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چکيده
نرخ ساالنه رشد اراضي فارياب كه طي سالهاي  1970 – 1960از  2درصد تجاوز كرده بود ،امروزه روند رو به كنددي
گذاشته و به يك رقم متوسط  0/8درصد رسيده اسد .طقدآ امدار سدازماا ودذا و كيداورزي ( )FAO-1997سدمم
كياورزي فارياب در تامين وذاي جماا الزاما ً بايد از  34درصد در حال حاضر به  45درصدد در سدال  2020افدزاي
يابد نيل به چنين هدفي اساساً به راهي كه براي مديري .اب در بخ
در سطح جماا بي

تح .ابياري انتخاب شده بستگي دارد ،چرا كه

از  70درصد از منابع اب موجود به مصرف ابياري ميرسد اين بررسي از طريآ اجراي كارگاههاي

 PRAبراي شناخ .نطامهاي موجود مديريتي در روستاهاي محدوده مورد بررسي ،گروههاي اجتماعي و جايگاه و نق
اناا در تصميمگيري امور اب و خاک در اراضي كياورزي ،شناخ .ارتقاطات اجتمداعي و مسدايل جداري مدديريتي در
تعامل با مسايل فني ساخ .و بمرهبرداري شقکه ابياري انجام شده اس .اين تحقيدآ نيداا داده اسد .كده اگرچده
توافقنامههاي فيمابين تيکلها و بخ

دولتي ،در بسياري از موارد كارساز بوده و چنداا نياز بده مدواد جديدد قدانوني

نيس ،.ليکن در ارتقاط با اخذ و هزينه كرد اب بما ،توافقات فيمابين از ضمان .اجرايي كافي برخوردار نميباشدد لدذا
بمتر اس .كه ققل از هر اقدامي ،تکليف درياف .و هزينه كرد اببماء بين سه عنصر مديري .شقکه ابياري ،متناسد

بدا

سمم مسئولي.ها و وظايف انما روشن شود همچنين نتايج اين تحقيآ نياا داده اس .كه با سدازماندهي اببدراا در
محدوده زير سيستمها (هر بلوک ابياري) ،و شرك.هاي خصوصي در بين زيرسيستمها ،تأمين كننده ساير ابعاد مديري.
ويردولتي شقکهها در جم .شکلگيري مديري .مياركتي شقکههاي ابياري خواهد بود

واژه های کلیدی :مديري .ميارك.مدار ابياري ،بمرهبرداري ،بورمانك
مقدمه

توسعه آبياري در طول قرن بيستم ،به ميزان وسييع
در سطح جهان موجب افزايش مساحت اراضي ييير
پوشش آبياري اي  48ميليون هكتيار بيه حي ود 255
ميليون هكتار(  17درص اراض كشياوريي جهيان

گردي .
اين ميزان نمايانگر رشي مسسيوا افيزايش بياقوو
منابع تامين غذاي جهان است .اراض فارييا يي
سوم غذاي جهان را تامين م كن .
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در طول ساقهاي  1961و  1990اراض تست
آبياري توريباً  100ميليون هكتار افزايش يافت
(حم ي. 2007 ،
نرخ ساالنه رش اراض فاريا كه ط سالهاي
 1970 – 1960اي  2درص تجاوي كرد بود ،امروي
رون رو به كن ي گذاشته و به ي رقم متوسط 0/8
درص رسي است .نرخ متوسط رش جمعيت به
موجب شاخصهاي جمعيت سايمان ملل ( نشريه
 1992نشان م ده كه اي سال  1995تا سال
 ،2020جمعيت دنيا به  8/1ميليارد نفر خواه رسي .
طبق آمار سايمان غذا و كشاوريي (FAO-1997
سهم كشاوريي فاريا در تامين غذاي جهان اقزاما ً
باي اي  34درص در حال حاضر به  45درص در سال
 2020افزايش ياب  .نيل به چنين ه ف اساساً به
راه كه براي م يريت آ در بخش تست آبياري
انتخا ش بستگ دارد ،چرا كه در سطح جهان
بيش اي  70درص اي منابع آ موجود به مصرف
آبياري م رس  ،قيكن متاسفانه ،با ران مان بسيار
پائين مصرف آ در مزرعه ران مان آبياري اي 50
درص فراتر نم رود (ورميليون . 1999 ،در حويوت تا
سال  ،1970ميزان آگاه ها به سرعت رش كرد و در
مسير اين آگاه ها بيشتر بر م يريت آبياري تاكي
ش كه در بيشتر كشورها فرآين يادگيري آن ادامه
دارد .تجار به دست آم در كشورهاي در حال
توسعه در يمينه تب يل م يريتهاي دوقت شبكههاي
آبياري به م يريت كشاوريان غاقباً در دو دهه گذشته
اتفاق افتاد است و در حال حاضر نيز ادامه دارد ،
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قيكن معموالً به يمان بيشتري نياي است تا سايمانها و
تشكلهاي كشاوريان با تجار كم قبل اي اين تب يل
به كشاوريان قوياً كارآيمود و پاي ار تغيير يابن . .
براي م يريت مؤثر و پاي ار به مجموعهاي اي مؤقفهها
نياي است كه  ،تع ادي اي آنها به شرح يير شناساي
ش است (حم ي: 2007 ،
 م يريت و مسئوقيتهاي شفاف و تعريف ش
 سايگاري تاسيسات آبياري با حوابهها و
ظرفيتهاي م يريت مسل
 وجود منابع ماق و منابع انسان كاف
 شفافيت و ثبات حوابهها
 وجود اعتبار قابل اتكا و انگيز هاي اليم براي
مراجع و تشكلهاي عه دار م يريت
در جائ كه دوقت عامل اصل م يريت آبياري در
بخش آبياري است ،در ي نگرش واقع گرايانه،
موقفههاي مهم و بنيان فوق يا بطور ناقص وجود
دارد و يا اصالً وجود ن ارد.
توسعه م يريت مشاركتم ار آبياري)،1 (PIM
رهيافت براي تسوق مؤقفههاي ياد ش م باش .
 PIMيك اي اشكال كار گروه است كه در بسياري
استراتژي «م يريت
اي موارد به عنوان ي
3
مشترک »2و يا «با هم م يريت كردن » به منظور
ادار آ آبياري م باش  .اگر چه اين دو اصطالح
تفاوتهاي با هم دارن  ،اما اساساً هر دو به مفهوم
مشاركتهاي ابت اي دالقت م كنن كه در آن
قوانين بايي به وسيله آژانس آبياري تعيين م شود و

)1-participatory irrigation management (PIM
2-joint management
3-Co- management
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تشكلهاي آ بران مطلب ييادي در اين يمينه
براي گفتن ن ارن ( . Lele 2002اين در مورد اكثر
قوانين هن در مورد  PIMصادق است .در هن در
دو يمينه حمايت سياس و عمل ريشه كرد است.
در هر صورت دستاوردهاي  PIMبه بررس كاراي
مس ود ش است .نشان دادن بسران بخش آ در
هن در درون چارچو مس ود  PIMنسبتاً مشكل
است .گسترش اين چارچو به نسوي كه شامل
موضوعات پاي اري و ع اقت باش (جوي. 2007 ،
كشور مكزي يك اي پيشتايان اصالحات در
م يريت آبياري م باش  .با ايجاد كميسيون مل آ
در مكزي  ،انتوال م يريت آبياري به انجمنهاي
آ بران ،در طرحهاي بزرگ موياا آبياري كه به
عنوان نواح آبياري 1شناخته م شون  ،اي سال
 1989شروع ش است .تا سال  ،2007در برنامه
انتوال م يريت آبياري ،تأسيسات آبياري در ييردست
كانالهاي اصل  ،به  474000آ بر كه در 474
گرو و در سطح  3/273ميليون هكتار سايمان
يافتهان  ،واگذار گردي است .بطوريكه ،در سطح
كانالهاي اصل  13 ،اتساديه انجمنهاي آ بران به
ثبت رسي و بعنوان تشكلهاي اجتماع با
مسئوقيت مس ود شناخته م شون  .اي ميان اه اف
مختلف انتوال م يريت آبياري ،اه اف چون تضمين
پاي اري بهر برداري (آبياري در نواح  ،كاهش بار
ماق دوقت ،انتوال مسئوقيت و اختيار بهر برداري و
نگه اري به بهر برداران ،افزايش ران مان كاربرد
آ  ،ارتواء و تثبيت عملكرد در سامانه آبياري،
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و كاهش تع اد كاركنان دوقت در م يريت
آبياري نواح را م توان نام برد (اوجوآ. 2007 ،
توقي ات كشاوريي در ايران ،هموار اي
همكاريهاي جمع كشاوريان و گرو هاي قوم و
خانوادگ برخوردار بود است .معموالً اين
همكاريها با تغييرات روبرو بود است .به طور كل
م توان گفت كه عوامل بيرون نوش اساس در
اعمال تغييرات در همكاريهاي سنت داشته است.
اجراي اصالحات ارض در دهه  40و دگرگون ش ن
ساختار نظام بهر برداري در اراض كشاوريي،
يمينههاي براي كاهش اينگونه همكاريها فراهم
نمود ،وق ساختار م يريت توقي كشاوريي بگونهاي
نبود كه با حذف همكاريها ،ت اوم حيات توقي
كشاوريي امكانپذير باش (عب اقه . 1377 ،
اگرچه در نتيجه اصالحات ارض  ،عناصري ج ي
وارد حيات اجتماع و اقتصادي روستاها ش ن كه
مهمترين آن حضور دوقت و نهادهاي دوقت بود.
اين عناصر نتوانستن م يريت توقي را به نسو
شايستهاي در مسير مناسب ه ايت نماين  .اي آن
موطع به بع  ،نه تنها شاه تضعيف ت ريج
اقگوهاي مشاركت در سطح روستاها بود ايم ،بلكه
برنامههاي توسعه روستاي با رويكرد باال به پايين،
به نوع با اقگوهاي همكاريهاي سنت روستائيان
در تضاد و ناسايگاري قرار گرفت (حي ريان. 84 ،
استفاد سنت اي منابع آ كوچ و سيال هاي
فصل آبراههها ،اي دير باي مورد توجه روستائيان بود
است.

1- Irrigation District
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بهر برداري اي منابع بزرگ آ و خاک ،منته به
س هاي بزرگ و شبكههاي بزرگ آبياري در
دشتها ،اي نيم قرن گذشته مورد توجه و اق ام
بخشهاي دوقت متوق بود است .دهههاي
 1370-60نوطه عطف در توجه به منابع كوچ
آب بود است (حي رييان. 1382 ،
اق امات مذكور ،مس ود به س هاي كوچ  ،بهبود
و توسعه آبگيرها و  ...بود است .اين اق امات
ب قيل اينكه بهبود وضعيت معيشت روستائيان را
مورد توجه قرار داد است ،هموار مورد اقبال مردم
و مسئوقين قرار داشته است .آنچه كه تا به حال
اتفاق افتاد است ،پروژ هاي كوچ كمتر با
مشكالت بهر برداري و نگه اري روبرو بود است.
وق پروژ هاي كه اي مس ود عمل چن روستا
فراتر رفته و چن ين قوم و طايفه را در بر م گيرد،
با مشكالت مستمر بهر برداري و نگه اري روبرو
بود است .مسايل و مشكالت ياد ش  ،به عنوان
موانع توسعه م يريت مشاركتم ار آبياري،
موضوع است كه در اين مواقه مورد توجه قرار
گرفته است.
 -2مواد و روش ها

اين بررس در چارچو روشهاي
منطبق بر رهيافت و روششناس توسعه م يريت
مشاركتم ار انجام گرفته است .بطوريكه متناسب
با شرايط مسل  ،اي ابزار مورد نياي اي روش  PRAو
 RRAبهر گرفته ش است .بنابراين با تكيه بر
رويكرد مذكور ،انجام مطاقعات در سه بخش به
شرح يير به انجام رسي است:
مشاركتم ار ويژگ هاي
 شناساي
اجتماع و نيروي انسان
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 آماد سايي بهر برداران براي انتخا نظام
بهر برداري مناسب و سايگار با شرايط مسل ؛
 تعيين نظام بهر برداري ،طرحريزي براي
سايمان ه نظام پيشنهادي؛
در اين بررس جمعآوري اطالعات به روش
پيمايش  ،مشاه اي ،نشستها و گفتگوهاي
كارگاه و بررس اسنادي (استفاد اي اسناد،
اطالعات و گزارشهاي موجود صورت گرفته است.
جامعه آماري در اين مطاقعه بهر برداران (ساكن و/
يا ماق در  5روستا واقع در آبخور س بورمان
م باش و جمعآوري بخش اي اطالعات مانن
ماقكيتها و نظام بهر برداري بصورت تمام شماري
صورت گرفته است .وق اطالعات مانن سنجش
مشاركتپذيري ،تعيين و تفكي اقشار متمايز
اجتماع و انتخا نماين گان اقشار ،اي طريق
جلسات گفتگو با بهر برداران و دستان ركاران
مسل و كاربرد روشهاي  1RRAو  2PRAب ست
آم است.
مس ود مورد بررس  ،در اراض شبكه آبياري و
يهكش س بورمان در استان قزوين ،شهرستان
قزوين ،بخش طارم سفل واقع ش است .سطح
اراض پيشبين ش در طرح ح ود  2/7هزار
هكتار م باش  .اين اراض در مس ود پاييندست
س بورمان و در برگيرن اراض كشاوريي
حوابهبران اي رودخانه اوركن (اوركن چاي م باش ،
و ح ود اراض بين " 49 ،21َََ ،30و "49 ،27َََ ،1
طول شرق و بين" 35،36َََ ،0و "40،36َََ ،30
عرض شماق  ،در جنو غرب شهر قوشان واقع
ش است .فاصله شهر قوشان تا مسور س ح ود 16
كيلومتر م باش .

1-Rapid Rural Appraisal
2-Participatory Rural Appraisa
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اي مجموع اراض يراع مس ود مطاقعات شبكه
آّبياري س بورمان  849هكتار آب و  110هكتار
ديم م باش  .اقگوي كشت در اراض بهبود ،همان
اقگوي وضع فعل م باش  .در اين حاقت  %74/6به
باغات ييتون و ح ود  %12به گن م و جو اختصاص
دارد.
 -3نتایج و بحث
 -1-3ویژگیهای اجتماعی و وضعیت
نیروی انسانی

بجز ساكنين اوقيه ترک يبان كه در روستاهاي
اوركن ترک و بورمان متمركز م باشن  ،ساير
ساكنين روستاهاي مس ود پروژ  ،اي طايفه
چگين هاي خرمآباد م باشن كه به اين منطوه كوچ
كرد و اين نوطه اي استان را بعنوان قشالق اختيار
كرد ان  .شغل اصل مردم مس ود مطاقعات
كشاوريي است .اگرچه رويگاري شاقيكاري و
صيف كاري در منطوه مورد توجه بود است ،وق در
حال حاضر تنها دو مسصول ييتون و يونجه ب اليل
وضعيت آ و هوا ،وضعيت اراض  ،ع م اطمينان اي
منابع آ ب قيل تناو خشكساق  ،مس وديت منابع
معيشت و  ،...مورد توجه خاص كشاوريان مس ود
پروژ م باش .

دام اري نيز در كنار كشاوريي در اين منطوه صيورت
م گييرد .علي رغم تغييير جايگيا اسيتان قييزوين در
توسيمات سياس كشور در سه دهه گذشته ،وضيعيت
جمعيت مس ود مطاقعات (بخش طارم سفل بي قيل
دوري اي مركز استان ،همچون سياير نويار روسيتاي
كشور ،رش جمعيت رون منف داشيته اسيت (جي ول
شمار . 1
مسايل موجود در ارتبار با نيروي انسان در يير ارايه
ش است:
 نيروي انسان روستاهاي باالدست انگيز كاف
براي حضور در منطوه و توسعه و بهبود معيشت
ن ارن .
 بسياري اي نيروي انسان روستاهاي پاييندست،
روستا را به عنوان مكان براي اسكان مورد
استفاد قرار داد و در ايام روي در شهرهاي
اطراف به كار كارگري مشغول م باشن .
 در روستاهاي پاييندست عل رغم وجود
يمينههاي توسعه اشتغال (براي مثال طرح
طوب  ،نيروهاي غيربوم بيشتر تمايل نشان
داد و وارد عمل ش است .در اين روستاها
غاقب فعاقيتهاي كشاوريي توسط نيروهاي
ساقخورد به انجام م رس .
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جمعیت بخش طارم سفلی

15409

18957

21793

نسبت بخش به استان

0.013

0.020

0.027

جمعیت استان قزوین
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مزي بر مشكالت فوق ،تع د قطعات يراع و
كوچ بودن ابعاد اراض (ح ود  0/2هكتار ،
كوچ بودن متوسط ميزان اراض آب هر
بهر بردار (كمتر اي دو هكتار  ،وضعيت بهر وري
نيروي انسان را به طور ج ي با مشكل روبرو
ساخته است .بنابراين براي افزايش بهر وري
نيروي انسان  ،اليم بود كه اين ميزان به ح اقل 6
هكتار برس و يا در قاقب فعاقيتهاي جنب
توقي ات كشاوريي اين خالء بر طرف گردد.
 -1-3نظااام بهر باارداری و ویژگیهااای
جامعه شناختی منطقه

در باالدست مس ود مطاقعات  ،قبل اي توسييمات
ارض  ،در روستاهاي ترک يبان (بورمان و اوركن
ترک  ،نظام اربا – رعيت در بخش اي اراض و
در شكل تضعيف ش اي وجيود داشيت .در سياير
اراض اين دو روستا ،بخصيوص روسيتاي اوركين
ترک و در مس ود نهر اوركن تيرک ،قاقيب نظيام
بهر برداري خرد ماقك و اسيتفاد اي نييروي كيار
كارگري بود است .قذا آثياري اي بنيهها و سياختار
م يريت سنت در اراض يراع اين روستاها ديي
نم شود .بنابراين در بخش مهم اي ايين اراضي ،
اطالق صياحب نسيق بيه مياقكين اراضي بعي اي
توسيييمات ارضي  ،چن ي ان معمييول نيسييت .اقبتييه
قطعييات كييوچك اي اراضيي مسيي ود روسييتاي
بورمان و اوركين تيرک وجيود دارد كيه مياقكين
اراض ياد ش را به عنوان نسقدار م شناسن .
در روستاهاي پاييندست ،مردم كرد يبان (اوركن
كرد ،ميرخوون عليا و سفل كه اي دو طايفه كلهر
و چگين م باشن  ،ين گ م كنن  .شغل اوقيه اين
افراد عم تاً دام اري بود است.
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آنان قبل اي مهاجرت  -در سريمين اصل خود -با
يمينههاي سلسله مراتب تيوق اري آشنا بود ان .
وق در مسل اسكان ج ي  ،متأثر اي رويههاي
جاري در دشت قزوين (اربا -رعيت و عادات
قبل (تيوق اري  ،نظام بهر برداري تلفيو را اختيار
كرد ان  .بطوريكه بن رت م توان نظام و ساختار
ايل دوام يافته و يا نظام اربا رعيت با كاركرد
نظامن بنهها را جستجو كرد .بنابراين ساختار نظام
يافتهاي براي م يريت توقي ات كشاوريي و
دام اري در اين روستاها نم توان يافت.
در منطوه مورد مطاقعه ،تنها ي مورد اي نظامهاي
ج ي بهر برداري تجربه ش است .در سطح
بخش طارم سفل  ،ي تعاون به نام تعاون
ييتونكاران در سال  1385تشكيل ش است و در
حال حاضر در مرحله را ان ايي م باش  .اين
تعاون با  150عضو اوقيه شروع كرد است و هنوي
كاركرد روشن ن ارد .ميزان سهام اوقيه هر عضو
متناسب با ميزان اراض تست كاشت درخت ييتون
م باش  .بنابراين اين تعاون به عنوان ي نظام
باقوو بهر برداري اي اراض باغ (ييتونكاريهاي
منطوه قابل توجه م باش  ،وق در حال حاضر در
برنامههاي توقي كشاوريي وارد نش است.
 -3-3مسایل ،مشکالت و تنگناهای موجود

نظام حوابهبري يك اي مسايل موجود بر سر را
طراح و پياد سايي طرح توسعه آبياري م باش .
حوابهبري اي رودخانه اوركن بر پايه نظام خش
بن بود و قذا هيچگونه سن حوابه بري در منطوه
موجود نم باش .
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در روستاهاي باالدست هر مو ار آ كه مورد نياي
باش  ،اي طريق آبگيرها و نهرهاي سنت  ،اي
رودخانه برداشت نمود و باقيمان آ براي
روستاهاي پائينتر جريان م ياب  .اين روال به
ترتيب تا برداشت كامل آ رودخانه ادامه دارد.
اي ديگر مسايل و مشكالت موجود بر سر را
طراح و پياد سايي طرح توسعه آبياري ،تع د
قطعات هر ماق و كوچك قطعات (ح ود 0/2
هكتار م باش  .پيش اي اين تالشهاي ناتمام
براي شكلده به توقي  ،بصورت تعاون در باغات
ييتون صورت گرفته است .در صورتيكه در طرح
توسعه آبياري ،يمينههاي شكلگيري توقي تعاون
را فراهم نماي  ،امكان گسترش نظام توقي ي ياد
ش  ،در ساير نوار ،دور اي انتظار نخواه بود.
تسوق اين مهم ،تنها را برون رفت اي مشكل
بهر برداري در اراض با قطعات كوچ و ماقكين
متع د م باش  .در غير اينصورت ،هر گونه
تغييرات در اراض بهبود ،با مشكالت الينسل
روبرو خواه بود.
چن گانگ طوايف مستور در مس ود مورد بررس
و ت اخل اراض روستاهاي همجوار و آبگيرهاي
مشترک بين آنان ،يمينههاي ديگري براي افزايش
پيچي گ هاي طراح و پياد سايي طرح توسعه
آبياري م باش .
 -4نتیجهگیری

نتايج به دست آم در اين تسويق نشان م ده
كه براي پيشنهاد نظام مطلو بهر برداري،
شاخصها و پيشنيايهاي به شرح يير مورد توجه
م باش :
 تفكي اراض پراكن باغ و يراع بهبود اي
اراض توسعه در طرح آبياري؛
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 اختصاص اراض غير پراكن
آبياري؛
 بررس و تأمين شرايط براي كشاوريان يميندار
در اين اراض  ،براي كار مشترک (مانن تأمين
آ براي ح اقل اراض اليم براي پوشش دادن
به نياي معيشت بهر برداران ؛
 تهيه و اجراي برنامههاي روشمن و منسجم
توانمن سايي و ظرفيتسايي در جامعه مسل
براي اعمال م يريت مشاركتم ار در اراض ياد
ش ؛
 كسب مجويهاي اليم در تأمين شرايط براي
استورار نظام بهر برداري مطلو (رفع موانع و
مس وديتهاي قانون ذكر ش در بخش مسايل
حووق و قانون ؛
بطوركل تشكلهاي مردم م توان در سه مسور
قابل تفكي به شرح يير فعاقيت نماين :
 م يريت توييع آ و جمعآوري آ بهاء؛
 م يريت بهر برداري و نگه اري شبكه آبياري؛
 م يريت منابع توقي كشاوريي (نيروي انسان ،
آ  ،يمين و نهاد هاي كشاوريي ؛
تجربههاي موجود در كشور ،عم تاً در دو شكل
تعاون آ بران و تعاون توقي بود است .معموالً
تعاون آ بران توسط شركتهاي آ منطوهاي و در
جهت مسور اول شكل گرفته است ،و كمتر به دو
مسور بع ي توجه داشته است .وق تعاون توقي
كشاوريي توسط م يريت جهادكشاوريي ،براي مسور
سوم شكل داد ش است .واقعيت اين است كه هر
دو تجربه گام به جلو و در جهت رسي ن به مطلو
بود است.
به برنامه توسعه
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وق متأسفانه تا كنون اين اق امات تنها به بخش
اي مسورهاي ياد ش مس ود بود است و كمتر
حركت در جهت م يريت يكپارچه و هماهنگ
توقي در سامانه شب آبياري ،و به شكل پاي ار به
سمت مطلو ه ايت ش است.
با رعايت موارد فوق ،نظام مطلو
بهر برداري به شرح يير پيشنهاد ش است:
 در اراض بهبود (اراض باغ پراكن ت اوم
نظام بهر برداري خانوادگ مطلو م باش .
 در اراض توسعه ،ايجاد تعاون توقي مطلو
م باش .
با توجه به اينكه بهر برداران در اراض توسعه،
همان بهر برداران اراض بهبود خواهن بود ،قذا
تعاون توقي تشكيل ش  ،ضمن فراهم آوردن
امكان توقي به شكل تعاون در اراض توسعه،
يمينه مناسب براي م يريت توييع آ در اراض
بهبود را نيز فراهم خواه نمود.اين پيشنهاد عالو
بر امكانپذيري اجراي  ،مانع اي تع د تشكيالت
مسل و صرف هزينههاي غيرضرور خواه بود.
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اي اين طريق با تعريف ارتباطات اليم بين م يران
فعل توييع آ در نهرهاي سنت و م يريت تعاون
توقي در اراض توسعه ،مشكل م يريت آ در
اراض بهبود نيز مرتفع گردي و قذا ضرورت براي
تشكيل تعاون آ بران براي م يريت توييع آ در
اراض بهبود نخواه بود .تعاون هاي توقي در اراض
توسعه قادر خواهن بود كه در اراض بهبود نيز
وظيفه مس ود پيشبين ش براي تعاون هاي
آ بران را نيز پوشش دهن  .بنابراين در اين حاقت
ايجاد تعاون آ بران قابل توصيه نم باش .
مشرور بر اينكه ،اراض توسعه متناسب با اراض
بهبود و رعايت سهم هر ي اي روستاها در نظر
گرفته شود .در اين حاقت تعاون هاي توقي در جهت
بسط منابع معيشت و امكان خودگردان ماق
م يريت سامانه آبياري شامل اراض توسعه و بهبود
عمل م نماي  .فرآين استورار نظام پيشنهادي به
شرح شكل شمار ( 1م باش .

تعاونی مادر

(

تشکیل تعاونیهای تولید
در بلوکهای آبیاری
ارتقاء توانمندیهای مدیریتهای تولید فعلی و یا میرابهای
نهرهای فعلی روستاها در جهت آمادهسازی آنان برای مدیریت
بهرهبرداری و نگهداری شبکه مدرن
شکل ( :)1فرآیند شکلگیری شرکتهای تعاونی تولید و تعاونی مادر

براين اساا آماد سايي نظام م يريت مسل
شرح يير م باش :

به
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 تعيين، انجام مراحل بع ي شامل انتخابات
پستها در هيئت م ير و ثبت نهاي
.تشكلها
،  تشكيل اتساديه تعاون ها (تعاون مادر
متشكل اي هيئت م ير هاي تعاون هاي
.چهارگانه

 نظام بهر برداري موجود، در اراض بهبود
 با نظام ج ي توييع آ تطبيق،در هر نهر
.داد م شود
 م يريت مسل بر توييع، در اراض بهبود
آ (م يريت فعل در توييع آ در نهرها
بايشناس و در جهت هماهنگ با م يريت
.توقي در اراض توسعه توويت م گردد
،  آماد سايي م يريتهاي توييع آ فعل
.به عنوان هيئت مؤسس تعاون هاي چهارگانه
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