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 شركت كنندگان:

 ، ضیائیانخامسی تقی زاده ،تجریشی، عدل، اعضاي كميته تخصصي

 نمايندگان/همراهان اعضا

 بهاروند -()وزارت صمتمردان  -)سازمان برنامه و بودجه کشور( ، صفاییبزيس، ديمسج

رسولیها، حبیبی،  حاج – )وزارت جهاد کشاورزي(، ابوالحسنی جانبازسرافرازي،  -)وزارت کشور(

کرکانی،  – )شرکت مدیریت منابع آب ایران(پور، بزرگی، زیرراهی  دهکردي، آهویی، حسن

و ابراهیم  زهرایی ،استیري طاهري، – آب و فاضالب کشور( مهندسی )شرکت بختیاري اصل

 )وزارت نیرو( زاده

 (اي قزوین شرکت آب منطقه) مند، خسروي ، اخالصملکیپویا،  مدعوين

 :دستور جلسه

 هاي آبیاري و زهکشی هاي تحویل حجمی آب در شبکه بررسی برنامه

 خالصه مذاكرات:

ند ا تند باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزي پیشنهاد دهنده دستور کار جلسه بودهبیان داشعدل دکتر  در ابتداي جلسه آقاي

 ؟طرح موضوع نمایند که مسئله چیست

آقاي مهندس سرافرازي در خصوص طرح موضوع بیان داشتند یکی از تکالیف که از قدیم به عهده دو وزارتخانه بوده و همواره 

هم در بحث الگوي  ر آن بحث الگوي کشت بوده است و یکی از مطالبات جدي ماشده بحث تحویل حجمی و در کنا مطالبه می

 کشت بحث تحویل حجمی آب بوده است.

حجتی فرمودند که آمادگی تحویل  ساي با مهند چیان به این مطالبه پاسخ داده شد و طی مکاتبه در زمان آقاي مهندس چیت

ها براي تحویل حجمی ورود پیدا  استان وجود دارد و تشکل 11و سد  22میلیارد متر مکعب و در  11حجمی آب به میزان 

استان انجام شد که اگر مشکل و  11برگزار شد و مکاتبات با  لسات متعددي با همکاران وزارت نیروجکنند که در این خصوص 

گیري  تکمیل ابزارهاي اندازهها، عدم  ایرادي در این بحث وجود دارد، اعالم نمایند. چند استان دالیلی از جمله فرسودگی شبکه

شبکه  7 در بندي شد و از وزارت نیرو درخواست شد که ها و ... را مطرح کردند و در ادامه مشکالت دسته آب، فرسودگی دریچه

ها و مشکالت  ک چالشیبندي شده بود به عنوان کارگروهی مشترک ورود پیدا کنیم و از نزد استان که ایرادات آنها دسته 7در 

 بخش را بررسی کنیم و در استان، نسخه عملیاتی را مشخص و نهایی کنیم. هر دو

آن آماده بود و تشکل هم داشت به عنوان پایلوت پیشنهاد داد و در این   وزارت نیرو، شبکه استان قزوین را که تمام زیرساخت

ود که پایلوت اجرایی شود و به این خصوص نیز جلسات متعددي در قزوین و دو وزارتخانه برگزار شد و قصد و نیت هم این ب

ولی زمانی  .نتیجه رسیدیم که تحویل حجمی از انتهاي شبکه درجه دو و سه باشد و تشکل به شبکه درجه یک ورود پیدا نکند

نامه  شد که در توافق اي بین دو وزارتخانه و نماینده تشکل منعقد می نامه که قرار بود موضوع در استان عملیاتی شود باید توافق

تشکل ایجاد و توانمند  1211گانه مصوبه شوراي عالی آب قرار بود  12قرار بود که تشکل خودگردان شود و )براساس موارد 

برداري آب را به عهده بگیرند و خودشان هم تعیین الگوي کشت انجام دهند که موضوع به علت  سازي شوند( مدیریت بهره
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تحویل حجمی آب از منظر وزارت جهاد کشاورزي که همواره مطالبه کرده، سه  رسید.وط به حمایت مالی به نتیجه نبمباحث مر

مولفه دارد )مقدار، زمان و مکان( یعنی اگر قرار است ما آب را حجمی تحویل بگیریم که همان مقدار آب است باید زمان و 

ائه دهیم، چون برنامه و زمان آبیاري متغیر مکان آن هم مشخص باشد که بتوانیم براساس زمان و مکان، الگوي کشت بهینه را ار

 اش تحویل حجمی آب است. است و اگر قرار است بحث الگوي کشت اتفاق بیفتد الزمه

درصد محصول که به عنوان آب  3باشد و در خصوص  ها یکی دیگر از موضوعات بین دو وزارتخانه می بحث خودگردانی تشکل

ها باشد درصدي از آن در اختیار  رار است بخشی از مدیریت شبکه به عهده تشکلشود باید مشخص شود که اگر ق بها اخذ می

 بردار قرار بگیرد. بهره

بندي  طی شد ولی نتیجه الزم گرفته نشد که امیدواریم در این جلسه به یک جمع ي در استان قزوین خیلی از مسیر واگذار

منعقد شده و بخشی از کار انجام شده است و نهایتاً  یهای نامه همها آماده شد و تفا برسیم. در استان خوزستان خیلی از تشکل

ها و توافقاتی  میلیارد متر مکعب آب را به صورت حجمی تحویل دهیم نیاز به ابزارها و الزامات و دستورالعمل 11اگر قرار است 

 داریم که باید از باال اعالم شود.

و چند  1و  2هاي  مات قانونی موضوع در چندین مصوبه مجلس و برنامهاالزدر ادامه جلسه آقاي مهندس اکبري بیان داشتند که 

جلسه شوراي عالی آب وجود دارد که هر دو وزارتخانه موظف شدند تحویل حجمی آب را در دستور کار خود قرار دهند و یکی 

حجمی از وزارت نیرو تحویل از راهکارهاي سازگاري با کم آبی، تحویل حجمی است و ما به همان صورت که آب را به صورت 

دهیم و آنها براساس حجم آب تحویلی، خودشان را از طریق تغییر الگوي کشت مناسب و سایر  برداران تحویل می بگیریم به بهره

ترین مسائل سازگاري، تحویل حجمی است که این امر در دشت قزوین محقق نشد  پس یکی از اساسی .ندکن سازگار می ها روش

 کنند. مقاومت می و در مقابل این فرآیند اند اند و خصوصی شده که قبالً دولتی بوده هستند هایی الیل آن شرکتکه یکی از د

در آبهاي سطحی اگر از  مدیریت حجمی دنبال شود. امکان مدیریت در مقیاس حوضه وجود ندارد و باید در مقیاس دشت

 .ذیر نیست(توانیم مدیریت کنیم )مدیریت پ مینمقیاس دشت خارج شویم 

د و نظر ما این نکن برداران قبول نمی ها و بهره دهد و تشکل ز سد تحویل میاکند که آب را  وزارت نیرو در بعضی جاها اعالم می

ها در  یکی از چالش درجه سه تحویل دهند و ما هم تحویل تشکل بدهیم. است که در انتهاي کانال درجه دو یا ابتداي کانال

شود.  وع تحویل حجمی است و مسئله میزان مصرف آب در بخش کشاورزي در تحویل حجمی حل میبحث مدیریت آب، موض

هاي مدیریت منابع و  تواند یکی از راه درصد اراضی ما کم آبیاري داریم واگر مسئله تحویل حجمی مشخص شود می 22در 

هاي مدیریت  م قانونی دارد و یکی از راهمصارف آب باشد و آب در مکان و زمان مشخص تحویل داده شود. تحویل حجمی الزا

 دانیم سخت است و همه جا امکانش نیست. می هر چند کهآب کشور است 

به  11/4/17قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي مورخ  11نامه اجرایی ماده  سپس آقاي دکتر عدل بیان داشتند که آئین

نامه را پیدا کند و ما باید ببینیم چرا  تواند حکم آن آئین م نمیصورت کامل موضوع را تبیین کرده است و تمام مصوبات ما ه

هایی است که بعضی از  نامه اجرایی نشده است و اگر اشکالی دارد آن را برطرف کنیم. تحویل حجمی آب داراي پیش شرط آئین

ته باشد و همچنین اینکه اول گیري باید وجود داش پیشین آن این است که ابزار اندازه .الزامات پیشین و بعضی پسین هستند

تشکل باید شکل گرفته باشد و بعد شبکه را احداث کنیم. ما در بخش آب در وزارت نیرو و جهاد کشاورزي دچار سردرگمی 

برداري  برداري وجود داشته باشد وقتی وارد موضوع نظام بهره گویند باید نظام بهره کشت می يگوییم الگو وقتی می .هستیم

نامه اجرایی ماده  باید یک جا موضوع بسته شود و بهترین کار این است که آئین .می تحویل شودجویند آب باید حگ شویم می می

نامه و دستورالعمل اجرایی آن کار شود و  خواهد که انجام شود و اگر مشکلی ندارد روي شیوه بررسی شود که اگر اصالح می 11

رود با توجه به  ابالغ شود و انتظار می ه،اشاره شدبه آنها امه اجرایی ن که در آئینهاي هماهنگی استانی  پس از تصویب به کارگروه
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بدهد و مشخص کند که چه مشکالتی  11نامه اجرایی ماده  از آئین یاینکه وزارت جهاد کشاورزي پیشنهاد دهنده بوده گزارش

 د.ندارد و چه پیشنهاداتی دار

اي بیان شد ما هم در زمان و هم مکان  هم در جلسه 72تند همانطور که در سال در ادامه آقاي مهندس حاج رسولیها بیان داش

سال است که آب را حجمی  31دهیم و امکانش هم وجود دارد و علتش هم این است که ما  مشخص آب را حجمی تحویل می

قط هر دو وزارتخانه باید انعطاف ایم و هیچ مشکل قانونی هم نداریم و ف دهیم. در وزارت نیرو کارگروهی تشکیل داده تحویل می

ارائه خواهد شد تمام نقاط آماده تحویل در کل کشور مشخص شده  که بیشتري داشته باشند تا کار انجام شود و در گزارشی

 داریم.میلیارد متر مکعب آب را در حد شبکه و نه دشت  11است و ما آمادگی تحویل 

ها و قوانین باالدستی مربوط به تحویل حجمی از  اي به سیاست دادند و اشاره سپس آقاي مهندس سرافرازي گزارش خود را ارائه

قانون تثبیت  –نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول  آئین 12ماده  –قانون توزیع عادالنه آب  21جمله: تبصره یک ماده 

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي مورخ  11اده نامه اجرایی م آئین – 31/11/17نامه اجرایی آن مورخ  آب بهاي زراعی و آئین

 21ماده  –قانون برنامه پنجم توسعه  –قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  17بند )ط( تبصره  – 11/4/17

همچنین   داشتند. گانه پانزدهمین نشست شوراي عالی آب 12موارد  –وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی  قانون افزایش بهره

هاي آبیاري و زهکشی و مکاتبه با کلیه  هماهنگی وزارتین نیرو و جهاد کشاورزي در فرآیند تحویل حجمی آب در شبکهبه 

استان اصفهان، کردستان، بوشهر، گلستان، سیستان و  7ها و مشکالت تحویل حجمی آب و پیشنهاد  ها و ارائه چالش استان

وزارت جهاد کشاورزي براي پایلوت و دالیل انتخاب دشت قزوین و عملیاتی نشدن آن  بلوچستان، هرمزگان و خوزستان از سوي

 اشاره نمودند.

 هاي آبیاري و سپس آقاي مهندس بزرگی گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص تحویل حجمی در سطح شبکه

سطحی کشور، روند تحویل حجمی، ابزارهاي زهکشی را ارائه دادند و در خصوص الزامات قانون تحویل حجمی آب، منابع آب 

 ها و پیشنهادات نکاتی را بیان داشتند. ها، چالش گیري جریان آب، اقدامات انجام شده، برنامه مناسب اندازه

مدرن و سنتی  هاي آبیاري مدرن، نیمه ایشان ضمن بیان الزامات قانونی مربوط به وزارت نیرو و جهاد کشاورزي، تعریفی از شبکه

ریزي و عملکرد آنها بر  برنامه نامه منابع و مصارف هستند و چگونگیسد موجود که داراي بر 121ه دادند و سپس جانمایی ارائ

 توضیح دادند.را ها از منابع آبهاي سطحی  اساس جداول ارزیابی ماهانه مدیریت منابع آب و مصارف برداشت

هاي مدرن نمودند و در خصوص  میلیارد متر مکعب در شبکه 12نقطه تحویل با حجم حدود  11417اي به  ارههمچنین اش

 2توضیح دادند. سپس موارد  GISهاي آبریز اصلی در محیط  مدرن در حوضه هاي آبیاري و زهکشی شبکه موقعیت جانمایی

 ها را به شرح زیر ارائه نمودند: گانه روند تحویل حجمی آب در شبکه

 یري وزارت نیرو(پیگو )با مسئولیت تعیین محل نقاط تحویل  •

و )با مسئولیت تجهیز نقاط تعیین شده به عنوان نقاط تحویل به ابزارهاي مناسب اندازه گیري و کنترل جریان آب  •

 پیگیري وزارت نیرو(

 پیگیري وزارت جهادکشاورزي(و )با مسئولیت ها در زیردست نقاط تحویل  استقرار الگوي مشارکتی و یا تشکیل تشکل •

متناسب با برنامه منابع و مصارف  -ي الگوي کشت و مصرف بهینه آب در زیردست نقاط تحویلتعیین و پیاده ساز •

 پیگیري وزارت جهادکشاورزي(و )با مسئولیت فصلی 

پیگیري وزارت و )با مسئولیت برآورد نیاز آبی و میزان تحویل آب در نقاط تحویل با بروزرسانی سند ملی آب  •

 جهادکشاورزي(

هاي کشور اشاره نمودند و اینکه تمامی نقاط  هاي مدرن آبیاري به تفکیک استان همچنین به آمادگی تحویل حجمی در شبکه
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اند ولی در طول زمان به دلیل عدم تحویل به  گیري جریان آب تجهیز شده تحویل حداقل براي یک بار به ابزارهاي مناسب اندازه

اي به  باشند. ضمناً اشاره اند و به طور مستمر در حال تعمیر و نگهداري و تعویض می دها فرسایش یا تخریب مواجه شبها  تشکل

اي به سابقه اقدامات انجام شده در خصوص تحویل حجمی در  گیري جریان آب داشتند و در ادامه اشاره هاي اندازه انواع روش

اي مربوطه در یازده گام توسط وزارتین جهاد ه تعیین نقاط تحویل و تشکل ،هاي مدرن از جمله تهیه فرمت مشترک شبکه

هزار هکتاري خوزستان و حوضه آبریز دریاچه ارومیه )شبکه مهاباد( و  221کشاورزي و نیرو و اقدامات انجام شده در طرح 

ه شرح ماتی باهاي موجود، پیشنهادات و الز ها و چالش و در پایان ضمن بیان برنامهداشتند قراردادهاي تیپ تحویل حجمی آب 

 ارائه نمودند: زیر را

هاي پنج گانه( توسط کارگروه ملی سازگاري با کم آبی جهت اجرا به کلیه  ابالغ روند تحویل حجمی آب )اجراي مولفه •

 استانها

هاي اول و دوم( و  )مولفه اي هاي آب منطقه ایجاد ساختار مسئول اجراي روند تحویل حجمی آب در شرکت •

 تان )مولفه هاي سوم الی پنجم(کشاوزي اس هاي جهاد سازمان

 سال 31برداري بیش از  هاي با عمر بهره بازسازي اساسی شبکه •

 هماهنگی بین وزارت خانه نیرو و جهادکشاورزي جهت تحقق روند تحویل حجمی آب •

یل حجمی در ادامه آقاي دکتر عدل بیان داشتند که گزارش خوبی ارائه شد و برداشت این است که وزارت نیرو مشکلی در تحو

ها و یا بخشی که باید آب را تحویل بگیرد و یا هماهنگی بیشتري  آب ندارد و اگر مشکلی هم هست در مرمت و بازسازي شبکه

دارد که زمینه براي تحویل حجمی آماده  از طرفی وزارت جهاد کشاورزي بیان می .که باید با وزارت حهاد کشاورزي انجام شود

باشد. لذا پیشنهاد  ی براي انجام هماهنگی بیشتر بین دو وزارتخانه در خصوص این موضوع مینیست و کارگروه ملی محل خوب

گردد در خصوص الزامات مطرح شده در گزارش وزارت نیرو بحث شود و وزارت جهاد کشاورزي هم الزامات مورد نظر را  می

ها ابالغ کنیم تا  عمل اجرایی را تهیه و به استاناضافه کند و فرآیند انجام کار را تکمیل نماییم و راهنماي عمل و دستورال

هاي استانی سازگاري با کم آبی هم وارد عمل شود و مشکالت و مسائل را بررسی نمایند تا بتوانیم جهش بهتري در  کارگروه

 تحویل حجمی داشته باشیم.

 داشتند: تبادل نظر مواردي را به شرح زیر بیانو  در ادامه حاضرین محترم در جلسه ضمن بحث

 مهندس حاج رسولیها:

 موضوع اینکه مسئول  اجرا در استان کدام بخش )تعاونی روستایی و ...( باشد بسیار حائز اهمیت است. •

 مهندس ابوالحسنی:

 قانون تثبیت آب بهاي زراعی ناقض قانون توزیع عادالنه آب نیست. •

 وزارت نیرو اضافه شود. الزامات وزارت جهاد کشاورزي هم به الزامات اشاره شده در گزارش •

 ایم نه تحویل حجمی آب ما رها سازي آب را انجام داده •

هاي  اي از جمله نشریه روزه است و در هیچ نشریه 13 ،هاي راست و چپ در شبکه زرینه رود دوره آبیاري در کانال •

 کند. سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تایید نمی

 مشخص، مقدار مشخص آب تحویل شود.در زمان و مکان  یعنیتحویل حجمی  •

 شود. ها انجام نمی در شبکه قزوین تحویل حجمی انجام می شود ولی در سایر شبکه •

 ها در نظر گرفته شود. اعتبار مورد نیاز براي توانمند سازي تشکل •

 برداري میرآبی خودداري شود. باید از بهره •
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 مهندس اکبري:

 اشد نه مدیریت عرضهتحویل حجمی باید بر اساس مدیریت تقاضا ب •

 ها انجام شده ولی هنوز بهینه نشده است. اقدامات خوبی در استان •

 ها تعریف کنیم که الزامات اشاره شده را بر اساس مدیریت تقاضا، عملیاتی کند. باید یک ساختار در استان •

 مهندس حبیبی:

 کنیم. انی کنترل میهیچ کجا آب زیادي نداریم که بدون هدف و برنامه رهاسازي کنیم و قطره چک •

 دهد. هاي خوزستان، تشکل آب بران تشکیل داده است و آب را حجمی تحویل می وزارت نیرو در اکثر شبکه •

 بندي داشته باشند و صالحیت الزمه را از نظر سازمان برنامه و بودجه داشته باشند. بایست رتبه ها می تشکل •

 گیریم. ا میدهیم و آب به در قزوین آب را حجمی تحویل تشکل می •

 دهیم. آب را در زمان و مکان مشخص تحویل می •

شود و بر اساس  ها ابالغ می اي سدها، برنامه تخصیص شرب و صنعت و کشاورزي و محیط زیست دارند و به آب منطقه •

 باشد. ها می ها در استان نیاز ماهانه و توافق بین دستگاه

 دکتر تجریشی:

شود و تعامل در  گیري و عمل شود و نتیجه بهتري حاصل می ها تصمیم ر استانگیري در تهران، باید د به جاي تصمیم •

 شود. تر انجام می منطقه بسیار مناسب

 1221درصد مصرف آب کم شد و  12داشتیم و براساس تعاملی که در استان صورت گرفت،  لو حسنتجربه موفقی در  •

 هکتار کلزا جایگزین شد. 1211هکتار چغندر قند حذف و 

 اباد خیلی چالش داشتیم ولی با حضور در استان و تعامل صورت گرفته، اقدامات خوبی صورت پذیرفت.در مه •

 و براي پایش خوب است ولی تحویل حجمی نیست. استو قبل از فصل  جدول وزارت نیرو بر منطق تخصیص •

براساس شرایط دما و بارش و باشد و  تحویل حجمی واقعی براساس رطوبت در خاک، بارش، نیاز آبی گیاه، دما و ... می •

تشکل به هیدرولیک شبکه فرمان دهد که این معناي  appسایر پارامترها باید نیاز آبی مشخص شود و سپس توسط 

 واقعی تحویل حجمی است.

هکتار اراضی داریم که برنامه این است که براساس اطالعات هواشناسی کشاورزي و نیاز  2111رود هم حدود  ینهردر ز •

 ، تحویل حجمی انجام شود.PLCها و رهاسازي و سیستم  طریق ماهواره و کنترل دریچه آبی از

 2به  111اند و هزینه تجهیزات را از  آقاي دکتر فرهادي کار خوبی در خوزستان در خصوص هزینه تجهیزات انجام داده •

 انجام شده ارائه دهند. گردد ایشان گزارشی از چالش ها و اقدامات میلیون تومان کاهش دادند و پیشنهاد می

 دکتر ضیائیان:

پارامتر  12در خصوص الزامات قانونی موارد الزم اشاره شد و براي تشخیص زمان و مکان تحویل حجمی آب،  -

سال پیش با  2/1هاي مختلف سال متفاوت است. از حدود  هواشناسی براي تشخیص نیاز آبی گیاه نیاز داریم که در ماه

گیري  پارامتر هواشناسی را اندازه 12هاي مختلف حوضه دریاچه ارومیه،  براي دشت شیهمکاري آقاي دکتر تجری

اندازي شد که برآورد را براي  اي راه روز آینده، سامانه 11بینی  ند ملی و همچنین مدل پیشس کنیم و براساس می

به  71براي شبکه مهاباد تا خرداد اندازي شده را ارائه دهیم.  توان در جلسه آتی، سامانه راه دشت انجام دادیم و می

دریچه، براساس سطح کشت و نوع کشت و رطوبت و تبخیر و تعرق و سرعت باد و غیره،  22رسد که براي  اتمام می

 چقدر آب نیاز دارد.
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 مهندس اکبري:

نیاز  شود و متناسب با ها پر آب است و این یعنی آب برگشتی داریم و تحویل حجمی انجام نمی  هاي شبکه زهکشی -

کنیم و جدول ارائه شده براي تقویم کشت است و نه تحویل حجمی و نیاز آبی گیاه را باید به  گیاه، آب را رها نمی

 تعیین کنیم. on timeو  real timeصورت 

 مهندس حاج رسولیها:

شود و تبدیل  میمیلیون آن در شبکه تبدیل به مدل توزیع  21کنیم ولی  میلیون از سد رها سازي می 72در مهاباد ما  -

 شود. نقطه براي مصارف ماهانه کشاورزي می 22به 

 کنند عین تحویل حجمی است. بندي می ها هم که ونش در شبکه -

 خروجی از سد تا ابتداي شبکه با وزارت نیرو است و مدیریت داخل شبکه باید با وزارت جهاد کشاورزي باشد. -

 مهندس آهویی:

باشد و تا زمانی که الگوي کشت در شبکه نباشد  لزوم وجود الگوي کشت میشاه بیت فرمایش آقاي دکتر تجریشی  -

 بتوانیم به مدیریت تقاضا برسیم.آن رسیدن به هدف امکان پذیر نیست پس باید الگوي کشت ارائه شود تا بر اساس 

 وزارت نیرو باید بر اساس الگوي کشت شبکه، تحویل حجمی بدهد. -

 رسد. ها نمی ها به وزارت جهاد کشاورزي و تشکلطبق قانون سهمی از نرخ وصول آب ب -

 مهندس تقی زاده خامسی:

 .کنیم سال پیش تاکنون مرتب این مسائل و مشکالت را تکرار می 21ما هنوز بر سر مفاهیم با هم توافق نداریم و از  -

مشکل داریم. باید گویند ما حاضر به انجام کار هستیم ولی باز  هر دو طرف می. نگري برداریم باید دست از بخشی

ها جهت اجرا ابالغ شود و ما باید نظارت و پیگیري کنیم تا اجرا شود و هر کس  دستورالعملی تهیه شود و به استان

 اجرا نکرد برخورد شود.

 مهندس بزرگی:

به پایین و اال شود و هم از ب بینی به ریز تهیه می جدول پیش .توانیم تمام  کشاورزان را راضی کنیم ها نمی ما در شبکه -

خورد ولی هر سه ماه یکبار بر اساس نیاز استان و بارش و ... به   جدول ابتداي مهر ماه کلید می باشد. هم برعکس می

 شود. روز می

 مهندس سرافرازي:

به عنوان پایلوت ما در یک دشت الگوي کشت را بدهیم و بر اساس منابع آب موجود و در زمان و مکان آب به صورت  -

 ما هست ولی باید در دشت عملیاتی شود. دها مورد تایی ل شود، فرمحجمی تحوی

 مهندس زیرراهی:

مشکل عدم تناسب سطح زیر  موضوع ندارند.کنیم که نقشی در  گیري می ما در خصوص کسانی صحبت و تصمیم -

شود و  ی میباشد. در تمام کشور آب مستقیم و غیر مستقیم تحویل حجم ریزي می کشت کشاورزي با آب قابل برنامه

کند و مسئولین ارشد کشور باید سطوح  در الگوي کشت هم مشکلی نیست چون الگوي کشت را کشاورز تعیین می

 کشت را کاهش دهند.

 بندي جمع

 دکتر عدل:

ضرورت تحویل حجمی در قوانین حتی قبل از انقالب بوده است و به دنبال بهانه و از دست دادن فرصت هم نیستیم  -
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هاي نیرو و  خانه ال تهیه یک دستورالعمل اجرایی باشیم و بخواهیم که اجرا شود. در این خصوص وزارتپس باید به دنب

، دستورالعمل اجرایی را که صفر تا صد 77سال  نها، طی جلساتی تا پایا جهاد کشاورزي و با همکاري سایر دستگاه

اگر  و ها در استان مشخص شود ، مسئولیتشود آماده نمایند، الزامات کار و فرآیندها تعریف موضوع را مشخص نماید

البته اولویت با جاهایی است که منابع مالی موجود  .مساعدتی از طرف سازمان برنامه و بودجه نیاز است مشخص شود

وزارت جهاد کشاورزي هم الگوي کشت را به تفکیک هر دشت بدهد و بهانه را  ،است، چگونگی نظارت مشخص شود

موارد  .ر ترسیم شود تا موارد مشخص شوند و اختالفات در هر سطحی که باشند تعیین شودفلوچارت کا .بگیرد

ها نمایندگان خود را جهت جلسات معرفی  دستگاه .گیري نهایی در کمیته تخصصی طرح شود اختالفی جهت تصمیم

ر کارگروه ملی مطرح و پس بندي نهایی د آقاي دکتر تجریشی هم اگر مدلی دارند ارائه دهند و در نهایت جمع .نمایند

تا  22حداقل  ءهاي استانی سازگاري با کم آبی جهت اجرا ابالغ شود تا انشاء اهلل در سال اول اجرا از تصویب به کارگروه

 درصد کار انجام شود. 31

 مصوبات

 زمان مسئول پيگيري تصميمات رديف

1 
هاي  شبکهتهیه دستورالعمل اجرایی جامع و کامل جهت تحویل حجمی آب در 

 بندي جلسه آبیاري و زهکشی با توجه به نکات اشاره شده در جمع

دبیرخانه با همکاري 

هاي نیرو و جهاد  وزارتخانه

کشاورزي، سازمان محیط 

زیست، سازمان هوشناسی 

کشور و شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
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