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 شركت كنندگان:

 اردکانيان  اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

 -)وزارت کشور(  قربانی -)وزارت صنعت، معدن و تجارت(  ، مردانمحمدزاده -)سازمان برنامه و بودجه کشور(  مسجدیعدل، 

 ،رسوليها حاج -بهلولوند )ریاست جمهوری(  - )وزارت جهاد کشاورزی( ، سرافرازیاکبری - ضيائيان ) سازمان هوشناسی کشور(

رایی، ترابی، زه خامسی، زاده تقی - )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( کشفی -آب ایران( )شرکت مدیریت منابع  رضاپور

 )وزارت نيرو( و محمدیان زاده ابراهيم

 مدعوين
اورانی )سازمان جهاد  – (رضویخراسان  ریزی سازمان مدیریت و برنامه)جمشيدی  –( رضوییزدان پناه )استانداری خراسان 

 -اسماعيليان )شرکت آب و فاضالب مشهد(  –علوی )شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی(  –کشاورزی خراسان رضوی( 

 (رضویخراسان  یا )شرکت آب منطقه ی، قندهاری، نعمت نژاد، گرد نوشهریئعال

 دستور جلسه:
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 زمان اجرا مسئول اجرا شرح مصوبه رديف
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 ملی کارگروه تصویب مورد رضوی خراسان استان آبی کم با سازگاری های برنامه کليات

اصالح  زیر شرح به مطروحه پيشنهادات گردید توافق و گرفت قرار آبی کم با سازگاری

 گردند:

ها در قالب  تحقق آنپيشنهادات از اختيارات وزارت نيرو است و  4و  8بند  •

 تفویض اختيار به افزایش اختيارات استانی امکان پذیر خواهد بود.

 پيشنهادات مورد تایيد قرار گرفت. 1بند  •

صورت  پيشنهادات، موضوع اخذ حق النظاره آب کشاورزی به 0درخصوص بند  •

 دولت مطرح گردد. 99هزینه در قالب الیحه بودجه سال -درآمد

های عضو  دستگاه

کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی

 دو ماه

1 

 کليه گزارش، در شده ارائه اطالعات و آماردرخصوص اشکاالت وارد شده به صحت 

 اعالم ملی کارگروه دبيرخانه به را خود نظرات بایست ملی می کارگروه عضو های دستگاه

اطالعات اشکاالت و اختالف ميان  رفع به نسبت ملی کارگروه دبيرخانه و نمایند

 .کند ها اقدام دستگاه

خانه کارگروه دبير

ملی سازگاری با 

کم آبی با همکاری 

 های عضو دستگاه

 هفته یک
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 مصوبات استان خراسان رضوي

در  8481ميليون مترمکعبی از منابع آب زیرزمينی در افق  1/119 جویی صرفه باخراسان رضوی  استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

ها  های هریک از بخش جویی و اثربخشی برنامه گرفت. ميزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود، مورد

جویی مورد نياز از منابع آب  اختالف بين ميزان صرفهباشد. در بخش کشاورزی،  ( می8در دستيابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )

 ميليون مترمکعب( 7/747) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول جویی پيش بينی شده در  صرفهميليون مترمکعب( و  9/81188) زیرزمينی

های سطحی  در بخش آبه عملياتی خواهد شد. برنام دوم، در فاز 8418تا  8488باشد که طی سال های  ميليون مترمکعب می 1/8879برابر با 

جویی برای استان خراسان رضوی مشخص شده که در برنامه استان اقداماتی در این  ميليون مترمکعب هدف صرفه 1/09نيز در حوضه اترک 

ریزی، جزیيات هدف  ب قابل برنامهو مصارف آب و بازنگری در بيالن و آ از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس راستا در نظر گرفته نشده است. 

 گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد.

 

 خراسان رضوي )میلیون متر مكعب(هاي سازگاري با كم آبی استان  (: میزان صرفه جويی برنامه1جدول )

 آب سطحی زيرزمینیآب  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(8481-8488) 

 - 7/747 کشاورزی

 - 4/10 شرب

 - 8/11 صنعت

 - - فضای سبز

 - 2/888 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(8418-8488) 

 1/8879 کشاورزی

1/09 
 - شرب

 - صنعت

 - فضای سبز

 5/98 2/1708 مجموع فاز دوم

 

 یستابیسطح ا تيو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینيرزمیاز منابع آب ز جویی در برداشت احجام صرفه جزیيات

ارائه شده ( 1جدول )به تفکيک محدوده های مطالعاتی در  خراسان رضوی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابيآبخوان و دست

 است.
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و سال برنامه سازگاري با كم آبی فازهاي اول و دوم در برداشت از منابع آب زيرزمینی در جويی  : احجام صرفه(2جدول )

 خراسان رضوي استانهدف صرفه جويی سازگاري با كم آبی در آبخوان و دستیابی به  تثبیت سطح ايستابی

محدوده رديف
كد 

محدوده

 حجم صرفه جويی 
)میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

 قوچان ـ شيروان  8418 

 )کویر مرکزی )دشت کویر    برداری در استان خراسان رضوی فاقد چاه بهره 

0درونه 8418

4بردسکن 8418

1)کویر نمک )کویر بجستان برداری در استان خراسان رضوی فاقد چاه بهره

8فردوس برداری در استان خراسان رضوی فاقد چاه بهره

7بجستان ـيونسی 8418

1محوالت 8418

9ازغند 8418

88بيمرغ ـ عمرانی 8418

88گناباد 8418

81جنگل 8418

80رشتخوار 8418

84تربت حيدریه 8418

81کاشمر 8418

88ریوش 8418

87کویر خارطوران برداری در استان خراسان رضوی فاقد چاه بهره

81داورزن ـ فرومد 8418

89سبزوار 8418

18عطائيه 8418

18
 قلعه ميدان

ای و دارای برداشت  های مشاهده فاقد شبکه چاه
غيرمجاز

11نيشابور 8418

10دشت رخ 8418

14جوین 8487 8418

11ینگجه 8418

18اسفراین برداری در استان خراسان رضوی فاقد چاه بهره

17خواف 84848418

11زوزن 8418

19گيسور 8418

08اسفدن برداری در استان خراسان رضوی فاقد چاه بهره

08نمکزار خوافبرداری در استان خراسان رضوی فاقد چاه بهره

01درگز 8418

00کالت نادری ای های مشاهده فاقد شبکه چاه

04
 گنبدلی

ای و دارای برداشت  های مشاهده فاقد شبکه چاه
غيرمجاز
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محدوده رديف
كد 

محدوده

 حجم صرفه جويی 
)میلیون متر مكعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جويی 
سازگاري با كم آبی فاز دومفاز اول

01سرخس 8418

08
 آق دربند

ای و دارای برداشت  های مشاهده فاقد شبکه چاه
غيرمجاز

07نریمانی 8418

01مشهد8418

09 
    سنگ بست

ای و دارای برداشت  های مشاهده فاقد شبکه چاه
 غيرمجاز

     8418 صالح آباد ـ جنت آباد 48

  8418 فریمان ـتربت جام 48

8418 تایباد 41

     8418 شهر نو ـ باخزر 40

 8418 کرات 44

  -- مجموع



 

 

 

 


