
بهرهبرداران مشارکتقانونی و نهادي چالشهاي بررسی 
هاي آبیاري و زهکشی در مدیریت شبکه

مرنیجنگیعباس 
)(Ajmarani@Gmail.comرییس گروه بهرهبرداري از شبکههاي آبیاري و زهکشی، شرکت مدیریت منابع آب ایران 

سیدمهدي میردامادي
تهران، دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات )توسعه روستایی(آموزشی مهندسی کشاورزي گروه دانشیار

مرنیاکبر جنگی
)(Akbar.jangee@Gmail.com، شرکت آذر بندساز اردبیلاردبیلکارشناس نگهداري شبکه آبیاري یامچی

چکیده
آب عامل اصلی در توسعه چون. محسوب میشودکمآب جهانانه، جزو کشورهاي یمتر متوسط بارندگی سالمیلی247ایران با 

هاي فراروي کشور در بخش کشاورزي، کمبود آب و عدم مدیریت صحیح و استفاده بهینه از لذا ازجمله چالشاست،کشاورزي 
براساس .خود دارندپوشش تحتآبی را حدود دو میلیون هکتار اراضیکشور شبکههاي آبیاري مدرن و نیمهمدرن. میباشدآن 

عنوان متولی اصلی، یافته و بههاي سازمانآب، باید در قالب تشکلذینفعبرداران ، بهرهمشارکتی آبیاريرهیافت جهانی مدیریت 
عوامل قانونی و نهادي مؤثر بر بررسی هدف از این تحقیق، . گیرندهاي آبیاري بر عهده بنقش محوري را در مدیریت شبکه

سازي در جامعه محلی، ثبات ظرفیتنتایج تحقیق نشان داد . استهاي آبیاري بهرهبرداران در مدیریت شبکهمشارکتارتقاي 
، 128/0تغییرات ترتیب با ضریباندرکاران، بههاي دستسازي اختیارات و مسئولیتقوانین و مقررات مدیریت منابع آب و شفاف

.هاي آبیاري دارندبرداران در مدیریت شبکهبیشترین تأثیر را بر ارتقاي نقش بهره140/0و 134/0

.منابع آبشبکه آبیاري، برداران، کشاورزي، مشارکت،بهره: واژههاي کلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 
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مقدمه
خود اختصاص داده است و کشور با محدودیت منابع چهارم مساحت ایران را بهخشک، بیش از سهمناطق خشک و نیمه

متر متوسط بارندگی میلی247ایران با . )1390؛ جنگیمرنی و امیدینجفآبادي، Jabbariet al., 2010(باشد آب شیرین روبرو می
؛ دفتر مطالعات پایه منابع 1379کشاورز و صادقزاده، (انه، جزو کشورهاي فقیر از نظر بارش و منابع آب تجدیدشونده، است یسال

هاي فراروي کشور در بخش باشد لذا ازجمله چالشاز آنجا که منابع آب عامل اصلی در توسعه کشاورزي می.)1392آب، 
؛ میرزایی و همکاران، 1388کشاورز و دهقانیسانیج، (د آب و عدم مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آن است کشاورزي، کمبو

پوشش شبکه هاي آبیاري مدرن و نیمه مدرن ، حدود دو میلیون هکتار از اراضی آبی کشور تحتهاي موجودطبق آمار).1388
؛ 1387جباري و جنگیمرنی، (رو، مدیریت و راهبري می شوند قرار دارد و این شبکه هاي آبیاري غالباً توسط وزارت نی

ایران، کشاورزان، اغلب بدون داشتن و زهکشیهاي آبیارياکنون در شبکه).1392؛ سیمتا، 1390جنگیمرنی و همکاران، 
ه اي و کنند و شرکت هاي آب منطقکننده خدمات، ایفاي نقش میعنوان دریافتسازمان مدیریتی و اجراي معین، فقط به

در حالی که براساس . نمایندها، خدمات مورد نیاز بهرهبرداران را فراهم میاندرکار مدیریت شبکهپیمانکاران آنها در نقش دست
برداران آب، باید در قالب ، بهره)Participatory Irrigation Management: PIM(رهیافت جهانی مدیریت مشارکتی آبیاري 

بر عهده بگیرند و زهکشیهاي آبیاريعنوان متولی اصلی، نقش محوري را در مدیریت شبکهبهیافته وهاي سازمانتشکل
).1388؛ قاضیمقدم و همکاران، 1387جباري و جنگیمرنی، (

هاي آبیاري و زهکشی، ادارات و واحدهاي آبیاري که براي انتقال و توزیع آب در این شبکه ها با در قالب مدیریت دولتی شبکه
کشاورزان نیز که انتظار می رود براي ادامه کار شبکه هاي . ي غیرقابل انعطاف تأسیس شده اند، معموالً ناموفق بوده اندرویکرد

ها و به دولت پرداخت کنند، با روش» بهاي خدمات آبیاري«آبیاري و زهکشی در قبال دریافت خدمات، هزینه اي را به عنوان 
در . ن تعهدات خود نموده و در عین حال تقاضاي خدمات بهتري از دولت نیز می کنندابزار مختلف، اقدام به زیر پا گذاشت

ازجمله عدم پرداخت بهاي خدمات آبیاري از سوي کشاورزان و عدم الیروبی (نتیجه، چرخه اي نادرست از عدم انجام تعهدات 
به ویژه عدم توزیع (ه هاي آبیاري و زهکشی و نارسایی در عملکرد و کارآیی شبک) کانال هاي آبیاري از سوي واحدهاي آبیاري

رسد ادامه نظر میبه. پدیدار می شود) به موقع و به اندازه آب در بین کشاورزان ذینفع و استهالك زودهنگام تأسیسات آبیاري
حبی، ؛ عربی و م1387؛ جباري و جنگیمرنی، 1385حیدرییان، (این روند، هر دو طرف مسأله را به نارضایتی کشانده است 

هاي آبیاري، نویدبخش رشد و توسعه سریع کشاورزي در ها به ساخت شبکهورود دولت). 1387؛ حیدرییان و همکاران، 1387
میالدي نه 1950و60هاي ، در دهه»باال به پایین«حاصل این رویکرد توسعه از . کشورهاي درحال توسعه، ازجمله ایران بود

این . محیطی بسیاري را پدید آوردهمراه نداشت، بلکه مسایل اجتماعی و زیستت، بهتنها رشد کشاورزي را در حد انتظارا
داشتن کشاورزان و بهره برداران از حوزه مدیریت منابع و تأسیسات آبی آغاز شد و چاره اساسی آن نیز در مشکالت با دور نگه

رسد تنها بخشی از ناکارآمديِ مدیریت دولتیِ نظر میبه).1387عربی و محبی، (باشد بازگشت ذینفعان به این عرصه می
گردد و عمده مسایل، ناشی از عدم توجه به نقش و جایگاه کشاورزان در میهاي آبیاري، به محدودیت مالی و فنی برشبکه
هاي آبیاري و عدم تکافوي برداري از شبکهآور بهرههاي سرسامهر چند هزینه. ها استبرداري و مدیریت شبکهریزي، بهرهبرنامه

و 80ها در دهه ها، اولین انگیزه براي استفاده از مشارکت کشاورزان در مدیریت این شبکهبهاء، جهت تأمین این هزینهآب
میالدي در جهان بوده است، ولی در ادامه، عوامل دیگري همچون مدیریت ضعیف و نامناسب، نارسایی در عملیات 1970

مندي کشاورزان، عملکرد پایین تولیدات کشاورزي، کندي جریان کار داري شبکه، عدم توجه به رضایتبرداري و نگهبهره
برداران در مدیریت این ها را براي ارتقاي سطح مشارکت بهرهها، انگیزه دولتو سرعت گرفتن روند فرسودگی شبکه) بازيکاغذ(

).1390؛ جنگیمرنی و امیدینجفآبادي، 1387و محبی، ؛ عربی 1386حیدرییان و همکاران، (تر کرد ها مصممشبکه
کنندگان آب و سایر نهادهاي محلی در مدیریت برداران آب با هدف کاهش نقش دولت و افزایش نقش مصرفهاي بهرهتشکل
؛ 1387شاهرودي و همکاران، (شوند و نقش کلیدي را در مصرف بهینه آب بر عهده دارند هاي آبیاري تشکیل میشبکه

Rashtchi, 2007(. کارشناسان الزامات و مولفه هاي مختلفی را براي استقرار و پایداري مدیریت مشارکتی آبیاري تبیین کرده
رفت از برداران در مدیریت شبکههاي آبیاري را به عنوان راهی براي بروندهی شده بهرهمشارکت سازمانJoy (2007). اند

بی کرده است و براي ارتقاي نقش و جایگاه بهره برداران در مدیریت شبکه هاي آبیاري، بحران مدیریت آبیاري در هند، ارزیا



. داندسازي مدیریت مشارکتی آبیاري، نهادسازي و تصویب قوانین و مقررات موردنیاز را مؤثر میتهیه برنامه عمل براي پیاده
Ochoa & Restrepo (2007)هاي جاري هاي آبیاري مکزیک، هزینهیت شبکهمعتقد است پس از مشارکت کشاورزان در مدیر

Hamdy.هاي فرعی آبیاري را بر عهده گرفتنداند و نگهداري کانالبهاي بیشتري پرداختهشبکه کاهش یافته و کشاورزان نیز آب

اي شفاف و همسئولیت: پنج عامل تأثیرگذار بر پایداري مشارکت بهره برداران در مدیریت شبکه هاي آبیاري را شامل(2007)
هاي مدیریت محلی، وجود منابع مالی و انسانی کافی، ثبات و شفافیت ها و ظرفیتروشن، سازگاري تأسیسات آبی با حقابه

.بیاري، شناسایی و ارائه کرده استهاي کشاورزان جهت مشارکت در مدیریت شبکه آها و وجود انگیزه الزم در تشکلحقابه
هاي دولتی برداران پرداخته است و براي ایفاي نقش مؤثرتر سازمانبه پایداري مشارکت بهره، از جنبه نهادي )1387(اسالمی 

امینی و . ها را الزم دانسته استمرتبط با مدیریت منابع آب در فرآیند مدیریت مشارکتی آبیاري، اصالح ساختار این سازمان
هاي دولتی را دلیل برداران و سازمانهاي بهرهبین تشکلهاي اجرایی براي اجراي توافقات ، عدم وجود ضمانت)1385(خیاطی 

هاي دانند که این موضوع، زمینهیافته در مدیریت شبکه آبیاري، میکشاورزان براي مشارکت سازماناصلی از بین رفتن انگیزه
نونی و نهادي الزم براي اگر بسترهاي قا).1387؛ اسالمی، 1385امینی و خیاطی، (مشارکت آتی آنها را هم از بین برده است 

هاي آبیاري فراهم شود و جایگاه حقیقی آنان به رسمیت شناخته شود و آنان براي برداران آب در مدیریت شبکهمشارکت بهره
هایی برداري بهینه شبکه، انگیزهاعمال مدیریت از حقوق و اختیارات کافی برخوردار باشند، بدون تردید در کشاورزان، براي بهره

برداري پایدار از منابع آب و وجود خواهد آمد و منجر به ارائه خدمات آبیاري مناسب، بهرهر نیرومندتر از کارکنان دولتی بهبسیا
و وري آب کشاورزي و دستیابی به پتانسیلِ تولید محصوالت کشاورزي در شبکههاي آبیاري تأسیسات آبیاري و ارتقاي بهره

چنین الگوي موفقی در شبکه آبیاري مجن شاهرود، وجود ).1389؛ ماالنو و فنهاف، 1383قاهري و همکاران، (شود میزهکشی 
مشارکتمؤثر بر ارتقاي لذا هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی عوامل قانونی و نهادي .)Jangi Maraniet al., 2013(دارد 

.در ایران از دیدگاه کارشناسان ذیربط استو زهکشیهاي آبیاري بهرهبرداران در مدیریت شبکه

مواد و روشها
انجام شده است و به لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردي است، چون نتایج آن براي 1391این تحقیق در سال 

هاي مهندسی مشاور قابل استفاده کشاورزي، پژوهشگران مؤسسات علمی و شرکتکارشناسان و مدیران وزارتین نیرو و جهاد
به لحاظ روش، یک تحقیق توصیفی و میدانی است، چون شرایط فعلی مدیریت شبکه آبیاري و زهکشی کشور، توسط . باشدمی

نفر از کارشناسان ذیربط در شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و کمیته 24تیم تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با 
و پس از کند). N=24(مصاحبه شده است بهصورت سرشماري، ري تحقیق، ملی آبیاري و زهکشی ایران به عنوان جامعه آما

هاي مؤلفه قانونی و نهادي براي ارتقاي نقش و جایگاه بهرهبرداران در مدیریت شبکه12، تعداد کاوي عمیق در ادبیات موضوع
اعضاي هر یک از بررسی و جمعبندي نظرات و دیدگاههاي باآبیاري و زهکشی و توسعه مدیریت مشارکتی آبیاري تبیین شد و

.، ارزیابی گردیدشناسایی شدهقانونی و نهادي هايمؤلفهاهمیت هریک از ،جامعه آماري تحقیق

و مطلوب مدیریت شبکههاي آبیاريفعلیضعیت و
ذینفع، غالبًا بدون داشتن سازمان هاي آبیاري کشور، بهرهبرداران و کشاورزان چنانچه پیشتر اشاره شد، در سطح شبکه

در مقابل، . کنندایفاي نقش می» کننده خدماتدریافت«عنوان صورت غالبًا انفرادي و بهمدیریتی و اجرایی شناخته شده، به
ریزي، انجام عملیات گذاري، برنامهها، امور سیاستبه عنوان متولی این شبکه) در سطوح مختلف صنعت آب(هاي دولتی سازمان

هاي آبیاري و زهکشی و پایش و ارزیابی عملکرد آنها را بر عهده دارند و خدمات مورد نیاز برداري و نگهداري از شبکهبهره
ري و مدیریت بردا، ساختار فعلی بهره1بر این اساس می توان در قالب شکل . کشاورزان و آب بران را فراهم می نمایند

اکنون، کشاورزان بهره بردار آب، نقش تعیین . هاي آبیاري و زهکشی کشور را به صورت نمایی کلی، ترسیم و ارائه کردشبکه
در حالی که براساس رهیافت جهانی مدیریت مشارکتی آبیاري، . هاي آبیاري و زهکشی ندارندکننده اي در مدیریت شبکه

هاي کند که بهره برداران، در قالب تشکلوري آب و خاك ایجاب میو زهکشی و ارتقاي بهرههاي آبیاري توسعه پایدار طرح



از این منظر، ساختار مطلوب براي بهره . هاي آبیاري، بر عهده بگیرندیافته، جایگاه و نقش اصلی را در مدیریت شبکهسازمان
، بیانگر ضرورت یسه ساختار فعلی با ساختار مطلوبمقا. ارائه شده است2هاي آبیاري، مطابق شکل برداري و مدیریت شبکه

هاي آبیاري، با رویکرد افزایش مشارکت کشاورزان می باشد، اصالحات اساسی و انجام تغییر و تحول ساختاري در مدیریت شبکه
).1388، میرزایی و میردامادي(تا اهداف اولیه طرح هاي آبیاري و افزایش بهرهوري آب و خاك در کشور، تحقق یابد 

هاي آبیاري کشور ساختار فعلی مدیریت و بهرهبرداري شبکه–1شکل 

ساختار مطلوب مدیریت و بهرهبرداري شبکههاي آبیاري براساس رهیافت جهانی مدیریت مشارکتی آبیاري–2شکل 

بهرهبرداران در مدیریت شبکه آبیاريبرمشارکت تبیین عوامل قانونی و نهادي موثر 
هاي اخیر و در برنامههاي توسعه کشور، با روشن شدن اهمیت مشارکت در جوامع محلی، دولت به دنبال سالدر 

به نظر می رسد تاکنون مشارکت جدي . راهکارهایی براي توسعه مشارکت بهرهبرداران در مدیریت شبکههاي آبیاري بوده است
مشکالت ناشی از روشن نبودن جایگاه قانونی و حقوقی . میباشدهاي آبیاري از جایگاه قانونی برخوردار نشبکهکشاورزان در 

تشکلهاي بهرهبرداران آب، براي سازمانهاي دولتی متولی آب و براي کشاورزان مسألهساز بوده است، از آن جمله میتوان به 
ازمان ثبت اسناد و مانند س(در دهه گذشته توسط برخی دستگاهها تشکلهاي آببران شبکه آبیاري دشت قزوین اشاره کرد که 

، امکان صدور پروانه بهرهبرداري آب به نام این تشکل ها وجود نداشته و زمینههاي به رسمیت شناخته نمیشد) امالك و تعاون
).1385شیخحسینی و همکاران، (قانونی و نهادي مناسبی براي حمایتهاي فنی، مالی و حقوقی از آنها وجود نداشت 

نکهدرایراننهادهاي متولیبهرهبرداریوتوسعهمنابعآبو خاك کشاورزي، وزارت خانه از جنبه نهادي، باتوجهبهای
هایمتعددیدرزمینه احداث هاینیرووجهادکشاورزي هستند، لذامدیریتواحدیبرمنابعآبوخاك کشاورزي اعمالنمی شود و ناهماهنگی

بران، هایآبانمندسازي تشکلموضوعاتمهمینظیرایجادوتو. هایآبیاریو زهکشیبه وجودآمدهاستو بهرهبرداري شبکه
برداریازمنابع وریآبکشاورزي کهدربهرهبرآوردنیازآبیمحصوالتکشاورزي وافزایشبهره



براساسقانون توزیع عادالنه آب، . طلبندایرا میباشند،مدیریتواحدویکپارچهآبوخاکحائزاهمیتمی
. بیاري فرعی،وزارتجهادکشاورزیمیباشدهاي آهاي آبیاریاصلیوزارتنیرووشبکهبرداریونگهداریازشبکهمتولیبهره

هایآبیاریانجام برداري شبکههایمتعددیکهدرراستاي  هماهنگیدووزارتخانهدرخصوصمراحلمطالعه،اجراوبهرهباوجودفعالیت
در رابطه با شفاف ).1388فانی و همکاران، (شدهاست، هنوز مشکالتمتعددي وجود دارد کهنارضایتی کشاورزان رابه دنبالدارد 

هاي کشاورزان ذینفع در شبکه هاي آبیاري، با نهادهاي دولتی متولی آب و خاك زي روابط قانونی و قراردادي بین تشکلسا
و در این ) 1387اجاللی و همکاران، (، به صورتکامًالشفاف،تعیینو تبیین شود )هادولتوتشکل(کشاورزي، الزم استتعهداتطرفین 

.)1387جباري و جنگیمرنی، (نین و مقررات جاري در کشور، وجود دارد خصوص ابهامات و تناقضات زیادي در قوا
کشور و و زهکشیگفته، تیم تحقیق با مطالعه اسنادي و بررسی هاي متعدد میدانی از شبکه هاي آبیاريبراساس مطالب پیش

قانونی و نهادي تأثیرگذار بر نفر از کارشناسان ذیربط، موارد زیر را بعنوان عوامل24هاي درنهایت، کسب نظرات و دیدگاه
در ایران توسعه مدیریت مشارکتی آبیاري و افزایش نقش و جایگاه بهرهبرداران در مدیریت شبکه هاي آبیاري و زهکشی 

ثبات قوانین و مقررات مربوط به مدیریت منابع آب، تمایل ساختار فعلی مدیریت آب : این عوامل شامل. شناسایی کرده است
برداران در مدیریت شبکه هاي آبیاري، توسعه مدیریت مشارکتی آبیاري، سطح و جایگاه مشارکت فعلی بهرهکشاورزي براي 

اندرکاران در مدیریت مشارکتی هاي دستسازي اختیارات و مسئولیتبرداران، شفافسازي در جامعه محلی بهرهلزوم ظرفیت
ها و رکت و نهادسازي تدریجی، روشن و شفاف بودن سیاستآبیاري، پیاده سازي مدیریت مشارکتی آبیاري بر مبناي مشا

بران در قوانین و مقررات هاي آبهاي کاري دولت در توسعه مدیریت مشارکتی آبیاري، تقویت جایگاه قانونی تشکلبرنامه
مشارکتی براي هایشان، نهاد پایش و ارزشیابی جاري، وجود نهاد حل اختالفات بین کشاورزان در داخل جامعه محلی و تشکل

هاي آبیاري و زهکشی نسبت به ارزیابی اقدامات توسعه مدیریت مشارکتی آبیاري، انعطاف ادارات و کارکنان دولتی شبکه
.برداران در تصمیمات مدیریت شبکه و تغییر و تحول در ساختار مدیریت آب کشاورزي، میباشندمشارکت دادن بهره

نتایج تحقیق
برداران و کشاورزان ذینفع در بهرهو مشارکتنقشبر ارتقايپس از شناخت و تعیین عوامل قانونی و نهادي مؤثر 

بندي ، رتبهکارشناساناولویت تأثیر آنها از دیدگاه و مدیریت شبکههاي آبیاري و زهکشی کشور، این عوامل براساس اهمیت
هاي جامعه آماري تحقیق را دریافت و بررسی و ، تیم تحقیق، نظرات و دیدگاهبندي عوامل شناسایی شدهبراي انجام رتبه. شدند

.باشدمندرج می1نتایج حاصل، در جدول . بندي کردتحلیل و اولویت

)=24N(و زهکشی شبکه هاي آبیاري ارتقاي مشارکت بهره برداران در مدیریتعوامل قانونی و نهادي موثر بر رتبهبندي- 1جدول 

تغییراتضریبمعیارانحرافمیانگینعوامل قانونی و نهاديرتبه
50/458/0128/0بردارانسازي در جامعه محلی بهرهظرفیت1

16/456/0134/0ثبات قوانین و مقررات مدیریت منابع آب2
26/460/0140/0اندرکارانهاي دستسازي اختیارات و مسئولیتشفاف3
15/461/0146/0وجود نهاد حل اختالفات بین کشاورزان در داخل جامعه محلی 4
26/466/0154/0تغییر و تحول در ساختار مدیریت آب کشاورزي5
88/371/0182/0نهاد پایش و ارزشیابی مشارکتی براي ارزیابی اقدامات6
80/384/0221/0هاي کاري دولتها و برنامهروشن و شفاف بودن سیاست7
50/276/0304/0بران در قوانین جاريهاي آبتقویت جایگاه قانونی تشکل8
38/275/0315/0هاي آبیاري انعطاف ادارات و کارکنان دولتی شبکه9
30/278/0339/0بر مبناي مشارکت و نهادسازي تدریجیPIM پیاده سازي 10
PIM47/291/0368/0تمایل ساختار فعلی مدیریت آب کشاورزي براي 11
84/212/1394/0برداران در مدیریت شبکهسطح و جایگاه مشارکت فعلی بهره12

کامالً موافق= 5موافق      = 4بی نظر      = 3مخالف      = 2کامالً مخالف      = 1:    طیف ارزیابی



هاي آبیاري و زهکشی و دهد که از دیدگاه کارشناسان مدیریت شبکهآماره ضریب تغییرات، نشان مینتایج این مطالعه بر اساس
هاي آبیاري و برداران در مدیریت شبکهبهرهمشارکتهاي قانون و نهادي مؤثر بر ارتقاي ترین مؤلفهمنابع آب کشاورزي، اصلی

، »بردارانسازي در جامعه محلی بهرهظرفیت«آبیاري، عبارتند از زهکشی ایران و توسعه و استقرار پایدار مدیریت مشارکتی 
اندرکاران در مدیریت مشارکتی هاي دستسازي اختیارات و مسئولیتشفاف«، »ثبات قوانین و مقررات مدیریت منابع آب«

با ضریب تغییرات به ترتیب» هاي آنهاوجود نهاد حل اختالفات بین کشاورزان در داخل جامعه محلی و تشکل«و » آبیاري
و » برداران در مدیریت شبکهسطح و جایگاه مشارکت فعلی بهره«همچنین، . باشدمی146/0و 140/0، 134/0، 128/0

در 368/0و 394/0با ضریب تغییرات » تمایل ساختار فعلی مدیریت آب کشاورزي براي توسعه مدیریت مشارکتی آبیاري«
.، قرار داردو زهکشیهاي آبیاريبرداران در مدیریت شبکهنقش بهرههاي آخر اثرگذاري بر افزایش رتبه

بندي و پیشنهادجمع
نقش بهرهبرداران در مشارکت و مؤلفه قانونی و نهادي براي ارتقاي 12پس از شناسایی و تبیین تعداد 

ها، هر یک از این عوامل این شبکههاي آبیاري و زهکشی ایران و استقرار و توسعه مدیریت مشارکتی آبیاري در مدیریتشبکه
عنوان جامعه آماري به(هاي آبیاري و زهکشی و منابع آب کشاورزي نفر از کارشناسان مدیریت شبکه26قانونی و نهادي توسط 

برداران، ثبات قوانین و مقرراتسازي در جامعه محلی بهرهبراساس نتایج تحقیق، ظرفیت. بندي شدندارزیابی و رتبه) تحقیق
اندرکاران در مدیریت مشارکتی آبیاري، وجود نهاد حل هاي دستسازي اختیارات و مسئولیتمدیریت منابع آب، شفاف

ترین عوامل قانونی و اختالفات بین کشاورزان در داخل جامعه محلی و تغییر و تحول در ساختار مدیریت آب کشاورزي، از مهم
مطابق با . آیندهاي آبیاري و زهکشی ایران به حساب میرداران در مدیریت شبکهبنهادي مؤثر بر ارتقاي نقش و جایگاه بهره

میزان اهمیت عوامل شناسایی شده، پیشنهادات زیر براي استقرار و پایداري توسعه مدیریت مشارکتی آبیاري در ایران، ارائه 
:شده است

برداران و سازي در جامعه محلی بهرهظرفیت«با توجه به نتایج این تحقیق و تعیین اولویت شماره یک براي عامل -1
هاي نیرو و جهادکشاورزي اقدام به تهیه هاي آبیاري، وزارتخانهتوسط کارشناسان متخصص مدیریت شبکه» هاي آنهاتشکل

حاصل ها و نتایجهاي آنها نموده و پیشبرد این برنامهبرداران و تشکلسازي و توانمندسازي بهرههاي ظرفیتو اجراي برنامه
از آنها را با استفاده از روش ارزیابی مشارکتی و با حضور جامعه محلی، تجزیه و تحلیل کنند؛

هاي آبیاري و برداري، نگهداري و مدیریت شبکههاي تحقیق، ضروري است وزارت نیرو در زمینه بهرهبا توجه با یافته-2
اي و پیمانکاران هاي آب منطقهداران و شرکتبرهاي بهرهسازي وظایف و اختیارات تشکلزهکشی نسبت به شفاف

هاي آبیاري و زهکشی، اقدام کند و براساس عوامل قانونی و نهادي شناسایی شده در این برداري و نگهداري شبکهبهره
صورت هدفمند، از توسعه مدیریت مشارکتی آبیاري در کشور حمایت نماید؛تحقیق، به

هاي دولتی، بخش مدیریت منابع آب کشور، جایگاه قانونی و حقوقی هر یک از طرفشود در قوانین و مقرراتپیشنهاد می-3
برداران و کشاورزان ذینفع، به روشنی تبیین شود و مالك عمل قرار گیرد و این قوانین براي هاي بهرهخصوصی و تشکل

حداقل یک دوره زمانی مشخص ثبات داشته باشند؛
ریت شبکه هاي آبیاري و زهکشی، نیازمند آگاهی آنان از منافع کوتاه مدت و دراز مشارکت فعال و مؤثر کشاورزان در مدی-4

هاي مشترك، براي پایداري نامهسازي منافع طرفین و مستندسازي آنها در قالب تفاهمشفاف. باشدمدت این مشارکت می
مدیریت مشارکتی آبیاري ضروري است؛

نظیر شوراي حل (داخلی کشاورزان در هر شبکه آبیاري و زهکشی فات اختالبا تشکیل نهادي براي حل و فصلاستالزم -5
هاي شرکتد و شوحل و فصل یشانهاتشکلمنطقه و داخل ، این اختالفات و مناقشات در )اختالف مربوط به قوه قضاییه

هاي جهادکشاورزي در این خصوص، دخالتی نداشته باشند؛اي و سازمانآب منطقه
ها نیز با اولویت هاي آبیاري و زهکشی فرسوده، بازسازي مدیریتی این شبکهسازي فیزیکی شبکهشود در بازپیشنهاد می- 6

، در کنار بهسازي فیزیکی شبکه آبیاري و زهکشی، در دستور کار وزارت برداران شبکههاي بهرهارتقاي نقش و جایگاه تشکل
.ابدها بهبود و ارتقا ینیرو قرار گیرد و ساختار مدیریتی این شبکه



مدیران عالی رتبه، مدیران میانی و (هاي ایجاد تغییر نگرش در کلیه دست اندرکاران دولتی شود برنامهپیشنهاد می-7
.، اجرا شودهاي آبیاريداران در مدیریت شبکهبربراي ضرورت ارتقاي نقش و جایگاه بهره) کارشناسان ستادي و میدانی
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