
1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان شمالي
 
 

 1400  خرداد

  

 

52 
 

 خراسان شمالیاستان 

 

 
 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل2

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان شمالي
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  خراسان شمالی استان سهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی

 های مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی به تفکیک بخش  برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 24/1 04/4 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 18/0 0 1صنعت

 70/1 81/1 1کشاورزی

 63/1 5/1 2صرفه جوییکل 
 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
  : سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی2



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل4

جلسه بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان خراسان  78ساعت کار کارشناسی طی  -نفر 1500بیش از 
میلیون مترمکعبی  26/147 جوییصرفه با خراسان شمالی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامهشمالی انجام شده است. 
 تصویب در چارچوب اعتبارات موجود، مورد 1405میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی در افق  48از منابع آب زیرزمینی و 

ها در دستیابی به اهداف های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه
آوری و تصفیه فاضالب، استفاده مجدد از پساب، احیاء جمع باشد. همچنین با اقداماتی همچون( می1ذکر شده، مطابق با جدول )

(، به اصالح مصرف و 2جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، مطابق با جدول )و مرمت قنوات، عملیات آبخیزداری و 
جویی میزان صرفهاختالف بین میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در بخش کشاورزی،  57/17به میزان بهبود کیفیت منابع آب 
 45/19برابر  برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول شده در  توافقجویی و صرفه منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت از

باشد. در برداشت از منابع آب سطحی نیز اختالف میان هدف صرفه جویی مشخص شده برای استان و میلیون مترمکعب می
ریزی برای دستیابی به باشد. برنامهمیلیون مترمکعب می 61/198شده میان دستگاه های استانی برابر با  برنامه فاز اول توافق

از اتمام آماربرداری پس خواهد شد.  انجامبرنامه  دوم، در فاز 1410تا  1406های جویی مشخص شده، طی سالکلیه اهداف صرفه
ریزی، جزییات هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، ب قابل برنامهو مصارف آب و بازنگری در بیالن و آ دور سوم منابع

جویی در برداشت از منابع آب احجام صرفه اتییجزآبی ارائه خواهد شد. مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم
 ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیز

در ادامه  ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک خراسان شمالیدر استان  یبا کم آب یسازگار
( ارائه 16( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهبرنامه

 شده است. 
 

 های سازگاری با کم آبی استان خراسان شمالی )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 سطحی زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 35/40 8/142 کشاورزی
 65/7 07/4 شرب
 - 39/0 صنعت

 - - فضای سبز
 0/48 26/147 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 45/19 کشاورزی

 - شرب 61/198
 - صنعت

 - فضای سبز
 61/198 45/19 مجموع فاز دوم
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 ری با کم آبی استان خراسان شمالیهای سازگا(: میزان اثربخشی برنامه2جدول )
 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(

 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 78/6 کشاورزی
 55/7 شرب
 24/3 صنعت

 - فضای سبز
 57/17 مجموع فاز اول

 
و  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )

 خراسان شمالی در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیسال تثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
 تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 

سازگاری با کم 
آبی

فاز دومفاز اول

 چاه بهره برداریفاقد 160100/000/0 گرگان 1

2 
رباط قره بیل ـ دانیال 

 1405 1404 00/0 22/0 1602 نبی

3غالمان170298/013/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
4مراوه تپه170300/000/0فاقد چاه بهره برداری
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 72/0 31/5 1704 مانه 5
6صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 80/0 90/5 1705 قوری میدان 
 170673/1514/21400 1407 سملقان )آشخانه( 7
 1407 1399 65/1 13/6 1707 بجنورد 8
170851/2775/31401 1407 قوچان ـ شیروان 9
فاقد چاه بهره برداری474000/000/0 جوین 10
فاقد چاه بهره برداری474100/000/0 ینگجه 11
474223/500/01404 1405 جاجرم 12
474314/5779/71403 1407 اسفراین 13
 474454/0 00/0 1404 1405 شوقان 14
 1407 1403 47/2 12/18 4745 صفی آباد 15
 فاقد چاه بهره برداری474600/000/0 میامی 16
 فاقد چاه بهره برداری 00/0 00/0 6001 درگز 17

-- 45/19 80/142 مجموع
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جویی تا پایان برنامه در محور صرفه خراسان شمالی های اجرایی استاندستگاهآبی سازگاری با کم یهابرنامه(: 4جدول )
 هفتم

 نام دستگاه
تعداد 
 پروژه

 عناوین پروژه

حجم صرفه 
 جویی آب
)میلیون 

 مکعب(متر

شرکت آب و 
 فاضالب 

6 
، اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب روستایی، انتقال آب روستاهااصالح و بازسازی خطوط 

، اصالح و بازسازی شبکه توزیع شهری، خرید و نصب شیرهای کاهنده مصرف
 مدیریت فشار شبکه و مدیریت مصرف شهری، سازی تاسیسات آبرسانی شهریهوشمند

72/11 

سازمان جهاد 
 کشاورزی

5 
اجرای کانال آبیاری عمومی و خط ، ضی کشاورزیتجهیز و نوسازی ارا، آبیاری تحت فشار

های کنترل شده کشت در محیط توسعه ، سند ملی الگوی مصرف آب، انتقال با لوله
 ()گلخانه ها، سایبان

9/8* 

مجموعه 
 صنعت

3 
بهبود شرایط کولینگ تاورها و تبدیل آنها به ، های درختان کارخانه لوله گسترتغییر گونه
 استفاده از فیلتر پرس بجای درام برای استحصال آب فرآیند ،هیبریدی

39/0 

شرکت آب 
 منطقه ای

6 

 و خرید، های اصلی شبکه سدهااصالح شبکه، اصالح تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال
خرید و نصب کنتور های هوشمند تأسیسات ، تعمیرکنتورهای حجمی شبکه های آبیاری

نصب کنتورهای هوشمند ، فی در محدوده شبکه سدهاالیروبی بندهای انحرا، آبی
 الکترومغناطیس

7/69 

 71/90 20 جمع کل
های جویی ناشی از اقداماتی همچون آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، به زراعی، سند ملی الگوی مصرف آب و توسعه کشت در محیط* صرفه

ها در محور حفاظت و پایش از منابع آب همپوشانی دارد و لذا در مجموع اثربخشی برنامهکنترل شده با اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای 
 محاسبه نشده است. 
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بازچرخانی آب تا در محور تولید و خراسان شمالی دستگاه های اجرایی استان سازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 5جدول )
 *پایان برنامه هفتم

 نام دستگاه
تعداد 
 پروژه

 عناوین پروژه
 حجم تولید آب

)میلیون 
 مکعب(متر

شرکت آب و 
 فاضالب 

3 
جداسازی ، اجرای تاسیسات فاضالب شهرها، اجرای تاسیسات فاضالب روستاها

 انشعابات فضای سبز
55/7 

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 15/3 احیا و مرمت قنوات 1

اداره کل منابع 
 طبیعی

 63/3 عملیات آبخیزداری 1

 7 مجموعه صنعت

تم تکمیل تصفیه خانه فاضالب و سیس، بازچرخانی پساب در شهرک های صنعتی
، احداث تصفیه خانه شهرک های صنعتی، بازچرخانی پساب شرکت بهنوش شیروان

اجرای ، شیروانتکمیل تصفیه خانه قند ، اجرای شبکه فاضالب شهرک های صنعتی
استفاده از فاضالب شهری ، آوری فاضالب بهداشتی کارخانه لوله گسترشبکه جمع

 گرمه و جاجرم در فرآیند تولید شرکت آلومینا

24/3 

 57/17 12 جمع کل
 * کلیه اقدامات انجام شده در محور تولید و بازچرخانی منجر به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب خواهد شد.
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در محورحفاظت و پایش منابع آب تا  خراسان شمالی دستگاه های اجرایی استانسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 6جدول )
 پایان برنامه هفتم

 نام دستگاه
تعداد 
 پروژه

 عناوین پروژه

حجم حفاظت و 
 پایش منابع آب

)میلیون 
 مکعب(متر

سازمان جهاد 
 کشاورزی

2 
به زراعی )کشاورزی حفاظتی و الگوی ، خاک کشاورزیتهیه نقشه جامع پهنه بندی 

 بهینه(
0* 

 16 ایشرکت آب منطقه

 آزمایشگاهی و تجهیزات کیفی سدها،  خرید نصب و راه اندازی زیرساخت
 ثیرمنابع آب تحت تایی و پایش کیفی مطالعه ، شناسا

 حفاری و شناسایی ، آنالین سازی ایستگاههای هیدرومتری و آب و هواشناسی
 تکمیل شبکه پایش آب زیرزمینی، منابع آب کارستی

 غیرمجاز در محدوده جمع آوری انشعابات ، تکمیل شبکه پایش آب  سطحی
 رجمع آوری موتو، های بستر رودخانهازاد سازی تصرفات از اراض، شبکه سدها

 هایاستقرار الگوی مدیریت مشارکتی و ایجاد تشکل، های غیر مجازتلمبه
های تعدیل پروانه های چاه، بازار محلی آب، های غیر مجازانسداد چاه، برانآب

های خریدچاهری از کنتور های هوشمند آب و برق، تعمیر و نگهدا، کشاورزی
داشت های غیرمجاز از منابع )کنترل و مدیریت بر گشت وبازرسی، کم بازده

 مجاز(

55/104 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

 0 توسعه و تجهیز آزمایشگاه، آالینده استانپایش منابع  2

 55/104 20 جمع کل
با اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای در محور حفاظت و پایش از منابع آب همپوشانی دارد و لذا  اقدامات به زراعی* صرفه جویی ناشی از 

 در مجموع اثربخشی برنامه ها محاسبه نشده است. 
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 منابع آب سطحی( اثربخشی برخراسان شمالی ) ایشرکت آب منطقههای سازگاری با کم آبی برنامه(: 7جدول )

ردیف
 

 واحد عنوان پروژه 
وضع 
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

1 
خرید، نصب و راه اندازی 
زیرساخت آزمایشگاهی و 

 تجهیزات کیفی سدها

- - 2 0/5 4 4 0 0 0 15 

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

2 
مطالعه، شناسایی و 

پایش کیفی منابع آب 
 تحت تا ثیر

 2100 300 300 300 300 300 300 300 815 منبع

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

3 
آنالین سازی 

های هیدرومتری ایستگاه
 و آب و هواشناسی

 248 13 34 47 76 32 0/27 19 36 ایستگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

4 
آب تکمیل شبکه پایش 

 سطحی
 160 24 24 24 24 24 20 20 64 ایستگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

5 
اصالح تجهیزات 
هیدرومکانیکال و 

 الکتریکال

 41 7 4 5 6 6 10 3 20 دستگاه

 55/2 392/0 34/0 31/0 37/0 39/0 45/0 3/0 - مکعبمیلیون متر

6 
اصالح شبکه های اصلی 

 سدها
 500 28 40 38 39 55 200 100 330 کیلومتر

 79/2 17/0 27/0 23/0 24/0 8/0 68/0 4/0 - مکعبمیلیون متر

7 
جمع آوری انشعابات 
غیرمجاز در محدوده 

 شبکه سدها

 75 8 8 8 8 8 30 5 5 انشعاب

 58/3 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 68/0 4/0 - مکعبمیلیون متر

8 
تعمیرکنتورهای  و خرید

حجمی شبکه های 
 آبیاری

 170 29 24 21 15 11 23 47 336 دستگاه

 33/3 46/0 41/0 4/0 29/0 61/0 43/0 73/0 - مکعبمیلیون متر

9 
خرید و نصب کنتور های 

 هوشمند تأسیسات آبی
 36 1 1 2 6 8 10 8 13 دستگاه

 10/2 05/0 05/0 1/0 34/0 46/0 6/0 5/0 - مکعبمیلیون متر

10 
الیروبی بندهای انحرافی 
 در محدوده شبکه سدها

 1420 200 200 200 200 200 300 120 800 هزار مترمکعب

 75/2 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 35/0 - مکعبمیلیون متر

11 
زاد سازی تصرفات از آ

 هااراضی بستر رودخانه
 350 50 50 50 50 50 50 50 92 هکتار

 75/1 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 - مکعبمیلیون متر

12 
 رجمع آوری موتو

 های غیر مجازتلمبه
 1264 232 215 203 180 164 150 120 181 دستگاه

 64/12 32/2 15/2 03/2 8/1 64/1 5/1 2/1 - مکعبمیلیون متر

13 
استقرار الگوی مدیریت 

ایجاد مشارکتی و 
 های آب برانتشکل

 0/8 1 1 2 1 1 1 1 1 تعداد

 0 0 0 0 0 0 0 0 - مکعبمیلیون متر

 49/31 54/4 37/4 22/4 19/4 05/5 99/4 13/4 - مکعبمیلیون متر مجموع

 
 

  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 

 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل10

 

 (زیرزمینیمنابع آب  اثربخشی برخراسان شمالی ) شرکت آب منطقه ایهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 8جدول )

ردیف
 

 واحد عنوان پروژه
وضع 
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

حفاری و شناسایی منابع آب  1
 کارستی

 5600 0 0 850 1200 1150 1500 900 - متر
صرفه 
 0 0 0 0  0 0 0 - جویی

تکمیل شبکه پایش آب  2
 زیرزمینی

 221 10 14 22 42 42 59 32 289 حلقه
صرفه 
 0 0 0 0 0 0 0 0 - جویی

 های غیر مجازانسداد چاه 3
 3449 597 588 588 588 588 300 200 1687 حلقه

صرفه 
 جویی

- 2/1 3/1 5 5 5 5 5 50/27 

 بازار محلی آب 4
 4 1 1 1 1 0 0 0 0 دشت
صرفه 
 جویی

- 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
های های چاهتعدیل پروانه

 کشاورزی

 1654 254 250 250 250 250 200 200 7 حلقه
صرفه 
 جویی

1 71/8 71/8 9/6 9/6 9/6 9/6 9/6 9/51 

6 
تعمیر و نگهداری از 

 کنتورهای هوشمند آب و برق

 2800 400 400 400 400 400 400 400 1200 کنتور
صرفه 
 جویی

- 0 0 0 0 0 0 0 0 

 های کم بازدهچاه خرید 7
 12 2 2 2 2 4 0 0 - حلقه

صرفه 
 جویی

- 0 0 8/1 2 8/0 5/1 1/1 20/7 

8 
)کنترل و  گشت وبازرسی
های غیرمجاز مدیریت برداشت

 از منابع مجاز(

 140 20 20 20 20 20 20 20 17 گروه
صرفه 
 جویی

- 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
نصب کنتورهای هوشمند 

 الکترومغناطیس

 1750 350 300 250 250 250 200 150 1239 حلقه
صرفه 
 جویی

- 5/3 4 00/9 00/9 00/9 00/10 7/11 2/56 

 82/142 70/24 40/23 70/21 90/22 70/22 01/14 41/13 - صرفه جویی مجموع

 * اعداد صرفه جویی در مصرف آب بر حسب میلیون متر مکعب است 
  



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل

 

 خراسان شمالیاستان  سازمان جهاد کشاورزیهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 9جدول )
 )در جهت کاهش برداشت از منابع آب(

ردیف
 

وضع  واحد عنوان پروژه 
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

 *آبیاری تحت فشار 1
 18050 2550 2550 2550 2850 2850 2350 2350 33275 هکتار

 70/50 7 7 7 1/8 5/7 05/7 05/7 - صرفه جویی

تجهیز و نوسازی اراضی  2
 *کشاورزی

 1454 185 185 185 185 210 252 252 20488 هکتار
 28/1 12/0 12/0 12/0 12/0 14/0 33/0 33/0 - صرفه جویی

3 
اجرای کانال آبیاری 

عمومی و خط انتقال با 
 لوله

 354 50 50 50 50 50 52 52 4448 کیلومتر

 85/8 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 3/1 3/1 - صرفه جویی

سند ملی الگوی مصرف  4
 *آب

 38500 5500 5500 5500 5500 5500 .5500 5500 6500 هکتار
 90/11 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 - صرفه جویی

تهیه نقشه جامع پهنه  5
 بندی خاک کشاورزی

 38500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 0 هکتار
 0 0 0 0 0 0 0 0 - صرفه جویی

به زراعی )کشاورزی  6
 * حفاظتی و الگوی بهینه(

 11850 1770 1770 1770 1770 1770 1500 1500 36510 هکتار
 10/2 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 - صرفه جویی

7 
توسعه کشت در 

های کنترل شده محیط
 * سایبان( )گلخانه ها،

 173 27 27 27 27 27 0/19 19 6/66 هکتار

 00/7 08/1 08/1 08/1 08/1 08/1 80/0 80/0 - صرفه جویی

 85/8 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 3/1 3/1 - *صرفه جویی مجموع

به زراعی و توسعه کشت در ، * صرفه جویی ناشی از اقداماتی همچون آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، سند ملی الگوی مصرف آب
د و لذا در مجموع ای جهت محدودیت دسترسی به منابع آب همپوشانی دارشده با اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقههای کنترل محیط

بر کاهش برداشت از منابع آب سطحی اثرگذار  "اجرای کانال آبیاری عمومی و خط انتقال با لوله"همچنین ها محاسبه نشده است. اثربخشی برنامه
 خواهد بود.

اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل12

 

 خراسان شمالیاستان  سازمان جهاد کشاورزیهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 10جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

واحد عملیات اجرایی و  عنوان پروژه  ردیف
 اثربخشی

وضع 
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

 احیا و مرمت قنوات 1
 210 30 30 30 30 30 30 30 458 کیلومتر

 15/3 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 - مکعب(اثربخشی )میلیون مترمیزان 
.نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شود* بر

 
 

 خراسان شمالیاستان  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 11جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

 واحد  عنوان پروژه 
 برنامه هفتم برنامه ششم

 مجموع
1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

عملیات 
 آبخیزداری

 8/823146 120015 146685 113347 133350 153352 8/93838 62559 هکتار
اثربخشی 

میلیون )
 (مکعبمتر

25/0 38/0 61/0 53/0 45/0 59/0 83/0 6/3 

 .نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شود* بر
 
 


  



13 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل

 

 خراسان شمالی استان شرکت آب و فاضالبسازگاری با کم آبی  یهابرنامه(: 12جدول )
 *آب()در جهت کاهش برداشت از منابع 

وضع  واحد عنوان پروژه  ردیف
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

اصالح و بازسازی خطوط  1
 انتقال آب روستاها

 0/359 61 61 61 57 42 35 42 2021 کیلومتر
 94/2 508/0 508/0 508/0 418/0 306/0 326/0 366/0 - صرفه جویی

اصالح و بازسازی شبکه  2
 توزیع آب روستایی

 518 87 87 87 79 71 58 49 2910 کیلومتر
 18/3 49/0 42/0 42/0 4/0 35/0 61/0 49/0 - صرفه جویی

فرهنگ سازی در مصرف  3
 بهینه آب 

 1330 190 190 190 190 190 190 190 0 فقره
 0/0 0 0 0 0 0 0 0 - صرفه جویی

خرید و نصب شیرهای  4
 کاهنده مصرف

 7350 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 0 دستگاه
 55/1 222/0 222/0 222/0 222/0 222/0 22/0 22/0 - صرفه جویی

اصالح و بازسازی شبکه  5
 توزیع شهری

 104 11 11 14 14 16 17 21 495 کیلومتر
 56/1 165/0 165/0 21/0 21/0 24/0 255/0 315/0 - صرفه جویی

هوشمند سازی تاسیسات  6
 آبرسانی شهری

 158 0 0 0 0 0 98 60 167 فقره
 90/0 0 0 0 0 0 6/0 3/0 - صرفه جویی

مدیریت فشار شبکه و  7
 مدیریت مصرف شهری

 46 6 6 6 6 6 8 8 20 دستگاه
 56/1 18/0 18/0 18/0 18/0 18/0 48/0 18/0 - صرفه جویی

 69/11 565/1 495/1 54/1 43/1 298/1 491/2 871/1 - صرفه جویی مجموع

 63/7و  06/4* با توجه به سهم تامین آب از منابع سطحی و زیرزمینی سهم صرفه جویی از منابع زیرزمینی و سطحی دربخش شرب به ترتیب برابر 
 میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است.

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل14

 

 خراسان شمالی استان شرکت آب و فاضالبسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 13جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

وضع  واحد عنوان پروژه ردیف
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

 اجرای تاسیسات فاضالب روستاها 1
 33 0 0 7 7 9 10 0 45 کیلومتر
 0/1 0 0 2/0 2/0 4/0 2/0 0 - اثربخشی

 اجرای تاسیسات فاضالب شهرها 2
 121 15 16 16 16 17 19 22 473 کیلومتر
 95/5 71/0 78/0 78/0 78/0 85/0 95/0 1/1 - اثربخشی

 جداسازی انشعابات فضای سبز 3
 147 0 0 0 0 0 63 84 147 فقره

 6/0 0 0 0 0 0 20/0 40/0 - اثربخشی

 55/7 71/0 78/0 98/0 98/0 25/1 35/1 50/1 - اثربخشی مجموع

 .نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شودبر
اعداد اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 

 
 

 خراسان شمالی استان اداره کل حفاظت محیط زیستسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 14جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

وضع  واحد عنوان پروژه ردیف
 موجود

 برنامه هفتم برنامه ششم
 مجموع

1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

پایش منابع آالینده  1
 استان

 383 80 70 60 50 45 40 38 34 ایستگاه
 0 0 0 0 0 0 0 0 - اثربخشی

توسعه و تجهیز  2
 آزمایشگاه

 12 0 1 1 1 1 4 4 1 ایستگاه
 0 0 0 0 0 0 0 0 - اثربخشی

 0 0 0 0 0 0 0 0 - اثربخشی مجموع
 .نمی شودنامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب بر

اعداد اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
 


  



15 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل

 

 خراسان شمالی استان سازمان صنعت، معدن و تجارتسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 15جدول )
 *)در جهت کاهش برداشت از منابع آب(

وضع  واحد عنوان پروژه ردیف
 موجود

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 مجموع برنامه هفتم برنامه ششم

های درختان تغییر گونه 1
 کارخانه لوله گستر

 5000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 - متر مربع
 09/0 0 0 017/0 017/0 017/0 02/0 02/0 - صرفه جویی

2 
بهبود شرایط کولینگ 
تاورها و تبدیل آنها به 

 هیبریدی

 3 0 0 0 0 0 2 1 0 دستگاه

 15/0 0 0 0 0 0 1/0 05/0 - صرفه جویی

3 
استفاده از فیلتر پرس 

بجای درام برای 
 استحصال آب فرآیند

 3 0 0 0 0 0 2 1 3 دستگاه

 15/0 0 0 0 0 0 1/0 05/0 - صرفه جویی

 39/0 00/0 00/0 02/0 02/0 02/0 22/0 12/0 - صرفه جویی مجموع
 کل حجم صرفه جویی از منابع آب زیر زمینی در نظر گرفته شده است. ا توجه به مصرف عمده بخش صنعت از منابع زیرزمینی،ب

اعداد صرفه جویی برحسب میلیون متر مکعب هستند. 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل16

 

 خراسان شمالی استان سازمان صنعت، معدن و تجارتسازگاری با کم آبی  یبرنامه ها(: 16جدول )
 *)در جهت اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب(

وضع  واحد  پروژهعنوان  ردیف
 موجود

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 مجموع برنامه هفتم برنامه ششم

1 

بازچرخانی پساب در 
 175 25 25 25 25 25 .0 50 8/184 کیلومتر شهرک های صنعتی

خانه احداث تصفیه
 های صنعتیشهرک

 مترمکعب
 3500 500 500 500 500 500 0 1000 3400 پساب

اجرای شبکه فاضالب 
 8/43 5 5 5 5 5 0 8/18 1/75 کیلومتر های صنعتیشهرک

اجرای شبکه فاضالب، 
تکمیل تصفیه خانه فاضالب 

و بازچرخانی پساب در 
 شهرک های صنعتی

میلیون 
 23/1 174/0 174/0 174/0 174/0 174/0 0 36/0 - مکعبمتر

2 

تکمیل تصفیه خانه فاضالب 
و سیستتم بازچرخانی 
پساب شرکت بهنوش 

 شیروان

 1 0 0 0 0 0 1 0 1 دستگاه

میلیون 
 06/0 0 0 0 0 0 03/0 03/0 - مکعبمتر

تکمیل تصفیه خانه قند  3
 شیروان

 2 0 0 0 0 0 1 1 1 دستگاه
میلیون 

 68/0 0 0 0 0 0 6/0 08/0 - مکعبمتر

4 
اجرای شبکه جمع آوری 
فاضالب بهداشتی کارخانه 

 لوله گستر

 1000 0 0 0 0 0 500 500 100 متر
میلیون 

 07/0 0 0 0 0 0 04/0 03/0 - مکعبمتر

5 
استفاده از فاضالب شهری 
گرمه و جاجرم در فرآیند 

 تولید شرکت آلومینا

 1 0 0 0 0 1 0 0 1 پروژه
میلیون 

 20/1 0 0 0 0 2/1 0 0 - مکعبمتر

میلیون  مجموع
 24/3 17/0 17/0 17/0 17/0 37/1 67/0 50/0 - مکعبمتر

 .نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شود* بر



17 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل

 

 خراسان شماليتصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان 
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه

 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان نیرووزارت 
سازمان برنامه و بودجه 

معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور
 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
معدن،  وزارت صنعت،
 22/05/1399 – 22/02/1399 و عضو کارگروه سرپرست وزارتخانه حسین مدرس خیابانی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان

 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان خراسان شمایل18

 

کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه خراسان  شماليسازگاري با کم آبي استان  هم

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 غالمرضا هوایی، محمد علی شجاعی خراسان شمالیاستانداری 

 زاده، رضا نجفاسحاق خسروپناه وحید واسطه،، سید عقیل مرتضوی ای خراسان شمالیشرکت آب منطقه

 سید ابراهیم سیدی، جواد تشکری سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

 مسعود مهربان ،زهراییمجید ، رضا عطایی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

  فرهاد  قادری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی

 احمد رضا کلماتی، حسین هراتی محیط زیست استان خراسان شمالیحفاظت اداه کل 

 احمد حسین زاده، ولی گریوانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی

 سعید رحمتی، محمد فرامرز استان خراسان شمالی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی

 محمد صدقیمسعود کاظمی،  استان خراسان شمالی برق نیروی توزیع شرکت

 حسین تیمور منش شرکت پخش فرآورده های نفتی استان خراسان شمالی
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  خراسان شماليسازگاري با کم آبي استان  هم

 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، 

 محمد صادق صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

 مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشت وزارت کشور

 وزارت نیرو

قاسم تقی زاده خامسی، صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، 
جواد میبدی، تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری 

فر، وانانی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک
 آرش نجاتی

ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید  همکاران دبیرخانه کارگروه
زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا زاده، مجتبی احمدیابراهیم

السادات زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانهخسروی، سینا روزبهانی، محبوبه زارع
 میروهابی، مهدی نیروبخش

 وظیفه، امین فضل کاظمیصادق ضیائیان،  احد  سازمان هواشناسی

معاونت هماهنگی و نظارت معاون 
 اول رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
فارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی 

بهبهانی، صادق اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا آل 
رضاپور، هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، وحید عسکری
ئیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی محمد قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سا

 جهرمی، بهنام نجفی
 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

شرکت مهندسی آب و فاضالب 
 کشور

حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری 
 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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