ٍضؼیت هٌبثغ ٍهصبرف آة استبى گیالى
همذهِ
آة در کطَر هب ثِ ػٌَاى یک هٌجغ کویبة التصبدیّ ،وَارُ تأثیزات ضگزفی در ٍلبیغ تبریخی ،ارتجبطبت
اجتوبػی ٍ پیطزفت توذى داضتِ ٍ دارد  .هیداًین هیبًگیي آة لبثل دستزس در ّز کطَر ٍ هٌطمِ ،صزفٌظز اس
تغییزات ثیي سبلی آى ،همذار ثبثت ٍ هطخصی است؛ در حبلی کِ تمبضب ثزا

ی ایي کبال هزتجبً افشایص هی یبثذ.

ثٌبثزایي اسبسی تزیي هسئلِ در ثزًبهِ ریشی هٌبثغ آة ،ایجبد تؼبدل هٌطمی ثیي ایي هٌبثغ هحذٍد ،ثب هصبرف
فشایٌذُ هیثبضذ.
جْت ثزلزاری چٌیي تؼبدلی ،احذاث سذّبی هخشًی چٌذ هٌظَرُ ثب ًمص اصلی تٌظین جزیبى رٍدخبًِ ّب ٍ
تأهیي ًیبسّبی ضزة ،صٌؼت ،کطبٍرسی ،هحیط سیست ،تَلیذ اًزصی ثزق آثی ٍ کٌتزل سیالة ثِ ػٌَاى ثْتزیي
ػَاهل هطزح هیثبضٌذ.
صزفًظز اس کٌتزل ٍ هْبر آة ،کبّص تلفبت ٍ ارتمبی ثبسدُ آثیبری ًیش اس گبم ّبی اسبسی در ثْزُ ثزداری اس
هٌبثغ آة هحسَة هی گزدد ٍ در ایي راثطِ  ،ثْزُ گیزی اس سیستن ّبی هذرى آثیبری جْت استفبدُ هٌبست ٍ
هؼمَل اس آة در ثخص کطبٍرسی اس ػَاهل هْن صزفِ جَیی هی ثبضذّ .وشهبى ثب استفبدُ اس سیستن ّبی هذرى،
اػوبل کٌتزلّبی السم جْت دستیبثی ثِ حذاکثز راًذهبى ًیش هی ثبیست هذ ًظز لزار گیزد.
راست ٍ ثِ هٌظَر اخذ حذاکثز راًذهبى اس ضجکِ ّبی احذاث ضذًُ ،گْذاری سیستن ّبی آثیبری
ا
در ّویي
ثزاسبس اصَل طزاحی اٍلیِ ٍ استفبدُ اس ضیَُ ّبی ًَیي آثیبری ًیش اس الشاهبت است  .ثذیي لحبظ ضزکت سْبهی
آة هٌطمِای استبى گیالى ثِ هٌظَر جلَگیزی اس ثحزاى آة استبى ،در ًظز دارد ػالٍُ ثز تغییز رٍیکزد اس تَسؼِ ی
فیشیکی ظزفیت ّبی تأهیي آة ثِ هذیزیت تخصیص ٍ تأهیي پبیذار در طَل سبل ّبی ثبلی هبًذُ اس ثزًبهِ ی پٌجن
تَسؼِ ٍ تب افك چطن اًذاس  20سبلِ (سبل  ،)1404ثزًبهِ ّبی سیزثٌبیی ثخص آة استبى را ًیش در راستبی سٌذ
تَسؼِ استبى ٍ صٌؼت آة کطَر دىثبل ًوَدُ ٍ ثِ ًتیجِ ثزسبًذ .
اطالػبت پبیِ هٌبثغ آة
حجن آة تجذیذ ضًَذُ جْبى 36100 ،هیلیبرد هتزهکؼت
حجن آة تجذیذ ضًَذُ کطَر 130 ،هیلیبرد هتزهکؼت
حجن آة تجذیذ ضًَذُ استبى گیالى 9.2 ،هیلیبرد هتزهکؼت (اس ایي هیشاى 6.9 ،هیلیبرد هتزهکؼت لبثل دستزس
هیثبضذ.
 3.3درصذ جوؼیت کطَر در استبى گیالى سًذگی هیکٌٌذ ٍلی  7.1درصذ آة تجذیذ ضًَذُ را در اختیبر دارًذ.

هتَسط ثبرًذگی جْبى 750 ،هیلیوتز
هتَسط ثبرًذگی ایزاى 250 ،هیلیوتز
هتَسط ثبرًذگی گیالى 1061.5 ،هیلیوتز (هتَسط  15سبلِ هٌتْی ثِ سبل )1392
ثیص اس  75تب  80درصذ آة تجذیذ ضًَذُ استبى گیالىً ،بثٌْگبم ثَدُ ٍ در فصل غیز سراػی جزیبى دارد .

پتبًسیل آثی استبى گیالى
الف -آة ّبی سطحی
آةّبی ٍرٍدی اس خبرج ثِ استبى گیالى 2200 ،هیلیَى هتزهکؼت در سبل
آةّبی رٍدخبًِ ّبی داخلی استبى گیالى 4163 ،هیلیَى هتزهکؼت در سبل
ة -آة ّبی سیزسهیٌی
حجن آة سیزسهیٌی اس هٌبثغ تجذیذ ضًَذُ  550 ،هیلیَى هتزهکؼت در سبل (حذاکثز اهکبى ثْزُ ثزداری اس هٌبثغ
سیشهیٌی)
ثٌبثزایي هجوَع آة ّبی لبثل دستزس در استبى گیالى ،سبالًِ هؼبدل  6913هیلیَى هتز هکؼت هیثبضذ.

ًیبسآثی گیالى
حَسُ غزة گیالى (سیستن شفبرٍد )
هٌبثغ آة سطحی ایي ثخص  18رٍدخبًِ در ضزق تب سزداة رٍد در هٌتْی الیِ غزثی تب آستبرا را ضبهل هی گزدد.
 اراضی ضبلیکبری هٌطمِ در ضزایط فؼلی سٌتی آثخَر ٍ حذٍد ّ 25348کتبر در داخل حَسُ ضفبرٍد ٍ خبرجآى تب آستبرا هی ثبضذ .ایي اراضی پس اس اجزای سذ

هخشًی ضفبرٍد ٍ ضجکِ آثیبری ٍ سّکطی آى ثِ 26630

ّکتبر ٍ در تَسؼِ ًْبئی ٍ چطن اًذاس  20سبلِ ثِ ّ 33200کتبر خَاّذ رسیذ.

ًَع کطت ٍهسبحت

آة هَردًیبس« هیلیَى هتز هکؼت در سبل »

ضبلی ّ 33200کتبر

 430هیلیَى هتز هکؼت

سبیز هصبرف(تَلیذ اًزصی ثزلآثی ٍ )...

 55هیلیَى هتز هکؼت

جوغّ 33200 :کتبر

جوغ 485 :هیلیَى هتزهکؼت

جوغ ًیبس آثی حَسُ غزة گیالى حذٍد  658هیلیَى هتز هکؼت هی ثبضذ کِ حذٍد  166هیلیَى هتز هکؼت آى

ًَع ٍ سبیز هصبرف

آة هَرد ًیبس « هیلیَى هتز هکؼت »

ضزة ضْزی ٍ رٍستبئی

 36هیلیَى هتز هکؼت

صٌؼت ٍ خذهبت

 25هیلیَى هتز هکؼت

ًیبس هحیط سیست ثزای کل رٍدخبًِ
ّبی هٌطمِ

 112هیلیَى هتزهکؼت

اس هحل سذ ضفبرٍد ٍ ثمیِ اس سبیز هٌبثغ آة هٌطمِ تبهیي هی گزدد.
ثٌبثزایي ثب تَجِ ثِ هطبلت فَق ،کل ًیبس آثی استبى ثزای ّ 295000کتبر اراضی آثی ثِ ّوزاُ سبیز ًیاسّب ٍ ًیبس هحیط
سیست جوؼب ثبلغ ثز  5000هیلیَى هتز هکؼت در سبل هی ثبضذ.

حَسُ ضزق گیالى (سیستن پلزٍد)
هٌبثغ آة سطحی ایي ثخص رٍدخبًِ ّبی ضلوبًزٍد تب صفبرٍد هی ثبضٌذ .

اراضی ضبلیکبری هٌطمِ در ضزایط فؼلی سٌتی آثخَر ٍ حذٍد ّ 14852کتبر هی ثبضٌذ .ایي اراضی پس اس
اجزای سذ هخشًی پلزٍد ٍ ضجکِ ّبی آثیبری ٍ سّکطی آى ثِ  16352خَاّذ رسیذ کِ ثب احتسبة اراضی خبرج
اس هحذٍدُ

ّ 21967کتبر خ ٍاّذ ضذ .

طزح تب هحذٍدُ صفبرٍد  ،کل اراضی هٌطمِ ثبلغ ثز

ًَع کطت ٍهسبحت

آة هَردًیبس« هیلیَى هتز هکؼت در سبل »

ضبلی ّ 21967کتبر

 252هیلیَى هتز هکؼت

پزٍرش هبّی ّ 1113کتبر

 50هیلیَى هتز هکؼت

چبی ّ 25320کتبر

 80هیلیَى هتز هکؼت

سبیز هصبرف(تَلیذ اًزصی ثزلآثی ٍ )...

 45هیلیَى هتز هکؼت

جوغّ 48400 :کتبر

جوغ 427 :هیلیَى هتزهکؼت

ًَع ٍسبیز هصبرف

آة هَردًیبس« هیلیَى هتز هکؼت »

ضزة ضْزی ٍ رٍستبئی

 40هیلیَى هتز هکؼت

صٌؼت ٍ خذهبت

 34هیلیَى هتزهکؼت

ًیبس هحیط سیست ثزای کل رٍدخبًِ ّبی
هٌطمِ

 158هیلیَى هتزهکؼت

جوغ ًیبسآثی حَسُ ضزق گیالى حذٍد  659هیلیَى هتز هکؼت هی ثبضذ کِ حذٍد  211هیلیَى هتز هکؼت
آى اس هحل سذ پلزٍد ٍ ثمیِ اس سبیز هٌبثغ آثی هٌطمِ تبهیي هی گزدد .
حَسُ دضت گیالى ٍفَهٌبت آثخَرسذ سفیذرٍد
حَسُ دضت گیالى ٍ فَهٌبت آثخَر سذسفیذرٍد « گیالى هزکشی »

 هٌبثغ آة سطحی ایي ثخص رٍدخبًِ سفیذرٍد ٍ سبیز رٍدخبًِ ّبی هحلی هطزف ثِ ضجکِ سفیذرٍد هیثبضذ.
 -اراضی ضبلیکبری هٌطمِ در تَسؼِ ًْبئی ّ 189800کتبر هی ثبضذ کِ در حبل حبضز سیز کطت لزار دارد .

ًَع ٍ سطح سیزکطت

آة هَرد ًیبس « هیلیَى هتز هکؼت در سبل »

ّ 189833کتبر اراضی ضبلیکبری

 2292هیلیَى هتز هکؼت

ّ 7487کتبر استخزّبی پزٍرش هبّی

 337هیلیَى هتز هکؼت

ّ 3834کتبر ثبغبت چبی

 12هیلیَى هتز هکؼت

ّ 12246کتبر سیتَى کبری

 37هیلیَى هتز هکؼت

سبیز هصبرف (تَلیذ اًزصی ثزلآثی ٍ )...

 410هیلیَى هتز هکؼت

جوغّ 213400 :کتبر اراضی آثی

جوغ 3088 :هیلیَى هتز هکؼت

سبیز ًیبسّب

آة هَرد ًیبس « هیلیَى هتز هکؼت »

ضزة ضْزی ٍ رٍستبئی

 174هیلیَى هتز هکؼت

ًیبس صٌؼت ٍ خذهبت

 91هیلیَى هتز هکؼت

ًیبس هحیط سیست

 330هیلیَى هتز هکؼت

جوغ سبیز ًیبسّب

 595هیلیَى هتز هکؼت

جوغ کل ًیبسّبی گیالى هزکشی

 3683هیلیَى هتز هکؼت

جوغ ًیبس آثی ایي هٌطمِ  3683هیلیَى هتزهکؼت در سبل هی ثبضذ کِ هی ثبیست اس سیستن سپیذرٍد -
استَر ٍ سبیز هٌبثغ آثی ٍ آثخَاى ّبی هطزف ثِ ضجکِ سفیذرٍد فَق تبهیي گزدد .

سزاًِ آة لبثل دستزس استبى گیالى

هتَسط سزاًِ آة لبثل دستزس
هالحظبت

سبل آهبری
( هتزهکؼت )
1335

6914

ثبتَجِ ثِ رًٍذ ًشٍلی سزاًِ آة لبثل دستزس در

1385

2875

استبى گیالى چٌبًچِ ثزًبهِریشیّبی هٌبست ثزای

1392

2776

کٌتزل ،هْبر ،ثْزُثزداری ٍ هذیزیت ثْیٌِ آى صَرت

1400

2654

ًپذیزد ،ثزٍس تٌصّبی آثی در استبى اجتٌبة ًبپذیز

1404

2602

خَاّذ ثَد.

چطن اًذاس  20سبلِ اهکبى تأهیي آة ٍ تحَالت سبختبر هصزف آة در گیالى
تحَالت در سبختبر هصزف آة استبى گیالى تب پبیبى چطن اًذاس  20سبلِ
سبل ٍ همذار هصبرف
ًَع هصبرف
کطبٍرسی ( ضبلیکبری )

1375

1340

افك1404

1392

 MCMدرصذ  MCMدرصذ  MCMدرصذ  MCMدرصذ
2045

81/8

2185

70/5

2224

63/6

2974

59/5

-

-

260

8/4

333

9/5

387

7/7

125

5

150

4/8

165

4/7

639

12/8

ضزة ٍ خذهبت ضْزی ٍ رٍستبیی

-

-

50

1/6

130

3/7

250

5

صٌؼت ٍ هؼذى

-

-

15

0/5

68

1/9

150

3

هحیط سیست

330

13/2

440

14/2

580

16/6

600

12

جوغ

2500

100

3100

100

3500

100

5000

100

آثشی پزٍری
سبیز هصبرف ( ثبغذاری ،تَلیذ اًزصی
ثزقآثی ٍ غیزُ )

اهکبى تأهیي ٍ استفبدُ اس هٌبثغ آة استبى گیالى تب پبیبى چطن اًذاس  20سبلِ
سبل ٍ همذار تأهیي آة

سبل 1340

MCM

درصذ

MCM

درصذ

MCM

درصذ

2470

98/8

2880

92/9

3094

88/4

4400

88

سیزسهیٌی

30

1/2

220

7/1

406

11/6

550

11

پسآةّبی ضْزی ٍ صٌؼتی

-

-

-

-

-

-

50

1

2500

100

3100

100

3500

100

5000

100

هٌبثغ تأهیي آة
سطحی

جوغ

 MCMدرصذ

سبل 1375

سبل 1392

سبل 1404

