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 اشاره
 

اقتصاایی،   هاای  و خسارت اتخطر ،سروصداترین بالی طبیعی بی عنوان به خشکسالی

یاری کاه جباران ایان     ینباا   باه محیطی فراوانی برای جوامع بشری  اجتماعی و زیست

اماروز  مادیریت جاامع    . پیامدها به زمان و هزینه بسیاری زیایی نیااز خواهاد یا ات   

و مادیریت بحاران   ( قبا  از وقاو   )توأمان مدیریت ریسک  رند ییربرگکه  خشکسالی

مطار  اسات و    خشکساالی راهکار اساسی مقابلاه باا    عنوان بهبا د، می( پس از وقو )

هاای  بینای انجام پای  : مرحله او . گرییای اجرا میمرحلهیک چرخه چهار  صورت به

اجارای  : ، مرحلاه یوم خشکساالی وقو  بحران و تدوین برنامه مقابلاه باا    یرموریالزم 

ای بارای اینکاه   ای و غیرسااز   و انجام اقدامات ساز  خشکسالیبرنامه مدون مدیریت 

های مختلف به حداق   اثرات بحران تا حد امکان تسکین یای   وی و خسارت یر بخ 

که ارزیابی اقادامات و ارزیاابی اثارات     خشکسالییور  پس از اتمام : برسد، مرحله سوم

انجاام اقادامات   : و مرحله چهاارم  خشکسالیهای مدیریت برای اصال  و تدقیق برنامه

بهتار مادیریت کاری و     را آنبتوان  خشکسالیتوانمندسازی برای اینکه با وقو  مجدی 

 .حد امکان کاه  یای خسارات را تا

حائز اهمیت ویژ  است که بادون انجاام    خشکسالییر چرخه مدیریت جامع  "ارزیابی"

را مشاخ  نماوی و یر    انادرکاران  یسات توان نقاط ضعف و قوت مجریاان و  آن، نمی

لذا باا توجاه باه اینکاه یر     . قرار یای موریاستفای  خشکسالیهای مقابله با تدوین برنامه

( ییگار  یهاا  استانهمانند بسیاری از )یر استان چهارمحا  و بختیاری های اخیر،  سا 

اتفاق افتای  و اثرات عمیق و یرازمدت بار   مدت یطوالن دید و  یهاخشکسالییکی از 
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 رایط اقتصایی، اجتماعی و حتی فرهنگی مریم بر جای گذا ته است، انجاام ارزیاابی   

یارناد،   خشکساالی اجرایی استان که نقا  کلیادی یر مادیریت     یها یستگا عملکری 

بر این اساس بازرسی ک  چهارمحا  . با دنیاز و ضرورت مطر  می یک پی  عنوان به

 ام   ارکت  )استان  های اجرایی ارزیابی عملکری و اقدامات یستگا و بختیاری انجام 

ساازمان  ، وستاییر فاضالب و آب،  رکت آب و فاضالب  هریای،  رکت  آب منطقه

( ایار  ک  منابع طبیعی و آبخیزیاری اساتان چهارمحاا  و بختیااری   و جهای کشاورزی 

ها، را به مرکاز تحقیقاات مناابع    خشکسالیو مقابله با  پذیری آسیبکاه   یرخصوص

آب یانشگا   هرکری واگذار نموی که گزارش حاضر حاص  انجاام ایان کاار پژوهشای     

 .است

 یها یستگا ر ارز مند چراغ راهی برای ارتقاء و بهبوی عملکری امید است حاص  این کا

 . یر استان با د خشکسالیاجرایی مذکور یر یور  برنامه  شم توسعه برای مقابله با 

 

 ی مهریزییطباطبا یمحمدمهدسید                                                          

 بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری                                                          
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 و همکاران پروژه پژوهشگران
 

 (بازرس ک  استان چهارمحا  و بختیاری)طباطبایی مهریزی محمدمهدی  سید 

  یکترای زراعت و مدیر گرو  اقتصایی بازرسی  آموخته یان )یکتر حمیدرضا باقری

 (ک  استان چهارمحا  و بختیاری

  کار ناسی ار اد مهندسای مناابع آب و     آموخته یان )صایقی رای  اهلل رو مهندس

 (بازرس گرو  اقتصایی بازرسی ک  استان چهارمحا  و بختیاری

  (حا  و بختیاریاستان چهارم بازرسی ک  مسئو  امور پژوهشی)چهرازی فاطمه 

 کار ناسی مهندسی عمران و بازرس  آموخته یان )اهلل جهانبخشی  مهندس رحمت

 (گرو  اقتصایی بازرسی ک  استان چهارمحا  و بختیاری

  سی آب یانشگا   هرکری و رئیس یانشیار گرو  مهند)یکتر حسین صمدی بروجنی

 (مرکز تحقیقات منابع آب یانشگا   هرکری

  (استاییار گرو  توسعه روستایی یانشگا   هرکری)یکتر مهدی کرمی یهکریی 

  کار ناس ار د مرکز تحقیقاات مناابع آب یانشاگا     )رئیسیان  بخ  روانمهندس

 ( هرکری

  (یانشگا   هرکرییانشیار گرو  مهندسی آب )اهلل فتاحی یکتر رو 
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 کلیات  :فصل اول

 

 مقدمه
و  که جوامع انساانی را تحات تارثیر قارار یای      است حوایث طبیعی ازجمله خشکسالی

 ،اجتماااعی ،اقتصااایی اثااراتوالنی، طاا زمااانی نساابتاً ی و یر یااک یور  جیتاادر بااه

     عمیقای بار جواماع تحات تارثیر بار جاای        فرهنگای   و سیاسیو حتی  یطیمح ستیز

گاریی کاه    طی چرخه مدیریت جاامع انجاام مای    خشکسالیامروز  مدیریت . گذاریمی

او  راهبری مدیریت ریساک و یوم راهباری مادیریت بحاران     :  ام  یو راهبری مختلف

های اقدامات و سیاستراهبری مدیریت ریسک مربوط به . گرییو اعما  می یزیر برنامه

ریت بحران مربوط به زماان پاس از   و راهبری مدی خشکسالی ز حایث  دن واقعهقب  ا

صورت یک چرخاه باا مراحا      این یو راهبری مدیریتی به. است خشکسالیوقو  واقعه 

مهام   یکای از مراحا   .  اوی اجرا و تکارار مای   خشکسالیمختلف و مجزا یر هر یور  

گاام او ،   هایی اسات کاه   و  ام  گامبوی  ، مرحله ارزیابی خشکسالیمدیریت بحران 

یر ایان مرحلاه، ساعی    . انجام  اوی  باید خشکسالیاست که پس از وقو  تعیین اثرات 

قرار  موریتوجهو یرجه ترثیر هر بخ   یی ناسا خشکسالیهای مترثر از  وی بخ می

گاام یوم ارزیاابی،   .  اوند  یبناد  تیا اولوپاذیری  میزان خسارت یا آسیب ازنظرگیری و 

است که باه   خشکسالیهای اجرایی مرتبط با  توسط یستگا   د  انجامبررسی اقدامات 

گاام ساوم ارزیاابی، بررسای اثار اقادامات       . اناد  چه میزان به وظایف خوی عما  کاری   

یر این بررسی یر نظر است . است خشکسالییر راستای کاه  اثرات منفی   د  انجام

ی های اجرایی مسئو  یر راساتا  توسط یستگا   د  انجامها و اقدامات  مجموعه فعالیت

 آمد  یست بهنتایج  براساسو ارزیابی قرار گیری تا  یموریبررس خشکسالیبا جامع  مقابله

 .ها مشخ  و رو ن گریی از فعالیت هرکدامنقاط ضعف و قوت 
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 خشکساالی های اجرایی یر نحو  مقابلاه باا    یر این تحقیق گام ارزیابی عملکری یستگا 

یرصاد   تییرنها، ها آنتند و تحلی  آوری اطالعات مس است و با جمع قرارگرفتهمدنظر 

، موریمطالعاه برای هر یساتگا  اجارای    خشکسالیهای مرتبط با مقابله با  تحقق برنامه

 . است  د  ارائهتعیین و 

 

 انجام تحقیق اهداف
اجرایای اساتان یر    یهاا  یساتگا   ارزیابی عملکریبا توجه به موضو  تحقیق حاضر که 

 : است، اهداف تحقیق به  ر  زیر قاب  بیان است خشکسالیمواجهه با 

هاای اجرایای مارتبط باا مقابلاه باا        های متولی و یساتگا    ناسایی سازمان (1

 .خشکسالی

 خشکساالی های متولی مارتبط باا    سازمان یها تیمرمورآ نایی با اهداف و  (2

 .جداگانه صورت به

هاداف و  های متولی بار مبناای ا   های ارزیابی عملکری سازمان تعیین  اخ  (3

جداگاناه بارای هار     صاورت  باه ) خشکساالی محوله مرتبط با  یها تیمرمور

 (.سازمان

محولاه هار یساتگا      یهاا  تیا مرمورهای مرتبط باا   بررسی اسنای و گزارش (4

  اد   فیا تعرهاای   و انطباق با  اخ  خشکسالی مسئله یرخصوصاجرایی 

 .برای آن سازمان

منطبق بر وظاایف محولاه    خشکسالی ناسایی جامعه هدف و مرتبط با امور  (5

 .جداگانه صورت بهبرای هر سازمان 

 یرخصوصهای اجرایی استان  بررسی آثار نا ی از عملکری و اقدامات یستگا  (6

 . هاخشکسالی مسئله

 .های مداوم گیری از نتایج بررسی های آتی با بهر  جهت بخشیدن به فعالیت (7
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 یماثثرتر رایی بهتر و هایی که کا ایجای زمینه مناسب جهت تقدیر از سازمان (8

 .ها یارند یر اجرای برنامه

 .های اجرایی کمک یر ارزیابی و نظارت یر روش (9

 .مناسب یها ح  را  ارائه و  ینقا رفع انحرافات، تکرار از جلوگیری (11

هاای اجرایای و تاالش      ناسایی نقاط ضعف و قاوت و مشاکالت یساتگا     (11

هاای مارتبط باا     هاا و اصاال  فعالیات     کوفایی و افزای  قابلیات  یرجهت

 .خشکسالی

بهبوی تخصی  منابع و اساتفای  بهیناه از امکاناات و مناابع جهات اجارای        (12

 .ها برنامه

 

 موردمطالعهجامعه 
های اجرایای زیاایی باه نحاوی یرگیار مساائ  مارتبط باا          ها و یستگا  ایارات، ارگان

تاوان یافات کاه از عاوار       یستگا  اجرایی یولتای را مای   ندرت بهبوی  و  خشکسالی

یر امان بوی  و یا آنکه حداق  جزئی از مجموعه وظاایف آن باه نحاوی باا      خشکسالی

های اجرایی یولتای   قوانین جاری کشور تمام یستگا  براساس. مرتبط نبا د خشکسالی

مارتبط باوی  و    خشکساالی به نحاوی باا    هرکدامو غیریولتی و حتی بخ  خصوصی 

 خشکساالی متضارر  اد  و یر راساتای کااه  اثارات       خشکسالیاز  ینوع به هرکدام

یکای از ماواری و موضاوعات     ءجز خشکسالیبا توجه به اینکه . هستندمسئو   ینوع به

ساازمان  ایان  قانون تشکی  یر  استمرتبط با بحران و سازمان مدیریت بحران کشور 

هستند، مند  وظیفه خشکسالی یربرابرکه به نحوی  هموریمطالعهای عضو جامعه  یستگا 

های اجرایی  بررسی عملکری یستگا  ،این طر  اصلی چون هدفولی . است  د  یمعرف

کاه یر مادیریت    تنهاا ایارات یولتای  اسات لاذا    خشکساالی مقابله باا   نهیزم یر یولتی
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اناد    اد  ی قلمدا موریمطالعهجامعه  عنوان به نق  مستقیم و مثثرتری یارند خشکسالی

 :گریی به  ر  ذی  بیان می ها آناسامی  که

 ایار  ک  مدیریت بحران استان چهارمحا  و بختیاری (الف

 سازمان جهای کشاورزی استان چهارمحا  و بختیاری( ب

 ایار  ک  منابع طبیعی و آبخیزیاری استان چهارمحا  و بختیاری  (ج

 ای استان چهارمحا  و بختیاری  رکت آب منطقه (ی

  رکت آب و فاضالب  هری چهارمحا  و بختیاری(  

 بختیاری و چهارمحا  روستایی فاضالب و آب  رکت (و

 

 در استان چهارمحال و بختیاری خشکسالیوضعیت 
 آن، یر که است زمانی سری یک صورتبه هاخشکسالی و هاترسالی روند طبیعی تواتر

 ازجملاه هاای مختلاف    از ییادگا   هاا خشکساالی تواتر . است اساسی و مهم وقو  زمان

 خشکساالی ساایر ا اکا     هاا  آن براساس وند و هوا ناسی و هیدرولوژی ارزیابی می

 . گیری اجتماعی و کشاورزی نیز موری تحلی  قرار می-اقتصایی خشکسالینظیر 

هوا ناساای و هیاادرولوژی از  خشکسااالیباارای ارزیااابی وضااعیت   گاازارش ایاان یر

هاای مختلاف ارزیاابی     از بین  اخ .  ویاستفای  می خشکسالیهای ارزیابی   اخ 

 خشکساالی ، با توجه به گستریگی کااربری یر ایان پاژوه  بارای بررسای      خشکسالی

SPIاستانداری بارش هوا ناسی از  اخ 
هیادرولوژی از   خشکساالی و برای ارزیابی   

SDIرواناب سطحی خشکسالی اخ  
 . د  است استفای  2

 اوی و  های زمانی مختلاف محاسابه مای   ارش یر باز احتما  ب براساس SPI اخ  

و تعیاین اثارات آن بار     خشکساالی جهت یاین هشدار اولیه و کمک به ارزیابی  ادت  

                                                           
1- Standardized Precipitation Index 
2- Streamflow Drought Index 
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  ااخ   ایان . رویمای  کاار  باه ، یموریبررسا های زمانی یر باز  یسترس قاب منابع آب 

  آمار بارندگی بلندمدت یر یک یور  آماری یلخاوا  بارای هار منطقاه تعیاین       براساس

برای محاسبه این  اخ ، اختالف بین مقاییر بارش و میانگین آن برای یک .  ویمی

. کنناد باز  زمانی مشخ  محاسبه و نتیجه را بار انحاراف معیاار باارش تقسایم مای      

 : وی م میمحاسبه این  اخ  با استفای  از رابطه زیر انجا
 

: Pi  اد ،  اساتانداری  باارش  نمایاه  :SPI :آن یر که

 :Pikمتار،  میلای  باه  ایساتگا   اماین  i باارش  مقاییر

 i بارش هاییای  معیار انحراف: متر و میلی به ایستگا  امین i بارش میانگین یرازمدت

 .با دمی ایستگا  امین

 د اد  یقو ضوابط  SPI با توجه به مقدار  اخ  خشکسالیهای مختلف تعیین  دت

 طاور  باه  SPI با توجه به این جدو  هرگا  مقاییر. گریی مشخ  می( 1-1)یر جدو  

اسات و   خشکساالی یا کمتر برساد معارف وقاو      -1مداوم منفی با د و مقدار آن به 

 .با دمی خشکسالییهند  خاتمه مقاییر مثبت آن نشان

 SPI یبارندگ اریمع شاخص میمفاه (0-0) جدول

 یمیاقل مفهوم اریمع  اخ 

 ترسالی بسیار  دید و بیشتر 2

 خیلی مرطوب +99/1تا + 5/1

 ترسالی متوسط +49/1تا + 1

 تقریباً نرما  +99/1تا  -99/1

 متوسط خشکسالی -49/1تا  -1

  دید خشکسالی -99/1تا  -5/1

 بسیار  دید خشکسالی و کمتر -2

1 
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. اسات  کاربریآبی قاب   هرسا ماهه یر  12و  9، 6، 3های نیز یر سری SDI  اخ 

 (Nalbantis and Tsakiris ,2009)با د اساس محاسبه این  اخ  رابطه زیر می

 

 

 

 

 

ام یر iمیانگین متوسط مجمو  جریانات سطحی آب یر سا  آبای  = Vi,k :که یر آن

انحراف معیار مجمو  جریاناات رویخاناه آب یر   = Skماهه،  12و 9و  6و  3های یور 

میاانگین یرازمادت جریاناات    Vk=ماهه و 12و  9و  6و  3های یر یور ام iسا  آبی 

 . با دسطحی یر یور  آماری موری بررسی می

محاسابه  ادند،  ادت     (SDI)پس از آنکه مقاییر مختلف  اخ  جریاان ساطحی   

 . گرییتعیین می( 2-1)برای هر یور  زمانی مطابق جدو   خشکسالی
 

 SDIبراساس مقادير شاخص  خشکسالیتعیین شدت ( 1-0)جدول 

 

2 
                      و      و  

  

   

                     

           

3        
         

  
                         

 )%(احتمال  (مالک)معیار  نوع حالت

 SDI ≥1 51 خشکسالیعدم  1

 SDI <1 1/34 ≥-1 خفیف خشکسالی 1

 SDI <5/1- 2/9 ≥-1 متوسط خشکسالی 2

 SDI < 5/1- 4/4 ≥-2  دید خشکسالی 3

 SDI ≤2- 3/2 خیلی  دید خشکسالی 4
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هاای هوا ناسای و هیادرومتری اساتان، وضاعیت       با استفای  آمار و اطالعاات ایساتگا   

کاه یر   گوناه  همان. هوا ناسی و هیدرولوژی استان موری ارزیابی قرار گرفت خشکسالی

هاای   یر تمامی ایساتگا   SPI خشکسالیتغییرات زمانی میانگین  اخ  ( 1-1) ک  

هاا   یرصاد ساا    46، یموریبررسا سااله   35اسات، یر یور     د  یای نشان  موریمطالعه

این بررسی نشاان  . هوا ناسی اتفاق افتای  است خشکسالیها  یرصد سا  54ترسالی و 

 24 دید معای   خشکسالییرصد، سهم  66متوسط یر استان  خشکسالییهد سهم می

 .یرصد است 11بسیار  دید  خشکسالییرصد و سهم 
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های  در تمامی ايستگاه SPI خشکسالیتغییرات زمانی میانگین شاخص ( 0-0)شکل 

 موردمطالعه

هیادرولوژی   خشکساالی محاسبات مربوط به  اخ  ( 2-1)همچنین با توجه به  ک  

(SDI) ها ترساالی   یرصد سا  48یر  یموریبررسساله  35یور   یط یریهد  نشان می

یرصاد   52از ایان  . هیادرولوژی اتفااق افتاای  اسات     خشکسالیها  یرصد سا  52و یر 

 خشکساالی یرصاد   4/17خفیاف،   خشکساالی یرصاد   6/33، خشکسالیهای وقو   سا 

 .  دید بوی  است خشکسالییرصد  1متوسط و 
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های  در تمامی ايستگاه SDI خشکسالیتغییرات زمانی میانگین شاخص (  1-0)شکل 

 موردمطالعه

یهد یر یک یهاه اخیار   هوا ناسی و هیدرولوژی یر استان نشان می خشکسالیمقایسه 

هیادرولوژی   خشکساالی یر استان اتفاق افتای  است ولای   خشکسالیهر یو نو   اگرچه

 آنهوا ناسی از  دت بیشتری برخوریار بوی  است و این به معنی  خشکسالینسبت به 

هیادرولوژی   خشکساالی هوا ناسی عوام  ییگری یر تشدید  خشکسالیجز  که به است

تاوان باه تغییار اقلایم یر اساتان و      این عوام  مای  نیتر مهم ازجملهاند که  یخی  بوی 

غییراتی یا ته و همچنین افات  آن نو  بارش از برف به باران ت جهییرنتافزای  یما که 

های استان که یر یک یهه اخیر باعث  د  تبای  آب ساطحی   های زیرزمینی ی ت آب

هاای   هاای آب زیرزمینای رویخاناه    و زیرزمینی یچار تغییراتی  وی و بجای اینکه زای 

اناد کاه آب    هاا باوی    افت سطح آب زیرزمینی این رویخانه  ییل بهاستان را تغذیه کنند، 

 . اندمینی را تغذیه کری زیرز
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 در استان خشکسالیخسارات 
ی وار است و برای انجاام آن نیااز باه     یاصوالً کار خشکسالینا ی از برآوری خسارت 

هاای برناماه    یر طای ساا    خشکسالییر جریان . استمستند و وسیع  یقیق، اطالعات

 دید بوین   ییل به ،یر استان چهارمحا  و بختیاری( 1391-1394)پنجم توسعه کشور 

های مختلف تشکی  و سعی  د خساارات  و گستریگی زیای مناطق تحت ترثیر، کارگرو 

از خسارات غیرمساتقیم را   یتوجه قاب اگرچه این برآوری بخ  . نا ی از آن برآوری  وی

عمد  خسارات مستقیم است که بیشتر آن مساتقیماً باه    یهند  نشانولی  رییگ یبرنمیر 

یر بخا    خشکساالی میازان بارآوری خساارات    ( 3-1)یر جادو    .رییدمریم تحمی  گ

خساارات   بیشاترین میازان    اوی مالحظه مای . است  د  ارائهکشاورزی و منابع طبیعی 

 1391 یر سا ( یعنی یر طی برنامه پنجم) 1394تا  1391های  سا طی برآوری  د  یر 

و ایان میازان خساارت،     تمیلیاری توماان اسا  اتفاق افتای  که رقمی معای  سیزی  هزار 

همچنین ایان اطالعاات نشاان    . یهدرا نشان می خشکسالیاهمیت و ضرورت توجه به 

های زراعی، بااغی، یام و   یهد یر یور  برنامه پنجم توسعه خسارت مستقیم به بخ می

اسات   ییرحاال میلیاری تومان بوی  و این  813، عشایر و  یالت مجموعاً ییربنایزطیور، 

. هازار میلیااری توماان بارآوری  اد  اسات       21منابع طبیعی نزییک باه   که خسارت به

است خسارت غیرمستقیم به کشااورزی کاه هماان هزیناه فرصات نا ای از        ذکر قاب 

از  مراتب به( ها و سایر منابع آب بوی  خشک  دن چا  واسطه به)کاه  سطح زیرکشت 

 . با دخسارت مستقیم بیشتر می
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در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در طول برنامه  خشکسالیمیزان خسارت ( 2-0)جدول 

 (میلیون ريال)ساله پنجم کشور  پنج

نام زير 

 بخش

سال پايه 

0232 
0221 0220 0221 0222 0222 

 186,600 165,000 14,500 182,589 127,452 53,600 زراعی

 123,600 110,000 81,000 124,574 55,826 25,430 باغی

دام و 

 طیور
_ 1,575,400 1,413,500 855,865 1,081,407 990,898 

 67,980 60,500 44,550 68,516 30,704 13,987 يربنايیز

 25,000 24,000 20,000 13,000 25,000 22,000 عشاير

 107,000 31,500 376,472 21,350 29,225 43,650 شیالت

منابع 

 طبیعی

معادل )

ارزش 

 (منابع

12,740,000 125,667,360 15,712,667 17,836,000 18,855,200 19,874,400 

 21,375,478 20,327,607 19,228,387 17,536,196 127,510,967 12,845,067 مجموع
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 ارزیابی عملکرد یها شاخص:فصل دوم

 

 مقدمه
توان هیچ اقدام مثبتای بارای ارزیاابی عملکاری یاک      بدون تعیین  اخ  ارزیابی، نمی

های ارزیاابی عملکاری    یر این تحقیق برای انتخاب و تعیین  اخ . مجموعه انجام یای

، از  ر  وظایف یستگا  اجرایی، گزارش برناماه پانجم   موریمطالعههای اجرایی  یستگا 

و همچناین    اد   نیتادو توسعه که توسط یستگا  اجرایی قب  از  رو  برناماه پانجم   

-که به هر یستگا  اجرایی مرتبط مای  خشکسالییار نا ی از مسائ  و مشکالت اولویت

 . های ارزیابی استفای   د معیارهای استخراج  اخ  عنوان به وی، 

 

 ای های ارزیابی عملکرد شرکت آب منطقه شاخص( الف
ارزیاابی، توساعه   ای کشاور یر مطالعه و  بارترین  رکت آب منطقه؛ انداز چشمیر بیانیه 

بی با لحاا   آ های برق از منابع آب و ظرفیت یبریار بهر پایدار، حفاظت کمی و کیفی و 

، یطا یمح سات یزنموین نظام مدیریت جامع منابع آب، ارزش اقتصایی آب، مالحظاات  

با توجه باه آماای  سارزمینی     یآور فنمشتری مداری و ارتقاء منابع انسانی و یان  و 

یکن با توجه به برنامه پنجم توساعه کشاور و همچناین باا توجاه باه       ل. با د می استان

. با اد  مای  خشکساالی و اساسنامه  رکت که یر ارتبااط باا بحاث     ها تیمرموراهداف، 

از مناابع آب،   یباریار  بهار  بخ  اعتباارات، وضاعیت تارمین و     6های زیر یر   اخ 

، توسعه و بهبوی  بکه های زیرزمینی بریاری از پساب و فاضالب، تعای  بخشی آب بهر 

باه   خشکساالی های آموز ی، ترویجی و پژوهشی مرتبط با  سنج  منابع آب و فعالیت

 : ر  زیر تبیین گریید
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 های بخش اعتبارات شاخص( 0

  های اعتباری ک  اعتبار مصوب یستگا  اجرایی از تمامی مح 

  یستگا  اجرایی افتهی  یتخصک  اعتبار 

  های اعتباری از تمامی مح  خشکسالیاعتبار مصوب مربوط به 

  خشکسالیمربوط به  افتهی  یتخصاعتبار 

 از منابع آب یبردار بهرههای مرتبط با وضعیت تأمین و  شاخص( 1

  حاوز  آبریاز باه کا  آب قابا  استحصاا          د  تیریمدنسبت حجم آب

 (مجمو  سطحی و زیرزمینی)

  هاای ساطحی    از منابع آب سطحی به کا  حجام آب   یبریار بهر نسبت

 استان

  ینا یرزمیزهاای   از منابع آب زیرزمینی به ک  حجم آب یبریار بهر نسبت 

 تجدیدپذیر

 آب و احداث سد و مخازن یساز ر یذخ 

  برای  هرها و روستاها از منابع آب سطحی  د  انجاممقدار ترمین آب 

  برای  هرها و روستاها از منابع آب زیرزمینی  د  انجاممقدار ترمین آب 

  برای صنعت از منابع آب سطحی  د  انجاممقدار ترمین آب 

  برای صنعت از منابع آب زیرزمینی  د  انجاممقدار ترمین آب 

  برای کشاورزی از منابع آب سطحی  د  انجاممقدار ترمین آب 

  زیرزمینیبرای کشاورزی از منابع آب   د  انجاممقدار ترمین آب 

  های توسعه منابع آب اعتبار طر 

  های  اجرایی توسعه منابع آب یر طر   د  انجامهزینه 
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 ناسایی و مطالعات منابع آب جدید  

  2و  1های یرجه  اجرای کانا 

  های سطحی از آب یبریار بهر صدور پروانه 

  های زیرزمینی ب از آ یبریار بهر صدور پروانه 

  از پساب و فاضالب یبردار بهرههای مرتبط با  شاخص( 2

 ک  حجم پساب تولیدی 

  د  استفای حجم پساب  

 های زيرزمینی های مرتبط با تعادل بخشی آب شاخص( 2

  های غیرمجاز انسدای چا 

  زیرزمینی یها سفر تغذیه 

  (های سطحی آب) یریگ انداز نصب کنتورهای 

  (های زیرزمینی آب) یریگ انداز نصب کنتورهای 

 گشت و بازرسی یها گرو  استقرار 

 تشکی  جلسات  ورای حفاظت منابع آب 

 تشکی  جلسات کارگرو  طر  احیا و تعای  بخشی 

  های زیرزمینی آب  د  اصال  یبریار بهر صدور پروانه 

  های سطحی آب  د  اصال  یبریار بهر صدور پروانه 

 ها  تغییرات منابع آب زیرزمینی ی ت/+(-) 

  های استان بیالن ی ت  د  هیتهگزارش 

  های آب بران تشکی  تشک 

 های زیرزمینی اعتبار طر  احیا و تعای  بخشی آب 
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  های زیرزمینی برای طر  احیا و تعای  بخشی آب  د  انجامهزینه 

 های مرتبط با توسعه و بهبود شبکه سنجش منابع آب شاخص( 2

 های سطحی گیری آب های انداز  ایجای، تکمی  و تجهیز  بکه 

  ،های زیرزمینی تکمی  و تجهیز  بکه سنج  آبایجای 

 های زیرزمینی و سطحی ایجای، تکمی  و تجهیز  بکه سنج  آب 

آموزشی، ترويجی و پژوهشی مرتبط باا   های یتفعالهای مرتبط با  شاخص( 3

 خشکسالی

 های آموز ی ک  فعالیت 

 خشکسالیهای آموز ی مرتبط با  فعالیت 

 ک  اعتبار پژوهشی  رکت 

 پژوهشی  رکت  د  انجامی  ک  هزینه 

  خشکسالیپژوهشی مرتبط به  یها طر 

 د  انجامهای ترویجی  فعالیت  
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 های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضالب شهری استان شاخص( ب
قسمت اعتبارات، اقدامات و عملیات مربوط باه   4های مربوط به این یستگا  یر   اخ 

هاای   رسانی  رب  هری، اقدامات و عملیات مربوط به فاضالب  اهری و فعالیات   آب

 :به  ر  زیر تبیین گریید خشکسالیآموز ی، ترویجی و پژوهشی مرتبط با 

 های بخش اعتبارات شاخص (0

 ای مصوب یستگا  اجرایی  ک  اعتبار تملک سرمایه 

  یستگا  اجرایی افتهی  یتخصک  اعتبار 

  خشکسالیاعتبار مصوب مربوط به  

  خشکسالیمربوط به  افتهی  یتخصاعتبار  

  12و  11اعتبارات موای 

رساانی شارب    های مرتبط با اقدامات و عملیات مرباو  باه آب   شاخص (1

 شهری

  آ امیدنیجمعیت  هری تحت پو   آب 

 یبریار بهر های تله متری موری  تعدای  هرهای تحت پو   سیستم 

  های آب  رب از نظر کیفی وضعیت چا 

  های آب  رب یارای برق اضطراری  چا 

 حفر چا  آب  رب 

  آب  رب تحویلی به  هرها 

  حجم آب تحویلی به فضای سبز  هرها 

  آب  رب خانه هیتصف هرهای یارای 

  هرهای یارای سامانه GIS 
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   متوسط سرانه مصرف آب 

 رسانی سیار تانکرهای آب 

  (فرسوی )اصال   بکه آب آ امیدنی 

  (آب بدون یرآمد)پرت آب 

 توسعه  بکه آب آ امیدنی 

  حجم  مخازن 

 های مرتبط با اقدامات و عملیات مربو  به فاضالب شهری شاخص (2

    و تصفیه فاضالب  هری یآور جمع ساتیترسجمعیت تحت پو 

  فاضالب یآور جمعتوسعه  بکه 

 یبریار بهر فاضالب موری  خانه هیتصف 

  ( های جذبی برای حذف چا )  د  نصبتعدای انشعابات فاضالب 

های آموزشی، ترويجی و پژوهشی مارتبط   های مرتبط با فعالیت شاخص (2

 خشکسالیبا 

 های آموز ی  ک  فعالیت 

 خشکسالیهای آموز ی مرتبط با  فعالیت 

 پژوهشی  رکت  د  انجامی  ک  هزینه 

 خشکسالیهای پژوهشی مرتبط با  فعالیت 

 د  انجامهای ترویجی  فعالیت  
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 های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضالب روستایی استان شاخص( ج
قسمت اعتباارات، وضاعیت روساتاهای تحات      4های مربوط به این یستگا  یر   اخ 

های آب  رسانی توسط  رکت آب و فاضالب روستایی، وضعیت توسعه  بکه پو   آب

هاای آموز ای، ترویجای و پژوهشای مارتبط باا        و فاضالب روستایی استان و فعالیات 

 :به  ر  زیر تبیین گریید خشکسالی

 راتهای بخش اعتبا شاخص (0

 ای مصوب یستگا  اجرایی  ک  اعتبار تملک سرمایه 

  یستگا  اجرایی افتهی  یتخصک  اعتبار 

  خشکسالیاعتبار مصوب مربوط به  

   خشکسالیمربوط به  افتهی  یتخصاعتبار  

رسانی توسط  های مرتبط با وضعیت روستاهای تحت پوشش آب شاخص (1

 شرکت آب و فاضالب روستايی

  جمعیت تحت پو   آب آ امیدنی سالم و بهدا تی روستایی 

 هاای آب   های فرسوی  آب روستایی به ک  طو   ابکه  نسبت طو   بکه

 روستایی 

  پرت آب 

   متوسط سرانه مصرف آب 

  آب  رب تحویلی به روستاها 

  سیار یرسان آبتانکرهای 

  آب  رب خانه هیتصفروستاهای یارای 
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آب و فاضالب روستايی  یها شبکههای مرتبط با وضعیت توسعه  شاخص (2

 استان

  و یفع فاضالب  یآور جمعجمعیت روستایی تحت پو    بکه 

  روستاهای مطالعه  د   بکه آب روستایی 

  فاضالب روستایی خانه هیتصفو  یآور جمع ساتیترسمطالعه ایجای 

 توسعه  بکه انتقا  و توزیع آب آ امیدنی روستایی 

 بازسازی خط انتقا  و توزیع آب روستایی 

  (مترمکعب)حجم  مخازن 

 (مترمکعب)رسانی  تانکرهای آب 

  (جذبی یها چا برای حذف )  د  نصبتعدای انشعابات فاضالب 

  کیفی ازنظرهای آب  رب  وضعیت چا 

 یبریار بهر های تله متری موری  تعدای روستاهای تحت پو   سیستم 

های آموزشی، ترويجی و پژوهشی مرتبط با  های مرتبط با فعالیت شاخص (2

 خشکسالی

 های آموز ی  ک  فعالیت 

 خشکسالیهای آموز ی مرتبط با  فعالیت 

  پژوهشی  رکت  د  انجامک  هزینه 

 خشکسالیهای پژوهشی مرتبط با  فعالیت 

 د  انجامهای ترویجی  فعالیت  

 

 



 13های اجرایی اسااچ ارارملال و بخایاری  ارزیابی اقااما  دساهاه/ مقابله با خشکسالی  

 

 جهاد کشاورزی استان های ارزیابی عملکرد سازمان شاخص( د
 ایان بخا   علات  هماین   باه ، وجاوی آب اسات و   کشاورزیهای اساس انجام فعالیت 

ترین عواملی که هموار  این بخ  یکی از مهم. پذیری ثیر میرهای آبی تاز تن   دت به

های مختلف بر یر زمینه خشکسالی. است خشکسالیرا تحت ترثیر خوی قرار یای ، پدید  

     تاوان باه کمباوی بارنادگی بارای      مای  ازجملاه گاذاری،  بخشای مای   زیانکشاورزی آثار 

هاای  های ییم، کمبوی آب آبیاری، افزای  آفات گیاهی، زیای  دن نسابی علاف  زراعت

هرز یر مزار  و عدم امکان استفای  کافی از کوی  یمیایی ا ار  کاری کاه نتیجاه هماه     

هی فقدان محصو  و وخیم  دن ها، کاه  محصو  و پایین بوین کیفیت آن و گااین

 .کشاورزی خواهد بوی قیازطراوضا  کشاورزی و نیز کاه  یرآمد ملی کشور 

بخا    5های مرتبط با وظاایف ایان ساازمان یر      با توجه به اهمیت این بخ   اخ 

 وخاا   آباعتبارات، اقدامات کنتار  و حفاظات یر بخا  کشااورزی، اقادامات اماور       

های آموز ی، ترویجای   کشاورزی، اقدامات زیربنایی بخ  تولیدات کشاورزی و فعالیت

 :به  ر  زیر تبیین گریید خشکسالیو پژوهشی مرتبط با 

 های بخش اعتبارات شاخص (0

  های اعتباری ک  اعتبار مصوب یستگا  اجرایی از تمامی مح 

  یستگا  اجرایی افتهی  یتخصک  اعتبار 

 هاای اعتبااری، ماوای     از تمامی محا   خشکسالیه اعتبار مصوب مربوط ب

 (12و11)

  خشکسالیمربوط به  افتهی  یتخصاعتبار 

 های مرتبط با اقدامات کنترل و حفاظت در بخش کشاورزی شاخص (1

 سطح زیر کشت رفته اراضی آبی زراعی 



 زارش پژوهشیگ 90  

 

 های زراعی تحت پو   مبارز  با آفات همگانی  زمین 

 های باغی تحت پو   مبارز  با آفات عمومی  زمین 

  زراعی مقاوم به خشکی  د  اصال مساحت مزار  با بذور 

  د  اصال تولید بذور  

  محصوالت زراعی و باغی خشکسالیبیمه  یرخصوص گرفته انجاماقدامات 

  محصاوالت یام، طیاور و    خشکسالییرخصوص بیمه  گرفته انجاماقدامات

 آبزیان

 و مخاطرات کشاورزی  خشکسالیت کارگرو  برگزاری جلسا 

 کشاورزی وخاک آبهای مرتبط با اقدامات امور  شاخص (2

  (سنتی)تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی 

  گرفته انجامپو   انهار سنتی 

  های آبیاری عمومی بهسازی کانا 

  4و 3های آبیاری عمومی و  احداث کانا  

  (بارانی) فشار تحتآبیاری  یها ستمیساحداث 

 (یا قطر ) فشار تحتهای آبیاری  احداث سیستم 

 احیا، مرمت و الیروبی قنوات 

 های مرتبط با اقدامات زيربنايی بخش تولیدات کشاورزی شاخص (2

 (یولتی)ای  های گلخانه احداث زیربناهای مجتمع 

 (انفرایی)های خصوصی  احداث گلخانه 

 اصال  و نوسازی باغات موجوی 

 بهبوی و افزای  تولید آبزیان 



 94های اجرایی اسااچ ارارملال و بخایاری  ارزیابی اقااما  دساهاه/ مقابله با خشکسالی  

 

 یپرور یآبزهای  مطالعه و ایجای زیربناهای مجتمع 

 یپرور یامهای  مطالعه و ایجای زیربناهای مجتمع 

 اصال  الگوی کشت 

های آموزشی، ترويجی و پژوهشی مرتبط با  های مرتبط با فعالیت شاخص (2

 خشکسالی

 های آموز ی  ک  فعالیت 

 خشکسالیهای آموز ی مرتبط با  فعالیت 

  تحقیقاتفعالیت پژوهشی مرکز 

 (وخا  آب) خشکسالیهای پژوهشی مرتبط با  ک  فعالیت 

 (وخا  آب) خشکسالیهای پژوهشی مرتبط با  فعالیت 

 (راییو و تلویزیونی و انتشارات)  د  انجامهای ترویجی  ک  فعالیت 

 ای  های رساانه  برنامه) خشکسالییر زمینه   د  انجامهای ترویجی  فعالیت

 (راییو و تلویزیونی و انتشارات
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 های ارزیابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شاخص( و
باه   یرحاا  تعای  چرخه حیاات   بوی  و تخریب فزایند  یرحا  طبیعی یر کشور ما منابع

تخریاب   نا ای از گرسانگی و فقار    ای یاری ور اد فزایناد   ، جمعیت استهم خورین 

 یرحاا   که زندگی و حیات اکناون و آیناد  بشار باه آن وابساته اسات       ییها بوم ستیز

، وخاا   آبمثا   مختلاف یاک اکوسیساتم    های بخ یر حالت طبیعی . گسترش است

هرگا  . پو   گیاهی، اقلیم و انسان یر یک ارتباط منطقی و متعای  با همدیگر هستند

باه   .یا ات  یر پای خواهاد  ثرات زیانباری را بخشی از این محیط از تعای  خارج  وی، ا

باین رفتاه و   مناطق تحت تارثیر از  پو   گیاهی یر بخ  وسیعی از  ،خشکسالیعلت 

را  ویرانگاری هاای  موجبات وقاو  سای    ،یای  ازیستخا  خاصیت نفوذپذیری خوی را 

ای یر حا ایه   آن تخریاب اراضای و ایجاای فرساای  کناار       تباع  بهکه آوری میفراهم 

ها، تخریب نا ای از تغییار بساتر رویخاناه، کااه        ، گسترش بستر رویخانهها نهرویخا

 عالو  بار . از آن جمله است گرفتگی و مسای  ییگرارزش محصوالت تولیدی یر اثر آب

اعماا  چارای مفارط،     قیازطرنق  عوام  اقلیمی، وجوی انسان و برخوری او با طبیعت 

عادم توجاه باه    ، استفای  بهینه از قابلیت اراضای عدم  های غلط آبیاری، کنی، روشبوته

 اد    خشکساالی سای  و  از  ینیز موجب افزای   دت معضالت نا ...  توسعه پایدار و

 4های مرتبط با وظایف این ساازمان یر    اخ لذا با توجه به اهمیت این بخ  . است

ت و عملیاات و اقادامات مطالعااتی و اجرایای احیاا و توساعه، حفاظا       بخ  اعتباارات،  

باه  ار     خشکساالی های آموز ی، ترویجی و پژوهشی مرتبط با  و فعالیت یبریار بهر 

 :زیر تبیین گریید

 های بخش اعتبارات شاخص (0

 ای مصوب یستگا  اجرایی  ک  اعتبار تملک سرمایه 

  یستگا  اجرایی افتهی  یتخصک  اعتبار 
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  خشکسالیاعتبار مصوب مربوط به  

  خشکسالیمربوط به  افتهی  یتخصاعتبار  

 های مرتبط با اقدامات مطالعاتی و اجرايی احیا و توسعه شاخص (1

  های آبخیز تحت پو   عملیات آبخیزیاری به کا    نسبت مساحت حوز

 های آبخیز استان سطح حوز 

  های جنگلی های مدیریت جنگ  به سطح ک  رویشگا  نسبت طر 

  مساحت مراتع ک  به ا د یاحنسبت مساحت مراتع اصال  و 

 های گیاهی مقاوم به  وری و خشاکی   سایی و احداث ذخیر  گا  گونه نا

 یر استان

     عملیاات مکاانیکی،   )اقدامات و عملیات آبخیزیاری برای حفاظات خاا

 ...(و یبند تراسکنتور فارو، 

 ذخیر  و کنتر  آب با احداث سدهای خاکی، سنگی و... 

 و بیومکانیکیهای بیولوژیک  های اصالحی یر مراتع با روش اجرای برنامه 

 د  انجاماجرایی  –مطالعات تفصیلی  

  های آبخیز  هری و روستایی آبخیزیاری حوز 

 های احیایی یر سطح مراتع با روش قرق مراتع اجرای برنامه 

  تولید نها 

  مرتعی بذرهایتولید 

  ییار مرتعهای آبخیزیاری و  یر فعالیت  د  جذبمیزان تسهیالت 

  مناابع   یهاا  عرصاه یر راساتای کااه  تاراکم یام یر      د  انجاماقدامات

 طبیعی
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  از سیالب یبریار بهر یاری و پخ  و  آبخوان یها طر اجرای 

 های مناسب، تغییر و اصال  الگوی مصرف جایگزینی سوخت 

  کاری یر مناطق غیر جنگلی جنگ 

 یبردار بهرهو  با حفاظتهای مرتبط  شاخص (2

  استان یها جنگ ها به سطح ک   نسبت پو   حفاظتی جنگ 

 نسبت پو   حفاظتی مراتع به سطح ک  مراتع استان 

  به ک  مساحت مراتع ا د یاحنسبت مساحت مراتع اصال  و 

 از منابع طبیعی یر راساتای حفاظات از ایان     یبریار بهر های  اصال  نظام

 منابع

  خشکسالیبیمه  یرخصوص گرفته انجاماقدامات 

  حفاظات،   یسااار  بارون جلب مشاارکت و   یرخصوص گرفته انجاماقدامات

هاای   هاا و مراتاع اساتان باه تشاک       از جنگ  یبریار بهر احیاء، توسعه و 

 ها های خصوصی و تعاونی های غیریولتی، بخ  مریمی، سازمان

  بریاران بهر  ک  بهتحت پو   آموزش و ترویج  بریاران بهر نسبت 

  منابع طبیعی عرصه یریر راستای اطفای حریق   د  انجاماقدامات 

  و مراتع ها جنگ  یر امرا  وکنتر  آفات 

 گشت و مراقبت 

  نیروی نظامی و انتظامی یریکارگ بهتجهیز یگان حفاظت و 

 و تجهیز نیروی حفاظتی نیترم 
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های آموزشی، ترويجی و پژوهشی مرتبط با  های مرتبط با فعالیت شاخص (2

 خشکسالی

 های آموز ی  ک  فعالیت 

 خشکسالیهای آموز ی مرتبط با  فعالیت 

  پژوهشی  رکت  د  انجامک  هزینه 

 خشکسالیهای پژوهشی مرتبط با  فعالیت 

 د  انجامهای ترویجی  فعالیت  
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 نتایج و بحث :فصل سوم

 

 مقدمه
یر ارزیاابی عملکاری    آماد   یسات  باه هاای تحقیاق حاضار، نتاایج کلای       براساس یافتاه 

و انجاام   خشکساالی یر استان از منظر نحو  مواجهه با  موریمطالعههای اجرایی  یستگا 

 .  وییر این بخ  ارائه می ها شنهاییپوظایف و تکالیف یر مدیریت آن به همرا  

 

 ای استان چهارمحال و بختیاری شرکت آب منطقه
خالصه راجع به ارزیابی عملکری  رکت  طور های این تحقیق نتایج زیر به براساس یافته

یر یور  برناماه   خشکساالی ای استان چهارمحا  و بختیااری یر مواجهاه باا     آب منطقه

 :گریی پنجم توسعه بیان می ساله پنج

بینای  یرصاد از پای    1/67ها نشان یای یر طو  برنامه پانجم توساعه،    بررسی (1

ای  به  ارکت آب منطقاه  یر گزارش برنامه پنجم  یگذار هیسرمااعتبارات برای 

روی یر هماین حادوی تکاالیف  ارکت      لذا انتظار مای . است  د  پریاختاستان، 

 . مذکور یر طو  برنامه پنجم محقق  د  با د

یرصاد کا  اعتباارات مصاوب  ارکت آب       36/3یر طو  برناماه پانجم تنهاا     (2

 . بوی  است که رقم بسیار ناچیزی است خشکسالیای استان، مربوط به  منطقه

ها نشاان یای از کا  اعتباارات     استان، بررسی 12و  11یر تسهیم اعتبارات موای  (3

یرصد به  رکت آب  8/1استان یر طو  برنامه پنجم توسعه تنها  12و  11موای 

 . است افتهی اختصاصای استان  منطقه

 99ای استان یر طو  یور  برنامه پنجم توساعه، نزییاک باه      رکت آب منطقه (4

مختلف تخصی  آب یای  اسات کاه    کنندگان مصرفب به میلیون مترمکعب آ
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یرصاد از محا  مناابع آب     22هاای ساطحی و    یرصد از محا  مناابع آب   78

 . زیرزمینی بوی  است

نتایج نشان یای تخصی  آب از منابع آب زیرزمینی به مصارف مختلاف  اام     (5

 . یرصد صنعت بوی  است 9/31یرصد  رب و  8/21یرصد کشاورزی،  3/47

باریاری صاایر    های بهار  پنجم، حجم آب پروانه ساله پنجیور  برنامه  یر طو  (6

% 74هاای زیرزمینای و    مرباوط باه آب  % 26)میلیون مترمکعب  8/81مجموعاً 

یرصاد تخصای  آب    6/81بوی  است کاه معاای    ( های سطحی مربوط به آب

یهد عمد  آب تخصی  یای   د   صایر  یر طو  برنامه پنجم بوی  و نشان می

یرصاد حجام آب    2/78ولی باید متذکر  اد  . است قرارگرفتهبریاری  ری بهر مو

 5/9یرصاد مرباوط باه  ارب و      3/12های صایر  مربوط به کشااورزی،   پروانه

 . یرصد مربوط به بخ  صنعت بوی  است

های توسعه مناابع آب  ارکت آب منطقاه     به طر  افتهی اختصاصک  اعتبارات  (7

یرصد  1/12)میلیاری ریا  بوی   1793عه معای  استان یر طو  برنامه پنجم توس

میلیاری ریاا    46که تنها ( یرصد از اعتبارات عمومی 9/87از اعتبارات استانی و 

هاا   همچناین بررسای  . آن مربوط به مطالعات و مابقی مربوط به اجرا بوی  است

یرصاد   5/69های توساعه مناابع آب معاای      یر طر   د  انجامنشان یای هزینه 

 . یر برنامه پنجم بوی  است  د  ینیب  یپ یگذار هیسرما

احداث سدهای کوتا  یر  قیازطربینی ایجای مخازن یر برنامه پنجم توسعه پی  (8

میلیاون مترمکعاب    67/11میلیون مترمکعب بوی که تنها  72ک  برنامه معای  

اسات و   جای د یا( یرصد تکالیف برنامه پنجم 2/16یعنی معای  )حجم مخزن 

 . ملکری متناسب با تخصی  اعتبارات نبوی  استاین ع

کیلاومتر  ابکه    1781بوی بالغ بر   د  ینیب  یپهمچنین یر طو  برنامه پنجم  (9

ای استان یر احاداث   آبیاری و زهکشی ایجای  وی که عملکری  رکت آب منطقه
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کیلومتر بوی  که هیچ تناسبی بین برنامه و  12/9مجموعاً  2و  1های یرجه کانا 

 .توان متصور  د ری نمیعملک

به طر  احیا و تعای  بخشی یر طو  برنامه پانجم   افتهی اختصاصک  اعتبارات  (11

 5/93یرصاد از اعتباارات اساتانی و     5/6)میلیاری ریاا  باوی     51توسعه معای  

 یگاذار  هیسارما یرصاد   48کاه ایان رقام معاای      ( یرصد از اعتبارات عماومی 

 .  یر برنامه پنجم بوی  است  د  ینیب  یپ

 یموریبررسا ای یر تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه  عملکری  رکت آب منطقه (11

یرصاد تعاای  بخشای     9/2قرار گرفت و نتایج نشان یای یر طو  برناماه تنهاا   

است که یر مقایسه با تکاالیف برناماه کاه مقارر      گرفته انجامهای زیرزمینی  آب

   انجاام  اوی، ایان عملکاری نامناساب ارزیاابی       یرصد تعای  بخشی  5/12بوی  

 . ویمی

برگزاری جلسات  ورای حفاظت منابع آب استان که نق  مهمی یر  یرخصوص (12

هاا نشاان یای تاا ساا       تحقق اهداف مدیریت و حفاظت منابع آب یاری، بررسی

تعدای جلسات  1394این  ورا یر استان تشکی  جلسه ندای  ولی یر سا   1393

یهاد تنهاا    این نتیجه نشاان مای  . موری بوی  است 8یر یفتر استاندار  برگزار د 

 . است  د   یتشکیرصد جلسات  ورا  3/13

یهاد یر طاو  برناماه پانجم      ها نشان مای  های پژوهشی بررسی فعالیت یرموری (13

 17توسعه اعتبار پژوهشی روند رو به کاه  یا ته و یر ک  برنامه پانجم تنهاا   

 ساوم  کیا ی هزیناه  اد  اسات و از ایان میازان،      یرصد اعتبار مصوب پژوهش

 . است افتهی اختصاص خشکسالیهای پژوهشی مرتبط با  ها به اجرای طر  هزینه

 یا منطقههای آموز ی یر طو  برنامه پنجم توسعه یر  رکت آب  فعالیت ازنظر (14

 4/5کاه   برگزار اد   سااعت  نفار  44781یور  آموز ی با  555 مجموعاًاستان، 

هاا نیاز ساهم آماوزش      هزیناه  ازنظر. بوی  است خشکسالیبه  یرصد آن مربوط
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یرصاد   11های آموز ای معاای     از ک  هزینه خشکسالیمربوط به موضوعات 

  .بوی  است

هاای ترویجای، یر طاو  برناماه پانجم توساعه، یر  ارکت آب         فعالیات  ازنظر (15

 .است نشد  انجامای استان هیچ فعالیت ترویجی  منطقه
 

 شهری استان چهارمحال و بختیاریشرکت آب و فاضالب 
طور خالصه راجع به ارزیابی عملکری  رکت  های این تحقیق نتایج زیر به براساس یافته

یر یور   خشکساالی آب و فاضالب  هری استان چهارمحا  و بختیاری یر مواجهاه باا   

 :گریی پنجم توسعه بیان می ساله پنجبرنامه 

های  موری انتظار برای تحقق برنامه یگذار هیسرمایر برنامه پنجم توسعه مجمو   (1

ساا  برناماه    5میلیااری ریاا  یر    1854بخ  آب  رب  هری اساتان معاای    

اسات کاه یر    ییرحاال ایان  . یرصد آن محقق گریید 6/41بوی که   د  ینیب  یپ

حجم ترمین منابع آب  رب، ظرفیات تصافیه    ازجمله)ها  ها و فعالیت برخی زمینه

عملکاری  ارکت   ( ت  بکه و جمعیت تحت پو   فاضالبفاضالب، یرصد تلفا

 . آب و فاضالب استان نسبت به تکالیف برنامه کمتر از حد انتظار بوی  است

یرصاد اعتباارات    7/41ها نشان یای یر طو  برنامه پنجم توسعه، حادوی   بررسی  (2

ولای  . باوی  اسات   خشکساالی مصوب  رکت آب و فاضالب استان مرباوط باه   

 . یرصد بوی  است 3/62 رکت مذکور  خشکسالیتخصی  اعتبارات 

یرصد  66/9استان، حدوی  12و  11ها نشان یای از ک  اعتبار مصوب موای  بررسی (3

به  ارکت آب و فاضاالب  اهری اساتان اختصااص       خشکسالیبرای مقابله با 

های آب  هرهای استان،  یرصد این رقم یر بخ  اصال   بکه 33که  داکری یپ

جهات  ( یرصاد  1/21)آب  اهرهای اساتان و ماابقی     نیتارم یرصد جهت  9/45

 .احداث مخازن  هرهای استان هزینه  د  است
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 5ک  اعتبارات مصوب  رکت آب و فاضالب استان از مح  اعتبارات استانی یر   (4

یرصاد سارجمع    3میلیاری ریا  بوی  که ایان رقام    558سا  برنامه پنجم معای  

 .یهد اعتبارات استان را تشکی  می

میلیون  5/11آب تحویلی برای  رب  هرهای استان یر طو  برنامه پنجم حجم  (5

یرصد حجم آب موری انتظار یر برناماه   4/31مترمکعب افزای  یا ته که معای  

 . با د پنجم می

لیتار بار    171یر برنامه پنجم توسعه، متوسط مصرف سارانه  اهرهای اساتان      (6

یر نشریه استانداری  امار    کر د ذیرصد بیشتر از مقدار  5/31بوی  که  روز  بانه

 . با دوزارت نیرو می 3-117

اطالعات یریافتی، یر طو  برنامه پنجم توسعه  ارکت آب و فاضاالب    براساس (7

لیتر بر ثانیاه حفار    511حلقه چا  آب  رب با آبدهی موری انتظار  26استان تعدای 

محقاق  ( رصد کااه  ی 41با )لیتر بر ثانیه  311ها برابر  نموی  که آبدهی این چا 

 . د  است که نشان از ضعیف بوین منابع آب زیرزمینی استان یاری

یهد تقریباً یر تمامی  اهرهای اساتان، آب فضاای سابز باه       ها نشان می بررسی (8

کناد ولای حجام آب     سیستم آب  رب متص  بوی  و از آب  ارب اساتفای  مای   

 . یرصد مصرف آب  رب  هری است 1تحویلی به  هرها کمتر از 

های آب  رب  هری استان یر یور  برنامه پانجم توساعه از    تلفات آب یر  بکه (9

که یر نشریه اساتاندار  )یرصد رسید  که نسبت به حد مجاز  3/25یرصد به  5/22

یرصد بیشتر است و  7/68( یرصد تعیین  د  15وزارت نیرو برابر  117-3 مار  

 . است یتوجه قاب این رقم 

میلیون ریاا  یر   43111ور متوسط برای اصال   بکه ط یر طو  برنامه پنجم به (11

و برای توسعه  بکه ( میلیون ریا  بر کیلومتر 1394با متوسط هزینه واحد )سا  

 1284با متوسط هزیناه واحاد   )میلیون ریا  یر سا   11311 رب  هری استان 
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کیلاومتر یر ساا     31هزینه  د  که نتیجاه آن انجاام   ( لومتریک برمیلیون ریا  

یهاد   این نشان می. کیلومتر یر سا  توسعه  بکه بوی  است 8/8اصال   بکه و 

یرصد برنامه پنجم محقق  اد  و   5/62 اخ  توسعه  بکه آب  هری،  ازنظر

 . یرصد برنامه محقق  د  است 141اصال   بکه آب  رب،  ازنظر

ر  آب  رب  هری یر طو  برنامه پنجم توسعه مجموعاً حجم مخزن ذخی ازنظر  (11

 7/77یهاد   است که نشان مای   د  احداثمترمکعب مخزن ذخیر  جدید  36911

البته یر سا  پایاانی برناماه پانجم    . یرصد تکالیف برنامه پنجم محقق  د  است

 6/27با اد کاه باا کساری      نیاز مای  4/72حجم مخازن ذخیر  آب  رب معای  

 . است یرصدی مواجه

های منبع آب، انتقا  و  بکه توزیاع   های تله متری یر بخ  ایجای سیستم ازنظر (12

هاای تلاه     اهر سیساتم   7، یر برنامه پنجم بارای  GISو همچنین تهیه سامانه 

تهیه  اد  اسات کاه ایان      GISمتری ایجای  د  و تنها برای یک  هر سامانه 

 . هدییرصد  هرهای استان را پو   می 21اقدام کمتر از 

یرصاد   3/53معاای    1394و تصفیه فاضاالب، یر ساا     یآور جمع بکه  ازنظر (13

جمعیت  هری استان تحت پو   بوی  است که نسبت به مقدار موری انتظار یر 

 .با د یرصد کمتر می 6/34، (یرصد بوی  5/81که برابر با )برنامه پنجم توسعه 

ظرفیات   روز  ابانه  مترمکعاب بار   5611یر طو  برنامه پنجم توساعه مجموعااً    (14

یرصد ظرفیت  7/18است که معای   افتهی  یافزافاضالب استان  یها خانه هیتصف

 . با دپنجم می برنامه موری انتظار یر

براساس اطالعات یریافتی از  رکت آب و فاضاالب  اهری اساتان، یر طاو        (15

  اد   احاداث آوری فاضالب  کیلومتر  بکه جمع 227برنامه پنجم توسعه مجموعاً 

 . با د یرصد برنامه موری انتظار می 47است که این رقم معای  
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 جاز  باه براساس اطالعاات یریاافتی،     د  هیتصفاستفای  مجدی از فاضالب  ازنظر (16

با د و بعضاً بادون نظاارت    های کشاورزی که محدوی به فص  کشت می استفای 

 . استهستند، اقدام عملی الزم برای استفای  بهینه از پساب صورت نگرفته 

کری  رکت آب و فاضالب  هری استان یر امر پژوه  ضمن اینکه رقام   هزینه (17

یرصد هزیناه کاری    16/1میلیون ریا  یر سا  که معای   89)بسیار ناچیزی بوی  

، یر طو  برنامه پنجم روند کاهشی یا ته و یر سا  آخر برنامه باه  ( رکت است

 .میلیون ریا  رسید  است 15

هاای آموز ای یر طاو  برناماه پانجم توساعه یر  ارکت آب و         از نظر فعالیات  (18

 سااعت  نفار  21211یور  آموز ای باا    125فاضالب  اهری اساتان، مجموعااً    

 . بوی  است خشکسالییرصد آن مربوط به  3/27که  برگزار د 

طاور    اهری اساتان باه    فاضاالب  ویر طو  برنامه پنجم توسعه، یر  رکت آب  (19

 .است گرفته انجاممیلیون ریا   76فعالیت با هزینه  4متوسط ساالنه 

 

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری

طور خالصه راجع به ارزیابی عملکری  رکت  های این تحقیق نتایج زیر به یافته براساس

یر یور   خشکساالی آب و فاضالب روستایی استان چهارمحا  و بختیاری یر مواجهه با 

 :گریی پنجم توسعه بیان می ساله پنجبرنامه 

های  گذاری موری انتظار برای تحقق برنامه یر برنامه پنجم توسعه مجمو  سرمایه (1

بینای   میلیااری ریاا  پای     2133معای  مجموعاًبخ  آب  رب روستایی استان 

اسات کاه یر بیشاتر     ییرحاال ایان  . یرصد آن محقاق گرییاد   8/52 د  بوی که 

روساتایی، توساعه    یرساان  آباصال  و توسعه  بکه  ازجمله)ها  ها و فعالیت زمینه

عملکاری  ( تصفیه فاضالب، یرصد تلفات  بکه، جمعیت تحت پو ا  فاضاالب  
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 رکت آب و فاضالب روستایی استان نسبت به تکالیف برنامه پنجم توسعه کمتر 

 . از حد انتظار بوی  است

یرصاد اعتباارات    12جم توساعه، حادوی   ها نشان یای یر طو  برناماه پان   بررسی  (2

. باوی  اسات   خشکسالیمصوب  رکت آب و فاضالب روستایی استان مربوط به 

 . یرصد بوی  است 1/89 رکت مذکور  خشکسالیولی تخصی  اعتبارات 

یرصد  1/22استان، حدوی  12و  11ها نشان یای از ک  اعتبار مصوب موای بررسی (3

آب و فاضالب روستایی استان اختصاص پیدا به  رکت  خشکسالیبرای مقابله با 

 . کری  است

ک  اعتبارات مصوب  رکت آب و فاضالب روستایی اساتان از محا  اعتباارات      (4

 4/6میلیاری ریا  بوی  کاه ایان رقام     558سا  برنامه پنجم معای   5استانی یر 

 .یهد یرصد سرجمع اعتبارات استان را تشکی  می

یرصاد   86حدوی  1394وستایی، یر سا  جمعیت تحت پو    بکه آب  رب ر (5

یرصاد   12یرصد برساد، بای  از    1/98بوی  که از برنامه پنجم که مقرر بوی  به 

 ایان ذکر است یر طو  برنامه با تبدی  برخی روستاها به  هر، . با د می تر عقب

جمعیت آن نیز از پو    رکت آب و فاضالب روستایی اساتان خاارج و تحات    

که این تغییرات یر محاسبات لحا   د   قرارگرفته هری  پو   آب و فاضالب

 .است

کیلومتر  ابکه آب  ارب روساتایی توساعه      768یر طو  برنامه پنجم مجموعاً  (6

یرصد تکالیف برنامه پنجم است و همچناین  اصاال     7/26که معای     د  یای 

امه یرصد برن 6/44که معای   گرفته انجامکیلومتر  237 بکه آب  رب، مجموعاً 

 . پنجم است

میلیون  7/1حجم آب تحویلی برای  رب روستاهای استان یر طو  برنامه پنجم  (7

بوین آن، روناد رو باه کااه  جمعیات      پایینمترمکعب افزای  یا ته که علت 
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تبادی     یا یل باه روستایی تحت پو    رکت آب و فاضالب روساتایی اساتان   

 . با دبرخی روستاها به  هر می

یر برنامه پنجم توسعه، متوسط مصرف سرانه روستاهای اساتان یرطاو  برناماه      (8

 . با دبرابر مصرف بهینه می 6/1بوی  که  روز  بانهلیتر بر  169پنجم توسعه 

 56 رکت آب و فاضالب روستایی استان یر طو  برناماه پانجم توساعه تعادای      (9

لیتر بر ثانیه بوی  که  416ها  حلقه چا  حفر نموی  که آبدهی گزارش  د  این چا 

آبادهی متوساط   . لیتر بر ثانیه است 5/7معای  حدوی  چا  هرنشانگر متوسط یبی 

لیتار   9که از رقم  طوری جدید یر طو  برنامه پنجم روند کاهشی یا ته به چا  هر

لیتار بار ثانیاه     6به رقام  ( 1391یعنی سا  )بر ثانیه بر هر چا  یر ابتدای برنامه 

رسید  است کاه نشاان از ضاعیف  ادن مناابع آب       1394سا   برای هر چا  یر

یهاد  های حفر  د  را نشان مای  چا  ییکارازیرزمینی استان با گذ ت زمان عدم 

 .که الزم است بررسی بیشتر انجام گیری

 رکت آب و فاضالب روستایی استان، یر طو  برناماه پانجم توساعه، مجموعااً      (11

 53موی  است کاه ایان رقام معاای      مترمکعب مخزن جدید ایجای ن 9111حدوی 

 . یرصد تکالیف برنامه پنجم توسعه بوی  است

با تانکر سیار برای روساتاها روناد افزایشای     یرسان آبیر یور  برنامه پنجم حجم  (11

 248به بای  از  ( 1391سا )هزار مترمکعب یر سا  او  برنامه  112یا ته و از 

زای  یافته که بیاانگر افازای    اف( 394سا  )هزار مترمکعب یر سا  آخر برنامه 

این . با درسانی با تانکر برای روستاهای کم آب استان می بی  از یو برابری آب

با تانکر روناد   یرسان آبکه یر این پنج سا ، جمعیت تحت پو    است ییرحال

از ساوی  . کاه  یافته اسات  چهارم کیکاهشی یا ته است و یر طو  برنامه به 

. برابری یا ته اسات  3با تانکر نیز یر طو  برنامه افزای   یرسان آبییگر هزینه 

باا تاانکر اسات و از     یرساان  آبافزای  هزینه واحد  خاطر به طرف کیازاین امر 



 11های اجرایی اسااچ ارارملال و بخایاری  ارزیابی اقااما  دساهاه/ مقابله با خشکسالی  

 

 2با تانکر است کاه ایان سارانه از     یرسان آبافزای  سرانه  خاطر بهطرف ییگر 

مترمکعاب بار نفار یر پایاان برناماه       18مترمکعب بر نفر یر سا  او  برنامه به 

 یرساان  آبروستا  یتوجه قاب یهد اگرچه تعدای این نشان می. افزای  یا ته است

یائمی  د  ولی روستاهای باقیماند  هرساله باا کمباوی بیشاتر مناابع آب  ارب      

 .با تانکر  د  است یرسان آبن امر باعث افزای  سرانه مواجه  د  و ای

های تله متری یر بخ  آب روستایی، یر برنامه پانجم بارای    ایجای سیستم ازنظر (12

یرصاد   4های تله متری ایجاای  اد  کاه ایان اقادام کمتار از        روستا سیستم 15

 . یهداستان را پو   می یرسان آبروستاهای تحت 

فیه فاضالب، یر برنامه پنجم توسعه هایچ روساتایی   آوری و تص  بکه جمع ازنظر (13

آوری و تصافیه  تحت پو   قرار نگرفته است ولی مطالعات ایجاای  ابکه جماع   

 6111هازار نفار و ظرفیات کلای      33روستا با جمعیت بالغ بر  25فاضالب برای 

اجرای آن، ضریب نفوذ جمعیت  یرصورتمترمکعب یر روز انجام گرفته است که 

یرصد خواهد  11پو    بکه فاضالب روستایی استان به حدوی  روستایی تحت 

 .رسید

ای   رکت آب و فاضالب روستایی استان یر طو  برنامه پنجم توسعه هیچ هزینه (14

 .های پژوهشی انجام ندای  است برای فعالیت

های آموز ی یر طو  برنامه پنجم توسعه یر  رکت آب و فاضالب  فعالیت ازنظر (15

کاه   برگزار اد   سااعت  نفر 8475یور  آموز ی با  83 وعاًمجمروستایی استان، 

 . بوی  است خشکسالیها مربوط به  تنها یک موری از این یور 

روساتایی اساتان هایچ     فاضاالب  ویر طو  برنامه پنجم توسعه، یر  ارکت آب   (16

 . فعالیت ترویجی انجام نگرفته است



 زارش پژوهشیگ 11  

 

 سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

طور خالصه راجع به ارزیابی عملکری سازمان  های این تحقیق نتایج زیر به یافته براساس

یر یور  برناماه   خشکساالی جهای کشاورزی استان چهارمحا  و بختیاری یر مواجهه باا  

 :گریی پنجم توسعه بیان می ساله پنج

ماوری انتظاار بارای تحقاق      یگاذار  هیسارما یر برنامه پانجم توساعه مجماو      (1

سا  برناماه   5میلیاری ریا  یر  6115خ  کشاورزی استان معای  ب یها برنامه

 ازنظار که  است ییرحالاین . یرصد آن محقق گریید  36بوی که   د  ینیب  یپ

 ازنظار یرصد تکالیف برنامه پنجم عم   د  و  18/25تجهیز و نوسازی اراضی 

یرصاد تکاالیف    5/48های همگانی زراعی و بااغی باه    مبارز  با آفات و بیماری

هاای آبیااری    همچنین یر بخ  اجرا و بهسازی انهار و کاناا  . عم   د  است

یرصد تکالیف برناماه پانجم انجاام  اد       7/45سازمان جهای کشاورزی استان 

یرصاد   17/44 یپارور  یامهاای   مطالعه و ایجای زیربناهای مجتماع  ازنظر. است

اصال  الگوی کشت عملکاری   ازنظرتکالیف برنامه پنجم محقق  د  است ولی 

 .  وینسبت به تکالیف برنامه پنجم ضعیف ارزیابی می

 71طاور میاانگین    به( 1394تا  1391سا  )نتایج نشان یای یر طی برنامه پنجم  (2

 .  است افتهی  یتخصیرصد اعتبارات به این سازمان 

میاانگین   طاور  باه های تحقیق حاکی از آن است که یر طی برنامه پانجم   یافته (3

( ملای و اساتانی  )یرصد مجمو  اعتبارات مصوب سازمان جهای کشاورزی  4/14

باوی    6/12تخصی  اعتباارات ایان رقام     ازنظربوی  که  خشکسالیمربوط به 

و  11ماوای  از مح  اعتباارات   خشکسالیبا توجه به اینکه عمد  اعتبارات . است

 9/8استان؛ تنهاا   12و  11ها نشان یای از سرجمع اعتبارات موای  بوی  بررسی 12

 .است افتهی  یتخصاستان  یکشاورزیرصد به سازمان جهای 



 17های اجرایی اسااچ ارارملال و بخایاری  ارزیابی اقااما  دساهاه/ مقابله با خشکسالی  

 

یرصد از اراضی یر طی برنامه پنجم با بذور  45/23های تحقیق،  منطبق با یافته (4

تار اینکاه    ساای   باه زباان  . مقاوم به خشکی، تحت کشت بوی  است  د  اصال 

  د  کشتیرصد از باقیماند  اراضی با بذور عایی و غیرمقاوم با خشکی  55/76

 .است

های زراعی تحت پو ا  مباارز  باا      اخ  زمین ازنظریر طو  برنامه پنجم،  (5

ایان  . اسات  اجرا اد  یرصد تکاالیف برناماه پانجم     3/51آفات همگانی، حدوی 

اراضی زراعی آبی استان را پو    یرصد ک  7/7عملکری یر طو  برنامه حدوی 

 . یهد می

های باغی تحات پو ا  مباارز  باا       اخ  زمین ازنظریر طو  برنامه پنجم،  (6

ایان  . اسات  اجرا اد  یرصد تکاالیف برناماه پانجم     1/47آفات همگانی، حدوی 

یرصد ک  اراضی باغی آبی استان را پو ا    15عملکری یر طو  برنامه حدوی 

 . یهد می

تان باذر    18452های تحقیاق یر طاو  برناماه پانجم معاای        همنطبق با یافت (7

یهد یر طو  برنامه پانجم،   همچنین نتایج نشان می. است د د یتول  د  اصال 

  اد   اصاال  یرصد اراضی زراعی استان تحت پو   باذور   25طور متوسط  به

با د که الزم است یر برنامه  شام توساعه باه ایان مهام توجاه بیشاتری         می

 . معطوف گریی

 خشکساالی بیمه  یرخصوص گرفته انجامبا استنای به نتایج تحقیق؛ روند اقدامات  (8

  اد   انجاام صورت نزولی بوی  ولی هزیناه   محصوالت زراعی و باغی یر ک  به

 . روند صعویی یا ته است یطورکل به

 خشکساالی بیمه  یرخصوص گرفته انجامبه نتایج تحقیق؛ روند اقدامات  با استنای (9

همچناین  . نزولای باوی  اسات    صاورت  بهآبزیان یر ک   و طیور یام، محصوالت
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یرصاد اراضای    3/52یهد یر طو  برنامه پانجم توساعه حادوی     نتایج نشان می

  . اند گرفته قرارکشاورزی استان تحت پو   بیمه 

میانگین تعدای جلساات کاارگرو     طور بهکه  است آناز  های تحقیق حاکی یافته (11

جلساه یر   81/2و مخاطرات کشاورزی یر طی برنامه پانجم توساعه   خشکسالی

. سا  بوی  است که این به معنی تشکی    یرصد جلسات کاارگرو  باوی  اسات   

و مخااطرات کشااورزی،    خشکسالیمصوبه کارگرو   111همچنین از تعدای ک  

باوی    خشکساالی یرصد از مصوبات مخات  باه بحاث     79/61میانگین  طور به

 .است

های تحقیق بیانگر آن است که تجهیاز و نوساازی اراضای یر مقایساه باا       یافته (11

 .از آن را پو   یای  است 18/25برنامه پنجم 

یرصاد از برناماه    61/36ها حاکی از آن است که یر پو   انهاار سانتی،    یافته (12

یرصد از برنامه پانجم و یر   75/63های آبیاری عمومی  ا پنجم، یر بهسازی کان

یرصاد از برناماه پانجم     34/16حدوی  4و 3های آبیاری عمومی و  احداث کانا 

یهد یر بخ  اجرا و بهسازی انهاار و   اجرایی  د  است که این نتایج نشان می

یرصاد تکاالیف برناماه     7/45های آبیاری سازمان جهای کشاورزی اساتان   کانا 

 .  جم را انجام یای  استپن

هاای ناوین آبیااری     برنامه پنجم مقرر گریید  بوی که اجارای سیساتم   براساس (13

 1394هکتاار یر ساا     44433هکتار به  28843از ( و میکرو یا قطر بارانی و )

. با اد  یرصد می 8/143 بار  نییرابرسد که با استنای به مواری ذکر  د  عملکری 

نسبت به برناماه پانجم اگرچاه از ییادگا  یساتگا       این میزان افزای  عملکری 

آید ولی الزم است آثار جانبی آن موری می حساب بهاجرایی یک عملکری مطلوب 

هاای آبیااری   باا توجاه باه اینکاه باا ایجاای سیساتم        ازجمله. ارزیابی قرار گیری



 13های اجرایی اسااچ ارارملال و بخایاری  ارزیابی اقااما  دساهاه/ مقابله با خشکسالی  

 

یاباد، الزم  های کشاورزی کاه  می ، نیاز به نیروی انسانی یر فعالیتفشار تحت

 . قرار گیری یموریبررست نق  آن یر افزای  بیکاری یر بخ  کشاورزی اس

 یرخصاوص  ماورینظر هاای   احیا، مرمت و الیروبی قنوات نیز یکای از  ااخ    (14

ارزیابی و اقدامات یستگا  اجرایی مربوطه بوی  که این مقدار یر باز  زمانی سا  

 .کیلومتر بوی  و این روند حالت نزولی یا ته است 11معای   1394تا  1391

 11/2یر مقایسه با برنامه پنجم عالو  بر پو   صدیرصدی برناماه یر حادوی    (15

 . د  استیرصد بیشتر فرآیند اصال  و نوسازی باغات انجام 

مترمربع به مطالعاه و   443141 بایدهای تحقیق؛ یر برنامه پنجم  منطبق با یافته (16

است که  ییرحال د و این  پریاخته می یپرور یآبزهای  ایجای زیربناهای مجتمع

مترمربع یر ایان   731111؛ 1394تا  1391یر باز  زمانی برنامه پنجم و از سا  

. یرصاد ر اد یا اته اسات     77/164خصوص فعالیت صورت گرفته اسات کاه   

یرصادی برناماه    71/559یرصد تحقاق  ) 1391بیشترین مقدار مربوط به سا  

با مقدار صفر بوی   1394و  1392های  و کمترین مقدارها مربوط به سا ( پنجم

یر استان، بیشتر  یپرور یآبزتوسعه  یطیمح ستیزبا توجه به اثرات منفی . است

یاری و الزم است ایان موضاو     سثا پنجم جای بوین عملکری نسبت به برنامه 

 . موری بازبینی قرار گیری

یرصد از برناماه یر مطالعاه و ایجاای     17/44های تحقیق، معای   منطبق با یافته (17

پنجم پو ا     د  فیتعریر مقایسه با برنامه  یپرور یامهای  زیربناهای مجتمع

 .یای  است

مقادار   1394تاا ساا     1391  های تحقیق، یر بااز  زماانی ساا    یافته براساس (18

( 1393ساا    جز به)تن اصال  الگوی کشت بوی  که یر ک  این مقدار  26511

با توجه به اینکه سهم اصال  الگاوی کشات از   . یارای روند افزایشی بوی  است



 زارش پژوهشیگ 10  

 

با د لذا یر این بخ  عملکاری   یرصد می 1/4ک  تولید کشاورزی استان، حدوی 

 . گریی ی ارزیابی میایینپسازمان جهای کشاورزی یر سطح 

های  مبارز  با آفات همگانی اراضی زراعی و زمین   اخ  ازنظرنتایج نشان یای  (19

یرصاد از   83/61و  29/51باغی تحت پو   مبارز  با آفات همگانی به ترتیب 

 . است گرفته انجامتکالیف برنامه پنجم 

یرصد اعتبار تخصیصی یستگا  اجرایی  27/1تنها  یرمجمو ها نشان یای  بررسی (21

های آموز ی و پژوهشی  د  که با مقایساه   یر یور  برنامه پنجم صرف فعالیت

به  افتهی  یتخصیرصد ک  اعتبارات تملک یارائی  3 اخ  تخصی  حداق  

گاریی ساازمان جهاای    یستگا  اجرایی برای امر پژوه  و آموزش، مشخ  می

یرصااد حااد مطلااوب  12/9یاان بخاا  توانسااته تنهااا  کشاااورزی اسااتان یر ا

 . های پژوهشی و آموز ی را یر یور  برنامه پنجم توسعه انجام یهد فعالیت

 

 اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 

طور خالصه راجع باه ارزیاابی عملکاری ایار      های این تحقیق نتایج زیر به یافته براساس

یر  خشکسالیک  منابع طبیعی و آبخیزیاری استان چهارمحا  و بختیاری یر مواجهه با 

 :گریی پنجم توسعه بیان می ساله پنجیور  برنامه 

های  موری انتظار برای تحقق برنامه یگذار هیسرمایر برنامه پنجم توسعه مجمو   (1

ساا    5میلیااری ریاا  یر    7/617بخ  منابع طبیعی و آبخیزیاری استان معای  

ولای    اد   پریاخات یرصد آن به یستگا  اجرایی  39بوی که   د  ینیب  یپبرنامه 

های اصالحی مراتع با  هایی مث  وسعت اراضی تحت پو   برنامه  اخ  ازنظر

هاای  اهری و روساتایی،    و بیومکانیکی، آبخیزیاری حوضههای بیولوژیک  روش
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هاا و   یر مناطق غیرجنگلی، کنتر  آفات و امارا  یر جنگا    یکار جنگ توسعه 

های مناسب، ترمین و تجهیز نیاروی حفااظتی و انجاام     مراتع، جایگزینی سوخت

یهاد  اجرایی یر انطباق با تکالیف برنامه پانجم، نشاان مای    –مطالعات تفصیلی 

ها کمتار   ری ایار  ک  منابع طبیعی و آبخیزیاری استان یر زمینه این  اخ عملک

 . از بویجه تخصیصی، بوی  است

یرصد از  55/52یرصد از مح  اعتبارات ملی و  21/42 یرمجمو نتایج نشان یای  (2

 . مح  اعتبارات استانی تخصی  به یستگا  اجرایی پریاخت انجام  د  است

از مجماو  اعتباارات    خشکساالی ، ساهم اعتباارات   یر طو  برنامه پنجم توساعه  (3

تخصی  اعتباارات ایان ساهم     ازنظریرصد بوی  و  8/14مصوب یستگا  اجرایی 

استان، تنهاا   12و  11همچنین از ک  اعتبار مصوب موای . یرصد بوی  است 1/15

باه ایار  کا  مناابع طبیعای و آبخیازیاری       خشکسالییرصد برای مقابله با  2/1

، افتاه ی  یتخصا که این رقم با یر نظر گارفتن اعتباار    داکری یپ استان اختصاص

 وی و با توجه آید که رقم بسیار ناچیزی ارزیابی مییست می یرصد به 58/1برابر 

ی یاری، ایان  یبااال  یریپذ بیآس خشکسالیبه اینکه بخ  منابع طبیعی یر مقاب  

 .آیدسهم به نظر کافی نمی

یرصد  43/1پو   اقدامات آبخیزیاری تنها  یر برنامه پنجم توسعه وسعت تحت (4

 . با د یهد که رقم بسیار ناچیزی میهای مراتع استان را پو   می عرصه

هاای   هاای جنگلای تحات طار      یرصاد رویشاگا    5/26یر برنامه پنجم توسعه،  (5

یرصاد   67مدیریت جنگ  بوی  حا  آنکه یر برنامه پنجم مقرر بوی  این سهم به 

 55/39یهد ایار  ک  مناابع طبیعای اساتان توانساته      ن میاین نتیجه نشا. برسد

 . یرصد از تکالیف برنامه پنجم را انجام یهد

هاای ارزیاابی عملکاری ایار  کا  مناابع طبیعای یر مقابلاه باا         از ییگر  ااخ   (6

، نسبت مساحت مراتع اصاال  و احیاا  اد  باه کا  مسااحت مراتاع        خشکسالی
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های تحقیق این روند باا ر اد بسایار     خصوص منطبق با یافتهبا د که یر این می

کم افزایشی بوی  است، بدین معنی که ساالنه کساری از مراتاع اصاال  و احیاا     

یرصاد   29یرصاد باه    71/23نحوی که یر طی برنامه پانجم از   د  است به می

یرصد مراتاع اساتان نیازمناد احیاا و      71یهد بی  از این نشان می. رسید  است

 . با د اصال  می

هاای   های اصالحی مراتع با روش یهد وسعت تحت پو   برنامهنشان می نتایج (7

بیولوژیک و بیومکانیکی یر طو  برنامه پنجم توسعه نسابت باه تکاالیف برناماه     

یرصد تکالیف برنامه یر ابتدای برنامه به کمتار   118روند کاهشی یا ته و از رقم 

هاا نشاان    ایان بررسای  . یرصد تکالیف یر انتهای برنامه کاه  یافته است 21از 

هاای   مراتع اساتان تحات پو ا  برناماه     یها عرصهیرصد  24/1یهد حدوی می

های بیولوژیک و بیومکانیکی قرار گرفته کاه رقام بسایار     اصالحی مراتع با روش

 . با د ناچیزی می

اجرایای انجاام  اد ،     –با استنای به برنامه پنجم توسعه یربار  مطالعات تفصیلی  (8

عملیات اجرایی یر باز  زمانی  براساسهکتار بوی  است که  64111مقرر به انجام 

یرصد از ک   22/4هکتار،  2711این مقدار با انجام  1394لغایت  1391های  سا 

گفتنی است کاه ایان مطالعاات تنهاا یر ساا       . برنامه پنجم را تبیین کری  است

یر طی برنامه پنجم این مقدار صافر باوی     ها سا یه انجام گریید  و یر بق 1391

 است

هاای   برای ایار  ک  منابع طبیعی، آبخیازیاری حاوز     د  فیتعراز ییگر وظایف  (9

یکای از پارامترهاای    عناوان  باه  هری و روستایی بوی  است که این  اخ  نیز 

قارار   موریتوجه خشکسالییر ارزیابی عملکری این سازمان یر ارتباط با  موریتوجه

یرصاد از برناماه پانجم یر ایان راساتا       16/3های تحقیق  منطبق با یافته. گرفت

یر برنامه که یر ک   ام    د  فیتعررغم روند متناسب  محقق  د  است و علی
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یر )هکتار   211با مقدار  1391هکتار بوی  است، این  اخ  تنها یر سا   6332

 .مان یر این حوز  بوی  استاین ساز  د  انجامک  کار ( های بعدی صفر سا 

یاک   عناوان  باه از وظایف این یستگا  بوی  کاه   ها آناحیای  منظور بهقرق مراتع  (11

قارق   یرخصوص  د  ارائهارقام . بوی  است موریتوجه اخ  یر این پژوه  نیز 

الزم نبوی  و بررسی این  اخ  منوط به ارائه مستندات الزم  ییروامراتع، یارای 

 . نابع طبیعی استان خواهد بویاز سوی ایار  ک  م

 براساس 1394تا  1391های  های تحقیق یر جمع باز  زمانی سا  منطبق با یافته (11

رسید  که یر برنامه عملیااتی   هزار اصله می 2245به  بایدبرنامه پنجم این مقدار 

یرصد از برنامه پو ا  یای   اد     23/75هزار اصله،  1711تولید نها ، با تولید 

 .است

تبیین اهداف مطالعه  منظور بههای تعریف  د   د بذور مرتعی از ییگر  اخ تولی (12

تان   8/12های تحقیق یر طی برنامه پنجم  حاضر بوی  است که با استنای به یافته

و بیشاترین   1391ترین مقدار مربوط باه ساا     است که کم د د یتولبذر مرتعی 

 . بوی  است 1394و  1391های تن مربوط به سا  3مقاییر آن با تولید 

یرصد از برناماه پانجم توساعه یر ارتبااط باا       93/18های تحقیق،  یافته براساس (13

های مناسب، تغییر و اصال  الگوی مصرف تبیین  د  است که  جایگزینی سوخت

تواناد بسایار حاائز     مای  خشکساالی این گویه خوی به نحوی غیرمستقیم یر بحث 

 .ن  اخ  یر ک  روند نزولی را طی کری  استاهمیت با د، گفتنی است که ای

 یرخصاوص هاای تحقیاق یرصاد محقاق  اد  برناماه پانجم         منطبق باا یافتاه   (14

 .گریی کاری بسیار ضعیف ارزیابی می جنگ 

های استان تحت  یرصد سطح مساحت ک  جنگ  68/31یر برنامه پنجم توسعه،  (15

. یرصاد برساد   67که یر برنامه پنجم مقرر بوی  این سهم باه   قرارگرفتهحفاظت 
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یرصاد از   28/47یهد ایار  ک  منابع طبیعی استان توانساته   این نتیجه نشان می

 . تکالیف برنامه پنجم را انجام یهد

یرصد سطح مساحت مراتع اساتان تحات حفاظات     1/31یر برنامه پنجم توسعه،  (16

این نتیجاه  . یرصد برسد 73که یر برنامه پنجم مقرر بوی  این سهم به  قرارگرفته

یرصاد از تکاالیف    23/41یهد ایار  ک  منابع طبیعای اساتان توانساته     نشان می

 . برنامه پنجم را انجام یهد

از ییگار   خشکساالی ارزیابی عملکری ایار  ک  منابع طبیعی یر ارتباط با  منظور به (17

ها و مراتع بوی  است کاه   ، کنتر  آفات و امرا  یر جنگ موریتوجههای   اخ 

یر  1394تاا   1391هاای   بینی برنامه پنجم یر طی ساا   پی  براساس بار  نییرا

هاای تحقیاق و    هکتاری بوی که با استنای باه یافتاه   54455جمع، قرار بر پو   

یر بااز    17331های عملیاتی این سازمان یر ایان خصاوص، ایان مقادار      برنامه

یرصاد   82/31بوی  است که یرصد محقق  د  برنامه، معای   موریمطالعهزمانی 

این فعالیت به صفر  1394و  1391های  گفتنی است که یر سا . استخراج گریید

 . فعالیتی یر این راستا انجام نگرفته است گونه چیهرسید  است و 

یرصاد از  ااخ  تجهیاز یگاان      28/39های مطالعاه حاضار،    با استنای به یافته (18

 .نیروی نظامی و انتظامی پو   یای   د  است یریکارگ بهحفاظت و 

و تجهیز نیروی حفاظتی، برنامه پنجم توساعه یر یور  زماانی    نیترمیر ارتباط با  (19

قرار یای  باوی کاه ایان مقادار یر برناماه       ینیب  یپسا  را موری  -نفر 413خوی 

سا  رسید کاه یر   –نفر  141به  موریمطالعهاجرایی و یر باز  زمانی  –عملیاتی 

یرصد گریید ولی یر طاو  برناماه،    91/33ک  یرصد محقق  د  برنامه، معای  

ایان  ااخ  روناد     ازنظار عملکری ایار  ک  منابع طبیعی و آبخیازیاری اساتان   

 .کاهشی یا ته است
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سااعت فعالیات    -نفار  11836های تحقیق، یر طو  برنامه پنجم  منطبق با یافته (21

میلیون ریاا    1581زینه مربوط به آن یر ک  معای  آموز ی صورت گرفته که ه

های تخصیصی یر طاو    یرصد از ک  بویجه 67/1بوی  است که این رقم معای  

 . برنامه پنجم توسعه بوی  است

یرصد اعتبار تخصیصای یساتگا  اجرایای یر     81/1 یرمجمو ها نشان یای  بررسی (21

 اد  کاه باا مقایساه     آموز ی و پژوهشای   یها تیفعالیور  برنامه پنجم صرف 

باه   افتاه ی  یتخصیرصد ک  اعتبارات تملک یارائی  3 اخ  تخصی  حداق  

گاریی ایار  کا  مناابع    یستگا  اجرایی برای امر پژوه  و آموزش، مشخ  می

هاای   یرصد حاد مطلاوب فعالیات    1/27طبیعی استان یر این بخ  توانسته تنها 

 .انجام یهد پژوهشی و آموز ی را یر یور  برنامه پنجم توسعه
 

 

 های اجرایی استان در انطباق با برنامه پنجم توسعه مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه

هاای کلای    های اجرایی استان،  ااخ   مقایسه نتایج ارزیابی عملکری یستگا  منظور به

( و توساعه، ی  ییربناا یز( ، جیباریار  بهار  حفاظات و  ( اعتبارات، ب( مشتر   ام  الف

تهیاه  ( 1-3)و  ک  ( 1-3)قرار گرفت و جدو   موریاستفای آموزش، پژوه  و ترویج 

 .ها یرنظرگرفته  د  است ها براساس اهمیت  ر  وظایف یستگا  وزن  اخ .  د
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نحوه مواجهه با  ازنظرهای اجرايی استان  مقايسه نتايج ارزيابی عملکرد دستگاه( 0-2)جدول 

  خشکسالی

 دستگاه اجرايی   

 

 شاخص

شرکت آب 

 ای استان منطقه

شرکت آب و 

 فاضالب شهری

شرکت آب و 

 فاضالب روستايی

سازمان جهاد 

 کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و 

 آبخیزداری

وزن 

 شاخص

عملکرد 

نسبت به 

 برنامه
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 برنامه
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نسبت به 

 برنامه

وزن 

 شاخص

عملکرد 
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 برنامه

 %3971 %31 %3671 %31 %5278 %31 %4176 %31 %6771 %31 اعتبارات

حفاظت و 
 یبریار بهر 

31% 2372% 21% 3174% 21% 3978% 31% 4174% 35% 2475% 

 %1979 %21 %5372 %25 %3275 %35 %5173 %35 %1672 %25 و توسعه ییربنایز

 %2771 %15 %971 %15 %272 %15 %1175 %15 %973 %15 آموزش و پژوه 

 %28 %38 %36 %38 %33 میانگین
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  ها شنهادیپ :فصل چهارم

 مقدمه

اناد  توانسته موریمطالعههای اجرایی  های تحقیق که مشخ   د یستگا  براساس یافته

مادیریت   نهیزم یریرصد به اهداف و انتظارات برنامه پنجم توسعه  41تا  31تنها حدوی 

 منظاور  باه برای هر یستگا  اجرایای   ها شنهاییپیست یابند، لذا یر این فص   خشکسالی

از برناماه، یر افاق پای  رو ارائاه      ها یماندگ عقبای زمینه اصال  فرآیندها و امور و ایج

 .  ویمی

 

 ای استان چهارمحال و بختیاری  برای شرکت آب منطقه ییها شنهادیپ

زیار یر راساتای اصاال  اماور و تقویات       یهاا  شنهاییپهای این تحقیق،  یافته براساس

 :گریی طور خالصه بیان می ای استان به رکت آب منطقه

  ساله پنجعملکری نسبت به برنامه توسعه  یماندگ عقبجبران 

 یگذار هیسرمایرصد  1/67رغم اینکه یر یور  برنامه پنجم توسعه، حدوی  علی

ای  موری انتظار یر برنامه محقق  د  است، ولی عملکری  ارکت آب منطقاه  

 15های توساعه مناابع کمتار از     یر انجام تکالیف برنامه پنجم یر بخ  طر 

. یرصد بوی  است 25های زیرزمینی کمتر از  بخ  حفاظت از آب یرصد و یر

ای انجام و یالی   های تحلیلی توسط  رکت آب منطقه لذا الزم است بررسی

جبرانی ارائه نماید تا براساس آن یولت  یها شنهاییپاین مغایرت را به همرا  

زم را یر یور  برنامه پنجم، تمهیادات ال  یها یافتایگ عقببتواند برای جبران 

 . برنامه  شم توسعه یر نظر بگیری
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 افزای  سهم از اعتبارات استانی 

یر تسهیم و توزیع سرجمع اعتبارات تملک یارائی استانی کاه ساهم  ارکت    

یرصد سرجمع اعتباارات   2ای استان یر برنامه پنجم معای  حدوی  آب منطقه

تملک یارائی استان بوی  که رقم بسیار ناچیزی است و الزم است با توجه به 

هاای   اماه اهمیت آب یر استان یر برنامه  شم این سهم افزای  یاباد تاا برن  

 . های آتی قابلیت اجرا یا ته با ند بخ  آب یر یور  یتوانمندساز

 مدیریت تخصی  آب 

آب تغییر جهت یهد تا باا   یور بهر رویکری تخصی  آب یر راستای افزای  

یسات آوری و باا توجاه باه      آب کمتر بتوان تولید و ا تغا  و یرآمد بیشتر باه 

رناماه پانجم و ماواریی کاه     های یای   د  یر طو  ب اختالف بین تخصی 

ای  صایر گریید ، الزم است  رکت آب منطقه یبریار بهر منجر  د  پروانه 

هاای فاوق تهیاه و براسااس آن یر برناماه       استان گزارش تحلیلی از مغایرت

هاای مختلاف و صادور      شم توسعه روند تصویب تخصی  آب برای بخ 

 . را موری بازنگری قرار یهد یبریار بهر پروانه 

 های زیرزمینی توجه ویژ  به تعای  بخشی آب 

ای یر طو  برنامه پنجم توساعه توانساته    با توجه به اینکه  رکت آب منطقه

های زیرزمینی را محقق نماید ولی تکلیاف   یرصد تعای  بخشی آب 9/2تنها 

کمباوی جادی    خااطر  باه یرصد بوی  و ایان امار عمادتاً     5/12برنامه پنجم 

 ازحاد   یبا پیشاگیری از افات    منظاور  بهست، لذا اعتبارات تخصیصی بوی  ا

های زیرزمینی الزم است اعتبار این طر  یر یور  برنامه  شم توسعه باه   آب

 . میلیاری ریا  یر سا  افزای  یابد 241
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 فعا  کرین  ورای حفاظت منابع آب استان 

با توجه به ترکیب اعضای  ورای حفاظت مناابع آب اساتان و اینکاه ریاسات     

ر عهد  استاندار است لذا برگزاری جلساات  اورای حفاظات مناابع آب      ورا ب

یر ما  یر سطح اساتان   بار کیحداق  )نامه هیرت وزیران  استان مطابق تصویب

 . ضروری است( یر سطح  هرستان بار کیو حداق  یو هفته 

 های پژوهشی و آموز ی توسعه فعالیت 

هاای   های پژوهشای و آموز ای یساتگا     بوین بویجه فعالیت پایینبا توجه به 

های اخیر الزم اسات از   اجرایی یر برنامه پنجم و روند رو به کاه  آن یر سا 

یرصد از ک  اعتباارات   3های اجرایی مکلف  وند هرساله  سوی یولت یستگا 

  .را یر امر پژوه  و آموزش هزینه نمایند( ای اعم از تملک یارائی و هزینه)

 

 برای شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری ییها شنهادیپ

زیار یر راساتای اصاال  اماور و تقویات       یهاا  شنهاییپتحقیق،  این های یافته براساس

 :گریی یمطور خالصه بیان   رکت آب و فاضالب  هری استان به

  ساله پنجعملکری نسبت به برنامه توسعه  یماندگ عقبجبران 

 یگاذار  هیسارما یرصاد   6/41اینکه یر یور  برنامه پنجم توسعه، حادوی   رغم به

موری انتظار  رکت آب و فاضالب استان یر طو  برناماه محقاق  اد  اسات،     

ولی عملکری آن  رکت یر انجام تکالیف برناماه پانجم یر بخا  تارمین آب     

یرصد، یر بخ  کاه  تلفات  بکه صفر یرصد، یر بخ  ایجاای   4/31 رب 

یرصد تکالیف برنامه پنجم باوی  اسات    7/18فاضالب  یها خانه هیصفتظرفیت 

های تحلیلی توسط  رکت آب مذکور انجام و یالی  این  که الزم است بررسی

جبرانی ارائه نماید تا براساس آن یولت بتواند  یها شنهاییپمغایرت را به همرا  
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یر برناماه  شام   برنامه پنجم، تمهیدات الزم را  یها یافتایگ عقببرای جبران 

 .توسعه یر نظر بگیری

 

 افزای  جمعیت تحت پو   فاضالب 

اگرچه عملکری  رکت آب و فاضاالب اساتان یر بخا  توساعه  ابکه آب و      

فاضالب و ایجای مخازن ذخیر  با توجه به اعتبارات تخصیصی و یر مقایسه باا  

 وی ولی هنوز یرصد جمعیت تکالیف برنامه پنجم مناسب و مطلوب ارزیابی می

فاضالب نسبت باه اهاداف برناماه پانجم کاه       یآور جمعتحت پو    بکه 

با د و یر عم  جمعیت تحات پو ا  باه    یرصد بوی ، عقب می 5/81معای  

یرصد رسید  است و الزم است یر برنامه  شم توسعه باه ایان موضاو      3/53

 . توجه بیشتری معطوف  وی

 ستانیافزای  سهم از اعتبارات ا 

یر تسهیم و توزیع سرجمع اعتبارات تملک یارائی استانی که سهم  ارکت آب  

یرصاد سارجمع اعتباارات     3و فاضالب استان یر برنامه پانجم معاای  حادوی    

تملک یارائی استان بوی  که رقم بسیار ناچیزی است و الزم است با توجاه باه   

های  برنامه اهمیت آب  رب یر استان یر برنامه  شم این سهم افزای  یابد تا

 . های آتی قابلیت اجرا یا ته با ند سازی بخ  آب یر یور  توانمند

  ها و سایر منابع آب موجوی بجای حفر چا  جدید اجار  چا 

  ییل بهها  با توجه به هزینه باالی حفر چا  آب  رب و عدم آبدهی مناسب چا 

چا  جدیاد،   جای حفر افت ذخایر آب زیرزمینی، الزم است یر  رایط اضطرار به

های کشاورزی که یارای کمیت و کیفیت آب باال باوی  و موقعیات مکاانی     چا 

مناسب یارند اجار   وند و بادین منظاور الزم اسات  ارکت آب و فاضاالب      
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های کشاورزی  چا  یی ناساای، نسبت به  استان با همکاری  رکت آب منطقه

 . آید عم  هبالزم یر این زمینه  یزیر برنامهمناسب منطقه اقدام و 

  د  هیتصفاستفای  از پساب  

، الزم اسات   اد   هیتصاف با توجه به عدم استفای  بهینه و مناساب از فاضاالب   

ای اساتان،    رکت آب و فاضالب با همکاری و هماهنگی  ارکت آب منطقاه  

را تادوین و یر برناماه     اد   هیتصاف برنامه عملیاتی استفای  مجدی از فاضاالب  

 . هد شم موری اقدام قرار ی

 توسعه سیستم تله متری 

هاای تلاه     هر تحت پو   سیستم 7 هر استان تنها  41با توجه به اینکه از 

ریزی  وی آب  ارب   متری هستند لذا الزم است یر برنامه  شم توسعه برنامه

تمامی  هرهای استان تحت پو   سیستم تله متری قارار بگیاری و ساامانه    

GIS  تهیه گریی ها آنبرای . 

  های پژوهشی و آموز ی فعالیتتوسعه 

هاای   های پژوهشای و آموز ای یساتگا     بوین بویجه فعالیت پایینبا توجه به 

های اخیر الزم اسات از   اجرایی یر برنامه پنجم و روند رو به کاه  آن یر سا 

یرصد از ک  اعتباارات   3های اجرایی مکلف  وند هرساله  سوی یولت یستگا 

 . را یر امر پژوه  و آموزش هزینه نمایند( ای هاعم از تملک یارائی و هزین)

 مصرف بهینه آب  رب یساز فرهنگ 

با توجه به اینکاه سارانه مصارف آب یر اساتان از حاد مجااز بیشاتر اسات و         

تواند یر کاه  سرانه مصرف آب  رب نق  کلیدی یا اته  می یساز فرهنگ

ی و ترویجای  های آموز ا  با د لذا الزم است یر برنامه  شم توسعه به فعالیت

 . توجه بیشتر معطوف گریی
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 برای شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری ییها شنهادیپ

زیار یر راساتای اصاال  اماور و تقویات       یهاا  شنهاییپتحقیق،  این های یافته براساس

 :گریی طور خالصه بیان می  رکت آب و فاضالب روستایی استان به

  ساله پنجعملکری نسبت به برنامه توسعه  یماندگ عقبجبران 

 یگاذار  هیسارما یرصاد   8/52اینکه یر یور  برنامه پنجم توسعه، حادوی   رغم به

موری انتظار  رکت آب و فاضالب روستایی استان یر طو  برنامه محقق  اد   

است، ولی عملکری آن  رکت یر انجام تکالیف برنامه پنجم یر بخ  اصال  و 

یرصاد تکاالیف برناماه پانجم      7/26و  6/44به ترتیب  ینرسا آبتوسعه  بکه 

است و یر بخ  کاه  تلفات  بکه صفر یرصاد و یر بخا  توساعه  ابکه     

فاضالب صفر یرصد باوی    یها خانه هیتصففاضالب و ایجای ظرفیت  یآور جمع

های تحلیلی توسط  رکت مذکور انجام و یالی  این  است و الزم است بررسی

جبرانی ارائه نماید تا براساس آن یولت بتواند  یها شنهاییپ مغایرت را به همرا 

برنامه پنجم، تمهیدات الزم را یر برناماه  شام    یها یافتایگ عقببرای جبران 

 .توسعه یر نظر بگیری

 افزای  سهم از اعتبارات استانی 

یر تسهیم و توزیع سرجمع اعتبارات تملک یارائی استانی که سهم  ارکت آب  

یرصاد سارجمع    4/6و فاضالب روستایی استان یر برنامه پنجم معای  حادوی  

اعتبارات تملک یارائی استان بوی  که با توجه به اهمیات آب  ارب یر اساتان    

 . الزم است یر برنامه  شم این سهم افزای  یابد

  و سایر منابع آب موجوی بجای حفر چا  جدیدها  اجار  چا 

  ییل بهها  با توجه به هزینه باالی حفر چا  آب  رب و عدم آبدهی مناسب چا 

حفر چا  جدیاد،   یجا بهافت ذخایر آب زیرزمینی، الزم است یر  رایط اضطرار 
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های کشاورزی که یارای کمیت و کیفیت آب بااال باوی  و    موقت چا  صورت به

نی مناسب یارند اجار   وند و بدین منظور الزم است  ارکت آب  موقعیت مکا

ای، نسابت باه    و فاضالب روساتایی اساتان باا همکااری  ارکت آب منطقاه      

الزم یر ایان   یزیا ر برناماه های کشاورزی مناسب منطقه اقدام و  چا  یی ناسا

 . آید عم  بهزمینه 

 توسعه  بکه آب  رب روستایی 

با توجه به اینکه جمعیتی تحت پو ا   ابکه آب  ارب روساتایی، یر ساا       

یرصد بوی  ولی یر برنامه پنجم مقارر باوی  ایان ضاریب باه       86حدوی  1394

یرصد برسد لذا الزم است برنامه عملیاتی توسط  رکت آب و فاضاالب   1/98

همچناین باا توجاه باه     . روستایی استان برای تحقق آن تدوین و اجارا گاریی  

با تانکر سایار ممکان اسات پدیاد آیاد، الزم       یرسان آبکالتی که یر روش مش

باا   ریپاذ  بیآسا چند روساتایی، یر منااطق    یرسان آبهای  است اجرای مجتمع

 . اولویت بیشتر اجرا گریند

 کاه  تلفات آب  بکه 

با د  میزان پرت آب یر  بکه آب روستایی استان بی  از یو برابر حد مجاز می

آوری  کاه الزم اسات  ارکت آب و     وجاوی  باه ت فراوانای  و این امار مشاکال  

فاضالب روستایی استان برنامه عملیاتی برای اصال   بکه و کاه  پرت آب 

 . تدوین و اجرا نماید

  توسعه مخازن ذخیر  آب 

 21با توجه به اینکه حجم مخازن آب  رب روساتایی نسابت باه نیااز واقعای      

دیاد الزم اسات  ارکت آب و    یرصد کسری یاری تا زماان احاداث مخاازن ج   

فاضالب روستایی استان برنامه مدون مدیریت توزیاع آب را تادوین نمایاد تاا     
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کسری مخازن موجوی برای ترمین آب  ارب مطمائن روساتاها اثارات کمای      

 . برجای گذارند

 توسعه سیستم تله متری 

روستای تحت پو    رکت آب و فاضالب روستایی  441با توجه به اینکه از 

های تله متری هستند لذا الزم است  رکت  روستا یارای سیستم 15تنها استان 

 . آب و فاضالب روستایی استان برنامه عملیاتی برای آن تدوین و اجرا نماید

 های پژوهشی و آموز ی توسعه فعالیت 

هاای   های پژوهشای و آموز ای یساتگا     بوین بویجه فعالیت پایینبا توجه به 

های اخیر الزم اسات از   روند رو به کاه  آن یر سا اجرایی یر برنامه پنجم و 

یرصد از ک  اعتباارات   3های اجرایی مکلف  وند هرساله  سوی یولت یستگا 

 . را یر امر پژوه  و آموزش هزینه نمایند( ای اعم از تملک یارائی و هزینه)

 مصرف بهینه آب  رب یساز فرهنگ 

حاد مجااز بیشاتر اسات و     با توجه به اینکاه سارانه مصارف آب یر اساتان از     

تواند یر کاه  سرانه مصرف آب  رب نق  کلیدی یا اته  می یساز فرهنگ

های آموز ای و ترویجای    با د لذا الزم است یر برنامه  شم توسعه به فعالیت

  .توجه بیشتر معطوف گریی

 

 برای سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ییها شنهادیپ

زیار یر راساتای اصاال  اماور و تقویات       یهاا  شنهاییپتحقیق،  این های یافته براساس

 :گریی یمطور خالصه بیان  سازمان جهای کشاورزی استان به
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  ساله پنجعملکری نسبت به برنامه توسعه  یماندگ عقبجبران 

ماوری انتظاار    یگاذار  هیسارما یرصد از  36حدوی  یرمجمو با توجه به اینکه 

یر طو  برناماه پانجم    استان چهارمحا  و بختیاری جهای کشاورزی سازمان

های موری ارزیابی یر برخی ماواری کاه یر    محقق  د  است، عملکری  اخ 

 کاه  ینحو به وی یارای یامنه تغییرات باالیی بوی  است  ایامه به آن ا ار  می

ای و  قطار  ) فشار تحتهای آبیاری  احداث سیستمیر برخی از مواری همچون 

، مطالعااه و ایجااای زیربناهااای صااال  و نوسااازی باغااات موجااویا، (بااارانی

و  11/112، 8/143بااه ترتیااب یارای عملکااری  یپاارور یآباازهااای  مجتمااع

اند و به زبان سای  ایان باه معناای     یرصد تکالیف برنامه پنجم بوی  77/164

اگار  . با اد  یر برناماه پانجم توساعه مای      اد   ارائهتخطی از اصو  و مبانی 

توان پی بری که این  می یسایگ به میانداز یببه سه  اخ  مذکور  ینگاه مین

اخیر، اقادام   یهاخشکسالیبر بوی  که با ایجای  ها از عناصر کامالً آب  اخ 

 .رسید منطقی به نظر نمی بار  نییرا

  های آبیاری عمومی و پو   انهار سنتی اهتمام یر احداث کانا 

های آبیاری عماومی و   حداث کانا هایی همچون ا از طرفی ییگر یر  اخ  

، تجهیز و نوسازی اراضی و پو   انهار سنتی کاه گاامی یر راساتای    4و 3

 18/25،  34/16با د عملکری به ترتیب ارقام  می خشکسالیمدیریت و تعدی  

لاذا  . یرصد از تکالیف برنامه پنجم را به خوی اختصااص یای  اسات   61/36و 

قیقی توسط این ایار  ک  و یالیا  ایان   تح -های تحلیلی  الزم است بررسی

جبرانای ارائاه نمایاد تاا      یها شنهاییپنگری را به همرا   مغایرت و عدم آیند 

برناماه پانجم،    یهاا  یافتاایگ  عقاب براساس آن یولت بتواناد بارای جباران    

 .تمهیدات الزم را یر برنامه  شم توسعه یر نظر بگیری
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  مقاوم به خشکی یها گونهاستفای  از 

و جغرافیاایی    رایط اقلیمی باید با توجه به وخا  آبگذاری یر منابع رمایهس

باه خشاکی و اهمیات باه      گیاهان مقااوم  کشتپیشنهای . کشور انجام گیری

بایاد یر اولویات قارار     وخاا   آب یرموری جانبه همههای  تحقیقات و پژوه 

ایان  مرکز تحقیقات کشاورزی موظف و مکلف باه اجارا یر    که ینحو به گیری

 . زمینه با د

 فشار تحتهای آبیاری  بررسی پیامدهای توسعه سیستم 

یر ساطح کشاور بارای     فشاار  تحات های آبیاری  اگرچه سیاست توسعه سیستم

افزای  راندمان کاربری آب مصوب و اجرا  د  است ولی یر برخی مواری اجرای 

 ها باعث کاه  بریا ت نشد  و سهم نفوذ عمقی آبیاری ساطحی  این سیستم

کاه  نیروی انساانی    ییل بههای زیرزمینی را حذف کری  و یر مواریی  به آب

لذا بررسی ایان  .  وی، باعث افزای  بیکاری یر روستاها و مهاجرت میازیمورین

 . گرییموضو  ضروری بوی  و انجام آن توصیه می

 افزای  سهم از اعتبارات استانی 

یر تسهیم و توزیع سرجمع اعتبارات تملک یارائی اساتانی کاه ساهم ساازمان     

یرصد سرجمع اعتباارات   6جهای کشاورزی استان یر برنامه پنجم معای  حدوی 

تملک یارائی استان بوی  که با توجه به اهمیت بخ  کشاورزی یر استان الزم 

 . است یر برنامه  شم این سهم افزای  یابد

 ها گلخانهکشاورزی نوین و  اهتمام یر توسعه  

ها ماوری ترکیاد    وری آب کشاورزی، احداث گلخانهبه استنای قانون افزای  بهر 

 ناماه  آیاین  12ماای   )قانونی زمینه توسعه ایان بخا     ازنظرو  قرارگرفتهویژ  

و ارتقای نظاام ماالی کشاور     ریپذ رقابتقانون رفع موانع تولید  51اجرایی مای  

لذا باا توجاه باه    . فراهم آمد  است( 4/4/1394یر تاریخ وزیران  رتیهمصوب 
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مطلوب این بخا  یر برناماه پانجم توساعه، الزم اسات یر       چندان نهعملکری 

 . برنامه  شم توسعه به این مقوله توجه جدی  وی

 های پژوهشی و آموز ی توسعه فعالیت 

ی هاا  های پژوهشای و آموز ای یساتگا     بوین بویجه فعالیت پایینبا توجه به 

های اخیر الزم اسات از   اجرایی یر برنامه پنجم و روند رو به کاه  آن یر سا 

یرصد از ک  اعتباارات   3های اجرایی مکلف  وند هرساله  سوی یولت یستگا 

 . را یر امر پژوه  و آموزش هزینه نمایند( ای اعم از تملک یارائی و هزینه)

یر مقااطع مختلاف   همچنین مباحث آموز ی و ترویجی یر سطو  یانشاگاهی  

است، لذا پیشنهای گذراندن چنین یروسی یر یانشگا    د  واقعتحصیلی مغفو  

یر  خشکساالی ترویجی با محوریت مقابلاه باا    –آموز ی  یها یور و برگزاری 

 .گریی های ضمن خدمت برای کارکنان سازمان پیشنهای می یور 

 

 چهارمحال و بختیاریبرای اداره کل منابع طبیعی استان  ییها شنهادیپ

زیر یر راستای اصال  امور و تقویات ایار    یها شنهاییپتحقیق،  این هاییافته براساس

 :گریی طور خالصه بیان می ک  منابع طبیعی و آبخیزیاری استان به

  ساله پنجعملکری نسبت به برنامه توسعه  یماندگ عقبجبران 

ایار  ک  مناابع  موری انتظار  یگذار هیسرمایرصد  39با توجه به اینکه یر حدوی 

یر طو  برنامه محقق  اد    طبیعی و آبخیزیاری استان چهارمحا  و بختیاری

است؛ ولی عملکری این یستگا  یر انطباق با تکالیف برنامه پنجم، متناساب باا   

ایار  ) وی یساتگا  اجرایای   تخصیصی نبوی  است پیشنهای می یها بویجهاین 

گزارش تحلیلی از عل  عادم توفیاق یر   ( ری استانک  منابع طبیعی و آبخیزیا

هاای   های وسعت اراضی تحت پو   برناماه   اخ  نهیزم یر ژ یو بهعملکری 
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هاای  های بیولوژیک و بیومکانیکی، آبخیزیاری حوضاه  اصالحی مراتع با روش

کاری یر مناطق غیرجنگلای، کنتار  آفاات و      هری و روستایی، توسعه جنگ 

و تجهیاز   نیتارم های مناساب،   مراتع، جایگزینی سوختها و  امرا  یر جنگ 

 . اجرایی تهیه و ارائه نماید –نیروی حفاظتی و انجام مطالعات تفصیلی 

  تکمی  بانک اطالعاتی 

با توجه به مشکالت موجوی یر یریافت مستندات و اطالعات از ایار  ک  مناابع  

طبیعی استان، الزم است تشکی  و تکمی  بانک اطالعاتی جاامع یر ایان ایار    

 .  ک  یر یستور کار قرار گیری

  های استان اهتمام یر حفاظت از مراتع و جنگ 

بیعای اساتان یر انجاام    وظاایف ایار  کا  مناابع ط    نیتر مهمیکی از  عنوان به

هاای اساتان، الزم اسات  باا اولویات       اقدامات احیا و حفاظت از مراتع و جنگ 

فرسای  خا  و منابع آب  ازنظرمناطقی که بیشترین تمرکز جمعیت را یارند و 

عملیاتی حفاظت و احیای مراتع و  یها برنامهقرار یارند،  تر نامناسبیر وضعیت 

 . گشت تدوین و اجرا  وی یها گرو با افزای   ژ یو بهها  جنگ 

  برنامه جامع و عملیاتی احیا و اصال  مراتع 

یرصد مراتاع اساتان نیازمناد احیاا و      71، بی  از آمد  یست بهبا توجه به نتایج 

هاای مراتاع    یرصاد عرصاه  24/1با د و یر برنامه پنجم توسعه تنها  اصال  می

ا توجه به اهمیات مراتاع   لذا ب. استان تحت پو   عملیات حفاظتی بوی  است

و  وهاوا  آبخورا  یام، ترثیرات مثبت یر  نیترمیر حفظ منابع آب، حفظ خا ، 

اکوتوریسم و اثرات مثبات   یها جاذبهمناطق استان یر افزای   انداز چشمبهبوی 

، الزم است  برنامه جامع و عملیاتی احیا و اصال  مراتاع توساط   یطیمح ستیز

تدوین و یر برنامه  شم توسعه باه مرحلاه اجارا     ایار  ک  منابع طبیعی استان

 . گذا ته  وی
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 توسعه آبخیزیاری 

با توجه به اینکه وسعت تحت پو   اقدامات آبخیزیاری یر طو  برنامه پنجم 

های مراتع استان، ایجای و انجام اقدامات  یرصد عرصه  43/1توسعه تنها حدوی 

عملیاات مکاانیکی، کنتاور فاارو،     نظیر  عملیات آبخیزیاری برای حفاظت خا 

 . رییگ های متعدی استان پیشنهای می یر ی ت ...و یبند تراس

  جدید ترمین بویجه آبخیزیاری یا راههاستفای  از 

های اعتبارات یولتی یر انجام مثثر اقادامات آبخیازیاری،    با توجه به محدوییت

آماد  پیگیری تدوین و تصویب قاانونی کاه منجار باه تخصای  بخشای از یر      

یسات و  پاایین آبای   سادهای بارق   ژ یا و به) یست پایینآب یر  کنندگان مصرف

یر انجاام   یگاذار  هیسارما بارای  ( یسات  پایینصنایع سویآور موجوی یر مناطق 

و آبخیزیاری حوضه باالیست گریی، اماری الزامای    وخا  آباقدامات حفاظت 

 . است

 افزای  سهم از اعتبارات استانی 

یر تسهیم و توزیع سرجمع اعتبارات تملک یارائی استانی کاه ساهم ایار  کا     

یرصاد سارجمع اعتباارات     1منابع طبیعی استان یر برنامه پنجم معاای  تنهاا   

تملک یارائی استان بوی  که با توجه به اهمیت منابع طبیعای و آبخیازیاری یر   

 . ی  یابدالزم است یر برنامه  شم این سهم افزا خشکسالیمقابله با 

 سوخت جایگزین 

یر زمینه جایگزینی سوخت یر مناطق جنگلای اساتان اقادامات الزم یر طاو      

برنامه پنجم صورت نگرفته که با توجه به نق  این اقدام یر کاه  وابساتگی  

جوامع محلی به منابع طبیعی، الزم است یر برنامه  شم به این مهم یر استان 

 . بیشتر  وی جهینت
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 اجرایی  –ت تفصیلی انجام مطالعا 

اجرایی یر برنامه پنجم مغفو  ماند  و عملکری ایار   –انجام مطالعات تفصیلی 

ک  منابع طبیعی استان یر این زمینه بسایار ضاعیف باوی  کاه الزم اسات یر      

 . این موضو  اقدام  وی یرموریبرنامه  شم 

 های پژوهشی و آموز ی توسعه فعالیت 

هاای   های پژوهشای و آموز ای یساتگا     بوین بویجه فعالیت پایینبا توجه به 

های اخیر الزم اسات از   اجرایی یر برنامه پنجم و روند رو به کاه  آن یر سا 

یرصد از ک  اعتباارات   3های اجرایی مکلف  وند هرساله  سوی یولت یستگا 

  .را یر امر پژوه  و آموزش هزینه نمایند( ای اعم از تملک یارائی و هزینه)

یان  بومی یر مناطق متعدی  هری و خاصه روستایی یر  که ییازآنجاهمچنین 

 ی ناسا  جامعاه استان وجوی یاری، لذا استفای  از این یان  با توجاه باه مباانی    

و همچناین تربیات    باار   نیا یرایابد؛ و انجام مطالعاات   ضرورت می خشکسالی

 خشکساالی  ترویجی جهت گسی  به مناطق مواجه باه  –تسهیلگران آموز ی 

 . گریی پیشنهای می
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