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  :چکیده

آبی در حـال حاضـر یکـی از مـسائل مهـم             تنگناهاي کم .  کلیدي تبدیل شده است    ايبه مسئله در قرن حاضر دستیابی به آب جهت کشاورزي در دنیا           

کننده آب باید در فکر ایجاد راهکاري جدید براي جبران کمبودهـا و اتخـاذ تـدابیر        ترین مصرف عنوان عمده رود و بخش کشاورزي به    ن بشمار می  جها

بران، بـراي مـدیریت و اسـتفاده بهینـه از آب بـا تاکیـد بـر         برپائی تعاونی آب.د حجمی آب باشدویژه در راستاي تولید محصول بیشتر به ازاي هر واح      

تواننـد و بایـد باعـث کـاهش فقـر و در        ها در صورت موفقیت مـی     بدیهی است این تشکل   . بوده است راهکارها  از جمله این    هاي ذینفع   مشارکت گروه 

کـه   آوري اطالعات مـورد نیـاز ایـن پـژوهش    جمعروش . ي اهداف توسعه روستائی بدانیماز جمله که هر دو را باید      شوند،  نتیجه آن، کاهش مهاجرت     

در پاسـخ بـه    .میسر شده استاي  کتابخانهـبه صورت مطالعه اسنادي  . بران در توسعه روستایی بوده استهدف از انجام آن بررسی جایگاه تعاونی آب

هـا  ایم که این تعاونیبران به توسعه روستایی دست یافت، به این نتیجه روشن رسیدههاي آب تعاونیتوان از طریق ایجادپرسش محوري آن که آیا می 

  .توانند نقشی قابل تامل در این ارتباط داشته باشندمی

  کشاورزي آب بران، توسعه روستایی، هايتعاونی: واژه هاي کلیدي

  

The Station of AbBaran cooperative In Rural Development
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Abstract:

     One of the important issues in this recent century is accessing to agricultural water.

The lake of water is the main problem in the world and agriculture section as the most significant 

consumer should make new solutions to overtop the deficiencies in order to more product  at each 

unit volume water.

One of the solutions is establishing Abbaran cooperative for management and optimum use of water 

that emphasizes on partnership of beneficiary groups.

If these groups succeed, they could lessen poverty so that decrease migration and both of them are 

goal of rural development .In this study benefit from attributive- library searching.

In reply to main question that could achieve rural development by establishing Abbaran firm have 

to say this firm have main role in this issue.
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  :مقدمه

  

پـذیري  آسـیب  بیمـاري،   گرسنگی، فقر، نظیر جامعه به سمت از میان برداشتن عوامل توسعه نیافتگی ،جانبه است که در نتیجه آن     توسعه فرایندي همه  

 عـالوه بـر   نحـوي کـه در ایـن فراینـد،     به است، تجدید سازمان نظام اجتماعی و اقتصادي در واقع هدف از توسعه.کندحرکت می ،اجتماعی و بیکاري  

  .]5[ گردد پدیدار میها در رفتار انسان" مدیریت و نهایتا، زیربناهاي اجتماعی،هاي اساسی در نهادهابهبود سطح زندگی دگرگونی

گی اقتـصادي و اجتمـاعی گـروه خاصـی از مـردم        بهبـود زنـد    بـراي  توسعه روستایی راهبردي اسـت        که دیاسن معتقد است  در مورد توسعه روستائی،     

پـا،   کشاورزان خـرده   اقشار را  این   .شود می در پی کسب معاش هستند،    که  روستایی    فقیرترین اقشار  بین شامل بسط منافع توسعه      که ،)روستاییان فقیر (

  .]7[ دهندتشکیل میزمین نشینان و کشاورزان بیخوش

تـدارك عروسـی،   (پذیري را به معناي فقدان پشتوانه حفاظتی در برابر پیشامدهاي اجتماعی چون رسـوم اجتمـاعی  آسیب معتقد است که رابرت چمبرز  

) ي پـی در پـی  هـا بیمـاري، زایمـان  (هاي جسمانی ، بالیاي طبیعی، ناتوانی)قحطی، دزدي(ها ، مصیبت)عزاداري، یا تهیه سرمایه براي اعضاي خانواده 

  .]4[ بردکار اید بهکشی یا استثمار ببهرههاي غیرتولیدي و هزینه

مهاجرت روستایی عبارت است از ترك موقت یا دائم روستا از سوي روستاییان به مقصد شهر که با هدف یافتن کـار و اشـتغال، کـسب درآمـد بهتـر،                      

هـاي  با توجه به ابعاد وسـیع مهـاجرت روسـتایی نظریـه    . گیردز امکانات و خدمات شهري و یا استفاده از مزایاي زندگی در شهرها صورت می  استفاده ا 

  .هاي راونشتین، استافر، زیپف، شولتز، سجاستد، الوري و راجرز اشاره کردتوان به نظریهمختلفی ارائه شده که از آن جمله می

 و ]19[ رود شـمار مـی  ترین تنگناي توسعه کشاورزي بـه  و کمبود آب در آن مهم  واقع شده ترین مناطق جهان    یران در یکی از خشک    ابا توجه به اینکه     

اي از جایگـاه ویـژه    المللـی نیـز     اي و بـین   منطقهدر سطوح   که  تبدیل شده،   موثر در توسعه ملی      یک عنصر    تنها به  اکنون نه  ، آب این ماده حیاتی    ،]22] 

رویه در چرخـه آب  هاي بیها و دخالت به کاهش نهاده و فعالیت منجرمنابع آب شیرین  بیش از حد از      رداريب بهره ،یط فعلی را در ش  .برخودار شده است  

ترین وظایفی کـه همـواره مطـرح اسـت     بنابراین از جمله اصلی .می گرددو ضایع شدن کیفیت آب نیز    موجب آلودگی، تخریب    شده است که این خود      

کنندگان نهایی آب در سـطح ده بـراي امـور کـشاورزي و اسـتفاده اصـولی و بهینـه و        افزایش مشارکت آگاهانه آحاد جامعه روستایی به عنوان مصرف  

.]12[ باشد میهاي آبیاري و سایر منابع آبیدار از شبکهمعنی

 مـروري  .شود احساس می"هاي مربوطه کامالبرداري صحیح آن نیاز به تشکلبا توجه به اهمیت آب و وابستگی کشاورزي منطقه به منابع آبی و بهره  

این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسـی بـه آن از جملـه عوامـل     اند نشانگر ها که در طول تاریخ شکل گرفته و شکوفا شده     بر سوابق تشکل  

عامـل آب،  . ]12[ شـود ها از عوامل عمده محـسوب مـی  ها و تجمع و تشکلپذیري آب در شکل گرفتن تمدننقش. استحکام و استمرار آنها بوده است    

نظـام  . هاي جامعه روستایی ایـران اسـت  هاي اجتماعی، از مهمترین عوامل تعیین کننده در درك پیچیدگیبندين بر شکلنقش اقتصادي آن و تاثیر آ 

از سـویی دیگـر    .]14[   بوجود آورده بودناي از روابط تولیدي را در روستاهاي ایراها تا قبل از اصالحات ارضی، مجموعه پیچیده       آبیاري حاکم بر روستا   

بـرداري متعـددي را در شـرایط    هاي بهرهبا توجه به محدودیت آب، ضرورت مدیریت بهینه استفاده از آن، در طول زمان انگیزه پیدایش و تکامل نظام                

  .]9[ گوناگون طبیعی و احتماعی روستاهاي ایران، موجب شده است

هاي پیش روي آب در ایران الزم است با انتخاب روش مناسب آبیاري و بهبود مدیریت آب زراعی در جهـت افـزایش تولیـد    بنابراین با توجه به چالش  

 بهبـود  در این زمینه، درگیـري کـشاورزان بـراي   . گیري موثر از آب کشاورزي صورت گیردمحصوالت کشاورزي و همچنین بهبود محیط زیست، بهره    

 Participatory Irrigation (هایی از جمله رهیافت نـوین مـدیریت مـشارکتی آبیـاري    کارایی و اثربخشی آبیاري از طریق فراهم کردن مشوق

Management(  تـوان زمینـه را بـراي   برداري نوین و مناسب می    هاي بهره لذا با ایجاد نظام   .  اي در بهبود مدیریت آب کشاورزي دارد        اهمیت ویژه 

   .]11[  همیاري تشکل کشاورزان فراهم ساخت و آنان را به همکاري و همیاري با یکدیگر در جهت رفع موانع توسعه کشاورزي و روستایی واداشت

لـذا الزم  . یگاه تعاونی آب بران در توسعه روستایی است     اي تدوین شده و هدف آن بررسی جا        کتابخانه -این نوشتار با استفاده از روش مطالعه اسنادي       

 اسـت، اهـداف،    آبران شدهاست در اولین مرحله آب و آبیاري از گذشته تا به حال را مورد بررسی قرار داده، آنگاه با استفاده از تعریفی که از تعاونی آب         

  .بیان کنیمرا ر توسعه روستایی  و در نهایت نقش آن د معایب و موانع و مشکالت را بیان داشته مزایا،

  

  

  :پیشینه تحقیقاتی
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-بران بدین شـرح توضـیح مـی   هاب آبفاکون در بررسی تجربه مدیریت مشارکتی آبیاري در چندین کشور، تاثیر دیدگاه کشاورزان را نسبت به انجمن   
 بهبـود خـدمات   -5 بهبـود و نگهـداري از تاسیـسات     -4 دسترسی بیشتر به کارکنان سیستم       -3 افزایش شفافیت فرایندها     -2 حس مالکیت    -1: دهد

 -10 زمـان و تـالش بیـشتر بـراي مـدیریت آب      -9هاي بیـشتر   هزینه-8وري کشاورزي    افزایش بهره  -7بران   کاهش اختالف میان آآب    -6آبیاري  

  .]6[ تامین حقابه کمتر- 12بخشی بیمه و  برنامه توان11-رسیدگی براي کاهش حادثه 

بران که وظیفه آموزش و ترویج مـدیریت  هاي آببران نشان دادند برخی انجمنآبهايباستس و همکارانش نیز در مطالعه خود درباره عملکرد انجمن         

ویـژه مـزارع کوچـک کـاهش       بـران و بـه    اي آب هآب زراعی را براي کشاورزان بر عهده داشتند، تا حد زیادي توانستند تعداد اختالفات را در بین گروه                 

  .]21] دهند

هاي ذینفـع در  هاي گروهها و آگاهیدر آسیا، آفریقا و آمریکاي التین دریافت که افزایش مهارت) برانتعاونی آب( تشکل  121با بررسی   ) 1995(ناریانا  

-هـاي آب  گیري موفق و تداوم فعالیت تعاونی     ن در مدیریت آب و چگونگی تحقق آن، در کلیه موارد تاثیر مثبتی بر شکل              رابطه با موضوع مشارکت آنا    

در ایـن تحقیـق نیـز مقایـسه     . ها را تسهیل کرده اسـت ها و رهبران محلی در بسیاري از موارد ایجاد تعاونیهمچنین تقویت سازمان  . بران داشته است  

 اجتمـاعی کـشاورزان توجـه شـده اسـت و            –هاي اقتصادي   بران، به ویژگی  هاي آب برخی از آنها قبل از ارائه ایده ایجاد تعاونی        شده مناطقی را که در      

هـاي   ایجـاد تعـاونی  "دهد که تقریبااند نشان میاعتنا بودهها، عالیق و نیازهاي مخاطبان، بیمنطقی که در آنها نهادهاي دولتی و خصوصی به نگرش 

  .]24] انداند ناموفق بوده تمام مناطقی که به شیوه دوم عمل کردهبران درآب

آنها چنین استدالل کردند که فقر بـا انتقـال مـدیریت    . نیز به بررسی این امر در ایاالت آندراپرادش و گجارات هند پرداختند           ) 2002(کوپن و همکاران    

-برداري در این دو ایالت اثر منفی بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شـبکه             هاي بهره همچنین تعدد نظام  . شاورزان نسبت معکوس دارد   منابع آب به ک   
همچنین موقعیـت   .هاي آبیاري دارد، در حالی که اندازه مزرعه، به عنوان یک متغیر واسط، از طریق درآمد بر میزان مشارکت کشاورزان اثر مثبت دارد             

اي که کشاورزان واقع در پایاب بـه        گونهدر مشارکت آنان تاثیر دار، به     ) پایین دست (و پایاب ) باالدست(گرفتن واحدهاي زراعی کشاورزان در سراب     قرار  

  .]23] ریزي، به مشارکت در مدیریت امر آب گرایش بیشتري دارندمنظور دریافت آب بر اساس برنامه

عوامل تاثیرگذار بر نگـرش کـشاورزان نـسبت بـه مـشارکت در      "در استان خراسان رضوي ) 1386(اي که علی اصغر شاهرودي و همکاران   در مطالعه 

-اده از روش نمونـه که با اسـتف . بران و فاقد آن راها آبیاري داراي تعاونی آب    اند مقایسه کردند دو گروه کشاورزان در شبکه        انجام داده  "برانتعاونی آب 
دهد که برخی متغییرهاي تحقیق نظیر میزان تحـصیالت، سـطح زیـر کـشت آبـی،       کشاورز انتخاب شده است نتایج آن نشان می   335اي  گیري طبقه 

 در زمینـه    بـران و وضـعیت مـشارکت کـشاورزان        هاي سرمایه اجتماعی، وضعیت آبیاري منطقه از دیدگاه آب        هاي ترویجی، مولفه  درآمد سالیانه، تماس  

  .]8[ داري وجود داردبران رابطه مثبت و معنیهاي ؛آبیاري با نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آبمدیریت شبکه

 از رگرسیون فازي بررسی کردند و نتـایج تحقیـق   بران را با استفادههاي آب، عوامل موثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونی     )1385(امینی و خیاطی    

هاي اجتماعی و ارتباط دو سویه سـازمانها بـا کـشاورزان  در منطقـه     هاي اقتصادي، مشوق شاخص آگاهی، مشارکت، مشوق5دهد با بررسی  نشان می 

لی نیز در این خصوص بـراي آنهـا صـورت نگرفتـه         هاي ذینفع تبیین نشده، بلکه اقدامات عم      تنها براي گروه  هاي اقتصادي نه  جرقویه اصفهان، مشوق  

  .]2[  ارزیابی شده است"بسیار کم"گیري تعاونی در این منطقه ها نیز در شکلاست و تاثیر سایر شاخص

  

  

  :تجارب کشورهاي خارجی و ایران

  

گیـري از   و تمایل براي انتقال مدیریت آبیاري از بخـش دولتـی بـه بخـش خـصوصی بـا بهـره         این حرکت در جهان شروع گردید      1980از میانه دهه    

اي افزایش یافت، تا آنجا که این موضوع در بیشتر کشورهاي آسیا، آفریقا و آمریکاي التین به یـک سیاسـت ملـی                  مشارکت کشاورزان به نحو فزاینده    

  .]17[تبدیل شده است

بران صورت گرفته است، الگـویی  هاي آب در غالب ایجاد تشکل" در زمینه مدیریت مشارکتی منابع آب که عمدتا  استفاده از تجارب کشورهاي مختلف    

بینی توان موانع و مشکالت را شناسایی و یا حتی پیش         با استفاده از این تجارب می     . گشا براي کشورهایی است که قصد ورود به این عرصه را دارند           هرا

انـد  کشورهایی که در این زمینه فعالیت کرده و موفـق بـوده          . رعت بیشتري در این مسیر گام نهاد      برنده این حرکت با س    مل پیش نمود و با تاکید بر عوا     

 از .از جمله کشورهاي دیگري هستند که این طـرح در آنجـا بـه اجـرا درآمـده اسـت             نیز  آلبانی و استرالیا     .عبارت است از نپال، ترکیه، مکزیک و ژاپن       

هـا و الگوهـاي   آید آن است که در هر کشور متناسب بـا شـرایط محیطـی، اقتـصادي و اجتمـاعی روش                   برمی آنچهکشورهاي مختلف   بررسی تجارب   

   .]19[ کار گرفته شده استگوناگونی به
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٤

عالوه بر ایـن در  . اشته استهاي آبیاري نداندتوجه چندانی به ایجاد و توسعه شبکه    ینه فعالیت داشته  مکشور ایران در مقایسه با کشورهایی که در این ز         

نتیجه . توجه بوده است  ها و امکان مشارکت کشاورزان بی     برداري و نگهداري شبکه   هاي آبیاري به موضوع مدیریت بهره     هاي تحت پوشش شبکه   زمین

  .]17[ گذاري در توسعه منابع آبی بوده است درصد و کاهش بازده سرمایه30 تا 25این امر کاهش راندمان آب به حدود 

  

  :آب و آبیاري از گذشته تا امروز

  

دوران در  اي قائـل بودنـد و  ویـژه  کشاورزي اهمیت براي اندوران اشکانیدر  .تاکید فراوانی بر کشاورزي و امور مرتبط با آن شده است در دین زرتشت  

 چگونگی اداره آبیاري مهمترین عامل موفقیـت و         هاي قبل، دورانن زمان مثل     در آ  .کرده است فا می نقش اقتصادي مهمی را ای    نیز کشاورزي   ساسانی  

و در نتیجه سـطح      ز آب را بهبود بخشید    ابرداري   دقیق، بهره  "هاي نسبتا ریزيدولت مرکزي توسط برنامه    .یا عدم موفقیت بخش کشاورزي بوده است      

   .]1[ زیر کشت و کیفیت کاشت و برداشت ترقی کرد

-کاریزها، نهرهاي مصنوعی و رودها و مجاري طبیعی بـه ( برداري از منابع آب  شیوه بهره  ر صنایع و علوم آبیاري توسعه یافت و چها        دوران اسالمی در  

.]20[مورد استفاده قرار گرفت) ها عالوه ایجاد سدها و چاه

بلکـه گروهـی   . دکرطور فردي کار نمیع بر روي یک قطعه زمین بهربندي رواج داشت، زاها وجود داشتند در نواحی که بنه      ارضی بنه قبل از اصالحات    

-جویانـه از منـابع کـم   برداري موثر و صرفهکارکرد اصلی بنه بهره .کردندطور جمعی کار میشد بهداران بر روي یک زمین که واگذار به بنه می    از نسق 

  .]14[   آب بوده استیاب

بنه عبـارت از واحـد       از این جهت     .کرده است ب می همبستگی و تعاون را در روستاها طل      همانطور که خسروي بیان داشته همکاري در کار آبیاري یک           

 کاري که مبتنی بر امتیازهاي اقتصادي و منزلتهـاي اجتمـاعی بـود، در     اي دهقان با وظایف مشخص اجتماعی بر اساس تقسیم        مستقل زراعی که عده   

ها بـا مقـدار آب و       شد، که تعداد و وسعت بنه      از چند بنه تشکیل می     "یک آبادي معموال  . پرداختندیک یا چند قطعه زمین مشخص به کشت و زرع می          

دیریت منابع آب روسـتا بـود و دهقانـان بـراي مـصرف بهینـه آب، محـصوالت         ها م از جمله مهمترین کارکرد بنه    . زمین قابل کشت ده، در ارتباط بود      

روز یـک بـار بـود     شـبانه 12استقرار بنه بر اساس نظام گردش آب بود، بنابراین اگر گردش آب قنات یـک ده                . کردندمختلف را در کنار هم کشت می      

سـاختمان بنـه بـه ترتیـب     .  نفر وجود داشت6نه بود و در هر بنه معموال شد و هر قسمت متعلق به یک ب بنه تقسیم می12هاي کشاورزي ده به    زمین

 سـهم محـصول هـر دهقـان بـستگی بـه       . برزگـر -5 دم آبیار -4) سربنه(  آبیار -3) مباشر،کدخدا   ( -2) ارباب، مالک، گاوبند  (-1: تشکیل شده بود از   

  . ]10[ گرفتهم تعلق میموقعیت آن دهقان در بنه داشت به آبیار بیشترین و به برزگر کمترین س

هاي تعـاونی روسـتایی، بـه      دچار دگرگونیهاي بنیادین کرد و شرکت       را ساختارهاي اجتماعی و مناسبات اقتصادي روستاها     ،  1340ههاصالحات ارضی د  

ویژه طی  از این پس و به    . اي بر دوش گیرند   طور شایسته سالت اسالف خویش را به    گاه نتوانستند ر  ها، هیچ عنوان جایگزین الگوبرداري شده این تشکل     

 ها و موانع بـسیاري مواجـه بـوده اسـت         هاي خودجوش براي اداره امور روستاها همواره با دشواري        سالهاي گذشته، مشارکت روستاییان و ایجاد تشکل      

طوري که بیشتر نقـش دخالـت و    به امر آب و کشاورزي افزایش یافته،      واقع در دهه چهل و بعد از اصالحات ارضی نقش دولت به خصوص در             در   .]2[ 

  .]15[ مباشرت مستقیم بوده است در حالی که نقش دولت باید غیر مستقیم باشد

  

نظـام آبیـاري و    کـه  هاي فهم و درك جامعه روستایی ایران اسـت ترین مبحثاش از اصلیاقتصاد و شکل اجتماعی و قانونی  آبیاري،   و   در حقیقت آب  

  .وجود آورده استاي از روابط تولیدي در روستاهاي ایران را بهوسایل آن مجموعه پیچیده

 به کاال تبدیل نشده بود و       "داري که در روستاهاي ایران وجود داشت، عامل آبر کامال         خاطر شرایط اقتصادي ماقبل سرمایه    قبل از اصالحات ارضی، به    

روسـتاهاي  مسئله تهیه و اسـتفاده از آب در         دانیم  طور که می   همان .مسئله عرضه و استفاده از آن تحت پوشش نهادهاي قانونی و اقتصادي سنتی بود             

  .برداري بودهایی چون قنات و کانالها در حد محدودي قابل بهرهوسیله تکنیکآب، بهشته و دانیاز ایران به کوشش زیاد انسانها و نیروي کار 

میت فراوان داشـته  کرده که آب و امر مربوط به آبیاري اه، از روزگاران کهن ایجاب میبا توجه به اقلیم گرم و خشک ایران و مشکل آبیاري در زراعت   

برداري از واحدهاي کار زراعی احتیاج فراوان به حل مـسائل و رفـع دشـواریهاي آبیـاري                  در روستاهاي نیمه خشک ایران براي بهره      که  طوري به .باشد

  .وجود دارد
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هاي متعـددي  اند و تشکیالت اداري و دیوانهاي آبیاري و حفر قنوات کوششهاي فراوان کرده مردم ایران از دیرباز براي احداث سدها و بندها و کانال        

 دولت همیشه در امر آبیاري وظیفه بسیار مهمی داشته است و حتـی در مـواردي در قـدیم مالیـات را بـر       . است براي سامان دادن به این کار برپا کرده       

  .]13[ گرفتندمبناي آب می

رود را بیـان  دخانه زاینـده هاي گذشته با توجه به شرایط منطقه انجام گرفته است که طومار شیخ بهایی، شیوه توزیع آب رو ب از زمان  هاي توزیع آ  شیوه

  .کندمی

  طومار شیخ بهایی

 این برنامه توزیع و نحـوه  .باشدرود مربوط میترین شیوه توزیع آب به رودخانه زاینده ترین و علمی  اسناد و مدارك تاریخی حاکی از آن است که قدیمی         

 سال پیش است توسط شیخ بهایی وزیر دانشمند شاه عباس و شاه طهماسب طراحـی گردیـده و بـه نـام طومـار شـیخ                   400برداري که متعلق به     بهره

هـا و فـصول   اب، در دورهرود از سراب تا پایبندي و تخصیص آب را در سراسر مسیر زایندهاین طومار برنامه مدونی است که سهم     . بهایی معروف است  

ها بـه   بر اساس این طومار آب مورد نیاز مزارع و آبادي.]16[  مختلف تعیین نموده، و سهم هر روستا، منطقه و بلوك کشاورزي را مشخص نموده است    

 سـهم، بلـوك   4 سهم، بلوك ماربین 6بلوك لنجان :بندي آن به شرح زیر است سهمشد، که شیوهسی و سه بلوك تقسیم و به وسیله مادیها توزیع می        

  .]6[ سهم 4 سهم و بلوك براآن 6لوك جی  سهم، ب4 سهم، بلوك لنجان 6 سهم، بلوك رودشتین 4کرراج 

ه میرابی گیالن هر ساله به نـسبت میـزان          نیز مقرراتی براي تقسیم آب و اداره رودخانه وضع شده بود ادار           و گرگان   سفید رود   ناطق دیگر از جمله     در م 

بنـدهاي موقـت   نمود که به مصرف هزینـه تقـسیم آب و تهیـه   اراضی زراعی از هر یک از مالکان و کشاورزان مبلغی به عنوان حق میرابی دریافت می   

  .]2[دشله امناء محلی مرتب و منظم میوسی رودخانه به ترتیب وضع تقسیم آب و اداره اموررسید، به اینمی

  

  :برانهاي آبتعاونی

  

  :مدیریت تحویل و توزیع آب مستلزم شناخت موارد زیر استمطلوب انجام صحیح و 

  :شودمدیریت آبیاري مشارکتی چنین تعریف می-1

  

بـرداري و  ریـزي، طراحـی، سـاخت، بهـره     این تعریف شـامل برنامـه  "کنندگان آب در تمامی مراحل و همه سطوح مدیریت آبی   درگیر شدن استفاده   "

 3هـاي مـدیریت آبیـاري را بـه     طـور کلـی روش  به. شود نیز می3 و 2هاي درجه نگهداري، و تامین مالی در همه سطوح شامل سیستم اصلی و شبکه 

  :ها عبارت است ازاین گروه. کنندگروه تقسیم می

  بخش عمومی یا دولتی -

 بخش خصوصی -

بران آبهاي بهره سازمان-

ه مدیریت بخش دولتی ناکارا و باري بر دوش دولت بوده و مدیریت بخش خصوصی با ساختار مدیریت آبیاري که در بر گیرنـده تعـداد                  کبا توجه به این   

  .]3[ ، روش سوم، در حال حاضر در جهان به مدیریت آبیاري تبدیل گردیده استزیادي کشاورزان کوچک است، تناسب ندارد

  

  یست؟واگذاري مدیریت چ -2

هـاي غیردولتـی،   هاي دولتی به سـازمان ها و اختیارات مربوط به مدیریت آبیاري از سازمان      واگذاري مدیریت آبیاري عبارت است از جابجایی مسئولیت       

  .مام یا بخشی از اختیارات مربوطه باشداین انتقال ممکن است شامل تمام یا بخشی از وظایف مدیریت، ت.برانهاي کشاورزان و آبمثل تشکل

  

  

  :دالیل واگذاري مدیریت -3
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٦

  

  :توانیم به شرح زیر خالصه کنیممهمترین دالیل واگذاري مدیریت آب از طرف دولت به بخش غیردولتی را می

  گذاري در بخش آبیاريت براي سرمایهناتوانی دول -

  هاي آبیاريبرداري سیستمرههاي نگهداري و به ناتوانی دولت براي جبران هزینه-

  هاي دولتی که اعتبارات و بودجه در آ؟ن متمرکز استبازده سازمان مدیریت کم-

  نفس کشاورزان و بخش خصوصی براي تقبل مدیریت نظام آبیاريبهافزایش اعتماد -

  . ایجاد انگیزه جهت مدیریت اصولی هستندبران داراي ساختار مناسب برايهاي کشاورزان و آبویژه تشکلهاي بخش خصوصی، به سازمان-

  

  

  :برانهدف از تشکیل تعاونی آب -4

  

هـا  برداري و نگهداري صحیح از شبکهها، بهرهدلیل کاهش هزینههاي آبیاري و زهکشی به   هاي دولت در جهت خصوصی سازي شبکه      با سیاستگذاري 

هـا  بحث انتقال مـدیریت شـبکه  به عنوان برداري ها با افزایش راندمان بهره توسعه شبکه وو افزایش عمر مفید آنها، استفاده بهینه از منابع آب و خاك   

هـاي  نامه مصرف بهینه آب از سالهاي قبل مورد توجه واقع شده و بر اساس آن وزارتخانهاین انتقال مدیریت با تهیه آیین. بران مطرح شده است  به آب 

بـران و مـشارکت مردمـی    هاي آبنامه با ایجاد تشکل ریزي و اجراي این آیین     این امر موظف به برنامه     نیرو و جهاد کشاورزي به عنوان متولیان اصلی       

ها با توجه به اهمیـت آن و پیچیـدگی بـه خـاطر مـسائل اجتمـاعی و                  سازي و اجراي طرح ایجاد تشکل     لیکن براي زمینه  . اندها شده در مدیریت شبکه  

هـاي آبیـاري و   بدین جهـت در اکثـر شـبکه    . کاربردي که توام با حمایت سیاسی باشد ارائه نگردیده استفرهنگی تا کنون برنامه عملیاتی مشخص و 

زهکشی اقدامات پراکنده و غیر سیستماتیکی صورت پذیرفته ولی نتایج مورد انتظار برآورده نشده و در برخی موارد نیز باعث کنـد شـدن رونـد ایجـاد                         

بران ، فراهم آوردن سازوکارهایی است تا از طریـق یـک فراینـد مـشارکتی،                آب) هايتشکل (يهدف از ایجاد تعاونیها    .]3[ ها گردیده است  این تشکل 

  .]2[  و از آب در دسترس استفاده بهینه کنند نمایندآفرینیها و مدیریت آب کشاورزي نقشگیريکشاورزان در تصمیم

آبیـاري انتقـال یافتـه و همچنـین تـداوم و پایـداري آنـان        هـاي  توان هدف سازمان دولتی آبیاري را ارتقاء کیفیت مدیریت در طـرح         به بیانی دیگر می   

   .]17[  و ]18[ دانست

  

  

  :برانهاي آبوظایف تعاونی -5

  

- واگذاري برخی اختیارات و مـسئولیت  "هاي مربوطه و نتیجتا   توان در تشویق کشاورزان به ایجاد تشکل      برداري را می  هاي بهره یکی از وظایف شرکت   
هـاي  برداري و تعدیل مسائل و محدودیت     ل کار شرکت بهره   هایی باعث تسهی  وجود چنین تشکل  . ها برشمرد هاي شبکه در سطح مزارع به این تشکل       

شـوند در یـک   ویژه در سطح مزارع که اغلب به فراموشی سپرده میکند که نگهداري از اجزاء سیستم به  اجتماعی خواهد شد و این امکان را فراهم می        

  .]12[ روند تدریجی به آنها سپرد

  :توان موارد زیر را نام برد-ها میاز دیگر وظایف این تعاونی

ها، وظایف اعضاء؛ها، اهداف تعاونیاز علل ایجاد تعاونی"برداران آگاهی دادن به بهره-

ه توزیـع آب، همکـاري             واي اجتماعی از قبیل مدیریت صحیح آب توسط کشاورزان، جلوگیري از هرج           ایجاد مشوق - مرج و نظـم بخـشیدن ـب

مردم با یکدیگر در رفع مشکالتشان؛

هـا، و از جنبـه      برداران براي ساخت کانـال    در زمینه فیزیکی کمک گرفتن از بهره      . زمینه مشارکت را از دو جنبه فیزیکی و فکري ایجاد کنند          -

داري؛برداري و نگه-ریزي، اجرا و بهرهگیري، برنامهتصمیم: ها از قبیل-فکري مشارکت دادن آنها در تمامی زمینه

.]2[ هاي دولتیبرقراري ارتباط دوسویه با سازمان-

  

  

  :"مدیریت آبیاري مشارکتی"هاي مزایاي سیاست -6
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  :توانیم به شرح زیر عنوان داریمهاي مبتنی بر مدیریت مشارکتی در آبیاري را می مزایاي اجراي سیاست

  کارایی مدیریت-

جویی در هزینهرفهص-

شفافیت و احساس مسئولیت در برابر مشتریان -

اختیار و وکالت-

تجربه سازمانی-

  

  

  :شیکهاي آبیاري و زهبران در مدیریت شیکهموانع مشارکت آب -7

عایـب نیـز در آن وجـود    برند، برخـی م    هر دو طرف یعنی کشاورزان و دولت سود می         " مدیریت مشارکتی  "هرچند از دیدگاه بسیاري از صاحبنظران از        

  :دارد که اهم آن به شرح زیر است

اي نیـاز   هاي بیشتري نیاز داشته و در اجراي پروژه به کارشناسان حرفـه           مدیریت آبیاري مشارکتی ممکن است در تهیه پروژه به زمان و هزینه            -

  .هاي آبیاري کمبود آن محسوس استاست که در بیشتر بنگاه

.]17[ تر در مدیریت آبیاري بیشتر استان بزرگریسک اعمال نفوذ کشاورز -

  :ها بررسی شده است عبارت است ازاز دیگر موانعی که در مدیریت شبکه

:هاي دولتی و محلی سازمان -

رودشمار میترین مانع بهداري اصلیبر-در این زمینه سازمان آب و شرکت بهره. ترین موانع مشارکت معرفی شده است-عمده

بران به دلیـل نداشـتن نقـدینگی حتـی قـدرت            -برخی از آب   (برداري و نگهداري   در مرحله بهره   "بران خصوصا مشکالت اقتصادي آب   -

).موقع مبلغ مورد نیاز براي عقد قرارداد و خرید آب را ندارندپرداخت به

برانعدم کفایت تفاهم و همکاري موجود بین آب -

عدم توجه کافی به آموزش و ترویج -

ناکافی بودن آب توزیعی براي انجام فعالیتهاي زراعی -

هـا  گرفتن از آب شبکه به سایر منابع تامین آب از جمله احداث چاه و یا استفاده از زهکش    بران عالوه بر بهره   این امر سبب شده است که برخی از آب        

اعتمادي آنها به کارایی شـبکه آبیـاري   هاي زراعی و نیز بیستقالل نسبی کشاورزي در زمینه آب مورد نیاز فعالیتنوبه خود اروي آورنداین موضوع به   

  .]18[ دهدبران را در اداره امور شبکه آبیاري کاهش میهمراه دارد و میزان مشارکت آبرا به

  

  

  :بران از عملکرد آبهاي ناشیمحدودیت -8

  

  :هایی نیز دارد که عبارت است ازبران عالوه بر مزایایی که دارد محدودیتهاي آبایجاد تشکل

-هاي تدوین شده را محدود مـی بران امکان رعایت الگوي کشتهاي آبکوچک بودن مالکیت اراضی و فعالیت انفرادي کشاورزان بدون وجود تشکل          

نماینـد و   ب کشاورزان بر حسب سلیقه شخصی و بر اساس شرایط بازار و منافع خصوصی خود اقدام به کشت محصول می                   تحت این شرایط اغل   . نماید

ویـژه در مواقـع   مصرف است این مـسئله موجـب ناهمـاهنگی در توزیـع و بـه       هاي پر از آنجا که در این زمینه گرایش عمده کشاورزان به سمت کشت           

   .]12[ گرددکالت اجتماعی میبحرانی و کمبود آب موجب افزایش مش

  

  :گیرينتیجه
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٨

بران و تجربیات موفقی که در کشورهاي مختلف از جمله مکزیک و ترکیه وجـود دارد،  با توجه به حرکت جهانی در جهت انتقال مدیریت آبیاري به آب       

) ایـران (بران بایستی در دستور کار دولت    هاي آب  آبیاري و زهکشی برنامه انتقال مدیریت آبیاري به گروه         هايمنظور غلبه بر مشکالت موجود شبکه     به

  .قرار گیرد

اسـت پـس از ایجـاد اراده سیاسـی و تـدوین      بـرداران  همانطور که گفته شد ایجاد اراده سیاسی از عوامل اصلی موفقیت برنامه انتقال مدیریت به بهره             

سازي کـشاورزان بـراي پـذیرش مـسئولیت مـدیریت شـبکه از             ، ایجاد شرایط الزم در مناطق تحت پوشش شبکه آبیاري و آماده           مقررات جهت انتقال  

هاي دولتی می   محلی و دستگاه  هاي اجتماعی و ارتباط دو سویه نهادهاي        هچنین ایجاد روحیه همکاري، آگاهی، مشوق      .باشدعوامل موفقیت طرح می   

هـاي آبیـاري و زهکـشی بـدون ارتبـاط و         مـدیریت سیـستم    "و اصوال کند  ن طرح نقش اساسی ایفا می     اشند که در موفق بود    توانند از موارد دیگري ب    

  .باشدبران و نمایندگان کشاورزان ممکن نمیمل مختلف باالخص ارتباط با حقابه همکاري با عوا

آب آبیاري موثر بوده و از جهت دیگر این عمل باعث افزایش بازده و عملکـرد         طور موثري در استفاده بهینه از       تواند به میها  ایجاد این تشکل  از طرفی   

 شـایان ذکـر   البته   .می گردد توسعه روستاها   در نهایت این امر موجب        می شود و   فقر و مهاجرت  کاهش  جه آن   یدرآمد زارع ودر نت   صوالت، افزایش   مح

-ایش دهد که موفق بوده و مواردي که در مورد مشکالت اقتصادي گفته شد براي بهره               برداران را افز  تواند درآمد بهره  ها می است در زمانی این تشکل    

  . گیردمهاي مالی از طرف دولت نیز انجابردار وجود نداشته باشد و حمایت
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