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تاریخ پذیرش1400/02/12 :

تاریخ دریافت1399/01/18:
چکیده

با افزایش جمعیت ،افزایش سطح زیرکشت و تولید کشاورزی و به تبع آن مصرف رو به افزایش منابع آب سطحی و زیرزمینی،
دسترسی به منابع آب در بسیاری از نقاط دنیا و از جمله کشور ایران با مشکالت فراوانی همراه شده است و در برخی مناطق این
موضوع به یک بحران تبدیل شده است .به همین جهت از دهه های گذشته دنیا به سمت حل این مشکالت در حال حرکت است.
یکی از اقدامات انجام شده در بسیاری از کشورها ،تغییر شیوه حکمرانی و مدیریت منابع آب است .امروزه دنیا از شیوه مدیریت
متمرکز دولتی از باال به پایین به سمت شیوه مدیریتی محلی و مشارکت ذی نفعان حرکت کرده است .محدوده مطالعاتی مرغاب
یکی از  42محدوده مطالعاتی حوزه کارون بزرگ میباشد که با وسعت  818/51کیلومترمربع در قسمت جنوبی این حوزه واقع
شده است .لزوم ایجاد تشکلهای آببران در دشت مرغاب به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه آب زیرزمینی ،کشت محصوالت
پرآب ،حفر چاههای غیرمجاز و در نهایت مدیریت مناسب آب زیرزمینی امری ضروری میباشد .هدف از این تحقیق شناخت
جامعه بهرهبردار و بسترسازی فرهنگی و ظرفیت سازی اجتماعی جهت انتقال وظایف تصدیگری به تشکل های آب بران در
جهت حفظ آبخوانهای آب زیرزمینی محدوده مرغاب میباشد .در همین راستا با شناخت موانع و عوامل تقویتکننده توانمندسازی
تشکلها می توان برنامهریزیهای مناسب و استراتژیهای الزم آمادگی برای مقابله با این موانع را تعیین نمود .پس از توانمندسازی
کامل تشکل های آب بران ،می توان وظایف غیر حاکمیتی از حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی را در چارچوب یک
توافق نامه مشخص به تشکل های آب بران واگذار و با حمایت و پشتیبانی از تشکل ها تا بلوغ کاری از طریق ارتباط نزدیک با
بهره برداران و آموزش و مهارت مدیریت به آنها ،زمینه پایداری و موفقیت تشکلها را فراهم نمود.
واژگان كليدي :مشارکت  ،منابع آب زیرزمینی ،تشکل آببران ،آبیاری ،بهرهبرداری  ،مرغاب .

شاپا الکترونیکی2645-3851 :

Doi:10.22034/GAHR.2021.279993.1526

ادهم ملکی و همکاران

مقدمه
در کشور ما از حدود  37میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی به دلیل محدودیت منابع آب ،تنها در 7/8
میلیون هکتار بصورت فاریاب کشت میشوند .حدود  6میلیون هکتار تحت کشت دیم و حدود  4/5میلیون
هکتار بصورت آیش میباشند .از  88/5میلیارد متر مکعب آب استحصال شده از منابع سطحی و زیر زمینی
حدود  83میلیارد متر مکعب یعنی  93/5درصد به بخش کشاورزی اختصاص مییابد .بنابراین کشاورزی
بزرگترین مصرف کننده آب بوده و نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا میکند .به طوریکه افزایش کارایی
مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب از سیاستهای مهم اقتصادی -اجتماعی کشور است .در این میان
احداث شبکهه ای آبیاری جهت تأمین آب مورد نیاز و افزایش کارایی آن نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد
که بدون مشارکت و همراهی جامعه مصرف کننده نتیجه مطلوبی نخواهد داشت(خسروی پور و ادهم
ملکی.)1396،
برای دستیابی به امنیت غذایی خانوار و پیشرفت جوامع روستایی در مسیر توسعه ،ضروری است که اقشار
مختلف کشاورزان در قالب گروهها و تشکلهای مختلف سازمان یافته و در برنامهها مشارکت
نمایند) .(Swanson, 2008مشارکت فرآیندی است که در آن سهامداران سیاستهای طرحریزی،
موقعیتهای سرمایه گذاری و تصمیمات مدیریتی که بر اجتماعات آنها اثرگذار خواهد بود را تحت تأثیر
خود قرارداده و حس الزم و ضروری مالکیت را برقرار میسازد).(Yercan et al, 2004
بنا به عقیدهی بانک جهانی ،اصلیترین دلیل کمبود آب در جهان ،مدیریت ضعیف و ناکارآمد نظامهای
آبیاری و عدم تعادل میان درآمدها و هزینههای این بخش است ) .)Qiao et al,2008محدودیت منابع
آب و اهمیت بهره وری در کشاورزی ،مدیریت و رویکردهای نوین در راستای مشارکت بهرهبرداران در
طرحهای عمرانی و ساماندهی فعالیتهای آنان در قالب تشکلهای آببران منابع آب را میطلبد(ادهم
ملکی و سروستانی.)1396 ،
تجربیات نشان دهندة آن است که پروژه ها و طرح هایی که مستقیما با کمک مردم محلی (با همکاری
تسهیلگران بیرونی) اجرا شده اند ،شانس بیشتری برای رسیدن به موفقیت دارند (.)Tsai et al., 2011
البته تضمینی وجود ندارد که هر ابتکار توسعه ای با موفقیت همراه باشد .با این حال ،رهیافت های
مشارکتی سطوحی از نبوغ ،خالقیت و فهم عمیق از مسائل روستایی فراهم می کنند که اغلب با مجموعه
ای از رویکردهای معمول قابل دستیابی نیستند (.)Kunzmann, 2017
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هدف کلی پژوهش حاضر ،شناخت جامعه بهرهبردار و توانمندسازی تشکل آب زیرزمینی به منظور انتقال
وظایف تصدیگری در جهت حفظ آبخوانهای آب زیرزمینی محدوده مرغاب میباشد .
 -2تعاریف
 1-2تعریف انتقال مدیریت آبیاری
جابه جایی اختیارات و مسئولیت های اجرایی و مدیریت شبکه های آبیاری از موسسات دولتی به نهادهای
بخش خصوصی (تشکل های آب بران ) می باشد .فلسفه انتقال مدیریت آبیاری در این نکته نهفته است
که افزایش حس مالکیت  ،افزایش اختیارات  ،تصمیم گیری و مشارکت فعال در بهره برداری و نگهداری
از شبکه های آبیاری کشاورزان را برای پاسخگویی موثرتر در قبال وظایف خود بیشتر ترغیب میکند اگر
کشاورزان هزینه اداره شبکه های آبیاری را برعهده بگیرند انگیزه بیشتری برای ارتقای کارآمدی شبکه ها
پیدا می کنند ( .کمیته ملی آبیاری و زهکشی )
 2-2تعریف مدیریت آبیاری مشارکتی
شرکت فعاالنه آب بران با حضور دولت در مدیریت آبیاری می باشد این مفهوم بیشتر شامل تغییرات
رفتاری و کارکردی است تا یک فرآیند اصالحی ( .کمیته ملی آبیاری و زهکشی )
بحث
دوران قانونگذاری آب زیرزمینی در ایران
 دوران حاکمیت شرع و عرف  ،برگرفته از اصول اسالمی «قاعده الضرر و الضرار» و«قاعده تسلیط»است .
 دوران قانون نویسی مدون  ، 1307 -1334پایان تناقض و تضارب آرای فقهی و تصویب قوانین برمبنای احترام به مالکیت خصوصی بر آب های زیرزمینی است.
-

دوران اشاعه فناوری جدید حفر چاه عمیق و رویکرد قانونی توسعه پایدار  ، 1334 -1353اثرات
اصالحات قانونی ( قانون اصالحات اراضی  ،قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع  ،قانون آب و نحوه
ملی شدن آن ) که نقش حاکمیتی و نظارتی به دولت در برداشت از منابع آبی داده شد که شروع
دوران مصیبت منابع و فوران حفر چاه عمیق نتیجه آن بود .
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-

دوران پیدایش سبک نوین در قانون نویسی و تقسیم ثروت آبی  1357تا به امروز  ،شروع قانون
نویسی برای تطهیر متجاوزان است که مهم ترین آن ها قانون توزیع عادالنه آب  1361و قانون تعیین
تکلیف چاه های فاقد پروانه  1389است ( .آگاه و حسنی سعدی ) 1393 ،

رویکردهای قانونی و کنترلی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی

 2-3ضرورت مشارکت مردم در مدیریت آب های زیرزمینی
 مشارکت مردم در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش یک کاتالیزور را دارد و عاملی حساس در گسترشفرآیند رشد کلیه جوامع انسانی اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است ( 2007
 ) Hassabou, El-Gafyتجربه نشان داده که بسیاری از برنامه های توسعه اجرا شده و حمایت
شده توسط عوامل خارجی پایدار نبوده و به مرور زمان از این منظر دچار مشکل می شوند .این در
حالی است که افزایش مشارکت مردم روستایی به طور فعال و پویا ،باعث نگهداری و حفظ پایداری
پروژه های توسعه می گردد (.)Meizhang,2010
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-

مشارکت از طریق کاهش سوء تفاهم و اختالفات احتمالی ،باعث ذخیره زمان و انرژی برای فعالیت
های مفیدتر می شود .از طرفی وقتی مردم مسئولیت انجام برخی از کارها را می پذیرند ،غالباً نیاز به
منابع و نیروی انسانی پرهزینه خارجی کمتر می شود ( نجفی قرقانی وحیاتی) 1391 ،

 مزایای مشارکت مردم در مدیریت منابع آب زیرزمینی را می توان از پنج جنبه به شرح زیر عنواننمود:
-

کارایی :مشارکت امکان استفاده کارآمدتر از منابع موجود برای دستیابی به اهداف پروژه های توسعه
را فراهم می سازد.

-

اثربخشی :با افزایش مشارکت مردم در مراحل مختلف طراحی و اجرای برنامه های توسعه دستیابی
به اهداف تسهیل شده و به طورکلی برنامه از اثربخشی باالتری برخوردار خواهد بود.

 خوداتکایی :مشارکت باعث شکست ذهنیت وابستگی و خودآگاهی می شود و اعتماد مردم را افزایشمی دهد ،به طوری که مردم محلی می توانند بسیاری از مشکالت خویش را شناخته و راهکارهایی
برای حل آن ها بیابند.
 پوشش :اکثر برنامه های توسعه تنها تعداد یا بخش محدودی از جامعه را تحت پوشش قرار می دهد.مشارکت باعث افزایش
 این پوشش می شود. پایداری :تجربه نشان داده که بسیاری از برنامه های توسعه اجرا و حمایت شده توسط عوامل خارجیپایدار نبوده و به مرورزمان از این نظر دچار مشکل می شود .افزایش مشارکت مردم روستایی به طور
فعال و پویا باعث نگهداری و حفظ پایداری این پروژه ها می گردد ( مهراب قوچانی و همکاران
) 1396،
 3-3چارچوب کلی برای طراحی نهادهای مدیریت آب های زیرزمینی
 1-3-3نهادهای مدیریتی در سطح حوضه آبی
با توجه به اینکه برخی فعالیت های فیزیکی ضروری برای تقویت تأمین منابع آب زیرزمینی در سطح حوضه
آبی انجام می پذیرد ،فعالیت های صورت گرفته در روستاهای مختلف درون یک حوضه آبی باید به گونه ای
هماهنگ باشد که این فعالیت ها مؤثر واقع شوند .چنین سازمانی ،نماینده نهادهای سطح روستا در تمام
روستاهای واقع در حوضه آبی می باشد (مقام باالدستی).
وظایف ویژه ای که برای چنین سازمانی در نظر گرفته شده عبارتست از:
 تأسیس و برپایی نهادهای سطح روستا برای همه روستاهای واقع در حوضه آبی؛ -هماهنگی بین فعالیت های فیزیکی مختلف در سطح روستاها؛

412

ادهم ملکی و همکاران

-

برطرف کردن کشمکش ها و تعارضات بین روستاها ؛ ) ) Mohanty and Ebrahim, 1993

 2-3-3نهادهای مدیریتی در سطح آبخوان
نیاز به مدیریت منابع آب زیرزمینی در سطح آبخوان قبالً توسط محققین مورد بحث و توجه قرار گرفته است
بعضی از تصمیمات مدیریتی در این سطح عبارتند از:
 مقدار آبی که الزم است از درون و بیرون آبخوان (برای تقویت و افزایش سطح آب های زیرزمینی جمعآوری شود؛
 تنش و فشار هیدرولوژیکی آینده برای آبخوان و کل برداشت های مجاز؛ شناسایی و تعیین حدود مرزهای حوضه های آبی برای اجرای راه حل های مدیریتی محلی؛ پیشنهاد الگوهای کشت مناسب برای منطقه به منظور افزایش کارایی مصرف آب ؛ پیشنهاد اقدامات و راه کارهای مدیریتی مؤثر و کارا برای آب و آبیاری منطقه ؛ ) Narai (1998و)(1997Kumar
 3-3-3مدیریت محلی منابع آب زیرزمینی توسط گروه های مصرف کننده (بهره برداران)
ماهیت مسائل و مشکالت مربوط به منابع آب زیرزمینی منطقه به منطقه و محل به محل فرق می کند و در
نتیجه راه حل های مدیریتی یک مکان خاص را نمی توان برای مکان دیگر اتخاذ کرد .همچنین طیفی از عوامل
فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی وجود دارند که کارایی هر راه حل و سیاست مدیریتی منابع آب زیرزمینی
را در هر منطقه تحت تأثیر قرارمی دهد .در نتیجه سیاست ها و راه حل های مدیریتی منابع آب زیرزمینی باید
مخصوص هر منطقه باشد و باید طیفی از خصوصیات فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی منطقه درهم آمیخته
شود  .در خصوص مقررات ،رویکردهای متمرکز باال به پایین ،برای تنظیم و کنترل مصرف منابع آب زیرزمینی
تأثیرگذا ری کمتری داشته اند .مشارکت بهره برداران آب های زیرزمینی در توسعه و تکامل مقررات می تواند
به افزایش کارایی مقررات کمک کند ،زیرا آن ها از مسائل مربوط به مدیریت منابع و نیازهای مدیریتی نسبت
به سازمان های رسمی مرتبط آگاه تر هستند .نهادهای محلی -نهادهای روستا و حوضه آبخیز -می توانند بر
رفتار همه بهره برداران فردی درون جامعه در خصوص استفاده از منابع آب زیرزمینی (از طریق تدوین و اجرای
قوانین و مقررات مناسب) تأثیر بگذارند .اگرچه الزم به ذکر است ،تا زمانی که منافع بدست آمده از یک اقدام
جمعی برای تک تک افراد مشخص و مستقیم نباشد و عدم مشارکت برای افراد هزینه فرصتی نداشته باشد،
ممکن است بهره برداران فردی برای مشارکت در اقدام جمعی و پیوستن به طرح های گروهی ،مقاومت کنند.
این ممکن است مانع کار و روند فعالیت سازمان های اجتماعی شود .بنابراین ضروری است تا راهی پیدا شود
که افراد از اقدامات جمعی (عالوه بر افزایش منافع اجتماعی ) فواید و منافع مستقیم کسب کنند(1995
) Moench,
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 4-3مطالعه موردی مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی ( محدوده مطالعاتی مرغاب)
حوضه آبریز کارون بزرگ دارای وسعتی بالغ بر  66675/87کیلومترمربع میباشد که  16908/94کیلومتر مربع
آن را دشتها و پهنههای آبرفتی نسبتاً مسطح و گسترده و  49766/93کیلومترمربع آن را ارتفاعات و پهنههای
آبرفتی نسبتاً ناهموار و کموسعت تشکیل میدهد .به این ترتیب  74/64درصد از حوضه آبریز کارون بزرگ
شامل نواحی کوهستانی و مرتفع و  25/36درصد آن دشتها و مناطق پست و کم ارتفاع میباشد .با توجه به
شرایط و ویژگی های هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی ،حوضه آبریز کارون بزرگ به  42محدوده مطالعاتی
تقسیم شده است.
محدوده مطالعاتی مرغاب یکی از  42محدوده مطالعاتی حوزه کارون بزرگ میباشد که با وسعت 818/51
کیلومترمربع در قسمت جنوبی این حوزه و در شمال شرقی استان خوزستان( در محدوده شهرستان های ایذه
و باغملک)واقع شده است .این محدوده تحت پوشش سازمان آب و برق خوزستان قرار دارد 105/28 .کیلومتر-
مربع از وسعت محدوده را دشت و  713/23کیلومترمربع از وسعت محدوده را ارتفاعات تشکیل میدهد.
کمترین ارتفاع محدوده  359متر مربوط به بخشهای خروجی حوزه و بیشترین ارتفاع محدوده  2984متر از
سطح دریا مربوط به قسمتهای جنوب شرقی محدوده میباشد .شهر مهم و یا سدی در این محدوده مطالعاتی
وجود ندارد (مهندسین مشاور پورآب.)1398 ،
 5-3سازمان های اجتماعی برای مدیریت آب های زیرزمینی در محدوده مطالعاتی مرغاب
تحقیقات میدانی نشان میدهد در محدوده مرغاب ،تنها دو نظام بهرهبرداری "خانوادگی" و نظام "اجارهای" رایج
است .به همین دلیل برداشتهای خصوصی آب از سه آبخوان "قلعهتل"" ،هالیجان" و "نوترگی" غلبه دارد .در
این میان برداشت از رودخانه "هالیجان" نیز از پس از آبادی-مزرعه چنارستان تا امیرآباد و موردفل در حوزه
هالیجان و دهستان مرغاب نیز دیده میشود .تمامی این برداشتهای آبی از رودخانه در قالب نظام خانوادگی
یا اجارهکاری تعریف میشوند .بر آبخوان "قلعهتل" طی سدههای گذشته بهجز اراضی دیم ،باغهای متعلق به
آبادی-مزرعه «بارانگرد» ،عمدتاً از طریق یک کهریز سنتی آبیاری شدهاند که همچنان از دل کوه مجاور آن
هرچند با دبی کمتر از گذشته ،هنوز میجوشد(مهندسین مشاور پورآب ،فارس .)1398،
تشکل های موجود در محدوده مطالعاتی :
 -1تشکل آببران قلعهتل -محور اصلی این تشکل تمرکز بر چاههای آب کشاورزی دشت قلعهتل شامل
قلعهتل ،شاهرازن و کانگنجشکی ،اشکفت زرد تا کمردراز خواهد بود.
 -2تشکل آببران بوگری -هرچند بر آبخوان قلعهتل قرار دارد ،اما فعالیت این تشکل بر احیا و مدیریت قنات
بوگری متمرکز خواهد بود.
 -3تشکل آببران بارانگرد -این تشکل نیز در آبخوان قلعه تل قرار دارد ،اما فعالیت تشکل بر قنات فعال
بارانگرد استوار بوده و حفاظت و مدیریت آن را برعهده خواهد گرفت.
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 -4تشکل آببران هالیجان و نوترگی -این تشکل کوشش خود را بر احیای قنات هالیجان ،بر چاههای
کشاورزیِ منطقه نوترگی و نیز حفاظت و بهرهبرداری از آب رودخانه هالیجان (جهجه) متمرکز خواهد کرد.
دهستان قلعهتل دارای بیشترین تراکم چاههای آب است .بهدلیل همین تراکم ،مدیریت صحیح آبهای
زیرزمینی در قلعهتل بسیار ضروری است .کشاورزان بوگری قلعهتل نیز خواهان تشکل آببران هستند تا
کوششهای پراکنده خود را برای بازپسگیری قنات های خود متمرکز کنند .آنان امیدوارند اینبار بهعنوان
اشخاص حقوقی و با پشتوانه قانون بتوانند برداشت آب از آبخوان قلعهتل را در محدوده مزرعه بوگری کنترل
کنند و جلوی تخلفات را بگیرند .در آبخوان نوترگی تمایلی از سوی کشاورزان برای راهاندازی تشکل آببران
دیده نشد( .مهندسین مشاور پورآب ،فارس.)1398،
 6-3موانع مشارکت جوامع محلی و لزوم توانمند سازی
از مهم ترین موانع مشارکت جوامع محلی در اجرای فعالیت های روستایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
عدم اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین؛
عدم توجه به نیازهای اقتصادی جوامع محلی جهت ورود به مدیریت آب زیرزمینی و منبع تأمین آن؛
پایین بودن آموزش ها به مسئولین و مردم در خصوص مدیریت مشارکتی ؛
فقدان تعریف مشخص از مشارکت در بین مردم؛
عدم آشنایی دولت مردان با نحوه مشارکت مردم در امور زیربنایی؛( مهراب قوچانی وهمکاران ) 1396،
 -4اقدامات الزم به منظور استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی
 1-4شرح اقدامات
 تعیین محدوده زمینهای کشاورزی هرروستا-

تهیه فهرست بهره برداران دارای پروانه درهر روستا به طور عرفی

 تدقیق و به روز رسانی کاداستر روستاها با مشارکت بهره برداران تعیین سهم آب روستاها بر اساس کاداستر به روز شده و اسناد باالدستی تعیین ذینفعان و ذی نفوذان هر محدوده تحلیل قدرت و منفعت ذینفعان بلوکبندی اجتماعی نواحی عمرانی بر اساس همگنی و شباهت های اجتماعی ،قومی و قبیله ای ازطریق برگزاری جلسات با بهره برداران ،ریش سفیدان ،اعضای شوراهای اسالمی روستا و پیمایش
های تسهیلگران.
 تعیین نوع نظامهای بهرهبرداری زمینهای کشاورزی محدوده -ارزیابی سریع مشارکتی در ارتباط با اجرای طرح
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 شناسایی منابع آب روستاها برگزاری جلسات مشورتی و توجیهی و اعالم سهم آب روستا در طرح انتخاب نمایندگان محلی (تسهیلگران محلی) ارتقاء دانش و اطالعات نخبگان و نمایندگان محلی تدوین و نهایی شدن نظام نامه تقسیم سهام آب روستا و امضاء و تأیید کلیه بهره برداران انتخاب سرگروه های شوراهای محلی آب عضو گیری شوراهای محلی و تعیین مرز شوراها تجمیع اراضی در شوراهای محلی تعیین وظایف قابل واگذاری به تشکل ها ( به تفکیک حفاظتی و بهره برداری ) تدوین توافقنامه همکاری بین سازمان آب و برق خوزستان ،جهاد کشاورزی خوزستان و تشکل درپیادهسازی الگوی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی
 2-4توانمندسازی شوراهای محلی
توانمندسازی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف و راهبردهای مدیران و برنامه ریزان جوامع مختلف می باشد.
در این بین ،بخش های کمتر بهره ور جامعه از جمله مناطق روستایی و بهره برداران بخش کشاورزی مورد
غفلت قرار گرفته و توجه کمتری در امر توانمندسازی این گروه ها صورت می گیرد  .بر این اساس ،در مبحث
توانمندسازی ،اقدامات زیر در دستور کار قرار گرفته است:
 ارزیابی مسائل و مشکالت ،بیان مسئله یا مشکل توسط اعضای شوراهای محلی ارائه راه حل های قابل اجرا توسط اعضای شوراهای محلی اولویت بندی و انتخاب بهترین راهحل توسط اعضای شوراهای محلی انتخاب افراد برای اجرای این راه حلها توسط اعضای شوراهای محلی مستندسازی تمامی بخشهای فرآیند (مهندسین مشاور پورآب فارس.)1398 ، 4-3شرح وظایف کلی تشکل مدیریت آب زیرزمینی
 1-3-4وظایف حفاظتی
-

اطالعدهی و گزارشدهی تشکل  :جهت جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز  ،پر و مسلوبالمنفعه نمودن
چاه های غیرمجاز ،نگهداری از تجهیزات و تاسیسات آبی عام المنفعه (منصوبات چاههای عمیق و
نیمهعمیق ،تجهیزات اندازهگیری آب و ، )...تعمیر و تعویض به منظور پیشگیری از عدم تخلف از پروانه
بهرهبرداری در رابطه با منابع آبی دولتی  ،نظارت و کنترل بر میزان بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و
نصب منصوبات غیرمجاز و یا بهرهبرداری غیرمجاز  ،شناسایی دستگاههای حفاری مجاز و غیرمجاز از
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بدو ورود به منطقه و استقرار در محل و اطالعدهی و گزارشدهی در رابطه با آن  ،شناسایی کفشکنی،
جابجایی و الیروبی غیرمجاز چاه ها  ،شناسایی عملیات احیاء و مرمت قنات  ،شناسایی عملیات احیاء
چشمه به صورت غیرمجاز ،شناسایی تغییر نوع مصرف آب چاه ،شناسایی انتقال غیرمجاز آب به اراضی
دیگر و آبفروشی از چاهها  ،تغییر کاربری اراضی تحت پوشش چاهها ( شرح وظایف شغلی امور آب
مناطق سازمان آب و برق خوزستان و قراردادهای گشت و بازرسی ) 1399 ،
 2-3-4وظایف بهرهبرداری
-

ترویج و آموزش نحوه استفاده و حفاظت و نگهداری از کنتورهای هوشمند حجمی در بین کشاورزان

-

بهرهبرداری و نگهداری از طرحهای تغذیه مصنوعی و تأسیسات و تجهیزات مربوطه (بازدید از سازهها و
تاسیسات ،گزارشدهی تخلفات و اندازهگیری آب)

-

انجام خدمات ترویجی و آموزشی با کشاورزان و ذینفعان برای کنترل بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی
به میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری که بر اساس اسناد ملی آب به روز شده است (نیاز آبی گیاهان،
الگوی کشت و راندمان آبیاری)

-

همکاری و مشارکت در اجرای برنامههای آموزشی ،اطالعرسانی و ترویجی زیر نظر امور آب منطقه و
گروههای گشت و بازرسی در زمینه مصرف بهینه آب و حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و
آّشنایی با قوانین مربوط به آب

-

همکاری و مشارکت در اندازهگیری کمی و کیفی منابع آبی منتخب و جمعآوری آمار و اطالعات مربوط
به آبهای زیرزمینی و نیز آماربرداری از چاه ،چشمه و قنوات با توجه به ضوابط و دستورالعملهای
اعالم شده

-

رفع اختالفات در گام نخست بین بهرهبرداران آب کشاورزی از طریق تشکیل شورای حل اختالف( شرح
وظایف شغلی امور آب مناطق سازمان آب و برق خوزستان و قراردادهای گشت و بازرسی ) 1399 ،
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 4-4ساختار تشکیالتی تشکل مدیریت آب زیرزمینی

منبع :یافته های پژوهشی و حاصل نشست های متعدد با ذینفعان
 -5شناسایی و جمع بندی عوامل بازدارنده و پیش برنده جهت توانمندسازی تشکلهای بهرهبردار
منابع آب زیرزمینی
بر اساس نتایج حاصل از جلسات برگزار شده و مصاحبه با آببران انتخاب شده دشت مرغاب از سه آبخوان
قلعه¬تل ،هالیجان -چهارتنگ و نوترگی و مدیران سازمان آب و برق خوزستان ،عوامل بازدارنده و تقویتکننده
توانمندسازی تشکل بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در جداول زیر خالصه شده است.
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 1-5عوامل بازدارنده و پیش برنده توانمندسازی تشکلها از نظر اجتماعی-فرهنگی
عوامل بازدارنده

ردیف

عوامل تقویتکننده

1

عدم پذیرش توسط بهرهبرداران

ارتقاء تعامل و کار گروهی

2

ضعف در قوانین و اساسنامه تشکل آببران

دادن شخصیت حقوقی به کشاورزان

3

تکمنظوره بودن و فراگیر نبودن تشکل آببران

دستیابی به اطالعات و آمار در رابطه با حوزه مورد بررسی

4

محدودیت حوزه عمل تشکل آببران

فراغت دولت برای سیاستگذاری

5

ذهنیت منفی اکثریت کشاورزان نسبت به تعاونی

اعمال مدیریت واحد

6

فقدان انگیزه کافی برای شرکت در تشکل آببران

حضور کارشناسان متخصص به منظور آموزش کشاورزان

ناشناخته بودن تشکلهای آببران و اهداف آن برای بهرهبرداران

درک صحیح بهرهبرداران از ارزش آب و آگاهی از مشکالت تامین و

7

8

9

توزیع آب
خارج شدن نظارت عمومی و حسابرسی از حیطه وظایف سازمان آب و

فراهم شدن شرایط سیستمی برای ارتقا دانش ،نگرش و مهارت

برق خوزستان

کشاورزان

با وجود تعاونی تولید روستایی ایجاد تشکل آببران موازی با آن خواهد

مساوات در رای اعضا و نقش یکسان در تصمیمگیریها

بود.

10

احتمال عدم تمکین کشاورزان از قوانین تشکلها

بهکارگیری فرهنگ تعاونی و مشارکت مردم

11

عدم عضویت کلیه بهرهبرداران در تشکل آببران

آشنا شدن مردم و دولت با حقوق و وظایف خود و طرف متقابل

12

نبود انگیزه الزم برای عضویت در تشکل

سازماندهی ،ثبت و ایجاد تشکل براساس قانون

13

عدم وجود آموزشهای متناسب با موضوع تشکل و آب

وجود روحیه نوگرایی در بهرهبرداران

14

فقدان انگیزه برای قبول مسئولیت از سوی کشاورزان

وجود شبکههای مجازی جهت ارتباط با بهرهبرداران

15

روحیه فردگرایی در بهرهبرداران

داشتن کشاورزان دارای نفوذ اجتماعی در منطقه

نارضاااایتی عمومی کشااااورزان از دو لت به دل یل تحقق ن یافتنی برخی

همکاری مدیران محلی در ادارات جهاد کشاورزی ،تعاون ،کار و رفاه

انتظاراتشان

اجتماعی و فرمانداریهای شهرستانهای ایذه و باغملک

17

حاکم بودن فرهنگ تنگنظرانه در روستاها

نبود تشکل آببران آب زیرزمینی در منطقه

18

عدم اطمینان و اعتماد کشاورزان به دستاندرکاران

-

19

ناهمگونی در بهرهبرداران

-

16

20

برتری نگرشهای نادر ست در رابطه دولت و ک شاورزان (م شی طلبکارانه

-

کشاورزان و فشار یکجانبه بر دولت)
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 2-5عوامل بازدارنده و پیش برنده توانمندسازی تشکلها از نظر اقتصادی-کشاورزی
ردیف

عوامل تقویتكننده

عوامل بازدارنده

1

محدود شدن کشاورزان در برداشت آب

کاهش بار اداری و مالی دولت

2

عدم حمایت مالی دولت از تشکل آببران

بهبود وضعیت اقتصادی بهرهبرداران

3

نحوه متفاوت بهرهبرداری از منابع آب

افزایش راندمان آبیاری و بهبود بهرهوری آب

4

کاشت محصوالت با نیاز آبی باال توسط برخی از بهرهبرداران

تراکم زیاد چاههای آب در منطقه

5

وجود تخلفات فراوان در آبخوان نوترگی

6

برداشت بیرویه از آب آبخوان توسط برخی از بهرهبرداران

بحران آب در دشت

نگاه ابزاری به تشکل آببران و تاکید بر کارکرد صرفاً

افزایش انگیزه آببران در صورت سپردن مدیریت بهرهبرداری و حفاظت از منابع

اقتصادی آن از طرف دولت

آب زیرزمینی به آنان

تداخل مدیریت مزرعه و آب

کاهش هزینههای اجرایی طرح

7
8

حفظ و حراست و کنترل برداشت از منابع محدود (به دلیل اینکه کشاورزان خود
را مالک آب میدانند).

قابلیت بهرهبرداری از تسهیالت و اعتبارات و منابع مالی خاص

9
10

-

امکان انجام کشت یکپارچه و اعمال الگوی کشت بهینه

11

-

مشارکت مالی اعضا در اجرای طرحهای زیربنایی

12

-

اعمال مدیریت محلی آب (جهت صرفهجویی در وقت و هزینه مردم)

13

-

وجود ظرفیتهای فراوان و راهکارهای نرمافزاری برای رویارویی با بحران آب در
منطقه که از طریق تشکل آببران قابل انجام و پیگیری است.

 -6نتیجه گیری
در پروژههای مربوط به منابع آب زیرزمینی تغییر نگرش بهرهبرداران جهت بهرهبرداری بهینه از منابع آب زیرزمینی
ضروری است .تغییر نگرش نیازمند کار فرهنگی بلندمدت و بیوقفه بوده از این رو لزوم فرهنگسازی در مورد
بحران منابع آب بسیار مهم و اساسی است .در صورت تغییر نگرش بهرهبرداران میتوان انتظار داشت که بهرهبرداران
در بهره برداری از منابع آب رفتارهای مطلوبی را از خود نشان دهند که منجر به حفظ آبخوان گردد .به بیان دیگر
پیامد تغییر نگرش ،تغییر رفتار بهرهبرداران است که با فرهنگسازی در جامعه هدف رخ میدهد
در صورت توانمندسازی کامل تشک ل های آب بران ،می توان وظایف حفاظتی و بهره برداری از منابع آب
زیرزمینی را به آنان واگذار کرد که این وظایف نیز می بایست در چارچوب یک توافق نامه مشخص به تشکل آب
بران واگذار نمود .بنابراین با حمایت و پشتیبانی از تشکل ها تا بلوغ کاری ،ارتباط نزدیک با بهره برداران ،واگذاری
اختیارات غیر حاکمیتی و توانمندسازی اعضای تشکلها از طریق افزایش اعتماد به نفس ،آموزش و مهارت مدیریت
به آنها ،می توان زمینه پایداری و موفقیت تشکلها را فراهم نمود.
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 -7پیشنهادها
 امروزه یکی از دغدغه های اساسی در زمینه تشکل های بهره برداری با ساختار و شکل های مختلف،عدم پایداری ،انحالل و در خوشبینانه ترین حالت منفعل بودن و به حاشیه رانده شدن این تشکلها و
در نتیجه عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده توسط این تشکل ها می باشد .اما آنچه در مورد
شوراهای محلی به عنوان هسته های اولیه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی می توان اشاره کرد این
است که در صورت تشکیل اصولی و مشارکتی این شورا ها ،همچنین انجام مطالعات اجتماعی دقیق
قبل و حین تشکیل آنها به صورت مشارکتی و میدانی ،همچنین ،حمایت و توانمندسازی آنها میتواند
رویکرد مشارکتی و پایین به باالی مورد نظر در مباحث مدیریت مشارکتی را تحقق بخشد .در این
صورت ،با تشکیل شوراهای محلی در مرحله نخست و پس از آن ایجاد تشکل های بهره برداری از
منابع آب زیرزمینی می توان نسبت به ایفای نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه و مشارکتی
بهره برداری منابع خاک و آب کشاورزی امیداور بود و از این طریق ،امکان واگذاری مسئولیتها و
وظایف مدیریت آب به آنها ،به معنای واقعی را فراهم نمود .البته در این راستا توانمندسازی و
مشارکت ذینفعان در مراحل مختلف تصمیم گیری ،برنامه ریزی و اجرای مراحل پیش گفته ضرورتی
اجتناب ناپذیر در جهت رسیدن به اهدافی چون کاهش بار مالی دولت ،افزایش راندمان کاربرد آب،
افزایش همکاری افراد محلی و بومی در مدیریت آبیاری ،استفاده از دانش بومی و بسیاری دیگر از
اهداف مورد نظر در مدیریت مشارکتی گردد .
-

برنامه ریزی جهت کشف استعدادها ،توسعه و پرورش قابلیت های رهبری و تصمیم گیری در جوامع
محلی و مدیریت ذینفعان پروژه که شامل شناسایی دقیق گروههای تاثیر گذار و یا تاثیرپذیر از یک
پروژه و تجزیه و تحلیل میزان "قدرت"" ،نفوذ" و "تاثیراتی" است که بر پروژه دارند .

-

شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق ذینفعان ،میتواند موجب اتخاذ سیاستهای ارتباطی موثر با هر یک
از آنها و در نتیجه کسب حمایت و یا افزایش سطح مشارکت آنها شود؛ این موضوع یکی از عوامل
کلیدی در موفقیت فرآیند مدیریت مشارکتی محسوب میشود .از طریق فرآیند مدیریت ذیفنعان،
میتوان اطمینان حاصل کرد که آنها به طور کامل آنچه که انجام میشود را درک میکنند و از فواید
آن آگاهند .شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق ذینفعان شامل  :نام یا عنوان ذینفع موقعیت ذینفع  -نقش
ذینفع  -اطالعات برقراری تماس  -فهرست خواسته ها و انتظارات ذینفع در پروژه  -میزان اثرگذاری،
قدرت و نفوذ ذینفع در پروژه می باشد.

-

برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ( انتقال مهارت های تخصصی و عمومی ) ذینفعان

-

برگزاری همایش ،کارگاه و نشست های تخصصی با حضور اکثریت ذینفعان

 استفاده از رسانه های گروهی(تلویزیونی ،رادیویی ،فضاهای مجازی) جهت اطالع رسانی و آگاه سازیذینفعان
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 استفاده از نشریات ،روزنامه های محلی ،بیلبوردهای تبلیغاتی و بروشورهای فرهنگی جهت ارائه بهجوامع محلی ،ذینفعان و ....تفکیک تاثیرگذاری.
-

انجام بازدید میدانی ذینفعان ( بخصوص بهره برداران ) جهت آگاهی از تجارب موفق استانی و ملی

-

تشکیل شورای حل اختالف محلی جهت رسیدگی اولیه به شکایات و تخلفات در زمینه آب و بررسی
اثرات آن با هماهنگی با امور آب ایذه و باغملک

 -8سپاسگزاری
بدینوسیله از رهنمودها و حمایت های فراوان مدیرعامل محترم سازمان آب و برق خوزستان ،همچنین
کلیه کسانی که ما را در تدوین این مقاله یاری نمودهاند ،باالخص دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و
برق خوزستان قدردانی و تشکر می نماید .
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