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آبی بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کممدیریتی طی جلسات بین  -ساعت کار کارشناسی -نفر 7100بیش از

میلیون  250 جوییصرفه با خوزستان استان آبیکم با سازگاری هایفاز اول برنامهاستان خوزستان انجام شده است. 
میلیون  1888میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی و در مجموع معادل  1638مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و 

قرار گرفت. میزان کارگروه ملی سازگاری با کم آبی  تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405مترمکعب در افق 
باشد. همچنین از طریق ( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشجویی برنامهصرفه

های پرورش ماهی در بخش شیالت کشاورزی، فضای سبز و صنعت و ارتقاء روشهای جایگزینی آب خام با پساب در بخش
میلیون مترمکعب اقدام خواهد  2/219(، در راستای اصالح مصارف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 2مطابق با جدول )

میلیون مترمکعب( و  329مصارف کشاورزی )جویی مورد نیاز از اختالف بین میزان صرفهدر بخش آب های زیرزمینی، شد. 
میلیون  79برابر با  میلیون مترمکعب( 250) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پیش بینی شده در صرفه

های سطحی نیز در در بخش آب برنامه عملیاتی خواهد شد. دوم، در فاز 1410تا  1406های باشد که طی سالمترمکعب می
 5/910و  7/3712جراحی )به ترتیب برابر -های کارون بزرگ و زهرهمشخص شده در حوضهجویی راستای اهداف صرفه

میلیون مترمکعب در این حوضه ها انجام شده است.  393و  703جویی به میزان میلیون مترمکعب( برنامه ریزی برای صرفه
های کارون بزرگ و تعیین شده در حوضهجویی فاز اول و اهداف ریزی برای دستیابی به اختالف میان مقادیر صرفهبرنامه
 انجامبرنامه  دوم، در فاز 1410تا  1406های میلیون مترمکعب( طی سال 5/517و  7/3009جراحی )به ترتیب برابر -زهره

های سطحی ریزی برای کاهش مصارف آبجویی برای حوضه کرخه، برنامه. علیرغم عدم تعیین اهداف صرفهخواهد شد
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لیون مترمکعب در این حوضه توسط کارگروه استانی، پیشنهاد و مصوب شد. پس از اتمام آماربرداری دور می 542میزان به
ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 .اهد شدآبی ارائه خومشخص و متناسبًا برنامه فاز دوم سازگاری با کم
 

 استان خوزستان )میلیون متر مکعب(های سازگاری با کم آبی (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 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

 

 تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 یهامحدوده کیبه تفک خوزستاندر استان  یآببا کم یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا
های مختلف استانی به همراه میزان های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3در جدول ) یمطالعات
 ( ارائه شده است. 13( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )صرفه

 
 سازگاری با کم آبی استان خوزستانهای (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(
 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
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با  یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )
 خوزستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییجوبه هدف صرفه یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یآبکم

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
آبخوان تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

سال رسیدن به 
هدف 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
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
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محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
آبخوان تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

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

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
برداشت غیرمجاز است.

1410

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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 سازمان آب و برق خوزستان )طرح تعادل بخشی(های سازگاری با کم آبی برنامه(: 4جدول )
مجموع140014011402140314041405عنوان احجام/ واحدنام طرح

های برداری چاهاصالح و تعدیل پروانه بهره
کشاورزی

450350250___1050)فقره(تعداد 

 جویی شوندهحجم آب صرفه
212015___56(میلیون مترمکعب)

المنفعه نمودن کنترل، نظارت و مسلوب
برداری و مضر به های فاقد پروانه بهرهچاه

مصالح عمومی و انجام امور کارشناسی منابع 
های آب فاقد پروانهآب، تعیین تکلیف چاه

2202352502602752851525)فقره(تعداد 

 جویی شوندهحجم آب صرفه
1/103/125/132/152/171/194/87(میلیون مترمکعب)

 خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند
)آب زیرزمینی(

2002503005006006502500تعداد )فقره(

 شوندهجویی حجم آب صرفه
1/82/94/102/162/215/266/91(میلیون مترمکعب)

های تغذیه مصنوعیتکمیل پروژه

حجم عملیات اجرایی 
)هکتار(

5/05/05/0___5/1

 جویی آبمیزان صرفه
_______(میلیون مترمکعب)

2/445/469/434/314/386/45250(میلیون مترمکعب) جوییمجموع حجم صرفه

 است.مترمکعب میلیون95 کشاورزی از منابع آب زیرزمینی جویی پیشنهادی بخشمجموع حجم صرفه
 ها است، بنابراین دستیابی به احجام با توجه به اینکه نصب کنتور متضمن اثربخشی و موفقیت عملیات اصالح و تعدیل و جلوگیری از اضافه برداشت چاه

ریزی شده نیازمند نصب کنتور است.برنامه
  جویی این دو برنامه شود، صرفهجویی فیزیکی آب نمیبرداری و نصب کنتور هوشمند به تنهایی باعث صرفههای بهرهپروانهباتوجه به اینکه اصالح و تعدیل

باشد.ها نمیجویی نهایی حاصل جمع جبری کلیه پروژههای جهاد کشاورزی لحاظ شده است. صرفهاصلی در کنار پروژه
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 آب های سطحی(کاهش مصارف از منابع سازمان آب و برق خوزستان )های سازگاری با کم آبی برنامه(: 5جدول )

مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد
عنوان 
احجام

سازمان های 
همکار

مسئول 
اجرا

عنوان پروژه ردیف

310 70 60 60 50 40 30 کیلومتر
حجم 
عملیات جهادکشاورزی، 

فرمانداری، 
نیروی دادگستری، 

انتظامی، اداره برق

سازمان 
آب و برق

تکمیل و بهسازی
های آبیاری و شبکه

زهکشی
1

300 88 73 59 44 22 15
 میلیون

مترمکعب

میزان 
جویی صرفه

آب

3200 700 600 500 500 500 400 دستگاه
حجم 
عملیات جهادکشاورزی، 

فرمانداری، 
دادگستری، نیروی 
انتظامی، اداره برق

سازمان 
آب و برق

تکمیل، نوسازی و 
های سازه سازیبهینه

هیدرولیکی تحویل 
حجمی آب

2
100 29 21 18 14 11 7  میلیون

مترمکعب

میزان 
جویی صرفه

آب

12 8 7 6 5 4 3 ناحیه
حجم 
عملیات جهادکشاورزی، 

فرمانداری، 
دادگستری، نیروی 
انتظامی، اداره برق

سازمان 
آب و برق

های استقرار مدلتهیه و 
سازی توزیع آب در بهینه

های آبیاری شبکه
)دیسپاچینگ آب(

3
70 18 12 12 12 9 6  میلیون

مترمکعب

میزان 
جویی صرفه

آب

470 135 106 89 70 42 28
 میلیون

مترمکعب

میزان 
جویی صرفه

آب
مجموع
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 خوزستان با هدف افزایش پایداری کیفی و تولید هیدروانرژی های سازگاری با کم آبی سازمان آب و برق(: برنامه6جدول )

توضیحات
های سازمان

همکار
مسثول 

اجرا
عنوان پروژه ردیف

های دز عبور کرده میلیارد مترمکعب آب از توربین 9/6جمعا مقدار  1398در سال 
گیگا وات ساعت انرزی تولید شده است. مصرف مخصوص  2701است و جمعا مقدار 
مترمکعب برای هر مگاوات ساعت انرژی است.  2554مقدار  1398نیروگاه دز در سال 

 450که در سال امکان تولید  مگاواتی است.120ظرفیت نیروگاه جریانی دز دو واحد 
ز راه اندازی سازد. مصرف مخصوص نیروگاه دز پس اگیگاوات ساعت انرژی را میسر می

مترمکعب برای هرمگاوات  1840مقدار  1398های نیروگاه جریانی و براساس داده
کاهش مصرف مخصوص نیروگاه دز و جریانی دز  %28ساعت انرژی است که موجب 

گردد.می

_
سازمان 

برق  آب و
خوزستان

نیروگاه جریانی دز 1

 90سازی به واحدهای مگاواتی هستند، پس از بهینه 65واحدهای دز که دارای ظرفیت 
واحد  8سازی شوند، تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز جهت بهینهمگاواتی تبدیل می

سازی تاثیرات زیر را کمک به شبکه برق در سال تهیه گردیده است که پس از بهینه
فزایش توان تحویلی ا -2افزایش قابلیت اطمینان شبکه    -1آبی را خواهند داشت: کم

%38به شبکه در زمان پیک به میزان 

_
سازمان 

برق  آب و
خوزستان

سازی واحدهای بهینه
نیروگاه دز

2

سازی مگاواتی است، پس از بهینه 180واحدهای نیروگاه اول عباسپور که دارای ظرفیت 
این نیروگاه به طور کامل  4شوند. واحد مگاواتی تبدیل می 250به واحدهای 

درصد پیشرفت فیزیکی  83نیز دارای  3برداری گردیده است و واحد سازی و بهرهبهینه
سازی کامل نیروگاه اول تاثیرات زیر را درکمک به شبکه برق در است که پس از بهینه

افزایش توان  -2افزایش قابلیت اطمینان شبکه    -1های کم آبی خواهند داشت: سال
%38ویلی به شبکه در زمان پیک به میزان تح

_
سازمان 

برق  آب و
خوزستان

سازی واحدهای بهینه
نیروگاه اول شهید 

عباسپور
3

میلیارد  1های آماری صورت گرفته به طور میانگین ساالنه در حدود مطابق بررسی
توان با احداث سد بختیاری ضمن مترمکعب سد و نیروگاه دز دارای سرریز است که می

های پیک شبکه توسط نیروگاه دز و ذخیره نمودن این آب، حداقل دوبار و در زمان
بختیاری از آن برق تولید نمود  و عالوه برکسب درآمد به شبکه برق نیز در زمان 

آبی کمک نمود.کم

_
 سازمان

برق  آب و
خوزستان

سد مخزنی بختیاری 4

این طرح به طور مستقیم باعث افزایش تاب اوری کیفی رودخانه کارون در انتهای آن 
خواهد گردید

 سازمان
جهاد 

کشاورزی 

سازمان 
برق  آب و

خوزستان

سد و قفل کشتیرانی 
و بهمنشیر  مارد

5
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 خوزستان جهاد کشاورزی استان سازمان های سازگاری با کم آبی رنامهب(: 7جدول )

یف
رد



های سازمانمسئول اجراعنوان پروژه
همکار

عنوان 
واحداحجام

احجام

140014011402140314041405مجموع

1 آبیاری تحت
فشار اراضی

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
45004500450045004500450027000هکتاراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
180001800018000180001800018000108000مکعبمتر

2
تجهیز نوسازی و 
زهکشی )مدرن، 
سنتی، شالیزارها 

(و تشکل ها

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
50005000500050005000500030000هکتاراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
40004000400040004000400024000مکعبمتر

3
بهسازی انهار 

عمومی)الیروبی 
انهار(

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
20002000200020002000200012000کیلومتراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
96009600960096009600960057600مکعبمتر

4
های فرعی شبکه

آبیاری و 
زهکشی

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
30003000300030003000300018000هکتاراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
36003600360036003600360021600مکعبمتر

5های اجرای کانال
آبیاری عمومی

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
10101010101060کیلومتراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
3733733733733733732240مکعبمتر

6 کشت نشایی
سبزی و صیفی

سازمان جهاد 
-کشاورزی

عملیات 
1000100010001000100010006000هکتاراجرایی

میزان 
جویی صرفه

آب

 هزار
1600160016001600160016009600مکعبمتر

7کاری خشکه
برنج

سازمان 
جهادکشاورزی

سازمان آب 
 وبرق

خوزستان

عملیات 
 90000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 675000 112500 112500 112500 112500 112500 112500 مکعبمتر

8
کشت سبزی و 

صیفی در 
گلخانه

سازمان 
جهادکشاورزی

سازمان آب 
 وبرق

خوزستان

ملیات ع
 600 100 100 100 100 100 100 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 48000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 مکعبمتر

9 کشت ارقام
زودرس گندم

سازمان 
جهادکشاورزی

سازمان آب 
 وبرق

خوزستان

عملیات 
 90000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 180000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 مکعبمتر

10
اصالح روش 
 آبیاری ذرت

)یک در میان 
فارو(

سازمان 
جهادکشاورزی

سازمان آب 
 وبرق

خوزستان

عملیات 
 30000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 58500 9750 9750 9750 9750 9750 9750 مکعبمتر
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یف
رد



های سازمانمسئول اجراعنوان پروژه
همکار

عنوان 
واحداحجام

احجام

140014011402140314041405مجموع

 مجموع
جویی پیشنهادی بخش کشاورزی از )مجموع حجم صرفه
است و به دلیل مترمکعب میلیون95 منابع آب زیرزمینی

همپوشانی با اقدامات سازمان آب و برق خوزستان در 
نصب »و « اصالح و تعدیل پروانه بهره برداری»زمینه 

، این حجم صرفه جویی «فه برداشتااضکنتور و کنترل 
در مجموع اثربخشی اقدامات استان لحاظ نشده است.(

عملیات 
 12060 2010 2010 2010 2010 2010 2010 کیلومتر اجرایی

عملیات 
 291600 48600 48600 48600 48600 48600 48600 هکتار اجرایی
میزان 

جویی صرفه
 آب

 هزار
 1184538 197423 197423 197423 197423 197423 197423 مکعبمتر
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 خوزستان استان رنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالبب(: 8جدول )

ردیف
عنوان 
پروژه

مسئول 
اجرا

های سازمان
همکار

عنوان 
احجام

واحد
احجام

140014011402140314041405مجموع

1
بهسازی و 

اصالح شبکه 
توزیع آب

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

اصالح 
شبکه آب

120120120120120120720کیلومتر

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

1135113511351135113511356812

2
اصالح 

انشعابات 
فرسوده

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

اصالح 
انشعابات

12000120001200012000120001200072000فقره

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

3783783783783783782271

3
یابی نشت
های شبکه

توزیع

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

طول شبکه 
آب

2002002002002002001200کیلومتر

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

3153153153153153151890

4

خرید 
تجهیزات 
کاهنده 
مصرف

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

2002502003003003501600شیرآالتتجهیزات

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

172117262630137

5بندیزون 
توزیع شبکه

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
 استانداری، وزارت

نیرو، آبفا 
کشور،فرمانداریها، 

... شهرداریها و

22222212شهرتعداد شهر

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

1460146014601460146014608760

6

متری تله
ومدیریت 
سامانه 
آبرسانی

شرکت 
آب و 

فاضالب 

سازمان مدیریت و 
، ریزیبرنامه

استانداری، آبفا 
... کشور و

تعداد 
سامانه 
آبرسانی

53333320فقره

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

503030303030200

7

متری تله
شرکت شبکه توزیع

آب و 
فاضالب 

سازمان مدیریت و 
، ریزیبرنامه

استانداری، آبفا 
... کشور و

55555530شهرتعداد شهر

میزان 
جویی صرفه

آب

هزار 
مترمکعب

2502502502502502501500

8
 استقرار

 هایایستگاه
 فشار پایش

شرکت 
آب و 

فاضالب 

سازمان مدیریت و 
ریزی، برنامه

استانداری، آبفا 

نصب 
فشارسنج و 

 دیتاالگر
4004004004004004002400 عدد
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ردیف
عنوان 
پروژه

مسئول 
اجرا

های سازمان
همکار

عنوان 
احجام

واحد
احجام

140014011402140314041405مجموع

میزان ... وکشور توزیع شبکه
جویی صرفه

 آب
هزار 

404040404040240 مترمکعب

9

شناسایی 
انشعابات 

غیر مجاز و 
تبدیل به 

مجاز

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

تبدیل 
انشعاب 

غیرمجاز به 
 مجاز

10000100001000010000100001000060000 فقره

میزان 
جویی صرفه

 آب
هزار 

48554855485548554855485529130 مترمکعب

10

تعویض  
کنتورهای 

خراب و فاقد 
دقت

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

تعویض 
کنتورهای 

 خراب
350003500035000350003500035000210000 عدد

میزان 
جویی صرفه

 آب

هزار 
1022102210221022102210226132 مترمکعب

11

نصب کنتور 
روی 

انشعابات 
فضای سبز 
شهرداری

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

نصب کنتور 
100100100100100100600 فقره انشعاب

میزان 
جویی صرفه

 آب

هزار 
3/03/03/03/03/03/08/1 مترمکعب

12

نصب کنتور 
روی 

انشعابات 
فاقد کنتور

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

نصب کنتور 
30003000300030003000300018000 فقره انشعاب

میزان 
جویی صرفه

 آب
هزار 

10101010101060 مترمکعب

13

اصالح و 
نوسازی 

آبگیرهای 
شهری و 
روستایی

شرکت 
آب و 

فاضالب 

برنامه و بودجه، 
استانداری، وزارت 

نیرو، آبفا 
ها، کشور،فرمانداری

... ها وشهرداری

اصالح و 
نوسازی 

 آبگیر
44444424 واحد

میزان 
جویی صرفه

 آب

هزار 
0000000 مترمکعب

مجموع
میزان 

جویی صرفه
 آب

هزار 
 57134 9525 9521 9521 9512 9516 9532 مترمکعب

  شود.آبرسانی شهری و روستایی می درصدی آب بدون درآمد و تلفات شبکه های 7/8برنامه های پیشنهادی بخش آب و فاضالب منجر به کاهش
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 جهت بهبود کیفیت منابع آباستان خوزستان پروری اداره کل شیالت و آبزی سازگاری با کم آبیبرنامه (: 9جدول )

مسئول عنوان پروژهردیف
اجرا

های سازمان
همکار

عنوان 
واحداحجام

احجام

140014011402140314041405مجموع

1
ارتقاء سطح 

مکانیزاسیون و 
استفاده از 
هاپروبیوتیک

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی
زیست، محیط

دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

1002003004005006002100هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
37575011251500187522507875مترمکعب

2

افزایش تنوع 
ای از طریق گونه

استفاده از 
های جدید و گونه

بومی

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی
زیست، محیط

دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

1002003004005006002100هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
37575011251500187522507875مترمکعب

3
اجرای روش 

پرورشی بیوفالک
(Biofloc  و

RAS) 

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی

جهاد، 
دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

50100150150150200800هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
5/93718755/28125/28125/2812375015000مترمکعب

4
اجرای روش 

پرورشی 
سازی سبک

ای بیوماسمرحله

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی

جهاد، 
دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

50100150150150200800هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
5/93718755/28125/28125/2812375015000مترمکعب

5

اجرای روش 
استوک فوق 

ماهی متراکم بچه
در استخرهای 
خاکی و توسعه 

به استخرهای آن 
دیگر با افزایش 
وزن در طول 

دوره که منجر به 
کاهش تبخیر و 

شودنفوذ می

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی

جهاد، 
دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

50100150150150200800هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
5/93718755/28125/28125/2812375015000مترمکعب

6

روش پرورش به 
صورت استخر در 

 pond in استخر
pond ) و

استخر های 
غیرخاکی متراکم

اداره کل 
شیالت 

خوزستان 
و بخش 
خصوصی

پژوهشکده 
پروری، آبزی

جهاد، 
دامپزشکی

حجم 
عملیات 
اجرایی

101520254545160هکتار

میزان 
اثربخشی

هزار 
14702205294036756615661523520مترمکعب

میزان مجموع
اثربخشی

هزار 
5/503293305/136275/151125/188022236584270مترمکعب

 هکتار اجرا خواهد شد.2500باشد که در سطح امتعارف نیز می های نبرنامه این بخش شامل پرورش ماهی با استفاده از آب

  .برنامه های ارائه شده منجر به کاهش نیاز به تعویض آب می شود و بنابراین اثربخشی در بهبود کیفی منابع آب دارد
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 های فاضالبخانهبرای استفاده از پساب تصفیه در استان خوزستان های موجودها و ظرفیتپتانسیل(: 10جدول )

ردیف
وضعیت 

خانهتصفیه
خانه تصفیه

ظرفیت مدول 
برداریاول بهره

مشترکین بالقوه در شهرهای استان

1

فیه
تص

انه
خ

هره
ل ب

 حا
 در

ای
ه

ری
ردا

ب


فضای سبز شهرداری، صنایع و .....36000چنیبه اهواز

2
18000دزفول

کیلومتری از  20شرکت قند در حال ساخت و شرکت فوالد روهینا به فاصله  
تصفیه خانه

گلخانه و دامداری و ... مصارف باغداری و5000شوشتر

3
4رامهرمز4500...  کشاورزی و گلخانه و  دامداری و

5چمران7400خانه فاضالبک کیلومتری از تصفیهنیروگاه سیکل ترکیبی به فاصله ی

6سوسنگرد9500.... مصارف باغداری و گلخانه و

7هویزه شمالی3800
داری و گلخانه و ....مصارف باغفضای سبز شهرداری هویزه، 

8هویزه جنوبی4700

1

فیه
تص

انه
خ

ت 
ساخ

ال 
ر ح

ی د
ها



شهرک صنعتی  و ..... مجتمع فوالد اهواز،112000شرق اهواز

2آبادان75000
عنوان منبع آب شیرین در مصارف صنایع و پاالیشگاه و پتروشیمی و نیروگاه به

کن(  شیرینجای احداث آب)به

3خرمشهر38000
جای آب غدیر یا احداث در مصارف صنعتی و نیروگاه )بهعنوان منبع آب شیرین به

کن(شیرینآب

4شادگان12000  کیلومتر 20شرکت فوالد اخگرشادگان به فاصله

5بندرامام18500
جای احداث عنوان منبع آب شیرین مصرفی شرکت پتروشیمی منطقه ویژه )بهبه

آب شیرین کن( 

6ماهشهر41000
جای عنوان منبع آب شیرین مصرفی شرکت پتروشیمی مارون منطقه ویژه )بهبه

کن(شیریناحداث آب

385400جمع )مترمکعب در روز(


 است. خوزستان های شرکت آب و فاضالب استاناز برنامه 1405تا پایان سال مترمکعب میلیون 119ریزی جایگزینی پساب به میزان برنامه
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان خوزستان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی دستگاهنام 

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

معاون رئیس جمهور، رئیس  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، 

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

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

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

سازمان هواشناسی 
 کشور

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

 

  

 تصویب برنامهنام همکاران درتدوین و  دستگاه اجرایی

 استانداری خوزستان
علی ، حریمحمد ،فاضل عبیات، غالمرضا شریعتی، قاسم سلیمانی دشتکی

 آزیتا اسماعیلی، مصطفی نیسی، عبدالهی

 سازمان آب و برق خوزستان
فاطمه ، جید موسویم، علی شهبازی، فراز رابعی، فرهاد ایزدجو

 حسینی ذاکری

 تورج نوروزی ،عباس ساکی، مصطفی اسماعیلی، زادهخدارحم امیری خوزستانسازمان جهاد کشاورزی استان 

 ، عبدالهادی ساداتیمهرداد قنواتی،پور صادق حقیقی شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

 مهرام روانبخش ،محمدحسین رحیم زاده ،امیرحسین نظری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

 محمد جواد اشرفی زیست استان خوزستاناداه کل حفاظت محیط 

 میررضا فریورا ،امید حاجتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

 مریم محمدزاده ،مهراج خاییز ،کوروش کیانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

 امیرعباس فریور ،اخالق محمدیان استان خوزستان صنعتی شرکت شهرکهای

 امید سروری ،خسرو رضایی کیا ،علی خدری شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

 کوروش میرزایی ،فتح اله ابوعلی اداره کل شیالت استان خوزستان

 علیرضا ظهوری فرد شرکت پخش فرآورده های نفتی استان خوزستان
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان خوزستان هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 یرضا صفایی کوچک سراییکیومرث سبزی، علفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

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

محمد ، زاده یرزو اشرفآ، الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا  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

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  تقی زاده خامسی،قاسم 
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

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

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 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

 عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

 یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،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
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، رمنتظ میمری، کهرکبود

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

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