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 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي
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 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  فارس 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

 89/1 64/1 1شرب و بهداشت

 91/2 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 3 0 1صنعت

 09/13 37/5 1کشاورزی

 35/12 04/4 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 )در بخش آب 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان فارس انجام ساعت کار کارشناسی  -نفر  6000بیش از 
در  1405میلیون مترمکعب در افق  44/1244های سازگاری با کم آبی استان فارس با صرفه جویی فاز اول برنامه شده است.

میلیون مترمکعب  2/1115که از این مقدار  چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت
های سطحی انجام خواهد شد. میزان صرفه جویی میلیون مترمکعب بر منابع آب 24/129های زیرزمینی و صرفه جویی بر منابع آب

( 1جدول )ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با های هریک از بخشدر برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه
میلیون متر مکعب(  09/2261 باشد. اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادلمی

میلیون  09/1188که برابر با میلیون متر مکعب(  1073و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
میلیون  131و نیز اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب سطحی در بخش کشاورزی )معادل متر مکعب خواهد بود 

 54/119( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل جراحی -در حوضه آبریز زهره  متر مکعب
میلیون متر مکعب خواهد بود، در فاز دوم برنامه و طی  46/11که برابر با ( زهره -در حوضه آبریز جراحی متر مکعبمیلیون 

پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل  عملیاتی خواهد شد. 1411تا  1406های سال
 ی با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.گذاری سازگارریزی، جزییات هدفبرنامه

 
 فارسهای 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) 

 جراحی -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
  27 شرکت سهامی توزیع برق

 24/129 2/1115 مجموع فاز اول
 دوم فاز

(1411-1406) 
 46/11 09/1188 کشاورزی

 46/11 09/1188 مجموع فاز دوم
 

سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
جدول در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک فارسدر 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. (2)

 ( ارائه شده است. 9( تا )3جداول )
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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 )
 فارستثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

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
فاقد چاه بهره برداری231700/000/0یاسوج 2
 فاقد چاه بهره برداری241600/000/0شاه بهرام 3
 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 16
 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 موك 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
 به دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی  66/8 82/7 2619 اردمحمله 33
 1411 1404 31/3 99/2 2620 هنگام 34
 1411 1404 52/18 00/1 2621 سیف آبادالغر 35
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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 80/4 00/6 2622 دشت افزر 36
 1411 1401 83/72 90/11 2623 قیرکارزین 37
 1411 1401 20/15 72/13 2624 مبارك 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 ـ بنارویه جویم 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
 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
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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

 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 فورك 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 انجیرك 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
 غیر مجاز صرفه جویی به دلیل برداشت 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 بیدده  103
 1411 1404 04/43 00/60 4317 دشت نمدان 104
 1411 1401 39/45 00/41 4318 بیضا ـ زرقان 105
 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
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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 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
 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه  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
 مجازصرفه جویی به دلیل برداشت غیر  44/3 10/3 4413 حسن آباد ـ قوری 125
 1405 1404 00/0 74/3 4416 قطروئیه 126
 1411 1404 62/6 00/7 4417 کویر قطروئیه 127

09/1188-- 1073 مجموع
 
 

 

 فارسای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 3جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد
حجم عملیات

تاثیر بر کاهش مصرف سطحی 
(میلیون مترمکعب)

تاثیر بر کاهش مصرف 
)میلیون زیرزمینی 

(مترمکعب

1405تا  14001401تا  14051399تا  14001401تا  14051399تا  14001401تا  1399

بازچرخانی و 
جایگزینی آب

جایگزینی منابع آب سطحی 
و زیرزمینی

جایگزینی زه آب های شهری جهت آبیاری فضای سبز بجای 
030003)میلیون مترمکعب(چاه های آب 

فرهنگ سازی مدیریت کاهش مصرف
مصرف

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی جهت مدیران و 
اثربخشی همزمان با دیگر برنامه هاکارشناسان و پرسنل 

سازی در بستر مدیریت مشارکتیاطالع رسانی و فرهنگ 

کاهش هدرروی 
آب

کاهش پرت و هرزروی آب 
در شبکه های آبرسانی و 

آبیاری

5/05/15/05/100)میلیون مترمکعب(عملیات مرمت تاسیسات آبرسانی 
عملیات مرمت، تعویض و ترمیم الینینگ شبکه های آبیاری 

26/226/200)میلیون مترمکعب(

کنترل برداشت
کنترل برداشت

276160000044152پر و انسداد چاه های غیرمجاز )حلقه(

 فعالیت گشت و بازرسی منابع آب )مورد جلوگیری از اضافه
4001000002050برداشت(

75002500000200604نصب کنتور هوشمند حجمی بر روی چاه های مجاز

متناسب سازی منابع و 
اثربخشی همزمان با پروژه نصب 420006200000(بازنگری و اصالح تخصیص های صادره )پروانه بهره برداریمصارف

کنتور

5/21/4264809جوییمجموع صرفه
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 سبرنامه های سازگاری با کم آبی شرکت های سهامی توزیع برق استان فار(: 4جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد
حجم عملیات

تاثیر بر کاهش مصرف ازآب زیرزمینی 
)میلیون مترمکعب(

1405تا  14001401تا  14051399تا  14001401تا 1399

کنترل برداشتکنترل برداشت

از  نصب کنتور هوشمند ) طرح فهام ( به همراه ممنوعیت تجاوز
ساعت کارکرد ساالنه مندرج در پروانه بهره برداری چاه 

)دستگاه(
500010000918

اثربخشی همزمان با30000قطع برق چاه های غیرمجاز )انشعاب(
دیگر برنامه ها

918جویی از منابع آب زیرزمینیمجموع صرفه
  

 

 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس(: 5جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد
)هکتار(  حجم عملیات

تاثیر بر کاهش مصرف آب سطحی 
)میلیون مترمکعب(

تاثیر بر کاهش مصرف آب 
)میلیون مترمکعب(زیرزمینی

1399 1400تا1401  1405تا1399  1400تا1401  1405تا1399  1400تا1401  1405تا

کاهش مصرف

فرهنگ سازی مدیریت 
برنامه هااثربخشی همزمان با دیگر 00نظام نوین ترویجمصرف

کاهش نیاز آبی

تغییر الگوی کشت )جایگزینی گیاهان کم 
60001500000615آب بر، گیاهان دارویی(

15006000005/1042کشت چغندر پاییزه بجای کشت چغندر بهاره

کاهش هدرروی 
آب

کاهش هدرروی در محل 
مصرف )مزرعه و ...(

توسعه کشت متراکم و کنترل شده بجای 
7004500004/39/21کشت عادی

28000700002/11288/44112اجرای سامانه های نوین آبیاری

3500050000005/94135توسعه کشت نشایی بجای کشت عادی

توسعه کشاورزی حفاظتی بجای کشاورزی 
27800034000014/362/446/1448/176عادی

800020000002/1948اقدامات سازه ای آب و خاك

مجموع صرفه جویی
34/472/7296/32267/550

54/11963/873

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 
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 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان فارس (: 6جدول )

واحد فعالیتپروژه یا اقدامطرحراهبرد

حجم عملیات

)میلیون تاثیر بر کاهش مصرف  
مترمکعب(

 زیرزمینیآب  سطحیآب 
تا 1399
1400

تا  1401
1405

تا  1399
1400

تا  1401
1405

تا  1399
1400

تا  1401
1405

بازچرخانی و جایگزینی 
آب

جایگزینی منابع آب سطحی و 
زیرزمینی

 تکمیل فاضالب شهر مرودشت، جهرم ،اقلید، الر و استهبان
کازرون و نورآباد

میلیون متر 
مکعب

07/12
با اثربخشی همزمان
دیگر برنامه ها 1030شهرجداسازی انشعابات فضای سبز از شبکه شهری

200010000ساعتآموزش فرهنگ سازی مصرف آب از طریق رسانه ها فرهنگ سازی مدیریت مصرفکاهش مصرف

کاهش هدرروی آب

کاهش هدرروی در محل مصرف 
)خانه و ...(

60001000005/005/005/005/0عددمشترکینتوزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب 

3015005/01/005/02/0زونزون بندی شبکه توزیع شهری و روستایی

کاهش پرت و هرزروی آب در 
شبکه های آبرسانی

80025005/05/15/01کیلومتراصالح و بازسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال فرسوده

103005/005/005/025/0بابنشت  مخازننشت یابی و رفع 

40010002/05/02/05/0کیلومترزیعیابی و رفع نشت شبکه تونشت

40200دستگاهنصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آبکنترل برداشتکنترل برداشت
اثربخشی همزمان با

دیگر برنامه ها کنترل مصرف
ترقیب به اقدامات اجرایی جهت 

رعایت الگوی مصرف بهینه

80000120000فقرهتعویض کنتورهای خراب و فرسوده مشترکین

5002000فقرهشناسایی و رفع انشعاب آب غیرمجاز

85/02/285/02مجموع صرفه جویی
 

 
 

  

 

 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب شیراز(: 7جدول )

واحد فعالیتاقدامپروژه یا طرحراهبرد
حجم عملیات

تاثیر بر کاهش مصرف آب 
)میلیون مترمکعب(زیرزمینی 

1405تا  14001401تا  14051399تا  14001401تا  1399

اثربخشی همزمان با دیگر برنامه ها40125ساعتآموزش فرهنگ سازی مصرف آب از طریق رسانه ها فرهنگ سازی مدیریت مصرفکاهش مصرف

کاهش 
هدرروی آب

کاهش هدرروی در محل مصرف 
)خانه و ...(

23523600002/005/0عددتوزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب مشترکین

554/06/0زونزون بندی شبکه توزیع شهری و روستایی

کاهش پرت و هرزروی آب در شبکه 
های آبرسانی

8916009/017/0کیلومترانتقال فرسودهاصالح و بازسازی شبکه های توزیع و خطوط 

160028003/06/0کیلومتریابی و رفع نشت شبکه توزیعنشت

27007/003/0بابنشت یابی و رفع نشت  مخازن

کنترل برداشتکنترل برداشت
ی ورهاکالیبراسیون کنتورهای منابع تولید و شبکه و تهیه و نصب کنت

آبمنابع تولید و ورودی های 
اثربخشی همزمان با دیگر برنامه ها130150دستگاه

کنترل مصرف
اقدامات اجرایی جهت ترقیب به 

رعایت الگوی مصرف بهینه

120002500029/072/0فقرهشناسایی و رفع انشعاب آب غیرمجاز

اثربخشی همزمان با دیگر برنامه ها2700090000فقرهتعویض کنتورهای خراب و فرسوده مشترکین

089/117/2مجموع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی
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 برنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان فارس(: 8جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد

حجم عملیات
)میلیون متر مکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

 آب زیرزمینی آب سطحی

تا  1399
1400

تا  1401
1405

تا  1399
1400

تا  1401
1405

تا  1399
1400

تا  1401
1405

بازچرخانی و 
جایگزینی آب

جایگزینی منابع آب 
سطحی و زیرزمینی

ی و آبگیری از باطله ها و پساب های معدنی و بازچرخانی آب در سطح واحدهای صنعت
2/03/0--2/03/0()میلیون متر مکعبمعدنی 

 ها وتوسعه سیستم های تصفیه فاضالب و استفاده از سیستم بازچرخانی آب در فرآیند
12--7/15/2 واحدهای صنعتی و نیل به تخلیه صفر پساب )واحد(

کاهش نیاز آبیکاهش مصرف

بز در سضای فاستفاده از گونه های گیاهی کم آب بر و مقاوم به خشکی برای ایجاد و توسعه 
1/02/0--1/02/0(میلیون متر مکعبواحدها ، شهرکها و نواحی صنعتی )

ا بدید الزام واحدهای صنعتی درخصوص تغییر در خط تولید و استفاده از خطوط تولید ج
میزان مصرف اب کم 

4/01/1--4/01/1

4/21/4جویی از منابع آب زیرزمینیمجموع صرفه
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برنامه سازگاری با کم آبی سازمان شهرداری شیراز(: 9جدول )

پروژه یا اقدامطرحراهبرد
عملیاتحجم 

تاثیر بر کاهش مصرف آب 
)میلیون مترمکعب(زیرزمینی 

1400تا  14001399تا  1399

جایگزینی منابع آب سطحی و زیرزمینیبازچرخانی و جایگزینی آب

 احداث تصفیه خانه های محلی فاضالب و رواناب های سطحی )میلیون
مترمکعب(

5
جبران کمبود نیاز آبی

ت و دریافت پساب تصفیه شده از آبفای شهری جه احداث خطوط انتقال
آبیاری فضای سبز  )میلیون مترمکعب(

0

کاهش نیاز آبیکاهش مصرف
302/0محدودیت کاشت چمن )هکتار(

158/0استفاده از گونه های گیاهی سازگار با کم آبی )هکتار(

کاهش هدرروی آب

کاهش پرت و هرزروی آب در شبکه های 
آبیاری آبرسانی و

و  بهینه سازی منابع تامین آب ، اصالح و بهسازی شبکه های انتقال
سیستم های آبیاری فضای سبز )کیلومتر(

105/0

کاهش هدرروی در محل مصرف )فضای سبز و 
)...

1505/0اجرای سامانه های نوین آبیاری

کنترل مصرف
اقدامات اجرایی جهت ترقیب به رعایت الگوی 

مصرف بهینه
اجرای سیستم های پایش هوشمند و تحویل حجمی آّب فضای سبز  

1045/0)حلقه(

5/2جویی از منابع آب زیرزمینیمجموع صرفه



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان فارس
 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان افرس
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه اردکانیانرضا  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 -13 06/12/96 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  سازگاري با کم آبي استان افرس هم


 
 

 

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 فارساستانداری 
 ،امیرحسین جمشیدی ،اسماعیل تبادار ،محمود رضایی ،عنایت اله رحیمی

، احمدعلی غریبی، محمود امیررضا توکلی ،عزت اله رئیسی ،خلیل رضاییان
 ربیعی

 فارسای شرکت آب منطقه
، کرامت اله کریمی مزیدی، محمد جواد حیدری موسی، حمیدرضا دهقانی

 عبدالمطلب کشاورزحجت اله ناصری، فریدون کرم پور، سیاوش بهروز، 
 ، وحید غفوریمحمد مهدی قاسمی ،  حسین پژمان فارسسازمان جهاد کشاورزی استان 

 ، سعید صالحی، محسن اسالم پناهمحمد علی قلندری ، علی بوستانی فارسشرکت آب و فاضالب استان 
 ، محمد حسینیاله بخش نظرپور ،بهمن بهروزی  شرکت آب و فاضالب شیراز

سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 فارساستان 

 ، محمد حسینیحمیدرضا ایزدی

 مهرداد قطره سامانی فارساداره کل هواشناسی استان 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

 حمید ظهرابی، نبی اله مرادی فارس

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 فارس

 حسن نوروزی

زداری اداره کل منابع طبیعی و آبخی
 عبدالحسن صمدنژاد فارساستان 

 احمد رحمانیان دادگستری استان فارس
استان  یانتظام هیناح یفرمانده

 حیدریحکمت اله  فارس

شرکت توزیع نیروی برق استان 
 ، فرشید رستمی احمدرضا خسروی فارس

 ، غالمرضا ذنوبی جالل زراعت پیشه  شرکت توزیع نیروی برق شیراز
 ینفت یفرآورده هاشرکت پخش 

  امیر بنی کریمی  استان فارس

 ، سید علی کاظمی نژاد، احمد نوروزی حیدر اسکندرپور  شهرداری شیراز
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 محمد صادق حمیدیان جهرمی کشاورزی شیراز
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه آبي استان افرسسازگاري با کم  هم



 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

، زاده یرزو اشرفآ، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان زاده،  سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد 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،  خامسی،قاسم تقی زاده 
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  ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
آل  یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،

 نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،بهبهان
 دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد

یی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر
بهنام  ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، رمنتظ میمری، کهرکبود تایرز

 ینجف
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

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