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 شاخص ابالغي 16پيرامون  1393گزارش عملكرد سال 

 
 رودخانه ها.مرحله اول ساماندهي حد بستر و حريم و  مطالعات تعيين -1

 گذاري حد بستر رودخانه ها.نشانه  -2

 مطالعات مرحله دوم ساماندهي رودخانه ها. -3

 اجراي عمليات اليروبي و ساماندهي رودخانه ها. -4

 مطالعات حد بستر و حريم تاالبها. -5

 مطالعات حد بستر و حريم سواحل دريا. -6

 نشانه گذاري حد بستر تاالبها. -7

 نشانه گذاري حد بستر سواحل دريا. -8

 مطالعات پتانسيل يابي مصالح رودخانه اي. -9

 اعالم عمومي رودخانه ها. -10

تصويب طرح هاي مطالعات حد بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي رودخانه  -11
 ها.

(اعالم عمومي شده و بررسي اعتراضات در كميسيون ماده آزاد سازي تصرفات مزاحم -12
3.( 

 ل اجاره بستر رودخانه ها.شناسايي بازه هاي داراي پتانسي -13

 جانمايي نقشه هاي حد بستر و حريم رودخانه ها در طرح هاي هادي و تفضيلي.-14

 جانمايي نقشه هاي حد بستر و حريم رودخانه ها در سامانه كاداستر. -15

 آموزش طرح بهبود رودخانه ها و سواحل كشور.-16
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 ساماندهي رودخانه هامطالعات تعيين حد بستر و حريم و مرحله اول  -1

 ) KM(  طول نام رودخانه رديف

 درصد پيشرفت 

 93پايان 

 10 حويق 1
95 

 11ليسار 2

 90 28 قلعه رودخان 3

 90 31 سياهرود توتكابن 4

 10 زاكلي بررود 5
97 

 13 خانرودلنگرود 6

 16 لوندويل 7
98 

 25 چوبر تالش 8

 98 47 شمرود 9

 19 گشت رودخان 10
98 

 22 59خاله سراي 11

 21 رشته رود 12
99 

 18 سموش 13

 90 30 خرارود(ديسام رود) 14

 8 شيرارود 15
98 

 20 كيارود 16

 98 35 زرجوب باالدست 17

 98 23 گوهررود باالدست 18

 387 مجموع -
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 نشانه گذاري حد بستر رودخانه ها -2

 km)(طول  نام رودخانه رديف

 فيزيكيدرصد پيشرفت 

 93سال

 100 22 پيربازار 1

 100 30 مرغك 2

 100 31 پلنگ ور 3

 100 25 ماسال 4

 108 مجموع -
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 مطالعات مرحله دوم ساماندهي رودخانه ها -3
  

 KM) طول( نام رودخانه رديف

درصد پيشرفت 
 كمي

 93پايان

 85 32.2 شلمانرود 1

 5.9 پسيخان 2

 1.5 خطبه سرا 3 98

 8.4 مرداب رود 4

 22.5 پيربازار 5
98 

 14.5 ماسال 6

 98 20 سفيدرود 7

 105 مجموع -
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 اجراي عمليات اليروبي و ساماندهي رودخانه ها(استاني) -4

 

 هدف از عمليات  عمليات اجرايي نام رودخانه ها رديف

 پيشرفت فيزيكي

 (به درصد)

 93سال 

1 

رودخانه آچي
 رود

متر 5000حفاظت  از مخزن  چينيخشكه
 مكعبي و تثبيت بستر رودخانه

90 

2 

رودخانه خشكه
 رود

حفاظت از ديواره و تثبيت بستر  گابيون بندي
 رودخانه

75 

3 

حفاظت از ديواره و تثبيت بستر  خشكه چيني رودخانه پرشو
 رودخانه

85 

4 
رودخانه خالكايي

 ماسال

لحاف بتني مفصلي
 مسلح 

ديواره و تثبيت بستر حفاظت از 
 رودخانه

75 

5 
مخزن سد

 انحرافي گله رود

 هكتار 7 مخزن سد آزادسازي تصرفات اليروبي
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 مطالعات حد بستر و حريم تاالبها -5 

هكتار به اتمام رسيده و در مرحله تدقيق  1230مطالعات حد بستر و حريم تاالب امير كاليه به مساحت 
 .باشدنقشه هاي ارائه شده مي 

 مطالعات حد بستر و حريم سواحل دريا -6 

به اتمام  كيلومتر از طرح استاني 16كيلومتر از طرح ملي و 20مطالعات حد بستر و حريم دريا به طول 
.رسيده و در مرحله تدقيق نقشه مي باشد  

 نشانه گذاري حد بستر تاالبها - 7

 .تأميـن اعتـبار اجرايي خواهد شدپس از نهايي شدن نقشه هاي حـد بستر و حريـم تاالب و 

 نشانه گذاري حد بستر سواحل دريا -8 

.پس از نهايي شدن نقشه هاي حد بستر و حريم  سواحل دريا و تأمين اعتبار اجرايي خواهد شد  

 مطالعات پتانسيل يابي مصالح رودخانه اي -9

حفاظت ومهندسي رودخانه تخصيص تاكنون اعتباري براي پتانسيل يابي مصالح رودخانه اي براي دفتر 
 .داده نشده است

 اعالم عمومي رودخانه ها -10

كيلومتر اعالم عمومي و روپرگذاري به  108رودخانه پيربازار، مرغك، پلنگ ور و خالكايي: به طول  -1
 اتمام رسيده است.

انجـام شـده  93ماه كيلومتر در بـهـمن 35اعالم عـمومي رودخانه سفيدرود در مرحله اول به طـول  -2
 94كيـلومـتر در ارديبهشـت و تير مـاه  25و  50كيلومـتر باقـي مانـده در دو مرحله  75و 

 عمليات روپرگذاري  اجرايي خواهد شد. 94اعالم عمومي ، و در صورت تاميـن اعتبار در سال 
تصويب طرح هاي مطالعات حد بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي رودخانه  -11

 ها

كيلومتر از مشاوران  387رودخانه به طول   18كليه گـزارش ها و نقشـه هاي حـد بسـتر و حريـم        
مربوطه دريافت شده و اغلب گزارشـها پس از بررسي هاي كارشناسي مورد تأييد قرار گرفته و نقشه هادر 

  مرحله تدقيق ميباشد.



   مهندسي رودخانه و سواحلدفتر              گيالن شركت سهامي آب منطقه اي

8 

 

 

ررسي اعتراضات در آزاد سازي تصرفات مزاحم(اعالم عمومي شده و ب -12 
 )3كميسيون ماده 

 اقدامي براي آزاد سازي تصرفات مزاحم انجام نشده است.  93در سال 
 شناسايي بازه هاي داراي پتانسيل اجاره بستر رودخانه ها -13

متر مربع براي كشت موقت به اشخاص حقيقي و  386369اراضي بستر رودخانه به مساحت  93در سال 
 .شده استحقوقي اجاره داده 

جانمايي نقشه هاي حد بستر و حريم رودخانه ها در طرح هاي هادي و -14
 تفضيلي

كيلومتر انجام شده و نقشـه هاي آن براي پاسخگويي به مراجع  600مطالعات  رودخانه ها به طول 
ذيربط به امورهاي آب شهرستانها ارسـال شـده است تا در تهـيه طـرح هاي هـادي و تفصـيلي  

 .اد مسـكن و شـهرداريها )را مورد استفاده قرار مي گيرد(بنـي
 جانمايي نقشه هاي حد بستر و حريم رودخانه ها در سامانه كاداستر -15

كيلومتر پس از اعالم عمومي و  110رودخانه هاي پيربازار، مرغك، پلنگ ور وخالكايي به طول 
ياد شـده به سازمان ثبت اســناد و روپرگذاري، كليه نقشه هاي حد بسـتر و حريم رودخانـه هاي 

امالك استان گيالن، ارسـال شده و مورد استفاده قرار مي گيـرد. در صـورت تاميـن اعتـبار، 
 اقدامـات الزم براي سـاير رودخانه ها نيز انجام خواهد شد.

 آموزش طرح بهبود رودخانه ها و سواحل كشور-16

مديـريت رودخانه ها و سواحل دوره هاي آموزشي در سه براي اجـراي نمودن طرح بهـبود  93در سال 
مرحله در فصـل بهار ،پاييـز و زمسـتان براي كارشـناسان و مديران مربوطه تدارك ديـده شد و با 
همـكاري اساتيد دانشگاه و كارشنـاسان با تجربه شركت دوره آموزشي حفاظت، بهره برداري و آزاد 

ه آبزي پروري در رودخـانه ها ، نحوه رسيدگي به اعتراضات سازي بستر رودخانه ها، نظامنـام
و تعيين حد بستر و حريم موردي براي رودخانه هاي فاقد مطالعات حد بستر و حريم  3دركميـسيون ماده
 .اجرا گرديده است
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 اجراي طرح بهبود مديريت رودخانه ها و سواحل استان*

مي باشد كه براي بررسي و اقدام به امورهاي  به شرح ذيلابالغي  اين طرح شامل يازده پروژه 
 . آب ارسال شده است

ي بستر و حريم رودخانه هااول: دستورالعمل حفاظت ، بهره برداري آزادساز پروژه  
دوم: نظامنامه آبزي پروري در رودخانه ها و مجاري آبي پروژه  
سوم: نحوه رسيدگي به اعتراضات در كميسيون ماده سه پروژه  

چهارم: دستورالعمل  نحوه تهيه گزارش هاي اوليه  و تكميلي سيالب پروژه  
رودخانه ايشن و ماسه منابع پنجم: شرح خدمات پتانسيل يابي  پروژه  

ششم: دستورالعمل تهيه  و تدوين برنامه هاي نظرسنجي و اطالع رساني پروژه  
هفتم: پياده سازي سامانه هوشمند بانك اطالعات رودخانه ها و سواحل كشور پروژه  

هشتم: نظام ساماندهي رودخانه ها و سواحل كشور در قالب طرح هاي پژوهشي پروژه  
پروژه نهم: سفارش  تهيه استاندارد و پروژه هاي پژوهشي(سه محور) 

انوني درآمدزايي از محل اراضي بستر رودخانه هادهم: شناسايي ظرفيتهاي ق پروژه 
ها و سواحليازدهم: دستورالعمل ارزيابي  عملكرد  دفاتر مهندسي رودخانه پروژه  
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آمار كلي موافقت هاي صادره در بازديدهاي مشترك و درخواست هاي استعالمي 
    1393سال

 1393سال

 درخواست هاي واصله استعالميتعداد  350

248   تعداد موافقت هاي درخواست هاي استعالمي

102   تعداد مخالفت ها در درخواستهاي استعالمي

 1329926 متر مكعب   حجم موافقت هاي صادره درخواست هاي استعالمي

تعداد مجوزهاي تمديد شده 25

  

 متر مكعب    85225

      

 حجم مجوزهاي تمديد شده

 مورد 150  تعداد بازديد هاي مشترك

 متر مكعب   289009            حجم موافقت هاي صادره در بازديد هاي مشترك

تعداد مخالفت ها در بازديد هاي مشترك 69

5   استعالم از ديگر سازمانهاي ذيربط

1618935 
حجم كل مجوز هاي صادره شامل بازديد هاي مشترك واستعالمي

 ها) (بدون حجم تمديد شده
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 اطالع رساني و فرهنگ سازي از طريق رسانه

 محيط زيست و و  صنعت -شرب -كشاورزيرودخانه ها به عنوان شريانهاي حياتي و تأمين كننده آب 
از طرفي از منابع توليد و انتقال رسوب و شن و ماسه و همچنين تأمين كننده پروژه هاي عمراني بوده 
كه حفاظت از اراضي بستر و حريم آنها از ضرورتهاي اين شركت مي باشد كه دخل و تصرف و برداشت 

لذا به جهت . هاي بي رويه و بيش از حد پيامدهاي منفي و جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت 
طرح بهبود مديريت رودخانه ها و سواحل در دستور كار دفتر مهندسي جلوگيري از افت شديد بستر 

* دفتر پروژه ابالغي 11براساس رودخانه و سواحل شركت مديريت منابع آب ايران قرار گرفته كه 
ماي مركزي با هماهنگي روابط عمومي صدا و سي مهندسي رودخانه و سواحل آب منطقه اي گيالن 

و راهكارهاي آن توسط اجع به وضعيت رودخانه ها، اهميت دقيقه ر 25گيالن در برنامه دريچه به مدت 
و مقرر است در سال آتي براي اطالع رساني  مدير دفتر مهندسي رودخانه و سواحل بعمل آمده است.

 بيشتر برنامه هاي ديگري نيز تدوين گردد.

 

 

 

 
 


