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چکیده
مدیریت مشارکتی آبیاری بهعنوان رویکردی برای افزایش بهرهوری آب کشاورزی و کاهش
هزینههای مدیریت دولتی ،از دهۀ  8956هـ.ش در ایران همپا با روندهای جهانی مورد توجه قرار
گرفته و اجرای آن با فرازونشیبهایی همراه بودهاست .در این پژوهش تحلیلی -کاربردی با رویکرد
پسرویدادی ،تحققپذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از طریق تحلیل محتوای
پژوهشهای انجامگرفته در داخل کشور و اسناد باالدستی مرتبط ،مورد بررسی قرار گرفته است.
برای انجام این پژوهش ،منابع موجود در زمینۀ مدیریت آبیاری مشارکتی از پایگاههای معتبر تا حد
ممکن شناسایی و تعداد  91منبع مورد بررسی قرار گرفت و از نرمافزار  Atlas.ti7برای تجزیه و
تحلیل اطالعات استفاده شد .تجزیه و تحلیل یافتهها حاکی از وجود  80حیطه از موانع و مشکالت بر
سر راه اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری در سطح ایران است که سیاستهای کشاورزی نامناسب و
مشارکتزدا ،غفلت از تدابیر بسترسازی و برنامهریزی ،تسلط فرهنگهای تنگنظرانه و برقراری جو
بیاعتمادی ،فقدان حمایتهای مالی -اعتباری ،ساختار دولتی متمرکز و مقاومتگرا ،ضعف
اطالع رسانی و کمبود اطالعات ،قوانین و مقررات بازدارنده ،عدم شفافیت و ابهام در ماهیت و نحوۀ
اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری ،وجود ناهماهنگی بین بهرهبرداران و دستگاههای اجرایی،
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ایران.

محدودیتهای سختافزاری و اقلیمی ،ناسازگاری و انعطافناپذیری رویههای مدیریتی اعمالشده و
کارکنان غیرماهر و ناکارآمد دستاندرکار را شامل میشود .در پایان ،راهکارهایی برای گذار از
وضعیت فعلی و تسهیل اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری ارائه شدهاست.
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بین توان تأمین آب و شدت تقاضاا بارای آب در جهاان،
شااایی وجاود دارد کا بحارانآیارین اسات .مطالعاات
سازمان ملل متحد حاکی از آن است ک کمبود آب مشالی
جدی در خاورمیان است (خیابانی و همااران.)31 :1131 ،
واگذاری مدیریت آبیاری با مرار کننادگان آب یا
حرکاات جهااانی اساات ک ا در رونااد تاااوین آن ،نق ا
دولااتهااا در اماار بهاارهباارداری و ندهااداری شاابا هااا
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آب ،اختیار مادیریت بهارهبارداری و ندهاداری شابا را
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کشاورزان و بخ خروصی برای تقبل مادیریت نااام
آبیاری (قناعت و هماااران .)1 :1131 ،ازایانرو ،از اواخار
دهۀ  ،1391موضوع واگذاری مدیریت شبا های آبیااری
ب آببران در سطح جهانی ب طور یزایندهای مورد توجا
قرار گریت اسات ،تاا آنااا کا ایان موضاوع در بیشاتر
کشورهای آسیا ،آیریقا و آمریاای یتین ب ی سیاسات
ملی تبدیل شده است (نا ی و شایروانیان .)11 :1191 ،باا
ب دست گریتن وظایف بهرهبرداری و ندهداری پاروهههاا
توسط دولت و کنارگذاشتن کارگزاران محلی و بهانادادن
و بیتاوجهی با نیروهاای یعاال منطقا کا با راحتای
میتوانستند بهارهبارداری و ندهاداری ایان تأسیساات را
اناام دهند ،دولت ناچاار شاد باار ساندین هزینا هاای
سرمای گذاری ،بهرهبرداری و ندهاداری آنهاا را با دوش
باشد .این یرایند اگرچ اقتدار دولت را ب همراه داشات،
ولی مشاالت یراوانی گریبانگیار شابا هاای آبیااری و
زهاشی و منابع آبهای زیرزمینای شاد .با طاوریکا
هماکنون در شبا های آبیاری و زهاشی کشاور ،بیشاتر
کشاااورزان ین ااع و آببااران ،باادون داشااتن سااازمان
مدیریتی -اجراییِ مشخص و شناخت شده ،تنهاا در حاد
دریایتکنندۀ خدمات نق آیرینی میکنند و سازمان های
دولتاای (در سااطوم مختلااف صاانعت آب) در نقاا
دستاندرکار مدیریت این شبا هاا ،خادمات ماورد نیااز
ین عان اصلی را یراهم میکنند (مختاری.)113 :1133 ،
در ایران ،دهۀ  1131را میتوان منشأ دگرگونی های
بزرگی در کشاورزی دانست .اصاالحات ارضای کا در
اوایاال ایاان دها آغاااز شااد ،ساااختارهای اجتماااعی و
مناسبات اقترادی روساتاهای کشاور را کا در قالا
سازمان های سنتی شال گریت بود ،دگرگون ساخت و
پای های کشاورزی سانتی را تحاتتاأییر قارار داد .از
سوی دیدر سرمای گذاری های عایم دولت در منااطق
مستعد کشاورزی ک در قال ساخت سدهای بازر و
شبا های آبیاری و زهاشی وسایع با انااام رساید،
عمالً چهرۀ کشاورزی کشور را تغییر داد .از این مقطاع
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ب بعد ،شاهد تضعیف تدریای الدوهاای مشاارکتی در
سطح روستاها هستیم ،زیرا برنام های توسعۀ روستایی
ب نوعی با الدوهاای هماااریهاای سانتی هامخاوانی
نداشت (توتونچی و عمانی .)1 :1193 ،با نداهی با سایر
تاریخی تدوین قوانین و آییننام های مرتبط با آب ،در
مییابیم ک ب تادری از اختیاارات کشااورزان کاسات
شده و با مسائولیت هاای دولات ایازوده شاده اسات
(شیخحسینی و همااران.)31 :1191 ،
اقدامات عملی در ارتباط با انتقال مدیریت آبیااری
در ایران ،ب اوایل دهۀ  1131برمیگردد .در سالهاای
میانی برنامۀ  1سال اول توسعۀ اقترادی ،اجتمااعی و
یرهندی کشور ( ،)1113-1131مشال توسعۀ شبا های
آبیاری ،تامیل شابا هاای یرعای زیردسات سادهای
بزر  ،مشاالت بهره بارداری و ندهاداری شابا هاای
آبیاری ،خروصیسازی و ...زمین هایی برای توجا با
حل مسئلۀ شبا های آبیاری یراهم کارده باود .در آن
ایام ،عنوان انتقال مادیریت آبیااری در ایاران چنادان
مطرم نبود ،ولای دو اقادام جادی با منااور کااه
تردیگری دولت در شبا های آبیاری و زهاشای ،باا
ایاان موضااوع در ارتباااط مسااتقیم بااود -1 .ایااااد
شاارکتهااای بهاارهباارداری درجهاات خروصاایسااازی
 -1ایااااد تشااالهااای آببااران درراسااتای مااادۀ 1
آییننامۀ مرر بهینۀ آب کشاورزی .از این زماان با
بعد ،در استان های مختلف کشور ،اقدامات متعددی در
زمینۀ مشاارکت کشااورزان در مادیریت ساامان هاای
آبیاری اناام گریت .ب عنوان مثاال ،در اساتان گایالن
ب عنوان استانهای آزمایشی (پاایلوت) از ساال 1193
پیادهسازی مدیریت مشارکتی آبیاری از طریاق ایاااد
ساا تشااال آببااران در ساا روسااتای پیشاااهن
(سیاهگوراب بای ،رودپی و کیاسرا) آغاز شاد و مقارر
شده بود ک در سالهای بعادی حادود  11روساتا در
سطح شبا ( 11روستا در هر ی از ناواحی آبیااری)
برای ایااد تشالهای آببران انتخاب شود ک بناا با
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بررسیهای اناامشده ،ب دلیل عدم دستیابی ب اهدا
مورد نار و وجود مشاالت یراوان ،راکد ماناده اسات.
در حال حاضر نیز  9تشال محلای (شاامل  1تشاال
ایاادشده ب طور مستقل توساط شارکت ساهامی آب
منطق ای گیالن و جهاد کشاورزی گایالن و  1تعااونی
تولید روستایی با اصالم اساسنام ) درگیر امر مدیریت
مشارکتی آبیاری هستند ک با وجود حل مسائل ینای
مانندِ تاهیز اراضای و نرا کنتورهاای تحویال آب،
همچنان بالتالیف هستند .بایاد دیاد کا تحات چا
شاارایطی مشااارکت در ماادیریت صااورت ماایگیاارد و
چدون میتوان بساتر مناسا بارای تحقاق مادیریت
مشارکتی آبیاری را یراهم آورد .این کار مستلزم تازی
و تحلیل شرایط موجود در سطح کاالن و خارد اسات.
در حقیقت ناکارآمدی یرایند گذار از مدیریت متمرکاز
دولتی ب مدیریت مشارکتی منابع آب در ایران ،مسئلۀ
اصلی این پژوه است و تالش میشود کا از طریاق
تحلیل محتوی پاژوه هاای انااامگریتا در داخال
کشور و اساناد بایدساتی (بخشانام هاا ،ت ااهمناما ،
دسااتورالعملهااا و )...ماارتبط ب اا ماادیریت منااابع آب
کشاورزی عمدتاً در سطح ملی ب این سؤال پاسخ داده
شااود کا تحقااقپااذیری ضااعیف ماادیریت مشااارکتی
آبیاری در ایران احتمایً تحاتتاأییر چا حیطا هاا و
حوزه هایی است؟ در همین زمینا  ،ساازمان بهارهوری
آساایا ،1گزارشاای در زمین اۀ تغییاارات سااازمانی باارای
دستیابی ب مدیریت مشارکتی آبیااری باا مطالعاۀ 11
کشور آسیایی ازجمل جمهوری اسالمی ایاران منتشار
کردهاست .مطابق این گازارش ،تاالشهاای مادیریت
مشارکتی آبیاری در کشاورهای منتخا با ماواردی
منار شدهاست ک تغییر ندرش کشاورزان از وابستدی
بی ازحد با کما هاای خاارجی تارباۀ مثبات در
زمینۀ ترتیبات نهادی جدیاد کا مایتواناد با ساایر
مناطق گسترش یابد بهبود مادیریت آبیااری و تولیاد
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محرول تعمیر و ندهداری ب موقع سامان های آبیاری
جمعآوری آببهاا و تاروی یعالیاتهاای اجتمااعی از
جمل آنها است .ازطار دیدار ،با محادودیتهاا و
مشاالتی برای اناام مدیریت مشارکتی در کشاورهای
منتخ اشاره شدهاست ،ک دان ناکایی کاارگزاران و
همچنین کشاورزان دربارۀ انتقال مادیریت ،همااهندی
محاادود بااین سااازمانهااای کشاااورزان ،ناکاااییبااودن
حمایت دولتی و توزیع قادرت ،نارسااییهاا در سااز و
کارهای قانونگاذاری و نااارتی ،یقادان اندیازه بارای
کارکنان سازمانهای دولتای بارای مشاارکت ماؤیر در
یراینااد اناااام ماادیریت مشااارکتی آبیاااری ،مشاااالت
قیمتگذاری آب و درنتیا کاه ساود کشااورزان را
شااامل ماایشااود .(APO,2002: 5) .بیاارادار ،موضااوع
مدیریت مشارکتی آبیاری در کشاور هندوساتان را باا
هد بازسازی یرایندهای مداخل ای اجارای مادیریت
مشااارکتی آبیاااری از منااار کنشاادران ،ناری اۀ اقاادام
جمعی ،نهادساازی و م ااهیم سااختار ساازمان ماورد
بررسی قرار داده است .نتای این مطالع حاکی از ایان
امر است ک در یرایند اناام مدیریت مشارکتی آبیاری
در ایاان کشااور ،ایاازای آمااار تعااداد سااازمانهااای
کشاورزان برای آبیاری مهمتر از کی یت عملاردی این
یرایند در نار گریت شادهاسات).(Biradar, 2012: 2
گارس -رستریپو و هماااران ،یرایناد و نتاای انتقاال
مدیریت آبیااری را در  13کشاور ماورد بررسای قارار
دادند و ضمن آسی شناسایهاای خااه هار کشاور،
خاطرنشان کردناد کا انتقاال مادیریت آبیااری یا
رویارد برای اناام اصالحات در بخ آبیاری است ک
برای رسیدن ب اهدا تعیینشده ،مایبایسات طیاف
وسیعی از تغییرات شامل نرمایزاری و سختایازاری را
متحمل شود .از نار آنها ،اناام یرایند انتقال مدیریت
آبیاری نیازمند تعهد سیاسی قدرتمند ،گ توگاو باین
دسااتاناادرکاران و توسااعۀ بلندماادت ظرییتاای اساات
).(Garces-Restrepo et al, 2007a: 64

)1 -The Asian Productivity Organization (APO
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از نااار یاااکون ،نتااای ضااعیف عملااارد ،کنتاارل و
خدمات برنامۀ نوسازی مدیریت آبیاری یائو ،مشال در
طراحاای اولی ا  ،طراحاای تقلیاادی و باادون توج ا ب ا
ویژگیهاای ناحیا  ،مشاال کنتارل و ادارۀ نااامهاا،
طراحی مبهم و نامشخص برنام های اصالحی ،جادیت
ایراطاای در راهبااردهااای عملیاااتی ،تناااقق قااوانین
عملیاااتی در سااطوم مختلااف ،تناااقق بااین قااوانین
عملیاااتی و نیازمناادیه اای کشاااورزان ،عاادمانعااااس
تغییاارات نیازمناادیهااای کشاااورزان در تغییاارات
سیاستهای مدیریت نااام ،کی یات ضاعیف خادمات
ارائ شده ب کشاورزان و یقدان انعطا در همۀ سطوم
است ( .)Facon, 2007:6کانال ،موضاوع مشاارکت در
زمینۀ مدیریت مناابع آب در کشاور نپاال را از مناار
بسترهای توساع ای مختلاف بررسای کارده اسات .از
دیدگاه وی ،مدیریت محلی نیازمند اقاداماتی یراتار از
سطح محلی اسات و پویااییهاای محلای اجتمااعی-
سیاسی ،حمایتهای بیرونی و شابا ای ،ساازوکارهای
مناس پاسخدویی بین کاارگزاران مختلاف ،بیشاتر از
اصول طراحیشدۀ یابت میتواند ب تاامل سازمانی در
این زمین کما کناد) .(Khanal, 2003: 7مطالعا و
مقایسۀ اصالحات مدیریت ساامان هاای آبیااری در دو
کشور استرالیا و هندوستان توساط پاودار و هماااران،
نشان میدهد ک اصالحات مدیریت آبیاری در استرالیا
ک مستقل از یرایند جهانی انتقال مادیریت آبیااری و
براساس شرایط ملای صاورت گریتا اسات نسابتبا
اصالحات اناامشده در هندوستان ک عمدتاً دساتوری
و در بسترهای سازمانی و قانونی مختلف تحمیل شاده
بود ،مویقتر باودهاسات ).(Poddar et al, 2011: 139
سوهاردیمان ،برنامۀ انتقال مدیریت آبیاری در اندونزی
را بررسی و ب این نتیا رسیده است ک سازمانهاای
آبیاری اندونزی ،ب مدیریت مشارکتی آبیاری ب عناوان
ی تهدید برای موجودیت و بقای خود نداه میکنند و
جهتگیری سازمانهای دولتی آبیاری عمدتاً ب سامت
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دیاع و ح اظت از تمامیت و منایع سازمانی آنها است
) .(Suhardiman, 2008: 232در پژوهشای باا عناوان
چال ها و یرصتهای اجرای برناماۀ ح اظات آب ،بار
منابع مالی پایدار ،یرصتهای آموزشی برای اجتماعات
محلی ،اطالعرسانی عمومی ،مشارکت کایی ین عاان،
بازبینی و ارزیابی مادد برنام ها و دسترسی ب دادهها/
اطالعات تأکید شدهاست (.)Wang, 2013: 60
روششناسی پژوهش
ایاان پااژوه از نااوع تحلیلاای-کاااربردی بااا رویااارد
پ رویادادی اسات .جامعاۀ آمااری شاامل مطالعاات
اناامشده در زمینۀ مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران
بوده و نمون گیری با صاورت هدیمناد انااام شاده و
گزارهها ب عنوان نمونۀ تحقیق در نار گریت شادهاناد.
تحلیل اطالعات ب روش تحلیل محتاوای کی ای و باا
است اده از بسط ناام مقول ای استقرایی 1صورت گریت
است .برای اناام این پژوه  ،منابع موجود در زمیناۀ
مدیریت آبیاری مشارکتی تا حد مماان شناساایی (از
طریق سامان های پایداه اطالعاات جهااد دانشاداهی،1
سااامانۀ اطالعااات آموزشاای و پژوهشاای وزارت جهاااد
کشاورزی (ییپاک) ،بانا اطالعاات نشاریات کشاور،1
پایداه اطالعات کن اران هاا (سایویلیاا) و  19منباع
(شامل کتاب ،مقالۀ پژوهشی ،مقالۀ کن رانسی و اساناد
بایدستی) مورد بررسی قرار گریت .در این پاژوه از
نارمایاازار  Atlas.ti7بارای تازیا و تحلیال اطالعااات
است اده شد (شال .)1
نرمایزار اطل تیآی 3ازجمل نرمایزارهای مناسا
برای تحلیل داده های کی ی است .این نرمایزار قابلیات
تحلیاال طیااف وساایعی از دادههااای متناای (در قال ا
 )Word,Powerpoint,Pdf,Excellترویری و چندرسان ای
را داراست .این نرمایزار ب ویژه در پژوه هاای کی ای
1-Induction Analysis
2-SID
3-Magiran
4-Atlas/ti: Archive for Technology,the Lifeworld & Everyday
Language
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علوم اجتماعی کاربرد گساتردهای دارد و هاد اصالی
آن تغییر شیوه های سانتی ت سایر متاون اسات .کاار
تازی و تحلیل در این برنام با طاور مشاخص در دو
سطح جداگان صورت میپذیرد ک عبارتاند از ساطح
متنی 1و سطح م هومی .1سطح متنی شامل طبق بندی
و کدگذاری متون است و ساطح م هاومی با سااخت
شبا های م هومی و ساختارهای یرامتنای رباط پیادا
میکند ).(Muhr, 1991:349
شیوۀ تحلیل محتوی ،ت سیر هنای محتاوی ماتن
است ک از طریق دست بنادی مانام کادها و شناساایی
مضامین یا الدوها اناام میشاود (جاسامی و هماااران،
 .)33 :1131این روش ،در سادهترین شال ،با بیارون
کشیدن م اهیم مورد نیاز پژوه از متن مورد مطالع
میپاردازد م ااهیمی کا در قالا مقاویتی مانام،
سازمان مییابند (تبریازی .)111 :1131 ،در ایان روش،
پ از جمعآوری دادهها ،آنها طی مراحل کدگاذاری
باز ،کدگذاریِ محوری و کدگذاریِ انتخابی طبق بنادی
میشوند .کدگذاری باز ،یرایندی تحلیلای اسات کا از
طریق آن م اهیم شناسایی شاده و ویژگایهاا و ابعااد
آنها در دادهها کشف میشود.
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در این مرحل ناری پرداز مقول های اولیۀ اطالعات
درخروه پدیدۀ در حال مطالعا را شاال مایدهاد.
درواقع در این مرحل  ،دادهها ب کوچاترین واحد خود
شاست میشوند و محقق با ب کارگیری یا سیساتم
بازِ کدگذاری ،خط ب خط دادههاا را باازندری کارده و
یرایندهای آن را تشاخیص داده و با هار جملا کاد
میدهد.سپ تالش میکند تا حداکثر کدهای ممان
را تشخیص دهد تا مطمئن شود ک اطالعات را ب طور
کاماال بررساای کاارده اساات .یزماۀ مرحلاۀ کدگااذاریِ
محوری ،مقایسۀ دائمی دادههاست .محقاق ،دادههاای
کدگذاریشده را با یادیدر مقایسا کارده و باا ادغاام
موارد مشاب  ،ارتباط بین خردهطبقات را مشخص کارده
و طبقاتی با م اهیمی جدید تشایل میدهاد .مرحلاۀ
کدگااذاری انتخااابی ،رونااد یاپارچا سااازی و پااایی
طبقات است ک درنهایت محقق ی ناری را از روابط
بااین مقولا هااای حاصاال از مراحاال قبلاای ،اسااتخرا
میکند و روابطی ناری بارای پدیاده ارائا مایدهاد
(ایراخت و همااران.)1131:31 ،

استخراج واحدهای معنایی و
کدگذاری باز

خواندن منابع و توصیفات آن و
بازخوانی مکرر آن برای رسیدن
به درک کلی از متن

تجزیه و تحلیل روابط بین
مقولههای اصلی و ارائۀ مدل
مفهومی

استخراج نهایی مقولههای اصلی

شکل  :8فرایند انجام پژوهش

ورود منابع شناساییشده به
نرمافزار

بازخوانی کدها و کدگذاری
محوری

1 1

تهی و ترسیم :ندارندگان1131،
1-Textual phase
2-Conceptual phase
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یافتهها
تازی و تحلیل  19منبعِ بررسیشده ،حاکی از وجود
 11حیط ا از موانااع و مشاااالت در زمین اۀ ماادیریت
مشااارکتی آبیااری در سااطح ایاران اساات (جاادول.)1
مناااور از سیاسااتهااای کشاااورزی ،آن دساات از
مداخالتی است ک دولتها در کشورهای توسع یایتا
و درحااالتوسااع بااا اهاادا مختل اای در بازارهااای
کشاورزی اناام میدهند .بخ کشاورزی در ده های
اخیر در بیشتر کشورهای درحاالتوساع تحاتتاأییر
انواع سیاستهای مداخلا گرایاناۀ دولات و باا هاد
حمایت از این بخ در مقایس با ساایر بخا هاای
اقترادی قرار داشات اسات .ایان سیاساتهاا طیاف
گستردهای ازمداخالت را در برمیگیارد کا با طاور
مستقیم یا غیرمستقیم ،قیمت و بازار این محرویت را
تحتتأییر قرار میدهند .در ایران نیز ،بخ کشاورزی
و زیربخ های آن در چند دهۀ اخیر تحتتأییر ایان
سیاستها قرار داشت اند .این مداخالت عمدتاً از طریق
کنترل قیمت کایها ،اعمال سهمی یا پرداخت یارانا
برروی نهادههای تولید آنها  -ب ویژه از طریق اعماال
نرخهای پایینتر ارز بارای واردات نهاادههاا -صاورت
گریت ا اساات .تاادابیر بسترسااازی و برنام ا ری ازی ب ا
یراهمباودن یرصاتهاای یزم و کاایی بارای آماادگی
گاروههاای یرباط (دولتای و غیردولتای ،ین اع و
یضرر) ،برای دریایت ،آموختن ،تمرینکردن ،با دور
از هرگون تعایل و محدودسازی و با شا اییت کامال،
ب مناور جبران نقران آگااهی و یرصاتهاای ناابرابر
گذشت و نزدی شدن ب شرایطی نسبتاً برابر ،ازجملا
پی نیازهای شالگیری مدیریت مشارکتمدار اشااره
میکند .دربارۀ یرهن های تن ناران و برقاراری جاو
بیاعتمادی بایاد گ ات کا پای یارضهاایی عماده
یرهندی و هنی و اقترادی در بهرهبرداران وجود دارد
ک آنها را از قبول مسئولیت برحذر میدارد کا حال
آن در گاارو وقااوع تغییاارات اساساای در روانشناساای
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اجتماعی و دگرگونی طرز تلقای آنهاا در ایان زمینا
است .انتقال مدیریت آبیاری ب تنهایی تضامینکننادۀ
مویقیت نخواهد بود ،یا با عباارت صاریحتار ،معاازه
نخواهد کرد و نیازمند حمایاتهاای ماالی و اعتبااری
دولت هاست .با منااور پایدارمانادن مادیریت آبیااری،
نباید یقط ب مرحلۀ واگذاری اکت ا کرد ،بلا باید بارای
سوددهی کشاورزی یاریاب برای کشاورزان نیاز مبناایی
اقترادی یراهم شود .با منااور اطمیناانبخا کاردن
سیستمهای مدیریتی پ از واگاذاری ،سیاساتهاای
مامل باید با برنام های انتقاال مادیریت تاوأم شاود.
تمایل سازمانهای دولتی برای باقیمانادن با عناوان
ی کارگزار در مدیریت مشاارکتی حااکی از سااختار
دولتی متمرکز و مقاومتگرا اسات .تاااندهنادهتارین
درس یراگریت از تازی و تحلیال پاروهههاای انتقاال
مدیریت ،مقاومت شادید نهادهاای آبیااری دولتای در
مقابل انتقال مدیریت آبیاری ب تشالهای کشااورزان
است .در مواردی ،باور ندارند (یا یار میکنند ک نمای
توانند باورداشت باشند) ک کشااورزان ظرییات قباول
مدیریت شباۀ آبیاری را دارند ،حتای اگار نمونا هاای
مویقی از مدیریت شبا های آبیاری توسط کشااورزان
در داخال کشاور وجاود داشات باشاد .بهباود آگااهی
عمومی از طریق آموزش و اطالعرسانی ،نقا مهمای
در پذیرش و عدم پاذیرش رهیایاتهاای جدیاد ای اا
میکند .اجتمااعی کا م هاوم ،اهمیات و نقا یا
یناوری یا رویارد نوین را ب درستی درک نارده باشاد،
بستری مناسا بارای توساع و رشاد آن ینااوری یاا
رویارد نخواهاد باود .با وجاودآوردن بساتری بارای
مدیریت مشارکتی آب نیازمند تدوین قوانین ،ضوابط،
مقررات جامع و ش ا در ارتباط با تشالها و انتقاال
مدیریت شبا ها ب مردم است ک متضامن حقاو و
منایع همۀ طر های ین ع ب ویژه بهرهبرداران باشد.
دربارۀ عدم ش اییت و ابهام در ماهیت و نحاوۀ اجارای
مدیریت مشارکتی آبیاری ،میبایست خاطرنشاان کارد
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ک سازمانها و دستداههاای اجرایای یرباط هناوز
ترویر روشنی از ماهیت مدیریت مشارکتی آبیااری و
جایدااه واقعای تشاالهاای آبباران و نقا آن در
مدیریت آبیاری ندارند .عادم ارتبااط باین حاوزههاای
مختلف طراحی ،اجرا و بهرهبرداری شبا های آبیاری و
زهاشی ،ازجمل چال هایی است ک اهمیت توج ب
مدیریت ارتباطات ساازمانی را بای ازپای برجسات
میسازد و ب بروز مشالی ب نام ناهماهندی باین بهاره
برداران و دستداههای اجرایی مایانااماد .موضاوعات
مهمی نایر :ایااد و توانمندسازی تشالهای مردمای،
برآورد نیاز آبی محرویت کشاورزی ،ایزای بهرهوری
آب کشاورزی ،موضوعات تحقیقاتی آبیااری و ...کا در
بهرهبرداری از منابع آب و خاک حائز اهمیت هساتند،
ماادیریت واحااد و یاپارچ ا ای را م ایطلبن اد .کمبااود
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اماانات ینی و ابزار تخرری مانند :ابازار انادازهگیاری
آب کاناالهاا و زهاا هاا در مقااطع مختلاف ،اناواع
مالایتهای موجود در اراضی تحات پوشا و انادازۀ
زمینهای کشاورزی و توزیع نامناس مااانی و زماانی
بارشها نشاندهندۀ محادودیت هاای ساختایازاری و
اقلیمی است .در ارتباط با ناسازگاری و انعطا ناپذیری
روی های مدیریتی اعمالشاده ،بایاد گ ات کا مادل
مشارکتی بایستی برای شرایط محلی مناس باشد نا
این ک ی سیستم یابت و اساتاندارد از باای تحمیال
شود .اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری یقاط باا وجاود
نیروهای کی ی و کارآمد ک دارای دان ینی مناسا
و تارب اۀ کااایی باشااند و ش ایوۀ بهاارهباارداری علم ای
بهرهبرداری اصولی از آب را بدانند ،قابل تحقق است.

جدول  :8حیطههای تأثیرگذار بر تحققپذیری مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران براساس تحلیل محتوی

ردیف

حیط

تعداد واحد معنایی یبتشده

1

سیاستهای کشاورزی نامناس و مشارکتزدا

11

1

غ لت از تدابیر بسترسازی و برنام ریزی

19

1

تسلط یرهن های تن ناران و برقراری جو بیاعتمادی

13

3

یقدان حمایتهای مالی -اعتباری

11

1

ساختار دولتی متمرکز و مقاومتگرا

11

1

ضعف اطالعرسانی و کمبود اطالعات

11

3

قوانین و مقررات بازدارنده
عدمش اییت و ابهام در ماهیت و نحوۀ اجرای مدیریت
مشارکتی آبیاری
وجود ناهماهندی بین بهرهبرداران و دستداههای اجرایی

11

11

11

محدودیتهای سختایزاری و اقلیمی

19

11

ناسازگاری و انعطا ناپذیری روی های مدیریتی اعمالشده

13

11

کارکنان غیرماهر و ناکارآمد دستاندرکار

3

9
3

ماموع

11

111

مأخذ :یایت های تحقیق1131 ،

در شرم زیر ب پارهای از گزارهها اشاره میشود کا در
مطالعات مورد بررسای با عناوان واحاد مبناا و بارای
رسیدن ب حیط هاای ارائا شاده در جادول  1ماورد
است اده قرار گریت است.

حیطۀ  :8سیاستهای کشاورزی نامناسب و مشارکتزدا

حیطۀ سیاستگذاری با  11جمل یا بناد یباتشاده
شامل کلیدواهههای یاراناۀ انارهی ،نارخ بهاره ،سیاسات
خودک ااایی مااواد غااذایی ،سیاسااتهااای اعتباااری،
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انحراریبودن ترمیمات ،عدمیاپاارچدی اقتراادی و...

درخروه طارمریازی و ضارورت یاا نباود ضارورت و

بیشترین مواردی بودند ک با عناوان مشااالت تحقاق

همینطور آسی های برآمده از این سیاستهاا پرسایده

مدیریت منابع آب کشاورزی مورد اشاره قرار گریتا اناد.

نمیشود و است ادۀ نادرست و غیربهیناۀ تولیدکننادگان

کشااورزی نشاان

از این تسهیالت میتواند مشاال مادیریت مناابع آب را

میدهد ک کاستیهایی ب عنوان آسی های موجاود در

دو چنادان کناد .سیاساتهاای مرباوط با قیمات آب

گسااترۀ ماادیریت منااابع آب وجااود دارد .ناهماااهندی

مهمی از سیاساتگاذاریهاا و

بررسی سیاستهای دولات در بخا

سیاستهاای اعتبااری بخا

کشاورزی ب عنوان بخ

کشااورزی یاای از ایان

برنام ریزی منابع آب و مادیریت تقاضاا ،حاائز اهمیات

کاستیها است .درخروه تأییر سیاستهای کشاورزی

است بنابراین ب نار میرسد ک عدم بهرهبرداری کاایی

بر مدیریت منابع آب ،مختاری ( )1133میگوید:

از منابع موجاود کشااورزی ،عاالوهبار کُنادکردن روناد

«سیاسااتهااای اعتباااری یا ای از پرچااال تاارین

توسعۀ کشاورزی ،باعث زیانهایی نیز در آیناده خواهاد

کشاااورزی در ایاان دهاا هااا

شد بنابراین برای جلوگیری از بحاران ،بایاد با سامت

سیاسااتهااا در بخاا

بوده است .مشال اساسی سیاستهای اعتباری بخا

ماادیریت تقاضااای منااابع آب کشاااورزی حرکاات کاارد.

کشاورزی ،ناهمااهندی آن باا ساایر سیاساتهاسات.

اجرای ناام بهرهوری مناس و قیمتگاذاری نهاادۀ آب

کشاورزی ساااندار و متاولی ایان سیاساتهاا

کشاورزی در ساختار مادیریت مناابع کشااورزی کشاور

بان

بودهاست .ترمیمها در هیئتمدیرۀ این بانا

گریتا

شدهاست .با واقاع ،سیاساتهاای اعتبااری در ایاران
ب صورت ی

جداگان بر اقتراد کشاورزی ایران

بخ

تأییر گذاشت است ،چون هیچ دساتداهی درساتی یاا
نادرستی یناوریها را تعیین نارده اسات ،ولای بانا
کشاااورزی پرداخاات تسااهیالت ب ا آن یناااوری را در
یهرست پرداختهای

قرار داده است».

وی ب برجست ترین بست های سیاستی مرتبط باا آب و
خاک در این بان

در ده های اخیر اشااره کارده اسات

کا تسااهیالت خریااد ماشااینآیت کشاااورزی با ویااژه
تراکتور و کمبااین ،گساترش آبیااری تحات یشاار کا
منارب ح ظ سطح زیر کشت و خیرۀ آب نشدهاسات،
تسهیالت طارم طاوبی کا یراتار از تاوان

مناابع آب

زیرزمیناای بااودهاساات ،تسااهیالت ساااخت سااردخان و
صنایع غذایی ،تسهیالت بخا

دامپاروری و تساهیالت

سرمایۀ در گردش واحدهای تولیدی بخ

کشااورزی را

شامل میشود .مشال اینااست ک از بهارهبارداران یاا
اتحادیاا هااا و تشااالهااای بهاارهباارداران منااابع آب

یای از راههای توصی شده است.
حیطۀ:0غفلت از مقدماتوترجیحاتبسترسازیوبرنامهریزی

حیطۀ بسترسازی با  19جمل یا بند یبتشده شاامل
کلیدواهههای بسترسازی ،بیتوجهی ب مقدمات ،شتاب
زدگی ،ضعف در یرهن ساازی ،عادم انااام مطالعاات
اجتماعی ،برنام ریزی ،تدوین برنام و دساتورالعملهاا
در جایداه دوم مشااالت مادیریت مشاارکتی آبیااری
قرار دارد .یراهمبودن یرصاتهاای یزم و کاایی بارای
آمااادگی گااروههااای یربااط (دولت ای و غیردولت ای،
ین ع و یضرر) ،بارای دریایات ،آماوختن ،تمارین
کردن ،ب دور از هرگونا تعایال و محدودساازی و باا
شا اییت کامال ،با منااور جباران نقراان آگااهی و
یرصتهای نابرابر گذشت و نزدی شادن با شارایطی
نسبتاً برابر ازجمل پی نیازهای شالگیاری مادیریت
مشارکتمدار است .در اینچنین یضایی ،آگاهی اقشاار
مختلف ب نحو مطلوبی بهبود مییاباد و یرصاتهاای
جدیدی برای گسترش منابع معیشتی یراهم میشاود.
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از این طریق اعتمادسازی ،امنیت شغلی و سارمای ای،

سوم مشاالت مادیریت مشاارکتی آبیااری قارار دارد.

ساودآوری مشاارکت ،اندیازههاای واقعای درجهات

مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی یقط

بهرهبرداری پایدار از منابع ،بسط و گسترش ماییاباد

یا

سااری

بنابراین در یرایند آموزش در عمل ،متناس با نیازهاا،

محدودیتها و موانع پیچیدۀ یرهندی-اجتماعی وجاود

ضرورتهاا ،اولویاتهاا و قابلیاتهاا پدیادار و شاال

دارند ک میبایست مورد مالحا قارار گیرناد .مناابع

میگیارد و مادیریت مشاارکتمادار درجهات بهباود

طبیعی،صریاً طبیعی نیستند ،بلا همچنین ساختهای

مدیریت ،ساازگاری و بهباود زیساتمایا هاا ،توأماان

اجتماعی هستند ک میتوانند ن تنها از طریق نهادهاا،

سازماندهی و سامان مییابد لذا مدیریت مشارکتمدار

بلا از طریق سایر اشاال زنادگی اجتمااعی مشااهده

آبیاری با است ادۀ ابزاری یا سازماندهی جامعاۀ محلای

شوند .ب طورکلی برای سااختن یراینادهای مساتحام

ب شیوۀ عمودی نهادگذاری درجهت اجرای پروهههای

برای استخرا و بهرهبرداری هار ناوع منباع طبیعای،

دولتی بسیار مت اوت است .همچنین با حضور نمایشی

مقدار معینی از اجماع اجتماعی ماورد نیااز اسات کا

مس ائلۀ ین ای و اقترااادی نیساات و ی ا

مردم در برنام های دولتی ،بدون انتقال اختیارات یزم

یرایند مدیریت آن را آسان میکند و پ

ب آنها ت اوت اساسی دارد.

زمانی ،این اجماع با عار و عاادت (سانت) تبادیل

از یا

دورۀ

در این ارتباط مطالعۀ بقایی و همااران ( )1131بر

میشود .پی یارضهاای عمادۀ یرهندای و هنای و

توانمندسااازی و ایااااد آمااادگی رواناای در روسااتاییان

اقترادی در بهارهبارداران وجاود دارد کا آنهاا را از

تأکید میکند:

قبول مسئولیت برحذر مایدارد کا حال آن در گارو

«از آنااایی کا ایاااد و راهانادازی تشاالهاای

وقااوع تغییاارات اساساای در روانشناساای اجتماااعی و

آببران مستلزم توانمندسازی و ایاااد آماادگی روانای

دگرگونی طرز تلقی آنها در ایان زمینا اسات .بارای

قدرت تشخیص و تحلیل آنان

توسعۀ پایدار منابع پرارزش آب در سطح جهان ،انااام

در روستاییان و ایزای

در رابط با منایع یردی و اجتماعی است ،میباید قبل

تغییراتی در رهیایتها و ریتارها ضروری است چراکا

یا همزمان با ایااد تعاونیها ،طی ب کارگیری روشهاا

تغییر اجزای اجتماعی و قانونی ساامان هاای مادیریت

و ینون رهیایت مشارکت ،ظرییتها و توانمنادیهاای
یزم در سطح ساازمانهاا و ادارات دولتای یرباط و
جامعاۀ محلای ایاااد و ارتقاا داده شاود تاا پا

از

واگذاری مدیریت ب تشالها ،تواناایی برناما ریازی و
ادارۀ تأسیسات واگذارشده ب آنها را دارا باشند».

منااابع آب اغلاا نیاااز باا تغییاار روش یارکااردن و
عملکردن ایراد دارد .در مطالعات حیدری و هماااران
( )1199باار ات ااا نااار زارع اان در انتخاااب ماادیر و
هماهندی پیوست با او تأکید شدهاست:
«متأس ان یرهن

تنا نارانا ای کا معماویً در

حیطۀ  :9وجودفرهنگ تنگنظرانه در روستاها و برقراری

روستاها حاکم است ،ب شالی است ک باا کاوچاترین

جو بیاعتمادی در کشاورزان

درگیری قومی و محلی و حتی خانوادگی ،ات اا ناار

حیطاۀ یرهندای و اجتماااعی بااا  13جملا و بنااد

آنها از بین ریت و ن ا و طارد یاادیدر جانشاین آن

یبتشده با کلیدواهههایی شامل :پایبندی ب تعهادات،

میشود و این موضوع در مواردی ک ی

کانال آبیاری

عر های نانوشت  ،مشاالتیرهندی ،مشاالت اجتماعی،

دو یا چند روستا را آبیاری میکند ،تشدید میشود».

یرهن سازی ،اعتماد ،هنیتهاای من ای در جایدااه
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در این ارتباط ،نا ی و شیروانیان ( )1191تشایل
شوراهای اسالمی روستاها و نیز تأسای

تعااونیهاای

تولیااد را ب ا عنااوان نقطااۀ عط اای باارای همااااری و
همدرایی زارعان خاطرنشان میکند و مواردی از قبیل
حاکمباودن یرهنا

تنا نارانا در روساتاها ،عادم

اطمینااان و اعتماااد کشاااورزان ب ا دسااتاناادرکاران و
ناهمدونی در گروه آببران را ب عنوان محدودیتهاای
موجود در این زمین مطرم مایکناد .از ناار رضاوی
عاارب ب ا علاات وجااود ت اااوت در سااطح تحراایالت،
تارب  ،میزان مالایت اراضی و زمینا هاای یرهندای و
اجتماااعی -اقترااادی کشاااورزان ،شاارکت داوطلبان اۀ
آنهاااا در مااادیریت آبیااااری کاااار آساااانی نیسااات
(رضویعرب .)139 :1193 ،درحالیک غنیان و همااران
بر است اده از مناسابات اجتمااعی و یرهندای مختلاف
ب مناور تقویت پیوند درونگروهی تشاالهاا و انااام
مطالعات جامع شناسی درجهت شاناخت بیشاتر ایان
گااروههااا درراسااتای کاااه

درگیااری و اختالیااات

درونگروهی بر سر موضوع آبیااری خروصااً در زماان
کمآبی و کشف راههای دخالات مثبات در منازعاات و
اختالیات و حلویرل موارد اختالیی تأکید مایکنناد
(غنیان و همااران.)193 :1131 ،
حیطۀ  :4فقدان حمایتهای مالی -اعتباری

حیطۀ مالی -حمایتی با  11جمل و بند یبتشده باا
کلیدواهههای :حمایات ،اعتباارات ،مشااالت ماالی در
جایداه چهارم مشااالت مادیریت آب کشااورزی قارار
دارد .مهمترین چال درخروه مسائل مالی ساامانۀ
آبیاری بعد از تحقق انتقال مدیریت آبیاری ،جمعآوری
وجاوه کاایی بارای جلاوگیری از تخریا ساریع و
زودهنداام شابا و باایخص بهساازی آن اسات .در
اقرینقاط دنیا ،اصویً بعد از احادا ساامانۀ آبیااری،

موضاوع قابال بحاث سارمای گاذاری بارای چداوندی
ندهاداری ساامان هاا اسات و با دنباال آن تعمیارات
خرابیها ،خسارت شبا و همچنین در ادام  ،بهسازی
زودرس شابا اسات کا در ماماوع هزیناۀ بسایار
سندینی را بر دوش کشورها تحمیل خواهاد کارد کا
ایان وضاعیت معضال بسایار بزرگای باایخص بارای
کشورهای یقیر یا درحالتوسع محسوب مایشاود .از
نار وی ،حمایتها و اقدامات زیادی در ادام کار مورد
نیاز است ک دولتها و مؤسسات آبیاری مایبایاد با
آنها توجا داشات باشاند .انتقاال مادیریت آبیااری
ب تنهاایی تضامینکننادۀ مویقیات نخواهاد باود ،یاا
ب عبارت صریحتر ،معازه نخواهد کارد و اگار چنانچا
حمایاتهاای قاانونی ،پشاتیبانیهاای ینای و ماالی،
ب عالوه ارزیابی مستمر بعد از انتقاال صاورت ندیارد و
تشالهای آببران ب حال خود رها شوند ،باید منتار
تبعات بسیار سندین و شااید جبارانناپاذیری باشایم
(احسانی.)13 :1193 ،
در این ارتباط ،یانی و همااران ( )1199تناس نرخ
آببها با هزین های بهره برداری و ندهاداری شابا هاا
اشاره میکند و در مطالعۀ اسالمی ( )1193با تارباۀ
تعاونیهای یعال در خوزستان و الویتبخشی ب ارائاۀ
تساهیالت و خادمات ماورد نیااز تشاالهاا اشااره
شدهاست:
«تاربۀ تعاونیهای یعال در خوزستان نشان میدهد
ک در این خراوه پشاتیبانیهاای ینای ،اعتبااری و
کارشناسی بخ دولتی ب صورت الویتبخشی ب ارائۀ
تسهیالت و خدمات ماورد نیااز تشاالهاا ،بررسای و
اصالم یرایندها ب منااور تساهیل و تساریع در انااام
اماور ،انااام برخای تغییارات آیاینناما ای داخلای و
ساختاری ادارات و ساازمانهاا و اجارای برناما هاای
آموزشی ،میتواند مؤیر و کارساز باشد».
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حیطۀ  :5ساختار دولتی متمرکز و مقاومتگرا نسبتبه
تفویض اختیار به بهرهبرداران

حیطۀ ساختار دولتی با  11جمل یا بناد یباتشاده
شااامل عباااراتی نایار اصااالحات ماادیریتی ،چیادمان
ترمیمات مدیریتی ،حامروایی آب ،ناهماهندی درونی
و اتی ،ساازماندهای و تشاالساازی ،غلباۀ اقترااد
دولتی ،مقاومت دولتی ،وابستدی کشاورزان با دولات،
ب عنوان پنامین حیط ای شناسایی شدهاسات کا در
یرایند اجرای مدیریت مشارکتی اختالل ایااد میکند.
درنتیا اصاالحات ارضای در دهاۀ  ،1131عناصاری
جدید وارد حیات اجتماعی و اقترادی روستاها شادند
ک مهمترین آنها حضور دولتهاا و نهادهاای دولتای
بود .بررسی عملارد شبا های آبیاری در ایران نشاان
میدهد ک ضعف مادیریت ندهاداری از شابا هاای
آبیاری یقط ناشی از کمبود بودج نیست ،بلاا ایان
مشال نیز ریش در مسائل مدیریتی دارد .متأس ان در
اکثر شبا های مدرن آبیاری کشور ،کشاورزان شابا
را متعلق ب دولت میدانند و از اینرو بهارهبارداری و
ندهداری آن را نیز از وظایف محرز دولات مایدانناد.
کشااورزان درباارۀ انااام تعمیارات شابا بار ایان
باورند ک دولت دیر یا زود ،شبا های آبیااری متعلاق
ب خود را ماورد توجا قارار داده و از زوال کامال آن
جلوگیری میکند .آنان بارها کارایی و سودمندی روش
عریضا نویسای را در مقایسا باا مشاارکت ماؤیر و
مسئولیتپذیری تارب کردهاند .از سوی دیدر تاأمین
آب توساط شارکتهاای بهارهبارداری ،کشااورزان را
ب این باور رسانده است کا دولات در هار شارایطی
بارای آبرساانی و تحویال آن با کشااورزان موظاف
است و نمیتواند در اناام ایان وظی ا کوتااهی کناد
(عربی و محبی.)11 :1193 ،
بررسیها نشان میدهد ک ساختار یعلی مادیریت
آب و کشاورزی ،ب گون ای نیست ک یرصت یزم برای
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عملیساختن مدیریت مشارکتی را یراهم آورد .در ایان
زمین  ،حیدریان ( )1199بر این باور است ک :
«اگرچ هاردو بخا آب و کشااورزی موظ ناد
زمین اۀ یزم باارای انتقااال ماادیریت بهاارهباارداری و
ندهداری شبا ب جامعۀ محلی را یراهم کنند ،ولای
از نااار ساااختاری ،هاایچیاا از دو بخاا آب و
کشاورزی ،ساختار مناسبی بارای پارداختن با ایان
مهاام در اختیااار ندارنااد .از نااار وی ،تغییاارات بایااد
ب گون ای باشد ک یضای یزم و کاایی بارای حضاور
یعال جامعۀ بهرهبردار و بخا خروصای محلای در
ساخت ،بهرهبرداری و ندهاداری شابا بااز کارده و
یضای تعاملی بین دو بخ آب و کشاورزی را بهبود
بخشد .این مهم محقق نخواهد شد ،مدر با تغییارات
اساسی ساختاری».
مقاومت دولتی یاای از ماوارد پرشامار در ادبیاات
بررسیشده در زمینۀ موانع مدیریت مشارکتی آبیااری
است (احسانی .)19 :1193 ،در بسیاری از ماوارد دیاده
میشود سازمانهای دولتیای کا مادیریت آبیااری را
برعهده دارند ،در برابر انتقال مدیریت آبیاری مقاومت
میکنند ،باألخص در جاییک خطری بارای از دسات
دادن شغل ،موقعیت و قدرتشان احساس کنند .ب ناار
میرسد ک اقدامات آگاهسازی و مذاکرات با دولتیهاا،
دربارۀ برخی از مسائل مهم ،ازجمل  :شغل کارکناان و
درآمدشان ،توزیع هزین ها و مسئولیتها درخراوه
اجزای مختلاف و همچناین آماوزش کارکناان بارای
یعالیتهای جدید ،معریی شیوههای ناوین ممیازی و
پای در ریع این مقاومتها تأییرگذار باشد.
در این زمین  ،معرومی ( )1193بر این نار است ک :
«انتقال مدیریت ب کشاورزان ،مرحلۀ بسیار مهمی در
مدیریت مشاارکتی آبیااری اسات .معماویً کارکناان
آبیاری تمایلی ب از دست دادن ن و و قدرت خود در
سیستم ندارند».
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همچنین تمرکز بر انتقال مادیریت با عناوان یا
راهحل برای رهایی از مسائل و مشاالت بهرهبرداری از
شبا ها و غ لت از یلس و مبانی رهیایات مشاارکتی
نیز مورد انتقاد قرار گریت است .از نار احمدآلای هار
یاا از دسااتاناادرکاران چدااوندی تحقااق ماادیریت
مشارکتی را با لحاظ کردن معذوراتی -بعضااً ناشای از
یاا سااوندری -در تغییاار رویاا هااای طاار دیداار
جسااتوجااو ماایکنااد و عماالً موضااوع اصاالی انتقااال
ماادیریت از مساایر اصاالی خااود منحاار شاادهاساات
(احمدآلی و همااران.)1 :1193 ،
حیطۀ  :0ضعف اطالعرسانی،کمبود و نبود اطالعات

حیطۀ آموزش و اطاالعرساانی باا  11جملا و بناد
یبااتشااده شااامل :آمااوزش ،توانمندسااازی ،ضااعف
اطالعرسانی ،کمبود و نبود اطالعات در جایدااه ششام
مشاالت مدیریت مشارکتی آبیاری قرار گریتا اسات.
بهبود آگاهی عمومی از طریق آموزش و اطالعرساانی،
نق مهمی در پذیرش و عادمپاذیرش رهیایاتهاای
جدید ای ا میکند .اجتماعی ک م هوم ،اهمیت و نق
ی یناوری یا رویارد نوین را ب درساتی درک ناارده
باشد ،بستری مناس برای توسع و رشاد آن ینااوری
یا رویارد نخواهاد باود .دهناوی ( )1193بار ارتقاای
کی ی ظرییتسازی تشالها تأکید میکند:
«ظرییتهای جدید جامعاۀ روساتایی در سراسار
جهان ،کامالً با دان سانتی درهام آمیختا اسات و
درهای دنیای کشااورزی کاامالً با روی شایوههاای
نوینی ک م ید و سودآور باشد ،بااز اسات .دورههاای
آموزشی اگرچ در مرحلۀ برنام ریزی با ناار سااده
میآیند ،ولی ب نحو قابلتوجهی میتوانند ب ارتقاای
کی ی ظرییتسازی تشالها کم کنند».
آموزش و ظرییتسازی از نار توتاخان و هماااران
( )1193امااری الزاماای اساات .همچنااین باار جلاا
مشااارکت یعااال و مااؤیر کشاااورزان در ماادیریت
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شبا های آبیاری و زهاشای تأکیاد شادهاسات کا
نیازمند آگاهی آنان از منایع کوتاهمادت و درازمادت
این مشارکت است (جباری و جندایمرنای.)13 :1193،
توتونچی و عمانی بر این نارند ک پایاداری مادیریتِ
مشارکتی نیازمند تغییراتی اساسی در ندرش ،دانا
و مهارت آببران است ک یزم است از طریق ارزیابی
نیازهای آموزشی آنان مورد توج قرار گیرد (توتونچی
و عمااانی .)3 :1193،تاربااۀ ساالیمانی و همااااران در
دشاات مغااان باار الاازام یعالیااتهااای آموزشاای باارای
بهرهبرداران حاایات مای کناد (سالیمانی و هماااران،
 .)139 :1199وجود اطالعات و آمار مورد تأکید نی
بخت شهبازی ( )1199اسات و حیادری بار داشاتن
اطالعااات مااورد نیاااز در زمینااۀ نیااروی انسااانی،
درآماادهای باا دساات آمااده ،برنامااۀ توزیااع آب،
دستورالعمل نحوۀ مدیریت آب و تقسایم و توزیاع آن
بین بهرهبرداران تأکید میکند ک از نار وی ب عنوان
دومااین عاماال تأییرگااذار در مویقیاات ی ا اناماان
آببران معریی شده است (حیدری.)13 :1193 ،
حیطۀ  :5قوانین و مقررات بازدارنده

حیطۀ قوانین ومقررات با  11جمل یاا بناد یباتشاده
شامل کلیدواهههای :محادودیتهاای قاانونی ،جایدااه
تشالهای آببران ،ابهام در مالایت ،تالیف واگاذاری
در جایداه ه اتم محادودیتهاا و مشااالت مادیریت
مشارکتی آبیاری قرار دارد .قوانین آب مالک عمال در
هر کشوری مهمترین ابزاری اسات کا با واساطۀ آن
اماان عملیاتیشادن سیاساتهاا در زمیناۀ مادیریت
منابع آبی میسر میشود .حال اگر خأل و ابهامی در این
قوانین موجود باشد ،بر نتاای هماۀ یعالیاتهاا تاأییر
میگذارد .موانع متعددی در کشاور ماا در ارتبااط باا
انتقاال مالایات شابا هاای آبیااری و زهاشای با
تشالهای آببران وجود دارد ازجملۀ این موانع ،عدم
تمایل کشاورزان و تردیگری دولت در بهرهبرداری و
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ندهداری از شبا های آبیاری است ،اما اصوی ًواگذاری
شبا های آبیاری مستلزم داشتن زمینۀ قانونی اسات
ک متأس ان ن در قانون توزیاع عادیناۀ آب و نا در
آییننام های مرتبط باا آن ،بحثای از انتقاال مالایات
شبا های آبیاری با بخا خروصای نشادهاسات
درصاورتیکا واگاذاری مادیریت آبیااری با بخا
غیردولتی وقتی کامال اسات کا تاوأم باا واگاذاری
مالایت شبا های آبیااری و زهاشای باشاد .در ایان
زمین  ،یانی و همااران ( )1199بر ناهمخوانی قاوانین
موضوعۀ آب تأکید میکنند .همچنین ،از روشننباودن
جایداه قانونی و حقوقی تشالهاا انتقااد شادهاسات و
شایخ حساینی و همااااران ( )1191تارباۀ خااود در
دشت قزوین را مثال میزنند:
«مشاالت ناشی از روشننبودن جایدااه قاانونی و
حقوقی تشالها ،هم برای سازمانهای دولتای و هام
برای کشاورزان مسئل ساز بودهاسات از آن جملا در
تشالهای آببران قازوین مایتاوان از با رسامیت
شناخت نشدن آنها توسط دستداههای دولتی ازجمل
ادارهکل تعاون ،ادارهکل یبت اسناد استان ،عدم امااان
صدور سند آب با ناام تشاالهاای ماذکور و نباودن
زمین هاای قاانونی بارای حمایاتهاای اداری ،ینای،
حقوقی و مالی از تشالها نام برد».
توتاخان و همااران ( )1193با خاأل قاانونی در
مدیریت شباۀ آبیاری صویی چای اشاره مایکناد کا
مشاالتی را برای تعااونیهاای آبباران آن با وجاود
آورده است .از طریی ،قانون توزیع عادینۀ آب ب عنوان
ی قانون ماادر در بخا آب ماورد انتقااد مختااری
( )1133قرار گریت است .وی میگوید:
«در ایناا بایاد با دنباال سیاساتهاایی باود کا
مشارکت کشاورزان را حذ کرده است .این سیاستها
بیشتر در زیرماموعۀ سیاساتهاای سااخت سادها و
گسترش شبا های آبیاری و زهاشی بوده است .بارای
مثال در قانون توزیع عادینۀ آب در جایداه ی قاانون
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مادر در بخ آب ،ی نداه یا ساوی با کشااورزان
وجود دارد و در ایان قاانون دولات در جایدااه بخا
مسلط حامروایی آب قلمداد شدهاسات .ساایر قاوانین
توسعۀ کشور یا قانونهای موضوعۀ آب نیز هیچ زمیناۀ
جدیای برای واگذاری اختیارات ب جامعاۀ کشااورزان
در نار ندریت اند».
از نار کشاورز و دهقانی ساانیچ ( )1199مادیریت
انتقال زیرساخت آبیاری ب کشاورزان در جاایی مویاق
است ک حقو آبی کشاورزان مشخص بشود ،حمایات
منطقی برای سازمانها و بنداههاای کشااورزان وجاود
داشاات باشااد ،زیرساااختهااای یزم باارای ماادیریت
غیرمتمرکااز طراحاای شااده باشااد و شاارایط مالایاات
زیرساختها نیز ش ا باشد.
حیطۀ  :1عدم شفافیت و سردرگمی در ماهیت و نحوۀ
اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری

حیطاۀ ش ا اییت و عاادمابهااام بااا  11جمل ا و بنااد
یبتشده و کلیادواهههاای :شا اییت و ساردرگمی در
جایداه هشتم مشاالت مدیریت مشارکتی آبیاری قارار
دارد .عربی و محبی ( )1193بر اختال بین کشاورزان
و نهادهای دولتی ب دلیل وجود ابهاامهاای ماالایتی و
عدماسقرار و یباات مالایات اشااره مایکناد .در ایان
ارتباط ،باللی و همااران ( )1131بر پایینبودن ساطح
شاا اییت ،مساائولیتپااذیری و پاسااخدویی سیسااتم
بروکراسی و کلیت جامع اشاره مایکناد کا ازجملا
عواملی است ک نداه کارشناساان در زمیناۀ مادیریت
منابع را تحتالشعاع قرار میدهد .درحالیک مهمترین
مشال یا مسئل از نار احسانی ( ،)1193عدمش اییت
در حمایتهای مالی و ینی دولات قارار دارد کا قارار
است بعد از انتقال مدیریت آبیاری بارای تشاالهاای
آببران تأمین شود و توتاخان و همااران ( )1193کا
شباۀ صویی چاای را مطالعا کردناد ،مایگویناد در
ابتدای طرم موضوع مشارکت بهرهبارداران در سااخت
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شاباۀ صااویی چااای ،قااوانین شا ا و صااریح وجااود
نداشت و باا گذشات زماان در قاوانین وضاعشاده با
تشایل و تأسای و با کاارگیری تشاالهاا تراریح
شدهاست .همچنین ،احمدآلی بر ش ا ساازی وظاایف
ادارات مرتبط و توج مسئوین محلی برای حمایات از
اجرای صحیح قانون موجود و پیشانهاد اصاالم مواناع
قانونی تأکید میکند (احمدآلی و همااران.)11 :1193 ،
حیطۀ  :3تعدد نهادهای کارفرمایی و وجود ناهماهنگی
بین بهرهبرداران و دستگاههای اجرایی

حیطاۀ هماااهندی و تعاااملی باا 11جملا یااا بنااد
یبتشده با کلیدواهههای :تعادد نهادهاای کاریرماایی،
ناهماهندی بین بهرهبرداران ،ناهماهندی دساتداههاای
اجرایی در جایداه نهم مشاالت مدیریت آب کشاورزی
قرار دارد .عدمارتباط بین حوزههای مختلاف طراحای،
اجاارا و بهاارهباارداری شاابا هااای آبیاااری و زهاشاای،
ازجمل چال هایی است ک اهمیت توج ب مادیریت
ارتباطات سازمانی را بی ازپی برجست میساازد .در
بررساای عرباای و محباای ( )1193نبااود هماااهندی و
دوگاندی سیاستگذاری های سازمانهای متولی ماورد
انتقاد قرار گریت است:
«وجود دو ساازمان متاولی اجارای شابا هاای
یرعی آبیاری (شرکت سهامی آب منطق ای ایاالم و
سازمان جهاد کشاورزی ایالم) نیز باعث ناهمااهندی
در سیاستها و اقادامات شاده باود .ایان مسائل در
برخی موارد موج بروز سیاستگذاریهای مت اوتی
شد ک کشاورزان با اساتناد ایان ناهمااهندیهاا و
ت اوتها نسبتبا سیاساتهاای اتخا شاده موضاع
مایگریتناد .باارزترین ناهمااهندی را مایتاوان در
موضوع تسطیح اراضی مشااهده کارد کا ساازمان
جهاد کشاورزی اناام آن را در یاای از واحادهاای
عمرانی کا نقا کاریرماایی را در اجارای شاباۀ
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آبیاری یرعی ب عهده دارد ب کشااورزان وعاده داده
بود ،ولی در سایر واحدهای عمرانی ک اجرای شبا
ب عهدۀ شرکت ساهامی آب منطقا ای ایاالم اسات،
اناام تسطیح در برنامۀ توسعۀ شبا هاای آبیااری و
زهاشی پی بینی نشدهاست .از مهمتارین دییلای
ک ا مشاااور زمااان یراواناای باارای متقاعاادکردن
بهرهبرداران و جل ناار آبباران بارای شارکت در
کارگاهها (ب خروه کارگاههای توجیهی -مشاورتی)
صر کرد ،هماین نباود همااهندی و دوگااندی در
سیاستگذاریها بود».
در همین ارتباط یانی و همااران ( )1199بار عادم
اعماال مادیریت واحاد ،بار مناابع آب و خااک اشااره
ماایکنااد و در بررساای ساالیمانی و همااااران ،نبااود
هماهندی و بخشیندری بین اعضای کمیتۀ شهرستان
در اجرای م اد آیاینناما  ،با خراوه در تشاایل و
یعالیت تشال آببران و بدون متولی بودن کانالهاای
آبیاری و زهاشی درجۀ  1و  3در شباۀ مورد بررسای،
مورد انتقااد قارار گریتا اسات (سالیمانی و هماااران،
 .)191 :1199همچنااین ،در بررساای نقشااین پااور و
اسالمی بخشی از مشاالت شارکت کشااورزی جناوب
در طول دورۀ بهرهبارداری از تأسیساات آن ،با نحاوۀ
ندارش و تعاماال دسااتداههاای دولتاای بااا آن شاارکت
منتس شدهاست (نقشین پور و اسالمی.)31 :1193 ،
حیطۀ  :86محدودیتهای سختافزاری و اقلیمی

حیطۀ محدودیتهای سختایزاری و اقلیمی با 19
جمل و بند یبتشده شامل کلیدواهههاای :گساتردگی
شبا  ،محدودیت ماشینآیت ،نارسایی شابا  ،توزیاع
زمانی و مااانی باارش و ...در جایدااه دهام مشااالت
ماادیریت مشااارکتی آبیاااری قاارار دارد .علاال عماادۀ
مویقنشدن کامال نااام بهارهبارداری در شابا هاای
آبیاری و زهاشی ناوآباد و آبشاار اصا هان در بررسای
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احمدآلی ب گستردگی شبا و تعداد آببران منتسا
شده اسات کا اخاتال سالیق هاا را با هماراه دارد
(احمدآلی و رضایی .)139 :1193 ،اجتماعی ( )1191با
محدودیت ماشاینآیت اشااره مایکناد و توتاخانا و
همااران ( )1193تامیل نشدن شبا های بهرهبرداری
را ب عنوان یای از مشاالت عنوان کردهاند .این مسئل
در بررسی رشتچی ( )1193نیز مطرم شدهاست:
«در بهترین و مطلوبترین شرایط (خار از موقعیتهای
بحرانی) تحویل آب ب شابا و مزرعاۀ زارع ،غیرقابال
پی بینی و غیرقابلانادازهگیاری اسات .زیارا ادوات و
وسایل کنتارل و سانا آب ،ساالهاسات کا یاا از
کنترل خار شدهاند و کارایی زمان سااخت را ندارناد،
یا ب کل مستعمل شده و از منطقا خاار شادهاناد و
دولت قادر ب جایدزینی آنها نیست».
غنیان و همااران ( )1131بر تشدیدشادن مشاال
زهاشی اراضی و ضاعف و یرساودگی زیرسااختهاا و
تأسیسات ییزیای شباۀ آبیاری و زهاشی و مختااری
( )1133بر توزیع نامناس مااانی و زماانی باارشهاا
تأکید دارند.
حیطۀ  :88ناسـازگاری و انعطـافناپـذیری رویـههـای
مدیریتی اعمال شده

حیطۀ ناسازگاری و انعطا ناپذیری باا  13جملا و
بند یبتشاده شاامل کلیادواهههاای :عادم ساازگاری
سیاستها ،عدمسازگاری ساختار ،ناساازگاری مقاررات
در جایداه یازدهم مشاالت مدیریت مشارکتی آبیااری
قرار دارد .در این ارتباط ،مختااری حرااری و نعمتای
( )1193عقیده دارند ک مدل مشارکتی بایستی بارای
شرایط محلی مناس باشد ،ن اینا ی سیستم یابت
و استاندارد از بای تحمیل شود و برای مدیریت ماؤیر و
پایدار مدیریت منابع آب ،کهریزی ( )1193بر مؤل ۀ
سازگاری تأسیسات آبیاری با حقاب هاا و ظرییاتهاای
محلی مدیریتی تأکید میکند.
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در این ارتباط ،نی بخت شهبازی ( )1199میگوید:
«بهرهبرداری و ندهداری از شابا هاای آبیااری در
حااال حاضاار ب ا گون ا ای اساات ک ا بااین روشهااا و
عملاردهای جاری و آنچ توسط مشااوران و طراحاان
شبا هایآبیاری پیشنهاد شده است ،ت اوتهای زیادی
وجود دارد».
حیطۀ  :80کمبود و نبود توانمندیهای انسانی

حیطۀ منابع انسانی باا  3جملا و بناد یباتشاده در
جایداه دوازدهم مشاالت مدیریت آبکشاورزی قرار دارد.
یانی و همااران ( )1199میگویند:
«متأس ان شبا هاای آبیااری و زهاشای کا باا
هزین های هند ت ،مطالع  ،طراحی و اجرا میشاوند،
بااا هزین ا هااای بساایار پااایینتاار از اسااتاندارد مااورد
بهرهبرداری و ندهداری قرار میگیرند .اگر ی بررسی
از تحراایالت و تخرااص کارکنااانی ک ا در ماادیریت
بهرهبرداری و ندهداری شبا های آبیاری حضور دارند
اناام دهیم ،متوج خواهیم شد کا آن کارکناان یاا
دارای تحریالت پایینی بودهاناد یاا تخراص مارتبط
نداشت اند ک این دو موضوع بر کی یت یزم خادمات
تأییر بسزایی دارد».
غنیان و همااران ( )1131بر شناسایی و ب کارگیری
مدیران مویق و باسابق در زمینۀ ادارۀ تشال آبباران
تأکیاد مایکناد .میاازان تخراص کارشناساان شااباۀ
آبیاری از نار مرتضیناژاد و هماااران مساأل مهمای
اساات (مرتضااینااژاد و همااااران )193 :1131 ،و وجااود
نیروهای کی ی و کارآمد از ناار نیا بخات شاهبازی
( )1199مااورد تأکیااد قاارار گریت ا اساات .همچنااین،
پایینبودن تحریالت عوامل بهرهبرداری شبا و عادم
آشنایی بعضی ازعوامل توزیع آب با ینون بهرهبرداری و
ندهااداری شاابا و کمبااود نیااروی انسااانی متخرااص
(سلیمانی و همااران )1199 ،بار محقاق نشادن اهادا
مدیریت مشارکتی آبیاری تأییرگذار بودهاست.
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رونااد اجاارای یرایناادهای مشااارکتی را بااا سااردرگمی

نتیجه
در شال  ،1حیط های تأییرگذار بار تحقاقپاذیری

همراه کردهاست (همسو با یایت هاای پاودار و هماااران،

مدیریت مشارکتی آبیااری در ایاران براسااس تحلیال

یاکون و کانال) .همچنین ،تسلط یرهنا

بایاعتماادی

محتوی ارائ شدهاست .همانگونا کا در ایان شاال

ک در منابع بررسیشده ب تارار آماده اسات ،از یا

مشاهده میشود ،ساختار دولتی متمرکز و مقاومتگارا
(همسو با نتای مطالعات سازمان بهرهوری آسایا ،گارسا
رسااتروو و سااوهاردیمان) باا تاادوین سیاسااتهااای

طر ناشی از قوانین و مقاررات بازدارناده و از طریای
وجود ناهمااهندی باین بهارهبارداران و دساتداههاای

کشاورزی نامناسا و در حقیقات مشاارکتزدا مناار

اجرایی و عدمش اییت و ابهام دامان زده اسات .ضاعف

شدهاست ک با طاور ناخواسات با حاذ مشاارکت

اطااالعرسااانی و کارکنااان دسااتاناادرکار غیاارماااهر و

کشاورزان ،قوانین و مقررات بازدارنده (همسو باا نتاای

آموزشندیده (همسو با مطالعات سازمان بهارهوری آسایا،

دیدر ناشی از انعطا ناپذیری تدابیر دولتی است ک ب

مطالعات سازمان بهرهوری آسیا و یااکون) ،رویا هاای

وانا  ،گارسا

مدیریتی ناسازگار و انعطاا ناپاذیر (همساو باا نتاای

ناهماهندی بین دستداههای دساتانادرکار باشاد کا

مطالعات کانال و پودار و همااران) منار شدهاست .در

ب درستی از ظرییتهای موجود بارای ارتقاای مهاارت

طی ی دیدر ،این ساختار دولتی متمرکز از اهتماام با

کارکنان و اطالعرسانی و ارتقای آگاهیهای بهرهبرداران

بسااترسااازی و برناماا ریاازی باارای جلاا مشااارکت

اس اده ناردهاند .درنهایت ،میتوان گ ت ک برنام های

کشاااورزان غ لاات کااردهاساات و ب ا اجاارای ماادیریت

انتقال مدیریت ،نیازمند شرایط اولی و محیط مناسابی

جریان دستوری بای ب پاایین و

اساات .از میااان ایاان شاارایط و عواماال ،سیاسااتهااای

مشارکتی ب عنوان ی

بدون توج ب ظرییتهای بومی ندریست است (همسو

رسااتروو) نیااز ماایتوانااد نتیااۀ ایاان

یاران ای دولت ،تاأمین شاغل بارای کارمنادان بخا

با نتای یایت های پودار و همااران) .عدمش اییت و ابهاام

دولتی پ

ب دلیل یقدان شناسایی ظرییتهای بومی و عدمتوجا

ساختارهای موجود و مشارکت کشاورزان بایاد بیشاتر

ب یرایند حامروایی و عدمدخالت همۀ دستاندرکاران

درنار گریت شود .یرایند انتقال مادیریت مایبایسات

مدیریت منابع آب ،ب عدمش اییت و ابهام در قوانین و

ب تدری اناام شود و اجرای آن مویقیتآمیزتر خواهاد

مقررات منار شدهاست ک در برخی از ماوارد ،چیازی

بود اگر قبال از انتقاال مادیریت ،احیاا و نوساازی در

ک برای ی

دستاندرکار م یاد و مناسا

تشاخیص

داده شده ،برای دیدری نامناسا و بازدارناده اسات و

از انتقال مادیریت ،درنارگاریتن نهادهاا و

شبا اناام شود.
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شکل  :0چرایی تحققپذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران براساس تحلیل محتوی
تهی و ترسیم  :ندارندگان1131 ،

پیشنهادها
 تقدم زمین سازی و یرهن سازی بر اجرای مادیریتمشارکتی آبیاری ،زیرا ادبیات بیشماری در این زمینا
وجود دارد کا تغییار از درون نااام ات اا مایایتاد.
تحمیل ترمیماتِ گریت شده در سطح کاالن و توجا
اندک یا بیتوجهی ب موضوع پذیرش یی های متعادد
اجتماع (شامل ین عان و یمدخالن) ،ن تنها پایادار
نیست ،بلا میتواند ب نتای معاوسی نیز منار شود.
 ظرییتساازی و نهادساازی جاامع ،پایادار و ادواریدرراسااتای ماادیریت مشااارکتی آبیاااری و اساات اده از
ظرییااتهااای محلاای و بااومی ،پررن ا کااردن نق ا
دهیارهای و شوراهای اسالمی روستاها از طریق دیااتر
سازمانهای مردمنهاد استانداری.
 بازندری سااختار حااکمیتیِ وزارت نیارو درراساتاییرایند انتقال مدیریت آبیاری ،اصالم پُستهای شاغلی
و تعیین شرموظایف جدید برای کارکناانی کا نقا
آنان در این زمین کمرن شده یا با طاورکلی نقشای
ندارند.
 تدوین دستورالعمل ش ا و کاربردی با بهارهگیاریاز دیدگاههای س گروه از دستانادرکارانِ تاأییرگاذار
(وزارت نیاارو ،وزارت جهاااد کشاااورزی و دانشااداه) در
زمین اۀ سااازوکارهای اجرایاای ،مشاااورهای و ناااارتی و

با مسئولیت اجرایی،

تعیین شرموظایف آنها متناس
مشاورهای و ناارتی.
 اطالعرسانی و آشناکردن کشاورزان با سیاساتهاا واهدا دولات ،بحاران جهاانی و ملای آب ،ضارورت و
الزامات انتقال مدیریت آبیاری ب بهرهبرداران ،اصاول و
اهدا تشالها و انامنهای آبیاری.
 بهبااود و بازسااازی تأسیسااات آبیاااری و زهاشاای ازمنابع ملی ،استانی و محلی ،انتخاب بهینا باین احیاا،
ارتقا و نوسازی ناامهای آبیاری و زهاشی.
 ش ا سازی و تقویت قوانین مرتبط با تخل ات منابعطبیعی(شامل آبیاری) ،تقویت و حمایت از دستداههای
قضایی و قانونگذاری در زمینۀ نهادین کردن مادیریت
مشارکتی.
 تعریااف و تعیااین شاااخصهااایی باارای نیازساانایاقترادی تشالهای آبیاری ،برناما ریازی و تخرایص
منااابع مااالی و اعتباااری متناس ا بااا مساائولیتهااای
انتقالیایت ب بهرهبرداران ،ایااد میاز پاذیرش انتقاال
ماادیریت آبیاااری در دیاااتر مرکاازی بان ا کشاااورزی
ب مناور تسهیل در پرداختهای مالی با بهرۀ کم برای
تشالهای تازهتأسی و هزین کرد بودج های دولتای
در مسیر تحری سرمای گذاریهای محلی.
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سپاسگزاری
این مقال منت از رسالۀ دکتری در دانشداه خوارزمی
است ک بخشی از هزین های اجرای آن توسط سازمان
تحقیقات ،آموزش و تروی کشاورزی تأمین شدهاست.

 بقایی ،حمیاد محماد کردانای مسالم سروساتانی لایالبقایی ابراهیم پروین ( .)1131چشماندازها و یرصتهای
توسعۀ پایدار با ورود تشالهای آببران در عرصۀ توسعۀ
جوامع روستایی ،ماموع مقاایت هماای

ملای توساعۀ

روستایی .استانداری گیالن .شهریور .1131

منابع
 اجتماعی ،علیرضا ( .)1191بررسی علال عادم توییاق درخروصیسازی شارکتهاای بهارهبارداری از شابا هاای
آبیاری ،ماموع مقایت اولین همای بررسای مشااالت
شبا های آبیاری ،زهاشی و مرر بهین آب کشاورزی،
کمیتاۀ ملای آبیااری و زهاشای ایاران 3 .تاا  11خارداد
.1191
 احسانی ،مهرزاد ( .)1193درس هاای آموزناده از تاااربجهاانی انتقاال مادیریت آبیااری ،پناماین کارگااه یناای
مشااارکت آببااران در ماادیریت شاابا هااای آبیاااری و
زهاشی ،کمیتۀ ملی آبیاری و زهاشی ایران 11 .دی مااه
.1193
 احمدآلی ،جمال نادر عباسی نادر حیدری جاواد خاانیمهاادی حاماادیاصاال سااااد شاااری یااون نریمااانی
( .)1193بررساای علاال عاادم اسااتقبال کشاااورزان دشاات
میاندوآب در زمینۀ ایااد تشال آببران ،گازارش نهاایی
پروهۀ تحقیقاتی .وزارت جهاد کشاورزی.
 احمدآلی ،جمال رضا رضایی ( .)1193بررسی علال عادماستقبال کشاورزان دشت میاندوآب در زمینۀ ایااد تشال
آببران ،نشریۀ آبیاری و زهاشی ایران .شمارۀ  .1جلاد .3
ص حات .133-313
 ایراخت ا حساان مااریم آرمنااد زهاارا اطهااری (.)1131واکاوی چال های یراروی صنعت س ال شهر یلااین باا
ب ا کااارگیری تئااوری بنیااانی ،مال اۀ جغراییااا و توسااعۀ
ناحی ای .سال  .13شمارۀ  .1پیاپی  .11ص حات.93-113
 اسالمی ،منروره ( .)1193نق و جایداه بخ دولتی درپایداری و ایربخشی مدیریت مشارکتی آبیاری (ندرشی ب
تعاونیهاای آبباران خوزساتان) ،پناماین کارگااه ینای
مشااارکت آببااران در ماادیریت شاابا هااای آبیاااری و
زهاشی .کمیتاۀ ملای آبیااری و زهاشای ایاران 11 .دی
.1193

 باللاای ،محمدرضااا شااوز کئااویرتز میشاال کورتهااالز( .)1193مدیریت بازتابی اراضای و آب در ایاران :ارتبااط
یناااوری ،حامروایاای و یرهناا  ،قساامت دوم :نداارش
ین عان و عناصر کلیدی چارچوب بازتابی ،مالۀ پژوه
آب در کشاورزی .جلد  .13شمارۀ  .1ص حات .1-11
 تبریزی ،منروره ( .)1131تحلیل محتوای کی ی از مناررویاردهای قیاسی و استقرایی ،یرلنامۀ علاوم اجتمااعی.
شمارۀ .111-119 .13
 -توتاخان  ،یوسف یاون

آقااپور غالمرضاا یاانی (.)1193

ندرشی بر محادودیتهاا و چاال هاای یاراروی تعااونی
آببران و راههاای بارونریات از آن در شاباۀ آبیااری و
زهاشای صاوییچاای ،پناماین کارگااه ینای مشاارکت
آببران در مدیریت شبا های آبیاری و زهاشای .کمیتاۀ
ملی آبیاری و زهاشی ایران 11 .دی .1193
 توتونچی ،مریم احمدرضاا عماانی ( .)1193تشاالهاایآببااران ،ساااختاری کهاان بااا رویاااردی نااوین ،سااومین
همااای

ملاای ماادیریت شاابا هااای آبیاااری و زهاشاای.

دانشداه شهید چمران اهواز 11 .تا  11اس ند .1193
 جاساامی ،مدینا لاایال ولیاازاده وحیااد زمااانزاده یریباااطالقانی ( .)1131عوامل اندیزشی مؤیر در ارائاۀ مراقبات
برگریت از دید کلندر .ی

مطالعۀ کی ی ،مالاۀ ایرانای

اخال و تاریخ پزشای .دورۀ  .1شمارۀ  .1ص حات.33-93
 جباری ،اسماعیل عباس جندیمرنی ( .)1193سیاستهااو برنام ا هااای توسااعۀ مشااارکت کشاااورزان در ماادیریت
شبا های آبیاری و زهاشی ،ماموعا مقاایت پناماین
کارگاه ینای مشاارکت آبباران در مادیریت شابا هاای
آبیاری و زهاشی.کمیتۀ ملی آبیاری و زهاشی ایاران11 .
دی .1193
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 -حیدری ،نادر ( .)1193شرایط سازمانی و نهادی یزم برای

 -رشتچی ،لیدا ( .)1193بررسی روناد مادیریت مشاارکتی

مدیریت مشاارکتی آبیااری پایادار (مواناع و یرصاتهاا)،

آبیاری در گیالن ،روشهای اجرایی ،تاربیات ،ارزشایابی،

گزیاادۀ مقااایت دهمااین ساامینار بااینالمللاای ماادیریت

گزیاادۀ مقااایت دهمااین ساامینار بااینالمللاای ماادیریت

مشارکتی آبیاری .کمیت ملی آبیاری و زهاشی ایران .مهر

مشارکتی آبیاری .کمیتۀ ملی آبیاری و زهاشی ایران .مهر

.1193

.1193

 -حیدری ،نادر سیداحمد حیدریان رضاا هاشامی مایاد

 -رضویعرب ،میرکاظم ( .)1193مشاالت و چشماندازهای

کرامتاای رحاایم علاایمحماادی حسااین دهقااانیسااانی

مدیریت مشارکتی آبیاری در شرایط مالایتهای کوچا

( .)1199مباحث اقترادی -اجتماعی و سیاساتگاذاری-

با توج ویژه ب اندونزی ،گزیدۀ مقاایت دهماین سامینار

تشایالتی در بهبود بهرهوری آب کشاورزی ،گزارش نهایی

بینالمللی مدیریت مشارکتی آبیاری .کمیتۀ ملی آبیاری و

پروهۀ تحقیقاتی .وزارت جهاد کشاورزی.

زهاشی ایران .مهر .1193

 -حیدریان ،سیداحمد مرضای اساالمی ( .)1199تحاویت

 -سلیمانی ،میرمهدی یریادون کااوه محمادمیثم صاباغی

برونزا در ساختار مدیریت سنتی کشاورزی و برنامۀ نااام

( .)1199بهترین مدیریت آبیاری از شبا هاای آبیااری و

بهرهبرداری در طرمهای توسعۀ آبیاری ،مطالعاۀ ماوردی:

زهاشی ،ماموع مقایت دوازدهمین کمیتۀ ملی آبیااری

سد و شاباۀ آبیااری بایخاانلو ،ساومین کن اران

ملای

تارب های ساخت تأسیسات آبی و شابا هاای آبیااری و
زهاشی .دانشداه تهران 13 .تا  11مهر.

و زهاشی ایران 1 .و .1199 1
 شیخ حسینی ،مهرداد عبادایمیر کاکاحااجی سایداحمدسینائی ( .)1191زمین ها و چال های قاانونی در انتقاال

 -حیدریان ،سیداحمد ( .)1193اصالحات مادیریت آبیااری

مدیریت شبا های آبیاری ب تشالهای آببران (مطالعاۀ

در ایران :درسهای آموخت از  11ساال تارباۀ داخلای و

موردی :شباۀ آبیاری دشات قازوین) ،ماموعا مقاایت

توصاای هااای یزم باارای آینااده ،گزیاادۀ مقااایت دهمااین

کارگاه ینی مدیریت .بهرهبرداری و ندهاداری شابا هاای

سمینار بینالمللی مدیریت مشارکتی آبیاری .کمیتۀ ملای

آبیاری و زهاشی 13 .کمیتۀ ملی آبیاری و زهاشی ایران.

آبیاری و زهاشی ایران .مهر .1193

دی .1191

 -حیاادریان ،ساایداحمد ( .)1199موانااع ساااختاری بهبااود

 -عرباای ،عزیاازاه مایااد محباای ( .)1193یراینااد ایااااد

مدیریت سامان های آبیااری در ایاران ،ماموعا مقاایت

تشالهای آببران و چال های مربوط در شباۀ آبیااری

کمیتۀ ملی آبیاری و زهاشای ایاران.

و زهاشی دشت عباس ،ماموع مقایت پنامین کارگااه

دوازدهمین همای

ینی مشارکت آببران در مادیریت شابا هاای آبیااری و

 1و  1اس ند.
 خیابانی ،ناصر سروش باقری امیر بشایریپاور (.)1131الزامات اقترادی مدیریت منابع آب ،نشریۀ آب و یاضالب.
شمارۀ  .1ص حات .31-11
 -دهنوی ،دل آرا ( .)1193تأسی

زهاشی .کمیتاۀ ملای آبیااری و زهاشای ایاران 11 .دی
.1193
 -غنیاان ،منراور مساعود بارادران عریاانعلای میرزایای

تشالهاای آبباران در

خدیا سلیمانی هارونی ساردار پاشاا ( .)1131مادیریت

پروهههای ای اد ،گزیدۀ مقایت دهمین سمینار بینالمللای

مشارکتی منابع آب کشاورزی و مؤل هاای ماؤیر بار آن،

مدیریت مشارکتی آبیاری .کمیتۀ ملی آبیااری و زهاشای

مطالعۀ استان خوزستان .پژوه

آب در کشااورزی .جلاد

ایران .مهر .1193

 .13شمارۀ  .1ص حات .191-131
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 -یانی ،غالمرضا سیدعلیرضا حساینزادهتبریازی مرتضای

 -مرتضینژاد ،مهدی جع ر یعقوبی عباس ستودهنیا ماریم

یریااان ( .)1199چااال هااای ماادیریت بهاارهباارداری و

داغستانی ( .)1131بررسی عوامل مؤیر در مویقیت انتقال

ندهداری شبا های آبیاری و زهاشی ،ماموعا مقاایت

خروصاای،

دوازدهمااین همااای

ملاای ماادیریت آبیاااری در ایااران.

چال ها و چشماندازها .کمیتاۀ ملای آبیااری و زهاشای
ایران 1 .و  1اس ند .1199

ماادیریت شااباۀ آبیاااری قاازوین ب ا بخ ا
نشااریۀ پااژوه

آب در کشاااورزی .جلااد  .19شاامارۀ .1

ص حات .191-131
 -مهندسین مشاورپندام ( .)1191مطالعات بهسازی شاباۀ

 قناعاات ،محساان علیرضااا م اأمنپااوش میتاارا آقابابااایی( .)1131بررسی ضرورتهای مشاهدهشده درجهات آغااز

آبیاری و زهاشی س یدرود گیالن ،جلد  .11تشاالهاای
سنتی و مدیریت بهرهبرداری از شبا های آبیاری.

یعالیتهای بسترسازی مدیریت آبیاری مشاارکتمدارانا

 -نا ی ،بهاءالدین عبدالرسول شیروانیان ( .)1191بررسای

در شااباۀ آبشااار رودخان اۀ زایناادهرود ،نشااریۀ آبیاااری و

موانع مشارکت آببران در مدیریت شابا هاای آبیااری و

زهاشی .شمارۀ  .1جلد  .3ص حات .1-3

زهاشاای ،یراالنامۀ روسااتا و توسااع  .دورۀ  .3شاامارۀ .1

 -کشاورز ،عباس حساین دهقاانیساانیچ ( .)1199اصاالم

ص حات .11-31

سیاساات و ساااختار در آب و خاااک هنااری اماااانپااذیر،

 -نقشین پور ،منوچهر منروره اساالمی ( .)1193اندیازه و

ملی مدیریت آبیاری

شرکت کشاورزی جناوب و راز پایاداری

ماموع مقایت دوازدهمین همای

چدوندی تأسی

در ایران .چال ها و چشمانادازها .کمیتاۀ ملای آبیااری و

آن ،پنامین کارگاه ینی مشاارکت آبباران در مادیریت

زهاشی ایران 1 .و  1اس ند .1199

شاابا هااای آبیاااری و زهاشاای .کمیت اۀ ملاای آبیاااری و

 -مختاریحراری ،آرزو علیرضا نعمتی ( .)1193انتقال

زهاشی ایران 11 .دی .1193

مدیریت آبیاری در پروهههاای آبیااری کالراکاارالو در

 -نی بختشهبازی ،علیرضا ( .)1199بررسی نارسایی هاای

جنوب ایالت سویوزی در انادونزی» ،گزیاده مقاایت

موجااود و اصااالم ماادیریت آب در شاابا هااای آبیاااری و

دهمین سمینار بینالمللی مدیریت مشارکتی آبیاری.

ملاای

کمیت ملی آبیاری و زهاشی ایران .مهر.1193
 مختاری ،داریاوش ( .)1133آسای شناسای و بازشناسایباانبسااتهااای باارونریاات از راهاارهااای حااوزۀ عماال
دستداههای اجرایای آب و خااک کشاور کوششای بارای
گذار از حامرانی بد آب .یرالنامۀ مادیریت آب .ساال .3
شمارۀ  .1ص حات .13-91
 مختاری ،داریوش ( .)1133مدیریت مشاارکتی مناابع آبکشاورزی در ایران ،جلد  .1مباانی و درس آماوزههاایی از
تارب ها .شیراز :انتشارات ایال .
 معرومی ،کاوه ( .)1193رهیایت مشارکتی برای مادیریتمنابع آب زیرحوض کاتپورناادر ایالات ماهراشاترا ،گزیادۀ
مقایت دهمین سامینار باینالمللای مادیریت مشاارکتی
آبیاری .کمیتۀ ملی آبیاری و زهاشی ایران .مهر .1193

زهاشاای ،ماموع ا مقااایت دوازدهمااین همااای

مدیریت آبیاری در ایران ،چال ها و چشماندازها .انامان
ملی آبیاری و زهاشی ایران 1 .و  1اس ند .1199
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