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 شركت كنندگان:

 بخش ، تاجاردکانیان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

و سرافرازي  اکبري کشاورز، –)وزارت صنعت، معدن و تجارت( محمدزاده –)سازمان برنامه و بودجه کشور( مسجديعدل و 

)وزارت  قربانی –)سازمان هواشناسی کشور( وظیفه -الهیجان زاده )سازمان حفاظت محیط زیست( –)وزارت جهاد کشاورزي(

کشفی )شرکت مهندسی آب و فاضالب  -( جمهوري معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس بهلولوند )  –کشور(

 نیرو( )وزارت و نیروبخش زاده زارع رایی،زه -کشور( 

 مدعوين

ملکی و اسدي )شرکت  -یاري )سازمان مدیریت و برنامه ریزي( -حاجی پور، فرخزاد )استانداري(0 قزویناستان 

افضلی  -بیرانوندي )شرکت آب و فاضالب( -)سازمان جهاد کشاورزي( و اسماعیلی آب منطقه اي(، خمسه

 )سازمان صنعت، معدن و تجارت(

و  رضوانی جالل -اي( )شرکت آب منطقه ستوده، شاهسوند -)استانداري( ، طالبیفرزانه شاهرخی،0 همداناستان 

حسینی بیدار و  -برنامه ریزي استان()سازمان مدیریت و صیدایی  -استان( )سازمان جهاد کشاورزي پرورش

 -)شرکت آب و فاضالب استان(نصرتی 

 دستور جلسه:

 

 قزوینهاي سازگاري با کم آبی استان  برنامهبررسی  -0

 همدانهاي سازگاري با کم آبی استان  برنامهبررسی  -2
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 مصوبات استان همدان

میلیون  0062میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و  21861 جویی صرفه با همدان استان آبی کم با سازگاري هاي فاز اول برنامه

 کم با سازگاري ملی کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 0011مترمکعبی از منابع آب سطحی حوضه کرخه در افق 

( 0ابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )ها در دستی هاي هریک از بخش جویی و اثربخشی برنامه گرفت. میزان صرفه قرار آبی

و صرفه  منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی باشد. شایان ذکر است در بخش کشاورزي،  می

تا  0011هاي  سالباشد که طی  میلیون متر مکعب می 01162برابر با برنامه سازگاري با کم آبی استان فاز اول شده در  توافقجویی 

و مصارف آب و بازنگري در بیالن و آب قابل  از اتمام آماربرداري دور سوم منابعپس برنامه عملیاتی خواهد شد.  دوم، در فاز 0000

 آبی ارائه خواهد شد. گذاري فاز دوم سازگاري با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاري با کم ریزي، جزییات هدف برنامه

 اي سازگاري با كم آبی استان همدان )میلیون متر مكعب(ه (: میزان صرفه جويی برنامه1جدول )

 آب سطحی آب زيرزمینی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(0011-0911) 

 2161 21861 کشاورزي

 0610 - شرب

 169 - صنعت

 - - فضاي سبز

 2162 2.862 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(0000-0011) 

 0 01162 کشاورزي

 - - شرب

 - - صنعت

 - - فضاي سبز

 1 62..2 مجموع فاز دوم

 

سطح  تیو سال تثب یبا کم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه اتییجز

جدول در  یمطالعات يمحدوده ها کیبه تفک همداندر استان  یبا کم آب يسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

 ارائه شده است.( 2)
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و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه (:2جدول )

 همداندر استان  یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا تیتثب

محدوده رديف
كد 

محدوده

 حجم صرفه جويی 
)میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

    0010 0001 زرین آباد-گل تپه 0

 جویی به دلیل برداشت غیر مجازصرفه  1610 1602 2000 امیرآباد-تپه اسماعیل 2

00100001 کنگاور 9

00120001 اسدآباد  0

 00100001 نهاوند  1

00100001 تویسرکان 1

    0012 0001 مالیر 9

 دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به  00001620 1691 خناجین 8

    0010 0001 قهاوند-رزن 1

00100001 کبودرآهنگ 01

 0010 0001 بهار-همدان 00

 0012 0001 کمیجان 02

62--..2 2.862 مجموع

 

 


