 کوار 52
 1411 1404 93/13 58/12 2639 سیخ ـ دارنگون 53
 1405 1404 00/0 53/2 2640 خانه زنیان 54
 1411 1404 05/0 10/1 2641 بن رودزنگنه 55
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 62/4 18/4 2642 خنج 56
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 17/1 06/1 2643 بیدشهر 57
 1411 1404 70/13 38/12 2644 بنارویهجویم ـ  58
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 16/5 66/4 2645 هرم ـ کاریان 59
 1411 1400 07/3 77/2 2646 دهکویه 60
 1411 1404 19/3 00/4 2647 ایزدخواست 61
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 24/3 92/2 2648 اوز ـ دنگ 62
 فاقد شبکه چاه مشاهده ای 11/2 91/1 2701 کهورستان 63
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2704 ده هنگ 64
 1411 1402 90/0 81/0 2705 باشدو )زادمحمود( 65
 1411 1403 78/3 42/3 2706 درزسایبان 66
 1411 1401 40/3 08/3 2707 شاه غیب 67
 1411 1401 44/0 40/0 2708 الر 68
 1411 1404 92/0 35/1 2709 گراش 69
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2710 فین ـ مارام 70
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2711 کهکم ـ سعادت آباد 71
 1411 1404 08/3 40/3 2717 فخرآباد 72
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 34/0 31/0 2718 تاشکوئیه 73
 1411 1399 04/3 74/2 2719 فدامی 74
 1411 1401 49/3 15/3 2720 رستاق ـ فورک 75
 1411 1401 83/20 82/18 2721 خسویه ـ ساچون 76
 1411 1402 92/86 50/78 2722 داراب 77
 1405 1404 00/0 00/1 2723 دراکویه 78
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 50/0 45/0 2724 انجیرک ـ دهویه 79
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2726 جناح ـبستک 80
 1411 1404 00/36 51/32 2727 المرد 81
 1411 1401 45/16 86/14 2728 گله دار 82
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2730 گاوبندی 83
 فاقد آبخوان آبرفتی 00/0 00/0 4218 قمشه 84
 مجازصرفه جویی به دلیل برداشت غیر  55/2 31/2 4219 اسفنداران 85
 1411 1400 36/1 23/1 4220 ایزد خواست 86
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4221 گاوخونی 87
 1411 1404 40/2 00/3 4301 توابع ارسنجان 88
 1411 1403 02/14 66/12 4302 ارسنجان 89
 1411 1400 41/35 98/31 4303 سیدان ـ فاروق 90
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 05/0 05/0 4304 جنوب دریاچه طشک 91
 1411 1401 18/33 96/29 4305 آباده طشک ـ جهان آباد 92
 1411 1404 84/1 67/1 4306 خانه کت 93
 1411 1404 96/0 00/3 4307 خیر 94
 1411 1404 58/1 20/3 4308 استهبان 95
 1411 1404 01/7 34/6 4309 نیریز 96
 1411 1404 80/3 00/5 4310 تنگ حنا ـ پیچگان 97
 1411 1401 56/174 65/157 4311 مرودشت ـ خرامه 98
 1411 1400 43/19 55/17 4312 داریان 99
 1411 1401 38/37 75/33 4313 سعادت آباد 100
 1411 1399 90/5 33/5 4314 سرپنیران 101
 1411 1404 30/5 00/18 4315 قادرآباد ـ مادرسلیمان 102
 1411 1404 80/5 00/12 4316 ده بید 103
 1411 1404 04/43 00/60 4317 دشت نمدان 104
 1411 1401 39/45 00/41 4318 بیضا ـ زرقان 105
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 1411 1400 74/21 63/19 4319 دزگرد ـ کامفیروز 106
 1405 1404 00/0 39/2 4320 خسرو شیرین 107
 1411 1404 51/16 00/30 4321 آسپاس 108
 1405 1404 00/0 18/12 4322 بکان 109
 1411 1403 41/12 21/11 4323 شیراز 110
 1411 1400 91/20 88/18 4324 قره باغ 111
 1411 1404 02/6 00/10 4325 کوار مهارلو 112
 1411 1404 36/12 17/11 4326 سروستان 113
 1411 1400 94/2 66/2 4327 گشنگان 114
 به دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی  16/0 15/0 4401 ابرقو 115
 1411 1401 71/23 42/21 4402 آباده ـ اقلید 116
 1405 1404 00/0 83/4 4403 صادق آباد 117
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 08/0 07/0 4404 کویر ابرقو 118
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4406 کفه طاغستان 119
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4407 مروست 120
 1411 1402 91/2 62/2 4408 بوانات 121
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 4409 هرات 122
 1411 1404 21/5 00/9 4410 سرچاهان 123
 1411 1404 11/0 20/1 4412 چاهک ـشهریاری 124
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 44/3 10/3 4413 حسن آباد ـ قوری 125
 1405 1404 00/0 74/3 4416 قطروئیه 126
1271411 1404 62/6 00/7 4417 کویر قطروئیه 

09/1188-- 1073 مجموع
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 قزویناستان 
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ر چارچوب اعتبارات موجود د 1405میلیون مترمکعب در افق  325جویی های سازگاری با کم آبی استان قزوین با صرفهفاز اول برنامه
باشد. شایان ( می46مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت های آب مطابق جدول )

ون متر مکعب( و میلی 7/543رد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مو
ل صرفه جویی و همچنین کمیلیون متر مکعب(  7/306صرفه جویی  پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

. پس از اتمام ( عملیاتی خواهد شد1406-1411میلیون متر مکعب( در فاز دوم برنامه و طی سال های ) 4/98سطحی مورد نیاز )
، هدف با کم آبی ازگاریریزی، برای فاز دوم سآماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 ریزی جزئی تر خواهد شد.گذاری و برنامه
 

 قزوین )میلیون متر مکعب(های سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه46جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 7/306 کشاورزی
 - 3/5 شرب
 - 12 صنعت

 - 1 فضای سبز
 - 325 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1406) 

 237 کشاورزی

4/98 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز
 4/98 237 مجموع فاز دوم

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول ر د یلعاتمطا یمحدوده ها کیبه تفک قزویندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است. (47)

 و نیشت قزونده دکن هیو تغذ یورود یرودخانه ها یها رحوضهیدر ز ینیرزمیو ز یبا توجه به توسعه برداشت ها از منابع آب سطح
شامل زنجان،  نفعیذ ی، سهم استان هاماه 6 دشت، الزم است حداکثر ظرف مدت نیمخزن قابل توجه ا یو کسر داریناپا طیشرا لیبدل

 یهااستان وشده  نییتع وزارت نیروشده، توسط  ادی یهارحوضهیز ینیرزمیو ز یقم و تهران از مجموع منابع آب سطح ن،یالبرز، قزو
 یآب با کم یگارساز یلیها بعنوان برنامه تکم رحوضهیز نیشده درا نییمذکور موظفند نسبت به ارائه برنامه کاهش مصارف تا سهم تع

 .ندیاقدام نما
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 47جدول )
 قزوین در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی 
 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

 فاقد چاه بهره برداری130200/000/0 طارم ـ خلخال 1
فاقد چاه بهره برداری130700/000/0 گل تپه ـ زرین آباد 2

 فاقد شبکه چاه مشاهده ای131000/000/0 طالقان ـ الموت 3
فاقد چاه بهره برداری131100/000/0 منجیل 4

فاقد چاه بهره برداری00/000/0 1401 الهیجان ـ چابکسر 5

فاقد چاه بهره برداری140200/000/0 رامسر ـ چالوس 6

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 4102 002/000/0زرند ساوه 7

4104 00/127/014041411اشتهارد 8
4106 45/30017/23214041411قزوین 9
فاقد چاه بهره برداری410700/000/0 ابهر 10

فاقد شبکه چاه مشاهده ای410859/454/3 آوج 11

4109 70/099/014041411قیدار 12

فاقد چاه بهره برداری 411500/0 00/0 رزن ـ قهاوند 13

 70/30697/236 مجموع
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قمستان ا
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اعضای  م مقرر شددر بررسی برنامه های سازگاری با کم آبی استان ق کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:شانزدهمین جلسه مصوبه 
صی میته تخصکدر جلسه آتی  جهت تنظیم برنامه استان دریافت نمایند. استان را دستگاه های مرتبط درکمیته تخصصی نظرات 

م آبی کازگاری با رنامه سب گزارش استانداری قم،عمرانی  هماهنگی امور نبا حضور استاندار یا معاوکارگروه ملی سازگاری با کم آبی، 
صصی در کمیته تخ صورتجلسه تنظیم شده در. گردد بررسی های منابع آب استانبرای حل چالش مهمترین بایدها و نبایدها استان و

 اهد شد.الغ خوم کارگروه ملی اخذ و ابحکم مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی خواهد بود و تایید آن از اعضای محتر
در برنامه  پیشنهاداتهای تکمیلی و طرح: 25/09/99سازگاری با کم آبی مورخ  کمیته تخصصیمصوبه پنجاه و ششمین جلسه 

ه دبیرخانه گزارش بو  لب ارائهبرنامه در قا مورد بازنگری قرار گیرد و در جلسه، مطابق با نظرات اعالم شدهسازگاری با کم آبی استان قم 
الغ ه استان ابباجرا  . اصالحات توسط دبیرخانه کارگروه ملی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید جهتشود کارگروه ملی ارسال

  گردد.
ها در جویی، مقرر شد میزان صرفه12/12/99: براساس مشروح مذاکرات شصت و ششمین جلسه کمیته تخصصی مورخ توضیحات

های سطحی و در بخش ی سازگاری با کم آبی به تفکیک فاز اول و دوم و نوع مصارف )کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز(هابرنامه
جویی سازگاری با های مطالعاتی به همراه سال تثبیت آبخوان و سال رسیدن به هدف صرفهزیرزمینی و همچنین به تفکیک محدوده
جلسه  و چهارمین ت بیستسازگاری با کم آبی قم بازنگری گردید و مجدداً در پیوست مصوبا کم آبی آورده شود. لذا متن مصوبه برنامه

  توسط رئیس کارگروه ملی ابالغ شد. 20/12/1399کارگروه ملی مورخ 
 جوییصرفه با قم استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:مصوبه 

 با سازگاری ملی وهکارگر تصویب مورد ،در چارچوب اعتبارات موجود 1406در افق  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 91/175
 (48)دول جها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم
سازی شبکه جدا ف و، استفاده از منابع آب غیر متعاراستفاده مجدد از پساب تصفه فاضالب، همچنین با اقداماتی همچون. باشدمی

میلیون مترمکعب  81/48به میزان  و بهبود کیفیت منابع آب به اصالح مصرف (،49مطابق با جدول ) فضای سبز از شبکه شرب شهری،
لیون مترمکعب( و می 23/210) بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی اختالف در بخش کشاورزی، کمک خواهد شد.

میلیون مترمکعب  23/60برابر با  میلیون مترمکعب( 0/150) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پیش بینی شده در صرفه
جویی در رای صرفهبالزم به ذکر است هدف گذاری برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1410تا  1407طی سال های  که باشدمی

آب قابل  ور بیالن دو مصارف آب و بازنگری  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس بخش سطحی برای استان قم انجام نشده است. 
 هد شد.ارائه خوا ا کم آبیبرنامه فاز دوم سازگاری ب اًهدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسبجزییات برنامه ریزی، 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
  (50دول )جدر  یتمطالعا یمحدوده ها کیبه تفک قمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.
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 )میلیون متر مکعب(قم های سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه48جدول )
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1406-1400) 

 - 00/150 کشاورزی
 - 91/9 شرب
 - - صنعت

 - 00/16 فضای سبز
 - 91/175 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1407) 

 - 6/12 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 6/12 مجموع فاز دوم

 قم در راستای های سازگاری با کم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 49جدول )
 )میلیون متر مکعب(اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 

 اثربخشی  نوع مصارف اجرای برنامه فاز

 فاز اول
(1406-1400) 

 *2/43 فاضالب
 - کشاورزی

 19/1 شرب
 *42/14 صنعت

 *63/4 فضای سبز
 81/48 مجموع فاز اول

 10یزان اقدامات انجام شده در راستای استفاده از پساب در بخش صنعت به ماثربخشی * 
ات انجام میلیون مترمکعب با اقدام 63/4میلیون مترمکعب و در بخش فضای سبز به میزان 

بخشی شده در بخش فاضالب همپوشانی دارد و لذا مجموع اثربخشی برابر جمع جبری اثر
 ها نیست.کلیه بخش

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 (50دول )جدر  یتمطالعا یمحدوده ها کیبه تفک قمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.
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و سال  يبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ينیرزميآب ز از منابعکشاورزی جويي در برداشت احجام صرفه(: 50جدول )
 قم در استان يبا کم آب یسازگار ييبه هدف صرفه جو يابیآبخوان و دست يستابيسطح ا تیتثب

محدوده رديف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جويي 
 تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جويي سازگاری 
کم آبيبا 

فاز دومفاز اول

 410151/201/11402 1410 دریاچه نمک 1
 1410 1403 27/0 66/7 4110 مسیله 2
3ساوه411215/5655/2214011410
4شریف آباد412538/2159/814011410
 1410 1400 75/23 16/52 4126 كهک-قم 5

برداشت غیر  صرفه جویی به دلیل 84/2 06/7 4127 سلفچگان 6
 مجاز

 413207/323/11400 1410 كاشان 7
-- 23/60 00/150 مجموع
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 کردستان استان
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 1405ع آب زیرزمینی در افق مترمکعبی از مناب ونیلیم 4/253 ییجواستان کردستان با صرفه یبا کم آب یسازگار یهافاز اول برنامه
 یهارنامهب یو اثربخش ییجوصرفه زانیقرار گرفت. م یبا کم آب یسازگار یکارگروه مل بیدر چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصو

فاضالب،  هیهمچون تصف یبا اقدامات نی. همچنباشدی( م51)به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  یابیها در دستاز بخش کیهر
 تیفیبهبود ک و(، به اصالح مصرف 52مطابق با جدول ) ،یسبز از شبکه شرب شهر یشبکه فضا یاستفاده مجدد از پساب و جداساز

نابع از م ازیرد نمو ییصرفه جو زانیم نیاختالف ب ،یکشاورز شمترمکعب کمک خواهد شد. در بخ ونیلیم 76/49 زانیمنابع آب به م
 ونیلیم 4/247ستان )ا یبا کم آب یشده در فاز اول برنامه سازگار ینیب شیپ ییجومترمکعب( و صرفه ونیلیم 0/260) ینیرزمیآب ز

خواهد شد. پس از  یاتیبرنامه عمل م، در فاز دو1410تا  1406 یسال ها یکه ط باشدیمترمکعب م ونیلیم 6/12مترمکعب( برابر با 
با  یارز دوم سازگفا یرهدف گذا اتییجز ،یزیو آب قابل برنامه ر النیدر ب یدور سوم منابع و مصارف آب و بازنگر یاتمام آماربردار

 ارائه خواهد شد. یبا کم آب یمشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگار ،یکم آب
 )میلیون متر مکعب( کردستانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه51جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 4/247 کشاورزی
 - 3/5 شرب
 - 7/0 صنعت

 - - فضای سبز
 - 4/253 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1408-1406) 

 - 6/12 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 6/12 مجموع فاز دوم

 
 کردستان های سازگاری با کم آبی استان برنامه اثربخشی (: میزان52جدول )

  )میلیون متر مکعب(در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 
 اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - کشاورزی
 5/0 شرب

 36/45 تصفیه فاضالب
 9/3 صنعت

 - فضای سبز
 76/49 مجموع فاز اول

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول در  یطالعاتم یمحدوده ها کیبه تفک کردستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.  (53)
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 و سال یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 53جدول )
 کردستان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

با کم آبی فاز دومفاز اول

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز130500/175/0 ماه نشان ـ انگوران 1
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 33/0 1307 گل تپه ـ زرین آباد 2
3قروه ـ دهگالن130880/20400/014001405
4دیواندره ـ بیجار130953/1200/013991405
 1405 1399 46/0 00/3 2101 قزلچه 5
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 47/0 00/1 2102 بانه )چی چوران( 6
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز210339/000/0 سردشت 7
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 2107 پاوه 8
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز210883/000/0 رزآب 9
210900/248/11399 1410 مریوان 10
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز211082/800/0 سنندج 11
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز211100/016/1 امیرآبادتپه اسماعیل ـ  12

222300/319/21399 1410 کامیاران 13
 301100/5 43/3 1399 1410 بوکان 14
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 71/0 3013 تکاب 15
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 70/2 00/4 3014 سقز 16

41/24763/12 -- مجموع
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 کرماناستان 
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میلیون مترمکعب در  3/699و  1400میلیون مترمکعب در افق  4/330کرمان با اثربخشی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
 هکارگرو تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردهای زیرزمینی و بر منابع آب میلیون مترمکعب 7/1029و در مجموع  1405افق 
، به هداف ذکر شدهاها در دستیابی به های هریک از بخشگرفت. میزان صرفه جویی و اثربخشی برنامه قرار آبی کم با سازگاری ملی

به اصالح مصرف  به باشد. همچنین با انجام اقداماتی نظیر بازچرخانی آب در بخش صنعت( می55( و )54طابق با جداول )ترتیب م
نیاز در  مورداختالف بین میزان صرفه جویی میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. شایان ذکر است در بخش کشاورزی،  7میزان 

 ری با کم آبی استانبرنامه سازگافاز اول شده در  توافقو صرفه جویی میلیون مترمکعب(  95/1979) منابع آب زیرزمینی برداشت از
برنامه عملیاتی  ومد، در فاز 1411تا  1405های باشد که طی سالمیلیون متر مکعب می 35/1022برابر با  میلیون مترمکعب( 6/957)

دوم  ریزی، برای فازمهاستان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنا پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آبخواهد شد. 
 ریزی خواهد شد.گذاری و برنامهسازگاری با کم آبی، هدف

 
 های سازگاری با کم آبی استان کرمان )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه54جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 اولفاز 
(1405-1399) 

 - 6/957 کشاورزی
 - 8/41 شرب
 - 3/30 صنعت

 - - فضای سبز
 - 7/1029 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1406) 

 - 35/1022 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 35/1022 مجموع فاز دوم

 
و بهبود کیفیت منابع آب های سازگاری با کم آبی استان کرمان در راستای اصالح مصرف (: میزان اثربخشی برنامه55جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - کشاورزی
 - شرب
 7 صنعت

 - فضای سبز
 7 مجموع فاز اول

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول در  یلعاتمطا یمحدوده ها کیبه تفک کرمان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است. (56)
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت : احجام صرفه(56جدول )
 کرمان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی

 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

 فاز دوم فاز اول با کم آبی
271464/7826/2214041408 دولت آباد 1
271534/1500/014041405 صوغان 2
280864/338/114041408 جغین توکهور 3
280976/2871/414041407 منوجان 4
02/736/1014041411 2811 نودژ 5
281295/001/114031411 ده کهان 6
2813 35/007/014041407مسافرآباد 7
2814 57/3187/7514041411فاریاب کالشگرد 8
2815 20/004/014041407کردی شیرازی 9
441157/1063/2114041411 شهر بابک 10
فاقد چاه بهره برداری441200/000/0 چاهک شهریاری 11
4414 89/315/414031411خاتون آباد 12

441566/1 77/1 14031411 مروستکویرهرات 13
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز4416 14/122/1قطروئیه 14
4417 03/323/314011411کویر قطروئیه 15
4418 51/809/914021411کویر سیرجان 16
4419 15/8156/7014041411سیرجان 17
4501 66/11466/14814051411تجیرف -رودبار 18
4502 61/1994/2014041411فاریاب شرقی 19
4503 92/4911/15314051411جیرفت 20
فاقد چاه بهره برداری4504 00/000/0حرآسمانب -رامون 21
4505 14/361/214041411اسفندقه 22
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز4506 02/003/0پایاب دهوج 23
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز4507 13/014/0بزنجان 24
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز450818/020/0 بافت 25
450950/992/114051407 دشتاب 26
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز451004/004/0 سلطانی 27
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز451116/017/0 رابر 28
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز451245/048/0 سراب هلیل 29

451398/3411/11314041411 قلعه گنج و کم سفید 30

451411/200/713991411 چاه هاشم 31
برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل 460919/021/0 دق سرجنگل 32
461095/321/414031411 راور 33
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 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی

 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

 فاز دوم فاز اول با کم آبی
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز461101/002/0 چهل پایه 34
461706/592/1314031411 شهداد 35
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز461819/020/0 گلباف 36
فاقد شبکه چاه مشاهده ای461900/000/0 کشیت 37
462063/7903/8514041411 بم و نرماشیر 38
462195/819/1914041411 راین 39
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز462209/329/3 ساردوئیه 40
462326/2703/514041407 رحمت آباد 41
فاقد چاه بهره برداری463400/000/0 دشت لوت 42
490258/12932/11914051411 رفسنجان 43
490349/013/014041407 بهادران 44
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز490401/214/2 دهج-ارنان 45
490513/2537/4314041411 بردسیر 46
490623/6511/2514041408 باغین-کرمان 47

490762/280/214031411 العربقریه 48
490898/021/014041407 بافق 49
490971/075/014001411 کوهبنان 50
491077/303/414041411 ردطغرلج-سیریز 51
491187/8618/1814051407 زرند 52

 - 90/1022 60/957 مجموع
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 کرمانشاهاستان 
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 25/221در مجموع  و 1405میلیون مترمکعب در افق  95/256 صرفه جوییکرمانشاه با  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
 اعتبارات موجود مورد چوبدر چارهای سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 70/35های زیرزمینی و بر منابع آب میلیون مترمکعب

های برنامهینی در صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمگرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب
بخوان ها مطابق جدول آو میزان اثربخشی برنامه ها در تغذیه  (57)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول هریک از بخش

 91/254دل زی )معاباشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورمی( 58)
تر مکعب(، که میلیون م 50/195میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

س از اتمام پبرنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406باشد طی سال های میلیون متر مکعب می  41/59معادل 
، هدف با کم آبی ازگاریریزی، برای فاز دوم سآب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه آماربرداری دور سوم منابع و مصارف

 ریزی جزئی تر خواهد شد.گذاری و برنامه
 

 های سازگاری با کم آبی استان کرمانشاه )میلیون متر مکعب(صرفه جویی برنامه(: میزان 57جدول )

 آب سطحی  آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 7/35 50/195 کشاورزی
 - 25/15 شرب
 - 50/10 صنعت

 7/35 25/221 مجموع فاز اول
 فاز دوم 

 - 41/59 کشاورزی (1406-1411)

 
 ها )میلیون متر مکعب(های سازگاری با کم آبی استان کرمانشاه در تغذیه آبخوان(: میزان اثربخشی برنامه58دول )ج

 آب زیرزمینی  بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 3/29 آب منطقه ای
اداره کل منابع طبیعی و 

 141 آبخیزداری

 3/170 مجموع فاز اول
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
جدول در  یطالعاتم یمحدوده ها کیبه تفک کرمانشاهدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.  (59)
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ل جویی برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سا(: احجام صرفه59جدول )
 در استان کرمانشاه یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبی
11308 قروه ـ دهگالن00/000/0فاقد چاه بهره برداری

2 2105 حر -بیونیژ56/147/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
32106 جوانرود02/001/0 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
42107 پاوه00/000/0آبخوان متعادل

52108 رزآب00/000/0فاقد چاه بهره برداری

62111 میرآبادا-تپه اسماعیل39/142/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
72112 ازگله85/156/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
82113 زهاب12/556/114021406
9 2114 غربگیال ن96/159/014001407
102115 قصر شیرین04/001/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
112116 دیره08/002/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
122117 پل ذهاب97/290/013991407

13 2118 رسوما -ایوان00/000/0فاقد شبکه چاه مشاهده ای

142215 چرداول26/138/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
152216 هرسم37/142/014031407
16 2217 لعه شیانق -حسن آباد86/900/314031407
172218 اسال م آباد32/200/014041405
182219 کرند72/022/013991407
192220 هلیالن37/011/0 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل
202221 نورآباد00/000/0فاقد چاه بهره برداری

212222 کرمانشاه99/4046/1214001407
222223 کامیاران66/441/113991407
232224 روانسر ـ سنجابی82/1741/514001407
242225 ماهیدشت88/1874/514031407
252226 هرسین12/395/0 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه
262227 بیستون ـ دیناور24/3571/1013991407
272228 میان راهان23/1984/513991407
282229 سنقر09/264/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
292230 صحنه77/1128/413991407

302231 کنگاور82/1029/314011407
312232 اسدآباد00/000/0فاقد چاه بهره برداری

322233 نهاوند00/000/0فاقد چاه بهره برداری

 -50/19540/59-مجموع
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 کهگیلوهی و بوریاحمداستان 
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و در  1405ر افق دمیلیون مترمکعب  74/58کهگیلویه و بویر احمد با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایاول برنامهفاز 
در چارچوب اعتبارات های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 3/21های زیرزمینی و بر منابع آب میلیون مترمکعب 44/37مجموع 

( و 60دول )جصرفه جویی در برداشت های آب مطابق گرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب موجود مورد
 باشد. می (61)مطابق با جدول ها تغذیه آبخوانها در های هریک از بخشاثربخشی برنامه

 
  )میلیون متر مکعب( کهگیلویه و بویراحمدهای سازگاری با کم آبی استان میزان صرفه جویی برنامه(: 60جدول )

 آب سطحی  آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 3/21 29 کشاورزی
 - 15/7 شرب
 - 24/0 صنعت

  05/1 شهرداری ها
 3/21 44/37 مجموع فاز اول

 
 ها )میلیون متر مکعب(در تغذیه آبخوان استان کهگیلویه و بویراحمدهای سازگاری با کم آبی (: میزان اثربخشی برنامه61جدول )

 آب زیرزمینی بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 4 آب منطقه ای
اداره کل منابع طبیعی 

 52/24 و آبخیزداری

 52/28 مجموع فاز اول
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 یمطالعات یاهحدوده م کیبه تفک کهگیلویه و بویراحمددر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.  (62جدول )در 

  



97 برنامه میل سازگاری با کم آیب

 

109 
 

 و سال یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 62جدول )
 کهگیلویه و بویراحمد در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 فاقد چاه بهره برداری - 00/0 2312 ده بارز 1
2مال خلیفه231300/0-فاقد چاه بهره برداری 
3کمه231400/0-فاقد چاه بهره برداری 
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 24/0 2317 یاسوج 4
 1405 1399 - 56/4 2318 دشت روم 5
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 01/0 2403 دالون ـ میداود 6
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 240506/0 صیدون 7
 آبخوان متعادل - 00/0 2406 جایزان 8
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 01/0 2407 بهبهان 9
10تخت دراز240815/0-14041405
11لیشتر241111/0-13991405

12چهاربیشه241272/0-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 
 آبخوان متعادل - 00/0 2413 خیرآباد 13
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 07/0 2414 سرپری 14
 1405 1401 - 49/2 2415 دهدشت 15
 آبخوان متعادل - 00/0 2416 شاه بهرام 16
 1405 1399 - 43/6 2417 امام زاده جعفر 17
 1405 1399 - 21/0 2418 دشت رستم 18
 1405 1399 - 80/13 2419 باشت 19
 فاقد چاه بهره برداری  00/0 2421 فهلیان 20
 فاقد چاه بهره برداری  00/0 2501 بندر دیلم 21
 برداریفاقد چاه بهره   00/0 2502 بندرگناوه 22
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز  14/0 4319 دزگرد ـ کامفیروز 23

00/29---مجموع
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 گلستانستان ا
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ارچوب اعتبارات چدر  1405میلیون مترمکعب در افق 59/141 صرفه جوییبا  گلستان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
بر منابع ه جویی صرف میلیون مترمکعب 64/122که از این مقدار  گرفت قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب موجود مورد

امه سازگاری با کم آبی همچنین طبق برن. انجام خواهد شد های سطحیآبمیلیون مترمکعب بر منابع  95/18های زیرزمینی و آب
ر دصرفه جویی  میزانمیلیون متر مکعبی از طریق اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری انجام خواهد شد.  2/105میزان اثربخشی 

و  (63)ا جدول بداف ذکر شده، مطابق ها در دستیابی به اههای هریک از بخشبرنامهبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در 
و مصارف آب و  منابع از اتمام آماربرداری دور سومپس  باشد.می( 64میزان اثربخشی برنامه ها در تغذیه آبخوان ها مطابق جدول )

 ت.ر خواهد گرفقراری گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگریزی، جزییات هدفبازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 

  های سازگاری با کم آبی استان گلستان )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه63جدول )

 سطحی زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 95/18 82/117 کشاورزی
 - 2 شرب
 - 82/2 صنعت

 95/18 64/122 مجموع فاز اول
 

 ها )میلیون متر مکعب(های سازگاری با کم آبی استان گلستان در تغذیه آبخوان(: میزان اثربخشی برنامه64جدول )

 سطحی زیرزمینی  بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

اداره کل منابع طبیعی و 
 4/50 8/54 آبخیزداری

 4/50 8/54 مجموع فاز اول
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
جدول در  یالعاتمط یمحدوده ها کیبه تفک گلستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است. (65)
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با کم  یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 65جدول )
 گلستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یآب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 جوییحجم صرفه 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

کم آبی فاز دومفاز اول

1ساری ـ نکا150300/0- آبرفتی  آبخوانفاقد 
2بهشهر ـ بندرگز150470/2-14011405

3گرگان160130/113-14001405

4داشلی برون ـ اینجه برون170120/0- برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل

5مراوه تپه170360/1-14001405

6قوری میدان170500/0- آبرفتی  آبخوانفاقد

7میامی474600/0- آبرفتی  آبخوانفاقد

82/117---مجموع
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  گیالناستان 
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ب سطحی آای منابع زیرزمینی است و هدف گذاری صرفه جویی برکسری مخازن این استان فاقد با توجه به اقلیم خاص استان گیالن، 
بع آب، دگی مناجهت کاهش آلو ،اما طبق برنامه های ارائه شده توسط دستگاه های وظیفه مند مشخص نشده است.و زیرزمینی آن 

ش نیز افزای های آتی ومهار آبهای خروجی به دریا، بهبود تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین جلوگیری از کسری احتمالی در سال
از منابع آب کعب ممیلیون متر  21/22 طی برنامه سازگاری با کم آبی استان شد در استان، مقرر استفاده از منابع آب وریبهره

، طبق جدول 1405میلیون مترمکعب تا افق  71/39از منابع آب سطحی و در مجموع معادل میلیون متر مکعب  5/17زیرزمینی و 
زچرخانی طحی و باس، بازیابی آب های پساب استفاده مجدد از تصفیه فاضالب، همچنین با اقداماتی همچون ( صرفه جویی گردد.66)

مترمکعب کمک  میلیون 72/29به میزان (، به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 67مطابق با جدول ) آب در واحدهای صنعتی
ی فاز هدف گذار تریزی، جزییاپس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه خواهد شد.

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

 های سازگاری با کم آبی استان گیالن )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه66جدول )
 آب سطحی  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 62/12 04/17 کشاورزی
 88/4 17/5 شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 50/17 21/22 مجموع فاز اول

 
آب  های سازگاری با کم آبی استان گیالن در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع(: میزان اثربخشی برنامه67جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - کشاورزی
 62/19 پساب شهری و روستایی

 1/10 صنعت
 - فضای سبز

 72/29 مجموع فاز اول
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 لرستان استان
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در  1405در افق  ب زیرزمینیآمیلیون مترمکعبی از منابع  2/146 جوییصرفه با لرستان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
های هریک از جویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،چارچوب اعتبارات موجود

یه فاضالب و استفاده تصف زمینهاقدامات در با انجام  همچنینباشد. می (68)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول بخش
 .خواهد شدکمک ب میلیون مترمکع 9/2به میزان  منابع آب تاصالح مصرف و بهبود کیفیبه  (،69، مطابق با جدول )مجدد از پساب

ز اول برنامه میلیون مترمکعب در فا 5/143کلیه اهداف تعیین شده برای صرفه جویی بخش کشاورزی به میزان  شایان ذکر است
ب و و مصارف آ وم منابعاز اتمام آماربرداری دور سپس سازگاری با کم آبی استان محقق خواهد شد و لذا برنامه فاقد فاز دوم است. 

 ت. خواهد گرف ری قرارگذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگجزییات هدفریزی، بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 )میلیون متر مکعب( لرستانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه68جدول )
 سطحی زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 5/143 کشاورزی
 - 1/2 شرب
 - 6/0 صنعت

 - - فضای سبز
 - 2/146 مجموع فاز اول

 
 لرستان های سازگاری با کم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 69جدول )

 )میلیون متر مکعب(در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 
 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - کشاورزی
 - شرب
 4/1 صنعت

 5/1 فضای سبز
 9/2 مجموع فاز اول

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول در  یالعاتمط یمحدوده ها کیبه تفک لرستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است. (70)
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ل و سا یبا کم آب یمه سازگاردر فازهای اول و دوم برنا ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت : احجام صرفه(70جدول )
 لرستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

با کم آبی فاز دومفاز اول

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 40/1 2206 پل دختر 1
2کوهدشت220790/1200/014001401
3خرم آباد220850/1800/014001401
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 10/0 2209 شیراوند 4
 1401 1400 00/0 50/13 2210 الشتر 5
 آبخوان متعادل است.  1386از سال  00/0 00/0 2211 چغلوندی 6
 1401 1400 00/0 00/5 2213 رومشکان 7
 دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به  00/0 80/1 2220 هلیالن 8
 آبخوان متعادل 00/0 00/0 2221 نورآباد 9
1401 1401 00/0 70/0 2233 نهاوند 10
 فاقد آبخوان آبرفتی 00/0 00/0 2235 مالیر 11
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 70/2 2337 انوچ 12
 غیر مجازصرفه جویی به دلیل برداشت  233850/0 00/0 سراب جلدون 13
 1405 1402 00/0 10/29 2339 روجردب -درود  14
 1405 1402 00/0 10/10 2340 اشترینان 15
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 20/0 2341 میر قاسم 16
 1405 1402 00/0 80/46 2342 ازنا ـ الیگودرز 17

00/0-- 5/143 مجموع
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  مازندراناستان 
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میلیون  302آب زیرزمینی و  میلیون مترمکعب از منابع 8/124 جوییصرفه با مازندران استان آبی کم با سازگاری هایبرنامهفاز اول 
. گرفت قرار آبی مک با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405مترمکعب از منابع آب سطحی در افق 

همچنین از  باشد.( می71ه، مطابق با جدول )ها در دستیابی به اهداف ذکر شدهای هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهمیزان صرفه
، جایگزینی صرف( به اصالح م72مطابق با جدول ) های سطحیآباقداماتی همچون تصفیه فاضالب، استفاده از پساب و مهار طریق 

 ور سوم منابع و مصارفپس از اتمام آماربرداری د میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. 415بهبود کیفی منابع آب به میزان  منابع آب و
 و متناسباً بی، مشخصآسازگاری با کم  جزییات هدف گذاری فاز دومدر صورت نیاز، ریزی، آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

  برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.
 

  های سازگاری با کم آبی استان مازندران )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه71جدول )
 آب سطحی  آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 

 302 8/117 کشاورزی
 - 7 شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 302 8/124 مجموع فاز اول

 
های سازگاری با کم آبی استان مازندران در راستای اصالح مصرف، جایگزینی منابع آب و بهبود (: میزان اثربخشی برنامه72جدول )

 کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(
 اثربخشی نوع فعالیت فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 1 تصفیه فاضالب و بازچرخانی پساب صنعتی
 3 جابجایی آب چاه با آب دریا در بخش صنعت

 21 استفاده از بازچرخانی پساب در اراضی کشاورزی
 20 انتقال پساب کشاورزی

 10 انتقال پساب شهری و روستایی
 350 مهار آبهای سطحی

 10 الستیکی احداث سد های
 415 مجموع فاز اول

 
آبی  گاری با کمای سازهبا توجه به کسری ساالنه و تجمعی آبخوان های استان مازندران، انتظار می رود که با عملیاتی شدن برنامه 

متعادل شده و  1400ل های استان در پایان ساهای به عمل آمده، کلیه آبخواناستان مازندران در بخش منابع زیرزمینی و صرفه جویی
 جبران گردد. 1403ها تا پایان سال کسری تجمعی آن

 

6 
 

های سازگاری با کم آبي استان مازندران در راستای اصالح مصرف، جايگزيني منابع آب و بهبود (: میزان اثربخشي برنامه72جدول )
 مکعب(کیفیت منابع آب )میلیون متر 

 اثربخشي نوع فعالیت فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 1 تصفیه فاضالب و بازچرخانی پساب صنعتی
 3 جابجایی آب چاه با آب دریا در بخش صنعت

 21 استفاده از بازچرخانی پساب در اراضی كشاورزی
 20 انتقال پساب كشاورزی

 10 انتقال پساب شهری و روستایی
 350 آبهای سطحیمهار 

 10 الستیكی احداث سد های
 415 مجموع فاز اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28برنامه میل سازگاری با کم آیب 108
اسـتان

 

124 
 

 مرکزی استان
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 میلیون 5/690 حجممرکزی با  استان آبی کم با سازگاری هایبرنامهمصوبه شانزدهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: 
 گرفت. قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد 1405مترمکعب در افق 

ها در جویی، مقرر شد میزان صرفه12/12/99: براساس مشروح مذاکرات شصت و ششمین جلسه کمیته تخصصی مورخ توضیحات
و  های سطحیهای سازگاری با کم آبی به تفکیک فاز اول و دوم و نوع مصارف )کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز( در بخشبرنامه

جویی سازگاری با های مطالعاتی به همراه سال تثبیت آبخوان و سال رسیدن به هدف صرفهزیرزمینی و همچنین به تفکیک محدوده
مین یست و چهاروبات بکم آبی آورده شود. لذا متن مصوبه برنامه سازگاری با کم آبی مرکزی بازنگری گردید و مجدداً در پیوست مص

 توسط رئیس کارگروه ملی ابالغ شد.  20/12/1399جلسه کارگروه ملی مورخ 
 5/690 صرفه جوییا ب مرکزی استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه مصوبه بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:

 یآب کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردهای زیرزمینی منابع آب از 1405میلیون مترمکعب در افق 
کر شده، ه اهداف ذها در دستیابی بهای هریک از بخشبرنامهصرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در گرفت. میزان  قرار

 9/584معادل اورزی ابع آب زیرزمینی در بخش کشمورد نیاز از منالزم به ذکر است هدف صرفه جویی باشد. می (73)مطابق با جدول 
 میلیون متر مکعب می باشد که در برنامه سازگاری مصوب به طور کامل تامین شده است. 

 
 های سازگاری با کم آبی استان مرکزی )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه73جدول )

 سطحی  زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 - 660 کشاورزی
 - 18 شرب
 - 5/7 صنعت

 - 5 فضای سبز
 - 5/690 مجموع فاز اول

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول ر د یلعاتمطا یمحدوده ها کیبه تفک مرکزیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.  (74)
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و سال  يبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ينیرزمياز منابع آب زکشاورزی جويي در برداشت احجام صرفه(: 74جدول )
 مرکزی در استان يبا کم آب یسازگار ييبه هدف صرفه جو يابیآبخوان و دست يستابيسطح ا تیتثب

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محدوده رديف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جويي 
 آبخوان تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويي سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبي
1مالیر223502/0-فاقد آبخوان آبرفتی
2بروجرد -دورود233900/0-فاقد چاه كشاورزی
3 میرقاسم234123/0-فاقد آبخوان آبرفتی
4 الیگودرز -ازنا234274/6-14001405
5زرند ساوه410219/63-14021405
6قطعه چهار ساوه410300/0-فاقد چاه كشاورزی
7قزوین410600/0-فاقد چاه كشاورزی
8نوبران411136/23-14001405
9 ساوه411217/140-14011405
10تفرش411321/1-13991405
11 خماجین411421/6-فاقد شبكه چاه مشاهده ای
12قهاوند-رزن411573/0-فاقد آبخوان آبرفتی

13 كمیجان411893/142-13991405
14بلوك شرا411968/44-13991405
15شازند412045/94-13991405
16لنگرود412182/2- صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
17نهرمیان412215/4-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
18آستانه412351/4-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
19اراك412413/103-14001405
204127 سلفچگان68/1- مشاهده ایفاقد شبكه چاه
214128 محالت-دلیجان78/0-14041405
224129 موته02/0-فاقد آبخوان آبرفتی
234130 گلپایگان60/0-فاقد آبخوان آبرفتی
244131 خمین39/18-14011405
25كاشان413200/0-فاقد چاه كشاورزی

00/660-- -مجموع
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 هرمزگان استان
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آبی  ری با کمهای سازگاکلیات مصوبات کمیته تخصصی در خصوص برنامهجلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:  هشتمینمصوبه 
و  مسریعاً اقدا ی دارند،گیری تکمیلگیری و تصمیمکه نیاز به پیاستان هرمزگان مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در خصوص بندهایی 

تضی به دام مقدر کمیته تخصصی نهایی شود. چنانچه درخواستی در خصوص تخصیص منابع آب استان وجود داشته باشد بررسی و اق
 عمل آید.

ها در جویی، مقرر شد میزان صرفه12/12/99: براساس مشروح مذاکرات شصت و ششمین جلسه کمیته تخصصی مورخ توضیحات
های سطحی و های سازگاری با کم آبی به تفکیک فاز اول و دوم و نوع مصارف )کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز( در بخشبرنامه

با جویی سازگاری های مطالعاتی به همراه سال تثبیت آبخوان و سال رسیدن به هدف صرفهزیرزمینی و همچنین به تفکیک محدوده
مین یست و چهارصوبات بمبازنگری گردید و مجدداً در پیوست  هرمزگانکم آبی آورده شود. لذا متن مصوبه برنامه سازگاری با کم آبی 

  توسط رئیس کارگروه ملی ابالغ شد. 20/12/1399جلسه کارگروه ملی مورخ 
 صرفه جویی با هرمزگان استان آبی کم با سازگاری هایامهفاز اول برن مصوبه بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:

ر مکعب بر منابع میلیون مت 46میلیون متر مکعب بر منابع آب زیرزمینی و  152و در مجموع  1405در افق  میلیون مترمکعب  198
 یی در برداشت ازصرفه جوگرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردآب سطحی 

باشد. شایان ذکر است می (75)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول های هریک از بخشبرنامهمنابع آب زیرزمینی در 
کعب( و صرفه جویی میلیون متر م 2/287اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

تر مکعب می باشد ممیلیون  2/173میلیون متر مکعب(، که معادل  114پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
ان و ستآب ا و مصارف پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابعبرنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406طی سال های 

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

 های سازگاری با کم آبی استان هرمزگان )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه75جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1398 – 1405) 

 - 114 کشاورزی
 40 38 شرب*
 - 0 صنعت

 6 0 فضای سبز
 46 152 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1406-1411) 

 - 2/173 کشاورزی
 - 2/173 مجموع فاز دوم

س ندرعباب یاز آب مصرف یبخش نیدر طرح توسعه سواحل مکران و با لحاظ تام تیبا لحاظ اضافه شدن جمع* 
 کن نیریاز آب ش

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول در  یطالعاتم یمحدوده ها کیبه تفک هرمزگاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.  (76)
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 76جدول )
 هرمزگان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی 
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

 فاز دوم فاز اول با کم آبی
کهورستان270150/422/214041411

ایسین270270/024/314041411

رضوان270340/039/314031411

ده هنگ270420/136/014041408

)باشدو )زادمحمود270505/007/013991411

درزسایبان270600/000/0فاقد آبخوان آبرفتی

فین ـ مارام271000/000/0آبخوان متعادل

کهکم ـ سعادت آباد271100/1104/714041411

حاجی آباد271240/011/114031411

شمیل ـ میمند271300/1629/914041411

دولت آباد271400/000/0فاقد چاه بهره برداری

سوغان271500/000/0فاقد چاه بهره برداری

باینوج271600/031/113981411

فخرآباد271780/002/114041411

تاشکوئیه271870/064/514031411

دژکان272540/012/014031411

جناح ـبستک272650/032/114041411

المرد272718/015/014041411

گاوبندی273090/148/014041408
20رستاق ـ مقام273179/021/114041411
21ـ بهمن مراغ273200/053/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
22بندرلنگه273340/015/114041411
23الوان273500/000/0فاقد چاه بهره برداری
24کیش273600/000/0فاقد چاه بهره برداری
25فرور273700/000/0فاقد چاه بهره برداری
26تنب273800/000/0فاقد چاه بهره برداری
27قشم273910/029/014031411
28هنگام274000/000/0فاقد چاه بهره برداری
29الرک274100/000/0فاقد چاه بهره برداری

30هرمز274200/000/0فاقد چاه بهره برداری

31بندرعباس280100/016/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
32ایسین شرقی280275/019/214041411
33سرخون280380/177/314041411
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 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی 
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

 فاز دوم فاز اول با کم آبی
34شمیل ـ تخت280420/2273/814041411
35سرزه ـ سیاهو280529/002/014041406
36احمدی280610/161/1014041411
37میناب280780/1255/714041411
38جغین ـ توکهور280810/1628/3314041411
39منوجان280900/000/0فاقد چاه بهره برداری
40رودان281020/516/4414041411
41مسافرآباد281300/808/1514041411
42فاریاب ـکالشگرد281400/000/0فاقد چاه بهره برداری
43کردی شیرازی281520/102/014041411
44بمانی281601/002/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
45کریان281700/375/314041411
46سیریک281830/005/014031411
47جاسک281915/024/014031411

48جگین282035/053/014031411
49گابریک282112/034/113991411
50سدیج282260/079/114041411
51پی بشک290100/000/0فاقد چاه بهره برداری
52کویر قطروئیه441700/000/0فاقد چاه بهره برداری
53سیرجان کویر441800/000/0فاقد چاه بهره برداری

00/11420/173--مجموع
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 همدان استان
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میلیون  2/41ب زیرزمینی و میلیون مترمکعبی از منابع آ 9/268 جوییصرفه با همدان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
 کم با ازگاریس ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405مترمکعبی از منابع آب سطحی حوضه کرخه در افق 

( 77ول )ه اهداف ذکر شده، مطابق با جدب ها در دستیابیهای هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی
و صرفه  یرزمینیمنابع آب ز مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی باشد. شایان ذکر است در بخش کشاورزی، می

تا  1405های سالباشد که طی میلیون متر مکعب می 2/406برابر با برنامه سازگاری با کم آبی استان فاز اول شده در  توافقجویی 
بل ن و آب قاری در بیالو مصارف آب و بازنگ از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411
 د شد.آبی ارائه خواهمکگذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با ریزی، جزییات هدفبرنامه

 
 های سازگاری با کم آبی استان همدان )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه77جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 6/29 9/268 کشاورزی
 91/1 - شرب
 7/9 - صنعت

 - - فضای سبز
 2/41 9/268 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1405) 

 1 2/406 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 1 2/406 مجموع فاز دوم

 
 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

جدول ر د یلعاتمطا یمحدوده ها کیبه تفک همداندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
 ارائه شده است.  (78)
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و سال  يبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ينیرزمياز منابع آب زکشاورزی جويي در برداشت احجام صرفه(: 78جدول )
 همدان در استان يبا کم آب یسازگار ييبه هدف صرفه جو يابیآبخوان و دست يستابيسطح ا تیتثب

محدوده رديف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جويي 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويي 
سازگاری با کم آبي فاز دومفاز اول

 1410 1401 86/9 53/6 1307 زرین آباد-گل تپه 1
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 64/0 42/0 2111 امیرآباد-تپه اسماعیل 2
223185/028/114041410 كنگاور 3
223270/2027/3114021410 اسدآباد  4
223396/1863/28 14011410 نهاوند  5
223431/2523/3814011410 تویسركان 6
 1410 1402 68/45 24/30 2235 مالیر 7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 411424/0 36/0 خناجین 8
 1410 1404 08/82 34/54 4115 قهاوند-رزن 9
411639/4001/6114041410 كبودرآهنگ 10
 411738/5162/771401 1410 بهار-همدان 11
 411855/1953/291402 1410 كمیجان 12

20/406-- 90/268 مجموع
 

7 
 

و سال  يبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ينیرزمياز منابع آب زکشاورزی جويي در برداشت احجام صرفه(: 74جدول )
 مرکزی در استان يبا کم آب یسازگار ييبه هدف صرفه جو يابیآبخوان و دست يستابيسطح ا تیتثب

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محدوده رديف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جويي 
 آبخوان تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويي سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبي
1مالیر223502/0-فاقد آبخوان آبرفتی
2بروجرد -دورود233900/0-فاقد چاه كشاورزی
3 میرقاسم234123/0-فاقد آبخوان آبرفتی
4 الیگودرز -ازنا234274/6-14001405
5زرند ساوه410219/63-14021405
6قطعه چهار ساوه410300/0-فاقد چاه كشاورزی
7قزوین410600/0-فاقد چاه كشاورزی
8نوبران411136/23-14001405
9 ساوه411217/140-14011405
10تفرش411321/1-13991405
11 خماجین411421/6-فاقد شبكه چاه مشاهده ای
12قهاوند-رزن411573/0-فاقد آبخوان آبرفتی

13 كمیجان411893/142-13991405
14بلوك شرا411968/44-13991405
15شازند412045/94-13991405
16لنگرود412182/2- صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
17نهرمیان412215/4-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
18آستانه412351/4-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
19اراك412413/103-14001405
204127 سلفچگان68/1- مشاهده ایفاقد شبكه چاه
214128 محالت-دلیجان78/0-14041405
224129 موته02/0-فاقد آبخوان آبرفتی
234130 گلپایگان60/0-فاقد آبخوان آبرفتی
244131 خمین39/18-14011405
25كاشان413200/0-فاقد چاه كشاورزی

00/660-- -مجموع



3۱برنامه میل سازگاری با کم آیب 118
اسـتان

 

138 
 

 زید استان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 برنامه میل سازگاری با کم آیب

 

140 
 

در  1405ب زیرزمینی در افق میلیون مترمکعبی از منابع آ 816/223 جوییصرفه با یزد استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
های هریک از جویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب موردچارچوب اعتبارات موجود 

خازن آب زیرزمینی به منظور جبران افت سالیانه مباشد. همچنین ( می79)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول بخش
میلیون متر  30ان برنامه های آبخیزداری، آبخوانداری، تغذیه مصنوعی به میز 1405میلیون متر مکعب( تا افق سال  231)معادل 

خش ب زیرزمینی در بآاختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع . شایان ذکر است (80)جدول  مکعب در سال اجرا خواهد شد
 91/202)معادل  نامه سازگاری با کم آبی استانجویی پیش بینی شده در برمیلیون متر مکعب( و صرفه  68/363کشاورزی )معادل 

میلیون متر مکعب می  77/130برابر با ، میلیون متر مکعب( 30به همراه میزان آبخیزداری و آبخوانداری )معادل  میلیون متر مکعب(
رف آب م منابع و مصاسو پس از اتمام آماربرداری دوربرنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406طی سال های  که باشد

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

 های سازگاری با کم آبی استان یزد )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه79جدول )
 زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 91/202 کشاورزی
 316/7 شرب
 21/11 صنعت

 38/2 فضای سبز
 816/223 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
 *77/160 کشاورزی (1406-1411)

 اول فاز در آبخیزداری و داریآبخوان حجم گرفتن نظر در بدون* 
 ها )میلیون متر مکعب(با کم آبی استان یزد در تغذیه آبخوانهای سازگاری (: میزان اثربخشی برنامه80جدول )

 زیرزمینی  دستگاه همکار بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

اداره کل منابع طبیعی و 
 30 شرکت آب منطقه ای آبخیزداری

 30 مجموع فاز اول
 

 سطح تیتثب و سال یبا کم آب یدوم برنامه سازگار در فازهای اول و ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
  (81جدول ) در یاتمطالع یمحدوده ها کیبه تفک یزددر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 .ارائه شده است
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ال سازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و زیرزمینی در فجویی در برداشت کشاورزی از منابع آب (: احجام صرفه81جدول )
 تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان یزد

محدودهردیف
کد 

محدوده

به همراه حجم آبخوانداری حجم صرفه جویی 
 و آبخیزداری 

 تثبیتسال )میلیون متر مکعب(
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جویی سازگاری 
با کم آبی

 فاز اول
فاز دوم صرفه 

 جویی
آبخوانداری و 

 آبخیزداری
1  ابرقو44019/305/2(5/2)+5/2614051411

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر 440261/000/05/0قلید ا -آباده  2
مجاز

3 کویر ابرقو440489/1100/09/1414051411
4ده شیر440594/71(1)+1/714051411
5کفه طاغستان440680/000/04/314051411
6مروست440788/122(2)+8/414051411
7هرات440980/82(2)+1314051411

8 چاهک ـ شهریاری441225/145/0(5/0)+8/1214051411

9کویراله آباد460600/000/00/0 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر
مجاز

10بهاباد460716/71(1)+5/014051411
11عقدا480723/200/06/314051411
12یزد ـ اردکان480818/7719(19)+3/1314051411

13 صرآبادن -تفت480965/01(1)+3/1 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر
مجاز

14 سیاه کوهکویر481018/000/08/114051411
15کویر ریگ زرین481100/000/00/0آبخوان متعادل
16کـویر درانجیر490140/000/03/414051411
17 بهادران490351/1600/05/014051411
18 4904 ج ده -ارنان62/15/0(5/0)+9/114051411
19 4908 بافق33/85/0(5/0)+7/1514051411

204912 ساغند03/000/00/0 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر
مجاز

21 4415 کویرهرات و مروست36/000/00/414051411

22 4713 بیاضه00/000/00/0فاقد آبخوان آبرفتی
23 4909 کوهبنان19/000/08/014051411

9/2020/30 (30)+8/130-- مجموع
  گردد.فه میجویی فاز دوم اضاداری و آبخیزداری به صرفه)(: درصورت عدم تحقق اهداف آبخوان             


