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 مصوبات استان كرمانشاه رديف

1 

  221.25و در مجموع    1405میلیون مترمکعب در افق    256.۹5  صرفه جوییکرمانشاه با    استان  آبی  کم   با  سازگاری  هایفاز اول برنامه

  در چارچوب اعتبارات موجود مورد های سطحی  میلیون مترمکعب بر منابع آب  ۳5.70های زیرزمینی و  بر منابع آب  میلیون مترمکعب

از منابع آب سطحیگرفت. میزان    قرار  آبی  کم  با  سازگاری  ملی   کارگروه  تصویب های  برنامهو زیرزمینی در    صرفه جویی در برداشت 

و میزان اثربخشی برنامه ها در تغذیه آبخوان ها مطابق جدول    (1)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  هریک از بخش

  254.۹1باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل  می(  2)

میلیون متر مکعب(، که معادل  1۹5.50میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

پس از اتمام آماربرداری دور برنامه عملیاتی خواهد شد.    دوم، در فاز  1411تا    1406میلیون متر مکعب می باشد طی سال های    5۹.41

ریزی ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهآب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه مصارفسوم منابع و  

 جزئی تر خواهد شد. 

 )میلیون متر مكعب(  كرمانشاه هاي سازگاري با كم آبی استان  (: میزان صرفه جويی برنامه1جدول )

 آب سطحی   زيرزمینیآب   نوع مصارف  فاز اجراي برنامه 

 فاز اول 

(1۳۹۹ – 1405) 

 ۳5.7 1۹5.5 کشاورزی

 - 15.25 شرب 

 - 10.5 صنعت 

 35.7 221.25 مجموع فاز اول 

 فاز دوم  

(1406-1411) 
 - 5۹.41 کشاورزی

 

 )میلیون متر مكعب(   هاهاي سازگاري با كم آبی استان كرمانشاه در تغذيه آبخوان(: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 آب زيرزمینی   بخش  فاز اجراي برنامه 

 فاز اول 

(1۳۹۹  –  1405) 

 2۹.۳ آب منطقه ای 

اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری 
141 

 170.3 مجموع فاز اول 

از منابع آب زاحجام صرفه  اتییجز برداشت  سطح   تیو سال تثب  ی با کم آب  یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار  ینیرزمیجویی در 

 وست یدر پ   یمطالعات   یمحدوده ها  کیبه تفک  کرمانشاهدر استان    یبا کم آب   یسازگار  ییبه هدف صرفه جو  یابیآبخوان و دست  یستابیا

 ارائه شده است. 1
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 مصوبات استان چهارمحال و بختیاري  رديف

2 

میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در   51.04  جوییصرفه  با  چهارمحال و بختیاری  استان  آبی  کم   با  سازگاری  هایبرنامهفاز اول  

مورد  1405افق   موجود  اعتبارات  چارچوب  میزان صرفه   قرار  آبی  کم  با  سازگاری  ملی  کارگروه  تصویب  در  اثربخشی  گرفت.  و  جویی 

بخشبرنامه از  هریک  دسهای  در  جدول  ها  با  مطابق  شده،  ذکر  اهداف  به  های  می  ( ۳)تیابی  برنامه  اجرای  اثر  در  همچنین  باشد. 

آبخیزداریپیشنهادی   استان  اداره کل منابع طبیعی و  آبخوان های  بهبود خواهد  (  4مطابق جدول )میلیون متر مکعب    2.6۹، بیالن 

میلیون متر مکعب( و صرفه   106.۳8از منابع آب زیرزمینی )معادل  اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز  یافت. شایان ذکر است  

میلیون متر مکعب می   57.68برابر با    میلیون متر مکعب( که  48.7جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل  

جویی از منابع آب سطحی نیز در فاز دوم همچنین صرفه    برنامه عملیاتی خواهد شد.    دوم ، در فاز  1411تا    1406باشد طی سال های  

اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه از  ریزی، برنامه عملیاتی خواهد شد. پس 

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

 

  هاي سازگاري با كم آبی استان چهارمحال و بختیاريصرفه جويی برنامه(: میزان  3جدول )

 )میلیون متر مكعب(

 آب سطحی آب زيرزمینی  نوع مصارف  فاز اجراي برنامه 

 فاز اول 

(1۳۹۹ – 1405) 

 - 48.7 کشاورزی

 - 1.1۹ شرب 

 - 1.15 صنعت 

 - 51.04 مجموع فاز اول 

 فاز دوم  

(1406-1411) 
 6/4 57.68 کشاورزی

 

  هاهاي سازگاري با كم آبی استان چهارمحال و بختیاري در تغذيه آبخوان(: میزان اثربخشی برنامه4جدول )

 )میلیون متر مكعب(

 آب زيرزمینی   بخش  فاز اجراي برنامه 

 فاز اول 

(1۳۹۹  –  1405) 

اداره کل منابع طبیعی 

 و آبخیزداری 
2.6۹ 

 2.69 مجموع فاز اول 

 

از منابع آب زاحجام صرفه  اتییجز برداشت  سطح   تیو سال تثب  ی با کم آب  یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار  ینیرزمیجویی در 

  یمطالعات ی محدوده ها  کیبه تفک چهارمحال و بختیاریدر استان  یبا کم آب  یسازگار یی به هدف صرفه جو ی ابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. 2 وستیدر پ 
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و سال   ی با كم آب  يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار  ینی رزم يجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه1  وستیپ

 كرمانشاه   در استان  یبا كم آب  يسازگار  يیبه هدف صرفه جو  یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا  تیتثب

 محدوده رديف 
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويی  
 )میلیون متر مكعب(

  تثبیتسال 
 آبخوان 

هدف  سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري با  

 فاز دوم  فاز اول كم آبی 

 قروه ـ دهگالن  فاقد چاه بهره برداری
  حر   -بیونیژ  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 جوانرود  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 پاوه  آبخوان متعادل
رزآب  فاقد چاه بهره برداری
امیرآباد -تپه اسماعیل  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
ازگله  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
زهاب 
گیال ن غرب 
 قصر شیرین  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
دیره  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
پل ذهاب 
  سومار   -ایوان  فاقد شبکه چاه مشاهده ای
 چرداول  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 هرسم 
  قلعه شیان  -حسن آباد 
 اسال م آباد 
 کرند 
هلیالن  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 نورآباد  فاقد چاه بهره برداری
 کرمانشاه 
کامیاران 
 روانسر ـ سنجابی 
 ماهیدشت 
 هرسین  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 بیستون ـ دیناور 
 میان راهان 
 سنقر  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 صحنه 
 کنگاور 
 اسدآباد  فاقد چاه بهره برداری
 نهاوند  فاقد چاه بهره برداری

--مجموع
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و سال   ی با كم آب  يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار  ینی رزم يجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه2  وستیپ

 استان چهارمحال و بختیاري در   یبا كم آب  يسازگار  يیبه هدف صرفه جو  یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا  تیتثب

 محدوده رديف 
كد 

 محدوده

حجم صرفه جويی  

 )میلیون متر مكعب(
  تثبیتسال 

 آبخوان 

سال رسیدن به  

هدف صرفه جويی  

 فاز دوم  فاز اول سازگاري با كم آبی 
ده شیخ  فاقد چاه بهره برداری
 ده بارز  فاقد چاه بهره برداری
مال خلیفه 
 سمیرم  فاقد چاه بهره برداری
 لردگان 
 جوانمردی 
 بازفت  فاقد چاه بهره برداری
 دوراهان  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 گندمان ـبلداجی 
 مهرگرد  فاقد چاه بهره برداری
 چشمه سلیمان  فاقد آبخوان آبرفتی
 اردل  فاقد آبخوان آبرفتی
 کوهرنگ  فاقد آبخوان آبرفتی
 فارسان 
 شلمزار 
 شهرکرد 
کیار 
 سفیددشت 
 بروجن 
 بختیاری  فاقد چاه بهره برداری
 صیدون  فاقد چاه بهره برداری
 لنجانات  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 بن ـ سامان  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
یان چشمه  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 چلگرد ـقلعه شاهرخ  صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

---- مجموع
  


