
 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سيستان و بلوچستان
 

 1400  خرداد 

 

  



 
 صرفه جویی در به نسبت  سیستان و بلوچستان با کم آبی استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی

 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 35/0 85/0 1شرب و بهداشت

 23/3 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 56/3 55/0 1کشاورزی

 0 68/4 کاهش تلفات و تبخیر از تاسیسات آبرسانی و تحویل حجمی

 35/3 53/1 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1

سطحی، حوزه : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب 2

 هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
 

 



ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر  450بیش از 

با صرفه جویی  سیستان و بلوچستان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامهسیستان و بلوچستان انجام شده است.

در چارچوب اعتبارات موجود، در بیست و سومین جلسه کارگروه ملی سازگاری  1405میلیون مترمکعب در افق  69/479

 95/302گرفت که از این مقدار  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد 20/12/1399با کم آبی در تاریخ 

های سطحی انجام میلیون مترمکعب بر منابع آب 74/176های زیرزمینی و صرفه جویی بر منابع آب میلیون مترمکعب

ها در دستیابی به های هریک از بخش. میزان صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامهخواهد شد

رد نیاز از منابع آب باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مو( می1اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم  48/607زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

میلیون متر مکعب می باشد در فاز دوم برنامه و طی سال  76/306متر مکعب(، که معادل میلیون  299آبی استان )معادل 

واهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب عملیاتی خ 1411تا  1406های 

 گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.ریزی، جزییات هدفقابل برنامه

 
  بلوچستانسیستان و های سازگاری با کم آبی استان میزان صرفه جویی برنامه :(1جدول )

 )میلیون متر مکعب(

 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 

 نیمه
0 163 

 74/176 95/302 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1406) 

 - 76/306 کشاورزی

 - 76/306 مجموع فاز دوم
 

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

به  سیستان و بلوچستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیتفک

 ( ارائه شده است. 10( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )استانی به همراه میزان صرفه
  



جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه2جدول )

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

 

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
مکعب( )میلیون متر

 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
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز290261/992/9الش )زرآباد( 2

غیر مجازصرفه جویی به دلیل برداشت 290350/052/0بنت ـ هنگام 3

 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
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 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 ـ طیس سرگان 8
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 22/0 21/0 2909 تیسکوفان ـ چابهار 9
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 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 16
 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 کهوركدق  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
 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل  54/5 37/5 4629 آبخوان 32
 1411 1401 04/1 01/1 4630 نصرت آباد 33
 1411 1399 99/5 00/2 4631 گرگی زیارت 34



محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
مکعب( )میلیون متر

 تثبیتسال 

آبخوان

سال رسیدن به 

هدف صرفه جویی 

سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 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
 دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به  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 اسفندك 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



 

 

پساب فاضالب با هدف کاهش برداشت منابع آب  یو بازچرخان تیریو مد یمصارف شهردار یدرصد30برنامه کاهش (: 3جدول )
 و بلوچستان ستانیاستان س

شماره 

برنامه
برنامه

دستگاه 

ذیربط

تعداد 

طرح
 واحد

و  1399

1400

تا  1401

1405
زیرزمینیسطحیمجموع

1

تولید پساب با تکمیل طرح تاسیسات 

فاضالب شهر های چابهار،کنارك، زاهدان، 

کیلومتر  1398زابل، زهک و با اجرای 

 34.99شبکه و تصفیه خانه به ظرفیت 

شرکت آب 

و فاضالب
5

جایگزینی 

)میلیون متر 

 مکعب(

1199/2399/3499/34-

پس از تخصیص توسط شرکت آب 

 ای مشخص می گرددمنطقه
- 

2

درصدی مصارف شهرداری های  30کاهش 

 استان با استفاده از روش های نوین آبیاری

و استفاده از پساب

دفتر امور 

شهری و 

شوراهای 

استانداری 

+ شهرداری 

ها

1

 درصد
10% 

کاهش

20% 

کاهش

30% 

کاهش
-

کاهش  30%

 8/2برابر با 

میلیون 

مترمکعب

جویی صرفه

)میلیون متر 

 مکعب(
9/09/18/2-8/2

9/09/18/2-8/2  جویی )میلیون متر مکعب(صرفه عوجمم

 



 

 

شرب و صنعت استان سیستان و  مدیریت مصرف در بخش کشاورزی با هدف تغییر تخصیص از کشاورزی به(: 4جدول )

 بلوچستان

شماره 

برنامه
برنامه

دستگاه 

ذیربط
واحد

حجم عملیات

و  1399

1400

تا  1401

1405
زیرزمینیسطحیمجموع

1

خرید حق آبه های کشاورزی جهت تامین آب شرب 

)محدوده  و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی

پشتکوه، -پسکوه، خاش -مطالعاتی، سیب سوران

، زاهدان، مهرستان، نصرت بمپور، حرمک -ایرانشهر

لعه بید(  ق -آباد، گوهرکوه

شرکت 

آب 

ایمنطقه

 8تعداد 

طرح
-

حلقه  10

چاه

حلقه  10

چاه
_

حلقه  10

چاه

55_5- جوییصرفه

55_5- صرفه جوییمجموع 

به خرید و انتقال آب از مصرف بخش کشاورزی به شرب، از حفر چاه جدید به منظور استفاده شرب و از برداشت بیشتر منابع آب  توضیح: با توجه

 زیرزمینی در آینده جلوگیری بعمل می آید.

احجام صرفه جویی میلیون متر مکعب ذکر شده است.

  



 

 

کشاورزی استان سیستان و بلوچستاناصالح الگوی مصرف با مدیریت تقاضای آب در بخش (: 5جدول )

برنامهردیف
دستگاه 

ذیربط
واحد

و  1399
1400

تا  1401
1405

زیرزمینیسطحیمجموع

1 هکتار 1100تجهیز و نوسازی اراضی

جهاد 
کشاورزی

3008001100200900هکتار

6/06/12/24/08/1 صرفه جویی

2
 500برنامه های اصالح کشت های نشائی 

هکتار

50450500170330هکتار

15/035/15/124/026/1 صرفه جویی

3
برنامه توسعه روشهای استفاده از انواع 

هکتار 1100پوششهای مالچی    

500600 1100367733هکتار

75/09/065/15/015/1 صرفه جویی

4 هکتار  500اصالح گلخانه  به میزان
140360500_500هکتار

7/08/15/205/2 صرفه جویی

5
اجرای سیستم انتقال آب با لوله برای 

هکتار اراضی دشت سیستان  46000
هکتار باقیمانده(1000)

1000010001000_هکتار

00000 صرفه جویی

6
هکتار  20000آبیاری تحت فشار با پوشش 

اراضی

60001400020000400016000هکتار

1535501040 صرفه جویی

7
کیلومتر  500انتقال آب با لوله به طول 

هکتار 5000برای 

140360500-500هکتار

1/24/55/705/7 صرفه جویی

8* داریبخوانآآبخیزداری و*
40000160000200000200000_هکتار

 برنامه هااثربخشی همزمان با سایر  صرفه جویی

9توسعه کشت بادشکن
100040005000_5000هکتار

145_5 صرفه جویی

10جایگزینی کشت محصوالت کم آب بر
10006000700010006000هکتار

16716 صرفه جویی

3/2105/5635/7714/1221/65 صرفه جویی مجموع

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
ای هم پوشانی ب منطقهشرکت آ 2،3،4هایجویی از منابع آب زیرزمینی با برنامههای ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی در صرفهکل برنامه

دارد.

منابع آب از جمله کنترل سیالب، کنترل فرسایش و رسوب،  آبخیزداری و آبخوانداری دارای اثرات  مستقیم و غیرمستقیم در مدیریت*عملیات  
ره داشته که از این طریق موجبات استحصال آب و زمینه بهبود مدیریت منابع آب سطحی و تغذیه آبهای زیزمینی یها، قنوات و غآبدار شدن چاه

شود فراهم می

 

  



 

 

 های تعادل بخشی استان سیستان و بلوچستانمدیریت مصرف از طریق طرح(: 6جدول )

شماره 

برنامه
زیرزمینیسطحیمجموع1405تا  14001401و   1399واحدبرنامه

1
المنفعه مسدود یا پر و مسلوب

های غیرمجاز نمودن چاه

2600-2600ه 600 2000حلقه چاه

2997126-126 جویی صرفه

2
های نصب کنتور حجمی بر روی چاه

برداری بهره

400 3000 3400-3400دستگاه

53742-42 جویی صرفه

3
های محفوره قبل تعیین تکلیف چاه

85از 

520 1500 2020-2020حلقه چاه

216182-82 جویی صرفه

4
ها و صدور پروانه تعدیل پروانه

مصرف بهینه

10001318 2318-2318حلقه چاه

192544-44 جویی صرفه

74220294-*294 جویی مجموع صرفه

ده توسط سازمان جهاد میلیون متر مکعب آن همپوشانی با برنامه های ارائه ش 65.21میلیون متر مکعب صرفه جویی میزان  294* از میزان 

 کشاورزی استان دارد.

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
 

 

 

 



 

 

افزایش بهره وری و کاهش تلفات آب در مسیر تامین تا محل مصرف استان سیستان و بلوچستان(: 7جدول )

شماره 

برنامه
برنامه

دستگاه 

ذیربط
 واحد

و  1399

1400

تا  1401

1405
زیرزمینیسطحیمجموع

1اصالح شبکه توزیعآب و فاضالب
230750980580400 کیلومتر

2/08/0158/042/0 جویی صرفه

2
 اصالح و بازسازی انشعابات

مشترکین
آب و فاضالب

1800070000880005100037000 فقره

2/08/0158/042/0 جویی صرفه

3

مدیریت ادوات و تجهیزات 

اندازه گیری مصرف 

مشترکین

آب و فاضالب

1500050000650003800027000 دستگاه

05/02/025/0145/0105/0 جویی صرفه

4

نصب تجهیزات کاهنده ی 

مصرف در انشعابات 

غیرخانگی و پرمصرف صرفه 

مترمکعب روزانه  685جویی 

از حجم مصارف( 25%)

آب و فاضالب

17500850001025006000042500 دستگاه

05/02/025/0145/0105/0 جویی )صرفه

5

شناسایی و رفع انشعابات 

بصورت ساالنه، غیر مجاز 

مترمکعب  685صرفه جویی 

روزانه

آب و فاضالب

950047500570003300024000 فقره

05/02/025/0145/0105/0 جویی صرفه

55/02/275/2595/1155/1 )میلیون متر مکعب( جوییمجموع صرفه

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 

 

 

 

  



 

 

 نستان و بلوچستاسازی در جهت مصرف بهینه آب استان سیفرهنگ(: 8جدول )

شماره 

برنامه
برنامه

دستگاه 

ذیربط
 واحد

حجم عملیات

و  1399

1400

تا  1401

1405
زیرزمینیسطحیمجموع

1
تبلیغاتی و  ،های فرهنگیانجام فعالیت

آموزشی گسترده
95475570330240 برنامهآب و فاضالب

2
 انتشار پیام ،تولید و پخش فیلم و برنامه

آگاهی بخشی بصورت ساالنه
241301549064 برنامهآب و فاضالب

3

های مسابقات و همایش ،برگزاری جلسات

یریت مصرف در آموزشی و مد -توجیهی 

سطوح مختلف بصورت ساالنه

48250298170128 جلسهآب و فاضالب

4

مدیریت مصرف مشترکین )شامل 

فرهنگ سازی و تجهیزات کاهنده 

مصرف(

88000400000488000283000205000 دستگاهآب و فاضالب

 کلیه برنامه های ذکر شده در جدول فوق دارای اثربخشی همزمان با سایر برنامه ها می باشند.
 

  



 

 

( استان سیستان و بلوچستان)کاهش تبخیر و هدر رفت های آبریزحوضهمحیطی در سطح ارتقا خدمات زیست(: 9جدول )

شماره 

برنامه
برنامه

دستگاه 

ذیربط
 واحد

و  1399

1400

تا  1401

1405
زیرزمینیسطحیمجموع

1
مدیریت بهینه و هدفمند آب ورودی 

به حوضه

محیط 

زیست

- کیلومتر

الیروبی مسیلهای ورودی 

به تاالب و حفر کانال 

کیلومتر(70آب )هدایت 

-کیلومتر 70

100100100-- جویی صرفه

2

انتقال حق آبه زیست محیطی تاالب 

از محل چاه نیمه ها از طریق 

خطوط لوله به تاالب هامون و 

کاهش هدررفت آب در مسیر انتقال

محیط 

زیست

-کیلومتر 40کیلومتر 40- کیلومتر

202020-- جویی صرفه

3تبخیر کاهش
محیط 

زیست

- هکتار
احیا پوشش گیاهی در 

هکتار 80000وسعت 

80000 

هکتار
-

888-- جویی صرفه

4
کاهش تبخیر از چاه نیمه های 

سیستان

آب 

ایمنطقه

- -

مدیریت هیدرولیکی بین 

مخازن )با استفاده از سازه 

های کنترلی(

مدیریت 

هیدرولیکی 

بین مخازن 

)با استفاده از 

سازه های 

کنترلی(

-

353535__ جویی صرفه

163163163-- صرفه جوییمجموع 

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. /

 

 

 

 



 

 

هامون استان سیستان و المللی های بینرنامه  مدیریت جامع تاالببمحیطی تاالب هامون بر اساس ارتقا خدمات زیست(: 10جدول )

 بلوچستان

شماره 

برنامه
اقداماتبرنامه

دستگاه 

ذیربط

حجم 

عملیات

دستگاه 

همکار

1
بهبود و حفاظت از تنوع  ،احیاء

زیستی تاالب 

 شناسایی واحیای زیستگاهها •
حفاظت از زیستگاه ها •

تامین نیاز آبی اکولوژیکی زیستگاهها •
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ی
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ب 
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ت 
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ه م

نام
 بر
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ق
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2
رسیدن به وضعیت مطلوب آب 

و خاك و کنترل ریزگردها

 کاهش فرسایش خاك از بستر تاالب •
افزایش ورود اب به تاالب •

در سطح منطقه )خارج از تاالب( مدیریت منابع آب و خاك •

مدیریت  آب در داخل تاالب •

مدیریت دایک مرزی •

3

افزایش آگاهی و مشارکت 

عمومی، بهبود معیشت و بهره 

برداری پایدار از منابع تاالب

 ارتقاء آگاهی عمومی •
افزایش مشارکت مردمی •

کاهش وابستگی معیشت مردم منطقه به آب و منابع تاالب •

سازی بهره برداران تاالبتوانمند  •

بهره برداری پایدار از منابع تاالب •

4

ارتقای همکاری های بین المللی 

در خصوص حفاظت و مدیریت 

تاالب های بین المللی هامون

 بهبود و تقویت روابط محلی در دو سوی مرز •
پیگیری  احیاء مشترك تاالب ها  •

ایجاد و تقویت روابط اقتصادی •

جامع مدیریت حوضه آبریزهاموندستیابی به طرح  •



 

 

 چستانان و بلويستس   تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان

 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه

 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

بودجه سازمان برنامه و 

 کشور
 محمدباقر نوبخت

معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و 

 عضو کارگروه
 تا کنون –06/12/1396

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن، 

 تجارت
 اکنونت - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی

 سازمان حفاظت

 زیستمحیط
 عیسی کالنتری

معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و 

 عضو کارگروه
 اکنونت - 06/12/1396

 اکنونت -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور

سازمان هواشناسی 

 کشور
 اکنونت - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان

 

  



 

 

کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصو با کم آبي استان سيستان و بلوچستان سازگاري  هانمربیب هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 سیستان و بلوچستاناستانداری 
، منصور بیجار، منصور هاشمزهی، محمدرضا رسولخانی، محمد احمدعلی موهبتی

 محمود رضا ساالری ،سلمانزادهمهدی 

 سیستان و بلوچستانای شرکت آب منطقه
، امین اسحاق بندانی ،محمد دلمرادی، عباس سارانی، محمدامین بارانی، ناصر ریگی

 مژده پردلی ،کالنتری

سیستان و سازمان جهاد کشاورزی استان 

 بلوچستان

ید سمحمد علی نیکبخت، فریدالدین سلیمی، حمزه علی احمدی، محمد شهریاری، 

 میثم میرکاظمی 

سیستان و شرکت آب و فاضالب استان 

 بلوچستان

حبیب اعالئی، حسن  علیرضا قاسمی، محمد صدیق دهواری، عبدالحق دهواری،

 قائمی

سیستان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 و بلوچستان
 کی، مسعود قائنی، امیر عدالتی، ناصر شهرکیداود شهر

 محسن حیدری سیستان و بلوچستاناداره کل هواشناسی استان 

سیستان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

 بلوچستان
 حسین جان پرور ،امیرحمزه درخشانی، وحید پورمردان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 سیستان و بلوچستان
 عبدالباسط پاکزاد 

 

  



 

 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویبه   ا کم آبي استان سيستان و بلوچستانبسازگاري  انمهرب م

 
 

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 
محمد  ،ادهز یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی

 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

اد جوی، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجای صدیقه ترابی پلت کله، قاسم تقی زاده خامسی،

، محمد یانانو یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

زاده،  اهیمسعید ابر بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه

ینا مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، س

هدی مبی، زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروها روزبهانی، محبوبه

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ

 جمهور سیرئ
 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 ی،عبداهلل فاضلی فارسان وی،سیدمحمد علی مصطفها، جهانگیر حبیبی، محمد حاج رسولی

 ی،هبهانبآل  یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یاده ور،نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپ ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع

 نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان

 تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر

 یجفبهنام ن ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
اری رضا بختی علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 


