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 شرب روستاهاآب اهویت تأهین 

 صًذگی ٍ دیي اساع ٍ حیات پایِ ػٌَاى تِ تْذاضت ٍ ضشب آب تاهیي تا سٍستایی جوؼیت دس ثثات ایجاد ٍ افضایص -الف

 اص ًاضی هؼیطتی ٍ التصادی فشٌّگی، اجتواػی، هطىالت ایجاد اص جلَگیشی ٍ ضْشّا تِ سٍستاییاى سٍیِ تی هْاجشت اص جلَگیشی -ب

 (... ٍ چاتْاس صاّذاى، هطْذ، تْشاى، دس ًطیٌی حاضیِ) ضْشّا دس ًطیٌی حاضیِ

 ولیذی ًمص هشصّا دس هستمش جوؼیت اٍل صف ػٌَاى تِ سٍستایی جوؼیت ضه تی وِ وطَس هشصّای وٌاس دس جوؼیت تمای ٍ حفظ -ج

 .تاضذ هی اّویت حایض وطَس غشب ٍ ضشق هحَس دٍ تشای ٍیظُ تِ هْن ایي .داضت خَاٌّذ وطَس اهٌیت دس

 ٍ اجتواػی ػذالت گستشش ٍ سٍستاییاى تْذاضت ٍ سالهت سطح استماء -د

 دس وِ سٍستاییاى خاًگی طیَس ٍ دام تؼضا ٍ تْذاضت ٍ ضشب ًیاص هَسد آب تاهیي تا سٍستاییاى هؼیطت تِ ووه ٍ دسآهذ افضایص -ُ

 .گشدد هی هحاسثِ ٍ ضذُ گشفتِ ًظش دس واهل طَس تِ سٍستاییاى سثه ٍ سٌگیي دام آب ًیاص سٍستایی، آتشساًی ّای طشح هطالؼات

 

تذیْی است تا ایي اٍصاف تاهیي آب ششب سٍستاّا هی تایست اص اٍلَیت ّای ًظام تلقی گشدد. 
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 هعرفی شاخص های کلیذی در بخش آب روستایی

 

 ایشاى دس ششب آب تِ دستشسی ّای شاخص
 .تاضٌذ هی تشخَداس ویفی ٍ ووی سطح ّش دس ٍ ًحَی ّش تِ سساًی آب تاسیسات اص وِ سٍستاّایی دس هستمش جوؼیت :تشخَسداسی شاخص

 .تاضٌذ هی سٍستایی فاضالب ٍ آب ّای ضشوت پَضص تحت وِ سٍستاّایی دس هستمش جوؼیت :پَشش تحت جوؼیت شاخص

 هطىل ٍ تَدُ ضْش تشیي ًضدیه هطاتِ ویفی ٍ ووی ًظش اص آًْا دس فاضالب ٍ آب خذهات اسایِ وِ سٍستایی جوؼیت :هٌذی تْشُ شاخص

   .ًذاسًذ تْذاضت ٍ ضشب آب دس خاصی

 

 سٍی پیادُ هتش 400 تا سالن آب تِ دستیاتی :(WHO) جْاًی تْذاشت ساصهاى شاخص

  

 کشَس سٍستاّای دس ششب آب تاهیي تٌذی سطح

   .تاضذ هی خَد ّوجَاس ضْش هطاتِ ویفی ٍ ووی ًظش اص وِ هطىل تذٍى سٍستاّای :یک سطح

  .هستْله دسصذ 80 تا 30 تاسیسات داسای سٍستاّای :دٍ سطح

 .اًذ دادُ دست اص سا خَد آتی هٌثغ وِ ساوذ یا تاسیسات فالذ یا استْالن دسصذ 80 تاالی تاسیسات داسای سٍستاّای :غیشتشخَسداس
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 ريستایی کشًرآب  يضعیت مًجًد بخش

 1396پایاى سال  ػولکشد تا ٍاحذ قلن آهاسی ػٌَاى  سدیف 

 28811 ػذد سٍستاّای تحت پَشش 1

 93 دسصذ جوؼیت تشخَسداس 2

 81.97 دسصذ جوؼیت تحت پَشش 2

(خاًَاس 20 تاالی)جوؼیت تْشُ هٌذ اص آب آشاهیذًی سالن  3  73 دسصذ 

4    ُ  5.52 هیلیَى فقشُ اًشؼاب آب ًصة شذ

ِ خاًِ آب 5 تؼذاد تصفی  214 تاب 

6 
ِ تَصیغ  طَل شثک

 کیلَهتش 
174785 

 

 105090 کیلَهتش طَل خطَط اًتقال 7



 آخریه يضعیت دسته بىذی ريستاهای کشًر

 کل روستاهای 

 خــــانوار 20باالی 

میلیون  20/518روستا با  39.136)
 (نفر جمعیت

 تحت پوشش

 روستا 28.811

میلیون نفر   16/718با 
 جمعیت

میلیون نفر  12/1روستا با  20.936: سطح یک
 جمعیت

میلیون نفر  4/57روستا با   7.378: سطح دو
 جمعیت

میلیون نفر  0/048روستا با  497: غیربرخوردار
 جمعیت

 غیر تحت پوشش

 روستا 10.325

 میلیون نفر جمعیت 3/8با 

میلیون نفر  1/22روستا با 1.852: سطح یک
 جمعیت

میلیون نفر  1/38روستا با 3.434: سطح دو
 جمعیت

میلیون نفر  1/2روستا با  5.039: غیرخوردار
 جمعیت
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 آبرساوی سیار به ريستاها

ٍد اوٌَى ّن َست ِت سال، ّش آتی هٌاتغ ٍ خطىسالی ضشایط تِ تستِ سٍستا 6000 حذ ستاّای هطوَل سیاس آتشساًی .گشدًذ هی آب تاهیي سیاس آتشساًی ص  ٍس
َست تِ وِ تاضٌذ هی ای2 سطح سٍستاّای یا ٍ غیشتشخَسداس  طشیك اص ٍ سیاس آتشساًی صَست تِ ًیض ػطایش تِ آتشساًی ّوچٌیي ٍ تَدُ آتی ون دچاس فصلی ص

 .پزیشد هی صَست سٍستایی فاضالب ٍ آب ّای ضشوت

ف 
دی

س
 

 ًام استاى 

 ٍ جوؼیت خاًَاس  سٍستاّای تشخَسداس اص آتشساًی سیاس

تؼذاد سٍستای تحت 
 پَشش 

تؼذاد سٍستای 
جوؼیت تحت پَشش  خاًَاس  جوغ  سٍستاّا پَشش غیشتحت 

 آتشساًی سیاس
ُ  تؼذاد تاًکش ّای آتشساًی سیاس حجن آب تَلیذ شذ

 جوغ  استیجاسی  تاًکشّای ششکت ( هتش هکؼة)
 5,364 19 1 18 38,085 10,668 103 31 72 آتفاس آرستایجاى ششقی  1
 46,205 19 4 15 22,466 5,659 39 3 36 آتفاس آرستایجاى غشتی  2
 4,626 14 0 14 22,564 5,938 99 42 57 آتفاس اسدتیل  3
 45,782 40 13 27 86,250 25,901 384 165 219 آتفاس اصفْاى  4
 2,442 5 0 5 23,113 6,879 33 5 28 آتفاس الثشص  5
 15,352 15 9 6 6,729 1,587 48 0 48 آتفاس ایالم  6
 15,443 18 0 18 6,681 19,092 139 17 122 آتفاس تَشْش  7
 10,180 14 2 12 49,187 12,809 62 3 59 آتفاس تْشاى  8
 25,452 16 3 13 16,322 3,735 46 26 20 آتفاس چْاسهحال ٍ تختیاسی  9
 40,667 32 22 10 68,658 19,901 474 346 128 آتفاس خشاساى جٌَتی  10
 129,818 100 84 16 241,180 68,130 541 217 324 آتفاس خشاساى سضَی  11
 9,255 12 6 6 24,272 6,705 53 14 39 آتفاس خشاساى شوالی  12
 96,500 90 25 65 62,591 12,060 402 60 342 آتفاس خَصستاى 13
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آتفاس صًجاى 14
 1,032 4 0 4 6,077 1,864 21 1 20 آتفاس سوٌاى 15
 208,200 148 82 66 291,185 58,237 1,223 942 281 آتفاس سیستاى ٍ تلَچستاى 16
 29,263 40 6 34 153,139 40,194 278 89 189 آتفاس فاسس 17
 13,268 9 5 4 27,573 8,182 58 8 50 آتفاس قضٍیي 18
 3,204 6 0 6 6,451 1,920 36 6 30 آتفاس قن 19
 17,409 11 9 2 13,015 3,363 17 7 10 آتفاس کشدستاى  20
 11,908 30 27 3 79,127 21,157 625 575 50 آتفاس کشهاى 21
 9,424 17 17 0 48,948 12,747 84 59 25 آتفاس کشهاًشاُ 22
ٍ تَیشاحوذ 23  ِ  3,196 10 2 8 7,225 1,712 89 65 24 آتفاس کْکیلَی
 10,017 20 0 20 81,054 21,330 109 48 75 آتفاس گلستاى 24
 22,754 12 8 4 177,513 55,300 99 1 98 آتفاس گیالى 25
 11,676 19 0 19 38,839 9,734 73 32 41 آتفاس لشستاى 26
 6,502 16 0 16 136,913 41,239 183 14 169 آتفاس هاصًذساى 27
 28,245 12 5 7 13,364 4,112 44 8 36 آتفاس هشکضی 28
 62,433 27 13 14 136,504 33,375 348 133 215 آتفاس ّشهضگاى 29
 6,440 10 0 10 6,324 11,095 54 19 35 آتفاس ّوذاى  30
 25,950 16 8 8 74,772 21,122 295 107 188 آتفاس یضد  31

 918,007 801 351 450 1,966,123 545,747 6,059 3043 3030 جوغ کل
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 اهم مشکالت تامیه آب شرب ريستایی

 وطَس سشاسش دس ّا آى تیي صیاد فاصلِ ٍ سٍستاّا پشاوٌذگی -1

 سٍستا دس ضشب آب تاهیي ًاپایذاس هٌاتغ ٍجَد ٍ هتَالی ّای خطىسالی -2

 هٌاتغ ایي ویفی ٍ ووی هطىالت ٍ صیشصهیٌی هٌاتغ تِ سٍستایی ضشب آب تاهیي هٌاتغ دسصذی 90 ٍاتستگی -3

 هحلی هٌاتغ تِ سٍستا ضشب آب تاهیي هٌاتغ ٍاتستگی -4

 آب هتماضی ون جوؼیت ٍ هحل اص آب تاهیي هٌاتح دٍسی دلیل تِ سٍستا ّش تِ آب اًتمال ّای طشح گزاسی سشهایِ سشاًِ تَدى تاال -5

  هیلیاسد 160 تَدجِ لاًَى دس صیاى ووه) سٍستایی فاضالب ٍ آب ّای ضشوت تَدى صیاًذُ ٍ سٍستا دس ضشب آب تؼشفِ تَدى ًاچیض -6

   (تَهاى هیلیاسد 300 ٍالؼی صیاى وِ حالی دس تَهاى

 هَجَد تاسیسات اص ًگْذاسی ٍ تشداسی تْشُ دس وشد ّضیٌِ دس سٍستایی فاضالب ٍ آب ّای ضشوت هالی استطاػت ػذم -7

  تذًثال ٍ ضْشی تخص تِ آى ٍاگزاسی ٍ ضْش تِ سٍستاّا ضذى تثذیل آى هتؼالة ٍ پشجوؼیت ٍ تضسي سٍستاّای دس گزاسی سشهایِ -8

 وطَس دس گشفتِ صَست گزاسی سشهایِ تِ تَجِ تا تْذاضتی ٍ سالن ضشب آب اص سٍستاّا هٌذی تْشُ ضاخص افت آى

  وَچ ٍ ػطایش پشاوٌذگی گشفتي ًظش دس ٍ سٍستایی فاضالب ٍ آب ّای ضشوت تَسط وطَس ػطایش جوؼیت تِ سساًی خــــذهت لضٍم -9

 ّا آى
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 «تکویل هجتوع های آب رسانی روستایی اولویت دار»هعرفی طرح 

 «داس اٍلَیت سٍستایی سساًی آب ّای هجتوغ تکویل» طشح

 ّای طشح هطالؼات اًذ، تَدُ هحلی آتی هٌاتغ ػوذتا وِ سٍستاّا آب تاهیي تشای استفادُ هَسد آتی هٌاتغ دس ضذیذ افت گزضتِ سالیاى طی

 آب تاهیي هذت، تلٌذ ّای افك تشای ،هطویي ٍ پایذاس آتی هٌاتغ تِ آًْا اتصال ٍ سٍستا چٌذ تجویغ تا تا داد سَق جْتی تِ سا سٍستایی آتشساًی

   .پزیشد صَست سٍستایی آتشساًی ّای هجتوغ لالة دس سٍستاّا

 

  هجتوغ 924 طشح، ایي لالة دس وِ ضذُ ضشٍع 1393 سال اص طشح ایي .گشدیذ اًتخاب اٍلَیت داسای ّای هجتوغ ػٌَاى تِ هجتوغ 924 تؼذاد

  ووی هطىالت اساسی ٍ ػوذُ تخص ٍ گیشًذ هی لــــشاس سٍستایی آتشساًی ّای هجتوغ پَضص تحت سٍستا ّضاس 16 حذٍد تا وطَس سشاسش دس

   .وٌذ هی هشتفغ واهل صَست تِ سا سٍستاّا ضشب آب ویفی ٍ

 

 .داضت خَاّذ ًیاص تَهاى هیلیاسد 7.000 حذٍد تِ طشح تىویل

 

 .اًذ گشدیذُ تْذاضتی ٍ سالن آضاهیذًی آب اص هٌذ تْشُ سٍستا 5356 هجوَع دس 1396 ٍ 1395 ّای سال طی
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 «تکویل هجتوع های آب رسانی روستایی اولویت دار»هعرفی طرح 
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 «تکویل هجتوع های آب رسانی روستایی اولویت دار»هعرفی طرح 

 96سال ٍ تشًاهِ   95تا اًتْای سال هالی  93طشح سال اص اتتذای ّای آتشساًی  تک سٍستایی ٍ پشٍطُ آهاس سٍستاّای افتتاح شذُ تحت پَشش  هجتوغ ّای آتشساًی  

 استاى سدیف
 96تشًاهِ لاتل افتتاح سال     95تا  93جوغ افتتاحیِ   95ػولىشد سال  پشٍطُ ّای ته سٍستایی هجتوغ ّای آتشساًی    93ػولىشد سال 

 (ًفش)جوؼیت  سٍستا (ًفش)جوؼیت  سٍستا (ًفش)جوؼیت  سٍستا (ًفش)جوؼیت  سٍستا (ًفش)جوؼیت  سٍستا (ًفش)جوؼیت  سٍستا

 39,575 86 276,019 327 235,023 212 123,604 24 111,419 188 40,996 115 آتفاس آرستایجاى ضشلی   1
 112,152 161 130,223 231 80,470 141 31,535 26 48,935 115 49,753 90 آتفاس آرستایجاى غشتی   2
 37,313 114 40,019 130 40,019 130 6,002 16 32,075 114 0 0 آتفاس اسدتیل   3
 1,025 4 153,110 203 142,140 189 9,510 11 132,630 178 10,970 14 آتفاس اصفْاى   4
 13,494 5 59,338 59 52,703 56 10,610 11 42,093 45 6,635 3 آتفاس الثشص  5
 1,139 4 28,817 92 11,772 29 675 2 11,097 27 17,045 63 آتفاس ایالم   6
 14,566 30 41,914 66 25,186 21 11,555 8 13,631 13 16,728 45 آتفاس تَضْش  7
 23,418 19 207,310 66 187,685 53 12,307 6 175,378 47 19,625 13 آتفاس تْشاى  8
 830,522 26 89,437 152 61,524 130 25,994 23 35,530 107 27,913 22 آتفاس چْاسهحال ٍ تختیاسی   9
 12,827 5 50,896 78 36,733 71 1,724 4 91,757 235 14,163 7 آتفاس خشاساى جٌَتی   10
 14,852 10 193,069 238 180,069 221 0 0 180,069 221 13,000 17 آتفاس خشاساى سضَی   11
 13,946 59 101,971 199 92,139 175 18,028 14 74,111 161 9,832 24 آتفاس خشاساى ضوالی   12
 9,815 13 25,579 29 16,410 20 1,300 2 15,110 18 9,169 9 آتفاس خَصستاى 13
 50,759 81 55,104 94 48,985 80 13,159 5 35,826 75 6,119 14 آتفاس صًجاى 14
 5,359 23 57,516 81 28,558 58 11,445 8 17,113 50 28,958 23 آتفاس سوٌاى 15
 13,875 4 56,034 174 56,034 174 0 0 56,034 174 0 0 آتفاس سیستاى ٍ تلَچستاى 16
 6,898 31 72,276 145 32,860 48 15,528 13 17,332 35 39,416 97 آتفاس فاسع 17
 163,391 103 83,226 77 66,652 63 2,149 5 64,503 58 16,574 14 آتفاس لضٍیي 18
 758 1 37,924 61 34,199 55 3,137 6 31,062 49 3,725 6 آتفاس لن 19
 35,012 92 49,421 138 43,386 112 10,812 22 32,574 90 6,035 26 آتفاس وشدستاى   20
 32,687 93 174,402 548 148,056 460 4,181 10 143,875 450 26,346 88 آتفاس وشهاى 21
 65,957 403 36,841 177 30,836 160 951 4 29,885 156 6,005 17 آتفاس وشهاًطاُ 22
 41,562 15 36,830 200 35,997 152 1,250 4 34,747 148 833 48 آتفاس وْىیلَیِ ٍ تَیشاحوذ 23
 14,235 5 79,331 85 71,818 79 7,111 12 64,707 67 7,513 6 آتفاس گلستاى 24
 37,025 45 298,751 130 290,834 121 2,082 6 288,752 115 7,917 9 آتفاس گیالى 25
 10,354 5 64,558 189 52,651 135 12,524 13 40,127 122 11,907 54 آتفاس لشستاى 26
 61,741 105 158,819 247 158,819 247 21,861 61 89,580 186 0 0 آتفاس هاصًذساى 27
 2,564 5 55,059 112 48,211 92 7,454 7 40,757 85 6,848 20 آتفاس هشوضی 28
 42,832 52 74,998 81 70,273 77 2,425 1 67,848 76 4,725 4 آتفاس ّشهضگاى 29
 2,829 2 120,867 136 116,441 131 48,875 45 67,566 86 4,426 5 آتفاس ّوذاى   30
 4,542 4 37,248 81 37,248 81 741 6 36,507 75 0 0 آتفاس یضد  31

 1,717,023 1,605 2,946,908 4,626 2,533,732 3,773 418,529 375 2,122,632 3,566 413,176 853 جوغ ول وطَس
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 (هیلیاسد سیال)اػتثاس  سال
1393 3.300   
1394 4.900   
1395 19.450 
1396 20.580 
1397 12.800 

 ٍضؼیت خذهات سساًی آب ششب سالن ٍ تْذاشتی تِ سٍستاییاى طی سالیاى گزشتِ

سال 

1381 

سال 

1382 

سال 

1383 

سال 

1384 

سال 

1385 

سال 

1386 

سال 

1387 

سال 

1388 

سال 

1389 

سال 

1390 

سال 

1391 

سال 

1392 

سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

92 111 124 171 157 189 252 271 314 
580 

415 476 

824 942 

3,773 
 تؼذاد سٍستاّای تْشُ هٌذ اص آب ششب پایذاس

 «تکویل هجتوع های آب رسانی روستایی اولویت دار»هعرفی طرح 

 سٍستاییسًٍذ افضایش اػتثاسات تخش 



70 

20 

137 

18 

38 

40 

47 25 75 

6 
17 14 

37 34 

16 

5 
78 

5 

24 

5 

4 

10 
9 4 76 

17 

14 

0 

338 

19 
5 

0 

0 
6 

3 

12 10 9 

25 

2 

0 

7 
22 

12 

31 

5 

36 

5 

32 

4 

7 

1 14 

5 

27 

9 

98 

7 

46 

5 

0 
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 یضد

 وشهاى

 خشاساى جٌَتی

 خشاساى سضَی

 خشاساى ضوالی

ٍ تلَچستاى  سیستاى 

 فاسع

 اصفْاى

 سوٌاى
 لن

 هشوضی

 ّشهضگاى

 ن ٍ ب

 چ ٍ ب

 خَصستاى

 لشستاى
 ایالم

 تَضْش

 گلستاى

 هاصًذساى
 گیالى

 اسدتیل

 آرس ش

 آرس ؽ

 وشدستاى

 صًجاى

 وشهاًطاُ
 ّوذاى

 لضٍیي
شاى  ْت

 الثشص

 خلیج فــــاسس

 دسیای ػواى

ِ خضس  دسیاچ

 افتتاحی قطعی █

 
 افتتاحی هشروط █

 افتتاح ريستاهاپراکىذگی 

 1396عملکرد قابل پیش بیىی طرح تا پایان  سال مالی 

ستایی آتشساًی ّای هجتوغ اجشای هلی سدیف هحل اص تاوٌَى دسیافتی تخصیص اساع تش ذاف ،1396 سال دس ٍس   ِت صیش ًمطِ دس ضذُ اسایِ ّا
ذ هحمك واهل طَس  .ضذ خَّا
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 خذهات دفع بهذاشتی و تصفیه فاضالب روستایی

 :تَسؼِ ششن تشًاهِ قاًَى 27 هادُ "ب" تٌذ 

دٍلت هَظف است تِ هٌظَس تحمك سیاست ّای ولی تشًاهِ ٍ التصاد هماٍهتی، ضٌاسایی ٍ تْشُ تشداسی اص ظشفیت ّای هَجَد دس  -27هادُ 

سٍستاییاى ٍ جایگاُ سٍستاّا دس التصاد هلی ٍ ایجاد تستش الصم تشای ضىَفایی ٍ پیطشفت ػذالت هحَس   ًَاحی سٍستایی ٍ استمای هٌضلت اجتواػی

ِ ّای سٌَاتی اًجام دّذ  :سٍستاّا الذاهات صیش سا هطاتك لَاًیي ٍ دس لالة تَدج

 :الذاهات ػوشاًی صیشتٌایی -ب

ِ ّا، تاالب ّا، سذّا ٍ  ( پشٍطُ ّای)ّای ٍ اجشای طشحطشاحی  دفغ تْذاضتی فاضالب دس سٍستاّا تا اٍلَیت سٍستاّای ٍالغ دس حشین سٍدخاً

ِ دلیل ًفَرپزیشی ون اساضی دفغ فاضالب دس آًْا دچاس هطىل هی تاضذ   اص طشیك تخص خصَصیسٍستاّایی وِ ت
 

ِ ّای دس دٍلت ایي وِ تِ ػٌایت تا ِ سیضی تِ هَظف ایشاى اسالهی جوَْسی تَسِؼ سالِ پٌج تشًاه  جوؼیت تشای گزاسی ّذف ٍ تشًاه

  اٍلَیت تٌذی هطالؼات ًتایج تِ تَجِ تا ٍ ّذف ایي تِ ًیل هٌظَس تِ لزا است، گشدیذُ فاضالب جوغ آٍسی هذسى تاسیسات اص تْشُ هٌذ سٍستایی

ِ گزاسی  صَست هطاٍس هٌْذسیي ٍ وطَس فاضالب ٍ آب هٌْذسی ضشوت تَسط وطَسوِ سٍستایی هٌاطك دس فاضالب تاسیسات ایجاد سشهای

  ٍ جوغ آٍسی تِ ًسثت ٍیظُ طَس تِ تایستی وِ تَدُ تْذاضتی ٍ هحیطی صیست حاد هطىالت داسای کشَس سٍستای 800 حذٍد است، گشفتِ

 وطَس اصلی ّای سٍدخاًِ دسوٌاس یا ٍ ضْشّا وٌٌذُ تأهیي آب هٌاتغ تاالدست  دس ػوذتاً سٍستاّا ایي .ًوَد الذام ّا آى فاضالب تْذاضتی دفغ

 تصَست آًْا فاضالب ٍ ًذاسًذ سا جزتی ّای چاُ دس فاضالب دفغ اهىاى تستش، تَدى سٌگی ٍ صیشصهیٌی آب سطح تَدى تاال تذلیل یا ٍ ضذُ ٍالغ

 .است ضذُ سّا سٍستاّا سطح دس سٍاًاب

 .داسًذ لشاس فاضالب هذسى سیستن پَضص تحت وطَس سٍستایی جوؼیت دسصذ 0/4 حذٍد حاضش حال دس
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 خذهات دفع بهذاشتی و تصفیه فاضالب روستایی

 .تاضذ هی الذام دست دس آًْا اجشایی ػولیات ٍ اًتخاب اٍلَیت داسای سٍستای 800 تیي اص سٍستا 186 اػتثاسی، هٌاتغ هحذٍدیت تِ تَجِ تا

 

لَیت داسای سٍستاّای فاضالب تاسیسات ایجاد" طشح دٍ ساستا ایي دس  سٌَاتی تَدجِ لاًَى پیَست دس سیالی ٍ ٍاهی صَست تِ "ٍا

 .گشدیذ ایجاد

 

 75 آى هَاصات تِ ٍ هی دّذ لشاس پَضص تحت سا سٍستا 111 وِ هی تاضذ اسالهی تَسؼِ تاًه اص ٍاهی طشح اػتثاس تاهیي هحل است روش ضایاى

 .ّستٌذ اجشا حال دس سیالی طشح لالة دس ٍ داخلی ٍ سیالی هٌاتغ اص استفادُ تا دیگش سٍستای

 .گشفت خَاٌّذ لشاس پَضص تحت ٍاهی طشح دس آى ًفش ّضاس 270 وِ تَدُ ًفش ّضاس 460 طشح دٍ ایي پَضص تحت جوؼیت 

 

  دس هی تاضذ، سذ ػذد125 وِ تْشُ تشداسی حال دس ٍ احذاث حال دس سذّای تاالدست سٍستاّای سٍی تش ضذُ اًجام تشسسی ّای تِ تَجِ تا

 تاسیسات ایجاد جْت گشفتِ صَست تشآٍسد هطاتك ٍ ضذُ ضٌاسایی داسًذ لشاس سذّا هخضى اص ویلَهتشی 5 ضؼاع دس وِ سٍستا 350 اٍل اٍلَیت

  .است الصم اػتثاس سیال هیلیاسد 25.000 هیضاى هزوَس هٌاطك دس هذسى
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 حجن آب قابل برناهه ریسی در بخش های هختلف

 استاى 

هجوَع حجن هٌاتغ آب قاتل 
ِ سیضی اص هٌاتغ آب  تشًاه

ِ + فؼلی )سطحی  تَسؼ
 (آتی

 ٍضؼیت فؼلی

 هیلیَى هتشهىؼة دس سال هیلیَى هتشهىؼة دس سال

 202.70 345.06 آرستایجاى ششقی
 284.80 339.50 آرستایجاى غشتی

 63.50 136.40 اسدتیل
 363.40 612.82 اصفْاى

 58.70 58.73 الثشص
 58.90 68.94 ایالم

 77.00 86.49 تَشْش
 792.30 957.09 تْشاى

ٍ تختیاسی  3.80 62.97 چْاسهحال 
 5.10 26.50 خشاساى جٌَتی
 121.40 136.96 خشاساى سضَی
 49.70 52.70 خشاساى شوالی

 898.50 941.40 خَصستاى
 30.10 75.47 صًجاى
 46.40 60.00 سوٌاى

 102.30 135.30 سیستاى ٍ تلَچستاى
 256.00 451.01 فاسس
 69.20 76.30 قضٍیي

 104.10 104.12 قن
 89.00 161.49 کشدستاى

 31.10 258.08 کشهاى
 89.90 128.58 کشهاًشاُ

ِ ٍ تَیش احوذ  96.40 125.63 کْگیلَی
 9.90 116.24 گلستاى
 33.50 275.48 گیالى

 35.50 136.29 لشستاى
 88.20 370.83 هاصًذساى
 86.80 86.78 هشکضی

 38.50 76.42 ّشهضگاى
 41.00 45.31 ّوذاى

 68.00 261.86 یضد

 4295.70 6770.76 کل کشَس

 استاى 

ِ سیضی  ًاه هجوَع حجن هٌاتغ آب لاتل تش
ٍ هؼادى اص هٌاتغ آب سطحی  صٌایغ 

ِ آتی+ فؼلی )  (تَسؼ

 ٍ ِ صٌایغ  حجن آب تَسؼ
 هؼادى

 هیلیَى هتشهىؼة دس سال هیلیَى هتشهىؼة دس سال
 117.2 160.0 آرستایجاى ضشلی
 31.9 56.9 آرستایجاى غشتی

 75.0 97.5 اسدتیل
 7.0 128.9 اصفْاى
 0.0 0.3 الثشص
 78.0 99.1 ایالم

 36.7 40.0 تَضْش
 1.9 27.9 تْشاى

ٍ تختیاسی  27.4 60.1 چْاسهحال 

 11.2 13.3 خشاساى جٌَتی
 3.5 22.6 خشاساى سضَی
 23.0 40.0 خشاساى ضوالی

 51.8 595.8 خَصستاى
 22.5 28.9 صًجاى
 0.0 2.5 سوٌاى

ٍ تلَچستاى  17.8 64.7 سیستاى 
 166.1 265.0 فاسع
ٍیي  0.3 1.3 لض

 0.0 41.5 لن
 29.7 46.4 وشدستاى
 35.5 47.3 وشهاى
 28.8 38.6 وشهاًطُا

َیش احوذ ٍ ت  ِ َی  150.7 204.4 وْگیل

 17.4 48.8 گلستاى
 23.0 60.8 گیالى

 71.2 86.6 لشستاى
 44.7 61.8 هاصًذساى
 0.0 12.6 هشوضی

 131.1 141.4 ّشهضگاى
 3.6 57.6 ّوذاى

 0.1 0.4 یضد
 1207 2553 ول وطَس

 صنعت شرب

 استاى 

 ِ ًاه هجوَع حجن هٌاتغ آب لاتل تش
سیضی وطاٍسصی اص هٌاتغ آب سطحی 

ِ آتی+ فؼلی )  (تَسؼ
ِ وطاٍسصی  حجن آب تَسؼ

 هیلیَى هتشهىؼة دس سال هیلیَى هتشهىؼة دس سال
 158.6 1015.4 آرستایجاى ششقی
 284.2 1966.7 آرستایجاى غشتی

 258.2 1047.3 اسدتیل
 0.0 1287.1 اصفْاى

 0.0 126.5 الثشص
 217.9 787.4 ایالم

 0.0 488.4 تَشْش
 3.4 881.5 تْشاى

ٍ تختیاسی  16.0 634.3 چْاسهحال 

 0.0 126.3 خشاساى جٌَتی
 4.1 920.0 خشاساى سضَی
 0.0 481.6 خشاساى شوالی

 267.5 8215.1 خَصستاى
 0.0 113.0 صًجاى
 0.0 186.3 سوٌاى

 0.0 741.8 سیستاى ٍ تلَچستاى
 6.1 1340.7 فاسس
 0.0 416.7 قضٍیي

 0.0 111.7 قن
 90.2 586.3 کشدستاى

 0.0 641.3 کشهاى
 258.8 969.1 کشهاًشاُ

ِ ٍ تَیش احوذ  157.5 559.0 کْگیلَی
 0.0 449.2 گلستاى
 0.0 1583.4 گیالى

 62.7 458.3 لشستاى
 0.0 3417.3 هاصًذساى
 0.0 472.0 هشکضی

 0.0 171.1 ّشهضگاى
 0.0 95.5 ّوذاى

 0.0 40.5 یضد
 1785 30331 کل کشَس

 کشاورزی



 بـا تشکـــــر


