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 مقدمه

چاه های کشاورزی کم آب  یا  باعث خشکی دریاچه پریشان و تغییر اکوسیستم آن گردیده به طوری که بسیاری از ،خشکسالی های چند ساله اخیر

ید به ده و زندگی بهره برداران ساکن حاشیه تاالب را در تنگنا قرار داده است از طرفی رواج کشاورزی سنتی با بهره وری نامناسب از منابع تولخشکی

ا تلفات زیاد در نقل و انتقال و بازده پایین آبیاری است صدمات جبران ناپذیری را در مصرف منابع تجدید ناپذیر و خصوص آب چاه که همراه ب

و تحقق اهداف آن مبنی بر بهسازی  "برنامه مدیریت جامع تاالب پریشان "در راستای اجرای بنابراین  اکوسیستم حاشیه تاالب بر جای گذاشته است

ارتقاء منابع معیشت روستاییان و پشتیبانی از بهره برداری خردمندانه از تاالب پریشان و  ،قای کیفیت آب تاالب پریشان شرایط تامین آب و ارت

پایدار کشاورزی اجرای برنامه   پایدار از تنوع زیستی،معاونت ترویج و آموزش کشاورزی و حفاظت و بهره وری  IPM/FSSاجرای برنامه ملی  

افزایش  اصالح الگوی مصرف و بعنوان راهکاری موثردربا همکاری مشترک طرح حفاظت از تاالبهای ایران و جهاد کشاورزی در شرایط کم آبی 

تغییر الگوی کشت ، اجرای آبیاری نوین، اجرای کشاورزی حفاظتی و به حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی ناشی از  ،راندمان آب آبیاری 

 طراحی شد.مصرف کود و سموم  شیمیایی 

مراحل مختلف طراحی و اجرای این طرح در نشست های مختلف کمیته محلی مدیریت تاالب  پریشان و زیر کمیته آب با حضور نمایندگان مردم 

 و در نهایت مورد تایید قرار گرفت.بررسی طرح طی ساعت ها بحث و گفتگو ها ، کارشناسان و مسئوالن ادارت عضو و مشاوران  NGOمحلی ، 

 

 

 خالصه اجرايي طرح

و   (Demonstration)رمان های سازمان ملل در مشارکت جهانی برای حفاظت از محیط زیست با هدف الگو سازیآدر راستای این پروژه 

کشاورزی زیستی با هدف  یند اجرایآجامعه محلی برای استقرار یک شبکه مدیریت  محلی در فر (Capacity Building)توانمند سازی

نجا که این تاالب ها از همه جهات به وسیله مزارع آطراحی شده است . از   روستایی سازگار با محیط زیست در حوزه تاالب های هدفتوسعه 

مشکالت موجود در بخش  از جمله. پایداری در کشاورزی  قرار دارند کشاورزی احاطه شده به صورت مستقیم تحت تاثیر چالش های عدم

 در پایداری تاالب دارند عبارتند از :کشاورزی که اثر مستقیم 

 مدیریت ناپایدارآب و خاک  -1

 پسماند های شیمیایی  -2

 ضایعات و زایدات بخش کشاورزی -3

 اگرو اکوسیستم  تعادل به هم خوردن -4

  در حوزه تاالب از منابع ابی مشترک ری های غیر اصولیاعدم سودمندی زراعی و دستکاری های مصنوعی و بهره برد -5
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قلعه  یوزه تاالب ، برنامه عملیاتی توسعه کشاورزی زیستی به صورت طرح پایلوت در روستاحدر کشاورزی منابع تولید به منظور بهره وری پایدار 

مدیریت و توسعه اهداف این فرایند از طریق  .طراحی شده استنارنجی 

دار پایتوسعه برای محلی تشکل های توانمند سازی جامعه محلی برای  ایجاد 

. استدر منطقه هدف با هویت  میرابی   سازگار با محیط زیست  کشاورزی

کشاورزی است بنابراین ،هدف یبا توجه به اینکه مهمترین فعالیت در روستا

ازطریق اجرای برنامه مدیریتی کشاورزی زیستی مهمترین گام برای ایجاد 

  روستا های سازگار با محیط زیست برداشته می شود .

با اکوسیستم زراعی و شرایط  منطبق ، توسعه کشاورزی پایدار با شاخص  بهره وری مصرف آب و خاک  در کشاورزی  اجرایی این طرحراهبرد  

در مدارس مزرعه ای کشاورزان  "( IPCMمدیریت  مشارکتی سیستمی  اجرای کشاورزی زیستی) "اجتماعی  است که از طریق برنامه  عملیاتی  

خانوار کشاورز  است . برنامه ریزی ، اجرا ، ارزیابی و توسعه  اصلی در این برنامه  توانمند سازی و بهبود کیفیت زندگی صورت می گیرد . شاخص

  برنامه از طریق مدیریت محلی کشاورزی زیستی صورت می گیرد.این 

 :در طرح گرفته انجاماقدامات اجرایی ( 1)جدول 

 در مصرف کود و سموم شیمیاییب: صرفه جویی  الف :صرفه جویی در مصرف آب

 ایجاد خزانه -1

 آبیاری نواری -2

 کشت زیر پالستیک -3

 افزایش کمپوست غنی محلی -4

 آبیاری بر اساس میزان  نیاز گیاه)تانسیو متر( -5

 استفاد از مالچ پالستیکی -6

 استفاده از ورمی کمپوست -7

 نیتروکسین -1

 2فسفات بارور  -2

 کارت زرد -3

 تله فرمونی -4

 زنبور براکون -5

 B.Tسم بیولوژیک -6

 قارچکش تریکومکس -7

 4959صرفه جویی بر روی محصول گوجه فرنگی باعث    98-89 سال زراعیدر  (1جدول )نتایج حاصل از  اجرای تکنیک های اشاره شده در 

تیمار  افزایش عملکرد در ودرهکتار  ریال1839999با صرفه جویی  مصرف یا حذف کود و سموم شیمیایی کاهش، در مصرف آب  مترمکعب

در قالب تیمارهای شاخص )آبیاری دستاوردهای این طرح  .گردید نسبت به شاهد و سایر تیمار هاهکتار تن گوجه در  86 باکمپوست غنی محلی 

با استفاده از تانسیومتر،کشت زیر پالستیک، کمپوست غنی محلی و مبارزه تلفیقی با علف های هرز، آفات وبیماری  گیاهنواری، آبیاری براساس نیاز 

تکرار گردد تا آموزه های اعضای سایت به  89-81بر روی محصول دیگری )هندوانه( در سال زراعی  ها( باعث شد تیمارها در سطح گسترده تر

بکارگیری سیستم  و گردیدتأیید قبل  سالنتایج  در پایانمشاهده نمایند.  نی سازگار و برتر را بطور واضح و روشباور تبدیل گردد و اثر تکنیک ها
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و کودها ، سموم زیستی و روشهای مبارزه نوین باعث عدم استفاده از سموم و کودهای  مترمکعب آب در هکتار 999پایش آب باعث صرفه جویی 

   .گردیدتنی تیمار نسبت به شاهد  29رد عملکشیمیایی و در نهایت افزایش 

 

 89-98در سال زراعي  سازماندهي گروه هاي محلي براي اجرا، ارزيابي و توسعه برنامه مديريتي -1

 :انتخاب روستاي پايلوت -1-1

روستای حوزه تاالب پریشان تنها می توان یکی از روستا ها را به عنوان نمونه انتخاب کرد  تا منشاء آغاز  19با توجه به ویژگی های طرح از میان 

آب  زیرکمیته 15/9/98برنامه های آموزشی در جهت توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد حفاظت از تاالب پریشان باشد. بنابراین در جلسه مورخ 

جهت تعیین روستای پایلوت مشخص گردید و مصوب شد که با برگزاری  جلسه ای با  شاخص هایی ( 3تا1)پیوست طرح حفاظت از تاالب پریشان 

نمایندگان  مردم محلی در حوزه تاالب پریشان  شاخص های دیگری نیز تعیین گردد تا با تلفیق این شاخص ها  خط و مشی های نهایی انتخاب 

مطابق پایلوت مشخص گردد.  این شاخص ها با برگزاری جلسات متعددی با مردم محلی و ادرات عضو  در طرح حفاظت از تاالب پریشان روستای 

در  9/8/98مورخ در نهایت با برگزاری جلسه  روستا برای بررسی های نهایی انتخاب گردید. 8با یک اجماع اولیه  تعیین گردید و( 2جدول )

امور آب ، اداره اداره  روستاهای حاشیه تاالب پریشان ، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی  و اهالیالده با حضور نمایندگان بخشداری جره و با

وق منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، نمایندگان فرمانداری و بخشداری  جره و باالده،  مشاوران و نمایندگان طرح و نمره دهی به شاخص های ف

 .(4)پیوست  به عنوان روستای پایلوت انتخاب گردیدامتیاز  31با الذکر  و جمع امتیازات حاصله  روستای قلعه نارنجی 

 امتیازات اکتسابی روستاهای منتخب( شاخص های تعیین روستای پایلوت و 2جدول )

ف
ردي

                              

 نام روستا                                                                  

 معيار                          

س زار
نرگ

ي 
قلعه نارنج

ي 
قلعه ميرزاي

 

ي
ي سخت

س
 

ب فامور
عر

 

ت نيلو
قال

 

ك
هل

دهپاگاه 
پريشان 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ سفره زير زميني 1

 1 3 3 3 2 2 1 2 2 )هر چه تعداد چاه ها بيشتر اميتاز بيشتر( تعداد چاه ها 2

 2 1 2 3 2 3 3 3 2 تعاض اراضي با تاالب )هرچه تعارض كم تر، امتياز بيشتر( 3

 1 2 3 2 3 2 2 3 3 امتياز بيشتر()هرچه بيشتر  سطح زير كشت آبي 4

 1 2 2 2 2 1 2 3 3 )هر چه بيشتر امتياز بيشتر( ذرت ، برنج ، جو و كلزا  ميزان توليد گندم ، 5

 1 3 3 3 3 2 2 2 3 )هر تعداد بيشتر امتياز بيشتر( تعداد دام 6

 0 0 0 0 1 3 3 3 3 ) هر چه فاصله كمتر امتياز بيشتر( نزديكي به اصلي ترين چشمه 7

 3 3 3 2 2 3 2 3 1 )با توجه به نوع كشت روستا اميتاز دهي شد( ميانگين مصرف آب در هكتار 8

 1 3 3 2 3 1 1 2 3 تعداد بهره بردارانهر چه بيشتر امتياز بيشتر(  9

 1 3 3 3 3 1 1 2 3 تعداد خانوار)هر چه تعداد بيشتر امتياز بيشتر( 10

 1 3 3 3 3 2 2 3 3 )هرچه درآمد بيشتر امتياز بيشتر( كشاورزيدرآمد حاصل از فعاليت  11

 1 3 3 3 2 1 1 2 2 كنتور هوشمند )چاه هاي مجاز بيشتر امتياز بيشتر(نصب امكان  12
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 2 2 2 2 1 1 3 3 1 انگيزه قوي هر چه بيشتر امتياز بيشتر( –)همبستگي  مالحظات اجتماعي 13

 15 28 30 28 27 22 23 31 29 جمع

طرح آموزشی مدرسه در مزرعه توانمندی ها و ظرفیت های خاصی دارد که باید در یک روستا و بر روی یک نوع کشت و با حضور  تعداد 

( که شامل تسهیل گر متخصص FFS) اجرای فعالیت های ترویجی در قالب طرح مدرسه در مزرعه  در راستایمشخصی بهره بردار  اجرا شود. 

FFS   می باشد، فعالیت های زیر صورت گرفت:      نفر از بهره برداران محلی  25 تا 29سازماندهی شده متشکل از و یک گروه کاری 

 

 معرفي برنامه و برنامه ريزي محلي: -1-5

و کشاورزان به ( 5)پیوست  تشریح گردیدی پروژه ایند و محتوآفر، و توجیه ساده اهداف   99/19/98جلسه توجیهی در مورخ آغاز با برگزاری در 

ف بی رویه آالینده های  شیمیایی مصراین نتیجه رسیدند که مسأله کمبود آب مشکل اصلی و اساسی در روستای قلعه نارنجی می باشد همچنین 

کیفیت آب و خاک ، به هم از جمله کاهش  ضایعات و زایدات در کشاورزی باعث  بروز  چالش و مشکالت محیطی ،وجود پسماندها  سنتزی ،

که باید برای بر طرف کردن  این  در حوزه تاالب شده است، افزایش فرسایش شیمیایی ، کاهش آب و پیشروی  خشکی وردن چرخه زیستی خ

 . صورت گیرد اثربخشفعالیت های مشکالت 

نفر از بهره برداران محلی به صورت داوطلب به عنوان  25تعداد در مدرسه روستای قلعه نارنجی برگزار شد،    14/19/98در جلسه ای که در مورخ 

 گروه کاری انتخاب شدند و مزرعه آقای نوروز جعفری به عنوان سایت اصلی و آقای صمد چراغی به عنوان هماهنگ کننده محلی از بین کشاورزان

نوان روز کاری و ساعت حضور گروه کاری در سایت اصلی صبح به ع 8انتخاب شدند. همچنین در این جلسه  روز های سه شنبه هر هفته ساعت 

 انتخاب شد.
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در مورد مجموع اطالعات پایه  محصول مورد نظر )گوجه فرنگی( در منطقه توسط گروه کاری سایت تنظیم گردید و  21/19/98در جلسه مورخه 

ولوژی محصول، آفات و بیماری های کلیدی محصول، علف های در این جلسه در رابطه با  مراحل فیزی بر اساس آن موضوعات خاص تعیین شدند.

 هرز، چگونگی تغذیه و حاصلخیزی، روش آبیاری و میزان آب مصرفی بین اعضاء گروه بحث و تبادل نظر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مديريت مصرف آب در كشاورزي( بر اساس روش مدرسه در مزرعه ICWSMپیاده سازي  برنامه  -5

در مورد استفاده از روش هایی که در  کاهش مصرف آب موثر است بحث و تبادل نظر  گردید و برنامه کاری تیمارهای  29/19/98در جلسه مورخه 

 مدیریت مصرف آب در سایت اصلی به شرح زیر طراحی گردید.

 

 :تهیه خزانه -5-1

کود حیوانی پوشیده شد. سپس بذر رقم سانسید به بستر پاشیده شد و عملیات آبیاری صورت  معینی برای تهیه خزانه ابتدا بستر شخم خورده با مقدار 
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گرفته شد و جهت جلوگیری از تبخیر و تعرق بیش از حد از سطح خاک داربست های چوبی در اطراف زمین کارگزاری شد و بر روی آنها پالستیک 

 4هکتار در مقایسه با کشت بذر به صورت مستقیم  باعث کاهش ی کشت در سطح یک  متر مربع برا 159کشیده شد. تهیه خزانه در مساحتی حدود 

 متر مکعب آب می شود. 964نوبت آبیاری و صرفه جویی 

 

 :اجراي روش آبیاري نواري -5-5

روش آبیاری نواری یکی از روش های نوین آبیاری می باشد  که باعث 

روش غرقابی  کاهش چشمگیر مصرف آب در مقایسه با آبیاری به

می شود. اعضای گروه کاری   (%39 افزایش راندمان آبیاریبه میزان )

مورد نیاز این روش آبیاری را  در مزارع خود به اجرا  تجهیزاتباخرید 

 در آوردند.

 

 :استفاده از كنتور حجمي براي اندازه گیري میزان آب مصرفي -5-3

با استفاده از کنتور حجمی میزان دقیق آب مصرفی در تیمارهای 

مختلف اندازه گیری می شود و کشاورزان با خواندن عدد کنتور 

متوجه می شوند که درهر تیمار چه میزان آب مصرف شده و کدام 

تیمار کمترین مصرف آب را داشته است. در سایت اصلی برای اندازه 

ر های مختلف تعداد دو عدد کنتور گیری میزان آب مصرفی در تیما
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  حجمی تهیه و نصب گردید.

 

 :استفاده از دستگاه تانسیومتر براي تعیین نیاز آبي گیاه -5-5

سانتی متری خاک  69تا  39تانسیومتر دستگاهی است که در عمق 

بر اساس میزان رطوبت خاک زمان آبیاری را  مزرعه نصب می گردد و

با تهیه یک دستگاه تانسیومتر و قرار دادن آن بروی  مشخص می کند.

یکی از ردیف های کشت، تیمار پایش مصرف آب در سایت اصلی 

  به اجرا در آمد.

 

 :تهیه كمپوست غني محلي -5-2

شود. که  و از طریق  حفظ و ذخیره سازی رطوبت در خاک  باعث کاهش مصرف آب می ،عالوه بر  افزایش ماده آلی خاککمپوست غنی محلی 

، اقدام به تهیه کمپوست غنی محلی  بودند و با نظارت کارشناسان طرح در این طرح اعضای گروه کاری بر اساس آموزشهایی که در این زمینه دیده

 نمودند.

 

 

 

 

 

 

 :استفاده از ورمي كمپوست -5-6

ورمی کمپوست یک نوع کود آلی هوموسی است که توسط گونه ای 

این کود به لحاظ دارا بودن  .می شود خاکی تولیدخاص از کرم های 

نیاز گیاه  انواع ویتامین ها، هورمون های رشد و عناصر غذایی مورد
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کمک به نگهداری رطوبت در خاک می باشد. این کود آلی توسط  مزایای ورمی کمپوستیکی از  .اثرات بسیار مفیدی بر روی رشد و نمو گیاه دارد

  ی به عنوان یکی از تیمارهای کاهش مصرف آب به اجرا درآمد.شرکت تهیه و در سایت اصل

 

 :استفاده از مالچ پالستیکي -5-7

مالچ به هر گونه پوششی اطالق می شود که برای محافظت و ارتقاء 

مالچ در واقع یک کیفیت خاک، بر روی سطح خاک گسترده می شود. 

می خواص مالچ یکی از  راه حل مناسب برای مساله کمبود آب است 

در  اشاره کرد. تا قریب به هفتاد درصد مصرف آب کاهش  توان به 

همین راستا به منظور حفظ رطوبت بیشتر در سطح خاک مالچ پالستیکی 

تجزیه پذیر سیاه رنگ تهیه و به عنوان تیمار در سایت اصلی به اجرا در 

  آمد.

 

 )مديريت مصرف مواد شیمیايي( بر اساس روش مدرسه در مزرعه IPMپیاده سازي  برنامه  -3

در مورد روش های موثر در کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی بحث و تبادل نظر گردید و تصمیم گیری هایی در خصوص  29/19/98در جلسه  

نیتروکسین و  -2کودهای زیستی ) فسفات بارور  ، ورمی کمپوست ،کمپوست غنی محلی  مدیریت مصرف کود و سموم شیمیایی از طریق استفاده از 

رها سازی زنبور براکون ، تله فرمونی ، قارچ کشش زیسشتی تریکشومکس و حششره      ،تریکومکس ( و روش های مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها 

 در سایت اصلی به اجرا در آمد. B.Tکش 

  :كمپوست غني محلي -3-1

تیمار کمپوست غنی محلی که توسط اعضشای گشروه کشاری تهیشه ششده      

افشزایش   وعالوه بر ذخیره رطوبت و کاهش مصرف آب باعث تقویشت  

ایی مشی  یماده آلی خاک و درنتیجه کاهش میزان مصرف کودهای ششیم 

  شود.
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  :ورمي كمپوست -3-5

مملو از مواد آلی و  یک نوع کود آلی هوموسیکه ورمی کمپوست 

 گیاه جذبترکیبات هوموسی به راحتی ،است  معدنی مورد نیاز گیاه 

می گردد و نه تنها باعث بهبود وضعیت خاک زراعی می گردد بلکه 

با تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مصرف کود شیمیایی را در پی 

  خواهد داشت.

 

 كودهاي زيستي: -3-3

پتاسشیم   تثبیشت ازت ورهشا سشازی یونهشای فسشفات،      مانند:  خاصباعملکردکودهای زیستی متشکل از باکتری و قارچهای مفیدی هستند که هر یک 

وحفظ محیط  ء. این کودها آلودگی زیست محیطی کودهای شیمیایی را کاهش داده وموجب احیابه کار می روندوآهن از ترکیبات نامحلول آن ها 

 بهبود ساختمان خاک رابه دنبال دارند . افزایش محصول ،کاهش بیماری ها و د . درعین حال ،زیست می شون

 :  5فسفات بارور  -3-3-1

تنها  2. بارور  می گرددزراعی  وعملکرد خاک افزایش حاصلخیزی  حفظ محیط زیست،،کاهش مصرف کود های شیمیایی  باعثکودهای زیستی 

که به منظور کاهش مصرف کود شیمیایی سوپرفسفات تهیه و به عنوان یکی از تیمارها در  احیاء کننده کود فسفاته است  کود زیستی بیولوژیک

 سایت اصلی به اجرا در آمد.
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 :نیتروكسین -3-3-5

ت کود بیولوژیک نیترو کسین حاوی موثر ترین باکتریهای تثبیت کننده ازت می باشد باکتریهای موجود در کود بیولوژیک نیترو کسین باعث تثبی

ازت هوا و متعادل کردن جذب عناصر اصلی پر مصرف و ریز مغذی مورد نیاز گیاه شده و موجب رشد و توسعه ریشه و قسمت های هوایی گیاهان 

 ت ریشه گیاهان از حمله عوامل بیماریزای خاکزی و در نهایت  افزایش کمی و کیفی محصول می گردد. ، حفاظ

از زنبور براکون   رها سازیاستفاده از تله های فرمونی و در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی و کنترل بیولوژیک آفات و بیماری ها  تیمارهای 

در سایت اصلی به   B.Tقارچ کش زیستی تریکومکس و حشره کش بیولوژیک بیولوژیک( و استفاده از  برای کنترل آفت کرم هلیوتیس ) مبارزه

 اجرا در آمد.

 عوامل بیماریزای آفات، جمعیت کاهش مانند شکارچیان و پاتوژنها جهت آفات طبیعی دشمنان انواع از از: استفاده است عبارت بیولوژیک مبارزه

 هرز می باشد. علفهای و گیاهی

 

 :تله فرموني -3-5

( و یا کنترل جمعیت monitoringگی ، می توان در نظارت و ردیابی آفات )نبا اسفاده از تله های فرمونی ، کارتها، نوارها و تله های چسبدار ر

سایر روش و ( ، اختالل در جفت گیری Mass trappingبرخی از آفات گیاهی در زیر سطح زیان اقتصادی با کاربرد روشهای شکار انبوه آفت )

 ها بهره گرفت.
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 :زنبور براكون -3-2

در راستای مبارزه بیولوژیک  در سایت اصلی یکی دیگر از تیمارهای  کاهش مصرف براکون  برای کنترل آفت کرم هلیوتیس با رهاسازی زنبور 

 سموم شیمیایی به اجرا در آمد.

 

 :قارچ كش زيستي تريکومکس -3-6

و در  تنها قارچکش بیولوژیک تولید داخل می باشد که فاقد هرگونه تأثیر منفی بر روی انسان، محیط زیست ،پستانداران وسایر موجودات مفید دارد

 کنترل بیماری های بوته میری و مرگ گیاهچه ناشی از پی تیوم، فایتوفترا، فوزایوم، ریزوکتونیا  تأثیر بسزایی را دارد.

 

 بي تي:زيستي حشره كش  -3-7

بل تیرول یک حشره کش بیولوژیک است که حاوی یک نوع باکتری  

مفید می باشد که این باکتری در مراحل رشد ونمو خود سموم مختلف 

میکروبی به نام توکسین تولید می کند که دارای اثرات کشندگی 

برطیف وسیعی از الرو  پروانه ها ، مگس ها وسوسکها در مزرعه می 

الروهای آفت از تخم ومشاهده ظهور باشد. و هنگام شروع خروج 

الروهای سنین اولیه در مزرعه است  این تیمار در سایت اصلی به اجرا 

  مد.آدر 
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 ارتقاي بهداشت شغلي در كشاورزي() OHMپیاده سازي برنامه  -5

کافی شودو همزمان با رشد کشاورزی , برای دست یافتن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی باید به وضعیت بهداشتی و رفاهی کشاورزان توجه 

 حفاظت کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار افزایش یابد و در سطوح ملی و بین المللی بهداشت حرفه ای کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.

ممکن است سالمتی کشاورزان  به منظور حفظ کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار اولین قدم شناخت مخاطرات ،بیماریها و عوارضی است که

می خواهد مسائل بهداشتی مزرعه بخشی از مسائل تولید   OHMکشاورز مدیر مزرعه باشد و که تالش می کند      IPM برنامه را تهدید کند.

 باشد.

مدرس اداره بهداشت صورت به منظور ارتقای بهداشت شغلی در کشاورزی دو گارگاه آموزشی توسط  91/92/1389و   25/91/1389در تاریخ های  

و  گرفت و کشاورزان با روش های جلوگیری از بیمارها و آسیب هایی که ممکن است اعضاء بدن با آنها در طول انجام کار مواجه شوند آششنا ششدند  

 پرونده بهداشتی برای هر کدام از اعضاء سایت تهیه  و در مرکز بهداشت نرگس زار ثبت گردید.

 

 :مصرف منابع يبهره ور شيهدف كاهش مخاطرات و افزا امه مديريت ضايعات در كشاورزي باپیاده سازي برن -5

برنامه مدیریت ضایعات از طریق مدیریت پسماندهای شیمیایی ناشی از مصرف بی رویشه کودهشا و سشموم ششیمیایی ، مشدیریت بقایشای گیشاهی و تهیشه         

 صورت پذیرفت :  زیر  با اقداماتکمپوست غنی محلی از ضایعات کشاورزی و زباله های تجزیه پذیر خانگی 

در سایت اصلی و تعمیم آن به صورت ) پسماندهای شیمیایی، بقایای  گیاهی و کمپوست محلی(   ورزیبرگزاری کارگاه مدیریت ضایعات کشا( 1-5

 .راندم در مزارع سایر اعضای سایت 

هشای موجشود در منطقشه بشرای     جمع آوری پالستیک های کشیده شده بر روی ردیف های کشت در کنار مزرعه و بعشد انتقشال انهشا بشه کارخانشه      ( 2-5

 بازیافت.

 .و عدم رها سازی کیسه کو د شیمیایی و بطری  سموم شیمیایی در کنار مزرعه جمع آوری ( 3-5

 درصد بقایا در سطح خاک و جمع آوری مابقی برای خوراک دام و تهیه کمپوست غنی محلی. 39تا  19مدیریت بقایای گیاهی با حفظ ( 4-5
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 (ینی نمونه ها سازگار با محیط زیست )که شرح آن قبالً آمده است استفاده از مالچ پالستیکی تجزیه پذیر با هدف جایگز( 5-5

 
 89-81طرح در سال زراعي  تیمارهاي موفقتکرار  -6

ست دستاوردهای این طرح در قالب تیمارهای شاخص )آبیاری نواری، آبیاری براساس نیاز گیاه با استفاده از تانسیومتر،کشت زیر پالستیک، کمپو

در سال زراعی هندوانه غنی محلی و مبارزه تلفیقی با علف های هرز، آفات وبیماری ها( باعث شد تیمارها در سطح گسترده تر بر روی محصول 

  .تکرار گردد تا آموزه های اعضای سایت به باور تبدیل گردد و اثر تکنیک های سازگار و برتر را بطور واضح و روشن مشاهده نمایند 81-89

و با کارگاه های مشارکتی میدانی گردید با برگزاری جلسه توجیهی آغاز   98-89سال زراعی سایت گوجه فرنگی در مراحل اجرای طرح مانند 

  .ادامه یافت

 اجرا گردید.  (3)از داوطلبان روستا به شرح جدول  25الف( مدرسه مزرعه در روستای قلعه نارنجی و با حضور 

 ( اطالعات کلی طرح3جدول )

تعداد متخصصان  تعداد اعضاء سایت محل اجرا
 موضوعی

نام تسهیلگر 
 سایت

تعداد دفعات بازدید 
 از طرح

تعداد جلسات با 
 اعضاء سایت

 روستا دهستان

 35 31 نوروز جعفری نفر 2 52 قلعه نارنجی فامور

 

بر روی محصول هندوانه  (4)ب( با توجه به ضرورت آزمون دستاوردهای طرح برروی محصول دیگر با اتفاق نظر اعضاء گروه طرح به شرح جدول 

 تکرار گردید:

 (  اطالعات کاشت :4جدول )

 موضوع
نوع 

 محصول

تاریخ 

 کاشت

روش 

 کاشت
 کشت طراحی

رقم 

 بذر

تعداد 

 قطعات

مساحت هر 

 قطعه

مقدار بذر 

 مصرفی

 دستی 19/12/89 هندوانه شاهد
جوی و پشته ای با استفاده از عایق 

 پالستیکی روی پشته ها
Sg 1 هکتار 7/1 قطعه Kg/ha 1 

 دستی 24/12/89 هندوانه تیمار
جوی و پشته ای با بکارگیری عایق 

 پالستیکی روی پشته ها
Sg 1 قطعه 

متر  599

 مکعب
Kg/ha 1 
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، کمپوست غنی محلی و  2ف کود و سموم شیمیایی استفاده شد به این منظور از کود زیستی بارور پ( از روش های جایگزین برای کاهش مصر 

( بجای کودهای شیمیایی 5گوگرد هیومی کمپلکس که دارای ماده آلی باال، ریز مغذی و گوگرد با خاصیت قارچ کشی است بشرح جدول)

ه )جدول استفاده شد. و برای مبارزه با آفات و بیماری ها از کارت زرد، رول زرد و تله فرمونی استفاده شد و علف های هرز با وجین دستی از مزرع

 ( حذف گردید.6

 

 مقایسه مصرف انواع کود ( 5جدول )

 موضوع
 *2بارور 

(Kg/ha) 

گوگرد هیومی 

 کمپلکس

(Lit/ha) 

دی آمونیوم 

 فسفات

(Kg/ha) 

سولفات 

 (Kg/ha)پتاسیم

 کود دامی

(Ton/ha) 

کمپوست غنی 

 **محلی

(Ton/ha) 

 مصرف نشد 59 59 199 مصرف نشد 199 شاهد

 29 مصرف نشد مصرف نشد مصرف نشد 4 199 تیمار

 در دومرحله بصورت بذر مال و با آب آبیاری استفاده شد.  2*کود بارور

 در مزرعه تیمار مصرف شد. 15/12/89و قبل از کاشت در تاریخ  تولید  5/12/89اء گروه در تاریخ با همکاری اعض ** کمپوست غنی محلی

 

 ( مقایسه مصرف انواع سموم6جدول )

 موضوع

 

 1تریکومکس

(Kg/ha) 

 کنفیدور

(Lit/ha) 

 2اکسی کلرورمس

(Kg/ha) 

 3ابرون

(Lit/ha) 

 4پاراگوات

(Lit/ha) 

 کارت زرد

 )قطعه(

 زردرول 

(m) 

 5تله فرمونی

(m) 

 - - - 4 5/9 1 1 - شاهد

 2 2 19 دستی - - - 1 تیمار
اکسی کلرورمس برای مقابله با بوته میری ناشی از رایزکتونیا و  -2 مرحله با آب آبیاری استفاده شد. 2تریکومکس قارچ کش زیستی برای مبارزه با بیماری های قارچی در  -1

 مرحله در مزرعه شاهد استفاده شد . 2کنه کش ابرون در -3                                . استفاده شدفوزاریوم در مزرعه شاهد 

 به منظور مبارزه با پروانه برگ خوار -5                                         علف کش پاراگوات دوبار در مزرعه شاهد استفاده شد. -4
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 ( روش آبیاری نواری در هر دو مزرعه پیاده شد و پایش آب با بکارگیری تانسیومتر و تنظیم دور آبیاری با تانسیومتر صورت پذیرفت. ت

  
 

 ( روش آبیاری و پایش آب7جدول )

 مقدار آب مصرفی تعیین نیاز آبی ابزار اندازه گیری روش آبیاری موضوع

 h 2m  5322 / تجربه کشاورز کنتور حجمی نواری شاهد

 h2m  3122 / تانسیو متر کنتور حجمی نواری تیمار

 

 999/999/44ریال  2299. که با احتساب قیمت خرید هندوانه به مبلغ تن در هکتار بود 95تن در هکتار و مزرعه تیمار   65د( عملکرد مزرعه شاهد  

 ریال صرفه اقتصادی به همراه داشته است.

 کود و سموم شیمیایی صرفه جویی گردید.مصرف  ریال در اثر کاهش  999/239/8می دهد ح( محاسبه هزینه ها نشان

 ( محاسبه هزینه تولید9)جدول

 قیمت واحد نهاده مصرفی ردیف
 هزینه مصرف در

 تیمار شاهد

 999/999/7 999/999/7 999/999/7 بذر 1

 999/299 999/299 999/199 2کود بارور  2

 999/269 - 999/269 هیومی کمپلکس 3

 - 999/969 999/439 دی آمونیوم فسفات 4

 - 999/499 999/499 سولفات پتاسیم 5

 - 999/999/9 999/999/9 کود دامی 6

 999/999/1 - 999/999/1 کمپوست غنی محلی 7

 999/179 - 999/179 تریکومکس 9

 - 999/199 999/199 کنفیدر 8

 - 999/149 999/149 اکسی کلرور مس 19

 - 999/999 999/499 ابرون 11

 - 999/499 999/69 پاراگوات 12

 999/99 - 9999 کارت زرد 13

 999/19 - 5999 رول زرد 14
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 999/39 - 999/159 تله فرمونی 15

 ثابت ثابت ثابت سیستم قطره ای 16

 999/599/1 999/599/1 999/599/1 کنتور حجمی 17

 999/999/3 999/999/3 999/999/3 تانسیو متر 19

 999/259/13 999/499/22 جمع کل 18

 
 ايجاد تشکل آبران در روستاي پايلوت -7 

( 6)پیوست در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون  95/92/81در جلسه برنامه ریزی توسعه کشاورزی پایدار در حوزه تاالب پریشان مورخ 

ی مشاوران ملی طرح مدیریت تاالب پریشان مصوب گردید کشاورزانو با حضور اعضای زیر کمیته آب و کشاورزی از ادارات مختلف شهرستان 

ی شورای اسالمی منطقه در چارچوب یک تشکل خاص فعالیت های خود را کاربا همبوده اند عضو سایت مدرسه در مزرعه  81تا  98از سال  که

جلسه ای با اعضای  93/93/1381بنابراین با هماهنگی شورای اسالمی روستای قلعه نارنجی در تاریخ  .کشاورزی پایدار ادامه دهند در پیشبرد اهداف

در این جلسه اهداف شکل گیری تشکل و نقش آن در برگزار گردید. ( 7)پیوست سایت و عالقمندان به همکاری در برنامه توسعه کشاورزی پایدار 

های مدیریت حفاظت تاالب پریشان تشریح گردید و راهکارهای مختلف ایجاد یک تشکل بررسی شد. در نهایت شرکت کنندگان به توسعه برنامه 

یاسر فیروزی ، قاسم کریمی  ،جعفری  ی دادند و آقایان صمد چراغی، نوروزأر NGOدر قالب یک کشاورزی پایدار تاالب پریشان  تشکلتشکیل 

 این تشکل انتخاب شدند. موسست بعنوان هیأ، محمد جعفری 

 در روز پنجشنبهبا اعضاء هیأت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان کازرون دیگری  با هدف پیگیری راهکارهای ثبت تشکل جلسه

ثبت مقرر گردید که تشکل کشاورزی پایدار حوزه تاالب پریشان مراحل قانونی و در پایان  در مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد 99/94/1381

  نماید.دریافت پروانه فعالیت  به عضویت نظام صنفی در آید و آند و پس از خود را طی نمای

تشکیل می دهد ( 9 )پیوستجلسه ای  29/96/1381 تاریختاالب پریشان در حوزه تشکل کشاورزی پایدار  مؤسسدر پی این نشست اعضای هیأت 

آقای نوروز جعفری بعنوان نائب رئیس و آقای ت مدیره، أمشخص می گردد. آقای صمد چراغی بعنوان رئیس هی مؤسست أو مسئولیت اعضاء هی

صمد توسط آقایان  روز آینده 15ظرف اقدامات ثبت تشکل  و در پایان مقرر می گردد محمد جعفری بعنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب می گردد

 چراغی و نوروز جعفری پیگیری گردد.

 و منتظر پاسخ اداره تعاون می باشد. انجام دادهتکمیل فرم ها و استعالم های مربوطه  پیگیری های الزم شامل ارائه درخواست،این تشکل هم اکنون 
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 برنامه ريزي براي ترويج و توسعه نتايج در روستاهاي شمال و شرق تاالب -9

 روز مزرعه در تاالب پريشان:جشنواره  -9-1

جشنواره روز مزرعه با هدف اطالع رسانی و ارائه نتایج موفقیت آمیز پروژه کشاورزی پایدار درشرایط کم آبی تاالب پریشان به مسئولین و 

روستاهای محدوده تاالب نمایندگان سایر روستاهای پیرامون تاالب پریشان و همچنین بررسی راهکارهای توسعه دستاوردهای این طرح به کلیه 

خردادماه سال جاری با حضور کلیه دست اندرکاران و ذینفعان مدیریت تاالب پریشان در محل مزارع پایلوت روستای قلعه 17پریشان در مورخ  

 نارنجی برگزار گردید.

یط کم آبی تاالب پریشان بازدید به عمل در آغاز این جشنواره شرکت کنندگان از سایت الگو و عملیات اجرایی پروژه کشاورزی پایدار درشرا

 آورده و دستاوردهای طرح و باور عمومی کشاورزان پیشرو در این پروژه را از نزدیک مشاهده نمودند. 

در ادامه این برنامه و ضمن سخنرانی توسط فرماندار شهرستان کازرون، مدیریت و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کازرون و نماینده طرح 

 اظت از تاالبهای ایران بحث، تبادل نظر و تبیین راهکارهای عملی در خصوص محورهای ذیل صورت پذیرفت:  حف

  اهداف و نحوه اجرا و دستاوردهای فاز اول اجرای پروژه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبی در حاشیه تاالب پریشان و افق پیش رو و

قالب توسعه پروژه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبی در کلیه روستاهای محدوده  برنامه های برنامه های آینده جهادکشاورزی در

 تاالب پریشان، 

 ،اهمیت تاالب پریشان و ضرورت بهره برداری خردمندانه و پایدار از منابع و کارکردهای تاالب پریشان 

 ه پایدار کشاورزی در حوزه تاالب پریشان و همکاری، تعامل و تقویت همکاری های بین بخشی در راستای اجرای کامل طرح های توسع

 همچنین حفاظت از عرصه های محیط زیست، 

 ،ضرورت برنامه ریزی جهت تجمیع و ساماندهی چاه های کشاورزی و اجرای طرح های آبخیزداری 

 یریت و حفاظت از تاالب برنامه ریزی جهت تامین اعتبار تکمیلی جهت اجرای کامل پروژه کشاورزی پایدار و سایر طرحهای مرتبط با مد

 پریشان
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 تهیه طرح اجرايي براي توسعه كشاورزي پايدار در روستاهاي پیرامون تاالب پريشان: -9-5

 ضرورت و اهمیت:  -9-5-1

به رقابت فشرده بخش کشاورزی در استفاده ار  از آنجا که سفره های زیر زمینی ، مهمترین منبع تامین آب در تاالب پریشان  است  و با توجه       

از همه جهات به   پریشان تاالب این منابع ، اقدام برای مدیریت بهینه  مصرف آب در بخش کشاورزی مهمترین راه برای نجات تاالب خواهد بود.

مصرف بی رویه بهره بردارن  از جمله زیصورت مستقیم تحت تاثیر چالش های عدم پایداری در کشاوربه  و وسیله مزارع کشاورزی احاطه شده

پسماند های شیمیایی ، ضایعات افزایش  ،چاه مجاز و غیر مجاز1999کشاورزی از دو سفره آب های زیر زمینی در محدوده تاالب  از طریق  حدود 

منابع آبی و خاکی قرار دارد که  از ری های غیر اصولیاعدم سودمندی زراعی و بهره برد اگرو اکوسیستم ، تعادل و زایدات ، به هم خوردن

ین مهمترین نمود ان خشکسالی شدید تاالب در سالهای اخیر بوده است .  با توجه  به اهمیت بخش کشاورزی در تامین معیشت و اشتغال ساکنین  ا

حفظ معیشت و اقتصاد مهمترین  محدوده ، ضرورت طراحی برنامه اجرایی  با ماهیت توانمند سازی کشاورزان در مدیریت مصرف  آب با تاکید بر

 هدف این برنامه است .   
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 كلیات محتوايي و اجرايي طرح: -9-5-5

توسعه   به  –روستای منطقه  ) ایجاد سایت های مزرعه ای تحقیق  19در  1رویکرد اجرایی این برنامه ، طراحی شش  سایت مدرسه مزرعه ای          

 –خاک  –) مدیریت پایدار آب    ICWSM3با تاکید بر تاکتیک   2IPCMی( برای پیاده سازی راهبرد صورت منطقه ای در مناطق  همسان اقلیم

گیاه(برای توسعه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبی با هدف  افزایش سود مندی اقتصادی مزرعه با شاخص افزایش کارایی  مصرف آب با 

ه است . بنابر این ساختار اصلی این برنامه مدیریت مصرف آب و موادشیمیایی در مزارع بر استفاده از منابع درون مزرعه ای  ومدیریت  فنی مزرع

اساس اصالح مدیریت فنی مزارع بر اساس چرخه اطالعات و اعمال عملیات صحیح کشاورزی توسط خود بهره برداران است . در این برنامه تنها 

مهارت ها و مدیریت اطالعات کشاورزی  نقش اصلی برای حفظ منابع آب و خاک در کنار  تاکید بر استقرار سازه ها و تکنولوژی  مد نظر نیست و

با شاخص افزایش بهره وری اقتصادی  از طریق کاهش هزینه مدیریت جامع  رعایت معیار های زیست محیطی  را بر عهده دارند . استقرارسیستم 

هدف  و ویژگیهای زیست بومی مناطقهای مناسب  تکنولوژی ، ط اجتماعی کاربرانشرای ،جنبه ها و ساختارهای بومی  تاکید بربا  های تولید 

 شاخص عملیات در این برنامه  است . مهمترین 

  سه فصل زراعی :  بینی شده پیشمدت زمان 

 :روستای حاشیه  تاالب پریشان بر اساس اطالعات ذیل خواهد بود. 19شش پهنه منطقه ای مشخص در   مکان پروژه 

  .اقدامات و هزینه ها : خالصه اقدامات ، برنامه ها و هزینه های مورد نیاز در هر بخش در جدول ذیل آورده شده است 

 ( جدول اقدامات و هزینه های توسعه کشاورزی پایدار در روستاهای پیرامون تاالب پریشان8جدول)

                                                 
1 .Farmers Field School 
2 :Integrated participatory crop management 
3 :   integrated water soil management 

 هزينه  اقدامات  و تاكتیک ها   نوع فعالیت رديف

 هزارريال

مین واحد تا

 كننده 

 حجم  عملیات 
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  روستاروستا1919 تحقیقات GT  290999برای تعیین    AESAاجرای 

 پهنه منطقه ای  6 آب وخاک ICWSM 1990999پیاده سازی  

 پهنه منطقه ای  6 آب وخاک ICWSM  159,999مشدیریشت  تغذیه و حاصلخیزی  بر اساس اصول 

 پهنه منطقه ای  6 آب وخاک 159,999 آبیاری بر اساس نیاز واقعی گیاهآبیاری بر اساس نیاز واقعی گیاهمدیریت  مدیریت  

 پهنه منطقه ای  6 آب وخاک IPM   159,999مدیریت  تلفیقی آب و کود  بر اساس اصول 

 پهنه منطقه ای  6 تولیدات گیاهی 199,999  مدیریت به زراعی و  آرایش  گیاهیمدیریت به زراعی و  آرایش  گیاهی

 پهنه منطقه ای  6 حفظ نباتات 499,999  مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول

 پهنه منطقه ای  6 حفظ نباتات 199,999 استاندارد سازی و شناسه گذاری  
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انتخاب مناسب تشرین ششکل و ابعشاد    تسطیح و  تسهیلگری برای مشارکت   

  مزرعه

 پهنه منطقه ای  6 آب وخاک 7290999
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 ( نتایج  و چارچوب اجرایی طرح19جدول )
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 پهنه منطقه ای  6 آب وخاک 7290999 استفاده از سامانه های آبیاری تحت فشار تسهیلگری برای مشارکت  

 پهنه منطقه ای  6 تولیدات گیاهی  2990999 خاک ورزی کاهشی 

 پهنه منطقه ای  6 تولیدات گیاهی  3990999  افزایش ماده آلی خاک افزایش ماده آلی خاک 

 پهنه منطقه ای  6 تولیدات گیاهی  2990999 افزایش  عوامل  بیولوژیک خاک 

 پهنه منطقه ای  6 آب وخاک 2990999 اصالح ساختار آبیاری سنتی در مزارع و باغات

  پهنه منطقه ای 6 تولیدات گیاهی  5990999 استفاده از خاک پوشه ها )مالچ ها(
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  روستاروستا1919 تحقیقات 1990999 مونیتورینگ  و ارزیابی  های میدانی 

 MAPPING    روستاروستا1919  ترویج 59,999 و شبکه ساز ی  

  روستاروستا1919  ترویج 199,999 موزشی، ظرفیت سازی و آکارگاه های مدرسه در مزرعه کشاورزان  

  روستاروستا1919  ترویج 29,999 ارزیابی  های اثر بخشی ، مستند سازی و اطالع رسانی

  روستاروستا1919  ترویج 19,999 شبکه توسعه محلی نتایج 

  روستاروستا1919  تحقیقات 29,999 فنی  مهندسی  خدمات  

 شرح وضعیت عنوان رديف
تعشداد روسششتای تحشت پوشششش  برنامششه توسشعه کشششاورزی پایششدار در      1

 محدوده تاالب پریشان 

 )در شش دسته منطقه ای قرار می گیرند(روستا  19

 نفر  5362   تعداد بهره بردار تحت پوشش   2

حجم مصرف آب  در محدوده تاالب پریشان درششرایط متعشارف بشر      3

 اساس میانگین مصرف  در مزارع آبی 

 متر مکعب      33252293 

 متر مکعب  19963675 پیش بینی حداقل میزان صرفه جویی در مصرف آ ب  4

حجشم سشموم مشورد اسشتفاده در محشدوده تشاالب پریششان در  ششرایط              5

 متعارف بر اساس میانگین مصرف 

 لیتر                                52623 

 لیتر   7682 پیش بینی  حد اقل میزان کاهش مصرف سم  6

حجم کشود ششیمیایی  مشورد اسشتفاده در در محشدوده تشاالب پریششان          7

 بر اساس میانگین مصرف متعارف  شرایط

 کیلوگرم 5988752

 کیلوگرم  155889 پیش بینی  حد اقل میزان کاهش مصرف کود شیمیایی   8

 ریال  2998999999  فصل کل هزینه اجرای طرح در سه  9

  سه فصل زراعی مدت زمان اجرای طرح  11
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 (1381گام های اجرایی  ونمای کارفصل دوم برنامه توسعه کشاورزی پایدار در تاالب پریشان )سال ( 11جدول )

ردي عنوان فعالیت  زمانبندي اجرا  مسئولیت ها

 ف 

زيست محیطي برنامه كشاورزي اجتماعي /  -سازماندهي كشاورزان آموزش ديده در  قلعه نارنجي در قالب تشکل محلي براي مديريت  كاركرد هاي اقتصادي -1

 پايدار

 -نیمه دوم فروردین مشاور ملی طرح

 اردیبهشت 

مشورتی کشاورزان )شکل گیری تشکل، نظام بندی، جزییات اجرایی،  -برگزاری کارگاه توجیهی

 توسعه نتایج در سطح روستا(

1-1 

 -نیمه دوم فروردین  مشاور طرح/ جهاد فارس و کازرون

 اردیبهشت

تشکیل تشکل از طریق سازمان جهاد شامل اخذ مجوزهای قانونی، ثبت رسمی، ارزیابی پیگیری 

 نهایی، تهیه برنامه تشکل، اجرای حداقل یک فعالیت میدانی

1-2 

 3-1 جلب حمایت و پشتوانه های مورد نیاز برای تشکل محلی از مجرای  کمیته محلی/زیر کمیته آب 81اردیبهشت  جهاد کازرون 

  درصد از اراضي روستا 39تسهیلگري براي توسعه و به كارگیري تکنیک هاي پذيرفته شده توسط كشاورزان داوطلب در روستاي قلعه نارنجي  حداقل در  -5

فروردین تا مرداد )هر  مشاور طرح/ جهاد فارس و کازرون

 ماه یک کارگاه(

 1-2 برگزاری کارگاههای آموزشی در مزارع برای کشت گوجه فرنگی

 2-2 ارائه گزارش کارگاه آغازین و برنامه فصل زراعی دوم ضمن زیر کمیته آب  81اردیبهشت  مشاور طرح/ جهاد کازرون

 3-2 پیگیری تصویب اجرای برنامه آی پی ام قلعه نارنجی بعنوان برنامه وزارت جهاد در طول فصل زراعی ترویج و حفظ نباتات استان و شهرستان

 4-2 پیگیری توسعه طرح افزایش ماده آلی خاک )کمپوست غنی شده( در روستای قلعه نارنجی در طول فصل زراعی استان و شهرستانترویج و آب و خاک 

 5-2 پیگیری توسعه طرح مدیریت آب )بر اساس شاخص مدیریت تلفیقی( در روستای قلعه نارنجی در طول فصل زراعی ترویج و آب و خاک استان و شهرستان

 6-2 ارائه گزارش نهایی اجرای برنامه در پایان فصل زراعی دوم ضمن زیر کمیته آب  81مرداد  / جهاد کازرونمشاور طرح

  روستا و مسئولین محلي 19برگزاري روز مزرعه براي ارايه نتايج  پذيرفته شده به نمايندگان  -3

نیمه دوم فروردین  مشاور طرح/ جهاد کازرون

 اردیبهشت

 1-3 جزییات اجرایی برای برگزاری روز مزرعهتهیه برنامه و 

 2-3 تصویب روز مزرعه ضمن کمیته محلی و زیر کمیته آب نیمه اول اردیبهشت  جهاد کازرون

 3-3 برگزاری مراسم روز مزرعه نیمه دوم اردیبهشت مشاور طرح، جهاد کازرون/ شرکت خدمات

  وامکانات مورد نیاز جهت اجراي فعالیت هاپیگیري تصويب برنامه توسعه ، تامین اعتبارات  -5
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 1-4 برگزاری نشست مشترک با حضور ریاست جهاد فارس و مدیر کل دفتر آب و خاک وزارت جهاد نیمه اول اردیبهشت طرح تاالب

 2-4 محلیپیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز توسط فرماندار کازرون بعنوان ریاست کمیته  نیمه اول اردیبهشت جهاد کازرون

 3-4 پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز توسط جهاد فارس و کازرون نیمه اول اردیبهشت جهاد استان و شهرستان

  روستاي منطقه براي توسعه نتايج حاصل از سايت قلعه نارنجي براي تربیت تسهیلگران محلي 19كانون اصلي از بین  6ايجاد  -2

 1-5 ارائه طرح توسعه و تکمیل برنامه در  نشست مشورتی زیر کمیته آب نیمه دوم اردیبهشت مشاور ملی طرح

 2-5 مساحی کانون های شش گانه و استخراج اطالعات )محصول، مالکیت، منابع آبی مورد استفاده و ...( 81خرداد  مشاور طرح/جهاد کازرون

 3-5 بهره برداران کانون های شش گانه ظرفیت سازی و توجیه دست اندرکاران و 81تیرماه  مشاور طرح/جهاد کازرون

 4-5 ایجاد شیکه بین کانونی و برگزاری نشست های مشترک بین اعضای کلیدی کانون ها 81تیرماه  مشاور طرح/جهاد کازرون

 5-5 اجرای عملیات میدانی در کانون های شش گانه پس از تامین اعتبار 

  هاي برنامه توسط تسهیلگران محليروستا بر اساس شاخص  19توسعه تکنیک هاي در  -6

 1-6 روستای تحت برنامه 19اجرای برنامه مدیریت افزایش ماده آلی خاک و خاکورزی حفاظتی در  مرداد ماه به بعد منوط به تامین اعتبار

 2-6 روستای تحت برنامه 19اجرای برنامه مدیریت آب و آبیاری در  مرداد ماه به بعد منوط به تامین اعتبار

 3-6 روستای تحت برنامه 19اجرای برنامه آی پی ام در  مرداد ماه به بعد منوط به تامین اعتبار

 4-6 روستای تحت برنامه 19استاندارد سازی محصوالت کشاورزی در  مرداد ماه به بعد منوط به تامین اعتبار

 و كانون هاي شش گانه ارزيابي اثر بخشي و توسعه نتايج اجراي برنامه در روستاي قلعه نارنجي  -7
 1-7 کارگاه ارزیابی مشارکت محلی با همکاری تشکل محلی  پایان فصل زراعی مشاور طرح، زیر کمیته آب/ جهاد کازرون

 2-7 استانیمستند سازی و انتشار نتایج و دستاوردهای برنامه کشاورزی پایدار در سطوح ملی و  پایان فصل زراعی مشاور طرح، جهاد کازرون و شرکت خدمات
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 تعیین پهنه هاي روستايي در پیرامون تاالب پريشان: -9-3

کانون با  6روستای حاشیه تاالب پریشان در 19بندی  پهنهدر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون  95/92/1381از دیگر مصوبات جلسه 

ور اعضای ضجلسه ای با ح 15/96/1381بنابراین در تاریخ  .میان سایر کشاورزان حوزه تاالب بود کشاورزی پایداردستاوردهای طرح  هدف ترویج

شامل وسعت اراضی کشاورزی، سطح زیر کشت آبی، تنوع فعالیت های در این جلسه شاخص هایی  .زیر کمیته آب و کشاورزی برگزار گردید

اه های مجاز، تعداد بهره بردار، نزدیکی به چشمه های اصلی تاالب، مالحظات کشاورزی دامپروری، روش های بهره برداری از آب، تعداد چ

و براساس  .روستا به شش پهنه و انتخاب روستاهای کانونی تعیین گردید 19رای دسته بندی فرهنگی و کمترین تعارض به اراضی تاالب ب -اجتماعی 

 .(8)پیوست  پذیرفتصورت شرح زیر های حاشیه تاالب پریشان به روستابندی پهنه آن 

 .پریشان و دهپاگاه به مرکزیت دهپاگاه روستاهای هلک، -1

 .و سی سختی به مرکزیت عرب فامورو قالت نیل روستاهای عرب فامور، -2

  .قلعه میرزایی و نرگس زار به مرکزیت روستای نرگس زار ،روستاهای قلعه نارنجی -3

 ستای مالی اره. روستاهای مالی اره و کنار خشک به مرکزیت رو -4

 روستاهای شهرنجان، زوالی، پوزه بادی، پل آبگینه و ایاز آباد به مرکزیت روستای پل آبگینه. -5

  .روستای کرایی و سیف آباد به مرکزیت سیف آباد -6

 ( اطالعات کشاورزی روستاهای کانونی12جدول )

 نام روستا ردیف
 جمعیت

 1)نفر(

وسعت اراضی 

 (haزراعی )

تعداد 

 بهربردار
 کشت غالب

 تعداد دام تعداد چاه
تعداد 

 مجاز چشمه
 غیر

 مجاز
 سنگین سبک

 - 299 1399 46 31 گندم،صیفی جات 295 222 989 دهپاگاه 1

 1 1799 1399 19 35 گندم،ذرت،صیفی جات 359 499 1282 عرب فامور 2

 3 459 799 26 29 جاتگندم،جو، ذرت،صیفی 239 799 787 نرگس زار 3

 - 99 599 39 27 جاتذرت،صیفیگندم،جو، 292 1383 1195 مالی اره 4

 1 69 799 14 23 گندم،صیفی جات 27 239 365 پل آبگینه 5

 - 29 999 19 79 گندم،صیفی جات 259 2399 2994 سیف آباد 6
 95براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  -1

خواهد شد و مبانی کشاورزی پایدار با رویکرد سایت های مدرسه در مزرعه اجرا با همکاری کشاورزان روستاهای تابعه  ی ششگانهدر این کانون ها

تجربه و انتخاب  بهترین نتایج را ارشناساندر تیمارهای مختلف آزمون می گردد تا کشاورزان با همکاری کحفاظت از آب و زیست بوم منطقه 
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روستا تعامل  19و کشاورزان  گانهشش اعضای سایت هایروز مزرعه میان  وبازدید ها  ،همایش ها  ماهانه، هفتگی و با برگزاری جلسات سپس .کنند

 .دیگرد خواهد برقرار یمؤثر

 

 بازديد گروههاي ملي و بین المللي از طرح كشاورزي پايدار تاالب پريشان -9-5

پایلوت قلعه نارنجی گرووهای ملی و بین المللی از این طرح بازدید و نتایج آن را از در خالل اجرای فاز نخست طرح کشاورزی پایدار در روستای 

 نردیک مشاهده نمودند که مختصراً بدان اشاره خواهد شد:

 گروه کارشناسان دستگاههای دولتی کشور پاکستان 

 طرح البرز انگروه کارشناس 

 گروه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی 

 نمایندگان برنامه عمران ملل متحد 
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 ارزيابي اثربخشي طرح با در نظر گرفتن ابعاد ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محیطي -8

چشمه   11هکتار واقع شده است. منبع تامین آب دریاچه باران و    28999هکتار در حوضه آبخیزی به مساحت  4299تاالب پریشان با مساحت  

 است که عمدتاً در حاشیه کوهپایه های شمالی دریاچه قرار گرفته است.

نفر ساکنین آن با اشتغال به ماهیگیری، برداشت نی ، شکار پرندگان، گردشگری ،  19819روستا قرار دارد که معیشت  19در اطراف دریاچه 

مین أدامپروری عمده ترین زمینه های اشتغال مردم را تشکیل می دهد و منبع تکشاورزی و دامپروری به تاالب وابسته است. در این میان کشاورزی و 

بهره بردار در این روستاها فعالیت می کنند. اراضی زراعی این منطقه  2368آب کشاورزی بجز در محدودی از مناطق  عمدتاً از چاه است. تعداد  

هر ساله به کشت گندم، جو ، کلزا، ذرت و سبزی و صیفی اختصاص می یابد.  هکتار دیم است. و 2744هکتار آبی و  3985هکتار است که  6638

رأس دام سبک و سنگین با روش دامپروری  19962البته خشکسالیهای چند ساله اخیر باعث تغییر نسبت زراعت آبی به دیم گردیده است. تعداد  

)برخی از بهره برداران این بخش با کشاورزی مشترکند(. تعداد چاههای بهره بردار از آن ارتزاق می کنند  1939سنتی در منطقه وجود دارد که 

 حلقه بصورت   غیر مجاز و مابقی دارای پروانه بهره برداری است. 337حلقه   می باشد که از این تعداد  897اطراف تاالب پریشان 

 برای طرفین زیانبار است،خوردن آن بر اثر عوامل محیطی یا انسانی بر هم  ساکنین منطقه و تاالب پریشان تعاملی وجود دارد کهزندگی میان  بنابراین

تغییر اکوسیستم آن گردیده که به همان نسبت نیز به ساکنین حوزه  باعث خشکی تاالب وهای حاشیه تاالب آبخشکسالی و برداشت بی رویه از 

فره های زیرزمینی و تغییر اقلیم منطقه که تأثیر س،کاهش آب بستر دریاچه  آلودگی هوا در اثر نشر ریزگردهایتاالب آسیب رسانده از جمله 

بنابراین مدیریت فعالیت های اثر گذار بر تاالب ضروری است تا زمینه های احیاءآن  .نامطلوبی بر فعالیت و زندگی روستا نشینان منطقه داشته است

ر از طریق آموزش بهره برداری بهینه از منابع کمیاب وکاهش توسعه کشاورزی پایدا ،هدفاین طرح مدیریت تاالب پریشان با  .فراهم گردد

سر لوحه خود قرار داد و باعث گردید بهره برداران روستای پایلوت اهمیت تعامل خود با محیط زیست را دریابند و در برنامه  را مصرف آالینده ها

ها ه ی کشاورزی صحیح می توان با مصرف بهینه و موثر نهادآنها دریافتند که با بکار گیری روش ها .های حفاظت آن مجدانه شرکت نمایند

روز مزرعه مورخ  همایشدر را سال تالش بی وقفه  2آنان دستاوردهای خود از  .محیطی تولید نمایند -محصولی اقتصادی با کمترین آسیب زیست

 امور آب، منابع طبیعی، ،اداره محیط زیستروسای  ،مدیر جهاد کشاورزی ،بخشدار باالده ،با حضور فرماندار شهرستان کازرون 17/93/1381

گروه های واعضای صندوق خرد زنان  اعضای شورای اسالمی و کشاورزان روستاهای تاالب پریشان، ،شناسان محیط زیست و جهاد کشاورزیکار

 .در معرض دید همگان قرار دادندمردم نهاد 

آغاز از سایت الگویی و عملیات اجرایی مدیریت مصرف آب، کود و سموم شیمیایی  دبود با بازدی  95/92/81این همایش که از مصوبات جلسه 

نواری در مدیریت آب و نصب تله فرمونی ، آبیاری  ،مانند نصب کنتور حجمی، تانسیومتر سازگار با محیط  فنون علمی  شرکت کنندگانو  گردید

و از نتایج  را مشاهده نمودندزیستی در مدیریت مصرف آالینده های شیمیایی کارت زرد و نوار زرد، قارچ کش ها و سموم بیولوژیک و کودهای 
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آگاه شدند درصدی کودها و سموم شیمیایی و افزایش تولید کشاورزان  85درصدی مصرف آب کشاورزی، کاهش  49در کاهش طرح   چشمگیر

 و درپایان مصوب گردید:

 د.این طرح در  روستای دیگر حوزه تاالب پریشان اجرا گرد (1

و  اداره امور آب با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی طرح تجمیع و ساماندهی چاههای کشاورزی را پیگیری (2

 نهایی نمایند.

 .(19)پیوست  تأمین اعتبار پروژه های کشاورزی پایدار در حوزه تاالب پریشان به محوریت فرمانداری پیگیری و نهایی گردد (3

 

 ستاوردهاي كمي و كیفي اجراي طرحد -19

 98-89در سال زراعي  طرح يياجرا يفیو ك يكم يدستاوردها( 19-1
 

 تجزیه و تحلیل حاصل از داده برداری از تیمارهای مختلف طرح نشان می دهد که:

متر  4959پایش آب( باعث صرفه جویی  بکارگیری آبیاری نواری، تانسیومتر وکنتور حجمی )سیستم مدیریت آبیاری براساس نیاز گیاه با ( 19-1-1

 . ( 3)جدول مکعب آب در هکتارگردید

ریال  1769999درصدی کود های شیمیایی از طریق جایگزینی کودهای زیستی ، عالوه بر اثرات مفید زیست محیطی مبلغ  5/97(کاهش 19-1-2

بار به یکبار تقلیل  6تعداد دفعات سمپاشی بر علیه آفات وبیماری ها از در هکتار صرفه اقتصادی به دنبال داشت و با استفاده از روش های بیولوژیک 

 . (  3)جدول ریالی در هکتار گردید 2439999درصدی مصرف سموم باعث صرفه جویی  93یافت. این کاهش 

تن در  99کتار، مالچ پالستیکی تن در ه 98تن در هکتار، شاهد  86تن درهکتار، کمپوست غنی محلی با تولید  149( تیمار آیش با تولید 19-1-3

تن در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد را داشته و بعد از آیش استفاده از کمپوست غنی محلی ، باالترین عملکرد ،  5/65هکتار و ورمی کمپوست 

 . (  4)جدول نبال داردبیشترین بهره وری از آب ، تقویت و حفاظت از خاک، مصرف کود و سموم شیمیایی و در نهایت پایداری را به د

 ( مقایسه مصرف نهاده در مزرعه شاهد و تیمار. 13جدول )

 جایگزین ها میزان صرفه جویی تیمار شاهد  نهاده مصرفی

 استفاده از تانسیومتر 19499 6359 4959 (3m) آب

 2کود زیستی بارور 299 9 299 (Kg) کود فسفاته

 کود نیتروکسین 399 79 239 (Kg) کود اوره

 مرحله 5 مرحله 1 مرحله 6 سموم دفع آفات و بیماریها
  کومکسیترقارچ کش  زنبور براکون، ی، رهاساز یتله فرمون

  B.Tحشره کشو
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 ( مقایسه کیل گیری برای تعیین میزان رسیدگی و تولید در تیمارها وشاهد.14جدول )

 واحد کیل گیری
 جمع میوه رسیده میوه نارس

 (Kgوزن ) تعداد (Kgوزن ) تعداد (Kg)وزن  تعداد

 6/23 256 9/14 149 9/9 199 کمپوست غنی محلی

 6/29 242 13 197 6/7 135 مالچ

 17 191 7/9 79 3/9 193 ورمی کمپوست

 7/17 253 2/13 169 5/4 95 شاهد

 

 81-89تاوردهاي طرح در سال زراعي ( دس19-5

 :نشان می دهد 9و  7، 6،  5همانطور که نتایج جداول 

 درصدی مصرف کودهای شیمیایی. 85( کاهش 19-2-1

 درصدی مصرف سموم شیمیایی. 199کاهش  (19-2-2

 متر مکعب آب در لیتر. 999صرفه جویی  (19-2-3

 تنی . 29افزایش عملکرد  (19-2-4

 ریال. 999/239/8کاهش هزینه های تولید به مقدار (19-2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث، نتیجه گیري و پیشنهادات -11

پایدار  سازماندهی بهره برداران منابع حیاتی و تجدید ناپذیر ، تولید کنندگان غذا و حامیان سالمت جامعه در تشکل های کار گروهی با هدف تولید

 از طریق آموزش مهمترین دستاوردهای برنامه توسعه  پایدار کشاورزی است که راهکار موثری در مدیریت بحران های چند ساله اخیر دنیاست.

یریت به عنوان راهبرد عملیاتی توسعه کشاورزی پایدار با شاخص مد را مدیریت مشارکتی تولید ،راهکار این برنامه مدیریت تاالب پریشان با الهام از

ارکت سرلوحه کار خود قرار داد و توسعه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبی با هدف مشقاتی دانش بومی و یافته های تحقی اطالعات و تلفیق 



31 

 

روستا تاالب  19سطوح درون مزرعه تی درآگاهانه و توانمند سازی بهره برداران در افزایش بهره وری آب و کاهش مصرف مواد شیمیایی صنع

 ریزی نمود که دستاوردهای بسیار مطلوبی در برداشت از جمله:پریشان را برنامه 

 و هندوانه. گیدر زراعت گوجه فرن %49افزایش بهره وری مصرف آب به میزان -1

 و هندوانه. درصدی آالینده های شیمیایی مصنوعی در زراعت گوجه فرنگی 85حذف و کاهش  -2

 روستای دیگر. 19ایجاد شبکه محلی از کشاورزان آموزش دیده  برای مشارکت در اجرا و توسعه برنامه کشاورزی در  -3

حوزه تاالب پریشان زمینه های حفاظت سفره های آب زیرزمینی را فراهم و با ارتقاء با توسعه  طرح در سایر روستاهای  بنابراین پیشنهاد می گردد

سطح معیشت کشاورزان و کاهش مصرف آالینده ها پایداری تولید را تضمین و آسیب های زیست محیطی را به حداقل رساند و روش های 

 مشارکت جوامع محلی در مدیریت و حفاظت از تاالب پریشان نهادینه ساخت.

روستای حاشیه تاالب پریشان تهیه نموده است  19توسعه کشاورزی پایدار برای  طرح شهرستان کازرون  در این راستا مدیریت جهاد کشاورزی 

ی سال آینده در سایر روستا ها 3ریالی طرح ، برنامه  توسعه کشاورزی پایدار طی  999/999/568/5و پیش بینی می کند با تأمین اعتبار ( 11)پیوست 

 حوزه تاالب اجرا گردد و هر ساله تعداد بیشتری از  بهره بردان حوزه تاالب در آموزش های کاربردی آن شرکت کنند. 

با همکاری و مساعدتهای دلسوزانه مادی و معنوی مسئوالن و مدیران ارشد سازمان ها و نهاد های همکار در طرح، زمینه توسعه  امید استدر پایان 

 روستای حاشیه تاالب پریشان فراهم گردد . 19دستاورهای طرح به 
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 1پیوست 

 ؛كميته محلي تاالب پريشان  زيركميته آب  :عنوان جلسه

 اداره امور منابع آب شهرستان كازرون محل تشكيل جلسه:

مشرخ  شردن    -2برنامه توسعه كشاورزي پايدار در شرراي  كرم آبري      اجماع براي اجراي  -1 دستور كار جلسه:

 تعيين فرصتهاي واقعي در راستاي اجراي برنامه فوق  -3منطقه عملياتي با ارائه شاخ  ها    

 22  شماره جلسه:

 15/8/89 تاريخ:

 8330ساعت: 

 پزشكيان تنظيم كننده:

 : حاضرين
علمدار علمداري) هماهنگ كننده استاني طرح( ، سيد علري اكبرر كرانميني    سيد صمد سعيد )مدير امور منابع آب شهرستان كازرون( ،  3قايانآ

فروردين( ، هژير محقق زاده ) كارشناس جهاد كشاورزي كازرون( ، حبيب اله عالي زاده ) مدير آبفاي روستايي شهرستان  13)مديرعامل موسسه 

حسين خسروي ) كارشناس فرمانداري كازرون( ، علي ارواحي ) كارشناس طرح تراالب هرا ( ، جمراد خداپرسرت) رياسرت اداره      كازرون( ، غالم

 حفانت محي  زيست كازرون( ، جهانزير والي) رياست اداره منابع طبيعي شهرستان كازرون( ، محمد شريفي مقدم ) وزارت جهاد كشاورزي( 

اجتماعي طرح تراالب هرا(  ،   -س سازمان جهادكشاورزي استان فارس( ، نسترن موسوي ) مشاور اقتصاديخانم 3 شمس الملوك هميري)كارشنا

 ليال پزشكيان ) دستيار هماهنگ كننده استاني طرح(

 

 خالصه مذاكرات: 

شديد بارندگي در چند سراد  در ابتداي جلسه آقاي مهندس سعيد اطالعات كمي و كيفي از وضعيت آب ، منابع تغذيه آبي تاالب ، آمار نوسانات 

اخير، تغييرات كيفيت و كميت آب تاالب و همچنين سفره هاي زير زميني  در حوضه ، حفر چاه هاي غير مجاز و برداشت بيش از پروانه توس  

 چاه هاي مجاز و مشكالت متعدد در پيگيريهاي قضايي تخلفات در حاشيه تاالب پريشان را داد 

گترين دغدغه را خشكسالي و خشك شدن تاالب عنوان كرد و گفت كه براي مرتفع كردن اين مشكل با حضور مشراور  در ادامه آقاي ارواحي بزر

 اجرايي مشخ  وبررسي شد  -3پذيرش اجتماعي      -2اقتصادي     –اجتماعي  -1بين المللي طرح جلساتي تشكيل و براي آن سه شاخ  

آقاي ارواحي توضيح داد كه بخش ها و ادارات مرتب  با اين موضروع  در جلسرات بره صرورت     آقاي مهندس شريفي مقدم در ادامه صحبت هاي 

 مستمرشركت نموده اند 

مدلي براي مشكل كم آبي كه دغدغه جهادكشاورزي هم مي باشد تهيه شده است البته قبال بر روي اين روش كار شده و بر اسراس اسرتانداردها   

 تهيه و تاييد شده است  

ش هاي موجود امكان پلمپ چاه ها و حمايت دولت از آن به دليل هزينه بااليي كه به سيستم دولتي وارد مي كنرد، وجرود نردارد     بر اساس چال

 پس به نظر مي رسدكه بهترينكار حفظ معيشت و تصحيح كار و روش هاي كشاورزي است  

روستا اجررا شرود  هردف نشران دادن      2بيني كرده و در يك يا  شكل اجراي برنامه پيشنهادي بدينگونه ا ست كه يك فاز اجرايي براي آن پيش

 حفظ كشاورزي با استفاده از آب كمتر است  

 برابر بارندگي است  2وي توضيح داد كه ايران در منطقه اي قرار دارد كه ميزان تبخير 

 آب است هدر رفت   %60الي  50مترمكعب آب مصرف مي كنند و  10122كشاورزان در ايران در هر هكتار 

 در جهادكشاورزي برنامه هاي فني طراحي شده است تا ميزان آب كمتري مصرف شده و بازده محصود كاهش نيابد 

 عبارت خالصه مي شود 3 3مديريت آب در 

 راندمان آبياري   -1

 كارايي مصرف آب  -2

 بهره وري آب گياه -3

خاك و گياه به عنوان شاخ  اصلي پايدار ن اجراي مديريت پايدار آب ،علت اتالف زياد آب در مزارع به مديريت مزرعه مرتب  است   و راهكار آ

 در كشاورزي در شراي  كم آبي و خشكسالي است  

 سپس از حاضران خواست كه نظرات خود را درباره اين پروژه اعالم نمايند 

اجراي اين طرح در روستاي قلعه نانجي تدارك ديده آقاي محقق زاده توضيح داد كه طرح مدرسه در مزرعه در منطقه اجرا شده است   مقدمات 

شده است  برنامه آبياري نوين  تسطيح ليزري و كشاورزي حفانتي از برنامه هايي است كه قابليت اجراي همزمان را در حاشيه تاالب 

 دارند  

 ين برنامه تاكيد كرد آقاي شريفي مقدم بر تمركز توان همه ادارات در يكي از روستاهاي حاشيه تاالب براي اجراي ا

آقاي خسروي بر اين نكته تاكيد داشت كه اين پروژه نبايد به گونه اي باشد كه با كاهش مصرف آب در واحد سطح ، سطح زيرر كشرت افرزايش    

د   و يابد   همچنين بايستي از ساير پروژه ها مثل دامداري ) كه اكنون تقريبن از بين رفته است ( و پرورش طيرور و      حمايرت شرو   

 طرح حفاظت از تاالبهاي ايران
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 كشاورزي نوين به مردم معرفي گردد  وي به پرداخت وام خود اشتغالي از سوي دولت اشاره كرد 

 آقاي سعيد يكي از راهكارها را نصب كنتور هوشمند براي كنترد مصرف آب دانست 

مطرح شود تا راهكاري برراي آن   آقاي خسروي پيشنهاد داد كه مشكل هزينه ها را به دليل اهميت بحث كنتور هوشمند در جلسه شوراي تامين

 انديشيده شود 

 آقاي كانميني توصيه زيست محيطي كرد كه در كارها توان اكولوژيكي منطقه نيز در نظر گرفته شود  

 اصل براي اجراي برنامه ها را عنوان كرد 3 7آقاي والي 

 حفظ تاالب  -1

 كارجمعي ) تا از مسير اصلي خارج نشود و ونيفه هركس مشخ  شود ( -2

 مديريت واحد ) بطور مثاد سازمان محي  زيست ( -3

 تهيه طرح جامع -4

 انتخاب پايلت -5

 مشاركت مردمي  -6

 وجود پشتوانه قضايي و سياسي )تا كار مشروعيت و مدنيت داشته باشد( -7

 خانم مهندس هميري 3نياز به سرعت دادن به كارها و ديدن بازخورد جلسات در جامعه محلي است  

جواب نخواهد داد پس برنامه عملياتي افزايش ماده آلي خاك نيزداشته باشيم  احتماد و ميزان برازده الگروي كشرت     تغييرات روش آبياري صرفا

 جديد به منظور معرفي به منطقه بررسي شود  

زمراني  آقاي خداپرست از تشكيل جلسات متعدد و نديدن نتيجه و عملي از آنها ديده شده است   براي اجرايي شدن مصروبات جلسره محردوده    

 تعيين شود 

 آقاي شريفي مقدم  از مكان و روستاي پيشنهادي بعنوان مكان اجراي برنامه پايلت پرسيد

 خانم موسوي از حاضران خواست تا شاخ  هاي مهم در انتخاب روستاي پايلت را برشمارند   

 

 

 

 های اجتماعيشاخص

 های اجتماعي از نظر شما كدام اند؟ترين شاخص مهم
هايي را پيشنهاد های ايران چه شاخصاز تاالبطرح حفاظت 

 كند؟مي

روستاي مورد نظر در بن بست نباشد كه ديگران ببينند )قلعه 

 نارنجي(

 برداران كشاورزي ) خانوار ساكن(تعداد بهره

 

 نظام اجتماعي عرفي )ميراب ،    ( تعداد خانوار كشاورزي/جمعيت )باالترين جمعيت عرب فامور(

 ها و   (نهادهاي دولتي  و  غير دولتي محلي )شركت تعاوني نرگس زار(-فاضالب )قلعه نارنجيتاثير بر 

تنش كم تر باشد در روستا/همكاري مردم بيش تر باشد )قلعه 

 نارنجي(
 نوع نظام بهره برداري

 برداريداشتن حس اشتراك در مديريت بهره 

 هاميزان دسترسي به اطالعات و يافته 
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 های اقتصادی شاخص

 كند؟هايي را پيشنهاد ميهای ايران چه شاخصطرح حفاظت از تاالب های اقتصادی از نظر شما كدام اند؟ترين شاخص مهم

 نوع مالكيت توان مالي

 ميانگين سطح زير كشت )ميانگين مالكيت( گري جاذبه دارد به لحاظ گردش

 محصود اصلي براي هر خانوارگذاري )هزينه( خانوار در ميانگين سرمايه 

 ميزان درآمد هر خانوار در محصود يا محصوالت  اصلي معيشتي 

 محصود يا محصوالت استراتژيك معيشتي)اقتصادي(  

 مساحت تحت پوشش محصود استراتژيك 

 تعداد خانوار در موضوع استراتژيك   

 ميزان وابستگي معيشت خانوار به محصود يا محصوالت اصلي  

 برداري جايگزين هاي بهرهپتانسيل 

 هاي تامين ماليپتانسيل 

 بازار و عرضه محصوالت 

 

 های عمليات  كشاورزی(های كشاورزی )ويژگيشاخص

های فني كشاورزی از نظر شما كدام ترين شاخص مهم

 اند؟

-هايي را پيشنهاد ميهای ايران چه شاخصطرح حفاظت از تاالب

 كند؟

 ميزان كاربرد تكنولوژي  مصنوعي  تعداد چاه ها

 هاي نوينميزان كاربرد يافته سطح زير كشت

 آالت كشاورزي موجودماشين نوع كشت

 منابع آب نوع خاك براي تغيير الگوي كشت

 برداري از منابع آبتكنولوژي بهره جايي كه تسطيح كم شده است

 از منابع خاك برداريتكنولوژي بهره كشاورزي حفانتي انجام نشده باشد

  روش هاي نوين آبياري كم تر انجام نشده باشد

  كيفيت منابع آب زيرزميني بدتر باشد

  روستاهايي كه اراضي شان بيش تر از چشمه تامين شده است
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  اراضي زير كشت آبي بيش تر باشد

 های زيست محيطيشاخص

های زيست محيطي از نظر شما كدام ترين شاخص مهم

 اند؟

-هايي را پيشنهاد ميهای ايران چه شاخصحفاظت از تاالبطرح 

 كند؟

 هاميزان نزديكي به چشمه اثرگذاري بر منابع  آب

  كم ترين تعرض به زمين هاي محي  زيست )قلعه نارنجي(

  مالكيت عرفي

  هر جا كه افت بيش تر باشد

  جايي كه نتيجه بخش تر باشد از لحاظ تغذيه حوضة آبخيز

  ايجاد آلودگي مي كند پس ميزان شيب مهم استشيب 

 

 

 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات
 

 اجماع بر روي اجراي برنامه كشاورزي پايدار در شراي  كم آبي  -1

 

روستاهاي قلعه نارنجي ، عرب فامور ، نرگس زار به عنوان پايلوت انتخراب شرد كره مقررر      -2

بيشرتر مرورد توسر  كارشناسران     مراتب جهت بررسي  16/8/89گرديد  در جلسه مورخ  

 جهادكشاورزي ،امور آب و محي  زيست مورد بحث قرار گيرد 

 

با توجه به حفر تعداد چاه هاي غير مجاز جديد در محدوده پريشان و پر نشدن آنها بدليل  -3

ممانعت گروهي از اهالي منطقه مقرر گرديد مراتب از طريق امور آب به فرمانرداريمنعكس  

 وراي تامين به آن رسيدگي شود شود تا در جلسه ش

 

ضمن تعيين محدوده تاالب ، اراضي كه توس  حاشيه نشينان تاالب تخريب و تصرف شده  -4

 لز طريق دادگستري پيگيري و نسبت به صدور حكم خلع يد اقدام شود  

 

 

 

 

 

 

 

 

امور منابع آب و 

 فرمانداري كازرون

 

 

محي  زيست 

 كازرون و دادگستري

 

 

 

 

 

 

 در اسرع وقت

 

 

 

 آذر ماه 10تا 
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 طرح حفاظت از تاالبهاي ايران

 2پیوست 

 
 اجرای كشاورزی پايدار در شرايط كم آبي   :عنوان جلسه

 جهادكشاورزي كازرون محل تشكيل جلسه:

 تعيين فرصتهاي واقعي در راستاي اجراي برنامه فوق  -3مشخ  شدن منطقه عملياتي با ارائه شاخ  ها        دستور كار جلسه:

 25  شماره جلسه:

 16/8/89 تاريخ:

 8330 ساعت:

 پزشكيان تنظيم كننده:

 نمايندگان ادارات جهادكشاورزي ، امورمنابع آب ،محي  زيست ، طرح حفانت از تاالب ها: حاضرين

 خالصه مذاكرات: 

آقاي مهندس گندمي ضمن خوش آمدگويي به حضار جلسه موضوع خشكسالي و مشكالت بخش كشاورزي را مطرح و حفظ شراي  موجود را به عنروان  

 هدف سازمان جهادكشاورزي براي حفظ مشاغل بخش كشاورزي دانست 

نتخاب روستاهاي هدف ، طرح كشاورزي با شراي  كم آبري توضريح داد و تاكيرد    آقاي مهندس ارواحي ضمن اشاره به برنامه هاي طرح در رابطه با نحوه ا

 كرد كه تحقق اهداف احياء و پايداري تالبا رابطه مستقيم با نحوه عمل ذينفعان دارد 

ه از چراه هراي جديرد و     آقاي مهندس سعيد در رابطه با مشكالت پركردن چاه هاي غير مجاز جديد الحفر را مطرح كرد و تاكيد بر جلروگيري از اسرتفاد  

 نمودن آنها داد 

 عرب فامور ، نرگس زار( با تاكيد بر احياء و حفانت از تاالب اقدام صورت پذيرد  آقاي خداپرست در رابطه با انتخاب روستاهاي پايلوت )قلعه نارنجي ،

كشت مستقيم ؛ بحرث  اراضي ، افزايش مواد آلي خاك ،آقاي مهندس محقق زاده گفت كه طرح هاي مورد نظر جهادكشاورزي شامل آبخيزداري تسطيح 

 انتخاب روستاي پايلوت را براي انجام فعاليتهاي مرتب  با كشاورزي پايدار

كارشناس مسئود آب و خاك جهادكشاورزي با تاكيد برحفظ وضع موجود كشاورزي بهينه نمودن مصرف آب را با اهميت شمرد و توضيح داد كه برخري  

ساد قبل حفر شده ولي اقدام براي دريافت مجوز ننموده اند كه غير مجاز تلقي مي شود كه نميتوان آنررا بصررف نداشرتن     30اينكه در  از چاه ها علرغم

لت بايد مجوز پر نمود ، تاكيد بر كارهاي فرهنگي براي استفاده بهينه آب و افزايش درآمد و در صورتي كه مقرر شود سطح زيركشت كاهش داده شود دو

رح كررد و  مك مالي جبران نمايد   براي كاهش استفاده از كود شيميايي و سموم استفاده از كودهاي آلي را مورد تاكيد دارد  نصب كنتور تا نيونه مطبا ك

تسطيح ليزري ميليون مي باشد و نصب كنتور هوشمند از جمله ابزار مناسب استفاده و بهينه آب مي باشد همچنين  1هزينه هر كنتور را براي هر هكتار 

 و آبياري تحت فشار از جمله راهكارهاي مناسب برايس كاهش مصرف آب مي باشد 

 آقاي مهندس گندمي توصيه كرد كمك هاي دولت براي كاهش سطح زير كشت را بايد برمبناي درآمد كشاورزي ناشي از سطح زيركشت تنظيم شود  

 روشهاي بسيار موثر است كشت مستقيم ا زتسطيح ليزري ، افزايش مصرف مواد آلي ،

كره  پيشنهاد ارائه طرح هايي به منظور حفظ شراي  موجود كشاورزي توس  هماهنگ كننده استاني طرح تاالب ها به سازمان جهادكشاورزي ارائره شرد   

 د مورد توجه رئيس جهادكشاورزي قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آتي كميته محلي طرح هاي جهادكشاورزي كازرون ارائه شو

دارد  ؛  آقاي مهندس شريفي مقدم  با بيان اينكه بحث كشاورزي با شراي  كم آبي و با در نظر گرفتن هزينه ها و در آمرد كشراورزان مرورد تاكيرد قررار      

بر نحوه انتخراب   راهكارهايي مطرح نمود كه مي توان با كاهش كصرف آب ) جلوگيري ازپرت آب ( در آمد كشاورز را تثبيت نمود  وي در ادامه با مروري

عضائ جلسره  روستاي كانديد براي پايلوت توضيح داد كه شاخ  هاي انتخاب بايد مهمترين اثرات مثبت را براي احياء و پايداري تاالب داشته باشد واز ا

 درخواست داشتند كه اگر براي  شاخ  ها دالئل مستندي است ارائه دهند كه جوامع محلي بتوان توافق همكاري نمود  

 ا تشريح شاخ  ها وتطبيق ويژگيهاي روستاهاي كه از سفره آب فامور برداشت مي كنند مجموع روستاهاي زير مورد ارزيابي قرار گرفت3ب

 قلعه نارنجي ، عرب فامور ، پريشان ، هلك ، قالت نيلو 

 جدود مشخصات روستاهاي پيشنهادي به شرح ذيل مي باشد 

 

 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات
 

كرديد در راستاي افزايش كارائي مصرف آب همچنين پايرداري كشراورزي در ارضري حرريم     مقرر  -1

تاالب پيشنهادات اجرايي جهادكشاورزي همراه با ميزان اعتبار مورد نيراز در چهرارچوب پرروژه برا     

 توجه به اولويت بخشي تهيه وبه كميته محلي ارائه گردد 

آتي مورد بررسي و تصميم گيرري قررار    مالحظات اجتماعي طي نشستي مشخ  شود و در جلسه -2

 گيرد 
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 طرح حفاظت از تاالبهاي ايران

 3پیوست 

 

 

 اجرای كشاورزی پايدار در شرايط كم آبي   :عنوان جلسه

 مسجد ابوالفضل روستاي عرب فامور محل تشكيل جلسه:

مشرخ  شردن    -2شرراي  كرم آبري      اجماع براي اجراي برنامه توسعه كشاورزي پايدار در  -1 دستور كار جلسه:

 تعيين فرصتهاي واقعي در راستاي اجراي برنامه فوق  -3منطقه عملياتي با ارائه شاخ  ها    

 24  شماره جلسه:

 16/8/89 تاريخ:

 15 ساعت:

 پزشكيان تنظيم كننده:

 ليست پيوست: حاضرين

 قالت نيلو اعضاء شوراي اسالمي و دهياران روستاهاي قلعه نارنجي، هلك ، : غايبين 

 خالصه مذاكرات: 

وصيه كررد  پس از حضور در مسجد و حضور مدعوين  روستاييان از موضوع تعيين مرز تاالب ابراز نگراني كردند و به طور مثاد دهيار روستاي نرگس زار ت

 فع مشكل و تعيين حدود تاالب دعوت شوند و با حمايت آنها كارها صورت پذيرد كه بايستي از ريش سفيدان روستا براي ر

نتخابرات  به صراحت شوراي اسالمي روستا از پذيرفتن مسئوليت همكاري براي تعيين مرز تاالب به دليل از دست دادن محبوبيت در منطقه و نگرانري از ا 

 پيش روي شوراها ،سر باز زدند 

 م توس  آقاي علمداري به حاضران معرفي شد  پس از آن آقاي شريفي مقد

رنردگي  آقاي شرفي مقدم نيز هدف اصلي از برگزاري جلسه را به زبان ساده بيان كرد و گفت خشكسالي كل كشور ما را تحرت تراثير قررار داده اسرت ، با    

مردم كشرور ايرران كشراورزند   در حراد حاضرر       % 20كاهش و تبخير زياد است و در حاد حاضر تاالب خشك وعمق چاه ها هم در حاد افزايش است   

 مهمترين مسئله براي ما حفظ معيشت كشاورزان در حاشيه تاالب است   با توجه به آمارهاي موجود در جهادكشاورزي چررخش اقتصرادي  در روسرتاي   

 ميليارد بوده است  4تا  1منطقه بين 

 اد جاري نيز روند خشكسالي ادامه خواهد داشت   مشكل اصلي كم آبي است و با  اعالم رسمي اداره هواشناسي س

محصرود   هزينره هرا     % 18سانتيمتر براي حاضران داشت با آمار نشان داد كه باوجود افرزايش   40و  20با مقايسه اي كه در كشت گندم در عمق هاي 

 افزايش مي يابد   36%

كشاورزي پايدار اين است كه با وجود خشكسالي چگونره و برا چره روش عمليراتي و     آب هدر رفت است   هدف از جراي برنامه  %70در مزارع كشاورزي 

مقايسره   اقدامات مناسب براي حفظ منابع خود بكوشيم  بهترين روش مدرسه در مزرعه است كه كشاورز به طور عملي كارها را مشاهده و نتايج را با هرم 

 كند 

  "بهترين مكان براي اجراي برنامه مطرح شد "محلي ، پرسش  پس از تاييد صحبت هاي آقاي شريفي مقدم از سوي مردم

 اصلي ترين سفره زيرزميني كه وجود دارد و همه از آن استفاده مي كنند  -1شراي  مهم براي تعيين نقطه خوب 3

قوت مردم را تامين مي كند تحت برنامره  محصولي كه بيشترين  -3از اين روستاها كه بر روي سفره اصلي قرار دارند كدام بيشترين استفاده را دارد    -2

 بيشترين تاثير را بر تاالب و آب دارد  -5بيشترين جمعيت را دارد     -4قرار گيرد   

به صرورت  در اين روش مهندسان در كنار كشاورزان همان كشت را كشت را با روش هاي و كارهاي مدرن است تا بازده باالتر رود  به اين تربيت كشاورز 

 اي تغييرات را خواهد پذيرفت  مقايسه 

 در اين پروژه انتخاب مكان شروع پروژه بر عهده روستاييان است  

ان به دليل اهميت سفره فامور و برداشت بيشتر از آن و همچنين وابستگي تعداد بيشتري از جمعيرت حاشريه نشرينان تراالب ، روسرتاي پرايلوت از مير       

 شود  روستاهاي مستقر بر روي سفره فامرو انتخاب

 آقاي شيباني با انتخاب روستا به صورت شانسي مخالفت كرد و خواستار انتخاب مزرعه بر اساس خاك ، رطوبت و       شد 

 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات

 اجماع بر برگزاري برنامه و عمليات كشاورزي پايدار در حاشيه تاالب  -1

 داشته باشد روستاي پايلوت بر روي سفره آب زيرزميني فامور قرار  -2

 انتخاب روستا بر اساس فاكتور هاي خاص و نه به صورت شانسي صورت پذيرد  -3

محري  زيسرت و   در جلسه اي با حضور كارشناسان ادارات جهادكشاورزي ، آب منطقه اي ، منابع طبيعي ، -4

افقرت  شوراهاي روستاهاي واقع بر سفره آب زيرزميني فامور با در نظر گررفتن فاكتورهراي مردنظر و برا مو    

 روستاييان محل روستا پايلوت انتخاب شود 

 

 

 

 

 طرح

 

 

 

 

 

 در اسرع وقت
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 طرح حفاظت از تاالبهاي ايران

 4پیوست 

 

 اجرای كشاورزی پايدار در شرايط كم آبي   :عنوان جلسه

 باالده -بخشداري جره  محل تشكيل جلسه:

 مشخ  شدن منطقه عملياتي اجراي كشاورزي پايدار با ارائه شاخ  ها      -1 دستور كار جلسه:

 28  شماره جلسه:

 8/9/1389 تاريخ:

 15 ساعت:

 پزشكيان تنظيم كننده:

 : حاضرين

3 سيد صمد سعيد)رياست اداره امور منابع آب كازرون( ، علمدار علمداري)هماهنگ كننده استاني طرح( ، هژبر محقق زاده )كارشرناس   آقايان 

غالمحسين خسروي)كارشناس فرمانداري( ، منصور دهقان جماد خداپرست )رياست محي  زيست كازرون( ،جهادكشاورزي كازرون( ،

علي باالده( ، نصير حميده )دهيار روستاي دهپاگاه ( ، -، علي پوالدي )كارشناس بخشداري جره( ر)شوراي اسالمي روستاي نرگس زا

 امراله شيباني ) نمايندع روستاي قلعه ميرزايي( ارواحي )كارشناس طرح( ،

 3 نسترن موسوي )مشاور ملي طرح( ، ليال پزشكيان ) دستيار هماهنگ كننده استاني طرح( خانم ها

 قالت نيلو، عرب فامور ، سي سختي ، پريشان ،  ضاء شوراي اسالمي و دهياران روستاهاي قلعه نارنجي، هلك ، اع: غايبين 

 خالصه مذاكرات:  

باالده قرار گرفرت   –با توجه به مصوبات جلسات پيش مسئوليت دعوت از شوراها از سوي فرمانداري كازرون به عهده بخشداري جره 

شوراهاي اسالمي روستاها از جلسه اسرتقباد   رساني ناصحيح از سوي اين بخشداري درباره موضوع جلسه ،و متاسفانه به دليل اطالع 

 نكردند  

 در نهايت با توجه به حضور نمايندگان دستگاههاي دولتي در جلسه مقرر شد جلسه با اعضاء حاضر برگزار گردد 

پيش مشخ  شده را تك تك اعالم نمود و براي هر روستا برر  پس خانم موسوي مديريت جلسه را بر عهده گرفت و شاخ  هاي از 

 ن جدود زير مي باشد3اساس نظر افراد امتاز دهي شد كه نتيجه آ

 

 

ف
ردي

 

 نام روستا                       

 معيار

س زار
نرگ

ي 
قلعه نارنج

ي 
قلعه ميرزاي

 

ي
ي سخت

س
ب فامور 

عر
 

ت نيلو
قال

 

ك
هل

 

دهپاگاه 
پريشان 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ سفره زير زميني 1

 تعداد چاه ها 2

)هر چه تعداد چاه ها بيشتر 

 اميتاز بيشتر(

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

تعاض اراضي با تاالب  3

)هرچه تعارض كم تر، امتياز 

 (بيشتر

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 سطح زير كشت آبي 4

 )هرچه بيشتر امتياز بيشتر(

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

ذرت ، ميزان توليد گندم ، 5

برنج ، جو و كلزا )هر چه 

 بيشتر امتياز بيشتر(

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 تعداد دام 6

)هر تعداد بيشتر امتياز 

 بيشتر(

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 
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نزديكي به اصلي ترين  7

چشمه)  هر چه فاصله كمتر 

 امتياز بيشتر(

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

ميانگين مصرف آب درواحد  8

هكتار)با توجه به نوع كشت 

 روستا اميتاز دهي شد(

 

1 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 تعداد بهره برداران 9

 هر چه بيشتر امتياز بيشتر( 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1 

 تعداد خانوار 10

)هر چه تعداد بيشتر امتياز 

 بيشتر(

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

درآمد حاصل از فعاليت  11

كشاورزي)هرچه درآمد 

 بيشتر امتياز بيشتر(

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

امكان كنتور هوشمند بهره  12

برداري از چاه ها )جاه هاي 

مجاز ، هر چه تعداد چاه 

هاي مجاز بيشتر امتياز 

 بيشتر(

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 مالحظات اجتماعي 13

انگيزه قوي  –)همبستگي 

 هر چه بيشتر امتياز بيشتر(

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

 جمع

 

29 

 

 

31 

 

23 

 

22 

 

27 

 

28 

 

30 

 

28 

 

15 

    

و برراي   1هكتار زمين تحرت پوشرش كشرت آبري اسرت عردد        100تا  1براي امتياز دهي براي كشت آبي مقرر شد 3روستايي كه از 

هكترار زمرين زيرر     300تعلق گيرد و برا ي روستاهاي برا بريش از    2هكتار زمين زير كشت آبي عدد  300تا  101روستاهايي كه ا ز

 اختصاص يابد  3كشت آبي عدد 

 به دليل سطح بسيار كم بودن سطح زير كشت ديم در منطقه به پيشنهاد حاضران اين آيتم حذف شد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات

روستاي قلعه نارنجي به عنوان اولين گزينه  برا ي اجراي كشاورزي پايدار با توجه به جمع امتيازات ، 

 شناخته شد  
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 طرح حفاظت از تاالبهاي ايران

 5پیوست 

 

 

 اجرای كشاورزی پايدار در شرايط كم آبي   :عنوان جلسه

 مركز خدمات كشاورزي فامور محل تشكيل جلسه:

هماهنگي با روستاييان و توجيح كشاورزان روستاي قلعه نارنجي به منظور تعيين مزرعره اصرلي    جلسه: دستور كار

 مزرعه براي اجراي كشاورزي پايدار 25و ساير 

 32 شماره جلسه:

 38/10/89  تاريخ

 9 ساعت:

 پزشكيان تنظيم كننده:

 : حاضرين
 ليست پيوستي

 

 خالصه مذاكرات: 

 دولتخواهي مختصري از تحقيقات فلورشناسي كه برروي تاالب پريشان انجام داده بود را با تصاوير ارائه كرد  در ابتداي جلسه  آقاي 

دانسرت و برراي    "كمرك و حمايرت از بخرش كشراورزي     "در ادامه آقاي شريفي مقدم به كشاورزان توضيح داد كه هدف از اجراي ايرن برنامره   

هاي كه در انتخاب روستاي پايلوت موثر بوده است را مانند بهره برداري از اصلي ترين سرفره آب  كشاورزان به طور كامل توضيح داد كه شاخ  

وجود فعاليتهاي كشراورزي و وابسرتگي بيشرتر بره كشراورزي از      زيرزميني ، نزديكي به اصلي ترين چشمه تاالب ، عدم تعرض به تاالب پريشان ،

سطح روستا ، تعداد خانوار روستا ، تعداد دام هاي روستا و     كه در جلسه اي كه با كارشناسان لحاظ درآمد ، بهره برداري از چاه هاي بيشتر در 

نهادهاي دولتي برگزار شد بر ضرورت اجراي برنامه كشاورزي پايدار در شراي  كم آبي به اجماع رسيده و پرس از آن در مسرجد روسرتاي عررب     

اسالمي روستاهاي پيرامون تاالب  بر اجراي اين برنامه به اجماع رسيدند در جلسه ديگرري برا    فامور نيز نمايندگان روستاييان و اعضاء شوراهاي

كارشناسان شاخ  هاي انتخاب روستاي پايلوت از ديدگاه هر اداره تعيرين و نهايترا در جلسره اي كره د ربخشرداري جرره براالده برگرزار شرد          

نمايندگان روستا ها و اعضاء  شوراهاي اسالمي و دهياران نيرز برراي هرر روسرتا بره ايرن       نمايندگان ادارات دولتي و فرمانداري كازرون به همراه 

 شاخ  ها امتياز دادند كه نهايتا روستاي قلعه نارنجي به عنوان روستاي پايلوت انتخاب شد  

اشد   اولرين محصرولي كره در ايرن     وي تشريح كرد كه هدف اين برنامه انجام يكسري فعاليت براي مصرف بهينه آب و دريافت نتيجه بهتر مي ب

 برنامه به آن پرداخته خواهد شد گوجه فرنگي است   

ت در ادامه از كشاورزان خواسته شد كه به دو گروه تقسيم شده و هر گروه به طور مجزا فعاليتهايي كه در مراحل مختلف كاشت ، داشت و برداش

رروي كاغذ ترسيم نمايند   در انتها نيز نماينده هر گروه مراحل را تشرح كرد و در نهايت گوجه فرنگي انجام مي دهند را با ذكر زمان انجام آنها ب

 مشخ  شد كه روند فعاليتها تقريبا با هم مشابه است    

خرود   تقريبا همگي كشاورزان آمادگي همكار خود را با اجراي برنامه كشاورزي پايدار در شراي  كم آبي اعالم نموده و حاضر به اختصاص زمرين 

 براي اجراي شيوه هاي بهينه كشاورزي بودند 

كشاورزان باتجربه به سايرين پيشنهاد مي كردند كه همه زمين خود را براي اجراي اين روش جديد اختصاص ندهند تا درصورت موفقيت درساد 

 آينده تمام مزارع به اين روش كشت گوجه فرنگي داشته باشند  

 

 

 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات

 

آقاي چراغي رئيس شوراي اسالمي روستاي قلعه نارنجي كمتر از يك هفته اسامي افراد  -1

داوطلب براي همكاري،  به همراه مشخصات زمين مورد نظر و همچنين محصولي كه 

 موردتمايل براي آموزش روشهاي جديد هستند را به جهادكشاورزي اعالم نمايند 

 

با همكاري  FFSي براي اجراي طرح طي جلسه اي زمينهاي داوطلبان و زمين اصل -2

 شوراي روستا و جهادكشاورزي تعيين شود 

 

 

 آقاي چراغي

 

 

 

كشاورزان و شوراي 

روستا و 

 جهادكشاورزي

 

كمتر از يك 

 هفته 

 

 

 

 يك هفته ديگر
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 محل تشکیل تاريخ ساعت شماره طبقه بندي صفحاتتعداد 

 روستای قلعه نارنجی 93/93/81 صبح8   

 لیست پیوست
 

حاضرين 

در 

 جلسه

 غائبین 

دستور  ایجاد تشکل در روستای قلعه نارنجی و ارائه گزارش پیشرفت طرح

 جلسه

در آغاز مهندس محقق زاده به حاضرین در جلسه خیر مقدم گفتند و از همکاری های آنان در اجرای طرح کشاورزی 

کارگروه آب و کشاورزی اهمیت سازماندهی گروه کاری  5/2/81پایدار تشکر نمودند. سپس با اشاره به مصوبه 

ه مدیریت جامع تاالب پریشان در سال های سایت مدرسه در مزرعه را در یک تشکل منسجم به منظور پیگیری برنام

آتی و نشر دستاوردهای سایت به سایر روستاهای حاشیه تاالب پریشان تشریح نمودند و راهکارهای ایجاد یک تشکل 

 و روند تأسیس آنها را توضیح دادند. NGOدر قالب شرکت، تعاونی و یا 

نمودند و عنوان داشتند که این طرح در تغییر روش های در ادامه آقای نوروز جعفری گزارشی از پیشرفت طرح ارائه 

کشاورزی آنان در دو سال گذشته تأثیر بسزایی داشته و امروز دید آنان نسبت به کشاورزی و محیط اطرافشان تغییر 

 کرده است. ایشان در ادامه گفتند: امروزه دریافته ایم که می توان کشاورزی سالم با تاکید بر حفظ منابع و محیط

زیست انجام دهیم و این وظیفه بر دوش ماست که دستاوردهای دو سال تالشمان را به سایر روستاهای حاشیه تاالب 

 پریشان انتقال دهیم.

در پایان درخصوص نوع تشکل ، نام تشکل و انتخاب هیأت مؤسس میان حاضرین در جلسه و کارشناسان جهاد 

 زیر اتخاذ گردید.کشاورزی بحث و گفتگو صورت پذیرفت و تصمیمات 

 
ت

را
اك

ذ
ح م

رو
مش

 
تشکل کشاورزی پایدار  تاالب پریشان با هدف مدیریت مصرف آب، سشموم و کودهشای ششیمیایی و حفاظشت از      -1

 تشکیل گردد. NGOزیست بوم منطقه در قالب 

محمد جعفری بعنوان اعضای هیأت موسس  و، یاسر فیروزی ، قاسم کریمی نوروز جعفریآقایان صمد چراغی،   -2

 این تشکل انتخاب شدند.

ه  هیات مؤسس موظف است در اسرع وقت تشکل کشاورزی پایدارتاالب پریشان را به ثبت برساند. -3
ذ

خ
مت

ت 
ما

می
ص

ت
 

گیرندگان  

 رونوشت

 كننده صورتجلسهنام ، سمت و امضاء تايید  در صورت عدم كفايت فضاهاي فوق از پشت برگه استفاده شود.



43 

 

 صورتجلسه                                                             8پیوست 

 

 

 محل تشکیل تاريخ ساعت شماره طبقه بندي تعداد صفحات

 مرکز خدمات فامور 29/96/81 صبح8   

نشوروز  صشمد چراغشی،   خشداداد دهقشان، ناصشر یوسشفی ،      هژبر محقق زاده، محمد حسین شیری، مرضشیه قربشانی نشژاد،   

 محمد جعفری و، یاسر فیروزی ، قاسم کریمی جعفری
 

حاضرين 

در 

 جلسه

 غائبین 

دستور  تعیین مسئولیت های هیات موسس تشکل کشاورزی پایدار تاالب پریشان و برنامه ریزی پیگیری های ثبت تشکل

 جلسه

جلسه خیر مقدم گفتند و از طرح مدرسه در مزرعه بعنوان یکی از اصولی ترین در آغاز مهندس شیری به حاضرین در 

و کارآمدترین روش های آموزشی یاد کردند بطوری که تأثیرات آنرا در چندسالی که در منطقه فامور اجرا گردیده 

ورزی سالم در در میان کشاورزان به روشنی مشاهده گردیده و امروز از برکت آن تشکلی منسجم برای پیشبرد کشا

 حال شکل گیری است.

سپس مهندس محقق زاده از اهداف اصلی ایجاد تشکل کشاورزی پایدار انسجام گروه کاری آموزش دیده در سایت 

سال گذشته و تداوم فعالیت های این گروه در روستای قلعه نارنجی و سایر روستاهای حاشیه  2مدرسه در مزرعه طی 

اعضای هیأت موسس خواستند پس از تعیین مسئولیت ها ،در کوتاهترین فاصله زمانی تاالب پریشان یاد نمود و از 

مراحل قانونی ثبت تشکل را پیگیری کنند و در صورت تمایل جلسه دیگری با نظام صنفی کارهای کشاورزی برگزار 

 ی دریافت کنند. کنند  و ضمن بررسی راهکارهای ثبت تشکل ، به عضویت نظام صنفی درآیند و پروانه فعالیت صنف

در روستای قلعه نارنجی  3/3/81در ادامه آقای صمد چراغی رئیس شورای اسالمی قلعه نارنجی با اشاره به جلسه 

ایجاد تشکل کشاورزی پایدار برای انسجام گروه کاری الزم و ضروری دانستند و تشکل را زمینه ساز همکاری و 

 ریشان دانستند.همدلی برای برنامه های آینده مدیریت تاالب پ

 درپایان براساس توافق میان اعضاء بشرح زیر تقسیم مسئولیت گردید و تصمیات زیر اتخاذ گردید.
ت

را
اك

ذ
ح م

رو
مش

 

آقای صمد چراغی بعنوان رئیس هیأت مدیره، آقای نوروز جعفری بعنوان نائب رئیس و آقای محمد جعفری   -1

  ند.دیبعنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب گرد

 توسط آقایان صمد چراغی و نوروز جعفری پیگیری گردد. روز آینده 15ظرف اقدامات ثبت تشکل    -2

توسط آقایان صمد چراغی و نوروز جعفری پس از ثبت تشکل ، عضویت نظام صنفی و دریافت پروانه فعالیت  -3

ه  پیگیری گردد.
ذ

خ
مت

ت 
ما

می
ص

ت
 

گیرندگان  

 رونوشت

 نام ، سمت و امضاء تايید كننده صورتجلسه از پشت برگه استفاده شود.در صورت عدم كفايت فضاهاي فوق 
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 محل تشکیل تاريخ ساعت شماره طبقه بندي تعداد صفحات

 روستای قلعه نارنجی  17/3/81 صبح  8   

حاضرين  لیست پیوست

 در جلسه

 غائبین 

دستور  همایش روز مزرعه با محوریت توسعه پایدار کشاورزی در حوزه تاالب پریشان

 جلسه

همایش روز مزرعه با محوریت توسعه پایدار کشاورزی در حوزه تاالب پریششان بشا حضشور فرمانشدار محتشرم       17/3/81در تاریخ 

شهرسششتان کششازرون ، بخشششدار بششاالده ، روسششای مششدیریت جهادکشششاورزی ، ادارات محششیط زیسششت ، منششابع طبیعششی ، امششور آب ، 

کارشناسان سازمان محشیط زیسشت و جهادکششاورزی ، کششاورزان و اعضشای ششورای اسشالمی حشوزه تشاالب پریششان ، اعضشای            

صبح در روستای قلعه نارنجی محل اجرای پروژه  8راس ساعت شهرستان  صندوق خرد زنان حوزه تاالب و گروههای مردم نهاد

IPM/FFS .برگزار گردید 

در آغاز شرکت کنندگان از سایت الگویی و عملیات اجرایی مدیریت مصرف آب ، کودها و سموم شیمیایی در مزرعشه بازدیشد   

 25وش مدرسشه در مزرعشه بشا همکشاری     بعمل آوردند و دستاوردهای طرح را از نزدیک مشاهده نمودند این سایت آموزشی به ر

نفر کشاورزان روستای قلعه نارنجی احداث گردیده است که جدیدترین فنون علمشی ماننشد نصشب کنتشور حجمشی ، تانسشیومتر و       

اجرای آبیاری نواری در مدیریت آب و نصب تله فرمونی ، کارت زرد و نوار زرد ، قارچ کشها و سموم بیولوژیشک و کودهشای   

درصشدی مصشرف آب   69یریت مصرف آالینده های شیمیایی استفاده شده است که نتشایج چششمگیری در کشاهش    زیستی در مد

 درصدی مصرف کودها و سموم شیمیایی و افزایش تولید کشاورزان را در بر داشته است . 97کشاورزی ، کاهش 

م به حاضرین در جلسه ، اهشداف و  ادامه جلسه در مسجد روستای نرگس زار برگزار شد و مهندس گندمی ضمن عرض خیر مقد

برنامه های آینده جهادکشاورزی در قالب توسعه کشاورزی پایدار در حاشیه تاالب پریشان را تشریح نمودنشد در ادامشه فرمانشدار    

محترم شهرستان بر اهمیت تاالب پریششان و ضشرورت توسشعه پشایلوت در سشایر روسشتاهای حشوزه تشاالب تاکیشد نمودنشد ایششان            

تعامل تمام ادارات ذیربط به منظور اجراء طرح های توسشعه پایشدار کششاورزی حشوزه تشاالب و همچنشین حفاظشت از         همکاری و

 محیط زیست تاالب را تاکید نمودند

ت
را

اك
ذ

ح م
رو

مش
 

 مقرر گردید 

محیط زیست و منابع طبیعی موضشوع تجمیشع و سشاماندهی طشرح      –اداره امور آب با همکاری مدیریت جهادکشاورزی  -1

 ساماندهی چاههای کشاورزی اقدام الزم بعمل آورند

 جلسه بررسی و تامین اعتبار پروژه های کشاورزی پایدار حوزه تاالب با محوریت فرمانداری برگزار گردد. -2

 

ه 
ذ

خ
مت

ت 
ما

می
ص

ت
 

گیرندگان  اورزی استان فارس سازمان جهادکش –فرمانداری محترم شهرستان کازرون 

 رونوشت

 نام ، سمت و امضاء تايید كننده صورتجلسه در صورت عدم كفايت فضاهاي فوق از پشت برگه استفاده شود.
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 برنامه اقدام

 شماره طرح3  (IPM/FFSطرح آموزشي مدرسه در مزرعه ) عنوان طرح: 

3 طرح آموزشي مدرسه در مزرعه توانمندي ها و نرفيت هاي خاصي دارد كه بايد در يك روستا و برروي يك كشت با حضور شرح پروژه

نفر كشاورز داوطلب اجرا شود اين كشاورزان زمين زراعي خود را در طرح شركت مي دهند و با انتخاب يك مزرعه بعنوان  25تا  20

تحقيقي از كاشت   –برنامه آموزشي  14يك نفر بعنوان هماهنگ كننده متعهد مي گردند در مدرسه جهت اجراي برنامه هاي آموزشي و 

 تا پايان برداشت محصود شركت كنند و همزمان با ثبت يافته هاي خود ، زمينه بكارگيري نتايج را در اراضي خود فراهم آورند 
 سازمان هاي همكار3

 

 جهاد كشاورزي   سازمان مسوود3

 

 بر محقق زادهژهفرد مسوودHoja3br@yahoo.com 3آدرس الكترونيكي3 09177214115شماره موبايل3 2238601-2 شماره تلفن3

 
 3مرتب  در برنامه مديريت  ساله( 25هدف دراز مدت )

 3مرتب  در برنامه مديريت ساله( 5هدف كوتاه مدت ) توسعه پايدار كشاورزي 

 تغيير دانش ، بينش و مهارت كشاورزان

 01/06/1391 تاريخ شروع3 01/07/1393 تاريخ اتمام3 35569000000      كل )به رياد(بودجه 

 خواهد به آن بپردازد(:وضع موجود )تشريح مشكلي كه اين طرح مي

سال های و بحران های کود ها و سموم شیمیایی بدون در نظر گرفتن نیاز گیاه و کمبود های خاك  آب، روش های کشاورزی فعلی با مصرف باالی
یر جاری مانند خشكسالی و   سرمازدگی باعث صدمات جبران ناپذیری به منابع تولید ، کشاورزان و  منابع  طبیعی از جمله کاهش سفره های آب ز

 زمینی ، خشك شدن چاهها،قنوات ،چشمه ها و رودخانه، سفت و غیر قابل نفوذ شدن خاك، کاهش مواد آلی و معدنی خاك، فرسایش خاك، کاهش
 تولید ، افزایش هزینه های تولید، طغیان آفات و بیماری ها ، صدمات زیست محیطی و ... گردیده است.

 سطر توضيح داده شود3 10هدف اصلي)حداكثر در 

تحقيقي كه با مشاركت آنان طراحي و در مزرعه اجرا  –تغير در  دانش بينش و مهارت كشاورزان از طريق برنامه هاي آموزشي  -1

 مي گردد 

دستيابي به كشاورزي پايدار از طريق بكارگيري روشهاي كشت با مصرف بهينه آب ، كود ، سم و ساير نهاد هاي توليد و در  -2

 نهايت جايگزيني  روش هاي بيولوژيك و سازگار با محي  زيست در كشت بوم منطقه

 افزايش سطح سفره هاي آب زير زميني و احياء چشمه هاي حاشيه تاالب پريشان -3

 از محي  زيست    حفانت  -4

 اهداف فرعي )خروجيها(

 عنوان شرح مختصر

 با كاهش هزينه هاي توليد
 افزايش درآمد

كاهش مصرف  آب هاي تحت االرضي باعث حفظ سفره ها ،ايجاد فرصت احياء و افزايش سطح اين سفره ها و در 

 نهايت احياء چشمه ها مي گردد

 احياء چشمه ها

 كاهش مصرف كودهاي شيميايي و سموم گام هاي موثري در توليد محصود سالم است 
 توليد محصود سالم

 ايجاد پايداري زيست محيطي مصرف بهينه آب ،كود هاي شيميايي و سموم در درازمدت باعث ايجاد پايداري محي  زيست مي گردد 

 13هدف فرعي )خروجي( 

 شماره فعاليت شرح فعاليت )حداكثر در سه خ (   واحد مسئود

  1-1 

 
 

2-1 

 
 

3-1 

 
 

    -1 
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 تخصي  ساالنه بودجه
 )ميليون رياد(بودجه  درصد بودجه الزم براي هر فعاليت در ساد هاي متوالي

شماره 

 فعاليت

1393 1392 1391 1390 1389 

_ _ 81% _ _ 451058 1 

_ 11% _ _ _ 619 2 

8% _ _ _ _ 439 3 

       

       

 كل بودجه 5569 _ _ 81% 11% 8%

 

 لطفا زمينه هاي الزم براي برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي را مشخ  نماييد3

 مربي دوره -1

 وسايل سمعي و بصري -2

 وسايل كمك آموزشي -3

 مكان آموزشي مناسب -4

 پذيرايي -5

 اياب و ذهاب -6

 تحقيقي -مواد و وسايل مورد نياز  براساس نوع برنامه آموزشي  -7

 زمين زراعي -8

 

 

 هدف فرعي )خروجي(      3

 

 شماره فعاليت شرح فعاليت )حداكثر در سه خ (   مسوود اصلي هر فعاليت

  1-    

 
 

2-    

 
 

3-    

 

 هدف فرعي )خروجي(

 شماره فعاليت شرح فعاليت )حداكثر در سه خ (   مسوود اصلي هر فعاليت

  1-    

 
 

2-    

 
 

3- 

 

 ساد تحقق

 

 طرح )حداكثر يك خ ( دستاوردهاي

 

 شماره
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 نحوه اطالع رساني در خصوص طرح به چه صورت خواهد بود؟

 

 مسوود روش كار گروه هدف موضوع

Ipm/ffs مركز خدمات فامور كارگاه آموزشي، اطالعيه، بورشور، پيامك بهره برداران حوزه تاالب 

Ipm/ffs مركز خدمات حومه كارگاه آموزشي، اطالعيه، بورشور، پيامك بهره برداران حوزه تاالب 

    

 

 

  مراحل پايش طرح3 )بصورت چكيده(

 مصرف بهينه نهاده ها شاخ 

 نظارت مرحله اي روش كار

 كاشت ،  داشت و برداشت زمان پايش

 IPM/FFSكارشناس  مسوود

 فصلي گزارش دهي

 

 احتمالي )يا ريسک ها(:موانع 
 در اجرا طرح را پيش بيني نموده و راه حل هايي را براي هر كدام پيشنهاد دهيد  احتمالي لطفا سه مانع مهم 

 

 

 

 شماره ريسك )در يك عبارت( راه حل براي كاهش ريسك راه حل جايگزين در صورت بروز ريسك

 1 اعتبارات محدود كردن اهداف برنامه ريزي روري يك يا دو موضوع

 2 عدم استقباد اعضاء يا هماهنگ كننده لنتخاب محصود مشترك برنامه ريزي براساس اولويت هاي اعضاء

   3 


