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 لرستانمصوبات استان  رديف

2 

 2425در افق  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 0/243 جوییصرفه با لرستان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

ای هجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،در چارچوب اعتبارات موجود

تصفیه فاضالب  زمینهمات در اقدابا انجام  همچنینباشد. می (2)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول هریک از بخش

کمک میلیون مترمکعب  ۱/0به میزان  منابع آب تاصالح مصرف و بهبود کیفیبه  (،0، مطابق با جدول )و استفاده مجدد از پساب

میلیون مترمکعب در فاز اول  5/24۹کلیه اهداف تعیین شده برای صرفه جویی بخش کشاورزی به میزان  شایان ذکر است .خواهد شد

 و مصارف از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس برنامه سازگاری با کم آبی استان محقق خواهد شد و لذا برنامه فاقد فاز دوم است. 

در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گذاری سازگاری با کم آبی، جزییات هدفریزی، آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 گرفت. 

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

 سطحی زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2425-2422) 

 - 5/24۹ کشاورزی

 - 2/0 شرب

 - 3/2 صنعت

 - - فضای سبز

 - 2/141 مجموع فاز اول

 

 لرستان هاي سازگاري با كم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 2جدول )

 )میلیون متر مكعب( در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب

  اثربخشی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2425-2422) 

 - کشاورزی

 - شرب

 4/2 صنعت

 5/2 فضای سبز

 9/2 مجموع فاز اول

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 وستیدر پ یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک لرستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. 2
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 گلستانمصوبات استان  رديف

0 

در چارچوب اعتبارات  2425میلیون مترمکعب در افق 24215۱ صرفه جوییبا  گلستان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

بر منابع صرفه جویی  میلیون مترمکعب200134که از این مقدار  گرفت قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب موجود مورد

همچنین طبق برنامه سازگاری با کم آبی . انجام خواهد شد های سطحیمیلیون مترمکعب بر منابع آب 291۱5های زیرزمینی و آب

صرفه جویی در میزان د شد. میلیون متر مکعبی از طریق اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری انجام خواه 22510میزان اثربخشی 

و میزان  (۹)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول های هریک از بخشبرنامهبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در 

و مصارف آب و بازنگری  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس  باشد.می( 4اثربخشی برنامه ها در تغذیه آبخوان ها مطابق جدول )

 گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.ریزی، جزییات هدفدر بیالن و آب قابل برنامه

 )میلیون متر مكعب( گلستانهاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان صرفه جويی برنامه3جدول )

 سطحی زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱۱ – 2425) 

 291۱5 22.190 کشاورزی

 - 0 شرب

 - 0190 صنعت

 19291 122214 مجموع فاز اول

 )میلیون متر مكعب( هادر تغذيه آبخوان گلستانهاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه4جدول )

 سطحی زيرزمینی  بخش فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱۱ – 2425) 

اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری
5419 5214 

 5214 5419 مجموع فاز اول

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 وستیدر پ یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک گلستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است. 0
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 يزدمصوبات استان  رديف

۹ 

در  2425میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  00۹1923 جوییصرفه با یزد استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه

یک های هرجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب موردچارچوب اعتبارات موجود 

به منظور جبران افت سالیانه مخازن آب زیرزمینی باشد. همچنین می (5)ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول از بخش

میلیون متر  ۹2برنامه های آبخیزداری، آبخوانداری، تغذیه مصنوعی به میزان  2425میلیون متر مکعب( تا افق سال  0۹2)معادل 

اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش شایان ذکر است . (3)جدول  مکعب در سال اجرا خواهد شد

مه سازگاری با کم آبی استان )معادل جویی پیش بینی شده در برنامیلیون متر مکعب( و صرفه  ۹3۹139کشاورزی )معادل 

میلیون متر  ..2۹21برابر با ، میلیون متر مکعب( ۹2به همراه میزان آبخیزداری و آبخوانداری )معادل  میلیون متر مکعب(0201۱2

سوم منابع و پس از اتمام آماربرداری دور برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 2422تا  2423طی سال های  که مکعب می باشد

تر  ریزی جزئیریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهمصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

 خواهد شد.

 

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

 زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(2۹۱۱ – 2425) 

 0201۱2 کشاورزی

 1۹23. شرب

 22102 صنعت

 01۹9 فضای سبز

 2232911 مجموع فاز اول

 فاز دوم 

(2423-2422) 
 ..2321 کشاورزی

 

 )میلیون متر مكعب( هادر تغذيه آبخوان يزدهاي سازگاري با كم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه1جدول )

 زيرزمینی  دستگاه همكار بخش اجراي برنامهفاز 

 فاز اول

(2۹۱۱ – 2425) 

اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری
 ۹2 شرکت آب منطقه ای

 ۹2 مجموع فاز اول

 

ح سط تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 ۹ وستیدر پ یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک یزددر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 .ارائه شده است
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه1 وستیپ

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

كد محدوده رديف
محدوده

 حجم صرفه جويی 
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري 

با كم آبی فاز دومفاز اول
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز    پل دختر 2

0کوهدشت
۹خرم آباد
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز    شیراوند 4

      الشتر 5

 آبخوان متعادل است.  2۹93از سال     چغلوندی 3

      رومشکان .

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز    هلیالن 9

 متعادل آبخوان    نورآباد ۱

      نهاوند 22

 فاقد آبخوان آبرفتی    مالیر 22

 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل     انوچ 20

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز   سراب جلدون 2۹

      بروجرد -درود  24

      اشترینان 25

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز    میر قاسم 23

      ازنا ـ الیگودرز .2

 -- مجموع
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه2 وستیپ

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

كد محدوده رديف
محدوده

 جويیحجم صرفه 
 تثبیتسال )میلیون متر مكعب(

آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويی سازگاري با 

كم آبی فاز دومفاز اول
2ساری ـ نکا-آبرفتی  آبخوان فاقد 

0بهشهر ـ بندرگز-
۹گرگان-
4 برونداشلی برون ـ اینجه-صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
5مراوه تپه-
3قوری میدان-آبرفتی  آبخوان فاقد
.میامی-آبرفتی  آبخوان فاقد

117292---مجموع
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز: احجام صرفه3 وستیپ

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

كد محدودهرديف

محدوده

به همراه حجم حجم صرفه جويی 

 آبخوانداري و آبخیزداري 

)میلیون متر مكعب(
 تثبیتسال 

آبخوان

هدف سال رسیدن به 

صرفه جويی سازگاري 

با كم آبی
فاز دومفاز اول

  ابرقو
 اقلید  -آبادهصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 کویر ابرقو
ده شیر
کفه طاغستان
مروست
هرات
 چاهک ـ شهریاری
کویراله آبادصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
بهاباد
عقدا
یزد ـ اردکان
 نصرآباد -تفتصرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
کویر سیاه کوه
کویر ریگ زرینآبخوان متعادل
کـویر درانجیر
 بهادران
 دهج  -ارنان 
 بافق 
ساغند صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 کویرهرات و مروست 
 بیاضه فاقد آبخوان آبرفتی
 کوهبنان 

2322992131 مجموع 
  


