
معاونت برنامه ریزی
ن1401منتهی به خرداد ماه سال  گزارش سیمای منابع آب استان همدا



:گزارش زیر شامل

چارت تشکیالتی و وضعیت منابع انسانی

وضعیت دشتها و منابع آب استان

طرح های توسعه منابع آب

خالصه اعتبارات

منابع و مصارف



چارت تشکیالتی

مدیرعامل

مدیریت هیئت مدیره و مدیر عامل

مدیریت حقوقی

مدیریت قراردادها

مدیریت حراست

روابط عمومیمدیریت 

مدیریت مطالعات پایه منابع آب

معاونت برنامه ریزی

معاونت طرح و توسعه

ادیمدیریت تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتص✓
مدیریت فناوری اطالعات و توسعه مدیریت✓

مدیریت توسعه طرح های  منابع آب✓
مدیریت فنی آب✓
مدیریت مشارکتهای مردمی و طرح های زود بازده✓

معاونت حفاظت و 
بهره برداری

مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب✓
رق آبیمدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و ب✓
مدیریت رودخانه ها و سواحل✓
مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب✓

، معاونت منابع انسانی
مالی و پشتیبانی

مدیریت مالی و ذیحسابی✓
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی✓

*

**

.گروه بازرسی و مدیریت عملکرد ذیل مدیریت هیئت مدیریه و مدیرعامل در سطح تفصیلی پیش بینی گردیده است* : 
لحاظ گردیده اونت در سطح تفصیلیمعگروه درآمد مشترکین، واحدهای سازمانی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و همچنین واحدهای سازمانی منابع آب شهرستان ها ذیل این** : 
.است



مشخصات استان

19491مساحتدارایهمداناستان
دحدوکهباشدمیمربعکیلومتر

درراکشورمساحتازدرصد1/18
.استگرفتهبر

یسرشماراساسبراستانجمعیت
نفر1.730.000بربالغ1395سال
.باشدمی
26وشهرستان10دارایاستاناین

.باشدمیبخش



دشت ها: وضعیت منابع آب 

ومستقلمطالعاتیمحدوده14درعمدهطوربههمداناستان
-رزنکبودراهنگ،اسدآباد،دشتهایکهگیردمیقرارمشترک
ایرسودارندقراربحرانیممنوعهشرایطدرکمیجانومالیرقهاوند،
باد،آزرین-تپهنهاوند،گلتویسرکان،بهار،-همدانشاملهادشت
رایطشدرامیرآباد-اسماعیلتپهوخناجینکنگاور،دهگالن،-قروه

.هستندممنوعه



نام محدوده مطالعاتیرديف
شرکت آب

ای منطقه
متولی

کد 
محدوده 
مطالعاتی

شماره و تاريخ 
اولين آگهی 

ممنوعيت

شماره و تاريخ 
آخرين آگهی 

ممنوعيت

مدت 
ممنوعيت               

(سال)
ه تاريخ خاتم
ممنوعيت

افت متوسط 
(متر )ساالنه  

نوع ممنوعيت

بحرانیعادی

4117همدانهمدان  بهار1
250/8401

1371/05/07
1400/23821/700

٭1400/04/2751404/05/070/58

4116همدانکبودراهنگ2
250/18860

1372/09/29
98/12035/700

٭98/1/2951402/10/111/38

4115همدانرزن  قهاوند3
250/58901

1372/09/30
95/44012/700

٭95/10/2051400/10/250/84

2235همدانمالیر4
141/15082

1379/07/26
96/32694/700

٭96/7/451401/07/261/81

2232همداناسدآباد5
100/33979

1380/10/09
98/12033/700

٭98/1/2951402/10/090/89

2234همدانتویسرکان6
100/8826

1381/03/19
1400/23806/700

٭1400/04/2751404/03/190/4

2233همداننهاوند7
100/23812

1382/05/27
95/30231/700

٭95/07/0551400/05/270/72

1307زنجانتپه  زرین آبادگل8
700/39169/92

1392/02/11
97/44549/700

97/10/1651402/10/16
٭گل تپه0/19

٭زرین آباد0/72

2231کرمانشاهکنگاور9
700/23707

1388/02/30
1400/17868/700

٭1400/03/1151402/02/300/42

1308کردستان*دهگالن–قروه 10
100/889

1384/01/22
98/43859/700

٭98/10/1451403/11/070/59

4118مرکزیکمیجان11
250/20894

1372/10/25
1401/453634/700

٭1400/10/1451405/10/251/08

4114مرکزیخناجین12
250/1399

1372/10/21
98/26181/700

٭98/05/0651402/06/040/49



352-40-15.87-1.81-71301733.181719.131717.31-70همدان - بهار1

1685-29-36.73-0.63-68331670.451634.351633.72-67کبودرآهنگ2

1561-30-20.30-0.39-68331699.301679.401679.00-67رزن قهاوند3

332-3-16.69-0.14-74271689.931673.381673.24-73مالير4

290-80-11.30-3.14-76251589.481581.311578.18-75نهاوند5

81-25-8.61-2.65-73281643.931637.971635.32-72تويسرکان6

268-50-19.61-3.65-74271520.951504.991501.35-73اسدآباد7

15-3.840-0.04-77241949.431945.631945.59-76گل تپه8

نوسان تراز آب 

نسبت به مهر ماه 

سال گذشته )متر(

تغييرات حجم 

مخزن نسبت به مهر 

ماه سال گذشته  

)MC M (

رديف
سال آبی شروع 

آمار

طول دوره آماري 

)سال(

تراز آب مهر اولين 

سال  )متر(

تراز آب مهر سال 

1399  )متر(

مجموع تغييرات 

حجم مخزن در 

طول دوره آماري  

)MC M (

تراز آب مهر سال 

1400  )متر(

مجموع نوسان تراز 

آب در طول دوره 

آماري )متر(

نام آبخوان

 1399-1400آبیسالمهرماهبهمنتهی-همداناستاناصلیهایآبخواندرزيرزمينیآبمخازنحجمتراز وتغييراتجدول

منابع زیرزمینی: وضعیت منابع آب 
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منابع سطحی: وضعیت منابع آب 

(م.م.م)وضعيت موجودی مخازن سطحی 

حجم آب موجود در 
1401/03/31

حجم مخزن نام سد

8/19 33/8 سد اکباتان

0/17 5 آبشینه

41/3 45 کالن

3/46 9/2 سرابی

0/72 4/4 شیرین سو

33.8

5

45

9.2
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0.72

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

سد اکباتان آبشینه کالن سرابی شیرین سو

حجم مخزن آب موجود



بارندگی: وضعیت منابع آب 
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1400خرداد  1401خرداد  بلند مدت خرداد

سالبهنسبت1401خردادماهدرهابارندگیمیزان▪
بهتنسبامااستداشتهتوجهیقابلافزایشگذشته

یافتهکاهشدرصد100حدوددرخودمدتبلندمیانگین
.است



1401جدول مقایسه ای بارندگی در خرداد ماه 

سال قبل
متوسط 

بلندمدت
سال قبل

متوسط 

بلندمدت

%26.3-%22.4-%100.0-%100.0-4.00.04.7352.3273.3370.9اسدآباد1

%44.1-%16.1-%100.0-%100.0-0.50.05.7284.2238.3426.5تویسرکان2

%40.8-%17.3-%80.5-%67.6-4.31.47.0222.8184.3311.0کبودراهنگ3

%36.4-%3.3-%100.0-%100.0-2.80.05.4224.8217.5342.0مالیر4

%32.0-%5.6-%100.0-%100.0-2.20.04.3358.8338.7498.3نهاوند5

%26.9-%22.1-%97.8-%90.0-1.30.15.6350.5273.0373.6بهار6

%33.6-%18.3-%100.0-%100.0-4.40.09.6260.7212.9320.4رزن7

%27.0-%20.2-%100.0-%100.0-1.50.06.2242.8193.7265.4فامنین8

%29.3-%7.8-%100.0-%100.0-9.00.09.1311.5287.3406.3همدان9

29.91.557.72608.42218.83314.4استان10

درصد اختالف مهر تا درصد اختالف خرداد

خرداد 1400محدودهردیف
خرداد 

1401

بلند مدت 

خرداد

مهر تا خرداد 

1400

مهر تا 

خرداد  1401

مهر تا 

خرداد 

بلندمدت



رواناب-نمودارهای حجم



خالصه طرح ها: طرح های توسعه منابع آب 

کلیمشخصاتتعدادنوع سد های مخزنی

23: میلیون متر مکعب حجم مخازن 3سدهای در حال اجرا

102.6: میلیون متر مکعب حجم مخازن 6(شنجور-سرابی-کالن-آبشینه-شیرین سو-اکباتان)سد های در حال بهره برداری 

(قابل تغذیهآب)میلیون متر مکعب 33.5مصنوعی در حال مطالعهتغذیه

(میزان تغذیه پیش بینی شده)میلیون متر مکعب 1633در حال بهره برداریمصنوعی تغذیه

هکتار50: میلیون متر مکعب سطح تحت پوشش1:حجم آب انحرافی1در دست اجرابند انحرافی

میلیون متر مکعب 163:حجم آب انحرافی-هکتار 13228پوشش سطح 36در دست بهره برداریبند انحرافی

هکتار7000: سطح پوشش کیلومتر با25به طول 2در حال مطالعهشبکه آبیاری و زهکشی

--در حال اجراشبکه آبیاری و زهکشی

هکتار 2390: سطح پوشش 3(مدرن و نیمه مدرن)در حال بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی

هکتار30000: سطح پوشش با269(سنتی)در حال بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی

میلیون متر مکعب81.5: در افق طرحپساب تولیدی-تصفیه خانه های فاضالب

--در حال مطالعهآبرسانی به شهرها

در سالمیلیون متر مکعب69: کیلومتر و حجم آب تولیدی 168به طول 3در حال اجراآبرسانی به شهرها



عنوان سد مخزنیرديف
وضعيت تخصيص

کشاورزی
شرب و 
بهداشت

صنعت
تغذيه 

مصنوعی
زيست 
محيطی

جمع کل

4.50000.501.206.20سد نعمت آباد1

2.307002.2011.50سد سرابی2

412سد کالن3
0.50

05.5022.00 ناحيه صنعتی
سهند

203005.00سد شنجور4

01.321.50002.82سد خرمرود5

05670063.00انتقال آب تالوار6

019.1030.22.10سد گرين7

1.750000.151.90سد آالن8

1015سد اکباتان9
1

09.3035.30
گلخانه جورقان

06.500006.50سد آبشينه10

010001.20سد شيرين سو11

000022.00تاالب آقگل12

13
اب گردشگری گاماسي

از محل رودخانه 
گاماسياب

000.50000.50

24.55117.9216.500.5020.55180.02جمع

تخصیص سدها: طرح های توسعه منابع آب 

کشاورزی
14%

شرب و بهداشت
66%

صنعت
9%

عیتغذیه مصنو
0%

یزیست محیط
11%

موارد تخصیص

کشاورزی شرب و بهداشت صنعت تغذیه مصنوعی زیست محیطی



پروژه های 
عمرانی اصلی  

استان شامل

آبرسانی به شهر همدان

آبرسانی به شهر مالير از سد کالن

آبرسانی به شهر تويسرکان از سد سرابی

ساختمان سد نعمت آباد

ساختمان سد گرين و شبکه آبياری و زهکشی

ساختمان سد خرمرود و شبکه آبياری و زهکشی



آبرسانی به همدان

: مشخصات فنی پروژه 
متر مکعب در ثانیه3/75میلیمتر و با دبی طراحی 1600الی 1400کیلومتر خط انتقال به اقطار 138

متر مکعب در ثانیه3/71تصفیه خانه به ظرفیت 
(  در سه مقطع مجزا)متر 576تلمبه خانه ها به ارتفاع پمپاژ مجموعا 

متر مکعب150.000مخزن با حجم مخازن ذخیره و تعدیل به ظرفیت 6تعداد 
کیلومتر140جاده دسترسی به طول 

:عملیات اجرایی انجام شده 
اههای درصد پیشرفت فیزیکی بوده و در حال حاضر عملیات اجرایی ایستگ65پروژه مذکور دارای 

کیلومتر خط 10و مخازن ذخیره آب تعادلی ایستگاهها و تامین تجهیزات آنها، احداث 3و 2و1پمپاژ 
صفیه خانه، انتقال خط انتقال ابتدای مسیر و حوضچه های کنترل، عملیات تکمیلی یک مدول از ت

کیلوولت در 63پست 2کیلوولت و احداث 63تامین برق پایدار از پست بیجار از طریق خط 
.در حال انجام میباشد3و 2ایستگاههای پمپاژ 

:مشکالت موجود
.ی باشدمهم ترین مشکل در عدم پیشرفت مناسب پروژه عدم تزریق اعتبارات کافی در زمان الزم م



آبرسانی به مالير

: مشخصات فنی پروژه 
ایستگاه پمپاژ در پایین دست کالن

مترمکعبی در محب تصفیه خانه15.000لیتر در ثانیه و مخزن بتنی 500تصفیه خانه به ظرفیت 
کیلومتر38میلیمتر به طول 600و 700، 900، فوالدی و چدن به قطر GRPخط انتقال با لوله های 

کیلوولت20کیلومتر و به میزان 24برق رسانی به طول 

:شدهانجاماجراییعملیات
مترمیلی900الی500اقطاربهGRPوچدنیلولهآبانتقالکیلومترخط38اجرای-
سالدرواتمامبه(موجانمهندسیشرکت)BOTروشبهپمپاژایستگاهوخانهتصفیهاجراییعملیات-

.استگردیدهافتتاح99
خطدومفازبرایواستشدهانجامپمپاژایستگاهوخانهتصفیهبهرسانیبرقاجراییعملیاتاولفاز-

.باشدمیاجراحالدربرقانتقال
.استشدهاحداثمترمکعبیهزار10مخزنیک-

:موجودمشکالت
ازرماییکارفهایهزینهپرداختجهتاسالمیخزانهاسنادومشارکتاوراقبرعالوهنقدیاعتبارتبهنیاز

طرحانکارکنالزحمهحقپرداختشهرداری،خسارتپرداختکار،انجامحسنمالیات،وبیمهپرداختقبیل
عهداتتازبخشاینعمالاوراقواسناداینواگذاریباکهباشندمیموافقتنامهفصولبقیهغیرهو

.کیلومتر11بطولبرقانتقالخطاحداث.باشدنمیانجامقابلکارفرمایی



انآبرسانی به تويسرک

: مشخصات فنی پروژه 
با ظرفیت GRPاز جنس . م.م600از جنس چدن داکتیل و . م.م500کیلومتر خط انتقال به اقطار 15

لیتر در ثانیه330انتقال 
متر مکعب در شبانه روز27000تصفیه خانه به ظرفیت 

(متر مکعب2500هر یک )متر مکعب 5000مخزن ذخیر آب با حجم 2

:شدهانجاماجراییعملیات
600قطربهGRPلولهآنکیلومتر3.5حدودکهشدهانجامانتقالخطازکیلومتر15حدودحاضرحالدر

مایهسرروشبهخانهتصفیهاجرای.میباشدمیلیمتر500قطربهداکتیلچدنلولهآنکیلومتر11ومیلیمتر
بهنتقالاخطانتسابیاتصاالتوشیراالتتامینو(زیستابومیرابتهرانکنسرسیوم)BOTگذاری

.استرسیدهاتمام
.استهگردیدواگذارفاضالبوآببهوشدهانجاماصلیانتقالخطبهخانهتصفیهخروجیخطنصب

: مشکالت موجود 
BOTبه روش درصد باقی مانده عملیات تصفیه خانه10تکمیل 



ساختمان سد نعمت آباد

: مشخصات فنی پروژه 
متر7: متر      عرض تاج 600: متر       طول تاج سد 21/5: خاکی همگن       ارتفاع سد : نوع سد 

متر300: متر مکعب       طول مجرای انحراف 3/5: میلیون متر مکعب      حجم تنظیمی 4/6: حجم کل 

:شدهانجاماجراییعملیات
بهم.م.م8ازمخزنحجم،یافتکاهشارتفاعرودخانهآوردکاهشبهتوجهباوشدهاصالحیکبارپروژه

محوطهفنس،کنارجادهوکشیفنسازقسمتی:شاملماندهباقیکارهای.استیافتهکاهشم.م.م4.6
.باشدمیبرداریبهرهساختمانتجهیزوتعمیرهوشمند،حفاظتنگهبانی،ساختمانسازی،

:موجودمشکالت
قسمتکهباشدمینقدبصورتریالمیلیون350.000مبلغبهآبادنعمتسدتکمیلبابتنیازمورداعتبار
خصیصتاعتبارات.باشدمیکشیفنسومتریهیدروایستگاههوشند،حفاظتاجرایبهمربوطآنعمده
آنازایعمدهقسمتگرددمیباعثکهاستبودهدوسالهخزانهاسنادبصورتعمدتاسدبهشدهداده

هایالسبهمربوطقرارداداینکهبهتوجهباهمچنین.گردیدخریدقدرتحفظوکسوراتپرداختصرف
تساباحبالذا.گرددمیهاوضعیتصورتتعدیلپرداختصرفاعتباراتاززیادیمبالغاستگذشته
میلیون350.000حدودگرددمیبینیپیشهاقیمتتعدیلوخریدقدرتحفظازناشیپرداختیافزایش

.باشدنیازموردسدتکمیلبرایریال



ساختمان سد گرين

: مشخصات فنی پروژه 
متر از بستر66متر  از پی و 70: سنگ ریزه ای با هسته رسی                ارتفاع سد : نوع سد 

متر مکعب     22: میلیون متر مکعب       حجم تنظیمی 10: متر        حجم کل 337: طول تاج سد 
کیلومتر       کالورت بتنی     سرریز آزاد با دهانه اوجی شکل5جاده جایگزین به طول 

:شدهانجاماجراییعملیات
شربمصارفجهتمترمکعبمیلیون22.1میزانبهطرحآبتخصیصاصالحوطرحبازنگریبهتوجهبا
اجرایییاتعملاتمام.میباشداحداثحالدرپادکیانسازآبشرکتپیمانکاریبااجراییعملیاتصنعتو

جادهداریخاکبرسد،پیدرگالوریسازهاجرایگاهها،تکیهخاکبرداریعملیاتاتمامآب،انحرافسیستم
وآبحرافانسیستمسازیآمادهنیاز،موردمصالحتولیدنورآباد،نهاوندمسیردرسدمحدودهدرجایگزین
تزریقگالوری

:موجودمشکالت
.استشدهحلمشکالتدرصد80ازبیشوباشدمیپیگیریحالدرطبیعیمنابعمعارضآزادسازی

.تاسشدهبرطرفقبولیقابلحدتاحقوقیواحدهایپیگیریباکهداردوجودمستثنیاتمعارض
کشاورزیکبانوامطریقازنقدپولتخصیصبهتوجهباکهداشتندنقدوجهدرخواستشخصیمالکین
.استشدهحلمشکل



ساختمان سد خرمرود

: مشخصات فنی پروژه 
متر7: متر      عرض تاج 600: متر       طول تاج سد 21/5: خاکی همگن       ارتفاع سد : نوع سد 

متر300: متر مکعب       طول مجرای انحراف 3/5: میلیون متر مکعب      حجم تنظیمی 4/6: حجم کل 

:شدهانجاماجراییعملیات
تکمیلجایگزین،جادهکیلومتر1/2تزریق،وحفاریطولمترهزار32خاکریزی،مترمکعبهزار800

درصد73پیشرفتبادقیقابزارنصبکالورت،سامانه

:موجودمشکالت
.استشدهطرحبندیزمانبرنامهاجرایدرتاخیرباعثطرحنیازمورداراضیتملکهزینهپرداختعدم-
با)یازنمورداعتباراتموقعبهتامینعدمازناشیقراردادوبندیزمانبرنامهازطرحکلماندگیعقب-

(قیمتهاشدیدافزایشوآمدهوجودبهاقتصادیشرایطبهتوجه
هزینهبهعدیلتفاقدریالیپیمانهایدرارزقیمتازناشیآثارجبرانبخشنامهازناشیمبالغشدناضافه-

طرحهای
هایهزینهنمودنخارج-2قرارداددرگذاریسرمایهسودنرخافزایش-1برمبنیگذارسرمایهدرخواست-

قرارداداز(...ومشاورتملک،)کارفرمایی
رفعدرریعتسبرایکارفرماییخدماتازبخشیپرداختجهتسالیانهعمومیبودجهاعتباراتتخصیص-

...وبردارینقشهوآزمایشگاهجنبیخدماتمشاورین،هایهزینهوتملکموانع



درصد تخصيصتخصيصمصوبمحل اعتبار

5,849,8555,731,50798ملی

529,789371,13770(متمرکز)ابالغی

485,279371,40877ملی استانی شده

63,68020,73733استانی

6,928,6036,494,78994جمع کل

(ميليون ريال)1400خالصه وضعيت اعتبارات عمرانی منابع عمومی سال 



/ درصد تخصيص کارکرد/ تخصيصمصوبطرحمحل اعتبار
کارکرد

(56ماده )فاينانس داخلی 
831.105384.00046سد خرمرود

(56ماده )فاينانس داخلی 
574.000468سد گرين

1.405.105430.00031جمع

(ميليون ريال)1400خالصه وضعيت اعتبارات عمرانی ساير منابع سال 
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مبالغ به میلیارد ریال

ملی ملی استانی استانی جمع

ساله اعتبارات عمومی5جدول مقایسه اعتبارات 

. اعتبارات ملی و ابالغی به صورت مجموع و در غالب اعتبارات ملی نشان داده شده است❖
.تخصیص یافته بوده و اعتبارات مصوب را نشان نمی دهدمبالغ سنوات قبل اعتبارات ❖
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(میلیون ریال)1400خالصه وضعیت اعتبارات جاری سال 

     322,804درآمد

     39,527درآمد اصلی آب

     0درآمد برق

     121,990درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی

     161,287سایر درآمدها

     0اسایر دریافتیه

     557,542هزینه ها

     68,218قیمت تمام شده در بخش آب

     0قیمت تمام شده در بخش برق

     224,046قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق النظاره

     0توزیع  و فروش

     55,540اداری و عمومی

     0مالی

     0سایر پرداختها

     168,835(جزئی از هزینه)هزینه پرسنلی 

     40,903(جزئی از هزینه)هزینه استهالک 

     25,000زیان

     25,000منابع تامین زیان

     0ذخایر سال

     25,000منابع عمومی دولت

     0داراییهای جاری



قراردادها

مبلغتعداد نام طرحشماره طرحرديف

33.637ورمطالعه و اجرای ساماندهی تعیین بستر و حریم رودخانه ها در حوضه آبریز کش11307005006

39.732آبرسانی  به تویسرکان از سد سرابی21307002009

447.896طرح آبرسانی مالیراز سد کالن31307002102

321.268تکمیل وتجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیر زمینی41307006030

4453.785مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیل51307006084

415.331طرح اجرای حفاظت و احیا آب های زیرزمینی61307006301

223.111و1طرح بهسازی کانال های آبیاری درجه71307006201

231.515اجرای ساماندهی رودخانه های استان همدان81307005201

5181.244ساختمان سد نعمت آباد91307003098

10
137003098
1307002009
1307006084

آبرسانی  به تویسرکان از سد سرابی-ساختمان سد نعمت آباد: مشترک
مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیل

11.320



مجوزهای صادره کسب و کار

ه برداری در این شرکت هیچگونه مجوزی جهت راه اندازی کسب و کار و فعالیت های اقتصادی صادر نمی گردد و صرفا از طریق اعطای پروانه بهر

.از منابع آبی بر اساس قوانین و مقررات به مراجعین، در زمینه تولید با سایر دستگاه ها همکاری به عمل می آورد
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مشخصات چاههای موجود بر اساس ميزان دبی

تعداد چاه های غير مجازتعداد چاه های مجازنوع کاربری

107886386کشاورزی

-1535شرب و بهداشت

-2590صنعت و خدمات

منابع و مصارف



جمع کل شرب خانگی شرب روستائی شرب شهری کشاورزی صنعت فضای سبز/خدمات مصرف

تخلیه
تعداد

تخلیه
تعداد

تخلیه
تعداد

تخلیه
تعداد

تخلیه
تعداد

تخلیه
تعداد

تخلیه
تعداد امور ردیف

(م. م) (م.م) (م.م) (م.م) (م.م) (م.م) (م.م)

180/5 1410 0 0 12 67 7/7 13 155 1158 2/8 143 3 29 اسـدآباد 1

136/4 1693 0/1 4 5/2 74 3/9 30 122 1213 2/6 313 3/1 59 بهار 2

109/5 2143 0/1 95 3/4 96 4/9 13 99/8 1669 1/2 229 0/1 41 تویسـرکان 3

49/756 376 0/01 1 2/8 37 2/9 10 43 264 1/04 57 0/01 7 درگزین 4

99/392 1115 0 3 8/1 73 2/2 9 88 904 0/89 107 0/2 19 رزن 5

77/509 667 0/01 2 2/7 54 1/6 7 72 537 0/9 52 0/3 15 فامنین 6

276/3 2102 0/3 1 14/8 169 13/1 37 223 1645 23/4 202 1/8 48 کبودرآهنگ 7

257/76 1841 0/2 16 17/1 168 24 42 204 1193 5/06 352 7/8 70 مالیر 8

215/15 1058 0/1 3 9/5 116 14/6 21 187 705 3/25 187 1/1 26 نهاوند 9

191/4 2508 0/9 97 10/7 137 28/3 140 142 1500 5/7 377 4 257 همدان 10

1593/7 14913 1/72 222 86/3 991 103 322 1334 10788 46/8 2019 21/4 571 :جمع

تانجدول منابع مجاز به تفکيک شهرس



حجم ساالنه 
(هزار متر مکعب)

ساعت کارکرد دبی تعداد شهرستان رديف

2382 89111 301/7 49 اسدآباد 1

6107 191883 620/7 142 فامنین 2

17396 673639 2693 463 بهار 3

12916 741592 1443/69 328 نهاوند 4

47396 1109944 4503/7 499 رزن 5

46370 1619074 5499/06 959 همدان 6

50344 1289154 6255 677 مالیر 7

15814 1616348 4244 1901 تویسـرکان 8

10259 198762 981 115 درگزین 9

70416 2879994 6735/28 1253 کبودرآهنگ 10

279400 10409501 33277/13 6386 :جمع 

تانبه تفکيک شهرسغير مجاز جدول منابع 
اداسدآب
1%

نفامنی
2%

بهار
6%

نهاوند
5%

رزن
17%

همدان
رمالی16%

18%

انتویسـرک
6%

درگزین
4%

کبودرآهنگ
25%



1400عملکرد در حوزه حفاظت از رودخانه ها و سواحل در سال 

اقدامات انجام شدهعنوان پروژه

388دهی  مطالعات سراسری تعيين حد بستر و حريم، پهنه بندی سيالب، نقشه برداری و مرحله اول سامان
کيلومتر از رودخانه های حوزه آبريز فالت مرکزی در استان همدان

.قرارداد ابالغ و در حال انجام می باشد

+ کيلومتر37مطالعات نقشه برداری و تعيين حد بستر و حريم رودخانه های اولويت دار استان همدان به طول 
مطالعه در قالب افزايش خدمات 5.6

درصد از کل قرارداد تاکنون انجام شده است60حدود 

کيلومتر از رودخانه ها 24.7کيلومتر از رودخانه ها به شکل موردی و همچنين 57مطالعات تعيين بستر و حريم 
به شکل سراسری در حوضه کرخه استان همدان

درصد از کل قرارداد تاکنون انجام شده است10حدود 

کل قرارداد تاکنون انجام شده استدرصد از10حدود کيلومتر از رودخانه های حوزه آبريز فالت مرکزی60.5مطالعات موردی تعيين حد بستر و حريم 

کيلومتر از رودخاه سياه 15کيلومتر از رودخانه قلقل رود و 15تهيه اسناد و نطارت بر اجرای عمليات رپرگذاری 
کمر

کل قرارداد تاکنون انجام شده استدرصد از30حدود 

.قرارداد ابالغ و در حال انجام می باشدکيلومتر از رودخاه سياه کمر15کيلومتر از رودخانه قلقل رود و 15اجرای عمليات رپرگذاری 

.در حال انجام می باشدنظارت بر عمليات اليروبی و آزاد سازی رودخانه های استان همدان

در مرحله عقد قرارداد با برنده استعالمکيلومتردر سه حوضه کرخه، فالت و سفيدرود20مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های استان بطول 

در مرحله انتخاب پيمانکاراجرای عمليات اليروبی و آزاد سازی رودخانه های استان همدان

.اليروبی گرديده است1400سال کيلومتر از رودخانه ها در 4.4ساماندهی رودخانه ها

.هکتار آزادسازی انجام شده است4.6آزادسازی بستر و حريم 



.انسداد چاه غیرمجاز می باشد-2نصب کنتور -1: عملیات 2شامل اقدامات انجام شده در زمینه حفظ منابع آب زیرزمینی 

.درصدی را نشان می دهد40عملکرد از اول برنامه تا کنون نصب شده است که 14903کنتور از تعداد کل 5901به طور کلی ❖
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اسـدآباد بهار تویسـرکان درگزین رزن فامنین کبودرآهنگ مالیر نهاوند همدان

نمودار مقایسه ای تعداد منابع و نصب کنتور در هر شهرستان

تعداد نصب تعداد منابع



انسداد چاه غيرمجاز-2

انسدادتوسط1401خردادماهتابرنامهابتدایاز
ازهمدان،استاندرمجازغیرچاهحلقه5360

ازمکعبمتر311.776.687غیرمجازبرداشت
.تاسآمدهعملبهجلوگیریزیرزمینیآبمنابع

مجموع 1401سال 1400الی 93سال 

نام شهرستان 
تعداد چاه 

مسدود شده 

جلوگيری از بهره 
ر برداری غير مجاز مت

مکعب

تعداد چاه 
مسدود شده 

جلوگيری از بهره 
ر برداری غير مجاز مت

مکعب

تعداد چاه 
مسدود شده 

جلوگيری از بهره برداری غير
مجاز متر مکعب

24112,512,1673181,80024412,693,967اسدآباد 

56013,975,7229105,30056914,081,022بهار 

4808,808,6121230,6364928,839,248تويسرکان 

828137,113,427111,225,080839138,338,507رزن 

1199,803,737315,1201229,818,857فامنين 

154864,522,47041944,5321,58965,467,002کبودرآهنگ 

47526,647,2399307,44048426,954,679مالير 

1969,029,428001969,029,428نهاوند 

76923,674,13910176,40077923,850,539همدان 

442,269,2782434,160462,703,438درگزين

5260308,356,2191003,420,4685,360311,776,687مجموع



جدول پساب شهرستانها

نام 
شرکت 

آب 
منطقه 

ای

نام 
يهتصف

خانه 
(شهر)

نام 
محدوده 
مطالعاتی

االنهميزان توليد پساب س
(ميليون مترمکعب)

ميزان 
پساب 

تخصيص 
داده شده 

قبل و بعد)
از سال 

1393  )
تا کنون 

ميليون )
مترمکعب 

(در سال

برنامه پيشنهادی برای مانده پساب از ظرفيت بهره برداری فعلی تصفيه خانه
(ميليون مترمکعب در سال)

(مازاد بر ظرفيت فعلی)برنامه پيشنهادی برای مانده ظرفيت افق طرح 
تصفيه خانه 

(  ميليون مترمکعب در سال)
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همدان

همدان
همدان 

40.15بهار
1580.3155.090.972.002.0015.0915.0040.155.005.002.001.001.0624.09

2.00
40.15

1.000.682.514.192.000.500.865.048.40_4.192.8312.59ماليرمالير

5.30.9410.580.21.000.200.420.503.185.301.000.300.350.350.113.175.28نهاوندنهاوند

رتويس
کان

تويسرک
8.85ان

1.18.85_1.001.141.000.405.318.85_______0.00

ااسداب
د

1.000.532.303.830.500.530.502.303.83_3.830.787.66اسداباد

اکبودر
هنگ

کبودراهن
1.38گ

0.941.380.730.730.651.38_______0.440.44

رزن
رزن 

1.82قهاوند
0.311.82_2.401.093.49________0.00



تاسيسات تامين آب

جمع تخصيص شبکه تغذيه
نياز محيط 

زيست
مصرف 
توسعه 

کشاورزی

مصرف 
کشاورزی

مصرف 
صنعت

مصرف 
شرب

سطح زير
کشت

حجم 
مخزن

آب قابل 
تنطيم
ساليانه

وضعيت سد نام سد شهرستان

35.3 9.3 10 1 15 635 33.8 43.1 بهره برداری اکباتان همدان

6.5 6.5 0 5 7.5 بهره برداری آبشینه همدان

1.22 0.22 1 0 4.4 2.3 بهره برداری
شیرین 

سو
کبودراهنگ

1.9 0.15 1.75 220 3 1.9 اجرا آالن کبودراهنگ

22 5.5 4 0.5 12 1600 45 22 اجرا کالن مالیر

11.5 2.2 2.3 7 600 9.2 11.5 اجرا سرابی تویسرکان

2.82 1.5 1.32 - 8 2.82 اجرا خرمرود تویسرکان

5 2 3 - 5.2 5.5 اجرا شنجور رزن

6.2 0.5 1.2 4.5 500 4 3.5 اجرا نعمت آباد اسدآباد

22.1 30** 3 19.1 - 10 22 اجرا گرین نهاوند

63 7 56 0 0 اجرا تالوار وارتالآبرسانی

177.54 30 0.5 18.57 0 24.55 16 117.92 3555 127.6 122.12 - - جمع کل

.میلیون مترمكعب جهت شبكه آبیاري زهكشي چمچال در استان كرمانشاه مي باشد۳۰** . سد آالن و نعمت آباد شبکه آبیاری و زهکشی نداشته و به دلیل آنکه تخصیص آنها عمدتا کشاورزی می باشد، سطح زیرکشت ارائه شده است* 



ظرفيت آبگير
متر )کانال  

(همکعب بر ثاني

سطح زير 
کشت

رودخانهنام
نوع 
شبکه

نام شبکه شبکهوضعيت شهرستان

4.5
1535

گاماسياب مدرن شعبان برداریبهره نهاوند

1.5 635 يلفان
نيمه مدرن

تانپايين دست اکبا بهره برداری همدان

1 220 عباس آباد نيمه مدرن عباس آباد بهره برداری همدان

0.25 500 کالن مدرن کالن بهره برداری مالير

0.05 400 گزندر مدرن سرابی بهره برداری تويسرکان

3290 جمع

شبکه هاي در دست اجرا و بهره برداري



رديف
تغذيه نام 

مصنوعی

يه مقدار آب قابل تغذ
ساليانه

(بمترمکعميليون )

سال
بهره برداری

رديف
تغذيه نام 

مصنوعی

ه مقدار آب قابل تغذي
ساليانه

(بمترمکعميليون )

سال
بهره برداری

185شریعت آباد15799کوریجان 1

286هریان238510کوریجان 2
287خنداب37911هارون آباد3
286ازناو28512سراوک4

283بهار28513اصله5

289سلطانیه18414درجزین6

283کریم آباد18015ساریجلو7
192ازندریان28716جورقان8

مع کلمقدار آب قابل تغذيه ساليانهج
(مترمکعبميليون )

33

پروژه هاي تغذيه مصنوعي در دست بهره برداري



رديف
عنوان بند 

انحرافی
نام شهرستان

اراضی تحت 
(هکتار)پوشش

حجم آب 
انحرافی 
) کشاورزی 

ميليون متر 
(مکعب

نام شهرستانیعنوان بند انحرافرديف
اراضی تحت 

(هکتار)پوشش

حجم آب 
انحرافی 
) کشاورزی 

ميليون متر 
(مکعب

780.78نهاوندابنيروگاه گاماسي9001019بهار1بهار 1
00بهارهارون آباد9001020بهار2بهار 2
00فامنينسراوک0021بهار3بهار 3
00فامنيناصله0022بهار4بهار 4
00رزندرجزين800523کبودر اهنگکوريجان5
00رزنساريجلو10001024همدانقرخلر6
00همدانجورقان12001725بهارمهاجران7
00رزنشريعت آباد300326تويسرکانکارخانه8
00رزنهريان600627تويسرکانفرسفج 9

00اسدابادخنداب800828تويسرکانشان آباد10
00ماليرازناو10001029ماليرقلعه خليفه11
00ماليرسلطانيه13002530نهاوندبرزول12
00ماليرازندريان10001031نهاوندعنبر قنبر13
00بهار1کريم آباد 800832نهاوندبيان 14
00بهار2کريم آباد 700733نهاوندفيا زمان15
00بهار3کريم آباد 350434نهاوندسردوران16
00همدانبند آبشينه2001435نهاوندکنگاور کهنه17
00همدانبند سياه کمر130015.636نهاوندتپه يزدان18

بندهاي انحرافي در دست بهره برداري


