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عملكرد گزارش  

 

 طرح تعادل بخشی
 

 دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

4139 سال در  

  



 مقدمه  

قانون برنامه چهارم توسعه  17ماده  "ب"در راستای تحقق اهداف مورد نظر با توجه به مفاد بند 

درصد کسری حجم مخزن  25اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور مبنی بر الزام وزارت نیرو به کاهش 

آب آب زیرزمینی دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی، مطالعه و اجرای طرح تحول در مدیریت منابع 

زیرزمینی در قالب طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیالب در دستور قرار گرفته و این 

 اقدام به اجرای طرح تعادل بخشی نمود.  89شرکت از سال 

  1394عملکرد گروه های گشت و بازرسی در سال 

وده های مطالعاتی محدو در قالب دو مشاور برای  89اکیپ های گشت و بازرسی در استان گیالن از سال 

کوچصفهان مشغول به فعالیت می باشند و گزارش انسداد -، آستانهچابکسر-الهیجان ،تالش، فومنات

چاههای غیرمجاز، همه ماهه در قالب گزارش ماهانه به شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین 

 1394گردد. در سالبصورت گزارش عملکرد سه ماهه درگزارش هیأت مدیره به مجمع منعکس می

مناقصه انتخاب مشاور بمنظور ادامه پروژه گشت و بازرسی برگزار گردید که در محدوده شرق و مرکزی 

 مشاور جامع کار سپاهان و در محدوده غرب و فومنات مشاور یکم برنده مناقصه گردید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ قرارداد مشاورنام  ردیف
 )میلیون ریال(

 مدت قرارداد
 )ماه(

شماره 

 قرارداد

تاریخ اتمام 

 قرارداد

 29/07/1393 111/13507 9 5929 جامع کار سپاهان 1

 29/07/1393 111/13506 9 6297 یکم 2

 15/06/1394 111/18207 13 10475 جامع کار سپاهان 3

 09/06/1394 111/18107 13 10757 یکم 4

بازرسی و گشت قراردادهای به مربوط اطالعات -14جدول شماره    
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77;تالش

96;فومنات

;کوچصفهان-آستانه

30

;چابکسر-الهیجان

119

  به شرح ذیل می باشد: 94اهم فعالیتهای گروههای گشت و بازرسی در سال 

 انسداد چاههای غیر مجاز -1

با توجه به پیگیری های انجام شده توسط دفتر حفاظت و بهره برداری و گروههای گشت و بازرسی 

حلقه چاه با  322و امورهای حوزه عمل شرکت ، گروههای گشت و بازرسی موفق به انسداد تعداد 

 گردید که به شرح جدول ذیل می باشد: متر مکعبمیلیون  319/1خلیه ت

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نام محدوده 

 مطالعاتی
 کشاورزی

شرب 

 شهری

شرب 

 روستایی

صنعت ، خدمات و صنایع 

 وابسته به کشاورزی
تعداد 

 کل
 کل تخلیه

 متر مکعب( میلیون)

 230/0 77 6 0 0 71 تالش

 566/0 96 39 0 1 56 فومنات

 114/0 30 8 0 0 22 کوچصفهان-آستانه

 0 0 0 0 0 0 خلخال-طارم

 0 0 0 0 0 0 الموت - طالقان

 408/0 119 31 0 0 88 چابکسر-الهیجان

 0 0 0 0 0 0 منجیل

 319/1 322 84 0 1 237 جمع

تعداد و تخلیه چاههای انسداد یافته به تفکیک محدوده مطالعاتی -15جدول شماره   

حلقه چاه با حجم تخلیه   350به تعداد  94* تعهد شرکت برای انسداد چاه در سال 

 میلیون متر مکعب بوده است.6/0

ی پر و مسلوب المنفعه شدهچاهها تعداد -13نمودار   



 چاههای غیر مجازشناسایی  -2

هیچگونه چاه غیر مجازی شناسایی نگردید.  94سال  درحسب بررسی و بازدید های میدانی انجام شده 

امید است با عملکرد بهتر گروههای گشت و بازرسی شاهد حفر چاه به صورت غیر مجاز در سطح استان 

 .نباشیم

 توقیف دستگاه حفاری غیر مجاز -3

دستگاه  118به تعداد  94لغایت سال  89تعداد دستگاههای حفاری غیر مجاز توقیف شده از سال 

  توقیف گردیده است. 1394دستگاه در سال  34می باشد که از رقم فوق تنها 

 

 

 

 

 

  

 تعداد شهرستان ردیف

 1 آستانه 1

 2 املش 2

 12 تالش 3

 17 رودسر 4

 2 لنگرود 5

 34 مجموع

 118 94تجمعی تا پایان سال 

94در سال  شده توقیف مجاز غیر حفاری دستگاههای تعداد -16جدول شماره   
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 ساماندهی شرکتهای حفاری 

شرکت می باشد که  10تعداد شرکت های حفاری فعال در استان 

مشخصات شرکت های مذکور به همراه مشخصات دستگاه های حفاری 

اندیشی مستمر با آنها در جدول ذیل ارائه شده است. برگزاری جلسات هم

انجمن صنفی حفاران استان گیالن بمنظور همراهی با انجمن و تبادل 

نظر در خصوص اجرای هرچه بهتر فعالیتهای واگذار شده به انجمن از 

  برداری از منابع آب می باشد.دفتر حفاظت و بهره اقداماتدیگر 

 

 

  

ف
دی

ر
 

نام  وکد 

 شرکت

مسئول 

 فنی

شماره و 

صالحیت 

 حفاری

گواهینامه 

صالحیت 

 پیمانکاری

تعداد 

 دستگاه
 انگ کد نام دستگاه

نوع 

 دستگاه

فعال در 

 استان

1 
شرکت حفاری 

 قزل اوزن گیل

467 

اسحاق 

 حسین پور

 

141/6716 

10/4/91 

در رشته  5پایه 

 آب
دررشته  5پایه 

 کاوشهای زمینی

2 

طرح فیلینگ 

2000 
 * روتاری 3680 8360

طرح فیلینگ 

750 
 * روتاری 467 1267

2 
شرکت حفاری 

 اوشال

380 

ابراهیم 

 حسین پور

 

5976/141/94 

7/4/94 

در رشته  3پایه 

 آب

در رشته 3پایه 

 4پایه  حمل ونقل

دررشته کاوشهای 

در  5پایه  زمینی

 رشته ساختمان

3 

طرح فلینگ 

1500 
 * روتاری 254 5007

طرح فیلینگ 

2500 
 * روتاری 1882 8218

2000فیلینگ  * روتاری 6847 8647 

3 
شرکت حفاری 

 صدرآب ساحل

500 

کوروش 

 هروی

 

داریوش 

 هروی

14795/141/92 

29/8/92 

در رشته  5پایه 

 آب
دررشته  5پایه 

 کاوشهای زمینی

3 

  ضربه ای 149 2677 طرح داندو

طرح فیلینگ 

2000 
 * روتاری 128 1281

طرح فیلینگ 

1500 
 * روتاری 353 6040

4 
 شرکت حفاری

 نم نم باران

348 

بهرام 

 صمدی

 

141/14807 

29/8/92 

دررشته  5پایه 

 کاوشهای زمینی
5 

  ضربه ای 949 1277 طرح داندو

رح گاردنردنور ط

2000 
 * روتاری 558 8158

 * روتاری 970 9856 اسپید استار

  ضربه ای 510 9343 طرح داندو

  روتاری 732 1368 روسی

5 
 شرکت حفاری

 چاه سارگیالن

560 

محمد 

 هاشمی

 

15366/141/92 

9/9/92 

دررشته  5پایه 

 کاوشهای زمینی
3 

طرح فیلینگ 

750 
 * روتاری 365 7008

طرح فیلینگ 

1500 
 * روتاری 401 8011

ماز 2500

 روسی
 * روتاری 7582 8275

 دستگاه حفاری

به همراه مشخصات دستگاههای حفاریلیست شرکت های حفاری فعال در استان گیالن  -17جدول شماره   



 

 

 

 

  

ف
دی

ر
 

نام  وکد 

 شرکت
 مسئول فنی

شماره و 

صالحیت 

 حفاری

گواهینامه 

صالحیت 

 پیمانکاری

تعداد 

 دستگاه

نام 

 دستگاه
 انگ کد

نوع 

 دستگاه

در  فعال

 استان

6 
شرکت حفاری 

 نوری پور

383 

 احمد روایی

 

141/46067 

14/7/88 

در رشته  5پایه 

 نیرو

دررشته  5پایه 

کاوشهای 

 زمینی

5 

طرح فلینگ 

1500 
 * روتاری 505 8105

طرح فیلینگ 

2000 
  روتاری 525 8125

طرح 

71اسپیداستار   
  ضربه ای 495 9311

طرح فیلینگ 

2500 
  روتاری 4483 8443

1500فیلینگ    روتاری 193 4622 

7 
شرکت حفاری 

 خوشنام خراسان

602 

 

 بابا نجفی

 

141/448 

20/1/92 
 4 

طرح فیلینگ 

2000 
 * روتاری 8399 9983

  ضربه ای 250 1479 کاوش ایرانی

طرح فیلینگ 

2000 
  روتاری 8399 9983

  ضربه ای 338 9983 منگلد

8 
شرکت حفاری 

 ذخائرآب

233 

محمود حاجیان 

 کرهرودی

141/17565 

7/9/91 

در رشته  4پایه 

کاوشهای 

 زمینی

در رشته  5پایه 

 آب

4 

طرح فیلینگ 

2000 
 * روتاری 6899 9968

71اسپیداستار    ضربه ای 593 8261 

800داندو    ضربه ای 372 2373 

روسی )اوکا 

30) 
  ضربه ای 378 7018

9 
 شرکت حفاری

 آب کاو

614 

محمد 

 پورهوشیار

141/15369 

9/9/92 
 2 

 * روتاری 652 2717 هندزانگلند

طرح فیلینگ 

1500 
 * روتاری 261 5014

10 
 شرکت حفاری

 آب رود شمال

117 

سید حمید 

 حسینی

141/5602 

5/4/92 
 4 

 * دورانی 273 5025 روسی

     

     

     

لیست شرکت های حفاری فعال در استان گیالن  -18ادامه جدول شماره 

 به همراه مشخصات دستگاههای حفاری
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 استفاده از بخش خصوصی در نظارت بر حفاری چاههای آب -1

های عمیق به بخش خصوصی در سال جاری نیز بر اساس دستورالعمل واگذاری امر نظارت بر حفاری چاه

حفاری چاههای عمیق کشاورزی در سطح استان را به ناظرین بخش ، این دفتر نظارت بر  83در سال 

 خصوصی واگذار نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدور کارت تردد -2

نیز براساس ابالغ آیین  1394در سال 

ی قانون تعیین تکلیف ـنامه اجرای

های آب فاقد پروانه بهره برداری اهـچ

مورخ  6995/90طی نامه شماره 

مدیرکل محترم دفتر  5/4/1390

حقوقی شرکت مدیریت منابع آب 

های حفاری ایران، برای کلیه شرکت

کارت تردد صادر شده است و وضعیت دستگاه های حفاری و محل استقرار دستگاههای حفاری تحت 

 کنترل قرار گرفت.

 

  خودروئی  GPSنصب  -3

 شماره تماس اسامی ناظرین ردیف

 09111823285 رایمهندس پورهوش یآقا 1

 09111839195 ایمهندس سهراب ن یآقا 2

 09111365035 یمهندس پرتو یآقا 3

 09112313046 هیریمهندس  ظه یآقا 4

 09113313605 یمهندس رجب یآقا 5

 09113316025 آقای مهندس ریاضی 6

 09111380096 مهندس رجب خواه یآقا 7

 09113334829 آقای مهندس پورواحدی 8

 09113336055 یمهندس خراسان یآقا 9

خصوصی بخش ظریننا تماس شماره و اسامی -19جدول شماره   



خودرویی در دفتر حفاظت و بهره برداری موقعیت  GPSنرم افزار مربوط به از  استفادهبا نیز  94سالدر 

دستگاه حفاری   19از . الزم به ذکر است  استقرار دستگاه حفاری در سطح استان کنترل و رصد گردید     

 .است شدهخودروئی نصب و راه اندازی  GPS ،دستگاه 18روی بر در استان  فعال

 

 

 

 

 

 

 تجهیز کارگاههای حفاری چاههای عمیق -4

در دستور کار  مربوطهنیز پیگیری تجهیز کارگاههای حفاری چاههای عمیق طبق فرمت  94در سال 

و ناظرین حفاری واقع ها این دفتر قرار داشته است که خوشبختانه موضوع فوق مورد استقبال شرکت

 شده است.
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 چاه حفاری زمان در کارگاه تجهیز صورتجلسه

 

  

     خیر      □بلی   آیا مسئول فنی درمحل حفر چاه حضور دارد ؟□ 

     "   خیر      □بلی   بینی شده درکارگاه موجود می باشد؟بیشتر ازعمق پیش %30سوزن حفاری تا□ 

     "  خیر      □بلی   بر درکارگاه موجود هست؟سرمته ازنوع گل□ 

     "  خیر      □بلی   سرمته  ازنوع نگینی درکارگاه موجود هست؟□ 

     "  خیر      □بلی   بنتونیت به میزان الزم درکارگاه موجود هست؟□ 

     "  خیر      □بلی   باشد؟کارگاه موجود می لباس کار متحدالشکل برای پرسنل□ 

     "  خیر      □بلی   وسایل نوشت افزار برای ثبت اطالعات موجود هست؟□ 

     "  خیر      □بلی   دفتر روزانه پیشرفت عملیات حفاری موجود هست ؟□ 

     "  خیر      □بلی   دستگاه نقلیه مناسب در محوطه کارگاه جهت امدادرسانی وجود دارد؟□ 

     : وسایل رفاهی از قبیل  

آیا صندلی صحرایی و سایبان)چترمخصوص( و چادر مخصوص برای  مسئول فنی ،ناظر و... موجود    _

 می باشد؟
 □خیر      □بلی  

 □خیر      □بلی   یک دستگاه یخچال برای نگهداری مواد غذایی خصوصاً در فصول گرم موجود هست؟  "   _

 □خیر      □بلی   درمحوطه کارگاه کانکس برای پرسنل موجود هست؟  "   _

     : وسایل ایمنی ازقبیل  

 □خیر      □بلی   آیا جعبه کمک های اولیه با رعایت تاریخ مصرف وبه تعداد افراد شاغل درکارگاه موجود هست؟  _

 □خیر      □بلی   کپسول آتش نشانی سر دستگاه موجود هست؟  " _

 □خیر      □بلی   عینک ایمنی  و ماسک مخصوص جوشکاری برای پرسنل دارد؟  "  _

 □خیر      □بلی   کفش و دستکش ایمنی برای هرفرد درکارگاه موجود هست ؟ "  _

 □خیر      □بلی   کاله ایمنی برای هر فرد درکارگاه موجود هست؟  "  _

 تایید وامضاء:

 

 کارشناس آب منطقه ای                                                   ناظر چاه      

 

 

 پیمانکار چاه

 



 برداران و نظرسنجی از بهره بخش اطالع رسانیهای صورت گرفته در فعالیت

 آب زیرزمینی

نتتیش ت آا  افعالیتتهایتتارا تتفتهاایف تتتا دتتباشف تتیاشتانیتت ا رتتنجاتاتتاهرا اه تتیااتت  را  ان تتی اااا

انتاشیحاجد لا دیامراناشد:ا1394ا دی می راشتااال

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعملکیشاریحاش ها ا:ا*
 یآب یساتدانش آموزان از تاس یدبازد -

 یالندر سطح مدارس استان گ یمسابقات  دانش آموز یبرگزار -

 نسخه 95000 یراژبه ت یالنآموزش و پرورش گ یدانهدر خصوص طرح داناب در کتاب ع یآموزش یمچاپ مفاه -

 نسخه 60000از یشب یراژدر ت 95پنجم و ششم سال  یهایهپا ینوروز یکدر خصوص طرح داناب در پ یآموزش یمچاپ مفاه -

 نسخه 95000 یراژبه ت یالنآموزش و پرورش گ یدانهدر خصوص طرح داناب در کتاب ع یآموزش یمچاپ مفاه -

 92-93 یلیطرح در سال تحص یاجرا یجلسه بررس یبرگزار -

 رابط ینمعلم یژهو یآموزش یرابط و کالسها یندانش آموزان توسط معلم آموزش -

 یبسته آموزش یعمناطق آموزش و پرورش و توز یندگاننما یژهو یکارگاه آموزش -

 آزمون طرح داناب در مدارس منتخب یشپ یبرگزار -

 عملکرد شرح فعالیت ردیف

ا34 (مفتش)ات شدفدرانیهامتا1

ا33ا(مفتش)اتلفدزدفهرامصاحبتا2

ا44 (مفتش)انیهامتاتلفدزدفهرا3

ا69ا)مفتش(ا راناان ی انیش ت آام انعا  اشتاییا مفتاش یا اآش ت یاراهشسها4

ا5 (مفتش)ا) هعقاشاقی تش ش(ا هیمیشبا5

ا18ا(مفتش)اهشسهاناامقاماهاقضادرا اهیی یارا ه  امرا ا اهرا6

ا21ا(مفتش)ا ا اهرایفآمیجعا ات حاهارهشسهانااای ی اا7

ا141ا(مفتش)ت یتا ا ه شاتامطالباشتاااد  ارا د  یه راا8

ا13ا(مفتش)نیاز تراجلساهاشفت راحفاظها ا اهرا اش یا اهراا9

ا76ا)مفتش(ایی اله شات اکثارمحلارت  هامتایاادق  اریار رنجاتااها10

ا15ا)مفتش(ار ا اهارکاتای  افیی گااا ارت  ا هد  ااا11

ا76اار ا ه شاتامصاحبتایاا امقاالهاشتامطبفعاها ا اهایتت ااا12

ا6انی شفتا،ان یا اپفا یااک ا ا،ادب اتد ایتت ااا13

 78 )مفتش(هشسهاناامقاماها جی دراا14

ا* عملکیشاریحاش ها ا15
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 برای اولین بار در حوزه اطالع رسانی و فرهنگ سازی در که ی یفعالیت ها

 انجام شدگیالن 

 ینوروز یها یکپ  

   یگذاریرثأبا علم بر ت یالنگ یآب منطقه ا یاز منابع آب شرکت سهام یحفاظت و بهره بردار دفتر

که آنها  ینقش یل، بدلیهپا یسن یبر آموزشِ گروه ها یمبتن یو فرهنگ ساز یسانرزائد الوصف اطالع 

الن و کشور یگ یندهدر ذهنشان در آ یاتعنصر ح ینمقوله حفظ و پاسداشت آب، ا یتبا نقش بستن اهم

با کارشناسان  یشیجلسه هم اند ینچند یارزبرگ یبار در استان در پ یناول یکنند ، برا یفاتوانند ا یم

 یممفاه یلدفتر و تبد ینتوسط کارشناسان ا یتومح ینتام یجهو در نت یالنخبره آموزش و پرورش گ

اداره کل آموزش و  ارشناسانتوسط ک ییپنجم و ششم ابتدا یها یهدانش آموزان پا یبه زبان ساده برا

شصت هزار نسخه از  یشب یراژفوق االشاره به ت یهدو پا ینوروز یها یک، چهار صفحه از پیالنپرورش گ

 .نمود یدمالحظه خواهتصاویر مربوط به آنها را در ادامه نمود که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یمیشنان یدتول یشانجام مراحل پ 

 یدهپوش یآن بر جامعه هدف و مخاطبان بر کس یرگذاریثأاز زبان هنر و ت یریبهره گ یتاهم امروزه

 یدو و سه بعد یها یمیشناز ان یشمار قابل توجه یدفتر ضمن بررس ین، ایزن یرو ین. از همیستن

 ورینظران کش جلسه با سرآمدان و صاحب ینچند یارزدر داخل کشور و برگ یراخ یساخته شده سالها

     از جمله ساخت  ینیکه رزومه قابل تحس یاز سازندگان یمتحوزه پس از انجام استعالم ق ینا

و  یسراسر یو پخش آنها از شبکه ها یرون یژهوه مختلف ب یوزارت خانه ها یموفق برا یهایمیشنان

 اب Full 3D یها یمیشنساخت ان یدارند برا یرانمردم در ا یانداشتن بازخورد مناسب آنها در م

از  یریبا بهره گ یالنگ یآب منطقه ا یشرکت سهام یها یتاهم فعال یانو ب یفرهنگ ساز یتمحور

مراحل  یفات قانونریو پس از انجام تشاقدام نمود  یاستان یها یشنو لوک یو محل یبوم یها یشگو

 یمیشنان جپن یدتول یشآن را با شرکت برنده به سرانجام رسانده و اکنون در گام اول در مرحله پ یینها

و  یدنگار امسال شاهد به ثمر رسدپرور یدو به ام یماشاره شد هست که در باال یکردیبا رو یداستان

 .بود یم، شبکه باران خواه یالنمرکز گ یمایپخش آنها از س

 یدانهکتاب ع 

دفتر  یالنانجام شده با اداره کل آموزش و پرورش گ یها یهماهنگ یط یزبار در استان ن یناول برای

در کتاب  یبا اختصاص صفحه ا یالنگ یآب منطقه ا یاز منابع آب شرکت سهام یحفاظت و بهره بردار

از  یشژ بیرادر ت یالنهشتم )دوره اول متوسطه ( استان گ یهدانش آموزان پا ویژه "1395 یدانهع"

 د.دفتر نمو ینا یمرتبط با اهداف سازمان یمهزار نسخه اقدام به انتشار مطالب و مفاه90
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 یالنکودکان و نوجوانان استان گ یکانون پرورش فکر یها یتاستفاده از ظرف یبرا یهماهنگ 

 یالنکودکان و نوجوانان گ یمحترم کانون پرورش فکر یرکلسه جلسه با مد یط 1394بهمن ماه  در

نفر  64000از  یشآن کانون در سطح استان با ب یمجموعه کالس ها یها یتمقرر شد تا از ظرف

 یتفاهم یمصرف آن ط ینهبه یریتدر خصوص آب و مد یو فرهنگ ساز یاطالع رسان یآموز برادانش

آب  یمنظور طرح هفته فرهنگ ینهم به ود.گرفته ش هبهر 95سال  یباشد برا یم یهته ستکه در د

 .است یو آماده ساز یهبصورت مشترک در حال ته 95در تابستان  یالنگ

 یالنگ یهعلم  یحوزه ها یغیتبل یها یتاز ظرف یبهره مند 

 یریتبا مد یزن یجلسات متعدد یالنگ یهعلم  یحوزه ها یغیتبل یها یتاز ظرف یمنظور بهره مند به

، معاون  یاسحاق یعبدالباق یدحاج س ینحجت االسالم و المسلم یجناب آقا یالنگ یهعلم یحوزه ها

در  یو گزارشگردید ار زمحترم حوزه برگ یداز اسات یو شمار یالنگ یحوزه ها یغیمحترم امور تبل

 یریتاز جانب مد مقرر گردیددفتر ارائه و  ینآب توسط کارشناسان ا یها یدفرصت ها و تهد خصوص

مردم  یشترب یتا نسبت به آگاه ساز ودو طالب خواسته ش یوناز روحان یالنگ یهعلم یمحترم حوزه ها

 انجام دهند. یدر سرتا سر استان اقدامات موثر

 برداری فعالیت های صورت گرفته در بخش تطبیق آمار دفاتر حفاظت و بهره

  و مطالعات پایه منابع آب

 مباحث جمله از آب منابع پایه مطالعات دفتر و برداری بهره و حفاظت دفتر آمار سازی یکسان بحث

 انجام اقدامات و باشد می ای منطقه آب شرکت بخشی تعادل و احیاء طرح راهبری کمیته در مطرح

 .گرددمی رصد شرکت محترم عامل مدیر حضور با کمیته جلسات در مستمر بصورت راستا این در شده

 گروه در برداری بهره های پروانه کارکرد ساعت  ، 92لغایت 90 سالهای در شرکت این است ذکر به الزم

 اساس بر ساعت را2000 به 3000 از تلفیقی غیرشالی  ساعت و 600 به 2000 از تلفیقی شالی مصرف

)حجم آب حاصل از تعدیل  نموده اصالح آب منابع پایه مطالعات دفتر سراسری برداری آمار نتایج

 نیز دبی 93 و 92 سالهای در و میلیون متر مکعب بوده است( 8/101برداری  معادل ی بهره هاپروانه

 آماراین دفتر  ماهه هر ضمناً .گردید اصالح مرکبات و کیوی مصرف نوع با برداری بهره هایپروانه

 اطالعاتی بانک تکمیل برای را و نیز آمار چاههای از رده خارج یافته انسداد مجاز غیر و مجاز چاههای

در  .نماید می ارسال آب منابع پایه مطالعات دفتر به بیالن گزارشات رسانی روز به  و مطالعات دفتر

 آماربرداری مطالعات دفتر توسط که چاههایی آمار با دار پروانه مجاز چاههای آمار تطبیق کار ضمن

 می باشد. بررسی دست در است گردیده



 نصب کنتورهای هوشمند آب و برق 

شرکت   سبت به خرید  این  شمند     160تاکنون ن ستگاه کنتور هو د

ــاورزی آب      چاههای عمیق کشـ ــب بر روی  آب و برق برای نصـ

سال  دستگاه در   69ده که از تعداد فوق ای گیالن اقدام نمومنطقه

و در   دستگاه نیز بر روی چاههای بخش خصوصی نصب گردید(     2) 93در سال  دستگاه   75، 92

 بیست و دو  94در سال  ضمناً  )نصب گردید.   94دستگاه باقی مانده نیز در سال    16نهایت تعداد 

صی       صو ستگاه بر روی چاههای بخش خ ستگاه   2و  د شته     نیزد سنوات گذ بر روی چاههای در 

 .(نصب گردیدشرب و بهداشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد کنتور نصب شده
 یتعداد تابلو

 تهیه شده 

 تعداد چاههای

 برقدارشده  )حلقه( 
 نوع مصرف

 شهری  185 1 1
 شرب و بهداشت

 روستایی 391 1 1

 کشاورزی 10912 160 160

 صنعت و خدمات 2047 24 24

 مجموع 13535 186 186

 

اهامامحد ش امطالعاتر

 گروه مصرف

 جمع
اشی ات ا ادراشی اش یراکشا ت ر

  عها اخدماها ا  ادعا
ا  نس تانتاکشا ت ر

 عمیق
هیمتا
 عمیق

 عمیق
هیمتا
 عمیق

 عمیق
هیمتا
 عمیق

اهیمتاعمیقاعمیق

ا1ا0ا1ا0ا0ا0ا0ا0ا0اکفچصف اآا– ا اهتا

ا9ا0 3 0 0 0 0 0 6اتال 

ا23ا5 13 0 0 0 0 1 4اففم اه

ا5ا0 0 0 0 0 0 1 4اچانکسی-الیی اآ

ا0ا0 0 0 0 0 0 0 0ام  یل

ا0ا0 0 0 0 0 0 0 0اخلیالا-راتما

ا0ا0 0 0 0 0 0 0 0ا لمفها-رالقاآا

 38 5 17 0 0 0 0 2 14 جمع
ا186ا5ا19ا0ا1ا0ا1ا20ا140ا94ت معراتااپاداآا

  برق و آب هوشمند کنتور به مجهز چاههای تعداد -21جدول شماره 

1394سال تا پایان هوشمند آب و برق  یعملکرد پروژه نصب کنتور ها -22 شمارهجدول   



 
    دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب  

 

 یالنگ منطقه ای ت سهامی آبشرک       

15 

 تا برداری بهره فاقد پروانه کشاورزی محفوره چاههای با  در رابطه شده انجام اقدامات 

  (تکلیف تعیین قانون)  85 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت های دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب در طرح تعادل بخشی 

 اطراف چاه حلقه 20 و رودبار پیش و ور پلنگ رودخان، ماسوله های رودخانه کیفی پایش پروژه -1

 چهار طی 94 و 93 سال برای بخشی تعادل طرح اعتبارات محل از ذیصالح مشاور طریق از آن

 و است گرفته صورت 94 بهار همچنین و 93زمستان پاییز، تابستان، فصول در برداری نمونه دوره

 .باشد می طرح های کتابچه  تکثیر و چاپ دست در و رسیده پایان به مطالعات

 

 

 

 

 

ا

 نام محدوده

 چاههای پروانه دار
چاههای 

 مسدود شده

تعداد چاههای 

 باقیمانده
 جمع

 تخلیه تعداد
(m.c.m) 

 تخلیه تعداد
(m.c.m) 

 تخلیه تعداد
(m.c.m) 

 تخلیه کل تعداد کل
(m.c.m) 

 0.31 135 0.09 31 0.1 30 0.12 74 کوچصفهان-آستانه

 0.55 52 0 0 0.33 48 0.22 4 چابکسر -الهیجان

 1.53 233 1.12 163 0.006 2 0.41 68 فومنات

 2.4 420* 1.21 194 0.43 80 0.75 146 جمع

 کشاورزی محفوره چاههای با  رابطه در شده انجام اقدامات -23جدول شماره 

به تفکیک محدوده مطالعاتی 85تا سال  برداری بهره پروانه فاقد  

اخاهگراشی انتامینفطاپی هد افقی ا11،ادکاکاتتانلانتامینفطایاراپی هد افقی ا431ا  اتعد شا*

اتایداراپی هد افقی ا226اتعد شافقی ا420ا  الذ ا. اهاشد اکماکلا ماتا  اتعد شا دباکتاناشدامر

 ااایشددا لم فعتاپیا امسلف افقی ا80 اا اشتانیش تران ی ااپی  هتافقی ا146نی رااشتاه ادها،کت

شتااهامتاشعفها تاالات  هامت،اشتا ا راشتجاشامل)ا مد اعملانتایاراپیگییراعلییغمانقراما

 اا. اهاهد ش تاک  د  امی جعتاهاماثبهاتاک فآ(امیحلتاچ ددب



 منابع کیفیت و زیست محیط دفتر در مستقر هفته در روز 3 بازرسی و گشت گروه اکیپ یک -2

 سال درکه  پذیرد می انجام آن توسط صنعتی، خدماتی و...  یبازدید از واحدها و است شرکت آب

 .است آمده عمل به بازدید مرکز 103 تعداد از 94

 بینی محدودیت ها و موانع موجود در مورد عدم دسترسی به اهداف پیش

 شده طرح تعادل بخشی و راهکارهای پیشنهادی به منظور رفع مشکالت :

 اعتبارات طرح  عدم تخصیص حداکثری موافقتنامه طرح احیاء و تعادل بخشی و خیر در ابالغأت

 به استان از محل طرح یاد شدهدر نظر گرفته شده وع اعتبارات ممج 1394در سال یاد شده )

میلیارد ریال تخصیص داده  4/23درصد آن به مبلغ  38و از رقم فوق  میلیارد ریال بوده 61

 .(ه استشد

 دستگاه های اجرایی مرتبط در خصوص اجرایی نمودن پروژه تعادل بخشی  عدم همکاری کامل

بوده  که کشت غالب در استان گیالن شالیاز جمله انسداد چاه های غیر مجاز )با توجه به این

حال حاضر منبع آب جایگزین و محصول برنج بعنوان محصول استراتژیک به شمار می رود و در 

 باشد.ر مجاز  با چالشهای جدی مواجه میرد، انسداد چاههای غیاراضی وجود ندا مین آببرای تأ

 .عدم تشکیل به موقع شورای حفاظت منابع آب استان 

 .عدم همکاری و همدلی سایر ارگانها و سازمانها در پیشبرد  اهداف طرح تعادل بخشی 

  به کل با توجه به اینکه بحران آب در سطح کشور مشهود می باشد و اثرات ناشی از خشکسالی

جامعه تعمیم پیدا می کند لذا وزارت خانه های کشاورزی، کشور و قوه قضائیه باید مستقیماً 

درگیر مسئله شده و ملزم به همکاری با شرکت آب منطقه ای گردند و آمار ماهانه عملکرد 

، جهاد کشاورزی، کشور و نماینده مشترک که از وزارت خانه های نیروخود را به کار گروه 

 باشند ارائه دهند.ضائیه میققوه

  نظر به اینکه وزارت نیرو متولی تأمین آب در کشور می باشد و این امر بدون هماهنگی و همکاری

، وزارت کشور و همچنین قوه قضائیه میسر نمی باشد دیک وزارت خانه های جهاد کشاورزینز

ی مذکور و درگیر ، همکاری جدی تر ارگانهاه به شرایط خشکسالی حاکم بر کشورو با توج

، بیش از پیش احساس شدن با مسئله خشکسالی به منظور برون رفت از بحران کمبود آب

 گردد.می

 قضائیه ، قوهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، کشورشود کار گروهپیشنهاد می

سی تا ضمن همکاری و یک نفر نماینده از قوه مقننه تشکیل و هر ماهه بحران ناشی از آب را برر

 همه جانبه در کلیه سطوح با بحران کم آبی مقابله شود.


