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 مقدمه 

ــرداران  ــدگاه بهره ب ــه دی ــی ب ــد بی توجه ــان می ده ــته نش ــای گذش تجربه ه
مردمــی در ســاخت شــبکه های آبیــاری و زهکشــی، عــالوه بــر افزایــش هزینه هــای 
مالــی و مــدت زمــان ســاخت پــروژه، مشــکالت جــدی در زمــان بهره بــرداری را نیز 
ــران در مراحــل طراحــی و اجــرای  ــال دارد. همچنیــن مشــارکت ندادن آب ب به دنب
ــرداری از شــبکه های  ایــن شــبکه ها موجــب می شــود آن هــا در نگهــداری و بهره ب
آبیــاری و زهکشــی همــکاری نکننــد کــه نتیجــه اش تحمیــل هزینه هــای هنگفــت 
مالــی بــه سیســتم های دولتــی بــرای نگهــداری از شــبکه های آبیــاری و زهکشــی 
ــای  ــر مبن ــر ب ــاری و زهکشــی بیش ت اســت. در گذشــته طراحــی شــبکه های آبی
ــان  ــر کشــاورزان و کارشناس ــا اگ ــت؛ ام ــازه ای صــورت می گرف ــی و س ــل فن عوام
ــند،  ــته باش ــی داش ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــی از ش ــی و کاف ــات عموم اطالع
ــرداری  ــرا و بهره ب ــی، اج ــل طراح ــد در مراح ــاده می توانن ــی س ــام کارهای ــا انج ب
مشــارکت کننــد و در مســیر کاهــش هزینه هــای نگهــداری ایــن شــبکه ها اقــدام 
ــه آب  ــاورزان ب ــی کش ــر در دسترس ــهولت بیش ت ــث س ــه باع ــری ک ــد؛ ام کنن
کشــاورزی، افزایــش عمــر تأسیســات شــبکه و کاهــش هزینه هــای ســاخت آن هــا 
شــوند. بنابرایــن در ایــن نشــریه ســعی شــده تــا بــا بیــان برخــی مشــکالت ایــن 
شــبکه ها در ســطح کشــور، ســطح دانــش کشــاورزان در ایــن زمینــه ارتقــا یابــد 

ــر شــود. ــاری بیش ت ــداری از شــبکه های آبی ــا در نگه ــی آن ه و مشــارکت عموم
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 اجزای کلی شبکه های آبیاری و زهکشی 

شـبکه های آبیاری و زهکشـی در واقع مجموعه ای از تأسیسـات هسـتند که برای 
بهینه سـازی مصـرف آب در بخـش کشـاورزی و سـهولت دسترسـی بهره بـرداران به 
منابـع آب اسـتفاده می شـوند و در بهبـود کمـی و کیفـی تولیدات کشـاورزی نقش 
دارنـد. ایـن شـبکه ها شـامل انـواع کانـال و زهکـش و سـازه های وابسـته هسـتند 
کـه بـه مـرور زمـان نیـاز بـه مرمـت و نگهـداری آن هـا بیش تـر می شـود. سـطح 
ایـن شـبکه ها بسـیار وسـیع و طـول کانال هـا زیـاد اسـت؛ لـذا سـپردن بخشـی از 
مسـئولیت ها به جامعه کشـاورزان و بهره برداران بسـیار ضروری اسـت. در شـکل 1 
مثالـی از اجـزای کلـی شـبکه آبیـاری دز به منظـور آشـنایی بیش تـر با انـواع کانال 

در شـبکه آبیاری نشـان داده شـده اسـت.

شکل 1- نمای کلی بخشی از شبکه آبیاری دز در استان خوزستان
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شبکه آبیاری دارای اجزای مختلفی است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.
1- تأسیسـات برداشـت آب از منبـع آب، مثـاًل رودخانـه، بـه کانـال اصلی )سـد 

انحرافـی دز در شـکل 1 یـا ایسـتگاه پمپـاژ در شـکل 2(.
2- کانـال اصلـی )درجـه 1( کـه آب را از منبـع آب )رودخانه( بـه کانال درجه 2 

می کند. حمـل 
3- کانـال درجـه 2 کـه مسـتقیماً از کانـال درجـه 1 آبگیری می کنـد و آب را به 

کانـال درجه 3 منتقـل می کند.
4- کانـال درجـه 3 کـه از کانـال درجـه 2 آبگیـری می کنـد و آب را بـه کانـال 

درجـه 4 تحویـل می دهـد یـا بـه مزرعـه منتقـل می کنـد.
5- کانـال درجـه 4 کـه از کانال درجـه 3 آبگیری می کنـد و آب را به نهر مزرعه 
تحویـل می دهـد. شـکل 2 یـک نمونـه شـبکه آبیـاری و زهکشـی را نشـان می دهد 
کـه از طریـق ایسـتگاه پمپاژ کوثـر در 25 کیلومتری شـمال اهواز آبگیری می شـود.

شکل 2- نمای کلی بخشی از شبکه آبیاری کوثر در استان خوزستان
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ــرد.  ــرار می گی ــرداران ق ــترس بهره ب ــاری در دس ــبکه های آبی ــیله ش آب به وس
می شــود.  اســتفاده  زهکش هــا  از  مــزارع  از  اضافــه  آب  تخلیــه  به منظــور 
ــه را  ــه آب اضاف ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه کانال های ــه مجموع ــی ب ــبکه زهکش ش
ــی را  ــت آب زهکش ــا در نهای ــن نهره ــد. ای ــه می کنن ــی تخلی ــای زراع از زمین ه
ــای  ــد. نهره ــل می کنن ــت منتق ــت های پایین دس ــا دش ــاالب ی ــه، ت ــه رودخان ب
شــبکه زهکشــی نیــز ماننــد شــبکه آبیــاری دارای درجه بنــدی هســتند. در ایــن 
شــبکه ها، نهــر درجــه 4 آب اضافــه را از مزرعــه تحویــل می گیــرد و بــه زهکــش 
درجــه 3 تحویــل می دهــد. مجموعــه نهرهــای درجــه 3 آب را بــه زهکــش درجــه 
ــه 1 از  ــر درج ــط نه ــی توس ــه زهکش ــت آب اضاف ــد و در نهای ــل می دهن 2 تحوی
ــاالب وارد می شــود.  ــا ت ــه ی ــه رودخان ــل گرفتــه می شــود و ب نهــر درجــه 2 تحوی
شــکل 3 نمــای کلــی بخشــی از شــبکه زهکشــی یکــی از واحدهــای طــرح توســعه 

ــد. ــان می ده ــتان نش ــتان خوزس ــوب اس ــکر را در جن نیش

شکل 3- نمای کلی بخشی از شبکه زهکشی مزارع نیشکر در جنوب استان خوزستان
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معمــوالً مدیریــت و بهره بــرداری از کانال هــای درجــه 1 و 2 بــر عهــده 
شــرکت های بهره بــرداری از شــبکه های آبیــاری و زهکشــی اســت )ماننــد 
ــرکت  ــتان، ش ــمال خوزس ــه ش ــاری ناحی ــبکه های آبی ــرداری از ش ــرکت بهره ب ش
ــی کانال هــای درجــه  ــرداری از شــبکه های آبیــاری کرخــه و شــاوور و...(. ول بهره ب
ــترده اند و  ــیع تری گس ــیار وس ــطح بس ــزارع در س ــای م ــن نهره 3 و 4 و همچنی

ــت. ــی اس ــارکت مردم ــد مش ــا نیازمن ــرداری از آن ه ــن بهره ب بنابرای

مهم ترین مشکالت مدیریتی شبکه های آبیاری و زهکشی

شــبکه های آبیــاری و زهکشــی دارای مشــکالت و الزامــات نگهــداری فراوانــی 
هســتند. بــه همیــن دلیــل از دهــه 1380 انجــام مطالعــات اجتماعــی و مشــارکتی 
ــامل  ــارکتی ش ــات مش ــد. مطالع ــاری ش ــی اجب ــاری و زهکش ــبکه های آبی در ش
مطالعــات مشــارکت مردمــی، تشــکیل تشــکل های آب بــران، آزادســازی مشــارکتی 
ــر  ــی ب ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــرح ش ــی ط ــالح جانمای ــبکه و اص ــیر ش مس
ــن رهیافت هــای  ــر اســاس آخری ــی ب ــران اســت. به طــور کل ــدگاه آب ب ــای دی مبن
ــره وری آب  ــود به ــی و بهب ــاری و زهکش ــای آبی ــدار طرح ه ــعه پای ــی، توس جهان
و خــاك ایجــاب می کنــد کشــاورزان و آب بــران، به عنــوان متولیــان اصلــی، 
نقشــی محــوری در مدیریــت شــبکه های آبیــاری و زهکشــی و تأسیســات وابســته 
ــه  ــود ک ــه می ش ــواردی پرداخت ــن م ــه مهم تری ــن نشــریه ب ــند. در ای ــته باش داش
ــی از  ــود داد. یک ــود بهب ــران می ش ــکل های آب ب ــاورزان و تش ــارکت کش ــا مش ب
ــرداری  ــر بهره ب ــی در ام ــرای مشــارکت عموم ــان ب ــای تجربه شــده در جه روش ه
ــر  ــران در ه ــکل آب ب ــاد تش ــی، ایج ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــداری از ش و نگه
منطقــه اســت. از جملــه مهم تریــن مشــکالت شــبکه های آبیــاری و زهکشــی کــه 
باتوجه بــه وســعت زیــاد ســطح شــبکه و وجــود مالکیت هــای بــزرگ و کوچــک در 
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آن نمی تــوان براحتــی بــا آن هــا مقابلــه کــرد، عبارت انــد از: مدیریــت بهره بــرداری 
و نگهــداری از شــبکه، حفاظــت از اجــزای شــبکه، جلوگیــری از تجــاوز بــه حریــم 

شــبکه و همــکاری در کشــت الگــوی مناســب در منطقــه.

تشکل آب بران

امــروزه در بیش تــر کشــورهای جهــان مدیریــت سیســتم های آبیــاری را 
ــی  ــه کارآی ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــد و اعتق ــذار می کنن ــر واگ ــکل های آب ب ــه تش ب
سیســتم های آبیــاری رابطــه ای مســتقیم بــا کارآیــی تشــکل آب بــر دارد. تجربــه ایجاد 
ایــن تشــکل ها در کشــورهای مختلــف جهــان ماننــد مکزیــک، اســپانیا، هندوســتان، 
ــه  ــاده، ب ــان س ــه زب ــود دارد. ب ــا وج ــس و کلمبی ــال، تون ــن، نپ ــتان، آرژانتی پاکس
مجموعــه ای از بهره بــرداران و معتمــدان در هــر منطقــه »تشــکل آب بــران« گفتــه 
ــتفاده از  ــت اس ــت و کمی ــوان کیفی ــکل ها می ت ــن تش ــارکت ای ــا مش ــود. ب می ش
ــون ایجــاد تشــکل های  ــن قان ــران مهم تری آب کشــاورزی را بهبــود بخشــید. در ای
آب بــران در آیین نامــه اجرایــی مصــرف بهینــه آب کشــاورزی اســت. یــک نمونــه 
ــران در  ــه اســت، تشــکل آب ب ــران شــکل گرفت ــه در ای ــران ک از تشــکل های آب ب
منطقــه دشــت عبــاس در شهرســتان دهلــران اســتان ایــالم اســت. همچنیــن نمونه 
دیگــر از ایجــاد تشــکل آب بــران مربــوط بــه مدیریــت شــبکه آبیــاری و زهکشــی 
ســد وشــمگیر اســتان گلســتان اســت. شــرکت بهره بــرداری و توزیــع آب اســتان 
گلســتان باتوجه بــه شــرایط ایجادشــده در شــبکه، یعنــی بهره بــرداری غیراصولــی و 
غیرفنــی از کانال هــا و شــبکه های آبرســانی، تصمیــم گرفــت آب را بــه نماینــدگان 
کشــاورزان در ابتــدای هــر کانــال درجــه 1 به صــورت هکتــاری تحویــل دهــد کــه 
ــا  ــوده، ام ــز ب ــدودی موفقیت آمی ــا ح ــن کار ت ــد. ای ــل ش ــی تبدی ــه حجم ــد ب بع
مدیریــت نظــارت و نگهــداری و بهره بــرداری از شــبکه های 2 الــی 4 تــا حــدودی 
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محــدود و از اختیــارات شــرکت مذکــور خــارج شــد. در برنامــه ششــم توســعه و در 
ــرداری از آب  ــداد 180 تشــکل بهره ب ــی، تع ــازی اقتصــاد مقاومت ــتای پیاده س راس
ــران در  ــداد تشــکل های آب ب ــب تع ــن ترتی ــه ای ــد شــد و ب ــن ایجــاد خواه و زمی

حــال افزایــش اســت.

از مهم تریــن شــرایط اثربخشــِی تشــکل های آب بــران ایــن اســت کــه 
ســازمان های ذی ربــط هــر منطقــه از نظــر قانونــی آن هــا را بــه رســمیت بشناســند 
و بتواننــد بــا ادارات دولتــی و شــرکت های خصوصــی فعــال در منطقــه در زمینــه 
آب کشــاورزی ارتبــاط بگیرنــد. معنــای اصلــی مشــارکت آب بــران ایــن اســت کــه 
ــته  ــارکت داش ــارات مش ــئولیت ها و اختی ــا، مس ــد در تصمیم گیری ه ــران بای آب ب
باشــند. بــه ایــن منظــور الزم اســت تمــام مســئوالن و دســت اندرکاران مدیریــت منابع 
آب و خــاك بــه فراینــد تشــکیل تشــکل های آب بــران و انتقــال قانونــی قدرت بــه آن ها 

اعتقــاد داشــته باشــند. پنــج اصــل مهــم بــرای تشــکیل تشــکل آب بــر عبارت انــد از:
ــد ایجــاد شــود کــه آب کافــی و مطمئــن و  ــر زمانــی می توان  1- تشــکل آب ب

ــرای تحویــل آب در منطقــه وجــود داشــته باشــد. زیرســاخت های کافــی ب
 2- تشــکل آب بــر بایــد ســازمانی مردم نهــاد باشــد کــه وجاهــت قانونــی دارد 

و رؤســای آن را اعضــای تشــکل انتخــاب می کننــد.
 3- مرزهــای قانونــی تشــکل آب بــر باتوجه بــه مرزهــای تحویــل آب در منطقــه 
ــر  تعییــن می شــوند، بدیــن معنــی کــه منطقــه تحــت حمایــت هــر تشــکل آب ب

بــر اســاس حــدود شــبکه آبیــاری تعییــن می شــود.
 4- تحویــل آب در تشــکل های آب بــر بایــد به صــورت حجمــی باشــد، طــوری 

کــه هــر تشــکل آب بــر آب را به صــورت حجمــی تحویــل بگیــرد و تقســیم کنــد.
ــه از اعضــای  ــد آب بهــا را به صــورت منصفان ــد بتوان ــر بای  5- هــر تشــکل آب ب

خــود جمــع آوری و در راســتای تحویــل آب هزینــه کنــد.
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 نحــوه مشــارکت تشــکل آب بــران در مدیریــت شــبکه های 
ــی  آبیاری و زهکش

ــاری و  ــبکه های آبی ــت ش ــر در مدیری ــای زی ــه روش ه ــران ب ــکل های آب ب تش
ــد.  ــارکت می کنن ــی مش زهکش

همکاری در آموزش بهره برداران

اعضــای ایــن تشــکل ها از افــراد بومــی هــر منطقــه هســتند؛ ازایــن رو می تواننــد 
در انتقــال دانــش کشــاورزی و اســتفاده بهینــه از آب بــه کشــاورزان منطقــه فعــال 
ــان  ــط کارشناس ــورت دوره ای توس ــد به ص ــراد می توانن ــن اف ــن ای ــوند. همچنی ش
ــرای  ــزاری جلســات آموزشــی ب ــا برگ ــد و ب ــوزش ببینن ســازمان های مســئول آم
ــه آن هــا منتقــل کننــد. در کشــور مــا کــه تنــوع  کشــاورزان، ایــن اطالعــات را ب
فرهنگــی بیــن مناطــق بســیار زیــاد اســت، ایــن روش بــرای بهبــود نحــوه اســتفاده 
ــی  ــال بتن ــت )کان ــتباه از کانال ــتفاده اش ــکل 4 اس ــت. ش ــد اس ــیار مفی از آب بس
پیش ســاخته( و در نتیجــه هدررفــت آب را به دلیــل مدیریت نکــردن مصــرف 
ــاره  ــز اش ــان نی ــه اراضــی دشــت مغ ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــد. در ای نشــان می ده
کــرد. یکــی از مشــکالت ایــن اراضــی، شــیب تنــد شــیارهای ایــن مــزارع اســت 
ــر فرســایش خــاك، افزایــش رســوب گذاری در زهکــش  کــه نتیجــه اش، عــالوه ب
درجــه 3 انتهــای مزرعــه اســت. بــا آمــوزش زارعــان و بهره بــرداران بــرای اصــالح 
شــیب زمیــن، هــم ایــن مشــکل برطــرف می شــود و هــم زارعــان در نگهــداری از 

ــوند. ــارکت داده می ش ــی مش ــای زهکش نهره
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شکل 4- استفاده اشتباه از کانالت

مشارکت در مرحله طراحی و ساخت شبکه

تشــکل های آب بــران هــر منطقــه بــا شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن 
ــد. همچنیــن به دلیــل  وضعیــت مالکیــت اراضــی آن منطقــه آشــنایی کامــل دارن
حضــور در دوره هــای آموزشــی، تــا حــدودی بــا مبانــی طراحــی و ســاخت 
شــبکه های آبیــاری آشــنا هســتند. در نتیجــه، نظــرات آن هــا در طراحــی و ســاخت 
ایــن شــبکه ها باعــث کاهــش هزینــه ایــن مراحــل و در نهایــت کاهــش هزینــه آب 
ــی از  ــای ناش ــش تنش ه ــا کاه ــکل ها ب ــن تش ــود. ای ــرداران می ش ــی بهره ب مصرف
ــرای  تملــک اراضــی می تواننــد رضایت منــدی مــردم منطقــه را افزایــش دهنــد. ب
ــرای اســتفاده احشــام  ــال ب ــه آب کان ــه محل هــای دسترســی ب ــوان ب ــال می ت مث
ــام  ــه قابل انج ــر منطق ــی ه ــرایط محل ــه ش ــاً باتوجه ب ــن کار صرف ــرد. ای ــاره ک اش
اســت کــه در بیش تــر مــوارد به دلیــل مشــارکت ندادن مــردم محلــی در طراحــی 
و ســاخت شــبکه های آبیــاری، ایــن محل هــای دسترســی یــا ســاخته نمی شــوند 
ــا را  ــن محل ه ــل ای ــه همیــن دلی ــا در محل هــای نامناســب ایجــاد می شــوند. ب ی
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افــراد بومــی پــس از ســاخت شــبکه های آبیــاری ایجــاد کرده اند کــه باعث شــده صدمات 
زیــادی بــه شــبکه آبیــاری وارد شــود. مدیریــت بهره بــرداری از شــبکه های آبیــاری 
نیــز از مهم تریــن اقداماتــی اســت کــه تشــکل های آب بــر انجــام می دهنــد. بــرای 
ــان  ــاری و زهکشــی دشــت مغ ــه شــبکه های فرعــی شــبکه آبی ــوان ب ــال می ت مث
ــی  ــول مدون ــع اص ــی تاب ــای زراع ــاری بلوك ه ــبکه، آبی ــن ش ــرد. در ای ــاره ک اش
نیســت و توســط میراب هــای محلــی آب انــدازی و بهره بــرداری می شــوند. از 
طــرف دیگــر، بــر اثــر کوتاهــی در نگهــداری دریچه هــای کشــویی فلــزی، به مــرور 
ــد  ــد دریچه ان ــم ها فاق ــیاری از مقس ــد و بس ــن رفته ان ــا از بی ــن دریچه ه ــان ای زم
ــز  ــه نی ــن زمین ــی تقســیم نشــود. در ای ــود آب به صــورت اصول ــث می ش ــه باع ک
ــارکت  ــد مش ــح می توانن ــای صحی ــت آموزش ه ــا دریاف ــرداران ب ــان و بهره ب زارع

فعــال داشــته باشــند. شــکل 5 یــک نمونــه از ایــن صدمــات را نشــان می دهــد.

شکل 5- محل غیراصولِی دسترسی به آب کانال برای احشام 
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مشارکت در نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

ــی،  ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــرداری از ش ــم در بهره ب ــالت مه ــی از معض یک
تعمیــر و حفاظــت از آن هاســت. ایــن شــبکه ها در ســطح وســیعی اجــرا می شــوند 
و تنــوع فرهنگــی تأثیــر زیــادی در اســتفاده از آن هــا دارد. تجربــه نشــان داده اســت 
ــی  ــا توســط سیســتم دولت ــح از آن ه ــرداری و نگهــداری صحی ــرل بهره ب کــه کنت
ــای  ــات آب و هزینه ه ــش چشــمگیر تلف بســیار مشــکل اســت و نتیجــه اش افزای
نگهــداری اســت. در نهایــت هــم ایــن هزینه هــا بــه مصرف کننــدگان آب کشــاورزی 
ــه  ــر منطق ــران در ه ــکل آب ب ــاد تش ــا ایج ــتا، ب ــن راس ــود. در ای ــل می ش تحمی
ــن  ــوان ای ــی، می ت ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــداری از ش ــارکت در نگه ــرای مش ب
هزینه هــا را تــا حــد زیــادی کاهــش داد. شــکل 6 نمونــه ای از مشــارکت مردمــی 

در نگهــداری از شــبکه آبیــاری شــاوور در اســتان خوزســتان را نشــان می دهــد.

شکل 6- مشارکت مردمی در نگهداری از شبکه آبیاری شاوور در استان خوزستان
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در مــورد نهرهــای شــبکه زهکشــی نیــز اوضــاع بــه همیــن صــورت اســت. ایــن 
ــا  ــود در آن ه ــوالً آب موج ــوند و معم ــداث می ش ــی اح ــا به صــورت خاک زهکش ه
حــاوی انــواع کودهــا و ســموم کشــاورزی اســت و در برخــی مناطــق نمــک زیــادی 
دارد. باتوجه بــه خاکی بــودن ایــن نهرهــا و وجــود انــواع کــود کشــاورزی در آن هــا، 
ــم اســت.  ــبکه زهکشــی فراه ــرز در ش ــای ه ــا و علف ه ــواع نی ه ــد ان ــه رش زمین
بــه همیــن دلیــل ایــن شــبکه ها به ســرعت بــا گیاهــان پوشــیده می شــود. چــون 
ــای  ــه زمین ه ــوده ب ــن آب آل ــه ورود ای ــرای اینک ــت، ب ــوده اس ــا آل آب زهکش ه
مجــاور کمینــه شــود و جلــوی تخریــب کیفیــت خــاك زراعــی مــزارع نزدیــک بــه 
ــه شــود، ضــروری  ــی گرفت ــای زیرزمین ــی خــاك و آب ه ــز آلودگ ــا و نی زهکش ه
ــداری  ــر نگه ــا در ام ــن نهره ــی ای ــا الیروب ــرداران ب ــاورزان و بهره ب ــت کش اس
آن هــا مشــارکت داشــته باشــند. طبــق گزارش هــا در شــبکه آبیــاری و زهکشــی 
ســفیدرود، تجمــع رســوب در باالدســت و پایین دســت ســازه های تنظیــم باعــث 
رشــد علف هــای هــرز در ایــن قســمت ها شــده و در نتیجــه در عملکــرد ســازه های 
هیدرولیکــی اختــالل ایجــاد کــرده کــه باعــث نارضایتــی آب بــران شــده اســت. بــا 
مشــارکت زارعــان و بهره بــرداران در نگهــداری از شــبکه می تــوان ایــن معضــل را 
براحتــی برطــرف کــرد. شــکل 7 یــک نهــر زهکشــی پوشــیده از علف هــای هــرز و 

یــک نهــر زهکشــی در حــال الیروبــی را نشــان می دهــد.
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شکل 7- نهر زهکشی پوشیده از علف های هرز )باال( و نهر زهکشی در حال الیروبی )پایین(
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مشارکت در حفاظت از سازه های شبکه

شــبکه های آبیــاری و زهکشــی دارای ســازه های مختلفــی هســتند کــه 
ــد  ــه می توان ــر منطق ــر ه ــکل آب ب ــوزش تش ــد. آم ــداری مداوم ان ــد نگه نیازمن
ــداری و  ــه نگه ــن کار کاهــش هزین ــد. نتیجــه ای ــد باش ــز مفی ــه نی ــن زمین در ای
اســتحصال آب کشــاورزی خواهــد بــود. برخــی از ایــن ســازه ها بــرای اندازه گیــری 
ــرای  ــن ســازه ها ب ــان از عملکــرد مناســب ای ــد. اطمین ــه کار می رون ــی ب آب مصرف
ــره وری آب  ــش به ــر در افزای ــای مؤث ــی از روش ه ــه یک ــی آب ک ــل حجم تحوی
ــری  ــازه اندازه گی ــه ای از س ــکل 8 نمون ــت. ش ــم اس ــیار مه ــت، بس ــاورزی اس کش
ــکل 9 ورود  ــد. ش ــان می ده ــرداری را نش ــال بهره ب ــازه در ح ــتفاده و س بدون اس
انــواع آشــغال شــناور بــه کانال هــای آبیــاری را نشــان می دهــد. مشــارکت عمومــی 
در اصــالح ایــن مــوارد بســیار مفیــد اســت. بــرای مثــال، مشــارکت کشــاورزان و 
ــد  ــی س ــاری و زهکش ــبکه آبی ــر در ش ــکل های آب ب ــب تش ــرداران در قال بهره ب
ــان  ــرگ درخت ــاخ و ب ــغال، ش ــع آش ــون تجم ــکالتی چ ــد مش ــفیدرود می توان س
ــا  ــن ب ــد. همچنی ــی را برطــرف کن ــای آب ــه احشــام در باالدســت زیرگذره و الش
برگــزاری کالس هــای آموزشــی، زارعــان می تواننــد در امــر حفاظــت و نگهــداری 
ــری  ــم و مؤث ــش مه ــن شــبکه نق ــک )شــکل 10( ای ــدول نیرپی ــای م از دریچه ه
ــن مشــکالت شــبکه  ــا از مهم تری ــق گزارش ه ــن معضــالت طب داشــته باشــند. ای

ــاری و زهکشــی ســفیدرود هســتند. آبی
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شکل 8- سازه اندازه گیری آب بی استفاده )راست( و سازه در حال بهره برداری )چپ(

شکل 9- ورود انواع آشغال شناور به کانال های آبیاری

شکل 10- یک نمونه دریچه مدول نیرپیک مورد استفاده در شبکه های آبیاری
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همکاری در اصالح الگوی کشت منطقه

ــا شــرایط اقتصــادی مــردم، محصــوالت  ــر هــر منطقــه ب اعضــای تشــکل آب ب
ــن  ــتند. همچنی ــنا هس ــرداران آش ــق بهره ب ــود و عالی ــت آب موج ــی، وضعی بوم
ایــن اعضــا بــا ســازمان های جهــاد کشــاورزی هــر منطقــه ارتبــاط خوبــی دارنــد. 
بنابرایــن بــا مشــورت کارشناســان مراکــز جهــاد کشــاورزی و درنظرگرفتــن شــرایط 
ــنهاد  ــت را پیش ــوی کش ــن الگ ــد بهتری ــه می توانن ــی منطق ــادی و اجتماع اقتص
ــر  ــتند، تأثی ــه هس ــی منطق ــراد بوم ــکل ها از اف ــن تش ــای ای ــون اعض ــد. چ کنن

ــی اســت. ــان غیربوم ــراد و کارشناس ــر از اف ــا بســیار بیش ت ــرات آن ه نظ

ترغیب کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی

ــی  ــازی اراض ــه یکپارچه س ــه ب ــاورزان منطق ــب کش ــا ترغی ــکل ها ب ــن تش ای
ــره وری آب  ــش به ــه و افزای ــردن کشــاورزی در منطق ــه مکانیزه ک ــد زمین می توانن
کشــاورزی را فراهــم کننــد. نتیجــه ایــن اقدامــات هــم افزایــش درآمــد کشــاورزان 
ــی  ــای آب مصرف ــات و هزینه ه ــش تلف ــاری و کاه ــی آبی ــش بازده ــه، افزای منطق
خواهــد بــود. در یکپارچه ســازی اراضــی بــه ایــن روش لزومــاً بــه اجــرای تمامــی 
ــکل  ــه و تش ــدان منطق ــارکت معتم ــا مش ــه ب ــت، بلک ــاز نیس ــی نی ــل قانون مراح

ــود. ــام ش ــی انج ــاًل توافق ــورت کام ــد به ص ــل می توان ــن عم ــر، ای آب ب

ارائه مشاوره در برنامه ریزی دقیق تر زمان آبیاری

ــا حضــور در دوره هــای آموزشــی می تواننــد بیــن کشــاورزان  ایــن تشــکل ها ب
منطقــه هماهنگــی ایجــاد کننــد. بــرای ایــن منظــور بایســتی زمــان انجــام آبیــاری 
ــی  ــبکه، همخوان ــت ش ــا ظرفی ــه ب ــود ک ــزی ش ــوری برنامه ری ــف ط ــزارع مختل م
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داشــته باشــد. همچنیــن اعضــای تشــکل می تواننــد بــه کشــاورزان آمــوزش دهنــد 
کــه به ســمت انجــام آبیــاری شــبانه روزی حرکــت کننــد کــه نتیجــه اش افزایــش 
ــه  ــش هزین ــاری، کاه ــای آبی ــات کانال ه ــش تلف ــاورزی، کاه ــره وری آب کش به

ــت کاهــش هزینه هــای کشــاورزان اســت. اســتحصال آب و در نهای

همکاری در حفاظت از حریم شبکه های آبیاری و زهکشی

باتوجه بــه اینکــه شــبکه های آبیــاری بســیار گســترده اند، جلوگیــری از تجــاوز 
ــه  ــن زمین ــت. در ای ــوار اس ــیار دش ــی بس ــش دولت ــط بخ ــا توس ــم آن ه ــه حری ب
تشــکل های آب بــر بــا ایجــاد بســتر فرهنگــی و آشــناکردن مــردم و کشــاورزان بــا 
ــع آب  ــه حریــم تأسیســات و مناب ــه تجــاوز ب ــوط ب ــم مرب مســائل حقوقــی و جرائ
ــد. در اینجــا  ــی پیشــگیری کنن ــروز چنیــن اتفاقات ــد از ب در هــر منطقــه می توانن
بــه چنــد مــورد از تجــاوز بــه حریــم کانال هــای شــبکه آبیــاری کــه تشــکل های 

ــود. ــاره می ش ــوند اش ــا ش ــع آن ه ــد مان ــر می توانن آب ب

شست وشــوی ماشــین آالت: یکــی از مــوارد اســتفاده نادرســت از کانال هــای 
آبیــاری، شست وشــوی انــواع ماشــین بــا اســتفاده از آب آن هاســت کــه نتیجــه اش 
کاهــش کیفیــت آب آبیــاری اســت. همچنیــن نزدیک شــدن ماشــین آالت بــه بدنــه 
ــه در  ــور ک ــکل 11(. همانط ــود )ش ــال می ش ــب کان ــث تخری ــی باع ــال براحت کان
ــه  ــو ب ــرای شست وش ــنگین ب ــری س ــین های تراب ــود، ماش ــاهده می ش ــکل مش ش
ــال آســیب می زننــد. همچنیــن  ــه کان ــه بدن ــه کانال هــا نزدیــک می شــوند و ب بدن
ورود انــواع مــواد و مشــتقات نفتــی ناشــی از شست وشــوی ماشــین، باعــث آلودگــی 

ــود. ــاری می ش ــای آبی آب کانال ه
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شکل 11- شست وشوی ماشین با استفاده از کانال آبیاری

اســکان عشــایر در حریــم شــبکه: یکــی دیگــر از مشــکالت حریــم شــبکه 
آبیــاری، اســکان عشــایر در مجــاورت آن هاســت. ایــن مســئله باعــث آلوده شــدن 
آب کشــاورزی و تخریــب بدنــه کانــال می شــود. از طــرف دیگــر، خطــرات جانــی 
بــرای عشــایر در پــی دارد و شــرایط را بــرای اســتفاده از آب ناســالم کانــال به عنوان 

آب شــرب فراهــم می کنــد. )شــکل 12(.

شکل 12- اسکان عشایر در حریم شبکه آبیاری
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برداشـت غیرمجاز از آب کانال شـبکه آبیاری: برداشـت غیرمجاز با اسـتفاده از 
انـواع روش هـا ماننـد انواع پمپ هـا یا بعضاً تخریـب دیواره کانال در طـول کانال های 
آبیـاری انجـام می شـود. این اسـتفاده ناصحیح می توانـد باعث کاهـش کارآیی کانال 
در انتقـال آب و همچنیـن صدمـه بـه کانـال شـود. شـکل 13 نمونـه ای از ایـن نوع 

اسـتفاده نادرسـت از کانـال آبیاری را نشـان می دهد.

شکل 13- برداشت غیرمجاز از آب کانال

شـنای افـراد محلی در کانـال: این صحنـه در فصل گـرم و در مناطقـی مانند 
اسـتان خوزسـتان بوفـور دیـده می شـود. سـرعت نسـبتاً بـاالی آب در کانال هـا و 
دیـواره بتنـی کـه به مرور زمان با رشـد انواع جلبک لیز شـده اسـت، زمینـه را برای 
غرق شـدن افـراد در آب کانـال فراهم می کنـد و عالوه بر خطرات جانـی، باعث قطع 
سیسـتم آبرسـانی شـبکه در زمان حادثه می شـود. شـکل 14 نمونه ای از این رفتار 

پرخطـر را نشـان می دهد.

شکل 14- شنای افراد در آب کانال
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ــت  ــتفاده های نادرس ــه اس ــه این گون ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــت می ت در نهای
از کانال هــای آبیــاری باتوجه بــه گســتردگی آن هــا صرفــاً بــا وضــع قوانیــن 
ــرد و از  ــازی ک ــد فرهنگ س ــا بای ــرل آن ه ــرای کنت ــت و ب ــگیری نیس قابل پیش
ــا  ــنا ب ــی و آش ــراد بوم ــه از اف ــت ک ــن مناطــق کمــک گرف ــر ای تشــکل های آب ب

ــت. ــده اس ــکیل ش ــه تش ــی آن منطق ــی و اجتماع ــرایط فرهنگ ش

همکاری در حفاظت از کانالت ها

کانالت هــا به صــورت پیش ســاخته هســتند و نصبشــان ســریع و ســاده اســت. 
همچنیــن به دلیــل آنکــه از ســطح زمیــن فاصلــه دارنــد، مقــدار کم تــری از ســطح 

اراضــی بــرای احــداث آن هــا هــدر مــی رود )شــکل 15(.

شکل 15- کانالت نصب شده

چـون کانالت هـا باالتر از سـطح زمین نصب می شـوند، در طـول دوره بهره برداری 
بـه نگهـداری بیش تـری نیـاز دارند. همچنیـن باتوجه به اینکه در سـطح وسـیعی در 
مـزارع نصب می شـوند، بهترین و عملی تریـن روش برای نگهداری از آن ها مشـارکت 

مردمـی اسـت. ازایـن رو، در این بخـش به صورت جداگانـه به کانالت هـا می پردازیم.
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ــه  ــبت ب ــه نس ــود ک ــث می ش ــن باع ــطح زمی ــا از س ــتن کانالت ه فاصله داش
تــردد انــواع ماشــین آالت کشــاورزی آســیب پذیرتر شــوند و در صــورت کم توجهــی 
ــی کــه در  ــه در طرح های ــن نکت ــد. ای ــی توســط ماشــین آالت آســیب ببینن براحت
ــر گرفتــه شــود.  آن هــا به گســتردگی از کانالت هــا اســتفاده می شــود بایــد جدی ت
از جملــه ایــن طرح هــا می تــوان بــه طــرح 550 هــزار هکتــاری اشــاره کــرد کــه 
در اســتان های خوزســتان و ایــالم در دســت اجراســت و در آن هــا به طــور وســیعی 

از کانالــت اســتفاده شــده اســت.

ــورت  ــوند و در ص ــب می ش ــه نص ــکل 15 روی پای ــابه ش ــا مش ــن کانالت ه ای
نشــت آب از کانالــت در زمــان بهره بــرداری، آب دور پایــه کانالــت جمــع می شــود. 
نتیجــه نشــت پایــه کانالــت، اختــالل در آب بنــدی قطعــات و بــه تبــع آن خــروج 
آب از قطعــات نصب شــده در کانالــت اســت. بنابرایــن بهره بــرداران بــا جلوگیــری از 
نشــت اولیــه کانالــت یــا در صــورت مشــاهده نشــت، بــا آب بنــدی آن، می تواننــد 

از ایــن مســئله پیشــگیری کننــد.

رشـد علف هـای هـرز در اطـراف پایه هـای کانالت هـا نیـز باعـث می شـود خـاك 
زیـر آن ها نشسـت کنـد، بین قطعـات کانالت فاصله بیفتـد و باعث نشـت و فرار آب 

شـود. شـکل 16 رشـد علف هـای هـرز در اطراف کانالـت را نشـان می دهد.

شکل 16- رشد علف های هرز در مجاورت کانالت
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 نتیجه گیری 

ــاری و زهکشــی بســیار وســیع اســت  ــه اینکــه ســطح شــبکه های آبی باتوجه ب
ــداث  ــی اح ــادی مختلف ــی و اقتص ــی، اجتماع ــرایط فرهنگ ــا ش ــی ب و در مناطق
می شــوند، نگهــداری و بهره بــرداری صحیــح از آن هــا نیازمنــد مشــارکت عمومــی 
کشــاورزان و بهره بــرداران اســت. ایــن مشــارکت بایــد دارای جنبــه قانونــی باشــد 
ــف و به رسمیت شــناختن  ــران در مناطــق مختل ــا تشــکیل تشــکل های آب ب ــه ب ک
ــر،  ــوی دیگ ــود. از س ــل می ش ــط حاص ــازمان ها و ادارات مرتب ــط س ــا توس آن ه
ــرداران خــود را مســئول  ــزی شــود کــه کشــاورزان و بهره ب ــد طــوری برنامه ری بای
ــن  ــد. ای ــاری و زهکشــی بدانن ــرداری صحیــح از شــبکه های آبی نگهــداری و بهره ب
ــی  ــل طراح ــا در مراح ــارکت دادن آن ه ــا و مش ــی از آن ه ــا نظرخواه ــز ب ــر نی ام
ــد.  ــت می آی ــی به دس ــای فرهنگ ــام کاره ــاری و انج ــبکه های آبی ــاخت ش و س
ــرف آب  ــال و مص ــرایط انتق ــود ش ــد از: بهب ــم عبارت ان ــات ه ــن اقدام ــه ای نتیج
ــی  ــش کارآی ــه، افزای ــر منطق ــای ه ــکالت و نیازه ــدن مش ــاورزی، شناخته ش کش
مصــرف آب در بخــش کشــاورزی، کاهــش هزینه هــای کشــاورزان و بهره بــرداران، 

ــش طــول عمــر شــبکه. ــت افزای ــر شــبکه و در نهای کاهــش هزینه هــای تعمی



31  نقش مشارکت آب بران در افزایش کارآیی شبکه های آبیاری و زهکشی

 منابع 

بهراملــو، ر. و عباســی، ن. 1395. بررســی مســائل تعــدادی از بندهــای انحرافــی 
در دســت بهره بــرداری در اســتان همــدان. ششــمین کنفرانــس ملــی تجربه هــای 
ــاری و زهکشــی. دانشــکده کشــاورزی  ــی و شــبکه های آبی ســاخت تأسیســات آب

دانشــگاه تهــران. کــرج.

بهـره دار، د. 1373. بررسـی علل نارسـایی ها و مشـکالت موجـود در بهره برداری 
از شـبکه فرعـی آبیـاری و زهکشـی در اراضـی کشـت و صنعـت مغـان. مجموعـه 

مقـاالت هفتمیـن سـمینار کمیته ملـی آبیـاری و زهکشـی ایران.

پرورش ریــزی، ع. باخــدای بیشــه گاهی، ح. و اشــرف زاده، آ. 1391. بررســی 
ــبکه  ــع آب در ش ــی توزی ــی- مکان ــت زمان ــب مدیری ــای مناس ــن گزینه ه و تعیی
ــردی، شــرکت ســهامی آب  آبیــاری و زهکشــی ســفیدرود. طــرح تحقیقاتــی کارب

ــه ای اســتان گلســتان. منطق

توســعه  برنامه هــای  و  سیاســت ها   .1387 ع.  جنگی مرنــی،  و  آ.  جبــاری، 
مشــارکت کشــاورزان در مدیریــت شــبکه های آبیــاری و زهکشــی. مجموعــه 
مقــاالت پنجمیــن کارگاه فنــی مشــارکت آب بــران در مدیریــت شــبکه های 

ــی. ــاری و زهکش آبی

ــی و  ــات اجتماع ــت مطالع ــر موفقی ــذار ب ــل تأثیرگ ــی، س. 1391. عوام صالح
ــماره  ــاور، ش ــدس مش ــه مهن ــی، فصلنام ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــارکتی ش مش

58، زمســتان 1391، 137-151.

و  آب بــران  تشــکل های  ایجــاد  فراینــد   .1387 م.  محبــی،  و  ع.  عربــی، 
ــن  ــاس. پنجمی ــت عب ــی دش ــاری و زهکش ــبکه آبی ــه در ش ــای مربوط چالش ه
ــی. ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــت ش ــران در مدیری ــارکت آب ب ــی مش کارگاه فن



 نقش مشارکت آب بران در افزایش کارآیی شبکه های آبیاری و زهکشی32

ماجــدی، ح. ر. و فیروزبخــت، ع. 1385. بازنگــری طراحــی شــبکه های آبیــاری 
ــی  ــطحی و زیرزمین ــع آب س ــی از مناب ــتفاده تلفیق ــدگاه اس ــا دی ــی ب و زهکش
ــن  ــاالت اولی ــه مق ــی. مجموع ــی و کیف ــوء کم ــرات س ــری از اث ــور جلوگی به منظ
ــت،  ــی، 12-14 اردیبهش ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــت ش ــی مدیری ــش مل همای

ــواز، دانشــگاه شــهید چمــران. اه

ــران در  ــارکت آب ب ــع مش ــی موان ــیروانیان، ع. 1385. بررس ــی، ب. و ش نجف
مدیریــت شــبکه های آبیــاری و زهکشــی. نشــریه روســتا و توســعه، 9 )3(: 53-71.

Uysal, O.K. and Atis, E. 2010. Assessing the Performance of Partici-
patory Irrigation Management over Time: A Case Study from Turkey. 
Journal of Agricultural Water Management, 97: 1017-1025.

Wang, J., Huang, J., Zhang, L., Huang, Q. and Rozelle, S. 2010. 
Water Governance and Water Use Efficiency: The Five Principles of 
WUA Management and Performance in China. Journal of American 
Water Resources Association, 46(4):665-685.


