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

 51 -57 زمان جلسه : -معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي مكان:  51/80/79شنبه سه تاريخ جلسه:

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، اکبري، تجریشی، ضیائیان، سروش

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

آذرگشت  -مسجدي، سبزي، صفایی، سرخوش سلطانی )سازمان برنامه و بودجه کشور(

بهلولوند )ریاست  -محمدزاده، مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت(  -)وزارت کشور(

 -عالئی، رضاولی، زارع، باغانی، اکبري، گرجی )وزارت جهاد کشاورزي(سرافرازي،  -جمهوري(

میرلطیفی، مرید  -رسولیها، همتی، رضاپور، دهکردي )شرکت مدیریت منابع آب ایران(حاج

 -نظري، قزانی )کشاورز(شاه -انصاري )دانشگاه فردوسی مشهد( -)دانشگاه تربیت مدرس(

سوداگري )کشاورز و شرکت مجري و مشاور سامانه  -المللی امام خمینی(نظري )دانشگاه بین

 زاده و ابراهیم زاده، )وزارت نیرو(میبدي، رحمانی، زهرایی، احمدي -نوین(

 دستور جلسه:

 هاي نوین آبیاري در کاهش مصرف آب )جلسه دوم(ارزیابی اثربخشی روش

 خالصه مذاكرات:

مطرح شده در جلسه قبل را ارائه دادند و فرمودند سوال در ابتداي جلسه آقاي دکتر عدل، گزارشی از موارد 
هاي نوین آبیاري باعث کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی شده است؟ مشخص و صریح این است که آیا روش

شود ولی به علت افزایش سطح زیرکشت، جویی میمشاهدات نشان داده است که آبیاري تحت فشار باعث صرفه
 زن نشده است.باعث جبران کسري مخ

وري آمدگویی به حضار فرمودند بخش کشاورزي موظف است حداکثر بهرهسپس آقاي مهندس اکبري ضمن خوش
شود. به عبارت را از میزان آب در دسترس داشته باشد. مشکل این است که آب به صورت حجمی تحویل داده نمی

وري در مزرعه را داشته باشد. فائو کار تحقیقی دیگر بخش کشاورزي باید براساس حجم آب تحویلی، بیشترین بهره
گیرد و و پژوهشی نکرده و از چند کشور، آمار برداري کرده است. در اکثر نقاط کشور، کم آبیاري صورت می

 شود.جویی میدرصورت اجراي حسابداري آب، آبیاري تحت فشار صد در صد موجب صرفه
نشگاه فردوسی مشهد و مهندس رحمانی از وزارت نیرو، گزارشات در ادامه جلسه آقایان دکتر انصاري استاد دا

هاي نوین آبیاري را ارائه دادند و سپس حاضرین در جلسه موارد و نقطه نظراتی را مطرح نمودند مربوط به روش
 باشد:که اهم موارد به شرح زیر می

 دكتر مريد:
هاي حکمرانی، تخصیص ید و اینکه شیوهنگري را به خواننده منعکس نماگزارش فائو سعی کرده که جامع -
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 و تکنولوژي نوین بایستی در ارتباط با هم و به طور همزمان توسعه داده شوند.

 دولت باید مقیاس را در محدوده حوضه آبریز ببیند و نباید مزرعه باشد. -

چون آب  هاي نوین آبیاري، ما عمالً در حال شور کردن منابع خاک در بسیاري از مناطق هستیمبا روش -
 مورد نیاز براي آبشوئی تأمین نشده است.

وري فیزیکی است در حالی که باید بر نماید، بهرهوري که وزارت جهاد کشاورزي اعالم میافزایش بهره -
 مبناي تبخیر و تعرق باشد.

 دكتر نظري:
 ایم؟آیا در مناطقی که آبیاري تحت فشار انجام شده، بیالن را مجدداً محاسبه کرده -

 می که در گزارش فائو هست در حوزه کاري وزارت نیرو هست.ابها -

 طرح تعادل بخشی و تحویل حجمی باید همزمان انجام شود. -

هاي صرفه هاي نوین آبیاري شش الی هفت مرتبه بیشتر از سایر روشاثر بخشی صرفه جویی آب در روش -
 جویی در آب است.

 شاه نظري:
 گرفت و باید به فکر کنترل برداشت آب باشیم. رویه و غیرمجاز راباید جلوي برداشت بی -

 سرخوش سلطاني:
هاي نوین آبیاري اجرا شده در مصرف آب و برق در اراضی تجمیعی در حوضه دریاچه ارومیه که روش -

 صرفه جویی شده است.

 دكتر انصاري:
ردم را به ها موظف هستند درآمد متعریف جدیدي از امنیت غذایی در دنیا هست به این معنی که دولت -

سطحی برسانند که بتوانند غذاي مورد نیاز خود را تأمین کنند و صرف تولید غذا به معنی تأمین امنیت 
 غذایی نیست.

 افزایش کارآیی با افزایش راندمان مساوي نیست. -

 افزایش راندمان آبیاري هم به معنی کاهش مصرف نیست. -

 وري اقتصادي باید مالک عمل همه باشد.افزایش بهره -

 کند.برداشت آب با آب مصرف شده فرق می -

وري فیزیکی آب شود بلکه بهرههاي نوین آبیاري کوچکترین کمکی به کاهش مصرف آب نمیبا روش -
 کند.مصرفی افزایش پیدا می

 دكتر ميرلطيفي:
 آبیاري تحت فشار هیچگونه تأثیري بر مصرف آب ندارد. -

 شود.آبیاري تحت فشار باعث افزایش تعرق نیز می -

 شود.ها میاما آبیاري تحت فشار باعث افزایش تولید نسبت به سایر روش -

 دكتر مسجدي:
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 نگرانه تهیه شده بود.هم گزارش وزارت جهاد کشاورزي و هم گزارش وزارت نیرو  یک جانبه -

 کنند آبیاري تحت فشار خوب است ولی الزاماتی دارد.همه تأیید می -

 نیازمند این است که وزارت نیرو را موظف به کنترل اضافه برداشت کنیم.باید تولید را پایدار کنیم که  -

 مهندس حاج رسوليها:
 امنیت غذایی در صورت تأمین امنیت آبی محقق خواهد شد. -

 باید در تصمیمات منافع ملی را مد نظر قرار دهیم. -

 ببریم.در بحث روشهاي نوین نباید مثل سدسازي، به یک باره اصل موضوع را زیر سوال  -

 دكتر ضيائيان:
 ایم. میلیمتر کاهش بارش داشته 18هاي گذشته بطور متوسط  طی سال -

 هاي غیرمجاز باید بسته شود.چاه -

 شد.در حوضه دریاچه ارومیه به علت اینکه آب در دسترس بود، بیش از حد مورد نیاز برداشت می -

 دكتر سروش:
 که جاي تشکر دارد. هاي خوبی ارائه شدهم جلسه قبل هم این جلسه گزارش -

 باید ظرفیت خود را در شنیدن نظرات دیگران باال ببریم. -

 هیچ تردیدي در ضرورت اجراي آبیاري تحت فشار نیست، مادامی که به افزایش مصرف منجر نشود. -

ها اشتباه  میلیارد کاهش برداشت از آبخوان 55هاي نوین آبیاري براي دستیابی به هدف تمرکز بر روش -
 است.

 جویی محقق شود. جه به محدودیت منابع مالی، باید سعی کنیم حداکثر صرفهباتو -

باید تصمیم بگیریم چه بخشی از منابع مالی محدود را براي رفع معضل نصب کنتور حجمی بگذاریم و چه  -
 بخشی را براي اجراي آبیاري تحت فشار؟

 جاز باشیم.هاي غیرم اگر دنبال حفظ منابع آب زیرزمینی هستیم باید به فکر چاه -

شود باید براي نصب کنتور حجمی هم باشد، در غیر این  تسهیالتی که براي آبیاري تحت فشار تامین می -
 صورت صرفه جویی محقق نخواهد شد.

 مهندس عالئي:
ها و تکالیف قانونی چه بوده ها، برنامهباید بررسی شود در حوزه مدیریت منابع و مدیریت مصارف، سیاست -

 انجام شده است، باید بررسی و آسیب شناسی شود چون هر دو مکمل هم هستند.است و چه کاري 

کمیته تخصصی باید به این نتیجه برسد که قاعده و قانون اشکال داشته یا عملکرد و اصالحات مورد نیاز  -
 را به کارگروه ملی جهت تصویب ارائه دهد.

 هاي نوین آبیاري بحث کنیم.نباید راجع به فلسفه وجودي روش -

 یا باید قاعده را تأیید و تقویت کنیم و یا آن را اصالح کنیم. -

 دكتر تجريشي:
 اي نیست و ماهم نباید به دنبال یک پاسخ باشیم.سوال مطرح شده، سوال ساده -
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 کارگروه سازگاري با کم آبی تشکیل شده تا یک موضوع فرابخشی را حل کند. -

 کنیم نه تمام آن را.خواهیم بخشی از مسئله را به صورت جمعی حل ما می -

 شود باید مستندات باشد.پایه و اساس مطالبی که در جلسه بعد ارائه می -

دهند، با مستندات هاي نیرو و جهاد کشاورزي میباید چند سوال خوب طرح شود و پاسخی که وزارتخانه -
 باشد.

 ت بشود.نتیجه مطالعات داخلی و خارجی را جهت تحلیل کنار هم بگذاریم که تبدیل به سیاس -

 بندي از مطالعات و تحلیل آنها داشته باشد.آقاي دکتر مرید جمع -

 یکسري سوال هست که اعضاي کمیته باید جواب دهند و یک سوال که باید در کارگروه ملی مطرح شود. -

 مهندس عالیی به تهیه سواالت کمک بکنند. -

 باتوجه به محدودیت منابع مالی، چطور بهینه استفاده کنیم؟ -

 بندي برسیم.بعد باید به جمع در جلسه -

 

 مسئول پيگيري تصميمات

مقرر شد دبیرخانه کارگروه ملی سازگاري با کم آبی با همکاري مهندس عالئی  -5

سواالتی را که بایستی در جلسه بعد به آنها پاسخ داده شود، مشخص کند و هماهنگی 

 الزم براي اعضاء جهت پاسخگویی به این سوالها صورت گیرد.

دبیرخانه کارگروه 

ملی سازگاري با کم 

 آبی

الملل در مورد بندي ادبیات فنی بینبا آقاي دکتر مرید هماهنگی شود که جمع -2

هاي نوین آبیاري در صرفه جویی در مصرف آب را در جلسه آتی ارائه اثربخشی روش

 نمایند.

دبیرخانه کارگروه 

ملی سازگاري با کم 

 آبی

  


