
 

 

 ۸۹۳۱خالهص عملکرد ربانهم سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی منتهی هب پایان سال 
گزارش عملکرد شش ماهه دوم  که مصوب شده است 81/1/81برنامه سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی در تاریخ 

خالصه عملکرد کارگروه سازگاری با کم آبی استان در جدول رسال شده است. طبق گزارش ارسالی، به دبيرخانه ا 81سال 

 ارائه شده است.   8

 دیزلی، های چاه کردن برقی اقداماتی از قبيل ای، این استانمنطقه در خصوص عملکرد گزارش شده شرکت آب 

 اضافه موجود، کاهش غيرمجاز، بروزرسانی کنتورهای های چاه کردن کشاورزی، پر های چاه روی بر کنتور نصب

 هایجویی این استان صرفا برنامه(. این در حالی است که در برنامه صرفه۲را گزارش داده است )جدول  ها برداشت

اعالم شده و اهداف برای این دو اقدام  ی بخش کشاورزیهاهای غيرمجاز و کاهش اضافه برداشتپر کردن چاه

خص شده است و در خصوص اقدامات دیگر هيچ اهدافی مشخص نشده است. طبق اقدامات انجام شده بر مش

 ميليون متر مکعب را اعالم کرده است. ۲۷.۵۰۲جویی ای صرفهاساس گزارش ارسالی شرکت آب منطقه

 تعویضو  غيرمجاز انشعابات شبکه، حذف در خصوص عملکرد بخش آب و فاضالب، اقداماتی از قبيل اصالح 

ميليون مترمکعبی  ۲۵۰جویی ( که در اثر این اقدامات صرفه۲و  ۳گزارش شده است )جداول  فرسوده کنتورهای

 درصدی در افق برنامه داشته است. ۲۵8ميليون مترمکعبی پيشرفتی  ۳۵۲.گزارش شده است که با توجه به هدف 

 ،چ گزارش عملکردی ارائه نشده است.ميليون مترمکعبی، هي ۸1عليرغم هدف  در خصوص عملکرد بخش صنعت 

 و لهلو با آب آبياری، انتقال نوین های سيستم جویی بخش کشاورزی، اقداماتی از قبيل اجرایدر خصوص صرفه 

 جایگزینی باهدف کشت الگوی زراعی، اصالح محصوالت نژادی به و زراعی باغات، به جایگزینی و کانال، اصالح

 کردن ارد ای، پوشش گلخانه به باز فضای از کشت انتقال رویکرد با ای گلخانه کشت طلب، توسعه آب کم گياهان

انجام شده  برداری بهره درنظام وخاک آب وعمليات اراضی نوسازی و تجهيز ساماندهی،و  (بان سایه احداث) باغات

 ۳.۸ميليون مترمکعبی گزارش شده است که با توجه به هدف  ۲8۵۲۲( که در اثر این اقدامات .است )جدول 

درصد پيشرفت از این برنامه در افق طرح گزارش  ۸۵۷۲ ميليون مترمکعبی در برنامه سازگاری با آن استان صرفا

شده است. حجم عمليات انجام شده در هر برنامه ذکر نشده است که الزم است در گزارش بعدی اصالح و تکميل 

 گردد. 

 ۲ر ادامه عملکرد اجرایی و ميزان صرفه جویی اعالم شده توسط دستگاه های عضو کارگروه استانی به تفکيک در جداول د

 ارائه شده است.  .تا 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 با کم آبی  برنامه سازگارياجراي در راستاي  رضويعملکرد کلی استان خراسان : ۱ جدول

 ( ۱۹۳۱)منتهی با پایان 

 عناوین
 هدف طرح

(۱۰۴۱) سال   

عملکرد 

شده اعالم  

درصد 

 پیشرفت

 ۲۸۵۸۰ ۲۷.۵۰۲ ۰۰8۵۲ اي از کاهش برداشت )م.م.م.(سهم شرکت آب منطقه 

 ۳۵۲۲۵۸8 ۲۵8. سهم بخش شرب شهري و روستایی از کاهش برداشت )م.م.م.(

 - -۸1 سهم بخش صنعت از کاهش برداشت )م.م.م.(

 ۳.۸۲8۵۲۲ ۸۵۷۲ )م.م.م.(سهم بخش کشاورزي از کاهش برداشت )جهاد کشاورزي(  

 

 ۱۹۳۱اي استان خراسان رضوي منتهی به پایان سال : عملکرد شرکت آب منطقه2جدول 

 نوع عمکرد نام برنامه

هدف برنامه در 

سال  شش ماهه دوم

۳۱ 

عملکرد اعالم شده 

استان در شش ماهه 

 ۳۱دوم سال 

پیشرفت درصد 

 برنامه اي

برقی کردن چاه هاي 

 دیزلی

 ۳۵۸ .۲ ۲۲. اجرا )حلقه چاه(

 - - - صرفه جویی )مترمکعب(

نصب کنتور بر روي چاه 

 هاي کشاورزي

 ۲۲۵۳ 8۳۷ .۳. اجرا )حلقه چاه(

 - - - صرفه جویی )مترمکعب(

پر کردن چاه هاي 

 غیرمجاز

 ۰۸۵۰ 8۷۷۳ 8۳۷1 اجرا )حلقه چاه(

 ۲8۵۸ ۲8۰۲۷۷۷۷ ۸۷۷۷۷۷۷۷ )مترمکعب(صرفه جویی 

بروزرسانی کنتورهاي 

 موجود

 ۰8۵۲ 8۰۳ 8۳۸۳ اجرا )حلقه چاه(

 - - - صرفه جویی )مترمکعب(

 کاهش اضافه برداشت ها
 - - - اجرا

 ۰۲۵۰ 8۰۸۷۷۷۷۷۷ ۲۳.۸۷۷۷۷۷ صرفه جویی )مترمکعب(

 - ۲۷.۵۰۲ - جویی گزارش شده کل )میلیون مترمکعب(صرفه

 

  



 

 

  ۱۹۳۱: عملکرد شرکت آب و فاضالب مشهد منتهی به پایان سال ۹جدول

 نوع عمکرد نام برنامه

هدف برنامه در 

 شش ماهه دوم

 ۳۱سال 

عملکرد اعالم شده 

استان در شش ماهه 

 ۳۱دوم سال 

درصد پیشرفت 

 برنامه اي

 اصالح شبکه

 ۸8۵۲ ۸8۵۲ 8۷۷ اجرا )کیلومتر(

صرفه جویی 

 )مترمکعب(
۸۲.۷۷ 88۰۲8۷ 81۰۵۰ 

 حذف انشعابات غیرمجاز

 ۳۲۵۸ 8۸۲1 ۲88۷ اجرا )فقره(

صرفه جویی 

 )مترمکعب(
8۲۰۷۷ ۲۳۳۷۷۷ 81۳ 

تعویض کنتورهاي فرسوده 

 )تعداد(

 ۲8۵۰ 8۲۸۷1 ۳.۷۷۷ اجرا )عدد(

صرفه جویی 

 )مترمکعب(
۸81۰.۷ ۳8۷۷۷۷۸۳ 

 ۷۵۰8۸.۵1۳ 8۵۲ صرفه جویی گزارش شده کل )میلیون مترمکعب(



* ۱۹۳۱: عملکرد شرکت آب و فاضالب خراسان رضوي منتهی به پایان سال ۰جدول 

 نوع عمکرد نام برنامه
هدف برنامه در شش 

 ۳۱سال  ماهه دوم

عملکرد اعالم شده 

استان در شش ماهه 

 ۳۱دوم سال 

درصد پیشرفت 

 ايبرنامه

 اصالح شبکه

 ۲۳۵۰ 1۳۵۳ ۳.8۵۸ اجرا )کیلومتر(

صرفه جویی 

 )مترمکعب(
88۲۳۰.۷ ۸۸۰۷۷۷ .1۵۳8

 حذف انشعابات غیرمجاز

 8۷1۵۲ 8۲8۸ 88۲۲ اجرا )فقره(

صرفه جویی 

 )مترمکعب(
8۲۷1۰.۷ ۲۳۳۷۷۷ 8۸.۵۲ 

 تعویض کنتورهاي فرسوده

 ۲8۵۸ ۸۷۰.۷۷ 8۲۲.۷ اجرا )عدد(

صرفه جویی 

 )مترمکعب(
1۷۸1۰. 8۷۷.۷۷۷ 8۲۲۵.

 ..۸۵. 8۵8۷ ۳۵۳۸ صرفه جویی گزارش شده کل )میلیون مترمکعب(

  *تعهدات شرکت آب و فاضالب روستایی به شرکت آب و فاضالب استان منتقل شده است.

  



 

 

۱۹۳۱عملکرد سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي منتهی به پایان سال  :۱جدول

 نوع عمکرد نام برنامه
هدف برنامه در شش 

 ۳۱سال  ماهه دوم

عملکرد اعالم شده 

استان در شش ماهه 

 ۳۱دوم سال 

درصد پیشرفت 

 برنامه اي

اجراي سیستم هاي نوین 

 آبیاري

 - - - اجرا )کیلومتر(

 .۲۵. ۲.8۷۷۷۷ ۲۰.۷۷۷۷ صرفه جویی )مترمکعب(

 انتقال آب با لوله و کانال
 - - - اجرا )کیلومتر(

 ۰۷۷۷۷۰۵۸. ۰.۷۷۷۷۷ صرفه جویی )مترمکعب(

 اصالح و جایگزینی باغات
 - - - اجرا

 1۳ ۸۲۷۷۷۷ ۰.۷۷۷۷ جویی )مترمکعب( صرفه

به زراعی و به نژادي محصوالت 

 زراعی

 - - - اجرا

 .8۲۵ 1.۷۷۷۷ 1۰.۷۷۷. صرفه جویی )مترمکعب(

اصالح الگوي کشت باهدف 

 جایگزینی گیاهان کم آب طلب

 - - - اجرا

 ۲۷۲۵۰ ۰۸۷۷۷۷ ۳۰.۷۷۷ صرفه جویی )مترمکعب(

توسعه کشت گلخانه اي با 

انتقال کشت از فضاي رویکرد 

 باز به گلخانه اي

 - - - اجرا )کیلومتر(

 8۲۲ ۲۲1۷۷۷۷ ۲۷۷۷۷۷۷ صرفه جویی )مترمکعب(

پوشش دار کردن باغات 

 )احداث سایه بان(

 - - - اجرا

 ۲۲.۵1 8۲۷۷۷۷ ۸۲۷۷۷ صرفه جویی )مترمکعب(

ساماندهی، تجهیز و نوسازي 

اراضی وعملیات آب وخاک 

 درنظام بهره برداري

 - - - اجرا )کیلومتر(

 ۲۰۵۲ ۲۲۷۷۷۷ 1۰.۷۷۷ صرفه جویی )مترمکعب(

 ۳۵۲. .1۵۲ 8.۵۲۲ صرفه جویی گزارش شده کل )میلیون مترمکعب(

 



