




گسارغ ػولکرد هؼاًٍت حفاظت ٍ تْرُ ترداری 
  1393در ؼػ هاِّ اٍل ظال 



دفتش بْشُ بشداسی ٍ 
ًگْذاسی سذّا

دفترحفاظت وبهره 
برداری ازمنابع آب

هؼاًٍت حفاظت ٍ تْرُ ترداری

چاست هؼاًٍت حفاظت ٍ بْشُ بشداسی

دفتشحفاظت ٍبْشُ 
بشداسی اصهٌابغ آب

اهَس ضص گاًِ

دفتش حفاظت ٍ هٌْذسي 
سٍدخاًِ ٍ سَاحل

گشٍُ هحيط صيست ٍ ويفيت 
هٌابغ آب



1393ػًهكرد ضص ياّْ أل گسارش 

رد
یف

يرکسیػُٕاٌ
ضرق 

َسدیک

ضرق 

دٔر

غرب 

َسدیک

غرب 

دٔر
فٕيُات

جًغ

1
تؼذاد َايّ 

ْاي رسيذِ
6686 23881977 2456 2112285018469

2

تؼذاد َايّ 

ْاي صادرِ
47821045

1838
 12601400

307613401

3

پاسخ استؼالو 

تّ ادارات ٔ 

دْياریٓا

1123479 10 407 5676012707



اهَر حمَلي  1393ػولکرد ؼػ هاِّ اٍل ظال گسارغ  

ردیف
ؼرق هرکسیجوغ کلػٌَاى

ًسدیک
ؼرق 
دٍر

غرب  
ًسدیک

غرب  
فَهٌاتدٍر

47 25 5  85 197107تازدیذ هیذاًي1
36 25 5  11- 253176ّای   حمَليپرًٍذُ پیگیری 2
6 25 5  3- 8849رفغ تصرفات3

19220013300(هتر هرتغ)رفغ تصرف هعاحت4
14400ًذارد020000200004800

24 741 7  1412 88789تٌظین ؼکَایی5ِ
35 0 0  9- 160116حضَر در جلعات کارؼٌاظي    6
180 25 9 7 15 30468حضَر در هحاکن لضایي7
- 1 1 7 - 7970رفغ هؼارض لثل از الذام حمَلي8
23 2 15 10 6 13276پاظخ ًاهِ هماهات  لضایي9
9 5 4 - - 6244جلعِ هؽَرتي تا  عرفیي  لرارداد10
24 25 0 - 12 12160پیگیری لضایي تِ ًفغ ؼرکت11
2 2 0 - - 40پیگیری لضایي تِ ضرر ؼرکت12
7 0 1 2 4 3622پل ٍ تیر ترقهجَزاحذاث 13





فؼالیت ّای اجزایی -1

رعاًیفؼالیت ّای آگاّی  -2

هغالؼاتیفؼالیت ّای  -3

دفتر هحیط زیست ّ کیفیت هٌابع آب

:فؼالیت ّای دفتز هحیظ سیغت ٍ کیفیت هٌاتغ آب



دفتر هحیط زیست ّ کیفیت هٌابع آب

فؼالیت ّای اجزایی -1

اًجام تاسدیذ هؾتزک تِ ّوزاُ کارؽٌاعاى ادارُ کل هحیظ سیغت اعتاى ٍ ًوًَِ تزداری  1-1

هَرد 60تؼذاد                         اس پغاب کارخاًجات تِ 

ّوکاری تا تین هغالؼاتی جایکا در عزح  هغالؼات اکَلَصیک تاالب اًشلی ٍ اًجام  -1-2

هَرد تاسدیذ  هیذاًی   2جلغِ ٍ    15  هیذاًی                               تاسدیذّای 

ّواٌّگی ٍ ّوکاری  تا اهَر عذّای گیالى جْت تکویل فزم اعالػات پایؼ کیفی آب   -1-3

گشارػ   6تؼذاد        هخشى عذ عفیذرٍد ٍ ارعال هاّیاًِ تِ ؽزکت  هذیزیت هٌاتغ آب ایزاى  تِ 

اػوال قَاًیي ٍ هقزرات حفاظت کیفی ٍ تؼییي حزین کیفی قثل اس صذٍر هجَسّای حفز ٍ  -1-4
پزًٍذُ  335تؼذاد هختلف             اس هٌاتغ آب عغحی ٍ سیزسهیٌی جْت کارتزیْای تْزُ تزداری   

هَرد 30اجزایی  ؽاهل  ؽزکت در جلغات کار گزٍّْا ٍ کویتِ ّا      عایز فؼالیت ّای  -1-5



دفتر هحیط زیست ّ کیفیت هٌابع آب

فؼالیت ّای آگاّی رعاًی -2

هَرد 4ٍ رؽت       تٌذراًشلی هذارط ؽْزّای تزگشاری کارگاّْای آهَسؽی در  -2-1

داًؼ آهَس  200تؼذاد  آسهَى تزای     تْیِ عَاالت آسهًَْای عزح داًاب ٍ اجزای پیؼ آسهَى ٍ پظ -2-2

داًؼ آهَس 30تؼذاد (     عٌگز)تاسدیذ داًؼ آهَساى اس تصفیِ خاًِ آب ؽزب گیالى -2-3

اثز  تزتز  60اًتخاب داًاب                       تزرعی آثار داًؼ آهَسی عزح  -2-4

ًغخِ 3000 آب ٍ رٍس دریای خشر          تزٍؽَر تِ هٌاعثت رٍس جْاًی تْیِ ٍ تَسیغ  -2-5

2-6-

 آب هٌاتغ پایِ هغالؼات دفتز ّوکاری تا خشر دریای جْاًی رٍس ّوایؼ تزگشاری -2-7

 خشر دریای رٍس هٌاعثت تِ  ًفتی آلَدگی تا هقاتلِ  آهَسؽی کارگاُ تزگشاری -2-8

تزگشاری هغاتقِ ًقاؽی ٍیضُ فزسًذاى ّوکاراى تِ هٌاعثت ّفتِ صزفِ جَیی در هصزف آب



  آى اعزاف آب چاّْای ٍ رٍدتار پیؼ ٍر، پلٌگ هاعَلِ، ّای رٍدخاًِ کیفی پایؼ پزٍصُ اجزای -3-1

دفتر هحیط زیست ّ کیفیت هٌابع آب

فؼالیت ّای هغالؼاتی -3

  هَرد یک خالصاى ظذ               (EIA) هحیغی سیغت هغالؼات گشارػ تزرعی -3-2





گسارغ ػولکرد گرٍُ  
آتْای زیرزهیٌي



جًغ ضٓریٕر يرداد تير خرداد اردیثٓطت فرٔردیٍ يٕارد

1831 337 334 367 340 273 180 تماضاْاي رسيذِ

830 116 124 168 173 146 103 كارضُاسي اَجاو ضذِ

556 58 88 116 108 111 75 آزيایص پًپاژ

1089 118 187 187 281 174 142 تًذیذ پرٔاَّ تٓرِ ترداري

485 53 54 109 103 112 54 چآْاي ترلذارضذِ

0 0 0 0 0 0 0 كُتٕرحجًي َصة ضذِ

1 1 0 0 0 0 0 کُتٕر ْٕضًُذ آب ٔ ترق

گسارغ الذاهات اًجام ؼذُ در  گرٍُ حفاظت ٍتْرُ ترداری ازآتْای زیر زهیٌي



جًغ کم

صُایغ 

ٔاتستّ 

تّ 

کطأرز

ی

ضرب  

 ٔ

تٓذاضت

خذيات صُؼت کطأرزی يٕارد اَجاو ضذِ

713 50 3 5 6 649 صادرِتؼذاد پرٔاَّ ْای حفر 

561 57 0 8 13 483
تؼذاد پرٔاَّ ْای تٓرِ ترداری صادرِ 

از يُاتغ آب زیرزييُی

4704 1894 0.00 114 1084 1612

حجى آب تخصيصی از يُاتغ آب 

زیرزييُی در پرٔاَّ ْای تٓرِ ترداری 

تّ ْسار يتر يکؼة صادرِ

93تؼذاد پزٍاًِ ّای صادرُ ٍ حجن آب تخصیصی در ؽؼ هاِّ اٍل عال 

پرًٍذُ 1280 عرح تیػ ازٍکویعیَى  جلعِ 46تزگشاری هٌظن 



93ٍ  92 آبػولکرد گرٍُ آتْای زیرزهیٌي دفتر حفاظت ٍ تْرُ ترداری از هٌاتغ همایعِ 
درصد افسایص یا کاهص  

عملکرد  ضص ماهه اول سال  
92نسبت به سال  93

ماهه اول سال  6گسارش
92

ماهه اول   6گسارش 
93سال 

موارد

100 22 42 هَافمت اصَلي صادرُ
68 425 713 صذٍر پرٍاًِ حفر

1050.0 2 23 صذٍرهجَزکف ؼکٌي
86 21 39 5صذٍر هجَزعثك هادُ 

-3.0 498 483 تعداد

كشاورزي

ي صادره
ي بهره بردار

پروانه ها

68 372 627 دبي
(لیتر در ثانیه)

- 8 13 تؼذاد

-صُؼت 4 51 دبي
(لیتر در ثانیه)

- 5 8 تؼذاد

-خذيات 24 6 دبي
(لیتر در ثانیه)

- 15 57 تؼذاد

صُایغ ٔاتستّ تّ 

کطأرزی
- 45 89 دبي

(لیتر در ثانیه)

-100.0 11 0 تعداد

100.0-شرب 156 0 دبي
(لیتر در ثانیه)
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92ؼػ هاِّ اٍل  93ؼػ هاِّ اٍل 

همایعِ ػولکرد گرٍُ آتْای زیرزهیٌي دفتر حفاظت ٍ تْرُ ترداری از هٌاتغ آب



گسارغ ػولکرد گرٍُ  
آتْای ظغحي



1393حفاظت ٍتْرُ ترداری ازآتْای ظغحي درظال گرٍُ 
درصذ افسایػ یا کاّػ ػولکرد ؼػ 

92ًعثت تِ ؼػ هاِّ  93هاِّ  1392هاِّ اٍل  6گسارغ  هاِّ اٍل   6گسارغ 
1393 هَارد

3 185 190 تقاضاّای رعیذُ
22- 166 130 پزٍاًِ تْزُ تزداری صادرُ
57 70 110 توذیذ پزٍاًِ تْزُ تزداری
50- 2 1 تغتِ تٌذی آب ؽزب

18- 92 75 تؼذاد
کؽاٍرزی

ی صادرُ
ی تْرُ تردار

پرٍاًِ ّا

39 250 347 لیتر تر )دتي
ثاًیِ

100- 2 0 تؼذاد
صٌؼتي

100- 1.4 0 لیتر تر )دتي
ثاًیِ

0 0 0 تؼذاد
خذهات

0 0 0 لیتر تر )دتي
ثاًیِ

-26 73 54 تؼذاد
صٌایغ ٍاتعتِ 
112تِ کؽاٍرزی 340 723 لیتر تر )دتي

ثاًیِ
100- 1 0 تؼذاد

ؼرب
100- 80 0 لیتر تر )دتي

ثاًیِ



تؼذادضرح فؼانيت

آتی ساياَذْی ٔاحذْای غيريجاز خذياتی ٔ يسارع پرٔرش ياْی گرو

استفادِ کُُذِ از يُاتغ آب سطحی
1094

123ضرکتتکًيم ٔ ارسال پرَٔذِ ْا تّ کًيتّ يذیریت يُاتغ آب 

120سطحیتکًيم ٔ ارسال پرَٔذِ تّ کًيسيٌٕ آب 

85پاسخگٕیی تّ َايّ ْا

30ضرکت در جهسات يتؼذد

1393اًجام اهَر هتفرلِ در گرٍُ حفاظت ٍ تْرُ ترداری آتْای ظغحي در ؼػ هاِّ اٍل ظال 

هَرد 132ٍ     تؼذاد پرًٍذُ                 جلعِ   24کویعیَى آب  ّای ظغحي   
هَرد 123ٍ   تؼذاد پرًٍذُ                   جلعِ    10کویتِ آب ّای ظغحي         



گسارغ ػولکرد عرح  
تؼادل تخؽي 



پرّژٍ ُای  هختلف تعادل بخطیردیف

پرٍشُ گؽت ٍ تازرظي1

(عرح داًاب)پرٍشُ اعالع رظاًي ٍ ًظرظٌجي2

پرٍشُ ظیعتن هذیریت یکپارچِ آهار ٍ اعالػات3

پرٍشُ ایجاد تؽکل ّای آب تراى4

َّؼوٌذ آب ٍ ترق پزٍصُ کٌتَر 5

(  عیواس)پزٍصُ عیغتن اعالػات جغزافیایی 6

پزٍصُ عاهاًذّی ؽزکت ّای حفاری7

پایؼ کیفی ٍ تؼییي حزین کیفی آب سیزسهیٌی پزٍص8ُ

دظتَرالؼول ّای هرتثظ تا هعائل حفاظت ٍ تْرُ ترداری از آتْای زیرزهیٌي9

تؼادل تخؽي هٌاتغ ٍ هصارف آب زیرزهیٌي10

دظتَرالؼول آهَزغ کارؼٌاظاى ٍ کارکٌاى اهَرّای حفاظت ٍ تْرُ ترداری 11
از هٌاتغ آتْای زیرزهیٌي



صنعتخدمات
صنایع وابسته 

به کطاورزی
انسداد چاه  

غیرمجاز
توقیف دستگاه  

حفاری
ضناسایی چاه غیرمجاز

128133184212220

گؽت ٍ تازرظيپرٍشُ -1

تؼذاد ٍاحذّای ؼٌاظایي ٍ ظاهاًذّي ؼذُ ، اًعذاد چاّْای غیرهجاز ٍ تَلیف دظتگاّْای حفاری

اس اّن ٍظایف ایي گزٍّْا جلَگیزی اس حفز چاُ ّای غیزهجاس،اًغدذاد چداُ   
ّای غیزهجاسحفزؽذُ، تَقیف دعتگاُ ّدای حفداری غیزهجداس، تاسدیدذ اس     
ٍاحذّای هزغذاری ، هشارع پزٍرػ هاّی ، ٍاحدذّای تفزیحدی، اقداهتی،    

.کارٍاػ، ّتل، تاالب ٍآتثٌذاى ّا هی تاؽذ



ایي پرٍشُ ػوذتا هرتَط تِ عرحْای آگاّي تخؽي در خصَؾ اظتفادُ تْیٌِ از هٌاتغ 
.آب تخصَؾ در تیي داًػ آهَزاى اظت کِ در ظالجاری در حال اًجام هي تاؼذ

:ػثارتٌذ از 93جولِ کار ّای اًجام ؼذُ در ؼػ هاُ اٍل ظال از 

(ظٌگر)تازدیذ از تصفیِ خاًِ آب ؼرب رؼت -1

هَرد 4کارگاُ آهَزؼي هذارض -2

ترگساری آزهَى ّای عرح داًاب-3

ترگساری ًوایؽگاُ آثار داًػ آهَزاى-4

جوغ آٍری ٍ ارزیاتي آثار داًػ آهَزاى ٍ اًتخاب آثار ترتر-5

ترگساری هعاتمِ ًماؼي تیي فرزًذاى ّوکاراى ؼرکت آب هٌغمِ ای گیالى تا هضوَى  -6
.اّویت آب ٍصرفِ جَیي درهصرف آى درجلعِ تَجیْي ؼرح ٍظایف هؽاٍر اتالؽ گردیذ

(عرح داًاب)پرٍشُ اعالع رظاًي ٍ ًظرظٌجي-2



پرٍشُ ظیعتن هذیریت یکپارچِ آهار ٍ اعالػات -3
  تِ تزگی 18 فزهْای تکویل ّوزاُ تِ 93 عال در ؽذُ تاسخَاًی ّای پزًٍذُ تؼذاد
.تاؽذ هی پرًٍذُ فمرُ  6624  تؼذاد
 ًزم عیغتن عاسی پیادُ تِ ًغثت هؾاٍر اًتخاب تا 1392 عال اتتذای اس ؽزکت ایي
  درحال ٍ ًوَدُ اقذام سیزسهیٌی آب هٌاتغ ٍآهار اعالػات یکپارچِ هذیزیت افشار
  تاؽذ هی اًجام درحال هزتَعِ فزهْای ٍتکویل ای پزًٍذُ اعالػات اعتخزاج حاضز
  ٍآهارهٌاتغ اعالػات یکپارچِ هذیزیت افشار ًزم ٍارائِ هزحلِ ایي پایاى اس پظ کِ

  ًزم تِ اعالػات ٍرٍد تِ ًغثت کؾَر، آب هٌاتغ هذیزیت ؽزکت اسعَی سیزسهیٌی
  فزهْای تکویل ٍ ّا پزًٍذُ تاسخَاًی اس پظ ضوٌاً .ًوَد خَاّذ اقذام هزتَعِ افشار
  اهَر تِ پرًٍذُ 1794 اعالػات، یکپارچِ هذیزیت افشار ًزم عیغتن تِ هزتَط تزگی 18

  ٍ ؽذُ عزاحی آب هٌاتغ اعالػات ٍ آهار عاسی یکغاى جْت پزٍصُ ایي . گزدیذ صادر
.تاؽذ هی اعالػات ٍرٍد ٍ اعالػات اعتخزاج ّا، پزًٍذُ اعکي تخؼ عِ ؽاهل

پرٍشُ ایجاد تؽکل ّای آب تراى-4
  آب ّای تؾکل فؼالیت اداهِ توٌظَر هؾاٍر تا قزاردادی آهذُ تؼول ّای پیگیزی تا 

  درجلغِ ٍ پذیزفت صَرت قزارداد ٍاتالؽ گزدیذُ هٌؼقذ آًْا تَدى پادار ٍ تزاى
  عاهاًذّی ٍ تؾکیل تِ اقذام پزٍصُ ایي در .گزدیذ اتالؽ هؾاٍر ٍظایف ؽزح تَجیْی

  حوایت توٌظَر جذیذ قزارداد جاری عال در ٍ اعت ؽذُ اعتاى در تزاى آب تؾکل 3
.گزدیذ هٌؼقذ هؾاٍر تا ّا تؾکل تَدى پایذار ٍ



َّؼوٌذ آب ٍ ترق پزٍصُ کٌتَر -5
کٌتَرّای َّؽوٌذ تزای کٌتزل ٍ هذیزیت تزداؽت آب اس عفزُ ّدای  
آب سیزسهیٌددی ٍ ّویٌددیي جلددَگیزی اس هصددزف غیزهجدداس تددز  
عَتغیذدار در چاُ ّا عزاحی ٍ تَلیذ ؽذُ اعت ایي دعتگاُ قاتلیدت  
اًذاسُ گیزی ّوشهاى پاراهتزّای آب ٍ تز  را ایجاد ًوَدُ ٍ تاػد   
. کاّؼ ّشیٌِ ّای خزیذ، ًصة، تؼویز ٍ ًگْذاری اس کٌتَر هی گزدد

دعتگاُ کٌتَر َّؽدوٌذ آب ٍ   69تاکٌَى ًغثت تِ ًصة ٍ راُ اًذاسی 
کٌتَر َّؽوٌذ آب ٍ تدز  در  (91)تز  اقذام گزدیذ کِ ًصة هاتقی 

.حال پیگیزی اعت

  (عیواس) جغزافیایی اعالػات عیغتن پزٍصُ-6
 ؽذى رٍس تِ GIS پزٍصُ ایي اس ّذف ٍ رعیذُ اجزا تِ فَ  پزٍصُ
 آتْای اس تزداری تْزُ ٍ حفاظت تِ هزتَط آهار ٍ اعالػات کلیِ

 حفاظت دفتز ّای رایاًِ رٍی تز عیواس افشار ًزم .تاؽذ هی سیزسهیٌی
.اعت ؽذُ اًذاسی راُ ٍ ًصة ؽزکت ایي تزداری تْزُ ٍ



پزٍصُ عاهاًذّی ؽزکت ّای حفاری-7
عاهاًذّی ؽزکت ّای حفاری در عال جاری صَرت پذیزفت ٍ در تخدؼ  
عاهاًذّی ؽزکت ّای حفاری، ضوي ًظارت دقیق تز ػولکزد ؽزکت ّای 
حفاری، ًظارت تز حفاری چاُ ّا تِ تخؼ خصَصی کدِ اس کارؽٌاعداى   

.تاسًؾغتِ ؽزکت هی تاؽٌذ ٍاگذار ؽذُ اعت 
.ضوٌاً اًجوي صٌفی حفاراى ًیش تؾکیل ؽذُ اعت

پایؼ کیفی ٍ تؼییي حزین کیفی آب سیزسهیٌی پزٍصُ-8
ایي پزٍصُ تزای پایؼ کیفی آب رٍدخاًدِ ّدای پیزتداسار، گدَّزرٍد ٍ     
سرجَب ٍ چاُ ّای آب اعزاف آى تؼزیف کِ پظ اس اتوام هغالؼات هیشاى 
آلَدگی هٌاتغ آب عغحی ٍ سیزسهیٌی ٍ اثزات هتقاتل ایي هٌاتغ پیزاهَى 
رٍدخاًِ ّای سرجَب، گَّزرٍد ٍ پیزتاسار در هٌغقدِ ای کدِ تیؾدتزیي    

.را هذ ًظز قزار دادُ اعت... تزاکن جؼیتی، صٌایغ ٍ 



دظتَرالؼول ّای هرتثظ تا هعائل حفاظت ٍ تْرُ ترداری از آتْای زیرزهیٌي-9
ایي پزٍصُ تا تؼاهل تا ارگاًْای دیگز در اعتفادُ تْیٌِ اس  هٌداتغ آب سیزسهیٌدی ٍ   

.ّویٌیي تؼییي تکلیف چاُ ّای فاقذ پزٍاًِ در حال اًجام ٍ پیگیزی هی تاؽٌذ
تؼادل تخؽي هٌاتغ ٍ هصارف آب زیرزهیٌي-10

در قالة پزٍصُ گؾت ٍ تاسرعی اس عزیق اًغذاد چاُ ّای غیزهجاس ٍ کٌتزل هیشاى 
اضافِ تزداؽت، 

.تؼادل تخؾی هٌاتغ ٍ هصارف آب سیزسهیٌی صَرت هی گیزد
دظتَرالؼول آهَزغ کارؼٌاظاى ٍ کارکٌاى اهَرّای حفاظت ٍ تْرُ ترداری -11

از هٌاتغ آتْای زیرزهیٌي
آئیي ًاهِ هصزف تْیٌِ آب کؾاٍرسی تَعظ جْاد کؾاٍرسی اعتاى در حال اًجدام  

. تَدُ کِ تا اتالؽ تِ ایي ؽزکت اجزایی هی گزدد
ّویٌیي یکغاى عاسی آهار ٍ اعالػات دفتز حفاظت ٍ هغالؼات اس عدال گذؽدتِ   

ؽزٍع گزدیذُ 
ٍ تاکٌَى اداهِ دارد کِ تا اداهِ ایي رًٍذ هغایزت ّای آهاری تیي ایدي دٍ دفتدز   

.هزتفغ  هی گزدد



ػولکرد دفتر حفاظت ٍ تْرُ ترداری از  

هٌاتغ آب در خصَؾ هصَتات  ّیات  

هذیرُ در ظال جاری



صذٍر اس قثل هٌصَتات ًصة هجَس تز  ٍ آب َّؽوٌذ کٌتَر ًصة پیگیزی خصَؿ در 

 ؽزکت تا آهذُ تؼول ّواٌّگی تا ٍ گزدد هی صادر هتقاضی تزای تزداری تْزُ پزٍاًِ

  اًؾؼاب ٍاگذاری تِ ًغثت تز  ٍ آب َّؽوٌذ کٌتَر ًصة ٍ خزیذ اس پظ تز ، تَسیغ ّای

  عزچاّی ٍ اعتاى ؽالیکاری اراضی سیزکؾت عغح تَدى پاییي الثتِ .ؽَد هی اقذام تز 

 تَجِ تا تز  ٍ آب َّؽوٌذ کٌتَرّای ًصة ًثَدى تصزفِ هقزٍى ٍ چاّْا هٌصَتات تَدى

 در .گزدیذ هٌؼکظ ایزاى آب هٌاتغ هذیزیت ؽزکت تِ کٌتَرّا ایي تاالی ّشیٌِ تِ

 ای هٌغقِ آب ؽزکت تَعظ ؽذُ خزیذاری تز  ٍ آب َّؽوٌذ کٌتَرّای ًصة خصَؿ

 عال در ٍ اقذام کٌتَر دعتگاُ 69 ًصة تِ ًغثت تاکٌَى کٌتَر دعتگاُ 160 تؼذاد اس

  حال در کٌتَرّا هاتقی ًصة خصَؿ در ٍ گزدیذًذ کالیثزُ ؽذُ یاد کٌتَرّای جاری

.تاؽذ هی پیگیزی



ؽْزی فاضالب ٍ آب ؽزکت تزداری تْزُ هؼاٍى حضَر تا هغتوز جلغات تزگشاری اس پظ ٍ 

 ریشی تزًاهِ ٍ ؽْزی فاضالب ٍ آب ؽزکت عَی اس خاًِ تصفیِ تِ تحَیلی آب حجن قثَل ػذم

 رئیظ عَی اس آهذُ تؼول پیگیزی ٍ آتفا ٍ آب هؼاًٍت تِ هَضَع اًؼکاط توٌظَر آهذُ تؼول

 تِ تحَیلی آب حجن هیشاى خصَؿ در اٍلیِ تَافق ؽزکت، هذیزػاهل ٍ هذیزُ ّیات هحتزم

.تاؽذ هی پیگیزی دعت در ٍ آهذُ تؼول ؽْزی فاضالب ٍ آب ؽزکت

رٍعتایی فاضالب ٍ آب ؽزکت تَعظ سیزسهیٌی آب هٌاتغ اس تزداؽتی آب احجام خصَؿ در  

.گزدیذ ًْایی 92 عال قزارداد در هصزفی آب حجن هغتوز، جلغات تزگشاری تا



  ٍ تاکٌَى ًعثت تِ تازدیذ کارؼٌاظي، تؽکیل پرًٍذُ ، ظاهاًذّي

فمرُ پرًٍذُ اظتخر پرٍرغ هاّي   1711ٍرٍد تِ ظیعتن تاًک اعالػاتي 

ّکتار در دفتر حفاظت ٍ تْرُ ترداری الذام گردیذُ  1176تِ هعاحت 

لاتل  ( اظتخر 2000حذٍد )ٍ ترای تالیواًذُ اظتخرّای پرٍرغ هاّي 

تررظي ترًاهِ ریسی الزم از عریك اهَرّای آب تؼول آهذُ ٍ ّوچٌیي 

هسرػِ پرٍرغ هاّي تِ ؼرکت تْرُ ترداری  1200اعالػات هرتَط تِ 

جْت تؼییي تکلیف ًْایي ارظال گردیذُ اظت

ظاهاًذّي اظتخرّای پرٍرغ هاّي



اًؼکاط ػولکزد ٍاحذّای هختلف تِ رٍاتظ ػوَهی

ػولکزد فؼالیتْای اًجام ؽذُ در دفتز حفاظت تصَرت هغتوز تِ دفتز رٍاتظ ػوَهی  

ؽزکت جْت اعالع رعاًی ػوَم ارعال هی گزدد تغَریکِ در ؽؼ هاِّ اٍل عال  

.خثز تِ دفتز رٍاتظ ػوَهی ارعال گزدیذ 20جاری تیؼ اس 

تْیِ فزهت خاؿ در خصَؿ گشارػ ٍاحذّای تاتؼِ

فزهت خاؿ تزای پیگیزی ٍ تحلیل ػولکزد ٍاحذّای هختلف هؼاًٍت حفاظت ٍ  

تْزُ تزداری تِ رٍس رعاًی گزدیذُ ٍ اس عزیق دفاتز عتادی تِ اهَرّای آب در  

.عی ّفتِ آتی ارعال هی گزدد





باصديذ ٍ بشسسي تماضاّای بشداضت ضي ٍ هاسِ-1
.هطالؼات هشحلِ اٍل تؼييي حذ بستش ٍ حشين سٍدخاًِ ّا -2 

.هطالؼات هشحلِ دٍم ساهاًذّي سٍدخاًِ ّا -3
.اػالم ػوَهي سٍدخاًِ ّا  -4
.تطىيل وويسيَى هادُ سِ دس سسيذگي بِ اػتشاضات هشدهي  -5
.اجشاء ٍ ًظاست بش ػوليات سپشگزاسی سٍدخاًِ ّا -6
.اجشاء ٍ ًظاست بش ػوليات ساهاًذّي ٍ اليشٍبي سٍدخاًِ ّا -7
.هطالؼات هشحلِ اٍل حذ بستش ٍ حشين تاالب ٍ دسيا -8
.اجشاء ٍ ًظاست بش ػوليات سپش گزاسی سَاحل دسيا ٍ تاالب ّا -9

.هطالؼات پتاًسيل يابي هػالح سٍدخاًِ ّا  -10
جاًوايي ًمطِ ّای حذ بستش ٍ حشين سٍدخاًِ ّا دس طشحْای ّادی ٍ تفػيلي  -11

.استاى
اسسال ًمطِ ّای حذ بستش ٍ حشين سٍدخاًِ ّای هطالؼِ ضذُ دس باًه ًمطِ  -12

.ّای واداستش ساصهاى ثبت اسٌاد ٍ اهالن استاى
.اجشای طشح بْبَد هذيشيت سٍدخاًِ ّا ٍ سَاحل استاى -13
بشسسي هطالؼات اًجام ضذُ هطاٍسيي -14



1393ضص ياّْ أل سال 

94 تؼذاد درخٕاست ْای ٔاصهّ استؼاليی

76 تؼذاد يٕافمت ْای درخٕاست ْای استؼاليی

18 تؼذاد يخانفت ْا در درخٕاستٓای استؼاليی

يکؼةيتر 370360      حجى يٕافمت ْای صادرِ درخٕاست ْای استؼاليی

12 تؼذاد يجٕزْای تًذیذ ضذِ

يتر يکؼة      43340 حجى يجٕزْای تًذیذ ضذِ

يٕرد 139 تؼذاد تازدیذ ْای يطترک

يتر يکؼة    256071 حجى يٕافمت ْای صادرِ در تازدیذ ْای يطترک

59 تؼذاد يخانفت ْا در تازدیذ ْای يطترک

4 استؼالو از دیگر سازيآَای ریرتط

626431

حجى کم يجٕز ْای صادرِ ضايم تازدیذ ْای يطترک 
ٔاستؼاليی

(تذٌٔ حجى تًذیذ ضذِ ْا)

تازدیذ ٍ تررظي تماضاّای ترداؼت ؼي ٍ هاظِ-1



در صذ پیؽرفت  ( KM)  عَلًام رٍدخاًِردیف
93هاِّ اٍل  926پایاى 

17حَيك1
8590

21ليساس2
287585للؼِ سٍدخاى3
317585سياّشٍد تَتىابي4
10صاولي بشسٍد5

8090
13خاىسٍد لٌگشٍد6
15.3لًَذٍيل7

9098
25چَبش تالص8
46.59599ضوشٍد9

19گطت سٍدخاى10
9098

5922خالِ سشای 11
21سضتِ سٍد12

9598
18سوَش13
307585(سٍدديسام )خشاسٍد14
8ضيشاسٍد15

9598
20وياسٍد16
357075صسجَب باالدست17
239598گَّشسٍد باالدست18
403هجوَع-

هغالؼات هزحلِ اٍل تؼییي حذ تغتز ٍ حزین رٍدخاًِ ّا -2



KM))عَلًام رٍدخاًِردیف

درصذ پیؾزفت کوی

93هاِّ اٍل  926پایاى 

32.25070ضلواًشٍد1

5.9پسيخاى2

6090 1.5خطبِ سشا3

8.4هشداب سٍد4

22.5پيشباصاس5
7095

14.5هاسال6

208598سفيذسٍد7

105هجوَع-

هغالؼات هزحلِ دٍم عاهاًذّی رٍدخاًِ ّا -3



1-  ًِاػالم ػوَهي ٍ سٍپش : پيشباصاس، هشغه، پلٌگ ٍس ٍ خالىاييسٍدخا
.گزاسی بِ اتوام سسيذُ است

2- دس غَست تاهيي اػتباس، اػالم ػوَهي ٍ  : سايش سٍدخاًِ ّای استاى
ويلَهتش  900اػتباس هَسد ًياص بشای سٍپش گزاسی . سٍپشگزاسی خَاّذ ضذ

.هي باضذهيلياسد سيال  30سٍدخاًِ ّای هزوَس 

(  :                         رظیذگي تِ اػتراضات هردهي  )تؽکیل کویعیَى هادُ ظِ  -5

هَسد2



اجزا ٍ ًظارت تز ػولیات رپزگذاری رٍدخاًِ ّا -6

km))عَل ًام رٍدخاًِردیف

پیؾزفت فیشیکی درصذ

93هاِّ اٍل  926تا پایاى 

222595پيشباصاس1

3098100هشغه2

3198100پلٌگ ٍس3

2595100هاسال4

108هجوَع-



ردی
ػولیات ًام رٍدخاًِ ّاف

ّذف از ػولیات اجرایي

پیؽرفت فیسیکي
(تِ درصذ)

تا پایاى 
92

هاِّ اٍل  6
93

1
حفاظت  از هخسى خؽکِ چیٌيرٍدخاًِ آچي رٍد

هتر هکؼثي ٍ تثثیت 5000
تعتر رٍدخاًِ

5075

2
حفاظت از دیَارُ ٍ گاتیَى تٌذیرٍدخاًِ خؽکِ رٍد

تثثیت تعتر رٍدخاًِ
3045

3
حفاظت از دیَارُ ٍ خؽکِ چیٌيرٍدخاًِ پرؼَ

تثثیت تعتر رٍدخاًِ
5065

رٍدخاًِ خالکایي 4
هاظال

لحاف تتٌي 
هفصلي هعلح 

حفاظت از دیَارُ ٍ 
تثثیت تعتر رٍدخاًِ

5060

هخسى ظذ اًحرافي گلِ 5
رٍد

آزادظازی تصرفات الیرٍتي
هساحن

ّکتار 7ّکتار 5

.اجزاء ٍ ًظارت تز ػولیات عاهاًذّی ٍ الیزٍتی رٍدخاًِ ّا-7



هغالؼات هزحلِ اٍل حذ تغتزٍ حزین تاالب ٍ دریا -8

(km)عَل هحذٍدُردیف

پیؽرفت فیسیکي
(تِ درصذ)

93هاِّ اٍل  926تا پایاى 

والچای–چابىسش 1
(بخص اٍل)

10
7098

والچای–چابىسش 2
(بخص دٍم)

10
6590

226570سضت3

7085ّىتاس  1230تاالب اهيشوالي4ِ



 اهَسّای بِ الذام ٍ بشسسي بشای وِ باضذ هي ريل ضشح بِ پشٍطُ ياصدُ ضاهل طشح ايي
 .است ضذُ اسسال آب

ّا رٍدخاًِ حرین ٍ تعتر آزادظازی ترداری تْرُ ، حفاظت دظتَرالؼول :اٍل  پرٍشُ
ًظاهٌاهِ آتسی پرٍری در رٍدخاًِ ّا ٍ هجاری آتي: دٍم پرٍشُ 
ًحَُ رظیذگي تِ اػتراضات در کویعیَى هادُ ظِ: ظَم پرٍشُ 
دظتَرالؼول  ًحَُ تْیِ گسارغ ّای اٍلیِ  ٍ تکویلي ظیالب: چْارم پرٍشُ 
رٍدخاًِ ایؼي ٍ هاظِ هٌاتغ ؼرح خذهات پتاًعیل یاتي : پٌجن پرٍشُ 
دظتَرالؼول تْیِ  ٍ تذٍیي ترًاهِ ّای ًظرظٌجي ٍ اعالع رظاًي: ؼؽن پرٍشُ

پیادُ ظازی ظاهاًِ َّؼوٌذ تاًک اعالػات رٍدخاًِ ّا ٍ ظَاحل کؽَر: ّفتن پرٍشُ  
ًظام ظاهاًذّي رٍدخاًِ ّا ٍ ظَاحل کؽَر در لالة عرح ّای پصٍّؽي: ّؽتن پرٍشُ

(ظِ هحَر)ظفارغ  تْیِ اظتاًذارد ٍ پرٍشُ ّای پصٍّؽي: پرٍشُ ًْن
ؼٌاظایي ظرفیتْای لاًًَي درآهذزایي از هحل اراضي تعتر رٍدخاًِ ّا: دّن پرٍشُ
ِ ّا ٍ ظَاحل: یازدّن پرٍشُ دظتَرالؼول ارزیاتي  ػولکرد  دفاتر هٌْذظي رٍدخاً



هَضَعردیف
تؼذاد

93هاِّ اٍل  926تا پایاى 

38020ول گضاسضات اسسالي تَسط هطاٍساى1

37030گضاسضات باصًگشی ضذُ تَسط هطاٍس حميمي2

3
33020گضاسضات تاييذ ضذُ  تَسط هطاٍس حميمي

4
35050گضاسضات دس حال باصًگشی تَسط هطاٍس حميمي

(جلذ گشارػ)تزرعی هغالؼات اًجام ؽذُ هؾاٍریي-14
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بَ تفکیک  92-93هطخصات فعالیت ُای اًجام یافتَ برای ایجاد آهادگی در فصل آبیاری خالصَ جذّل 

ضِرستاى ّ اهْر آب 

اهَر آب

(تؼذاد )ظردٌِّ ظازی خاکي 

الیرٍتي

چاُایعگاُ پوپاش

آب   آتگیری
(پٌِْ)تٌذاى 

هاؼیي آالت ظٌگیي   
(رٍز-دظتگاُ ) کل اًجام  تؼذاد کل  

یافتِ
تا هالکیت آب  

هٌغمِ ای
تؼذاد کل تازدیذ 

تؼذاد کل  تؼذاد کل  ٍ ظرٍیط ؼذُ
اًجام ؼذُ

989822695953030546774فْهٌات

383856512212125241171342هرکسی

10110110899787821383غرب دّر  

79788725255756131411غرب ًسدیک

18184471331302284815ضرق ًسدیک

60603961241246363236481ضرق دّر

394393182950850425525311354206جوغ اظتاى



1393ٍضؼیت کلي ؼثکِ ّای آتیاری ٍ زّکؽي در حال تْرُ ترداری در ظال 

تزًاهِؽزحؽزح

هذرى
85000ّکتار( تَظؼِ ٍ تْثَد)اراضي تحت پَؼػ 

mmm)حجن آب تأهیي یافتِ از ظذ )581

ًیوِ 
هذرى

86000ّکتار( تَظؼِ ٍ تْثَد)اراضي تحت پَؼػ 

یافتِ از ظذ حجن آب تأهیي (mmm )677

جوغ
171000ّکتار( تَظؼِ ٍ تْثَد)اراضي تحت پَؼػ 

یافتِ از ظذ حجن آب تأهیي (mmm )1251



کیلَهتز 12لَلِ پلی اتیلي اًَاع
کیلَهتز 2اًَاع لَلِ فلشی
کیلَهتز 2/5اًَاع لَلِ تتٌی

دعتگاُ 120الکتزٍ پوپ اًَاع

دعتگاُ 20اًَاع دیشل پوپ
هَرد 100اًَاع تجْیشات ٍ هلشٍهات

اًَاع تجْیشات ٍ لَاسم تحَیلی تِ تْزُ تزداراى





(  ييهيٌٕ ریال )ػًکرد گرِٔ يطترکيٍ ٔ درآيذ ضص ياّْ 

1393سال 1392سال ياِ
درصذ افسایص ٔ  

کاْص 
درصذ اَحراف  تٕدجّ 

80-726818134062فرٔردیٍ 

79-649868344062اردیثٓطت 

57-72117661454062خرداد  

76-827994204062تير 

44-78422711904062يرداد  

57-58617662014062ضٓریٕر  

65-429384839824372جًغ  









1152.2 حجى کم آب ٔرٔدی در سال آتی

1216.8 حجى کم آب خرٔجی در سال آتی

103.81 31/06/1393حجى تاليًاَذِ يخسٌ در تاریخ 

يجًٕع از يحم تيٍ راْی از يحم سذ ٍ دست يصارف پایي

109.7 0 109.7 يصرف ضرب

9.8 0 9.8 يصرف صُؼت

1133 171.2 961.8 يصرف کطأرزی

186.6 96 90.6 سایر يصارف

1439.1 267.2 1171.9 يجًٕع

سذ سفیذرّد 1392-93بیالى سال آبی 



سال آتی كطأرزي   صُؼت ضرب سایر كم يصارف

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

سال اخير 15يياَگيٍ  1241 31.9 118.8 349.6 1741.8

با احتساب آّرد بیي راُی 1392-93لغایت  77-78هقادیر حجن هصارف پاییي دست سذ سفیذرّد از سال آبی 



(ریال)فاکتْر اّلیَ
فرّش اًرژی

(mwh)
(mwh)تْلیذ ًاخالص  هاٍ ردیف

757844 6 6 فرٔردیٍ 1

26226538518 44154 44509 اردیثٓطت 2

27189467700 42776 43922 خرداد 3

29322818803 38453 39475 تير 4

2737889589 3668 3564 يرداد 5

163656955 294 304 ضٓریٕر 6

85641129409 129351 131780 جًغ کم

يٕرد تٕلف ٔ راِ اَذازی ٔاحذْای َيرٔگاِ ٔ  66تر اساش ترَايّ آتياری جهگّ گيالٌ،   1393در ضص ياّْ أل سال 
ریميطاتك جذٔل  93ضًًُا تٕنيذ ٔ درآيذ َيرٔگاِ در سال . يٕرد يإَر دریچّ ْای آتياری اَجاو گردیذ120تيص از 

:يی تاضذ

ُ تزداری ًیزٍگاُ تزقاتی عفیذرٍد تْز



ظایر الذاهات هؼاًٍت

تعذاد ضرح اقذاهات ردیف

40 داخم  ترگساری جهسات ًْاُْگی يُاتغ ٔ يصارف آب
ضرکت

1

20 فرا  ترگساری جهسات ًْاُْگی يُاتغ ٔ يصارف آب
سازياَی

2

10 (پرَٔذِ 332)ترگساری جهسات يذیریت يُاتغ آب ضرکت  3

20 ترگساری جهسات يذیریت تحراٌ استاٌ ٔ ضٓرستاٌ 4

300 تازدیذ ْای ييذاَی  ٔ ضرکت در إَاع جهسات  ٔ إَاع کًيتّ 
يٕرد 2ْای اداری رٔزاَّ 

5

20 افسایص اختيارات ايٕرات يُاتغ آب 6

2 درصذی درآيذی حك انُظارِ ٔ آب تٓای  100افسایص 
صُؼتی ضرکت

7



:پیشنهادات
 ریل ضرح بَ سفیذرّد سذ هصارف ّ هٌابع بِیٌَ هذیریت اعوال جِت رّ پیص راُکارُای

:هی باضذ
 حَصُ هػاسف ٍ هٌابغ يىپاسچِ هطالؼات ًتايج اساع بش سفيذٍسد سذ حك آبِ تخػيع -1

آى اجشايي ٍ هطالؼاتي طشح ّای باصًگشی لضٍم  ٍ لضل اٍصى آبشيض
ُ بشداسی اهتياص اخز -2 ُ بشداسی ٍ ضْشياس سذ اص بْش   بِ سفيذسٍد سذ با آى تؤاهاى بْش

  ايجاد ٍ سفيذسٍد سذ ًيشٍگاُ بشق تَليذ افضايص يافتِ، تٌظين آب حجن افضايص هٌظَس
  سذ آبي پتاًسيل اص استفادُ با سفيذسٍد سذ هخضى هشدُ حجن واّص دس اساسي تحَل

.تىويلي ضاع ػوليات اجشای صهاى هذت دس ضْشياس
 غَست دس ٍ اٍليِ ضخن هَػذ دس بَيظُ داخلي هٌابغ پتاًسيل اص حذاوثشی استفادُ-3

                     .بْاس فػل اٍل ًيوِ دس سفيذسٍد سذ آبي پتاًسيل اص استفادُ ػذم اهىاى
  ّذف با هزوَس تمَين سػايت جْت صاسػيي بِ دليك اطالع سساًي ٍ صساػي تمَين تْيِ-4

.صساػي تمَين صهاًي باصُ واّص ٍ وطت هختلف هشاحل ّوضهاًي سػايت لضٍم
  طَل واّص هتضوي وِ بشًجي اسلاهي تؼييي خػَظ دس هطالؼِ ٍ ًطاء باًه ايجاد-5

.هي باضذ وطت دٍسُ
صّىطي ٍ آبياسی واًال ّای تٌظيوي تأسيسات باصساصی-6
 صساػي آب تَصيغ  ًَبت بٌذی اجشای-7
سيال هيلياسد 200 هبلغ بِ هطالبات پشداخت بشای ًياص هَسد اػتباس تأهيي-8



ج

تا تؽکر از تَجِ ؼوا


