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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 م آبيا ک بي رسازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 م آبيا ک بي رسازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان لرستان
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  لرستانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

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

 64/0 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 28/0 0 1صنعت

 71/1 0 1کشاورزی

 62/1 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
خش بی )در : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمین2

 محاسبه سهم لحاظ نشده است(آب سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان لرستان4

 
ازگاری با کم آبی استان لرستان جلسه بین بخشی در راستای تدوین برنامه س 47ساعت کار کارشناسی طی -نفر 2300بیش از 

یون مترمکعبی از منابع میل 2/146 جوییصرفه با لرستان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه انجام شده است.
. بی قرار گرفتدر چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آ 1405آب زیرزمینی در افق 

باشد. ( می1اف ذکر شده، مطابق با جدول )ها در دستیابی به اهدهای هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهمیزان صرفه
اصالح مصرف و ه ب (،2تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساب، مطابق با جدول )مات در زمینه اقداهمچنین با انجام 

عیین شده برای ت. شایان ذکر است کلیه اهداف خواهد شدکمک میلیون مترمکعب  9/2به میزان  بهبود کیفیت منابع آب
ستان محقق میلیون مترمکعب در فاز اول برنامه سازگاری با کم آبی ا 5/143جویی بخش کشاورزی به میزان صرفه

ن و آب ی در بیالبازنگر وو مصارف آب  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس خواهد شد و لذا برنامه فاقد فاز دوم است. 
  رفت.گرار خواهد گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قریزی، جزییات هدفقابل برنامه

 های سازگاری با کم آبی استان لرستان )میلیون متر مکعب(میزان صرفه جویی برنامه(: 1جدول )
 سطحی زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - 5/143 کشاورزی
 - 1/2 شرب
 - 6/0 صنعت

 - - فضای سبز
 - 2/146 مجموع فاز اول

 
 سازگاری با کم آبی استان لرستان هایمیزان اثربخشی برنامه (:2جدول )

 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(
 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1400) 

 - کشاورزی
 - شرب
 4/1 صنعت

 5/1 فضای سبز
 9/2 مجموع فاز اول

 
و سال  یبآبا کم  یای اول و دوم برنامه سازگاردر فازه ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیفکتبه  لرستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه .ارائه شده است (3جدول )در  یمطالعات یهامحدوده
 ائه شده است. ( ار10( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )به همراه میزان صرفه
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با  یدوم برنامه سازگار ودر فازهای اول  ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت : احجام صرفه(3جدول )

 تانلرسدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یکم آب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 40/1 2206 پل دختر 1
2کوهدشت220790/1200/014001401
3خرم آباد220850/1800/014001401
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 10/0 2209 شیراوند 4
 1401 1400 00/0 50/13 2210 الشتر 5
 آبخوان متعادل است.  1386از سال  00/0 00/0 2211 چغلوندی 6
 1401 1400 00/0 00/5 2213 رومشکان 7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 80/1 2220 هلیالن 8
 آبخوان متعادل 00/0 00/0 2221 نورآباد 9
1401 1401 00/0 70/0 2233 نهاوند 10
 فاقد آبخوان آبرفتی 00/0 00/0 2235 مالیر 11
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 70/2 2337 انوچ 12
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 233850/0 00/0 سراب جلدون 13
 1405 1402 00/0 10/29 2339 روجردب -درود  14
 1405 1402 00/0 10/10 2340 اشترینان 15
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 20/0 2341 میر قاسم 16
 1405 1402 00/0 80/46 2342 ـ الیگودرز ازنا 17

00/0-- 5/143 مجموع
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 )در راستای کاهش مصرف( برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای لرستان(: 4جدول )

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد شرح اقدامات اجرایی ردیف
مجموع در 

 1405افق 

های چاهتعیین تکلیف  1
 1فرم 

 330 80 40 30 50 70 60 حلقه

 5 1/1 7/0 5/0 8/0 1 9/0 میلیون مترمکعب

پر و مسدودکردن  2
 5های فرم چاه

 363 86 46 33 56 76 66 حلقه

 30 7 4 3 5/4 6 5/5 میلیون مترمکعب

پر و مسلوب المنفعه  3
 مجازنمودن چاه های غیر

 562 112 80 70 90 110 100 حلقه

 48 2/10 1/7 5 1/8 10 6/7 میلیون مترمکعب

4 
اصالح و تعدیل 

برداری های بهرهپروانه
 *های کشاورزیچاه

 5600 1100 900 600 950 1050 1000 حلقه

 9/36 5/7 7/5 2/4 6 7 5/6 میلیون مترمکعب

5 
نصب کنتورهای حجمی 

های بر روی چاه
 *کشاورزی

 944 210 120 100 144 190 180 تعداد

 6/21 5 5/2 1/2 5/3 5/4 4 میلیون مترمکعب

 83 3/18 8/11 5/8 4/13 0/17 0/14 میلیون مترمکعب *مجموع

ده حاسبه نشملحاظ شده و لذا در مجموع اثربخشی اقدامات شرکت آب منطقه ای کشاورزی  * اثربخشی این اقدامات در بخش
 است. 
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 مصرف( اصالح(: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای لرستان )در راستای 5جدول )

مجموع در  1405 1404 1403 1402 1401 1400 واحد شرح اقدامات اجرایی ردیف
 1405افق 

جایگزینی آب مورد نیاز  1
 *فضای سبز با پساب

 5/1 3/0 2/0 2/0 25/0 3/0 25/0 میلیون مترمکعب

بخشی از آب مورد جایگزینی  2
 *نیاز صنعت با پساب

 2/1 25/0 15/0 15/0 2/0 25/0 2/0 میلیون مترمکعب

 7/2 55/0 35/0 35/0 45/0 55/0 45/0 میلیون مترمکعب *مجموع

ی با سازگار کارگروهلحاظ شده و لذا در مجموع اثربخشی اقدامات  فضای سبز و صنعتهای * اثربخشی این اقدامات در بخش
 محاسبه نشده است. استان لرستانآبی کم
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 لرستانبرنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان (: 6جدول )

 شرح اقدامات اجرایی ردیف

های سال مجموع عملیات در
1405-1400 

تاثیر بر کاهش مصرف در افق 
1405 

 حجم واحد )میلیون مترمکعب(

 4/50 21000 هکتار های نوین آبیاری توسعه و بهبود سامانه 1

 3/1 900 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی 2

 2/7 3000 هکتار محصوالت زراعی کشت نشایی 3

 6/1 400 هکتار تغییر زمان کاشت محصوالت زراعی 4

 5/60 جمع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی

های کشاورزی به برداری چاههای بهرهای نسبت به اصالح و تعدیل پروانهمنطقهآب های بخش کشاورزی، شرکت* در راستای برنامه
 دستگاه در طول برنامه اقدام خواهد نمود. 944حلقه و نصب کنتورهای حجمی به تعداد  5600تعداد 
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 سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان لرستان های برنامه(: 7جدول )

 اقدامات اجراییشرح  ردیف

سالهای  مجموع عملیات در
 1405تاثیر بر کاهش مصرف در افق  1405-1400

 )میلیون مترمکعب(
 حجم واحد

 4/0 7000 فقره حذف انشعابات غیرمجاز شرب 1

 8/0 120 کیلومتر های فرسوده آب شرباصالح شبکه 2

 7/0 45000 دستگاه تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقت 3

 2/0 10000 دستگاه خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب 4

 1/2 جمع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی
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 استان لرستان صنعت، معدن و تجارتبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان (: 8جدول )

 شرح اقدامات اجرایی ردیف
تاثیر بر کاهش مصرف 

 1405در افق 
 )میلیون مترمکعب(

اصالح مصرف و بهبود 
 کیفی منابع آب

 )میلیون مترمکعب(

 0 1/0 های صنعتیکاهش هدررفت آب در تمامی شهرک 1

 0 1/0 های صنعتی از طریق تصفیه فاضالببازچرخانی آب در شهرک 2

 0 1/0 بری به دستگاه فیلتر پرستجهیز واحدهای فعال سنگ 3

 2/0 0 احداث تصفیه خانه در واحدهای دارنده پساب صنعتی 4

 0 2/0 استحصال آب کندانس کارخانجات نساجی بروجرد 5

 0 1/0 اصالح الگوی کشت فضای سبز 6

 2/1 0 جایگزینی بخشی از آب مورد نیاز صنعت با پساب 7

 4/1 6/0 مجموع اثربخشی
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 لرستاناستان داری های سازگاری با کم آبی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر هایبرنامه(: 9جدول )

 شرح اقدامات اجرایی ردیف

های سال مجموع عملیات در
1405-1400 

اصالح مصرف و بهبود 
 کیفی منابع آب

 حجم واحد میلیون مترمکعب()

 جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز با پساب 1
 )تفکیک آب مورد نیاز فضای سبز از شبکه شرب(

- - 5/1 
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 به تفکیک دستگاه های متولی سازگاری با کم آبی استان لرستانهای برنامهخالصه (: 10جدول )

 تعداد طرح دستگاه متولی

 1405تاثیر بر کاهش مصرف در افق 
 )میلیون مترمکعب(

اصالح مصرف و بهبود 
 کیفی منابع آب

 )میلیون مترمکعب(
منابع آب 
 زیرزمینی

منابع آب 
 سطحی

 مجموع

 0 83 0 83 8 ایآب منطقهشرکت 

 0 1/2 0 1/2 4 آب و فاضالب شرکت

سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
 های صنعتیشهرک

7 6/0 0 6/0 4/1 

 5/1 0 0 0 1 شهرداری ها

 0 5/60 0 5/60 4 سازمان جهاد کشاورزی

 9/2 2/146 0 2/146 24 جمع
میلیون مترمکعب  9/2به میزان  بهبود کیفی منابع آباصالح مصرف و منجر به  تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساباقدامات در راستای * 

 خواهد شد.
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان لرستان
 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  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 سازگاري با کم آبي استان لرستان مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه هم

 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 رضا طالیی ،گودرز امیری ،موسی خادمی استانداری لرستان

 ای لرستانشرکت آب منطقه
 ،ابراهیمی بهروز ،بهزاد جوادی ،گودرزی احمد ،نژاد حسن داریوش

 سعیدی شیرین ،نیا عبدل اعظم ،طهماسیان سیروس ،زیودار مظفر

 فرخ نوری ،بهمن فریدونی ،جواد صالحیان، اسفندیار حسنی مقدم سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

 شرکت آب و فاضالب استان لرستان
فرهاد  ،نورالدین نوریزدان ،خشایار نامداریان، حمیدرضا کرموند

 یاورپور

 ، بختیار رازانیمحمدرضا صفی خانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 رامین فرهنگی ،زینب اکبری ،بهروز مرادپور اداره کل هواشناسی استان لرستان

 امیر زند ،نبی اله قائدرحمتی ،مهرداد فتحی بیرانوند اداه کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

 سمانه حسن پور مدیریت و برنامه ریزی استان لرستانسازمان 

 مجید سپهوند ،محمدحسین بابایی ،شیرزاد نجفی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

 فریدون خودنیا استان لرستان برق نیروی توزیع شرکت

 پیمان بهرامی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان لرستان

 روزبهانی امین مشاور
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان  لرستان هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
 سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سازمان برنامه و بودجه کشور

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

، زاده یرزو اشرفاحمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آ سازمان حفاظت محیط زیست
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،محمد صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان وزارت صنعت، معدن، تجارت

 انی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشتی جمالی نژاد، وحید قربمهد وزارت کشور

 وزارت نیرو

صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،   قاسم تقی زاده خامسی،
 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

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

زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی روزبهانی، محبوبه زارع 
 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
 یمجتب، بهزاد پارسا، انیریام استیکفارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا  ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورعی، بهبهانآل
ی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،

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

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

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