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 ه این تجربه بوده است؟چه مسائل ، مشکالت و یا ضرورتهایی باعث اقدام شما ب

وقوع سیالب های متعدد در اکثر حوضه های آبریز کشوور و ازوزایخ ارواراا یااو  ا  آ  ج  ا ورای اور  هوای 

 امع مدیریت سیالب را ا تناب یاپذیر سااته است کوه بوا جو وه بوه سوابوه وقووع سویی هوای ویرایاور ج اسوتا  

مهمترین مولفه هوای مودیریت سویالب ج آگواه  ا  مووادیر یابد .یک  ا  م   گلرتا  ا  این یظرج  اهمیت ااص 

در  ما  واقع  م  بااد جا زرصت کاز  بورای مودیریت سویی در منواای پوایین دسوت ج و وود دااوته باریدگ  

بااد. یوین سا ی ایرتااه های بارا  سنج  و استفاده ا  سنرورهای الکتروییک  ج یک  ا  راهکار های یووین 

 .االع رسای  م  بااداززایخ دقت و سرعت ا

 چگونه مسائل را شناسائی و راه حل انتخابی را گزینش نموده اید؟

بارا  سنج معمولي با هدف جعیین میزا  باریدگي رو ایه یصب مي اود و جوسط ديده بایهوا  مللوي م متصود  

اج  جعیوین اودا و ايرتااه ( دو یوبت در رو  ایدا ه گیر  مي اود . هدف اصلي ا  جاسیس بارا  سنج های ثبا

مدا باریدگي است. بارا  سنج ها  ثباا دارا  دو یوع كلي مكواییكي و الكتروییكوي موي بااوند . بوارا  سونج 

 های الکتروییک  با زناوری های یوین قابلیت ااالع رسای  موادیر بارش در  ما  واقع  را دارا م  بااند. 

ناوری های الکتروییک  بارا  سنج  م  بااند. ایتخاب هور سنرور های جیپینگ باکت ج و ی  و لیزری ا  ایواع ز

 يك ا  ایواع زناوری های ساات سنرور متناسب با ییا  و ارايط اقلیمي منطوه یصب دستااه صورا مي پوذيرد

و بورای جوامین  اسوتفاده گردیود جیپینوگ باکوت که در ایرتااه های ارکت آب منطوه ای گلرتا  ا  سنرورهای

  .  ها ییز ا  سلول اورایدی استفاده اد ایرژی برق دستااه

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟

یصب دستااه ابی اورایط اسوتایدارد ج راه ایودا ی سولول  ایرتااه برای یصب  بارا  سنج الکتروییک  ج  ایتخاب

 جخلیه ااالعاا و اسوتفاده ا  آموار .اورایدی و سامایه ایتوال ااالعاا ج با دید ایرتااه و کنترل کارکرد ادواا ج 

کالیبراسیو  ججهیزاا ییز به صورا دوره ای با ایتووال دسوتااه بوه موسروه جلویوواا آب و ارا ییورو ایجوا  مو  

      اود و مجددا دستااه در ایرتااه مربواه یصب م  گردد.

 ویی هزینه،کاهش زمان فرایند و...()مثال صرفه جچه شواهد و نتایجی اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند.

در صوورا و  (ثبت  ما  اروع و پایا  بارش ج جداو  رگبوار ج موودار و اودا باریودگ   مارجواء کیفیت آمار باریدگ  

 یازت براط آمار و کاهخ  ما  ااالع رسای  زراهم م  گردد.رتم ایتوال ااالعاا ج امکا  درزعال بود  سی

  ایر .از مشاوران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید.  آیا برای اجرای این تجربه

 محدوده زمانی و مکان اجرا :

  4931سال محدوده زمانی :  

 های بارا  سنج  حی الخوا ه ج دات ج گلیداغ ج جناراه ج رباا قره بیی ج چشمه اا  ایرتااه مکان اجرا : 



 

  صلی این تجربه هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟چه کسانی مخاطبان ا

گروه مطالعاا آ بهای سطل  دزتر مطالعاا پایه سایر ارکت های آب منطووه ای مو  جواینود مخاابوا  اصول  
بارا  سنج های الکتروییک  و کالیبراسیو  آ  هوا ج آموار استفاده ا  این ججربه بااند و با استفاده ا  این ججربه و 

 دگ  دقیی جری ثبت یمایند.باری

 تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت هایی بوده است که آن را متمایز می نماید؟

 ثبت  ما  اروع و پایا  بارش ج جداو  رگبار ج مودار و ادا باریدگ  

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعی که قبال

کواربرد است و  به مر وع دیاوری ارا وه یشوده اسوت لویکن موالوه ای بوا عنووا   4931ین ججربه مربوا به سال ا 
 حرن زرا  و جوسط اینجایب 4939در سال  روایاب و لزو  کالیبراسیو  ججهیزاا -سنرورهای الکتروییک  بارش 

 است.ارا ه اده مل  یوخ بریامه ریزی و اراح  اهری بر سیالب اهری در همایخ 
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