
  

 کمیته منطقه ای گیالن

 

 

        GUILAN  REGIONAL COMMITTEE                                       ای آبیاری و زهکشی گیالنکمیته منطقه

ON IRRIGATION AND DRAINAGE                                                                                                             

      

 .……………… Ref                            شماره : .................                                                                                         

 بسمه تعالی ….…………… Date                                                                                                               ...........      ....................تاریخ : ....

 ای آبیاری و زهکشی گیالنخانه کمیته منطقهدبیر – گیالنایآب منطقهشرکت سهامی  -بلوار امام خمینی -= رشت آدرس

 ;;;75 >;:99 کد پستی - 75678 -5586 صندوق پستی       66900893 و  76:>6699 دورنگار

 guilancommittee@glrw.ir = پست الکترونیک              www.glrw.irآدرس سايت=   

 بیانیه 

 اقدامات الزم برای مواجهه با بارندگی انتهای فصل

اس ًظز سطح سیزکطت تزًج ٍ رتثِ دٍم اس ًظز دارای رتثِ اٍل  یضالیشاراراضی ّشار ّکتار  238استاى گیالى تا         

ّشار  300اس ٍ هؼیطت  تیص  تاضذ ّکتار هی 6/0تزدار حذٍد  تا هیاًگیي سطح سیز کطت ّز تْزُدر کطَر تَلیذ تزًج 

ّای  گزفتگی ًاضی اس تاراى ی ایي استاى دچار خسارت آبّاضالیشار هؼوَال. خاًَار گیالًی ٍاتستِ تِ ضالیکاری است

ضْزیَر سِ  4تا  1هزداد ٍ  28تا  25هزداد،  15تا  13ضًَذ. در سال جاری در سِ تاسُ سهاًی  ضذیذ اًتْای فصل هی

( 1جذٍل )تَدُ است.  تزص، تیهذتتلٌذتزیي تارًذگی صتِ هزاتة اس تیذار آى هقتار رٍی داد کِ  سیاىضذیذ تارًذگی 

در سال تارًذگی اًتْای فصل کطت تزًج  ،ایي جذٍل اساطدّذ. تز ًطاى هیدر سال را هیشاى تارًذگی اًتْای فصل 

 تز تَدُ است. صدرصذ ًسثت تِ سال قثل تی 411درصذ ًسثت تِ تلٌذ هذت ٍ  185 گیالى جلگِ استاىسطح در جاری 
 

 میشان بارندگی انتهای فصل در سال )ساسمان هواشناسی استان گیالن( -1جدول 

 شهزستان ردیف
بارندگی سال 

 جاری

بارندگی سال 

 گذشته

بارندگی بلند 

 مدت

درصد تغییزات نسبت 

 به سال قبل

درصد تغییزات 

 نسبت به بلند مدت

 265 496 39 24 143 تالص 1
 155 1299 40 7 102 کیاضْز 2
 92 163 35 25 67 کطاٍرسی رضت 3
 182 221 45 40 128 الّیجاى 4
 405 656 39 26 194 رٍدسز 5
 134 851 34 8 80 آستارا 6
 136 345 58 31 137 اًشلی 7
 126 299 41 23 93 فزٍدگاُ رضت 8
 170 143 35 39 94 هاسَلِ 9
 220 235 5 4 14 جیزًذُ 10
 237 1117 7 2 22 دیلواى 11
 420 - 1 0 5 هٌجیل 12

 141 111 11 32 114 متوسط بارندگی در جلگه

 141 231 23 15 59 متوسط بارندگی در استان
 

ّذ. دًطاى هی 1399 سراػی را در اًتْای سالی اًتْای فصل ّاتارًذگیی ًاضی اس ّا( هیشاى خسارت2جذٍل )     

غزقاب ضذى هشرػِ ٍ هحصَل در آب، تغییز رًگ داًِ ٍ کاّص  ،رطّا خَاتیذگی یا ٍ هَجة پَکی داًِ ّاشتارایي 

 تثذیل ٍ افشایص ضایؼات گزدیذ. ،تاسارپسٌذی، افشایص ّشیٌِ تزداضت، خطکاًذى
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 )ساسمان جهاد کشاورسی استان گیالن( 1255میشان خسارت بارندگی انتهای فصل در سال  -3جدول 

 شهزستان ردیف
سطح سیز 

 کشت )هکتار(

سطح بیمه 

 شده )هکتار(

سطح خسارت 

 دیده )هکتار(

 دیده سطح خسارت

 دارای بیمه )هکتار(

 بزآورد مبلغ خسارت

 )میلیون ریال(

 63728 444 2062 634 3200 آستارا 1
 678252 2030 15307 2900 23570 آستاًِ اضزفیِ 2
 334469 504 2548 720 3500 اهلص 3
 383055 643 4665 918 4820 اًشلی 4
 364329 1435 9356 2050 15987 تالص 5
 1077499 9905 33337 14150 62336 رضت 6
 163291 2010 4353 2871 10000 رضَاًطْز 7
 381599 574 5856 820 10700 رٍدسز 8
 34384 437 1589 624 3377 رٍدتار 9
 184120 609 3322 870 4434 سیاّکل 10
 274573 1485 8903 2121 14330 ضفت 11
 268297 1112 10537 1589 13870 فَهي 12
 1339596 2998 21980 4273 27972 صَهؼِ سزا 13
 589726 1791 16150 2558 23816 الّیجاى 14
 98475 960 3063 1371 9100 لٌگزٍد 15
 156179 960 5449 1371 7000 هاسال 16

 2251133 33451 114133 25419 324913 مجموع
       

ّا تا ایي تارًذگی هقاتلِ ٍ اقذاهات ّاتَصیِ، ّاسال تیطتزی اًتْای فصل تقزیثا در ّاَع تارشتا تَجِ تِ ٍق        

هَاجِْ تا ایي هطکل تشرگ در  اقذاهات تزایتزیي . اصلیتاضذهَثز  ،ّاگیزی ٍ یا کن کزدى خسارتدر پیصتَاًذ هی

اس ایي  یکى ّز ًوَدتذیْی است اجزایی  .تاضذقاتل تفکیک هیتِ ضزح سیز در پٌج گزٍُ  ،گیالىاستاى ضالیشارّای 

ای، اس جولِ ضزکت سْاهی آب هٌطقِدر سطح استاى  ی هختلفّااقذاهات ًیاسهٌذ ٍرٍد، کوک ٍ ّوکاری دستگاُ

ی آتیاری ٍ سّکطی، ساسهاى جْاد کطاٍرسی، ادارُ کل َّاضٌاسی، ستاد تحزاى، ّاتزداری اس ضثکِضزکت تْزُ

 ٍ تِ ٍیضُ خَد کطاٍرساىّای تیوِ ، ضزکتّاریشی، هزاکش تحقیقاتی ٍ داًطگاُذیزیت ٍ تزًاهِاستاًذاری، ساسهاى ه

 تاضذ.هی
 

 اقدامات سیزبنایی ها و توصیه -1

-ٍ تْیِ ًقطِ ّاتارًذگی ضذت ٍ هذتهقذار،  اس ًظزضٌاسایی هٌاطق آتگیز استاى هتٌاسة تا ّز تارًذگی  -1-1

 رًذگی اسای ّز تاِ ی هٌاطق هستؼذ آتگیزی تّا
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تخلیِ سزیغ آب  َح تشرگ هقیاط تِ هٌظَر ایجاد سیز تٌاّای السم تزایتَجِ تِ سّکطی سطحی در سط -1-2

 ّای استاى تاراى اس ضالیشار

 اصلی در سطح ضثکِ آتیاری ٍ سّکطی ّای صکٍ سّّا یزٍتی رٍدخاًِال -1-3

 یط تارًذگیای آتیاری تزای ػذم ّذایت آب تِ ضالیشار در ضزّاساهاًذّی سزدٌِّ -1-4

 ّای سّکطی ٍ تذارک خزٍجی هٌاسة تزای ّز هشرػِ اصالح هسیز ًْزّا ٍ کاًال -1-5

-ّای کن ػوق در هٌاطقی کِ تا ایجاد تستّای پوپاص ٍ یا چاُتذارک هٌاتغ آتی جایگشیي هاًٌذ ایستگاُ -1-6

اس اّذاف اٍلیِ ّا کصاستفادُ ضذُ ٍ تِ طَر کلی تا ایجاد ایي هَاًغ سّ ّا تزای آتیاریکصسّآب اس  ّای هحلی

   اًذخَد خارج ضذُ

 ّای سیزسهیٌی در اراضی آتگیز ٍ تاتالقیکصاحذاث سّ ٍ هطالؼِ -1-7

استفادُ اس سّکطی سیزسهیٌی کٌتزل ضذُ تا تَجِ تِ ًقص آى در تخلیِ رطَتت خاک، کاّص سهاى خطک  -1-8

  ضذى سهیي، افشایص تحول پذیزی خاک ٍ ایجاد اهکاى تَسؼِ کطت دٍم

ذر ٍ تْزُ گیزی اس سّکطی ػوَدی تا ایجاد ایستگاُ ّای پوپاص در هٌاطق پاییي دست ضثکِ ایجاد پَل -1-9

 آتیاری ٍ سّکطی سفیذرٍد

 ّا هطالؼِ احذاث ًْزّای تخلیِ آب اس داخل کزت  -1-10

تِ هٌظَر کاّص  در هٌاطق آتگیزتجْیش ٍ ًَساسی ّای سراػی در سهاى طزاحی طَل کزتکزدى کن   -1-11

 سهاى تخلیِ آب

 ّای سطحی اس هٌاطق رٍستایی غیزضالیشاری آٍری آبّای جذاگاًِ جوغاجزای سیستن طزاحی ٍ -1-12
 

 اقدامات السم در سمان کشت ها و توصیه -3

  تٌَع کطت ارقام ه، اًتخاب رقن هٌاسة ٍ تقَین سراػی هتٌاسة تا ضزایط آب ٍ َّایی تذٍیي -2-1

 ع سزػت تخلیِ آب اس هشار تِ هٌظَر افشایص ّاتسطیح هٌاسة کزت -2-2

 ّا ّای ّزس اس اًْار ٍ سّکصالیزٍتی ٍ حذف ػلف -2-3

ٍرط ٍ خَاتیذگی ایجاد  گیزی اسپیص ارتفاع سیاد گیاُ ٍ تا تِ هٌظَر هقاتلِاستفادُ هٌاسة اس کَدّا  -2-4

 هحصَل 

تز کِ تِ سثة دٍرُ کطت کَتاُپاییي دست ّای در کزت سٍدرط تزًجارقام  کطت ،هکاى گشیٌی هٌاسة -2-5

 ّای اًتْای فصل هْیا هی ساسدّای هاساد ًاضی اس تارشّا را تزای تخلیِ آبیي کزتاهکاى استفادُ اس ا
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 اقدامات در مزحله داشت توصیه ها و  -2

 ّا کصکٌتزل آتگیزی اس سّ -3-1

 ّا ّای ّزس در سّکصاداهِ هثارسُ تا ػلف -3-3

 حذف استفادُ تی هَرد اس کَد سزک  -3-4

 تِ تخلیِ آب اس هشارع ذىتِ هٌظَر سزػت تخطیهشارع  ّای هختلف تزایتذارک خزٍجی -3-5

تِ هٌظَر خالی ین تزًاهِ آتیاری تزای تطثیق آخزیي آتیاری تا سهاى خطکاًذى هشرػِ در سهاى تزداضت ظتٌ -3-6

 ًگِ داضتي هشرػِ در سهاى تارًذگی 
 

 اقدامات السم در سمان بزداشت -1

 ٍ سّکطیّای اصلی ٍ فزػی آتیاری رع در سطح کاًالّای اًحزاف آب تِ هشاتزچیذى تٌذّا ٍ ساسُ -4-1

-یصپداضتي هشرػِ در سهاى  تِ هٌظَر خالی ًگِ تِ خطکاًذى هشارع در سهاى هٌاسة قطغ آتیاری ٍ اقذام  -4-2

 تیٌی تارًذگی

 آالت هٌاسة تزای تزداضت تْیِ هاضیيهؼزفی، تذارک ٍ  -4-3

ِ تِ هٌظَر افشایص سزػت آالت در سطح هشرػهاضیيّای دستزسی هٌاسة تزای تزدد احذاث جادُ -4-4

 تزداضت 

 حفز ًْزّای کَچک در داخل هشرػِ تزای تخلیِ سزیغ آب  -4-5

ّا در ارتفاع هٌاسة در تزداضت تا دست ٍ درٍگز تزای جلَگیزی اس تواط داًِ تا آب هَجَد در تزش ساقِ -4-6

 کف هشرػِ 
 

 اقدامات السم پس اس بزداشت -1

 ّای ضالی در هشرػِ  کزدى دستِ تِ صَرت دستی ٍ خطک ضذُ سزیغ ضلتَک تزداضت خطکاًذى -5-1

 ّای تطخیص رطَتت   ّای سزیغ خطکاًذى ضلتَک ٍ تَسؼِ کارتزد دستگاُ هؼزفی رٍش -5-2

 در ًظز گزفتي فضاّای ػوَهی تزای خطک کزدى ضلتَک در هٌاطق رٍستایی ٍ ضْزی  -5-3

  جثزاى خسارتای ٍ اقذاهات حوایتی تیوِ -5-4


