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 مديريت مشارکتي در پروژه های منابع آب ضرورت ايجاد

 

 3، مسلم سروستاني 2، مرجان ادهم ملکي 1محمدرضا شمسايي

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان -1

 نظامهای بهره برداری سازمان آب و برق خوزستانمدیر دفتر مشارکتهای مردمی و  -2

 کارشناس سازمان آب و برق خوزستان -3

 omid20085@yahoo.comپست الکترونیکی 

 86193136330تلفن 

 چکيده 

و قرار گرفتن بخش قابل توجهي از اراضي کشور در مناطق خشک و نيمه خشک، برنامه ريزی در  منابع آبمحدوديت      

درصد آن در بخش  90از ميزان کل آب مصرفي در کشور، بيش از  .خواهد بودامری حياتي ، زمينه  افزايش بهره وری آب

. عدم تعادل هدر مي رود نامناسب بهره برداری،علت شيوه های ه درصد ب 66. از اين ميزان، حدود کشاورزی مصرف مي شود

 بين عرضه و تقاضا و خشکسالي های پي در پي، باعث شده است که از آب کشاورزی، استفاده مناسب و بهينه صورت نگيرد.

از سوی ديگر بهره برداران اصلي ترين عامل در . نمودکشاورزی توجه در  نهادهيک از  فراتربه آب پس ضرورت است تا 

فقيت مديريت تقاضای آب محسوب مي شوند و هر فرآيند و اقدامي که در شبکه های آبياری و زهکشي بدون توجه به مو

تأثير و نقش کشاورزان انجام شود، بازدهي کافي و مطلوب را نخواهد داشت. اگر بهره برداران مسئوليت اداره شبکه های 

ست و کارآمدی شبکه خواهند داشت و تجربيات جهاني نيز حاکي از آن اآبياری را بعهده بگيرند انگيزه بيشتری برای ارتقا 

که  بهره برداران بهتر و ارزان تر از دولت مديريت مي نمايند. انجام اين فرآيند مستلزم يک سازمان يا نهاد مشارکتي است. 

و بع آب مي باشند. از اين ربنابراين تعاوني ها مناسب ترين سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت مردم در مديريت منا

سازمان آب و برق خوزستان در راستای سياست های وزارت نيرو، مطالعات گسترده ای را در زمينه انتقال مديريت آبياری 

انجام داده که با تشکيل کميته های تخصصي و بهره گيری از تجارب ملي و بين المللي، موفق به تدوين سند راهبردی انتقال 

 .مديريت گرديد

 واژگان کليدی: مشارکت، بهره برداران، مديريت، تشکل 

 مقدمه

میلیون هکتار بصورت فاریاب کشت  0/3میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی به دلیل محدودیت منابع آب، تنها در  33در کشور ما از حدود     

میلیارد متر مکعب آب استحصال شده  5/00باشند. از آیش میمیلیون هکتار بصورت  5/4میلیون هکتار تحت کشت دیم و حدود  9شوند. حدود می
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یابد. بنابراین کشاورزی بزرگترین درصد به بخش کشاورزی اختصاص می 5/63میلیارد متر مکعب یعنی  03از منابع سطحی و زیر زمینی حدود 

های یاستکارایی مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب از سکند. به طوریکه افزایش مصرف کننده آب بوده و نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می

های آبیاری جهت تأمین آب مورد نیاز و افزایش کارایی آن نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی کشور است. در این میان احداث شبکه -مهم اقتصادی

 ت.کشور دارد که بدون مشارکت و همراهی جامعه مصرف کننده نتیجه مطلوبی نخواهد داش

های مختلف توسعه از جمله در زمینه توسعه بخش کشاورزی یکی از استعدادهای سرشار و بالقوه در زمینه خوزستان با دارابودن زرخیز استان    

آبی منابع  حدود یک سومهندیجان با دراختیار داشتن  رودخانه دائمی کارون، دز، کرخه، جراحی و 5 های خاص کشور بوده و با دارا بودناستان

تواند در زمینه کشاورزی، سرآمد قطب کشاورزی کشور نیز باشد. شرایط خاص آب و هوایی در این استان و امکان کشت در بعضی نقاط می کشور

 بار در سال باعث شده است که این استان بتواند اکثر محصوالت زراعی و باغی را در خود پرورش دهد. تنها مشکل موجود 4استان گاهی به دفعات 

باشد که در استان خوزستان تاکنون اقدامات بسیار خوب و قابل توجهی صورت گرفته است که از در این خصوص عدم دسترسی مستمر به آب می

 .باشدهای آبیاری و زهکشی در سطح وسیع با مشارکت کشاورزان میآن جمله، احداث شبکه

ر مدیریت ریزی دراستای امنیت غذایی و کاهش بحران کمبود آب، تفکر برنامه کند که درافزایش تقاضای آب در بخش کشاورزی ایجاب می    

ای هبرداران آب در آن مشارکت داشته باشند. در همین راستا یکی از راهبهره صورت سازوکارهای جامع و یکپارچه درآید و همهمصرف آب، به بهینه

گری دولت و انتقال مدیریت آب است، زیرا نفعان، کاهش تصدیاهی به کشاورزان و ذیی منابع آب، دادن آگ رویه بی های جلوگیری از برداشت

تماعی روستاها جو ا اقتصادی تواند به توسعهتنهایی نمی، دولت بهاستانباوجود تعداد زیاد روستاها و پراکندگی باغات و مزارع کشاورزی در سطح 

شاورزان، های غیر حاکمیتی به کتواند با واگذاری تصدی فعالیتبپوشاند؛ بنابراین دولت میی عمل ها جامعهکمک کند و بر رفع تمامی نیاز آن

لی یا های پیشنهادی در این زمینه و پرهیز از تغییرات احتماطور طبیعی به ارتقاء مقبولیت اجتماعی طرحها، بهازجمله امور آب و اجتناب از این فعالیت

امروزه انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان یکی از مباحث مهم و ضروری برای  .ان و روستاییان، بپردازدها توسط کشاورزرها کردن این طرح

 شده است.ریزان مسائل آبیاری در سطح جهان است و انتقال مدیریت آبیاری یا مدیریت مشارکتی آبیاری به یک راهکار شایع در جهان تبدیلبرنامه

هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایالم که زمینه مناسبی برای  558الخصوص در طرح احیای بران علیهای آبلبدلیل حساس بودن وضعیت تشک     

ناسبی طلبد که راهکارهای متواند منجر به تحولی عظیم در مدیریت منابع آب منطقه و کشور شود، میانتقال مدیریت آب را فراهم نموده است و می

زان اتخاذ نمود و این مهم تنها پس از شناسایی نوع نگرش و نیت رفتاری کشاورزان میسر خواهد شد )غنیان و همکاران، برای ایجاد انگیزه در کشاور

1362.) 

بیاری آاز آنجایی که کشور ما در منطقه کم باران و خشک قرار گرفته و استان خوزستان نیز در منطقه حاد این شرایط قرار دارد بنابراین روشهای     

ه هدف این جهت است ک ، گامی درا رویکرد مشارکت همه جانبه بهره برداران می بایست مد نظر قرار گیرد. مواد قانونی در برنامه های توسعهنوین ب

کشاورزان  یمشارکتبهره برداری از پتانسیل  نیز زهکشی و ویژه احداث شبکه های آبیاری وه توسعه منابع آب ب طرح های در آن مشارکت مردم از

. بنابراین به منظور استفاده صحیح و مطلوب از منابع آب، ایجاد و ساماندهی تشکلهای آب بران این طرحهاست نگهداری از بهره برداری و و اجرار د

 اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

شکل های سیستم های آبیاری از دولت به تانتقال مدیریت آبیاری انتقال کامل یا جزیی توانایی و مسئولیت دولت، مدیریت و سرمایه گذاری روی     

( در بسیاری از کشورها که نواحی آبیاری شده قابل توجهی دارند، IMT(. امروزه، انتقال مدیریت آبیاری)Vermillionm,2003آب بران است )

ه منظور بهبود تداوم فیزیکی و مالی ( را بIMT( و انتقال مدیریت آبیاری)PIMبه وقوع پیوسته است. دولتها اغلب برنامه های مدیریت مشارکتی)

 .(wordbank,2006)سیستم های آبیاری و نیز برای مقابله با محدودیتهای بودجه های دولتی، اتخاذ کرده اند
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 شرح مساله

هره آب، مشارکت بمیالدی، به دلیل ناتوانی سازمانهای دولتی در بهره برداری و نگهداری از تاسیسات طرحهای توسعه منابع  08از اواخر دهه     

کشور جهان نظیر  28برداران در مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری مورد توجه خاص قرار گرفته است. هم اکنون در بیش از 

شارکت در امر بهره برداری ممکزیک، کلمبیا، فیلیپین، امریکا، زالندنو، اندونزی، ترکیه سریالنکا و نپال سیاست ایجاد انگیزه و تشویق کشاورزان برای 

 (.1330و نگهداری از اینگونه طرحها پیش بینی و اجرا شده است)کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 

از طرف دیگر از دیدگاه نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل و بانک جهانی، فقدان مشارکت مردم در برنامه ریزی طرحها و همچنین نرخ      

کمتر از قیمت واقعی و فقدان بازار پرداخت هزینه های طرح از جمله دالئل اصلی کارایی پایین اقتصادی طرحهای بزرگ توسعه  گذاری آب به میزان

 (. 1334منابع آب به شمار می روند)نوری اسفندیاری، 

ا قانون سوم برنامه پنج ساله نیز نشان داد که ت 1322بررسی عملکرد مدیریتی مرتبط با مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک در ایران از سال      

 گری دولت و نادیده گرفتن مردم در عرصه مدیریت آغازهای عمرانی و گسترش وظایف تصدیبرداری با توسعه طرحمشکالت اساسی مدیریت بهره

ای آبیاری و زهکشی مورد توجه ویژه هبرداری و نگهداری شبکهکنندگان آب در بهرهجلب مشارکت مصرف 1338گردیده است. در اواسط سال 

قانون اساسی سرعت بیشتری گرفت و به  44قرار گرفت و این امر با توافق بین وزارت نیرو وکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه انجام و با ابالغ اصل 

زستان ایجاد گردید که اساس کار آنها تشکیالت مستقلی تحت عنوان مدیریت مشارکت مردمی در سازمان آب و برق خو 1335این منظور در سال 

(. تجربه چندین ساله در ایران 1361های آبیاری می باشد)غنیان، ، تامین منابع مالی و مدیریت شبکهریزیبرداران در برنامهگیری از مشارکت بهرهبهره

ها به درستی یتلی این ظرفبخش خصوصی وجود داشته است وهای سازمانی به اندازه کافی برای انتقال مدیریت آبیاری به  نشان داده است که ظرفیت

بران ای آبهاند و ایجاد انگیزه درکشاورزان برای عضویت در تشکلها جهت داده نشدهبرای مهیا شدن شرایط مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه

باشد. تاکنون به دلیل فقدان اطالعات کافی در خصوص می یدر سطحی بسیار ایدئولوژیک باقی مانده است و در عمل فاقد ابزارها و روش های عمل

کته در های اقتصادی و مالی تأکید شده است و با وجود تایید این ن، برای تشویق و ترویج رفتار مشارکتی تنها بر مشوقعوامل انگیزشی در مشارکت

های لها نخواهد بود. بدلیل حساس بودن وضعیت تشکشکالت تشکلهای تحقیق حاضر مسلماً این امر به تنهایی قادر به حل تمامی منتایج بررسی

طلبد که راهکارهای مناسبی را برای ایجاد انگیزه در کشاورزان اتخاذ نمود و این مهم پس از شناسایی عوامل بازدارنده موفقیت برنامه بران میآب

 (.1361واگذاری مدیریت آبیاری میسر خواهد شد)غنیان، 

و سوابق شبکه های آبیاری بیانگر آن است که علی رغم توفیق های نسبی احداث این شبکه ها، مشکالتی را نیز در زمینه بهره  داخلی آمار تجارب     

 برداری از منابع آب و خاک به همراه داشته است که در صورت عدم چاره اندیشی و اتخاذ راهکارهای مناسب با گذشت زمان بر شدت و حدت آنها

 و حتی بهره برداری از شبکه های جدید را با معضل مواجه خواهد ساخت که در زیر به اجمال به آنها  اشاره می گردد :افزوده شده 

 راندمان پایین آبیاری در شبکه ها 

  مصرف بی رویه و استفاده از روش های ناکارآمد و نامناسب سنتی آبیاری 

  ین آب و استفاده نا معقول از آبفقدان نگرش اقتصادی درخصوص آب بهاء و بهای بسیار پای 

 تخریب و زهدار شدن اراضی آبخور شبکه دراثر آبیاری مفرط وغلط 

  عدم رعایت و فقدان الگوی کشت مناسب و اقتصادی درشبکه ها 

   هزینه های باالی تعمیرات و نگهداری سازه ها و سیستمهای انتقال و توزیع آب 

  عدم مشارکت زارعین در نگهداری و تعمیرات شبکه 
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هرگونه تغییر و تحول می بایست با اهداف بهبود شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد در غیر این صورت احتمال شکست طرح بسیار زیاد     

بحث سازماندهی بخش آب به عنوان اصلی ترین و است. از کلیه پارامتر های هدف، مباحث اقتصادی جز مهمترین و اصولی ترین پارامترهاست. در 

 شرط الزم کشاورزی بررسی مسائل اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ریت دهد که مدیقانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. مطالعات مختلف نشان می 44نظام اقتصادی کشور بر اساس اصل    

برداری و نگهداری از تأسیسات آبی موفق نبوده است. باید جایگزینی مناسب جهت عهدار شدن وظایف دولت در این دولتی به تنهایی در بهره

م برداری و نگهداری و توزیع آب را تضمین نماید. عدگری دولت، بهبود و مدیریت بهرهیدا نمود به طوری که بتواند ضمن کاهش تصدیخصوص پ

ان رتوانایی بخش دولتی و تجارب ناموفق در بهره برداری بهینه از تاسیسات موجب شد که بخش دولتی، نسبت به واگذاری مسؤلیت ها به بهره بردا

افزایش سال به سال هزینه های دولتی، تخریب تاسیسات آبی، انتظار را می توان  ردد. از مهمترین تبعات مدیریت بخش دولتی در  منابع آبمتمایل گ

 ملکردع کشاورزان از دولت در تامین نیازهای خود، عدم استفاده از نیروی خالق و فعال کشاورزان در فرآیند بهره برداری و نگهداری و پایین بودن

 شبکه ها را نام برد.

بخش خصوصی شامل افراد حقیقی که در قالب شرکتهای خصوصی که در زمینه مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت در بخش پروژه های آب و     

ت در لفقدان انگیزه بعلت غیر اقتصادی بودن بخش آب، عدم ثبات سیاستهای دوخاک صالحیت آنها توسط دولت تایید شده اند. مواردی همچون 

زمینه مسایل مربوط به آب، خشکسالی و مسایل اقلیمی، تعارضات محلی و منطقه ای، عدم همکاری و اعتماد جامعه محلی به بخش خصوصی و 

 موجب عدم موفقیت و تمایل بخش خصوصی در مدیریت طرحهای منابع آب شده است.وابستگی کشاورزان به بخش دولتی 

ا تمامی باشند تقریبهای فراوان جهت ایفای نقش در حمایت اقتصادی جوامع میهای مردمی دارای قابلیتال سازمانها بعنوان یکی از اشکتعاونی    

های مدیریت مشارکتی، راه خوبی  عنوان یکی از روشبه مردمیهای  تشکلکشورها با درجات مختلف مدیریت مشارکتی را پذیرفته اند. در حقیقت 

 مثابه یکی از ابزارهای این نوع مدیریت، عبارت بران، به های آبو مدیریت مصرف آب است. تشکلمنابع آب حوزه های برای حذف مشکالت 

یازهای تامین ن ها بهبود راندمان در مصرف آب کشاورزی با افزایش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان است.است از تشکیالتی محلی که هدف آن

د آمدن اختالف طبقاتی، مصرف بهینه آب و افزایش راندمان آبیاری، تسهیل فرآیند توانمندسازی اعضا، مشترک جوامع محلی، جلوگیری از بوجو

 مهمترین مزایای استفاده از بخش تعاونی در مدیریت منابع آب نام برد.ایجاد همگرایی در جوامع محلی و عدالت در توزیع آب را می توان از 

ای آبیاری، ایجاد حس مالکیت در تاسیسات احداثی و در نتیجه نگهداری مطلوب تاسیسات آبرسانی و مهمترین حسن مشارکت مردم در طرحه      

بکه ش افزایش راندمان و بهره وری از آب می باشد . در طرحهایی که مردم در آنها مشارکت نداشته اند ذهنیت القا شده به کشاورزان چنین است که

ن و مصرف کنندگان آب می باشد در نتیجه هر بهره بردار برای خود این حق را قائل می شود که تا حدامکان از متعلق به دولت و بیگانه از بهره بردارا

آب استفاده نماید و مسئولیتی نیز در قبال تلفات یا مصرف بی رویه آب احساس نکند این عدم احساس مسئولیت حتی گاهی باعث وارد آوردن 

 فنی شبکه می گردد. صدمات زیادی به تجهیزات و ابنیه های

ر واز سوی دیگر زمینه اصلی مشارکت بهره برداران را بایستی در مرحله بهره برداری و نگهداری از طرح دانست لذا بایستی شرایط الزم به منظ    

اسی مدیریت گیری های اس حضور کلیه بهره برداران در خصوص مسائل مربوط به بهره برداری و همچنین مشارکت نمایندگان بهره برداران در تصمیم

 فشبکه فراهم گردد بطوریکه بهره برداران تاسیسات آبرسانی را از جمله اموال عمومی روستا به حساب آورده و خود را در نگهداری از آن موظ

 بدانند.

. تعیین طقه نیازمند مشارکت همگانی استبنابراین برنامه ریزی، طراحی و مدیریت سامانه های منابع آب برای تحقق اهداف توسعه پایدار در یک من    

راهکارهایی جدید و مناسب برای تحقق ابعاد و سطوح مختلف مشارکت مردم در مدیریت شبکه ها، نیازمند بررسی های عمیق، جامع و بهره جویی 
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ع محلی ت مشارکتی و انتقال قدرت به جواماز دیدگاههای مشارکت مدارانه می باشد و این تحقق نمی یابد مگر اینکه استراتژی برنامه ریزی و مدیری

 (.1304مورد توجه خاص قرارگیرد) فکری ارشاد، 

 

 روش کار و راه حل مساله

رویکرد جدید وزارت نیرو با پیگیری های مستمر سازمان آب و برق خوزستان جهت حرکت در راستای تبدیل شدن رهیافت انتقال مدیریت آبیاری     

وین و تهیه راهبرد، برنامه ریزی، انجام طرح های مطالعاتی جهت تدوین سند راهبردی و اجرای فرآیند انتقال مدیریت به یک سند ملی، مبنای تد

کمیته تدوین سند راهبردی، چهار گام عمده در تدوین و اجرای فرآیند انتقال مدیریت آبیاری را به شرح  آبیاری قرار گرفت. این سازمان با تشکیل

 زیر تعریف نمود:

 جاد ظرفیت و جلب حمایت های الزم از برنامه ای 

  انتقال مدیریت آبیاری انجام مطالعات و تدوین برنامه 

  برنامه انتقال مدیریت آبیاری اجرای 

  نظارت و پایش وضعیت برنامه و اثرات آن و در نهایت اصالح برنامه 

 یسازمان آب و برق خوزستان مطالعات گسترده ای را در زمینه انتقال مدیریت آبیاری انجام داده که با جمع بندی و تدوین مهم ترین شاخص ها    

ختیارات، ا مرتبط با واگذاری مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی به بهره برداران برگرفته از تجارب موفق ملی و بین المللی )ساختارها، مسئولیت ها،

یاری و در محدوده شبکه های آبانتخاب پایلوت های اجرایی ضمانت های اجرائی، تامین مالی، قوانین و مقررات و... ( و تعیین الگوهای پیشنهادی به 

 ت استقرار مدیریت مشارکتی بر اساس اصول زیر پایه گذاری شده است:زهکشی استان خوزستان منتج گردید. مبنای  برنامه ریزی های انجام شده جه

 برداری کشاورزی . های بهرهبهبود نظام  المللی، ملی در فرایند انتقال مدیریت آبیاری ، توسعه وتجربیات بین 

 برداری از طرح  رویکرد مشارکتی و جامعه محور در فرایند مطالعه و اجرا و بهره 

  برداری معقول از تأسیسات آبی، منابع آب و دیگرعوامل و منابع تولید کشاورزی.های انجام شده و بهره گذاریسرمایهصیانت از 

 برداران متناسب با الزامات طرح توسعه . های بهرهتوانمندسازی تشکل 

 های کاری.ها با حفظ قلمروهای مدیریت و حوزهگرایی در پیشبرد فعالیتاجماع 

  های شبکه برداری از طرح ها( در ارتباط با بهرهن، مقررات مرتبط و سیاستهای وزارت نیرو و جهاد کشاورزی،)تعاون روستایی استانقوانیرعایت

 فرعی آبیاری و زهکشی.

 13، اسناد رکمیته تدوین سند راهبردی متشکل از پنج کارگروه تخصصی اجتماعی، اقتصادی، فنی، حقوقی و راهبری پس از بررسی موضوعات زی    

 گانه ای را جهت اجرایی نمودن نتایج مطالعات تدوین و منتشر نموده که در ادامه به این اسناد اشاره خواهد شد.

 

 تشريح عناوين بررسي شده در کارگروه های تخصصي:

 بررسي تجارب جهاني در زمينه مشارکت -1

عف آنها در امر انتقال مدیریت و انتخاب کشورهای پیشرو )امریکا، مکزیک، بررسی مقایسه ای کشورهای مورد مطالعه و استخراج نقاط قوت و ض

 ترکیه، چین، استرالیا ،هندوستان( در زمینه انتقال مدیریت آبیاری به پیشنهاد کارگروه به تیم راهبری جهت بررسی های تکمیلی

 آبياری از تجارب فرآيند انتقال مديريت ارزيابي نتايج بازديدهای ملي -2

../صورتجلسات/1394-10-01.pdf
../صورتجلسات/1394-10-01.pdf
آمارتعاونی%20ها.xls
آمارتعاونی%20ها.xls
آمارتعاونی%20ها.xls
آمارتعاونی%20ها.xls
آمارتعاونی%20ها.xls
آمارتعاونی%20ها.xls
آمارتعاونی%20ها.xls
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عملی انتقال مدیریت  و در راستای اطالع از تجربیات ملی موجود در زمینه اقدامات همزمان با آغاز فرایند مطالعات تدوین سند انتقال مدیریت آبیاری

آذربایجان شرقی، گلستان، خراسان رضوی و قزوین  استان 4آبیاری در سایر استانها، بازدیدهای میدانی توسط نمایندگان تیم های تخصصی در سطح 

 صورت گرفت که نقاط ضعف و قوت آنها به شرح زیر جمع بندی گردید:

 نقاط قوت:

 وجود ساز و کار تحویل حجمی آب 

  ی کار مرتبط در مدیریت تعاونیاز نیروهای باسابقهاستفاده  

  تدوین تفاهم نامه جامع فی مابین ارگانهای دست اندرکار با محوریت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان و  یکپارچگی و هماهنگی بین

 سازمانی در سطح استان

 آبزی پروری و احداث گلخانه( و واگذاری فعالیتهای مربوط در راستای توانمند سازی اعطای مجوز برداشت آب جهت مصارف غیر کشاورزی(

 به گروه های گشت و بازرسی به تعاونی.

 . پرداخت درصدی از آب بهای وصولی شرکت آب منطقه ای به تعاونی استناد مصوبه هیئت مدیره 

 .اعطای نقش محوری و پر رنگ به زنان در ایجاد تشکلها 

  همکاری دادستانی و عضویت هیئت مدیره تشکل در آن.ایجاد شورای حل اختالف ویژه آب با 

  حمایتهای مالی و ارئه مشاوره به تشکلهای ایجاد شده 

 .اولویت بخشیدن به اجرای فرآیند در سطح شبکه های اجرایی و مطالعاتی،سپس در صورت امکان در سطح شبکه های بهره برداری رسیده 

 استفاده از فرصتهای ملی و منطقه ای موجود 

 تعرفه های آب بهاء در شبکه های مدرن + هزینه های پمپاژ مصوب هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای در هرسال + =   لب مبلغ قرارداد هااغ

 مالیات برارزش افزوده می باشد

  ور با نظر این کلیه امدر استان گلستان که ساختار تعاونی از نوع تعاونی تولید کشاورزی بود، هیات امنای واحد امور آب در تعاونی تشکیل و

مدیریت آب در سطح شبکه) نحوه توزیع، میزان آب بها و ... ( توسط مجمع بخشی و هیات امنای واحد مدیریت آب  هیات امنا عملیاتی می شد و

 انجام می شد

 نقاط ضعف:

  های اصلیتمرکز بر اجرای فرایند انتقال درسطح شبکه های فرعی و عدم حصول نتایج قابل توجه در سطح شبکه. 

 .ضعفهای قابل توجه در سطح مستند سازی فعالیتهای صورت گرفته 

 در روابط فی مابین سازمانهای دولتی و تشکل و عدم انطباق با قوانین باالدستی.ابهامات حقوقی  وجود پاره ای از 

 .فقدان سیستم مالی وحسابداری منسجم در تشکل 

  عدم تبیین شاخصهای مهم اقتصادی،حقوقی و فنی در کنار شاخصهای اجتماعی 

 ع یعملکرد تعاونی های تولید فعال را نمی توان یک نوع انتقال مدیریت آبیاری محسوب کرد بلکه بیشتر این تعاونی ها به عنوان یک واسطه توز

 آب عمل می کنند. 

 قائم به فرد بودن فرایند انتقال مدیریت آبیاری 

 رداران؛بشفاف برای هیئت مدیره وعدم وجود مقبولیت نسبت به اعضای هیات مدیره در میان بهرهرسمی، واقعی و  عدم برگزاری انتخابات 

 ی یک تعاونی؛تحت پوشش قرار دادن مساحت بسیار زیادی از اراضی کشاورزی به وسیله 
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 ریت آبیاری؛عدم انجام مطالعات اولیه و تفصیلی در مورد فرایند انتقال مدی 

 عدم جلب همکاری رهبران محلی روستاها 

  عدم توجیه و همکاری نیروهای شرکت بهره برداری در فرآیند 

 بررسي انواع تشکلهای مرتبط با پروژه های آب و خاک -3

 اهداف تعاونی تحت پوشش نوع تعاونی نام شرکت تعاونی

برداری و نگهداری از عرضه خدمات تحویل، تقسیم، توزیع آب و بهره تعاونوزارت  توزیعی برانشرکت تعاونی آب

)مدرن، تلفیقی و سنتی در محدوده  4و 3کشی درجه های آبیاری و زهشبکه

 (عملیات تعاونی 

شرکت تعاونی تولید 

 روستایی

 -یتولید

 توزیعی

 وزارت جهادکشاورزی

)سازمان تعاون 

 روستایی(

 

کشاورزی، ارتقا بهره وری عوامل تولید،  اصالح ساختار نظام بهره برداری

تخصیص و بهره برداری بهینه منابع، افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت 

کشاورزی، تحقق کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست، بهبود وضعیت 

 معیشتی، ارتقا توان اقتصادی اعضا

شرکت تعاونی توسعه 

 روستایی

 -یتولید

 توزیعی

  حکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومیترویج و ت- تعاونوزارت 

تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی اعضا و کمک به -

  تحقق عدالت اجتماعی

بررسی ها نشان داد که شرکتهای تعاونی تولید روستایی در صورت همکاری تنگاتنگ سازمان جهادکشاورزی و رفع محدودیت های ثبت تعاونی و 

دست و پاگیر اداری، با عنایت به گستردگی دامنه فعالیت این نوع شرکتها، می تواند کارایی و اثربخشی مناسبی داشته باشند.  کاهش فرآیندهای 

همچنین شرکتهای تعاونی آب بران در صورت حمایتهای قانونی از جانب ارگانهای متولی بخش تولید و توسعه محصوالت کشاورزی، با عنایت به 

 ایجاد و امکان تعریف فعالیت های نامحدود تخصصی متناسب با نیازها، می تواند تاثیر گذار باشند. هموار بودن فرآیند
 

 تدوين شاخصهای اساسي مرتبط با عوامل اجتماعي، فرهنگي و سياسي موثر بر مشارکت مردمي-4
 

 تدوين شيوه های توانمندسازی-6 

 توانمندسازی تشکلها در ابعاد زیر بررسی گردید:

  های فنی و اجراییزمینه 

 زمینه های مالی و اقتصادی 

 زمینه های حقوقی و مدیریتی 

 زمینه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 

 

 تفويض اختيار به تشکلها-6

 توزیع عادالنه آب 
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 سنجش آب توزیعی 

 جمع آوری هزینه های آب 

 انعقاد قرارداد با بهره برداران 

  سازمانعقد قرارداد با شرکتهای بهره برداری یا 

 تعمیرات جزئی شبکه ها 

 انتخاب میرابها و نظارت بر کار آنها 

 نگهداری، حراست و حریم بانی از تاسیسات 

 برنامه ریزی برای استفاده از آب مازاد آبیاری و آبهای برگشتی 

 تصمیم گیری و انتخاب مناسب ترین  زمان و روش آبیاری بمنظور هم افزایی و تبادل تجربیات و اطالعات 

 تعارضات و حل و فصل اختالفات بین بهره برداران رفع 

 جلوگیری از بروز تخلفات و برخورد با متخلفین 

 نظارت بر اجرای الگوی کشت 

 برنامه ریزی مالی و بودجه بندی 

 اعالم نیازهای آموزشی  و نظارت بر حسن انجام دوره های آموزشی 

  واگذاری مسئولیت حقوقی جهت حفاظت از تاسیسات و ابنیه 

 رکت در جلسات و کارگروههای مرتبط با آب در شهرستانهاش 

 فراهم نمودن شرایط الزم جهت استفاده از نظرات جامعه محلی در تدوین آیین نامه ها و توافق نامه های مرتبط با تخصیص آب 

 شيوه های تشويق و ترغيب تشکلها -7

بررسی بیشتر توسط تیمهای حقوقی و  و یا با و آئین نامه های موجود دستورالعملهابا استفاده از اختیارات قانونی،  شیوه های تشویق و ترغیب تشکلها 

 یا قانون  مورد کنکاش قرار گرفت. اقتصادی و اخذ مصوبه در قالب دستورالعمل، آئین نامه

 تنبيهات و محدوديت ها-8
استفاده از اختیارات قانونی، دستورالعملها و آئین نامه های موجود و یا  نیازمند بررسی بیشتر توسط محدودیت ها و تنبیهات مورد نیاز در چارچوب 

و یا خارج از اختیارات موجود و براساس تفاهم نامه با  تیمهای حقوقی و اقتصادی و اخذ مصوبه در قالب دستورالعمل، آئین نامه یا قانون جدید

  رار گرفت.ارگانهای مرتبط جدید مورد کنکاش ق

 

 اسناد تهيه شده جهت اجرايي کردن نتايج مطالعات : 

اجرائی )جهاد  : بدلیل مکمل بودن برخی تکالیف قانونی در دساااتگاه هاینظاامنامه همکاری مشاااترک ساااازمان ها و ارگانهای اساااتان .1

اداره کل محیط زیست(، و عدم شفافیت  کشاورزی، بخش آب وزارت نیرو، سازمان تعاونی روستائی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

و صاراحت برنامه ریزی، همراهی دساتگاهها  به منظور استفاده کارآمد از ظرفیت های هر دستگاه )با تاکید بر تقسیم حمایت ها منطبق با 

 ماموریت ها ، کارکردها و قوانین باالدستی هر یک( لزوم تدوین یک نظامنامه همکاری ضروری به نظر می رسد.

 جدید آب بران )طی نمودن مراتب تصویب در استان و کشور و ابالغ کشوری(دوین اساسنامه ت .2
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های رفیتبه نتایج برگرفته از تجارب جهانی، اقدامات ملی و ظتشکیالتی و عملیاتی تشکل های آب بران: با توجه ساختار تدوین  .3

 سیستم بهم پیوسته شبکه های اصلی و فرعی.، )حکمرانی خوب(قانونی کشور، الهام از جدیدترین الگوهای مدیریتی

 فرآیند ایجاد و استقرارتشکل های آب بران تهیه کتابچه  .4

ک از ی:  با تشکیل کمیته انتقال در هر  "نحوه انتقال وظایف به تشکل ها از شرکت های بهره برداری"دستورالعمل تدوین  .5

ثیر پذیران تاثیر گذاران و تامردم و دولت، تعامل و مشارکت  نیب یهمکار یبسترها نییتعشرکت های بهره برداری که متولی 

و  شیا، اجرا، پیزی، برنامه ریریگ می، تصمیساز میتصماز طرق )به بهره برداران یاریآب تیریدر مراحل مختلف انتقال مد

، یهنگ ساز، فر ه و علمتجرب قی، تلفیکاربرد یارائه دستورها یگذار براریافراد مورد اعتماد و تاث با حضور( یتوانمندساز

 می باشد، صورت گرفته است. ...و  جیآموزش و ترو

معاونت  به تفکیک جوامع هدف شامل: بسترسازی فرهنگی و ظرفیت سازی اجتماعی تشکلهای آب بران) دستورالعملتدوین  .9

ها و مدیریت های مستقل مرتبط، شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، مشاوران، هیئت مدیره تعاونی ها، 

، مقامات اجرایی و اثرگذاران منطقه، جامعه دانشگاهی منطقه و تحصیلکرده شورای اسالمی بخش و  روستاها بهره برداران،

 ، گروههای مرجع و روحانیون، مقامات قضایی و نیروی انتظامی(فرزندان روستایی نطقه، زنان روستایی،های م

های شرکتهای تعاونی، امکان ایجاد )جمع آوری، انسجام و مدیریت دادهطراحی نظام پایش و ارزیابی عملکرد تشکل ها  .3

منابع  های توصیفی  با موقعیت مکانیایجاد ارتباط داده،  ها بر اساس سطوح دسترسی مجازدسترسی بخش های مختلف به داده

آب ، امکان ایجاد انواع مختلف گزارش بر اساس شاخص های تعیین شده جهت شرکتها با دقت و صحت باال در هر بازه زمانی 

) 

ال، ز مصالح، کا: شرکت تعاونی کلیه معامالت خود را از قبیل خرید )اعم ا آیین نامه معامالت تشکل های آب برانتدوین  .0

آالت فنی و لوازم اداری و غیره( و انعقاد هرگونه پیمان یا قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی )خدمات فنی و غیر مواد، ماشین

فنی، حسابرسی  مشاوره، اجاره، رهن، نگهداری، ترخیص کاال، راه اندازی پروژه( و فروش لوازم اسقاط و سایر اموری که در 

 نامه به عمل خواهد آورد. عاونی باشد بر اساس ضوابط مندرج در این آئینراستای اهداف ت

 مورد نیاز تشکل های آب بران  )مدیریتی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تدوین دستورالعمل های .6

شکل مدیریت آبیاری به تگام به گام )سه دوره سه ساله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت (  برنامه زمان بندی انتقال تدوین .18

 های آب بران 

 از ایجاد تا خودگردانی  منابع درآمدی تشکل های آب بران تدوین .11

 ی بهره برداران با استناد به قوانین باالدستی مشوق ها و انگیزاننده هاتدوین  .12

وقعیت های توصیفی  با مها بر اساس سطوح دسترسی مجاز، ایجاد ارتباط دادهامکان ایجاد دسترسی بخش های مختلف به داده .13

مکانی منابع آب، افزایش صحت و دقت محاسبات مختلف، امکان ایجاد انواع مختلف گزارش بر اساس شاخص های تعیین 

 شده جهت شرکتها با دقت و صحت باال در هر بازه زمانی

 تدوین شرح خدمات تیپ ایجاد، استقرار و پایدار سازی و ساماندهی تشکلهای آب بران .14
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ریزی برای سازمان آب و برق خوزستان، رنامه عملیاتی ایجاد، استقرار و پایداری تشکل های آب بران: این برنامهتدوین ب .15

شرکت های بهره برداری، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی مطرح است و با اهداف مشخص، محدود و عینی هر یک سروکار 

 .ور دقیق و روشن مشخص شده استدارد اطمینان می بخشد که چشم انداز ایجاد تشکل ها بط

 سازمان های جهادکشاورزی و آب و برق خوزستان(.) تدوین دستورالعمل اجرایی کارگروه انتقال مدیریت آبیاری .19

 در قنامه(: این توافو تشکل های آب برانجهاد کشاورزی  بین شرکت های بهره برداری فی ما توافقنامه بهره برداری)تدوین  .13

 کاهش و مردم مشارکت توسعه بر مبنی ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کالن هایسیاست اجرای راستای

 و هشبک از نگهداری و تعمیرات برداری،بهره مدیریت همکاری سه جانبه و انتقال تدریجی با هدف و دولت گریتصدی

 زهکشی، و بیاریآ هایشبکه از برداریبهره شرکت بین  و باالدستی قوانین و اسناد به توجه  با و زهکشی و آبیاری تأسیسات

گردد. روح توافقنامه، اعتقاد به کارایی و اثربخشی مشارکت مردم در می سازمان جهاد کشاورزی و شرکت تعاونی منعقد

بردار هرهبها و تعهدات و درنهایت، تالش همدالنه برای تحقق استقالل و توانمندی در نهاد مدیریت، پذیرش دو جانبه مسئولیت

 مردمی و کاهش تصدی دولت خواهد بود.

 

 الزامات قانوني استفاده از بخش تعاوني ها در مديريت منابع آب

  های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده استقانون اساسی: تعاونی به عنوان یکی از پایه 44اصل 

  ای شده استاکید ویژهاقتصاد در قالب تعاونی ت : به محوریت انسان در بخشقانون اساسی 43اصل 

 عاونی : استفاده از شرکتهای تعاونی و تونی روستاییاتعاونی نمودن و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تع آئین نامه اجرایی قانون

 نمودن تولید

  لهای آب بران  و پذیرش مسئولیتها: هماهنگی و اقدام الزم جهت ایجاد تشکقانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی 11آئین نامه اجرایی ماده 9ماده 

 مشارکت مردم در قالب تعاونی و تشکلهاقوانین برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه : 

  تحویل حجمی آب به بهره برداران با اولویت تشکلهاقانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی : 

 بخش در ایران اسالمی جمهوری نظام کلی هایسیاست آب، عادالنه توزیع قانون تعاون، بخش قانون سایر قوانین پشتیبان کننده و الزام آور  شامل 

 منابع دیریتم فرابخشی سند کشور، آب منابع بلندمدت توسعه راهبردهای کشاورزی، جهاد وزارت تشکیل قانون رهبری، معظم مقام تنفیذ به آب

 آئین نامه اجرایی قانون تثبیت آب بهاء زراعی  کشاورزی، آب مصرف سازیبهینه اجرایی نامهآئین آب،

 

 نتيجه گيری

ه با توجه کبین تقاضای آب و منابع موجود با کمترین هزینه ممکن می باشد  یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب کشور برقراری تعادل 

محیطی تواند با در نظر گرفتن ارزش ذاتی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستبه دستورالعملهای اجرایی مرتبط با مأموریت بخش آب، وزارت نیرو می 

ه باین ماده حیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و رکن اصلی آمایش سرزمین با مدیریت کمی و کیفی منابع و مصارف آب، نسبت 

 را در ارتقاء رفاه اجتماعی و توسعه پایدار ایفا نماید.های ملی اقدام و از این راه نقش خود عرضه آب متناسب با ظرفیت

اسخ پ تجربه نشان می دهد که برنامه های توسعه پایدار، از طریق برنامه هایی اثر بخش خواهد بود که به نیازهای ملی از طریق مشارکتهای مردمی   

بیاری های آشبکه مربوط بهراهکار عملی و مفید در رفع مشکالت  حل موثر و در سطح جهانی، همواره مدیریت مشارکتی آب به عنوان راه می دهد
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گیرد. در حقیقت در یک فرایند مشارکتی و با کمک بهره برداران در قالب تشکلها و سازمانهای و اعمال مدیریت بهینه بر منابع آبی مد نظر قرار می

 مردمی می توان زمینه توسعه پایدار این مناطق را فراهم نمود

ریزی رنامهبرداران با ببهرهبنابراین اگر گردد.اند شکست یا کامیابی اندک مشاهده میهایی که بدون همکاری و همیاری مردم اجرا شدهاغلب طرحدر    

 ت نمودهمالکی و احساس تعلق شوند، از همان ابتدا نسبت به شبکههای آبیاری مشارکت داده از شبکهدر فرآیند طراحی، ساخت و بهره برداری  مدون

 نماید.خود را ملزم به همکاری و همیاری در مسائل و مشکالت مربوط به شبکه میو 

ت یتشکیل تعاونی های آبران نیز یکی از راهکارهای مشارکت بهره برداران در طرحهای منابع آب و نیز ترغیب آنان به همکاری با دولت در مدیر    

نتیجه نهایی آن، دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود. با عنایت به وجود مفاهیمی چون سرمایه های منابع آب می باشد که تحقق عدالت اجتماعی و 

اونی عاجتماعی، انسانی، معنوی و فکری در شرکتهای تعاونی، همچنین با اتکاء به اصل عدالت خواهی و مردم ساالری درتعاون، تشکیل و حمایت از ت

 و موثر برای دستیابی به توسعه پایدار و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.های آبران را می توان رویکرد مناسب 

قانون اساسی با بکارگیری ظرفیتها، قابلیتها و توانمندیهای جامعه از طریق سازماندهی، آموزش، ارائه تسهیالت، تامین  44و43تحقق مفاد اصول     

 اری درعرصه های تولید، بستر مناسب بمنظور رشد اشتغال را درکشور فراهم می آورند. بنابراینامکانات و نیز سرعت بخشیدن به روند سرمایه گذ

 ،وریایش بهرهافز ،کاهش بیکاری موجب اشتغالزایی از طریق ایجاد تعاونی ها می باشد. این موضوع کشوریکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی 

 گردد.میمردم و بهبود وضعیت اقتصادی  افزایش درآمد

 ارتقاء طریق مستلزم توانمندسازی آنان از نظام آبیاری، و مدیریت آب بران تشکلهای از آنجا که هدایت بهره برداران جهت مشارکت در ایجاد    

گام به  ندی انتقالمی باشد لذا با تدوین و برنامه ریزی مدون دوره های آموزشی در چارچوب برنامه زمانب انتقال مهارت به آنان و نگرش دانش، سطح

ی شگام وظایف و مسئولیتهای بهره برداری، تعمیرات و نگهداری در بازه زمانی سه ساله اول جهت بهره برداران محدوده شبکه های آبیاری و زهک

 گردیده است.تحت پوشش شرکتهای بهره برداری اقدام 

 فراد به منظور نیل یک نظام عادالنه اجتماعی است . ازاین رو می توان مشارکتپیامد مشارکت، ایجاد نوع همبستگی، تعلق وتالش دسته جمعی میان ا   

ی ررا به معنای توان دسترسی به منابع الزم برای حفظ معیشت وکنترل منابع دانست. بنابراین مشارکت کشاورزان درطراحی و مدیریت سیستم آبیا

نه های عمومی کاهش یابد، کارایی، کیفیت واستانداردهای خدمات بهبود پیداکند. کمک می کند تا از پایداری سیستم اطمینان حاصل شود، حجم هزی

 عالوه براین، می توان گفت که مشارکت کشاورز در طرحهای آبیاری از طریق انتخاب گزینه های مناسب و هماهنگ سازی برنامه ها با  نیازهای

 ی کند.زراعی و توانایی های کشاورز، بر توسعه کشاورزی پایدار کمک م

 مراجع:

 چپ احلس موردی مطالعه بران؛آب هایتشکل به آبیاری های ازشبکه برداری بهره و انتقال مدیریت واگذاری راهبردی تحلیل(. 1361. )م غنیان،-1

 .خوزستان برق و آب سازمان با مطالعاتی طرح نهایی گزارش. رامشیر

تبیین شاخصهای انگیزاننده کشاورزان نسبت هب عضویت در تشکلهای آب بران؛ مطالعه (. 1362غنیان، م. ادهم ملکی، م. مهراب قوچانی، ا. )-2
 . کرمان.1362. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر کرمان. شهریور های استان خوزستانتشکل

 های آبیاری وزهکشی(. مبانی نظری مشارکت کشاورزان درمدیریت شبکه 1304فکری ارشاد، منوچهر.)-3

(، مدیریت اقتصادی طرحهای بزرگ توسعه منابع آب، مجموعه مقاالت کنفرانس منطقه ای مدیریت منابع آب، 1334نوری اسفندیاری، انوش.) -4

 اصفهان.
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