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 خالصه
 یاریآب یشبکه ها یو نگهدار یبهره بردار تیریما واضح وروشن است که حضور فعال کشاورزان در مد یهم اکنون برا

منابع  تیریمد تیدر سطح کشور است. با توجه به اهم یاریآب یشبکه ها تیریمد تیاز راه حل تقو یبخش مهم ،یوزهکش

موضوع اشاره  نیا تیبه اهم یاقتصاد یپنج ساله توسعه اجتماع یراحان برنامه هاگزاران کشور و ط استی، س رانیآب در ا

 یهایمنابع آب در سطح  کشور، آژانس همکار تیریمد یبه ارتقا رانیا یاسالم یجمهور ازین نینموده اند . در پاسخ به ا

اساس دولت ژاپن ،  نیا بر . مداد نموده استقل رانیخود با ا یپنجگانه همکار یها تیامر را از اولو نیا زیژاپن ن یالملل نیب

مدت پنج سال در منطقه تازه آباد استان گلستان در  یرا برا "منابع آب استان گلستان یمشارکت تیریمد لیتشک"پروژه 

پروژه،  شرکت آب  نیا یحاصل از اجرا اتیپروژه تازه آباد، و کسب تجرب یس از اجراپ .دیکنار گرگان رود بانجام رسان

ادرات  ریطرح(  و سا یاستان گلستان)ناظرعال یجهادکشاورز یپروژه( با همکار یاستان گلستان )کارفرما یطقه امن

 تیریمد ستمیپروژه استقرار س یاجراقره بالغ ،  یالله کشت روستا دیتول یآباد کتول و شرکت تعاون یشهرستان عل

 .دست اجرا دارد در قره بالغ( را یعمران)واحد  نگلیزر-قره سو یو زهکش یاریآب در شبکه آب یمشارکت

از اهداف بلند مدت این پروژه افزایش بهره وری منابع آب و خاک اراضی کشاورزی، اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی و 

)مدیریت چرخه پروژه(  PCMروش شناسی مورد استفاده در پروژه شامل  دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب می باشد.

)برنامه عملیاتی( می باشد. باتوجه به نتایج حاصل از پروژه قبلی شرکت پیوند در     POل طرح پروژه( و )جدو PDMو 

تازه آباد که از نظر تامین منابع آب با مشکالتی مواجه بود لیکن افزایش تولید ماده خشک به ازای هر مترمکعب مصرف آب 

سد نگارستان را در باالدست شبکه دارد نتایج     ملموس تری  را شاهد بودیم. در این پروژه که منبع تامین آب مطمئن

 مورد انتظار است.

 

 بهره وری،لگوی مصرف آب ،مدیریت مشارکتی آب  کلمات کلیدی:
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 مقدمه
دهه  یرو شیباشد. چالش بزرگ پ یم یو توسعه کشاورز داریتوسعه پا یفاکتورها نیو مهمتر نیتر یاز اساس یکیآب 

 یغذا در مقابل مصرف آب کمتر م دیتول شیافزا ن،یمنابع محدود آب و زم یدارا یصوص در کشورهابه خ ندهیآ یها

 ییکارا یرسد. از طرف یبه مصرف م یدر بخش کشاورز ایدن یدرصد منابع آب استحصال 02حدود  یفعل طیباشد. در شرا

 یکردهایو رو تیریمد ،یدر کشاورز یبهره ور تیمنابع آب و اهم تیاست. محدود نییمحصول پا دیمصرف آب در تول

آب بران را  یآنها در قالب تشکل ها یها تیفعال یو سازمانده یعمران یمشارکت بهره برداران در طرح ها یدر راستا نینو

 .طلبد یم

 ،یاریآب یشبکه ها یو نگهدار یبهره بردار تیریما واضح و روشن است که حضور فعال کشاورزان در مد یاکنون برا هم

 رانیدولت ا امروزه  .باشد یدر سطح جهان م یاریآب یشبکه ها تیریضعف مد لیتعد یراه حل، برا نیاز ا یمهم بخش

 تیریدر مد یکشاورزان در گرو مشارکت فعال جامعه محل شتیو بهبود مع یآب کشاورز یاست که بهبود بهره ور رفتهیپذ

  .است یاریآب یمنابع آب و خاک، از جمله در شبکه ها

گذشته در  یتوسط دولت ها یعمران یهابارز از توسعه پروژه یمصداق ،یو زهکش یاریمدرن آب یشبکه ها عیسر هتوسع

شبکه  جادیآب، ا نیتوسعه منابع آب و خاک )از جمله تام یزیپروژه ها نه تنها کشاورزان در برنامه ر نیاست. در ا رانیا

 یشبکه ها   یو نگهدار یو مشکالت بهره بردار لیاز مسا یدرست آب( دخالت داده نشدند، بلکه ، تصور عیانتقال و توز

 وجود نداشته است.نیز یاریآب

 تیریکردنند که بدون حضور فعال مردم در ساخت و مد یتصور م یالملل نیب یکنندگان مال نیدر آن زمان دولت ها و تام

 یو مال یاجتماع لیکه در حل مسا افتندینها درآ دیینپا یری. دندیآ یآن برم یو نگهدار یشبکه ها از عهده بهره بردار

از عهده  زین یو نگهدار یو انجام کامل خدمات مربوط به بهره بردار دضعف و کمبود هستن یدارا یفرع یشبکه ها یاجرا

  .باشد یکمبود م نیبارز ا قیکشور، از مصاد یفرع یاز سطح شبکه ها یمیاز ن شیب یآنها خارج است. عدم اجرا

 اردیلیم 60استفاده از  یتوان گفت که برا یبزرگ، م یدست سدها نیپائ یاریمدرن آب یبه شبکه ها ژهیونگاه  با

 یاریآب یاصل یشبکه ها یهکتار دارا ونیلیم 50/6بزرگ کشور، تنها  یسدها قیاز طر یشده کشاورز نیمترمکعب آب تام

 هستند یفرع یهاشبکه  یهکتار از آنها دارا ونیلیم 0/2و حدود  یو زهکش

در دستور کار قرار  رانیا یو زهکش یاریآب یآب در شبکه ها یمشارکت تیریمد ستمیها، استقرار س یکاست نیرفع ا یبرا

 گرفته است.

 

 روش شناسی مورد استفاده:

 
این پروژه بمنظور ترویج مدیریت آب مبتنی بر مشارکت مردم در سطح کشور، اقدام به پیاده سازی نسخه جدید و اصیل 

گوی مدیریت مشارکتی آب در منطقه تازه آباد نموده است. از این رو در راستای اجرای بندهای مندرج در صورت ال

( استفاده کرده و با Project Cycle Management) PCMمذاکرات از روش شناسی مدیریت چرخه پروژه موسوم به 

 PO(Plan Of( و برنامه عملیاتی Project Design Matrix) PDMندوین چارچوب منطقی یا جدول طرح پروژه 

Operation .همواره روند اجرای پروژه را مدیریت نموده است )  
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 (: PCM) پروژه تیریمد اتیکل
 PCM پروژه را  کی ،یابیاجرا و ارز ،یزیتکرار چرخه   برنامه ر قیاست که از طر یتیریتکنیک مد ای یروش شناس کی

 گرید یبین الملل یهمکار یاز نهادها یو بسیار کایتوسط جا یروش شناس نیبخشد. ا یکنترل کرده و سطح آن را ارتقاء م

 [1](6)شکل شود. یجهت کنترل پروژه استفاده م

 

 
 مراحل برنامه ریزی مشارکتی 1شکل 

 

 (:PDM)دهنده  لیتشک یمؤلفه ها
برنامه پروژه است حاصل  یکه شامل رئوس کل PDM برنامه شامل موانع ، مشکالت دیآ یجدول م کیکه در   PCMاز 

 شود. یم

 (:POبرنامه عملیاتی )
دهد. زمان مناسب  یرا جهت اجرا به ما نشان م PDMبرنامه مندرج در  یاست که زمانبند یابزار  PO یاتیبرنامه عمل

 یدهد. از آن در هنگام هماهنگ یر مقرا یآمده است را مورد بررس PDM یکه در ستون فعالیت ها یاقدامات یاجرا یبرا

 ابد،ی انیکه پروژه ظرف مدت اجرا پا یرا به نحو یشده و برنامه زمانبند دهنیاز به اصالح کار، استفا ایدر موارد بروز تأخیر 

 ]6[ کند. یکنترل م

 

 پروژه و اهداف طرح یمشخصات کل

 

 .باشدیم لیپروژه بشرح ذ یمشخصات کل

 ی)واحلد عمرانل نگللیزر-قره سو یوزهکش یاریآب در شبکه آب یمشارکت تیریمد ستمیعنوان پروژه:  استقرار س -

 قره بالغ(

 استان گلستان یکارفرما : شرکت آب منطقه ا -

 استان گلستان یطرح : جهادکشاورز یناظرعال -

 مشاور طوس آب ی: شرکت مهندس ییمشاور اجرا -

 ماه 04مدت قرارداد :  -



 دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

 6931مهر  02 -ساری

 

 

 4

 قره بالغ  یواحد عمران-آباد کتول علی نشهرستا –محل پروژه : استان گلستان  -

 

 اهداف پروژه:

 

)واحلد  نگللیزر-قلره سلو یو زهکشل یاریآب درشبکه آب یمشارکت تیریمد ستمیهدف از انجام مطالعات حاضر استقرار س

 مورد توجه قرار داده است: لیبه اهداف ذ یابیقره بالغ( با هدف دست یعمران

 یکشاورز یمنابع آب و خاک اراض یبهره ور شیافزا -

 یمصرف  آب کشاورز یاصالح الگو -

 آب  دارمنابعیپا تیریبه مد یابیدست -

  یو زهکش یاریآب درشبکه آب یمشارکت تیریمد یاستقرار الگو -

 یشلبکه هلا تیریو ملد ینگهلدار ،یبهلره بلردار یبرا یجوامع محل یساز تیکشاورزان و ظرف یتوانمند یارتقا -

 یوزهکش یاریآب

 ینظام مهندسل یو سازمانها یمشاور رسته آب وکشاورز یمهندس یدر شرکتها یساز تیو ظرف یتوانمند یرتقاا -

 مشارکت آب. تیریمد یتوسعه الگو یدرپروژه ها تیفعال یبرا یوخدمات کشاورز

 

 :پروژه تیموقع
 ی)واحد عمران نگلیزر -وقره س یو زهکش یاریآب در شبکه آب یمشارکت تیریمد ستمیمحدوده طرح مطالعات استقرار س

 .هکتار است 0922محدوده حدود  نیآباد واقع شده است. وسعت ا یقره بالغ(، در استان گلستان و در شهرستان عل

به محل طرح  یقره بالغ واقع شده است. دسترس یروستا یکیآباد کتول و در نزد یعل یلومتریک 62محدوده در فاصله  نیا

نقشه موقعیت محدوده طرح  0. شکل باشدیم ریقره بالغ امکان پذ یاد کتول به سمت روستاآب یجاده آسفالته عل قیاز طر

 [2]را نشان می دهد.

 

 
 موقعیت پروژه 2شکل 
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 :روند انجام طرح

 
انجام خواهد شد. در دو مرحله  نگل،یزر -سوقره یو زهکش یاریآب در شبکه آب یمشارکت تیریمد ستمیمطالعات استقرار س

پروژه و کارگروه  یراهبر یشورا لیالگو که شامل تشک ییو انجام مقدمات اجرا یمشارکت یزیرمرحله اول شامل برنامه

اطالعات  هیپروژه، ته ییانتخاب مسئول اجرا ،یو شهرستان یاستان یهاهآموزش کارگرو ،یکارگروه شهرستان لیتشک ،یاستان

 یو برگزار نفعیذ یهاگروه ییو ...، شناسا یاجتماع ،یمنابع و مصارف، کشاورز ،یامل هواشناسمحدوده مورد مطالعه ش هیپا

شامل رفع نواقص و  زیدوم ن هاهداف طرح خواهد بود. مرحل یمشکالت در راستا نییو تب لیجهت تحل یمشارکت یهاکارگاه

 یهاطرح یبرنامه اقدام و اجرا هیته ،یلگریسهبا توجه به فنون و اصول ت یاتیبرنامه عمل هیته ه،یاطالعات پا لیتکم

 .خواهد شد یابیمنتخب ارز میروند انجام کار توسط ت تیخواهد بود و در نها یاتیعمل

 [3] .استفاده خواهد شد یلگریدر چارچوب فنون و اصول فراتسه ابیقتیسؤاالت حق کیمطالعات از تکن نیا در

 تیریمد ینسخه اصیل الگو یپروژه اقدام به پیاده ساز نیمردم، درابر مشارکت  یآب مبتن تیریمد جیترو بمنظور

 آب در منطقه خواهد شد.   یمشارکت

 

 :نگلیزر-قره سو یو زهکش یاریوضع موجود شبکه آب یمشخصات کل
 (9) شکل .ارائه شده است لیدر ذ نگلیقره سو زر یو زهکش یاریشبکه آب یمشخصات فن

 نگلیزر یسد انحراف .6

 کانال آبرسان .0

 نگلیزر _قره سو  یو فرع  یاصل  یهاها و زهکششبکه کانال .9

 

 : نگلیطرح قره سو زر  یمشخصات فن خالصه

 :نگلیزر یسدانحراف.6

   چهیآزاد بدون در زی، سرر یسد:        سد بتن نوع

  متر   5/1سد :                    ارتفاع

 متر    92:                 زیسرر طول

 متر   63:      حوضچه آرامش طول

  هیمتر مکعب در ثان 65:                ریآبگ تیظرف

 :کانال آبرسان.  0

 یبتن یکانال :                      ذوزنقه ا نوع

 لومتریک 65/ 6کانال :                      طول

  هیمتر مکعب در ثان 5/1کانال :                   تیظرف

 دستگاه 642          :              یفن هیابن

 :نگلیزر -قره سو یوزهکش یاریشبکه آب.9

 هکتار 3422شبکه) ناخالص( :                                          سطح

  هکتار 1702شبکه )خالص( :                                            سطح
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 واحد 3       :                                  یعمران یواحدها تعداد

 روستا  65تحت پوشش :                       ییروستا یواحدها تعداد

 قره بالغ( ی)واحد عمران نگلیقره سو زر یاریشبکه آب یخالصه مشخصات فن

 
 (9)شکل قره بالغ( نشان داده شده است. ی)واحد عمراننگلیقره سو زر یوزهکش یاریپالن محدوده شبکه آب لیدر نقشه ذ

 یدرصد اراض 02محدوده حدود  نیارائه شده است. درا لیشبکه به شرح ذ نیه به نقشه مذکور خالصه مشخصات ابا توج

 [2]باغات است. یشامل  جو و کلزا وبخش گریو عمده محصوالت د افتهیاختصاص  میمحدوده به کشت غالت د نیا

 

 0063قره بالغ )ناخالص( :  یمساحت واحد عمران

 6390ه بالغ )خالص( : قر یواحد عمران مساحت

 عدد 62کانال :  تعداد

 لومتریک 0/60روباز:  یکانالها طول

 عدد 60زهکش:  تعداد

 لومتریک 4/64زهکشها:  طول

 لومتریک 15 یلوله گذار طول

 متریلیم 052 یال 662لوله ها :  قطر

 (GUN)گان  ی: تفنگیاریآب روش

: 
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 قره بالغ یواحد عمران نگلیقره سو زر یوزهکش یاریشبکه آب 3شکل 

 

 انجام پروژه تا کنون یمراحل کل 
اسلتان گلسلتان  یطلرح وتوسلعه شلرکت آب منطقله ا در محل دفتلر معلاون یجلسات  کارگروه  استان لیتشک .6

 یبمنظور هماهنگ

 شبکه مارون کالتهدر محل دفتر  یجلسات  کارگروه  شهرستان لیتشک .0

فعال در پروژه در محل شرکت آب منطقله  یگروهها ی( برایوعمل ی)تئوریلگریفراتسه یزشکارگاه آمو یبرگزار .9

 قره بالغ )کارگاه مارون کالته( یگلستان و روستا یا

 در مشاور  تشکل تیوتقو یاجتماعآبیاری، زراعت،  یتخصص یکارگروهها لیتشک .4

 یزراعلت، اجتملاع ،یاریآب یتخصص یاکارگروهه  کیتفک هی یمحل لگرانیجلسات متعدد و انتخاب تسه یبرگزار .5

 تشکل تیوتقو

 الله کشتبررسی مشکالت شرکت تعاونی تولید روستایی  .1

 قره بالغ یواحد عمران یشناسنامه قطعات زراع لیتکم .0

 (6)جدول  تعیین راندمان آبیاری در تعدادی از مزارع منطقه .7

   [4]6931-6935 یمزرعه در سال زراع 652در  یریگ لیک .3

 

 
 از مزراع منطقه یدر تعداد یاریراندمان آب زانیم جیخالصه نتا 1جدول 

 و بحث جینتا

 

در مطالب پیش گفت آمد  موضوع استقرار پروژه سیستم مدیریت مشلارکتی در بکله هلای آبیلاری زهکشلی و همانطور که 

ز تجربله شلرکت تعلاونی تولیلد پیونلد در تلازه آبلاد از کار قرار گرفته است. در اسلتان گلسلتان بعلد ابرنامه تسری آن در 

اغ در دسلت اقلدام ملی باشلد انتظلار ملی رود شارکتی آب در واحد عمرانی قراه بشهرستان آق قال، استقرار تیم مدیریت م

ار نتایج مطللوب تلری را در اسلتقروتجربیات قبل  باتوجه به وجود منبع تامین آب مطمئن در سد نگارستان و احداث شبکه

هدف از ارایه این مقالله اشلنایی شلرکت کننلدگان هملایش بلا فعالیلت . باشیمد این پروژه و افزایش درآمد کشاورزان شاه

 درحال انجام وتسری ان درسایر استانها می باشد



 دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

 6931مهر  02 -ساری
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 قدردانی

 
 الزم است از شرکت آب منطقله ای گلسلتان ، شلرکت مهندسلی مشلاور طلوس آب،  سلازمان جهلاد کشلاورزیدر خاتمه 

گلستان، شرکت تعاونی تولید روستایی الله کشت و شرکت تعاونی تولید روستایی پیوند و سایر همکاران کله در تهیله ایلن 

 مقاله همکاری نموده اند تشکر و قدردانی نماییم.
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