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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 
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 هرمزگان استان
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 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي
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 صرفه جویی در به نسبت  هرمزگان استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی 

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

 57/11 15/21 1شرب و بهداشت

 0 93/18 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 36/1 0 1کشاورزی

 68/1 44/1 2جوییکل صرفه 

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
)در بخش آب سطحی، حوزه هدف  : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی2

  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  -نفر  3070بیش از 
میلیون مترمکعب   198هرمزگان با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایهفاز اول برنامهرمزگان انجام شده است. 

میلیون متر مکعب بر منابع آب سطحی  46ابع آب زیرزمینی و میلیون متر مکعب بر من 152و در مجموع  1405در افق 
گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت از  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد

باشد. شایان ( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشمنابع آب زیرزمینی در برنامه
میلیون متر  2/287ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

میلیون متر مکعب(، که معادل  114مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
، در فاز دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام 1411تا  1406ل های میلیون متر مکعب می باشد طی سا 2/173

ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 ریزی جزئی تر خواهد شد.آبی، هدف گذاری و برنامه

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

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه
 فاز اول

(1398 – 1405) 
 - 114 کشاورزی
 40 38 شرب*
 - 0 صنعت

 6 0 فضای سبز
 46 152 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1406-1411) 

 - 2/173 کشاورزی
 - 2/173 فاز دوممجموع 

* با لحاظ اضافه شدن جمعیت در طرح توسعه سواحل مکران و با لحاظ تامین بخشی از آب مصرفی بندرعباس 
 از آب شیرین کن

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

های مختلف استانی به های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه .( ارائه شده است2های مطالعاتی در جدول )
 ( ارائه شده است. 7( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )همراه میزان صرفه

  



5 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان هرمزگان

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

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

 فاز دوم فاز اول با کم آبی
1کهورستان270150/422/214041411
2ایسین270270/024/314041411
3رضوان270340/039/314031411
4ده هنگ270420/136/014041408
5)باشدو )زادمحمود270505/007/013991411
6درزسایبان270600/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
7فین ـ مارام271000/000/0آبخوان متعادل
8کهکم ـ سعادت آباد271100/1104/714041411
9حاجی آباد271240/011/114031411
10شمیل ـ میمند271300/1629/914041411
11دولت آباد271400/000/0فاقد چاه بهره برداری
12سوغان271500/000/0فاقد چاه بهره برداری
13باینوج271600/031/113981411
14فخرآباد271780/002/114041411
15تاشکوئیه271870/064/514031411
16دژکان272540/012/014031411
17جناح ـبستک272650/032/114041411
18المرد272718/015/014041411
19گاوبندی273090/148/014041408
20رستاق ـ مقام273179/021/114041411
21ـ بهمن مراغ273200/053/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
22بندرلنگه273340/015/114041411
23الوان273500/000/0 برداریفاقد چاه بهره
24کیش273600/000/0فاقد چاه بهره برداری
25فرور273700/000/0فاقد چاه بهره برداری
26تنب273800/000/0فاقد چاه بهره برداری
27قشم273910/029/014031411
28هنگام274000/000/0فاقد چاه بهره برداری
29الرك274100/000/0برداری فاقد چاه بهره
30هرمز274200/000/0فاقد چاه بهره برداری
31بندرعباس280100/016/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
32ایسین شرقی280275/019/214041411
33سرخون280380/177/314041411
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 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی 
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

 فاز دوم فاز اول با کم آبی
34شمیل ـ تخت280420/2273/814041411
35سرزه ـ سیاهو280529/002/014041406
36احمدی280610/161/1014041411
37میناب280780/1255/714041411
38جغین ـ توکهور280810/1628/3314041411
39منوجان280900/000/0فاقد چاه بهره برداری
40رودان281020/516/4414041411
41مسافرآباد281300/808/1514041411
42فاریاب ـکالشگرد281400/000/0فاقد چاه بهره برداری
43کردی شیرازی281520/102/014041411
44بمانی281601/002/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
45کریان281700/375/314041411
46سیریک281830/005/014031411
47جاسک281915/024/014031411
48جگین282035/053/014031411
49گابریک282112/034/113991411
50سدیج282260/079/114041411
51پی بشک290100/000/0فاقد چاه بهره برداری
52کویر قطروئیه441700/000/0فاقد چاه بهره برداری
53کویر سیرجان441800/000/0 برداریفاقد چاه بهره

00/11420/173مجموع
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  هرمزگانبرنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب زیرزمینی استان (: 3جدول )
 ای()دستگاه مجری: شرکت آب منطقه

برنامه   1400 1399 1398 واحد پروژه برنامه
دستگاه  توضیحات مجموع هفتم

 همکار
از اضافه جلوگیری 

 هابرداشت از چاه
نصب کنتور حجمی و 

 هوشمند
 916/23 28/13 992/3 009/4 635/2 صرفه جویی جهاد کشاورزی بهبود بیالن 3600 2000 600 600 400 تعداد

 تکلیف تعیین
 پروانه فاقد چاههای

های تکلیف چاهتعیین
 1فرم 

 709/45 97/22 99/8 649/7 1/6 صرفه جویی کشاورزیجهاد  بهبود بیالن 3000 1500 600 500 400 تعداد
پرو مسدودکردن 

 های فاقد پروانهچاه
 57/12 642/6 648/1 328/1 952/2 صرفه جویی نیروی انتظامی - 350 200 50 40 60 تعداد

کاهش پروانه های 
 بهره برداری  صادره

اصالح و تعدیل 
 برداریهای بهرهپروانه

 375/29 74/17 289/5 289/5 057/1 صرفه جویی جهادکشاورزی - 5640 3340 1100 1100 200 تعداد

فرهنگ سازی و 
 اطالع رسانی

اطالع رسانی و فرهنگ 
سازی از طریق طرح 
داناب ، صدا و سیما، 

ائمه جمعه و جماعت ، 
 شوراهای روستایی و ...

از طریق  - - - - - تعداد
آگاهی رسانی 
در خصوص 

کاهش 
 مصرف آب

آموزش و 
پرورش، صدا و 

 43/2 2/1 369/0 369/0 492/0 صرفه جویی سیما

تقویت آبخوان از طریق  تغذیه مصنوعی
 تغذیه مصنوعی

 6 3 2  1 اثربخشی منابع طبیعی اثر بخشی 4 2 1 0 1 تعداد
 - - 114 832/61 288/20 644/18 236/13 مجموع صرفه جویی )میلیون متر مکعب(

 احجام صرفه جویی و اثر بخشی به میلیون متر مکعب ذکر شده است.
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 استان هرمزگان یاز منابع آب سطح یشرکت آب منطقه ا یبا کم آب یسازگار یبرنامه ها(: 4جدول )

برنامه   1400 1399 1398 واحد پروژه برنامه
 دستگاه مجری مجموع هفتم

کاهش هدر 
 رفت آب

 نوسازی خطوط
 انتقال

 35/5 5/1 1 2/1 65/1 صرفه جویی ایشرکت آب منطقه 31 10 4 3 14 کیلومتر
 - 35/5 5/1 1 2/1 65/1 ن متر مکعب(ومجموع صرفه جویی )میلی

 احجام صرفه جویی به میلیون متر مکعب ذکر شده است.
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 شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 5جدول )

دستگاه  عملیات اقدامات اجرایی
-1400 واحد شرح مکاره

1398 
برنامه 
 هفتم

 سطحی زیرزمینی مجموع

 - - 5/546 400 5/146 کیلومتر بازسازی شبکه توزیع آب اصالح و
- 

 07/2 53/2 6/4 87/2 73/1 جوییصرفه

 تعویض کنتورهای خراب مشترکین
 - - 71676 45000 26676 دستگاه

 92/0 13/1 05/2 28/1 77/0 جوییصرفه -

 نشت یابی شبکه توزیع و خط انتقال
 - - 1792 1200 592 کیلومتر

- 
 83/2 46/3 29/6 93/3 36/2 جوییصرفه

 نشت یابی در مخازن
 - - 16 10 6 باب

- 
 07/0 09/0 16/0 1/0 06/0 جوییصرفه

 مجازشناسایی انشعاب غیر 
 - - 3700 2500 1200 فقره

- 
 31/0 38/0 69/0 43/0 26/0 جوییصرفه

 توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب مشترکین
 - - 28480 21000 7480 عدد

- 
 75/0 9/0 65/1 03/1 62/0 جوییصرفه

 شیرین سازی آب دریا و احداث تاسیسات  آب شیرین کن

میلیون متر 
 مکعب

1/26 51/16 61/42 2/21 41/21 

ی 
قه ا

نط
ب م

ت آ
شرک

–  
صی

صو
ش خ

بخ
 

 41/21 2/21 61/42 51/16 1/26 جوییصرفه

استان از آب شیرین  فاده از سهمیه آب شیرین سازی شدهاست
 کن خلیج فارس

میلیون متر 
 - - 6/14 3/7 3/7 مکعب

 29/6 31/8 6/14 3/7 3/7 جوییصرفه

 - 65/34 38 65/72 45/33 2/39 مجموع صرفه جویی )میلیون متر مکعب(

 احجام صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب ذکر شده است.

 

 استان هرمزگان یاز منابع آب سطح یشرکت آب منطقه ا یبا کم آب یسازگار یبرنامه ها(: 4جدول )

برنامه   1400 1399 1398 واحد پروژه برنامه
 دستگاه مجری مجموع هفتم

کاهش هدر 
 رفت آب

 نوسازی خطوط
 انتقال

 35/5 5/1 1 2/1 65/1 صرفه جویی ایشرکت آب منطقه 31 10 4 3 14 کیلومتر
 - 35/5 5/1 1 2/1 65/1 ن متر مکعب(ومجموع صرفه جویی )میلی

 احجام صرفه جویی به میلیون متر مکعب ذکر شده است.
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 هرمزگاناستان  جهاد کشاورزی برنامه سازگاری با کم آبی (: 6جدول )

پروژهبرنامهعنوان
دستگاه 

 واحد مجری
عملیات

دستگاه 
139813991400 همکار

برنامه 
هفتم

جمع

جویی در صرفه
آبمصرف

نوین هایسیستم اجرای
 آبیاری

زی
اور

کش
اد 

جه
 

321831923192814517747 هکتار

 ای
طقه

 من
آب

ت 
شرک

 

 76/46 46/21 41/8 41/8 48/8 صرفه جویی

اصالح الگوی 
کشت و 

تولیدهایروش

توسعه کشت گندم و 
جایگزینی آن بامحصوالت 

زراعی آب بر

1147811696116961960044139 هکتار

 336/37 59/16 89/9 89/9 966/0 صرفه جویی

توسعه کشت کلزا و جایگزینی 
آن بامحصوالت زراعی آب بر

114127502750345010091 هکتار
 249/6 16/2 69/1 69/1 709/0 صرفه جویی

اصالح و بازسازی گلخانه
16414198196 هکتار

 252/1 651/0 25/0 25/0 101/0 صرفه جویی
افزایش راندمان  تولید 

محصوالت باغی
755359735971200019949 هکتار

 26/2 361/1 407/0 407/0 085/0 اثربخشی
های توسعه و اصالح کشت

ای وجایگزینی با گلخانه
محصوالت زراعی 

بر)چاههای فرم یک+توسعه آب
ها(گلخانه

19360560531004503 هکتار

 223/2 55/1 29/0 29/0 093/0 صرفه جویی

برداشت و کنترل
افزایش راندمان 
انتقال در مزارع

احداث وبهسازی کانالهای 
آبیاری عمومی)کیلومتر(

374046100223 هکتار

 18/5 48/2 92/0 92/0 86/0 صرفه جویی

 - 99 891/44 45/21 45/21 209/11 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
 به میلیون متر مکعب ذکر شده است.احجام صرفه جویی 
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 استان هرمزگان هاییشهردار یبا کم آب یبرنامه سازگار(: 7جدول )

برنامهعنوان
 پروژه

دستگاه  واحد 
 مجری

 عملیات
 دستگاه
139813991400 همکار

برنامه 
هفتم

جمع

 حذف یا کاهش
سطح زیرکشت 

برپرآب گیاهان

حذف یا کاهش سطح 
 زیرکشت
بر)مثل گیاهان پرآب

چمن( درکل 
 سبزشهریفضای

 هکتار
 شهرداری

2251019
شرکت آب 
 منطقه ای 

 
شرکت آب 
 و فاضالب

 3/0 15/0 08/0 035/0 035/0 جوییهصرف

 راندمانافزایش
 آبیاری

های اجرای سیستم
 نوینآبیاری 

 45 30 5 5 5 شهرداری هکتار
 5/0 25/0 09/0 08/0 08/0 جوییصرفه

 اصالح الگوی
 مصرف

ساماندهی و اصالح الگوی 
 مصرف فضای سبز شهری

 هکتار
 شهرداری

2 2 4 20 28 
  2/0 14/0 03/0 015/0 015/0 جوییصرفه

جدا سازی شرب از فضای  مدیریت مصرف
 سبز

 فقره
 شهرداری 85 38 20 15 12 ایآب منطقه

  5/3 012/1 059/1 794/0 635/0 جوییصرفه

جداسازی 
انشعابات فضای 

 سبز

جداسازی انشعابات فضای 
 سبز از شبکه شهری

 فقره

 آب و فاضالب

 شهرداری 388 250 46 46 46

  5/1 94/0 2/0 18/0 18/0 جوییصرفه

  6 492/2 459/1 104/1 945/0 )میلیون متر مکعب( صرفه جویی مجموع
 به میلیون متر مکعب ذکر شده است.احجام صرفه جویی 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان هرمزگان
 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 

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، 

 28/07/1397 – 06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه محمد شریعتی تجارت

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

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 11/12/1397 - 13/03/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه داوود پرهیزکار
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان هرمزگان هم
 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 فریده عامری  ،مرحوم علیرضا صفا ایسینی ،رضا مدرسفریدون همتی،  هرمزگاناستانداری 

ای شرکت آب منطقه
 هرمزگان

،  حسین محمد رضا ایدون ،رمضان مسعودی  ،حسن ساالریهوشنگ مالیی، رضا کمالی، 
، نسیم قشقایی زاده ،جمشید عیدانی ،غالمرضا فیروزی ،الهه مویدی، علی دهقانی زاده،عباس

 فتانه محمدی آبدگاه ،مریم دبستانیسعیده عبدلی زاده، 
سازمان جهاد کشاورزی 

 هرمزگاناستان 
 ،سید حسن حسینی ،عبدالحمید احمدی ،مهدی ترابی ،زادهمایی، سید رضا امیرعلی باقر زاده 

 عادل شهرزاد  ،علی پژمانی ،مریم محمدزاده ،زهرا نصیبی
شرکت آب و فاضالب استان 

 هرمزگان
 ،نژاد انیرامی عال ،یباغستان ساپری ،یآباددیز هیهان ،منصوری جواد ،یصادق دسعی، یقصم نیام

 یرضا نوروز ،یعبدالخالق بالغ ،رانمنشیا حسن
سازمان صنعت، معدن و 

 هرمزگانتجارت استان 
 کاظم ترابی زاده  ،وجیهه خیاط ،زینب رضاییخلیل قاسمی، 

اداره کل هواشناسی استان 
 هرمزگان

 سعید عارفی

اداره کل حفاظت محیط 
 میثم قاسمی  ،مجید وفادارحبیب مسیحی تازیانی،  هرمزگانزیست استان 

سازمان مدیریت و برنامه 
 هرمزگانریزی استان 

 رویا امامی ادوار،احمد در عباس منتظری،

اداره کل منابع طبیعی و 
 هرمزگانآبخیزداری استان 

 ،سید محمد نور موسوی ،معصومه نبی طرف ،ابراهیم جعفری تختی ،اصغر زارعیامید ذاکری، 
 حسن رستمی 

 صنعتی شهرکهای شرکت
 طاهره ذاکریسید امیر امیری زاد، الهه حسن زاده، فرزاد مسافری،  هرمزگاناستان 

 مصطفی خادم ، عباس امینی زاده شهرداری بندرعباس
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمهه  سازگاري با کم آبي استان هرمزگان م


 
 

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  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 

 صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظیصادق صبا، 

 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 
تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، محمد میبدی، 

 فر، آرش نجاتیحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک

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

روزبهانی، محبوبه 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، محمد حاج رسولی
آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل بهبهانی، صادق 

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

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

 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 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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