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اســتان لرســتان بــه دلیــل قــرار 
ــای  ــته کوهه ــان رش ــن در می گرفت
زاگــرس میانــی و همچنیــن پربــارش 
ــتان  ــی از اس ــوان یک ــه عن ــودن ب ب
محســوب  کشــور  آب  پــر  هــای 
مــی شــود.این اســتان بــه دلیــل 
ــای دز  ــاخه ه ــن در سرش ــرار گرفت ق
و همچنیــن وجــود روان آب هــا و 
ــی از  ــی و فصل ــای دائم ــه ه رودخان
دیــر بــاز بــه عنــوان یکــی از ســرزمین 

ــی  ــر آب کشــور محســوب م ــای پ ه
شــده کــه ایــن مهــم مــی توانــد بــه 
توســعه و رشــد صنعــت و کشــاورزی 
منطقــه کمــک شــایانی داشــته باشــد.

وجــود رودخانــه های ســزار، ســیمره، 
زال، کشــکان، رودبــار، زالکــی و ... 
ــروز در لرســتان  ــا ام موجــب شــده ت
ســدهای مهمــی همچــون رودبــار 
الیگــودرز، بختیــاری و حوضیــان از 
ــند. ــوردار باش ــایانی برخ ــت ش اهمی

اســتفاده از روان آب هــای لرســتان در 
ــهرها،  ــرب ش ــن آب ش ــتای تامی راس
اســتفاده در راســتای صنعــت اســتان 
و همچنیــن آبــی کــردن مــزارع و 
کشــاورزی برخــی از شــهرها موجــب 
ــدهای  ــا س ــتان ب ــن اس ــا ای ــده ت ش
و  رشــد  مســیر  در  بتوانــد  خــود 

ــرد. ــرد. گی ــرار گی ــعه ق توس
ــتان  ــودرز در اس ــان الیگ ــد حوضی س
لرســتان، در جنــوب غربــی ایــران 

مرکــزی و در حــد فاصــل مختصــات 
ــه  ــه و 12 دقیق ــی 32 درج جغرافیای
ــرض  ــه ع ــه و 27 دقیق ــا 33 درج ت
شــمالی و 49 درجــه و 40 دقیقــه 
تــا 49 درجــه و 58 دقیقــه طــول 

ــت. ــده اس ــع ش ــمالی واق ش
ایــن ســد بــا هــدف تامیــن آب مــورد 
ــی تحــت پوشــش  ــاز اراضــی زراع نی
شــبکه آبیــاری و زهکشــی دشــت 
ــودرز  ــتان الیگ ــع در شهرس ــای واق ه

در نزدیکــی ایــن شــهر طراحــی و 
ــت. ــده اس ــاخته ش س

ــد و در  ــن س ــی ای ــاظ نزدیک ــه لح ب
باالدســت قــرار گرفتــن ســد یــاد 
شــده، ایــن طرح بــا اســتحکام بســیار 
باالیــی و بــا اســتفاده از دانــش و توان 
ــر  ــد غی ــتای پدافن ــا در راس روز دنی

ــت. ــده اس ــاخته ش ــل س عام
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مهرداد محمدی*
 416 تعــداد  نصــب   )1
دســتگاه کنتــور هوشــمند 
ــرق روی چاههــای  آب و ب

ــتان ــاورزی اس کش
ــازی  ــر و مســلوب س 2( پ
ــر مجــاز در  ــه چــاه غی ــداد 305 حلق تع

ــای اســتان شهرســتان ه
3( هزینــه کــرد 4000 میلیــون ریــال از 

ــروژه  ــل پ ــارات طــرح در قاب محــل اعتب
هــای زیــر مجموعــه طــرح

اســتقرار  و  تجهیــز  و  انــدازی  راه   )4
ــطح  ــی در س ــت و بازرس ــروه گش 18 گ
و  کنتــرل  جهــت  اســتان  دشــتهای 

برخــورد بــا تخلفــات
ــت  ــده جه ــره پرون ــکیل 850 فق 5( تش

ــی ــع آب ــم مناب ــه حری ــان ب متخلف
6( اخــذ 300 حکــم قضایــی در خصــوص 
ــای  ــه ه ــور تلمب ــا و موت ــداد چاهه انس

غیــر مجــاز
ــاور و 15  ــا 30 مش ــرارداد ب ــاد ق 7( انعق
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــت اج ــکار جه پیمان

ــا طــرح احی

ــی آب  ــدازی 3 تهاون ــه و راه ان 8( مطالع
ــت،  ــای کوهدش ــتان ه ــران در شهرس ب
هکتــار   2500 بــا  ازنــا  و  اشــترینان 

ــش ــت پوش ــی تح اراض
9( تشــکیل ســتاد اجــرای الگــوی کشــت 
زیــر  آب  برداشــت  ســقف  تعییــن  و 

ــتان ــتهای اس ــی از دش زمین
*مجری طرح احیاء و تعادل بخشی 

منابع آب زیر زمینی
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شیدا برمه زیار*
شــاخص  از  یکــی 
اساســی  هــای 
پایــدار،  توســعه 
مشــارکت  میــزان 
در  زنــان  فعــال 
ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــه ه عرص

ســت. ا
امــروز ایــن بــاور در مدیــران و برنامه 
ریــزان کشــور ایجــاد شــده کــه زنــان 
نقــش اساســی در توســعه فرهنگــی و 

ــی دارند. اجتماع
بــه همیــن منظــور در ســال 1383 و 
در راســتای تحقــق مــاده 158 قانون 
اقتصــادی،  برنامــه ســوم توســعه 
جمهــوری  فرهنگــی  اجتماعــی، 
برنامــه  تاکیــد  و  ایــران  اســامی 
چهــارم مبنــی بــر افزایــش مشــارکت 
زنــان و ضــرورت بهــره مندی بیشــتر 
از توانمنــدی هــای آنــان در صنعــت 
ــه  ــن نام ــاب؛ آیی ــرق و فاض آب، ب
ــرف  ــن و از ط ــان تدوی ــارکت زن مش

ــد. ــاغ ش ــرو اب ــت نی ــر وق وزی
موقعیــت  ارزیابــی  و  شناســایی 
ــاد  ــازمان در ابع ــاغل در س ــان ش زن
مختلــف، تدویــن و برنامــه هــای 
ــه  ــان در زمین ــای زن ــرای ارتق الزم ب
هــای مدیریتــی، آموزشــی، پژوهشــی 
بــرای  ریــزی  برنامــه  ورزشــی،  و 
ــاغل  ــان در مش ــتغال زن ــعه اش توس
فــارغ  زنــان  جــذب  و  مناســب 
التحصیــل ممتــاز دانشــگاهها، تهیــه 
برنامــه هــای الزم بــرای افزایــش 
ــاعه  ــه در اش ــان جامع ــارکت زن مش
فرهنــگ مدیریــت مصــرف آب، بــرق 
و انــرژی از اهــم فعالیــت هــای دفتــر 
ــرکت  ــرو، ش ــوان وزارت نی ــور بان ام
هــای مــادر تخصصــی و شــرکت 

ــد. ــی باش ــه م ــای تابع ه
از  آمــوزش  بیــن محــور  ایــن  در 
ــای  ــای ارتق ــن محوره ــی تری اساس
بانــوان شــاغل محســوب گردیــده 
کــه توجــه و اهمیــت بــه آن زمینــه 
ســاز توســعه در زیرســاخت هــا مــی 

ــردد. گ
آمــوزش در ابعــاد مختلــف فرهنگــی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، اصــاح الگــوی 
ــواده،  ــان خان ــم بنی ــرف، تحکی مص
ــاق،  ــاب، ازدواج و ط عفــاف و حج
ــت از  ــوع ، صیان ــاب رج ــم ارب تکری
و  پژوهشــی  شــهروندی،  حقــوق 
علمــی و غیــره نــه تنهــا ســبب رشــد 
ــا  ــده، بلکــه ب ــوان گردی و ارتقــای بان
ــای  ــیاری از پیامده ــه بس ــوزش ب آم
منفــی و اثــرات ناشــی از آن تبدیــل 
بــه یــک فرصــت طایــی جهــت 
تــداوم مســیر راه زندگــی و کار مــی 

ــردد. گ
ــش  ــه نق ــدی ب ــای بع ــماره ه در ش
ــه  ــتر پرداخت ــوزش بیش ــدی آم کلی

ــد. ــد ش خواه

*مشــاور مدیــر عامــل در امــور 
زنــان و خانــواده

دلیــل  بــه  لرســتان  اســتان 
ــته  ــان رش ــن در می ــرار گرفت ق
و  میانــی  زاگــرس  کوههــای 
همچنیــن پربــارش بــودن بــه 
عنــوان یکــی از اســتان هــای پــر 
آب کشــور محســوب مــی شــود.

ایــن اســتان بــه دلیــل قــرار 
گرفتــن در سرشــاخه هــای دز و 
همچنیــن وجــود روان آب هــا و 
رودخانــه هــای دائمــی و فصلــی 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــاز ب ــر ب از دی
ــور  ــر آب کش ــای پ ــرزمین ه س
ــن  ــه ای ــده ک ــی ش ــوب م محس
مهــم مــی توانــد بــه توســعه 
و کشــاورزی  رشــد صنعــت  و 
ــته  ــایانی داش ــک ش ــه کم منطق

ــد. باش
وجــود رودخانــه هــای ســزار، 
ــار،  ــکان، رودب ــیمره، زال، کش س
زالکــی و ... موجــب شــده تــا 
ســدهای  لرســتان  در  امــروز 
رودبــار  همچــون  مهمــی 
الیگــودرز، بختیــاری و حوضیــان 
از اهمیــت شــایانی برخــوردار 

باشــند.
هــای  آب  روان  از  اســتفاده 
تامیــن  راســتای  در  لرســتان 
اســتفاده  شــهرها،  شــرب  آب 
در راســتای صنعــت اســتان و 
ــزارع  ــردن م ــی ک ــن آب همچنی
ــهرها  ــی از ش ــاورزی برخ و کش
موجــب شــده تــا ایــن اســتان بــا 
ســدهای خــود بتوانــد در مســیر 

ــرد. ــرار گی ــعه ق ــد و توس رش
در  الیگــودرز  حوضیــان  ســد 

جنــوب  در  لرســتان،  اســتان 
ــران مرکــزی و در حــد  ــی ای غرب
جغرافیایــی  مختصــات  فاصــل 
تــا  دقیقــه   12 و  درجــه   32
ــرض  ــه ع ــه و 27 دقیق 33 درج
 40 و  درجــه   49 و  شــمالی 
 58 و  درجــه   49 تــا  دقیقــه 
واقــع  شــمالی  طــول  دقیقــه 

شــده اســت.
ایــن ســد بــا هــدف تامیــن 
ــی  ــی زراع ــاز اراض ــورد نی آب م
تحــت پوشــش شــبکه آبیــاری و 
ــع در  ــای واق زهکشــی دشــت ه
شهرســتان الیگــودرز در نزدیکــی 
ــاخته  ــی و س ــهر طراح ــن ش ای

ــت. ــده اس ش
ــد  ــن س ــی ای ــاظ نزدیک ــه لح ب
گرفتــن  قــرار  باالدســت  در  و 
ــا  ــن طــرح ب ــاد شــده، ای ســد ی
ــا  ــی و ب ــیار باالی ــتحکام بس اس
ــوان روز  ــش و ت ــتفاده از دان اس

ــر  ــد غی ــتای پدافن ــا در راس دنی
عامــل ســاخته شــده اســت.

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه 
ای لرســتان در خصــوص ایــن 
ــی  ــات اجرای طــرح گفــت:  عملی
ایــن ســد از ســال 83 بــا هــدف 
تامیــن آب مــورد نیــاز ســه هــزار 
هکتــار اراضــی کشــاورزی شــامل 
75 درصــد اراضــی توســعه ای و 
25 درصــد بهبــود اراضــی فعلــی 

،آغــاز شــده اســت.
علــی امیــد ســیفی افــزود: بــرای 
ــزار  ــک ه ــد ی ــن س ــداث ای اح
و 200 میلیــارد ریــال هزینــه 

ــت. ــده اس ش
ــاع  ــرد  ارتف وی خاطــر نشــان ک
ــرض  ــر، ع ــتر 73 مت ــد از بس س
تــاج  طــول  متــر،   10 تــاج 
ــری  ــم آب گی ــر و حج 533 مت
ــر  ــون مت ــد 32 میلی ــه س دریاچ
ــه  ــزی بدن مکعــب ،حجــم خاکری

ــر  ــزار مت ــون و 100 ه ســه میلی
خاکبــرداری  و حجــم  مکعــب 
یــک میلیــون و 200 هــزار متــر 

ــت. ــب اس مکع
وی اضافــه کــرد: حجــم ذخیــره 
ــون  ــه ده میلی ــی دریاچ آب فعل
و  باشــد  مــی  مکعــب  متــر 
و  احــداث  اجرایــی  عملیــات 
تکمیــل شــبکه پایــاب ســد نیــز 
ــده  ــرا ش ــان اج ــور همزم ــه ط ب

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: راه انــدازی 
ایــن ســد از قابلیــت اشــتغالزایی 
نفــر   500 و  هــزار  بــرای 
برخــوردار بــوده و ســد حوضیــان 
ــبکه  ــه ش ــت ک ــدی اس ــا س تنه
بــا ســد  آن همزمــان  پایــاب 
ــون  ــم اکن پیشــرفت داشــته و ه
85 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

دارد.
هکتــار   3000 آب  تأمیــن  وی 
پایــاب  کشــاورزی  اراضــی  از 
مشــرف بــه ســد ، تامیــن آب 
ــون  ــزان دو میلی ــه می ــت ب صنع
صنعــت  توســعه  مترمکعــب، 
ــت  ــعه صنع ــروری، توس ــزی  پ آب
اشــتغال  ایجــاد  گردشــگری، 
وضعیــت  بهبــود  و  مولــد 
را  منطقــه  مــردم  اقتصــادی 
از اهــداف ســاخت ایــن ســد 

برشــمرد.

معــاون اول رییــس جمهــوری 
نیــز در آییــن افتتــاح ایــن ســد 
ــه  ــات هم ــر از زحم ــن تقدی ضم
دســت انــدرکاران بهــره بــرداری 
از ایــن طــرح بویــژه وزارت نیــرو، 
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
اظهــار  الیگــودرز  مــردم  و 
داشــت: طــرح ســد حوضیــان 
از طــرف  الیگــودرز هدیــه ای 
دولــت تدبیــر و امیــد بــه مــردم 
و جوانــان ایــن شهرســتان اســت.

اســحاق جهانگیــری افــزود: بهــره 
بــرداری از ایــن طــرح عــاوه بــر 
تامیــن آب شــرب 3000 هکتــار 
از اراضــی منطقــه مــی توانــد بــه 
ــگری  ــرح گردش ــک ط ــوان ی عن
ــان و گردشــگران  ــرای مهمان پذی
ــد  ــد و بای ــور باش ــتان و کش اس
ــزی الزم  ــه ری ــم برنام ــرای مه ب

انجــام شــود.
مدیریــت  کــرد:  تصریــح  وی 
بــرای  بایــد  اســتان  ارشــد 
ــیه  ــگری در حاش ــعه گردش توس
ــد  ــزی کن ــه ری ــد برنام ــن س ای
ــز در  ــد نی ــر و امی ــت تدبی و دول
ــی را  ــت های ــتا حمای ــن راس ای

خواهــد داشــت.
ــاد  ــرد: وزارت جه ــه ک وی اضاف
ــه  ــا برنام ــد ب ــز بای کشــاورزی نی
ــی  ــب از آب خروج ــزی مناس ری
ــعه  ــتای توس ــد در راس ــن س ای
ــتفاده  ــتان اس ــاورزی شهرس کش

ــد. ــته باش ــد را داش مفی

گام بلند آب منطقه ای لرستان در راستای افتتاح سدها

حسن رضا حقی آبی*
 1322 ســال  در 
مســتقل  بنــگاه 
جهــت  آبیــاری 
امــور  توســعه 
کشــور  آبیــاری 
تاســیس شــد و بــا تاســیس وزارت 
ــگاه  ــال 1342 بن ــرق در س آب و ب
آبیــاری نیــز در زیــر مجموعــه ایــن 

گرفــت. قــرار  وزارتخانــه 
ــتان  ــتان در شهرس ــتان لرس در اس
سلســله کشــاورزان کــه در ســرابها 
ــی  ــع آب م ــنتی توزی ــبکه س و ش
کردنــد بــر ســر توزیــع آب زراعــی 
دچــار اختــاف مــی گردیدنــد کــه 
ــه و  ــزرگان منطق ــی ب ــا پادرمیان ب
ــی  ــراب محل ــاردن می ــه کار گم ب
ــه  ــری ب ــا جلوگی ــات آنه از اختاف

ــد. ــی آم عمــل م
ــن  ــود آب بی ــال 1346 کمب در س
کشــاورزان سلســله اختــاف شــدید 
ــکایات  ــا ش ــه ب ــود آورد ک ــه وج ب
ــی  ــاال اکیپ ــات ب ــه مقام ــدد ب متع
ــور  ــرب کش ــاری غ از اداره کل آبی
ــه  ــه منطق ــاه ب ــتقر در کرمانش مس
عزیمــت و بــا بکارگیــری چنــد 

نفــر میــراب محلــی کار نظــارت بــر 
ــت. ــام گرف ــع آب انج توزی

ــال  ــغ 150 ری ــر هکتارمبل ــرای ه ب
ــت  ــوان حــق النظــاره دریاف ــه عن ب

مــی داشــتند.
بــا سرکشــی مدیــر کل آبیــاری 
غــرب از الشــتر اظهــار داشــتند 
اگــر مبلــغ 30 هــزار تومــان وضــول 
آبیــاری  اداره  الشــتر  در  نماینــد 
تاســیس مــی شــود کــه کارمنــدان 
الشــتری بــا فعالیــت در توزیــع آب 
و رضایــت کشــاورزان اداره آبیــاری 
بــا مقــررات بنــگاه مســتقل آبیــاری 

ــد. ــیس گردی تاس
طبــق مقــررات بنــگاه مســتقل 
آبیــاری بــرای هــر ســراب 7 نفــر از 
کشــاورزان بــا رای ســایر کشــاورزان 
انتخــاب شــدند و 7 نفــر بنــام هیات 
ــاری نظــارت  ــور آبی ــر ام مالکیــن ب
ــرای  ــال ب ــغ 150 ری ــته و مبل داش
هــر هکتــار حــق النظــاره ) یــا آب 
بهــا( از طــرف ایــن هیــات تعییــن 
مــی گردیــد. از محــل وصولــی 
هــای مذکــور بــرای کارمنــدان 
300 تومــان، میــراب 150 تومــان و 
مامــور وصــول 210 تومــان حقــوق 

ــد. ــی گردی ــه پرداخــت م ماهیان
اســتان هــای کردســتان، لرســتان، 
ــر  ــاه زی ــام و کرمانش ــدان، ای هم
ــه  ــرب ب ــاری غ ــر اداره کل آبی نظ
ســال  در  و  کرمانشــاه  مرکزیــت 
1352 در ســنندج شــرکتی بــه نــام 
ــه  ــران منطق ــهامی عم ــرکت س ش
غــرب تاســیس کــه ادارات آبیــاری 
اســتانها  تحــت عنــوان امــور بهــره 
بــرداری زیــر نظــر شــرکت عمــران 
سســندج  مرکزیــت  بــه  غــرب 
ــام  ــه ن ــا ب ــته و بعده ــت داش فعالی

ــام داد. ــر ن ــاری تغیی ــه آبی ناحی
انقــاب  پیــروزی  از  قبــل  تــا 
فقــط  آبیــاری  نواحــی  وظایــف 
ــع و تقســیم آب و وصــول آب  توزی

بهــای زراعــی بــود.
بعــد از پیــروزی انقــاب شــکوهمند 
اســامی وظایفــی همچــون تعمیــر 
ــار ســنتی، احــداث  ــازی انه و بازس
کانالهــای  و  انحرافــی،  بندهــای 
درجــه 1 و 2 آبیــاری در شــرح 
قــرار  مذکــور  نواحــی  وظایــف 
گرفتــه و بنــام امــور آب اســتان 

ــه  ــرکت آب منطق ــر ش ــت نظ تح
ــاه  ــت کرمانش ــه مرکزی ــرب ب ای غ
فعالیــت خــود را ادامــه دادنــد. 
ــان  ــی فیضی ــل از مصطف ــه نق ) ب

بازنشســته شــرکت(
در ســال 1372 ادارات امــور آب 
اســتان هــای غــرب کشــور بــه 
اداره کل امــور آب ارتقــا یافتــه و 
ــاده  ــخ 84/3/18 باســتناد م در تاری
ــل ادارات کل  ــون تبدی ــده قان واح
امــور آب اســتانها بــه شــرکت هــای 
ــنامه  ــتانی اساس ــه ای اس آب منطق
منطقــه  آب  ســهامی  شــرکت 
ای لرســتان بــه تصویــب هیــات 
ــرداد 1385  ــید و از م ــران رس وزی
بــا تعییــن اعضــای هیــات مدیــره و 
مدیــر عامــل تحــت عنــوان جدیــد 
ــه ای  ــهامی آب منطق ــرکت س )ش
لرســتان( اعــام موجودیــت نمــوده 
و بــر اســاس شــرح وظایــف منــدرج 
در اساســنامه کمــاکان مشــغول 
ارائــه خدمــات بــه بخــش آب مــی 

ــد. باش
و  ریــزی  برنامــه  *معــاون 
ــرکت آب  ــت ش ــود مدیری بهب

منطقــه ای لرســتان

شرکت آب منطقه ای لرستان در گذر زمان
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مهندس علی امید سیفی*
عمــده تریــن وظیفــه شــرکت 
آب منطقــه ای در یــک جملــه 
و  صنعــت  شــرب،  آب  تامیــن 

کشــاورزی اســتان اســت.
ــف  ــن وظای ــی مهمتری ــه عبارت ب
و  طراحــی  مطالعــه،  شــرکت، 
اجــرای پــروژه هــای مختلــف 
ســدها،  شــامل  آب  تامیــن 
و  آبیــاری  هــای  شــبکه 
ــال آب ، ســاخت  زهکشــی و انتق
ایســتگاههای پمپــاژ، کانالهــای 
آبرســانی، طــرح هــای مهندســی 
و ســاماندهی رودخانــه، تغذیــه 
ــر  ــه حف ــدور پرون ــی، ص مصنوع
ــا، اجــرای  ــرداری چاهه و بهــره ب
طــرح احیــا ذو تعــادل بخشــی و 
ــره  ــی، به ــع آب ــت از مناب حفاظ
بــرداری و نگهــداری از تاسیســات 
ــی  ــرق آب ــرژی ب ــد ان ــی و تولی آب
توزیــع  قانــون  چارچــوب  در 
و  هــا  سیاســت  آب،  عادالنــه 
برنامــه هــا و دســتورالعمل هــای 

مصــوب وزارت نیــرو اســت.
ــع آب  ــعه مناب ــای توس ــرح ه ط

ــتان ــتان لرس اس
اســتان  در  حاضــر  حــال  در 
ــداد 62  ــوع تع ــتان در مجم لرس
طــرح کــه شــامل ســه طــرح 

ــتانی  ــی اس ــرح مل ــی، 19 ط مل
اســتانی  طــرح   40 و  شــده 
اســت؛ اجرایــی و همچنیــن 5 
ــرا و 28  ــت اج ــاده جه ــد آم س
ســد مخزنــی و یــک ایســتگاه 
ــی  ــه م ــت مطالع ــاژ در دس پمپ
ــا ســاخت و تکمیــل  باشــد کــه ب
ســد هــای در دســت اجــرا و 
ــون  ــدود 783 میلی ــی ح مطالعات
ــطحی  ــای س ــب از آبه ــر مکع مت

ــود. ــی ش ــار م ــتان مه اس
ایســتگاه   8 تعــداد  همچنیــن 
ــتان  ــطح اس ــزرگ در س ــاژ ب پمپ
در حــال ســاخت مــی باشــد کــه 

در صــورت تکمیــل 112 میلیــون 
متــر مکعــب آب را اســتحصال 

ــد.  ــی نماین م
ــه در صــورت  ــر اینک ــه ذک الزم ب
ــای  ــروژه ه ــل پ ــاخت و تکمی س
آمــاده  اجرایــی و مطالعاتــی و 
ــون  ــوع 895 میلی ــرا در مجم اج
و  مهــار  آب  مکعــب  متــر 
ــزار  ــدود 119 ه ــتحصال و ح اس
و 966 هکتــار از اراضــی دیــم بــه 
ــزار  ــدود 6 ه ــل و ح ــی تبدی آب
فرصــت شــغلی جدیــد در اســتان 

ــود. ــی ش ــاد م ایج
در  شــده  انجــام  اقدامــات  بــا 

اســتان  ســازی  ســد  حــوزه 
گذشــته  ســالهای  در  لرســتان 
ــوب و  ــیار خ ــای بس ــرفت ه پیش

اســت. داشــته  را  مطلوبــی 
هالــه  ســد  حاضــر  حــال  در 
ــار الیگــودرز در  کوهدشــت و کزن
حــال بهــره بــرداری و ســد خــان 
ــد  ــودرز، س ــان الیگ ــاد، حوضی آب
مــروک دورود و ایوشــان خــرم 
ــه  ــرداری ک ــره ب ــاده به ــاد آم آب
شــبکه آنهــا در حــال اجــرا مــی 

ــند. باش
ازنــا،  کمنــدان  مخزنــی  ســد 
ــهید  ــرده و ش ــی آبس ــد مخزن س

بروجــرد، ســد  در  بروجــردی  
مخزنــی عالــی محمــود الیگــودرز، 
ســد تــاج امیــر دلفــان، ســد زیبــا 
محمــود خــرم آبــاد در حــال 

ــند. ــی باش ــرا م اج
در بخــش ایســتگاههای پمپــاژ 
نیــز ایــن شــرکت توانســته اســت 
بــا اقدامــات موثــر خــود گامهــای 
موثــری را برداشــته بــه طوریکــه 
ــی، ایســتگاههای  در حــوزه اجرای
پمپــاژ جایــدر، واشــیان و بــن 
بــازه چــم مهــر در شهرســتان 
ــاژ فیــض  ــر، ایســتگاه پمپ پلدخت
ایســتگاه پمپــاژ  الشــتر،  آبــاد 
نیلــه خــرم آبــاد، ایســتگاه پمپــاژ 
اســماعیل آبــاد نورآبــاد، ایســتگاه 
ــا  پمپــاژ کلکلــه محمــود آبــاد ازن
پمپــاژ گرخوشــاب  ایســتگاه  و 
ــاخت و  ــت س ــت در دس کوهدش

ــی باشــند. اجــرا م
در حــوزه بهــره بــرداری نیــز 
چنگایــی  پمپــاژ  ایســتگاههای 
ــودرز و  ــران الیگ ــاد، تی ــرم آب خ
ــه  ــان از جمل ــری دلف ــوم بح گل
ــرکت در  ــن ش ــم ای ــات مه اقدام

ســالهای گذشــته هســتند.

ــرکت آب  ــل ش ــر عام *مدی
ــتان ــه ای لرس منطق

محمدرضا کرموند*
بــا توســعه 
افــزون  روز 
ی  ر و فنــا
کشــور  در 
ــاز  ــن نی ، ای
میــان  در 
هــای  ســازمان  از  برخــی 
دولتــی احســاس مــی شــود 
ــه خدمــات  ــا آن هــا نیــز ب ت
آورنــد  روی  الکترونیکــی 
طریــق  از  کــم  دســت  و 
ــن  ــی و تلف ــات اینترنت خدم
ــتری را  ــاط بیش ــراه ارتب هم
ــد.  ــرار کنن ــا مشــتریان برق ب
هــای  فنــاوری  رشــد  بــا 
اشــکال  جهــان  در  نویــن 
عمومــی  روابــط  از  دیگــر 
ــه از آن  ــود ک ــی ش ــده م دی
جملــه مــی تــوان بــه روابــط 
ــط  ــال ، رواب ــی دیجیت عموم
عمومــی آنایــن و روابــط 
اشــاره  ســایبری  عمومــی 

ــرد .  ک
روابــط عمومــی دیجیتــال 
در روابــط عمومــی دیجیتــال 
، محتــوا همچنــان همــان 
روابــط عمومــی  محتــوای 
ــوع  ــا در ن ــت ام ــنتی اس س
عمومــی  روابــط  جدیــد 
قابلیــت جســت و جــو بــرای 
مخاطــب ایجــاد مــی شــود .

آنایــن  عمومــی  روابــط 
ــن  ــی آنای ــط عموم در رواب

شــبانه  بصــورت  خدمــات 
روزی در اختیــار مخاطــب 
و مشــتری قــرار مــی گیــرد. 
ــی  ــط عموم ــوع رواب ــن ن ای
بــرای بــرای رســانه هــای 
وب  فضــای  بــر  مبتنــی 
روابــط  اخبــار   ، اســت 
ــانه  ــر رس ــاوه ب ــی ع عموم
رســانه  و  مکتــوب  هــای 
ــری ،  ــی و تصوی ــای صوت ه
ــن  ــای آنای ــانه ه ــرای رس ب
و اینترنتــی نیــز ارســال مــی 

شــود. 
روابــط  از  نــوع  ایــن  در 
عمومــی امــکان برگــزاری 
خبــری  هــای  همایــش 
آنایــن ، انتشــار همزمــان 
و  گفــت  و  هــا  مصاحبــه 
گوهــای زنــده روی اینترنــت 
هــای  پاســخ  ارســال   ،
ــای  ــرای نشــریه ه رســمی ب
ــا ،  ــایت ه ــی ، س الکترونیک
وبــاگ هــا و خبرگــزاری هــا 

میســر اســت. 
ســایبر  عمومــی  روابــط 
منظــور از روابــط عمومــی 
ســایبر ، فرآینــدی اســت کــه 
در آن روابــط عمومــی بــه 
صــورت آنایــن درآمــده کــه 
ویژگــی تعاملــی و مشــارکت 
ــری آن بســیار برجســته  پذی

ــت.  ــارز اس و ب
در  مشــتری  یــا  مخاطــب 
ســایبر  عمومــی  روابــط 

اهمیــت  اول  جایــگاه  در 
ــای  ــه ج ــت و ب ــتاده اس ایس
ــک  ــه ت ــوه ب ــای انب ــوده ه ت
تــک افــراد توجــه کامــل 

مــی شــود.
کارکنــان روابــط عمومــی 
ســایبر نــه فقــط در ســاعات 
اداری ، بلکــه در تمــام مــدت 
ــام  ــام ای ــبانه روز و در تم ش
هفتــه )بــدون تعطیلــی( و 
در تمــام زمــان هــا و مــکان 
ــه انجــام فعالیــت مــی  هــا ب

ــد.  پردازن
ــی  ــط عموم ــن در رواب بنابرای
ســایبر ، مفهوم کار و ســاعت 
کاری تغییــر پیــدا مــی کنــد 
و حضــور در چنیــن نهــاد یــا 
ــک  ــه ی ــه منزل ــازمانی ب س
شــغل تمــام وقــت محســوب 

مــی شــود. 
آنایــن  خدمــات  ارایــه 
بــدون نیــاز مشــتری یــا 
ــری  ــش دیگ ــب ، بخ مخاط
روابــط  هــای  فعالیــت  از 
ــه  ــت ک ــایبر اس ــی س عموم
بــه  زیــادی  تاحــد  را  آن 
ــد تجــارت الکترونیــک  فرآین
نزدیــک   E-Commerc

ــد. ــی کن م
 

روابــط  مدیــر   *
عمومــی شــرکت آب 
لرســتان ای  منطقــه 

علی بیرانوند*
ــروک و  ــد م ــام س 1( اتم
ــر  ــه فج ــاح آن در ده افتت
ــم 60  ــم تنظی ــا حج 93 ب
ــب آب. ــر مکع ــون مت میلی

ــان و  ــد ایوش ــام س 2( اتم
ــر  ــه فج ــاح آن در ده افتت
تنظیــم  حجــم  بــا   93
متــر  میلیــون   7/31

آب. مکعــب 
3( اتمــام ســد حوضیــان و 
ــت  ــاح آن در اردیبهش افتت
تنظیــم  حجــم  بــا   95
متــر  میلیــون   5/20

ســال. در  مکعــب 
ــبکه  ــاخت ش ــام س 4( اتم
آبیــاری خــان آبــاد شــامل 
پمپــاژ  ایســتگاه  شــش 
شــبکه  هکتــار   1700 و 
 2 و   1 درجــه  آبیــاری 
ــاده  ــون آم ــه اکن ــی ک اصل

افتتــاح اســت.
فیزیکــی  پیشــرفت   )5
تامیــن  در  درصــدی   20
و انتقــال آب بــه دشــت 
اکنــون  کــه  جایــدر 
ســاختمان ایســتگاه پمپــاژ 
انتقــال  خــط  مرکــزی، 
بــه  خطــه  دو  فــوالدی 
ــال  ــر، کان طــول 1850 مت
هــای انتقــال بــه طــول 
شــبکه  و  متــر   9700

اصلــی و فرعــی بــه میــزان 
800 هکتــار ســاخته شــده 

ــد. ان
فیزیکــی  پیشــرفت   )6
طــرح  در  درصــدی   40
بــه  آبرســانی  تکمیلــی 
ــال  ــه در ح ــا ک ــهر ازن ش
حاضــر 30 کیلومتــر خــط 
ــده،  ــداث گردی ــال اح انتق
تصفیــه  موقــت  پکیــج 
 80 ظرفیــت  بــه  آب 
لیتــر بــر ثانیــه ســاخته 
شــده، مخــزن 5000 متــر 
احــداث  بتنــی  مکعبــی 
ــه  ــه خان ــده و تصفی گردی
دائــم بــه ظرفیــت 260 
 80 بــا  ثانیــه  در  لیتــر 
درصــد پیشــرفت آمــاده 

مــی باشــد.
فیزیکــی  پیشــرفت   )7
طــرح  در  درصــدی   25
شــهر  بــه  آبرســانی 
اینــک  کــه  بروجــرد 
حفــاری 22 حلقــه چــاه 
و تجهیــز 9 چــاه، خــط 
بــه  چاههــا  آب  انتقــال 
ایســتگاه پمپــاژ چشــمه 
انتقــال  خــط  و  غــازی 
آب بــه مخــازن ذخیــره 
 26 تامیــن  منظــور  بــه 
مکعــب  متــر  میلیــون 
آب در ســال بــه اتمــام 

رســیده اســت. هــم چنیــن 
2 مخــزن 10 و 2 هــزار 
ــره آب  ــی ذخی ــر مکعب مت
احــداث گردیــده اســت.

فیزیکــی  پیشــرفت   )8
شــبکه  در  درصــدی   30
کــه  حوضیــان  آبیــاری 
 2500 حاضــر  حــال  در 
هکتــار از شــبکه اصلــی 
ــی  ــاده م ــه 1 و 2 آم درج
باشــد. الزم بــه ذکــر اســت 
وســعت کل شــبکه 3000 
ــا  ــه تمام ــوده ک ــار ب هکت
تحــت فشــار و بــا لولــه 
قطــر  از   GRP هــای 
500 الــی 1500 و لولــه 
هــای پلــی اتیلــن از قطــز 
90 تــا 450 میلــی متــر 

ــد. ــی باش م
فیزیکــی  پیشــرفت   )9
در  درصــدی   20 حــدود 
ــدان. ــاری کمن ــبکه آبی ش

فیزیکــی  10(پیشــرفت 
در  درصــدی   10 حــدود 
شــبکه آبیــاری ایوشــان.

فیزیکــی  پیشــرفت   )11
در  درصــدی   10 حــدود 
شــبکه آبیــاری مــروک.

و  طــرح  *معــاون 
آب  شــرکت  توســعه 
لرســتان ای  منطقــه 
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خالصه عملکرد دفتر بهره 
برداری از تاسیسات آبی شرکت 

آب منطقه ای لرستان از سال 
92 تاکنون

*احمد گودرزی
ــازی  ــت و بازس 1( مرم
تاسیســات آبــی اعــم از 
ــای  ــبکه ه ــدها و ش س
ــتگاههای  ــاری، ایس آبی
ــای  ــاژ و نیروگاهه پمپ

ــش از 2000  ــغ بی ــه مبل ــی ب ــرق آب ب
ــال. ــون ری میلی

هــای  شــبکه  از  بــرداری  بهــره   )2
جدیــد االحــداث مــروک، فیــض آبــاد، 
ــا  ــی و ... ب ــراب چنگای ــاد، س ــان آب خ
ســطح زیــر کشــت بیــش از 1500 

ــار. هکت
هــزار   10 از  بیــش  تولیــد   )3
ــی در  ــرق آب ــرژی ب ــگاوات ســاعت ان م
نیروگاههــای دره تخــت ازنــا و تحویــل 

بــه شــبکه سراســری.
حــال  در  ســدهای  رفتارنــگاری   )4
بهــره بــرداری مــروک، ایوشــان، خــان 

ــه. ــگ هال ــار و تن ــاد، کزن آب
ــت  ــب جه ــاط مناس ــایی نق 5( شناس
ــل  ــری و تحوی ــدازه گی ــزار ان ــب اب نص
ــاری  ــای آبی ــبکه ه ــی آب در ش حجم

ــتان. ــطح اس س
ای  دوره  هــای  بازرســی  انجــام   )6
از ســدهای مخزنــی در حــال بهــره 

بــرداری.
7( ثبــت اطاعــات روزانــه مخــازن 
ســدها و شــبکه هــای آبیــاری ســامانه 

.dams dis- simta  و  هــای 
مخــازن  فصلــی  کیفــی  پایــش   )8
بــرداری. بهــره  حــال  در  صدهــای 

9( تهیــه برنامــه مدیریــت منابــع و 
مصــارف ســدهای مخزنــی بــه صــورت 

ــه. ماهیان
از  بــرداری  بهــره  دفتــر  *مدیــر 
ــه  ــرکت آب منطق ــی ش ــات آب تاسیس

لرســتان ای 

شرکت آب منطقه ای لرستان در یک نگاه

کاربرد اینترنت و فناوری در روابط عمومی عملکرد طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان  در دولت تدبیر و امید
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همکاران محترم
خواهشمنداست 
مقاالت و مطالب 

خود را برای چاپ در 
نشریه آب، تا قبل 
از بیستم هر ماه به 
دفتر روابط عمومی 

تحویل نمایید.

شرکت آب منطقه ای لرستان

تالش همه جانبه در ایجاد و تقویت باور ملی در میان مردم و مسوولین با اجرای دقیق و کامل طرح احیا 
و تعادل بخشی و فرهنگ سازی در جهت کاهش مصرف و بهینه سازی منابع آب زیر زمینی تنها راه زنده 

نگهداشتن آب  می باشد.

مرگ تدریجی آب در راه است اعالم خطراعالم خطر



غالمرضا مرادی فرد*
رویکــرد  دانــش،  مدیریــت 
کلیــدی در حــل مشــکات 
تجــاری نظیــر رقابــت پذیــری، 
کاهــش ســهم بــازار، پارادکــس 
ــی  ــات اضاف ــره وری، اطاع به
در  خاقیــت  بــرای  نیــاز  و 

ــت. ــدد اس ــای متع ــرکت ه ــا ش ــه ب مواج
ــه  ــر پای ــش، ب ــت دان ــه مدیری ــاز ب ــق نی منط
تغییــرات عمــده در محیــط تجــاری اســت. 
ــن  ــم ای ــف و مفاهی ــا تعاری ــنایی ب ــن آش بنابرای
ــف  ــدا تعری ــری ضــروری اســت. ابت اصطــاح ام
عباراتــی همچــون داده هــا، اطاعــات و دانــش، 
ــش  ــت دان ــه ای، مدیری ــم پای ــف و مفاهی تعاری

ــرد. ــی گی ــرار م ــاره ق ــورد اش م
مفهوم دانش:

قبــل از توضیــح مفهــوم دانــش، الزم اســت کــه 
ــا  ــش الق ــم و بی ــه ک ــات ک ــن داده و اطاع بی
ــل  ــاوت قائ ــتند تف ــش هس ــوم دان ــده مفه کنن

ــویم. ش
داده هــا: "داده هــا" رشــته واقعیــت هــای 
عینــی و مجــرد در مــورد رویدادهــا هســتند. از 
دیــدگاه ســازمانی، داده هــا-  بــه درســتی یــک 
ــی  ــت شــده ی منظــم تلق ــات ثب سلســله معام
شــده اند. داده هــا تنهــا بخشــی از واقعیــت هــا را 
نشــان مــی دهنــد و از هــر نــوع قضــاوت، تفســیر 

ومبنــای قابــل اتــکا بــرای اقــدام مناســب تهــی 
هســتند. 

ــورد  ــر م ــام عناص ــواد خ ــوان م ــا را می ت داده ه
آورد،  بــه شــمار  بــرای تصمیم گیــری  نیــاز 
چراکــه نمی تواننــد عمــل الزم را تجویــز کننــد. 
داده هــا نشــانگر ربــط، بی ربطــی و اهمیــت 
خــود نیســتند، اّمــا بــه هــر حــال بــرای ســازمان 
ــه  ــد، چراک ــادی دارن ــت زی ــزرگ اهمی ــای ب ه
مــواد اولیــه ی ضــروری بــرای خلــق دانــش بــه 

شــمار می رونــد.
بــه  پیــام  نوعــی  را  »اطاعــات«  اطاعــات: 
مــا  نظــر  مــورد  پیــام  می آورنــد.  شــمار 
ــه  ــا ب ــوب ی ــی مکت ــکل مدرک ــه ش ــوالً ب معم
صــورت ارتباطــی شــنیداری یــا دیــداری نمــود 
می یابــد. اطاعــات بایــد متضمــن آگاهــی و 
ــده باشــد. واژه ی  ــر دهن ــی تغیی حــاوی داده های
بــه معنــای »شــکل  انگلیســی  inform در 
معنــی  بــه  نیــز   information و  دادن« 
»شــکل دادن« بینــش و دیــد دریافــت کننــده ی 

ــت.  ــات اس اطاع
اگــر بخواهیــم معنــی واژه ی مــورد بحــث را 
دقیــق تــر و ســختگیرانه تر روشــن کنیــم، بایــد 
بگوییــم: »تنهــا گیرنــده می توانــد مشــخص 
کنــد کــه دریافتی هــای او واقعــاً اطاعــات بــوده 

و او را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت«. اطاعــات 
ــول  ــه ق ــی دار هســتند. ب ــا، معن برخــاف داده ه
پیتــر دراکــر: »داشــتن ارتبــاط و هــدف، ویژگــی 
ــا دارای  ــه تنه ــات، ن ــت«. اطاع ــات اس اطاع
قابلیــت تأثیرگــذاری بــر گیرنــده هســتند، بلکــه 
خــود نیــز شــکل خاصــی دارنــد و بــرای هــدف 

ــد.  ــازمان می یابن ــی س خاص
ــل می شــوند  ــه اطاعــات تبدی ــی ب داده هــا زمان
ــوم  ــی  و مفه ــا،ا معن ــده ی آنه ــه دهن ــه ارائ ک
خاصــی بــه آنهــا ببخشــد. بــا افــزودن ارزش بــه 
ــل  ــه اطاعــات تبدی ــع آنهــا را ب داده هــا، در واق

می کنیــم.
دانــش: »دانــش« مخلــوط ســیالی از تجربیــات، 
ــای  ــرش ه ــود و نگ ــات موج ــا، اطاع ارزش ه
ــی  ــه اســت کــه چارچوب کارشناســی نظــام یافت
بــرای ارزشــیابی و بهره گیــری از تجربیــات و 
ــش،  ــد. دان ــت می ده ــه دس ــد ب ــات جدی اطاع
ــه کار  ــده و ب ــود آم ــه وج ــور ب ــن دانش در ذه

ــی رود. م
ــدارک  ــا در م ــه تنه ــا ن ــازمان ه ــش در س  دان
و ذخایــر دانــش، بلکــه در رویه هــای کاری، 
هنجارهــا  و  اعمــال  ســازمانی،  فرایندهــای 

می شــود. مجســم 
 ایــن تعریــف، از اول مشــخص می کنــد کــه 

ــی از  ــت، مخلوط ــن نیس ــاده و روش ــش س دان
چنــد عامــل متفــاوت اســت؛ ســیالی اســت کــه 
ــخصی دارد و  ــاختارهای مش ــال س ــن ح در عی
نهایــت اینکــه، ابهامــی و شــهودی اســت و 
ــوان آن  ــی نمی ت ــه راحت ــت، ب ــن عل ــه همی ب
را در قالــب کلمــات گنجانــد و بــه صــورت 
تعریفــی منطقــی عرضــه کــرد. دانــش در خــود 
پیچیدگــی  از  بخشــی  و  دارد  وجــود  مــردم 

ندانســته های انســانی اســت. 
مــا گرچــه بــه طــور ســنتی، ســرمایه ها را 
ــرمایه ی  ــا س ــم، اّم مشــخص و ملمــوس می دانی
ــرد.  ــف ک ــی تعری ــه راحت ــوان ب ــش را نمی ت دان
ــوج  ــد م ــه می توان درســت مشــابه ذره اتمــی ک
ــمندان  ــه دانش ــه اینک ــته ب ــد، بس ــا ذره باش ی
ــه  ــش ب ــد. دان ــال کنن ــه وجــود آن را دنب چگون
شــکل هــای پویــا و نیــز انباشــته و ایســتا قابــل 

تصــور اســت.
دانــش از اطاعــات و اطاعــات از داده هــا ریشــه 
می گیرنــد. تبدیــل اطاعــات بــه دانــش در 
ــا نگــرش  ــر عهــده خــود بشــر اســت. ب عمــل ب
فراتــری بــه ایــن موضــوع، آشــکار می شــود کــه 
معمــوالً »دانــش پایــه« عامــل تمایــز بیــن داده، 

اطاعــات و دانــش اســت.
و  اطالعــات  فنــاوری  دفتــر  *مدیــر 
توســعه مدیریــت شــرکت آب منطقــه ای 

ــتان لرس

سید کرامت فرهادی*
ــه  ــر مهندســی رودخان دفت
ای  منطقــه  آب  شــرکت 
و   92 ســال  از  لرســتان 
بــا آغــاز بــه کار دولــت 
ــدود 10  ــد ح ــر و امی تدبی
ــای اســتان  ــه ه ــر از طــول رودخان کیلومت
لرســتان را ســاماندهی کــرده بــه طوریکــه 
بــا انجــام دیــوار ســازی در کنــار رودخانــه 
هــا و در مناطــق حســاس نســبت بــه 
کاهــش خطــرات ســیاب هــای احتمالــی 

ــت. ــده اس ــدام ش اق
در بخــش صــدور مجــوز برداشــت مصالــح 

ــته  ــال گذش ــه س ــز در س ــه ای نی رودخان
ــون  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــت بال ــوز برداش مج
ــه  ــن و ماس ــب ش ــر مکع ــزار مت و 200 ه
رودخانــه ای صــادر شــده اســت کــه عــاوه 
بــر تامیــن نیازهــای اســتان، نیــاز برخــی از 
ــن شــده  ــز تامی ــای همجــوار نی اســتان ه

اســت.
در همیــن مــدت 26 هکتــار از اراضــی 
بســتر غیرفعــال مجــاری آبــی جهــت 

ــرورش ماهــی  ــزارع پ ــت م توســعه و فعالی
در ســطح اســتان بــه صــورت اجــاره ای بــه 

ــت. ــده اس ــذار ش ــان واگ متقاضی
همچنیــن در بحــث مبــارزه بــا زمیــن 
بســتر  و  حریــم  آزادســازی  و  خــواری 
بالــغ بــر 40 هکتــار از  رودخانــه هــا، 
اراضــی تصــرف شــده در محــدوده بســتر و 
حریــم رودخانــه هــا مــورد آزادســازی قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

ــر  ــن دفت ــده ای ــام ش ــات انج ــایر اقدام س
ــد: ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــز ب نی

ــه صــورت  ــم ب -تعییــن حــد بســتر و حری
ــورد ــزار و 100 م ــوردی حــدود دو ه م

-مطالعــات سراســری حــد بســتر و حریــم 
ــه اول ســاماندهی : 40 کیلومتــر و مرحل

ــتر و  ــد بس ــات ح ــه اعتراض ــیدگی ب -رس
ــورد ــاده 3: 30 م ــیون م ــم در کمیس حری

ــت  ــده جه ــذ ش ــی اخ ــداد آرای قضای -تع
آزاد ســازی حــد بســتر و حریــم 73 مــورد

ــه  ــی رودخان ــر مهندس ــر دفت *مدی
ــتان ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
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مظفر زیودار*
ایــن  کارکنــان 
بــر  مدیریــت 
اســاس ســاختار 
کان و تشــکیات 
ــد  ــی جدی تفضیل
ــده  ــه ش ــر گرفت ــر در نظ 12 نف
ــروه  ــه گ ــب س ــه در قال ــت ک اس
آبهــای ســطحی، زیرزمینــی و 
آزمایشــگاه  و  بیــان  و  تلفیــق 
ــه  ــک ب آب و کارشــناس الکتورنی
شــرح ذیــل فعالیــت مــی نماینــد.

1(گروه آبهای سطحی:
مــی  نفــر  ســه  گــروه  ایــن 
ــس  ــر ریی ــک نف ــه ی ــند ک باش
و دو نفــر کارشــناس در حــوزه 
ایــن  نماینــدگان  و  ســتادی 
مدیریــت در شهرســتان هــا و 
45 نفــر متصدیــان ایســتگاههای 
هواشناســی  و  هیدرومتــری 
انــدازه گیــری و تجزیــه و تحلیــل 
ــای ســطحی  ایســتگاههای آب ه
و هواشناســی زیــر را انجــام مــی 

ــد. دهن
ایســتگاههای  شــبکه  الــف- 
لرســتان اســتان  هیدرومتــری 

انــدازه  و  تاســیس  ســابقه 
گیــری مــداوم از ایســتگاههای 
اســتان  واقــع در  هیدرومتــری 
ــالهای1332-33  ــه س ــتان ب لرس
مــی رســد کــه چندیــن ایســتگاه 
و  کشــکان  رودخانــه  روی  بــر 
آن  هــای  شــاخه  از  تعــدادی 

ــراب  ــا، س ــتگاههای کاکارض ایس
پلدختــر  و  افرینــه  صیدعلــی، 
ســالهای  در  و  شــده  ســاخته 
بعــد بــه تدریــج تعــداد ایــن 
ــه  ــت ب ــش یاف ــتگاهها افزای ایس
طوریکــه تاکنــون تعــداد ایــن 
ایســتگاهها بــه رقــم 40 ایســتگاه 

رســیده اســت.
ــری  ــتگاه هیدرومت ــداد 4 ایس تع
ســال   در  کــه  شــده  ســاخته 
91-1390 آبــی آماربــرداری آنهــا 

ــود. ــی ش ــاز م آغ
همچنیــن تعــداد 13 ایســتگاه 
ــنج  ــطح س ــه س ــری ب هیدرومت
هــای دیتاالگــری مجهــز گردیــده 

ــد. ان
 عــاوه بــر ایســتگاههای مذکــور 
ــی  ــل های ــرورت مح ــر ض ــا ب بن
رودخانــه  از  بعضــی  روی  بــر 
نظــر  در  مــوردی  بطــور  هــا 

پــروژه  بــرای  و  گرفتــه شــده 
ــدازه  ــه ان ــدام ب ــی اق ــای خاص ه
پارامترهــای  و  گیــری جریــان 
دیگــر از جملــه کیفیــت آب و 
ــوارد رســوبی و  ــزان غلظــت م می

... گردیــده اســت.
ــر  ب- شــبکه ایســتگاههای تبخی
ــاران ســنجی اســتان  ســنجی و ب

لرســتان
در  بارندگــی  گیــری  انــدازه 
اســتان لرستان از ســال 1334 در 
ایســتگاه ســراب صیدعلــی شــروع 
ــا  ــد ب ــالهای بع ــده و در س گردی
ــه  ــتگاهها ادام ــدن ایس ــه ش اضاف
ــم  ــه ه ــه طوریک ــت ب ــه اس یافت
اکنــون ایــن اســتگاهها 50 ســال 

ــد. ــار دارن ــه آم ــدون وقف ب
ایســتگاههای  شــبکه 
تبخیرســنجی و بــاران ســنجی 
ــرکت  ــرد ش ــوزه عملک ــت ح تح

آب منطقــه ای لرســتان متشــکل 
ــنجی،  ــر س ــتگاه تبخی از 10ایس
ســنجی  بــاران  ایســتگاه   27
بــاران  ایســتگاه   18 معمولــی، 
ســنج ذخیــره ای، شــش ایســتگاه 
ــت و 5 ایســتگاه  ــاران ســنج ثاب ب
ــی  ــی م ــنج الکترونیک ــاران س ب

ــد. باش
2(گروه آبهای زیر زمینی

ایــن گــروه ســه نفــر مــی باشــد 
ــر  ــس و دو نف ــر ریی ــک نف ــه ی ک
کارشــناس در حــوزه ســتادی 
ــت در  ــن مدیری ــدگان ای و نماین
شهرســتان هــا انــدازه گیــری 
چاههــای  تحلیــل  و  تجزیــه  و 
ــر  ــی زی ــع انتخاب ــر و مناب پیزومت

ــد. ــی دهن ــام م را انج
در ســطح اســتان لرســتان تعــداد 
ــر  ــاه پیزومت ــاه چ ــه چ 188 حلق
حفــر گردیــده اســت کــه بــا 
اســتفاده از آنهــا تغییــرات ســطح 
آب زیرزمینــی انــدازه گیــری مــی 

گــردد.
بررســی  بــرای  آن  بــر  عــاوه 
تخلیــه آب هــای زیــر زمینــی در 
ســطح محــدوده هــای نطالعاتــی 
انتخابــی  منبــع   205 تعــداد 
تعــداد 65 دهنــه چشــمه و   (
ــه و  ــرداری 86 حلق ــره ب ــاه به چ
ــع  ــته( از کل مناب ــات 54 رش قن
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت آب در نظ

توســط ایــن گــروه انــدازه گیــری 
و تجزیــه و تحلیــل منابــع آب 
ــرد. ــی گی ــورت م ــی ص زیرزمین

زمیــن  هــای  الیــه  وضعیــت 
شناســی و پتانســیل آب هــای 
زیرزمینــی تبــا حفــر چــاه هــای 
ســازند  و  آبرفتــی  اکتشــافی 
ســاخت حفــاری نیــز انجــام مــی 

ــرد. گی
3(گروه تلفیق و بیالن:

پــس از ارائــه گزارشــات تفکیکــی 
ــی،  ــر زمین ــطحی و زی ــای س آبه
گــروه تلفیــق مبــادرت بــه جمــع 
ــت  ــزارش وضعی ــه گ آوری و تهی
گــزارش  تهیــه  و  آب  منابــع 
بیــان آبهــای ســطحی و زیــر 
ــه  ــد. در نتیج ــی نمای ــی م زمین
بــا مشــخص شــدن وضعیــت 
ــرای بهــره  ــع آب ب پتانســیل مناب
آب  منابــع  از  بهینــه  بــرداری 
ــل  ــه عم ــزی الزم را ب ــه ری برنام

آورد.
4(آزمایشگاه آب:

ــروه  ــه آب از طــرف گ ــه نمون ارائ
ــر  ــطحی و زی ــای س ــای آب ه ه
ــه آزمایشــگاه و ســپس  زمینــی ب
ــی و  ــای تحویل ــه ه ــز نمون آنالی
ــرای اســتفاده کننــدگان  ــج ب نتای

ــرد. ــی گی ــرار م ــار ق در اختی

مطالعــات  دفتــر  *مدیــر 
پایــه منابــع آب شــرکت آب 

ــتان ــه ای لرس منطق

برگزاری مسابقات قرآنی ترنم 
وحی در آب منطقه ای لرستان

ــی )3(  ــم وح ــی ترن ــابقات قرآن مس
بــا حضــور کارکنــان شــرکت آب 
ــاد  ــرم آب ــتان در خ ــه ای لرس منطق

ــد. ــزار ش برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
آب منطقــه ای لرســتان، ایــن دوره از 
مســابقات بــه مناســبت مــاه مبــارک 
ترویــج  راســتای  در  و  رمضــان 
ــان  ــان کارکن ــی در می ــارف قرآن مع
ــوری  ــه حض ــرکت در مرحل ــن ش ای

ــد. ــزار ش ــی برگ کتب
ــا همــکاری  ــن دوره از مســابقات ب ای
ــاور  ــی و مش ــور فرهنگ ــوول ام مس
ــرکت آب  ــواده ش ــان و خان ــور زن ام
منطقــه ای برگــزار شــد کــه در ایــن 
ــاس  ــر اس ــابقه ب ــواالت مس دوره س
کتــاب تفســیر )ســوره حجــرات( 
ــا  ــی ب ــام قرائت ــت االس ــف حج تالی
ــد. ــزار ش ــاق برگ ــوان آداب و اخ عن

در پایــان ایــن دوره از رقابــت هــا بــه 
قیــد قرعــه بــه 7 نفــر از برگزیــدگان 

مســابقه هدایایــی اهــدا مــی شــود.

تربیت بدنی در شرکت 
آب منطقه ای لرستان

رضا ملک محمدی
شــکل  از  پــس 
آب  شــرکت  گیــری 
منطقــه ای لرســتان 
ســال  مــرداد  در  و 
ــای  ــت ه 1385 فعالی
ــه  ــازه ای ب ــکل ت ــرکت ش ــی ش ورزش
خــود گرفــت و زمیــن ورزشــی آســفالت 
ــکان ورزشــی آب  ــا م ــه تنه شــرکت ک
منطقــه ای بــود؛ بــه همــت مدیــر وقــت 
ــن  ــه چم ــل ب ــکاران تبدی ــاش هم و ت

گردیــد. مصنوعــی 
ایــن مهــم بــا اســتقبال همــکاران 
ــه  ــد ک ــب گردی ــه موج ــود ک ــراه ب هم
ــه  ــای هم ــا تقاض ــت و ب ــت وق مدیری
پرســنل، تفکــری تــازه در راســتای 
ــی  ــه ورزش ــاخت مجموع ــیس و س تاس
در شــرکت آب منطقــه ای ایجــاد شــود.

پــس از رایزنــی هــای مختلــف ایــن امــر 
ــت  ــس از گذش ــید و پ ــه رس ــه نتیج ب
چنــد ســال ســاخت مجموعــه ورزشــی 
شــرکت آب منطقه ای لرســتان در خرم 
ــرداری  ــورد بهــره ب ــه اتمــام و م ــاد ب آب
قــرار گرفــت. مجموعه ورزشــی شــرکت 
آب منطقــه ای لرســتان در حــال حاضر 
میزبــان ورزشــکاران مختلفــی در رشــته 
ــون،  ــال، بدمینت ــال، والیب ــای فوتس ه
تیرانــدازی دارت، طنــاب  بســکتبال، 
کشــی، پینــگ پنــگ و شــطرنج اســت.

آب  در شــرکت  ورزشــکار  همــکاران 
منطقــه ای لرســتان عــاوه بــر داشــتن 
ــاله در  ــه س ــتانی، هم ــای اس ــام ه مق
رقابتهــای گروههــای مختلــف ورزشــی 
در رده هــای اســتانی و کشــوری 

ــد. ــی یابن ــور م ــرو حض وزارت نی

عملکرد مدیریت مطالعات پایه منابع آب

اقدامات انجام شده دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای 
لرستان در دولت تدبیر و امید

مدیریت دانش چیست؟

شرکت آب منطقه ای لرستان


