
1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان بوشهر
 
 

 1400  خرداد 

 
  

 

27 
 

 بوشهراستان 

 
 

 
 
 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان بوشهر
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  بوشهر استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی 

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

 19/9 0 1شرب و بهداشت

 49/3 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 71/1 0 1صنعت

 92/1 02/3 1کشاورزی

 19/2 1/2 2جوییکل صرفه 

 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 )در بخش آب 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان بوشهر  -نفر 800بیش از 
میلیون مترمکعب در افق  4/265بوشهر با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامهانجام شده است. 

های میلیون مترمکعب بر منابع آب 2/67های زیرزمینی و آببر منابع  میلیون مترمکعب 2/198و در مجموع  1405
گرفت. میزان صرفه جویی در  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود موردسطحی 

جدول  ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق باهای هریک از بخشبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه
باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل ( می1)
میلیون متر  3/161میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل  1/243

، در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد 1411تا  1406می باشد طی سال های میلیون متر مکعب  8/81مکعب(، که معادل 
ریزی، برای فاز دوم شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

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

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

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

به تفکیک محدوده  بوشهرتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 
های مختلف استانی به همراه های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه .( ارائه شده است2های مطالعاتی در جدول )

 ( ارائه شده است. 9( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )میزان صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه2جدول )
 بوشهرتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

کد  محدوده ردیف
 محدوده

 حجم صرفه جویی 
تثبیت سال  )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

سال رسیدن به هدف 
صرفه جویی سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبی
1بندر دیلم250115/007/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

2بندرگناوه250201/352/113991411

3برازجان250372/7544/42 13981411

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

12دژکاه ـ کورده260700/000/0فاقد چاه کشاورزی

13دشت پلنگ260840/222/114041411

14بوشکان260998/500/014041405

15دهرودتنگ ارم261050/426/114041408

16دارالمیزان261500/000/0فاقد چاه کشاورزی

17گله دار272800/000/0 چاه کشاورزیفاقد

18دیر ـ کنگان272994/1860/913981409

19گاوبندی273004/152/013991411

20خارك273400/000/0فاقد چاه کشاورزی

3/1618/81--مجموع
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 بوشهربرنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب زیرزمینی استان (: 3جدول )

ردیف

رد
اهب

ر


واحدبرنامه
(1405تا  1401برنامه هفتم )از سال برنامه ششم

مجموع
دستگاه 

همکار 1399140014011402140314041405

1

در 
ب 

ی آ
اضا

ت تق
یری

مد
 با 

رف
مص

ی 
گو

ح ال
صال

ا
ضه

حو
ریز

ی آب
ها



دل
تعا

آب
ی 

خش
ب

نی
زمی

زیر
ی 

ها


های پرکردن چاه
غیرمجاز

60606060606060420حلقه
-

222222214 جوییصرفه

2
طرح اصالح و تعدیل 

برداری های بهرهپروانه
های کشاورزیچاه

100010001000500---3500تعداد

جهاد 
کشاورزی

121212642 جوییصرفه

3

جلوگیری از اضافه 
برداشت با نصب 

کنتورهای حجمی 
هوشمند و تقویت 
گروههای گشت و 

بازرسی

130100100100100100100730دستگاه

222222214 جوییصرفه

4 تغذیه مصنوعی و
پخش سیالب

--------پروژه

اثربخشی جوییصرفه

5های طرح سایر پروژه
احیا و تعادل بخشی

----------

1616161044470- )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی

 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب می باشد.
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 )قسمت اول( راهبرد مدیریت مصرف  – بوشهرشرکت آب و فاضالب استان  یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 4جدول )

 برنامه راهبرد ردیف

 تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(
 (1405تا  1401برنامه هفتم )از سال  برنامه ششم 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 
مجموع 
صرفه 
 جویی

1 

مدیریت 
 مصرف

 35/1 27/0 27/0 27/0 27/0 27/0 22/0 22/0 کنترل مصرف مشترکین

 90/0 18/0 18/0 18/0 18/0 18/0 10/0 10/0 تجهیز گشت آب بان 2

 20 4 4 4 4 4 4 3 استفاده مجدد از پساب 3

 10/3 62/0 61/0 61/0 63/0 63/0 55/0 55/0 توزیع/نصب شناور مخزن مشترکین 4

 20/1 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 18/0 18/0 توزیع/نصب تجهیزات کاهنده مصرف 5

 73/0 13/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 اجرای تفاهم نامه نظام مهندسی 6

 28/27 44/5 45/5 45/5 47/5 47/5 20/5 20/4 صرفه جویی عوجمم
 

 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر8
 

 )قسمت دوم(های شور و لب شور راهبرد نمک زدایی آب – شرکت آب و فاضالب استان بوشهر یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 5جدول )

 برنامه راهبرد ردیف

 )میلیون متر مکعب( حجم عملیات
 برنامه هفتم برنامه ششم 

مجموع  1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399
 عملیات

1 

شور
ب 

 و ل
شور

ی 
آبها

ی 
زدای

ک 
نم

 

 1 آبشیرین کن بوشهر
(22500) 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 49/57 

 38/31 56/4 56/4 56/4 56/4 56/4 56/4 4 (10000آبشیرین کن کنگان ) 2

 42/1 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 11/0 (600) آبشیرین کن دشتی 3

 جم-آبشیرین کن سیراف  4
(28000) 0 83/1 22/10 78/12 78/12 78/12 78/12 15/63 

 دلوار1آبشیرین کن فاز  5
(7500) 0 0 0 74/2 74/2 74/2 74/2 95/10 

 2آبشیرین کن بوشهر 6
(35000) 0 44/1 78/12 78/12 78/12 78/12 78/12 32/56 

دالکی -آبشیرین کن وحدتیه  7
(6500) 0 56/1 37/2 37/2 37/2 37/2 37/2 42/12 

-آبشیرین کن آبپخش  8
 41/12 10/3 10/3 10/3 10/3 0 0 0 (8500) سعدآباد

 آبشیرین کن جزیره  شیف 9
(1000) 0 24/0 37/0 37/0 37/0 37/0 37/0 07/2 

بندرگاه -آبشیرین کن  هلیله  10
(1000) 0 21/0 37/0 37/0 37/0 37/0 37/0 04/2 

 4 آبشیرین کن بوشهر 11
(17000) 0 26/1 21/6 21/6 21/6 21/6 21/6 29/32 

 عسلویه 2آبشیرین کن فاز  12
(3000) 0 0 81/0 10/1 10/1 10/1 10/1 19/5 

 دلوار 2آبشیرین کن فاز  13
(5000) 0 0 91/0 91/0 83/1 83/1 83/1 30/7 

 40/304 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
 (: ظرفیت آب شیرین کن بر حسب متر مکعب در روز  )



9 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان بوشهر
 

 )قسمت سوم(راهبرد آموزش همگانی  -  شرکت آب و فاضالب استان بوشهر یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 6جدول )

 برنامه راهبرد ردیف

 تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(
 برنامه هفتم  برنامه ششم 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 
مجموع 
صرفه 
 جویی

1 

آموزش 
 همگانی

برنامه های رادیویی/ 
 73/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 تلویزیونی

 73/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 برنامه های فرهنگی 2

جشنواره، مطالعات  3
 73/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 اجتماعی.

 73/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 اطالع رسانی محیطی 4

 92/2 417/0 417/0 417/0 417/0 417/0 417/0 417/0 مجموع
برنامه سازگاری با  مجموع صرفه جویی

 4کم آبی آب و فاضالب استان)جدول 
 (6و جدول 

617/4 617/5 877/5 877/5 877/5 877/5 877/5 2/30 
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 بوشهراستان  کشاورزیسازمان جهاد  یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 7جدول )

دیفر

رد
اهب

ر
وژه

پر


حجم عملیات

 واحد
 برنامه هفتم برنامه ششم

 مجموع سطحی زیرزمینی
1399 140014011402140314041405

1

ف 
صر

ر م
ی د

جوی
فه 

صر
آب

اجرای 
نوین هایسیستم

آبیاری

2100 22002200 2200 2200 2200 220015300015300هکتار

2/54/5 4/54/54/54/54/56/3706/37جوییصرفه

ه آبیاری اصالح شیو
نخیالت

200 12001200 1300 1400 1500 1500083008300هکتار

5/097/2 97/222/347/372/372/3057/2057/20 یجویصرفه

2

الح 
اص

ش
 رو

ت و
کش

ی 
گو

ال
ای

ه
لید

تو


های توسعه کشت
ایگلخانه

28 3030 30 30 30 302080208هکتار

67/072/0 72/072/072/072/072/0505جوییصرفه

حذف محصوالت 
آب بر)جالیز 

 وذرت(

1500 10001500 1500 1500 1500 15004000600010000هکتار

96 8/78/7 8/7 8/7 8/7 243054 جوییصرفه

انغقاد تفاهم نامه 
اجرای الگوی 

 کشت

 16250 2600 13650 1950 1950 1950 1950 1950 2000 4500 هکتار

 63/1697 4/80 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 12 27 جوییصرفه

37/4209/2749/2874/2899/2824/2924/293/1472/672/214 جوییمجموع صرفه

 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب می باشد.
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ینیرزمیاستان بوشهر از منابع آب ز یها یشهردار یبا کم آب یسازگار یبرنامه ها(: 8جدول )  

ردیف 
راهبرد


واحدبرنامه
برنامه هفتم برنامه ششم 

مجموع 
1399140014011402140314041405

1

اصالح الگوی مصرف


آبیاری 
نوین


ایاجرای سیستم آبیاری قطره
7/1 2/03/05/03/01/02/03/3هکتار

09/009/01/011/012/014/015/08/0 جوییصرفه

2

مدیریت 
آب
 کنترل سیستمهای

آبیاری،استفاده از زه آبهاو 
پساب،استفاده از آب رودخانه

3/22/03/05/03/01/02/09/3هکتار

14/014/015/016/016/017/017/009/1 جوییصرفه

3الگوی
 

کشت


کاشت گونه های مقاوم به کم 
آبی حذف چمن،استفاده از 

چمن مصنوعی و سنگ 
 رنگی،اجرای منظرسازی خشک،

پوشش تشتک درختان

58/15/03/03/03/01/02/03/3هکتار

15/015/016/015/016/017/017/011/1 جوییصرفه

4

شناسا
یی گیاهان مقاوم به 

خشکی
 استفاده از آب شیرین

کن،استفاده از روش ذخیره 
سازی آب باران

01111116پروژه

 01111116 جوییصرفه
)اثربخشی(

 شناسیاحداث باغ گیاه 5
 2 1 0 0 0 0 1 0 پروژه

 2 1 0 0 0 0 1 0 جوییصرفه
 )اثربخشی(

38/045/045/052/051/048/061/03 مجموع صرفه جویی
 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب می باشد.
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 سازمان صمت استان بوشهر یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 9جدول )

برنامهراهبردردیف 

صرفه جویی/حجم عملیات

واحد
برنامه هفتم برنامه ششم 

مجموع 
1399140014011402140314041405

1 صرفه جویی در
آبمصرف 

تجهیز واحدهای شستشو 
و دانه بندی شن و ماسه 

سیستم بازچرخانی آببه 

11111117تعداد

056/0056/0718/0718/0718/0718/0718/07/3 جوییصرفه

 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب می باشد.
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان بوشهر 
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 کارگروه وزیر نیرو و مسئول رضا اردکانیان وزارت نیرو

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

 تا کنون –06/12/1396 عضو کارگروه

 09/04/1398 – 06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه محمود حجتی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

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

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 و عضو کارگروه رئیس سازمان سحر تاجبخش مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان بوشهر هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 ، فرشته کازرونیستوده مهرداد، گراوند میعبدالکر استانداری بوشهر

 بوشهر ایشرکت آب منطقه
احسان ، یمحمد یعل، نژاد یعباس فیعبداللط، جو یآزاد دیام، زاده یجابر مظفر، ییشاهپور رجا

 محمدپور جهیخد، شهال شباك، آرام
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان بوشهر
 پور نیرضا حس، یمسعود خوارزم، یخسرو عمران، فرح بخش هیسمی، منوچهر یمحمدتق

شرکت آب و فاضالب استان 
 بوشهر

 مکارم ریبش، یسجاد دعباسیس، یبابک دالور، حمزه پور دیعبدالحم

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت استان بوشهر

 یکازرون سایپر، ینیحس نیحس

اداره کل حفاظت محیط 
  نژاد یفرهاد قل زیست استان بوشهر

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی استان بوشهر

  رضا عوض پور

طبیعی و اداره کل منابع 
 یجعفر یعل، یغالمرضا منتظر آبخیزداری استان بوشهر

 یدریح دیحم بنیاد مسکن استان بوشهر
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان بوشهر هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

  ث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییمسجدی، کیومرحمیدرضا عدل، فرخ  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، محمد صادق 

 محسن محفوظیصبا، صدیقه مدرس طباطبایی، 

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

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

 وزارت نیرو 

قاسم تقی زاده خامسی،  صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد میبدی، 
استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، محمد حب وطن، حمید تقی عبادی، کبری 

 فر، آرش نجاتیرحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک

همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم زاده، مجتبی 
خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا روزبهانی، محبوبه احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو 

 زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی 

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی فارسانی، آرش محمد حاج رسولی
اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل بهبهانی، صادق اورعی 

هادی رمضانی، بهزاد روزخش،  زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور،
نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید عسکری

قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی 
 میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی، بهنام نجفی

 مهندسی مشاور دزآب(  علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری اصل، فرهام 

 کرکانی، فرید موسوی 
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