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 در منطقه غار علیصدر آب نمونه گردشگری و محدوده آنمنابع -2-1-4

 شناسایی منابع آبهای سطحی -2-1-4-1

حوزه آبریز مرکزی همدان است مشتمل بر چهار واحد هیدرولوژیک کمیجان، قره چای که بخشی از زیر حوزه 

واحد هیدرولوژیک کبودرآهنگ به طور کامل در ناحیه قرار  می باشد قهاوند،قروه،بهار،همدان و کبودرآهنگ

همدان سرچشمه می گیرد از بخش کوچک این -بهار کیدرولوژیهمینه رود که از یدارد. در ضمن رودخانه س

 می گیرد.از آب سطحی آن برداشت هایی صورت دشت از ناحیه عبور می کند که در این بخش 

ار و قزل اوزن قرار دارد که در هر در محدوده سیاسی شهرستان کبودرآهنگ بخشی از حوزه های رودخانه کو

 (1-412 مینه رود واقع شده است.) جدول شماره یبه نام های کوار و س کیدرولوژیهزیر حوزه یک واحد 

که  کیدرولوژیهمنطقه درج شده است. تنها واحد  کیدرولوژیهی واحدها زیر حوزه ها و مشخصات حوزه ها و

 کبودرآهنگ می باشد. کیدرولوژیهدارد همان واحد گستردگی کامل در شهرستان کبودرآهنگ 
 ای آبریز منطقهی حوزه هکیدرولوژیههای : مشخصات واحد 1-412جدول شماره 

 نام وکه حوزه
وسعت در 

 منطقه )هکتار(

نام که 

 زیرحوزه

وسعت در 

 )هکتار(منطقه 

نام واحد 

 کیدرولوژیه

که واحد 

 کیدرولوژیه

وسعت در 

 استان )هکتار(

نام رودخانه های 

 مهم

همدان و مرکزی 

1-7 
783134 

قره چای 

11-6-7 
783134 

 چای-بخاری-شرا 83333 7-1-6-8 کمیجان

 141134 7-1-6-2 قروه-قهاوند
قره -زهتوان-خمیگان

 چای

 851333 7-1-6-5 همدان-بهار
-قره آغاج-قوری چای

 رود سیمینه-مریانج

 دمق 846333 7-1-6-2 کبودرآهنگ

 مأخذ: مطالعات سنتز طرح جامع توسعه کشاورزی استان همدان

بهار جریان دارند پس از پیوستن به یکدیگر در مرز ورودی -همدان کیدرولوژیهرودخانه هایی که در واحد 

تشکیل می دهند و به سمت شمال شرق جریان  رود را در نزدیکی روستای حسین آباد سیمینهشهرستان بهار، 

قروه می شود و با پیوستن به -کبودرآهنگ و قهاوند کیدرولوژیهعبور از شهرستان وارد می یابند، پس از 

 رودخانه شراء ، در نهایت رودخانه قرچای را تشکیل می دهد.

میلیون مترمکعب بوده  67/37هیدرومتری کوشک آباد ساالنه معادل رود در ایستگاه  سیمینهحجم رودخانه 

در  %36آبدهی ماهانه مترمکعب در ثانیه است، کمترین  73/4است. میانگین آبدهی ساالنه این رودخانه 

 در فروردین ماه محاسبه شده است.مترکعب در ثانیه  66/11شهریور ماه و متوسط بیشترین میانگین ماهانه 

کیفیت آب این رودخانه در محل ایستگاه کوشک براساس طبقه بندی آب، آبیاری متوسط طبقه بندی شده 

 و برای آبیاری محصوالت حساس به شوری دارای محدودیت است.  (1S2Cاست )

 613با مساحت کیلومترمربع در مناطق دشتی و مابقی آن  4253 وسعتکبودرآهنگ به  کیدرولوژیهواحد 

 در منطقه کوهستانی قرار گرفته است. کیلومترمربع
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همدان وارد بهار می شود و پس از  کیدرولوژیهرود در نزدیکی روستای حسین آباد از واحد  سیمینهرودخانه 

قروه وارد می -قهاوند کیدرولوژیهعبور از ضلع جنوبی آن و عبور از روستای بیوک آباد از کبودرآهنگ به واحد 

 واحد را می توان رودخانه دمق را نام برد.شود. از جریان مهم این 

میلیون مترمکعب در  23/66بهار به این واحد -همدان کیدرولوژیهحجم کل جریان سطحی ورودی از واحد 

 خانه کبودرآهنگ متوسط رود کیدرولوژیهسال و حجم کل خروجی جریان های سطحی از واحد 

 قروه می شود.-قهاوند کیدرولوژیهمیلیون مترمکعب است که وارد واحد  2/112رود بالغ بر  سیمینه

از  تلوارواقع شده که این واحد بخشی از زیر حوزه لوار در شمال غرب و غرب استان همدان ت کیدرولوژیهواحد 

آبریز سفیدرود در استان همدان می باشد. مهمترین جریان های سطحی این واحد سه شاخه رودخانه حوزه 

 از سرشاخه های مهم رودخانه قزل اوزن است.چای خود را  تلوارچای است. رودخانه  تلوار

 تلوارچای در استان همدان شامل:سرشاخه های 

کیلومترمربع که از دامنه کوه کیتو سرچشمه  633ز کیلومتر و مساحت حوزه آبری63رودخانه فصلی به طول  -

 ریزد.می گیرد و به رودخانه تلوار می

 کیلومتر که به قهرود می پیوندد. 13رودخانه فصلی جگنلو به طول  -

 اراضی روستاهای برکله در خارج از استان به قهرود می ریزد.وب ساختن شرمرودخانه فصلی کهرین پس از  -

میلیون مترمکعب آب خارج و به استان کردستان  3/64جمعاً  کیدرولوژیهحجم جریان خروجی از این واحد 

میلیون مترمکعب  2/28از محدوده شهرستان اسدآباد و  میلیون مترمکعب 2/16وارد می شود. از حجم مذکور 

 از شهرستان کبودرآهنگ از مرزهای سیاسی استان خارج می شود.

در شمال شرق استان در محدوده کوهستانی قرار گرفته است. اصلی ترین جریان بیزینه  کیدرولوژیه واحد

تپه سرچشمه می گیرند. این رودخانه غربی گل نه شوراست که از ارتفاعات جنوبی و سطحی در این واحد رودخا

اله در محلی به چهارسوقه و چصفدیز خبرارخی، آالن سفلی،سلیم سرایی، ،پس از عبور از روستاهای آالن علیا

 کردستان و سرانجام رودخانه تلوار ملحق می شود.نام خوایی از استان همدان خارج و به استان 

 رودخانه شور از دامنه های شمالی ارتفاعات بوقانی و دامنه های غربی کوه خرقان سرچشمه گر شاخه دی

می شود حجم  کلواربه شاخه دیگر نور می پیوندد و سپس وارد می گیرد. این جریان پس از عبور از مرز استان 

 مترمکعب در سال می باشد. میلیون 5/66آب خروجی این واحد بالغ بر 

و سه واحد  بتنیکه یک واحد چای  هبر روی رودخانه قرهای انحرافی ددر محدوده شهرستان کبودرآهنگ بن

کشاورزی این شهرستان از هکتار از اراضی  753آب برداشت می شود که میلیون مترمکعب  5/6سنتی جمعاً 

 این بند آبیاری می شوند.

میلیون مترمکعب آب برداشت می  5/1ر بند انحرافی چگنلو از نوع بتنی، ساالنه الوتهمچنین بر روی رودخانه 

 از اراضی منطقه را آبیاری می کند.هکتار  153و شود 
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میلیون  7/2بتنی سنتی ساالنه بالغ بر درآهنگ بر روی رودخانه با احداث بند در شمال غرب شهرستان کبو

 هکتار از اراضی ناحیه را آبیاری می کند. 863مترمکعب آب برداشت می شود و 

 

 

 

 

 اعم از چاه، جشمه و قنات شناسایی آب های زیرزمینی -2-1-4-2

قم منبع آب زیرزمینی ناحیه در یک آبخانه در جبهه شمالی کوه الوند قرار دارد و جزیی از حوزه آبریز دریاچه 

 در دشت کبودرآهنگ گسترده است.می باشد. آبخانه ایی که منبع آب زیرزمینی ناحیه را تشکیل می دهد 

کیلومترمربع آن را دشت و بقیه  1523است که حدود کیلومترمربع  2563مساحت حوزه آبریز این دشت جمعاً 

کیلومترمربع  333دشت برابر  را ارتفاعات تشکیل می دهد. مساحت آبخوان اصلی به عنوان جزیی از مساحت

از منطقه  آب زیرزمینی می باشد. شیب دشت بطور کلی از شمال غرب به سمت جنوب شرق است و جهت

 که مسیر خروجی سفره آب زیرزمینی است.و شمال غرب به سمت جنوب شرق حوزه جریان دارد  شمال

دشت کبودرآهنگ از سمت شمال شرق و غرب توسط تشکیالت زمین شناسی از جنس شیل،شیست،آهک و 

گلو مرا محصور شده است. جنس آبرفت و ضخامت آن برحسب نوع سنگ مادر و فاصله از ارتفاعات حاشیه کن

 متفاوت است.
 ه های استان همدان )میانگین ماهانه ساالنه برحسب مترمکعب بر ثانیه(: آمار آبدهی رودخان2-214جدول شماره 

 

 

 

 
 1311:  طبقه بندی آب رودخانه های استان همدان، سال 3-214جدول شماره

 

 
 MCM :  آبدهی فصلی رودخانه های استان همدان برحسب4-214جدول شماره
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 نزدیک  اندازه ذرات تشکیل دهنده آبرفت در مجاورت ارتفاعات، درشت و هرچه به مرکز و جنوب شرق

غرب و ایجاد  ریزتر می گردد. به علت وجود تشکیالت آهکی قدیمی مربوط به دوره تریاس درمی شود دانه 

که این آهکها در  سنگ کف بعضی از چاهها، آبدهی چاهها در این محدوده ها بیشتر است و به نظر می رسد

 تغذیه سفره این بخش از دشت موثر بوده است.

بتوان در  باید مورد بررسی بیشتر و دقیق تر قرار گیرد تاتشکیالت آهکی این دشت از نظر خاصیت کارستی 

 مورد امکان وجود و استفاده از آبهای کارستی اظهارنظر نمود.

در قسمتهای  کیلومترمربع است. ضخامت آبرفت 333همانطور که اشاره شد، محدوده سفره آبدار اصلی، معادل 

محدوده سفره آبدار  متر در مرکز و 143بیشتر از  متر در حواشی تا 43مختلف دشت متفاوت بوده و کمتر از 

متر و در  75شرق ایدوعلی  متر، در 43تا  13اصلی می رسد. بطوریکه در نواحی غربی ضخامت آبرفت بین 

 متر است. 133دستجرد بیش از  متر و در شمال غرب 63متر، در پایگاه نوژه  33شمال غرب کبودرآهنگ 

است. جهت  در دشت کبودرآهنگ، مخروط افکنه های نواحی شمال دشتمهمترین جبهه های تغذیه سفره 

سمت جنوب شرق  جریان آب زیرزمینی از نواحی شمال و شمال غربی به سمت مرکز دشت و در نهایت به

متفاوت است، بطوریکه در  حوزه می باشد که معبر خروجی دشت است. گرادیان هیدرولیکی در نقاط مختلف

 در هزار  13/3و در بخشهای مرکزی به  6/3در جنوب غرب  6/3در شمال ، 1/1 نواحی شمال غرب

 می رسد.

متر و در  13تا  5 سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف دشت متفاوت است. بطوریکه در نواحی شمالی بین

خروجی در ناحیه جنوب  متر و بیشتر می رسد، ولی در معبر 53نواحی جنوبی به حداکثر آن یعنی حدود 

سمت شرق، سفر ه آب  حوزه به حدود یک متر و کمتر کاهش می یابد. از حدود کبودرآهنگ بهشرقی 

زیاد، قسمتهایی از این حوزه به  زیرزمینی بسیار کم عمق است که به علت باالبودن سطح آب زیرزمینی و تبخیر

 ده اصلی کبودرآهنگ و جا شوره زار و قسمتهایی به مرغزار تبدیل شده است. این پدیده در مسیر

 تهران قابل مشاهده است. _همدان 

نیمه عمیق مورد بهره  منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ از طریق چشمه ها، قنات ها و چاههای عمیق و

سفره آب زیرزمینی دشت میزان آب برداشت شده از  4،8،2برداری قرار می گیرد. در جداول شماره 

تعداد آنها در دو مقطع درج شده  عمیق، چشمه ها و قنات ها و کبودرآهنگ به تفکیک چاههای عمیق و نیمه

 است.

است که از  میلیون مترمکعب بوده 6/583 در آغاز دهه مجموع آب استحصال شده از منابع آب زیرزمینی برابر

برداشت شده  درصد( از طریق چاههای عمیق و نیمه عمیق 34میلیون مترمکعب )حدود  6/223 این حجم،

میلیون  21و از قنات ها  درصد( 5/13) میلیون مترمکعب 57ست آمده از چشمه ها است. آب بد

 درصد( بوده است. 5/7)مترمکعب
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است. در  فزایش یافتها درصد( 4/6) میلیون مترمکعب 574در پایان دهه مجموع حجم آب استحصال شده به 

رسیده  میلیون مترمکعب 234به  6/866 طول یک دهه حجم آب برداشت شده از طریق چاههای عمیق از

ثابت مانده  است و سهم چاههای نیمه عمیق یک میلیون مترمکعب افزایش یافته و سهم چشمه ها و قنات ها

است. در این دوره  تمامی برداشت اضافی آب از طریق افزایش سهم چاههای عمیق بوده "است. بنابراین تقریبا

  برداری قرار گرفته است. حلقه چاه عمیق جدید حفر و مورد بهره 148تعداد 

وضعیت پتانسیل  متأسفانه در سالهای اخیر بیالن سفره آب دشت کبودرآهنگ محاسبه نشده است تا بتوان به

 سفره پی برد.

 16معادل  ، ارقام ورودی و خروجی سفره، حجمی 1863در مطالعات توسعه روستایی استان همدان در سال 

دستیابی می داند. با  پتانسیل قابل توسعه در نواحی زهدار و معابر خروجی قابلمیلیون مترمکعب را به عنوان 

استان برای این مطالعات اعالم  توجه به تفاوتهای چشمگیر آمار و ارقام ارائه شده در گزارش با آنچه که امور آب

یش برداشت از مطالعات مذکور و افزاسال از  13و گذشت بیش از  (3 یال 6-2-4)جداول شماره  کرده است

 اضافی قابل برداشت در این سفره وجود ندارد.  پتانسیل حلقه چاه جدید، ظاهراً 148سفره از طریق حفر تعداد 

جامع و طرح مطالعات  1873-71 در بررسی آماری که دفتر مطالعات منابع آب استان همدان در سال آبی

سفره آبدار  که روند افت سطح آب در محدوده اصلیتوسعه استان همدان انجام شده، به این نتیجه رسیده اند 

این روند در آینده نیز  اصلی ادامه دارد و با توجه به روند افزایشی برداشت آب از سفره، پیش بینی شده است که

استان، کل حجم تخلیه از  ادامه خواهد داشت. گزارش آبهای زیرزمینی طرح جامع توسعه و احیاء کشاورزی

 یلیون مترمکعب در سال ذکر کرده است.م 7/544 سفره را

نمی توان در مورد  بنابراین پیش از بررسی همه جانبه و تفصیلی و تعیین بیالن سفره آب دشت کبودرآهنگ،

 مالک قرار گیرد، عمالً  میزان افزایش حجم آب قابل بهره برداری قضاوت نمود. ضمن آنکه اگر مطالعات قبلی

احیاء کشاورزی میزان تغذیه  دارد. چنانکه در گزارش طرح جامع توسعه وپتانسیل جدید برداشت آب وجود ن

میلیون مترمکعب  64مخزن معادل  میلیون مترمکعب در سال و تغییرات حجم 6/586و تخلیه آن  6/277 سفره

 برآورد شده است.

 مصارف آب زیرزمینی در دشت كبودرآهنگ 

مربوط به  رفصاین دشت، مطابق معمول، بیشترین م از مجموع آب بهره برداری شده از سفره آب زیرزمینی

نشان داده  7-2-4 بخش کشاورزی و سهم کمی هم به شرب و صنعت اختصاص یافته است. در جدول شماره

 278روشهای مختلف،  میلیون مترمکعب آب استحصال شده با 6/583 از مجموع 1863شده است که در سال 

 7/4) مصرف شرب و عمومی میلیون مترمکعب به 3/12 کشاورزی وبه مصرف درصد(  3/37) میلیون مترمکعب

 به مصرف صنعت رسیده است.درصد(  3/3میلیون متر مکعب ) ¾درصد( و 
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درصد و سهم  1/8 درصد و سهم شرب و عمومی 4/36 در پایان دهه نیز سهم بخش کشاورزی از برداشت آب

بخش کشاورزی  هر دو مقطع، مصرف آب دردرصد بوده است. این آمار نشان می دهد که در  6/4 صنعت

 (8.)جدول شماره بیشترین سهم را داشته است

 

 

 كیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت كبودرآهنگ 

تغذیه سفره  بخشهای شمالی و شمال شرقی دشت کبودرآهنگ به سبب نفوذپذیری مناسب و نزدیکی به نواحی

هدایت الکتریکی  از کیفیت مناسبی برخوردارند و میزانو شیب هیدرولیکی باال و فقدان سازندهای شورکننده 

(E.C)  .در بخش مرکزی و در اطراف کبودرآهنگ به سمت خروجی از کیفیت مطلوب در این نواحی پایین است

می شود و به تدریج شوری آن افزایش می یابد. این امر ناشی از دانه ریزبودن آبرفت، باالبودن سطح  آب کاسته

 کم بودن شیب هیدرولیکی و تبخیر زیاد است. بطورکلی میزان هدایت الکتریکی آب در اینزیرزمینی و  آب

مربع  میکرومهوس بر سانتیمتر 1342تا حداکثر  467دشت که مشخص کننده میزان شوری آب است از حداقل 

 . میکرومهوس بر سانتیمتر مربع است 365حدود  E.C).)در نوسان است. میزان متوسط

در حد خوب  ت آب از نظر میزان شوریه خروجی دشت، کیفیغیر از بعضی نواحی مرکزی و محدودبنابراین به 

به تفصیل آمده  13-412شماره  قرار گرفته است. سایر عوامل تعیین کننده کیفیت شیمیایی آب در جدول

میلی گرم در  532و متوسط  1444 تا حداکثر 137از حداقل  .(T.D.S) است. بطوریکه مقدار باقیمانده خشک

مقدار است.  67/1 متغیر است و متوسط آن 73/2تا  36/3از  (SAR) لیتر در نوسان است. ضریب جذب سدیم

 است. 58/1می باشد که متوسط آن معادل  2/2تا حداکثر  4/3 یون کلر نیز بین حداقل

در شوری  ز نظربراساس جدول فوق، طبقه بندی آب زیرزمینی این دشت برای کشاورزی نشان می دهد که ا

طبقه  1S– 8 C قرار دارد که به طور متوسط در کالس  1S در کالسو از نظر قلیاییت  C 8و حداکثر  C 1کالس 

 بندی می شود و از نظر کشاورزی در حد قابل قبول و خوب می باشد. 

و نمودارهای  موجودگفتنی است با بررسی دقیقتر کیفیت آب در نواحی مختلف دشت که با استفاده از آنالیزهای 

محدودیتهایی وجود  شولر و ویلکوکس ترسیم شده است، در بخشهای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی دشت

برای گیاهان حساس به شوری،  دارد. در این نواحی آب از نظر آشامیدنی دارای کمی شوری و از نظر کشاورزی

  مناسب نمی باشد.

قرار  1S– 4 Cدشت بدون هرگونه محدودیت هستند و در کالسآبهای زیرزمینی نواحی شمالی و شمال شرقی 

دارند که معرف قرار  8S– 2 C می گیرند، ولی آبهای اطراف کبودرآهنگ و در هسته تبخیری کردآباد در کالس 

 وجود شوری و محدودیت زیاد این آبها می باشد.

 رودخانه(  فهرست بندهای انحرافی استان همدان به تفکیک 5-412جدول شماره )
 نام زیر حوزه kmکانال بتنی طول  سطح زیر کشت هکتار MCMظرفیت ساالنه  نوع بند انحرافی )تعداد( محل بند انحرافی نام رودخانه ردیف
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 سنتی بتنی

 قره چای  ـــ 5671 735/63 22 3 شهرستان همدان قره چای همدان 1

 قره چای  3/14 12376 366/36 65 18 شهرستان بهار قره چای بهار 4

 قره چای  17 753 5/6 8 1 شهرستان کبودرآهنگ قره چای کبودرآهنگ 8

 

 

( تعداد و انواع منابع برداشت آب زیرزمینی به تفکیک دشت در استان همدان )در 6-412جدول شماره )

 (1863سال 

 نام دشت

جمع  چشمه  قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

کل 

آبدهی 
MCM 

تعداد 

 )حلقه(

متوسط 

دبی 
lit/s 

ساعت 

 کارکرد

حجم 

برداشت 
MCM 

تعداد 

 )حلقه(

متوسط 

دبی 
lit/s 

ساعت 

 کارکرد

حجم 

برداشت 
MCM 

تعداد 

 )رشته(

متوسط 

دبی 
lit/s 

ساعت 

 کارکرد

حجم 

برداشت 
MCM 

تعداد 

 )دهنه(

متوسط 

دبی 
lit/s 

ساعت 

 کارکرد

حجم 

برداشت 
MCM 

 6/583 57 4/4 348 4/4 348 21 8/3 157 71 1374432 72/6 1158 6/866 8165355 85/84 1344 کبودرآهنگ

 

( منابع و مصارف منابع آب زیرزمینی استان همدان به تفکیک دشت ها            1-214جدول شماره )

 )ارقام به میلیون مترمکعب(
 

 

دشت در استان  کیبه تفک ینیرزمی( تعداد و انواع منابع برداشت آب ز8-214دول شماره )ج

 (1311همدان )در سال 

 همدان،آمار اداره کل امورآب استان همدانمأخذ :مطالعات طرح جامع توسعه استان 

 طبقه بندی آبهای زیرزمینی دشت های منطقه( 9-214جدول شماره )
نام حوزه 

و زیر 

 حوزه

 نام دشت
EC              mmoh/cm S.A.R کالس قلیاییت کالس شوری 

کالس 

 متوسط
حداک متوسط حداقل کیفیت

 ثر

حداک متوسط حداقل

 ثر

حداک متوسط حداقل

 ثر

حداک متوسط حداقل

 ثر

 نام دشت

برآورد  1877منابع و مصارف  1863منابع و مصارف 

افزایش 

بهره 

برداری 
MCM 

 مصارف منابع مصارف منابع

 جمع صنعتی شرب کشاورزی جمع چشمه قنات چاه جمع صنعتی شرب کشاورزی جمع چشمه قنات چاه

 صفر 885 5/6 85 5/468 2/826 2/18 13 813 1/465 4/6 13 3/473 7/847 2/18 13 8/466 بهار-همدان

 ثفر 546 15 13 268 574 57 21 272 1/264 75/3 3/12 278 6/583 57 21 6/223 کبودرآهنگ

 نام دشت

جمع  چشمه  قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

کل 

آبدهی 
MCM 

تعداد 

 )حلقه(

متوسط 

دبی 
lit/s 

ساعت 

 کارکرد

حجم 

برداشت 
MCM 

تعداد 

 )حلقه(

متوسط 

دبی 
lit/s 

ساعت 

 کارکرد

حجم 

برداشت 
MCM 

تعداد 

 )رشته(

متوسط 

دبی 
lit/s 

حجم 

برداشت 
MCM 

تعداد 

 )دهنه(

متوسط 

دبی 
lit/s 

حجم 

برداشت 
MCM 

 571 57 8/4 317 21 6/3 156 74 4441421 6 1428 234 8233315 84 1125 کبودرآهنگ
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قره چای 

 کبودرآهنگ سیمینه

467/3 365/3 342/1 36/3 67/1 73/2 4C 8C 8C 1S 1S 1S 1S-4C  قابل

-قبول

 خوب

 

 

 

 مشخصات كیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت كبودرآهنگ( 11-214جدول شماره )
 

 پارامتر

 نرمال

 مجموع امالح

محلول 
T.D.S 

هدایت الکتریکی 
EC 

SAR 
اسیدینه 

PH 

بیکربنات 

4HCO 
 CLکلر

سولفات 
"4SO 

 Naسدیم Mgمنیزیم Ca"کلسیم

 21/8 24/4 36/8 16/8 58/1 68/2 66/7 67/1 365 532 متوسط

 46/6 3/5 7/6 56/12 2/2 7/3 4/3 73/2 1342 1444 حداکثر

 11/3 2/3 53/3 36/3 4/3 8 33/6 36/3 467 137 حداقل

 83/4 17/1 52/1 55/4 64 63/1 82/3 2/1 76/881 66/442 انحراف معیار

ضریب 

 تغییرات

58/83 37/87 37/71 22/2 16/23 1/63 7/33 6/86 85/23 76/66 

 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 تعداد نمونه ها

 مأخذ: اداره کل امور آب استان 

 

 منطقه یدشت ها ینیرزمیز یآبها ی( طبقه بند11-214جدول شماره )

 

 

 منطقه یدشت ها ینیرزمیز یآبها ی( طبقه بند12-214جدول شماره )
 

حجم کل مصرف  MCMحجم مصارف  نام رودخانه نام زیرحوزه ردیف
MCM 

راندمان انتقال آب 

 کشاورزی)درصد(

دشت تحت 

 صنعت شرب کشاورزی آبیاری

 کبودرآهنگ 85 5/1 ـــ ـــ 5/1 تلوار کبودرآهنگ تلوار 1

قزل اوزن)آبی  4

 چای(

 کبودرآهنگ 85 7/2 ـــ ـــ 7/2 شور

قره چای  قره چای  8

 کبودرآهنگ

 کبودرآهنگ 83-85 5/6 ـــ ـــ 5/6

 ـــ ـــ 7/15 ـــ ـــ 7/15 جمع

 

نام حوزه و 

 زیر حوزه
 نام دشت

EC              mmoh/cm S.A.R کالس قلیاییت کالس شوری 
کالس 

 متوسط
حداک متوسط حداقل کیفیت

 ثر

حداک متوسط حداقل

 ثر

حداک متوسط حداقل

 ثر

حداک متوسط حداقل

 ثر

قره چای 

 کبودرآهنگ سیمینه

467/3 365/3 342/1 36/3 67/1 73/2 4C 8C 8C 1S 1S 1S 1S-4C  قابل

-قبول

 خوب
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 جمع بندی آب زیرزمینی دشت های منطقه 

 دهه جمعاً تخلیه آب سفره در آغاز سفره های آب زیرزمینی ناحیه عمدتاً در یک دشت گسترده است. میزان

رسیده است.  میلیون مترمکعب 574میلیون مترمکعب بوده که در پایان دهه این رقم به  6/583 معادل

 .درصد رشد( می باشد 64میلیون مترمکعب )  2/88 یزان افزایش برداشت معادلم

مترمکعب  میلیون 278این مقدار میلیون مترمکعب بوده است. از  1/264 مصارف آب نیز در آغاز دهه حدود

میلیون  8/2 درصد( به مصرف شرب و 8میلیون مترمکعب )  3/12 درصد( به مصرف کشاورزی، 66) 

ارایه شده،  به مصرف صنعت ناحیه رسیده است. در صورت صحت آمار و ارقامدرصد(  37/3) مترمکعب

درصد نسبت به حجم کل برداشت  6/3میلیون مترمکعب ) 5/26 ه شده، حجمی معادلئارا حجمی معادل

شده است که ناشی از هرز رفتن آب چشمه ها و قنات ها در ماههایی است که آبیاری کشاورزی شده( تلف 

 می شود. متوقف

 میلیون 268میلیون مترمکعب ثبت شده است. از این مقدار  546مصارف آب در پایان دهه نیز برابر 

عمومی  در شرب و درصد( 2/8) میلیون مترمکعب 13رزی در بخش کشاودرصد(  7/68مترمکعب )حدود 

قنات ها و  در بخش صنعت به مصرف رسیده است. حجم تلفاتدرصد(  3/4)حدود  میلیون مترمکعب 15

مصارف در  منابع و 6-412درصد( می باشد. در جدول شماره  3میلیون مترمکعب )  26چشمه ها نیز حدود 

 ی مصرف کننده نشان داده شده است.دو مقطع در دشت کبودرآهنگ و بخشها

چشمه ها  برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی ناحیه توسط چاههای عمیق و نیمه عمیق، قنات ها و

حلقه بوده  1344صورت می گیرد. جمع چاههای عمیق در حال بهره برداری ناحیه در آغاز دهه، معادل 

 این تعداد چاه به دست آمده است.میلیون مترمکعب آب استحصالی از  6/866 است. جمعاً

 ( .6-412 لیتر در ثانیه محاسبه می شود )جدول شماره 5/46ه آبدهی متوسط هر چا

بوده لیتر در ثانیه  72/6 حلقه و متوسط آبدهی لحظه ای 1158در آغاز دهه تعداد چاههای نیمه عمیق 

 است. لیون مترمکعب در سال بودهمی 71است. جمع آب استحصالی از چاههای نیمه عمیق در ناحیه معادل 

مترمکعب و  میلیون 21رشته با آبدهی متوسط ساالنه  157تعداد قنات های دایر ناحیه در آغاز دهه معادل 

 لیتر در ثانیه بوده است. 8/3 متوسط آبدهی لحظه ای

 وسطمیلیون مترمکعب و مت 57دهنه با آبدهی متوسط ساالنه  348چشمه های ناحیه در آغاز دهه با 

 لیتر در ثانیه بخشی از آب مصرفی ناحیه را تأمین کرده است. 4/4 آبدهی لحظه ای

از درصد(  3/31 )حدود 1862نکته قابل توجه این است که از کل آب برداشت شده از سفره، حجمی معادل 

یون میل 21 طریق چاههای عمیق و نیمه عمیق تأمین شده است. در حالی که سهم قنات ها با حجمی برابر

درصد  6/13 میلیون مترمکعب حدود 57درصد و سهم چشمه ها با برداشت  6/7 مترمکعب در سال، معادل

 بوده است.
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دو مقطع  تعداد و انواع منابع آبی و میزان آب برداشت شده را به تفکیک در 7-412و  6-412 جداول شماره

آغاز دهه  حلقه در 1344عمیق از  نشان می دهد. براساس داده های جداول تعداد چاههای 1877و  1863

برداشت  درصد افزایش داشته است. در همین دو مقطع مقدار 14حلقه در پایان دهه رسیده که  1125به 

یافته است  میلیون مترمکعب در پایان دهه افزایش 234به  1863میلیون مترمکعب در سال  6/866 آب از

 افزایش نشان می دهد. درصد( 3/3میلیون مترمکعب )حدود  2/84 که حدود

معادل  حلقه در پایان دهه افزایش یافته که 1428حلقه در آغاز دهه به  1158چاههای نیمه عمیق نیز از 

که در آغاز  بوده است. جمع آبدهی ساالنه چاههای نیمه عمیقدرصد(  3/7) حلقه چاه نیمه عمیق جدید 63

 میلیون مترمکعب در پایان دهه رسیده است. 74میلیون مترمکعب بوده است، به  71دهه برابر 

 521قنات از  رشته کاهش یافته است. حجم آب برداشت شده از طریق 156رشته به  157تعداد قنات ها از 

 میلیون مترمکعب در پایان دهه رسیده است. 21میلیون مترمکعب در آغاز دهه به 

آب  دهنه رسیده است. اما حجم 7/3 دهنه به 348چشمه کاهش طی ده سال از  6تعداد چشمه ها با 

 میلیون مترمکعب تغییری نکرده است. 57استحصالی معادل 

 درصد افزایش یافته است. 6/34درصد به  3/31 سهم چاه ها در تأمین آب در آغاز دهه از حدود

 

 پتانسیل آب سفره های زیرزمینی 

 برداشت مورد حجم آب اضافی قابلبه علت عدم وجود بیالن بهنگام آب سفره های زیرزمینی ناحیه در 

کشاورزی استان  طرح جامع توسعه و احیاء 1877اظهار نظر کرد. اما در مطالعات سال  نمی توان صراحتاً

بویژه در دو دهه پس از  که توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی دشتهای منطقه، نشان داده راهمدان 

شدید سطح آب شود. لذا  خوان بیش از تغذیه باشد و سبب افتانقالب باعث شده که میزان تخلیه از آب

  دشت ها دارای بیالن منفی است و توسعه بهره برداری منتفی می باشد.

برداشت  در مورد دشت بیزینه رود به عنوان بخشی از دشت کبودرآهنگ با توجه به بیالن مثبت دشت امکان

کرده اند. نکته حائز  میلیون مترمکعب برآورد 83را حدود اضافی از سفره وجود دارد. حجم این بهره برداری 

طرف اداره کل امور آب  اهمیت دیگر تفاوت زیاد آب استحصالی با آب مصرفی است. طبق آمار ارائه شده از

 574پایان دهه معادل  استان همدان، مجموع برداشت از سفره آب زیرزمینی از دشت کبودرآهنگ در

بخشهای کشاورزی، شرب و  . در حالی که در همین سال حجم آب مصرفی درمیلیون مترمکعب بوده است

 میلیون مترمکعب را نشان  26میلیون مترمکعب اعالم شده است که تفاوتی معادل  546 صنعت جمعاً

براساس نظریه کارشناسی در صورت صحت آمار این میزان اختالف، ناشی ( 7-412می دهد )جدول شماره 

 ا و قنات ها در ماههای سرد سال در ناحیه است.از تلفات آب چشمه ه

تلفات  میلیون مترمکعب بوده و مقدار 63مجموع آب استحصالی از قنات ها و چشمه ها در پایان دهه حدود 

آب  درصد آب تولید شده( بوده است. بعید است که حجم 27میلیون مترمکعب )حدود  26عنوان شده 
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همه  درصد کل تولید آب برسد. لذا نمی توان 27ه و قنات به استحصالی در ماههای سرد سال از چشم

 تلفات را به ماههای سرد نسبت داد.

رزن،  طبق آمار ارائه شده توسط اداره کل امور آب استان میزان اضافه برداشت از دشتهای کبودرآهنگ،

باید  حاضر میمیلیون مترمکعب برآورد می شود. بنابراین در حال  433بهار حدود  _قهاوند، همدان 

 2/1721از  میلیون مترمکعب کاهش یابد و 433برداشت از آب زیرزمینی دشتهای یاد شده به میزان 

 میلیون مترمکعب برسد و یا با اجرای طرح های تغذیه مصنوعی 1623میلیون مترمکعب در پایان دهه به 

 در دشتهای چهارگانه اضافه برداشت از سفره ها جبران شود.

اضافه برداشت  سیاسی مانع اجرای قانون برای جلوگیری از _است که وضعیت موجود اجتماعی واقعیت این 

چاههای جدید و  سفره ها از طریق چاههای حفر شده می شود. تنها راه باقیمانده ممانعت جدی با حفر

 ست.مالکان چاهها ا جبران اضافه برداشت از طریق تهیه و اجرای طرح های تغذیه مصنوعی با مشارکت

وری از  می توان از طریق افزایش بهره "با عنایت به تصویر منابع و مصارف آبهای زیرزمینی ناحیه صرفا

 منابع آب نسبت به توسعه بهره برداری اقدام کرد.

اجرای  درصد در بخش کشاورزی اعالم می شود چنانچه با 23با توجه به اینکه راندمان آبیاری حدود 

آبیاری را  درصد راندمان 43آب از قبیل توسعه آبیاریهای نوین بتوان حدود طرحهای بهبود بهره وری 

درصد  63میلیون مترمکعب پتانسیل آبی ایجاد خواهد شد که با راندمان  133افزایش داد رقمی معادل 

داد یا  هزار هکتار کشت آبی را می توان افزایش 6میلیون مترمکعب پتانسیل حاصل می شود  63حدود 

 ر بهره برداریها برنامه ریزی کرد.برای سای

 

 گردشگرینمونه تعیین حجم آب مورد نیاز منطقه  -2-1-4-3

می شود. سهم آب  میلیون مترمکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی استحصال 7/537 در ناحیه مجموعاً

ابع نیز از من درصد( 8/67) میلیون مترمکعب 574است و  درصد( 7/4)میلیون مترمکعب 7/15 سطحی

 زیرزمینی تأمین می شود.

 7/15 رساند که میلیون مترمکعب را به مصرف می 7/533 بخش کشاورزی از کل آب حاصله، حجمی معادل

درصد  67زیرزمینی  میلیون مترمکعب از آب 268درصد( و  83میلیون مترمکعب از منابع آب سطحی ) 

 تأمین می شود.

زیرزمینی  یلیون مترمکعب است که تمامی آن از منابع آبم 13حدود  مصارف آب شرب و عمومی نیز جمعاً

می کند که  میلیون مترمکعب آب مصرف 15استحصال می شود. صنعت ناحیه نیز در مجموع نزدیک به 

مصارف آب را به  18-412شماره  از منابع آبهای زیرزمینی تأمین می شود. پراکنش منابع آب و جدول تماماً

 نوع مصرف در پایان دهه نشان می دهد.تفکیک سطحی و زیرزمینی و 
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-ارقام ی،شرب و صنعت منطقه به تفکیک دشت)مصارف آب سطحی و زیرزمینی در کشاورز : 18-412جدول شماره 

 (میلیون مترمکعب
 جمع صنعت شرب و عمومی کشاورزی نام دشت

 جمع زیرزمینی سطحی جمع زیرزمینی سطحی جمع زیرزمینی سطحی جمع زیرزمینی سطحی

 7/521 546 7/15 15 15 ـــ 13 13 ـــ 7/533 268 7/15 کبودرآهنگ

 مأخذ: اداره کل امور آب استان

که با  میلیون مترمکعب بوده است 7/521 مجموع مصارف آب کشاورزی، شرب و صنعت در ناحیه برابر

 دارد. میلیون مترمکعب 26میلیون مترمکعب آب تولیدی ناحیه، اختالفی معادل  7/537 حجمی برابر

ولی  بخشی از این اختالف می تواند ناشی از هرزروی آب چشمه ها و قنات ها طی ماههای سرد سال باشد، 

محدوده های  علت اختالف عمده ای از این آب به رغم پیگیری ها، مشخص نیست. البته دالیلی مانند تفاوت

آماری اصلی ترین  . شاید اشکاالتآمارگیری و غیره مطرح شده است که به هر حال قانع کننده نبوده است

  دلیل این اختالف بین تولید و مصرف باشد.

 

 تعیین محل تأمین آب مورد نیاز منطقه نمونه گردشگری -2-1-4-4

میلیون مترمکعب  83برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که امکان توسعه منابع آب زیرزمینی صرفاً حدود 

 رود قابل بررسی است. در دشت کبودرآهنگ در محدوده بیزینه

عنوان  توصیه کارشناسی اینکه در حال حاضر منابع آب سطحی و زیرزمینی برای توسعه کشاورزی به هیچ

 پذیر است. مقدور نمی باشد، مگر برای شرب و صنعت که آنهم پس از بررسی کارشناسی دقیق امکان

راندمان  به مصرف می رسد با میلیون مترمکعب آب سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی 7/533حدود 

 43را  درصد چنانچه با بهبود وضعیت زمین و بهره گیری از آبیاریهای مدرن راندمان آبیاری 23حدود 

کشاورزی،  میلیون مترمکعب آب صرفه جویی می شود که می توان برای 63درصد افزایش دهیم حدود 

 صنعت و شرب برنامه ریزی نمود.

آب برداشت شده و مورد نیاز و نحوه مصرف شهرهای استان همدان در سال  : میزان12-412جدول شماره 

1877 
 شرح 

 

 

 

 شهر

جمعیت 

شهر 

 )نفر(

 1877وضعیت مطلوب و ضروری برای سال  وضعیت موجود

برداشت ساالنه 

 )هزارمترمکعب(

برداشت 

سرانه 

)لیتر 

نفر 

 روز(

مصرف 

سرانه 

ی)لخانگی

 نفر روز( تر

سایر 

مصارف)صنعت 

غیره( و 

 )هزارمترمکعب(

درصد 

تلفات 

در 

 شبکه

نیاز 

سرانه 

 کل

 تری)ل

نفر 

 روز(

سرانه 

خانگی 

 تری)ل

نفر 

 روز(

سایر 

مصارف)صنعت 

و غیره( 

 )هزارمترمکعب(

 درصد 

 تلفات

نیاز ساالنه 

 )هزارمترمکعب(

 82863 7/81 5433 153 443 42 ... 117 167 83333 243435 همدان

 4151 3/14 438 153 443 37/14 438 186 136 1353 16762 بهار



 شهرسازی ایرانپایگاه تخصصی -شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

13 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 1653 45 437 153 443 31/84 2/437 125 473 1653 16641 کبودرآهنگ

 1153 15/13 184 153 443 15/13 2/181 127 413 1133 12881 اللجین

 646 3/43 36 153 443 3/43 36 164 475 646 6483 فامنین

 737 37/42 75 153 443 37/42 7/72 133 163 573 6338 مریانج

 266 62/41 143 153 443 62/41 4/143 186 458 266 5871 سرکان

 543 13/45 133 153 443 13/45 3/66 158 463 543 2773 مامن

 633 67/18 43 153 443 67/18 1/43 33 138 843 3512 صالح آباد

 63633 63/44 13663 153 443 63/44 4/13683 148 435 62158 353122 جمع

 مأخذ:شرکت آب و فاضالب استان

 

 یاآشامیدنی مصرفی و مورد نیاز روستایی به تفکیکدشت هآب  زانیم :11-214جدول شماره 

 1311استان همدان در سال 
 

 شرح

 

 نام دشت

جمعیت 

 1روستایی

 )نفر(

 منبع تأمین آب نیاز مطلوب وضعیت موجود

برداشت ساالنه 

 )هزارمترمکعب(

برداشت 

 ساالنه

نفر  )لیتر

 روز(

نیاز 

 سرانه

نفر  تری)ل

 روز(

میانگین نیاز 

ساالنه 

 )هزارمترمکعب(

سطحی 

 )هزارمترمکعب(

زیرزمینی 

 )هزارمترمکعب(

 6433 ـــ 11533 433 163 6433 157635 همدان-بهار

 11233 ـــ 18723 433 166 11233 133458 کبودرآهنگ

 7353 ـــ 7183 433 166 7353 67718 رزن

 8333 ـــ 8333 433 433 8333 23363 قهاوند

 6333 ـــ 11373 433 168 6333 151637 مالیر

 73333 ـــ 3513 433 138 7333 116531 نهاوند

 4533 ـــ 2543 433 111 4533 61363 تویسرکان

 62333 ـــ 2533 433 432 6233 61661 اسدآباد

 56853 ـــ 68673 433 176 56853 376813 جمع

 جهاد سازندگی استان، شرکتهای آب و فاضالب استان، سازمان آب منطقه ایمأخذ: 

 

                                                 
1 -  
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