
گزارش سیمای منابع آب استان همدان

معاونت برنامه ریزی: تهیه و تنظیم

1399اسفند  ماه 



اطالعات و وضعیت منابع آب استان



اناطالعات و وضعیت منابع آب است

.اما تاکنون نقشه سیاسی جدید استخراج نشده است( شهرستان10)شهرستان درگزین به مجموعه شهرستانها اضافه گردید* 





منابع جمع آوری داده های پایه منابع آب



(و ریالیمشخصات و پیشرفت فیزیکی)طرح اهی توسعه منابع آبی 



طرح های توسعه منابع آبی
کلیمشخصاتتعدادنوع سد های مخزنی

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

-ینهآبش-شیرین سو-اکباتان)سد های در حال بهره برداری 
(شنجور-سرابی-کالن

102.6: میلیون متر مکعب حجم مخازن 6

(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

مه مدرن و نی)در حال بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی
(مدرن

هکتار 2390: سطح پوشش 3

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



خالصه پیشرفت پروژه های در حال اجرا

درصد پیشرفت فیزیکینام طرح

63آبرسانی به شهر همدان

95آبرسانی به مالیر از سد کالن

91آبرسانی به تویسرکان از سد سرابی

97ساختمان سد نعمت آباد

13ساختمان سد گرین و شبکه آبیاری و زهکشی

36سد خرمرود و شبکه آبیاری و زهکشی



منابع و مصارف آب



تاسیسات تامین آب

جمع تخصیص شبکه تغذیه
نیاز محیط 

زیست
مصرف 
توسعه 

کشاورزی

مصرف 
کشاورزی

مصرف 
صنعت

مصرف 
شرب

سطح زیر
کشت

حجم 
مخزن

آب قابل 
تنطیم
سالیانه

وضعیت 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 وشیرین س 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 تالوارآبرسانی

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

.میلیون مترمكعب جهت شبكه آبیاري زهكشي چمچال در استان كرمانشاه مي باشد30** 



ال  ظرفیت آبگیر کان
(یهمتر مکعب بر ثان)

سطح زیر 
کشت

رودخانهنام
نوع 
شبکه

نام شبکه شبکهوضعیت شهرستان

4.5 1535 گاماسیاب مدرن شعبان برداریبهره نهاوند

1.5 635 یلفان نیمه مدرن انپایین دست اکبات بهره برداری همدان

1 220 عباس آباد نیمه مدرن عباس آباد بهره برداری همدان

0.25 500 کالن مدرن کالن اجرا مالیر

0.05 400 گزندر مدرن سرابی اجرا تویسرکان

3290 جمع

شبکه های در دست اجرا و بهره برداری



ردیف
تغذیه نام 

مصنوعی

مقدار آب قابل 
هتغذیه سالیان

میلیون )
(مترمکعب

سال
بهره برداری

ردیف
تغذیه نام 

مصنوعی

مقدار آب قابل
انهتغذیه سالی

میلیون )
(مترمکعب

سال
بهره برداری

185شریعت آباد15799کوریجان 1

286هریان238510کوریجان 2

287خنداب37911هارون آباد3

286ازناو28512سراوك4

283بهار28513اصله5

289سلطانیه18414درجزین6

283کریم آباد18015ساریجلو7

192ازندریان28716جورقان8
مع کلمقدار آب قابل تغذیه سالیانهج

(مترمکعبمیلیون )
33

پروژه هاي تغذيه مصنوعي در دست بهره برداري



ردیف
عنوان بند 

انحرافی
نام شهرستان

اراضی تحت 
(هکتار)پوشش

حجم آب 
انحرافی 
)  کشاورزی 

میلیون متر 
(مکعب

نام شهرستانیعنوان بند انحرافردیف
اراضی تحت 

(هکتار)پوشش

حجم آب 
انحرافی 
)  کشاورزی 

میلیون متر 
(مکعب

780.78نهاوندابنیروگاه گاماسی9001019بهار1بهار 1
00بهارهارون آباد9001020بهار2بهار 2
00فامنینسراوك0021بهار3بهار 3
00فامنیناصله0022بهار4بهار 4
00رزندرجزین800523کبودر اهنگکوریجان5
00رزنساریجلو10001024همدانقرخلر6
00همدانجورقان12001725بهارمهاجران7
00رزنشریعت آباد300326تویسرکانکارخانه8
00رزنهریان600627تویسرکانفرسفج 9

00اسدابادخنداب800828تویسرکانشان آباد10
00مالیرازناو10001029مالیرقلعه خلیفه11
00مالیرسلطانیه13002530نهاوندبرزول12
00مالیرازندریان10001031نهاوندعنبر قنبر13
00بهار1کریم آباد 800832نهاوندبیان 14
00بهار2کریم آباد 700733نهاوندفیا زمان15
00بهار3کریم آباد 350434نهاوندسردوران16
00همدانبند آبشینه2001435نهاوندکنگا ور کهنه17
00همدانبند سیاه کمر130015.636نهاوندتپه یزدان18

بندهاي انحرافي در دست بهره برداري



حفاظت از منابع آبی



حدوده هایماطالعاتیبانكوبیالنتهیه،اکتشافیچاههایوپیزومترهارویبرآبمنابعاندازه گیریتجهیزاتنصب،پیزومتریهایچاهحفر
تشکل هایایجاد،آبمحلیهایبازاراستقراروایجاد،مطالعاتیهایمحدودهدرزمینفرونشستازناشیمخاطراتبررسیوبندیپهنه،مطالعاتی
برایکشاورزیبازدهکمچاههایخرید،مطالعاتیهایمحدودهدرآبملیسندنمودنروزبه،آنهاازفنیومالیحمایت هایانجاموآب بران

استقراروتقویت،ممنوعهدشت هایدرکشاورزیچاه هایباپسابجایگزینی،حفاریهایشرکتساماندهی،زیرزمینیآبمنابعبخشیتعادل
کنترل، ،اههاچازبرداشتکنترلوپایشسامانهایجادورسانیاطالعوبرقوآبهوشمندوحجمیکنتورنصبوتهیه،بازرسیوگشتهایگروه

ومطالعه،سیالبپخشومصنوعیتغذیههایپروژهاجرایوتکمیل،عمومیمصالحبهمضرپروانهفاقدچاههاینمودنمسلوب المنفعهونظارت
آبخیزداریپروژه هایاجرای

همچنینومجازغیربرداشتازجلوگیریوآبمنابعازبرداریبهرهبرنظارتمنظوربهروزیشبانهبازرسیوگشتاکیپ15تقویتواندازیراه

مجازغیرچاههایحفر

زيرزمینيآبمنابعبخشيتعادلواحیاطرحهايپروژه



1399عملکرد در حوزه حفاظت از رودخانه ها و سواحل در سال 
اقدامات انجام شدهعنوان پروژه

کیلومتر از کل قرارداد تاکنون انجام شده است217/7نکیلومتر از رودخانه های حوزه آبریز فالت مرکزی در استان همدا355مطالعات بستر و حریم 

کیلومتر از کل قرارداد تاکنون انجام شده است175کیلومتر از رودخانه های واقع در استان همدان175مطالعات سراسری 

کیلومتر از کل قرارداد تاکنون انجام شده است10مطالعات بستر و حریم تاالبهای پیرسلمان و چم شور در استان همدان

طول رودخانه ها رپرگذاری گردیده استکیلومتر از80حدود کیلومتر از رودخانه های استان80انجام عملیات رپرگذاری 

مطالعات ساماندهی رودخانه باروداب شهرستان نهاوند با همکاری شهرداری نهاوند
طرح ساماندهی مذکور با همکاری شهرداری و شرکت مهندسین مشاور 

نقشاب شرق تهیه گردیده است و سند تک برگ آن نیز از اداره ثبت اسناد 
.و امالك دریافت گرذیده است

.الیروبی گردیده است99سال کیلومتر از رودخانه ها در 30ساماندهی رودخانه ها

.هکتار آزادسازی انجام شده است4/5آزادسازی بستر و حریم 



با تشکر از توجه شما


