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استان یزد 1400سال دوم گزارش عملکرد شش ماهه 

در برنامه هاي سازگاري با کم آبي

1400اردیبهشت 



1405برنامه مصوب سازگاری با کم آبی  استان یزد تا افق 
(میلیون متر مکعب)از منابع آب زیرزمینیحجم صرفه جویینام دستگاهردیف

میلیون 200بخش کشاورزی بوده که میزانمیلیون متر مکعب آن در202/91که از این میزان)209/32شرکت آب منطقه ای1
(مترمکعب آن همپوشانی با برنامه های سازمان جهاد کشاورزی دارد

(همپوشانی کامل با برنامه های شرکت آب منطقه ای)200سازمان جهاد کشاورزی2

7/316شرکت آب و فاضالب3

2/38شهرداری ها4

5
معدن و تجارتصنعت،

4/8های صنعتیشهرک

223/816جمع

مترمیلیون202.91معادل)استانآبیکمباسازگاریبرنامهدرشدهبینیپیشجوییصرفهو(مکعبمترمیلیون363.68معادل)کشاورزیبخشدرزیرزمینیآبمنابعازنیازموردجوییصرفهمیزانبیناختالف-

.شدواهدخعملیاتیآبیکمباسازگاریکارگروهدرتصویبازپسوریزیبرنامهقابلآببازنگریوارزیابیبیالن،رسانیبروزسوم،دوربرداریآمارنتایجوصولازپسوبرنامهدومفازدر،(مکعب

.شدخواهداجراسالدرمکعبمترمیلیون30میزانبهمصنوعیتغذیهآبخوانداری،آبخیزداری،هایبرنامه1405سالافقتا(مکعبمترمیلیون231معادل)زیرزمینیآبمخازنسالیانهافتجبرانمنظوربه-

.استشدهپیشنهادموجوداعتباراتسقفدرشدهارائههایبرنامهکلیه-



عملکرد کلي استان یزد در راستاي برنامه هاي سازگاري با کم آبي 

سال افقعناوین
هدف طرح 

.( م. م. م)

عملکرد شش ماهه
1400دوم 

.(م. م. م)

ي عملکرد از ابتدا
برنامه

.(م. م. م)

درصد پیشرفت 
کلي

میزان کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی که در برنامه 
1405223/81652/385155/86269/63*سازگاری پیشنهاد شده است 

اری میزان کاهش برداشت از منابع آب سطحی که در برنامه سازگ
----1405پیشنهاد شده است 

14057/3160/5771/5320/91سهم بخش شرب شهری و روستایی از کاهش برداشت 
14054/81/1031/10323(**صمت)سهم بخش صنعت از کاهش برداشت 

140520017/11859/730(***جهاد کشاورزی)سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت 
1405202/9132/79591/36445/026( آب منطقه ای)سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت 
14056/410/0151/39521/76(  آب منطقه ای)سهم سایر بخش ها از کاهش برداشت 

---1405میزان بهبود تامین حق آبه های زیست محیطی 

14052/380/7770/7732/35**** میزان کاهش مصرف آب فضای سبز و خدمات شهری

(.بعلت عدم مشخص بودن در مصادیق هم پوشانی)هم پوشانی عملکرد جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای لحاظ نشده استرعایت *

.تاکنون از طرف سازمان صمت بروزرسانی نشده است**

.حاظ نشده استی لبا توجه به هم پوشانی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای در بخش کشاورزی این مقدار در سرجمع کاهش برداشت از منابع آب زیرزمین*** 

.این میزان جایگزینی پساب می باشد****



عملکرد برنامه هاي شرکت آب منطقه اي استان یزد که منجر به صرفه جویي نمي شوند
درصد 

ت پیشرف
کلی 
برنامه 

*اقدامات انجام گرفته از ابتداي برنامه *1400دوماقدامات انجام گرفته در شش ماهه  ی پیش بین
سال خاتمه

سال شروع
پروژه

نام پروژه
رديف

در برنامه 
مصوب

100

دوره 2ویژه نامهه و 7مصاحبه و 41گزارش و 21، خبر303انتشار تعداد 
نشسه  مببعاهاتآ، تعککههد و 3نرگهزار  نشهریه اکتترونکتهآ  ب نها ، 

مکزگهرد، 3نرنامه تلعیزیهعنآ، نرگهزار  39نرنامه رادیعیآ و 17پخش 
اهدد 9اهدد معشهگ گرا هآ و 10، تعککهد پعسهتر4نروشهعر   و13چاپ 

2جایگهاه، نرگهزار  27در طهر  8اینفعگرا آ، انجام تبلکغات محکبآ 
حوهعر در مهعرد 90نمایشهگاه حوهعر ، تعهداد 2نمایشگاه مجاز  و 

دوره طهر  دانهاب در یلکهه مهدارط م به  3و اجهرا   وا  مجاز  
، اجهرا  یهد دوره طهر  سهعاد  نهآ در مهدارط م به  استا متعسبه 

متعسبه استا 

آ دوره نشریه اکتترونکت2ویژه نامه و 7و مصاحبه9و خبر 234انتشار تعداد 
نرنامه 15پخشدرتعککد و مشاری  و نشس  مببعااتآ2نرگزار  ،  ب نا 
نروشهعر و 2مکزگرد المآ، انتشار تعهداد 2، نرگزار  تلعیزیعنآورادیعیآ 

4کبآ اینفعگرا آ، انجام تبلکغات محطر  3طر  پعستر، طراحآ و چاپ 4
مهعرد و اجهرا  طهر  60جایگاه، حوهعر در  وها  مجهاز  10طر  در 

عاد ، اجرا  ید دوره طهر  سهاستا داناب در یلکه مدارط م ب  متعسبه 
 نآ در مدارط م ب  متعسبه استا 

1405 1400
ردار  نستر ساز   رهنگآ جه  نهره نه

ترک نها اثرنخشآ مشه)نهکنه از منان   ب 
(سایر نرنامه ها

4

100
ر  ت دیر از خبرنگارا ، ت هدیر از دانهش  مهعزا  و دنکهرا   عهاط در طه
ز داناب، ت هدیر از طهر  هها  نرگزیهده در طهر  سه،اط  ب، ت هدیر ا

 بداورا  طر  داناب و طر  س،اط 

  از دانش  معزا  و دنکهرا   عهاط در طهر  دانهاب و ت هدیر از داورات دیر 
طر  داناب در شش ماه انتدا  ساط انجام شده اس  1405 1400

–تهههههههنف  –طهههههههر  تسههههههههک  

ایر اثرنخشههآ مشههترک نهها سهه)تشههعی 
(نرنامه ها

17

90
ز  از دریا   طر  ها  نرگزیده در سه حعزه شرب، صنع  و یشاور

ز یلکههه شهرسههتانها  اسههتا  و انتخههاب طههر  ههها  نرتههر و ت ههدیر ا
نرگزیدگا 

اشهآ از وکآ نه دکک  شهرای  ن. نه صعرت یام  انجام شد طر  س،اط  ب
.ویروط یرونا مراسم اختتامکه طر  نرگزار نشد 1405 1400

نها اثرنخشهآ مشهترک)طر  س،اط  ب
(سایر نرنامه ها

29

80
مهریهههز، ، اشهههت ررویهههداد  نهههآ در شهرسهههتانها  دوره2نرگهههزار 

د  دوره در شهرستانها  نهاناد، مکبهد، یهز1و انریعهنا  ،اردیا ، خاتم، 
و تف 

نا   ، انریعه و خاتمشهرستانها نرگزار  رویداد  نآ در  1405 1400
نرگهههههههزار  رویهههههههداد  نهههههههآ در 

ا سههایر اثرنخشههآ مشههترک نهه)شهرسههتانها
(نرنامه ها

30



عملکرد برنامه هاي شرکت آب منطقه اي استان یزد که منجر به صرفه جویي مي شوند
درصد پیشرفت کلی 

برنامه
عملکرد از ابتداي برنامه

عملکرد شش ماهه دوم 
1400

هدف صرفه جويی برنامه 
(م.م.م)

اهداف اجرايی برنامه
سال افق 

طرح
برنامه

در رديف
برنامه 
صرفه مصوب

جويی
اجرايی

عملکرد 
صرفه جويی 

.(م. م. م)

عملکرد 
اجرايی

عملکرد 
صرفه جويی 

(م.م.م)

عملکرد 
اجرايی

47 340 1.36 136 0.385 25 2/91 40به تعداد  1405
مسلعب اکمنفعه نمعد  چاه ها  غکر مجاز 

یشاورز 
1

45 73 81.9 1640 30.53 1184 180/39 2253به تعداد  1405
ش  ت لک  منصعنات و جلعگکر  از اضا ه نردا

از چاه ها
2

41 82 8.1 430 1.88 287 19/61 525به تعداد  1405
اصال  پروانه ها  چاه ها  یشاورز   

(مصرف نهکنه)
3

0 0 0 0 2/8 یکلعمتر22نه مکزا   1405
ساب جایگزینآ پ)طر  خ  سبز  نرسا  صنای  
(نا  ب یکفآ

16

5 60 0.196 31 0.015 4 3/61 51به تعداد  1405
مسلعب اکمنفعه نمعد  چاه ها  غکر مجاز 

صنع 
18

- - -
م در .م.م2اثرنخشآ نه مکزا  

ساط نر سفره  ب زیرزمنآ
یکلعمتر10نه مکزا   1405

ر خ  انت اط نازچرخانآ پساب شهر یزد نمنظع
تغ یه مصنعاآ منب ه چرخاب

19

44 91.56 32.81 209/32 جم  صر ه جعیآ



عملکرد برنامه هاي شرکت آب و فاضالب استان یزد که منجر به صرفه جویي مي شوند

هدرصد پیشرفت کلی برنام
عملکرد از ابتدای 

برنامه
عملکرد شش ماه 

1400دوم سال 
هدف 
صرفه 
جویی 
برنامه 

م.م.م)
)

اهداف اجرایی 
برنامه

سال افق 
طرح

برنامه

رديف
در 

برنامه 
مصوب

صرفه جویی اجرایی

عملکرد 
صرفه جو

. م. م)یی 
.(م

عملک
رد 

اجرایی

عملکرد 
صرفه جو

یی 
(م.م.م)

عملک
رد 

اجرایی

30 25/7 0/314 138 0/105 54/500 1/068 یکلعمتر537نه مکزا   1405 اصال  و نازساز  شبته تعزی  21
55 54 0/098 7540 0/038 2,960/000 0/18 13800به تعداد  1405 تععیض انشعانات  رسعده 22
15 17/4 0/138 10981 0/041 3,181/000 0/944 62950به تعداد  1405 تععیض ینتعرها  خراب و  اقد دق  23
15 15 0/11 110 0/000 0/000 0/730 730به میزان   1405 نصب دیتاالگر  شار 24
16 16 0/392 14000 0/168 6,000/000 2/407 85970به تعداد  1405 تجهکزات یاهنده مصرف 25
33 33 0/308 920 0/190 570/000 0/937 2800به تعداد  1405 نش  یانآ شبته ها  تعزی  26

16 - 0/17 - 0/035 - 1/05 - 1405
یاهش هدرر   شبته تعزی   ب روستایآ 

استا 
27

20/9 - 1/53 - 0/577 - 7/316 جمع صرفه جویی



عملکرد برنامه هاي سازمان جهاد کشاورزي استان یزد که منجر به صرفه جویي نمي شوند

ت درصد پیشرف
کلی برنامه

ته اقدامات انجام گرف
*از ابتداي برنامه

اقدامات انجام 
اهه در شش مگرفته 

*1400دوم 
اتمهپیش بینی سال خ

سال 
شروع 
پروژه

نام پروژه
در رديف

برنامه 
مصوب

17 هتتار195 هتتار33 1405 1400 (تجمعآ)تعسعه و ترویج یش  ها  گلخانه ا   4

90 تگهزار 450 تگهزار 215 1405 1400
نرنامه ا زایش تعککدات دامآ نا تتکه نر  ب مجاز  

(تجمعآ)
5

44 هزار تگ213 هزار تگ54 1405 1400
ش نرنامه گسترش صنای  تبدیلآ و تتمکلآ نخ

(تجمعآ)یشاورز  
6



عملکرد برنامه هاي سازمان جهاد کشاورزي استان یزد که منجر به صرفه جویي مي شوند

درصد پیشرفت
کلی برنامه

عملکرد از ابتداي 
برنامه

شش ماهه عملکرد َ
1400دوم 

هدف 
صرفه 
جويی 
برنامه 

(م.م.م)

اهداف اجرايی 
*برنامه

سال 
افق 
طرح

برنامه
رديف

در برنامه 
مصوب

صرفه 
جويی

اجرایآ
املترد 
صر ه جعیآ

.(م. م. م)

املترد 
اجرایآ

املترد 
صر ه جعیآ 

(م.م.م)

املترد 
اجرایآ

26 53 25/76 37 8/24 1268 67/68 هتتار7000 1405 (تجمعآ)اصال  و تریکب اکگع  یش  3
32/18 31 26 6550 7 1764 81/41 هتتار21000 1405 ( تجمعآ)تعسعه سامانه ها  نعیگ  نکار   7

- 37 - 93 - 55 - یکلعمتر253نه مکزا   1405 ( تجمعآ)احکاء و مرم  قنعات  8
17.2 26 2.31 231 0/28 28 13/42 900تعداد  1405 ( تجمعآ)اجرا  طر  ها  یعچد تامکگ  ب  استخر  9
13/7 16 4/7 236 0/75 40/5 34/49 یکلعمتر1500نه مکزا   1405 (تجمعآ)کعکه گ ار  ویاناط انت اط  ب  10

24 20 0/72 716 0/168 176 3 هتتار3600 1405
تجهکز و نعساز  اراضآ یشاورز  و نهکنه ساز  قبعات 

(تجمعآ)اراضآ 
11

0.0 17 0 2000 0 0 2/91 هتتار12000 1405 اجرا  املکات  نخکزدار  و  نخعاندار  12
30 35 59/7 - 17/118 - 202/91 جم  صر ه جعیآ



عملکرد برنامه هاي سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد که منجر به صرفه جویي مي شوند

درصد پکشر   یلآ 
نرنامه

املترد از انتدا  نرنامه
1400املترد شش ماهه دوم 

هدف 
صر ه 
جعیآ 
نرنامه 

(م.م.م)

اهداف 
اجرایآ 
*نرنامه

ساط ا   طر  نرنامه
ردیف
در نرنامه 
مصعب

صر ه 
جعیآ

اجرایآ
املترد 
صر ه جعیآ 

.(م. م. م)

املترد 
اجرایآ

املترد 
صر ه جعیآ 

(م.م.م)
املترد اجرایآ

20/2 0/243 0/243 1/2 1405 بازچرخانی پساب در صنعت 13

18 5 0/18 1 0/18 1 1 کارخانه20 1405
یر مدیریت مصرف در گروه کانی غ

فلزی 14

26/5 38 0/68 3 0/68 3 2/6 شهرک14 1405

جمع آوری و تصفیه فاضالب های
صنعتی  و انساانی هاکره هاای 

صنعتی استان
15

23 1/103 1/103 4/8 جم  صر ه جعیآ

.استنشدهبروزرسانیصمتسازمانطرفازتاکنون14و13بند-

پیشرفتیدرصد1400سالاولماههششدرواندنداشته1400سالدومماههششبرایعملکردیاست،پذیرفتهصورتصنعتیهایشهرکشرکتازکهاستعالمیبانیز15بند-

.داشتندخودبرنامهازفراتر



عملکرد برنامه هاي شهرداري ها و دهیاري هاي استان یزد که منجر به صرفه جویي مي شوند

درصد پیشرفت 
کلی برنامه

عملکرد از ابتدای برنامه عملکرد شش ماهه اول 
1400سال هدف صرفه 

جویی برنامه 
(م.م.م)

اهداف اجرایی 
*برنامه سال افق طرح برنامه

رديف

در 

برنامه 

مصوب

صرفه 
جویی

اجرایی
عملکرد 

صرفه جویی 
.(م. م. م)

عملکرد 
اجرایی

عملکرد 
صرفه جویی

عملکرد 
اجرایی

32/6 - 0/777تخصیص - 0/777تخصیص - 2/38
–کیلومتر 10

مصرف فضایجایگزینی 
سبز هکری

1400
، جداسازی، ساماندهی

و اصالح الگوی جایگزینی
مصرف فضای سبز هکری

20

32/6 0/777تخصیص - 0/777تخصیص - جمع صرفه جویی

:شوندمیجوییصرفهبهمنجرکهیزداستانهایدهیاریوهاشهرداریهایبرنامهعملکرد

.(فاضالبتصفیهمرکزبهشهرداریمخزناز)استشدهانجاماولانتقالخططراحیتکمیل-

.استرسیدهانجامبهکیلومتر3حدودهمانتقاللولهخرید-

.استیافتهاختصاصخطاجرایومخازنساختبهنیزتومانمیلیارد10معادلاعتباری-


