
  و آبیاري مدیریت مشارکتی آّب مالحظات اساسی در باب 
  

  احمد یوسفی  وحمیدرضا زرنگار 
  

  :چکیده
بیش از از سوي دیگر  آب  مصارفتنوع یافتن شکل یک سو و  جمعیت از رشدروند رو به به موازات  آب و منابع آبی 

 .است موجب شده نظیر ایران اهمیت یافته و کمبود آن مشکالتی را در کشورهاي داراي اقلیم خشک و نیمه خشک بیش
از این روي استحصال و نگهداري آن از گذشته به ویژه ، استایران یکی از کشورهاي داراي اقلیم ، خشک و نیمه خشک 
برداري و نگهداري آب  احداث انواع تاسیسات استحصال، بهره. مدیریت منابع آن از دیرباز در کشور مورد توجه بوده است

هایی  نمونهها  ها و چاه بندهاي تاریخی و سدهاي کوچک و بزرگ براي استفاده از جریانهاي سطحی، کاریزها، قناتاز انواع 
و با ره جدید در دو.آب از مهمترین عوامل تولید کشاورزي است. از تالش ایرانیان در مواجهه با چالش آب بوده است

تواند تاثیر به سزایی در  برداران در مدیریت آب و آبیاري می شرایط کمبود منابع آب در بخش کشاورزي مشارکت بهره
در ان در مدیریت منابع آب کشاورزي بردار بهرهبا این وجود مشارکت . پایداري کشاورزي و منابع آب داشته باشد

سازي و استقرار  هاي پیاده ابتدا ضرورت آن است کهمقاله  اینارائه هدف از   .یابد معنا می "حکمرانی آب"بحث چارچوب 
الگوهاي مدیریت  هاي ویژگیمعنا و   توضیح داده شود؛ سپس برداران با مشارکت بهره آب کشاورزي برداري هاي بهره نظام

پدیده مدیریت مشارکتی آب و سرانجام عوامل موثر بر  .گردد  مطرحدر چارچوب حکمرانی خوب  مشارکتی آب و آبیاري
    .برداران در مدیریت آب در این مقاله با توجه به دستاوردهاي مطالعات موجود مورد بحث قرار خواهد گرفت مشارکت بهره

  . ، حکمرانی آب مدیریت مشارکتی آبآب، مدیریت آب، : ها اژهو کلید
 
 

  مقدمه 
بیش از از سوي دیگر  آب  مصارفتنوع یافتن شکل یک سو و  جمعیت از رشدروند رو به به موازات  آب و منابع آبی 

 .است موجب شده نظیر ایران اهمیت یافته و کمبود آن مشکالتی را در کشورهاي داراي اقلیم خشک و نیمه خشک بیش
کشور ایران به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک  ،استایران یکی از کشورهاي داراي اقلیم ، خشک و نیمه خشک 

درجه عرض شمالی واقع شده است، از شرایط آب وهوایی برخوردار است که جزو  40تا 25افیایی و نوار بیابانی که در جغر
   .شمار می آیده مناطق کم باران جهان ب

،همکاري و همیاري مردم در ساخت ، نگهداري و بهره برداري تاسیسات  سوابق تاریخ آبیاري در ایران نشان می دهد
در نظام ارباب رعیتی ، ایجاد کانال هاي انتقال آب از محل بند و مظهر کاریز و قنات تا مزرعه . دیرینه دارد آبی، سابقه اي

به نحوي که آنها نسبت به میزان آبی که دریافت می کردند در ایجاد شبکه آبیاري مشارکتی آمیخته . بر عهده رعیت بود
در این ارتباط کشاورزان با . نگهداري شبکه آبیاري نیز با رعیت بود با نوعی دانش بومی داشتند و مدیریت بهره برداري و

اما در نتیجه اصالحات  .امور تقسیم و توزیع عملیات الزم را بر عهده آنها قرار می دادند) میراب ها( انتخاب افراد کارآمد 
ترین آنها حضور دولت ها در عناصري جدید وارد حیات اجتماعی و اقتصادي روستاها شدند که مهم  1340ارضی در دهه 

   ).5علیزاده، ص (نهادهاي دولتی بود
 نقشدولت در مجموعه وظایف ه ها شبکوظایف نگهداري و بهره برداري  تبلورو  آب اجراي پروژه هاي عمرانیبا 

از ،  کم رنگ شد که به راحتی می توانستند نگهداري و بهره برداري این تاسیسات را انجام دهند آب کارگزاران محلی 
این . دشدنتحمل مرا  ببار سنگین هزینه هاي سرمایه گذاري و نگهداري و بهره برداري آ هاي وقت دولتاین روي 

شبکه هاي آبیاري و  را براياما مشکالت فراوانی  هاي قبل و پس از انقالب اسالمی  افزود، اقتدار دولت بر فرآیند اگر چه



هاي آبیاري و زهکشی کشور، کشاورزان ذینفع  غالباً بدون داشتن  حاضر در شبکهدر حال  .به دنبال داشتزهکشی 
کنند و  عنوان دریافت کننده خدمات، ایفاي نقش میه ب اغلباجرایی مشخص و شناخته شده،  - سازمان مدیریتی

رد نیاز ها، خدمات مو اندرکار مدیریت این شبکه در نقش دست) در سطوح مختلف صنعت آب(هاي دولتی  سازمان
در حالی که براساس رهیافت جهانی، توسعه پایدار طرحهاي آبیاري و زهکشی و . ذینفعان اصلی را فراهم می نمایند

اصلی، نقش محوري را در مدیریت  انعنوان متولیه بران، ب کند که کشاورزان و آب وري آب و خاك ایجاب می ارتقاي بهره
هاي  هدف از ارائه این مقاله آن است که ابتدا ضرورت .) 1386حیدري بان، .(هاي آبیاري و زهکشی بر عهده گیرند شبکه
هاي آن در چارچوب حکمرانی خوب و مشارکت  برداري آب کشاورزي و ویژگی هاي بهره سازي و استقرار نظام پیاده
هاي حاکم بر  استبرداري آب در قالب اهداف، راهبردها و سی برداران توضیح داده شود؛ سپس ماموریت نظام بهره بهره

برداري کشاورزي توصیف شده و سرانجام برنامه عملیاتی پیاده سازي و استقرار  هاي مشارکتی موسسات  بهره فعالیت
  . گردد برداري آب توصیف  هاي بهره نظام

  
  تعریف مفاهیم 

  :باشند ترین مفاهیم به کار رفته در این مقاله به قرار زیر  می مهم
اند و در حرکت،  و سازمان یافته قرار گرفته) تعاملی(اي از  اجزا و عناصر که در یک فرایند کنش متقابل  مجموعه :نظام

  ).  8، ص 1384مهرابی، ( گیرند روابط درونی و در تعامل با بیرون انگیزه و هدفی را پی می
ی شود که از منابع آب و خاك به منظور واژه بهره برداران آب به آن دسته از کشاورزانی گفته م :بهره برداران آب

  )26مختاري صفحه . (تولیدات آبی کشاورزي بهره برداري می کنند
هاي قانونی ، عرفی و فنی در زمینه تامین ،انتقال و   شامل مجموعه اي از فنون و رویه : )کشاورزي(برداري آب  بهره  نظام

هاي حفظ و نگهداري و توسعه منابع و  توزیع آب بین بهره برداران  به منظور ،نحوه تامین نیازآبی گیاهان و روش
 ). منابع مختلفمستخرج از ( باشد تاسیسات و تجهیزات  آبی  می

   
  برداري از آب کشاورزي ضرورت دارد؟    هاي بهره برداران در نظام هرهچرا مشارکت ب

 در از جمله اثرات خشکسالی) 1384(نظامی و خارا بر اساس مطالعات  .وضعیت اقلیمی و افزایش روند خشکسالی-1
  . توان نام برد می کاهش عمق آب، کاهش اکسیژن محلول آب، افزایش دماي آب

میلیمتر  1خسارت ناشی از کاهش هر ،  1386و  یک برآورد کلی در سال   گرفته در کشوربر اساس تحقیقات انجام 
 13که تفاوت میزان آب استحصالی در ترسالی در مقایسه با خشکسالی  با فرض آن. بودمیلیارد ریال  98بارندگی برابر 

  ).1386غفاري (بوده استارد ریال میلی 1274میلیارد متر مکعب باشد، خسارت کاهش سطح زیر کشت ناشی از آن برابر 
نشان می دهد که وقوع خشکسالی ها از ویژ گی هاي اصلی آب وهواي ایران ) 1374(نتایج مطالعات فرج زاده اصل

این حالت در نتیجه وجود . محسوب می شود که هم در قلمرو آب وهواي مرطوب و هم خشک قابل مشاهده است 
هاي خشکسالی ایران نشان  تحلیل ویژ گی. اي مختلف زمانی حاصل می شود نوسانات آب و هوایی شدید در مقیاس ه

طور کلی هیچ منطقه اي از کشور، از این پدیده در امان نبوده و به نسبت موقعیت طبیعی خود اثرهاي ه می دهد که ب
قادیر بارندگی از صد فراوانی خشکسالی ها با م رمطالعه روابط بین مجموع د. این پدیده مخرب را تجربه می نماید 

ها ،  همبستگی معکوس بر خوردار است، بدین معنا که به نسبت کاهش در مقادیر بارندگی به همان نسبت ، فراوانی سال
      .خشک فزونی می گیرد   ها وفصول ماه

دید حتمی و اجتناب ناپذیرخواهد هدر بسیاري از نواحی ایران، خشکسالی یک ت دهد که  نشان می) 1379(خسروي 
  : وي دریک دسته بندي کلی، عوامل خشکسالی در ایران را به صورت موارد زیر بیان می دارد. بود
میلیمتر است که این عدد کمتراز مینگین بارندگی آسیا و حدودیک سوم  250میانگین بارندگی ساالنه کشور حدود  -1

  .میانگین بارندگی ساالنه جهان می باشد



خشک در کشور و مشکالت ناشی از تغییرات آب و هوایی در طول سال و عبور وجود آب و هواي خشک و نیمه  -2
  .کمربند بیابانی از کشور ایران

  .در انطباق با نیازهاي آبی) هاي زیر زمینی آب(هاي سطحی و عمقی توزیع نامتعادل طبیعی مکانی و زمانی جریان آب -3
هاي زیر زمینی و محل آنها و عدم دسترسی آب  هاي سطحی کم، وضعیت نامشخص سطح آب ریزش هاي جوي و آب -4

  .هاي مرکزي و کویري دریا به منطقه استان
  )آبرسانی به مناطق مختلف -هاي زیر زمینی اعم استفاده از آب( و مصرف آب  عدم برنامه ریزي در احیا  -5
 متفاوت در نقاط مختلف کشورتفاوت هاي اقلیمی و فرهنگی بیش از حد و شرایط توپوگرافی و جغرافیایی کامال  - 6
  ).سامانه خشکسالی هواشناسی ایران(

تنش « در مورد بر مبناي میزان منابع آب موجود در سال به ازاي هر فرد   بندي کشورها رتبه در رویکرد معمول
 1700ن در سطحی بی .دهد را نشان می متر مکعب به ازاي هر فرد در سال  1700 اي کمتر از  در کل کشور دامنه» آبی
هنگامی که منابع آب . توان انتظار داشت اي یا محدود را می متر مکعب به ازاي هر فرد در سال، کمبود آب دوره 1000و 

حالتی است که نش آبی ت.مواجه است» کمبود آب«متر مکعب به ازاي هر فرد در هر سال باشد، کشور با  1000کمتر از 
بر اساس برآوردهاي جهانی وضعیت کشور در حالت  .سر قرار دارد حالت سربهها در  منابع آب موجود و مصرف آندر آن 

.  متر مکعب قرار دارد 1000و کاهش سرانه آب تا حد  2025تا  1995درصد در بازه زمانی  40تنش آبی  باالي 
  ). 66مختاري، ص (
کشاورزي را بر نسبت اراضی  1نمودار شماره  چگونگی مصرف آب در بخش کشاورزي و افزایش تنش آب- 2

  . دهد نشان میبرداري از آب  حسب نوع بهره
    

  برداري از آب نسبت اراضی کشاورزي را بر حسب نوع بهره: 1نمودار شماره 
  

آيش آبي و ديمزراعت آبي

زراعت ديم
باغ

ميليون هكتار ٦
 )٩/٣١ % (

ميليون هكتار ٣/٦
 )٥/٣٣ % (

ميليون هكتار ٥/٤
 )٩/٢٣ % (

ميليون هكتار ٢
)٦/١٠ % (

 وزارت جهاد كشاورزي:  ماخذ 
  
  

مصرف آب کشاورزي بر اساس آخرین آمار عددي بین  .کند درصد منابع آب کشور را مصرف می 90بخش کشاورزي 
میزان راندمان مصرف آب در بخش کشاورزي  .هشت میلیون هکتار اراضی آبی داریم میلیارد مترمکعب است، 91تا  90
در حال حاضر میزان  .دهد درصد است که این مساله نسبت به کشورهاي توسعه یافته عدد بسیار پایینی را نشان می 33

اگر  کارشناسان معتقدند که  درصد است و 50تا  45درصد و برخی کشورهاي آسیایی نیز  55راندمان آبی کشور مصر 
 .ایران قصد دارد بحران آبی خود را برطرف کند باید بتواند میزان راندمان آبی خود را به این کشورها نزدیک کند



هاي اخیر ما شاهد اهمیت یافتن ذخایر آبی زیر  حی در بخش کشاورزي  در سالهاي سط برداري از آب در کنار بهره
ایم که این موضوع  همکاري عوامل بسیاري را در مدیریت آب  زمینی به عنوان یک منبع اصلی تامین آب کشاورزي بوده

رویه از آب  هاي بی داشتطی چند سال اخیر به دلیل بربر اساس برآوردهاي کارشناسان در وزارت نیرو . سازد ضروري می
در حالت محدوده  300محدوده آب زیرزمینی حدود  609طوري که از  زیرزمینی پایداري سیستم از بین رفته است به

 .هاي ممنوعه هسشند پتانسیل  دشت
هاي صورت گرفته از منابع زیرزمینی بوده و تعادل آب زیرزمینی و سطحی از  بیشتر برداشت در بخش کشاورزي 

نسبت مصرف  .میلیارد مترمکعب صرفه جویی لحاظ شود 20الزم است که در این حوزه  شود  گفته میبین رفته است، 
 .استدرصد  32سطحی  هاي درصد و آب 68 زیرزمینی هاي آب

هاي آب و  ریزي و اجرا و نگهداري طرح برداران در عرصه هاي سیاستگذاري، برنامه رود بهرههاي مترتب بر و مزیت -3 
بندي از مطالعات و تجارب اجرایی حاصله فهرستی از دالیل همچون موارد  توان بر مبناي جمع در این خصوص می آبیاري

  :زیر را عنوان نمود
آبیاري ، بارمالی و نیازها درزمینه نیروي انسانی و کارکنان و  انتقال مدیریتدهد که با  اي مطالعات نشان می پاره-1

 .مشکالت فنی و مدیریتی سامانه هاي آبیاري که دولت ها با آن دست به گریبان هستند، کاهش خواهد یافت
د انتقال مدیریت آبیاري در کل منجر به بهبود و بهره وري کشاورزي و سودآوري اقتصادي سامانه هاي آبیاري خواه-2
  .شد

برداري و نگهداري سامانه هاي  انتقال مدیریت آبیاري ، با انگیزه اي که براي کشاورزان فراهم می کند، براي بهره-3
ها در شبکه صاحب اختیار امور و قدرت حاکم  ن  آبیاري که حاال دیگر متعلق به خود می دانند بیشتر هزینه نمایند زیرا آ

  .خواهند شد
نافع کشاورز مطرح است ، تشکل هاي کشاورزان که هم اکنون هدایت شبکه را برعهده دارند در از آنجا که تامین م-4

این عمل منجر به بهبود کارایی ، عدالت در توزیع آب ، بهبود نگهداري کانال ها و . قبال زارعان پاسخگوتر عمل کنند
   .حل اختالف  فی مابین خواهد شدو در نهایت  تاسیسات

  
  یاري در بخش کشاورزي حکمرانی آب و آب

حکمرانی آب ناظر به طیف وسیعی از . یابد برداران بدون شک در چارچوب حکمرانی آب مفهوم می مشارکت بهره
سیستم هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و مدیریتی است که براي توسعه و مدیریت منابع آب و تحویل خدمات آب در 

مجموعه اي از سیستم  "حکمرانی آب "یا ساده تر، . بکار می رود) Rogers & Hall ،2003(سطوح مختلف جامعه 
از این رو، حکمرانی آب در مورد نحوه . هایی است که ناظر بر تصمیم گیري در رابطه با توسعه و مدیریت منابع آب است

، .Moench et al. (، از خود تصمیمات، مهم تر است)چگونه، توسط چه کسی و تحت چه شرایطی ( تصمیم گیري 
2003.(  
هاي  شیوه اي است که اجراي مدیریت منابع آب و سایر منابع طبیعی را از نظر تخصیص و سیاست "حکمرانی آب"

چارلز بچلور، . (نظارتی، پوشش می دهد و به طور گسترده، نهادهاي رسمی و غیر رسمی  را به مشارکت دعوت می کند
  .)1ص 

این . کند هاي حکمرانی آب را در ایران بر مبناي سه الگوي حکمرانی آب ارائه می مختاري در کتاب خود مولفه 
   . آمده است 1در جدول شماره  سه گانه مزبورهاي الگوهاي  ها و ویژگی مولفه

  
  
  
  
  



  ها هاي آن و ویژگیالگوهاي غالب در حکمرانی آب  : 1جدول شماره 

  
  مدیریت دولتی   الگو

)1(  
  مدیریت مبتنی بر بازار

)2(  
  مدیریت مبتنی بر جوامع

  مولفه ها  )3(
جوامع ، نهادهاي مدنی ، انجمن هاي   بازار سازوکار  وزارتخانه یا نهاد مشابه  نهاد اصلی

  ..آب بران و
مالکیت انفرادي و دارایی   مالکیت عمومی  مالکیت آب 

  خصوصی
  مالکیت اشتراکی

دسترسی به آب از طریق   طریق صدورمجوزاز   سازوکارتخصیص آب 
و  خرید حق برداشت از ساز

  کار بازار

حق ناشی از سرمایه گذاري هاي 
  مشترك با اجازه اشتراکی رقبی

آب بها وسرمایه گذاري   آب بها یا منابع مالی دولت  تجهیز منابع مالی سازوکار و
  بخش خصوصی

تامین نیروي کار با سازوکارهاي 
  مشابه

به طورمعمول از طریق ایجاد   وفصل اختالفات سازوکارحل
  کمیسیون ها

  ریش سفیدان و رهبران محلی  سیستم فضایی

محدوده زیر یک نقظه /محدوده روستا  حوزه عمل مالک آب  خوشه آبریز  محدوده مدیریت 
  برداشت آب 

  نهادهاي غیردولتی حرفه اي   اقتصاددانان  آبیاري مهندس عمران و  اصلی ترین تخصص غالب
).135مختاري، ص (   

، اما رفته رفته توجهات به سـوي دو الگـوي   در ایران الگوي غالب براي مدیریت و حکمرانی آب مدیریت دولتی است 
   ). 135مختاري، ص ( دیگر نیز معطوف می گردد

  هاي حکمرانی خوب در زمینه مدیریت آب و آبیاري  ویژگی
  .نظام حکمرانی وجود دارد عملکرد و عملیاتهاي در قالب اصول و همچنین  دو دسته ویژگی

  
  اصول : الف

 استفاده کنند و قابل فهم براي عموم مردم روانها باید از زبان  آن.موسسات باید به روش باز کار کنند :باز و شفاف •
خوب مستلزم آن است که تمام تصمیمات  مدیریتعالوه بر باز بودن، . شود پیچیده در شرایط افزایش اعتماد  تا موجب
را  ها و برنامه ها سیاست تدوینشده در  طیتوانند مراحل ببه راحتی   اعضاء و غیر آن،شفاف باشد، به طوریکه  کالن،

  .این در خصوص معامالت مالی بسیار مهم است.دنبال کنند
در  "مشارکت گسترده"حصول اطمینان از  بهمدیریتی و اثربخشی سیاست هاي  تعاملکیفیت، : متقابل فراگیر و  •

اعتماد به نفس بیشتري  ،"بهبود یافته هاي مشارکت" .بستگی دارد ،از مفهوم تا اجراي آن - گذاريکل زنجیره سیاست
به تمام سطوح اصوالً  ،"مشارکت". ، فراهم می آورندندکنمی  پیادهکه سیاست ها را  تشکل هایینهایی و در  در عملکرد
  .بستگی دارد ،ها رویکرد فراگیر در ایجاد و اجراي سیاستو  مدیریت

در پی ریزي   توانایی هاي سازنده ،و همچنین بیان و تعامل بسیج اجتماعی و آزادي منوط به  مشارکت گسترده 
  .است "مشارکت"

همکاري  تزممس مدیریتیموسسات و سیستم هاي  .ع رسانی آزاد استاطالموکول به جریان  :شفافیت و اعتبار آفرینی
بر روي طیف وسیعی  بهتر حکمرانیاعمال این امر جامعه مدنی را به سمت . است و دست اندرکاران ذینفعان بامستقیم 

  .از مسائل سوق می دهد



با افزایش  ،در حکمرانی انسجامنیاز به هماهنگی و . دنسیاست ها و اقدامات باید منسجم باش :گیو یکپارچ انسجام
 از مرزهاي سیاست هاي بخشی  ،چالش هایی مانند تغییرات اقلیم و جمعیت. و متنوع می شودتشدید  ،گستره وظایف

و  در امورتشکل هاقوي  پذیري نیازمند رهبري سیاسی و مسئولیت انسجام،. ، عبور می کندکه حکمرانی برآن استوار شده
حکمرانی آب باید اثربخشی . دکنین تضم را سازگار در یک سیستم پیچیده هیافتدر سطوح مختلف است تا یک ر

 واقع در محدوده و کاربران بهره برداران باید همه تشکل ها . را افزایش دهد )IWRM( منابع آب  یکپارچه مدیریت
  .قرار دهد مد نظربالقوه را  بر بهره برداران بخشیآثرآنها با سایر کاربران و  درونی سنتی آب و همچنین ارتباطات

مساوات و . باشند بهره مندفرصت هایی براي بهبود و یا حفظ رفاه خود از همه مردان و زنان باید  :عادالنه و اخالقی •
و پیاده  تدویناران و راي دهندگان مصرف کننده، باید در طول فرآیند دست اندرکدر بین گروه هاي مختلف،  برابري

، به طور عادالنه اعمال مربوط به خطاهاروري است که جریمه هاي ض. با دقت مورد نظارت قرار گیرد ،سازي سیاست ها
این . و بر پایه  قانون، پایه ریزي شود مخاطب تر از همه، حکمرانی آب باید بر اساس اصول اخالقی جامعه  مهم. شود

 و نظارتیچارچوب قانونی ه، وظاهر شد ،عدالت، حقوق مالکیت براي استفاده و مالکیت آب خصوصموضوع به شدت در 
 .دگردباید منصفانه و بی طرفانه اجرا  نیز،

 
  نظام حکمرانی عملکرد و عملیات: ب

وظایف هر نهاد باید مسئولیت . در فرآیندهاي قانونی و اجرایی باید روشن باشد ها و مسئولیت ها نقش :پاسخگو •
 کسانی است که در توسعه و اجراي سیاستهمه سوي و مسئولیت بیشتر از  شفافیتنیاز به بهرحال، اما . را بپذیرد خود
عواقب ناشی از نقض قوانین، و  ونیزد نباید به وضوح بیان شو "قوانین بازي". ی احساس می شوددر هر سطح ها 

تصمیم . باشد تا راه حل هاي رضایت بخش همچنان میان ذینفعان ایجاد شودمعلوم در داوري  مصوبمکانیسم اجرایی 
 دست اندرکاران تشکل هامردم و همچنین  در قبالبخش خصوصی و سازمان هاي جامعه مدنی ، مدیریتگیرندگان در 
باشد، متفاوت  داخلی یا خارجی گرفته شده بسته به نوع سازمان  و اینکه آیا تصمیم ،این پاسخگویی. پاسخگو هستند

  .خواهد بود
مفاهیمی از کارآیی  ،یی نیاز دارد، اما همچنینبه کارآ ،نظریه اقتصادي کالسیک از لحاظ کارایی اقتصادي :کارآمد •

ضروري است که  البته،. تعادل برقرار کرد ،سیاسی، اجتماعی و محیطی وجود دارد که باید با بهره وري اقتصادي ساده
 تبعی،به عنوان مثال، به حداقل رساندن هزینه هاي  .تبدیل نشوند اقدامات در مقابل مانعخود به  یسیستم هاي حکمرانی

  .کارآیی سیاسی و اقتصادي خواهد بود افزایش راه حلی براي
در صورت  ، ارزیابی تاثیرات آینده وشفافسیاست ها باید بر اساس تقاضا، اهداف  :يپایدار یی در عینپاسخگو •
سب نیز نیازمند سیاست هایی است که به شیوه اي متنا "پاسخگویی". طراحی شوندگذشته،  یاتتجرببا نگاه به  امکان،

باید بر اساس ها مهمتر از همه، سیاست  .اتخاذ می شونددر سطح مناسب تر  نیز "تصمیم گیري "اجرا می شوند و
اجتماعی و اقتصادي  منافع منجر به کسباطمینان حاصل خواهد کرد که با پیروي از سیاست،  ،این امر. انگیزه باشد

و حکمرانی . شوند و فعال ساخته "مدتبلندپایداري "نیز باید با توجه به  تشکل ها. ی را بدنبال خواهد داشتواضح
   (Rogers, Peter and Alan W. Hall ). آینده  آب باشدفعلی و  آب باید در خدمت کاربرانمدیریت 
 
  آبیاري  و انتقال مدیریت آبیاري  ، مدیریت مشارکتی آبی مشارکت تیریمد

هاي مشارکتی در مدیریت منابع آب در وزارت جهاد کشاورزي و دفتر  گیري رهیافت ها پیش موضوع به کار از سال
به این . از نقطه نظر ما درك مفاهیم پایه در این زمینه بسیار مهم است. برداري مورد توجه قرار گرفت هاي بهره نظام

 ،يسازمیتصم ندیفرآ در نفعانیذ هیکل آزادانه و آگاهانه رکتمشا توان به عنوان  رات می آبی مشارکت تیریمدترتیب 
و الگوي مناسب نظام  یمردم نهاد یک قالب در آب، تیریمد در نظارت و شیپا اجرا، ،يزیربرنامه ،يریگمیتصم
 صورت ،يگرلیتسه فنون و هاوهیش متخصصِ و مشارکت افتیره با آشنا کارشناسانی فن کمک با که ،برداري بهره



 و ذیربط اداري هايدستگاه و کشاورزان بین اعتمادسازي مهم، نیا زیمآ تیموفق انجامي برا استی هیبد.دانست .ردیگ یم
  .است الزام و ضرورت یک آن، از دولتی هاي دستگاه هايحمایت

بندي از تجارب جهانی در خصوص عوامل مسئول در مراحل مختلف مدیریت آب نکات جالب توجهی را در  یک جمع
  .  دهد ارتباط با تنوع وظایف و کارکردها نشان می

  
  عوامل مسئول و وظایف مدیریت آب:  2جدول شماره 

  

 عملیات

 تعدادکشورهایی که مطالعه در آنها انجام شده است

 جمع عدم  تحقق بخشی از امورمحقق شده تحقق  کامل

 43 0 12 31 بهره برداري

 43 0 13 30 نگهداري

 41 1 19 21 امورمالی بهره برداري و نگهداري

و حل ) تحریم ( توانایی اعمال محدودیت 
 معضالت و اختالفات

20 20 0 40 

( توانایی توسعه همکاري هاي تجاري 
 )بصورت تعاونی 

17 9 9 35 

 37 9 18 10 هاي مالی بهسازي و بازسازيجنبه 

  
  

در یک پهنه وسیع این مفهوم اختالف چندانی با مفهوم مدیریت مشارکتی آب  )PIM(مدیریت مشارکتی آبیاري 
اشاره به استفاده از مدیریت کالن همراه با مشاوره و مشارکت آب بران و کشاورزان در تمام مراحل مدیریت . ندارد

به مدیریت توسط بهره برداران در تمام سطوح سیستم و در همه  مدیریت مشارکتی آبیاريمفهوم . سیستم آبیاري دارد
و همچنین انعطاف پذیري آن بوده و  رکتی آبیاريمدیریت مشااین حاکی از سادگی . جنبه هاي مدیریت اشاره دارد

، در . براي هر موقعیتی، مناسب نیست مدیریت مشارکتی آبیاريالبته،هر سبکی از  آن چه که در ترکیه کارآیی دارد لزوماً
اصوالً توسط بهره برداران آبیاري و با حمایت از سوي یک  "مدیریت"توصیه می شود که . مصر به کار نخواهد آمد

مستقیماً و یا از طریق نمایندگان ) دولتی و غیردولتی(هاي ذیربط  به این ترتیب گروه .ه شودرداجرا گذا هزمان دولتی، بسا
هاي  ها مشارکت می نمایند، در مسئولیت در تصمیم گیري) نه واقعی(حقیقی خود، متناسب با با جایگاه حقیقی خود 

ارزشیابی، پژوهش و در هریک از مقاطع ایجاد و بهره برداري سامانه هاي آبیاري که مدیریت و برنامه ریزي، اجرا، پایش و 
باید دانست که  سه نوع  .موضوعیت و ضرورت یابد، سهیم می شوند و اختیارات نیز متناسب با آن توزیع می گردد

اد خصوصی همانند یک اول شیوه متعارف، یعنی توسط سازمان دولتی، دوم توسط یک نه. مدیریت آبیاري وجود دارد
شرکت فروشنده آب منشا گرفته از یک منبع و نوع سوم نیز از شیوه مورد اجرا ازطریق یک سازمان کاربر، مانند انجمن 



به این ترتیب در یک . تعریف شود "گري تصدي"کنترل مدیریت توسط آب بران می تواند به عنوان . آب بران است
یک فرد نیست، بلکه یک گروه از آب بران است که در اجراي مسئولیت  "خصوصی"شکل خاص خصوصی سازي، مالک 

گري در کارآبیاري به واسطه یک نهاد غیر انتفاعی فرایندي است  تصدي.  ها و مدیریت منابع آبیاري، منافع مشترك دارند
   .یابد که به وسیله آن، مدیریت از یک آژانس بخش دولتی به یک سازمان متولی در بخش خصوصی انتقال می

  ) PETER SUNو (DAVID GROENFELDT 
بر سر چگونگی جابجایی تمام و یا ) بخش دولتی و کشاورزان(توافق گروه هاي ذیربط ) IMT(انتقال مدیریت آبیاري

بخشی از مسئولیت ها و اختیارات مربوط به مدیریت شبکه هاي مدرن آبیاري و با هدف رفع و یا کاهش مسایل و 
در این توافق هر .آمده، ناشی از مدیریت دولتی بر سامانه هاي آبیاري، انتقال مدیریت آبیاري نام داردمشکالت به وجود 

  . )24و 25مختاري صفحه (شوند هاي ذیربط متعهد به اجراي توافق به عمل آمده می یک از گروه
اي  در اینجا این موضوع با تکیه بر نتایج پاره. در مدیریت آب تابع عوامل متعددي است برداران مشارکت بهره

  . گردد مطالعات و تجارب  عنوان می
دو سیستم آبیاري  در:عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاري مشارکتیدر مورد  طبیقیدر یک مطالعه 

مختلف دو  استفاده از ویژگی هايسطح رضایت کشاورزان با    ),(Arif Alam et al در مناطق شمالی پاکستان
میزان رضایت مشارکت کشاورزان در  تاثیر چگونگی تامورد بررسی قرار گرفت  ؛یافته و سنتی توسعه :سیستم آبیاري

 "مشارکترضایت و "داده هاي مربوط به  .ارزیابی شود ،در منطقه گیلگیت  پاکستان )PIM(مدیریت مشارکتی آبیاري 
عالوه بر . ندبا استفاده از شاخص رضایت و مشارکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت فوق دو سیستم حاصل کشاورزان

هاي  تجزیه و تحلیل رگرسیون،  مدیریت مشارکتی آبیاري پروژه   این، براي تعیین عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در
 .انجام شد چندگانه،
 هاي دورهکفایت آب آبیاري، دسترسی به آب در  هاينشان می دهد که متغیر ي رضایت مندشاخص هاي برآورد     

 ،سطح مشارکت. ندستهمتفاوت  مورد نظر، دو سیستم دربه طور قابل توجهی ، آبیاري جاري ثابت و شرایط سیستم هاي
هاي مشارکت در کانال اصلی و شاخص . هدف، تفاوت معنی داري نداشته استدر بین دو سیستم  ،به غیر از کانال اصلی

این شاخص ها منفی هستند  هاي سنتی شیوهمثبت هستند، در حالی که در  شیوه پیشرقته آبیاريدر   هاي فرعی کانال
  .باشد پایین می هاي سنتی شیوهدر  انکشاورزو این نشان می دهد که سطح مشارکت 

،  گی پاره وقتخانواد کار ، نیرويرخانوا بعدان، د که رضایت کشاورزنیافته هاي تحلیل رگرسیون نشان می ده  
مدیریت بر شرکت کشاورزان در   و موثرشهر، عوامل مهم  تاآبیاري و فاصله از روستا  شبکهدرآمد کشاورزي، وضعیت 

 .هستند مشارکتی آبیاري
ترین عامل مشارکت کشاورزان در  د که میزان رضایت از سیستم آبیاري مهمکنمی  تاییدبه طور کلی این مطالعه   

که بهبود سیستم آبیاري از نظر توسعه  حاکی از آنستبنابراین، این یافته ها . است مدیریت مشارکتی آبیاري
   .را افزایش دهد مدیریت مشارکتی آبیاريمشارکت کشاورزان در سطح هاي فیزیکی و توزیع موثر آب می تواند  زیرساخت

و نیز  "WUA"انجمن آب بران  از طریق   هاي سنتی شیوهکشاورزان  به و راهنمایی یزشآمو خدمات عالوه بر این،
 مدیریت مشارکتی آبیاريپروژه  در  هاي سنتی شیوهافزایش مشارکت کشاورزان  به انهاي کشاورز تشکل نقش فعال

  .بهبود بخشددر هر دو سیستم می تواند مشارکت کشاورزان را  سازمانی ساختارهايبنابراین تقویت . کمک می کند
 ي مؤثرمبتنی بر رهیافت هاآبیاري باید  در طرح هايمدیریت منابع آب گیرد که  می  مطالعه مزبور نتیجه    

ت برنامه ریزي، طراحی، توسعه و مدیریفرآیند  دولت و دیگر دست اندرکاران و بهره برداران در با حضور مشارکتی 
نقش . الزم در سطوح مختلف انجام شود براي این منظور باید تغییرات قانونی و سازمانی .باشند هاي منابع آب طرح

، نگهداري و مدیریت اجراباید به طور خاص در  انکشاورز تشکل هايو  بران هاي آب انجمن و پیشرونده مناسب
   گرفته شود، در نظر در سطوح مناسب آن، زیرساخت هاي آب یا امکانات

مشارکت کشاورزان در طرح هاي آبیاري در سازمان توسعه حوضه رودخانه نیجر در ایالت  در مؤثرعوامل  مطالعه
به شدت بر مشارکت کشاورزان ) درصد 3/78(دانش ضعیف در مورد تکنیک هاي آبیاري  که نشان داد ( )نیجریه- کویرا



تکنیک هاي پیرامون به آموزش  ،ت که کشاورزان در این منطقهاین بدان معنی اس. در طرح آبیاري تأثیر می گذارد
 در عدم توانایی ده ووبآبیاري به شدت وابسته به تامین آب  ؛ زیرادارند  نیاز به ویژه در ساخت کانال هاي آب، آبیاري

  .خواهد شددرآمد کشاورزان  کاهش محصوالت و منجر به تلف شدن  تامین آب،
عوامل طبیعی است که بر مشارکت  میان تنها عامل در) درصد 5/80(آب براي آبیاري در فصل خشک  بودکم 

، کفایت و به موقع بودن، برابري و عدالتدسترسی به آب از لحاظ  چرا کهاین منطقی است، . کشاورزان تأثیر می گذارد
 . دبه شمار می رونکشاورزي  آبیاري عامل انگیزش کشاورزان در

؛ هزینه باالي عملیات و تعمیر و )٪76,6(؛ دسترسی به امکانات اعتباري )درصد 8/75(کار نیروي زینه باالي ه      
تاثیر زیادي بر مشارکت کشاورزان در طرح  نیز )٪87,5(و عدم توانایی خرید دستگاه پمپاژ ) ٪67,2(نگهداري مزرعه 

 که  آننتیجه . استتاثیر منفی  ، حایزشاورزان در این طرحنشان می دهد که این عوامل براي شرکت  ک موضوع این. دندار
کار و عملیات و نگهداري بر بازده کل سرمایه گذاري تاثیر می گذارد، زیرا پول بیشتري براي این دو فعالیت نیروي هزینه 

کشاورزان می  توسط گذاري و گسترش اندازه مزرعه مانع  سرمایه ، صرف شده است، در حالی که عدم دسترسی به اعتبار
نهاده و عدم توانایی خرید ) درصد 92,2(فروش محصوالت کشاورزي در با این حال، مشخص شد که عدم توانایی . شود
 محصوالتاین بدان معنی است که براي . رددابر میزان مشارکت کشاورزان در طرح تاثیر ن، ) درصد 85,2(کاشت  هاي

  .خریداري کنند ،کاشت خود را به آسانی و ارزاننهاده هاي مورد نیازمی توانند  نانها بازار وجود دارد و آ مزرعه آن
کشاورزان  نیازبه  مسئوالن نتیجه نشان می دهد که پاسخ هاي ضعیف  اداري/ مدیریتی  در خصوص تاثیر عوامل

طرح آبرسانی کافی درب در توانی کانال آنا؛ و )٪78,1(سیستم آبیاري توقف  ؛ )86,7( منامنظ و آبرسانی ؛ پمپاژ)2/85٪(
توانی کانال آب نا پمپاژ غیرمستقیم آب و . اند عوامل اصلی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در طرح گی ازهم ،)4/54٪(

 در عدم توانایی ،همچنین  .شده است موجب کاهش مشارکت وتاثیر بر عملکرد محصول دارد  ،مزرعهانتقال آب  به  به 
امل محدود کننده براي تولید محصوالت وعنوان عبه  نیز، بحرانی شرایطدر  فنی هاي دسترسی به اطالعات و مشاوره

زیرا اکثر پاسخ  به چالش می کشد،را از  موثر سیستم آبیاري، مشارکت توقف، ظیر آن.به شمار می رودکشاورزي 
  .ندکردکار  نیروي هزینه بیشتري صرف بی اطالع بوده و ساخت کانال هاي آباز کارکرد و دهندگان 

 بر اساس مشارکت کشاورزان و مشارکت واقعی در طرح آبیاري موثر بررابطه بین عوامل شناسایی شده  مورد در 
 مدل اجزاء نشان می دهد که پس از اضافه کردن متغیرهاي بیشتر و حذف برخی از پشتیباننتایج مدل رگرسیون 

در . معرفی می کندآبی  تعوامل موثر بر مشارکت پاسخ دهندگان در کش را  به عنواناز کل متغیرها  ٪70، پشتیبان
آب براي  بودکم، )0,04(، دانش ضعیف در مورد آبیاري )0,006(درصد معنی دار، عدم عالقه به کشاورزي  5سطح 

، پاسخ ضعیف )0,000(  ، دسترسی به امکانات اعتباري)0,000(کار نیروي ، هزینه باالي )0,003(آبیاري در فصل خشک 
بر ، همگی )0,017(بارانی آبیاري سیستم توقف و ) 0,025(، پمپاژ نامنظم آب )0,004( سئوالنبه نیاز کشاورزان توسط م

متناسب نشان می دهد که شانس مشارکت در آبیاري  يانتظار βآمار . موثر واقع شده اندمشارکت در طرح آبیاري  میزان
آب براي آبیاري در فصل خشک، هزینه  بود، دانش ضعیف در مورد تکنیک هاي آبیاري، آب کمعدم عالقه به کشاورزي با

به نیاز کشاورزان  نامطلوب پاسخ  و پمپاژموتور به امکانات اعتباري، عدم توانایی خرید  کم کار، دسترسینیروي  باالي 
که  موضوع گویاي آن است  این . می یابدکاهش  0,011و  0,134، 0,179، 0,069، 0,034 به ترتیب با  مسئوالنتوسط 

  . شود ها، هدایتبا توجه به اثرات منفی آنو این عوامل  سمت تالش براي بهبود مشارکت در آبیاري باید به
بیانگر آن  یاريسیستم آب توقفحال، هزینه هاي باالي عملیات و تعمیر و نگهداري، پمپاژ نامنظم آب و  به هر   
. افزایش می یابد 0,096و  0,119، 0,049با  ، علیرغم اثرات منفی آنها، به ترتیباحتمال مشارکت در آبیاري است که
عوامل دیگر به طور صحیح مورد توجه قرار گیرند، کشاورزان قادر به پرداخت هزینه عملیات و / اگر متغیرها  بنابراین

 کرده استفاده  ،آب اژبراي پمپ نمایل مسئوالندر صورت عدم  ی، حتپمپ خود موتور ازو  دخواهند بو تعمیر و نگهداري 
هر ، بنابراین تا حد زیادي وابسته به تامین و توزیع آب است،ی آب تکه کش از آنجا. آبی بهره مند شوند تاز کش کماکانو 

نجر به افزایش ، قطعا ممتمرکز شود آب توزیع مساويموقع، کفایت و آبیاري بکه بر روي  برنامه ايگونه اصالحات 
، کشاورزان می توانند یاتین مطالعه نشان می دهد که با توجه به تجربگیري ا در مقام نتیجه. .مشارکت خواهد شد



در طرح آبیاري را  خودتوانستند عوامل موثر بر مشارکت  نزیرا آنا ؛دنماین شناسایی دقیقاًمشکالت خود را در این طرح 
  .مدیریتی عوامل عمده اي بود که بر مشارکت آنان در طرح تاثیر گذار بود عوامل اقتصادي و. رتبه بندي کنند

. دارد )سهم مساوي( منصفانه ، به موقع  و به اندازه کافیبه وجود آب  تام مشارکت کشاورزان در آبیاري بستگی    
، مخصوصا در زراعی آنهابه قطعه هاي  رسانیتوانایی آب  مسئولینکشاورزان از شرکت در این طرح ناامید شدند زیرا از 

بنابراین، قبل . کشاورزان شد هاقتصادي ب تحمیل خسارتباعث  نیاتی را نداشته و این مهم مرحله رشد حیاتی محصوالت
برخی اصول اولیه روش  خصوصدر ،به ویژه از سوي دیگر کشاورزان آموزش دیده ،از شروع فصل کاشت، کشاورزان باید

اهداف  در جهت تحققا آنها  و از شوند و برخوردار مرتبط و اعتباري آنها باید به منابع مالی. زش ببینندهاي آبیاري، آمو
 هايمنافع کشاورزان در فرآینداز  شت تاوجود ندا) WUA(بران هیچ انجمن آب . استفاده کنندد به راحتی خو تولیدي

  . بود "باال به پایین"عمدتا از  تصمیماتروند  اخذ و اعمال ، بنابراین حمایت کندتصمیم گیري 
طرح براي برقراري ارتباط موثر بین کشاورزان و   محلی و در محدوده در جوامع  )WUA(بران آب انجمن تشکیل 

 تاکند  و ترویج آبیاري را تشویق مشارکتی باید مدیریت) LNRBDA( سازمان یاد شده. ایالتی، ضروزي است سازمان
تصمیم گیري  .د، فراهم شودکشاورزان در تصمیم گیري در مورد توسعه آبیاري در محلامکان مشارکت  هر چه بیشتر 

و  رظابه عنوان ن ایالتی، صرفاً سازمان و شود تفویض   WUA انجمن هاي آب بران آب باید به تخصیص و توزیعدر مورد 
 . (Adekunle O. et,  al) .در پروژه نقش افرینی نماید مشاور
 

ي کراالدر   1"چیراکوژي"در پروژه آبیاري عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاريیک مطالعه در باب 
ی همچون بران با مولفه هاي مختلف مشارکت کشاورزان از طریق انجمن هاي آبمیزان  کهوستان حاکی از آن است هند

 مطالعه  ضمن تاکید بر عواملاین  .باشد میمرتبط  )یاي مزرعهحغراف( روانشناختی و موقعیتی ،اجتماعی شرایط 
در پروژه آبیاري  )WUA( عضو انجمن هاي آب برانویژگی هاي کشاورزان  ،)محل حزرعه در شبکه( اجتماعی و موقعیتی

  .ا را مورد مالحظه قرار می دهدبر میزان مشارکت آنه و تاثیر آن
 ، انجام یافت وثبت شده اند  پروژه آبیاري در بران که هاي آب انجمن عضو در میان کشاورزان 1996مطالعه طی سال 

 انجمناعضاي شش نفر از 100جامعه آماري این تحقیق، . است انجمن 32با  يهکتار 978 اصلییک منطقه  شامل
 اعی و روانیعوامل تعیین کننده اجتمبود که در خالل آن،  شخصی  ساختار یافته هاي مصاحبهو تکنیک پژوهش   معتبر

متغیر وابسته،  در این پژوهش تاثیر متغیرهاي مستقل بر .ندشدواقع نظر مد )متغیرهاي مستقلبه عنوان (موقعیتی  و
متغیرهاي مستقل و شاخص مشارکت  رابطه بین. نیز مورد ارزیابی واقع گردید  )FPI(شاخص مشارکت کشاورزان  یعنی

 . بررسی شد  )مدل خطی(با استفاده از رگرسیون چندگانه  کشاورزان
 مشارکت و ویژگی هاي اجتماعی مشارکت و نگرش نسبت بهناظر بر  اجتماعی -یختروانشنا متغیر به طور خاص، دو

مشارکت  میزان تأثیر قابل توجهی بر آب و محل زمین در شبکه کانال، در دسترس بودنیعنی  دو متغیر وضعیتی نیز،
از آنجا که در دسترس بودن آب از  و بود مهم تر و موثر تر، دسترسی به آب آبیاري دو ازاین. ه استکشاورزان گذاشت
در عامل اصلی انگیزش کشاورزان  تساوي در دریافت سهمیه آب نیز است آن موقعمفهوم تخصیص ب لحاظ کفایت، به

اختالف ) 1998(همکاران  و چاندراندر این زمینه  .به شمار می رود نیزانجمن ها  در فعالیت هاي و مشارکت همکاري 
 کانال ها در پروژه آبیاري ابتدا و انتهاي واقع درمشارکت کشاورزان میزان  تبیین در .ندآماري معنی داري را نشان داد

بستگی کانال ها با میزان نزدیکی هرچه بیشتر آنان به  کشاورزان در آبیاري  ،  معلوم شد که مشارکت 2 "ماالمپوژا"
بنابراین، . قرار دارند، بقیه از امتیاز هاي بهتري برخوردار می شوند انتهاي شبکها کسانی که درمیانه ودر مقایسه ب .دارد

مشارکت به  کشاورزان شنقش مهمی در انگیز آبیاري، در پروژه  آباز به موقع و صحیح دسترسی  کفایت، از  اطمینان
و  متغیرهاي اجتماعی و روانی، یعنی مشارکت اجتماعی ،عالوه بر این. آب بران دارد يانجمن ها مؤثر در فعالیت هاي 

                                                        
1Cheerakuzhy  
2Malampuzha  



نیازمند این به نوبه خود، که  دهد می تحت تاثیر قرار را "میزان مشارکت"به طور قابل توجهی ، افراد  بینش
  .انجمن هاست در آب مدیریت علمی آنان از نگرش و آگاهی تغییر در هاي توسعه مناسب براي ایجاد استراتژي

(K. Madhava Chandran* and George Chackacherry)  
  

مبتنی بر شروع فراینـد مـدیریت آب از درون   مدیریت شبکه  یک الگوي مطرح دردر مورد بخش کشاورزي در ایران 
به عنوان مثال واحدهاي تجمیع . است برداري کشاورزي بهره واحدهاي تولیدي تجمیع یافته در ذیل یک موسسه و الگوي

تواننـد بـه    مـی هـا   هاي سهامی زراعی و کشـت و صـنعت   هاي تولید روستایی، شرکت تعاونی شده در قالب الگوهایی نظیر
الگوي مزبور شامل سه سطح اجرایی . 3براي مدیریت منابع آب خود مبادرت ورزند ساختاري یکپارچه و منسجم تاسیس 
بـرداري کشـاورزي و بـا     آب در درون موسسه یا الگـوي بهـره   هاي هم برداري و گروه واحدهاي بهرهعرصه ،در سطح . است

آب   باالتر خود در اتحادیه هاي اجرایی سطح مذکور با سطح. برداري فعالیت دارند  نظارت واحد مدیریت آب در تشکل بهره
ر سـطح اسـتان کـه از مزیـت واگـذاري شـبکه       هـاي آب و آبیـاري د   و اتحادیـه و آبیاري در سطح شهرستان و یا شـبکه  
برداري با در اختیـار   هاي بهره ذکر این نکته ضروري است که مجموعه نظام. شوند برخوردارند مرتبط بوده و نمایندگی می

شـرکت   30و   هکتـار میلیـون  8/3سـطح   در روستایی شرکت تعاونی تولید 1363 هایی از قبیل امکانات و فرصت داشتن
تواند در عرصه توسعه مـدیریت آب و آبیـاري نقـش بـه      از اراضی قابل کشت می هکتار   هزار75در سطح سهامی زراعی 
 . سزایی ایفا نماید

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
هاي  تري از گروه هاي کوچک الذکر را نیز در قالب مجموعه برداري خرد و دهقانی خانوادگی خارج از سه شیوه فوق در صورتی که بتوان واحدهاي بهره 3

  .دست خواهیم یافت 2نمودار شماره دهی نمود به چیزي شبیه به الگوي  سازمان) هاي کوچک مقیاس و میان مقیاس تولید نظیر تعاونی(کشاورزان 



  ساختار مدیریت یکپارچه شبکه هاي آبیاري:  2نمودار شماره 
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پیاده سازي واستقرار برنامه مراحل عملیاتی  مدیریت آب بر مبنايبرداران و ذینفعان در  تحقق مشارکت بهره

سازي سازمانی در میان  نیازها و ظرفیت این برنامه از مرحله در نظر گرفتن پیش. گیرد آب صورت می برداري هاي بهره نظام
معادل با مدت زمان اجراي  مدت زمان اجراي برنامه. داراي پنج مرحله است پایدارسازي و توسعهذیربطان تا مرحله 

مرحله ( برنامهمرحله نهایی القاعده  علی که ضمن آن. هاي آبیاري و زهکشی است هاي احداث و استقرار سامانه پروژه
مراحل و عملیات . تري پیگیري گردد تواند در بستر زمانی طوالنی به دلیل ماهیت مستمر خود می )پایدارسازي و توسعه

     .آمده است 3برداري و مدیریت آب در جدول شماره  استقرار نظام بهرهسازي و  اجرایی پیاده
  

  
  
  
  
  
  



  برداري و مدیریت آب سازي و استقرار نظام بهره مراحل و عملیات اجرایی پیاده: 3شضماره جدول 
  

تعیین پیش نیازها و ظرفیت سازي 
  سازمانی

 استقرار نظام ها  ها پیاده سازي و تشکیل نظام  سازي اجتماعی امکان سنجی و زمینه
  

 پایدارسازي و توسعه
  

 اطالع رسانی و فرهنگ سازي  -
مقررات و / ها  دستورالعمل/ تدوین سند پشتیبان- 

  آیین نامه ها 
  ستادي/آموزش کارشناسان میدانی - 
  آموزش مشاورین 
  مربیان-آموزش تسهیلگر -
   تربیت تسهیل گر میدانی - 

  

شناسایی پهنه ها و شبکه ها و تهیه -
 نقشه 

شناسایی و تحلیل منابع و مسایل  -
  اجتماعی و اقتصادي 

گزارش فنی از وضعیت شبکه و  -
  زهکشی و زیرساختهاي آبیاري 

برگزاري جلسات توجیحی و کارگاهی  -
  با مسئولین محلی

  آموزش بهره برداران و ذینفعان  -
  

برداران و اراضی  ایجاد بانک اطالعات مشخصات بهره -
 کشاورزي در هر شبکه 

  اه تشکیل گروه هاي هم آب به ازاي دریچه -
  آموزش مسئولین گروه هاي هم آب و میراب ها  -
شامل برگزاري مجامع و امور (ثبت و تشکیل شرکتها -

  )حقوقی-قانونی
  تربیت مدیر عامل  -
برنامه / مدیریت(ها شرکت آموزش ارکان و اعضاي -

   )ریزي
  

تهیه طرح فنی بهره برداري و -
 نگهداري از زیرساختها

واگذاري شبکه ها و تاسیسات  -
  آبیاري 

آموزشهاي فنی و تخصصی مدیران - 
عامل و کارشناسان مستقر و عوامل 

برداري، تعمیرات،  بهره(اجرایی
  ) نگهداري و مدیریت

  

 پایش و ارزیابی مشارکتی -
  تکمیل زنجیره تولید  -
  اجراي پروژه هاي الگویی کشاورزي  -
استقرار نظام مالی و حسابداري  -
  طراحی، استقرار و پشتیبانی(

  



  
موجود در راه  هاي چالشنباید از وجود  برداران بهرهبا وجود دورنماي آرمانی توسعه مدیریت مبتنی بر مشارکت 

بی عالقگی و بی تفاوتی هاي نظیر  چالش. در میان کشاورزان غافل شد برداري آب  هاي بهره سازي و استقرار نظام پیاده
دهد ، عدم  برداران رخ می که اغلب به خاطر عدم توجیه نقش و وظایف بهره کشاورزان نسبت به حفاظت از شبکه ها

دستکاري یا تخریب برداري که در معضالتی همچون  اي پرداخت آب بها ، بی ضابطگی در بهرهبرداران بر انگیزه در بهره
باال بودن هزینه هاي نگهداري و بهره گیرد، فرسودگی شبکه ها ،  صورت می تاسیسات آبیاري براي دریافت آب بیشتر 

  .هاي  فرا روي به شمار آورد توان از جمله چالش را می اجرا نشدن الگوي کشت توافق شده و سرانجام  برداري
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