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 8931 سال پایان هب نتهیم  خراسان جنوبی استان آبی کم با سازگاری  ربانهم عملکرد خالهص
 62/50/89از عملکرد برنامه سازگاری با کم آبي استان که در تاریخ ماهه اول استان خراسان جنوبي گزارش شش

در ادامه خالصه ای از اقدامات انجام شده در بازه زماني ارائه نموده است.  مصوب شده است را به دبیرخانه کارگروه

آبي توسط دستگاه های وظیفه مند استاني ارائه شده است )جدول شش ماهه اول پس از تصویب گزارش سازگاری با کم

1.)  

 ژهپرو جز شوند، بهجویي نميهایي که منجر به صرفههپروژای در قسمت در خصوص عملکرد شرکت آب منطقه 

ل و ها )شامل خط انتقا این پروژه بقیه باشد، مي فردوس به آبرساني به مربوط که کن شیرین آب و انتقال خط

 درصد 155 عملکرد و اند رسیده پایان به اند،این استان بودهآبرساني اضطراری  هایبرنامه که جز تجهیز چاه(

 در زمینه نصب که در برنامه هایي که منجر به کاهش برداشت مي شوند،ای این استان شرکت آب منطقه .دارند

اقدام عدد چاه  105و  08، 05ها به ترتیب بر روی های غیر مجاز و اصالح و تعدیل پروانهکنتور، انسداد چاه

ون مترمکعبي شده است که با توجه به میلی 07.8و این موضوع طبق گزارش منجر به صرفه جویي  نموده است

این موارد اعالم شده است.  درصد .1570 ، پیشرفت محقق شده از این برنامه معادلمیلیون مترمکعبي 62هدف 

 .ب ارائه شده است-6الف و -6جداول به تفکیک در 

  ي یابنشت انتقال،مرمت و بازسازی خطوط  چاه، تجهیز و جابجایي ق حفر،ی، از طراستان آب و فاضالبشرکت

 فاضالب بکهش متری، توسعهآب، بازسازی انشعابات، توسعه تله توزیع شبکه اصالح تاسیسات آبرساني و انشعابات،

گزارش کرده است. با  رامیلیون مترمکعب آب  578 خانه ها، میزان صرفه جویي معادل تصفیه ظرفیت و افزایش

های بخش آب و درصدی در برنامه 12، پیشرفت 1555سال میلیون مترمکعبي در پایان  072توجه به هدف 

اطالعات مربوط به هر یک از برنامه های  5و  0جداول فاضالب طبق گزارش ارسال شده، اتفاق افتاده است. 

 مرتبط با بخش آب و فاضالب را نشان مي دهد. 

 ه ای بوده است که در جویي ها شرکت آب منطقجویي بخش کشاورزی، متولي بعضي از صرفهدر خصوص صرفه

، استان مي باشدها سازمان جهاد کشاورزی هایي که متولي اجرای آنابتدای گزارش به آن اشاره شد. در برنامه

 زا موجود، استفاده باغات آلي ماده ، افزایشموجود باغات نوسازی و اصالحکشت،  الگوی مواردی از قبیل اصالح

بان، سای از مصنوعي، استفاده و طبیعي های مالچ انواع از باغي، استفاده بقایای کردن خرد جهت چیپر دستگاه

 ،کشت الگوی اصالح خاک، آلي ماده مقیاس، افزایش کوچک های گلخانه ای، توسعه گلخانه های کشت توسعه

 عملیات و بندی گابیون داری، آبخوان و سیالب پخش ،(خاکي بند احداث) خاکریزی کشت، آرایش اصالح

میلیون مترمکعب  62758 ، منجر بهآبگیر انجام شده است که طبق گزارش ارائه شده هاللي احداث سنگي،

درصدی نسبت به افق میان  60پیشرفت حدود  حاکي از است که این موضوع در مصرف آب شدهجویي صرفه

ریز عملکرد اجرایي برنامه های نامبرده  0مي باشد. در جدول درصدی نسبت به افق بلند مدت  1170مدت و 

 شده ارائه شده است. 

 ،کیلومتری  .070صرفا اجرای  ،میلیون مترمکعبي 1701رغم وجود هدف علی در خصوص عملکرد بخش صنعت

ي جویبیرجند گزارش شده است، اما در خصوص صرفه صنعتي شهرک آب بازچرخاني شبکه تکمیلدر برنامه 

، برنامه های مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه 2در جدول  گزارشي ارائه نشده است. ،جام شدهان

 مقادیر ارائه شده در گزارش نشان داده شده است. 
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  میلیون مترمکعبي در افق طرح،  15زیست محیطي با وجود هدف  هایآبهحق تامین در خصوص بهبود

 عملکردی گزارش نشده است.

  میلیون مترمکعبي عملکردی  578شهری با وجود هدف  خدمات و سبز فضای آب مصرف خصوص کاهشدر

 گزارش نشده است.

مند که در گزارش عملکرد به میزان حجم عملیات و میزان اثربخشي آنها اشاره های وظیفهبرنامه های کلیه دستگاه

اند.ارائه شده 2تا  6شده است، در جداول 

  1931: عملکرد کلی استان خراسان جنوبی در برنامه های سازگاری با کم آبی منتهی به پایان سال 1جدول 

عناوین

 -هدف طرح

میان مدت

(1011) سال  

اعالم  عملکرد

 شده

درصد 

 پیشرفت

 07257850 12712سهم بخش شرب شهری و روستایي از کاهش برداشت )م.م.م.(

 1705 5برداشت )م.م.م.(سهم بخش صنعت از کاهش 

 15062758 60760سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت )جهاد کشاورزی(  )م.م.م.(

 .6207.8 1570سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت )آب منطقه ای( )م.م.م(

های زیست محیطي )م.م.م. و %(آبهمیزان و درصد بهبود تامین حق
155 5 

درصد 155 5 5 

 درصد کاهش مصرف آب فضای سبز و خدمات شهری )م.م.م. و %( میزان و
5785 5 

درصد(69) 5 5 



شوندجویی نمیالف: خالصه وضعیت عملکرد برنامه هایی که منجر به صرفه-2جدول  

 )برنامه های آبرسانی اضطراری(

درصد پیشرفت
پیش بینی 

 سال خاتمه
نام پروژه

155  درمیانخط انتقال آب روستای  1089

155  تجهیز چاه و خط انتقال یک حلقه چاه آب شهر طبس 1089

155 تجهیز چاه و خط انتقال یک حلقه چاه آب شرب شهر دیهوک 1089

90 خط انتقال و آب شیرین کن 1089
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 ( 1931شوند )منتهی به پایان سال جویی میب: خالصه وضعیت عملکرد برنامه هایی که منجر به صرفه-2جدول 

درصد پیشرفت 

صرفه جویی در 

 افق کوتاه مدت

حجم صرفه 

اعالم جویی 

)م.م.م(شده 

 31عملکرد 

هدف صرفه جویی 

برنامه کوتاه 

 مدت)م.م.م(

 برنامه

حجم صرفه جویي 

مرتبط با صنعت و 

 خدمات است

1709* 05 
نصب کنتورهای هوشمند جدید و جلوگیری از 

اضافه برداشت چاه های مجاز )عدد(

 57592 08  انسداد چاه های غیرمجاز )عدد(

 07. 105  اصالح و تعدیل پروانه ها )عدد(

 - - -  خرید چاههای کم بازده )عدد(

 - - -
 بازچرخاني پساب و جایگزیني آن با چاههای

 کشاورزی

 - - - 
اجرای پروژه تغذیه مصنوعي )آهنگران، بندان، 

گزیک، مشوکي، چاهداشتي، ماهیرود(

 شیرین سازی آب نامتعارف - - - 

1570. 07.8  62  جمع صرفه جویي
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 ( 1931: عملکرد بخش شهری شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی )منتهی به پایان سال 9جدول 

 واحد فعالیت ها رئوس برنامه

 هدف اجرایی سال افق طرح
حجم صرفه 

جویی )میلیون 
 مترمکعب(

 اعالم شده عملکرد
درصد پیشرفت 

 اجرایی
درصد پیشرفت 

 برنامه صرفه جویی

میان 
 مدت

بلند 
 مدت

 بلند مدت میان مدت
میان 
 مدت

بلند 
 مدت

میزان 
اجرای 
 برنامه

میزان صرفه جویی 
 )م.م.م(

میان 
 مدت

بلند 
 مدت

 میان مدت
بلند 
 مدت

پایداری تامین 
 آب

حفر،جابجایي و تجهیز 
 چاه

 حلقه چاه

1555 
 

1550 
 

600065907.

مرمت و بازسازی خط 
انتقال

05.51725076670 کیلومتر

افزایش ظرفیت 
ذخیره سازی

60055555 هزارمترمکعب احداث مخازن دخیره

کاهش هدررفت 
آب شهری

نشت یابي تاسیسات 
 آبرساني

85106515576657510167..72. کیلومتر

055559655565055 5751551716071 فقرهنشت یابي انشعابات

1686106272605758665721675 کیلومتراصالح شبکه توزیع آب

655556055506.5576212751071 فقرهبازسازی انشعابات

شیرین سازی 
آب

احداث تاسیسات آب 
 شیرین کن

مترمکعب در 
 شبانه روز

0555115555555

افزایش تاب 
آوری تاسیسات

60055555 عدد مقاوم سازی تاسیسات

655505555555 مترمقاوم سازی خط انتقال

105555 مگاواتتامین برق اضطراری

106560510070110 ایستگاهتوسعه تله متری

خرید تجهیزات 
اضطراری

05955555 عدد

افزایش جمعیت 
برخوردار 

خدمات دفع  
فاضالب

16061019790651071979 کیلومتر توسعه شبکه فاضالب

 افزایش ظرفیت تصفیه
مترمکعب در 

 شبانه روز
610556155555907.

0 570.8 - 16720مجموع برنامه ها
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 ( 1931: عملکرد بخش روستایی شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی )منتهی به پایان سال 0جدول 

 فعالیت ها رئوس برنامه

 سال افق طرح
حجم صرفه جویی )میلیون 

 مترمکعب(
عملکرد صرفه جویی 

برنامه )میلیون 

 مترمکعب(

درصد پیشرفت صرفه 

 جویی
 توضیحات

میان 

 مدت

بلند 

 مدت
 بلند مدت میان مدت بلند مدت میان مدت

مدیریت تقاضا  )کاهش 

هدر رفت(

 اصالح و بازسازی تاسیسات فرسوده 

 نشت یابي شبکه های آبرساني 

 نصب سیستم های کنترل از راه دور 

 مدیریت فشار شبکه توزیع روستاها 

1555 1550 

179676570121.721575- 

طرح های ارتقای کیفیت 

آب

  منبع تامین آب .6ارتقای کیفیت آب 

 کاهش ساالنه حجم آبرساني سیار 
---

عملکرد استان در این 

 میلیون 575550برنامه 

مترمکعب گزارش شده 

است

تکمیل مجتمع های 

آبرسانی

  روستا و  95.اني شامل مجتمع آبرس 00تامین آب

 نفر 615581

  درصدی ضریب بهره مندی روستاها 10افزایش 

  ضریب برخورداری روستاهادرصدی  0افزایش 

5-

مدیریت تقاضا  )مدیریت 

مصرف(

 شناسایي انشعابات غیر مجاز و مشترکین پرمصرف 

 فرهنگ سازی و مدیریت مصرف از طریق رسانه 
57915761627061- 

 672 0765706265761275مجموع برنامه ها
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 ( 1931)منتهی به پایان سال  سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی: عملکرد 5جدول 

بخش 

 مربوطه
 رئوس برنامه

 سال افق طرح

حجم صرفه 

جویی )میلیون 

 مترمکعب(

 اعالم شده عملکرد عملیات اجرایی
درصد پیشرفت 

 اجرایی

درصد پیشرفت صرفه 

 جویی

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت
 مدت بلند میان مدت

 اجرایی

 )هکتار(

 صرفه جویی

 )میلیون مترمکعب(

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

بخش 

 باغبانی

 اصالح  الگوی کشت

1555 1550 150 605 

1905 52551292570858671002720

-

10255 55255 9615579052570. 65766اصالح و نوسازی باغات موجود

5055 1..55 26557526107..0705باغات موجودافزایش ماده آلي 

استفاده از دستگاه چیپر جهت 

خرد کردن بقایای باغي
05 155 55

استفاده از انواع مالچ های طبیعي 

و مصنوعي
0655 16055 55

165 980 570575551575657500استفاده از سایبان

68 155167017160507116756گلخانه ایتوسعه کشت های 

توسعه گلخانه های کوچک 

مقیاس
5 1.170571000.709796

مدیریت 

زراعت

6555561020 055. افزایش ماده آلي خاک

607.0

6957951572791 

 05559555 12050065726اصالح الگوی کشت

8555 65555 1912665179.072.اصالح آرایش کشت

آبخیزداری



 260052. خاکریزی )احداث بند خاکي(
65005602 

 مترمکعب
55028150795 6718 

 1916051 داریآبخوانوسیالبپخش
5900002 

 مترمکعب
_ 5 _ _ 

 6999276056878. 11760 مترمکعب60.502 82082 گابیون بندی و عملیات سنگي

 6125598552507.662708 915 احداث هاللي آبگیر بیابان زدایی

    62758 60760 11706 605 150 مجموع
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 ( 1931)منتهی به پایان سال  : عملکرد سازمان صمت استان خراسان جنوبی6جدول 

 رئوس برنامه

سال 

افق 

 طرح

اعالم شده عملکرد اهداف پیشرفتدرصد    

هدف 

اجرایی در 

 افق طرح

حجم صرفه 

جویی در افق 

طرح )میلیون 

 مترمکعب(

 اجرایی
میزان 

 جوییصرفه
 اجرایی

میزان 

 جوییصرفه

تکمیل شبکه بازچرخاني آب شهرک صنعتي 

 بیرجند
کیلومتر 61 1088  570 

070. 

کیلومتر
51.

پیگیری اتصال واحدهای داخل شهرک به 

صنعتي قائناتفاضالب در شهرک   
واحد25 1555  571 5555

بازسازی و نوسازی خطوط تولید و انتقال آب 

واحدهای صنعتي مستقر در شهرکها و نواحي 

 صنعتي استان

کیلومتر 05 1555 571 5555

نصب کنتور حجمي هوشمند برای انشعابات آب 

از جمله فضای سبز، واحدهای خدماتي، 

...ساختمان نگهباني؛ اداری و   

1555 
009 

عدد 
 5 5 5 5 

پیگیری اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای 

 سبز شهرکها و نواحي صنعتي استان
کیلومتر 685 1565  1 5 5 5 5 

واحد 0 1555 واحدهای صنعتي آب بر استان  5751 5 5 5 5 

 1701 - 5 5 5مجموع برنامه ها

 


