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در  برداری منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز فالت مرکزی و شرقیاولین نشست تخصصی حفاظت و بهره

گروه تخصصی آب زیرزمینی انجمن علوم و  مشارکت فعالبا  14:00تا  9:00از ساعت  20/11/1400 مورخ

مهندسی منابع آب ایران برگزار گردید. در این نشست، آقای دکتر کتابچی و دکتر محمودزاده، رئیس و دبیر 

حضور یافته  تخصصی فارسانی از اعضای گروهگروه تخصصی آب زیرزمینی و همچنین آقای مهندس فاضلی

برداری و امور معاون حفاظت، بهره، شرقی )آقای مهندس حبیبی( و رئیس حوضه آبریز فالت مرکزی .بودند

برداری، مدیران حفاظت و حفاظت و بهرهن امعاونفارسانی(، حوضه )آقای مهندس فاضلی این اجتماعی

ادارات منابع آب  بخشی و مدیران امور وهای زیرزمینی، نمایندگان مجری طرح تعادلبرداری آببهره

 از حاضران در این نشست بودند. حوضهی این اهشهرستان

اندازها و اهداف پرداختند و به چشم گروه تخصصی آب زیرزمینیدر این نشست به معرفی  آقای دکتر کتابچی

های این فعاالن حوزه آب زیرزمینی را به مشارکت مؤثر در فعالیت . همچنیناصلی این گروه اشاره کردند

 تیبا محور ینیرزمیآب ز یتخصص نامهژهیوها به برنامه انتشار لیتاز جمله این فعا گروه دعوت نمودند.

و  یمختلف مرتبط با ابعاد مختلف علم یهاو نگرش کردهایرو ات،یمند دانش، تجربو مرور نظام یمعرف

اشاره گردید که فراخوان شده  رانیمنابع آب ا قاتیمجله تحقدر  ینیرزمیآب ز عدر موضو یگذاراستیس

 های برخط/بهنگام مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینیسامانهمعرفی تخصصی به همچنین در ادامه  است.

 و کارآمدی میزان بررسی فرآیند و سازیپیاده روند در نوین کارآمد ابزارهای بررسی لزومپرداخته شد و به 

 مشارکتی هایحلراه بر تکیهبا  آن اهداف تحقق و زیرزمینی هایآب منابع بخشیتعادل و احیاء طرح اثربخشی

ها را تبیین کردند و به تأکید گردید. دکتر کتابچی در این ارائه، ساختار و اجزای این سامانه محلی مدیریت و

در امریکا، استرالیا، چین و اروپا پرداختند. پیشنهادهایی در این  واقعمختلف های حوضههایی از آنها در نمونه

شود، آخرین گیران فراهم میهایی که برای مدیران و تصمیمبا توجه به نیازهای کشور و مزایا و قابلیت ،زمینه

های آب شرکت فارسانی پس از پایان این ارائه، به توجهبخش این ارائه تخصصی بود. آقای مهندس فاضلی

وه تخصصی آب زیرزمینی ای به ضرورت توجه به چنین رویکردهای نوینی تأکید نمودند و از گرمنطقه

های الزم برای عملیاتی شدن آنها های آتی ارائه و پیگیریدرخواست داشتند که جزییات بیشتری در نشست

 ای انجام پذیرد.های آب منطقهگروه، شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتاین در کشور از سوی 

با توجه به  همچنین تأکید گردید.یرزمینی های زهای حفاظت آببر اجرای برنامهدر این نشست همچنین 

های درصدی آبخوان 78سرانه آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز فالت مرکزی و شرقی و تمرکز کسری مخزن 

 در حوزه  ایی آب منطقههاشرکت مقرر گردیدها در حوضه آبریز فالت مرکزی کشور و نیز برداشت از چاه
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های سازگاری با زیرزمینی به صورت جدی و مستمر برای مدیریت منابع آب زیرزمینی، اجرای برنامه آب

ای یزد، خراسان های آب منطقه، نمایندگان شرکتدر ادامه نشست .نمایندبخشی اقدام آبی و طرح تعادلکم

های بخشی آبطرح تعادلدر راستای  پیاده شدههای برنامهارائه گزارشی از رضوی، قزوین و اصفهان به 

کارت مربوطه،  ها با استفاده از کنتورهای هوشمند آب و برق از طریق شارژمدیریت چاهدر مورد  زیرزمینی

نامه مدیریت مشارکتی، توانمندسازی جوامع محلی، امضا اجرای مفاد توافق، طرح تحویل حجمی آب

های مدیریت انسداد چاه، اندازی بازار آبدر راههمکاری ها و شهرستان استان، نامه همکاری در دشتتوافق

 آبیکم با سازگاری جلسات ظرفیت از استفاده، های پیوسته بر عملکرد تیم انسدادغیرمجاز و نظارت و کنترل

 کشاورزی به صورت توامان، رفع هایچاه برداریبهره هایپروانه تعدیل و اصالح، آب منابع حفاظت شورای

 آب عادالنه توزیع قانون اجرایی نامه آئین 11 ماده 3 تبصره زیرزمینی و اعمال آب سانکارشنا کمبود چالش

 پرداختند.

 
 

 زیرزمینی گروه تخصصی آب

 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران 


