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 چکیده

مختلا    هااي شکلدر  آب کنندهمصرف هايگروهآبياري و زهکشي از دستگاه دولتي به  هايشبکهو نگهداري  برداريبهرهواگذاري و تفويض امور مديريتي 

. باشاد ميکشورها در حال وقوع  آبدر مديريت  کهجديدي است  نسبتاًبر فرايندي  آب هايانجمنکتي آبياري و انتقال مديريت آبياري به مديريت مشارآن، يعني 

بکه آبياري و بران و انتقال مديريت آبياري در چهار ش آبموجود در مشارکت  هايمحدوديتو  ، تمايالت، مشکالت، موانعهاپتانسيلاين مقاله به بررسي و ارزيابي 

، آشانايي باا   هاا پاروهه ، دز و قزوين( پرداخته است. اين کار از طريق مطالعه منابع علمي و فني موجود در رابطاه باا   درود زناصفهان،  هايشبکهزهکشي کشور )

تکميل پرسشنامه جامع  يتدرنهاو  عين و آبيارانبا مديران و کارشناسان دولتي، زار ، گفتگوفني موجود آن از طريق مطالعه سوابق برداريبهرهمشکالت مديريتي و 

تمايل کشاورزان به انتقال مديريت آبيااري فقاب باراي ساطوی پاايين      مشاهده شد  الذکرفوقچهار شبکه  مطالعه با .درآمدبه اجرا  ،براي اهداف موضوع شدهتهيه

وجاود خاالق قاانوني و نباود     از طرف ديگر  .کافي وجود ندارد ريزيبرنامه و بردارهرهببين کشاورزان و دستگاه  جانبه دواعتماد کافي  و باشد( مي4 و 3 هايشبکه)

وجاود   ،انباردار بهاره و آموزش و افزايش تاوان فناي کشااورزان و     سازيفرهنگ هايفعاليتکمبود  ،انتقال مديريت هايبرنامهراهکارهاي تشکيالتي الزم براي 

تمايل و انگيزه اصلي از سوي کشاورزان  و و پايداري کشاورزي عملکرد، توليد ازلحاظشرايب بعد از انتقال مديريت بيني قطعي براي مختل  و عدم پيش ترديدهاي

کشاورزان نياز به نوسازي شبکه آبياري قبل از انتقال ماديريت وجاود دارد و    ازنظر، باشدمي آببراي موضوع انتقال مديريت آبياري، بهبود کيفيت و عدالت توزيع 

 هااي شابکه قانوني و تشکيالتي در  ازلحاظبا ساختار دولتي  بر آب هايتشکلهاي قانوني، تشکيالتي، الزم براي ارتباط هاي دولت و ايجاد بسترحمايت همچنين

 .باشدميانتقال مديريت يافته ضروري 

 .بران، شبکه آبياري آبمديريت مشارکتي، انتقال مديريت، مشارکت : کلیدی هایواژه

 مقدمه

مختل  نشان داده است کاه يکاي از اصاول اساساي      تجارب1

و زمين، مشاارکت مردماي باوده و ضارورت      آبتوسعه پايدار منابع 

 هااي شابکه ماديريتي خااد در    هايمسئوليتواگذاري و تفويض 

در پايداري  مؤثريابزار  عنوانبهان، برداربهره هايسازمانآبياري به 

 ;Taley and Belsare, 2007)است  شدهشناختهکشاورزي فارياب 

Routray, 2007.) 

از  تاا قبال  آبيااري   هايشبکهمتمرکز براي توسعه  ريزيبرنامه

اجتمااعي بساياري را باه جامعاه      و مشاکالت ، مساالل  0691دهه 
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، در 6PRAپيشاانهادي ماننااد  هااايروشو  قرارگرفتااه المللاايبااين

قارار گيارد )حيادريان،     و ارزشايابي معرض آزمون، مشاهده، پاايش  

نقاش کشااورزان در ماديريت     شاده انجامدر کليه مطالعات (. 0354

و اهميت توجاه باه ايان مسائله باا       اظهارشدهشبکه آبياري کليدي 

هاي گذشته براي در طول دهه اهدولتتوجه به مخارج سنگيني که 

شکست در  براثرشود. اند، بيشتر ميآبياري پرداخت کرده هايشبکه

، ماديريت  توساعه درحالهاي توسعه در بسياري از کشورهاي برنامه

 ارتبااط درايان آبياري نيز به چاالش کشايده شاد.     هايشبکهدولتي 

و انتقاال   3((PIM) يمپ) مديريت مشارکتي آبياريمانند  هاييفرضيه

 و مسائوليت شاکل گرفات    4((IMTتي ) -ام -مديريت آبياري )آي

عناصار   و باه ايجاد دگرگوني در محيب، از عنصر خارجي سلب شاد  

واگذاري و تفويض اماور   (.0354دروني منتقل گرديد )فکري ارشاد، 

آبياري و زهکشاي از   هايشبکهو نگهداري از  برداريبهرهمديريتي 

                                                           
2  -Participatory Rural Appraisal (PRA) 
3  -Participatory Irrigation Management (PIM) 
4  -Irrigation management transfer (IMT) 
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)زارعاين، آبيااران(    آب کنناده مصارف  هااي گروهدستگاه دولتي به 

جديد است که در کشورهاي جهاان در حاال انجاام     نسبتاً ايپديده

 (.Vermillions, 1997. )باشدمي

و واگذاري حقاوق   درواقع، "تي -ام -آي"يا  "پيم" هايپديده

کشااورزان،   و غيررسامي رسامي   هااي تشکلاجتماعي به  امتيازات

مااعي، در جهات انجاام اماور ماديريت      اجت هااي سارمايه  عنوانبه

اجراي  (.0354)حيدريان،  شودميتلقي  و زهکشيآبياري  هايشبکه

 صارفاً در کشور هندوساتان   هاآنو ارزيابي اثرات  "پيم" هايبرنامه

محدود به اهداف بهبود کاارايي، نظيار افازايش ساطر زيار کشات       

 فارياب، افزايش شدت کشت محصوالت، بهباود نگهاداري شابکه،   

(. Joy, 2007باوده اسات )   هاا ايان و موارد نظيار   بهاآب آوريجمع

ناشاي از کمباود    آبفرض آن بوده است که بحران بخاش   درواقع

پتانسيل و فضاي کافي باراي   "پيم" هايبرنامهکارايي است. لذا در 

اين کشور ديده نشده است. عالوه بر ايان   آبتجديد ساختار بخش 

ت نيااز در مفاااهيم اصاالي اهااداف مساااللي نظياار پايااداري و عاادال

بايد اذعاان نماود کاه     حالبااين وارد نشده است. "پيم" هايبرنامه

 هايشبکهان در برداربهرهعليرغم توجه جهاني به موضوع مشارکت 

ماديريت مشاارکتي و    هااي رهيافات آبياري، از طرياق فراينادها و   

و ياا  انتقال مديريت آبياري، کمتر باه ايان مفااهيم توجاه      درنهايت

و تمرکاز بيشاتر روي    شاده بررساي  هاا آنعملياتي نماودن   هايراه

باوده اسات.    هاا آنبران و قابليت کارکرد آب هايانجمن/هاسازمان

و فراينادهاي جدياد و در مقياا      نهادهااين امر نيازمند  کهدرحالي

مطالعاه و بحاگ شاده     هاا آنکمتر در مورد  متأسفانهباالتر بوده که 

ماديريت مشاارکتي آبيااري     (.Hoogesteger et al., 2007است )

به معناي مشاارکت آبيااران در ماديريت سيساتم      طورکليبه "پيم"

مشااارکت و دخالاات   عنااوانبااه طورمعمااولبااهآبياااري بااوده و  

هاي مديريت آبياري و در تمامي در تمامي جنبه آبکنندگان مصرف

تماامي   "پايم " رفرنس اينترنتي(.-باشد )بانک جهانيسطوی آن مي

برداري و نگهاداري،  ريزي، طراحي، ساخت، بهرهها يعني برنامهجنبه

و پايش و ارزيابي سيستم آبيااري   سازيامور مالي، دستورات تصميم

بهبود  "پيم" هايبرنامههدف از شروع  ترينمهم. گرددميرا شامل 

ماديريتي در   فراينادهاي کارايي  هايجنبهاز  هاشبکهعملکرد پالين 

در  مورداسااتفادهمنااابع  وريبهاارهو افاازايش  آبتوزيااع  خاادمات

 "پايم " ينبناابرا  (Prasad et al., 2007)کشااورزي پايادار اسات    

باردار باوده کاه    و يا ميزان مشاارکت بهاره   سطر، حالت دربردارنده

و اختيارات ماديريتي   هامسئوليتمنجر به افزايش وظاي ،  درنهايت

حاداقل داراي   "پايم " اقدامات . بيشترگرددميآبياري  هايشبکهدر 

 باشند:زير مي قراربههاي اصلي و اساسي دو مجموعه فعاليت

  .ال ( نوسازي و بازسازي سيستم آبياري

 ب( توسعه و بهبود سازماني براي بهبود اراله خدمات.

هاايي مارتبب باا ايجااد تاييارات در      فعاليت اول نيازمند فعاليت

فعاليات اصالي    کاه درحاالي باشد، اي سيستم آبياري ميشرايب سازه

هااي ساازماني، شاامل توساعه و     هااي توساعه  دوم مرتبب با تالش

ها و مقررات مربوطه، آماوزش  نامهتشکيل سازمان کشاورزان و آلين

و  مرتبب با مديريت آبيااري  کارکنانو ايجاد مهارت در کشاورزان و 

باشاد  يخاارج ما   کنناده پشاتيباني هااي  ايجاد حلقه ارتباط با آهانس

 (.6110)پراساد و همکاران، 

و  هاا مسائوليت تفاويض و واگاذاري    ،انتقاال ماديريت آبيااري   

کشاورزان و  هايگروهسرپرستي مديريت آبياري از بخش دولتي به 

همراه با  طورکليبه. اين فرايند باشدمي غيردولتي هايگروهيا ساير 

کاهش نقش دولت و گسترش نقش بخاش خصوصاي در ماديريت    

بنابراين مسئله مهمي که در رابطه با شروع اين پدياده  ؛ اري استآبي

اسات،   ذکار قابال در کشور  خصودبهآن در جهان و  سير تحولو 

و اهداف آن است. در مقااالت و سااير مناابع     بحگ تعاري ، مفاهيم

باران،   آبعلمي و مطالعاتي جهاان، اصاطالحاتي نظيار مشاارکت     

ياااري مشااارکتي(، انتقااال مااديريت آب)مااديريت مشااارکتي آبياااري 

. انتقال ماديريت آبيااري و   گرددميو غيره مشاهده  مديريت آبياري

داراي  حاال درعاين مديريت مشاارکتي آبيااري دو مفهاوم مجازا و     

باه   معماوالً . ماديريت مشاارکتي آبيااري    باشندميارتباطات داخلي 

بران )در کنار دولت( در ماديريت آبيااري اطاالق     آبافزايش نقش 

و بنابراين بيشتر به مسالل تايير رفتااري و نهاديناه شادن     ددگرمي

. آبي نظياار رفاارم در مااديريت فرايناادهايپااردازد تااا مااديريت مااي

در انتقال مديريت آبياري تالش بار آن اسات کاه نقاش      کهدرحالي

ان جاايگزين آن شاوند   باردار بهاره و  شدهعوضدولت در اين زمينه 

(Munoz et al., 2007لذا اين اص .) طالحات عليرغم اينکه مفاهيم

و تعابير مختلفي در مباحگ ايان پدياده دارناد، در مناابع و محافال      
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متنااوب و   طاور باه علمي توسب متخصصاين و کارشناساان کشاور    

که هنوز در ادبياات   آيديم. به نظر شونديميکديگر استفاده  يجابه

ير عالوه بر سا هاييسردرگميو اهداف موضوع در کشور ابهامات و 

مسالل و مشاکالت پايش رو توساعه موضاوع وجاود دارد و اتخااذ       

سياست مرتبب )مديريت مشارکتي يا انتقال ماديرت آبيااري( هناوز    

آبيااري نباياد    ماديريت انتقاال   هرحالبه مبهم و نهايي نشده است.

مديريت مشارکتي آبيااري تلقاي شاود. در بحاگ و قلمارو       عنوانبه

تاوان انتقاال   بکه آبيااري، ماي  مديريت براي بهبود عملکرد يک شا 

هاي زياد( براي )از ميان راه هاراهيکي از  عنوانبهمديريت آبياري را 

 افزايش مديريت مشارکتي آبياري دانست.

ماديريت مشاارکتي و انتقاال ماديريت آبيااري،       هايبرنامهدر 

خواهاد   ترراحتگفت هر تاييري در داخل سيستم مديريتي  توانمي

مطابقت داشاته   موردنظرادها و الگوهاي موجود منطقه بود، اگر با نه

هااي  هايي نظير انتقال مديريت شابکه  (. رفرم0356باشد )حيدري، 

اختصاد توزيع و مصرف مناابع طبيعاي و ماالي را     يهاراهآبياري، 

در درجاه اول   که . بنابراين اين رفرم هادهدمياساسي تايير  طوربه

ان و باردار بهرهدر ابتدا هم از سوي  عاًطببايد منطبق با قانون باشند، 

شبکه آبياري هار دو، باا مقاومات     کارکنانهم کارکنان مديريتي و 

توسب باناک   شدهارالهنمونه اولين پيشنهاد  عنوانبه. شوندميروبرو 

انتقاال   هااي برناماه باراي معرفاي و اجاراي     0664جهاني در سال 

نهادهاي تجاري مردماي  مديريت آبياري از ادارات آبياري استاني به 

با مقاومت زيادي از سوي دولت استاني روبرو شد و حتاي کارکناان   

و محققاين باه    دولت، کارمندان ادارات اجرايي اساتاني، کشااورزان  

 ,.Khan et alترديد داشتند ) پيشنهاديامکان اجراي اين پروپوزال 

2007.) 

ت اجراياي در انتقاال ماديري    و اقدامات( مراحل 0350احساني )

 باشاد ميشبکه آبياري جهان  38 وتحليلتجزيهآبياري را که حاصل 

 يجااد : ازير اراله نماوده اسات   صورتبهرا به ترتيب فراواني اهميت 

ي و نگهاداري باه   باردار بهاره بران، آموزش فناون   آب هايتشکل

بران، انتخااب آزاد باراي تعياين     آب هايتشکلکارکنان و مديران 

بران، همکاري کشاورز براي پرداخت  آب هايتشکلدر  مديرههيئت

تعمياارات، بهسااازي شاابکه، مشااارکت کشاااورزان در  هااايهزينااه

مالي شبکه  هايجنبهتشخيص نيازهاي تعميري و بهسازي، آموزش 

باران، آماوزش کارکناان ساازمان      آببه کارکنان و مديران شابکه  

شابکه   هااي زيرسااخت آبياري، تعمير و بهسازي و يا مدرن ساازي  

اري، شکل دادن به برنامه انتقال مديريت آبياري با هماهنگي باا  آبي

با مشارکت کشاورزان،  بازبينيو جلسات  ريزيبرنامهکميته راه بري، 

برنامه پايش و ارزيابي، فراهم نمودن شاال جدياد باراي کارکناان     

و انتقاال کارکناان    به محال جدياد   هاآنانتقال  و ياسازمان آبياري 

بران، تحت ماديريت و   آب هايتشکلبه  ماندهقيباسازمان آبياري 

 .هاتشکلهدايت 

 تأسيساات انتقال مديريت  (،0350مطالعات حيدريان ) بر اسا 

ان در سراسر جهان، ترکيبي از موفقيت و شکسات  برداربهرهآبي به 

استمرار پشتيباني علماي و خادمات    ضرورتبه ايتوجهکم .باشدمي

کااافي بااراي اسااتمرار و پايااداري  مااالي نا هااايظرفيااتمشاااوره، 

 تأسيساات اصالحات، الزامات بهسازي شبکه به دليل وضعيت وخيم 

هاااي کلياادي از نقصااان اياان اقاادام و از هشاادار  و غياارهآبياااري 

ساازمان آبيااري باراي ايان      کارکنان. آموزش باشدمي ارتباطدراين

د برنامه انتقاال ماديريت و ايجاا    هايمؤلفه ترينمهممنظور يکي از 

از  ياک هاي  گفات کاه در    تاوان ماي  تقريبااً بران است.  آبتشکل 

دنباال   طورجادي به، ارتباطدراينداخلي آموزش کارکنان  هاينمونه

 (.0350نشده است )حيدريان، 

انتقاال ماديريت   موضاوع  (، باياد باه   0356بر اسا  احساني )

 ،هاانگيزه، هابينشاز  ايمجموعهيک رهيافت يعني  عنوانبهآبياري 

و آبيااري   هااي شابکه باراي اصاالی ماديريت     هاو فعاليت هاروش

آوردن  باه دسات   ارتقاق سطر خادمات آبيااري و   منظوربه زهکشي

با پتانسايل   و معادلعملکرد محصوالت کشاورزي در سطر مطلوب 

 شارط پايش (، 0354بار اساا  فکاري ارشااد )     توليد پرداخته شود.

امور عمومي جامعه نيازمند روستاليان، در  ازجملهشرکت فعال مردم، 

در ابعااد گساترده    و مردمکسب نگرش جديد نسبت به روابب دولت 

 هااي شابکه ، جلب مشارکت کشاورزان در مديريت روازاين. باشدمي

 و گساترش  سااالري ماردم توساعه   درگارو آبياري، قبل از هر چياز  

و دانش نوين مشارکت در بين اقشار مختل  ماردم   و ترويجآموزش 

 .باشدمياداري کشور  جامعه

 هااي شابکه مياداني در   هااي بررساي از  آمدهدستبهاطالعات 

 هاروشکه آشنايي صرف به  دهدميکشور نشان  و زهکشيآبياري 
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 ايزميناه سااده توساعه ماديريت مشاارکت مادار،       ظاهربه و فنون

و توسعه  و مسالل شناختيروانانحرافي براي افراد ناآشنا به موضوع 

بيگانگي نسبت به  ترمهمهمه  و از توليد کشاورزي هايمنظا پيشينه

بناابراين الزم  ؛ رهيافت مديريت مشارکت مدار را فراهم کرده اسات 

 دقات باه است کاه مجرياان، رهيافات ماديريت مشاارکت مادار را       

فراگيرناد. در ايان حالات     درستيبهرا  هاو روشه قرارداد موردتوجه

و آبيااري   هااي شابکه در  اصاالحات ماديريتي   هايبرنامهموفقيت 

 (.0354با تضمين بيشتري همراه خواهد بود )حيدريان،  زهکشي

اي هاي توسعهجهاني و همچنين برنامه رويکردهايو  هاديدگاه

مختل  در رويکرد کشاور باه بحاگ ماديريت مشاارکتي آبيااري و       

 تأثيرگاذار باران   آب هااي انجمنانتقال مديريت آبياري به  درنهايت

و  دوم، ساوم  هااي برناماه  هااي قانوننمونه در  عنوانبه بوده است.

مختل  به مواردي نظيار اساتقرار ماديريت     در مواردچهارم توسعه، 

کشاورزي و جلب زمينه مشارکت  آبمصرف  سازيبهينه، آبمحلي 

 و ايجااد  آبو تحويال حجماي    هازيرساختان در توسعه برداربهره

و ي باردار بهاره وليت انتقاال مسائ   منظاور باه باران   آب هايتشکل

 و آبياري تصرير گرديده است. آب تأسيساتاز  نگهداري

کلي کشور مبني بر استفاده از  هايسياستبا توجه به قوانين و 

هااي آبيااري و   در شبکه آبمشارکت مردمي در کليه امور مديريت 

و موانااع  هااامحاادوديت، تمااايالت، هاااپتانساايلزهکشااي، بررسااي 

ضروري به  "تي -ام -آي"يا  "پيم" رايندهايفدر اجراي  تأثيرگذار

و  ، تمايالتهاپتانسيلرسد. لذا در اين تحقيق تالش گرديد، نظر مي

آبياري شناساايي و   هايشبکهبران در  آب در مشارکتموانع موجود 

کشااورزان و   هااي برداشات و  هادريافتبه  درمجموعو  شدهبررسي

-در شابکه  "تاي  -ام -آي"يا  "پيم" هايبرنامهمديريت دولتي از 

 پرداخته شود. موردمطالعههاي 

 سابقه تحقیق

( در بررساااي نقااش مشاااارکت  0354ابااوعلي و همکاااران )  

در ماديريت   قوري چايي پاياب شبکه آبياري برداربهره هايتشکل

 اناد کاه  رسايده اين شبکه، باه ايان نتيجاه     و نگهداريي برداربهره

باراي   بارداري ظار بهاره  ازنامتياازاتي   هاتشکلمشارکت  درمجموع

 مشترکين فراهم آورده است.

( به بررساي چگاونگي مشاارکت کشااورزان     0351کد خداپور )

آبيااري   هايشبکه و نگهداري و تعميري برداربهرهاستان بوشهر در 

کاه گساترش فرهناگ     نماياد مي گيرينتيجهپرداخته و  و زهکشي

مادت  دقيق و بلناد  ريزيبرنامهان نيازمند برداربهرهمشارکت در بين 

نظير حول محورهايي  ريزيو برنامهو در اين زمينه تحقيق  باشدمي

و آموزشاي   هااي فعاليات ان از طرياق  برداربهرهبخشيدن به  آگاهي

 هااي و تشاکل ي باردار بهاره  هااي شرکت، قانونمند کردن ترويجي

، بهااق  آبتشويقي نظيار تخفيا     هاياهرمان، استفاده از برداربهره

کشااورزي و ارالاه خادمات، خرياد محصاوالت       هااي هادهنتحويل 

و و ايجاااد هماااهنگي بااين نهادهااا   مناسااب باقيمااتکشاااورزي 

 خواهد بود. مؤثر رببذي هايسازمان

تجربااه انتقااال (، 6110بار اسااا  نتااايج پراسااد و همکاااران )  

باشاد.  مديريت به کشاورزان، تجربه بسيار بزرگي در کشور نپال ماي 

هاي زيادي بايد انجام شود مثبت بوده، اما هنوز کارفرآيند  درمجموع

 .يافتدستتا به اهداف مطلوب به شکلي که پايداري حاصل گردد 

آوري ايجاد و جماع  "تي -ام -آي"يا  "پيم"عامل اصلي در فرآيند 

هاااي منااابع مااالي کشاااورزي بااراي مشااارکت در مخااارج فعالياات

 برداري و نگهداري است.بهره

و  هاا محدوديتبه  ايمطالعه(، طي 0350کاران )خانه و همتوتا

از آن در  رفات بارون  هااي راهبران و  آبفراروي تعاوني  هايچالش

 هااي راهو  هاچالششبکه آبياري و زهکشي صوفي چاي پرداخته و 

بران اين شبکه  آب هايتعاونيدر مراحل مختل  فعاليت  رفتبرون

 هااي راهو  هاا چاالش لعاه،  نتايج ايان مطا  بر اسا را اراله نمودند. 

باران،   آب هااي تعااوني فعاليات   ياصل ودر مراحل اوليه  رفتبرون

صنفي بخش  و ضع مشارکتي  هاينظير محدوديتشامل مواردي 

آموزشي  هايمحدوديتقانوني و حقوقي،  هايمحدوديتکشاورزي، 

ماالي و   هااي و محدوديت و نيروي انساني، نارسايي فيزيکي شبکه

 .باشندمياقتصادي 

 آب هايتعاونيبر روي  ايمطالعه(، در نگرش و 0350اسالمي )

بران استان خوزستان، راهکارها و اقدامات پيشنهادي در زمينه نحوه 

پاياداري   منظوربهو دواير دولتي  هادستگاه اثربخشتعامل و حمايت 

بران و گاذار ماديريت آبيااري از سيساتم      آب هايتشکلو تقويت 

مردمي را به تفکيک براي مراحل ايجاد  برداربهرههاي دولتي به نهاد
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ي از باردار بهاره و پاس از   مشارکتي آبيااري  هايطریدر  هاتعاوني

راهکارهاا و  نتايج ايان مطالعاه    بر اسا اراله نموده است.  هاشبکه

باراي مشاارکت در سااخت     هاا تعااوني اقدامات پيشانهادي ايجااد   

از همااهنگي و همکااري    اندرتعبانمونه  عنوانبهآبياري  هايطری

و ادارات دولتي مارتبب باا ايجااد و     هادستگاه، نهادهاهر چه بيشتر 

بران؛ بازنگري در ساختار و وظااي    آب هايتشکلو  هاتعاونيثبت 

تشکيالتي جهت اختصاد واحد يا کارشنا  ويژه رسيدگي به امور 

ه مانند مشارکتي در نهادهاي داراي کثرت مراجع هايطریو بررسي 

بانک کشاورزي؛ و الويت بخشي باه رسايدگي باه اماور مارتبب باا       

 قراردادهاا در مراحل ثبت، رسيدگي باانکي، اماور اداري و    هاتعاوني

 .رببذي هايسازمانتوسب بانک و ساير ادارات و 

باران و   آب هااي تشاکل ( فرايند ايجااد  0350و محبي ) عربي

ساد   دسات پايينا  )مربوطه در شبکه آبياري دشت عب هايچالش

نتايج ايان مطالعاه، در    بر اسا کرخه( را مطالعه و بررسي نمودند. 

مناطق توسعه شبکه آبياري، ابهام در مالکيت اراضي محدوده شبکه 

آبياري، ضع  فرهنگ آبياري، پيشي گرفتن عمليات اجرايي شابکه  

ي و نگهاداري از شابکه   باردار بهاره بران در  آباز ايجاد توانمندي 

و  پاذيري مسائوليت باران، ضاع     آب هااي تشکلري در قالب آبيا

 هااي تشاکل فرهنگ مشارکتي و روحيه تعاون از موانع عمده ايجاد 

همچناين عوامال    هاا آن. گردندميبران در اين شبکه محسوب  آب

باران ايان    آب هااي تشکلپيش رو در ايجاد  هايچالشبازدارنده و 

 ايساازه مليات اجرالي شبکه را شامل مواردي نظير پيشي گرفتن ع

اصلي قبل از احداث  هايشبکهي از برداربهرهاز مطالعات اجتماعي، 

ي نهادهاا فرعي، اشکال و ابهام در مالکيت اراضي، تعدد  هايشبکه

 ايپااره فرعاي آبيااري و وجاود     هااي شابکه در اجاراي   کارفرمالي

، عادم پايبنادي باه تعهادات     هاا گاذاري سياسات هاا در  ناهماهنگي

بران، ساير عمليات تجهيز و نوسازي باراي   آبدر قبال  شدهتهپذيرف

آن بر فرايناد   تأثيري بهينه از شبکه آبياري، تنوع قومي و برداربهره

ي هاا فعاليات باران، اخاتالل ناشاي از انجاام      آب هايتشکلايجاد 

باران،   آب هايتشکلموازي، عدم تجهيز نهادهاي رسمي مرتبب با 

مالي ذکار   هايينگران و ابهام مالکيت نگرش سنتي به نقش دولت،

 .اندنموده

الزم باراي موفقيات    هااي ضارورت ( 6114فمي و همکااران ) 

را به شاری زيار معرفاي نماوده      "آي ام ات"يا  "پيم" هايرهيافت

 است:

، همکاري محلي، ايجاد شبکه کشاورزان، ايجااد  سازيظرفيت"

 هااي روشايي انطباق با شرايب محلي، بهبود توزيع خدمات، شناسا 

ان، دسترساي باه   باردار بهرهپيچيده ايجاد انگيزه در بين  حالدرعين

ماديريتي   هااي مادل  وتحليلتجزيه، آب شدهتأمينمنابع مطمئن و 

، حفظ و حفاظت از حقابه ها، تعري  چارچوبي قاانوني  و بوميسنتي 

و ارالااه خاادمات فنااي و پشااتيباني   بااران آب هااايانجماانبااراي 

انتقاال  ياا   اول بعد از شروع فرايند مشارکت هايسالدر  خصودبه

 " مديريت.

ان برداربهرهانتقال مديريت آبياري به  هايچالش( 0356نبوي )

نگرش  ديد و؛ مديريت دولتى شامل را در دو گروه مشکالت و موانع

نباودن   آشانا  تصدى دولات در اماور؛   بر اعمالبرخى مديران مبنى 

 آشنايير جلب مشارکت مردمى، عدم اجرالى با مسالل و امو کارکنان

ان؛ نداشاتن  باردار بهاره با مزاياي انتقال مديريت آبيارى به  کارکنان

صااحبان اصالى طاری،     عناوان باه با ماردم   مستمر ارتباط منطقى و

 هااي قسامت و حتاى   رببذيمختل   هايدستگاهناهماهنگى بين 

اتاالف وقات جهات انجاام کارهااى ماوازى؛        ،هر دستگاهمختل  

تفاوت در تعياين اصاول و اهاداف،     به دليلماهنگى در عملکرد ناه

، آبتأسيساات تاأمين، انتقاال و توزياع      توأم عدم اجراى متناسب و

دولتاى باراى انتقاال     هايدستگاهنبود جايگاه مناسب و يکپارچه در 

ان، جوابگاو نباودن مطالعاات اجتمااعى     برداربهرهمديرت آبيارى به 

با مردم، نباود   هادستگاهروابب  و تنظيمل ، عدم تبيين تعامشدهانجام

عدم امکان واگاذارى   ،هادستگاهتعري  روشن از وظال  و اختيارات 

طاری کاه از محال اعتباارات عماومى       از مساتحدثات  هاايي بخش

دولاات از  هااايحمايااتو عاادم تبيااين چگااونگى  اساات ايجادشااده

 پاذيري ريساک پاايين باودن    ؛ماديريت مردماى شاامل    و هاتشکل

گارفتن   به دسات ان براى برداربهرهان؛ پايين بودن انگيزه برداربهره

ذهنى منفى نسابت باه دولات و کارهااى      هايزمينهپيشمديريت؛ 

ذهنى منفى نسبت به نسابت باه مشاارکت؛     هايزمينهپيشدولتى؛ 

موجود در روستاها؛ کمبود نيروهاى متخصص و  هايپتانسيلکمبود 
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 يهاحلراهو  بنديتقسيمدر مردم  خودباوريتوانمند؛ و پايين بودن 

 .نمايدميمربوطه را نيز اراله 

( در تحقيقي عدم اساتقبال کشااورزان دشات    0356احمد آلي )

بران را بررسي نمود. نتايج ايان تحقياق   هاي آبمياندوآب از تشکل

 هااي دساتگاه نشان داد که با توجه به عدم رضايت مردم از عملکرد 

و مردماي مارتبب در منطقاه در زميناه     محلي  هايسازماندولتي و 

 هااي دساتگاه نحوه اجراي فرايند مشارکت مردماي؛ جادي نباودن    

از بخاش   آبو مجري در واگذاري و انتقاال ماديريت    گذارسياست

در  هاا کاساتي دولتي به مردم و نهادهاي مردمي؛ و ساير ناواقص و  

 هااي مقاام از ساوي   نفوذهاا اعماال شروع و اجاراي فرايناد، نظيار    

نيز  هاآنکه اکثر  کشاورزان منطقه رسدمي، بعيد به نظر مسئولغير

بوده و اطالعات چنداني از نياز از کام و کيا  و     سوادبيو  سوادکم

مردماي نداشاته و ندارناد،     هااي تشاکل اهداف و اصول و مديريت 

مردماي قاوي از خاود نشاان      هايتشکلتمايل چنداني به تشکيل 

 آبمصارف بهيناه    ناماه آلاين  نونيقاا مااده بدهند. اگر با توجه باه  

بار   آب هااي تشاکل مبني بر تشکيل  0308کشاورزي مصوب سال 

دولتاي، اقاداماتي نياز انجاام شاود يقيناًا ايان         هااي دستگاهتوسب 

باراي   شاده بيناي پايش تصنعي بوده و به وظاي  و اهداف  هاتشکل

خااود معضاالي بااراي مااردم و  و بلکااهنخواهنااد رساايد  هاااتشااکل

 لتي محلي و مردمي خواهند شد.دو هايدستگاه

( اثاارات فراينااد انتقااال مااديريت 0356حياادريان و همکاااران )

ي و نگهداري اراضي زيار ايساتگاه پمپااه    برداربهرهآبياري بر بهبود 

شبکه آبياري ماان را بررسي نمودناد. نتاايج ايان     فشارتحتآبياري 

يت از انتقاال مادير   منادي رضايتتحقيق وجود رابطه مستقيم ميان 

از مالکين اراضاي کشااورزي،    دوطبقهآبياري و فرايند انتقال در هر 

 تأيياادرا  هکتااار 8يعنااي مااالکين داراي اراضااي کمتاار و بيشااتر از 

کاه ادراکاات هار     دهاد ماي . نتايج تحقيق همچنين نشان نمايدمي

مالکيتي در ارتباط با فرايند طي شده براي انتقاال ماديريت    دوطبقه

ماورد انتظاار    درصاد  81اال، يعناي بايش از   در حد متوسب رو به با 

 .باشدمي

( تمايل و عالقه کشاورزان به مديريت 6110) يزرافشانافشار و 

 آبدر مياان کشااورزان عضاو دو انجمان      "پيم"مشارکتي آبياري 

، هاا آنبران استان کرمانشاه را بررساي نمودناد. بار اساا  نتاايج      

عقياده بودناد کاه     نبر ايا داشته و  "پيم" کشاورزان تمايل کمي به

و از طرفاي   نماوده پرداخات سيستم آبيااري را   هايهزينهند توانمين

سيسااتم نيااز قااديمي و داراي مشااکل هسااتند.  هااايسااازهديگاار 

نداشته و  آب گيرياندازهکشاورزان همچنين تمايلي به نصب کنتور 

را جااايز  اعتقااادات اجتماااعي و مااذهبي، دريافاات وام    ازلحاااظ

اگرچه کشاورزان تمايل داشتند که مشکالت  موعدرمج. دانستندنمي

حل شود، ولي بر اين عقيده نيز بودند که  هاآندر ميان  آبمديريت 

 هااي دساتگاه ي و نگهداري از سيستم آبياري وظيفاه  برداربهرهکار 

 دولتي است.

 هامواد و روش

مطالعه، چهار شبکه آبياري انتخااب گردياد. ايان    پروهه در اين 

درود شابکه   هاي اصفهان در استان اصافهان، ل شبکهشام هاشبکه

و شبکه قزوين در  در استان فار ، شبکه دز در استان خوزستان زن

 هااي شابکه  ساعي گردياد   هاا شبکهاستان قزوين بودند. در انتخاب 

باراي بررساي؛    موردنيااز انتخابي داراي تمامي عوامل و پارامترهاي 

 بارداري بهرهمديريت نظير عوامل و شرايب خاد محلي، مشکالت 

 آب کنناده مصرف هايگروهبه  آبو نگهداري، مشکالت تخصيص 

 هااي شبکهمشخصات  0و غيره؛ باشند. در جدول  آبيکمو زارعين، 

 اراله گرديده است. هاآني برداربهرهو تعدادي از مسالل و مشکالت 

روش کار شامل مطالعه منابع علمي و فني موجود در رابطاه باا   

موجاود آن از   بارداري بهره، آشنايي با مشکالت مديريتي و هاپروهه

طريق مطالعه سوابق، گفتگو مستقيم با مديران و کارشناسان دولتي، 

براي اهداف  شدهتهيهتکميل پرسشنامه  درنهايتزارعين و آبياران و 

اطالعات در اين بررساي، باه روش    آوريجمعکار، انجام گرديد. لذا 

هاااي کارشناسااي و هااا و گفتگااونشسااتاي، پيمايشااي، مشاااهده

هااي  اسنادي )اساتفاده از اساناد، اطالعاات و گازارش     هايبررسي

موجود( صورت گرفت. بر اسا  مطالعه شاواهد و اساتنتاج عوامال    

پروهه، وضع موجاود شابکه    برداريبهرهايجاد مشکالت مديريتي و 

در رابطاه باا مشاارکت بيشاتر      هاايي پيشنهادشده و  وتحليلتجزيه

در شابکه   آباز  وريبهاره افزايش عملکارد و   منظوربهان برداربهره

 اراله گرديد.
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 (1811)حیدری،  آباطالعات فنی و تعدادی از مسائل و مشکالت شبکه در خصوص بحث مدیریت  -1جدول 

 شبکه آبتعدادي از مسالل و مشکالت مديريت  تعدادي از مشخصات فني شبکه آبياري

 درود زن
 )فار (

 يلومتريک 01که در موقعيت غرب شهر مرودشت و در فاصله شب
 شمال شهر شيراز قرار دارد

 98491 ناخالص آن هکتار و 88941سطر زير کشت خالص شبکه 
 هکتار

بر روي رودخانه کر با حجم  درود زنشبکه سد مخزني  آبمنبع 
 مترمکعبميليون  663ذخيره برابر 

شتوي  هايزراعتمل شا زراعي مورد کشت و گياهانالگوي کشت 
 )گندم، جو، کلزا، ارزن(، صيفي )شلتوك، ذرت،...(

 نفر 4811تعداد کشاورزان در شبکه حدود 

و  6کيلومتر کانال درجه  5/43 ،0کيلومتر کانال درجه  081در شبکه 
 وجود دارد 4و  3درجه  هايکانالکيلومتر  800

 باشدميدرصد  44راندمان آبياري در شبکه حدود 

 ي و نگهداريبرداربهرهدر مديريت ضع   -
 آبهاي برداشت و محل هادريچهمشکالت در کنترل و نظارت بر  -
 بهبود عمليات مزرعه و آموزش کشاورزان هايفعاليتضع  در  -
 کمبود نيروي انساني متخصص -
 شبکه در اين زمينه يناکارآمدکمبود منابع مالي و  -
 آبکمبود رعايت عدالت در تخصيص  -
ناشي از تايير اقليم  آبيکموارده به محصوالت کشاورزي در اثر  هايآسيب -
 ساليخشکو 
 آب گيرياندازهها و وسايل کمبود و يا ضع  در سازه -
 هايسالدر  خصودبهان برداربهرهمشکالت اجتماعي و فرهنگي در بين  -
 آباجتماعي و سرقت  هاينزاعو افزايش  آبيکم

 اصفهان

و با  رودزايندهبر روي رودخانه  که سد مخزني چادگانشب آبمنبع 
 مترمکعبميليون  0811 حجم ذخيره برابر
 هکتار 61111برابر  جمعاًمساحت شبکه 

و  گياهان تحت کشت شبکه شامل محصوالت زمستانه )گندم، جو
و  ، پياززمينيسيب( و محصوالت تابستانه )شامل شالي، چاندرقند

 سبزي و صيفي(

و  مختل  شرب، صنعت هايبخشدر بين  آباي استفاده از رقابت بر -
 کشاورزي

 آبزميني و کاهش کيفيت )شوري( و آلودگي منابع زير هايآبافت سطر  -
 کشاورزي و شرب

 وخاكآبافزايش شوري و تخريب منابع  -
 آبياري هايکانالآسيب به  -
 آبهاي جريان و کمبود عدالت توزيع نوسانات در دبي -
بخش  آب( و کاهش سهم Basin Closureشدن حوزه آبريز ) بسته -

 کشاورزي

 دز )خوزستان(

چهار کشت و صنعت دولتي  و هزار کشاورز 00در شبکه حدود 
، کارون، شهيد رجالي، شهيد بهشتي در شمال خوزستان تپههفت

 باشندميداراي فعاليت کشاورزي 
 هکتار 61111اراضي زير شبکه آبياري دز حدود 

ت اصلي تحت کشت در شبکه شامل گندم، جو، حبوبات، محصوال
 و مرکبات ذرت، يونجه، چاندرقند، نيشکر

 درصد 31راندمان آبياري حدود 

 پالين بودن راندمان آبياري -
 هاشبکهاين  در احداث افتادگيعقبو  4و  3 هايشبکهکافي نبودن  -
 کوچک بودن اندازه مزارع -
 آب جوييصرفهبه بحگ  و عدم توجه آبمشکل فراواني  -
 هاي شبانهمشکل آبياري در روز و عدم مراقبت از آبياري -

 قزوين

باشد که بر روي رودخانه طالقان شبکه سد طالقان مي آبمنبع 
 است شدهاحداث
 مترمکعبميليون  651شبکه حدود  آبمصرف 

 هکتار 91111مساحت شبکه 

، 361، 661، 64ابر به ترتيب بر 4و  3و  6و  0درجه  هايکانالطول 
 کيلومتر 891

محصوالت تحت کشت شبکه شامل گندم، جو، کلزا، چاندرقند، 
و باغات )انگور و  ، ذرت، يونجه، حبوباتزمينيسيب، فرنگيگوجه
 سيب(

 زودهنگامي و نگهداري و تخريب برداربهرهمشکالت و ضع  در عمليات  -
 آبياري هايسازه
 هدر شبک آب غيرمجاز هايبرداشت -
 زيرزميني آباز منابع  ازحدبيشاستفاده  -
به دليل نفوذ  شدگيغرقو  هاانسانمشکالت ريسک و خطر براي جان  -

 آبياريمنطقه شهري در حوزه شبکه 
به دليل گسترش  آبو رقابت براي مصرف  آبافزايش تقاضا براي  -

 صنعتي در منطقه هايفعاليتو افزايش  شهرنشيني

   

عماومي،   ساؤاالت ل از سه سري اطالعاات و  پرسشنامه متشک

تخصصي )از زارعاين و کارشناساان شابکه( در     سؤاالتاطالعات و 

اختصاصاي در زميناه    ساؤاالت و اطالعات و  خصود شبکه آبياري

شبکه و  آبمشارکتي  ان در مديريتبرداربهرهمشارکت کشاورزان و 

ري، باود )حياد   آبمصرف  هايگروهبه کشاورزان و  انتقال مديريت

مطروحاه در پرسشانامه شاناخت     ساؤاالت هدف از  درواقع(. 0355

 درنهايات باراي ماديريت مشاارکتي آبيااري و      هاانگيزهتمايالت و 

ان و کارشناساان  باردار بهاره انتقال مديريت آبياري، نقطاه نظارات   
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و انتظاارات و   آبمجموعه ماديريت شابکه در خصاود ماديريت     

 بود. در آيندهاز تاييرات  هاآن هايتوقع

محوري و مفهومي نظير مشاکالت موجاود    سؤاالت درمجموع

ان از شرايب فعلي برداربهرهي شبکه آبياري، ميزان رضايت برداربهره

شبکه و پاياداري کشااورزي فاريااب در اراضاي شابکه، تماايالت،       

ان و ياا ماديريت   باردار بهاره و عوامل بازدارناده )از ساوي    هاانگيزه

 آبآبياري و انتقال اختيارات ماديريت   شبکه( در مديريت مشارکتي

شبکه، سطوی مطلوب انتقال مديريت، شرايب و تمهيدات الزم براي 

بهباود   ازلحااظ انتقال مناسب مديريت، انتظارات از انتقال ماديريت  

در شبکه، نياز به نوسازي و بهساازي شابکه    آبتخصيص و توزيع 

دولت در انتقال  هاي الزم از سويقبل از انتقال مديريت و پشتيباني

از وضاعيت تخصايص    هاشبکهان برداربهرهمديريت، ميزان رضايت 

 ساؤاالت مختل   هايجنبهتوليد کشاورزي، اهميت  درمجموعو  آب

و  در آينده اتفاق خواهد افتاد ازآنچه هاآن، انتظارات هاآندر زندگي 

براي تاييرات در آينده در خصود بحگ  هاآن هايو خواسته تمايل

انتقال مديريت آبيااري در پرسشانامه گنجاناده     يريت مشارکتي ومد

 شد.

منابع علمي و فني موجود در رابطاه   مطالعه باتحقيق  درمجموع

موجاود آن از   بارداري بهرهبا پروهه، آشنايي با مشکالت مديريتي و 

با مديران دولتي، زارعاين و آبيااران و    طريق مطالعه سوابق، گفتگو

 نامه و ارزيابي و تحليل آن انجام گرديد.تکميل پرسش درنهايت

 نتایج و بحث

، عدالت توزياع  آبيکمو در شرايب  آب اندازهبهو  موقعبه تأمين

متقابل، تمايل به انتقال ماديريت در ساطوی    اعتماديبي، وجود آب

(، حمايات  6 و 0هااي  ولي نظارت بر شبکه 4و  3 هايشبکهپايين )

در  آمدهدستبهان از نتايج بردارهرهبدولت و افزايش آگاهي و دانش 

 .باشندميشبکه درود زن فار  

در شبکه اصفهان تمايل زيادي به واگذاري و انتقاال ماديريت،   

باشاد. حمايات   واگذاري و اختياارات، ماي   در صورت قانونمند شدن

دولت و نوسازي شبکه قبل از انتقال، نگراني و ترديد در مورد آيناده  

و نقااش کلياادي دولاات در زمينااه پايااداري و پايااداري کشاااورزي 

آيناده نياز از نتاايج ديگار      هايسالکشاورزي و انتقال مديريت در 

 .باشدميخواهي در اين شبکه  ازنظرحاصل  آمدهدستبه

دز کشاورزان به برنامه انتقال ماديريت اعتمااد کاافي     در شبکه

قبلي ي هاتعاونينداشته و دليل آن سابقه ذهني نامناسب از تشکيل 

است. توجيه و مشخص نبودن قوانين و وظاي  و نحاوه مشاارکت،   

مسئول در زمينه بحگ انتقاال   هايدستگاهعدم اقدام جدي از سوي 

 هااي طاری اي بودن فرايناد انتقاال و ايجااد    مديريت، نياز به مرحله

الگويي، انجام انتقال در سطوی پايين مديريتي، فرساودگي شابکه و   

نتايج حاصله در بررسي  يراز سانوسازي آن، عدم بودجه کافي براي 

 .باشدميو ارزيابي اين شبکه 

نتاايج   و شدهانجام نسبتاًدر شبکه قزوين انتقال مديريت آبياري 

 هرحاال باه است. ولاي   آمدهدستبهمطلوب از انتقال مديريت  نسبتاً

 يخألهاا وجاود   مطمئن، آب تأمينمشکالت و نواقصي، نظير عدم 

مناسب اداري و تشکيالتي الزم با دستگاه  چهارچوب هنياز ب قانوني،

 دولتي، در اين زمينه وجود دارد.

بر اسا  نتايج تمايل و آمادگي براي انتقال مديريت باراي هار   

تمايال باراي    يتااً ماه. نماود يما آبياري انتخابي تفاوت  چهار شبکه

وجاود داشات ولاي مشاکالت      هاا شابکه انتقال مديريت در تمامي 

 آن جملاه ي بر سر راه انتقال مديريت وجود دارد که از اساسي و جد

به موارد عدم وجود اعتماد کافي بين طارفين )کشااورزان و    توانمي

مديريت شبکه(، عدم وجود قوانين و مقررات و ساختارهاي حقوقي و 

موضاوع از   هااي يگياري پو  هايبانيپشتتشکيالتي الزم، عدم وجود 

. در بيشتر موارد انگيازه و تمايال   طرف مسئولين مربوطه اشاره نمود

 آباز ساوي زارعاين عادالت تخصايص و توزياع       اظهارشدهاصلي 

اين هدف و انگيازه در مياان ماديريت محلاي و      هرحالبه. باشدمي

کارشناسان شبکه خيلي مشخص و صرير نبوده و فقب اهداف کلاي  

-در منابع علمي براي مزاياي انتقال مديريت اظهاار ماي   اظهارشده

 هااي برنامهاهداف و  هاشبکهمديريت محلي  رسدميبه نظر  د.گردي

ندارناد. ضارورت احياا و     ازآنپسمشخصي براي انتقال مديريت و 

انتقال ماديريت نياز    هايبرنامهنوسازي شبکه آبياري قبل از شروع 

 کشاورزان اظهار گرديد. يک خواسته اصلي از سوي عنوانبه

نتايج نهايي زير از اين  مجموعدر الذکرفوقچهار شبکه  بامطالعه

 مطالعه حاصل گرديد:

تمايل در کشاورزان به انتقال مديريت آبياري فقاب در ساطوی    .0

 .(4و  3 هايشبکهپايين )
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باين کشااورزان و ماديريت     دوجانباه عدم وجود اعتماد کاافي   .6

 .هاشبکه

و راهکارهااي تشاکيالتي    عدم وجود برنامه، پيگيري، قاوانين  .3

 .انتقال مديريت هايرنامهبالزم براي اجراي 

و آماوزش و افازايش تاوان فناي      ساازي فرهنگنياز مبرم به  .4

 .انبرداربهرهکشاورزان و 

قطعي براي شارايب   بينييشپوجود ترديدهاي مختل  و عدم  .8

و پايااداري  عملکاارد، توليااد ازلحاااظبعااد از انتقااال مااديريت 

 .هاشبکهکشاورزي در بين کشاورزان و کارکنان 

ي از سوي کشاورزان براي انتقال ماديريت آبيااري   انگيزه اصل .9

و  باشاد ماي  آبمحدود به بهبود کيفيت و عدالت توزيع  صرفاً

تمايل دارند که شبکه آبياري قبل از انتقال مديريت بازسازي و 

 .نوسازي شود

باا   هاتشکلالزم براي ارتباط  يبسترهاحمايت دولت و ايجاد  .0

انتقال  هايشبکهالتي در قانوني و تشکي ازلحاظساختار دولتي 

 .است شدهعنوانمديريت يافته ضروري 

 هایشنهادپو  گیرینتیجه

ماديريت در جهاان در   انتقاال  اخيري که در زمينه  هايگرايش

و تماايالت جهااني    هاا گارايش پيامدها و نتايج  باشندميحال وقوع 

از  ساازي خصوصيتفويض اختيارات و  هايبرنامهدر اعمال  هادولت

ل اقتصاد بازار و انتقال سرپرستي و قدرت از دولات مرکازي باه    قبي

آبيااري باه    هااي شابکه . انتقاال ماديريت   باشاد ماي سطر ايااالت  

گرايشي  بارزترين، موردنظر هايگروهکشاورزان و يا ساير  هايگروه

، باه  توساعه درحاال در کشاورهاي   خصاود بهاست که در جهان و 

 صاارفاًانااه و نگاارش ساااختمان گراي هااايسياسااتدنبااال کاااهش 

اکثراً ات ام  يآ / ”پيم“ يهابرنامهوقوع است.  در حال افزاريسخت

 هااي شابکه  هااي هزيناه کاهش  منظوربهو اساساً  هادولتاز سوي 

مناابع ماالي کشااورزان     وسايله باه آبياري و تأمين مناابع ماالي آن   

نيازمناد شارايب    هاا برناماه اين  آميزموفقيتاست. اجراي  شدهشروع

وليه و محيب مناسبي بوده تا بتوانند تاأثيرات مثبتاي روي عملکارد    ا

مالي مستقل نماياد. از   ازنظرشبکه آبياري داشته و آهانس آبياري را 

حمايتي دولت؛ تأمين شاال   هايسياستميان اين شرايب و عوامل، 

براي کارمندان بخش دولتي پس از انتقال مديريت؛ در نظر گارفتن  

موجود؛ و مشارکت کشاورزان در تمامي مراحل  نهادها و ساختارهاي

و نوسازي شبکه؛ باياد بيشاتر در نظار گرفتاه شاوند.       طراحي، احياق

انجاام شااود و اجااراي آن   تاادريجبااهفرآيناد انتقااال مااديريت باياد   

قبل از انتقال مديريت احياق و نوسازي  اگرخواهد بود  آميزترموفقيت

 در شبکه انجام شود.

 هااي گارايش مديريت در ايران نيز به دنباال   انتقال هايبرنامه

اخير جهاني در اين زمينه، آغاز گرديده است. بر اساا  نتاايج ايان    

و تماايالتي باراي انتقاال ماديريت در      هاانگيزه طورکليبهمطالعه، 

موانع و مشکالت اساسي نيز بر سر  آبياري وجود دارد، اما هايشبکه

از: فقادان   اناد عباارت  هاآن ينترمهمکه  خورندمياين راه به چشم 

و  و کاافي )بين کشاورزان و مديريت شبکه(؛  دوجانبهاعتماد کافي و 

و  هااا، پشااتيبانيهاااپيگياارييااا مناسااب نبااودن قااوانين، مقااررات، 

سازماني الزم در اين زمينه. در بيشاتر ماوارد انگيازه     هايهماهنگي

. باشاد مي آباصلي کشاورزان از انتقال مديريت بهبود عدالت توزيع 

از ساوي ماديريت    ايشاده تعري ي خاد و هاانگيزهولي اهداف و 

محلي شبکه اراله نگرديده و اهداف کلي و يا مابهم در ايان زميناه    

گردد. تمايل به انتقال مديريت فقاب محادود باه ساطوی     اظهار مي

. ضارورت  باشاد ماي  4و  3 هايشبکهپايين مديريتي يعني مديريت 

دولات و ايجااد ارتبااط و     هايپشتيبانيشبکه و نوسازي و بازسازي 

يکاي از   عنوانبهانتقال مديريت يافته نيز  هايسيستمتعامل الزم با 

شروط موفقيت در برنامه انتقال مديريت ذکر گرديد. در تمامي موارد 

الزم در اين زمينه  هايسازيظرفيتتقاضاي زيادي براي آموزش و 

يه و فرهناگ مشاارکتي در باين    روح درمجموعتا  خوردميبه چشم 

 کشاورزان ايجاد گردد.

آبياري کشور درگرو  هاياز شبکهوري مناسب بدون ترديد بهره

و شارايب   هاا انگيازه موجود و ايجااد   هايمحدوديتحذف و يا رفع 

اجتماعي و فرهنگاي الزم باراي تعمايم قاوانين و مقاررات توزياع       

قانون مذکور در کشاور   مرتبب با هاينامهآيين و اجراي آبعادالنه 

 باشد.مي

 

 منابع

 ،  و حسااين زاده تبرياازيغ.،فاااني ،.ا.ن.، مهااداد،ی،ابااوعلي

ي پاياب شبکه آبياري برداربهره هايتشکل. نقش مشارکت 0354.ع
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مجموعاه   شابکه.  و نگهاداري ي باردار بهرهدر مديريت  قوري چاي

مقااالت چهاارمين کارگااه فناي مشاارکت کشااورزان در مااديريت       

دي ماه  5)اصول وروشهاي کاربردي(.  و زهکشيآبياري  هايهشبک

 ايران. و زهکشي، تهران، کميته ملي آبياري 0354

 هااي شابکه . مشارکت کشاورزان در ماديريت  0356،م.احساني

کميته ملاي آبيااري و زهکشاي در     هايبرنامهو  هافعاليتآبياري و 

مشاارکت   توسعه اين مفهوم. مجموعه مقاالت سومين کارگاه فناي 

، تهاران،  0356بهمن ماه  5آبياري.  هايشبکهبران در مديريت  آب

وزارت جهااد   وخاكآبايران. معاونت  آبياري و زهکشي کميته ملي

 کشاورزي.

. درسهاي آموزناده از تجاارب جهااني انتقاال     0350 ،م.احساني

 آبمديريت آبياري. مجموعه مقاالت پنجمين کارگاه فني مشارکت 

آبياري و زهکشي. کميته ملي آبيااري و   هايشبکهيت بران در مدير

 .0350دي ماه  69 زهکشي ايران،

. بررسي علل عدم استقبال کشاورزان دشات  0356 ج.،آلياحمد

باران. گازارش   هااي کارآماد آب  مياندوآب در زميناه ايجااد تشاکل   

پژوهشي، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، شماره ثبات  

835/56. 

. نقش و جايگاه بخاش دولتاي در پاياداري و    0350 ،م.اسالمي

بران  آب هايتعاونيي مديريت مشارکتي آبياري )نگرشي به اثربخش

استان خوزستان(. مجموعه مقاالت پنجمين کارگااه فناي مشاارکت    

دي مااه   69آبيااري و زهکشاي.    هااي شابکه بران در مديريت  آب

 . کميته ملي آبياري و زهکشي ايران.0350

. نگرشاي بار   0350 ، غ.ي و رضاا فااني  ،آقااپور  ،ي.،توتا خاناه 

 هااي راهباران و   آبفاراروي تعااوني    هااي چاالش و  هاا محدوديت

از آن در شبکه آبياري و زهکشي صوفي چاي. مجموعاه   رفتبرون

بااران در مااديريت  آبمقاااالت پنجمااين کارگاااه فنااي مشااارکت  

اري . کميته ملي آبي0350دي ماه  69آبياري و زهکشي.  هايشبکه

 و زهکشي ايران.

هااي  اخيار در ماديريت شابکه    هايگرايش. 0356 ن.،حيدري

آبياري. مجموعه مقاالت يازدهمين همايش کميتاه ملاي آبيااري و    

کشاورزي، کميته ملي آبيااري و   آبوري ارتقاق بهره زهکشي ايران،

 .0356ديماه  3-4 ،تهران زهکشي ايران،

ر مااديريت بااران د آب. نقااش مشااارکت  0355 ،ن.حياادري

و قازوين(.   درود زنهااي اصافهان، دز،   هاي آبيااري )شابکه  شبکه

گزارش پژوهشي موسساه تحقيقاات فناي و مهندساي کشااورزي،      

 .0355، زمستان 0003/55ثبت شماره 

انتقاال ماديريت آبيااري: چارا وچگوناه        .0354.ا. ،حيدريان

مجموعه مقااالت چهاارمين کارگااه فناي مشاارکت کشااورزان در       

کاربردي(.  هايروشآبياري و زهکشي )اصول و  هايشبکه مديريت

 ايران. و زهکشي، تهران، کميته ملي آبياري 0354دي ماه  5

آبااي بااه  تأسيسااات. واگااذاري مااديريت 0350 .ا. ،حياادريان

ان )نتايج و درسهاي آموخته(. مجموعاه مقااالت پنجماين    برداربهره

آبيااري و   يهاا شابکه باران در ماديريت    آبکارگاه فني مشارکت 

 .0350دي ماه  69 کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. زهکشي.

. اثارات فرايناد   0356،م. م و علاي ناژاد  ،طالشي ، .ا.،حيدريان

مجله  آبياري. هايشبکهانتقال مديريت آبياري بر بهبود و نگهداري 

آبياري و زهکشي ايران، انجمن آبياري و زهکشي اياران )در دسات   

 چاپ(.

بران و  آب هايتشکل. فرايند ايجاد 0350 .م،محبيو  .ع،عربي

مربوطه در شبکه آبياري دشت عبا . مجموعه مقااالت   هايچالش

 هااي شابکه باران در ماديريت    آبپنجمين کارگاه فناي مشاارکت   

. کميته ملي آبياري و زهکشي 0350دي ماه  69آبياري و زهکشي. 

 ايران.

شااورزان در  . مبااني نظاري مشاارکت ک   0354 .م،فکري ارشاد

مجموعه مقاالت چهارمين کارگااه فناي    .آبياري هايشبکهمديريت 

)اصول  و زهکشيآبياري  هايشبکهمشارکت کشاورزان در مديريت 

و ، تهران، کميته ملي آبياري 0354دي ماه  5وروشهاي کاربردي( . 

 ايران. زهکشي

. نگاهي به چگاونگي مشاارکت کشااورزان    0351 کدخداپور،ج.

آبيااري   هايشبکهي و تعمير و نگهداري برداربهرههر در استان بوش

باران در   آبو زهکشي. مجموعه مقااالت کارگااه فناي مشاارکت     

 آبياري. کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. هايشبکهمديريت 

انتقاال مااديريت آبياااري بااه   هااايچااالش. 0356 .م. نباوي، 

بران  آبارکت ان. مجموعه مقاالت سومين کارگاه فني مشبرداربهره
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Challenges and Measures on Participatory Irrigation Management and Irrigation 

Management Transfer in the Four Irrigation Networks  

 

N. Heydari0 

 
Abstract 

 

Disengagement, participatory irrigation management (PIM), irrigation management transfer and turnover of the 

management and authority of public irrigation systems from government to the water users associations (WUA) or other 

entities (IMT) are the major apparent trends which are occurring in the context of irrigation management in the 

developed, and recently in the most developing countries, e.g., Iran. Therefore, the main objective of this research was 

to study and evaluate the potential tendencies, incentives, weak points and obstacles in the process of PIM/IMT in our 

irrigation networks of Iran, namely Esfahan, Droodzan, Dez, and Ghazvin irrigation networks. The methodology was 

based on review of projects technical literature, familiarity with the O&M of the networks processes, interviews with 

the farmers, irrigators, staffs, the managers of the projects, and finally filling of the prepared comprehensive 

questionnaire by interviewers with the relevant stakeholders. Overall, the followings results concluded from this 

research: There is tendency for PIM/IMT, only in the tertiary and fortieth canal levels, lack of mutual confidence and 

reliability between the water users and system management, substantial needs on training and capacity buildings among 

the water users and beneficiaries, uncertainty and doubts on yields and sustainability of agricultural production 

following management transfer, perceptions and anticipations of farmers from PIM/IMT are mainly improvement of 

equity of water delivery, there are needs and requests from the farmers for the renovation and rehabilitation of the 

system prior to the management transfer, and the necessity of the government supports for the proper linkages of water 

users WUA with the government structure, from legal and organizational aspects, in the transformed networks. 

 

Keywords: IMT, Irrigation network, Management transfer, PIM, WUA. 
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