با پیشرفت  56درصدی طرح آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب
کشور محقق شد؛

تأمین امنیت غذایی
و احیای کشاورزی در مناطق مرزی
طــرح توســعه شــبکههای آبیــاری و زهکشــی غــرب و شــمالغرب کشــور یکــی از طر حهایــی اســت
کــه توســط معاونــت آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان جهــاد نصــر در حــال پیگیــری
اســت و گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه ایــن طــرح تاکنــون پیشــرفت  56درصــدی داشــته اســت.
از کل  ۸میلیــارد دالر اعتبــار در نظــر گرفتــه
شــده از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی
بــرای وزارتیــن جهــاد کشــاورزی و نیــرو،
اعتبــاری معــادل  ۵۰هــزار میلیــارد ریــال توســط
ســازمان برنامــه بودجــه کشــور بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی تخصیــص داده شــده اســت.
ســطح مصــوب در ایــن طــرح بــر اســاس
آخریــن ابــاغ ســازمان برنامــه و بودجــه،
حــدود  ۲۲۷هــزار هکتــار میباشــد کــه بــا
توجــه بــه واریــز اولیــن بخــش اعتبــار در
اســفندماه  ۹۳و بازنگــری مطالعــات و تغییــر
روش آبیــاری از ثقلــی بــه ســامانههای نویــن،
عملیــات اجرایــی طــرح از ابتــدای ســال  ۹۴آغــاز
شــده اســت.
بــر اســاس آخریــن توافقــات بــا ســازمان
برنامــ ه وبودجــه و وزارت نیــرو ،ایــن طــرح در
ســه حــوزه بــه شــرح زیــر برنامــه ریــزی و در
حــال اجــرا اســت:
 -1حــوزه غــرب کشــور محــدوده جغرافیایــی
اســتانهای ایــام ،کرمانشــاه ،کردســتان و
بخشــی از اســتان آذربایجــان غربــی بــا وســعت
 ۱۱۲،۲۴۴هکتــار
 -2حــوزه ارس محــدوده جغرافیایــی
اســتانهای آذربایجــان غربــی ،آذربایجــان
شــرقی و اردبیــل بــا وســعت  ۱۱۰،۸۸۵هکتــار
 -3حــوزه اتــرک محــدوده جغرافیایــی
اســتانهای گلســتان ،خراســان شــمالی،
خراســان رضــوی و خراســان جنوبــی بــا وســعت
 ۴،۲۰۱هکتــار
امــا بــه صــورت کلــی میتــوان گســتره
جغرافیایــی ایــن طــرح را  10اســتان مــرزی کــه
عمدتـ ً
ـا غربــی و شــمال غربــی هســتند عنــوان
کــرد ،تعــداد پروژههــای اجرایــی در ایــن
طــرح  150پــروژه بــوده و  65هــزار میلیــارد
تومــان نیــز بودجــه بــرای آن بــرآورد شــد کــه
میتوانــد حــدود  10هــزار نفــر اشــتغال بــرای
نیــروی انســانی بومــی در دل ایــن پروژههــا
داشــته باشــد .بــه طــوری کــه ایــن طــرح کــه
در ســطح  227هــزار هکتــار در اســتانهای
غــرب و شــمال غــرب کشــور از ســال  1393آغــاز
شــده بــود تاکنــون  127هــزار هکتــار آن بــه
بهرهبــرداری رســیده اســت.

هدف از اجرای طرح چیست؟
از اهــداف اصلــی ایــن طــرح در مناطــق مــرزی
میتــوان بــه مــواردی همچــون حفــظ امنیــت
مناطــق غــرب و شــمال غــرب کشــور از طریــق
اشــتغالزایی ،جلوگیــری از مهاجــرت و تثبیــت
جمعیــت ،افزایــش بهــرهوری در اســتفاده از آب
و خــاک کشــور بــا اجــرای روشهــای نویــن
آبیــاری ،افزایــش ســطح زیــر کشــت محصوالت
باغــی و زراعــی ،ایجــاد زیرســاختهای الزم
بــرای توســعه کشــت گلخانــهای ،ایجــاد
نظــام بهرهبــرداری مناســب در راســتای بــاال
بــردن بهــرهوری و توســعه پایــدار کشــاورزی
در اســتانهای تحــت پوشــش طــرح بــا
مشــارکت تعاونیهــا و تشــکلهای ایجــاد
شــده و افزایــش خودکفایــی در تولیــد
محصــوالت کشــاورزی و تأمیــن امنیــت غذایــی
کشــور اشــاره کــرد.

دستاوردهای عمده طرح:
از مهمتریــن دســتاوردهای ایــن طــرح
میتــوان بــه بهبــود نیــاز آبــی  70هــزار از
اراضــی کشــاورزی ،ایجــاد اشــتغال پایــدار
بــرای بیــش از  ۲۰۰هــزار نفــر از افــراد
بومــی ،افزایــش تولیــد ســاالنه  ۵میلیــون
تــن محصــوالت کشــاورزی (بــا احتســاب
دو بــار کشــت در چهــار اســتان اردبیــل،
کرمانشــاه ،ایــام و آذربایجــان غربــی)،
تغییــر  99درصــد روش آبیــاری از روش
ثقلــی بــه ســامانههای نویــن آبیــاری،
بــا بازنگــری در طراحیهــا و اتخــاذ
سیاســتهای کالن وزارت جهــاد کشــاورزی
در افزایــش میــزان بهــرهوری و راندمــان
آبیــاری و ثبــت و انتقــال تجربههــای
اجــرای طــرح بــه ســایر طرحهــای بــزرگ
کشــور اشــاره کــرد.
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