
1 

 

   

  

 

   

 
 

           

  

  امور سدهاي گیالن:  کننده هیته

  1393 زییپا

  

92-93 یآب سال در درودیسف سد مصارف و منابع گزارش  
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  : مقدمه
 که باشد یم استان يکاریشال یاراض ازین مورد آب یاصل کننده نیتأم سال 53 يبردار بهره قدمت با درودیسف سد

  .است دوخته سازه نیا به همواره يکشاورز بخش در شاغل یالنیگ خانوار 330000 نگاه

 و) سـال  اول ماهـه  5( کشـت  دوره طـول  بـا  آن یهمزمان ریغ لیدل به استان، در بارش يباال لیپتانس رغمیعل
ـ  از مالحظـه  قابـل  آب يساز رهیذخ هدف با مخازن احداث جهت مناسب ساختگاه فقدان ـ تغ و سـو  کی  راتیی

ـ اخ دهه در یزمان منظر از ها بارش تمیر راتییتغ و یمیاقل طیشرا ـ ذخ بـه  اسـتان  یوابسـتگ  ر،ی  سـد  يسـاز  رهی
  .است نموده دوچندان را درودیسف

ـ یب شیپ رغمیعل باشد یم مکعب متر ونیلیم 100 بر بالغ امروزه که آن شرب ازین نیتأم و استان تیجمع رشد  ین
  .ابدی یم پوشش سد نیا توسط حاضر حال در زین سد احداث اهداف در

ـ  يسـدها  احداث ،درودیسف سد مخزن در رسوبات بیترس لیقب از موجود يها چالش  سـد  باالدسـت  در یمخزن
ـ تغ ژهیبو و باشد یم موجود گزارش ادامه در آن یآب النیب که درودیسف  یعـوامل  جملـه  از یمـ یاقل طیشـرا  راتیی

  .دینما یم خاطرنشان شیپ از شیب را استان مصارف و منابع در جانبه همه و مدون تیریمد اعمال که هستند

 حفـظ  کـه  1384 سـال  تـا  شصت دهه از درودیسف سد مخزن ییرسوبزدا امر در ارزنده اریبس اقدامات به به نظر
ـ  است، داشته یپ در را 1360 سال به نسبت آن نرمال طیشرا ـ یب شیپ  مجـدد  ياجـرا  جهـت  الزم اعتبـارات  ین
  .  دینما یم جابیا را شاس اتیعمل
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  سدی عموم اطالعات
دار هیپای وزنی بتنسد نوع

لیمنج شهرتیموقع

البیس کنترل برق، دیتول ،ي کشاورز آب نیتأمدافاه

مکعب متر ونیلیم 3600 بلندمدت آورد با شاهرود رودخانه و اوزن قزل رودخانهيورودي ها سرشاخه نام

مربع لومتریک 56200زیآبر حوزه وسعت

 یپ ریز از متر 106سد ارتفاع

 متر 425تاج طول

 عدد 30)هیپا( بلوك تعداد

 متر 191.30کف تراز

 متر 277.06تاج تراز

 متر 106یپ در عرض

 متر 8تاج در عرض

 مکعب متر ونیلیم 1765نرمال تراز در مخزن هیاول حجم

 مکعب متر ونیلیم 1077نرمال تراز در مخزنی فعل حجم

 مربع لومتریک 56مخزن سطح

 مگاواتساعت 87.5روگاهین تیظرف

 متر 210)دعد 5( روگاهیني ها چهیدر تراز

 متر 191.30)عدد 3(  راست ساحل یتحتاني ها چهیدر تراز

 متر 193.50)عدد 2( چپ ساحلی تحتاني ها چهیدر تراز

 متر 248.50)عدد 2(ی عمق مهیني ها چهیدر تراز

 متر 271.80)عدد 2(ي لوفریني ها زیسرر تراز

 يکاریشال یاراض هکتار 180000پوشش تحتی اراض
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  یمخزني سدها مصارف و منابع تیریمد خچهیتار
 ابالغ با 1387-88 سال از رانیا آب منابع تیریمد شرکت کشور،ی مخزني سدها نهیبه تیریمدي راستا در

ي داراي ا منطقه آبي ها شرکت هیکل آن، فرمت ابالغ وی خشکسال ماهه 15 تیریمد عنوان تحتي ا برنامه
 تیاولو بای مخزن سد هر ماهانه مصارف و آورد ریمقادی نیب شیپ به نسبت که نمود موظف رای مخزني سدها

 Damتیسا به آنی نترنتیا ارسال وی آب سال هر ماه وریشهر انیپا تاي کشاورز و صنعت شرب، مصارف

program  دینما اقدام.  

ی نیب شیپ خصوص در ساله هر سدها ازي نگهدار وي بردار بهره دفتر مصارف و منابع تیریمد برنامه آغاز از
 جهاد سازمان لیقب از مربوطهی استان انیمتول ازي کشاورز و صنعت شرب، مصارف ریمقاد استعالم و آوردها

 با و نموده اقدام...  وی زهکش وي اریآبي ها شبکه ازي بردار بهره شرکت استان، فاضالب و آب ،يکشاورز
 در زین را آب منابع تیریمد شرکت يبردار بهره و حفاظت محترم معاون ریتقد موجبات که مطلوبي عملکرد

  .دهد یم ادامه خود رسالت به همچنان است داشتهی پ

 و نیتأم امر در شده انجام ارزنده اقدامات و 1392-93ی آب سال در درودیسف سدی آب النیب گزارش نیا در
  .گردد یم حیتشر آب عیتوز

 مهرمـاه  در النیگـ ي ا منطقـه  آبی سـهام  شـرکت  طرف ازی کیدرولوژیهی خشکسال وقوعی نیب شیپ اساس بر
 معـاون  حضـور  با و ياستاندار محل در يا جلسه 1392 سال ماه يد در  الن،یگي استاندار به آن اعالم و1392
 کارشناسـان  و محتـرم  رعاملیمـد  ،ياسـتاندار  بحـران  سـتاد  محترم کل ریمد و یعمران امور یهماهنگ محترم
ی هفتگـ  شیپـا  لـزوم  مذکور جلسه در و لیتشک يکشاورز هادج سازمان کارشناسان و محترم استیر و شرکت

 رانیمـد  حضور با يا جلسه زین مذکور سال انیپا در نیهمچن. دیگرد واقع دیتأک مورد استانی آب منابع تیوضع
 ياسـتاندار  محـل  در بـرق  عیتوز شرکت ،يکشاورز جهاد سازمان الن،یگ يا منطقه آب یسهام شرکت محترم

 مهنـدس  يقاآ یهاهنگ با ربطیذ ادارات کارشناسان از متشکل يا تهیکم دیگرد مقرر دامها در و دهیگرد لیتشک
 مشـارکت  بـا  و آب منـابع  کپارچهی تیریمد خصوص در النیگ ياستاندار بحران ستاد محترم کل ریمد يزیعز
  .گردد اقدام ياستاندار بحران ستاد ،یهواشناس ،يکشاورز جهاد سازمان ها، ياریده لیقب از عوامل هیکل
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  استان مصارف و منابع تهیکم عملکرد حیتشر
 با اسیق در که بوده مکعب متر ونیلیم 168 معادلی آب سال شروع در درودیسف سد مخزنی آب رهیذخ زانیم

 ریمقاد نیهمچن. است داشته کاهش درصد 56 و 68  معادل بیترت به 1390 و 1391 سال در مشابه زمان مدت
 زمان مدت با اسیق در که بوده مکعب متر ونیلیم 1152 معادلی آب سال نیا در مخزن بهي ورود آب حجم
  .است داشته کاهش درصد 17 و 58  معادل بیترت به 1391-92 و 1390-91ی آبي ها سال در مشابه

 58 کاهش و آن ماقبل سال دو آورد نیانگیم با اسیق در 1392 سال زییپا آوردي درصد 50 از شیب کاهش
 به مشابه، زمان مدت ماقبل سال دو نیانگیم زانیم با اسیق در مذکور فصل انیپا در خزنم حجمي درصد
 منابع تهیکم لیتشک دستور و شرکتی عال مقام تیدرا و ریتدب با که بودهی خشکسال وقوع دهنده هشداری روشن

 فراهم موجود طیشرا با مواجههي برا الزم داتیتمه 1392 سال ماهي دي ابتدا از آن کار به آغاز و مصارف و
  .دیگرد

 ستاد از شدهی معرف ندگانینما فعال مشارکت و حضور با ژهیبو و استان ربطیذي ارگانها با الزم مکاتبات انجام با
 کل اداره ،یزهکش وي اریآبي ها شبکه ازي بردار بهره شرکت ،يکشاورز جهاد سازمان ،ياستاندار بحران

 مطالعات دفاتر کارشناسان ازي ا مجموعه و کشور برنج قاتیتحق سهمؤس ، المال تیب حفظي شورا ،یهواشناس
ی آب النیب روزانه و مداوم شیپا هدف بای هفتگ منظم جلسات شرکتی عموم روابط و سدها ، آب منابع هیپا

 نوبت 20 در کشت مختلف مراحل تیوضع و درودیسف سد زیآبر و استانی داخل حوضهي جو طیشرا مخزن،
  .دیگرد لیتشک

 و جانبه همه مشارکت جلسات، کیکای در بحث مورد نیعناو طرح و ربطیذي ارگانها به نامه دعوت سالار
ي ها حوزه در جلسه مصوبات قیدقي اجرا و بحث مورد مختلفي ها حوزه در آمار هیته جهت نیمدعو مسئوالنه

 وی آب کم سخت  طیشرا از گذر رد توجه قابل و بارز نکات ازي اریآب دوره نیا انیپا تا آغاز از مصارف و منابع
 راندمان در مالحظه قابل شیافزا وی النیگ زیعز کشاورزانی آب ازین کاست و کم یب نیتأم در حاصله قیتوف

  . است بودهي اریآب دوره نیا دري دیتول برنج محصول

 هفته و نیروردف ماهی آب ازین پوشش جهتی داخل منابع لیپتانس از کامل استفاده مذکور جلسات لیتشک ماحصل
 به که است بودهی زمان بازه نیا در درودیسف سد مخزنی آب رهیذخ از استفاده عدم و ماه بهشتیارد نیآغاز

  .است نموده نقشي فایای زراع سالی آب ازین نیتأم قیتوف در شاخص وی اصل عامل عنوان

 و موجود منابع قلت خصوص در کشاورزان به قیدقی رسان اطالع ، ماه نیفرورد در مطلوب اریبس بارش وقوع
 سد مخزن رهیذخ از استفاده بدون هیاول شخم انجام موجباتی داخلی آب منابع لیپتانس ازي حداکثر استفاده لزوم
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 و مشارکت ژهیبو و مایس و صدا سازمان ،يکشاورز جهاد سازمان اقدامات نهیزم نیا در که است داشتهی پ در را
  .دارد ریتقدي جای نالیگ کشاورزان جانبه همهي همکار

 قیدق کنترل و لوشان و لوانیگي ستگاههایا در شاهرود و اوزن قزلي ها رودخانهی دب قیدقي ها يریگ اندازه 
 و سدها دفتر پرسنل توسط درودیسف سد ابیپا محل در موجودي درومتریه ستگاهیا در سد ازی خروج بده زانیم

 آب عیتوز در استانی زهکش وي اریآبي ها شبکه ازي بردار بهره شرکت پرسنل و تیریمدي روز شبانه تیفعال
ي سو از درودیسف سد زیآبر وی داخل حوزه بارش تیوضع مطلوبی نیب شیپ آن،ي بند نوبت به توجه بای زراع

 اطالع خصوص در استاني کشاورز جهاد سازمان نیتحس قابل و مطلوب اقدامات استان،ی هواشناس سازمان
 میتقوی زمان طول مالحظه قابل کاهش به منجر که داشت و کاشت مدوني ها امهبرن و کشاورزانی رسان
 درگاه از سپاس با که است بوده موجودی خشکسال دشوار طیشرا از گذر در رگذاریتأث عوامل از دیگردی زراع

  .ستا شده محقق آن از متأثری اجتماع بحران چگونهیه بروز و محصول نکث نیکمتر وقوع بدون متعال خداوند

 سد مخزن ازي کشاورز ازین جهتي اریآب شبکه بهی لیتحو آب زانیم که آنست دیمؤ ارقام و آماری بررس
   داشته کاهش درصد 32 و 34 معادل بیترت به ساله 15 نیانگیم و قبل دوسال نیانگیم با اسیق در درودیسف

  .باشد یم مصارف و منابع امر در هنیبه تیریمد اعمال وی داخل منابع ازي حداکثر استفاده گواه خود که است
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  92-93ی آب سال دري جو طیشرای بررس
ــعیت .١ ــر اول از کشـــــور بارنـــــدگی وضـــ                                                    مـــــاه وریشـــــهر31 تیـــــلغا مهـــ

 قـدار م ایـن . باشـد  مـی  متـر  میلـی  218بر بالغ کشور کل در شده یاد دوره در جوي هاي ریزش ارتفاع
 به نسبت و کاهش درصد 10 ،)متری لیم242( مدت دراز متوسط مشابه دوره میانگین به نسبت بارندگی

.دهد می نشان را کاهش درصد 8 ،)متری لیم 236( گذشته آبی سال مشابه ي دوره

ــعیت .٢ ــدگی وض ــه بارن ــز ي حوض ــاي آبری ــزر دری ــر اول از خ ــلغا مه ــهر31 تی ــاه وریش                  م

 مقدار این. باشد می  متر میلی365خزر، دریاي آبریز حوضه در شده یاد دوره در جوي هاي ریزش فاعارت
 دوره بـه  نسـبت  و کاهش درصد 14 ،)متر میلی 425( مدت دراز مشابه دوره میانگین به نسبت بارندگی

.دهد می نشان کاهش درصد10 ،)متر میلی404( گذشته آبی سال مشابه

ــعیت .٣                                                                بـــــــزرگ ســـــــفیدرود آبریـــــــز ي حوضـــــــه بارنـــــــدگی وضـــــ

. باشـد  می متر میلی 315 بزرگ، سفیدرود آبریز ي حوضه در شده یاد دوره در جوي هاي ریزش ارتفاع
 نسـبت  و کاهش درصد 12 ،)متر میلی359 مدت دراز مشابه دوره میانگین به نسبت بارندگی مقدار این
.دهد می نشان را شیافزا درصد 6 ،)متر میلی 298( گذشته آبی سال ي مشابه دوره به

ــر .۴ ــاس ب ــایش اس ــام پ ــده انج ــتگاه 10 در ش ــاخص ایس ــه ش ــز حوض ــی آبری ــتان داخل                     اس

 دوره بـه  نسـبت  کـه  باشـد  می متر میلی 864 میزان به شده ادی دوره در استان در بارش متوسط میزان
 دوره بـه  نسـبت  و دهـد  مـی  نشـان  را کـاهش  درصـد  2 ،)متـر  میلـی 882( گذشته آبی سال ي شابهم

.دهد می نشان را کاهش درصد 15 ،)متر میلی1021(درازمدت
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  91- 92 و 92- 93ی آبي ها سال در باالدستي سدها و دودیسف سدي ا سهیمقا ریمقاد

 موضوع سد نام 92- 93ی آب سال 91- 92ی آب الس قبل سال به نسبت شیافزا ای کاهش درصد حاتیتوض

 نیا در مندرج ریمقاد
ی زمان بازه در جدول
 تیلغا 1392/07/01
03/06/1393 

 باشد یم

ي ورود آب حجم درودیسف 1149 1371 16.2-
 )مکعب متر ونیلیم(

 باالدستي سدها 457 495 7.7-

ی خروج آب حجم درودیسف 1186 1700 30.2-
 )مکعب متر ونیلیم(

 باالدستي سدها 402 553 27.3-

       مخزن حجم       درودیسف 132 233 43.3-
) مکعب متر ونیلیم(

 باالدستي سدها 535 531 0.8 1393/06/03

  
  )03/06/1393( ياریآب انیپا تیلغا یآب سال يابتدا از باالدست يسدها و درودیسف سد یآب النیب تیوضع

سد نام  

 ازي ورود آب حجم
 یآب سالي تدااب

 ازی خروج آب حجم
 یآب سالي ابتدا

 حجم یخروجی  دب يورودی  دب مخزن حجم
 در مخزن

 نرمال تراز

 نسبت
 حجم
 آب
ي ورود

 سال به
 93.06.03 92.06.03 93.06.03 92.06.03 93.06.03 92.06.03 92-93 91-92 92-93 91-92 گذشته

 0.84 1042 7.00 7.00 0.50 3.00 131.62 232.58 1186 1700.0 1149.0 1371.0 درودیسف سد

 1.26 87.78 0.95 1.02 0.01 0.01 50.32 63.60 23.90 25.15 13.4 10.7 تهم سد

 سد
 دوغموشیآ

58.7 59.7 79.28 49.73 113.79 119.88 0.08 0.49 2.48 3.24 145.70 1.02 

 0.88 420.00 9.31 15.93 2.85 2.01 183.52 193.02 231.22 367.88 252.5 286.6 طالقان سد

 0.86 160.00 0.37 0.21 0.01 0.01 53.06 49.21 6.36 2.55 12.1 14.0 گالبر سد

 سنگ سد
 اهیس

1.1 1.8 1.87 1.48 6.51 5.43 0.00 0.00 0.15 0.05 33.00 1.57 

 - 500.00 0.21 0.21 0.00 0.23 12.29 2.88 6.01 1.97 19.4 2.3 تالوار سد

 0.81 165.00 3.21 2.67 0.37 0.79 110.19 101.55 83.59 74.55 97.9 121.3 سهند سد

 مجموعه
ي سدها

  باالدست
494.74 456.72 553.25 402.29 530.56 534.69 3.14 3.73 22.66 17.33 1511 0.92 
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  درودیسف سد 1392- 93ی آب سال النیب

 یآب سال دري ورود آب کل حجم 1152.2

 یآب سال دری خروج آب کل حجم 1216.8

 یآب سال در مخزن از ریتبخ حجم 43.35

 یآب سال در) ریتبخ کسر به(ی خروج خالص حجم 1173.45

 03/06/1392 خیتار در مخزن ماندهیباق حجم 168.34

 31/06/1393 خیتار در مخزن ماندهیباق حجم 103.81

 دست نییپا مصارف سد محل از یراه نیب محل از مجموع

 شرب مصرف 109.7 0 109.7

 صنعت مصرف 9.8 0 9.8

 يکشاورز مصرف 961.8 171.2 1133

 مصارف ریسا 90.6 96 186.6

 مجموع 1171.9 267.2 1439.1

  

  
  یراه نیب آورد احتساب با 1392-93 تیلغا 77-78ی آب سال از درودیسف سد دست نییپا مصارف حجم ریمقاد

 مصارف کل سایر شرب صنعت  کشاورزي یآب سال

77-78 660 34.1 138.5 223.3 1055.6 
78-79 1325 34.1 138.5 354.7 1852.4 
79-80 869 34.1 138.5 65.7 1107.2 
80-81 1228 34.1 138.5 250.2 1650.9 
81-82 1462 34.1 138.5 601.1 2235.7 
82-83 1275 34.1 138.5 640.1 2088.2 
83-84 1430 34.1 138.5 572.8 2175.5 
84-85 1591 34.1 138.5 525.6 2289.6 
85-86 1490 34.1 138.5 447.4 2109.5 
86-87 1082 37.8 112.1 397.4 1629.5 
87-88 1051 37.9 70.3 286.5 1446.2 
88-89 1334 38.0 74.4 373.2 1819.8 
89-90 1189 36.5 77.0 111.9 1414.4 
90-91 1478 33.8 100.7 366.0 1979.0 
91-92 1265 9.9 110.2 190.7 1575.3 
92-93 1133 9.79 109.83 186.64 1439.3 

 1741.8 349.6 118.8 31.9 1241 ریاخ سال ١٥ نیانگیم
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 درودیسف یبرقاب روگاهین يبردار بهره

 از بیش و نیروگاه واحدهاي اندازي راه و توقف مورد 66  گیالن دشت آبیاري برنامه اساس بر 1393 سال اول ماهه شش در
 .گردید انجام آبیاري هاي دریچه مانور مورد 120

بینی برق تولیدي مندرج در برنامه مدیریت منابع و مصارف شرکت مدیریت منابع آب ایران توسط این دفتر براي  میزان پیش
ساعت بوده  مگاوات 132767ساعت و میزان محقق شده آن در پایان سال آبی معادل  مگاوات 133345سال آبی جاري معادل 

  .بینی شده دارد درصدي در مقادیر پیش 99.5دقت که نشان از 

از سوي دیگر نیاز شبکه بازار برق به برق تولیدي نیروگاهها و افزایش قیمت فروش انرژي سبب تحقق افزایش قابل قبول 
 و قفهو بی فعالیت کنار در مهم این تحققبینی گردیده است که  درآمد نیروگاه برقآبی سد سفیدرود در قیاس با مقادیر پیش

 واحدهاي خروج و ورود تکرر و کانالها به توزیعی آب بندي نوبت اجراي به عنایت با نیروگاه پرسنل روزي شبانه
 حائز اریبس زین کشور برق بازار مدیریت سختگیرانه و جاري قوانین به عنایت با جریمه اعمال عدم به نیل در نیروگاهی

   .است بوده تیاهم

  92- 93 یآب سال در درودیسف سد یبرقآب روگاهین يدیتول يانرژ زانیم یواقع و ینیب شیپ ریمقاد

 يانرژ فروش
(mwh) 

  ناخالص دیتول
 (mwh)  

 )مقادیر محقق شده(

 ناخالص دیتول
(mwh)  

 )پیش بینی اولیه(

  
 ماه

  
 فیرد

 1 نیفرورد 0 0 6

 2 بهشتیارد 44000 43877 44154

 3 خرداد 45000 43918 42776

 4 ریت 38600 40658 38453

 5 مرداد 5745 3806 3668

 6 شهریور 0 508 294

129351 132767 133345 
 کل جمع
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  يریگ جهینت
 کهیبطور باشد یم سد نیا مخزن بهي ورودی دب مالحظه قابل کاهش دیمؤ درودیسف سد بلندمدت آماری بررس

ی طیشرا در نیا و. است شتهدا کاهش درصد٪  50 از شیب آن بلندمدت آمار به نسبت ریاخ ساله ده نیانگیم
  . است افتهی کاهش ٪8 زین ریاخ دهه آورد نیانگیم با اسیق در ریاخ ساله 5 آورد که است

 پمپاژ روش بهی نیرزمیز وی سطح منابع هیروی بي ها برداشت و درودیسف سد باالدست در دیجد مخازن احداث
 عوامل جمله ازي جو نزوالت کاهش وی میاقل طیشرا راتییتغ هیحاش دری سطح رواناب کاهش آن تبع به و

  . باشد یم ریاخ دهه دو در درودیسف سد مخزن آورد لیتقل در مؤثر

  :باشد یم لیذ شرح به درودیسف سد مصارف و منابع نهیبه تیریمد اعمال جهت رو شیپي راهکارها

 و اوزن قزل زیرآب حوزه مصارف و منابع کپارچهی مطالعات جینتا اساس بر دوردیسف سد آبه حق صیتخص -١
. ییاجرا وی مطالعاتي ها طرحي بازنگر لزوم

 حجم شیافزا منظور به درودیسف سد با آن تؤاماني بردار بهره و اریشهر سد ازي بردار بهره ازیامت اخذ -٢
 مرده حجم کاهش دری اساس تحول جادیا و درودیسف سد روگاهین برق دیتول شیافزا افته،ی میتنظ آب

.یلیتکم شاس اتیعملي اجرا زمان مدت در اریشهر سدی آب لیپتانس از استفاده با درودیسف سد مخزن

 از استفاده عدم امکان صورت در و هیاول شخم موعد در ژهیبوی داخل منابع لیپتانس ازي حداکثر استفاده -٣
.بهار فصل اول مهین در درودیسف سدی آب لیپتانس

 تیرعا لزوم هدف با مذکور میتقو تیرعا جهت نیزارع به قیدقی رسان اطالع وی زراع میتقو هیته -۴
.یزراع میتقوی زمان بازه کاهش و کشت مختلف مراحلی همزمان

 کشت دوره طول کاهش متضمن کهی برنجی ارقام نییتع خصوص در مطالعه و نشاء بانک جادیا -۵
.باشد یم

یزهکش وي اریآبي ها کانالی میتنظ ساتیتأسي بازساز -۶

ی زراع آب عیتوزي  بند نوبتي اجرا -٧
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   1ضمیمه شماره 
 ریمقاد باالدست،ي سدها و درودیسف سد مخزن بهي ورود احجام شامل نموارها هیکل
ی لیتحو احجام ریمقاد و دست نییپا مصارف ، مخزن ریاخ ساله 15ی خروج ،ي ورودی دب

).مرداد تیلغا نیفرورد(ی زراع فصل دري اریآب شبکه به
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  91-92 و 92-93ی آبي ها سال در باالدستي سدها و دودیسف سدي ا سهیمقا ریمقاد:  1 شماره جدول

 موضوع سد نام 92- 93ی آب سال 91- 92ی آب سال قبل سال به نسبت شیافزا ای کاهش درصد حاتیتوض

 نیا در مندرج ریمقاد
ی زمان بازه در جدول
 تیلغا 1392/07/01
03/06/1393 

 باشد یم

ي ورود آب حجم درودیسف 1149 1371 16.2-
 )مکعب متر ونیلیم(

 باالدستي سدها 457 495 7.7-

ی خروج آب حجم درودیسف 1186 1700 30.2-
 )مکعب متر ونیلیم(

 باالدستي سدها 402 553 27.3-

       مخزن حجم       درودیسف 132 233 43.3-
) مکعب متر ونیلیم(

 باالدستي سدها 535 531 0.8 1393/06/03

  
  )03/06/1393( ياریآب انیپا تیلغا یآب سال يابتدا از باالدست يسدها و درودیسف سد یآب النیب تیوضع:  2 رهشما جدول

سد نام  

 ازي ورود آب حجم
 یآب سالي ابتدا

 ازی خروج آب حجم
 یآب سالي ابتدا

 حجم یخروجی  دب يورودی  دب مخزن حجم
 در مخزن

 نرمال تراز

 نسبت
 حجم
 آب
ي ورود

 سال به
 93.06.03 92.06.03 93.06.03 92.06.03 93.06.03 92.06.03 92-93 91-92 92-93 91-92 گذشته

 0.84 1042 7.00 7.00 0.50 3.00 131.62 232.58 1186 1700.0 1149.0 1371.0 درودیسف سد

 1.26 87.78 0.95 1.02 0.01 0.01 50.32 63.60 23.90 25.15 13.4 10.7 تهم سد

 سد
 دوغموشیآ

58.7 59.7 79.28 49.73 113.79 119.88 0.08 0.49 2.48 3.24 145.70 1.02 

 0.88 420.00 9.31 15.93 2.85 2.01 183.52 193.02 231.22 367.88 252.5 286.6 طالقان سد

 0.86 160.00 0.37 0.21 0.01 0.01 53.06 49.21 6.36 2.55 12.1 14.0 گالبر سد

 سنگ سد
 اهیس

1.1 1.8 1.87 1.48 6.51 5.43 0.00 0.00 0.15 0.05 33.00 1.57 

 - 500.00 0.21 0.21 0.00 0.23 12.29 2.88 6.01 1.97 19.4 2.3 تالوار سد

 0.81 165.00 3.21 2.67 0.37 0.79 110.19 101.55 83.59 74.55 97.9 121.3 سهند سد

 مجموعه
ي سدها

  باالدست
494.74 456.72 553.25 402.29 530.56 534.69 3.14 3.73 22.66 17.33 1511 0.92 
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1392- 93 تیلغا 77-78ی آب سال از درودیسف سد مخزن به يورود آب حجم ریمقاد:  3 شماره جدول

 ساله 16 نیانگیم 78-77 79-78 80-79 81-80 82-81 88-82 84-83 85-84 86-85 87-86 88-87 89-88 90-89 91-90 92-91 93-92 یآب سال

 30.2 70.5 20.8 27.0 19.3 15.3 37.1 25.1 43.3 31.6 36.4 20.1 29.7 22.3 22.0 33.1 9.6 مهر

 71.4 109.4 80.1 52.1 30.3 28.0 89.2 57.8 84.2 112.0 62.3 52.9 71.5 32.3 128.0 81.6 34.8 آبان

 109.2 126.0 98.5 91.5 99.0 97.2 147.7 145.2 95.4 116.4 126.7 65.8 121.4 61.7 124.4 120.7 97.1 آذر

 119.6 131.9 98.2 118.5 148.8 181.7 179.4 129.1 131.4 91.0 96.4 71.2 100.4 64.0 104.3 147.1 91.1  دي

 152.5 166.4 119.2 123.6 148.3 183.3 199.1 167.4 313.6 133.0 97.2 97.1 142.6 76.3 126.2 194.4 99.5 بهمن

 266.1 154.8 161.4 186.1 186.7 383.4 405.9 721.6 343.3 221.7 272.9 122.0 266.2 153.6 169.4 243.1 188.1 اسفند

 509.5 215.1 637.5 256.1 495.5 1331.2 487.5 747.3 428.5 888.7 300.5 160.7 324.6 301.5 811.3 257.1 300.4 فروردین

 535.9 130.7 257.9 106.6 559.8 1250.8 758.0 624.1 559.8 1099.8 93.2 269.8 828.9 485.6 854.2 160.0 216.0 اردیبهشت

 179.0 21.9 40.4 23.2 160.4 428.5 313.4 255.8 152.1 368.5 27.2 101.8 228.3 180.7 280.4 102.0 80.1 خرداد

 47.3 15.6 18.1 8.6 34.0 102.0 110.4 44.2 47.7 91.6 10.2 51.1 37.5 38.4 72.3 28.0 27.7 تیر

 19.8 20.9 6.9 2.3 22.0 42.1 32.4 30.5 18.1 26.0 5.9 12.3 13.4 14.7 37.9 12.0 4.9 مرداد

 16.0 10.9 9.2 5.2 15.9 27.3 19.8 23.0 8.5 33.2 7.8 13.9 15.1 11.8 29.5 9.0 2.7 شهریور

 749.1 759.0 578.2 598.8 632.4 888.8 1058.3 1246.2 1011.2 705.7 691.9 429.1 731.9 410.1 674.3 820.0 520.2 یآب سال اول مهین

 1307.6 415.0 969.9 402.0 1287.7 3181.9 1721.4 1724.9 1214.7 2507.8 444.8 609.6 1447.8 1032.6 2085.6 568.1 631.8 یآب سال دوم مهین

 2056.7 1174.0 1548.2 1000.7 1920.1 4070.8 2779.7 2971.1 2225.9 3213.5 1136.8 1038.7 2179.7 1442.8 2759.9 1388.1 1151.9 یآب سال مجموع

 1392-93 تیلغا 77-78ی آب سال از درودیسف سد مخزن ازی خروج آب حجم ریمقاد:  4 شماره جدول  
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 ساله 16 نیانگیم 78-77 79-78 80-79 81-80 82-81 88-82 84-83 85-84 86-85 87-86 88-87 89-88 90-89 91-90 92-91 93-92 یآب سال

 44.6 182.2 4.1 2.6 4.7 11.4 88.4 173.9 73.6 22.7 28.5 15.3 15.1 17.8 17.1 37.8 17.6 مهر

 33.2 145.2 6.0 3.8 6.9 6.7 115.3 77.2 21.5 31.8 27.5 6.5 15.2 15.9 13.7 23.0 14.5 آبان

 32.0 158.4 6.2 4.6 5.4 5.3 87.6 100.8 26.6 14.3 20.8 5.7 11.1 15.4 13.7 22.3 14.3 آذر

 27.9 71.5 4.4 6.0 6.3 6.2 166.1 10.1 23.5 60.9 13.7 7.3 9.5 14.7 13.7 18.2 14.6  دي

 49.2 8.9 4.4 6.7 6.7 130.6 66.1 40.2 183.6 138.2 83.0 5.7 11.8 16.2 14.1 55.7 14.8 بهمن

 99.3 3.3 3.3 8.7 8.2 293.9 20.0 348.3 545.6 66.8 17.5 6.5 12.2 16.8 62.0 161.9 14.5 اسفند

 221.9 71.2 115.0 15.4 9.6 791.5 206.2 495.5 521.0 290.1 105.3 11.8 35.8 19.9 617.1 228.0 16.5 دینفرور

 503.0 289.3 426.1 452.6 399.1 423.2 755.3 491.2 440.3 1041.6 405.2 139.3 821.5 415.0 893.7 320.4 333.9 اردیبهشت

 466.7 289.3 497.1 309.9 493.9 1328.2 497.6 318.4 521.0 558.7 263.3 319.0 460.2 412.2 472.8 373.7 351.9 خرداد

 329.7 66.4 356.2 198.7 427.2 611.7 484.5 85.1 440.4 438.9 158.2 305.1 364.0 375.0 274.5 360.0 329.3 تیر

 165.6 37.8 119.5 18.4 200.9 512.6 375.5 42.8 192.3 319.2 107.3 117.0 130.5 145.2 126.7 144.2 59.2 مرداد

 83.7 16.7 4.6 5.4 35.1 261.9 154.0 46.0 65.8 490.7 15.2 14.5 40.4 27.7 94.5 31.7 35.7 شهریور

 286.2 569.5 28.4 32.4 38.4 454.2 543.6 750.6 874.5 334.7 191.1 46.9 74.9 96.8 134.3 318.9 90.2 یآب سال اول مهین

 1770.6 770.6 1518.5 1000.5 1565.8 3929.2 2473.2 1479.0 2180.8 3139.3 1054.5 906.6 1852.4 1395.0 2479.2 1458.0 1126.5 یآب سال دوم مهین

 2056.8 1340.1 1546.9 1032.9 1604.2 4383.4 3016.9 2229.6 3055.2 3474.0 1245.5 953.6 1927.3 1491.8 2613.6 1776.9 1216.7 یآب سال مجموع

  

1392-93 تیلغا 77- 78ی آب سال از درودیسف سد مخزن در موجود ماه انیپا آب حجم ریقادم:  5 شماره جدول
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 78-77 79-78 80-79 81-80 82-81 88-82 84-83 85-84 86-85 87-86 88-87 89-88 90-89 91-90 92-91 93-92 یآب سال
 16 نیانگیم

 ساله

 182 28 27 56 31 304 351 0 131 126 172 68 157 399 384 503 160 مهر

 220 0 97 109 56 323 325 0 171 206 207 115 214 415 497 562 181 آبان

 295 0 189 198 150 420 382 43 193 308 313 172 324 462 608 660 264 آذر

 387 74 284 308 294 602 395 162 298 338 395 238 415 511 697 789 340  دي

 497 234 400 424 409 661 528 290 587 333 409 328 545 571 809 928 425 بهمن

 691 394 558 598 572 733 914 678 896 487 665 441 799 708 914 1009 598 اسفند

 998 556 1110 835 1053 1276 1194 1054 1134 1087 860 590 1088 989 1107 1038 883 فروردین

 953 368 952 504 1222 1252 1197 1182 1110 1145 548 719 1095 1060 1065 878 765 اردیبهشت

 694 78 489 220 890 1116 1011 926 741 954 311 507 863 829 870 606 493 خرداد

 389 27 141 28 497 694 637 479 348 607 163 251 537 492 665 274 191 تیر

 235 12 28 13 318 466 306 191 174 314 61 144 420 362 574 142 137 مرداد

 193 7 32 5 297 402 172 129 117 164 54 143 395 346 509 119 104 شهریور

 195 150 7 32 5 297 402 172 129 117 164 54 143 395 346 509 119 یآب سال شروع

 691 394 558 598 572 733 914 678 896 487 665 441 799 708 914 1009 598 یآب سال اول مهین انیپا

 193 7 32 5 297 402 172 129 117 164 54 143 395 346 509 119 145 یآب سال انیپا

 998 556 1110 835 1222 1276 1197 1182 1134 1145 860 719 1095 1060 1107 1038 883 یآب سال  ممیماکز حجم
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  درودیسف سد 1392- 93ی آب سال النیب:  6 شماره جدول

 یآب سال دري ورود آب کل حجم 1152.2

 یآب سال دری خروج بآ کل حجم 1216.8

 یآب سال در مخزن از ریتبخ حجم 43.35

 یآب سال در) ریتبخ کسر به(ی خروج خالص حجم 1173.45

 03/06/1392 خیتار در مخزن ماندهیباق حجم 168.34

 31/06/1393 خیتار در مخزن ماندهیباق حجم 103.81

 دست نییپا مصارف سد محل از یراه نیب محل از مجموع

 شرب مصرف 109.7 0 109.7

 صنعت مصرف 9.8 0 9.8

 يکشاورز مصرف 961.8 171.2 1133

 مصارف ریسا 90.6 96 186.6

 مجموع 1171.9 267.2 1439.1

  

  
  یراه نیب آورد احتساب با 1392- 93 تیلغا 77-78ی آب سال از درودیسف سد دست نییپا مصارف حجم ریمقاد:  7 شماره جدول

 مصارف کل سایر بشر صنعت  کشاورزي یآب سال

77-78 660 34.1 138.5 223.3 1055.6 
78-79 1325 34.1 138.5 354.7 1852.4 
79-80 869 34.1 138.5 65.7 1107.2 
80-81 1228 34.1 138.5 250.2 1650.9 
81-82 1462 34.1 138.5 601.1 2235.7 
82-83 1275 34.1 138.5 640.1 2088.2 
83-84 1430 34.1 138.5 572.8 2175.5 
84-85 1591 34.1 138.5 525.6 2289.6 
85-86 1490 34.1 138.5 447.4 2109.5 
86-87 1082 37.8 112.1 397.4 1629.5 
87-88 1051 37.9 70.3 286.5 1446.2 
88-89 1334 38.0 74.4 373.2 1819.8 
89-90 1189 36.5 77.0 111.9 1414.4 
90-91 1478 33.8 100.7 366.0 1979.0 
91-92 1265 9.9 110.2 190.7 1575.3 
92-93 1133 9.79 109.83 186.64 1439.3 

 1741.8 349.6 118.8 31.9 1241 ریاخ سال ١٥ نیانگیم
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   2ضمیمه شماره 
 صورتجلسات
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  
  پور جناب آقاي مهندس مرتضی

  برداري معاونت محترم حفاظت و بهره

  

برگ جهت استحضار و صدور  4صورتجلسه اولین جلسه کمیته منابع و مصارف شرکت به پیوست  با سالم؛  احتراماً    
  .گردد دستورات مقتضی ایفاد می

   

 

  وحید خرمی      

  هداري از سدهابرداري و نگ مدیر دفتر بهره

  آبی و نیروگاههاي برق
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کمیته منابع و مصارف: نام جلـسه 16/10/1392:  تاریخ برگزاري   

بررسی وضعیت مصارف مختلف سال آبی  :ر جلسهدستو برداري معاون حفاظت و بهره: واحد برگزارکننده   

برداري   دفتر معاون حفاظت و بهره: محل برگزاري 10: ساعت شروع  12: ساعت پایان   

ه پور ریاست کمیت در ابتدا آقاي مهندس خرمی دبیر کمیته به نیابت از آقاي مهندس مرتضی: خالصه مذاکرات
هاي گذشته را به  مربوطه شرکت ضمن خوشامدگویی، دلیل برگزاري زودتر از موعد جلسات در قیاس با سال

اي گیالن در جهت مواجهه با پدیده خشکسالی عنوان  توصیه مدیرعامل محترم شرکت سهامی آب منطقه
ص فرآیند تهیه ایشان ضمن گزارش آمار روزانه سد سفیدرود و شرایط حجم فعلی مخزن در خصو. نمودند

ماهه سدهاي مخزنی و نسخه ابالغی از سوي شرکت مدیریت منابع آب ایران توضیح  12برنامه مدیریت 
میلیون متر مکعب از 1465آقاي مهندس خرمی با اعالن مقادیر آورد مورد تأیید سد سفیدرود به میزان . دادند

میلیون متر  1152مصرف کشاورزي را سوي شرکت مدیریت منابع آب ایران ، میزان حجم آب تخصیصی به 
  .مکعب اعالم نمودند

هاي سال آبی جاري را در استان مطلوب و  آقاي مهندس عابد نماینده سازمان هواشناسی استان میزان بارش
  .درصد اعالم نمودند 170تا  20میزان افزایش آن در قیاس با سال آبی گذشته در نقاط مختلف استان را 

میرزایی مدیر دفتر مطالعات پایه و منابع آب شرکت آمار خروجی از آن دفتر را  به  س خاندر ادامه آقاي مهند
تبعیت از آمار ارائه شده سازمان هواشناسی دانستند در ادامه آقاي مهندس تاجداري از کارشناسان دفتر 

آبی در مطالعات پایه و منابع آب شرکت میزان کاهش حجم آب وردي به مخزن در سه ماهه نخست سال 
اعالم نموده و مقادیر  ٪41و  ٪48ساله را به ترتیب معادل  15قیاس با مدت مشابه سال گذشته و متوسط 

میلیون متر  116و 1373-74میلیون متر مکعب در سال آبی  1531حداکثر و حداقل احجام مذکور را به میزان 
کیلومتر  36800از پوشش برفیایشان حجم رواناب حاصله . اعالم نمودند 1389- 90مکعب در سال آبی 

به  ٪30میلیمتر و ضریب رواناب  15را با آب معادل  8/10/1392مربعی حوضه آبریز سد سفیدرود در مورخه 
 7الی  6(ایشان همچنین افت قابل مالحظه سطح ایستابی . میلیون مترمکعب قابل برآورد دانستند 166میزان 

دشت زنجان و سجاس  را از عوامل مهم کاهش آوردها به مخزن هاي واقع در حوضه آبریز از قبیل  دشت) متر
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  .سد عنوان نمودند

آقاي مهندي مؤمنی مسئول گروه کنترل پایداري سد سفیدرود وضعیت آبی مخزن سد سفیدرود در سال آبی   
ا ایشان حجم آب ورودي به مخزن سد سفیدرود از ابتداي سال آبی ت. جاري و سالهاي گذشته را بیان نمودند

و  91-92هاي آبی  میلیون متر مکعب و مقدار کاهش آن نسبت به سال 187را به میزان  15/10/1392تاریخ 
همچنین مقادیر حجم مخزن در تاریخ مذکور را . اعالم نمودند ٪42.4و  ٪41.6را به ترتیب معادل  90- 91

و حجم  91-92سال آبی  میلیون متر مکعب 733میلیون مترمکعب اعالم نموده که در قیاس با حجم  302
ایشان . باشد درصدي در ایام مشابه می 61.4و  64.4مبین کاهش  90-91میلیون مترمکعبی  سال آبی  651

در تشریح بیالن سدهاي مخزنی باالدست با اشاره به عدم آبگیري سد شهریار در مقطع کنونی، میزان حجم 
میلیون متر مکعب اعالم داشته و میزان دبی  850ود و ظرفیت آبگیري باقیمانده را در حد 500ذخیره شده را 

  .   ورودي فعلی به مخازن مذکور را دال بر کاهش شدید درجه حرارت در حوضه آبریز دانستند

هاي آبیاري و زهکشی با اشاره به مکاتبات آن  زاده معاونت شرکت بهره برداري از شبکه آقاي مهندس حسن
ن نیازهاي کشاورزي از محل سد سفیدرود در شرایط نرمال و خشکسالی شرکت مقدار آب مورد نیاز جهت تأمی

  .    میلیون متر مکعب اعالم داشتند 1630و  1290استان را به ترتیب معادل 

میلیون  2380هکتاري استان  238000آقاي مهندس تازیکه  نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان نیاز آبی 
  .متر مکعب اعالم نمودند

جلسه آقاي مهندس خرمی از حاضرین جلسه در خصوص اعالن دقیق مساحت اراضی تحت پوشش  در ادامه
  . هاي آماري درخواست همکاري نمودند هاي مدرن، نیمه مدرن و سنتی استان به منظور درج در سیستم شبکه

  

  

 مهلت اقدام اقدام کننده مصوبات ردیف

1 
،  هاي آبیاري و زهکشی ز شبکهبرداري ا شرکت بهره(اعالم نظر ارگانهاي ذیربط 

ماهه و  12در خصوص برنامه مدیریت ) سازمان جهاد کشاورزي، سازمان هواشناسی 
  ارسال آن به کمیته  

  نمایندگان حاضر
  

  یک هفته

  روز 20  کمیته آب استان  هاي مدرن، نیمه مدرن و سنتی  تدقیق آمار سطوح  زیرکشت شبکه 2
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  : دستور جلسه آینده

 .16/10/1392وبات جلسه مورخه گیري مص پی -1
 .بررسی پتانسیل آبی مخزن سد سفیدرود بحث و تبادل نظر در  -2
 .و شرایط دمایی در سال آبی جاري  بینی مقادیر بارش بررسی پیش -3
 .خشکسالی بحث تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب در مواجهه با پدیده -4
  

   : جلسه آینده

  06/11/1392 :تاریخ 

  10 : ساعت شروع

دفتر معاونت حفاظت و  : مکان
برداري شرکت آب  بهره

  اي گیالن منطقه

  
  .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت

  

  

  

  

  

  

  

  
 

F:\momeni\Document (D)\doc2\کمیتھ منابع و \ھا كمیتھ
  DOC.كمیتھ آبگیري ١صورتجلسھ شماره \جلسھ اول\مصارف

F-076-1 



44 

 

  :اریخ ت           

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  

  با سالم؛  
ــال     ــمن ارسـ ــاً ضـ ــه احترامـ ــه  صورتجلسـ ــین جلسـ ــی           دومـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ کمیتـ

ــه 93-1392 ــهامی آب منطقـ ــه   شـــرکت سـ ــه کمیتـ ــومین جلسـ ــزاري سـ ــه برگـ ــر بـ ــیالن و نظـ اي گـ
ــه   ــنبه مورخــ ــاعت   21/11/1392در روز   دوشــ ــت رأس ســ ــته اســ ــه   10شایســ ــبح در جلســ صــ

  .مذکور حضور بهم رسانید
  :دستور جلسه 

  .گیري مصوبات جلسه دوم کمیته پی -
 سنجی  فبررسی گزارش بر -
 .بررسی پتانسیل آبی مخزن سد سفیدرود -
 .و شرایط دمایی در سال آبی جاري  بینی مقادیر بارش بررسی پیش -

 .حث تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب در مواجهه با پدیده خشکسالیب

  پور محمدرضا مرتضی  

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
  

  

  F-320 کد                                                                                                                             گیالنايآب منطقهشرکت سهامی  -بلوار امام خمینی -رشت : درس آ        

   41888 66789کد پستی  - 41345 -1153پستی صندوق   – 6667083 -6667261 گاردورن  - 6669021 -9تلفن           

  abgilan@iran.ir: پست الکترونیک       www.glrw.ir:  آدرس وب سایت           



45 

 

  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  انایرآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن
  با سالم؛  
ــال     ــمن ارسـ ــاً ضـ ــه احترامـ ــی            صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــین جلسـ دومـ

ــه 93-1392 ــهامی آب منطقـ ــه   شـــرکت سـ ــه کمیتـ ــومین جلسـ ــزاري سـ ــه برگـ ــر بـ ــیالن و نظـ اي گـ
ــه   ــنبه مورخـ ــتاد رأس     21/11/1392در روز   دوشـ ــده آن سـ ــد نماینـ ــتور فرماییـ ــت دسـ ــته اسـ شایسـ

  .صبح در جلسه مذکور حضور بهم رسانند 10ساعت 
  :دستور جلسه 

  .گیري مصوبات جلسه دوم کمیته پی -
  .سنجی بررسی گزارش برف -
 .بررسی پتانسیل آبی مخزن سد سفیدرود -
 .ایط دمایی در سال آبی جاريو شر  بینی مقادیر بارش بررسی پیش -
 .حث تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب در مواجهه با پدیده خشکسالیب -

  
 
  پور محمدرضا مرتضی  

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

نژاد دس شعبانجناب آقاي مهن  

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن
  با سالم؛  
ــال     ــمن ارسـ ــاً ضـ ــه احترامـ ــی            صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــین جلسـ دومـ

ــه 93-1392 ــهامی آب منطقـ ــه   شـــرکت سـ ــه کمیتـ ــومین جلسـ ــزاري سـ ــه برگـ ــر بـ ــیالن و نظـ اي گـ
ــه   ــنبه مورخــ ــته ا 21/11/1392در روز   دوشــ ــاعت  شایســ ــت رأس ســ ــه   10ســ ــبح در جلســ صــ

  .مذکور حضور بهم رسانید
  :دستور جلسه 

  .گیري مصوبات جلسه دوم کمیته پی -
 سنجی  بررسی گزارش برف -
 .بررسی پتانسیل آبی مخزن سد سفیدرود -
 .و شرایط دمایی در سال آبی جاري  بینی مقادیر بارش بررسی پیش -

  .هه با پدیده خشکسالیحث تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب در مواجب

  پور محمدرضا مرتضی  

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  
  با سالم؛    

ــال     ــمن ارسـ ــاً ضـ ــه احترامـ ــی            صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــین جلسـ دومـ
ــه 93-1392 ــهامی آب منطقـ ــه   شـــرکت سـ ــه کمیتـ ــومین جلسـ ــزاري سـ ــه برگـ ــر بـ ــیالن و نظـ اي گـ

ــه   ــنبه مورخــ ــاعت   21/11/1392در روز   دوشــ ــت رأس ســ ــته اســ ــه   10شایســ ــبح در جلســ صــ
  .مذکور حضور بهم رسانید

  :دستور جلسه 
  .ري مصوبات جلسه دوم کمیتهگی پی -
  .سنجی بررسی گزارش برف -
 .بررسی پتانسیل آبی مخزن سد سفیدرود -
 .و شرایط دمایی در سال آبی جاري  بینی مقادیر بارش بررسی پیش -
 .حث تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب در مواجهه با پدیده خشکسالیب -

  
  پور محمدرضا مرتضی  

  وبرداري  معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیهبسم

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 جناب آقاي مهندس صادقیان

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن
  با سالم؛    

ــال     ــمن ارسـ ــاً ضـ ــه احترامـ ــی            صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــین جلسـ دومـ
ــه 93-1392 ــهامی آب منطقـ ــه  اي  شـــرکت سـ ــه کمیتـ ــومین جلسـ ــزاري سـ ــه برگـ ــر بـ ــیالن و نظـ گـ

ــه   ــنبه مورخــ ــاعت   21/11/1392در روز   دوشــ ــت رأس ســ ــته اســ ــه   10شایســ ــبح در جلســ صــ
  .مذکور حضور بهم رسانید

  :دستور جلسه 
  .گیري مصوبات جلسه دوم کمیته پی -
 سنجی  بررسی گزارش برف -
 .بررسی پتانسیل آبی مخزن سد سفیدرود -
 .و شرایط دمایی در سال آبی جاري  ارشبینی مقادیر ب بررسی پیش -

 .حث تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب در مواجهه با پدیده خشکسالیب

  پور محمدرضا مرتضی  

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

پور،  مدحافظ رنجبر تکلیمی، محمدجواد خانیمیرزایی، مح رسول خان : ان مهندسینآقای
 وحید خرمی، عمران مومنی، سعید توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

  با سالم؛    
ــال     ــمن ارسـ ــاً ضـ ــه احترامـ ــی            صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــین جلسـ دومـ

ــه 93-1392 ــهامی آب منطقـ ــه   شـــرکت سـ ــه کمیتـ ــومین جلسـ ــزاري سـ ــه برگـ ــر بـ ــیالن و نظـ اي گـ
ــه  د ــنبه مورخــ ــاعت   21/11/1392ر روز   دوشــ ــت رأس ســ ــته اســ ــه   10شایســ ــبح در جلســ صــ

  .مذکور حضور بهم رسانید
  :دستور جلسه 

  .گیري مصوبات جلسه دوم کمیته پی -
 سنجی  بررسی گزارش برف -
 .بررسی پتانسیل آبی مخزن سد سفیدرود -
 .و شرایط دمایی در سال آبی جاري  بینی مقادیر بارش بررسی پیش -

  .بادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب در مواجهه با پدیده خشکسالیحث تب

  پور محمدرضا مرتضی  

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  فرم صورتجلسه

  :جلسه شماره 

  2: شماره

   06/11/1392:  تاریخ 
  

  06/11/1392:  تاریخ برگزاري  کمیته منابع و مصارف: نام جلـسه

  برداري معاون حفاظت و بهره: واحد برگزارکننده  بررسی وضعیت مصارف مختلف سال آبی : دستور جلسه

  12: ساعت پایان  10: ساعت شروع  برداري   دفتر معاون حفاظت و بهره: گزاريمحل بر

برداري شرکت و رئیس کمیته با ذکر نام خداوند  معاون محترم حفاظت و بهرهپور  مهندس مرتضیدر آغاز جلسه آقاي : خالصه مذاکرات
  . تشریح نمایندمتعال و خوشامدگویی، از آقاي مهندس خرمی خواستند وضعیت بیالن آبی سد را 

میلیون متر مکعب و میزان دبی ورودي به سد سفیدرود را در روز جاري و  356میزان حجم مخزن سد سفیدرود را مهندس خرمی آقاي 
متر مکعب در ثانیه اعالم نموده و ضمن یادآوري مصوبات جلسه ماقبل ، ارائه  43و  36روز مشابه در سال قبل به ترتیب معادل 

  .هاي آبیاري و زهکشی را ضروري دانستند برداري از شبکه ی توسط سازمان جهاد کشاورزي استان و شرکت بهرهجداول نیاز آب

سال اخیر  15آقاي مهندي مؤمنی مسئول گروه کنترل پایداري سد سفیدرود  وضعیت آبی مخزن سد سفیدرود در سال آبی جاري و   
سدهاي باالدست، میزان ورودي آنها در قیاس با سد سفیدرود را کمی را تشریح و ضمن ارائه گزارش نموداري وضعیت مخازن 

مطلوبتر و در مجموع ماحصل ورودي آنها را دال بر حاکم بودن شرایط دمایی پایین و عدم ذوب برف در مقطع کنونی عنوان و وقوع 
  . سد سفیدرود بسیار مؤثر دانستندشرایط بارندگی نرمال در ماههاي فروردین و اردیبهشت را در فرآیند مطلوب آبگیري مخزن 

بخشی سد سفیدرود ضمن مطلوب بودن روند کنونی آبگیري سد سفیدرود و  در ادامه آقاي مهندس رنجبر نماینده مجري طرح عالج
تداوم آن، ترغیب انجام شخم زمستانه توسط کشاورزان از سوي استانداري و سازمان جهاد کشاورزي و همچنین انجام عملیات 

ایشان اولویت هدایت . نجی حوضه آبریز سد سفیدرود در دو نوبت در ماههاي بهمن و اسفند سال جاري را ضروري دانستندس برف
برداري از سد  آب به اراضی واقع در حوضه مرکزي همزمان  با  سرریز احتمالی سد در پایان اسفندماه را مهم و تعیین تکلیف بهره

افزایش خسارت مخزن و عدم توان خرید اراضی آن در آینده را تأکید نموده و تأمین و تنظیم شهریار با توجه به عدم آبگیري آن، 
برداري از سد شهریار به  آب مورد نیاز استان و افزایش راندمان رسوبزدایی مخزن سد سفیدرود را از جمله محاسن واگذاري بهره

  . اي گیالن برشمردند شرکت آب منطقه

میرزایی مدیر دفتر مطالعات پایه و منابع آب شرکت با توجه به عدم معرفی مدیر کل حوضه آبریز دریاي  در ادامه آقاي مهندس خان
ایشان میزان پوشش برفی و آب خالص .  آبه حوضه آبریز سد سفیدرود اشاره نمودند خزر ، نسبت به سهم عمده استان از حق

بر اساس . میلیون مترمکعب اعالم نمودند 184ومتر مربع و کیل 34000به ترتیب معادل  2/11/1392معادل آن را در تاریخ 
میلیون متر مکعب بوده  340ماهه نخست سال آبی  4اظهارات آقاي مهندس خان میرزایی میزان آب ورودي مخزن سد سفیدرود در 

 11و  24به ترتیب معادل و میزان بارش در حوضه داخلی استان در بازه زمانی مذکور در قیاس با سال گذشته و میانگین دراز مدت 
 6هاي زمانی  همچنین احتمال وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه آبریز سد سفیدرود در زمستان، بازه. درصد افزایش داشته است

  . باشد درصد می 67و  70، 90، 71ماهه و کل سال آبی جاري به ترتیب معادل  9ماهه، 

سی استان با اشاره به وابستگی آب استان به حوضه آبریز سد سفیدرود از دهه از کارشناسان اداره کل هواشنامهندس عابد آقاي 
چهل، با اعالم وقوع ماکزیمم بارش استان در فصل زمستان، وضعیت بارش استان زنجان را به عنوان بخشی از حوضه آبریز سد 

فصلی این استان در فصل بهار را خاطر نشان سفیدرود تشریح نموده و با نمایش نمودارهاي سالیانه بارندگی، وقوع حداکثري بارش 



51 

 

بینی میزان  هاي قبل، پیش ایشان با اشاره به  عدم تغییر محسوس پوشش برفی حوضه آبریز سد سفیدرود نسبت به هفته. نمودند
 1.5تا  1 بینی دمایی را در حدود هاي داخلی استان و حوضه آبریز سد سفیدرود را نرمال و پیش بارش فصل زمستان و بهار حوضه

  .   درجه کمتر از مقدار نرمال اعالم و نسبت به عدم بحران هواشناسی و وجود بحران هیدرولوژیکی تأکید داشتند

  . در ادامه جلسه آقاي مهندس خرمی مجدداً در خصوص اجراي مفاد جلسات قبلی کمیته اظهار نظر نمودند 

میلیون مترمکعبی  2000هاي آبیاري و زهکشی با اعالم نیاز آبی بالغ بر  لبرداري از کانا آقاي مهندس مرزبانی نماینده شرکت بهره
 1200میلیون متر مکعبی به میزان  89بخش کشاورزي، برنامه اصالحی نیاز آبی مربوطه از سد سفیدرود را  با احتساب کاهش 

میلیون  120و  360، 370، 350عادل میزان هاي اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد به ترتیب م میلیون متر مکعب جهت استفاده در ماه
  .مترمکعب اعالم نمودند

بندي مطالب مطروحه با گالیه از غیبت مدعوین و نظر به اهمیت ویژه جلسات کمیته  پور ضمن جمع در پایان آقاي مهندس مرتضی
المال در جلسات  حفظ حقوق بیت خواستار حضور کلیه افراد مدعو و همچنین دعوت از نمایندگان ستاد بحران استانداري و شوراي

  .   آتی کمیته شدند

  

  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

1  
  جهاد کشاورزي  اعالم نظر در خصوص ترغیب انجام شخم زمستانه توسط کشاورزان 

  برداري و شرکت بهره
  یک هفته

در دهه دوم  اوزن و شاهرود هاي آبریز قزل سنجی حوضه ریزي الزم جهت انجام برف برنامه  2
  یک هفته  و دفتر سدها امور مطالعات  . بهمن ماه

3  
  امور مطالعات  .گیري مکاتبات مدیریت یکپارچه حوضه آبریز سد سفیدرود و سد شهربیجار پی

  و دفتر سدها
  یک ماه

  

  : دستور جلسه آینده

 .06/11/1392گیري مصوبات جلسه مورخه  پی -5
 سنجی  بررسی گزارش برف -6
 .در بررسی پتانسیل آبی مخزن سد سفیدرود بحث و تبادل نظر  -7
 .و شرایط دمایی در سال آبی جاري  بینی مقادیر بارش بررسی پیش -8
  .خشکسالی بحث تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب در مواجهه با پدیده - 9

  :  جلسه آینده

  21/11/1392 :تاریخ 

  10 : ساعت شروع

دفتر معاونت حفاظت و  : مکان
اي  شرکت آب منطقه برداري بهره

  گیالن

  .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  کمیته آبگیري و تخلیه مخزن سد سفیدرود :نام جلـسه

  

  
  مدت تأخیر  زمان خروج  زمان ورود  محل امضاء                نام و نام خانوادگی      ردیف

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

  

  نام و نام خانوادگی 

  مهمانان جلسه

        

          محل امضاء    
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  :تاریخ            

  :  شماره          

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

 جناب آقاي دکتر آقایی

ستان گیالنالمال و معاون  پیشگیري دادگستري ا دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

نژاد جناب آقاي مهندس شعبان  

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن

 جناب آقاي مهندس صادقیان

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  

 1392-93مین جلســه کمیتــه منــابع و مصــارف ســال آبــی       ســه ســو صورتجلاحترامــاً ضــمن ارســال    بــا ســالم؛   
اي گـــیالن و نظـــر بـــه برگـــزاري چهـــارمین جلســـه کمیتـــه در روز   دوشـــنبه مورخـــه   شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه

ــاعت     12/12/1392 ــان رأس سـ ــرم آن ارگـ ــده محتـ ــت نماینـ ــمند اسـ ــور    10خواهشـ ــذکور حضـ ــه مـ ــبح در جلسـ صـ
  .بهم رسانند

  :دستور جلسه -
  21/11/92ت جلسه مورخه پیگیري مصوبا -
  بررسی گزارش برف سنجی -

 .بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب با پدیده خشکسالی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و منابع تأمین آن

  پور محمدرضا مرتضی  

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 

پور،  میرزایی، محمدحافظ رنجبر تکلیمی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای
 وحید خرمی، عمران مومنی، سعید توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

  با سالم؛    
ــال    ــمن ارسـ ــاً ضـ ــه احترامـ ــی            صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــومین جلسـ سـ

یالن و نظـــر بـــه برگـــزاري چهـــارمین جلســـه کمیتـــه اي گـــ شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه 93-1392
ــه   ــنبه مورخـ ــاعت   12/12/1392در روز دوشـ ــت رأس سـ ــته اسـ ــذکور   10شایسـ ــه مـ ــبح در جلسـ صـ

  .حضور بهم رسانید
  :دستور جلسه 

  21/11/92پیگیري مصوبات جلسه مورخه 
  بررسی گزارش برف سنجی

و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و منابع بحث و تبادل نظر در خصوص راهکار هاي مناسب با پدیده خشکسالی 
 .تأمین آن

 

 

  

  پور محمدرضا مرتضی

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

  12:خاتمه ساعت              10: سهجل ساعت شروع                                                       کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  برداري شرکت  دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                             21/11/1392: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

پور  جناب آقاي مهندس  مرتضی. ددر سالن اجتماعات آب گیالن برگزار گردی 21/11/1392صبح مورخ  10جلسه رأس ساعت 
ضمن خوشامدگویی به حاضرین خواستند ضمن تشریح وضعیت بیالن آبی سد ، گزارشات مـرتبط بـا موضـوع کمیتـه را ارائـه      

  . نمایند

 32میلیون مترمکعب و میـزان ورودي بـه مخـزن را     400میزان حجم مخزن سد سفیدرود را  مهندس خرمیدر ابتدا آقاي 
یه اعالم نموده و ضمن یادآوري مصوبات جلسه قبل ، اعالم نظر اعضاء در خصـوص فوایـد و مضـرات شـخم     مترمکعب در ثان

  .  زمستانه در چنین شرایط آب و هوایی را خواستار شدند

اظهار داشتند در شرایط فعلی شخم زمستانه در مناطق خارج از شبکه و سـنتی آبخـور    مهندس حسن زاده در ادامه آقاي 
ولی اقدام به شخم زمستانه در اراضی داخل شبکه در صورتی که آبگذاري کانالها به موقع انجام نپذیرد نتیجـه اي  مناسب بوده 

در ضمن ایشان درخواست تسریع و اتمام عملیات اجرایی در مسیر انهار و کانالهـا از جملـه در   .معکوس را به همراه خواد داشت
توبان سراوان به سیاهکل را داشتند، که در حال حاضـر بـه دلیـل فعالیـت     کانال چپ محدوده ورودي خمام رود و ساخت پل ا

در آخر ایشان تخصیص اعتبار ویژه براي مقابله با احتمال .باشد ها مقدور نمی پیمانکاران در منطقه امکان آبگذاري آب در کانال
  . بحران را براي شرکت بهره برداري خواستار شدند

شرایط جوي و بارشهاي اخیر در حوضه پر شدن مخزن سد سفیدرود تا پایان اسفند مـاه را  با توجه به  مهندس رنجبر آقاي 
  .محتمل دانسته و پیشنهاد دادند تا شرایط الزم براي هدایت آب خروجی از سرریز و نیروگاه به سوي شبکه و مزارع مهیا شود

،  18/11/1392کیلومتر مربـع بتـاریخ    40000ضمن ارائه وضعیت حوضه آبریز با پوشش برفی  میرزایی مهندس خانآقاي 
میلیون متر مکعـب   300حجم ناخالص آب معادل برف را به میزان یک میلیارد متر مکعب و رواناب خالص حاصله را به میزان 

اعـالم   15 -% 20ایشان ضمن تشریح بارش هفته گذشته در سطح استان ، چگالی برف اخیر را پـایین و حـدود   . اعالم نمودند
  . د و اعالم دقیق اطالعات برف در داخل حوزه را به نتایج عملیات برف سنجی همکاران در جلسه بعد موکول نمودندنمودن

نماینده محترم اداره کل هواشناسی استان ضمن تأیید بیش بینی وقوع بـارش بـرف در جلسـه قبـل و      مهندس عابد آقاي 
میانگین درصد تغییرات بارش سال زراعی امسال ته و اعالم نمودند تغییرات بارش امسال نسبت به سال قبل را مناسب تر دانس

افزایش را نشان می دهـد و میـانگین بـارش    % 31و نسبت به بلند مدت به مقدار % 39به مقدار  91-92به نسبت سال زراعی 
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ایش بارش مشاهده افز% 14و نسبت به سال زراعی گذشته % 11سال زراعی در حوضه آبریز سد سفید رود به نسبت بلند مدت 
  .شده است هر چند پراکندگی آنها به نسبت زیاد است

ایشان ضمن بررسی بارشها در سطح حوضه به تفکیک ایستگاههاي مختلف شرایط را در حالت کلی مطلـوب و نرمـال اعـالم    
  .داشتند

خواستار حضور فعال اعضا در پایان آقاي مهندس مرتضی پور ضمن جمع بندي مطالب مطروحه و نظر به اهمیت اهداف کمیته 
 . در جلسات آتی کمیته شدند

  .المال از غایبین جلسه بودند الزم به ذکر است نمایندگان سازمان جهاد کشاورزي و شوراي عالی حفظ حقوق بیت

  :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

ی سطح استان و حوضه آبریز سفیدرود و ارائه نتایج بررسی نتایج عملیات برف سنج  1
  تا جلسه بعدي  امور مطالعات و دفتر سدها  حاصله

هاي  آالت و اتمام فعالیت آوري ماشین رسانی و دستور به پیمانکاران جهت جمع اطالع  2
  یک هفته  معاونت حفاظت و بهره برداري  هاي آبیاري اجرایی در مسیر کانال

برداري و امور  دفتر سدها و شرکت بهره  منابع آبی و ارائه راهکار توزیع آب در شبکه هاي سنتی و مدرنپیش بینی وضعیت   3
  تا جلسه بعدي  مطالعات و جهاد کشاورزي 

 

  :دستور جلسه آینده 

  21/11/92پیگیري مصوبات جلسه مورخه 

  بررسی گزارش برف سنجی

خشکسالی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و  بحث و تبادل نظر در خصوص راهکار هاي مناسب با پدیده
  .منابع تأمین آن

  

  دوشنبه :جلسه آینده 

  12/12/1391:   تاریخ 

  10ساعت :     ساعت شروع 

دفتر معاونت حفاظت و بهره برداري شرکت سهامی آب : مکان 
  منطقه اي گیالن

 

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
 

 

 

  F-320 کد                                                                                                           گیالنايآب منطقهشرکت سهامی  -لوار امام خمینیب - رشت : آدرس 

                                 41888 66789کد پستی  -  41345 -1153صندوق پستی   – 6667083 - 6667261دورنگار   - 6669021 - 9تلفن   
 abgilan@iran.ir: پست الکترونیک       www.glrw.ir:  آدرس وب سایت 

 



57 

 

  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالناينطقهمآبسهامیشرکت  
  

 

نژاد جناب آقاي مهندس شعبان  

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

ب آقاي مهندس صادقیانجنا  

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
ــالم؛    ــا سـ ــیله   بـ ــدین وسـ ــاً بـ ــارمین احترامـ ــه چهـ ــی      صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــهامی آب   1392-93جلسـ ــرکت سـ شـ

الزم بــه ذکــر اســـت  پنجمــین جلســه کمیتـــه در روز  یکشــنبه مورخـــه      . گـــردد اي بهــره بــرداري و اقـــدام الزم ایفــاد مــی    اي گــیالن بـــر  منطقــه 
گـــردد مـــع الوصـــف شایســـته اســـت نماینـــده محتـــرم آن  اي گـــیالن برگـــزار مـــی در ســـالن اجتماعـــات شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه 25/12/1392

  .نندظهر در جلسه مذکور حضور بهم رسا 13ارگان رأس ساعت 

  :دستور جلسه

  12/12/92پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
هاي مختلف  هاي آبیاري و زهکشی در خصوص سناریوهاي مختلف آبیاري و تجارب گذشته پیرامون روش ارائه گزارش شرکت بهره برداري از شبکه -

  .آبیاري
 .ات مورد نیاز و منابع تأمین آن و تقویم نهاییبحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب با پدیده خشکسالی و پیش بینی اعتبار -
 21908/140/92ها عطف به نامه شماره  و اصالحیه مقادیر مصرف با توجه به اصالحیه ورودي 92-93بازنگري برنامه منابع و مصارف سال آبی  -

 .18/12/1392مورخه 
 

 

 
  

  اله آقابیگی سیف

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

پور،  میرزایی، محمدحافظ رنجبر تکلیمی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای
 وحید خرمی، عمران مومنی، سعید توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

  ا سالم؛ب    
ــال    ــمن ارسـ ــاً ضـ ــه احترامـ ــی           صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــارمین جلسـ چهـ

اي گـــیالن و نظـــر بـــه برگـــزاري پنجمـــین جلســـه کمیتـــه   شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه 93-1392
ــه   ــنبه مورخـ ــاعت   25/12/1392در روز یکشـ ــت رأس سـ ــته اسـ ــذکور   13شایسـ ــه مـ ــر در جلسـ ظهـ

  .حضور بهم رسانید
  :هدستور جلس 

  12/12/92پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
هاي آبیاري و زهکشی در خصوص سناریوهاي مختلف آبیاري و تجارب  ارائه گزارش شرکت بهره برداري از شبکه -

  .هاي مختلف آبیاري گذشته پیرامون روش
منابع تأمین  بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب با پدیده خشکسالی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و -

 .آن و تقویم نهایی
ها عطف به  و اصالحیه مقادیر مصرف با توجه به اصالحیه ورودي 92- 93بازنگري برنامه منابع و مصارف سال آبی  -

 .18/12/1392مورخه  21908/140/92نامه شماره 
  

  

 

  

  پور محمدرضا مرتضی

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  انایرآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

           12.30: چهارمین جلسه کمیته منابع و مصارف                                                       ساعت شروع جلسه: نام جلسه
  14.30:ساعت خاتمه

  برداري شرکت  دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                             12/12/1392: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

پور بـا ذکـر    جناب آقاي مهندس  مرتضی. در سالن اجتماعات آب گیالن برگزار گردید 12/12/11/1392مورخ  12:30جلسه رأس ساعت 
درصـد حجـم    50زان حجم مخزن سد سـفیدرود کمتـر از   نام پروردگار ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه با بیان این نکته که می

کننـده آب اسـتان را ضـروري دانسـته و لـزوم       جانبه دسـت انـدرکاران تولیـد  و مصـرف     مربوطه در سال گذشته می باشد همکاري همه
وده و خواستار استفاده رسانی بیشتر به کشاورزان استان را از طریق ستاد حوادث استانداري و سازمان جهاد کشاورزي خاطرنشان نم اطالع

ایشان همچنین تشکیل کارگروههـاي شهرسـتانی بـه منظـور مـدیریت،      . از تمامی امکانات محلی و مشارکت آنها در الیروبی انهار شدند
  .برداري و حفاظت از ایستگاههاي پمپاژ را بسیار مهم و ضروري دانستند بهره

مترمکعـب   59میلیون مترمکعب و میزان ورودي بـه مخـزن را    468د را میزان حجم مخزن سد سفیدرو مهندس خرمیدر ادامه آقاي 
  .در ثانیه اعالم نمودند

متـر   میلـی  130را بـه میـزان    12/10/1392میزان متوسط بارش کل کشور از ابتداي سال آبی تا تـاریخ   میرزایی  مهندس خانآقاي 
ایشـان  . درصـد عنـوان نمودنـد    17و  13لندمدت به ترتیـب معـادل   اعالم داشته و میزان کاهش آن را در قیاس با سال گذشته و میزان ب

متر اعالم نموده که در قیاس با سال گذشته و مقدار بلندمدت آن بـه ترتیـب داراي    میلی 167میزان بارش حوضه آبریز سفیدرود بزرگ را 
متر عنـوان داشـته کـه در     میلی 586ا همچنین آقاي مهندس خان میرزایی بارش حوضه داخلی استان ر. باشد درصدي می 7و  13کاهش 

ایشان همچنین میزان حجم آب ورودي به مخزن سـد  . باشد درصدي می 9و  19قیاس با سال گذشته و میانگین بلندمدت داراي افزایش 
سـطح   میلیـون متـر مکعـب و    637میلیون متر مکعب و در مدت زمان مشابه سال گذشـته   368سفیدرود از ابتداي سال آبی را به میزان 

کیلـومتر مربـع  اعـالم     10062و  22000به ترتیـب بـه میـزان     7/12/92و  11/92/ 5هاي  پوشش برفی حوضه سد سفیدرود را در تاریخ
 57سنجی انجام شده در نیمه دوم بهمن ماه میانگین میزان آب معادل و چگالی متوسط برف را به ترتیـب   نموده و بر اساس گزارش برف

بر اساس پیش بینی ایشان سال آبی جاري جهت حوضه آبریز سد سـفیدرود و حوضـه داخلـی داراي    . نوان نمودنددرصد ع 30متر و  میلی
  . گردد تر برآورد می-نرمال و یا خشک-هاي خشک یکی از حالت

سـد  با توجه به شرایط فعلی مخزن سد سفیدرود و جبران بخشـی از کمبـود احتمـالی آب مـورد نیـاز، آبگیـري        مهندس رنجبر آقاي 
stسازي چاههاي شـرب   میلیون متر مکعبی آب در این سد و همچنین آماده 10شهربیجار و ذخیره سازي حدود  andby   شـرکت آب و
  .فاضالب را مثبت ارزیابی نمودند

بـه   نماینده محترم اداره کل هواشناسی استان وضعیت بارش استان در قیاس با سال گذشته و بلندمدت سـالیانه را  مهندس عابد آقاي 
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استثناي شهرستانهاي تالش و رودسر مثبت و نرمال ارزیابی نموده  و میزان بارش حوضه سد سفیدرود را در برخی نقاط خوب و در برخی 
  .نقاط دیگر ضعیف اعالم داشتند

ـ      که در زمره سال 86-87، و 77-78،  75-76ایشان مقادیر بارش ها را در قیاس با سال هاي آبی  ت اعـالم و  هـاي کـم آبـی بـوده مثب
  .نرمال بودن داخل حوزه را کامالً مشهود دانستند

درصد نرمـال و سـایر نقـاط اسـتان را نرمـال و       90تا پایان اردیبهشت ماه براي شهرهاي آستار و تالش در حدود   بینی بارش ایشان پیش
ادامه نسبت به چگونگی وضعیت دمـاي روزانـه و    درجه تا پایان فروردین ماه نرمال اعالم نموده و در 0.5میزان دماي استان را با نوسان 

  .پذیري زمان کشت به طور مفصل گزارش نمودند ریسک

جویی میزان آب مصرفی با توجه به یکپارچه سازي زمـان   در ادامه آقاي مهندس رنجبر در خصوص ایجاد بانک نشاء و تأثیر آن در صرفه
ناس از سازمان جهاد کشاورزي استان، عدم همـاهنگی کلیـه عوامـل دخیـل از     انتقال نشاء سوال نمودند که در پاسخ آقاي مهندس خداش

را در عدم کـارآیی الزم ایـن روش در مقطـع کنـونی خـاطر نشـان       ... آالت کشاورزي و  قبیل انجام تسطیح اراضی، امکان تأمین ماشین
 .نمودند

  .المال از غایبین جلسه بودند الزم به ذکر است نمایندگان ستاد حوادث استانداري و شوراي حفظ حقوق بیت

  :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

  تا جلسه بعدي  معاونت حفاظت و بهره برداري  .مکاتبه با معاونت طرح و توسعه شرکت جهت آبگیري سد شهربیجار  1

هاي آبیاري انجام شده در  روشها و گزارش نتایج تجارب  ارائه نیاز تکلیفی شبکه  2
  . هاي گذشته سال

هاي آبیاري و  برداري از کانال شرکت بهره
  یک هفته  زهکشی

3  
سازي چاههاي  مکاتبه با شرکت آب و فاضالب استان جهت آماده

st andby تا جلسه بعدي  دفتر سدها   .و بهره برداري آن در صورت لزوم  

  تا جلسه بعدي   هره برداريشرکت ب  ارائه سناریوهاي مختلف آبیاري  4

  

  :دستور جلسه آینده 

  12/12/92پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
هاي آبیاري و زهکشی در خصوص سناریوهاي مختلف آبیاري و  ارائه گزارش شرکت بهره برداري از شبکه -

  .هاي مختلف آبیاري تجارب گذشته پیرامون روش
یده خشکسالی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهاي مناسب با پد -

 .و تقویم نهایی منابع تأمین آن
ها  و اصالحیه مقادیر مصرف با توجه به اصالحیه ورودي 92-93بازنگري برنامه منابع و مصارف سال آبی  -

 .18/12/1392مورخه  21908/140/92عطف به نامه شماره 
  

  یکشنبه :جلسه آینده 

  25/12/1392:   تاریخ 

  13.0ساعت :     ساعت شروع 

شرکت سهامی آب  سالن اجتماعات: مکان 
  منطقه اي گیالن

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

نگیالايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

نژاد جناب آقاي مهندس شعبان  

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

صادقیان جناب آقاي مهندس  

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
شــرکت ســهامی   1392-93جلســه کمیتــه منــابع و مصــارف ســال آبــی        صورتجلســه پنجمــین احترامــاً بــدین وســیله    بــا ســالم؛   

الزم بـــه ذکـــر اســـت  ششـــمین جلســـه کمیتـــه در روز  . گـــردد ي و اقـــدام الزم ایفـــاد مـــیاي گـــیالن بـــراي بهـــره بـــردار آب منطقـــه
ــه ــه  سـ ــنبه مورخـ ــه  19/01/1393شـ ــهامی آب منطقـ ــرکت سـ ــات شـ ــالن اجتماعـ ــی در سـ ــزار مـ ــیالن برگـ ــردد اي گـ ــف . گـ ــع الوصـ مـ

  .ظهر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند 13شایسته است نماینده محترم آن ارگان رأس ساعت 

  :لسهدستور ج

 .25/12/1392پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .   هاي کشاورزي ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزي استان پیرامون پیشرفت فیزیکی فعالیت -
 .بحث و تبادل نظر در خصوص تاریخ شروع رهاسازي آب از مخزن سد سفیدرود -

  

 

 
  

  اله آقابیگی سیف

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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  :خ تاری           

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

پور، وحید خرمی، عمران مومنی،  میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای
 سعید توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

پنجمــین جلســه کمیتــه منــابع و مصــارف      صورتجلســه  امــاً ضــمن ارســال    احتر بــا ســالم؛            
ــی   ــال آبـ ــه  1392-93سـ ــهامی آب منطقـ ــرکت سـ ــمین    شـ ــزاري ششـ ــه برگـ ــر بـ ــیالن و نظـ اي گـ

ــه ــه در روز سـ ــه کمیتـ ــه  جلسـ ــنبه مورخـ ــاعت  19/01/1393شـ ــت رأس سـ ــته اسـ ــر در  13شایسـ ظهـ
  .جلسه مذکور حضور بهم رسانید

  :دستور جلسه 

 .25/12/1392مورخه  پیگیري مصوبات جلسه -
  .   هاي کشاورزي ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزي استان پیرامون پیشرفت فیزیکی فعالیت -

  .بحث و تبادل نظر در خصوص تاریخ شروع رهاسازي آب از مخزن سد سفیدرود

  

 

  

  پور محمدرضا مرتضی

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیرکتش  
  

  

           13.0: پنجمین جلسه کمیته منابع و مصارف                                                            ساعت شروع جلسه: نام جلسه
  15.0: ساعت خاتمه

  برداري شرکت  دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                             25/12/1392: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

در آغاز آقاي مهنـدس  خرمـی بـا ذکـر نـام      . در سالن اجتماعات آب گیالن برگزار گردید 25/12/1392مورخ  12:30جلسه رأس ساعت 
متر مکعـب و حجـم    120ودي فعلی به سد سفیدرود را پروردگار ضمن مقایسه وضعیت آماري سد سفیدرود با دو سال اخیر میزان دبی ور

. باشـد  درصـدي مـی   43میلیون متر مکعب اعالم نموده که در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته بیـانگر کـاهش    557ذخیره مخزن را 
ـ  18/12/1392مورخه  21908/140/92همچنین نظر به نامه ارسالی شماره  ران در خصـوص  معاونت محترم شرکت مدیریت منابع آب ای

اصالحیه منابع و مصارف سد سفیدرود، ایشان خواستار اعالم نظر اعضاي کمیته شدند که در ادامه حاضرین نسبت بـه اصـالحیه مقـادیر    
  .     میلیون متر مکعب اتفاق نظر نمودند 1100و  1233ورودي به سد سفیدرود و مصارف کشاورزي از محل سد به ترتیب معادل 

به استناد گزارشات سازمان هواشناسی شـرایط جـوزه آبریـز سـد سـفیدرود را بـراي ماهـاي فـروردین و         میرزایی  مهندس خانآقاي 
سـازي کلیـه ایسـتگاههاي پمپـاژ و رفـع       اردیبهشت نرمال توصیف نموده و مصوبات جلسه اخیر ستاد بحران استانداري مبنـی بـر آمـاده   

آبی، مثبت ارزیابی نمـوده     را در مواجهه با مشکالت کم 15/01/1393ي تا تاریخ هاي آبیار مشکالت برقی آنها، چاههاي عمیق و سردهنه
  . چاه موجود در بخش مرکزي و پتانسیل منابع آبی داخلی تأکید نمودند 12000و بر استفاده از تعداد 

را براي ماههاي اسـفند  نماینده اداره کل هواشناسی استان وضعیت بارش حوضه آبریز سد سفیدرود  مهندس اسعدي اسکویی آقاي 
  .و فروردین نرمال اعالم داشتند

آقاي مهندس ادیبی نماینده سازمان جهاد کشاورزي با اعالم آغاز شخم زمستانی از آذر ماه و با توجه به نتایج جلسات متعدد آن سـازمان  
روز، تهیه تقویم کشـت   30روز به  45از  ها ، نسبت به کاهش مدت زمان کشت با ارگانهاي مختلف از قبیل هواشناسی استان، فرمانداري

مـاه   رسانی انجام نشاءکاري در بازه زمانی یکم تا سـی و یکـم اردیبهشـت    ماه و لزوم اطالع  شهرستانها و اتمام شخم اول تا پایان فروردین
را جهـت آبیـاري مـزارع  از    درصد اعالم و رهاسازي آب از مخزن سـد سـفیدرود    32تأکید نمودند ایشان میزان شخم اولیه انجام شده را 

  . را مناسب دانستند 10/2/1393تاریخ 

هاي کارشناسی فیمابین شـرکت سـهامی آب    آقاي مهندس عزیزي مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري ضمن تأکید برگزاري نشست
هاي تبلیغاتی مناسب تأکید نمـوده و   هرسانی مطلوب و تهیه و پخش برنام اي، سازمان جهاد کشاورزي و صدا و سیما پیرامون اطالع منطقه

  . با توجه به اهمیت جلسات کمیته منابع و مصارف، خواستار حضور مدیران ارشد در جلسه آتی کمیته شدند

بخش فومنـات بـر لـزوم     هاي  هاي آبیاري و زهکشی با توجه به تعدد رودخانه برداري از شبکه آقاي مهندس مرزبانی نماینده شرکت بهره
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تفاده از پتانسل منابع آبی داخلی در بخش مرکزي تأکید نموده و میزان حجم آب مصرفی زراعی از محل سد سـفیدرود را بـراي   تمرکز اس
  . میلیون متر مکعب اعالم نمودند 1100هاي موجود  سال آبی جاري با توجه به محدودیت

  .المال در جلسه غیبت داشتند الزم به ذکر است نماینده شوراي حفظ حقوق بیت

 :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید

  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

مقدار حجم آب ورودي به سد سفیدرود و تأمین مصرف کشاورزي از آن به ترتیب   1
  .میلیون متر مکعب تعیین گردید 1100و  1233معادل 

هاي آبیاري و  برداري از کانال شرکت بهره
  تا جلسه بعدي  زهکشی و دفتر سدها

  تا جلسه بعدي  دفتر سدها  .  رهاسازي آب از سد سفیدرود از دهه دوم اردیبهشت ماه انجام گردد  2

هاي آبیاري جهت استفاده از منابع داخلی قبل از شروع سال جدید انجام   آبگذاري کانال  3
  .  گردد

هاي آبیاري و  برداري از کانال شرکت بهره
  سه روز  زهکشی و دفتر سدها

4  
هاي داخلی شرکت آب منطقه اي با صدا و سیما و سازمان جهاد  برگزاري نشست

هاي تبلیغاتی با هدف مدیریت بهینه منابع و  کشاورزي استان جهت تهیه برنامه
  .مصارف

  دو هفته   روابط عمومی شرکت

  سازمان جهاد کشاورزي استان  .تقویم زراعی به ارگانهاي ذیربط ارائه گردد  5
 

  دو هفته
  

  :دستور جلسه آینده 

  25/12/92پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .اتخاذ تصمیم در خصوص تاریخ رهاسازي آب از مخزن سد سفیدرود -

  

  شنبه سه :جلسه آینده 

  19/01/1393:   تاریخ 

  13.0ساعت :     ساعت شروع 

سالن اجتماعات شرکت : مکان 
  ي گیالنسهامی آب منطقه ا

  

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :یوست پ        

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

نژاد جناب آقاي مهندس شعبان  

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن   

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن شوراي عالی حفظ حقوق بیت دبیر محترم  

 جناب آقاي مهندس صادقیان

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
ــالم؛    ــا سـ ــاً  بـ ــیله احترامـ ــدین وسـ ــه  بـ ــمینصورتجلسـ ــ ششـ ــی     جلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــهامی آب   1392-93ه کمیتـ ــرکت سـ شـ

ــه ــی     اي گــیالن  منطق ــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد م ــر اســت   . گــردد بــراي به ــه در روز    هفتمــین الزم بــه ذک مورخــه  شــنبه ســهجلســه کمیت
نماینـــده محتـــرم آن ته اســـت مـــع الوصـــف شایســـ. گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی در ســـالن اجتماعـــات شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه 02/02/1393

  .در جلسه مذکور حضور بهم رسانند ظهر 11ارگان رأس ساعت 

  :دستور جلسه

 .19/01/92پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بررسی وضعیت کشت  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .تعیین تاریخ رهاسازي آب از مخزن سد سفیدرود -

 
  

  اله آقابیگی سیف

  لرئیس هیأت مدیره و مدیرعام
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانبآمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

پور، وحید خرمی، عمران مومنی،  میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای
 سعید توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

ششــمین جلســه کمیتــه منــابع و مصــارف      صورتجلســه  احترامــاً ضــمن ارســال     بــا ســالم؛           
ــی   ــال آبـ ــهامی  1392-93سـ ــرکت سـ ــه شـ ــین    آب منطقـ ــزاري هفتمـ ــه برگـ ــر بـ ــیالن و نظـ اي گـ

ــه ــه در روز سـ ــه کمیتـ ــه  جلسـ ــنبه مورخـ ــاعت  02/02/1393شـ ــت رأس سـ ــته اسـ ــر در  11شایسـ ظهـ
  .جلسه مذکور حضور بهم رسانید

  :دستور جلسه

 .19/01/92پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بررسی وضعیت کشت  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .آب از مخزن سد سفیدرود تعیین تاریخ رهاسازي -

  

  

 

  

  پور محمدرضا مرتضی

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

ساعت            13.0: جلسهششمین جلسه کمیته منابع و مصارف                                                            ساعت شروع : نام جلسه
  15.0: خاتمه

  اي گیالن سالن اجتماعات آب منطقه: مکان جلسه                                                             19/01/1393: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

پور با ذکـر نـام پروردگـار     ر آغاز آقاي مهندس  مرتضید. در سالن اجتماعات آب گیالن برگزار گردید 19/01/1393مورخ  13:0جلسه رأس ساعت 
متـر   6و   118متعال ضمن مقایسه وضعیت آماري سد سفیدرود با دو سال اخیر میزان دبی ورودي و خروجی فعلی سد سفیدرود را به ترتیب معادل 

 1700ب مورد نیاز جهـت تـأمین کامـل نیـاز آبـی را      میلیون متر مکعب اعالم نموده  و میزان حجم آ 770مکعب در ثانیه  و میزان حجم مخزن را 
ایشان با توجه به پتانسـیل نرمـال حوضـه    . بایست از طریق سد سفیدرود تأمین گردد درصد آن می 80الی  70میلیون متر مکعب عنوان داشتند که  

یین تاریخ رهاسازي آب از سد سـفیدرود و ایجـاد   آبی استان در مقطع کنونی را منتفی ندانسته و هدف اصلی و مهم این جلسه را تع داخی مشکل کم
  .  هماهنگی بین دستگاههاي ذیربط اعالم نمودند

درصـدي آن در قیـاس بـا سـال      19میلیون متر مکعبی مجموعه سدهاي باالدسـت و کـاهش    542با اشاره به ذخیره آبی مهندس خرمی آقاي 
درصـد   46متر مکعب در ثانیه اعالم نموده که در قیاس با سـال قبـل بـه میـزان      28گذشته، میزان دبی ورودي سدهاي مذکور را در مقطع کنونی 

  . کاهش دارد

متر عنوان نموده که در قیـاس بـا    میلی 234هاي سال آبی جدید حوضه آبریز سد سفیدرود را به میزان  میزان ریزشمیرزایی  مهندس خانآقاي 
میلیـون متـر مکعبـی سـد      280ایشان با اعالم حجـم باقیمانـده   . کاهش داشته است درصد ٪ 6افزایش و میانگین بلندمدت  ٪ 7سال آبی گذشته 

میلیون متر مکعب اعالم داشته که این میزان در قیـاس بـا    680سفیدرود تا رقوم نرمال آن، میزان حجم آورد سال آبی جدید سد سفیدرود را معادل 
کیلومتر مربعـی حوضـه    4200ایشان با اعالم پوشش برفی . باشد درصدي می 68و  42ساله به ترتیب نمایانگر کاهش  49ساله و  14میانگین آورد 

همچنـین از  . بینی نمودنـد  هاي داخلی و سد سفیدرود را در شرایط نرمال و خشک پیش وضعیت احتمالی حوزه16/01/1393باالدست سد در مورخه 
درصدي آبدهی ایستگاههاي هیـدرومتري ورودي بـه سـد     55بل کاهش سال اخیر در مقا 13ها در  درصدي میانگین بارش 6دیدگاه ایشان کاهش 

  .باشد سفیدرود در بازه زمانی مذکور بیانگر فزونی یافتن میزان مصارف باالدست نسبت به منابع موجود می

ل جـاري را تحقـق   اساس برنامه تنظیمی این شرکت در سـا  برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی نماینده شرکت بهره مهندس مرزبانیآقاي 
راهـی   میلیـون مترمکعبـی آوردهـاي بـین     200میلیون متر مکعبی مخزن سد سفیدرود در موعد آغاز رهاسـازي آب از سـد و پتانسـیل     1000حجم 

  .اعالم نمودند) حدفاصل سد سفیدرود و سد سنگر(

ا در قیاس بـا سـال گذشـته و میـانگین بلندمـدت بـه       هاي سال آبی  استان ر نماینده سازمان هواشناسی میزان افزایش بارش مهندس عابدآقاي 
 287و میـانگین بلندمـدت    203، سال آبی گذشـته   233درصد و میزان بارش حوضه باالدست سد را براي سال آبی جاري معادل  24و  30ترتیب 

ایشان ضـمن  . باشد انگین بلندمدت مینسبت به می درصدي 18درصدي نسبت به سال گذشته و کاهش  15متر اعالم نموده که بیانگر افزایش  میلی
. بینی بارش حوضه آبریز سد در هفته آتی، وضعیت بارش ماههاي فروردین و اردیبهشت حوضه داخلی و سد سفیدرود را نرمال توصیف نمودنـد  پیش

یر دمـاي هـوا نیـز داراي    درصـد نرمـال و مقـاد    80همچنین بر اساس اظهارات آقاي مهندس عابد میزان بارش فصل بهار حوضه داخلی در حـدود  
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  .اي خواهد بود درجه 1.5تا  0.5افزایش 

المال انتخاب نماینده کشاورزان و برگزاري جلسات توجیهی با آنان توسط سازمان جهـاد کشـاورزي    نماینده شوراي حفظ حقوق بیت آقاي عظیمی
بی داخلی مثمر ثمر دانسـته و در خصـوص تشـکیل سـتاد مـدیریت      استان را در انجام مدیریت بهینه کشت با رویکرد استفاده حداکثري از پتانسیل آ

اها کشت و آب در شهرستانها با هدف ایجاد ارتباط فیمابین کشاورزان و مسئولین و برگزاري جلسات توجیهی با مشارکت دهیاران و نمایندگان شـور 
هکتار از اراضی استان اجرایـی شـده    10000اکنون براي  که هم بران پور تعمیم فعالیتی تشکل آب پیشنهاد داشتند که در ادامه آقاي مهندس مرتضی

  . است را براي کل اراضی استان در ایفاي نقش پیشنهادي خاطر نشان نمودند

منعقده در دفتر معاونت محتـرم اسـتانداري گـیالن و     18/10/1392نماینده سازمان جهاد کشاورزي برگزاري جلسه مورخه  مهندس ادیبیآقاي  
رسـانی  مسـئله کمبـود آب در فصـل زراعـی جـاري بـه کشـاورزان و تمـامی دهیـاران از طریـق             وبه جلسه مذکور در خصوص اطالعبندي از مص

ها، معرفی نوع سموم مصرفی و توزیع پوسترهاي تبلیغاتی در خصوص تسریع  ها اشاره نموده و در انجام اقداماتی چون تهیه و توزیع نهاده بخشداري
بـه طـور میـانگین    (هکتـار   147000ایشان شخم اول انجام شده را . سازمان و تداوم آن را در مدیریت کاشت تأکید داشتندانجام کشت از سوي آن 

 15و مرزبندي و آب تخت را به میـزان  )   درصد براي مناطق شرق دور 100تا  90درصد براي شهرستان رشت و حداکثر  32درصد و با حداقل  62
همچنـین آقـاي مهنـدس    . را مهمترین عامل عدم تغییر محسوس شخم اول در قیاس با سال گذشته عنوان نمودنـد  درصد اعالم و بارش اخیر برف

درصد اعالم داشته و نسبت به تعیین تاریخ اتمام شخم اول بر اساس ابالغیه تقـویم زراعـی بـه شهرسـتانها تأکیـد       15ادیبی میزان احداث خزانه را 
  .ماه را قابل تحقق دانستند ءکاري تا پایان اردیبهشت شادرصد ن 98بینی انجام  نموده و پیش

هـاي   اي آبیاري و زهکشی با اشاره به آمار ارائه شده، انجـام یـک تحقیـق علمـی در خصـوص تعمـیم داده       آقاي دکتر رضایی نماینده کمیته منطقه
آبـی گذشـته را در    هاي کـم  شی کشاورزان و مروجین در سالهاي آموز هاي مربوطه را مناسب دانسته و تجارب برگزاري دوره اي آماري به پهنه نقطه

  .هاي مذکور خاطر نشان نموده و پایش مداوم طول مدت کشت و مستندسازي آن را حائز اهمیت دانستند کاهش بحران

میلیـون متـر    950هاي آبی موجود تحقـق حجـم    ساله مقادیر مصارف کشاورزي، با توجه به محدودیت 15ضمن ارائه آمار  مهندس مؤمنیآقاي 
  . مکعبی در شروع آبیاري را گزینه مناسبی جهت تأمین نیاز آبی در بخش کشاورزي براي فصل زراعی جاري اعالم نمودند

  :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید

  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

هاي  برداري از کانال بهره شرکت  .استفاده حداکثري از پتانسیل منابع داخلی انجام گردد  1
  جلسه بعدي  آبیاري و زهکشی و دفتر سدها

  تا جلسه بعدي  دفتر سدها  .  رهاسازي آب از سد سفیدرود از دهه دوم اردیبهشت ماه انجام گردد  2

هاي آبیاري جهت استفاده از پتانسیل کامل منابع   آبگذاري کانال  3
  .  دداخلی قبل از رهاسازي آب از مخزن سد سفیدرو

هاي  برداري از کانال شرکت بهره
  تا جلسه بعدي  آبیاري و زهکشی و دفتر سدها

ها در امر توزیع  هاي شهرستان هماهنگی جهت همکاري دادستان  4
 دو هفته  المال شوراي حفظ حقوق بیت  .عادالنه آب در طول فصل زراعی

  ديجلسه بع   سازمان جهاد کشاورزي استان  .ارائه گزارش وضعیت کشت   5
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  :دستور جلسه آینده 

 .19/01/92پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بررسی وضعیت کشت  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .تعیین تاریخ رهاسازي آب از مخزن سد سفیدرود -

  

  شنبه سه :جلسه آینده 

  02/02/1393:        تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

کت سالن اجتماعات شر: مکان 
  سهامی آب منطقه اي گیالن

  

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :خ تاری           

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

نژاد جناب آقاي مهندس شعبان  

نریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان گیال  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

 جناب آقاي مهندس صادقیان

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  

 1392-93جلســه کمیتــه منــابع و مصــارف ســال آبــی        صورتجلســه هفتمــین اً بــدین وســیله  احترامــ بــا ســالم؛   
الزم بــه ذکــر اســت    . گــردد اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد مــی       شــرکت ســهامی آب منطقــه  

ــه    ــه در روز  سـ ــه کمیتـ ــتمین جلسـ ــه   هشـ ــنبه مورخـ ــهامی آب     09/02/1393شـ ــرکت سـ ــات شـ ــالن اجتماعـ در سـ
 11مـــع الوصـــف شایســـته اســـت نماینـــده محتـــرم آن ارگـــان رأس ســـاعت . گـــردد الن برگـــزار مـــیاي گـــی منطقـــه

  .ظهر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند
 :دستور جلسه

 .02/02/1392پیگیري مصوبات جلسه مورخه 
 .   هاي کشاورزي ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزي استان پیرامون پیشرفت فیزیکی فعالیت -
 .هاي آبیاري و زهکشی از روند توزیع آب برداري از شبکه کت بهرهارائه گزارش شر -

 
  

  اله آقابیگی سیف

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

پور، وحید خرمی، عمران مومنی، سعید  میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان:  آقایان مهندسین
 توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

ــالم؛          ــا سـ ــیله   بـ ــدین وسـ ــاً بـ ــیناحترامـ ــه هفتمـ ــی          صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ جلسـ
الزم بـــه . گـــردد اي گـــیالن بـــراي بهـــره بـــرداري و اقـــدام الزم ایفـــاد مـــی شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه 93-1392

ــه    ــه در روز  سـ ــه کمیتـ ــتمین جلسـ ــت  هشـ ــر اسـ ــه   ذکـ ــنبه مورخـ ــا  09/02/1393شـ ــالن اجتماعـ ــرکت در سـ ت شـ
ظهــر در جلســه    11مــع الوصــف شایســته اســت رأس ســاعت     . گــردد  اي گــیالن برگــزار مــی   ســهامی آب منطقــه 
  .دنیمذکور حضور بهم رسا

  

  :دستور جلسه

 .02/02/1392پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .   هاي کشاورزي ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزي استان پیرامون پیشرفت فیزیکی فعالیت -
 .هاي آبیاري و زهکشی از روند توزیع آب برداري از شبکه رش شرکت بهرهارائه گزا -

  
 

 

  

  پور محمدرضا مرتضی

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

           11.0: ساعت شروع جلسه                               هفتمین جلسه کمیته منابع و مصارف                             : نام جلسه
  13.15: ساعت خاتمه

  اي گیالن سالن اجتماعات آب منطقه: مکان جلسه                                                             02/02/1393: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

  . در سالن اجتماعات آب گیالن برگزار گردید 02/02/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت 

متـر   میلـی  240ماهه نخست سال آبی جدید حوضه آبریز سد سفیدرود را بـه میـزان    7هاي  میزان ریزشمیرزایی  مهندس خانآقاي 
ن مقـادیر  همچنـی . درصـد کـاهش داشـته اسـت     ٪ 11افزایش و میـانگین بلندمـدت    ٪ 8عنوان نموده که در قیاس با سال آبی گذشته 

و  ٪ 19باشد که در قیاس بـا سـال آبـی گذشـته      متر می میلی 742ایستگاه شاخص استان در بازه زمانی مذکور معادل  10میانگین بارش 
ماهه نخست سال آبی جدید و مدت مشابه سال آبـی گذشـته سـد     7ایشان میزان حجم آورد  .افزایش داشته است ٪9میانگین بلندمدت 
کیلـومتر مربعـی حوضـه باالدسـت      2550اعالم پوشش برفی . میلیون متر مکعب اعالم نمودند 1035و  900ب معادل سفیدرود را به ترتی

درصـدي   6مـدت حـوزه آبریـز سـد سـفیدرود در مقابـل کـاهش         درصدي بلنـد  55و کاهش آورد  23/01/1393سد سفیدرود در مورخه 
  .میرزایی قرار گرفت هندس خانهاي جوي آن از دیگر نکاتی بود که مورد اشاره آقاي م ریزش

ضمن ارائه آمار بهره برداري سد سفیدرود میزان حجم ذخیره مخزن و دبی ورودي به آن را در روز جاري معـادل  مهندس خرمی آقاي 
  . متر مکعب در ثانیه اعالم داشتند 110ملیون متر مکعب و  901

ریزي انجام شده شـرکت   نگی سازمان جهاد کشاورزي استان با برنامهالمال بر لزوم هماه نماینده شوراي حفظ حقوق بیت آقاي عظیمی
ایشان بر اساس گزارشات دریافتی تعدادي از زارعین نسبت به عـدم توزیـع   . اي در توزیع بهینه آب زراعی تأکید نمودند سهامی آب منطقه

  . نه شدندجویی در این زمی سواران انتقاد نموده و خواستار چاره عادالنه آب زراعی توسط آب

اي و سـازمان   وظـایف مهـم شـرکت آب منطقـه      برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
ایشان بر اساس آخـرین اطالعـات   . جهاد کشاورزي استان را به ترتیب تولید و توزیع آب زراعی و اجراي دقیق تقویم زراعی اعالم نمودند

درصـد   63درصـد و ایجـاد خزانـه را     21درصد، مرزبنـدي و آب تخـت را    91/88هاد کشاورزي میزان شخم اول را دریافتی از سازمان ج
روزه و قطـع   8متر مکعب در ثانیه از تاریخ دهم ماه جاري با برنامه آبگـذاري   193عنوان نموده و شروع آبگذاري کانالهاي آبیاري با دبی 

همچنـین  . هاي موجود پیشـنهاد دادنـد   هاي بعدي، با توجه به محدودیت روزه در نوبت 3قطعی  روزه و 8روزه در نوبت اول و آبگذاري  2
دانسـتند کـه    2برداري را تحویل آب در محـل ورودي کانـال هـاي درجـه      ایشان در پاسخ به اظهارات آقاي عظیمی وظیفه شرکت بهره

بر اساس اظهارات آقـاي مهنـدس چیتـی    . شود رکت انجام میعلیرغم تعهد این شرکت توزیع آب دراین بخش از شبکه نیز توسط این ش
هـاي هـر    داري شود که انتخاب آنها توسط اهـالی و بـا تأییـد بخـش     هاي فرعی توسط آبیاران محلی انجام می وظیفه توزیع آب در کانال

نیـاز آبـی شـبکه فعلـی در شـرایط      ایشان . الزحمه آنان نقشی ندارد برداري در گزینش و پرداخت حق شود و شرکت بهره منطقه انجام می
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میلیون متر مکعب آن از پتانسیل داخلی و مابقیه آن از سد سفیدرود قابل تـأمین   650میلیون متر مکعب اعالم داشتند که  2100نرمال را 
  . خواهد بود

ل گذشـته و میـانگین   هاي سال آبـی  اسـتان را در قیـاس بـا سـا      نماینده سازمان هواشناسی میزان افزایش بارش مهندس عابدآقاي 
اعالم نموده که بـه ترتیـب     219درصد و میزان بارش حوضه باالدست سد را براي سال آبی جاري معادل  17.5و  37بلندمدت به ترتیب 

بینی بارش حوضه آبریز سـد در بـازه    ایشان پیش. باشد نسبت به سال آبی گذشته و میانگین بلندمدت می درصدي 9و  27بیانگر افزایش 
درصد و میـزان دمـا را بـا افـزایش      80-90نی اول اردیبهشت تا پایان خرداد ماه سال جاري حوضه آبریز سد سفیدرود را در حدود     زما

همچنین بر اساس اظهارات آقاي مهندس عابـد تحقیقـات الزم جهـت تعیـین موعـد      . اي مقادیر نرمال توصیف نمودند درجه 1.5حداقل 
  . اطقی از استان و استفاده از آن در تقویم زراعی انجام شده استکاري براي من مناسب جهت نشاء

مندي از عدم حضور نماینده سازمان جهاد کشاورزي اسـتان نظـر بـه     از ستاد بحران استانداري گیالن ضمن گله مهندس نجفیآقاي  
و مراجعـت برخـی از کشـاورزان بـه       به درخواسـت ها را با توجه  ، رفع نیاز آبی فعلی خزانه برنامه ترویجی انجام گرفته و اجراي شخم اول

   .محل استانداري اعالم نموده و نسبت به تشکیل جلسه فوري در محل ستاد بحران استانداري تأکید نمودند

 :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید

  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

هاي  برداري از کانال شرکت بهره  .07/02/1393ل ها از تاریخ رهاسازي آب از سد سفیدرود و آبگذاري کانا  1
  جلسه بعدي  آبیاري و زهکشی و دفتر سدها

برگزاري جلسه در محل ستاد بحران استانداري گیالن با هدف بررسی امکان   2
  امروز  ستاد بحران استانداري  .  شروع آبگذاري قبل از موعد تعیین شده بند اول صورتجلسه

هاي دخیل در  یم پیرامون تشکیل میزگرد هفتگی با حضور ارگاناتخاذ تصم  3
  جلسه بعدي کمیته  رئیس کمیته  .  تولید،توزیع و مصرف آب زراعی

  جلسه بعدي   سازمان جهاد کشاورزي استان  .ارائه گزارش وضعیت کشت   4

 -  دفاتر مطالعات پایه منابع آب و سدها  بررسی بیالن آبی سد سفیدرود  5
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

  :دستور جلسه آینده 

  02/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -

  

  شنبه سه :جلسه آینده 

  09/02/1393:   تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

سالن اجتماعات شرکت : مکان 
  قه اي گیالنسهامی آب منط

 

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

 جناب آقاي دکتر آقایی

گستري استان گیالنالمال و معاون  پیشگیري داد دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

 جناب آقاي مهندس صادقیان

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
 1392-93جلســه کمیتــه منــابع و مصــارف ســال آبــی        صورتجلســه هشــتمین احترامــاً بــدین وســیله    بــا ســالم؛   

الزم بــه ذکــر اســت    . گــردد اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد مــی       آب منطقــهشــرکت ســهامی  
در ســـالن اجتماعـــات شـــرکت ســـهامی آب     16/02/1393شـــنبه مورخـــه   نهمـــین جلســـه کمیتـــه در روز  ســـه   

 11مـــع الوصـــف شایســـته اســـت نماینـــده محتـــرم آن ارگـــان رأس ســـاعت . گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی منطقـــه
  .سه مذکور حضور بهم رسانندظهر در جل

  :دستور جلسه

 .09/02/1392پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .   هاي کشاورزي ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزي استان پیرامون پیشرفت فیزیکی فعالیت -
 .هاي آبیاري و زهکشی از روند توزیع آب برداري از شبکه ارائه گزارش شرکت بهره -
 .داري از سدها در خصوص آورده و ذخیره مخزن سد سفیدرودارائه گزارش دفتر بهره بر -

  

 
  

  اله آقابیگی سیف

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 

نژاد دس شعبانجناب آقاي مهن  

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن

 1392-93جلســه کمیتــه منــابع و مصــارف ســال آبــی        صورتجلســه هشــتمین احترامــاً بــدین وســیله    بــا ســالم؛   
الزم بــه ذکــر اســت    . گــردد اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد مــی       شــرکت ســهامی آب منطقــه  
در ســـالن اجتماعـــات شـــرکت ســـهامی آب     09/02/1393شـــنبه مورخـــه   ر روز  ســـه نهمـــین جلســـه کمیتـــه د  

مـــع الوصـــف شایســـته اســـت دســـتور فرماییـــد آقایـــان مهنـــدس ادیبـــی و  . گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی منطقـــه
  .ظهر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند 11مهندس آقابیگی نمایندگان مطلع آن سازمان ساعت 

  

  :دستور جلسه

 .09/02/1392ت جلسه مورخه پیگیري مصوبا -
 .   هاي کشاورزي ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزي استان پیرامون پیشرفت فیزیکی فعالیت -
 .هاي آبیاري و زهکشی از روند توزیع آب برداري از شبکه ارائه گزارش شرکت بهره -
 .ارائه گزارش دفتر بهره برداري از سدها در خصوص آورده و ذخیره مخزن سد سفیدرود -

  
 

 
  

  اله آقابیگی سیف

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

پور، وحید خرمی، عمران مومنی،  میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای
 سعید توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

ــالم؛          ــا سـ ــیله   بـ ــدین وسـ ــاً بـ ــتمیناحترامـ ــه هشـ ــی          صورتجلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ جلسـ
الزم بـــه . گـــردد اي گـــیالن بـــراي بهـــره بـــرداري و اقـــدام الزم ایفـــاد مـــی شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه 93-1392

ــه     ــه در روز  سـ ــه کمیتـ ــین جلسـ ــت  نهمـ ــر اسـ ــه   ذکـ ــنبه مورخـ ــرکت    16/02/1393شـ ــات شـ ــالن اجتماعـ در سـ
ظهــر در جلســه    11وصــف شایســته اســت رأس ســاعت    مــع ال. گــردد  اي گــیالن برگــزار مــی   ســهامی آب منطقــه 
  .دنیمذکور حضور بهم رسا

 :دستور جلسه

  .09/02/1392پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .   هاي کشاورزي ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزي استان پیرامون پیشرفت فیزیکی فعالیت -
 .د توزیع آبهاي آبیاري و زهکشی از رون برداري از شبکه ارائه گزارش شرکت بهره -
 .ارائه گزارش دفتر بهره برداري از سدها در خصوص آورده و ذخیره مخزن سد سفیدرود -

  
 

 

  

  پور محمدرضا مرتضی

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

           11.0: ساعت شروع جلسه                                                      هشتمین جلسه کمیته منابع و مصارف      : نام جلسه
  13.0: ساعت خاتمه

  اي گیالن سالن اجتماعات آب منطقه: مکان جلسه                                                             09/02/1393: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

  . در سالن اجتماعات آب گیالن برگزار گردید 09/02/1393ظهر مورخ  11:0ت جلسه رأس ساع

ضمن ارائه آمار بهره برداري سد سفیدرود میزان حجم ذخیـره مخـزن در روز جـاري و ایـام مشـابه در دو سـال       مهندس خرمی آقاي 
متـر   298و  60، 104بـه ترتیـب بـه میـزان      میلیون متر مکعب و دبی ورودي بـه آن را  1088و  1000،  945گذشته را به ترتیب معادل 

ایشان ضمن تأکید روند نزولی دبی ورودي به مخزن سد سفیدرود میزان دبی خروجی از سد سـفیدرود را در  . مکعب در ثانیه اعالم داشتند
متر مکعب در ثانیـه   139متر مکعبی در ثانیه در عدد  50ثانیه اعالم نموده که تا پایان روز جاري با افزایش  متر مکعب در 89حال حاضر 

  .   گردد تنظیم می

درصـد،   96نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان مقادیر انجام گرفتـه شـخم اول اراضـی شـالیکاري اسـتان را      مهندس ادیبی آقاي 
درصـد و همـین مقـادیر را بـراي شهرسـتان رشـت بـه         83درصد احداث خزانه را  2.5رصد، نشاءکاري را د 48.7مرزبندي و آب تخت را 

همچنین بر اساس اظهـارات ایشـان اسـتفاده از تجهیـزات     . درصد اعالم نمودند 77و  1.5،  30،  81عنوان یک شاخص به ترتیب معادل 
باشـد و تآکیـد بـر     ده شهرستان رشت در قیاس با سال گذشـته مـی  درصدي مرزبندي و آب تخت انجام ش 11جدید مهمترین عامل رشد 

درصـدي   7الزم به ذکر است از دیدگاه آقاي مهندس ادیبـی علیـرغم کـاهش    . کاري تا پایان ماه جاري خاتمه یابد آنست که انجام نشاء
  .    احداث خزانه در قیاس با سال گذشته، واکنش کشاورزان روند مطلوبتري داشته است

متـر   میلـی  255ماهه نخست سال آبی جدید حوضه آبریز سد سفیدرود را بـه میـزان    7هاي  میزان ریزشمیرزایی  هندس خانمآقاي 
همچنـین مقـادیر   . درصـد کـاهش داشـته اسـت     ٪ 10افزایش و میانگین بلندمدت  ٪ 11عنوان نموده که در قیاس با سال آبی گذشته 

 ٪ 17باشد کـه در قیـاس بـا سـال آبـی گذشـته        متر می میلی 756زمانی مذکور معادل  ایستگاه شاخص استان در بازه 10میانگین بارش 
 168و حجـم ذخیـره    906میلیون متر مکعبی روز جاري سد سفیدرود  را با توجـه بـه حجـم آورد     906ایشان حجم  .افزایش داشته است

سال آبی جاري گذشته را نشانه اعمال مـدیریت بهینـه در   در  508و ذخیره  1130میلیون متر مکعبی ابتدایی سال جاري در قیاس با آورد 
تأمین آب مورد نیاز دانستند که با توجه به وجود رگبارها در حوضه آبریز سد سفیدرود و بارش هفته آتی نویـد دهنـده سـال آبـی بهتـري      

  . خواهد بود

و ارقام موجود مثبت فعلـی را دال بـر اعمـال    برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی آمار  مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
هـا، آبگیـري، وضـعیت آب و هـوایی و میـزان       مدیریت بهینه منابع و مصارف و بویژه مشارکت مطلوب کشاورزان اعالم و شرایط کانـال 

کم و رصد نمودن دبی پایه ها با دبی  بر اساس اظهارات ایشان آبگذاري کانال. آمادگی کشاورزان را در انجام نشاءکاري تأثیرگذار دانستند
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 150تخت افزایش دبی خروجی از سد سفیدرود تا سـقف   آغاز شده است و با توجه به انجام شخم اول و اقدامات انجام شده در اجراي آب
  .متر مکعب در ثانیه مورد انتظار است

ل تابستان را در حد نرمـال و کمتـر از نرمـال    بینی فصلی ایام باقیمانده بهار و فص نماینده سازمان هواشناسی پیش دکتر اسکوییآقاي 
هاي هفتگی ، نتـایج آن   بینی و با توجه به قابل اعتماد بودن پیش. ها تا اوایل هفته آتی را غیر قابل مالحظه دانستند اعالم و میزان بارش

  .  بندي آن مثبت ارزیابی کردند را در توزیع بهینه آب زراعی با توجه به نوبت

از ستاد بحران استانداري گیالن مباحث مطروحه را دال بر وجود شرایط مطلوبی در منابع آبـی موجـود اعـالم و     فیمهندس نجآقاي  
  .هاي کشاورزي  پیشنهاد داشتند بینی اي جهت رصد نمودن منابع آبی، کشت و پیش در خصوص تهیه فرمت دوره

 8هـا در تعـداد یـک یـا دو روز از مقـاطع       شنهاد قطع دبی کانالاي آبیاري و زهکشی ضمن پی نماینده کمیته منطقه دکتر رضاییآقاي 
GIهاي  روزه ، استفاده از فناوري S اي کشاورزي توصیه نمودند اي را در پایش آنالین و لحظه و تصاویر ماهواره .  

را ارائـه  پیشنهاد تجهیز و نوسازي اراضی شالیکاري بخش مرکزي از جملـه شـهر رشـت و بخـش سـنگر      پور  مهندس مرتضیآقاي 
  .نمودند

پـور، تـاریخ    دیگر نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان ضمن تأیید اظهارات  آقاي مهنـدس مرتضـی  مهندس آقابیگی در ادامه آقاي 
هکتـار اعـالم نمـوده و     60000و مقادیر انجام شده مربوطه را بـه میـزان    1373شروع عملیات تجهیز و نوسازي اراضی استان را از سال 

ایشان رضـایت و خواسـته کشـاورز را در امـر     . هکتار دیگر از محل فاینانس تأکید نمودند 55000ریزي تجهیز و نوسازي  برنامه نسبت به
ریزي سازمان متبوع خود را در اجـراي کارهـاي تکمیلـی و پیشـگیري از میـزان پـرت آب        تجهیز و نوسازي تعیین کننده دانسته و برنامه

   .     آبیاري استوار دانستند مصرفی با هدف افزایش راندمان

  :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

  روز جاري  دفتر سدها  .متر مکعب در ثانیه 50افزایش دبی سد سفیدرود به میزان   1

اي و شرکت  بینی هواشناسی به شرکت آب منطقه تهیه و ارسال پیش  2
  ابتداي هر هفته  هواشناسی استان  برداري بهره

  جلسه بعدي  مهندس نجفی   گیري جهت تأمین اعتبار الزم جهت مستندسازي آبیاري سال جاري  پی  3

  جلسه بعدي   سازمان جهاد کشاورزي استان  .ارائه گزارش وضعیت کشت   4

 -  دفاتر مطالعات پایه منابع آب و سدها  بررسی بیالن آبی سد سفیدرود  5
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  :دستور جلسه آینده 

  09/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -

  

  شنبه سه :جلسه آینده 

  016/02/1393:   تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

سالن اجتماعات شرکت : مکان 
  سهامی آب منطقه اي گیالن

  

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            
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  :پیوست         

  تعالیبسمه
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گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

اب آقاي دکتر آقاییجن  

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

 جناب آقاي مهندس صادقیان

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  

 1392-93جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف ســـال آبـــی   صورتجلســـه نهمــین بـــدین وســـیله احترامـــاً  بــا ســـالم؛   
الزم بــه ذکــر اســت    . گــردد اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد مــی       شــرکت ســهامی آب منطقــه  

ــه در روز  دو ــه کمیتــ ــین جلســ ــه  دهمــ ــنبه مورخــ ــهامی آب   22/02/1393شــ ــرکت ســ ــات شــ ــالن اجتماعــ در ســ
 11مـــع الوصـــف شایســـته اســـت نماینـــده محتـــرم آن ارگـــان رأس ســـاعت  .گـــردد رگـــزار مـــیاي گـــیالن ب منطقـــه

 .ظهر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند

  :دستور جلسه آینده 

  16/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از -

  
 

 
  

  اله آقابیگی سیف

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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  :پیوست         
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ژادن جناب آقاي مهندس شعبان  

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن

 1392-93جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف ســـال آبـــی   صورتجلســـه نهمــین احترامـــاً بـــدین وســـیله  بــا ســـالم؛   
الزم بــه ذکــر اســت    . گــردد اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد مــی       شــرکت ســهامی آب منطقــه  

ــه در روز  دو ــه کمیتــ ــین جلســ ــ دهمــ ــه شــ ــهامی آب   22/02/1393نبه مورخــ ــرکت ســ ــات شــ ــالن اجتماعــ در ســ
مـــع الوصـــف شایســـته اســـت دســـتور فرماییـــد آقایـــان مهنـــدس ادیبـــی و  . گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی منطقـــه

  .ظهر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند 11مهندس آقابیگی نمایندگان مطلع آن سازمان ساعت 

  :دستور جلسه آینده 

  16/02/93ه مورخه پیگیري مصوبات جلس -
 .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال ها -

  
 

 
  

  اله آقابیگی سیف

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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پور، وحید خرمی، عمران مومنی،  میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ن مهندسیناآقای
 سعید توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

-93جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف ســـال آبـــی    صورتجلســـه نهمـــیناحترامـــاً بـــدین وســـیله  بـــا ســـالم؛      
الزم بــه ذکــر  . گــردد ایفــاد مــی اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم      شــرکت ســهامی آب منطقــه   1392

ــه در روز  دو    ــه کمیتـ ــین جلسـ ــت  دهمـ ــه   اسـ ــنبه مورخـ ــهامی     22/02/1393شـ ــرکت سـ ــات شـ ــالن اجتماعـ در سـ
ظهــر در جلســـه مـــذکور   11مــع الوصـــف شایســته اســـت رأس ســـاعت    .گـــردد اي گـــیالن برگــزار مـــی  آب منطقــه 

  .دنیحضور بهم رسا

 :دستور جلسه آینده 

  16/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .کانال ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی -

  
 

 

  

  پور محمدرضا مرتضی

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
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           11.0: نهمین جلسه کمیته منابع و مصارف                                                            ساعت شروع جلسه: نام جلسه
  13.0: ساعت خاتمه

  اي گیالن لن اجتماعات آب منطقهسا: مکان جلسه                                                             16/02/1393: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

  . در سالن اجتماعات آب گیالن برگزار گردید 16/02/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت 

با ذکر نام پروردگار متعال ضمن ارائه آمار بهره برداري سد سفیدرود میزان دبـی ورودي مخـزن در روز جـاري و     مهندس خرمیآقاي 
ایشان ضمن تأکیـد رونـد نزولـی دبـی     . متر مکعب در ثانیه اعالم داشتند 410و  45، 76و سال گذشته را به ترتیب معادل ایام مشابه در د

متـر مکعـب در ثانیـه اعـالم نمـوده کـه در        190ورودي به مخزن سد سفیدرود میزان دبی خروجی از سـد سـفیدرود را در حـال حاضـر     
متر مکعـب توزیـع شـده     25و تونل آبیر فومن  11.0رود  ، کانال گله60کانال راست سنگر ، 97هاي آبیاري شامل کانال چپ سنگر  کانال
باشد که بـا توجـه بـه     متر مکعب در ثانیه می 20بر اساس اظهارات آقاي مهندس خرمی برنامه تنظیمی دبی جهت تونل آببر فومن . است

  .  متر مکعب افزایش یافته است 25نیاز آن به 

درصـد و   27و  97ماینده سازمان جهاد کشاورزي استان میزان احداث خزانه و نشـاءکاري اسـتان را بـه ترتیـب     نمهندس ادیبی آقاي 
درصد اعالم داشته که با توجه به کمبود آب بخش عمده اي از خزانـه هـا در حـال از بـین رفـتن       60اراضی آماده نشاءکاري را در حدود 

بر اساس اظهارات آقاي مهنـدس ادیبـی   . باشد ام شخم اولیه نیز رطوبت خاك نامطلوب میها علیرغم انج بوده و در مناطق انتهایی کانال
درصد کاهش داشـته لـذا از منظـر     3هکتاري شالیکاري شهرستان رشت در قیاس با سال گذشته  62000میزان نشاءکاري اراضی حدود  

موجود ایشان افزایش دبی کانال چپ و  عـدم قطعـی آب نوبـت    در ادامه با توجه به شرایط . سازي نشاءکاري شرایط مطلوبتري دارد آماده
الزم به ذکر است وضعیت شرایط آبگذاري اراضی کانال راست به استثناي منطقـه خشـکبیجار از دیـدگاه ایشـان     . اول را پیشنهاد نمودند

  .گردد مثبت ارزیابی می

نظر مسـاعد خـود را اعـالم     28/2/1393ی آب تا تاریخ نیز با توجه به شرایط فعلی در خصوص عدم قطعمیرزایی  مهندس خانآقاي 
  .داشتند

برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی ضرورت تجدیـد نظـر برنامـه فعلـی آبیـاري را در       مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
سـنتی آبخـور ، بلنـد آبخـور و     ها جهت نشاءکاري تأیید و نسبت به وجود مشکل کم آبی در مناطق  درصد از خزانه 60بودن  صورت آماده

بر اساس اظهارات آقاي مهندس چیتـی علیـرغم عـدم آبرسـانی     . ها تأکید نمودند زهکش آبخور با توجه به خشک بودن برخی از زهکش
دسـت تقـاطع کانـال خمـام رود و جـاده       برخی از اراضی بخش سنگر بسیاري از اراضی موجود در همین بخش و اراضی واقـع در پـایین  

همچنـین افـزایش شـدید دمـا و طـول زیـاد شـبکه        . اند یجان آبگیري نموده و تاکنون نسبت به انجام شخم اول اقدام ننمودهاله–رشت
آبـی مواجـه    ماه، از عوامل مؤثر در عدم آبرسانی به مناطقی است که با مشـکل کـم   علیرغم اقدامات مطلوب انجام شده شخم در فروردین



85 

 

هاي آتی مد نظر قـرار   تواند در سال ها از جمله نکاتی است که می ها و زهکش تحت پوشش کانال انجام شخم غیرهمزمان اراضی. هستند
در خاتمه ایشان نیز با توجه به گزارشات سازمان جهاد کشاورزي و تبعات ناشـی از قطـع آب نوبـت اول خواسـتار تجدیـد نظـر در       . گیرد

  .شدند 28/2/1393برنامه تنظیمی و تداوم روند فعلی آبیاري تا تاریخ 

بینی بارش در فصل بهار نرمال و افزایش دما محرز بوده و علیرغم عـدم   نماینده سازمان هواشناسی پیش میرزایی مهندس خانآقاي 
متر در حوضه آبریز باالدست سد تا روز دوشنبه محتمـل   میلی 10هاي قابل مالحظه استان تا پایان هفته آتی وقوع بارش به میزان  بارش

  .باشد می

المال با توج بـه شـرایط موجـود رصـد اطالعـات روزانـه کشـت توسـط سـازمان جهـاد            نماینده شوراي حفظ حقوق بیت آقاي عظیمی
اي گیالن جهت تنظیم مقادیر دبی خروجی از سد سفیدرود و ایجاد تعامـل مطلـوب    کشاورزي و انعکاس آن به شرکت سهامی آب منطقه

اي و کشاورزان از طریـق واحـد تـرویج سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان را         می آب منطقهفیمابین سازمان جهاد کشاورزي، شرکت سها
  . پیشنهاد نمودند

  :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید

  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

  روز جاري  دفتر سدها  .متر مکعب در ثانیه 3.0افزایش دبی کانال چپ سد سنگر به مقدار   1

و تونل آببر فومن به  10رود  ، گله 65،راست 100هاي چپ  ظیم دبی کانالتن  2
  روز جاري  دفتر سدها  .متر مکعب در ثانیه و تداوم آن تا برگزاري جلسه آتی کمیته 25میزان 

پایان وقت اداري هر   سازمان جهاد کشاورزي   ارائه گزارش روزانه وضعیت کشت     3
  روز

دفاتر مطالعات پایه منابع آب و   ودبررسی بیالن آبی سد سفیدر  4
 -  سدها

  

  :دستور جلسه آینده 

  16/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال  -

  .ها

  شنبهدو :جلسه آینده 

  22/02/1393:   تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

سالن اجتماعات شرکت سهامی آب : مکان 
  منطقه اي گیالن

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

گیر کمانجناب آقاي مهندس   

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

مهندس چیتیجناب آقاي   

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  

بنیادي جناب آقاي مهندس  

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  

 1392-93جلســه کمیتــه منــابع و مصــارف ســال آبــی         صورتجلســه دهمــین احترامــاً بــدین وســیله     بــا ســالم؛   
الزم بــه ذکــر اســت    . گــردد اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد مــی       ســهامی آب منطقــه شــرکت 

ــه   ــه در روز  سـ ــه کمیتـ ــازدهمین جلسـ ــه   یـ ــنبه مورخـ ــهامی آب    30/02/1393شـ ــرکت سـ ــات شـ ــالن اجتماعـ در سـ
ــه ــی منطقـ ــزار مـ ــیالن برگـ ــردد اي گـ ــاعت   .گـ ــته اســـت رأس سـ ــف شایسـ ــع الوصـ ــذکور  11مـ ــه مـ ــر در جلسـ ظهـ

 .بهم رسانیدحضور 

  :دستور جلسه آینده 

  22/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان حجم ماهانه آب تحویلی به شبکه تا پایان آبیاري -

 
 

  

  اله آقابیگی سیف

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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  :اریخ ت           

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

پور، وحید خرمی، عمران مومنی،  میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای
 سعید توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

-93جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف ســـال آبـــی    صورتجلســـه دهمـــینمـــاً بـــدین وســـیله احترا بـــا ســـالم؛      
الزم بــه ذکــر  . گــردد اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد مــی       شــرکت ســهامی آب منطقــه   1392

در ســــالن اجتماعــــات شــــرکت  30/02/1393شــــنبه مورخــــه  اســــت  یــــازدهمین جلســــه کمیتــــه در روز  ســــه
ظهــر در جلســه    11مــع الوصــف شایســته اســت رأس ســاعت      .گــردد  گــیالن برگــزار مــی  اي  ســهامی آب منطقــه 
  .دنیمذکور حضور بهم رسا

 :دستور جلسه آینده 

  22/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .تا پایان آبیاري اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان حجم ماهانه آب تحویلی به شبکه -

 

 

  

  پور محمدرضا مرتضی

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
 

 

 

 

  F-320 کد                                                                                                                گیالنايآب منطقهشرکت سهامی  -بلوار امام خمینی - رشت : آدرس 
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

گیر کمانجناب آقاي مهندس   

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  

بنیادي جناب آقاي مهندس  

کشاورزي استان گیالن سازمان جهادبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  

ــاً بـــدین وســـیله  بـــا ســـالم؛   -93جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف ســـال آبـــی    صورتجلســـه یـــازدهمیناحترامـ
الزم بــه ذکــر  . گــردد اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد مــی       شــرکت ســهامی آب منطقــه   1392

ــه در روز  دو  ــه کمیتــ ــین جلســ ــت  دوازدهمــ ــه  اســ ــنبه مورخــ ــرکت   05/03/1393شــ ــات شــ ــالن اجتماعــ در ســ
ظهــر در جلســه    11مــع الوصــف شایســته اســت رأس ســاعت      .گــردد  اي گــیالن برگــزار مــی   ســهامی آب منطقــه 

 .مذکور حضور بهم رسانید

  :دستور جلسه آینده 

  30/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .تعیین میزان حجم ماهانه آب تحویلی به شبکه تا پایان آبیاري اتخاذ تصمیم در خصوص -

 
 

  

  اله آقابیگی سیف

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

 

پور، وحید خرمی، عمران مومنی،  میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ینان مهندسآقای
 سعید توحیدي، مرتضی میرزایی لیما

-93جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف ســـال آبـــی   صورتجلســـه یـــازدهمیناحترامـــاً بـــدین وســـیله  بـــا ســـالم؛     
الزم بــه ذکــر  . گــردد مــی اي گــیالن بــراي بهــره بــرداري و اقــدام الزم ایفــاد      شــرکت ســهامی آب منطقــه   1392

ــه در روز  دو  ــه کمیتــ ــین جلســ ــت  دوازدهمــ ــه  اســ ــنبه مورخــ ــرکت   05/03/1393شــ ــات شــ ــالن اجتماعــ در ســ
ظهــر در جلســه    11مــع الوصــف شایســته اســت رأس ســاعت      .گــردد  اي گــیالن برگــزار مــی   ســهامی آب منطقــه 
  .دنیمذکور حضور بهم رسا

 :دستور جلسه آینده 

  .30/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان حجم ماهانه آب تحویلی به شبکه تا پایان آبیاري -

 

 

  

  پور محمدرضا مرتضی

  برداري و معاون حفاظت و بهره

  رئیس کمیته منابع و مصارف آب
 

 
 

  F-320 کد                                                                                                                گیالنايآب منطقهکت سهامیشر  -بلوار امام خمینی - رشت : آدرس 

                                 41888 66789کد پستی  -  41345 -1153صندوق پستی   – 6667083 - 6667261دورنگار   - 6669021 - 9تلفن   
  abgilan@iran.ir: پست الکترونیک       www.glrw.ir:  آدرس وب سایت 



90 

 

  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  13.0: خاتمه ساعت           11.0: جلسه ساعت شروع                                                            یازدهمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  اي گیالن تماعات آب منطقهسالن اج: مکان جلسه                                                                30/02/1393: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

  . در سالن اجتماعات آب گیالن برگزار گردید 30/02/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت 

بـرداري و تـداوم آبیـاري تـا تـاریخ       ضمن اعالم گزارش روزانـه بهـره  با ذکر نام پروردگار متعال  پور مرتضیمهندس آقاي 
  .ها خاطرنشان نمودند ر سال جاري را در صورت عدم وقوع بارشاحتمال نکث محصول د 10/05/1393

میلیون متر مکعبی اردیبهشت ماه جاري  320سفیدرود حجم مصرف ضمن ارائه آمار بهره برداري سد  خرمیمهندس آقاي 
بیـان حجـم    میلیون متر مکعب مدت مشابه در سال قبل، بیانگر عملکرد مطلوب کمیته توصیف نموده و بـا  370را در قیاس با 

میلیون مترمکعبی ذخیره مخزن در پایان خرداد ماه و در صورت تداوم برنامه فعلی آبیاري، کاهش حجم ذخیـره در پایـان    764
در ادامه ایشان نامه ابالغی از سوي شرکت مـدیریت منـابع   . میلیون متر مکعب محتمل دانستند 410-420تیرماه را در حدود 

میلیـون متـر مکعبـی حجـم      70امه منابع و مصارف ارسالی و لزوم بازبینی آن به دلیل حجـم  ایران در خصوص عدم تأیید برن
  .مخزن سد سفیدرود در پایان سال آبی جاري را قرائت نمودند

میلـی متـري مـاه جـاري شهرسـتان       4.1نماینده سازمان هواشناسی استان ضمن اعالم میانگین تبخیر  عابدمهندس آقاي 
 4.1و  3.8، 2.5،  2این فاکتور مهم براي ماههاي فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر را به ترتیب معادل رشت، مقادیر بلند مدت 

بـر اسـاس   . و دما را مهمتـرین عامـل در افـزایش آن اعـالم نمودنـد     ) رطوبت(متر عنوان داشته و  فشار بخار آب  در جو  میلی
درجـه   22و  25و عـادي شهرسـتان رشـت بـه ترتیـب معـادل       اظهارات آقاي مهندس عابد میانگین بلندمدت دماي حـداکثر  

درجه سانتیگراد ثبت  17.5و  20سانتیگراد بوده و براي اردیبهشت ماه سال جاري و بلندمدت زمان مشابه دماي میانگین معادل 
  . شده است

و  9.5ترتیـب معـادل   ماه سال جاري و سال گذشته استان گیالن را به  میزان بارش اردیبهشتمیرزایی  مهندس خانآقاي 
متر اعالم داشته و وقوع بارش روز جاري تا روز پنجشنبه براي استان گیالن  در حدود  میلی 1.5تا  5متر با پراکنش  میلی 41.5

بـر اسـاس اظهـارات آقـاي مهنـدس      . متر را محتمل دانسـتند  میلی 20متر و حوضه آبریز سد سفیدرود در حدود  میلی 15تا  5
درصد افزایش داشـته و میـزان    9ن بارش استان در سال آبی جاري نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل میرزایی میزا خان
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  .باشد  متر قابل پیش بینی می میلی 120الی  100بارش اردیبهشت تا پایان تیرماه نرمال و براي حوزه داخلی به میزان 

ردانی از مشارکت کشاورزان، میزان نشاءکاري استان و نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان ضمن قد ادیبیمهندس آقاي 
درصد ، مقدار اراضی نشاءکاري شـده و   92درصد و این میزان را براي شهرستانها تا  85و  87اراضی تحت شبکه را به ترتیب 

سـرا   معههکتار اعالم نموده و منـاطقی از شهرسـتان صـو    57000و   49000آب تخت در شهرستان رشت را به ترتیب بالغ بر 
آبـی در آنهـا    جوب را از جمله نقاطی اعـالم نمودنـد کـه مشـکل کـم      سر و سنگ شامل روستاهاي گود، نوکاشت، تنیان،سالک

  .   محسوس بوده است

میلیـون   2100ضمن یادآوري نیاز آبـی   برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
بر اظهارات  ایشان . اري شبکه، نسبت به شدت وابستگی به بارش هاي بهنگام داخلی تأکید نمودندمتر مکعبی اراضی تحت آبی

میلیون متر مکعبی مخزن سد سفیدرود در روز آغازین خردادماه و مشکالت کم آبی موجود نقاط  765با توجه به احتمال ذخیره 
توجه به فقدان رودخانه در شهرستان رشت وابستگی آن به  همچنین با. خطرخیز شناسایی و به مقامات استانی اعالم شده است

 4روزه و قطعـی   8با توجه به برنامه آبگـذاري  . گذاري قرار گیرد آوردهاي سد شدید بوده است که بایستی هدف اصلی سیاست
در سال جاري،  آبی ماه سال قبل و مشهود بودن مشکالت کم میلیمتري اردیبهشت 40روزه در سال گذشته و با توجه به بارش 

جهـت پوشـش نیـاز آبـی اراضـی      . روزه استوار شده اسـت  4روزه و قطعی  7برنامه تنظیمی در سال جاري بر اساس آبگذاري 
دوردست مجبور به تنظیم دبی زیاد بوده وه این مسئله پرت آب را در پی خواهد داشت که مراتب جهـت عـدم کشـت اراضـی     

ري اعالم گردیده و اقدام الزم جهت انجام بیمه خدمات کشاورزي در مناطق خطرخیـز  هکتار به استاندا 7600مذکور به میزان 
  .گردد توصیه می

آقاي مهندس آقابیگی نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان علت اساسی ازدیاد مصرف آب زراعی در شهرستان رشـت را بـه   
ر به روش هیدروفلوم تأکید نموده و در راستاي اجراي فشا دلیل عدم توسعه شبکه آبیاري اعالم و در خصوص توسعه آبیاري کم

هاي آبیاري شهرسـتان رشـت بـه     هاي شبکه اي گیالن در خصوص ارائه نقشه آن خواستار همکاري شرکت سهامی آب منطقه
  . سازمان جهاد کشاورزي شدند

روزانه کشـت ، انجـام الیروبـی    با توجه به شرایط موجود رصد اطالعات  المال نماینده شوراي حفظ حقوق بیت آقاي عظیمی
   .انهار و بیمه اراضی کشاورزي را مورد تأکید قرار دادند
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  :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

  روز جاري  برداري شرکت بهره- دفتر سدها  .روزه آن تداوم یابد 4روزه و قطع  7ابگذاري   1

صندوق بیمه خدمات کشاورزي و سازمان   تسریع در انجام بیمه اراضی شالیکاري توسط صندوق بیمه خدمات کشاورزياقدام و   2
  روز جاري  جهاد کشاورزي استان

پایان وقت اداري هر   سازمان جهاد کشاورزي   ارائه گزارش روزانه وضعیت کشت     3
  روز

 -   نابع آب و سدهادفاتر مطالعات پایه م  بررسی بیالن آبی سد سفیدرود  4

  

  :دستور جلسه آینده 

  30/02/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آب سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
  .اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال ها -

  شنبهدو :جلسه آینده 

  05/03/1393:   تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

سالن اجتماعات شرکت سهامی آب : مکان 
  منطقه اي گیالن

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ               

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  
  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن

نیا یجناب آقاي دکتر عل  

 ریاست محترم موسسه تحقیقات برنج کشور

 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

گیر کمانجناب آقاي مهندس   

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی شبکه برداي از مدیرعامل محترم  شرکت بهره  

بنیادي جناب آقاي مهندس  

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  

ــالم؛   ــا سـ ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــدین وسـ ــه  بـ ــینصورتجلسـ ــی     دوازدهمـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــهامی آب  1392-93جلسـ ــرکت سـ شـ
ــه ــیالن  منطق ــرداري   اي گ ــره ب ــراي به ــی  ب ــاد م ــدام الزم ایف ــردد و اق ــت   . گ ــر اس ــه ذک ــیزدهمین الزم ب ــه در روز    س ــه کمیت ــهجلس ــنبه س ــه  ش مورخ

ــره در  13/03/1393 ــت حفاظـــت و بهـ ــر معاونـ ــه  بـــرداري دفتـ ــرکت ســـهامی آب منطقـ ــزار مـــی  شـ ــردد اي گـــیالن برگـ ــت   .گـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ لـ
 .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت 

 :ده دستور جلسه آین

  05/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
                                                                       ها  اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال -

  وحید خرمی                                                                                                 

   دبیر کمیته منابع و مصارف                                                                                                                       

  اي گیالن آب منطقه                                                                                                                    
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

پور، عمران مومنی  میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای  

 
ــا ســـالم؛   ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــه  بـــدین وسـ ــال آبـــی    دوازدهمـــینصورتجلسـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــهامی  1392-93       جلســـه کمیتـــه منـ شـــرکت سـ

 شـــنبه ســه جلســه کمیتـــه در روز    ســیزدهمین  ر اســـت الزم بــه ذکــ  . گـــردد بـــراي بهــره بــرداري و اقـــدام الزم ایفــاد مــی    اي گــیالن   آب منطقــه 
لـــذا خواهشـــمند  .گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی بـــرداري شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه  در دفتـــر معاونـــت حفاظـــت و بهـــره 13/03/1393مورخـــه 

  .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت است 

  

 :دستور جلسه آینده 

  05/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال -

  

  

  وحید خرمی                                                 

  یته منابع و مصارف کم دبیر                                              

    اي گیالن منطقه آب                                              
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  13.0: خاتمه ساعت           11.0: جلسه ساعت شروع                                                            دوازدهمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  برداري  دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                                  6/03/1393: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

  . در سالن اجتماعات آب گیالن برگزار گردید 05/03/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت 

  . وضعیت آبی مخزن سد سفیدرود را تشریح کردندبا ذکر نام پروردگار متعال  پور مرتضیندس مهآقاي 

سفیدرود میزان دبی ورودي به مخزن سد سفیدرود در روز جاري را به ضمن ارائه آمار بهره برداري سد  خرمیمهندس آقاي 
  .اعالم نمودند میلیون متر مکعب 728متر مکعب در ثانیه و میزان حجم مخزن را  61میزان 

متـر و   میلـی  10نماینده سازمان هواشناسی استان میزان بارش اخیـر در سـطح جلگـه را     اسعدي اسکوییمهندس آقاي 
متر  اعالم داشته و میزان مجموع بارش سال آبی اخیر را بیشتر از مقادیر مشابه در سال آبی  میلی 60درمنطقه دیلمان تا حدود 

هاي خفیف در شرق و غرب استان، بارش پراکنده در حوضـه آبریـز سـد     الم داشته و وقوع رگبارگذشته و میانگین بلندمدت اع
  .  سفیدرود را براي هفته آتی محتمل و افزایش دما را براي هفته آینده محرز دانستند

ون متـر  میلیـ  22جـویی   با اعالم صـرفه  برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
رسانی مسائل و مشکالت احتمـالی در توزیـع آب    مکعبی آب مصرفی متأثر از بارندگی اخیر، پیشنهاد نمودند در خصوص اطالع

رؤساي ادارات آبیاري هر شهرستان و یا مدیر امور آب ناحیه مذکور به عنوان نماینده واحد انتخاب گردیده و پاسخگوي سؤاالت 
همچنین بر اساس اظهارات آقاي مهندس چیتی برنامه آبگذاري در طول . هاي جمعی باشد نهروابط عمومی شرکت و سایر رسا

صبح  قابل انجام  8ها رأس ساعت  روزه استوار بوده و کلیه قطع و وصل کانال 4روزه و قطعی  7خرداد ماه بر اساس آبگذاري 
همچنین جهت تـأمین  . گردد حالت آبیاري قلمداد می ترین باشد که با توجه به محدودیت منابع و شبکه هاي آبیاري بحرانی می

 250نیاز به پمپاژ ) هکتار بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزي 450به مساحت (آب اراضی پایین دست سد مخزنی شهربیجار 
  . سازي گردد که الزم است در این خصوص تصمیم. باشد لیتر بر ثانیه از محل ایستگاه پمپاژ فیرارود می

تـا   10درصدي استان و تقدم زمـانی   95مقدم نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان با اعالم نشاءکاري  ندس رحیمیآقاي مه
هاي سوم خرداد و اول تیر ماه را با توجه به تحقق دوره  روزه آن در قیاس با سال گذشته، تأمین آب زراعی مطمئن در دهه 15

هاي تحقیقـاتی مـرتبط بـا بهینـه سـازي       نموده و در خصوص عدم اجراي پروژه زایشی گیاه در بازه زمانی مذکور مهم ارزیابی
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  .مصرف آب در سطح استان انتقاد داشتند

با توجه به وجود هدف مشترك استانی در خصـوص   تانسزهکشی ا واي آبیاري  از اعضاي کمیته منطقهدکتر رضایی آقاي 
   . دهاي تخصصی الزم در جهت تحقق ان امر انتقاد داشتندجویی در مصرف آب از عدم انجام برگزاري میزگر انجام صرف

  

  :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

  روز جاري  برداري شرکت بهره- دفتر سدها  .روزه آن تداوم یابد 4روزه و قطع  7آبگذاري   1

ئیس اداره آبیاري و یا مدیر امور آب اطالع رسانی مسائل هر بخش از استان توسط ر  2
  شهرستان مربوطه انجام گردد

صندوق بیمه خدمات کشاورزي و سازمان 
  روز جاري  جهاد کشاورزي استان

پایان وقت اداري هر   سازمان جهاد کشاورزي   .   اي استان ارائه گردد گزارش روزانه وضعیت کشت به شرکت سهامی آب منطقه  3
  روز

  

  :ده دستور جلسه آین

  05/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
  .اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال ها -

  شنبه سه :جلسه آینده 

  13/03/1393:   تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

برداري شرکت  دفتر معاونت حفاظت و بهره: ان مک
  سهامی آب منطقه اي گیالن

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن
نیا جناب آقاي دکتر علی  
تحقیقات برنج کشور ریاست محترم موسسه  

 جناب آقاي دکتر آقایی
المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

گیر کمانجناب آقاي مهندس   
 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی
یهاي آبیاري و زهکش برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  

بنیادي جناب آقاي مهندس  
سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  

 
ــالم؛   ــا سـ ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــدین وسـ ــه  بـ ــیزدهمینصورتجلسـ ــی     سـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــهامی آب  1392-93جلسـ ــرکت سـ شـ

 شـــنبه ســـهجلســـه کمیتـــه در روز   چهـــاردهمین الزم بـــه ذکـــر اســـت . رددگـــ بـــراي بهـــره بـــرداري و اقـــدام الزم ایفـــاد مـــی اي گـــیالن  منطقـــه
لـــذا خواهشـــمند  .گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه بـــرداري دفتـــر معاونـــت حفاظـــت و بهـــرهدر  20/03/1393مورخـــه 

 .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت است 

 :دستور جلسه آینده 

  13/03/93ه مورخه پیگیري مصوبات جلس -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال -

                                                                                         

 

  وحید خرمی                                                                                                                   

   ارفدبیر کمیته منابع و مص                                                                                                                       

  اي گیالن آب منطقه                                                                                                                    
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

  

، عمران مومنی ، سید امیرسیديپور میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای  

 
ــا ســـالم؛   ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــه  بـــدین وسـ ــیزدهمینصورتجلسـ ــال آبـــی    سـ ــارف سـ ــابع و مصـ شـــرکت ســـهامی  1392-93       جلســـه کمیتـــه منـ

 شــنبه  ســه جلســه کمیتــه در روز    چهــاردهمین  الزم بــه ذکــر اســت   . گــردد  الزم ایفــاد مــی  بــراي بهــره بــرداري و اقــدام   اي گــیالن   آب منطقــه
لـــذا خواهشـــمند  .گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی بـــرداري شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه  در دفتـــر معاونـــت حفاظـــت و بهـــره 20/03/1393مورخـــه 

  .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت است 

  

 :دستور جلسه آینده 

  13/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال -

  

  

  وحید خرمی                                                 

  کمیته منابع و مصارف  دبیر                                              

    اي گیالن منطقه آب                                              
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

  13.0: خاتمه ساعت           11.0: جلسه ساعت شروع                                                            سیزدهمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                                      13/03/1393: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

  . عات آب گیالن برگزار گردیددر سالن اجتما 13/03/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت 

آقاي مهندس خرمی با ذکر نام پروردگار متعال ضمن ارائه آمار بهره برداري سد سفیدرود میزان دبی ورودي به مخزن 
میلیون متر مکعب و حجـم   658متر مکعب در ثانیه و میزان حجم مخزن را  26سد سفیدرود در روز جاري را به میزان 

میلیون مترمکعب اعالم نمودند که در قیاس بـا   1063یدرود از ابتداي سال آبی را به میزانآب ورودي به مخزن سد سف
همچنین بر اساس اظهارات ایشان میزان حجم آب تحـویلی  . درصد کاهش دارد 17مدت زمان مشابه سال آبی گذشته 

حجـم مانـده مخـزن در موعـد      میلیون متر مکعب قابل برآورد بوده که بر این اساس 360به شبکه تا پایان ماه جاري 
  .گردد بینی می میلیون متر مکعب پیش 485مذکور معادل 

آقاي مهندس عابد کارشناس سازمان هواشناسی ضمن یادآوري  بارش اخیر استان، وقوع رگبار، رعـد و بـرق و بـارش    
آینده  و بـراي روزهـاي   ساعت آینده پیش بینی میزان بارش استان را در سه روز  48پراکنده  وکاهش نسبی دما را در 

متر اعالم نموده و وقوع بارش پراکنده در استانهاي زنجـان   میلی 10و  15جمع تا یکشنبه هفته آتی به ترتیب در حدود 
  .و آذربایجان شرقی در حوضه آبریز سد سفیدرود را محتمل دانستند

به استناد وجود رطوبت کامل خاك  برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی آقاي مهندس چیتی مدیرعامل شرکت بهره
روزه آب را به منزله عدم وجود آب در مزارع ندانسته و بـا توجـه بـه مشـترکین      4بندي توزیع آب زراعی و قطع  ، نوبت

مورد اعالم نمودند کـه اراضـی آنهـا نیـز واجـد       200نفري واقع در شبکه تعداد اعتراضات واصله را در حدود  250000
بـر  . ها در این خصوص تأثیرگذار بـوده اسـت   ها یا زهکش در برخی موارد نیز کاهش دبی رودخانهرطوبت کافی بوده و 

اساس اظهارات آقاي مهندس چیتی تعیین نوع خاص کشت در بازه زمانی تعیین شـده، اصـالح شـبکه موجـود، ارائـه      
یري از پـرت آب و عـدم   تواند در پیشـگ  هاي کشاورزي در یک واحد عمرانی مشخص می الگوي کشت و انجام مراقبت

نکث محصول مثمر ثمر بوده و براي سال آبی فعلی با توجه به وضعیت آب و هوایی و منابع آبی موجود احتمـال نکـث   
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  .  باشد هکتار از اراضی استان محتمل می 500محصول حداکثر براي 

زنـی و وجـین    دي اسـتان، پـنج  درص 99آقاي مهندس ادیبی نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان با اعالم نشاءکاري 
و در داخـل  شـبکه       ٪74و  ٪63معـادل   در خارج شـبکه     ٪63و  ٪57را به ترتیب معادل  کل استان انجام شده مزارع

اعالم نمودند که در روسـتاهایی از   ٪  0.1گزارش و وقوع مشکل کم آبی اراضی استان را کمتر از    ٪60و  ٪54معادل 
در  همچنین بر اساس اظهارات ایشان میزان نشاءکاري انجام گرفته .گرود ملموس بوده استشهرستانهاي سیاهکل و لن

یـد  ؤمدرصدي  80آل  درصد در قیاس با مقدار مشارکت ایده 91به میزان  ) روزه 45در بازه زمانی (ماه  پایان اردیبهشت
و وضعیت عمومی آن کاهش تقویم همچنین با توجه به طول شبکه  باشد می جاريمشارکت مطلوب کشاورزان در سال 

درصدي ارقام کشت شده، یکنواختی کشـت در سـال    97روزه براي استان مقدور نبوده و نظر به همخوانی  30کمتر از 
  .جاري وضعیت مناسبی دارد

میرزایی مدیر دفتر مطالعات پایه ومنابع آب میزان بارش خرداد ماه سال جاري و سال گذشـته را بـه    اقاي مهندس خان
میلیمتر و کاهش بارش اردیبهشت ماه سال جاري در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته را بـه   3.5و  6ترتیب معادل 

  .اعالم نمودند ٪56میزان 

  :در خاتمه با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

  روز جاري  برداري شرکت بهره- دهادفتر س  .روزه آن تداوم یابد 4روزه و قطع  7آبگذاري   1

پایان وقت اداري هر   سازمان جهاد کشاورزي   .   اي استان ارائه گردد گزارش روزانه وضعیت کشت به شرکت سهامی آب منطقه  3
  روز

  

  :دستور جلسه آینده 

  13/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
  .اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال ها -

  شنبه سه :جلسه آینده 

  20/03/1393:   تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان 

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهبآسهامیشرکت  
  

  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن
نیا جناب آقاي دکتر علی  

 ریاست محترم موسسه تحقیقات برنج کشور
 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  
گیر کمانندس جناب آقاي مه  

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن
 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
بنیادي جناب آقاي مهندس  

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  
ــالم؛   ــا سـ ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــه صورتج بـــدین وسـ ــاردهمینلسـ ــی     چهـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــهامی آب  1392-93جلســـه کمیتـ ــرکت سـ شـ

ــه ــیالن  منطق ــی    اي گ ــاد م ــدام الزم ایف ــرداري و اق ــره ب ــراي به ــردد ب ــت   . گ ــر اس ــه ذک ــانزدهمین الزم ب ــه در روز    پ ــه کمیت ــهجلس ــنبه س ــه  ش مورخ
ــره در  20/03/1393 ــت حفاظـــت و بهـ ــر معاونـ ــه  بـــرداري دفتـ ــرکت ســـهامی آب منطقـ ــزار مـــی  شـ ــردد اي گـــیالن برگـ ــت   .گـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ لـ

 .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت 
 :دستور جلسه آینده 

  13/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها نظیم مقادیر دبی کانالاتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و ت -

                                                                                         

  وحید خرمی                                                                                                                   

   دبیر کمیته منابع و مصارف                                                                                                                       

  گیالن اي آب منطقه                                                                                                                    
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

، عمران مومنی ، سید امیرسیديپور میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای    

 
ــال آبـــی    چهـــاردهمینصورتجلســـه  ســـیلهبـــدین واحترامـــاً  بـــا ســـالم؛   شـــرکت ســـهامی  1392-93       جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف سـ

 شـــنبه ســـهجلســـه کمیتـــه در روز   همینپـــانزدالزم بـــه ذکـــر اســـت . گـــردد بـــراي بهـــره بـــرداري و اقـــدام الزم ایفـــاد مـــیاي گـــیالن  آب منطقـــه
لـــذا خواهشـــمند  .گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی ســـهامی آب منطقـــه بـــرداري شـــرکت در دفتـــر معاونـــت حفاظـــت و بهـــره 20/03/1393مورخـــه 

  .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت است 

  

 :دستور جلسه آینده 

  13/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانالاتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی  -

  

  

  وحید خرمی                                                 

  کمیته منابع و مصارف  دبیر                                              

    اي گیالن منطقه آب                                              
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبامیسهشرکت  
  

  

  13.0: خاتمه ساعت           11.0: جلسه ساعت شروع                                                            چهاردهمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                                       20/03/1393: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

 اي منطقه آب برداري شرکت سهامی دفتر معاونت حفاظت و بهرهدر  20/03/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت 
  . گیالن برگزار گردید

رداري سد سفیدرود میزان دبی ورودي به مخزن سد با ذکر نام پروردگار متعال ضمن ارائه آمار بهره ب مهندس خرمیآقاي 
اعالم نموده میلیون متر مکعب  603متر مکعب در ثانیه و میزان حجم مخزن را  16سفیدرود در روز جاري را به میزان 

 1106همچنین میزان کل ورودي به مخزن از ابتداي سال آبـی معـادل   . کاهش دارد ٪12که در قیاس با سال گذشته 
  . کاهش دارد ٪17ر مکعب بوده که نسبت به روز مشابه در سال قبل میلیون مت

متر  میلی 10میزان بارش در هفته گذشته را در برخی از مناطق در حدود  کارشناس سازمان هواشناسی مهندس عابدآقاي 
 45ن با بـارش  متر اعالم نموده که در سال جاري در بخش دیلما میلی 37و متوسط بارش خرداد ماه استان را در حدود 

بر اساس آمار سازمان هواشناسی . متر وضعیت مطلوب بوده و در سایر نقاط استان وضعیت بارش ضعیف بوده است میلی
ماه محقق شده است و میزان بارش در داخـل اسـتان    از میانگین بارش سال آبی کشور تا پایان اردیبهشت ٪85بالغ بر 

ر بوده است که در قیاس با مدت زمان مشابه بلندمدت و سال آبـی ماقبـل بـه    میلیمت 811نیز نیز در بازه زمانی مذکور 
الزم به ذکر است بر اساس اظهارات آقـاي مهنـدس عابـد میـزان     . درصد افزایش داشته است 32و  9ترتیب به میزان 

  .استبارش استان در ماههاي اردیبهشت و خرداد سال جاري نسبت به میانگین بلند مدت شدیداً کاهش داشته 

آبی در حوزه داخلی  با تأکید وضعیت کمهاي آبیاري و زهکشی  برداري از شبکه مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
میلیون متر مکعب اعالم و عدم وقـوع   400و  200این میزان را در قیاس با شرایط نرمال و ترسالی به ترتیب به میزان 

تابی چاهها یادآوري نموده و سال آبی جاري را در زمـره چهـار سـالی    ها و نقش آن را در کاهش شدید سطح ایس بارش
. آبـی مشـهود بـوده اسـت     کنون در هر دو حوضه داخلی و سد سفیدرود مشـکل کـم   تا 1339قلمداد نمودند که از سال 
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بخشی  تواند به عنوان جبران کننده بندان موجود در استان می آب 2500همچنین بر اساس اظهارات ایشان فعال سازي 
  . هاي آتی مد نظر قرار گیرد آبی استان در سال از مشکالت کم

در ، ) ٪63سـال قبـل   (  ٪78را  کل اسـتان  زنی مزارع پنجهنماینده سازمان جهاد کشاورزي استان  مهندس ادیبـی آقاي 
که بـه ترتیـب   و ورود به دوره زایشی گیاه برنج را در بخش داخل و خارج شب    ٪75در داخل شبکه و  ٪85خارج شبکه 

هـاي   رویه شن و ماسه در اعماق زیاد از بستر رودخانه هاي بی درصد اعالم نموده و در خصوص برداشت 12و  8معادل 
سازي انتقاد نموده و خواستار اقـدام مراجـع ذیصـالح از     دهنه هاي سر و اثرات سربار آن در هزینه) متر 7تا حدود (استان 

همچنـین  . اشت مصالح از بستر رودخانه و اعمال نظارت بهینه در اجـراي آن شـدند  جمله استانداري در تعیین عمق برد
الزم به ذکـر  . ایشان تشکیل جلسات کمیته را در شهرستانهاي استان با میزبانی ادارات جهاد کشاورزي پیشنهاد نمودند

مزارع در سال جاري در  بینی تقدم یک هفتگی برداشت روز و پیش 32روز به  47کاري از  است کاهش مدت زمان نشاء
  .    قیاس با سال آبی گذشته از دیگر مواردي بود که آقاي مهندس ادیبی به آن اشاره داشتند

، اتخاذ تدابیر الزم جهت تـأمین نیـاز آبـی    ضمن اعالم حصول روندي مطلوب در آبیاري امسال پور مهندس مرتضیآقاي 
هـا را   مصـالح از رودخانـه    ود را مـورد تأکیـد قـرار داده و برداشـت    با توجه به پتانسیل آبی موج هاي آتی استان در سال

درصـدي   20اي برشمردند که به عنوان مثال، الیروبـی مطلـوبتر انهـار در گذشـته بـا تـوان        ساز مشکالت عمده زمینه
  .باشد آالت فعلی نمونه بارز آن می ماشین

یزان بارش خرداد ماه سال جاري و سال گذشـته ایسـتگاه   مدیر دفتر مطالعات پایه ومنابع آب م میرزایی مهندس خاناقاي 
میلیمتر اعالم نمودنـد کـه در هـردو     3.5و  6اي را به ترتیب معادل  بارانسجی واقع در سایت شرکت سهامی آب منطقه

  .حالت به شکل پراکنده بوده است

نجام شده در خصوص کاهش طـول  نماینده مؤسسه تحقیقات برنج کشور با توجه به تحقیقات متعدد ا دکتر رضاییآقاي 
  . دوره کشت برنج و افزایش راندمان آبیاري، استفاده از تحقیقات مذکور را پیشنهاد نمودند

  :با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید ادامهدر 
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

هیه گزارش ها جهت ت تهیه و ارائه مستندات معضالت برداشت مصالح از بستر رودخانه  1
  30/3/1393  اعضاي کمیته  .به دبیر کمیته

  جلسات بعد  دبیر کمیته  .دعوت از مسئولین دستگاههاي نظارتی استان جهت شرکت در جلسات آتی کمیته  2

  روز جاري  برداري شرکت بهره- دفتر سدها  .روزه آن تداوم یابد 4روزه و قطع  7آبگذاري   3



105 

 

پایان وقت اداري هر   سازمان جهاد کشاورزي   .اي  هامی آب منطقهگزارش روزانه وضعیت کشت به شرکت س  4
  روز

سازي راندمان کشت و  فراخوانی مقاالت محققین داخلی استان در خصوص بهینه  5
  .  آبیاري

کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آب 
  ماه 2  اي و سازمان جهاد کشاورزي استان منطقه

  

  :دستور جلسه آینده 

  20/03/93مورخه  پیگیري مصوبات جلسه -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
  .اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال ها -

  شنبه سه :جلسه آینده 

  27/03/1393:   تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

  برداري و بهرهدفتر معاونت حفاظت : مکان 

  

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن
نیا جناب آقاي دکتر علی  

 ریاست محترم موسسه تحقیقات برنج کشور
ییجناب آقاي دکتر آقا  

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  
گیر کمانجناب آقاي مهندس   

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن
 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
بنیادي جناب آقاي مهندس  

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  
ــالم؛   ــا سـ ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــدین وسـ ــه  بـ ــانزدهمینصورتجلسـ ــی     پـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــهامی آب  1392-93جلسـ ــرکت سـ شـ

 شـــنبه ســـهکمیتـــه در روز  جلســـه  شـــانزدهمین الزم بـــه ذکـــر اســـت . گـــردد بـــراي بهـــره بـــرداري و اقـــدام الزم ایفـــاد مـــی اي گـــیالن  منطقـــه
لـــذا خواهشـــمند  .گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه بـــرداري دفتـــر معاونـــت حفاظـــت و بهـــرهدر  03/04/1393مورخـــه 

 .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت است 
 :دستور جلسه آینده 

  27/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .فیدرودبررسی بیالن آبی سد س -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال -

                                                                                         

 

  وحید خرمی                                                                                                                   

   دبیر کمیته منابع و مصارف                                                                                                                       

  اي گیالن آب منطقه                                                                                                                    



107 

 

  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

، عمران مومنی ، سید امیرسیديپور میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : نان مهندسیآقای    

 
شـــرکت ســـهامی آب  1392-93       جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف ســـال آبـــی   پـــانزدهمینصورتجلســـه  بـــدین وســـیلهاحترامـــاً  بـــا ســـالم؛  

ــه ــیالن  منطق ــی    اي گ ــاد م ــدام الزم ایف ــرداري و اق ــره ب ــراي به ــردد ب ــر اســ  . گ ــه ذک ــانزدهمینالزم ب ــه در روز    ت ش ــه کمیت ــهجلس ــنبه س ــه  ش مورخ
ــره  03/04/1393 ــت حفاظـــت و بهـ ــر معاونـ ــه  در دفتـ ــرکت ســـهامی آب منطقـ ــزار مـــی  بـــرداري شـ ــردد اي گـــیالن برگـ ــت   .گـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ لـ

  .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت 

  

 :دستور جلسه آینده 

  27/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .رسی بیالن آبی سد سفیدرودبر -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال -

  

  

  وحید خرمی                                                 

  منابع و مصارف کمیته  دبیر                                              

    اي گیالن منطقه آب                                              
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  :خ تاری           

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  13.0: خاتمه ساعت           11.0: جلسه ساعت شروع                                                            پانزدهمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                                       27/03/1393: تاریخ جلسه

 :خالصه مذاکرات

 اي منطقه آب برداري شرکت سهامی دفتر معاونت حفاظت و بهرهدر  27/03/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت 
  . گیالن برگزار گردید

  .روزه را پیشنهاد نمودند 15پیشنهاد برگزاري جلسات با فواصل  با ذکر نام پروردگار متعال پور مرتضیمهندس آقاي 

میزان دبی ورودي به مخزن سد سـفیدرود در روز جـاري را بـه     ،سد سفیدرودبا تشریح وضعیت آبی  مهندس خرمیآقاي 
اعالم نموده که در قیاس با سال گذشته میلیون متر مکعب  512ثانیه و میزان حجم مخزن را  متر مکعب در 11میزان 

میلیون متر مکعب بـوده کـه    1113همچنین میزان کل ورودي به مخزن از ابتداي سال آبی معادل . کاهش دارد 17٪
  . کاهش دارد ٪18 و ٪57به ترتیب معادل  1392و  1391 نسبت به روز مشابه در سال 

نماینده مؤسسه تحقیقات برنج کشور با بیان تفاوت نیاز آبی گیاه بـا نیـاز شـبکه در خصـوص اعمـال       دکتر رضاییآقاي 
  .مدیریت یکپارچه در دو بخش زراعی و آبیاري تأکید نمودند

از  استان علیرغم وقوع بارش قابل مالحظه  در برخی کارشناس سازمان هواشناسی مهندس عابدآقاي بر اساس اظهارات 
میزان بـارش در شهرسـتان رشـت و جلگـه مرکـزي      )  متر میلی 46(و دیلمان ) میلی متر 27(شهرستانها از قبیل انزلی 

متر در پایان هفته محتمل بوده و از روز یکشـنبه   میلی 3الی  2ضعیف بوده و وقوع رعد وبرق و بارش پراکنده در حدود 
  .   باشد و وضعیت بارش مرداد ماه نرمال و دما باالتر از نرمال می بینی بوده هفته آتی هوا گرم و آفتابی قابل پیش

 در خصـوص تـأثیر بارنـدگی اخیـر در     هاي آبیاري و زهکشی برداري از شبکه مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
سـنتی آبخـور    ها و  تأمین نیاز آبـی اراضـی   ها و غرقاب شدن اراضی شالیکاري و تقویت آورد رودخانه بندان آبگیري آب

الزم به ذکر است بر اساس اظهـارات  . روزه پیشنهاد داشتند 4روزه و قطع  7تأکید نموده و در خصوص تداوم آبگذاري 
  .  ایشان برنامه آبگذاري در تیرماه حالت شناور داشته و دبی تنظیمی بر اساس شرایط دما و بارش قابل تغییر خواهد بود

در و  ٪93در خارج شبکه ( ٪90را  کل استان زنی مزارع پنجه ،ن جهاد کشاورزي استاننماینده سازما مهندس ادیبیآقاي 
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اعالم نموده )    ٪25در داخل شبکه و  ٪60در خارج شبکه (٪ 45و ورود به دوره زایشی گیاه برنج را  )   ٪89داخل شبکه 
روز  10ت تأمین آب زراعی مورد نیاز در و با توجه به ورود گیاه به دوره زایشی از دهه سوم خرداد ماه، در خصوص اهمی

  . آتی تأکید نمودند
  

  :با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید ادامهدر 
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

تجلیل از اعضاي کمیته با توجه به رسالت خطیر کمیته و اقدامات مثبت آن در حضور   1
  اتمام آبیاري  رئیس کمیته  .مقامات استان 

حوضه داخلی و حوضه آبریز   بینی و تحقق یافته بارش اي مقادیر پیش رائه آمار مقایسها  2
  جلسه آتی   آقاي مهندس عابد  سد سفیدرود از ابتداي سال آبی تا کنون

  موعد مقرر  برداري شرکت بهره- دفتر سدها  .روزه آن تداوم یابد 4روزه از روز شنبه و قطع  7آبگذاري   3

پایان وقت اداري هر   سازمان جهاد کشاورزي   .اي  یت کشت به شرکت سهامی آب منطقهگزارش روزانه وضع  4
  روز

  30/3/1393  برداري شرکت بهره  ارائه برنامه آبیاري تیرماه    5

  

  :دستور جلسه آینده 

  27/03/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
  .میم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال هااتخاذ تص -

  شنبه سه :جلسه آینده 

  03/04/1393        :  تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان 

  

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
  

  

  

  

  

  F-320 کد                                                                                                                گیالنايآب منطقهشرکت سهامی  -بلوار امام خمینی - رشت : آدرس 

                                 41888 66789کد پستی  -  41345 -1153صندوق پستی   – 6667083 - 6667261دورنگار   - 6669021 - 9تلفن   
  abgilan@iran.ir: پست الکترونیک       www.glrw.ir:  آدرس وب سایت 



110 

 

  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبمیسهاشرکت  
  

  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن
نیا جناب آقاي دکتر علی  

 ریاست محترم موسسه تحقیقات برنج کشور
 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  
گیر کماني مهندس جناب آقا  

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن
 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
بنیادي جناب آقاي مهندس  

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  
ــالم؛   ــا سـ ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــدین وسـ ــه ص بـ ــانزدهمینورتجلسـ ــی     شـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــهامی آب  1392-93جلسـ ــرکت سـ شـ

ــه ــیالن  منطق ــی    اي گ ــاد م ــدام الزم ایف ــرداري و اق ــره ب ــراي به ــردد ب ــت   . گ ــر اس ــه ذک ــدهمین الزم ب ــه در روز    هف ــه کمیت ــهجلس ــنبه س ــه  ش مورخ
ــره در  10/04/1393 ــت حفاظـــت و بهـ ــر معاونـ ــ  بـــرداري دفتـ ــرکت ســـهامی آب منطقـ ــزار مـــی  هشـ ــردد اي گـــیالن برگـ ــت   .گـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ لـ

 .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت 
 :دستور جلسه آینده 

  03/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها تنظیم مقادیر دبی کانال اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و -

                                                                                         

 

  وحید خرمی                                                                                                                   

   دبیر کمیته منابع و مصارف                                                                                                                       

  اي گیالن آب منطقه                                                                                                                    
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

، عمران مومنی ، سید امیرسیديپور میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای    

 
ــدیاحترامـــاً  بـــا ســـالم؛   ــیلهبـ ــانزدهمینصورتجلســـه  ن وسـ ــال آبـــی    شـ ــابع و مصـــارف سـ شـــرکت ســـهامی  1392-93       جلســـه کمیتـــه منـ

 شـــنبه ســـهجلســـه کمیتـــه در روز   الزم بـــه ذکـــر اســـت هفـــدهمین. گـــردد بـــراي بهـــره بـــرداري و اقـــدام الزم ایفـــاد مـــیاي گـــیالن  آب منطقـــه
لـــذا خواهشـــمند  .گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی ت ســـهامی آب منطقـــهبـــرداري شـــرک در دفتـــر معاونـــت حفاظـــت و بهـــره 10/04/1393مورخـــه 

  .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت است 

  

 :دستور جلسه آینده 

  03/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی -

  

  

  وحید خرمی                                                 

  کمیته منابع و مصارف  دبیر                                              

    اي گیالن منطقه آب                                              
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبهامیسشرکت  
  

  

  13.0: خاتمه ساعت           11.0: جلسه ساعت شروع                                                            شانزدهمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                                       03/04/1393: تاریخ جلسه

بـرداري شـرکت    دفتر معاونت حفاظت و بهـره در  03/04/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت  :خالصه مذاکرات
  . گیالن برگزار گردید اي منطقه آب سهامی

میزان دبی ورودي به مخـزن سـد    ،سفیدرود سددر خصوص وضعیت آبی با ذکر نام پروردگار متعال  مهندس خرمیآقاي 
اعـالم نمـوده   میلیون متر مکعب  444متر مکعب در ثانیه و میزان حجم مخزن را  8سفیدرود در روز جاري را به میزان 

آب مصرفی در اردیبهشت و خرداد ماه سـال جـاري بـه    همچنین میزان . کاهش دارد ٪15که در قیاس با سال گذشته 
میلیون متـر مکعـب    370و  373و در مدت زمان مشابه سال قبل معادل میلیون متر مکعب  364 و 321ترتیب  معادل 

   .بوده است

در (متـر   میلـی  213ماهه نخست سال آبـی کشـور را    9مدیر دفتر مطالعات میزان کل بارش  میرزایی خانمهندس آقاي 
متـر   میلـی  338، حوضه آبریز دریاي خزر )شدرصد کاه 8و  6قیاس با سال قبل و میانگین بلند مدت به ترتیب معادل 

 290، حوضـه آبریـز سـد سـفیدرود     )درصد کـاهش  7و  5در قیاس با سال قبل و میانگین بلند مدت به ترتیب معادل (
و حوضـه داخلـی اسـتان را    ) میانگین بلند مدتکاهش در قیاس با  ٪12افزایش در قیاس با سال قبل و  ٪4(متر  میلی
و میزان بارش خردادماه ) میانگین بلند مدتدر قیاس با  فزایش در قیاس با سال قبل و بدون تغییرا ٪11(متر  میلی 796

  .متر اعالم نمودند میلی 6.5و  3.5را به ترتیب معادل  1393و  1392هاي  شهر رشت در سال

اعالم نموده  ٪7ادل دهی را مع  میزان ظهور خوشه و خوشه ،نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان آقاي مهندس ادیبی
باشـد الزم بـه    می یاز اراضی شالیکاري در مرحله زایش ٪50و  رشد داشته است ٪1.5که در قیاس با سال قبل معادل 

شخم اول در سال جاري از پتانسـیل منـابع داخلـی    آب مورد نیاز جهت انجام  ٪90ذکر است بر اساس اظهارات ایشان 
هکتار  120000گردد درو  بینی می پیش تان از نوع بومی و زودرس بوده که از کشت اراضی اس ٪97تأمین شده است و 

هکتار به   103000در سال گذشته درو ( از اراضی شالیکاري در سال جاري به روش مکانیزه و نیمه مکانیزه انجام شود 
  ).روش مکانیزه و نیمه مکانیزه بوده است
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با اعالم اینکه تا کنون گزارشی دال بر  هاي آبیاري و زهکشی شبکهبرداري از  مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
) هکتار 67000(هاي سنتی آبخور آبی در حال حاضر درحوضه خیزي متأثر از کم آبی واصل نشده است مشکل کم حادثه

ورت نیـاز  صـ  باشد که در صورت وقوع بارش تا تاریخ دهم ماه جاري قابل مرتفع بوده و در غیر ایـن  بینی می قابل پیش
بنا بـر اظهـارات آقـاي مهنـدس     . برداري قرار گیرد باشد کلیه چاههاي آب و فاضالب به عنوان کمکی در مدار بهره می

چیتی با توجه به کشت زودتر از موعد در اراضی داخل شبکه امکان سوخت منتفـی بـوده لـذا امکـان نکـث محصـول       
  .باشد محتمل می

  :ر گردیدبا تأیید حاضرین جلسه مقر ادامهدر 
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

حوضه داخلی و حوضه آبریز   بینی و تحقق یافته بارش اي مقادیر پیش ارائه آمار مقایسه  1
  جلسه آتی   آقاي مهندس عابد  سد سفیدرود از ابتداي سال آبی تا کنون

  موعد مقرر  برداري شرکت بهره- دفتر سدها  .روزه آن تداوم یابد 4روزه و قطع  7آبگذاري   2

پایان وقت اداري هر   سازمان جهاد کشاورزي   .اي  گزارش روزانه وضعیت کشت به شرکت سهامی آب منطقه  3
  روز

  

  :دستور جلسه آینده 

  03/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
  .دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان -

  شنبه سه :جلسه آینده 

  10/04/1393        :  تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان 

  

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن
نیا جناب آقاي دکتر علی  

 ریاست محترم موسسه تحقیقات برنج کشور
 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  
گیر کمانجناب آقاي مهندس   

ل محترم هواشناسی استان گیالنمدیرک  
 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
بنیادي جناب آقاي مهندس  

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  
ــالم؛   ــا سـ ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــدین وسـ ــه  بـ ــدهمینصورتجلسـ ــه ک هفـ ــی    جلسـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــهامی آب   1392-93میتـ ــرکت سـ شـ

ــه ــیالن  منطق ــی    اي گ ــاد م ــدام الزم ایف ــرداري و اق ــره ب ــراي به ــردد ب ــت   . گ ــر اس ــه ذک ــدهمین الزم ب ــه در روز    هج ــه کمیت ــهجلس ــنبه س ــه  ش مورخ
ــره در  17/04/1393 ــت حفاظـــت و بهـ ــر معاونـ ــه  بـــرداري دفتـ ــرکت ســـهامی آب منطقـ ــزار مـــی  شـ ــرد اي گـــیالن برگـ ــت   .دگـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ لـ

 .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت 
 :دستور جلسه آینده 

  10/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال -

                                                                                         

 

  وحید خرمی                                                                                                                   

   دبیر کمیته منابع و مصارف                                                                                                                       

  اي گیالن آب منطقه                                                                                                                    
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  :یخ تار           

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

، عمران مومنی ، سید امیرسیديپور میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای    

 
شـــرکت ســـهامی آب  1392-93       جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف ســـال آبـــی   هفـــدهمینصورتجلســـه  بـــدین وســـیلهاحترامـــاً  بـــا ســـالم؛  

ــه ــیالن  منطق ــی    اي گ ــاد م ــدام الزم ایف ــرداري و اق ــره ب ــراي به ــردد ب ــت   . گ ــر اس ــه ذک ــدالزم ب ــه در روز    همینهج ــه کمیت ــهجلس ــنبه س ــه  ش مورخ
ــره  17/04/1393 ــت حفاظـــت و بهـ ــر معاونـ ــه  در دفتـ ــرکت ســـهامی آب منطقـ ــزار مـــیاي گـــیالن ب بـــرداري شـ ــردد رگـ ــت   .گـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ لـ

  .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت 

  

 :دستور جلسه آینده 

  10/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها یر دبی کانالاتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقاد -

  

  

  وحید خرمی                                                 

  کمیته منابع و مصارف  دبیر                                              

    اي گیالن منطقه آب                                              
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

  13.0: خاتمه ساعت           11.0: جلسه ساعت شروع                                                            هفدهمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره :مکان جلسه                                                                       10/04/1393: تاریخ جلسه

بـرداري شـرکت    دفتر معاونت حفاظت و بهـره در  10/04/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت  :خالصه مذاکرات
  . گیالن برگزار گردید اي منطقه آب سهامی

ه مخـزن سـد   میزان دبی ورودي ب ،سد سفیدروددر خصوص وضعیت آبی با ذکر نام پروردگار متعال  مهندس خرمیآقاي 
متر مکعـب در ثانیـه و میـزان حجـم      57و  7و  7 و زمان مشابه در دو سال گذشته را به ترتیب سفیدرود در روز جاري

همچنـین بـر اسـاس    . کـاهش دارد  ٪20اعالم نموده که در قیاس با سـال گذشـته   میلیون متر مکعب  371مخزن را 
روز تداوم یافته و با احتساب مصـارف دو نوبـت باقیمانـده     7دت ها از روز پنجشنبه به م اظهارات ایشان آبگذاري کانال

  . بینی خواهد بود میلیون متر مکعب قابل پیش 133حجم مانده مخزن در پایان ماه جاري به میزان 

، 3.0، رودسر  5.6، الهیجان  10، ماسوله 18میزان بارش اخیر تالش را  کارشناس سازمان هواشناسی مهندس عابدآقاي 
متر و هواي دو روز آتی استان را بارانی و بدون افزایش قابل  میلی 3و بخش مرکزي را کمتر از  7.5، دیلمان 6.0شلمان 

همچنین بر اساس اظهارات آقاي مهنـدس عابـد میـزان    . مالحظه دما و از روز جمعه تؤام با افزایش دما  اعالم نمودند
متـر   میلی 15و  11.2،  111ماه سال جاري به ترتیب معادل بارش شهر رشت در ماههاي فروردین، اردیبهشت و خرداد 

متـر و میـانگین    میلـی  34.9و  62، 82معادل  1391و براي سال  6.4و  46، 37معادل  92و مدت زمان مشابه در سال 
 17.6و  18.3،  20.6اردیبهشـت   13.5و  14.4،  13فروردین بـه ترتیـب    1391و  1392هاي  دماي سال جاري و سال

  .درجه سانتیگراد بوده است 22.9و  23.2و  24.3د خردا

مدیر دفتر مطالعات مقادیر بارش اخیر استان را در مناطق غربی مطلوب، مناطق شرقی نسـبتاً   میرزایی خانمهندس آقاي 
  .مناسب و در بخش مرکزي ضعیف گزارش نمودند

در داخـل  (  ٪18دهی را معادل   وشه و خوشهمیزان ظهور خ ،نماینده سازمان جهاد کشاورزي استانادیبی آقاي مهندس 
  .اعالم نمودند ٪60و ورود به فاز زایشی مزارع استان را  ) ٪20و در اراضی خارج از شبکه  ٪16شبکه حدود 

متـر مکعبـی آب    9.2با اعالم مصرف  هاي آبیاري و زهکشی برداري از شبکه مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
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هـا در   ش هاي هواشناسی و کاهش بـار  بینی ضی شالیکاري در هر نوبت آبگذاري، عدم تحقق پیشبراي هر هکتار از ارا
بندي آب توزیعی در ماه مذکور عنوان نموده و افزایش مـدت زمـان    اردیبهشت ماه را مهمترین علت عدم رعایت نوبت

  .  روز را محتمل دانستند 5روز به  4قطع آبگذاري از 

  

  :رین جلسه مقرر گردیدبا تأیید حاض ادامهدر 
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

  موعد مقرر  برداري شرکت بهره- دفتر سدها  . ها تنظیم گردد برنامه آبگذاري و قطع  آن با توجه به وضعیت بارش  1

پایان وقت اداري هر   سازمان جهاد کشاورزي   .اي  گزارش روزانه وضعیت کشت به شرکت سهامی آب منطقه  2
  روز

  

  :دستور جلسه آینده 

  10/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
  .اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال ها -

  شنبه سه :جلسه آینده 

  17/04/1393        :  تاریخ 

  11:00ساعت :     وع ساعت شر

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان 

  

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن
نیا جناب آقاي دکتر علی  
تحقیقات برنج کشورریاست محترم موسسه   

 جناب آقاي دکتر آقایی
المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  

گر کمانجناب آقاي مهندس   
 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن

 جناب آقاي مهندس چیتی
هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  

بنیادي جناب آقاي مهندس  
سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  

ــالم؛   ــا سـ ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــدین وسـ ــه  بـ ــدهمینصورتجلسـ ــی     هجـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــهامی آب  1392-93جلسـ ــرکت سـ شـ
ــه ــیالن  منطق ــی    اي گ ــاد م ــدام الزم ایف ــرداري و اق ــره ب ــراي به ــردد ب ــوزدهمین     .گ ــت ن ــر اس ــه ذک ــه در روز    الزم ب ــه کمیت ــهجلس ــنبه س ــه  ش مورخ

ــره در  24/04/1393 ــت حفاظـــت و بهـ ــر معاونـ ــه  بـــرداري دفتـ ــرکت ســـهامی آب منطقـ ــزار مـــی  شـ ــردد اي گـــیالن برگـ ــت   .گـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ لـ
 .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت 

 :دستور جلسه آینده 

  17/04/93خه پیگیري مصوبات جلسه مور -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال -

                                                                                         

  وحید خرمی                                                                                                                   

   دبیر کمیته منابع و مصارف                                                                                                                       

  اي گیالن آب منطقه                                                                                                                    
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايطقهمنآبسهامیشرکت  
  

 

، عمران مومنی ، سید امیرسیديپور میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای    

 
ــا ســـالم؛   ــاً  بـ ــیلهاحترامـ ــه  بـــدین وسـ ــال آبـــی    هجـــدهمینصورتجلسـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه کمیتـــه منـ ــهامی  1392-93       جلسـ شـــرکت سـ

 شـــنبه ســـهجلســـه کمیتـــه در روز   همیننـــوزدالزم بـــه ذکـــر اســـت . گـــردد م ایفـــاد مـــیبـــراي بهـــره بـــرداري و اقـــدام الزاي گـــیالن  آب منطقـــه
لـــذا خواهشـــمند  .گـــردد اي گـــیالن برگـــزار مـــی بـــرداري شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه  در دفتـــر معاونـــت حفاظـــت و بهـــره 24/04/1393مورخـــه 

  .دنیدر جلسه مذکور حضور بهم رسا ظهر 11رأس ساعت است 

  

 :دستور جلسه آینده 

  17/04/93مصوبات جلسه مورخه  پیگیري -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
 .ها اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال -

  

  

  وحید خرمی                                                 

  کمیته منابع و مصارف  دبیر                                              

    اي گیالن منطقه آب                                              
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  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

  13.0: خاتمه ساعت           11.0: جلسه اعت شروعس                                                            هجدهمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                                       17/04/1393: تاریخ جلسه

اي  سـهامی آب منطقـه   سالن جلسات شـرکت در  17/04/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت  :خالصه مذاکرات
  .گیالن برگزار گردید

اي پارامترهاي مختلـف   ضمن ارائه گزارش آمار مقایسه کارشناس سازمان هواشناسی مهندس عابدآقاي در ابتداي جلسه 
powerهواشناسی در قالب برنامه  poi nt   میزان بارش کل کشور از شروع سال آبی تا کنون در سال آبی جـاري و

متر اعالم، و وضعیت بارش گیالن را در  میلی 225.8و  216.6، 206را به ترتیب معادل  90-91و  91-92هاي آبی  سال
میزان بلندمـدت آن   ٪88قیاس با مدت زمان مشابه در سال قبل و میانگین بلندمدت مطلوب توصیف نموده که معادل 

آستارا در مابقیه نقاط استان وضعیت همچنین بر اساس اظهارات ایشان به استثناي شهرستان .تا امروز محقق شده است
بارش نسبت به سال قبل افزایشی و بویژه در ماه فروردین سال جاري بسیارمطلوب بوده ، براي عصر امروز و فردا وقوع 

متر محتمل بوده و پس از آن هواي استان صاف و آفتابی خواهد بود و دماي هوا براي ماههـاي   میلی 2بارش در حدود 
  .باشد درجه سانتیگراد می 1.5تا  0.5مرداد تؤام با افزایش خرداد، تیر و 

بـا اعـالم اینکـه بخشـی از مشـکالت       برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی مدیرعامل شرکت بهره مهندس چیتیآقاي 
هـاي آبفـاي   ها و اسـتفاده از چاه  موجود در گذشته در اراضی خارج از شبکه  با اجراي چاههاي دهانه گشاد در حاشیه رودخانه

.   هاي اخیر را رافع تمامی مشکالت موجود در تأمین آب مورد نیاز اراضی مذکور عنوان داشتند روستایی مرتفع شده است بارش

متر مکعب در ثانیه اعالم نمـوده کـه    27را  میزان دبی ورودي به مخزن سد سفیدرود در روز جاري مهندس خرمیآقاي  
همچنین میزان حجم اب موجـود در مخـزن    . اخیر در حوضه آبریز قزل اوزن بوده استهاي  این افزایش متأثر از بارش

روز آب  5میلیون متر مکعب بوده و بر اساس برنامه آبگذاري از صبح روز چهارشنبه به مـدت   296در روز جاري معادل 
  .گردد ها قطع می کانال

شره شرکت مدیریت منابع آب از ابتداي سال جاري را آقاي البرزي از کارشناسان روابط عمومی شرکت میزان اخبار منت
از  ٪ 58اي گیالن داشته است و اختصاص به شرکت آب منطقه) ٪8.5( خبر  50خبر عنوان نموده که از این تعداد  587
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اخبار منتشره دفتر روابط عمومی شرکت از ابتداي خرداد ماه در ارتباط بـا موضـوعات کشـاورزي، آبگـذاري، الیروبـی،      
همچنین بر اساس اظهارات ایشان و اطالعات دریافتی از سازمان جهاد کشـاورزي اسـتان   . شناسی و آب بوده استهوا

درصد بوده و دوره زایشی نیـز بـه اتمـام     43و  40میزان ظهور خوشه در شهرستان رشت و کل استان به ترتیب معادل 
  .رسیده است

  

  :با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید ادامهدر 
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  فردی

  موعد مقرر  برداري شرکت بهره- دفتر سدها  . ها تنظیم گردد برنامه آبگذاري و قطع  آن با توجه به وضعیت بارش  1

پایان وقت اداري هر   سازمان جهاد کشاورزي   .اي  گزارش روزانه وضعیت کشت به شرکت سهامی آب منطقه  2
  روز

  

  :دستور جلسه آینده 

  17/04/93گیري مصوبات جلسه مورخه پی -
 .بررسی بیالن آبی سد سفیدرود -
 .بررسی روند کشت و نیاز آبی -
  .اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان دبی خروجی از سد سفیدرود و تنظیم مقادیر دبی کانال ها -

  شنبه سه :جلسه آینده 

  24/04/1393        :  تاریخ 

  11:00ساعت :     ساعت شروع 

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: ان مک

  

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :اریخ ت           

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن
نیا جناب آقاي دکتر علی  

 ریاست محترم موسسه تحقیقات برنج کشور
ي دکتر آقاییجناب آقا  

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  
گر کمانجناب آقاي مهندس   

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن
 جناب آقاي مهندس چیتی

هاي آبیاري و زهکشی برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
بنیادي جناب آقاي مهندس  

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  ون محترممعا  
ــالم؛   ــا سـ ــاً  بـ ــیله احترامـ ــدین وسـ ــه  بـ ــوزدهمصورتجلسـ ــی     یننـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــهامی آب   1392-93جلسـ ــرکت سـ شـ

ــه ــیالن  منطق ــی     اي گ ــاد م ــدام الزم ایف ــرداري و اق ــره ب ــراي به ــردد ب ــتمین    . گ ــت بیس ــر اس ــه ذک ــه در روز    الزم ب ــه کمیت ــهجلس ــنبه س مورخــه  ش
ــفیدرود در  14/05/1393 ــد سـ ــل سـ ــی  محـ ــزار مـ ــردد برگـ ــت   .گـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ ــاعت لـ ــبح 10رأس سـ ــم    صـ ــور بهـ ــذکور حضـ ــه مـ در جلسـ
 .دنیرسا

 :دستور جلسه آینده 

 .24/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بازدید از سد و نیروگاه برقآبی سفیدرود -

                                                                                         

  وحید خرمی                                                                                                                   

   دبیر کمیته منابع و مصارف                                                                                                                       

  اي گیالن آب منطقه                                                                                                                    
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  :تاریخ            

  : ه شمار          

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

، عمران مومنی ، سید امیرسیديپور میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای    

 
شـــرکت ســـهامی آب  1392-93       مصـــارف ســـال آبـــی   جلســـه کمیتـــه منـــابع و نـــوزدهمینصورتجلســـه  بـــدین وســـیلهاحترامـــاً  بـــا ســـالم؛  

ــه ــی     اي گــیالن  منطق ــدام الزم ایفــاد م ــراي بهــره بــرداري و اق ــر اســت   . گــردد ب ــتمالزم بــه ذک ــهجلســه کمیتــه در روز    ینبیس مورخــه  شــنبه س
ــی   14/05/1393 ــزار مـ ــفیدرود برگـ ــد سـ ــل سـ ــردد در محـ ــت   .گـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ ــاعت لـ ــبح 10رأس سـ ــ  صـ ــذکور حضـ ــه مـ ــم در جلسـ ور بهـ
  .دنیرسا

  

 :دستور جلسه آینده 

 .24/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بازدید از سد و نیروگاه برقآبی سفیدرود -

  

  

  وحید خرمی                                                 

  کمیته منابع و مصارف  دبیر                                              

    اي گیالن منطقه آب                                              
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

  13.0: خاتمه ساعت           11.0: جلسه ساعت شروع                                                            نوزدهمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  برداري دفتر معاونت حفاظت و بهره: مکان جلسه                                                                       24/04/1393: سهتاریخ جل

  

  

  .اي گیالن برگزار گردید در سالن جلسات شرکت سهامی آب منطقه 24/04/1393ظهر مورخ  11:0جلسه رأس ساعت : خالصه مذاکرات

با ذکر نام پروردگار متعال و عرض خوشامدگویی به مهمانان جلسه و ابراز شکرگزاري از درگاه خداوند متعال به مناسبت انجـام  پور  مهندس مرتضیه آقاي در ابتداي جلس
  .ر گرددبندي جلسات قبلی برگزا روز و با محوریت جمع 15مطلوب آبیاري اراضی کشاورزي در سال جاري پیشنهاد نمودند جلسه آتی کمیته پس از 

 226متر مکعب در ثانیـه و میـزان حجـم اب موجـود در مخـزن را      162و  8میزان دبی ورودي و خروجی مخزن سد سفیدرود در روز جاري را معادل   مهندس خرمیآقاي 
  .میلیون متر مکعب اعالم نمودند

میلیمتر در حوضـه داخلـی و وقـوع     4تا  3هاي رگباري در حدود  عه، وقوع بارشکارشناس سازمان هواشناسی با اعالم افزایش قابل توجه دما از روز جم مهندس عابدآقاي 
بینـی مردادمـاه    همچنین بر اساس اظهارات ایشان میزان بارش محقق شده در تیرماه و پـیش . هاي پراکنده در برخی نقاط حوضه آبریز سد سفیدرود را محتمل دانستند بارش

  .  همچنین روند دما نیز در قیاس با مقادیر نرمال افزایشی خواهد بود .باشد لی پربارش براي پاییز دور از انتظار نمیو فصبوده نرمال و شهریور ماه زیر نرمال 

افـزایش در   20(درصـد   75از کارشناسان روابط عمومی شرکت بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان جهاد کشاورزي استان میزان ظهور خوشـه در اسـتان را    البرزيآقاي 
  .و برداشت موردي در برخی از شهرستانها را اعالم داشتند) یاس با مدت زمان مشابه در سال قبلق

  

  :با تأیید حاضرین جلسه مقرر گردید ادامهدر 
  مهلت اقدام  اقدام کننده  مصوبات  ردیف

  موعد مقرر  ريبردا شرکت بهره-دفتر سدها  . ها تنظیم گردد برنامه آبگذاري و قطع  آن با توجه به وضعیت بارش  1

  جلسه آتی  کلیه اعضاي کمیته   .هاي پیشین کمیته برگزار گردد   بندي فعالیت جلسه آتی با هدف جمع  2
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  :دستور جلسه آینده 

 24/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بازدید از سد و نیروگاه برقآبی سد سفیدرود -

  

  شنبه سه      :جلسه آینده 

  14/05/1393        :  تاریخ 

  صبح 10:0ساعت :     ساعت شروع 

  سد سفیدرود: مکان 

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

 جناب آقاي مهندس عزیزي

 مدیر کل محترم ستاد بحران استانداري گیالن
نیا جناب آقاي دکتر علی  

ت محترم موسسه تحقیقات برنج کشورریاس  
 جناب آقاي دکتر آقایی

المال و معاون  پیشگیري دادگستري استان گیالن دبیر محترم شوراي عالی حفظ حقوق بیت  
گر کمانجناب آقاي مهندس   

 مدیرکل محترم هواشناسی استان گیالن
 جناب آقاي مهندس چیتی

بیاري و زهکشیهاي آ برداي از شبکه مدیرعامل محترم  شرکت بهره  
بنیادي جناب آقاي مهندس  

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالنبهبود تولیدات گیاهی محترم  معاون محترم  
ــالم؛   ــا سـ ــاً  بـ ــیله احترامـ ــدین وسـ ــه  بـ ــوزدهمصورتجلسـ ــی     یننـ ــال آبـ ــارف سـ ــابع و مصـ ــه منـ ــه کمیتـ ــهامی آب   1392-93جلسـ ــرکت سـ شـ

ــه ــیالن  منطق ــدام الزم   اي گ ــرداري و اق ــره ب ــراي به ــی  ب ــاد م ــردد ایف ــتمین    . گ ــت بیس ــر اس ــه ذک ــه در روز    الزم ب ــه کمیت ــهجلس ــنبه س مورخــه  ش
ــفیدرود در  14/05/1393 ــد سـ ــل سـ ــی  محـ ــزار مـ ــردد برگـ ــت   .گـ ــمند اسـ ــذا خواهشـ ــاعت لـ ــبح 10رأس سـ ــم    صـ ــور بهـ ــذکور حضـ ــه مـ در جلسـ
 .دنیرسا

 :دستور جلسه آینده 

 .24/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .گاه برقآبی سفیدرودبازدید از سد و نیرو -

                                                                                         

  وحید خرمی                                                                                                                   

   دبیر کمیته منابع و مصارف                                                                                                                       

  اي گیالن آب منطقه                                                                                                                    
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  

، عمران مومنی ، سید امیرسیديپور میرزایی، محمدجواد خانی رسول خان : ان مهندسینآقای    

 
شـــرکت ســـهامی آب  1392-93       جلســـه کمیتـــه منـــابع و مصـــارف ســـال آبـــی   نـــوزدهمینصورتجلســـه  یلهبـــدین وســـاحترامـــاً  بـــا ســـالم؛  

ــه ــی     اي گــیالن  منطق ــدام الزم ایفــاد م ــراي بهــره بــرداري و اق ــر اســت   . گــردد ب ــتمالزم بــه ذک ــهجلســه کمیتــه در روز    ینبیس مورخــه  شــنبه س
ــی   14/05/1393 ــزار مـ ــفیدرود برگـ ــد سـ ــل سـ ــردد در محـ ــ  .گـ ــذا خواهشـ ــت لـ ــاعت مند اسـ ــبح 10رأس سـ ــم    صـ ــور بهـ ــذکور حضـ ــه مـ در جلسـ
  .دنیرسا

  

 :دستور جلسه آینده 

 .24/04/93پیگیري مصوبات جلسه مورخه  -
  .بازدید از سد و نیروگاه برقآبی سفیدرود -

  

  

  وحید خرمی                                                 

  کمیته منابع و مصارف  دبیر                                              

    اي گیالن منطقه آب                                              
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  :تاریخ            

  : شماره           

  :پیوست         

  تعالیبسمه

  وزارت نیرو

  ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت  
  

  10.0: خاتمه ساعت           10.0: جلسه ساعت شروع                                                            بیستمین جلسه کمیته منابع و مصارف: جلسه نام

  سد سفیدرود: مکان جلسه                                                                                        24/04/1393: تاریخ جلسه

  

  

  .برگزار گردید محل سد سفیدروددر  14/04/1393ظهر مورخ  10:0جلسه رأس ساعت : خالصه مذاکرات

تبریک عید سعید فطر و خوشامدگویی به مهمانان جلسه و عـرض تشـکر مشـارکت فعـال      با ذکر نام پروردگار متعال و عرضپور  مهندس مرتضیبتداي جلسه آقاي در ا
  . کلیه اعضا در برگزاري منظم جلسات سال جاري ، جلسه فعلی را به عنوان آخرین جلسه کمیته در این دوره آبیاري اعالم داشتند

بینی حجـم مخـزن در پایـان مـاه جـاري را       هاي انجام شده و ارائه اطالعات روز جاري سد سفیدرود میزان پیش بینی ضمن اعالم صحت مقادیر پیش مهندس خرمیآقاي 
  .میلیون متر مکعب اعالم نمودند 150

بـروز   92زهاي شرب و زیست محیطی دانسته که شـرکت در مهرمـاه   هاي زیرزمینی، افزایش نیا خشکسالی هیدرولوژیکی را متأثر از برداشتمیرزایی  خانمهندس آقاي 
  .خشکسالی هیدرولوژیکی را به استانداري اعالم نمود

مـورد آن خبرهـاي    49مورد اعالم داشته که  64تعداد عناوین خبرهاي کشاورزي سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران را از کارشناسان روابط عمومی شرکت  البرزيآقاي 
  .  درصد خبرهاي سایت شرکت در خصوص آب و کشاورزي بوده است 65همچنین بر اساس اظهارات ایشان . اي گیالن بوده است منطقه شرکت آب

 50درصد و میزان محصول آماده به برداشـت را   30نماینده جهاد کشاورزي ضمن اعالم تکامل مطلوب جلسات در قیاس با گذشته، میزان برداشت را  مهندس ادیبیآقاي 
روز کاهش داشته است کـه در   30روز اعالم داشتند که این میزان در سال جاري به  47الی  45همچنین تعداد روزهاي تقویم زراعی را در شرایط عادي . درصد عنوان داشتند

درصد از ارقام کشت شـده در سـال جـاري     97.5همچنین بر اساس اظهارات ایشان . این خصوص مشارکت زارعین و تکنولوژي کاشت و داشت بیشترین تأثیر را داشته است
  .ایشان برگزاري جلسات آتی با تناوب زمانی یک ماهه را پیشنهاد نمودند. درصد رقم پرمحصول بوده است 2.5رقم بومی و 

  

 .در خاتمه جلسه با ذکر صلوات پایان یافت
  

  

  F-320 کد                                                                                                                گیالنايآب منطقهشرکت سهامی  -بلوار امام خمینی - رشت : آدرس 

                                 41888 66789کد پستی  -  41345 -1153صندوق پستی   – 6667083 - 6667261دورنگار   - 6669021 - 9تلفن   
  abgilan@iran.ir: پست الکترونیک       www.glrw.ir : آدرس وب سایت 

  


