
 توسعه در بخش آب منطقه ای 0011سال عملکرد اهداف کمی 

 واحد عنوان هدف کمی هدف کلی

عملکرد 

تا سال 

0931 

عملکرد 

سال تا 

0931 

عملکرد 

تا سال 

0933 

 0011تا سال 

 عملکرد
پیش 

 بینی

درصد 

 تحقق 

 تأمین آب

ظرفیت آب تنظیمی سدها 
 )غیرمرزی(

میلیون 
 مترمکعب

4861.6 4861.6 4861.6 0.1061 0.1061 011 

 حجم مخازن سدها )غیرمرزی(
میلیون 

 مترمکعب
4111 4111 4111 0011 0011 011 

های کوچک تأمین آب  طرح
 )استانی(

میلیون 
 مترمکعب

71.12 71.12 71.12 70611 70611 011 

انتقال و توزیع 
 آب

آبرسانی به شهرها، روستاها و 
 صنایع

میلیون 
 مترمکعب

796 796 796 971 971 011 

های آبیاری و  احداث شبکه
 زهکشی اصلی )غیرمرزی(

 011 9311. 9311. 85916 87616 87616 هکتار

توسعه منابع 
آب 
های  درحوضه

آبریز 
های  رودخانه

خروجی از 
 کشور

ظرفیت آب تنظیمی سدها 
 )مرزی(

میلیون 
 مترمکعب

186.1 842.6 842.6 .0161 .0161 011 

 )مرزی(حجم مخازن سدها 
میلیون 

 مترمکعب
121 172.2 172.2 17161 17161 011 

های آبیاری و  احداث شبکه
 زهکشی اصلی )مرزی(

 011 17070 17070 17171 14971 16954 هکتار

حفاظت و 
برداری از  بهره

ها و  رودخانه
 سواحل

مطالعات تعیین حد بستر و حریم 
ها و مرحله اول  رودخانه

 ساماندهی
 3161 0010 0091 4415 965 119 کیلومتر

اجرای عملیات ساماندهی 
 ها رودخانه

 00169 .076 01 14.8 72.5 49.6 کیلومتر

اجرای عملیات رپرگذاری حد 
 ها بستر رودخانه

 1.61 9.0 909 765 721.8 771 کیلومتر

تعیین حد بستر و حریم سواحل 
 ها ها و تاالب دریا، دریاچه

 1360 00063 01761 75 99 29.8 کیلومتر

اجرای عملیات رپرگذاری حریم 
 ها ها و تاالب سواحل دریا، دریاچه

 1961 10617 7617. 87.17 87.17 84.75 کیلومتر

احیاء و 
بخشی  تعادل

منابع آب 
 زیرزمینی

المنفعه  کنترل، نظارت و مسلوب
نمودن چاه های آب فاقد پروانه 

بهره برداری مضر به مصالح 
اضافه عمومی، جلوگیری از 

های مجاز  و تعدیل  برداشت چاه
برداری  های بهره پروانه

 کشاورزی

  میلیون
 مترمکعب

744.6 717.81 576.11 931601 091611 39 

اندازه  تجهیز چاه ها به ابزار
 گیری هوشمند

 31 091. 1031 1976 1662 1821 دستگاه

تقویت آبخوان از طریق 
بازسازی، نگهداری و بهره 

مصنوعی  های تغذیه طرحبرداری 
 و پخش سیالب موجود

  میلیون
 مترمکعب

498.1 751.1 719 710 713 31 



بهبود 
 برداری بهره

عالج بخشی، مرمت و بازسازی 
 سدهای مخزنی

 011 3 3 9 6 2 تعداد سد

مرمت و بازسازی اساسی و 
بهسازی شبکه های آبیاری و 

 زهکشی

تعداد 
 تاسیسات

44 6 8 1 . 00. 

اندازه گیری  نقاط به ابزارتجهیز 
 جریان

 011 111 111 292 882 119 تعداد نقاط

مدیریت کیفیت منابع آب در 
 سطح حوضه آبریز

 011 011 011 91.1 69.1 61 درصد

مطالعات پایه 
 منابع آب

های  تکمیل و تجهیز ایستگاه
گیری در محدوه عمل  اندازه

 ای شرکتهای اب منطقه
 011 31 31 92 97 62 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 


