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 صرفه جویی در به نسبت  کرمانشاهسهم 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

 64/4 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1سبزخدمات شهری و فضای 

 84/4 0 1صنعت

 33/2 61/1 1کشاورزی

 45/2 11/1 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 )در بخش آب 2

 کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(سطحی، حوزه هدف سازگاری با 
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و در  1405میلیون مترمکعب در افق  95/256کرمانشاه با صرفه جویی  استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه
در های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 70/35های زیرزمینی و بر منابع آب میلیون مترمکعب 25/221مجموع 

گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت از  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورد
( و 1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشمنابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه

باشد. شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی ( می2اثربخشی برنامه ها در تغذیه آبخوان ها مطابق جدول )میزان 
میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده  91/254مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )معادل 

میلیون متر مکعب می باشد  41/59ون متر مکعب(، که معادل میلی 50/195در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 
پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 1411تا  1406طی سال های 

ریزی جزئی نامهریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برآب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه
 تر خواهد شد.

 کرمانشاههای سازگاری با کم آبی استان میزان صرفه جویی برنامه(: 1جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 آب سطحی  آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 7/35 50/195 کشاورزی
 - 25/15 شرب
 - 50/10 صنعت

 7/35 25/221 مجموع فاز اول
 فاز دوم 

 - 41/59 کشاورزی (1406-1411)
 

 ها در تغذیه آبخوان کرمانشاههای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 آب زیرزمینی  بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 3/29 آب منطقه ای

 141 آبخیزداریاداره کل منابع طبیعی و 

 3/170 مجموع فاز اول
 

و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
محدوده  کیبه تفک کرمانشاهدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف استانی به همراه های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یها

 ( ارائه شده است. 8( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )میزان صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )
 کرمانشاهسال تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 )میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
 آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جویی سازگاری با 

 فاز دوم فاز اول کم آبی
11308 قروه ـ دهگالن00/000/0فاقد چاه بهره برداری
2 2105 حر -بیونیژ56/147/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
32106 جوانرود02/001/0 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
42107 پاوه00/000/0آبخوان متعادل
52108 رزآب00/000/0فاقد چاه بهره برداری
62111 امیرآباد-تپه اسماعیل39/142/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
72112 ازگله85/156/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
82113 زهاب12/556/114021406
9 2114 غربگیال ن96/159/014001407
102115 قصر شیرین04/001/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
112116 دیره08/002/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
122117 پل ذهاب97/290/013991407
13 2118 سومار -ایوان00/000/0فاقد شبکه چاه مشاهده ای
142215 چرداول26/138/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
152216 هرسم37/142/014031407
16 2217 قلعه شیان -حسن آباد86/900/314031407
172218 اسال م آباد32/200/014041405
182219 کرند72/022/013991407
192220 هلیالن37/011/0 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل
202221 نورآباد00/000/0فاقد چاه بهره برداری
212222 کرمانشاه99/4046/1214001407
222223 کامیاران66/441/113991407
232224 روانسر ـ سنجابی82/1741/514001407
242225 ماهیدشت88/1874/514031407
252226 هرسین12/395/0 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه
262227 بیستون ـ دیناور24/3571/1013991407
272228 میان راهان23/1984/513991407
282229 سنقر09/264/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
292230 صحنه77/1128/413991407
302231 کنگاور82/1029/314011407
312232 اسدآباد00/000/0فاقد چاه بهره برداری
322233 نهاوند00/000/0فاقد چاه بهره برداری

 -50/19540/59-مجموع
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 کرمانشاهای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 4جدول )

یف
رد



برنامه

حجم عملیات 

واحد
و  1399
1400

تا  1401
1405

مربوط به 
 منابع آب
زیرزمینی

مربوط 
منابع به 

 آب
سطحی

مجموع 

1تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز
 2800 - 2800 2000 800 حلقه چاه

 87 - 52 35 17 جویی صرفه

2

جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز
 6151 4500 1651 حلقه چاه

- 
6151 

 - برداریاصالح و تعدیل پروانه های بهره 
جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز

 جوییصرفه
22.5 2/72 7/94 - 7/94 

 5/10 - 5/10 8 5/2 اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری

3 نصب کنتورهای هوشمند و جلوگیری از
 اضافه برداشت چاه های مجاز

 8800 - 8800 8000 800 دستگاه
 محقق خواهد شد. 2برنامه های بند  همراستا با جویی صرفه

4 انسداد چاههای غیر مجاز 
 2161 - 2161 1600 561 حلقه چاه

 35 - 35 23 12 جویی صرفه

5
صرفه جویی حاصل از عدم مصرف منابع آب 

زیرزمینی در دشت های تحت پوشش 
 سامانه گرمسیری غرب کشور

 3/3 - 3/3 3/3 - میلیون مترمکعب

6 با روش آبخیز داری و تغذیه استحصال آب
 مصنوعی کیالنبر دشت روانسر

 1 - 1 1 1 دشت
  3/9 -  3/9  7  3/2 اثربخشی 

7
استحصال آب با روش آبخیز داری و تغذیه 
مصنوعی دشت کنگاور )با مشارکت مردم 

 منطقه(

 1 - 1 1 1 دشت

 20 - 20 14  6 اثربخشی 

 5/195 - 5/195 5/141 54 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
 احجام صرفه جویی و اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 کرمانشاهبرنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان (: 5جدول )

1405تا  14001401و  1399واحدبرنامهردیف
منابع آب 
زیرزمینی

 منابع آب
سطحی

مجموع 

1
نوین آبیاری )اراضی بهبود هایسیستماجرای 

باشد و مرتبط های مرزی نمیکه شامل طرح
با جهاد کشاورزی است(

 24300 5800 18500 20000 4300 هکتار

 65/62 7/12 95/49 5/51 15/11 جویی صرفه

2دارویی بجای جایگزینی گیاهان
زراعی با نیاز آبی باالمحصوالت

 926 350 576 750 176 هکتار
 5/3 2/1 3/2 8/2 7/0 جویی صرفه

3 جایگزینی کشت زعفران بجای
زراعی  با نیاز آبی باالمحصوالت

 970 270 700 750 220 هکتار

 7/9 7/2 7 5/7 2/2 جویی صرفه

4 جایگزینی گل محمدی بجای
زراعی  با نیاز آبی باالمحصوالت

 290 150 140 225 65 هکتار
 3/2 2/1 1/1 8/1 5/0 جویی صرفه

5ایجاد سایبان باغات
 175 25 150 175 0 هکتار

 35/0 05/0 3/0 35/0 0 جویی صرفه

6ورزی حفاظتیخاک
 14000 7000 7000 10000 4000 هکتار

 14 7 7 10 4 جویی صرفه

7نشاییکشت
 17500 3500 14000 12500 5000 هکتار

 75/8 75/1 7 25/6 5/2 جویی صرفه

8آبیاری در زراعت گندم و جوکم
 15000 7000 8000 10000 5000 هکتار

 15 7 8 10 5 جویی صرفه

9
ای های گلخانهتوسعه و اصالح کشت

بر وجایگزینی با محصوالت زراعی آب
ها(های فرم یک+توسعه گلخانه)چاه

 140 0 140 100 40 هکتار

 2/4 0 2/4 3 2/1 جویی صرفه

10 آببتنی و خطوط انتقال کانالاجرای 
 210 70 140 150 60 کیلومتر

 6/6 1/2  5/4 5/4 1/2 جویی صرفه

بران )زیر کشت رفتن تشکیل تشکل های آب 11
  هکتار( 22930

 52 52 - 25 27 تعداد
 - - - - - جویی صرفه

 05/127 7/35 35/91 7/97 35/29 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 کرمانشاهبرنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان (: 6جدول )

1405تا  14001401و  1399واحدبرنامهردیف
 منابع آب
زیرزمینی

 منابع آب
سطحی

مجموع 

1تعویض کنتورهای خراب مشترکین
 11550 - 11550 8250 3300 دستگاه

 75/1 - 75/1 25/1 5/0 جویی صرفه

2 تعویض کنتورهای فرسوده
مشترکین

 11200 - 11200 8000 3200 دستگاه
 75/1 - 75/1 25/1 5/0 جوییصرفه

3نصب تجهیزات کاهنده
 2850 - 2850 2000 850 عدد

 4/1 - 4/1 1 4/0 جویی صرفه

4اجرای اقدامات فرهنگی
 42 - 42 30 12 مورد

 - - - - - جویی صرفه

5استانداردسازی انشعابات
 38850 - 38850 27750 11100 فقره

 25/3 - 25/3 25/2 1 جوییصرفه

6توزیعاصالح و بازسازی شبکه
 196 - 196 140 56 کیلومتر

 25/3 - 25/3 25/2 1 جویی صرفه

7یابی شبکه و انشعاباتنشت
 261800 - 261800 187000 74800 فقره

 4/1 - 4/1 1 4/0 جوییصرفه

8نشت یابی شبکه توزیع
 2695 - 2695 1925 770 کیلومتر

 4/1 - 4/1 1 4/0 جویی صرفه

9اصالح و بازسازی مخازن
 52 - 52 37 15 باب

 35/0 - 35/0 25/0 1/0 جویی صرفه

10کنترل سرریز مخازن
 175 - 175 125 50 باب

 7/0 - 7/0 5/0 2/0 جویی صرفه
 25/15 - 25/15 75/10 5/4 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 کرمانشاهبرنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان (: 7جدول )

برنامهردیف

حجم عملیات 

1400و  1399واحد
تا  1401

1405
 منابع آب
زیرزمینی

 منابع آب
سطحی

مجموع 

1

صرفه جویی در تامین آب صنایع استان
)از محل بازچرخانی، نوسازی خطوط لوله و 

ماشین آالت فرسوده و استفاده از تکنولوژی روز 
در احداث تصفیه خانه ها در راستای استفاده 

بهینه از پساب واحدهای صنعتی(

 99 - 99 94 5 عدد

 5/10 - 5/10 10 5/0 جویی صرفه

 5/10 - 5/10 10 5/0  مجموع صرفه جویی
 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه )اثربخشی((: 8جدول )

برنامهردیف

حجم عملیات 

1405تا  14001401و  1399واحد
 منابع آب
زیرزمینی

 منابع آب
سطحی

مجموع 

1 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

 267000 - 267000 228000 39000 هکتار

 141 - 141 120 21 اثر بخشی 

 141 - 141 120 21 مجموع اثر بخشی 

 اعداد اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان کرمانشاه تصویب
 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 سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 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 سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
سازمان هواشناسی 

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  کم آبي استان کرمانشاه سازگاري با هم


 
 
 
 
 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 کامران عزیزی ،شهرام کهریزی ،مهرداد ساالری ،هوشنگ بازوند کرمانشاهاستانداری 

 کرمانشاهای شرکت آب منطقه

اقبال   ،علی مرادی ،وحید مومنه ،محمود رضا شهالیی ،بهرام درویشی
 ،محسن رضوی  ،عادل سهرابی ،سجاد قنبری ،فرد میالد فرمانی ،خرمی

ملک  ،سعید ناصری ،محمد تاجبخش ،مجتبی کمالی منش ،مهران وحدتی
عزت اهلل  ،والی عنایتی ،علی فتاحی  ،محسن فتاحی ،میرزا درویشی

جواد   ،علی یاری  ،فرزاد الفتی  ،مهدی نجفی  ،مهرداد گلچین ،خیرالهی
 شراره امیری ،صدیقه امیری نژاد ،بهجت نیازی  ،کمال طاهری  ،جوادی

 سید افشین صفوی ،نور بخش حاتمی کرمانشاهسازمان جهاد کشاورزی استان 

 کرمانشاهشرکت آب و فاضالب استان 
علیرضا  ،علی نظری ،احسان خوشکردار ،یوسف اسماعیلی ،علیرضا کاکاوند

 اله بخش همه خانی ،بهرامی

 مریم آزادی ،احسان صالحی ،محسن دارابی کرمانشاهرت استان سازمان صنعت، معدن و تجا

 شاهپور شایگان مهر ،محمد احمدی ،علی محمد زور آوند، محمد خسروی کرمانشاهاداره کل هواشناسی استان 

 آذر ولی زاده ،بابک قره باغ دوست ،فریدون یاوری کرمانشاهاداره کل حفاظت محیط زیست استان 

 کرمانشاهسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
بهنام  ،شهرام تاجگردون ،مریم پور اسکندر ،کامبیز عاطفی، حبیب اهلل وفایی

 نادر نورایی ،حسنی

 غالمرضا چامه ،انشااهلل کوالنی کرمانشاهاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 فرزاد حقیقی ،افشین محبی ،کردستانیبیژن  کرمانشاهاستان  صنعتی شهرکهای شرکت
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان کرمانشاه هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

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

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، محمد صادق 

 صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

قاسم تقی زاده خامسی، صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد میبدی، تقی 
وانانی، محمد حب وطن، حمید  عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری

 فر، آرش نجاتیرحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک

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 روزبهانی، محبوبه

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

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی 

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس 
 جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی فارسانی، آرش ها، جهانگیر حبیبی، محمد حاج رسولی
اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل بهبهانی، صادق اورعی زارع، 
علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، وحید عسکری رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری،
محمد قناعتیان جهرمی، محمد قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، 

 زهره نجاتی جهرمی، بهنام نجفی
 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
نباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری اصل، فرهام حمیدرضا جا

 کرکانی، فرید موسوی 
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