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 مقدمه :

 : باشد می زیر شرح   به  گذشته سال  18  در وظائف   و پست  عناوین

 ( 88تير لغایت  81دي )   کارشناس تلفيق و بيالن  -1

 تاکنون(  88تير ماه  )  مطالعات پایه منابع آبمدیریت  تلفيق و بيالنرئيس گروه -5

  تلفيق و بيالنرئيس گروه  :    فعلی پست عنوان
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 شرح وظایف : 

 شيوه نامه هاي  ارسالي اساس بر مطالعاتي هاي محدوده در آب منابع وضعيت تحليلي گزارشات ارائه -1

در خصوص  -2 گيري   توسعه و نمودن  بهينه در توسعه و طرح و برداري بهره و حفاظت معاونتهاي پيشنهادات تصميم 

 گيري  اندازه ايستگاههاي

برنامه ريزي و نظارت بر تهيه بيالن محدوده هاي مطالعاتي براساس برنامه عملياتي و همكاري با دفتر مطالعات شركت     -3

   مديريت منابع آب كشور و دفاتر مطالعات شركت هاي متولي مجاور جهت تهيه بيالن حوضه هاي آبريز و چرخه بيالن استاني 

 رسي گزارشات طرح جامع آب  همكاري با معاونت برنامه ريزي در خصوص بر  -4

همكاري با معاونت حفاظت در خصوص بررسي و تهيه گزارشات مديريت حوضه هاي آبريز ) كرخه ، درياچه نمك و سفيد    -5

 رود(   

 آب  منابع از آب تخصيص سقف تعيين پيشنهاد گزارش همكاري در تهيه  -6

ر زمينه تهيه و تنظيم برنامه هاي رايانه اي و ارائه  ب دآبرنامه ريزي جهت همكاري با دفتر مطالعات شركت مديريت منابع   -7

 مدل هاي رياضي در بررسي آب هاي سطحي و زيرزميني.  

 كنترل بانك اطالعات منابع آب و به روز نگه داشتن آن   -8

 پيشنهاد تكميل شبكه هاي اندازه گيري به دفاتر مطالعات آب هاي سطحي و زيرزميني پس از انجام تلفيق مطالعات   -9

 همكاري با معاونت برنامه ريزي به منظور تعيين ميزان مصرف آب هاي سطحي و زيرزميني به تفكيك كشاورزي   -10

 ، شرب و صنعت براساس نتايج آمار و اطالعات دريافتي و ارائه به ادارات و سازمانهاي استان  

 همكاري در تهيه گزارشات بهنگام سازي بيالن آب در محدوده هاي مطالعاتي تحت توليت و ارائه آن به مراجع ذيصالح   -11

 و هواشناسي ، آب قابل برنامه ريزي ، و  تهيه گزارشات موردي از جمله تغيير اقليم ، كد گذاري ايستگاههاي آب   -12

 بررسي گزارشات منابع آب طرح ها ارسالي از سوي ساير معاونت ها    -13

 همكاري در تهيه گزارشات آمايش استان     -14
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 : عمومی  ارزیابی  

 مطالعات الف : 

اينكه اين اين پست به  با توجه به    1381سال    به كار به عنوان كارشناس گروه تلفيق و بيالن در   شروع پس از  

چارت سازماني شركت هاي آب منطقه اي اضافه گرديد بود و بخشي از وظايف كارشناسان آب هاي سطحي و  

اربرداري سراسري دور اول  كارشناس گروه تلفيق و بيالن واگذار گرديد كه از جمله آنها نظارت برآمزيرزميني به  

بود با توجه به اينكه آماربرداري سراسري كشور براي اولين بار توسط بخش خصوصي انجام مي پذيرفت لذا  

 . نظارت بر آماربرداري توسط كارشناسان شركت آب منطقه اي غرب و با همكاري ادارات كل صورت مي پذيرفت

توسط اينجانب و با     )و در بيشتر محدوده هاي مطالعاتي (نظارت برآماربرداري استان همدان در سال مذكور  

همكاري ساير كارشناسان انجام گرفت يكي از مشكالت آماربرداري سراسري دور اول عدم تطبيق آمار دفاتر  

دستور العملي جهت تهيه تطبيق آمار    كارشناسان ساير  حفاظت و مطالعات بود كه در پايان اين پروژه با همكاري  

كه گزارش مذكور به شرح  دفاتر حفاظت و مطالعات تهيه و به شركت مديريت منابع آب ايران ارسال گرديد.  

 ذيل است 

  



6 
 

 

 کنترل آمار برداري منابع آب زیرزمينی در اراضی روستاي حسام آباد بهار 

 مقدمه :

قرارداد نيمه تفضايلي اكرر محدوده هاي مطالعاتي توساط شاركت آب منطقه اي غرب باشاركتهاي مختلف    1382در ساال  

ي موجود  ، آماربرداري از كليه منابع آبمهندساااين مشااااور منعقد گرديد . از مهمترين اقدامات عملياتي در اين قراردادها  

انجاام عملياات آمااربرداري باا نواقص فراواني مواجاه بوده و مي ،  بوده كاه باه دليال عادم تجرباه مشااااورين طرف قرارداد 

داني  ، انجام عمليات ميپس از برگزاري جلساات متعدد و از جمله نتيجه گيريهاي حاصاله از مذاكرات كارشاناساي  باشاند.  

 مل كارفرما پيشنهاد گرديد.اتوسط عو

 ارزیابی عمومی :

عدم تطبيق آمار چاهها بين دفاتر حفاظت و مطالعات مي باشاد يكي از مشاكالت اسااساي در شاركت هاي آب منطقه اي 

كه با شاروع آماربرداري ساراساري توساط بخش خصاوصاي انتظار مي رفت كه اين عدم تطابق به حداقل برساد وليكن بعد 

دفتر حفااظت قبال از شاااروع تعاداد و اطالعات پرونده اي چاههااي  آماربرداران از   از انجاام آماربرداري بدليال عدم اطالع  

عمالً اين اتفاا  ر  ناداد و تطبيق آمااري مورد نظر انجاام نگردياد لاذا  و همچنين نبود مختصاااات چااههاا     آمااربرداري 

ربردار  موضاوع پس از انجام كار به شارح ذيل توساط كارفرما گزارش تطبيق آمار به صاورت دساتورالعمل به مشااوران آما

  ابالغ گرديد. 

 روش انجام کار

 بررسی آمار دفتر حفاظت الف :

جهت اخذ آمار در ابتدا از بانك اطالعاتي دفتر حفاظت منابع آب اداره كل ليسات چاههاي موجود روساتا اساتخرار گرديد    

حلقه چاه در روسااتاي مذكوروجود دارد ساااس با مراجعه به اداره امور آب شااهرسااتان بهار و   54كه طبق ليساات تعداد  

حلقه مي   49پرونده بود نيز اساتخرار گرديد كه تعداد آنها برابر با  اساتفاده از انديكس آن اداره ليسات چاههاي كه داراي  

حلقه باقي مانده فاقد دفترچه وليكن داراي پروانه بهره  8حلقه داراي پروانه بهره برداري ودفترچه و  41باشاد،از اين تعداد  

، نام مالك قبلي  ام مالك فعلي  برداري يا حفر مي باشند. ساس پرونده چاهها مورد بررسي قرار گرفت و اطالعاتي نظير ن

دبي مجاز و همچنين همساايگان هرچاه    –، شاماره دفترچه  )در صاورت اصاالحيه( شاماره و تارير پروانه بهره برداري  

)كروكي جهت تطبيق در محل( از هر پرونده در صاورت موجود بودن اساتخرار و درجدولي مرتب گرديد.) جدول ضاميمه  

 گزارش است(

 بررسی آمار مشاور –ب 

ساتاي ( و گزارش گيري از آن آمار چاههاي موجود در روData Easeبا اساتفاده از بانك اطالعاتي ديتا ايز )

حلقه داراي پروانه   40حلقه اسات كه از اين تعداد    44حساام آباد تفكيك گرديد. تعداد كل چاهها بر اسااس آمار مشااور  

بهره برداري يا دفترچه يا هر دو مي باشاند. البته ززم اسات كه بعضاي از شاماره دفترچه ها يا بهره برداري مشاترن بودند  



7 
 

حلقه آن با   30شاده بود، كه از اين تعداد چاههاي داراي پروانه بهره برداري، فقط    يا به اشاتباه به چاه ديگري نسابت داده

 1:    25000آمار دفتر حفاظت همخواني دارد و بقيه صااحين نبودند. بعد از اسااتخرار آمار موقعيت چاهها بر روي نقشااه  

 پيوست گزارش مي باشد.( منطقه با شماره صحرائي ارائه شده از طرف مشاور پياده گرديد. )نقشه و ليست آمار

 بررسيهاي صحرائی –ج 

پس از گرفتن ليساتهاي دفتر حفاظت و مشااور و نقشاه موقعيت منابع آب به محل عزيمت و با صاحبت كردن با 

ت بعضاي از چاهها در محل دفتر شاوراي اساالمي تعيين تكليف  ، ايرادااعضاا  شاوراي اساالمي روساتا و مطلعين محلي  

نمائي يكي از اهالي خبره روساتا به محلهاي  گرديد و براي مشاخص شادن وضاعيت چاههاي باقي مانده با اساتفاده از راه

مورد نظر مراجعاه و باا بررساااي موقعيات چااههاا و همچنين كروكي موجود درپروناده هاا، چااههااي كاه داراي پرواناه بهره 

بعضاي از   UTMبرداري بودند مشاخص گرديد. همچنين در بررساي هاي انجام شاده مشاخص گرديد كه مختصاات  

كه مختصات آنها نيز اصالح گرديد. براي مرال چاه علي اصغر افراسيابي با شماره صحرائي    چاههاي داراي ايراد مي باشد

، مشاخص شاد  واقع گرديده بود كه با كنترل صاورت گرفته    360طبق نقشاه مشااور در كنار چاه به شاماره صاحرائي    359

 صالح گرديد .چاه آقاي علي اصغر افراسيابي اشتباه مي باشد.واين مختصات نيز ا UTMكه مختصات 

بعضاي از چاهها نيز كه از نظر موقعيت جغرافيائي طبق گفته اهالي در مكان ديگري قرار داشاتند نيز بررساي و 

كه مختصاات اين چاه اصاالح گرديد . ضامناً    361اصاالح گرديد براي مرال چاه آقاي اساماعيل زارعي با شاماره صاحرائي  

حلقه چاه در روسااتاي حسااام آباد فعال مي باشااد. با   54حفاظت تعداد    طبق گفته اهالي و همچنين آمار موجود در دفتر

حلقه از آنها را برداشاات نموده اساات )البته ممكن اساات بعضااي از آمارها جز  روسااتاي    44توجه به اينكه مشاااور فقط  

حلقه چاه   49هر  ديگري ثبت شاده باشاند.( لذا چاههاي باقي مانده شاناساائي و آماربرداري گرديدند. پس از كنترل نهائي  

حلقه ديگر فاقد پروانه بهره برداري مي باشاند. )نقشاه و   5داراي پرونده موجود در امور آب شاهرساتان بهار مشاخص  و  

 موقعيت كليه چاهها ضميمه گزارش است(

 د: ایرادات مشاور در خصوص کارهاي انجام داده.  

اطالعاتي از تعداد و وضاعيت چاههاي منطقه به همراه  بنظر مي رساد كه عوامل مشااور در هنگام آماربرداري هيگ گونه  

نداشاااته و فقط به برداشااات چاههاي منطقه پرداخته اند و دقت ززم را در گرفتن اطالعاتي نظير نام مالك فعلي و نام 

مالكي كه پروانه بهره برداري بنام آن صاادر شاده اسات انجام نداده اسات . همچنين بعضاي از صااحبان چاه كه داراي  

ندين حلقه چاه مي باشااد و كاركنان مشاااور به همه آنها شااماره پروانه بهره برداري و دفترچه يكسااان داده اند. در  چ

صاورتيكه در آمار دفتر حفاظت داراي پرونده هاي مجزا مي باشاند . براي مرال آقاي موساي همائي مراد داراي ساه حلقه  

ره پروانه و دفترچه يكساان داده اند . در صاورتيكه اگر عوامل مشااور چاه پروانه دار مي باشاد و عوامل مشااور به آنها شاما

اطالعات اوليه مانند اطالعات ذكر شاده در قسامت الف را به همراه داشات به راحتي مي توانسات با كنترل كروكي هرچاه  

چاهها را كه در    در منطقه پرونده آنها را از يكديگر تفكيك نمايد. همچنين بنظر مي رسااد كه عوامل مشاااور بعضااي از

اراضي حسام آباد حفر گرديده اند جز  آمار روستاهاي اطراف ثبت كرده باشند . اين امر باعث ايجاد تناقض بين آمار دفتر 

 حفاظت و مشاور شده است.
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ضامناً بنظر مي رساد مهمترين علت بروز تناقضاهاي آماري عدم كنترل  كارشاناس  بر روي آمار برداشات شاده توساط    

ها بوده اسات. زيرا اگر اين كار صاورت گرفته بود كارشاناس مشااور مي توانسات از عوامل خود تعداد چاههاي هر  تكنساين  

روساتا را بخواهد و پس از تطبيق با آمار دفتر حفاظت و تائيد آن اجازه ادامه كار را به تكنساين خود بدهد در صاورتي كه 

 اين عمل انجام نگرفته است .

 نتيجه گيري: 

ب و ر مي باشاد و در    -توجه به بررسايهاي انجام گرفته تنها راه اصاالح آمارهاي برداشات شاده رعايت بندهاي الفبا  

صورتيكه بخواهيم آماربرداري جديدي انجام گيرد ززم است كه ابتدا اطالعات بند الف استخرار انجام  و ساس عمليات  

 صحرائي آمار برداري شروع گردد.

 عناوین تجارب:

مذكور پس از تهيه به شااركت آب منطقه اي غرب ارسااال و پس از بررسااي توسااط معاونت مطالعات آب غرب و تائيد به شااركت گزارش  

مديريت منابع آب ايران ارساال گرديد و از اطالعات ان جهت آماربرداري در ساطن محدوده هاي مطالعاتي با  مانده ) شاركت آب منطقه اي 

 غرب( استفاده گرديد.

 :تبين تجارب 

يكي از مشاكالت آب منطقه اي تطبيق آماربرداري دفاتر حفاظت و مطالعات در ساطن كشاور مي باشاد كه با گذشات ساه دوره آماربرداري 

با هنوز به تطابق كامل آمار نرسيده است لذا در آماربرداري سراسري دور دوم با استفاده از اطالعات پرونده اي و همچنين كروكي چاهها تقري

رشاد چشامگيري  نمود و در آماربرداري دور ساوم با اساتفاده از نرم افزار طراحي شاده توساط برخي شاركت ها و همچنين تكميل درصاد تطابق  

 درصد رسيده است. 99بانك اطالعات دفتر حفاظت )ساماب( تقريبا تطبيق آمار به حدود 

 :عوامل موفقيت یا عدم موفقيت تجارب حاصله ناشی از انجام امور محوله

توجه به تجارب آماربرداري دور اول نظارت برآماربرداري هاي دور دوم و سوم نيز به گروه تلفيق و بيالن سارده شد در  با  

انجام مي   آبهاي سطحي و زيرزميني  بايست توسط گروه  آماربرداري مي  پروژه  ابالغي  العمل  براساس دستور  صورتيكه 

 . گرفت

 اقدامات خاص: 

 مدير پروژه سه دور آماربرداري سراسري  از اقدامات خاصي كه مي توان به آن اشاره نمود 

مرحله تهيه بيالن و بهنگام سازي منابع آب در حوضه هاي آبريز كرخه ، درياچه نمك   3نماينده تام ازختيار شركت در 

 و سفيد رود  

 ز استان  نماينده شركت در مطالعات طرح جامع آب كشور و حوضه هاي آبري

 تهيه گزارشات مختلف از جمله ممنوعيت دشت ها ، تغيير اقليم ،   
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 نماينده شركت در كارگروه بيالن استاني 

 ارائه برنامه 

يكي از مشكالت وزارت نيرو تهيه بيالن برخط در سطن كشور است اين گروه با همكاري ساير شركت هاي آب منطقه  

اين تحقيق مي باشد كه در صورت  اي و مطالعات شركت مديريت منابع آب ايران درحال مطالعه و پيگيري جهت انجام  

برنامه ريزي و وضعيت پيش بيني منابع و مصارف در  دست يابي به آن مشكالتي از جمله تخصيص منابع آب ، آب قابل 

 سالهاي آتي قابل انجام است

 سایر فعاليتها  

تهيه گزارشات ممنوعيت و تمديد ممنوعيت دشت  سارده شده  به شركت  از كارهاي ديگري كه به اينجانب در ابتداي ورود  

استان همدان    محدوده هاي مطالعاتي  اكرر    ، شروع شده بود  1367كه از سال   هاي استان با توجه به افت دشتهاي استان

  3هر  كه  بود جهت تمديد ممنوعيت اين محدوده هاي مطالعاتي  با توجه به تارير تمديد ممنوعيت نياز   ممنوع گرديده بود 

  سال گزارش ممنوعيت جديد براي آنها تهيه گردد. با توجه به اينكه نقشه هاي گزارشات به صورت دستي تهيه و يكي   5تا  

لذا با همكاري گروه آب زيرزميني كليه نقشه ها در محيط  .  از عوامل زمانبر بودن تهيه گزارشات نيز تهيه نقشه هاي بود  

به عنوان نقشه پايه براي گزارشات بعد استفاده گرديد.اين  از اين نقشه ها  تهيه گرديد و    GIS  در محيط    اتوكد و ساس

تلفيق و بيالن و آب زيرزميني تهيه و به شركت مديريت منابع آب ايران ارسال مي گردد .حداقل    هاي    گزارشات توسط گروه

 تهيه گرديده است.   گروه هاي مذكور  جلد گزارش ممنوعيت با همكاري   40تعداد تا كنون 

توسط شركت آب  داد مطالعات نيمه تفصيلي محدوده هاي مطالعاتي استان همدان با شركت هاي مشاور  ارقر  1382در سال  

 مديريت پروژه مذكور در استان به اينجانب واگذار گرديد.   منعقد گرديد و منطقه اي غرب 

تا كنون اينجانب به عنوان عضو كميته فني شركت منصوب و بررسي بعضي    1383كميته فني شركت : از سال    عضويت در  

 فته است . از گزارشات هيدوژئولوژي و زمين شناسي نيز توسط اينجانب انجام گر

اينجانب به عنوان عضو كميته تحقيقات شركت منصوب و نظارت برخي    1382عضويت در كميته تحقيات شركت : از سال  

 از پروژه هاي تحقيقاتي از جمله علل مرگ و مير ماهيان سد كالن و همچنين لندفيل همدان به اينجانب سارده شده است.
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اينجانب به عنوان عضو فني    تا كنون   1389از سال  ي به صدور پروانه ها  عضويت در كميسيون آبهاي زيرزميني و رسيدگ 

 پرونده هاي ارسالي مورد بررسي قرار مي گيرد.  كميسيون هاي مذكور انتخاب شده ام و با همكاري با دفتر حفاظت 

 بررسی شرح وظایف گروه تلفيق و بيالن ب :  

 شيوه نامه هاي  ارسالي  اساس بر مطالعاتي هاي محدوده در آب منابع وضعيت تحليلي گزارشات ارائه -1

يكي از بندهاي شرح وظايف گزارش وضعيت منابع آب استان مي باشد كه با استفاده از آمار توليد شده توسط  

گروه  آبهاي زيرزميني و سطحي به صورت ماهيانه تهيه و عالوه بر  ارسال به شركت مدير يت منابع آب ايران   

 اختيار مدير عامل شركت و ساير معاونت هاي شركت قرارداده مي شود. در 

 و نمودن بهينه در توسعه و  طرح و برداري بهره و حفاظت معاونتهاي پيشنهادات تصميم گيري در خصوص -2

 گيري  اندازه ايستگاههاي توسعه

در خصوص بند فو  پس از دريافت  نقطه نظرات ساير معاونت ها و همچنين بررسي كمبود اطالعات جهت تهيه  

بيالن منابع آب استاني و محدوده هاي مطالعاتي  كليه ايستگاههاي هيدرو متري مورد بازنگري قرار گرفته و ايستگاه  

 هاي هيدرومتري به شرح ذيل جابجا يا احداث گرديده اند. 

يكي از مشكالت تهيه بيالن منابع آب محدوده مطالعاتي تويسركان عدم وجود    کارخانه :هيدرومتري  ایستگاه  الف  

ايستگاه هيدرومتري در خروجي محدوده مطالعاتي جهت برآورد حجم جريان خروجي سطحي از اين محدوده مطالعاتي  

م  ايستگاه فيروزان  از اطالعات  استفاده  با  در سالهاي گذشته حجم جريان خروجي   . باشد  با  گرديد  حاسبه مي مي   .

هيدرومتري  اين ايستگاه  هماهنگي با گروه آبهاي سطحي و همچنين دفتر مطالعات شركت مديريت منابع آب ايران  

و در اين روستا ايستگاه هيدرومتري جديدي  منتقل  كارخانه در خروجي محدوده مطالعاتي تويسركان    وستايبه رفيروزان  

 گرديد .  احداث  

:  جهت برآورد حجم جريان سطحي ورودي به سد كالن ايستگاه هيدرومتري    انایستگاه هيدرومتري درود گرب  

مرز سياسي استان همدان با استان  در باز دست سد احداث گرديد البته اين ايستگاه بعلت واقع شدن در  دورودگران  
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اين آمار در جهت    حجم آب ورودي از استانهاي مركزي و لرستان را نيز اندازه گيري مي نمايد كه از   ميزان لرستان  

 فاده مي گردد. تتهيه بيالن استاني اس

حجم  يكي از مشكالت شركت آب منطقه اي همدان با استان مركزي در خصوص    ایستگاه هيدرومتري راهجرد :ج  

با    به نحوي كه شركت آب منطقه اي مركزي ادعا مي كند كه  مي باشد.  از استان همدان  ساوهآب ورودي به سد  

احداث سد هاي شنجور و شيرين سو و همچنين افزايش ارتفاع سد اكباتان و برداشت حجم آب ورودي از استان مركزي  

قهاوند و كميجان توسط كشاورزان عمال حجم آب ورودي به سد ساوه از خروجي استان   –در محدوده مطالعاتي رزن 

كيلومتر مربع    10700  با وسعت  ) ايستگاه هيدرومتري عمرآباد( كه شامل محدوده هاي مطالعاتي استان همدان  ان  همد

جهت پاسر    به كمتر از ده درصد رسيده است .   استان همدان در بازدست  واقع    و محدوده هاي مطالعاتي استان مركزي  

سياسي استان همدان با استان مركزي احداث و با استفاده از  مشكل فو  ايستگاه هيدرومتري راهجرد در محل مرز  به  

 آن حجم جريان ورودي از استان مركزي به استان همدان اندازه گيري مي گردد. 

همچنين اين گروه پيشنهاداتي جهت احداث ايستگاه هيدرومتري در خروجي حوضه آبريز سفيد رود جهت برآورد حجم  

آبريز ، ايستگاه هيدرومتري در خروجي محدوده مطالعاتي نهاوند  جهت برآورد   جريان خروجي از استان در اين حوضه

دقيقي حجم جريان سطحي خروجي از محدوده هاي مطالعاتي نهاوند ، مالير و تويسركان به استان كرمانشاه و همچنين   

   در ورودي به سد خرم رود ، به معاونت هاي مختلف ارائه نموده است.

رت بر تهيه بيالن محدوده هاي مطالعاتي براساس برنامه عملياتي و همكاري با دفتر مطالعات  برنامه ريزي و نظا  -3

شركت مديريت منابع آب كشور و دفاتر مطالعات شركت هاي متولي مجاور جهت تهيه بيالن حوضه هاي آبريز  

   و چرخه بيالن استاني 

درياچه نمك ، كرخه ، سفيدرود ، و مرزي غرب به    2ابتداي حوضه هاي آبريز درجه استان همدان بعلت واقع شدن در 

عنوان شركت همكار با شركت هاي متولي تهيه بيالن محدوده هاي مطالعاتي همكاري مي نمايد يكي از مشكالت  

توسط گروه تلفيق و بيالن مورد    شرح خدمات ارسالي و دستور العمل ارسالي مي باشد كه  شرح خدمات  در تهيه بيالن  

به آب منطقه اي تهران و    139/  31/6مور     97/29/ 11868/ 601 طي نامه شمارهكارشناسي  ظرات  برسي و نقطه ن

شركت مديريت منابع آب ايران ارسال گرديد. همچنين اينجانب با حكم مدير عامل شركت هاي متولي تهيه بيالن به  
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كارشناسي بهنگام سازي بيالن   _راهبري عنوان نماينده تام ازختيارشركت آب منطقه اي جهت عضويت در كار گروه 

در ذيل نقطه نظرات اين شركت به آب منطقه اي تهران ارائه    منابع آب حوضه هاي آبريز مذكور انتصاب گرديده ام.

 مي گردد. 

 مطالعات هواشناسي : 

تبع كاه باران موثر گرديده  با توجه به موضوع تغيير اقليم در ايران كه باعث افزايش متوسط دما در چند ساله اخير و به 

ساله اخير نيز در دستور كار   15است ، پيشنهاد مي شود كه عالوه بر تهيه بيالن بلند مدت ، تهيه بيالن كوتاه مدت ) 

 قرار گيرد. 

 همكاري با معاونت برنامه ريزي در خصوص بررسي گزارشات طرح جامع آب    -4

حوضه هاي آبريز متولي ندارد بنابراين مديريت مطالعات وگروه  با توجه به اينكه در شركت هاي آب منطقه اي عمال  

طرح جامع  ضمن پيگيري وضعيت طرح جامع آب كشور كليه گزارشات    همكاري معاونت برنامه ريزي تلفيق و بيالن با  

ت  را بررسي و اظهار نظر نمود و در تمامي جلسات به عنوان نماينده شرك  در محدوده سياسي استان همدان  آب كشور  

 خالصه نتايج گزارشات طرح جامع آب به شرح ذيل است  . شركت نموده اندآب منطقه اي همدان حضور 

 استان تحليل مديريت جامع آب

 توليد 
ميليون مترمكعب در سااال اساات كه به دو بخش سااطحي و زيرزميني قابل   3300حجم آب توليدي اسااتان تقريبا   

 تقسيم اند:

 ميليون  مترمكعب برآورد گرديده است. 1160حدود در بخش آبهاي سطحي كل آب 
ميليون مترمكعب توساط تاسايساات مدرن و سانتي )سادها ،بندها و   420ميزان برداشات از آبهاي ساطحي بميزان  

 كانال و انهار منشعب از رودخانه ها(

 مي شوند. ميليون مترمكعب در حوضچه هاي تغذيه مصنوعي به سفره هاي آبهاي زيرزميني تزريق 22ميزان 

 ميليون مترمكعب در سدهاي مخزني موجود در دست اجرا ذخيره و به مصرف مي رسد. 82ميزان 

ميليون مترمكعب قرار اسات در ساالهاي آتي ذخيره و به مصارف برساند )سادهاي مخزني و حوضاچه    335ميزان  
 هاي تغذيه (

 ميليون مترمكعب است. 2364در بخش آب زيرزميني كل ميزان برداشت 

 ميليون مترمكعب توسط چاهها به مصرف مي رسند. 1924ر بخش آب زيرزميني كل ميزان برداشت د
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 ميليون مترمكعب توسط قنوات به مصرف مي رسند. 172در بخش آب زيرزميني كل ميزان برداشت 

 ميليون مترمكعب توسط چشمه ها به مصرف مي رسند. 9/267در بخش آب زيرزميني كل ميزان برداشت  

 توزيع و مصرف 2

 ميليون مترمكعب( در بخش كشاورزي مصرف مي شود. 2346درصد )معادل  6/91از كل حجم آب توليدي  

 ميليون مترمكعب( در بخش شرب مصرف مي شود.  158درصد )معادل  1/6از كل حجم آب توليدي 

 ي شود.ميليون مترمكعب( در  بخش صنعت مصرف م 57. درصد )معادل 3/2از كل حجم آب توليدي 

 درصد به بخش كشاورزي  3/91از كل حجم آبهاي سطحي  -

 درصد به بخش شرب 6/3از كل حجم آبهاي سطحي   -

 درصد جهت تعادل بخشي سفره هاي زيرزميني استفاده مي گردد. 1/5از كل حجم آبهاي سطحي  -

 درصد به بخش كشاورزي   91از كل حجم آبهاي زيرزميني  -

 درصد به بخش شرب  6/6ميني از كل حجم آبهاي زيرز -

 درصد به بخش صنعت  6/2از كل حجم آبهاي زيرزميني -

 ميليون مترمكعب توسط طرحهاي مطالعاتي  335با مهار باقيمانده آبهاي سطحي بميزان  -

 ميليون مترمكعب خواهد بود. 775كل پتانسيل منابع آب سطحي استان بميزان 

ميليون مترمكعب براي تامين آب شارب كه امري گريز ناپذير اسات   100فو   از حجم آبهاي قابل مهار توساط طرحهاي  

 مصرف خواهد شد.

ميليون مترمكعب آب را مصارف و در آينده  مي بايسات بخشاي از آبهاي اساتحصاالي    57در حال حاضار بخش صانعت    -

 به اين بخش قابل اختصاص يابد.

بودن بيالن منابع آب زيرزميني تنها راه قابل تصاااور تغيير    براي تامين آب مورد نياز بخش صااانعت با توجه به منفي  -

 كاربري آب از بخش كشاورزي به صنعت است.

ميليون مترمكعب براي تعادل بخشاي سافره هاي آب زيرزميني در حال   24از  آبهاي قابل مهار توساط طرحها ميزان    -

 افت اختصاص مي يابد.

در مصرف بخش كشاورزي بميزان حداقل  هيگ راهي بجز  صرفه جوئي  ,  براي تعادل رساني سفره هاي آب زيرزميني    -

 ده درصد مصارف فعلي وجود ندارد.
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تنها راه مصارف به بخش كشااورزي يا تغيير الگوي كشات و جايگزيني شايوه هاي نوين آبياري با تاكيد بر آبياري قطره 

سافره ها و توساعه ساطن زيركشات عليرغم جنبه اي ميسار اسات. عملكردآ آبياري باراني به دليل حذف آب برگشاتي به  

 هاي مربت آن موجب تشديد افت سطن آبهاي زيرزميني شده و مي شود.

امري گريز ناپذير    ،) اساتانهاي مجاور(  , انتقال آب از حوزه هاي مجاوربمنظور تامين كساري آب شارب مورد نياز اساتان 

 مي باشد.

زيرزميني امري گريز ناپذير اسات ادامه روند مصارف فعلي نه تنها   تغيير الگوي كشات و متعادل ساازي سافره هاي آب

, آينده  توساعه اساتان و ايجاد اشاتغال امري محال مي باشاد بلكه با تشاديد افت سافره ها و به تبع آن خشاك شادن چاهها  

 داشت. ماي با مشكالت بسيار بيشتر با افزايش بيكاري خواهي

رزي و سااير صانايع بجاي كشااورزي تنها راه متصاور براي برقراري توساعه در  جايگزيني تدريجي صانايع وابساته به كشااو

 آينده مي باشد.

, شارب و اولويت هاي صارفه جوئي بميزان ده درصاد در برنامه هاي آتي در بخش هاي كشااورزي   -
ميليون مترمكعب تنها راههاي قابل تصااور براي آينده    7/5و    7/15,    194  صاانعت به ترتيب معادل

 چالش هاي كمتر براي استان است.اي با 

, اثبات شاده و قابل توجه اسات كه توساط ساازمانهاي  كاهش تدريجي سارانه آب در دنيا امري علمي   -
 وابسته به سازمان ملل همواره توصيه مي گردند.

بزرگترين مناطق داراي چالش ناشااي از كمبود آب منطقه خاورميانه در دنياساات كه   2025در سااال   -
 ز جز  آنها و استان ما نيز جز  استانهاي مشكل دار از نظر آب مي باشد.كشور ايران ني

 

 آب  منابع  از آب تخصيص سقف تعيين پيشنهاد گزارش همکاري در تهيه 

با توجه اينكه تخصيص آب به محدوده هاي مطالعاتي استان نيز به تهيه بيالن از منابع آب و محاسبه ميزان توليد و  

با استفاده از داده هاي گروه آبهاي زريزميني و سطحي هر  مصرف آب در سطن محدوده هاي مطالعاتي استان را دارد لذا  

مذكور و با هماهنگي با ساير معاونت ها    تهيه و با استفاده از اطالعات  نمحدوده هاي مطالعاتي استا   ساله بيالن منابع آبي

 حجم تخصيص از منابع آب مورد بررسي قرار مي گيرد. 

 
پس از اتمام مطالعات پيشنهاد تکميل شبکه هاي اندازه گيري به دفاتر مطالعات آب هاي سطحی و زیرزمينی پس از انجام تلفيق مطالعات 

 .پيشنهاد هاي تکميلی جهت تکميل شبکه اندازه گيري به گروه آبهاي سطحی و زیرزمينی ارائه می گردد بيالن 

 

در گزارشات بيالن با توجه به اينكه چاههاي اكتشافي و پيزومتر در چندين سال گذشته حفاري گرديده اند و ضرايب  

جهت برآورد تغييرات حجم ذخيره سفره ،افت سطن    هيدروديناميكي آبخوان نيز در زمان حفاري ها محاسبه شده است. لذا 

 آب زيرزميني و كاهش ضخامت زيه آبدار ززم است كه اين ضرايب بروز گردد. 

با توجه به عدم وجود بودجه ززم جهت حفاري چاههاي اكتشافي و پيزومتر مجاور آن لذا پيشنهاد گرديد كه با استفاده از  

.  اسبه دوبار آزمايش پمااژ چاههاي اكتشافي ديگر و ... اين ضرايب بروز رساني گردد ساير روشها از جمله لوگ چاهها ، مح
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به گروه آبهاي زيرزميني شركت  ب هيدروديناميكي آبخوان  يپيشنهادات به بروز رساني ضرالذا با توجه به مطالب فو   

 شد. پروژه مذكور مي با انجاماين گروه نيز با عقد قرارداد با مشاور در حال  ارسال و

يكي ديگر از كمبود هاي شبكه اندازه گيري مطالعات آب هاي سطحي عدم وجود ايستگاه هيدرومتري در خروجي استان  

ريز سفيد رود مي باشد كه اين موضوع باعث عدم اطالع از ميزان حجم جريان خروجي از استان در اين حوضه  در حوضه آب 

ساخت ايستگاه هيدرومتري در  آبريز گرديده است . لذا پيشنهاد  حوضه  آب سطحي اين    تهيه بيالن مشكالتي در  آبريز و  

 دست بررسي مي باشد.  اين گروه در   به گروه آبهاي سطحي ابالغ و توسط خروجي حوضه آبريز سفيد رود 

،   همکاري با معاونت برنامه ریزي به منظور تعيين ميزان مصرف آب هاي سطحی و زیرزمينی به تفکيك کشاورزي

 براساس نتایج آمار و اطالعات دریافتی و ارائه به ادرات و سازمان هاي استانشرب و صنعت 

دستور العمل ارسالي    سبيالن تهيه گزارش سازنه منابع و مصرف استان براسا يكي از بندهاي شرح وظايف گروه تلفيق و  

 از سوي شركت مديريت منابع آب ايران مي باشد . 

استفاده از آمار چاههاي انتخابي حجم بهره برداري از منابع آب زيرزميني به تفكيك منبع و نوع  جهت انجام اين كار با  

بهاي سطحي تهيه مي گردد.  آمصرف توسط گروه آبهاي زيرزميني و حجم بهره برداري ار منابع آب سطحي توسط گروه  

منبع و مصرف تهيه و به شركت مديريت  ساس با تلفيق اطالعات مذكور حجم بهره برداري از منابع آب به تفكيك نوع  

   منابع آب ايران و معاونت برنامه ريزي مي گردد

 
 همکاري در تهيه گزارشات بهنگام سازي بيالن آب در محدوده هاي مطالعاتی تحت توليت و ارائه آن به مراجع ذیصالح 

سراسري اقدام به تهيه گزارشات بهنگام    دفتر مطالعات شركت مديريت منابع آب ايران بعد از انجام هر دوره آماربرداري

و محدوده هاي مطالعاتي با همكاري شركت هاي آب منطقه مي نمايد. با   2سازي بيالن آب در حوضه هاي آبريز درجه 

.لذا گزارشات بيالن محدوده هاي  گروه تلفيق و بيالن شركتها انجام مي گيردبا همكاري  توجه به اينكه اين گزارشات  

مطالعاتي تحت توليت توسط كارشناسان مورد بررسي و پس از تائيد گزارشات يك نسخه از گزارشات به معاونت هاي  

مختلف ارسال مي گردد. از اين گزارشات جهت محاسبه آب قابل برنامه ريزي و همچنين تخصيص دشتها استفاده مي  

ن تبخير و تعر  دشتها مشخص و از آنها در كليه گزارشات  با استفاده از اين گزارشات حجم آب تجديد پذير و همچني   گردد. 

                   شركت استفاده مي گردد. 

 کد گذاري ایستگاههاي آب و هواشناسی  

بعلت اينكه بعضي از ايستگاهها كه    مي باشد. يكي از مشكالت گروه آبهاي سطحي كد ايستگاههاي آب و هواشناسي  

رقمي  مذكور    5كد  ي انها عمال كد مذكور به ايستگاه جديد منتقل مي گرديد. و از طرفي  رقمي بودند با جابجاي   5داراي كد  

 .   نشان دهنده نام محدوده مطالعاتي و نوع ايستگاه نمي باشد

عالوه بر كد  ايستگاه هاي آب و هواشناسي تهيه و در كد گذاري  براي برطرف كردن اين مشكل شيوه نامه كد گذاري   

  نيز اضافه گرديد و ... (    1و نوع ايستگاه  ) تبخير سنجي ، بارانسنجي ، هيدرومتري درجه    مطالعاتي    ايستگاه، كد محدوده

استان همدان به عنوان پايلوت جهت كد گذاري ايستگاههاي آب و هواشناسي  با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده    .

انتخاب و مطابق شيوه نامه ارسالي و هماهنگي با كارشناسان گروه تلفيق و بيالن دفتر مطالعات پايه شركت مديريت  

ارتفاع كليه ايستگاههاي    بعد از اطميان از صحت موقعيت و منابع آب اقدام به كدگذاري ايستگاههاي آب و هواشناسي نمود.  

براي محدوده هاي مطالعاتي كه دفتر مطالعات شركت آب منطقه همدان  مربوطه  ول  اآب و هواشناسي شناسايي شده و جد

متولي مطالعات آن مي باشد، تكميل و ساس براساس شيوه نامه كد گذاري ايستگاههاي آب و هواشناسي اقدام به كد  
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محدوده مطالعاتي از پائين دست به سمت باز دست و از چپ به راست و تقريبا  عمود    گذاري منابع شناسايي شده در هر

رقمي رعايت    9( و كليه شرايط مندرر در شيوه نامه جهت كد گذاري  ArcMapبر جهت جريان گرديد. ) در محيط  

 گرديد.  

آن تعداد از ايستگاههايي كه  مساحت    رقمي بودند و هم چنين   5ايستگاههايي كه قبال  داراي كد واحد    ٬در كد گذاري جديد 

حوضه آبريز و يا موقعيت ارتفاعي آنها تغيير كرده شناسايي و به هر يك از آنها كد واحدي اختصاص داده شد. براي نمونه  

توان به  ايستگاه هيدرومتري فيروزان كه به خروجي محدوده مطالعاتي تويسركان در روستاي كارخانه منتقل شده    مي

رقمي  هر   5كيلومتر مربع كد    791كيلومتر مربع به    950ه نمود كه با توجه به كاهش مساحت حوضه آبريز از است اشار

رقمي جديد تعلق گرفته    9دو ايستگاه كارخانه و فيروزان يكي وليكن بر اساس شيوه نامه جديد به هريك از ايستگاهها كد  

 است.

 بررسی علل بریدن لوله جدار چاههاي اسدآباد 

در آبخوان محدوده مطالعاتي اسادآباد پس از شاناساايي سافره تحت فشاار    1377از ساال  مهم ايجاد شاده    تمشاكالاز يكي  

بهره   ه در مناطق مركزي و عمدتاً چاههائي كه از سفره تحت فشاررمنحرف شدن لوله هاي جدار چاههاي عميق محفو  ،

بهره برداري توساط رساوبات دانه ريز پر و لوله جدار آنها از پس از   ساال    3تا1بساياري از چاهها  اسات.  ،مي نمايند  برداري

پس از بررسي زمين شناسي محدوده مطالعاتي ، لوگ    حالت قائم خارر و مواجه با بريدن شفت و غالف پماها مي گردند.

علل بروز ميزان بهره برداري از چاهها    چاهها ، هيدروگراف چاههاي مشاااهده اي ، هيدروگراف واحد دشاات و همچنين

 ناشي از مسائل زير باشد.مي تواند اين مشكل 

آب سافره ها تحت فشاار به زيه هاي    با شاروع بهره برداري از سافره آب زيرزميني تحت فشاار موجود در منطقه،  -1

 تزريق و ارتباطات هيدروليكي جديدي را باعث شده است . رسي

, تورم و آماس اين زيه ها مي   نسابت به سااير زيه ها  , زهكشاي كندترب زيه هاي رساي  تغذيه و تخليه متناو  -2

 تواند از علل مهم ايجاد مشكالت چاهها باشد.

, افزايش سارعت حركت بهره برداري بيش حد مجاز توساط چاههاي منطقه باعث افزايش شايب هيدروليكي    -3

 ل مواد دانه ريز از سفره بطرف چاهها گرديده است.و به تبع آن افزايش قدرت حمط متخلخل يآب در مح

 پيشنهادات 

, لزوم بررساايهاي بساايار دقيق تري را طلب مي نمايد در اين بررساايها  پيچيدگيهاي فني و مهندسااي مساا له    -1

, حفاري چاههاي اكتشااافي بهمراه انجام آزمايشااات چاه , انجام آزمايشااات مرتبط  حفاري گمانه هاي ژئوتكنيك 

دقيق ، ويدئومتري و .. از جمله مطالعات ززم جهت شاناخت علمي تري مشاكالت و نتيجتاً ارائه پيشانهادات  پيمائي  

 زم مي باشد .تري ،ز

بارعايت سااقف مجاز ميزان برداشاات آب توسااط چاهها و نتيجتاً جلوگيري از افت زياد آب در ساافره هاي آب    -2

 زيرزميني مسلماً مشكالت كمتر خواهد شد .
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زيه ساانتي متر و اجرائي عمليات سايمانتاسايون با هدف بساتن كامل   1اساتفاده از لوله هاي فوزدي با ضاخامت    -3

 رسي بازئي تا حدود عمق يكصد متر.

مرتباً پيشانهاد موضاوع بعنوان يك مسا له تحقياتي    83و   82در راساتاي مطالب بند هاي فو  و در فواصال ساالهاي  

 توسط دانشگاهها در سطن استان ارائه گرديده كه تاكنون متاسفانه اعتباري براي آن مصوب نگرديده است.

 نيروگاه شهيد مفتح بر منابع آب زیرزمينی دشت کبودراهنگ بررسی تاثير برداشت 

يكي از چالش هاي آب منطقه اي با كشاورزان و سازمان جهاد كشاورزي در خصوص تاثير بهره برداري از منابع آب  

ا  زيرزميني توسط نيروگاه شهيد مفتن بر ميزان افت و كاهش آبدهي چاهها در در محدوده مطالعاتي مذكور مي باشد. لذ

عنوان   تحت  گزارشي  موضوع  اين  بررسي  زيرزميني    "جهت  آب  منابع  هيدروژئولوژي  كبوددراهنگ  دشت   گزارش 

تهيه گرديد كه در اين گزارش هيدرولوژي ،هيدروژئولوژي هيدروگراف واحد دشت و حجم بهره    ")درمحدوده نيروگاه(

گرفت و نتيجه آن به شرح ذيل به استنداري و  كسري حجم مخزن كليه آبخوان هاي استان مورد بررسي قرار برداري و 

 شركت مديريت منابع آب ايران ارسال گرديد.  

براساس هيدرو گراف هاي موجود افت سطن آب زيرزميني در تمامي دشتهاي استان بويژه در دشتهاي شمالي ر  داده  

آبدهي رودخانه هاي استان    است و اين موضوع باعث كاهش آبدهي تعداد زيادي از چاهها شده است. همچنين بررسي 

نيز نشان مي دهد كه در چند ساله اخير آبدهي رودخانه ها به شدت كاهش پيدا نموده ورودخانه هاي كه قبال  در باز  

دست آب زيرزميني را زهكش مي نموده اند به رودخانه هاي تغذيه كننده تبديل شده در نتيجه دبي آنها در پائين دست  

تاثير كمتري در تغذيه دشت دارند.البته بعلت برداشت بيشتر در محدوده نيروگاه روند افت آب  به شدت كاهش يافته و  

 زيرزميني كمي بيشر شده است. به طور خالصه علت اصلي خشك شدن چاههاي منطقه به شرح ذيل است: 

بهاي زيرزميني  در مناطق  افزايش بهره برداري از منابع آب زيرزميني در باز دست  و كاهش دبي رودخانه ها بعلت افت آ
 ابتداي حوضه آبريز مي باشد. 

 پيشنهادات :  

دليل اصلي بروز اين پديده صرفاً ناشي از عدم تعادل بين ميزان برداشت ها از سفره در مقايسه با ميزان تغذيه آنهاست.  

  5/4و    91،4/ 5سهم بخش هاي مختلف مصرف يعني كشاورزي ، شرب و صنعت در دشت كبودراهنگ به ترتيب برابر  

  10ميليون متر مكعب است . با فرض    19/ 5و    17،  453در صد مي باشد. ارقام تخليه اين بخش ها نيز به ترتيب برابر  

ميليون متر مكعب خواهد بود. لذا با توجه به واقعيت ها تنها راه    1/ 9و    7/1،   45درصد صرفه جويي ارقام حاصله معادل 

همچنين مقايسه برداشت جهت    عزم جدي براي تغيير الگوي كشت بنظر مي رسد.  متصور براي بيرون رفتن از مشكالت

درصد است و اين حجم نمي تواند باعث كاهش    5مصارف صنعت با كل مصارف نشان مي دهد كه حجم برداشت كمتر از  

 آبدهي و خشك شدن كليه چاههاي محدوده مطالعاتي كبودراهنگ گردد. 
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 همدانتامين پایدار آب شرب 

يكي از مشكالت استان تامين پايدار آب شرب شهر همدان مي باشد. پس از انتخاب سد تالوار به عنوان گزينه تامين  

كننده بخشي از آب شرب شهرهاي شمالي استان با توجه به كاهش آبدهي ورودي به سدهاي استان ، موضوع كاهش  

بر  اين گروه مورد  نيز توسط  تالوار  به سد  ايستگاه هيدرومتري  حجم آب ورودي  آمار  بررسي  از  رسي قرار گرفت. پس 

سالمت آباد ) واقع در ورودي سد تالوار ( مشخص گرديد كه ميزان آبدهي اين ايستگاه هيدرومتري به شدت كاهش يافته  

( ايستگاه مذكور  1377-92)سالهاي آبي    1392ساله منتهي به سال آبي    15است، بنحوي كه متوسط حجم آورد سازنه 

بنابراين موضوع كاهش حجم ورودي با معاونت محترم وقت طرح    سال رسيده است. ميليون متر مكعب در    30به كمتر از  

توسعه مطرح و با هماهنگي  ايشان با مدير عامل موضوع در سطن وزارت نيرو پيگيري گرديد كه پس از بررسي كاهش  

) اين  و سد قوچم به عنوان سد جايگزين معرفي گرديد.  آبدهي توسط وزارت نيرو بحث جايگزيني منبع تامين آب مطرح 

تحت عنوان مشكالت و چالش هاي حوضه آبريز سفيد رود براي    28/3/1393مور     4989/ 101موضوع طي نامه شماره  

تامين آب  همچنين موضوع    .(شركت مديريت منابع آب ايران ارسال گرديده است معاونت محترم حفاظت و بهره برداري

كه نقطه نظرات اين گروه به  مورد بررسي قرار گرفته  آب و آبفا  كالن برنامه ريزي  توسط دفتر    جديداًشرب پايدار استان  

   شرح ذيل براي آن مديريت ارسال گرديده است. 

  بحث   نيز   25/07/98مور     101/15605/98/29كت در پيوست نامه شماره  تهيه شده اين شر  گزارش   همانطوركه در"

  هاي   سد به ورودي سطحي جريانات حجم افزايش  نتيجه در   و گذشته آبي سال  سه در  بارش افزايش بعلت است گرديده

  سد  از برداشت  افزايش  با  شرب  آب   چاه هاي آبدهي  كاهش  الوند دامنه   ها   رودخانه در جاري جريانات و آبشينه  و  اكباتان

  هاي   تنش  بروز  عليرغم  ،    دست  پائين   كشاورزان  آب  حق  كاهش  و(  ها  چشمه  و   ها  رودخانه)  سطحي  آب  منابع  اكباتان،

  استانداري،  و اسالمي  شوراي مجلس  نمايندگان  ناحيه  از شركت  بودن  فشار  تحت  و  بر  حقابه  كشاورزان تجمع  و  اجتماعي 

  كشاورزي   آب   تامين  بر  موضوع  اين )  تر   گسترده  اجتماعي   و   سياسي   تبعات   بروز  و  شرب   آب   قطع  از   جلوگيري   منظور   به

(  است  شده  ساله  چندين  مرمر  باغات  به  رسيدن  آسيب  به  منجر  كه  اي  گونه  به  داشته  جبران  قابل  غير  و  جدي  اثر  منطقه

  آبه   حق   تخصيص   همچنين  و  خشكسالي   دوره   وقوع   صورت  در.  است  گرديده   تامين  محيطي  زيست   تخصيص   عدم  و

 . باشد نمي  پذير   امكان فعلي  برداشت حجم  با  شرب آب تامين  قطعا  محيطي  زيست  نياز  و  كشاورزان

 درصد در آمار برداري دور سوم نسبت به آماربرداري دور دوم،  67تا  35كاهش حجم بهره برداري چاه ها بين 

 تامين كمبود آب شرب استان از محل منابع آب زيرزميني 

باتوجه به مذاكرات متعدد با شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستائي استان و نظر به شرايط موجود و پيش بيني  

امكان   بهبود كيفيت شبكه آب شرب(،  افزايش سرمايه گذاري در  )به ويژه شرايط مالي دولت درخصوص  آتي  شرايط 

مقدور نبوده و   1425كالن آب و آبفا در افق سال دستيابي به سرانه هاي مصرف آب شرب مدنظر مديريت برنامه ريزي 

باتوجه به افت مستمر كيفيت منابع آب و پديده هاي پيشرونده خشكسالي، فرونشست و فروچاله در استان به ويژه محدوده  

ساير   و  مجاز  حد  به  آزينده  رساندن  تا  سالم  آب هاي  با  اختالط  آب شرب،  هاي  چاه  جابجائي  امكان  استان،  شمال 
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ارهاي ارائه شده به منظور تامين آب مورد نياز از محل منابع آب زيرزميني استان، ميسر نمي باشد. لذا احتمال بروز  راهك

تنش هاي اجتماعي و سياسي در استان همدان به دليل جيره بندي آب و قطع آب شرب به ويژه در سطن شهر همدان  

 در سال هاي آتي، وجود دارد. 

  فعال  چاه هاي  موقعيت  25/07/98مور     15605/98/29/ 101كت در پيوست نامه شماره  تهيه شده اين شر  گزارش  در

  غير   و  فعال  از  اعم)  همدان  شهر  شرب  اب   چاههاي  كليه  نقشه  تهيه  صورت   در  است  شده  ارائه  همدان  شهر   شرب  آب

  جديد   حفاري   امكان   و  حفاري  دشت  سر  سرتا   در  شرب   آب  چاههاي  كه  مي گردد   مشخص  گذشته  سالهاي   طول  در (  فعال

 . باشد  نمي  پذير  امكان  جابجائي چاه هاي آب شرب، خصوص در شده  ارائه بحث لذا  ندارد  وجود  آنها  جابجايي يا

  كه   دهد  مي  نشان  دشت  اين  كف  سنگ  نقشه  همچنين  و  بهار  -همدان   دشت  زيرزميني  آب  سطن  تراز  نقشه  بررسي

  اطراف  در  آبدار زيه ضخامت هم نقشه بررسي  همجنين است متر 45با  برابر دشت سطن در آبدار زيه ضخامت متوسط

  صورتيكه   در  است  متر  35  با  برابر  آبخوان  از  قسمت  اين  در  آبدار   زيه  ضخامت  حداكرر  كه  دهد  مي  نشان  شرب   آب  چاههاي 

  قطعا   آبدار   ضخامت   زيه  كاهش   به  توجه   با   و   بوده   متر   70  با   برابر   آبدار   زيه   ضخامت   شرب   آب   چاههاي   حفاري   هنگام   در 

 باشد.  نمي انتظار از  دور  چاهها  آبدهي   كاهش

  آن  عبور  بعلت   و  گرديد  مي   رها  رودخانه  در   مذكور   فاصالب  همدان   شهر   خانه  تصفيه وجود  عدم  بعلت  گذشته  سالهاي   در

  تصفيه   احداث   به   توجه   با   گرديد   مي   شرب   آب   چاههاي    آبدهي   تامين  و   آبخوان   تغذيه   باعث   شرب   آب   چاههاي  كنار   از

  از   بخشي   نتيجه  در   و   كرده  پيدا   كاهش   گردد   قسمت   آن   در   ابخوان   تغذيه   باعث   كه  سطحي   جريان   عمال  فاضالب   خانه

 .است رفته بين  از گرديده مي  تامين محل اين از  كه چاهها  آبدهي

  جذبي   چاههاي  طريق   از   شهر   فاضالب  از  قسمتي  فاضالب  آوري  جمع  شبكه  وجود   عدم  بعلت  گذشته  سالهاي  در   همچنين

  اين  لذا   است  گرديده  مي  شرب   اب   چاهها   دست   باز   در  زيرزميني  جريان   ايجاد  باعث  و   است   گرديده  مي   آبخوان  وارد

 " . است يافته  كاهش آوري  جمع شبكه افزايش  با نيز  بهار همدان   آبخوان  تغذيه از  بخش

 

 بانك اطالعاتی  

واطالعات ايستگاههاي هيدرومتري ، تبخير سنجي ،باران سنجي وبرف سنجي توسط  پس از كنترل ، ويرايش وتاييد آمار  

كارشناس مس ول گروه آبهاي سطحي كه هر ساله از دفتر مطالعات شركت مديريت منابع آب ايران اعزام ميگردد. و  

ات ژئوفيزيك كه  همچنين آمار و اطالعات چاههاي مشاهده اي ، چاههاي انتخابي ، چشمه و قنوات انتخابي و اطالع

توسط كارشناس مس ول گروه آبهاي زيرزميني شركت مديريت منابع آب ايران مورد تائيد قرار مي گيرد. اطالعات مذكور  

 توسط كارشناس بانك اطالعات وارد بانك ديتاايز مي گردد. 

 تي كشور اضافه ميگردد. آمار مذكور در سامانه بانك اطالعات كشور بارگزاري و پس از تائيد نهايي به بانك اطالعا 
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باران( اقدام به بررسي وشناسايي كليه  –تبخير  –به ناقص بودن بانك اطالعاتي آبهاي سطحي )دبي  با توجه  

در سه حوزه دبي   آماري  وپرونده هاي  –گپ هاي  فيزيكي  اورا   كليه  بررسي  از  نموده وپس  باران  و  تبخير 

م به برگزاري مناقصه محدود جهت تعيين مشاور  ايستگاههاي مطالعاتي ومشخص شدن گپ هاي آماري اقدا 

 وعقد قرارداد به منظور ورود ديتا وتكميل بانك اطالعاتي آب سطحي گرديد. 

از طرف دفتر   آبهاي سطحي  پايلوت در تكميل بانك اطالعاتي  استان  بعنوان  استان همدان  بذكر است  ززم 

  17417/ 101مطالعات پايه منابع آب شركت مديريت منابع آب ايران معرفي گرديد كه اين مهم طي قرارداد شماره  

اسان گروه آبهاي سطحي و  توسط شركت مهندسين مشاور سيناب غرب ونظارت مستمر كارشن  9/89/ 20مور  

لذا بانك استان همدان يكي از بهترين بانك هاي كشور است. آمار واطالعات تاييد شده  تلفيق انجام پذيرفت.  

بنابر درخواست در اختيار مشاوران ، پيمانكاران ، دانشجويان و اساتيد دانشگاه به منظور بهره برداري قرارمي  

 گيرد. 

 


