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  چکیده
اي و حتـی  اکنون و در آینده این مشـکالت در مقیـاس ملـی و منطقـه     ،اگر در گذشته مشکالت و مسائل مدیریت آب در مقیاس محلی مطرح بود

برداري و نگهـداري از تاسیسـات آبـی موضـوع قابـل      در کشور ما نیز حفاظت از منابع آب و خاك و مدیریت مشارکتی بهره .کردجهانی بروز خواهد 
از طرفـی بـه   . عدم توجه به این امر خسارت فراوانی خواهد داشت که جبران آن بسیار دشوار است. و مهمی است که بایستی جدي تلقی شود توجه

 بـاوجود بـرداران در امـور فـوق    هاي تامین، انتقال و توزیع آب بدون مشارکت بهرهبرداري و نگهداري پروژهعلت ساختار دولتی مطالعه، اجراء و بهره
 وسـیله  بـه برداري و نگهداري تاسیسـات آبـی   در تصویب مفاد قانونی در زمینه اعمال مدیریت بهره 4و  3، 2هاي هاي کالن دولت در برنامهیاستس

سیسات آبی، کـاهش عمـر   أعدم رعایت موارد ذکر شده باعث فرسوده شدن زودهنگام ت. برداران، این امر مسکوت مانده استهاي مناسب بهرهتشکل
در ایـن   .برداران و در نتیجه تلفات بسیار زیاد آب در این بخش شده استها، کاهش راندمان آبیاري و تولید و سردرگمی بهرهسیسات و ابنیهأد تمفی

عافب مت. هاي قانونی و همچنین مواد قانونی اجراء نشده در این زمینه پرداخته شده استها و خالءبطور مشروع به مشکالت موجود، ضرورت تحقیق
بـران در راسـتاي   هـاي آب برداري و چگونگی روند ایجاد تشـکل آن با توجه به تجربیات نگارندگان این مقاله پیشنهاداتی جهت ساماندهی نظام بهره

ال و توزیع مین، انتقأبرداران در امور مربوط به مدیریت تهاي دولت جمهوري اسالمی به منظور ارتقاء فرهنگ مشارکت بهرهرویکرد جهانی و سیاست
  .دشوآب و نگهداري تاسیسات آبی ارائه می

  .هاي آببران، تاسیسات آبیهاي قانونی، مدیریت مشارکتی آبیاري، تشکلخالء :هاي کلیديواژه
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  مقدمه 
 .کافی نبودن آب براي آبیاري محصوالت کشاورزي اسـت  ،یکی از تنگناهاي اساسی که مناطق خشک و نیمه خشک با آن مواجه هستند

مهمترین مسـئله در مـدیریت منـابع    . استایران یک کشور خشک است که آب عامل محدود کننده توسعه کشاورزي در اغلب نقاط آن 
مقـدار تقاضـا نیـز بـا      که مقدار عرضه آب همیشه محدود بـوده و  از آنجائی .استآب عبارتست از برقراري تعادل بین عرضه و تقاضا آب 

. باشـد اي مـی استفاده بهینـه از منـابع آب داراي اهمیـت ویـژه     برايریزي برنامه. رودافزایش جمعیت و بهبود سطح زندگی دائماً باال می
قـرار  گذاران و مسئولین آب مورد توجه سیاست ،کنندگان از آب استامروزه این واقعیت که مدیریت بهتر آب مستلزم مشارکت استفاده

هـاي در دسـت انجـام خـود، مشـارکت      بر اساس تغییر رویکـرد جهـانی در ایـن ارتبـاط بانـک جهـانی در بـازنگري پـروژه        . گرفته است
هـاي آبیـاري خواسـتار    به عالوه در بسیاري از پروژه. بران را قویاً مدنظر قرار داده استهاي آبکنندگان با توسعه و تقویت تشکل مصرف

هـا بـه   ها از دید دولـت در بسیاري از موارد این تشکل .برداران شده استهاي بهرهکنندگان در قالب تشکله مصرفانتقال مدیریت آب ب
هـاي آب بـران در   کـه تشـکل  در صـورتی . هسـتند هـا  برداري و نگهداري در شبکههاي بهرهعنوان روشی براي کاهش مشکالت و هزینه

بانـک جهـانی نیـز کـه یکـی از       .گیري استیریت بهتر آب محسوب شده و در حال شکلعنوان راهبرد مد بسیاري از کشورهاي جهان به
بران را براي پرکردن خالء مدیریتی و افـزایش  هاي آبشود برنامه ایجاد تشکلهاي آبیاري محسوب میمنابع اصلی تامین وام براي پروژه
  .)، ایرانی1385( ه اقدام خود در دستور کار خود قرار دادهاي در دست وري تولید در پروژهکارآئی آب، در نهایت بهبود بهره

 و آبیاري مدیریت واگذاري ارزیابی به ایران، جمله از آسیایی کشور 20 در موردي مطالعه 108 بررسی با) 2010، همکاران و موخرجی(
 اعتماد قابل و کفایت بران،آب تشکل مالی پایایی بهاء،آب گردآوري نرخ استفاده مورد هايشاخص. پرداختند آبیاري مشارکتی مدیریت

 و تعمیر وضعیت و آبیاري در عانز کاهش آبیاري، مدیریت در کشاورزان مشارکت و جمعی آگاهی کشاورزان، به تحویلی آب بودن
 موردي مطالعه سه ایران از پژوهش این در. است بوده ناموفق مدیریتی اصالحات موردها، درصد 60 در اساس، این بر. بودند نگهداري

  آرارال(. شدند ارزیابی ناموفق سه هر که گرفت قرار نظر مد اصفهان آبشار شبکه و قزوین  شبکۀ کرمانشاه، روانسر آبیاري هايشبکه در
 احتمال آبیاري، مدیریت واگذاري با که داد نشان ماگات رودخانه حوزه در فیلیپین آبیاري شبکۀ بزرگترین در پژوهشی طی) 2011، 

 آبیاري به مربوط امور در کشاورزان از نیمی به نزدیک و شده بیشتر برابر 4 حدود در آبیاري شبکه جمعی امور در مردم مشارکت
 بهبود و سامان کشاورزان منديقانون و بهاءآب پرداخت عدم آبیاري، در کشاورزان هاينزاع نگهداري، و تعمیر وضعیت و کرده مشارکت

 بران،آب تشکل سه عملکرد زرد، رود آبخور حوزه در و چین در ايمطالعه در )2010، همکاران و وانگه(. است یافته داريمعنی
 آب، تحویل هماهنگی ها،دریچه از برداريبهره کانال، نگهداري شاخص؛ پنج از استفاده با را آبیاري سنتی تشکل و آبیاري پیمانکاري
 مورد را آبیاري هايسیستم فیزیکی و مالی پایداري و نهادي اصالحات عملکرد و نموده مقایسه منازعات حل و بهاء،آب گردآوري

 ،بهاآب آوريجمع نرخ و آب موقع به تحویل نگهداري، هايهزینه لحاظ از برانآب هايتشکل که دادند نشان نتایج. دادند قرار ارزیابی
 و عملیاتی کارایی هايشاخص از) 2013،  بات(. اندبوده پایدارتر و بهتر آبیاري پیمانکاري شیوه و آبیاري سنتی تشکل به نسبت

 ایجاد براي هاتشکل اینکه وجود با که گرفت نتیجه و کرد استفاده هند آزاد منطقه برانآب هايتشکل ارزیابی براي مالی عملکرد
 مالی خوداتکایی به دستیابی در ولی شدند، اجتماعی فشار به متوسل آبیاري خدمات هايهزینه پرداخت جهت کشاورزان در انگیزش

 در خود هايپژوهش در )2014، جیورداندو و سوهاردیمن(. است بوده توجه شایان بهاءآب بابت کشاورزان بدهی مقدار و مانده ناکام
 يهاتکنوکرات آب، مدیریت بر حاکم دولتی هايمقام که دادند نشان اندونزي در آبیاري مدیریت واگذاري انجام شیوه خصوص
 نیستند حاضر و داده زیرساختی و فیزیکی گیريجهت و ابعاد آن به آبیاري مدیریت اصالحات تغییر با که هستند کاريمحافظه
 عنوان به آبیاري مدیریت واگذاري از آبیاري دولتی مدیریت که کردند گیرينتیجه ها آن. ببینند را فنی ابعاد از غیر هاییواقعیت
 مالی منابع به دسترسی و آبیاري مدیریت در کشاورزان نقش افزایش ،کرده استفاده خود موجودیت حفظ و منابع تجهیز براي اي وسیله
 و برداري بهره مدیریت عمده هايچالش یاتئجز و لیست حاضر مقاله در بنابراین .تابدبرنمی را نگهداري و برداريبهره به مربوط

و  افزاريسخت هايچالش قالب در هاچالش این که است بوده این بر سعی و اندشده عنوان زهکشی و آبیاري هايشبکه نگهداري
  .شوند تشریح افزاري نرم
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  هامواد و روش
  :مشکالت موجود

 سیسـات آبـی و عـدم اسـتفاده بهینـه از منـابع آب، عـدم       أبرداري و نگهـداري از ت علت ساختار نامناسب بهره هسفانه بأدر حال حاضر مت
هـاي  هاي آبیاري و زهکشـی و همچنـین واگـذاري بعضـی از شـبکه     هاي بزرگ شبکهبرداران در مدیریت استفاده از پروژهمشارکت بهره

باعث کـاهش  ... هاي قانونی و ها، وجود خالء برداران بدون برنامه جامع و حتی مشخص نکردن حق و حقوق آنآبیاري و زهکشی به بهره
بـرداران و  ها بر اثر سوء مدیریت، سردرگمی بهره سیسات آبی، کم شدن عمر مفید آنأ، فرسوده شدن زودهنگام تراندمان آبیاري و تولید

  .در نتیجه تلفات زیاد آب در این بخش شده است
بعنـوان  تـوان  هاي قانونی دیگر کـه مـی  هاي انجام یافته بدلیل عدم اجراي مواد قانونی موجود و وجود خالءبر اساس تحقیقات و پژوهش

هـاي آب بـران،   گري دولت، نحوه پایـداري تشـکل  بران با هدف کاهش تصديهاي آبنمونه به مواردي همچون نحوه ایفاي نقش تشکل
از طرفی انتقال مدیریت در کشـور از   .این امر مسکوت مانده است... برداري و نگهداري از محل آب بهاء و هاي بهرهمکانیزم تعیین هزینه

نه بر اساس یک سیاست و برنامه روشن بلکـه بـر اسـاس حـل مشـکل مقطعـی و بـا پیـروي از         ) بردارانبهره(خصوصی  دولتی به بخش
هـاي مقطعـی و محـدود    اگرچه در این روش موفقیت. الگوهاي خارجی و ارضاء شرایط جذب تسهیالت بانک جهانی صورت گرفته است

هـا و خطـاي تشـخیص    هاي قانونی موجود و عدم شفافیت حق و حقوق تشکلءها و خالولیکن به دالیل ذکر شده کاستی ،شوددیده می
تـوان بـه عـدم موفقیـت واگـذاري      در ایـن زمینـه مـی   . گیري اولیه و مناسب در انتقال مدیریت در کشور بوده استها، مانع شکلزمینه

هـاي شـکل   عالوه بر آن تشکل). 1384دي نژاد، مرا( هاي تجن و بهبهان و تجربه داخلی در شبکه قزوین را اشاره کردمدیریت در شبکه
بـرداران و  توانمندسازي مالی و علمـی بهـره   برايگرفته نیز بدلیل برخوردار نبودن از جایگاه قانونی و حقوقی و عدم وجود راهکار قانونی 

یی آنهـا در انجـام وظـایف شـده     گیري باعث عدم کارآهاي الزم در جوامع محلی براي ارتقاي نقش آنها در موضع تصمیمیا نبود ظرفیت
  .است
 و ملی توسعه پشتیبان خصوصیسسات ؤم"مبنی بر  (N.G.O) غیردولتی هايسازمان از جهانی بانک جامع تعریف ارائه از قبل ها سال
 گسترش با را کشورشان عمران و توسعه موانع رفع و موجود هايفرصت از گیريبهره نعتی ص کشورهاي از بسیاري، " المللیبین

 توسعه اصلی عوامل از یکی شودمی گفته که طوري هب اند،رسیده نیز مطلوبی نتایج به و نهاده بنیان مردمی نهادهاي و هاسازمان
 فعالیت میلیونی 60 جمعیت با فرانسه کشور در مثال نوانع به .است بوده غیردولتی هايسازمان تکثر و تعدد پیشرفته، کشورهاي

 نفري، میلیون 80 ایران در شده میلیون یک حدود (N.G.O) ثبت غیردولتی سازمان هزار 10 حدود با مقایسه در رقم این. کنند می
 منابع از مدرن و مطلوب گیريبهره غذایی، نیاز و جمعیت روزافزون رشد لحاظ به امروزه ست،ا هاتشکل موضوع بسیار اهمیت گویاي

 شیوه فوق، خطیر هدف به دستیابی براي روش ترینمناسب که است داده نشان تجربه. است گرفته قرار فراوان توجه مورد خاك و آب
 مشارکت برنامه ،50دهه در زراعی سهامی هايشرکت انحالل از پس چند هر .است پایدارتر اصوال که چرا بوده مدیریت مشارکتی

 هاییقطعنامه و هابخشنامه هاشبکه مشارکتی مدیریت براي ،گرفته شکل 70 سال در برداريبهره هايشرکت تشکیل با ایران کشاورزان
 از تاکنون آبیاري، اي شبکه مدیریت بهبود امر در زارعین دادن دخالت درخصوص اجرایی و عملی اقدام ولی ،است شده صادر نیز

  .است نبوده برخوردار توجهی قابل پیشرفت
 

  بحث و نتایج
 زهکشی و آبیاري هايشبکه از نگهداري و برداريبهره دستورالعمل

 العملدستور وجود عدم موضوع هستند درگیر آن با هاشبکه اغلب و دارد وجود زهکشی و بیاريآ هايشبکه در که هاییچالش از
 از نگهداري و برداريبهره عملکرد نتایج بررسی. ستا هادستورالعمل آن بودن بروز عدم یا آبی سیساتأت از نگهداري و برداري بهره

 از یکی. است انتظار حد از ترپایین کشور هايشبکه اغلب عملکرد سفانهأمت که است واقعیت این بیانگر زهکشی و آبیاري هايشبکه
 وجود عدم که است بوده هاشبکه از نگهداري و برداريبهره خدمات انجام براي مشخص و فنی معیارهاي و ضوابط فقدان امر این دالیل

 دستیابی عدم باعث و بود شده طرح مبانی و فرضیات به توجه بدون نگهداري و برداريبهره عوامل ايسلیقه نظرهاي اعمال سبب هاآن
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 هاسال تجربه از پس حاضر حال در. است شده هاشبکه این آبی سیساتأت مفید عمر کاهش و آبیاري هايشبکه ایجاد اهداف به
 و برداري بهره هايدستورالعمل باید که نیست تردیدي کشور آبی منابع محدودیت به نظر و زهکشی و آبیاري سیساتأت از برداري بهره

 نیاز مورد آالت ماشین و تجهیزات مناسب، تشکیالت چارت کارها، روش انجام آن در و گشته تدوین طرح مطالعات با زمانهم نگهداري
   .باشند شده مشخص موارد سایر و

 هايسیاست شدن عملیاتی امکان آن واسطه به که است ابزاري مهمترین کشوري هر در عمل مالك آب قوانینهاي مربوط به چالش
 علمی، هايفعالیت کلیه نتیجه بر. باشد موجود قوانین این در ابهامی و خال اگر حال. شودمی میسر بآ منابع مدیریت زمینه در مختلف

 از برداريبهره به مربوط قوانین در موجود ابهامات خالء و مورد در  .داشت خواهد مستقیم ثیرأت بآ منابع مدیریت اجرایی و پژوهشی
 شبکه از برداريبهره قوانین در موجود هايخال از برخی نگهداري و برداريبهره اخیر سال چند تجربیات زهکشی و بیاريآ هايشبکه

 کشاورزي بآ بهینه مصرف نامه آیین وسیله به که آب حجمی تحویل به مربوط قوانین مثال عنوان به. است نموده مشخص را آبیاري
 .ندارند همخوانی زراعی هايآب تثبیت نظیر دیگر مرتبط قوانین از برخی با اندشده مطرح

  
  :برانهاي آببرداري و نگهداري در قالب تشکلهاي قانونی اعمال مدیریت بهرهضرورت

وري و صـرفه  کشور به منظور استفاده بهینه از آب کشاورزي در راستاي ارتقاء بهرهبر اساس تغییر رویکرد جهانی و متعاقب آن در داخل 
هاي هیئت محترم دولت بشرح ذیل مکلف اصالح ساختار مدیریت جویی از آن، وزارت جهاد کشاورزي برابر بعضی از مواد قانونی، مصوبه

  .استبرداران آب و خاك هاي بهرهمصرف آب کشاورزي در قالب تشکل
  ،نامه مقام معظم رهبري به رئیس جمهوري 18 بند -
 ،قانون توزیع عادالنه آب 21تبصره یک ماده  -
 ،آیین نامه اجرایی آب 5قانون برنامه دوم توسعه و ماده  19بند ط تبصره  -
 ،قانون برنامه سوم توسعه 107ماده  -
 ،قانون برنامه سوم توسعه 109بند هـ ماده  -
 ،تشکیل وزارت جهاد کشاورزي 13ماده  -
  ،شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزي 22بند  -
 ،راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب کشور 10ماده  -
 .قانون برنامه چهارم و بند الف و ب آن 17ماده  -
  

  :برانهاي آبتشکل وسیله بههاي آبیاري و زهکشی برداري و نگهداري شبکههاي قانونی اعمال مدیریت بهرهخالء
سیسات آبی و أبرداران و استفاده بهینه از تهاي بهرههاي آبیاري و زهکشی به تشکلبرداري و نگهداري شبکهواگذاري مدیریت بهره براي

  :مدیریت صحیح بشرح ذیل وجود دارد برايهاي قانونی منابع آب یکسري خالء
  
  ،برانهاي آبسیسات آبیاري به تشکلأچگونگی نحوه انتقال ت -1
 ،برداران واقعی آبهاي بهرهتشکل وسیله بهسیسات آبیاري أبرداري و نگهداري تانون در انجام مدیریت خدمات بهرهعدم شفافیت ق -2
سیسـات آبیـاري و برنامـه گـردش مـالی      أبـرداري و نگهـداري از ت  بها در رابطه با خدمات بهرهچگونگی نحوه وصول و هزینه کرد آب -3

 ،هاتشکل
 ،هاي  آب برانانجام مطالعات اجتماعی، ترویجی و اجرایی به منظور ایجاد تشکل برايعدم اعتبارات الزم  -4
 ،هاي دولتیکاري دستگاه عدم جایگاه مشخص پاسخگو به منظور جلوگیري از موازي -5
 ،هاي دولتی و غیر دولتی و مراجع قانونیدستگاه وسیله بهبران موجود هاي آبعدم به رسمیت شناختن تشکل - 6
 .برانهاي آبگیري و تقویت تشکلشکل براياي حمایتی و هدایتی قانونمند کارهنبود راه -7
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 منابع بر مدیریت واحدي ،بوده کشاورزي جهاد و نیرو وزارتین خاك و آب منابع توسعه و برداريبهره متولیان ایران در که این به توجه با
 .است مدهآ بوجود زهکشی و هاي آبیاريشبکه از برداريبهره و اجرا خصوص در متعددي هايناهماهنگی .شودنمی اعمال خاك و آب

 آب از وريبهره افزایش کشاورزي، آبی محصوالت نیاز برآورد مردمی، هايتشکل سازيتوانمند و ایجاد نظیر مهمی هايموضوع
 در دولت رویکرد .طلبدمی را ايیکپارچه و واحد مدیریت هستند اهمیت حایز خاك و منابع آب برداريبهره در که ... و کشاورزي

 اغلب در آن از استفاده و پشت سدها در آب سازيذخیره با که چرا است منطقی منظر یک از کشور زهکشی و آبیاري هايشبکه توسعه
 فکر به آب از بهینه استفاده به توجه بدون دیگر اگر منظر از اما. نمایدمی فراهم را زراعی مختلف محصوالت کشت امکان سال هايماه

 ناشی مشکالت بیش از بیش ،شود حفظ کنونی وضعیت محصول در عملکرد راندمان و آبیاري راندمان و بوده آبخور تحت اراضی توسعه
 آب وريبهره به پیشرفته کشورهاي در که است حالی در این و نمود پیدا خواهد کرد جمعیت افزایش به توجه با منابع آب محدویت از

 قوانین تصویب شده، اشاره هايچالش رفع براي .نمایدمی دنبال محصول عملکرد کنار افزایش در را آب از بهینه استفاده و شده توجه
 هاي آبیاريشبکه در پویا و کارآمد مدیریتی نظام براي استقرار را زمینه و بوده نظر مورد اقدامات گشايراه تواندمی جامع و روشن
 هايتشکل قانونی جایگاه به یا فشار تحت آبیاري رویکرد با آبیاري هايشبکه مدیریت به موجود قوانین در مثال عنوان به. نماید فراهم

 آب منابع مدیریت هاي سیاستبه این امکان وجود نخواهد داشت تا  الزم قوانین بدون کرد که قبول باید و است نشده اياشاره برانآب
 يمتعدد نهادهاي انجام شود هاشبکه مدیریت در گذار تأثیر عوامل بر مروري اگر است ذکر به الزم .پوشانیده شود عمل جامه کشور در

 فضایی، مقامات جمله از مجري و گیريتصمیم نهادهاي. است اغماض قابل غیر ها آن از کدام هر که نقش مشخص خواهند شد
 و انتقال و استحصال چرخه داخل در که کشاورزان تر مهم همه از و تعاون وزارت و جهادکشاورزي وزارت نیرو، ها، وزارت استانداري

 هاي مدیریتچالش رفع براي روشی با کارراه هر و بوده گذار تأثیر هاشبکه مدیریت در خود نوبه به کدام هر. دارند قرار آب مصرف
  .شود اجرا و مجري طراحی و گیرتصمیم هاينهاد کلیه نقش به توجه با باید .گرددمی مطرح هاشبکه دارينگه و برداري بهره

  
 هاپیشنهاد

بران به منظور اعمال صـحیح مـدیریت   برداري آب کشاورزي و ایجاد تشکل آبساماندهی نظام بهره برايدر خاتمه نگارندگان این مقاله 
  : نمایندذیل را ارائه می هايوري آن پیشنهادمصرف آب کشاورزي، در راستاي ارتقاي بهره

  ،عملیاتی و اجرایی کردن مواد قانونی ذکر شده -1
  ،الذکرتعیین ردیف اعتباري اجرایی نمودن مواد قانونی فوق - 2
کید بر انجام مطالعات اجتماعی بـه منظـور تعیـین    أمین، انتقال، تقسیم و توزیع آب تأهاي ت مین اعتبار مطالعات پروژهأهمزمان با ت - 3

 :اهداف ذیل صورت پذیرد
 ،ز استقبال و یا عدم استقبال کشاورزان در رابطه با اجراي طرح مذکورآگاهی ا -
  ،مشارکت کشاورزان در نحوه طراحی و اجراي پروژه  -
  ،برداري و نگهداري از پروژه بران به منظور انتقال مدیریت بهرههاي آبمقدمات ایجاد انجمن  -
  ،برداري و نگهداري از پروژه هاي فنی بهرهتهیه دستورالعمل  -
  ،سیسات پروژهتأبرداري و نگهداري از منابع و  تعیین چگونگی وصول درآمدها و نحوه هزینه کردن آنها در راستاي بهره  -
  ،اندرکاران آب کشور تعیین نظام حقوقی براي چگونگی تعامل ذینفعان با دست  -
  ،تعیین نظام تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد تقاضا و تغییر نحوه وصول آب بهاء  -
هـاي نـوین جهـانی در    آوري هـا و فـن  ها به منظور دستیابی بـه روش  برداران، کارشناسان و کاردان تهیه برنامه آموزش و ترویج بهره  -

 .برداري آب کشاورزي خصوص نظام بهره
حمایتی و هـدایتی  نماید که با اتخاذ تمهیداتی سپردن کار مردم به مردم ضرورت ایجاب می گري دولت ونهایتاً به منظورکاهش تصدي 

بـران  هـاي آب سیسات آبـی بـه تشـکل   أدرصد آب مصرفی واختصاص یافته به بخش کشاورزي  و نگهداري از ت92مدیریت بهره برداري 
 .انتقال یابد
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  :نتایج مورد انتظار
 وسیله بهسیسات آبی أاز ت برداري و نگهداريبرداري آب کشاورزي و اعمال مدیریت بهرهو استقرار نظام بهره هادر صورت اجراي پیشنهاد

  :بران نتایج ذیل مورد انتظار استتشکل آب
 
    ،میلیون هکتار اراضی آبی 4/8برداري آب ساماندهی نظام بهره -
  ،2و1هاي آبیاري در جه میلیون هکتار شبکه 2/2برداري و نگهداري مدیریت بهره -
  ،هاي مربوطهبرداران در قالب تشکلبهره وسیله به 4 و 3شبکه هزار هکتار  700و نگهداري  حدود  بردارياعمال مدیریت بهره -
 ،هاي توسعهکمک به افزایش راندمان آبیاري و کارآِیی آب در تولید محصوالت کشاورزي در حد برنامه -
  ،سیسات آبیأحفظ عمر مفید ت -
میلیون هکتار  4/8 ،سیسات آبیأو نگهداري ت ريبردابرداران در امر توسعه امور زیر بنائی و مدیریت بهرهایجاد فرهنگ مشارکت بهره -

  ،اراضی آبی
دولـت در امـر مطالعـه و اجـراي     گـري  هاي دولتی در کاهش تصديدستگاه وسیله بهبرداران ایجاد فرهنگ استفاده از  مشارکت بهره -

  ،هاي آب و خاك پروژه
هزار شغل غیر مستقیم در رابطـه   100آبی کشور و حدود میلیون هکتار از اراضی  4/8شغل  مستقیم در  4200ایجاد اشتغال حدود  -

  ،با این امر
میلیارد متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزي در زمان و مکان مورد نیاز و تعیین نرخ آن بـر اسـاس  حجـم     86تحویل حجمی  -

  ،آب مصرفی
  ،افزایش صادرات آن برايایجاد صنایع وابسته به منظور فرآوري محصوالت کشاورزي  -
  . اعمال مزیت نسبی در کشت محصوالت کشاورزي با توجه به نیازهاي داخلی و خارجی -
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