


دفتر تْرُ ترداری ٍ 
ًگْذاری سذّا

زكتطحلاظت ٍتْطُ 
تطزاضی اظهٌاتغ آب

مؼاونت حفاظت و بهشه بشداسي

چارت هعاًٍت حفاظت ٍ تْرُ ترداری

دفترحفاظت ٍتْرُ 
ترداری ازهٌاتع آب

اهَر ضص گاًِ

دفتر حفاظت ٍ هٌْذسي 
رٍدخاًِ ٍ سَاحل

گرٍُ هحيط زيست ٍ كيفيت 
هٌاتع آب



عولکرد دفتر هٌْذسي
سَاحل دررٍدخاًِ ّا ٍ  

1392سال



92/5/31ازاتتذای سال تا 

هَرد 128 تعذاد درخَاست ّای ٍاصلِ استعالهي

هَرد 82 تعذاد هَافقت ّای درخَاست ّای استعالهي

هَرد26 تعذاد هخالفت ّا در درخَاستْای استعالهي

هَرد 16 عَدت تِ جْت عذم پيگيری ٍ ارجاع تِ ديگر سازهاًْای ريرتط

هتر هکعة 319060 حجن هَافقت ّای صادرُ در در خَاست ّای استعالهي

هَرد 27 (31/5/92تا  2/4/92از تاريخ ) تعذاد تازديذ ّای هطترک

هتر هکعة 56310
تا   2/4/92از تاريخ )حجن هَافقت ّای صادرُ در تازديذ ّای هطترک

31/5/92)

هَرد 8 (31/5/92تا  2/4/92از تاريخ )تعذاد هخالفت ّا در تازديذ ّای هطترک

هتر هکعة 375370 حجن كل هجَز ّای صادرُ ضاهل تازديذ ّای هطترک ٍاستعالهي

    92آهاض ولی هَافمت ّای نازضُ زض تاظزیسّای هكتطن ٍ زضذَاؾت ّای اؾتؼالهی ؾال



:هطالؼات حس حطین ٍتؿتط ضٍزذاًِ ّا
هغالؼات حس حطین ٍ تؿتط ضٍزذاًِ ّا كاظ یک1.
(ؾاهاًسّی) هغالؼات حس حطین ٍ تؿتط ضٍزذاًِ ّا  كاظ زٍ 2.
ضٍپطگصاضی حاقیِ ضٍزذاًِ ّا3.



دس صذ پیششفت کمی( KM)  طَلًام ضٍزذاًِضزیف
17حَيق1

90
21ليسار2
2881قلعِ رٍدخاى3

3183سياّرٍد تَتکاتي4
10زاكلي تررٍد5

81
13الّيجاى رٍدخاى6
15.3لًَذٍيل7

94
25چَتر تالص8
46.596ضورٍد9

19گطت رٍدخاى10
90

5922خالِ سرای 11
21رضتِ رٍد12

96
18سوَش13
3084(رٍدديسام )خرارٍد14
8ضيرارٍد15

97
20كيارٍد16
3568زرجَب تاالدست17
2398گَّررٍد تاالدست18

403مجموع-

91-92هطالؼات حس حطین ٍ تؿتط هطحلِ اٍل 



زضنس پیكطفت وویKM))طَلًام ضٍزذاًِضزیف

32.255ضلواًرٍد1

5.9پسيخاى2

86 1.5خطثِ سرا3

8.4هرداب رٍد4

22.5پيرتازار5
88

14.5هاسال6

2096سفيذرٍد7

105هجوَع-

(ؾاهاًسّی ) 2هطالؼات فاظ



پیكطفت فیعیىی زضنسKM))طَل ًام ضٍزذاًِضزیف

2225پيرتازار1

30100هرغك2

31100پلٌگ ٍر3

25100هاسال4

108هجوَع-

ػولیات ضٍپطگصاضی



:هطالؼات حس حطین ٍتؿتط تاالب ٍ زضیا

هغالؼات حس حطین ٍ تؿتط زضیای ذعض1.

هغالؼات تاالب اهیط کالی2ِ.



هحل تاهیي اػتثاض(km)طَل هحسٍزُضزیف

كالچای–چاتکسر 1
(تخص اٍل)

هلي 10

كالچای–چاتکسر 2
(تخص دٍم)

هلي10

استاًي22رضت3

-42هجوَع-

هطالؼات زضیای ذعض



تؼسازهَضَعضزیف

221كل گسارضات ارسالي تَسط هطاٍراى1

74هاُ اذیط 6گسارضات ارسالي تَسط هطاٍراى در 2

102حقيقي گسارضات تازًگری ضذُ تَسط هطاٍر3

4
حقيقي تَسط هطاٍرتاييذ ضذُ  گسارضات 

47

5
حقيقي تَسط هطاٍر گسارضات در حال تازًگری

72

ططح تْیِ ٍ تطضؾی گعاضـ هطالؼات ضٍزذاًِ ّا ، زضیا ٍ تاالب 
تَؾط هكاٍضاى انلی ٍ هكاٍض حمیمی 



هؼاًٍت حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی

زفتط هحیط ظیؿت ٍ ویفیت هٌاتغ آب

1392ؾال

ٍظاضت ًیطٍ
قطوت هسیطیت هٌاتغ آب ایطاى

قطوت ؾْاهی آب هٌطمِ ای گیالى



فؼالیت ّای اجطایی



  کل ازاضُ تطزاض ًوًَِ تین تا  هَضز 50 تؼساز تِ ّلتگی هكتطک تاظزیس اًجام
 ٍ کٌٌس هی آتی هٌاتغ ٍاضز ضا ذَز پؿاب کِ ای آالیٌسُ ٍاحسّای اظ ظیؿت هحیظ

هصکَض GIS ًقكِ تْیِ

 ظیؿت هحیظ ّواٌّگی تا تاظزیس
  6 پؿاب ٍضٍز ذهَل زض اؾتاى
 کاض، جَتي ، قثاب هاؾِ ٍ قي کاضگاُ

 ٍ قي ٍ قائن ٍ تتي تٌیاز ٍ پسٍکال
  ضكتي تاال تاػج کِ کطگاًطٍز هاؾِ

  ضٍزذاًِ TDS،TSS کسٍضت،
.اؾت قسُ ؾلیسضٍز





کَزّای اظ اؾتلازُ ػسم جْت اؾتاى ظیؿت هحیظ کل ازاضُ تا ّواٌّگی  

  پطٍضی آتعی  زض قیویایی

پؿاب ترلیِ ذهَل زض ظیؿت هحیظ حلاظت کل ازاضُ تا ّواٌّگی 

 پؿاب آًالیع زضیاكت ٍ ؾغحی آتْای هٌاتغ تِ زذاًیات هجتوغ قسُ تهلیِ

 هكتطک تاظزیس ٍ

آلَزگی اظ تطزاضی ًوًَِ ٍ ضٍؿٌی هَاز ضیعـ اظ ًاقی آلَزگی اظ جلَگیطی 

  هٌغقِ زض ؾلیسضٍز ضٍزذاًِ زض ؾاظ هاؾِ زضكک قطکت تَؾظ قسُ ایجاز

گیالى هحیظ کل ازاضُ ّوکاضی تا ّاقن اهاهعازُ





پکیج ًهة تا اؾتاى ّای ضٍزذاًِ تِ ذاًگی كاضالتْای ٍضٍز اظ جلَگیطی  

 ههَب احساحی ّای هجتوغ ٍ هؿکًَی ّای ٍاحس زض كاضالب تهلیِ ّای

 ؾالهت ٍ تْساقت کاضگطٍُ زض

كاضالب تهلیِ ؾیؿتن احساث جْت نٌؼتی قْطکْای قطکت تط تاکیس 

ؾالهت ٍ تْساقت کاضگطٍُ ههَب اؾتاى نٌؼتی قْطکْای



ػضَیت زض وویتِ ّای ترههی

 هجَظ نسٍض جْت نٌایغ اؾتقطاض ضَاتظ 4 هازُ کویتِ زض ػضَیت-
هرتلق کاضتطیْای تطای

 اؾتاى پایساض تَؾؼِ ٍ ظیؿت هحیظ ، آهایف کاضگطٍُ زض ػضَیت-
 گیالى اؾتاى اؾتاًساضز هلی کویتِ زض ػضَیت-
 ٍ آتیاضی هلی کویتِ ظیؿت هحیظ ٍ ظّکكی کاضگطٍُ زض ػضَیت-

گیالى ظّکكی
اؾتاى هحیغی ظیؿت اضظیاتی گعاضقات تطضؾی کاضگطٍُ زض ػضَیت-
الّیجاى اؾالهی آظاز زاًكگاُ ظیؿت هحیظ کویتِ زض ػضَیت-
  ظیؿت هحیظ ٍ تْساقت کاضگطٍُ زض ػضَیت-



 اظ قثل کیلی حطین تؼییي ٍ کیلی حلاظت هقطضات ٍ قَاًیي اػوال
 ٍ ؾغحی آب هٌاتغ اظ تطزاضی تْطُ ٍ حلط هجَظّای نسٍض

 : قاهل هرتلق کاضتطیْای جْت ظیطظهیٌی
532 تؼساز تِ 1392 زضؾال قسُ تطضؾی ّای پطًٍسُ تؼساز 

  ظیطظهیٌی ٍ ؾغحی آتْای قاهل

اؾتاى هؿکي تٌیاز هكاٍضیي تا ّوکاضی 
 اؾتاى ضٍؾتاّای ّازی عطح تْیِ زض

 هٌاتغ کلیِ کیلی حطاین اػوال تا گیالى
  ضٍؾتاّای هجاٍضت زض ؾغحی آتْای
هَضز 30 هصکَض



 قطکت پیكٌْاز تِ هٌاتغ اظ کیلی حلاظت کویتِ جلؿِ اؾاؼ تط
 هکاتثاتی قطکت آى عطیق اظ قس هقطض قْطی كاضالب ٍ آب

  قؼاع اظ قطب آب چاّْای حطاین ذطیس تطای تَزجِ تؼییي جْت
 گیالى ای هٌغقِ آب کیلی حلاظت کویتِ ههَب هتط 50-150
.پصیطز نَضت اؾتاًساضی تا



ههالح زضیاكت هتقاضیاى تطای هٌجیل ؾس پكت ضؾَتات تطزاقت هجَظ نسٍض 

 هحیغی ظیؿت هؿایل کلیِ ضػایت تا ؾاذتواًی

گَّطضٍز ضٍزذاًِ تِ قوال ضاّثطز زاًكگاُ كاضالب قثکِ هؿتقین اتهال  اظ جلَگیطی

تطای اؾتؼالم جْت گیالى ظیؿت هحیظ حلاظت کل ازاضُ تا الظم ّواٌّگی اًجام  

   .هجَظ نسٍض اظ قثل نٌؼتی ٍ تَلیسی ٍاحسّای هتقاضیاى

هیعاى تِ پطًٍسُ کلیِ تطای آلَزُ پؿاب ضّاؾاظی ػسم تط هثٌی هحضطی تؼْسًاهِ اذص 

 كقطُ 532

  نٌؼتی، اظ اػن ّا پطًٍسُ کلیِ زض پؿاب ضّاؾاظی ػسم هحضطی تؼْس اؾت شکط تِ ظمال

 .گطزز هی اذص ....... ٍ قطب ذسهاتی، ،کكاٍضظی



تؿتِ کیلی حطاین تطای آتلا ٍ آب ّای اؾتاًساضز ًَیؽ پیف تطضؾی  

  قطب ّسف تا آب تٌسی

هسیطیت زض آب هٌاتغ کیلیت اظ حلاظت ضَاتظ ًَیؽ پیف تطضؾی 

  جاهس ظایس هَاز

ّای تؼطكِ ٍتؼییي هسیطیت، ضیعی، تطًاهِ » ًَیؽ پیف تطضؾی  

« هجسز اؾتلازُ توٌظَض كاضالب ّای ذاًِ تهلیِ پؿاب

الق 404 قواضُ اؾتاًساضز ًَیؽ پیف تطضؾی  



فؼالیت ّای آگاّی ضؾاًی



 زض هؿتٌس كیلن پرف ٍ تْی1ِ.

  4 آب هٌاتغ آلَزگیْای ذهَل

  تِ زقیقِ 60 هست تِ جوؼاً هَضز

 ػوَهی آگاّیْای اضتقاء هٌظَض

 ؾغح زض تیلثَضز ًهة ٍ تْی2ِ.

 زض هتط 3×4 اتؼاز تِ هَضز 4قْط

 هٌاتغ آلَزگی اظ جلَگیطی ذهَل

 آب





  ؾغح زض تطٍقَض ًؿرِ 20/000 تَظیغ .3
زٍلتی ازاضات ٍ ؾاظهاًْا قْط،



تطگعاضی هؿاتقِ حلاظت کیلی آب زض کلیِ ؾغَح زاًف آهَظی  



(عطح زاًاب)اضظیاتی آحاض اضؾالی تَؾظ آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ اًتراب آحاض تطتط زاًف آهَظی 



تطگعاضی اضزٍی ػلوی زض قالة تاظزیس اظ ؾس هرعًی ؾس قْط تیجاض تِ هٌظَض آقٌایی 

تا پطٍغُ ّای تأهیي آب  ( عطح زاًاب)ًاجیاى آب 



جلؿات آهَظقی هكتطک تا آهَظـ ٍ پطٍضـ زض ذهَل چگًَگی تطگعاضی 

  93-92اجطای عطح زاًاب زض ؾال 



 ظیؿت هحیظ حلاظت کل ازاضُ ّوکاضی تا پاک ظهیي ضٍظ ّوایف تطگعاضی
(تطٍقَض ًؿرِ 900) آهَظـ پکیج ػسز 300 تَظیغ ٍ



 جْت آهَظقی، پکیج تَظیغ ٍ تْیِ قاهل زاًاب عطح اجطای زض ّوکاضی  1.

 ٍ تجعیِ ٍ آظهَى پؽ ٍ آظهَى پیف اجطای ٍ پطٍضـ ٍ آهَظـ ضاتغیي

آهاضی تحلیل

 قْطؾتاًْای تطای زّیاضاى ٍ ضٍؾتاییاى ٍیػُ آهَظقی کاضگاّْای تطگعاضی2.

 آؾتاضا ٍ ضقت ضٍزؾط،

 اٍل ّلتِ زض آى تَظیغ ٍ آب ههطف زض جَیی نطكِ ّلتِ تطای تطٍقَض تْی3ِ.

اؾتاى ازاضات ٍ جوؼِ ًواظ زض تیطهاُ

  ههالح تطزاقت هحیغی ظیؿت احطات» ػٌَاى تحت آهَظقی پَیٌت پاٍض تْی4ِ.

اؾتاى ازاضات زض آى تَظیغ ٍ «ای ضٍزذاًِ



فؼالیت ّای هطالؼاتی



جْت ظیؿت هحیظ کل ازاضُ اظ ؾلیسضٍز ضٍزذاًِ کیلی آًالیع گعاضقات زضیاكت 

  ًظاضتی ؾاظهاًْای تِ گعاضـ اضایِ

كاضالب ٍ آب قطکت اظ قطب آب چاّْای کیلی ٍضؼیت آًالیعٍ گعاضـ زضیاكت 

ًظاضتی ؾاظهاًْای تِ گعاضـ اضایِ جْت ضٍؾتایی

اعطاف آب چاّْای ٍ ّا ضٍزذاًِ کیلیت تٌسی ضتثِ ٍ کیلی پایف عطح اجطای 

 ّای ضٍزذاًِ هغالؼات تاکٌَى کِ 90- 91 ؾال NSFWQI ضٍـ اظ آى

 هاؾَلِ ضٍزذاًِ 92-93 ؾال زض ٍ ضؾیسُ پایاى تِ پیطتاظاض ٍ گَّطضٍز ظضجَب،

.اؾت هغالؼِ زؾت زض اعطاف چاّْای ٍ  ٍض پلٌگ ٍ ضٍزتاض پیف ضٍزذاى،



ُپلطٍز ، قلاضٍز ، ؾلیسضٍز ّای ضٍزذاًِ تطای کیلی پایف پطٍغ ،  

  زلیل تِ اها اؾت قسُ ضیعی تطًاهِ آى اعطاف چاّْای ٍ کطگاًطٍز

  اؾت ًكسُ اًجام تَزجِ ترهیم ػسم

ؾلیسضٍز ؾس هرعى کیلی پایف هسیطیت ّای كطم تکویل 



   EIAتطضؾی هغالؼات ظیؿت هحیغی
قلاضٍز -6قْط تیجاض  -5پلطٍز  -4ؾس ذطهٌگاُ  -3ؾس ذالهاى  -2ؾس اظتطم   -1
ؾسگَلک زیلواى -7

 تطضؾی گعاضـ اضظیاتی ظیؿت هحیغی هجتوغ اقاهتی، پصیطایی ٍ ٍضظقی
ؾثعؾایْا ٍ هجتوغ اقاهتی ٍ گطزقگطی ظیثاکٌاض، عطح گطزقگطی ًیطٍ ؾاظُ 

تٌسض ٍ عطح گطزقگطی آجا
آؾتاضا -تطضؾی اضظیاتی ظیؿت هحیغی ضاُ آّي ضقت
 تطضؾی گعاضـ اضظیاتی عطح تَؾؼِ قْطک نٌؼتی ؾلیسضٍز ضقت
  تطضؾی گعاضقات اضظیاتی قطکت كَالز تیام
 تطضؾی گعاضقات اضظیاتی ظیؿت هحیغی تٌازض چورالِ ٍ کیاقْط، آؾتاضا، اًعلی
 قعٍیي–تطضؾی گعاضـ اضظیاتی ضاُ آّي ضقت
ضقت قْط هتطٍ هحیغی ظیؿت اضظیاتی گعاضـ تطضؾی 



دفتش اموس مشتشکین و نظاست بش  
شبکه هاي آبیاسي و صهکشی

ػولىطز گطٍُ ًظاضت تط قثىِ ّای  
1392آتیاضی ٍ ظّىكی ؾال 

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن



فعبلیت ّبی ثْرُ ثرداری از ضجىِ ّبی آثیبری ٍ زّىطی -1
فعبلیت ّبی تعویر ٍ ًگْذاری از ضجىِ ّبی آثیبری ٍ زّىطی -2
ٍ تعویر ٍ ًگْذاری فعبلیت ّبی تْیِ هذارن ٍ اسٌبد هرثَط ثِ پرٍشُ عولیبت ثْرُ ثرداری  -3

از ضجىِ ّبی آثیبری ٍ زّىطی 
فعبلیت تْیِ هذارن ٍ اسٌبد هرثَط ثِ لراردادّبی دستگبُ ّبی ًظبرت -4
فعبلیت پیگیری جلسبت وویتِ هطترن ثْرُ ثرداری ٍ طرح ٍ تَسعِ  -5
فعبلیت پیگیری استمرار تطىل ّبی آة ثراى -6
ٍضعیت پیطٌْبدی ثرای استمرار تطىل ّبی آة ثراى در هٌطمِ فَهٌبت -7
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فعالیت ىای تيره ترداری از شثکو ىای آتیاری ً زىکشی -1

  شزکت ُواٌُگی تا گیالى آتیاری شثکَ در آتزطاًی ّ آتیاری تزًاهَ تٌظین
  تَ اتالغ ّ گیالى طذُای اهْر ّ آب هٌاتع پایَ هطالعات هذیزیت ، تزداری تِزٍ

  آتزطاًی ّ آتیاری تزًاهَ اجزای دظي تز ًظارت ُّوچٌیي تزداری تِزٍ شزکت
  کلی ّضعیت)         : آب اهْر گاًَ شش هٌاطك ّ ُا دْسٍ در شذٍ اتالغ

(1392 طال در تزداری تِزٍ دال در سُکشی ّ آتیاری ُای شثکَ
 ػم کشد بشنامه شش  شش 

ّکتار( تْثَد ٍ تَسعِ )پَضص تحت ارا ي مذس   55000 53000 

تاهيي قاتل آب حجن (mmm ) 620 402.5 

 495.5 341.5 (mmm)تٌ يوي آب حجن

نیمه 

 مذس 

ّکتار( تْثَد ٍ تَسعِ )پَضص تحت ارا ي  92500 90000 

تاهيي قاتل آب حجن (mmm ) 1262 817.4 

 1006.3 693.5 (mmm)تٌ يوي آب حجن

ّکتار( تْثَد ٍ تَسعِ )پَضص تحت ارا ي   تی  59500 59000 

تاهيي قاتل آب حجن (mmm ) 714 463 

 480 390 (mmm)تٌ يوي آب حجن

ّکتار( تْثَد ٍ تَسعِ )پَضص تحت ارا ي  مغ  207000 202000 

تاهيي قاتل آب حجن (mmm ) 2596 1682.5 

 1981.8 1425 (mmm)تٌ يوي آب حجن
 



فعالیت ىای تعمیر ً نگيداری از شثکو ىای آتیاری ً  -2
:زىکشی 

  رفع ّ ُا شثکَ اصالح ّ تزهین هْرد در السم پیشٌِاد ّ آتیاری هشکالت تزرطی
. اطتاى سُکشی ّ آتیاری ُای شثکَ ططخ در هشکالت

 پیواى چِارم طال لزارداد لالة در گزفتَ صْرت ًگِذاری ّ تعویز ُای فعالیت)
اػتباسات   شف   ػم یات سد  (ُوظاى

 م و )هضاس س ا (

اػتباسات  ز  

 شذه )هضاس س ا (

ًگْذاری ٍ تاهيي ظرفيت كاًال ّا ٍ  1

 زّکص ّا

6300.00 63000.00 

ًگْذاری ٍ تعويرات ساختواى كاًال  2

 ّا ٍ تاسيسات ٍاتستِ

1000.00 890.00 

ًگْذاری ٍ تعويرات تجْيسات فلسی  3

 ٍ ّيذرٍ هکاًيکال

2500.00 2439.993 

ًگْذاری ٍ تعويرات ايستگاُ ّای  4

 پو اش

5200.00 5016.12 

 14641.13 15000.00 جوع كل )ّسار ريال( 5

 



فعالیت ىای تيیو مدارک ً اسناد مرتٌط تو پرًژه عملیات  -3
تيره ترداری ً تعمیر ً نگيداری از شثکو ىای آتیاری ً زىکشی 
:

هشخصات لزارداد طال چِارم اس پیواى ُوظاى

 

 

ًَع  عٌاٍى پرٍشُ

قرارداد ٍ 

هَافقتٌام

ُ 

ضوارُ ٍ 

تاريخ 

 قرارداد

ًام  هثل  قرارداد )هيليَى ريال(

 پيواًکار

هذت 

 قرارداد

هثل  صَرت 

ٍ عيت قطعي تا 

% )هيليَى 25اتال  

 ريال(

تْرُ 

 ترداری

تعوير ٍ 

ًگْذار

 ی

 جوع

 تْرُ عوليات

 ٍ تعوير ٍ ترداری

 ضثکِ از ًگْذاری

 ٍ آتياری ّای

 زّکطي

پيواًي تر 

اسا  

هفاد 

پيواى 

ّوساى 

 پٌ  سالِ

111/

5418 

 

 

هَر  

28/12/

91 

5324

0 

ضركت  56540 3300

تْرُ 

ترداری 

از ضثکِ 

ّای 

آتياری ٍ 

 زّکطي

 69403  ها12ُ



فعالیت تيیو مدارک ً اسناد مرتٌط تو قراردادىای دستگاه  -4
:ىای نظارت 

هشخصات لزاردادُای ًظارتی طال چِارم اس پیواى ُوظاى

مواف ت امه و  ػ وا   شاسداد

نوع 

  شاسداد

شماسه و 

 اس   

  شاسداد

نا  

 مشاوس

مب ؾ 

 شاسداد 

)هضاس 

 س ا (

مذت 

  شاسداد

حوصه 

 فؼا یت

آ ش ن صوست 

و ؼیت 

س یذ ی شذه 

 )هضاس س ا (

ً ارت تر عوليات تْرُ 

ترداری ٍ تعوير ٍ 

ًگْذاری از ضثکِ ّای 

 آتياری ٍ زّکطي

تر اسا  

ه َتِ ّيات 

هذيرُ ٍ 

 ً ارتي

111/

6525 

هَر  

8/4/92 

س يذآب 

 ضوال

فَ هٌات   ها12ُ 618833

ٍ ضر  

 گيالى

608008 

 تْرُ عوليات تر ً ارت

 ٍ تعوير ٍ ترداری

 ّای ضثکِ از ًگْذاری

 زّکطي ٍ آتياری

 اسا  تر

 ّيات ه َتِ

 ٍ هذيرُ

 ً ارتي

111/

6621 

هَر  

15/4/

92 

سفيذرٍ

 د گيالى

هركسی   ها12ُ 599442

ٍ غرب 

 گيالى

 

 



فعالیت پیگیری جلسات کمیتو مشترک تيره ترداری ً طرح ً  -5
:تٌسعو 

  شزکت 28/4/90 هْرر 9142/100/90 شوارٍ تَ اتالغیَ ًاهَ اطاص تز
  هختلف هزادل در تزداری تِزٍ الشاهات اعوال هٌظْر تَ ، ایزاى آب هٌاتع هذیزیت

 تا هتعذدی جلظات 1392 طال در ، سُکشی ّ آتیاری ُای طزح پذیذآّری
: شذ پیگیزی آى هصْتات ّ تشکیل سیز شزح شماسه  سد  

    ه

  اس   و نامه شماسه

 صوس ج  ه اب ؽ

 دس شذه م ش   ش  ػ وا 

 مشتش  کمیته

 اس   

بش ضاسي 

    ه

 ؼذاد 

 م وبه

 501/908 ضطن 1

 10/2/92هَر  

 4 1/2/92 پيگيری ه َتات جلسِ چْارم

 هَر  101/4593 ّفتن 2

12/6/92 

 ٍ عيت ٍ هطکالت تررسي

 زّکطي ٍ آتياری ضثکِ

4/6/92 5 

 هَر  501/5264 ّطتن 3

01/07/92 

 ٍ عيت ٍ هطکالت تررسي

 زّکطي ٍ آتياری ضثکِ

25/6/92 3 

 هَر  501/6029 ًْن 4

23/7/92 

 هثاح  تکلي  تعييي ٍ تررسي

 تعييي )ّا ضثکِ تِ هرتَ 

( ضثکِ پَضص زير سط 

21/7/92 3 

 هَر  208/34100 دّن 5

18/9/92 

 پرٍشُ هطکالت تکلي  تعييي

 خوام ترداری تْرُ دست در

 رٍد

1/9/92 5 

 هَر  501/7982 يازدّن 6

17/10/92 

 هثاح  تکلي  تعييي ٍ تررسي

 تعييي )ّا ضثکِ تِ هرتَ 

( ضثکِ پَضص زير سط 

15/10/92 3 

 هَر  501/8543 دٍازدّن 7

6/11/92 

 هثاح  تکلي  تعييي ٍ تررسي

 تعييي )ّا ضثکِ تِ هرتَ 

( ضثکِ پَضص زير سط 

30/10/92 1 

 



:فعالیت پیگیری استقرار تشکل ىای آب تران  -6

  ّ کشاّرساى تَ آب دجوی تذْیل تز هثٌی آب عادالًَ تْسیع لاًْى اطتٌاد تَ
 ّسارت تشکیل لاًْى 11 هادٍ ًاهَ آییي ًوْدى عولیاتی راطتای در

 تزگشاری ، هیذاًی تاسدیذُای لالة در السم ُای پیگیزی ، کشاّرسی
 صْرت سیز شزح تَ هزتْطَ هزاجع تا اداری هکاتثات ّ کارشٌاطی جلظات

: اطت گزفتَ

  ؼذاد بش ضاس مو وع سد  

 ي    ات

 ؼذاد 

دفؼات 

باصد ذ 

 میذانی

تررسي ٍ عيت تطکل ّای  1

هعرفي ضذُ از سَی 

 جْادكطاٍرزی

4 3 

تْيِ ٍ تذٍيي پيص ًَي   2

 هتي قرارداد تا تطکل ّا

5 - 

تررسي عولکرد استقرار  3

تطکل ّا در كارگرٍُ آب 

 كطاٍرزی استاى

2 - 

 



ًضعیت پیشنيادی ترای استقرار تشکل ىای آب تران   -7
:در منطقو فٌمنات 

.

 

نا   شک  

مؼشفی 

 شذه

حوصه ص ش 

پوش  اص 

شبکه آبیاسي 

 و صهکشی

م احت 

 )هکتاس(

ا امی 

سو تاهاي ص ش 

 پوش 

  نا  مشاوس شهش تا 

 ؼذاد 

 مشتشکین

تؼاًٍی تَلیس 
 ؾِ ؾاض

 F3هحسٍزُ 

 SP25کاًال 

ؾاهاى  نَهؼِ ؾطا چالکؿط ٍهَْیعاى 592
 ؾسضٍز

523 

تؼاًٍی تَلیس 
 كجط ذاًی

 F3 هحسٍزُ

 SP31 کاًال

کلٌگؿتاى ،  -
هلکؿط ، ذاًی 
کٌاض ٍ هؼاف 

 ٍظیطی

عطاحاى  نَهؼِ ؾطا
 الثطظ ؾثع

- 

تؼاًٍی تَلیس 
ضٍؾتایی 

 پیطٍظ

 F3 هحسٍزُ

 SP29 کاًال

 900 کوٌسآب نَهؼِ ؾطا ٍلس ٍ پكت هد 600



پیگیری مٌضٌعات پرًژه تجيیس نقاط  -8
تحٌیل آب تو اتسارىای مناسة انازه 
گیری دتی آب  

 شزکت تا ًظارت ّ طزح لزارداد یک لالة در پزّژٍ ایي
 لزارداد دّ ّ ایزاى تزق ّ آب صٌعت تجِیشات هٌِذطی

 ایذٍ تٌذیض آتتیي ّ تجِیش پادیاب ُای شزکت تا پیواًی
  هٌطمَ آب شزکت . اطت شذٍ تٌظین 1388 طال در ،

 در ، (اطتاًی کارفزهای) تزدار تِزٍ عٌْاى تَ گیالى ای
 شزکت ُوکاری تا ، هیذاًی تاسدیذُای ّ جلظات لالة

  هزادل ، (طتادی کارفزهای) ایزاى آب هٌاتع هذیزیت
  آخزیي) : ًوایذ هی پیگیزی را پزّژٍ فیشیکی پیشزفت
  جذّل در اشارٍ هْرد لزاردادُای هشخصات ّ ّضعیت
  (. شْد هی هشاُذٍ تعذ صفذَ





پیگیری هَضَعبت پرٍشُ هطبلعبت طراحی ٍ تجْیس ًمبط  -9
تحَیل آة 

 شزکت تا ًظارت ّ طزح لزارداد یک لالة در پزّژٍ ایي
 شزکت تا پیواًی لزارداد دّ ّ جلگَ پایذار تْطعَ هٌِذطی

 تٌظین1391 طال در گظتز، ژیشهاى ّ صٌعت طاسآب ُای
 تفْیض اطتٌاد تَ گیالى ای هٌطمَ آب شزکت ّ اطت شذٍ
 هیلیْى صذ چِار ّ ُشار چِار اعتثار تا هْافمتٌاهَ  اختیار

  تَ ایزاى آب هٌاتع هذیزیت شزکت ًاهَ اطاص تز ریال
  هْرر اتالغ ّ 1390/10/3 هْرر 90/100/21955 شوارٍ

 پزّژٍ فیشیکی پیشزفت هزادل ، کارفزها عٌْاى تَ 90/09/20
 هشخصات ّ ّضعیت آخزیي) : ًوایذ هی پیگیزی را

 هی هشاُذٍ تعذ صفذَ جذّل در اشارٍ هْرد لزاردادُای
  (. شْد



ف
مىافقتىامهردی

فرآیىذ 

اوتخاب

نام مشاور / پیمانکار

عىىان قرارداد

شماره و تاریخ 

وىع قراردادقرارداد

ت قرارداد )ماه(
مد

مبلغ پیمان )ریال(

تعذاد وقاط 

ایستگاههای 

هذف/تروامه 

)مىضىع 

قرارداد(

تصىیة 

طرح 

مشاور

پیش 

پرداخت

مثلغ آخریه 

صىرت 

وضعیت

تمذیذ مذت 

پیمان

آزادسازی حسه 

اوجام کار

تررسی رووذ 

قرارداد

1

تلَیض اذتیاض  

اػتثاض چْاض نس 

ال تط  هیلیَى ضی

اؾاؼ ًاهِ 

قطکت هسیطیت 

هٌاتغ آب ایطاى تِ 

قواضُ 

 90/100/21955

هَضخ 1390/10/3 

ٍ اتالؽ هَضخ 

90/09/20

ا  اؾتؼالم ْت

عی ًاهِ تِ 

قواضُ 

 11457/501

هَضخ 

90/11/12

هٌْسؾیي 

هكاٍض 

تَؾؼِ 

جلگِ 

ایساض پ

هغالؼات عطاحی ٍ 

تجْیع ًقاط 

تحَیل آب زض 

قثکِ ّای 

آتیاضی ٍ ظّکكی 

تِ اتعاضّای 

ّیسضٍلیکی اًساظُ 

گیطی جطیاى آب 

ٍ ًظاضت

39559/11

1-----

------

---

90/12/21

عطاحی 

اتعاضّای هَضز 

ًیاظ ٍهغالؼات 

هطحلِ ؾَم 

)ًظاضت تط 

ؾاذت(

پٌج 

هاُ 

)1+4(

320000000

ًظاضت : 

6ًقغِ

عی ًاهِ تِ 

قواضُ 

 826/501

هَضخ 

 91/01/26

هٌضن تِ 

نَضتجلؿِ 

هَضخ 

91/01/23

64000000612677225

تِ اؾتٌاز ًاهِ 

تِ قواضُ 

5193/111/10

2 هَضخ 

 91/12/16

هست قطاضزاز 

تسٍى اكعایف 

تاض هالی تطای 

قطکت تا 

ایاى اؾلٌس  پ

91 توسیس قس.

***

تط اؾاؼ 

نَضتجلؿِ هَضخ 

 ٍ 92/7/16

هکاتثات هكاٍض تا 

پیواًکاض ؾاظآب 

نٌؼت هقطض قس تا 

تَجِ تِ اكعایف 

ّعیٌِ ّا، هَاضز 

تطای تطضؾی تیكتط 

تِ قطکت هسیطیت 

هٌاتغ آب ایطاى 

اضجاع گطزز .

2

تلَیض اذتیاض  

اػتثاض چْاض ّعاض 

ال تط  هیلیَى ضی

اؾاؼ ًاهِ 

قطکت هسیطیت 

هٌاتغ آب ایطاى تِ 

قواضُ 

 90/100/21955

هَضخ 1390/10/3 

ٍ اتالؽ هَضخ 

90/09/20

هٌاقهِ

ؾاظآب 

نٌؼت 

پػٍُ

ػولیات تْیِ 

ههالح ، ؾاذت ، 

حول ٍ ًهة ٍ 

ضاُ اًساظی زضیچِ 

ّای 

ّیسضٍهکاًیکال ٍ 

کٌتَض اًساظُ گیطی 

حجوی زض هحسٍُ 

F2 ٍ F3 

1040/111

------

------

-

91/03/27

زٍپیواًی

6043100250

ٍاحسّای 

 ٍ F3 ػوطاًی

F2

........

120862005

 ** ضیال 0

 هؼازل

 تیؿت زضنس

هثلؾ پیواى

هثلؾ 

 573459183

ضیال عی ًاهِ 

تِ قواضُ 

 1578/111

هَضخ 91/4/21

 

هثلؾ حؿي اًجام 

کاض تِ هیعاى 

ال  604310025 ضی

هی تاقس . عی ًاهِ 

تِ تِ قواضُ 

6953/111 هَضخ 

 80% 92/5/1

ضواًتٌاهِ 

زضذَاؾت 

آظازؾاظی قس .

2

تلَیض اذتیاض  

اػتثاض چْاض ّعاض 

ال تط  هیلیَى ضی

اؾاؼ ًاهِ 

قطکت هسیطیت 

هٌاتغ آب ایطاى تِ 

قواضُ 

 90/100/21955

هَضخ 1390/10/3 

ٍ اتالؽ هَضخ 

90/09/20

هٌاقهِ
غیعهاى 

گؿتط

اجطای پطٍغُ 

تجْیع ًلاط 

تحَیل آب

1508/111

------

------

-91/04/8

زٍپیواًی

445000000

ٍاحسّای 

 ٍ F3 ػوطاًی

F2

........105953332 



پبسخ گَیی ثِ هىبتجبت هتعذد سبزهبى هذیریت هٌبثع  -10
آة

  تمسین خػَظ دس آب هٌاتع هذیشیت ساصهاى هتعذد هکاتثات تِ گَیی پاسخ•
  حجن ًوَدى ٍاسد ّوچٌیي (فَهٌات سفیذسٍد، سٍد، گلِ)تخص سِ تِ ضثکِ

سیوتا ساهاًِ دس هاّاًِ ٍ سٍصاًِ غَست تِ ضثکِ تِ تحَیلی آب

تشسسی تماضاّای سسیذُ -11

  ٍ دٍلتی ًْادّای سَی اص کِ تَدُ هَسد 500 سسیذُ تماضاّای تعذاد•
 ضاخِ سِ دس ٍ ضذُ اسسال چْاسگاًِ هٌاطك کطاٍسصاى ٍ آب اهَسّای

تیشتشق ًػة پل، احذاث حشین، تعییي :گیشًذ هی لشاس



-عولیبت هرهت ٍ ثبزسبزی تأسیسبت آثی در دست ثْرُ ثرداری هلی -12
استبًی

  گشدیذُ هٌعمذ 91 سال دس آًْا لشاسداد کِ توام ًیوِ ّای پشٍطُ پیگیشی•
  پیواًکاساى ٍ هطاٍسیي هطالثات پشداخت ٍ اعتثاس تخػیع پیگیشی .تَد

.داد لشاس طشف
چْاسگاًِ ًَاحی دس ضثکِ پزیش آسیة ًماط ضٌاسایی ٍ پایص•
 آى کشد ّضیٌِ کِ تَدُ سیال هلیَى2420 سال هسَب اعتثاس•

هیثاضذ سیال هیلیَى1258
پیگیشی ٍ تکویل هطالعِ ٍ تعویك ٍ تاصساصی آب تٌذاى ّای استاى   -13

جْت ٍاگزاسی تِ هطاٍسیي ریػالح

  عولیات اجشای جْت لشاسداد عمذ پیگیشی عولیات، تشآٍسد ٍ تْیِ•
هشتَطِ پیواًکاساى تا اًْاس ٍ ّا کاًال ٍ ّا صّکص ّا، تٌذاى آب الیشٍتی



تأسیساتتاصدیذ اص  -14

 تْشُ ضشکت تا هٌاطك ًظاست دستگاُ ٍ کاسضٌاساى هطتشن تاصدیذ•
گضاسش تْیِ ٍ صّکطی ٍ آتیاسی ّای ضثکِ ٍ تأسیسات اص تشداسی

تٌظین لرارداد پٌج سبلِ ٍ تْیِ ٍ تٌظین لرارداد اجبرُ یىسبلِ   -15
اهَال هٌمَل ٍ غیر هٌمَل ثب ضروت ثْرُ ثرداری ٍ اهَر ثبزرگبًی

  لشاسداد عولکشد تشسسی ٍ هٌمَل غیش ٍ هٌمَل اهَال اجاسُ لشاسداد هثادلِ•
  ًگْذاسی ٍ تعویش عولیات ٍ تشداسی تْشُ سالِ 5





ٍّطاهاًذُی رطالت تا درآهذ ّ هشتزکیي گز 
 درآهذ ّصْل اًجام درًِایت ّ هٌاتع ّشٌاطایی

 طاختار در هٌاطثتزی ّ تِتز تْاًذجایگاٍ هی
  گیالى ای هٌطمَ آب طِاهی شزکت طاسهاًی

.تاشذ داشتَ

طال در تْاًظتَ هذذّد تظیار تضاعت تا گزٍّ ایي  
 هٌاتع شٌاطایی ّ طاهاًذُی تز عال1392ٍّ

 هذکوتزی گام درآهذ ّصْل سهیٌَ در درآهذی
 تا دارد لصذ ّ تزداشتَ گذشتَ طالِای تَ ًظثت
 اُذاف تَ تارطیذى تز هٌظجن ریشی تزًاهَ

  ّ طاهاًذُی ّ شٌاطایی تز ،هثٌی طاسهاى

همذهَ



 ا گاه دس ششکت  :
تِ ػٌَاى یىی اظ ٍاحسّای هؼاًٍت حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی پیف تیٌی  هكتطویي ٍ زضآهس گطٍُ 

قسُ اؾت ٍ تا ّسف زضآهسی اظ هجوَػِ ی هؼاًٍت هالی ٍ پكتیثاًی وِ زاضای هاّیت ّعیٌِ 
.ای ّؿتٌس هجعا ػول هی ًوایس 

    پش :
:پطؾٌل پیف تیٌی قسُ زض چاضت  
.  ًفط  3: تؼساز واضقٌاؼ 1.

:پش    مو ود 
ًفط واضقٌاؼ  تِ تطتیة زضؾوت ّای  ضئیؽ گطٍُ ٍ واضقٌاؾاى  زضآهس  ترف ّای 3تؼساز 1.

.فؼالیت زاضًسآب ظیط ظهیٌی ، هؿتاجطیيٍ  ؾطحی آب
تایگاى ٍ ًاهِ ضؾاى ٍؾایط اهَضات هحَلِ  _تؼساز ًفط تىٌؿیي وِ تِ ػٌَاى هاهَض ٍنَل 22.

فؼالیت زاضًس

  گطٍُ هكتطویي ٍ زضآهسهؼطفی



 که دسش ا ا ی ،  امانذهی ، ا جاد م ابغ دسآمذي و وصو  دسآمذ دس بخ   همکاسانیا امی

:ن   آفش ن بوده انذ به شش  ص ش می باش ذ 1392هاي مخت    دس  ا  

سئیس  شوه مشتشکین و دسآمذمه ذس بهشا  بهشامپوس                          1.

کاسش اس دسآمذ آ    حیمه ذس  هی  کاظم نژاد مژدهی        2.

کاسش اس دسآمذ آبهاي ص ش صمی ی  مه ذس بابک سادي                              3.

ماموس وصو  و با گا  دسآمذآبهاي   حی یذ ح ین میش ح  ی  انباص             4.

ػ ی بابائی                                            ماموس وصو  وبا گا  دسآمذ آبهاي ص شصمی ی  5.

گطٍُ هكتطویي ٍ زضآهسهؼطفی  ّوىاضاى  



 جلؿِ 45تطگعاضی جلؿات وویتِ زضآهس   تِ تؼساز

 جلؿِ  6تطگعاضی جلؿات وویتِ ترههی تؼییي تؼطفِ آب تْا ٍ حك الٌظاضُ   تؼساز

 هَضز  50قطوت زض جلؿات هرتلف  تیف اظ

 هَضز 50تاظزیس واضقٌاؾی اظ ططح ّای هكتطویي هرتلف تیف اظ

 ًظاضت ٍ پایف ؾطح ووی ٍ ویفی زضآهس ی اهَضات ًَاحی

 تْیِ گعاضـ زضآهس ٍنَلی هاّاًِ، ؾِ هاِّ ،ؾاالًِ حَظُ هؼاًٍت حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی

اضؾال گعاضـ هاّاًِ زضآهس تِ هؼاًٍت هالی ٍپكتیثاًی

 پیگیطی ٍ ٍنَل زضآهس حَظُ هؼاًٍت حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی

فؼالیت ٍ ّوىاضی هؿتمین  تا هؼاًٍت تطًاهِ ضیعی زض اهط  تْیِ تَزجِ ّای پیكٌْازی  ٍانالحی

ّوىاضی هؿتوط تا حَظُ هؼاًٍت هالی ٍ پكتیثاًی زض اهط تْیِ هؿتٌسات ٍنَلی

1392فعالیت هِن گزٍّ در طال 



 قطح فؼالیت ّا  :
.پیگیطی تطای تؼییي تؼطفِ ّا ی آب تط اؾاؼ لَاًیي ٍ تركٌاهِ ّا 1.
   2200تطای هعاضع پطٍضـ هاّی گطم آتی یه هٌظَضُ حسٍز نسٍضفیف  آب تْاء تحت ٍب  2.

هَضز ٍ ًظاضت تط ٍنَل زضآهس ّای قطوت ٍاتالؽ نَضتحؿاب تطای هكتطویي آتْای ؾطحی 
.هَضز 5000ٍ ظیطظهیٌی ٍ هؿتاجطیي قطوت حسٍز 

تؼییي حطین ّعیٌِ ّای واضقٌاؾی زضذهَل ٍنَل تطػولىطززضآهسی اهَضّای آب ًظاضت 3.
، چاُ ٍلطغ اقجاض ٍ زضیافت گعاضـ ٍنَل زفتط هطالؼات قطوت

جْت قٌاؾایی هٌاتغ زضآهسی جسیسؾاهاًسّی نٌؼت فؼالیت جسی زضذهَل 4.

پیگیطی ٍنَل زضآهس اظ هؿتٌىفیي اظ ططیك واضقٌاؼ حمَلی هؿتمط زض ٍاحس5.

تْیِ نَضتحؿاب آب تْا ٍ حك الٌظاضُ فطٍـ آب ذام تِ قطوت ّای آتفا ٍ آتفاضٍ ًیطٍّای 6.
هؿلح

 ٍُفؼالیت ّای ترههی ٍ ؾاظهاًی هْن گط



ؾیؿتن هىاًیعُ ی هكتطویي آب ؾطحی

ؾیؿتن هىاًیعُ ی هكتطویي آب ظیط ظهیٌی

 لاتلیت ّای گطٍُ هكتطویي



  اضتماء ٍاحس هكتطویي ٍ زضآهس اظ گطٍُ تِ اهَض
  ٍ هتوطوع ًوَزى ولیِ گعاضقات زضآهسی قطوت اظ ططیك گطٍُ هكتطویي

زضآهس  
  ٍیطایف اطالػات پیف ًیاظ زضآهس زض ضاؾتای تطاتك زضآهستا هجَظّای

نازضُ
  گؿتطـ ؾیؿتن ّای هىاًیعُ تِ اهَضات ًَاحی زض لالة ٍب ؾطٍیؽ
  العام هكتطویي تِ ًهة وٌتَضّای َّقوٌس جْت وٌتطل ههطف ٍ زضآهس

پیكٌْازات





ػولىطز زفتط حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی

(گطٍُ آب ظیطظهیٌی)



   وِ تا پیگیطی ٍ تالـ پطؾٌل ایي زفتط اًجام گطفتِ اؾت تِ قطح ظیط  92ػوسُ فؼالیت ّای ایي گطٍُ زض ؾال 
:تاقسهی 

ُثررسی پرًٍذُ ّبی هتمبضیبى درخَاست حفر چب.

 جلسِ وویتِ تخػیع هٌبثع آة ضروت 20فمرُ پرًٍذُ در  379ثررسی

ُوبرضٌبسی در غَرت درخَاست اهَرّبی ضص گبًِ ثِ هٌظَر تعییي هحل حفر چب.

هػبرف ثرای عویك ًیوِ ٍ عویك چبّْبی از ثرداری ثْرُ ٍ حفر ّبی پرٍاًِ غذٍر وویسیَى تطىیل  
... ٍ خذهبت ، ضیالت ، غٌبیع ، رٍستبیی ٍ ضْری ثْذاضت ٍ ضرة ، وطبٍرزی

وٌترل عولىرد ًبظریي ٍ ضروت ّبی حفبری.

وٌترل ٍ ًظبرت ثر ًػت غحیح وٌتَرّبی َّضوٌذ آة ٍ ثرق.

وٌترل ٍ ًظبرت ثر عولىرد غحیح گرٍّْبی گطت ٍ ثبزرسی  .

ًظبرت ثر اجرای غحیح پرٍشُ ثبًه آهبر ٍ اطالعبت جبهع هٌبثع آة زیرزهیٌی .

ضروت ثِ زیرزهیٌی آثْبی از ثرداری ثْرُ ٍ حفبظت گرٍُ عولىرد سبالًِ ٍ هبّبًِ اطالعبت ٍ آهبر ارسبل  
.ادارات استعالم پبسخ ارسبل ٍ آة هٌبثع هذیریت



  ارسبل آهبر ٍ اطالعبت هبّبًِ ٍ سبالًِ عولىرد گرٍُ حفبظت ٍ ثْرُ ثرداری از آثْبی زیرزهیٌی ثِ ضروت
.هذیریت هٌبثع آة ٍ ارسبل پبسخ استعالم ادارات

تىویل فرم ّبی ثَدجِ پیطٌْبدی  .

ُتىویل فرم ّبی در آهذی ثِ هٌظَر ارائِ عولىرد دفتر ثِ ّیأت هذیر  .

 (در سطح سبزهبى یب خبرج از سبزهبى ) ضروت در جلسبت هختلف

عضَیت در وبر گرٍُ ّب

اًجبم وبر ضٌبسی در هَالع لسٍم ٍ ثب درخَاست اهَرّبی آة

ًاهِ ّای ازاضی اضؾالی

سوصهاي کاسي  ا  ؼذادػ وا سد  

131هسیطیت هٌاتغ آب   ًاهِ ّای قطوت1

244 40اؾتاى ًاهِ ّای اضؾالی تِ ًْازّای اجطایی2

881...ٍ هكاٍض ٍ ًاهِ ّای زاذلی3

1052هجوَع4



1392ظهیٌی زض ؾال گعاضـ الساهات اًجام قسُ زض  گطٍُ حفاظت ٍتْطُ تطزاضی اظآتْای ظیط 

ا ف ذ مغ بهمن دي  آرس آبا  مهش شهش وس مشداد اسد بهشت شداد یش فشوسد ن مواسد

3159 279 309 260 329 165 207 268 243 225 334 370 170 تماضاّای ضؾیسُ

1466 143 98 124 153 98 120 132 77 88 203 183 47 واضقٌاؾی اًجام قسُ

1184 134 85 88 131 77 143 76 103 103 88 127 29 آظهایف پوپاغ

1700 231 165 153 77 146 117 97 140 147 126 199 102 توسیس پطٍاًِ تْطُ تطزاضی

1001 70 69 45 101 45 274 54 83 77 58 105 20 چاّْای تطلساضقسُ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وٌتَضحجوی ًهة قسُ

49 0 0 27 0 0 0 0 0 2 10 9 1 وٌتَض َّقوٌس آب ٍ تطق



1392زض ؾال  گعاضـ هجَظّای نازضُ زض گطٍُ حفاظت ٍتْطُ تطزاضی اظآتْای ظیط ظهیٌی

ا ف ذ مغ بهمن دي  آرس آبا  مهش شهش وس مشداد اسد بهشت شداد یش فشوسد ن مواسد

38 2 2 1 2 1 6 5 2 1 4 12 0 هَافمت انَلی نازضُ

957 123 62 93 117 58 78 57 61 59 123 106 20 نسٍض پطٍاًِ حفط

21 13 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 نسٍضهجَظوف قىٌی

37 3 3 2 1 2 4 5 5 7 5 0 0 5نسٍض هجَظطثك هازُ 

884 67 76 46 96 30 67 62 102 106 85 116 31 تؼساز

وكاٍضظی

ی نازضُ
ی تْطُ تطزاض

پطٍاًِ ّا

701/36 39/34 77/58 58/33 59/12 27/07 66/05 57/31 61/67 95/34 42/835 61/54 55/67 زتی

325 3 1 3 5 58 227 3 5 4 1 15 0 تؼساز
نٌؼت ٍ 

ذسهات ٍ 
نٌایغ 

ٍاتؿتِ تِ  
وكاٍضظی

346/05 110/23 0/06 1/15 4/50 36/30 117/01 9/20 16/00 16/52 5/00 30/09 0 زتی

28 0 0 0 4 1 12 5 0 1 2 3 0 تؼساز

قطب

347/22 0 0 0 47 3 141 78/22 0 7 26 45 0 زتی



تِ تفىیه گطٍُ ههطف  92ًوَزاض تؼساز چاّْای زاضای پطٍاًِ تْطُ تطزاضی زض ؾال 

28 325884

شرب ً تيداشت

صنعت ً خدمات

کشاًرزی



تِ تفىیه گطٍُ ههطف تِ هیلیَى هتط هىؼة زض ؾال  92ًوَزاض ترلیِ چاّْای زاضای پطٍاًِ تْطُ تطزاضی زض ؾال 

8.94

5.1

2.19

شرب ً تيداشت

صنعت ً خدمات

کشاًرزی



1392زض ؾال ( ّعاض هتط هىؼة)گعاضـ همساض آب ترهیم زازُ قسُ زض هحسٍزُ ّای هطالؼاتی 

ا ف ذ مغ بهمن دي  آرس آبا  مهش شهش وس مشداد اسد بهشت شداد یش فشوسد ن مواسد

3818/58 23/37 10/80 21/21 404/82 87/66 2491/28 0 190/11 216/14 13/69 351/09 8/40 وَچهفْاى-آؾتاًِ 

ی 
طالؼات

ی ه
م زازُ قسُ زضهحسٍزُ ّا

هی
ب تر

همساض آ
(

ة
ّعاض هتط هىؼ

)

4115/18 62/23 70/16 77/28 344/81 321/45 851/35 365/66 165/29 94/79 435/92 1300/23 26 تالف

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذلرال–طاضم 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الوَت-طالماى 

3272/49 29/30 79/94 55/19 17/32 5/51 895/62 1815/47 44/64 123/16 38/29 64/35 103/71 فَهٌات

5079/33 112/46 37/68 8/35 901/12 503/19 2046/31 207/39 148/76 357/97 424/97 327/31 3/82 چاتىؿط-الّیجاى 

11/11 0 0 0 0 0 10/62 0 0 0.49 0 0 0 هٌجیل



92ٍ  91ظهیٌی زض ؾال ّای  همایؿِ الساهات اًجام قسُ زض گطٍُ حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی اظآتْای ظیط

91ًؿثت تِ ؾال  92زضنس افعایف یا واّف ػولىطز  ؾال 
91 ضاسش  ا   92 ضاسش  ا   مواسد

21/1 2609 3159 تماضاّای ضؾیسُ

2/5 1430 1466 واضقٌاؾی اًجام قسُ

14/3 1036 1184 آظهایف پوپاغ

5/6 1610 1700 توسیس پطٍاًِ تْطُ تطزاضی

20/8- 48 38 هَافمت انَلی نازضُ

7/9- 1039 957 نسٍض پطٍاًِ حفط

75 12 21 نسٍضهجَظوف قىٌی

3600 1 37 5نسٍض هجَظطثك هازُ 

150 20 49 وٌتَضَّقوٌس آب ٍ تطق



ظی ػولىطز هجَظّای نازضُ تطای ههاضف  وكاٍضظی ٍ نٌایغ ٍاتؿتِ تِ وكاٍض

(هکتاس)  ح ص ش کشت (می یو  متش مکؼب دس  ا )حجم ( یتش دس ثانیه)دبی نوع م شف ؼذاد

828.6 2.19 701.36 884 کشاوسصي

0.79 1.33 62.5 13 ا تخش پشوسش ماهیا   شد آبی

2.83 0.071 3.33 2 ا تخش پشوسش ماهیا   ش  آبی

0.024 0.00024 0.5 1 ماهیا  ص  تی

1.3 0.16 7.5 17 مشؿذاسي

0.82 0.018 0.827 6 دامذاسي



ػولىطز زفتط حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی

(گطٍُ آب ؾطحی)
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l/s)زتی  ) (ّىتاض)هؿاحت  تؼساز ًَع هجَظ ًَع ههطف

80 - 1 پطٍاًِ تْطُ تطزاضی قطب

349 590 136 پطٍاًِ تْطُ تطزاضی
وكاٍضظی

12 - 15 پطٍاًِ تْطُ تطزاضی
نٌؼت

2 - 6 پطٍاًِ تْطُ تطزاضی
زاهپطٍضی

92هجَظّای نازضُ زض گطٍُ حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی اظآتْای ؾطحی زض ؾال 



(l/s)زتی  (ّکتاض)هؿاحت  تؼساز ًَع هجَظ ًَع ههطف

90/29 70/34 58 پطٍاًِ تْطُ تطزاضی گطهاتی

ی
ٍر
پر
ی 
تس
569آ 1/47 46 پطٍاًِ تْطُ تطزاضی ؾطزاتی

110 2/64 5 پطٍاًِ تْطُ تطزاضی ذاٍیاضی

2 0/032 1 پطٍاًِ تْطُ تطزاضی ظیٌتی

771/4 74/49 110
کل
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92زض گطٍُ حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی اظآتْای ؾطحی زض ؾال (آتعی پطٍضی)هجَظّای نازضُ 



پایان
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پطٍاًِ قسیوی زاقت کِ پطٍاًِ جسیس نازض قس.2243006-394,6080131زاهاـضٍزتاضضغیوٌسزاهاـ1

ًاب2 کٌتَض ذطیساضی ًوَزُ اؾت اها ؾیؿتن جی اؼ ام آى ضاُ اًساظی قسُ اؾت.4-6127,44009198598703ؿاضکف آؾواًطٍزضٍزؾطكیطٍظ جَازیّاب 

کٌتَض ٌَّظ تاییس ًكسُ اؾت.112,1009112352125ّلت تي ذاًیضٍزتاضجْاًساضقوام3

ـ 4 زگی پلوپ قسُ اؾت.19116000913کَچی ضٍزذاىضٍزتاضهلؽ ًَ  تِ ػلت آَل

5
آضیا قلؼِ ضٍزذاى 

)كَقِ(
زض قطف ًهة کٌتَض ٍ اًجام هطاحل قاًًَی تـییط ًام هی تاقس.121,2009113322027گطهاکفكَهيؾٌسی )نلایی(

زضكک الثطظ6
هحوس آقایی 

لیاٍلی
لیس آظهایكی زاضز.113,2009123810142ؾطهالی ؾطاضٍزتاض َت

لیس آظهایكی هی تاقس.642,4801423294959جیي جیطذاًیؾیاّکلقکیثاییکَالک آٍض7 زض قطف ًهة کٌتَض ٍ َت

لیس آظهایكی اكتتاح گطزیس.6291221-351,1000132ًلتی ذاىضٍزتاضهلکیاؾپاضٍ کازٍؼ8 زض 13 هطزاز هاُ کاضذاًِ ّوطاُ تا َت

ـ هاؾَل9ِ ًیاضجْاى ًَ لیس آظهایكی هی تاقس.6127,4409111315451ظاضمكَهيذلیل الِ جْا زض قطف ًهة کٌتَض ٍ َت

ُ ذًَیؾیاّکلهحطم گٌجی10 1212409113434828ؾیا
آهازُ تْطُ تطزاضی هی تاقس اها تِ زلیل ػسم هطاجؼِ هتقاضی هَاكقت اٍلیِ 

هطتَعِ لـَ قسُ اؾت.
زض حال احساث کاضذاًِ هی تاقس.6127,440اقکَض ػلیاضٍزؾط هكؼَفآؾواًطٍز ٍیكکاء11

ُ الثطظ گیالى12 زض حال احساث کاضذاًِ هی تاقس.6چلوطٍزضٍزؾطزاٍٍز ًهطالِ ظازُآٍیػ

13

هحوس جَاز اهام 

ٌاّی ٍ هحوس  پ

ػلی اتطاّیوی ًػاز 

تَئیٌی

زض حال احساث کاضذاًِ هی تاقس.242,4809116542957كَقِكَهي

زض حال احساث کاضذاًِ هی تاقس.242,4809111312634تاتا ضکابقلتًجق حثیة پَضپی زقت15

کٌتَض ًهة ًوَزُ ٍ زض حال تَلیس هی تاقس.6127,4409113394846ّطکیاىضٍزتاضػیي الِ هطازیگَّط آب ّطکیاى16

اضاى آؾتاضا کاؾپیي17 زض حال احساث کاضذاًِ هی تاقس.242,4809111818031قیطذیاعی تاتاػلیآؾتاضاْت

سی آب جْت ههاضف قطب تا تاضید 17 اؾفٌس 1392 اظ ؾَی قطوت ؾْاهی آب هٌطمِ ای اؾتاى گیالى ذالنِ ٍضؼیت پطٍاًِ ّای نازضُ جْت ٍاحسّای تؿتِ ٌت

ت 
فق
َا
ه

َر 
كٌت

داد
رار
ق

ًِ
رٍا
پ حجن )ّسار 

ليتر در سال(
هالح ات ُ تلفي ضوار  

دي
ر

ًام ضخص حقَقي
ًام ضخص 

حقيقي
ًام چطوِضْرستاى

دتي 

تخ ي ي



تؼازل تركی



گكت ٍ تاظضؾی

ٍ هطوعی تطگعاض گطزیس ٍ هكاٍض  هٌالهِ اًتراب هكاٍض توٌظَض ازاهِ پطٍغُ گكت ٍ تاظضؾی هحسٍزُ قطق  1392زض ؾال 

هكاٍض  قطوتْای هكاٍض هْاض آب ػوطاى گؿتط ٍ ؾفیسضٍز گیالى اظ زیگط قطوتْای. ؾاهاى ؾس ضٍز تطًسُ هٌالهِ گطزیس

.زض ظهیٌِ فؼالیت گطٍّْای گكت ٍ تاظضؾی هی تاقٌس 92ططف لطاضزاز تا ایي قطوت زض ؾال 

ردی
ف

ًبم هطبٍر
هجلغ لرارداد

(هیلیَى ریبل)  
هذت لرارداد  

(هبُ)
تبریخ اتوبم لراردادضوبرُ لرارداد

560024111/36226هْبرآة عوراى گستر1
1392/4/19

701519111/46311393/4/31سفیذرٍد گیالى2

8342111/83801392/10/14سبهبى سذرٍد  3

24865111/95151393/3/8سبهبى سذرٍد4



ص ؼت ذمات
ص ا غ واب ته به  
کشاوسصي

اًؿساز چاُ  
غیطهجاظ

بخشی آبخوا   حجم  ؼاد 
حاص  اص ان ذاد چاه هاي 

(MCM)ؿیشمجاص 

تَلیف زؾتگاُ 
حفاضی

ش ا ا ی چاه 
ؿیشمجاص

494993101750/83191883

ػالٍُ تط اًجام واضّای جاضی اهَض، تاظزیس  92اظ جولِ فؼالیت ّای اًجام قسُ تَؾط گطٍُ ّای گكت ٍتاظضؾی زض ؾال 

واضٍاـ، ّتل، تاالض ٍ آتثٌساى ّا تَزُ اؾت  اظ ٍاحسّای هطغساضی ، هعاضع پطٍضـ هاّی ، ٍاحسّای تفطیحی، الاهتی، 

.ػوسُ فؼالیت ّای اًجام قسُ تاوٌَى تِ قطح جسٍل شیل هی تاقس. وِ ضًٍس فَق وواواى ازاهِ زاضز

ؾاهاًسّی قطوت ّای حفاضی

:واضّای اًجام قسُ زض ایي ترف ػثاضتٌس اظ

تكىیل اًجوي نٌفی حفاضاى -1

اؾتفازُ اظ ترف ذهَنی زض ًظاضت تط حفاضی چاُ ّای آب -2

نسٍض واضت تطزز -3

ذَزضٍئی GPSًهة  -4



ذَزضٍئی GPSًهة 

 ًهةGPS  1392تْای نَضت گطفتِ زض ؾال ذَزضٍئی تط ضٍی زؾتگاّْای حفاضی فؼال زض اؾتاى گیالى اظ زیگط فؼالی 

.اتل ضنس هی تاقسهی تاقس تا  ًهة زؾتگاّْای یاز قسُ هَلؼیت هىاًی زؾتگاّْای حفاضی ل



ًظطؾٌجی ٍ ضؾاًی اطالع 

 تا ای ًاهِ تفاّن 92 ؾال زض تاقس هی تركی تؼازل ططح ّای ترف اظ یىی وِ ضؾاًی اطالع پطٍغُ تا ضاتطِ زض

 ای هٌطمِ آب ّوىاضی تا (آب ًجات) زاًاب ططح زٍم هطحلِ وِ قس همطض ٍ اهضا اؾتاى پطٍضـ ٍ آهَظـ ازاضُ

 زض ططح ایي افتتاحیِ 92/2/4 هَضخ زض وِ قَز اجطا اؾتاى ظیؿت هحیط ؾاظهاى ٍ پطٍضـ ٍ آهَظـ ازاضُ ،

:اظ ػثاضتٌس قسُ اًجام ّای تطًاهِ .قس تطگعاض ظیؿت هحیط ؾاظهاى

 گیالى اؾتاى هساضؼ زضؾطح آهَظی زاًف هؿاتمات•

  آهَظقی تؿتِ تَظیغ ٍ پطٍضـ ٍ آهَظـ هٌاطك ًوایٌسگاى ٍیػُ آهَظقی واضگاُ•

  هٌترة هساضؼ زض زاًاب ططح آظهَى پیف تطگعاضی•

 ضاتط هؼلویي تَؾط آهَظاى زاًف آهَظـ•

  ضاتط هؼلویي ٍیػُ آهَظقی والؾْای•

 ،(ؾسقْطتیجاض) قطوت احساث زؾت زض آتی تاؾیؿات اظ آهَظاى زاًف تاظزیس•

 لؿوتی 26 هؿتٌس هجوَػِ ؾاذت تِ السام 92 ٍ 91 ؾال زض ، اؾتاى ؾیوای ٍ نسا تا ّواٌّگی ضوي ّوچٌیي
  زاًاب ططح ؾَم هطحلِ ضوٌاً .گطفت لطاض ػوَم زیس هؼطو تِ ؾیوا ٍ نسا ططیك اظ وِ ًوَز آب پای نسای

  اؾتاى  پطٍضـ ٍ آهَظـ ازاضُ ٍ گیالى ای هٌطمِ آب تیي ًاهِ تفاّن اهضای تا ًیع 92-93 تحهیلی ؾال زض
 .تاقس هی اجطا حال زض

 



 ٍ آهَزش هٌبطك آهَزش هسئَلیي تَجیْی جلسِ
  ثب داًبة طرح در گیالى استبى ضْرستبًْبی پرٍرش
داًبة طرح خػَظ در ای هٌطمِ آة وبرضٌبسبى حضَر



تطق ٍ آب َّقوٌس وٌتَض

 ضٍی تط ًهة تطای تطق ٍ آب َّقوٌس وٌتَض زؾتگاُ 160 ذطیس تِ ًؿثت تاوٌَى قطوت ایي

 زؾتگاُ 69 تؼساز تاوٌَى وِ ًوَزُ السام گیالى ای هٌطمِ آب وكاٍضظی ػویك چاّْای

 49 فَق تؼساز اظ اؾت قسُ اًساظی ضاُ ٍ ًهة  پیواًىاض تَؾط تطق ٍ آب َّقوٌس وٌتَض

  .گطزیس اًساظی ضاُ ٍ ًهة 1392 ؾال زض زؾتگاُ



اطالػات ٍ آهاض یىپاضچِ هسیطیت ؾیؿتن

  تؼساز تِ تطگی 18 فطهْای تىویل ّوطاُ تِ 93 ؾال زض قسُ تاظذَاًی ّای پطًٍسُ تؼساز

 تىویل ٍ ای پطًٍسُ    اطالػات اؾترطاج حاضط زضحال .تاقس هی پطًٍسُ فمطُ  6624

 افعاض ًطم اضائِ ٍ هطحلِ ایي پایاى اظ پؽ وِ تاقس هی اًجام زضحال هطتَطِ فطهْای

 هٌاتغ هسیطیت قطوت ؾَی اظ ظیطظهیٌی آب هٌاتغ آهاض ٍ اطالػات یىپاضچِ هسیطیت

.ًوَز ذَاّس السام هطتَطِ افعاض ًطم تِ اطالػات ٍضٍز تِ ًؿثت ، وكَض آب

(ؾیواظ) جغطافیایی اطالػات ؾیؿتن

 زفتط ّای ضایاًِ ضٍی تط ٍ ضؾیسُ اجطایی هطحلِ تِ ؾیواظ افعاض ًطم 92 ؾال زض

.گطزیس اًساظی ضاُ ٍ ًهة حفاظت



تطاى آب ّای تكىل ایجاز 

 92 ٍ 91 ؾال زض اؾتاى وكاٍضظی جْاز ّوىاضی تا تطاى آب تكىل ؾاهاًسّی ٍ تؿتطؾاظی توٌظَض قطوت ایي

:اظ ػثاضتٌس ّا تكىل ایي هكرهات وِ ًوَز اؾتاى زض تكىل 3 ؾاهاًسّی ٍ تكىیل تِ السام

نا  دشتنا   شک   سد  
و ؼت 

(هکتاس)دشت
 ا   أ یس

12001391فَهٌات      cs24تؼاًٍی ػسالت حَظُ واًال  1

22001391فَهٌاتتؼاًٍی ذعض حَظُ چىطجَب2

17001392فوم اتcs25 ؼاونی میثاق حوصه کانا   3



لططُ ّای آب ضا ّوچَى

لحظِ ّای ظًسگی                                                            

تْا زّین                                                                                                                    

با سپاس از توجه شما عزیزان


