
1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان چهارمحال و بختياري 
 
 

 1400  خرداد 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان چهارمحال و بختياري 
 
 

 1400  خرداد 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان چهارمحال و بختياري 
 
 

 1400  خرداد 

 

 

36 
 

 چهارمحال و بختیاری استان 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان چهارمحال و بختياري 
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  چهارمحال و بختیاریسهم 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

 36/0 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1ی و فضای سبزخدمات شهر

 53/0 0 1صنعت

 58/0 0 1کشاورزی

 57/0 0 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
 : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2
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کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان ساعت کار  -نفر 345بیش از 
جویی های سازگاری با کم آبی استان چهارمحال و بختیاری با صرفهفاز اول برنامه چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

موجود مورد تصویب کارگروه ملی  در چارچوب اعتبارات 1405میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  04/51
ها در دستیابی به اهداف ذکر های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهسازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه

باشد. همچنین در اثر اجرای برنامه های پیشنهادی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ( می1شده، مطابق با جدول )
اختالف بین ( بهبود خواهد یافت. شایان ذکر است 2میلیون متر مکعب مطابق جدول ) 69/2ی استان بیالن آبخوان ها

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده  38/106میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی )معادل 
میلیون متر مکعب می باشد طی  68/57برابر با  میلیون متر مکعب( که 7/48در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

همچنین صرفه جویی از منابع آب سطحی نیز در فاز  برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406سال های 
دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب 

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

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

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 - 7/48 کشاورزی
 - 19/1 شرب
 - 15/1 صنعت

 - 04/51 مجموع فاز اول
 فاز دوم 

 6/4 68/57 کشاورزی (1406-1411)

 
 ها های سازگاری با کم آبی استان چهارمحال و بختیاری در تغذیه آبخوان(: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 آب زیرزمینی  بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 69/2 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 69/2 مجموع فاز اول
 

 
و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
به  چهارمحال و بختیاریدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیتفک

 ( ارائه شده است. 9( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )استانی به همراه میزان صرفه
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و  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )
 چهارمحال و بختیاری در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیسال تثب

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

)میلیون حجم صرفه جویی 
 مکعب(متر 

 تثبیتسال 
 آبخوان

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

12311 ده شیخ00/000/0فاقد چاه بهره برداری
22312 ده بارز00/000/0فاقد چاه بهره برداری
32313 مال خلیفه40/075/214031411
42315 سمیرم00/000/0 بهره برداریفاقد چاه
52319 لردگان60/150/114041411
62320 جوانمردی10/385/114041408
72321 بازفت00/000/0فاقد چاه بهره برداری
82322 دوراهان07/009/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
92323 گندمان ـبلداجی50/1578/2014031411
102324 مهرگرد00/000/0فاقد چاه بهره برداری
112325 چشمه سلیمان00/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
122326 اردل00/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
132327 کوهرنگ00/000/0فاقد آبخوان آبرفتی
142328 فارسان46/1158/1314001411
152329 شلمزار17/139/114011411
162330 شهرکرد47/785/814041411
172331 کیار30/204/114041408
182332 سفیددشت59/326/414031411
192333 بروجن20/175/014041409
202336 بختیاری00/000/0فاقد چاه بهره برداری
212405 صیدون00/000/0فاقد چاه بهره برداری
224209 لنجانات10/010/0 به دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی
234210 بن ـ سامان30/036/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
244215 یان چشمه20/028/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
254216 چلگرد ـقلعه شاهرخ20/018/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز

7/487/57---- مجموع
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 چهار محال و بختیاریای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 4جدول )

-1399 واحد پروژه برنامه ردیف
 مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

1 
تقویت و استقرار 

های گشت و گروه
 بازرسی

مسدود یا پر و 
المنفعه نمودن مسلوب

 های غیرمجازچاه

 70 0 0 0 20 15 35 تعداد

 مترمیلیون
 **5/1 0 0 0 57/0 43/0 0.5 مکعب

تعیین تکلیف  2
 چاههای فاقد پروانه

های تعیین تکلیف چاه
 5 0 0 0 0 0 5 تعداد 85محفوره قبل از 

اصالح و تعدیل  3
پروانه های بهره 

 برداری صادره

فرآیند اصالح و تعدیل 
 2400 200 300 300 400 500 700 پروانه هاپروانه

صرفه جویی در اثر تعدیل  4
 پروانه ها

میلیون 
 14/33 11/3 68/4 68/4 24/6 8/7 63/6 مترمکعب

* 

5 
ها به تجهیز چاه

ابزار اندازه گیری 
 هوشمند

 2440 440 440 440 440 440 240 دستگاه کنتور هوشمند  حجمی

6 
جویی در اثر نصب صرفه

کنتور و جلوگیری از 
 برداشتاضافه

 مترمیلیون
 06/14 312/2 312/2 312/2 312/2 312/2 5/2 مکعب

7 
تقویت آبخوان از 

های طریق طرح
 مصنوعیتغذیه

تقویت آبخوان از طریق 
های اجرا و تکمیل طرح

مصنوعی و پخش تغذیه
 سیالب

 2 0 1 0 0 0 1 پروژه

 8 4 4 0 0 0 0 محدوده مطالعات تعیین عمق کف شکنی 8

میلیون متر آب صرفه جویی شده از منابع آب زیرزمینی )حجم 
 7/48 (مکعب

ه * حجم صرفه جویی اعالم شده بر اساس مقایسه حجم تعدیل یافته پروانه های بهره برداری با میزان حجم آب منتج از آمار دفتر مطالعات پای
 ( و دبی واقعی چاهها صورت گرفته است. 1397)سال 

میلیون متر مکعب با برنامه سازمان جهاد کشاورزی به علت پرکردن چاه های غیرمجاز  1.5آب منطقه ای به میزان  **اختالف برنامه شرکت
میلیون متر مکعب  47.2می باشد که سازمان جهادکشاورزی استان برای آن برنامه ای ندارد. مابقی میزان صرفه جویی پیش بینی شده  معادل 

 استان همپوشانی دارد.با برنامه سازمان جهاد کشاورزی 
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 (: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری5جدول )

 سال پایان سال شروع تعداد واحد پروژه برنامه ردیف

 حجم صرفه جویی
از منابع آب 

میلیون زیرزمینی )
 (متر مکعب

افزایش  1
 راندمان

 26 1405 1399 12500 هکتار آبیاری تحت فشار

 5/3 1405 1399 100 کیلومتر انتقال آب با لوله 2

3 

 زراعت

 7/2 1405 1399 75000 هکتار اصالح الگوی کشت

 6 1405 1399 12500 هکتار محدود کردن کشت بهاره 4

5 
کشاورزی حفاظتی )حفظ بقایا و 

 افزایش مواد آلی خاک(
 3 1405 1399 82000 هکتار

6 
تغذیه )کودهای ماکرو و مدیریت 

 میکرو(
 5/2 1405 1399 105000 هکتار

 8/0 1405 1399 750000 اصله GNو   GFتولید پایه های  باغ 7

 2/0 1405 1399 75 هکتار جایگزین کشت های متراکم 8

 1 1405 1399 500 هکتار کشت گل محمدیبا  جایگزینی 9

 1 1405 1399 500 هکتار جایگزینی با  کشت گیاهان دارویی 10

 5/0 1405 1399 500 هکتار جایگزینی کشت زعفران 11

 2/47 (*میلیون متر مکعبحجم آب صرفه جویی شده از منابع آب زیرزمینی )

  ای استانهای شرکت آب منطقههمپوشانی با برنامه *
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 (: برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان چهار محال و بختیاری6دول )ج

تعدادواحدپروژهبرنامهردیف
سال 
شروع

سال 
خاتمه

حجم صرفه جویی از 
 منابع آب زیرزمینی

(میلیون متر مکعب) 
1

کاهش مصرف 
سرانه

50001400140511/0فقرهبازسازی انشعابات

2نشت یابی انشعاباتفقره400001399140503/0

3 شناسایی انشعابات غیر مجاز و تبدیل
به مجاز

20001399140511/0فقره

4 خراب مشترکینتعویض کنتورفقره150001400140510/0

5

کاهش آب 
بدون درآمد

تهیه و بروزرسانی نقشه تراکم 
حوادث

501400140501/0مورد

6اصالح و بازسازی لوله خط انتقالکیلومتر501399140519/0

7نشت یابی خط انتقال و شبکهکیلومتر2501399140504/0

8 شبکه توزیعبازسازی لولهکیلومتر2401399140548/0

9خرید و نصب شیر فشارشکندستگاه351400140511/0

10هوشمندسازی فشارشکندستگاه141400140501/0

19/1(میلیون متر مکعبحجم آب صرفه جویی شده از منابع آب زیرزمینی )
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 صمت استان چهار محال و بختیاریبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان (: 7جدول )

 پروژه ردیف

 کلیحجم 
 عملیات

)میلیون متر 
 (مکعب

سال 
 شروع

سال 
 خاتمه

از منابع آب  حجم صرفه جویی
میلیون متر ) زیرزمینی

 (مکعب

1399 
 1400و

برنامه 
 هفتم

 مجموع

1 
بازگردانی پساب واحدهای تولیدی به چرخه آب مورد 

سازی ماشین آالت و نیاز در خط تولید برای خنک 
 کاهش پروانه بهره برداری متناسباً

1/0 1400 1405 02/0 08/0 1/0 

2 
استفاده از آب بازیافتی و روشهای نوین آبیاری در 
 فضای سبز شهرکهای صنعتی و واحدهای صنعتی

6/0 1398 1405 2/0 4/0 6/0 

3 
اصالح الگوی کشت در بخش فضای سبز شهرکها و 

 همچنین واحدهای صنعتینواحی صنعتی و 
02/0 1401 1405 0 02/0 02/0 

4 
لحاظ نمودن تعرفه هایی با قیمتهای تنبیهی و یا 

 تشویقی برای مصرف کنندگان پرمصرف و کم مصرف
06/0 1400 1405 015/0 045/0 06/0 

5 
ترمیم شبکه های آبرسانی در شهرکها و نواحی صنعتی 

 و جلوگیری از هدر رفت آب
25/0 1401 1405 0 25/0 25/0 

6 
الزام واحدهای صنعتی به نصب کنتور و جلوگیری از 

 برداشت آب در واحدهای تعطیل و غیر فعال
12/0 1400 1405 02/0 1/0 12/0 

 15/1 (میلیون متر مکعبحجم آب صرفه جویی شده از منابع آب زیرزمینی )
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 طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری )اثربخشی(برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل منابع (: 8جدول )

 واحد عنوان پروژه ردیف
 حجم اثر بخشی )هزار متر مکعب( حجم عملیات

 مجموع برنامه هفتم 1400و  1399 برنامه هفتم 1400و  1399

 5/304 5/217 87 54375 21750 متر مکعب بند خاکی و تورکینست 1

 168 120 48 30000 12000 متر مکعب پخش سیالب 2

 44/370 6/264 84/105 88200 35280 متر مکعب سنگی مالتی 3

 69/18 35/13 34/5 6675 2670 متر مکعب سنگی گابیونی 4

 96/0 6875/0 275/0 1375 550 متر مکعب مسیل سازی  دیوار ساحلی 5

 5/472 5/337 135 1125 450 هکتار مرتع_کنتور فارو 6

 4/995 711 4/284 2370 948 هکتار جنگل_ابگیرهاللی  7

 9/144 5/103 4/41 345 138 هکتار مرتع_هاللی ابگیر 8

 10 10 0 50 0 هکتار مرتع_بانکت 9

 5/157 5/112 45 1125 450 هکتار مرتع_کپه کاری )بذرکاری( 10

کشت مستقیم )بذر  11
 40 40 0 100 0 هکتار مرتع_پاشی(

 8 8 0 50  هکتار نهالکاری 12

 69/2 (میلیون متر مکعب) حجم اثر بخشی در منابع آب زیر زمینی
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 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و بختیاری )اثربخشی((: 9جدول )

 مقدار واحد پروژه برنامه ردیف
سال 
 شروع

سال 
 خاتمه

حجم اثربخشی 
 (میلیون متر مکعب)

1 

با  مبارزه
 خشکسالی

بهسازی ، الیروبی چشمه ها و 
 قنوات

 1402 1399 101 رشته -دهنه 

حفظ و افزایش غنای 
 تنوع زیستی

 1402 1399 15 تعداد بازسازی آبشخورها 2

3 
احداث آبشخوردر مناطق تحت 

 مدیریت
 1402 1399 10 دهنه

 1402 1399 200 مترمکعب احداث منبع ذخیره آب 4

 1402 1399 5 کیلومتر گذاری جهت انتقال آبلوله  5

 1402 1399 1 تعداد خرید تانکرحمل آب 6
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 چهار محال وبختياري  تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 نیرو و مسئول کارگروه وزیر 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 حسینی علیرضا رزم تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 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 استان ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان چهارمحال و بختياري  هم

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 یرینص میرح، انیتراب بهزاد، ینظر دیمج ،یاقبال عباس چهارمحال و بختیاریاستانداری 

 چهارمحال و بختیاریای شرکت آب منطقه

 فتح،  یانیک دادیعل، یسامان یسده احمدرضا، یآلکوه یمیفردوس کر
،  یفاطم هاشم، یناصر یمحمدعل،  یسالم یمهد، اله صابرپور

گل  محمد، یخانیعل یمهد، یمنصور معصومه، یخدابخش یقاسمعل
 یمحمد

چهارمحال و سازمان جهاد کشاورزی استان 
 بختیاری

 یادگاری ژنیب،  یذاکر غالمرضا،  یمیعطاء اله ابراه

چهارمحال و شرکت آب و فاضالب استان 
 بختیاری

 یمهد، یگنج نیحس، یمحمود مراد، ده چشمه یاحمد رضا محمد
 سجادپور الهام،  یقاسم

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 بختیاریچهارمحال و 

 شیخی نسترن، یسجاد رستم

اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 یاشکان نسترن، یبیحب محسن، یفارسان یشهرام احمد چهارمحال و بختیاری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 چهارمحال و بختیاری

 آذر ریاردش،  پوررایشهر یعل

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
 یقنبر احمد -یخراج یمحمد محمدیعل، یصالح لیاسماع دیس چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و استان  صنعتی شهرکهای شرکت
 بختیاری

 پورفیشر محمد، یسیرئ دیحم، رضا فالح دریحم

، آتشخوار فاطمه، ینجف آباد یعباس ریم رسول، ینافچ یروح اله فتاح منابع آب دانشگاه شهرکرد قاتیمرکز تحق
 مقدم یاحمد نبیز

 
 

 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان چهارمحال و بختیاری14
 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  ار محال و بختياري چه سازگاري با کم آبي استان هم



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

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

، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی 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،  قاسم تقی زاده خامسی،
ی، وانان یباقرروح اهلل سارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

آرش  فر،کیسمانه نی، انیک الدیممحمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 
 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 

محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی روزبهانی، 
 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  سیدمحمد علی مصطفوی، ها، جهانگیر حبیبی،محمد حاج رسولی
 یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،

نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا  ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،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

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