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چکیده 
الزمامکاناتایجادوبرنامهریزي،سیاستگذاريجهتدرمؤثروعامل پویایکعنوانبهآبمنابعتوسعهوتأمینمدیریت

تــزیسموضوعات،آبمنابععۀــوسبه تراخودعمدهتوجهوگرفتهشکلپیشسالهااز،آبمنابعازبراي بهرهگیري
هاي کاروهاي مردمی، ماهیت آن، سازامروزه موضوع مشارکت. تــاسکردهسازمانی معطوفوحقوقی،سیاسی،محیطی

هاي آبیاري و نشدنی در ادبیات توسعه شده است که در کلیه مراحل توسعه شبکهگیري از آن، جزئی جدااجرایی و کیفیت بهره
. باشدتوان متصور شد، بسیار پراهمیت و کارساز میتوجه به اهدافی که در مشارکت افراد ذینفع میزهکشی با 

هاي زهکشیهاي آبیاري، شبکهمشارکت آب بران، شبکه: هاي کلیديواژه

مقدمه
نشدنی در ادبیات داگیري از آن، جزئی جیفیت بهرههاي اجرایی و ککاروماهیت آن، سازهاي مردمی،امروزه موضوع مشارکت

ها در مناطق مختلف بویژه که بسیاري از تجربیات گذشته دولتضرورت توجه به این امر از آنجا ناشی گردید . توسعه شده است
هاي اجراي شده تعلق ها موجب شد که مردم به طرحعدم دخالت مردم در فرآیند برنامهها حاکی از آن بود که در روستا
مشارکت در مفهوم . )1387حیاتی، (مدت زمینه شکست این طرحها را فراهم آورداین مسئله در دراز. نداشته باشندخاطري 

، به قوانین ها جلوگیري کندواقعی خود قادر است که از خودبیگانگی افراد را کاهش داده ، اعتماد عمومی را بیافزاید، از برخورد
الیدن و (محلی را شکوفا نماید، در یادگیري عمومی تاثیر گذارد نی حمایت کند، دانش هاي سازمامعنا دهد، از برنامه

). 2005؛ سالم و همکاران، 199همکاران،

زهکشی در کشاورزي پایدار اولین همایش ملی

1392اسفندماه 8- تهران 
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در بخش هاي مختلف کشاورزي، (د این محدودیت که ناشی از تداوم افزایش میزان تقاضا محدودیت منابع آب کشور و تشدی
،سبب گردیده تا حداکثر استفاده از منابع )معیت می باشدصنعت، شرب و زیست محیطی که خود متاثر از روند رو به رشد ج

معتقد است واگذاري ) 2008(دریب . وري و در نتیجه افزایش تولید در واحد سطح مطرح گرددآب موجود و افزایش بهره
ر رابطه با تجربیات اخذ شده د. بران امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر استهاي آبمدیریت به بهره برداران در قالب تشکل

شدن توزیع آب در هاي مردمی در مدیریت منابع مشترك آب، حاکی از آن است که اتخاذ این سیاست، قانونمندجلب مشارکت
، ارتقاء مهارتهاي بهره )2006بانداراگودا، (، مدیریت بهینه آب در بین بهره برداران ) 1990الیدن و همکاران،(بین بهره برداران 

بهبود کیفیت آبهاي ) 2008راپ، (، مطلوب تر شدن سیاست گذاري هاي تخصیص آب )2009دي، .اي.دي.تی(برداران 
.شودرا موجب می) 2007دي،.سی.اي.او( سطحی
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مبانی نظري

)1382شفتی،(ها شرکت داوطلبانه افراد در تصمیم گیري، اجرا، بهره برداري و ارزیابی فعالیت:مشارکت
.کنندکه از آب  براي کشت محصول خود استفاده میمنظور کشاورزانی است : برانآب

برداري از منابع آب استهاي حفاظت و بهرهمنظور، مشارکت آب بران در برنامه: برانمشارکت آب
هاي تدوین شده براي کنترل،توسعه و بهره برداري بهینه از ذخایر آبی ها، تدابیر و برنامهبه مجموعه روش: مدیریت منابع آب

.شودتنظیم و هدایت می.. هاي اقتصادي اجتماعی،زیست محیطی و سیاسی و وجه به تمامی یا بخشی از جنبهکه با ت

زهکشیمدیریت آبیاري و
- بران آب صورت میی و سازمان بهرهطورکلی، مدیریت آبیاري و زهکشی از سه طریق بخش عمومی یا دولتی، بخش خصوصبه

هاي ساختار مطلوب مدیریت شبکه) 2(هاي آبیاري و زهکشی و در شکل یت شبکهساختار فعلی مدیر) 1(در شکل .پذیرد
بران آب در حال حاضر، در جهان به جریان اصلی مدیریت از طریق سازمان بهره.زهکشی و آبیاري نشان داده شده است

یرنده تعداد زیادي از گمدیریت آبیاري تبدیل گردیده است و مدیریت بخش خصوصی یا ساختار مدیریت آبیاري که دربر
از طرف دیگر مدیریت آبیاري مشارکتی، که بر مدیریت آبیاري و زهکشی از طریق . کشاورزان کوچک است، تناسب ندارد

یریت همه سطوح مدبران آب مبتنی است، بر این موضوع تاکید دارد که استفاده کنندگان آب در تمامی مراحل وسازمان بهره
ران در سطح جهانی به بهاي آبیاري به آبمدیریت شبکهموضوع واگذاري 1980رو، از اواخر دهه ایناز. آب نقش پرداز باشند

به یک هاي آسیا، آفریقا و آمریکاي التین اي مورد توجه قرار گرفته است، تا آنجا که این موضوع در بیشتر کشورطور فزاینده
).1996ورد بانک، (ت ملی تبدیل شده استسیاس

اي غنی رف کنندگان آب کشاورزي از پیشینهبران و مشارکت مصهاي آببهره برداري از منابع آب ایران، تشکلم ر نظاد
. آمدنده آن پدید میهاي مشابها و ساختارها، خیشدر قالب بندها، کتههاي مصرف کننده آ ب درگذشته، تشکل. برخوردارند
هاي جمعی را نیز رهبري سایر فعالیت، عالوه بر مدیریت مصرف آب، عمالًام اجتماعی تولیديقویترین نظها بعنوان این تشکل

مدیریت مصرف آب را رعیتی همچنان با نظم و با اعمال ضوابط سنتی- هاي یاد شده تا پایان عمر نظام اربابتشکل. نمودندمی
ها، فقدان یختن سازمان  سنتی رهبري روستارهمرعیتی و بر–شدن نظام ارباب با برچیده1340در اوایل دهه . نددار بودعهده

پس از اصالحات ارضی، دولت با هدف . این تشکیالت موجب بروز مشکالتی در تولید کشاورزي و مدیریت مصرف آب گردید
هاي سهامی زراعی و هاي تعاونی روستایی، شرکتیی از جمله تشکیل شرکتها، طرحجایگزینی و یا احیاي این تشکیالت

مدیریت مصرف آب به دست نیافتند و عمًالبه اهداف خودها عموماًاما این طرح. ي تولید را به مرحله اجرا گذاشتهاتعاونی
اي در مدیریت توزیع آن و نگهداري تاسیسات دولتی ، مداخلهعهده دولت قرار گرفت و بالطبع مصرف کنندگان نهایی آب

).1378، پورزند؛1378،مهاجرانی(نداشتند
در سال .گان توجه کرده استههاي اول و دوم توسعه، دولت به اهمیت مشارکت مصرف کنندهاي اخیر و در طول برنامهلدر سا
-ههاي نیرو، سازمان برنامه و بودجه و کشاورزي سابق، به منظور جلب مشارکت مصرف کنندبین وزارتخانه، در پی توافق 1370

اما، این اقدام چندان کارساز نبود و کشاورزان عمالً. ي آبیاري تشکیل شدندهاهاي بهره برداري از شبکه، شرکتگان آب
).1378، پورزند(د برداري نداشتنمشارکتی در مدیریت بهره
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هاي آبیاري و زهکشیساختار فعلی مدیریت شبکه:)1(شکل

هاي آبیاري و زهکشییت شبکهساختار مطلوب مدیر:)2(شکل 

شرکت بهره برداري 
)تامین کننده خدمات(

کشاورزان و آب بران

کشاورزان (بران آبسازمان 
)بران ذینفعو آب

ايهاي مشاورهشرکت

وزارت جهاد کشاورزي

برداري و هاي بهرهشرکت
نگهداري تامین کننده 

خدمات فنی

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع 

آب بران
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هاي آبیاري و زهکشیبران در شبکهموانع مشارکت آب
ریزي در برنامهاي براي مشارکت اندك یا عدم مشارکتشان قانع کنندهبه عقیده صاحب نظران، روستاییان دالیل متعدد و بعضاً

زیرا بسیاري از موانع مشارکت به طور مستقیم یا قصر دانست یان را در این زمینه منباید همواره روستای. ها دارندو ارزیابی پروژه
بر این اساس ضروري است . )3شکل (شودها مربوط میمجري و عامالن اجرایی این سازمانهاي مستقیم به دولت، سازمانغیر

-از طریق پژوهشکشور موانع موجود بر سر راه مشارکت روستاییان و درجه اهمیت هر کدام از این موانع براي مناطق مختلف 
ربط قرار گیردهاي مناسب در دسترس مسئولین ذيها به منظور اتخاذ راهبردیج این پژوهشهاي میدانی مشخص شود و نتا

)1377امیري اردکانی و زمانی ، (

هاي آبیاري و زهکشیبران درمدیریت شبکهموانع مشارکت آب): 3(شکل

ی بخش کشاورزيهاي آبیاري و زهکشهاي شبکهچالش
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). 1378نجفی، (الش عمده مواجه استیاري و زهکشی بخش کشاورزي با دو چهاي آبشبکهتوان گفت که در حال حاضرمی
هاي شهري و صنعتی و رقابت بخشب ه به موازات افزایش تقاضا براي آکمیابی فزاینده آب کشاورزي است کنخستین چالش،

مدیریت آبیاري مشارکتی .تر ساخته استسترسی بخش کشاورزي را به آب آسان دشواربراي استفاده بیشتر از منابع آب، د
تواند در جهت جویی میآب حاصل از این صرفه. کندگان براي حفاظت آب ایجاد میهانگیزه مستقیمی را در استفاده کنند

آینده بر سر مبناي نهادي را براي رقابتهمچنین . هاي دیگر فروخته شودي فشرده به کار رفته و یا به بخشتوسعه یا آبیار
بصورت سازمان یافته قادر خواهند بود تمایالت خود را در مقابل سایر اي که کشاورزانبه گونه. سازدمنابع آبی فراهم می

طور که بباشدها میري در زیر ساخت، بار مالی بهره برداري و نگهدادومین چالش کشاورزي آبی. ان کنندگان بیهاستفاده کنند
برداران گزینه لذا مدیریت آبیاري مشارکتی و همچنین انتقال مدیریت آبیاري به بهره. گرددمداوم بر هزینه آن افزوده می

. مطلوبی براي کاهش هزینه هاي دولت از طریق افزایش مدیریت بهره برداران بجاي افزایش حقابه باشد
هاي بهره ها از طریق ایجاد تعاونیبر قانونمند کردن مشارکت) 1378(مکاران به منظور فایق آمدن بر این مشکل، اجتماعی و ه

. اندتاکید نمودهها،رین ابزار اجرایی این نوع مشارکتتعنوان مناسبو کشاورزان، بهتوسط روستاییان يو نگهداربرداري 
هاي مردمی صورت به تشکلي تحویل آب هاي فراوانی براتالشکندکه طی چند سال گذشته بیان می) 1378(پرهیزگاري 
-هاي اسالمی روستاوي تشکیل شورا. موفقیتی حاصل نگردیده استهاي مردمی اما تا کنون در زمینه ایجاد تشکلگرفته است 

دي از کند و مواري و همگرایی زارعین خاطر نشان میهاي تولید را بعنوان نقطه عطفی براي همکارها و نیز تاسیس تعاونی
را همگونی در گروه آب بران کاران و نا، عدم اطمینان کشاورزان به دست اندرهاظرانه در روستاقبیل حاکم بودن فزهنگ تنگ ن

.نمایدوجود در این زمینه مطرح میعنوان محدودیت مبه
سیدند که استفاده از تجارب سی مسائل و مشکالت آبی کشور به این نتیجه رردر بر)1378(عالوه بر آن ارجمندي و همکاران 

هاي محلیآبیاري، تلفیق این تجارب با ویژگیهاي در مدیریت شبکههاي موفق در زمینه مشارکت بهره برداران کشور
و هاي فراگیر روستایی، بستر مناسبی براي ایجاد مشارکت مردمی در اداره امور آب کشور کشاورزان و نیز استفاده از تشکل

هاي کوتاه مدت مدیریت منابع آب ارائه اهکارر) 4(در شکل .آوردهاي مردمی فراهم میجلب مشارکتسرعت بخشیدن به 
.گردیده است

هاي کوتاه مدت مدیریت منابع کانال هاي آبیاري و زهکشیراهکار):4(شکل 
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پیش شرطهاي الزم براي ساختار مدیریتی مشارکتی بهره برداري از آب
ها این پیش نیازهایی است که ، نیازمند فراهم شدن پیش نیازیریتی مشارکتی بهره برداري از آبختار مدایجاد و تفویض یک سا

):1386عزیزي، (عبارتند از
-ها در مراحل اولیه میرپیچ در نظر گرفته شود که فعالیتمدیریت آبیاري باید بعنوان یک چرخه ما: چرخه مارپیچ-1

تواند یکی پس از ست میهاي نادریا اینکه فعالیت. بعدي هموار کندمراحل بخش را در توانند مسیر مدیریت اثر
دیگري، باعث بوجود آمدن مشکالت شود

یک چارچوب با رویه خاص باید ایجاد شود که به افراد اجازه دهد تا ابتکاراتشان را در پروژه : چارچوب مشارکتی-2
ائد پروژه مینان ایجاد کند که فوء دهد و اطپروژه  ارتقاچنین چارچوبی باید شفافیت را در آشنایی با. اعمال کنند

.کنندگان و تمام مناطق باشدبراي تمام استفاده
گان باشد و در مرحله هطراحی سیستم آبیاري باید مورد قبول اکثریت استفاده کنند: طراحی و پیاده سازي-3

.طراحی براي بهره برداران شفاف باشد که سیستم چگونه کار خواهد کرد
که بایست تعهدات الزم از بهره برداران اخذ گردد تا اطمینان حاصل شود قبل از مرحله ساخت می: اخذ تعهد-4

باشد .. تواند همکاري، سپردن سرمایه براي مراحل بعدي ساخت و شکل تعهد می. تر خواهد بودکاربرد سیستم کارایی
، حجم مناسب وظایف و الزامات در مقابل فوائد آباطمینان از خدمات، در دسترس بودن: هاي تعهد شاملفاکتور
.باشد

در مرحله آغاز پروژه باید ، ترجیحاًگان از آبهدهی قانونی و گسترده استفاده کنندسازمان: سازمان سیستم گستر-5
.ها تعهد، تصمیم گیري فراهم کندشکل بگیرد تا محل اجتماع مناسبی براي بحث

آنها باید در . سیستم آبیاري و کشاورزان باید مکمل یکدیگر باشد نه سلسله مراتبیروابط بین کارکنان: روابط مکمل- 6
کنان باید پاسخگوي کشاورزان و هاي آبیاري، تصمیم گیرنده باشند و کارو برآورد هزینههاي توزیع آب مورد برنامه

.طرف باشندبی

نتیجه گیري
هاي خشک و نیمه خشک پراکنش زمانی و مکانی بارش در زمره کشورمناسب بودن کشور ما به دلیل کمبود نزوالت جوي و نا

جهان قرار دارد و در این شرایط به دلیل رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه بخش اقتصادي، تقاضا براي بخش آب روز 
ور، استفاده از این منابع مناسب زمانی و مکانی آن در کشبه رغم محدودیت ذاتی منابع آب و توزیع نا. یابدبه روز افزایش می

. ذاتاً با ارزش و غیر قابل جایگزین و به لحاظ سرمایه گذاري براي استحصال پرهزینه، با کارایی بسیار پایینی انجام می گیرد
1/86آورده شده است که حدود میلیارد متر مکعب بر94هاي مختلف در شرایط طبیعی حدود میزان مصرف آب در بخش

میلیارد متر مکعب آن به 7/1میلیارد مترمکعب آن به بخش شرب و حدود 2/6عب آن به بخش کشاورزي، میلیارد متر مک
هاي مصوب ها، همپنین عدم توجه به سیاستگذاري مناسب در استفاده از طرفیتعدم سرمایه . بخش صنعت اختصاص دارد

هاي آبیاري و زهکشی اصلی و فرعی به وسعت شبکههاي مخزنی ها ، موجب گردیده تا نسبت آب تامین شده توسط سدبرنامه
داري را در جهت منطقی شدن پیدا نکند و عالوه بر این، تلفات فرعی دیگري چون فرسایش شدید منابع خاك ، عدم تغییر معنا

ت زمینی ، تخریب پوشش گیاهی و باال بودن ضایعات محصوالوري مناسب در استفاده از منابع آبهاي سطحی و زیربهره
.کشاورزي به دنبال دارد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


توان متصور میهاي آبیاري و زهکشی با توجه به اهدافی که در مشارکت ه شبکهمشارکت بهره برداران در کلیه مراحل توسع
ها، در مرحله اجرا کمک در ه مطالعات به منظور تعیین اولویتتواند در مرحلاین نقش می. اهمیت و کارساز استشد، بسیار پر

ها، همکاري و از شبکهت و باالخره در مرحله بهره برداري و فراهم نمودن تسهیالها نابع مالی، نیروي انسانی و سایر نیازتامین م
.هاي تدوین شده، باشدنمودن برنامهقبول مسئولیت در هر چه بهتر پیاده
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