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هاي آبیاري به مصرف کنندگان در راستايانتقال مدیریت شبکهنقش بررسی 
هاي آبیاري مدیریت بهینه شبکه

4، صدیقه ابراهیمیان3، عبدالعلی صوفی2پور، شهناز رفعت1محمد نهتانی
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m_nohtani@yahoo.com

، نویسنده مسئولزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابلدانشجوي کارشناسی ارشد بیابان-1
Email: sh_rafatpoor@yahoo.com

، ایرانجیرفتآزاد دانشکده کشاورزي، دانشگاه ،کارشناس ارشد زراعت-2
Email:abdolali.sofi92@gmail.com

ایران.انشجوي کارشناسی ارشد آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابلد-3
ebrahimiyan.2000@yahoo.com

چکیده 
درصد غذاي دنیا از این 50باشد، اما حدوددرصد کل اراضی تحت کشت جهان می20مساحت اراضی تحت کشت آبی تنها 

هاي آبیاري همت گمارده و به توسعه فیزیکی شبکهسطح جهانی عمدتاًها درهاي اخیر دولتدر دهه. گردداراضی حاصل می
به دلیل پایین . ها و مشارکت زارعین در این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته استبرداري و نگهداري شبکهمسئله مدیریت، بهره
برداري و نگهداري از آن در بهرههاي آبیاري با مدیریت دولتی و میزان محدود مشارکت مصرف کنندگانبودن کارایی شبکه

کنندگان آب در سطح دنیا مورد توجه خاص قرار هاي مصرفهاي آبیاري به تشکلها موضوع واگذاري مدیریت شبکهشبکه
اجرایی مشخص -هاي آبیاري و زهکشی، بدون داشتن سازمان مدیریتیبران در شبکهکشاورزان ذینفع و آبغالباً.گرفته است
که بر اساس رهیافت جهانی، کنند در حالیدمات، ایفاي نقش میشده، به صورت انفرادي به عنوان دریافت کننده خو شناخته 

عنوان که کشاورزان و آب بران ذینفع بهکندوري آب و خاك ایجاب میهاي آبیاري و زهکشی و ارتقاي بهرهتوسعه پایدار طرح
.گیرندطور کلی، تاسیسات آبی بر عهده بي آبیاري و زهکشی و بههایت شبکهمتولی اصلی، نقش محوري را در مدیر

.کشاورزان، مشکالت انتقال مدیریتهاي آب بران، مشارکتانتقال مدیریت آبیاري، تشکل: واژگان کلیدي

زهکشی در کشاورزي پایدار ن همایش ملیاولی

1392اسفندماه 8- تهران 
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:مقدمه
رقابت براي مصرف آب هاي نزدیک که در آن هاي آبیاري در آیندهوري و باال بردن راندمان در شبکهبه طور کلی حفظ بهره

هاي آبیاري را محدود یا حذف خواهند داري شبکهوري و نگهي عملیات بهرهها یارانهدر حال افزایش است و به تدریج دولت
مدیریت ). 1377رحیمی،(شدباکنندگان آب قابل حصول میمصرفهاينمود، تنها از طریق مدیریت کارا در قالب تشکل

داري و ارائه خدمات به کشاورزان، نگهبرداري از شبکهبرداري بهینه از آنهاست و بهرهین عامل در بهرهترهاي آبیاري مهمشبکه
انتقال . باشدبرداري بهینه و اعال مدیریت با کمترین هزینه ممکن از اهداف مدیریت شبکه میبر مبناي بهرهمستمر شبکه

توان به صورت باشد، انتقال مدیریت آبیاري را میا و نتایج متفاوت میهمدیریت آبیاري یک حرکت جهانی است که داراي جنبه
این . هاي محلی در امر مدیریت آبیاري تعریف نمودکنندگان آب و سایر نهادهکاهش نقش دولت و در عوض توسعه نقش مصرف

وجب انتقال مدیریت آبیاري شده پنج عامل که م.شودبرداري و نگه داري میهکنندگان آب در بهري نقش مصرفامر سبب توعه
واگذاري مدیریت آبیاري در سطح : هاي مالی، کارشناسان فنی،و حتی کشاورزان است شاملها، سازمانو مورد تایید دولت

هاي تواند انتقال مسئولیت یک و یا تمام نقشهاي متفاوتی شکل گرفته است که از انتقال مدیریت آبیاري میجهانی به صورت
ها، حل اختالفات آبیاري، لی آبیاري، انحراف و آبگیري و توزیع آب، نگهداري تاسیسات زیربنایی، بهسازي شبکهتامین ما

اما به هر حال . نمایدهاي درجه سه مزارع تغییر میریزي مربوط به تقویم زراعی تل مدیریت کانالتخصیص حقابه و یا برنامه
هاي مدیریت محلی ارتباط اي آب برن به شرایط اجتماعی، اقتصادي و ظرفیتهشکل و حدود واگذاري مدیریت آبیاري ه تشکل

- کننده آب کشاورزي و حدود اختیارات و درجاتی از کانالهاي مصرفبه طوري که انتخاب الگوي مناسب تشکل. نزدیک دارد
ا شرایط محل جانبه و هماهنگ بهاي همهگیرند باید  با بررسیها قرار میهاي شبکه که تحت مدیریت آن

).1377رحیمی،(باشد

:هاي مختلف واگذاري مدیریت به بخش خصوصیروش

کنندگان آب دریافت برداري و نگهداري را از مصرفگذاري، بهرههاي سرمایهدولت هزینه: هاي خدمات آبیارياخذ هزینه-
.کندمی

:تشدید رقابت در ارائه خدمات-
.کندتشویق می) به ویژه از منابع زیرزمینی(آبیاريدولت بخش خصوصی را براي تامین خدمات 

کنندگان آب با عقد قرار داد هاي غیر دولتی و یا مصرفکند و به تشکلدولت وظایف را تعین می: انجام کار رابه روش قرار داد-
.کنندبراي انجام خدمات آبیاري، پول پرداخت می

افروش خدماتی دولت در مقابل تقاض-
هاها؛ دولت پرداخت و یا یارنهیارانهها واعانه-

:مدیریتواگذاريمختلفروشهاي
ازبعضیکهاستگرفتهقرارآزمونموردمختلفکشورهايدرخصوصیبخشبهمدیریتواگذاريبرايزیاديخیلیروشهاي

).1377همکاران،ورحیمی(استزیرشرحبهروشهااین
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یاوهزینهازبخشیشاملکهکندمیاخذآبکنندگانمصرفازراهاییزینههدولت؛آبیاريخدماتيهزینهاخذ-1
يهمه

.شودمیدولتگذاريسرمایههايهزینهازقسمتیموارديدرونگهداريوبرداريبهرههايهزینه
2تشویق) زمینیزیرمنابعازبویژه(آبیاريخدماتتامینبرايراخصوصیبخشدولت،خدماتارائهدررقابتتشدید-

.کندمی
3-تشکلهايیاودولتیغیرشرکتهايبهوکندمیتعیینراوظایفشرحوکارمشخصاتدولت:قراردادروشبهکارانجام
.کنندمیپرداختپولآبیاري،خدماتانجامبرايقراردادعقدباآبکنندگانمصرف

.شودمیانجامدولتیغیرموسسهیکوسیلهبهپرداختدهد،میارائهتقاضامقابلدرراخدماتیدولتفروش-4
محلیهزینهکاهشجهتخدماتکنندگانعرضهیاکنندگانمصرفبهرایارانهايیاوپرداختدولت؛هایارانهوهااعانه-5

.باشدویژههايموااخذامتیازیاومصالحدادنیاونقديپرداختصورتبهاستممکنیارانه. پردازدمیخدماتيارائه
ويبرداربهرهدردولتگذاريسرمایهحالتایندرکنندگان؛مصرفودولتیسازمانمشتركگذاريسرمایه- 6

.باشدمیمحلیمردمطرفازمعینیگذاريسرمایهبهمشروطشبکهازمشخصیبخشسازيبهدریاوينگهدار
مستقلیکبهشدهمیمالیتامینمرکزيدولتدرآمدهايمحلازکهسازمانیحالتایندر؛موسسهمالیخودکفایی- 7
.کندپیدامالاستقاللخدماتشمقابلدرحاصلهدریافتهايطریقازبایدکهشودمیتبدیلمستقلنیمهیاو

گیريتصمیمومشاورهمقامدرزارعینمشارکتشاملحالتنای؛کنندگانمصرفوسازمانمشتركمدیریت-8
. استآبیاريشبکهيتوسعهوبهسازيونگهداريوبرداريبهرهآب،تحویلوتخصیصریزيرنامهب

کنند،میواگذارآناننمایندگانیاوآبکنندگانمصرفبهراشبکهادارهکاملمسئولیتدولتها؛شبکهکنترلواگذاري-9
منابعکلیتنظیممثل(کندمیحفظهنوزآبیاريبخشدرراخودنقشازقسمتیدولتموارد،بیشتردرکههرچند

شبکهازبخشهاییزیرمدیریتمسئولیتاستممکنهادولت)تجهیزاتوتاسیساتبرمالکیتیاحمایتیخدماتآب،
.کنندواگذارراکوچکتریاوبزرگهاي
.کندمیگیريکنارهحسطوکلیهدربخش،یافعالیتیکازکالدولتیسازمانهاي:دولتکناره گیري-10
اشخاصیاودولتیغیرسازمانهايبهدولتازآبیاريتاسیساتداراییمالکیتحالتایندر:داراي سازيخصوصی-11

ممکنيسازخصوصی. باشدهاحقابهیاوآبیاريبناییزیرتاسیساتشاملاستممکنهاداراییاین. شودمیواگذار
.باشدمالکیتحقوقانتقالیاوسهام،هاداراییفروشطریقازاست

:آبیاريمدیریت
مدیریتجایگاهبررسیایراندرآبیاريهايشبکهمدیریتانتقالوکشاورزيآبکنندگانمصرفهايتشکلایجادتجربیات

نشانسوم،ساله5برنامهقانونتا1322سالازخاكوآبمنابعازبرداريبهرهمدیریتبامرتبطمقرراتوقوانیندرمردمی
نادیدهوعمرانهايطرحتوسعۀودولتگريتصديوظایفگسترشبابرداري،بهرهمدیریتاساسیمشکالتکهدهدمی

مدیریتعرصهبهمردمبازگرداندندراندیشیچارهبهوآغاز،مدیریتعرصهازمردمتدریجیخروجباومردمنقشگرفتن
نبودهحاصلتوفیقیمدیریت،عرصهبهمردمبازگرداندندرمناسبهايزمینهبازشناسیدریکنول. استگردیدهمنتهی

اجتماعیوفیزیکیشرایطبابران،آبتعاونیهايشرکتبرداري،بهرهشرکتهايتشکیلنظیرايکلیشههايحلراه. است
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مشارکتمدیریترهیافتاصولبامطابق(یریت،مدانتقالصحیحوکاملگیريشکلازمانعونداشتهسازگاريهاشبکه
بستربرداري،بهرهمدیریتدرمردمحضوربارابطهدرشدهوضعمقرراتوقانونیهايزمینهواداريمقررات. استبوده) مدار

)1387،تیموري(شودمیتشریحهازمینهاینذیلدر. استننمودهفراهمارتباطایندرمناسبی
وبرداريبهرهوحفاظتوکنترلنظارت،امورتمامیکشور،توسعهاولبرنامهسازيخصوصیهايستسیاراستايدر

مبتنیابتدادربرداريبهرههايشرکتتشکیلاگرچه. استشدهگذاشتهبرداريبهرههايشرکتعهدهبههاشبکهازنگهداري 
ومقرراتتصویبوتهیهجهتدرمؤثريگامتنهانهولیکنست،ابودهمردمبههاشبکهمالکیتنهایتدروسهامانتقالبر

وبرداريبهرهشرکتچندبینرداريببهرههايشرکتسهامتقسیمباعمًالبلکهنشد،برداشتهرابطهایندرضروريقوانین
بهودولتی،مدیریتوالکیتدرمهاشبکهایناي،منطقهآبسازمانبهوابستهشرکتهايسایریاودولتکارکنانهايتعاونی

نشدهکافیتوجهمشارکتفرآینددرنیزبومیهايزمینهبه. ماندباقیايمنطقهآبهايسازمانبهمتکیمستقیمطور
مدیریتانتقالوبرداري،بهرهدرموجودهايزمینهازکافیاستفادهعدمقزوین،آبیاريشبکهدرمدیریتانتقالتجربه. است

. استجملهآنازشبکه،ساختدرمرحلۀموجودسنتیبسترهايوهازمینهبهتوجهبدونتجن،بهبهان،آبیاريهايشبکهدر
الگوهايازپیرويباومقطعیمشکلحلبراساسبلکهروشن،برنامهوسیاستاساسبرنهکشور،درمدیریتانتقالبطورکلی
باارتباطدرگرفتهانجاماقداماتچهبنابراین. استگرفتهصورتجهانیبانکتسهیالتجذبشرایطارضاءوخارجی

-پیادهجهتدرناسبیمبسترمطالعاتی،هايبررسیوقانونیهايزمینهچهوبرداري،بهرههايشرکتایجادوسازيخصوصی
.استننمودهفراهممدیریتانتقالسازي

وجباري(استزیرشکلمشابهساختاريدارايکشورزهکشیوآبیاريهايشبکهمدیریتحاضرحالدرکلیطوربه
.دهدهاي آبیاري رانشان میساختار فعلی مدیریت شبکه) 1(در شکل ) 1387مرنی،
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هاي آبیاري و زهکشیساختار فعلی مدیریت شبکه:)1(شکل
1392نگارندگان،: منبع

کهکندمیایجابخاكوآبوريبهرهارتقايوزهکشیویاريآبطرحهايپایدارتوسعهجهانی،رهیافتبراساسکهحالیدر
کلی،طوربهوزهکشیوآبیاريهايشبکهمدیریتدررامحورينقشاصلی،متولیبعنوانذینفعبرانآبوکشاورزان
قابل،)2(شکلقمطابزهکشیوآبیاريهايشبکهبرايمطلوبمدیریتیساختارمنظر،ایناز. بگیرندعهدهبرآبیتأسیسات

استارائه
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هاي آبیاري و زهکشیساختار مطلوب مدیریت شبکه:)2(شکل 
1392نگارندگان،: منبع

درنیازموردساختاريتحولوتغییرواساسیاصالحاتضرورتبیانگرانتظار،موردومطلوبساختاربافعلیساختارمقایسه
).١٣٨٧،مرنیوجباري(دباشمیزهکشیوآبیاريهايشبکهمدیریت

:بردارانو مشکالت بهرهموانع
طرحهااجرايخصوصدرروستاییانازنظرخواهیبدونوجانبهیکگیريتصمیم-
ايقطرهوبارانیآبیاريروشهايبامنطقهمحصوالتسازگاريعدم-
آبیارينوینطرحهايفوایدمورددرکافیاطالعاتنداشتن-
شدهاجراطرحهايبودندمفیبهاعتقادعدم-
زراعیزمینهايبودنپراکندهوبودنقطعهقطعه-
پاگیرودستاداريمقررات-
آبیاريطرحهاياعتباراتسودنرخبودنباال-
روستاییانمالیبضاعتنداشتن-
قبلیمنفیتجربیات-
)وام(اعتباريتسهیالتازمنديبهرهعدم-
) سرقت(آبیارينوینشیوهبهمربوطتجهیزاتامنیتعدم-
مجریانبهاعتمادعدم-
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شبکهفعلیوضعیتمطلوبیتعدم-
دولتطرفازشدهپیشنهادمدیریتیروشهايبهاعتماديیب-
اعضاسایرکاربهاطمینانعدم-

:گیرينتیجهوبحث
مسایلدرریشهمشکلاین. نیستمالیمشکلیکفقطآبیاريهايشبکهضعیفنگهداريکهدهدمینشانهابررسی

خدماتارائهوشبکهازبرداريبهرهوآنهاستازبهینهبرداريبهرهدرعاملمهمترینآبیاريهايشبکهمدیریت. داردمدیریتی
اهدافازممکنهزینهکمترینبامدیریتاعمالوبهینهبرداريبهرهمعیارهايمبنايبرشبکهمستمرنگهداريکشاورزان،به
محرزوظایفازراآننگهداريوحفظکشاورزانکشور،مدرنآبیاريهايشبکهاکثردرمتأسفانه.باشدشبکه مییریتمد

.دانندمیيدولتبخش
وکارکیفیتبرنظارتموقع،بهتعمیراتانجامبراي. بدانندمسئولراخودآبیاريسیستممدیریتدرکشاورزانچنانچه

.آیدمیوجودبهآنهادرنیرومنديانگیزهتخریب،ربرابدرهاسازهازمحافظت
آرایشونظامباآنتطابقوبردارانبهرهازیکهرتوسطانفراديصورته بآبیارينوینهايشیوهازاستفادهباارتباطدر

باغهايومزارععاتقطبودنپراکندهبرداران،بهرهباغهايومزارعمقیاسبودنکوچکقبیلازمشکالتیموجود،هايشبکه
فرعیشبکهاجرايوطراحیمطروحه،مشکالتبهتوجهبا. دارندوجودشبکهاحداثبرايالزمسرمایهنداشتنوبردارانبهره

وجمعیتصمیمبادیگرعبارتبهوگروهیتوافقصورتدرتنهاامراینوباشدمیمشکلکشاورزانتوسطانفراديصورته ب
.باشدمیپذیرامکانرزانکشاوهمهمشارکت

:پیشنهادات
زیرراهکارهايآبیاري،هايشبکهمدیریتکارايوسریعموثر،انتقالدرمطلوبسیاستگذاريووريبهرهارتقاءراستايدر

:شوندمیپیشنهاد
سطوحدرمحلیجوامعازيتوانمندسومردمنقشافزایشوجایگاهتعیینها،شبکهمدیریتپایداروکاراانتقالفراینددر-1

.استاهمیتحائزبسیارفعالیتهاارزشیابیواجراها،حلراهارائهمشکالت،تشخیصمختلف
عنوانبهنهگیردقرارنظرمدمشتركمدیریتشرطهايپیشازیکیعنوانبهبایستیمشتركاختیاراتوحقوقیمبانی-2

خاصسننآداببهتوجهباوبودهبردارانبهرهجامعهاندیشهماحصلبایستیمحلیساختاریانهادهرگونهسازمانآننتیجه
شودتنظیمآناناجتماعی

انتقالروندکههستندموارديمهمترینجملهازموجودسازمانیچارتووظایفمحدودهمجددتعریفقوانین،اصالح-4
..بخشندمیبهبودرامدیریت

ويبرداربهرهواجراطراحی،گیري،تصمیمسطوحکلیهدربردارانبهرهجامعهنمودنسهیمباتنهاواقعیمدیریتانتقال-5
.باشندمیپذیرامکاننگهداري
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:منابع
ازبهینهبرداريبهرهمنطقهايهمایشاولین).1385(حصاريمختاريآرزوودستگرديزارعیزهرا. حسینفمی،شعبانعلی

=-ص764.؛ کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران)1377(محمد کاظم سیاهی. يسعید نی ریز. رحیمی، حسن-
.ص146.ملی آبیاري و زهکشی ایرانکمیته) .1387(مهرزاد احسانی. حیدریان، سید احمد-
دومین همایش ملی مدیریت .هاي آبیاريبررسی موانع مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت شبکه). 1387(یعقوبی، جعفر-

.هاي آبیاري و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهوازشبکه
.هاي مدرن و سنتیبرداري شبکههاي کشاورزي در مدیریت بهرهتیموري،جواد، نقش تشکل

هاي آبیاري و زهکشی-هاي توسعه مشارکت در مدیریت شبکهها و برنامه؛ سیاست)1387(جنگی مرنی . جباري، اسماعیل-
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