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 شركت كنندگان:

 اردکانيان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

الهيجان زاده )سازمان  –)وزارت صنعت، معدن و تجارت(  صالحی نيا، سيف –)سازمان برنامه و بودجه کشور(  مسجدیعدل، 

 - )وزارت جهاد کشاورزی( ، سرافرازیاکبریکشاورز،  – شناسی کشور(اسازمان هووظيفه ) -حفاظت محيط زیست( 

 زاده تقی - )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( کشفیجانباز،  –آب ایران( )شرکت مدیریت منابع  بزرگی ،رسوليها حاج

 )وزارت نيرو( و محمدیان زاده رایی، ابراهيمزهامانی، ، خامسی

 مدعوين
)سازمان  یوسفی – (شمالیخراسان  ریزی سازمان مدیریت و برنامه) پور پارسی –( شمالی)استانداری خراسان  برازندهشجاعی، 

 (شمالیخراسان  یا )شرکت آب منطقه مرتضوی، واسطه –( شمالیجهاد کشاورزی خراسان 

 دستور جلسه:

 

 شمالیهای سازگاری با کم آبی استان خراسان  برنامه -1

 های آبياری و زهکشی دستورالعمل تحویل حجمی آب در شبکه -4
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 زمان اجرا مسئول اجرا شرح مصوبه رديف

1 

 ملی کارگروه تصویب مورد شمالی خراسان استان آبی کم با سازگاری های برنامه

در استان  چهارگانه پيشنهاداتمقرر شد  و گرفت قرار آبی کم با سازگاری

های عضو کارگروه ملی در کميته تخصصی  نمایندگان دستگاه با حضور یا جلسه

 نيبا قوان رتیاز لحاظ عدم مغا ،خراسان شمالی و همچنين نمایندگان استان

جلسه، مصوبات  نیاخذ شده در ا ماتي. تصمگيردقرار  یبررس موردموجود 

توسط  جلسه نیا یالزم جهت برگزار یها یگهماهن .خواهد بود یکارگروه مل

 .رديانجام گ یکارگروه مل رخانهيدب

های عضو کارگروه  دستگاه

/ ملی سازگاری با کم آبی

خانه کارگروه ملی دبير

/ آبیسازگاری با کم 

کارگروه سازگاری با کم 

 آبی استان خراسان شمالی

 یک هفته

4 

در بررسی موارد اختالف نظر بر روی دستورالعمل تحویل حجمی آب در 

 "اصلی"دستورالعمل عبارت  9-6های آبياری و زهکشی مقرر شد در بند  شبکه

طرح  حقوقی های آبياری و زهکشی باقی بماند و درخصوص نکات برای شبکه

 گردد:شده، موارد زیر لحاظ 

دليل موقت بودن آن در  عدم استناد به قانون برنامه پنجم توسعه به -1

 دستورالعمل اعمال گردد.

لزوم اشاره به مصوبه هيئت وزیران درخصوص تشکيل کارگروه ملی و   -4

مصوبات دوازدهمين جلسه کارگروه ملی مبنی بر تائيد دستور العمل 

 در متن لحاظ شود.

 .دستورالعمل نيست 5-6بند  متن ضرورتی به اصالح -3

های  درخصوص نحوه پرداخت درصدی از آب بهای وصولی به تعاونی -2

دستورالعمل، چنانچه  9-6توليدی روستایی جهت پایدارسازی، در بند 

وزارت نيرو راهکاری برای اقدام در این زمينه شناسایی نموده است، از 

 آن طریق عمل نماید.

دستورالعمل توسط وزیر نيرو نسخه نهایی ل اصالحات ذکر شده، پس از اعما

 ابالغ گردد.

خانه کارگروه ملی دبير

 سازگاری با کم آبی
 روز 10
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 مصوبات استان خراسان شمالی

ميليون  24و  ميليون مترمکعبی از منابع آب زیرزمينی 46/121 جویی صرفه با خراسان شمالی استان آبی کم با سازگاری های فاز اول برنامه

گرفت. ميزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب مورد ،در چارچوب اعتبارات موجود 1205در افق  مترمکعبی از منابع آب سطحی

 همچنين با اقداماتی همچونباشد.  می (1)ها در دستيابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول  های هریک از بخش جویی و اثربخشی برنامه صرفه

جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب و  ، احياء و مرمت قنوات، عمليات آبخيزداریاستفاده مجدد از پساب آوری و تصفيه فاضالب، جمع

در بخش  ميليون مترمکعب کمک خواهد شد. 51/11به ميزان  منابع آب و بهبود کيفيت به اصالح مصرف (،4مطابق با جدول ) شهری،

برنامه سازگاری با کم فاز اول شده در  توافقجویی  و صرفه منابع آب زیرزمينی مورد نياز در برداشت ازجویی  اختالف بين ميزان صرفه کشاورزی،

باشد. در برداشت از منابع آب سطحی نيز اختالف ميان هدف صرفه جویی مشخص شده برای  ميليون مترمکعب می 25/19برابر  آبی استان

ریزی برای دستيابی به کليه اهداف  . برنامهباشد ميليون مترمکعب می 61/194استان و برنامه فاز اول توافق شده ميان دستگاه های استانی برابر با 

و مصارف  از اتمام آماربرداری دور سوم منابعپس خواهد شد.  انجامبرنامه  دومدر فاز  ،1210تا  1206های  طی سالجویی مشخص شده،  صرفه

برنامه فاز دوم سازگاری با  هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباًجزیيات ریزی،  آب و بازنگری در بيالن و آب قابل برنامه

 آبی ارائه خواهد شد. کم

 

 )میلیون متر مكعب(خراسان شمالی هاي سازگاري با كم آبی استان  جويی برنامه(: میزان صرفه 1جدول )

 سطحی زيرزمینی  نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(1205-1399) 

 35/20 4/124 کشاورزی

 65/1 01/2 شرب

 - 39/0 صنعت

 - - فضای سبز

 0/44 62/141 مجموع فاز اول

 فاز دوم

(1210-1206) 

 25/19 کشاورزی

61/194 
 - شرب

 - صنعت

 - فضای سبز

 21/114 44/11 مجموع فاز دوم

 

 خراسان شمالی هاي سازگاري با كم آبی استان  برنامه اثربخشی(: میزان 6جدول )

 )میلیون متر مكعب(در راستاي اصالح مصرف و بهبود كیفیت منابع آب 

  اثربخشی نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(1205-1399) 

 14/6 کشاورزی

 55/1 شرب

 42/3 صنعت

 - فضای سبز
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 41/11 مجموع فاز اول

 

 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 ( 3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کيبه تفک خراسان شمالیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابيآبخوان و دست

 است.

 

و سال  یبا كم آب يدر فازهاي اول و دوم برنامه سازگار ینیرزميجويی در برداشت از منابع آب ز : احجام صرفه(3جدول )

 خراسان شمالیدر استان  یبا كم آب يسازگار يیبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابيسطح ا تیتثب

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

 گرگان فاقد چاه بهره برداری 

 رباط قره بيل ـ دانيال نبی    1202  

غالمانصرفه جویی به دليل برداشت غير مجاز

مراوه تپهفاقد چاه بهره برداری

 مانه    صرفه جویی به دليل برداشت غير مجاز 

 قوری ميدان    صرفه جویی به دليل برداشت غير مجاز 

 )سملقان )آشخانه   

 بجنورد      

 قوچان ـ شيروان  

 جوین فاقد چاه بهره برداری

 ینگجه فاقد چاه بهره برداری

 جاجرم  

 اسفراین  

 شوقان     

 صفی آباد      

 ميامی فاقد چاه بهره برداری 

 درگز    فاقد چاه بهره برداری 

  -- مجموع

 
 

 

 


