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ذخيره سازي آب ازمنابع مختلف سطحي و زيرزميني در فصول پر آب و استفاده از شيوه هاي نوين آبياري و اجراي الگوي :  عنوان تجربه

 كشت با توجه به اقليم آب و هواي منطقه و اليروبي و تعريض كا نا لها و مجاري آبي
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همااهنيی باین اشااور ان و دساتياهیا      -1چه مسائل ، مشکالت و یاا رارورتیایی باعاق امادام باما باه ایان تجرباه باوده اسات           

عاو  هیات اهارا      اختصاا  بودهاه و اعتراارات باا در ماد اال یاا باال        -3نیا  بدید اشااور ان باه آب بینياام    -2ذیربط ادار  

 طرحیا  فوق با نظارت ااربناسان محترم

  

ااثر اشااور ان در اثار خشکساالییا یاا سایل دچاار آسای  هاا          چيونه مسائل را بناسایی و راه حل انتخابی را گزینش نماوده ایاد   

ذیاربط و نماینادگان    فار ماناداران محتارم من واه و ساایر مساحلین محتارم        -بخشاداران  -متعدد می بوند اه با هما هنيی دهیااران 

محترم اشاور ان نسرت به اهرا  طرحیا  فوق هیات هراران امراود آب و ویروبای اانالیاا و مجاار  آبای هیات اااهش خساارات           

 سیل پیشنیاد می گردد

 

م العاه و بناساائی منااطي سایل خیاز و محال هاا  ذخیاره آب و بار آورد          -1 مراحل اهرا  ایان تجرباه در ساا مان را ناام برریاد     

-3فار ماناداران محتارم و اشااور ان ذینفا        –بخشاداران   –بار گازار  هلساات متعادد و پیوساته باا دهیااران        -2نه هاا  آن  هزی

انتخااب پیمانکاار امال  و مااح  ماالحیت باا        -4معرفی نمایناده اشااور ان ا  ساو  آنیاا هیات عواد مارار داد و اهارا  طار           

طار  باه تناسا  پیشارفت فیزیکای طار  باا تاا ییاد فنای ا  ساو             پرداخات هزیناه هاا   اهارا      -5نظارت دستياهیا  ذیاربط  

 تحویل نیائی پروژه اهرا بده به نماینده اشاور ان پس ا  تا یید ااربناسان فنی دستياهیا  ذیربط -6دستياهیا  ذیربط

 

 

 

 



اااهش  -1 اینادوصصص  چه بواهد و نتایجی اثر بخاش باودن تجرباه باما را تائیاد میکنادصرمثال مارفه هاویی هزیناه، اااهش  ماان فر           

 -2خسااارات و افاازایش در آمااد ساارانه خااانواده اشاااور ان و اسااتفاده بینيااام ا  آب و حاادامل اسااتفاده ا  آب و حاادااثر تولیاادات  

ااااهش  –افازایش آماار ا دواو و اااهش طاالق      –افازایش رراایت مشاتر  ا  دساتياهیا  ذیاربط و رفا  محرومیاات و فوار  دائای         

هلاوگیر  ا  فرساایش خاار در    -3و روحای نابای ا  عادم نتیجاه راااهش هزیناه هاا  در ماانی            استرس و ناراحتی ها  هسامی 

هرران مالی برا  تعداد  ا  اشاور ان اه در اثار سایل و خشکساالی دچاار خساارت بادند  بار اسااس بارآورد  موادار در            –اثر سیل 

 آمد آنیا ب ریي موتضی  به تاییدگاربناسان مربوطه  

 

 

 ذار نماییدص خیر        این تجربه ا  مشاوران حویوی و حوومی خارو ا  سا مان خود هل استفاده نموده ایدآیا برا  اهرا  

 

محدوده  مان و مکان اهرا:در ااثر بیرها  اساتان گلساتان باویحه حاو ه ااار  ایان اماور مابلیات اهارا را دارد و در  مانیکاه امکاان            

 وهود نیاورد ممکن می بود فعالیت وهود دابته  و اختاللی در تو ی  آب ب

 

اشااور ان و ساایر تولیاد اننادگانی هساتند ااه باا         چه اسانی مخاطران املی این تجربه هستند و چه آمو ه هاایی بارا  آنیاا دارد   

مناب  مختلف آبی سارو ااار دارناد وا  آنجاا ااه هماه ماا ا   حماات و تاو لیادات آنیاا اساتفاده مای انایل  میرایسات ایان حاس                  

تعاون و همکار  بوهاود آماده  و بارا  رفا  مشاکل و نیاا  آنیاا تاالن هماه هانراه داباته بابایل ااه باا تلفیوای ا                 نوعدوستی و 

 مشارات مردم و دستياهیا  اهرائی مابلیت اهرا خواهد دابت

 

 

 خودم در مورت پذیرن این تجربه در انفرانس مدیریت ، چه اسی آن را ارائه خواهد نمود

 

ارب مشاابه در ساا مان هاا  دیيار، واهاد چاه ناوآور  و تفااوت هاایی باوده اسات ااه آن را متماایز مای               تجربه بما نسرت به تجا 

حاال مشاکل عمااده   -2ایجااد روحیااه تعااون و هماادلی باین اشااور ان و سااایر تولیاد انناادگان و دساتياهیا  اهرائای         -1 نمایاد 

 ش در آمد با اهرا  طرحیا  مذاور در درا  مدت ااهش خسارات و افزای -3اشاور ان با مشارات آنیا با دستياهیا  اهرائی 

 

 به هیچ مرهعی ارائه نشده است  مراهعی اه مرالً این تجربه به آنیا ارائه بده است

 



هماه ااراناان دساتياهیا  دولتای بار اسااس مسا ولیت و اختیااراتی ااه دارناد بارا  رفا  مشاکل و               –به نام خدا  سایر توریحات

نیا  مشتریان خود باید حدااثر تاالن و ایجااد راه حال امادام نمایناد و مادیران محتارم دساتياهیا نیاز اینيوناه افاراد را تشاویي و             

 حمایت انند

 

 

 

 


