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 صرفه جویی در به نسبت  یالمسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان ا

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

 0 43/2 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 62/7 1صنعت

 41/0 85/7 1کشاورزی

 81/2 62/5 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
سطحی و زیرزمینی )در بخش آب : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب 2

 سطحی، حوزه هدف 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 ایالم انجام  -نفر 1800بیش از 
 180و  میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی 14/34جویی یالم با صرفههای سازگاری با کم آبی استان افاز اول برنامهشده است. 

در چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی  1405میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی در افق 
( 1اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )ها در دستیابی به های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهقرار گرفت. میزان صرفه

و  منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی باشد. شایان ذکر است در بخش کشاورزی، می
 هایباشد که طی سالمیلیون متر مکعب می 48/11برابر با برنامه سازگاری با کم آبی استان فاز اول شده در  توافقجویی صرفه
پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1408تا  1406

آبی ارائه گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسبًا برنامه فاز دوم سازگاری با کمریزی، جزییات هدفآب قابل برنامه
 خواهد شد.

 
 )میلیون متر مکعب( های سازگاری با کم آبی استان ایالم(: میزان صرفه جویی برنامه1) جدول

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 6/174 14/34 کشاورزی
 6/4 - شرب
 8/0 - صنعت

 - - فضای سبز
 0/180 14/34 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1408-1406) 

 - 48/11 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 48/11 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 ایالمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا
جویی متناظر مطابق با ان صرفههای مختلف استانی به همراه میزهای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (2)

 ( ارائه شده است.3ول )جد
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیز از منابع آبکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 2جدول )
 ایالم در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 تثبیتسال حجم صرفه جویی )م م م(
آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری 

با کم آبی
فاز دومفاز اول

 آبخوان متعادل 00/0 00/0 2118 سومار-ایوان 1
2ایالم211922/000/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
3صالح آباد212032/013/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
 1408 1402 32/6 65/14 2121 مهران 4
212210/1096/014001408 دهلران 5
212309/1404/314031408 موسیان 6
آبخوان متعادل212400/000/0 دشت عباس غربی 7
آبخوان متعادل220200/000/0 چنانه خسرج 8
آبخوان متعادل220300/000/0 دشت عباس شرقی 9
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 11/0 11/0 2204 اوان 10
 آبخوان متعادل 00/0 00/0 2205 موالب 11
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 221233/1 83/0 دره شهر 12
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 10/0 25/0 2214 شیروان 13
221550/100/013991405 چرداول 14
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 06/3 2220 هلیالن 15

48/11-- 14/34 مجموع
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 ایالم برنامه های عملیاتی پیشنهادی سازگاری با کم آبی استان(: 3جدول )

تعداد 
سنوات

سنوات برنامهاحجام عملیات در  )م م م( سنوات برنامهاحجام صرفه جویی در 

عنوان برنامه دستگاه متولی ردیف
برنامه  مجموع 1399 1400 برنامه هفتم

هفتم
1400 1399 مجموع

 2/61 2/15 0 4/76 80 20 0 سازمان جهادکشاورزی استان  کیلومتر 100
 ایالم

مالتی و  -تبدیل انهار سنتی به کانال سنگی
اجرای روش های نوین آبیاری در اراضی تحت 

پوشش این منابع آبی
1

 20 5 0 0/25 1000 250 0 هکتار 1250
سازمان جهادکشاورزی استان 

 ایالم
سیستم های نوین آبیاری در اراضی تحت اجرای 

پوشش موتورتلمبه های ثابت و سیار و اصالح 
پروانه بهره برداری

2

6 04/29 8/3 3/1 14/34 1530 200 70 دستگاه 1800 نصب کنتور حجمی هوشمند بر روی چاههای  شرکت آب منطقه ای ایالم
نوین آبیاری کشاورزی و اجرایی سیستم های

3

 7/21 3/4 0 26 1000 200 0 هکتار 1200
سازمان جهادکشاورزی استان 

 ایالم
کشت محصوالت کشاورزی و زمان  اصالح الگو

)خشکه کاری برنج و کشت محصوالت و گیاهان 
علوفه ای مقاوم به کم آبی (

4

6 9/18 9/1 2/3 24 300 30 51 نقطه 381 تجهیز نقاط تحویل آب به ادوات اندازه گیری  شرکت آب منطقه ای ایالم 5

 56/10 4 0 56/14 100 38 0 دستگاه 138 لغو مجوز موتورتلمبه ها در محدوده شبکه های  شرکت آب منطقه ای ایالم
آبیاری سازمان جهادکشاورزی

6

 36/3 1 0 36/4 160 40 0 دستگاه 200 های منطقه عرب رودبارلغو مجوز موتورتلمبه  شرکت آب منطقه ای ایالم 7
1 0 3/4 0 3/4 0 5 0 دستگاه 5 های سد سیمره لغو مجوز موتورتلمبه های کارگاه شرکت آب منطقه ای ایالم 8

5 9/3 7/0 0 6/4 400 70 0 کیلومتر470
اصالح و توسعه شبکه آب شهرهای استان و  ایالم و فاضالب استان شرکت آب

 9 شهری(احداث مخازن ذخیره جدید )آبفای 

 10 اصالح و بازسازی شبکه های آبرسانی روستایی ایالم و فاضالب استان شرکت آب

5 8/0 0 0 8/0 1 0 0 دستگاه 1
و تجارت  سازمان صنعت، معدن

 ایالم استان
( در  Cooling towerحذف برج خنک کننده )

 11 سیمان ایالم کارخانه 

صرفه جویی و کاهش مصرف میزان  سطحی )حوضه کرخه( - - 180 -
 زیرزمینی )کل استان( - - 14/34 - آب
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان ایالم هم

 
  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 ،مسعود کرمی ،جهانگیر رستم زاد ،احمد کرمی ،قاسم سلیمانی دشتکی ایالماستانداری 
 رضا شریفی اصل ،طالب صادقیان ،اله قیصوریرحمت

 ایالمای شرکت آب منطقه
 ،صدیقه منصوری ،احسان یارمحمدی ،صادق علیمرادی ،علی پوراحمد

 جعفر اسدکاظمی ،ایمان سبززاده ،محمد مرادخانیعلی

 ایالمسازمان جهاد کشاورزی استان 
 ،حسین کاظم زاده ،اسماعیل گوهری ،سیدمحمدتراب میری ،محمدعلی اقدسی

 تورج کرمی

 شیرزاد ناصری ،مهرداد پارسه ،رضا رضایی ،افشین مظاهری، نوراله تیموری ایالمشرکت آب و فاضالب استان 

 بهروز زرین کاویانی ،رضا محمدرحیمی ،یاراله نصیری ایالمسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  ناصر ملکی ایالماداره کل هواشناسی استان 

 غالمرضا ابدالی ایالممحیط زیست استان حفاظت اداه کل 

 رضا احمدی ایالماستان  و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی

 هادی شیرخانی ایالماستان  برق نیروی توزیع شرکت

 علی اصغر چاغروندی شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی استان ایالم

 عبدالوهاب بخشنده ،علی دهقانی دادگستری استان ایالم

 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان ایالم
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان 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 -06/12/1396 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 ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  ایالمسازگاري با کم آبي استان  هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 یرضا صفایی کوچک سراییکیومرث سبزی، علفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی

، زاده یرزو اشرفآ، الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا  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

عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله،  تقی زاده خامسی،قاسم 
 یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

 فر،کیسمانه نی، انیک الدیمی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، وانان
 آرش نجاتی

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

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

 یبهنام نجف
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

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


