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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 بيآا کم ي بارگسازخالصه  مدريیتي ربانمه 

ن  استان همدا
 
 

 1400  خرداد
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 همدان استان

 
 
 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 بيآا کم ي بارگسازخالصه  مدريیتي ربانمه 

ن  استان همدا
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  همدان سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 0 01/1 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 38/92 1صنعت

 2/3 33/1 1کشاورزی

 98/2 29/1 2کل صرفه جویی

 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
آب  در بخش): سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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م شده ه سازگاری با کم آبی انجارا ستای تدوین برنام کارشناسی در جلسات بین بخشی درساعت کار -نفر 720بیش از 
کعبی از منابع آب میلیون مترم 9/268 جوییصرفه با همدان استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه است. 

 ت موجود، موردارچوب اعتبارادر چ 1405سطحی حوضه کرخه در افق  میلیون مترمکعبی از منابع آب 2/41زیرزمینی و 
ها در های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبیکم با سازگاری ملی کارگروه تصویب

ین میزان صرفه باختالف باشد. شایان ذکر است در بخش کشاورزی، ( می1دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )
بی استان اری با کم آبرنامه سازگفاز اول شده در  توافقجویی و صرفه منابع آب زیرزمینی برداشت ازمورد نیاز در جویی 
پس تی خواهد شد. برنامه عملیا دوم، در فاز 1411تا  1405های باشد که طی سالمیلیون متر مکعب می 2/406برابر با 

گذاری فاز دوم دفهریزی، جزییات و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه از اتمام آماربرداری دور سوم منابع
 آبی ارائه خواهد شد.سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم

 
 های سازگاری با کم آبی استان همدان )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )

 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف اجرای برنامهفاز 

 فاز اول
(1405-1399) 

 6/29 9/268 کشاورزی
 91/1 - شرب
 7/9 - صنعت

 - - فضای سبز
 2/41 9/268 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1405) 

 1 2/406 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 1 2/406 مجموع فاز دوم

 

و سال  یبآبا کم  یای اول و دوم برنامه سازگاردر فازه ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیفکبه ت همداندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است.( 2جدول )در  یمطالعات یهامحدوده
 ئه شده است.( ارا8( تا )3جویی متناظر مطابق با جداول )به همراه میزان صرفه
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ل و سا یبا کم آب ینامه سازگاردر فازهای اول و دوم بر ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 2جدول )

 همدان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
سازگاری با کم آبی فاز دومفاز اول

 1410 1401 86/9 53/6 1307 رین آبادز-گل تپه 1
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 64/0 42/0 2111 میرآبادا-تپه اسماعیل 2
223185/028/114041410 کنگاور 3
223270/2027/3114021410 اسدآباد  4
223396/1863/28 14011410 نهاوند  5
223431/2523/3814011410 تویسرکان 6
 1410 1402 68/45 24/30 2235 مالیر 7
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 411424/0 36/0 خناجین 8
 1410 1404 08/82 34/54 4115 قهاوند-رزن 9
411639/4001/6114041410 کبودرآهنگ 10
 411738/5162/771401 1410 بهار-همدان 11
 411855/1953/291402 1410 کمیجان 12

20/406-- 90/268 مجموع
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 و فاضالبشرکت آب )دستگاه متولی:  استان همدان شهرهایوری و کاهش مصرف آّب در افزایش بهره ی برنامه(: 3جدول )
 ( همداناستان 

واحدسازمان همکارعنوان پروژهردیف
احجام

139914001401140214031404مجموع

1 ،خط انتقال و اصالح شبکه
مخازن )شهرها(

 سازمان برنامه و بودجه،
بخش ای، شرکت آب منطقه
خصوصی

میلیون 
مترمکعب

025/003/003/003/004/004/020/0

2 اصالح شبکه، خط انتقال و
مخازن )روستاها(

سازمان برنامه و بودجه،
ای،شرکت آب منطقه
بخش خصوصی

میلیون 
مترمکعب

04/004/004/004/004/004/024/0

3 انجام برنامه مدیریت فشار با
استفاده از کنترلگرهای هوشمند

ایشرکت آب منطقه
میلیون 
مترمکعب

075/006/011/012/011/011/059/0

4

فروش ادوات کاهنده مصرف، 
سازی و کاهش سرانه فرهنگ

مصرف آب شرب و دستیابی به 
سرانه استاندارد

استانداری،
سازمان صدا و سیما،

ایشرکت آب منطقه

میلیون 
مترمکعب

1/012/01/01/01/01/062/0

 آوری انشعابات غیرمجاز آبجمع 5
دادگستری،

انتظامی، نیروی
 ایاستانداری، شرکت آب منطقه

تعداد 
انشعاب 

 آوریجمع
300 420 420 420 420 420 2400 

میلیون 
مترمکعب

034/0048/0047/0047/0047/0047/027/0

مجموع
میلیون 
مترمکعب

27/030/033/034/034/034/091/1
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در  برداریهای بهرهبخشی و اصالح و تعدیل پروانههای طرح احیاء و تعادلاجرای همزمان پروژههای ی برنامه(: 4جدول )
(همداناستان  ایمنطقهشرکت آب های استان همدان )دستگاه متولی: شهرستان

واحدسازمان همکارعنوان پروژهردیف

ها تعداد کل چاه
و حجم معادل 

 برداشت

احجام

139914001401140214031404مجموع

1 
نصب کنتور حجمی 

های مجاز هوشمندبرروی چاه
 با اضافه برداشت*

توزیع برق، شرکت 
 جهاد کشاورزی

 4146 691 691 691 691 691 691 11087 تعداد کنتور
میلیون 
مترمکعب

6/73 36/25/25/25/25/26/15

های اصالح و تعدیل پروانه 2
 جهاد کشاورزی برداری کشاورزی*بهره

 2244 374 374 374 374 374 374 11087 پروانه
میلیون 
مترمکعب

6/320 1/121/1211/1212/1212/1212/1267/72

 1های فرم تعیین تکلیف چاه 3
جهاد کشاورزی 

دادگستری نیروی 
 انتظامی

 2295 0 0 0 642 874 779 2345 چاه )حلقه(
میلیون 
مترمکعب

8/104 2/275/295/220002/79

4 
پر و مسلوب المنفعه نمودن 

بدون فرم و  5های فرم چاه
 نامشخص

کشاورزی جهاد 
دادگستری نیروی 

 انتظامی

 2790 465 465 465 465 465 465 4571 چاه )حلقه(
میلیون 
مترمکعب

6/222 3/153/153/153/153/153/158/91

جلوگیری از اضافه برداشت  5
 های مجاز*چاه

جهاد کشاورزی 
دادگستری نیروی 

 انتظامی

 1440 240 240 240 240 240 240 11087 چاه )حلقه(
میلیون 
مترمکعب

- 6/16/16/16/16/16/16/9

 یاز برداشت حاصل از طرح تعادل بخشمجموع جلوگیری 
596154323232269 (کعبمترمیلیون )م

م.م.م( در فاز اول برنامه سازگاری استان  33/196از برداشت غیر مجاز ) م.م.م( و جلوگیری 67/72جویی صرفه جویی چاههای مجاز )مجموع صرفه
 می باشدم.م.م  269معادل 
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همداناستان  سازمان جهاد کشاورزیهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 5جدول )

 های استان همدانموقعیت اجرا )محدوده مطالعاتی/شهرستان(: شهرستان
 72/67جویی آب حاصل از برنامه: مجموع صرفه

 مکعبمتر میلیون

 واحد سازمان همکار عنوان پروژه ردیف
 احجام

 مجموع 1404 1403 1402 1401 1400 1399

های نوین اجرای سیستم 1
 آبیاری باغات

سازمان برنامه و ، استانداری
آب  ،های عاملبانک، بودجه

 ایمنطقه

 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 هکتار

 24 4 4 4 4 4 4 میلیون متر مکعب

های نوین اجرای سیستم 2
 آبیاری زراعی

سازمان برنامه و  ،استانداری
آب ، های عاملبانک، بودجه

 ایمنطقه

 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 هکتار

 12 2 2 2 2 2 2 میلیون متر مکعب

3 
جایگزینی کشت پاییزه و 

زمینی به زمستانه سیب
 جای کشت بهاره

های تشکل، استانداری
 ایآب منطقه، برانآب

 0 0 0 0 0 0 0 هکتار

 0 0 0 0 0 0 0 میلیون متر مکعب

4 
های توسعه و اصالح کشت

ای وجایگزینی با گلخانه
 محصوالت زراعی آب بر

سازمان برنامه و  ،استانداری
آب ، های عاملبانک، بودجه

 ایمنطقه

 250 45 45 45 45 35 35 هکتار

 38/1 25/0 25/0 25/0 25/0 19/0 19/0 مکعبمیلیون متر 

5 
توسعه گیاهان دارویی 

وجایگزینی با محصوالت 
 زراعی آب بر

سازمان برنامه  -، استانداری
 ،سازمان صمت، و بودجه
آب  ، های عاملبانک

 ایمنطقه

 4/383 9/63 9/63 9/63 9/63 9/63 9/63 هکتار

 32/1 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 میلیون متر مکعب

توسعه زعفران وجایگزینی  6
 با محصوالت زراعی آب بر

های تشکل، استانداری
آب  ، شرکتبرانآب

 ایمنطقه

 8/163 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 هکتار
 9/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 میلیون متر مکعب

7 
توسعه گل محمدی 

وجایگزینی با محصوالت 
 زراعی آب بر

 300 50 50 50 50 50 50 هکتار

 32/1 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 میلیون متر مکعب

 باغاتو جایگزینی اصالح  8
 قدیمی

 12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 هکتار
 12 2 2 2 2 2 2 میلیون متر مکعب

کشت نشایی گوجه فرنگی  9
 و چغندرقند

 13000 2400 2300 2200 2100 2000 2000 هکتار
 24/16 3 87/2 75/2 62/2 5/2 5/2 میلیون متر مکعب

 180 30 30 30 30 30 30 هکتار احداث باغ پسته 10
 81/0 135/0 135/0 135/0 135/0 135/0 135/0 میلیون متر مکعب

 900 150 150 150 150 150 150 هکتار فراز باغات انگور 11
 7/2 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 میلیون متر مکعب

 ز برداشت حاصل از طرح تعادل بخشیمجموع جلوگیری ا
 )میلیون مترمکعب(

87/11 87/11 05/12 18/12 30/12 43/12 67/72 
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های طرح احیاء و همزمان پروژهاجرای برای  همداناستان  ایمشترک سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقههای برنامه(: 6جدول )
برداریهای بهرهبخشی و اصالح و تعدیل پروانهتعادل

واحدسازمان همکارعنوان پروژهردیف
احجام

139914001401140214031404مجموع

توسعه شبکه مدرن و  1
 1400 300 300 300 300 200 0 هکتار جهاد کشاورزی تحویل حجمی آب

6/135/45/45/45/46/22مترمکعبمیلیون 

 50 10 10 10 10 10 0 تعداد جهاد کشاورزی های اصلیبهسازی سردهنه 2
0111115میلیون مترمکعب

3 
های بهسازی انهار و کانال

سنتی، احداث کانال و 
 انتقال آب با لوله

 ایشرکت آب منطقه
 50 10 10 10 10 10 0 کیلومتر

33/033/033/033/033/033/098/1مترمکعبمیلیون 

 ز برداشت حاصل از طرح تعادل بخشیمجموع جلوگیری ا
93/133/483/583/583/583/558/29(کعبمترمیلیون )م

 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان همدان10

 

های استان همدانی شهرستاندر محدوده همداناستان  ایهای آب و فاضالب و آب منطقهمشترک شرکتهای برنامه(: 7جدول )

واحدسازمان همکارعنوان پروژهردیف
احجام

139914001401140214031404مجموع

1 جداسازی آب شرب از آب
مصرفی فضای سبز

 ، هاشهرداری، استانداری
ایشرکت آب منطقه

09/009/009/000027/0میلیون مترمکعب

2
 آب خامجایگزینی پساب با 
فضای مورد استفاده در 

سبز
5/15/15/15/15/15/19میلیون مترمکعبهاشهرداری

3 انتقال پساب به پتروشیمی
هگمتانه

سازمان ، استانداری
صنعت، معدن و تجارت

2/02/000004/0میلیون مترمکعب

79/179/159/15/15/15/167/9(کعبمترمیلیون )مصرفه جویی مجموع 
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 همداناستان  سازمان حفاظت محیط زیست های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 8جدول )
 عنوان برنامه ردیف

خرید الیروبی چشمه ها، بازسازی، اجرای عملیات لوله گذاری، اجرای کانال جهت انتقال آب، مقابله با خشکسالی در سطح استان شامل ) 1
 تانکر هوایی

2 
های منتهی به تاالب، طرح تدوین مدیریت زیست بومی الیروبی انهار و آبراهه های عمرانی و مطالعاتی در تاالب آق گل شامل:اجرای پروژه

تاالب و ر محدوده ( دCEPAتاالب، طرح مطالعاتی تعیین نیاز آبی تاالب و اجرای طرح ظرفیت سازی، آموزش، مشارکت و آگاه سازی )
 روستاهای اطراف

 تی شناسایی کانونهای گرد و غبارطرح مطالعا 3

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و  10ممانعت از استقرار صنایع آب بر و فاضالب زا مطابق ماده  مصرف آب، مدیریت 4
 های صنعتی(های شهرکتصفیه خانه معدنی، کنترل و نظارت بر بازچرخانی آب در صنایع و
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان همدان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان همدان هم

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 علیمردان طالبی، فرهاد فرزانه سید سعید شاهرخی، استانداری همدان

 ای  همدانشرکت آب منطقه
محمد  ،بهروز یهقوبی، مهدی قنبریان ،هوشنگ وفایی ،داوود شاهسوند، منصورستوده

 حمید ندافیان ،مرتضی احمدی رحمت ،ضروری

 منصور خزائی ،امیر الهوتیان ،یوسف کاکاوند ،شهرام پرورش، منصور رضوانی جالل سازمان جهاد کشاورزی  استان  همدان

 حمید رضا نیکداد ،غالمرضا نصرتی ،حمید رضا جناب زادهسیدهادی حسینی بیدار،  شرکت آب و فاضالب استان  همدان

 متینحمیدرضا  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  همدان

 باقری سعید اداره کل هواشناسی استان  همدان

 صفی خانی مهدی ،محسن جعفری نژاد اداه کل محیط زیست استان همدان

 سید اسکندر صیدایی همدان استان ریزیمدیریت و برنامهان سازم

 اسفندیار خزائی اداره کل منابع طبیعی استان همدان

 عدالتخواه محمدرضا همدان استان دادگستری محترم اداره کل

  صالح کامرانی بخشعلی همدان استان انتظامی ناحیه

 جمشیدی شیرزاد همدان استان برق نیروی توزیع شرکت

 روستایی امین همدان منطقه نفتی های فراورده پخش شرکت

 دهقان مهدی همدان صدا و سیمای استان سازمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  همدانسازگاري با کم آبي استان  هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان حفاظت محیط زیست 
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، محمد 

 ه مدرس طباطبایی، محسن محفوظیصادق صبا، صدیق

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

قاسم تقی زاده خامسی،  صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد 
عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، محمد میبدی، تقی 

 فر، آرش نجاتیحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک

همکاران دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم زاده، 
یلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماع

روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 
 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی 

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی فارسانی، محمد حاج رسولی
آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل بهبهانی، 

هادی  صادق اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور،
نژاد، رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید عسکری

عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد قبایی، رزیتا 
 کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی، بهنام نجفی

 مهندسی مشاور دزآب(  علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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