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 شركت كنندگان:

 بخش ، تاج، کالنتریاردکانيان  اعضاي كارگروه

نمايندگان/همراهان 

 اعضا

ارت صنعت، معدن و )وز محمدزاده -زیست(  زاده )سازمان حفاظت محيط الهيجان  –کشور(  )سازمان برنامه و بودجه مسجدی

)وزارت جهاد  بخشنده، سرافرازی – سازمان هوشناسی کشور(ضيائيان ) –مغانلو )وزارت کشور( نژاد،  جمالی –تجارت( 

جانباز،  -آب ایران( )شرکت مدیریت منابع  رضاپور دهکردی، بزرگی، ،رسوليهاحاج -بهلولوند )ریاست جمهوری(  – کشاورزی(

 زاده رایی، ابراهيمترابی، زه ضرغامی، ،خامسی زاده تقی –بخش )توانير(  فياض – )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( کشفی

 )وزارت نيرو( و محمدیان

 مدعوين
 زاده امامی، موسی – (خراسان جنوبی ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه) پورعيسی -( یاسالم ی)مجلس شورا خايک

 (استان خراسان جنوبی یا )شرکت آب منطقه

 دستور جلسه:

 

 های آبياری و زهکشی دستورالعمل تحویل حجمی آب در شبکه -0

 های سازگاری با کم آبی استان خراسان جنوبی برنامه -6
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 زمان اجرا مسئول اجرا شرح مصوبه رديف

0 

مورد تائيد اعضای  یو زهکش یاريآب یها در شبکه دستورالعمل تحویل حجمی آب

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت و مقرر شد پس از انجام ویرایش نهایی و 

 :زیر، توسط وزیر نيرو ابالغ گردد اصالحات اشاره شده به شرح

و اعالم نام محل، مختصات و مشخصات نقاط  نييتع "صورت  به 0-2بند  •

 0ماده 2-0تشکل و سازمان در چارچوب مفاد بند  به یجهت هماهنگ لیتحو

اصالح  "98-99یاز شروع سال زراع شي( پکیشماره  وستيمطابق )جدول پ

 گردد.

 اصالح گردد. "مکلف است"به  "مجاز است"عبارت  9-2بند  در •

 قرارداد تيپ)براساس "درصد، عبارت  20س از عبارت تا پ 9-2بند  در •

 چگونگی درصد پرداختو در پيوست دستورالعمل،  افزوده گردد "(وستيپ

 .شودمشخص 

شبکه متناسب با  یدر ابتدا یاريدر برنامه آب یبازنگر "صورت  به 05-2بند  •

از  یسازمان هواشناس یا دو هفته ینيب شيطبق پ ییآب و هوا طیدر شرا رييتغ

 یدر تقاضا رييتغ یبراساس درخواست کتب ،یسال جار یآب ازيو ن یجو طیشرا

از  شيتشکل ها به شرکت، حداقل ده روز پ یآب توسط سازمان با هماهنگ

 گردد. حيتصح "در سقف برنامه منابع و مصارف ساالنه. یاريشروع آب

 هياند کل همکار موظف یها دستگاه نيهمچن "صورت  به 8پاراگراف دوم ماده  •

قرار  دستگاه اريدر اخت یعنوان دستگاه متول را به رويوزارت ن ازياطالعات مورد ن

به اطالعات سامانه  ی کاملدسترسامکان  ستیبا یم زين یدهند و دستگاه متول

 گردد. صالحا ".دینما فراهمهمکار  یدستگاه ها یرا برا

دستورالعمل نظارت بر اجرا ، اجرا حسن بر نظارت موضوع با 9 ماده درخصوص •

عنوان پيوست  به ،کشاورزی توسط کارگروه ستادی آب و پس از تهيه و تایيد

 این سند به شرکت ها و سازمان ها ابالغ خواهد شد.

دبيرخانه کارگروه 

ملی سازگاری با 

 کم آبی 

در اسرع 

 وقت

2 

گانه مطروح  های سازگاری با کم آبی استان خراسان جنوبی و پيشنهادات شش برنامه

ا کم آبی قرار گرفت و مقرر شد شرح زیر مورد تائيد اعضای کارگروه ملی سازگاری ب به

:ورندعمل آ هبرا گيری الزم جهت عملياتی شدن آنها پيکليه دستگاهها 
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 زمان اجرا مسئول اجرا شرح مصوبه رديف

 ارانهیپرداخت  "موضوع  رويمصرف آب مقرر شد وزارت ن تیریمد یدر راستا (0

 یکه بهره برداران کشاورز یرا در موارد یکشاورز یکاهش مصرف برق چاه ها

)نسبت به سال قبل( در یکشاورز ینسبت به کاهش مصرف برق چاه ها

بر  برق ینيتضم دیخر فیاقدام کنند را از محل رد یچارچوب پروانه بهره بردار

را  "ندینما افتیدر یبا کم آب یاساس دستورالعمل مصوب کارگروه سازگار

 .دینما یريگيپ

 ماه 2 وزارت نيرو

از منابع آب نامتعارف مقرر شد شرکت آب  یتوسعه بهره بردار یدر راستا (6

منابع  ليپس از انجام مطالعات جامع در مورد پتانس یخراسان جنوب یمنطقه ا

شور،  یاستان در محدوده آب ها یآب نامتعارف موجود در دق ها و کفه ها

 05در حد  یساز نیريش یبرا صيشور و ابر شور، درخواست مجوز تخص یليخ

هر گونه  جادیبدون ا BOT ایمتقابل و  عيسال با روش ب 0 یط ل،يدرصد پتانس

و استفاده از منابع  ریدپذیتجد یدولت با استفاده از منابع انرژ یبرا یبار مال

 .دیبنما BOTحاصله در بخش شرب و صنعت به روش  نیريش

شرکت آب 

ای خراسان  منطقه

 جنوبی

 ماه 2

با کم  یبرنامه سازگار یاجرا لوتیعنوان پا به یاستان خراسان جنوبانتخاب  (2

 در کشور یآب

دستگاه های عضو 

کارگروه ملی و 

کارگروه استانی 

سازگاری با کم آبی 

 خراسان جنوبی

 مستمر

 متيدر همه بخش ها متناسب با ق یآب مصرف یاصالح تعرفه ها رويوزارت ن (4

 :دینما یريگيپ ریتمام شده آب را از طرق ز

از  یجبران خسارات ناش یبرا یمنابع مال نيقانون تام 2ابطال ماده  -الف 

بر  یمبن یاسالم یمجلس شورا 82/7/04مصوب  یسرمازدگ ایو  یخشکسال

 یحق النظاره آب بخش کشاورز یبخشودگ

مصوبه  88ها مصوبه سال  ارانهی یو دو قانون هدفمندساز کیاصالح ماده  -ب 

 قانون برنامه ششم توسعه 29اقتصاد، بند الف ماده  یشورا

 شهر و روستا یاسالم یشوراها جادیقانون ا 2تبصره  یاجرا -ج 

 ماه2 وزارت نيرو

 
از  تيمحروم یبررس ميو تعم یکشت توسط وزارت جهادکشاورز یارائه الگو (0

مجاز از منابع آب اعم  رياستفاده کنندگان غ یبرا یبخش کشاورز یها ارانهی

کشت مصوب  یکه الگو یبه بهره برداران بخش کشاورز ینيرزمیو ز یاز سطح

 کنند. ینم تیرا رعا یبا کم آب یو مصوبات کارگروه سازگار

وزارت 

 یجهادکشاورز
 ماه6
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 زمان اجرا مسئول اجرا شرح مصوبه رديف

الف  2با تعرفه  یکشاورز نيطرح مشترک قیاز طر یگسترش کشت گلخانه ا (2

 .شود یم لیکه به گلخانه تبد یزراع یدر اراض

نيرو  های خانهوزارت

 جهاد کشاورزی و
 ماه2

 خراسان جنوبيمصوبات استان 

چارچوب در های زیرزمينی  منابع آب ازيليون مترمکعب م 9/070 صرفه جوییبا  خراسان جنوبی استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

های  برنامهصرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمينی در گرفت. ميزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب اعتبارات موجود مورد

باشد. شایان ذکر است اختالف بين ميزان صرفه جویی مورد نياز از  می (0)ها در دستيابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  هریک از بخش

ميليون متر مکعب( و صرفه جویی پيش بينی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان  682دل منابع آب زیرزمينی در بخش کشاورزی )معا

برنامه عملياتی خواهد  دوم، در فاز 0400تا  0452ميليون متر مکعب می باشد طی سال های  066ميليون متر مکعب(، که معادل  024)معادل 

ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی،  ب استان و بازنگری در بيالن و آب قابل برنامهآ پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارفشد. 

 ریزی جزئی تر خواهد شد. هدف گذاری و برنامه

 خراسان جنوبي )میلیون مترمكعب(هاي سازگاري با كم آبي استان  (: میزان صرفه جويي برنامه1جدول )

 آب سطحي آب زيرزمیني  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(0298 – 0450) 

 - 024 کشاورزی

 - 9.0 شرب

 - 0.0 صنعت

 - 5.9 فضای سبز

 - 1.571 مجموع فاز اول

 فاز دوم 

(0452-0400) 
 - 066 کشاورزی

 - 066 دوممجموع فاز 

 یستابیسطح ا تيو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینيرزمیجویی در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه اتیيجز

ارائه شده ( 6جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کيبه تفک خراسان جنوبی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابيآبخوان و دست

 است.
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 تیو سال تثب يبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ينیرزميجويي در برداشت از منابع آب ز : احجام صرفه(2جدول )

 خراسان جنوبيدر استان  يبا كم آب يسازگار ييبه هدف صرفه جو يابیآبخوان و دست يستابيسطح ا

محدوده رديف
كد 

محدوده

حجم صرفه جويي 
 تثبیتسال 

آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويي سازگاري 

با كم آبي
فاز دومفاز اول

0سرایان

6چاهک ـموسویه

2سده

4طبس

0دق تل حميد

2تخت نادریفاقد چاه بهره برداری

7چهل پایهفاقد چاه بهره برداری

8نایبند

9دیهوك

05علی آباد هامون

00مختاران

06بيرجند

02ميغان ـ ده نو

04ده سلمآبخوان متعادل

00کویر لوتفاقد چاه بهره برداری

02سمن آباد ـ عمبری

07سهل آباد

08)کویر مرکزی )دشت کویرفاقد چاه بهره برداری

09بياضهفاقد چاه بهره برداری

65حلوان ـ رباط خان

60دستگردان

66درونهچاه بهره برداری فاقد

62بردسکنفاقد چاه بهره برداری

64)کویر نمک )کویر بجستانآبخوان متعادل

60فردوس

62بشرویه

67بجستان ـيونسی مجازصرفه جویی به دليل برداشت غير

68زوزنصرفه جویی به دليل برداشت غير مجاز

69گيسورفاقد چاه بهره برداری

25اسفدن

20قائن

26قائنات

22نمکزار خوافآبرفتی فاقد آبخوان

24شاه رخت ـ دق پترگان

20خوشاب

22گزیک ـآواز

27درميان ـ اسدآباد

28دورح
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محدوده رديف
كد 

محدوده

حجم صرفه جويي 
 تثبیتسال 

آبخوان

هدف سال رسیدن به 
صرفه جويي سازگاري 

با كم آبي
فاز دومفاز اول

29حسين آباد

45سربيشه

40هامون هيرمندصرفه جویی به دليل برداشت غير مجاز

46بندان
42علی آبادفاقد شبکه چاه مشاهده ای

44نهبندان0400 
--مجموع

  

 


