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 گزارش بازدید کمیته الگوی کشت پژوهشکده دریاچه ارومیه و اساتید دانشگاهارومیه

  IPCMمدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولیدطرح کشاورزی پایدار با راهبرداز 

 94  تیر 31 

IPCMIntegrated Participatory Crop Management) )(مدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولید )  یک مدل

کشاورزی ایران برنامه کشاورزی پایدار در شرایط  برای استقراربومی است که بر اساس تجربیات بین المللی 

عت است که مشارکت نوعی از کشت و زرا IPCMطرح کشاورزی پایدار با راهبرد طراحی و تجربه شده است.

مردمی را در کاهش میزان مصرف آب و افزایش راندمان تولید در واحد سطح در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مد 

مستقر میالدی، با پیگیری مدیران طرح بین المللی حفاظت از تاالب های ایران 2014درسال . دهد نظر قرار می

در قالب اقدام مشترک IPCMپروژه استقرار برنامه کشاورزی پایدار با مدل ، در سازمان حفاظت محیط زیست

، دولت ژاپن و برنامه عمران سازمان ملل ()سازمان محیط زیست وجهاد کشاورزیدولت جمهوری اسالمی ایران 

 41شهرستان و  7(  برای کمک به احیای دریاچه ارومیه  تصویب و در د )طرح حفاظت از تاالب های ایرانمتح

. این مدل  با توجه به نتایج  حاصل از اجرای این مدل در شده است اجراروستا در حوضه دریاچه ارومیه 

( و در ادامه در حوضه 2011سایتهای تحت پوشش طرح حفاظت از تاالب های ایران در حوضه تاالب پریشان )

ولتی محلی با مشارکت جهاد ، تشکلهای غیردSGPکه توسط دریاچه ارومیه )تاالب قوری گل و سیران گلی( 

فعلی برای توسعه صویب شده و در قالب پروژه کلیدی ( ت 2014تا 2012کشاورزی و محیط زیست ) سالهای 

 هجری شمسی در دو سازمان جهاد کشاورزی 1392درحوضه دریاچه ارومیه مصوب و فاز اجرایی آن از اسفند 

 .آذربایجان غربی  و شرقی شروع شد
منطقه  در کشور است که از   250، نتایج وتجربیات متنوع درحدود رسهای آموخته شدهین مدل براساس دا

، فائو، (، بانک جهانیGEFتسهیالت محیط زیست جهانی) ودرادامه توسط SGPتاکنون توسط  2002سال 

 دلط کشاورزی کشور به عنوانی یک مهای آسیایی ودفتر ترویج  وزارت جهاد کشاورزی در شرای سازمان همکاری

در به دلیل کارایی زیاد این مدل .   ر توسط مولف طراحی و ارایه گردیدبومی برای استقرار کشاورزی پایدا

،این برنامه در سایر جامعه محلی و مشارکت پایدار مردماستقرار کشاورزی سازگار با محیط زیست در سطح 

، طرح (2011فاظت از تاالب های ایران )حهای برنامه عمران سازمان ملل متحد به ترتیب زمانی در طرح  پروژه

حبله رود ،   (2012( منطقه زاگرس مرکزی، مدیریت آب و خاک سد البرز بانک جهانی)2012زاگرس مرکزی )

( به صورت برنامه کار مشترک برنامه عمران سازمان ملل متحد با سازمان جنگلها و مراتع وزارت 2013ومنارید )

بیعی سازمان حفاظت محیط  ومعاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی  با جهاد کشاورزی و معاونت محیط ط

 .جری ملی برنامه در حال توسعه استراهبری مولف و م
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، مشارکت اگاهانه  دانش وتوسعه فناوری سبزوسخت افزار بر  برانتقال تکنولوژی، به جای تاکیددر این برنامه 

توانمند سازی و دخالت . نقش اصلی را بر عهده دارد مهارتها ذینفعان، توانمندسازی  نیروی انسانی  و افزایش 

مهمترین شاخص اقدام در این برنامه است آگاهانه جوامع محلیبه ویژه در بخش روستایی و کشاورزان کوچک،  

 که با  فرایند تسهیلگری حرفه ای و تسهیلگران ماهر  صورت می گیرد.

از طریق توانمند کردن ایشان برای به عهده کشاورزان ه خود یاری ، ارتقای توان بالقواین راهبرد اصلی ماهیت 

برای  برای مدیریت مزارع بر اساس فنون کشاورزی پایدار گیری ریزی و تصمیم گرفتن نقش فعال در برنامه

 حفاظت و احیای دریاچه ارومیه است

  اهداف  کلیدی: 

 احیا و حفظ  دریاچه ارومیه باا  مشاارکت داوطلباناه کشااورزان در ارتقاای شااخص بهاره وری          کمک به

 35گیااه  بارای صارفه جاویی      –خااک   –اقتصادی آب  کشاورزی  با استقرار برتامه های مدیرت تلفیقای آب  

 درصدی آب در واحد سطح .

   آالیناده  تبخیر باا مادیریت   مدیریت کیفی آب، کاهش فرسایش شیمیایی و فیزیکی خاک، کاهش سطح

 CO.IPMو استقرار برنامه ی در کشاورزوزایدات  ضایعات ،، پسماندهاصنعتی های شیمیایی

  و سیستمی ذینفعان دولتی و   مشارکت آگاهانه برای    "سامانه  محلی مدیریت مشارکتی آب "سازماندهی

به سمت کشاورزی محافظ   برنامه های توسعه کشاورزی  و احیای دریاچه و تغییر و تحول دردر حفاظت  مردم 

 . محیط زیست –با شاخص اقتصاد براساس معیشت و منفعت  اقتصادی و احیا کننده دریاچه  
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نفر از اعضا کمیته الگوی کشت پژوهشکده ، کارشناسان مجری  20متشکل از  بازدیدی 94تیر  31در تاریخ  

دانشکده کشاورزی دانشگاه برجسته  عضاان جهاد کشاورزی و جند نفر از اطرح ، اعضا کمیته الگوی کشت سازم

بعمل آمد در روستای ساریبگلو و سه مزرعه نمونه شهرستان ارومیه  روستای ترکمان دراز مرکز خدمات  ارومیه 

 که شرح آن بصورت تصویری و تشریحی ارائه میگردد :

 

 ترکمان توسط مجری طرح در استاناهداف پروژه در مرکز خدمات روستای تشریح 

 

 گزارش اعضا شرکت مجری میدانی طرح به اعضا شرکت کننده در بازدید

مورد بازدید گروه که گیاه گوجه فرنگی کشت شده بود، به جای روش واقع در روستای ساریبگلو ، در مزرعه اول 

شده بود که بنا به اظهار مسئول مربوطه آبیاری سطحی غرقابی از روش تیپ و نیز از کود های بیولوژیکیاستفاده 

درصد کاهش داده بود. شایان ذکر  48( را حدود 1394در واحد سطح نیاز آب مصرفی امسال )تا پایان تیر ماه 

است گزارش مکتوب میزان کاهش مصرف آب، تحلیل اقتصادی و... توسط گروه پایش مربوطه در دست مطالعه 

، آبیاری صورت می گرفت  در مزرعه گوجه فرنگی که به روش آبیاری تیپت که به زودی منتشر خواهد شد. سا

 .وجود داشت و ... مربوط به طراحی  تی نیزمشکالولی 
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 نمائی از مشخصات طرح و داخل مزرعه اول

روش آبیاری تشتکیو انتقال با لوله در سایه انداز درخت در مورد مزرعه دوم مورد بازدید که باغ سیب بود از 

البته بنظر میرسید در انتخاب این مکان بعنوان پایلوت می گردد.  فاده شده بود که سبب مصرف آب کمتریستا

 گرفته نشده بود.قت الزم  به کار دمحصول پائین درختان سیب و عملکرد باالی سن  بخاطر 



5 
 

 

 

 نمائی از مشخصات طرح و داخل مزرعه دوم
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گرفته بود که منجر به جلو گیری از تلفات صورت در داخل مزرعه و تا سر ردیف ها انتقال با لوله ،در مزرعه سوم 

کشت ترکیبی باغ سیب و هلو و یونجه بود  آب و استفاده بهینه از از آب و آبیاری با مدت بسیار کمتر شده بود .

و در واقع به  به دلیل کشت یونجه آب آبیاری با وجود انتقال با لوله در کل وسعت مزرعه پخش می شدکه 

از هدررفت آب در مسیر انتقال از  طرح شده بودصورت غرقابی آبیاری صورت می گرفت. با هزینه ای که برای 

 چاه تا سر مزرعه جلوگیری به عمل آمده بود. 
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 خروجی چاه با همان دبی با لوله به سر نوار ها انتقال میابد

 

 

 ارزیابی نتایج طرحنمائی از کارگزاری پارشال فلوم برای 

 IPCMمعایب و مزایای طرح -1

 IPCMی طرحمزایا

 کشاورزان در راستای اجرای طرحو مشارکت جلب نظر  (1
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ای با روش توسعه  ارتقای مهارت و توانمندی کشاورزان بر اساس اصول یادگیری و مشاهدات مزرعه (2

 توسط خود کشاورزان مشارکتی فناوری

 کشاورز افزایش بهره وری اقتصادی (3

 ترویج استفاده ازارقام جدید بذور در بین کشاورزانامکان  (4

کاهش آب مصرفی در مزارع پایلوت )اجرای آبیاری پاییزه و زمستانه به منظور کاهش دورهای آبیاری  (5

 ای، بارانی و اجرای آبیاری تشتکی در باغات( در فصل کشت، اجرای آبیاری قطره

 کاربرد کود دامی در پاییزهزینه کمتر برای مصرف کود شیمیایی به دلیل  (6

 معایب طرح

 و مکانیابی طرح دقت ناکافی در انتخاب مزارع پایلوت (1

 های اجرایی  دستگاه و هماهنگی بین بخشی وهمکاری عدم  (2

 های کشاورزی مکانیزه به دلیل کوچک بودن قطعات عدم امکان استفاده از دستگاه (3

 بخشی: گیری و تحلیل اثر نتیجه -2

المللی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و با هدف کلیدی کمک به احیاء دریاچه  بینهای  این طرح با کمک

های اجرایی دارد که  جانبه از سوی دستگاه ارومیه آغاز شده است اما همانند هر طرح نوپایی نیاز به حمایت همه

در اجرای طرح اضافه گردیده دست یافته شود و نیز مزارع دیگری ،  به اهداف تعیین شده ، در مزراع پایلوت مقرر

های نوین در کشاورزی پایدار از ثمرات آن در سطح مزرعه و  و تمام کشاورزان منطقه با کاربرد برترین تکنولوژی

 ارومیه به منظور و تعامل بیشتر کشاورزان در حوضه آبریز دریاچهخالقیت ،   ابتکارمند گردند. ریز بهرهحوضه آب

هر کشاورز با توجه به خصوصیت باشد.  بسیار ضروری می (IPCMاجرای موفق طرح راهبرد کشاورزی پایدار )

تواند به کاهش مصرف آب قابل  های طرح با موارد پیشنهادی کارشناسان می تکنولوژیترکیب  وزمین زراعی 

های میدانی  بنا به بازدیددر کل به همراه داشته باشد. نیز ای دست یافته و افزایش سود اقتصادی را  مالحظه

رسد  به نظر می.گردد  ای سبب افزایش راندمان مصرف آب می اجرای این طرح در مقیاس مزرعه،  صورت گرفته

های  های اجرایی با عوامل اجرایی این طرح به خصوص در مورد نصب کنتور در صورت همکاری سایر دستگاه

با رفی در بخش کشاورزی مشاهده گردد.ای در میزان آب مص می آب اثرات قابل مالحظههوشمند و تحویل حج

توجه به استناندارد باالی طرح در سطح مزرعه و مشارکت دادن مردم ، امید است ستاد احیا دریاچه ارومیه با 

 را در برنامه خود قرار دهد. IPCMنظر حمایتی گسترش و ترویج طرح 


