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پیشگفتار دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان ،برای تولید مواد غذایی به شدت به آبیاری وابسته هستیم .این وابستگی به حدی
است که با وجود سطح نسبتاً یکسان مجموع اراضی ساالنه زیر کشت دیم و فاریاب کشور ،حدود  09درصد فرآوردههای
کشاورزی از منابع آب سطحی یا زیرزمینی حاصل میشود .در این شرایط ،مراکز علمی ،پژوهشی و آموزشی حوزه آب
و خاک کشورمان ،مسئولیت بزرگی در تامین توامان امنیت آبی و غذایی کشور برعهده دارند .یکی از مراکز علمی
فعال در صنعت آب کشور ،کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران است که در سال  0739پس از یک وقفه طوالنی به
طور رسمی آغاز به کار کرده است .این کمیته ملی طی حدود سه دهه فعالیت ،نقش مؤثری در اشاعه علوم و فنون
آبیاری و زهکشی در ایران داشته است .اثربخشی علمی و فرهنگی این کمیته ملی با تولید و انتشار بیش از  099جلد
کتاب و گزارش فنی به همراه برگزاری دهها سمینار و کارگاههای فنی و آموزشی در ارتقای دانش کارشناسان و مدیران
صنعت آب کشور قابل ارزیابی است.
یکی از فعالیتهای هدفمند در کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران تولید محتوای علمی و آموزشی برای استفاده
کارشناسان و متخصصین کشور میباشد .بطور معمول نتایج این قبیل تولیدات از طریق انتشار کتاب ،نشریه ،خبرنامه
و بیانیه در دسترس کارشناسان قرار میگیرد .برای دسترسی مطلوب عالقمندان به انتشارات کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران ،فایل دیجیتالی کتابها و گزارشات بر روی درگاه اینترنتی بارگذاری شده است .در مذاکرهای که با
یکی از کارشناسان منابع آب کشور افغانستان داشتم ،متوجه شدم که کارشناسان این کشور نیز با عالقه ،کتابهای
این کمیته ملی را از روی درگاه اینترنتی دنبال میکنند .عالوه بر این ،برگزاری نشستهای تخصصی با محور قرار
دادن چالشهای معتنابه آبیاری و زهکشی کشور به عنوان دستور کار این نشستها ،از دیگر برنامههای مورد توجه
گروههای کاری تخصصی کمیته ملی و کمیتههای منطقهای میباشد که در سال گذشته و سال جاری ،بواسطه
همهگیری ویروس کرونا ،امکان برگزاری گردهمایی بصورت حضوری فراهم نشد ،اما تالش شده است تا با بهرهگیری
از فرصت شبکههای مجازی ،تعدادی از این نشستها را بصورت مجازی برگزار کنیم.
گزارش حاضر با هدف آشنایی عالقمندان با ساختار اداری ،اهداف ،ماموریتها و عملکرد کمیته ملی آبیاری و زهکشی
ایران و اقدامات صورت گرفته در سال  0701و  0700تهیه شده است .در این گزارش سعی شده ،برنامهها و فعالیتهای
شاخص در کمیته ملی ،به اجمال توضیح داده شود .کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برای توسعه فعالیتها و
برنامهها در سطح ملی و منطقهای ،نیازمند مشارکت کارشناسان متخصص و عالقمند برای همکاری در گروههای کار
تخصصی و کمیتههای منطقهای است .با عنایت به انتشار گزارش عملکرد کمیته ملی ،از هرگونه پیشنهاد و انتقاد
برای ارتقای برنامهها و فعالیتهای این کمیته استقبال میکنیم و بر این باوریم ،که انگیزه و اعتقاد وافر کارشناسان
کشورمان برای اعتالی دانش آبیاری و زهکشی ،رکن اصلی پایداری این نهاد ملی است و بر همین اصل ،با تقدیر و
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تشکر فراوان از همه کارشناسان عالقمند که در کمیتههای منطقهای و گروههای کار تخصصی این کمیته ملی همکاری
میکنند ،برای ایشان توفیق روزافزون برای توسعه خدمت به کشور عزیزمان ایران را آرزومندم.
در پایان جا دارد از تالشهای صورت گرفته توسط همکاران دبیرخانه کمیته ملی ،خانم سحر نوروزی دبیر اجرایی
برای تهیه و تدوین مطالب و خانمها پریسا کهنسال نودهی و مرجان مظاهری برای طراحی ،ویراستاری و پیگیری
موضوعات این گزارش تشکر و قدردانی مینمایم.
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 -1درباره کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
 -1-1شروع به کار و پیوستن کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران به کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی

1

در ماه ژوئن سال  0099به ابتکار سازمان مرکزی آبیاری کشور هند ،هیاتی با شرکت نمایندگان  00کشور داوطلب بنام
کمیسیون بینالمللیآبیاری و کانالها تشکیل گردید که یک اساسنامه موقت برای خود تنظیم نمودند .در ماه ژانویه
سال 0090جلسه بعدی با شرکت  03کشور در دهلینو تشکیل و ضمن تصویب نهایی اساسنامه ،عنوان کمیسیون به
کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی تبدیل گردید و در هشتمین سال تأسیس کمیسیون یاد شده که در سال 0093
برگزار گردید تعداد اعضاء آن به  93کشور رسید و نام کنترل سیالب و تنظیم جریان نیز به آن افزوده شد.
هدف از تشکیل این کمیسیون تحرک و توسعه و کاربرد علوم و فنون آبیاری و زهکشی و کنترل سیالب و تنظیم
جریان طبق اصول فنی  -اقتصادی و اجتماعی در جهان میباشد .این کمیسیون بسیاری از کشورهای پیشرفته تادر
حال توسعه را در بر میگیرد و چون کانونی برای تبادل اطالعات علمی و فنی و باالبردن سطح دانش فنیآبیاری و
زهکشی است آن را ارج مینهند.
در سال  0099 - 0771طبق پیشنهاد بنگاه مستقل آبیاری سابق ،کشورایران به عضویت این کمیسیون درآمد ولی
عمال تا سال  0711فعالیت چندانی نداشت و علت آنهم قانونی نبودن این عضویت و عدم تشکیل کمیتهملی آبیاری
و زهکشی بود ،زیرا یکی از شروط مهم عضویت در این کمیسیون بینالمللی ،تشکیل کمیته درسطح ملی میباشد .در
سال  0713قانون تشکیل کمیته ملی آبیاری و زهکشی به تصویب مجلسین رسید وآئیننامه و سازمان کمیته مذکور
پس از تصویب هیئت وزیران به وزارت آب و برق سابق ابالغ گردید .الزم به ذکر است اهم فعالیتهای کمیته در پیش
از پیروزی انقالب اسالمی شامل سازماندهی گروههایکار و پنج سمینار در سطح ملی است .بعد از پیروزی انقالب
اسالمی و شکوفایی صنعت و بخش کشاورزی سرمایهگذاری کالنی که در بخشاحداث و نگهداری از شبکههای آبیاری
و زهکشی تاکنون صورت گرفته و بر همین اساس ،لزوم توجه ودقتنظر در این زمینه بیشتر احساس میشود .سرعت
پیشرفت و توسعه علوم مرتبط با آبیاری و زهکشی دردنیا بسیاری چشمگیر میباشد لذا باید در قسمتهای مطالعات،
طراحی و اجرایی شبکهها به گونهای عملگردد که با استانداردها و یافتههای جدید جهانی مطابقت داشته باشد .در
همین راستا در سال  0730با پشتیبانی و تالش مسؤالن مختلف صنعت آب کشور کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران
بعد از توقف طوالنی فعالیت مجدد خود را آغاز نمود ،ادامه فعالیتهای این کمیته در سالهای اخیر باعث گردید که
راه برای گسترش اشاعه فرهنگ فنی آب و نقش آن در توسعه زیربنایی کشور گشوده گردد.کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران با اطمینان خاطر به این باور رسیدهاست که این کمیته کانون صمیمانهایبرای مشارکت ،همفکری و
همیاری کلیه متخصصین در زمینه آبیاری ،زهکشی و کنترل سیالب میباشد.

)1 - International Commission on Irrigation and Drainage (ICID
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خوشبختانه با تشکیل جلسات گروههای کار و مشارکت بیش از  39نفر از متخصصین در جلسات و
برنامههایشورایعالی ،هیات اجرایی و گروههای کار از یکسو و انتشار کتابها و خبرنامههایی که حاوی
آخریناطالعات علمی سودمند در سطح ملی و بینالمللی میباشد ،باعث تحوالت و پیشرفتهای علمی و فنی شدهاست.
اگر قبول کنیم که اطالعات و ارتباطات از ارکان رشد و توسعه هستند توفیق کمیته ملی آبیاری و زهکشی در این
زمینه قابل ارزیابی است.

 -2اهداف کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران





2

گسترش فعالیت و باال بردن دانش و فنون آبیاری و زهکشی
تحقیق و مطالعه در زمینه کنترل سیل و رسوب و تنظیم امور رودخانهها
مدیریت آب و خاک و حفاظت آب و محیطزیست -از نظر مهندسی و مدیریتی در راستای توسعه پایدار
ایجاد هماهنگی با برنامه و هدفهای کمیسیون بینالمللی آبیاری وزهکشی
بهرهگیری از فعالیتهای فوق در سطوح ملی منطقهای و بینالمللی
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 مبادله اطالعات علمی و فنون حرفهای در زمینههای فوقالذکر و سایر مواردی که در پیشرفت و بهبود امر
آبیاری و زهکشی کشور موثر میباشد.

 -3وظایف کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
 تهیه و تدوین آئین نامه و ضوابط الزم جهت انتخاب اعضا از بین افراد ،شرکتها ،سازمانها و موسسات -
تحقیقاتی و آموزشی واجد شرایط.
 ایجاد ارتباط و مبادله اطالعات با کمیسیون بینالمللی و کمیتههای ملی و آبیاری وزهکشی سایر کشورهای
عضو کمیسیون مذکور ،مراکز و بانکهای اطالعاتی سازمانها و موسسات داخلی و خارجی ذیربط.
 تشویق و حمایت از پژوهشهای آبیاری و زهکشی ،کنترل سیل و رسوب و امور رودخانه و سایر رشتههای
آب و خاک در جهت پیشرفت و بهبود امر آبیاری و زهکشی کشور.
 حفاظت اراضی در مقابل نفوذ آب شور محیطزیست و توسعه پایدار در زمینه آب و خاک.
 ارائه راهنماییهای فنی در کارهای مطالعاتی و اجرایی.
 تشکیل سمینارها و سمپوزیومها و کارگاههای آبیاری و زهکشی و بحث و تبادل نظر و پاسخگویی به سئواالت
فنی و در صورت لزوم طرح مشکالت احتمالی در کنگرههای بینالمللی.
 تشکیل کمیتههای فنی و گروههای کار برحسب ضرورت و تهیه و تدوین دستور کار آنها بر اساس اهداف
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 انتخاب و معرفی هیات نمایندگی کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران برای شرکت در جلسات هیات اجرایی،
کنگرهها و اجالس ویژه کمیسیون بینالمللی بر طبق اساسنامه و آئین نامههای کمیسیون مذکور.
 انتخاب و معرفی نمایندگان کمیته برای شرکت در سمینارها ،سمپوزیومها و کنفرانسها و کارگاههای کمیته
ملی آبیاری و زهکشی ایران و کمیتههای ملی سایر کشورهای جهان.
 خرید ،جمعآوری و تمرکز اطالعات  ،مدارک فنی ،کتب ،مجالت و نشریات مربوط به رشتههای مختلف آبیاری
و زهکشی.
 چاپ و انتشار نشریه ساالنه ،مقاالت ،مجالت و سایر نشریات فنی مربوط به آبیاری و زهکشی و کنترلسیالب
بر حسب ضرورت.
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 -4ساختار تشکیالتی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
شورایعالی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

هیات اجرایی

دبیرخانه

کمیتههای منطقهای

گروههای کار

ارکان کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران عبارتند از:
الف  -شورایعالی

ب  -هیات اجرایی

ج  -دبیرخانه د  -گروههای کار

ه -کمیتههای منطقهای

 شورایعالی کمیته ملی آبیاری و زهکشی بر اساس مفاد اساسنامه مصوب هیئت وزیران به تاریخ 0717/7/7بهعنوان باالترین مرجع سیاستگذاری و برنامهریزی این کمیته میباشد که اعضاء آن متشکل از یکنفر از نمایندگان
وزارتخانههای نیرو ،جهاد کشاورزی ،علوم تحقیقات و فنآوری و یک نفر به نمایندگی ازسازمان مدیریت و برنامهریزی
و یک نفر از مهندسین مشاور میباشد.
معاون وزیر نیرو در امور آب به عنوان ریاست شورایعالی و یکنفر از مدیران امور آب وزارت نیرو نیز به عنوان دبیرکل
کمیته ملی آبیاری و زهکشی عهدهدار وظایف اجرایی هستند.
 هیات اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی وظیفه نظارت ،هدایت و تصویب برنامهها و دستورالعملهایگروههایکار را بر عهده دارد.
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 -1-4شورایعالی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
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 -2-4هیات اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
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 -3-4دبیرخانه

سحر نوروزی

دبیر اجرایی

مرجان مظاهری

مهدی اهلل وردی

پریسا کهنسال نودهی

صفرعلی احمدی
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 -4-4گروههای کاری
گروههای کاری

زهکشی و محیطزیست

بخش کارشناسان جوان

مدیریت تطبیقی سیالب

اردوان آذری

علیرضا سالمت

کامران امامی

توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری

محمدکاظم سیاهی

توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک

سید احمد حیدریان

توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه

حسین دهقانی سانیج

استفادهپایدار از منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی

1

روسای گروه کار

علیرضا توکلی
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 -1-4-4اعضای گروههای کاری

زهکشی و محیـطزیسـت
اردوان آذری

رئیس گروه

زهرا بختیاری

دبیر گروه

مجتبی اکرم

عضو

عبدالمجید لیاقت

عضو

مسعود پارسینژاد

عضو

علیرضا حسناقلی

عضو

مهنوش باوند

عضو

مسعود سلطانی

عضو

سید ابراهیم هاشمی گرم دره

عضو

بخش کارشناسان جوان
علیرضا سالمت

رئیس گروه

سارا اکبرنژاد نشلی

دبیر گروه

المیرا ابدی

عضو

نیلوفر صادقی

عضو

حسن فراهانی

عضو

مینا محمودی

عضو

مجتبی پورمقدم

عضو

محمدجواد امامی اسکاردی

عضو

ستاره امینی

عضو

مسعود پورغالم آمیجی

عضو

مصطفی ابجدی

عضو
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مدیریت تطبیقی سیالب
کامران امامی

رئیس گروه

سحر نوروزی

دبیر گروه

مهرداد برخوردار

عضو

علی چاوشیان

عضو

غزال جعفری

عضو

علی حیدری

عضو

آرش اخوان

عضو

شادی مرادی

عضو

سلیمان امامی

عضو

مجتبی نوری

عضو

توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری
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محمدکاظم سیاهی

رئیس گروه

وحید داسدار

دبیر گروه

عزت اله فرهادی

عضو

مهرزاد احسانی

عضو

مسعود معلمی

عضو

مسعود اقبالی

عضو

نصرتاله اسدی

عضو

محسن براهیمی

عضو

عباس جنگی مرنی

عضو
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توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک
سیداحمد حیدرییان

رئیس گروه

زهرا سلطانی

دبیر گروه

محرم نوروزی

عضو

صادق رجبپور

عضو

مجید محبی

عضو

محمد حبوطن

عضو

ابراهیم نجفی

عضو

محمدحسین سپهوند

عضو

الدن بینا

عضو

سمیه جنگچی کاشانی

عضو

توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه
حسین دهقانی سانیچ

رئیس گروه

افروز تقی زاده

دبیر گروه

هومن خالدی

عضو

ناصر ولیزاده

عضو

علی گرجی

عضو

ابراهیم اسعدی اسکویی

عضو

حامد ابراهیمیان

عضو

حسین بابازاده

عضو

محمدرضا یزدانی

عضو

حمیدرضا حجازی

عضو

علیرضا آراستی

عضو

راحله ملکیان

عضو

مژده جامعی

عضو

محسن عبدی

عضو
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استفادهپایدار از منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی
علیرضا توکلی

رئیس گروه

امیرعلی فتاحی

دبیر گروه

مهدی سرایی تبریزی

عضو

محسن براهیمی

عضو

هادی رمضانی اعتدالی

عضو

حسین رسان نژاد

عضو

علی داداری

عضو

علی قدمی فیروزآبادی

عضو

میر محسن موسوی خونساری

عضو

یوسف حسنی

عضو

فاطمه سادات مرتضوی زاده

عضو

 -2-4-4اهداف و ماموریتهای گروههای کاری

هر یک از گروههای کاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی اهداف و ماموریتهای مشخصی دارند که برنامهها و اقدامات حسب
اهداف و ماموریتها برنامهریزی و اجرا میگردد.
گروهکار زهکشی و محیط زیست
اهداف:

ماموریتها:

 -1ارتقاء جایگاه زهکشی به عنوان جزئی از مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک و محیط زیست.
 -2معرفی و ارائه نوآوریها و نتایج تحقیقات در زمینه های طراحی و اجرای زهکشها و نحوه مدیریت زهاب با هدف سازگاری
بیشتر با محیطزیست.
 -3تسهیل ارتباط فنی و فراهم آوردن فضای فنی مناسب برای عرضه نظرات کارشناسان زهکشی.
 -4تدوین چالشهای زهکشی کشور در حال و آینده برای جهت دادن به روند تحقیق و توسعه.
 -5کمک به تصمیمسازیهای کالن توسعه زهکشی در کشور.
 -1تشکیل جلسات برای ارتقاء جایگاه زهکشی در توسعه و بهبود بهرهبرداری پایدار از منابع موجود.
 -2برگزاری همایشها ،کارگاههای فنی و نشستهای تخصصی مرتبط با زهکشی و محیطزیست.
 -3تالیف ،تدوین و ترجمه کتب و نشریات و تهیه و ارائه مقاالت فنی.
 -4بازدید از پروژههای زهکشی داخلی و خارجی به منظور کسب تجربه و انتقال دانش.
 -5تهیه پاسخ به درخواستهای اعالم نظر کارشناسی و برگزاری جلسات با متولیان ذیربط زهکشی.
 -6همکاری با گروه کار جهانی زهکشی پایدار کمیسیون و کمک به نماینده ایران برای انجام تکالیف و تعهدات.

 -7همکاری و تبادل دانش با سایر گروههای کار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
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گروهکار بخش کارشناسان جوان

اهداف:

ماموریتها:

 -1ارتقا سطح مشارکت کارشناسان جوان (زیر  44سال بر اساس تعریف کمیسیون) رشته مهندسی آب در حوزه فعالیتهای
علمی و تحقیقاتی مرتبط.
 -2آشنا نمودن بخش کارشناسان جوان دانشگاهها ،شرکتهای مهندسین مشاور ،پیمانکاران ،کارفرمایان دولتی و خصوصی
فعال در حوزه آبیاری و زهکشی با جدیدترین اطالعات و فنآوریهای روز دنیا.
 -3انگیزه دادن به کارشناسان جوان بخش آب کشور برای مشارکت حداکثری در فعالیتهای کمیته ملی و کمیسیون بینالمللی.
 -4تسهیل ارتباط فنی و فراهم آوردن فضای مناسب برای عرضه نظرات کارشناسان داخلی و خارجی از طریف اپلیکیشنهای معتبر.
 -1برگزاری همایشها ،کارگاههای فنی و نشستهای تخصصی در حیطه تخصص و فعالیت های تعریف شده.
 -2ترجمه کتب و نشریات و تهیه و ارائه مقاالت فنی در زمینه های مرتبط مورد تایید هیات اجرایی.
 -3بازدید از پروژههای آبیاری داخلی و خارجی به منظور کسب تجربه و انتقال دانش.
 -4برگزاری نشست های دانشجویی در دانشگاههای سراسر کشور با اهداف ذکر شده در باال.
 -5همکاری با گروه کار بین المللیبخش کارشناسان جوان آبیاری کمیسیون و کمک به نماینده ایران برای انجام تکالیف و تعهدات.
 -6همکاری و تبادل دانش با سایر گروههای کار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 -7تهیه خبرنامه فصلی کمیته.
 -8تهیه شناسنامه شبکههای آبیاری و زهکشی.

گروه کار توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری
 -1ارتقاء جایگاه و تبیین اهمیت مدیریت سامانههای آبیاری با توجه به توسعه آنها.
 -2معرفی نوآوریها و رویکردهای جدید در زمینههای توسعه و مدیریت بهرهبرداری سامانههای آبیاری و زهکشی ،از جمله
بهرهبرداری خودکار از سامانههای آبیاری.
 -3فراهم آوردن فضای مناسب بحث و تبادل نظر برای گردآوری و تدوین تجربیات و دریافت نکته نظرات کارشناسان با تجربه
اهداف:
در زمینه مدیریت و بهرهبرداری از شبکهها.
 -4تدوین چالشهای مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی سنتی و مدرن کشور برای جهت دادن به
روند آتی توسعه سامانههای آبیاری.
 -5کمک به تصمیمسازیهای کالن در زمینه توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری کشور.
 -1تشکیل جلسات مستمر و بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات و مسایل مهم در زمینه مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری
از سامانههای آبیاری.
 -2برگزاری همایشها ،کارگاههای فنی و نشستهای تخصصی کارشناسی مرتبط با مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری از
سامانههای آبیاری از جمله برگزاری سلسله نشستهای کارشناسی در زمینه آموزههای بهرهبرداری برای طراحی و اجرای بهتر
سامانههای آبیاری.
ماموریتها -3 :تالیف و ترجمه و تدوین و نشریات مرتبط با برنامه گروه کار و تهیه و ارائه مقاالت فنی.
 -4بازدید از سامانههای آبیاری ،با هدف شناخت نقاط ضعف و قوت و تبادل نظر با بهرهبرداران به منظور تبادل تجربه و انتقال دانش.
 -5همکاری مشورتی با سازمانهای اجرایی و پژوهشی آبیاری کشور از جمله اعالم نظر در خصوص ضوابط و استانداردهای
صنعت آب کشور.
 -6تبادل اطالعات با گروههای کار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی و همکاری با نماینده ایران برای انجام تعهدات.
 -7همکاری و تبادل دانش با سایر گروههای کار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
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گروهکار مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک

اهداف:

 -1ارتقای مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی از طریق تعیین جایگاه جامعه بهرهبرداران و دیگر دستاندرکاران در مدیریت
شبکه آبیاری و زهکشی.
 -2معرفی و ارائه نوآوریها و نتایج تحقیقات در زمینههای توسعه مدیریت مشارکتی ،روششناسی توسعه مدیریت مشارکتی
آبیاری ،نحوه مدیریت بر شبکههای آبیاری و زهکشی با هدف سازگاری اجتماعی با ویژگیهای فنی شبکههای آبیاری و زهکشی.
 -3تسهیل ارتباط فنی و فراهم آوردن فضای فنی مناسب برای عرضه نظرات کارشناسان حوزه تخصصی توسعه مدیریت مشارکتی
منابع آب و خاک.
 -4تدوین چالشهای موجود مدیریت شبکههای آبیاری کشور در حال و آینده برای جهت دادن به روند تحقیق و توسعه برای
بهبود مدیریت شبکهها از طریق توسعه مدیریت مشارکتی.
 -5کمک به تصمیمسازیهای کالن انتقال مدیریت آبیاری در کشور.

 -1تشکیل نشستهای تخصصی-مدیریتی برای ارتقای جایگاه مدیریت مشارکتی در رفع مسایل جاری مدیریت منابع آب
خاک.
 -2برگزاری همایشها ،کارگاههای فنی و نشستهای تخصصی مرتبط با رهیافت و روششناسی مدیریت مشارکتی آبیاری.
 -3تالیف ،تدوین و ترجمه کتب و نشریات و تهیه و ارائه مقاالت فنی.
 -4بازدید از پروژه های انتقال مدیریت آبیاری داخلی و خارجی به منظور کسب تجربه و انتقال دانش و همچنین ارزیابی اقدامات
انجام گرفته در این خصوص و ارایه راهبردها.
ماموریتها -5 :تهیه پاسخ به درخواستهای اعالم نظر کارشناسی و برگزاری جلسات با متولیان ذیربط توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری.
 -6همکاری و تبادل دانش با سایر گروههای کار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 -7همکاری با دستگاههای اجرایی در تهیه و اجرای برنامههای آموزشی در ارتباط با توسعه مدیریت مشارکتی.
 -8همکاری با دستگاههای اجرایی در تهیه و اجرای دستورالعملهای توسعه مدیریت مشارکتی.
 -9همکاری با دستگاههای اجرایی در اشاعه مدیریت مشارکتی آبیاری در سطح کشور.
 -14کمک به رفع خالء ناشی از مشارکت فعال جامعه بهرهبردار در مدیریت یکپارچه شبکههای آبیاری از محل تأمین آب تا
توزیع و مصرف آب در مزرعه.

گروهکار توسعهپایدار سامانههای آبیاری در مزرعه

اهداف:

ماموریتها:
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 -1سازه های آبیاری در مزرعه و شبکه های توزیع آب به درستی طراحی ،نصب ،مدیریت و نگهداری شوند.
 -2رطوبت خاک پایش شود؛ اقدامات فنی و مدیریتی برای افزایش نفوذ آب و ظرفیت نگهداری آب در خاک مورد بررسی و
اجرا قرار گیرد.
 -3توازن بین فن آوری های آبیاری در مزرعه ،مزایای اجتماعی-اقتصادی و مالحظات زیست محیطی بهینه شود.
 -4تشکیالت محلی خالقانه برای بهره برداری و نگهداری توسعه و ارتقا داده شوند.
 -5تحقیق درجه یک علمی و توسعه ای انجام گیرد و نتایج آن بصورت راهکارهای عملی درآید.
 -1تشکیل جلسات برای ارتقای روشهای مؤثر و پایدار برای سامانههای آبیاری در مزرعه.
 -2برگزاری همایشها ،کارگاههای فنی و نشستهای تخصصی مرتبط با سامانههای آبیاری در مزرعه.
 -3تالیف ،تدوین و ترجمه کتب و نشریات و تهیه و ارائه مقاالت فنی.
 -4بازدید از پروژههای سیستمها و شبکههای آبیاری داخلی و خارجی به منظور کسب تجربه و انتقال دانش.
 -5تهیه پاسخ به درخواستهای اعالم نظر کارشناسی و برگزاری جلسات با متولیان سامانههای آبیاری در مزرعه.
 -6همکاری و تبادل دانش با سایر گروههای کار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
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گروهکار استفاده پایدار از منابع آب در تولید محصوالت کشاورزی
 -1اهمیت بخشیدن و ارتقاء جایگاه بهرهوری مصرف آب در تولید محصوالت کشاورزی ،تبیین مفاهیم و اجزای بهرهوری آب
اعم از آب آبی ،سبز و خاکستری و جایگاه آنها.
 -2رهیافتی به سوی مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینهسازی عوامل زراعی ،گیاهی ،زیستمحیطی و انسانی و اقتصادی،
 -3ارزیابی و معرفی مدلهای کامپیوتری و نوآوریهای جدید در ارتباط با آبیاری هوشمند و اتوماسیون با هدف افزایش بهرهوری
مصرف آب و تولید محصوالت کشاورزی.
 -4تسهیل ارتباط فنی و فراهم آوردن فضای فنی مناسب برای عرضه نظرات کارشناسان آب و کشاورزی.
 -5تدوین چالشهای منابع آبی کشور برای جهت دادن به روند تحقیق و توسعه در این بخش.
 -6کمک به تصمیمسازیهای کالن در تخصیص آب کشاورزی کشور.
 -7ارایه روش و راهکارهای استفاده از منابع نامتعارف آب (پسابهای کشاورزی ،شهری و صنعتی) ،زهآبهای شور و لبشور
کشاورزی و منابع سطحی و زیرزمینی آبهای شور و ساحلی کشور با رعایت مالحظات زیستمحیطی در تولید محصوالت زراعی و
باغی.
اهداف:
 –8مطالعه و بررسی در ای جاد تعادل بین عرضه و تقاضای مصرف آب کشاورزی و همکاری و همفکری با مراکز ترویجی و
رسانهای کشور در راستای تغییر الگوی مصرف آب کشاورزی.
 -9ارزیابی و پایش موردی از طرحهای آبیاری نوین اجرا شده در سطح کشور و لزوم بررسی اینکه آیا کاهش مصرف آب و کمک
به منابع آب پایدار بعد از اجرای سیستم انجام شده یا خیر؟
 -14استفاده از آبهای شور در آبزی پروری و جایگزینی آن با کشت محصوالت کشاورزی.
 -11تبیین و تعیین جایگاه و ارزش اقتصادی آب کشاورزی ( قیمت تمام شده برای تأمین یک واحد آب کشاورزی) و سعی در جا
انداختن و تفهیم آن به بهره برداران و سیاستگذاران آب کشور به منظور اعمال در برآورد هزینهها و بودجههای کلیه پروژههای
آموزشی ،پژوهشی و عمرانی مرتبط با آب و خاک.
 -12بررسی الگوی کشت و آمایش سرزمین.
 -13حسابداری و حسابرسی آب.
 -1تشکیل جلسات برای ارتقاء جایگاه بهرهوری مصرف آب کشاورزی در توسعه و بهبود بهرهبرداری پایدار از منابع موجود.
 -2برگزاری یا مشارکت در برگزاری همایشها ،کارگاههای فنی و نشستهای تخصصی مرتبط با بهرهوری آب و تولید پایدار،
 -3تالیف ،تدوین و ترجمه کتب و نشریات و تهیه و ارائه مقاالت فنی.
 -4تدوین گزارشهای تحلیلی در راستای اهداف گروهکار و مسائل و مشکالت آب ایران.
 -5بازدید کارشناسی از پروژههای داخلی و خارجی در زمینه اصالح الگوی کشت ،بهینهسازی مصرف آب ،استفاده از آبهای
نامتعارف ،سدها و شبکههای آبیاری و زهکشی ،سامانههای آبیاری (نوین و سنتی) ،منابع آب ،تعادل بخشی ،گلخانهها و طرحهای
شورورزی بهمنظور کسب تجربه و انتقال دانش با استخراج مقالههای علمی -ترویجی و گزارشهای کاربردی -5 ،دعوت از
ماموریتها:
متخصصین و کارشناسان جهت ارائه سخنرانی و تبادل نظر.
 -6همکاری با کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی و گروه کارهای بینالمللی مرتبط با گروه کار ملی.
 -7همکاری و تبادل دانش با سایر گروههای کار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 -8همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور و انجام طرحهای مشترک تحقیقاتی.
 -9همکاری و تشکیل جلسات با انجمنهای صنفی کشاورزی و تشکلهای آببران برای ارتقای اطالعات دو طرف.
 -14فعالیت در فضای مجازی و تشکیل صفحات اختصاصی و اجرای برنامههای زنده تخصصی و به وجود آوردن فضای پرسش
و پاسخ با متختصصان مربوطه به نحوی که امکان دسترسی همگان فراهم شود.
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 -5-4کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی
جهت شناسایی مسایل اصلی آبیاری و زهکشی در سطح مناطق و متخصصین مربوطه ،همچنین گسترش فعالیتهای
کمیته ملی آبیاری و زهکشی در سطح کشور« ،کمیته منطقهای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران» با اهداف و
وظایف زیر تشکیل شده است:
 -0گسترش ارتباطات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح
منطقه
 -0گسترش فعالیتهای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در ارتباط با یک یا چند کار گروه ملی و یا بینالمللی
در سطح منطقه
در حال حاضر  00کمیته منطقه ای در سطج کشور مشغول به فعالیت هستند .در نقشه زیر استانهایی که کمیته
منطقه ای آنها فعال می باش ،با رنگ سبز مشخص شده است.
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 -1-5-4روسای کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی
اردبیل

مهدی قیصری

آذربایجان غربی

سیدعلی اشرف صدرالدینی

سمنان

حبیب اهلل کریمیان

خوزستان

پیمان دانشکار آراسته

کرمان

علی آرمان

گیالن

محسن مسعودیان

علیرضا پیل پایه

اصفهان

کامران زینالزاده

آذربایجان شرقی

مهدی جورابلو

خراسان

نرگس ظهرابی

قزوین

رضا کامیاب مقدس

کرمانشاه

فاطمه سلحشور

مازندران
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 -2-5-4اعضای کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی
کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل
علیرضا پیلپایه

رئیس

سعید یزدانخواه

دبیر

کرامت اخوان

عضو

امین کانونی

عضو

مجید رئوف

عضو

بهروز محمدی

عضو

صابر جهانگیری

عضو

سجاد برنوسی

عضو

مرتضی یزدخواستی

عضو

کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی اصفهان

11

مهدی قیصری

رئیس

علیرضا داللزاده

دبیر

جواد خورشیدیفر

عضو

حمید خوشطالع

عضو

حمیدرضا سالمی

عضو

احمدرضا صادقی

عضو

سید حسن طباطبایی

عضو

غالمرضا عشاقی

عضو

مهدی قبادینیا

عضو

محمد نبویانپور

عضو

علی یوسفی

عضو

مائده نصیری

عضو

محمد امین عبدالهی

عضو

آروین مهبودی

عضو
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کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی آذربایجانغربی
کامران زینالزاده

رئیس

سعید عیسیپور

دبیر

یوسف صوفیزاده

عضو

بهزاد حصاری

عضو

وحید رضاوردینژاد

عضو

جمال احمدآلی

عضو

صالح دشتی

عضو

کمال خالقزاده

عضو

علی خدا و قانون

عضو

محمد اشرفی

عضو

احسان نظری

عضو

علی مبادرثانی

عضو

فرید فیضالهپور

عضو

کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی آذربایجانشرقی
سید علی اشرف صدرالدینی

رئیس

غالمرضا فانی

دبیر

امیر حسین ناظمی

عضو

ابوافضل رئیسی

عضو

مجتبی جلیل زاده

عضو

غالمحسین بابائی

عضو

کامران یوسفی

عضو

ابراهیم نجفی

عضو

احمد دباغیان

عضو
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کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی سمنان
مهدی جورابلو

رئیس

مهران محمودی

دبیر

حسین بابازاده

عضو

صمد امامقلیزاده

عضو

رضا ایزدپناه

عضو

دمنیان

عضو

امین شاه حسینی

عضو

علیرضا سلطان علیان

عضو

کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی خراسان
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حبیب اهلل کریمیان

رئیس

سعید نی ریزی

مسئول افتخاری

محمد فشایی

دبیر

مرجان قوچانیان

عضو

حسین انصاری

عضو

مهدی فاطمی

عضو

علیرضا طاهری

عضو

علی اصغر صفائیان

عضو

احمد ماستیانی

عضو

رضا منصوریان

عضو
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کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی خوزستان
نرگس ظهرابی

رئیس

مهسا منصوری

دبیر

مسعود صادقی میانرودی

عضو

محسن سعادت فر

عضو

هوشنگ حسونی زاده

عضو

آرش محجوبی

عضو

فراز رابعی

عضو

پروانه تیشه زن

عضو

حمیدرضا خدابخشی

عضو

پیمان ورجاوند

عضو

حیدرعلی کشکولی

عضو

محی الدین گوشه

عضو

علی مختاران

عضو

کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی قزوین
پیمان دانشکار آراسته

رئیس

شیما کبیری

دبیر

علیرضا لشگری

عضو

محمد مهدی رحمانی

عضو

سعید کاظمی

عضو

افشین یوسف گمرکچی

عضو

سمیه غفاری پله شاهی

عضو

مسعود سلطانی

عضو

سید عباد مهدوی

عضو
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کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی کرمانشاه
علی آرمان

رئیس

ملک میرزا درویشی

دبیر

علی فتاحی

عضو

سعید ناصری

عضو

وحید زرافشانی

عضو

محسن فتاحی

عضو

همایون حصادی

عضو

علیمیر حسنی

عضو

علی چراغی

عضو

عیسی فتحی

عضو

کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی گیالن
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فاطمه سلحشور

رئیس

لیدا رشتچی

دبیر

فیروزه جوادزاده

مسئول سایت

میراحمد لشته نشایی

عضو

نادر پیرمرادیان

عضو

مهدی اسمعیلی

عضو

مجتبی شاه نظری

عضو

محمدرضا یزدانی

عضو

محمد پورهشیار

عضو

مهران حسن زاده

عضو

محسن مهر مطلق

عضو
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 -5مقدمه
کشور جمهوری اسالمی ایران با دارا بودن کارشناسان و متخصصین زبده در زمینه آبیاری و زهکشی ،جایگاه بسیار
رفیع و شایستهای را در سطح بینالمللی در مدت زمان فعالیت مجدد این کمیته بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون
بدست آورده است که در زیر به طور خالصه به چند مورد که از سال گذشته تاکنون میباشد ،اشاره میگردد:
 میزبانی چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بینالمللی مدیریت مشارکتی آبیاری در سال 0993 میزبانی شصت و دومین اجالس جهانی کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی در سال 0900 میزبانی سیزدهمین کارگاه بینالمللی زهکشی در سال 0903 میزبانی کارگاه حسابداری آب توسط مرکز تحقیقات منطقهای آبیاری و زهکشی وابسته به کمیته ملی در سال 0900 ریاست کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی (دکتر سعید نیریزی) .0903-0901 از سال  0900نائب ریاست کمیسیون بینالمللی برای دوره سه ساله برعهده نماینده ایران قرار دارد (آقای دکتر امامی)0
 رئیس کمیته مالی کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی0
 ریاست گروه کار بینالمللی کشورهای آسیایی7
 ریاست گروه کار بینالمللی بخش کارشناسان جوان1
 ریاست گروه کار بینالمللی صرفه جویی اّب کشاورزی9
 ریاست گروه کار بینالمللی تاریخچه آبیاری و زهکشی و کنترل سیالب1
 ریاست گروه کار بینالمللی مدیریت یکپارچه سیالب3
 ریاست گروه کار بینالمللی مهندس ارزش ریاست کمیته کنگرهها و کنفرانسهای کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی انتخاب ایران به عنوان یکی از داوران و بررسیکننده مقاالت کنگرههای بینالمللی آبیاری و زهکشی از سال 0000میالدی تا کنون.
1
 ریاست مرکز تحقیقات منطقه ای آبیاری و زهکشیکمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در گروه های کار فنی و تخصصی کمیسیون ،عضو اصلی میباشد و از این رو کلیه
رویدادها و برنامههای علمی بینالمللی مشارکت داشته و همواره تالش شده که با بهرهگیری از دستآوردهای گروههای
کار ،در فعالیتهای علمی کشور ما نیز مؤثر واقع گردد.

2

5- History of Irrigation, Drainage and Flood Control
6- Comprehensive approach of Flood Management
7- Value Engineering
8- IRPID

)1- Permanent Finance Committee (ICID
2- Working Group on Asian Country
3- Young Irrigation Professional Forum
4- Water Saving in Irrigation Area
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 -1-5جایزه بینالمللی مسابقه بینالمللی صرفهجویی آب در سالهای  1331و 1333

کمی سیون بینالمللی آبیاری و زهک شی هر ساله اقدام به برگزاری م سابقه بینالمللی صرفهجویی آب در ک شاورزی با
هدف انتخاب برترین طرحها یا اقدامات اجرایی و مدیریتی در زمینه کاهش برداشتتت آب برای مصتتارف کشتتاورزی در
چهار محور فناوری صتترفهجویی آب ،مدیریت در صتترفهجویی آب ،ایدههای کارشتتناستتان جوان در صتترفهجویی آب و
اقدامات اجرایی کشاورزان پیشرو مینماید و به طرحهای برگزیده لوح تقدیر و جایزه نقدی  0999دالری اهدا میشود.
جایزه بینالمللی صرفهجویی آب ک شاورزی در بخش ایدههای کار شنا سان جوان در سال  0701به آقایان محمد بی
جن خان ،علی مهدوی مزده ،هادی رم ضانی اعتدالی و خانمها فاطمه طیبی و نرگس مهری برای طرح «کاربرد شیر
کنترل دبی برای صرفهجویی در مصرف آب» تعلق گرفت.

همچنین در سال  0700پس از سه سال دریافت جایزه بینالمللی صرفه جویی آب کشاورزی در یک بخش ،این بار
جایزه بینالمللی صرفهجویی آب کشاورزی ،در سه بخش از مجموع چهار بخش برگزار شده« ،فناوری صرفهجویی
آب»« ،مدیریت در صرفهجویی آب» و «ایدههای کارشناسان جوان در صرفه جویی آب» ،به طرحهای پیشنهادی
نمایندگان ایران تعلق گرفت.
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اسامی برندگان و طرحهای ارسالی به شرح زیر بودند:
 آقای ناصر صداقتی برای طرح «استفاده از سیستم آبیاری زیرسطحی کمفشار با لولههای پی وی سی سوراخداردر جهت کاهش مصرف آب در باغهای پسته» در بخش فناوری صرفهجویی آب؛
 آقای مهدی افسری برای طرح «بهینهسازی مصرف آب به وسیله نصب سایهبان» در بخش مدیریت درصرفهجویی آب؛
 آقایان محمد صادق کشاورز و حامد ابراهیمیان برای طرح «کاهش تلفات آب و فسفر و فرسایش خاک باایجاد مانع در آبیاری جویچهای» در بخش ایدههای کارشناسان جوان در صرفه جویی آب.
الزم به ذکر است فراخوان شرکت در مسابقه ،اوایل هر سال میالدی توسط کمیسیون بینالمللی برای کمیتههای ملی
عضو کمیسیون بینالمللی ارسال میشود تا کمیتهها پیشنهادات خود را برای این جوایز معرفی کنند.

-2-5ثبت جهانی سازههای تاریخی آبیاری
کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی هر ساله
دعوتنامهای برای کمیتههای ملی عضو خود ارسال
میکند تا یک یا چند نمونه از سازههای آبیاری
تاریخی کشور خود را که شامل ساختارهای عملیاتی
قدیمی و یا دارای ارزش بایگانی هستند برای ثبت در
بخش سازههای آبی تاریخی کمیسیون بینالمللی
ارسال کنند .کمیتههای ملی آبیاری و زهکشی
میتوانند با توجه به معیارهای مشخص شده توسط
کمسیون بینالمللی ،سازههای تاریخی آبیاری را در قالب فرم ثبت سازهها ،آماده و جهت بررسی به کمیسیون ارسال
نمایند.
بر اساس تشخیص هیأت داوران این کمیسیون ،سازه تاریخی آبیاری که دارای معیارهای ذکر شده باشد به عنوان
سازه تاریخی آبیاری شناخته شده ،در فهرست سازههای تاریخی آبیاری کمسیون بینالمللی ثبت شده و شناسه سازه
تاریخی آبیاری به آن تعلق خواهد گرفت .این شناسه نشاندهنده ویژگیهای منحصر به فرد این سازه میباشد .این
شناسه به کمیتههای ملی و به مقامات مسئول اجرایی و نگهداری سازه جهت نصب روی بدنه سازه اعطا میشود.
همچنین کمیتههای ملی کشورهای مختلف موظف هستند که وضعیت جاری اماکن ثبت شده را ،پس از پنج سال از
ثبت آنها به کمیسیون گزارش کنند.
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با نظر هیأت اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ،مسئولیت جمعآوری اطالعات و مستندات و تهیه فرم ثبت
سازههای تاریخی آبیاری ایران ،به گروهکار بخش کارشناسان جوان این کمیته محول شد .در ابتدای فعالیت ،مکاتباتی
جهت اطالعرسانی و دریافت اطالعات و مستندات ،با شرکتهای آب منطقهای در کلیه استانهای کشور ،انجام شد.
همچنین رایزنیهایی با دو مرکز جمعآوری و ثبت اطالعات سازههای تاریخی آبی در ایران ،گنجینه ملی آب و مرکز
بینالمللی قنات و سازههای تاریخی آبی صورت گرفت.
نتیجه این فعالیتها ،تکمیل فرم ثبت شش سازه تاریخی آبیاری ایران بود .با توجه به محدودیت ظرفیت ساالنه هر
کشور برای ثبت سازههای تاریخی آبیاری ،چهار سازه از بین شش سازه به تشخیص کمیته ملی انتخاب و جهت معرفی
در هفتادمین نشست ساالنه کمیسیون بینالمللی که شهریورماه سال  0701در کشور اندونزی برگزار شد ،به کمیسیون
بینالمللی معرفی شد .این چهار سازه عبارتند از :مجموعه تاریخی عباسآباد ،سد تاریخی کریت ،مجموعه قنوات بلده،
سازههای تاریخی شوشتر.
در جدول زیر اطالعات مختصری از سازههای فوق آورده شده است:
حوضه آبریز

نام سازه

استان محل قرارگیری

قدمت سازه (سال)

مجموعه تاریخی عباسآباد

مازندران (بهشهر)

100

سد تاریخی کریت

خراسان جنوبی (طبس)

119

رود کریت

مجموعه قنوات بلده

خراسان جنوبی (فردوس)

0999

دشت فردوس

سازههای تاریخی شوشتر

خوزستان (شوشتر)

0900

نکارود/
رود عباسآباد

رود کارون/
رود گرگر

مساحت زیرکشت (هکتار)

وضعیت بهرهبرداری

39

در حال بهرهبرداری

019

در حال بهرهبرداری

0910

در حال بهرهبرداری

19999

در حال بهرهبرداری

به همین مناسبت جوایز و لوح تقدیر به نمایندگان بخش جوان و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در این رویداد اهدا
گردید.
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همچنین در سال  0700چهار سازه تاریخی ایران توسط کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی ثبت شدند .این چهار
سازه عبارتند از :قنات فضعلی خان ،قنات قاسم آباد ،قنات زارچ ،قنات مون.
در جدول زیر اطالعات مختصری از سازههای فوق آورده شده است:
نام سازه

استان محل قرارگیری قدمت سازه (سال)

حوضه آبریز

مساحت زیرکشت (هکتار) وضعیت بهرهبرداری

قنات فضلعلیخان

قزوین

بیش از  0999سال

رودخانه ابهر

 999تا  0999هکتار

فعال

قنات قاسمآباد

یزد

حدود  099سال

دشت اردکان

 70هکتار

فعال

قنات زارچ

یزد

حدود  199سال

رودخانههای شمالی شیرکوه

 799هکتار

فعال

قنات مون

اصفهان

حدود  199سال

رودخانه اردستان

 099هکتار

فعال

 -3-5تقدیر کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی از  14سال ریاست آقای دکتر کریم شیعتی بر گروهکار
آسیا و اقیانوسیه
در طی هفتاد و یکمین اجالس هیأت اجرایی کمیسیون
بینالمللی آبیاری و زهکشی در تاریخ  ،0700/0/01از 01
سال ریاست آقای دکتر کریم شیعتی بر گروهکار آسیا و
اقیانوسیه تجلیل به عمل آمد و تندیس یادبود به ایشان
اهداء گردید.

23

)8933  و8931 کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (گزارش عملکرد

 عضویت در گروههای کار بینالمللی-4-5
نمایندگان کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برای پیشبرد برنامه و فعالیتهای گروههای کار بینالمللی مشارکت
: اسامی گروههای کار بینالمللی که نمایندگان ایرانی در آنها عضویت دارند به قرار زیر است.فعال و موثری دارند
Working Group
Working Group on Water Saving in Irrigated Areas (WG-WATS)
Working Groups Permanent Committee on Strategy and Organization (WG-PCSO)
Working Group on Land Drainage (WG-LDRG)

Working Group on Adaotive Flood Managment (WG-AFM)
Permanent Finance Committee (WG-PFC)
ICID Journal Editorial Board (EB-JOUR)

)مهرزاد احسانی(رئیس
)مرتضی یزدخواستی(دبیر
کامران امامی
اردوان آذری
)کامران امامی(رئیس
)سحر نوروزی(دبیر
علیرضا سالمت
محمد جواد منعم
پوالد کریمی

Working Group on Irrigation Development and Management (WG-IDM)

نرگس ظهرابی

Working Group on Modernization and Revitalization of Irrigation Schemes (WG-M&R)

مهرزاد احسانی
محسن براهیمی
امید مریدنژاد

Task Force to Guide ICID Inputs to 9th World Water Forum (TF-WWF9)
Working Group on Climate Change and Agricultural Water Management (WG-CLIMATE)

)سعید نی ریزی(رئیس
)علیرضا سالمت(معاون
حسین دهقانی سانیج
نوذز قهرمان

Working Group on Sustainable On-Farm Irrigation System Development (WG-SON-FARM)

حسن شنطیا
حسین دهقانی سانیج

History of Irrigation, Drainage and Flood Control (WG-HIST)

)کامران امامی(رئیس

Value Engineering (WG-VE)

)کامران امامی(رئیس

ICID Young Professional’s e-Forum (IYPeF)

حسن فراهانی
مرتضی یزدخواستی

Permanent Committee for Technical Activities((WG-PCTA)
Asian Regional Working Group (ASRWG)

علیرضا سالمت
کریم شیعتی
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 -5-5آمادهسازی کتاب مهندسی ارزش در آبیاری و زهکشی
گروهکار مهندسی ارزش برای صرفهجویی در پروژههای آبیاری ،زهکشی و سیالب
به پیشنهاد ایران در کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی تاسیس گردید .در
سال  0900این گروهکار یکی از انتشارات این کمیسیون را تحت عنوان " مهندسی
ارزش برای صرفهجویی در پروژههای آبیاری ،زهکشی و سیالب" را بعد از چند
سال تالش ارایه داد .نماینده ایران و رییس این گروه کار آقای دکتر امامی که در
حال حاضر نائب ریاست کمیسیون را نیز برعهده دارند ،در تالیف این کتاب نقش
کلیدی و محوری داشتهاند .نمونههایی از مطالعات ارزش در پروژههای آبی ایران
نیز در این کتاب ارایه شده است.

 -6-5ریاست گروهکارهای کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی
نمایندگان کشور ایران هدایت و ریاست گروه کارهای کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی به شرح زیر را به عهده
دارند و هرساله با برگزاری جلسات و تنظیم برنامهها نسبت به پیشبرد اهداف و ماموریتهای گروههای کاری ذیربط
حسب چشمانداز کمیسیون بینالمللی اقدام مینمایند.
-

ریاست گروهکار بینالمللی کشورهای آسیایی ،آقای دکتر کریم شیعتی
ریاست گروهکار بینالمللی صرفه جویی اّب کشاورزی  ،آقای مهندس مهرزاد احسانی
ریاست گروهکار بینالمللی مدیریت یکپارچه سیالب ،آقای دکتر کامران امامی
ریاست گروهکار بینالمللی مهندس ارزش  ،آقای دکتر کامران امامی
ریاست گروهکار بینالمللی تاریخچه آبیاری و زهکشی و کنترل سیالب ،آقای دکتر کامران امامی
ریاست مرکز تحقیقات منطقه ای آبیاری و زهکشی ،خانم دکتر ظهرابی

 -7-5تکمیل اطالعات منابع آب آبیاری و زهکشی
کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی هرساله اطالعات تخصصی در زمینه آبیاری و زهکشی کشورها شامل وسعت
اراضی زیرکشت ،روش آبیاری ،سطح اراضی زهکشی شده و  ...را استعالم میکند .دبیرخانه کمیته ملی با استعالم از
دستگاههای اجرای ذیربط دادههای مورد نیاز را جمعآوری و برای کمیسیون ارسال مینماید.
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 -1-5تکمیل پرسشنامههای موردی
دبیرخانه کمیته ملی به مکاتبات و استعالمهای موردی واصله از کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی برای تکمیل
پرسشنامههای تخصصی مورد نیاز گروههای کار کمیسیون مذکور با همکاری سازمانها و نهادهای مرتبط در کشور
پاسخ میدهد.
 -3-5بازدید از تونل مدیریت سیالب در کشور مالزی
در شهریورماه  0701بازدیدی از مرکز تونل اسمارت مالزی توسط دکتر کامران امامی نایب رییس و دکتر ویجی
البزتوار دبیر اسبق کمیسیون بین المللی صورت گرفت .پایتخت مالزی ،کواالالمپور پس از بارانهای مداوم و سنگین
سه تا شش ساعته در معرض طغیان سیل قرار میگیرد .پس از یکسری سیالبهای ویران کننده در این شهر
(و بهخصوص سیالب  )0030و خسارات سنگین به زیرساختارهای شهری ،دولت طرح خالقانه و نوآورانه  SMARTرا
اجرایی گردید .در این طرح یک تونل دومنظوره برای مقابله با سیالبهای مخرب و ترافیکهای سنگین دروازه جنوبی
کواالالمپور طراحی و اجرا گردید SMART .مخفف "مدیریت طوفان و تونل جاده" است .این تونل به قطر  0730متر
از تونلی برای انتقال سیالب به طول  033کیلومتر ،به همراه یک جاده دو طرفه عبور وسایل موتوری (بزرگراه) به طول
 1کیلومتر درون تونل تشکیل شده است .هدف اصلی تونل اسمارت حل مشکل طغیان سیالبی در کواالالمپور از
رودخانههای سونگای کلنگ و کرایونگ و همچنین کاهش ترافیک در ساعت شلوغی روزانه است.
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اقدامات
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
 0931و 0933
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 -6اقدامات
 -1-6خبرنامه و کتاب
در طی سالهای  0701و  0700هشت خبرنامه بصورت منظم و فصلی منتشر گردید:

خبرنامه  119بهار 1931

خبرنامه  111تابستان 1931

خبرنامه  111پاییز 1931

خبرنامه  111زمستان 1931

خبرنامه  111بهار 1933

خبرنامه  111تابستان 1933

خبرنامه  113پاییز 1933

خبرنامه  121زمستان 1933

در طی سالهای  0701و  0700نشریات زیر منتشر گردید:
راهنمای برنامهریزی رهیافتهای سازهای مدیریت سیالب

یکی از موضوعات اصلی مورد بررسی در کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی ،بحث
مدیریت سیالب میباشد که این موضوع از سنوات ابتدایی تاسیس کمیسیون بینالمللی
مذکور ،در قالب گروهکار سیالب که در دورههای مختلف اسامی متفاوتی داشته ،در دستور
کار کمیسیون بوده است .از سال  0901تاکنون نیز این گروه کار با عنوان «مدیریت
تطبیقی سیالب» مشغول فعالیت است .نقش نمایندگان ایران به قدری پررنگ بوده است
که از سال  0900تاکنون ریاست گروهکار بینالمللی سیالب بر عهده نماینده جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفته است .از جمله اقدامات مهم انجام شده توسط آن گروهکار،
برگزاری چندین کارگاه فنی و مهندسی و تدوین چند کتاب تخصصی مرتبط در زمینه سیالب میباشد که برای تهیه
آنها زحمات زیادی کشیده شده است و در حال حاضر نیز دو کتاب دیگر در آن گروهکار در دست تدوین میباشد.
کتاب مدیریت سازهای سیالب یکی از کتابهای تدوین شده توسط گروهکار بینالمللی است که توسط همکاران
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ترجمه و ویراستاری شده است.
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حسابداری و حسابرسی آب

علیرغم توجه زیادی که به شناخت مفاهیم حسابداری آب در کشورمان شده است،
اما کتاب مدون و جامعی به زبان فارسی در این زمینه در دسترس نیست .در سالهای
اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اقدام به انتشار دو نشریه در زمینه
حسابداری آب کرده است .اولین نشریه فائو با عنوان «کتاب مرجع حسابداری و
حسابرسی آب» در سال  0709منتشر شده است که توسط کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران ترجمه و در اختیار عالقمندان قرار گرفته شده است (کتاب حاضر).
نشریه دوم فائو «حسابداری آب برای حکمرانی و توسعه پایدار» میباشد که در سال
 0703منتشر شده است که این کتاب نیز توسط کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی
خوزستان ترجمه شده است و به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
گروه کار توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ترجمه «کتاب مرجع حسابداری و
حسابرسی آب» را با هدف ارتقای آگاهی عمومی و گسترش دانش مهندسی آب از سال  0701در برنامه کاری خود
قرار داد .فرآیند ترجمه و ویرایش با دقت و حساسیت زیادی توسط اعضای کار گروه مذکور به انجام رسید و بسیار
خرسند هستم که این کتاب ،به عنوان اولین کتاب فارسی در زمینه حسابداری و حسابرسی آب در دسترس عموم
عالقمندان قرار میگیرد.
نگرشی بر مفاهیم راندمان آبیاری

از جمله اهدافی که تاکنون در طرحهای توسعه و بهبود آبیاری دنبال میشود ،افزایش
راندمان آبیاری میباشد تا از این طریق از تلفات آب کاسته شود و بر میزان آب قابل
دسترس برای برنامهریزیهای آتی افزوده گردد .در این مورد ،عقیده بر این بوده که
آبی که از طریق افزایش راندمان آبیاری ،صرفهجویی میشود ،منبع جدیدی از آب
است و لذا با این صرفهجویی ،میتوان سطح زیر کشت را افزایش داد یا بر مصرف
آب در واحد سطح افزود .اما مدتی است که در خصوص ماهیت تلفات ،بحثهای
جدیدی در گرفته و اکثر کارشناسان به این مساله پی بردهاند که آبی که به عنوان
تلفات آبیاری محسوب میشود و به صورت نفوذ عمقی یا هرزاب سطحی از مزرعه
خارج میگردد ،در اکثر موارد در ناحیهای دیگر به منبع تأمین آب نیازهای انسانی یا محیطزیست تبدیل میشود و
از این رو ،باال بردن راندمان آبیاری ،باعث اختالل در اینگونه مصارف خواهد شد و در نهایت تغییر راندمان ،تاثیری بر
میزان کل آب در دسترس نخواهد داشت و فقط یک جابجایی در محل مصرف صورت میگیرد .در نوشته پیشرو
نتیجهگیری شده که کنترل بحران آب از طریق افزایش راندمان لزوماً امکانپذیر نیست بلکه چاره کار ،کاهش هدفمند
برداشت آب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی کشور ،تغییر الگوی کشت به محصوالت با نیاز آبی کم ،کشت
محصول در فضای کنترل شده ،و به تبع آن آزادسازی بخشی از سهم آب کشاورزی برای محیطزیست یا سایر مصارف
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مفید و عالج بخشی تبعات این کاهش از طریق توسعه و ایجاد شغل در سایر بخشها نظیر صنعت ،معدن ،گردشگری
و خدمات است.
گزارش نشست چهارم آموزههای بهرهبرداری

گروهکار توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری در چارچوب برنامه گردآوری تجارب
"آموزههای بهرهبرداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانههای آبیاری" سه نشست
طی سالهای  09تا  03برگزار نموده است؛ نتایج نشستهای اول ،دوم و سوم که
مرتبط با شبکههای آبیاری روباز و روشهای آبیاری سطحی بوده است در قالب نشریه-
های  039 ،011و  019کمیته ملی آبیاری و زهکشی در دسترس میباشد.
با توجه به توسعه سامانههای نوین آبیاری که عموما بصورت تحتفشار میباشند؛
گردآوری تجارب بهرهبرداری و نگهداری این سامانهها در برنامه گروه کار قرار گرفت
تا از این تجارب برای طرحهایی که در آینده نیاز به بازنگری ،بازسازی و نوسازی دارند
مورد استفاده قرار گیرد .نشریه پیش رو نیز نتایج نشست چهارم از سری نشستهای این کارگاه میباشد.
 -2-6برگزاری و مشارکت در کارگاه و نشست
در سال  0701دو نشست و در سال  0700با توجه به محدودیت برگزاری نشستهای حضوری به دلیل جلوگیری از
همهگیری کرونا ،صرفا یک کرگاه مجازی برگزار شد.
 -1-2-6نشست چهارم کارگاه آموزههای بهرهبرداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانههای آبیاری تحت فشار
(گروهکار توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی -تیرماه )1331

برای شناخت موانع و مشکالت طراحی ،اجرا و بهرهبرداری سامانههای آبیاری تحتفشار و استفاده از آموزههای دوران
بهرهبرداری چنین طرحهایی و بازخوانی تجارب موجود ،ضرورت داشت تا صاحبنظران و متخصصان ،در قالب نشست
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کارشناسی ،به همفکری و تبادل نظر بپردازند و راهکارهای الزم را برای طراحی و اجرای بهتر و بهبود وضعیت
بهرهبرداری از طرحهای آبیاری بارانی و قطرهای در کشور ارائه نمایند .در این راستا نشست چهارم کارگاه آموزههای
بهرهبرداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانههای آبیاری تحتفشار توسط گروهکار توسعه و مدیریت سامانههای
آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی و با حضور  09نفر از کارشناسان و متخصصان سراسر کشور ،در تاریخ  09تیرماه
سال  0701در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.
محورهای مورد بحث در این نشست به شرح ذیل بودند:
 مدیریت سامانههای آبیاری تحت فشار در اراضی خردهمالکی
 الگوی کشت با محصوالت متنوع و چگونگی پیادهسازی آن در سامانههای آبیاری تحت فشار
 چالشهای بهرهبرداری از تجهیزات آبیاری تحت فشار
گزارش جمعبندی مباحث صورت گرفته در این نشست و بیانیهای توسط گروهکار توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری
کمیته ملی آبیاری و زهکشی تهیه و بصورت الکترونیکی بر روی سایت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران قرار گرفته
است.
 -2-2-6مشارکت در برگزاری نشست علمی -تخصصی دستاوردها و چالشهای زهکشی پیشرو در طرحهای
زهکشی و کنترل سیالب استان گلستان (گروه کار زهکشی و محیط زیست -آبان ماه )1331

نشست علمی -تخصصی دستاوردها و چالشهای زهکشی پیشرو در طرح های زهکشی و کنترل سیالب استان گلستان با
همکاری مشترک شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان ،سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ،دانشگاه کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان و گروه کار زهکشی و محیط زیست کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در روز یکشنبه دوم آبان ماه 1398
در محل سالن اجتماعات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با محورهای زیر برگزار گردید.
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 بررسی دستاوردهای طرحهای زهکشی در کنترل و هدایت آبهای سطحی در سطح طرحهای شبکههای اصلی و فرعیدر دشت گرگان و ارزیابی آنها
 بررسی راهکارهای کنترل روانابهای دشت گرگان اهمیت و نحوه استفاده از شبکه زهکشی در هدایت و کنترل روانابها بررسی مشکالت اجتماعی و مباحث مشارکت دهی در اجرا ،بهره برداری و نگهداری طرح های زهکشی و ارائه راهکار -3-2-6کارگاه مجازی هوشمندسازی آبیاری در کشاورزی (تعاریف و روششناسی) (گروهکار توسعه پایدار
سامانههای آبیاری در مزرعه -اسفندماه )1333

کارگاه فنی «هوشمندسازی آبیاری در کشاورزی» با محور تعاریف و روششناسی در تاریخ
 1اسفندماه  0700با حدود  099نفر شرکتکننده از سراسر کشور به صورت مجازی
برگزار گردید.
گروهکار توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران،
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،دفتر سامانههای نوین آبیاری وزارت جهاد
کشاورزی و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو برگزارکنندگان این کارگاه فنی بودند .این
کارگاه با هدف معرفی تکنیکهای مختلف آبیاری هوشمند در مقیاس مزرعه به منظور
ایجاد یک سیستم آبیاری هوشمندتر و مؤثرتر برگزار گردید.

 -3-6شرکت در رویدادهای فرهنگی
 -1-3-6شرکت در نمایشگاههای کتاب

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران هرساله در نمایشگاههای
مرتبط با موضوع آب به منظور ارائه نشریات خود شرکت
مینماید .بر همین اساس این کمیته ملی در تاریخهای  01و
 09مردادماه  0701با ارائه نشریات خود در نمایشگاه جانبی
هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیالب شرکت
نمود.
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 -4-6بازدیدهای فنی
در طی سال  ،0701هفت بازدید توسط گروه های کار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران انجام شد .متاسفانه به دلیل
شرایط خاص ناشی از همگیری ویروس کرونا بازدیدی در سال  0700برگزار نشد.
 -1-4-6بازدید از طرحهای استان بوشهر (گروه کار استفاده پایدار از منابع آب در تولیدات کشاورزی)

در تاریخ  1تا  1اردیبهشتماه سال  0701نمایندگانی از گروهکار
استفاده پایدار از منابع آب در تولیدات کشاورزی با هدف بررسی
اقدامات و دستاوردهای نهادهای ذیربط و نیز شناخت چالشها و
مشکالت در زمینه منابع آب از برخی از طرحهای استان بوشهر
شامل طرح کشت شورورزی (کشت سالیکورنیا) ،پروژه آب
شیرینکن بوشهر ،طرح تغذیه مصنوعی و پخش سیالب اهرم،
شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش ،شبکه دلوار و دالکی ،تصفیهخانه
فاضالب شهر بوشهر و دانش بومی کشت انگور در چالههای عمیق بازدید نمودند.
 -2-4-6بازدید از شبکههای آبیاری حوضه زایندهرود (آبشار و رودشت) و خور استان اصفهان (گروه کار توسعه و
مدیریت سامانههای آبیاری)

تعدادی از اعضای گروهکار توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران از تاریخ  00تا  00اردیبهشت
 0701با هدف شناخت نقاط ضعف و قوت و تبادل نظر با
بهرهبرداران ،از شبکههای آبیاری حوضه زایندهرود (آبشار و رودشت)
و خور در استان اصفهان بازدید نمودند .در اولین روز بازدید در
شرکت بهرهبرداری میراب زایندهرود در شهر اصفهان جلسهای با
حضور معاون و مدیران حوزه حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب
منطقهای اصفهان و مدیرعامل و مدیران شرکت میراب زایندهرود برگزار شد و وضعیت گذشته و کنونی مدیریت و
بهرهبرداری شبکههای آبیاری آبشار و رودشت تشریح شد .همچنین نمایندگان گروهکار از شبکههای آبیاری و سدهای
انحرافی آبشار و روددشت بازدید نمودند .در روز دوم گروه از ورزنه عازم شهر خور شد و از طرح آبیاری نخلستانهای
خور بازدید به عمل آوردند.
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 -3-4-6بازدید از مزرعه آفرینش – خمین(گروه کار توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه)

در تاریخ  03تیرماه سال  0701گروهکار توسعه پایدار سامانههای
آبیاری در مزرعه کمیته ملی آبیاری و زهکشی از مزرعه آفرینش
متعلق به آقای قاسمی در خمین بازدید به عمل آوردند .این مزرعه
با مساحت  010هکتاری در شهر خمین واقع شده است که با هدف
دستیابی به باالترین بهرهوری از منابع آب و خاک مدیریت میشود.
کشت انواع محصوالت ،نحوه آبرسانی ،کارگاه ساخت دستگاه کاشت
و سوله مزرعه آفرینش از موارد مورد بازدید گروه بود .از نکات
قابلتوجه در این بازدید میتوان به نوآوری همراه با عملگرایی اشاره کرد ،بهنحویکه در این مزرعه ایده اولیه برای
تولید محصوالت کشاورزی پایدار در شرایط کمآبی با انجام کارهای عملی همچون ساخت و استفاده از دستگاه مناسب
همراه بود .مشاهدات اولیه بیانگر تالش فراوان برای کاهش مصرف آب همراه با افزایش بهرهوری آب کشاورزی بود،
که با توجه به شرایط آبی کشور درخور تحسین فراوان میباشد.
 -4-4-6بازدید از طرح انتقال آب به دشت سیستان(گروه کار توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک)

در راستای اهداف و برنامه های مصوب گروه کار توسعه مدیریت
مشارکتی منابع آب و خاک و به منظور بررسی تجارب داخلی و
اشاعه دستاوردها این گروه کار در روزهای دوم و سوم مرداد ماه
سال  0701از طرح انتقال آب به دشت سیستان طبق برنامه زیر
بازدید نمودند.
روز اول:
باردید از ایستگاه های پمپاژ جلسه با مشاور راهبردی طرحروز دوم:
بازدید از شبکه های فرعی و داخل مزرعه و گفت و گو با نمایندگان گروه های هم آبجلسه با تسهیلگران اجتماعی طرح ،مدیران و کارشناسان اداره تعاون روستایی-جلسه با مجری و مشاور راهبردی طرح
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 -5-4-6بازدید گروهکار توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه از گلخانه تارال امین

اعضای گروهکار توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه به همراه
نمایندگان شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی با هدف ارزیابی عواملی
همچون تکنیکهای سیستم آبیاری در گلخانههای پیشرفته ،نقش
مدیریت آبیاری در گلخانهها ،نقش این گلخانهها در حل چالشهای آب
کشور و بهرهوری آب در گلخانهها در تاریخ  09مهرماه  0701از گلخانه
تارال امین واقع در منطقه آزاد ارس بازدید به عمل آوردند.

 -6-4-6بازدید از مجتمع گلخانهای جلفا (گروه کار توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه)

با هدف بررسی تکنیکهای سیستم آبیاری در گلخانههای پیشرفته،
نقش مدیریت آبیاری در گلخانهها ،بررسی بهرهوری آب در گلخانهها
و نقش این گلخانهها در حل چالشهای آب کشور ،گروه کار توسعه
پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه در تاریخ  09آبان ماه سال  0701از
شهرک گلخانهای جلفا در استان آذربایجان شرقی بازدید به عمل آورد.

 -7-4-6بازدید از آببندان های استان مازندران (استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی)

به منظور ارزیابی عملکرد و کارکرد آببندان ها به عنوان سازههای
کوچک و محلی آبی در استان مازندران و آشنایی با مسایل و مشکالت
ناشی از آن و نیز دریافت اطالعات کافی از سدهای الستیکی ،بازدیدی
توسط گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصوالت
کشاورزی از تاریخ  09تا  03بهمن ماه صورت گرفت.
بازدید از آب بندان روستای گرجیپل ساری ،آببندان روستای ولشکال
ساری ،آببندان روستای قاجارخیل ساری ،آببندان روستای
عباسعلیکش ساری ،آببندان ایزد خیل شهرستان جویبار ،آببندان باالگالش کال شهرستان بابل و بازدید از سد
الستیکی پازوار و سد الستیکی الریم دهنه جزو برنامه سفر دو روزه تیم اعزامی بوده است.
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 -5-6آغاز به کار کمیتههای منطقهای جدید
در سال  0701دو کمیته منطقهای جدید آغاز به کار کردند :کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان اردبیل و
کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان قزوین
 -1-5-6آغاز فعالیت کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان اردبیل

مراسم آغاز فعالیت کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان
اردبیل در روز چهارشنبه  03اردیبهشتماه سال  0701با
حضور رییس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای
اردبیل و اعضای هیت مرکزی کمیته منطقهای آبیاری و
زهکشی استان اردبیل و معاونان و مدیران شرکت آب منطقهای
اردبیل و با حضور ویدیو کنفرانسی دبیرکل کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران ،کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان
برگزار شد .کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل در قالب هفت گروهکار تخصصی سامانههای آبیاری در مزرعه،
توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری ،زهکشی و محیطزیست ،استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصوالت
کشاورزی ،مشارکت آببران در مدیریت شبکههای آبیاری ،مدیریت آب کشاورزی در شرایط خشکی و خشکسالی و
بخش کارشناسان جوان آغاز به فعالیت کرد.
 -2-5-6آغاز فعالیت کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان قزوین

در روز یکشنبه  09خردادماه سال  0701با حضور رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین ،جمعی
از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و دانشگاههای استان،
اعضای اصلی کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان قزوین
و معاونان و مدیران و با حضور ویدئو کنفرانسی دبیرکل و دبیر
اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ،کمیته منطقهای
آبیاری و زهکشی استان قزوین شروع به کار کرد.

با تأسیس کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل و قزوین تعداد کمیتههای منطقهای فعال
در کشور به  81مورد رسیده است.
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 -7عملکرد گروههای کاری در سالهای  1331و 1333
عملکرد گروههای کاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی به شرح ذیل میباشد:
 -1-7عملکرد گروهکار مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک

 نهایی کردن دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب و شرح خدمات استقرار مدیریت مشارکتی آب درشبکههای آبیاری و آب زیرزمینی و ابالغ از سوی وزارتین نیرو و جهادکشاورزی
 تکمیل بانک اطالعات متخصصین مدیریت مشارکتی و فعالسازی متخصصین در شبکههای اجتماعی اجرای دوره آموزشی مدیریت مشارکتی آب برای مدیران و کارشناسان و تسهیلگران حوزه مدیریت مشارکتی آب ترجمه گزارش علمی از برنامه مشارکت برای آب ،بانک جهانی با عنوان "مشارکت ذینفعان در مدیریت آبهایزیرزمینی"
-
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ترجمه و انتشار گزارش ویژه بانک جهانی در خصوص چالشها و راهبردهای مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی
انجام نشست تخصصی مدیریت و حکمرانی آب زیرزمینی (منتشره در کتاب ویژه نامه روزنامه ایران و با
همکاری مرکز امور اجتماعی آب و انرژی)
تهیه و انتشار بیانه شماره سه گروه در خصوص الزامات "شکلگیری حکمروایی محلی" برای تقویت
"حکمرانی شایسته آب"
انجام نشست تخصصی با سازمانهای مردم نهاد -ازجمله انجمن انصاف -در جهت رفع موانع فعالیت
تشکلهای محلی آب ،حضور مؤثر در تهیه قانون جامع آب
استمرار پیگیری ابالغ دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب توسط وزرات جهادکشاورزی (تهیه شده
توسط وزارتین نیرو و جهادکشاورزی و با همکاری گروه کار توسعه مشارکت)
اجرای یک دوره آموزشی مجازی مدیریت مشارکتی آب
فعال نگه داشتن گروه اجتماعی تخصصی مجازی توسعه مدیریت مشارکتی آب
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 -2-7عملکرد گروهکار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی

 برگزاری جلسات فنی و کارشناسی با حضور اعضا و تنظیم صورتجلسات نشستها و ارائه به دبیرخانه بازدید از شبکههای آبیاری نخلستانها ،آبخوانداری ،آبشیرینکن ،شورورزی ،دانش بومی کشت انگور دراستان بوشهر  1تا  1اردیبهشت  0701و تهیه و ارائه گزارش بازدید در  90صفحه و تحلیل آن .این گزارش
برای مسئولین استان بوشهر و مدیران ارشد وزارت نیرو و جهادکشاورزی ارسال شد.
 برگزاری سخنرانی های علمی بین اعضای گروه کار صورت گرفت .به طور موردی(ارایه ارزیابی طرح گشتو بازرسی یکی از برنامه های طرح تعادل بخشی ابهای زیر زمینی)
 بازدید از آببندانها و سد الستیکی مازندران 01 ،و  03بهمن  0701و تهیه و ارائه گزارش بازدید در  13صفحهو تحلیل آن .این گزارش برای مسئولین استان مازندران و مدیران ارشد وزارت نیرو و جهادکشاورزی ارسال شد.
 برنامهریزی جهت برگزاری کارگاه بینالمللی آموزشی با موضوع تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی با بهرهگیریاز نظرات کارشناسان و تجربیات عملی در زمینه طرحهای تعادلبخشی آب زیرزمینی در سطح کشور
 تدوین کتاب بایدها و نبایدهای آبهای زیرزمینی با تقسیمبندی صورت گرفته بین اعضا و تحویل آن بهدبیرخانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران جهت انجام اقدامات داوری و چاپ
 تدوین کتاب معرفی آب سبز و تحویل آن به دبیرخانه کمیته ملی جهت انجام اقدامات بعدی داوری و چاپ تهیه چند مورد گزارش تحلیل توسط اعضای گروه کار تهیه چند مورد مقاله توسط اعضای گروه کار و همچنین همکاری تعدادی از اعضای گروه کار در تهیه خبرنامهکمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 اطالع رسانیها و پیگیری اقدامات در دست انجام از طریق گروه واتساپ و بحث و بررسی در خصوص مسائلمربوط به آب و کشاورزی با توجه به شرح وظایف گروه کار در این شبکه مجازی

-3-7عملکرد گروهکار توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه

 انجام دو بازدید فنی از مزرعه آفرینش و مجتمع گلخانهای جلفا و تهیه گزارش بازدیدها و بارگذاری آنها دروب سایت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
 تآلیف بخشی از کتاب آبیاری در زراعت برنج تآلیف کتاب بهینهسازی مصرف انرژی در آبیاری نهایی شد و ارسال برای هیات اجرائی تألیف بخشی از کتابهای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از ماشینهای سنتر پیوت و لینیر و کاربردسیستمهای نوین آبیاری در شرایط شور و قلیا
 برگزاری کارگاه فنی هوشمندسازی آبیاری در کشاورزی در تاریخ  0700/00/91به صورت وبینار45

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (گزارش عملکرد  8931و )8933

 انجام اقدامات اولیه برگزاری کارگاه فنی سامانههای آبیاریقطرهای زیرسطحی
 تهیه و انتشار مطالبی تحت عنوان ارائه محصوالت کاربردیهواشناسی در وب سایت پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی
و در ستون نوآوری خبرنامه

-4-7گروهکار توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری

 برگزاری نشست چهارم آموزههای بهرهبرداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانههای آبیاری تحت فشار ترجمه ،ویرایش و انتشار کتاب حسابداری و حسابرسی آب از مجموعه انتشارات فائو (شماره )17 تهیه گزارشی تحلیلی در خصوص نگرشهای مختلف به مفاهیم راندمان آبیاری بازدید از شبکههای آبیاری آبشار و رودشت در شرق اصفهان و در ادامه از طرح تجمیع اراضی و بازندهسازینخلستانهای خور و بیابانک و کشاورزان و بحث و تبادل نظر با بهرهبرداران و مجریان طرح
 انتشار بیانیه و گزارش مستند برگزاری نشست چهارم آموزههای بهرهبرداری برای طراحی و اجرای بهترسامانههای آبیاری تحت فشار با موضوع مدیریت سامانههای آبیاری تحت فشار در اراضی خرده مالکی
 انتشار نشریه فنی نگرشی بر مفاهیم راندمان آبیاری و نظرخواهی عام از کارشناسان و اعمال اصالحات و نقطهنظرات
 برگزاری سلسله نشستهای کارشناسی در خصوص چالشهای مدیریت سامانههای آبیاری: موضوع تحویل حجمی آب (دیدگاهها ،چالشها و راهکارها)
 تجارب مدیریت سامانههای آبیاری در شرایط کم آبی
 ابتکار به کار رفته در ارتقای مدیریت توزیع
آب در شبکه آبیاری دز
-

تهیه چارچوب کلی موضوع بررسی چالشهای
مدیریت آب کشاورزی از تامین تا مصرف

-

ارائه دیدگاههای گروهکار در مورد مسایل روز
آبیاری کشور در قالب متن  1صفحهای

(نقش سامانههای آبیاری تحت فشار در صرفهجویی مصرف
آب کشاورزی و نیز مشکالت ،محدودیتها و نگرشهای
ضروری به توسعه سامانههای نوین آبیاری)
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-5-7گروهکار زهکشی و محیطزیست

 تصویب گزارش نهایی چالش های زهکشی و ارسال آن برای ارگانها و سازمانهای ذیربط بازدید از منطقه گرگان و گنبد ( طرح گمیشان و گلستان) و تهیه گزارش بازدید بررسی نتایج و بازخوردهای انتشار گزارش بازدید از طرح گمیشان توسط معاونت آب و خاک سازمان جهادکشاورزی
 برگزاری میزگرد تخصصی و دعوت از آقای دکتر مهدوی برای ارائه تجارب خود در خصوص آشنایی با شبکهعصبی مصنوعی در زمینه زهکشی و محیطزیست
 بررسی دستور کار ششمین نشست گروهکار جهانی زهکشی پایدار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی درسپتامبر آینده در جزیره بالی اندونزی و اخذ نظرات اعضا برای طرح در جلسه
 ارائه گزارش از نشست تخصصی زهکشی اراضی شالیزاری شمال کشور در دانشگاه ساری گزارشی از کنفرانس جهانی "آینده شوری" در لیوواردن هلند گزارشی از برگزاری سومین شورای جهانی آبیاری و نشست ساالنه گروه کار بینالمللی زهکشی کمیسیوندر بالی اندونزی
 همکاری در برگزاری سمینار دستاوردها و چالش های پیش روی طرحهای زهکشی و کنترل روانابهایسطحی استان گلستان در مورخ  0701/91/00در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 تهیه و اخذ تصویب سند تاسیس ( )Scopping Documentگروهکار جدید زهکشی اراضی در کمیسیونبینالمللی آبیاری و زهکشی
 تدوین کتاب " مدیریت زه آب در حوضه رود کارون" برگزاری سه نشست تخصصی زهکشی شالیزاری بصورت مجازی به شرح ذیل: نشست اول -دعوت از آقای مهندس مریدنژاد برای ارائه تجارب زهکشی در اراضی شالیزاری
( )0700/91/01
 نشست دوم -دعوت از آقایان دکتر یزدانی و شاه نظری برای ارائه تجارب زهکشی در اراضی شالیزاری
( )0700/91/09
 نشست سوم -دعوت از خانم دکتر نوابیان و آقای دکتر پیرمرادیان برای ارائه تجارب زهکشی در اراضی
شالیزاری ( )0700/09/07
 سخنرانی کلیدی آقای مهندس اکرم در همایش ملی کم آبیاری تهیه و تدوین بخشی از کتاب " نمکزدایی از آب های شور و لب شور برای مصارف کشاورزی در محیطکنترل شده"
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 شرکت و مدیریت جلسه مربوط به زهکشی زمینهای دیم در گروه مجازی سیجاب -شرکت در جلسه ساالنه گروه کار جهانی زهکشی پایدار و ارائه سخنرانی

 -6-7گروهکار کارشناسان بخش جوان

 تهیه و انتشار خبرنامه کمیته ملی به صورت فصلی، برگزاری نشست دانشجویی در دانشگاه گرگان، برگزاری مسابقه آب؛ نقاشی ،عکاسی ،کاریکاتور و انیمیشن، همکاری در برگزاری نشست ساالنه کمیته ملی، انتخاب نمایندگان دانشجویی جدید در برخی دانشگاهها و مکاتبه با سایر دانشگاه در سراسر کشور، تکمیل بخش زیادی از نشریه آب و آبیاری در ایران معاصر و صفحهآرایی آن، همچنین فعالیتهای بینالمللی گروهکار عبارتند از: معرفی 1سازه تاریخی آبیاری ایران برای ثبت در طرح سازههای تاریخی)(HISکمیسیون بینالمللی
 مکاتبه با ادارات آب منطقهای گیالن و مازندران جهت جمعآوری اطالعاتآببندانهای ایران برای ثبت به عنوان سامانه جهانی آبیاری و زهکشی در
کمیسیون بینالمللی،
 برگزاری جلساتی جهت ادامه همکاری و نگارش تفاهمنامه با دانشگاه اوستفالیادر آلمان.
 تهیه پیش نویس شناسنامه شبکههای آبیاری و زهکشی برای حدود  99شبکه41

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (گزارش عملکرد  8931و )8933

عملکرد
کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی
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 -1عملکرد کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی در سال 1331
 -1-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی خوزستان

 برگزاری  1جلسه با حضور اعضای کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی خوزستان -سخنرانیهای علمی و کارگاه آموزشی:

 خشکه کاری در برنج (کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی خوزستان با همکاری و مشارکت سازمان آب و برق
خوزستان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورخ  0و  09مهرماه )01
 کینوا و مدیریت بهرهبرداری از منابع آب و خاک نامتعارف (کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی خوزستان با
همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورخ  09دی ماه )01

 تشکیل گروه کار بخش جوان کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی خوزستان -بازدید علمی دانشجویی:

 شبکههای آبیاری دز و سد تنظیمی دز( /دزفول) /با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی علوم آب،
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان(دانشگاه مالثانی) مورخ 01/90/91
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-2-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی مازندران

 انجام بازدید دانشجویی از شبکه های آبیاری دز و سد تنظیمی دز برگزاری دوره کوتاه بینالمللی «مدیریت حوضه رودخانه و مدیریت سیل» ،به مدیریت دکتر محسنمسعودیان در تاریخ  00الی  00فوریه  07( 0900بهمن الی  0اسفند سال  )0703به مدت  99ساعت در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اهداف و برنامههای ( -0مرور کلی اهداف و ضروریات WFD
 -0اجرای  EU-WFDدر اروپا  -7توسعه منابع آبی برای نیازهای بشر و زیست محیطی  -1تاثیر بشر روی
تغییرات زیست محیطی حوضه رودخانه  -9مرور کلی بر مفاهیم اجرایی  EU-WFDدر آلمان  -1مدیریت
سازش بین افزایش پتانسیل زیست محیطی و کاهش ریسک خطرات طبیعی  -3مرور کلی بر مفاهیم کلیدی
مدیریت ریسک سیالب  -1آشنایی با مدیریت حفاظت در برابر سیل در آلمان) و همچنین بازدید در سطح
حوضه آبریز تجن و سد الستیکی در دست اجرا و  ...برگزار شد .سخنرانان دوره دکتر محسن مسعودیان هیات
علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری و پروفسور کالوس راتچر ،استاد دانشگاه استفالیا و
دکتر ترابی مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق ،بودند.

 برگزاری نشست تخصصی «آثار طرحهای انتقال آب بین حوضهای» در تاریخ  00مارس )0703/00/09( 0900به مدیریت دکتر محسن مسعودیان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به محوریت  -0معرفی
طرحهای انتقال آب در کشور  -0چالشهای اجتماعی و فرهنگی انتقال آب بین حوضهای و  -7چالشهای
زیست محیطی و اقتصادی انتقال آب بین حوضهای ،با سخنرانی دکتر علی اصغر فیروزجائیان عضو هیات
علمی دانشگاه مازندران و دکتر حمید امیرنژاد عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،همراه با میزگرد تخصصی با حضور متخصصین منتخب ،مهندس عبادی و
دکتر مسعودیان برگزار شد.
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 برگزاری نشست تخصصی «همزیستی با سیالب» در تاریخ  01دسامبر  ،)0701/90/09( 0900در دانشکدهمهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به مدیریت دکتر مسعودیان ،با اهداف -0
آمادگی برای سیالب ،افزایش آگاهی عمومی برای در خصوص سیالب (نقش NGOها ،سیستمهای ارتباطی
مثل صدا و سیما ،شبکههای اجتماعی -0 ،)...مقاومسازی و راهکارهای کاهش خسارت مالی و جانی
(سیستمهای هشدار سیل ،برنامه اقدام در زمان سیل) ،مدیریت سیل در رودخانههای شهری و  -7برنامهریزی
برای زمان وقوع و بعد سیل مناطق روستایی ،و با سخنرانی دکتر یخکشی مدیر عامل شرکت سهامی آب
منطقهای استان مازندران ،دکتر محسن مسعودیان هیات علمی گروه آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری و دکتر مهدی یاسی هیات علمی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران

 -3-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی زاینده رود

 بررسی گزارش عملکرد سال  0703و برنامهریزی موضوع جلسات سال 0701 انجام هماهنگی های الزم برای پخش فیلم مستند تاالن برای کشاورزان بررسی هزینههای سایت کمیته منطقهای اطالع رسانی به دانشآموزان و معلمان شهرستان اصفهان در سطوح تحصیلی متفاوت از دبستان تا دبیرستاناز طریق برگزاری نشتتستتت ،گفت و گو و یا پخش فیلم در مورد بحرانهای آب و منابع آبی و موارد مربوط و
پیشنهاد ارائه اینگونه نشستها در پادگانها
 ارائه مباحث پیرامون چاههای فلمن که در گذشته بخش مهمی از منابع تأمین آب اصفهان بوده است و ارائهتوضیحاتی در مورد نحوه و دالیل خشکشدن این چاهها
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 ارائه مباحث در مورد انتقال پ ساب برای احیای تاالب گاوخونی و بودجهای که برای احیای این تاالب در نظرگرفته شده است و همچنین توضیحاتی در مورد روشهای جدید تصفیه مانند تصفیه آب پساب با استفاده از
نمک طعام به جای کلرزنی که یک روش جدید و جایگزین است
 -ارائه گزارش عملکرد 01و برنامهریزی برای سال 00

 -4-1عملکرد کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی در سال 1333
 -1-4-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان خوزستان

 برگزاری  9جلسه با حضور اعضای کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان خوزستان -برگزاری جلسه با حضور اعضای کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی کشور

 برگزاری  09جلسه بررسی ویرایش نهم پیش نویس قانون جامع آب کشور در سال 00

 -سخنرانیهای علمی و کارگاه های آموزشی بصورت برخط (آنالین) :

 روشهای بکارگیری گیاهان بیش انباشت کننده جهت پاالیش خاکهای آلوده به فلزات سنگین
()00/97/03
 مدیریت خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم ()00/9/09
 کاربرد سنجش از دور در منابع آب ()00/93/09
 آموزش دوره نرمافزار )00/93/01( weap

 مروری بر طراحی و ساخت سدهای بتن غلتکی (دکتر شاهین کوه بزن )00/91/09

 آموزش آشنایی با مفاهیم پایه ای رادار هواشناسی و ژنراتورهای زمینی مورد استفاده در بارورسازی ابرها
()00/90/09
 کارگاه آموزشی مدل های ریاضی در منابع آب ()00/90/01

 کارگاه آموزشی مروری بر مجموعه اسناد باالدستی مدیریت مشارکتی ذینغعان آب کشاورزی()00/09/09
 انتشار خبرنامه کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان خوزستان (تابستان و پاییز )070053
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 -2-4-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی زایندهرود

 -برگزاری  00جلسه و بررسی موضوعات ذیل:

 بررسی گزارش عملکرد سال  0701و برنامهریزی موضوع جلسات سال 0700
 پیشنهاد معرفی اعضای جدید در کمیته منطقهای و نتایج پیگیری آن
 پی شنهاد برگزاری م سابقات مختلف علمی-پژوه شی مانند انتخاب پایاننامه برتر با تعیین جوایزی مانند
استخدام در شرکتهای مربوطه و امکانسنجی برگزاری مسابقات در بخش جوان
 آموزش اعضتتا اصتتلی کمیته منطقه ای برای استتتفاده از استتکایق توستتط آقای دکتر قبادی نیا به منظور
تشکیل منظم جلسات آنالین کمیته در شرایط کرونایی.
 تحلیل میزان آب باقی مانده در مخزن سد زاینده رود و بررسی مصارف .
 بررسی موضوع طرح احداث لوله یا کانال در دو طرف رودخانه زاینده رود از سد چم آسمان تا نکوآباد.
 معرفی اجمالی از حوضه زاینده رود و گاوخونی
 بحث و بررسی میزان آب برگشتی حوضه زایندهرود
 بررسی موضوعات و مشکالت پیرامون زایندهرود
 پیشنهاد عضوگیری کمیته منطقهای از صنف کشاورزان به منظور تعامل بیشتر با کشاورزان
 مطالعه گزارش طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و ارائه نظرات اعضا

-

-
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جلسه مجازی با مسوالن و دبیران کمیتههای منطقهای و ملی
ارائهای وبینار برای اعضا کمیته منطقه ای با موضوع بررسی پتانسیل تولید برای کشت ذرت تحت تأثیر شرایط
اقلیمی ،کمیت و کیفیت آب و خاک در استان اصفهان توسط آقای دکتر قیصری و ارایه مناطق با اولویت
کشت ذرت در استان اصفهان بر اساس شاخص بهرهوری و عملکرد.
معرفی و نقدی بر نشریه شماره 010کمیته ملی با عنوان نگرشی بر راندمان آبیاری
هدایت و همکاری در برگزاری وبینار یا نشست تخصصی آنالین "ارزیابی وضعیت کشاورزی در حوضه بحرانی
و چشم انداز آینده آن (مطالعه موردی :حوضه بحرانی زاینده رود) در حاشیه نخستین همایش ملی کم آبیاری
و استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک در دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه
 0700/00/91از ساعت  1:79به دبیری آقای دکتر طباطبایی از دانشگاه شهرکرد و از اعضای فعال کمیته
منطقهای زایندهرود و ارایه دو سخنرانی توسط دیگر اعضای کمیته منطقهای در این نشست و تصمیم بر
بارگذاری اطالعات این نشست تخصصی شامل اسالیدها و فیلم سخنرانی ها ،در وب سایت کمیته منطقهای
به منظور استفاده عموم.
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 -3-4-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی گیالن

کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان گیالن چهارمین دوره فعالیت خود را از زمستان سال  0701و پس از بازبینی
و تکمیل اعضای اصلی کمیته در راستای تحقق مفاد شرح وظایف ابالغ شده کمیتههای منطقه ای آبیاری و زهکشی
آغاز نمود .عمده ترین فعالیت های این کمیته در سال  00موارد زیر بوده است:
 -0برگزاری هشت جلسه کمیته اصلی
 -0معرفی کتاب حسابداری و حسابرسی آب به کلیه دستگاههای علمی ،پژوهشی و اجرایی استان
 -7تشکیل یک گروه در فضای مجازی (واتس آپ) برای ارتباط و تبادل نظر اعضای محترم
 -1شرکت مسئول و دبیر اجرایی کمیته در جلسه مجازی کمیتههای منطقهای کشور (مهر )0700
 -9انتشار بیانیه اقدامات الزم برای مواجهه با بارندگی انتهای فصل (آبان )0700
 -1اعالم نظر روی پیش نویس قانون جامع آب
 -3اعالم نظر روی بررسی تحوالت تاریخی و سیر تکاملی دکترین ها و قوانین آب بر اساس تجارب ایران و جهان
 -1تهیه پیش نویس بیانیه ضرورت مهار آبهای سطحی حوضههای داخلی استان گیالن
 -0تشکیل یک گروه در فضای مجازی (اسکایق) و برگزاری جلسات به صورت مجازی
 -09بارگذاری اطالعات و فعالیت های کمیته روی سایت کمیته منطقهای گیالن
 -4-4-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی قزوین

 -1تشکیل  7جلسه کمیته منطقه ای با حضور اعضای اصلی کمیته ،تهیه وتدوین صورتجلسات و پیگیری مصوبات
مربوطه
-0طراحی سایت کمیته منطقه ای استان قزوین
 -7تشکیل گروه کار کارشناسان جوان کمیته
 -1برگزاری جلسات مختلف از گروه کار جوان در بستر فضای مجازی و ارائه راهکار اثر بخش و ایدههای نو به منظور
بهبود عملکرد در گروه کار جوان
 -9بازدید از پروژه مخزن و کانال آب کشاورزی روستای آقابابا و کیخنان شهرستان قزوین
 -1بازدید از قنات فضلعلی خان شهرستان تاکستان
 -3برگزاری نشتتستتت "هماندیشتتی و همکاری فرابخشتتی برای پایش و بهبود زهکش شتتوره زار قزوین" با همکاری
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
-1تهیه و تدوین فرم ثبت جهانی سازههای تاریخی آبیاری ا ستان قزوین (قنات ف ضلعلی خان ،آب انبار سردار ،آب
انبار مسجد جامع و قنات امیرآباد)
 -0ارسال فرم مسابقه بینالمللی صرفه جویی آب به کمیته ملی آبیاری و زهکشی
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 -09تدوین فرم عضویت در کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان قزوین
 -00بازدید از زهکش شوره زار مرکزی دشت قزوین با حضور نمایندگان سازمان جهادکشاورزی ،دانشگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) و شرکت آب منطقهای قزوین
 -00برگزاری جل سه گروه کار تخ ص صی قنات در کمیته منطقهای آبیاری و زهک شی ا ستان قزوین به منظور برر سی
چالشهای موجود در خصوص قنات فضلعلی خان روستای رادکان شهرستان تاکستان ،به جهت پیشبرد اهداف گروه
کار در راستای ثبت ملی قنات با حضور اعضا مربوطه و نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین
 -07اهدا لوح سپاس به منظور تقدیر از رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای دکتر یداله ملکی) و معاونت حفاظت
و بهره برداری شرکت آب منطقهای قزوین (آقای مهندس حمید من صوری) به پاس همکاری و پ شتیبانیهای ای شان
در راستای اهداف کمیته
 -01اهدا لوح سپاس به منظور تقدیر از پیشکسوت صنعت آب و از اعضای فعال کمیته ملی آبیاری و زهکشی کشور
در سالهای گذشته (آقای مهندس مهرداد شیخ حسینی)
 -09اهدا لوح ستتپاس به منظور تقدیر از همکاران ستتازمان جهاد کشتتاورزی استتتان به پاس همکاریها و همراهی
کمیته منطقهای ( آقای دکتر مستخدمی مدیر دفتر آب و خاک و امور فنی مهندسی و آقای مهندس نصیری رئیس
محترم اداره مهندسی زراعی ،دفتر آب و خاک و امور فنی و مهندسی)
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 -5-4-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی کرمانشاه

 کارگاه نقش کاربردی ابزار دقیق در شبکه های آبیاری استان (خرداد ماه )00
 کارگاه بررسی پتانسیلهای موجود بخش کشاورزی در تولید محصوالت دارویی (مرداد )00
 کارگاه بررسی نقش و کارایی تشکلهای آب بران در استان کرمانشاه در زمینه افزایش بهرهوری آب در
تولید محصوالت زراعی (آبان ماه )00
 کارگاه مبانی هیدرولیک کانالهای روباز (بهمن ماه )00

 -6-4-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی مازندران

 بر گزاری جلسات شورای مرکزی

 برگزاری جلسات تخصصی با مسئولین
 برگزاری نشستها تخصصی مجازی
 چاپ و نشر کتاب " :مروری بر مسائل آب و ارائه راهکارها در نشستهای تخصصی"
 -7-4-1کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل

-

-

-

تجهیز دفتر کار مناسب جهت استقرار دفتر کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل توسط شرکت آب
منطقهای اردبیل
تشکیل گروهکارهای مشارکت آببران در مدیریت شبکههای آبیاری ،مدیریت آب کشاورزی در شرایط خشکی
و خشکسالی ،سامانههای آبیاری در مزرعه ،زهکشی و محیطزیست ،توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری در
مزرعه ،کارشناسان جوان ،استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی ،گروه کار همبستگی
آب ،انرژی و غذا .برای هر گروه کار یک نفر مسوول انتخاب و از طرف رییس کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی
اردبیل حکم صادر گردید.
به منظور استفاده موثر و کاربردی از منابع آب و انرژی در کشاورزی و بررسی تاثیرات متقابل آب ،انرژی
و غذا ،کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل نسبت به ایجاد گروه کار جدید در سطح کشور نمود ،این
گروه کار با نام "همبستگی آب ،انرژی و غذا" با مسوولیت آقای پروفسور حسین شایقی عضو هیات علمی
دانشگاه محقق اردبیلی و از اساتید مطرح کشور و جهان راهاندازی شد .پروفسور شایقی در سال  0701بر
اساس پایگاه طالیهداران تامسون رویترز ( )ISIدر زمره یک درصد دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار
گرفت.
برگزاری تعداد  01جلسه حضوری و مجازی توسط اعضای هسته مرکزی کمیته منطقهای  ،گروهکار بخش
کارشناسان جوان ،گروهکار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی و گروه کار سامانههای
آبیاری در مزرعه.
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-

-
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برگزاری جلسه مشترک با گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی.
شرکت در جلسات مجازی هماهنگی کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی کشور.
برگزاری جلسه مشترک با ریاست پارک علم و فناوری استان اردبیل ،مدیرعامل و هیات مدیره شرکت کشت
و صنعت و دامپروری مغان و بررسی نحوی همکاری مشترک که متعاقب آن اولین رویداد فناوری ملی( استارت
آپ) کشاورزی هوشمند در سطح استان بصورت مشترک مصوب و لوگوی کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی
اردبیل در طرح نهایی بنر این رویداد قرار گرفت.
مکاتبه با کمیته ملی آبیاری و زهکشی در خصوص پیشنهاد ترجمه چهار جلد کتاب توسط اعضای کمیته
منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل.
معرفی کتاب حسابداری و حسابرسی آب به دانشجویان تحصیالت تکمیلی استان و سایر مراکز علمی و
پژوهشی و دستگاههای اجرایی.
تشکیل گروه واتساپی در فضای مجازی برای ارتباط و تبادل نظر اعضای کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی
اردبیل.
طراحی لوگو و سربرگ ویژه " کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل"
ارائه پیشنهاد به کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در خصوص تعیین معیار و مالک جدید برای عضو گیری.
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 -3مقدمه
شرایط اقلیمی ایران به گونهای است که بخش کشاورزی آن برای تولید مواد غذایی به شدت به آبیاری وابسته است .این
وابستگی به حدی است که با وجود سطح نسبتا یکسان اراضی ساالنه زیر کشت دیم و فاریاب کشور ،حدود  09درصد
فرآوردههای کشاورزی از زراعت آبی حاصل میشود .در چنین شرایطی ،وضعیت شبکه های آبیاری بعنوان شریان حیاتی
کشاورزی میتواند اثرات زیادی بر تولید محصوالت کشاورزی و در نتیجه امنیت غذایی ایران داشته باشد.
شرایط متفاوت اقلیمی و منابع آب ایران طلب میکند که کارشناسان ،محققان ،مدیران و مراکز علمی و پژوهشی
کشورمان در بخش آبیاری و زهکشی نیز متفاوتتر از سایر کشورهای جهان که شرایط طبیعی نسبتا پایداری دارند
عمل کنند .پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی ایران میبایست از پویایی ،ابتکار ،نوآوری و پژوهش محوری ویژهای برخوردار
باشند تا بتوانند کشور را در شرایط پایدار تولید حفظ نمایند.
کلیه کارشناسان و مراکز علمی ،پژوهشی و آموزشی که در خانواده بزرگ آب و خاک کشورمان فعال هستند مسئولیت
بزرگی در تامین امنیت آبی و غذایی برعهده دارند .یکی از مراکز علمی فعال در صنعت آب کشور ،کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران است که در سال  0739پس از یک وقفه طوالنی به طور رسمی آغاز به کار کرده است .این کمیته
ملی طی دو دهه اخیر نقش مؤثری در اشاعه علوم و فنون آبیاری و زهکشی در ایران داشته است .اثربخشی علمی
و فرهنگی بیش از  099جلد کتاب و گزارش فنی این کمیته ملی به همراه برگزاری دهها سمینار و کارگاههای فنی
ت آموزشی در ادبیات کارشناسان و مدیران صنعت آب کشور به خوبی آشکار است.
خودباوری کارشناسان ایرانی نه تنها تأثیر عمیقی بر توسعه و پیشرفت آبیاری و زهکشی کشور داشته ،بلکه در سطح
بینالمللی نیز موجب توفیقات زیادی برای ایران شده است .اگر بپذیریم که خودباوری و پویایی کارشناسان از ارکان رشد
و توسعه میباشد توفیق کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در این زمینه چشمگیر بوده است.
یکی از فعالیتهای هدفمند در کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران تولید محتوی علمی و آموزشی برای کارشناسان
و متخصصین کشور میباشد .نتایج این قبیل تولیدات به روشهای شامل کتاب ،نشریه ،خبرنامه و بیانیه منتشر میشود .در
همین ارتباط در یک چشمانداز حدود  79ساله ،نزدیک به  099کتاب ،نشریه ،مجموعه مقاالت چاپ و منتشر شده است.
در تصویر زیر شمایی از وضعیت تولید کتابهای و نشریات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نشان داده شده است.
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بسیاری از انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در حال حاضر به عنوان مرجع در دستگاههای اجرایی و مراکز
دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد .برخی از مفاهیم کاربردی در مدیریت آبیاری که در حال حاضر بسیار فراگیر
و عمومی در کشور مورد استناد قرار می گیرد ،توسط این کمیته ملی از طریق خبرنامه ،کتاب و برگزاری نشستهای
تخصصی توسعه داده شدهاند .همچنین تعدادی از کتابها که توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران منتشر شده است،
میتوان در فهرست اولینها در کشور بشمار آورد که در زیر تعدادی از آنها معرفی میشوند:






مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری
ارزیابی عملکرد طرحهای آبیاری
دستورالعمل اثرات زیست محیطی طرحهای آبیاری
بهرهبرداری و نگهداری شبکههای آبیاری
جنبههای غیر سازهای مدیریت سیالب






کم آبیاری
بهرهوری آب کشاورزی
آب مجازی
زهکشی کنترل شده

تنوع موضوعی انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 -11چشمانداز آتی
علی رغم اینکه وظایف و ماموریتهای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران بر اساس اساسنامه مصوب هیات وزیران
مشخص شده است ،برای تحقق وظایف محوله و ارتقای کیفیت خدمات ،برنامههای زیر را بهعنوان منشور و نقشه راه
مد نظر قرار داده است:
 توسعه خدمات علمی از طریق گسترش تالیفات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
 ایجاد گروه کارهای جدید در راستای نیازهای بخش آب وکشاورزی
 ارتقای کیفیت نشریات وکتابهای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
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 تاثیر گذاری بیشتر در فرآیندهای تصمیمسازی
 توسعه و تقویت کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی
 توسعه سطح همکاریها با سایر کمیتههای ملی و موسسات بینالمللی
در زیر فهرست کاملی از انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران معرفی میشود.

لیست انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
ردیف
1

فرهنگ فنی آبیاری و زهكشی

6731

2

تحلیلی بر راندمانهای آبیاری

6737

3

سالنامه سال 6737

6731

4

سالنامه سال 6731

6731

5

دستورالعملهای كم آبیاری

6731

6

مجموعه مقاالت ششمین سمینار كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

6731

7

مجموعه مقاالت هفتمین سمینار كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

6737

1

مجموعه مقاالت هشتمین سمینار كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

6731

3

ارزیابی عملكرد سیستمهای آبیاری و زهكشی و تشخیص عوامل مؤثر در آن

6731

11

آبیاری موجی

6731

11

آشنایی با آبیاری كابلی

6731

12

مدیریت محلی سیستمهای آبیاری

6731

13

راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای آبیاری و زهكشی و كنترل سیالب

6733

14

مجموعه مقاالت كارگاه فنی ارزیابی عملكرد سیستمهای آبیاری و زهكشی

6731

15

راهنمای احداث زهكشهای زیرزمینی

6731

16

معرفی جهات نظری و كاربردی روش پنمن مانتیس

6731

17
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عنوان کتاب

سال

IRAN WATER AND IRRIGATION TECHNIQUES IN ANCIENT

((این كتاب تحت شماره  661دوباره تجدید چاپ شده است))

6731

11

تالش ایرانیان در تأمین و مدیریت آب

6733

13

تحلیلی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای آبیاری و زهكشی

6733

21
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کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (گزارش عملکرد  8931و )8933

 -11راههای ارتباطی با کمیته
به منظور دسترسی سریع و آسان به دستآوردهای کمیته ملی
آبیاری و زهکشی ایران ،وب سایت این کمیته به دو زبان فارسی
و انگلیسی آماده شده است.
از ویژگیهای مهم این پایگاه علمی ،معرفی کلیه فعالیتها و
برنامههای این مؤسسه و عرضه کلیه کتابها ،نشریات و
خبرنامههای این کمیته بر روی این وب سایت میباشد و ضمناً
کلیه مقاالت و سخنرانیهای علمی که در سمینارها وکارگاههای
فنی این کمیته نیز از طریق این سایت قابل
دسترس میباشد.نشانی وب سایت این کمیته به آدرس
 http://www.irncid.orgمیباشد..
بخش فارسی این سایت در  01بخش اصلی شامل بخشهای زیر میباشد.
مقدمه

انتشارات

کمیتههای منطقهای

اهداف و وظایف

خبرنامه

شبکههای آبیاری

ساختار تشکیالتی

کارگاههای فنی

بانک مقاالت

گروههای کار فنی

همایشهای ملی

سایتهای مفید

بخش کارشناسان جوان

همایشهای بینالمللی

بحثهای کارشناسی

در بخش بانک مقاالت بیش از  0999مقاله (شامل مقاالت ارایه شده در همایشهای ملی و بینالمللی مرتبط به
آبیاری و زهکشی) و در بخش کارگاههای فنی و همایشهای ملی بیش از  799مقاله برای استفاده عموم قرار داده
شده است .حدود  199مگا بایت اطالعات علمی در این وب سایت وجود دارد که در میان کمیتههای ملی کشورهای
عضو کمیسیون بینالمللی منحصر به فرد میباشد و همچنین گستردهترین وبسایت در مجموعه سایتهای مرتبط
به آب در کشورمان میباشد.
همچنین در پیامرسانهای داخلی سروش و ایتا نیز اخبار و رویدادهای مهم اطالع رسانی میشوند.
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