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 به جهانی، جدید نگرش در آن اهمیت که شودمی محسوب بشر بقای در عوامل کاراترین و موثرترین جمله ازآب 

 با ایران درآب  بخش کلی بطور. است افزایش درحال مرتباً ،نسانا اولیه نیاز و اجتماعی -اقتصادی مهم کاالی یک عنوان

 نگاهی با بنابراین. است مواجه پی در پی هایخشکسالی و زمانی نامناسب توزیع مکانی، نامناسب توزیع اساسی مشکل سه

 بخش در چه دموجوآب  از شاهد این هستیم که بحرانی، وضعیت یک درآب  گرفتن قرار و تقاضا و عرضه تعادل عدم به

 مدیریت بلندمدت اهداف از یکی راستا این در. گیردنمی انجام مناسب برداریبهره زیرزمینی، چه و سطحی هایآب

. باشدمی ممکن هزینه کمترینوری وحداکثر بهره با موجود منابع وآب  تقاضای بین تعادل برقراری کشورآب  راهبردی

 سودمندی برای بلندمدت تضمین تنها آب، مصرف و برداریبهره در بویژه دممر گاهانهآ مشارکت زمینه تحکیم و گسترش

 . رسدمی نظر به رابطه این در شده ریزیبرنامه هایفعالیت

های اتصال زنجیره ترین حلقهبه عنوان یکی از اصیلآب ارتقاء جایگاه و تقویت ساختار سنتی مدیریت توزیع 

نماید و همانند بسیاری از تجربیات مشابه کشور ما در مردمی بروز می-ت بومیکه در تشکالآب مدیریت یکپارچه منابع 

 {4}باشد.های ذاتاً سنتی، معرفی گردیده است، از اهمیت خاصی برخوردار میکه با چارچوب انبرهای آبغالب تعاونی

 پایدار توسعه به دستیابی منظور به یک رویه جدید مردم نهاد عنوان به زیرزمینی،آب بران آب هایدر این میان، تشکل

زیرزمینی و جبران بخشی از آب  سطح افت روند دولتی در راستای جلوگیری ازافزایش هایفعالیت سازیبهینه و کشاورزی

 زیرزمینیآب  منابع مدیریت در تحول طرح قالب در اساسی هایاستراتژی از یکی ،مانزیرزمینی کشورآب کسری مخازن 

 آیند.بشمار میآب  مصارف و منابع خشیب تعادل محوریت با

انتقال  یبرا  باید باشد. زیرزمینیآب  واستراتژیک ارزشمند منابع از وحراست حفظ منظور به را ایسازه غیر مدیریت

 ران،یدر ا تیریمد نیانتقال ا یو قانون اقتصادی–یاجتماع یها و بسترها نهیزم قیعالوه بر ضرورت شناخت دق تیریمد

از کشورها  یادیمهم تعداد ز نیبه ا یابیدست یاست. برا نهیزم نیکشورها در ا ریاز تجارب سا یریو بهره گ یرسمستلزم بر

 شود.  یاز آن پرداخته م ییبه نمونه ها نجایکه در ا گرفتقرار  یمختلف مورد بررس یدر قاره ها

تحت  یاریآب ستمیس کیرکت کشاورزان در برنامه مستند موجود در زمینه با مشا نیو بهتر نینخست نیپیلیتجربه ف -1

پروژه انتقال  نیاتفاق افتاده است.هدف ا نیپیلیدرکشور ف 1976کوچک، در سال  اسیو در مق ،ینهاد دولت تیریمد

 مالی ارانهی هی،کل آب بران بود. یبه تشکل ها یاریآب یمحل اسیکوچک مق ستمیس کی تیو مالک تیریمد تیمسئول

ها از  نهیهز هیها از بابت عرضه خدمات، کل یافتیدولت، از محل در بودجهاتکا به  یکه بجا ندو مجبور شد دیحذف گرد

 یو نگهدار یامور بهره بردار یواگذار یبرا یقو یا زهیاقدام انگ نی. ادینما نیجمله حقوق و دستمزد کارکنان را هم تام

نهاد خودگردان و بدون  کیاز دولت به صورت  قسمت نیا داد. شیرا افزا یوصول یآب بها زانیبه کشاورزان شد و م

 .شود یاداره م یاتکا به بودجه دولت

در قالب پروژه  نینفع در چیبه بهره برداران ذ یاریآب تیریانتقال مد یآب بران برا یها کلتش یریشکل گ نیتجربه چ -2

تشکل آب بران به  نیو اول دیردگ یعمل 1992-2003 یسالها یط یبانک جهان یبانیتسه با پشت انگیتوسعه منابع آب 
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شارکت متشکل  نیا یریاز شکل گ قبلشد. سیتاس 1995در سال  یبا اقتصاد کامالً دولت ینو در کشور دهیعنوان پد

 چیآب کامالً برعهده دولت بود و کشاورزان ه عیتوز تیمنابع آب وجود نداشت و مسئول تیریمد ندیکشاورزان در فرا

تشکل  -1پنج اصل و شاخصه مهم بکارگرفته شد:  لذا کم بود یو نگهدار یودجه بهره بردارلذا ب نداشتند. یا زهیانگ

 اعمال–لیدر موضوع تحو یریاندازه گ یدستگاهها -3 کیدرولیمرز ه -2داوطلبانه(  کردیکشاورزان )بارو یتخصص

 آب عیو توز نیاممطمئن ت ستمسی -5 اخذآببهاازاعضا–کننده آب  نیبه تام میپرداخت مستق -4 حجمی تعرفه

کشور  نیتشکل آب بران در ا 4600از  شی( ب1995-2006شد. تاکنون ) ریامکان پذ یحجم یریاندازه گ و نصب کنتورها 

 باشند. یخانوار عضو آنها م ونیلیم3( که یپروژه بانک جهان 5تشکل در  1500شده است ) سیتاس

 طریق از حاضر حال در خوی دشت ی های آب بران درتجربیات مختلفی در زمینه کارکرد تعاونهمچنین در ایران 

. در شودمیتوسط تعاونی ها انجام  چشمه دهنه دهها و قنات رشته 17 تعداد و عمیق نیمه و عمیق چاه حلقه 1000حدود

 نیشابور این تشکل ها شکل گرفته اند و مقرر است یکسری تصدیگریها )غیرحاکمیتمی(توسط آنها انجام شود.
 

 هاوشمواد و ر-2

 آب منابع  مديريت در برانآب هايتشكل -2-1

 آب، منابع از برداریبهره در کـشاورزیآب  کـنندگانمـصرف مشارکت و تشکل برداری،بـهره نظام در ایران کشـور

 ارهایساخت و هاخیش ، ها،کته هاهراسه ، هابنه قالب درآب  کنندگانمصرف هایتشکل .است برخوردار غنی ایپیشینه از

 هایفعالیت سایر عمالً تولیدی، اجتماعی نظام ترینقوی عنوان به آب، مصرف مدیریت بر عالوه و شدمی تشکیل آن مشابه

 به تشکیالت این کشورآب  کم مناطق در که یابیممی در مورد، این در بیشتر بررسی با.  نمودمی رهبری نیز را جمعی

. اندبوده برخوردارآب  مصرف مدیریت برای تریجامع ضوابط و مقررات و قوانین از و اندبوده ترقوی و ترمنسجم مراتب

 مدیریت سنتی، ضوابط اعمال با و نظم با همچنان رعیتیاب ارب نظام عمر پایان تاآب  کنندگانمصرف سنتی هایتشکل

 رهبری سنتی سازمان ریختن رهمب و رعیتیباب ار نظام شدن برچیده با 1340 دهه اوایل در بوده دارعهده راآب  مصرف

 آنها فعالیت کشور نقاط اکثر در و اندداده دست از را خود جایگاه مرور بهآب  مصرف و تأمین سنتی هایتشکل روستاها،

 در مشکالتی بروز موجب تشکیالت این خالی جایگاه. ماند باقی آنها از آثاری مناطق، از معدودی در فقط و گردید متوقف

  .شدآب  مصرف مدیریت و زیکشاور تولید

 برانآب تشكلهاي اهداف -2-2

 به برانآب مناسب( تشکل) ساختار ایجاد کالن اهداف فرهنگی، و اجتماعی و اقتصادی توسعه هایبرنامه به باتوجه     

 :باشند می زیر شرح

 اصلي: الف(اهداف

 )فرهنگسازی (بردارانبهره عمومی هایگاهیگسترش آ-3احساس امنیت  -2جایگزین بخشهای دیگر غیر دولتی قبلی  -1

-بهره مدیریت انتقال -6قوانین  و هاسیاست تدوین برای الزم فضای  ایجاد-5ذینفعان  و بردارانبهره اصولی مشارکت -4
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-بهره و حفاظت بر نظارت و کنترل اعمال -7آب  مناسب هایتشکل به آبیاری وآب  تاسیسات از نگهداری و برداری

-گذاری سرمایه به توجه با سطحی و زیرزمینیآب  منابع کیفی و کمی حفاظت-8سطحی  و  زیرزمینیآب  منابع از برداری

چاهها  پوشش تحتآب  توزیع هایشبکه بازسازی و تعمیر نگهداری، برداری،بهره های هزینه کاهش-9شده  انجام های

 آب. توزیع و برداریبهره مدیریت بهبود -12آب کشاورزی.  وریبهره افزایش -11 دولت گریتصدی کاهش-10

 كيفي: ب(اهداف

 هایحمایت ساماندهی و خدمات ارائه منظور به برانآب  هایتشکل گسترش ایجاد، برای مناسب هایزمینه سازی فراهم-1

 همکاری با کشاورزی بخش در خاك وآب  منابع از بهینه استفاده جهت در مناسب ریزیبرنامه -2بران آب به نیاز مورد

 در برانآب  هایتشکل قالب در بردارانبهره مشارکت افزایش-3 بویژه جهاد کشاورزی ذیربط هایسازمان و دستگاهها

 برانآب هایتشکل به  خاك وآب  حوزه در  گریتصدی هایفعالیت واگذاری -4آب  مصرفمدیریت  سازیبهینه

 :اختصاصي ج(اهداف

-تسهیل خدمات ارائه -3 ... و رسانی اطالع آموزش،فرهنگسازی و -2  عملکرددر  هم سو شدن اهداف آب و خاك -1

 به مشورتی و کارشناسی نظرات ارائه -5 جایگزین دفاتر پیشخوان دولت  -4واعتبارات  تسهیالت اخذ ثبت، جهت در گری

 آب  از بهینه برداریبهره جهت در اعضا بین سالم رقابت هایزمینه ایجاد و رابطه حسن برقراری -6گیرنده تصمیم نهادهای

 تسهیالت و هاحمایت جذب برای مناسب زمینه ایجاد -8شناسی  آسیب و ساختار اصالح و عملکرد و ارزیابی بررسی-7

 عدالت اجتماعی. -11بران. آب قانونی منافع از دفاع و حقوق حفظ -9. خاك وآب  هایفعالیت توسعه جهت در دولت

 برانبآتشكلهاي  قوت نقاط -2-3

آب  ارزش از بردارانبهره صحیح دركیک کاال زمانی ارزش واقعی پیدا می کندکه محدود و حیاتی باشد بنا بر این 

آن و محدودیتهای تجدید پذیری می تواند افق تازه ای در نگاه تمامی بهره برداران  توزیع و تامین مشکالت از آگاهی و

خود مصرف کنندگان برای تک تک بهره برداران بزرگترین اقدام است که قطعا  ایجاد نماید. ایجاد چنین نگاهی از ناحیه

 کار و تعامل دولت، ارتقای گریتصدی کاهش از ناحیه این تشکل ها امکان پذیر می باشد. موارد دیگری از جمله

 برداران، افزایشبهره اقتصادی وضع بهبود دولت، مالی و اداری بار کاهش کشاورزان، به حقوقی شخصیت گروهی، دادن

 مدیریت اعمال سیاستگذاری، برای دولت فراغت عمل، حوزه اطالعات به دستیابی آبیاری،آب  وری و راندمانبهره

 کشاورزان، توزیع احساس مالکیت دلیل محدودبه منابع از حراست و جدید،حفظ تشکل ایجاد برای هاهزینه واحد،کاهش

تولیدکنندگان،  مهارت و نگرش دانش، ارتقاء برای سیستمی شرایط دنش آب، فراهم تخصیص مجوزهای اساس برآب 

خاص،  مالی منابع اعتبارات و تسهیالت از برداریبهره ها، قابلیتگیریتصمیم در یکسان نقش و اعضاء رأی در مساوات

 و مردم شدن نامردمی،آش مشارکت و تعاونی فرهنگ بهینه، بکارگیری کشت الگوی اعمال و یکپارچه کشت انجام امکان

از اهم نقاط قوت این  تعاونی نیز همه و همه ایجاد و ثبت مقابل، سازماندهی، طرف و خود وظایف و حقوق با دولت

 شوند.  بر محسوب میهای آبتعاونی
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 برانآبتشكلهاي  ضعف نقاط-2-4

 قانونی کافی حمایت ، عدمبردارانبهرهبقیه  توسط ذهنی پذیرش عدماحساس ترس در نهاد های دولتی و مدیران ، 

 برگشتداشتن توان مالی کافی اولیه، عدم  ، عدمآب و خاك مدیریت ، تداخلاز سوی سایر بخشهای دولتی مشخص

 منفی غیره، ذهنیت و شده احداث هایکانال اساسنامه، فرسودگی و قوانین در ، ضعفتشکل ها به بهاءآب از بخشی

 تأسیسات از مناسب نگهداری برای کافی انگیزه ، فقدانتوجه به تجربیات فبلی  ها باتعاونی به نسبت کشاورزان اکثریت

 طرف از( دولت حقوق سایر و بهاءآب وجود) آن اقتصادی صرفاً کارکرد بر تأکید و برانآب تعاونی به ابزاری شبکه، نگاه

 و بردارانبهره کلیه عضویت عدمبرداران، بهره برای آن اهداف و برانآب هایتشکل بودن ها، ناشناختهدولت

 مسئولیت قبول برای الزم انگیزه آب، فقدان و تعاون موضوع با متناسب هایآموزش وجود تعاونی، عدم در تولیدکنندگان

ترین نقاط ضعف را نیزمی توان بعنوان مهمعدم امکان و اعتبار اطالع رسانی کافی به تمامی کشاورزان کشاورزان،  سوی از

 بر نام برد.های آبتعاونی

 :دانست زیر علل دسته 4 از متاثر را کشور درآب  منابع بحران فعلی وضعیت توان می کلی طور به

 بهآب  منابع وکیفی کمی پایداری حفظ آب، بخش برای نیرو وزارت وظایف شرح که در:استراتژیک خطای-1

ه فکر تولید بیشتر است و کشاورز صرفا سود جهاد کشاورزی صرفا ب .است نگرفته قرار جدی توجه مورد آور الزام صورت

 لحظه ای

 را، بال این واقع در. شد خواهد غارت مشترك طبیعی منابع ناقص، و ضعیف مدیریت تحت:سیاستگذاری خطای -2

 .آورندمی خویش سر بر کنندمی رقابت منابع از بیشتر هرچه برداشت در یکدیگر با که مردمی

 شده تفسیر ساخت مرحله در( ناچیز) مالی مشارکت بعد در صرفاً مشارکت مفهوم ه،متأسفان پیش چندی تا ایران در

 . است بوده «برداریبهره در مشارکت» اصلی منظور صورتیکه در. بود

 . اندشده مشکالت بروز موجب قانونی موجود هایروش از برخی در ضعف:قانونی خطای -3

 تجدیدپذیرآب  از درصد یا سهم آب، حجم تعیین جای به باید نهپروا صدور قوانین در: حجمی پروانه الف( صدور 

 چون اما،. هستند آبریز حوضه پذیرتجدیدآب  از سهام هایبرگه واقع در آب، برداشت هایپروانه. شدمی گرفته نظر در

 و بارش  میزان اساس بر ساله هر که بود خواهد منطقی بنابراین،. نیست ثابت مقداری سال هر در تجدیدپذیرآب 

 )مدیریت قناتی(.شد می داده تخصیصآب  معینی حجم پروانه، در شده ذکر درصد و سال آن درآب  منابع تجدیدپذیری

 .گشتمی رعایت هاخشکسالی در حتیآب  منابع تعادل حالت، این در

 ها آبخوان بودن ممنوعه وجود با که سالهاست: آبخوان بودن ممنوعه وجود با خاص مصارف برای پروانه ب( صدور  

 بودن ممنوعه و بحرانی رغمعلی هم، هنوز مثال عنوان به. دارد ادامه کشاورزی غیر مصارف برای برداشت پروانه صدور

آب  وقتی. شودمی داده جدید چاه مجوز ،و صنعت و خدمات شربآب  برای آب، سطح مستمر افت و نیشابور آبخوان

 !نمود خریداری موجود هایچاه از شودنمی مگر است؟ توجیه قابل چگونه رفتار این نیست،

 .آبریز حوضه هر برای مدت بلند نگاه درجامع   راه نقشه و استراتژیک برنامه وجود عدم -4
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 :زيرزمينيآب بران هاي آبهاي قابل واگذاري به تشكلوظايف و مسئوليت -2-5

بر اساس اخرین تصمیم شرکت  زیرزمینیآب بران آب از مهم ترین وظایف ومسئولیتهای قابل واگذاری به تشکل های 

 را می توان به موارد ذیل اشاره کرد: منابع آب مدیریت

 .برداریبهره پروانه در مندرج میزان به زیرزمینی هایآب از برداریبهره برای کشاورزان با هماهنگی

 مصنوعی، تغذیه تاسیسات عمیق، نیمه و عمیق چاههای منصوبات) زیرزمینیآب  منابع تاسیسات و تجهیزات از نگهداری

 ...( وآب  گیریاندازه تجهیزات

 در آنان منافع و حقوق حفظ برای موجود چاههای مجازدارندگان کارکرد ساعت و برداریبهره برمیزان کنترل و نظارت

 تشکل فعالیت محدوده

 تشکل فعالیت محدوده در چاهها سایر مصرف کنندگان از آبها دریافت

 در...  و تغییرکاربری برداشت، اضافه غیرمجاز، حفاری دستگاههای ورود غیرمجاز، چاههای حفر: شامل لفاتتخ گزارش

 این با برخورد و بردارانبهره حقوق تضییع از جلوگیری منظور به ذیربط ایمنطقهآب  شرکت به تشکل فعالیت محدوده

 .امر

 .برداری بهره هایهپروان در شده تعیین کشت الگوی بررعایت کنترل و نظارت

 وزارت طرف از شده ابالغ اجرایی هاینامه آیین و دستورالعملها اجرای منظور به چاهها صاحبان و کشاورزان با هماهنگی

 .نیرو

-بهره و حفاظت و بهینه مصرف زمینه در ترویجی و رسانی اطالع آموزشی، هایبرنامه اجرای در مشارکت و همکاری

 .زمینیزیرآب  منابع از برداری

)تجربه موفق در اداره امور نیرو وزارت همکاری با(  هوشمند کنتور)جریان گیریاندازه مناسب ابزارهای به چاهها تجهیز

 منابع آب نیشابور(

 آب از استفاده و توزیع ، تقسیم نحوه خصوص در کشاورزان اختالفات رفع

 و ضوابط به باتوجه تشکل فعالیت محدوده در شده رحف ایمشاهده چاههای اطالعات و آمار آوریجمع و گیری اندازه

 نیرو وزارت طرف از شده اعالم دستورالعملهای

 پروانه در الزم تغییرات اعمال برای نیرو وزارت به هاخشکسالی از بعد بخصوص زیرزمینیآب  سطح نوسانات گزارش

 .وجودم ضوابط طبق احتمالی هایخسارت جبران و جلوگیری منظور به برداریبهره

 به توجه با تشکل فعالیت محدوده در زمینیزیر هایآب به مربوط اطالعات و آمار آوری جمع و گیریاندازه در همکاری

 .کارشناسی تخصصی هایگروه سازماندهی طریق از شده اعالم هایدستورالعمل و ضوابط

 .گیردمی قرار کشاورزان اختیار در یربطذ دستگاههای طریق از مورد حسب بر که تسهیالتی توزیع و تحویل در همکاری
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 مالکین مشکالت حل برای آنها تسهیالت و امکانات از استفاده جهت در منطقه در موجود هایتعاونی سایر با همکاری

 .چاهها

 آمد در توزیع و اعضاء حمایت جلب صورت در گذاریسرمایه و خدماتی مراکز ایجاد جهت در عملی امکانات بررسی

 .آنها نبی حاصله

 .هاتشکل اعضاء توسط آنها استفاده نحوه و لزوم حسب تجهیزات و آالت ماشین اجاره و خرید تهیه،

 سطحی و زیرزمینی هایآب  از برداریبهره و حفاظت با مرتبط موارد سایر در همکاری

 زير زميني برانآب هايتشكل ايجاد ضرورت-2-6

 یا و رفع برای قانونی و مناسب هایتشکل ایجاد و برانآب ماندهیساز رو، پیش هایچالش و مشکالت به توجه با

-آب تشکل ایجاد دالیل و هاضرورت ترینمهم از برخی این بر عالوه .است ناپذیرب ااجتن و ضروری مسائل این  کاهش

 :از عبارتند بران

 با ارتباط در خصوص به یزیرزمینآب  منابع از برداریبهره و حفاظت خصوص در مردم به مردم کار سپردنالف(

 کشاورزی مصارف

 آب ساالنه بیالن به توجه با آن از بهینه استفاده و عدالت اساس بر کشاورزیآب  توزیع و تقسیمب(

 کشاورزی محصوالت تولیدی و زیرساختی امور توسعه امور در مشارکتی مدیریت اعمالج(

 کشاورزی مراحل نمودن زهمکانی و آبیاری راندمان افزایش وآب  از بهینه استفادهد(

 پایدار توسعه راستای درآب  منابع کیفی و کمی نظر از زیست محیط حفظه(

 دولتی دستگاههای به مکرر مراجعات و اداری بوروکراسی کاهشو(

 کشور صنایع دیگر رشد و کشاورزی محصوالت فرآوری منظور به وابسته صنایع ایجادز(        

 کشاورزان زشآمو و رسانی اطالع ح(       

 تشکل هر محدوده درآب  مصارف و منابع از شده روز به اطالعات و آمار تهیهط(      

 برداريبهره مديريت در  بردارانبهره مشاركت مزاياي-2-7

 :توان به موارد ذیل اشاره نمودمی برداریبرداران در مدیریت بهرههرهدر بررسی مزایای مشارکت ب

 .طراحی ریزی،برنامه از اعم مدیریت سطوح و مراحل همه  در انبرآب همکاری و تعامل-1

 .دولت طرف از وکالت و اختیار داشتن و دوجانبه ارتباط ایجاد و دولت گریتصدی شدن کم-2

 .بردارانبهره در مسئولیت ایجاد-3
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 .و ارتقا وضعیت مدیریت مصرف افزایش -4

 .آب میزان به توجه با کشت الگوی اصالح -5

 .قا فرهنگ استفاده بهینه از آب رتا -6

 و بحث نتايج -3

جمعیت و به تبع آن نیاز باعث شد که تکنولوژی بکار گرفته شود و جهت تامین نیازها این تکنولوژی بکار گرفته  رشد        

یلی ها جای برداری از انها را مهیا کرد. این کار برای خره شد. تکنولوژی حفاری نفت زمینه حفر چاهها و در نهایت به

در نظر گرفته نشد.  آن عواقب بهمراه بشکن داشت و با کف زدن همراه بود. اما مثل خیلی دیگر تاثیرات ورود تکنولوژی

فرهنگی برای ان پیچیده نشد و در نهایت ماحصل آن امروز جمله بحران ، کمبود، افت سطح آب  فنی و سناریوی

منابع آب زیرزمینی، هجوم آبهای شور، محدودیت تامین آب شرب  زیرزمینی، استهالك انرژی ، کاهش کمی و کیفی

شهرها و روستاها، جنگ آب و ...خیلی راحت از همه نهادها و ارگانهای مرتبط دولتی ، دانشگاهی و اخیرا کشاورزی 

مایشات برخی آز شنیده میشود. همه این واقعیت را درك کرده اند که این مایه حیات در زیر زمین در حال مرگ است.

برگشت پذیرند و برخی برگشت ناپذیر . در خصوص مسایل آب زیرزمینی اگر آزمایشی برگشت پذیر باشد هزینه های 

زیادی برای تمام مردم خواهد داشت . امروزه بحث حتی کسانی که هیچ چاههی ندارد در سهمدار بودن از منابع اب زیر 

شان حق حیات دارند. پس قشری که به طور مستقیم آب را استفاده می نسل بعد بهمراهزمینی به گوش میرسد. آنها حداقل 

سیستم و نهادهای دولتی آب و خاك تا کنون اقدامات زیادی در راستای اهداف خود نماید باید به آنها پاسخ گو باشد. 

کشاورزی کرده و جهاد انجام داده اند اما کمتر به اهداف مشترك رسیده اند . وزارت نیرو صرفا به حفظ و تامین آب فکر 

بهره بردار توجه داشته اند. در قدیم بهره برداری از قناتها وچشمه  و نقشاینده و برنامه  لاما کمتر به مبانی مث ،صرفا به تولید

. کشاورز خود وسطح زیکشت را ها بر اساس تنظیم کنترلی سطح آب زیرزمینی توسط خود قنات وچشمه مدیریت میشد

 ایین رفت ماهم همراه او عمق چاهها راپر چه سطح اب زیرزمینی به هاما امروز  آبدهی قنات وفق میداد.براساس بارندگی و 

در صد اعتبارات  85زیاد کردیم . یک تیم سه نفره آب و جهاد کشاورزی و بهره بردار بایستی یک سو باشد که نیست . 

اب زیرزمینی دارد. این حمایت این بخش . وزارت نیرو  بالعوض به بخش کشاورزی داده میشود و لی تاثیر سوء روی منابع

لیتردر ثانیه آب داشته  50هنوز سازه ای فکر میکند و هنوز در مناطق فوق بحرانی مجوز حفر چاه صادر می نماید. قناتی که 

تر اب زیرزمنی و کشاورز همیشه دنبال برداشت بیش لیتر در ثانیه میگیرد. 4پروانه  ،به دلیل احداث همین چاهها خشک شده

توسعه سطح زیر کشت است . اخیرا در خراسان به جای دو نوبت کشت یعنی کشت سفید برگ و سبز برگ کشت سوم به 

نام کشت زعفران هم وارد شده است . زعفران یک گیاه کم آب طلب اما نحوه استفاده از ان به این شکل در اکثر دشتهای 

 بحرانی بویژه خراسان .

 مراحل در را آنها نظرات و داده نظر اظهار فرصت برنامه مراحل کلیه در ذینفع افراد به که است یفرایند مشارکت

-می تقسیم افراد تمام بین برنامه اجرای از حاصل منافع و هاهزینه فرایند این در. دهدمی دخالت برنامه اجرای و ریزیبرنامه

 نادیده بدون کشاورزان تمایل عمومی مشارکت در. آوردمی فراهم را ایتوسعه هایبرنامه کارائی افزایش امکان و شود

 {2}.دارد وجود ایگسترده طور به مردم عموم گرفتن
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ت آبهای مشکال و مسائل دنکر زبا سر از و مسئولیتها دنکر هار معنی به ورزانکشا به ریبیاآ مدیریت لنتقاا

 و كخا آب و منابع وریهبهر یشافزا ایبر ارمددممر و محور کترمشا دییکررو بلکه ،نیست لتدو یسو از زیرزمینی

 آب و منابع کاهش با همزمان مشترکین انتظار سطح و دانش افزایش. باشدمی ستاییرو و ورزیکشا مناطق ارپاید توسعه

 عرضه به دولتی بخش از را آب مدیریت هایمسئولیت تا کنند تالش هادولت از زیادی تعداد تا شد موجب مالی منابع

  {3کنند.} منتقل مردمی هایتشکل و تعاونی هایشرکت نظیر آب، خدمات محلی نندگانک

کشور را به چالش جدی روبرو های مکررو همچنین خشکسالی زیر زمینی  برداری از منابع آببهره شیب تنددر هر حال     

یکی از این چاره های کمک از خود نموده است.  رهکرده است که مدیران و تصمیم گیران کالن را وادار به فکر و چا

 مردم است . 

 تیریمد ،ینظام حفاظت و بهره بردار تیریچون مد یدر صور ینیزم ریب زآاز  یو بهره بردار یحفاظت یها تیفعال

 بی هایبرداشت از جلوگیری هایراه از .کندیم داینمود پ  ،یفیو ک یمشترك و حفاظت کم ینیرزمیآب ز یحوضه ها

 ایجاد طریق آب از مدیریت انتقال و دولت تصدیگری منطقه،کاهش ذینفعان و کشاورزان بخشی به آگاهی ب،آ منابع رویه

 {5}.باشد می آب زیرزمینی آب بران هایتشکل

در  ارکنندگان ، تحقق اهداف مورد انتظبرداران و تولیدو سازمان نیافتگی بهره مشارکت و یا عدم مشارکت بحران  

به  هاهای موجود در این بخشها و نارساییقرار داده و ریشه بسیاری دیگر از کاستی تحت تاثیر اکشاورزی رآب وبخش 

ها، وظایف و آید. حل این بحران مستلزم بازمهندسی رابطه بین دولت و ملت در این بخش و تعریف مجدد نقششمار می

های آب بران، به عنوان یک نهاد مردمی به کلنماید. تشترسیم می بخشهایی است که دولت برای خود در این مأموریت

سازگاری و های دولتی مرتبط با سازی فعالیتو بهینه یگری دولت و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزمنظورکاهش تصدی

 پایداری و مدیریت منابع می تواند باشد.

 

 نتيجه گيري -4

 و کشاورزی پایدار توسعه به دستیابی منظور به مردم نهادیک رویه جدید  عنوان به بران آب زیرزمینی،آب هایتشکل  

آب زیرزمینی و جبران بخشی از کسری  سطح افت روند دولتی در راستای جلوگیری ازافزایش هایفعالیت سازیبهینه

 با آب زیرزمینی منابع مدیریت در تحول طرح قالب در اساسی هایاستراتژی از یکی مخازن آب زیرزمینی کشورمان،

 آیند.آب بشمار می مصارف و منابع بخشی تعادل حوریتم

مردم شریف ایران به تجربه ثابت کرده اند که توانایی و مایه گذاشتن از خود را برای بقا دارند. نمونه بارز آن             

ترین مصرف بخش خصوصی  بویژه بزرگ شناختن رسمیت به بنابراینلی و زهر تلخ تر از آن تحریم است، جنگ تلخ تحمی

( درفرایندهای مدیریتی و تصمیم گیری همراه با بخش دولتی در مبحث غیر آبهای زیرزمینی کننده آب )تشکل های آببران

در مدیریت خاص از  یک تحول آب اعم از سطحی و زیرزمینی، منابع راستای ساز گاری و پایداری حاکمیتی می تواند در

 ایجاد نماید.  زیرزمینی منابع آب
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 پيشنهادات - 5

 مناسبی جهت راهکار استفاده از آنها می تواندها، وجود ضروریات و اهداف و نقاط قوت و ضعف این تشکل اب .1

 باشد. در کشور ب زیرزمینیآمنابع  مدیریت بهبود

 .هابه تشکل به رسمیت شناختی تشکل ها از ناحیه دولت و واگذاری تصدیگریهای غیر حاکمیتی .2

 .نهاد های وابسته به کشاورزیران از طریق بهای آببرداران به منظور ایجاد تشکلهبهر یجاد انگیزه الزم درا .3

 .برگزاری جلسات توجیهی وفرهنگی .4

 استفاده از ظرفیت قومی و کد خدامنشی. .5

 ،مل و همکاری بیشترتعا منظور به هاتشکل با مرتبط یهاهماهنگ نمودن دستگاه .6

  اعتماد پذیری.تقاء ار .7

  ملی بین اب و جهاد کشاورزی و تشکل ها.ایجاد شرایط تعا .8

 .مثل یک دانشکده پژوهشی قراردادن یک نهاد بیطرف و علمی در کنار این تیم سه نفره .9

 مراجع -6

در نظامهای آبیاری)فنجان(. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، آب . واحد تقسیم 1377{پاپلی یزدی، م.ح. لباف خانیکی، م. 1}

 .50و 49شماره 

های آبیاری و خصوصی در طرح-های جلب مشارکت عمومی. بررسی روش1388نافچی، ر. سنجری، س. {فتاحی 2}

های آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، دانشکده های ساخت تأسیسات آبی و شبکهزهکشی. سومین کنفرانس ملی تجربه

 .249-243و خاك،کرج، صفحات آب مهندسی 

های آبیاری و های مردمی در مدیریت شبکه. استفاده از تشکل1387کشکولی، ح. {سید نظرزاده، س.ح. شاه حسینی، م. 3}

دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران های آبیاری و زهکشی، دومین همایش ملی مدیریت شبکه زهکشی.

 ..8صفحه اهواز،

و آب اختار سنتی مدیریت توزیع بررسی س .1392 ع. عرفان ناصری، ، م.بکاییان ، م.ح.نجفی مود .شهیدی، علی{4}

چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های  .سد دوستی سرخس(آب راهکارهای بهبود آن )مطالعه موردی: اراضی پای

IDNC04-ilica.com/Paperhttp://www.civ-آبیاری و زهکشی، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، 

IDNC04_040.html 

 آنها نقش و TOPSIS روش به زیرزمینیآب  برانآب  های تشکل ایجاد امکان بررسی .1388 ضاهرپور،ج. م. {قدرتی،5}

 ثامن،آب مه مشاور مهندسین شرکت مشهد، آب، مدیریت در پایدار توسعه الگوهای ملی همایش آب، منابع مدیریت در

http://www.civilica.com/Paper-CSDPWM01-CSDPWM01_035.html 
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