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 8931خالهص عملکرد ربانهم سازگاری با کم آبی استان رهمزگان منتهی هب پایان سال 
در اجرای  هرمزگان استان عملکردگزارش  مصوب شده است. 71/6/91برنامه سازگاری با کم آبی استان هرمزگان در تاریخ 

به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی واصل شده بود سه دوره شش ماهه  درآبی  کم با یسازگار مصوبی ها برنامه

که گزارش حاضر به بررسی اقدامات انجام شده در زمینه هر یک از برنامه های مصوب پرداخته است. الزم به ذکر است که 

د مدت بودند که در گزارش عملکرد های اضطراری، میان مدت و بلنهای مصوب این استان در قالب سه دسته برنامهبرنامه

خالصه ای از اقدامات انجام شده در سه دوره شش ماهه پس از  .ها انجام نشده استبندی و تفکیک برنامهاین استان دسته

  (.7آبی توسط دستگاه های وظیفه مند استانی ارائه شده است )جدول تصویب گزارش سازگاری با کم

 جویی و دو بخش اقدامات صرفه بهکت آب منطقه ای شرهای برنامه مرتبط بااقدامات انجام شده  ،در گزارش

ت از اضافه برداش یریجلوگجویی شامل نصب کنتور، های صرفهشوند. برنامهجویی تقسیم میاقدامات غیرصرفه

زهکشی هکتار شبکه آبیاری  0044نوسازی ها ، اصالح و تعدیل پروانهانسداد چاه های غیرمجاز، مجاز یچاه ها

 یجویباشند که در مجموع صرفهمی دشت میناب (-شمیل آشکارا -اجرای پروژه تغذیه مصنوعی )حمیران، میناب

سه برنامه غیر  ،این شرکتدر برنامه های میلیون مترمکعبی گزارش شده است. همچنین  6۱.76 معادل

نوسازی فاز یک خط اول میناب ، برداشت از ظرفیت ذخیره زیرزمینی سد های شمیل و نیانجویی شامل صرفه

 چاه های کمک کانالکه این شرکت برنامه  وجود دارد آماده سازی چاه های کمک کانال میناب، به بندرعباس

 درصدی تکمیل کرده است. 744میناب را با پیشرفت 

  ( 3 )جدول تقسیم بندی شده استجویی اثربخشی و دارای صرفه به دو برنامه دارایشرکت آب و فاضالب برنامه

ش گزار باشند که طبقکن ها و حفر و تجهیز چاه میهای دارای اثربخشی شامل تامین آب از آب شیرینکه برنامه

. همچنین این اندمیلیون مترمکعب اثربخشی داشته  0۲.۲7 ، این برنامه ها تا کنون معادلاین شرکت اعالم شده

شناسایی و قطع انشعابات  ،نشت یابی-مدیریت فشار زون بندی وجویی شامل های صرفهشرکت از محل برنامه

 نصب شیرآالت کاهنده مصرف آبورودی،  مبادی در کنتور خرید و خطوط و شبکه بازسازی و اصالح–غیر مجاز 

 میلیون مترمکعب را گزارش کرده است. 1.46 معادل جوییصرفه جداسازی انشعابات فضای سبز از آب شربو 

  ه است که صرفا اقدامات شددر بخش کشاورزی اقدامات جهاد کشاورزی به صورت غیررسمی به دبیرخانه ارسال

.(0)جدول  های باغبانی، زراعت و آب و خاک ارائه شده استاجرایی گزارش شده در بخش

 

اثربخشی آنها اشاره شده  برنامه های کلیه دستگاه های وظیفه مند که در گزارش عملکرد به میزان حجم عملیات و میزان

 ارائه شده اند. 0تا  ۲است، در جداول 
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 89برنامه سازگاری تا پايان سال  اهداف بلند مدت در راستای هرمزگانعملکرد کلی استان :  1جدول 

 برنامه گزارش شده از نتايج
 اعالم شده عملکرد

 )میلیون متر مکعب(

 1.46 سهم بخش شرب شهری و روستایی از کاهش برداشت

 - سهم بخش صنعت از کاهش برداشت

 6۱.76 )آب منطقه ای( سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت

 - (جهاد کشاورزی) سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت

 

 جويی نمی شوند هايی که منجر به صرفهای هرمزگان در برنامهالف: عملکرد شرکت آب منطقه -۲جدول 

درصد پیشرفت
پیش بینی 

خاتمهسال   
)سازه ای(نام پروژه

93 برداشت از ظرفیت ذخیره زیرزمینی سد های شمیل و نیان 739۱

6۲ نوسازی فاز یک خط اول میناب به بندرعباس 739۱

744 آماده سازی چاه های کمک کانال میناب 739۱

 

 ای هرمزگانجويی شرکت آب منطقهب: اقدامات منجر به صرفه -۲جدول 

حجم صرفه 

اعالم  جويی

)م.م.م(شده 

 اعالمعملکرد 

 شده

هدف صرفه 

جويی برنامه 

کوتاه 

 مدت)م.م.م(

هدف 

اجرايی 

 برنامه

 برنامه سال افق طرح

- ۱11    نصب کنتور

3.۲07 00     جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز

7.11 ۱9    انسداد چاه های غیرمجاز

0۲.730 ۲۱07    پروانه ها اصالح و تعدیل 

هکتار 3۲44 74  - - 7040

هکتار شبکه آبیاری  0044نوسازی 

زهکشی میناب

 

77 3 - - -
 -اجرای پروژه تغذیه مصنوعی )حمیران

دشت میناب (-شمیل آشکارا  

6۱.76 - -  جمع صرفه جویی
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روستايی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان: عملکرد بخش شهری و ۳جدول 

توضیحاتفعالیت ها رئوس برنامه

 میزان صرفه جويیاهداف اعالم شده طرح سال افق طرح

يا اثربخشی اعالم 

 )م.م.م( شده
میان 

 مدت

بلند 

 مدت

 میان مدت

 م م م

 بلند مدت

 م م م

تامین و توزیع آب 
شهرها و روستاهای 
بحرانی و در آستانه 

 بحران

حفر چاه، کف شکنی ، خط لوله انتقال آب، آبرسانی 
 شهر بحرانی( 74سیار)برای شهرهای  

 فعالیت های میان مدت و بلند مدت:
  انتقال آب به بستک، بشاکرد و رویدر و

پارسیان

  کیلومتر خط انتقال آب شیرین کن 33احداث 

7044 7074 

00.6

انتقال و توزیع 
م م م نیاز  71۱.1

شرب و صنعت

 اثربخشی ۲.۲0

حفر چاه، کف شکنی، خط لوله انتقال آب، آبرسانی 
 شهر در آستانه بحران( 70)متعلق به  سیار

 فعالیت های میان مدت و بلند مدت:
 بازسازی ناوگان آبرسانی سیار 
 حفر و کف شکنی و تجهیز چاه 
  خط انتقالکیلومتر  744اجرای 

9.6170.00۲.11 اثربخشی 

کف شکنی و  آبرسانی سیار، حفر و تجهیز چاه،
روستای با مشکل  1۲۲) احداث آب شیرین کن

 تامین آب(
 اثربخشی ۲.۱3.1۲۲.3تامین آب از چاه ، چشمه و آب شیرین کن

شیرین سازی آب

متر مکعبی تامین آب شهرهای بندرعباس و خمیر و روستاهای تابعه)  از محل آب شیرین کن های صد هزار 
بندرعباس و  طرح ساقی کوثر(

07.7
م.م.م 703.0تامین 

شرب وصنعت
 اثربخشی 70.6

تامین آب شهرها  از محل تولید آب شیرین کن ها

باسعیدو و رمچاه قشم ،روستای زیارت ، کرگان 
، مهدی آبادو  ناهنگ،چارک ،دهتل ،سیریک ، هرنگ

پارسیان و سرخون بندرعباس

۱.97۲.04.3اثربخشی 

کاهش هدررفت آب 
شهری

اصالح و بازسازی شبکه و –نشت یابی ،شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز -زون بندی و  مدیریت فشار
 خطوط و خرید کنتور در مبادی ورودی

333

 مدیریت مصرف آب

- فرهنگ سازی مصرف

نصب شیرآالت کاهنده مصرف آب
کاهنده مصرف در دستگاه  0444خرید و نصب 

 سطح استان تا پایان افق طرح
300

جداسازی انشعابات فضای سبز از آب شرب
جداسازی و قطع کامل انشعابات از آب شرب و 

 تامین آب آن از طریق پساب
4.۲74.46

استفاده از پساب تصفیه 
 خانه های  فاضالب

 ۲9174صنایع غرب ، فضای سبز شهری و نیرو گاه گنوانتقال پساب از تصفیه خانه فاضالب  بندرعباس به  
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10۳3615۳1384مجموع برنامه ها
اثربخشی/  5۲3۲1

 صرفه جويی 1360
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 : عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان5جدول 

 رئوس برنامهبخش مربوطه

 سال افق طرح
صرفه جويی  اهداف

 )میلیون مترمکعب(
 یاجرايعملکرد  عملیات اجرايی

اعالم شده 

 )هکتار(

اعالم  درصد پیشرفت اجرايی

 شده

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت
 بلند مدت میان مدت بلند مدت میان مدت

 بخش باغبانی
 اصالح باغات

7044 7040 

06 96 70444 ۲0444 144404۲9.7

۱9030۱.6 74344 ۲004 1۲.7 1.70 توسعه کشت های گلخانه ای

70۲.9۲۲94.0 70۱۱44 3۲۲۱04661۲10۲۲4.6 کشت نشاءبخش زراعت

 بخش آب و

خاک

احداث شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار در سطح 

 استان)هکتار(
۲1 - 73044 - 104400.0 - 

یکپارچه سازی، تجهیز و نوسازی اراضی 

 کشاورزی)هکتار(
76 3۲ ۱444 76444 7۲74 70.7 1.06 

 - 903901.7 - ۲4444 - 704 اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار)هکتار(

 4.76 4.3۲ ۱4 764 13.3197.1 00.۱بهسازی کانالهای آبیاری عمومی)کیلومتر(

 

 


