
وزارت نیرو
ران شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ای

فارسشرکت سهامی آب منطقه اي گزارش عملکرد 

1398در سال 



محدوده تحت پوشش و
:عملکرد شرکت

:استانوسعت کل 
کیلومتر مربع123966/4

2



درصد
وسعت 
(Km2)

حوضه آبریز 
2درجه 

درصد
وسعت 
(Km2)

حوضه 
آبریز 
اصلی

25/2 31227/3 انبختگ-مهارلو 

38/6 47798/3
فالت 
11/7مرکزی 14500/2

-کویر ابرقو 
سیرجان

1/7 2070/8 گاوخونی

32/1 39821/7 مند

61/4 76168/1

خلیج 
فارس

-
دریای 
عمان

17/3 21403/5 کل و مهران

7/5 9306/4 حله

4/3 5376/3 -هندیجان 
جراحی

0/2 260/2 کارون

کیلومترمربع123966/4وسعت کل استان
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مقدار واحد موضوع

123966/4 Km2 وسعت

4،851،274 نفر جمعیت

305/2
میلی متر
درسال

نهمیانگین بارش ساال

209/5
میلی متر
درسال

عی میانگین تبخیر واق
ساالنه

20
درجه

دسانتیگرا
همیانگین دمای ساالن

8792 MCM
حجم بهره برداری از 

منابع آب

1832 MCM
حجم بهره برداری از 

منابع آب سطحی

6960 MCM
حجم بهره برداری از 
منابع آب زیرزمینی

0/8 متر (نهساال)میانگین افت 

737/7 MCM
متوسط کسری مخزن

ساالنه
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13941395139613971398شرح

ن شده
ب تأمی

جم آ
)ح

ب
ن مترمکع

میلیو
سدهای مخزنی چند (

منظوره

کشاورزی، شرب، 
368/8239/7229171/8485/1صنعت

31/638/673101160/8سایر

200/9204/3140142/9180/9برداشت میان حوزه ای و مستقل از سدها

601/3482/6442415/7826/8حجم قابل تأمین شدهجمع

ق به
ب و بر

جم آ
ح

ش رفت
فرو

ه
(

ب
ن مترمکع

میلیو
)

349/2237/9138/5125/4403/7(توزیع)تحویل به تشکلهای آب بران 

طرحهای آبرسانی
بهره برداری توسط 

شرکت

80/783/384/899101/2بشر

15/315/315/815/215/6صنعتی و سایر

445/2336/6239/1239/6520/4جمع حجم آب به فروش رفته

58,83014,41723،1339,00074,213(مگاوات ساعت)انرژی برقآبی 
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وضعیت برداشت مجاز طبق پروانه1398سال تا پايان کل مجوزتعدادنوع مصرف

60,8296،392/4کشاورزی

3،948142/5صنعتی

2،076703/1شرب

40/6آبزی پروری

18622/6خدمات

40/5بسته بندی و مظروف

1،49276/2سایر

68,5397،338/0جمع
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شرح

1398عملکرد سال 1397عملکرد سال 

شناسايی چاه 
مجاز جديدالحفرغیر 

پر کردن چاه 
مجازغیر 

وجمع آوری 
منصوباتتقلیل 

شناسايی چاه 
مجاز جديدالحفرغیر 

پر کردن چاه 
مجازغیر 

وجمع آوری 
منصوباتتقلیل 

115617258456271316675کشاورزی

0332401322صنعتی

000000شرب

000000آبزی پروری

000000خدمات 

000000بسته بندی ومظروف

0000254سایرو5ماده 

115617588696271354701جمع 

حلقه چاه
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.آمار فوق، فقط مربوط به برداشت آب کشاورزی است: توضیحات

نام حوزه آبریزردیف
نام رودخانه2درجه 

حجم آب برداشتی بر اساس نقاط برداشت از رودخانه بر اساس نوع برداشت
میلیون متر )مجوزهاي صادره 
(مکعب بند انحرافیآب بندانیسردهانه سنتموتور پمپچاه حریمی

070002/1(بشار)تنگ تیزاب کارون1
2585190232فهلیانزهره-حوضه آبریز جراحی2
152320132شاپورحوضه آبریز حله3
52190220442قره آغاجحوضه آبریز مند4
0500110/1رودبالمهران-کل5
2200075/3رحیمیگاوخونی6
22222909204کربختگان-مهارلو7
205210014اعظم بواناتسیرجان-ابرکوه8

15658453024341/5جمع



13941395139613971398شرح 

سدتعداد
66688بزرگ

00011کوچک

66699جمع

حجم آب قابل 
مینأت
میلیون )

(مترمکعب

568/1386/8518/3501/61170بزرگ

0002/619کوچک

568/1386/8518/3504/21189جمع

حجم آب 
تنظیمی 

میلیون )
(مترمکعب

400/4278/3302/2271/0637بزرگ

0001/89کوچک

400/4278/3302/2272/8646جمع
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جمعسایرصنعتکشاورزيشربعنوانردیف

55/5258/114/245/7373/6درودزن1

036/806/843/7مالصدرا2

00/5000/5ایزدخواست3

23/894/2037/8155/7سلمان فارسی4

01/309/911/2سیوند5

0007/57/5تنگاب6

0/70044/545/3رودبال7

00000چشمه عاشق8

0008/68/6خسویه9

80390/814/2160/8645/9جمع کل

متر مکعبمیلیون 



1395139613971398نوع شبکه

مدرن

2222تعداد
7610006396(هکتار)شدهسطح اراضی تحت پوشش  بهره برداری 

58/100109(میلیون مترمکعب)حجم آب ورودی 
53/50098(میلیون مترمکعب)حجم آب تحویلی 

نیمه مدرن

11111111تعداد
20693131001371833140(هکتار)سطح اراضی تحت پوشش بهره برداری شده 

230/5191/2145/3386(میلیون مترمکعب)حجم آب ورودی 
151/8111/894/1273(میلیون مترمکعب)حجم آب تحویلی 

سنتی 

4444تعداد
4204300046774550(هکتار)سطح اراضی تحت پوشش بهره برداری شده 

53/134/550/352(میلیون مترمکعب)حجم آب ورودی 
32/722/731/333(میلیون مترمکعب)حجم آب تحویلی 

جمع

17171717تعداد

32507161001839544086(هکتار)سطح اراضی تحت پوشش بهره برداری شده 

341/7225/7195/6547(میلیون مترمکعب)حجم آب ورودی 

237/9134/5125/4404(میلیون مترمکعب)حجم آب تحويلی 
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13941395139613971398شرح 

یافتهحجم آب انتقال 
81838599101(میلیون مترمکعب)
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13941395139613971398سال/ شرح 

33333تعداد

مگاوات )ظرفیت اسمی و عملی 
102/25102/25102/25102/25102/25(ساعت

58,83014,00023,1009,00074,213(مگاوات)میزان تولید 
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عملکردواحدعنوان فعالیت

تعیین حد بستر موردی
2168مورد

243کیلومتر

اعالم عمومی حد بستر و حریم تعیین شده
رودخانه

کیلومتر
0

110تاالب

اعالم نقشه های حد بستر و حریم به
مراجع ذیربط

جانمایی نقشه های حد بستر و حریم در طرح های هادی 
و تفصیلی

رودخانه
کیلومتر

36
0تاالب

ترجانمایی نقشه های حد بستر و حریم در سامانه کاداس
رودخانه

کیلومتر
0

0تاالب

رسیدگی به اعتراضات مردمی 
3توسط کمیسیون ماده 

19موردواصله
12موردرسیدگی شده

مدیریت حقوقی3محل استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده

سایر موارد
5موردواصله

4موردرسیدگی شده

قانون توزیع 2ماده 4اجرای تبصره 
عادالنه آب

3757موردتصرفات شناسایی شده
3757موردتعداد اخطاریه صادره

155موردتخلفاتی که بدون ارجاع به محاکم قضایی رفع تصرف شده است

ارجاع پرونده به محاکم قضایی
339موردپروندهتعداد 

131موردآرای مثبت صادره
_موردآرای منفی صادره
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عملکردواحدعنوان فعالیت

آزادسازی

131مورداحکام یا دستورات قضایی صادره به منظور آزادسازی تصرفات
131مورداحکام یا دستورات قضایی اجرا شده به منظور آزادسازی تصرفات

تصرفات آزاد شده

17موردتجاری-کاربری مسکونی
0/972هکتار

42موردکاربری کشاورزی
8/495هکتار

91(سراسری)مورد تفریحیکاربری 
7/283هکتار

136موردسایر کاربری ها
11/750هکتار

28/500هکتارمساحت کل
1140میلیون ریالاعتبار هزینه شده برای انجام آزادسازی

های گشت و گروه
بازرسی

27اکیپ(مهندسی رودخانه)مجزا موردنیازتعداد اکیپ 

66اکیپتلفیقیتعداد اکیپ فعال
13اکیپ(مهندسی رودخانه)مجزا 

20نفرتعداد پرسنل

برداشت مصالح 
ایرودخانه

62موردتعدادموافقت های صادره
1،337،500مترمکعبحجم برداشت

648موردشناسایی شدهبرداشت های غیرمجاز 
415موردمتوقف شده
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مساحت مورد اجارهتعداد قراردادنوع کاربری
(هکتار)

98مبلغ اجاره در سال 
توضیحات(میلیون ريال)

قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر و 
_621775،061(شن و ماسه)ضوابط بهره برداری از آن 

خورشیدینیروگاه11562کاربری هاسایر

_631925،123کلجمع
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عملکردعملیاتیبرنامه 

%50تجهیز اتاق مدیریت بحران   

و ، حساسحیاتی)بندیانجام مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تأسیسات آبی دارای سطح 
مورد4استان( مهم

1رصد، پایش و مانیتورینگ امنیت سامانه ها و سرورهای شرکت،  سدها و نیروگاه های برق آبی 

%50اجرای سیستم حفاظت هوشمند طرح ها و تأسیسات آبی استان

ت اجرای طرح پایش سالمت کارکنان در قالب برنامه های طب کار و نظارت ارتقای سطح سالمت، امنی
طب کار% 50*شغلی و محیط کارکارکنان شرکت

%100تهیه، ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی

%100زتدوین الزامات بهداشت محیط، بهداشت آب و بهداشت عمومی، نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سب

ودی نصب دستگاه ضدعفونی برقی در ور-توزیع ماسک و مواد ضد عفونی بین همکاران-نصب برشور: در زمینه بیماری کرونا* 
ضد عفونی کردن کل ساختمان ستاد به صورت روزانه-تب سنجی کارکنان در جلو درب ورودی-ساختمان


