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  سخن ناشر

هاي عمده جوامع و تحوالت جمعيتي، مقوله آب و         در دنياي امروز بدنبال دگرگوني      

با افزايش سرسام آور انـسان و       . ديگري بخود گرفته است   شكل  بحث مديريت منابع آن     

هاي اخير در سرتاسر جهان، تقاضا براي مصرف آب بطور چشمگيري           وجود خشكسالي 

  . يافته استافزايش

هاي توسعه و حركت جوامع به سوي تمدن و رفاه عمومي، استفاده بهينه             يكي از راه  

يكي از منـابع بـسيار مهـم و حيـاتي كـه در              . از منابع طبيعي و خدادادي است     و كارآمد   

كل منابع  . العاده دارد، منابع آب است    ها متداوم توليدات نقش فوق    زندگي روزمره انسان  

 ميليارد مترمكعب در سال تخمين زده شـده كـه تـاكنون             130ال كشور   آب قابل استحص  

 95طبـق آخـرين آمـار موجـود         . ايم ميلياردمتر مكعب از آن شده     90موفق به استحصال    

درصد اين منبع با ارزش در بخش كـشاورزي و بـراي آبيـاري محـصوالت كـشاورزي                  

  .شودمصرف مي

ريت منـابع آب و توسـعه پايـدار در          حال بايستي بدانيم به منظور نيل به اهداف مدي        

اي و مهندسي، بكارگيري رويكردها و      هاي سازه جامعه، عالوه بر اقدامات فني و فعاليت      

توانـد كارسـاز باشـد، ايـن مهـم زمـاني از اهميـت               كارهاي فرهنگي و آموزشي مـي     راه

هـاي  كارها از طريـق راه    شود كه بدانيم تغيير رويكردها و نگرش      دوچندان برخوردار مي  

لـذا بـا تـرويج و گـسترش اطالعـات و ايجـاد              . فرهنگي و آموزشي، تاثير ماندگار دارد     

تواند گـامي مـوثر     برداران مي رساني و روزآمد نمودن دانش فني بهره      جريان پايدار اطالع  

  .هاي توليدكنندگان تلقي شوددر انجام فعاليت
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يريت منـابع آب،    مجموعه حاضر نيز بـه امـور زيربنـايي آب و مقـوالتي ماننـد مـد                

گيـري از منـابع آب در مـزارع، تـشكل آب بـران،              ها، نحوه بهره  زهكشي، كنترل سيالب  

  پرداخته كه براي كليه فعاالن بخش كـشاورزي كـه بـا كمبـود منـابع                ... شبكه آبرساني،   

 ،ها و مشكالت فراواني دسـت بگيـران هـستند         آب روبرويند و براي تامين آب باچالش      

  .  يك تجربه مفيد واقع شودتواند به مثابهمي

منـدان و   بديهي است كه برخورداري از رهنمودهاي سازنده اساتيد، محققان، عالقـه          

اندركاران امر، مشوق ما در ادامه راهي خواهدبود كه مقصدش هرچه پربارتركردن            دست

  .ادبيات توسعه روستايي اين مرز و بوم پهناور است

و ارائه رهنمود از سوي شما، تـالش مـا قـرين            اميد آن كه به ياري پروردگار متعال        

  .مقبول نظر صاحبان نظر افتدو موفقيت گرديده، 

اندركاران تهيه اين كتاب، خصوصاً كاركنان دفتر خـدمات         ضمن تشكر از كليه دست    

تكنولوژي آموزشي از متخصصان امر تقاضا داريم، هرگونه نظر و پيـشنهاد خـود را بـه                 

  . ارسال فرمايند31585-4414: صندوق پستي–آدرس كرج 
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  پیشگفتار 
 گری  با مداخلهتالش می کندعنوان یک نظام آموزشی غیر رسمی  ه بترویج

)Intervension( تیابی به توسعه پایدار و جامع را دس ،و استفاده از ابزارهای مختلف
ولین متخصصان ترویج که در ا. خصوص در بخش روستایی و کشاورزی تسهیل نمایدب

اقتصادی، (طیف وسیعی از اهداف , ی داشته اندیویژه در جهان سوم نقش بسزابساماندهی آن 
 در ترویج ،از منظر این گروه. اند  در نظر گرفتهآنرا برای ) غیره سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

ست که ا در حالی این). Kelsy & Hern, 1955(کلیه شئونات مربوط به مردم دخالت دارد 
 ؛ کهحبا این توضی. دانند می) client(گروهی مهمترین هدف ترویج را انگیزش ارباب رجوع 
 برخی از .)Rolling, 1988(د شو برای انگیزش مردم، افزایش سطح اطالعات توصیه می

ال نیز انتق  ودانشدانند و به اشاعه   کافی نمیییمتخصصان ترویج، انتقال اطالعات را به تنها
 نشان ،سیر تحول ترویج در دهه های اخیر در سراسر جهاندر هر حال .کید دارندأنوآوریها ت

 انتخاب نوع هدف به .این نهاد آموزشی اهداف بسیار متنوعی را دنبال نموده استکه دهد  می
ویژه در بخش کشاورزی و  ب، دارد که کشور استفاده کننده در فرایند توسعه بستگیاین مسئله

  .رو باشد هی روبیها  با چه چالش،ییروستا
در حال حاضر . شود رو می ههای متعددی روب گذرد انسان با چالش هر چه زمان می

هایی است  ایی، تخریب پوشش گیاهی و کمبود آب از جمله مهمترین چالشزن، بیاباخشکسالی
 و در قرن که نه تنها ساکنان مناطق خشک و نیمه خشک بلکه کل حیات بشری را تهدید نموده

جمله ایران نیز از . اند  شده از بزرگترین مشکالت جهان هستی مطرحیاخیر به عنوان یک
های   ازاستانوجهیت  تعداد قابلاکنون  واست  مواجهکمبود آب ی است که همواره بایکشورها

های حساس و شکننده مانند  در اکوسیستمآبی  کم. کند تهدید میی یبیابانزاآبی و  کشور را کم
، برای همیشه فرایند توسعه پایدار با بر هم زدن تعادل اکوسیستمتواند  می ،ها مناطق حاشیه بیابان
محدودیت های غیر حساس نیز همانند مناطق نیمه مرطوب،   در اکوسیستم ورا به خطر اندازد

  باعث از بین رفتن شرایط  مساعد زندگی شدهزمین با کاهش توان بیولوژیکی ترسی به آبسد
ثیر سوء بر جای أبر مناطق مختلف ت ،آبی و مشکالت دسترسی به آب کم  به طوری که،تاس
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  .دگذار می
زایی علل متفاوتی دارد، اما از و بیابانکاهش منابع آب در کشورها و به تبع آن خشکسالی 

گیری فرایند خشکسالی و نحوء مدیریت آن بیش  منظر متخصصان نقش عامل انسانی در شکل
 ییهای او نقش بسزا در چنین شرایطی توجه به عامل انسانی و توانمندی. مل استاز سایر عوا

این در حالی است که یکی از بزرگترین مشکالت در فرایند . دارد در استفاده بهینه از منابع آب
یان، نهادها یبرداران منابع طبیعی، کشاورزان، روستا  ناآگاهی بهره،تفاده بهینه از آبسحفاظت و ا

های غیردولتی و دولتی از روند بیابانی شدن اراضی  های سنتی و بومی و سازمان تشکل و
کشاورزی و اثرات مخرب آن در توسعه پایدار کشور از یک طرف و چگونگی مبارزه با آن از 

عواملی چون عدم استفاده بهینه از منابع آب و خاک متناسب با شرایط خشک . طرف دیگر است
های حفاظت از منابع  آگاهی به روش به مقوله تعادل دام و مرتع، ناتوجهی  تا نیمه خشک، بی
 شود، اما دیگر از مهمترین عواملی هستند که به بیابانزایی منجر میها مورد  آب و خاک و ده

توان   نمیبدیهی است در چنین شرایطی. ندارندبرداران منابع کشور آگاهی درستی از آنها  بهره
  .شود منجر نها به کنترل روند بیابانزاییهای آ انتظار داشت اقدام

های کالن کشور در مبارزه با تخریب منابع مشارکت داشته  توانند در طرح مردم زمانی می
الزم های  گاهیآ. های مبارزه با آن آگاه باشند تخریب و روشعوامل باشند، که نسبت به 

مند  ید به صورت مدون و نظام و راهکارهای مبارزه با آن بادرخصوص علل و عوامل بیابانزایی
این فرایند امری . عی از مردم است قرار گیردینفع که شامل طیف وس های ذی در اختیار گروه

 و لسفه  از آنجا که ترویج در ف.باید توسط یک نهاد صورت گیردبه ضرورت ای است و  حرفه
امری انکارناپذیر  نقش آن در مدیریت آب ،داردتوجه اصول به توانمند نمودن عامل انسانی 

در سطوح ملی و های متولی امر بیابانزدایی   سازمانن دلیل است کهیم هشاید به. است
های موفقیت  شرط اند و وجود آن را یکی از پیش ای به نقش ترویج نموده المللی توجه ویژه بین

  . )1380, برنامه اقدام ملی علیه بیابانزدایی( دانند در این فرایند می
 و گری تسهیل، توجه به امر آموزش،اسی ترویج در مدیریت و استفاده بهینه از آبراهکار اس

, حفاظت از آبدانش بومی در یی  شناسا جلب مشارکت مردمی در استفاده پایدار،سازی زمینه
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. ترویج آب استآموزش و پژوهش و افزایش قابلیت ترویجی کارشناسان و متخصصان امر 
برداران کشاورزی در  ای بهره آگاهی حرفهسمی در افزایش رهای آموزش  یتددلیل محدو هب

ه فردی در این موزشی غیررسمی نقش منحصر بآعنوان یک روش  ه بترویجفرایند مدیریت آب، 
گیری خود به مقوله  ضمن اینکه ترویج براساس اصول و فلسفه شکل. نماید  میخصوص ایفا

  . نماید ای خود استفاده میه ر و هدف در پیشبرد برنامهاعنوان ابز همشارکت ب
که توسط جمعی از متخصصان علوم ترویج و توسعه روستایی ترجمه شده  کتاب حاضر

های آموزشی مفاهیم علمی مدیریت پایدار منابع آب را  است، تالش دارد در قالب کارگاه
برخوردار است ی یها  ویژگیکتاب حاضر ازمباحث . دورت کاربردی و عملی آموزش دهص به

 آن را ترجمه و در اختیار  تارا مصصم نمودو آموزش سازمان تات اونت ترویج عمکه 
  :ند ازا بارتها ع این ویژگی مهمترین . قرار دهدمندان ربط و عالقه  ذیکارشناسان و متخصصان

 کامالٌدر آن  اما مفاهیم ارائه شده ، نگارش شده است ساده و روانگرچها کتاب حاضر •
  . هایی است که در حوزه آب و آبیاری انجام شده است  نتایج پژوهشمبتنی بر مبانی علمی و

ا توجه به ب .ستنیممکن برداران    مشارکت  کشاورزان و بهرهآب بدون  مدیریتًسااسا •
ها توجه شده  ها و کارگاه کتاب به مشارکت مردم در اجرای برنامهجای جای در  هئلاین مس
 پایدار در سطوح   وجامع، مستمر  مشارکتی؛اب کتاین مورد توجه درمردمی مشارکت . است

 منحصر به ، در نوع خود منظر از اینلذا. هاست تریزی، اجرا و ساماندهی فعالی مختلف برنامه
 .فرد است

ود و مبتنی ش میاجرا های آموزشی مورد اشاره در این کتاب در مزارع کشاورزان  کارگاه •
. ومی و اطالعات پراکنده کشاورزان استای و نیز دانش ب های محلی و منطقه بر ویژگی

های کشاورزان شروع و سپس مرحله به مرحله با ارائه  عبارتی فرایند آموزش از سطح دانسته به
 . شود اطالعات بیشتر و در صورت ضرورت اصالح شود اطالعات جدید تالش می

 ،نظم مشخصی تنظیم شده است به ترتیب و ر حاضمفاهیم ارائه شده در کتاب •
تر هدایت   ابتدا از مفاهیم ساده به سمت مفاهیم تخصصی،ه خواننده به مرورای ک گونه به
 . شود می
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های عملی فراگیران است اما به سطوح   سطح مهارتی کتاب ارتقایگرچه هدف اصل •
اهیم ه این ترتیب فراگیران نخست با مفب. نیز توجه بسیار شده استباهم دانشی و مهارتی 

 .دهند های خود را در محیط عمل مورد آزمون قرار می سپس دانسته و شوند نظری آشنا می

 

تخصـصی و    -فنـی های انجام شده خالی از اشکال نیست، لـیکن بـا کنتـرل                 قطعاٌ فعالیت 
 مهندس غالمحـسین صـالح نـسب      جناب آقای   ترجمه  استاد ارجمند    و اظهارنظرهای    ها راهنمایی

پیـشاپیش از همـه کـسانی کـه بـا نقـد و       لذا . ه شود  ارائ  مفیدی  و ارزندهسعی شده است تا کار      
  .شود صمیمانه سپاسگزاری می، پیشنهادهای سازنده خود مارا یاری دهند

 اند اشتهنشر آن نقش د   ترغیب برای    کتاب حاضر و      در تدوین  یاز تمامی افرادی که به نحو     
  .شود تشکر و قدردانی می

و   سـازمان تـات    حترم ترویج و آموزش   م معاون آقای دکتر سید جواد قرشی ابهری     جناب  از  
کـه موجبـات     مشاور محترم معاون وزیر و رئیس ستاد معاونـت           جناب آقای مهندس رضا زهدی    

رئـیس سـابق گـروه       آقـای صـادق احمـدیان پـور       جنـاب   تسهیل در نشر را فـراهم نمودنـد و          
ش که در مراحـل اولیـه همـاهنگی جهـت تولیـد نقـ              پژوهشی - علمی رسانی و ارتباطات   اطالع
تمامی زحمات ویرایش، بازخوانی، کنتـرل       که   خانم لیال قاسمی نیا   سرکار  اند و همچنین از       داشته

کـه   اسکندرپور لیالاند و نیز از سرکار خانم         عهده داشته   و هماهنگی و نظارت بر تولید نشر را به        
اند و همچنـین تمـامی کـسانی کـه در             درمورد حروفچینی و اصالحات تصاویر همکاری نموده      

اند، اما نام آنها به سهو از قلم افتاده است، صمیمانه تشکر              مراحل مختلف، حقوقی برعهده داشته    
  .شود و قدردانی می

  
  1387 تابستان-مترجمان



  
  
  
  
  

  ای بر راهنمای آموزشی کشاورزان مقدمه
  
  نحوه کاربرد راهنمای آموزشی کشاورزان ◙

گیری  گران منظور شده است تا با بهره   هایی برای تسهیل    در این بخش از کتاب، دستورالعمل     
 بتوانند دورۀ آموزشی مدیریت منابع آب کشاورزان را بر اساس برخی رئـوس برگزیـده                آنهااز  

های ارائه شده در کتاب برای بهبود و کاربرد فنون مـدیریت منـابع         تمرین. اجرا و برگزار نمایند   
البته الزم اسـت  . با خالقیت انجام شود بر پایه تفکر خالق و انتقادی و توأم  بایدآب کشاورزی   

های دیگری را نیز      توان تمرین   برای این منظور می   . ها قبل از اجرا، تطبیق و سازگار شوند         تمرین
به کار گرفت، یا به جای مراحل ارائه شده در این راهنما، از مراحل متفـاوت دیگـری اسـتفاده                    

ق و سازگاری بیـشتری بـا شـرایط محلـی           کرد که هم اهداف مشابهی را دنبال کنند و هم انطبا          
های ویژه یـا اعمـال برخـی تغییـرات و      گیری از این تمرین     نباید در بهره   تسهیلگر. داشته باشند 

آموزش اگر مطـابق نیـاز و شـرایط         . ها در مراحل اجرای کار، به خود تردید راه دهد           جایی  جابه
  .د بود یا کشاورزان نباشد، خشک و بی روح و کم اثر خواهتسهیلگر

  
  ترتیب و توالی مطالب و محتوای کتاب ◙

بندی برخی از     ها، چگونگی دسته    در این بخش عالوه بر تشریح جزئیات و ساختار تمرین         
، توضـیحاتی نیـز پیرامـون فنـون         2 و مهارت  1پودماندر قالب   ) ارائه شده در بخش ب    (ها    تمرین

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Module 
2-  Sub-module 
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ت تـرویج   فـ ش طبـق رهیا    مـورد اسـتفاده بـرای تـسهیل رونـد آمـوز            1یتسهیلگریادگیری و   
  .، ارائه شده است2مشارکتی

شود، مفاد راهنمـا      هایی استفاده می    برای اینکه معلوم شود هر موضوع درسی از چه تمرین         
 تقسیم شـده کـه هـر کـدام یـک هـدف              "ج" و   "ب"،  "الف"های   به سه بخش، شامل بخش    

های مرتبط با آن      ینهر بخش دارای یک محور یا موضوع اصلی و تمر         . کند  اساسی را دنبال می   
  :محورهای مذکور از این قرار است. باشد می

ریزی تشـخیصی    برنامه: برنامه فصلی کشاورزان؛ مدیریت منابع آب کشاورزی      : )الف(بخش  
اسـت   هایی که قـرار      فرایندی مـشارکتی توسـط کـشاورزان برای انـتخـاب فناوری       3.و فصلی 

  .شوند) بهسازی(معرفی یا اصالح 
کمک به طراحـی و اجـرای       . )5( تا )1(ی  ها  پودمان: آموزش فصلی کشاورزان  : )ب(بخش  

  . فنون مورد نظر
هایی برای تکمیل و ارزیابی       در این بخش، تمرین   : بازخورد، نظارت و ارزشیابی   : )ج(بخش  

  .شود عملکرد فنون معرفی شده یا اصالح یافته، ارائه می
  
  های آموزشی ها و تمرین پودمان ◙
  )فقط برای فصل ب(ها   و مهارتاه  پودمان-1

 بر اساس پنج دسـته از امـور عمـده           " آموزش مدیریت منابع آب کشاورزی     "ی  ها  پودمان
ایـن پـنج    . ی تقسیم شده است   ا  نه  اهای جداگ   مرتبط با مدیریت منابع آب کشاورزی، به مهارت       

ربـط،    های ذی   تشکلدر ارتباط با پنج سطح مدیریت آب، از منابع تا           ) ها  پودمانیا  (مقوله عمده   
  :به شرح زیر قرار دارند

   منابع آب-1
   ارتقای شبکه آبیاری کشاورزان-2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1-  Learning and facilitation technigues 
2- Participatory extension approach 
3- Diagnostic and seasonal planning 
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   مدیریت آب مزرعه-3
   زهکشی و کنترل سیالب و شوروی-4
   تشکل آب بران-5
  

با فناوری خاصی انطباق داده شده و همه ابعـاد          ) برای مثال پمپ ها   (هر عنوان یا مهارت     
جدول . شـود  های خاصی در طول دوره، آموزش داده می رینآن از طریق اجرای مجموعه تم     

هـای مربوطـه       را به همراه مهارت ها و تمـرین        پودمان، نمونه ای از جزئیات یک       )1(شماره  
  .دهد نشان می
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  جزئیات و ساختار یک پودمان آموزشی): 1(جدول شماره 

  مرحله  
  نگهداری  برداری بهره/ مدیریت   احداث/ نصب   ریزی و طراحی برنامه  

  تمرین  مهارت  پودمان
منابع  -1

  آب
انتخاب :  الف-1-1  ها ه چا -1-1

  های حفر چاه روش
احداث :  ب-1-1

  یک چاه
برداری  عملیات تکمیلی حفر، بهره:  د/ ج -1-1

  و نگهداری چاه
آشنایی با :  الف-2-1  ها  پمپ-1-2  

  ها پمپ
نصب :  ب-1-2

تجهیزات پمپاژ 
  آب

عملیات :  ج-1-2
رداری، سازماندهی ب بهره

  و نگهداری پمپ

نظارت بر :  د-1-2
برداری  عملیات بهره

  و نگهداری پمپ
شبکه  -1-3  

  اصلی
شبکه :  الف-1-3

  اصلی آب رسانی
      

مخازن  -1-4  
  و سدها

مخازن و :  الف-1-4
  سدها

      

انحراف  -1-5  
  آب رودخانه

طرق :  الف-1-5
  انحراف آب رودخانه

      

  
  ها  تمرین-2

ـ عرفی یا بهسازی و اصالح فناوری یا فعالیت مورد نظر، تعدادی تمـرین مـرتبط                برای م  ا ب
هـر تمـرین، شـامل فعـالیتی کـامالً مـشخص و             . های موردنظر، تهیه و ارائه شده است        مهارت

  .تعریف شده در قالب بخشی از فرایند معرفی آن فناوری است
 از چهار مرحله    "نظر، معموال های هر مهارت برای معرفی و شناسایی فناوری مورد            تمرین

  :اند از شود که به ترتیب عبارت مرتبط به هم تشکیل می
  1ریزی و طراحی  برنامه-1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 - Planning and designing 
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  2 یا احداث1 نصب-2
  برداری  مدیریت و بهره-3
   نگهداری و مقررات-4
  

. تواند به طور همزمان یک یـا چنـد مرحلـه را در برگیـرد     در بعضی موارد، یک تمرین می   
ای تعلـق     کنند هر تمرین به چه مرحله       نشانگر نمادهایی است که مشخص می      )1(شکل شماره   

  .این نمادها در باالی هر تمرین نشان داده خواهد شد. دارد
  

  نمادهای مراحل مختلف:  )1( شکل شماره

  
  
  
  
  
  
  

های هر مهارت برای آمـوزش فـصلی کـشاورزان انتخـاب              این امر که چه تعداد از تمرین      
درباره مـسئله مـورد نظـر یـاد         را  ند چه مطالبی     باش دارد که کشاورزان مایل   شود، بستگی به آن     

  .بگیرند
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 - Installation 

2 - construction 
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  ها  ساختار تمرین-3
اهداف، شرایط  . ها از ساختاری استاندارد و یکسان استفاده شده است          برای طراحی تمرین  

یح و  آمده است، تشرزیر به ترتیبی که در ،مند و پبش نیازها و مراحل انجام کار به شکلی روش    
  :تبیین شده اند

  
   اهداف و خروجی های مورد نظر ●

  هر تمرین دارای هدف و نتیجه یا خروجـی کـامالً مـشخص و تعریـف شـده اسـت و                     
. طوری طراحی شده که در پایان، از مسیر اصلی منحرف نشود و جهت صحیح را حفـظ کنـد                  

 باید ن کرد، اما در اهداف طبیعتاًتوان آزادانه و به دلخواه جا به جا   اگر چه مراحل انجام کار را می      
  .هیچ تغییری حاصل شود

  
   مقدمات یا پیش نیازهای اجرای تمرین ●

قبل از شروع هر تمرین باید درخصوص آماده بودن تمام مقدمات کار و مواد مـورد                
نیاز و نیز در اختیار بودن زمان پیش بینی شده و مناسب بودن زمان اجرای تمرین، دقت                  

  .یدعمل آ الزم به
 ممکن است در یک جلسه آموزشی، بیش از یک تمرین انجـام شـود، کـه ایـن امـر بـه                      

 امکـان دارد  درپاره ای موارد    . عواملی چون زمان موجود و مورد نیاز و نوع تمرین بستگی دارد           
 این امر   .کشاورز بعد از انجام یا قبل از شروع تمرین جدید، احتیاج داشته باشد قدری فکر کند               

  .ریزی مد نظر قرار گیرد  طراحی و برنامهباید هنگام
  
   مراحل انجام کار ●

     روال کار این است که هر تمرین، مرحله بـه مرحلـه انجـام شـود و بـرای ایـن                     
 و  2، بازدید میدانی  1های گروهی   منظور از فنون تسهیلگری و یادگیری مختلفی نظیر بحث        

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Group discussion 
2- Field visit  
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ی یا یـادگیری، بـه   تسهیلگرخابی برای روش انت. شود  میاستفاده) ایفای نقش  (1اجرای نمایش 
  . برای اجرای هر مرحله بستگی داردهبینی شد مراحل تمرین و نیز زمان پیش

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  رهنمودها یا پرسش ●

هـا، در قالـب    مورد نیاز برای تسهیل کردن  روند اجرای تمرین   ) فنی(برخی اطالعات پایه    
شـده بـرای کـسب        یا به شکل ضـمیمه پیوسـت ارائـه         " فنی رهنمودهایی برای کسب آمادگی   "

هـای    شـماره  "راهنمای آموزشی مدیریت آبیاری   "اطالعات فنی مورد نیاز در این خصوص، به         
ث مـرتبط  حـ هـا، نـوعی ب     در تمـام تمـرین    . ، مراجعه شده است   2، از انتشارات فائو   )10(تا  ) 1(

تواند برای آسـان کـردن رونـد ایـن            می تسهیلگر. باعنوان فعالیت مورد نظر گنجانده شده است      
هایی بـرای بحـث و تبـادل نظـر          پرسش. مطرح کند ) هدایت کننده (های    بحث ها مرتباً پرسش   

  .ها در اختیار شما قرار دهد تواند ایده الزم را برای چگونگی طرح این گونه پرسش می
  

  رهیافت آموزشی
بین   از ع آب کشاورزی معموالً   کنندگان در یک برنامه ترویج مشارکتی مدیریت مناب         شرکت

 الزم  ،بنابراین، برای تسهیل رونـد آمـوزش و یـادگیری         . کشاورزان بزرگسال انتخاب می شوند    
  :است بدانیم

  بزرگساالن چگونه می آموزند؟ ● 
  در فرایند یادگیری بزرگساالن چیست؟تسهیلگرنقش  ● 
  ؟تر است کدام فنون یادگیری مشارکتی برای این منظور مناسب ● 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Role play  
2- FAO Irrigation water management Training manuals No.1 to 10  
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   یادگیری بزرگساالن-1
 فراگیران بزرگسال، فقط تعدادی از مجموعه مراحل چرخۀ یـادگیری را طـی              "    معموال

  )2شکل ( 4 و تعمیم3، پردازش2، تحلیل1تجربه کردن: اند از این مراحل عبارت. کنند می
یـادگیری موضـوعی   .    بزرگساالن، دارای تجربه، اطالعات و مهارت های زیادی هـستند      

مراجعه به ذهنیات قبلی و استفاده از       . دهد  درنگ و بدون تأمل روی نمی      ی، ب )تجربه کردن (تازه  
گـاهی اوقـات ممکـن      . دهنـد   اطالعات و مهارت ها، اساس یادگیری بزرگساالن را تشکیل می         

است الزم باشد دانسته ها و مهارت های قبلی، نادیده گرفته شود یا مورد بازنگری قـرار گیـرد                    
های جدید، ازطریق    آموخته.  و تفکرات و ایده های جدید به محک تجربه گذاشته شود           )تحلیل(

گـاهی در   . )پردازش(کنند    مرتبط ساختن آن با شرایط خود فرد، حالت درونی و نهادینه پیدا می            
ها در اختیار افراد دیگـر نیـز قـرار            جریان این فرایند ممکن است الزم باشد اطالعات یا دانسته         

های فرد ممکـن اسـت در مواجهـه بـا موقعیـت               ها پس از این مرحله است که آموخته       تن. گیرد
در مورد فرایند یادگیری بزرگساالن، اطالعات نظری بیـشتری         ).تعمیم(مشابه، به کار گرفته شود      

  . ارائه شده است)1(پیوست شماره در 
  

  چرخه یادگیری): 2(شکل شماره 
  

  
       

  
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Experiencing 
2- Analysing  
3-  Processing 
4- Generalising 

 تحلیل

 تجربه کردن

 تعمیم پردازش
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  تسهیلگر نقش -2
 2 یا آموزشگر1 و رابطه اش با کشاورزان، تا حد زیادی با نقش و رابطه مربی     تسهیلگرش  نق

دهـد کـه در       آموزشگر، دانش و اطالعات مورد نیاز را به کـشاورزانی انتقـال مـی             . تفاوت دارد 
در مقابل، تـسهیلگر    .  گیرنده هستند  "جریان  دریافت اطالعات، هیچ نقش فعالی ندارد و صرفا         

هـای بـین    ت هایی برای کشاورزی به منظور مشاهده و تفـسیر و تحلیـل تفـاوت   با ایجاد فرص  
هـای سـاده و       هـا و تمـرین      شرایط مختلف و عملکردهای متفاوت محـصول، انجـام آزمـایش          

فضاسازی برای بحث و گفتگو، زمینه را برای یادگیری کـشاورزان فـراهم مـی سـازد و بـدین       
  .کند  تشویق و ترغیب می،ند یادگیریترتیب،آنان را به اتخاذ نقش فعال در فرای

  :خصوصیات اصلی حاکم بر طرز تفکر و نقش تسهیلگر از این قرار است
  پذیرش این واقعیت که دانش و خرد در انحصار تسهیلگر نیست؛  ●
 های آنان؛ گوش دادن به کشاورزان و احترام به دانش، تجربه و دیدگاه  ●
 رای اظهارنظر و تبادل دانش و تجارب خویش؛ایجاد اعتماد به نفس در کشاورزان ب  ●
 های مناسب برای یادگیری کشاورزان ؛ ایجاد شرایط و فرصت  ●
در قبال نیازهای کـشاورزان و انعطـاف داشـتن در           ) احساس مسئولیت (پذیری    مسئولیت  ●

 ریزی دوره؛ سازماندهی و برنامه
ئله و ظرفیت نـوآوری     ها، قابلیت حل مس     تالش در جهت ارتقای سطح دانش، مهارت        ●

در کشاورزان به نحوی که پس از مدتی، برای ادامه کار نیازی به وجود تـسهیلگر نداشـته                  
 . باشند

  
 در تماس مستقیم با کـشاورزان، آنـان را در اتخـاذ             تسهیلگردر این بین، گاهی الزم است       
با ایفای نقش کند  گاهی هم ایجاب می. های جدید یاری دهد تصمیم برای به کار گیری فناوری   

. ها و رهیافت های جدید را برای آنان تشریح کند           به عنوان صاحبنظر و کارشناس فنی، فناوری      
کمـک  ) توسط کـشاورزان  (در صورتی که یک فن یا شیوه جدید بتواند به حل مسئله مورد نظر               

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Trainer  
2- Instruction  



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                      24

  

 

مایش در  نهایت در مزرعه به معرض ن     درکند ، باید به عنوان یک گزینه یا راهکار، پیشنهاد شود و             
تصمیم گیری نهایی در مورد به کارگیری یا عدم به کارگیری شـیوه، بـستگی بـه نظـر خـود                     . آید

فنون یا شیوه های موجود را بهبود بخـشند،         از  اگر کشاورزان تصمیم بگیرند یکی      . کشاورزان دارد 
فنـون و   . کندهایی را برای حل مسائل مرتبط با آن شیوه به آنان پیشنهاد               تواند رهیافت   تسهیلگر می 

جدای از موارد مطرح شـده       شود باید   های جدیدی که توسط تسهیلگر، مطرح و ارائه می          رهیافت
از سوی خود کشاورزان باشد، به نحوی که همیشه این امکان را داشته باشند تا از بین رهیافت ها                   

  . یا فنون مورد نظر برای به کارگیری یا توسعه، یکی را انتخاب کنند
 یـا   2 است که بـا کمـک متخـصص موضـوعی          1هیلگر اصلی یک مروج میدانی     تس معموالً

، )مهنـدس یـا کارشـناس آبیـاری ناحیـه     (کارشناس فنی متخصص مدیریت منابع آب کـشاورزی    
ای مـوارد اسـتثنایی،    تنهـا در پـاره  . دهـد  رهنمودهای فنی الزم را در اختیار کشاورزان قرار مـی       

  .کند نقش تسهیلگر را ایفا می) متخصص موضوعی(کاردان یا کارشناس فنی 
  
   فنون یادگیری و تسهیلگری◙

شـود کـه بیـشتر جنبـه          برای آموزش کشاورزان، از فنون یـادگیری مختلفـی اسـتفاده مـی            
های ویژه مدیریت منابع آب کشاورزی بـه کـار گرفتـه              این فنون که در تمرین    .  دارند 3اکتشافی

 آنهـا ند کـه ازطریـق مراحـل زیـر بـه            شوند، دارای مشخصات، مزایا و معایب خاصی هست        می
  :شود پرداخته می

  
  )توجیه (4 معرفی عمومی-1

شود که هدف      جلسه آموزشی جدید با یک آشناسازی یا معرفی عمومی شروع می           معموالً
کنندگان با بعضی مفاهیم اساسـی مـورد نظـر،           اصلی آن، معرفی موضوع و آشنا ساختن شرکت       

  .تبط با موضوع استازطریق اشاره به مقوالت آشنا و مر
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1- Field extension agent  
2- subject –matter specialist  
3-Discovery-based  
4- Plenary discussion  
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   مراحل انجام کار ●
کنندگان به یکدیگر و ایجاد حـال و          برای معرفی شرکت   : ایجاد یک فضای آرام گروهی     -1

  .های خاص استفاده کرد توان از تمرین هوای مناسب برای کار گروهی و جمعی، می
 از هـا و یافتـه هـای مهـم، توسـط یکـی            شامل اهداف، تمرین   : مرور مطالب جلسه قبل    -2
  .  کنندگان که از جلسه قبل برای این منظور  انتخاب شده است شرکت
اعم از وظـایف محولـه بـه کـل          (ای گروهی   چنانچه وظیفه  :مانده از قبل     اتمام وظایف باقی   -3

 بـه   ، به اتمـام برسـد و نتـایج آن         باید از جلسه قبل ناتمام مانده باشد،        )های کوچک   گروه یا گروه  
  .دبحث و بررسی گذاشته شو

و نتایج یا خروجی هـای مـورد نظـر بـرای تمـرین آن روز                 تشریح اهداف اختصاصی     -4
  . توسط تسهیلگر

رئوس موضوعات مطرح شده و واژگان یـا  :  تشریح رئوس موضوعات مطرح شده     -5
توان به اختـصار تـشریح نمـوده و بـه         اصطالحات مورد استفاده در تمرین آن روز را می        

  .بحث گذاشت
  

   مزایا● 
  .شود روشن میتشریح و  برای همه " مجددا،اصل کار آموزشی قبلیحیجه و نت* 
کنندگان از منظور و بازده مورد نظـر بـرای جلـسه آموزشـی آن روز آگـاه                    همه شرکت * 
 .شوند می
واژگان و اصطالحات مورد استفاده و نیز رئوس مطالبی که آن روز تدریس شده است،               * 

 .شود میشن کنندگان تشریح و رو برای همه شرکت
  

   معایب● 
کنندگان با نحوه ارائه مطالب به شکل مختصر و مفید آشـنا              ممکن است همه شرکت   * 

  .نباشند
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در صورت به بحث گذاشتن مطالب فرعی و حاشیه ای در کنار مطالب اصـلی، ممکـن               * 
 .است مشکل کمبود وقت پیش بیاید

  
   1 اندیشهطوفان -2

الب و مقوالت نو، کشف ایده هـای جدیـد و            اندیشه، طرح مط   طوفانهدف اصلی جلسه    
داقل زمان ممکن، از طریق وادار ساختن گـروه بـه تـشریح و توصـیف                حپاسخ های بدیع در     

هـا و شـرایط مـرتبط بـا          ث است که به تهیه فهرستی جامع از ویژگـی         حموضوع یا ایده مورد ب    
  . شود موضوع منجر می

  
   مراحل انجام کار● 
ر را از بین خود برای ثبت کردن مطالبی که در جریـان بحـث               واهید یک نف  خ از گروه ب   -1

شـوند    مطالبی که در جریان بحث مطرح مـی       از   این فرد، طبیعتاً  . عنوان می شوند، انتخاب کنند    
  .دارد یادداشت برمی

 از گروه بخواهید درباره محورها، نکات مهم، موضوعات و پیشنهادهای مطرح شده در              -2
  .بحث، فکر کنند

همه چیز، حتی افکار عجیب     : را به تفکر کردن جسورانه و بی محابا تشویق کنید          گروه   -3
  . در نظر گرفته شده و مطرح شودبایدو غریب و دور از ذهن هم 

هر چه تعداد ایده هایی مطرح شده بیـشتر باشـد،           :  تشویق کمیت به جای کیفیت     -4
  .بهتر است

  :جود دارد اندیشه وطوفان دو راه برای ابراز نظر در جلسه -5
کننـد و تـسهیلگر یـا فـردی کـه بـرای          افراد، نظرهای خود را با صدای بلنـد بیـان مـی           * 

کردن نظرهای مطرح شده انتخاب شده است، موارد را روی چارت برگردان ثبت    یادداشت
 کـار در    بایدگیرد و     گونه ارزشیابی یا اظهار نظری صورت نمی        در این  مرحله هیچ    . دکن  می

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Brainstorming  



   
 27                  ای بر راهنمای آموزشی کشاورزان مقدمه

                                                           

 

  .اد اندیشه و افکار دنبال شودزآحد یک جریان 
هـای کـوچکی      هر یک از اعضای گـروه، تعـدادی مـسئله یـا پرسـش را روی کـارت                 * 

و چـارت   ) تختـه سـفید   (این کارت ها سپس روی دیوار یا تختـه سـیاه            . کند  یادداشت می 
  . برگردان نصب می شوند

  
 آنها را مـورد بحـث و        توان   پس از اینکه کلیه دیدگاه ها و نظرها روی کاغذ پیاده شد، می             -6

  .مند فهرست کرد توان بهترین گزینه ها را به شیوه ای روش ارزشیابی قرار داد؛ برای مثال می
توان ایده های مطرح شده را دسته بندی و تحلیل کرد و بدین ترتیب، با حدف                   می -7

 نه به فرد    موارد کامالً مشابه، نظرها و ایده های باقی مانده به کل گروه تعلق حواهد داشت،              
اعضای گروه باید در مورد چگونگی دسته بندی کارت هـا در قالـب موضـوعات مـورد                  . (یا افراد 

  ).نظر به توافق برسند
  
   مزایا  ●
روشی خوب و مناسب برای مطرح کردن یا بروز دادن ایده هـا و افکـار توسـط افـراد      *

  .است
طـرح شـود، بـدون اینکـه        هدف آن است که حتی المقدور، ایده ها و افکار بیـشتری م            * 

 . قضاوتی صورت گیردآنهادرباره 
مجموعه موضوعات، محورها و پیشنهادهای تهیـه شـده در ایـن روش، از بـصیرت و                 * 

 .آید بینش جمعی گروه به دست می
 .گیرد به تمام افکار و نظرهای مطرح شده وزن و اعتبار یکسانی تعلق می* 
 و تفکرات خویش را آزادانه مطرح و برپایه         کنندگان تشویق می شوند اندیشه ها       شرکت* 

 .ها و افکار و بینش خود، تقویت کنند دیدگاه
تواند از طریق تمرکز روی یک فکر یا نظر خاص، تمام زوایـای آن را           اندیشه می  طوفان* 

 . آشکار کند
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 به شکل گیری جلـسه ای پویـا و پرشـور و نـشاط               "نظرها و افکار مطرح شده معموال     * 
 .دشو منجر می

گرا، شجاعت کـافی را بـرای شـرکت در            حرف یا درون    گیر و کم    کنندگان گوشه   شرکت* 
 .کنند بحث پیدا می

های بزرگ، بسیار مناسب اسـت و زمـان کمتـری را      اندیشه، برای گروهطوفانجلسات  * 
 .گیرد می
  
   معایب ●
داشـت  ممکن است نتوان تمام نکات مطرح شده در جلسه را به طور دقیق، ثبـت و یاد                * 
  .کرد
سازی  کنندگان با موضوع  مورد بحث جلسه آشنایی نداشته باشند، سیال            چنانچه شرکت * 

 .شود ذهن آنان برای طرح ایده ها و افکار خود مشکل می
  
  های گروهی کوچک   بحث-3

شود موضـوعات بیـشتری را        به جای اینکه کل گروه راجع به یک موضوع بحث کند، می           
هـدف اصـلی از ایـن اقـدام آن اسـت کـه تمـام                . ث گذاشـت  های کوچـک بـه بحـ        در گروه 
  .کنندگان فعاالنه درگیر بحث شوند شرکت
  

   مراحل انجام کار● 
هـای کـوچکتر      توان در قالب چند موضوع فرعی بین گروه          موضوع اصلی بحث را می     -1

  .تقسیم کرد تا هر کدام یک یا دو موضوع مشخص را مورد بحث و بررسی قرار دهند
  .تواند یافته های گروه را به جلسه عمومی گزارش کند  اعضای هر گروه می یکی از-2
  .نفر تشکیل داد 5 تا 3توان با   به شمار افراد، گروه را میا توجه ب-3
  .کند  تسهیلگر، زمان جلسه را کنترل و بازخوردها را مدیریت می-4
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   مزایا●  
د و ایـن امـر بـه بحـث، جنبـه            تواند نظر و عقیده خود را آزادانه مطرح کنـ           هر کس می  * 

 .مشارکتی می بخشد
 بو تجـار  ) 1کنش متقابل یا تعامل   (شود    موجب تبادل اندیشه ها و ایده ها بین افراد می         * 

 . کند گسترده جمعی را به هم نزدیک می
توانـد اوضـاع را مـورد          می ،تسهیلگر با گوش دادن به مباحثی که بین اعضا جریان دارد          * 

 .ارزیابی قرار دهد
 .شود موجب تغییر در سرعت و آهنگ کار جلسه می* 
 در کارهـای    آنهاهای خود و چگونگی کاربرد        کنندگان را به تفکر درباره آموخته       شرکت* 

 .کند خویش تشویق می
نفعـان    ای از ذی    ای تـشکیل داد کـه در هـر گـروه، نماینـده              توان به گونـه     ها را می    گروه* 

 .مختلف، حضور ادشته باشد
هـای کوچـک رد و بـدل           بین گـروه   ی که تواند از مطالب و مباحث       همچنین می  تسهیلگر* 
  .شود، اطالعاتی کسب کند می
 

   معایب ● 
  .ممکن است افراد با فواید و منافع کار گروهی و جمعی آشنا نباشند* 
هـا، وقـت زیـادی     روشی زمان بر است و بویژه، دریافت گزارش و بازخورد کار گـروه        * 
در این روش الزم است در هـر گـروه فرعـی، رهبـران یـا تـسهیلگرانی                  اگر چه   . گیرد می

حضور داشته باشند، اما باید مراقب بود که یک نفر کل گروه را تحت تـأثیر و نفـوذ قـرار                     
 .ندهد

  .پذیر سازد میزها و صندلی ها باید به نحوی چیده شود که بحث سریع و آسان را امکان* 
به هنگام اظهار نظر افـراد، بهتـر اسـت پـس از اتمـام               به منظور صرفه جویی در وقت       : توجه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Interaction  



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                       30

  

 

ها تمام نظرهای مطرح شده در گروه خود را ارائه دهـد و               مباحث گروهی، ابتدا یکی از گروه     
 .های دیگر با پرهیز از هرگونه تکرار، تنها نکات و نظرهای جدید را به آن اضافه کنند گروه

  
  )جمعی( جلسه بحث عمومی - 4

هـای کوچـک       گـروه   ، بالفاصله پس از اتمام جلسات بحث      "معموالجلسه بحث عمومی    
هـدف جلـسه بحـث عمـومی، تلفیـق عقایـد و             . شود، اما این رو نـد، الزامـی نیـست           دایر می 
کنندگان درباره موضوع یا اطالعات جدیدی است که قبالً در گروه راجع به            های شرکت  اندیشه

ه از روش جلـسه بحـث عمـومی اجـرا         یک جلسه آموزشی که با اسـتفاد      . آن بحث شده است   
کـه مراحـل    (های کوچک تقسیم شود       شود، ممکن است به مباحث جزئی تری در بین گروه           می

و سـپس کـار در قالـب جلـسه بحـث عمـومی بـرای                ) انجام کار آن در زیر تشریح شـده اسـت         
  .آوری و تدوین و تنظیم نتایج، دنبال شود جمع

  
   مراحل انجام کار● 
  .طور خالصه و مختصر، تشریح و معرفی کنید موضوع را به -1
کنندگان در میـان      هایی را که قبالً در رابطه با موضوع تهیه شده است، با شرکت               پرسش -2

  .بگذارید
  .کنندگان به بحث بگذارید  پاسخ ها را با شرکت-3
جدیـد یـا اطالعـات      ) موضوع( به طور خالصه و به روشی ساده و قابل فهم، فناوری             -4

  .ر را مطرح کنیدمورد نظ
کنندگان  های مثبت و منفی استفاده از فناوری جدید یا اطالعات دیگر را با شرکت           جنبه -5

  .به بحث بگذارید
  .بندی مشخصی درباره موضوع دست یابند کنندگان به جمع  سعی کنید شرکت-6
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   مزایا● 
  . های جمعی و عمومی آشنا هستند کنندگان اغلب با فعالیت شرکت* 
 .کنندگان وجود ندارد ازی به سازماندهی شرکتنی* 
 

   معایب ● 
  .کنندگان برای مشارکت فعال در بحث، کار مشکلی است جلب نظر همه شرکت* 
 .کنند کنندگان، نظرهای خود را مطرح می تنها عده کمی از شرکت* 
 .شوند های خود، تشویق و ترغیب نمی کنندگان، به تعمق و تفکر درباره آموخته شرکت* 
 
  1)میدانی(های عملی   فعالیت-5

دهد که به مزرعه رفته و یـک فنـاوری جدیـد را               کنندگان فرصت می    این روش به شرکت   
 اجـرای هدف این روش یادگیری عملی از طریق        . ازطریق اجرا و مشاهده مستقیم، تجربه کنند      

  .های جدید است شیوه
  

   مراحل انجام کار● 
  ).3شکل ( مطرح نمایید  موضوع و اهداف تمرین را مشخص و-1
  . نفره تقسیم کنید5 تا 4های  کنندگان را به گروه  شرکت-2
  . در صورت نیاز، به محلی که قرار است عملیات در آنجا انجام شود، بروید-3
  . کنندگان را در طول مراحل مختلف فعالیت، همراهی کنید  شرکت-4
  .  مراحل مختلف را به نمایش بگذارید-5
گروه بخواهید وظایف را بین خود تقسیم کنند تا معلوم شود چه کسی باید،               از اعضای    -6

  چه کاری انجام دهد؟
کنندگان مراحل مختلف فعالیت را شخصاً و به صورت عملی،             ترتیبی دهید که شرکت    -7

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Practical (field) activites  
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  .انجام دهند
انـدازی    کنندگان درباره مـوارد زیـر راه         یک بحث مشارکتی را با جویاشدن نظر شرکت        -8

  :کنید
   مراحل مختلف فعالیت؛-
   کل فعالیت؛-
  .کنندگان  مفید بودن فعالیت برای شرکت-

  
گیری مـشابهی دربـاره تمـرین انجـام           بندی و نتیجه   کنندگان به جمع     سعی کنید شرکت   -9

  .شده دست یابند
  

   مزایا ● 
  .دنپرداز کنندگان از طریق عمل کردن و تمرین، به یادگیری می شرکت* 
کنندگان را که فاقد اعتماد به نفس کافی برای صحبت کردن در جمع     تآن دسته از شرک   * 

 .کند هستند، عمالً تشویق به مشارکت می
  .با شرایط و موقعیت های واقعی زندگی، شباهت زیادی دارد* 
 

   معایب● 
  .وقت گیر و زمان بر است* 
  .بندی و مکان مناسب دارد ریزی، لوازم و تجهیزات، زمان نیاز به برنامه* 
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  )میدانی(های عملی  فعالیت) : 3(شکل شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )2مشاهده میدانی (1 گردش در مزرعه-6

هدف از روش گردش در مزرعه یا مشاهده میدانی فراهم آوردن فرصت یـادگیری بـرای                
نقاط مـورد بازدیـد، مـزارع خـود         . کنندگان از طریق مشاهده میدانی و سر مزرعه است          شرکت

  .پوشش طرح آبیاری قرار دارندزیره کشاورزانی است ک
  

   مراحل انجام کار● 
  . موضوع مورد نظر را مطرح و اهداف تمرین را مشخص نمایید-1 
  :کنندگان به روش زیر سازماندهی کنید  گردش در مزرعه را با کمک شرکت-2

  .نید محل مورد نظر برای بازدید و مسیری را که باید تا رسیدن به آن محل طی شود، مشخص ک-
  . مورد یا مواردی را که می خواهید مشاهده کنید معین نمایید-
 تعیین کنید که آیا می خواهید به صورت یک گروه بزرگ، محل را بازدید کنید یا در قالب چنـد                     -

  .گروه کوچک
کنندگان تقسیم نمایید تا معلوم شود که پس از اتمام گردش بازدیـد، چـه                  وظایف را بین شرکت    -
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1- Field walk  
2- Field observation  
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  رد چه چیزی بایدگزارش دهد؟کسی و در مو
  
  . کار را با گردش و بازدید میدانی آغاز کنید-3
کننـد    کنندگان درباره آنچه که مشاهده می       ی دیدنی توقف کنید و از شرکت      ها  ان در مک  -4
  .هایی مطرح کنید پرسش
  .ر در همان محل به بحث بگذاریداختصبه ا را آنها مشاهدات -5
ازدید میدانی، از گزارشگران بخواهید درباره مـشاهدات        ردش و ب  گ پس از بازگشت از      -6

  .خود گزارش دهند
  

   مزایا ● 
  تغییر محیط و فضای یادگیری* 
 زندگی یادگیری از طریق مشاهده شرایط واقعی* 
کنندگان به واسطه قـرار گـرفتن در محـیط و             ایجاد حسن اعتماد به نفس در شرکت      * 

  فضای آشنا
 

   معایب● 
  . براستوقت گیر و زمان* 
 از سالمتی و تندرستی یـا از شـرایط فیزیکـی مناسـب برخـوردار                بایدکنندگان    شرکت* 

 . باشند
کنندگان برای مشاهده باید کافی و متناسب با زمان بازدید باشد، بـه همـین                 عده شرکت * 

 .بندی در این روش، اهمیت زیادی دارد دلیل زمان
  
   ایفای نقش- 7

های شخصی برای ایفای نقـش در شـرایط واقعـی             ز تجربه کنندگان ا   در این شیوه، شرکت   
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ای   کنندگان با مسئله    نمودن شرکت   ، مواجه )اجرای نمایش (هدف از ایفای نقش     . کنند  استفاده می 
است که از بسیاری جهات، شبیه شرایط واقعی زندگی خود آنان است و بدین ترتیب، فـضایی        

  .حل مناسبی برای مسئله مورد نظر پیدا کنند شود تا بتوانند با روشی ابتکاری، راه ایجاد می
  

   مراحل انجام کار● 
  . نقش ها را تعیین و برنامه ایفای نقش را تنظیم کنید-1
  . هر یک از بازیگران را با نقشی که باید ایفا کند، آشنا سازید-2
  )4تصویر شماره (.  نمایش را به اجرا درآورید-3
  .کنترل نمایید  زمان اجرای برنامه را مدیریت و -4
  .اند، جویا شوید ه نقشی که ایفا کردهر نظر افراد را دربا-5
هـای    از تماشاچیان یا مشاهده کنندگان بخواهید نظر خود را در مورد نمایش یـا نقـش               -6

  .ایفایی، ابراز کنند
  .بندی نمایید  نکات اصلی و مهم را خالصه و جمع-7
  

   مزایا● 
  .و سرگرم کننده باشدتواند جالب  نقش بازی کردن می* 
 .براحتی، قابل درک و برای افراد بی سواد، مفید است* 
 . دهد فرصت الزم را برای فکر کردن در اختیار مخاطبان قرار می* 
 .دهد کنندگان را افزایش می خوبی انجام شود، اعتماد به نفس شرکتباگر * 
هـای سـایر افـراد را     نقـش ها یـا   آورد که دیدگاه کنندگان فراهم می فرصتی برای شرکت  * 

معموالً برنامـه ایفـای نقـش، بـا طـرح           .  احساس همدلی نمایند   آنهادرک کرده، یا حتی با      
 .حل یا رهنمود کاربردی و عملی خاتمه می یابد تعدادی پرسش، راه
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   معایب● 
  .وقت گیر و زمان بر است* 
 .تکنندگان برای ایفای نقشی فعال اس موفقیت آن در گرو اراده شرکت* 
کنندگان ممکن اسـت خجـول باشـند و از قرارگـرفتن در معـرض دیـد                   برخی شرکت * 

 .دیگران، واهمه داشته باشند
  

توان مـشکل    می،با بیان دقیق اهداف و نتایج مورد نظر از ایفای نقش در آغاز برنامه     :توجه
  .کنندگان برای شرکت در برنامه نمایش را حل کرد میلی شرکت بی

بالفاصله . کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد       تواند احساسات شرکت    ا می ه  ایفای برخی نقش  
 1ای در قالـب گـزارش تـوجیهی پایـان کـار             پس از اتمام برنامه ایفای نقش، الزم است جلـسه         

آورد تا موضـوعات      کنندگان فرصتی فراهم می       این جلسه برای تسهیلگر و شرکت     . برگزار شود 
  .جدیدی را مطرح و بررسی کنند

  
  ایفای نقش) : 4( شماره شکل

  
  
  
  
  
  
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Debiefing  
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   نمایش عملی- 8
های جدید و بـدیل      ها یا شیوه    ، معرفی و نشان دادن طرز کار فناوری       1هدف نمایش عملی  

تواند کشاورزان را برای بهبود یا پذیرش و انتخاب یـک             اجرای این روش می   . کشاورزی است 
مایش عملی در مزرعه وجـود دارد کـه   های مختلفی برای ن ها و شیوه    راه. فناوری، متقاعد سازد  
تـشریح   »3 میـدانی  گـردش « و )آزمـون در مزرعـه  ( »2های میـدانی  آزمایش«در اینجـا دو روش     

  .گردد می
  

  آزمایش میدانی) الف
هدف از اجرای آزمایش میدانی، معرفی یک فناوری توسـط خـود کـشاورزان، از طریـق                 

  . است4آزمودن آن در یک محل آزمایشی
  
  جام کار مراحل ان ●
  .های جدید یا بدیل کشاورزی را به طور خالصه معرفی کنید ها و فناوری  شیوه-1
کنندگان بخواهید اعالم کنند که چه اطالعات و چه نظـری دربـاره فنـاوری                  از شرکت  -2

  .جدید مورد نظر دارند
باره ند اطالعات بیشتری درا کنندگان را در این مورد جویا شوید که آیا مایل      نظر شرکت  -3

  . فناوری مورد نظر کسب کنند یا آن را در یکی از مزارع خویش به صورت آزمایشی اجرا کنند
کنندگان روشن کنید که مسئولیت اجرای نمـایش           در صورت ابراز تمایل، برای شرکت      -4

  .ستآنهادر وهله اول بر عهده خود 
  . نماییدکنندگان مشخص  برای شرکت" نوع نمایش و نحوه اجرای آن را دقیقا-5
در پـی   ای برای نمایش عملی طراحی کنید کـه مـوارد            کنندگان، برنامه    با کمک شرکت   -6
  : در آن لحاظ شده باشدآمده

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Demonstration  
2- field trials  
3- field tours  
4- Test area  
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  .های جدیدی که ارائه و نمایش آنها ضروری تشخیص داده شده است  سطح فناوری-
  های معمول وجود دارد؟  مشخص کنید که آیا نیازی به انجام کنترل و بررسی-
  هایی در طول اجرای نمایش عملی، ضروری است؟ ام  چه فعالیت انج-
  .ها را مشخص نمایید  زمان اجرای فعالیت-
  . مواد و تجهیزات یا لوازم مورد نیاز را به طور تخمینی، معین کنید-
  .ها خواهند بود، انتخاب کنید  کشاورزانی را که مسئول انجام فعالیت-
  .اثر سنجی فناوری جدید مشخص نمایید شاخص هایی را برای تعیین میزان -
  . برای تعیین زمان و چگونگی ارزشیابی نمایش عملی، روال مشخصی تعیین کنید-

  
  .کنندگان، کار تدارک و آماده سازی نمایش عملی را آغاز کنید  با کمک شرکت-7
  .کنندگان اجرا نمایید  نمایش عملی را به همراه شرکت-8
کننـدگان بـه     را بـا شـرکت  آنهـا  را کنترل و نظارت نموده،  موارد کلیدی و مهم نمایش   -9

  .بحث بگذارید
کنندگان مورد ارزشـیابی       در خاتمه، نتایج حاصل از نمایش عملی را به همراه شرکت           -10

  .قرار دهید
کنندگان، در مورد سودمند بودن فناوری جدید بحث کنید و چنانچـه مفیـد                 با شرکت  -11

وه سازگار کـردن آن بـا شـرایط کـشاورزان بـه بحـث و                تشخیص داده شود، در مورد نح     
  .بررسی بپردازید تا به نتیجه مشخصی دست پیدا کنید

  
   مزایا● 
روشی تأیید شده برای ترویج و تسهیل روند پذیرش و انطباق فناوری جدید به شـمار                * 
  .آید می
 .پردازند کنندگان از طریق تجربه کردن عملی، به یادگیری می شرکت* 
 .بخشد یری را در شرایط واقعی زندگی، عینیت مییادگ* 
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   معایب● 
  .رداد به زمان، امکانات و تجهیزات زیادی نیاز* 
 .کنندگان در ارائه نقشی فعال بستگی دارد موفقیت آن به اراده شرکت* 
  
  گردش میدانی) ب

هـا و   ای دیگـر اسـت کـه در آن روش    گردش میدانی در واقـع، بازدیـد متقابـل از منطقـه     
های بدیل یا جدیدی کـه توسـط دیگـر کارشناسـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، بـه                        اوریفن

  .کنندگان معرفی می شوند شرکت
  

   مراحل انجام کار● 
  .های جدید یا بدیل کشاورزی را به اختصار، تشریح و معرفی نمایید ها و روش  فناوری-1
 مورد نظـر، چـه اطالعـات و    کنندگان بخواهید که عنوان کنند درباره فناوری      از شرکت  -2

  .چه نظری دارند
ند اطالعات بیـشتری دربـاره فنـاوری        ا  کنندگان را در این مورد که آیا مایل          نظر شرکت  -3

  .جدید داشته باشند یا در یکی از مزارع خویش به صورت آزمایشی اجرا کنند، جویا شوید
ای برای بازدبد  ا ایشان برنامهکنندگان آگاه کنید و ب      کشاورزان میزبان را از بازدید شرکت      -4

  .نمایش عملی ترتیب دهید
کننـدگان بـه محـل بازدیـد و مالقـات بـا                برای تأمین وسیله ایـاب و ذهـاب شـرکت          -5

  .ریزی کنید کشاورزان میزبان، برنامه
های جدید یـا بـدیل از طریـق           ها و فناوری     به کشاورزان میزبان در نمایش دادن روش       -6

  : کمک کنیدزیروارد نشان دادن و بحث در م
  وری مورد نظرها یا فنا های الزم برای اجرای روش  اقدام-
  ها  زمان اجرای فعالیت-
  د نیاز امکانات و ادوات مور-
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  ها  افراد مسئول انجام فعالیت-
  یزان اثربخشی روش یا فناوری جدید شاخص های اندازه گیری برای تعیین م-
   مزایا و محاسن فناوری جدید-
   و نواقص آن معایب-

  
کنندگان و کشاورزان میزبان، نکات و موارد کلیدی و مهـم بازدیـد را                 به همراه شرکت   -7

  .مورد بحث و تبادل نظر قرار دهید
  . زمان کافی برای پرسش و پاسخ و تبادل اطالعات در نظر بگیرید-8
د ارزشـیابی   کنندگان و کشاورزان میزبان، برنامـه را مـور           در پایان کار، به همراه شرکت      -9

  .قرار دهید
در صـورتی کـه   . کنندگان در مورد سودمند بودن فناوری جدید، بحث کنید        با شرکت  -10

مفید تشخیص داده شود، در مورد نحوه سازگارکردن آن با شـرایط کـشاورزان تـا رسـیدن بـه              
  .نتیجه ای مشخص، به بحث و تبادل نظر بپردازید

  .کنندگان به روستاهای خود را فراهم کنید  وسیله نقلیه الزم برای بازگشت شرکت-11
  

   مزایا● 
  .روشی تأیید شده برای ترویج و تسهیل روند پذیرش انطباق فناوری جدید است* 
 .کنندگان از طریق تجربه کردن عملی، به یادگیری می پردازند شرکت* 
 .یادگیری را در شرایط واقعی زندگی، عینیت می بخشد* 
 

   معایب● 
  .زیادی برای حمل و نقل نیاز دارد) پول( بر است و به امکانات مادی اغلب، زمان* 
کنندگان و کشاورزان میزبان برای ایفای نقش فعـال بـستگی             موفقیت آن به اراده شرکت    * 
  .دارد



  ریزی فصلی کشاورزان هایی برای برنامه تمرین) : الف(بخش 
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  )الف( مقدمه ای بر بخش ◙
برای مـدیریت کـردن منـابع آب کـشاورزی در قالـب یـک               هایی    تمرین ،)الف( بخش   در

بـین  . ریزی فصلی بـا کمـک کـشاورزان، گنجانـده شـده اسـت               فعالیت تشخیصی و نیز برنامه    
  .ریزی فصلی و مراحل بعدی، تفاوت وجود دارد جلسات مربوط به اولین برنامه

  
  1ریزی فصلی کشاورزان  برنامه-1
  ریزی فصلی کشاورزان  اولین برنامه●
توجه عمده ای به ارزیـابی وضـعیت        ) FSP(ریزی فصلی کشاورزان       مدت اولین برنامه   در

و توسعه و تدوین طرحی جامع برای مـدیریت آب در  ) FWM (مدیریت منابع آب کشاورزی 
، 2کـشاورزان از طریـق فراینـدی تشخیـصی        . شود  چارچوب زمانی پروژه یا برنامه معطوف می      

هـای   حـل  کننـد و مـسائل اصـلی و راه     عه را ارزشیابی مـی    کارکرد و عملکرد شبکه آبیاری مزر     
ممکن را در زمینه پنج مقوله عمده ناظر بر مدیریت آب مزرعه، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار                     

  :انداز عبارت) همان گونه که قبالً ذکر شد(این پنج مورد . دهند می
   منابع آب-1
   بهبود و ارتقای شبکه آبیاری-2
   مدیریت آب مزرعه-3
   زهکشی و کنترل سیالب و شوری-4
   تشکل آب بران-5

  
هـا و شـیوه هـایی را کـه      حل های مشخص شده، کشاورزان فناوری   بر مبنای مسائل و راه    

 در آنهـا  یا یـادگیری دربـاره   آنها بوده و مواردی را که مایل به انجام         آنهاعالقه مند به آشنایی با      
ابل اجـرای طـرح     قسپس بر پایه موارد     .  کنند چارچوب زمان یروژه یا برنامه هستند، تعیین می       

هـای مـورد نظـر را بـرای فـصل آینـده               ها و تمرین    در طول فصل بعدی، موضوعات، فناوری     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1- Farmers' seasonal planning (FSP)  
2- Diagnostic process  
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  .کنند انتخاب می
  
  ریزی بعدی فصلی کشاورزان برنامه ●

 جلـسه نـیم روزه وقـت        6 تـا    5حـدود   ) ریزی اول فصلی کـشاورزان      اجرای برنامه (این کار   
های نـاظر بـر       ها و اقدام     هفته متوالی انجام شود و فعالیت      6 تا   5 است در طول     گیرد که بهتر    می

ریزی تشخیصی و فصلی باید چند هفته قبل از آغاز فصل کشت صورت گیـرد تـا ایـن                     برنامه
هـای   هـا و شـیوه   اطمینان خاطر حاصل شود که تمهیدات و تدارکات الزم برای معرفی فناوری      

  . گرفته استجدید موردنظر، به موقع صورت
 برای مدیریت منابع آب در مزرعه،  ∗تصاویر برگرفته از برنامه آموزشی و ترویجی اندونزی       

  .دهد مثالی روشن از چگونگی اجرای یک برنامه فصلی کشاورزان را نشان می
ریزی فصلی اولیه را مـورد        ریزی دوم به بعد، کشاورزان روند اجرای برنامه         در خالل برنامه  

دهند و سپس بر اساس نتایج حاصل از ارزشـیابی مـذکور، برنامـه مـدیریت                   می ارزشیابی قرار 
  .کنند منابع آب را به هنگام کرده، برنامه جدیدی برای فصل آینده تهیه می

 بهتـر اسـت طـی دو        "اجرای این مرحله، دو جلسه نصف روزه زمان می برد که ترجیحـا            
  .هفته متوالی انجام شود

  
  شاورزیریزی فصلی ک  هدف برنامه●

هـا در چـارچوب       سازی یا به هنگام کردن برنامـه فعالیـت          ریزی فصلی، آماده    هدف برنامه 
ریزی صورت گرفتـه بـرای        زمانی پروژه یا برنامه، با همکاری خود کشاورزان و بر مبنای برنامه           

هـای جدیـد،      ها یا شـیوه     ها مواردی شامل معرفی و ارائه فناوری        در این برنامه  . فصل آتی است  
هـای پـشتیبانی      های درسی برای آموزش فصلی کشاورزان و دیگر فعالیـت           ها یا برنامه    صلسرف

  .شود مربوطه، منظور می
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 . آمده است»ریزی فصلی کشاورزان هایی برای برنامه رینتم): الف(بخش «تصاویری که در شروع مبحث باعنوان  *
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  خروجی مورد نظر● 
نخـست،  . ریزی تشخیصی و فصلی، دارای خروجی یا بروندادی دو منظـوره اسـت              برنامه

ها  ر آن، انواع فناوری   در زمینه مدیریت منابع آب کشاورزی که د       ) به هنگام شده  (تهیه یک برنامه    
ند، شـو  در چارچوب زمانی پـروژه یـا برنامـه معرفـی             بایدو شیوه های مدیریت منابع آب که        

ها و  دوم، تهیه یک برنامه فصلی ویژه کشاورزان، که انواع فناوری. مشخص و تعریف می شوند
 شیوه های مدیریت منابع آب را که قرار است در طول فصل کـشت و رشـد محـصوالت، در                   

  .کند قالب آموزش فصلی ارائه شوند، تعیین و تعریف می
  
  انتخاب کشاورزان● 

 راهنمای حاضر عنوان شـده اسـت، در جریـان انتخـاب             )5 تا 3( پودمانهمان طور که در     
، 1هـا یـا واحـدهای آبیـاری          دقت شود که افرادی به نمایندگی از سـوی بلـوک           بایدکشاورزان  

 زن، بر اساس مالک هایی نظیر نوع مالکیـت زمـین و             های مختلف اجتماعی و کشاورزان      گروه
چنانچه در منطقه مورد نظر، تعـاونی        . سطح سواد، در ترکیب افراد منتخب حضور داشته باشند        
  . از میان خود اعضا انتخاب می شوند"یا تشکل آب بران وجود داشته باشد، نمایندگان معموال

  
  صی و فصلیریزی تشخی هایی برای فرایند برنامه  تمرین-2

 رونـد تجزیـه و تحلیـل        آنهـا شود که عمل کردن به        در این بخش تعدادی تمرین ارائه می      
های الزم برای اعمال تغییرات به شیوه اصولی و   وضعیت موجود کشاورزی و شناسایی فرصت     

ها براساس یک توالی منطقی، شامل بـرآورد امکانـات و             این تمرین . کند  مند را تسهیل می     روش
هـای    ها و اقدام    ریزی برای فعالیت    های ارائه شده و برنامه      حل  ناسایی مسئله، بررسی راه   منابع، ش 

 تمـرین ریزی خوب و مناسب و وجود زمان کافی،           در صورت برنامه  . شوند  مورد نظر انجام می   
. اجـرا شـود  )  در صورت انجام شدن )  ج -1(یا  ( ،) ب -1( تمرین بعد از    تواند مستقیماً    می ) د -1(

ـ – 1( تمرینجرای  پس از ا   ها بـرای تهیـه برنامـه فـصلی بایـد بـه                و قبل از شروع فعالیت     )  ه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Irrigation blocks  
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  .کشاورزان زمان کافی برای اندیشیدن درباره نتیجه کار، داده شود
  
  ریزی فصلی اول  برنامه◙
   ترسیم نقشه –ارزیابی مشارکتی شبکه آبیاری و زهکشی ):  الف-1( تمرین ● 

 زهکشی موجود در منطقه را از طریق ترسیم نقشه درقالب           های آبیاری و    کشاورزان، شبکه 
هـای    و زیرسـاخت   1محور اصلی این ارزیابی، آشنایی با طـرح اولیـه         . کنند  تمرین، ارزیابی، می  
  . است2آبیاری و زهکشی

  
   بررسی شرایط مزرعه-ارزیابی مشارکتی شبکه آبیاری و زهکشی):  ب-1( تمرین ● 

این ارزیـابی   . دهند  زهکشی منطقه را مورد ارزیابی قرار می      های آبیاری و      کشاورزان، شبکه 
که بیشتر ناظر بر دانش و اطالعات کـشاورزان در زمینـه مـدیریت منـابع آب اسـت از طریـق             

شود و در جریان آن،       انجام می ) با در دست داشتن یک صندوق رأی       (3گشت زنی یا ترانسکت   
  .گردد  واقعی مزرعه مطرح میپیرامون شرایط) در قالب اظهار نظر(تعدادی پرسش 

  
  )اختیاری(تقویم کشت ):  ج-1( تمرین ● 

در این مرحله، کشاورزان از طریق تهیه نمودارهایی در خصوص میـزان بارنـدگی، درجـه                
حرارت، میزان آب در دسترس برای آبیاری و تناوب کشت، وضعیت گذشته چرخه کـشت را                

  .کنند  بحث میارزیابی و در مورد امکان بهبود و ارتقای آن،
  
  بندی مسائل شناسایی و اولویت):  د-1( تمرین ● 

 اندیشه، مسائل مبتالبه خـود در زمینـه   طوفاندر این تمرین، کشاورزان با استفاده از روش   
  .کنند  را از طریق بحث، مشخص میآنهامدیریت آب را شناسایی و اولویت 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Layout  
2- Irrigation and drainage infrastructure 
3- Transect  
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  های مناسب  وریحل ها و انتخاب فنا شناسایی راه):  هـ– 1( تمرین ● 
هــای کوچـک و جلــسات بحـث عمــومی،    کـشاورزان از طریــق بحـث در قالــب گـروه   

بنـدی    را تعیین و بر اساس اولویـت، دسـته   ) د   -1(تمرین  ای مسائل شناسایی شده در      ه  حل  راه
  .کنند می

  
  تهیه و ارائه برنامه فصلی کشاورزان):  و-1( تمرین ● 
ـ  -1( و   ) د   -1(هـای     تمرینه به دست آمده از      تسهیلگر براساس نتیج   ) و -1(تمرین  در    ) ـه
هـای    شـامل برنامـه   (هـا     برنامه فعالیت . کند  های فصل آینده پیشنهاد می      ای را برای فعالیت    برنامه

در (شود و پس از اعمال اصالحات الزم           به بحث گذاشته می    آنهابا  ) آموزش فصلی کشاورزان  
ریزی  بـرای آمـوزش        سپس در مورد برنامه   . یرد، مورد تأیید و تصویب قرار می گ       )صورت نیاز 

  .شود گیری می فصلی کشاورزان و مفاد جلسه بعدی، تصمیم
  
  ریزی فصلی بعدی  برنامه◙
  ارزشیابی روند اجرای برنامه فصلی کشاورزان):  ز-1( تمرین ● 

های مختلف طراحی شده در برنامه فصلی و بحث پیرامـون             کشاورزان با بازدید از فعالیت    
  . در محل، روند اجرای برنامه فصلی را ارزشیابی خواهند کرداآنه

  
به هنگام کردن برنامه مدیریت منابع آب کشاورزی و تهیـه برنامـه بـرای               ):  ح -1( تمرین   ● 

  فصل آینده
کشاورزان بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی برنامه فصلی پیشین، ابتـدا برنامـه مـدیریت                

استفاده از مفاد برنامه به هنگام شده، برنامه فصل آینـده را تهیـه              آب را به هنگام کرده، سپس با        
  .خواهند کرد



   
 47                  ریزی و آموزش فصلی کشاورزان برنامه

                                                           

 

   ترسیم نقشه–ارزیابی مشارکتی شبکه آبیاری و زهکشی :  ) الف-1(تمرین 
  
  

   مقدمه
ها و شیوه هـا مـدیریت آب    پیش از شروع بحث درباره امکان انجام اصالحات در فناوری    

ت بـا کمـک کـشاورزان وضـعیت موجـود مـدیریت آب و               برای تولید محصول بهتر، الزم اس     
ایـن کـار، بـا تهیـه و         . محدودیت ها و مشکالت مبتالبه در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیـرد            

در خالل تمـرین ترسـیم طـرح اولیـه،          . شود  ترسیم نقشه، آغاز و با انجام گشت زنی، دنبال می         
  .ارزیابی قرار می گیردزیرساخت و مختصات اصلی شبکه آبیاری و زهکشی، مورد 

  
   اهداف 

  شناسایی و تعیین حدود محل احداث و استقرار کانال های آبیاری و زهکشی  ●
  1پوشش آبیاری و واحدها یا قطعات آبیاریزیرکردن مناطق  مشخص  ●
 2آبیاری) های ردیف(بندی کشاورزان بر اساس واحدها یا قطعات فرعی  گروه ● 
مین باتوجه به مدیریت منابع آب کشاورزی، خاک و شـرایط  های فعلی ز   تعیین کاربری  ● 
 شناسی زمین ریخت
 

  خروجی های مورد نظر
تهیه یک نقشه از وضعیت آبیاری منطقه که شبکه آبیاری، موقعیت مـدخل ورودی آب       ●

ها و شـبکه      ها، رودخانه   ات ساختمانی، کانال  تأسیسها،    ، پمپ های آبیاری، چاه    )منبع تأمین آب  (
 .را در قالب یک طرح اولیه و ساده نشان  دهدزهکشی 
  پوشش شبکه آبیاری زیرشناسایی وسعت حوزه   ●
 های آبیاری گروه بندی کشاورزان بر اساس ردیف  ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Irrigation blocks (Units) 
2- Irrigation sub-units  
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انجام تحلیلی مقدماتی از محدودیت ها و ظرفیت های بالقوه در چـارچوب وضـعیت                 ●
 موجود مدیریت منابع آب کشاورزی

 
  زمواد و ابزار مورد نیا

هـا،    یک نقشه اولیه از پیش تهیه شده که مختـصات مهـم منطقـه، شـامل روسـتاها، راه                   ●
های اصلی، نقاط ویژه و محل تشکیل جلسات آموزشـی کـشاورزان را نـشان                 ها کانال   رودخانه

  . دهد
یک نمونه نقشه از پیش تهیه شده توسط کشاورزان که نشان دهنده طرح کلی و اولیـه                  ● 

 .شدآبیاری و زهکشی با
 تعدادی ورقه بزرگ کاغذ  ●
 تعدادی قلم رنگی  ●
 

  دو ساعت و نیم:زمان مورد نیاز
  تقریباً شش هفته قبل از شروع فصل:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

 ) دقیقه10( معارفه عمومی ◙

  های مورد نظر  تشریح اهداف اختصاصی و خروجی-1
  
 ) دقیقه20( فعالیت عمومی ◙

 آماده شده منطقه را که در آن مختـصات مهـم منطقـه ترسـیم شـده                   نقشه اولیه از قبل    -2
  .در صورت نیاز، جزئیات بیشتری به آن اضافه کنید. دهید است، به کشاورزان نشان می

خود را بـر روی     ) مزرعه های ( از تک تک کشاورزان بخواهید محل یا موقعیت مزرعه         -3
و کانال اصلی بحـث     ) ورودی آب مدخل  (نقشه، مشخص کرده و درباره موقعیت آبگیر اصلی         
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  .کنند
  .های آبیاری را روی نقشه مشخص نمایید  موقعیت ردیف-4
  .بندی کنید های آبیاری، گروه  کشاورزان را بر مبنای موقعیت مزارعشان در قالب ردیف-5
  
  ) ساعتیک( فعالیت گروهی کوچک ◙
ونـه ای از یـک نقـشه        را آماده کنیـد و نم     ) کاغذ و قلم های رنگی    ( لوازم ترسیم نقشه     -6

  .آبیاری ترسیم شده توسط کشاورزان را نشان دهید
نقشه دقیقی از قطعه آبیـاری خـودش تهیـه کنـد،            ) مطابق نمونه ( از هر گروه بخواهید      -7

در صـورت   (هـای آبیـاری       های آب به قطعه، موقعیت استقرار پمپ        طوری که در آن، ورودی     به
ها مشخص    ی آب و زهکش   Ĥنهاکانال ها و جهت جری    هاو تأسیسات،     ها، سازه   ، چاه )وجود پمپ 
  .شده باشد

 در صورتی که کشاورزان قادر به اتمام نقشه در خالل جلسه نباشند، از آنـان بخواهیـد                -8
  .که آن را در منزل تکمیل و در جلسه بعد ارائه دهند

  
  ) ساعتیک( بحث عمومی ◙
 که کامل شـده اسـت، ارائـه         های مختلف بخواهید نقشه های خود را تا جایی           از گروه  -9
  .دهند

های مختلف را با یکدیگر تلفیق و به یـک نقـشه بـزرگ از کـل ناحیـه تبـدیل                        نقشه -10
  .سپس در مورد نقشه نهایی، بحث کنید. نمایید

ها و تأسیسات اصلی، نقاط سیل گیر، نقاط زیرپوشش و             از کشاورزان بخواهید  سازه     -11
  .تا زیر پوشش شبکه آبیاری قرار گیرند، مشخص نمایندنیز نقاطی که قابلیت آن را دارند 

هایی    محدودیت ها و مشکالت اصلی را مشخص نمایید و به بحث بگذارید و محل              -12
  .را که دچار این محدودیت ها و مشکالت هستند روی نقشه مشخص کنید

  دقت کنید که از نقشه برای استفاده در جلسات دوره بعد آموزش فـصلی کـشاورزان         -13
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  )با قاب کردن یا روکش نمودن با پالستیک(بخوبی محافظت شود 
  )،بخش ج2تمرین ( اتمام جلسه در جمع بندی مطالب -14
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای آماده سازی فنی◙
  
  

  یک نمونه نقشه آبیاری و زهکشی تهیه شده توسط کشاورزان
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  :وارضی که ممکن است در یک نقشه آبیاری و زهکشی منظور شوندفهرست موارد و ع

  های کوچک آبیاری سازه  آبیاری و زهکشی  عمومی
   راه ها ●
 روستاها/  خانه ها  ●

  معابد، کلیساها و مساجد ●

 ها ها، جویبارها و دریاچه  رودخانه ●

 – فلش نشاندهنده جهت شمال ●
 جنوب

 محل تشکیل جلسات مدرسه در  ●
 )مدرسه صحرایی(ه مزرع

  پل ها ●

  کوه ها/  تپه ها  ●

بند و سد، ( آبگیر ورودی  ●
  )ها، چاه ها و مخارن پمپ

های درجه یک،  کانال(ها  کانال ● 
های مزرعه،  ، کانال3 درجه،2درجه 
 )ها زهکش

 منطقه زیرپوشش حوزه آبیاری ● 

های   مرزها و سرحدهای ردیف ●
 آبیاری

   جهت جریان آب در مزرعه ●

  ای های آبیاری قطره  سازه ●
 های متقاطع کننده  تنظیم ●

  توزیع کننده ها● 

  انتقال3های درجه  کانال ●

های انتقال آب به   کانال ●
 مزرعه

 آبگردآنها و آبگذرهای  ●
  هوایی

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
ی منطقـه را نـشان       آیا نقشه ترسیمی، نما و تصویر مناسبی از وضعیت آبیاری و زهکش            ● 

  .دهد می
گرفتگـی و سـیالب    م دچـار آب وخوبی آبیاری نشده یا مـدا   بتوانید نقاطی را که        آیا می   ●

  مشخص نمایید؟،شوند می
انـد،    هـای آبیـاری و زهکـشی دچـار مـشکل بـوده              توانید نقاطی را که در شبکه        آیا می  ● 

 مشخص کنید؟
انتظـار داریـد    ... ها و   کانال یا فقدان سازه    در چه جاهایی به دلیل نا مناسب بودن شرایط           ● 

 .مشکالتی بروز کند
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   بررسی شرایط مزرعه –ارزیابی مشارکتی شبکه آبیاری و زهکشی :  ) ب-1(تمرین 
  
  

   مقدمه 
قبل از آغاز بحث درباره اصالحات قابل انجام در زمینـه مـدیریت منـابع آب کـشاورزی،                  

. یت فعلی مدیریت آب را مورد بررسی قرار دهید        الزم است که همراه با خود کشاورزان، وضع       
افزون بر این، ارزیابی مسائل و مشکالت خاص در مزرعه و مشخص نمودن محدودیت هـای        

های بهبود تأمین آب یا افزایش        ها و روش    مبتالبه کشاورزی، از اهمیت زیادی در تعیین فناوری       
ت زنی، باید حول محور دانش      ارزیابی در طول مسیر گش    . وسعت اراضی آبی، برخوردار است    

و اطالعات کشاورزان در خصوص وضعیت آبیاری و زهکشی و نقطه نظرهـای آنـان دربـاره                 
  .اصالح آن دور بزند

  
  اهداف

  بررسی موقعیت و شرایط شبکه آبیاری ●
های آبیاری و زهکشی منطقه و        بررسی دانش و اطالعات کشاورزان در خصوص شبکه       ● 

های مشترک و عمومی درجهت اصـالح و بهـسازی     توانمندیها و مشخص نمودن محدودیت 
  آنها

 
  خروجی های مورد نظر

هـای کـشاورزان در رابطـه بـا مـدیریت منـابع آب             ارزیابی دانـش، نگـرش و اولویـت        ●
  کشاورزی 

 مـسائل مبتالبـه مـدیریت منـابع آب          مـورد تهیه فهرستی از اصـالحات قابـل انجـام در         ● 
 کشاورزی
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   مقدمات مورد نیاز
از قبل باید با مروج محلی، کارشناس یا متصدی آبیاری محل و تعدادی کشاورز پیشرو                 ●

هـا و   هدف از این بازدید، شناسایی محـل . به منظور انجام یک بازدید میدانی تماس گرفته شود      
یی است که هم به لحاظ ابعاد یادگیری، از جذابیت الزم برخوردار باشند و هـم شـبکه                  ها  انمک

 دارای محدودیت ها و مشکالتی باشد که بتـوان آنهـا را در چـارچوب                آنهاکشی  آبیاری و زه  
  .امکانات موجود، رفع کرد

های  نتخاب و طراحی مسیری برای گشت زنی که امکان عبور و بازدید از اغلب محل              ا  ●
 .شناسایی شده و مورد نظر، وجود داشته باشد

یت ها و امکانات منـاطق مـورد نظـر    در ارتباط با عوامل یادگیری تعیین شده و محدود   ●
هـای    پیوسـت ( .برای اصالح و بهسازی، تعدادی پرسش در قالب نظرخـواهی، طراحـی نماییـد             

   )5 و 4شماره 
 .را آماده نموده و در مسیر گشت زنی قرار دهید) گیری یأر(تعدادی تابلو نظرخواهی   ●
 شـماره گـروه، درج      آنهـا وی  هایی تهیه کنید که بر ر       برای هر گروه از کشاورزان کارت       ●

 .شده باشد
 

   مواد و ابزار مورد نیاز
  چند قطعه مقوا یا تعدادی پوشه  ●
نوار ضبط صوت، نوارهای پالستیکی، تعدادی قلم ماژیـک، مقـداری نـخ و ریـسمان،                  ●

 پونز، چند ورقه بزرگ کاغذ
 )پایه چوبی(تعدادی چوب بامبو   ●
 ) الف-1(تمرین نقشه تهیه شده در   ●
 

  دقیقه15 ساعت و 3:  زمان مورد نیاز
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  )ترسیم نقشه( پس از پایان تمرین نقشه کشی :زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین (جلسه آموزش قبل  مرور مطالب -1
   تشریح اهداف اختصاصی و نتایج مورد نظر از تمرین حاضر-2
هـا و اصـالحات قابـل انجـام در            های اصلی، محدودیت    یادآوری مختصات و ویژگی    -3

  شبکه آبیاری منطقه 
  
  ) ساعت2( فعالیت گروهی کوچک – انی تمرین مید◙
هـایی   برای این منظور از همان گروه.  نفره تقسیم کنید  5 تا   4های     کشاورزان را به گروه    -4

 .تشکیل شده بود، استفاده شود ) الف-1(تمرین که قبالً در 
هـای   زان را از مسیر گشت زنی و نحوه نظرخواهی یـا پاسـخ دادن بـه پرسـش                 کشاور -5

  :مطرح شده، آگاه کنید
  .کنند های کوچک، از مسیر تعیین شده عبور می گروه* 
رو  هایی در ارتباط با وضعیتی خـاص در مزرعـه روبـه    ها در طول مسیر، با پرسش   گروه* 

ای چـوبی بـه       اند که هر کدام بـا پایـه          شده ها بر روی تابلوهایی نوشته      این پرسش . خواهند شد 
  .زمین نصب شده است

هر گروه در مورد پرسش مطرح شده بر روی تابلو بحث نمـوده و از میـان سـه پاسـخ             * 
  .کند  پاسخ صحیح را انتخاب می،)جیا ب ، الف(مشخص شده بر روی تابلو 

روند پرسش و پاسـخ     ها در ادامه مسیر، با پرسش بعدی رو به رو می شوند و این                 گروه* 
های مطرح شده بر      کند و بدین ترتیب، پاسخ همه پرسش        زنی ادامه پیدا می     تا پایان مسیر گشت   
  .شود روی تابلوها داده می

 ) الف -1(تمرین   مسیر مورد نظر را با استفاده از نقشه ای که توسط خود کشاورزان در                -6
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  .تهیه شده است، تشریح کنید
باید اطمینان حاصل کنید که همه کـشاورزان آنچـه را از آنـان               قبل از آغاز گشت زنی       -7

انتظار می رود، بخوبی درک کرده اند و از ایشان بخواهیـد اگـر پرسـش دیگـری دارنـد آن را                      
  .دسته کارت مخصوص هر گروه را در اختیار آنان قرار دهید.مطرح کنند

زنـی را آغـاز       قبلـی، گـشت    دقیقه از گروه     10 ترتیبی اتخاذ کنید که هر گروه به فاصله          -8
  .کند

هـا     به عنوان تسهیلگر، شخصاً آخرین گروه را همراهی و در صورت لـزوم، بـه گـروه                 -9
  .کمک کنید

  
  ) ساعتیک( بحث عمومی ◙

. ی را به همراه خود بیاوریـد      أهای ر   به محل برگزاری دوره بازگردید و تمام صندوق        -10
 بحـث  آنهـا های مطرح شـده در    رسش و پاسخ  ها را یک به یک باز نموده و در مورد پ           صندوق
  .کنندگان یادآوری کنید موقعیت هر مزرعه و مسئله مبتالبه آن را به شرکت. نمایید

 به پرسش نخـست چـه بـوده و چـرا آن             آنها از گروه اول بخواهید که بگویند پاسخ         -11
ورد پرسـش و    ها هم بخواهید نظرهـای خـود را در مـ            از سایر گروه  . پاسخ را انتخاب کرده اند    

بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ، مسائل شناسـایی شـده، علـل و              . پاسخ انتخاب شده، ابراز کنند    
  . را بنویسیدآنهاحل ها یا راه کارهای احتمالی برای بهبود و اصالح   و راهآنهاعوامل بروز 

اند   از گروه دوم بپرسید که به آن پرسش چه پاسخی داده          .  به سراغ پرسش دوم بروید     -12
  .های دیگر هم بخواهید نظرهای خود را در این مورد ابراز کنند و چرا؟ از گروه

  )، بخش ج2تمرین شماره ( جمع بندی و اتمام جلسه -13
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  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  گیری های مطرح شده برای نظرخواهی در قالب رأی پرسش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  های مطرح شده برای نظرخواهی تورالعمل تنظیم پرسش دس◙

آزمونی میدانی است که بـدون اسـتفاده از قلـم و کاغـذ              ) نظر خواهی (آزمون رأی گیری    
های نظرخواهی، توجه به شرایط و موقعیت زمین و  نکته مهم در طراحی پرسش  . شود  انجام می 

س از مشاهده موقعیت مربوطـه در       ای طرح شوند که تنها پ       ها باید به گونه     پرسش. مزرعه است 
یک راه ساده برای امتحان کردن این وضع، پاسخ گـویی           .  پاسخ داد  آنهامزرعه و میدان بتوان به      

چنانچـه  . های مطرح شده، در محلی است که امکان مـشاهده میـدانی وجـود نـدارد                 به پرسش 
  . نمود را طراحی و تنظیمآنها مجدداً بایدها ممکن باشد،  گویی به پرسش پاسخ

) جیـا   ب  ،  الـف بـرای مثـال     (ای هـستند     های رأی گیری از نوع چند گزینـه         پرسش ●
ها باید حتی المقدور به گویش و زبان مـادری و محلـی کـشاورزان، نزدیـک              پرسش
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  .نحوی ساده و قابل فهم برای همه، طراحی شوند بوده و به
  

 نظر، مشهود و قابـل      پرسش باید در محلی نصب شود که از آنجا موقعیت و شرایط مورد            
پرسش باید طوری طراحی و تنظیم شود که دقیقاً ناظر برموقعیت مورد نظـر در               . مشاهده باشد 

توان با استفاده از یک تکه نخ یـا ریـسمان             می...). این کانال و  : برای مثال ( .مزرعه یا میدان باشد   
یعنـی بـه    (ورد نظـر    نیز تابلویی را که پرسش بر روی آن درج شده است، مستقیماً به محـل مـ                

  .متصل کرد) شود همان محلی که به پرسش مربوط می
، درواقع تصویری کلی از یـک سلـسله مـسائل عینـی و              )5(پیوست شماره   بخش نخست   

هـای   حـل  مشهود مبتالبه یک طرح آبیاری را به همراه علل و ریـشه هـای شـکل گیـری و راه                  
گیری یا نظـر خـواهی    در قالب رأیوقتی محلی برای طرح یک پرسش . دهد مربوطه، نشان می  

شود، الزم است ابتدا علت بروز مـسئله مـورد نظـر، مـشخص و سـپس، پرسـش                     انتخاب می 
 با علت آن مسئله در ارتباط       بایدها    مربوطه طراحی و تنظیم گردد؛ چرا که حداقل یکی از پاسخ          

ای رأی گیری ه های قابل طرح در قالب پرسش ، فهرستی از پرسش)4(پیوست شماره در . باشد
  .یا نظرخواهی، ذکر شده است
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  میدانی) نظرخواهی( تهیه مقدمات برای اجرای تمرین رأی گیری ◙
یک راه ساده بـرای     ).  عدد 25 تا   20(های مورد نظر، صندوق رأی بسازید         به تعداد پرسش  

  ).به شکل زیر نگاه کنید(انجام این کار، استفاده از پوشه است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را با پونز روی پایه های چـوبی نـصب      ) صندوق های رأی  ( ورقه های مقوایی     پوشه ها یا  
ها کارت های کاغذی تهیه کنید که بر روی آن شماره             برای گروه . نموده و در مزرعه قرار دهید     

  .خاص هر گروه درج شده باشد
هـا، مـسائل مـورد نظـر،          تسهیلگر باید ضمن پردازش و استخراج نتایج حاصل از پرسش         

ها یا راهکارهای پیـشنهادی بـرای رفـع مـشکل را یادداشـت                حل   و راه  آنهاو علل بروز    عوامل  
آمده است، استفاده    )5(پیوست شماره ای مشابه آنچه در       توان از نمونه    برای این منظور می   . نماید
  . توجه کنیدی که در پی آمده است،به مثال. کرد
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  ها حل بروز و راهمسائل و مشکالت، علل ) : 5(مثالی از پیوست شماره 

  حل ها راه  عوامل یا علل بروز  مشکل/ مسئله 
  گرفتگی کانال  ●
  )قابل مشاهده(
  
  
  
  

رویش بیش از حـد گیـاه در          ●
  مسیر کانال

وجود رسـوب و گـل و الی          ●
  در کانال

انسداد منجر بـه تغییـر مـسیر          ●
  )باال آمدن سطح آب(آب

  ها پاکسازی منظم و مستمر کانال  ●
  کانال هاالیروبی  ●

 های آب مزرعه بهسازی ورودی  ●

 ساماندهی روند توزیع آب بین کشاورزان  ●

منظـور    احداث و تنظـیم مجـدد کانـال بـه           ●
  افرایش سطح آب

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  چه نکاتی را از این تمرین که در مورد مدیریت منابع آب کشاورزی است، یاد گرفتید؟  ●
 های مطرح شده، به اغلب مسائل مبتالبه منطقه اشاره شده بود؟ سشآیا در پر ● 
 ها، موارد و مطالبی وجود داشت که برای شما نامأنوس و نامفهوم باشد؟ آیا در پرسش  ●
  کسب کنید؟آنهااین موارد، کدام بودند و آیا مایل هستید اطالعات بیشتری درباره  ● 
ها منظـور نـشده باشـد و شخـصاً            که در پرسش  آیا موارد و مسائل دیگری وجود دارد          ●

  کسب کنید؟آنهامایل باشید اطالعات بیشتری درباره 
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   تقویم فصلی-ارزیابی مشارکتی شبکه آبیاری و زهکشی) :  ج-1(تمرین 
  
  

  :برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه رجوع شود به
  ریزی فصلی کشاورزان در اندونزی نمونه تمرین برنامه* 
 ها حل بوم تصاویر مربوط به مسائل و راهآل* 

  
  

  مقدمه
مد از آب برای تولید محصول، به اندازه دسترسی به آب زراعی، حـائز              ااستفاده مؤثر و کار   

با ارزیابی چرخه های کشت مختلف تجربه شـده توسـط کـشاورزان و نیـز بـا                  . اهمیت است 
کـن اسـت تنـاوب کـشت     های مختلف کشت شده کـه مم  ارزیابی محصوالت و ارقام یا گونه   

توان محصوالت و ارقام مختلفـی را بـرای اسـتفاده مـؤثرتر از آب                 مدتری داشته باشند، می   اکار
  .زراعی، شناسایی کرد

  
   هدف 

شناسایی چرخه های کشت محصول و ارقام مختلفی که استفاده مؤثرتر از آب زراعـی                 ●
  . موجود را امکان پذیر می سازند

  
  خروجی های مورد نظر

  آشنایی با توزیع  بارندگی در طول سال  ●
 آشنایی با نوسان درجه حرارت در طول سال  ●
 آگاهی از نوسان آب زراعی موجود یا ساعات پمپاژ آب ● 
شناخت انواع تناوب کشت تجربه شده و محصوالت یـا ارقـام مختلـف کـشت شـده                ● 
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 توسط کشاورزان با تاریخ کاشت و برداشت محصول
احتمالی در رونـد تنـاوب کـشت، انتخـاب محـصول و رقـم و نیـز                  انجام اصالحات    ● 

یی اشناسایی زمان بهینه کشت محصوالت در چرخه های مختلف کشت، به منظور افزایش کار             
  آب زراعی

 
 . مورد خاصی و جود ندارد:مقدمات مورد نیاز 
 

  مواد و ابزار مورد نیاز
   چند ورقه بزرگ کاغذ و قلم ماژیک● 
 ه ازای هر گروه عدد لوبیا ب50 ● 
 

  ساعت2 :زمان الزم
 ) ب– 1(و )  الف– 1(های  تمرین پس از اتمام :زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
   مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی های مورد نظر از اجرای این تمرین-2
  
  ) دقیقه45( بحث گروهی کوچک ◙
 خانـه یـا   12(ی یک ورقه بزرگ کاغذ، خطی کشیده، آن را به تعداد ماه های سـال       رو -3

نام ماه های محلی را زیر آن بنویـسید و خطـوط ترسـیم شـده را در                  . تقسیم کنید )  قسمت 12
  . برای کشاورزان تشریح کنید1قالب خط زمان

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Timeline  
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رگ کاغـذ، یـک     یک ورقه بز  .  نفره تقسیم کنید   5 تا   4های    کنندگان را به  گروه       شرکت -4
  . عدد لوبیا در اختیار هر گروه قرار دهید50قلم ماژیک و 

 از هر گروه بخواهید سه خط به موازات خط فوق، زیر یکدیگر بر روی کاغذ رسـم و                   -5
ها بخواهید براساس میزان و شدت بارندگی،         از گروه .  ماه سال را بر روی آن مشخص کنند        12
لوبیای بیشتر برای زمانی که باران      (ده در خط اول تقسیم کنند       های درج ش     عدد لوبیا را بین ماه     50

  ).آید بیشتری می بارد و خالی از لوبیا برای ماه هایی که باران نمی
  . ها بخواهید ارتفاع ستون لوبیا را برای هر ماه با ماژیک مشخص نمایند  از گروه-6
. و سوم هم انجـام دهنـد      ها بخواهید شبیه همین عمل را در مورد خطوط دوم              از گروه  -7

هـای    خنک ترین ماه ها بـدون لوبیـا و مـاه          (لوبیاها در خط دوم بر اساس نوسانات درجه حرارت          
 و در خط سوم، بر حسب نوسانات آب زراعی موجود یا ساعات استفاده از               )گرمتر لوبیای بیشتر  

تقـسیم  )  موتورپمـپ  لوبیای بیشتر برای آب زراعی بیشتر یا سـاعات اسـتفاده بیـشتر از             (موتور پمپ   
  .شوند می

ها بخواهید در زیر خط سوم، چرخه های مختلف کشت را با نشان دادن زمان                  از گروه  -8
کاشت و برداشت هر محصول در چرخه کشت و نیز وسعت تقریبی منطقـه زیـر کـشت هـر                    

  .مشخص نمایند) به درصد(محصول را در هر چرخه کشت 
  
  ) دقیقه30( بحث عمومی ◙
  .ها بخواهید تقویم فصلی خود را ارائه و راجع به آن بحث کنند وه از همه گر-9

 با کشاورزان در مورد بازدهی استفاده از آب در چرخه های مختلف کـشت و اینکـه                  -10
توان با معرفی محصوالت دیگر یا ارقام جدید ایـن بـازدهی را افـزایش داد، بحـث                    چگونه می 

  .نمایید
  )، بخش ج2 شماره تمرین( جمع بندی و اتمام جلسه -11
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  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/ رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی  ◙
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش  ◙
  توان اعمال نمود؟ ف آب زراعی چه اصالحاتی را میرسازی مص برای بهینه  ●
 توان معرفی کرد؟ های کشت، محصوالت یا ارقام دیگری را می چه نظام ● 
یا از نظر میزان دسترسی به آب زراعی ، تفاوتی بین قطعات یا واحدهای آبیاری وجود              آ ● 

 دارد؟ چرا؟
 توان روند توزیع آب زراعی را بهبود بخشید؟ چگونه می ● 
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  بندی مسائل شناسایی و اولویت):  د-1(تمرین 
  
  

   مقدمه
بع آب  راهنمای حاضر فقـط بـرای آمـوزش و تـرویج مـشارکتی در زمینـه مـدیریت منـا                   

توانند روند    پردازد که می    های مناسبی می    ها و شیوه    کشاورزی تهیه شده و تنها به معرفی فناوری       
بنـابراین، الزم اسـت کـشاورزان مـسائل و          . مدیریت منـابع آب کـشاورزی را بهبـود بخـشند          

ریـزی تشخیـصی و فـصلی     مشکالت عمده خویش در زمینه مدیریت منابع آب را طی برنامـه           
هـا و     هـای ممکـن و فنـاوری        حـل   در ایـن بـین، شناسـایی راه       . ولویت بندی کنند  شناسایی و ا  

بـر مبنـای نتـایج حاصـل از ایـن دو            . های مناسب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است         شیوه
توان طرحی برای معرفی و اعمال اصالحات الزم در امر مدیریت منابع آب و تعیین                 تمرین می 

  .الب برنامه آموزش فصلی کشاورزان تهیه نمودنیازهای آموزشی مربوطه، در ق
  

  هدف
های عمده مبتالبـه کـشاورزان در          شناسایی و فهرست کردن نقاط ضعف و محدودیت        ● 

 ) در قالب پنج مقوله مورد نظر(مدیریت منابع آب و شبکه آبیاری و زهکشی موجود 
 

  خروجی های مورد نظر
  :مقوالت زیری تجربه کشاورزان در  و کمبودها بر مبناها  تهیه فهرستی از ضعف● 

   منابع آب-
  ارتقای شبکه آبیاری کشاورزان-

  مدیریت آب مزرعه-

  زهکشی و کنترل سیالب و شوری-

  تشکل آب بران-
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 تهیه فهرستی اولویت بندی شده از مسائل و مشکالت موجود در زمینه مدیریت منـابع                 ●
ره آموزش فصلی، مورد توجه و بررسـی        آب کشاورزی که کشاورزان تمایل دارند در طول دو        

 .قرار گیرند
  

   مقدمات مورد نیاز
 ارائه تحلیل اولیه در خصوص مسائل و مشکالت عمده مبتالبه کشاورزان در هر یـک                ● 

هـای مربـوط بـه تهیـه و ترسـیم نقـشه،               از پنج مقوله مذکور، بر پایه نتایج حاصـل از تمـرین           
 .زنی برای نظرخواهی و تقویم کشت گشت
  
  مواد و ابزار مورد نیاز 

   نقشه آبیاری و زهکشی تهیه شده توسط کشاورزان● 
شامل برگه های مربوط به مـسائل و مـشکالت، عوامـل     : های نظرخواهی    نتایج پرسش   ●

 آنهاحل  بروز و راه
  نتایج تمرین تقویم فصلی ●
  چند ورقه بزرگ کاغذ و قلم ماژیک ●
 

  ساعت2 :زمان مورد نیاز
  )ج  –1(و )  ب –1(، ) الف-1(های  تمرینپس از انجام  :زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
   مرور مطالب جلسه آموزش قبل-1
  های مورد نظر از اجرای تمرین  تشریح اهداف اختصاصی و خروجی-2
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  ) دقیقه40( اندیشه طوفان  ◙
ی ترسـیم نقـشه، گـشت زنـی         ها   مسائل و مشکالتی را که قبالً در جریان تمرین         -3

و تقویم فصلی شناسایی شده بودند، همـراه بـا کـشاورزان            ) گیری یا نظرخواهی    برای رأی (
، ) الف -1( های  تمرینها یا ورقه های بزرگ کاغذ را که در            برای این منظور، برگه   . مرور کنید 

 بـه   بـود، حـل آنهـا نوشـته شـده           ، بر روی آنها مسائل، عوامل بروز و راه        )ج-1( و   ) ب -1(
  .کشاورزان نشان دهید

 1"مشهود" برای کشاورزان شرح دهید که  عمده مسائل شناخته شده، همان مشکالت              -4
 بخواهید با انـدکی ابتکـار و نواندیـشی و           آنهااز  . اند  هستند که مستقیماً در مزرعه قابل مشاهده      

اختالفـات و   تأمل بیشتر، همه مسائل و مـشکالت مبتالبـه خـود، نظیـر مـشکالت مـدیریتی،                  
منازعات، کاهش تولید محصول و امثالهم را که قابـل مـشاهده مـستقیم نیـستند، مطـرح و بـه                     

  .فهرست قبلی اضافه کنند
بندی مقوالت پنجگانه مدیریت منـابع         بخواهید مسائل مذکور را بر حسب طبقه       آنها از   -5

  .آب، جداگانه روی پنج ورقه بزرگ کاغذ دسته بندی کنند
سعی کنید بـا    . صه و مختصر در مورد اهم مسائل مطرح شده بحث نمایید           به طور خال   -6

نظر کشاورزان، مسائل مطرح در هر مقوله را به نحوی اولویت بندی کنید که در هر مورد، یک                  
  .یا دو مسئله اصلی در اولویت قرار گیرد

 طـرق مختلـف بیـان        در صورتی که برخی مسائل مذکور به هم شباهت داشته، لیکن به            ● 
  .شده اند، یک مورد را که در برگیرنده سایر موارد هم باشد، انتخاب و بقیه را حذف کنید

 فهرست مسائل را تنها به موارد مبتالبه اغلب کـشاورزان شـرکت کننـده تقلیـل داده و                    ●
 .مواردی را که فقط به عده محدودی منحصر می شوند، حذف کنید

 
  ) دقیقه40( بحث گروهی کوچک ◙
  .  نفره تقسیم کنید4 تا 5های کوچک  ن شرکت کننده را به گروه کشاورزا-7

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- visible  
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گیری  ها یا علل شکل  بخواهید ریشهآنها به هر گروه، یک یا دو مسئله واگذار کنید و از         -8
  .  بحث کنندآنهاات آن مسائل را شناسایی و در مورد تأثیرو 

بـه خـود یـک مـسئله     برای ایشان شرح دهید که علت هر مسئله در سطحی باالتر،  بـه نو       
 با توالی مشکالت در سـطوح یـا        1"درخت مسئله "توان یک     بدین ترتیب می  . آید  حساب می  به

  . شاخه های مختلف تشکیل داد
شناسـایی شـده    ) اتتأثیریا  (ها بخواهید گزارشی در مورد علل و پیامدها            از تمام گروه   -9

ک ورقـه بـزرگ کاغـذ آمـاده شـده           ارائه دهند و این کار را در قالب جدولی که از قبل روی ی             
اند، شناسایی و   بخواهید مشکالتی را که شخصاً در مزرعه تجربه کردهآنهااز . است، انجام دهند  

  .مشخص کنند
  
  ) دقیقه30( بحث عمومی ◙

  . ات مختلف شناسایی شده را به بحث بگذاریدتأثیر علل، مسائل و -10
توانـد     فهرست تهیه شـده مـی      آنهاا به نظر     در این باره  با کشاورزان بحث کنید که آی          -11

اند و اصوالً مایل      ای باشد که شخصاً در عرصه مدیریت آب تجربه کرده           بیانگر مشکالت عمده  
  .پرداخته شودمطرح و به آنها هستند این مسائل در طی دوره آموزش فصلی کشاورزان، 

  )، بخش ج2تمرین شماره (  جمع بندی و اتمام جلسه -12
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Problem tree  
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  هایی برای بحث و تبادل نظر   پرسش/ دهایی برای کسب آمادگی فنی رهنمو◙
  

  یک نمونه جدول عوامل، مسئله، تأثیرات

  )پیامد(تأثیر   )مشکل(مسئله   )لتع(عامل 
  کاهش سطح اراضی زیرکشت آبی  کمبود آب زراعی  بارندگی کم

  فقدان آب کافی برای تمام فصل    توزیع نابرابر آب
  کاهش سقف عملکرد/هتقلیل بازد    اتالف آب

وجود انشعاب بیش از حـد در       
  ابتدای شبکه  توزیع آب قطعه 

ــابرابر آب در  ــع ن توزی
  درون قطعه آبیاری

کاهش عملکرد محصول مزارعی که در      
  اند انتهای کانال توزیع آب واقع شده

کـاهش متوســط عملکـرد محــصول در       نشت آب از کانال ها
  قطعه آبیاری 

  
  حث و تبادل نظرهایی برای ب  پرسش◙
آیا در فهرست مشکالت، مواردی وجود دارد که بیان کننده مشکلی مـشابه بـوده و یـا                   ● 

  ؟) تداخل  و همپوشانی داشته باشند(یکدیگر را پوشش دهند 
کدام یک از مشکالت ذکر شده در فهرست، جزو مسائل و معـضالت اساسـی ناحیـه                   ●

 هستند؟
 اورزان جامعه تأثیرگذار هستند؟آیا این مشکالت بر زندگی اکثر کش ●
شـده    اید در طول برنامه آموزشی فصلی کشاورزان، به کدام یک از مسائل فهرست              مایل  ●

 پرداخته شود؟
 دالیل یا علل بروز این مسائل و مشکالت چیست؟  ●
 دارد؟... این مشکل چه تأثیری بر عملکرد محصول، مدیریت مزرعه و  ●
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  های مناسب حل ها و فناوری  راهشناسایی) :    هـ-1(تمرین 
  
  

  مقدمه
های بالقوه و     حل  پس از مشخص شدن کاستی ها و محدودیت ها، گام بعدی شناسایی راه            

ای اسـت کـه توسـط     هـای عمـده   های مناسب برای مواجهه بـا محـدودیت    ها و روش    فناوری
زان بنابراین ضروری اسـت کـه کـشاور       . کشاورزان شرکت کننده، تعیین و مشخص شده است       

رونـد شناسـایی      ریزی تشخیصی و فصلی بـا یکـدیگر و بـا کمـک تـسهیلگران بـه                  طی برنامه 
های مـشخص شـده       های مناسب برای رفع محدودیت      ها و روش    های ممکن و فناوری     حل  راه
در جریان مقایسه اصالحات شناسایی شده مختلـف، الزم اسـت           .ادامه  دهند   ) د -1(تمرین  در  

از برای انجام آن اصالحات و نیز رفع موانع موجود بر سـر راه تحقـق                هزینه ها و منابع مورد نی     
سازد؛ به خصوص کـه   این امر زمینه را برای تعیین درجه اولویت هموار می      .  مشخص شود  آنها

ها خود، مالک و مبنای تعیـین درجـه اولویـت بـه شـمار                 ای موارد، موانع و محدودیت      در پاره 
  .آیند می

  
  هدف 

طـرح  (های مناسب برای مسائل و مشکالت شناسـایی شـده             ا و فناوری  ه  حل  تعیین راه  ● 
 )مدیریت منابع آب کشاورزی

  
  خروجی های مورد نظر

 حل های ممکن برای رفع مسائل و مشکالت عمده مشخص شده  تهیه فهرستی از راه  ●
های مناسب برای اصالح و ساماندهی مدیریت منابع          ها و شیوه    تهیه فهرستی از فناوری     ●

 آب کشاورزی
مشخص شدن منافع و مزایـای هـر یـک از اصـالحات پیـشنهادی بـه لحـاظ میـزان                        ●
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 جویی در آب، افزایش وسعت اراضی آبی و میزان تولیدات کشاورزی  صرفه
هـا و     مشخص شدن سطح و نوع دانش، زمان و منابع ضروری برای هر یک از فناوری                ●

 عملیات مورد نظر
ها یـا     حل  بندی شده راه    آب کشاورزی، شامل فهرست اولویت    تهیه طرح مدیریت منابع       ●
اند در چارچوب زمـانی پـروژه یـا           های مرتبط با مدیریت منابع آب که کشاورزان مایل          فناوری

 . کسب کنندآنهابرنامه، معرفی شده یا اطالعات بیشتری درباره 
 

   مقدمات مورد نیاز
سئله یا مشکل مشخص شـده در       حل برای هر م     شناسایی یا تعیین حداقل یک راه       ●
  ) د-1(تمرین 

  ها حل راه - آلبوم عکس مسائل،)5( پیوست شماره در این خصوص، رجوع شود به 
 های جدید تهیه مقدمات یا زمینه چینی برای معرفی فناوری  ●
  بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ1ترسیم نمودار ارزیابی راهکارها  ●

آن خالی است، مالک های ارزیابی باید ذکـر شـده           که ستون اول    ) چارت(در این نمودار    
  .باشد

  
   مواد و ابزار مورد نیاز

  نقشه آبیاری و زهکشی تهیه شده توسط کشاورزان  ●
 آنهافهرست مسائل و مشکالت شناسایی شده عمده و علل بروز   ●
 تعدادی ورقه بزرگ کاغذ و قلم ماژیک ● 
 

  ساعت و  نیم2 : زمان الزم
 ) د-1(تمرین ز اجرای  پس ا:زمان اجرا

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Options Assessment chart  
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  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
   قبلش مرور مطالب جلسه آموز-1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی های مورد نظر از تمرین -2
  آنها یادآوری فهرست مسائل شناسایی شده و عوامل و علل بروز -3
  
  ) دقیقه40( بحث گروهی کوچک ◙ 
 از  "ترجیحـا . نفره تقسیم کنیـد    5تا   4های کوچک      را به گروه    کشاورزان شرکت کننده   -4

فهرست مسائل و مشکالت و علل . استفاده شود ) د-1(تمرین های تشکیل شده در  همان گروه
  .های مختلف قرار دهید  را در اختیار گروهآنهابروز 
ای ها بخواهید در مورد هر یک از مشکالت محول شده بـه آنـان بـر                  از تک تک گروه    -5

حل های احتمالی که سراغ دارند یا به فکرشان رسیده             و نیز راه   آنهابررسی، عوامل و علل بروز      
حل های مشخص شده را بر روی یک ورقـه بـزرگ کاغـذ یادداشـت                  است، بحث کنند و راه    

  .کنند
  
  ) دقیقه60( بحث عمومی ◙
تون اول نمـودار    های تعیین شده برای اصالح وضـع را در سـ            حل   ابتدا راهکارها یا راه    -9

  .ها یادداشت کنید ارزیابی راهکار
ها درزمینـه   حل هر یک از راه   ) منفی، خنثی، مثبت، خیلی مثبت، نامشخص     ( در مورد تأثیر     -10
وری، پایداری و برابری، بحث کنیـد تـا بـه             جویی آب، افزایش وسعت اراضی آبی، بهره        صرفه

  .اتفاق نظر دست یابید
مقدار ،  )زیاد، متوسط، کم  (، هزینه   )، میان مدت، کوتاه مدت    بلند مدت ( همچنین زمان    -11

هـای   سـطح دانـش کـشاورزان، آمـوزش       (و دانش مورد نیاز     ) زیاد، متوسط، کم   (کار مورد نیاز  
  .حل را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید برای اجرای هر راه) ضروری و سایر اطالعات الزم
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، بحث نمـوده و     )گزینه(امون بهترین راهکار     براساس اطالعات مندرج در نمودار، پیر      -12
  .تر است حل برای هر یک از مشکالت مشخص شده، مناسب تصمیم بگیرید که کدام راه

ها و راهکارهایی که واقعاً قابلیت اجرایی دارند و کشاورزان مایل بـه               حل   در مورد راه   -13
طرح مدیریت منـابع    . کنیدگیری     هستند، تصمیم  آنهاآشنا شدن و کسب اطالعات بیشتر درباره        

 مـشکالت و    بایـد در ایـن طـرح      .  را بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ پیاده کنید         1آب کشاورزی 
 آنهـا که کشاورزی مایل به آشنا شدن و کسب اطالعات بیشتر درباره          (های انتخاب شده      حل  راه

  .ها مشخص شده باشد و نیز زمان مناسب برای اجرای فعالیت) هستند
  )، بخش ج2تمرین شماره(و اتمام جلسه  جمع بندی -14
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/   رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

   نمودار ارزیابی راهکارها ◙
  هدف ● 

حل مناسب از بین مجموعـه        نمودار ارزیابی راهکارها ابزاری است که ما را در انتخاب راه          
یـاری  ) بـرای اجـرا   (اذ طرح هـای واقـع گرایانـه         های مختلف، نتیجه گیری قطعی و اتخ        گزینه
  .هدف از تمرین نمودار ارزیابی راهکارها، انتخاب بهترین راهکار توسعه است. دهد می

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- F.W.M Plan  
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راهکارهای مورد نظر برای افزایش میزان دسترسی بـه          :یک نمونه نمودار ارزیابی راهکارها    
  کنیا1آب در روستای مبوسیانی

  

  حل با نوآوری راه
 وییج صرفه

  در آب

افزایش 
  وسعت

  اراضی آبی
  برابری پایداری وری  بهره

نسبت زمان 
  به فایده

  هزینه
نیروی 
انسانی 
  مورد نیاز

دانش 
مورد 
  نیاز

  2  2  3  3  0  - ?  + 0  چاه های گمانه

  1  1  2  1  ++ +  +  +  0 چشمه های طبیعی

  3  3  2  1  ++  ++  ++  ++  +  احیای سدها

  2  1  1  2 0  ++ + +  0  چاه های کم عمق

دهای ســطحی ســ
  جدید

0  ++  ++  ++  ++  1  2  3  3  

  
   راهنمای عالیم ●

  نامشخص      ؟
  اثر منفی      -
  )خنثی(بدون تأثیر       0
  اثر مثبت      +

  اثر خیلی مثبت   + +

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Mbusyani Village  
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  دانش  نیروی انسانی  هزینه  زمان  
  بیرونی  زیاد  زیاد  بلند مدت  3
  نیاز به آموزش  متوسط  متوسط  میان مدت  2
  در سطح کشاورزان  کم  کم  دتکوتاه م  1

  

   1حل های احتمالی نمونه مسائل و راه

  مسائل مبتالبه مدیریت
  منابع آب کشاورزی

هـای انتخـاب شـده و        لح  راهکارها یا راه  
مواردی که کشاورزان تمایل به آشنا شـدن       

   دارندآنهاو کسب اطالعات بیشتر درباره 

 *چارچوب زمـانی  
  برای اجرا

1  
  )الف
  )ب
  )ج

  

2  
  )الف
  )ب
  )ج

  

3  
  )الف
  ) ب
  )ج

  

4  
  )الف
  )ب
  )ج

  

   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 )ها حل آلبوم عکس مسائل و راه) (5(به پیوست شماره . ش. ر -1

  .هایی که برای اجرا در نظر گرفته شده است تعداد و نام فصل* 
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  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
آیا برای هر یک از مشکالت عمده فهرست شده، قبالً در طول تمرین ترسـیم نقـشه و      ●

  حل های بالقوه ای مطرح شده است؟ گشت زنی ، راه
بیـاتی در ایـن     قبالً چقدر در جهت حل مشکالت مذکور تالش کرده ایـد و چـه تجر                ●

 رابطه به دست آورده اید؟
های تعیین شده توسط هر گروه برای مشکالت اولویـت دار، تـداخل و                حل  آیا بین راه    ●

 های  مختلف چطور؟ حل های تعیین شده توسط گروه خورد؟ بین راه همپوشانی به چشم می
منـد کمـک     جامعه محلی قابل اجرا است؟ کدام یـک نیاز          خود حل هایی توسط    چه راه   ●

 بیرونی است؟
 حل های ممکن ذکر شده چیست؟ نظرتان درباره راه  ●
 حل های مطرح شده واقع گرایانه هستند؟ آیا از نظر شما راه  ●
 حل های مذکور هستید؟ کدام یک؟  به آزمون یکی از راهلا ماییآ  ●
 شود؟های پیشنهادی چه اقدامی باید انجام  حل، فناوری یا روش برای اجرای راه  ●
 چه نهاده هایی برای این کار مورد نیاز است؟  ●
 آیا به سرمایه گذاری از سوی کشاورزان نیازی وجود دارد؟  ●
های مـورد نیـاز       گذاری  آیا نیازی به اعتبار وجود دارد و آیا درآمد حاصله، برای سرمایه             ●

 کفایت خواهد کرد؟
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  تهیه و ارائه برنامه فصلی کشاورزان) :  و-1(تمرین 
  
  

   مقدمه
ها در فصل زراعی آتی  براساس طرح مدیریت منابع آب کشاورزی، برنامه ای برای فعالیت     

برای تضمین حداکثر مشارکت  از سوی کشاورزان در روند تدوین و اجـرای       . تهیه خواهد شد  
ریزی شده، حضور آنان در این مرحله هم که مرحله نهایی فرایند تهیه و تنظـیم   های برنامه  اقدام

این برنامه، جدول زمانی دوره آموزش فـصلی        . آید، ضروری است    ها به شمار می     رنامه فعالیت ب
  .شود کشاورزان را هم شامل می

  
  اهداف

تهیه برنامه کاری فصل آتـی و نیـز تـصمیم گیـری در خـصوص مفـاد آن بـا کمـک                         ●
هـا    ر روش حل های متعدد تعیین شده از نظ        کشاورزان شرکت کننده در دوره، جهت اجرای راه       

  های مورد نیاز و فناوری
 )FST(تهیه و تنظیم محتوا و جدول زمانی برای دوره آموزش فصلی کشاورزان   ●
 

  خروجی های مورد نظر
  حل های مشخص شده در فصل آتی تهیه یک برنامه کاری دقیق برای اجرای راه  ●
 نن برای دوره آموزش فصلی کشاورزاتهیه فهرستی از موضوعات و عناوی  ●
 ی برای دوره آموزش فصلی کشاورزانتعیین جدول زمان  ●
 ان برای شرکت در دوره آموزش فصلیتعیین محل تجمع کشاورز  ●
 خ شروع دوره آموزش فصلی کشاورزانتعیین تاری  ●
 اند موزش فصلی اعالم آمادگی کردهتعیین نام کشاورزانی که برای شرکت در دوره آ  ●
 توسط کـشاورزان، تـسهیلگران یـا        بایدهایی که    ات و نهاده  کسب توافق در مورد امکان      ●
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 .دیگر ذی نفعان فراهم شود
  

   مقدمات مورد نیاز
هایی را که کشاورزان نسبت به معرفی و کسب اطالعات            ها و روش    فهرستی از فناوری    ●

هیـه  ت)  ه-1(تمرین طرح مدیریت منابع آب کشاورزی، ( اظهار تمایل کرده اند  آنهابیشتر درباره   
گانه مـدیریت منـابع آب کـشاورزی، اعمـال        کرده و آن را در چارچوب مقوالت یا اجزای پنج         

  .نمایید
بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ، طرحی برای برنامه کاری جهت معرفی یک فناوری یـا                  ●

 .فعالیت، تهیه نمایید
بر روی یک ورقه بـزرگ کاغـذ، فهرسـت عنـاوین پیـشنهادی دوره آمـوزش فـصلی                     ●
 .های مورد نظر، آماده کنید ها و روش ورزان  را در ارتباط با معرفی فناوریکشا

بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ، جدول یا برنامه زمانی پیشنهادی برای آمـوزش فـصلی                  ●
 .کشاورزان را پیاده کنید

 
   مواد و ابزار مورد نیاز

 تعدادی ورقه بزرگ کاغذ و قلم ماژیک  ●
  

 و نیم ساعت 3 :زمان مورد نیاز
  ) هـ-1(تمرین  پس از اجرای : زمان اجرا

  
   مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معارفه عمومی ◙
   مرور مطالب جلسه آموزش قبل-1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی های مورد نظر از تمرین-2
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  ) دقیقه20( بحث عمومی ◙
عـات بیـشتر    هایی را که کشاورزان برای آشـنا شـدن و کـسب اطال              ها و روش     فناوری -3
  ). طرح مدیریت منابع آب کشاورزی( اظهار تمایل کرده اند، ارائه نمایید آنهادرباره 

 کامـل  ،های مورد نظـر  ها و روش    از آنان بپرسید که آیا فهرست ارائه شده در مورد فناوری          
  .در صورت لزوم، اصالحات مورد نیاز را اعمال کنید.است

 فصل زراعی آتی درباره     ولطدر  ند  ا  تی که مایل   با کشاورزان در مورد انتخاب محصوال      -4
  . مطالعه کنند، گفتگو نماییدآنهافنون و امور مربوط به مدیریت آب 

  
  ) دقیقه40( بحث گروهی کوچک ◙
  .های کوچک تقسیم کنید  کشاورزان را به گروه-5

حداقل از دو گروه بخواهید که روی یک ورقـه بـزرگ کاغـذ، طرحـی بـرای مـدیریت                    ) الف
های مـدیریت محـصول، تـاریخ         شامل فعالیت (ول مورد نظر برای فصل آتی تهیه نمایند         محص

  ).های مورد نیاز جدول زمانی و نهاده
هایی که الزم     ها بخواهید برای فعالیت     در صورتی که مناسب تشخیص دهید، از سایر گروه        ) ب

د عملیـات  ریـزی شـده یـا بهبـو         است طی فصل آتی برای اجرای اصالحات ساختاری برنامـه         
  .برداری شبکه آبیاری انجام شوند، یک برنامه اجرایی تهیه نمایند بهره

  
  ) دقیقه45(  بحث عمومی ◙
بـا  . ها بخواهید نتایج حاصل از بحث و گفتگوی جمعی خـود را ارائـه دهنـد                  از گروه  -6

ها از نظـر مـدیریت        فصل آتی، کدام مسائل و اقدام      در طول    کمک کشاورزان مشخص کنید که    
برداری و نگهداری شـبکه آبیـاری و اصـالحات            ابع آب در رابطه با محصول مورد نظر، بهره        من

  .ساختاری، اولویت بیشتری دارند
هـای اصـلی مـشخص شـده و طـرح مـدیریت منـابع آب                   بر اساس مـسائل و اقـدام       -7

 ها و موضوعاتی را که مایل بـه معرفـی و اجـرای         ها ، روش     بخواهید فناوری  آنهاکشاورزی، از   
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  . فصل آتی هستند، مشخص نمایندآنها در طول
هـا    ها، روش   برنامه زمان بندی فناوری   .  فرم برنامه کاری برای فصل آینده را ارائه نمایید         -8

هـای اجرایـی و       و موضوعات مختلف انتخاب شده را بر مبنـای مـدیریت محـصول و برنامـه               
  .اصالحی تهیه شده، به بحث بگذارید

  
  )دقیقه 30( بحث گروهی کوچک ◙
 از کشاورزان بخواهید به چند گروه کوچک تقسیم شوند و اعضای هر گـروه بـا نظـر                   -9

  .همدیگر، برنامه کاری فصل آینده را بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ پیاده کنند
  
  ) دقیقه60( بحث عمومی ◙

.  از هر گروه بخواهید برنامه کاری خود را بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ ارائـه دهـد                  -10
  . بحث کنیدآنهاهای کاری ارائه شده و وجوه تمایز و تشابه  مورد برنامهدر 

 بر اساس مباحث و مذکرات انجام شده، یـک برنامـه کـاری نهـایی تهیـه کنیـد و از                      -11
  .کشاورزان بخواهید محتوا و جدول زمانی آن را برای دوره آموزش فصلی تأیید نمایند

کننـدگان    ورزان، گفتگو نموده و از شرکت      در مورد جزئیات دوره آموزش فصلی کشا       -12
بخواهید در مورد انتخاب محل برگزاری دوره، تاریخ شـروع، روز مناسـب هفتـه، مـدت هـر                   

  .جلسه و غیره، تصمیم گیری کنند
 کلیه تصمیمات متخذه در خصوص برنامه فصلی، شامل برنامه کـاری بـرای معرفـی                -13
انی و جزئیات دوره آموزشی فـصلی کـشاورزان را          ها و نیز محتوا، برنامه زم       ها و روش    فناوری

  .خالصه نمایید
 از کشاورزان بخواهید خود را نسبت به اجرای برنامه فصلی تهیه شده و نیز شـرکت                 -14

بـرای  . شود، متعهد و مقید بداننـد  در دوره آموزش فصلی که در فصل زراعی بعدی تشکیل می  
  .ای در حوالی منطقه پخش کنید  اطالعیهجلب نظر کشاورزان به ثبت نام و شرکت در دوره،

   جمع بندی و اتمام جلسه-15
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  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  یک نمونه فرم برنامه مدیریت محصول

  نهاده های مورد نیاز  فعالیت یا اقدام مورد نظر در زمینه مدیریت محصول  هفته
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
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  شامل معرفی اصالحات (یک نمونه برنامه کاری برای دوره آموزش فصل آتی 
 )برداری و نگهداری ساختاری، فناوری، روش اعمال یا بهبود عملیات بهره

اصالحات ساختاری، 
فناوری، روش اعمال 
یا ارتقای عملیات 

  برداری و نگهداری بهره

  انسانینیروی 
  مورد نیاز

  ) روز-نفر(

مواد و 
ابزار 
  مورد نیاز

  برنامه زمانی  مسئول اجرا  ها هزینه
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  نمونه برنامه زمانی دوره آموزش فصلی کشاورزان

  **شماره تمرین  عنوان  *شماره تمرین  عنوان  هفته
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          

  

و از هفتـه    ) 12 تـا    5/8ساعت  (دوره آموزش فصلی کشاورزان، صبح روزهای چهارشنبه        
  .اول ژانویه برگزار خواهد شد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .شود تعیین و تکمیل می) ان(توسط تسهیلگر: ** و *
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  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
ریـزی، کـدام بـوده        های تشخیصی و برنامه     ایج حاصل از تمرین   به نظر شما مهمترین نت     ● 

  است؟
منظـور شـده   ) طرح مدیریت منابع آب کـشاورزی (آیا این موارد در خالصه ارائه شده       ● 

 است؟
 آیا در خالصه ارائه شده، نتایجی وجود دارد که فکر می کنید نباید مطرح شوند؟ ● 
ریزی، در خالصه ارائه شده، از قلم افتـاده            امهآیا برخی از نتایج فعالیت تشخیصی و برن        ● 

 است؟
تواند منعکس کننده نتایج فعالیت       آیا عناوین انتخابی دوره آموزش فصلی کشاورزان می        ● 

 ریزی باشد؟ تشخیصی و برنامه
آیا همه عناوین انتخاب شده، در برنامه زمانی دوره آموزش فـصلی کـشاورزان منظـور                 ● 

 شده است؟
اید در دوره بعدی آموزش فصلی کشاورزان، حضور و مشارکت فعـال داشـته               آیا مایل  ● 

 باشد؟
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  ارزشیابی برنامه فصلی قبل) :  ز-1(تمرین 
  
  

   مقدمه
ریـزی فـصلی آینـده        در اینجا با نخستین تمرین از جلسات در نظر گرفته شده برای برنامه            

هـای مناسـب      اوریهـای ممکـن و فنـ        حـل   بخـشی ازمـسائل، راه    . شـوید   کشاورزان آشنا مـی   
ریـزی فـصلی قبـل مـشخص          که در طول برنامه   ) درخصوص طرح مدیریت منابع آب کشاورزی     (

شده اند در فصل جاری، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته یا عمـالً بـه مـورد اجـرا گذاشـته                      
پیش از تهیه برنامه فصلی برای فصل زراعی آتی الزم است بدانیم قبالً چـه کارهـا و                  . شوند می
های تکمیل کننده ای باید       چه کارهایی باید انجام دهیم و چه اقدام       . ایم  هایی انجام داده    ه اقدام چ

همچنین باید سایر موضوعات و مطالب مهمی که از قلم افتاده اند، در برنامه فـصل                . انجام شود 
  .آتی منظور شوند

  
  هدف

 آموزش قبلـی تهیـه      ارزشیابی پیشرفت اجرایی برنامه فصلی کشاورزان که در خالل دوره         
  .شده است

  
  خروجی های مورد نظر

فهرستی از عناوین یا مسائل و موضوعات مربوطه که در طول فـصل گذشـته و فـصل          ●
  . مواجه بوده ایمآنهاجاری با 
 .های تکمیلی تهیه فهرستی از اقدام  ●
 .گیرندریزی مد نظر قرار  تهیه فهرستی از عناوین و مطالبی که الزم است در برنامه  ●
 
  برنامه فصلی کشاورزان، تهیه شده در فصل گذشته:مقدمات مورد نیاز 
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 چند ورقه بزرگ کاغذ و قلم ماژیک: مواد و ابزار مورد نیاز
  ساعت3: زمان الزم
  ریزی فصلی کشاورزان  اولین جلسات دومین برنامه:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه10( معرفی عمومی ◙
  لسه آموزش قبل مرور مطالب ج-1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی های مورد نظر از تمرین -2
  
  ) ساعت2( بازدید میدانی ◙
های برقراری جلسات، قطعات یا کرت های مورد مطالعـه             به همراه کشاورزان از محل     -3
مـدیریت منـابع آب      (یهـای آمـوزش فـصل        فعالیـت  آنهاهای در دست احداث که در         و سازه 

اجـرا شـده   ) زش اعضای تشکل آب بران، برنامه اصالحات سـاختاری و غیـره        کشاورزی، آمو 
هـای مختلـف آمـوزش        در هر محل از کشاورزان بپرسید که طی فعالیـت         . است، بازدید نمایید  

ها را بـر روی یـک ورقـه بـزرگ             تمام این موارد و فعالیت    . فصلی، چه کارهایی انجام داده اند     
  .کاغذ، فهرست وار یادداشت کنید

ها، مطالعات و ساخت و سازهای مختلفـی را کـه انجـام      از کشاورزان بخواهید فعالیت   -4
ایـن مـوارد را بـه       . انـد   ها چه چیزهایی آموخته     اند، بیان نموده و ذکر کنند که از این فعالیت           داده

  .های انجام شده اضافه نمایید فهرست اقالم و فعالیت
  
  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙
هـا و     در مورد مقوالت فهرست شـده، اقـدام       )  اعضای تشکل آب بران    و( با کشاورزان    -5
هـای آمـوزش فـصلی، بحـث و            فصل از طریق مـشارکت در فعالیـت        ولهایشان در ط   آموخته
  .و نماییدگو گفت
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ها، موضوعات و آموخته هـای کـشاورزان          آیا در فهرست تهیه شده، همه فعالیت      ) الف
  .) قلم افتاده را به فهرست اضافه نماییدموارد فراموش شده و از(منظور شده است؟ 

های فهرست شده، بحـث و گفـت وگـو        در مورد هر یک از موضوعات و فعالیت       ) ب
 آنهـا اند و برای رفع      نمایید و در بحث ها عنوان کنید که کشاورزان چه مشکالتی داشته           

  .چه اقدامی شده است
ت شـده و مـشکالت   آیا کشاورزان به قدر کافی، مطلب درباره موضـوعات فهرسـ       ) ج

   یاد گرفته اند؟آنهامربوط به 
چه اقدامی انجام دهند یا خواهند  میدرباره موضوعات مطروحه و مشکالت مربوطه ) د

  )های تکمیلی اقدام (چه چیزهای بیشتری بیاموزند؟
  
  بپرسید که آیا موضوعات مطرح شده، همـان          آنها با کشاورزان گفت و گو نموده و از          -6

 می خواستند در طول این فـصل انجـام داده و بیاموزنـد و آیـا در طـول                    آنهاه  مواردی است ک  
ها یا مقوالت دیگری رو به رو شده اند که مایل به انجام  یـا یـادگیری بیـشتر                      فصل، با فعالیت  

  . باشند؟ این موارد را فهرست وار روی یک ورقه بزرگ کاغذ یادداشت کنیدآنهادرباره 
   جمع بندی و اتمام جلسه-7
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  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی ◙
  

  های فصلی مدیریت  یک نمونه فرم گزارش ارزشیابی فعالیت
   مدرسه در مزرعه-منابع آب کشاورزی 

  مدیریت محصول
موضوع 

  *عنوان
  ***)خیر -بلی(رسیدگی   **مسائل و مشکالت

  های تکمیلی اقدام
  ****مورد نیاز

1-      
  ماده کردن زمینآ      -2
3-      
1-      
  سایر موارد      -2
3-      

  مدیریت آب
1-      
  ای آبیاری جویچه      -2
3-      
1-      
  سایر موارد      -2
3-      

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  .ورزان، مشخص و در طول فصل به آنها پرداخته شده استفهرست کردن همه موضوعات و عناوینی که توسط کشا)  *
  .بران در ارتباط با موضوع مذکور مسائل و مشکالت عمده مبتالبه کشاورزان و اعضای تشکل آب)  **

  .آیا به مشکل، رسیدگی شده است؟ بلی یا خیر)  ***
  .کلنوع اقدام های تکمیلی مورد نیاز برای برخورد مناسب با مسئله یا مش)  ****
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  آموزش اعضای تشکل آب بران

  مدیریت محصول
 موضوع

   عنوان
  های تکمیلی مورد نیاز اقدام  رسیدگی  مسائل و مشکالت

1-      
2-      

ها و  مسئولیت
وظایف تشکل 

      -3  آب بران
1-      
  سایر موارد      -2
3-      

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  از این فعالیت چه چیزهایی یاد گرفتید؟ ● 
 اید شخصاً به اجرا در آورید؟ قصد دارید کدام یک از مواردی را که آموخته  ●
 ها عالقه ای ندارید؟ یتبه کدام یک از این موضوعات و فعال ● 
تواند برای کمک بیشتر به شـما در آینـده انجـام              هایی را می    به نظر شما پروژه چه اقدام      ● 
 دهد؟

  



   
 89                  ریزی و آموزش فصلی کشاورزان برنامه

                                                           

 

  سازی برنامه فصلی کشاورزان تهیه و آماده) :  ح-1(تمرین 
  
  

  مقدمه
در . آیـد   ریزی فصلی کـشاورزان بـه شـمار مـی           این تمرین، دومین تمرین از دومین برنامه      

های ممکن    حل  ریزی فصلی نخست، کشاورزان فهرست بلندی از مسائل و مشکالت، راه            مهبرنا
های مناسب برای اصالح و بهبود روند مـدیریت منـابع آب کـشاورزی را مـشخص                و فناوری 
بر مبنای برنامه مدیریت منابع آب کشاورزی، یک برنامه فـصلی بـرای اجـرا در طـول                  . نمودند

هـای خـود در طـول فـصل،           ها، موضوعات و آموخته     بی فعالیت پس از ارزشیا  . فصل تهیه شد  
کشاورزان قادر خواهند بود یک برنامه به هنگام شده در زمینه مدیریت منابع آب تهیـه نماینـد                  

  .تواند اساس کار برای تهیه برنامه فصلی بعدی قرار گیرد که خود این برنامه می
  

  اهداف
ب کشاورزی، بر اساس مسائل شناسـایی شـده،         به هنگام نمودن برنامه مدیریت منابع آ       ● 

های مناسبی که کشاورزان مایل به آشنایی و یـادگیری بیـشتر    های ممکن و سایر فناوری     حل  راه
  .هستندآنها درباره 
 تهیه یک برنامه فصلی برای فصل آینده ● 
 

  خروجی های مورد نظر
رسـتی از مـسائل و      به هنگام شدن برنامـه مـدیریت منـابع آب کـشاورزی بـر پایـه فه                 ● 

های مناسـبی کـه کـشاورزان مایـل بـه آشـنایی و                حل های ممکن و نیز فناوری       مشکالت، راه 
  . هستندآنهایادگیری بیشتر درباره 

 ی محصوالت مورد نظر در فصل آیندهتهیه برنامه مدیریت محصول برا ● 
صل ریزی بـرای فـ   ات ساختاری و برنامهحمشخص شدن وضعیت موجود برنامه اصال      ●
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 دهآین
شـامل موضـوعات، برنامـه زمـانی، محـل مالقـات و             ( تهیه برنامه فصلی برای فصل آینده        ● 

هـا و منـابعی کـه بایـد      برگزاری، تاریخ شروع، اسامی کشاورزان شرکت کننده و توافق  در مورد نهـاده         
 ).توسط کشاورزان، تسهیلگران و دیگر ذی نفعان فراهم شود

 
  مقدمات مورد نیاز

حل ها و      مدیریت منابع آب کشاورزی بر اساس فهرست مسائل و مشکالت، راه            برنامه ● 
  .ریزی فصلی گذشته های مناسب تهیه شده در جریان برنامه فناوری
تمرین ها، موضوعات و مطالبی که کشاورزان طی فصل جاری از              فهرست فعالیت   ●

 .اند یاد گرفته ) ز-1(
 

  کاعذ و قلم ماژیک چند ورقه بزرگ:مواد و ابزار مورد نیاز
  ساعت3 :زمان الزم
 ) ز-1تمرین ( پس از ارزشیابی نحوه اجرای برنامه فصلی گذشته :زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه10( معرفی عمومی ◙
   قبل مرور مطالب جلسه آموزش-1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی های مورد نظر-2
  
  )ساعتیک ( بحث عمومی ◙

مربوط به برنامـه مـدیریت      (های مناسب     حل ها و فناوری     مشکالت، راه فهرست مسائل و    
هـا،    را که طی برنامه فصلی قبل تهیه شـده بـود و نیـز فهرسـت فعالیـت                 ) منابع آب کشاورزی  

  .موضوعات و آموخته های کشاورزان در طول فصل را در اختیار آنان قرار دهید
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دیگر مقایسه و وضعیت هـر یـک از         از کشاورزان بخواهید که دو فهرست مذکور را با یک         
 زیـر هـای   موارد مندرج در برنامه مدیریت منابع آب در فصل مورد بررسی را بر حسب گزینـه          

  :مشخص نمایند
  . کامالً پوشش داده شد-الف
  . بخشی از آن پوشش داده شد-ب
  . پوشش داده نشد-ج
  

 آن دسـته از      الزم اسـت در مـورد      آنهـا از کشاورزان بخواهید مشخص کنند کـه بـه نظـر            
 پوشش داده شـده اسـت چـه اقـدام یـا             آنهاهای مندرج در فهرست که فقط بخشی از           فعالیت
هـای    حـل هـا و فنـاوری        فهرست جدیدی از مسائل و مشکالت، راه      . ی صورت گیرد  یها  اقدام

اطالعـات  ) به هنگام شـده   (اند در رابطه با برنامه مدیریت منابع آب           مناسب که کشاورزان مایل   
  .  به دست آوردند، تهیه کنیدآنهادرباره بیشتری 
اند طی فـصل      در قالب بحث و گفت و گو، از کشاورزان بخواهید محصولی را که مایل             * 

  .زراعی آینده مورد بررسی و مطالعه قرار دهند، مشخص کنند
  
  )    دقیقه50( بحث گروهی کوچک ◙
  .های کوچک تقسیم کنید کشاورزان را به گروه ● 

ز دو گروه بخواهید که بر روی یک ورقـه بـزرگ کاغـذ، طرحـی بـرای        حداقل ا ) الف
هـای مـدیریت    شـامل فعالیـت  (نماینـد  مدیریت محصول مورد نظر در فصل آینـده تهیـه       
  ).محصول، تاریخ جدول زمانی و نهاده های مورد نیاز

هایی که الزم است طی فصل        ها بخواهید برای فعالیت     در صورت نیاز از سایر گرو     ) ب
این برنامه برای اعمال اصالحات ساختاری      . نجام شوند، برنامه اجرایی تهیه نمایند     آتی ا 

  .شود برداری و شبکه آبیاری تنظیم می یا ساماندهی عملیات بهره
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  ) ساعتیک( بحث عمومی ◙
با کمک کشاورزان، مسائل    . ها بخواهید نتایج گفت وگوهای خود را ارائه دهند          از گروه   ●
بـرداری و     مدیریت آب در رابطه با محـصوالت مـورد نظـر، عملیـات بهـره              های عمده     و اقدام 

  .نگهداری شبکه آبیاری و اصالحات ساختاری طی فصل آینده را مشخص کنند
های مشخص شده در زمینه مـدیریت آب و بـر اسـاس               بر مبنای اهم مسائل و فعالیت      ● 

ند طی فـصل  ا اتی را که مایلها و موضوع ها، روش برنامه مدیریت منابع آب کشاورزی، فناوری    
 .آینده معرفی یا اجرا شوند، تعیین نمایند

بر پایـه مـدیریت محـصول و        . فرم برنامه کاری فصل آینده را در اختیارشان قرار دهید          ● 
هـا و     هـا، روش    طرح های اجرایی یا اصالحی موجود، در مورد زمـان بنـدی اجـرای فنـاوری               

 .ییدموضوعات مورد نظر بحث و گفت و گو نما
 
  ) دقیقه30( بحث گروهی کوچک ◙
های کوچک تقسیم شده و برنامه کاری فصل آینده را بر             از کشاورزان بخواهید به گروه     ● 

 . تنظیم نمایند کاغذروی یک ورقه بزرگ
  
  ) دقیقه60( بحث عمومی ◙
. از هر گروه بخواهید برنامه کـاری خـود را بـر روی یـک ورقـه بـزرگ ارائـه نمایـد                        ●
  . را به بحث بگذاریدآنهاای کاری ارائه شده و وجوه تمایز و تشابه ه برنامه
بر اساس گفت و گو های انجـام شـده، یـک برنامـه کـاری نهـایی تهیـه نمـوده و از                          ●

 . کشاورزان بخواهید که محتوا و نیز برنامه زمانی دوره آموزش فصلی کشاورزان را تأیید نمایند
 کشاورزان گفـت و گـو نمـوده و از کـشاورزان        در مورد جزئیات دوره آموزش فصلی      ● 

بخواهید در مورد انتخاب محل برگزاری دوره، تاریخ شـروع، روز مناسـب هفتـه، مـدت هـر                   
 .جلسه و غیره، تصمیم گیری کنند

 در مورد برنامه فصلی، شامل برنامـه کـاری بـرای معرفـی              های اتخاذ شده    کلیه تصمیم  ● 
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نامه زمانی و جزئیات دوره آمـوزش فـصلی را خالصـه و             ها و نیز محتوا، بر      ها و روش    فناوری
 .جمع بندی نمایید

 از کشاورزان بخواهید خود را نسبت به اجرای برنامه فصلی تهیه شده و نیز شرکت در                 ● 
برای ثبت نـام و شـرکت کـشاورزان در دوره،           . دوره آموزش فصلی بعدی، مقید و ملزم بدانند       

 .دیف بفرستفرمی را تهیه کنید و به مناطق اطرا
 )، بخش ج2تمرین شماره (بندی و اتمام جلسه   جمع ●
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  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی ◙
  

  نمونه فرم برنامه مدیریت محصول

  نهاده های مورد نیاز  فعالیت  مربوط به مدیریت محصول  هفته
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      

  



   
 95                  ریزی و آموزش فصلی کشاورزان برنامه

                                                           

 

   یک نمونه برنامه زمانی دوره برای آموزش فصلی کشاورزان

  **شماره تمرین  عنوان *شماره تمرین  عنوان  هفته
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          

  
و از هفته اول ) 12- 5/8ساعت (دوره آموزش فصلی کشاورزان، صبح روزهای چهار شنبه 

  .ژانویه برگزار خواهد شد
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  .شود تعیین و تکمیل می) ان(به وسیله تسهیلگر* *و * 
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  معرفی اطالعات ساختاری، فناوری( FSPیک نمونه برنامه کاری برای فصل آتی 
  )یبرداری و نگهدار  و روش اعمال  یا بهبود عملیات بهره

اصالحات ساختاری، فنـاوری و     
روش اعمال یـا بهبـود عملیـات        

  برداری و نگهداری بهره

نیروی انـسانی   
  موردنیاز

  ) روز-نفر(

مواد و ابزار   
  الزم

  برنامه زمانی  مسئولیت  ها هزینه

            
            
            
            
            
            

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
 در خالصه ارائه شده، مواردی وجود دارد که به نظر شما، بی مورد              آیا در نتایج مندرج     ●
  باشد؟
 ریزی تشخیصی و فصلی در خالصه از قلم افتاده است؟ آیا برخی از نتایج برنامه  ●
های گوناگونی که در قالب برنامه مدیریت منـابع آب بـرای فـصل آتـی                  آیا در فعالیت    ●

 آبیاری مختلف، مشارکت یکسانی دارند؟تدارک دیده شده است، قطعات یا واحدهای 
اید در یک یـا چنـد فعالیـت برنامـه یـرزی شـده پـروژه مـدیریت منـابع آب                        آیا مایل   ●

 کشاورزی در فصل آتی مشارکت جدی و فعال داشته باشید؟
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  منابع و مĤخذ
  

In the preparation of the exercises in the module use is made of the 

following publications: 

• Irrigation water management training manual No. 1, Introduction to 

Irrigation, 1985. FAO. 

• Irrigation water management training manual No. 6, Scheme Irrgation 

water needs and supply, 1992. FAO. 

• Irrigation water management training manual No. 7, Canals, 1992. FAO. 

• Irrigation water management training manual No. 10, Irrgation scheme 

operation and maintenance. 1996. FAO. 

• Irrigation water management training manual, Small-scale pumped 

irrigation: energy and cost, 1992. FAO. 

 



 



  هایی برای آموزش فصلی کشاورزان تمرین) : ب(بخش 
  
  

  منابع آب  :)1(پودمان 
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  رسانی و دسترسی به آب آبیاری بهبود روند آب

  
  مقدمه

 آنهـا  آموزشی است که در      پودماناز مجموعه پنج      ) واحد (پودمانبخش حاضر، نخستین    
ـ   یهای مناسبی برای دوره آموزش فصل       تمرین هـای ایـن      تمـرین . ه شـده اسـت     کشاورزان ارائ
پردازد که با تأمین منابع آب قابل اتکا برای مصارف آبیـاری سـروکار                 به موضوعاتی می   پودمان
  .دارند

شرط نخست موفقیت در  امرآبیاری، دسترسی بموقع و کافی به آب است که کـشاورزان                
ـ           می ه، دریاچـه، سـد   توانند آن را از منابع مختلف، از جملـه شـبکه اصـلی تـأمین آب، رودخان

اما میزان کنترلی که کشاورزان در دسترسی به ایـن  . های زیرزمینی به دست آورد      مخزنی، یا آب  
هـای    برای مثال، هیچ کنترلی بر روند تـأمین آب از شـبکه           . منابع گوناگون دارند، متفاوت است    

. سـت  ولی کنترل آب یک چاه عمیـق خـصوصی، کـالً در اختیـار آنـان ا     ،بزرگ آبیاری ندارند  
انـد    ریزی تشخیصی و فصلی، مسائل و مشکالتی که کـشاورزان تجربـه کـرده               درجریان برنامه 

تواند به کمبود آب یا  با توجه به نوع منبع تأمین آب، این مسائل می. مورد ارزیابی قرار می گیرد 
تـوان بـا اسـتفاده بیـشتر از           رونـد تـأمین آب را مـی       .  آن مربوط باشد   تأمینهای نامطمئن     دوره
های زیرزمینی و سدها، نصب پمپ های آبیاری یـا بهبـود رونـد استحـصال آب از شـبکه        آب

هـا  و      بسته به فناوری  . ها، ساماندهی کرد    اصلی آبیاری، سدهای مخزنی و انحراف آب رودخانه       
تـوان از سـه مهـارت         هـای تشخیـصی و فـصلی مـی          ریـزی   های تعیین شده طی برنامـه       روش

  .هایی را برای دوره آموزش فصلی کشاورزان انتخاب نمود تمرین آید،  که در پی می)سرفصل(
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  احداث چاه - توسعه منابع آب زیرزمینی): 1(مهارت 

های عمومی و بازدید  کشاورزان در جریان بحث
های موجود، اطالعاتی درباره خصوصیات  از انواع چاه

 )ـ الف1(تمرین مختلف چاه های مورد اشاره در 
ـ 1(تمرین کنند و در   کسب می)ریزی مرحله برنامه(

ریزی الزم برای احداث  برنامه) مرحله ساخت( )ب
نظارت بر پیشرفت روند . آورند یک چاه را به عمل می

 )ـ ج1(تمرین کار ساخت یا احداث چاه نیز در قالب 
  . شود انجام می) برداری و نگهداری مرحله بهره(

 

  ها پمپ): 2(مهارت

) ریزی نامهمرحله بر( )د ـ1(تمرین در 
کشاورزان به یادگیری درباره خصوصیات و 
تجهیزات یا وسایل استخراج و پمپاژ آب 

نصب قطعات مختلف پمپ در قالب . پردازند می
. شود انجام می) مرحله ساخت( ) هـ-1(تمرین 

مرحله ( )ـ و1(تمرین کشاورزان در جریان 
برداری و نگهداری را  امور بهره) برداری بهره

های تشکیالتی آب رسانی  ینند و جنبهب تدارک می
برداری و  نظارت بر پیشرفت روند کارهای نصب، بهره. دهند را مورد بحث و بررسی قرار می

  . صورت می گیرد) مرحله نگهداری( )ـ ز1(تمرین نگهداری قطعات پمپ نیز در قالب 
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  ی شبکه اصلی تأسیس آبرسانی، مخازن ذخیره آب و بندهای انحراف): 3(مهارت
  

کشاورزان، کارکرد و تشکیالت یا 
رسانی و تأمین آب ازطریق  سازماندهی امور آب

مرحله ( )ـ ح1(تمرین شبکه اصلی را در قالب 
مورد ارزیابی و بررسی قرار ) ریزی برنامه
) ریزی مرحله برنامه( )ـ ط1(تمرین در . دهند می

برداری و کارکرد مخازن ذخیره  نیز عملیات بهره
نیز عین همین موارد در ) ریزی  برنامهمرحله( )ـ ی1(تمرین در . شود و ارزیابی میآب، بررسی 

  . خصوص بندهای انحرافی یا انشعابات از رودخانه انجام می گیرد
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  توسعه منابع آب زیرزمینی ـ احداث چاه): 1(مهارت 
  
  

های حفر و ملزومات  انتخاب روش): ـ الف1(تمرین 
  نصب چاه 

  
  

  مقدمه 
 اقدام به حفر یک چاه جدید و پیش از انتخاب نوع چاه، معیارهای متعددی باید قبل از

های  شرایط زمین شناسی به لحاظ وضعیت آب و بویژه عمق و کیفیت سفره. مدنظر قرار گیرد
برداری خواهد کرد؟ منابع مالی  آب زیرزمینی چگونه است؟ چه کسی از آب، استفاده و بهره

 چگونه تأمین خواهد شد؟ عملیات احداث چاه بر عهده کیست؟ مورد نیاز برای تهیه پمپ
اند، چقدر در کار خود مهارت دارند و چه  حفارهایی که برای این کار در نظر گرفته شده

ریزی و  تجهیزات و امکاناتی در اختیار خواهند داشت؟ برای نگهداری چاه، چه برنامه
از مجموعه پرسش های متعددی است ی صورت خواهد گرفت؟ اینها فقط تعدادی یاه اقدام

  .  پاسخ داده شودآنهاکه قبل از هر اقدامی در این زمینه الزم است به 
  

  هدف
 مختلف حفر چاه و ملزومات ارزیابی پتانسیل توسعه آب های زیرزمینی و معرفی فنون ●

  نصب آن
  

  خروجی های مورد نظر 
  آن مشخص  شدن عمق آبهای زیرزمینی و پتانسیل توسعه  ●
  اب مکان های مناسب برای حفر چاه انتخ ●
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  بیاری و کشاورزان بهره بردار چاهمشخص شدن محدوده مورد نظر برای آ  ●
  روش مناسب حفر چاه توسط کشاورزانمشخص شدن ظرفیت یا پتانسیل و   ●
  چاه) انواع(تخاب مناسب ترین نوع ان  ●
  

  مقدمات مورد نیاز
های زیرزمینی، نوع یا  مورد نظر جهت تعیین عمق آبانجام یک پیمایش کوتاه در منطقه  ●

  انواع چاه های مورد استفاده در منطقه و سازندگان آنها و نیز نحوه پشتیبانی مالی و اداره کردن آنها
  د نوع مختلف چاه در مناطق همجواردر صورت امکان، بازدید از دو یا چن ●
  روش های نصب و احداث آنهافنون و تهیه تصاویر بزرگ از انواع مختلف چاه و ● 
  ات انواع مختلف چاه در قالب جدولای از مشخص  تهیه خالصه●
 

  مواد مورد نیاز
  موجود در منطقه به منظور بازدیدچند نمونه از انواع مختلف چاه های ● 
  ورقه های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک● 
 

   ساعت و نیم3 :زمان مورد نیاز
  ع فصل آبیاری درست قبل از شرو :زمان بندی اجرا

  
  مراحل انجام کار 

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
 های مورد نظر  تشریح اهداف اختصاصی و خروجی-1
  
  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙
 از کشاورزان بپرسید چندنوع چاه را می شناسند و از -2
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 شود و از آنان بخواهید در مورد خصوصیات یا مشخصات کدام نوع آن در منطقه استفاده می
  . توضیح دهند) آب شرب یا آبیاری(های منطقه، عمق و نوع کاربرد آنها  چاه

تصاویری از .  را معرفی کنید3 و ترکیبی2ای ، لوله)با قطر زیاد (1های دهانه گشاد  چاه-3
از آنها بپرسید که . انواع مختلف چاه را بر روی یک ورقه کاغذ بزرگ به کشاورزان نشان دهید

 . می شناسندآیا این چاه ها را 
 بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ، جدولی شامل انواع مختلف چاه و خصوصیات آنها -4

و در مورد مشخصات ) مراجعه شود» مشخصات چاه« عنوان بابه جدول نمونه، (تهیه کنید 
 . نتایج حاصل از بحث را در جدول بنویسید. های مختلف بحث کنید چاه

خصات چاه که در جدول، فهرست شده است،  از کشاورزان بخواهید بر اساس مش-5
آب منطقه و نیز هزینه های مورد نیاز جهت انتخاب ) سطوح(نظر خود را در مورد سطح 

 . چاه و پمپ ابراز کنند) انواع(مناسب ترین نوع 
 
  )یک ساعت( بحث گروهی کوچک ◙
م کنید و از آبیاری تقسی) واحد( نفری بر اساس قطعه 5 تا 4 کشاورزان را به گروه های -6
  : ها بخواهید گروه
  .یک مکان مناسب را در قطعه خود برای احداث چاه، شناسایی کنند ●
 .هزینه های احداث چاه و تهیه پمپ را برآورد نمایند ●
 درباره منطقه، محصوالت قابل آبیاری در منطقه، امکان تأمین آب شرب و فواید و منافع ●

 . ندمورد انتظار از چاه و پمپ بحث نمای
 .  بحث کنند،در مورد اطمینان از وجود آب قبل از اقدام به احداث چاه و تهیه پمپ ●
برداری از چاه سهم داشته   کار کشاورزانی را که قرار است در عملیات نصب و بهره●

 .باشند، تعیین کنند

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Large diameter open well 
2- Tube well 
3- Combined well 
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 .  منابع مالی و اعتباری الزم برای تهیه پمپ و احداث چاه را تعیین کنند●
 . ی یک ورقه کاغذ بزرگ گزارش کنندور بحث خود را بر نتایج ●
  
 .های مطرح شده در گروه های کوچک را به بحث بگذارید  نتایج حاصل از بحث-7

  
  ) دقیقه30یک ساعت و ( بازدید میدانی ◙
 همراه با کشاورزان از یک چاه دم دست بازدید کنید و مزایا و معایب آن را مورد بحث -8

برداری و  برداری از چاه درمورد عملیات بهره ت امکان، با متصدی بهرهدر صور. قرار دهید
ازجمله در مواردی چون نیاز به نیروی (نگهداری چاه و نیز وسیله پمپاژ یا استخراج آب 

  .بحث و تبادل نظر کنید) انسانی، هزینه های مالی، مسائل و مشکالت نوعی و غیره
نوع قبلی، بازدید کنید و همان موضوعات مورد  از یک چاه دیگر، ترجیحاً متفاوت از -9

در صورت امکان و صالحدید، از یک چاه . توجه در خصوص چاه اول را به بحث بگذارید
مباحث را خالصه و جمع بندی کرده و سعی کنید به . هم بازدید کنید) چاه سوم(دیگر 
ی مالی و اعتباری گیری مشخصی در خصوص مناسب ترین نوع چاه و هزینه ها و نیازها نتیجه

 . آن دست یابید
   )، بخش ج2تمرین شماره ( جمع بندی مطالب و اتمام جلسه -10
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  ش هایی برای بحث و تبادل نظر سپر/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  مشخصات چاه

  نوع چاه                
  مشخصات چاه

  چاه ترکیبی   چاه لوله ای  چاه دهانه گشاد  چاه سنتی

          عمق
          قطر

           مصرف شده در ساختو مصالحمواد 
          در دسترس بودن مواد اولیه

          *هزینه های ساخت
          دستگاه با وسیله پمپاژ و استخراج آب 

          )لیتر درثانیه یا مترمکعب در ساعت(دبی 
          *برداری های عملیات بهره هزینه
          ∗های نگهداری هزینه

          کیفیت آب
حصول اطمینان از وجود آب در طول 

  فصل 
        

  
  های مختلف  مزایا و معایب چاه

   چاه باز یا دهانه گشاد ◙
  )حفاری با دست یا با دستگاه( مدت زمان ساخت ●
  فصل ساخت●

 نیروی کار مورد نیاز برای ساخت چاه  ●

 ) به عنوان وسیله استخراج آب( دلو، پمپ دستی و پمپ موتوری یا برقی ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .چنانچه برآورد رقم دشوار باشد، فقط معیار باال، متوسط یا پایین ذکر شود ∗
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 تأثیرات بر روی سطح سفره آب زیرزمینی  ●

  هزینه ساخت●

  
  ای   چاه لوله◙
  پایین بودن نوسانات فصلی بر ارتفاع پمپاژ ●
 دبی باالی آب ●
 ) عنوان وسیله استخراج آب به(پمپ دستی، پمپ رکابی، پمپ موتوری و پمپ شناور  ●
 هزینه نگهداری ●
 هزینه ساخت ●
  
   چاه ترکیبی◙
  عنوان مخزن ذخیره آب ده به مورد استفا● 
  اندازه چاه، تابعی از نیازهای مصرف ● 

 ) عنوان وسیله استخراج آب هب( پمپ دستی، پمپ رکابی و پمپ موتوری  ●

  هزینه نگهداری ●

   هزینه ساخت  ●
 

  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منابع زیر مراجعه شود

●  Irrigation water management manual No. 1, Introduction to Irrigation, 

1985. FAO, Chapter 2: Soil and Water. 

●  Irrigation water management training manual No. 6, Scheme Irrigation 

water needs and supply, 1992. FAO, Chapter 2 - 4.  
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  هایی برای بحث و تبادل نظر   پرسش◙
  شود؟  الح و موادی در ساخت چاه استفاده میاز چه نوع مص  ●
 چه کسی چاه را در گذشته ساخته است؟ ● 

  چه مدت ساخت چاه طول کشیده است؟ ●

  چگونه مدخل آبگیری چاه ساخته شده است؟ ●

  بافت خاک الیه زیرین چاه از چیست و آیا الیه های سخت در خاک وجود دارد؟ ●

 شک و مرطوب چقدر است؟ عمق سطح آب زیرزمینی در فصول خ ●

  دبی چاه چقدر است؟ ●

  کیفیت آب چاه چگونه است؟ ●

  آیا هیچ حفاظی در مقابل آلودگی وجود دارد؟● 

 برداری و نگهداری از چاه با کیست؟  مسئولیت عملیات بهره ●

  کدام فصل برای ساخت چاه مناسب است؟ ●
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  برداری و نگهداری چاه  نصب، بهره): ـ ب1(تمرین 
  
  

  مقدمه 
ریزی برای  پس از انتخاب نوع چاه، نوبت برنامه

مرحله ساخت، با . ساخت و احداث چاه است
گیری نهایی در مورد نوع چاه و محل ساخت یا  تصمیم

البته قبل از اینکه عملیات ساخت . شود نصب آن آغاز می
چاه آغاز شود، مواد و مصالح مورد نیاز برای ساخت، منابع 

در . سانی و غیره باید مشخص شده باشدمالی، نیروی ان
برداری و  این مرحله الزم است پیرامون چگونگی بهره

نگهداری از چاه پس از اتمام عملیات ساخت و احداث، 
  . بحث شود

  
  هدف

  برداری و نگهداری یک چاه ریزی برای عملیات نصب، بهره  برنامه ●
  

  خروجی های مورد نظر
چاه که شامل موقعیت یا محل احداث، نوع چاه و  تهیه طرح برای نصب و احداث  ●

مواد اولیه مورد نیاز و اینکه چاه مورد نظر کجا، چگونه، چه وقت و به وسیله چه کسی نصب 
  وسیله استخراج یا پمپاژ آب چیست؟خواهد شد و 

 امه زمانی برای نصب چاه تعیین برن● 

 )آب بران(م هر کدام از کشاورزان  توافق در مورد سه ●

 تهیه یک طرح موقت در خصوص اینکه چگونه و چه کسی مسئولیت اداره و  ●
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با در نظر گرفتن شرایط (نگهداری چاه و وسیله استخراج و پمپاژ آب را بر عهده داشته باشد 
 ) منطقه و محصوالت مورد نظر برای کشت

  
  مقدمات مورد نیاز

د نیاز درخصوص اجرای یک بررسی پیمایشی به منظور جمع آوری اطالعات مور ●
های انواع مختلف چاه و انواع وسایل پمپاژ موجود در منطقه و اینکه چه نوع مواد  هزینه
ای در دسترس است و تجهیزات یا امکانات و نیروی انسانی برای ساخت و احداث چاه،  اولیه

  ه وجود دارد؟به چه اندازه در منطق
  

  های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک  ورقه:مواد مورد نیاز
   ساعت3 :زمان مورد نیاز

  درست قبل از آغاز فصل آبیاری :زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار 
  )  دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
  تشریح اهداف اختصاصی و خروجی های مورد نظر-2
  
  ) دقیقه20( بحث عمومی ◙
 یا محل های حفر چاه، عمق تخمینی اهکشاورزان در خصوص انتخاب نوع چ با -3
 . بحث و تصمیم گیری کنید) ها( بردار از چاه های آب زیرزمینی و شمار کشاورزان بهره سفره

  
  ) دقیقه40( اندیشه طوفان ◙
 از کشاورزان بخواهید تمام مواد مورد نیاز برای ساخت چاه را مد نظر قرار دهند و آنها -4
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  .دداشت کنندروی یک ورقه بزرگ کاغذ یارا 
 به اختصار در مورد تمام مواد نام برده شده بحث کنید و مواردی را که از قلم افتاده اند -5

 . به فهرست اضافه نمایید
در مورد چاه دهانه گشاد از کشاورزان بخواهید تمام مهارت های مورد نیاز برای  - الف-6

  . رقه بزرگ کاغذ یادداشت نمایند را بر روی یک واساخت چاه را مورد توجه قرار داده و آنه
های ذکر شده نیروی انسانی را به اختصار   تمام مهارت،ای در خصوص چاه لوله - ب-6

فراموش شده و از قلم افتاده، آنها را برروی موارد مورد بحث قرار دهید و پس از اضافه نمودن 
  . یک ورقه بزرگ کاغذ یادداشت نمایید

 
  )  دقیقه50( بحث گروهی کوچک ◙
  زیر نفره، در خصوص موارد5 یا 4 از کشاورزان بخواهید در قالب گروه های کوچک -7

  : دنبحث نمای
   مقدار مواد و مصالح مورد نیاز-الف
  تخمینی هر یک از مواد فهرست شده هزینه های -ب
  نیاز نیروی انسانی مورد -ج
  شود افت می جایی که نیروی انسانی ماهر ی-د
   انسانی مورد نیاز برای ساخت چاه هزینه های نیروی-هـ

  
  .  از هر گروه بخواهید برآوردهای خود را در یک جدول از پیش طراحی شده، ذکر کنند-8
 
  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙
های مختلف را با یکدیگر مقایسه و سعی کنید   در قالب بحث، برآوردهای گروه-9

  .گیری برسید ترین آنها به نتیجه درمورد واقعی
ریزی ساخت چاه و میزان کمک ها یا  جدول زمانی، چگونگی سازماندهی و برنامه -10
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 . سهم نقدی و غیرنقدی را مورد بحث قرار دهید و یک طرح عملیاتی تهیه کنید
برداری و نگهداری از چاه، پس از   مقداری وقت را نیز به بحث درباره چگونگی بهره-11

برداری و نگهداری از چاه تهیه  رح موقت بهره اختصاص دهید و یک ط،اتمام عملیات ساخت
 .کنید

   )، بخش ج2تمرین (بندی و اتمام جلسه   جمع-12
 
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙

  
  جدول نمونه مواد یا مصالح و نیروی انسانی مورد نیاز برای ساخت چاه

  مقادیر  مصالح /مواد
   مورد نیاز

نیروی انسانی   نههزی
های  مهارت/ ماهر

  مورد نیاز

  تعداد 
  )نفرـ روز(

  ها هزینه  منبع تأمین

              
              
              
              
              
              

  
   پرسش هایی برای بحث و تبادل نظر◙
سطح پیش بینی شده برای آب سفره زیرزمینی در طی فصول خشک و مرطوب در  ●

  قدر است؟محل موردنظر برای حفر چاه چ
 بافت خاک زیرین محل انتخاب شده برای حفر چاه چیست؟  ●
 دبی مورد انتظار از چاه در محل انتخاب شده برای حفر چاه چقدر است؟  ●
 آیا محل انتخاب شده برای حفر چاه براحتی قابل دسترس است؟  ●
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داد آیا از محل انتخاب شده برای چاه می توان آب را به صورت اقتصادی بین تع  ●
 زیادی مزرعه توزیع کرد؟

 برداران آب استخراجی از چاه، چه کسانی هستند؟ بهره  ●
 چه کسانی را برای توزیع آب خروجی از چاه در نظر گرفته اید؟  ●
 از چه وسایلی برای پمپاژ و استخراج آب استفاده خواهید کرد؟ ●
ب گیری و سکوی از چه نوع مصالح و موادی برای روکش کردن بدنه داخلی مدخل آ ●

 چاه استفاده خواهد شد؟
 از کدام روش های ساخت استفاده خواهد شد؟  ●
 چه کسی مهارت الزم برای ساخت چنین چاهی را دارد؟ ● 
توان براحتی این تجهیزات  چه نوع تجهیزاتی برای ساخت چاه مورد نیاز است و آیا می ●

 را تهیه کرد؟
 ی ساخت چاه را تأمین خواهد کرد؟چه کسی نیروی انسانی مورد نیاز برا  ●

منابع و امکانات مالی مورد نیاز برای ساخت چاه چگونه و به وسیله چه کسانی تأمین  ● 
 خواهد شد؟

 مسئولیت ساخت چاه بر عهده چه کسی خواهد بود؟  ●
پس از اتمام عملیات ساخت و احداث، چاه چگونه و به وسیله چه کسانی اداره و  ●

 ؟نگهداری خواهد شد
  



   
 115                  منابع آب): 1(پودمان 

                                                           

 

  برداری چاه پیگیری عملیات نصب و بهره): ـ ج1(تمرین 
  
  

  مقدمه
البته، نه در طول زمان (در بیشتر موارد، عملیات نصب و احداث چاه در همان دوره 

بهتر است کار نصب و احداث چاه، طی مدتی . انجام خواهد شد) FSTبرگزاری جلسات 
سیم کردن این کار در تعداد زیادی جلسات معین، مثالً در طول یک هفته صورت پذیرد و از تق

 اجرای عملیات نصب چاه در قالب مدتاما الزم است در . خودداری شود FSTنیم روزه 
FST امور مربوط به نصب و احداث چاه به طور مرتب و منظم پیگیری شود و پس از اتمام ،

رداری و نگهداری چاه ب عملیات نصب نیز توجه ویژه ای به پیشرفت کار و امور مربوط به بهره
  .  صورت گیرد

  
  هدف

  ریزی شده داث چاه به صورت برنامهآشنایی با پیگیری امور نصب و اح  ●
  

  خروجی های مورد نظر
  در خالل عملیات نصب* 
  یشرفت کار نصب چاه طبق برنامهارزیابی روند پ  ●
های آتی انجام  هفتهول ط مورد نیاز که باید در های ها یا اقدام تهیه فهرستی از فعالیت  ●
 .ندشو

  ها برای اجرای فعالیت های مذکور واگذاری مسئولیت  ●
 

 بعد از عملیات نصب* 

  ارزیابی منطقه آبیاری شده  ●
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  برداری و نگهداری چاه رههای محوله در امور به اجرای مسئولیت  ●
 ص شدن وضعیت باز پرداخت اعتباراتمشخ  ●

  
  مواد مورد نیاز

 )ـ ب1( تمرینه در خالل انجام طرح نصب چاه ک  ●
  .تهیه شده است

 برداری و نگهداری یه عملیات بهرهطرح اول  ●

  
   یک ساعت:زمان مورد نیاز

  )ـ ب1( تمرین چند هفته پس از انجام :زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار 
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین  ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل-1
 اف اختصاصی و خروجی مورد نظر تشریح اهد-2

  
  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙
به محلی که چاه در حال نصب شدن  FST در صورت امکان، در چارچوب اهداف -3

  . است، سر بزنید
 چنانچه در حال پیگیری امور نصب چاه هستید، با توجه به مفاد طرح تهیه شده ) الف-4

  . زارش پیشرفت کار ارائه دهندبرای نصب چاه، از کشاورزان مسئول بخواهید، گ
برداری و نگهداری چاه هستید، با یادآوری   چنانچه در جریان پیگیری امور بهره) ب-4

برداری و  در خصوص اینکه چه کسی و چگونه مسئولیت بهره) طرح موقت(مفاد طرح اولیه 
ل بخواهید نگهداری از چاه و تجهیزات استخراج را بر عهده خواهد داشت، از کشاورزان مسئو
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برداری و نگهداری، از جمله وسعت اراضی آبیاری شده آب بران یا  در مورد امور بهره
  . کنندگان آب و نیز وضعیت باز پرداخت اعتبارات، گزارش بدهند دریافت
  
اید، مورد بحث و بررسی   مسائل و مشکالتی را که در جریان کار با آنها مواجه شده-5

 .راهکار پیدا کنیدقرار دهید و برای حل آنها 
 در خصوص امور مورد نیاز برای هفته های آتی و نیز فرد یا افراد مسئول هر فعالیت، -6

برداری و  بحث و تصمیم گیری کنید و نتایج بحث را در قالب طرح نهایی عملیات بهره
 . نگهداری چاه، یادداشت کنید

 . برنامه کار هفته های آتی را به اختصار بیان کنید-7
 )، بخش ج2تمرین (جمع بندی و اتمام جلسه  -8

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  حاصل شده است؟ ها  در امور مربوط به مقدمات نصب چاههایی چه پیشرفت  ●

ودن پاسخ، علت را توضیح آیا هنوز نصب پمپ در برنامه است؟ در صورت منفی ب ● 
 .دهید
 چرا برخی فعالیت ها انجام نشده است؟  ●

با چه مسائل و مشکالتی در جریان کار مواجه بودید؟ آیا این عوامل، پیشرفت کار را  ● 
 به تأخیر خواهد انداخت؟

 آیا تمهیدات در نظر گرفته شده برای اداره امور مالی، مناسب بوده است؟  ●
  الزم است برای پیشرفت بیشتر کار صورت گیرد؟ییاه چه اقدام ● 
 چه کارهایی باید در طول هفته های بعدی انجام شود؟  ●
 چه موقع باید مجدداً در مورد پیگیری و ادامه امور نصب چاه بحث شود؟  ●
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  ها پمپ): 2(مهارت 
  
  

  های استخراج و پمپاژ آب  آشنایی با وسایل و دستگاه): ـ د1(تمرین 
  
  

  مقدمه 
های کوچک آبیاری، برای  در بسیاری از طرح

 آب زراعی مورد نیاز و استخراج آب از چاه، تأمین
استفاده ) پمپ(رودخانه، حوضچه یا سد، از تلمبه 

استخراج یا پمپاژ آب، نیاز به انرژی دارد که . شود می
از طریق مواد سوختنی، موتور دیزلی، موتور برق و 

ها و منابع انرژی، اشکال متنوعی دارند و  پمپ. شود  مینتأمیروی کشش حیوان یا انسان ین
 اقتصادی -همین دلیل باید در انتخاب نوع مناسب آنها با توجه به شرایط اجتماعی هب

کشاورزان باید عالوه بر آشنایی با نحوه . توجه کافی صورت گیرد) آب بران(برداران  بهره
 انرژی و هزینه خرید آن را تأمینای تعمیر، برداری پمپ قادر باشند هزینه ه نگهداری و بهره

ها و وسایل  های موجود میان دستگاه بنابراین، الزم است کشاورزان از تفاوت. نیز بپردازند
  . آنها آگاه باشند برداری ها و اصول نگهداری و بهره مختلف پمپاژ آب و شیوه

  
  اهداف

و نیز آشنایی  با اصول نصب های آبیاری  تعیین و تعریف محاسن و معایب انواع پمپ  ●
 ری از آنهادابر و بهره
 ها و نیز قطعات و وسایل استخراج و پمپاژ آب آشنایی با انواع پمپ  ●
آشنا ساختن کشاورزان با مشخصات مهمی که الزم است برای انتخاب یک پمپ  ●
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 .مناسب مد نظر قرار گیرند
 ر آب برانانتخاب دستگاه مناسب برای پمپاژ  و مشخص کردن شما ● 
 برداری و نگهداری های خرید، بهره برآورد و تعیین هزینه ● 
  

  های مورد نظر خروجی
 های مختلف  از مزایا و مشخصات پمپ آگاهی ● 
) آب بران(های مناسب و شمار کشاورزان بهره بردار  پمپ) انواع( تعریف و تعیین نوع  ●

 زیرپوششو وسعت منطقه 
 برداری یط الزم برای خرید و بهرها تعیین و تعریف مزایا و شر ●
  

  مقدمات مورد نیاز
ال حاضر برای آبیاری درمنطقه استفاده حهایی که در   از انواع پمپیتهیه فهرست ●

 .شوند می
 )در صورت امکان( پمپ در حال کار بازدید از یک ● 
ورد نظر در طول تمرین برای م) های(حصول اطمینان از در دسترس بودن پمپ  ●
  نمایش
  

  مواد مورد نیاز
های خریداری شده در چارچوب برنامه یا یک پمپ سالم و در حال کار در  پمپ ●

 مسافتی نزدیک و مناسب
  های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک  ورقه● 
 

  ساعت و نیم3 :زمان مورد نیاز
   قبل از شروع فصل آبیاری:زمان اجرا
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  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  اهداف اختصاصی و خروجی مورد انتظار تشریح -1
  )، بخش ج1تمرین( قبل  مرور مطالب جلسه آموزش-2
 
  ) دقیقه40( اندیشه طوفان ◙
های مناسب برای نصب پمپ و مناطقی را   از کشاورزان بخواهید بر روی نقشه، محل-3

 تبادل  آبیاری آنها وجود دارد، مشخص سازند و در مورد آنها بحث ومکانکنند ا که فکر می
  .نظر کنند

 از کشاورزان بخواهید تمام مزایای استفاده از پمپ و نکاتی را که به نظر آنها الزم -4
 .هایشان مورد توجه قرار گیرد، ذکر نمایند  آب مزرعهتأمیناست به منظور 

شناسند، روی یک ورقه بزرگ  هایی را که می  از کشاورزان بخواهید نام انواع پمپ-5
  . موارد از قلم افتاده را خودتان اضافه کنید.کاغذ ذکر کنند

 
  ) دقیقه40( بحث گروهی کوچک ◙
 نفری تقسیم کنید و از هر گروه بخواهید 5  تا4 های کوچک  کشاورزان را به گروه-6

های عمده و نیز نکاتی که الزم است برای خرید، نصب و  درمورد هر نوع پمپ و ویژگی
سپس از آنها بخواهید نتایج بحث خود را . رد، بحث نمایندبرداری آن مورد توجه قرار گی بهره

  .بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ گزارش کنند
  .های گروهی کوچک را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهید  نتایج حاصل از بحث-7
 
  )یک ساعت( مباحث عمومی ◙
س از  از کشاورزان بخواهید مشخصات مندرج بر روی موتور پمپ را نگاه کنند و سپ-8

 .دهد آنها بپرسید که این مشخصات چه اطالعاتی را درباره پمپ به آنها می
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، انرژی یا نیرو 3، دبی2، کارایی یا بازده پمپ1 عنوان در مورد معنی اصطالحات-9
 . بحث کنند،مورد نیازانرژی ، مصرف سوخت و 6، مکش پمپ5 ، دستگاه تولید نیرو4)قدرت(

 2/1فرضاً (آورد کردن میزان دبی، شرایط و وضعیت آب  از کشاورزان بخواهید با بر-10
توانند  ای را که می رسانی، وسعت منطقه های آب  و تعداد ساعت)لیتر در ثانیه به ازای هر هکتار

 .مین بزنندخ شده در چارچوب برنامه، آبیاری کنند، تتأمینبا موتور پمپ 
 و نیز نحوه برنامه ریزی برای این توانند از پمپ استفاده کنند  شمار کشاورزانی که می-11

برداری از پمپ را  های بهره مخارج و اعتبارات و هزینه. میزان استفاده را به بحث بگذارید
  .دیترین نوع پمپ را انتخاب کن با کمک کشاورزان مناسب. قت شرح دهیددب

 
  )یک ساعت(مشاهده میدانی /  بازدید◙

طقه بازدید به عمل آورید و با مالک یا  از یک پمپ مخصوص آبیاری در حوالی من-12
  :مالکانش درباره موارد زیر بحث کنید

  نحوه انتخاب و مشخصات پمپ* 
وسعت یا مساحت منطقه آبیاری شده توسط پمپ و جدول مدت زمان استفاده از پمپ برای * 

 آبیاری

 برداری و نگهداری پمپ های بهره نوع سوخت مورد استفاده و هزینه* 

  
  )، بخش ج2تمرین (ندی و اتمام جلسه  جمع ب-13
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Lifting head  
2- Pump efficiency  
3-  Discharge 
4- Force 
5- Power unit 
6- Pump suction 
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  نظر هایی برای بحث و تبادل پرسش/  رهنمودهایی برای آمادگی فنی◙
   شرایط استفاده از پمپ آبیاری◙

  :برای انتخاب یک پمپ مناسب، الزم است به این موارد توجه شود
یر سطحی و آب ز) رودخانه، کانال، مخزن آب یا دریاچه(آب سطحی  :نوع و سطح منبع آب* 
  ؛) 1چاه کم عمق یا چاه گمانه(

 لوله یا کانال روباز ؛ :نوع شبکه توزیع آب* 

بارانی یا (فشار  آبیاری سطحی، تحت :تواند مورد استفاده واقع شود روش آبیاری که می* 
  ).ای قطره

 
  :ترین ترکیب یا ساختار یک شبکه آبیاری از این قرار است  رایج
 آبیاری سطحی ←کانال رو باز  ←) تلمبه( پمپ ← آب سطحی ●
 ای  آبیاری تحت فشار یا قطره←  لوله←) تلمبه( پمپ ← آب سطحی ●
فشار یا   آبیاری تحت←  لوله←) تلمبه( پمپ ← چاه کم عمق یا  چاه گمانه ●
 ای قطره
  آبیاری سطحی←  کانال رو باز←) تلمبه(پمپ  ← چاه کم عمق یا  چاه گمانه ●
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Borehole  
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   انتخاب نوع پمپ◙
  

  نوع پمپ  نوع چاه  مق آب زیر زمینیع
   متر7کمتر از   پمپ گریز از مرکز  ای کم عمق چاه لوله

  پمپ رکابی  چاه دهانه باز
چند ) 1جریان محوری(پمپ ملخی 

  ای مرحله
  پمپ طنابی و واشری

  عمیق/ای متوسط چاه لوله   متر7بیشتر از 

  پمپ شناور
   متر7آب سطحی کمتر از   پمپ کم ارتفاع ملخی

   متر15تا  7آب سطحی بین 
  

   با جریان مختلط2پمپ گریز از مرکز

  
   مشخصات پمپ◙
   4 یا فشار3بار  ●

 6 یا بار5 معموالً با مقیاس سرآب ودده مینشان  آب را  یا پمپاژفشار، قدرت استخراج
  ) باریک=  متر سر آب 10. (شود گیری می اندازه

  
  )دبی(تخلیه   ●

) L/S(جم آب جاری در بیرون از لوله که با مقیاس لیتر در ثانیه  عبارت است از حدبی

برای این منظور از . های مختلف اندازه گیری کرد توان به شیوه دبی را می. شود اندازه گیری می

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .هستند) چند متری(ها برای استخراج مقادیر زیاد آب در فشار پایین  کاراترین پمپ) جریان محوری(های ملخی    پمپ-1
  .های گریز از مرکز کاراترین پمپ برای استخراج مقادیر کم آب در فشار باال هستند   پمپ-2

3- Head  
4- Pressure  
5- Head of water  
6- Bar  
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  .شود  استفاده می1هایی با مقیاس دلو جریان سنجهای مخصوص و نیز از روش
  
  )نیرو(قدرت  ● 

یا ) KW(گویند که معموالً با مقیاس کیلووات  می) نیرو(درت نرخ استفاده از انرژی را ق
نیروی مورد نیاز برای . شود اندازه گیری می)  اسب بخار36/1= یک کیلووات (اسب بخار 

 محاسبه و 3تواند از طریق دبی یا ارتفاع مکش شود که می  نامیده می2پمپاژ آب، قدرت آب
  .برآورد شود

  ]قدرت آب ) کیلووات = (81/9× دبی ) انیهمتر مکعب در ث(×  بار) متر ([
  
  ارتفاع مکش  ●

  .آید ارتفاع مکش عبارت از ارتفاعی است که آب از منبع باال می
  
  )راندمان(کارایی یا بازده   ●

رود که معموالً در قالب  بر اثر اصطکاک و تالطم آب، مقداری آب در شبکه از بین می
ان از طریق میزان انرژی مصرفی یا نیروی استفاده شده، تو کارایی را می. شود کارایی بیان می

  .محاسبه کرد
  )درصد کارایی واحد پمپاژ = انرژی یا نیروی آب ÷ انرژی یا نیروی حقیقی × 100(

  
  )≠ درصد70.( درصد است90 درصد و 60که معموالً دامنه آن بین 

  
  )موتور(دستگاه تولید نیرو   ●

شود که   میتأمینها یا موتورهای مختلفی  وسیله دستگاه هها ب روی مورد نیاز پمپبرق یا نی

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Bucket method  
2- Water Power  
3- Suction lift  
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ای موارد از نیروی بادی یا  در پاره. برقی را نام بردو توان موتور دیزلی یا نفتی  از آن جمله می
  .شود خورشیدی یا حتی از نیروی حیوانات یا دست انسان برای این منظور استفاده می

  
   محاسبه ظرفیت پمپ برآورد یا ●

 تأمینشود و جهت  آب مورد نیاز، همان مقدار دبی است که بر حسب لیتر در ثانیه محاسبه می
هایی که در سطح  مجموع این رقم و هدر رفت. گیرد آب مورد نیاز محصول، مورد استفاده قرار می

  .دهد ن میگیرد، ظرفیت پمپ را نشا صورت می)  آبیاری کارایی(مزرعه و در شبکه توزیع 
  
   آب مورد نیاز محصول ●

ای باشد که حتی در زمان اوج احتیاج محصول به آب بتواند  ظرفیت پمپ باید به گونه
میزان آب مورد نیاز در زمان اوج .  کندتأمینحجم آب مورد نیاز را در طول عملیات روزانه 

ت که محصول مصرف تقریباً دو برابر متوسط آب مورد استفاده محصول در طول مدتی اس
  :شود متوسط آب مورد استفاده از طریق فرمول زیر محاسبه می. زیرکشت قرار دارد

  
مقدار آب موردنیاز = )متر در روز برحسب میلی( متوسط آب موردنیاز محصول در طول فصل

  )برحسب روز( مدت زمانی که محصول زیرکشت قرار دارد÷ )متر برحسب میلی( در طول فصل محصول
  

  های رشد دهنده مقدار آب مورد نیاز محصوالت مختلف در طول دورهجدول نشان

  )متر میلی /روز( اوج مصرف  )متر میلی( روز  )متر میلی(نیاز   )روز(دوره رشد   محصول
  8  5-4  650-450  140-120  غالت

  8  5-5/4  600-400  120-90  سبزیجات
  16  8  1500-800  120-90 )شلتوک(برنج
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  بازده/  هدررفت ●
، در صورت خاکی ) هکتار200کمتر از (های کوچک آبیاری   یا بازده آب در طرحکارایی
 درصد 95 درصد و درصورت انتقال آب از طریق کانال پوشیده یا لوله، 90 تا 80ها  بودن کانال

و ) تحت فشار(های سطحی، بارانی  آبیاری برای آبیاری به روش) کارایی(نرخ بازده . است
  . درصد است90 و 75 ،60ای، به ترتیب  قطره

  
  ) درصد75= بازده (جدول ظرفیت پمپ برحسب اسب بخار 

 )لیتر در ثانیه(            دبی 
  )متر(ارتفاع 

5  10  15  20  25  

5  25/0  5/0  75/0  1  25/1  
10  5/0  1  5/1  2  5/2  
15  75/0  5/1  25/2  3  75/3  
20  1  2  3  4  5  
25  25/1  5/2  75/3  5  25/6  
30  5/1  3  5/4  6  5/7  

  وسعت منطقه 
  *)هکتار(آبیاری شده 

2  4  6  8  10  

   
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
 خواهید از پمپ استفاده کنید؟ برای چه منظوری می ● 
کنید با استفاده از پمپ آنقدر درآمد کسب خواهید کرد که قادر باشید  آیا تصور می ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  ) لیتر در ثانیه در روز25/1( میلی متر در روز 5/4 ساعت پمپاژ در روز و محصولی با نیاز آبی 12  *

  :همچنین برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه رجوع شود به 
Irrigation water management training manual, small-scale pumped irrigation: energy and cost, 
1992.FAO, Chapter3, 4 and 5. 



   
 127                  منابع آب): 1(پودمان 

                                                           

 

 کنید؟برداری و نگهداری آن را جبران  های خرید، بهره هزینه
  وجود دارد که یک گروه بهره بردار پمپ تشکیل دهید؟مکانآیا برای شما این ا ●
  ثابت باقی خواهد ماند یا مدام جا به جا خواهد شد؟مکانآیا پمپ در یک  ●
 برداری و نگهداری پمپ آشنایی دارد؟  چه کسی با عملیات بهره ●

داری و نگهداری یک پمپ بر به نظر شما چه مشکالتی ممکن است در جریان بهره● 
 روی دهد؟

هایی در منطقه برای فروش پمپ و قطعات یدکی یا عرضه خدمات فنی و  آیا مغازه ●
 تعمیرات وجود دارد؟

 چه شرایطی الزم است برای خرید یک پمپ مد نظر قرار گیرد؟ ●
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  تدارک مقدمات برای نصب دستگاه پمپاژ):  هـ-1(تمرین 
  
  

  مقدمه
رزان احساس کنند پمپ به وقتی کشاو

خودشان تعلق دارد، نسبت به نگهداری آن احساس 
این امر هم فقط . تعهد بیشتری خواهند داشت

زمانی محقق شود که کشاورزان درست از همان 
بدو تصمیم گیری درباره خرید، نصب و عملیات 

برداری پمپ، در مباحث، حضور و مشارکت  بهره
توسط کشاورزان پرداخت شود ) صورت واقع بینانه هب(پمپ باید های  هزینه. فعال داشته باشند

کشاورزان . های اعتباری حمایت شوند و برای این منظور باید در حد مقدورات از طریق برنامه
برداری و نگهداری  قادرند در قالب یک گروه یا تشکل، عالوه بر انجام امور مدیریت، بهره

های پمپ را نیز  و پرداخت هزینه) آب بها( پول آب پمپ، کار توزیع آب آبیاری، جمع آوری
 )5پودمان .ش.ر (. انجام شود1بران تواند از طریق ایجاد تشکل آب این کار می. انجام دهند

کند،   میتأمین خاص باشد که آب مورد نیاز سایر کشاورزان را یچنانچه پمپ، متعلق به فرد
برداری پمپ از طریق فروش آب  ت بهرههای خرید، نصب و عملیا بهتر است بخشی از هزینه

  . شودتأمین
  

  اهداف
  تعیین موقعیت یا محل نصب پمپ و طرح آرایش کانال برای شبکه توزیع آب ●
 تهیه یک طرح و جدول زمانی برای نصب پمپ ● 
درصورتی که پمپ دارای چند مالک ( طرح کردن ایده تشکیل گروه یا تشکل آب بران  ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- water user Association  
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  )ک فرددرصورت مالکیت پمپ توسط ی (یا طرح فروش آب) باشد
 

  های مورد نظر خروجی
، زمان و چگونگی نصب و اینکه چه افرادی مسئول مکان تهیه طرح تفصیلی در مورد ●

 .انجام چه اموری خواهند بود
 برداری از پمپ تعیین متصدی بهره ●
 آماده شدن طرح آرایش کانال ●
 تم کانالتهیه طرح مالی برای خرید و نصب پمپ و سیس ●
  

  مقدمات مورد نیاز
 FSTتمهیدات الزم برای حاضر کردن پمپ در محل تشکیل جلسه  ●
بررسی محاسبات انجام شده در خصوص کل مساحت قابل آبیاری بر اساس میزان آب  ●

 موجود و مشخصات پمپ خریداری شده و درج نتایج حاصله بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ
 صوص جدول زمانی آبیاری و طرح آرایش کانالختهیه چند طرح پیشنهادی در ●
  

  تهیه نقشه پمپ توسط کشاورزان:موارد مورد نیاز
  ساعت2 :زمان مورد نیاز

  ) د-1(تمرین  پس از اجرای :زمان اجرا
 

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل-1
   خروجی مورد نظر تشریح اهداف اختصاصی و-2
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  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙
تواند با پمپ آبیاری  ای که می  بر روی یک ورقه بزرگ، محاسبات مربوط به کل منطقه-3
و نیز زمان مورد نیاز برای آبیاری یک مزرعه با اندازه متوسط را درج  ) الف-1تمرین(شود 
  .کنید

و » 1بردار پمپ گروه بهره«فهوم  چنانچه چند کشاورز در مالکیت پمپ سهیم هستند، م-4
و چنانچه مالکیت در اختیار فقط یک نفر باشد ) 5بران، پودمان تشکل آب.ش.ر(» 2مالکیت مشترک«

 )به مقدمه.ش.ر(.  را مطرح کنید و به بحث بگذارید3»فروش آب«مفهوم 
، برای مدیریت »بردار پمپ گروه بهره« چنانچه کشاورزان مایل به مشارکت در قالب -5
برداری پمپ و ساخت شبکه آبیاری باشند، موضوع را به بحث بگذارید و سعی کنید  بهرهامور 

 .به یک نتیجه گیری در این مورد دست یابید
برداری   در مورد بهترین محل نصب پمپ و طرح آرایش شبکه کانال به منظور بهره-6

گیری  ورد به نتیجهتمامی کشاورزان از آب پمپاژ شده، بحث کنید و سعی کنید در این م
  .)برای این منظور از نقشه تهیه شده توسط کشاورزان استفاده کنید(مشخصی برسید 

 
  )ساعت  یک( مشاهده میدانی ◙
هایی که برای نصب پمپ انتخاب شده، بازدید   همراه با کشاورزان از محل یا محل-7
  .کنید

ز آنجا به مزارع،  در مورد محل و چگونگی نصب پمپ و نیز چگونگی توزیع آب ا-8
 .بحث کنید

) های(  به کمک کشاورزان، یک طرح عملیاتی برای نصب پمپ و آماده سازی شبکه-9
برداری پمپ و نیز یک طرح مالی مشتمل بر نحوه  توزیع آب، انتخاب و آموزش متصدی بهره

 .پرداخت آب بها، تهیه کنید

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Pump group  
2- Joint ownership  
3- water sales  
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 )، بخش ج2تمرین( جمع بندی و اتمام جلسه -10
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/ ایی برای آمادگی فنی رهنموده◙
  

  :همچنین برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به 

● Irrigation water management training manual, small-scale pumped 

irrigation and cost, 1992.FAO,Chapter3, 4 and 5 

● Irrigation water management training manual, No.7, canals, 1992. FAO, 

Chapter7 

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
 کشد؟  آبیاری یک هکتار مزرعه برنج با پمپ چه مدت طول می ●

کنند، چند نفر ساعت در  های خود می  متوسط زمانی که کشاورزان صرف آبیاری زمین● 
 روز است؟

 مد از پمپ استفاده کنند؟اتوانند به روش کار  چه تعداد از کشاورزان می ●
  آیا تشکل یا سازمان کشاورزان در منطقه وجود دارد؟ ●
  آیا برخی از کشاورزان در یک تشکل یا سازمان عضویت دارند؟ ●
 های کشاورزان وجود دارد؟  چه تجاربی در خصوص تشکل● 
  تشکل آب بران هستند؟تأسیس آیا کشاورزان به فکر  ●
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  ها برداری و نگهداری پمپ سازماندهی عملیات بهره):  و-1(مرین ت
  
  

  مقدمه
الزم است کشاورزان در مورد نحوه 

برداری و نگهداری از پمپ، توافق داشته  بهره
بردار پمپ یا مالک  فرض کنید گروه بهره. باشند

شخصی پمپ، مشخص کرده است که چه کسی 
ز برداری ا قرار است مسئولیت عملیات بهره

 ). هـ-1تمرین (دار باشد  های آبیاری را عهده شبکه
در این صورت الزم است در مورد چگونگی 

برداری از پمپ و  ریزی برای نحوه بهره برنامه
های  توزیع آب، انتخاب مسئول برای امور تعمیر و نگهداری و نیز چگونگی پرداخت هزینه

  .ی مورد نیاز، تصمیم گیری شودبرداری و نگهداری، سوخت و نیروی انسان عملیات بهره
  

  اهداف
 برداری و نگهداری پمپ و شبکه توزیع آب  آشنایی با نحوه سازماندهی عملیات بهره ●
بها و   آشنایی با تصمیم گیری در مورد چگونگی تنظیم و نگهداری اسناد، تعیین آب●

  ها جدول زمانی پرداخت
 

  های مورد نظر خروجی
 )آب رسانی(از پمپ و شبکه توزیع آب برداری   طرح عملیات بهره ●
 طرح تعمیر و نگهداری پمپ و شبکه توزیع آب ●
طرح تنظیم و نگهداری اسناد در مورد استفاده از سوخت، میزان استفاده هر کشاورز از  ●
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 برداری و نگهداری های بهره پمپ و هزینه
 جدول زمانی پرداخت آب بها ●
  

  پمپ نصب شده:مقدمات مورد نیاز
  پمپ: مورد نیازمواد

  ساعت2 :زمان مورد نیاز
  دقیقاً بعد از نصب پمپ:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-2
 
  ) دقیقه50( بحث عمومی◙
بندی  برداری از پمپ، زمان  مورد نحوه بهرهبرداری بخواهید در  از متصدی بهره-3
از او بپرسید که آیا تا به حال در .  دهدبرداری، میزان آب بها و جمع آوری آن توضیح بهره

برداری از پمپ با مشکل یا مشکالنی روبه رو شده است و اینکه چگونه  جریان عملیات بهره
  .برداری از پمپ را بهبود بخشید توان روند بهره می

یری مشخصی در گ  ضمن بحث در مورد پیشنهادهای مطرح شده، سعی کنید به نتیجه-4
 .برداری از پمپ دست یابید مورد عناصر و ابعاد مختلف بهره

برداری و نگهداری پمپ  های تنظیمی در خصوص امور بهره  اسناد و صورت حساب-5
شرکت کنندگان بخواهید از . و نیز جمع آوری آب بها را مرور و یا درباره آنها بحث کنید

 .ه بیشتر نحوه تنظیم و نگهداری اسناد مطرح کنندچپیشنهادهایی برای بهبود هر 
برداری از پمپ را جمع بندی و   نتایج حاصل از بحث درباره برنامه عملیات بهره-6
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پمپ و نیز متصدی ) مالکین(هایی را که باید نزد مالک  خالصه کنید و اسناد یا پرونده
  .اری از پمپ نگهداری شوند، مشخص کنیدبرد بهره

 
  ) یک ساعت(های عمومی بحث/  بازدید میدانی◙
 همراه با همه کشاورزان از پمپ که به تازگی نصب شده است و نیز از شبکه آبیاری -7

درباره وضعیت ). مثالً با استفاده از یک سطل و ساعت(گیری کنید  بازدید و دبی پمپ را اندازه
نمایند، بحث   رسانی و اینکه آیا همه کشاورزان به اندازه کافی آب دریافت میتوزیع آب یا آب

  .یدنو تبادل نظر ک
ی که  باید برای این های  با کشاورزان در مورد شیوه صحیح نگهداری پمپ و اقدام-8

ها یا قطعاتی از پمپ را که نیاز به توجه  در جریان بحث، قسمت. منظور انجام شود، بحث کنید
، 1مانند صفحه پایه(های ضعیف سیستم  قسمت. رای نگهداری دارند، نشان دهیدخاص ب

 .را مشخص کنید)  و غیره3، مدخل آبگیری کانال2بان سایه
های مورد نیاز برای نگهداری پمپ و  ا یا فعالیته  با کشاورزان فهرستی از اقدام-9

 .یین کنیدسیستم کانال، تهیه و طرح مشخصی برای امور تعمیر و نگهداری تع
  )، بخش ج2تمرین( جمع بندی و اتمام جلسه -10
 
  های برای بحث و تبادل نظر پرسش/ رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  :همچنین برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به 

● Irrigation water management training manual, small-scale pumped 

irrigation: energy and cost, 1992.FAO. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Base plate  
2- Shelter  
3- Canal intake  
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  های برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
 ها یا قطعاتی از پمپ برای نگهداری نیاز به توجه خاص دارند؟ چه قسمت  ●
 آیا برای نگهداری صحیح و مناسب پمپ، پول کافی در اختیار دارید؟● 
  چه نوع قطعات یدکی مورد نیاز است؟ ●
  انجام تعمیرات جزئی پمپ را در اختیار دارید؟آیا دانش و ابزار کافی برای ●
برداری یا تعمیر و نگهداری  های دیگری در مورد چگونگی بهره آیا الزم است آموزش ●

 پمپ ارائه شود؟
برداری، نگهداری و تعمیر پمپ از کدام تمهیدات سازمانی  برای امور پرداخت، بهره ●

  شود؟ استفاده می
 شود؟ رای توزیع آب و جمع آوری آب بها استفاده میاز کدام تمهیدات سازمانی ب● 
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  ها برداری و نگهداری پمپ نظارت بر عملیات نصب، بهره:  ) ز-1(تمرین 
  
  

  مقدمه
توانند برای  کشاورزان در صورت نیاز می

برداری و نگهداری  اجرای عملیات نصب، بهره
پمپ و سیستم کانال از کمکهای فنی فروشنده 

الزم  FSTدر طی جلسات . مند شوند  بهرهپمپ
است بر کار عملیات نصب پمپ و ساخت و 

برداری و  احداث سیستم کانال و نیز امور بهره
نگهداری پمپ و سیستم کانال نظارت منظم و 

  .مستمری صورت پذیرد
  

  هدف
اری و برد نظارت بر روند نصب پمپ، ساخت سیستم کانال و نیز عملیات بهره ●

  مپ و سیستم کانالنگهداری پ
 

 های مورد نظر خروجی
 انجام ارزیابی از روند پیشرفت عملیات برنامه ریزی شده برای نصب پمپ و ساخت  ●

 سیستم کانال
 برداری و نگهداری پمپ و سیستم کانال  انجام ارزیابی از عملیات بهره ●
 .آتی انجام شوندهای  بایست در طول هفته هایی که می ا و فعالیته  تهیه فهرست اقدام ●
  های مذکور  و فعالیتاه ها و وظایف مورد نیاز برای اجرای اقدام لیتئو تعیین مس ●
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  -: مقدمات مورد نیاز 
  مواد مورد نیاز

 تهیه شده است ) هـ-1(تمرین  طرح نصب پمپ که در ● 
تمرین برداری و نگهداری پمپ و سیستم کانال که در جریان   طرح عملیات بهره ●

  . تهیه شده است)و -1(
  

  ساعتیک :زمان مورد نیاز
  برداری پمپ و شبکه کانال  در طول عملیات نصب و یا بهره:زمان اجرا

 
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15(معرفی عمومی   ◙
  )، بخش ج1تمرین( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
  تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-2
  
  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙
، از محلی که پمپ نصب شده یا خواهد شد FST به موازات اجرای مکاندر صورت ا-3

  .و نیز از محلی که سیستم کانال ساخته شده یا خواهد شد سرکشی کنید
 در جریان نظارت بر عملیات نصب و ساخت، برنامه ریزی انجام شده برای نصب -4

ن مسئول بخواهید گزارش پمپ و ساخت سیستم کانال را یادآوری کنید و از کشاورزا
 .پیشرفت کار ارائه دهند

برداری و نگهداری، برنامه ریزی انجام شده برای   در جریان نظارت بر عملیات بهره-5
برداری و نگهداری پمپ و سیستم کانال را یادآوری کنید و از کشاورزان مسئول بخواهید  بهره

 .گزارش پیشرفت کار ارائه دهند
هایی برای رفع آنها پیدا  حل ش آمده را مورد بحث قرار داده و راه مسائل و مشکالت پی-6
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 .کنید
های آتی انجام شوند و نیز در مورد افرادی  ی که باید در طول هفتهیا ه در مورد اقدام-7

ها را بر عهده داشته باشند، بحث و  که قرار است مسئولیت اجرای این وظایف و فعالیت
 .گیری کنید تصمیم
 .های آتی را خالصه کنید ار هفته برنامه ک-8
 )، بخش ج2تمرین(  جمع بندی و اتمام جلسه-9
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  :همچنین برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منابع زیر نگاه کنید

● Irrigation water management training manual, small-scale pumped 

irrigation: energy and cost, 1992.FAO,Chapter 3,4 and 5 

● Irrigation water management training manual, No.7, canals 

1992.FAO,Chapter5,6 and7 

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
 شبکه کانال هایی در امر تهیه تدارکات و مقدمات نصب پمپ و ساخت  چه پیشرفت ●

 حاصل شده است؟
رود؟ در صورت   آیا عملیات نصب پمپ و ساخت شبکه کانال طبق برنامه پیش می ●

 .منفی بودن پاسخ، علت را توضیح دهید
 اند؟ ها انجام نشده  چرا برخی از فعالیت● 
اید؟ آیا این مسائل، پیشرفت کار را   با چه مسائل و مشکالتی در جریان کار مواجه بوده● 

 به تأخیر خواهند انداخت؟
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اید، بخوبی پیش   آیا تمهیدات مالی که برای نصب پمپ و ساخت کانال اتخاذ کرده ●
 رود؟ می

 ی الزم است صورت گیرد؟یاه ه بیشتر کار، چه اقدامچ برای پیشرفت هر  ●
برداری و نگهداری پمپ و شبکه  چه مسائل و مشکالتی در جریان عملیات بهره  ●

 ده است؟کانال پیش آم
اید،  برداری و نگهداری پمپ و شبکه کانال اتخاذ کرده آیا تمهیدات مالی که برای بهره  ●

 رود؟ بخوبی پیش می
 آتی انجام شود؟ های ی الزم است در طول هفتهیاه چه اقدام  ●
   بحث کنیم؟، بعدی در مورد نصب پمپیاه چه زمانی باید مجدداً پیرامون اقدام  ●
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  رسانی،   اصلی یا سازماندهی امور آبشبکه): 3(مهارت 
  مخازن ذخیره آب و بندهای انحرافی

  
  

  مقدمه 
کشاورزان زمانی که آب مورد 

رسانی  از شبکه اصلی آبرا نیازشان 
کنند، معموالً کنترل چندانی   میتأمین

بر روی زمان توزیع آب و مقدار آبی 
گیرد، ندارند؛  که در اختیارشان قرار می

 آب از شبکه اصلی تأمینبورند مدیریت محصوالت خود را طبق جدول زمانی که مج در حالی
 آب اهمیت بسیار زیادی در تأمینبه همین دلیل، اتکا به عرضه و . رسانی طرح ریزی کنند آب

شود که آب مصرفی،  موقع آب موجب می عرضه نامطمئن و بی. زندگی کشاورزان دارد
گیرد که ممکن  ب زمانی در اختیار کشاورزان قرار میوری الزم را نداشته باشد؛ زیرا آ بهره

از سوی دیگر، فشار به آب بر اثر کمبود یا عدم دسترسی . است نیازی به آن نداشته باشند
مسئولیت . شود بموقع به آن، باعث وارد شدن خسارت به محصول و کاهش میزان تولید آن می

بنابراین، وظیفه این . هده اداره آبیاری استرسانی، معموالً بر ع برداری از شبکه اصلی آب بهره
 و عرضه آب از شبکه تأمینکند که با کشاورزان در مورد مسائل مربوط به  اداره ایجاب می

  .رسانی بحث و تبادل نظر به عمل آورد اصلی آب
  

  اهداف
 آب از شبکه اصلی تأمینرسانی و  ارزیابی نحوه کارکرد و تشکیالت آب ●
  آبتأمین اداره آبیاری در خصوص چگونگی بهبود روند گو با وبحث و گفت ●
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  های مورد نظر خروجی
 رسانی  ارزشیابی از نحوه کارکرد و تشکیالت شبکه اصلی آب ●
 آب از شبکه اصلی تأمین تهیه فهرستی از مشکالت مبتالبه کشاورزان در خصوص  ●
 ات ناشی از این مشکالتتأثیررسانی و  آب

توانند قابلیت اتکا به آب و نیز نحوه توزیع و  احتمالی که میهای  ام تهیه فهرستی از اقد● 
 .عرضه آب را بهبود بخشند

  
  مقدمات مورد نیاز

   دعوت از کارشناس یا متصدی امور آبیاری محلی ●
 

  مواد مورد نیاز
تمرین  درشبکه طرح آبیاری تهیه شده توسط کشاورزان ) نقشه اولیه(نقشه جانمایی  ●

  رسانی و نقشه شبکه اصلی آب) FSP () الف-1(
 ذ و قلم ماژیکغهای بزرگ کا  ورقه ●
  

  ساعت2 :زمان مورد نیاز
  بدون محدودیت زمانی:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
 )، بخش ج1تمرین( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-2
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  ) دقیقه50(ی  بحث عموم◙
رسانی   از کشاورزان بخواهید با استفاده از نقشه جانمایی شبکه آبیاری، شبکه اصلی آب-3

  .را تشریح کنند)  آب، شبکه توزیع، تشکیالت توزیع آب و غیرهتأمینشامل منبع (در منطقه 
رسانی را تشریح و در مورد   از کارشناس آبیاری محل بخواهید کارکرد شبکه اصلی آب-4

 .ن توضیح داده و اظهارنظر کندآ
 موارد زیر بر قابلیت اتکا و دسترسی به آب مورد نیاز بحث تأثیر با کشاورزان در مورد -5
  : کنید

  رسانی  منبع آب شبکه اصلی آب-الف
   زیر ساخت شبکه توزیع آب -ب
   جدول زمانی و تشکیالت توزیع آب-ج
 
 را بر آنهاسانی اصالح شوند، بحث و ر  در شبکه اصلی آبدبای  پیرامون مواردی که -6

از کارشناس آبیاری محل بخواهید در مورد ارزیابی . روی یک ورقه بزرگ کاغذ یادداشت کنید
 .رسانی اظهارنظر کند کشاورزان از شبکه اصلی آب

  
  )یک ساعت( بازدید میدانی ◙
ه بروید و رسانی که مسائل و مشکالتی در آنجا بروز کرد به محلی از شبکه اصلی آب -7

تواند موجب   احتمالی را که میهای ضمن بحث با کشاورزان و کارشناس آبیاری محل، اقدام
  .رسانی شود، مشخص کنید حل مشکالت مزبور و بهبود روند آب

رسانی که دچار مسائل و مشکالتی شده است  به بخش دیگری از شبکه اصلی آب -8
بران در نزدیکی  ست که از یک تشکل آببد نی. (بروید و در مورد آن مشکالت بحث کنید

 ).محل هم بازدیدی داشته باشید
های ذکر شده را خالصه نموده و انجام پذیری و عملی بودن آنها را مورد  فعالیت -9

بحث و بررسی قرار دهید و از کشاورزان  بخواهید نظر خود را در مورد این امر که آیا مایل 
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در صورت مثبت بودن .  را بر عهده بگیرند، اظهار کنندها هستند اجرای یکی از این فعالیت
 .گو کنید وپاسخ، در خصوص تهیه یک طرح عملیاتی برای آن فعالیت، بحث و گفت

 )، بخش ج2تمرین(جمع بندی و اتمام جلسه  -10
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  : بیشتر در این زمینه به منبع زیر نگاه کنیدهمچنین برای کسب اطالعات فنی

● Irrigation water management training manual, No.6, scheme Irrigation 

water needs and supply.1992, Chapter 2. water sources and availability. 

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
رسانی در تمامی طول سال انجام   اصلی آبرسانی به منطقه از طریق شبکه آیا آب ●

 .شود؟ نوسانات و علت بروز نوسانات در این زمینه را توضیح دهید می
رسانی قرار دارند به اندازه  آیا کشاورزانی که در نقطه انتهایی شبکه اصلی آب ●

 کنند؟ کشاورزانی که در نقطه ابتدایی شبکه قرار دارند، آب دریافت می
تر آب انجام شود؟  ای جهت توزیع عادالنه  الزم است برای ایجاد شبکههایی چه اقدام ●

 توانند در این زمینه ایفا کنند؟ کشاورزان چه نقشی می
 بیشتری بر تأثیرشوند،  آیا اگر کشاورزان در قالب تعاونی یا تشکل آب بران متشکل  ●

  رسانی خواهند داشت؟ روند توزیع آب از طریق شبکه اصلی آب
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  مخازن ذخیره آب و سدها) :  ح-1(ین تمر
  
  

  مقدمه
ای مصنوعی  مخزن آب، دریاچه

برای اهداف و مقاصد گوناگون است 
تواند با ساخت سد در عرض  که می

یک دره، با حفر زمین یا با 
تواند برای  آب ذخیره شده در مخزن می. بند، ساخته شود ای از زمین با آب کردن قطعهرمحصو

های  برای قرن. ها مورد استفاده واقع شود ت، آبزی پروری یا آب شرب دامامور آبیاری، شیال
اند  های کوچک و متوسط کرده متمادی، کشاورزان اقدام به ساخت مخازن ذخیره آب در اندازه

یک مخزن آب باید به نحو صحیح . آب را افزایش دهند تا کنترل خویش بر قابلیت دسترسی به
 نیز 2 و سطوح آبگیر1بند این امر در مورد سد یا آب. هداری شودبرداری و نگ و  مناسب، بهره

  .کند صدق می
  

  هدف
 برداری و کارکرد یک مخزن ذخیره آب ارزیابی نحوه بهره ●
  

  های مورد نظر خروجی
  تهیه فهرستی از بهره برداران یک سد ●
) مخازن(زن برداری از مخ تهیه فهرستی از پیشنهادها در مورد چگونگی بهبود روند بهره ●

 ذخیره آب
  تهیه فهرست نیازهایی که باید مرتفع شوند ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Dyke  
2- Catchment area  
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  مقدمات مورد نیاز
انجام پیمایشی کوتاه در منطقه به منظور شناسایی انواع مخازن ذخیره آب موجود در ● 
 منطقه
  

  مواد مورد نیاز
توسط کشاورزان تهیه شده ) FSP( ) الف-1(تمرین نقشه جانمایی شبکه آبیاری که در  ●
  .است

 
  ساعت و نیم2 :زمان مورد نیاز

 یت زمانید بدون محدو:زمان  اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
 )، بخش ج1تمرین( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-2
  
  ) دقیقه30( بحث عمومی ◙
های استقرار مخازن  ایی شبکه آبیاری، محل از کشاورزان بخواهید بر روی نقشه جانم-3

  .شود هایی می آب را نشان داده و بگویند که از این مخازن چه استفاده
برداری و نگهداری   از کشاورزان بپرسید که مخازن مختلف چگونه مدیریت، بهره-4
 .شوند می

 
  )یک ساعت و نیم( بازدید میدانی◙
بردار از  دید نموده و از آنان بخواهید افراد بهره با کشاورزان از یک مخزن ذخیره آب باز-5
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  .آن سد یا مخزن را شناسایی و مشخص نمایند
های سرریز و تخلیه را بررسی  بند و روش  از کشاورزان بخواهید وضعیت سد یا آب-6
 .نمایند
ول اداره مخزن درباره ئاز مالک یا مس.  در مورد وضعیت مخزن ذخیره آب بحث کنید-7

از کشاورزان بخواهید فهرست . خت، اداره و نگهداری مخزن پرسش کنیدچگونگی سا
 .دننیازهایی را که باید مرتفع شوند، تهیه کن

شرایط الزم برای حسن مدیریت یک مخزن ذخیره آب را مورد بحث و تبادل نظر   -8
ی بردار از کشاورزان بخواهید پیشنهادهایی در خصوص چگونگی بهبود روند بهره. قرار دهید
 .ذخیره آب مطرح نمایند) مخازن(از مخزن 

برداری از  ها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص ساخت و بهبود روند بهره  بحث-9
  .مخزن آب را خالصه وار ذکر کنید

 
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  : نگاه کنید به برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه همچنین

● Irrigation water management training manual, No. 6, scheme Irrigation 

water needs and supply.1992. Chapter 2. Water sources and availability. 

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
مسائل و مشکالت عمومی و مشترک در خصوص نگهداری مخازن ذخیره آب  ●

 ند؟ا کدام
 پوشش آبیاری قرار زیرتواند چه مساحتی از منطقه را  یک مخزن معمولی ذخیره آب می● 

 دهد؟
 برای احداث یک مخزن ذخیره آب، به چه مصالح و منابعی نیاز است؟ ●
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 هایی برای ساخت یک مخزن آب، نیاز است؟ چه تعداد نیروی انسانی و با چه مهارت● 
 ث مخزن ذخیره آب، چیست؟معیارهای انتخاب محل احدا ●
  چگونه آب بین مزارع توزیع خواهد شد؟ ●
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  های انحراف آب از رودخانه کانال) :  ط-1(تمرین 
  
  

  مقدمه
اغلب کشاورزان آب را مستقیماً از رودخانه 

. کنند به منظور آبیاری مزارعشان منحرف می
به صورت ) کانال گیرنده (1چنانچه کانال آب بر
شود،   رودخانه کشیده مستقیم و از کنار

شود و بدین  ای جلوی آن تعبیه نمی دریچه
ترتیب، هیچ کنترلی بر دبی آب ورودی به کانال 

دبی آب خروجی، به سطح آب . وجود ندارد
یعنی وقتی سطح آب . روخانه بستگی دارد

رودخانه باال باشد، دبی ورودی به کانال، باال و 
 2نصب دریچه تنظیم آب. ورودی، پایین خواهد بودوقتی سطح آب رودخانه پایین باشد، دبی 

تواند از بروز مشکالت ناشی از   عرض رودخانه میبند در ثبر، یا احدا در ابتدای کانال آب
دریچه تنظیم آب، از جریان بیش از حد آب در کانال . نوسان سطح آب، جلوگیری کند

انه، هم در طول سال کمتر دچار با استفاده از بند، سطح آب باال دست رودخ. کند جلوگیری می
نوسان خواهد شد و هم اینکه در طول فصل خشک، نسبت به زمان پیش از احداث بند، باالتر 

  .خواهد بود
  

  هدف
 ات جهت افزایش کنترل دبی آب در انشعابات رودخانهمکان ارزیابی ا●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- off take canal  
2- Control gate  
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  خروجی مورد نظر
 آب در کانال آب بر تهیه فهرستی از پیشنهادها برای افزایش و بهبودی دبی ● 
  

  مقدمات مورد نیاز
  انجام پیمایشی کوتاه در منطقه به منظور شناسایی انشعابات مختلف از رودخانه ●
  

  مواد مورد نیاز
 )FSP( ) الف-1(تمرین نقشه جانمایی شبکه آبیاری تهیه شده توسط کشاورزان در  ●
  

  ساعت و نیم2 :زمان مورد نیاز
  مانی بدون محدودیت ز:زمان اجرا

 
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15(  معرفی عمومی◙
 )، بخش ج1تمرین( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1

   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-2
  
 ) دقیقه30( بحث عمومی ◙

 از کشاورزان بخواهید بر روی نقشه جانمایی شبکه آبیاری، نقاطی را که کشاورزان از -3
  .کنند، نشان دهند یآب رودخانه استفاده م

بر با چه  های آب  از کشاورزان بپرسید که برای تنظیم و کنترل دبی آب در کانال-4
  مشکالتی مواجه هستند؟
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  ) دقیقه50 ساعت و یک ( بازدید میدانی ◙
رودخانه بازدید کنید واز آنها بخواهید ) انشعاب( با کشاورزان از کانال انحراف آب -5

  .بر را بازرسی کنند کننده دبی در کانال آب ظیمهای تن ساختار و سازه
ن کانال را درباره ا موقعیت کانال انحراف آب رودخانه را به بحث بگذارید و نظر مالک-6

 .برداری و نگهداری آن جویا شوید چگونگی ساخت، بهره
برداری از کانال انحراف آب بحث کرده و از کشاورزان بخواهید   درباره چگونگی بهره-7

 .دنبر، مطرح کن شنهادهایی درخصوص چگونگی بهبود روند تنظیم دبی در کانال آبپی
بر و بند رودخانه جهت بهبود   درباره نحوه کار و کنترل دریچه تنظیم آب در کانال آب-8

 .کنترل دبی آب، بحث و تبادل نظر کنید
ر کانال  پیشنهادی جهت بهبود روند تنظیم و کنترل دبی آب دهای  مباحث و اقدام-9
در صورت تمایل کشاورزان از یک کانال انحرافی دیگر از رودخانه . یدیبر را خالصه نما آب

  . را تکرار کنید8 تا 4بازدید نموده و مراحل 
 
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/ رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی  ◙
  

  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به 

● Irrigation water management training manual, No.6, scheme irrigation 

water needs and supply.1992.Chapter 2. Water sources and availability. 

● Irrigation water management training manual, No.10, irrigation scheme 

water operation and maintenance.1992.FAO,Chapter 3: operation 

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
 شوند؟ های انحراف آب از رودخانه معموالً دچار چه مشکالتی می  کانال ●
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اگر کشاورزی بخواهد از آب کانال انحرافی یا منشعب از رودخانه استفاده کند،  ●
  اش باید چگونه باشد؟ موقعیت مزرعه

 گذارد؟  میتأثیرآب رودخانه  چه عامل یا عواملی بر سطح ● 
 گذارد؟  میتأثیر) در طول روز و فصل(بر  چگونه این عامل بر سطح آب کانال آب  ●
  برای ساخت یک دریچه تنظیم آب یا بند، چه مواد و مصالحی الزم است؟● 
برای ساخت یک دریچه تنظیم آب یا بند، چه میزان اعتبارات مالی و نیروی انسانی نیاز  ●

 است؟
  
  



 



  اصالح و بهسازی شبکه آبیاری کشاورزان  :)2(پودمان 
  
  

  های تنظیم آب های آبیاری و سازه کانال) نقشه اولیه(نقشه جانمایی 
  

  مقدمه
 1انتقال آب از آبگیر تا توزیع آن بین مزارع وکشاورزان مختلف را شبکه آبیاری مزرعه

های آبیاری در این سطح رخ  ها و کمبودهای موجود در نظام  از هدرروییاریبس. گویند
برداری و نگهداری شبکه آبیاری مزرعه، مستلزم بهسازی و اصالح مستمر و  بهره. دهد می

های ارائه شده در این واحد درسی، با هدف کمک به کشاورزان در بهبود  تمرین. مداوم است
آبیاری طراحی های  های تنظیم آب و زیر ساخت ها و سازه برداری و نگهداری کانال روند بهره

  .اند شده
  

  .اند ها در قالب سه سر فصل، با سه مهارت، تنظیم و تقسیم شده این تمرین
  

  :توان به منابع و نشریات زیر مراجعه کرد برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه می

● Irrigation water management training manual, No.1, introduction to 

irrigation.1995. FAO. 

● Irrigation water management training manual, No.3, introduction to 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Farm Irrigation System  
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irrigation.1986. FAO. 

● Irrigation water management training manual, No.4, irrigation to 

irrigation.1989. FAO. 

● Irrigation water management training manual, No.7, irrigation to 

irrigation.1992. FAO. 

● Irrigation water management training manual, No.8, structures for water 

control and distribution 1993.FAO. 

● Irrigation water management training manual, No.10, irrigation scheme 

operation and maintenance.1996. FAO. 
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  ها کانال:  )1(ت مهار

کشاورزان از طریق انجام مشاهدات مختلف و 
های گروهی کوچک در خصوص وضعیت  بحث

مرحله ( ) الف-2(تمرین شبکه کانال در قالب 
هایی از کانال را که نیاز به  قسمت) ریزی برنامه

ساخته و  بازسازی و نوسازی دارند، مشخص 
پس . دکنن ای برای مرمت و بازسازی تهیه می برنامه

از مرحله برنامه ریزی، نوبت به مرحله ساخت یا 
  .خواهد رسید ) ب-2(تمرین احداث، در قالب 

  
  های آبیاری سازه) : 2(مهارت 

) ریزی مرحله برنامه( ) ج-2(تمرین در جریان 
های آبیاری موجود  ات یا سازهتأسیسکشاورزان با 

های موجود و ساخت  مرمت سازه. شوند آشنا می
ی جدید در طی یک بازدید میدانی در ها سازه

کار پیگیری تعمیرات و . ریزی خواهد شد برنامه) مرحله ساخت( ) د-2(تمرین قالب 
انجام ) مرحله نگهداری( ) هـ-2(تمرین ها، در قالب  های مورد نظر برای سازه مرمت

  .خواهد شد
  

  توزیع آب و نگهداری شبکه) : 3(مهارت 

کشاورزان در مزرعه ) برنامه ریزیمرحله ()  و-2(تمرین در طی 
پیرامون چگونگی بهبود جدول زمان بندی توزیع و عرضه آب، بحث 
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در ) برداری مرحله بهره( ) ز-2(تمرین در پایان، کشاورزان در . کنند و تصمیم گیری می
برداری و نگهداری شبکه آبیاری و چگونگی  خصوص سازمان مورد نیاز برای عملیات بهره

  . یا ایجاد تشکل آب بران بحث خواهند نمودتأسیس طریق تقویت آن از
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  ها کانال): 1( مهارت
  
  

  برنامه ریزی برای نوسازی کانال) :  الف-2(تمرین 
  
  

  مقدمه 
های  مشکل رایج و مبتالبه بسیاری از طرح

مد بودن شیوه انتقال آب اآبیاری، وضعیت بد و ناکار
 جهت بهبود روند. در شبکه کانال مزرعه است

برداری از شبکه کانال، کشاورزان باید با کارکرد  بهره
های  این شبکه و مسائل و مشکالت گوناگون کانال

این امر هنگامی مورد . آبیاری و نیز علل بروز و چگونگی غلبه بر این مشکالت آشنا شوند
های کوچک،  بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که کشاورزان در مزرعه و در قالب گروه

هایی از شبکه  به شناسایی نقاط مختلف کانال برای مرمت و نوسازی یا گسترش بخشنسبت 
البته کشاورزان عالوه بر شناسایی، در مورد چگونگی تعمیر یا نوسازی . کنند کانال، اقدام می

در این بین، . نقاط مورد نظر و علت ایراد خسارت به کانال، بحث و تصمیم گیری خواهند کرد
رسد، شناسایی شده و ضرورت یا  شود یا آب کافی به آنها نمی که آبیاری نمیهمچنین مناطقی 

گیرد و درنهایت، یک طرح  پتانسیل توسعه و گسترش شبکه کانال مورد ارزیابی قرار می
  .عملیاتی، تنظیم خواهد شد

  
  هدف

 به مد آباها به منظور حصول اطمینان از انتقال کار  بهبود طرح جانمایی و کارکرد کانال ●
  تمام مناطق، کاهش هدرروی آب و پیشگیری از مرمت و نگهداری مکرر
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  مقدمات مورد نیاز
  انجام پیمایش توپوگرافی از نیمرخ طولی شبکه کانال ●
های کانال که نیاز به اصالح و مرمت دارند و  بررسی و بازبینی تمام قسمت ●

 د نیاز و نیز تعیین ابزارهای مورشدن چگونگی انجام تعمیرات مشخص
  ای دارد انتخاب مقطعی از کانال برای بازدید میدانی که مشکالت متعدد و قابل مشاهده ●
 

  های مور نظر خروجی
تهیه نقشه و فهرستی از مسائل و مشکالتی که کارکرد مجموعه شبکه کانال را دچار  ●

  .اند اختالل کرده
های  وسازی مقطعتهیه طرح تفصیلی و جامع برای تعیین مسیر جدید، توسعه و ن ●

  و جدول زمانی) نیروی انسانی، مواد و هزینه (موردنظر، تعمیرات کوتاه مدت، منابع
  تعیین وظایف کشاورزان برای نوسازی کانال در هر یک از قطعات آبیاری ●
  

  مواد مورد نیاز
  )FSP( ) الف-1(تمرین  نقشه آبیاری تهیه شده توسط کشاورزان در جریان  ●
  گ کاغذ و قلم ماژیکهای بزر  ورقه ●
  

   ساعت4 :زمان مورد نیاز
  درست قبل از شروع فصل آبیاری:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه10(معرفی عمومی   ◙
  نظرد تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مور-1
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  ) دقیقه20 ساعت و یک : ( بازدید میدانی◙
های  شکالت متعددی در کانال همراه با کشاورزان از یک قطعه آبیاری که مسائل و م-2

طول شبکه کانال مورد نظر را قدم زنان طی کنید و . آن مشخص شده است، بازدید کنید
  .وضعیت کانال را مورد بحث و بررسی قرار دهید

 الزم برای اجتناب از بروز مشکل های م  در مورد مشکالت، علل بروز آنها و اقدا-3
هایی از  مشخص سازید چه نقاط یا مقطع. بحث کنید) لازطریق مرمت، بازسازی یا توسعه کانا(

  .ا چگونه باید انجام شونده کانال نیاز به مرمت، نوسازی و توسعه دارند و این اقدام
 
  ) دقیقه40( فعالیت در قالب بحث گروهی کوچک ◙
های کوچک تقسیم نموده و از آنها  های آبیاری به گروه کشاورزان را بر اساس قطعه-4

  .ی یک ورقه بزرگ کاغذ، نقشه شبکه کانال در قطعه آبیاری خود را رسم کنندوبر ربخواهید 
ها بخواهید بر روی نقشه، شرح مختصری درباره وضعیت هر مقطع از شبکه   از گروه-5
وی نقشه مشخص  ر را بر4و3های اصلی، درجه  کانال. ارائه دهند) وسعت، ترازبندی(کانال 
 .کنید

هایی از شبکه را که دچار مشکل  بخواهید بر روی نقشه، مقطعها   همچنین از گروه-6
رسد، نشان  بوده است و نیز نقاطی را که بنا به هر دلیلی، آب کافی برای آبیاری به آنها نمی

 . را تشریح کنندآنهادهند و مشکالت مذکور و علل بروز 
 شده توسط  از هر گروه بخواهید نقشه تهیه شده و نیز مسائل و مشکالت شناسایی-7

درباره مطالب ارائه شده، بحث نموده و مسائل و مشکالت . اعضای گروه را ارائه دهند
 . را فهرست وار ذکر کنندآنهاشناسایی شده و علل بروز 

از طریق مرمت، ( آنها چگونگی اجتناب از بروز مجدد مسائل شناسایی شده یا رفع -8
 را مورد بحث و تبادل نظر ها انجام این اقدام و نیز چگونگی )نوسازی و تعویض و توسعه کانال

  .قرار دهید
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  ) دقیقه40( بحث گروهی کوچک ◙
های کوچک، فهرستی از تعمیرات و اصالحات   از کشاورزان بخواهید در قالب گروه-9

چند (و نیز طرح نوسازی بلند مدت ) که باید قبل از شروع فصل آبیاری انجام شوند(مورد نظر 
شامل نیروی انسانی، (در هر طرح باید منابع مورد نیاز .  خود را آماده نمایندبرای قطعه) فصلی

  .، جدول زمانی و تعیین وظایف محوله به هر زارع، منظور شده باشد)ها مواد و هزینه
  
  ) دقیقه30( بحث عمومی ◙

 بحث آنهاهایشان را مطرح و برای رسیدن به توافق در مورد   از گروهها بخواهید طرح-10
  .ندکن

  )، بخش ج2تمرین ( جمع بندی و اتمام جلسه -11
 
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙

بررسی اجمالی آن دسته از مسائل و مشکالتی که منجر به اتالف بی رویه آب در 
  آنهاشوند و نیز علل بروز  های خاکی می کانال

  
  تراوش

به (آید  ها و بستر کانال، نوعی هدرروی نامشهود به شمار می تراوش آب از طریق کناره
  ).شکل زیر نگاه کنید

  
                   

  
                                                    

  
   کانالهدرروی ناشی از تراوش آب از طریق کناره و بستر
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  1تراوش شدید
  : دهد که تراوش شدید آب وقتی رخ می

  ای ساخت کناره و بستر کانال از شن دانه درشت استفاده شود بر-الف
  های کانال، خوب به هم متصل نشده باشد  کناره-ب

  
  ) راه حل(چه کار باید کرد؟ 

 های کانال باندن و درزگیری کناره به هم چس ●
 های صدمه دیده قبلی ها یا بخش یه کشیدن یک الیه بر روی ال ●
  

  شکستگی و نشت
. گویند  می2نشت آبهای کانال را  ها و درزهای کناره طریق ترکهدرروی آب از 

  .نامند  می3شکستگیهای کانال را از هم،  گسیختگی مکرر لبه
  :گیرد به دالیل زیر صورت می نشتو  شکستگی
  های ایجاد شده توسط موش  سوراخ-الف
آب  ل سوراخ وهای کانال که درنهایت به تشکی در دیواره) ها ریشه( وجود مواد ارگانیک -ب

  شود می منجر 4شستگی درونی
  های کانال  خوردگی و فرسودگی کناره-ج
  اند هایی از کانال که خوب به هم متصل نشده در مقطع 5 تشکیل نقب-د
های بتونی  های هیدرولیکی و وجود درز و ترک در دیواره  آب شکستگی درونی اطراف سازه-هـ

  کانال
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Serious seepage  
2- Leakage  
3- Breakage  
4- piping  
5- Tunneling  



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                     162

  

 

  )راه حل(چه کار باید کرد؟ 
  در نظر گرفتن علت اصلی بروز نقصازسازی کناره کانال با ب ●
  

  سرریز کردن 
نهایت ریزش احتمالی کناره کانال درهای کانال، به فرسایش مفرط و  سرریز کردن کناره

  : دهد سر ریز کردن در موارد زیر رخ می. منجر خواهد شد
  ) معبر کانالگودشدگی( وقتی که ارتفاع بستر کانال به اندازه کافی نباشد -الف
های کنترل   عدم کنترل جریان باال دست رودخانه؛  کار نکردن یا درست کار نکردن سازه-ب
  ها هیدرولیکی یا فقدان این نوع سازه) تنظیم(
   انسداد کانال توسط گیاه، سنگ یا موانع دیگر-ج
ب را باال  ایجاد بند یا خاکریزهای دستی توسط کشاورزان در پایین دست رودخانه که سطح آ-د

  نماید ی جریان آزاد آب، مسدود میآورد و راه را برا می
  ها  فقدان تسهیالت و امکانات زهکشی و نبود روزنه خروجی به سمت زهکش-هـ
  ها  پایین بودن ظرفیت زهکشی زهکش-و
  دهد  ظرفیت دبی کانال را کاهش می ایجاد رسوب در  بستر کانال که-ز
  های کانال  کوتاه بودن بیش از حد کناره-ح

  
  )راه حل(چه کار باید کرد؟ 

 د یا آب برگردان متناسب با کانال ساخت بن● 
کننده در  های تنظیم  بهبود روند کنترل و تنظیم جریان باال دست رودخانه؛ ایجاد سازه ●
یاتی های عمل ها یا مهارت ی شدید؛ ارتقای قابلیتها نا مناسب به منظور کنترل جریمکان

 یچه تنظیم ابمتصدی کنترل در
 ها  منظور استحکام و تثبیت کنارههای کانال به  زهکشی کناره ●
 سرریز برای خروج آب در طول کانال ایجاد  ●
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 ها  پاک سازی وتمیز کردن کانال ●
 ها  تعمیق و تعریض کانال ●
 های متحرک به جای بند و خاکریز جهت باال آوردن سطح آب  استفاده از سیفون ●
  

  فرسایش کانال
های کانال را تضعیف و  سرعت بیش از حد آب، کناره:  های کانال فرسایش بستر و کناره

های فرسوده پایین دست رودخانه،  تشکیل رسوب در کانال. کند ها را تشدید می شکستگی
فرسایش کانال وقتی رخ . زند های موجود در حول و حوش کانال را بر هم می کارکرد سازه

  : دهد که می
  کانال خیلی تند باشدیب  ش-الف
  کانال خیلی زیاد باشد دبی -ب
   مصالح نامرغوب استفاده شده باشد از مواد و-ج

  
  )راه حل(چه کار باید کرد؟ 

  1های آب بند  نصب و استقرار سازه ●
 های کانال به هم  اتصال کناره ●
  پوشاندن بعضی از نقاط ●
 

 های مرمت آسیب وارده به کانال مروری بر شیوه
   کاهش میزان نفوذ پذیری کناره کانال-الف

وسیله به هم فشردن مرکز یا هسته دیواره خاکی  هتوان ب نفوذ پذیری کناره کانال را می
هسته در ابتدا با حفر یک شیار باریک ایجاد شده و سپس با چند الیه خاک که به . کاهش داد

  .ی سطح آب امتداد داشته باشدهسته به هم فشرده باید تا باال. شود اند، پر می هم فشرده شده

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Drop structures  
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   کاهش عرض بستر کانال-ب
ن، آها، عریض و کم عمق هستند که نتیجه  های  خاکی اغلب به دلیل ریزش کناره کانال

صورت   ترجیحاً با حفر نیمرخ بهبایدها  کانال. هدرروی باالی آب بر اثر تبخیر و تراوش است
  ).به شکل نگاه کنید( ده، ساخته شودشیب دار یا بر روی یک پشته کامالً به هم فشر

  
   

  
  
  
  
   مرمت یک رخنه-ج
  . محل نشست را با میخ چوبی مشخص کنید-1
 .کانال را تخلیه کنید -2
 . محل را از پوشش گیاهی خالی کنید-3
 .کند، تخلیه کنید  خاک زیر کناره کانال را از محلی که آب نشست می-4
صورت چند الیه بازسازی کنید و  ا خاک مرطوب به کناره کانال را با پر کردن کناره ب-5
 .ها را خوب به هم فشرده و متصل کنید الیه

  
   مرمت خسارات وارده بر اثر سرریز کردن کناره کانال-د
 .محل را از پوشش گیاهی خالی کنید -1
ها  سطح را با این میخ. های چوبی را در مقطع کانال و در هر دو قسمت آن بکوبید میخ -2
 .ناب وارسی کنیدو ط

 .های کناره و باالی کانال را شبیه پلکان حفاری کنید  سمت-3
 کناره کانال را با پر کردن قسمت حفاری شده توسط خاک رسی و فشردن آن در -4
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 .سازی کنیدزشرایط مرطوب با
های علفی بر روی کناره کانال را وقتی که به رأس  ها را درست کنید و چمن  سمت-5

 به منظور اجتناب از سطوح باالی آب، یک مجرای مکانشانید و در صورت عدم ارسیدید، بپو
 .ها نصب شود در طول کانالتواند  میخروج یا معبر 

  
   شکل دهی مجدد به یک مقطع عرضی فرسوده-هـ
برای مرمت همچون شیب د شیب چارچوب چوبی بای.  یک شاخص چوبی بسازید-1

 . ببریدهباشد از شاخص مسطح کننده بهر ه کانال ناپایدار میکناره کانال باشد، چنانچه مواد کنار
های کانال در هر سمت کانال  های چوبی را به منظور نشان دادن سطح اصلی کناره  میخ-2
های برش عرضی فرسوده کانال را تا هنگامی که به زیر سطح بستر  بستر و سمت. بکوبید

 .، حفاری کنیددحقیقی دست یافته شو
 .های چوبی برش عرضی و کناره کانال را وارسی کنید  شاخص و میخ به وسیله-3
  
   مرمت درزها و آبکندها در پشته کانال-و
دهد و در آنها بر اثر باال آمدن  های کانال که درزی را نشان می  هر گیاهی را از کناره-1

 .یدیاند را بزدا آب یا بارندگی سنگین مجراهایی تشکیل شده
درزهای . های کانال را حفاری کنید مجراهای عمیق، تا حدی کناره در حالت درزها و -2

 . مرطوب و بخوبی فشرده شده، پر کنید،کوچک با خاک دارای بافت نرم
های مختلف خاک مرطوب،  وسیله الیه  کناره کانال را با پر کردن و فشردن آن به-3

  .بازسازی کنید
 
   کاهش سرعت جریان آب به منظور کاهش فرسایش-ز
تواند شدت   می1ریزی برداری و خاک انچه شیب بستر کانال خیلی تند باشد، خاکچن

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Cut and fill  
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چنانچه این مهم نیازمند جابه جایی مقدار زیادی از زمین باشد، باید از . شیب را تغییر دهد
چنانچه الزم باشد دبی کانال ثابت باقی بماند، مقطع عرضی . های آب بند استفاده شود سازه

برخی مواقع هم الزم است یک مجموعه .  تعریض شوددبند بای ار سازه آبکانال پس از استقر
های آب بند برای این منظور  از جمله سازه. های تنظیم کننده در طول کانال نصب شود سازه

  . را نام برد1ای های بامبویی، سنگی، سیمانی و آبشار لوله می توان سازه
  
  )پوشش انهار( پوشش کانال -ح

عت جریان آب را افزایش و در مقابل، عمل تراوش و نیاز به تعمیر و پوشش کانال، سر
پوشش سیمانی، بلوک : ند ازا ترین انواع پوشش عبارت رایج.دهد نگهداری را کاهش می

  . سیمانی، پوشش آجری یا سنگی دست ساز و رس فشرده یا پوشش سیمانی خاکی
ت، پوشش کانال با رس از آنجایی که هزینه پوشش سیمانی دست ساز خیلی باال اس

. البته این نوع پوشش، نیاز به نیروی انسانی زیادی دارد. تواند در اولویت قرار گیرد فشرده می
هر . گیرد ها بر روی بستر کانال قرار می در این روش، خاک رس ابتدا مرطوب شده و در الیه

  . الیه باید فشرده و متراکم شود
  
   توسعه شبکه کانال-ط

ایش منطقه توزیع آب شبکه کانال، الزم است توسعه شبکه کانال با افزایش به منظور افز
  .های آبیاری مورد توجه قرار گیرد تعداد کانال

  
  : برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منابع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual, No.7, canals.1992.FAO 

● Irrigation water management training manual, No.8, structures for water 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Pipe drop  
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control and distribution.1993.FAO 

  

   پرسش هایی برای بحث و تبادل نظر◙
  آّب از طریق تراوش، نشت یا سرریز کردن هدر می رود؟،ها آیا در کانال ●
 شود؟ برای ساخت کانال ها از چه بافت خاکی استفاده می ●
 آیا پوشش گیاهی بر روی کانال و اطراف آن وسیع است؟ ●
 ها انسدادی وجود دارد؟ جریان آب در کانال چگونه است؟ آیا در کانال● 
 آیا هنوز این امکان وجود دارد که آب در طول شبکه کانال به یک اندازه بین تمام مزارع ●

  توزیع شود؟
 وند توزیع آب وجود دارد؟آیا نیازی به ساخت کانال های اضافی جهت بهبود ر ●
ی بر روی روند دسترسی به آب تأثیرله شناسایی شده در خصوص کانال، چه ئمس ●

 دارد؟
 نیروی انسانی مشارکت خواهند تأمینآیا همه افراد در کار مرمت و پشتیبانی مالی یا  ●

 داشت؟
 مواد و ابزار الزم برای مرمت کانال از کجا تهیه خواهد شد؟ ●
 لح مورد نیاز چگونه به محل مورد نظر حمل خواهد شد؟مواد و مصا ●
هزینه های مورد نیاز برای تهیه مواد، استفاده از ابزار و نیروی انسانی، چگونه و از چه  ●

  خواهد شد؟تأمینمحلی 
آیا همگی با هم کار خواهید کرد و تعمیرات را یکی بعد از دیگری انجام خواهید داد؟   ●

 اری، رأساً نسبت به مرمت و تعمیرات مربوطه اقدام خواهند کرد؟یا اعضای هر قطعه آبی
آیا بهتر نیست به منظور ساماندهی امور مرمت و تعمیرات کانال، از طریق تشکل ● 
 بران اقدام شود؟ آب
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  پیگیری عملیات مرمت، نوسازی و توسعه کانال) :  ب-2(تمرین 
  
  

  مقدمه
 ) الف-2(تمرین بق برنامه تعیین شده در کارهای مرمت و نوسازی، توسط کشاورزان و ط

انجام خواهد شد که در آن به هر زارع یا خانوار عضو تشکل آب بران، یک وظیفه مشخص، 
ای   پیگیرانههای  الزم است اقدامFSTدرخالل جلسات بعدی . محول گردیده است

درخصوص پیشرفت کار به عمل آید و علل بروز تأخیرات صورت گرفته و نحوه رفع 
  . اشکاالت، مورد بحث و بررسی قرار گیرد

  
  اهداف

 ند پیشرفت امور مرمت و نوسازی کانالرونظارت بر   •
 تنظیم طرح و وظایف در خصوص مرمت و نوسازی کانال  •
  

  خروجی مورد نظر
های آتی انجام   محوله که باید طی هفتههای ها و اقدام مد از فعالیتاتهیه فهرستی روز  •

 .شوند
 

  -: یاز مقدمات مورد ن
  مواد مورد نیاز

  .، تهیه شده است) الف-2(تمرین های کانال که طی   طرح مرمت و نوسازی شبکه● 
 

   یک ساعت:زمان مورد نیاز
  پیش از شروع فصل آبیاری:زمان اجرا
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  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
 ختصاصی و خروجی مورد نظر تشریح اهداف ا-2
  
  ) دقیقه50( بازدید میدانی ◙
  . همراه با کشاورزان به محلی که کانال تحت مرمت است، بروید-3
های کانال، از کشاورزان   ضمن مرور و بررسی برنامه تهیه شده برای مرمت شبکه-4

 .مسئول بخواهید گزارش پیشرفت کار ارائه دهند
 و بررسی قرار داده و راه حل هایی برای رفع آنها پیدا  مسائل مبتالبه را مورد بحث-5
 .کنید

ن انجام  مورد نیاز در طول هفته های آتی و نیز مسئول یا مسئوالهای  درخصوص اقدام-6
 . بحث و تصمیم گیری نمایید،ها یا فعالیتها  این اقدام

 . برنامه کار هفته های آتی را خالصه کنید-7
 )، بخش ج2تمرین ( جمع بندی و اتمام جلسه -8
  
  پرسش هایی برای بحث و تبادل نظر/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منابع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual, No.7, canals.1992.FAO 

● Irrigation water management training manual, No.8, structures for water 

control and distribution.1993.FAO 
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   پرسش هایی برای بحث و تبادل نظر◙
 ،های کانال مرمت و بازسازی شبکه) تدارک امور(چه پیشرفت هایی در خصوص  ●

 صورت گرفته است؟
نامه پیش رفته آیا تا این لحظه هنوز کارهای مرمت و بازسازی شبکه های کانال طبق بر ●

 )چرا؟.(است؟ اگر پاسخ منفی است، علت را توضیح دهید
 چرا برخی فعالیت ها انجام نشده است؟ ●
 با چه مشکالت و مسائلی مواجه بوده اید، آیا این مسائل، پیشرفت کار را به تأخیر ●

 خواهند انداخت؟
 می کنند؟آیا تمهیدات مالی در نظر گرفته شده، برای مرمت کانال بخوبی عمل  ●
 ی باید برای پیشرفت بیشتر کار صورت گیرد؟های چه اقدام ●
 ی الزم است در طول هفته های آتی انجام شود؟های چه اقدام ●
  چه موقع باید مجدداً درباره عملیات پیگیری برای نوسازی کانال بحث شود؟●
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  های آبیاری سازه) : 2(مهارت 
  
  

  های آبیاری موجود زهارزیابی سا) :  ج-2(تمرین 
  
  

  مقدمه
های هیدرولیکی مختلفی  از جمله سازه

های  که کار تنظیم و توزیع آب به قسمت
دهند،  مختلف شبکه آبیاری را انجام می

،  1درزگیرها(های موقتی ساده  توان سازه می
. را نام بردتر مجهز به دریچه یا دیگر امکانات تنظیم کننده  های دایمی یا سازه) ها ها، شاخه سنگ

. ثر جریان آب به میزان مورد نیاز ایفا می کنندؤها نقش بسیار مهمی در کنترل م این سازه
چنانچه کشاورزان مایل باشند عملیات کنترل و تنظیم آب آبیاری را بهبود بخشند، الزم است با 

  .های مختلف بیشتر آشناشوند کارکرد و طرز کار این سازه
  

  اهداف
  های گوناگون هیدرولیکی در روند توزیع آب آبیاری سازه شناخت کارکرد  ●
   تعیین و تعریف نقاط ضعف و کارکردهای نامناسب در روند توزیع آب ●
های اصلی و  تعیین و تعریف معیار برای توزیع مناسب آب آبیاری در قطعه ●
  )ها ردیف(فرعی
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Earth plugs  
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  خروجی های مورد نظر
 های کانال تنظیم آب در شبکههای توزیع و   انجام یک برآورد از سازه ●
  تعریف شبکه عملیاتی در نظام آبیاری ●
 های هیدرولیکی اضافی  کسب شناخت نسبت به لزوم مرمت یا ساخت سازه ●
  

  مقدمات مورد نیاز
های مختلف هیدرولیکی  انجام یک پیمایش کوتاه در منطقه به منظور شناسایی سازه ●
  موجود
وشش هر زیر پو شناسایی نقاط اصلی توزیع و مناطق ای از شبکه توزیع  تهیه نقشه ●

 هقنطم
  های هیدرولیکی مختلف انتخاب منطقه ای برای بازدید میدانی و مطالعه سازه ●
  

  مواد مورد نیاز
تمرین و ) FSP( ) الف-1(تمرین های آبیاری تهیه شده توسط کشاورزان در  نقشه ●
 )FSP() الف -2(

 اژیکورقه های بزرگ کاغذ و قلم م ● 
  

   ساعت و نیم2 : زمان مورد نیاز
  قبل از شروع آبیاری: زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین(مرور مطالب جلسه آموزش قبل  -1
 تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر -2
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 ) دقیقه20( اندیشه طوفان ◙

از کشاورزان . را باز کنید ) الف-1(تمرین ن در نقشه آبیاری تهیه شده توسط کشاورزا -3
های هیدرولیکی مختلف را به منظور  بخواهید که بر روی نقشه، محل استقرار تمام سازه

  :توصیف و طبقه بندی آنها بر اساس کارکرد در قالب این موارد مشخص نمایند
  های توزیع آب  سازه-الف
  های تنظیم ارتفاع آب  سازه-ب
  1بور آبهای ع  سازه-ج

  
  ) دقیقه30( بازدید میدانی ◙
های هیدرولیکی موجود در منطقه بازدید و در مورد کارکرد آنها بحث و تبادل   از سازه-4

  .نظر کنید
ای را که به منظور تنظیم و توزیع   همچنین از کشاورزان بخواهید ابزارهای موقتی ساده-5

رویه  از و بیمجباتی را که از آن، استفاده غیرآب، مورد استفاده قرار می دهند، شناسایی و انشعا
 .شود، مشخص سازند می

  
 ) دقیقه40( بحث گروهی کوچک ◙

های کوچک  های آبیاری به گروه  از کشاورزان بخواهید بر اساس تعداد قطعه-6
  .تقسیم شوند

 ) الف-3(تمرین از کشاورزان بخواهید بر روی نقشه قطعه آبیاری خود که در جریان  -7
های هیدرولیکی  اند، شبکه توزیع، نقاط اصلی تقسیم آب و موقعیت و نوع سازه ه کردهتهی

 .موقتی و دایمی را نشان دهند
از کشاورزان بخواهید در مورد عملیات و امکانات کنترل آب و نیز محدودیت های  -8

 .های مختلف موجود، بحث نمایند توزیع آب از طریق شبکه کانال با استفاده از سازه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- crossing structural  
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از کشاورزان بخواهید نتایج حاصل از بحث را در قالب دو ستون بر روی یک ورقه  -9
  .بزرگ کاغذ، یکی برای امکانات و دیگری برای محدودیت ها، خالصه و جمع بندی نمایند

  

  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙
از هر گروه بخواهید نقشه تهیه شده توسط گروه و نتایج حاصل از بحث خود را  -10

  . نمایندارائه
های  هایی را که مرمت یا ساخت سازه در مورد مطالب ارائه شده بحث نموده و محل -11

هیدرولیکی بیشتر در شبکه آبیاری می تواند روند عملیات و کنترل توزیع آب را بهبود بخشد، 
 .شناسایی نمایید

) ساخت(و بلندمدت ) تعمیر(مدت  بر روی اجرای یک طرح آزمایشی کوتاه -12
 .بندی و خالصه نمایید نتایج حاصل از بحث را جمع. های تنظیم آب، توافق حاصل کنید هساز

  )، بخش ج2تمرین (جمع بندی و اتمام جلسه  -13
  
  پرسش هایی برای بحث و تبادل نظر/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  
  های آبیاری  سازه◙

  مدخل آبگیری) الف
یک کانال ورودی به مزرعه، توسط ) خاکریز(پشته  ایجاد یک روزنه موقت در :درزها ●

  .کشاورزی که قرار است مزرعه اش آبیاری شود
 بازکردن یک دریچه چوبی، دست ساز یا بتونی توسط کشاورز مذکور جهت :ها دریچه● 

 هدایت آب از کانال به داخل مزرعه
 به عنوان سرریز،  جا دادن یک لوله کوتاه پالستیکی یا سیمانی در پشته کانال:سرریزها● 

 .آن، آب از کانال به داخل مزرعه جریان پیدا کند) توپی(به طوری که با برداشتن درپوش 
 پرکردن لوله های پالستیکی خمیده و منحنی با آب و قراردادن آنها بر روی :سیفون ها ●
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 در هر نوبت آبیاریحاشیه کانال 
  
  های آب بند سازه) ب
منظور ایجاد شیب مالیم جهت جلوگیری از فرسایش بستر به  :تنظیم ارتفاع و شیب آب ●

و حاشیه ها، کانال به چند بخش یا مقطع تقسیم می شود و در جریان ساخت، قسمتی از هر 
ای   شود، به نحوی که هر مقطع بستر جداگانه2ریزی  و قسمتی خاک1برداری مقطع باید خاک

  . قرار گرفته باشدداشته باشد که سطح آن از سطح کانال اصلی، پایین تر
 
 )عبور آب(ها  پل) ج

پذیر  ای است که عبور و مرور وسایل حمل و نقل را از روی کانال امکان پل، سازه ●
  .سازد می

 
 )عبور آب(آبگذرهای هوایی ) د

آبگذرهای هوایی، بخش هایی مستقل از کانال هستند که جهت انتقال آب از روی  ●
  . ها مورد استفاده قرار می گیرندهای زهکش، آبکندها یا چاالب کانال

  
  )عبور آب(آبگذرهای سرپوشیده ): هـ
هایی هستند که در زیر   آبگذرها یا مجراهای سرپوشیده و سیفون های وارونه، لوله ●

های زهکش،  خاک جاسازی می شوند و جهت انتقال آب آبیاری از معابر زیر زمینی، کانال
 . قرار می گیرند مورد استفاده3نهرهای طبیعی یا چاالب

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Cut  
2- fill  
3- Depression  
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  )تنظیم شتاب آب(حوضچه آرامش ) و
شود و  ها و کف حفاظت شده که با آب پر می ای است با دیواره حوضچه آرامش، سازه ●

که  دهد، به طوری های دارای جریان تند را با ایجاد تالطم شدید، کاهش می انرژی جنبشی آب
 .شود گیر وارد می  آبجریان از سمت دیگر، با سرعت کم به پایین دست کانال

 
  )تنظیم آب مازاد(سرریز بند ) ز
سرریز بند، سازه ای است که آب مازاد را به صورت مطمئن به سیستم زهکش هدایت  ●

 .کند می
  
  )توزیع آب(آب بر کانال ) ح
  .گیرد  آب بر کانال معموالً به منظور کنترل سطح آب، درست در باالی سازه قرار می ●
 
  ) کننده های ارتفاع آبتنظیم(بندها ) ط
های  های دارای تاج تیز برای کنترل طغیان آب هستند که در عرض کانال بندها، سازه ●

توانند به منظور اندازه گیری جریان آب نیز مورد استفاده قرار  بندها می. شوند روباز ساخته می
 .گیرند
 
  )توزیع آب(جعبه های تقسیم ) ی
در این جعبه تقسیم، خروجی  :با خروجی آب نسبتاً ثابتجریان تناسبی، یک جعبه تقسیم  ●

ی در میزان آب تأثیرآب تقریباً به صورت ثابت باقی می ماند و افت و خیز آب در کانال منبع، 
 .خروجی ندارد

یک جعبه تقسیم دریچه دار که دبی کانال منبع را وارد یک کانال انشعابی  : جریان تناوبی● 
 .کند می

تواند  جریان آب می :های مقطعی کننده ساس تقاضا یا استفاده از تنظیمرسانی بر ا آب ●
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 . با باز و بسته کردن مجراهای دریچه ها تنظیم شود،براساس تابعی از تقاضا
  
  ها  مسائل عمومی و مشترک در داخل و اطراف سازه◙

  نشست
سطح آب در قسمت باال دست یک سازه، باالتر از سطح آب در قسمت پایین دست 

بنابراین، آب احتمال دارد راهی برای خروج از زیر یا در طول سازه یا حتی از طریق . ستا
به محض اینکه . یک درز در کف یا دیواره های سازه پیدا کند تا خود را به پایین دست برساند

آب، کوچکترین راه را برای خروج پیدا کند، مشکل نشست آب و در نتیجه، مشکل فرسایش 
نـشست آب، مسیـر را با شـستن خـاک موجود بر سر راه خود، عریض و . شود آغاز می
و بدین ترتیب، میزان نشست، روز به روز بیشتر می شود و چنانچه این روند  کند تر می عریض

برای اجتناب از بروز چنین معضلی، سازه را . متوقف نشود، سازه از هم فرو خواهد پاشید
 کرد تا از جاری شدن آب در طول و در قسمت تحتانی  تجهیز1های عمودی توان با حایل می

حایل ها، قسمتی از سازه اند که می توانند تا بستر و پشته یک کانال هم . سازه، جلوگیری شود
  .کشیده شوند

  
  فرسایش

دست یک سازه یا قسمت   که در قسمت پایین2مقطع های مختلف یک کانال فاقد پوشش
 واقع باشند، اغلب دچار مشکل فرسایش 3دهپایین دست یک مقطع یا بخش پوشش ش

بستر کانال در پایین دست سازه هم ممکن است بر اثر شدت فوران آب از دریچه یا . شوند می
 . لوله، آسیب ببیند یا جدار آن بر اثر سرریز شدن آب از آب بند، خورده شود

 در هر دو حالت الزم است از حوضچه آرامش جهت کاهش شدت انرژی آب ورودی
  . درست در ابتدای پایین دست بند یا لوله ساخته شودداین حوضچه بای. استفاده شود

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Vertical cut-offs  
2- Unlined  
3- Lined section  
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  تشکیل رسوب
چنانچه .  قرار دهدتأثیرته نشینی خاک و خاشاک می تواند کارکرد یک سازه را تحت 

برای مثال، مقداری خاک یا گل و الی در یک حوضچه آرامش ته نشین شود، حجم آب قابل 
. شود  و از قدرت حوضچه در کاهش شدت انرژی آب ورودی کاسته میدسترس کاهش یافته

همچنین اگر خاک در جعبه تقسیم جریان آب، ته نشین شود، از دقت آن در تقسیم جریان آب 
جلوگیری ار تشکیل . به دلیل تغییرات در سرعت جریان و سطح آب، کاسته خواهد شد

موانع شنی بزرگ در قسمت انتهای حسب شرایط محلی، می توان . رسوب، کار مشکلی است
  .کانال اصلی ایجاد کرد

  
  پوسیدگی و زنگ زدگی

ها، بر اثر قرار گرفتن درمعرض رطوبت و خشکی  قسمتهای چوبی و فوالدی سازه
های چوبی بتدریج پوسیده شده و از هم  بر اثر این پدیده، قسمت. متناوب، آسیب می بینند

ها  دی، دچار زنگ زدگی و انبساط شده و در سراشیبیهای فوال که قسمت پاشند، در حالی می
به منظور اجتناب از بروز چنین پدیده هایی یا به حداقل رساندن . روی هم جمع می شوند

  .ها به عمل آید اثرات آنها الزم است نگهداری مرتب و منظمی از سازه
  

  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منابع زیر مراجعه شود

●  Irrigation water management training manual, No.8, structures for water 

control and distribution.1993.FAO 

●  Photo album on problems and solutions. 
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   پرسش هایی برای بحث و تبادل نظر◙
 ؟کنید برای کشیدن آب از کانال مزرعه به داخل مزرعه از چه روشی استفاده می  •
های  ی بر وضعیت حاشیهتأثیرگیری، چه  های مختلف مورد استفاده برای آب روش  •

 کانال مزرعه دارند؟
 برای توزیع آب به تمام مزارع از کدام سازه استفاده می کنید؟  •
 کنترل و تنظیم جریان آب چگونه انجام می شود؟  •
 شود؟ انجام میها توسط متصدیان مخصوص این کار  آیا عمل باز و بسته کردن دریچه  •
 ها است؟ چه کسی مسئول نگهداری سازه  •
 خوبی کار می کنند؟بها  آیا هنوز هم تمام سازه  •
 ثر است؟ؤ، بر روند توزیع آب به شیوه مناسب م)ها برخی از سازه(ها  آیا وضعیت سازه  •
 های بهتری مورد نیاز است؟ آیا برای بهبود روند توزیع آب، سازه  •
 های اضافی مورد نیاز را بسازد؟ ازهچه کسی قرار است این س  •
های اضافی از طریق تشکل  آیا به نظر شما بهتر نیست کار سازماندهی ساخت سازه  •
 بران انجام شود؟ آب
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  های آبیاری اضافی  برنامه ریزی برای تعمیر یا ساخت سازه) :  د-2(تمرین 
  
  

  مقدمه
پس از اینکه مشخص شد در چه 

برداری و کنترل  رهمحلی می توان روند به
توزیع آب را از طریق تعمیر یا ساخت 

 -2تمرین (های هیدرولیکی اضافی  سازه
 بهبود بخشید، نوبت آن می رسد که )ج

کشاورزان در مورد چگونگی انجام 
برای این منظور، کشاورزان وضعیت . های اضافی تصمیم گیری کنند تعمیرات و احداث سازه

ها را  رسی قرار داده و روش های مناسب برای تعمیر و مرمت سازهها را مورد بر و شرایط سازه
نهایت پس از بحث و تبادل نظر درباره ساماندهی روند ساخت یا درمشخص می کنند و 

های اضافی، یک طرح عملیاتی برای انجام تعمیرات یا ساخت و احداث  احداث سازه
  .های مورد نظر آماده خواهد شد سازه

  
  هدف

های  سازه) برای ساخت(و بلند مدت ) برای تعمیر( عملیاتی کوتاه مدت تهیه یک طرح  •
 آبیاری اضافی 

  
  خروجی مورد نظر

ها و  شامل روش(های اضافی آبیاری  یک طرح عملیاتی جامع برای تعمیر و ساخت سازه  •
 )های مالی ها، مسئول انجام هر کار، مواد و ابزارهای مورد نیاز و کمک رویه
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  ازمقدمات مورد نی
خص شدن برای تعمیر و مش ) ج-2تمرین در (های آبیاری شناسایی شده  بررسی سازه  •

  چگونگی مرمت و تعمیر آنها
ها و نیز مشخص شدن مواد و   مختلف برای مرمت سازههای تعیین مراحل و اقدام  •

  یاز برای این منظورابزارهای مورد ن
انواع مختلف تعمیرات و انتخاب یک قطعه آبیاری برای بازدید میدانی که درآن   •
 .های مورد نیاز، شناسایی شده باشد سازه

  
  مواد مورد نیاز

  ) ج-2(و  ) الف-2(های  تمرینهای آبیاری تهیه شده در  نقشه  •
  

   ساعت و نیم3 :زمان مورد نیاز
   به آبیاری قبل از نیاز مزارع:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین( قبل  آموزشب جلسهمرور مطال -1
 تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر -2
 
 ) دقیقه20( بحث عمومی ◙

های آبیاری که قرار است  ضمن مرور و بررسی انتخاب صورت گرفته در مورد سازه -3
در مورد انتخاب محل مناسب برای بازدید میدانی و  ،) ج-2تمرین (مرمت یا بهسازی شوند 

  .ها، بحث و تبادل نظر کنید های مربوط به احداث و مرمت سازه برنامه برای فعالیتتهیه 
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  ) ساعت2(فعالیت میدانی /  بازدید◙
از . همراه با کشاورزان از قطعه ای که برای آبیاری انتخاب شده است، بازدید کنید -4

یاز به مرمت یا هایی را که معلوم شده است قبل از فصل آبیاری، ن کشاورزان بخواهید سازه
هایی را که باید به مرور زمان، نوسازی یا بازسازی شوند، مورد بازدید  بهسازی دارند و نیز سازه

مشکالت، تعمیرات و ساخت و سازهای مورد نیاز را مشخص و در مورد آنها . دنقرار ده
  .بحث کنید

 چگونگی مرمت یا و) مراحل انجام کار، مواد و ابزارهای مورد نیاز(در مورد رویه ها  -5
  .ساخت هر سازه به شیوه صحیح و مناسب توضیح دهید و بحث کنید

 
  ) ساعتیک( بحث عمومی ◙
در خصوص مواد، . های مورد نظر را خالصه وار ذکر کنید رات و ساخت و سازمیتع -6

  .ابزارها و مهارت های انسانی مورد نیاز بحث و تبادل نظر کنید
ها، بحث کنید؛ ازجمله  ر و ساخت سازهی گرفته برای تعمدر مورد برنامه ریزی صورت -7

اینکه چه کاری قبل یا بعد از فصل کشت انجام خواهد شد، مسئولیت تهیه مواد و ابزارهای 
مورد نیاز بر عهده چه کسی خواهد بود، چه کسی به انجام تعمیرات کمک خواهد کرد، چه 

ورد نیاز برای این منظور، چگونه و از کجا موقع تعمیرات انجام خواهد شد و اینکه اعتبارات م
 . خواهد گردیدتأمین
ها بحث و تبادل  در مورد نقش آب بران در سازماندهی روند تعمیرات و ساخت سازه -8

 .نظر کنید
های آبیاری را خالصه   متخذه در مورد تعمیر یا نوسازی و بازسازی سازههای تصمیم -9

یه کنید که مواد مورد نیاز، وظایف هر زارع، نیروی وار ذکر نموده و یک طرح عملیاتی ته
  .انسانی مورد نیاز، جدول زمانی و غیره در آن، تعریف و مشخص شده باشد

  )، بخش ج2تمرین (بندی و اتمام جلسه   جمع-10
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  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

 :ینه به منابع زیر مراجعه شودبرای کسب اطالعات بیشتر در این زم

●  Irrigation water management training manual, No.8, structures for water 

control and distribution.1993.FAO 

●  Photo album on problems and solutions 

  
   پرسش هایی برای بحث و تبادل نظر◙
 زدگی؟ ، رسوب یا پوسیدگی و زنگنشست، فرسایش: مشکالت مبتالبه ما کدام است  ●
چه عاملی مسبب این مشکالت بوده است و چگونـه مـی تـوان از بـروز آن ممانعـت                 ● 
 عمل آورد؟ به
 نیروی انسانی مورد نیاز، به انجام تعمیرات        تأمینآیا همه افراد از طریق حمایت مالی یا           ●

 کمک خواهند کرد؟
 ا از کجا می توان تهیه کرد؟ابزار و مواد مورد نیاز برای تعمیرات ر  ●
  خواهد شد؟تأمین مواد، ابزارآالت و نیروی انسانی، چگونه تأمیناعتبار مورد نیاز برای   ●
 آیا مسئولیت مرمت هر قطعه آبیاری با اعضای خود آن قطعه خواهد بود؟  ●
 آیا به نظر شما بهتر نیست تعمیرات از طریق تشکل آب بران سازماندهی شود؟  ●
ها را شخصاً انجام دهید یا برای این کـار نیـاز              توانید ساخت سازه    کنید می   ا تصور می  آی  ●

  دست آورید؟ توانید این کمک را به به کمک خواهید داشت؟ از کجا می
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  های آبیاری های مورد نظر برای مرمت و نوسازی مستمر  سازه پیگیری اقدام) :  هـ-2(تمرین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
تـوان   های آبیـاری را نمـی      ارد، کار مرمت و بازسازی مستمر تأسیسات یا سازه        در بیشتر مو  

لذا بهتر است کار تعمیرات به جـای تقـسیم شـدن            . انجام داد  FSTدرخالل برگزاری جلسات    
اما . ای انجام شود    ، طی یک مدت مشخص مثالً یک هفته       FSTدرطول چندین جلسه نیم روزه      

هـای آبیـاری در       قرار است برای مرمت و نوسـازی سـازه        باید در خالل جلسات، کارهایی که       
  .مرتب پیگیری شودبه طور درازمدت صورت گیرد، 

  
   اهداف

  های آبی  نظارت بر روند پیشرفت کار مرمت و نوسازی سازه ●
 های آبی  تنظیم برنامه و وظایف مرتبط با امور مرمت و نوسازی سازه ●
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  خروجی مورد نظر
های بعدی پیگیری     هایی که باید در طول هفته       ها و فعالیت     از اقدام  مدا تهیه فهرستی روز   ● 

 .و انجام شوند
  

  -: از مقدمات مورد نی
  ) د-2(تمرین طرح بازسازی تأسیسات آبیاری، تهیه شده در :  مواد مورد نیاز
  یک ساعت:  زمان موردنیاز

   قبل از شروع فصل آبیاری: زمان اجرا
  

   مراحل انجام کار
  ) دقیقه15(: مومی  معرفی ع◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-2
  
   بازدید میدانی◙
 در محلی که تأسیسات آبیاری در حـال         FST مالقات کشاورزان شرکت کننده در دوره        -3

  .تعمیر است
ت سازه مورد نظر و درخواسـت       های تهیه شده برای تعمیر و مرم         بررسی مجدد برنامه   -4

  از کشاورزان مسئول برای ارائه گزارش پیشرفت کار
ـ       آ بحث پیرامون مشکالتی که درحین کار با         -5 د و سـپس شناسـایی   ن رو بـه رو شـده ان

  های ممکن حل راه
هـای بعـد پیگیـری         بحث و تصمیم گیری در خصوص اموری که باید در طول هفتـه             -6

  راد مسئول هر فعالیتشوند و نیز تعیین فرد یا اف
  های بعدی هفته) طرح عملیاتی(کار  خالصه کردن برنامه -7
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  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی ◙
  هایی در امر تعمیر و مرمت تأسیسات آبیاری حاصل شده است؟  چه پیشرفت ●
 بینی شده صورت گرفته است؟      آیا تعمیر تأسیسات آبیاری بر اساس جدول زمانی پیش         ●

 .در صورت منفی بودن پاسخ، علت را توضیح دهید
 .ها انجام نشده است چرا تعدادی از فعالیت ●
آیا این مشکالت، روند پیشرفت کـار را        . چه مشکالتی در طول کار روبه رو بوده اید        با   ●

 کند؟ مختل می
 یاری، خوب پیش می رود؟ آیا تمهیدات در نظر گرفته شده برای مرمت تأسیسات آب ●
 هایی الزم است برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کار انجام شود؟  چه اقدام ●
  چه کارهایی باید در طول چند هفته آینده انجام شود؟ ●
های آبیاری، بحـث و تبـادل نظـر            چه زمانی باید دوباره در خصوص امور مرمت سازه          ●

 صورت گیرد؟
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   نگهداری آنشبکه توزیع آب و): 3(مهارت 
  
  

  شبکه توزیع):  و-2(تمرین 
  
  

  مقدمه
برداری مؤثر از شبکه آبیاری تا حدود زیادی به نحوه توزیع صـحیح و مناسـب آب و                بهره

تأمین آب مـورد نیـاز،   . بستگی دارد) بلوک(نیز توزیع کافی و بموقع آب در هر مزرعه و قطعه         
. ش و نیـز نـوع محـصول اسـت    در گرو دو عامل اساسی، یعنی وسـعت و مـساحت زیرپوشـ    

) یـا دفعـات   (چگونگی توزیع آب را نیز دبی آب، طول مدت آبیاری و فاصله بـین نوبـت هـا                   
  .کند آبیاری تعیین می

  
  فده

  ارزشیابی و در صورت امکان، ساماندهی و بهسازی روند توزیع آب● 
  

   خروجی مورد نظر
 زیع آببرای بهبود وضعیت تو) طرح عملیاتی( تهیه برنامه کار  ●
  

  -:  مقدمات مورد نیاز
   مواد مورد نیاز

 میخ چوبی، ساعت مجهز به زمان سنج با قدرت 4 متر، 5 یک نوار متراژ به طول حداقل   ●
  تعیین ثانیه، یک شی شناور مثل بطری یا کائوچو

 ) الف-1(تمرین  نقشه های تهیه شده توسط کشاورزان در جریان ● 
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 ژیک ورقه های بزرگ کاغذ و قلم ما ●
 

   ساعت3 : زمان مورد نیاز
  . زمان بندی خاصی ندارد:  زمان اجرا

  
   مراحل انجام کار

  ) دقیقه15(:   معرفی عمومی◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-2
  
  ) ساعت2( بازدید میدانی  ◙
 آب یا محل انشعاب آب ورودی به منطقه برویـد           مینتأ به همراه کشاورزان، کنار منبع       -3
ها را نـشان      ها و مزرعه    ها و ردیف     بخواهید روی نقشه، چگونگی توزیع آب بین قطعه        آنهاو از   
  .دهند

یعنـی از محـل انـشعاب       ( به همراه کشاورزان، طول شبکه توزیع آب را از ابتدا تـا انتهـا                -4
  . قدم زنان طی کنید)زارعورودی به منطقه تا محل ورود آب به داخل م

هـای آب، بـا کـشاورزان         بـر و ورودی     هـای آب     در هر یک از نقاط توزیع آب، کانـال         -5
نظر کنید و ببینیـد آیـا کـشاورزان بـا          پیرامون مسائل مختلف در روند توزیع آب، بحث و تبادل         

های غیر مجـاز      ریبراد  مشکالتی مانند توزیع نابرابر آب در نقاط ابتدایی و انتهایی شبکه یا بهره            
  .و بی رویه آب رو به رو هستند

گیری    در یکی از نقاط هدایت ورودی آب به قطعه یا ردیف، در خصوص نحوه اندازه               -6
  .بحث و تبادل نظر نمایید) دبی ورودی به قطعه(آب ورودی به داخل کانال اصلی یا فرعی 

را به صورت عملی نمایش      نحوه اندازه گیری میزان دبی را تشریح کنید و این موضوع             -7
ازای  دهید و از کشاورزان بخواهید مساحت اراضی آبیاری شده در قطعه و مقدار آب موجود به    
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  .هر هکتار زمین را برآورد کنند
  
   بحث عمومی◙
 ) الـف  -1(تمـرین    کارکرد شـبکه توزیـع آب را بـا اسـتفاده از نقـشه تهیـه شـده در                     -8

خالصه تشریح کنید و از کشاورزان بخواهید مشکالت        به طور   ) ریزی فصلی کشاورزان    برنامه(
مشاهده شده و مورد بحث در مزرعه را مرور و محـل آن مـشکالت را روی نقـشه مـشخص                 

  .کنند
 در خصوص چگونگی ارتقای شبکه توزیع آب و نقش اعمال مدیریت صحیح بر آب               -9

بران را در ایـن   تشکل آب نقش    و تر آب، با کشاورزان بحث و تبادل نظر کنید          در توزیع عادالنه  
  .ها مورد بحث و بررسی قرار دهید زمینه

ازای هـر هکتـار زمـین،        بـه پیش از ایـن      با کشاورزان در مورد مقدار آب موجود که          -10
اید، بحث و تبادل نظر کنید و نظر آنان را در مورد کافی بودن، زیـاد یـا کـم بـودن                  برآورد کرده 

  .میزان برآورده شده، جویا شوید
 از کشاورزان بخواهید در مورد چگونگی تعیین میزان آب مورد نیاز، زمان الزم بـرای                -11

  .های مختلف آبیاری، بحث و تبادل نظر کنند آبیاری مزارع و نیز روش
 روی یک ورقه بزرگ کاغذ، نحوه برآورد و محاسبه آب مورد نیاز بـرای هـر هکتـار                   -12

 شده را بـا میـزان آب موجـود و ذخیـره شـده،          زمین را تشریح کنید و نتیجه محاسبات برآورد       
  .مقایسه و با کشاورزان در این خصوص، بحث و تبادل نظر کنید

 در قالب بحث و تبادل نظر طرحی عملیاتی برای اصالح روند توزیـع آب در شـبکه                  -13
  .آبیاری، تهیه نمایید

   جمع بندی و اتمام جلسه-14
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  هایی برای بحث و تبادل نظر شپرس/  رهنمودهایی برای آماده سازی فنی ◙
  )اوج تقاضای آب( برآورد و محاسبه حداکثر آب مورد نیاز ◙

در زمـان اوج مـصرف، بـه عـالوه          ) بر حـسب لیتـر در ثانیـه       (مجموع دبی آب مورد نیاز      
، یا حـدکثر آب مـصرفی       »اوج تقاضای آب  «های آب در مزرعه و در شبکه توزیع را           هدرروی

  ).یی آبیاریکارا(مورد نیاز می گویند 
  

  جدول مقادیر شاخص آب مورد نیاز محصوالت در دوره های رشد

آب مورد نیاز در   محصول
  فصل کاشت

دوره رشد 
  محصول

  )روز(

  میانگین آب مورد نیاز
  1محصول 
hadm //3  

  حداکثر آب 
  2مورد نیاز

hadm //3 

  93 -75  46 -38  140-120  650-450  غالت
  100 -89  50 -44  120 -90  600 -400  بزیجاتس

  200-175  125 -89  120 -90  1500 -800  )شالی(برنج 
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
    = )m3/d / ha(  میانگین آب مورد نیاز گیاه-1
  
  
  m3/d /ha( × 2(میانگین آب مورد نیاز گیاه  = )m3 /d /ha((  حداکثر آب مورد نیاز گیاه -2

  ) m3/d/ha(آب مورد نیاز گیاه در فصل زراعی 

 )به روز(طول دوره رشد گیاه 
 ×10  
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) هزار هکتار2کمتر از (جدول کارایی توزیع آب در مزارع کوچک   

  های خاکی کانال
  

  رسی  شنی -رسی  ای ماسه
  ها لوله  ها کانال

  57  95  90  85  80  60  سطح
  71  57  54  51  48  75  آب پاش
  86          90  قطره چکان

  
 محاسبه حداکثر آب مـورد نیـاز یـک هکتـار مزرعـه شـلتوک بـرنج در یـک دوره                      :مثال

  روزه 120
  

m3/ d / ha 250 =2 ×m3 / d / ha 125 =)m3/ d / ha( حداکثر آب مورد نیاز  
  

   نرخ کارایی توزیع آب در مزارع کوچک با کانال رسی و آبیاری سطحی = درصد56

) S / ha /1 =0116/0× m3/d/ha .(m3/d/ha 463 =56/0/ هکتار/  مترمکعب250 حداکثر ذخیره آب  
  
   مراحل برآورد جریان آب◙

شـناور توضـیح داده      با استفاده از یـک شـئ         )دبی(گیری خروجی آب      در زیر نحوه اندازه   
  .شده است

  
  مواد مورد نیاز

   متر  5 نواری به طول -الف
   تعدادی میخ چوبی    -ب
 جهز به زمان سنج با قدرت تعیین ثانیه ساعت م-ج
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   یک شیء شناور مثل بطری یا کائوچو-د
  

  مراحل انجام کار
سـعی  .  مستقیم باشد انتخاب کنیـد    متر از طول کانال را در مقطعی که کامالً         10 حداقل   -1

  .المقدور مقطع انتخاب شده، یک دست و بدون پستی و بلندی باشد شود حتی
 بـه صـورت عمـودی       ، بخشی از کانال که انتخاب شـده       یابتدا دو عدد میخ چوبی در       -2

  ).Aنقطه (نصب کنید
 بـه صـورت     ، دو عدد میخ چوبی در انتهای بخشی از کانال کـه انتخـاب شـده اسـت                 -3

  ).Bنقطه (عمودی نصب کنید
 ،رسـاند  B شناور را در باالی کانال قرار داده و وقتی جریـان آب آن را بـه نقطـه                    ئ ش -4

  .یدیان سنج را روشن نماساعت مجهز به زم
  .رسید ساعت را خاموش و زمان را ثبت کنید B به نقطه ئ وقتی ش-5
  . چندین بار این عمل را انجام داده و میانگین زمان به دست آمده را یادداشت کنید-6
و عـرض آب در بـستر کانـال را          ) a(، عـرض آب در سـطح کانـال          )h( عمق کانـال     -7

)b(  جه به اینکه در بسیاری از کانال ها ممکن اسـت حاشـیه کانـال هـا                 با تو . اندازه گیری کنید
  .منظم نباشد، این کار باید به دفعات و در چندین مرحله انجام شود

  .شود  محاسبه میزیر سرعت جریان آب از فرمول -8
l/t × 75/0V=  

  
با توجه به کاهش سرعت جریان آب در بخش های زیرین کانال در مقایسه با سطح کانال                 

  .شود  وارد معامله می75/0قم ر
  
  .شود  استفاده میزیر برای محاسبه مقطع عرضی کانال از فرمول -9
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h × 2 / (b+a) =A  
  

  .شود  برای محاسبه میدان تخلیه کانال از فرمول زیر استفاده می-10
  

Al/s ×V ×1000 = Q                                      یا                     A m3/s ×V =Q 
            

  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منابع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training No. 1, Introduction to irrigation, 

1995. FAO, Chapter 1 

● Irrgation water management training manual No. 3, Irrigation water 

needs, 1986. FAO 

● Irrigation water management training manual No. 4, Irrigation 

scheduling, 1989. FAO, Chapter 3 and 4 

● Irrigation water management training manual No. 7, Canals, 1992. FAO, 

Chapter 3 

● Irrigation water management training manual No. 8, structures for water 

control and distribution, 1993, FAO 

● Irrigation water management training manual No. 10, irrigation shceme 

operation and maintenance, 1996. FAO, Chapter3 

● Photo album on Problems and Solutions 
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  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  باید روند توزیع آب را کنترل نماید؟ چه کسی و چگونه ●
   کشاورزان چه تأثیری بر فرایند توزیع آب دارند؟●
  آیا با بهبود روند توزیع آب، امکان آبیاری اراضی بیشتری وجود دارد؟ ●
  آیا همه کشاورزان در همه دوره ها به آب کافی دسترسی دارد؟ ●
   همه ؟کند و چه کسی بعد از چه کسی قبل از همه آبگیری می ●
  آیا درگیری و اختالفی بر سر توزیع آب وجود دارد؟ ●
تواند قدرت کشاورزان را برای تأثیرگذاری بـر  رونـد توزیـع آب                آیا تشکل آبیاری می    ●

  افزایش دهد؟
  کنید؟ میریزی  چگونه زمان بندی آبیاری مزارع خود را طراحی و برنامه ●
  آن چیست؟آیا در جریان آبیاری، آبی هدر می رود؟ علت  ●
  آیا سطح آب در کانال مزرعه، نوسان زیادی دارد؟ ●
  به صورت چرخشی و دوره ای؟ یا آیا مزارع به طور همزمان آبیاری می شوند ●
   با کمبود آب برای آبیاری اراضی مواجه هستید؟اغلبآیا  ●
  آیا همه کشاورزان،جدول تعیین شده برای آبیاری دوره ای را قبول دارند؟ ●
  کنند؟ ه ای از کشاورزان، آب بیشتری نسبت به دیگران دریافت میآیا عد ●
  آیا مناطقی هستند که آب بیشتری دریافت کنند؟ ●
  آیا بابت آب آبیاری هزینه ای پرداخت می کنید؟ ●
  کند؟ اداره آبیاری منطقه چگونه مقدار آب مورد استفاده را اندازه گیری می ●
  شود؟ انات خاصی استفاده میآیا برای این کار از ابزار یا امک ●
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  برداری و نگهداری شبکه آبیاری بررسی روند بهره):  ز– 2(تمرین 
  
  

   مقدمه
های آبیاری خـوش سـاخت و خـوش           های آبی یا شبکه     سازه

برداری و نگهداری شوند، بخوبی در        طرح، تا زمانی که بادقت، بهره     
عناست کـه   این امر بدان م   . کنند  راستای اهداف مورد نظر، عمل می     

. بـرداری شـود     از شبکه آبیاری باید به شکل بهینه و مطلوب، بهـره          
یعنی در شبکه نباید نشتی یا فرسایشی وجود داشته باشد؛ کانال ها            

ها باید تمیز و مرتب باشند و هیچ قطعه یا وسـیله متحرکـی             و سازه 
 بـرای نگهـداری و      وجود یک برنامه مرتب و منظم     . در سازه ها نباید زنگ زده با پوسیده باشد        

تواند بازدهی و عملکرد شبکه و تأسیسات را بهینه سازد و عمر مفیدشـان را بـه    برداری می   بهره
  .مقدار زیادی افزایش دهد

  
  هدف

 برداری و نگهداری کانال ها و تأسیسات آبیاری نظارت بر روند بهره ●
  

  ورد نظرمخروجی 
 ی و نگهداری تأسیساتبردار مد برای  بهرها روز وتهیه طرحی عملیاتی ●
  

  -: مقدمات مورد نیاز
 های بزرگ کاغذ و تعدادی ماژیک ورقه: مواد مورد نیاز
   ساعت ساعت و نیم2 :زمان موردنیاز

    قبل از پایان فصل آبیاری:زمان اجرا
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  مراحل انجام کار
  )  دقیقه15:  ( معرفی عمومی◙
  )، بخش ج1تمرین ( قبل جلسه آموزش  مرور مطالب-1
  یح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر تشر-2
  
  ) دقیقه30: ( بازدید میدانی◙
 مالقات کشاورزان در یک یا دو نقطه توزیع آب و یادآوری و بازگویی قوانین و اصول      -3
  . برداری از شبکه توزیع آب بهره

  .برداری از شبکه آب گزارش دهند از کشاورزان مسئول بخواهید در مورد چگونگی بهره
. وگـو کنیـد     ، بحث و گفت   آنهاهای    حل  صوص مشکالت مبتالبه کشاورزان و راه      در خ  -4

 تبادل نظر به عمل آوریـد       ،برداری از شبکه آبیاری     های الزم برای بهبود روند بهره       در مورد اقدام  
  .برداری از تأسیسات را بررسی و اصالح کنید و طرح عملیات بهره

  
  ) دقیقه20( اندیشه طوفان ◙
های الزم برای نگهداری صـحیح کانـال هـا و             ن بخواهید کلیه امور و اقدام      از کشاورزا  -5
های الزم برای تعمیر و نگهـداری         های آبیاری را مورد توجه قرار دهند و فهرستی از اقدام            سازه

  .های آبیاری را به تفکیک در دو ستون مجزا روی یک ورقه بزرگ تهیه نمایند کانال ها و سازه
را خالصه و تکمیل و در مورد فهرست نهایی، بحث و تبـادل نظـر                فهرست تهیه شده     -6
  .کنید

  
  های گروهی کوچک  بحث◙
نفره تقسیم کنید و از آنان بخواهید پیرامون موارد زیر           5یا   4های     کشاورزان را به گروه    -7

  :های فهرست شده،بحث و تبادل نظر کنند در ارتباط با تک تک اقدام
  ها انجام شود؟ اقدامبه چه دلیل الزم است این *
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  ...)و کشاورزان، اداره آبیاری( بر عهده کیست؟ ها مسئولیت اجرای این اقدام* 
  چه کسانی قرار است کار را انجام دهند؟* 
  تر است؟ کدام بخش از فصل یا سال برای انجام این کار مناسب* 
  

 کاغـذ   ها بخواهید نتایج حاصل از مباحـث خـود را روی یـک ورقـه بـزرگ                   از گروه  -8
  .خالصه نمایند

  
   بحث عمومی◙
ها   سپس نتایج گروه  .  از کشاورزان بخواهید نتایج حاصل از مباحث خود را مطرح کنند           -9

  .را با هم مقایسه کنید
  ؟توان بهبود بخشید  بحث کنید که روند تعمیر و نگهداری را چگونه می-10

  ر این میان چیست؟ این کار چگونه باید سازماندهی شود و نقش تشکل آب بران د *
  .با همکاری کشاورزان، طرحی برای تعمیر و نگهداری در فصل آینده طراحی کنید *

  
   جمع بندی و اتمام جلسه-11
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای آماده سازی فنی◙
  های آبیاری  نگهداری کانال ها و سازه◙
بین دو فصل آبیاری، یا زمانی که تقاضـا بـرای آب             "تعمیر و نگهداری کانال ها معموال      ●

 بازرسی، تمیـز کـردن و الیروبـی، از بـین بـردن              همچونکم است، انجام می پذیرد و مواردی        
های هرز، شن گیری، لجن زدایی، اصالح شکل، رنـگ کـاری و روغـن کـاری و انجـام         علف

  . گیرد می تعمیرات جزئی را در بر
هـای    ها و بویژه سازه     توان شبکه کانال    م بموقع تعمیرات می   با بازرسی های منظم و انجا      ●

... آبیاری را در برابر مـشکالتی چـون نـشت آب، فرسـایش، خـوردگی، زنـگ زدگـی و                   
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  .حفاظت کرد
ها و درختان موجود در دیواره کانال ها باید از بین بروند؛ زیرا نه تنها ممکن اسـت                   بوته ●

 خـاک متـراکم جـداره داخلـی کانـال را            آنهاه  مانع حرکت آب در کانال شوند، بلکه ریش       
 .سوراخ کرده، موجب افزایش و گسترش دامنه نشت و تراوش آب می شوند

هنگـام الیروبـی    . گیاهان، گل و الی و نخاله های موجود در کانال بایـد از بـین برونـد                 ●
ی ها باید دقت شود که شکل و فرم اولیه نیمرخ عرضی کانال حفظ شود و بـرا                 بستر کانال 

 .توان از یک شابلون یا قالب چوبی، در حین الیروبی استفاده کرد این منظور می
خـاک   با ها باید درزها و النه موش های صحرایی در دیواره های داخلی و بیرونی کانال            ●

برای این منظور بهتر است خاک خیس شده و مرطوب مورد استفاده قرار             . فشرده پر شوند  
 .گیرد
متنـاوب خـیس و خـشک       بـه طـور     چون در معرض آب قرار دارند،       های آبیاری     سازه ●
هـای فلـزی،     های چوبی سازه، دچار پوسیدگی و بخش       شوند و به همین دلیل، قسمت      می

به همین دلیل الزم است این قـسمت هـا مـدام رنـگ آمیـزی                . شوند زدگی می  دچار زنگ 
 .شوند

طور  های آبیاری، باید به ههای فلزی ساز به منظور جلوگیری از به هم چسبیدگی، قسمت   ●
 .کاری شوند مرتب و منظم، روغن

های آبیاری، یا مقطع هایی کـه ممکـن اسـت             های ضعیف موجود در دیواره سازه       مقطع ●
 .حیوان و انسان از روی آن عبور کند باید با خاک فشرده یا آجر، تقویت شوند

 فـرم و شـکل اولیـه،        هایی از کانال که دچار فرسودگی شـده انـد بایـد بـا حفـظ                مقطع ●
  .بازسازی شوند

 
  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منابع زیر مراجعه شود

●  Irrigation water management training manual No. 7, Canals, 1992. FAO 
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●  Irrigation water management training manual No. 8, Structurea for water 

control and distribution, 1993. FAO 

●  Irrigation water management training manual No. 10, Irrigation scheme 

operation Photo abbum on Problems and Solutions 

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  های آبیاری رضایت دارند؟ برداری از شبکه  آیا همه افراد از نحوه بهره ●
برداری از شبکه آبیاری نیاز به اصـالح و بهـسازی    هایی از روند عملیات بهره خشچه ب  ● 

 دارد؟
برداری باید تغییر کند تا فرایند توزیع آب، اصالح           هایی از روند عملیات بهره       چه بخش  ● 

 شود؟
 کنند؟  آیا همه افراد در انجام عملیات نگهداری  شبکه کانال، همکاری می ●
 تار رسمی برای نگهداری شبکه آبیاری وجود دارد؟ آیا یک طرح و ساخ ●
 چه کسی کشاورزان را برای همکاری در امر نگهـداری شـبکه، سـازماندهی و تجهیـز                   ●
 کند؟ می
 مرتب بازرسی می شوند؟به طور های آبیاری   آیا کانال ها و سازه● 
 هاست؟  چه کسی مسئول این بازرسی ●
 تعمیر و نگهداری به فرد یا اداره خاصی گـزارش            آیا مسائل و مشکالت مرتبط با امور        ●
 شود؟ می
 ور تعمیرو نگهداری شبکه ایفا کند؟تواند در ساماندهی ام  تشکل آب بران چه نقشی می● 
  
  



 



  
  

  دیریت آب در مزرعهم  :)3(پودمان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   آبیاری کرتی-الف
  ای  آبیاری جویچه-ب
   آبیاری بارانی-ج

   تغییر و تعرق-1
  های کانال هدرروی -2
   فرونشست آب-3

  
  مقدمه

وقتـی آب بـاران بـرای       . تأمین آب کافی برای رشد گیاه، امری بسیار مهم و حیاتی اسـت            
.  نمـود تـأمین رشد گیاه کافی نباشد، به ناچـار بایـد آب مـورد نیـاز گیـاه را از طریـق آبیـاری               
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. ورد نیاز گیاهان استفاده کنندهای آبیاری مختلفی برای تأمین آب م توانند از روش  کشاورزان می 
د تـا   نبرای انتخاب روش مناسب آبیاری، کشاورزان باید با مزایا و معایب هر روش آشـنا باشـ                

  .ترین روش را با توجه به شرایط محلی منطقه، انتخاب نمایند درنهایت مناسب
وع مدیریت آب مزرعه به تناسب ن      و   1آبیاری مزرعه  حاضر از دو بخش عمده شامل        پودمان

شود که در قالب دو سر فصل یا مهـارت، مـورد بحـث و بررسـی قـرار                      تشکیل می  2محصول
  .گیرند می

  
  :توان به منابع زیر مراجعه کرد برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه می

● Irrigation water management training manual No. 1, Introduction to 

Irrigation, 1985. FAO 

● Irrigation water management training manual No. 3, Irrigation water 

needs, 1986.FAO 

● Irrigation water management training manual No. 4, Irrigarion 

Scheduling, 1989. FAO 

● Irrigation water management training manual No. 5, Irrigation methods, 

1988. FAO 

  
  
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 - Field  Ivrijation 
2 - Crop Water  Managemeat 
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  های آبیاری مزرعه روش): 1(ارتمه
  

ــریندر  ــ ا-3( تم ــه( )فل ــه برنام ــزی مرحل ، )ری
هـای مختلـف آبیـاری آشـنا          روشکشاورزان بـا    

، 2، کرتـی 1های آبیاری جویچه ای  روش. شوند  می
 ،) ب-3(هـای    تمـرین ، در قالـب     4 و خرد  3بارانی

ـ -3(و ) ج -3( مورد بحث  ) ریزی  مرحله برنامه ( ) ه
 ) د -3(تمـرین   در  .  گرفـت  دنـ و بررسی قـرار خواه    

نیز کشاورزان با نحوه آماده سازی و       ) مرحله ساخت (
  .تسطیح اراضی برای اجرای آبیاری سطحی آشنا خواهند شد

  
  های مدیریت آب  مزرعه به تناسب نوع محصول روش): 2(مهارت

  
 آبیاری به تناسـب نـوع        برای های استفاده از آب     الزام

و ) ریـزی   رحلـه برنامـه   م( ) و -3(تمرین  محصول، براساس   
مرحلــه ( ) ز-3(تمــرین بنــدی آبیــاری در  جــدول زمــان

 . مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت)برداری بهره
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 - Furrow  Irrigation 
2 - Basin   Irrigation 
3 - Overhead   Irrigation 
4 - Localized  Irrigation 
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  های آبیاری مزرعه روش): 1(مهارت 
  

  های مختلف آبیاری مزرعه معرفی روش):  الف-3(تمرین 
  

  مقدمه
هــای آبیــاری  بــرای تــأمین آب مــورد نیــاز گیاهــان، روش

.  مزایـایی اسـت     و ی وجود دارد که هر یک دارای معایب       مختلف
کشاورزان باید با در نظر گرفتن این مزایا و معایب، مناسب ترین روش را با توجه بـه شـرایط                    

  .محلی منطقه خود انتخاب کنند
 این روش معمـوالً . ی دور بوده استها  انآبیاری سطحی، متداول ترین روش آبیاری از زم       

 شرایطی چون شیب مالیم و یکدست، خاک بـا نفـوذ پـذیری کـم تـا                  زمانی مناسب است که   
زمانی که شـیب    . های سطحی و زیرسطحی، فراهم باشد       متوسط و ذخیره آب کافی در قسمت      

زمین، نامنظم یا پلکانی و نفوذ پذیری خاک، باال باشد یا با محدودیت و کمبـود آب رو بـه رو                     
هـای آبیـاری    در صـورت اسـتفاده از روش  .  اسـت باشیم، آبیاری بارانی یا قطره ای، مناسب تر  

ای، باید از وجود امکانات الزم برای تعمیر و نگهداری تجهیزات، اطمینان خـاطر             بارانی یا قطره  
  .حاصل شود

  
  اهداف

 کمبودهـا و  های آبیاری مزارع و ارزیابی های آبیاری کنونی و دیگر روش       بررسی روش   ●
  های هر کدام نارسایی
 های مختلف و قابل جایگزین آبیاری معرفی روش  ●
  

  های مورد نظر خروجی
های مورد استفاده کنـونی و دیگـر          های روش   ها یا نارسایی    تهیه فهرستی از محدودیت     ●
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  های آبیاری مزارع روش
 مورد بررسیانتخاب مناسب ترین روش آبیاری مزرعه برای کشاورزان منطقه   ●
  

  مقدمات مورد نیاز
های آبیاری مـورد اسـتفاده کنـونی و           میدانی به منظور ارزیابی روش    انجام یک بررسی      ●

  خاب منطقه ای برای بازدید میدانیانت
 ری خاک و ظرفیت نگهداری آب در آننمایش دادن میزان نفوذپذی  ●
  

  مواد مورد نیاز
با کف سوراخ شده، تعدادی دلـو       ) مانند قوطی شیر خشک   ( قوطی حلبی خالی     4 یا   3  ●

  دارای آب، ساعت مجهز به زمان سنج یا سطل، بطری
  ورقه های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک ●
  

   ساعت3 :زمان مورد نیاز
   بدون محدودیت زمانی:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه10( معرفی عمومی ◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-1
  
  ) دقیقه50یک ساعت و ( بازدید میدانی ◙
های متفـاوتی بـرای آبیـاری مـزارع خـود اسـتفاده               اورزانی که از روش    مالقات با کش   -2
از کشاورزان بخواهید چنانچه با مشکالتی نظیر هدر رفت بیش از حد رواناب، رشـد               . کنند  می

ها رو به رو هستند، نـوع         نامتوازن گیاهان بر اثر توزیع نابرابر آب، نفوذ نامتوازن آب و امثال این            
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را مورد بررسی و مشاهده قرار دهند و دربـاره زمـان کـاربرد آب در      خاک و میزان شیب زمین      
  .مزرعه، بحث و تبادل نظر کنند

 اختالف بین میزان نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری آب در خاک هـای مختلـف را بـه                  -3
  .روش زیر برای کشاورزان نمایش دهید

در هر قـوطی، یـک نـوع         (های خالی را تا نیمه از نمونه خاک های مختلف پر کنید             قوطی –الف  
  .و زیر هر کدام یک سطل قرار دهید) خاک

  .ها را با دقت، به یک اندازه آب دهید  همه قوطی-ب 
کشد تا آب از سوراخ های پایین قـوطی چکـه کنـد، یادداشـت                  مدت زمانی را که طول می      -ج  

  .نمایید
  .ید آب خروجی از قوطی های مختلف را در سطل های مربوطه جمع آوری کن-د 

هـای    ها را به ترتیب فاصله زمانی بین شروع به آب دادن و چکـه کـردن آب از سـوراخ                     هـ خاک 
  .قوطی و میزان آب جمع شده در سطل مربوطه، فهرست کنید

  
 درباره تفاوت و اختالف نمونه خاک ها به لحاظ میزان نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری              -4

  .استفاده، بحث و تبادل نظر کنیدهای آبیاری مورد  آب و ارتباط آ نها با روش
  
  ) دقیقه20( اندیشه طوفان  ◙
های مختلف آبیاری مزرعه، اعم از مـواردی           از کشاورزان بخواهید در خصوص روش      -5

 را در ورقـه هـای       آنهاکه شخصاً مشاهده کرده یا درباره اش اطالع دارند، بحث و تبادل نظر و               
  . موارد از قلم افتاده را به فهرست اضافه نمایندبزرگ کاغذ، یادداشت کنند و در صورت لزوم،

ها، شـیب مزرعـه، نحـوه      از کشاورزان بخواهید مشاهدات خود را در مورد انواع خاک     -6
 و  ه روش را مـرور کـرد      هـر توزیع آب در هر روش آبیاری و زمان مورد نیاز برای توزیـع در               

 روی ورقـه هـای بـزرگ کاغـذ          ها که قبالً    نتیجه مشاهدات خود را در پشت هر کدام از روش         
  .یادداشت نموده اند، قید کنند
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  ) دقیقه40( بحث عمومی ◙
های فهرست شده و مشاهدات به عمل آمده، بحث و تبادل نظر کنید و                 در مورد روش   -7

در خصوص شیب زمین،    . های فهرست شده را تشریح نمایید       در صورت لزوم، برخی از روش     
ن توضیحاتی ارائـه دهیـد و بـا هـم بـه یـک جمـع بنـدی و                    نیز برای کشاورزا  .... نوع خاک و  

  .گیری برسید نتیجه
هـای مـذکور       در مورد سایر محدودیت ها  و عوامل تأثیرگـذار بـر هـر یـک از روش                  -8

ازقبیل آب و هوا ، میزان دسترسی به آب، نوع محصول، سطح فناوری مورد اسـتفاده، نیـروی                  (
نتـایج را ماننـد مـورد قبلـی، پـشت هـر کـدام از                 بحث کنیـد و      "مختصرا) انسانی و هزینه ها   

  .های فهرست شده در یک ستون، یادداشت کنید روش
 از کشاورزان بخواهید مناسب ترین روش آبیاری را با توجه به شـرایط منطقـه خـود،                  -9

  .انتخاب کنند و دلیل آن را توضیح دهند
  . نتیجه مباحث و مشاهدات را خالصه و جمع بندی کنید-10
  ع بندی و اتمام جلسه جم-11
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی ◙
  های مختلف تأمین آب مورد نیاز گیاهان از طریق آبیاری  روش◙
   آبیاری کرتی● 

هر کرت یا حوضه، محدوده ای از زمین زراعی اسـت کـه بـه وسـیله دیـواره ای کوتـاه                      
ی برای محصوالتی مناسب اسـت کـه قـرار گرفتنـشان در آب              آبیاری کرت . محصور شده است  

در این روش، گیاهان مقدار     .  آسیب نمی رساند   آنها ساعته به    24 تا   12برای دوره های طوالنی     
 20 تـا    10های آبیـاری،      کنند و فواصل بین نوبت      دریافت می )  میلی متر  120 تا   50(زیادی آب   

  .روز طول می کشد
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  ای  آبیاری جویچه● 
کنـد و     یچه، کانال یا آبراهه کوچکی است که آب در جهت شیب زمین از آن عبور می               جو

. شـود  در روش آبیاری جویچه ای، گیاه معموالً روی پشته کشت مـی  . به انتهای زمین می رسد    
تواننـد    این روش برای محصوالتی مناسب است که به صورت ردیفی کشت می شوند و نمـی               

)  میلـی متـر    50 تـا    30بین  (ین روش، مزرعه به صورت سبک       در ا . مدت زیادی در آب بمانند    
 طلـوب استفاده از این روش برای اراضی شیب دار به موازات خطـوط تـراز، م         . شود  آبیاری می 

  .توان مقدار زیادی آب، ذخیره کرد ین روش میادر صورت طراحی خوب و مناسب، با . است
  
  1 آبیاری نواری ●

وسـیله    است که در جهت شیب، آماده سـازی شـده و بـه            ای زمین   نوار، محدوده یا باریکه   
کـارایی ایـن    . گوینـد   ای نیز مـی     آبیاری نواری را گاهی آبیاری قطعه     . پشته از هم جدا می شوند     

  . شود روش با تسطیح اراضی و کنترل جریان آب، بیشتر می
  
   آبیاری بارانی و خرد ●

ها پمپ     معنی که آب از طریق لوله      بدین. روش کارآبیاری بارانی، مشابه باران طبیعی است      
با توجه . بارد ها، روی محصول می های موجود در انتهای لوله پاش وسیله آب   شود و سپس به     می

  .توان قطرات را به صورت ریز یا درشت درآورد به شرایط محلی می
  
  ای  آبیاری قطره ●

د و در نزدیکـی گیـاه       شـو   ای، آب از طریق شبکه لوله، به مزرعه منتقل می           در آبیاری فطره  
در این روش، فقـط منطقـه نزدیـک گیـاه           . شود  ازطریق قطره چکان، قطره قطره وارد خاک می       

  .گویند  نیز می2ای ای را گاه آبیاری چکه آبیاری قطره. شود مرطوب می
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 - Border Irrigation 
2 - Trickle Irrigation 
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  )از طریق کوزه یا سطل و قوطی( آبیاری تراوشی  ●
ه یا قوطی و دلوی که در کنار گیـاه قـرار            در این روش، انتقال آب به گیاه با استفاده از کوز          

. اسـت و نیـاز بـه کـار و تـالش فـراوان دارد               بـر  این روش زمـان   . گیرد  داده شده، صورت می   
توان از این روش برای آبیاری قطعـات کوچـک             آب، نزدیک گیاه باشد، می     بعدرصورتی که من  

  .زمین مانند باغچه های سبزی و نظایر آن با موفقیت استفاده کرد
  
  های آبیاری مزرعه  اصالح و بهبود روش ●

گزینش روش مناسب آبیاری، به عواملی چون تجربه کشاورز، شرایط و وضـعیت طبیعـی     
منطقه، نوع محصول، نوع فناوری، نیروی کار مورد نیاز و در دسـترس و بـرآورد هزینـه هـا و                     

  .منافع حاصله، بستگی دارد
  

   آبیاریهای  تجربه کشاورز در استفاده از روش-الف
 شناخت قبلی کافی وجود ندارد ممکن است        آنهاهای آبیاری که در مورد        استفاده از روش  

بنابراین، بهتر است در چنـین      . مشکالت غیر قابل پیش بینی برای کشاورز به همراه داشته باشد          
  .های اصالح شده سنتی استفاده کند مواردی، کشاورز به جای روش آبیاری جدید، از روش

  
  ایط طبیعی شر-ب 

 ؛های شنی، قدرت و ظرفیت نگهداری آب محدودی دارند و درمقابل  خاک:نوع خاک * 
. این نوع خاک ها نیاز به آبیاری مستمر، اما به مقدار کم دارنـد             . دارای نفوذپذیری باالیی هستند   

  .هاست لذا، آبیاری قطره ای در این نوع خاک ها بهتر از سایر روش
  

ای و بارانی برای مناطق شیب دار مناسب است؛ زیـرا در ایـن                رهآبیاری قط : شیب زمین * 
  .روش ضرورتی برای سطح اراضی وجود ندارد

تواند ذرات آب را در آبیاری بارانی یا قطـره ای پخـش نمایـد؛ امـا                   باد شدید می  : اقلیم* 
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کمـل   قابلیت انطباق، استفاده از ایـن روش بـه عنـوان م     ی و پذیر  دلیل برخورداری از انعطاف    به
  .تواند مناسب و مفید باشد می

ای و بـارانی بیـشتر اسـت، توصـیه             از آنجایی که کارایی آبیاری قطره      :دسترسی به آب  * 
  .شود در صورت کمبود آب، از این روش استفاده شود می

اگر . شود   وقتی آب دارای رسوبات زیادی باشد، آبیاری سطحی توصیه می          :کیفیت آب * 
د، آبیاری قطره ای مناسب تـر اسـت؛ زیـرا ایـن روش بـه دلیـل                  آب، نمک محلول داشته باش    

هایی که نیـاز بـه        ای در زمین    آبیاری قطره . برخورداری از کارایی بیشتر، به آب کمتری نیاز دارد        
  .نمک شویی دارند، از کارایی بیشتری نسبت به آبیاری سطحی برخوردار است

  
   فناوری-ج 

بارانی، فنـاوری پیچیـده تـری نـسبت بـه دیگـر             ای و     های آبیاری قطره    در مجموع، روش  
 و تجهیـزات زیـادی را در واحـد سـطح     یگـذار  ها، سرمایه  این روش . های آبیاری دارند    روش

نیاز به تأمین منظم سوخت و تعمیـر و  . کنند و نیاز به افراد با تجربه و متخصص دارند     طلب می 
. ای و بـارانی اسـت      رههـای آبیـاری قطـ       نگهداری قطعات یدکی، از دیگر خـصوصیات روش       

  . آبیاری کرتی، آسان ترین و ساده ترین روش آبیاری سطحی است؛درمقابل
  
   نیروی کار مورد نیاز-د 

آبیاری سطحی، در مقایسه با آبیاری بارانی قطره ای، نیاز به نیروی کار زیادی، بخـصوص                
ن حیـث،کمترین   آبیـاری کرتـی از ایـ      . برداری و نگهداری دارد     در مراحل ساخت و ساز، بهره     
  .کند نیروی انسانی ماهر را طلب می

  
   مقایسه سود و هزینه-هـ

 تعمیر و نگهداری هـم  ،برداری  های بهره  عالوه بر هزینه طراحی، ساخت و نصب، هزینه       
  .حاصله مدنظر قرار گیرد) های یا بازدهی(باید در بررسی مقایسه هزینه ها با منافع 
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  اریهای آبی جدول مقایسه خصوصیات روش

روش 
  آبیاری

  روش دستی
  )ای کوزه(

  ای قطره  بارانی  نواری  ای جویچه  کرتی

  همه  همه  بدون سنگدانه  بدون ماسه  بدون ماسه  همه  نوع خاک

  همه  شیب زمین
کمتر از 

  درصد یک
   تا 05/0 بین
   درصد5/0

    تا05/0 بین
  درصد 5 

  همه  همه

  همه  بدون باد  همه  همه  همه  همه  اقلیم
کارایی 
مصرف 

  آب
   درصد75   درصد75   درصد60   درصد60   درصد60  باال

  رسوبات کم  -  -  -  -  کیفیت آب
رسوبات 

  کم

نوع 
  محصول

باغچه 
  خانگی

غالت و 
  درختان

محصوالت 
  ردیفی

همه به غیر از 
  شالی

محصوالت 
  با ارزش

درختان یا 
محصوالت 

  ردیفی
  باال  باال  متوسط  پایین  پایین  پایین  فناوری
  باال  باال  وسطمت  کم  کم  کم  هزینه ها
نیروی 
  انسانی

  کم  متوسط  متوسط  کم تا متوسط کم تا متوسط  باال
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  : برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منابع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual No. 1, Introduction to 

Irrigation, 1985. FAO, Chapter 2.2: Entry of water into the soil, and 

chapter 5.3: Field application systems. 

● Irrigation water management training manual No. 5, Irrigation methods, 

1988. FAO, Chapter 7: Choosing an irrigation method. 

● FAO Filmstrip Sprinkler Irrigation 

  
   نظرهایی برای بحث و تبادل  پرسش◙
  شود؟ در منطقه شما بیشتر از کدام روش آبیاری استفاده می  ●
شود یا انتخاب نوع محـصول، تـابع          روش آبیاری، با توجه به نوع محصول انتخاب می          ●

 روش آبیاری است؟
 های آبیاری را به صورت اقتصادی تر به کار برد؟ توان سایر روش آیا می  ●
 بارانی را توصیه     یا ای توانید آبیاری قطره    ه باشید آیا می   اگر با کمبود امکانات مالی مواج       ●
 کنید؟
 یی است؟اکدام روش آبیاری به لحاظ میزان مصرف آب، دارای باالترین سطح کار ●
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  آبیاری کرتی):  ب-3(تمرین 
  
  

  مقدمه
نشای برنج همیشه در کرت یـا حوضـچه         

شود و شاید به همـین دلیـل، آبیـاری            انجام می 
البتـه  . ترین روش آبیـاری باشـد      ه کرتی، گسترد 

محصوالت دیگری هم بـه ایـن شـیوه آبیـاری           
هـای    آبیاری کرتی، کمترین نیروی کار و کمترین مهارت را در مقایسه با دیگر روش             . شوند می

  .آبیاری سطحی نیاز دارد
  

  اهداف
   ارزشیابی عملکرد کنونی روش آبیاری کرتی● 
هـا   برداری و نگهداری کرت  عملیات ساخت، بهره  ارزیابی میزان تناسب آبیاری کرتی و      ● 

  ) حوضچه ها(
  ی و موارد احتمالی نیازمند اصالح شناسایی کمبودها و نقطه ضعف های آبیاری کرت ●
  

  خروجی های مورد نظر
  ندی و احداثهای سطح ب  تهیه طرح تعیین اندازه مطلوب و بهینه کرت و نیز روش ●
  یاری کرتیرح عملیاتی برای روش آب تهیه ط ●
  

  مقدمات مورد نیاز
  .شود ای که به روش کرتی آبیاری می  انتخاب محلی برای بازدید میدانی از مزرعه ●
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  مواد مورد نیاز
   ابزار آالت حفاری برای بررسی میزان نفوذ رطوبت ●
   ورقه های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک ●
  

   ساعت3 :زمان مورد نیاز
  .کرت ها دارای آب است موقعی که تعدادی از :زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15: ( معرفی عمومی◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی های مورد نظر-2
  
  ) ساعت2( بازدید میدانی ◙
اسـتفاده  ) 1بـا آب راکـد      ( با کشاورزانی که در حوالی منطقـه از روش آبیـاری کرتـی               -3
 مالقات کنید و از آنان بخواهید درباره نحوه ساخت، فنون مورد استفاده برای تـسطیح                ،کنند  می

  .اراضی و نیز شیوه ساخت پشته های آب بند در روش آبیاری کرتی، بحث و تبادل نظر کنند
 از کشاورزان بخواهید در مورد عوامل و شاخصه مهم و تأثیرگذار بر اندازه یا مساحت                -4

و نیز تسطیح اراضی و ساخت و احداث پشته های آب بند، بحث و اظهار نظـر                 و شکل کرت    
  .کنند

 عوامل و شاخصه مورد اشاره را خالصه و جمع بندی کنید و از کشاورزان بخواهید از                 -5
سپس با آنان در مـورد چگـونگی   . کرت هایی که خوب تسطیح و ساخته شده اند، بازدید کنند 

وند تسطیح زمین و ساخت کرت ها، بحث و تبادل نظـر بـه عمـل    های الزم برای بهبود ر     اقدام
  .آورید

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 - Standing  Water 
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را معرفـی و    ) روش مـستقیم و روش آبـشاری      ( دو روش تأمین آب مورد نیاز کرت هـا           -6
سپس از کشاورزان بخواهید عنوان کننـد کـه از کـدام روش در منطقـه                . مورد بحث قرار دهید   

  .شود استفاده می
رد عوامل مهمی که باعث دستیابی به الگوی مناسب برای           از کشاورزان بخواهید در مو     -7

ها را مورد  مرطوب نگهداشتن خاک می شوند اظهار نظر کنند و الگوی توزیع رطوبت در کرت          
 .بازدید و بررسی قرار دهند

 مباحث و اظهـار نظرهـای صـورت گرفتـه در جریـان بازدیـد میـدانی را خالصـه و                      -8
  .بندی کنید جمع

ر مورد جدول زمانی ذخیره سازی و تأمین آب و مقـادیر مختلـف آب                از کشاورزان د   -9
پیرامون اهمیت سطح آب در مراحـل مختلـف         .مورد نیاز گیاه در مراحل مختلف، پرسش کنید       

  .های هرز و مبارزه با آفات، بحث و تبادل نظر کنید رشد محصول، رشد علف
، اصـالح شـود و      )سـانی ر  آب( بحث کنید که آیا الزم است جدول زمانی تأمین آب            -10

چنانچه پاسخ مثبت باشد، از طریق بحث و تبادل نظر مشخص کنید که این کـار چگونـه بایـد                   
  .انجام شود

طرحی برای عملیات سـاخت و      .  مباحث و اظهارنظرها را خالصه و جمع بندی کنید         -11
  .برداری از آبیاری کرتی تهیه نمایید بهره

  )، بخش ج2تمرین ( جمع بندی و اتمام جلسه -12
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی ◙

  محصوالت مناسب برای آبیاری کرتی
  :اند از محصوالتی که برای کاشت به روش آبیاری کرتی مناسب هستند عبارت

  صوالت مرتعی، مانند یونجه و شبدر مح-1
  حصوالت درختی مانند مرکبات و موز م-2
  مانند غالت ،شوند ذرپاشی کشت میتی که به شیوه ب محصوال-3
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  ، مثل توتونشوند  محصوالتی که به صورت ردیفی کشت می-4
  

ای کـه     ای یـا غـده       محصوالت ریـشه   ؛روش آبیاری کرتی برای محصوالتی مانند     : توضیح
 سـاعت تحمـل کننـد، مناسـب         24توانند شرایط مرطوب یا غرقابی را برای مدت بیش از             نمی

  . نیست
  

  ها و عرض کرتمساحت عوامل محدود کننده اندازه 
   شیب زمین ●

اگر شیب زمـین تنـد باشـد،    . مهمترین عامل محدود کننده عرض کرت، شیب زمین است      
تـوان   در غیر این صورت، به نسبت شیب زمین، عرض کرت را می. کرت هم باید باریک باشد 

  .مطابق جدول زیر محاسبه نمود
  

  ی حداکثر عرض کرت یا پلکانجدول ارقام تقریبی برا
  )برحسب متر(حداکثر عرض 

  دامنه  میانگین  )بر حسب درصد(شیب 
2/0  45  35- 55  
5/0  28  20- 35  

1  20  10- 25  
5/1  13  10- 20  

2  10  5- 15  
4  5  3- 8  

  
   بافت خاک و شدت جریان آب ●

سطح زمـین  اندازه حوضچه ها تا حد زیادی به میزان نفوذپذیری و سرعت جریان آب در     
  .بستگی دارد) شدت جریان آب(
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   )بر حسب متر مربع(جدول حداکثر مساحت پیشنهادی برای کرت 
  های مختلف نادر خاک ها و شدت جری

  خاک رس
خاک رسی 

  ینلیمو
خاک شنی 

  ینلیمو
 شدت جریان آب  خاک شنی

  )برحسب لیتر در ثانیه(
350  200  100  35  5  
650  400  200  65  10  
1000  600  300  100  15  
2000  1200  600  200  30  
4000  2400  1200  400  60  
6000  3600  1800  600  90  

  
   عمق آبیاری ●

اگر عمق آبیاری ضرورتاً کوچک باشد، کرت هم  باید به تبع آن کوچـک باشـندتا توزیـع      
  . آب بخوبی صورت گیرد

  

  مکانیزاسیون  ●
آالت  عـرض ماشـین  در مزارع مکـانیزه، انـدازه یـا مـساحت کـرت براسـاس ضـریبی از         

  .شود مورداستفاده، تعیین و انتخاب می
  
   مساحت کرت یاخالصه مطالب مربوط به اندازه ◙
  : در موارد زیر، کرت باید کوچک باشد ●

  . شیب زمین تند باشد-1
  . خاک شنی باشد-2
  . شدت جریان آب ورودی کرت، کم باشد-3
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  . عمق آبیاری، کم باشد-4
  .م دستی یا نیروی کشش حیوانی انجام شود آماده سازی زمین، با شخ-5

  
  :تواند بزرگ باشد  کرت می، در موارد زیر● 

  . شیب زمین کم یا مالیم باشد-1
  . خاک رسی باشد-2
  . شدت جریان آب زیاد باشد-3
  . عمق منطقه آبیاری زیاد باشد-4
  . آماده سازی زمین مزرعه، به صورت مکانیزه انجام شود-5

  
  : مراحل ساخت کرت ●

  طراحی کرت ها ):1(مرحله
  ساخت و احداث پشته ها: )2(مرحله 
  زمین ) تسطیح(ترازبندی  ):3(مرحله 

  
  های آبیاری کرت ●

  .کند مزرعه دریافت می) آبراه( از کانال "هر مزرعه آب را مستقیما :روش مستقیم
ترین شـود، آب وارد بـاال       در اراضی شیب دار که از تراس بندی استفاده می          :روش آبشاری 

  .شود تراس شده، سپس ازآنجا به ترتیب تراس های پایین تر منتقل می
  
   الگوی آبیاری رطوبتی ●

در این روش الزم است منطقه ریشه به صورت یکنواخـت در معـرض رطوبـت قـرار                  * 
  ).الگوی مطلوب آبیاری رطوبتی(گیرد 

  .باید مسطح باشد) کرت ها(سطح حوضچه ها * 
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 .خت و از یک نوع باشدخاک کرت ها باید یکنوا* 
از فشرده شدن خاک الیه زیر سطحی باید جلوگیری شود؛ زیرا این امر موجب کـاهش      * 

البته جز در مـورد     (شود    عمل تراوش و نفوذ آب به الیه زیرین و در نتیجه به غرقابی منجر می              
 ).کشت برنج

بیاری باشـد، یعنـی   شود، کافی و متناسب با عمق آ مقدار آبی که برای آبیاری استفاده می     * 
 .شود، نه زیاد باشد و نه کم آبی که استفاده می

  
  :مدت زمان آبیاری به این عوامل بستگی دارد

  )برحسب لیتر در ثانیه( شدت جریان آب -الف
  )بر حسب میلی متر( عمق مورد نیاز آبیاری-ب
  )برحسب هکتار( وسعت یا مساحت مزرعه یا زمین مورد آبیاری ، اندازه-ج
  )بر حسب ساعت( مدت آبیاری  طول-د
  

  78/2 × عمق مورد نیاز آبیاری ×اندازه، وسعت یا مساحت مزرعه مورد آبیاری      
  شدت جریان آب

  
ش، آب آبیاری باید در حداقل زمان       وبه منظور کاهش میزان هدر روی آب از طریق ترا         * 

 به اندازه ای باشـد کـه در         اندازه جوی آب ورودی مزرعه باید     . ممکن در اختیار گیاه قرار گیرد     
 قـانون موسـوم بـه     (  زمان مورد نیاز آبیاری، آب به اندازه کافی به منطقه ریشه برسـد                 عرض
  ).زمان  قانون

  
  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual No. 5, Irrigation methods, 

1988. FAO, Charpet 2: Basin irrigation and Chapter 4: Border Irrigation 

  طول قدرت آبیاری= 



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                     220

  

 

  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  شود؟  فقط در کرت و حوضچه کشت می" چرا برنج معموال ●
 توانند در کرت کشت شوند دارید؟  آیا شناختی از بازار سایر محصوالتی که می ●
آبیاری می شـوند،    ) حوضچه ای (صوالتی که به روش کرتی       تنوع بخشی به کشت مح      ●

 چه منافع و مزایایی دارد؟
 توانید گاهی اندازه کرت ها را تغییر دهید؟ چرا؟  آیا می ●
 آیا تاکنون شخصاً مشکالتی را در الگوی رطوبتی منطقه ریشه در حوضچه هـا تجربـه                  ●

 اید؟ فع این مشکل به عمل آوردهکرده اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اقدامی برای ر
 اگر آب کافی برای آبیاری کل کرت یا حوضـچه در اختیـار نداشـته باشـید چـه کـار                      ● 
 د؟یکن د کرد؟ از آبیاری کمتر از نیاز استفاده می کنید یا فقط قسمتی از کرت را آبیاری مییخواه
 ی کنید؟ مدت زمان مناسب و موردنیاز برای آبیاری مزرعه را چگونه تعیین م ●
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  آبیاری جویچه ای):  ج-3(تمرین 
  
  

  مقدمه
آبیاری جویچه ای به ویـژه      
برای محصوالت ردیفی مناسب    

ایــن روش بیــشتر بــرای . اســت
ــه    ــت ک ــد اس ــصوالتی مفی مح

 در آب   آنهـا چنانچه ساقه یا تاج     
جویچه ها کانـال هـای مـوازی و کـوچکی هـستند، کـه آب را                 . قرار گیرد، خسارت می بینند    

 روی  در ایـن روش محـصوالت معمـوالً       . کننـد   ر آبیاری به سوی محصول هدایت مـی       منظو به
  .شود ها کاشت می های موجود بین جویچه لبه

  
  اهداف

   ارزشیابی عملکرد کنونی آبیاری جویچه ای ●
بـرداری و نگهـداری    ای با عملیات سـاخت، بهـره     ارزیابی میزان تناسب آبیاری جویچه      ●
 ها جویچه
ها و نقطه ضعف های روش آبیاری جویچه ای و موارد احتمالی نیازمند    شناخت کمبود  ● 
 اصالح
  

  خروجی های مورد نظر
   تهیه طرح آرایش بهینه جویچه ها ●
 ای  تهیه طرح عملیاتی برای آبیاری جویچه ●
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  مقدمات مورد نیاز
 ای   انتخاب محل برای بازدید میدانی از مزرعه ای کـه در آن از روش آبیـاری جویچـه                   ●

  .شود استفاده می
  

  مواد مورد نیاز
   وسایل حفاری برای اطالع از میزان نفوذ رطوبت ●
  های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک  ورقه ●
  

   ساعت3 :زمان مورد نیاز
  .شود  زمانی که از آبیاری جویچه ای در مزرعه ها استفاده می:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )،بخش ج1تمرین (طالب جلسه آموزش قبل   مرور م-1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی های مورد نظر-2
  
  ) ساعت2( بازدید میدانی ◙
 مالقات  ،کنند    با کشاورزانی که در حوالی منطقه عمالً از روش جویچه ای استفاده می              -3

 جویچـه هـا   کنید و از آنان بخواهید در مورد چگونگی ساخت، اندازه طـول و نحـوه اسـتقرار         
  .دنباتوجه به شیب زمین، بحث و تبادل نظر کن

 از کشاورزان بخواهید در مورد عوامل مهم و شاخصه تأثیرگذار بر طول، شکل و شیب    -4
  .  بحث و تبادل نظر کنندآنهاها و چگونگی ساخت  جویچه
  عوامل و شاخصه مورد اشاره را خالصه و جمع بندی نمایند و از کشاورزان بخواهیـد                -5

سـپس  .  بخوبی اجرا شده است بازدید کنند      آنهااز یک سری جویچه که طرح ساختار جانمایی         
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هـا،    های الزم برای بهبود طرح ساختار جانمـایی جویچـه           با آنان در مورد چگونگی انجام اقدام      
  .بحث و نتیجه گیری کنید

تـأمین آب    بـرای    2 و لولـه هـای دریچـه دار        1 نحوه استفاده از سیفون، لوله های آبگیر       -6
توان به طور همزمان آبیاری نمود، تشریح و در مورد            هایی را که می     جویچه ها و تعداد جویچه    
  .آن، بحث و تبادل نظر کنید

 از کشاورزان بخواهید در خصوص عوامل مهمی که موجب دستیابی بـه یـک الگـوی              -7
ا را مـورد  رطوبتی مطلوب می شوند گفتگو نمایند و الگوهای توزیـع رطوبـت در جویچـه هـ             

 .بازدید و بررسی قرار دهند
  
  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙
 بحث ها و اظهار نظرهای انجام شده در جریان بازدید میدانی را خالصه و جمع بندی                 -8
  .کنید

 در مورد تأثیر بافت خاک بر دستیابی به یک الگـوی رطـوبتی مناسـب و مطلـوب در                     -9
از کشاورزان بخواهیـد در مـورد اهمیـت  و           . نیدای بحث و تبادل نظر ک       جریان آبیاری جویچه  

  .ات فاصله گذاری بین جویچه ها اظهار نظر کنندتأثیر
 در صورت عدم اشاره قبلی به عواملی چون شیب زمین، نوع خاک، شـدت جریـان،                 -10

عمق آبیاری، عملیات خاک ورزی و طول مزرعه، ابتدا این موارد را برای آنان توضیح دهیـد و                  
  . بر حداکثر طول جویچه ها را برایشان تشریح کنیدنهاآسپس تأثیر 

یـک نقـشه    . مباحث و اظهار نظرها را خالصه و جمع بندی نمایند         از آنها بخواهید تا      -11
  .و طرح عملیاتی برای آبیاری جویچه ای تهیه نمایند) نقشه اولیه(جانمایی 
   جمع بندی و اتمام جلسه-12
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 -  Soiles                    
2- Gated pipes 



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                    224

  

 

  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/ ی  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فن◙
  ای محصوالت مناسب برای آبیاری جویچه

   ذرت، آفتابگردان، نیشکر و سویا؛د مانن، محصوالت ردیفی ●
 ؛ ماننـد  ، محصوالتی که ممکن است به دلیل آب گرفتگی یا غرقابی شدن صدمه ببیننـد               ●

 نگی، سیب زمینی، سبزیجات و لوبیاگوجه فر
  مرکبات و انگور؛همچونختان میوه،  در● 
  گندم؛ مثل،شوند کشت می) به روش آبیاری شیاری( محصوالتی که از طریق بذرپاشی ● 
  
  ها  طرح بندی ساختار جانمایی جویچه◙
   طول ●
توان با شیب دار شـدن زمـین، بلنـدتر کـرد، امـا                ها را می     هر چند طول جویچه    : شیب  ●

شـیب نبایـد از نـیم درصـد تجـاوز کنـد؛ زیـرا               منظور جلوگیری از فرسایش خاک، حداکثر        به
البته نباید فراموش کرد که شیب      . شود  زهکشی، فقط در شیب کمتر از این مقدار، اثر بخش می          

  .باید یک دست و یک اندازه باشد
  
 طول جویچه ها در خاک های شنی باید کمتر باشد تا آب بدون هـدرروی                : نوع خاک   ●

  .جویچه هم برسدبر اثر نفوذ و تراوش، به انتهای 
  
تواند آب کافی برای آبیـاری        لیتر در ثانیه می    نیممعموالً شدت جریان تا      : شدت جریان   ●

شود که شدت جریان، بـیش از         به منظور جلوگیری از فرسایش خاک، توصیه می       . را تأمین کند  
  .لیتر در ثانیه نباشد 3

  
هـا را   ست که طـول جویچـه     به معنای آن ا    " افزایش عمق آبیاری معموال    : عمق آبیاری   ●

شود،   ها می   توان بیشتر کرد؛ زیرا در چنین شرایطی، مدت زمانی که صرف آب دادن جویچه               می
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  .شود طوالنی تر است و شدت و مدت نفوذ آب نیز بیشتر می
  
 جویچه های دارای طول کمتر، نیاز بـه مراقبـت بیـشتری دارنـد، امـا                 : عملیات داشت   ●

  .جویچه های طوالنی تر برای کشاورزی مکانیزه مناسب ترند.  است بیشترآنهاکارایی آبیاری 
  
 حداکثر طول جویچه، به شیب زمین، نوع خاک، شدت جریان :ها  جدول طول جویچه ●

 .و عمق خالص آبیاری بستگی دارد
  

 ای  ماسهخاک   شنی -خاک رسی خاک رسی   

  )متر میلی(عمق خالص آبیاری 
 شیب جویچه

  )درصد(

حداکثر شدت جریان 
 به ازای هرجویچه

  75  50  75  50  75  50  )لیتردر ثانیه(
0/0  0/3  100  150  60  90  30  45  
1/0 0/3  120  170  90  125  45  60  
2/0  5/2  130  180  110  150  60  95  
3/0  0/2  150  200  130  170  75  110  
5/0  2/1  150  200  130  170  75  110  

 
 Vتر است از جویچه های باریک و عمیق         ای، به   های شنی و ماسه      در خاک  : نوع خاک   ●

در . کنـد، کـاهش یابـد       شکل استفاده شود تا سطح مقـدار خـاکی کـه آب در آن تـراوش مـی                 
های رسی بهتر است از جویچه های پهن کم عمق استفاده شـود تـا منطقـه نفـوذ آب و                      خاک

  .رطوبت، بیشتر و گسترده تر شود
  
اشد، جویچه ها هم باید بزرگتر شـوند     هر چه شدت جریان آب بیشتر ب      :  شدت جریان  ● 

  .تا بتواند جریان آب را عبور دهند
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  ها فضا و فاصله بین جویچه
 150 -75(رسـی  ؛ ) سـانتی متـر  60(شـنی ریـز   ؛  ) سانتی متر  30( شنی درشت    : نوع خاک   ●

  )سانتی متر
  
 در مزارع مکـانیزه الزم اسـت بـه فـضای مـورد نیـاز بـرای حرکـت               : عملیات داشت   ●
ت و فاصله گذاری مطلوب بین محصوالت و نیز فضای جـانبی کـافی در دو طـرف                  آال ماشین

  .جویچه برای حفظ رطوبت خاک توجه شود
  

  ها ساخت جویچه
   جویچه های مستقیم● 

کار  این. شود   خط مستقیم در طول مزرعه به موازات خط جویچه ها کشیده می            :)1(مرحله  
  . گچ انجام دادتوان با استفاده از میخ چوبی یا پودر را می

کنـد و بـدین ترتیـب، جویچـه هـایی             نهر کن به موازات این خط حرکت می        :)2(مرحله  
  .شود صورت مستقیم حفر می به

هـا     متر باید یک خط مستقیم کـشیده شـود، تـا جویچـه             5 به فاصله هر     تقریباً :)3(مرحله  
  . حفر شوند،صورت مستقیم و موازی هم به

  
  راضی شیب دار یا ناهموارهای هم تراز روی ا  جویچه ●

بـه عنـوان راهنمـا      ) شیاری( ابتدا با استفاده از یک وسیله سطح بندی، جویچه           :)1(مرحله  
باید در طول لبه باالیی مزرعه در نزدیکی آبراه ورودی به مزرعه ایجاد شـود تـا خـط تـراز را                      

نـاهموار و    متر در زمین هـای       5های راهنمای مشابهی به ازای هر         سپس جویچه . مشخص کند 
  .شود  متر بر روی اراضی شیب دار یک دست، ایجاد می10به ازای هر 
هـا از وسـط       کنـیم، جویچـه     هـای راهنمـا کـار را شـروع مـی            از محل جویچه   :)2(مرحله  

  .های راهنما ایجاد می شوند جویچه
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  الگوی رطوبتی
در یک وضعیت مطلـوب و آرمـانی، الگوهـای رطـوبتی همجـوار، یکـدیگر را پوشـش                   

شود که کل     و باعث می  ) صعود موئینه (کند    در این الگو، آب به سمت باال حرکت می        . دهند  می
نحوه گسترش رطوبت در خاک های شنی و رسی با هم متفاوت            . پشته، خیس و مرطوب شود    

کند و کمتر حرکـت       های عمقی خاک حرکت می     در خاک های شنی، آب به سمت الیه       . است
های عمقی کمتر نفوذ       حرکت افقی دارد و به الیه      ی، آب عمدتاً  اما در خاک های رس    . افقی دارد 

هـا و     از این رو، بـرای اینکـه رطوبـت جـوی          . تسکند و لذا، ظرفیت نگهداری آب آن باال         می
ها همدیگر را پوشش دهند باید فاصـله بـین پـشته هـا در خـاک هـای رسـی، بیـشتر از                          پشته
  .های شنی و ماسه ای باشد خاک

  
  ی بحث و تبادل نظرهایی برا  پرسش◙
هـای آبیـاری      تـر وکـاربرتر از دیگـر روش         ای، مشکل   توان گفت آبیاری جویچه      آیا می   ●
  است؟

 ای استفاده کنید؟ ای یا حوضچه گیرید که از آبیاری جویچه  چه موقع تصمیم می● 
 ها را تغییر داد؟ چرا ؟ توان بعضی مواقع طول جویچه  آیا می ●
دار مزرعـه بـا آبیـاری بـه           ی واحد رطوبتی در منطقـه شـیب        برای رسیدن به یک الگو      ●
 ای به لحاظ تجربی چه مشکالتی وجود دارد؟ های جویچه روش
 توانید این مشکل را حل کنید؟  چگونه می ●
هـای آبیـاری،     اگر آب کافی برای آبیاری مزرعه در اختیار نداشته باشـید، از بـین روش        ●

 یک را انتخاب می کنید؟ شما کدام
  چگونه زمان آبیاری در مزرعه را معین می کنید؟ ●
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  آماده سازی زمین):  د-3(تمرین 
  
  

  مقدمه
یکی از عوامـل بـسیار مهـم در         
. رشد گیاه، آماده سازی زمین اسـت      

آماده سازی زمین باعث رشـد بهتـر        
ریـشه و افــزایش مقاومــت گیــاه در  
برابر بیماری ها و علف هـای هـرز         

یح آمــاده ســازی و تــسط. شــود مــی
خـصوص  بزمین، به شیوه مناسـب،      

در مزارع آبی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا باعث توزیـع برابـر و متعـادل آب بـین قـسمت هـای                     
  .شود مختلف مزرعه می

  
  هدف

توزیـع مناسـب و یکـسان آب در          بهبود روند آماده سازی و تسطیح زمین بـه منظـور              ●
  مزرعه
  

  خروجی مورد نظر
  عملیات آماده سازی و تسطیح اراضیبهبود  تهیه طرحی برای بهسازی و  ●
  

  مقدمات مورد نیاز
   انتخاب یک مزرعه تازه کشت شده در حوالی منطقه برای بازدید کشاورزان ●
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   تعدادی ورقه بزرگ کاغذ و قلم ماژیک:مواد مورد نیاز
   ساعت و نیم2: زمان مورد نیاز

 ری چند هفته بعد از انجام عملیات کشت یا بذرکا:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین (  مرور مطالب جلسه آموزش قبل-1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی های مورد نظر-2
  
  ) دقیقه30( اندیشه طوفان ◙
 از کشاورزان بخواهید همه آن چیزهایی را که باید در خـصوص مزرعـه و محـصول،                  -3

ازی و طرح جانمایی مزرعه، مد نظر قرار گیرد، روی یک ورقه بزرگ             لحاظ تسطیح، آماده س    به
  .کاغذ یادداشت نمایند

های فهرسـت شـده، بحـث و تبـادل نظـر کنیـد و در مـورد                پیرامون موارد و شاخصه    -4
نقشه (های مهمی که الزم است در روند ارزیابی تسطیح، آماده سازی و طرح جانمایی                 شاخصه

  .قرار گیرند،به توافق برسیدمزرعه مورد توجه ) اولیه
  
 فعالیت گروهی کوچک/  بازدید میدانی ◙

 بخواهیـد   آنها با کشاورزان در مزرعه ای که جدیداً زیر کشت است، مالقات کنید و از                -5
های کوچک چند نفره در مورد نحوه آماده سازی وتسطیح و تراز بندی مزرعه و               در قالب گروه  

  .ل نظر نمایندنیز طرح جانمایی آن، بحث و تباد
ها بخواهید، مطالب مورد بحث در گروه را بر روی یک ورقـه بـزرگ کاغـذ،                    از گروه  -6

های مختلفی کـه در خـصوص آمـاده سـازی،             یادداشت نمایند و ضمن فهرست کردن فعالیت      
ترازبندی و طرح جانمایی مزرعه انجام داده اند، چگونگی اجرای این مـوارد را نیـز یادداشـت                  
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  .هایی را که قبالً فهرست کرده اند، مورد توجه قرار دهند  این منظور شاخصهکنند و برای
  .ها بخواهید نتایج مباحث و اظهار نظرهای مطرح شده در گروه را ارائه دهند  از گروه-7
سازی  از کشاورزان بپرسید که آماده    .  در مورد مطالب ارائه شده، بحث و تبادل نظر کنید          -8

نکـات  . ی بر کارایی و اثر بخشی آبیاری دارد       تأثیرنمایی مزرعه، چه    و تسطیح زمین و طرح جا     
اصلی و مهم مطرح شده در مباحث را خالصه و جمع بندی و طرحی برای اصـالح و بهبـود                    

  .های تسطیح و ترازبندی و آماده سازی مزرعه تهیه نمایند روش
  )، بخش ج2تمرین ( جمع بندی و اتمام جلسه -9
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/ سب آمادگی فنی  رهنمودهایی برای ک◙
  ها یا شاخص های الزم برای ارزیابی روند آماده سازی زمین  فهرست پرسش◙
  های هرز در مزرعه مواجه هستید؟   آیا با مشکل وجود علف ●
  اند؟   آیا بذرها به یک اندازه جوانه زده ●
   آیا محصول، سالم است؟● 
  است؟  آیا رشد محصول خوب  ●
   آیا بستر خاک برای تولید محصول آماده است؟  ●
   آیا مشکلی در خصوص آبیاری خرد یا زهکشی وجود ندارد؟  ●
   چه وقت آماده سازی اراضی انجام شده است؟ ●
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
   آماده سازی خوب و مناسب به چه معنایی است؟ ●
 چه اهمیتی دارد؟ آماده سازی کامل زمین مزرعه، ● 
 ای که بخوبی برای کشت آماده شده باشد، کدام است؟ های مزرعه  ویژگی ●
  مهم ترین زمان برای شخم زنی نوبت اول و چنگک زنی متعاقب آن، چه موقع است؟ ●
  جوی بندی مستقیم چه اهمیتی دارد؟ ●
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 سازی مکرر یا شدید چه محاسن و چه معایبی دارد؟  آماده● 
زنی محصول، رشد  های هرز، جوانه زی زمین چطور بر عواملی مانند رشد علف  سا   آماده ● 

 گذارد؟ محصول، زهکشی، آبیاری و فرسایش خاک، تأثیر می
تواند به کنترل آفات و بیماری ها و از بین رفتن علف هـای                 تسطیح اراضی چگونه می     ●

 .هرز کمک کند
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  آبیاری بارانی و خرد):  هـ - 3(تمرین 
  
  

  مقدمه
 دو روش آبیـاری هـستند کـه آب را از طریـق لولـه و      2 و بـارانی 1)خرد(آبیاری قطره ای   

در آبیاری بارانی، آب از باالی سـطح خـاک          . کنند   به وسیله پمپ در مزرعه توزیع می       "معموال
. شود و به زمین می ریـزد        های مخصوص به صورت قطره های مشابه باران پخش می          با آبپاش 

شود و بدین      کم و با قطره چکان در پای گیاه توزیع می          "آب با فشار نسبتا   اری قطره ای،    یدر آب 
 .شود ترتیب، تنها بخشی از خاک که محل رشد ریشه است، مرطوب می

  

  اهداف
  های آبیاری قطره ای و بارانی   ارزیابی عملکرد کنونی روش● 
اســتقرار،  ارزیــابی میــزان تناســب و ســودمندی آبیــاری قطــره ای و بــارانی و نحــوه  ● 
 آنهابرداری و نگهداری  بهره

 حدودیت ها و موارد نیازمند اصالح شناخت م ●
  

  خروجی های مورد نظر
  سازی عملیات آبیاری قطره ای و بارانی  تهیه طرح بهینه ●
 ای و بارانی های آبیاری قطره روش تهیه طرح عملیاتی برای اجرای  ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 - Drip ( Localized or  Trickle ) Irrigation 
2 - Sprinkler (  Overhead ) Irrigation 
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  مقدمات مورد نیاز
هـای آبیـاری قطـره ای و     ای که در آن از روش    بازدید در منطقه  ای برای      انتخاب مزرعه  ● 

  .شود بارانی استفاده می
  

  مواد مورد نیاز
   وسایل حفاری برای بررسی میزان رطوبت خاک● 
  ورقه های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک● 
  

   ساعت3 :زمان مورد نیاز
  .شود ه میای و بارانی استفاد های آبیاری قطره  زمانی که از روش:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
   اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظرتشریح -2
  
  ) ساعت2( بازدید میدانی ◙
ای یـا بـارانی آبیـاری          با کشاورزان در یکی از مزارع حوالی منطقه که بـه شـیوه قطـره               -3
هـا یـا       کنید و از آنان بخواهیـد در مـورد محـل وموقعیـت اسـتقرار آبفـشانی                 شود مالقات   می

  . بحث و تبادل نظر کنندها ناچک قطره
ها یـا     گذار بر فاصله بین آبفشانی    تأثیرهای     از کشاورزان بخواهید عوامل مهم و شاخصه       -4
کـه بافـت     برای نیل به یک الگوی رطوبتی مطلوب را بیان کنند و بحـث نماینـد                 ها  چکان  قطره

  .ی در این زمینه داردتأثیرخاک چه 
های ذکرشده را خالصه کرده و از کشاورزان بخواهید دربـاره محـل                عوامل و شاخصه   -5
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و درباره    و الگوی رطوبتی، بحث و تبادل نظر نمایند        ها  چکان  قطره یا   ها  آبفشاناستقرار و توزیع    
  .گیری مشخصی دست یابند ود، به نتیجهآنچه که باید برای بهبود شرایط در این زمینه انجام ش

هـا، فیلترهـا و سـایر تجهیـزات مـورد اسـتفاده را مـشاهده کـرده و                      نوع پمـپ، لولـه     -6
ای یا بارانی، بحـث       درخصوص آنها و نیز کیفیت و تناسب آب مورد استفاده برای آبیاری قطره            

  .و تبادل نظر نمایید
  
  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙
بنـدی    ورت گرفته در جریان بازدید میدانی را خالصه و جمـع           مباحث و مشاهدات ص    -7
  .نمایید
ات آن بـر حـداکثر طـول شـبکه          تـأثیر  فشار آب مورد نیاز برای این سیستم آبیـاری و            -8
  .بندی، بحث و تبادل نظر به عمل آورید لوله

نمـایی و عملیـاتی بـرای         نتیجه مشاهدات و مباحث را خالصه کرده و یک طرح جـا            -9
  .ای تهیه نمایید بارانی یا قطرهآبیاری 
  )، بخش ج2تمرین (بندی مطالب و اتمام جلسه   جمع-10
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی ◙

  ای و بارانی محصوالت مناسب برای آبیاری قطره
ممکـن  بیشتر محصوالت به جز محصوالت حساسی ماننـد کـاهو کـه              :آبیاری بارانی   ●

  .توانند به روش بارانی، آبیاری شوند است بر اثر ریزش قطرات درشت آب، لطمه ببینند، می
این شیوه آبیاری برای بیشتر محـصوالت ردیفـی بـا ارزش، مناسـب               :ای  آبیاری قطره   ●
  .است
  . هر دو نوع روش آبیاری، برای هر شیبی که قابل کشت باشد، مناسب هستند:شیب  ●
هـای    در اجرای این روش   .  دو روش برای بیشتر خاک ها مناسب است         این :نوع خاک   ●

 همواره به گونه ای انتخـاب شـوند کـه میـزان             ها  آبفشان و   ها  چکان  قطرهآبیاری، باید خروجی    
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آبیـاری  .  از میزان اولیه نفوذ  خاک کمتر باشد تا مشکل غرقابی و رواناب پیش نیایـد                آنهاتخلیه  
ای که    های ماسه   در خاک . ی سریع سله می بندند، مناسب نیست      بارانی برای خاک هایی که خیل     

  .تخلیه آب باالیی دارند، الزم است از میزان حرکت آب در سطح افقی مطمئن شد
  منبع آب باید دارای آب پاکیزه و بدون رسوبات معلق باشد تا از گرفتگـی              :آب آبیاری  ●
عالوه بر ایـن، رسـوبات معلـق باعـث          .  جلوگیری شود  ها  چکان  قطرهو  ) ها  آبفشان(ها    افشانک

اگر آب دارای امالح و رسوبات باشد، باید از فیلتـر اسـتفاده             . شود  خراب شدن محصوالت می   
وجود عواملی مانند جلبک، رسوبات کودها و مواد شیمیایی رسوب شونده مانند کلـسیم              . شود

  . شودها آبفشانتواند موجب مسدود شدن  و آهن در آب می
  

   آبیاری بارانیتجهیزات شبکه
  :شود یک شبکه آبیاری بارانی، نوعاٌ از بخش ها یا قسمت های زیر تشکیل می

  است که آب را از منبع، برداشـت و           1 از نوع گریز از مرکز     این دستگاه معموالٌ   :پمپ ●
  .کند با فشار کافی وارد شبکه لوله ها می

مـپ در لولـه هـای       لوله هایی هـستند کـه آب را از پ          :خطوط اصلی و خطوط فرعی     ●
این لوله ها ممکن است روی زمین و یا زیر خاک نصب شـده و               . کنند  فرعی توزیع می  

 .ای به مزرعه دیگر منتقل شوند از مزرعه
هـا منتقـل      آب را از خطوط اصلی یـا فرعـی بـه افـشانک            ها    این شاخه ،  شاخه فرعی  ●
 ممکن اسـت بـه صـورت         اما ،جایی هستند   ها غالباً قابل حمل و جابه       این لوله . کنند  می

 .ثابت و دایمی هم نصب شوند
 متـر   24- 9 حالت گردان و چرخشی دارند و به فاصله          " معموال ها  آبفشان :ها  آبفشان ●

یکی از مشکالت عمومی و مـشترک در        . از هم به موازات لوله فرعی مستقر می شوند        
جاکردن    جابه روش آبیاری بارانی آن است که به نیروی کار زیادی برای حرکت دادن و             

هـای متحـرک دارای       برای حل این مشکل، از دسـتگاه      . ها در طول مزرعه نیاز دارد       لوله
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1 - Centraifugal 
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 .شود جایی استفاده می قابلیت جابه
  

  طرز عمل شبکه آبیاری بارانی
هدف اصلی شبکه آبیاری بارانی، استفاده از آب به صورت منظم و یک انـدازه در منطقـه                  

  .رشد ریشه محصول است
توان کل مزرعه را بـه یـک          با استفاده از فقط یک آبفشان گردان، نمی        :طوبتیالگوی ر  ●

به همین دلیل برای    . شود  اری کرد؛ زیرا بیشترین آب در نزدیک لوله پاشیده می         یاندازه آب 
رسیدن به الگوی مناسب توزیع رطوبت باید چنـدین آبفـشان نزدیـک بـه هـم مـورد                   

بـرای دسـتیابی بـه الگـوی مناسـب          . نی کننـد  استفاده قرار گیرد تا یکدیگر را همپوشـا       
ی هـا   آبفشان درصد با شعاع رطوبتی      65رطوبتی، شعاع رطوبت هر آبفشان حداقل باید        

تواند قطرات ریـزی را کـه از          یک نسیم حتی مالیم می    . مجاور، همپوشانی داشته باشد   
ع آیند در هوا پخش کند و این مسئله ممکن است مشکل عـدم توزیـ                آبفشان بیرون می  

عامل مهم و تأثیرگذار    . یکنواخت و یکسان آب  یا رطوبت را بیش از پیش تشدید کند            
  . دیگر در این خصوص، باال بودن یا پایین بودن بیش از حد فشار آب است

کن، شدت    حدود و میزان استفاده، بستگی به قطر آب پخش        : حدود و میزان استفاده    ●
  . داردها آبفشانفشار آب و فاصله بین 

تری دارند     سوراخ های درشت   ی بزرگتر معموالٌ  ها  آبفشان: ندازه سوراخ آب فشان   ا ●
توانند به محـصوالت و خـاک هـای           این قطرات می  . کنند  و قطرات بزرگتری تولید می    
ی کوچکتر و یا    ها  آبفشاندر چنین مواردی بهتر است از       . حساس خسارت وارد نمایند   

  .ادی استفاده شودهمان گونه که قبالً عنوان شد، از فشار ع
  

  ای تجهیزات شبکه آبیاری قطره
  :شود یک شبکه آبیاری قطره ای، نوعاً از بخش های زیر تشکیل می

اری یاین دستگاه معموالً از نوع گریز از مرکز است که همانند آنچه در شبکه آب               :پمپ ●
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  .کند میها  بارانی گفته شد، آب را از منبع، برداشت و با فشار کافی وارد شبکه لوله
های تزریـق کـود و سـم،          ها، دستگاه   های پمپاژ، صافی    مجموعه دستگاه : مرکز کنترل  ●

های فشار، شیرهای آب و وسایل اندازه گیری دبـی آب در شـبکه آبیـاری                  تنظیم کننده 
 .ای را مرکز کنترل می گویند قطره
  شـده  آن مانند موارد یاد   توضیحات: های فرعی   خطوط اصلی و خطوط فرعی و شاخه       ●

 .در تجهیزات شبکه آبیاری بارانی است
  

 وسـایلی هـستند کـه بـرای کنتـرل میـزان دبـی آب ورودی از                  ها  آبفشان یا   ها  چکان  قطره
  .های فرعی به سمت گیاهان به کار می روند شاخه
  

  ای طرز عمل شبکه آبیاری قطره
) خودکـار (یـک   تواند به سهولت، اتومات     ای معموالً ثابت است و می       یک شبکه آبیاری قطره   

  .روزه، انجام داد توان آبیاری را بارها و حتی در صورت لزوم، همه در این شبکه می. شود
هایی از خاک منطقه ریشه مرطـوب         در این شبکه آبیاری، فقط بخش      :الگوی رطوبتی  ●
. الگوی رطوبتی در این شبکه آبیاری، به نوع خاک و میزان دبـی بـستگی دارد               . شود  می

. بودن دبی آب، سطح الگوی رطوبتی وسیع تر، اما کم عمـق تـر اسـت               در صورت باال    
کاهش نسبت نفوذ عمقی آ ب در رواناب های سـطحی و نیـز کـاهش تبخیـر آب در                    
خاک، از جمله عواملی هستند که امکان صرفه جویی در آب را از طریق اجرای آبیاری                

زات مـورد  یر خود تجهمیزان این صرفه جویی، عالوه ب     . قطره ای امکان پذیر می سازند     
  . بستگی دارد،برداران نیز برداری از تجهیزات توسط بهره استفاده، به نحوه بهره

  
  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management trining manual No. 5, Irrigation methods, 

1988. FAO, Chapter 5: Sprinkler irrigation and chapter 6: Drip 
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irrigation. 

● FAO Filmstrip Sprinkler Irrigation 

  

  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش ◙
ای و بـارانی و اشـکاالت    برداری از شبکه آبیاری قطـره  آیا به قدر کافی با چگونگی بهره     ●

  معمول در این شبکه آشنایی دارید؟
  ها برخوردار هستید؟ میرات در این شبکهآیا از مهارت کافی برای انجام تع ●
  آیا با کیفیت آب مشکلی ندارید؟ ●
  آورید؟ هایی به عمل می در صورت پایین بودن کیفیت آب چه اقدام ●
هـای   تواند توزیع آب به صورت یکـسان و متعـادل را در شـبکه            آیا وزش باد شدید می     ●

  ای و بارانی مختل کند؟ آبیاری قطره
  دهید؟ هایی انجام می این معضل چه اقدامبرای برخورد با  ●
بـرداری از شـبکه را        گذاری و بهره    های سنگین در سرمایه     تواند هزینه   ها می   آیا این شبکه   ●

  جبران کند؟
  ها برای محصوالت با ارزش مناسب هستند؟ آیا این شبکه ●
  آیا خطر سرقت لوازم و تجهیزات در مزرعه وجود دارد؟ ●
  شود؟ اندازی پمپ از چه منبعی تأمین می ای راهانرژی مورد نیاز بر ●
  توان به در دسترس بودن این منبع انرژی مطمئن بود؟ تا چه حد می ●
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  های مدیریت آب محصوالت زراعی روش): 2(مهارت 
  
  

  نیازهای آبی محصوالت):  و– 3(تمرین 
  
  

  مقدمه
آب بیش از حـد هـم       . کنند  بدون آب، محصوالت رشد نمی    

ز محصوالت مضر اسـت و بـه همـین دلیـل، آب         برای بسیاری ا  
اگر آب باران، کمتر از حد مـورد نیـاز          . اضافی باید به وسیله زهکشی، از اطراف گیاه دور شود         

مقدار آب مورد نیاز برای آبیاری، . محصول باشد، الزم است آب ازطریق منابع دیگر تأمین شود 
شود بستگی ندارد، بلکه مقدار آب مورد         یتنها به مقدار آبی که ازطریق نزوالت آسمانی تولید م         

آب  مـورد نیازمحـصول، بـا        . کند  نیاز محصوالت مختلف نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می          
  . نوع محصول و مراحل رشد گیاه، ارتباط مستقیم دارد،)نوع اقلیم(عواملی چون آب و هوا 

  
  هدف

   تعیین مقدار آب مورد نیاز محصوالت زیر کشت●
  

  های مورد نظر خروجی 
  فهرست عوامل مؤثر بر نیاز آبی گیاه ●
فهرست کـردن مقـدار آب مـورد نیـاز محـصوالت             ●

  کشت شده برای هر ماه از فصل زراعی
  



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                     240

  

 

  مقدمات مورد نیاز
 محاسبه یا مشخص کردن آب مورد نیاز محصوالت زراعی مهم در هـر مـاه از فـصل                    ●

  زراعی به وسیله کشاورزان
  اطالعات در قالب جدولی تنظیم شده در یک ورقه بزرگ کاغذ ارائه این آمار و ●
  

  مواد مورد نیاز
   لوازم آبیاری، تعدادی سطل و یک متر ●
  چند ورقه بزرگ کاغذ و قلم ماژیک● 
  

   ساعت2 :زمان مورد نیاز
   در طول فصل زراعی:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین (وزش قبل  مرور مطالب جلسه آم-1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-2
  
  ) دقیقه50( بحث عمومی ◙

زان بخواهید عوامـل عمـده اقلیمـی مـؤثر بـر نیازهـای آبـی محـصول و             ر از کشاو  -3    
 فهرسـت   ،چگونگی این تأثیر را توضیح دهند و موارد مطرح شده را روی یـک ورقـه بـزرگ                 

  .نمایند
زان بپرسید که آیا در وضعیت آب و هوایی مشابه، مقدار آبی که همه گیاهان                از کشاور  -4

 بخواهید نمونه محـصوالتی را کـه نیـاز          آنهانیاز دارند، به یک اندازه است یا خیر؟ همچنین از           
  .بیشتر یا کمتری به آب دارند نام ببرند



   
 241                 مدیریت آب در مزرعه) : 3(پودمان 

                                                           

 

بحث و تبـادل نظـر       با کشاورزان در مورد تأثیر مراحل رشد محصول بر نیاز آبی گیاه،              -5
، ) درصـد  50حـداکثر   (در خصوص مراحل مختلف رشد و مقدار نیـاز مرحلـه آغـازین              . نمایید

)  درصـد  100(انتهای فـصل      و ) درصد 100( میان فصل   ،  ) درصد 100 تا   50(مرحله نمو محصول    
  .چین، بحث و تبادل نظر کنید  درصد برای محصوالت خشکه25چین و  برای محصوالت تازه

 آب مصرفی گیاهان را بر حسب میلی متر در روز برای محصوالت اصلی در هر                 مقدار -6
این مقادیر یا بایـد از مراکـز تحقیقـاتی گرفتـه شـود یـا توسـط                  (ماه از فصل زراعی مشخص کنید       

مثالً روزانه در هـر  (کنید معیار میلی متر در روز را به مقیاس سطل تبدیل         . )تسهیلگر، محاسبه گردد  
 مقادیر مختلف آب مورد نیاز گیاهان را با در نظر گرفتن تمامی عوامل تأثیر گـذار               .) لیتر مربع  20

  .پیش گفته، مورد بحث و تبادل نظر قرار دهید
  
  ) ساعتیک( بازدید میدانی ◙
 10 تـا   یکحدود( بخواهید بخش کوچکی   آنها همراه با کشاورزان به مزرعه بروید و از          -7

مـساحت منطقـه مـورد آبیـاری، کـل          . ول خود آبیاری کنند    از مزرعه را به روش معم      )متر مربع 
مقدار آب مورد نیاز و تعداد روزهایی را که محصول باید در صـورت عـدم بارنـدگی، منتظـر                    

  .آبیاری مجدد بماند، برآورد نمایید
بر حـسب میلـی متـر در        ( کشاورزان را در محاسبه کردن آب مورد استفاده در آبیاری            -8
 آن بـا نیـاز آبـی         خصوص چگونگی محاسبه آب مصرفی آبیاری و ربط       کمک کنید و در     ) روز

  .گیاه در آن مقطع از فصل، با آنان بحث و تبادل نظر به عمل آورید
  )، بخش ج2تمرین ( جمع بندی و اتمام جلسه -9
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  تأثیر عوامل مهم اقلیمی بر نیاز آبی محصول

  نیاز آبی گیاه
  عامل اقلیمی

  کم  زیاد
  ابری  )سمان صاف و بدون ابرآ(آفتابی   آفتاب
  سرد  گرم  دما

  )مرطوب(باال   )خشک(کم   رطوبت
  مالیم  شدید  سرعت باد

  
  

  ای استاندارد در طول فصل آبیاری گیاهان علوفه) Et0(میانگین نیاز آبی روزانه 

  )گراد بر حسب درجه سانتی(میانگین دمای روزانه 
  منطقه آب و هوایی

   )025بیش از (باال    )025- 015(متوسط   )15 0زیر (پایین 

  10-9  8-7  6-4*  بیابانی
  9-8  7-6  5-4  نیمه خشک
  8-7  6-5  4-3  نیمه مرطوب

  6-5  4-3  2-1  مرطوب

  . لیتر آب بر حسب متر مربع در روز است6 تا 4منظور * 
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  نیاز آبی برخی از محصوالت زراعی در زمان اوج مصرف 
  دای استاندار در مقایسه با گیاهان علوفه

 5ستون   4ستون  3ستون   2ستون   1ستون 

  درصد-15  درصد30
های  مشابه گیاه

  ای استاندارد علوفه
 درصد + 20  درصد+ 15

 شلتوک برنج  جو هویج  خیار  مرکبات

 نیشکر  لوبیا کلم  تربچه  زیتون

 موز  حبوبات گل کلم  کدو  انگور

 درختان میوه و خشکبار  کتان کاهو    

 اهان پوششیگی  گوجه فرنگی هندوانه    

   بادمجان پیاز    
   عدس  بادام زمینی    
   ارزن  فلفل    
   نخود  اسفناج    
   سیب زمینی  چای    
   گل رنگ  کاکائو    
   سورگم  قهوه    
   آفتاب گردان  درختان میوه    
   گندم      

  
  مراحل چهارگانه رشد محصول

 درصـد سـطح     10مانی کـه    از شروع کاشت بذر یا نشای گیاه، تا ز         ):آغازین( مرحله ابتدایی    -1
  .زمین زیر کشت از گیاه پوشیده شود

 از گیـاه پوشـیده      ، مرحله اول تا زمانی که کل زمین زیرکـشت         ناز پایا  : مرحله نمو محصول   -2
  .شود

از پایان مرحله دوم تا زمانی که گیاه به بلـوغ مـی رسـد، شـامل مراحـل                   :  مرحله میان فصل   -3
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  دهی و تولید دانه لگ
  از زمان گل دهی گیاه تا آخرین روز برداشت محصول، یا رسیدن کامل میوه: ی مرحله پایان-4
  

رابطه بین نیاز آبی گیـاه      . هر محصول در هر مرحله از رشد، دارای نیاز آبی مشخص است           
طبـق فرمـول زیـر مـشخص          Kcعلوفه ای مرجع با گیاه مورد نظر، از طریق ضـریب عامـل              

  :شود می
  

ETKcEt =×0                              

  
  .مشخصی است) Kc(هر گیاه در هر مرحله از رشد دارای ضریب عامل 
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  مقادیر ضریب عامل گیاه برای محصوالت مختلف و مراحل مختلف رشد گیاه

  مرحله پایانی  میان فصل مرحله  مرحله نمو گیاه  مرحله آغازین
  محصول

 Kc  روزها Kc  روزها Kc  روزها Kc  روزها
  45/0  40-30  15/1  65-50  75/0  30-25  35/0  15  جو/گندم

  90/0  10  10/1  30-25  70/0  30-25  35/0  20-15  لوبیا سبز
  30/0  20  10/1  40-35  70/0  30-25  35/0  20-15  باقال
  90/0  20-15  05/1  65-60  75/0  30-25  45/0  25-20  کلم
  75/0  50-45  15/1  65-55  75/0  50  45/0  30  پنبه
  75/0  20-15  90/0  50-40  70/0  35-30  45/0  25-20  خیار

  80/0  25-20  15/1  45-40  75/0  40  45/0  30  بادنجان
  65/0  40  10/1  65-60  75/0  35-30  35/0  25-20  حبوبات

  50/0  40  10/1  70-60  75/0  35-30  45/0  25-20  ماش و عدس
  90/0  10  00/1  45-15  60/0  50-30  45/0  35-20  کاهو

  00/1  10  15/1  50-25  80/0  30-25  40/0  20  ذرت شیرین
  70/0  40-30  15/1  60-40  80/0  50-35  40/0  30-20  ذرت باللی

  75/0  20  00/1  65-40  75/0  45-35  45/0  30-25  هندوانه
  65/0  35-25  10/1  55-40  70/0  30-25  35/0  20-15  ارزن

  00/1  10-5  00/1  20-10  70/0  40-30  50/0  25  پیاز سبز
  85/0  45-40  05/1  110-70  75/0  35-25  50/0  20-15  پیاز خشک

  70/0  25  05/1  45  75/0  40-35  45/0  30-25  بادام
  05/1  15  15/1  35  80/0  30-25  45/0  20-15  نخود فرنگی

  90/0  30-20  05/1  110-40  70/0  40-35  35/0  30-25  فلفل
  85/0  30-20  15/1  50-30  75/0  35-30  45/0  30-25  زمینی سیب

  65/0  30  10/1  45-40  75/0  35-30  35/0  20  سورگوم
  60/0  30-25  10/1  70-60  75/0  30  35/0  20  سویا

  55/0  25  15/1  45  75/0  35  35/0  20-25  آفتابگردان
  90/0  30-25  10/1  70-40  75/0  45-40  45/0  35-30  گوجه فرنگی
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خشک بـا دمـای      محاسبه آب مورد نیاز محصول ذرت شیرین در آب و هوای نیمه              :مثال
 6 تـا  5در چنـین شـرایطی،   ) مرجـع (میانگین نیاز آبی گیاه علوفه ای استاندارد     . متوسط روزانه 
  .میلی متر است

  
  ذرت شیرین

مرحله 
  ابتدایی

مرحله نمو 
 محصول

  مرحله
  میان فصل

 پایانی یا مرحله
  اواخرفصل

Kc* 40/0 80/0  15/1  00/1  
  نیاز آبی گیاه

  )روز/ میلی متر(
2- 4/2  4-8/4 75/5- 9/6  5- 6 

  
  :برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual No. 3, Irrigation water 

needs, 1986. FAO, Part I: Principles of irrigation water needs. 
 
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  اد باد شکن چه تأثیری بر نیاز آبی گیاه دارد؟ ایج ●
  آیا هر بارانی در هر شرایطی، بر رشد محصول تأثیر می گذارد؟ بر آب آبیاری چطور؟ ●
  طول دوره رشد گیاه چگونه بر نیاز آبی محصول تأثیر می گذارد؟ ●
  
  
  
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .گذارند  تأثیر میKcمیزان رطوبت و سرعت باد بر مقادیر * 
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  جدول زمانی تعداد دفعات و حجم آب آبیاری ):  ز– 3(تمرین 
  
  

  مقدمه
ی نوع خاصـی از آبیـاری در منطقـه ای           وقت

مورد استفاده قرار می گیرد، الزم است کشاورزان        
در مورد میزان یا حجم آب مورد استفاده و تعداد          

ــت  ــا نوب ــات ی ــ دفع ــاری در آن روش، ه ای آبی
در بسیاری مـوارد، منـابع      . دناطالعاتی داشته باش  

آب، محدود و کمیاب است و کشاورز بایـد بـه           
آبیـاری زیـاد    .  آن استفاده نمایـد    بهترین روش از  

در مقابـل، آبیـاری کمتـر از حـد          . شود  باعث اتالف آب، وقت و انرژی می      ) 1بیش از حد نیاز   (
 مـشکل اسـت تعـادل و        اغلـب برای کشاورزان   . شود  ، باعث کاهش عملکرد محصول می     2نیاز

  .توازن الزم را بین این دو حد برقرار نمایند
  

  هدف
هـای آبیـاری و مقـادیر یـا حجـم       تعیین تعداد دفعات یا نوبـت    زان در   ر کمک به کشاو    ●

  مناسب آب 
  

  خروجی مورد نظر
 آشنا شدن کشاورزان با چگونگی تعیین مقدار آب آبیاری مورد نیاز و اینکه هـر قطعـه                   ●

  .زمین کشاورزی، چند نوبت باید آبیاری شود
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Over irrigation 
2- Under irrigation  
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  مقدمات مورد نیاز
معنی داری بین عملکرد محصوالت مزارع       آیا اختالف مشخصی و      ؛ بررسی این امر که     ●

  ت در شدت و حجم آبیاری وجود دارد یا خیر؟به دلیل تفاو
  

   لوازم و تجهیزات آبیاری موجود در مزرعه:موارد مورد نیاز
   ساعت3 :زمان مورد نیاز

   در خالل فصل آبیاری:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( آموزش قبل  مرور مطالب جلسه-1
   اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظرح تشری-2
  
  ) دقیقه20 ساعت و 2(عملیات میدانی /  بازدید میدانی◙
آبیاری کمتر یـا    ( با کشاورزان در یکی از مزارعی که محصول آن بر اثر افراط یا تفریط                -3

  .قات کنید، عملکرد خوب و مناسبی نداشته است، مال)بیشتر از حد نیاز
 به شما نشان دهد     به طور عملی   از صاحب مزرعه بخواهیددر قطعه کوچکی از مزرعه          -4

  .کند که معموالً چطور محصوالتش را آبیاری می
 آبی که به آن قطعـه       آنها بعد از اتمام نمایش میدانی، از کشاورزان بپرسید که آیا به نظر              -5

هـا    ر؟ برای پی بردن به این امر از چه شاخص          یا خی  ه، کافی و مناسب بود    ه است زمین داده شد  
  و معیارهایی باید استفاده کنند؟

تغییر (های ذکر شده توسط کشاورزان، روش مشاهده و بررسی گیاهی              درباره شاخص  -6
گـو  و   و تغییر میزان رطوبت خاک، بحث و گفـت         )رنگ، پیچش، خواب برگ و دمای سطح برگها       

  .نمایید
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گیری خاک و عمق       منظور مشاهده و بررسی محدوده رطوبت       از کشاورزان بخواهید به    -7
 تازه آبیـاری شـده اسـت، حفـر کننـد و              که دهی گیاه، گودالی را درست در همان محلی         ریشه

  !؟مشخص نمایند که آب داده شده برای آبیاری، کافی بوده است یا خیر
توانـد در   در خصوص تأثیر عمق نفوذ ریشه و نوع خاک بر کل مقدار آب مصرفی که مـی  

  . بحث و تبادل نظر کنید نیزطول آبیاری استفاده شود
 چنانچه عالیم یا شاخصه هایی دال بر توزیع نابرابر و غیـر یکنواخـت آب بـه چـشم                    -8
های دیگری در محل های مختلف برای مـشاهده و بررسـی موضـوع، حفـر                  خورد، گودال  می

تـوان بـه توزیـع یکنواخـت و           رعه مـی  بحث کنید که با چه تغییری در ساختار نقشه مز         . نمایید
  .یکسان آب کمک کرد

 چنانچه آب آبیاری، بیشتر یا کمتر از حد مورد نیاز بوده است، از کـشاورزان بخواهیـد                  -9
حفـره ای در محـل آبیـاری شـده          . قطعه ای دیگر از زمین را به صورت متعادل، آبیاری نمایند          

گیـری را مـشاهده و بررسـی           دامنه رطوبـت   ایجاد کنند و به کشاورزان اجازه دهید محدوده یا        
  .نمایند
  
  ) دقیقه30( بحث عمومی ◙

 مباحث، اظهار نظرها و مشاهدات صورت گرفته در مزرعه را خالصه و جمع بنـدی                -10
، فاصله  درنتیجهدر مورد تأثیر عمق ریشه بر حجم آب مورد نیاز برای هر نوبت آبیاری و                . کنید

  .ادل نظر نماییدبین نوبت های آبیاری، بحث و تب
بـدون در نظـر گـرفتن تـأثیر         ( در مورد میزان آب مصرفی برای رفع نیـاز آبـی گیـاه               -11

در ایـن خـصوص، بحـث و تبـادل نظـر            ) اقلـیم ( تأثیر آب و هوا      درنتیجهو  ) نزوالت آسمانی 
  .عمل آورید به

حجـم یـا عمـق آبیـاری و فواصـل بـین             ( عوامل مؤثر بر جدول زمان بندی آبیـاری          -12
بندی تخمینی آبیاری برای محصوالت کشت شده توسط کـشاورزان            و زمان ) های آبیاری   تنوب

های آبیاری و نیز  را بر اساس جدول مذکور، برایشان توضیح دهید و فواصل تخمینی بین نوبت         
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  .دهند، مقایسه نمایید حجم آب مصرفی تخمینی را با آنچه کشاورزان در عمل انجام می
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/ ب آمادگی فنی  رهنمودهایی برای کس◙

  روش مشاهده گیاه
روش مشاهده گیاه، برمبنای تغییرات قابل مشاهده درخـصوصیات گیـاه، ماننـد تغییـر در                

وقتی گیاه دچار کم آبی یا تنش شـود، یکـی از   . رنگ گیاه یا پیچش برگ ها صورت می پذیرد   
حالت طبیعی خارج و حتی ممکن اسـت متوقـف       نشانه های ظاهری آن است که رشد گیاه از          

  .شود
بعضی از گیاهان زمانی که دچار کمبود آب شوند، وضعیت عادی و به اصـطالح، حالـت                 

. دمای سطح برگ نیز شاخص مهمی در این زمینه اسـت          . هایشان به هم می خورد      خواب برگ 
برگ آن افزایش گیاه اگر در طول روز در معرض خشکی  و کمبود آب قرار گیرد، دمای سطح         

  .می یابد
شـود    یکی از اشکاالت روش مشاهده مستقیم گیاه آن است که این عالیم زمانی ظاهر می              

که محصول مدت طوالنی از آب استفاده نکـرده اسـت و بـه همـین دلیـل، کـاهش عملکـرد                      
ش توانند از این روش سنج      متأسفانه، کشاورزان، تنها می   . شود  محصول تقریباً اجتناب ناپذیر می    
  .میزان رطوبت خاک استفاده کنند

ای از مزرعه را بـرای مـشاهده و           برای کاهش اثرات منفی این روش، کشاورزان باید نقطه        
ای را دارد؛ زیرا اولین عالیم بروز خشکی و           سی انتخاب کنند که بیشترین میزان خاک ماسه       ربر

  .شود تنش در گیاه، در چنین خاک هایی ظاهر می
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  )متر برحسب میلی(ی خالص عمق تخمینی آبیار

 نوع محصول
  نوع خاک

محصوالت با 
  ریشه کم عمق

  محصوالت با
 ریشه متوسط

  محصوالت با
  ریشه عمیق

  40  30 15 ای ا خاک ماسهیخاک نرم 
  60  40 20 شنی -خاک رسی
  70  50 30 خاک رسی

  
 :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual No. 4, Irrigation 

Scheduling, 1989. FAO 
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  )مرحله میان فصل(های اوج مصرف آب  جدول زمان تخمینی آبیاری برای محصوالت عمده در دوره

  ای  نرم و ماسهخاک شنی          -خاک رسی  رسیخاک 
عمق 

ص خال
  آبیاری

  )میلی متر(

  فاصله میان
های آبیاری   نوبت

  )روز(

عمق 
خالص 
  آبیاری 

  )میلی متر(

  فاصله میان
  های آبیاری نوبت
  )روز( 

عمق 
خالص 
  آبیاری

  )متر میلی(

  فاصله میان
های آبیاری  نوبت

  )روز(
  

  3  2  1  11  3  2  1    3  2  1  
آب و هوا 

  )اقلیم(
  یونجه  9  6  5  40  13  9  7  60  16  11  8  70
  موز  5  3  2  25  7  5  4  40  10  7  5  55
  جو دوسر  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
  لوبیا  6  4  3  30  8  6  4  40  10  7  5  50
  کاکائو  9  6  5  40  13  9  7  60  16  11  8  70
  هویج  6  4  3  25  7  5  4  35  11  8  6  50
  مرکبات  8  6  4  30  11  8  6  40  15  10  8  55
  قهوه  9  6  5  40  13  9  7  60  16  11  8  70
  پنبه  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
  خیار  10  7  5  40  15  10  8  60  17  12  9  70
  خانواده کلم  3  2  1  15  4  3  2  20  7  5  4  30
  بادمجان  6  4  3  30  8  6  4  40  10  7  5  50
  درختان میوه  9  6  5  40  13  9  7  60  16  11  8  70
  حبوبات  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
  انگور  11  8  6  40  15  11  8  55  19  13  10  70
  علوفه  9  6  5  40  13  9  7  60  16  11  8  70
  بادام زمینی  6  4  3  25  7  5  4  35  11  8  6  50
  عدس  6  4  3  30  8  6  4  40  10  7  5  50
  کاهو  3  2  2  15  4  3  2  20  7  5  4  30
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  ذرت  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
  خربزه  9  6  5  40  13  9  7  60  16  11  8  70
  ارزن  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
  زیتون  11  8  6  40  15  11  8  55  19  13  10  70
  پیاز  3  2  2  15  4  3  2  20  7  5  4  30
  نخود فرنگی  6  4  3  30  8  6  4  40  10  7  5  50
  فلفل  6  4  3  25  7  5  4  35  11  8  6  50
  سیب زمینی  6  4  3  30  8  6  4  40  10  7  5  50
  گل رنگ  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
  سورگوم  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
  سویا  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
  اسفناج  3  2  2  15  4  3  2  20  7  5  4  30
  کدو  10  7  5  40  15  10  8  60  17  12  9  70
  نیشکر  7  5  4  40  10  7  5  55  13  9  7  70
  آفتابگردان  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
  چای  9  6  5  40  13  9  7  60  16  11  8  70
  تنباکو  6  4  3  30  8  6  4  40  10  7  5  50
  فرنگی گوجه  6  4  3  30  8  6  4  40  10  7  5  50
  گندم  8  6  4  40  11  8  6  55  14  10  7  70
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  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر به منبع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual No. 4, Irrigation 

Scheduling, 1989. FAO 

  
  تبادل نظرهایی برای بحث و   پرسش◙
  کنید؟ تان می در هر روز چه مقدار وقت خود را صرف آبیاری مزرعه  ●
  کنید یا تنها قسمتی از آن را؟ آیا در طول مدت مذکور، همه مزرعه را آبیاری می  ●
  چگونه برآورد می کنید برای آبیاری یک تکه زمین،  چه مقدار وقت الزم است؟ ●
 ا به ازای هر متر مربع به چه مقدار آب نیاز دارید؟ آیا می دانید به ازای هر گیاه ی ●
  فکر می کنید آب آبیاری تا چه عمقی باید نفوذ کند؟ ●
  چه اتفاقی می افتد اگر آب به الیه های زیرین ریشه نفوذ کند؟ ●
  چه اتفاقی می افتد اگر آب تنها به الیه های باالی  ریشه نفوذ کند؟ ●
و ) ای ماسـه (هـای شـنی    اع کـردن منطقـه ریـشه در خـاک       آیا مقدار آبی که برای اشـب        ●

 شود، به یک اندازه است؟ های رسی استفاده می خاک
 هایی باید صورت گیرد تا کل منطقه ریشه به طور کامل، آبیاری شود؟  چه اقدام ●
 های آبیاری وجود دارد؟  چه ارتباطی بین حجم آب آبیاری و تعداد دفعات یا نوبت ●
 کند؟ فعات آبیاری در مراحل مختلف رشد گیاه، تغییر می آیا تعداد د ●
  



  زهکشی، سیالب و کنترل شوری ):4(پودمان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
باتالقی شدن اراضی کشاورزی و شوری خاک، دو تهدید و مانع بزرگ بر سر راه توسـعه                 

مـین،  هر چند در مناطق خشک و نیمه خـشک، بـاتالقی شـدن ز             . کشاورزی قلمداد می شوند   
اغلب با مشکل شوری همراه است، اما همیشه مشکل شـوری ناشـی از بـاتالقی شـدن زمـین              

شورشدن . کیفیت باشد  بیتواند آبیاری مزرعه با آب بی کیفیت یا تقریباً    علت شوری می  . نیست
یـا ورود ناگهـانی آب دریـا بـه          ) اقلیمی(تواند از مشکالت آب و هوایی         اراضی کشاورزی می  

افتد،   در این صورت، شوری در سطح وسیعی از اراضی اتفاق می          . ی ناشی شود  اراضی کشاورز 
که در چنین شرایطی، حرکت آب از خشکی به سمت دریـا بـه کنـدی صـورت                  بخصوص این 

  .گیرد می
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  زهکشی و کنترل سیالب
مناطق دارای دما و بارندگی زیاد که همواره در معرض سیالب و آب گرفتگی قرار دارند،                

شدت طغیـان آب، طـول و   .  سنتی، زیر کشت محصوالتی مثل برنج می روند  به صورت  اغلب
هـای    با شناسایی گونـه   . مدت آن، تعیین کننده الگوی کشت، نوع محصول و عملکرد آن است           

 ،مناسب، تنوع بخشی به محصوالت، مقـاوم سـازی تـشدید کـشت و مکـانیزه کـردن مزرعـه              
بـا  . هـا را کـاهش داد       ات ناشی از سـیالب    توان تا حد زیادی با کنترل شرایط، شدت خسار          می

تـوان بـه میـزان زیـادی رونـد            انجام عملیات زهکشی، به همراه عملیات کنترل سـیالب، مـی          
  .  مدیریت آب را بهبود بخشید

و مناطقی که در جریان جزر و مـد ممکـن           ) ها  مصب رودخانه (دار، دلتاها     در اراضی شیب  
 عامل محدود کننده رشد و تنوع محصول به شمار    است زیر آب بروند، بارش باران و سیل، دو        

هر چند این مناطق به دلیل باتالقی بودن و نامناسـب بـودن شـرایط خـاک بـه لحـاظ                     . آیند  می
کشاورزی، قابلیت توسعه محدودی دارند، اما به دلیل مسائل زیست محیطی، فشار زیادی برای              

توانـد ایـن     همراه با برنامه زهکشی میبرنامه کنترل سیالب،. گونه مناطق وجود دارد توسعه این 
  .مناطق را حتی برای زراعت آماده سازد

  
  زهکشی و کنترل شوری در عملیات آبیاری

برای تولید محصول، آبیاری، بویژه در مناطقی که مدت طـوالنی بـا کمبـود آب رو بـه رو      
مدیریت . ودش  با انجام آبیاری، آب اضافی وارد منطقه مورد نظر می         . هستند یک ضرورت است   

ضعیف و نادرست آب آبیاری، چه در سطح طرح و چه در سطح مزرعه و میدان، باعث اتالف 
ایـن مـسئله در کنـار زهکـشی طبیعـی           . شود  های آبیاری بزرگ مقیاس می      آب، بویژه در شبکه   

نهایـت  درنامناسب، نتیجه ای جز باال آمدن سطح آب های زیر زمینی و باتالقی شدن خـاک و                  
  .شوری در اراضی آبیاری مناطق مختلف جهان نداردبروز مشکل 

در مناطقی که اراضی از طریق آبیاری مشروب می شوند، برای حفظ آب و رطوبت خاک                
به نحو مناسب و نیز دستیابی به رشد مطلوب گیاه و کنتـرل معـضل بـاتالقی شـدن و شـوری          
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دن و   از بـین بـر     "هـدف از زهکـشی سـطحی، معمـوال        . خاک، زهکشی یک ضرورت اسـت     
این شیوه زهکشی هر چند بـرای کنتـرل         .  از سطح خاک مزرعه است     دهای راک  کردن آب  جمع

شوری و باتالقی شدن خاک مفید است، لیکن به دلیل محدودیت عمق و حـوزه عمـل، تـأثیر                   
لذا برای رفع مشکل مسئله شوری خاک، بهتر است از زهکـشی زیـر سـطحی                . محدودی دارد 

  .استفاده شود) ای لوله(
 توجه به رشد جمعیت جهان و به تبع آن، افزایش تقاضا برای مواد غـذایی، گـرایش بـه          با

آبیاری فشرده و شدید در سطح وسیع برای تولید هر چـه بیـشتر مـواد غـذایی در کـشورها و                      
هـای    هـای سـطحی، کـشاورزان آب        به دلیـل محـدودیت آب     . مناطق مختلف زیاد شده است    
در مناطقی که این اتفـاق      . دهند  و حفر چاه، مورد استفاده قرار می      زیرزمینی را با استفاده از لوله       

. های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است افتاده است به دلیل برداشت بی رویه آب، سطح آب  
به هر حال در شرایط کنونی، مشکالتی چون باتالقی و شور شدن خـاک کـشاورزی، شـوری                  

  .ستمنابع آب زیرزمینی را هم به دنبال داشته ا
زهکشی یا حل مشکل آب مازاد در مزرعه، اگر چه عنصری ضـروری در مـدیریت ایـن                  

آیـد، امـا اغلـب در فراینـد مـدیریت آب توسـط                ماده حیاتی و تولید محصول بـه شـمار مـی          
لزوم اقدام به زهکشی به عنوان واقعیتی اساسـی از آنجـا            . شود  کشاورزان، مورد غفلت واقع می    

توانند در شرایط غرقـابی و اشـباع در آب ،             والت کشاورزی نمی  شود که بیشتر محص     ناشی می 
ضمن اینکه برخـی محـصوالت بـه زنـدگی در           . برای مدت طوالنی رشد مناسبی داشته باشند      

اغلب گیاهان فقط به وجود رطوبت در منطقه ریـشه   . شرایط باتالقی و غرقابی، حساس هستند     
ابی شـدن زمـین، اغلـب بـا مـشکل           در مناطق خشک و نیمه خشک، مشکل غرق       . عادت دارند 

اگر حـل مـشکل     . این مشکالت در بلندمدت، مانع رشد گیاهان می شوند        . شوری همراه است  
صورت طبیعی امکان پـذیر نباشـد، بایـد تخلیـه آب از طریـق                 آب اضافی اراضی کشاورزی به    

ط تواند برای محصوالتی مثل برنج هم که در شـرای           زهکشی می . زهکشی مصنوعی انجام گیرد   
  .کنند، مفید باشد رطوبتی باال رشد می

تواند اهداف جامع و گسترده دیگری چـون          زهکشی عالوه بر افزایش تولید محصول، می      
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زهکشی جدای از منافع و . تنوع بخشی محصوالت و بهبود مدیریت مزرعه را نیز تحقق بخشد        
پیشبرد روند توسعه   تواند به حفاظت محیط زیست و         مزایایی که برای کشاورزی در بر دارد می       

هـای تخلیـه      ارتقای سطح بهداشت و سالمت عمـومی، بهبـود شـبکه          . روستایی نیز کمک کند   
ها، بهبود و ارتقـای بهداشـت         و زیرساخت  ابنیه   فاضالب، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری      

  .زهکشی است) غیر کشاورزی(از دیگر نتایج و منافع اجتماعی ... دام و
ها در یک منطقه      ها و توسعه زهکش     های حفاظت درمقابل سیالب     مهنوع و گستردگی برنا   

هـا و نیـز میـزان         بستگی تام به میزان و الگوهای بارش، نوع، شدت و عمق یا ارتفـاع سـیالب               
هـای گونـاگونی      ها انواع مختلف و شـکل       سیالب. پیشرفت توسعه روستایی در آن منطقه دارد      

  :دارند
های مجاور باالدست اتفـاق        بارش سنگین در زمین    سیالب های ناگهانی که به دلیل       ●
  .افتد می
ست دی شدید موسمی بویژه در مناطق باال      ها انای که بر اثر بار      های رودخانه    سیالب  ●

دهند و در مواردی باعث سقوط بهمن و گل و الی در مناطق مرتفع کوهستانی                 رخ می 
 .می شوند

 سنگین موسمی حاصل مـی شـوند و          یها   سیالب های بارانی که بر اثر بارش باران         ●
  منجـر  به جاری شدن رواناب های محلی و تجمع آب در فرورفتگی ها و دامنه دره ها               

 .ندشو می
 که بر اثر باال آمدن سطح آب دریا یا مـصب، بـیش از               1یطوفانها یا مدهای       خیزاب  ●

م فـشاری   ارتفاع پیش بینی شده برای مد و نیز طغیان آب دریاها به علت عبور مرکز ک               
آید و موجب بروز سیالب های ناگهانی و موقت           نظیر سیکلون های حاره ای پدید می      

هـای    ها معموالً بـا آب دریاهـا یـا آب           آب های این سیالب   . شود  در مناطق ساحلی می   
در کنار سیالب های طبیعی، سیالب هایی وجود دارد که          . شود  شور دلتایی مخلوط می   

تـوان    شود که از آن جملـه مـی         ان در طبیعت ایجاد می    به واسطه عملکرد و دخالت انس     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 - Storm  Surges 
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شکستن ناگهانی سدهای خاکی، از کار افتادن پمپ های زهکـشی آبکنارهـا در طـول                
ی موسمی؛ رها شدن ناگهانی حجم وسـیعی از آب پـشت سـدها؛ جمـع                آنهافصل بار 

شدن آب پشت جاده ها و خطوط راه آهن؛ سرریز شدن آب پشت سدها پس از وقوع           
ها  های سنگین؛ انسداد زهکش ها و انباشت رسوب و گل و الی در کف روخانه               بارش

  .را نام برد
  

  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منابع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual No. 1, Introducation on 

Irrigantion, 1985. FAO 

● Irrigation water management training manual No. 9, Drainage of Irrigated 

lands, 1996. FAO 

● FAO, 1988. Salt-affected soils and their management. FAO Soil Bulletin 

No. 30. 

● FAO, 1992. Irrigation and Drainage Paper No. 48, the use of saline water 

for crop production. 

● FAO, 1985. Irrigation and Drainage Paper No. 29, Rev. 1. Water quality 

for agriculture. 

● Ministry of Agriculture and Forests Bangladesh and FAO, 1992. Flood 

and Cyclone code. 



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                     260

  

 

  ارزیابی مسائل زهکشی، سیالب و شوری): 1(مهارت 

در بــسیاری مــوارد، رابطــه بــین 
سـو    غرقابی و شوری از یک    ماندابی،  

و آبیاری، زهکشی و سیالب از دیگر       
تمـرین  در  . سو، بسیار پیچیـده اسـت     

) مرحلــــه ارزیــــابی()  الــــف-4(
ــشکل  ــاط مـ ــشاورزان، نقـ دار را  کـ
نمـودار  شناسایی و از طریـق ترسـیم        

دستاورد نهایی این تمـرین،     . پردازند  به ارزیابی مسائل عینی می    ) وللعلت و مع   (علل و تأثیرات  
 .های بالقوه است حل شناسایی راه

  
  زهکشی): 2(مهارت

قبل از اینکه کشاورزان بتوانند عمالً      
طــرح تفــصیلی بــرای بهبــود وضــعیت 
زهکشی تهیه کنند، الزم است با مفهـوم        

هـای    لفـه ؤزهکشی و طرز کار اجزا و م      
دهنده شـبکه زهکـشی      مختلف تشکیل 

مرحلـه  ( ) ب -4( تمـرین در  . آشنا شوند 
 - کشاورزان از طریق بازدیدهای متقابل یا استفاده از مواد کمک آموزشی شنیداری            )ریزی  برنامه

های مورد نیاز برای زهکشی منطقه خـود          شوند و نوع اقدام     دیداری با مفاهیم زهکشی آشنا می     
کـشاورزان طرحـی پیـشنهادی، تهیـه و        ) ریزی  مرحله برنامه ( ) ج -4(تمرین  در  . گزینند  را برمی 

توانند مستقالً یا با کمـک و حمایـت یـک سـازمان بیرونـی انجـام دهنـد،                      می فعالیتهایی را که  
اگرالزم باشد بخشی از طرح یا برنامه مورد نظر توسط نهادی از بیرون انجام              . کنند  شناسایی می 
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یید آن مبادرت ورزند؛ که این أشود، نیاز است که کشاورزان پیش از اجرا نسبت به تصویب و ت  
پس از تصویب طرح مزبور،     . انجام خواهد شد  ) ریزی  مرحله برنامه ( ) د -4(تمرین  امر در قالب    

الزم است کشاورزان نسبت به تهیه طرح عملیاتی برای اجـرای آن اقـدام کننـد کـه ایـن کـار                      
ـ -4( تمرین   درجریان رای بروش کار    وها    تهیه دستورالعمل . شود  انجام می ) مرحله ساخت ( ) ه

صـورت  ) مرحله سـاخت  ( ) و -4(تمرین  ریزی شده، در قالب       های برنامه   پیگیری منظم فعالیت  
کشاورزان به تهیه و تدوین طرح      ) مرحله بهره برداری و نگهداری    (  ) ز -4(تمرین  در  . گیرد  می

 -4(تمرین  . های مرتبط با امور بهره برداری و نگهداری خواهند پرداخت           عملیاتی برای فعالیت  
ریـزی شـده بـرای بهـره بـرداری و           هـای برنامـه     فعالیت برای پیگیری منظم     تواند مجدداَ   می )و

  .نگهداری، مورد استفاده قرار گیرد
  

  کنترل سیالب):3(مهارت 

) ریــزی مرحلــه برنامــه( ) ز-4(تمــرین در 
کشاورزان به بحث در مورد میـزان مطلوبیـت و          

. پذیری کنترل سیالب خواهنـد پرداخـت        مکانا
 نیـاز   های مورد   گیری درباره اقدام    پس از تصمیم  

ریـزی    برای کنترل سیالب، کشاورزان به برنامـه      
چنانچه . پردازند  های مزبور می    برای اجرای اقدام  

هـای مـرتبط بـا کنتـرل          منطقه زیر پوشش اقدام   
سیالب، گسترده و وسیع باشد، کشاورزان برای       

های مـورد نظـر، در پـی          طراحی و اجرای اقدام   
جلــب مــشارکت و همکــاری دولــت و ســایر  

تواننـد بـدون      هایی را مـی     آیند و در عین حال مشخص خواهند کرد چه اقدام           بر می کشاورزان  
هـای مزبـور،     هـا و طـرح      پس  از تهیه و تدوین و تصویب برنامه        . حمایت از بیرون انجام دهند    

کشاورزان باید طرح عملیاتی برای امور اجرا، بهره برداری و نگهداری تهیه کنند که این امر در                 
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تواند  می ) ز-4(تمرین . شود انجام می) مرحله ساخت، بهره برداری و نگهداری    ( ) ح -4(تمرین  
بـرداری و نگهـداری      هریزی شده در زمینه اجرا، بهر       های برنامه   در راستای پیگیری منظم فعالیت    

  .نیز به کار آید
  

  کنترل شوری): 4(مهارت 

بر اساس علل و عوامل مشخصی کـه بـه        
، ) الـف  -4تمـرین   (شود    شوری آب منجر می   

هـایی را بـرای کنتـرل         کشاورزان سلسه اقـدام   
مسائل و مشکالت ناشـی از شـوری آب، در          

) ریـزی   مرحلـه برنامـه   () ی -4(تمـرین جریان  
چنانچه علت شوری آب،    . دنبال خواهند نمود  

هـای زیرزمینـی،      باال بـودن سـطح آب سـفره       
عنوان  رود که زهکشی به     باشد، این احتمال می   

ح کنترل شوری، مد نظر     های طر   لفهؤیکی از م  
بـرای طراحـی   .  نیـز پیگیـری و دنبـال شـود        )3(مهارت  در این صورت، الزم است      . قرار گیرد 
 -4(هـای     مفاد تمرین توان از     های مورد نظر می     های اجرایی و نیز پیگیری و اجرای اقدام         فعالیت

  .جایی و اصالح،  بهره گرفت ، با اندکی جابه) و-4( و )هـ
  

  ستفاده در این بخشواژ گان مورد ا
حرکت صعودی آب در خاک از طریق فضای مطلوب حاصـل از منافـذی              : صعود مویینه 

  .که در خاک وجود دارد
  

پایانه یا انتهای یک شبکه زهکشی که از محل آن، آب           : خروجی زهکش / دهانه خروجی 
  .شود حاصل از زهکشی وارد رودخانه، دریاچه یا دریا می
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هـایی نظیـر احـداث خـاکریز، تنظـیم آب             ها از طریق اقدام     کنترل سیالب : کنترل سیالب 
  ها ها و نگهداری و پخش سیالب رودخانه

  
کنـد و     ب زهکشی را به رودخانه، دریاچه یا دریا منتقل می         اای که پس    سازه :مجاری ثقلی   

ای مجهز است تـا       تر باشد، به دریچه     طور معمول چنانچه سطح بیرونی از سطح داخلی مرتفع          به
  .شروی آب به درون زهکش جلوگیری شوداز پی

  
 و همچنین؛ تجمـع   واسطه بارندگی یا جاری شدن سیالب   غرقاب شدن اراضی به    :غرقابی

  آب در سطح خاک
  

  ها و امالح مازاد نیمرخ خاک به وسیله فرونشت آب در خاک  از بین بردن نمک: آبشویی
  

هـای غیرتـراوا و کمتـر      الیه سطح ایستایی موقتی که متناسب با     : سطح ایستایی افت کرده   
  .تراوای خاک بوده و در عمق معینی در سطح زیرین خاک قرار دارد

  
  حرکت رو به پایین آب در نیمرخ خاک: فرونشت

  
بخشی از منطقه که از ناحیه زیرپوشش رژیم آبی، با خاکریز مجزا گشته تا ناحیـه                 :آبکنار  

هـای    هـای سـطحی آب بـه پمـپ          ترل الیـه   در امان بماند و برای کن       مورد نظر از خطر سیالب    
  .باشد زهکشی مجهز می

  
  انباشت امالح و نمک اضافی نزدیک به الیه سطحی خاک : شور شدن

  
   های غیر محلول در آب یا محلول خاک ای از نمک تجمع مجموعه :قلیایی شدن
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 د کـه رونـد تولیـدات      شای با   گونهبه  ساز است که انباشت نمک        قلیایی شدن زمانی مسئله   
  .ات منفی قرار دهدتأثیرزراعی را تحت 

  
   ودن نسبت سدیم به کلسیم و منیزیمباال ب: سدیمی شدن

ساز است که نسبت مزبور چنان باال باشـد کـه فرورفـت                 سدیمی شدن در شرایطی مسئله    
  . نامطلوب بگذاردتأثیرثر ساخته و بر روند تولیدات زراعی أخاک را مت

  
 از سطح خاک و هدایت آن بـه سـمت مجـاری و         حذف آب مازاد  : زهکشی زیر سطحی  

  ی طبیعی بهسازی شده یا ساخته شدهها کانال
  

از نیمـرخ خـاک از طریـق        ) های حل نـشده     و نمک (حذف آب اضافی  : زهکشی سطحی 
هدایت جریان آب سطحی به زهکش ها تا از این طریق، سطح ایـستایی و رطوبـت خـاک در                    

  .ناحیه ریشه کنترل شود
  

   های زیرزمینی االیی آبز بمر: سطح ایستایی
  .باشد تر از سطح ایستایی، تمامی منافذ خاک از آب پر می پایین

  
  )خاک اشباع شده از آب(احیه ریشه تجمیع آب مازاد در ن: ماندابی
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  ارزیابی مسائل زهکشی، سیالب و شوری): 1(مهارت 
  
  

ــرین  ــف-4(تم ــایی ):  ال شناس
مسائل، علل و اثرات سیالب، زهکشی      

  شوریو 
  
  

  مقدمه
در بسیاری از موارد، روابط بین ماندابی، غرقابی و شوری از یک سو و آبیاری، زهکشی و                 

در اغلب مواقع، علل بروز و اثـرات ناشـی از           . نماید  ها از سوی دیگر، بسیار پیچیده می        سیالب
ریزی فصلی، مسائل عمده، شناسـایی و مـشخص           در جریان برنامه  . ها روشن نیست    این پدیده 
 را آنهـا دهد و  تمرین حاضر، درک و شناخت کشاورزان را در این زمینه افزایش می   . شده است 

ایـن  . دهـد  در راستای تشخیص مسائل واقعی، علل بروز و اثرات یا پیامدهای حاصله یاری می       
  .سازد های مقتضی و مناسب را ممکن می امر، انتخاب اقدام

  
  هدف

  رتبط با ماندابی ، غرقابی و شوریمسائل عمده م شناسایی علل و پیامدهای ناشی از   ●
  

  خروجی های مورد نظر
ها و پستی و      جریان، شیب آب اضافی، مسیر    ) منابع(، منبع   )طبیعی( نقشه شبکه زهکشی    ●

 ها بلندی
  ه در معرض سیالب، ماندابی و شوری شناسایی مناطق هموار ●
 سیالب، زهکـشی و شـوری در    شناسایی علل و اثرات عمده  ناشی از مسائل مرتبط با   ●



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                    266

  

 

  منطقه
 های بالقوه حل   شناسایی راه●
  

  مقدمات مورد نیاز
  : انجام یک ارزیابی کوتاه از منطقه جهت شناسایی ●

   مناطق دچار مسائل و مشکالت مرتبط با  سیالب، زهکشی و شوری -1
  علل و پیامدهای ناشی از مسائل و مشکالت  سیالب، زهکشی و شوری-2

  
مواد آموزشی در قالب نقشه و تصویر، برای نشان دادن رابطه بین علل و پیامدهای             تهیه    ●

 سائل سیالب، زهکشی و شوری در محلناشی از  م
  

  مواد مورد نیاز
  های منطقه، تهیه شده توسط کشاورزان  نقشه جانمایی کانال ●
   تعدادی کارت رنگی ●
   تعدادی قلم ماژیک ●
  مواد آموزشی ●
  

   ساعت و نیم3 :یاز زمان مورد ن
  

  زمان اجرا
  ریزی فصلی کشاورزان  پس از انجام برنامه  ●
  نخستین تمرین فصل ●
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  مراحل انجام کار
  ) دقیقه10( معرفی عمومی ◙
 های مورد نظر اف اختصاصی و خروجی تشریح اهد-1
  
 ) دقیقه30( بحث عمومی ◙

 ریزی فصلی کشاورزان جریان برنامه ارائه نقشه تهیه شده از سوی کشاورزان در -2
، "غرقــابی"، "یبمانــدا"، "زهکــشی" بحـث بــا کــشاورزان دربــاره معـانی و مفــاهیم   -3

 آنها در مزرعه و چگونگی شناسایی و تشخیص "سیالب"، "شوری"
 
 ) ساعتیک( تمرین گروهی کوچک ◙

رود دچار    یی را که احتمال می    مکان ها  به صورت گروهی همراه با کشاورزان،  یکی از           -4
 .شکل شوری، زهکشی و یا سیالب باشد، مورد بازدید قرار دهیدم

مسائلی ازقبیل مانـدابی،    ) در برخی مواقع  ( از کشاورزان بخواهید مناطقی را که شخصاً         -5
در صـورت لـزوم اصـالحات       .  مشخص سـازند   ،اند  غرقابی و یا شوری در آنجا را تجربه کرده        

  .الزم بر روی نقشه اعمال شود
هـا،    آب مـازاد، سـیالب    ) منـابع (، منبـع    )طبیعی(شبکه زهکشی     بخواهید  از کشاورزان  -6
 بخواهید  آنهاها را در سطح مزرعه نشان دهند و از            ها و پستی و بلندی      های جریان، شیب    جهت

 .موارد مزبور را بر روی نقشه مشخص کنند
ور به   دچار مشکل هستند، مشخص کنید و درباره مسائل عمده مزب           مناطقی را که عمالَ    -7

 .بحث بپردازید
 . مسائل عمده را فهرست نمایید-8
 
 ) ساعتیک) (ترسیم نمودار علت و اثر( تمرین گروهی کوچک ◙

بندی نمایید و از هر گروه بخواهید که بر روی            های کوچک دسته     کشاورزان را به گروه    -9
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مـورد نظـر   برای سهولت کار، مسئله . ای که مشخص شده است، کار کنند   یکی از مسائل عمده   
 .گیرد شود و در اختیار گروه قرار می بر روی یک کارت نوشته می

. ای که گروه تشکیل داده است قرار دهید       کارت حاوی مسئله عمده را در وسط حلقه        -10
 .آید به شمار می) علت و معلول(این امر نقطه شروع کار برای ترسیم نمودار علت و اثر 

های بروز مسائل و مشکالت عمـده را مـشخص            یشه از کشاورزان بخواهید علل و ر      -11
 حـاوی     را در زیر کارت    آنهاها را جداگانه بر روی یک کارت بنویسند و            هر یک از علت   . کنند

 .مشکالت عمده قرار دهند
. ای نباشند   شوند، ریشه    گاهی ممکن است عللی که برای بروز مسائل عمده مطرح می           -12
. در راستای یافتن علل اصلی بروز مـسئله مطـرح شـود           هایی    صورت الزم است پرسش     در این 

علل ذکر شده را بر روی کارت بنویسید و آنها را در زیر کارت پیش گفته حـاوی علـل قـرار                      
 .دهید

از کـشاورزان بخواهیـد     . ر نماییـد  ات تکـرا  تـأثیر  عین همین عمل را برای شناسـایی         -13
ات عنـوان شـده را بـر روی کـارت           تـأثیر . ات ناشی از مسئله عمده مورد نظر را ذکر کنند         تأثیر

  .بنویسید و در باالی کارت حاوی مسئله قرار دهید
ای بـروز    این تمرین زمانی کامل می شود که شناخت و درک الزم پیرامون علل ریشه    -14

 .مسئله عمده و اثرات غایی ناشی از آن حاصل شود
  
 ) دقیقه50( بحث عمومی ◙

هـا    کنندگان یا از نمایندگان تک تک گروه        از شرکت از یکی   ) ها( پس از تکمیل نمودار    -4
 .بخواهید نتایج حاصله را برای دیگران ارائه دهند

 . نمودار را از نظر کامل بودن و منطقی بودن، بررسی نمایید -5
 این موارد یـا     دبای   چنانچه معلوم شود خألهایی در زمینه دانش کشاورزان وجود دارد،            -6

 .موزشی تهیه شده، مورد بحث و بررسی قرار گیردکمبودها با استفاده از مواد آ
 .های بالقوه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهید حل  بر پایه نمودار ترسیم شده، راه -7
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 ).، بخش ج2تمرین (بندی  و اتمام جلسه  جمع -8
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  شوند؟ ی، چگونه شناسایی میمسائل مرتبط با زهکشی سطح
توان از روی غرقابی مداوم آب بر روی سطح خاک بعـد از               مسائل زهکشی سطحی را می    

ها و  ها، ته دره  پدیده غرقابی اغلب در فرورفتگی. وقوع سیل و بارندگی یا آبیاری، تشخیص داد      
  .افتد های طبیعی اتفاق می در پشت موانع موجود در مسیر زهکشی

ات مختلفی را بر روی محصوالت زراعی شاهد تأثیرتوان  ن و طول ماندابی، می بسته به زما  
زنـی و رشـد محـصوالت زراعـی، حـساسیت بـه               تواند ضعف در جوانـه      ات می تأثیراین  . بود

های قارچی و در نهایت پوسیدگی ساقه و ریـشه و سـرانجام از بـین رفـتن محـصول                      بیماری
  . زراعی را درپی داشته باشد

  
  توان شناسایی نمود؟ بط با زهکشی زیر سطحی را چگونه میمسائل مرت

مسائل زهکشی زیر سطحی ممکن است به همان شیوه مـسائل زهکـشی سـطحی، قابـل                 
غرقابی مداوم آب بر روی سطح خاک بعد از سیالب، بارندگی یا آبیاری و در               . شناسایی باشند 

ع شدگی، از جمله مـواردی      نتیجه کاهش ظرفیت خاک و نفوذپذیری نیمرخ خاک به دلیل اشبا          
. تواند به شناسایی مسائل  و مشکالت مبتالبه زهکشی زیـر سـطحی کمـک کنـد                  است که می  

بـرای نمونـه،    . حال، مسائل زهکشی زیر سطحی با مسائل زهکشی سطحی متفاوت است           بااین
تواند بدون غرقابی سـطحی       اند، ماندابی می    در مناطقی که با مسائل زهکشی زیر سطحی مواجه        

در برخـی مواقـع،     . افتـد   عارضه غرقابی معموالٌ در اراضی مـسطح اتفـاق مـی          . وقوع بپیوندد  به
 که در عمـق معینـی در زیـر سـطح خـاک قـرار دارنـد، رونـد                    2 و کمتر تراوا   1های ناتراوا   الیه

اگرچه این پدیده معموالً جنبـه مـوقتی دارد،         . سازند  فرونشست عمقی را با دشواری مواجه می      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1- Impermeable  
2- Paorly permeable  
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  .مکن است چندان به درازا انجامد که رشد محصول را مختل کندحال م بااین
کشاورزان مسائل ماندابی را از طریق مشاهده شرایط خاک تر هنگام کشت اراضی خویش              

تـوان    بسته به زمان و مدت شرایط مانـدابی مـی         . دهند  یا مشاهده دانه بندی خاک تشخیص می      
ات ممکن است به صـورت      تأثیراین  . ودات مختلفی را بر روی محصوالت زراعی شاهد ب        تأثیر

هـای    جوانه زنی ضعیف، رشد ضعیف ریشه، رشد محدود محـصول، حـساسیت بـه بیمـاری               
  .ها و از بین رفتن محصول ظاهر شوند قارچی و در نهایت پوسیدگی ریشه

پیوندد و جریان رو به باالی آب و          مدت به وقوع می     های طوالنی   در مناطقی که خشکسالی   
مرخ خاک بر جریان رو به پـایین غلبـه دارد، پدیـده مانـدابی اغلـب بـا مـسائل و                      امالح در نی  

  .مشکالت شوری همراه است
  

  توان شوری یا سدیمی شدن خاک را تشخیص داد؟ چگونه می
یـت هـستندکه بـه مرحلـه        ؤمسائل شوری و سدیمی شدن، هنگامی در عمل قابل ر         

امدهای معمول شوری بر محصوالت     همچنین برای اینکه پی   . پیشرفته و حاد رسیده باشند    
در .  بـاالیی برسـد    زراعی آشکارشود، الزم است انباشت نمک در خاک بـه میـزان نـسبتاً             

. یابد  سطوح پایین، رشد محصول، یکنواختی خود را از دست دهد و عملکرد، کاهش می             
هـای فیزیکـی و       توان از طریـق یـک سلـسه پدیـده           مسائل شوری و سدیمی شدن را می      

تـوان از طریـق تـشکیل         باال بودن درجه شوری را مـی      . راعی تشخیص داد  خصوصیات ز 
ای سفید رنگ بر روی خاک، پودر مانند شدن الیـه پوشـاننده سـطح خـاک، وجـود                     الیه
انباشـت سـدیم    . های سفید و ظاهراً روغنی و چرب مانند سطح خاک شناسایی نمود             لکه

ای   برروی سطح خاک، تشکیل الیـه   های سیاه   توان از روی وجود لکه      به میزان زیاد را می    
سخت بر روی سطح خاک، متراکم شدن بافت خاک و کاهش میزان تراوایی و نفـوذ آب   

از جمله تأثیرات رایج شوری و سدیمی شدن برروی محـصوالت زراعـی             . تشخیص داد 
زنی ضعیف، رشد ناهماهنگ و کنـد محـصوالت زراعـی،             توان مواردی از قبیل جوانه      می

  .ها را نام برد ن و سوختن و زرد شدن برگپژمردگی گیاها
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  های بالقوه مسائل و مشکالت زهکشی سطحی حل علل بروز و راه
هایی که فاقد جریـان   تواند از بارندگی شدید، آبیاری یا سیالب      مسائل زهکشی سطحی می   
هـای فاقـد      این شرایط در مناطق پست یا اعماق دره       . ت گیرد أخروجی طبیعی کافی هستند نش    

 طبیعی یا در مواردی که خروجی برای برون رفت جریان مربوطه، تنگتر یـا کـوچکتر                 خروجی
مـسائل مبتالبـه زهکـشی سـطحی ممکـن اسـت از             . پیوندند  از حد معمول باشد، به وقوع می      

، خطـوط راه آهـن، کانـال و        ی زهکشی طبیعی به واسطه احداث جـاده       ها انمحدود شدن جری  
 و  2، فـشردگی  1قشر بندی و پوسته پوسـته شـدن خـاک         . ها ناشی شوند    غیره در مسیر زهکش   
 یاد شده اخیر،موارد .  منجر شوند4 ممکن است به غرقابی شدن سطحی   3تسطیح نامناسب زمین  

  .معموالً جنبه محلی، محدود و اتفاقی دارند
  :اند از های بالقوه برای رفع این مسائل عبارت حل راه
ح سیـستم مـدیریت شـبکه آبیـاری         کاهش جریان آب مـازاد از طریـق بهبـود و اصـال             ●
  ))4 (پودمان از )3(مهارت . ش.ر(های مرتبط با کنترل سیالب  یا اقدام )3 و2ی ها پودمان(
   بهبود زهکشی سطحی طبیعی●
   ساخت زهکش سطحی مصنوعی●
   طبیعیهای تراز نمودن اراضی برای هدایت جریان خروجی سطحی به زهکش ●
  

  مسائل و مشکالت زهکشی زیرسطحیهای بالقوه  حل علل بروز و راه
درچنین مناطقی،  . شوند  های زیر سطحی معموالً در مناطق مسطح دچار مشکل می           زهکش

مقدار شیب هیدرولیکی و هدایت هیدرولیکی برای تنظیم رونـد تغذیـه آب زیرزمینـی جهـت               
 در چنـین شـرایطی،    . کنـد   های زیر زمینی کفایـت نمـی        جلوگیری از باال رفتن سطح آب سفره      

کننـد، نـه جـذب گیاهـان      هایی که از طریق بارندگی، سیالب و آبیاری در خاک نفـوذ مـی       آب
هـای    شوند تا برای تبخیر و تعرق مورد استفاده قرار گیرند و نـه صـرف تغذیـه آب                   زارعی می 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Soil Crusting 
2- Compacation 
3- Poor Land Leveling 
4- Surface Punding 
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های آبیاری و نیز فرونشست شدید        های حاصل از نشت و تراوش کانال        آب.شوند  زیرزمینی می 
 آبیـاری و تـسطیح نامناسـب اراضـی،           هـای نـامطلوب      مزرعه بر اثـر روش     های آبیاری در    آب

  .دهند های آبیاری را تشکیل می ترین منابع تغذیه مازاد از محل آب اصلی
  :های بالقوه برای رفع این مشکالت از این قرار است حل راه
ی های آب زیر زمینی از طریق بهبود روند مـدیریت و شـبکه آبیـار                کاهش تغذیه سفره   ●
   ))4( پودمان از )3(مهارت(های مرتبط با کنترل سیالب  یا اقدام) 3 و 2ی ها پودمان(
   ساخت شبکه زهکشی زیر سطحی●
 باشـد، شـخم عمیـق    اچنانچه مشکل ماندابی، ناشی از وجود یک الیـه نـازک غیرتـراو        ●
 .تواند با شکستن این الیه، به بهبود وضعیت منجر شود می
 

   بالقوه مسائل شوری و سدیمی شدنهای حل علل و بروز راه
در مناطق خشک و نیمه خشک، مسائل مبتالبه زهکشی زیر سطحی، اغلـب بـا مـسائل و                  

هـای    های حل نشده با افـزایش سـطح آب سـفره            نمک. مشکالت ناشی از شوری همراه است     
 ، متعاقب این امر، به واسطه تبخیر و تعـرق آب . کنند زیرزمینی، به سمت الیه رویی حرکت می    

با این حال، تمـامی مـسائل       . یابند  های به جا مانده، نزدیک سطح خاک تجمع می          امالح و نمک  
تواند علـل     شور شدن اراضی کشاورزی می    . شوند  شوری، ضرورتاً از مشکل ماندابی ناشی نمی      

های سطحی یا زیرزمینی نامناسب،       توان آبیاری با آب     دیگری هم داشته باشد که از آن جمله می        
  .ب دریا و فرسایش مواد اساسی خاک را نام بردنفوذ آ
  :های بالقوه برای رفع این مشکالت از این قرار است حل راه
تـوان     اگر سطح ایستایی پایین باشد و خطر باال رفـتن آب وجـود نداشـته باشـد، مـی                    ●

  .ها از ناحیه ریشه اقدام نمود ازطریق آب اضافی نسبت به شستشوی نمک
های زیر زمینی باشد، در ایـن صـورت بـه             ال بودن میزان نمک آب     اگر علت شوری، با     ●

زهکشی زیر سطحی نیاز است تا از این طریق، سطح ایستایی آب زیرزمینی کاهش یابد و آب                 
 .های حل نشده، تخلیه شوند آبشویی و نمک
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توان نسبت به اصـالح آب        صورت می    اگر مشکل، ناشی از سدیمی شدن باشد، در این          ●
  .ادرت ورزید تا از تخریب و تضعیف خاک جلوگیری شودیا خاک مب

 در صورتی که نتوان شـوری را در سـطح قابـل قبـولی کنتـرل نمـود، روی آوردن بـه              ●
  .رسد تر در مقابل شوری، گزینه مناسبی به نظر می محصوالت مقاوم

ات شـوری بـر محـصوالت    تـأثیر  اعمال مدیریت آبیاری و کشت در راسـتای کـاهش       ●
 زراعی
  
  ها های بالقوه برای رفع مشکل سیالب حل علل بروز و راه 

. رود  ای طبیعـی بـه شـمار مـی          های مکرر در بسیاری از مناطق جهان، پدیده         وقوع سیالب 
های بهره برداری زراعـی، از        نظام. رود  وقوع منظم سیالب به خودی خود، مشکل به شمار نمی         

از ایـن رو، محـصوالت      . ا استوار بوده است   ه   آب از محل سیالب    تأمیندیرباز بر تولید برنج و      
زارعی فقط در شرایط غیر عادی، از جمله وقوع پیش از موعد یا دیرتر از موعـد سـیالب، یـا                     

بـا ایـن حـال، بـا        . شـود   افزایش سریع و بیش از حد معمول سطح ایستایی دچار خسارت می           
یزه شـدن   مکـان معرفی ارقام جدید، شیوه های کشت فشرده، تنـوع بخـشی بـه محـصوالت و                 

 هر سـیالبی را     بایدهای زراعی، به شرایط بهتری برای کنترل آب نیاز است و از این رو                 فعالیت
همچنین، بر اثر افزایش روزافزون جمعیت جهـان، فـشار          . آفرین به شمار آورد     ای مشکل   پدیده

ب ها و نیز مناطق مـستعد سـیال   شدیدی برای توسعه مناطق واقع در سواحل و مصب رودخانه        
این مجموعه عوامل، پـرداختن بـه       . شود  ی دارای موقعیت استراتژیک وارد می     ها مکانبه عنوان   

امروزه هر  . اند های مرتبط با کنترل و حفاظت آب سیالب را بیش از پیش ضروری ساخته               اقدام
های انسان در مناطق مستعد سیالب، اغلب به افـزایش              دخالت. آید  سیالبی طبیعی به شمار نمی    

، انشعاب آب   )تخریب جنگل (زدایی  جنگل. های مخرب منجر گردیده است      وقوع سیالب خطر  
شمار  های ویرانگر به    ای از این گونه دخالت      ها نمونه   کشی و نابودی باتالق     ها با کانال    از رودخانه 

  .روند می
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  :اند از های بالقوه برای مقابله با این گونه مشکالت عبارت حل راه
   و حفاظت سیالب، همراه با زهکشیهای مرتبط با کنترل روی آوردن به اقدام •
  ی کاهش خطرات ناشی از وقوع سیالبمدیریت تلفیقی حوزه آبریز رودخانه برا •
  کاهش زیان رسی به محصوالت زراعیهای احتیاطی برای  کارگیری اقدام به •
  

  :توان به این منابع مراجعه نمود برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه می

●  Irrigation water management training manual No. 1, Introduction to 

Irrigation. 1985. FAO, Chapter 6&7 

● Irrigation water management training manual No. 9, Drainage of irrigated 

lands, 1996. FAO, Chapter 2 

 
  هایی برای بحث بیشتر درباره زهکشی  پرسش◙
 اید؟ رو شده  تا به حال با مشکالتی در زمینه غرقابی یا ماندابی روبه آیا ●
 اند؟  مناطق مبتالبه این مسائل و مشکالت در کجا واقع شده ●
 گردد؟  آیا فقط مزارع دچار مشکل زهکشی هستند یا این مسئله به کل منطقه بر می ●
 شود؟ از چند گاهی این مسئله تکرار می  هر ●
 شود چقدر است؟  این مناطق دچار مشکل ماندابی یا غرقابی می مدت زمانی که ●
 آیا مناطقی را سراغ دارید که به دلیل وجود چنین مشکالتی، مورد بهره بـرداری واقـع                   ●
 شوند یا از چرخه تولید خارج شده باشند ؟ نمی

  باشند؟ ات منفی دیگری، همچون موارد زیر میتأثیر آیا مسائل غرقابی یا ماندابی، دارای  ●
  وضعیت نامطلوب سالمتی-

  وضعیت نامطلوب بهداشت-

 ات زیر بناییتأسیس افزایش هزینه عملیات نگهداری مساکن و -

 ها  ضعف بهداشت و سالمت دام-

   علل وقوع ماندابی و غرقابی چیست؟-
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  ها هایی برای بحث و تبادل نظر در مورد سیالب  پرسش◙
  پیوندد؟ ه وقوع میآیا سیالب در منطقه به طور منظم ب  ●
  شوند؟  می  چه مناطقی دچارسیالب ●
  کشد؟ افتد و هر بار چه مدت طول می  سیالب چند بار در سال اتفاق می ●
  ها چیست؟  علل وقوع  این سیالب ●
  گذارند؟  میتأثیرهای مزرعه  ها بر تولیدات زراعی و فعالیت  آیا این سیالب ●
  د؟افت های شدید اتفاق می  آیا سیالب ●
  افتد؟ های شدید اتفاق می  چه مدت و هر از چند گاهی این سیالب ●
  های شدید چیست؟  علل وقوع سیالب ●
 اتی بر محصوالت زراعی دارد؟تأثیرهای شدید چه   وقوع سیالب ●
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر در مورد شوری  پرسش◙
  باشید؟  آیا شما با مسائل و مشکالت شوری مواجه می ●
  شوند؟ سدیمی شدن به کاهش عملکرد منجر می/ یا مسائل شوری  آ ●
  سدیمی شدن چیست؟/  علل بروز مسائل شوری  ●
  دهند؟  آیا این مسائل مختص برخی اراضی و منابع آب است یا در کل منطقه رخ می ●
   چه زمانی برای نخستین بار دچار این مشکالت شدید؟ ●
ن با تغییر عمده ای در رونـد امـور آبیـاری، شـرایط      آیا مشکالت بروز یافته در این زما  ●

  هیدرولیکی و یا حوادث طبیعی ارتباط داشته است؟
  های زیر زمینی شیرین است یا شور ؟ آب سفره  ●
  کنید؟  آب آبیاری از چه منابعی استفاده میتأمین برای  ●
  ی بر آبیاری منطقه دارند؟تأثیر استفاده از این منابع چه  ●
 شود؟ واقعی از سال این مسائل بیشتر مشاهده می در چه م ●
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  زهکشی): 2(مهارت 
  
  

هـای    گزینش اقدام ): ب -4(تمرین  
  مناسب برای بهبود وضعیت زهکشی

  
  

  مقدمه
رود و    برخی مواقع در یک منطقه، توسعه شـبکه زهکـشی امـری جدیـد بـه شـمار نمـی                   

در بعضی دیگـر از     . آگاه باشند کشاورزان منطقه ممکن است بخوبی از مزایا و کارکرد زهکشی           
مناطق ممکن است زهکشی، کاری نو و جدید به شمار آید که در این صورت، بعیـد بـه نظـر                     

این تمرین، کـشاورزان را بـا مفهـوم         . رسد کشاورزان با مفهوم زهکشی آشنایی داشته باشند         می
هـای     برای اقدام  ریزی  زهکشی، آشنا و آنان را قادر خواهد ساخت تا نسبت به گزینش و برنامه             

  .ت ورزندرها مباد مورد نیاز به منظور بهسازی زهکش
  

  اهداف
   مورد نیاز برای بهبود وضع زهکشیهای  شناسایی نوع اقدام ●
 ریزی جهت بهبود وضع زهکشی برنامه مهیاسازی کشاورزان برای  ●
  

  های مورد نظر خروجی
  های زهکشی مورد نیاز  مشخص شدن نوع اقدام ●
مختلـف  هـای     لفـه ؤاهی و شناخت نسبت به  مزایـای زهکـشی و کـارکرد م              کسب آگ   ●

  تشکیل دهنده یک شبکه زهکشی
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  مقدمات مورد نیاز
  ی جلسه بحث برمبنای طوفان اندیشه مهیا ساز ●
  های مورد نیاز در زمینه زهکشی امسازی جلسه بحث درباره نوع اقد  آماده ●
فیزیکی مشابه با   ای دارای شرایط     انتخاب منطقه (ل  های متقاب    زمینه سازی برای انجام بازدید      ●

  )منطقه مورد نظر
های  ه  نمایش ئ الزم است ارا   ، بازدید متقابل وجود نداشته باشد     مکان چنانچه به دالیلی، ا     ●

  .ها و غیره در دستور کار قرار گیرد ویدیویی همراه با نمودارها و نقشه
  

  مواد مورد نیاز
  ماژیک تعدادی کارت کوچک و قلم ●
 تمهیدات الزم در زمینه حمل و نقل، نقشه اولیه و تصاویر ترسیمی از شبکه زهکشی یا                  ●

 و غیـره بـرای بازدیـد          دیداری از قبیل ویدیو، تصاویر، نقـشه       –مواد کمک آموزشی شنیداری     
 دانیمی

  
  زمان مورد نیاز

 ) دیداری-درصورت استفاده از مواد کمک آموزشی شنیداری( ساعت و نیم2  ●
 ) درصورتی که قرار باشد بازدید میدانی صورت گیرد( یک روز کامل  ●
  

  .کند  هنگامی که مشکل زهکشی بروز می:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین (مرور مطالب جلسه آموزش قبل  -1
 های مورد نظر روجیتشریح اهداف اختصاصی و خ -2
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  ) دقیقه30(ه  اندیشطوفان ◙
  طوفان اندیشه درباره مزایای زهکشیبرگزاری جلسه  -3
  های کوچک ایای زهکشی بر روی کارتنوشتن مز -4
ها به سه دسته؛ برای مثال، افزایش تولید، بهبود روند مدیریت مزرعـه          بندی کارت   گروه -5

  ستاییت و کمک به پیشبرد توسعه روو سایر مزایای زهکشی شامل بهبود وضع محیط زیس
 ای بر شمرده شده از سوی کشاورزانسایر مزای -6
  
  ) دقیقه20( بحث عمومی ◙
  ) الف-4تمرین (ها   بررسی نتیجه حاصل از ترسیم نمودار علت و معلول-7
های مورد نیاز برای زهکشی، از قبیـل زهکـشی            ه نوع اقدام  ن بحث با کشاورزان در زمی     -8

و و نیز یافتن راهکارهای احتمـالی بـرای حـل           سطحی، زهکشی زیر سطحی یا ترکیبی از هر د        
مسائل زهکشی از طریق تغییر مدیریت آبیاری، انجام عملیـات بهـسازی بـرای شـبکه آبیـاری                  

 های به زراعی و امثال آن ا اقدام، تغییر کاربری اراضی ی1ها، شیب بندی اراضی کانال
 و فهرسـت کـردن      های مورد نیاز برای زهکشی       رسیدن به اتفاق نظر درخصوص اقدام      -9
 رد نظر بر روی یک ورقه بزرگ کاغذهای مو اقدام

  دیداری–ه مواد شنیداری ئ تشریح هدف مورد نظر از بازدید متقابل یا ارا-10
  
  ) ساعت به عالوه طول مدت سفر3( بازدید متقابل ◙

هدف اصـلی از بازدیـد متقابـل، آشـنایی کـشاورزان بـا نحـوه کـارکرد اجـزای مختلـف               
صاً نـسبت بـه طراحـی و        شخـ  دبتواننـ ه شبکه زهکشی اسـت تـا از ایـن طریـق             دهند تشکیل
. های مورد نیاز برای بهسازی شبکه زهکشی مورد نظر خـود اقـدام نماینـد     ریزی  فعالیت    برنامه

هدف دوم از بازدید متقابل این است که کشاورزان تجـارب خـویش را بـا کـشاورزان میزبـان       
 دیـداری  – بازدید متقابل، بر بهـره گیـری از مـواد شـنیداری    همین دلیل است که به. مبادله کنند 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Grading of land  
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  :شود راستا برنامه زیر پیشنهاد میدر این . شود ترجیح داده می
  ) دقیقه5( خوشامد گویی-11
 ) دقیقه5( ذکر دالیل و اهداف بازدید میدانی -12
 ای درباره شبکه زهکشی، شامل ذکر مختصری پیرامـون طراحـی و نقـشه                بیان مقدمه  -13

  ) دقیقه20(اولیه کانال 
 بیان وضعیت تـاریخی منطقـه و تغییـرات صـورت گرفتـه از زمـان اسـتقرار شـبکه                     -14

  زهکشی، توسط یکی از کشاورزان 
 طی کردن مـسیر مـوردنظر توسـط کـشاورزان بازدیـد کننـده، کـشاورزان میزبـان و                 -15

هنده زهکـشی، مـورد     در بین راه، تمامی اجزای مختلف تشکیل د       . مهندسان زهکشی یا آبیاری   
در طـی   . شـود    مـی  ارائهبازرسی قرار خواهد گرفت و شرح مختصر ی درباره کارکرد هرکدام            

گشت، کشاورزان بازدیدکننده و میزبان، زمان کافی در اختیار خواهند داشت تا بـا هـم دربـاره                  
  ) دقیقه30 ساعت و 1(. کارکرد و مزایای زهکشی بحث کنند

  ) دقیقه20(ها   بحث عمومی و طرح پرسش-16
 )، بخش ج2تمرین ( جمع بندی و اتمام جلسه -17
  
  کار جایگزین راه◙

  ) ساعت و نیمیک( دیداری -جلسه آموزشی با استفاده از مواد شنیداری
 اجزای مختلف تشکیل دهنده شـبکه زهکـشی را          دبای  برنامه ویدیویی    :ه ویدیویی ئارا -18

شود،   ای که در فیلم نشان داده می        ط فیزیکی  منطقه   شرای.  را تشریح کند   آنهانشان دهد وکارکرد    
ات و  تـأثیر  بـا بحـث در زمینـه         دارائه ویدیویی ترجیحاً بای   . باید مشابه با منطقه مورد نظر باشد      

  .مزایای زهکشی همراه باشد
  . از کشاورزان بخواهید کلیه اجزای شبکه زهکشی را بررسی و مرور کنند -19
هـای    و غیره، کارکرد اجـزا و قـسمت   قاشی شده، نمودار، نقشه  با استفاده از تصاویر ن     -20

 .مختلف زهکشی را تشریح نمایید
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  نظر هایی برای بحث و تبادل پرسش/  رهنمودهایی برای آماده سازی فنی◙
  مزایای زهکشی

یکی از مزایای مستقیم و عمده، ناشی از استقرار شبکه زهکشی بـه منظـور برداشـت آب                  
این امر بـه دالیـل زیـر،        . وسعه محصوالت زراعی، تهویه بهتر خاک است      مازاد برای رشد  و ت     

  :شود وری اراضی کشاورزی و مراتع می موجب ارتقای سطح بهره
  .شود تر می  عمیقآنهاای بهتری برخوردار و ریشه   محصوالت زراعی از رشد ریشه ●
  .یابد ایش میشود و بدین ترتیب، سطح کارایی کودها افز  مواد غذایی بهتر جذب می ●
ها افزایش خواهد یافت و در نتیجـه، رونـد تـشکیل مـواد آلـی                   فعالیت میکرو ارگانیزم    ●

  .شود خاک، تقویت می
های موجود در خاک، نیترات را که یک مـاده غـذایی         بر اثر نبود اکسیژن، برخی باکتری       ●

ت شـود، نیتـرات     کنند و وقتی روند تهویه خـاک تقویـ          گیاهی است، به گاز نیتروژن تبدیل می      
  .کمتری از دست خواهد رفت

  .توان بهتر کنترل کرد  پدیده شوری را می ●
  

توان   ها، مزایای دیگری برای کشاورزی در بردارد که از آن جمله می             زهکشی خوب خاک  
  :موارد زیر را نام برد

  .شود تر می ، قابل دسترس2 و تردد پذیری1 زمین زراعی به دلیل افزایش ظرفیت تحمل ●
 شود تر می  دوره عملیات خاک ورزی طوالنی ●
  . دامنه انتخاب محصوالت زراعی برای کاشت، بیشتر است ●
، طـول دوره رشـد افـزایش    ) رس  پـیش ( پذیر بودن کـشت زود هنگـام         مکان به دلیل ا    ●

  .خواهد یافت
  . بافت خاک و در نتیجه قدرت تراوایی آن، تقویت خواهد شد ●
بـویژه محـصوالت   (ود و بدین ترتیب، محـصوالت کـشاورزی    ر   دمای خاک باالتر می     ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Bearing Capacity 
2- Workability 
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  .تر رشد خواهند کرد ی، زودتر و سریع ا و محصوالت علوفه) باغبانی
  

افزون بر مزایایی که برای کشاورزی، در بـر دارد، مزایـای اجتمـاعی متعـددی را نیـز دارا                    
  . شـوند  ست مـی باشد که مستقیماً موجب بهبود روند توسعه روسـتایی و بهبـود محـیط زیـ            می

  : اند از این مزایا عبارت
های قابل انتقـال       ارتقای سطح سالمت عمومی از طریق کاهش خطرات ابتال به بیماری            ●

 ازطریق آب و حشرات 
   ارتقای سطح بهداشت ●
   بهبود سالمت و بهداشت دام ●
 ات و غیرهتأسیسها،   کاهش هزینه نگهداری زیر ساخت ●
  

 آب و مـواد     تـأمین که شرایط الزم را برای تثبیت و تقویت گیـاه و نیـز              ای است     خاک، همان ماده  
برای مهیا شدن شرایط رشـد بهینـه، الزم اسـت در فـضای بـین          . آورد  غذایی مورد نیاز آن فراهم می     

هنگامی که خاک، ماندابی شود، تعادل بین آب و هـوا  . ذرات خاک، هم آب وجود داشته باشد و هم هوا 
شود و جـایی بـرای هـوا بـاقی            شرایط ماندابی، فضای مزبور عمدتاٌ با آب پر می        در  . خورد  بر هم می  

از آنجایی که گیاه برای رشد ریشه و عمل تغذیه، به اکسیژن نیاز دارد، ماندابی باعث کاهش                 . ماند  نمی
هنگامی که زمین غرقاب شود، تبادل بین اکسیژن جو و هوا در خاک محـدود               . شود  عملکرد طبیعی می  

در صـورت تـداوم،   . شـود  کمبود اکسیژن، در صورت انباشت دی اکسید کربن، تـشدید مـی     . دگرد  می
هـا    همچنـین فعالیـت ماکروارگـانیزم     . میرد  نهایت گیاه می  درشود و     ها پژمرده می    روند ماندابی، ریشه  

. کنـد، اهمیـت زیـادی دارد        برای تجزیه مواد آلی موجـود در خـاک کـه گیـاه از طریـق آن تغذیـه مـی                    
  .تواند منجر به تشکیل عناصر سمی در خاک شود هوازی می ام، استمرار روند شرایط بیسرانج

  
  های مناسب برای بهبود و اصالح شبکه زهکشی گزینش اقدام

حل برای رفع مسائل و مشکالت زهکشی         تواند همواره بهترین راه     زهکشی مصنوعی نمی  
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  :توان دنبال نمود زیر را میهای  حل له زهکشی، راهئگیری مس بسته به علل شکل. باشد
   تغییر روند مدیریت آبیاری ●
   تغییر نحوه و شیوه عملیات آبیاری ●
  کشی  بهسازی و اصالح شبکه کانال ●
  بندی اراضی  ترازبندی و شیب ●
   تغییر نوع کاربری زمین یا عملیات زراعی ●
   رفع موانع موجود در شبکه زهکشی طبیعی ●
  

شبکه خاص یا ترکیبی نیاز باشـد، بایـد         شی مصنوعی اعم از     در صورتی که به شبکه زهک     
در این راستا الزم اسـت  . گیری شود های مورد نیاز برای زهکشی تصمیم    درخصوص نوع اقدام  

  :به نکات زیر توجه شود
غرقابی هدف، رفع مشکل     که   است اجرای زهکشی سطحی فقط برای مواردی مناسب          ●

عمـق و سـطحی اسـتفاده         کـم  ،های باز  زهکش از    معموالً زهکشی سطحی برای  . دباشسطحی  
 برای خـروج آب سـطحی       آنهابندی اراضی و تراز نمودن       شیبز، از   در صورت نیا  شود که     می

  .شود عنوان مکمل، استفاده می نیز بههای مزبور  مازاد و هدایت آن به زهکش
. رو باشیم   روبه) و شوری ( ماندابی  با مشکل   هنگامی نیاز است که    ، زهکشی زیر سطحی    ●
اسـتفاده  ) زیرزمینـی  (ای ی لولـه    هـا   ای باز یا زهکش   ه  زهکش  از زهکشی زیر سطحی نیز   برای  
  . شود می

 
  های باز مزایای زهکش

ی سطحی را دریافت و بـه عنـوان زهکـش سـطحی             ها انتوانند جری   ها می    این زهکش   ●
  .عمل نمایند
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  ای بازه های زهکش محدودیت
  اضی از دست دادن بخشی از ار ●
   تداخل با شبکه آبیاری ●
 کند های زراعی را مختل می  چند بخش کردن اراضی که فعالیت ●
   نیازمند نگهداری منظم  ●
  

  ای های لوله مزایای زهکش
   عدم از دست دادن بخشی از اراضی ●
   عدم تداخل با شبکه آبیاری ●
  های کوچک  جلوگیری از تقسیم شدن اراضی به بلوک ●
   کمتری نیاز داردبه نگهداری  ●
  

  ای های لوله های زهکش محدودیت
   گرانی مواد و تجهیزات ●
   باال بودن هزینه نصب ●
   نیاز به تجهیزات سنگین برای نصب  ●
  ی سطحیها ان دریافت جریمکان عدم ا ●
   استفاده به عنوان زهکش سطحی مکان عدم ا ●
  

اشد، توسعه یـک الیـه خـاک        اگر مشکل زهکشی، ناشی از باال بودن سطح ایستایی آب ب          
چنانچـه  . تواند به احتمال زیاد مـسئله مزبـور را حـل کنـد        تراوا و لوله کشی یا شخم عمیق می       

باشـند، الزم اسـت از شـبکه          های خاک تراوا برای این منظور، بیش از حد، عمیق یا نازک               الیه
 .زهکشی زیرسطحی استفاده شود
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  ها و اجزای یک شبکه زهکشی قسمت
  :شوند ی زهکشی، اعم از سطحی یا زیر سطحی، از سه بخش تشکیل میها شبکه
کـه  (های مزرعه     ای است که آب مازاد را از طریق زهکش          شبکه :  شبکه زهکشی مزرعه    ●
های مزرعه    در زهکشی سطحی، زهکش   . کند  جمع آوری می  ) شوند  های فرعی خوانده می     لوله
  . زیرزمینی باشندتوانند از نوع همان کانال تراز شده یا لوله  می

یک شبکه انتقال دهنده آب است کـه آب را از شـبکه زهکـشی                :  شبکه زهکشی اصلی    ●
شبکه زهکشی اصلی، معموالً از چند زهکش       . کند  گیرد و به نقطه خروجی منتقل می        مزرعه می 

هـای   هـای مزرعـه از نـوع لولـه     چنانچه زهکـش . شود هماور و یک زهکش اصلی تشکیل می  
. های رو باز باشـند  های زیرزمینی یا نهر توانند از نوع لوله    های هماور می    هکشباشند، ز   زهکش  

های   در زهکشی سطحی و زهکشی زیر سطحی باز، معموالً از نهرهای رو باز به عنوان زهکش               
  .زهکش اصلی در شرایط عادی، کانال رو باز است. شود هماور استفاده می

ت که زه آب از آنجا وارد رودخانه، دریاچه    نقطه پایانی کل شبکه زهکشی اس      :  خروجی  ●
تواند از این   بسته به الیه سطحی آب و نوسانات آن در طول زمان، خروجی می            . شود  یا دریا می  

اعـم از   (یک سازه آبشار آزاد، یـک سـازه دریچـه دار یـا مجـرای تخلیـه                  :  موارد تشکیل شود  
   یا یک خروجی)خودکار یا قابل تنظیم

  
  :توان به منابع زیر مراجعه نمود فنی بیشتر در این زمینه میبرای کسب اطالعات 

● Irrigation water management training manual No. 1, Introduction to 

Irrigation 1985. FAO, Chapter 7 

● Irrigation water management training manual No. 9, Drainage of irrigated 

lands 1996. FAO, Chapter 2&3 

 
   مزایا و محاسن زهکشیدمورنظر در هایی برای بحث و تبادل  پرسش◙
  چه مزایایی را از بهبود ساختار و وضعیت زهکشی انتظار دارید؟ -1
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 مزایای مورد انتظار برای تولید محصوالت زارعی کدام است؟ -2
 آیا مزایای زراعی دیگری را از بهبود وضعیت زهکشی انتظار دارید؟ -3
وضعیت زهکشی بهبود یابد، آیا، عالوه بر مزایای آن برای کـشاورزی، پیامـدهای              اگر   -4

 مثبت دیگری را انتظار دارید؟
 
های مورد نیـاز بـرای بهبـود  و            هایی برای بحث و تبادل نظر درباره انتخاب اقدام           پرسش ◙

  اصالح زهکشی
نـد بـه حـل مـسائل        توا  های عملیات آبیاری می     آیا اعمال تغییرات در مدیریت یا شیوه       -5

  زهکشی منجر شود؟
  تواند به حل مسائل زهکشی کمک نماید؟ آیا بهبود شبکه کانال کشی می -6
  آیا مسئله زهکشی را می توان با تراز بندی زمین یا بستر سازی، حل نمود؟ -7
آیا در صورت آبگیر بودن محل، بهتر نیست از اراضی برای کشت برنج، آبزی پـروری            -8

  ن آب استفاده شود؟یا ایجاد مخز
  تواند به حل مسئله زهکشی منجر شود؟ آیا تغییر کاربری اراضی می -9

تواند به حل مسائل زهکشی منجر        آیا رفع موانع موجود در شبکه زهکشی طبیعی می         -10
  شود؟

های دیگری الزم است  صورت گیرد تا زهکشی به خروج آب از منطقـه و                  چه اقدام  -11
  ، دریاچه یا دریا منجر شود؟انتقال آن به رودخانه

  رود؟ آیا غرقابی یا ماندابی، مشکل عمده منطقه به شمار می -12
  سازند؟ آیا غرقابی و ماندابی، تولیدات زراعی در منطقه را با مشکل مواجه می -13
کنـد یـا الزم اسـت زهکـشی زیـر             آیا اجرای یک شبکه زهکشی سطحی کفایت می        -14

  سطحی نیز اجرا شود؟
هـای    هـای بـاز یـا لولـه         حل زهکش    به زهکشی زیر سطحی نیاز باشد، از دو راه         اگر -15

  رسد؟ تر به نظر می زهکش، کدام یک مناسب
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  ای کدام است؟ های لوله های باز و زهکش های زهکش مزایا و محدودیت -16
  های غیر قابل تراوا در اراضی منطقه وجود دارد؟ آیا الیه -17
  و ضخامتی برخوردارند؟ها از چه عمق  این الیه -18
اگر مدیریت زهکشی آب مازاد بر عهده شما باشد، آن را بـه کجـا هـدایت خواهیـد                  -19
  کرد؟

  انتقال مسئله زهکشی به منطقه دیگری نخواهد شد؟موجبآیا اقدام شما  -20
 
  ارائه ویدیویی/ هایی در خصوص بازدید میدانی   پرسش◙

  نطقه مشاهده نمود؟توان در م چه نوع شبکه زهکشی را می -21
  های مختلف این شبکه کدام هستند؟ اجزا و بخش -22
  دهند؟ هر کدام از این اجزا چه کاری انجام می -23
  شبکه زهکشی چه مزایایی دارد؟ -24
هـای    اتی بر مدیریت منابع آب کشاورزان، نقـش وکـارکرد تـشکل           تأثیرزهکشی چه    -25

 بر، امور مالی و امثال اینها دارد؟ آب
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  ریزی برای بهبود زهکشی برنامه):  ج-4(تمرین  
  
  

  مقدمه
ریزی و تهیه مقدمات برای بهبود زهکشی کنند، الزم    پیش از آنکه کشاورزان اقدام به برنامه      

هـای    بروز مسائل زهکشی، مزایای زهکـشی، اقـدام       ) علل(علت  : است به این نکات توجه شود     
  کیل دهنده شبکه زهکشی مورد نیاز برای زهکشی و کارکرد اجزای مختلف تش

دستاورد یا خروجی تمرین حاضر، تهیه یک طرح زهکشی تفصیلی و مرحلـه بـه مرحلـه                
ریزی یـا طراحـی تـا مرحلـه عملیـات             های مورد نیاز، از مرحله برنامه       است که در آن، فعالیت    

دسـته   باید آن   در این برنامه، کشاورزان     . برداری و نگهداری، فهرست وار تشریح شده است        بهره
هـا و     هایی را که قرار است شخصاً انجام دهند تعریف و تدابیری بـرای انجـام اقـدام                  از فعالیت 
  . اتخاذ نمایند،دارد) دولتی( که نیاز به حمایت یک سازمان بیرونی یهای فعالیت
  

  هدف
 ریزی و تهیه مقدمات برای بهبود زهکشی  برنامه ●
  

  های مورد نظر خروجی
  لیه برای بهبود و اصالح وضعیت زهکشی تهیه طرح و نقشه او ●
  ها  تهیه طرح مرحله به مرحله فعالیت ●
تواننـد انجـام      هایی که کشاورزان به تنهـایی نمـی          مشخص شدن وظایف و مسئوولیت      ●
 دهند

  
  . مورد خاصی الزم ندارد:مقدمات مورد نیاز
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  مواد مورد نیاز
  ) الف-4(تمرین های تهیه شده در   تکثیر نقشه ●
 چند برگه کاغذ و قلم ماژیک  ●
  

 دقیقه30 ساعت و 3 :زمان مورد نیاز
 

  زمان اجرا
   هنگام بروز مسئله زهکشی ●
 ) ب-4(و )  الف-4(های  تمرین بعد از اجرای  ●
 

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( قبل وزشمرور مطالب جلسه آم -1
 های مورد نظر وجیتشریح اهداف اختصاصی و خر -2
  
  ) دقیقه10(های عمومی   بحث◙
تصمیم گیری همراه با کشاورزان در مورد انتخاب منطقه دارای مسئله زهکشی، جهت              -3

  های الزم برای بهبود زهکشی طراحی و تدارک اقدام
 بحث درباره طراحی زهکشی و مالحظات مربوطه -4
 
  )اعت و نیم سیک(های گروهی کوچک  فعالیت/  بازدید میدانی ◙
همراه با کشاورزان از منطقه مورد نظر بازدید کنید و از کـشاورزان بخواهیـد در قالـب           -5
  . نفری تقسیم شوند5 تا 4های کوچک  گروه

  .را در اختیار هر گروه قرار دهید ) الف-4(تمرین ای از نقشه تهیه شده در  نسخه -6
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تـر، از محلـی کـه دارای مـسئله              عای جـام    ها بخواهید  نقـشه      در صورت نیاز، از گروه     -7
مسیرهای زهکشی،   ،) الف -4(تمرین  زهکشی است، تهیه کنند و  بر اساس نقشه تهیه شده در             

  .ها و غیره را نشان دهند ها، موانع، پستی و بلندی ها، رودخانه های کشاورزی، جاده زمین
ـ (های مـورد نظـر بـرای زهکـشی            از هر گروه بخواهید طرحی از اقدام       -8 )  ب -4رینتم

  .های مورد نیاز برای بهبود وضعیت آبیاری بحث کنند ترسیم و درباره سایر اقدام
 .ه دهندئ در قالب طرح بهبود زهکشی را ارااز هر گروه بخواهید نقشه ترسیم شده -9
  
  ) دقیقه40(های عمومی   بحث◙

وارد زیـر   های پیشنهادی مختلف به بحث بپردازید و در این راستا بـه مـ               درباره طرح  -10
های زهکشی مزرعه، طول و مسافت بـین          طرح پیشنهادی برای شبکه   : بیشتر توجه داشته باشید   

های هماور،    های مزرعه، مسیر زهکش     های مزرعه، خروجی و شکل زمین بین زهکش         زهکش
های موجـود،      با زیر ساخت   آنهاهای مزرعه و هماور و ارتباط         خروجی زهکش، مسیر زهکش   

های تشکیالتی و اجتماعی موجود، اندازه واحدهای         ایر مرزها یا محدوده   مرزهای زهکشی و س   
هـا و      کاربری مجدد زه آب    مکان بر روند مدیریت زهکشی، ا     آنهاات  تأثیرزهکشی قابل کنترل،    

   ملزومات برای بهبود وضعیت زهکشیسایر
 قـادر بـه     ترین طرح پیشنهادی که کـشاورزان       بینانه  تالش نمایید درباره بهترین و واقع      -11

 .ساخت، مدیریت، اجرا و نگهداری آن هستند، تصمیم گیری الزم به عمل آید
  
  ) ساعتیک) (عمومی( تمرین جمعی ◙

براســاس طــرح پیــشنهادی انتخــاب شــده، از کــشاورزان بخواهیــد تمــامی مراحــل  -12
، فهرست  ریزی و طراحی، تا انجام عملیات بهره برداری و نگهداری           را از بدو برنامه   ) ها  فعالیت(

هدف از این کار، دستیابی به جزئیات بیشتر نیست، بلکه رسیدن به یـک حـس کلـی و                   . نمایند
تواند توسط خود کشاورزان انجام شـود یـا اجـرای             هایی است که می     عمومی نسبت به فعالیت   

 . نیاز به کمک و حمایت بیرونی داردآنها



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                     290

  

 

ریـزی و طراحـی، اجـرا،         برنامه  عناوین بامراحل را براساس ترتیب و توالی زمانی و          -13
رهنمودهایی برای کسب   "به مثال ذکر شده در بخش       (برداری و نگهداری، روی کاغذ بنویسید        بهره

  ). مراجعه شود"آمادگی فنی
توانند به تنهایی انجام دهند؛ برای انجام  ها را می     بحث کنید که کشاورزان کدام فعالیت      -14

 توسـط یـک   د بـه طـور کلـی   بایـ هـا   ی دارند و کدام فعالیتها نیاز به کمک بیرون  کدام فعالیت 
  .تشکیالت بیرونی انجام شود

 )، بخش ج2تمرین (جمع بندی و اتمام جلسه  -15
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙

  ریزی برای بهبود وضعیت زهکشی مالحظاتی در باب برنامه
های مورد نیاز برای بهبود وضـعیت زهکـشی در منطقـه معمـوالً بـه                 ریزی اقدام    برنامه  ●

بحـث   ) ب -4(تمـرین   همان گونه که در     . ها بستگی دارد    مقایسه بین مزایای مورد نظر و هزینه      
شود، بلکه  مزایای دیگری       شد، مزایای زهکشی فقط به بهبود عملکرد محصوالت خالصه نمی         

 .همراه دارندکشاورزی و اجتماعی به  ابعاداز ز را نی
زهکـشی فقـط    .  زهکشی، تنها عامـل تعیـین کننـده افـزایش بـازدهی زراعـی نیـست                 ●

توانـد افـزایش      ای بـه شـمار رود، مـی         درصورتی کـه نبـود آن؛ محـدودیت و مـشکل عمـده            
ای، زراعـت     رو، چنانچه درمنطقـه     از این . ای در بازدهی زراعی به دنبال داشته باشد         مالحظه قابل

ای  ها و عملیات زهکشی پـر هزینـه   های اندک رایج باشد، اجرای اقدام ابع و نهاده بااستفاده از من  
لذا میزان سـرمایه گـذاری بـرای        . تواند مفید و مقرون به صرفه باشد        ای نمی   مانند زهکشی لوله  

  .زهکشی باید با سطح توسعه کشاورزی، همخوانی و تناسب داشته باشد
 طبیعی وجود نداشـته باشـد، الزم اسـت    یکش چنانچه در منطقه موردنظر، خروجی زه   ●

 از ظرفیـت    ریک زیر ساخت زهکشی عمده، طراحی و اجرا شود که چنین اقدامی معموالً فرات             
 .استو توان یک گروه از کشاورزان 
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  های زهکشی سطحی شبکه) جانمایی(نقشه و طرح اولیه 
 " نـامنظم  شبکه زهکشی ": زهکشی سطحی در سطح مزرعه، دو طرح شبکه مختلف دارد         

  "شبکه زهکشی موازی مزرعه" و
  

  شبکه زهکشی نامنظم
شود کـه فـشار سـطحی در مزرعـه، پـایین بـوده و                 این نوع شبکه زمانی به کار گرفته می       

های موجـود در مزرعـه را بـا           شبکه زهکشی نامنظم، گودال   . پوشش کل اراضی، مد نظر نباشد     
ز زهکشی را در یک زهکش همـاور        دهد و آب حاصل ا      به هم پیوند می     ای  یک زهکش مزرعه  

  .کند تخلیه می
  

  شبکه زهکشی موازی 
این نوع شبکه، مناسب مناطق دارای میکروتوپوگرافی ناهموار و نیـز شـرایطی اسـت کـه                 

های موازی مزرعه باعث      زهکشی. عملیات زراعی، نیازمند تقسیم مزرعه به قطعات منظم است        
از منظر فنی، فاصله بین     . شود  زهکش هماور می   به یک    آنهاهای سطحی و انتقال       گردآوری آب 

این آب مازاد . شود های مزرعه، براساس زمان وجود آب مازاد در سطح زمین تعیین می         زهکش
که حاصل بارندگی و آبیاری است، باید از دور خارج شود تا بـه محـصوالت زراعـی آسـیب                    

 قبیل حداقل اندازه قطعات     ها به مجموعه عواملی از      در عمل، فاصله گذاری بین زهکش     . نرسد
سازی اراضی، مرزهای بین قطعات و مزرعه،         زراعی به لحاظ اقتصادی بودن کشت، هزینه آماده       

  . بستگی دارد1)رده سوم(های آبیاری  های زراعی و کانال ساختار راه
  

  های زهکشی سطحی ساختار و طرح شبکه
ای   های لولـه    از و زهکش  های ب   های زهکشی زیر سطحی، انتخاب از بین زهکش         در شبکه 

هـای مزرعـه از نـوع         اگر زهکش . های هماور دارد    های مزرعه و نیز زهکش      بستگی به زهکش  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Tertiary irrigation canal  
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  .ای باشند  لوله توانند از نوع نهر روباز یا زهکش های هماور می باشند، زهکش ای  لوله
  

   زهکشی ساده شبکه
 مزرعه وارد یک زهکش های باشند و تمامی زهکش ای  های مزرعه از نوع لوله      اگر زهکش 

  .شود  نامیده می1شبکه زهکشی سادههماور رو باز شوند، این شبکه، 
  

  شبکه زهکشی مرکب
هـای همـاور، لولـه گـذاری شـده       های مزرعه و زهکش ای که در آن تمامی زهکش       شبکه

  .شود  نامیده می2شبکه زهکشی مرکبباشند، 
  : بستگی داردهای ساده و مرکب، به عوامل زیر انتخاب از بین شبکه

  های سطحی مازاد رای خارج کردن آب نیاز به وجود خروجی ب ●
  )اراضی بالاستفاده(  متوسط وسعت یا اندازه اراضی و ضایعات اراضی  ●
ای به نهـر یـا خنـدق، بـه سـادگی              های لوله    بازبینی و بررسی جریان خروجی زهکش       ●
ای کوچـک محـدود       ط بـه منطقـه    پذیر باشد و پیامدهای حاصل از انسداد شبکه، فق          مکانا

 .شود
  .باشند تر و بیشتری   هماورهای نهری یا گودالی، نیازمند نگهداری جدی ●
، نیازمند شـیب هیـدرولیکی   )نهری(ای در مقایسه با هماورهای گودالی         هماورهای لوله   ●

  .باشند بیشتری 
سـاده بیـشتر   ای مرکب، به میزان چشمگیری از یک شـبکه   های نصب شبکه لوله    هزینه  ●

  .باشد
 .های کانال کشی آبیاری داشته باشند  نهرهای رو باز، تداخل زیادی با شبکه ●
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Singular drainage system  
2- Composite draiage system  
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  ریزی و طراحی شبکه زهکشی مالحظاتی در باب برنامه
ای وجـود دارد کـه الزم         ریزی و طراحی یک شبکه زهکشی، نکات عدیده         در روند برنامه  

  :است همواره مورد توجه قرارگیرند
از منظـر  . هکشی، نباید تنهـا بـر اسـاس مرزهـای هیـدرولیکی تعیـین شـود                مرزهای ز   ●

گروهـی موجـود،    / هـای اجتمـاعی     مدیریتی، همخوانی و تناسب بین مرزهای زهکش و مـزر         
ی و اجرایی، مرزهـای  ربران، مرزهای روستا، مرزهای ادا های آب همانند مرزهای آبیاری تشکل   

   استقومی و مذهبی و غیره، دارای اهمیت بیشتری
راحتـی و بـا        چنان باشند کـه کـشاورزان بتواننـد شـبکه را بـه             دبای واحدهای زهکشی     ●
  .ای قابل قبول، اداره و نگهداری نمایند هزینه
 ساختار و طرح شـبکه      دبای در مناطق کم آب، اگر کیفیت پساب زهکش مناسب باشد،             ●

ران بخشی از کمبود منـابع آب       ها برای جب    ای باشد که استفاده مجدد از زه آب           زهکشی به گونه  
  . پذیر باشدمکانآبیاری برای کشاورزان، ا

شوند، بهتـر      در مناطقی که برنج و محصوالت خاص مناطق خشک، همزمان کشت می             ●
 مسدود کردن راه آب ورودی تمامی واحـدهای         مکانای طراحی شود که ا      است شبکه به شیوه   

ت لزوم، از هدر رفتن بـیش از حـد آب در             زراعی کوچک وجود داشته باشد یا بتوان در صور        
 .مزارع برنج بر اثر فرونشت آب، جلوگیری کرد
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  برای شبکه زهکشی زیرسطحی) مرحله به مرحله(ای از یک طرح گام به گام  نمونه

  ها وظایف و مسئوولیت
  )ها فعالیت(مراحل 

  سازمان بیرونی  کشاورزان
  ریزی و طراحی  برنامه

ـبکه     ریزی و طرا     برنامه - ـاختار ش حی س
  مزرعه

   پیمایش فنی-
  
   طرح تفصیلی-
ـبکه          برنامه - ـاختار ش ریزی و طراحی س

  اصلی

  
  شود وسیله کشاورزان انجام می  تماماً به•
  
 کــشاورزان اداره آبیــاری و عمــران را یــاری •
  رسانند می
   طرح را تصویب نمایندباید کشاورزان •
 کــشاورزان بایــد امــور مــرتبط بــا عملیــات •

برداری از شبکه خـود، ماننـد رقـوم پایـه             بهره
  .زهکشی را تأیید کنند

  
-  

  
  اداره آبیاری و زهکشی  •
  
  اداره آبیاری و زهکشی •
  اداره آبیاری و زهکشی •
  

  اجرا
  ها  ایجاد و احداث زهکش-
  حفر زهکش هماور-

ـای فرعـی       نصب و کارگذاری لولـه     - ه
 زیرسطح 

 های هیدرولیکی  ساخت سازه-

  
  لی شبکه اص-

  
   کشاورزان•
   کشاورزان•

-  
  
  با همکاری کشاورزان •
  

-  

  
  نظارت فنی اداره آبیاری و زهکشی •
  نظارت فنی اداره آبیاری و زهکشی •
ـاری و        • پیمانکار، نظارت فنی اداره آبی

  زهکشی
ـاری و        • پیمانکار، نظارت فنی اداره آبی

  زهکشی
-  

  برداری و نگهداری  عملیات  بهره
  هکش هماور الیروبی منظم ز-
  های هیدرولیکی  نگهداری سازه-
  های هیدرولیکی برداری از سازه  بهره-
  
  های فرعی  رفع انسدادها در لوله-

  
  کشاورزان •
  کشاورزان •
  همکاری کشاورزان تا نقطه خروجی هماور •

  براساس در خواست پیمانکاران
  همکاری براساس تقسیم کار صورت گرفته •

  
-  
-  

   کننده تجهیزاتتأمین پیمانکاران •
   اداره آبیاری و زهکشی•

  نگهداری شبکه اصلی
  برداری از شبکه اصلی  عملیات بهره-

  
ــری  • ــصمیم گی هــای  حــضور در عرصــه ت

  مشترک و جمعی

  
   اداره آبیاری و زهکشی•
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  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual No. 9, Drainage of irrigated 

lands, 1996. FAO, Chapter 4 -7 

 
  ریزی زهکشی  هایی برای بحث و تبادل نظر در مورد مالحظات مربوط برنامه  پرسش◙
های نصب، بهره برداری و نگهـداری،         چه مزایای مالی از زهکشی، در مقایسه با هزینه         -1

  رود؟ انتظار می
تواننـد شـبکه زهکـشی مـورد نظـر را شخـصاً، اجـرا،                 گروه از کشاورزان مـی    آیا این    -2
 برداری و نگهداری کنند یا برای این منظور به همکاری سایر کشاورزان نیاز دارند؟ بهره

  در روند طراحی و اجرا، ضروری است؟ )I & D(آیا دخالت اداره آبیاری و زهکشی -3
 
هـای    رد مالحظات مربوط بـه طراحـی زهکـش        های برای بحث و تبادل نظر در مو          پرسش ◙
 سطحی

 رسد؟ آیا زهکشی مناطق کم فشار به تنهایی کافی به نظر می -4
 آیا الزم است کل منطقه زهکشی شود؟ -5
 آیا به قطعات اراضی هموار و منظم نیاز است؟ -6
 کوچکترین اندازه قطعات اراضی، به لحاظ اقتصادی بودن کشت، چقدر است؟ -7
  
یی برای بحث و تبادل نظر درباره مالحظات مربوط بـه طراحـی زهکـشی      ها  پرسش ◙

 زیر سطحی

 آیا به زهکشی سطحی نیاز است؟ -8
 کوچکترین اندازه قطعات اراضی، به لحاظ اقتصادی بودن کشت، چقدر است؟ -9

 آیا نیروی کار الزم برای انجام امور نگهداری در دسترس است؟ -10



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                    296

  

 

 دل نظر در مورد مالحظات عمومی طراحی شبکه زهکشی هایی برای بحث و تبا  پرسش◙

 های اجتماعی و گروهی در منطقه وجود دارد؟ آیا مرز بندی -10
 ها وجود دارد؟  تطبیق و همسو سازی مرزهای زهکشی با این مرز بندیمکانآیا ا -11
بزرگترین اندازه یک واحد زهکشی قابل اجرا و نگهداری از سـوی گـروه معینـی از                  -12

 اورزان  چقدر است؟کش
 آیا احتمال کمبود آب درمنطقه وجود دارد؟ -13
 رود که آب زهکشی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد؟ آیا انتظار می -14
های کـم آبـی       آیا کشاورزان خواهان مصرف مجدد زه آب برای آبیاری در طی دوره            -15
 هستند؟
مجـدد آب زهکـشی صـورت        پـذیر کـردن مـصرف        مکان برای ا  بایدهایی    چه اقدام  -16
 پذیرد؟
 شوند؟ آیا برنج و محصوالت خاص مناطق خشک در یک منطقه کشت می -17
شـود، بـاالتر      آیا ضروری است که سطح ایستایی در منـاطقی کـه بـرنج کـشت مـی                 -19

 نگهداشته شود؟
 های مختلف رعایت شود؟ آیا الزم است سطوح ایستایی متفاوتی برای فصل -20
  برای کنترل سطح ایستایی در روند طراحی منظور شود؟بایدی های چه اقدام -21
 
 هایی برای بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه طرح گام به گام  پرسش◙

  آغاز و به انجام رسد؟بایدهایی  چه فعالیت -22
  برای خاتمه کارهای اجرایی به انجام رسد؟بایدهایی  چه فعالیت -23
  به طور منظم یا مقطعی به انجام رسد؟بایدداری هایی در زمینه نگه چه فعالیت -24
 هایی باید برای راه اندازی شبکه صورت گیرد؟ چه اقدام -25
 اند، به انجام رسانند؟ هایی را که خود تشخیص داده توانند فعالیت آیا کشاورزان می -26
خـشی از   در صورتی که کشاورزان قادر نباشند فعالیتی را به تنهایی انجام دهند، چه ب              -27
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  قابل انجام است و چه بخشی نیست؟آنهافعالیت توسط 
  را شخصاً انجام دهند؟ها فعالیت) بخشی از(قادر نیستند چرا کشاورزان  -28
هـای مـوردنظر      توانند کشاورزان را در اجرای فعالیت       بیرونی می ) های(کدام سازمان    -29

 یاری دهند؟
هـا    ورد نظر در خصوص ایـن فعالیـت       های بیرونی م    های تشکل   وظایف و مسئولیت   -30

 کدام است؟
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  تصویب طرح زهکشی و تقسیم وظایف):  د-4(تمرین 
  
  

  مقدمه
چنانچه بر اساس نتایج پیشین، قرار      

های تفصیلی    طرح) هایی از   بخش(باشد  
هــای هیــدرولیک  هــا و ســازه زهکــشی

توسط بنگاه دولتی ذی ربط انجام گیـرد،     
ــ   ــود، زی ــرا ش ــد اج ــرین بای ــن تم را ای

پیرامـون  . های نهایی باید همواره قبل از اجرا، مورد بحث و تأیید کـشاورزان قـرار گیـرد                  طرح
ی بیرونـی در فراینـدهای اجـرا، بهـره بـرداری و             هـا  انتقسیم وظایف بین کشاورزان و سـازم      

  .نگهداری، الزم است توافق بیشتری صورت گیرد
  

  اهداف
   تصویب طرح زهکشی ●
 برداری و نگهداری هها و وظایف در روند اجرا، بهر مسئولیت توافق پیرامون تقسیم  ●
  

  های مورد نظر خروجی
  های تصویب شده  طرح ●
  ها و وظایف   تصویب روند تقسیم مسئولیت ●
  

  مقدمات مورد نیاز
ها و استخراج اطالعات مهم برای کشاورزان و تهیـه اطالعـات مزبـور بـه           مطالعه طرح   ●

  شکل قابل فهم برای آنها
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  های موجود در مزرعه ها و دیگر سازه  آشنایی با مسیر زهکش ●
  دعوت از سازمان دولتی ذی ربط ●
 

  مواد مورد نیاز
  های تفصیلی  طرح ●
   ارائه طرح در یک قالب ساده ●
 های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک  ورقه ●
 

  دقیقه15 ساعت و 3 :زمان مورد نیاز
  زمان اجرا

  های تفصیلی و تکمیل طرح)  ج-4(تمرین  پس از اجرای  ●
  پیش از اجرای شبکه زهکشی ●
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین (مرور مطالب جلسه آموزش قبل  -1
 تشریح اهداف اختصاصی و نتایج مورد نظر -2
ی هـا  انمعرفی بازدید کنندگان مراجعه کننده از سازمان دولتی ذی ربط و دیگـر سـازم               -3

 بیرونی مربوطه
 
 ) ساعت و نیمیک( معرفی طرح و انجام گردش میدانی ◙ 

 انهای از پیش آماده شدهارائه و معرفی طرح زهکشی با استفاده از چارت برگرد -4
هـا و     گشت زنی به همراه کشاورزان و نماینـدگان سـازمان دولتـی در مـسیر زهکـش                -5
 های مهم دادن محل استقرار سازه نشان
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 ) دقیقه30(وهی  کوچک های گر  بحث◙

 . نفره تقسیم نمایید5 تا 4های کوچک  کشاورزان را به گروه -6
های مهمی را که قرار است طرح بر اسـاس آنهـا ارزشـیابی       ها بخواهید ویژگی    از گروه  -7

 .ای بزرگ یادداشت کنید  را بر روی ورقهآنهاشود، مشخص و 
ای مذکور، مورد ارزشیابی قرار دهنـد  ه از کشاورزان بخواهید طرح را بر اساس ویژگی       -8

هایی که ویژگـی مـورد نظـر روی آن درج             ها یا ورقه    و برای این منظور، پشت هر یک از برگه        
سـازد یـا       آنان را بـرآورده مـی      های  ها و خواسته    شده است بنویسند که آیا آن ویژگی، نیازمندی       

 خیر؟
طرح را به همـین شـکل قبـول         از کشاورزان بخواهید با مشخص کردن این امر که آیا            -9

هایی در آن صورت گیرد، یک ارزشیابی کلی از           کنند الزم است جرح و تعدیل       دارند یا فکر می   
 .طرح به عمل آورند

 
 )یک ساعت( بحث جمعی و تصویب طرح ◙

ـ ارزشیابی گـروه مربوطـه را ارا        نتایج حاصل از   د هر گروه بای   در یکی از نمایندگان   -10 ه ئ
 .دهد

 .ها را مورد بحث قرار دهید ای موجود در ارزشیابیه تفاوت -11
های معینی از طرح، مورد تصویب کشاورزان قرار نگرفته باشـد، از              اگر ابعاد یا بخش    -12

 مکـان  یـا  عـدم ا      مکاننماینده سازمان دولتی بخواهید تا دالیل انتخاب ابعاد مزبور را توجیه و ا            
 .نماید مشخص ایجاد تغییرات در آن مورد را 

گیری نهایی را در مورد پذیرش یا عـدم پـذیرش طـرح               از کشاورزان بخواهید نتیجه    -13
 .عمل آورند به

در صورت پذیرش طرح از سوی کشاورزان، از آنان بخواهید اسناد طرح را امـضا و                 -14
 .تأیید کنند

 برداری و نگهداری پـروژه را مطـابق         مفاد طرح گام به گام برای فازهای اجرایی، بهره         -15
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ربـط مـورد بحـث و         ی ذی هـا  انالن دستگاه دولتی و نمایندگان سـازم      ئو، با مس  ) ج -4(تمرین  
 .ها به اجماع برسید لیتئوپیرامون تقسیم وظایف و مس. بررسی  قرار دهید

 ) ، بخش ج2تمرین ( و اتمام جلسه جمع بندی -16
 
 ظرهایی برای بحث و تبادل ن پرسش/ هایی برای کسب آمادگی فنی   رهنمود◙

 : ابعاد مهمی از طرح زهکشی که نیازمند ارزشیابی پیش از تصویب است

 زمینی با الگوهای کشت رایج در منطقه زیر طرح تعیین تناسب عمق آب سفره  ●
های اجتماعی و تشکیالتی یا       دیگر مرزبندی با   ارتباط و همخوانی بین مرزهای زهکش         ●

  سازمانی موجود
 پوشش زهکشی زیرل طرح در منطقه  کشاورزان مشمول و غیر مشمو ●
 ها  اندازه و شکل قطعات یا کرت ●
 رود بر اثر اجرای طرح از دور خارج شود  مقدار زمینی که احتمال می ●
هـای دسترسـی بـه        هـا و راه      تداخل شبکه زهکشی با شبکه آبیاری، دیگر زیر سـاخت           ●

 اراضی
 ات نگهداریمکان ملزومات  و ا ●
  برای نگهداری هزینه مورد انتظار ●
  استفاده مجدد از پساب زهکشیمکان ا ●
  اندازه و وسعت واحدهای زهکشی انفرادی ●
 مسدود نمودن واحدهای زهکشی انفرادی برای حفظ سـطح ارتفـاع آب سـفره               مکان ا  ●

 زیر زمینی
 

 :برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual No. 9, Drainage of irrigated 

lands, 1996. FAO, Chapter 4 -7 
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 هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش ◙

آیا سطح ایستایی آب، برای الگوهای کشت رایج در منطقه، بـویژه بـرای محـصوالت                 -1
 دارای اهمیت اقتصادی، مناسب است؟

هـای اجتمـاعی و تـشکیالتی      با مرزبندی آیا مرزهای مورد نظر برای زهکشی، متناسب         -2
 موجود در منطقه است؟

 اند؟ های به عمل آمده را پذیرفته آیا تمامی کشاورزان، مرزبندی -3
 را  آنهـا شـود یـا برخـی از          را شامل می  ) متنفذ(آیا مرزهای زهکشی، تمامی کشاورزان       -4

 شود؟ شامل نمی
 ب است؟آیا اندازه و شکل قطعات برای انجام علمیات بهزراعی مناس -5
های مورد نظر از دست برود، قابـل         رود بر اثر اجرای طرح      آیا مقدار زمینی که انتظار می      -6

 قبول است؟
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  اجرای زهکشی):  هـ -4(تمرین 
  
 

  مقدمه
هـا و   پس از تکمیل و تصویب برنامـه    

ها و نیل بـه اتفـاق آرا در خـصوص             طرح
هـای تمـامی طـرفین،        وظایف و مسئولیت  

ریـزی بـرای اجـرای        مـه الزم است که برنا   
  .عملیات زهکشی در دستور کار قرار گیرد

  
  هدف

  ی در راستای تحقق طرح زهکشی مصوبهای اجرای ریزی فعالیت برنامه  ●
  

 خروجی مورد نظر
هـا و چـارچوب زمـانی الزم          لیتئوها، مـس    تهیه طرح عملیاتی که در آن تمامی فعالیت         ●

 .اشدهای زهکشی، تعریف شده ب برای اجرای اقدام
 

 مقدمات مورد نیاز
هـای مـورد نظـر و         های اجرایی الزم، با توجه به اقدام        ارزیابی اجمالی از تمامی فعالیت      ●

 منابع مورد نیاز 
 ارزیابی کوتاه از هزینه مواد و مصالح ساختمانی احتمالی و دیگر نهاده های مورد نیاز  ●
 

 مواد مورد نیاز
 های بزرگ کاغذ ورقه  ●
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 رنگی کوچکهای  کارت  ●
 قلم ماژیک  ●
 های از پیش تهیه شده  جدول  ●
  

  دقیقه 45 ساعت و 3: زمان مورد نیاز
  ) د-4( تمرین بعد از اجرای: زمان اجرا

 
 مراحل انجام کار

 ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙

 )، بخش ج1تمرین (مرور مطالب جلسه آموزش قبل  -1

 های مورد نظر تشریح اهداف اختصاصی و خروجی -2
  
 ) ساعت و نیمیک(صورت دسته جمعی ه  تهیه طرح عملیاتی ب◙

های مورد نظـر بـرای زهکـشی          با کشاورزان در این مورد بحث نمایید که تعیین اقدام          -3
  .تواند به عنوان دستاورد یا نتیجه کار، هدف نهایی طرح عملیاتی تهیه شده قلمداد شود می
ای، الزمـه     یابی به کدام نتایج میان مرحله     از کشاورزان بخواهید مشخص نمایند که دست       -4

هـای از     ای مذکور را بـر روی کـارت         نتایج میان مرحله  . تحقق نتیجه یا هدف نهایی است     
  .قبل تعیین شده بنویسید

 ).مرحله به مرحله(ای مورد نظر را به ترتیب اجرا مرتب نمایید نتایج میان مرحله -5
ای را    نیاز برای دستیابی به نتـایج میـان مرحلـه         های مورد   از کشاورزان بخواهید فعالیت    -6

 .شناسایی و مشخص نمایند
های مربوط     را پشت کارت   آنهاها را براساس ترتیب زمان اجرا مرتب نمایید و            فعالیت -7

 .ای قرار دهید به نتایج میان مرحله
هـای مختلـف را براسـاس نتیجـه حاصـل از              ول اجرای فعالیت  ئ نام هرکارگزار مس   -8
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ها   های مربوط به فعالیت      را پشت سر کارت    آنهاها بنویسید و      بر روی کارت   ) د -4( تمرین
 .قرار دهید

 .ها تصمیم گیری و موارد را یادداشت نمایید بندی اجرای فعالیت درباره زمان -9
 .ات مورد نیاز برای تحقق هر نتیجه را مشخص و فهرست نماییدمکانمواد وا -10
های موردنظر    مشخص نمایید که چه کسی قرار است نهاده       در پشت کارت هر مورد       -11
 !شود یا نقدی ه صورت جنسی تهیه می کند و اینکه آیا اقالم مورد نیاز بتأمینرا 
 .نمایید) تکثیرو (طرح عملیاتی را بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ، بازنویسی  -12
 
 ) ساعتیک(های گروهی کوچک   بحث◙

 نفـره، یکـی از نتـایج میـان          5 تا   4های کوچک     الب گروه از کشاورزان بخواهید در ق     -13
های آن بر عهـده کـشاورزان بـوده اسـت، مـورد             لیت اجرای فعالیت  وئای را که مس     مرحله

 :بحث در این خصوص باید حول محور این موارد باشد. بحث قرار دهند
  های مورد نیاز  مقدار نهاده-الف
   مواد و مصالح موردنیاز  برآورد هزینه-ب
   نیروی انسانی مورد نیاز-ج
   محل احتمالی برای یافتن نیروی کار ماهر-د
   هزینه و دستمزد نیروی کار- هـ

 
از هر گروه بخواهید برآوردهای خویش را در جدولی که از قبل بـرای ایـن منظـور                   -14

 .) ب-1تمرین (تهیه شده است بنویسد
  
  )ت ساعیک(های جمعی برای نهایی کردن طرح عملیاتی   بحث◙

های مختلـف بـه بحـث بپردازیـد و            در مورد برآوردهای صورت گرفته توسط گروه       -15
 .سعی کنید به یک جمع بندی واقع بینانه از برآوردها دست پیدا کنید
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 .های مختلف بحث کنید ولیت سازماندهی و اجرای وظایف و فعالیتئدر مورد مس -16
ول اجـرای   ئرعی و کـشاورزان مـس     های ف   نسبت به انتصاب یا انتخاب اعضای کمیته       -17

 .های مختلف، مبادرت ورزید  وظایف و فعالیت
 )، بخش ج2تمرین (مع بندی و اتمام جلسه ج -18
 
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمود هایی برای کسب آمادگی فنی ◙
 

  :توان به منبع زیر مراجعه نمود برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه می

● Irrigation water management training manual No. 9, Drainage of irrigated 

lands, 1996. FAO, Chapter 4-7 

 
  تنظیم برنامه عملیات) فرم( چند نمونه قالب ◙

هـای    ای و فعالیت    ای از چگونگی تنظیم و سازماندهی نتایج میان مرحله          این جدول، نمونه  
تـوان عـالوه      در این فـرم مـی     . دهد  ا هدف عمده را نشان می     مورد نیاز برای تحقق یک نتیجه ی      

  .های مختلف را نیز منظور کرد برکارگزار مسئول اجرای هر فعالیت، زمان بندی اجرای فعالیت
  
   هکتار50ای در سطح  اجرای شبکه زهکشی لوله: خروجی مورد نظر/  نتیجه ◙
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  ای اجرای شبکه زهکشی لوله

  زمان اجرا  مسئول اجرا  ها یتفعال  ای نتایج میان مرحله  
تنظیم و ترسیم مسیرها و       1

  ها سطوح زهکش
های چوبی   تهیه میخ•

  موردنیاز
  اولین هفته ماه می •  کشاورزان •

 اداره آبیاری و •   بررسی مسیر و سطوح•    
  زهکشی 

  دومین هفته ماه می •

ها برای نشان   نصب میخ•    
  دادن مسیر و سطوح

  پایان ماه میقبل از  •   کشاورزان•

تسطیح و هموارسـازی      2
  مسیرها برای ساخت

های بزرگ و   بریدن بوته•
  درختان

 اداره آبیاری و •
  زهکشی

  اولین هفته ژوئن •

اولین و دومین هفته  •   کشاورزان•   حفر زهکش هماور•  حفر زهکش هماور  3
  ژوئن

       برداشتن خاک اضافی•    
      سایر موارد •    
  سایر موارد •  سایر موارد •  یر مواردسا •  سایر موارد  4

  
 نتـایج   ها یا مواد مورد نیاز برای دسـتیابی بـه           در این جدول که چگونگی سازماندهی نهاده      

هـا،  نـوع و         کننده نهاده  تأمینتوان عالوه بر مشخص کردن        هد، می د  ای را نشان می     میان مرحله 
  .صورت جنسی یا نقدی را نیز مشخص ساخت نحوه ارائه کمک به
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 نوع کمک  کنندهتأمین ها یا مواد مورد نیاز نهاده ای نتایج میان مرحله  ردیف

ــین مــسیر و ســطوح   1 تعی
ها در سطح خود      زهکش
  مزرعه

 
 

   چوب یا دیرک•
   ماده اشباع کننده•
 چکش/  تیشه•

 تجهیزات مساحی/  نقشه •

  کشاورزان •
  کشاورزان •
  کشاورزان •
 اداره آبیاری و زهکشی •

  جنسی •
  نقدی •
  جنسی •
 جنسی •

تــسطیح و هموارســازی   2
  مسیرها برای ساخت

  جنسی •   کشاورزان•  بیل/  تیشه•

  نهرکن•  حفر زهکش هماور  3

  بیلچه•

ــور، چــرخ دســتی یــا  •  تراکت
  گاری

  اداره آبیاری و زهکشی •
  کشاورزان •
  کشاورزان •

  جنسی •
  جنسی •
  جنسی •

  سایر موارد •  دسایر موار •  سایر موارد •  سایر موارد  4

  
  های کشاورزان  سایر وظایف و مسئولیت◙

های بر شمرده شده در خصوص امور اجرایی، در عمل نیاز است وظایف     عالوه بر فعالیت  
 از ایـن    آنهاهایی برای پیشبرد امور اجرایی نیز در دستور کار قرار گیرد که برخی از                 و مسئولیت 
  :قرار است
  یت کردن زمانتلف و مدیرهای مخ  هماهنگ سازی فعالیت ●
  ای نقدی یا جنسی از سوی کشاورزانه  تضمین ارائه کمک ●
 ربط ا سازمان یا دستگاه دولتی ذی هماهنگی ب ●
  بسیج و تجهیز نیروی کار ●
 
 )تنظیم برنامه عملیات(هایی در خصوص تهیه طرح  عملیاتی   پرسش◙

ای طی    اید در قالب نتایج میان مرحله     هایی ب   برای نیل به نتیجه نهایی، چه مراحل یا گام         -1
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 شود؟
ای بایـد محقـق    ای بعدی، ابتدا کدام نتیجه میان مرحلـه  قبل از نیل به نتیجه میان مرحله    -2
  شود؟
 چه بایدای   برای نهایی کردن نتایج میان مرحله      ها انهای کشاورزان یا دیگر سازم      تشکل -3
 هایی را انجام دهند؟ ها و فعالیت اقدام

 های مختلف بر عهده کیست؟ ولیت اجرای فعالیتمسئ -4
ی هـا  انبـار   فـصل (های زهکـشی پـیش از شـروع فـصل بعـد               به منظور اتمام فعالیت    -5
 ، چه کارهایی باید انجام شود؟)موسمی
 ای، به چه مواد یا نهاده هایی نیاز است؟ برای تکمیل هر نتیجه میان مرحله -6
 عرضه می شوند یاجنسی؟آیا مواد و نهاده ها به صورت نقدی  -7
 ها یا مواد مختلف است؟  نهادهتأمینچه کسی مسئول  -8
 
 های مرتبط با نهایی کردن طرح عملیاتی  پرسش◙

 چه مقدار از هر یک از اقالم مورد نیاز باید تهیه شود؟ -9
 چقدر است؟) براساس قیمت واحد( مواد مورد نیاز تأمینهزینه  -10
 مقدار نیروی کار نیاز است؟برای هر فعالیتی به چه  -11
 آیا نیازی به نیروی کار ماهر وجود دارد؟ -12
هـای مـورد نیـاز     آیا افرادی را می توان در جامعه محلـی پیـدا نمـود کـه از مهـارت                  -13

 برخوردار باشند؟
های مختلف مرتبط با امور اجرایی، چه وظایف دیگـری الزم اسـت         عالوه بر فعالیت   -14

 راحل اجرایی کار، مد نظر قرار گیرد؟برای تضمین پیشرفت م
 هزینه نیروی کار ماهر و غیر ماهر چقدر است؟ -15
 ها بر عهده چه کسی است؟ مسئولیت ساماندهی و اجرای وظایف و فعالیت -16
 



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                     310

  

 

 های زهکشی پیگیری روند اجرای اقدام):  و-4(تمرین 

  
  

  مقدمه
هـای    بسته بـه حجـم و نـوع اقـدام         

 بین چند   عموالًزهکشی، مرحله اجرایی م   
 دتمـ در  . کشد  هفته تا چند ماه طول می     

های اجرایی الزم است توجه جدی         اقدام
و مستمری به پیگیری مفاد طرح عملیاتی       

  .مبذول گردد
  

  هدف
   نظارت بر روند پیشرفت اجرای کار مطابق با مفاد طرح عملیاتی ●
  

  های مورد نظر خروجی
  ی زهکشی بر اساس مفادطرح عملیاتیها  ارزیابی روند پیشرفت اجرای اقدام ●
 های اصالحی مورد نیاز برای اصالح انحرافات مشاهده شده از طرح عملیاتی  اقدام ●
  

  - :مقدمات مورد نیاز
  

  مواد مورد نیاز
 )  هـ-4(تمرین  طرح عملیاتی تهیه شده در جریان  ●
 )در صورت نیاز به انجام اصالحات عمده(های خالی طرح عملیاتی   فرم ●
 های گزارش پیشرفت کار  فرم ●
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  ساعتیک: زمان مورد نیاز
 زمان اجرا

در خـالل    ) و -4(تمـرین   ه فواصل منظم، برای نمونه هر دو هفته یک بار بعد از انجام               ب ●
  ها اجرای اقدام

 
 مراحل انجام کار

  ) دقیقه10( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین (مرور مطالب جلسه آموزش قبل  -1
 اهداف اختصاصی و نتایج مورد نظرتشریح  -2
  
 ) دقیقه50( بحث جمعی ◙

 مرور و بررسی طرح عملیات اجرایی -3
 های گزارش پیشرفت کار ارائه فرم -4
به علل بروز انحراف    . (های گزارش پیشرفت کار از طریق بحث با کشاورزان          تکمیل فرم  -5

 ).د نیاز را مورد بحث قرار دهیدهای اصالحی مور از طرح عملیاتی اولیه توجه نمایید و اقدام

در . برداران را مورد بحث قـرار دهیـد         های فرعی و نحوه مشارکت بهره        عملکرد کمیته  -6
هـای    های فرعی مطابق انتظار، به تمـرین        صورت مشاهده هر نوع مغایرت یا عدم کارکردکمیته       

 .مربوطه رجوع نمایید
  .جمع بندی و خالصه کنیدرا  طرح عملیاتی باز بینی شده  برای دوره بعد -7
 )، بخش ج2تمرین  (بندی و اتمام جلسه جمع -8
  
 های برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙

  چند نمونه فرم گزارش پیشرفت کار
هـا،    ها نمونه هایی از چگونگی سازماندهی و تنظیم گزارش پیـشرفت فعالیـت              این جدول 
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در صورت مـشاهده هرگونـه      . دهد  نیروی کار مورد نیاز را نشان می       تأمین مواد و    تأمینتهیه و   
های اصالحی بـرای ایجـاد و تغییـرات اساسـی در سـاختار طـرح                  انحراف و لزوم انجام اقدام    

  .های جدیدی پر شود عملیاتی، بهتر است فرم
  

  ها نمونه گزارش پیشرفت فعالیت

 ها گزارش پیشرفت فعالیت

 ها فعالیت  ردیف
  بندیزمان 

 صورت گرفته
 دالیل انحراف میزان پیشرفت

  های اصالحی اقدام
 مورد نظر

 تهیه میخ های •
 چوبی مورد نیاز

اولین هفته  •
 ماه می

تأخیر در شروع کار  • تکمیل شده •
   بودن دلیل مشغول به

مساحان در پروژه 
 ...دیگر

 بررســی مــسیر •
  وسطوح

دومین هفته  •
  ماه می

در حال  •
  پیشرفت

- 

  

1  

ـیخ   • ـا     نصب م ه
ــشخص  ــرای م ب
کردن مـسیرها و    

  سطوح

دومین هفته  •
  ماه می

در حال  •
  پیشرفت

- 

  
  
  
  
شروع به کار پس  •

 از تکمیل مرحله 

ترسیم مسیرها و  •
 حسطو

ـای     قطع بوته  •  2 ه
ـان      بزرگ و درخت

  سرراه

پیش از پایان  •
  ماه می

-  - - 

 حفــر زهکــش •
  هماور

  3 - -   ژوئن15 •

   برداشتن•
  خاک اضافی

 - -   ژوئن21 •

یزی مجدد ر برنامه •
با مشورت اداره 
 آبیاری و زهکشی

  سایر موارد •  سایر موارد •  سایر موارد •  سایر موارد •  سایر موارد  4
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  نمونه گزارش پیشرفت کار در خصوص کمک به تهیه و تأمین مواد مورد نیاز

 واد مورد نیاز متأمینگزارش پیشرفت کار در خصوص کمک به تهیه و 

 ها فعالیت  ردیف
های  مقدار کمک

 در نظر گرفته شده
 دالیل انحراف شده تأمینمقدار 

های اصالحی  اقدام
 مورد نظر

تهیه   1
های  میخ

 مورد نیاز 

 چوب موردنیاز •
  میخ250برای تهیه 

  
  
 تبر/ تیشه10 •

 روپیه برای زار ه•
 لیتر ماده 20تهیه 

 اشباع کننده

 چوب موردنیاز •
 250رای تهیهب

 میخ
  
  تبر/ تیشه10 •

- 

کمیته فرعی  •
مسئول امور 

مالی هنوز فعال 
 .نشده است

-  
-  

 بایـد کمیته فرعـی     •
ـالی     گردآوری منابع م
مورد نیاز را در اسرع     

 .وقت شروع نماید

-  
- 

  سایر موارد •  سایر موارد •  سایر موارد •  سایر موارد •  سایر موارد  2

  
  رخصوص تأمین نیروی انسانینمونه گزارش پیشرفت کار د

  نیروی کارتأمینگزارش پیشرفت کار 

 ها فعالیت  ردیف
 های مقدار کمک

 درنظرگرفته شده
 دالیل انحراف

 تأمینمقدار 
 شده

 های اصالحی اقدام

تهیه   1
های  میخ

  مورد نیاز
  

 کشاورز هر 10 •
 2کدام به مدت 

  ساعت

 کشاورز 10 •
 5/1هرکدام به مدت 

  ساعت

زمان  •
ی نیاز کمتر

  .بوده است

توانند  کشاورزان می  •
در صورت نیاز، وقت    
ـایر     بیشتری صرف س

  .فعالیت ها نمایند
بررسی   2

  مسیرها
 

 کشاورز هر کدام 2 •
 8( روز 4به مدت 
 ) روز-کشاورز

 کشاورز هر کدام 2 •
 8( روز 4به مدت 
  )  روز-کشاورز 

- - 

 سایر موارد • مواردسایر  • سایر موارد • سایر موارد • سایر موارد  3
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  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه شود

● Irrigation water management training manual No. 9, Drainage of irrigated 

lands, 1996. FAO, Chapter 4 -7 

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  اند؟  برای دوره اجرایی قبلی، در زمان مقرر انجام شدهریزی شده های برنامه آیا اقدام -1
  خیر چیست؟أدلیل هر گونه ت -2
 :خیر به کدام موارد زیر بر می گرددأدلیل این ت -3

 عوامل خارجی؟ ∗
  عدم مشارکت کشاورزان؟∗
  ضعف سازماندهی؟∗
 های فرعی؟  عدم فعالیت یا ضعف عملکرد کمیته∗

  
 ست برای پیشرفت امور اجرایی صورت گیرد؟های اصالحی الزم ا چه اقدام -4
 ریزی مجدد داشته باشند؟ هایی هستند که نیاز به برنامه آیا فعالیت -5
 اند؟ ای داشته ات قابل مالحظهتأثیرهای اصالحی  ریزی مجدد و اقدام آیا برنامه -6
  در دوره بعدی به انجام رسد؟دهایی بای چه اقدام -7
 وظایف است؟چه کسی مسئول اجرای این  -8
 ی جهت جلوگیری از تأخیرات آتی صورت گرفته است؟ا انههای پیشگیر آیا اقدام -9
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 عملیات بهره برداری و نگهداری زهکشی):  ز-4(تمرین 

  
  

  مقدمه
پـــس از عملیـــاتی شـــدن شـــبکه 

برداری  زهکشی، الزم است عملیات بهره    
و نگهداری شبکه در دسـتور کـار قـرار           

وری مورد اسـتفاده    بسته به نوع فنا   . گیرد
برای زهکشی و شرایط محیطی، وظایف      

 در نظر گرفتـه شـده       )O&M(های متعددی برای انجام امور بهره برداری و نگهداری            و فعالیت 
  .است تا عملیات به شکل مناسب و مطمئن، اجرا شود

  
  هدف

های مورد نیـاز جهـت اجـرای مناسـب و مطمـئن               ریزی برای وظایف و فعالیت      برنامه  ●
 لیات بهره برداری و نگهداریعم

  
  خروجی مورد نظر

هـا و   ها، مسئولیت شامل تعریف فعالیت(  طرح عملیاتی برای امور بهره برداری و نگهداری        ●
 )چارچوب زمانی برای انجام عملیات بهره برداری و نگهداری

   
  مقدمات مورد نیاز

لیـات بهـره بـرداری و       هـای مـرتبط بـا عم         انجام یک ارزیابی کوتاه از تمـامی فعالیـت          ●
 نگهداری
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 مواد مورد نیاز
  های بزرگ کاغذ  ورقه ●
  های رنگی کوچک  کارت ●
  قلم ماژیک ●
  جدول های از پیش تهیه شده ●
 

   ساعت3 :زمان مورد نیاز
  

  زمان اجرا
   و پیش از شروع به کار عملیات بهره برداری و نگهداری) هـ-4(تمرین  بعد از انجام  ●
  

  کارمراحل انجام 
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین(مرور مطالب جلسه آموزش قبل  -1
  مورد نظر هدف اختصاصی و خروجی تشریح -2
  
 ) دقیقه50( تمرین گروهی کوچک ◙

 . نفره تقسیم نمایید5 تا 4های کوچک  کشاورزان را به گروه -3
طقـه، تنظـیم و ترسـیم       از هر گروه بخواهید تقویم زراعی برای محـصوالت عمـده من            -4
 .نماید

هایی را که محصوالت مختلف بر اثر مـازاد بـودن آب یـا                از کشاورزان بخواهید دوره    -5
 .شوند، مشخص نمایند کمبود آب در دسترس، دچار خسارت می

 در مورد راهکارهای احتمالی برای کاهش مشکالت مزبور از طریـق اعمـال مـدیریت            -6
 .عملیات زهکشی، بحث کنید
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 )یک ساعت(ث دسته جمعی  بح◙

از هر گروه بخواهید تقویم زراعی و راهکارهای مورد نظـر بـرای مـدیریت عملیـات                  -7
 . دهدارائهزهکشی را 

 .در مورد بهترین شیوه مدیریت عملیات زهکشی، به بحث و تصمیم گیری بپردازید -8
اری شـبکه را    های مرتبط با امور بهـره بـرداری و نگهـد            از کشاورزان بخواهید فعالیت    -9

 .مشخص و بر روی یک چارت برگردان یادداشت نمایند
 . را نیز یادداشت نماییدآنهاها تصمیم بگیرید و  در مورد زمان بندی اجرای فعالیت -10
 
 ) دقیقه30( بحث های گروهی کوچک ◙

 .های کوچک قبلی، تقسیم شوند از کشاورزان بخواهید در قالب همان گروه -11
هـای مـستمر و مـنظم امـور           اهید موارد زیر را که در خـصوص فعالیـت         از آنان بخو   -12

  : برداری و نگهداری شبکه زهکشی است، بحث و تبادل نظر نمایند بهره
  ها و مواد مورد نیاز  مقدار نهاده-الف
  های مواد و مصالح مورد نیاز  هزینه-ب
   نیروی کار مورد نیاز -ج
  هر محل احتمالی برای یافتن نیروی کار ما-د

  هزینه و دستمزد نیروی کار- هـ

  
از هر گروه بخواهید برآوردهای به عمل آمده را در جدولی کـه از پـیش بـرای ایـن                     -13

  .) ب-1تمرین(منظور تهیه شده است، بنویسند
 
 ) دقیقه30(برداری و نگهداری  های جمعی برای نهایی کردن طرح عملیاتی امور بهره  بحث◙

های مختلف به بحث بپردازید و سعی          عمل آمده از سوی گروه     درباره برآوردهای به   -14
 .کنید به یک جمع بندی واقع بینانه از برآوردها برسید
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های مختلـف، بحـث       در خصوص مسئولیت سازماندهی و اجرای وظایف و فعالیت         -15
 .کنید

و کـشاورزان مـسئول     ) جدیـد (های فرعی   نسبت به انتصاب یا انتخاب اعضای کمیته       -16
 .های مختلف، اقدام نمایید ی وظایف و فعالیتاجرا

های مربوطه بـر      های فرعی و کشاورزان مسئول را پشت فعالیت         اسامی اعضای کمیته   -17
 .های چارت برگردان بنویسید روی ورقه

 )، بخش ج2تمرین (جمع بندی و اتمام جلسه  -18
 
 ل نظرهایی برای بحث و تباد پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙

  مالحظاتی در باب مدیریت عملیات زهکشی
از یک سو، زهکشی برای جلوگیری از ایراد آسیب به محصوالت زراعی بر اثر آب مـازاد                 

از سوی دیگر، افزایش بی وقفه تقاضا بـرای آب در سـطح جهـان، رقابـت     . به اجرا در می آید    
تفریحـی را شـدت     محیطـی و      جهت دستیابی به آب برای اهداف صنعتی، کشاورزی، زیـست         

درهرحال، افزایش رقابت برای دسترسی به آب، اعمال مدیریت اصولی بر منابع            . بخشیده است 
این روند در بخش کشاورزی، لزوم روی آوردن بـه حفاظـت و بازیافـت          . کند  آب را طلب می   

  .منابع آب موجود و اعمال مدیریت صحیح بر کیفیت آب را به دنبال داشته است
  :تواند به طرق زیر، روند دسترسی به اهداف مذکور را تسهیل نماید یمدیریت زهکشی م

  آب) سفره(حفظ آب و کاهش پساب زهکشی از طریق کنترل سطح ایستایی   ●
در چرخـه   ) زه آب (آب زهکـشی    احیا و بازیافت منابع آب از طریق مـصرف مجـدد              ●
  آبیاری
  

شی، بـه بـاال نگـه داشـتن         کنترل سطح ایستایی آب از طریق مدیریت عملیات شبکه زهک         
عمـل   توانند بخشی از نیازهای خود بـه      شود و بدین ترتیب، درختان می       سطح ایستایی منجر می   

عمق مجـاز سـطح ایـستایی آب،    .  کنندتأمینتبخیر و تعرق را مستقیماً از آب موجود در خاک   



   
 319  زهکشی، سیالب و کنترل شوری ) : 4(پودمان 

                                                           

 

هـای زیرزمینـی و دسترسـی بـه آب            به عمق ریشه محصوالت زیر کشت، میـزان شـوری آب          
اگر همزمـان، بـرنج و محـصوالت خـاص منـاطق            . شویی بستگی دارد    حاصل از عملیات آب   

خشک در یک منطقه کشت شوند، بهتر است شالیزار از واحدهای زهکـشی عملیـاتی مـستقل         
 . در طی دوره رشد برنج، وجود داشته باشدآنها مسدود کردن مکانبرخوردار باشد تا ا

ی تواند در پـایین دسـت منطقـه زهکـشی یـا در             مصرف مجدد زه آب برای امورآبیاری م      
چگونگی و میزان اسـتفاده از پـساب زهکـشی در    . منطقه خروج پساب زهکشی صورت گیرد 

  . )کنترل شوری): 4(مهارت (کیفیت و کمیت یا مقدار پساب زهکشی بستگی دارد  آبیاری، به
یـا  ) ای  رهدو(ای  صورت مجزا  و مستقیم، مصرف مجدد چرخـه        ه  تواند ب   مصرف مجدد می  

مخلوط آب شیرین و آب زهکش یا مصرف مجدد متوالی باشد که در مورد آخر، پـس از هـر                    
در اغلب موارد، زمان    . تر و تحمل پذیرتر کشت شود       مقاومد  باینوبت مصرف مجدد، محصول     

در چنـین   . تولید پساب زهکش، با زمان تقاضـا بـرای مـصرف آب زهکـشی مطابقـت نـدارد                 
  .تواند به عنوان یک راهکار، مد نظر قرار گیرد ب زهکشی میشرایطی، ذخیره کردن آ

  
  برداری و نگهداری هایی برای تهیه طرح عملیاتی امور بهره چارچوب

توان برای این منظور هـم   را می ) هـ-4(تمرین  شده در ارائههای   ها یا فرم    همان چارچوب 
های فرعی یـا کـشاورزان    ی کمیتهتوان اسام  می"مسئول اجرا  "در ستون   . مورد استفاده قرار داد   

  .مسئول را ذکرکرد
  تمـرین   شـده در     ارائـه  مـالی، مـواد و نیـروی کـار،           تـأمین های مرتبط بـا کمـک بـه           فرم

  .توان در این مورد نیز استفاده کرد  را می) ب-1(
  

  :برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه می توان به منبع زیر مراجعه نمود

● Irrigation water management training manual No. 9, Drainage of irrigated 

lands. 1996. FAO, Chapter 8 
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  هایی برای بحث و تبادل نظر در زمینه مدیریت عملیات زهکشی  پرسش◙
 محصوالت عمده منطقه کدام هستند؟ -1
  چه موقع این محصوالت کشت و چه موقع برداشت می شوند؟ -2
  ببیند؟زیان این محصوالت ممکن است از آب مازاد در چه دوره هایی -3
 در چه دوره هایی کم آبی اتفاق می افتد؟ -4
 چه محصوالتی در طی چه دوره هایی به زهکشی نیاز دارند؟ -5
 باشد؟ تواندسودمند  آیا در این دوره ها باال نگه داشتن سطح ایستایی آب می -6
 ز پساب زهکشی برای آبیاری هستید؟ها، مایل به استفاده ا آیا در این دوره -7
 بهره برداری از شبکه زهکشی چه نتایجی در بر دارد؟ -8
 
 برداری و نگهداری ی برای بحث و تبادل نظر در زمینه طرح عملیاتی برای بهرهیها  پرسش◙

 یـا   هـا  انبرای بهره برداری و مدیریت صحیح شبکه زهکشی، کشاورزان و دیگر سازم            -9
 هایی باید انجام دهند؟ هاو اقدام تها چه فعالی تشکل

 های مختلف را بر عهده دارد؟ چه کسی مسئولیت اجرای فعالیت -10
 ها به اجرا درآید؟  این فعالیتیدباچه زمانی  -11
 چه مواد یا نهاده هایی مورد نیاز است؟ -12
 سی؟ به صورت نقدی انجام شود یا جنبایدهای مورد نیاز  یا نهاده  موادتأمینآیا  -13
 های مختلف است؟ یا نهاده  موادتأمینچه کسی مسئول  -14
 چه مقدار از هر یک از مواد مورد نیاز باید تهیه شود؟ -15
 چقدر است؟) بر حسب قیمت واحد(هزینه مواد  -16
 چه مقدار نیروی کار برای هر فعالیت نیاز است؟ -17
 آیا به نیروی کار ماهر نیازی وجود دارد ؟ -18
 ها در سطح جامعه محلی قابل دسترس هستند؟ فراد دارای این مهارتآیا ا -19
 هزینه نیروی کار، اعم از ماهر و غیر ماهر، چقدر است؟ -20
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ها، جهت تضمین پیشرفت مطلوب امور اجرایی نیاز اسـت چـه          عالوه بر این فعالیت    -21
 وظایف دیگری انجام شود؟

 ست؟ها  و فعالیترای این وظایف چه کسی مسئول ساماندهی و اج-22
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  کنترل سیالب): 3(مهارت 
  
  

  ریزی برای کنترل سیالب برنامه):  ح-4(تمرین 
  
  

  مقدمه
در مواردی که وقوع مکرر و مستمر سیالب، مـانع    

های زود هنگام  رود و سیالب   توسعه منطقه به شمار می    
ی شدید، به منطقه آسـیب      ها طوفانیا غیر منتظره بر اثر      

ح کنترل سیالب، ضروری بـه نظـر        رسانند، تهیه طر    می
 پـذیری  مکانبرای این منظور، در مرحله نخست، کشاورزان باید پیرامون ضرورت و ا        . رسد  می

هـا و     گیری کنند و سپس درباره نوع اقـدام         های مرتبط با کنترل و حفاظت سیالب تصمیم         اقدام
رانجام، بسته به   س. های مورد نظر، بحث شود      پوشش اقدام زیرسطح یا وسعت حوزه و محدوده       

تواننـد درصـدد جلـب همکـاری سـایر            های مربوطه، کـشاورزان مـی       مقیاس موردنظر و اقدام   
  .ریزی و اجرا برآیند کشاورزان و دولت برای پیشبرد امور برنامه

  
  هدف

  تهیه طرح کنترل و پیشگیری سیالب ●
 

  های مورد نظر خروجی
های کنترلی و حفـاظتی در مقابـل          ام پذیری اقد  مکان تصمیم گیری درباره مطلوبیت و ا       ●
 سیالب
هـای نـاظر بـر کـاهش       پوشـش طـرح    زیـر ها و وسعت محدوده        مشخص کردن اقدام    ●



   
 323  زهکشی، سیالب و کنترل شوری ) : 4(پودمان 

                                                           

 

 ی ناشی از سیالبها زیان
 های مورد نظر ها و اقدام  شناسایی همکاران به منظور جلب مشارکت آنان در فعالیت ●
 

  مقدمات مورد نیاز
هـای    ضعیت سیالب و مـشخص شـدن اقـدام         بحث با مسئوالن دولتی در خصوص و        ●

  صورت گرفته در گذشته و میزان تمایل دولت به همکاری در اجرای طرح کنترل بهینه سیالب
  

 مواد مورد نیاز 
 ) الف-4(تمرین  چند نسخه از نقشه های تهیه شده توسط کشاورزان در  ●
  رنگی کوچک و قلم ماژیک  تعدادی کارت ●
 ماژیک ورقه های کاعذ و قلم  ●
 

   ساعت4 :زمان مورد نیاز
 

 زمان اجرا
  درست پیش از فصل وقوع سیالب ●
 ) الف-4 ( بعد از اجرای تمرین ●
  

 مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین (مرور مطالب جلسه آموزش قبل  -1
 های مورد نظر تشریح اهداف اختصاصی و خروجی -2
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 ) دقیقه30 ( بحث های گروهی کوچک◙

  .های کوچک سه نفره تقسیم نمایید کشاورزان را به گروه -3
ها و نیـز شـدت، فراوانـی و رونـد             از کشاورزان بخواهید تا منشأ و علل وقوع سیالب         -4

  . را در گذشته مورد بحث قرار دهندآنهاکاهش یا افزایش شدت و وسعت 
هره برداری زراعی و تولیـد محـصول،   های ب ها بر نظام    سیالب تأثیرها بخواهید     از گروه  -5

 .مورد بحث قرار دهند
ات منفـی را بـرروی      تـأثیر هـای سـبز و        ات مثبت را بر روی کارت     تأثیر دهر گروه بای   -6
های    ناشی از سیالب   تأثیراز آنان بخواهید تا مشخص کنند که آیا این          . های قرمز بنویسند    کارت

 نتظره؟های اتفاقی و غیر م منظم بوده است یا سیالب
  
 ) دقیقه30( بحث عمومی ◙

هـا را بـر        دهند و کـارت    ارائههای گروه خویش را       از نمایندگان هرگروه بخواهید یافته     -7
 .روی یک تخته بچسبانند

 .بندی و نتایج حاصله را جمع بندی و خالصه کنید ات مشابه را گروه تأثیر-8
ای حفـاظتی در ایـن زمینـه را         هـ   ات مثبت و منفی ناشی از کنترل سیالب و اقدام          تأثیر -9

 .مورد بحث و تبادل نظر قرار دهید
هـای نـاظر برکنتـرل وحفاظـت          هـا یـا اقـدام        در مورد مطلوب بودن یا نبودن فعالیت       -10

  .نظر کنید  بحث و تبادلآنهاهای مورد نیاز و سطح و گستره اجرای  سیالب، نوع اقدام
 
  )یک ساعت) (ی و کنترلی سیالبهای حفاظت فقط حول مطلوبیت اقدام( گروهیکار  ◙

 .بندی نمایید های کوچک قبلی دسته دوباره کشاورزان را به همان گروه -11
را در اختیـار هـر     ) الف -4(تمرین   از نقشه تهیه شده توسط کشاورزان در          یک نسخه  -12

 و از کشاورزان بخواهید درباره نقاط مستعد سیالب زدگی، منشأ وقوع سیالب. گروه قرار دهید  
 .ی سیالب در منطقه مورد نظر بحث و بررسی نمایندها انجهت حرکت یا جری



   
 325  زهکشی، سیالب و کنترل شوری ) : 4(پودمان 

                                                           

 

از کشاورزان بخواهید در مورد هر کاری که احتماالً با کمک دولت و سایر کشاورزان        -13
 .آید، بحث و تبادل نظر کنند برای پیشگیری و کنترل سیالب از دستشان بر می

 
 ) دقیقه50 ساعت و یک( بحث جمعی ◙

د طرح گروه خود در مـورد کنتـرل و پیـشگیری از سـیالب را                یکی از کشاورزان بای    -14
   .ارائه دهد
 .های پیشنهادی را مورد بحث قرار دهید طرح) عملی بودن(پذیری مکانمیزان ا -15
وار ذکر کنید و از       های مشخص شده برای پیشگیری و کنترل سیالب را خالصه           اقدام -16

 . هستند، تعیین نمایندآنهاایی را که مایل به اجرای ه کشاورزان بخواهید اقدام
های مـذکور، از کـشاورزان بخواهیـد ترتیـب تمـامی مراحـل                با در نظر گرفتن اقدام     -17

بـرداری و نگهـداری، تهیـه         ریزی و طراحی تا عملیات بهره       مورد نظر را از برنامه    ) های  فعالیت(
 .کنند

های برنامـه ریـزی و طراحـی،          اجرا به گروه  مراحل را براساس ترتیب و توالی زمان         -18
، رهنمودهـایی   ) ج -4(به نمونه تمرین    (. اجرا و عملیات بهره برداری و نگهداری تقسیم بندی کنید         

 ).برای کسب آمادگی فنی، رجوع شود

تواننـد    ها را می    در قالب بحث و تبادل نظر، مشخص کنید که کشاورزان کدام فعالیت            -19
جام دهند، برای چه مواردی نیاز به کمک از بیرون دارنـد و چـه مـورادی                 خودشان به تنهایی ان   

 . باید توسط یک سازمان بیرونی انجام شودطورکلی به
 )، بخش ج2تمرین (جمع بندی و اتمام جلسه  -20
 
 هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙

  ها ات ناشی از سیالبتأثیر
الگوهـای کـشت    . آیـد   ده طبیعی در بـسیاری از نقـاط جهـان بـه شـمار مـی               سیالب، پدی 

سیالب، زمانی مـشکل سـاز      . اند  های عادی، سازگار بوده     کشاورزان از دیرباز بخوبی با سیالب     
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شود که خیلی زودتر یا دیرتر از موعد روی دهـد،حجم آن بـسیار زیـاد باشـد، سـطح آب                       می
  .های بسیار سهمگین رخ دهد گی و بارندها طوفانبیاید یا  بسرعت باال

  
  ات مثبتتأثیر
  .کند  میتأمینهای مبتنی بر کشت و زرع سنتی را   آب مورد نیاز نظام ●
شـوند، حفـظ    ی موسمی کشت میآنها رطوبت خاک را برای محصوالتی که پس از بار      ●

  .کند می
  .یابد  حاصلخیزی خاک افزایش می،های نرم دانه در خاک  نشت رسوب ●
شود و این امـر بـرای پـرورش مـاهی،             ها از آب پر می      ها و حوضچه    ها، دریاچه   ل گودا  ●

 . آب مصرفی خانگی، اهمیت زیادی داردتأمینآبیاری و 
  

  ات منفیتأثیر
  .روند بینند یا از بین می  محصوالت در حال رشد، آسیب می ●
  .شود ی مانع کشت مبه طور کلی مانع کشت بموقع توسط کشاورزان می شود و گاهی  ●
 . کشاورزان مجبور به کشت محصوالت جایگزین می شوند ●
 .ی از بین می روندنه اا بخش از اراضی به دلیل فرسایش رودخ ●
هــای درشــت در خــاک،  هــای درشــت بافــت و ســنگدانه  در صــورت نفــوذ رســوب ●

 .حاصلخیزی اراضی کاهش می یابد
 .دلیل نشت آب دریا افزایش می یابد  شوری اراضی به ●
 .های مسکونی می شود ها و خانه  باعث تخریب یا آسیب رسانی به زیر ساخت ●
 .ها می شود  باعث آسیب یا تخریب تجهیزات زراعی، احشام و دام ●
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 های مربوط به کنترل و پیشگیری از سیالب  اقدامتأثیر
ر به طور کلی، کنترل و پیشگیری از سیالب، نقش مهمی در حفاظت از جان و مال مردم د                

، نقش کنترل و حفاظت سیالب از منظر کـشاورزی،          . ها دارد   های ناشی از سیالب     مقابل آسیب 
. کاهش آسیب رسانی به محصوالت زراعی و در نتیجـه، افـزایش پتانـسیل کـشاورزی اسـت                 

هـا،    های ناظر برکنترل و حفاظت سیالب در نواحی سیالب خیز و مصب رودخانه              اجرای اقدام 
هنگامی که مناطق وسیع از طریق سد های خاکی         . شود  ها می   ن سیالب باعث تنظیم عمق و زما    

صـورت ثقلـی      شوند، زهکشی آب مازاد بارنـدگی معمـوالً بـه            از خطر سیالب حفظ می     کامالً
در چنین شرایطی، آب مازاد حاصل از بارندگی، بـه تـدریج در طـول فـصل                 . گیرد  صورت می 

 تکمیلی از طریق پمپ صورت گیرد، یعنـی         اگر تدبیری برای تخلیه   . شود  بارندگی، زهکش می  
شود، منطقه از رژیم هیدرولوژیکی پیرامونی مجزا شـده           روش مدیریت ناحیه آبکنار استفاده می     

  .توان سطح ایستایی آب منطقه را جداگانه کنترل کرد و می
  

  ات مثبتتأثیر
    حفاظت محصوالت زراعی در مقابل آسیب ناشی از  سیالب ●
ها درمقابل خطر  ها، منازل مسکونی، تجهیزات مزرعه، احشام، و دام      حفاظت زیرساخت   ●

  زدگیسیل 
 ای کشت فشرده و تنوع بخشی به کشتسازی بر  زمینه ●
  بهبود مدیریت مزرعه ●
   امکان مکانیزاسیون مزرعه●
هـا و منـازل    ها، زیر سـاخت   پیشگیری از ایراد خسارت به تجهیزات مزارع، احشام، دام        ●

 مسکونی
 
 ات منفیأثیرت
 در مناطقی که از سیل بنـد و خـاکریز بـرای حفاظـت در مقابـل سـیالب                به طور کلی    ●
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ه بر اثر سیالب    ی وارد ها زیانرود و همین امر،       شود، سطح ایستایی آب باال می       استفاده نمی 
  .دهد را افزایش می

 از  های محصور توسط سدهای خاکی ممکن است بر اثر رسوبات ناشی             بستر رودخانه   ●
  .کالت زهکشی ، دچار باالآمدگی شودمسائل و مش

هـای کنترلـی و حفـاظتی         های زهکشی کافی و مناسبی بـه مـوازات فعالیـت             اگر اقدام   ●
بر اثر وجـود    ) بندها(صورت نگیرد، ممکن است منطقه پشت سدهای خاکی و خاکریزها           

کننـده سـیالب،    تـرل   های کن   اشکاالت زهکشی صدمه ببیند، زیرا آب باران در پشت سازه         
  .شود انباشته می

اکریزها معموالً بـسیار مخـرب      ی ناشی از سیالب بر اثر شکستن آب بندها و خ          ها زیان  ●
  .است
ای دارند که به آسانی بـر         های شکننده   ها اغلب بوم سازه      مناطق پست و مصب رودخانه      ●

 .ای از بین می روند های توسعه اثر سازه
 

 ت سیالبهای کنترل و حفاظ نوع اقدام
های مـورد     های کنترل و حفاظت سیالب به لحاظ مقیاس ، پوشش فضایی و فناوری              اقدام

های ناظر بر کنترل      بین آن دسته از اقدام    باید  در این راستا    . تنوع است ماستفاده، بسیار متفاوت و     
شـوند و   خیر جریان و درنتیجه،کاهش شدت سیالب انجام مـی أسیالب که با هدف کاهش و ت   

رسند، تمایز قایل  ها به انجام می     هایی که با هدف حفاظت مناطقی خاص در مقابل سیالب           اقدام
  .شویم
  

  های کنترل سیالب اقدام
ها انجام  های شدید یا کاهش شدت سیالب    ها با هدف پیشگیری از وقوع سیالب        این اقدام 

ی نـاظر برکنتـرل     هـا   اقـدام . گیرند  شود و معموالً کل حوضه آبریز یک رودخانه را در بر می             می
  :آید ی است که در پی میسیالب، مشتمل بر موارد
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  ها ریان کانالبهسازی و اصالح ج ●
  های ذخیره  ساخت مخزن●
  به منظور تقلیل یا تأخیر رواناببهسازی اراضی در حوزه آبگیر ●
 ها ، مرداب ها وآبکنارها رودخانهایجاد و افزایش ظرفیت ذخیره سازی در  ●

 
 ظت سیالبهای حفا اقدام
های به عمل آمده در راستای حفاظت سیالب، مواردی چـون ایجـاد بنـد و خـاکریز          اقدام

توانـد هـم      های حفاظت سیالب می     اقدام. شود  برای حفظ منطقه در مقابل سیالب را شامل می        
بزرگ مقیاس بوده و کل منطقه را بپوشاند و هم در سطحی کوچک و محدود به نواحی محلی                  

  :ی حفاظت سیالب موارد زیر را شامل می شوندها اقدام. باشد
ساخت خاکریز های با استغراق پذیری پایین برای حفاظـت محـصوالت زراعـی فـصل                  ●

هـای    تلفیق زهکـشی سـطحی بـا ایـن گونـه اقـدام             :های پیش از موعد     خشک در مقابل سیالب   
ی را  دهـد و شـرایط مـساعد        های زودرس را افزایش می      روی سیالب   حفاظت از سیالب، پس   

هرحـال، چنانچـه زهکـشی        بـه . آورد  برای کاشت محصوالت ویژه فصل خـشک فـراهم مـی          
 به الیه بیرونی آب در خروجی زهکش بستگی         ،روی  صورت ثقلی باشد، زمان و سرعت پس       به

  .دارد
ها با ایجاد خـاکریز و زهکـشی آب بـاران مـازاد از طریـق                   حفاظت کامل مناطق سیالب    ●
 به الیه به طور کلی  روی در این روش       مدت زمان و سرعت پس    :  شده ها یا مجاری تعبیه     دریاچه

  .بیرونی آب در خروجی زهکش بستگی دارد
در آبکنارها، یک منطقه به طور کامل با ایجاد خاکریز و با کمـک تخلیـه                 : ساخت آبکنار  ●

مزیت آبکنارها نسبت بـه کنتـرل سـیالب         . شود  ها حفاظت می    پمپی تکمیلی، در مقابل سیالب    
توان هم اراضـی بیـشتری را زیرکـشت بـرد و هـم                راه با زهکشی ثقلی در این است که می        هم

اسـتفاده از زهکـشی زیـر سـطحی در       . کشت را به صورت فشرده و زودتر از موعد، انجام داد          
تواند به افزایش تولیـد شـلتوک کمـک نمایـد و در               اراضی حفاظت شده در مقابل سیالب می      
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تـوان   حصوالت زراعی دیگری غیـر از بـرنج مـساعدترند، مـی      هایی هم که برای کشت م       زمین
 .محصوالت زراعی متنوع و مختلفی را زیر کشت برد

 
 های هشدار دهنده وقوع سیالب سامانه

بینـی و   توان سامانه پیش ی سیل، میها زیانهای غیر مهندسی برای کاهش        ازجمله اقدام   ●
 . را نام برد1)دشت سیالبی(بهشدار دهنده وقوع سیالب و ناحیه بندی حوضه سیال

 
 های پیش آگاهی اقدام
 آنهاتوانند شخصاً     ای وجود دارد که کشاورزان می       عدیده) احتیاطی(های پیش آگاهی      اقدام

  :ند ازا ها عبارت برخی از این اقدام. را به آسانی انجام دهند
 برای جلوگیری از غرقاب شدن نشاهاساخت خزانه های مرتفع   ●
در صـورتی کـه     (ها در مناطق سیل خیز پـس از انتقـال نـشاها                مجدد خزانه   نشا کاری   ●

  .) سیالب به کشت اول آسیب واردکند
 ایعات وارده به نشاهای منتقل شدهنگهداری نشا در خزانه برای جبران ض  ●
کاشت درختان چوبی با قدرت مقاومت در مقابل سیالب در اطراف مـزارع، بـرای در                  ●

 واج سیل و توده های شناوریروی امهم شکستن ن
 های سیل خیز مکان جلوگیری از ایجاد  ●
هـای ناگهـانی و       سیالببند مرتفع در اطراف مزارع، برای جلوگیری از ورود             ایجاد آب   ●

 پیش از موعد
   کشت پیش از موعد●
   انتخاب ارقام زراعی مناسب●
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Flood plain  
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 های ناظر برکنترل سیالب مالحظاتی در باب اقدام
ای   برای منطقه مرتبط با کنترل و حفاظت سیالب، از جمله توسعه آبکنار، معموالً          های  اقدام

ریـزی و اجـرا    هـا برنامـه   وسیع مانند نواحی اطراف مصب رودخانه ها یا حوضه های رودخانه    
های ناظر بر کنترل و حفاظـت سـیالب هـا             ریزی و اجرای اقدام     به همین دلیل، برنامه   . شود  می

این امر هرگز بدان معنـی نیـست کـه          . است د توان گروه محدودی کشاورز    معموالً فراتر از ح   
بلکه بر عکس، از آنجایی کـه اجـرای         . کشاورزان نباید در فرایند توسعه، مشارکت داشته باشند       

های مرتبط با کنترل و حفاظت سیالب به تغییر شرایط هیدرولوژیکی یـک منطقـه منجـر                   اقدام
ریـزی مـشارکت داشـته باشـند و نیازهـا و              ر فراینـد برنامـه    شود، کشاورزان بایـد کـامالً د        می

ریـزی امـور      ولیت برنامـه  ئمس. های مربوطه گنجانده شود     هایشان تا حد ممکن در طرح       خواسته
ناپـذیر رونـد    ای، از جمله زهکشی اراضی درون مزرعه به عنـوان بخـش جـدایی               درون مزرعه 

 بایـد زئـی بـرای مقابلـه بـا سـیالب،           های حفـاظتی واحتیـاطی ج       کنترل سیالب و انجام اقدام    
همان گونه که در مـورد توسـعه شـبکه زهکـشی            . های کشاورز باشد     بر عهده گروه   طورکلی به

هـای نـاظر برکنتـرل        عنوان شد، سطح و میزان کنترل سیالب و سطح و درجه پیچیدگی اقـدام             
  . سطح توسعه عمومی منطقه، تناسب و همخوانی داشته باشدباید باسیالب 

 
 ها های ناظر بر کنترل سیالب  اقدامتأثیرهایی برای بحث و تبادل نظر در زمینه  رسش پ◙

 اند؟ ، با رویدادهای منظم زراعی سازگار شده آیا محصوالت و الگوهای کشت منطقه -1
  دهند؟ ها حاصلخیزی خاک را افزایش می آیا سیالب -2
 شود؟ ه هدفی استفاده میها با چ ها و استخر ها یا حوضچه از دریاچه ها، گودال -3
 ی دارند؟تأثیرها چه  ها بر کارکرد استخر ها، دریاچه ها و گودال سیالب -4
  مثبتی بر تولیدات زراعی یا معشیت جامعه محلی به همراه دارند؟تأثیرها  آیا سیالب -5
 ی بر تولیدات زراعی دارد؟تأثیرهای شدید چه  وقوع سیالب -6
هـا یـا غرقـابی بـا آب شـور،              سـنگ  مکـان املی چون تغییر    ها از طریق عو     آیا سیالب  -7

 کنند؟ وری خاک را تضعیف می  بهره
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 شود؟ آیا سیالب موجب فرسایش کرانه رودخانه می -8
 شوند؟ ی دیگری را موجب میها زیانها چه  سیالب -9

 های مخرب به وقوع می پیوندد؟ هر از چند گاهی سیالب -10
های گذشته، افزایش یا کاهش داشته   ها یا دهه    ل در سال  آیا فراوانی، شدت و عمق سی      -11

 است؟
 
های مرتبط با کنتـرل       ات ناشی از اقدام   تأثیرهایی برای بحث و تبادل نظر در مورد            پرسش ◙
 سیالب

ات مثبتـی بـر تولیـدات       تـأثیر های حفاظت و کنترل سیالب چـه          رود اقدام   انتظار می  -12
  زراعی و مدیریت مزرعه داشته باشد؟

  ها انتظاردارد؟ ات مثبت دیگری را از این اقدامتأثیرجامعه محلی چه  -13
اتی بـر جـای     تـأثیر انـد چـه       سیل در مناطقی که با خاکریز وسیل بند حفاظت نـشده           -14

  گذارد؟ می
ها بر اثر رسوب گل و الی ناشی از خـاکریز ایجـاد شـده در                  باال آمدن بستر رودخانه    -15

  د؟اتی در پی دارتأثیربستر، چه 
  ی بر وضعیت زهکشی دارند؟تأثیرخاکریزها و بندها چه  -16
  در صورت شکستن بندها و خاکریز ها بر اثر وقوع سیل، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ -17
 های منطقه دارند؟ ی بر بوم سازهتأثیرهای کنترل و حفاظت سیالب چه  اقدام -18
 
 های مطلوب برای کنترل سیالب هایی برای بحث و تبادل نظر در مورد نوع اقدام  پرسش◙

 ؟آنهاهای شدید باشد یا کاهش شدت  ها باید ناظر بر پیشگیری از وقوع سیل آیا اقدام -19
هـای کنتـرل       از طریـق اقـدام     1آیا پوشش کل حوضه رودخانه یا حوضـچه تـوزیعی          -20

 سیالب، ممکن است؟

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Distributory Basin  
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  خاص باشد؟ ناظر بر حفاظت یک منطقه محلیبایدهای مورد نظر  آیا اقدام -21
ی ها زیانهای مناسب جهت جلوگیری از        کوچکترین واحد مستقل برای اجرای اقدام      -22

 سیل، چه اندازه است؟
 در برابـر سـیالب حفاظـت شـود یـا حفـظ              به طـور کلـی    آیا بهتر است یک منطقه       -23

 کند؟ های پیش از موعد کفایت می محصوالت زراعی در مقابل سیل
 روی سیل، کافی به نظر می رسد؟ ت شده همزمان با پسآیا زهکشی منطقه حفاظ -24
 آیا به تخلیه اضافی برای زهکشی نیاز است؟ -25
های اضافی در زمینه زهکشی زیر سطحی، سـودمند بـه نظـر               آیا در نظر گرفتن اقدام     -26

 رسد؟ می
و ریـزی      در فرایند برنامـه    بایدکدام آژانس دولتی و نیازهای کدام گروه از کشاورزان           -27

 های پیشنهادی برای کنترل و حفاظت از سیالب، مد نظر قرار گیرد؟ اجرای اقدام
  
های اضافی برای کاهش زیان رسی بـه   هایی برای بحث و تبادل نظر در مورد اقدام  پرسش ◙

 محصوالت زراعی

ی ناشی از سـیل، مـستقالً چـه         ها زیاناین گروه از کشاورزان می توانند برای کاهش          -28
  دهند؟عملی انجام

ی را تک تک کشاورزان می تواننـد شخـصاً بـه اجـرا در               ا نهاهای پیش آگاه    چه اقدام  -29
 آورند؟
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 های ناظر برکنترل سیالب اجرای اقدام):  ط-4(تمرین 

 
 
  

  مقدمه
هـای    ها و برنامه    پس از تهیه و تصویب طرح     

مورد نظر، نوبت به برنامـه ریـزی بـرای اجـرای            
رل و حفاظـت سـیل و       های مرتبط با کنتـ      فعالیت

های احتیاطی یـا پـیش آگـاهی بـرای            انجام اقدام 
توان هـم     از این تمرین می   . رسد  مقابله با سیل می   

هـای اجرایـی و هـم در          ریزی فعالیت   برای برنامه 
بـرداری و     ریزی بـرای عملیـات بهـره        مورد برنامه 

توان از    برای این منظور می   . نگهداری استفاده کرد  
 ) و-4 ( تمـرین )16( تـا    )8(و مراحل    )1(مرحله  

  .نیز بهره گرفت
  

  هدف
های مورد نظر در زمینه کنتـرل،          به منظور پیاده کردن اقدام     بایدهایی که      طراحی فعالیت   ●

 .حفاظت و پیش آگاهی از سیل، انجام شوند
  

   مورد نظر خروجی
 ها و چارچوب زمانی برای اجـرای       ها، مسئولیت    طرح عملیاتی که در آن، فعالیت       ●
های مورد نظر در زمینه کنترل، حفاظت و پیش آگاهی از سیل، تعریف و مـشخص                  اقدام

 .شده باشد
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 مقدمات مورد نیاز
هـای مـورد نظـر و         های الزم برای اجرای اقـدام        انجام یک ارزیابی کوتاه از کل فعالیت        ●

 منابع مورد نیاز
ه شـوند، الزم اسـت      ها از سوی یک سازمان دولتی تهیـ          در صورتی که قرار باشد طرح       ●

هـا    کنند و با تقسیم وظایف و مـسئولیت         ها را تأیید می     اطمینان حاصل شود که کشاورزان طرح     
 .بین طرفین موافقت دارند

  انجام یک ارزیابی کوتاه از هزینه مواد ساختمانی و دیگر نهاده های مورد نیاز  ●
 

 مواد مورد نیاز
 های بزرگ کاغذ  ورقه ●
 کوچکهای رنگی   کارت ●
  قلم ماژیک ●
 های از  پیش آماده شده  جدول ●
 

  دقیقه45 ساعت و 3 :زمان مورد نیاز
  

 زمان اجرا
های کنترل و حفاظت از  های اقدام و بعد از تصویب طرح ) هـ-4(تمرین  بعد از اجرای     ●
 سیالب
 

  مراحل انجام کار
 ) دقیقه20( معرفی عمومی ◙

  )، بخش ج1ن تمری(مرور مطالب جلسه آموزش قبل  -1
های مختلـف     های طرف   ها و بحث در مورد وظایف و مسئولیت         ها و طرح    مرور برنامه  -2
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  دست اندر کار
 های مورد نظر تشریح اهداف اختصاصی و خروجی -3
 
 ) دقیقه30 ساعت و یک( تهیه طرح عملیاتی به طور دسته جمعی ◙

ریزی شـده بـرای کنتـرل و          امههای برن   با کشاورزان در این مورد بحث نمایید که اقدام         -4
ریـزی عملیـاتی تهیـه شـده،      توانند به عنوان خروجی یا هدف نهایی برنامه    حفاظت سیالب می  
 .درنظر گرفته شوند

ای را کـه الزمـه        هـای میـان مرحلـه       از کشاورزان بخواهید آن دسته ازنتایج یا خروجی        -5
ها  ای را بر روی کارت ن مرحلههای میا خروجی. رسیدن به نتیجه نهایی هستند، مشخص نمایند    

 .بنویسید
یک مرحله پس از مرحلـه      (ای را بر اساس یک نظم و ترتیب منطقی            نتایج میان مرحله   -6
 .مرتب نمایید) دیگر

ای را  های مـورد نیـاز بـرای تحقـق نتـایج میـان مرحلـه                از کشاورزان بخواهید فعالیت    -7
 .مشخص نمایند

 را پـشت    آنهـا تـوالی زمـان اجـرا مرتـب نماییـد و            ها را بر اسـاس ترتیـب و           فعالیت -8
 .ای قرار دهید های مربوط به نتایج میان مرحله کارت
  )ط-4(تمرین  های مختلف را بر اساس طرح گام به گام تهیه شده در               مسئولیت فعالیت  -9

 .مشخص نمایید
ی هـا    را پـشت سـر کـارت       آنهاهای مربوطه بنویسید و       ها را بر روی کارت      مسئولیت -10

 .ها قرار دهید مربوط به فعالیت
 .ها تصمیم گیری و موارد را یاداشت نمایید درباره زمان بندی اجرای فعالیت -11
 .ات مورد نیاز برای تحقق هر نتیجه را مشخص و فهرست نماییدمکانمواد و ا -12
هاسـت و      نهـاده  تأمیندر پشت کارت هر مورد مشخص نمایید که چه کسی مسئول             -13
 شود یا جنسی؟ های مورد نیاز به صورت نقدی تهیه می قالم یا نهادهاینکه ا
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 ) هــ -4(تمـرین   بـه   (های پیش آماده شـده پیـاده نماییـد            طرح عملیاتی را در جدول     -14
  .)مراجعه شود

 
 )یک ساعت(های گروهی کوچک  حثب ◙

ای را    حلـه  نفره، یکی ازنتایج میـان مر      5 تا 4های    از کشاورزان بخواهید در قالب گروه      -15
های آن صرفاً بر عهده کشاورزان است، مورد بحـث و تبـادل نظـر             که مسئولیت اجرای فعالیت   

  : بحث در این خصوص باید پیرامون موارد زیر باشد. قرار دهند
  ها یا مواد مورد نیاز  مقدار نهاده-الف
  های مواد و مصالح مورد نیاز  برآورد هزینه-ب
  مورد نیاز) نیروی انسانی( نیروی کار -ج
   محل احتمالی یافتن نیروی کار ماهر مورد نیاز-د
   هزینه و دستمزد نیروی کار-هـ

  
 از هر گروه بخواهید برآوردهای خویش را در جدول از پیش تهیه شـده بـرای ایـن                   -16

 .) ب-1تمرین (منظور بنویسند
 
 ) ساعتیک( بحث های جمعی برای نهایی کردن طرح عملیاتی ◙

های مختلف را مورد بحث قرار دهید و سعی           ه عمل آمده از سوی گروه     برآوردهای ب  -17
 .کنید به یک جمع بندی واقع بینانه از برآوردها دست پیدا کنید

هـای مختلـف، بحـث و         در مورد مسئولیت سازماندهی و اجرای وظایف و فعالیـت          -18
 .تبادل نظر کنید

و کـشاورزان مـسئول اجـرای    های فرعـی   نسبت به انتصاب یا انتخاب اعضای کمیته       -19
 .های مختلف، مبادرت ورزید وظایف و فعالیت

 )، بخش ج2تمرین (جمع بندی و اتمام جلسه  -20
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 هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙

  ).مراجعه شود)  هـ-4(به تمرین (اتی ریزی عملی های برنامه نمونه فرم
  
 ث و تبادل نظرهایی برای بح  پرسش◙

ـ -4(های    تمرینبه نمونه    هـای کنتـرل      هـای زهکـشی بـا اقـدام         بخش جایگزینی اقدام   ،) ه
  .سیالب، مراجعه شود
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  کنترل شوری): 4(مهارت 
  
  

هایی بـرای     ریزی اقدام   برنامه):  ی -4(تمرین  
  کنترل شوری

  
  

  مقدمه
ــوری،   ــه ش ــواردی ک ــادر م ــا ن زی ــل ه ی قاب

رساند، الزم است     ی می ای به تولیدات زراع     مالحظه
هایی برای کنتـرل میـزان شـوری یـا کـاهش              اقدام
ات نــامطلوب آن بــر روی تولیــدات زراعــی تــأثیر

های بـالقوه     حل  کشاورزان ضمن شناسایی علل شوری، راه      )الف -4(تمرین  در  . صورت پذیرد 
شکالت در تمرین حاضر، طرحی تفصیلی برای مقابله با مـسائل و مـ  . را مورد بحث قرار دادند  

  .شوری، تدوین خواهد شد
  

  هدف
 ات نامطلوب شوری بر تولیدات زراعی تأثیر تهیه وتدوین طرح کنترل و کاهش  ●
  

  مورد نظر   خروجی
 ات شوری بر تولیدات زراعیتأثیرهای مناسب برای کنترل و کاهش   شناسایی اقدام ●
  

  مقدمات مورد نیاز
  تجزیه و تحلیل شیمیایی منابع آب و خاک ●
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  :  ارزیابی مختصر از ●
   وضعیت آب و خاک موجود و هزینه اصالح آن-1
 های زراعی مورد کشت در محل و مقاومت آنها به شوری  ارقام و گونه-2

 
 مواد مورد نیاز

تمـرین   تهیه شده از سـوی کـشاورزان در          " اثر -علل"یک نسخه از نقشه و نمودار        ●
 )الف -4(

 های رنگی کوچک و قلم ماژیک  کارت ●
 های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک  ورقه ●
 

   ساعت3 :زمان مورد نیاز
 ) الف-4(تمرین  پس از انجام :زمان اجرا

  
 مراحل انجام کار

  ) دقیقه15(معرفی عمومی   ◙
  )، بخش ج1تمرین (مرور مطالب جلسه آموزش قبل  -1
 بـر اسـاس نقـشه و نمـودار         ) الف -4(تمرین  بحث مختصر درباره نتایج حاصل از        -2

  " اثر-علل"
 های مورد نظر تشریح اهداف اختصاصی و خروجی -3
 
 ) دقیقه30( بحث های گروهی کوچک◙

 .بندی نمایید  نفره تقسیم5 تا 4های کوچک  کشاورزان را به گروه -4
هـای شـناخته شـده در زمینـه           از اعضای هر گروه بخواهید تجارب خویش یـا روش          -5

ات آبیاری با آب شور را مورد بحث قرار تأثیروری یا ات شتأثیراحیای خاک و کنترل یا کاهش      
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 .دهند
هـای بـدون نتیجـه مـشخص را           های نتیجه بخش و اقدام      از هر گروه بخواهید تا اقدام      -6

 .های سبز یادداشت کنند روی کارت
 بـرای منطقـه سـودمند اسـت انتخـاب           آنهاهایی را که از نظر        ها بخواهید اقدام    از گروه  -7
 .نمایند
 
 ) دقیقه30( عمومی  بحث◙

دهند، بحث  هایی که برای منطقه سودمندتشخیص می  از هرگروه بخواهید پیرامون اقدام     -8
  .کنند

براساس نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل آب و خاک و اطالعات موجود در خصوص     -9
نظـر  های مـورد      شرایط فیزیکی منطقه، با کشاورزان در این مورد به بحث بپردازید که آیا اقدام             

هـای ممکـن دیگـری را کـه از سـوی               سـپس اقـدام    ؟دنتوانند به لحاظ فنی، مؤثر واقع شو        می
 .کشاورزان پیشنهاد نشده است، مطرح کنید

  
 ) دقیقه30 ساعت و یک( تمرین گروهی کوچک ◙

های کوچک تقسیم نمایید و هر گـروه را موظـف             کشاورزان را دوباره به همان گروه      -10
 . دنی مشخص شده را انجام دهها کنید یکی از اقدام

هـا و     هدف از اجرای روش تجزیه و تحلیـل نقـاط ضـعف، نقـاط قـوت، فرصـت                  -11
های از پیش آماده شده بـرای اجـرای ایـن روش را بـین                  را تشریح نمایید و فرم     1ها  محدودیت

 .)به بخش رهنمودهایی برای کسب آمادگی  فنی مراجعه شود(حضار توزیع نمایید
هـا را بـرای کـشاورزان         ها و محدودیت     نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت     چهار دسته  -12

هـای     براساس این چهار مقوله، به ارزشیابی اقدام       دکه بای  تشریح نمایید و برایشان توضیح دهید     
 ).به رهنمودهایی برای کسب آمادگی  فنی مراجعه شود(محوله بپردازند

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Strengths Weaknesses, Opportunities and Limitations (SWOT)  
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هار مقوله مزبور، مورد ارزشیابی قرار      از هر گروه بخواهید اقدام محوله را بر اساس چ          -13
  .داده، نتایج حاصله را بر روی فرم های از پیش آماده شده، بنویسند

 
 ) دقیقه30( بحث عمومی ◙

 .دن دهارائهاز هر گروه بخواهید نتایج تحلیل خود بر اساس چهار مورد مذکور را  -14
های مناسب بـا      وعه اقدام تحلیل حاصله را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهید و مجم            -15

 .شرایط میدانی منطقه را انتخاب نمایید
 )، بخش ج2تمرین (جمع بندی و اتمام جلسه  -16
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙

  های شور  اصالح خاک
 ایـن مهـم     های مورد نظر در امر اصالح و احیای خاک و چگونگی تحقق             این امر که اقدام   

تواند برای کشاورزان جذاب باشد، به عوامل متعـددی بـستگی دارد کـه از آن                  تا چه اندازه می   
توان غلظت نمک، نوع خاک، بافت خاک، میزان انجام پذیری اصالح آب و خـاک و                  جمله می 

هـای    هـای شـور، خـاک       توان به خاک    های نمکی را می     خاک. شرایط اقتصادی منطقه را نام برد     
بنـدی، فنـون و       های سدیمی تقسیم بندی نمود که براساس همـین دسـته            می و خاک  شور سدی 

 .روش اصالحی مختلفی توصیه شده است
  

 های شور خاک
ها، شستشوی امالح با غرقاب نمـودن         روش اصلی برای بهسازی و اصالح این نوع خاک        

یعـی  ثر، بـه زهکـشی طبی     ؤبـرای آبـشویی مـ     . سطح خاک و تسهیل کردن روند نفوذ آب است        
آب حـاوی نمـک بـه بیـرون از      مناسب یا شبکه زهکشی زیر سطحی مصنوعی نیاز است تا زه        

 درصـد  80بر اساس قاعده، یک واحد آب در عمـق، قـادر اسـت حـدود            . منطقه هدایت شود  
از این رو، اگر قرار باشد اصالح خـاک         . های موجود در واحد همتراز خاک را حذف کند          نمک
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تری صورت  تر و صحیح ریزی شود، الزم است برآوردهای دقیق    امهای وسیع برن    در سطح منطقه  
ای محـدود و تهیـه    هـای آبـشویی در منطقـه       توانـد از طریـق انجـام آزمـون          این امر مـی   . گیرد

های شور غیر سدیمی، نیازی بـه اسـتفاده از            در مورد خاک  . های آبشویی صورت پذیرد     منحنی
 .مواد بهساز وجود ندارد

 
  یهای شور سدیم خاک

هـای شـور، بهتـرین روش اصـالحی، آبـشویی             ها نیـز هماننـد خـاک        در مورد این خاک   
عملیات شوری زدایی، اغلب با سدیم زدایی همراه اسـت؛ هـر چنـد کـه ممکـن          . هاست  نمک

بنابراین،کـاربرد مـواد بهـساز،      . زدایـی باشـد     زدایی،کمتر از شوری    است شدت و سرعت سدیم    
های نفوذ پذیری خاک و شوری آب مـورد        ، بسته به ویژگی   حال  با این . نفسه ضرورتی ندارد   فی

هـا مـساعد      چنانچـه خـاک   . استفاده در آبشویی، ممکن است کاربرد مواد بهساز، مطلوب باشد         
ای شدن و تخریب باشند، کاربرد یک ماده بهساز ممکن است بـه فراینـد                 قشری شدن یا پوسته   

های خـاک، قیمـت مـواد، قابلیـت           یژگیو   انتخاب نوع ماده بهساز، به    . اصالح خاک کمک کند   
  .دسترسی به مواد و نیز منابع در دسترس کشاورزان، بستگی دارد

 
  های سدیمی خاک
هـای    های سدیمی، نیازمند جایگزینی سدیم قابل تبادل خاک بـا یـون              اصالح خاک  اصوالً

اگـر  . دروش انجام این کار، به شرایط و منابع محلـی بـستگی دار            . کلسیم در ناحیه ریشه است    
کشاورزان  منابع الزم را برای خرید مواد بهساز شیمیایی در اختیار نداشته باشند یـا ایـن مـواد                    

صورت تدریجی با کشت گیاهان مقاوم به سـدیم و            تواند به   دردسترس نباشد، اصالح خاک می    
برای اینکه فراینـد اصـالح از سـرعت قابـل قبـولی             . افزودن مواد آلی به خاک، صورت پذیرد      

طورکلی   به. بشویی همراه شود    وردار باشد، بهتر است کاربرد مواد شیمیایی بهساز خاک، با آ          برخ
، ) کلرایـد کلـسیم  ؛ماننـد (های کلسیم قابـل حـل         مواد بهساز شیمیایی به سه گروه، شامل نمک       

وم و  یـ  اسید سـولفوریک، آهـن، سـولفات آلومینی        ؛مانند( اسیدها و ذرات تشکیل دهنده اسیدها     
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قابلیت . شوند  تقسیم می )  سنگ آهک  ؛مانند(های کلسیم با قابلیت انحالل پایین         مکو ن ) پیرات
اسـیدها و ذرات تـشکیل      . های مختلف مواد بهساز، به شرایط خاک بـستگی دارد           کاربرد گروه 

در . دهنده اسیدها فقط در صورتی مناسب هستند که خاک، دارای کربنات کلسیم طبیعی باشـد              
  .تر باشد یا پایین 7 حدود PHر است که خاک دارای ثؤعوض، سنگ آهک زمانی م

  
  راهبردهایی برای استفاده از آب شور در تولید محصوالت زراعی

 پذیری استفاده از آّب شور برای تولیدات زراعی، به کمیت، کیفیـت، زمـان رشـد و          مکانا
 منابع آب   تواند مستقیماً یا در ترکیب با       آب شور می  . نوع محصوالت مورد کشت، بستگی دارد     

اگر قرار باشد آب شور در ترکیب با آب شیرین مورد استفاده قرار گیرد،              . شیرین، مصرف شود  
. ای و متناوب، استفاده شـود       تواند با آب شیرین مخلوط گردد یا به صورت چرخه           آب شور می  

هـای    توانند طبق مراحل مختلف رشد یا در تناوب         بدین صورت که آب شیرین و آب شور می        
  .مورد استفاده قرار گیرند) به شوری( بین محصوالت زراعی مقاوم و حساس زراعی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نداشته یا کـاهش عملکـرد       تأثیراگر شدت و غلظت شوری آب، بر عملکرد بالقوه زراعی           
طـور مـستقیم بـرای آبیـاری      توان از منبع آب شور به     مورد انتظار در حدی قابل قبول باشد، می       

  با آب شورآبیاری

 استفاده متناوب از آب شیرین و آب شور

 ترکیب با آب شیرین

 آب شور مخلوط با آب شیرین

 کاربرد مستقیم
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البته در چنین شرایطی باید همواره مواظـب        ).  شود  های پیوست مراجعه    لبه جدو (استفاده کرد   
شـویی    بود که در ناحیه ریشه، تجمع نمک صورت نپذیرذ و بـه همـین دلیـل، اسـتفاده از آب                   

  .رسد ای، ضروری به نظر می دوره
  

  ترکیب دو منبع آب
بـرای اسـتفاده   شود که منبع آب شـور   روش ترکیبی یا مخلوط معموالً هنگامی استفاده می  

هنگامی که دو منبـع آب      . مستقیم، بیش از حد شور یا منبع آّب شیرین، جوابگوی نیازها نباشد           
 از شـوری قابـل قبـولی برخـوردار باشـد تـا              بایـد با هم مخلوط شوند، آب حاصل از ترکیب         

همانند کاربرد مستقیم آب شور، در ایـن مـورد نیـز الزم اسـت               . ثر نسازد أعملکرد زراعی را مت   
ای به اندازه کافی صورت گیرد تا از ایجاد شوری در ناحیـه ریـشه جلـوگیری                   شویی دوره  آب
 چنان باشد که به سایر موارد مـصرف         بایدعالوه بر این، کیفیت نهایی آب مخلوط        . عمل آید  به

  .ای وارد نشود آب، همچون مصارف خانوادگی یا مصارف زیست محیطی، لطمه
  

  ای یا متناوب مصرف چرخه
توان برای آبیاری محصوالت مقـاوم بـه     دو منبع آب در دسترس باشد، آب شور را می اگر

در کـل،   . شوری یا آبیاری در طی مراحلی که گیاه مقاوم به نمک است، مورد استفاده قـرار داد                
الزم است آبیاری اولیه با آبی انجام شود که دارای بهترین کیفیت ممکن باشد، زیرا بـسیاری از                  

بعداً در فصل زراعی، بـسیاری  . ی در مرحله جوانه زنی، به شوری حساسیت دارند       گیاهان زراع 
در جریان کاربرد متناوب، میزان شـوری       . تر می شوند    از گیاهان زراعی، نسبت به شوری مقاوم      

همانند دو . طور کلی از آنچه در بیشتر منابع ذکر شده، بیشتر است         قابل تحمل در آب آبیاری، به     
گیری الیه های نمک در ناحیه        ین مورد نیز الزم است برای جلوگیری از شکل        روش قبلی، در ا   

  .ای استفاده شود ریشه، از آبشویی دوره
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  استفاده از آب حاوی سدیم
در صورتی که غلظت سدیم موجود در آب آبیاری، از مجموع غلظـت کلـسیم و منیـزیم                  

موجـود در آب، زیـاد باشـد، پایـایی          های    کربنات  بیشتر، یا غلظت کلی نمک، نسبتاً پایین یا بی        
افتد و در نتیجه به روند نفوذ آب و تولید محـصوالت زراعـی آسـیب                  ذرات خاک به خطر می    

ات منفی ناشی از چنین مـسائل و مـشکالتی معمـوالً سـنگ گـچ                تأثیربرای کاهش   . رساند  می
  .شود صورت مستقیم یا حل شده در آب، استفاده می به

  
  یتی برای کاهش تأثیرات ناشی از شوری بر تولیدات زراعی دیگر راهکارهای مدیر◙
  

  های مقاوم به نمک انتخاب گیاهان زراعی و واریته
انتخـاب  . شـود   های مقاوم به نمک، به وفـور یافـت مـی            در بسیاری از نقاط جهان، واریته     

 شور های زراعی مقاوم به نمک برای کشت، استفاده از منابع آب شور و اراضی گیاهان و واریته
  .را برای تولیدات زراعی، ممکن می سازد

  
  آبیاری مکرر

هـای قابـل    آبیاری مکرر، محتوای آب موجود در الیه سطحی خاک را باال و میـزان نمـک    
از آنجایی که شوری، قابلیت دسترسـی گیاهـان بـه آب موجـود در               . دارد  حل را پایین نگه می    
تر بـه آب، جهـت رشـد محـصوالت          دهد، آبیاری مکرر باعث دسترسی به       خاک را کاهش می   

  .زراعی می شود
  

  اصالح روش آبیاری
های خاصی، به لحاظ کنتـرل میـزان شـوری،            هر روش آبیاری، از مزایا و محدودیت      

برخی مواقع از بعد کنترل شـوری، روی آوردن بـه یـک روش آبیـاری                . برخوردار است 
های مختلـف     شده روش های شناخته     مزایا و محدودیت  . رسد  نظر می  متفاوت، سودمند به  
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  :به قرار زیر است
هـای جداگانـه از       های آبیاری سطحی، نفوذ چنان نیست که بـه تـشکیل لکـه               در روش   ●
عالوه، اگر عمق آب آبیـاری نـسبتا زیـاد باشـد، افـزایش                به. های انباشته شده، منجر شود      نمک

با این . شود نجر میتکرار دفعات آبیاری، اغلب به بروز مسائل و مشکالت زهکشی و ماندابی م         
های انباشته شـده در       تواند موجب شستشوی نمک     حال، استفاده از آب زیاد درآبیاری کرتی می       

  .ناحیه ریشه شود
شود که آب، با روند یکنواخت و مطلوب مورد اسـتفاده    آبیاری بارانی معموالً باعث می     ●

همچنین . ای آب خاک، کمک کند    تواند به باال ماندن محتو      افزایش دفعات آبیاری می   . قرار گیرد 
. آبـشویی کـافی و یکنواخـت مبـادرت ورزیـد            توان به     در صورت اعمال مدیریت مطلوب می     

بزرگترین محدودیت آّبیاری بارانی این است که در صـورت مـسدود شـدن مجـاری آبپـاش،                  
های گیاهان    ها بین مجاری آبپاش تجمع می نمایند که حاصل آن، سوختگی برگ             امالح و نمک  

  .است
های آبیاری محلی، به حفظ و نگهداشت رطوبت خاک در حد ظرفیت نگهـداری                نظام  ●

توان به میزانی انجام داد که حرکت تـدریجی و مـداوم              آبیاری را می  . کنند  آب مزرعه کمک می   
توان به بهتـرین      با مصرف آب شور در شبکه آبیاری محلی، می        . ها ممکن شود    رطوبت و نمک  

های مناطق آبیـاری شـده و         ها ممکن است در کناره      در طول فصل، نمک   . عملکرد دست یافت  
وسیله آب باران ممکن است آسـیب         ها به   در صورت شسته شدن نمک    . مرطوب، تجمع نمایند  

ای ازطریـق     در چنین مواردی، بهتر است آبـشویی دوره       . جدی به محصوالت زراعی وارد شود     
ین روش در آن است که به یک شبکه آبیـاری           محدودیت ا . آبیاری سطحی یا بارانی انجام شود     

 .ثانوی و نیز مقدار زیادی آب اضافی نیاز دارد
 

 آماده سازی زمین
 پذیر نمودن توزیع یکنواخت آب و آبشویی، نیاز است اراضی به اندازه کـافی،               مکانبرای ا 

 بـر   افـزون . کند  هموار بودن اراضی به توزیع یکنواخت آب نیز کمک می         . تراز و تسطیح شوند   
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توانـد بـه      هـا مـی     ها وتقلیل مساحت و و سعت کـرت         ها و پشته    این، کوتاه بودن طول جویچه    
هـا، بـه نـوع        ها و پـشته     طول واقعی جوی  . تر آب و آبشویی کمک کند       توزیع بهتر و یکنواخت   

اگرچه تـسطیح و ترازبنـدی اراضـی، نقـش مهمـی در             .خاک، شیب و دبی آبیاری بستگی دارد      
ارد، اما اهمیت آن در آبیاری سطحی به مراتب بیشتر از زمانی است کـه از                کنترل بهینه شوری د   
  .شود های آبیاری محلی استفاده می آبیاری بارانی یا شبکه

 
  کنترل شوری در مرحله جوانه زنی

 دستیابی به یک سطح رویش      مکانزنی، ا   شوری از طریق کاهش یا کند نمودن روند جوانه        
زنی،   رو، کنترل شوری در دوره حساس جوانه        از این . سازد  و تولید رضایت بخش را مشکل می      

واکاری، تسطیح بستر و مدیریت آبیـاری، از ابزارهـای مهـم بـرای پـایین                . اهمیت زیادی دارد  
زنی، در اطراف بـذر تجمـع    هایی است که در طول دوره جوانه نگهداشتن غلظت و میزان نمک 

  .کنند می
  

  ها ها و محدودیت ، فرصت ، نقاط ضعف تحلیل نقاط قوت
 معموالً دارای دو جنبه مثبت و منفـی         ،حل یا اقدامی     راه هر دهد که   این ابزار به ما نشان می     

هـای مـرتبط بـا     هـا و محـدودیت   است و بدین ترتیب، ما را در شناسایی و تشخیص فرصـت         
رامون این ابزار، بحث و تبادل نظر پی      . دهد  های مورد نظر در عرصه عمل، یاری می         اجرای اقدام 

بدین طریق، این ابزار به تدوین معیارهای مناسب        . تمامی چهار جنبه مذکور را ممکن می سازد       
های عملی برای پیشبرد امور اجرایی در        های مناسب و شناسایی اقدام      برای انتخاب سلسله اقدام   

  .کند عرصه کمک می
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  تشریح مقوالت چهارگانه

رود پیامدهای مثبتی برای تولیـدات کـشاروزی          هستندکه انتظار می  اتی  تأثیر آن دسته     نقاط قوت  ●  نقاط قوت
 . در بر داشته باشند

 .روند  مورد نظر به شمار میهای های ممکن برای اقدم  بهترین جنبه نقاط قوت، ●

 .هستند ناخواسته و نامطلوب  ات یا اثرهای ثانویهتأثیر، همان  نقاط ضعف ●  نقاط ضعف

های موردنظر، باتوجـه بـه    می احتماالت ممکن برای اجرای مثبت و سازنده اقدام   تما ،ها  فرصت ● ها فرصت
هایی برای ایجاد تغییـر مطلـوب         ها در واقع شانس     فرصت. باشند  میهای مربوطه     ها و ضعف    قوت

 .به شمار می روند

ند و کشاورزان   های مورد نظر به شمار می رو         عواملی هستند که مانع اجرای اقدام      ،ها  محدودیت ● ها محدودیت
 .ها قابل رفع هستند و برخی دیگر، نه برخی محدودیت. دارند ها باز می را از دستیابی به فرصت

  

  ها ها و محدودیت ، فرصت ، نقاط ضعف فرم و نمونه تحلیل نقاط قوت

 کنترل شوری: موضوع

 های سدیمی اصالح و احیای خاک: اقدام مورد نظر

 ها دودیتمح ها فرصت نقاط ضعف نقاط قوت

ــرای   ● ــشتر ب ــین بی زم
 تولید محصول

از بین رفـتن مقـداری از        ●
های مورداستفاده برای     هیزم

 سوخت

نیــروی کــار کــافی  ●
ــطح   ــود در سـ موجـ

 جامعه محلی

بـودن سـنگ       گران ●
 گچ

ــزان   ● ــاهش میــ کــ
دلیـــل  مهـــاجرت بـــه

ــه   ــین ب ــصیص زم تخ
 خوش نشینان

ــی   ● ــت دادن اراض از دس
های  قابل فروش به کارخانه   

 ر پزیآج

مشاع بودن اراضـی     ●
 بایر سدیمی

 آب  تـأمین نیاز به    ●
 آبیاری

  
  :توان به منابع زیر مراجعه نمود برای کسب اطالعات فنی بیشتر در این زمینه می

● Irrigation water management training manual No. 1, Introduction to 
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Irrigation, 1985. FAO, Chapter 7 

● Irrigation water management training manual No. 9, Drainage of irrigated 

lands. 1996. FAO, Chapter 2 

 
 های مناسب هایی برای بحث و تبادل نظر پیرامون شناسایی و انتخاب اقدام  پرسش◙

 های شور یا سدیمی برخوردارید؟  آیا از تجربه اصالح خاک-1
  اید؟ دههایی برای اصالح خاک انجام دا  چه اقدام-2
  نتیجه نهایی کار چه بوده است؟-3
  آیا اقدام مورد نظر به نتیجه رسید یا خیر؟ چرا؟-4
 دهد؟  آیا اقدام مورد نظر در شرایط مختلف جواب می-5
هـای شـور     اگر این اقدام جواب نداده است یا اصوالً تاکنون اقدامی برای اصالح خاک  -6

 برای توانمند سـازی در زمینـه اصـالح خـاک            بایدامی  کنید چه اقد    اید، فکر می    به عمل نیاورده  
 صورت گیرد؟

 سدیمی برخـوردار نیـستید،   یاهای شور   ای در زمینه اصالح خاک       اگر شخصاً از تجربه    -7
 آیا کشاورزان دیگری را در منطقه سراغ دارید که تالشی برای اصالح خاک انجام داده باشند؟

 اند؟ م داده برای اصالح خاک چه اقدامی انجاآنها -8
  نتیجه نهایی این اقدام چه بوده است؟-9

 ثر بوده است یا خیر؟ چرا ؟ؤ مآنها آیا اقدام -10
  در این منطقه جواب داده است؟آنها چرا اقدام -11
 هایی مثمر ثمر واقع شوند؟  چرا انتظار ندارید چنین اقدام-12
ای برای پیـشگیری از       های ویژه   امد، آیا اقد  یکن می اگر از آب شور برای آبیاری استفاده         -13

 اید؟ ات منفی و نامطلوب بر روی کیفیت خاک و سطح تولید به عمل آوردهتأثیربروز 
 اتی را بر روی کیفیت خاک و سطح تولید داشته است؟تأثیر این امر چه -14
 هایی را سراغ دارید که به بهبود عملکرد تولید یا کیفیت خاک منجرشود؟  آیا اقدام-15
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 های اصالحی، الزم است؟  چه ملزوماتی برای اجرای این اقدام-16
 کنند؟  سایر کشاورزان منطقه چگونه از آب شور استفاده می-17
  چه اثری بر کیفیت خاک و عملکرد تولید داشته است؟آنها روش مورد استفاده -18
نطقه هم طوری    را در سطح م    آنهاتوان    اند، آیا می    ثر بوده ؤها مناسب و م      اگر این روش   -19

  ثر باشند؟ؤپیاده نمود که م
 ؟)دهند یا نمی(دهند  ها در منطقه شما جواب می این اقدام کنید  چرا فکر می-20
 اید؟ های خاصی را انتخاب کرده  آیا شما گیاهان زراعی یا واریته-21
 های خاصی سراغ دارید که به شوری مقاوم باشد؟  آیا گیاهان زراعی و واریته-22
 ا چنین گیاهانی از عملکرد بهتری برخوردارند؟ آی-23
 اید، دلیل آن چیست؟ های مقاوم به شوری روی نیاورده  اگر شما به گیاهان یا واریته-24
 آیا شما برنامه آبیاری متفاوتی را برای استفاده از منابع آب شور یا اراضی شور دنبـال                  -25

 کنید؟ می
 اتی دارد؟رتأثی یا تأثیر تفاوت آن در چیست وچه -26
  آیا تغییر روش آبیاری سودمند واقع می شود؟-27
 اید؟ های آبیاری متفاوتی را تجربه کرده  آیا شما یا کشاورزان منطقه، روش-28
 ها برکیفیت خاک و تولید محصول، چه بوده است؟  اثر این روش-29
 ی دارند؟اتی بر کنترل شورتأثیرها چه  ها و اندازه کرت  تسطیح اراضی، طول جوی-30
انه شوند، آگاهی   ززنی در خ    توانند موجب افزایش جوانه     هایی که می     آیا شما از روش    -31
  دارید؟

 رسد؟ هایی در این زمینه برای منطقه شما مناسب به نظر می  چه دسته اقدام-32
 ها بر روند تولیدات کشاورزی چیست؟  پیامدهای مثبت مورد انتظار از این اقدام-33
 توان انتظار داشت؟ ها می مدهای مثبت دیگری را از این اقدام آیِا پیا-34
 ها انتظاردارید؟  آیا عوارض جانبی خاصی را از این اقدام-35
 ها وجود دارد؟ هایی برای اجرای این اقدام ات و فرصتمکان چه ا-36
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  داشته باشد؟د وجواه تواند بر سر راه اجرای این اقدام هایی می  چه محدودیت-37
هـای شـناخته شـده در ایـن         ها و محـدودیت     ات مثبت و منفی و فرصت     تأثیرر پایه    ب -38

  در این زمینه روی آورد؟هایی توان به چه اقدام منطقه می



  بران  تشکل آب ):5(پودمان 
  
  

  مقدمه
گیرند همکـاری خـود را در امـر           دالیل متعددی وجود دارد که چرا کشاورزان تصمیم می        

 از یک نظام مدیریت کنترل آب مشترک، تقویت کنند و ایـن در حـالی              برداری و نگهداری    بهره
پیچیـدگی  . شود های مختلفی استفاده می     هایی از روش    است که برای ساماندهی چنین همکاری     

کننـد، نقـش مهمـی در         هایی که کشاورزان براساس آنها اقدام به همکاری می          ها و اقدام    فعالیت
  .ی دارد مدیریتی و سازمانهای الزامتعیین 

  .شوند تقسیم می) در قالب دو مهارت(های ارائه شده در این زمینه به دو دسته  تمرین
  

  .توانید به منابع زیر مراجعه کنید برای کسب اطالعات فنی بیشتر می

● A guide to the transfer of irrigation management services, Irrigation 
and Drainage paper No.58, 1998. FAO and International Water 
Management Institute, Rome – Colombo 

● Irrigation water Management training manual No. 10, Irragation 
scheme operation and maintenance, 1996. FAO 

● Socioeconomic and Gender Analysis (SEAGA) Sector Guide: 
Irrigation, 1998. FOA 



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                   354

  

 

  توسعه همکاری بین کشاورزان): 1(رت مها

هـا   کنند کـه کـدام فعالیـت    کشاورزان بررسی می) ریزی مرحله برنامه  () الف -5(تمرین  در  
  .درزمینه مدیریت آب، نیاز بیشتری به همکاری دارد

های موردنیاز درزمینه مـدیریت آب   سپس براساس نتایج حاصله، نسبت به تنظیم همکاری     
  . شود گیری می تصمیم
کـشاورزان رهنمودهـای الزم بـرای       ) ریـزی و سـاخت      مرحله برنامـه   ()ب -5( تمرین   در

. کننـد   های سازمانی و نیزقواعد و مقررات موردنیاز را تـدوین مـی             ساختار وظایف و مسئولیت   
هـای مـدیریتی و سـازمانی و تأییـد و تـصویب آنهـا توسـط                   ا یا نیازمنـدی   ه  نهایی کردن الزام  

  .شود انجام می) ریزی و ساخت مرحله برنامه () ج-5 (تمرینکشاورزان در قالب 
  

  تعریف قواعد و مقررات): 2(مهارت 

مرحلـه   () د -5(تمـرین   برداری و نگهـداری را در جریـان           بها و نحوه بهره     کشاورزان، آب 
ـ -5(و  ) برداری  بهره )  و -5(تمـرین   در  . کننـد   تعریف مـی  ) برداری و نگهداری    مرحله بهره  () ه

کشاورزان ازطریق ایفای نقش، چگونگی برخـورد بـا مـشکالت را تمـرین         ) ریمرحله نگهدا (
  .کنند می
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  توسعه همکاری بین کشاورزان): 1(مهارت
  
  

  لزوم همکاری بین کشاورزان در امر مدیریت منابع آب):  الف-5(تمرین 
  
  

  مقدمه
ان بران، بهتر است ابتـدا بـا نظـر کـشاورز            قبل از شروع بحث در مورد تأسیس تشکل آب        

بـه عنـوان مثـال،      (هایی بیشتر نیاز به همکاری دارد         ها یا چه زمینه     مشخص کنیم که چه فعالیت    
و اصوال آیا الزم است همکاری بـین کـشاورزان در حـوزه مـدیریت               ) برداری و نگهداری    بهره

کـشاورزان چـه مزایـا و منـافعی دارد و           ) رسمی(همکاری  . تر به خود بگیرد     آب، جنبه رسمی  
  گذاری کنند؟ اضرند چه میزان پول خود را در زمینه موردنظر سرمایهکشاورزان ح

هایی است که قبـل از هـر    ها چیست؟ اینها نوع پرسش حقوق و تعهدات آنها در این زمینه      
  .چیز باید پاسخ آنها روشن شود

  
   هدف

  سازی روند مدیریت آب  مشترک برای بهینههای ها و اقدام  تعیین فعالیت●
  

  د نظرهای مور خروجی
های مرتبط بـا مـدیریت آب و اینکـه همکـاری بـین کـشاورزان در چـه             تعیین فعالیت  ● 

  .مواردی نیاز به اصالح و بهبود دارد
  تعیین و شناسایی امور مورد نیاز برای بهبود و ارتقای همکاری بین کشاورزان  ●
بـران     آب تر شدن همکاری بین کشاورزان در قالب تـشکل          ارزیابی منابعی که از رسمی      ●

  .شود بران نصیب آنان می یا گروه آب
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  -: مقدمات مورد نیاز
  های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک ورقه: مواد موردنیاز
   ساعت و نیم2 :زمان مورد نیاز

  FST نیمه دوم :زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
  ف اختصاصی و خروجی مورد نظر اهدا-2
  
  ) دقیقه30( طوفان اندیشه ◙
های مرتبط با مدیریت آب را که در آنهـا افـزایش              از کشاورزان بخواهید تمامی فعالیت     -3

های قبلی مختلف را که       تمرین. کنند  همکاری بین کشاورزان دارای تأثیر مثبت است، مشخص         
برداری پمـپ، کانـال،       مانند نگهداری یا بهره   (ست  در آنها به استفاده از تشکل آب اشاره شده ا         

های ذکرشده را روی یک ورقـه کاغـذ           فعالیت. یادآوری و مرور کنید   ) شبکه توزیع آب و غیره    
  .بزرگ یادداشت نمایید

های فهرست شده، مختصرا بحث کنیـد و پـس از حـذف مـوارد                  درخصوص فعالیت  -4
  .تکراری، فهرست نهایی را مشخص نمایید

  
  ) دقیقه50(گروهی کوچک  بحث ◙
هـای     نفره در مـورد همکـاری      5 تا   4های کوچک      از کشاورزان بخواهید درقالب گروه     -5

  .هایی که در فهرست آمده است، به بحث و بررسی بپردازند موردنیاز برای فعالیت
  .ها بخواهید نتایج حاصل از مباحث خود را بیان کنند  از گروه-6
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  )یک ساعت( بحث عمومی ◙
  .های مختلف همکاری بین کشاورزان، بحث کنید درخصوص زمینه -7
  .ها، چه چیزهایی الزم است  از کشاورزان بپرسید که برای دستیابی به این همکاری-8
تـر،   هـای رسـمی   رود کشاورزان پس از دستیابی بـه همکـاری      در مورد آنچه انتظار می     -9

  .نظر کنید ین زمینه، بحث وتبادل انجام دهند و نیز درباره انتظارات متقابل آنان در ا
طور  را به) بران تشکل آب(تر کشاورزی    نقاط ضعف و قوت ایجاد یک تشکل رسمی        -10

خالصه توضیح دهید و از کشاورزان بپرسید آیا تمایل دارند خودشان چنـین تـشکلی درسـت                 
  کنند؟

  )، بخش ج2تمرین(بندی و اتمام جلسه   جمع-11
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/ ادگی فنی رهنمودهایی برای کسب آم◙

  تشکل رسمی کشاورزان
   مزایا◙
توانند مسائل و مشکالت تولیدی خود را بـا           کشاورزان درقالب گروه و تشکل، بهتر می       ● 
هـای    اندرکار ترویج مطرح کنند و بدین ترتیب خواهند توانست اقدام           های دولتی دست    دستگاه

  .شکالت خود انجام دهندسریع و هدفمندی را برای حل م
  .شود های آبیاری، کارامدتر می برداری و نگهداری شبکه روند ساماندهی عملیات بهره  ●
هـای دولتـی و       های خود بـا بخـش       زنی  توانند در چانه    یک گروه یا جمع کشاورزی می       ●

تری برخوردار    از موضع قوی  ) مثالً درخصوص خرید مواد اولیه و فروش محصول       (خصوصی  
  .دباشن

  .شود تر خریداری می مواد اولیه کشاورزی به صورت عمده و با قیمت پایین ● 
شـود و همـاهنگی الزم     گذاری در شـبکه آبیـاری بحـث مـی           بین اعضای گروه سرمایه     ●

  .گیرد صورت می
هایی است که بین کـشاورزان        گروه درواقع پایگاه و محلی برای حل و فصل کشمکش           ●
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  .دهد خانه رخ میدست رود باالدست و پایین
  

  انتظارات از اعضا
  ساختار سازمانی و هدف مشخص برای گروه تعیین و تصویب ● 
  متعهد بودن به گروه و اهداف آن ● 
  کمک به گروه درقالب کار یا پول  ●
  واگذاری مدیریت به گروهی کوچک از نمایندگان کشاورزان  ●
  

  :ع زیرب منبرای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به

● A guide to the transfer of irrigation management services, Irrigation and 

Drainage paper No. 58, 1998. FAO and International Water 

Management Institute, Rome Colombo, chapter 5 
  
  نظر هایی برای بحث و تبادل  پرسش◙
  شود؟ ه شکل مؤثرتری انجام میها در قالب گروه ب کدام فعالیت  ●
  برداران چه کسانی هستند؟ نفعان و بهره ذی ● 
) بـران  یا گروه آب (بران    گیری تشکل آب    نفعان در جریان شکل     آیا الزم است تمامی ذی      ●

تواننـد وارد ایـن فراینـد         مشارکت داشته باشند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آنان چگونه می          
  شوند؟
  بران را دارا هستید؟ های کافی برای مدیریت تشکل آب  مهارتکنید آیا فکر می  ●
بـران،    ها یا اشخاصی وجود دارند که مایل نباشند شما در قالـب تـشکل آب               انآیا سازم   ●

  ساماندهی و متشکل شوید؟
  چگونه با این موضوع کنار خواهید آمد؟  ●
  بران چقدر است؟ ببها در تشکل آ به نظر شما مقدار قابل قبول حق اشتراک یا آب  ●
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  تعریف و تعیین سازمان): ب - 5(تمرین 
  
  

  مقدمه
بعد از اینکه کشاورزان، ضرورت همکاری بین خود را ازطریق تشکیل سازمان کشاورزان             

گیری درمورد اهـداف،      بران مشخص کردند نوبت به تصمیم       یا به طور اخص، ایجاد تشکل آب      
  .رسد ساختار و مدیریت سازمان می

  
  هدف

  )سازمان کشاورزان(بران  عیین و تعریف تشکل آبت  ●
   

  های مورد نظر خروجی
بران، ابعاد نهادی و مشکل       نویس برای وظایف و کارکردهای تشکل آب        تهیه طرح پیش    ●

برداری و نگهداری در چارچوب تشکل        بران و نحوه بهره     سازمانی قوانین و مقررات تشکل آب     
  بران آب

  بران ن مکان به محل سکونت گروه برای تأسیس تشکل آبتری سعی در یافتن نزدیک  ●
بران تا به گروه اطـالع دهنـد کـه        دعوت دو کشاورز به نمایندگی از شورای تشکل آب         ● 

  .چگونه باید تشکل موردنظر خود را سازماندهی کنند
های   بران موفق در قالب واژه      ها و خصوصیات سازمانی یک تشکل آب        نوشتن شاخصه   ●

  روی یک ورقه برگ کاغذکلیدی بر 
  

   یک ورقه بزرگ کاغذ و قلم ماژیک:مواد مورد نیاز
   ساعت و نیم3 :زمانی مورد نیاز

  FST نیمه دوم :زمان اجرا
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  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( مروز مطالب جلسه آموزش قبل -1
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی موردنظر -2
  
  ) دقیقه10یک ساعت و (عمومی  بحت ◙
توانند در صورت سازماندهی رسمی کشاورزان درقالـب تـشکل    هایی را که می    فعالیت -3
  .مدتر انجام شوند، بررسی و مرور کنیدابران به صورت بسیار کار آب

بران الزم است، صـحبت        با کشاورزان در مورد کارهایی که برای ایجاد یک تشکل آب           -4
  .کنید

. بـران موفـق را معرفـی و تـشریح نماییـد             ای مهم سازمانی یک تـشکل آب      ه   شاخصه -5
درمورد تمامی نکات با کشاورزان صحبت کرده و مشخص کنید که کدام مورد بـرای تـشکیل                 

  .این موارد را روی کاغذ یادداشت کنید. تشکل موردنظر آنان، اهمیت بیشتری دارد
هـای مهـم سـازمانی      تشریح شاخصه مدعوین را معرفی کرده و از آنان بخواهید ضمن       -6

کننـده، ابـراز      های انتخابی از سوی کـشاورزان شـرکت         تشکل خود، نظرشان را درباره شاخصه     
  .کنند

 مسائل مطرح شده توسط مدعوین را خالصه و در مورد آنهـا بـا کـشاورزان صـحبت         -7
  .کنید

  
  )یک ساعت( بحث گروهی کوچک ◙
هـای سـازمانی انتخـاب         نفره تقسیم و شاخصه    5  تا 4های     گروه   کشاورزان را در قالب    -8

  ). شاخصه برای هر گروه2 یا 1(ها توزیع کنید  شده را به نسبت بین گروه
نویس در مورد آنچه که الزم است بـرای تـضمین            از هر گروه بخواهید یک طرح پیش       -9

  .های محوله به هر گروه انجام شود، تهیه کنند موفقیت شاخصه
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  .اند، ارائه دهند نویسی را که آماده کرده اهید طرح پیش از هر گروه بخو-10
های پیـشنهادی بـا کـشاورزان صـحبت کـرده و از مـدعوین                  در مورد محتوای طرح    -11

  .بخواهید نظر خود را در مورد آنها بیان کنند
های مطرح شده به توافق برسید و همه آنها را به یک طـرح                 سعی کنید در مورد طرح     -12

  .بران تبدیل کنند ه برای ایجاد تشکل آبواحد و یکپارچ
 داوطلب را انتخاب کنند تا نسبت به تهیه و          4 یا   3 از کشاورزان بخواهید از بین خود        -13

هـای اجرایـی    های اصلی، قوانین و ضـمانت   تدوین ساختار اصلی سازمانی، مأموریت، سیاست     
نـویس مـورد      براساس طـرح پـیش    های داخلی     نامه  نامه و آیین    بران، اساسنامه یا آیین     تشکل آب 

  .توافق، اقدام کنند
 از داوطلبان بخواهید نتیجه کار خود را در جلسه آموزشی بعدی ارائه دهند تـا مـورد                  -14

  . تصویب قرار گیرد
  )، بخش ج2تمرین ( بندی و اتمام جلسه  جمع-15
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙

  بران موفق های مهم سازمانی یک تشکل آب شاخصه
  :های زیر است تشکل موفق دارای ویژگی

  ای تمامی وظایف و کارکردهای اصلی وجهه و جایگاه سیاسی و قانونی الزم برای اجر-1
  گیری و پایدار بهای قابل اندازه  آب-2
   تعریف روشن و مشخصی از اعضای سازمان-3
  گیری از خدمات آبیاری  تعریف موردقبول و قابل اندازه-4
  بها  برخورداری از ابزار الزم برای محروم کردن افراد غیرعضو یا پرداخت نکنندگان آب-5
برداری و نگهـداری، امـور مـالی و حـل و فـصل                 اعمال نظارت دقیق بر عملیات بهره      -6

  اختالفات
  و بازسازیبرداری و نگهداری، نوسازی   مسئولیت اولیه پشتیبانی مالی از امور بهره-7
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  یارات در کارکردهای کلیدی و اصلی تناسب بین مسئولیت و اخت-8
 سیاست روشن و شفاف، قوانین مشخص و مدیران و رهبرانـی کـه تأییـد یـا عـزل و                    -9

  .بران باشد نصب آنها از پست سازمانی، مشمول رأی اکثریت آب
  برداری و اجرا  شفافیت عملکرد، بهره-10
  ات زیربنایی آبیاری و حقوق مالکیت مطلقه کنترل کامل بر امکان-11
هـای    براساس ارائه خدمات واقعی و استفاده از روش       ) هزینه خدمات ( دریافت شارژ    -12

  حسابداری
   انجام حسابرسی فنی و مالی ازسوی دولت یا دیگر نهادهای مستقل-13
  : برخورداری از حق اعمال تنبیهات و تشویقات جدی برای حصول اطمینان از-14

  های مورد پذیرش  پاسخگو بودن درقبال قوانین و سیاست-الف
  بران  پاسخگویی مدیران منتخب در مقابل مجمع یا شورای آب-ب
  بران  پاسخگو بودن کارکنان مدیریتی در مقابل مدیران تشکل آب-ج

  
رسد اما تجربـه ثابـت کـرده اسـت کـه              آل و مطلوب به نظر می       اگرچه فهرست فوق، ایده   

های سازمانی بیشتر باشد، احتمـال موفقیـت و پایـداری تـشکل               این نوع شاخصه  هرچه تعداد   
  .بران به همان اندازه بیشتر خواهد بود آب

  
  تعریف افراد واجد شرایط عضویت

رسد همـه جـای دنیـا آنهـا را      اصول اساسی چندی در این زمینه وجود دارد که به نظر می   
  : قبول دارند

 قوانین واضح و روشن معین شود که نشان دهد چه         شرایط عضویت باید در چارچوب     ● 
  .رسانی آب را دارا هستند و باید بابت آن پول پرداخت کنند کسانی حق دریافت خدمات آب

 صاحب ملک یا زمین شخصی باشند، بلکه فقط کـافی اسـت از الـزام                اعضا نباید الزاماً    ●
پرداخت وجه درقبال آن برخوردار     رسانی و     وعالقه نسبتاً باثباتی نسبت به دریافت خدمات آب       
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  ).کند چگونگی و میزان این عالقه و التزام را فقط شرایط محل تعیین می(باشند 
گیـری    هم زنان و هم مردان باید از حق عضویت یا حداقل از حق مشارکت در تصمیم                ● 

  .برخوردار باشند
اه همسرانـشان در    ای صورت گیـرد تـا زنـان بتواننـد همـر             باید تدابیر و تمهیدات ویژه      ●

  .جلسات شرکت کنند و حق رأی داشته باشند
  :گیری باید موارد زیر منظور شده باشد در یک تعریف قابل قبول از خدمات قابل اندازه  ●

  رسانی برای دریافت آب  محدوده خدمات *
   مقدار و میزان آب تحویلی و قابل انشعاب *
  بران  نحوه پرداخت هزینه خدمات توسط آب *

  
  بران دارک و اسناد اولیه الزم برای ایجاد تشکل آبم

هـای    نامه  نامه و آیین    ای که باید برای این کار تهیه شود؛ شامل اساسنامه یا آیین             مدارک اولیه 
  .داخلی است

  : شامل موارد زیر استاساسنامه معموالً
   شرح مأموریت که هدف از تشکیل سازمان را بیان کند-1
   حقوقی و اختیارات قانونی تشکل یا سازمان شرحی در مورد شخصیت-2
  رسانی  تعریف منطقه یا محدوده خدمات-3
   توصیف و تشریح معیارها و ضوابط عضویت-4
   توصیف و تشریح کارکردهای اولیه سازمان-5
   توصیف و تشریح حقوق و اختیارات اساسی و تعهدات سازمان-6
  ات اعضای سازمان توصیف و تشریح حقوق و اختیارات اساسی و تعهد-7
 توصیف و تشریح ساختار مـدیریتی تـشکل، اختیـارات مـدیران و رابطـه آنهـا در                   -8

  رسانی چارچوب خدمات
  ها  روش اصالح و تغییر مفاد اساسنامه-9
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کننـد مفـاد اساسـنامه        های داخلی درواقع مکمل قوانین هستند کـه مـشخص مـی             نامه  آیین
  .چگونه باید اجرا شود

  :لی عموماً شامل موارد زیر هستندهای داخ نامه آیین
   قواعد و مقررات ناظر بر پذیرش اعضای جدید یا عزل و اخراج اعضای حاضر-1
 ترکیب اعضای هیئت مدیره، مدت تصدی آنها و قوانین ناظر بر عـزل و نـصب یـا                -2

  انتخاب و برکناری این مدیران
  رسانی  تعریف خدمات آب-3
  رسانی ی ناظر بر خدمات آبهای اجرای نامه  قوانین و ضمانت-4
های اجرایی ناظر بر حمایت از اجرای وظایف و کارکردهـا و              نامه   قواعد و ضمانت   -5

  امور مالی نگهداری
  های حل و فصل اختالفات  رویه-6
   وظایف هیئت مدیره-7
  های داخلی نامه های اصالح و تغییر آیین  روش-8

  
  :ود بهبرای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه رجوع ش

● A guide to the transfer of irrigation management services, Irrigation and 

Drainage paper No. 58, 1998. FAO and International Water 

Management Institute, Rome Colombo, chapter 7 

 
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
بـران    ، به صورت خودکار عـضو تـشکیل آب         آیا کشاورزان ساکن در حوزه زیرپوشش       ●

نـشین،    توانند عضو تشکل باشند؟ یـا افـراد اجـاره           شوند؟ آیا تنها صاحبان ملک یا زمین می         می
  نشینان هم حق عضویت دارند؟ کنندگان عدوانی و مستأجران یا اجاره بر، تصرف سهم

  شوند؟ مند می آیا مالکان دارای چندین ملک یا زمین، از حق عضویت چندگانه بهره  ●
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  آیا به ازای هر قطعه زمین یا هر خانواده، تنها یک نفر حق عضویت دارد؟  ●
  بران جلب شود؟ چه کار باید کرد تا نظر زنان برای مشارکت و حضور در تشکل آب  ●
بـران اسـت الزم نیـست کلیـه         آیا در این مرحله که مرحله تشکیل یا ایجاد تـشکل آب            ● 

 FSTباشند؟ یا این کار باید در نشست عمومی خارج از زمان اجـرای              نفعان مربوطه حاضر      ذی
  صورت گیرد؟

بران اقـدام بـه    در حال حاضر چه کسانی مسئولیت خدماتی را که قرار است تشکل آب   ● 
  ارائه آنها کند، بر عهده دارند؟

  دهند؟ آیا این افراد حق ارائه این خدمات را به تشکل آب بران می  ●
بـران برقـرار      دهندگان قبلی خدمات و تـشکل آب        هماهنگی الزم بین ارائه   چگونه باید     ●
  شود؟

منظـوره باشـد؟ یـا بایـد حـق داشـته باشـد                بران باید یک نهاد صرفاً تک       آیا تشکل آب   ● 
  را نیز برعهده بگیرد؟) نظیر تأمین خدمات کشاورزی(وظایف دیگری 

  زمانی است؟بران چه  بهترین موقع برای ایجاد و تأمین تشکل آب ● 
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  پیگیری امور پس از تعریف سازمان):  ج-5(تمرین 
  
  

  مقدمه
 تـن از    4 یـا    3هـای داخلـی توسـط         نامـه   نامه و آیین    نویسی از اساسنامه یا آیین      طرح پیش 

امـا بعـد از     . شود که بعداً باید مورد بررسی و تأیید دیگر کشاورزان قرار گیرد             داوطلبان تهیه می  
تـوان انتخـاب اعـضای     ای زیاد دیگری انجام شود که از آن جمع مـی          این مرحله هم باید کاره    

وقتی تدبیر اساسی واحدی    . بها و امثال آن را نام برد        ها و آب    الشراکت  هیئت مدیره و تعیین حق    
بران حاصل شد، الزم است برنامه کاری برای عملیـاتی کـردن یـا                گیری تشکل آب    برای شکل 

  .بران، تهیه شود فعال شدن تشکل آب
  

  هدف
  بران تشکل آب) فعال کردن(تهیه یک برنامه کار برای عملیاتی کردن  ● 
  

  موردنظر  خروجی
  نامه داخلی نویس اساسنامه و آیین تصویب مفاد طرح پیش ● 
  

  مقدمات مورد نیاز
نامه داخلی را آمـاده       نویس اساسنامه و آیین     اند پیش   بررسی کنید که آیا داوطلبان توانسته      ● 

اند این کار را انجام دهند، آنان را برای نهایی کردن و تکمیل این کـار                  ر؟ اگر نتوانسته  کنند یا خی  
  .یاری دهید

هـای داخلـی      نامـه   نویس اساسنامه و آیـین      به کمک داوطلبان، نسبت به تهیه طرح پیش         ●
  .اقدام نمایید
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  های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک ورقه: موارد موردنیاز
   و نیم یک ساعت: زمان مورد نیاز

  بران های داخلی تشکل آب نامه  اساسنامه و آیین نویس  بعد از اتمام پیش:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
  های موردنظر  تشریخ اهداف اختصاصی و خروجی-2
  
  ) دقیقه20 ساعت و یک( بحث عمومی ◙
نامه داخلی تهیـه شـده بـرای تـشکل            نویس اساسنامه و آیین      داوطلبان بخواهید پیش    از -3
  .بران را ارائه دهند آب

نامه داخلی بحث و گفتگو کنید و در صورت  نویس اساسنامه و آیین     در مورد مفاد پیش    -4
  .از کشاورزان بخواهید آن را تأیید و تصویب کنند. لزوم اصالحات الزم را به عمل آورید

هایی که الزم است قبل از شروع به کار تشکل انجام شـود،                با کشاورزان در مورد اقدام     -5
  .صحبت کنید

  
  :بعضی از نکاتی که الزم است در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، از این قرار است

بران و عملکرد آن، با اداره آب و مقامـات محلـی              در مورد طرح ابتکاری تشکل آب      ● 
  .گفتگو کنید

بران، با کلیه کـشاورزان سـاکن در منطقـه زیرپوشـش، در               در مورد طرح تشکل آب     ● 
  .جلسات عمومی گفتگو کنید

  .هیئت مدیره را انتخاب کنید  ●
  .بها را تعیین کنید السهم اعضا و هزینه آب الشراکت یا حق حق  ●
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  .ریزی کنید بران، برنامه برای افتتاح رسمی تشکل آب  ●
  
ها، افراد مسئول،     شامل فعالیت (اورزان، یک برنامه کار یا طرح عملیاتی         با مشارکت کش   -6

  .تهیه کنید) های مورد نظر های موردنیاز و خروجی چارچوب زمانی، امکانات و نهاده
 با کـشاورزان در مـورد زمـان برگـزاری جلـسات بعـدی بـه منظـور بحـث درمـورد                   -7

  .گیری کنید ران، تصمیمب های به دست آمده در روند تشکیل تشکل آب پیشرفت
  )، بخش ج2تمرین (بندی و اتمام جلسه   جمع-8
  

  :برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه، رجوع شود به

● A guide to the transfer of irrigation management services, Irrigation and 

Drainage paper No. 58, 1998. FAO and International Water 

Management Institute, Rome Colombo, chapter 7 

 
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  بران به صورت رسمی و اداری ثبت شود؟ بران یا تشکل آب آیا الزم است گروه آب  ●
  بران دیگری که بتوانید با آن کار کنید، وجود دارد؟ آیا در منطقه موردنظر، تشکل آب  ●
  بران الزم است، دارا هستید؟ که برای مدیریت تشکل آبهایی را  آیا تمامی مهارت  ●
  بران نیاز دارید؟ تشکل آب) اداره کردن(آیا به آموزش بیشتری برای مدیریت   ●
  بران به سرمایه نیاز دارید؟ آیا برای ایجاد تشکل آب ● 
  نفعان اصلی در هیئت مدیره حضور داشته باشند؟ آیا الزم است تمامی ذی  ●
  های اعضای هیئت مدیره چیست؟ سئولیتوظایف و م ● 
  کنند؟ بران ارتباط برقرار می هیئت مدیره چگونه با اعضای تشکل آب  ●
ای   شود؟ و هرچند یک بار، جلسه       هر چند وقت یک بار جلسه هیئت مدیره تشکیل می           ●

  با حضور اعضا برقرار خواهد شد؟
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   و مقرراتنینتعریف قوا): 2(مهارت 
  
  

  بها یین آبتع):  د-5(تمرین 
  
  

  مقدمه
هـای خـاص      های کشاورزی، باید دارای سیاسـت      انبران یا دیگر سازم      آب  اعضای تشکل 

به عنوان مثال، تعیـین     . درزمینه سازماندهی و رفع و رجوع مسائل مطرح شده در سازمان باشند           
هـا و    مشی  بها غالباً موضوع بسیار مهمی است که سازمان باید قوانین و مقررات یا خط               نرخ آب 

بهـای پرداختـی      کشاورزان عضو، باید در مـورد نـرخ آب        . های خاص برای آن وضع کند       رویه
توسط خود اعضا و اینکه آیا افراد عضو و غیرعضو باید مبلغ یکسانی پرداخت کننـد و نیـز در                   

  .های الزم را اتخاذ کنند بها، تصمیم آوری آب مورد نحوه و روش جمع
  

  اهداف
  بها تعیین آب  ●
  بران های الزم برای تشکل آب مشی ها و خط وین سیاستتد  ●
  

  های موردنظر خروجی
  رسانی ارائه تعاریفی واضح و روشن از خدمات آب  ●
  بها برای افراد عضو و غیرعضو تعیین نرخ آب  ●
  بها آوری آب وضع قوانین و مقررات الزم برای جمع  ●
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  -: مقدمات موردنیاز
  رگ کاغذ، قلم ماژیکهای بز  ورقه:مواد مورد نیاز
   ساعت و نیم2 :زمان مورد نیاز

  
   اجرا زمان
شـامل  (های سازمان کـشاورزان       ریزی برای عملیاتی کردن فعالیت      در طول دوره برنامه     ●

  )بران و غیره پمپ، تشکل آب
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه10( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
  های مورد نظر شریح اهداف اختصاصی و خروجی ت-2
  
  ) دقیقه20( طوفان اندیشه ◙
هـای    های الزم برای تهیـه آب مـورد نیـاز زمـین              از کشاورزان بخواهید تمامی فعالیت     -3

  .کشاورزی را مشخص و روی کاغذ بزرگی یادداشت نمایند
افتـاده را بـه     های فهرست شده، گفتگو و موارد فرامـوش شـده یـا جا               در مورد فعالیت   -4

  .فهرست اضافه کنید
  
  ) دقیقه20(های گروهی کوچک   بحث◙
هـای     نفـره در مـورد هزینـه       5 -4هـای کوچـک        از کشاورزان بخواهید در قالب گروه      -5

برای شالیزاری بـه مـساحت      )  مترمکعب 50(های مذکور برای تأمین آب آبیاری         اجرای فعالیت 
 محاسبات خود را روی یـک ورقـه کاغـذ بـزرگ             از آنان بخواهید  .  مترمربع صحبت کنند   هزار

  .یادداشت کنند
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  ) دقیقه30 ساعت و یک( بحث عمومی ◙
هایی را که در حال حاضر بـرای تـأمین آب آبیـاری موردنیـاز                  از کشاورزان بخواهید هزینه    -6

  .وار روی یک ورقه بزرگ کاغذ یادداشت نمایند کنند، فهرست خود پرداخت می
بهای ممکن و     از آنها بخواهید حداقل آب    . ینه مورد انتظار مقایسه نمایید     قیمت قبلی را با هز     -7

  .بهایی را که حاضر به پرداخت آن هستند، تعیین کنند نیز حداکثر آب
هـای   بها تعیین کنیـد، بـه طـوری کـه تمـامی هزینـه           سعی کنید سقف قابل قبولی برای آب       -8

  . دهدگذاری را پوشش برداری، مدیریتی و نیز سرمایه بهره
 امکان دریافت آب توسط افراد غیرعضو را مورد بحث و بررسی قرار داده و مشخص کنید                 -9

  ؟بهای پرداختی از سوی آنان باید به همان اندازه باشد یا بیشتر که آیا آب
  .های آب صحبت کنید آوری هزینه  با کشاورزان در مورد نحوه جمع-10
کنند، چگونه باید برخورد شـود        بها را پرداخت نمی    از کشاورزان بپرسید با افرادی که آب         -11

  .های احتمالی در نظر گرفته شده را نیز مشخص کنند های برخورد و نیز جریمه و روش
  .های متخذه را تصویب نمایند بندی کرده و از کشاورزان بخواهید تصمیم  بحث را جمع-12
  )، بخش ج1تمرین  (بندی و اتمام جلسه  جمع-13
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر پرسش/ یی برای کسب آمادگی فنی رهنمودها◙

   آب آبیاریتأمینهای الزم برای  ها و اقدام فعالیت
  )ها دریچه(های توزیع آب  اندازی سازه راه  ●
  گیری مقدار آب عرضه شده اندازه  ●
  ریزی برای تهیه جدول زمانی عرضه آب ساماندهی روند درخواست آب و برنامه ● 
  )رسانی ازطریق پمپ در صورت آب(اندازی پمپ  راه  ●
  تعیین میزان مصرف سوخت پمپ  ●
  )برداری از پمپ و شبکه توزیع آب مشخص کردن میزان بهره(تعیین میزان استفاده از پمپ   ●
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  :برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه مراجعه شود به

● Irrigation water management training manual No. 10, Irrigation scheme 

operation and maintenance, 1996. FAO, Chapter 5 

 
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙

  اداره آب چه مبلغی درقبال تأمین آب آبیاری از شما دریافت کرده است؟ ● 
  کنید؟ گیری می چگونه مقدار آب تحویلی به یک کشاورز را اندازه  ●
ها را پرداخت  أمین آب چقدر است؟ چه کسی قرار است این هزینه     های باالبری ت    هزینه ● 
  کند؟
هـای    اندازی شبکه توزیـع آب و هـدایت آن بـه سـمت زمـین                چه کسی مسئولیت راه     ●

  کشاورزی را بر عهده دارد؟
در صورتی که تأمین آب، بنا به تقاضا نباشد، چه زمـانی کـشاورزان بایـد درخواسـت                    ●

  تأمین آب کنند؟
  ز باید چند روز قبل از دریافت آب، درخواست خود را ارائه دهد؟کشاور  ●
  این درخواست چگونه و کجا باید عرضه شود؟  ●
  آیا وقتی کشاورزی درخواست آب کرد، باید حتماً هزینه آن را پرداخت کند؟ ● 
افتد اگر کشاورز هزینه آب را پرداخت نکند یا دیرتر از موعد مقـرر ایـن              چه اتفاقی می   ● 

  ر را انجام دهد؟کا
  آیا سقف مشخصی برای حداکثر میزان آب دریافتی توسط کشاورز معین شده است؟ ● 



   
 373  بران  تشکیل آب) : 5(پودمان 

                                                           

 

  وری و نگهداری تعریف عملیات بهره):  هـ-5(تمرین 
  
  

  مقدمه
هـای مشخـصی      بران یا هر تشکل کشاورزی دیگر، باید خط مشی          اعضای یک تشکل آب   

بـرداری و نگهـداری،       بهـره . وضـع کننـد   برای چگونگی برخورد با هر نوع مـسئله و مـشکل،            
. برای آن تدوین کند   ) هایی  مشی  یا خط (موضوع مهمی است که سازمان باید قوانین و مقررات          

برداری و نگهداری     کشاورزان عضو باید درمورد انتخاب فردی به عنوان متصدی و مسئول بهره           
هـای الزم بـرای تعمیـر یـا           این امر در مورد اقدام    . گیری کنند   پمپ و شبکه توزیع آب، تصمیم     

  .کند حتی تعویض قطعات نیز صدق می
  

  اهداف
  برداری و نگهداری پمپ و شبکه توزیع آبیاری تعریف بهره ● 
  بران هایی برای تشکل آب مشی تهیه قوانین و خط ● 
  

  های مورد نظر خروجی
  برداری از پمپ و شبکه توزیع آبیاری تهیه قوانین و مقررات درخصوص بهره  ●
  تهیه چارچوب زمانی برای انجام کلیه امور نگهداری  ●
  

  مقدمات مورد نیاز
  دعوت کارشناس آبیاری به جلسه ● 
  نقشه اولیه منطقه، تهیه شده توسط کشاورزان ● 
  

  های بزرگ کاغذ و قلم ماژیک  ورقه:موارد موردنیاز
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   ساعت2: زمان مورد نیاز
  

  زمان اجرا
شامل پمپ، (های سازمان کشاورزان  یاتی کردن فعالیتریزی برای عمل در طول دوره برنامه

  )بران و غیره تشکل آب
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
  های موردنظر  تشریح اهداف اختصاصی و خروجی-2
  
  ) دقیقه40( بحث عمومی ◙
بـه وسـیله کـشاورزان را حاضـر کنیـد و از کـشاورزان                نقشه اولیه تهیه شده از منطقه        -3

بران قرار    بخواهید محل استقرار کلیه تأسیسات زیربنایی و تجهیزاتی را که در کنترل تشکل آب             
  .از آنان بخواهید موارد را روی یک ورقه کاغذ یادداشت کنند. دارند، روی نقشه نشان دهند

ز موارد فهرست شده نیاز به نگهـداری   از کشاورزان بخواهید مشخص کنند کدام یک ا   -4
پمـپ،  (شـوند     برداری نیز مـی     دارند و کدام یک عالوه بر نیاز به نگهداری، شامل عملیات بهره           

  )ها و غیره دریچه
شـوند و نیـز نحـوه و          برداری مـی    هایی را که بهره      از کشاورزان بخواهید موارد یا سازه      -5

  .را به فهرست اضافه کنندبرداری از آنها را مشخص و موارد  مدت بهره
  
  ) دقیقه30( بحث گروهی کوچک ◙
 نفره تشکیل دهند و درخصوص مـواردی کـه          5 تا   4های     از کشاورزان بخواهید گروه    -6

از گروه بخواهید که نتـایج حاصـل از مباحـث           . نیاز به نگهداری دارند، با یکدیگر گفتگو کنند       
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  .خود را روی یک ورقه کاغذ بزرگ یادداشت نمایند
  .ها بخواهید نتایج مباحث خود را ارائه دهند  از گروه-7
  
  ) دقیقه40( بحث عمومی ◙
ها نیاز به تعمیر و نگهداری دارند، بحث و گفتگو             درخصوص مواردی که به نظر گروه      -8

های نگهداری  گیری مشخصی در مورد فعالیت  سعی کنید به نتیجه   . و موارد را باهم مقایسه کنید     
  .بیدمورد نیاز دست یا

برداری و نگهداری پمـپ و شـبکه آبیـاری            دار مسئولیت بهره     در مورد فردی که عهده     -9
  .است، گفتگو نمایید

بندی کنید و از کشاورزان بخواهید آنهـا را           های گرفته شده را خالصه و جمع         تصمیم -10
  .مورد تصویب قرار دهند

  
   نظرهایی برای بحث و تبادل پرسش) / فهرست بازبینی(لیست   چک◙
  

  :برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه مراجعه شود به

● Irrigation water management training manual No. 10, Irrigation scheme 

operation and maintenance, 1996. FAO, Chapter 3 and 4 

 
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
بـرداری    حث و بررسی پیرامون عملیات بهره     هایی که در طول جلسه ب       مهمترین فعالیت   ●

  و نگهداری شبکه آبیاری مورد اشاره قرار گرفت کدام بودند؟
بـرداری را     های موردنظر درخـصوص بهـره       آیا مهارت و زمان کافی برای انجام فعالیت        ● 

  دارا هستید؟
هـا را انجـام       در صورت منفی بودن پاسخ، از چه کسی خواهید خواست ایـن فعالیـت               ●
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  هد؟د
  کنید؟ برداری و نگهداری را چگونه پرداخت می هزینه بهره  ●
  برداری وجود دارد؟ آیا نیاز به آموزش بیشتری برای امور تعمیر و نگهداری و بهره ● 
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  مدیریت حل اختالفات):  و-5(تمرین 
  
  

  مقدمه
کن شوند و مم    بران، گاهی دچار برخورد و اختالف می        ها، ازجمله تشکل آب    انکلیه سازم 

هـایی    های دیگر، کشمکش و اخـتالف      اناست بین اعضای سازمان یا بین خود سازمان و سازم         
برای حل و فصل یک اختالف الزم است همه افراد درگیر، موضوع مورد اختالف را . بروز کند

. از ابعاد و زوایای مختلف، مورد توجه قرار دهند تا علل بروز اختالف برایـشان روشـن شـود                  
ای تحقق این مهم، ایجاد موقعیتی مشابه، به صورت ساختگی و ایفای نقش در آن               ه  یکی از راه  

توانند نقش مخالف را ایفا کنند یا فقط نقـش نـاظر    های درگیر در قضیه می      طرف. شرایط است 
بران، توزیع نـابرابر آب بـین دو دسـته از             یکی از اختالفات رایج در تشکل آب      . را داشته باشند  

  . که مزارعشان در ابتدا و انتهای کانال قرار داردبردارانی است بهره
  

  هدف
   تعیین راهکارهایی برای حل و فصل اختالفات●
  

  خروجی موردنظر
   راهکارهای مختلف در مورد چگونگی مقابله با اختالفات●
  

  مقدمات مورد نیاز
مطـابق بـا    ) هـا   تشریح موقعیـت و نقـش     (ایجاد موقعیت ساختگی ازطریق ایفای نقش        ●
  ط واقعی اختالفشرای

  
   مواد و امکانات الزم برای ایفای نقش:مواد مورد نیاز
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   یک ساعت و نیم:زمان مورد نیاز
  آید که باید حل شود  وقتی مشکلی پیش می:زمان اجرا

  
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه15( معرفی عمومی ◙
  )، بخش ج1تمرین ( مرور مطالب جلسه آموزش قبل -1
  های مورد نظر و خروجی تشریح اهداف اختصاصی -2
  
  ) دقیقه50( ایفای نقش ◙
مـثال، کـشاورزانی کـه در ابتـدای         (در سازمان را مطرح کنیـد       ) احتمالی( یک اختالف    -3

اند و آب کافی برای کشاورزانی که در انتهای           شبکه کانال قرار دارند، همه آب را برداشت کرده        
  ).کانال هستند، باقی نمانده است

بازیگران را انتخاب و . ورزان قرار است ایفا کنند برایشان توضیح دهید نقشی را که کشا -4
هایـشان در ابتـدای       دو یا سه نفر از کشاورزانی کـه زمـین         (نقش هر یک را به آنها محول کنید         

هایشان در انتهای     سه نفر کشاورز که زمین    یا  گیرند؛ دو     کانال قرار دارند و زودتر از بقیه آب می        
گیرند و نیز دو یا سه نفـر بـه عنـوان اعـضای مـدیریت                  و دیرتر از بقیه آب می     کانال قرار دارد    

  ).عنوان ناظر بران برای حل و فصل دعوا و بقیه به تشکل آب
بازیگران را مشخص کرده و     .  موقعیت و شرایط مناسبی برای ایفای نقش انتخاب کنید         -5

  .مان اجرای نمایش باشیدمراقب مدت ز. های محوله را ایفا کنند از آنان بخواهید نقش
تک بازیگران بخواهید احساس خود را در مورد نقشی کـه              بعد از اتمام نمایش، از تک      -6

اند، بیان کنند و نظراتشان را درباره نقش خود در جریان حل اختالف مـوردنظر ابـراز                   ایفا کرده 
  .نمایند
  . کنندهای ایفایی، اظهارنظر  از ناظران بخواهید درباره نمایش و نقش-7
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  ) دقیقه30( بحث عمومی ◙
  . نظرها و پیشنهادهای مطرح شده در طول ایفای نقش را خالصه نمایید-8

توان از رفتار طرفین درگیری یاد گرفـت، بحـث و تبـادل نظـر                 هایی که می    در مورد درس  
  .کنید

کـه نقـش یکـی از       ( بحث کنید که چگونه بازیگر مسئول حل اخـتالف مطـرح شـده               -9
شـود از     توانست مشکل را حل کند و نام آنچه را که می          ) کرد  بران را ایفا می     ل آب مدیران تشک 

  .نحوه برخورد برای حل و فصل چنین مشکلی آموخت، توضیح دهید
 از کشاورزان بپرسید که آیا راهکارهای دیگری برای حل چنین مشکلی بـه نظرشـان                -10

ونگی حـل اخـتالف     رسد؛ سپس پیشنهادهای مختلـف مطـرح شـده را درخـصوص چگـ               می
  . مقایسه و بررسی نمایید،موردنظر
  )، بخش ج2تمرین (بندی و اتمام جلسه   جمع-11
  

  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش/  رهنمودهایی برای کسب آمادگی فنی◙
  

  :برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه مراجعه شود به

● Socioeconomic and Gender Analysis (SEAGA) Sector Guide: Irrigation, 

1998. FAO, Tool 9: Water Group Functioning 

 
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
های اختالف، در نمایش مورد بحث قـرار گرفـت؟ چـه مـواردی                آیا تمام ابعاد و جنبه      ●

  مطرح نشد؟
  عی چطور؟مند بودند که اختالف، برطرف شود؟ در زندگی واق آیا همه بازیگران عالقه  ●
  هایی را بیابیم که نظر همه طرفین درگیری را جلب کنند؟ حل آیا همیشه امکان دارد راه  ●
  چه شرایطی در ایفای نقش، برای حل اختالف از همه مهمتر است؟  ●
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  آیا این شرایط برای حل یک مشکل یا اختالف در همه موارد، مفیدند؟  ●
  حل و فصل اختالف چیست؟های موردنیاز برای  ها و قابلیت ظرفیت ● 



  هایی برای بازخوردگیری، نظارت و ارزشیابی تمرین): ج(بخش 
  
  

  بازخوردگیری، نظارت و ارزشیابی
  
  

  مقدمه
شـود کـه تـسهیلگران و       هـای بـازخوردگیری باعـث مـی         هـا و تمـرین      استفاده از خالصه  

خالصـه  . کننـدگان آگـاه شـوند       کنندگان از چگونگی و میزان پیشرفت آموزشی شرکت         شرکت
دهـد و     های آموزشـی را نـشان مـی         کنندگان درقبال برنامه    ، چگونگی واکنش شرکت   1بازخورد

کنندگان را درک کننـد و از ایـن طریـق             شود که تسهیلگران بتوانند احساسات شرکت       باعث می 
توانـد درراسـتای      هـای بعـدی بـرای آمـوزش مـی           برنامـه . آنان را در امر یادگیری یاری دهنـد       

 باعـث اسـتحکام     2بـازخوردگیری روزانـه   . کنندگان تنظیم شود     بازخورد شرکت  پاسخگویی به 
  .دهد شود و احساس تعلق را در فراگیران افزایش می طرح آموزش می

های   هایی برای ارزشیابی کردن میزان موفقیت برنامه        در این بخش از نوشتار حاضر، تمرین      
های حاصله در جریان      رفت یا پیشرفت  در فرایند ارزشیابی باید پیش    . آموزشی منظور شده است   

های ارزشیابی عمومـاً بـه تغییراتـی کـه در             در روش . یک فصل آموزشی موردتوجه قرار گیرد     
هـای میـدانی فراگیـران رخ         حدفاصل بین شروع دوره آموزشی و پایان آن در دانش و مهـارت            

  .شود دهد، توجه می می
اما شاید  . شوند  یک فصل قلمداد می   های آموزشی در طول       تغییرات درواقع حاصل فعالیت   

های ارائه شده را ارزیـابی        نکته مهمتر آن باشد که ارزشیابی باید میزان اثربخشی یا تأثیر آموزش           
  .کند

اما همیـشه   . های اولیه کشاورزان را ارتقا دهد       تواند دانش و مهارت     های آموزشی می    برنامه
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1- Summary of the feedback 
2 - Daily feedback 
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شود و ممکن است باعـث تغییـرات مطلـوبی            این امر به ایجاد تغییر در عملکرد آنها منجر نمی         
بـرداری از آب، افـزایش عملکـرد محـصوالت و کـاهش میـزان                 هـای بهـره     مانند بهبود روش  

هـای بـازخوردگیری، نظـارت و ارزشـیابی، ایجـاد       هدف از انجام تمرین   . هدرروی آب نشوند  
 زمانی به مقصد    تواند به ما کمک کند تا متوجه شویم چه          ارزشیابی می . تأثیرات بلندمدت است  

هـای   پیوسـت . ایم به اهداف خود دست یـابیم       ایم و درواقع، چه زمانی نتوانسته       موردنظر رسیده 
، اطالعات بیـشتری درزمینـه بـازخوردگیری، نظـارت و ارزشـیابی جلـسات             )3(و  ) 2(شماره  

  .دهند های آموزشی در اختیار شما قرار می آموزشی و برنامه
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  ها تمرین
  :های هر یک از مقوالت مذکور به شرح زیر است نبازخوردگیری تمری

  های جلسات آموزش قبل  مرور مطالب و یافته-1
  گیری بندی و نتیجه  جمع-2
   حفظ و به خاطرسپاری مطالب گفته شده-3
  های بازخوردگیری  کارت-4
   آشکارسازی بازخورد-5
   اظهارنظرها–ها  ها و نامطلوب  مطلوب-6
  ها  کارت-ها ها و نامطلوب  مطلوب-7
  

  نظارت و ارزشیابی
  T 1 نمودار -8
   کاربرى ساختن آموزش-9

   دستیابی به اهداف یادگیری-10
  های میدانی  گردش-11
   پرسشنامه-12
  

توان از تمرین متفاوتی اسـتفاده کـرد تـا حـال و               برای هر جلسه ارزشیابی یا بازخورد، می      
  .های مورد استفاده، اندکی عوض شود هوای روش

  
برای خاتمه دادن به جلـسه آمـوزش،         )2(تمرین  برای شروع جلسه آموزش و       )1(تمرین  

  .مناسب و مفید هستند

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- T chart 
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  مرور مطالب جلسه آموزش قبل) : 1(تمرین 
  
  

  مقدمه
آغـاز  ) فراگیـران (کنندگان  هر جلسه آموزشی باید با مرور مطالب جلسه قبلی برای شرکت     

کنندگان   آموزش قبل، دوره شده و شرکت     شود تا موضوعات و مطالب        این کار باعث می   . شود
انـد، بـه خـاطر     مطالبی را که در طول جلسه قبلی در مورد آنها بحث و تبادل نظر و توافق کرده          

  .بیاورند
  

  هدف
  های جلسه آموزش قبل یادآوری مطالب و یافته ●
  

  خروجی مورد نظر
ها بحث و تبادل    به خاطر آوردن مطالب و مواردی که در جلسه آموزش قبل، پیرامون آن             ●

  .نظر صورت گرفته است
  

  -: مقدمات مورد نیاز
  -: مواد مورد نیاز
   دقیقه15 :زمان مورد نیاز

   در آغاز هر جلسه آموزش جدید:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه5( معرفی عمومی ◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-1
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  ) دقیقه15 -10( فعالیت جمعی ◙
اید بخواهید خالصه مطالبی را که در جلسه آموزش           ورزی که قبالً انتخاب کرده     از کشا  -2

  .کنندگان بیان کند قبل پیرامون آنها بحث و تبادل نظر و توافق شده است، برای دیگر شرکت
  . در صورت نیاز، خالصه مطالب را بسط و توضیح دهید-3
های جلسه جاری  مطالب و یافته   قبل از پایان جلسه روزانه، کشاورزی را که قرار است            -4

ها و نکات الزم را   را در جلسه بعدی خالصه نماید، مشخص و انتخاب کنید تا بتواند یادداشت            
  .آماده کند

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  هر گروه از چه جاهایی بازدید کرده است؟  ●
  رفته است؟کدام فناوری یا شیوه مدیریت آب، مورد مشاهده و بحث قرار گ  ●
ها یـا     کنندگان در مورد فناوری یا شیوه مورد مشاهده یا مورد بحث، چه دیدگاه              شرکت  ●

  اند؟ اظهارنظرهای قابل توجهی داشته
  هایی اجرا شده است؟ چه آزمون  ●
ها یا معیارهای مورد استفاده       کنندگان در مورد شاخصه     ها یا اظهارات مهم شرکت      دیدگاه  ●

  چه بوده است؟
  گیری یا توافق مهمی دست یافته است؟ ا گروه به نتیجهآی ● 
های مدیریت آب یا موضوع مورد عالقـه، مـورد مـشاهده یـا                کدام یک از دیگر روش      ●

  بازدید و بحث قرار گرفته است؟
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  بندی و اتمام جلسه جمع) : 2( تمرین 
  
  

  مقدمه
این . ت، خاتمه یابدهر جلسه آموزشی باید با خالصه کردن آنچه در طول روز رخ داده اس             

کند تا آنچه را که در جلـسه آمـوزش آن روز مـورد بحـث و                   کنندگان کمک می    کار به شرکت  
  .تبادل نظر و توافق قرار گرفته است را به خاطر بیاورند

  
  هدف

  های جلسه آموزش همان روز یادآوری مطالب و یافته ●
  

  خروجی مورد نظر
لسه آموزش همان روز دربـاره آنهـا بحـث،          به خاطر آوردن مطالب و مواردی که در ج         ●

  .تبادل نظر و توافق شده است
  

  -: مقدمات مورد نیاز
  -: مواد مورد نیاز
   دقیقه15: زمان مورد نیاز

   در پایان هر جلسه آموزش جدید: اجرازمان
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه5( معرفی عمومی ◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-1
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  ) دقیقه15 -10( عمومی  فعالیت◙
 های مهم در جلسه آموزش همـان روز         های مورد بحث و یافته       خالصه کردن سرفصل   -2

چنانچه تکلیف خاصی در طول هفته برای کشاورزان در نظر گرفته نشده است، بایـد بـه آنهـا                   
  .یادآوری شود

های   رفصل به کشاورز ازقبل انتخاب شده یادآوری کنید که در شروع جلسه بعد باید س              -3
  .وار ارائه دهد های مهم جلسه آموزش آن روز را خالصه مورد بحث و یافته

  . جلسه آموزش را با یادآوری زمان تشکیل جلسه بعدی، خاتمه دهید-4
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  ها بازخوردگیری روزانه، حفظ و به خاطرسپاری گفته) : 3(تمرین 
  
  

  مقدمه
شـود کـه تـسهیلگران و       یهـای بـازخوردگیری باعـث مـ         هـا و تمـرین      استفاده از خالصه  

خالصـه  . کننـدگان آگـاه شـوند       کنندگان از چگونگی و میزان پیشرفت آموزشی شرکت         شرکت
دهد و باعث  های آموزشی را نشان می کنندگان درقبال برنامه   بازخورد، چگونگی واکنش شرکت   

هـا را   کنندگان را درک کنند و از این طریـق، آن           شود که تسهیلگران بتوانند احساسات شرکت       می
  .در امر یادگیری یاری دهند

ــازخورد   هــای بعــدی آموزشــی مــی  ریــزی برنامــه ــه ب ــد در راســتای پاســخگویی ب توان
شـود و     بازخوردگیری روزانه باعث استحکام طرح آموزشی مـی       . کنندگان صورت گیرد    شرکت

  .دهد احساس تعلق را در فراگیران افزایش می
  

  اهداف
  زخورد دقیق در مورد جلسه آموزش همان روز قادر ساختن کشاورزان به ارائه با●
  کنندگان در مورد جلسه آموزش همان روز های شرکت آوری نقطه نظرها و دیدگاه  جمع●
  

  مورد نظر  خروجی
کنندگان برای اصالح و ارتقـای جلـسه          ها و پیشنهادهای شرکت     به دست آوردن دیدگاه    ●

  آموزش آن روز
  

  -: مقدمات مورد نیاز
  -: زموارد مورد نیا
   دقیقه20  :زمان مورد نیاز
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   در پایان هر جلسه آموزشی:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه5( معرفی عمومی ◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی موردنظر-1
  
  ) دقیقه15( فعالیت عمومی ◙
 ها یا اظهاراتی را که به عنوان مثال بیـانگر مـوارد زیـر               کنندگان بخواهید گفته     از شرکت  -2

  :باشند، یادداشت نمایند
  .های آن روز شما را توصیف کنند بتوانند به بهترین نحوه، آموخته *
  .های آن روز شما باشند کننده تجربه بیان  *

  
  :ها بسط دهید؛ به عنوان مثال هایی در مورد این گفته  بحث را با طرح پرسش-3

  اید؟  چرا این لغات را انتخاب کرده*
  اید، بیشتر توضیح بدهید؟ هایی که عنوان کرده مورد گفتهتوانید در  آیا می *

  
ها و اظهارات بیان شده را به منظور کاربردهای احتمالی در آینده، ثبت و نگهداری    گفته -4

  .کنید
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  های بازخورد بازخوردگیری روزانه، کارت): 4(تمرین 
  
  

  مقدمه
ــازخوردگیری باعــث مــی  اســتفاده از خالصــه تمــرین ــسهیلگران و شــود کــه  هــای ب ت

خالصـه  . کننـدگان آگـاه شـوند       کنندگان از چگونگی و میزان پیشرفت آموزشی شرکت         شرکت
دهد و    های آموزشی را نشان می      کنندگان درقبال برنامه    بازخوردگیری، چگونگی واکنش شرکت   

کنندگان را درک کنند و از ایـن رهگـذر    شود که تسهیلگران بتوانند احساسات شرکت  باعث می 
  . در امر یادگیری یاری دهندآنان را

ــه ــزی برنام ــازخورد   هــای بعــدی آموزشــی مــی  ری ــه ب ــد درراســتای پاســخگویی ب توان
شـود و     بازخوردگیری روزانه باعث استحکام طرح آموزشی می      . کنندگان، صورت گیرد    شرکت

  .دهد احساس تعلق را در فراگیران افزایش می
  

  اهداف
   دقیق در مورد جلسه آموزش آن روز قادر ساختن کشاورزان به ارائه بازخورد●
  کنندگان درمورد جلسه آموزش آن روز های شرکت آوری نقطه نظرها یا دیدگاه جمع ●
  

  خروجی موردنظر
کنندگان برای اصالح و ارتقـای جلـسه          ها و پیشنهادهای شرکت     به دست آوردن دیدگاه    ●

  آموزش آن روز
  

  بزرگ کاغذها بر روی یک ورقه   درج پرسش:مقدمات مورد نیاز
   تعدادی کارت، قلم ماژیک، مداد، گیره کاغذ، نوارچسب:مواد مورد نیاز
   دقیقه20 :زمان مورد نیاز
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   در پایان هر جلسه آموزش:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه5( معرفی عمومی ◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-1
  
  ) دقیقه15( فعالیت عمومی ◙
  کنندگان های یادداشت در دو رنگ بین شرکت  توزیع کارت-2
های رنگی    های زیر که روی یک دست از کارت         کنندگان بخواهید به پرسش      از شرکت  -3

  :همرنگ نوشته شده است پاسخ کوتاه ارائه دهند
  اید چه بوده است و چرا؟ ای که امروز آموخته سودمندترین مطلب یا نکته *
  اید چه بوده و چرا؟ ای که امروز آموخته نکتهترین مطلب یا  یا بهترین و جالب *

  
هـای بـا رنـگ دیگـر          های زیر کـه روی کـارت        کنندگان بخواهید به پرسش      از شرکت  -4

  :نوشته شده است، پاسخ کوتاه بدهند
اید چه بوده است؟ چـرا؟ بـرای          ترین موردی که امروز با آن برخورد کرده         فایده  اثرترین یا کم    کم *

  توان کرد؟ یبهبود آن چه کاری م
  
  .آوری کنید ها را جمع  کارت-5
بنـدی کـرده و تعـداد     ها را قبل از تشکیل جلسه آینده، سـریعاً خالصـه و جمـع          پاسخ -6
هـای    تعـداد پاسـخ   . های مربوط به هر مورد را در آن روز مشخص و سپس خالصه کنید               پاسخ

کننـدگان   شتر نظر شـرکت گوید که کدام بخش بی کنندگان می ارائه شده، به تسهیلگران و شرکت 
  .خواهد بود

  .کنندگان بحث و تبادل نظر نمایید  در مورد بازخورد با شرکت-7



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                    392

  

 

   راهکار دیگر◙
آوری و    هـا را جمـع      کنندگان بخواهیـد کـه اظهارنظرهـا و کـارت            از دو نفر از شرکت     -1
  .بندی کرده و به تخته وصل کنند، تا همه بتوانند به راحتی آنها را ببینند گروه

  .بندی شده که به تخته نصب شده است، بحث کنید های گروه  در مورد کارت-2
  .ها و اظهارنظرها را برای استفاده خودتان ثبت و نگهداری کنید  گفته-3
  
   راهکار دیگر◙
کنندگان توزیع کرده و از   ها را بین شرکت      اگر زمان کافی در اختیار دارید، دوباره کارت        -4

های همرنگ را بـا صـدای بلنـد           وشته شده بر روی یک دسته کارت      یک نفر بخواهید مطالب ن    
  .سپس در مورد آنها بحث کنید. برای همه بخواند

های رنگی دیگر را       از شخص دیگری بخواهید مطالب نوشته شده بر روی دسته کارت           -5
  .بخواند و سپس در مورد آنها بحث کنید

  .ثبت و نگهداری کنیدها و اظهارنظرها را برای استفاده خودتان   گفته-6
  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  تر و مفیدتر بوده؟ چرا  یا موردی به نظر شما امروز از همه بهتر، جالب چه نکته ● 
  چه موردی بیش از همه، مطلوب نظر یا مورد پسند شما واقع شد؟ چرا؟  ●
  ترین مورد کدام بود؟ چرا؟ مشکل  ●
  تر بود؟ چرا؟ فایده  اثرتر و کم بقیه کمچه موردی به نظر شما از  ● 
  چه موردی مطلوب نظر شما واقع نشد؟ چرا؟ ● 
  توان کرد؟ برای اصالح برخی موارد چه کار می ● 
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  بازخوردگیری روزانه، آشکارسازی بازخورد): 5(تمرین 
  
  

  مقدمه
شـود کـه تـسهیلگران و         هـای بـازخوردگیری باعـث مـی         ها و تمرین    به کارگیری خالصه  

خالصـه  . کننـدگان آگـاه شـوند       کنندگان از چگونگی و میزان پیشرفت آموزشی شرکت         کتشر
. دهـد  هـای آموزشـی را نـشان مـی     کنندگان درقبـال برنامـه     بازخورد، چگونگی واکنش شرکت   

کنندگان را درک و از این        شود که تسهیلگران بتوانند احساسات شرکت       بازخوردگیری باعث می  
توانـد درراسـتای    های بعدی آموزشی می  ریزی  برنامه. یری کمک کنند  طریق، آنان را در امر یادگ     

بازخوردگیری روزانـه باعـث اسـتحکام       . کنندگان صورت گیرد    پاسخگویی به بازخورد شرکت   
  .دهد شود و احساس تعلق را در فراگیران افزایش می طرح آموزشی می

  
  هدف

  لسه آموزش همان روزقادر ساختن کشاورزان به ارائه بازخورد دقیق در مورد ج ● 
کنندگان در مورد جلـسه آمـوزش همـان           های شرکت   آوری نقطه نظرها یا دیدگاه      جمع ● 

  روز
  

   موردنظر خروجی
کنندگان برای اصالح و ارتقای جلـسه         ها و پیشنهادهای شرکت     به دست آوردن دیدگاه    ● 

  آموزش همان روز
  

  -: مقدمات مورد نیاز
  -: مواد مورد نیاز
   دقیقه30 :اززمان مورد نی
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   در پایان هر جلسه آموزش:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه5( معرفی عمومی ◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-1
  
  ) دقیقه25( فعالیت عمومی ◙
  .کنندگان بخواهید به دو دسته تقسیم شوند  از شرکت-2
طـوری  ) ی و یک حلقه خـارجی یک حلقه داخل(ها درقالب دو دایره یا دو حلقه     گروه -3

  .روی هم باشد دور هم جمع شوند که چهره اعضای هر گروه روبه
.  از نفرات دایره یا حلقه داخلی، پرسشی درباره مطالب آموزشی همان روز مطرح کنید              -4

  :مثال بپرسید
  های آموزش امروز، از همه مفیدتر بود؟ چرا؟  به نظر شما کدام یک از بخش● 

  
اند اجازه دارند صـحبت کننـد و گـروه            گروهی که در حلقه داخلی نشسته      فقط نفرات    -5

  .دیگر فقط باید گوش دهند
  . بعد از چند دقیقه جای دو گروه را با یکدیگر عوض کنید-6
انـد مطـرح کنیـد        ها را این بار با گروهی که حلقه داخلی را تـشکیل داده               همان پرسش  -7

  .)ها را هم عوض کرد توان پرسش البته می(
  .ها و اظهارنظرها را ثبت کنید  پرسش و پاسخ-8
  .کنندگان بحث کنید های مطرح شده با شرکت ها و پاسخ  در مورد پرسش-9
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   اظهار نظرها-ها ها و نامطلوب بازخوردگیری روزانه، مطلوب): 6(تمرین 
  
  

  مقدمه
 شـود کـه تـسهیلگران و        هـای بـازخوردگیری باعـث مـی         ها و تمرین    به کارگیری خالصه  

خالصـه  . کننـدگان آگـاه شـوند       کنندگان از چگونگی و میزان پیشرفت آموزشی شرکت         شرکت
دهد و باعث  های آموزشی را نشان می کنندگان درقبال برنامه   بازخورد، چگونگی واکنش شرکت   

کنندگان را درک کنند و از این طریق آنـان را در امـر     شود که تسهیلگران، احساسات شرکت      می
توانـد در راسـتای پاسـخگویی بـه همـین       ریزی بعدی آموزش مـی    برنامه. ندیادگیری یاری ده  
بازخوردگیری روزانه باعث اسـتحکام طـرح آموزشـی         . کنندگان صورت گیرد    بازخورد شرکت 

  .دهد شود و احساس تعلق را در فراگیران افزایش می می
  

  اهداف
  زش همان روزقادر ساختن کشاورزان به ارائه بازخورد دقیق در مورد جلسه آمو ● 
کنندگان در مورد جلـسه آمـوزش همـان           های شرکت   آوری نقطه نظرها یا دیدگاه      جمع ● 

  روز
  

  خروجی موردنظر
کنندگان برای اصالح و ارتقای جلـسه         ها و پیشنهادهای شرکت     به دست آوردن دیدگاه    ● 

  آموزش همان روز
  

  -: مقدمات مورد نیاز
  -: مواد مورد نیاز
   دقیقه20ا ت10 :زمان مورد نیاز
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   در پایان هر جلسه آموزش:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه5( معرفی عمومی ◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-1
  
  ) دقیقه15 تا 10( فعالیت عمومی ◙
وار   کنندگان بخواهید دایـره     ابتدا از شرکت  . شود   این تمرین در قالب دو بخش انجام می        -2

به نوبـت از    . داشته باشند ) دیداری(د تا به راحتی بتوانند باهم تماس چشمی         دور هم حلقه بزنن   
  »... .خوشم نیامد، چون..... من از «: کنندگان بخواهید این جمله را کامل کنند تک شرکت تک

توانند براساس آنچه در طـول جلـسه آمـوزش آن روز رخ داده اسـت، جملـه را                     افراد می 
جیح بدهد هیچ حرفی در این مورد نزند و یکی ممکن است            یکی ممکن است تر   . تکمیل کنند 

البته هیچ کس نباید نظـر خـود را         . چندین بار و با ذکر چند مورد مختلف، جمله را تکمیل کند           
  .به نظر دیگران موکول کند یا از بقیه بخواهد او را در تکمیل کردن جمله، یاری دهند

 دادند، عـین همـین رونـد دوبـاره تکـرار             بعد از اینکه همه افراد به این پرسش، پاسخ         -3
شود؛ با این تفاوت که این بار، جمله درباره مـواردی اسـت کـه از نظـر افـراد، مطلـوب و                         می

  ».... .خوشم آمد، چون.... من از «. آید خوشایند به شمار می
  .ها و اظهارنظرها را ثبت و در مورد آنها با کشاورزان بحث کنید ها و پاسخ  پرسش-4
  
  ات مهم نک◙
تمرین را با ذکر نکات خوشایند و موردپسند شرکت کننـدگان تمـام کنیـد تـا نگـرش                ● 

  .مثبت در ذهن آنان ایجاد شود
کنندگان بخواهید یک نکته خوب       توانید از شرکت    برای اتمام جلسه تمرین همچنین می      ● 

ایـن  . ست، بیان نمایند  کنند برای گروه مفید بوده ا       اند و فکر می     و مثبت را که شخصاً انجام داده      
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  .شود کار باعث تقویت حس عزت نفس در افراد می
کننـدگان خاتمـه      توانید جلسه را با درخواست طرح پیشنهاد از سوی شـرکت            همچنین می 

کنندگان خواهند توانست نظر خود را در مـورد آنچـه کـه دوسـت                 بدین ترتیب شرکت  . دهید
  .دارند عوض شود، ابراز کنند
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  ها  کارت-ها ها و نامطلوب خوردگیری روزانه، مطلوبباز): 7(تمرین 
  
  

  مقدمه
شـود کـه تـسهیلگران و         هـای بـازخوردگیری باعـث مـی         ها و تمرین    به کارگیری خالصه  

خالصـه  . کننـدگان آگـاه شـوند       کنندگان از چگونگی میزان پیشرفت آموزشـی شـرکت          شرکت
دهد و باعث  زشی را نشان میهای آمو کنندگان درقبال برنامه   بازخورد، چگونگی واکنش شرکت   

کنندگان را درک کنند و بدین ترتیـب، آنـان را          شود که تسهیلگران بتوانند احساسات شرکت       می
تواند در راستای پاسخگویی بـه        های بعدی آموزش می     ریزی  برنامه. در امر یادگیری یاری دهند    

 طـرح آموزشـی     بازخوردگیری روزانه باعث اسـتحکام    . کنندگان صورت گیرد    بازخورد شرکت 
  .دهد کنندگان افزایش می شود و احساس تعلق را در شرکت می

  
  اهداف

  قادر ساختن کشاورزان به ارائه بازخورد دقیق در مورد جلسه آموزش همان روز ● 
کننـدگان در مـورد جلـسه         هـا و پیـشنهادهای شـرکت        نظرها یا دیدگاه    آوری نقطه   جمع ● 

  آموزش همان روز
  

  موردنظر  خروجی
کنندگان برای اصـالح و بهبـود جلـسه       ها و پیشنهادهای شرکت     ه دست آوردن دیدگاه   ب ● 

  آموزش همان روز
  

  -: مقدمات مورد نیاز
   تعدادی کارت، قلم ماژیک، مداد، گیره کاغذ و نوارچسب:مواد مورد نیاز
   دقیقه20 :زمان موردنیاز
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   در پایان هر جلسه آموزش:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه5( عمومی  معرفی◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-1
  

  ) دقیقه15( فعالیت عمومی ◙
کنندگان تقسیم کنید که به هر نفر حـداقل یـک            های رنگی را طوری بین شرکت        کارت -2

  .کارت برسد
کنندگان بخواهید روی کارت بنویسند از چه چیزی در طول جلسه آمـوزش               از شرکت  -3

  . استخوششان نیامده
  .تواند هر چیزی را شامل شود این مورد می. روی هر کارت فقط یک مورد ذکر شود *
ای، تعداد  کننده ای نخواهد روی کارت چیزی بنویسد یا شرکت کننده ممکن است شرکت *

  .بیشتری کارت درخواست کند

  
 راحتـی   ای وصل کنید یا روی کاغذ بچسبانید تا همه بتوانند بـه             ها را روی تخته      کارت -4

  .ها خودداری شود از ذکر نام افراد روی کارت. آنها را ببینند
کنندگان بخواهیـد روی       بعد از اینکه همه افراد، اولین پرسش را پاسخ دادند، از شرکت            -5
ممکـن  . های بعدی بنویسند از چه چیزی در طول جلسه آموزش خوششان آمده اسـت               کارت

ای، تعـداد بیـشتری       کننـده   ی بنویسد یا شـرکت    ای نخواهد روی کارت چیز      کننده  است شرکت 
  .کارت درخواست کند

کنندگان  کنندگان به پرسش دوم پاسخ دادند، از یکی از شرکت  بعد از اینکه همه شرکت-6
آوری و روی تخته نصب کند یا روی کاغذ بچسبانید تا برای           ها را جمع    بخواهید که همه کارت   
  .همه قابل رؤیت باشند
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  .کنندگان بحث کنید خوردها با شرکت در مورد باز-7
  
   پیشنهاد◙
کنندگان قرار دهید و  توانید برای طرح پیشنهاد، در اختیار شرکت  کارت سومی را هم می●

  .از آنان بخواهید در مورد آنچه دوست دارند در جلسه آینده انجام شود، اظهارنظر کنند
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  »T«ارزشیابی نمودار ) : 8(تمرین 
  
  

  مقدمه
های   صالح و بهبود دوره آموزشی و برنامه آموزشی و روند تسهیلگری، آموزش           به منظور ا  

  .ارائه شده باید در پایان هر جلسه آموزشی مورد ارزشیابی قرار گیرد
  
  فده
   ارزشیابی برنامه درسی و آموزشی و تأثیرات آن●
  

  خروجی مورد نظر
ربـاره بهبـود و      تهیه فهرست کاملی توسط تـسهیلگران، شـامل پیـشنهادهای مختلـف د             ●

  های آموزشی و درسی، دوره و فنون تسهیلگری مورد استفاده اصالح برنامه
  

  -: مقدمات مورد نیاز
   چند ورقه بزرگ کاغذ، تخته، تعدادی مداد و قلم ماژیک:مواد مورد نیاز
   یک ساعت و نیم:زمان مورد نیاز

   در پایان هر جلسه آموزش:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه10(عمومی  معرفی ◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر-1
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  ) دقیقه80( فعالیت عمومی ◙
داشته باشـند، ترسـیم    T بر روی یک ورقه بزرگ کاغذ، دو خط عمود برهم که حالت            -2
مـوارد  «و در باالی ستون دیگر عبارت  »موارد نیازمند اصالح  «در باالی یک ستون عبارت      . کنید

  . را بنویسید» اصالحبدون نیاز به
بندی و هـر   های فوق، گروه  سپس از گروه بخواهید فهرست موارد آموزشی را با عنوان   -3

تـوان هـر مـورد یـا نکتـه را             برای ایـن منظـور مـی      . مورد را زیر ستون مربوطه یادداشت کنند      
بـارت،  شود یادداشت کرد و یا مانند جلسه توفان اندیشه، فقط عنوان ع             گونه که مطرح می     همان

  .بدون ذکر هیچ توضیح اضافی نوشته شود
 سپس به ابتدای فهرست مطرح شده بازگردید و روی نکات، مورد به مورد بحث کنید                -4

  .تا مفهوم عبارت موردنظر، کامالً پخته و شفاف شود
هایی بـرای     حل  یافتن راه باید با هدف    » موارد نیازمند اصالح  « نکات مطرح شده با عنوان       -5

  .، مورد بحث و بررسی قرار گیردل مربوطهرفع اشکا
  بندی و خالصه کردن نکات و مطالب مورد بحث  جمع-6
  

هـای فرعـی نیـز     توان در قالب جلسات عمومی یا گروهی یا گـروه   این تمرین را می   :نکته
  .انجام داد

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  آیا طول مدت آموزش مناسب بود؟  ●
  ل جلسات آموزش، مناسب بود؟آیا زمان تشکی ● 
  آیا مکان تشکیل جلسه مناسب بود؟ ● 
  ها و آقایان مناسب بود؟ آیا مدت زمان هر جلسه برای خانم ● 
  آیا شیوه اجرای عملیات میدانی مناسب بود؟  ●
  نظر شما در مورد کار گروهی یا کار کردن در قالب گروه چیست؟ ● 
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   مناسب و مفید بود؟آیا به نظر شما مباحث عمومی و جمعی ● 
  آیا اهداف یادگیری، اهداف مناسبی بودند؟ ● 
  های موردنظر به قدر کافی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته بود؟ تک سرفصل آیا تک ● 
حـل بـرای مـشکالت مبتالبـه          های مزرعه که به منظور شناسایی و تعیین راه          آیا آزمون   ●

  شد، مفید و مناسب بود؟  میکشاورزان درزمینه مدیریت منابع آب انجام
  ، کامالً واضح و مفهوم بود؟)یا کارشناس مرجع(آیا زبان مورد استفاده تسهیلگر   ●



  
یآموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورز                                    404

  

 

  کاربردی نمودن آموزش:  )9(تمرین 
  
  

  مقدمه
به منظور اصالح و بهبـود برنامـه آموزشـی و دوره آموزشـی و رونـد تـسهیلگری، بایـد                     

  .موزشی، مورد ارزشیابی قرار گیردهای ارائه شده، در پایان هر جلسه آ آموزش
  

  هدف
  ارزشیابی برنامه و دوره آموزشی و اثرات آن ● 
  

  خروجی مورد نظر
های کسب شده در جلسات آموزشـی         ارزشیابی روند کاربردی ساختن دانش و مهارت        ●

  توسط کشاورزان و تسهیلگران
  

  -:مقدمات مورد نیاز
   کاغذ، مداد، قلم ماژیک:مواد مورد نیاز

   ساعت2 :ن مورد نیاززما
   در پایان هر جلسه آموزش: اجرازمان

   
  مراحل انجام کار

  ) دقیقه10( معرفی عمومی ◙
   تشریح اهداف اختصاصی و خروجی موردنظر برای این تمرین-1
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  ) دقیقه80(های کوچک   فعالیت در قالب گروه◙
گیرند و درباره موارد  نفره قرار 4 یا 3های کوچک  کنندگان بخواهید در گروه     از شرکت  -2

  :زیر فکر کنند
  اند؟ های ارائه شده چه چیزهایی آموخته  از آموزش*
اند که برای آنان جنبه کاربردی و عملی داشته   چه چیزهایی در طول دوره آموزشی یاد گرفته*

  اند؟ است و از آنها عمالً استفاده کرده

  
 های مختلف به چند قسمت تقسیم        از آنها بخواهید یک ورقه بزرگ کاغذ را در اندازه          -3

کنند؛ به طوری که اندازه هر قسمت نشان دهنده میزان اهمیت نسبی بخشی از آموزش از نظـر                  
سپس نام یا عنوان هر بخـش را بـه تناسـب اهمیتـی کـه از نظـر آموزشـی و                      . خود آنان باشد  

 برای مثـال، اگـر      .ها یادداشت کنید    ها یا خانه    یادگیری برایش قایل هستند، روی یکی از قسمت       
اند که برایشان اهمیت خاصی دارد ممکـن اسـت یـک سـوم ورقـه را بـه آن                      فنی را یاد گرفته   

اختصاص دهند؛ در حالی که ممکن است یک نکته آموزشی دیگر فقط یک هشتم حجم برگه                
ای رسـم     کنندگان با این کار، نمودار تـصویری سـاده          درواقع شرکت . را به خود اختصاص دهد    

دهد کدام بخش یا جنبه آموزش از نظر آنـان بیـشترین میـزان اهمیـت یـا                    که نشان می  کنند    می
  .سودمندی را دارا بوده است

کنندگان بخواهید تمرین فوق را در قالبی دیگر تکـرار و ایـن بـار مـشخص                   از شرکت  -4
و اند کـه برایـشان از نظـر ابعـاد کـاربردی               کنند در طول دوره آموزشی چه نکاتی را یاد گرفته         
  .اند عملی، مفید بوده است و عمالً آن را به کار بسته

  
  ) دقیقه30( فعالیت عمومی ◙
بندی و خالصه کـرده و    بعد از اینکه تمامی تصاویر و نمودارها ارائه شد، نتایج را جمع -5

  .در مورد آنها دسته جمعی بحث کنید
 ثبـت و نگهـداری      هـای بعـدی،     ها را به منظور کمک به پیشبرد و بهبود آموزش            پاسخ -6
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  .کنید
بنـدی و خالصـه     مطلب و نکاتی را که مورد بحث و بررسی قرار گرفته اسـت، جمـع     -7
  .کنید

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش◙
  کدام مبحث یا جلسه آموزشی به نظر شما اهمیت زیادی داشت؟  ●
  غیرمفید هستند؟/ ها مفید کنید این روش چرا فکر می  ●
  العات یا تجربیات بین کشاورزان مهم است؟آیا تبادل اط  ●
 در مزرعه یـا زمـین       های خود را عمالً     آیا آنقدر اعتماد به نفس دارید که بتوانید آموخته         ● 

  خود به کار گیرید؟
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  دستیابی به اهداف آموزشی:  )10(تمرین 
  
  

  مقدمه
های    آموزش به منظور اصالح و بهبود دوره آموزشی و برنامه آموزشی و روند تسهیلگری،            

  .ارائه شده باید در پایان هر جلسه آموزشی ارزشیابی شود
  

  هدف
  ارزشیابی برنامه درسی و آموزشی و تأثیر آن ● 
  

  خروجی مورد نظر
ارزشیابی آموزش ارائه شده به لحـاظ میـزان تناسـب و سـودمندی اهـداف یـادگیری،                  ● 

  توسط کشاورزان و تسهیلگران
  

  مقدمات مورد نیاز
  .خواهید کشاورزان آنها را ارزشیابی کنند رستی از اهداف یادگیری که میتهیه فه  ●
  .کنید هایی که با آنها کار می تهیه چند دسته کارت به اندازه تعداد گروه ● 
هر دسته کارت شامل تعدادی کارت است که یک هدف یـادگیری خـاص روی آنهـا                   ●

صلی یکی از جلـسات آمـوزش بـوده         هر کدام از این اهداف درواقع محور ا       . نوشته شده است  
  .کنند های مشابهی را دریافت می هر گروه، دسته کارت. است

  
   کارت، قلم ماژیک، گیره کاغذ و چسب:مواد مورد نیاز
   یک ساعت و نیم:زمان مورد نیاز

   در پایان هر فصل آموزشی:زمان اجرا
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  مراحل انجام کار
  ) دقیقه10( معرفی عمومی ◙
  های موردنظر برای این تمرین  اصی و خروجی تشریح اهداف اختص-1
  
  ) دقیقه50(های کوچک   فعالیت در قالب گروه◙
  .ها را بین آنها تقسیم کنید  نفره تشکیل دهید و دسته کارت4 یا 3های کوچک   گروه-2
های حاوی اهداف یادگیری را به ترتیب یادگیری، کـاربرد و             ها بخواهید کارت     از گروه  -3

  .بندی کنند سودمندی، گروه
  . و برایم سودمند بوده استام ام، به کار برده یاد گرفتهکه آن مطلب خاص را *
  
ها را براساس ترتیب فوق، روی تخته یا یک ورقه کاغذ بزرگ بچسبانید تا همه                  کارت -4

  .قادر به دیدن آنها باشند
  
   فعالیت عمومی◙
  .بندی حاصله ازطریق بحث عمومی را تشریح کنید  رتبه-5
  .ها را به منظور اصالح و بهبود جلسات آموزش بعدی، ثبت و یادداشت کنید  پاسخ-6
  .بندی و خالصه کنید  نکات و مطالب اصلی مورد بحث را جمع-7
  

  .توان در قالب جلسه عمومی یا جمعی نیز انجام داد  این تمرین را می:توضیح
   



   
 409  بازخوردگیری، نظارت و ارزشیابی 

                                                           

 

  های میدانی گردش:  )11(تمرین 
  
  

  مقدمه
زیرا زمـان کـافی بـرای تبیـین و          . های خوب ارزشیابی است      از روش  گردش میدانی یکی  

  .ها وجود دارد ها و پاسخ سازی پرسش شفاف
در مزرعه و نیـز     ) تسهیلگر و کشاورز  (های میدانی عموماً مستلزم قدن زدن دو نفر           گردش

  .های از پیش تعیین شده است وجود فهرستی از پرسش
  

  هدف
  زشی و تأثیر آنارزشیابی برنامه و دوره آمو  ●
  

  خروجی مورد نظر
هـا و     کشاورزان و تسهیلگران، آموزش ارائه شده را به لحاظ سودمندی دانش، نگـرش              ●
  .کنند اند، ارزشیابی می هایی که محور برنامه بوده مهارت
  

  مقدمات مورد نیاز
هایی که قرار است در طول مدت گردش در مزرعه از کـشاورزان             تهیه فهرست پرسش    ●
  .ده شوندپرسی

  .ها در رابطه با آنها تهیه شده است هایی از مزرعه که پرسش آشنا شدن با قسمت  ●
  

  ها  فهرست پرسش:مواد مورد نیاز
  یک ساعت به ازای هر نفر: زمان مورد نیاز

   در پایان هر فصل آموزشی:زمان اجرا
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  مراحل انجام کار
  ) دقیقه5( معرفی انفرادی ◙
  خروجی موردنظر این تمرین تشریح اهداف اختصاصی و -1
  
  ) دقیقه50( فعالیت انفرادی ◙
در مـورد   . هـای خـود را مطـرح کنیـد           همراه با کشاورز در مزرعه قدم بزنید و پرسش         -2
  .المقدور بسط دهید های ارائه شده از سوی کشاورز بحث کنید و آنها را حتی پاسخ

خود را از میـزان پیـشرفت       های ارائه شده یادداشت بردارید و سپس برداشت            از پاسخ  -3
  .وار ذکر کنید های کشاورز، خالصه دانش و مهارت

  
 این روش برای امتحان کردن میـزان محفوظـات کـشاورزان بعـد از چنـد فـصل                   :توضیح

هایی که ممکن است کشاورزان یک گـروه          ها و آموزش    آموزشی و نیز پی بردن به نوع مهارت       
  .فاقد آن باشند، بسیار مفید است

  
  های مورد نظر هادی درخصوص طرح پرسش پیشن◙

اسـتفاده   1یأتوان از موارد مشابه در تمرین صـندوق ر    های موردنظر می    برای طرح پرسش  
  .کرد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Ballot-box 
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  پرسشنامه:  )12(تمرین 
  
  

  مقدمه
شـود، بایـد بـه سـطح سـواد و تحـصیالت        وقتی از پرسشنامه برای ارزشیابی استفاده مـی  

. ن از اصطالحات فنـی، توجـه کـافی صـورت گیـرد            اعضای گروه و میزان دانش و آگاهی آنا       
شود، ممکن است با معادل رسمی آن در سطح کشور،            اصطالحی که در یک روستا استفاده می      

بـه همـین دلیـل،    . توانـد باعـث سـردرگمی و اشـکال شـود         تفاوت داشته باشد که این امر می      
ار گیـرد، بایـد بـه لحـاظ         دهنده قر   قبل از اینکه در اختیار پاسخ     ) نوشتاری(های مکتوب     پرسش

  .شفاف بودن محتوای آن برای افراد محلی، بررسی و بازبینی شود
کنیـد، جنبـه آکادمیـک و         به خاطر داشته باشید اسامی یا تعاریف و عباراتی که انتخاب می           

های عملی در  های پرسشنامه باید بیشتر ناظر بر دانش و مهارت          پرسش. تخصصی نداشته باشند  
  .عینی کشاورزان باشندشرایط واقعی و 

  
  هدف

   آنتأثیرارزشیابی برنامه و دوره آموزشی و   ●
  

   مورد نظر خروجی
هـا و     کشاورزان و تسهیلگران، آموزش ارائه شده را به لحاظ سودمندی دانش، نگـرش              ●
  .دهند  ارزشیابی قرار میداند، مور هایی که محور برنامه بوده مهارت
  

  ه از پیش تهیه شده یک پرسشنام:مقدمات مورد نیاز
  ها، کاغذ و مداد فهرست پرسش: مواد موردنیاز
   یک ساعت:زمان مورد نیاز
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   در پایان هر فصل آموزشی:زمان اجرا
  

  مراحل انجام کار
  ) دقیقه10(معرفی عمومی  ◙
  تشریح اهداف اختصاصی و خروجی مورد نظر از این تمرین -1
  
  ) دقیقه50(فعالیت گروهی  ◙
هـای روشـن و       ین کشاورزان توزیع کرده و زمان کافی برای ارائه پاسـخ          پرسشنامه را ب   -2

  . قرار دهیدآنهاشفاف در اختیار 
  . تجزیه و تحلیل کنیدآوری و سریعاً نتایج را جمع -3
نظر خود را با کشاورزان در میان بگذارید و بحث را آنقـدر ادامـه دهیـد تـا در مـورد                       -4
اند، نتیجه روشن و مشخصی       ه که به آن پاسخ داده     امنهای مطرح شده در پرسش      تک پرسش   تک

  .ازطریق اجماع به دست آید
های فرعی تـشکیل دهیـد و از          توانید گروه   می)  به بعد  2از مرحله   (: راهکار دیگر  -5

 بخواهیـد  آنهـا سـپس از  . هـا پاسـخ دهنـد     گروه بخواهید با بحث و تبادل نظر به پرسش        
 کنند و این کار را آنقدر ادامـه          بحث آنهاورد  های خود را یک به یک مطرح و در م           پاسخ

هـای مطـرح      تک پرسش   دهند تا ازطریق اجماع به پاسخ روشن و مشخصی در مورد تک           
  .شده دست یابند

  .ها را به عنوان سابقه نزد خود نگه دارید پرسش -6
  
  هایی برای طرح پرسش پرسش ◙
چند پرسش در رابطـه بـا   های موردنظر هر تمرین و طرح  با بررسی اهداف و خروجی   ●

هـای   هـا و مهـارت     توانید متوجه شوید که آیـا کـشاورزان، اطالعـات، دانـش، نگـرش                می آنها
  اند یا خیر؟ مشخص شده در چارچوب اهداف را کسب کرده
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  :های زیر را مطرح کرد توان پرسش  برنامه آموزشی و درسی میمورددر  ●
  د؟کدام بخش از آموزش بیشتر مورد عالقه شما بو *
  کدام بخش مورد عالقه و پسند شما نبود؟ *
  ، کدام است؟ها یاد گرفتید مهمترین درسی که در این آموزش *
  درک کردن کدام بخش یا مطلب برای شما مشکل بود؟ *
  های جاری شما شود چیست؟ کنید ممکن است مانع کاربرد آموخته ترین مشکلی که فکر می مهم *
  و اصالح برنامه آموزشی دارید؟چه پیشنهادهایی برای بهبود  *
  اید چیست؟ چرا؟ ای که به نظر خودتان در طول دوره آموزشی کسب کرده ارزشمندترین تجربه *
  های آموزشی باید تقویت شود؟ کدام یک از جنبه *
  توان این کار را انجام داد؟ چگونه می *
  چه پیشنهادها و نظرهای دیگری دارید؟ *

  










