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و صنایع تبدیلی آب،کشاورزیکمیسیون   

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

   دانشگاه فردوسی مشهد محل برگزاری: 

 برگزاری:تاریخ  1397/تیرماه/09

  شماره جلســه: 2

 

 رئیس جلسه: شریعتی مقدم جناب آقای مهندس عیدی زاده جناب آقای دکتردبیر:   ساعت شروع: 17:00 ساعت خاتمه: 20:00

        

 جلسه:دستورکار 
  بررسی ارائه راهکارهای مدیریت بحران آب در استان ادامه 

 

 اهم موارد مطرح شده:
زرگانی، ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان حاضر در جلسه و تشکر از میزبانی در ابتدای جلسه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب اتاق با -1

این کارگروه به منظور همفکری و هم دانشگاه فردوسی مشهد در برگزاری دومین جلسه از کارگروه مدیریت بحران آب استان بیان نمودند: 

برگزار نموده است ای ب اولین جلسه خود را در شرکت آب منطقهآ ئه راهکارهای سازگاری با بحرانافزایی بخش خصوصی و دولتی به منظور ارا

 ذیربط به نتایج مطلوبی دست یابیم.ی آنهاکه امیدواریم با ادامه جلسات و مشارکت سازم

ای زندهدر ادامه جنای آقای دکتر انصاری، معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به جلسه قبل کارگروه که مطالب ار -2

 در آن ارائه شد بیان نمودند: در ادامه مصوبات جلسه گذشته موضوعات پیگیری شود تا با انسجام مطالب ارائه شده در جلسات و ادامه جلسات

 کارگروه بتوانیم به جمع بندی در خصوص چند راهکار سازگاری با کم آبی دست یابیم.

ارائه گزارش شرکت  برمبنی  کارگروه ر عیدی زاده، گفتند: پیرامون مصوبه جلسه قبلجناب آقای دکت ،دبیر محترم کمیسیون کشاورزی و آب -3

این گزارش در اختیار اعضاء محترم  ،برای سازگاری با کم آبی و مدیریت بحران آبهایی و برنامهها تهدید ها،با عنوان فرصتای آب منطقه

 یرامون آن و ارائه راهکارهای مدیریتی پرداخته شود.جلسه به بحث و تبادل نظر پ کارگروه قرار گرفت تا در این

با ارائه گزارش ای شرکت آب منطقهخراسان رضوی بیان نمودند: ای در ادامه جناب آقای نعمت نژاد، معاون محترم حفاظت شرکت آب منطقه -4

 34راهکارهای مدیریتی بحران آب را در  ها،قصد دارد طی برنامه احیاء و تعادل بخشی دشت در سال جاری، در ادامه نهایی سیمای آب استان

 دشت ممنوعه استان تهیه و ارائه نماید.

ارائه و به عنوان برنامه عملیاتی در شورای سازگاری با کم آب به تصویب ای بر اساس گزارش سیمای آب استان که توسط شرکت آب منطقه -5

کشاورزی استان با بحران آب مواجه های ه هستند و بیشتر مناطق قطبدشت استان با افت شدید مواج 34دهد: می رسیده است آمار نشان

به رو  میلیمتر در سال با کاهش بارندگی رو 1/1گذشته تغییرات بارندگی به سمت کاهش شدید بوده است به طوریکه های اند. طی سال

ری مخازن استان با بیشترین مقدار در بین کسدرصد کاهش داشته است.  42ایم. حجم ذخیره سدهای استان نسبت به سال گذشته بوده

کیفیت آب هم به شدت با کاهش اخیر رسیده است. های مکعب طی سال میلیون متر 727میلیون متر مکعب به  1081کشور، از ی آنهااست

منابع آبی استان کیفیت خود را درصد  10ساله تقریبا  6و طی یک دوره ها تحت تاثیر قرار گرفته است و افزایش برداشتها بآبارندگی و روان

 باشند.نمی از دست داده و به علت شوری قابل استفاده

درصد، حجم  45سطحی های درصد، حجم آب 5/14 میزان بارندگی دهد،می نشان 96-95بیالن آب استان بر اساس اطالعات آماری سال  -6

 3256چاه مجاز  10101بخش کشاورزی از صد کاهش یافته است. در 32از محل بارش  آنهادرصد، حجم تغذیه آبخو 8/34تجدیدپذیرهای آب

میلیون مترمکعب اضافه  359مجاز و های میلیون مترمکعب مربوط به اضافه برداشت از چاه 819میلیون مترمکعب برداشت داشته است که 

 مسدود شده است. 96در سال حلقه چاه  2607و  95حلقه چاه در سال  3357 غیرمجاز بوده است، همچنینهای اشت از چاهبرد

حاضر در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. مشخص  پس از ارائه گزارش به طور کامل توسط جناب آقای صادقی فرد، اعضاء -7

شرکت  سطحی از موضوعاتی بود که جناب آقای رضوی خبیر مدیرعاملهای تجدیدپذیر و محاسبه حق آبهای محاسبه آبهای لفهؤم ننمود

 تعاونی کشاورزان مشهد عنوان نمودند.

های همچنین عنوان شد در بحث صرفه جویی در مصارف آب بخشراهی برای رسیدن به تعادل بخشی عنوان شد. ها کنترل اضافه برداشت -8

 بخش صنعت و شرب با کشاورزی مشخص شود. های اضافه برداشت تعاملچگونگی باید مختلف، 
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از سوی اعضاء محترم  آنهادر ادامه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب اتاق، جناب آقای شریعتی مقدم، با ارائه سواالتی و درخواست پاسخ  -9

 بتوان به ارائه راهکارهای موثری در مدیریت بحران آب رسید. سواالت به شرح ذیلها حاضر در جلسه خواستند تا با جمع بندی نهایی پاسخ

برای رسیدن آیا نقشه راه  -3ی شده است؟ گذارآیا کاهش مصرف آب هدف -2متولی اصلی صرفه جویی در مصرف آب کیست؟  -1ند: باشمی

های آیا کشت -6است؟ ای اصالح الگوی کشت طی چه برنامه -5ارزش واقعی آب چقدر است؟  -4تهیه و برنامه ریزی شده است؟ به هدف 

به منظور کاهش مصرف آب تا هدف تعیین شده چه مقدار ی گذارمیزان سرمایه -7حال توسعه و انجام است؟ به میزان ضرورت در ای گلخانه

 مشخص شده است؟ ،است و آیا منابع تامین

اجرایی و مدیریتی در خصوص بحران آب را در استان پیگیری های شورای حفاظت استان تحت عنوان کارگروه سازگاری با کم آبی تمام برنامه -10

عنوان شد تا تمام راهکارهای مدیریتی بحران آب در جلسات کارگروه مربوطه ذیل کمیسیون کشاورزی نظر اعضاء محترم  بنابر و نمایدمی جراو ا

و آب اتاق بازرگانی با نظرات بخش خصوصی به عنوان مجری اصلی، جمع بندی شود تا در نهایت در کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب 

 خراسان رضوی تصویب و اجرایی شود. ای منطقه

پاسخ داده شد. ای در ادامه پاسخ سواالت مطرح شده از سوی رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب توسط نماینده محترم شرکت آب منطقه -11

ل انجام دشت مشهد به صورت تفکیک شده در حا 34ی کاهش مصرف آب بیان شد اینکار در خصوص گذاربه این صورت که در خصوص هدف

کنتورهای هوشمند  تنها با اجرایبنابر نظر بخش خصوصی باشد زیرا می سیاست اجرایی کاهش مصرف آبچگونگی . اما آنچه مهم است است

  مصرف آب در بخش کشاورزی دست یافت.درستی در نمیتوان به کاهش 

 ، بیان نمودند: متولی اصلی آب در بخش کشاورزی، کشاورزانزضو محترم هیات رئیسه خانه کشاوردر ادامه جناب آقای دکتر هادیزاده رئیسی، ع -12

بایست با فرهنگ سازی این موضوع می وزرات نیرو کمرنگ شده است وهای اخیر اعتماد کشاورزان نسبت به برنامههای طی سالباشند. می

جام دهند. همچنین کاهش مصرف آب در کشور تا کشاورزان بتوانند به عنوان متولیان اصلی آب وظایف خود را به درستی انبرطرف گردد 

بخش کشاورزی در  ش کشاورزی در حوزه آب وجود ندارد وی نشده است و مدیریتی در این زمینه وجود ندارد. حاکمیتی در بخگذارهدف

ی در این بخش گذارسرمایهتوان گفت می ی در بخش کشاورزی انجام نشده است و حتیگذارکشور فاقد استراتژی تولید است. در کشور سرمایه

 منفی است. 

 برخوردار است.ای رسیدگی به آن از اهمیت ویژهتعیین و ری بود که عنوان شد ر اقتصاد آب کشور از موضوعات دیگآب مجازی و اثر آن ب -13

 جلسه مصوبات
اتاق بازرگانی تعیین  دانشگاه، استانداری، بخش خصوصی و با همکاریمشهد های آب بین دشتای ارزش مقایسهمصوب گردید  .1

 شود.

به منظور را جلسه آتی کارگروه  میزبانی ی در کاهش مصرف آب استانداری محترم اعالم آمادگی نمود تاگذاردر خصوص سرمایه .2

 بپذیرد. در این حوزه،بحث و تبادل نظر

در سازمان گروه رکاجلسه ن سومینیز به عنوان مصوبه دیگر جلسه جهت برگزاری ای موضوع اصالح الگوی کشت و کشت گلخانه .3

 جهاد کشاورزی خراسان رضوی مصوب گردید.
 

 اعضای حاضر در جلسه:
 -نعمت نژاد -صادقی فرد -اشرفی -سالمی -هادیزاده رئیسی -انصاری -رضوی خبیر -رضازاده -فارسی -عیدی زاده -صادقی-شریعتی مقدمآقایان: 

 فاطمی -یاقوتی نیا

 شهامت -حسینی -سبزواری -بنایی خانم ها:

 یدیمو -زاده یمهد -یانحاج: یانآقا غایبین:


