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دستورکار جلسه:
 گزارش " بررسی روند مطالعه آبهای ژرف و آبهای کارستی در خراسان رضوی و اثرات محیطی آن "سیودومینجلسهکمیسیونمعدنوصنایعمعدنیاتاقدرمحلساختمانمرکزآموزشوپژوهشاتاقوبااستقبالگرماعضایکمیسیون،

زمینشناسیواکتشافات

کمیسیونکشاورزیوآباتاق وهمچنینحضورآقای دکتر طاهریمدیرکلمحترم

تنیچند از اعضایمحترم 
معدنیمنطقهشمالشرقبرگزارگردید .
درابتدایاینجلسهآقایمهندسمافی،دبیر محترمکمیسیون ضمنعرضخیرمقدم وخوشامدگوییبهحضاردرجلسهوآرزویقبولی
طاعاتوعباداتدرماهمبارکرمضان،ضمنتشکرازحضور تعدادیازاعضایکمیسیونکشاورزیوآباتاقوهمچنینآقایدکترطاهری
شرقبهعنوانیکیازپیشگامانانجاممطالعاتدرتمامیزمینهها


شناسیواکتشافاتمعدنیمنطقهشمال

دراینجلسه،ازادارهکلزمین
هایژرفوآب هایکارستیدراستانیادکردندوازآقایدکترطاهریدرخواستکردندتادراین


الخصوصدرزمینهمطالعاتآب

علی
جلسهاعضایحاضررادرجریانبخشیازاطالعاتمربوطهقراردهند .
 .................................................................................................................................................................................................................................. .............
تعریف کارست
سنگهایکربناتهازقبیلآهک،سنگگچودولومیتاست.اینپدیدهدرسایر
وانحاللتوده 

کارست(بهانگلیسی)Karst:پدیدهخوردگی
یشود .برای مثال
یافتد .کارست در سنگهای آواری هم دیده م 
انحاللپذیر مانند سنگهای سولفاته و کلروره نیز اتفاق م 

سنگهای 

سنگهاوکنگلومراهای دارای سیمان کربناتهیا سولفاتهتحتتأثیر انحاللکارستی خواهندشد .نام این پدیده ازفالتکارستدر
ماسه 

نزدیکیمرزاسلوونیوایتالیاگرفتهشدهاست .
حفرههاوغارها،درسطحودرزیرسطحوجوددارد.علت
یدهایدرپوستهزمیناستکهآثارآنبهصورتاشکالمختلفازقبیل 
کارستپد 
یتواند شکلبگیرد.
یشود کهدرنتیجه آنیک سیستم آبزیرزمینی م 
انحاللتودهسنگمربوطم 

یها وقابلیت 
ایجاد آنبهوجودشکستگ 
بنابراینشکلگیرییکسیمایکارستیدرگرووجوددوعاملاست:
 -1تودهسنگقابلیتانحاللداشتهباشد.
 -2زمینهتشکیلیکسیستمجریانآبزیرزمینیفراهمگردد.
تقریباً٪2۲پوستهزمینازکارستتشکیلشدهاست .
 .................................................................................................................. .............................................................................................................................
ایدکترطاهریبهارائهگزارشیازروندمطالعهآبهای

ضمناینتعریفمختصر،درادامهجلسهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آق
شرقکهپیشگاممطالعاتطرحملیآبهای


شناسیواکتشافاتمعدنیمنطقهشمال

توسطادارهکلزمین
ژرفوآبهایکارستیدراستان

اهممطالبارائهشدهتوسطایشاندرجلسهشاملمواردزیرمیباشد :

کارستیدرکشورمحسوبمیگرددپرداختندکه

گونهمطالعاتوامیدبهبهرهبرداریازآنبهجهتکاهشفشارروانیناشی


آببهعنوانعاملمحرکاصلیانجاماین
 -1بحرانکمبود
ازکمبودمنابعتامینآبدرآیندهمحسوبمیگردد.

1

3
تعداد صفحــات:
.............................................

صورتجلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
.....................................................................
رئیس ....
جلسه:

.......................................
...............................
مهندس مافی
دبیر جلسه :آقای

7331
/80خردادماه/
تاریخ برگزاری:
.............................................

33
شماره جلســه:
.............................................

ساعت شروع:

0

ساعت خاتمه:

78

کهترکیبیازنمایندگانوزارتنیرو،سازمانزمینشناسیواکتشافات

 -2پیشنهادتشکیل کارگروهانجاممطالعاتکارستدرکشور
زیستمیباشدازسوی شورایعالیآبدروزارتنیرو باتوجهبهظرفیتباالیکشوردر


معدنیکشوروسازمانحفاظتمحیط
زمینهمنابعآبهایکارستی

برداریازاینگونهمنابعآبی


درصدیازمساحتکلکشورباپتانسیلبهره
 -3پوشش11
حوزههای کارستی کشور در خراسان رضوی با روشهای ژئومتریک زمینی و هوایی به جهت
 -4انجام اولین مطالعات صحرایی  
قرارگیرینقاطیباباالترینپتانسیلبالقوهمنابعآب هایکارستیدراستاندرجریانانجاممطالعاتاولیهاینطرحدرچندساله

اخیر
زبرونرفتمنابعآبیازمرزها

 -5مدنظرقراردادناولویتمطالعاتبعدیدرمناطقمرزیکشوربهجهتجلوگیریا
ساروقنات)حوزهآبخوانشهرمشهددربخشهایصنعت،کشاورزی


افزایشروزافزوناستفادهازمنابعآبیمختلف(چاه،چشمه
 -6
وشرب
هایبهرهبرداریازآنهانسبتبهسایر


بودنهزینه

گونهمنابعدرتامینآبشربشهرمشهدباتوجهبهارزانتر

قابلیتاستفادهازاین
-۲
تامینآبشربوصرفهجوییدرمصرفآنها

منابعمختلف
برداریازاینگونهمنابعبهجهتجلوگیریازاتالفمنابع


مدیریتصحیحمصرفدرزمانبهره
-8

پسازارائهگزارشتوسطایشان،آقایمهندسمافیضمنتقدیروتشکرازآقایدکترطاهری،ازمراجعتصمیمساز خواستبهجهت

هایینظیرسازمانزمینشناسیواکتشافاتمعدنیکشورکهبهصورتتخصصی


هایاجراییسازمان

عملکردبهتروافزایشراندمانبهطرح
وکارشناسیتهیهمیگردندتوجهویژهداشتهباشندوازمصرفغیرکارشناسیمنابعآبیدربخشکشتکشاورزیگالیهکردندوازبهوجود

آمدنبحران جدیدرصورتعدمتغییراتدرالگویمصرفمنابعآبیدراستانوکشورخبردادند .

هایخودپرداختندکهمواردیهمچوندرخواستارائهالگویمصرفمنابعآبهایکارستی،


درادامهحضاردرجلسهنیزبهطرحدیدگاه
چارهاندیشیدرخصوصتغییرالگویمصرفآبباتوجهبهخصوصیت
هابهجهتاطالعرسانیدراینخصوص ،


استفادهازظرفیترسانه
استراتژیکبودنآن،ازدیادجمعیت،عدمتغییرالگویمصرفوضعفمدیریتعواملبوجودآورندهچالشوبحرانآب،عدمعزمجدیدر
ایبهرهبرداریازمنابعبهصورتحجمی،ابهامدرآمارارائه

رویهپروانهه

اصالحرویهمصرفموجود،شوروآلودهشدنمنابعآبی،صدوربی

هایکارستینسبتبهآبخوانهای

ایاستان،عملکردمتفاوتحوزه  
آب


شدهدراینگزارشوعدمتاییدآنهاازسویسازمانآبمنطقه
پذیربودنآنهاازجملهمواردمطرحشدهتوسطایشاندراینجلسهبود .


آبرفتیوآسیب

ضمنتقدیروتشکرازحضاردرجلسهبه  ویژهاعضایمحترمکمیسیونکشاورزیوآباتاقوهمچنیننماینده

آقایمهندسمافی نیز 
ایدرآیندهاینزدیکبا

ایاستان،بهجهترفعابهاماتوطرحمسائلبهصورتتخصصیترازبرگزاری 
جلسه


محترمسازمانآبمنطقه
شرقوسازمانآبمنطقهایاستان


شناسیواکتشافاتمعدنیمنطقهشمال

نمایندگانکمیسیونکشاورزیوآباتاق،ادارهکلزمین
حضور
خبردادندودرنهایتختمجلسهرااعالمفرمودند .

باذکرصلواتجلسهبهپایانرسید .
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مصوبات جلسه



 -1تشکیل جلسهای با محوریت آب منطقهای در محل سازمان آب و روشنکردن ابعاد دقیق مسئله آبهای کارستی


حاضرین جلسه:
عباسنیا ،حسینزاده ،فارسی ،رضازاده ،رضوی خبیر ،بسکابادی ،ابراهیمی ،نصیری ،باقری ،آسا ،زارع،

آقایان :مافی ،طاهری ،داوری،
مقدم،سپهر،خاکسار،کیوانلو،شریفی،رضوانیاول،زورمندباغبان 

ارجمندشریف،صادقی،اعتمادی
،بنایسرشوری،اسالمی،لوًلوئی

خانمها:آستانی،داوری
غایبین جلسه:
ور،محمدنژاد،حاجیپور 

آقایان:میرزایی،کرامت،نازپر
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