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 مديريت بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي

 موردي : شبكه آبياري و زهكشي سليمانشاه( پژوهش)

 

سد و شبكه آبياري و زهكشی سليمانشاه؛ شركت  طرح و مجري سازه هاي آبیكارشناس ارشد  -سعيد ناصري*

 آب منطقه اي كرمانشاه؛ معاونت طرح و توسعه

شركت آب منطقه اي كرمانشاه؛ معاونت  -مهندسی ترويج و آموزش كشاورزيكارشناس ارشد -فاطمه درويشی

 طرح و توسعه

 Darvishi_f1363@yahoo.com                                                                                      71899888190تلفن تماس :   *

 

 

 

 

 چكيده :

شرايط خاص اقليمی كشور، خشكی و پراكنش نامناسب زمانی و مكانی بارندگی، واقعيت گريزناپذيري است 

كه هرگونه توليد مواد غذايی و كشاورزي پايدار را منوط به استفاده ي صحيح و منطقی از منابع آب 

از منابع آب محدود كشور نموده است. بنابراين استفاده از روش هاي مديريتی مناسب در استفاده 

با ديدگاه كشاورزي، كمک شايانی به حفظ اين عنصر حياتی خواهد نمود. بر همين اساس اين پژوهش 

و با هدف بررسی اهميت مديريت مشاركتی در توسعه ي شبكه  رفع نيازهاي پژوهشی صنعت آب كشور

، و ضمن طراحی و  هاي آبياري و زهكشی، به عنوان يكی از رهيافت هاي مهم در مباحث مديريتی انجام

بررسی و اجراي آن در شبكه  در شبكه هاي آبياي و زهكشی بهارائه فلوچارت اجرايی مديريت مشاركتی 

با ي آبياري و زهكشی پاياب سد سليمانشاه در استان كرمانشاه پرداخته  است. نتايج حاكی از آن است كه 

كشاورزان بومی منطقه  بوده و اين يمانشاه سلتوجه به اينكه ذينفعان پروژه هاي شبكه آبياري و زهكشی 

در مراحل بودند؛ سهيم نمودن اين افراد  افراد در عين سادگی از پيچيدگی خاص و سواد كمی برخوردار

از شبكه ي آبياري و زهكشی طرح؛ تاثير قابل توجهی در رفع سه گانه طراحی, ساخت و بهره برداري 

 . ه استمشكالت موجود داشت

 فلوچارت ،شبكه ي آبياري و زهكشی ،مديريت مشاركتی :كليد واژه ها

 

 : مقدمه
كشاورزي و يكي از تنگناهاي اساسي كه كشورمان با آن مواجه است كافي نبودن آب براي مصارف گوناگون اعم از شرب ، صنعت 

آب استحصالي به عنوان بزرگترين مصرف كننده آب كشور  درصد مصرف 1۹است .بر اساس آمارهاي موجود بخش كشاورزي با 
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به منظور افزايش عملكرد  استفاده از مكانيزم ها و روش هايي ،لذا با توجه به پايين بودن راندمان آبياري در كشور ،مي باشد

رداري از شبكه هاي مديريت بهره ب امري ضروري است.و بهبود مديريت بهره برداري و نگهداري هيدروليكي شبكه هاي آبياري 

، بدون توجه به نقش جامعه و كانال هاي روباز فيزيكي شبكه هاي آبياري ي توسعهآبياري به منظور افزايش راندمان مصرف آب و 

بر اين  تاثير چنداني بر افزايش عملكرد هيدروليكي شبكه ندارد. بهره برداران محلي و مشاركت آنان در سطوح مختلف تصميم گيري

نيازمند مشاركت ، ق اهداف توسعه پايدار دريك منطقهامه ريزي، طراحي و مديريت سامانه هاي منابع آب براي تحقبرناساس 

 همگاني است.

 ،كشورهاي آسياييبعضي و بر اساس تحقيقات انجام شده در مهمترين عامل در باال رفتن راندمان در شبكه، مديريت مزارع ميباشد 

 هاي هزينه اما در كشور ما عليرغم. محلي امكان پذير مي گرددبه آبياران  مزارع مديريت  بخشي از اين امر از طريق واگذاري

 هاي شبكه از برداري بهره در چنداني تجربه متاسفانه ،ميگيرد صورت آب انتقال هاي سيستم و سازي سد بخش در كه هنگفتي

است. برداشت مستقيم و  شده ملي سرمايه هاي رفتن هدر به منجر بياريشبكه هاي آ از نادرست برداري و بهره آبياري وجود ندارد

 ميداني تجربه مربوطه از دانش داشتن وجود با كه افرادي بدون برنامه كشاورزان از شبكه هاي آبياري  و يا برنامه ريزي آبياري توسط

سازي  . براي مديريت و بهينهكاهش راندمان بهره وري آب در مزرعه استنيستند از مهمترين عوامل  برخوردار ومديريتي اجرايي و

اي مقدار آب ه شود. اگر بتوان در شبكه محاسبهزمان و مقدار آب مورد نياز هر مزرعه  ‘دور آبياري مصرف آب در شبكه بايد

و از تلفات آب به مقدار قابل توجهي  داشتهمصرفي هر مزرعه را اعالم نمود، زارعين در مصرف و توزيع آب در مزرعه دقت بيشتري 

 اجرا و بهره برداري ،مراحل سه گانه مطالعهمشاركت كشاورزان در  ،يكي از گامهاي اساسي و موثردر اين راستا  كاسته خواهد شد.

 .دهدكاهش نيزگري دولت در بخش آب را  . اين امر ميتواند عالوه بركاهش بار مالي دولت، تصدي مي باشد

برداري و نگهداري از تاسيسات آبي نيست و بايد جايگزيني مناسب دهد كه دولت مدير خوبي در بهرهخي موضوع نشان ميسابقه تاري

گري دولت، بهبود و مديريت جهت عهده دار شدن وظايف دولت در اين خصوص پيدا نمود به طوري كه ضمن كاهش تصدي

هاي ا سپردن كار مردم به مردم در امور مرتبط با آب كشاورزي در شبكهبرداري و نگهداري و توزيع آب را تضمين نمايد. ببهره

توان بهينه سازي مصرف آب و افزايش راندمان آبياري را به دست آورد. با مديريت مشاركتي ها، ميآبياري و زهكشي و دشت

 .برداشت هاي مثبتيورزي نيز گامشاتوان در راستاي توسعه امور زير ساختي و توليدي محصوالت كمي

 تصميم در پذيري انعطاف گروهي، يادگيري و  آموزي مهارت تقويت گري، سلطه نفي براي سازي زمينه فرايند مشاركتي، مديريت 

 دانش و رساني اطالع براي آگاه و فعال نسانيي انيرو تربيت افراد، نفس به بردن اعتماد باال متقابل، رساني اطالع و مشورت گيري،

 در مؤثر عوامل عنوان به وگروهي فردي تواناييهاي به احترام نهايت، در و جامعه افراد هاي آگاهي و اطالعات سطح بردن  باال افزايي،

   .مي باشد توسعه

 برداري بهره در چنداني تجربه ما متاسفانه ميگيرد صورت آب انتقال سيستمهاي و سازي سد بخش در كه هنگفتي هاي هزينه عليرغم

 آن از نادرست برداري بهره متاسفانه است رسيده برداري بهره به آبياري سيستمهاي كه جاهايي در و نداريم آبياري هاي شبكه از

 و كشاورزان به يا مذكور هاي شبكه از برداري بهره كه است آن بخاطر عامل اين و است شده ملي سرمايه رفت هدر به منجر سيستمها

 و محلي تجربه از سواد داشتن وجود با كه ميشود سپرده افرادي بدست يا و ميشود سپرده نيستند برخوردار چنداني سواد از  كه افرادي

در اين  .ميباشد كافي وتجربه دانش نيازمند مذكور هاي شبكه از برداري بهره اساس اين بر لذا. نيستند برخوردار مديريتي و اجرايي

تحقيق بر اساس مطالعات انجام گرفته در سطح ملي و بين المللي و بر اساس تجربه كارشناسان مختلف و شرايط محيطي منطقه يك 

 ساختار تشكيالتي جهت بهره برداري از طرح سد و شبكه سليمانشاه پيشنهاد شده است.
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 پيشينه ي تحقيق
بكه آبياري و زهكشي سد البرز انجام دادند در رابطه با سازمان دهي تشكل هاي (در پژوهشي كه بر روي ش8890اجاللي و همكاران )

آب بران ضمن تشكيل كميته مشترک شوراي مديريت آب يه اين مهم دست يافتند كه درگير نمودن كشاورزان در فرايند تخصيص 

زهكشي و نظام مديريت مشاركتي، كاهش  و مديريت آب منجر به افزايش پايدار بازده كشاورزي از طريق اصالح سيستم آبياري و

 فرسايش خاک و درنتيجه كم شدن رسوبات در ذخيره گاه سد البرز خواهد شد.

( در پژوهشي كه در رابطه با مديرت شبكه آبياري و زهكشي دشت عباس انجام دادند به بررسي فرايند ايجاد 8890عربي و محبي )

ناكامي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي را سوء مديريت در توزيع آب تشكل هاي آب بران پرداختند و مشكالت اصلي 

و كمبود آب آبياري و در نتيجه نارضايتي ميان آب بران، ضعف سيستم بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي و 

  و بي عدالتي در توزيع آب دانستند. فرسودگي زودهنگام تاسيسات آبي، اتالف آب و فقدان انگيزه براي صرفه جويي آن

اساسي چهار مرحله  اري،يآب تيريمد انتقالدر  آب بران تيريمد يمشاركت ساختاردر بررسي هاي خود بر روي  ( 8898)  نژاد يعقوبي

برنامه  و يياجرا زييقبل از برنامه ر دييهاي كل افتيره نييتع ،هدفمند زييبرنامه ر، يتيآماده سازي حمارا مورد توجه قرار مي دهد: 

  و اجرا زيير

ازشبكه ها،نقاط قوت ناشي از اين  برداري دربهره ازمديريت مشاركتي در پژوهشي بر روي تاثير استفادهنيز ( 8891خياطي و توتاخانه)

، خدمات ارائه در وسهولت اداري بروكراسي كاهش ،اجتماعي مسائل تعديل و دولت تصديگري : كاهشندامر را اينگونه بيان مي كن

 .مدت دراز در مالي بار كاهش

، به كمك كشت يالگو يساز نهيدر به يفاز يخط يزيتحت عنوان كاربرد مدل برنامه ر ي( در مقاله ا8891و همكاران ) اسدپور

 ياز آن است كه برخالف مدلها يحاك جي. نتاوجه به اهداف مختلف نمودندتكشت با  يالگو يساز نهيدر به ي، سعمدل مذكور

 هر آرمان را در مدل مشخص سازد. تيو اهم يدهد كه درجه دسترس ياجازه م رندهيگ ميمروش به تص ني، ايآرمان يزيبرنامه ر

 يسالها يكشت محصوالت استان فارس ط نهيبه يالگو نييبه تع يفاز كرديبا استفاده از رو پژوهشي( در 8891)يو قاسم يذريچ

محصوالت منطقه مورد  نهيكشت به يالگو يراب ييها شنهاديپ انيمجزا اجرا شده و در پا ويسنار 1پژوهش در  ني. اپرداختند 98-01

  ت.شده اس انيمطالعه ب

( در بررسي هاي خود بيان داشتند توزيع مدرنيزه آب بر اساس برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده در ۹770همكاران ) و فراماني

 درصد راندمان آبياري را باال برده و به كاهش چشمگير هزينه ها منجر مي گردد. 17شبكه هاي آبياري سنتي تا ميزان 

ايالت آندراپرادش هندوستان به اين نتيجه دست يافتند كه اجراي مديريت طي مطالعه هفت ساله در  (۹788) راجو و همكاران

به  PIMمشاركتي آبياري منجر به تغيير در سياست گذاري هاي رهبري در اداره شبكه هاي آبياري شده  كه خط مشي جديدي از 

يك رهبر مشترک بين دولت و  وجود اورده است و آن واگذاري مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي به كشاورزان با انتخاب

 كشاورزان مي باشد.

و  MODIS( در پژوهشي كه در مزارع برنج يكي از ايالت هاي هندوستان انجام دادند با تركيب تصاوير ۹787ترنت و همكاران ) 

رنج با منجر به كاهش عملكرد محصول ب ۹777-8197دريافتند كه خشكسالي سالهاي ‘ ورزي و هيدرولوژيكشا آماري داده هاي

درصدي  بازده محصول  87نخود افزايش -برنج گرديده است. بدين منظور با تغيير الگوي كشت منطقه به برنج-الگوي كشت برنج

 را نشان دادند. ۹787-۹777برنج طي سالهاي 
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بوركينافاسو پرداختند. ( در پژوهشي به بررسي ميزان بهره برداري از منابع آب كشاورزي توسط كشاورزان ۹788فرايچر و همكاران )

مطالعات آنها نشان داد كه كشاورزان اين منطقه براي تامين آب كشاورزي خود با استفاده از پمپ هايي به برداشت انفرادي آب از 

منابع آب پايين دست سد مبادرت ميكردند كه اين امر منجر به كاهش منابع آب مورد تخصيص در برنامه ريزي هاي آب ميشد. بدين 

تشكيل كميته مشاركتي آبياري در منطقه در دستور كار قرار گرفت و اين امر منجر به كاهش  ،ور با انجام برنامه ريزي هاي مدونمنظ

 توزيع عادالنه آب بين كشاورزان و افزايش محصوالت منطقه گرديد. ،مصارف انفرادي آب از منابع آب

لگوي كشت بهينه شبكه آبياري و زهكشي هنديجان با استفاده از روش برنامه ( در پژوهشي به تعيين ا8817مادح خاكسار و آينه بند )

درآمد به ازاي هرواحد آب ‘ فشردگي كشت‘ پرداختند. نتايج نشان دادند كه با افزايش قيمت آب LINGOريزي خطي و نرم افزار 

قيمت آب ولي با ارائه يك الگوي  مصرفي و عملكرد محصول تاحد قابل توجهي كاهش مي يابد. اين درحالي است كه با همان

 عملكرد محصول افزايش يافته و درآمد كشاورزان نيز به نسبت باال ميرود.، كشت منطقي

( تحقيقاتي در رابطه با ارتباط معيارهاي هيدروليكي آبياري و زهكشي و مديريتي شبكه هاي آبياري و ۹788كريكو و همكاران )

انتقال مواد محلول در خاک و استفاده مجدد از آب  ،هيدرولوژي خاک ،خصوصيات آب مورد نياز گياهزهكشي ايتاليا انجام دادند و 

استاندارد سازي شيرها و طراحي  ،مورد نياز گياه را شبيه سازي نموده و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه با شبيه سازي جريان

 آبياري را افزايش داد.سيستمهاي حمايتي براي مديريت آبياري مي توان راندمان 

( بيان داشتند تنوع رژيم جريان در سيستمهاي آبياري تحت فشار باعث عدم اطمينان در فشار هيدروليكي و به ۹788خدرا و همكاران )

تبع آن كاهش راندمان آن سيستمها مي گردد. بر اين اساس كشت محصول يكسان در اراضي مجاور در اين راستا بسيار مفيد مي 

آنها بيان داشتند كه بين هزينه اجراي شبكه هاي آبياري و اطمينان از صحت كاركرد آنها رابطه مستقيم وجود دارد و با بهينه باشد. 

 سازي هزينه و اطمينان از صحت كاركرد شبكه هاي آبياري مي توان به راندمان مطلوب سيستمهاي آبياري دست يافت.

 

 شبكه ي آبياري و زهكشی سليمانشاه 

 ت جغرافيايی منطقه ي مورد مطالعهموقعي

 آن فاصله كيلومتري شهر كرمانشاه قرار دارد. 90و در فاصله  كرمانشاه استان شهرستانهاي از كليائي و سنقر شهرستان مركز سنقر شهر

تامين آب طرح شبكه آبياري و زهكشي سليمانشاه يكي از طرح هاي مهمي است كه به منظور  .ميباشد كيلومتر 81 سد ساختگاه با

 تراز رفتن پائين ميشود و به دليل تامين قنات و چاه از اهالي اين منطقه شرب آب حاضر حال در سنقر در حال اجرا است.شهر  شرب

در استان  سد مخزني سليمانشاهساختگاه  .نمايد مي مختل را مردم زندگي آب قطع تابستان ها در شهر جمعيت افزايش و زيرزميني آب

محدوده  واقع شده و كيلومتري روستاي سليمانشاه  ۹و  كيلومتري شهرسنقر 81كيلومتري شهر كرمانشاه ؛  87۹كرمانشاه و در فاصله 

 .در غرب شهر سنقر قرار داردنيز  و زهكشي دشت سنقر شبكه آبياري

 

 منطقهالگوي كشت 

در شرايط موجود با توجه به اقليم ، وضعيت اراضي ، بارندگي, فرهنگ و اقتصاد كشاورزان عمده ي اراضي به كشت غالت ديم 

اختصاص دارند و در تناوب آن حبوبات ديم نيز در حد كمتري كشت ميگردد .كشت هاي بهاره عموماً آفتابگردان آجيلي مي باشند 

طي اين پژوهش جهت كاهش مصرف آب كشاورزي و باال بردن راندمان  .ت ترجيح مي دهندا به ساير محصوالكه اكثر زارعين آنر

 :آن بر اساس ويژگي هاي زير الگوي كشت مناسب طراحي گرديد
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 دانش بومي منطقه -8 

 محدوديت منابع آبي -۹

 تنوع گياهان زراعي  -8

 مديريت مزرعه -1

خواهد بود سپس  آفتابگردانو  غالتكشت هاي سالهاي اوليه پس از راه اندازي سيستم آبياري همان طبق الگوي كشت طراحي شده 

به دانه هاي روغني و سيب زميني , حبوبات، ذرت دانه اي و علوفه اي، يونجهمحصوالتي نظير  به تدريج با آموزش بهره برداران

 الگوي كشت منطقه اضافه خواهد شد .

 

 اجراي طرححاصل از  درآمدهاي

ارائه  با توجه به الگوي كشت پيشنهادي بعد از اجرا ي طرح  حاصل از اجراي طرح قبل و نمودار درآمدهاي 8شماره در شكل 

تهيه گرديده است.  881۹گرديده است. نمودار زير بر اساس راندمان محصوالت زراعي در منطقه و قيمتهاي محصوالت فوق در سال 

خص گرديده است در صورت بهره برداري صحيح از شبكه درآمد كشاورزان بالغ بر ده برابر افزايش مي همانطور كه در نمودار مش

 يابد.

 

 
 

 
 كارگروه مديريت مشاركتی:

 ،كارشناس بهره برداري ،متشكل از مجري طرح كارگروهي سازماندهي ساختار مديريت مشاركتي در شبكه سليمانشاه براي

و چند تن از  ، نماينده فرمانداريكارشناس تعاون روستايي ،كارشناس جهاد كشاورزي طراح، مشاور، نماينده كارشناس ترويج

 نمايندگان كشاورزان تشكيل گرديد. وظايف كارگروه مذكور عبارت بود از:

 اولويت بندي نواحي عمراني -الف

نمودار درآمدهاي حاصل از اجراي طرح -1شكل شماره   
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 الگوي كشت بهينهتعيين  -ب

 نظارت بر روند عمليات اجرايي شبكه -ج

 بازنگري مطالعات شبكه و ارائه راهكارهاي بهينه در حين اجرا)مهندسي ارزش( -د

 تشكيل تشكلهاي آب بران و ثبت آنها -ه

 تعيين حقابه بر اساس هزينه هاي بهره برداري و نگهداري-و
 

 :چارت تشكيالتی بهره برداري

                                          :ده به موارد ذيل تنظيم شجدشت سنقر با تو بهره برداري براي چارت تشكيالتي

كامال مشخص ، بطوري كه شرح وظايف و ارتباط بين اعضاء چارت طراحي شد، تي در حد امكان شفاف و قابل فهمچارت تشكيال-

باعث افزايش هزينه بهره برداري مي گردد و اين امر در آينده ممكن است  پيچيده بودن چارت تشكيالتي  ،عبارت ديگره ب .شد

                                                                                 .مشكالتي را براي تامين هزينه بهرهبرداري بوجود آورد

 .شدتوجه به اقتصاد اهالي منطقه تنظيم  تشكيالتي باچارت -

 .                                                             دنها در چارت تشكيالتي گنجانيده شتعامل بين ادارات ذيمدخل و تبادل نظر با آ-

                                                                                  .دش قدرت اجرايي عوامل بهره بردار در چارت تشكيالتي گنجانيده-

با ارائه يك طرح بهينه بر اساس منابع آبي در دسترس  ،با توجه به تقاضاي زياد جهت مصرف آب و از طرفي محدود بودن منابع آبي -

 .داتي در چارت تشكيالتي گنجانيده شكه پيش بيني الزم براي حل چنين اختالف بودهمراه زيادي  اختالفات

 چارت تشكياتي پيشنهادي ارائه گرديده است. ۹با توجه به موارد فوق در شكل شماره 

 

 
پيشنهادي چارت تشكيالتي -2شكل شماره   
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 هريک از آيتمهاي چارت تشكيالتی طرح خالصه اي از شرح وظايف

 كرمانشاه شركت آب منطقه اي -الف 

 كار نظارت بر حسن اجراي -

 ضروري بر اي دستيابي به اهداف تعيين شدهسازماندهي فعاليت هاي  -

 جلسات و كارگاه هاي توجيهي و آموزشي براي عوامل درون سازماني ذيربط برگزاري -

 ذي مدخل و ذينفعان خود به صورت فردي و گروهي برقراري تعامل و ارتباط سازنده با سازمان هاي -

 تعاوني آب بران مديره مدير عامل و هيئت -ب 

مشخصات زارعين، خانوارها و صاحبان زمين در محدوده تشكلهاي آب بران )مالكيت، سن، سواد و ...( و  ثبت و نگهداري -

 آمار مربوطه

 كننده و خالصه مذاكرات شركت تشكل ها به همراه مشخصات اعضاي برگزاري نشست ها و جلسات گروهي -

ن، جهاد كشاورزي، شهرستا آب امور اي، منطقه آب شركت) دست پايين و باالدست سازمانهاي با تشكل جلسات برگزاري -

 اداره تعاون، و ...(

 آبياري واگذار شده به كشاورزان هاي تعيين تعداد واحد -

 توليد و هزينه شده توسط تشكل سرمايه ميزان بررسي و تعيين -

 نگهداري و بهره برداري از شبكه توسط تشكل برنامه ريزي الزم جهت عمليات -

 ترويجي آموزشي وره هايبرگزاري برنامه ها و د -

 نماينده دادگستري -ج 

 (و... پمپ، موتور،دريچه) برخورد قانوني با متجاوزين به حريم كانا لها، تاسيسات، جاده هاي اختصاصي و سارقين اموال -

 تعيين و ارائه دستورالعمل ها، آيين نامه ها و قوانين و مقررات حريم كانا لها و تاسيسات -

 تمهيدات ايمن سازي اجزاء شبكه و حفاظت حريم ها دستور العمل ارائه -

 وكارهاي قانوني وصول آب بهاء، مطالبات معوقه و پرداخت بدهي ها ارائه ساز -

 قضايي حل و فصل مشكالت حقوقي و پاسخگوئي به شكايات حقوقي ارباب رجوع در محاكم -

 اقدامات قانوني جهت جلوگيري از استفاده هاي غيرمجاز آب -

 اختالفشوراي حل  -د 

 ميراب ها و ...‘ بين بهره برداران تشكل حل و فصل منازعات درون -

 دادگستري در صورت عدم رفع اختالفات مخاطبين به نماينده دادخواست هاي ارجاع -

 مهندس آبياري -ه 

 كميت آب تحويلي در مقاطع مختلف زماني و مكاني تعيين -

 زراعيكشت در هر فصل  آبياري بر اساس الگوي ارائه تقويم  -
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 تغييرات آب ورودي و تحويلي و ميزان تفاوت هزينه ها و درآمدهاي حاصل از طرح  ،مقايسه آب تحويلي و فروش آب -

 

 نتايج و بحث

آب و منابع مالي هزينه شده در احداث سد و  از بهره برداري ناصحيح از شبكه هاي آبياري و زهكشي باعث اتالف حجم زيادي

شبكه مي شود. لذا با توجه به اينكه ذينفعان پروژه هاي شبكه آبياري و زهكشي كشاورزان بومي منطقه  بوده و اين افراد در عين 

اخت و بهره سادگي از پيچيدگي خاص و سواد كمي برخوردارند. پيشنهاد مي گردد افراد فوق را در مراحل سه گانه طراحي, س

عمل آورد. اين ه با تشكيل جلسات مختلف از اظهار نظرهاي كشاورزان حداكثر استفاده را باين مراحل برداري سهيم نمود. و در 

عامل سبب مي شود كه كشاورز خود را در اجراي شبكه آبياري و زهكشي سهيم دانسته و نهايت همكاري را با ذيمدخالن داشته 

له راهكارهايي است كه مي تواند در رفع مشكالت ذكر شده كمك شاياني نمايد. الزم به ذكر است كه اين موارد زير از جمباشد. 

 راهكارها در شبكه ي آبياري و زهكشي سليمانشاه به كار گرفته شد و نتيجه ي مطلوب آن به دست آمد.

 تهيه نقشه كاداستر با دقت كافي و افزايش همكاري با نقشه برداران-8

 الگوي كشت بهينه مطابق با دانش بومي منطقه و تمايل كشاورزانتهيه  -۹

 افزايش سطح آگاهي كشاورزان و كسب اطالعات الزم در بهره برداري آتي از شبكه -8

 آمادگي بيشتر كشاورزان در يكپارچه نمودن اراضي خود-1

 حفاظت بيشتر از تجهيزات شبكه فرعي از طريق واگذاري آنها به ذينفعان -1

ادن اطالعات مالي پروژه ها به ذينفعان و آشنايي آنها با نحوه تخصيص منابع مالي باعث جلب اعتماد كشاورزان و همكاري بيشتر د -6

 آنها در واگذاري زمينهاي مورد نياز پروژه مي گردد.

معارضين محلي مي گردد. باعث همسان سازي قيمت زمينها و كاهش  اين امر ،تملك نمودن زمينها قبل از شروع عمليات اجرايي -0

  معايب ذيل را در بر دارد: امرالبته اين 

   لزوم تخصيص منابع مالي كافي جهت تملك و لحاظ نمودن آن در موافقت نامه -الف

  افزايش مدت زمان اجراي شبكه با توجه مدت زمان مورد نياز جهت تملك كليه اراضي مورد نياز -ب

ده دست نخورده توسط زارعين باعث ايجاد حق براي آنها درخواست دريافت خسارت به زير كشت بردن اراضي تملك ش–ج  

 د در زمان عمليات اجرايي مي گرددمجد

 راكد ماندن حجم زيادي از زمين ها در مدت زمان عمليات اجرايي -د 

تجهيزاتي و مديريتي  ،ان فنيتقسيم پروژه به نواحي عمراني كوچكتر بر اساس پيش بيني اعتبارات ساليانه تخصيص يافته و تو -9

باعث مي شود در  اين كار ) اولويت بندي آن نواحي و اجراي شبكه در نواحي فوق بر اساس اولويت بندي لحاظ شده و پيمانكار

مدت زمان اجراي شبكه بهره برداري از نواحي داراي شبكه امكان پذير گردد. در ضمن مديريت عمليات اجرايي در نواحي كوچكتر 

 (يابد.نه هاي باالسري پيمانكار كاهش ميراحت تر بوده و با تمركز عمليات اجرايي در يك يا چند ناحيه هزي

 ه برداري شبكه و آموزش پرسنل بهره برداريتهيه چارت تشكيالتي جهت بهر -1

 لزوم دريافت اطالعات كافي از ادارات دولتي مختلف توسط مشاور و لحاظ نمودن آن در شرح خدمات مشاور -87

 بكارگيري افراد بومي جهت اجراي شبكه توسط پيمانكار-88
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ظ نمودن نظرات آنها در مراحل مختلف طراحي, تشكيل تشكلهاي آب بران در مرحله طراحي بر اساس نواحي عمراني و لحا -8۹

 اجرا و بهره برداري و واگذاري شبكه هاي اجرا شده به آن تشكل ها

 رهيافتي است كه عنوان مديريت مشاركتي به استقرار لزوم بر منطقه مردم تأكيد اصلي كه كرد استنباط ميتوان بندي كلي جمع يك در

 جلب بر طوريكه عالوه به مي باشد پيچيده مشكالت به حل وكمك انساني‘ فيزيكي‘ اجتماعي طبيعي، سرمايه مالي، ارتقاي آن هدف

سازد. بايد به اين نكته توجه  فراهم نيز مردم تصميم سازي و مديريت براي را زمينه ،فعاليت هاي حفاظتي اجراي در مردم مشاركت

 عملياتي برنامه تنظيم ،مشكالت مشترک به نسبت مردم سازي آگاهتوجه به  مستلزم و بوده بر داشت كه ايجاد گروهاي مشاركتي زمان

بلندمدت مي  و مدت ميان كوتاه مدت، اهداف تدوين مشكالت موجود تحليل و تجزيه گروهي براي مشاركتي و انجام فعاليت هاي

 ارزيابي و وطه در اجراو حمايت موسسات مرب وگسترش فعاليت هاي انجام شده از طريق آموزش هاي ترويجي باشد. همچنين بسط

 فعاليت هاي مديريت مشاركتي آبياري امري ضروري تلقي مي گردد.
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