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چه مسائل  ،مشكالت و يا ضرورتهايي باعث اقدام شما به اين تجربه بوده است؟
با توجه به اهمیت اطالعات و الیه های مکانی در مدیریت بهینه منابع آب ،بررسی وضعیت آبخوانها ،بررسی وضعیت بارندگی منطقهه ،بررسهی و تیلیهد ددیهدی ههای
اقلیمی  ،تهیه نقشه های دهنه بندی و .....در میدودی های مطالعاتی ،به نظر می رسد استفادی از سیستم های اطالعات جغرافیایی در مدیریت منابع آب امری اجتنهاب
نادذیری است .گستردگی منابع آب در میدودی وسیع از منطقه سبب شدی است الیههای مکانی مختلف در ارتباط با موضوعات گوناگون منابع آب تهیه شود ،به منظور
مدیریت و نگهداری این الیه ها و همچنین برای سهد الوصول بودن این اطالعات مکانی برای کاربران ،الزم است بانک اطالعاتی از الیههای مکانی مختلهف تهیهه
شود.
چگونه مسائل را شناسائي و راه حل انتخابي را گزينش نموده ايد؟
دراکندگی الیه های مکانی سبب می شود که دسترسی و ارائه آنها به مخاطبین همواری با کندی انجام شود و فضای زیادی بهرای خییهری آنهها الزم اسهت بهه همهین
منظور ابتدا کلیه آمار و اطالعات و اسناد موجود در ارتباط با مدیریت و بهری برداری منابع آب استان شناسایی شد و سپس الیه مکانی به همرای جدول اطالعاتی آنهها
در مییط نرم افزاری  GISتهیه و در قالب بانک الیه های مکان میور خییری گردیند .در مجموع حدود  85عنوان الیه در ارتبهاط منهابع آب جمهع آوری و در دایگهای
اطالعاتی ثبت گردیدی است.
مراحل اجراي اين تجربه در سازمان را نام ببريد؟
تهیه الیه موقعیت ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب سطیی و زیرزمینی
-1
تهیه الیه ای نقاط مصرف آب شامد چای  ،چشمه  ،قنات در بخش آبهای زیرزمینی و آببندان  ،انهار  ،موتور دمپ و ایستگاههای دمپاز آب سطیی
-2
تهیه الیه های مکانی منابع آب سطیی مانند موقعیت سدها  ،یطوط هم باران  ،هم دما  ،دهنه بندی اقلیمی و ...
-3
تهیه الیه های مکانی آب زی رزمینی شامد مرز آبخوانها  ،منینی هم میزان کمی (هم عمق  ،هم تراز  ،افت) و کیفی ( هم هدایت الکتریکی  ،هم کلراید و
-4
 ، )...هم قابلیت انتقال آبخوان  ،نقشه سنگ کف و ...
خییری الیه ها تهیه شدی در قالب یک بانک اطالعاتی یکپارچه
-8
چه شواهد و نتايجي اثر بخش بودن تجربه شما را تائيد مي كند(.مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و)...
تشکید دایگای اطالعاتی  GISموجب دسترسی سریع به دادی ها  ،کاهش هزینه ها و افزایش دقت در میاسبات می گردد.
آيا براي اجراي اين تجربه از مشاوران حقيقي و حقوقي خارج از سازمان خود هم استفاده نموده ايد؟ ذكر نماييد .ییر

محدوده زماني و مكان اجرا :
محدوده زماني  :تشکید و استقرار این دایگای اطالعاتی در سال  1334انجام شدی است.
مكان اجرا  :کلیه اطالعات منابع آب سطیی و زیرزمینی در سطح استان گلستان
چه كساني مخاطبان اصلي اين تجربه هستند و چه آموزه هايي براي آنها دارد؟
بخش های مختلف شرکت های آب منطقه ای از جمله معاونتهای حفاظت و بهری برداری  ،معاونت طرح و توسعه و دفاتر مطالعات دایه شهرکت ههای آب منطقهه ای
کشور می توانند مخاطبان اصلی این تجربه باشند
تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان هاي ديگر  ،واجد چه نوآوري و تفاوت هايي بوده است كه آن را متمايز مي نمايد؟

دسترسی سریع به آمار و اطالعات مکانی منابع آب و کاهش هزینه
مراجعي كه قبال" اين تجربه به آنها ارائه شده است.
این تجربه مربوط به سال  1334است و برای دفتر مطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شدی است.
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