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:شماره سندبخشی منابع آب زیرزمینیتعادلطرح احیاء 
تاریخ صدور:

شماره تجدیدنظر:
تاریخ تجدیدنظر: سازي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینیتوسعه و پیادهدستورالعمل

امضاء
آآب/مدح

15از 1صفحه 

مقدمه
در زمینـه »(هـاي کشـاورزان  مطالعـات ایجـاد تشـکل   «هایی که در دو دهه گذشته بـا عنـوان   گرفتن از تجربهبا درس

استقرار مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیـاري  «برداري منابع آب زیرزمینی و همچنین تجربه مدیریت حفاظت و بهره
هـا و راهبردهـاي جدیـد وزارت    نمودن سیاستو به منظور عملیاتی» آباد (استان گلستان)، به عنوان پایلوت کشوريتازه

، »نقش کشاورزان ذینفع در مدیریت منـابع و تاسیسـات آبـی   «تقاء و ار» رویکرد مدیریت مشارکتی«نیرو مبنی بر تقویت 
است. تهیه گردیده» سازي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینیتوسعه و پیادهدستورالعمل«مجموعه حاضر با عنوان 

استفاده شناسی مورداست با توجه به اهداف،  نتایج مورد انتظار، سازمان کار، روشدر این مجموعه تالش گردیده
هـاي  سـازي مـدیریت مشـارکتی منـابع آب زیرزمینـی در دشـت      توسعه و پیاده«و درنهایت الزامات و امکانات مربوط به 

برداري هاي بهرههاي داراي افت شدید سطح ایستابی(بعنوان یک منطقه آبیاري با مجموعه چاه، با اولویت دشت»کشور
مشترك)، پرداخته شود.آبخوان، به عنوان منبع آبی یااز یک سفره

و نتایج مورد انتظارزیرزمینیآبمنابعکتیرمشامدیریتسازيپیادهوتوسعهاهداف-1

اهداف کلی:- 1- 1
هاي هدف (ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب)بهبود بیالن منابع آب زیرزمینی (سطح ایستابی) در دشت-1
هاي هدفدشتهاي زیرزمینی در وري آبافزایش  بهره-2
هاي زیرزمینیسطح حفاظت کمی و کیفی آبيارتقا-3

اهداف اختصاصی:- 2- 1
تعیین و تدوین الگوهاي مناسب مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی-1
هاي هدفساماندهی واستقرار الگوي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی در دشت-2
کشورهاي اشاعه و ترویج الگو در سایر دشت-3
هاي زیرزمینیافزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب-4
هـاي زیرزمینـی در   انـدراران آب و کشـاورزي در زمینـه آب   ارتقا توانمندي و توسعه ظرفیت سـازمانی و دسـت  -5

هاي هدفاستان
اهداف کمی:- 3- 1

و سایر دشت هاي کشـور  دشت منتخب 5برداري بهبودیافته در استقرار الگوي مدیریت مشارکتی آب و نظام بهره
شدههاي اعالمبراساس شاخص



:شماره سندبخشی منابع آب زیرزمینیتعادلطرح احیاء 
تاریخ صدور:

شماره تجدیدنظر:
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امضاء
آآب/مدح

15از 2صفحه 

:نتایج موردانتظار- 4- 1
یافتـه  بـرداري بهبـود  هاي زیرزمینی که دربرگیرنده مصرف بهینه آب و نظـام بهـره  الگوي مدیریت مشارکتی آب-1

گردد.سازي میمنابع آب زیرزمینی و با توجه به شرایط دشت هدف (پایلوت) تدوین و پیادهاست، ویژه 
هاي قانونمندسازماندهی شـده و در  هاي زیرزمینی دشت هدف (پایلوت) در قالب یکی از تشکلبرداران آببهره-2

بـرداري)  حفاظـت و بهـره  امـور  هـاي محـدوده عمـل خود(شـامل    کانون مدیریت منابع آب زیرزمینی در محـدوده چـاه  
گیرند.میقرار

گذاري شده در دشت هدف (پایلوت) پایههاي قانونمند تعریفهاي زیرزمینی درتشکلایجاد واحد مدیریت آب-3
گردد.می

گردد.شده تهیه میهاي قانونمند تعریفطرح مدیریت آب براي کل دشت هدف(پایلوت) توسط تشکل-4
هـاي  دراین بخـش از محـل پسـت   هااندرکاران آب و کشاورزي در استانها و دستظرفیت سازمانی در سازمان-5

یابد.توسعه میموجود 
جومحـور ایجـاد   برداران آب هاي زیرزمینی دشت هدف (پایلوت) در زمینـه آبیـاري صـرفه   ظرفیت الزم در بهره-6

گردد.می
گیرد.الگوي کشت مناسب در دشت هدف (پایلوت) شکل می-7
گردد.هاي زیرزمینی در کشور فراهم میمقدمات ترویج سیستم مدیریت مشارکتی آب-8

:محدوده اجرا-2
هايشرکتدر وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، دستورالعملاینکاربردگستره

و هاي جهادکشاورزيو در وزارت جهادکشاورزي کلیه سازمانخوزستانوبرقآبوسازمانيامنطقهآبیسهام
.باشدمیها استانسازمان تعاون روستایی

:مسئولیت اجرا-3
شرکت مدیریت منابع آب ایران و زیرمجموعه صنعت آب و برق شامل:در دستورالعملمسئولیت اجراي این -

.استاي و سازمان آب و برق خوزستان  بر عهده مدیران عامل هاي آب منطقهشرکت

مسئولیت اجراي این نامه مشترکی که بین وزارتین نیرو وجهاد کشاورزي منعقد خواهدگردید براساس تفاهم-
هاي جهادکشاورزي استان برعهده ریاست سازمان سازمانزیرمجموعه وزارت جهادکشاورزي شاملدر دستورالعمل

باشد.می



:شماره سندبخشی منابع آب زیرزمینیتعادلطرح احیاء 
تاریخ صدور:

شماره تجدیدنظر:
تاریخ تجدیدنظر: سازي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینیتوسعه و پیادهدستورالعمل

امضاء
آآب/مدح

15از 3صفحه 

دفتر و یا مدیرکل معاون امور آب و آبفا در وزارت نیرو با دستورالعملبر حسن اجراي این عالیهنظارتیتمسئول-
به عنوان نماینده ایشان، و در وزارت جهادکشاورزي با معاون امور آب و برداري و حفاظت آب و آبفاهاي بهرهنظام

خواهد بود.نماینده ایشانبه عنوان مدیرکل دفتر امور آب وخاكو یا خاك 

روش و ضوابط اجرایی-4
تعاریف  و الزامات قانونی- 1- 4

تعاریف-4-1-1
عبارتمجموعه دراینزیرزمینیآبمنابعی مشارکتمنظور از مدیریت :زیرزمینیآبمنابعی مشارکتمدیریت 

خشییا بدشتیکدرمحدودهزیرزمینیآبمنابعازبرداريبهرههايچاهمجموعهوصاحبانکشاورزاناز اینکه است
بطورمستقلذینفعکشاورزانکهبطوريگیرندبرعهدهرامنابعآنازبرداريبهرهوحفاظتاختیاراتومسئولیتآن،از

آن،بامرتبطمسائلومشکالتوخوددسترسدرزیرزمینیآبمنابعحفاظتوریتیمدموضوعاتخصوصدر
.ندینما)زنیکا(بهبودواصالحاقداماتانجامبهاقدامخوددرحدتوانونمودهنظرتبادلوبحث

افزایشزیرزمینی،آبمنابعازپایداربرداريبهرهبهلینزیرزمینیآبمنابعمشارکتیدرمدیریتی بطورکل
توجهموردکشاورزانمعیشتارتقاءوتامینآن،ی پدروکشاورزيآبمصرفالگويواصالحکشاورزيوريبهره

.باشدیمآنملموساهدافازجمله،)مزرعه(کاربردسطحدرآبیاريراندمانارتقاءبهیابیدستوردیگیقرارم
آبی منابع مشارکتتیریمد«استقراربراي توسعه و »:زیرزمینیآبی منابع مشارکتتیریمد«استقرارتوسعه و 

هاي مستقل و با محوریت کشاورزان ذینفع و نیاز است که در قالب پروژهی یها، به انجام مجموعه فعالیت»زیرزمینی
تسهیلگران و کارشناسان آشنا به رهیافت مشارکت و هاي اداري ذیربط و با استفاده از خدمات فنیحمایت دستگاه

رد تا طی آن، ضمن گیهایی در این زمینه، صورت میها و فنون فراتسهیلگري و داراي تجربه الزم در اجراي پروژهشیوه
مدیریتی -ايهاي حرفههاي دولتی و جوامع محلی ذینفع، توانمنديتغییر نگرش در کشاورزان نسبت به روابط دستگاه

برداري بهینه از منابع و عوامل تولید، بویژه منابع آب و اراضی کشاورزي افزایش پیدا کشاورزان در حفاظت و بهره
شناسی مورد نیاز براي شود. در این مجموعه، چارچوب و روشکرده و ظرفیت و سازوکارهاي الزم در این رابطه فراهم

شود.ارائه می» زیرزمینیآبی منابع مشارکتتیریاستقرارمدوسعه و ت«هاي تعریف و اجراي پروژه



:شماره سندبخشی منابع آب زیرزمینیتعادلطرح احیاء 
تاریخ صدور:

شماره تجدیدنظر:
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امضاء
آآب/مدح

15از 4صفحه 

:آبمنابعتیریو مدحفاظتی قانونالزامات-4-1-2
: نمودراشارهیزاسنادبهتوانیمکشورآبمنابعازحفاظتنهیزمدرموجودمقرراتونیقواننیمهمترازجمله
رهبريمعظممقامتنفیذيآببخشدرایراناسالمیجمهورينظامکلیهايسیاست- 
)40و18،38،37مواد(رهبريمعظممقامابالغیچهارمبرنامهکلیهايسیاست- 
)26بند(رهبريمعظممقامابالغیپنجمبرنامهی کلي هااستیس- 
جهادکشاورزيوزارتتشکیلقانون10،11،13،15مواد- 
یعیطبمنابعوي کشاورزبخشي وربهرهشیافزاقانون26ماده- 
عادالنه آبتوزیعقانون45و3،4،21مواد- 
توسعهپنجمبرنامهقانون143) ه(و) ب(،بند142)ب( ،بند141) الف(،بند140)ب(موادبند- 
يکشاورزآبمصرفي سازنهیبهیی اجرانامهنییآ- 
)وزیرانهیئت20/5/87مصوب(آبمصارفومنابعبینتعادلایجادضوابط- 
برداريبهرهپروانهفاقدآبهايچاهتکلیفتعیینقانون- 
25/06/1393مورخآبی عالي شوراجلسهنیپانزدهممصوبات- 

:لوتیپادشتانتخابي ارهایمعوهاشاخص- 2- 4
وتوسعه«هاي ي زیر باشند در اولویت انتخاب براي اجراي پروژهارهایومعهاشاخصدارايکهیی هادشت

گیرند:قرار می»ینیرزمیزآبمنابعی مشارکتتیریمدي سازادهیپ
و فعال هستند.شده یقالب تشکل ها سازماندهدرآن کشاورزانی که یهادشت
برداري در شرایط بهرهی که بیالن آب زیرزمینی آنها منفی بوده و از نظر ادامه توسعه یهادشت

.ممنوعه قراردارند
تندبرداران آن از آمادگی نسبی باالیی برخوردار هسکه بهرههایی دشت.
ها آمادگی نسبی باالیی اي وسازمان جهاد کشاورزي در آنهاي آب منطقههایی که شرکتاستان
دارند.
هاي غیرمجاز کمتري باشند.هایی که بطور نسبی داراي چاهدشت
هایی که بطور نسبی از وسعت کم و منابع آب زیرزمینی محدود برخوردار باشند.تدش
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تاریخ صدور:

شماره تجدیدنظر:
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امضاء
آآب/مدح

15از 5صفحه 

منظور سازي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی بههاي هدف براي پیادهبا توجه به معیارهاي فوق، دشت
آوردن الگوي ملی به شرح زیر انتخاب شدند:بدست
بندرگز-بهشهری مطالعاتمحدودهگلستان،استان)1
اردکان-زدی یمطالعاتمحدودهزد،یاستان)2
مشهدی مطالعاتمحدوده،يرضوخراساناستان)3
خرامه-ونیداری مطالعاتمحدودهفارس،استان)4
کبودراهنگی مطالعاتمحدودههمدان،استان)5

:استفادهموردشناسیروش- 3- 4
شناسـی رهیافـت و فنـون مشـارکتی نظیـر      در اجرا و توسعه الگوي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی، از روش

شود. براین اساس، استفاده می)PCM)Project Cycle Managementفراتسهیلگري ومدیریت چرخه پروژه موسوم به 
PDM : Project(دوین چارچوب منطقی یا جدول طرح پروژه تبا  Design Matrix(و برنامه عملیاتی)PO : Plan of

Operation(،گردد.همواره روند اجراي پروژه، مدیریت می
PCMریـزي، اجـرا و ارزیـابی بـا     شناسی یا تکنیک مـدیریتی اسـت کـه از طریـق تکـرار چرخـه برنامـه       یک روش

بخشـد. ایـن   مـی رده و سـطح آن را ارتقـاء  هاي چنـد عـاملی را کنتـرل کـ    هاي ذینفع، اجراي پروژهمشارکت کلیه گروه
شود. المللی دیگر، جهت کنترل پروژه استفاده میشناسی توسط جایکا و بسیاري از نهادهاي همکاري بینروش

هـاي  ریزي و نیـز مـدیریت مرحلـه اجـرا، در پـروژه     بطور کلی مدیریت چرخه پروژه رهیافتی مشارکتی براي برنامه
هایی آن است.ودن، سازگاري، شفافیت و حل مشکل، از دیگر ویژگیبچندعاملی بوده و منطقی

ها، انتظارات و هاي دو جانبه و چندجانبه، بین ذینفعان براي مشخص شدن عالیق، نگرانیاساس این روش بر گفتگو
ریزي در این رنامهو ... استوار است. بآموزش-ریزيهاي مشارکتی در زمینه تغییر نگرش، برنامه... و نیز تشکیل کارگاه

دهد، داراي هفت گـام  که شکل زیر نشان میگیرد، بطورياندرکاران و ذینفعان صورت میروش که با مشارکت دست
باشد:می
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امضاء
آآب/مدح

15از 6صفحه 

پروژهچارچوب منطقی 
(PDM)

تجزیه و تحلیل 
دست اندرکاران

تجزیه وتحلیل 
مشکالت

تجزیه و تحلیل 
اهداف

انتخاب پروژه

برنامه اجرایی

مراحل تجزیه و تحلیل

برنامه ریزيمراحل

ارزیابی

PCMریزي در مدل ): چرخه برنامه1نمودار شماره(

مرتبط یا ذینفعان، تحلیل مسائل و مشکالت و تحلیل اهداف هایی شامل تحلیل افراد ، در وهله اول، تحلیلPCMدر 
شده و شود. در وهله بعد، نتایج تحلیل اهداف، در یک جدول قرار دادهصورت گرفته و بر این اساس پروژه انتخاب می

هـا  صهـاي ارزیـابی نتـایج و ابـزار ارزیـابی ایـن شـاخ       ابزار الزم براي رسیدن به اهداف نهائی، اهداف پروژه و شـاخص 
شود. در این هنگام فرضیات مهم یا همان عوامل بیرونی تأثیرگـذار یـا بـه عبـارتی موانـع بـالقوه رسـیدن بـه         مشخص می

گردد.گرفته و در صورت وجود چنین عواملی، آنها نیز قید میها یا اهداف نیز مورد بررسی قرارخروجی

حـین اجـراي   PDMاسـت.  PDMباشـد همـان   ن مـی ابزار مدیریتی که حاوي رئوس کلی برنامه پروژه و کلیات آ
PDMدهنده یا اجزاي اساسی هاي تشکیل) زیرمؤلفه1شود. در جدول (شماره پروژه از طریق پایش و ارزیابی اصالح می

.قابل مالحظه است

شـود،  اسـتفاده مـی  PDMهـاي منـدرج در   )، براي مشخص نمودن زمانبنـدي فعالیـت  POاز ابزار برنامه عملیاتی (
هـا،  دهد. با استفاده از این ابزار، برنامه زمانبندي فعالیـت هاي مورد نظر را نشان میکه زمان مناسب اجراي فعالیتبطوري

شود. همچنین از آن در هنگام هماهنگی در مـوارد  به نحوي که پروژه مورد نظر ظرف مدت معین پایان یابد، کنترل می
شود.اصالح کار، استفاده میبروز تأخیر یا نیاز به



:شماره سندبخشی منابع آب زیرزمینیتعادلطرح احیاء 
تاریخ صدور:

شماره تجدیدنظر:
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امضاء
آآب/مدح
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PDM): اجزاي اساسی 1جدول شماره(

توضیحمؤلفه

اهداف کلی
)Overall Goal(

اثرات یا نتایج بلند مدت مورد انتظار از اجراي پروژه. اینکه با تداوم و یا گسترش بیشترِ اثرات یا نتایج مستقیم حاصل 
را درج می کنیم.از اجراي پروژه، می خواهیم چه وضعیتی محقق شود 

(نمونه: با معرفی الگوي مدیریت مشارکتی آب در دشت..... بر میزان بهره وري آب افزوده می شود.)
اهداف پروژه(اهداف اختصاصی)

)Project Purpose(
هدف نتایج یا پیامدهاي مورد انتظار از اجراي پروژه در زمان پایان پروژه، یعنی اثرات و یا تغییرات مستقیم در گروه

یا جامعه مورد نظر.(نمونه: سیستم مدیریت مشارکتی آب جهت ترویج الگو دشت..... توسط سازماندهی می شود.)

خروجی ها / نتایج
)Output(

یا خدمات تولید شده توسط پروژه جهت نیل به اهداف پروژه. به عبارتی، در قبال اهداف )fortune(دارائی 
که در وهله اول گروه هدف پروژه را در بر می –بت صورت گرفته براي ذینفعان پروژه که بیان کننده تغییرات مث

است که توسط مجري پروژه تولید می شود.)matter, affair(می باشد، خروجی ها اموري-گیرد
(نمونه: طرح مدیریت آب براي دشت..... توسط تهیه می گردد.)

فعالیت ها
)Activities(

یا بروز خروجی ها انجام می شود.اقداماتی که جهت تولید
(نمونه: انجام مطالعات پایه جهت تأیید وضع موجود، تشکیل گروه هاي آب بران در دشت.....)

فرضیات مهم
)Important

Assumption(

عوامل بیرونی که پروژه قادر به کنترل آن نیست اما به هر روي بر موفقیت یا شکست پروژه تأثیرگذار است.
میزان برداشت آب از آب هاي زیر زمینی بدتر نشود.)(نمونه: 

شاخص ها
)Indicators(

ابزار اندازه گیري اهداف پروژه و نتایج فعالیت ها
(نمونه: پایه گذاري واحد مناسب جهت مدیریت آب و بهره برداري و نگهداري در دشت.....)

پس از اینکه در قالب شوراي معاونین، این(صفحه بعد)، 2مطابق با جدول شماره وبا توجه به مطالب باال
اندرکار نسبت به مضامین هاي اداري دستترتیب درك مشترك بین دستگاهشناسی، به تصویب رسید  و بدینروش

تی منابع آب حاصل شد، کارگروه ملی توسعه مدیریت مشارک» مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی و الزامات آن«
کشاورزي و نیرو، رسمیت خانه جهادنین ذیربط در دو وزارتزیرزمینی، با صدور ابالغ و معرفی نماینده از سوي معاو

هاي نیرو و جهادکشاورزي و خانههاي زیر مجموعه وزارتشناسی حاضر به سازمان. با ابالغ روشکندپیدا می
تی منابع آب زیرزمینی  نظم و نظام و سازمان کار در سطح ملی و یافتن کارگروه ملی توسعه مدیریت مشارکرسمیت

شود.استانی مشخص می

:کارانجامسازمان- 4- 4

)2سازي مـدیریت مشارکتی منابع آب  زیـرزمینی مطابق جدول زیر (جدول شماره سازمان انجام کار توسعه و پیاده
شود:تعریف می
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امضاء
آآب/مدح

15از 8صفحه 

سازي مـدیریت مشارکتـی  منابع آب زیـرزمینـیو پیادهتوسعه): سازمان انجام کار 2جدول شماره(
نام سازمانی 

وظایفاعضاء(ساختار)

شوراي معاونین 
هاي خانهوزارت

نیرو و 
جهادکشاورزي

معاون امور آب و آبفا  وزارت نیرو-
معاون آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي-
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزي-
ی ایرانیسازمان مرکزي تعاون روستامدیر عامل -

تائید اعضاي کارگروه ملی مدیریت مشارکتی منابع -
آب زیرزمینی

تصویب چارچوب و روش شناسی توسعه و پیاده -
سازي الگوي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی

هاي توسعه و حمایت و نظارت راهبردي اجراي پروژه-
ع آب زیرزمینیپیاده سازي الگوي مدیریت مشارکتی مناب

کار گروه ملی 
پایداري و 

توسعه الگوي 
مدیریت 

مشارکتی منابع 
آب زیرزمینی

برداري و حفاظت آب و آبفا  هاي بهرهمدیرکل دفتر نظام-
وزارت نیرو

مدیرکل دفتر امور آب وخاك کشاورزي معاونت آب و -
خاك و صنایع وزارت جهاد کشاورزي 

تاسیسات انتقال وتوزیع آب برداري از مدیرکل دفتر بهره-
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

منابع آب و امور مشترکین برداري بهرهحفاظت ومدیرکل دفتر -
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

برداري سازمان مرکزي تعاون هاي بهرهمدیرکل دفتر نظام-
روستایی ایران 

ي جهادکشــاورزســازمانوي امنطقــهآبشــرکتگاننماینــد-
هدفي هااستان

کشورییروستاتولیدهايتعاونیاتحادیهنماینده-
نماینده گروه فراتسهیلگران-

تهیه چارچوب و روش شناسی توسعه الگوي مدیریت -
مشارکتی منابع  آب زیر زمینی

ها نظارت عالی بر اجراي پروژه-
ارائه پیشنهادات الزم به شوراي معاونین جهت افزایش -

کیفیت و اثربخشی فعالیت هاي مربوطه
ارزیابی میان دوره اي و پایانی پروژه ها با استفاده از -

خدمات گروه ارزیاب

کارگروه 
استاتی

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان-
رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان-
برداري شرکت آب منطقه اي استانمعاون حفاظت و بهره-
مردمی شرکت آب منطقه اي استانمدیر دفترمشارکت هاي -
مدیر آب وخاك و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزي -

استان
سازمان تعاون روستایی استان مدیر-
مشاوران و کارشناسان فنی پروژه ها-
مدیر اجرایی پروژه ها-
استانروستائیتولیدهايتعاونیاتحادیهنماینده-

هیرووحدتایجاد-
ها اجراي پروژهجهتالزمهايهماهنگیجادیا-
پروژه هاانجامحسنبرنظارتراهبري و -
هاپایش و ارزیابی مستمر پروژه-

کارگروه 
شهرستانی

یاستانکارگروهمتناظرافراد-
بخشدارایودهدار-
شهرستانییهاي تولید روستانماینده اتحادیه تعاونی-
هاپروژهلگرانیتسه-

انـدرکاران  دسـت این کـارگروه متشـکل از نماینـدگان    -
محلــی، حســب مــورد در محــدوده اجرایــی تشــکیل و  
مستمراً  وظیفه تسهیل شرایط اجرایی و همچنین پـایش  
و ارزشیابی و اعمال بازخورد نتایج آن را به عهده دارد.

عوامل اجرایی 
پروژه ها 

مدیر پروژه-
گروه فراتسهیلگران-
مهندسین مشاور عملیاتی-
کشاورزان-

هاي (براساس فعالیتهاپروژهي واجرامطالعه-
شده براي مراحل برنامه ریزي مشارکتی و بینیپیش

پیاده سازي الگو
هاپروژهروندانجامي ومستندسازگزارش-
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امضاء
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15از 9صفحه 

.باتوجه به مطالب فوق، سازمان کار در نمودار زیر نشان داده شده است

): نمودار سازمان کار2شماره (نمودار 

هاي خانهشوراي معاونین وزارت
و جهادکشاورزينیرو

مدیریت مشارکتی کارگروه 
منابع آّب زیرزمینی

کارگروه استانی

گروه ارزیابگروه فراتسهیلگران
وزارت نیرو

کارگروه شهرستانی

عوامل اجرایی پروژه

گروه مشاورینگروه فراتسهیلگران

کشاورزان

مدیرپروژه
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و مراحل اجرا:هاتیفعال- 5- 4

سازي الگوي مـدیریت مشـارکتی منـابع آب    ها، مراحل انجام و برنامه زمانی اجراي هر پروژه توسعه و پیادهفعالیت
) است:3زیرزمینی مطابق جدول زیر(جدول شماره 

ریزي مشارکتیها در مرحله برنامهاجراي پروژهها، مراحل و برنامه زمانی فعالیت-)3جدول شماره (

عنوان عملیاتردیف
محدوده زمانی

سال سومسال دومسال اول
123412341234

*تشکیل کارگروه هاي استانی و شهرستانی1
*آموزش کارگروه استانی و شهرستانی2
*انتخاب مدیر اجرایی پروژه3

مطالعات اجتماعی و بررسی و تکمیل اطالعات پایه جهت آگاهی و 4
**تائید وضع موجود

شناسایی گروه ذینفع و برقراري ارتباط دو سویه با آنان جهت تحلیل 5
**موقعیت

برگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت مشارکتی آب براي 6
**(تبیین مبانی و مفاهیم، ضرورت ها و الزامات)کشاورزان ذینفع 

7

برگزاري کارگاههاي مشارکتی براي تحلیل و تبیین:
مشکالت-
اهداف کلی (باند مدت که زمینه هاي تحقق آن پس از اتمام -

پروژه فراهم میشود)
هدف اختصاصی پروژه (هدف مین مدت که طی اجراي -

پروژه محقق میشود)
نتایج و خروجی هاي مورد انتظار-
فعالیت هاي مورد نیاز براي تحقق نتایج و خروجی هاي مورد -

انتظار و اهداف مورد نظر

**

هاي ) بر اساس یافته هاي کارگاهPDMتدوین جدول طرح پروژه(8
*مشارکتی ردیف باال

راهبري مربوط در بررسی و تصویب جدول طرح پروژه در کارگروه 9
*هر استان
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آبی مشارکتتیریمديالگواستقرارمرحلهدرهاپروژهي اجرای زمانبرنامهومراحلها،تیفعال-)4(شمارهجدول
)افتهیبهبوديبردار( نظام بهره

عنوان عملیاتردیف
محدوده زمانی

سال سومسال دومسال اول
123412341234

*عملیاتی-سازماندهی عوامل اجرایی پروژه در قالب کارگروه هاي فنی1
توجیهی براي کارگروه هاي -ها و دوره هاي آموزشیبرگزاري کارگاه2

******PDMعملیاتی پروژه ها نسبت به -فنی
*)PDM) بر اساس (POتهیه برنامه عملیاتی (3
******)PO) بر اساس برنامه عملیاتی (Action planتهیه برنامه اقدام (4
*******تهیه و اجراي طرح عملیاتی آبیاري صرفه جو محور5
زراعی، طرح حفاظت و بهره برداري از تهیه و اجراي طرح عملیاتی به6

*******آب زیرزمینی و ...)منابع 

تهیه و اجراي طرح عملیاتی حفاظت و بهره برداري از منابع آب 7
*******زیرزمینی و ...)

8
اي مورد نیاز براي حفاظت و بهره برداري منابع آب در اقدامات سازه

برداري، کنترل بهرهمنطقه اجرا (ازجمله:تجهیز و نصب ابزارهاي پایش و 
و ...)

*******

*******ساماندهی و ایجاد گروه هاي آب بران9
برداري) منابع آب زیر زمینی زیر تشکیل واحد مدیریت(حفاظت و بهره10

******نظر تشکل کشاورزان ذینفع
*******)GISاطالعاتیایجاد پایگاه داده ها (بانک 11
تدارك و ایجاد واحد مدیریت منابع آب زیرزمینی در محدوده12

*******هرتشکل رسمی و قانونمند موجود کشاورزان ذینفع
**مستندسازي روند انجام پروژه ها13
*******پروژههاي مورد نیاز در طول انجام تهیه گزارش14
**ژهتدوین کتابچه راهنماي فنی پرو15

منظور معرفی و ه هاي آموزشی براي ذینفعان سایر مناطق ببرگزاري دوره16
**هاي پروژه هاشده و یافتهها و فنون بکار گرفتهاشاعه شیوه

*اي عملکرد پروژه ارزیابی میان دوره17
*هاارزیابی پایانی پروژه18
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هاپروژهییاجراعوامل- 6- 4
با توجه به تجربه و دانش بومی کشور در زمینه مدیریت مشارکتی آب،الزم اسـت بـا اسـتفاده از پتانسـیل و تجربـه      

ی یـ کارگروه ملی توسـعه مـدیریت مشـارکتی منـابع آب زیرزمینـی، عوامـل اجرا      ایجادشده در سطح کشور و با نظارت 
شوند:هاي هدف)، به روش زیر تجهیز و بکار گرفتهدشت منتخب کشور (دشت5ها در پروژه
از سوي دستگاه اجرایی مربوطه، از میان مدیران داراي تجربه و دانـش مـرتبط، تعیـین و بطـور تمـام      مدیر پروژه:-

یابد.خدمت در پروژه تخصیص میوقت براي 
هـا (از نظـر مضـامین رهیافـت     گروه فراتسهیلگر: توسط کارفرما جهت راهبري، هـدایت و پشـتیبانی فنـی پـروژه    -

شود.مشارکت) به کار گرفته می
بـرداري منـابع آب زیـر زمینـی، زراعـت، آبیـاري، آب و       هاي حفاظـت و بهـره  رشتهکارشناسان کارشناسان فنی: -

هايهمشاور عملیاتی پروژعنوان کارشناسان معین که توسط هبویج و آموزش، علوم اجتماعی، توسعه روستاییخاك، تر
شوند.اي کشور (مهندسین مشاور رسته آب و رسته کشاورزي)،  تامین میبخش مشاوره

کند.گروه ارزیاب: اعضاي گروه ارزیاب را کارگروه ملی تعیین می-
معیارهـاي  «پروژه: مهندسین مشـاوري کـه داراي شـرایط اختصاصـی منـدرج در ذیـل عنـوان        مشاورین عملیاتی -

است.  همین گزارش آمده»  انتخاب مشاوران عملیاتی
هاپروژهشرح وظایف گروه فراتسهیلگران و مشاورین عملیاتی - 7- 4

ز خدمات مهندسین مشاور هاي هدف، زیر نظر مدیر پروژه و با استفاده اها در دشتاجراي هرکدام از پروژه
عملیاتی منتخب هر پروژه و با همکاري فنی فراتسهیلگران (ترجیحاً از سازمان جهادکشاورزي استان گلستان) صورت 

هاي گیرد. فراتسهیلگران و مهندسین مشاور عملیاتی هر پروژه بصورت تضامنی و مشارکتی اجراي فعالیتمی
ریزي مشارکتی و استقرار الگو را برعهده دارند. در این رابطه شامل برنامه) 5و4شده در (جداول شماره بینیپیش

باشد:شرح زیر میه خدمات اختصاصی (ویژه) گروه فراتسهیلگران ب
هدایت فنی پروژه -1
هــا و فنــون تانی نســبت بــه مفــاهیم مــدیریت مشــارکتی آب و شــیوهو شهرســتانیهــاي اســآمــوزش کــارگروه-2

فراتسهیلگري
ت تسهیلگران در جوامع محلی ذینفعآموزش و تربی-3
هاي عملیاتی براي کارشناسان مهندسین مشاور عملیاتیآموزش و تدوین طرح-4
هاي عملیاتیراهبري، هدایت و پشتیبانی فنی کارشناسان مهندسین مشاور در اجراي طرح-5
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اندرکارهاي دولتی دستآموزش و تربیت تسهیلگران در دستگاه-6
بکارگیري فراتسهیلگران مقیم پروژهآموزش و تربیت و -7
هاي دولتی و همکاران مقیم)پشتیبانی فنی و مستمر تسهیلگران فعال در پروژه (از جوامع محلی، دستگاه-8
پروژه با همکاري و مشارکت کارشناسان مهندسین مشاور عملیاتی(PO)تدوین برنامه عملیاتی -9

(Action Plan)هاي اقدامها در تهیه برنامهپشتیبانی کارشناسان مهندسین مشاور عملیاتی پروژه-10

(Action Plan)هاي اقدامنظارت بر حسن اجراي برنامه-11

مضامین رهیافت مشارکت نظرازي مذکور هابرنامهدر انجام یاتیعمل-یفني هاگروهتیهدا-12

:لگرانیفراتسهگروهانتخابي ارهایمع- 8- 4
مشارکتتافیرهفنونوهاوهیشنظرازهاپروژهياجرای اصلرکنعنوانهبلگرانیفراتسهگروهنکهیاهبنظر
حداقل داراي شرایط زیر باشند:شوند،یممحسوب

داراي گواهینامه فراتسهیلگري از مراجع ذیصالح )1
»آبی مشارکتتیریمداستقراروتوسعه«هاي داراي تجربه در اجراي پروژه)2
هاي فنی و تخصصی مرتبط با مدیریت منابع آب و امور کشاورزي داراي قابلیت)3
هاي کیفی و کمیکسب حدنصاب امتیازات الزم در ارزیابی)4

معیارهاي انتخاب مشاوران عملیاتی:- 9- 4
» 29ماده"ه"بند«نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاور ذیصالح موضوع آئینانتخاب مشاور عملیاتی بر اساس

الزم به ذکر است که باتوجه به ماهیت پروژه، دارابودن شرایط اختصاصی .ردیگیمصورتمناقصاتي برگزارقانون
زیر در انتخاب مشاور ارجحیت دارد:

دارا بودن رتبه آبیاري و زهکشی یا  کشاورزي
از جمله: حفاظت هاي مورد نیازقابلیت تامین کارشناسان عملیاتی مقیم (آشنا به مدیریت مشارکتی آب) در رشته

توسعه اجتماعی،ترویج وآموزش، علومخاك،آب وبرداري منابع آب زیرزمینی، زراعت،آبیاري،و بهره
روستایی

جدول طرح پروژهشده دربینیهاي پیشمتعهد و پایبند به انجام فعالیت)PDM ( مورد نظر با هدایت فنی گروه
فراتسهیلگران از نظر مضامین رهیافت مشارکت

سازمانی خودساختارمدیریت مشارکتی آب درتشکیل کارگروهتعریف و
هاي کیفی وکمیامتیازات الزم در ارزیابینصابکسب حد
سابقه کاري مرتبط با موضوع



:شماره سندبخشی منابع آب زیرزمینیتعادلطرح احیاء 
تاریخ صدور:

شماره تجدیدنظر:
تاریخ تجدیدنظر: سازي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینیتوسعه و پیادهدستورالعمل

امضاء
آآب/مدح

15از 14صفحه 

نترل سندک

صدور سند-1
برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد.نامه تولید، بهرهسند با ضوابط آیین

.................................کننده :خانوادگی کنترلنام و نام
.................................سمت :

مهر و امضاء

هاي الزمدریافت سند و کنترل-2
سند:.......................................نام سازمان:......................................................تاریخ دریافت 

.سند از نظر شکلی(تعداد اوراق، خوانایی و...) کامل است
هاي مربوطه ثبت گردید.سند در فرم

اعتبار مرتبط ابطال گردید.اسناد منسوخ و یا بی
................. سمت:.............خانوادگی کنترل کننده : ................نام و نام

مهر و امضاء

برداري بهره-3
نام واحد سازمانی:.........................................................................................................

دریافت سند
....................................تاریخ : 

خاتمه دوره اجرا .............................................
تاریخ : ....................................

..............کننده : ................................. سمت:.............خانوادگی دریافتنام و نام

مهر و امضاء

ابطال سند -4
بـه اسـتناد............................................   ...............................................................این سـند در تـاریخ:   

دید..................................................................................................................... ابطال گر.......
کننده :                   سمت :خانوادگی ابطالنام و نام

مهر و امضاء
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