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 قانون برنامه ششم  53به هدف ماده  یابیدر دست یاریآب نینو یروش ها یاثر بخش یابیارز
   )مصوب جلسه دهم کارگروه ملی سازگاری با کم آبی(

 
 نینو یروش ها یاثر بخش یمقرر شد بررس ،یبا کم آب یسازگار یجلسه کارگروه مل نیبر اساس مصوبات هشتم

 تهیکم .ردیقرار گ یتخصص تهیقانون برنامه ششم در دستور کار کم 53به هدف ماده  یابیدر دست یاریآب
موضوع  ینفر ساعت( به بررس 162سه جلسه سه ساعته ) یط یبا کم آب یسازگار یکارگروه مل لیذ یتخصص

جلسات با حضور  نیارائه آورده شده است. ا نیاز موارد مطرح شده در جلسات در ا یا دهیپرداخت که چک
 برگزار شد:  لیذبه شرح  نیمدعو
 یخبره مراکز پژوهش کارشناسان،  
 دانشگاه،  دیاسات 
 نمونه، کشاورزان 
 عضو کارگروه یاستان یدستگاه ها ندگانینما 

 
 در جلسات ارائه شد:  طرح یدر مورد وضع موجود اجرا زیرگزارشات 

 های  نهآقای دکتر عباسی، رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی: گزارش اثربخشی ساما
 نوین آبیاری

 گزارش ضرورت توسعه آبیاری نوین هایآقای مهندس زارع، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه :
 یمصرف آب کشاورز تیریدر بهبود مد یاریآب نینو یسامانه ها

 دفتر نظام رییس گروه نظام های بهره برداری و حفاظت منابع آبهای زیرزمینی  ،یمهندس رحمان یآقا
 نینو یاریآب یالزامات اجرا گزارش: رویوزارت ن یره برداربه یها

 ،استاد دانشگاه فردوسی مشهد: ارزیابی اثربخشی روش های نوین آبیاری درکاهش  آقای دکتر انصاری
 برداشت یا مصرف آب

  آقای دکتر مرید، استاد دانشگاه تربیت مدرس: تجربیات بین المللی اثربخشی طرح های آبیاری تحت
 صرفه جویی در مصرف آب فشار در 

 
 در ادامه خالصه مباحث ارائه شده در گزارشات ارائه شده است. 

 یبررس یتخصص تهکمی هدف که کرد بررسی منظر دو از توانوین آبیاری را مین هایاثر بخشی روش
 موضوع از نگاه دوم است: 

 (یدر بخش کشاورز یآب مصرف یور بهره شیالف( از نگاه افزایش تولید و راندمان در سطح مزرعه ) افزا   
 زآبری حوضه سطح در آب مصرف کاهش و  زیرزمینی هایب ( تعادل بخشی آب   
 
هر  یفرض مورد استفاده قرار گرفت که با اجرا نیبرنامه ششم، ا نیتدو یمصوبات کارگروه ها قیتلف در

 یفرض، برا نیاساس ا برخواهد شد.  ییمتر مکعب آب صرفه جو 0044تحت فشار،  یاریهکتار از آب
تحت فشار تا  یاریآب یهکتار اجرا ونیلیم 1/3متر مکعب کاهش برداشت،  اردیلیم 22به هدف  یابیدست

شبکه  یاجرا یصد هزار هکتار برا زان،یم نیشد. از ا ینیب شیهزار هکتار پ 344برنامه معادل ساالنه  انیپا
هدف عمده دولت  نیبنابراشد.  ینیب شیتحت فشار پ یاریآب یهزار هکتار برا 044و  یو زهکش یاریآب یها

شده  ییآب صرفه جو رهی، کاهش برداشت ) ذخ یطرح ها، عالوه بر ارتقاء بهره ور نیدر ا یگذار هیاز سرما
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 یمیلیارد متر مکعب ناظر به مجموعه ا 22که کاهش  دگاهید نیا ( بود.یاریآب نینو یروش ها یدر اثر اجرا
 در جلسه مطرح شد:  زین نینو یاریآب یساز ادهیشده نه صرفاً پ ینیب شیبرنامه پ از اقدامات است که در

 کشت یالگو اصالح 
 غیرمجاز، هایمنابع آب از جمله انسداد چاه مدیریت  
 گیاهان پرمصرف به محیط کنترل شده،  انتقال 
 و نوسازی اراضی، تجهیز 
 ... 

  بررسی شده به شرح زیر خالصه شد: تجربیات بین المللی
تحت  یاریتحت پوشش آب یسطح اراض ا،یقزاقستان، هند و اسپان ه،یمصر، ترک کا،یمثل آمر ییدر کشورها

و فرانسه، درصد  ایتالیا ا،یمثل آلمان، اسپان ییاروپا یکشورها دراست.  افتهی شیافزا ریاخ یفشار در سالها
سطح تحت  رانیکه در ا یالدرصد است و در ح 89تا  34 نیتحت فشار ب یاریتحت پوشش آب یسطح اراض

روش ها در اسپانیا صورت گرفته  نیا یساز ادهیاز تجارب موفق پ یکی درصد است.  11 یاراض نیپوشش ا
 است:

 درصد کاهش سطح کشت،  13الف(  
 ،یاریکم آب شیدرصد افزا 22( ب
 .یمصرف انرژ شی( افزاج

 محصول روی بایستی هایارانه و شودمی هادهنها هدررفت و فساد به منجر تولید هایدادن یارانه در نهاده
منتشر شده توسط فائو در  گزارشو تعرق دارد.  ریتبخ زانیبا م میرابطه مستق دیتول شیافزا. شود داده نهایی

 این زمینه بطور خالصه مورد اشاره گرفت:  
 یبه روشهاتحت فشار، برگشت آب نسبت  یاریتوجه شود. در آب دیتفاوت مصرف و برداشت آب با به 

 .ابدی یم یکاهش قابل توجه ینیرزمیبه منابع آب ز یسطح یاریآب
 نوین هایدهد که بدون اعمال سقف برداشت از منابع آب، روش ینشان م یالملل نیب اتیتجرب 

 .شودمصرف آب می شافزای و برداشت اضافه و سطح افزایش باعث آبیاری
 است.  یبر توجه به مزرعه ضرور عالوه یآب و نگاه حوضه ا یحسابدار یساز ادهیپ 
 هایوهیش نکهیو ا دیرا به خواننده منعکس نما نگریکرده که ضرورت جامع یگزارش سع نیا 

در ارتباط با هم و به طور همزمان توسعه داده  یستیبا نینو یآب و تکنولوژ صیتخص ،یحکمران
 شوند.

به ندرت  یها ستمیس نیا یست اجراموضوع ا نینشان دهنده ا زین Scienceمنتشر شده توسط  گزارش
 در مصرف آب شده است. ییمنجر به صرفه جو

 
 در خصوص وضع موجود اجرای طرح، خالصه موارد مطرح شده به شرح زیر بود: 

 را داشته باشد.  یبهره ور نیشتریب ،یلیآب تحو زانیداند براساس م یخود م فهیوظ یبخش کشاورز 
 است. با توجه به مصوبه  یمقاومت یدار اقتصاد تیاولو یهاتحت فشار از جمله طرح  یاریآب طرح

 یهزار هکتار توسعه انواع سامانه ها 134 ی، ساالنه اجرا80در سال  یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده
 مصوب شده است. یاریآب نینو

 غ بر بال  89مهر  انیتا پا 68، از سال یسنت یدر اراض  یاریآب نینو یطرح توسعه سامانه ها عملکرد
 و هشتصد و پنجاه هزار هکتار بوده است.  ونیلیم کی
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 یو آب مید یسطح اراض یدرصد 29کاهش  رغمیدهد عل یآمار پنج سال گذشته نشان م یبررس، 
طرح  یدر اثر اجرا دیتول یبهره ور شیاز افزا یعمدتاً ناش نیاست که ا افتهی شیدرصد افزا 05 دیتول
 تحت فشار بوده است. یاریآب یها

 طرح کند  یطرح ها، روند اجرا نیا یاجرا یبرا ازیمورد ن زاتیتجه یها متیق شیبا توجه به افزا
منوط  دیجد یپروژه در اراض یشده و با توجه به سهم قابل توجه آورده کشاورز، در حال حاضر، اجرا

 است.  ییاجرا یها نهیاز هز یدرصد قابل توجه نیتام یکشاورز برا یبه آمادگ
 نهیشود و نصب کنتور توسط کشاورز و با هز یفقط در صورت ارائه پروانه معتبر انجام مطرح  یاجرا 

 .ردیصورت گ یستیبا یو

و معاونت آب و خاک وزارت  یو مهندس یفن قاتیمشترک انجام شده توسط موسسه تحق یکارها یجمع بند
انجام شده نشان دهنده  یدانیم یها یدهه گذشته و بررس میدو و ن یکشور یو جمع بند یجهاد کشاورز

 بوده است:  ریموارد ز
 دما شیافزا لیبه دل یآب ازین شیافزا 
 یدر اغلب محصوالت کشاورز یاجبار یاریآب کم 
 (89تا  80 یدر فاصله سال ها ژهیمزرعه )به و اسیدرمق یاریدر شاخص راندمان آب یشیافزا روند 
 یدر شاخص بهره ور یشیافزا روند 
 در سطح مزرعه یدر آب مصرف یکاهش روند 

 ییخاکشو یآب ازیبا لحاظ ن نینو یاریآب یسامانه ها یطراحمطرح شد.  یاز اراض یاز شور شدن برخ ینگران
بودن  نامتناسب گذاشته شود. یاریضعف روش آب یبه پا دیغلط نبا یموارد خاص بهره بردار و ردیگ یصورت م
 اتیو خشک کشور مورد اشاره قرار گرفت اگر چه تجرباز مناطق گرم  یبرخ یمیاقل طیبا شرا یباران یاریروش آب

است، در  افتهیتوسعه  یمنطقه و کشورها یاز کشورها یروش در برخ نینشان دهنده توسعه ا یالملل نیب
(توسعه داشته   linearو   center) یاریآب یها نیشاز جمله ما یاریآب یستمهایاز س یبعض یالملل نیتجارب ب

آب، امکان  یحجم لیو تحو شیپا یتوجه به ضعف سامانه ها با ثابت و متحرک. کیسکال یاند و نه روش ها
 یکه طرح ها یدر مناطق یدر برداشت آب وجود ندارد ول ییاجرا شده در صرفه جو یعملکرد طرح ها یابیارز
شده در  سایر موارد مطرح نشان نداده اند. یآبخوان ها، بهبود یها دروگرافیتحت فشار انجام شده، ه یاریآب

 جلسات در خصوص وضع موجود اجرای طرح آبیاری تحت فشار به شرح زیر بود: 
 به کاهش  یکمک ،یاریآب نینو های. با روشردیمورد توجه قرار گ دیبرداشت و مصرف آب با نیتفاوت ب

شده بر سطح  دی)نسبت ماده خشک تول یآب مصرف یکیزیف وریبلکه بهره شودیمصرف آب نم
 .کندیم دایپ شی( افزایاراض

 زانیکه اگر م یاست در حال یکیزیف وریبهره ،یدر گزارشات وزارت جهاد کشاورز وریبهره شیافزا 
 ها متفاوت خواهد بود. یابیارز جیشود، نتا دهیو تعرق سنج ریماده خشک نسبت به تبخ دیتول

 به سطح مزرعه  دیو نبا دنیبب زیطرح ها را در محدوده حوضه آبر نیا یاثربخش یابیارز اسیمق دیبا دولت
کالن  ریتواند تصو یو تعرق  م ریتبخ زانیاز مزرعه و م یاز آب بازگشت یکل لیاکتفا کند چرا که تحل

 منابع و مصارف را ارائه کند.
 ندارد و ادامه روند  یتناسب یاریآب نینو یها یاز منابع آب در کشور با تکنولوژ یبهره بردار یها نظام

 خواهد شد. ندهیانجام شده در آ یها یگذار هیسرما یادیشدن بخش ز عالرفیموجود منجر به غ
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 کمتر ورود  یتیریو مد یاجتماع یبوده است و به جنبه ها یفن یدر دو دهه گذشته تمرکز بر راه کارها
 یفن یکه نسبت به جنبه ها میهست یتیریو مد یاجتماع یورود به جنبه ها ازمندیشده است. ما ن

 ناشناخته تر است.
کشاورزان نمونه حاضر در جلسات ضمن تاکید بر اثربخشی این روشها در افزایش تولید و بهره وری، بر محقق 

 شدن صرفه جویی در مصرف آب در مزارعشان تاکید داشتند. 
 

 جمع بندی مصوب کارگروه ملی 
 است .متنوع ،کامل محقق نشده  لیقانون برنامه ششم تا سال دوم برنامه به دال 53هدف ماده  .2
 .آبخوان ها بشود یمنجر به تعادل بخش دیباو اجرای هماهنگ همه این اقدامات از اقدامات  یا مجموعه .1
 یکارشناس لیمجددا مورد تحل دیآبخوان ها با یموثر بر تعادل بخش یطرح ها یرسد اثربخش ینظر م به .5

 . ردیقرار گ مورد استفاده یگذار هیسرما یبرا یزیبرنامه ر یآن برا جهیو نت ردیقرار گ
 83به  یابیتوسعه دست یبا هم در تناقض هستند. بطور مثال در قانون احکام دائم نیاز قوان یا مجموعه .0

 نیتام نهیهز نی. همچنستیمنابع آب کشور هماهنگ ن تیذکر شده است که با وضع ییدرصد خودکفا
 د نبوده است.  مور نیو دولت مجاز به کمک در ا ردیتوسط بهره بردار صورت گ دیکنتور با

 
جهاد  نیمشترک وزارت تیریبا مد یاریآب نینو یطرح توسعه سامانه ها یبه عنوان الزامات اثر بخش لیذ یبندها

 شود: ییسازمان برنامه و بودجه کشور اجرا تیو با حما رویو ن یکشاورز
 آب  یحجم لیتحو یدر نصب کنتور هوشمند  برا عیتسر -2
 رویتوسط وزارت ن یبهره بردار یپروانه ها لیاصالح و تعد -1
توسط  یاریآب ستمیشده و مدول و نوع س لیکشت براساس پروانه معتبر اصالح و تعد بیسطح، الگو و ترک -5

 و ابالغ شود.  نییتع  یوزارت جهاد کشاورز
 .رویوزارت ن یبرا یتوسط وزارت جهاد کشاورز یاریآب نیبه سامانه اطالعات سامانه نو یدسترس جادیا -0
 فاقد پروانه . یچاه ها فیتکل نییتع -3
 (. دیحاصل نگرد یمنابع و مصارف آب ) توافق جمع یحسابدار یساز ادهیپ -6
 یبا منابع آب مشترک  نسبت به اراض یعیتجم یتحت فشار در اراض یاریآب یاجرا یبرا یدولت شتریکمک ب -9

 . یخرده مالک


