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 بران آب هاي تشکل به دهی سامان  هاي چالش و ها ضرورت

  1نادر علیزاده: گارشن

  

 مقدمه

آب راز ماندگاري و مایه بقا و دوام زندگی در سطح کره زمین است زیرا زندگی بـی آب امکـان   
در جهان معاصر باروند رو به تزاید افزایش جمعیت ازیـک سـو و مصـارف     پذیر نیست ،این ماده حیاتی

ناشی از توسعه فعالیت هاي اجتماعی و اقتصادي از سوي دیگر اهمیت بسیار یافته و کمبود آن مشکالتی 
 .را در کشورهاي داراي اقلیم خشک و نیمه خشک به وجود آورده است 

اقلیم ، خشک و   وگرافی یکی از کشورهاي دارايسرزمین ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی وتوپ
نیمه خشک محسوب می شود ، لذا آب از مهمترین دغدغه هاي ساکنان آن به حساب می آید کـه بـراي   

بندهاي تاریخی و سدهاي کوچک و بزرگ . رفع آن تالشهاي فراوانی در طول تاریخ صورت گرفته است
اتها و چاهها جهت بهره برداري از منابع آبهـاي زیرزمینـی   براي استفاده از جریانهاي سطحی، کاریزها، قن

 .که تا امروز هم ادامه دارد شاهد چنین کوششی است 
از جانب دیگر آب از مهمترین عوامل تولید کشاورزي در شرایط طبیعی کشور و شـرط الزم در  

به معناي مکـانی کـه   واژه آبادي . شکل گیري اجتماع روستایی در شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران است
به سبب فراهم بودن امکان دسترسی جهت سکونت گروههاي انسانی انتخاب شده ، به قدر کفایت مؤیـد  

 .روستایی در کشور است  -اهمیت پایه اي آب در شکل گیري الگوي زندگی اجتماعی 
محدودیت منابع آب در ایران موجب شده تا بهـره بـرداري از آن در طـول تـاریخ بـه صـورت       

به بیان دیگر، نظام بهره بـرداري از  . مند و در چارچوب ضوابط و معیارهاي حساب شده انجام گیرد  ظامن
 .آب در ایران داراي ابعاد مختلف تاریخی ،اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی است 
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 تعاریف ومفاهیم

آبیـاري تـالش   به منظور آشنایی بیشتر وترجمان درست از اصول و مبانی مدیریت مشـارکتی در  
شده در این نوشتار قبل از ورود به مباحث اساسـی وکلیـدي ، تعـاریف ومفـاهیم عملیـاتی و کـاربردي       

 .تشریح شود زیرا این مفاهیم نقطه اتکاء مطالب وقضاوت خواننده در سایر قسمت ها خواهد بود
 مدیریت آبیاري

شیابی امور مربوط به بهره برداري، به فرآیند راهبري، برنامه ریزي، سازماندهی، اجرا، پایش و ارز
نگهداري و تعمیرات تمام یا بخشی از یک شبکه آبیاري و زهکشی اطالق می شود که فعالیت هایی نظیر 
تأمین منابع مالی، تجهیز نیروي انسانی، تدارك ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز، ایجاد همـاهنگی بـین   

    .ا سازمان هاي ذیربط بیرونی را نیز در بر می گیردواحدهاي داخلی و برقراري ارتباطات مؤثر ب
 مدیریت تقاضاي آب

انـدرکاران و   اي با مشـارکت کلیـه دسـت    سازه اي و غیر اي از تمهیدات و فعالیتهاي سازه مجموعه
کمیتـه تخصصـی شـوراي     :منبع.(باشد وري آب با رویکرد توسعه پایدار می منظور افزایش بهره ذینفعان به
 )عالی آب

 دیریت عرضه آبم

مدیریت عرضه عبارت است از کلیه تمهیدات و اقداماتی که منجر به تولیـد و استحصـال آب و   
فعالیتهـاي    ایـن نـوع مـدیریت عمـدتا    .خدمات وابسته به آن به منظور تامین نیازها ي مرتبط می باشـد 

 )منبع کمیته تخصصی شوراي عالی آب. (اي را شامل می شود سازه
   مدیریت مصرف آب

مجموعه اي از تمهیدات و اقدامات غیر سازه اي و سازه اي مشتمل بر اصالح سـاختار مصـرف   
آب، کاهش تلفات و مصارف غیرضروري از طریـق جلـوگیري از نشـت، تبخیـر، بکـارگیري فـن آوري       

سازي مصرف آب، روشهاي کم آبیاري، افـزایش بهـره وري آب بـا اسـتفاده از بهینـه سـازي سـایر         بهینه
 )منبع کمیته تخصصی شوراي عالی آب(می باشد ... ) زمین، بذر و کود و (ا در مراحل تولید ه نهاده

 بهینه سازي مصرف آب

ــدامات ســازه اي و غیرســازه اي   ــه اق ــدیریتی(مجموع ــا جــالیز  ) م ــز ت در چرخــه آب از آبخی
اسـتاي ارتقـاء   با مشارکت اصولی بهره برداران در ر) آبخیزداري، استحصال، انتقال، توزیع و مصرف آب(

منبـع کمیتـه تخصصـی شـوراي عـالی      .(بهره وري و توسعه پایدار به منظور تأمین امنیت غذایی می باشد
 )آب

 )PIM(مدیریت آبیاري مشارکت مدار 

مدیریت مشارکت مدار آبیاري عبارت اسـت از حضـور مسـئوالنه و فعـال کلیـه ذیـربط هـا در        
مدیریت سامانه هاي آبیاري و زهکشی، بطوریکه براي انجام یک مسئولیت جمعی، جایگاه، نقش واقعـی  
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فرآیند و اختیارات هرفرد، گروه و یا سازمان دولتی و یا غیردولتی، متناسب با میزان نقش حقیقی آنها، در 
 .برمبناي اصول و مبانی رهیافت مدیریت مشارکت مدار شکل گرفه باشد

مسـتقیماً و یـا از طریـق نماینـدگان حقیقـی      ) دولتی و غیردولتی(بر این اساس گروههاي ذیربط 
در تصمیم گیریها مشارکت می نمایند، در مسئولیتهاي ) نه واقعی(خود، متناسب با با جایگاه حقیقی خود 

رنامه ریزي، اجرا، پایش و ارزشیابی، پژوهش و در هریک از مقـاطع ایجـاد و بهـره بـرداري     مدیریت و ب
سامانه هاي آبیاري که موضوعیت و ضرورت یابد، سهیم می شوند و اختیارات نیز متناسب بـا آن توزیـع   

 .می گردد
ینفـع و  دولتی و غیردولتـی، ذ (فراهم بودن فرصتهاي الزم و کافی براي آمادگی گروههاي ذیربط 

، براي دریافتن، آموختن، تمرین کردن، بدور از هرگونه تعجیل و محدودسـازي و بـا شـفافیت    )ذي ضرر
کامل، به منظور جبران نقصان آگاهی و فرصتهاي نابرابر گذشته و نزدیک شدن به شرایطی نسبتًا برابـر از  

ضـایی، آگـاهی اقشـار    در اینچنـین ف . جمله پیش نیازهاي شکل گیري مدیریت مشارکت مدار مـی باشـد  
. مختلف به نحو مطلوبی بهبود می یابد و فرصتهاي جدیدي براي گسترش منابع معیشتی فراهم می گردد

از این طریق اعتمادسازي، امنیت شغلی و سرمایه اي،سودآوري مشارکت، انگیزه هـاي واقعـی در جهـت    
 .بهره برداري پایدار از منابع، بسط و گسترش می یابد

فرآیند آموزش در عمل، متناسب با نیازهـا، ضـرورتها، اولویتهـا و قابلیتهـا پدیـدار و      بنابراین در 
شکل می گیرد و مدیریت مشارکت مدار در جهت بهبود مدیریت، سازگاري و بهبـود زیسـت مایـه هـا،     

ی لذا مدیریت مشارکت مدار آبیاري با استفاده ابزاري و یا سازمانده. توامان سازماندهی و سامان می یابد
. جامعه محلی به شیوه عمودي نهادگذاري در جهت اجراي پروژه هاي دولتی بسـیار متفـاوت مـی باشـد    

همچنین با حضور نمایشی مردم در برنامه هاي دولتی، بدون انتقال اختیارات الزم به آنها تفاوت اساسـی  
 )3منبع .(دارد

 )IMT(انتقال مدیریت آبیاري

در چگونگی جابجایی تمـام و یـا بخشـی از    ) شاورزانبخش دولتی و ک(توافق گروههاي ذیربط 
مسئولیتها و اختیارات مربوط به مدیریت شبکه هاي مدرن آبیاري و با هدف رفع و یـا کـاهش مسـایل و    
مشکالت بوجود آمده، ناشی از مدیریت دولتی بر سامانه هـاي آبیـاري، انتقـال مـدیریت آبیـاري اطـالق       

 .گردد می
در این توافق هر یک از گروههاي ذیربط دراجراي توافق بعمل آمده متعهد مـی شـوند و بـه آن    

طیـف وسـیعی از میـزان، سـطح و نحـوه عمـل در جابجـایی         IMTدر ادبیات جهانی، . عمل می نمایند
لذا تعابیري همچون خصوصی سـازي، عقـدقرارداد پیمانکـاري بـا     . مسئولیتها و اختیارات در بر می گیرد

 .نیز در گستره این تعریف قرار می گیرد... کلهاي محلی و تش
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که شبکه هاي مدرن در حال بهره برداري، پیشینه مدیریت بومی وجود نداشته باشـد   صورتی در
و حقوق مالکیت مردمی بر منابع آب و خاك در محدوده شبکه رسماً و عرفاً چندان قابـل توجـه نباشـد،    

باتوجه به شرایط حاکم بر اکثـر شـبکه هـاي آبیـاري در     . قبول می باشدقابل  IMTاطالق تعابیر اخیر به 
گاهاً با توجه به شرایط محلی، حقـوق  (ایران، حقوق دوطرفه یعنی دولت و جامعه محلی مطرح می باشد 

 .در محدوده مفاهیم فوق الذکر، در ایران کمتر موضوعیت دارد IMT، لذا )کشاورزان غالب می باشد
شرایطی تصمیم گیري و اقدام یک سویه در ارتباط با حقـوق دوطرفـه، تقریبـاً بـی     در این چنین 

لذا آگاهی مجریان انتقال مدیریت از حقوق نانوشته کشاورزان، در نتیجـه دهـی برنامـه    . نتیجه خواهدبود
 .اصالحات مدیریتی، بسیار با اهمیت است

جامعه کشاورزان براي انجام برخـی  در این رابطه جستجو و یا ایجاد یک پیمانکار محلی از میان 
، نـه تنهـا   )نمونه هاي بسیاري از آن در تجربـه داخلـی وجـود دارد   (از مسئولیتهاي اجرایی بخش دولتی 

این چنین حرکتی نه به بهبود مـدیریت بـر   . مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر مشکالت قبل نیز می افزاید
براي هزینه هاي بهـره بـرداري و نگهـداري شـبکه را     شبکه ها منتهی می شود و نه مشکل کمبود بودجه 

 .حل خواهدکرد
موضوعیت می یابد و موفقیت آن بسـتگی   PIMصرفاً در قالب  IMTبنابراین در شرایط ایران، 

یا به عبارتی ساده تر .تام به میزان شناخت از مبانی نظري مدیریت مشارکت مدار و رعایت اصول آن دارد
 :)3منبع(بیاري بشرح ذیل تعریف نمود توان انتقال مدیریت آ می

جابجایی مسئولیت و اختیارات مربوط بـه مـدیریت آبیـاري از نهادهـاي دولتـی بـه سـازمانهاي        
این انتقال ممکن است شامل تمام یـا بخشـی از وظـایف     .غیردولتی، مثل گروههاي آب بران) تشکلهاي(

مدیریت ممکن است براي قسمتی از شبکه مثالً انتقال . مدیریت، تمام یا بخشی از اختیارات مربوطه باشد
 .شبکه توزیع انجام گیرد یا دربرگیرنده تمام شبکه یا مجموعه اي از چاههاي تحت بهره برداري باشد

گاهی عبارات یا واژه هاي نظیر جابجاکردن، تحویل گرفتن، تفویض اختیار، خصوصـی سـازي،   
 .به عنوان مترادف انتقال بکار برده می شود

 بران آب

به کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذینفع که از منـابع آبـی اختصاصـی یـک شـبکه آبیـاري و       
... هاي کشاورزي، صنعت، شرب و بهداشت، پـرورش آبزیـان و    زهکشی و یا یک سد کوچک، در بخش

 استفاده می کنند، اطالق می شود
 تشکل آب بران

ورسـمی اطـالق مـی شـودکه باهـدف      تشکل هاي آب بران کشاورزي به سازمان هـاي مردمـی   
ها و منافع مشـترك در   افزایش بهره وري منابع و عوامل تولید در بخش کشاورزي،آب براي انجام فعالیت
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 زمینــه تولیدمحصــوالت کشــاورزي ومــدیریت ، حفاظــت ، نگهــداري و بهــره بــرداري از تاسیســات و 
 .هاي آبیاري با اساسنامه مشخص تشکیل می شود سامانه

 ه برداري از آبنظام بهر

نظام بهره برداري از آب شامل مجموعه اي از فنون ورویه هاي قانونی یا عرفی در زمینـه تـامین   
،انتقال و توزیع آب بین بهره برداران کشاورزي،نحوه تامین نیاز آبی گیاهان و ساماندهی مناسـب عوامـل   

 )10منبع .(انسانی و نیروي کار در موارد یاد شده است
 
                         بیان مسئله

در ایران به علت کمبود ریزش هاي جوي و شرایط خـاص آب وهـوایی، انجـام فعالیـت هـاي      
از . کشاورزي و تامین نیازهاي آبی گیاهان بدون انجام عملیات آبیاري ناممکن و یا بسیار کم بازده اسـت 

علـت بزرگـی و حجـم زیـاد      طرف دیگر طراحی ، ساخت و بهره برداري و نگهداري سازه هاي آبی بـه 
عملیات و ضرورت هماهنگی در بهره برداري اغلب فراتر از توان بهـره بـرداران منفـرد بـوده و همـواره      

از ایـن رو همکـاري ، همـاهنگی و یـاریگري در سـاخت      . نیروي کار فراوانـی را طلـب نمـوده اسـت     
که بهره برداران منفرد توان انجـام   برداري و نگهداري سازه هاي آبی فرآیندي ضروري و الزامی بوده بهره

 .آن راندارند
از طرفی بررسی سوابق تاریخ آبیـاري در ایـران نشـان مـی دهـد،همکاري و همیـاري مـردم در        

در نظـام اربـاب رعیتـی ، ایجـاد     . ساخت ، نگهداري و بهره برداري تاسیسات آبی، سابقه اي دیرینه دارد
به نحـوي کـه آنهـا    . اریز و قنات تا مزرعه بر عهده رعیت بودکانال هاي انتقال آب از محل بند و مظهر ک

نسبت به میزان آبی که دریافت می کردند در ایجاد شبکه آبیاري مشارکتی آمیخته با نـوعی دانـش بـومی    
در ایـن ارتبـاط کشـاورزان بـا     . داشتند و مدیریت بهره برداري و نگهداري شبکه آبیاري نیز با رعیت بود

 .امور تقسیم و توزیع عملیات الزم را بر عهده آنها قرار می دادند) میراب ها( مد انتخاب افراد کارآ
، عناصـري جدیـد   1340اما با تحوالت صورت گرفته شده در نتیجه اصالحات ارضـی در دهـه   

وارد حیات اجتماعی و اقتصادي روستاها شدند که مهم ترین آنها حضور دولت هـا در نهادهـاي دولتـی    
ع به بعد، شاهد تضعیف تدریحی الگوهاي مشارکت سنتی در سطح روستاها بـوده ایـم ،   از این مقط. بود

زیرا برنامه هاي توسعه روستا به نوعی با الگوهاي همکاري سنتی روستائیان تحت شرایط حاکمیت نظـام  
 .رعیتی همخوانی نداشت  –ارباب 

رداري پروژه هـا توسـط   با اجراي پروژه هاي عمرانی و بدست گرفتن وظایف نگهداري و بهره ب
دولت و کنار گذاشته شدن کارگزاران محلی و بها ندادن و بی توجهی به نیروهـاي فعـال منطقـه کـه بـه      

می توانستند نگهداري و بهره برداري این تاسیسـات را انجـام دهنـد، دولـت ناچـار شـد بـار           راحتی
ایـن فرآینـد اگـر چـه     . تحمیل نماید سنگین هزینه هاي سرمایه گذاري و نگهداري و بهره برداري آنها را
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اما مشکالت فراوانی گریبانگیر شبکه هاي آبیـاري و زهکشـی شـد بـه     . اقتدار دولت را به همراه داشت 
طوري که در حال حاضر در شبکه هاي آبیاري و زهکشی کشـور، کشـاورزان ذینفـع و آب بـران، غالبـاً      

شده، تنها بعنوان دریافت کننده خدمات، ایفاي اجرایی مشخص و شناخته  -بدون داشتن سازمان مدیریتی
انـدرکار مـدیریت ایـن     در نقش دست) در سطوح مختلف صنعت آب(کنند و سازمانهاي دولتی  نقش می

در حـالی کـه براسـاس رهیافـت جهـانی،      . ها، خدمات مورد نیاز ذینفعان اصلی را فراهم می نمایند شبکه
کند که کشـاورزان و   وري آب و خاك ایجاب می تقاي بهرهتوسعه پایدار طرحهاي آبیاري و زهکشی و ار

هـاي آبیـاري و زهکشـی بـر عهـده       بران، بعنوان متولی اصلی، نقـش محـوري را در مـدیریت شـبکه     آب
 )3منبع .(بگیرند

وضعیتی در درازمدت بر کشاورزان و آب ران اثـرات وپیامـدهایی رابـه همـراه       استمرار چنین
 :ند از داشت که مهمترین آنها عبارت

 بی عالقگی و بی تفاوتی نسبت به حفاظت از شبکه •
 دست کاري و یا تخریب تاسیسات آبیاري براي دریافت آب بیشتر و یا ابراز مخالف با سیستم مدیریت •
 عدم انگیزه براي پرداخت آب بها •
 فقدان الگوي کشت توافق شده بین کشاورزان و اداره آبیاري از دیگر مشـکالت مـدیریتی شـبکه هـاي     •

مدرن آبیاري می باشد و بسیاري از کشاورزان به دلیل وضعیت نامشخص حجم آب سالیانه قابل تحویل 
 .، الگوي کشت مشخصی را نمی توانند برنامه ریزي کنند

بنابراین بررسی عملکرد شبکه هـاي آبیـاري در ایـران نشـان مـی دهـد کـه ، ضـعف مـدیریت          
کمبود بودجه نیست، بلکه این مشـکل نیـز ریشـه در مسـائل     هاي آبیاري فقط ناشی از  نگهداري از شبکه

 .مدیریتی و اجتماعی دارد
نکته دیگر این که از منظر کارشناسان و متولیان امر یکی از دالیل راندمان پایین آبیاري در مزرعه 

ن اگر چه به لحاظ فنی ای. شبکه هاي آبیاري شناخته شده است  4و3، عدم آماده سازي کانال هاي درجه 
ایراد و اشکالی مهم می باشد اما در این ارتباط از یک سو فقدان متولی و یا تشکیالت مناسـب و کمبـود   
اعتبار، بعنوان علل اصلی کاستی هاي مربوطه بیان می شود، وسوي دیگر واقعیت آن است که نه دست به 

مرتفـع کـرده و   دست کردن این مسئولیت میان وزارت نیرو و وزارت جهـاد کشـاورزي ایـن مشـکل را     
کند و نه تزریق بودجه براي اجراي شبکه هاي فرعی ، مشکل راندمان آبیاري در ایران را حل خواهـد   می

بلکه تازمانی که جایگاه کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاري تعریـف ،روشـن وشـفاف نشـود ایـن      . کرد 
 .مشکل همچنان الینحل باقی خواهد ماند

ورزان در مدیریت شبکه آبیاري بـه رسـمیت شـناخته شـود و     در صورتی که جایگاه حقیقی کشا
آنان براي اعمال مدیریت و نقش آفرینی آماده شوند و از حقوق کافی برخوردار گردند ، بدون تردید، در 
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مقایسه با ماموران دولتی ، انگیزه هاي بسیار موثر و نیرومندتري براي حفظ و نگهـداري شـبکه خواهنـد    
 .داشت

امی یا بخش مهمـی از تـامین معیشـت کشـاورزان در گـرو بهبـودي کـارکرد        واضح است که تم
بنابراین کشاورزان در ارتباط با ضرورت ارتقاء و بهبود سیستم مدیریت توزیـع آب  . سیستم آبیاري است 

 .تردیدي ندارند
بنابراین اگر کشاورزان مطابق با اصول و برنامه هاي توسعه مدیریت مشـارکت مـدار در فرآینـد    

حی ، ساخت و بهره برداري شبکه آبیاري و زهکشی دخالت داده شوند، به لحاظ روحی و روانـی از  طرا
همان ابتدا احساس تعلق نسبت به شبکه و مشکالت آن تقویت شده و همراهـی بـا بخـش دولتـی را از     

 وظایف محرز خود تلقی می کنند
بیـاري ، یکـی از   لذا چاره اندیشـی بـراي خـروج از مشـکالت جـاري مـدیریت شـبکه هـاي آ        

موضوعات اصلی در محافل علمی و کارشناسی بخش آب در ایران و بسیاري از کشورهاي جهان بـویژه  
حاصل این تعـامالت رویکـرد واگـذاري و انتقـال مسـئولیت مـدیریت       . طی سه دهه گذشته بوده است 

تـدریج بـا اقبـال    ایـن رویکـرد بـه    . هاي آبیاري از بخش دولتی به تشکل هاي آب بران بوده است شبکه
 .نهادهاي کارفرمائی و دولتی در بخش آب مواجه شد 

آغاز این رویکرد در کشور ما طی سالهاي اخیر سبب شکل گیـري پـایلوت هـایی بـا همکـاري      
که در این زمینه می توان به پروژه مدیریت جامع آب و خاك البـرز بـا     موسسات بین المللی شده است
مازندران و پروژه استقرار مـدیریت مشـارکتی آب در اسـتان گلسـتان بـا      همکاري بانک جهانی در استان 

همکاري جایکا ژاپن در حال اجرا می باشد اشاره نمـود،همچنین در سـطح داخـل در تعـدادي از شـبکه      
بـا هـدف جلـب مشـارکت     .... آبیاري و زهکشی ، از جمله شبکه آبیاري دشت قزوین ، دشـت عبـاس و  

که هاي فرعی و ایجاد تشکل هـاي آب بـران بـه منظـور انتقـال مـدیریت       ذینفعان در ساخت شب) مالی (
نتایج این مطالعات نشان مـی دهـد در   . آبیاري صورت گرفته است   برداري و نگهداري شبکه هاي بهره

صورت تامین پیش شرط هاي الزم و اعمال مالحظات اجتمـاعی و جلـب اعتمـاد ذینفعـان ، مـی تـوان       
مختلـف تصـمیم گیـري ، سـاخت و مـدیریت بهـره بـرداري و نگهـداري         مشارکت آنـان را در مراحـل   

 )8منبع . (هاي آبیاري محقق ساخت  شبکه
 الزامات قانونی براي شکل گیري تشکل هاي آب بران

وجود مسائل و مشکالت در مدیریت شبکه هاي آبیاري مسئولین نظام و متولیـان ودسـت انـدر    
ع نمودن این چالش ها در ابتدا بسـترهاي قـانونی والزامـات    کاران بخش آب را بر آن داشت تا براي مرتف

حقوقی حضور مردم و بخش خصوصی و سازمان هاي مردم نهاد در مدیریت آبیاري کشور فراهم نمایند 
مجمـع   17/12/1379مصـوب مـورخ     سیاست هاي کلی نظام در بخـش آب   4به همین منظور در بند
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استحصال و بهره برداري از شـبکه هـاي آبیـاري تاکیـد     تشخیص مصلحت نظام به تقویت نقش مردم در 
مجلس شـوراي اسـالمی بـه دولـت     107گردید همچنین در برنامه هاي توسعه بویژه در برنامه سوم ماده 

اجازه داده تا براي بهره برداري بهینه ، آب را در انهـار و شـبکه هـاي آبیـاري و ایسـتگاه هـاي پمپـاژ و        
آب کشاورزي نسـبت بـه تـدوین و اجـراي       ساس الگوي مصرف بهینههاي عمیق و نیمه عمیق برا چاه

و ایجاد تشکلهاي بهـره بـرداري   ) حقابه داران و مالکان ( نظام بهره برداري ، مشارکت بخشی غیر دولتی 
 .آب و خاك اقدام نماید

برنامـه چهـارم   17کشوراین ماده مجـددا در مـاده     با توجه به به جایگاه محوري آب در توسعه
یذ گردید و دولت مکلف شد اصالح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداري مناسـب رابـراي   تنف

 .دستیابی به افزایش بهره وري آب فراهم سازد 
بـا تصـویب آیـین نامـه      1387 اهمیت و ضرورت این مهم دولت را موجب کـرد کـه در سـال   

بـه تفصـیل بـه ابعـاد وچـارچوب      1379قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي مصوب ) 11(اجرایی ماده 
شـبکه هـاي آبیـاري وتعـین وظـایف        استقرارنظام بهره برداري از آب کشاورزي وارتقاء نقش مردم در

) 6(بپردازد به طـوري کـه در مـاده      وزارتین جهاد کشاورزي ونیرودر شکل گیري تشکل هاي آب بران
تأمین آب کشاورزي و شبکه   قبل از ایجاد هر گونه سازه  این آیین نامه دو وزارت خانه موظف شده اند

بـرداري، بـه    هاي بهـره  هاي آبیاري و زهکشی، هماهنگی و اقدامات الزم را براي ایجاد و ساماندهی نظام
منظور مشارکت و تعامل مؤثر بهره برداران در کلیـه مراحـل مطالعـه، اجـرا و نیـز پـذیرش مسـئولیتها و        

 .هاي یاد شده را بعمل آورند نگهداري و مدیریت آبیاري از سازه برداري، اختیارات بهره
بنابراین با وجودالزامات قانونی فوق وسایر قوانین مرتبط در این زمینه که به اختصار نام آنهـا در  

قـوانین و ماموریـت هـا و      ذیل اشاره می شود وزارت جهاد کشاورزي را برآن داشت تا براسـاس ایـن  
 .ه پنجم در این زمینه ، گام هاي اساسی برداردوظایف خود در برنام

 رهبريآب تنفیذي مقام معظم  سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در بخش -
 ) 40و 38،37، 18مواد (سیاستهاي کلی برنامه چهارم ابالغی مقام معظم رهبري  -
 )26بند (ابالغی مقام معظم رهبري سیاستهاي کلی برنامه پنجم  -
 قانون توزیع عادالنه آب 26و  21مواد  -
 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي 15 ،13، 11، 10مواد  -
 قانون برنامه دوم توسعه 19 بند ط تبصره -
 قانون برنامه سوم توسعه 107 ماده -
 قانون برنامه چهارم توسعه 18 و17 5 مواد -
  توسعه بلند مدت منابع آب کشور راهبردهاي -
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 سند فرابخشی مدیریت منابع آب -
 آیین نامه اجرایی بهینه سازي مصرف آب کشاورزي -
 جهاد کشاورزيقانون تشکیل وزارت  11 ایین نامه اجرایی ماده -
 1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب 26ماده 1تبصره-
 )12منبع (44قانون سیاست هاي کلی اصل -
 

 تحلیلی بر وضعیت منابع آب وخاك ایران ومقایسه آن با منطقه و جهان

کشور ایران بدلیل موقعیت مکانی و نسبی جغرافیایی در سطح کره زمـین و سـایر عوامـل مـوثر     
پیرامونی، داراي اقلیم خشک و شرایط آب و هوایی خاص می باشدکه در شکل گیـري  میکرو محیطی و 

 .نظام هاي اجتماعی و مناسبات اقتصادي بسیار تاثیر گذار بوده است
جایگاه بسیارمهم   آب وخاك داراي  وجود چنین شرایطی در سطح کشور سبب شده که منابع

ارشناسان همیشه به عنوان یک شاخص مـوثر و مهـم   ومحوري در فرآیند توسعه قلمداد شود و از منظر ک
به حساب آید بنابراین با توجه به این مهم الزم است براي شناخت از امکانـات و قابلیـت هـا و تشـریح     
محدودیت و تنگناها از وضعیت آب وخاك کشور تصویري روشن در قالب معیارها وشاخص هاي ذیـل  

 .ردددرمقام مقایسه با سایر مناطق دیگر ارایه گ
 بارندگی

میلـی متـر   250بررسی آمارهاي بارندگی نشان می دهد متوسط میزان بارش کشـورما در حـدود   
در کشـور ترکیـه در حـدود    )متوسط بـارش (این مقدار . باشد که یک سوم متوسط جهانی بارش است می

میلـی   750 تا 625 میلی متر ، و در پاکستان بین 100 میلی متر بوده و در عربستان حدود 800 تا600
میلـی   800 تـا  750 ضمنا متوسط بارندگی جهان در حـدود . متر در دشت و ارتفاعات متغیر می باشد 

 .متر است
مقایسه این شاخص اقلیمی با کشورهاي منطقه وسطح جهان نشان می دهد که کشور ما به لحاظ 

کته دیگر این که توزیـع  ن. برخورداري از میزان بارندگی به جزء با عربستان داراي وضعیت مناسبی نیست
مکانی وزمانی این میزان بارندگی نیزاز داراي شرایط خوبی نمی باشد به طوري که به لحاظ توزیع مکانی 

درصد مساحت آن اتفاق می افتد همچنین بـه  75درصد در30درصد سطح کشور و25درصدبارندگی در70
 افتد دان موثر نیست اتفاق میدرصد بارندگی در فصول غیر کشاورز ي که چن75جهت پراکنش زمانی 

 تبخیر

یکی از مسائل وتنگناي اساسی منابع ایران باالي بودن میزان تبخیـر در مقایسـه بـا سـایر منـاطق      
میلی متر است که در مقام مقایسه با دنیـا  2100به طوري میزان پتانسیل تبخیرسالیانه درکشور ما  ،باشد می

میلی متر در سال است به عبارت دیگـر   700 برابر می باشد چرا که مقدار این شاخص درجهان3حدودا 
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از طریق  درصدآن70میلیارد متر مکعب نزوالت آسمانی وآب هاي ورودي به کشور تقریبا 425از مجموع
 .تبخیر از دسترس خارج می شود

   منابع آب تجدید شونده

منابع آب تجدید شونده کشور با توجه به وضـعیت بارنـدگی ،پوشـش گیـاهی و سـایر عوامـل       
این شـاخص بـراي کشـور ترکیـه     . میلیارد مترمکعب می باشد 130 متوسط در حدود  گذاربه طور تاثیر

 .میلیارد مترمکعب می باشد 50 و ازبکستان 110 ، قزاقستان223و پاکستان  4/2 ، عربستان229حدود 
 آب تجدید شونده  سرانه منابع

مترمکعب در سال مـی باشـد    1900 سرانه منابع آب تجدید شونده کشور در حال حاضر حدود
که نسبت به سال هاي قبل و با توجه به افزایش جمعیت ، خشکسالی هاي متعدد و عدم رعایت الگـوي  

 7600 سرانه منابع آب تجدیـد شـونده در جهـان حـدود    . صرف کاهش چشمگیري داشته است بهینه م
مترمکعب در سال می باشد که به این ترتیب سرانه منابع آب تجدیدپـذیر در ایـران حـدود یـک چهـارم      

و  6839 ، قزاقسـتان 111، عربسـتان  3344مقدار این شاخص در کشور ترکیه . متوسط جهانی می باشد 
 .مترمکعب در سال می باشد 1968 ازبکستان
 

 برداشت آب جهت مصارف

میلیـارد مترمکعـب مـی    94میزان آب برداشت شده براي مصارف مختلف در کشور ایران حدود 
 58 و ازبکسـتان  34 ، قزاقسـتان 156، پاکسـتان  17، عربسـتان  36باشد که این مقدار براي کشور ترکیه 

 .میلیارد مترمکعب می باشد
 در بخش هاي مختلف مصرفمیزان آب مصرفی 

میزان مصرف آب در بخش هاي مختلف مصرف در ایران و کشورهاي همسایه به شرح منـدرج  
در جدول زیر می باشد همان گونه که مشخص است درکشور ما بیشترین مصرف متعلـق بـه کشـاورزي    

بیشـترین  می باشد البته مطابق جدول زیر در کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفـت بخـش کشـاورزي    
 خود اختصاص داده استه درصد مصرف را ب
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   درصد آب مصرفی در بخش هاي مختلف مصرف : 1جدول شماره  

 صنعت شرب کشاورزي کشور
 1/5 6/4 92/5 ایران
 12 16 27 ترکیه

 1 9 90 عربستان
 17 2 81 قزاقستان
 4 2 94 ازبکستان

)11: (ماخذ  

 سرانه مصرف آب 

ایـن میـزان   . مترمکعب در سال می باشد1200آب با توجه به کلیه مصارف حدود  سرانه مصرف
مترمکعـب در  2598و در ازبکستان حـدود   2010 ، قزاقستان1383، عربستان 558در کشور ترکیه حدود 

 .سال می باشد

 بهره وري آب در بخش هاي مختلف مصرف

ل در ایـران ، جهـان و   میانگین شاخص بهره وري آب در بخش هاي کشـاورزي ، صـنعت و کـ   
. به شرح منـدرج در جـدول زیـر مـی باشـد      2004 تا 1987 برخی از کشورهاي منطقه در طی سالهاي

% 18می باشد کـه حـدود    6،1همانطور که مشاهده می شود میزان بهره وري کل آب در کشور در حدود 
یین بوده و حتـی از  بخصوص در بخش کشاورزي بهره وري آب آسیا بسیار پا. متوسط جهانی می باشد 

 .برخی از کشورهاي منطقه نیز پایین تر می باشد
 

 2004 تا1987بهره وري آب در بخش هاي مختلف مصرف طی سالهاي : 2جدول شماره  

 کل صنعت کشاورزي منطقه
 6،1 2،26 2،0 ایران
 3،5 4،10 1 ترکیه
 5،0 1 - عراق

 1،0 2،1 1،0 قرقیزستان
 3،0 1،0 5،2 ازبکستان

 6،8 7،18 1 جهان
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 میزان آب مصرفی از منابع آب سطحی و زیر زمینی

میزان آب مصرفی از منابع مختلف در کشور ایران و کشورهاي همسـایه بـه شـرح جـدول زیـر      
 :باشد می

 درصد آب مصرفی از منابع آب سطحی و زیر زمینی:3جدول شماره 

 زیرزمینی سطحی درصد آب مصرفی از منابع
 54 46 ایران
 36 64 ترکیه

 80 20 عربستان

)11: (ماخذ   

درصد 4/17درکشور ما از مجموع آّب مصرفی کشاورزي که از منابع مختلف استحصال می شود 
ازچاهها مـی باشـدکه در جـدول    4/52درصد چشمه ها9/20درصد قنوات ، 3/9مربوط به آبهاي سطحی ،

 زیر آمده است

 کشاورزي از منابع مختلف میزان استحصال آّب مصرفی:  4جدول شماره  

 )درصد( سهم از کل )میلیارد مکعب(میزان منبع آبی 
 17/4 15 سطحی
 9/3 8 قنات 
 20/9 18 چشمه
 52/3 45 چاه 

 100 86 جمع کل 
 

 

 منابع خاك کشور

میلیون هکتار آن قابل کشت می باشداز ایـن مقـدار   51میلیون هکتار اراضی کشور 165از مجموع
میلیـون    7/8هکتار آن زیر کشت محصوالت مختلف کشاورزي می باشـد کـه صـرفا     میلیون 18حدود 

 هکتار جزءاراضی آبی وبقیه به صورت دیم کشت می شود
عالوه بر قابلیت ها ومحدودیتهاي منابع آب وخاك کشور که درشاخص هاي فوق در مقایسه بـا  

ـ   بخش درحال حا  کشورهاي منطقه و متوسط هاي دنیا مطرح گردید این ه ضر وطی سال هـاي آینـده ب
 .دلیل بهره برداري نامناسب با چالش هایی روبرواست که مهمترین آنها بشرح ذیل عبارتنداز 

 افت آبهاي زیرزمینی- •
 خشک شدن چشمه ها وقنوات- •
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 شورشدن آبهاي زیر زمینی- •
 آلودگی آبهاي سطحی وزیرزمینی- •
 پراکندگی اراضی بودن قطعات وپایین بودن بهره وري آب در بخش کشاورزي بدلیل کوچک - •
 رشد جمعیت وافزایش نیاز غذایی- •
 ضعف تشکل هاي موجود در پیگیري حقوق بهره بردارا وذینفعان اصلی آب- •

 
 تجربیات جهانی در انتقال مدیریت آبیاري

دردنیـا آغـاز گردیـد و اوج گسـترش آن در دهـه       60اصالحات مدیریت آبیاري از اوایـل دهـه   
در 80در مالی و کلمبیا، در دهـه   70 در بنگالدش، آمریکا، در دهه 60 حات در دههاین اصال. بود1990

در این میان مکزیـک  ). 13منبع (فلیپین و تونس، در قرن اخیر در پاکستان، هند و چین توسعه یافته است 
شـوند،   میهاي بزرگ مقیاس آبیاري که به نواحی آبیاري شناخته  برنامه انتقال مدیریت آبیاري را در طرح

 474000 در این برنامـه تأسیسـات آبیـاري در زیردسـت کانـال اصـلی، بـه       . شروع کرد 1989 از سال
میلیـون هکتـار واگـذار گردیـده      273/3گروه از جامعه محلی، در سطح  474 یافته، در بردار سازمان بهره

ـ  بران به ثب هاي آب اتحادیه انجمن 13 هاي اصلی، ل بطوریکه، در سطح کانا. است عنـوان  ه ت رسـیده و ب
در صورتیکه بخواهیم انتظـارات محقـق شـده در ایـن اصـالحات      . شوند هاي اجتماعی شناخته می تشکل

مدیریتی را برشمریم، مواردي چون کاهش بار مالی دولت، افزایش راندمان کـاربرد آب، ارتقـاء عملکـرد    
. توان فهرست نمـود  نواحی را می در سامانه آبیاري، و کاهش تعداد مستخدمین دولت در مدیریت آبیاري

هاي جهانی مطرح بـوده و هسـت، اقـدامات انجـام      ولی آنچه که در این تجربه و بسیاري دیگر از تجربه
لذا براي رسیدن به مطلوب راه بسیار طوالنی در پـیش  . گرفته در این رابطه، در حد کفایت نبوده و نیست

للی مدیریت آب، پروژه مشـترکی را بـا هـدف جمـع     میالدي فائو و موسسه بین الم22000درسال . است
آوري تجارب جهانی در انتقال مدیریت آبیاري آغاز نمودند که منجر بـه تهیـه مجموعـه اي ارزشـمند از     

کشور جهان گردید که در این نوشتار تالش شـده درس هـاي   33شبکه آبیاري و زهکشی از 43اطالعات 
شـرح  ه باشد ب یاري که شامل دالیل انتقال مدیریت آبیاري میآموزنده از تجارب جهانی انتقال مدیریت آب

 )4منبع (بیان نماییم  ذیل به صورت خالصه
 )براساس تجارب جهانی(  دالیل انتقال مدیریت آبیاري

مهمترین دالیل و ضرورت هاي انتقال شبکه آبیاري به تشکل هاي آب بران در سطح کشورهاي 
 .بررسی شده بشرح ذیل حاصل گردید

 بود اعتبارات مالی دولتی براي بهره برداري و نگهداري شبکه هاي آبیاريکم •
 عدم رضایت از مدیریت شبکه ها •
 مشکل جمع آوري آب بهاء از کشاورزان •
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  عدم تعلق خاطر کشاورزان نسبت به منابع و تأسیسات آبی •
 الزامات ناشی از اعمال سیاست خصوصی سازي •
 جذب کمکهاي مالی سازمانهاي بین المللی •

 
 درس هایی از تجارب جهانی براي انتقال مدیریت آبیاري

کشور دنیا دستاوردها ونتایجی حاصـل شـد   33در انتقال مدیریت آبیاري شبکه به مردم در سطح 
که می تواند این درسها براي مسئولین و متولیان آب وکشاورزي کشور ما در کاربست آینده بسـیار مـوثر   

 :ل عبارتند ازشرح ذیه لذا اهم آنها را ب.باشد
توجه و اهمیت فوق العاده زیاد به همراهی کشاورزان با فرآیند انتقـال مـدیریت از طریـق مـذاکره و      - 

 .گفتگوهاي مستمر
 .یک الگوي واحد براي انتقال مدیریت آبیاري که تخطی از آن منتهی به شکست شود، وجود ندارد •
 .با انتقال مدیریت آبیاري، کار به پایان نرسیده است •
 .از این رهیافت دارد) نه مطلق(کشور، نشان از رضایت نسبی  33تجارب حاصل از  •
 .انتقال وظایف و مسئولیتها به کشاورزان، بدون دادن اختیارات الزم به آنها، نتیجه بخش نیست •
 .از الزامات انتقال مدیریت آبیاري) در سطح عالی(ضرورت پشتیبانی سیاسی  •
 .می بایست انطباق پذیر و انعطاف پذیر باشدفرآیند انتقال مدیریت آبیاري  •
معموالً انتقال مدیریت آبیاري نیاز به یک برنامـه آگـاهی رسـانی عمـومی، مشـاورین و سـایر دسـت         •

 .اندرکاران دارد
 .برنامه انتقال مدیریت آبیاري، باید در بر گیرنده نیازهاي اساسی بازسازي سازمان آبیاري باشد •
ن، نیازمند توسعه و ارتقاي ظرفیت ها به شکل اساسی و طـوالنی مـدت   تشکلهاي کشاورزان و آب برا •

 .دارند
در فرآیند انتقال مدیریت آبیاري، موضوع بهسازي سیستم را بعنوان یک پیش نیاز و یا مؤلفه اضطراري  •

 )1منبع .(فرآیند مطرح می باشد
 

 اهمیت وضرورت ایجاد تشکل هاي آب بران

ضرورت هاي سـازماندهی بهـره بـرداران در قالـب سـازمانهاي      به منظور تحلیل وتبیین دالیل و 
اجتماعی در سطح شبکه هاي آبیاري و زهکشی کشور و یا به عبارت بهتر بیـان اهمیـت و ایفـاي نقـش     

و نگهداري شبکه هاي آبیاري الزم است ابعاد این موضـوع از    مردم در مدیریت ، مالکیت ،بهره برداري
  ، دالیل اساسی اصالحات مدیریتی بازگو و ریشه یابی شودمنظر تشریح مسایل پیش روي آن
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 هاي آبیاري مسایل و مشکالت مدیریت شبکه

هاي بزرگ تأمین و توزیع آب، نویـد بخـش    ها به عرصه ساخت و ساز ابنیه اگر چه ورود دولت
ر ولـی حاصـل ایـن رویکـرد د    . بود) از جمله ایران(رشد سریع کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه 

نه تنها در حد انتظارات رشد کشـاورزي را بـه همـراه نداشـت، بلکـه مسـایل و        1960و  1950هاي  دهه
داشـتن مـردم از     این مشکالت با دور نگه. مشکالت اجتماعی و زیست محیطی بسیاري را نیز پدید آورد

 .یت شناخته شدحوزه مدیریت منابع آب آغاز شد و چاره اساسی آن در باز گرداندن مردم به عرصه مدیر
المللـی، از مصـادیق    ها و با استفاده از تسهیالت بین هاي آبیاري توسط دولت توسعه سریع شبکه

هـاي مناسـب بـراي     به همین دلیل جستجوي راهکار. مهم عملکرد در جهت رویکرد یاد شده بوده است
هـا و   سـازمان هاي تخصصـی   ها و نشست هاي آبیاري موضوع مهم همایش رفع مسایل و مشکالت شبکه

مدار کـه در سـال    المللی مدیریت آبیاري مشارکت در همایش بین. المللی مرتبط قرار گرفت موسسات بین
مورد از مسایل مـدیریت آبیـاري ناشـی از ایـن سـوء مـدیریت بـر         7  در کشور هند برگزار شد، 1994

 :توان در سه مورد اصلی زیر خالصه نمود موارد هفت گانه را می. شمرده شد
 کمبود آب آبیاري در نقاط پایین شبکه -1
 هاي آبیاري برداري و نگهداري شبکه ضعف سیستم بهره -2
 جویی آن اتالف آب و فقدان انگیزه براي صرفه -3

هاي مدرن آبیاري تحـت مـدیریت بخـش دولتـی دیـده       این مشکالت تقریبٌا در بسیاري از شبکه
هاي آبیاري، مبتنی بر رویکرد توسعه  بار شبکه بند و  علت اصلی این مشکالت توسعه سریع و بی. شود می

 :توان در پندارهاي ناصحیحی، به شرح زیر جستجو کرد میاین اشتباهات را  ۀریش. باشد در آن ایام می
پـذیري مـدیریت    بـرداري و نگهـداري، و امکـان    هـاي بهـره   در آن زمان برآورد صحیحی از میزان هزینه •

 .هاي آبیاري وجود نداشت فعال کشاورزان در مدیریت شبکههاي آبیاري بدون حضور  شبکه
لذا . هاي آبیاري، رشد کشاورزي و اقتصادي را بهمراه خواهد داشت تصور این بود که رشد سریع شبکه •

) هـا  بـرداري شـبکه   اعـم از سـاخت و بهـره   (ها  قدرت مالی ایجاد شده، ضمانتی براي تداوم تأمین هزینه
 .خواهد بود

ضایعات اجتماعی ناشی از عدم حضـور مـردم در حـوزه مـدیریت منـابع آب وجـود        تصور روشنی از •
 .نداشت

روي کشـورهاي جهـان در حـال توسـعه از      در آن ایام رشد سریع جمعیت و مشکالت تأمین غذا، دنباله •
هـاي توسـعه سـایه افکنـده بـود، لـذا        انقالب سبز در برنامه. ناپذیر کرده بود کشورهاي شمال را اجتناب

هـاي   آوري همچنـین اشـاعه فـن   . هاي پیشرفته، الگویی مناسب شناخته شده بود هاي توسعه کشور روش
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تـوجهی بـه مسـایل     لیکن بی. هاي تولید گردید ها، زمینه مناسبی براي تحول درشیوه جدید در این کشور
 .محیطی، ضایعات بسیاري نیز به همراه داشت اجتماعی و زیست

ها روشن شد که  براي دولت 1960تدریج در اواخر دهه   آبیاري بههاي  در ارتباط با توسعه شبکه
ها از عهده آنها خـارج اسـت، بلکـه     برداري و نگهداري شبکه هاي ساخت، بهره نه تنها تأمین تمامی هزینه

شناسـی حـل    ها و روش حدود سه دهه راهبرد. گیرد در مدیریت فعلی استفاده صحیح از آب صورت نمی
سـرانجام روشـن گردیـد کـه تنهـا بخشـی از ایـن نـاتوانی بـه          . ی قـرار گرفـت  مشکل در چالش جهـان 

گردد، ولیکن عمده مسایل و مشکالت، ناشی از عدم درك صحیح از ضـرورت   می هاي مالی بر محدودیت
همـین امـر   . باشـد  ها می ریزي و نقش اساسی کشاورزان در مدیریت شبکه حضور جامعه محلی در برنامه

المللی  هاي بین هاي توسعه در دستور کار سازمان حضور جامعه محلی در برنامه باعث گردید که ضرورت
 .قرار گرفت

هاي آبیاري و زهکشی در تحقق اهـداف اولیـه خـود بـویژه از جهـت       ایم که شبکه اکنون دریافته
تأمین آب مورد نیاز محصوالت کشاورزي در حد کفایت و بموقع، براي تحقق عملکـرد محصـوالت در   

حل اینگونـه مشـکالت فقـط بـا     . باشند سیل تولید و در نتیجه تأمین رفاه جوامع محلی ناموفق میحد پتان
رفع مسایل فیزیکی از طریق جذب بیشتر اعتبارات دولتی، و یا افزایش حضور کارشناسان و مـروجین در  

. ی سر و کار داردتري از موارد مدیریت بلکه مسایل آبیاري با مجموعه وسیع. پذیر نیست ها امکان این شبکه
 :هاي آبیاري تشریع شده است در زیر سه مسئله اساسی شبکه

واضح است که از سوي کشاورزان تحویـل آب ناکـافی در    :هاي آبیاري دست شبکه کمبود آب آبیاري در پایین-1
شود و کشاورزان ایـن   ها، فقط یک مسئله کمبود آب و یا مشکل طراحی تلقی نمی دست شبکه نقاط پایین

 .کنند دانند، بلکه یک مشکل مدیریتی تلقی می شکل را صرفاً محدود به عوامل فیزیکی نمیم
سـازد و   رسانی عمومی و بموقع را ساده و ممکن مـی  ریزي توزیع آب، اطالع حضور کشاورزان در برنامه

ه این ب. همراهی آنان در جهت تعدیل مسایل کمبود آب، بهبود مدیریت سیستم را به دنبال خواهد داشت
رسـاند، بلکـه    ها را براي افزایش میـزان آب بـه حـداقل مـی     ترتیب نه تنها احتمال بهم زدن تنظیم دریچه

شود و کاهش صدمات به تولید کشاورزي را  همکاري بین آنها براي جابجایی زمان دریافت آب بیشتر می
آن مواجه است، بخوبی درك  بنابراین چنانچه کشاورزان فشارهایی را که مدیریت با. رساند به حداقل می

آنها براي بهبود مدیریت سیستم گسـترش    کرده و رفع آن را از وظایف خود بدانند، بدون تردید همکاري
 .یابد می

هـاي آبیـاري نشـان داده اسـت کـه       عملکرد شبکه  بررسی:هاي آبیاري برداري و نگهداري شبکه ضعف سیستم بهره 2
بلکه این مشـکل نیـز ریشـه در مسـایل     . هاي آبیاري فقط یک مشکل مالی نیست نگهداري ضعیف شبکه

کنندگان، شبکه آبیاري را فقط متعلق بـه دولـت ندانسـته و خـود را در آن      چنانچه مصرف. مدیریتی دارد
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در این حالـت بـراي انجـام تعمیـرات بـه      . دانند خود را مسئول میسهیم بدانند، در نگهداري سیستم نیز 
. آیـد  ها در برابر تخریب، انگیزه نیرومندي به وجـود مـی   موقع، نظارت بر کیفیت کار و محافظت از سازه

 :هاي نگهداري و تعمیرات به شرح زیر خواهد بود ساز کاهش هزینه  این انگیزه زمینه
و نگهداري از طریق همکاري حداکثر جهت پرداخت بموقـع و کامـل آب   برداري  هاي بهره تأمین هزینه-

 بهاء؛
 کاهش هزینه نگهداري و تعمیرات، با بکارگیري نیروي کار ارزان قیمت محلی؛ -
هاي غیرضرور ماننـد تـأمین حقـوق پرسـنل دولتـی       کاهش هزینه تعمیرات و نگهداري با حذف هزینه -

 .مین نظارت کارگاهی کم هزینهالسري و تأ هاي با مازاد، کاهش هزینه
 .کشاورزان نسبت به کارگران متفرقه، در پیشبرد کار  افزایش بازدهی نیروي کار، بدلیل برتري انگیزه -
انبـارداري، نگهبـانی،   (هاي کارگاهی  کاهش هزینه نگهداري و تعمیرات با حذف بخش مهمی از هزینه -

  ...). کار، کاهش ترددهاي اضافی و تأمین خوراك و لباس
هـاي آبیـاري    کشاورزان در مورد انجام تعمیرات شبکه براین باورند که دولت دیر یا زود، شـبکه 

مورد توجه قـرار داده و از زوال کامـل آن جلـوگیري    ) هاي محلی با اختیار و یا با فشار(متعلق به خود را 
تجربـه    "قدامات مسـئوالنه ا"را نسبت به  "روش عریضه نویسی"آنان بارها کارآیی و سودمندي . کند می

، تصـویب و تـأمین اعتبـار    ...گیري از طریق نماینـدگان و   اند که با چندین نوبت پی آنان دریافته. اند کرده
 .ها توسط مردم نیست چند صد میلیارد ریالی را تسهیل نموده و نیازي به قبول زحمت و تأمین هزینه

برداري، کشاورزان را بـه   هاي بهره ط شرکتاز سوي دیگر انجام به موقع وظایف توزیع آب توس
هـا و تحویـل آن بـه کشـاورزان      این باور رسانده است که دولت در هر شرایطی براي آبرسانی به دریچـه 

 .تواند از انجام وظایف خود سر باز زند باشد و بدالیل ذکر شده، نمی مند می وظیفه
یکی از دالیل راندمان پایین کاربرد آب در مزرعه، عـدم   :جویی آن اتالف آب و فقدان انگیزه کافی براي صرفه -3

در این ارتباط فقدان متولی . هاي مدرن آبیاري شناخته شده است شبکه 4و  3هاي درجه  سازي کانال آماده
واقعیت . هاي مربوطه ذکر شده است با تشکیالت مناسب و کمبود اعتبار از کاستی) بخش موظف دولتی(

ست کردن این مسئولیت در بین دو وزارتخانه در بخش آب و کشـاورزي ایـن   آن است که نه دست به د
نماید، نه تزریق بودجه براي اجراي حدود نیم میلیون هکتار شـبکه فرعـی    مشکل را به راه حل منتهی می

. مشکل راندمان آبیاري در ایران را حل خواهد کـرد ) هاي مدرن آبیاري فعلی باقیمانده در محدوده شبکه(
روشن نشـود، ایـن   ) مندي، بلکه اختیارات نه صرفاً وظیفه(که جایگاه کشاورزان در مدیریت شبکه  مادامی

 .مشکل همچنان الینجل باقی خواهد ماند
هاي  زیر دست سد 4و  3هاي درجه  پذیري اجرایی کانا پس از گذشت چندین دهه از عدم امکان

این مشـکل صـرفاً ریشـه در فقـر مـالی      بزرگ، اکنون بر مدیران بخش آب و کشاورزي روشن است که 
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عوامـل  . نـدارد ) هـاي فرعـی   در اختیار نبودن مطالعات فاز دو شبکه(ي متخصص  دولت و یا کمبود نیرو
ها، مسایل پیچیده اجتماعی، عدم اختصاص وقت، هزینه و توجه الزم و  اصلی تأخیر در تکمیل این شبکه

گان تسهیالت جهانی مبنی بر  حتی شروط تأمین کنند در این رابطه. متناسب با اهمیت موضوع بوده است
بـدلیل اسـتفاده از   -هـا   ضرورت توجه به حل مسایل محلی و تعیین جایگاه کشاورزان در مدیریت شبکه

 .هاي نامناسب در همراه ساختن کشاورزان کارساز نبوده است ابزار
ر حضـور مـؤثر و فعـال    اگر بپذیریم حل مشکل پایین بودن راندمان کـاربرد آب در مزرعـه، د   

جـویی و   کشاورزان بـراي صـرفه    باشد، آنگاه انگیزه هاي فرعی می کشاورزان در ساخت و مدیریت شبکه
تر است و یا دولت؟  هایی تحت مدیریت کشاورزان عملی استفاده صحیح از آب چیست؟ آیا چنین انگیزه

امنیت در تحویل به موقع آب، یکی . تکننده افزایش راندمان آب آبیاري پیچیده اس مجموعه عوامل تعیین
هـاي آبیـاري را قطعـی بداننـد، ممکـن اسـت در مصـرف آب         اگر کشاورزان نوبـت . از این عوامل است

لیکن اگر شرایط اطمینانی وجود نداشـته و بـراي دریافـت آب مـدت زیـادي را بایـد       . جوتر باشند صرفه
اگر کشاورزان اطالع یابند که . رسد حداکثر می انتظار بکشند، تمایل به مصرف آب آبیاري در هر نوبت به

شود، احتمـال بیشـتر دارد کـه     به طور کلی کمبود آب وجود دارد و این کمبود منصفانه همه را شامل می
هـا در   ایـن انگیـزه  . شـان خـودداري کننـد    کم از برداشت بیش از سـهم  مصرف آب را محدود و یا دست

توزیع آب به کشاورزان منتقل شده   ریزي و و مسئولیت برنامه صورتی برانگیخته خواهد شد که اختیارات
 .باشد

سازماندهی آب بران و   و چالشهاي پیش رو، اهمیت وضرورت  بنابراین با توجه به مشکالت
این مسائل رامی توان بشرح ذیـل دسـته بنـدي      ایجاد تشکلهاي مناسب و قانونی براي رفع و یا کاهش

 وخالصه نمود
ســپردن کــار مــردم بــه مــردم در بخــش منــابع   و44قــانون سیاســت هــاي اصــل اجرائــی نمــودن  •

                آب
 اعمال مدیریت صحیح ودرست در تقسیم و توزیع آب کشاورزي •
 اعمال مدیریت مشارکتی درشبکه آبیاري وزهکشی •
 استفاده بهینه از آب و افزایش راندمان آبیاري و مکانیزه نمودن مراحل کشاورزي •
 زیست از نظر کمی و کیفی منابع آب در راستاي توسعه پایدارحفظ محیط  •
 کاهش بوروکراسی اداري و مراجعات مکرر به دستگاههاي دولتی •
 ارتقاءبهره وري آب در بخش کشاورزي •
 ) 6 منبع(کاهش هزینه ها وجلوگیري از اتالف منابع آّب وخاك کشور- •
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 اهداف تشکل هاي آب بران

 شاورزيافزایش بهره وري آب وخاك ک.1
 .حفاظت کمی و کیفی منابع آب وخاك. 2
فراهم نمودن زمینه هاي الزم براي واگـذري امورمالکیـت ، مـدیریت ، بهـره بـرداري و نگهـداري از       . 3

 .تاسیسات آب و آبیاري
 .استقرار و ساماندهی نظام هاي بهره برداري از آب کشاورزي . 4
 .تقاضا و تحویل حجمی آباتخاذ راهکارهاي مناسب در جهت اعمال مدیریت . 5
نهادینه نمودن مشارکت ذینفعان و بهره برداران کشاورزي در مدیریت منابع آب در قالـب سـازه هـاي    . 6

 .اجتماعی قانونمند و رسمی 
 مشارکت اصولی بهره برداران و ذینفعان.7
 ایجاد فضاي الزم براي تدوین سیاست ها و قوانین. 8
 و سطحی  ت و بهره برداري از منابع آب زیرزمینیاعمال کنترل و نظارت بر حفاظ. 9

 کاهش هزینه هاي مدیریت ،بهره برداري ، نگهداري و حفاظت شبکه هاي آبیاري. 10
 )7منبع (دربخش آب 44کاهش تصدي گري دولت واجراي قانون سیاست هاي اصل . 11

 
 
 

 سامانه هاي آبیاريتوجیه اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی حضور موثرکشاورزان در مدیریت 

که جایگاه حقیقی کشاورزان در مدیریت شبکه به رسمیت شناخته شود و آنـان بـراي    صورتی در
هـاي   اعمال مدیریت از حقوق کافی برخوردار باشند، بدون تردید براي حفظ و نگهداري شـبکه، انگیـزه  

ی که میزان و نحوه آب تحویل در شرایط. بسیار نیرومندتر از کارشناسان دولتی در آنها بوجود خواهد آمد
به کشاورزان، تأثیري در حقوق و مزایاي کارشناسان و مسئولین دولتی توزیع آب نـدارد، مسـلماٌ از آنـان    

هـاي توزیـع    اگر در آشفتگی برنامـه . نباید انتظار دلسوزي و دلگرمی براي بهبود سیستم توزیع آب داشت
 .ب وجود داشته باشد، این مشکل دوچندان خواهد شدکنندگان آ هاي پنهانی نیز براي توزیع آب، سود

تمامی و یا بخش مهمی از تأمین معیشت کشاورزان در گرو بهبـود و کـارکرد     واضح است که
لذا کشاورزان در ارتباط با ضرورت ارتقاء و بهبـود سیسـتم مـدیریت    . باشد صحیح سیستم توزیع آب می

شود در کشاورزان تردیدي در ارتباط با برنامـه اصـالحات    آنچه که باعث می. توزیع آب، تردیدي ندارند
واقعی در بخش دولتـی بـراي بهبـود سیسـتم توزیـع در جهـت        ةبیاري بوجود آید، وجود ارادمدیریت آ

مدار در  هاي توسعه مدیریت مشارکت بنابراین اگر کشاورزان مطابق با اصول و برنامه. باشد نان میحقوق آ
ابتـدا   روانـی، از همـان   -برداري شبکه دخالت داده شوند، به لحاظ روحی فرآیند طراحی، ساخت و بهره
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احساس تعلق نسبت به شبکه و مشکالت آن تقویت شده، و همراهی با بخش دولتی را از وظایف محرز 
 :شرح ذیل به همراه دارد این همراهی مزایایی به. کنند خود تلقی می

دهد که به وظایف اصلی خـود   هاي دولتی مجال می کنندگان، به سازمان انتقال مدیریت آبیاري به مصرف •
 .در اجزاي سیستم بهتر بپردازند  ي هماهنگیدر برقرار

هاي آبیاري فرصت و توان کافی براي ارایه تمـامی   برداري از شبکه هاي بهره در بسیاري از موارد شرکت •
براي رفع این مشکل، با عقد قراردادي جداگانه با شـرکت  . هاي آبیاري را ندارند خدمات ضروري شبکه

فارغ از ضرورت و یا . نمایند هاي آبیاري را به آنان واگذار می بکهمهندسین مشاور، نظارت بر عملکرد ش
باشد که  هایی از خالء ظرفیت تخصصی الزم در مناطق می عدم ضرورت این قراردادها، این موارد نشانه

 .باشد هاي آبیاري و زهکشی کشور در مرحله ظهور می بتدریج در شبکه
و ) امـور آب منـاطق  (ن به عرصه مدیریت، دوبخـش دولتـی   توان گفت که با ورود کشاورزا بنابراین می· •

شـوند و حسـب    دار مـی  هاي اصـلی، مـدیریت شـبکه را عهـده     جامعه متشکل کشاورزان، بعنوان ذیربط
 .نمایند استفاده می) برداري هاي بهره نظیر شرکت(ضرورت از عناصر تخصصی 

ازماندهی آنان در جهت مدیریت سیستم، ریزي، مدیریت و بهبود س ارتقاء توانمندي کشاورزان در برنامه •
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی     تواند مزایاي زیادي براي سایر جنبه نوعی سرمایه اجتماعی تلقی شده و می

هـاي کشـاورزان،    گیـري تشـکل   باید توجه داشـت کـه در فرآینـد شـکل    . زندگی کشاورزان داشته باشد
ی و چگـونگی تعامـل مثبـت بـا آنهـا فـراهم       هاي بسیاري براي تماس با کارکنان سـازمان دولتـ   فرصت

شود، و آنان بـه چگـونگی گسـترش منـابع      گیري مؤثر امور، بارها آزموده می گردد، نحوه انجام و پی می
، کسـب درآمـد و جـذب    )هاي احتمـالی مشـارکت   خارج از سیستم شبکه و براي تأمین هزینه(معیشتی 

 .شوند اعتبارات از منابع متعدد آشناتر می
ریـزي   هاي برنامـه  ها، مهارت اي از اطالعات و آگاهی زان در این فرآیند، عالوه بر کسب مجموعهکشاور· •

هـا و   هاي تخصصی نظیر عملیات اجرایی تعمیرات تأسیسات، تنظیم اسناد هزینـه  دهی، مهارت و سازمان
ها در مـدیریت  این موارد ضمانتی براي پایداري حضور مؤثر آن. گیرند ریزي را فرا می حسابداري، بودجه

 .ها خواهد بود شبکه
هاي اجرایی، آنها در پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم بهتـر وارد   با خارج شدن بخش دولتی از دغدغه· •

هاي تجربـی بـه سـطوح سیاسـتگذاري      لذا از این طریق یافته. گیرند شوند و نتایج آن را بهتر بکار می می
 .شود ملکرد بکار گرفته مییابد و نتایج آن در بهبود ع بهتر منتقل می

برداري و نگهداري شـبکه، توسـط کشـاورزان بـا هزینـه       هاي اجرایی در ساخت، بهره بسیاري از فعالیت •
هاي محلی به لحاظ نرخ پایین دستمزد و خارج بودن زمان کار از محـدوده   هزینه. رسد کمتر به انجام می

ن کارگـاه و تجهیـز و نگهـداري آن، کـاهش     هاي کارگاهی شـامل مکـا   ساعات اداري، پایین بودن هزینه
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، يهاي متعدد اداري و حذف تدارکات غیرضـرور  هاي دولتی براي انتقال بودجه از بخش ریخت و پاش
شواهد و مدارك در مکزیـک  . باشد هاي کاهش نرخ واحد کار در مدیریت محلی می هایی از زمینه نمونه

بـه ایـن ترتیـب    . کننـد  تـر از دولـت مـدیریت مـی     انو ترکیه حاکی از آن است که کشاورزان بهتر و ارز
هـاي   منـد شـده و دولـت نیـز هزینـه      جویی در هزینه بهـره  توانند از خدمات بهتر و صرفه کشاورزان می

هـاي درجـه یـک و     تواند خدمات آبیاري را در کانـال  لذا دولت می. شود مدیریتی کمتري را متحمل می
 .بهبود عملکرد بهتر مدیریت نماید تأسیسات اصلی شبکه توسعه داده و در جهت

مـدیریت مزرعـه     تجربه نشان داده است که افزایش کارشناسان در محیط اجرایی و ارایه آموزش
هـاي   افزایش راندمان عالوه بـر ضـرورت  . به کشاورزان، در جهت بهبود راندمان چندان مؤثر نبوده است

هاي ضـروري   زشیابی سیستم و تحقیق و بررسیگفته، نیازمند حضور مؤثر کشاورزان در پایش و ار  پیش
ها و دانش تخصصی آنهـا را بهمـراه دارد، بلکـه     این حضور نه تنها افزایش آگاهی. باشد در این رابطه می

 .انگیزد هاي آنان را نسبت به مسایل جاري شبکه برمی حساسیت
دشـوار و در   هـاي میـدانی معمـوالً    به لحاظ عدم امکان حضور مستمر محققین در محل، بررسی

در این ارتباط بسیاري از اطالعات مورد نیاز، که درسـتی آن در گـرو   . باشد ممکن می اي از موارد غیر پاره
یافت اطالعات صحیح همکاري کشاورزان  و یا براي در) در زمان توزیع آب(حضور کارشناسان در محل 

همچنـین  . گـردد  پـذیرتر مـی   امکـان  تـر و  باشد، تحقق این مهم با حضور کشاورزان راحـت  مورد نیاز می
اجتماعی و محیطی کشاورزان، با هزینه کمتـر و بـا دقـت بیشـتر،     -مسایل اقتصادي  اطالعات مربوط به

 .باشد آوري می توسط کشاورزان و یا با همراهی آنان قابل جمع
هـاي   هاي جاري مدیریت شبکه اي مشکل افزایش هزینه هاي آب منطقه واقعیت آنست که شرکت

تـأمین  ) هـاي آبیـاري بـا کشـاورزان     از طریق عقـد قـرار داد  (بها  آبیاري را از محل درصدي از درآمد آب
محصـول کـه در بسـیاري از    % 3تـا   1معادل (بها  ها از نرخ آب با توجه به سبقت افزایش هزینه. نمایند می

هـاي جـاري، عمـالً     نـه ، هزی)مانـد  بهاء ثابت باقی می  رغم افزایش قیمت محصول، قیمت آب ها علی سال
دهد و بطـور معمـول مشـکالت فرسـودگی و      بودجه نگهداري و تعمیرات سیستم را تحت تأثیر قرار می

این مشکلی است که هم کشاورزان و هم مدیران بخوبی بـر آن  . کند هاي آبیاري را تشدید می زوال شبکه
شناسـی بـراي افـزایش نقـش      واقفند، لیکن بدلیل فقدان راهکار روشـن بـراي حـل مسـئله، نبـود روش     

اي از مالحظات دیگر اداري و اجتمـاعی، از پـرداختن جـدي بـه آن      کشاورزان در مدیریت آبیاري و پاره
 )3منبع .(ورزند اجتناب می

به عبارت دیگر سازماندهی بهره بردارن در قالب تشکل هاي مردمی در شبکه هاي آبیاري داراي 
،اجتماعی ،زیست محیطی می باشد که می توان مهمتر ین آنها رادر اثرات ومنافع مهمی در ابعاد اقتصادي 

  .قالب ذیل دسته بندي وخالصه نمود
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 اثرات و فواید اقتصادي

 ارتقاءراندمان تولید محصوالت کشاورزي درواحد سطح •
  افزایش درآمد کشاورزان وارتقاءمعیشت زندگی در سطح روستا •
 متناسب با نیاز آبی محصولتوجه ویژه به ارزش اقتصادي آب وتامین آب  •
 ...کاهش زیانهاي اقتصادي ناشی از اختالفات و درگیریهاي مربوط به آب و  •
 کاهش هدررفت آب درانتقال وسطح مزرعه •
 کاهش هزینه هاي نگهداري تاسیسات وسازه هاي آبی- •
 کاهش هزینه هاي تولید از طریق توزیع و تامین مناسب مهمترین عامل تولید یعنی آب •
 نگهداري، تعمیر وا حیاي زیرساخت  موثر و مطلوب منابع و نیروهاي محلی جهتتجهیز  •
 افزایش راندمان آبیاري •
 جلوگیري از بهره برداري هاي غیرمجاز •
 کاهش هزینه هاي مدیریت و بهره برداري از شبکه آبیاري •
 تجهیز موثر و مطلوب منابع و نیروهاي محلی جهت فعالیتهاي بهره برداري و نگهداري- •
 ماهنگی هاي الزم با سازمانها و موسسات مربوطه جهت مشارکت هاي مالی و فنیه •
 

 اثرات و فواید اجتماعی

 ایجاد و تقویت روحیه مشارکت جویانه و افزایش روحیه اعتماد به نفس و خوداتکایی •
و  ایجاد زمینه مناسب براي ذیفعان اصلی آب بران جهت بازگوکردن نیازهایشان در مذاکرات با مقامـات  •

 مسئولین دولتی و موسسات خصوصی
ارتقاءسطح شاخص هاي سرمایه هاي اجتماعی در بین آب بران و دیگر ذي نفعان پروژه جهـت ایجـاد    •

 جامعه آبیاري روبه پیشرفت
فراهم شدن شرایط الزم براي حضورفعال وموثرآب بران درتحقق مـدیریت مشـارکتی در سـطح شـبکه      •

 آبیاري وزهکشی
 تباطات اجتماعی وتسریع در حل و فصل اختالفات و مناقشه ها در سطوح محلیتقویت مراودات وار- •
 توزیع عادالنه آب در بین کشاورزان •
 ارتقاءاثربخشی پروژه هاي آبیاري وسرعت دهی به دستیابی به اهداف از پیش تعین شده •
 ارتقاءپایداري برنامه هاو پروژه هاي آبیاري •
 ) 9منبع (درسطح جامعه روستایی  ارتقاءضریب پوشش برنامه آبیاري وزهکشی •
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 اثرات و فواید زیست محیطی

 کاهش آلودگی منابع آب وخاك •
 امکان اعمال مدیریت واستانداردهابر پساب ها •
 حفاظت پایداراز منابع آب وخاك کشور •
 اعمال مدیریت بربازچرخانی واستفاده مجددازآب •
 امکان اجراءبرنامه هاي پیشگیري ازوقوع وکنترل سیالبها •
  
 منابع و مأخــــذ 

مجموعـه  "درس هاي آموزنده از تجارب جهانی انتقـال مـدیریت آبیـاري    ")1387(احسانی مهرزاد  -1
 132مقاالت پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب بـران در مـدیریت شـبکه آبیـاري وزهکشـی شمارهانشـار      

 تهران کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران
یاست ها و برنامه هاي توسعه کشـاورزان در مـدیریت شـبکه    س")1387(جباري اسماعیل ودیگران   -2

مجموعه مقاالت پنجمین کارگاه فنی مشـارکت آب بـران در مـدیریت شـبکه آبیـاري       "آبیاري وزهکشی
 تهران کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران 132وزهکشی شمارهانشار

تهـران   ")نی و روش شناسـی  مبـا ( انتقال مـدیریت آبیـاري   "، ) 1386. ( حیدري یان ، سید احمد  -3
 کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران

تالش هاي جهانی ونتـایج  ( انتقال مدیریت آبیاري "، )  1387 (حیدري یان ، سید احمد ودیگران  -4
 تهران کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران ")
ـ      "، )  1387 (حیدري یان ، سید احمد  -5 نتـایج  (رداران واگذاري مـدیریت تاسیسـات آبـی بـه بهـره ب

مجموعه مقاالت پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب بران در مدیریت شبکه آبیاري  ")ودرس هاي آموخته 
 تهران کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران 132وزهکشی شمارهانشار

هـاي آب   الزامات و ضرورت ها در اسـتقرار تشـکل  "، )  1385. (خلیلی مرندي ، مهدي و دیگران   -6
 274رت جهاد کشاورزي ، مجله ماهنامه علمی جهاد شماره وزا "بران

تعاونی آب بـران ،راهکـاري درتحقـق پایـداري مـدیریت      ")1385(شاهرودي علی اصغر و دیگران   -7
 274وزارت جهاد کشاورزي ، مجله ماهنامه علمی جهاد شماره  "مصرف بهینه آب کشاورزي

ایجادتشکل هاي آب بـران و چـالش هـاي مربـوط در شـبکه      فرآیند )1387(عربی عزیزاله ودیگران  -8
آبیاري و زهکشی دشت عباس مجموعه مقاالت پنجمـین کارگـاه فنـی مشـارکت آب بـران در مـدیریت       

 تهران کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران  132شبکه آبیاري و زهکشی شمارهانشار
ارت جهاد کشـاورزي دفتـر توسـعه    وز "آشنایی با تشکل هاي آب بران ")1386(مسلمی عبدالرضا  -9

  تشکل هاي بخش کشاورزي
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