
هاي کشاورزي در  گسترش نقش تشکل کارآ براي يها سیاستمدخلی بر طراحی 

 آبمنابع  برداري از بهره و  ي مدیریتها فعالیت
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 مقدمه
 با مشارکت کارشناسان و مدیران استانی و ستادي1387اول و دوم بهمن ماه  روزهايدر 

با عنوان کارگاهی  –هایی آموزشی  نشست معاونت آب و خاك و صنایع وزارت جهاد کشاورزي
در مجموعـه   مزبـور در ستاد معاونت  هاي آب و آبیاري و نگهداري از  سازه برداري بهرهمدیریت 

ي ها سیاستکارگاه موسوم به طراحی .آب و خاك و صنایع محمد شهر در استان البرز برگزار شد
بـرداري از منـابع    ي مـدیریت و بهـره  ها فعالیتهاي کشاورزي در  ي گسترش نقش تشکلکارآ برا

اندیشـی و تکیـه بـر     هاي برگزار شده در دوره  بود که بـا رویکـرد هـم    آب یکی از جمله نشست
در گـزارش پـیش روي   . گري کارگاهی اجـرا گردیـد   هاي مباحثه متمرکز گروهی و تسهیل روش

 .ها آمده استمباحث و نتیجه گفتگو رئووس
  

 کارگاه  و روش شناسی اهداف

 ي بخش کشاورزي در مدیریت آب ها تشکلطرح اهداف به کارگیري  )1
ي کشاورزي در مـدیریت  ها تشکلبحث از راهبردهاي مطلوب براي نیل به اهداف به کارگیري  )2

 آب

 ي کشاورزي ها تشکلي اجرایی تحقق مدیریت آب در ها سیاستبحث در باب  )3

  .بود ها آنبندي  و جمع ه گروهی استفاده از کارت به منظور ثبت نظراتمباحث روش کار
 

 فرآیند اجراي کارگاه

بر مبناي اهداف ترسیم شده براي گردهمایی ملی حاضر؛ اهـداف کارگـاه و مباجـث آن    
تجزیه  و تحلیل و دست آخر طراحـی  به این ترتیب در جهت تسهیل در بحث ، . طراحی گردید

ي مدیریت آب ابتـدا  ها فعالیتي بخش به عرصه ها تشکلي ورود ها سیاستو اهداف ، راهبردها 
ایـن الگـو متضـمن عناصـر و مفـاهیم      . الگویی کلی از اجزاي برنامه ریزي اجرایی طـرح گردیـد  

  )برنامه هاي پنج ساله(ریزي توسعه  سازنده یک برنامه اجرایی بر اساس استانداردهاي نظام برنامه
 .کشور است

۱ 
 



ریـزي اجرایـی بـه روش     تعاریف عملی عناصر اصلی برنامهاز کارگاه ابتدا  در این بخش
این عناصـر شـامل مـوارد    . تشریح شد) آقاي زرنگار(گر و اداره کننده کارگاه  ساده توسط تسهیل

 .باشند زیر می
 

 انواع اهداف: الف 

سـت و  و ناظر بـه دوره زمـانی برنامـه ا    شود میدر چارچوب هدف آرمانی تهیه : هدف کلی  )1
 . باید طی برنامه محقق شود

 ....نیل به خودکفایی گندم، ریشه کنی اعتیاد و : مثال 
تابع هدف کلی است و با اصطالحات و واژگانی که بهبود و پیشرفت کیفـی را  : هدف کیفی  )2

 .گردد میدنبال می کنند مشخص 
فیـت  و نشـان دهنـده ارتقـاي کی    گـردد  مـی ي کمی طراحی ها شاخصبر اساس : هدف کمی  )3

 .است
 .روند میاصطالحاتی مثل درصد، نرخ و غیره براي اهداف کمی به کار 

 
 ) راهبرد( استراتژي : ب 

مجموعه حرکات و اقدامات اصلی را براي دسـتیابی بـه اهـداف ترسـیم مـی کنـد و چگـونگی        
مطلـوب و خنثـی کـردن تهدیـدها در     هاي  تخصیص کلی منابع را براي به دست آوردن موقعیت

 . دارد نده بیان میحال و آی
  .دارد به عبارت دیگر استراتژي چگونگی رسیدن به هدف را در یک شعاع کلی بیان می

 
 ي اجراییها سیاست: ج 

 .توان تعریف کرد ي اجرایی را این گونه میها سیاست
موجبـات و تسـهیالت الزم را بـراي تحقـق      هـا  آنمجموعه معیارها و تدابیر قانونی که اتخـاذ   "

 .سیاست جزئی تر از راهبرد است   "برنامه تعقیب می کندي ها هدف
 :ي اجرایی شامل انواع زیر است ها سیاست

اصول و مبانی قانونی و حقوقی راهنما و تعیین کننده برنامه که از مقررات و : ي قانونیها سیاست -1
 .گردد میمصوبات نظام قانونگذاري حاصل 

گیري دولـت در   برگیرنده اصول و ضوابط تصمیم ي مالی درها سیاست :ي مالی و پولیها سیاست -2
گیـري   هاي تامین مخارج و سیاست پولی بیـان اصـول موضـع    ها و روش ، هزینه ها اتزمینه مالی

 .مقامات در نحوه کنترل متغیرهاي پولی براي تحقق اهداف اقتصادي نظیر تورم است 

۲ 
 



ي اجرایـی و  ها فعالیتانجام ضوابط و معیارهاي فنی و تکنیکی است که براي : ي فنیها سیاست -3
 .اند شدهها حاصل  ها مورد عمل قرار می گیرند و در نتیجه مطالعات و پژوهش پروژه ها و طرح

این گروه از ضوابط و معیارها در نتیجـه ترکیـب اهـداف کـالن      :اجتماعی –هاي اقتصادي سیاست  -4
 :گردد میاقتصادي با مالحظات اجتماعی ایجاد 

ریـزي اجرایـی و اجـزاي سـازنده آن را در نمـودار زیـر        یند برنامهتوان فرآ در نهایت می
همچون یک شاهراه کلی براي رسیدن به اهـداف  ) راهبرد(در این نمودار استراتژي . ترسیم نمود 

هاي فرعی منتهی به شاهراه اصـلی   ي چهارگانه به منزله راهها سیاستکمی و کیفی و هدف کلی و
 .انگاشته شده است

ي اصـلی کارگـاه مطـرح شـد و از     ها پرسش در مرحله بعد بر پایه تعاریف مطرح شده ،
 :پاسخ گویند ها آنحاضران خواسته شد که متناسب با اهداف کارگاه به 

ي بخش در مدیریت آب کشـاورزي چـه                ها تشکلهدف کلی و اهداف کمی و کیفی فعالیت  -1
 تواند باشد؟ می

 ؟ي بخش در مدیریت آب چیستها تشکلنایل شدن به اهداف فعالیت راهبرد یا راهبردهاي  -2
ي هـا  تشـکل ي قانونی ، مالی و پولی ، فنی و اجتماعی ، اقتصادي براي فعال کردن ها سیاست -3

 .تواند باشد کشاورزي در مدیریت آب چه می
روش : پس از طرح سواالت باال ، حاضران به ارائه نظرات شفاهی خود مبادرت نمودنـد 

هاي  اي بود که هر یک از حاضران بر اساس معیارهاي تعریف اجزاي برنامه ، گزینه به گونهبحث 
گر نظر اجمالی و مورد توافـق مـابقی    ساخت ؛ سپس با کمک تسهیل پیشنهادي خود را مطرح می

 .شد افراد پرسیده و در نهایت توافق کلی حاصل می
هاي پیشنهادي ، موارد متعددي از الزم به ذکر است که در فرآیند طرح و تصویب گزینه 

رسـیدن بـه نقـاط مشـترك شـماري معـدود از ایـن        در صـورت  و  ارائهسوي مشارکت کنندگان 
 .ها مورد اجماع قرار گرفت  گزینه

جمله مکتوب کـه   137تصمیم گرفته شد تا از میان  ها سیاستبه عنوان نمونه در مبحث 
د پـس از حـذف مـوارد مشـابه و تکـراري      هاي متعدد توسط مشارکت کنندگان ثبت ش در کارت

اضـران  مباحث مطروحه به طور کلی با مشارکت فعال ح. تعدادي معدود انتخاب و گزینش گردد
 .دنبال شد 
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 نمودار ارتباط اجزاي برنامه اجرایی

 

 
 

 هدف کلی
 
 
 

                یفیهدف ک                   هدف کمی                                          
 
 
 

 
 
 

 سیاست پولی                                            سیاست قانونی 
 
 

 اجتماعی –سیاست اقتصادي                             سیاست فنی                    
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 هاي کارگاه  یافته

اصل از اجماع مشـارکت کننـدگان درخصـوص    در بخش پایانی گزارش کارگاه نتیجه ح
ي مـدیریت آب بـه ترتیـب زیـر     ها فعالیتي بخش در ها تشکلاجزاي برنامه اجرایی فعال کردن 

 :گردد میارائه  
ي بخش در مدیریت آب کشـاورزي عبـارت اسـت از بهبـود در      ها تشکلهدف کلی فعالیت  -1

 اده بهینه از منابع آب بهره برداري و راندمان و توسعه پایدار با تاکید بر استف
 

 :اهداف کمی 

 افزایش راندمان آب بر مبناي وضعیت هر منطقه  -1
 کاهش تلفات آب -2

 افزایش درآمد بهره برداران  -3

 هاي نوین آبیاري  گیري از روش افزایش سطح زیر کشت با بهره -4

 
 :اهداف کیفی 

 توانمندسازي کشاورزان در انجام فعالیت هاي مدیریت آب -1
 منابع آب و تاسیسات آبیاري بهبود مدیریت بر -2

 

 : راهبردها
در مدیریت آب کشاورزي در دو محور خالصـه    ها تشکلراهبردهاي ذیل به اهداف فعال سازي 

 :گردد می
 بستر سازي قانونی  -1
 ي مالی و حمایتی مناسبها سیاستدر پیش گرفتن  -2

 
 ي قانونی ها سیاست

وظـایف مربـوط بـه مـدیریت آب بـه      هاي مناسب براي انتقـال   تدوین قوانین و دستورالعمل -1
 ي کشاورزي ها تشکل

 تقسیم صحیح وظایف بین عوامل دست اندرکار و جلوگیري از انجام وظایف موازي -2

 )مقررات تشویقی(برداران وتقویت انگیزه آنان  تضمین منافع بهره -3
 

 ي مالی و پولیها سیاست

 هاي انتقال آب هاي بالعوض وتقبل هزینه برقراري کمک -1
٥ 

 



 ي حمایتی ، بیمه اي و تسهیالت و خرید خدماتها سیاستبرقراري  -2

 ها کارهاي واگذاري تاسیسات توزیع آب به تشکل تدوین و اجراي راه -3

 
 ي فنی ها سیاست

 هاي فنی موجود در مناطق شناخت زیرساخت -1
 ي مدیریت آبها تشکلاستفاده از خدمات مهندسی در  -2

 هاي مطالعات جامع فنی آب تکیه بر یافته -3

  ها تشکلهاي آب در قالب  یگیري کلیه پروژهاجرا و پ -4
 

 اقتصادي -ي اجتماعی ها سیاست

 آموزشی و ترویجی افزایش خدمات  -1
 ي مدیریت آب ها فعالیتبه  ها تشکلهاي اقتصادي براي ورود  برقراري مشوق -2

 ها فعالیتدر  ها آنبرداران و تعیین نقش  جلب مشارکت بهره -3

 استفاده از رهبران محلی -4

 گ عمومی مصرف آبتوسعه فرهن -5

 هاي سنتی و عرفی مدیریت آب توجه به روش -6

ي انتقـال و مـدیریت آب   هـا  فعالیـت ي قانونی موجود بـه عنـوان محمـل    ها تشکلاستفاده از  -7
 کشاورزي 

 

٦ 
 


