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صصي ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم آبي صوباتم  تخ
 هفدهمين   جلسه کميته 

شركت 11 -17 زمان جلسه : -سالن جلسات وزارت جهاد کشاورزيمكان:  1/8/79شنبه سه تاريخ جلسه:

 كنندگان:

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، تجريشي، اکبري، سروش، ضيائيان

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

محمدزاده،  -مسجدي، سبزي، سرخوش سلطاني، صفايي )سازمان برنامه و بودجه کشور(

بهلولوند )رياست  -آذرگشت )وزارت کشور( -مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت(

عالئي، زارع، عباسي، سرافرازي، باغاني، گرجي، اکبري )وزارت جهاد  –جمهوري( 

، رضاپور )شرکت مديريت منابع آب حبيبي، مصطفوي، احساني، دهکردي –کشاورزي( 

 زهرايي، رحماني، احمدي زاده و ابراهيم زاده، )وزارت نيرو(  -ايران(

 دستور جلسه

 هاي نوين آبياري در کاهش مصرف آبارزيابي اثر بخشي روش

 :خالصه مذاكرات

در ابتداي جلسه آقاي دکتر عدل ضمن اشاره به سوابق جلسات برگزار شده در خصوص موضوع دستور کار     

توان از دو منظر بررسي کرد: الف( از هاي نوين آبياري را ميجلسه فرمودند: مباحث مرتبط با اثر بخشي روش

ي زيرزميني و ذخيره آب و کاهش هانگاه افزايش توليد و راندمان و ب( مباحث مرتبط با تعادل بخشي آب

هاي نوين آبياري در سازمان برنامه و بودجه بوده است. در برنامه  مصرف که اين  بخش هدف اصلي توسعه روش

ميليارد متر مکعب به تصويب رسيده است که عمدتاً هم در بخش کشاورزي  11ششم توسعه هم کاهش 

بند داشت  04يحه برنامه که به مجل  تقديم شد، حدود بايستي محقق شود. در زمان تدوين برنامه ششم و ال

ميليارد براي تعادل بخشي  11که شايد تنها دو الي سه بند اهداف کمي داشت که يکي از آنها همين کاهش 

متر مکعب صرفه جويي در هر هکتار صورت گيرد و از  0044ها بود. در برنامه پيش بيني شده قرار بود  آبخوان

هاي نوين آبياري در طول برنامه ميليون هکتار توسعه روش 5/2متر مکعب، حدود  0044رد بر ميليا 11تقسيم 

 بيني شد. ششم پيش

بنابراين هدف عمده دولت در برنامه ششم، ذخيره کردن آب و کاهش ميزان مصرف بوده است و قاعدتاً در 

يارد متر مکعب در برنامه ششم برسيم. ميل 11توانيم به کاهش ها بايد ببينيم به چه صورت ميبررسي اثربخشي

ها ايشان همچنين به گزارش منتشر شده توسط فائو در اين زمينه و اعالم عدم کاهش مصرف آب در اين روش

هاي استراتژيک رياست جمهوري و جمع بندي نشست و و همچنين به همايش يک روزه در مرکز بررسي
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ه شده در خصوص ناکارآمدي طرح آبياري نوين در گزارش سازمان بازرسي کل کشور و ايرادات گرفت

 جويي در مصرف آب اشاره فرمودند. صرفه

در ادامه جلسه آقاي مهندس اکبري ضمن عرض خوش آمدگويي به حضار فرمودند: در برنامه ششم، موضوع 

انسداد ميليارد متر مکعب ناظر به مجموعه عمليات بهينه کردن مصرف آب و مديريت منابع آب از جمله  11

هاي غيرمجاز، مديريت مشارکتي و انتقال گياهان پرمصرف به محيط کنترل شده، نشا کاري، کشاورزي چاه

حفاظتي، آبياري تحت فشار، تجهيز و نوسازي اراضي و کليه سازوکارهاي مرتبط با بهينه سازي مصرف بوده 

 است و به تنهايي بحث آبياري نوين نبوده است.

کتر عباسي رئي  موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي گزارشي با موضوع در ادامه جلسه آقاي د

هاي نوين آبياري ارائه دادند. سپ  آقاي مهندس زارع مشاور وزير و مجري طرح توسعه  اثربخشي سامانه

 هاي نوين آبياري نيز گزارش خود را ارائه دادند.سامانه

 فرمودند که اهم موارد به شرح ذيل بوده است:در ادامه حاضرين محترم در جلسه مواردي را بيان 

 دکتر سروش:

بايست جوانب مختلف اين هاي نوين آبياري ميبراي شناخت اثربخشي جامع موضوع توسعه سامانه -

 شيوه مورد واکاوي قرار گيرد.

 با آمار و اطالعات نسبت به ارائه نتايج اقدام نمود. -

 ر بايد بررسي شوند.المللي و کشورهاي بزرگي مانند مصتجارب بين -

 دکتر تجريشي:

آبياري باراني در بسياري از کشورها منسوخ شده و بهتر است از قراردادهاي آبياري تحت فشار حذف  -

 شوند.

ها بايستي روي شود و يارانهها ميهاي توليد منجر به فساد و هدررفت نهادهدادن يارانه در نهاده -

 محصول نهايي داده شود.

هاي نوين آبياري باعث افزايش دهد که بدون سقف برداشت از منابع آب، روشان ميگزارشات فائو نش -

 شود.سطح و اضافه برداشت و عدم صرفه جويي در مصرف آب مي

 اند.هايي در مورد تجمع نمک در خاک در اين شيوه آبياري مطرح کردهها نگرانياخيراً اسرائيلي -

 تحت فشار به صرفه  است؟بررسي شود به لحاظ مصرف برق، آيا آبياري  -

 ها بايد مد نظر باشد.تغذيه آبخوان -

 مهندس احساني:

منتشر شده، همه مؤيد عدم اثربخشي  ICIDالمللي که اخيراً توسط نهادهايي مثل فائو و تجربيات بين -

 آبياري تحت فشار در صرفه جويي در مصرف آب است.

ها، ي محيطي گياه مهم است. مثالً در گلخانهنياز آبي گياه مستقل از روش آبياري است و پارامترها -

 دهيم تا نياز آبي را کم کند.پارامترهاي محيطي را تغيير مي
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گذارد: الف(  دهد ولي در ابتداي کار دو شرط مي ها مي درصد به توسعه اين روش 14در اسپانيا دولت  -

 درصد کاهش مصرف آب، ب( نصب کنتور هوشمند براي کنترل کاهش مصرف. 25

 تر عدل:دک

 گزارش جلسه بعد مستند به آمار باشد. -

وري آب کشاورزي است و کنترل منابع آب وزارت جهاد کشاورزي به دنبال افزايش توليد و بهره -

داند. ما در سازمان برنامه به دنبال تعادل منابع آب زيرزميني بوديم زيرزميني را وظيفه وزارت نيرو مي

 شده  است.اي ن که در گزارش ارائه شده اشاره

هاي نوين به منابع در کميته تخصصي شوراي عالي آب هم مطرح شد که از محل صرفه جويي و روش -

 آب زيرزميني کمک شود.

 مهندس اکبري:

آبي کمک  هاي نوين به سازگاري با کم با توجه به سوال مهم آقاي دکتر سروش مبني بر اينکه آيا روش -

حسابداري آب انجام نشود و به توسعه اراضي منجر شود، صرفه ها اگر  کند، بايد گفت در اين روش مي

 جويي نداريم.

 54درصد نيست و زير  85هاي آبياري نوين ها، سهم دولت در حمايت از طرح با توجه به افزايش قيمت -

 درصد است.

 دکتر سبزي: 

ه جويي آب گزارشات ارائه شده در سطح مزرعه بود )بحث افزايش راندمان و توليد(، بحث اصلي صرف -

ها از منابع صندوق ملي استفاده شد. گزارش سازمان بازرسي هم به اصالح پروانه بود و به اين دليل

 اشاره کرده است.

در پايان با توجه به اهميت موضوع دستور کار جلسه و مباحث بسيار مهمي که بايد ارزيابي شوند و نتايج آنها 

الي دو جلسه ديگر، بررسي موضوع فوق الذکر ادامه داشته باشد و  به کارگروه ملي ارائه شود. مقرر شد طي يک

ضمناً در جلسات بعد خالصه مذاکرات اين جلسه به بحث گذاشته شود و ادامه پيدا کند تا به يک جمع بندي 

ايم؟ و آيا به آن اهداف هاي نوين آبياري بودهبرسيم و مشخص شود ما به دنبال چه اهدافي در توسعه روش

 ايم؟رسيده
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 مصوبات

 مسئول اجرا شرح مصوبات رديف

1 
وزارت نيرو گزارش تحليلي با عدد و رقم در مورد اثربخشي واحدهاي 

 جويي مصرف آب ارائه نمايد. آبياري نوين در صرفه
 11/8/79وزارت نيرو 

2 

خواه  از آقايان دکتر انصاري در دانشگاه فردوسي مشهد و دکتر سپاس

براي جلسه بعد کميته تخصصي دعوت به عمل آورده )دانشگاه شيراز( 

 شود.

دبيرخانه کارگروه ملي 

 سازگاري با کم آبي

 

 

 

 

  


