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 8931خالهص عملکرد ربانهم سازگاری با کم آبی استان بوشهر منتهی هب پایان سال 
، 79در دو دوره شش ماهه در سال مصوب شده است،  11/11/79که در تاریخ در طي اجراي برنامه سازگاري استان بوشهر 

( خالصه 1جدول )گزارش عملکرد خود را به شرح ذیل براي دبیرخانه کارگروه ملي سازگاري با کم آبي ارسال کرده است. 

 کارگروه سازگاري با کم آبي استان را نشان مي دهد.هاي  عملکرد برنامهوضعیت 

 يچاه ها انسدادي، کشاورز يچاه ها يپروانه ها لیاصالح و تعدهاي شرکت آب منطقه اي بوشهر در برنامه 

ي رپروانه  بهره بردا يدارا ياضافه برداشت چاه ها کنترلپیشرفت بسیار خوبي داشته است اما در برنامه  رمجازیغ

درصدي را در صرفه جویي گزارش  12.12از برنامه عقب است و عملکرد پاییني داشته است. در کل عملکرد حدود 

ب(.-1الف و -1شده شاهد بودیم )جداول 

 توزیع هاي شبکه در آب هدررفت و تلفات درصد 1 کاهش"هاي شاخصي از قبیل کت آب و فاضالب پروژهشر 

را انجام داده  "مدیریت مصرف آب در فضاي سبز شهري"، "مشترکین مصرف سرانه کاهش" ،"روستایي و شهري

(. 3اعالم کرده است )جدول  79درصدي را در سال  99/19است که در زمینه اثربخشي عملکرد حدود 

  میلیون مترمکعب بوده است که این اثربخشي گزارش  33/17سهم بخش کشاورزي از کاهش برداشت گزارش شده

زارش بر گهاي نوین آبیاري، پهنه بندي کشت زراعي و حذف محصوالت آبشده با اقداماتي از قبیل توسعه سامانه

درصدي  19.1میلیون مترمکعبي در برنامه، و طبق گزارش اعالم شده پیشرفت  131.3ه هدف شده است. با توجه ب

(. 2حاصل شده است )جدول 

 19/63 آب در واحد هاي صنعتي را گزارش کرده است که از این اقدام بخش صنعت اقداماتي مانند بازچرخاني 

(.6)جدول  .درصد پیشرفت اثربخشي گزارش شده است

 (مالتي و سنگ و خاکي بند احداث) عي نیز برنامه هاي آبخیزداري مثل خاکریزيبخش منابع طبی ،

بندي و عملیات سنگي را در دستور کار خود داشته که طبق گزارش اعالم داري، گابیونآبخوانسیالبپخش

(.3است )جدول  میلیون مترمکعبي داشته 2/7اثربخشي شده 

که در گزارش عملکرد به میزان حجم عملیات و میزان اثربخشي آنها اشاره هاي وظیفه مند هاي کلیه دستگاهبرنامه

 اند.ارائه شده 3تا  1شده است، در جداول 

 89برنامه سازگاری تا پايان سال  اهداف بلند مدت عملکرد کلی استان بوشهر در راستای: 1جدول 

 برنامه گزارش شده از نتايج
سال افق 

 طرح

 هدف برنامه
 مکعب()میلیون متر 

 اعالم شده عملکرد
 )میلیون متر مکعب(

درصد 

 پيشرفت

 سهم بخش شرب شهري و روستایي از کاهش برداشت

1246 

34.1 6.2 19.99 

 1.49163.19 3.9 سهم بخش صنعت از کاهش برداشت

 - اثربخشي  7.2 افزایش تغذیه آب زیرزمیني

 - اثر بخشي  191.9 افزایش ذخیره سطحي

 19.1 17.33 131.3 )جهاد کشاورزي( کشاورزي از کاهش برداشتسهم بخش 

 12.12 14.23 23.1 )آب منطقه اي( سهم بخش کشاورزي از کاهش برداشت
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شوند و در جهت مهار آب های نمی جويیصرفههايی که منجر به عملکرد ارائه شده برنامه :الف-2جدول 

 سطحی تخليه شونده به دريا هستند 
پيشرفتدرصد   )سازه ای(نام پروژه پيش بينی سال خاتمه

سد مخزنی 5ساخت  پایان برنامه ششم و پایان برنامه هفتم درصد 26درصد تا  4از 

 

 شوند می جويیصرفه هايی که منجر بهعملکرده ارائه شده برنامهب: -2جدول 

درصد پيشرفت صرفه 

گزارش شده سال  جويی

 برنامهدر افق  89

حجم صرفه 

 اعالم شده جويی

 89در سال 

)م.م.م(

اعالم عملکرد 

 شده در سال

89 

هدف صرفه 

برنامه در جويی 

افق 

 )م.م.م(طرح

هدف اجرايی 

در افق  برنامه

 طرح

سال 

افق 

 طرح

 برنامه

61.3 9.72 19 حلقه 713 حلقه 1214 1244 
اصالح و تعديل پروانه 

های چاه های کشاورزی

حلقه 71 1.39 3.7 14 حلقه 624 1244 انسداد چاه های غيرمجاز

حلقه 63 1/4 1.3 3.1 حلقه 314 1244

کنترل اضافه برداشت 

های دارای پروانه  چاه

بهره برداری

1246 هکتار 32166 - هکتار 14144 - -  اجرای طرح نخلستان

12.12% 14.23  23.1 جمع صرفه جويی 
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  1389منتهی به پايان سال  شرکت آب و فاضالب استان بوشهر عملکرد: 3جدول 
 برنامه 1389سال اعالم شده در  عملکرد

 نام برنامه
 توضيحات

درصد 

 جويیصرفه

پيشرفت  درصد

 يیاجرا عمليات

عملکرد صرفه 

 )م.م.م(جويی 

عملکرد 

 اجرا

 ميزان

جويی صرفه

 )م.م.م(

 اهداف اجرايی برنامه
افق 

 طرح

  11.16  3.3  63 1246

برنامه ريزی جبران کمبود و جايگزينی 

منابع آب ناپايدار شرب با نمک زدايی 

)ميليون مترمکعب(

عدم تامین اعتبار 4 4 4 4 

تفکیک و جداسازي بخشي 

از آب مصرفي احشام و 

فضاي سبز خانگي به میزان 

میلیون مترمکعب در سال 1

 
جداسازی آب مصرفی احيا آب انبارها و 

احشام و فضای سبز خانگی

 4 4 4 4  4.2میلیون مترمکعب 
جداسازی آب شرب و پخت و پز با رويکرد 

های نامتعارفاستفاده از آب

با توجه به یکپارچه سازي 

شرکت هاي آب و فاضالب 

فقط یک عملکرد گزارش 

شده است.

34.1  1.1  9.3  

هدررفت آب در درصد تلفات و  1کاهش 

شبکه های توزيع شهری و روستايی و 

کاهش سرانه مصرف مشترکين

116  1.3  1  
برنامه مديريت مصرف و کاهش هدر رفت 

آب روستايی

 34 - 4.7  3 114 
مديريت مصرف آب در فضای سبز شهری 

)هکتار(

   4  19.7 - -
ساير کارهای ذکر نشده در برنامه 

 سازگاری

 19.99 - 6.2 - 34.1  جمع کل صرفه جويی )ميليون مترمکعب(
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  1389منتهی به پايان سال  ازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرس عملکرد: 4جدول 

 شرح اقدامات عنوان برنامه
 -واحد 

 سنجش

 بندی اجراءزمان
حجم انجام شده 

 )هکتار(

جويی صرفه

گزارش 

 شده

 )م م م(

صرفه  اهداف

جويی برنامه 

ششم )سال 

 ( )م م م(89

 ميزان صرفه جويی

 )م م م( گزارش شده

درصد 

شش ماهه  تحقق

 اول

شش 

 ماهه دوم

شش 

 ماهه اول

شش 

 ماهه دوم

 الگوی کشت

پهنه بندی کشت 

 زراعی
 7 344 1144 1444 1944 هکتار

136 

11.6 

19.9

حذف محصوالت آب 

 بر )جاليز و ذرت(

 14 144 1944 1144 1944 هکتار

 1.6 144 344 244 344 هکتار ممنوعيت کشت دوم

توسعه 

های کشت

 گلخانه ای

  1 1.2 4.3 79.1 36.9 31.2 هکتار احداث گلخانه

حذف کشت 

محصوالت در فضای 

 روباز

 234 344 134 هکتار

افزايش راندمان 

در مديريت آب 

 کشاورزی

های توسعه سامانه

 آبيارینوين 

 6.93 6.93 1322 1416 1744 3444 هکتار

 17.33 مجموع صرفه جويی
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  1389منتهی به پايان سال  اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان بوشهر عملکرد: 5جدول 

بخش 

 مربوطه
 رئوس برنامه

 سال افق طرح

حجم 

)ميليون اثربخشی

 مترمکعب(

عمليات اجرايی برنامه 

 )هکتار(

اعالم شده در عملکرد 

 1389سال 

درصد پيشرفت 

 اجرايی

درصد پيشرفت 

 اثربخشی

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت
 بلند مدت میان مدت

 اجرایي

 )هکتار(

 اثربخشي

)میلیون 

 مترمکعب(

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

آبخيزداری

خاکريزی )احداث بند خاکی 

 و سنگ و مالتی(

1241 1246 36 21 113469 161194 197447.211.13 14 13.7 11.39 پخشسيالبآبخوانداری 

گابيون بندی و عمليات 

 سنگی

 

  1389سازمان صمت استان بوشهر منتهی به پايان سال عملکرد : 6جدول 

 رئوس برنامه

سال 

افق 

 طرح

 اعالم شده عملکرد اهداف

 درصد پيشرفت

 جويیصرفه
هدف اجرايی در 

 )واحد( افق طرح

حجم صرفه جويی 

در افق طرح 

 )ميليون مترمکعب(

 )واحد(اجرايی 
ميزان 

 )م.م.م(جويیصرفه

641.49137.2 3 11 1244 یبازچرخان نينو یاستفاده از روشها

1244 22 4.9 یکوه زهيبه وار یبحران یانتقال معادن رودخانه ا

 63.19 1.491 - 3.9 برنامه هامجموع 

 


