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  چكيده

در ابتـدا  . و زهکشي به طور جدي مطرح شده است در سنوات اخير موضوع مشارکت بهره برداران در شبکه هاي آبياري 

توجه ويژه سياستگزاران به جنبه ها مشارکت مالي در توسعه شبکه ها بوده است که با ايجاد تبصره هاي قانوني در ذيل بودجـه ، ايـن   

. ي مسئول وضع شده است مشارکت در بهره برداري نيز مورد توجه واقع شده و الزاماتي توسط دستگاهها. سياستها اجرايي شده است 

عليرغم سياستگزاري بعمل آمده ، مشارکت عوامل بهره بردار در دو مرحله ساخت و بهره برداري به داليل مختلف در حد مورد انتظار 

در . در اين مقاله عوامل مختلف عدم مشارکت موثر ذينفعان در مراحل ساخت و بهره برداري بررسـي مـي شـود    . اتفاق نيفتاده است 

تيجه مقاله ، مشارکت عوامل ذينفع از بدو پيدايش طرح از جمله در مراحل طراحي و هدف گذاري ، به عنوان مهمترين عامل بـراي  ن

شروع همکاري ومشارکت آنها در اجرا و بهره برداري معرفي شده است و ايجاد تشکل هاي ذينفعان و توجه به جنبه هاي اجتماعي و 

  . ي توصيه گرديده استمالي در هنگام مطالعه و طراح

  .، تشکل ها، ذينفعانشارکتي، شبکه هاي آبياريمديريت م: ها كليد واژه

  

  مقدمه -1

هـاي كشـاورزي و تـأمين     هاي جوي و شرايط خاص آب و هوايي ، انجام فعاليـت  در ايران به علت كمبود ريزش

اگر بپذيريم كه هر نظـام آبيـاري مجبـور    .زده استنيازهاي آبي گياهان بدون انجام عمليات آبياري ناممكن و يا بسيار كم با

  :ها بپردازد است تا در سه بعد به مديريت فعاليت
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هاي فيزيكي براي جاري كردن، كنترل و اسـتفاده   عبارت است از تنظيم فرايندها و مهيا كردن زيرساخت بعد فني

يد و نوآوري در تكنولـوژي را نيـز شـامل    هاي جد ها و جذب تكنولوژي اين بعد بحث نگهداري و تعمير زيرساخت. از آب

هـاي   هـا و سيسـتم   هـاي انتقـال آب، دريچـه    هاي زيرزميني، سـدها، كانـال   ها، آب مباحث فني بسيار درباره رودخانه. شود مي

  .گيرند كنترل آب و بقيه مقوالت فني در همين حوزه قرار مي

هـاي   اين رفتارها را روال. ها در قبال آب است نسانعبارت از سازماني براي تنظيم رفتارهاي روزمره ا بعد سازماني

سـازماني  . شـود  قواعد و حقوق آبياري را نيـز شـامل مـي     افزاري دارد، مجموعه كه بعد سخت نامند و عالوه بر آن آبياري مي

ب، هـاي دولتـي توليـد كننـده آ     گيري از آب كشاورزي حـاكم اسـت و سـازمان    دولتي و نظامي حقوقي و اجتماعي بر بهره

بـرداري   هاي سنتي بهره از سوي ديگر، نظام. بران در درون نظامي حقوقي به هم مرتبط هستند برداري و آب هاي بهره شركت

 . برداري نيست تأثير از ساختار سازماني سنتي بهره وجود دارند و نظام موجود نيز بي

ت كـه بـه صـورت فرهنـگ سـازماني      هاي عمل اس ها و شيوه اي از باورها، نگرش مجموعه فرهنگي-بعد اجتماعي

اند و بنـا بـه    آمده در) بران و استفاده كنندگان از آن سازمان به معناي اعم شامل مديران و فراهم كنندگان آب و آب(آبياري 

مديريت آبياري شايد . سازند پذير يا غيرقابل اجرا مي هاي مختلف مديريت آبياري را امكان نوع و ماهيت خود، اجراي شيوه

ها مشكل داشته باشد، با بعد اجتماعي و فرهنگـي سـازمان    ها مرتبط باشد و با آن افزاري شبكه كه با مباحث سخت از آن بيش

هـا و   كشاورزان به عنوان آخرين استفاده كننـدگان از آب، عقالنيـت، هنجارهـا و ارزش   . آبياري مرتبط است و مشكل دارد

كنند كه بر جريان زندگي و شيوه عمل  اي زندگي مي در درون نظام اجتماعيتصوراتي درباره آب و توليد كننده آن دارند، 

لذا بعد اجتمـاعي و فرهنگـي   . اند كه بر نظام آبياري و كارآمدي آن تأثير دارد هايي عادت كرده ها مؤثر است، و به روال آن

 .ترين ابعاد نظام آبياري است يكي از مهم

  هاي آبياري مالحظات اجتماعي شبکه -2 

براي شـروع ، ذکـر تعريفـي از کشـاورزي     . حث درباره آبياري بدون ارجاع به مبحث کشاورزي غيرممکن استب

مديريت و حفاظت از «هاي مختلف، كشاورزي پايدار عبارت است از  بر اساس مجموع برداشت. پايدار خالي از فايده نيست

اسـتايي كـه متضـمن ارضـاي مسـتمر نيازهـاي انسـاني        هاي تكنولوژيـك و نهـادي در ر   منابع طبيعي پايه و هدايت دگرگوني

كنـد، از   اي كه زمين، آب و منابع ژنتيكي گيـاهي و جـانوري را حفـظ مـي     چنين روند توسعه. هاي حاضر و آينده باشد نسل

بـر  . » حيث محيطي نامخرب، از لحاظ تكنولوژيكي مناسب، از نظر اقتصادي كارآمد و از لحاظ اجتماعي قابل پذيرش است

  :]1[ پايدار، كشاورزي است كه  ن اساس كشاورزياي

  .هاي آتي باشد تأمين كننده نيازهاي غذايي و و مواد كشاورزي نسل حاضر و نسل .1

در فرايند توليدات كشاورزي مشاغل دائمي، درآمد كافي و شرايط مناسب زندگي و كار براي كساني كه  .2

 .فراهم سازد ،هستند

 .يژه منابع تجديد شونده را حفظ كرده و ارتقا دهدو ظرفيت توليدي منابع طبيعي و به .3

 .هاي طبيعي جلوگيري كند شناختي و تعادل هاي اساسي بوم از اختالل در كاركرد چرخه .4

 .فرهنگي جوامع روستايي را تخريب نكند –هاي اجتماعي جنبه .5

 .زيست را آلوده نسازد محيط .6
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تصادي و اجتماعي و ديگر تهديدها؛ و تقويت پذيري بخش كشاورزي در برابر عوامل طبيعي، اق کاهش آسيب .7

 . خوداتكايي اين بخش را سبب شود

، اصـول  )حفاظت از منابع پايه آب و خاك(زمان بر رعايت اصول اكولوژيك  بنابراين، نهاد كشاورزي پايدار، هم

و رعايـت اصـول   ) تژيك آتيها، سوددهي و البته منافع استرا منظور نمودن درآمد، هزينه(حاكم بر فعاليت اقتصادي عقالني 

به اين ترتيـب،  . كند تأكيد مي) هاي توسعه، مشاركت اجتماعي، مسئوليت سياسي، و توسعه انساني مقبوليت پروژه(اجتماعي 

بـر مبنـاي چنـين تعريفـي از     . هاي آبيـاري نيـز وارد كـرد    هاي پايداري را در حيطه داوري درباره كارآيي شبكه بايد شاخص

اي بـراي مخـدوش    آيند و زمينه توان مجموعه عواملي را که مشکالت آبياري در ايران به حساب مي ميپايداري کشاورزي، 

مسائل مربوط به قيمـت   -2اراضي کوچک و پراکنده،  -1: ]2[ کنند، در اين موارد خالصه کرد ساختن پايداري فراهم مي

بـرداري   هاي بهره نظام -4الت مالي و اعتباري، مشک -3، )گذاري و شيوه محاسبه هزينه آب قيمت اندک، شيوه قيمت(آب 

مسائل حقوقي مرتبط با مالکيت زمـين و آب،   -6هاي کشاورزي و آبياري،  فقدان اعتماد کشاورزان به سازمان -5از زمين، 

برداري  تخلفات کشاورزان در بهره -9دانش اندک کشاورزان درباره کشاورزي و آبياري،  -8هاي اجتماعي،  درگيري -7

فقـدان   -12هاي آبياري،  بران در مديريت شبکه فقدان مشارکت آب -11رعايت نشدن جزئيات فني آبياري،  -10از آب، 

نگـاهي صـرفا    -14هـاي مـديريت آبيـاري،     مشکالت ساختار سازماني سازمان -13يا رعايت نشدن الگوي کشت مناسب، 

  . تأسيسات آبياري از لحاظ فني وضعيت نامناسب -15هاي آبياري،  افزاري به مديريت شبکه سخت

بندي  هاي آبياري در ايران را در چهار دسته تقسيم توان علل بروز مشکالت در شبکه شناسي، مي بر مبناي اين علت

  . علل حقوقي و قانوني -4علل اجتماعي و فرهنگي،  -3علل مديريتي،  -2علل فني و مهندسي،  -1: کرد

تري بر كارآمدي يا  د كه علل اجتماعي و فرهنگي نقش و تاثير مهمده تجربيات داخلي و جهاني نشان مي

هاي فرهنگي و اجتماعي از يكسو، زمينه و بسترساز  واقعيت آن است ويژگي. اي دارند ناكارآمدي طرح هاي توسعه

از طرح كه خود  برداران ها و نحوه تعامل افراد و بهره از سوي ديگر، توانايي. اند گيري ساختارهاي قانوني و حقوقي شكل

اي  هاي توسعه اجتماعي است، در آخر تعيين كننده موفقيت يا عدم موفقيت طرح) Context( ها و زمينه برخاسته از ويژگي

  . است

نظران و  هاي آبياري، صاحب  اي و از جمله شبكه هاي توسعه تحليل عوامل اجتماعي و فرهنگي مسائل مبتالبه طرح

نفعان در مراحل مختلف يك طرح،  رويكرد مشاركتي سوق داده و بدين ترتيب مشاركت ذيكارگزاران توسعه را به سمت 

عوامل عدم   بر همين اساس، در اين نوشتار ابتدا به شرح و بسط مفهوم مشاركت پرداخته و سپس،. اهميتي اساسي يافته است

  .   شود هاي آبياري تشريح مي برداران در شبكه مشاركت بهره

  فهوم مشاركت شرح و بسط م -3

بر اساس تعريفي از سوي بانك جهاني، مشاركت فرايندي است كه در خالل آن، افرادي كه تحت تأثير پروژه قرار 

اند و چنان نيست كه فقط سهمي از منافع طرح را دريافت كنند  هاي توسعه دخيل دهي و اجراي طرح گيرند، در جهت مي

طرح، بر  منافع برداران عالوه بر سهيم شدن در آن بهره ه از طريقكپوياست فرايندي مشاركت به تعبيري ديگر، .

ها احتمال تبديل شدن  مشاركت داراي اهدافي است كه بدون لحاظ كردن آن .گذارند گيري و اجراي آن نيز تأثير مي جهت

، افزايش ثمربخشي طرح، ها سازي در ميان آن برداران و ظرفيت سازي بهره توانمند. فايده بسيار زياد است آن به مبحثي بي

 - هاي بسيار بزرگ و با اهداف ملي  البته نه در پروژه –برداران  بهبود كارآيي آن و تقسيم هزينه پروژه ميان مجريان و بهره
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 يك طرح مشاركتي زماني سودمند خواهد بود كه با توجه به همه اين اهداف اجرا شود. از جمله اهداف مشاركت است

]3[ .  

اجماع . ها توجه کرد بايد به آناي  توسعههاي  طرحاجتماعي مالحظات در كه هايي نيز دارد  مشاركت ويژگي

سويه، آگاهانه است و نه  دو سويه است نه يك  :هاي مشاركت بر آن است كه مشاركت نظران درخصوص ويژگي صاحب

و نياز است، نيازمند فعاليت تمام عناصر  غريزي، بر اساس اعتماد متقابل است، داوطلبانه است و نه اجباري، بر اساس عالقه

اين در حالي است . ها را دارند گيري نظام است، مبتني بر هدف مشترك است، مشاركت كنندگان حق شركت در تصميم

  :]4[ كنند غالبا تصور مياين مجريان . ها در تعارض است معموال با اين ويژگي مجريان توسعه برداشت كه 

صورات و باورهاي فرهنگي مردم است و جداي از ساير انواع مشاركت مشاركت چيزي جداي از ت .1

  .هاي توسعه جلب كرد توان مردم را به مشاركت در طرح مي...) مشاركت سياسي، اجتماعي و (

 .كنند را درك نمي فاقد فرهنگ مشاركت هستند و مسائل مرتبط با آناز پروژه برداران  يا بهره ممرد .2

 .و آن هم فقط براي تأمين اقتصادي و مالي پروژهمشاركت در مرحله اجراست  .3

 .استفاده از توان مالي و نقدينگي مردم ركن اساسي مشاركت است .4

 . ها است مشاركت نوعي وسيله است نه هدف؛ نوعي نهاده در كنار بقيه نهاده .5

راي تقويت مشاركت ب. براي مردم مشاركت بخشي از زندگي ايشان است. كه مردم چنين تصوري ندارند حال آن

هاي توسعه كاربردهاي متفاوتي از  در پروژه. رود احساس امنيت و قدرت فردي است و فقط يك وسيله به شمار نمي

البته . جا به آن پرداخته شد متفاوت است چه تا به اين هايي از مشاركت كه با آن صورت. توان مشاهده كرد مشاركت را مي

  .]5[ خواني دارد شاركت در توسعه همواقع با فلسفه م انواعي نيز هست كه به

شود كه گويي در پروژه و  اي عمل مي در اين نوع مشاركت، با مردم به گونه. مثابه فريبكاري مشاركت به .1

  .شيوه انجام آن سهيم هستند، ليكن در واقع هيچ نقشي ندارند

كه افتاده يا قرار است  به مردم فقط اطالعاتي درباره تصميمات اتخاذ شده و اتفاقاتي. مشاركت انفعالي .2

 .شود و اشتراك اطالعات ميان مردم و كارشناسان وجود ندارد حادث شود داده مي

محدوده . دهند گو به سؤاالت كارشناسان پاسخ مي در اين شيوه، مردم فقط در مقام پاسخ. مشاوره مشاركتي .3

 .تر است ز همه رايجاين نوع مشاركت ا. ها نيز به عهده كارشناسان است سؤاالت و تفسير پاسخ

كنند  مردم در مقابل دريافت پول يا كاالهاي ديگر در پروژه مشاركت مي. مشاركت در مقابل پاداش مادي .4

 .يابد هاي مادي مشاركت خاتمه مي و پس از قطع انگيزه

هاي پروژه، نيروي  ، صرفا براي كم كردن هزينهمجريان توسعهاين در حالتي است كه . مشاركت كاركردي .5

گيري و  اهداف پروژه از قبل تعيين شده و مردم نقشي در تصميم. كند مي را بسيج و از آن استفاده ميمرد

 .روند ريزي ندارند و صرفا نيروي كار به شمار مي برنامه

كارآمدترين نوع مشاركت است كه مردم از ابتدا در جريان تحقيق، تحليل اطالعات، . مشاركت تعاملي .6

هاي  در همين شيوه است كه از انواع شيوه. كنند زيابي نتايج اقدامات مشاركت ميگيري، اقدام و ار تصميم

 .شود ي و معرفي پروژه و اقدام جمعي استفاده مييشناسي، تحليل اطالعات، بازنما مشاركتي براي مسأله

ادگان دولت و هاي كارشناسان يا مديران و فرست هاي توسعه، مردم به عنوان كساني كه فقط به حرف در غالب پروژه

هاي  آورد استراتژي اما مشاركت به شيوه تعاملي، دست. ها مشاركت دارند كنند، در پروژه هاي توسعه گوش مي آژانس
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كنند، بلكه در تعيين اهداف طرح و  در اين برداشت، افراد فقط سهمي از منافع طرح را دريافت نمي. جديد توسعه است

  .كنند يچنين چگونگي نيل به منافع شركت م هم

ا ه هاي اقتصادي قادر به انجام آن تواند كارهايي را انجام دهد كه زور و يارانه اهميت مشاركت در آن است كه مي

ها  جاست كه در هر حالتي در نهايت تصميم درباره چگونه عمل و زندگي كردن توسط كاربران پروژه نكته مهم اين. نيستند

پروژه انجام گرفته توسط بانك جهاني كه بدون مشاركت گسترده مردم انجام شده بودند نشان  25ارزيابي . شود اتخاذ مي

به عالوه، مشاركت نيازمند كار گروهي . اند كارشناسان بانك از بين رفته پروژه پس از ترك منطقه توسط 13دهد كه  مي

چنين  هم. شود همين امر سبب به اشتراك گذاردن اطالعات در بين مردم و ايجاد اعتماد بين كاربران پروژه مي. است

  .]6[ مشاركت و پويايي گروهي، ساختاري براي اشاعه نوآوري است

كه شرط مشاركتي بودن  اي است و براي آن كه مشاركت تا چه حد فرايند پيچيدهدهد  چه گفته شد نشان مي آن

به عالوه، از . هاي توسعه اجرا شود، بايد تا چه اندازه كار تخصصي براي تشويق عوامل مثبت و رفع موانع انجام بگيرد پروژه

پذيرد، رسيدن به  يم يافته افراد تأثير ميهاي تحك اي است كه از گذشته تاريخي و ذهنيت جا كه تصميم به مشاركت مقوله آن

ليكن تحقق مشاركت، در كنار بقيه عوامل . رسد سازي براي آن دشوار به نظر مي سطوح مناسبي از مشاركت و زمينه

هاي توسعه به  هرگاه بحث از مداخله مردم در طراحي و اجراي پروژه .هاي توسعه را تضمين كند تواند پايداري طرح مي

مشاوره حالتي از مشارکت است . گيرد مردم نيز قوت مي 2با مردم يا مشارکت 1يد، مباحثه بر سر تمايز مشاورهآ ميان مي

خواهند که نظر خود را درباره پروژه  نفع مي هاي ذي ها يا مقامات دولتي از مردم يا گروه که در آن، مديران و مجريان پروژه

اما . هاي مربوط به آن وجود ندارد گيري اين نظرات در جريان پروژه و تصميمبيان کنند، اما هيچ تضميني براي استفاده از 

ابد که مردم در حدي فراتر از نظر دادن در پروژه دخيل باشند و تضميني ي تر دارد و زماني تحقق مي مشارکت معنايي عميق

دو مفهوم را به نفع خود مصادره کرده  ها هر ها يا مجريان پروژه گاهي دولت. براي لحاظ شدن منافع آنان وجود داشته باشد

مشارکت زماني محقق . کنند و انجام اقداماتي نظير ارائه اطالعات پروژه به مردم را مترادف با مشاوره و مشارکت تلقي مي

گيري محفوظ باشد و فرايند مشارکت به  ها در تصميم شود که مردم اطالعات کافي درباره پروژه داشته باشند، سهم آن مي

به معناي ترکيب  –برخي اصول کليدي مداخله عمومي . قويت قدرت سازماندهي و توان اجتماعي جامعه محلي منجر شودت

  :به اين شرح است –مشاوره و مشارکت عمومي 

 . ها تداوم يابد گيري ر بايد از مراحل اوليه آغاز و تا آخرين تصميمؤثمشورت م .1

سازي  يا مقدمهاي متناسب با مقتضيات هر مرحله از ارزيابي  به گونه راهبردها و فرايندهاي مشاوره با مردم بايد .2

 . تدوين شوندبراي اجراي پروژه 

شود که چگونگي مشاوره با مردم و ميزان اختيارات ايشان براي تأثيرگذاري بر  مشاوره مؤثر زماني محقق مي .3

 . تصميمات به دقت مشخص شده باشد

 . از آغاز فرايند مشاوره به مردم داده شود بايد اطالعات دقيق، شفاف و جامع قبل .4

 . نفعان بايد در فرايند مشاوره دخيل باشند همه ذي .5

 . کنندگان با احترام برخورد شود بايد با همه مشارکت .6

هاي توسعه، بايد نمايندگان مردم در جريان همه  با اين برداشت وسيع از مفهوم مشاوره و مشارکت، در اجراي طرح

                                                            
1 . Consultation 

2 . Participation 
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اين امر مستلزم وجود جريان آزاد اطالعات . برداري از طرح حضور فعال داشته باشند يزي تا ساخت و بهرهر مراحل برنامه

  . برداري از طرح است ريزي تا ساخت و بهره درباره امور مربوط به برنامه

 
  برداران   عوامل و موانع مشاركت بهره-4

به مشارکت عمده کشاورزان در مديريت، نگهداري هاي آبياري منوط  تجربه جهاني نشان داده که کارآمدي نظام

هاي  گري خود در شبکه اند تا تصدي ها کوشيده به اين سو دولت 1980از دهه . هاي آبياري است و تعميرات و توسعه شبکه

هاي آبياري  اين کار سبب مي شود تا اوال نظام. تر کشاورزان کاهش دهند آبياري و زهکشي را به نفع مشارکت گسترده

اي در هند  نتايج مطالعه. ها سنگيني نکند ها بر دوش دولت برداري از اين شبکه ثانيا هزينه بسيار زياد بهره. کارآمدتر باشند

براي مثال منابع الزم براي ساخت و نگهداري . هاي آبياري دارند دهد نهادهاي محلي کارکردهاي متعددي در نظام نشان مي

اين . ها مانعي در برابر تخطي کشاورزان از قانون است دهند و نظارت آن ب را انجام ميهاي محلي و تنظيم تخصيص آ کانال

هاي هرز و جلوگيري از تجاوز به حريم مخزن را انجام  هاي مخزني، عمليات اليروبي و زدودن علف ها در آبياري تشکل

ناي ايجاد و تقويت چنين نهادهاي اصالحات آب به مع«ها به حدي است که برخي معتقدند  اهميت اين تشکل. دهند مي

بررسي ديگري در .  »بومي براي مشارکت در آبياري، حداقل به اندازه اصالحات ارضي در توسعه کشاورزي اهميت دارد

وري استفاده از آب و افزايش توليد  هند حاکي از آن است که مديريت مشارکتي آبياري سبب افزايش محسوس بهره

ر دسترس بودن آب، ميزان اعتمادپذيري وجود آب، و انعطاف در الگوي کشت بيشتر شده شود، ميزان د کشاورزي مي

ها  است، ميزان پرداخت هزينه آب و زمان الزم براي گرفتن آب نيز کاهش يافته و توزيع آب نيز عادالنه شده و تنش

 .]7[ شده است ها نيز کاسته اتالف آب کاهش يافته و از ميزان تخريب عمدي کانال. کاهش يافته است

ها اقدامي مناسب است اما همه کشورها در اين زمينه  هايي و واگذاري مديريت شبکه اگرچه ايجاد چنين تشکل

برخي از اين داليل . داليل متعددي براي اين وضعيت وجود دارد. ايران نيز يکي از همين کشورهاست. موفق نبوده اند

  .]8[ شود ها و قوانين مربوط مي ياري و باالخص سازمانمربوط به کشاورزان و برخي ديگر به نظام آب

هاي گذشته سبب شده است تا ساختار اجتماعي مبتني بر همکاري جمعي  هاي مرتبط در دهه اوال، عملکرد سازمان 

بوط به در شرايط فعلي کشاورزاني که تا چند دهه پيش کليه امور مر. ميان کشاورزان براي پيشبرد امور آبياري از ميان برود

برداري  هايي که قادر باشند مديريت و بهره دادند، از همکاري براي ايجاد گروه آبياري را به صورت جمعي انجام مي

  . هاي آبياري و زهکشي را خودشان انجام دهند، ناتوان هستند شبکه

زه آبياري سبب هاي گذشته نسبت به وظايف دولت در حو هاي ايجاد شده در کشاورزان در طول دهه ثانيا، نگرش

به عبارتي تمايلي به اين کار نداشنه . شده است که از آمادگي ذهني براي مشارکت در آبياري به کمک دولت ناتوان باشند

  .باشند

بران را از ميان برده  هاي آب بها امکان ساختاري براي ايجاد تشکل ثالثا، نظام موجود باالخص درخصوص آب 

در صورتي که تشکلي ايجاد . گيرد ي با يارانه قابل مالحظه در اختيار کشاورزان قرار ميدر شرايط فعلي آب کشاورز. است

هاي دريافتي از کشاورزان سازماندهي شود تا بتواند به سازماني خودکفا براي مشارکت  شود، اين تشکل بايد با اتکا بر هزينه

هاي خود قادر است يارانه آب را تأمين کند اما ادامه در شرايط فعلي دولت با اتکا به بقيه درآمد. در آبياري تبديل شود

  .بهايي غيرواقعي نيستند ها قادر به ادامه حيات با آب به عبارتي تشکل. پذير نيست بهاي فعلي امکان ها با آب حيات اين تشکل

تي را به هاي مشارک هاي ترويج کشاورزي وظيفه خود در قبال آموزش کشاورزان براي پذيرش روال رابعا، سازمان
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به . دانند روست که کشاورزان درباره الزامات فعاليت در يک تشکل مستقل چيزي نمي از همين. اند درستي انجام نداده

هاي گذشته درخصوص فرايندهاي  هاي آبياري، تجربه زيسته نسل ها حاکميت دولت بر نظام واسطه سال عالوه اين که به

  .اند مشارکتي را نيز از دست داده

بران و ساختار دولتي تعريف  هاي آب ، نظام حقوقي محکمي براي بيان ارتباط ميان کشاورزان در قالب تشکلخامسا

حال تصور . هاي مالکيت در ايران سوءظن دارند تر نيز گفته شد که کشاورزان به اندازه کافي درباره بنيان پيش. نشده است

تمايلي به مشارکت در ساختارهاي جمعي داشته باشند دشوار  اين که در شرايط فقدان يک نظام محکم حقوقي کشاورزان

  .است

براي مثال در حالتي . شوند کشاورزان تمايلي به مشارکت نداشته باشند عوامل ديگري نيز دخيل هستند که سبب مي

ارزان،  بران وجود نداشته باشند، نظارت به حدي ضعيف خواهد بود که انجام اقداماتي نظير کسب آب هاي آب که تشکل

لذا بسياري از افراد با دانستن اين نکته که . پذير است در ضمن، کشت غيرقانوني نيز امکان. شود زياد و غيرقانوني آسان مي

چنين کشاورزان نسبت به مزاياي  هم. ايجاد تشکل ها چنين اقداماتي را محدود مي سازد، تمايلي به مشارکت ندارند

توان اين فرضيه را نيز مطرح کرد که به دليل شرايط دشوار زندگي کشاورزان  البته مي. مشارکت در آبياري آگاهي ندارند

اند، لذا کشاورزان مايل نيستند به اقداماتي تن دهند  مدت ارجحيت يافته هاي کوتاه منفعت) باالخص در بين کشاورزان فقير(

مدت خود  تصادي بهره ندارند که بتوانند منافع کوتاهبه عبارتي اين کشاورزان از چنان بنيه اق. که در درازمدت منفعتي دارد

  .]9[ را فداي منافع درازمدت نمايند

هاي الزم براي  شوند که بنيان شود که ترکيبي از مسائل فني، سابقه تاريخي و مقوالت اجتماعي سبب مي مشاهده مي

  . داشته باشدهاي آبياري وجود ن بران در ساخت، مديريت، نگهداري و تعمير شبکه مشارکت آب

  گيري بندي و نتيجه جمع -5

دهد كه به منظور محقق  مي  نشان  گفته و بررسي تجربيات كشور و بويژه تجربيات استان، جمع بندي مطالب پيش

هاي آبياري و زهكشي و هم چنين  برداران در مراحل مختلف طراحي و اجراي شبكه شدن مشاركت فعال ذي نفعان و بهره

حقوقي ، قانوني و بويژه اجتماعي ضروري   هاي مختلف ساختاري، بران،  اقداماتي در زمينه هاي آب تشكلگيري بهينه   شكل

  : توان در چهار مقوله اصلي دسته بندي كرد اين اقدامات را مي. است

  سازي   آگاه 

  سازي  حساس 

  سازي   اعتماد 

    توانمندسازي 

به بيان ديگر از يكسو بايد . ريزي گردد و مسئوالن برنامه هر يك از اين مقوالت بايد در دو سويه كشاورزان

سازي براي كشاورزان به منظور تغيير نگرش آنان نسبت به ضرورت مشاركت درفرايند آبياري اجرا شود و  هاي آگاه برنامه

حي و ساخت شبكه هايي، ضرورت مراجعه به جامعه محلي و دريافت نظرات آنان در فرايند طرا از ديگر سو با اجراي برنامه

  .روشن شود) اي هاي آب منطقه و نه فقط شركت(هاي مرتبط    گيران درتمام سازمان براي مسئوالن و تصميم

هم چنين انجام مطالعات اجتماعي كاربردي كه زمينه مذاكرات و گفتگوهاي رودررو بين كشاورزان و مجريان و 

بي اعتمادي را از ذهن كشاورزان زدوده و بدين   واند آثار و سايهت سازد، مي نمايندگان سازمان هاي ذيربط را فراهم مي
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بديهي است كه اين مطالعات و مراجعات به منطقه هدف طرح . ترتيب حس موثربودن و ايفاي نقش را در آنان برانگيزد

  .  ها صورت گيرد بايد همزمان با شروع مطالعات فني شبكه

همانطور كه پيشتر . كشاورزان و هم براي مسئوالن، طراحي و اجرا شود هاي توانمندسازي هم براي و در آخر برنامه

هاي  ها و دانش فني و مديريتي ايشان براي اداره شبكه اشاره شد بخشي از عدم مشاركت كشاورزان ناشي از ضعف مهارت

تعامل با كشاورزان و يا  فاقد مهارت و دانش الزم براي" ها نيز بعضا از سوي ديگر، كارشناسان سازمان. آبياري جديد است

  .   هاي آموزشي ضمن خدمت براي كارشناسان ضروري است كه در اين زمينه برپايي دوره  هاي آنان هستند، تشكل

   مراجع - 6

هـاي آبيـاري و زهكشـي     بـرداران در اجـراي شـبكه    بررسي عوامـل مـؤثر بـر مشـاركت بهـره       .)1382( .خدري، فرهاد ]1[

مؤسسـه تحقيقـات و آمـوزش    . نامـه كارشناسـي ارشـد مـديريت اجرايـي      پايـان  ،اهكارهاي مناسبخوزستان به منظور ارائه ر

  .مديريت وابسته به وزارت نيرو

ت تحـ  ،مديريت يكپارچه آب و خاك در حوزه آبريز سد البرز در مازندران). 1382(  .و همکاران .محمود ،پور شارع ]2[

  .نظارت و كارفرمايي بانك جهاني

برداري از  صورتبندي مشكالت سازمان آب و برق خوزستان در بهره .)1385( .سليمان ،سرشت و پاك .دمحم ،فاضلي ]3[

 . آب كشاورزي، سازمان آب و برق خوزستان
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