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عوامل موثر در مشارکت مردمی در استفاده از روش هاي نوین آبیاري جهت کاهش 
مصرف آب در راستاي توسعه پایدار محیط زیست

2، روح اهللا کاظمی1بهزاد شیبانی

behzad.sheibani100@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان-1

استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان-٢

چکیده

هايمحدودیت منابع آبی در اثر شیوه.شودملی هر کشور محسوب میسرمایهو آب مهمترین نهاده تولیدي کشاورزي
به دو دستهروش هاي آبیاري مدرن.ه شودبردکار جهت افزایش کارآیی آب بهبیشتريتوان تخصصیهباعث شدنادرست آبیاري

گسترش سیستمهاي آبیاري تحت فشار با .موجب افزایش راندمان آبیاري می شوندکه دنقطره اي و بارانی تقسیم می گردآبیاري
توسطآبیاري یدفناوري هاي جدیرشعدم پذیلدالاز سوي کشاورزان شده استروبرو بوده که موجب عدم پذیرشمشکالتی 
و یاعتباري کافیالتفقدان تسهید،جدفناوریهايدر انتقالیجروتینامناسب و گران، ناکامیه فناوریهايتوص:شاملکشاورزان

.استکافیرسانیاطالععدم وآموزشضعفي باال،هزینه ها: شاملآبیاريجدیدروشهايبازدارندهعوامل.می باشدیره غ
ي نوین از عوامل تشویق کننده روشهاکافیرسانیاطالعنیزوروشهااجرايحینومراحل قبلدرمشارکتبهتوجههمچنین

.می باشدآبیاري

مصرف آبهاي نوین آبیاري، کشاورزان، راندمان آبیاري، مشارکت مردمی،روش : واژه هاي کلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 
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مقدمه-1
امروزه به خاطر رشد جمعیت ، توجه به فرهنگ زیست محیطی ، امنیت غذایی و تالش براي بهبود وضع بهداشتی و درمانی از 

، مسئله آب کشاورزي بیشترین مصرف را در یک سو و محدودیت منابع حیاتی و سایه افکندن مسائل سیاسی بر روابط انسانی 
در این خصوص بیشترین سرمایه گذاري ها براي توسعه منابع آبی و افزایش بازده آبیاري صورت .کشور به خود اختصاص داده است 

و مناسب فناوري هاي جدید آبیاري و روش هاي بهتر آبیاري و مدیریت اقتصادي آب می تواند دستیابی به آب کافی . گرفته است 
و همگام با برنامه اول توسعه ، 1368از این رو از سال .را با هزینه هاي کمتر و بدون احتیاج به تسطیح کلی زمین ها ممکن سازد

پیش بینی هایی در خصوص گسترش سیستم هاي آبیاري تحت فشار صورت گرفت ، اما در نهایت نتایج حاصل از برنامه هاي اول ، 
لی رغم پیش بینی ها گسترش این روش ، با موانع عدیده اي روبرو بوده  و در برخی مناطق با نا کامی دوم و سوم نشان داد ع

از این رو تحقیقات زیادي در خصوص شناسایی موانع . همراه شده و استقبال در خوري از این فناوري ها صورت نگرفته است 
انع بر اساس اهمیت صورت گرفت  تا بتوان از ترکیب کردن این توسعه این سیستم ها در مناطق مختلف  و اولویت بندي این مو

به شناسایی عواملی که میان سرمایه و کار میان بخش ها ارتباط برقرار کرد تا نهایتًاموانع در عواملی معنی دار جهت توازن
بقایی و ،ته است منجر گرددبیشترین تاثیر را در روند کند بکار گیري این فناوري ها توسط کشاورزان در مناطق مختلف داش

).1389(همکاران 

یاريآبيهایستمس-2
عملیات آبیاري در قالب  شبکه هاي آبیاري  انجام می گیرد و شبکه هاي آبیاري به مجموع تاسیساتی گفته می شود که اساسًا

پس از انتقال آب به مزرعه سیستم هاي مختلفی براي پخش آن بکار گرفته . از محل تامین آب تا محل مصرف را شامل می شوند 
سیستم هاي آبیاري مجموعه روش ها و امکاناتی است که آب توسط .ر گیاه قرار گیرد می شوند تا آب با کارایی بیشتري در اختیا

اجتماعی سیستمی مناسب با آن طراحی می –براي هر نوع زمین و آب و هوا و شرایط فنی . ها در دسترس گیاه قرار می گیردآن
.)1384(مینایی و همکاران،شوندشود تا کارایی الزم را داشته باشد و به دو نوع سطحی و تحت فشار تقسیم می 

)ثقلی(سطحی آبیاري-2-1
بهوبودهبرخورداراهمیت کافیازباشدمیمزرعهدرآبکاربردروشمعمولترینوترینقدیمیعنوانبهکهسطحیآبیاري

.شودمیبنديتقسیممختلفانواع

:دو مشخصه عمده دارند) ثقلی(سیستم هاي آبیاري سطحی 

.جریان آب تحت تأثیر شیب است-الف 
.جریان آب و توزیع آن در مزرعه تحت عوامل عوارض سطح مزرعه می باشد-ب 

،روش هاي آبیاري ثقلی مدرن به گروه هاي عمده فارو، نواري، کرت هاي بزرگ، نشتی هاي تراز، موجی و کابلی تقسیم می شوند
).1384(مینایی و همکاران

فشارتحتآبیاري-2-2
:باشدمیذیلشرحبهاستمدنظرروشایندرکهاهدافیوباشدمیايقطرهوبارانیآبیاريشاملفشارتحتآبیاري
مصرفیآبمیزانتقلیلوايقطرهروشدر% 90میزانبهوبارانیروشدر% 70میزانبهآبیاريراندمانافزایشـ1

ایندراراضیتسطیحبهنیازعدمـ3سنتیآبیاريبامقایسهدرسطحواحددرمحصولافزایشـ2سطحیآبیاريبامقایسهدر
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انجامامکانـ5مزروعی   زمینکلازبهینهاستفادهوزهکشینهرهايومزرعهدرونخاکینهرهايایجادبهنیازعدمـ4روش 
طریقازآبانتقالدلیلبهمزرعهبههرزعلفهايبذرنشدنواردـ6آنها  یکنواختپخشوسمپاشیوکودپاشیباهمراهآبیاري

.محصول کمیوکیفیافزایشـ8زراعیعملیاتانجامدرسهولتـ7ها  لوله

فشارتحتآبیاريهايسیستمانتخابهايمحدودیت-2-2-1
فشارتحتآبیاريهايسیستمانتخابدرفنیهايمحدودیت-1

). بارانیآبیاريبارابطهدرخصوصاً(بادفراوانیوسرعتبهمربوطمحدودیت- الف
. می کندروانابایجادبودنسنگینصورتدرکهخاكنوعبهمربوطمحدودیت-ب
.مسطحاراضیدرسطحیهايسیستمنسبتبهفشارتحتهايسیستمباالينسبتاّاولیههايهزینه-ج
.ددگرمیهاسیستمپتانسیلراندمانکاهشسببکهسیستمذاتیهايمحدودیت-ر
.بارانیآبیاريبارابطهدرخصوصاًزیادمصرفیانرژيبهمربوطمحدودیت-ذ
.باید محاسبه گرددآبثانیهدرمکعبمترهروارتفاعمترهرازاءبهفشارتحتآبیاريدرانرژيمصرفمقدار-و
منطقهدرفشارتحتآبیاريهايسیستماجرائیهايمحدودیت-2

فشارتحتآبیارييتوسعههايطرحدرمردمیمشارکتعدم. الف
وریزيگیري، برنامهتصمیمازاعمآنمراحلکلیۀکهاستيابگونهفشارتحتآبیاريهايطرحاجرايمعمولهايروش

مشکالتهمواره بامردمی،مشارکتطرحهايتوسعۀولذاشودمیانجاممحلیجوامعازبیرونیعنیدولتیبخشدراجراء،
گردیدهاجرایی نیزهزینه هايافزایشباعثها،پروژهاجرايدرتأخیرایجادبرعالوهوبودههمراهاقتصاديوفرهنگیاجتماعی،

برداريویا بهرهاجراءطراحی،مراحلازیکهردرفشارتحتآبیاريهايطرحدرمردمیمشارکتمقولهبهتوجهعدم. است
.گرددمیمشکالتیبروزموجب

فشارتحتآبیاريهايطرحمطالعاتمرحلۀدرمردمیمشارکت.ب
. پذیردصورت میمشاورمهندسانطریقازوطرحمجریاننظریاتبهبنافشارتحتآبیاريهايطرحتدوینحاضرشرایطدر

مطالعاتاز طریقشدهتولیدیاوموجوداطالعاتازاعم(اطالعاتازايمجموعهاساسبرراطرحتدویناگرچهمشاورمهندسین
منطقهفرهنگیاقتصادي و–اجتماعیشرایطاجرایی،امکاناتبهمطالعاتدرالزمتوجهنهایتدرولیدهندمیانجام) صحرایی

فشارمنجرتحتآبیاريهايسیستمتوسعهاهدافبهرسیدنوهاطرحاجرايدرمشکالتیبروزبهامراینو. گرددنمیمبذول
.گرددمی
فشارتحتآبیاريهايطرحاجرايمرحلۀدرمردمیمشارکت. ج

اگر تأمیناما. استکمترهاتنششودمیتأمیندولتعمرانیهايبودجهازهاطرحاجراییهايهزینهکهزمانیتاعموماً
یافتهفرهنگی افزایشواجتماعیتضادهاياینصورتدرباشدطرحدرذینفعگروههايمالیمشارکتمستلزماجراییهايهزینه

اهدافدر چارچوبلذا. گرددايمنطقهپایدارتوسعۀشرایطتضعیفوتوسعهاثراتکاهشسببتواندمیتضادهااینبطوریکه
.پذیردذینفع صورتبردارانبهرهمشارکتباهاطرحایناجرايکهاستضروريفشار،تحتآبیاريهايحطرتوسعهنوین

فشارتحتآبیاريهايطرحنگهداريوبرداريبهرهدرمردمیمشارکت.د
رابردارانمشارکت بهرهاصلیزمینهآب،هايطرحاجرايومطالعهقبلیمراحلدربردارانبهرهمشارکتاهمیتعلیرغم

اجراءمطلوبو بنحوشدهطراحیخوببسیارچندهرطرحیککهچرادانست،طرحازنگهداريوبرداريبهرهمرحلۀدربایستی
فراهمراتوسعهبه اهدافرسیدندرطرحموفقیتعدمموجباتتواندمیآنازنامناسبواصولیغیراستفادهصورتدرشود،

).1387(شهیديد، آور
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مشارکت کشاورزانبرتأثیرگذارعوامل-3
فعالیتسابقهسطح تحصیالت،سن،فردي شاملمتغیرهايآبرسانی،شبکهمدیریتدرکشاورزانمشارکتبرتأثیرگذارعوامل
کشاورزي، آببهاءحقابه،میزانکشاورزي،اراضیدرآمد، میزانمیزانشاملاقتصاديمتغیرهاي،...وو دامداريکشاورزي
همبستگیتشکل آب بران،درعضویتمدتاجتماعی،نهادهايدرشامل عضویتاجتماعیمتغیرهايو... وآبیکشتسودآوري

بهدسترسیجهتدرپرسشنامهو تدوینطراحیدرومی باشند... وجمعیوفعالیت هاي آموزشیدرشرکتجمعی،اقتدارو
).1388(زارعی دستگردي ، قرارمی گیرنداستفادهموردزیراختصاصیاهداف

.آب برانتشکلعضوکشاورزانحرف هاي واجتماعیفردي،ویژگیهايشناخت. 1
.آبرسانیشبکهدر مدیریتکشاورزانمشارکتزمینه هايتحلیلوشناخت. 2
.آبرسانیمدیریت شبکهدرکشاورزانمشارکتزمینه هاياولویت بندي. 3

4دهد که عوامل ساختاري با موثر بر عدم استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار نشان میعواملاهمیت همچنین 
،که در جدول زیر می باشند شاخص داراي بیشترین تاثیر 3شاخص و عوامل طبیعی با 6اجتماعی با –، عوامل اقتصادي شاخص

.ارایه گردیده است

عوامل موثر بر عدم استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار:)1(جدول 
شاخصنام عامل

عامل ساختاري

و پراکندگی اراضی و به صرفه نبودن سیستم هاي آبیاري تحت فشارتقطیع -
بیمه نبودن سیستم هاي آبیاري تحت فشار-
کمبود مروجان آگاه از مسائل سیستم هاي آبیاري تحت فشار-
عدم دسترسی به اطالعات و نتایج تحقیقات کشاورزي-

عامل اقتصادي 
اجتماعی–

)ستم ها نسبت به هزینه سی( کمبود اعتبار و وام -
عدم آگاهی کافی از سیستم هاي آبیاري تحت فشار-
مالکیت آب-
برگزار نشدن دوره هاي آموزشی در زمینه احداث سیستم ها-
هزینه زیاد سیستم هاي آبیاري تحت فشار-
)جهت دریافت تسهیالتنداشتن وثیقه ( عدم توان براي سرمایه گذاري -

عامل طبیعی
زمین) پستی ، بلندي ( توپوگرافی -
....)میزان نفوذپذیري آب و ( جنس و بافت خاك -
کمبود زمین-

ضرورت ها و دالیل مشارکت مردم در مدیریت منابع آب -4
شدهمحلیمطلوبمدیریتامکانکشاورزان،توانمندسازيموجبآبمنابعمدیریتدرمردممشارکتبا:یزدایتمرکز-4-1

.کندمیمدیریتودانستهطرحدرشریکراخودوکشاورز
هدف از توسعه اجتماعی پیدا کردن راههایی براي سامان دهی برنامه هاي خودیاري و در اختیار قرار دادن:ابعاد اجتماعی-4-2

تکنیک هایی براي تضمین کار گروهی می باشد
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طبیعی، اقتصادي و اجتماعیمدیریت پایدار منابع آب و خاك، مستلزم ایجاد بسترهاي مناسب بر اساس شرایط : پایداري-4-3
با توسعه پایدار نیز با مصرف بهینه و پایدار از منابع و. می باشد که پیش نیاز تامین این موارد، آشنایی با اصول توسعه پایدار است 

.مشارکت گسترده مردم تداوم می یابد
ه یک ترکیب مناسب مشارکت هاي مردمی،به منظور اجراي اثربخش مدیریت حوزه هاي آبخیز، ب:ابعاد اقتصادي و مالی-4-4

).1389(، سروستانی و همکاراناعتبارات مالی، نیروي انسانی، فرهنگ و منابع سازمانی نیاز دارد
عمل کردن، برعهده گرفتن، انگلیسی است و در این زبان نیز مفهوم آن با همدیگرparticipationواژه مشارکت برابر نهاد واژه

، بقایی و می باشدتن، بخشی از چیزي را برعهده داشتن و عمل متقابل اجتماعی در یک گروهسهمی از چیزي برداش
).1389(همکاران

زمینه هاي مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی): 1(شکل

اجراي آبیاري تحت فشارمردم در مشارکتجلبمسیردرموجودمشکالت-5
ماکشورهمچونتوسعهحالدرکشوريدرعمرانیهايپروژهوحجم عظیمسویکازدولتاعتباراتومالیمنابعمحدودیت

وبزرگهايپروژهاجراياهدافاینجملهاز. استنمودهوقوععدمتردید ودستخوشرامدتبلنداهدافبهدستیابیتوفیق
ازیکیعنوانبهکشاورزيکهچرابودخواهدکشاورزيبخشدربه خودکفائینیلجهتدرزهکشیوآبیاريهايشبکهکوچک

وتوسعهبهتوجهوبرخودارخاكوآبخداداديمنابعبهتوجهباماکشوراي درویژهجایگاهازخودکفائیاهرمهايپایدارترین
.بودخواهدمطرحاصلیفاکتورعنوانبههمیاريضرورتبنابراین.بودملی خواهدثروتتولیددربزرگیگامبخشاینبهبود
:از جملهداردمتعددموانعوجودازحکایتمشارکتیهايدر پروژهدولتیسازمانهايمدتبلندچنداننهتجربه

مشارکتمالیهزینه- 3کشاورزيوروستائیجامعهبرحاکمفرهنگیمشکالت-2حقابه وزمینمالکیت-1
-6اداري وپاگیردستوسنگینومقرراتقوانین-5اجرائی دستگاههايتوسطشدهارائهطرحهايبهکشاورزاناعتمادعدم-4

،طراحیومطالعهبخشمشکالت-9سرمایه بازگشتزمان-8متخصص نیروهاي-7اولیه گذاريسرمایههزینهبودنباال
).1385(خوشاب و نمازي 

در افزایش بهره وري و آبیاريمشارکت 

مشارکت درحفاظت وتوسعه فنی شبکه

هاي مشارکتزمینه 

همکاري با ادارات دولتی آب وآبیارير توزیع بهینه آبمشارکت د

مشارکت در فعالیت هاي گروهی
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آبیاري کشاورزي و توسعه پایدار محیط زیست- 6
همچنین، . انداختن نیازهاي نسل آینده تأمین نمایدیک سیستم کشاورزي پایدار باید نیازهاي نسل حاضر را بدون به مخاطره 

توسعه پایدار را می توان مدیریت .باشدپایدارجامعهکلبرايکلیحالتدروزارعانبراياقتصادينظرازبایدکشاورزينوعاین
این . آتی را بر طرف کندبهره برداري مناسب و معقول از منابع دانست که ضمن بر طرف کردن نیازهاي نسل کنونی نیازهاي نسل

وبه . ر بعد اجتماع ، فرهنگ، اقتصاد، و محیط زیست را به دنبال داشته باشدافرآیند هر چه مطلوب تر خواهد بود اگر تعادل بین چه
-4دستیابی به عدالت اجتماعی - 3تامین نیازهاي اولیه زیستی انسان -2تلفیق حفاظت و توسعه - 1:پنج نیاز انسانی پاسخ دهد

ویژگی هاي گوناگونی با توجه مطالب فوق در باب توسعه پایدار آب و آبیاري در ارتباط .حفاظت یگانگی اکولوژیکی-5تنوع فرهنگی 
).1389(ابرقوییافضلیثبات سیاسی، - ثبات اقتصادي-تماعیثبات اج:هستند و عبارتند از 

نتیجه گیري-7
بهتوجههمچنینورسانی استاطالعوآموزشضعفوهزینه ها: شاملآبیاريجدیدروشهايبازدارندهعواملبررسی-1

.استبودهرسانی از عوامل تشویق کننده روشهاي نوین آبیارياطالعنیزوروشهااجرايحینومراحل قبلدرمشارکت
آنکاربرداصلی عدمدالیلازیکیمزارعآبیاريجدیدروشهايدر موردکشاورزانغالباندكاطالعاتکهاینبهباتوجه-2

اختیاردرآنمزایايوآبیاري مزارعجدیدروشهايمعرفیمورددرموردنیازشود اطالعاتمیتوصیهشود،میتلقیآنانتوسط
.گیردقرارکشاورزان

کهکشاورزانیتوسطآبیاريجدید روشهايکارگیريبهزمینهآموزشی،برگزاري دوره هايوبالعوضکمکهايوواماعطايبا- 3
.شودفراهمهستند،روشهااجرايهزینه هايبراي تأمینکافیمالیبضاعتفاقد

حینوقبلدر مراحلآنان'مشارکت'بهنسبتمزارع،درآبیاريروشهاي جدیدکاربردبرايانکشاورزتشویقهدفبا- 4
.گرددمبذولجديتوجهروشهاکاربرد ایناثراتزمینهدر'اطالع رسانی'ومذکورکاربرد روشهايترویجیهايبرنامهاجراي

همزمان با تشویق و هاي نوین آبیاري در مزرعه، پیشنهاد میگرددسیستمبا توجه به پایین بودن مشارکت کشاورزان در اجراي-5
.در اختیار کشاورزان قرار دهدوامهاي نوین آبیاري، دولت تسهیالتی از قبیل سیستمترغیب کشاورزان به استفاده از

.برداران نسبت به نقش سیستمهاي آبیاري تحت فشار بر کشاورزي پایدار تاثیرگذار استنگرش بهره- 6
کشاورزان برايترویجیآزمایشمزارعازیاوترویجیهايآموزشازتوانمیتکنولوژيورودازقبلفرهنگورودجهت- 7

.یافتخواهدکاهشنیزهاسرقتخصوصدرموجودفرهنگیمشکالتاینصورتدرنمودکهاستفاده
با اجراي سیستمهاي آبیاري تحت فشار به دلیل کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی ایجاد و توسعه کشاورزي پایدار افزایش- 8

.می یابد
).1390(محبوبی. رزي پایدار تاثیرگذار استهمکاري سازمانها و ارگانها در اجراي سیستمهاي آبیاري تحت فشار بر کشاو-9

یشنهاداتپ-8
طراحی،چنانچه مراحل. است یباراندمان باال الزامیاريآبيهایستممحدود است و استفاده از سیارمنابع آب موجود بسمیزان

قطرهویبارانیاريتوان انتظار توسعه مناسب آبیمیردانجام گیبدرستیبارانیاريآبيهایستماز سياجرا، نظارت و بهره بردار
.را در منطقه داشت يا

:قابل ارائه هستند یرزیریتیمدیشنهاداتبدست آمده پیجتوجه به نتابا
.يو نوع فرهنگ کشاورزیمیاقلیطهر منطقه با توجه به شرايبرایطراحیارهايضوابط ومعیینتع- 1



٧

.یمانکاراز پیلو اجرا و قبل از تحویپس از طراحیاريآبیستمعملکرد هر سیو بررسیابیارز-2
.پروژه به کشاورز یلقبل از تحویستممناسب تر از سيبردارهرجهت بهیارمزرعه وآبیرآموزش مد-3
تعیین فشارتحتآبیاريهايسیستمبامرتبطمسایلکلیۀدارعهدهمکفیاجراییقدرتدارايپژوهشیموسسۀیک-4

تولید ومشکالتبهرسیدگیبرداران،بهرهباارتباططراحی،اجراء،توسعه،استانداردها،تهیۀترویج،تحقیق،آموزش،وشود
. گیردانجامموسسهاینکنترلونظارتتحتهمگیها،سیستماینبهمربوطهاجزاي

اقساطوکمبهرةباسهولت،بابانکی،تسهیالتواعتباراتبایستیمیطرحهردرکشاورزانمالیمشکالترفعجهت-5
.باشندداشتهرازیاداولیۀگذاريسرمایهبرايکافیانگیزةتاگیردقرارکشاورزاناختیاردردراز مدت
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