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،وبااستقبالگرماعضایکمیسیونآموزشوپژوهشاتاقمرکزساختماندرمحلعدنوصنایعمعدنیاتاقکمیسیونمجلسهودومینسی

شناسیواکتشافاتزمین طاهریمدیرکلمحترمدکتروهمچنینحضورآقایکمیسیونکشاورزیوآباتاقاعضایمحترمازتنیچند

برگزارگردید.معدنیمنطقهشمالشرق

 

وخوشامدگوییبهحضاردرجلسهوآرزویقبولیضمنعرضخیرمقدممحترمکمیسیونجلسهآقایمهندسمافی،دبیردرابتدایاین

تعدادیازاعضایکمیسیونکشاورزیوآباتاقوهمچنینآقایدکترطاهریطاعاتوعباداتدرماهمبارکرمضان،ضمنتشکرازحضور

هاشرقبهعنوانیکیازپیشگامانانجاممطالعاتدرتمامیزمینهشناسیواکتشافاتمعدنیمنطقهشمالدراینجلسه،ازادارهکلزمین

دراینهایژرفوآبالخصوصدرزمینهمطالعاتآبعلی هایکارستیدراستانیادکردندوازآقایدکترطاهریدرخواستکردندتا

جلسهاعضایحاضررادرجریانبخشیازاطالعاتمربوطهقراردهند.

...............................................................................................................................................................................................................................................

 تعریف کارست

یردرسایدهپدیناست.ایتآهک،سنگگچودولومیلکربناتهازقبیهاسنگوانحاللتودهیخوردگیده(پدKarst:یسیکارست)بهانگل

سنگیرپذانحاللیهاسنگ نیهامانند کلروره و میزسولفاته سنگافتدیاتفاق کارستدر دیآواریها. براشودیمیدههم مثالی.

وسنگماسه ازفالتکارستدریدهپدینانام خواهندشد.یانحاللکارستیرسولفاتهتحتتأثیاکربناتهیمانسیداراکنگلومراهایها

گرفتهشدهاست.یتالیاوایمرزاسلوونیکینزد

سطحوجوددارد.علتیرهاوغارها،درسطحودرزحفرهیلاستکهآثارآنبهصورتاشکالمختلفازقبیندرپوستهزماییدهکارستپد

.یردشکلبگتواندیمیرزمینیآبزیستمسیکآنیجهکهدرنتشودیسنگمربوطمانحاللتودهیتوقابلهایآنبهوجودشکستگیجادا

 درگرووجوددوعاملاست:یکارستیمایسیکیریگلشکینبنابرا

 .انحاللداشتهباشدیتسنگقابلتوده -1

 فراهمگردد.یرزمینیآبزیانجریستمسیکیلتشکزمینه -2

شدهاست.یلازکارستتشکزمینپوسته٪2۲تقریباً

...............................................................................................................................................................................................................................................

هایایدکترطاهریبهارائهگزارشیازروندمطالعهآبدرادامهجلسهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آقتصر،ضمناینتعریفمخ

هایشرقکهپیشگاممطالعاتطرحملیآبشناسیواکتشافاتمعدنیمنطقهشمالتوسطادارهکلزمینهایکارستیدراستانژرفوآب

باشد:اهممطالبارائهشدهتوسطایشاندرجلسهشاملمواردزیرمیپرداختندکهگرددمیکارستیدرکشورمحسوب

برداریازآنبهجهتکاهشفشارروانیناشیگونهمطالعاتوامیدبهبهرهآببهعنوانعاملمحرکاصلیانجاماینکمبودبحران -1

 گردد.ازکمبودمنابعتامینآبدرآیندهمحسوبمی

 دستورکار جلسه:
 "اثرات محیطی آن های کارستی در خراسان رضوی و  های ژرف و آب بررسی روند مطالعه آب "گزارش  -
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شناسیواکتشافاتکهترکیبیازنمایندگانوزارتنیرو،سازمانزمینکارگروهانجاممطالعاتکارستدرکشورتشکیلپیشنهاد -2 

باتوجهبهظرفیتباالیکشوردرشورایعالیآبدروزارتنیروباشدازسویزیستمیمعدنیکشوروسازمانحفاظتمحیط

 هایکارستیزمینهمنابعآب

 گونهمنابعآبیبرداریازایندرصدیازمساحتکلکشورباپتانسیلبهره11پوشش -3

صحرایی -4 مطالعات اولین کارستیحوزهانجام روشهای با رضوی خراسان در جهتکشور به هوایی و ژئومتریکزمینی های

هایکارستیدراستاندرجریانانجاممطالعاتاولیهاینطرحدرچندسالهقرارگیرینقاطیباباالترینپتانسیلبالقوهمنابعآب

 اخیر

 رفتمنابعآبیازمرزهازبرونمدنظرقراردادناولویتمطالعاتبعدیدرمناطقمرزیکشوربهجهتجلوگیریا -5

هایصنعت،کشاورزیساروقنات(حوزهآبخوانشهرمشهددربخشافزایشروزافزوناستفادهازمنابعآبیمختلف)چاه،چشمه -6

 وشرب

آنهانسبتبهسایربرداریازهایبهرهبودنهزینهگونهمنابعدرتامینآبشربشهرمشهدباتوجهبهارزانترقابلیتاستفادهازاین -۲

 جوییدرمصرفآنهاتامینآبشربوصرفهمنابعمختلف

 گونهمنابعبهجهتجلوگیریازاتالفمنابعبرداریازاینمدیریتصحیحمصرفدرزمانبهره -8



مراجعتصمیم از آقایدکترطاهری، از تشکر آقایمهندسمافیضمنتقدیرو ارائهگزارشتوسطایشان، خواستبهجهتسازپساز

شناسیواکتشافاتمعدنیکشورکهبهصورتتخصصیهایینظیرسازمانزمینهایاجراییسازمانعملکردبهتروافزایشراندمانبهطرح

دبهوجوکشاورزیگالیهکردندوازکشتمنابعآبیدربخشژهداشتهباشندوازمصرفغیرکارشناسیگردندتوجهویوکارشناسیتهیهمی

جدیدرصورتعدمتغییراتدرالگویمصرفمنابعآبیدراستانوکشورخبردادند.آمدنبحران



هایکارستی،هایخودپرداختندکهمواردیهمچوندرخواستارائهالگویمصرفمنابعآبدرادامهحضاردرجلسهنیزبهطرحدیدگاه

اندیشیدرخصوصتغییرالگویمصرفآبباتوجهبهخصوصیتچارهاینخصوص،رسانیدرهابهجهتاطالعاستفادهازظرفیترسانه

استراتژیکبودنآن،ازدیادجمعیت،عدمتغییرالگویمصرفوضعفمدیریتعواملبوجودآورندهچالشوبحرانآب،عدمعزمجدیدر

،ابهامدرآمارارائهبرداریازمنابعبهصورتحجمیایبهرههرویهپروانهشدنمنابعآبی،صدوربیاصالحرویهمصرفموجود،شوروآلوده

ازسویسازمانآبمنطقه اینگزارشوعدمتاییدآنها عملکردمتفاوتحوزهشدهدر هایهایکارستینسبتبهآبخوانآبایاستان،

بود.شدهتوسطایشاندراینجلسهپذیربودنآنهاازجملهمواردمطرحآبرفتیوآسیب



ویژهاعضایمحترمکمیسیونکشاورزیوآباتاقوهمچنیننمایندهضمنتقدیروتشکرازحضاردرجلسهبهنیزافیآقایمهندسم

بهجهترفعابهاماتوطرحمسائلبهصورتتخصصیمحترمسازمانآبمنطقه اینزدیکباایدرآیندهجلسهترازبرگزاریایاستان،

ایاستانشرقوسازمانآبمنطقهشناسیواکتشافاتمعدنیمنطقهشمالنمایندگانکمیسیونکشاورزیوآباتاق،ادارهکلزمینحضور

خبردادندودرنهایتختمجلسهرااعالمفرمودند.



باذکرصلواتجلسهبهپایانرسید.
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جلسه مصوبات  

 های کارستی کردن ابعاد دقیق مسئله آب سازمان آب و روشن ای در محل ای با محوریت آب منطقه تشکیل جلسه -1

 

 حاضرین جلسه:

:آقایان عباسمافی، داوری، حسینطاهری، نیا، رضویزاده، رضازاده، زارع،فارسی، آسا، باقری، نصیری، ابراهیمی، بسکابادی، خبیر،

زورمندباغباناول،مقدم،سپهر،خاکسار،کیوانلو،شریفی،رضوانیارجمندشریف،صادقی،اعتمادی

 سرشوری،اسالمی،لوًلوئی،بنای:آستانی،داوریها خانم

 غایبین جلسه: 

پورور،محمدنژاد،حاجیکرامت،نازپرمیرزایی،آقایان:


 

 


