


 سند سازگاری با کم آبی

 استان لرستان

شرکت آب و فاضالب   
 استان لرستان

 سازمان جهاد کشاورزی
 استان لرستان

شرکت سهامی آب منطقه ای   
 استان لرستان

 اداره کل حفاظت محیط زیست
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

 استان لرستان
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 استان لرستان
 استانداری استان لرستان

دانشگاه لرستان  
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 وضعیت موجود

  



 11 شهرستان

 24 شهر

 85 دهستان

 2886 روستا

 1760649 جمعیت استان

 1126815 شهری جمعیت

 633834 روستایی جمعیت

کیلومترمربع 28290 مساحت  

درصد 1.7 مساحت نسبت به کل کشور  

 جمعیت
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 جمعیت روستایی جمعیت شهری جمعیت کل

 1395 1390 1385 1375 1365 سال

 متوسط رشد جمعیت
 0.07 0.44 0.80 1.49 -  (درصد)ساله  10یا  5دوره 

 می باشد 1395آمار بر اساس سالنامه آماری **



 .محدوده می باشد 13محدوده مطالعاتی واقع در استان، شرکت آب منطقه ای لرستان متولی مطالعات منابع آب  26از 

 محدوده کوهدشت، رومشکان   2: محدوده های مطالعاتی ممنوعه

 محدوده 0 :های مطالعاتی ممنوعه بحرانیمحدوده 

آبریزحوضه های   

5 

مطالعاتی محدوده های  



 بارندگی

 مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی: مأخذ 6



 دما و اقلیم
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 مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی: مأخذ



 تبخیر و تعرق پتانسیل

8 
 مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی: مأخذ
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 وضعیت آب زیرزمینی

 96-97تا  76-77کسری مخزن و افت سطح آب در آبخوان های محدوده های مطالعاتی استان لرستان در دوره 

 افت سطح آبخوان
 (متر)

 کسری مخزن متوسط ساالنه
 (میلیون مترمکعب)

 کسری مخزن تجمعی
 نام محدوده مطالعاتی  دوره آماری (میلیون متر مکعب)

 خرم آباد 96-97الی  78-77   -48.77 -2.22 -7.28

 چغلوندی 96-97الی  78-77 -6.61 -0.30 -5.04

 الشتر 96-97الی  82-81 -6.72 -0.42 -1.06

 نورآباد 96-97الی  82-81 2.49 0.16 0.26

 پلدختر 96-97الی  82-81 1.79 0.11 2.36

 کوهدشت 96-97الی  78-77 -124.68 -5.67 -22.84

 رومشکان 96-97الی  82-81 -31.2 -1.95 -8.59

 دورود -بروجرد 96-97الی  78-77 -50.43 -2.40 -2.59

2.43-  0.48-  7.13-  اشترینان 96-97الی  83-82 

7.90-  7.11-  156.44-  الیگودرز -ازنا 96-97الی  78-77 

5.23-  19.4-  427.7-  استان 



 سال آبگیری محل سد نام سد

حجم  
 مخزن

 م.م.م

ورودی متوسط 
در دوران 

بهره برداری  
 م.م.م

مخزن   ذخیره
در تاریخ  
99/07/01  

 م.م.م

 نیروگاه

 ندارد دارد

  * 34.19 82 105.58 1394 دورود مروک

 *   20.44 49 51 1394 خرم آباد ایوشان

 * 3.27 2 3.53 1383 کوهدشت تنگ هاله

 * 3.54 17 13.58 1386 الیگودرز خان آباد

 *   0.1 1.07 1.1 1387 الیگودرز کزنار

 *   27.5 31 33.08 1395 الیگودرز حوضیان

 89.04 182.07 207.87 جمع کل 

 اطالعات سدهای در حال بهره برداری 
 آب سطحی

 .بهره برداری شده است Iran Damsاطالعات سدها از سایت *  10



 حقابه زیست محیطی

 سد
 ورودی
 نرمال

 تخصیص بر اساس 
 آورد نرمال

 1398-99سال آبی  1397-98سال آبی  1396-97سال آبی 

 حجم رها شده آورد حجم رها شده آورد حجم رها شده آورد

 36 64 48 108 9.6 23.6 6.7 32 ایوشان

 112 154 174 306 1.46 15.8 12 54 مروک

 0.3 0.55 1.2 4.12 0.03 1.07 0.47 2 هاله

 (میلیون مترمکعب در سال)وضعیت حقابه زیست محیطی سدهای مخزنی استان لرستان 
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 .سدهای خان آباد، کزنار و حوضیان فاقد تخصیص تفکیکی می باشند* 



 آب سطحی

اطالعات مربوط به مصارف شرب و صنعت برگرفته از طرح مطالعه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی ایران می باشد و  *

 . استخراج شده است اطالعات مصارف فضای سبز و کشاورزی از نتایج آماربرداری سراسری مصارف در دور دوم

 حوضه آبریز
 مجموع مصارف آب سطحی   (بهره برداری** )طرح های توسعه منابع آب برداشت های مستقیم

 مجموع کشاورزی صنعت فضای سبز شرب مجموع کشاورزی صنعت فضای سبز شرب مجموع کشاورزی صنعت فضای سبز شرب

 289.1 256.4 6.9 0.1 25.7 15.2 15.16 0.00 0 0 274.0 241.21 6.94 0.09 25.75 کرخه

 261.5 227.6 4.4 0.0 29.5 27.3 27.25 0.00 0 0.00 234.2 200.37 4.34 0 29.47 کارون

 550.6 484 11.3 0.1 55.2 42.4 42.41 0 0 0 508.2 441.6 11.3 0.09 55.22 مجموع

 (م.م.م 5) چغلوندی و (م.م.م 1.53) بحری گلوم و (م.م.م 0.42) کوهدشت هاله آبیاری های شبکه کرخه حوضه در واقع های طرح برداشت میزان* *

 5.5) نصیرآباد و (م.م.م 0.47) کزنار و (م.م.م 19.58) سیالخور و (م.م.م  1.69) آباد علی کارون حوضه در واقع طرحهای  و (م.م.م 8) آباد فیض و

 .باشد می (م.م.م

 ( *1388-89)آمار برداری سراسری دور دوم -مصارف آب سطحی  
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 ( *1388-89)مقدار مصرف از منابع آب زیرزمینی بر اساس آمار برداری سراسری دور دوم 

 آب زیرزمینی

 مجموع کشاورزی صنعت فضای سبز شرب حوضه آبریز

 239.7 165.2 7.1 1.2 66.2 کرخه

 424.37 385.12 6.99 0.58 31.69 کارون

 664.1 550.31 14.12 1.81 97.9 مجموع

13 

اطالعات مربوط به مصارف شرب و صنعت برگرفته از طرح مطالعه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی ایران می باشد و  *

 . استخراج شده است اطالعات مصارف فضای سبز و کشاورزی از نتایج آماربرداری سراسری مصارف در دور دوم

 ( *1388-89)مجموع مصارف آب زیرزمینی و سطحی بر اساس آمار برداری سراسری دور دوم 

 مجموع کشاورزی صنعت فضای سبز شرب حوضه آبریز

 528.9 421.6 14.1 1.3 91.9 کرخه

 685.83 612.7 11.3 0.6 61.16 کارون

 1214.7 1034.3 25.4 1.9 153.1 مجموع



14 

 آب زیرزمینی

 شهرستان حوضه
 نوع چاه

 جمع 5فرم  1فرم 

 کرخه
  -خرم آباد -چغلوندی -پلدختر
  -نورآباد -کوهدشت -الشتر

 رومشکان
235 254 489 

 204 109 95 بروجرد -الیگودرز -دورود -ازنا کارون

 693 363 330 کل

 وضعیت چاه های فاقد پروانه در حال تعیین تکلیف

 تعداد پارامتر

 7433 مجاز چاه های

 1580 غیرمجاز چاه های

چا ههاکل   9013 

(لرستان ساماببراساس اطالعات سامانه )وضعیت چاه های استان   

 1398تعداد کل چاه ها  در سال 

 سهم برداشت از منابع آب زیرزمینی

89% 

11% 
 چاه مجاز

 چاه غیرمجاز

شرکت مدیریت منابع آب ایران می باشداطالعات ارائه شده براساس آمار *  

887 

363 

330 

7433 

چاه غیرمجاز 

و  1به جز فرم 

5 
 5فرم 

 1فرم 

 چاه مجاز



 کیفیت منابع آب
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هیچ کدام از شهرها و روستاهای  منابع تامین آب شرب

 .  باشند نمیاستان، بیش از حد مجاز شوری 

 شرب و بهداشت

 کل استان روستایی شهری واحد شاخص

 - 1437 24 تعداد شهرها و روستاهای تحت پوشش

 1707792 498858 1208934 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب آشامیدنی

 - 212 263 لیتر بر روز به نفر (موجود وضع)سرانه مصرف کل 

 - 29.6 25 درصد آب بدون درآمد

 614،071 121،229 401،842 فقره مشترکینتعداد 

 1398وضعیت شبکه شرب استان در سال 

 1397-98آبی سال متوسط هدایت الکتریکی آبخوان های استان 
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 1398وضعیت تصفیه فاضالب استان تا پایان سال 

 مقدار عنوان

 شهرهای دارای طرح های مطالعاتی فاضالب
 -شهر بیران -ویسیان -زاغه -ونایی -معموالن -سراب دوره)

 -فیروز آباد -مومن آباد -چاالنچوالن -گراب -چغابل -کونانی
 (درب گنبد -سپیددشت
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 تصفیه خانه های فاضالب در حال بهره برداری
 (هفت چشمه -پلدختر -الیگودرز -بروجرد -خرم آباد)

5 

ظرفیت اسمی تصفیه خانه های فاضالب در مدار بهره برداری 
 (در سال مترمکعبمیلیون )

46.78 

ظرفیت فعلی تصفیه خانه های فاضالب در مدار بهره برداری  
 (در سال مترمکعبمیلیون )

40.5 

 669000 بجمعیت تحت پوشش خدمات فاضال

 38 درصد جمعیت تحت پوشش خدمات فاضالب

 استفاده مجدد از پساب

 تصفیه
 خانه

 ظرفیت
 کاربری پساب (میلیون مترمکعب در سال)

میزان استفاده 
  *از پساب

 نهایی فعلی (م.م.م)

 30.66 کشاورزی 30.66 30.66 خرم آباد

 9.49 5.68 بروجرد
تخلیه به آب های  

 سطحی
5.68 

 5.48 3.15 الیگودرز
تخلیه به آب های  

 سطحی
3.15 

 1 0.86 پلدختر
تخلیه به آب های  

 سطحی
0.86 

هفت  
 چشمه

0.1 0.15 
تخلیه به آب های  

 سطحی
0.1 
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  .شود می تکلیف تعیین پساب از بهره برداری و برنامه ریزی کمیته در روستایی و شهری فاضالب تصفیه خانه های پساب از استفاده و برنامه ریزی نحوه ی *
 .بود خواهد کمیته این از مجوز کسب با فاضالب های خانه تصفیه پساب از مجدد استفاده لذا
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 مقدار واحد شاخص

 105 هکتار مساحت فضای سبز

 14 هکتار مساحت فضای سبز تحت پوشش آب غیر قابل شرب

 13 درصد (  آب غیر قابل شرب)درصد مساحت فضای سبز تحت پوشش شبکه جداسازی 

 45 حلقه تعداد چاه آب در اختیار شهرداریها

 صنعت و فضای سبز شهری  

 فضای سبز در اختیار شهرداریها

صنعتی  تعداد واحد آبریزحوضه  سازمان
 تحت پوشش

 شرکت شهرکها
 537 کرخه

 475 کارون

 صمت
 12 کرخه

 22 کارون

 وضعیت واحدهای صنعتی استان

 نام ردیف

ظرفیت ورودی  
تصفیه خانه در حال 

 (m3/d)حاضر 

ظرفیت کل 
تصفیه خانه  

(m3/d) 

 355 100 1شهرک صنعتی خرم آباد  1

 1200 120 2شهرک صنعتی خرم آباد  2

 720 100 1شهرک صنعتی بروجرد  3

 2275 320 مجموع

 مشخصات تصفیه خانه های فاضالب شهرک های صنعتی

 .می گیرد قرار استفاده مورد سبز فضای آبیاری جهت محل، در تصفیه خانه ها این پساب



 کشاورزی

18 

 سال زراعی

 محصوالت زراعی
 محصوالت باغی

 دیم آبی

 سطح
 (هزار هکتار)

 تولید  
 (هزار تن)

 سطح
 (هزار هکتار)

 تولید  
 (هزار تن)

 سطح  
 (هزار هکتار)

سرانه تولید  
 (کیلوگرم)

94-93 157 1759 429 397 48 130 

95-94 141 1805 445 596 49 135 

96-95 142 1755 384 394 52 136 

97-96 137 1695 420 438 37 105 

98-97 142 1760 428 428 42 121 

 روند تغییرات سطح و تولید محصوالت کشاورزی 
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 روند تولید محصوالت کشاورزی

 تولید دیم تولید آبی
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 روند سطح اراضی کشاورزی

 سطح باغی سطح دیم سطح آبی



 (هکتار) 1392-98در دوره روند توسعه کشاورزی نوین 

 سال  1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

 عملکرد اجرای آبیاری تحت فشار 2040 5600 3200 3224 5223 3178 4047

 ای عملکرد توسعه کشت گلخانه 3 0 1 3 8 20 30

 کشاورزی
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 (هکتار)روند تجمعی توسعه کشت گلخانه ای 
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 (هکتار)تحت فشار آبیاری  تجمعیعملکرد روند 



 سیمای وضع موجود
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 سیمای وضع موجود منابع و مصارف آب استان

 2و  26 تعداد محدوده های مطالعاتی و تعداد دشت های ممنوعه  

 19.4 .(م.م.م) 96-97تا  75-76متوسط حجم کسری ساالنه مخازن آب زیرزمینی طی سال آبی 

 427.7 .(م.م.م) 96-97تا  75-76حجم کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی طی سال آبی 

 0 .(م.م.م)متوسط حجم کسری ساالنه دریاچه ها و تاالب ها 

 0 .(م.م.م)حجم کسری تجمعی دریاچه ها و تاالب ها 

 19.17 .(م.م.م)حجم ساالنه حق آبه های زیست محیطی استان 

 0 .(م.م.م)میزان کمبود در تامین حق آبه های زیست استان 

 143.5 .(م.م.م)سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت 

 0 .(م.م.م)حجم منابع آب در معرض تهدیدهای کیفی 

 1034.3/  25.4/  153.1 * .(م.م.م)کشاورزی /صنعت/احجام ساالنه مصارف آب شرب

ی  فضامربوط به مصارف شرب و صنعت برگرفته از طرح مطالعه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی ایران می باشد و اطالعات مصارف اطالعات *

 .  استخراج شده است (1388-89) دومسبز و کشاورزی از نتایج آماربرداری سراسری مصارف در دور 



 مسائل مهم آب استان

تا  75-76طی سال آبی  میلیون مترمکعب 427/7مخزن تجمعی برابر  و کسری میلیون متر مکعب 19/4متوسط کسری مخزن معادل  -

97-96 

 کاهش سطح ایستابی منابع زیر زمینی و دبی منابع سطحی علی الخصوص در فصول گرم سال  -

 ها آبهکشاورزی و عدم رعایت حق  الخصوصمشترک بودن منابع آب شرب و غیر شرب علی  -

 محدوده مطالعاتی ممنوعه کوهدشت و رومشکان 2وجود  -

 توجه عدم تخصیص منابع آب کافی توسعه یافتگی صنعتی و گردشگری استان باعدم  -

 به تامین از محل منابع آب زیرزمینی با توجهعدم وجود منابع آب پایدار جهت تامین آب شرب شهرستانهای استان  -

 استفاده از پساب جهت تامین این بخش از نیازها محدودیت هایو نمودن آب فضای سبز از آب شرب تفکیک عدم  -

21 
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 اقدامات انجام شده
  



 سازگاری با کم آبی

23 

 مصوبات تعداد جلسات

 12 7 کمیته فنی  

 6 8 کارگروه استانی

 9 2 *ملی کارگروهدبیرخانه 

و  عض تعداد جلسات دبیرخانه کارگروه ملی با شرکت آب منطقه ای بوده و مصوبات مربوط به نتایج بررسی و اظهارنظرهای دریافتی توسط دستگاه های *
 . کارگروه ملی و دفاتر مختلف وزارت نیرو درج شده است



 سازگاری با کم آبی
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 آخرین جلسه کارگروه استانی



 طرح تعادل بخشی -شرکت آب منطقه ای 
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 اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت منابع آب 

 گروه گشت و بازرسی   20فعالیت  -تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی( ج

 شکنی دشت ها  مطالعات تعیین سقف کف( د

 تعاونی آب بر و اصالح الگوی کشت 11تشکیل  -استقرار الگوی مشارکتی مدیریت منابع آب زیرزمینی( ه

 (ساماب) مشترکین امور و آب منابع بهره برداری و حفاظت یکپارچه سامانه (و

 فرهنگ سازی و اطالع رسانی (ز

  آب های سفره تغذیه همچنین و دست پایین روستای به رواناب ورود از جلوگیری هدف با کنی کانال شامل -رومشگان دشت -مصنوعی تغذیه (ح

 رومشگان شهرستان بان رنگین روستای باالدست در زیرزمینی

 (حلقه)تعداد  شرح ردیف

 1893 چاه های غیرمجاز شناسایی شده 1

 313 چاه های پر شدهتعداد  2

 693 5و  1تعداد چاه های فرم  3

 887 تعداد چاه های غیرمجاز باقی مانده 4

عملکرد . مقادیر ارائه شده درخصوص عملکرد طرح تعادل بخشی براساس اطالعات مصوب و تایید شده شرکت مدیریت منابع آب ایران می باشد
در حال حاضر اصالح و  . تکمیلی شرکت آب منطقه ای باتوجه به ضوابط تصویب توسط شرکت مدیریت منابع آب در حال نهایی شدن می باشد

 .درصد پروانه ها انجام شده که گزارش عملکرد آن توسط شرکت مدیریت منابع آب در فرایند تصویب قرار دارد 90تعدیل بیش از 

 (98تا  85از سال )حلقه  313انسداد چاه های غیرمجاز ( الف

عدد کنتور هوشمند  1392نصب  -تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیری( ب

 (98تا  89از سال )

 98وضعیت چاههای غیر مجاز تا پایان سال 



 طرح تعادل بخشی -شرکت آب منطقه ای 
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 نتایج حاصل جلوگیری از اضافه برداشت

 صرفه جویی تجمعی تعداد

عملکرد . مقادیر ارائه شده درخصوص عملکرد طرح تعادل بخشی براساس اطالعات مصوب و تایید شده شرکت مدیریت منابع آب ایران می باشد
 . تکمیلی شرکت آب منطقه ای باتوجه به ضوابط تصویب توسط شرکت مدیریت منابع آب در حال نهایی شدن می باشد



 مدیریت اطالعات مصرف آب -شرکت آب منطقه ای 
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 نصب و راه اندازی گردیده است 1395در اسفند  سامابسامانه. 

آموزش الزم به کلیه کاربران داده شده است. 

 شده است بارگذاریاطالعات آب های زیرزمینی. 

 منابع داخلی شرکت تامین گردیده است ازمحلتجهیزات و امکانات سخت افزاری برای ستاد و شهرستانهای تابعه. 

 از صفر تا صد  سامابپذیرش و فرآیند  سامابدر حال حاضر کلیه درخواست ها در منابع آب شهرستانها از طریق

 .انجام می گیرد

 ،و  فرمهاتشریفات قرارداد با دفاتر پیشخوان انجام و قرارداد مبادله گردیده و مقدمات اولیه شامل فرآیندها

 .تعاریف خدمات و تعیین تعرفه ها انجام گرفته است

 



 جلب مشارکت مردمی -شرکت آب منطقه ای 

28 

سازی فرهنگ و رسانی اطالع 

مدیریت راهکارهای خصوص در اجرایی دستگاههای و بانوان امور نمایندگان و جماعات و جمعه ائمه با جلسه چهار برگزاری 

 آب منابع حفاظت و مصرف

شرکت اجرای دست در های پروژه از نهاد مردم های تشکل از تن چند و خانواده و زنان امور مشاوران و زن مدیران بازدید 

 آبی منابع از حفاظت راهکارهای هدف با

انرژی و آب جویی صرفه و بهینه مصرف راهکارهای خصوص در جماعات و جمعه ائمه خطبه از پیش سخنرانی 

نورآباد -الیگودرز) استان شهرهای در برداران بهره و کشاورزان برای آبی منابع از حفاظت آموزشی کارگاه 11 برگزاری - 

 (... و بروجرد -پلدختر - کوهدشت – دورود – آباد خرم

بخشی تعادل و احیاء طرح راستای در استان آبی منابع وضعیت بروشور توزیع و چاپ 

آب از حفاظت سازی فرهنگ و رسانی آگاهی خصوص در شرکت عامل مدیر رادیویی و تلویزیونی مصاحبه 

ای منطقه آب خدمات کیفیت از مراجعین مندی رضایت میزان بررسی پژوهشی طرح تهیه. 



 شرب و بهداشت -شرکت آب و فاضالب 
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 (1398جهت گذر از تنش آبی تابستان )  98اقدامات سال 

 (  نصب شیرآالت هوشمند فشار شکن و سطح سنج های هوشمند ) ادامه روند هوشمند سازی 

 

 هوشمند فشار شکن   شیرآالت دستگاه   46: نصب شده 

 سنج های هوشند سطح دستگاه 44: نصب شده 



 شرب و بهداشت -شرکت آب و فاضالب 
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 شرح فعالیت ردیف

 همچنین مشترکین پر مصرف و توضیح و تشریح اثرات نصب تجهیزات کاهنده مصرف در دستگاه های اداری ، مدارس ، مساجد 1

 شهرها  میادینمشارکت مردم در طرح سازگاری با کم آبی در قالب حضور در مساجد ، مکان های عمومی،  2

 برای تاثیر گذاری بر مخاطبین با موضوع اهمیت آب  ( حیوانی و انسانی)استفاده از کاراکترهای جذاب به دو شکل  3

 ارتباط فصلی با اصحاب رسانه جهت ارائه آخرین اقدامات و وضعیت منابع آبی برای انعکاس عمومی 4

 .   آگاه سازی و آگاهی بخشی به دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرهای استان 5

 .های کوتاه با موضوع اهمیت آب و نقش آن در آینده کلیپو  انیمیشنساخت  6

 .تولید و توزیع بروشور و پوستر با موضوع مدیریت مصرف آب 7

 .آب به منظور آموزش هدفمند و مستمر در سطح جامعه مروجینتشکیل حلقه های تحت عنوان  8

 .تشکیل گروه های حامیان آب در بین چهره های تاثیر گذار جامعه 9

 .انعقاد تفاهم نامه با مراکز آموزشی علمی و مذهبی و نهادهای مردم نهاد 10

 تبلیغاتی و فیلمهای مستند  استیکرساخت  11

 نصب بنر ، بروشور ، تراکت و دفترچه های آموزشی در محله ها و مشترکین پر مصرف و شهرهایی که دارای تنش آبی هستند 12

 (فعالیتهای فرهنگی  و تبلیغی) 98تا  96مشروح اقدامات سال 



 شرب و بهداشت
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 (اقدامات منجر به مدیریت ذخیره و توزیع)98تا  96مشروح اقدامات سال 

 شرح اقدام مقدار اثربخشی

تدیق داده های تولید  دستگاه 42   نصب کنتورهای هوشمند بر روی منابع تولید 

   هزار مترمکعب بازچرخانی 400ساالنه 
 آب 

باب تصفیه   2
 خانه آب

اقدامات منجر به بازچرخانی ناشی از مصارف فرآیندی  
 خانه آب آب در تصفیه

 میلیون مترمکعب بازچرخانی 18ساالنه 
 آب

تصفیه  باب 1
 خانه  فاضالب

(خانه فاضالب تصفیه)اقدامات منجر به بازچرخانی آب   

دستگاه 4 کنترل و تدقیق داده ها   
کنتورهای هوشمند بر روی اشتراک های  نصب

 پرمصرف

 تعداد کاهش هدر رفت اقدامات

 30 تله متری نصب

 16000 تعداد  رفع شکستگی سالیانه  

 25 مهندسی مجدد

 100 نصب کنتور حجمی
 30 نصب فلوتر مخازن

 20 نشت گیری مخازن

تعویض شبکه های فرسوده  
 (کیلومتر)

100 

 - جمع کل



 کشاورزی -سازمان جهاد کشاورزی 
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 نام شهرستان ردیف
آبیاری تحت فشار سطح اراضی تحت پوشش 

 98پایان سال از ابتدا تا  -(هکتار)

 6450 خرم آباد 1

 2510 پل دختر 2

 12670 کوهدشت 3

 2978 دلفان 4

 5402 سلسله 5

 2535 بروجرد 6

 7714 ازنا 7

 8988 الیگودرز 8

 4873 دورود 9

 154 رومشکان 10

 671 چگنی 11

 54950 جمع 12

 (هکتار)سطح  98اقدام در سال  شرح ردیف

 21 و بازسازی گلخانه ها اصالح 1

 1254 گیاهان دارویی کشت 2

 2080 نشاییکشت  3

 2949 آبیاری تیپ 4

 2500 کاشت ارقام زودرس 5

 - ریزی به هنگام آبیاری برنامه 6

 300 فرعی زهکشیاحداث شبکه های آبیاری و  7

 1500 تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی 8

 - جمع 9



 گسترش دانش و بومی سازی فناوری   -سازمان جهاد کشاورزی 
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 (تا کنون 1394از سال )اقدامات صورت گرفته جهت گسترش دانش و بومی سازی فناوری 

 ایجاد مرکز مطالعات اقتصادی و اجتماعی روستایی( الف

 مدیریت آب در مزرعه فناوری هایایجاد مرکز ( ب

 ایجاد مرکز سنجش از دور آب و کشاورزی( ج

 گلخانه ای کشت هایایجاد مرکز ( د

 به نژادیو  به زراعیایجاد مرکز مطالعات ( هـ

 ایجاد مرکز توسعه کشت گیاهان دارویی ( و



 کشت برنج -سازمان جهاد کشاورزی 
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به توجه با مناسب کشت الگوی جایگزینی و برنج کشت زیر سطح کاهش جهت در ای رسانه های پیام و چهره به چهره آموزشهای و ترویجی کالسهای اجرای 

 آب منابع محدودیت

ها شهرستان آب امور اداره با ها شهرستان جهادکشاورزی های مدیریت متعدد جلسات  

برداران بهره بین ترویجی بروشورهای توزیع 

چگنی و دورود آباد، خرم های شهرستان در بار اولین برای الگویی و آزمایشی بصورت تیپ روش به آبیاری اجرای و آموزش ترویج، جهت الزم ریزی برنامه 

کاران برنج به تسهیالت و خدمات هرگونه ارائه عدم 

سطح در کشت از جلوگیری و کشت الگوی اساس بر برنج کشت خصوص در بخشداران با ها شهرستان کشاورزی جهاد های مدیریت توسط متعدد جلسات 

 وسیع

کاری خشکه با رابطه در استان در پایلوت بصورت طرح هایی گذشته دوسال طی که کاری خشکه صورت به برنج کشت همچنین و کشت الگوی برنامه ارائه 

 22000 معمولی صورت در برنج کشت اراضی نیاز میزان .می شود جویی صرفه آب مکعب متر هزار 10-12 هکتار هر ازای به آن ها در که است گرفته صورت

   .باشد می مترمکعب 12000 تا 10000 بین کاری خشکه صورت در و مترمکعب

 

و کشاورزان از حمایت جهت به همچنین .است داشته وجود اراضی از بخشی شدن دار زه احتمال اخیر، های سال در نرمال از بیش بسیار های بارش به باتوجه 

   .است بوده همراه برنج کشت زیر سطح افزایش با گذشته سال دو سیالب، از ناشی خسارات از بخشی جبران در

 سال 1396 1397 1398

 (هکتار)سطح زیر کشت برنج  6800 7625 9061



 1398اقدامات سازگاری با کم آبی شرکت شهرک های صنعتی تا پایان سال 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت
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 شرح ردیف

 صنعتی استان شهرک های قطره ایتکمیل سیستم آبیاری  1

 شهرک 20صنعتی  هایشهرکاجرای برنامه نت برای تاسیسات آب در  2

 صمتتدوین الگوی مصرف آب برای صنایع مختلف با همکاری وزارت   3

 شناسایی واحدهای برتر در زمینه مدیریت مصرف آب 4

 تصاعدی برای مصارف بیش از الگوی مصرف وضع شده تعرفه هایاعمال  5



36 

  

 برنامه ها
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 سازگاری با کم آبیاهدف صرفه جویی در برنامه 

صرفه جویی مورد توافق 
 (م.م.م) کارگروه استانی

میزان صرفه جویی 
 حوضه کد محدوده مطالعاتی (م.م.م)مورد انتظار 

 2210 الشتر 13.50 13.50

 کرخه

 2211 چغلوندی 0.0 0.0

 2208 خرم آباد 18.54 18.54

 2206 پلدختر 1.43 1.43

 2214 شیروان 0.0 0.0

 2207 کوهدشت 12.92 12.92

 2220 هلیالن 1.77 1.77

 2205 موالب 0.0 0.0

 2212 دره شهر 0.0 0.0

 2213 رومشکان 5.04 5.04

 2209 شیراوند 0.07 0.07

 2230 بیستون-صحنه 0.0 0.0

 2233 نهاوند 0.70 0.70

 2221 نورآباد 0.0 0.0

 2226 هرسین 0.0 0.0

 2235 مالیر 0.01 0.01

 کرخه آبریزمجموع حوضه  53.98 53.98

صرفه جویی مورد توافق 
 (م.م.م) کارگروه استانی

جویی میزان صرفه 
 حوضه کد محدوده مطالعاتی (م.م.م)مورد انتظار 

 2337 انوچ 2.75 2.75

 کارون

 2336 بختیاری 0.0 0.0

 4130 گلپایگان 0.0 0.0

 2342 الیگودرز -ازنا 46.78 46.78

 2341 میرقاسم 0.16 0.16

 2339 بروجرد -دورود 29.14 29.14

 2338 سراب جلدون 0.52 0.52

 2340 اشترینان 10.14 10.14

 آبریزکارونمجموع حوضه  89.48 89.48

 (م.م.م)بخش کشاورزی زیرزمینی در دربرداشت از منابع انتظار و مورد توافق کارگروه استانی میزان صرفه جویی مورد 
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 (میلیون متر مکعب)صرفه جویی فازهای اول و دوم سازگاری با کم آبی 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

2206 

2207 

2208 

2209 

2210 

2211 

2213 

2220 

2221 

2233 

2235 

2337 

2338 

2339 

2340 

2341 

2342 

ی
عات

طال
ه م

دو
ح

م
 

2206 2207 2208 2209 2210 2211 2213 2220 2221 2233 2235 2337 2338 2339 2340 2341 2342

1405-1399صرفه جویی فاز اول   1.4 12.9 18.5 0.1 13.5 0.0 5.0 1.8 0.0 0.7 0.0 2.7 0.5 29.1 10.1 0.2 46.8

1411-1406صرفه جویی فاز دوم   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 لرستانسال تعادل بخشی و دستیابی به آب قابل برنامه ریزی آبخوان های استان 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405

2207 

2208 

2210 

2213 

2233 

2339 

2340 

2342 
ی

عات
طال

ه م
ود

حد
م

 

2207 2208 2210 2213 2233 2339 2340 2342 

1401 1401 سال دستیابی به آب قابل برنامه ریزی 1401 1401 1401 1405 1405 1405

1400 سال متعادل شدن آبخوان 1400 1400 1400 1401 1402 1402 1402



 خالصه برنامه ها

 تعداد طرح دستگاه متولی
اصالح مصرف و بهبود   (میلیون مترمکعب)  1405تاثیر بر کاهش مصرف در افق 

 کیفی منابع آب
 مجموع منابع آب سطحی منابع آب زیرزمینی (میلیون مترمکعب)

 0 83 0 83 8 شرکت  آب منطقه ای

 0 2.1 0 2.1 4 شرکت آب و فاضالب

سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرک های 
 صنعتی

7 0.6 0 0.6 1.4 

 1.5 0 0 0 1 شهرداری ها

 0 60.5 0 60.5 4 سازمان جهاد کشاورزی

 2.9 146.2 0 146.2 24 جمع
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است انجام قابل اخیر سال های در شده داده تخصیص اعتبارات به توجه با ها برنامه کلیه.   
قرار استانی کارگروه توافق مورد مترمکعب میلیون 143.5 میزان به زیرزمینی منابع محل از کشاورزی بخش مصارف در صرفه جویی 

  146.2 تنها سطحی، آب منابع بخش در برداشت اضافه وجود عدم به باتوجه ها بخش کلیه اقدامات اثر در همچنین .است گرفته
 .یافت خواهد کاهش آب مصارف میزان از زیرزمینی منابع محل از مترمکعب میلیون

میلیون 2/9 میزان به آب منابع کیفی بهبود و مصرف اصالح به منجر پساب از مجدد استفاده و فاضالب تصفیه راستای در اقدامات 
 .شد خواهد مترمکعب



 برنامه های شرکت آب منطقه ای

 شرح اقدامات اجرایی
 شرح

 واحد

1400 1401 1402 1403 1404 1405 
افق  مجموع در 
1405 

 حجم
 اثربخشی

 (م.م.م)
 حجم 

 اثربخشی
 (م.م.م)

 حجم 
 اثربخشی

 (م.م.م)
 حجم 

 اثربخشی
 (م.م.م)

 حجم 
 اثربخشی

 (م.م.م)
 حجم 

 اثربخشی
 (م.م.م)

 حجم 
 اثربخشی

 (م.م.م)

ف
صر

ش م
اه

ک
 

 5 330 1.1 80 0.7 40 0.5 30 0.8 50 1 70 0.9 60 حلقه 1فرم  چاه هایتعیین تکلیف 

 30 363 7 86 4 46 3 33 4.5 56 6 76 5.5 66 حلقه 5پر و مسدودکردن چاه های فرم 

نمودن چاه  المنفعه مسلوب پر و
 های غیر مجاز

 48 562 10.2 112 7.1 80 5 70 8.1 90 10 110 7.6 100 حلقه

اصالح و تعدیل پروانه های 
 *بهره برداری چاه های کشاورزی

 36.9 5600 7.5 1100 5.7 900 4.2 600 6 950 7 1050 6.5 1000 حلقه

 نصب کنتورهای حجمی بر روی
 *کشاورزیچاه های 

 21.6 944 5 210 2.5 120 2.1 100 3.5 144 4.5 190 4 180 تعداد

 83 - 18.3 - 11.8 - 8.5 - 13.4 - 17.0 - 14.0 - *مجموع

ف
صر

ح م
ال

ص
ا

 

جایگزینی آب مورد نیاز فضای  
 1.5 * 0.3 * 0.2 * 0.2 * 0.25 * 0.3 * 0.25 * - *سبز با پساب

جایگزینی بخشی از آب مورد نیاز 
 *صنعت با پساب

- * 0.2 * 0.25 * 0.2 * 0.15 * 0.15 * 0.25 * 1.2 

   .است نشده محاسبه ای منطقه آب شرکت اقدامات اثربخشی مجموع در لذا و شده لحاظ مرتبط های بخش در اقدامات این اثربخشی * 41



 برنامه های شرکت آب و فاضالب
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 شرح اقدامات اجرایی  
 1405تاثیر بر کاهش مصرف در افق  1400-1405سالهای  مجموع عملیات در

 حجم  واحد (میلیون مترمکعب)

 0.4 7000 فقره شربحذف انشعابات غیرمجاز 

 0.8 120 کیلومتر شرباصالح شبکه های فرسوده آب 

 0.7 45000 دستگاه تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقت

 0.2 10000 دستگاه خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب

 2.1 جمع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی



 برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت

 شرح اقدامات اجرایی  
تاثیر بر کاهش مصرف در افق 

1405 
 (میلیون مترمکعب)

اصالح مصرف و بهبود کیفی  
 منابع آب

 (میلیون مترمکعب)
  شهرک هایآب در تمامی  هدررفتکاهش 

 0 0.1 صنعتی

طریق   بازچرخانی آب در شهرک های صنعتی از
 0 0.1 تصفیه فاضالب

به دستگاه   سنگ بریتجهیز واحدهای فعال 
 0 0.1 فیلتر پرس

احداث تصفیه خانه در واحدهای دارنده پساب  
 0.2 0 صنعتی  

کارخانجات نساجی  کندانسآب  استحصال
 0 0.2 بروجرد

 0 0.1 اصالح الگوی کشت فضای سبز

 1.2 0 جایگزینی بخشی از آب مورد نیاز صنعت با پساب

 1.4 0.6 جمع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی
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 برنامه های شهرداری ها
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 شرح اقدامات اجرایی  
 اصالح مصرف و بهبود کیفی منابع آب 1400-1405سال های  مجموع عملیات در

 حجم  واحد (میلیون مترمکعب)

 جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز با پساب
 (تفکیک آب مورد نیاز فضای سبز از شبکه شرب)

- - 1.5 



 برنامه های سازمان جهاد کشاورزی
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در راستای برنامه های بخش کشاورزی، شرکت  آب منطقه ای نسبت به اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری چاه های کشاورزی ** 
 .دستگاه در طول برنامه اقدام خواهد نمود 944حلقه و نصب کنتورهای حجمی به تعداد  5600به تعداد 

 شرح اقدامات اجرایی  
 1405تاثیر بر کاهش مصرف در افق  1400-1405سال های  مجموع عملیات در

 حجم  واحد (میلیون مترمکعب)

 50.4 21000 هکتار های نوین آبیاری توسعه و بهبود سامانه

 1.3 900 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی

 7.2 3000 هکتار محصوالت زراعی نشاییکشت 

 1.6 400 هکتار تغییر زمان کاشت محصوالت زراعی

 60.5 جمع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی



 کلیات 
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 146.2 .(م.م.م)میزان کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی که در برنامه سازگاری پیشنهاد شده است 

 0 .(م.م.م)میزان کاهش برداشت از منابع آب سطحی که در برنامه سازگاری پیشنهاد شده است 

 2.9 .(م.م.م)که در برنامه سازگاری پیشنهاد شده است میزان اصالح مصرف و بهبود کیفی منابع آب 

 2.1 .(م.م.م)سهم بخش شرب شهری و روستایی از کاهش برداشت 

 0.6 .(م.م.م)سهم بخش صنعت از کاهش برداشت 

 1.2 .(م.م.م)سهم بخش صنعت از اصالح مصرف و بهبود کیفی منابع آب 

 143.5 .(م.م.م)سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت 

 0 .(م.م.م)میزان و درصد بهبود تامین حق آبه های زیست محیطی 

 1.5 .(م.م.م)مصرف آب فضای سبز و خدمات شهری اصالح میزان 

 6 (1405سال )برنامه زمان مورد نیاز برای دستیابی به اهداف 

 کلیات برنامه پیشنهادی سازگاری با کم آبی
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 زیرزمینی آب مصارف از مترمکعب میلیون 54 صرفه جویی به منتج که لرستان استان آبی کم با سازگاری پیشنهادی برنامه اقدامات به توجه با

 پیش که(مترمکعب میلیون 54) شده یاد جویی صرفه قالب در که نماید موافقت نیرو وزارت گردد، می برنامه اول سال دو در کرخه آبریز حوضه

  صادر کرخه حوضه در جدید آب منابع توسعه های طرح برای مطالعات انجام اجازه بود، شده کسر سطحی آب منابع تخصیص سهم از این از

 شده ذکر مطالعاتی های طرح برای آب تخصیص مجوز شده، بینی پیش زمانی بازه در جویی صرفه انجام عدم صورت در است بدیهی .نماید

  مصارف کاهش درصورت ،(1402-1405) برنامه ششم تا سوم های سال برای تخصصی، کمیته 56 جلسه مصوبه پیرو همچنین .شد نخواهد صادر

 امکان ایران، آب منابع مدیریت شرکت تأیید و شده جویی صرفه مصارف تدقیق و پایش انجام و صرفه جویی برنامه های اعمال و استان آب

 .باشد پذیر امکان دوساله زمانی های بازه در آبریز حوضه های در استان آن سهم قالب در آب تخصیص

 پیشنهادات
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