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 در استان لرستان "هزینه تولید یک متر مکعب آب "گزارشی از 

 کلیات -1

وسعت   با  لرستان  حدود    28160استان  مربع  )حدود    71/ 2کیلومتر  کوهستانی  آن  درصد 
2km20000  معادل آن  بقی  ما  و  در    8/28(  )  30درصد  از  2km0018دشت شاخص   . است  ( گسترده 

-همدان و مرکزی، از جنوب به خوزستان، از شرق استان اصفهان و از غرب به استانهای  شمال به استان

 شود. های کرمانشاه و ایالم محدود می

ارتفاع   با  اشترانکوه  ارتفاع  ارتفاع  متر در شرق و پست  4150بلندترین  با  آن  از سطح    500ترین  متر 

 دریا در محدوده پلدختر واقع شده است.

  یر جریان دو توده هوا قرار دارد. شدن در ناحیه میانی زاگرس در مس  توجه به واقعاستان لرستان با  

ای که استان را  های معتدل و مرطوب مدیترانههای گرم و مرظوب سودانی و دیگری جریان یکی جریان

تاثیر قرار می با هم برخورد کنند جب  دهند.تحت  توده هوا  باران هههرگاه این دو  یل  مناسبی تشک  زاهای 

های  های آبترین شبکهمیلیارد متر مکعب یکی از غنی  9های استان با توان آبی  شبکه رودخانه  . د ندهمی

احتساب آب با  ورودروان کشور است که  استانهای  از  از کسر مصارف  ی  بر  های مجاور پس    5/13بالغ 

سد  دریاچه  به  را  آب  مکعب  متر  تخلمیلیارد  استان خوزستان  در  کرخه  و  دز  این  یه میهای  که  نمایند 

آب  11حجم حدود   از کل  است.درصد  با    های جاری کشور  از    4این شبکه  بیش  و    30رودخانه اصلی 

 کیلومتر در دو حوزه دز و کرخه واقع شده است.  2450جمعاً به طول رودخانه دائمی 

بر  همچنین تشکیالت سخت زمین   بالغ  متر مکعب آب  5شناسی  زیرمیلیارد  را در خود  های  زمینی 

نموده است اکثر رودخانهرژ  ذخیره  آبدهی  تاثیر ذوب برفیم  استان هم تحت  ارتفاعات و هم  های  در  ها 

بارندگی است در سطح استان لرستان   تاثیر  با  تحت  با  میلی  250ازنا  ارتفاعات اشترانکوه  و  متر کمترین 

 اند. ادهمتر در سال بیشترین بارندگی را به خود اختصاص دمیلی  1300

 برداری به تفکیک مورد مصرف وضعیت منابع آبی در حال بهره -2

 : آب کشاورزی -1-2

 سازمان جهاد کشاورزی استان( -94سطح اراضی و باغی استان )طبق آمار  

 ( ٪25هکتار) 157153زراعت آبی   الف(

 ( ٪67هکتار ) 429727زراعت دیم   ب(
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 ( ٪5هکتار ) 33038ج( درختان مثمر 

 ( ٪3هکتار ) 18113نهال............ د(

 هکتار 208304مجموع زراعت و باغات آبی استان بالغ بر  ه(

استان؛ کشاورزی  در  مصرفی  آب  می  متر1730000000مجموع  هر  مکعب  در  متوسط  بطور  که  باشد. 

 متر مکعب است.  8305هکتار آب مصرف شده 

 متر مکعب  93000000آب مصرف شده شهری حدود  -2-2

 متر مکعب   34000000ب مصرف شده در صنعت و خدمات  آ -2-3

 باشد.متر مکعب می 1857000000مجموع مصرف ساالنه آب در استان بالغ بر 

 هزینه تولید یک متر مکعب آب در استان لرستان  -3

 ای استان لرستانبرداری، شرکت آب منطقهبر اساس اعالم حوزه معاونت حفاظت و بهره

 ریال  10000متر مکعب آب از سد هاله شهرستان کوهدشت هزینه تولید یک   الف(

 ریال  7500شهرستان الیگودرز کزنار  هزینه تولید یک متر مکعب آب از سد  ب(

 ریال  8822جهان آباد الیگودرز  هزینه تولید یک متر مکعب آب از سد  ب(

 ریال  6000های حفر شده  هزینه تولید یک متر مکعب آب از چاه د(

 ریال محاسبه گردیده است. 8080متوسط هزینه تولید یک متر مکعب آب استحصالی بطور  

 توضیح اینکه : 

دامی و  تولید محصوالت کشاورزی  در  آب  متر مکعب  تمام شده یک  آن    قیمت  از  بیشتری  عددی 

برآورد مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان حدود     13000است که اعالم شده و طبق 

 ریال تا تولید محصوالت کشاورزی )زراعی،باغی و دامی( باید در نظر گرفته شود.  20000یش از  ریال تا ب
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های آبیاری  هکتار تحت سیستم44000هکتار محصوالت آبی زراعی و باغی حدود    208000از مجموع  

حدود   آبیاری  با ضریب  فشار  با    70تحت  سنتی  آبیاری  بصورت  استان  آبی  سطح  مابقی  و  آب  درصد 

 باشد درصد می35 ضریب

 و الزم است اقداماتی نظیر :  

 های آبرسانی به منظور جلوگیری از پرت آب  احداث و پوشش کانال -1

 اراضی گسترس یابد  سازیتجهیز و نوسازی و یکپارچه -2

 های آبیاری تحت فشارتوسعه سیستم -3

 برداران کشاورزی ارتقاء سطح دانش و مهارت بهره -4

 آبیاری و کنترل مصرف آب در جهت بهره برداری بیشتر های فنی استفاده از تکنیک -5

 

 

 

 

 


