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 چكیده 
درصدد از  08تدا  08ایران با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشكی که در آن قرار گرفته حددود 

هدای پدیش روی با توجه به چالش آب کنترل شده این کشور برای آبیاری اراضی کشاورزی اختصاص می یابد.

برای بهبود کارایی و اثر بخشی آبیاری، نیاز به مشارکت کشاورزان کده هسدته اصدلی سیاسدت آب آب در ایران 

کشاورزی است؛ اهمیت زیادی دارد. درنتیجه برای حل مسئله کمبود  آب،  بهترین راهكار تغییر و بهبود در شیوه 

و نگهدداری از تاسیسدات بدرداری بهرهوین ساختار مدیریت بهینه مصرف آب، مدیریت آب می باشد. ضرورت تد

باشدد. بده طدور کلدی پذیر میها با رویكرد جهانی امكانمربوطه در این بخش با تدوین قوانین منطبق بر سیاست

بران معمول گردیدده اسدت. بندابراین های آببرداران در قالب تعاونیاکنون انتقال مدیریت منابع آب به بهره

های مدیریت مشارکتی آبیاری است که بسترساز مشارکت کشاورزان در ها یكی از سازوکارنهادینه کردن تعاونی

ای اثربخش خواهد بود. لدذا غلبه بر مشكل کم آبی در رسیدن به اهداف مدیریت پایدار آب کشاورزی به شیوه

جلب مشارکت اعضای تعاونی آب بران در زمینه مدیریت منابع آب کشاورزی ضروری می باشد. بنابراین در این 

مشارکت اعضای تعاونی آب بران را به عنوان راهبردی جهدت بهبدود مددیریت مندابع آب  نقشه سعی شده مقال

 کشاورزی مورد مطالعه قرار گیرد. 

 بران، مدیریت مشارکتی، مشارکت، مدیریت منابع آب.تعاونی آب :کلید واژه

    

 مقدمه  -1

 دولتها دست به و برداران بهره مشاركت نبدو آبياري توسعه سيستمهاي حال در كشورهاي از بسياري در

هاي سازمان مدت، دراز در آب منابع از برداري بهره در بعدي يك يتوسعه نوع اين (.5731شد )كرد،  اجرا و طراحي

 خود در ا كشاورزان زير د؛ كر مواجه ونگهداري برداري بهره هاي هزينه سنگين بار مشكل با را آب امور متصدي

كردند ) همان منبع(. به اعتقاد اكثر كارشناسان، پايين بودن  نمي احساس نيست آنان به متعلق كه چيزي برابر در تعهدي

 حال كشورهاي در  راندمان آبياري در
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مديريت و نگهداري از شبكه هاي آبياري است  توسعه به علت عدم مشاركت واقعي بهره برداران در امر تصميم گيري،

(Zarei، 2005.)هاي  بخش كليه در جامعه مختلف اقشار فعال مشاركت به توجه اين كشورها  در ين امروزهبنابرا

 و اهداف به در دستيابي رو پيش هاي ضرورت از آن به وابسته هايفعاليت ساير و آب بخش در توسعه جمله از توسعه

 هايگروه مؤثر و حساس نقش ديگر امروز كه اي گونه گردد) ثابت رفتار، بي تا(. به مي محسوب پايدار توسعه مباني

كشورهاي  رو اين از و شده محرز آبياري هاي شبكه يتوسعه و مديريت هاي برنامه در موفقيت ذينفع افراد و محلي

 آبياري سيستم در هاي اجتماعيزيرساخت ايجاد به كمك و سازي ظرفيت روي اي ويژه گذاريهاي سرمايه مختلف،

 از است ) ثابت رفتار، بي تا(. هدف " بران آب هايتعاوني"زمينه، ايجاد  اين در دستاوردها مهمترين از يكي اند كهكرده

 كشاورزان مشاركتي، فرايند يك از طريق تا است وكارهايي ساز آوردن فراهم بران، آب ها( يها )تشكلتعاوني ايجاد

 بهينه استفاده دسترس در آب از نيآفري نقش  اساس بر هاتشكل كشاورزي اين آب مديريت و ها گيري تصميم در

 متناسب آن، مجراي از بتوانند تا شوندمي ايجاد قانوني چارچوبي در برداران بهره سازماندهي Salman,1997).) كنند

-بخش يا هاي آبرساني شبكه و تأسيسات از تعمير و نگهداري و توسعه برداري، بهره احداث، شده، ايجاد هايبا ظرفيت

همكاري تشكل هاي آب بران در مديريت شبكه  .Shrama,2002)گيرند) دست در اثربخش نحوي به را آن از هايي

هاي آبياري باعث كاهش پرسنل و همچنين هزينه هاي بهره برداري و نگهداري مي گردد. مديريت تشكل هاي در شبكه 

انتقال و توزيع آب را در شبكه هاي آبياري  هاي آبياري با توجه به حضور دائم ايشان در محل، راندمان بهتر آبياري و بهبود

گيري از اين توانند تاثيرگذار باشند كه شناسايي و بهرهبراي جلب مشاركت كشاورزان عوامل گوناگوني ميبه دنبال دارد. 

عوامل موثر بر (. 5731ن بسيار حياتي باشند)سالكي،هاي مشاركتي و تداوم مشاركت كشاورزاعوامل جهت پيشبرد طرح

-يريت مشاركتي شامل عوامل مختلفي از جمله عوامل فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه بطور مشترک در شكلمد

 نمود)همان منبع(. ها و مشاركت كشاورزان و دستيابي به جلب آنان ما را ياري خواهندگيري تشكل

 

 مبانی نظری پژوهش _2

 حيتوض تفوگل،يو دگاهياست. از د دهيمطرح گرد يالديم 5113 در سال تفوگليبار توسط كارل و نينخست ياريآب هينظر

شد  يجست و جو كرد كه به كمك آن م يزهكش يها وهيو ش ياريدر توسعه آب ديرا با هياول يحكومت ها يريشكل گ

 زيو ن يبوم و فناور ستيز رينظ ييشاخص ها هيبر پا دگاهيد نيكرد. ا نيمحدود تام يرا در اراض يشتريخوراک مردم ب

 (5731دارک،)شكل گرفته است. يتيجمع راتييتغ

 

 مشارکت -1-2

 توده هرچه. است برخوردار خاصي اهميت از روستايي –مشاركت به عنوان عنصر كليدي در دستيابي به اهداف عمراني 

روم جامعه مح و پايين اقشار و شود مي بيشتر موفقيت كسب امكان باشند، داشته خود امور در بيشتري مشاركت جامعه مردم

(. در توسعه 5731از نتايج مشاركت و فوايد حاصل از توسعه و عمران روستايي بهره مند مي گردند)كوهي و تقوي، 

ها، شريك شدن در منافع حاصل از گيري، اجراي برنامهروستايي، مشاركت شامل دخالت مردم در فرآيندهاي تصميم

 (.5733ها است )زراعي دستگردي و همكاران، امههاي توسعه و همكاري در ارزشيابي اين برنبرنامه
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 مدیریت مشارکتی -2-2

باشد، به طوري كه براي ها در مديريت سامانه آبياري و زهكشي ميمديريت مشاركتي حضور مسئوالنه و فعال كليه ذيربط

تي و يا غيردولتي، متناسب با انجام يك مسئوليت جمعي، جايگاه، نقش واقعي و اختيارات هر فرد، گروه يا سازمان دول

ميزان نقش حقيقي آنها در فرآيندي بر مبناي اصول و مباني رهيافت مديريت مشاركت مدار شكل گرفته باشد )حيدريان، 

گيري از اين عوامل توانند تاثيرگذار باشند كه شناسايي و بهره(. براي جلب مشاركت كشاورزان عوامل گوناگوني مي5731

( . عوامل موثر بر مديريت 5731هاي مشاركتي و تداوم مشاركت كشاورزان بسيار حياتي باشند)سالكي،جهت پيشبرد طرح

گيري مشاركتي شامل عوامل مختلفي از جمله عوامل فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه بطور مشترک در شكل

ود)همان منبع(. مديريت مشاركتي راهكاري نمها و مشاركت كشاورزان و دستيابي به جلب آنان ما را ياري خواهندتشكل

ها و ابزار نوين هاي مديريت سنتي در جوامع محلي و روشاست قانونمند و هدفمند كه اصول آن مشتركا از فرآيند روش

به دست آمده است. مبناي نظري رهيافت مديريت مشاركتي اين است كه با توجه به وابستگي معيشت كشاورزان به آب  

گيري از مشاركت مردمي در اداره تري براي مديريت هر چه بهتر منابع آب دارند. بنابراين بهرهان انگيزه قويآبياري، آن

شود )همان منبع(. مشاركت ترين گزينه اصالح ساختار مديريت آبياري محسوب ميامور آبياري، بهترين و كاربردي

هاي مورد هاي دولتي براي ساخت و نگهداري زيرساختههاي آبياري، عالوه بر كاهش هزينكشاورزان در مديريت شبكه

نياز آبياري، باعث افزايش حسن مالكيت و مسئوليت در بين كشاورزان و مشاركت در نگهداري و استفاده از اين 

ها، انتخاب نوع مشينفعان در تنظيم خطشود. مشاركت فرآيندي است كه ذيها و افزايش راندمان آبياري ميزيرساخت

(. با توجه به Yercan, 2003گذاري و تصميمات مديريتي نقش داشته و در نتيجه داراي احساس مالكيت هستند )ايهسرم

باشد، تنها از طريق مدت و مستمر ميهاي طوالنيشرايط اقليمي كشور ما كه از نظر پايش ناكافي و داراي خشكسالي

ها به مقابله برخاست كه پيامدهاي ناشي از اين محدوديتتوان با حفاظت و ذخيره و توزيع مناسب آب در دسترس مي

(. مديريت مشاركتي كارا و 5731ترين روش براي دستيابي به هدف فوق، شيوه مديريت مشاركتي است )قاسمي، مناسب

، شوند )ضيائيها طراحي و اجرا ميبرداران كه به دست دولتهاي آبياري بدون مشاركت بهرهپايدارتر است از سيستم

5731.) 

ريزي، طراحي، به مشاركت كشاورزان در تمام سطوح مديريت شامل برنامه PIM5اصطالح مديريت مشاركتي آبياري،   

گذاري، قوانين تصميم و نظارت ارزشيابي نظام آبياري اشاره دارد. از سويي ديگر برداري و حفظ و سرمايهساخت، بهره

برداران اشاره دارد كه اختيار و مسئوليت كشاورزان را در از مشاركت بهره ايمديريت مشاركتي آبياري معموال به شيوه

-(. مديريت مشاركت ابياري از طريق تعاونيPeter, 2004;  Vermilion, 1997فرآيند مديريت افزايش خواهد داد )

بران منتقل شده است آببران به اين مفهوم است كه امور بهره برداري و نگهداري و مديريت تأسيسات آبياري به هاي آب

بران را به و سازمان هاي دولتي از منظر مصالح ملي با ارائه خدمات فني، مشاوره اي، نقش نظارت، هدايت و حمايت از آب

 عنوان ذي نفعان و متوليان اصلي اين تأسيسات را داشته باشند)سروستاني و همكاران، بي تا(.

 برانتعاونی آب -3-2

ها از يك منبع آب مشترک استفاده كرده و جهت تقسيم و توزيع ي از كشاورزان هستند كه همه آنبران گروهتعاوني آب

 و مديريت آب با 
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هايي را انجام دهند كه به صورت فردي غير دهند كه فعاليتها به كشاورزان اجازه مييكديگر مشاركت دارند. اين تعاوني

برداران در چارچوبي قانوني ايجاد ها براساس سازماندهي بهره. اين تشكل(5715ممكن يا مشكل است )اخوان و همكاران،

برداري، توسعه و تعمير نگهداري از هاي ايجاد شده، احداث، بهرهمي شوند تا بتوانند از مجراي آن، متناسب با ظرفيت

(. در واقع تاسيس 1001، به نحوي اثر بخش در دست گيرد)شرماهايي از آن را هاي آبرساني يا بخشتاسيسات و شبكه

بران، توسعه مفهوم مديريت مشاركتي آبياري براي افزايش كارايي استفاده از آب از طريق مداخله تمام هاي آبتعاوني

هاي مديريت مشاركتي آبياري با اين (. رهيافت1003هاي مديريت مي باشد )حسابو و ال گافي، ذينفعان در انواع فعاليت

ترين نقش مديريت را براي آبياري اراضي ايفا كنند به بران مي توانند مناسبهاي آبكه تشكلفرضيه شروع مي شود 

گر را عهده مديريت شبكه را برعهده دارد و مديريت عمالَ نقش تسهيل "برانآب"طوري كه در مديريت مشاركتي آبياري

 (.5735داراست )والي،

 

 عوامل مؤثر بر میزان مشارکت کشاورزان _3

 

ي جلب مشاركت كشاورزان عوامل گوناگوني مي توانند تأثيرگذار باشند كه شناسايي و بهره گيري از اين عوامل جهت برا

پيشبرد طرح هاي مشاركتي و تداوم مشاركت كشاورزان بسيار حياتي مي باشد. عوامل مؤثر بر مديريت مشاركتي شامل 

كل ها و مشاركت كشاورزان نقش دارد و خود اين عوامل عوامل مختلفي مي باشد كه به طور مشترک در شكل گيري تش

نيز مي تواند ما را در دستيابي به راهكارهاي جلب مشاركت كشاورزان ياري رساند. با توجه به تجربه هاي حاصل از برنامه 

ستاني و هاي دوم، سوم و چهارم توسعه، عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت كشاورزان به صورت زير طبقه بندي مي شود)سرو

 همكاران، بي تا(:
 عوامل فردی:

 پذيري آنانسطح سواد، آگاهي كشاورزان و ريسك 

 مسئوليت پذيري و قابليت هاي بهره برداران 

 منافع شخصي بهره برداران 

 ..........همان منبع(.سن، مالكيت، درآمد و تجربه كاري و( 

 عوامل اجتماعی:

 ميزان اعتماد بهره برداران نسبت به دولت 

 هنگي بين سازمان هاي دست اندر كار كشاورزيهما 

 وضعيت موجود كشاورزي و چگونگي تأمين آب اراضي در شرايط فعلي 

 وجود شبكه هاي آبياري سنتي و تأكيد كشاورزان بر لزوم استفاده از آنها 

 همان منبع(.و.. مشكالت مشترک بهره برداران و ميزان تفاهم گروهي آنان( 
 عوامل اقتصادی

 صادي كشاورزان و ميزان درآمد آنانوضعيت اقت 
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 هزينه احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي 

 وضعيت اشتغال در منطقه و امنيت شغلي 
 عوامل فرهنگی

 آشنايي كشاورزان با فرهنگ مشاركت 

 ميزان پذيرش ايده هاي نو در بهره برداران 

 همان منبع(.وجود رهبران محلي و ميزان نفوذ آنها در مردم( 

 

 

 

 

 

 
 ینه تحقیقپیش _4

ترين و هاي آبياري، كوتاهبران براي اصالح روشهاي آبتجربيات بسياري حاكي از آن است كه توجه به انجمن

هاي (. يكي از بحران5731وري آب در مزارع كشاورزان است)حيدريان،گذاري در افزايش بهرهترين نوع سرمايهزودبازده

ها تبديل خواهد شد بحران كمبود زا بين ملتخواهد نمود و به موضوعي تنشنزديك، بشر را تهديد  يمهمي كه در آينده

ترين مروري كوتاه از پيشينه مديريت آب و آبياري، حاكي از اين است كه مهم  (.5731آب است)شاهروي و چيذري، 

ن از بدنه مديريتي منابع آب برداراعامل پايين بودن ميزان كارآيي آب كه به تدريج جهان را وارد بحران نموده، جدايي بهره

برداران آب به عنوان تشكيالت پايدار محلي نقش كليدي در تمامي مراحل هاي بهره(. انجمن5733مي باشد)پورزند،

برداري، نگهداري و تأمين مالي و همچنين در تمامي سطوح مديريت آبي شامل ريزي، ساخت، بهرهگيري، برنامهتصميم

مبناي نظري رهيافت مديريت  (.5733رجه دو و سه امكان پذير است)شاهرودي و همكاران،هاي دسيستم اصلي و شبكه

براي مديريت هر چه  تريقوي مشاركتي اين است كه با توجه به وابستگي معيشت كشاورزان به آب و آبياري، آنان انگيزه

ترين گزينه اصالح ياري بهترين و كاربرديگيري از مشاركت مردمي در اداره امور آببهتر منابع آب دارند. بنابراين بهره

ساختار مديريت آبياري محسوب مي شود)همان منبع(. مشاركت مردمي ابزاري است كه به وسيله آن اعضاي جامعه قادر 

به شركت در تدوين سياستها، طرح ها و برنامه هايي مي گردند كه بر روي محيط زندگي آنها تأثير مي گذارد) جمعه پور، 

رهيافت هاي مديريت مشاركتي آبياري با اين فرضيه شروع مي شود كه تشكل هاي آب بران مي توانند مناسب (. 5731

مديريت شبكه  "آب بران"ترين نقش مديريت را براي آبياري اراضي ايفا كنند به طوري كه در مديريت مشاركتي آبياري

( در تحقيقي با عنوان 5735(. كيخواه )5735ت )والي،دار اسگر را عهدهرا برعهده دارد و مديريت عمالً نقش تسهيل

بررسي امكان مشاركت مردم در بهره برداري و تعمير و نگهداري شبكه هاي آبياري دشت سيستان بيان مي كند. كه به 

ز علت عدم توانايي مردم و نارسايي بسياري از سازمان هاي دولتي مسئول منابع آب، اغلب تاُسيسات آبياري و زهكشي رو

به روز مستهلك شده و دولت ها به علت مشكالت مالي، قادر به سرمايه گذاري در احداث، تعمير و نگهداري اين 

هاي آبياري و بردارن در شبكهاي به بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت بهره( در مطالعه5731تاسيسات نيستند. خدري )

برداران از وضعيت اقتصادي و آگاهي بهتر درباره طرح بهره كند: هرچهگيري ميزهكشي خوزستان پرداخته است و نتيجه

هاي آبياري و زهكشي برخوردار باشند تمايل آنها براي مشاركت افزايش مي يابد و همچنين مديريت مطلوب سازمان و 

سازه هاي ( 5731افزايش اعتماد و ارتباط مناسب با كشاورزان، در ميزان مشاركت كشاورزان تأثير مثبتي دارد. عزيزي )
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مؤثر بر ميزان مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آبياري سد درودزن را مورد مطالعه قرار داده است. نتايج كسب شده 

از اين تحقيق نشان داد كه توزيع ناعادالنه آب در محل، نارضايتي از ميراب هاي سازمان آب و هزينه هاي مالي باال، 

شبكه هاي آبياري مي باشند. همچنين يافته هاي تحقيق حاكي از آن بود كه بين مهمترين مشكالت كشاورزان در مديريت 

زه زمين عواملي چون سن، سطح تحصيالت، اندازه خانوار، تعداد مراجعه به مركز خدمات، ميزان انگيزه كشاورزان، اندا

آبي، ميزان دارايي كشاورزان، درصد استفاده از آب سد،ميزان انسجام محلي، ميزان اعتماد به مشاركت ساير اهالي در 

كارهاي گروهي و ميزان مشاركت كارشناسان سازمان آب در طرح ها با ميزان مشاركت كشاورزان در مديريت آبياري 

 ليل در تح( 5733شاهرودي و چيذري )شبكه ها رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. 

 

 

 

 

ند كه بين ااستان خراسان رضوي به اين نتيجه رسيدهآبياري هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكهعوامل تاُثير گذار بر 

هاي سرمايه هاي ارتباطي، مولفههاي ترويجي، كانالهاي مديريت آب زراعي، تماسكشاورزان در زمينه شيوهعملكرد

هاي آبياري شبكه مديريت ۀبران با وضعيت مشاركت كشاورزان در زمينعي، نگرش كشاورزان نسبت به تعاوني آباجتما

بران وفاقد آن، اختالف معني داري به دست آمد. اخوان و هاي آبياري داراي تعاوني آبدر دو گروه كشاورزان در شبكه

بران در مديريت منابع آب كشاورزي استان قزوين تعاوني آب( در بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت اعضاي 5715همكاران )

اند كه بين فاصله مزرعه تا مركز خدمات كشاورزي، ميزان اراضي و سطح زيركشت آبي، ميزان درآمد به اين نتيجه رسيده

رزان عضو تعاوني هاي ترويجي با مشاركت كشاوساالنه زراعي و غيرزراعي، ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و ميزان تماس

( در بررسي عوامل مؤثر 1001) 5بران در مديريت منابع آب رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. ون كوپن و همكارانآب

بران در اياالت آندراپرادش و گجارات هند چنين استدالل كردند كه فقر با هاي آببر عدم موفقيت طرح تشكيل تعاوني

برداري در اين دو ايالت اثر منفي بر هاي بهرهشاورزان نسبت معكوس دارد. همچنين تعدد نظامانتقال مديريت منابع آب به ك

هاي آبياري دارد، در حالي كه اندازه مزرعه به عنوان يك متغير واسط، از طريق در مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه

ي تشكل هاي آب بران در مديريت شبكه هاي همكاربنابراين  آمد بر ميزان مشاركت كشاورزان اثر مثبت داشته است.

براي جلب مشاركت كشاورزان بهره برداري و نگهداري مي گردد،  آبياري باعث كاهش پرسنل و همچنين هزينه هاي

هاي مشاركتي و گيري از اين عوامل جهت پيشبرد طرحتوانند تاثيرگذار باشند كه شناسايي و بهرهعوامل گوناگوني مي

عوامل موثر بر مديريت مشاركتي ؛ لذا با توجه به مرور مطالعات انجام گرفته شاورزان بسيار حياتي باشندتداوم مشاركت ك

ها و گيري تشكلشامل عوامل مختلفي از جمله عوامل فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه بطور مشترک در شكل

 .نمودندمشاركت كشاورزان و دستيابي به جلب آنان ما را ياري خواه

 

 برانمشارکت کشاورزان در تعاونی آب _5

هاي مشاركتي، بيانگر اين موضوع است كه مشاركت، تعاون وهمكاري هاي دور، وجود واحدهاي جمعي و نهادهاز گذشته

طوركلي به گروهي بران بهمردم در كارها خصوصاً در روستاها و در ميان كشاورزان سابقه ديرينه دارد. گروه يا تشكل آب

صورت يك گروه و  تشكل رسمي اداره و شود كه معموالً در يك واحد، بخش يا حوزه آبياري بهكشاورزان اطالق مياز 

بران، هاي گوناگون از قبيل گروه آبعهده دارند. اين گروه كشاورزان به نامهايي از شبكه آبياري را بهمديريت بخش
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گذاري در ايجاد (. در انتخاب قواعد اصولي هدف5731)حيدريان، شوند بران و اتحاديه آبياري ناميده ميسازمان آب

توان و نبايد از زاويه ديد اداري و هاي آب بران به منظور مشاركت گرفتن كشاورزان در مديريت آبياري صرفاً نميتعاوني

ايالت مردمي كه در معرض تغيير هاي آنان، نيازها و تمهاي مردم، واكنشبايد از انگيزهسازماني به مساله نگاه كرد، بلكه مي

معتقد است كه  (Facon, 2002(. فاكون )5733خواهند بود شناخت عملي و همه جانبه پيدا نمود )توتاخانه و همكاران، 

ها باعث حس مالكيت، افزايش شفافيت فرآيندها، بهبود نگهداري از تأسيسات آبياري، مشاركت كشاورزان در اين تعاوني

 بران، زمان ري، كاهش اختالف در ميان آببهبود خدمات آبيا

 شود.وري كشاورزي ميو تالش بيشتر براي مديريت آبياري، تأمين حقابه كمتر و افزايش بهره

 

 

 

 

 

 مزایا و محاسن مشارکت مردم در طرح ها: _6

شبكه هاي  در حال حاضر نقش حساس و موثر گروه ها و كارگزاران محلي در موفقيت برنامه هاي مديريت و توسعه

آبياري محرز شده و از اين رو كشورهاي مختلف سرمايه گذاري هاي ويژه اي براي ظرفيت سازي و كمك به 

زيرساختهاي اجتماعي در سيستم آبياري اختصاص داده اند، يكي از مهم ترين دستاوردهاي در اين زمينه تشكل هاي 

بران است اصلي اين اقدام ايجاد گروه هاي آبهدف  (.5731است) فرشي و همكاران، مربوطه به مصرف كنندگان آب 

كه از طريق يك فرآيند مشاركتي، كه در آن كشاورزان در تصميم گيري هاي مديريت مربوط به آب آبياري نقش اساسي 

 5731مي و اصغري، )سليترس استفاده بهينه به عمل آيدرا ايفا مي كنند، از آب موجود و در دس

( فوايد مشاركت كشاورزان در مديريت آبياري را به شرح زير بيان Ounvichit & Satoh ,2002(. انوچيت و ساتو )

 مي كنند:

 .كاهش هزينه ها و كاركنان براي شرايط مديريت مالي 

 .توزيع مجدد بودجه براي زمين هاي ديم و ديگر بخش هاي توسعه در سراسر كشور 

  گذاري ها نسبت به گذسته مي شود.افزايش تعهد كشاورزان كه موجب بازگشت بيشتر سرمايه 

 .افزايش كارايي مديريت مزعه و آب 

 .كاهش تلفات آب و توليد بيشتر 

  افزايش فرصت كاربران براي حل مشكالت خود، شناخت بهتر نيازها و شرايط اطراف خوود و كوار بيشوتر بوراي

 برآوردن نيازهاي خود و...

 

 گیرینتیجه _7

موضوعاتي است كه مورد توجه ويژه اي قرار گرفته و از فاكتورهاي مناسب به منظور امروزه مديريت منابع آب از جمله 

بهينه سازي جهت بهره برداري از منابع آب مي باشد. مديريت بهينه منابع آب كشاورزي از طريق مشاركت هدفمند و 

ش كشاورزان نسبت به جايگاه حقيقي سازنده تمامي بهره برداران و جوامع محلي امكان پذير خواهد بود. لذا تغيير دادن نگر

برداران نسبت به مسئله مشاركت در تشكيل خود در مديريت منابع آب كشاورزي ضروري مي باشد. از سويي، نگرش بهره

بهره گيري از رهيافت هاي ها شناخته شده است. بران به عنوان عاملي تأثيرگذار در ايجاد اينگونه تشكلهاي آبتعاوني

كتي آبياري و ايجاد نظام هاي بهره برداري نوين و فراهم نمودن زمينه همياري و مشاركت كشاورزان در مديريت مشار
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قالب تشكل هاي آب بران، مي تواند بسياري از مشكالت اين بخش را مرتفع سازد مشاركت كشاورزان يكي از اساسي 

كشاورزان در قالب اين تشكل ها مي تواند به ترين شالوده هاي توسعه پايدار در بخش آب مي باشد، بنابراين عضويت 

عنوان يكي از عوامل اساسي در بهبود وضعيت اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي جوامع كشاورزي محسوب شوند.در 

نتيجه بايد نسبت به توانمند نمودن كشاورزان و بهره برداران و همچنين عوامل مؤثر بر مشاركت آنها براي اجراي مشاركتي 

هاي مورد نياز از جمله جمع آوري و دسته بندي مشكالت در قالب فعاليت هاي گروهي، تعيين اولويت ها، برنامه  فعاليت

عوامل موثر بر مديريت كه هاي آبياري و زهكشي اقدام شود؛ لذا ريزي، اجرا و نظارت بر برنامه هاي مربوطه در سطح شب

 تماعي، اقتصادي و فرهنگي كه بطور مشاركتي شامل عوامل مختلفي از جمله عوامل فردي، اج

 نمود.جلب آنان ما را ياري خواهندها و مشاركت كشاورزان و دستيابي به گيري تشكلمشترک در شكل

 

 

 

 

 

 

 :پیشنهادات _0

ها در كشور ما و با بران در زمينه مديريت آب كشاورزي و نوپا بودن اين تشكلهاي آببا توجه به نقش كليدي تشكل

 توان پيشنهادات زير را بيان نمود:مرور منابعي كه در اين مقاله صورت گرفته است ميتوجه به 

 اجراي و گيرد صورت برداري بهره و اجرا مطالعات، شامل مراحل تمامي در بايد مي برداران بهره مشاركت 

 موثر و فعال مشاركت جلب .داشت خواهد پي در را موفقيت عدم اجتماعي مطالعات انجام بدون ها پروژه

 در آنان به دن دا اختيار و مشاركت نياز از آنان آگاهي نيازمند عمراني طرحهاي مديريت در برداران بهره

 .ها مي باشدهاو مسئوليتگيري تصميم

 

 يك وجود برداران بهره بين در مشاركت برقراري شرط كه هد مي نشان كشاورزي بخش در موجود تجارب 

 ايجاد جهت توانمندسازي بران،آب هايتشكل ايجاد سازي زمينه راستا همين در.باشد مي تشكل يا و سازمان

 و گيري تصميم در حضور منظور به .... و سازي ظرفيت برداران،بهره مشاركتي روحيه تقويت و باوري خود

 در هاتشكل اين از دولت حمايت؛ گيرد قرار جدي توجه مورد بايد مي كه است مواردي از سازي تصميم

 خواهد همراه به را وري وبهره كارايي ارتقاء آببران هايتشكل ايجاد .است اهميت حائز بسيار ابتدايي لهمرح

 . داشت

 

 بران، برداران در كليه مراحل شكل گيري تعاوني آبتدوين يك رهيافت مشاركتي به طوريكه مشاركت بهره

 در برگيرد. برداري و نگهداري از تأسيسات راگيري، اجرا، بهرهشامل تصميم

 

 تصميمبرداران در همه سطوح سطوح مديريت،پيوندد كه جامعه بهرهانتقال مديريت واقعي تنهازماني به موقع مي-

مشاركت داشته باشند، عدم مشاركت در هر يك از سطوح ديگر را نيز  برداري و نگهداريگيري، اجرا، بهره

 يت خواهد بود.تحت تأثير قرار داده، نتيجه آن انتقال نامطلوب مدير
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[55] Yercan,M.( 2003).Managment tuming-over and participatory management of irrigation schemes: a 

case study of  the Gediz  River in Turkey Agricultural water management, 62, PP 205 – 214. 
اقتصادي مووثر بور ميوزان مشواركت روسوتاييان در طورح هواي عمرانوي: -. بررسي عوامل اجتماعي(5731)قاسمي، م،ع.[51]

 .33-555، سال هشتم، ص 1پژوهشي روستا و توسعه، شماره -مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان كاشان. فصلنامه علمي

ر مديريت بهره برداري از شبكه هاي آبياري. دومين همايش . مباني و راهكارهاي مشاركت مردمي د(5731)ضيايي،ل. [57]

 .37-570كميته منطقه اي آبياري و زهكشي، اصفهان،ص 
[51] Vermilion, D., (1997). Management devolution and the sustainability of irrigation, results of 

comprehensive versus partial strategies. Perseted at the FAO/world bank technical consultation on 

decentralization and rural development. 16-18. 

هواي آبيواري بوا سوازوكار (. لوزوم احوداث پوروژه5715) نودي، آ وكردانوي، م.ونوراله نوري ؛عماني، ا ؛مسروستاني،  [51]

 .زيست سالمطمشاركت روستاييان. اولين همايش علمي توسعه پايدار كشاورزي و محي

. بررسي عوامل موثر بر مشاركت اعضاي تعاوني آب بوران در موديريت (5715)[ اخوان، ف.، حسيني، م.، و چيذري، م.51]

 .553-571 ، ص55تعاون و كشاورزي، شماره منابع آب كشاورزي استان قزوين. فصلنامه 

[53]  Hassabou, A and L. El-Gafy.  (2007) . Assessment indicatirs for water users associations in 

Egypt,official publication of the European water association. 

 و آبيواري شوبكه هواي نگهوداري و بهوره بورداري در كشواورزان مشواركت افزايش در موثر عوامل(. 5735). ن والي، [53]

 .تهران نيرو وزارت به ستهواب مديريت آموزش و تحقيقات موسسه. ساوه موردي مطالعه زهكشي،

 

 

 

 

 

 

 

 بوران آب مشواركت فنوي كارگواه سوومين. وراهكارهوا هوا،موانع روش: موديريت انتقال. (5731). الف. س حيدريان، [53]

 .11-35 صفحات تهران، ايران، وزهكشي آبياري ملي كميته. آبياري هاي شبكه درمديريت

رهيافتي نوين براي پايداري مديريت آب كشاورزي. چهارمين  ؛برانب(. تعاوني آ5731) شاهرودي، ع.ا و چيذري، م. [51]

 .501-11،  ص 113هندسي. مجله جهاد. شماره هاي پژوهشي فني و مهمايش تبادل تجربه
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هاي قوانوني در كنندگان آب و تجربه علمي ايجاد تشكلهاي مصرف(. پيشينه و وضع موجود تشكل5733پورزند، ا. ) [10]

هاي آبيواري. تهوران، كميتوه ملوي آبيواري و زوين. اولين كارگاه فني مشاركت كشاورزان در مديريت شبكهشبكه آبياري ق

 زهكشي ايران.

 .31ها و روش ها. انتشارات سمت ، ص . مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي: ديدگاه ( 5731 )جمعه پور، م. [15]

دم در بهوره بورداري و تعميور و نگهوداري شوبكه هواي آبيواري دشوت . بررسي امكان مشاركت مر(5735)ح. كيخواه، [11]

 .سيستان. پايانامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

منظوور هاي آبياري و زهكشي خوزستان بهبرداران در شبكه(. بررسي عوامل موثر بر مشاركت بهره5731خدري، ف. ) [17]

 ص هاي آبياري و زهكشوي. دانشوگاه چموران.ش ملي مديريت شبكهارائه راهكارهاي مناسب. مجموعه مقاالت اولين هماي

5717-5770. 

. سازه هاي موثر بر مشاركت كشاورزان در مديريت آبياري. پاياناموه كارشناسوي ارشود، (5731)عزيزي خالخليلي. ط. [11]

 دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز.

:مطالعوه ياريآب يشوبكه هوا تيريت كشاورزان نسبت بوه مودعوامل موثر بر مشارك(.5733). يذريو م.چ ،عيشاهرود [11]

 .17-31 ، ص5شماره  ران،يا ي. فصلنامه مجله اقتصاد و توسعه كشاورزياستان خراسان رضو يمورد
[11] Van Koppen, B., R. Parthsarathy  and C.Safilion. 2002. Poverti dimensions of irrigation management 

transfer in large scale irrigation in Andhar Pradesh and Gujarat. India. 

 و بوران آب يتعواون يفورارو هاي¬و چالش ها¬تيبر محدود ي(. نگرش5733غ. ) ،ييو وفا يآتاپور،  ؛يتوتاخانه،   [13]

 تيرمودي در بوران¬مشواركت آب يكارگاه فن ني. پنجمي چايصوف يو زهكش يارشبكه آبي در آن از رفت برون راه هاي

 .551-501ص  ران،. تهرانيا يو زهكش ياريآب يمل تهيكم ،يو زهكش ياريآب هاي¬شبكه
[13] Facon, T. (2002). Improving the Irrigation Service to Farmers: A Key Issue in Participatory Irrigation 

Management. Organizational Change for Participatory Irrigation Management, APO. 

(. مشكالت و سواخت شوبكه هواي آبيواري و زهكشوي از ديود بهوره بورداران: مطالعوه 5731سليمي، ع.ر و اصغري،ع. )[11]

موردي شبكه آبياري و زهكشي ساوه. نخستين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت آبياري و زهكشي، روه مهندسي آبياري و 

 آباداني دانشگاه تهران.
[70] Ounvichit,T.& Satoh ,M . (2002) . Effects of institutional set-up on particioation in irrigation 

management.]on-lione[.http://www.fao.Org/ag/Aglw/ias/docs/paper 19 . pdf. 
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