
1 خالصه  مديريیت برنامه سازگاری با کم آیب  استان يزد

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400  خرداد
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 زید استان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  یزد سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

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

 23/2 0 1شرب و بهداشت

 77/2 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 17/5 0 1صنعت

 41/2 0 1کشاورزی

 48/2 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2
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انجام  ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان یزد -نفر  1180بیش از 
میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در  816/223ی جویاستان یزد با صرفه آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه شده است.

جویی و اثربخشی گرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد 1405افق 
به منظور جبران افت سالیانه باشد. همچنین ( می2ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )بخشهای هریک از برنامه

برنامه های آبخیزداری، آبخوانداری، تغذیه مصنوعی به  1405میلیون متر مکعب( تا افق سال  231مخازن آب زیرزمینی )معادل 
اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع . شایان ذکر است (3جدول میلیون متر مکعب در سال اجرا خواهد شد ) 30میزان 

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی  68/363آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 
 77/130برابر با میلیون متر مکعب(،  30معادل میلیون متر مکعب( به همراه میزان آبخیزداری و آبخوانداری ) 91/202استان )معادل 

، در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور 1411تا  1406میلیون متر مکعب می باشد که طی سال های 
آبی، هدف گذاری و ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 ریزی جزئی تر خواهد شد.برنامه
 

  یزدهای سازگاری با کم آبی استان : میزان صرفه جویی برنامه(1جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 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 فاز اولمجموع 

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

 داری و آبخیزداری در فاز اول* بدون در نظر گرفتن حجم آبخوان
 

 ها )میلیون متر مکعب(در تغذیه آبخوان یزدهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )
 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  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 (3)جدول در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک یزددر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

جویی متناظر مطابق با های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است.
 ارائه شده است.  (8)تا  (4)جداول 
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )

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

محدودهردیف
کد 

محدوده

حجم صرفه جویی به همراه حجم آبخوانداری و 
آبخیزداری 

سال  )میلیون متر مکعب(
تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جویی سازگاری 
با کم آبی

فاز اول
صرفه  فاز دوم

جویی
آبخوانداری و 

 آبخیزداری
44019/305/25/26 (5/2)+14051411ابرقو   1

2 اقلید  -آباده440261/000/05/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

3 کویر ابرقو440489/1100/09/141405 1411 
4ده شیر440594/711/7 (1)+1405 1411 
5کفه طاغستان440680/000/04/31405 1411 
6مروست440788/1228/4 (2)+1405 1411 
7هرات440980/8213 (2)+1405 1411 
8 چاهک ـ شهریاری441225/145/08/12 (5/0)+1405 1411 
9کویراله آباد460600/000/00/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

10بهاباد460716/71 5/0 (1)+1405 1411 
11عقدا480723/200/06/31405 1411 
12یزد ـ اردکان480818/77193/13 (19)+1405 1411 
13 نصرآباد -تفت480965/013/1 (1)+صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

14کویر سیاه کوه481018/000/08/114051411

15کویر ریگ زرین481100/000/00/0آبخوان متعادل

16کـویر درانجیر490140/000/03/41405 1411

17 بهادران490351/1600/05/01405 1411

18 دهج  -ارنان4904 62/15/09/1 (5/0)+1405 1411

19 بافق4908 33/85/07/15  (5/0)+1405 1411

20ساغند4912 03/000/00/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

21
کویرهرات و 

مروست 
4415 36/000/00/414051411

22 بیاضه4713 00/000/00/0فاقد آبخوان آبرفتی

23 کوهبنان4909 19/000/08/014051411

9/202 0/308/130 (30)+ --مجموع
  گردد.جویی فاز دوم اضافه میداری و آبخیزداری به صرفه)(: درصورت عدم تحقق اهداف آبخوان 
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 مدیریت و مدارا: راهبرد اول -مصرف بخش کشاورزیهدف: صرفه جویی (: 4جدول )

شماره 
طرح

دستگاه مجریعنوان طرح

 تاثیر بر کاهش مصرفحجم عملیات
)میلیون مترمکعب(

واحد
وضع 
موجود

 بلند مدت(1400مدت )میان
(1401-1405)

مدت میان
(1400)

 بلندمدت
1401-
1405)

مجموع

1های زیرزمینیبخشی آبتعادل منطقه ایآب بعدی قابل مشاهده است. جدولجزئیات برنامه در61/573/14591/202

2در دشت یزد اردکان مطالعه و ایجاد بازارهای محلی آبآب منطقه ای-اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

3)اصالح و ترکیب الگوی کشت)تجمعیجهاد کشاورزیهکتار11400011400010700010/1958/4868/67

4)توسعه و ترویج کشت های گلخانه ای )تجمعیجهاد کشاورزیهکتار184321503000اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

5)برنامه افزایش تولیدات دامی با تکیه بر آب جازی )تجمعیجهاد کشاورزیهزارتن408420490اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

6 تجمعی( تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیبرنامه گسترش صنایع(جهاد کشاورزیهزارتن125313621738اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

7)توسعه سامانه های نوین آبیاری )تجمعیجهاد کشاورزیهکتار30000360005100038/2303/5841/81

8)احیاء و مرمت قنوات )تجمعیجهاد کشاورزیکیلومتر94710501200---
9)اجرای طرح های کوچک تامین آب  استخر )تجمعیجهاد کشاورزیباب26002750350003/439/942/13

10)لوله گذاری وکانال انتقال آب )تجمعیجهاد کشاورزیکیلومتر40004250550074/975/2449/34

11 تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و بهینه سازی قطعات اراضی
)تجمعی(

184002000022000123هکتارجهاد کشاورزی

12*اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و تغذیه مصنوعیجهاد کشاورزی 
م.م.م 30اثر بخشی به میزان -60006000هکتارمنابع طبیعی

61/573/14591/202جمع صرفه جویی

حداکثری با طرح های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی دارد.* اثربخشی برنامه های تعادل بخشی هم پوشانی 
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 های زیرزمینیبخشی آببرنامه تعادل(: 5جدول )

طرحعنوان ردیف
 دستگاه

مجری

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات

واحد
مدت میان

(1400)14011402140314041405مجموع
 مدت میان

(1400)
 بلندمدت

 (1401-1405)مجموع

1 مسلوب المنفعه نمودن چاه
های غیر مجاز کشاورزی 

55578104036/055/291/2تعدادآب منطقه ای

2 جلوگیری از و  منصوبات تقلیل
2253*22532253225322532253225355/5484/12539/180تعدادآب منطقه ای*اضافه برداشت از چاه ها

3 اصالح پروانه های چاه های
کشاورزی  )مصرف بهینه( 

751201207070705257/291/1661/19تعدادآب منطقه ای

4 جهت بستر سازی فرهنگی
آب  از منابع بهینه بهره برداری

هااثربخشی مشترک با سایر برنامهآب منطقه ای

61/573/14591/202صرفه جوییجمع 

سال کاهش می یابد تا به میزان به مجاز برسد. 5ساعت )بصورت پلکانی( از ساعت کارکرد کلیه چاه های کشاورزی طی  500هر سال به میزان *

  



خالصه  مديريیت برنامه سازگاری با کم آیب  استان يزد8

 
 

 تسهیل، تنفس و تشویق: راهبرد دوم-صرفه جویی بخش صنعت و معدن: هدف(: 6جدول )

شماره 
طرح

دستگاه مجریطرحعنوان 

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات

واحد
مدت میان

(1400)
 بلندمدت

1401-1405)مجموع
مدت میان

(1400)
 بلندمدت

1401-1405)مجموع

1بازچرخانی پساب در صنعتسازمان صمت-2/012/1

2مدیریت مصرف در گروه کانی غیر فلزیسازمان صمت کارخانهتعداد218201/09/01

3جمع آوری و تصفیه فاضالب های صنعتی  و انسانی
شهرکهای صنعتی استان

6884/02/26/2تعداد شهرکشرکت شهرکهای صنعتی

4 طرح خط سبز آبرسان صنایع )جایگزینی پساب با آب
کیفی(

22-228/2-8/2کیلومترآب منطقه ای

5 تشویق –تنفس  –طرح تسهیل*آب منطقه ای-اثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

6مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز صنعتآب منطقه ایتعداد744515/011/361/3

421/721/11جمع صرفه جویی

ی باشد. اجرای این طرح سبب رغبت بیشتر صنایع در مشارکت طرح های مدیریت مصرف می شود و در نتیجه اثربخشی این طرح در سایر طرح ها نیز مستتر م* 
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 مدیریت مصرف، سازه ای و غیر سازه ای: راهبرد سوم-صرفه جویی بخش شرب، بهداشت و فضای سبز شهری: هدف(: 7جدول )

شماره 
طرح

دستگاه مجریطرحعنوان 

حجم عملیات
تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون 

مترمکعب(

واحد
مدت میان

(1400)
 بلندمدت
1401-1405)مجموع

مدت میان
(1400)

 بلندمدت
1401-1405)مجموع

1 خط انتقال بازچرخانی پساب شهر یزد بمنظور
تغذیه مصنوعی منطقه چرخاب

 –آبفا  –آب منطقه ای 
موسسه کوثر

-1010کیلومتر
م.م.م  در سال بر  2اثر بخشی به میزان 

سفره آب زیرزمینی

2و اصالح الگوی  ، جداسازی، جایگزینیساماندهی
مصرف فضای سبز شهری

هرداری ش-آب منطقه ای
یزدهای استان 

8243451638/0238/2هکتار

3اصالح و بازسازی شبکه توزیعآب و فاضالبکیلومتر1503875373/0768/0068/1
4تعویض انشعابات فرسودهآب و فاضالبفقره3800100001380005/013/018/0
5تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقتآب و فاضالبفقره177504520062950266/0678/0944/0
6تامین دیتاالگر فشارآب و فاضالبفقره16057073016/057/073/0
7تجهیزات کاهنده مصرفآب و فاضالبفقره244006157085970683/0724/1407/2
8نشت یابی شبکه های توزیعآب و فاضالبکیلومتر80020002800267/067/0937/0
9کاهش هدررفت شبکه توزیع آب روستایی استانآب و فاضالب-3/075/005/1

406/229/7696/9جمع صرفه جویی
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 اطالع رسانی، الگوسازی و فرهنگ سازی: راهبرد چهارم(: 8جدول )

دستگاه مجری طرحعنوان شماره طرح

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(

مدت میان
(1400)

 بلندمدت
1401-1405)مجموع

1آموزش و توانمند سازی بهره بردارانجهاد کشاورزیاثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

2طرح سپاس آبآب منطقه ایاثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

3برگزاری رویداد آبی در شهرستانهاآب منطقه ایاثر بخشی مشترک با سایر طرح ها

4 مصرف آب شرب مدیریتآموزش عمومی و اطالع رسانی درآب و فاضالباثر بخشی مشترک با سایر طرح ها
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 دزي تانتصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي اس 
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
رئیس معاون رئیس جمهور،  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

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

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

سازمان حفاظت 
رئیس معاون رئیس جمهور،  عیسی کالنتری زیستمحیط

 اکنونت - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 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
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين  م آبي استان زيدسازگاري با ک  هربانم بصوی ت و  هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 رضا مهدوی،  محسن صادقیان ،علی طالبی محمد  یزداستانداری 

 یزدای شرکت آب منطقه
 ،  دجواد منصوری مجومر،  حسین کوثری ، جواد محجوبی، محمد مهدی جوادیان زاده 

 محمد حسین باقری هارونی ، محمد علی امیر بیگی ،  سعید ابراهیمی
 رمضان اسپرس،  عباس حاجی حسینی ، سید جمال سجادی پور  یزدسازمان جهاد کشاورزی استان 
 حیمحمد فات -سیاوش پاکدل،  اصغر ریاضتی  یزدشرکت آب و فاضالب استان 

سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 یزداستان 

 ضا افضل آبادیر ،محمد رضا علمدار یزدی 

اداره کل حفاظت محیط زیست 
 نیره پورمالیی  یزداستان 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 یزداستان 

 مجید دهقانی زاده،  سید حمید فخرالدین ،سید مجتبی حسینی پور 

 
  



13 خالصه  مديريیت برنامه سازگاری با کم آیب  استان يزد
 

 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و  م آبي استان  زيدسازگاري با ک  ربانمه ویبتص  هم


 
 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی فرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

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

حمد م، دهزا یرزو اشرفآ، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی،  سازمان حفاظت محیط زیست 
 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 

 جوادی، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجای ترابی پلت کله،صدیقه   قاسم تقی زاده خامسی،
محمد  ی،نانوا یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

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

اده، زهیم سعید ابرا بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
نا مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سی

هدی ی، مروزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهاب
 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 ی،عبداهلل فاضلی فارسان ، سیدمحمد علی مصطفوی،ها، جهانگیر حبیبیمحمد حاج رسولی
 ی،هبهانآل ب یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یدها ر،نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپو ،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
 یفبهنام نج ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

صل، ری ارضا بختیا علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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