
 

  جمهوري اسالمی ایران 
  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

  
  
  

شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی 
 برداري مناسب آب کشاورزي نظام بهره

  

  
  

  663شماره  ضابطه
  
  
  
  
  

  وزارت جهاد کشاورزي  نظارت راهبرديمعاونت 
  معاونت آب و خاك و صنایع  نظام فنی امور

nezamfanni.ir  http://swid.maj.ir  
1393  

http://tec.mporg.ir/
http://swid.maj.ir/




تعالی بسمه      

                                                          

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران بخشنامه به دستگاه
شماره:                        93/172851

 تاریخ:                       1393/12/26

کشاورزي آب مناسب برداري بهره نظام ساماندهی و ایجاد مطالعات خدمات شرحموضوع: 

هاي  نامه استانداردهاي اجرایی طرح ) آیین7) و (6) قانون برنامه و بودجه و مواد (23به استناد ماده (

ه شماره نام و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب 1352مصوب سال  -عمرانی

امور نظام  663هیأت محترم وزیران)، به پیوست ضابطه شماره  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

از نوع »  کشاورزي آب مناسب برداري بهره نظام ساماندهی و ایجاد مطالعات خدمات شرح «فنی، با عنوان 

 شود. ابالغ می گروه سوم

 الزامی است. 01/04/1394رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 

بوده و  این ضابطهکننده نظرات و پیشنهادهاي اصالحی در مورد مفاد  دریافت سازمانامور نظام فنی این 

  .کرداعالم خواهد  را اصالحات الزم

ر�ی ��ور سازمان �د�يت و ���
 ریا�ت ���وری 
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  اصالح مدارك فنی 
  

  

  خواننده گرامی:
، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبـادرت بـه   ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهامور نظام فنی اجرایی     

ي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فـراوان، ایـن   نموده و آن را برا ضابطهتهیه این 

  هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست. اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

  

صورت زیـر   به ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب رارو از ایـن 

  گزارش فرمایید:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  ا به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی ر

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  
  

  
  

مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیمکاتبه : نشانی براي 

امور نظام فنی                 ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 33271      

Email:info@nezamfanni.ir                                                     web: nezamfanni.ir 
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  بسمه تعالی 

  پیشگفتار 
ضرورت تأمین نیازهاي غذایی جمعیت روزافزون کشور از یکسو و تشدید بحران آب ناشی از تغییرات شـرایط اقلیمـی   

و مدیریت نامناسب تأمین و مصرف آب در کشور، از سوي دیگـر لـزوم بـازنگري در مبـانی و روشـهاي       در مقیاسی جهانی
ویژه در بخش کشاورزي را، بیش از هر زمـان دیگـري   ه ب ،مدیریت منابع آب در تمام مراحل تأمین، انتقال، توزیع و مصرف

اجتماعی و فناوري در حوزه کشـاورزي کشـور،   مطرح ساخته است. در حقیقت علیرغم تغییر و تحوالت بنیادي اقتصادي، 
رخ نـداده   ،برداري از منابع کشـاورزي و از جملـه منـابع آب    درخور و متناسب با این تغییرات در نظام بهره ،تحول ضروري

  هاي سنتی بهره برداري از این منبع ارزشمند و حیات بخش وجه غالب را دارد.  است و کماکان شیوه
کـاهش بهـره وري آب    اثـرات سـوء بعـدي نظیـر     ،ستفاده از منـابع آب و مصـرف بـی رویـه آن    فقدان مدیریت بهینه ا

را در پی خواهد داشـت. لـذا    نظایر آنباتالقی و شور شدن اراضی، فرسایش خاك، آلودگی منابع آب و خاك و  کشاورزي، 
آب را بـه عنـوان یـک کـاالي      باید به منابع آب و اداره امور آب در بخش کشـاورزي بـا رویکـري خردمندانـه نگریسـت و     

ارزشمند اقتصادي و حیاتی در نظر گرفت و با برنامه ریزي و سیاستگذاري اصولی، بهـره بـرداري بهینـه و مسـتمر از ایـن      
نظـام   مطالعات اجتماعی منبع را تضمین نمود. آنچه که بیش از هر امري نیاز به بررسی و برنامه ریزي دقیق دارد، موضوع

  نابع آب و واگذاري مدیریت این منابع به کشاورزان و ذینفعان یعنی استفاده کنندگان واقعی می باشد. بهره برداري از م
شـرح  "اي با عنـوان   ضابطهوزارت جهاد کشاورزي تهیه  با توجه به مطالب یاد شده و در راستاي انجام تکالیف قانونی، 

سـازمان  را بـا همـاهنگی امورنظـام فنـی      "کشـاورزي  خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداري مناسـب آب 
 23اس مـاده  راسـ ب، و بررسی توسط کارشناسان مربوط پس از تهیه کهدر دستورکار قرارداد  ریزي کشور مدیریت و برنامه

نظـام  و در چـارچوب  مصوب هیات محترم وزیـران  هاي عمرانی  طرحنامه استانداردهاي اجرایی  آیین ،قانون برنامه و بودجه
  هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید. 20/4/1385مورخ  ه 33497/ت42339فنی اجرایی کشور (مصوب شماره 

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و      
شـود مـوارد    از کارشناسان محترم درخواست می بطهضاابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این 

پیشـنهادات دریافـت    سازمانارسال کنند. کارشناسان  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهاصالحی را به امور نظام فنی 

، با همفکري نمایندگان جامعـه فنـی کشـور و کارشناسـان     ضابطهشده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در متن 
ب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطـالع رسـانی نظـام فنـی و اجرایـی کشـور بـراي        مجر
برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبر، در باالي  بهره

که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صـفحات، تـاریخ    است صفحات ، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده
  آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو همواره مطالب صفحات داراي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.
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 وسیله معاونت نظارت راهبردي از تالش و جدیت رییس امور نظام فنی جناب آقاي مهندس غالمحسین حمزه  ینه اب 
جنـاب آقـاي    کشـاورزي  وزرات جهاد -مدیر کل دفتر امور آب و خاك کشاورزيو  امور این اسان محترمکارشن ،مصطفوي
و از ایزدمنـان توفیـق    نمایـد  مـی ، تشکر و قـدردانی  این ضابطه تدوین و متخصصان همکار در امر تهیه و  پرستارمهندس 

  .استي این بزرگواران را آرزومند  روزافزون همه
  ما را در اصالحات بعدي یاري فرمایند. ضابطهکارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این است متخصصان و  امید

 
  

  معاون نظارت راهبردي
  1393زمستان                            
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  »برداري مناسب آب کشاورزي شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره«تهیه و کنترل
 ]663 شماره ضابطه[

   
 مهندسین مشاور بررسی منابع آب شرکت :مجري

  :کننده تهیهاعضاي گروه 

  شرکت مهندسین مشاور بررسی منابع آب  محمد کریمی
-کشاورزيمهندسی لیسانس 
  آگرونومی

  آبیاري مهندسی لیسانس  شرکت مهندسین مشاور بررسی منابع آب  مهدي آرام یردستی
  لیسانس علوم اجتماعی  ع آبشرکت مهندسین مشاور بررسی مناب  آل طه سید زین العابدین

  خاکشناسیمهندسی لیسانس   شرکت مهندسین مشاور بررسی منابع آب  اسداله شهبازي الموتی
  آبیاري مهندسی لیسانس  شرکت مهندسین مشاور بررسی منابع آب  محمد مهاجر

  لیسانس حقوق  شرکت مهندسین مشاور بررسی منابع آب  ارسالن شهبازي الموتی
  عمرانمهندسی فوق لیسانس   مهندسین مشاور بررسی منابع آبشرکت   حسن سعادتی

  وزارت جهاد کشاورزي  الدن بینا
  فوق لیسانس مهندسی کشاورزي

  موزش کشاورزيو آ ترویج-
  لیسانس روابط عمومی  وزارت جهاد کشاورزي  افسانه شوندي

  :نظارت گروه اعضاي

  یاريآب مهندسی فوق لیسانس  وزارت جهاد کشاورزي  علیرضا پرستار
  زراعت مهندسی فوق لیسانس  وزارت جهاد کشاورزي  مسعود عالیی

  تأیید کننده:اعضاي گروه 

  آبیاري مهندسی فوق لیسانس  وزارت جهاد کشاورزي  علیرضا پرستار
  زراعت مهندسی فوق لیسانس  وزارت جهاد کشاورزي  مسعود عالیی

  ترویجمهندسی فوق لیسانس   وزارت جهاد کشاورزي  الدن بینا
  کشاورزيمهندسی لیسانس   وزارت جهاد کشاورزي  ریم سیار ایرانیک

  آبیاريمهندسی لیسانس   وزارت جهاد کشاورزي  زین العابدین صحت
  کشاورزيمهندسی لیسانس   وزارت جهاد کشاورزي  عباس قادري

  کشاورزي مهندسی لیسانس  جامعه مهندسان مشاور ایران  مرتضی حقوقی اصفهانی
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  آبیاري مهندسی لیسانس  یشگاه آب وزارت نیرواند  سید یحیی موسوي
  دکتراي خاکشناسی  وزارت جهاد کشاورزي  محمد حسن مسیح آبادي

  آبیاري مهندسی فوق لیسانس  وزارت نیرو  جعفر غفاري شیروان
      
      

  اعضاي گروه هدایت و راهبري پروژه:

  معاون امور نظام فنی  علیرضا توتونچی
  وه امور نظام فنیرییس گر  فرزانه آقارمضانعلی

  کارشناس امور نظام فنی  فرزاد پارسا
  امور نظام فنی ،آبیاري و زهکشی کارشناس  سید وحیدالدین رضوانی



 
 

 ج

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3  یشناس روش ای يمتدولوژ -1

  4  مطالعه مورد منطقه در آن تحول سیر و کشاورزي آب برداري بهره نظام پیشینه -2

  4  یک هر کارکردهاي و ها ویژگی و چهل دهه ارضی اصالحات از قبل تا يبردار بهره يها نظام یبررس - 2-1

  4  یک هر کارکردهاي و ها ویژگی ،یاسالم انقالب تا یارض اصالحات از بعد يبردار بهره يها نظام یبررس - 2-2

  4  مطالعه مورد منطقه در کشاورزي آب برداري بهره موجود هاي نظام هاي ویژگی شناخت -3

  4  ییاجرا و یفن ،يساختار ابعاد نظر از یبررس - 3-1

  4  سطحی آب منابع - 1- 3-1

  6  ینیرزمیز آب منابع - 2- 3-1

  9  اقتصادي و یفرهنگ اجتماعی، ،یتیجمع ابعاد نظر از یبررس - 3-2

  11  )موجود موانع( کشاورزي آب مناسب برداري بهره نظام ساماندهی و ایجاد هاي محدودیت و موانع بررسی -4

  12  کشاورزي آب مناسب برداري بهره نظام ساماندهی و ایجاد هاي ظرفیت بررسی -5

  12  کشاورزي و بآ منابع از برداري بهره نظام بر آن اثرات و فناوري تحوالت انداز چشم بررسی - 6

  12  کشاورزي آب برداري بهره نظام ساماندهی و ایجاد در رو پیش هاي چالش تعیین -7

  13  مناسب اريبرد بهره نظام سازي پیاده و پیشنهاد -8

  15  يشنهادیپ يبردار بهره نظام ارزشیابی و پایش ندیفرآ نییتع -9

  15  ينهادشیپ برداري بهره نظام پایداري يبرا الزم موارد یبررس -10

  16  مطالعات مستندسازي -11

  





  1  20/12/93  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه
با توسـعه علـم و فنـاوري، توجـه بـه ایـن امـر         و برداري بهینه از منابع در دسترس بشر مورد توجه بوده  از دیرباز بهره

بـا  و ثر از مناسبات میان استفاده کننـدگان  أ. این فرایند که در مقاطع زمانی گوناگون، متاستتري پیدا کرده  بیش اهمیت
توان بر آن گذاشت. بـا   ، هیچگاه متوقف نشده و نقطه پایانی نیز نمی است انگیزه ساماندهی عوامل براي دستاوردهاي بهتر

کشاورزي مورد عنایت مدیران بخش کشاورزي قـرار گرفتـه و در ایـن راسـتا     چنین اعتقادي، رویکرد استفاده بهینه از آب 
برداري مناسب آب کشاورزي بـه عنـوان قـدمی هوشـمندانه جهـت       هاي بهره تدوین شرح خدمات ایجاد و ساماندهی نظام

در دسـتور  رزي دفتر امور آب و خاك معاونت آب و خاك و صنایع وزارت جهاد کشاو به وسیلهپاسخگویی به این نیاز ملی، 
متخصـص در ایـن    مشـاور  ینمهندسـ  بـا  انعقـاد قـرارداد    ضمندر این ارتباط دفتر آب و خاك کشاورزي کار قرار گرفت. 

ها و امکانات آنها براي اسـتفاده   برداري از آب کشاورزي و تشخیص محدودیت هاي بهره ، مقرر نمود تا با بررسی نظامزمینه
بـرداري مناسـب آب کشـاورزي و     بتوان با طراحی و پیشنهاد نظـام بهـره  آن بر اساس بهینه، شرح خدماتی تدوین شود تا 

، استفاده مطلوب از منـابع در دسـترس   اساس آنبر  و برداري آب کشاورزي در سطح ملی هاي موجود بهره ساماندهی نظام
رس و یـا اساسـا منـابع آبـی     را فراهم نمود. ضرورت انجام چنین مطالعاتی بدلیل کمبود و عدم تناسب میزان آب در دسـت 

برداري و نگهـداري مناسـب از    معدن و شرب است که عدم بهره ،کشور در قیاس با منابع خاك و نیازهاي روزافزون صنعت
  شود.   تاسیسات آب و آبیاري نیز بر آن افزوده می

شـود،   حسوب مـی متر متوسط بارش سالیانه جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان م میلی 250با حدود ایران کشور 
ارتباط دارد، امري بسیار ضروري اسـت. در حـال حاضـر     ه مناسب از این منبع که با حیات جوامع انسانیاز این رو استفاد

بـرداري موجـود، جـا     درصد آب در دسترس در کشور به مصرف کشاورزي می رسد که با عنایت به میزان بهـره  90بیش از
مطابق آنچه کـه در   ،ي و نگهداري از منابع و تاسیسات آب و آبیاري و افزایش راندمانبردار دارد با ایجاد نظام کارآمد بهره

کاهش داده شود. ایـن مهـم از طریـق ایجـاد و      این درصدبینی شده بود  پیشتوسعه جمهوري اسالمی ایران برنامه چهارم 
استفــاده از آب   در هـاي جدیـد   ريگیـري از فنــاو   برداري مناسب از آب کشاورزي میسر است. بهـره  ساماندهی نظام بهره

 از طریـق معـدن و شـرب را    ،سازد تا بخش قابل تـوجهی از نیازهـاي صـنعت    کشاورزي این امکان را براي کشور فراهم می
بخش کشاورزي بلکـه توسـعه کشـور، بـا طراحـی نظـام        پایدار جویی از منابع موجود تامین نمود. لذا نه فقط توسعه صرفه
  کشاورزي ارتباط تنگاتنگ دارد.  برداري مناسب آب بهره

بـرداري مناسـب آب    شرح خـدمات مطالعـات ایجـاد و سـاماندهی نظـام بهـره      ، منظور دستیابی به اهداف مورد نظر  به
، مطالعات و ضابطهاین  هاي  در هر یک از بخش. ، به شرحی که در صفحات بعدي به تفصیل آمده تدوین گردیدکشاورزي

بـرداري مناسـب منـابع     ها، نظام بهره بندي بررسی نجام گیرد شرح داده شده و در پایان با جمعهایی که الزم است ا بررسی
  . شود پیشنهاد می آب
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اول وژي یا  -فصل  ل  شناسی روشمتدو

  شناسی یا روش متدولوژي -1
العـات بـه   . روشهاي انجـام مط شودمطالعات بر پایه نگرش سیستمی و مبتنی بر رابطه علت و معلولی انجام الزم است 

  باشد:  شرح زیر می
هـا، نشـریات،    هـا، کتـاب   گزارشاعم از  سوابق موجود کلیهالزم است در این روش اي:  اي و رایانه روش کتابخانه -1- 1

 ،و ســپس بررســیگــردآوري  ،اطالعــات پراکنــده و قابــل دســترسهــاي مــرتبط و  مطالــب موجــود در ســایت
  شود. بندي و جمع برداري یاداشت

مراجعـه و بـا   مطالعـات  ي دولتـی و عمـومی مـرتبط بـا     هـا  سازمان: در این روش به نهادها و مذاکره و مصاحبه -2- 1
  شود.  میمدیران، سرپرستان و کارشناسان، مذاکره، تبادل نظر و مصاحبه انجام 

  عبارتند از:  مرتبط يها سازماننهادها و برخی از 
 ها   ها، شهرستان ابعه در استانهاي ت وزارت جهاد کشاورزي، معاونت آب و خاك و صنایع و سازمان  
 اي و آبفا و واحدهاي مربوطه هاي آب منطقه وزارت نیرو و شرکت  
 ها   هاي تابعه در استان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان  
 سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی  
 ها ریزي استانداري معاونت برنامه  
 گـذاري از   انداز اجراي پروژه و احتمال تامین بخشـی از سـرمایه   چشمها با توجه به  بانک کشاورزي و سایر بانک

  محل تسهیالت بانکی.
 ها سازمان مراتع و جنگل  
 ها  هاي تابعه در استان وزارت راه و شهرسازي و سازمان  
 ها و موسسات آموزش عالی  دانشگاه  

  تشکیل گروه کاري کارشناسی  -3- 1
    :)1(جدولشوندکار گرفته   هاي زیر به متشکل از تخصصگروه کاري الزم است با هدف انجام درست امور، 

  
 کاري  در گروههاي مورد نیاز  تخصص -  1 جدول

 رشته مورد نظر  ردیف

  شناس (روستایی) جامعه  1
  کشاورزي ترویج و آموزش  2
  آبیاري و زهکشی  3
  اقتصاد کشاورزي  4
  ...) باغبانی و –کشاورزي عمومی (زراعت   5

ره -فصل دوم   ه ب م  نظا ون پیشینه  ول آن تاکن ر تح اري آب کشاورزي و سی د ر   ب
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 در منطقه مورد مطالعهبرداري آب کشاورزي و سیر تحول آن  پیشینه نظام بهره -2

  ها و کارکردهاي هر یک و ویژگی دهه چهل قبل از اصالحات ارضیبرداري تا  هاي بهره بررسی نظام -2-1

  وقی و عرفیهاي حق از جنبه -2-1-1
  هاي مدیریتی و تشکیالتی از جنبه -2-1-2
  هاي تامین منابع مالی  از جنبه -2-1-3
  از ابعاد فنی و اجرایی -2-1-4

  ها و کارکردهاي هر یک برداري بعد از اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی، ویژگی هاي بهره نظامبررسی  -2-2

  هاي حقوقی و عرفی از جنبه -2-2-1
  ي مدیریتی و تشکیالتیها از جنبه -2-2-2
  هاي تامین منابع مالی  از جنبه -2-2-3
  از ابعاد فنی و اجرایی -2-2-4

وم ژگی -فصل س م شناخت وی رهها نظا ه ب د  و وج اري آب ي م د ر  کشاورزي ب

 در منطقه مورد مطالعه برداري آب کشاورزي هاي موجود بهره نظام هاي شناخت ویژگی - 3

   فنی و اجرایی ابعاد ساختاري، بررسی از نظر -3-1

  منابع آب سطحی -3-1-1

  هاي سطحی در منطقه هاي هیدرولوژیکی جریان ویژگی -3-1-1-1
  (سنتی و مدرن) برداري از منابع آب هاي کنترل و بهره مشخصات سامانه -3-1-1-2
  (سنتی و مدرن)هاي انتقال آب   مشخصات سامانه -3-1-1-3
  ی و مدرن)(سنت هاي تحویل آب مشخصات سامانه -3-1-1-4
  سنتی و مدرن روشهايدر  هاي توزیع آب مشخصات سامانه -3-1-1-5
  سنتی و مدرن، از جمله: روشهايدر  هاي آبیاري ها و شیوه سیستم -3-1-1-6

 نشتی  
 اي قطره  
 بارانی  
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  برداري از منابع آب سطحی در منطقه مبانی حقوقی و عرفی بهره -3-1-1-7
  شامل: ان و تقویم آبیاريهاي کلی آب بر ویژگی -3-1-1-8

  هاي آب بران  تعداد تشکل   . أ
  ها تعداد اعضا هر یک از تشکل  . ب
  ها و وضعیت تحویل حجمی آب میزان حقابه  . ت
  ها مبناي تعیین حقابه  . ث
  ساز و کار تعیین آب بها  . ج
  بردار مساحت اراضی آبی، الگو و ترکیب کشت در منطقه و هر بهره  . ح
  دور آبیاري زراعت و باغات و تقویم آبیاري  . خ
  متوسط آب مصرفی در هکتار (به تفکیک زراعت، باغ و کل)  . د

بـرداري و   بررسی ساختار تشکیالتی و مدیریت تقاضا، تخصیص، انتقال، تحویل حجمی و توزیع آب و بهـره  -3-1-1-9
  شامل: نگهداري از تاسیسات آب و آبیاري

  ورزيهاي نیرو و جهاد کشا ویژه وزارتخانه هاي دولتی به نقش و جایگاه دستگاه  . أ
  نقش و جایگاه نهادهاي مردمی (شوراهاي اسالمی روستا)  . ب
  برداري و نگهداري هاي بهره نقش و جایگاه شرکت  . ت
  نقش و جایگاه افراد و نهادهاي ذینفوذ (مرجع)  . ث
  بران  بران و حقابه نقش و جایگاه تشکل آب  . ج
  نقش جایگاه سایر اشخاص و نهادها  . ح
  اي دولتی و نهادهاي مردمیه بران از نقش و جایگاه دستگاه ارزیابی حقابه  . خ

ریزي، طراحی و اجـرا، تقاضـا، تخصـیص، انتقـال، تحویـل حجمـی و توزیـع آب و         بررسی وضعیت برنامه -3-1-1-10
  شامل:برداري و نگهداري از تاسیسات آب و آبیاري  بهره

  هاي تقاضا، تخصیص، انتقال، تحویل حجمی و توزیع آب نحوه تهیه برنامه و طرح  . أ
  هاي تقاضا، تخصیص، انتقال تحویل حجمی و توزیع آب نحوه اجراي طرح  . ب
  برداري و نگهداري از تاسیسات آب و آبیاري  نحوه بهره  . ت
  ، از جمله:نحوه تامین منابع مالی در فرآیند تقاضا، تخصیص، انتقال، تحویل حجمی و توزیع آب  . ث

منابع دولتی  
تسهیالت بانکی  
بران آورده آب  
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سایر منابع  
  از جمله:برداري از تاسیسات آب و آبیاري  مالی نگهداري و بهره نحوه تامین منابع  . ج

منابع دولتی  
تسهیالت بانکی  
بران آورده آب  
آب بها  
سایر منابع  

  منابع آب زیرزمینی  -3-1-2

بررسی وضـعیت کلـی سـفره آب زیرزمینـی در منطقـه طـرح بـا اسـتفاده از منـابع مطالعـاتی موجـود و             -3-1-2-1
  شامل: نیرو هاي وزارت سیاست

 ها مطالعات انجام شده، نتایج و توصیه  
 ها چگونگی مدیریت کمی و کیفی آبخوان  
 هاي حفاظتی و پایداري کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی سیاست  

  برداري از منابع آب زیرزمینی هاي بهره شیوه -3-1-2-2
  چاه  . أ
 هاي حفر شده به تفکیک داراي مجوز و بدون مجوز تعداد چاه  
 تر) مالک یا بیش5مالک، و  4مالک،  3مالک، 2مالک،  1هاي حفر شده بر حسب تعداد مالکان ( د چاهتعدا  
 هاي اطالعاتی  ها و حداقل و حداکثر و متوسط فاصله تا محل مصرف در الیه موقعیت چاهGIS  
   حداکثر، حداقل، متوسط و مجموع آبدهی چاههاي محدوده طرح  

  
  چشمه و قنات   . ب
 و قناتهاي موجود و مشخصات هر یک (میزان آبدهی و تغییـرات آن در طـول     عیت چشمه هاتعداد و موق

  GISهاي اطالعاتی  سال) در الیه
 ها و قناتها  بران) هر یک از چشمه تعداد مالکان (حقابه  
 بران   مبانی و روش توزیع آب بین حقابه  
 کیک زراعت، باغ و آیش  مساحت اراضی زیر پوشش هر یک از چشمه ها و قناتها به تف  
 هاي انتقال، توزیع و ذخیره آب مشخصات سامانه  
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  (سنتی و مدرن)هاي انتقال آب  مشخصات سامانه -3-1-2-3
  (سنتی و مدرن) هاي تحویل آب مشخصات سامانه -3-1-2-4
  (سنتی و مدرن)هاي توزیع آب  مشخصات سامانه -3-1-2-5
  سنتی و مدرن)(هاي آبیاري  ها یا شیوه سیستم -3-1-2-6
  برداري از منابع آب زیرزمینی در منطقه مبانی حقوقی و عرفی بهره -3-1-2-7
  شامل: هاي کلی آب بران و تقویم آبیاري ویژگی -3-1-2-8

  هاي آب بران  تعداد تشکل  . أ
  ها تعداد اعضا هر یک از تشکل  . ب
  ها و وضعیت تحویل حجمی آب میزان حقابه  . ت
  ها مبناي تعیین حقابه  . ث
  عیین آب بهاساز و کار ت  . ج
  بردار مساحت اراضی آبی، الگو و ترکیب کشت در منطقه و هر بهره  . ح
  دور آبیاري زراعت و باغات و تقویم آبیاري  . خ
  متوسط آب مصرفی در هکتار (به تفکیک زراعت، باغ و کل)  . د

حجمــی و توزیــع آب و بررســی ســاختار تشــکیالتی و مــدیریت تقاضــا، تخصــیص، انتقــال، تحویــل    -3-1-2-9
  شامل: نگهداري از تاسیسات آب و آبیاري اري و برد بهره

  هاي نیرو و جهاد کشاورزي ویژه وزارتخانه هاي دولتی به نقش و جایگاه دستگاه  . أ
  نقش و جایگاه نهادهاي مردمی (شوراهاي اسالمی روستا)  . ب
  برداري و نگهداري هاي بهره نقش و جایگاه شرکت  . ت
  نفوذ (مرجع) نقش و جایگاه افراد و نهادهاي ذي  . ث
  بران  ش و جایگاه تشکل آب بران و حقابهنق  . ج
  نقش و جایگاه سایر اشخاص و نهادها  . ح
  هاي دولتی و نهادهاي مردمی بران از نقش و جایگاه دستگاه ارزیابی حقابه  . خ

ریزي، طراحی و اجراي تقاضا، تخصیص، انتقال، تحویل حجمـی و توزیـع آب و    بررسی وضعیت برنامه -3-1-2-10
  شامل:از تاسیسات آب و آبیاري برداري و نگهداري  بهره

  هاي تقاضا، تخصیص، انتقال، تحویل حجمی و توزیع آب نحوه تهیه برنامه و طرح  . أ
  هاي تقاضا، تخصیص، انتقال تحویل حجمی و توزیع آب نحوه اجراي طرح  . ب
  برداري و نگهداري از تاسیسات آب و آبیاري  نحوه بهره  . ت
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  از جمله: ص، انتقال، تحویل حجمی و توزیع آبنحوه تامین منابع مالی در فرآیند تقاضا، تخصی  . ث
 منابع دولتی  
 تسهیالت بانکی  
 بران آورده آب  
 سایر منابع  

  از جمله:برداري از تاسیسات آب و آبیاري  نحوه تامین منابع مالی نگهداري و بهره  . ج
 منابع دولتی  
 تسهیالت بانکی  
بران آورده آب  
آب بها  
 سایر منابع  

  :ها اثرات آنبرداري کشاورزي موجود و  هاي بهره نظام بررسی - 3-1-3
 دولتی  
 (اوقافی، بنیادها و سایر موارد) عمومی غیردولتی  
 (خانواري) دهقانی  
 ها کشت و صنعت  
 تعاونی تولید  
 سهامی زراعی  
 مشاعی  
 بري سهم  
 کاري اجاره  

  برداري و نگهداري از تاسیسات آب و آبیاري بررسی نهادهاي بهره  -3-1-4
  بران هاي آب تشکل - 1-4-1- 3

 زمان تاسیس  
 تعداد اعضاي اولیه و تعداد اعضاي کنونی  
 میزان سرمایه اولیه و سرمایه کنونی  
 ها ساختار مدیریتی و تشکیالتی، وظایف و مسوولیت  
 گیري و اجرا   ها و ساز و کارهاي تصمیم حدود اختیارات، مسوولیت  
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  نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز و گردش مالی  
 هاي فنی، اجرایی و حقوقی ستورالعملد  
 اساسنامه  

  برداري و نگهداري هاي بهره شرکت  - 1-4-2- 3
 زمان تاسیس  
  حقوقی (دولتی، خصوصی و سایر)وضعیت  
 میزان سرمایه شرکت  
 ساختار مدیریتی و تشکیالتی  
 بران چگونگی ارتباط با آب  
 نحوه تامین منابع مالی شرکت  

  نهادهاي سنتی  - 1-4-3- 3
 پیشینه  
 برداري و نگهداري اختار و نحوه مدیریت بهرهس  
 نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز  

  اقتصادي  ، فرهنگی وجتماعیاجمعیتی، بررسی از نظر ابعاد  -3-2

  هاي جمعیتی و سیر تحول آنها در سه دهه اخیر بررسی شاخص -3-2-1
  شمار جمعیت و خانوار - 2-1-1- 3
  بعد خانوار - 2-1-2- 3
  ب سنی و جنسی جمعیتترکی  - 2-1-3- 3
  سطح سواد - 2-1-4- 3
  تراکم جمعیت (نسبی و بیولوژیک) - 2-1-5- 3
  هاي دایمی و فصلی) هاي جمعیتی (مهاجرت جایی جابه - 2-1-6- 3
  برداري آب کشاورزي هاي جمعیتی بر ایجاد و ساماندهی نظام بهره بررسی تاثیر تحوالت شاخص -3-2-2
  یب و نحوه دسترسی به آنهابرداران غا ارائه فهرست بهره -3-2-3
  شامل: هاي نیروي انسانی و سیر تحول آن در سه دهه اخیر بررسی شاخص -3-2-4
  جمعیت فعال و نرخ فعالیت - 2-4-1- 3
  اشتغال و بیکاري - 2-4-2- 3
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  ساختار (ترکیب) اشتغال  - 2-4-3- 3
  سرباري اقتصادي (بار معیشت) و بار تکفل جمعیت - 2-4-4- 3
  برداري از منابع آب کشاورزي ت و منفی مهارت و سواد نیروي انسانی بر نظام بهرهتاثیر مثب - 2-4-5- 3

  برداران شناختی، فرهنگی و اجتماعی و ارزیابی اثرات آنها بر مشارکت بهره هاي روان ویژگی -3-2-5
  در منطقه طرح بررسی ساختار قدرت و نظام مشارکت  - 2-5-1- 3
هاي دهقانی و اثـرات آنهـا بـر     هاي قومی، محلی و خرده فرهنگ تقابلبررسی و ارزیابی تعامل و  -3-2-5-1-1

  اجراي طرح و بالعکس
گیري در محـدوده مطالعـات و تـاثیر آن بـر اجـراي       بررسی قشربندي و ساختار قدرت و تصمیم -3-2-5-1-2

  طرح  
آب و زمـین در   بـرداري از  بررسی اشکال همکاري و تعاون میان کشاورزان یا مالکان بـراي بهـره   -3-2-5-1-3

  ها   گذشته و ارزیابی آنها از این شکل همکاري
  هاي نو هاي ذینفوذ یا مرجع و نقش آنها در پذیرش و اجراي طرح معرفی گروه -3-2-5-1-4
هاي مشارکتی (رسمی و غیررسمی) و نحـوه   بررسی و ارزیابی ساختار و عملکرد نهادها و سازمان -3-2-5-1-5

  کیک روستاهاي محدوده طرح و میزان رضایت مردم در این رابطهتعامل مردم با آنها به تف
برداران در زمینه آب و زمـین   بررسی نقش افراد و نهادهاي محلی در حل و فصل اختالفات بهره -3-2-5-1-6

و انجام تعهدات جمعی (بررسـی چگـونگی مـدیریت تعارضـات و مناقشـات و کـاهش ریسـک و        
  )مدیریت بحران مناقشات مرتبط با آب

برداري از آب کشاورزي در هـر یـک از روسـتاها و یـا اراضـی       هاي ایجاد نظام بهره بررسی زمینه -3-2-5-1-7
  تحت پوشش منابع آب کشاورزي

بینـی شـده نهادهـاي     هـاي پـیش   برداران نسبت به شرح وظایف و مسوولیت بررسی واکنش بهره -3-2-5-1-8
هـاي اجتمـاعی،    و میزان انطباق آن بـا ویژگـی   برداري و نگهداري از تاسیسات آب و آبیاري بهره

  فرهنگی در حوزه عمل اجراي طرح
  برداران منطقه طرح شناختی بهره هاي روان زمینه- 2-5-2- 3
  مندي از تاسیسات آب و آبیاري  بررسی خرده فرهنگ ها و تاثیر آن در بهره -3-2-5-2-1
  سرنوشت (تقدیر) گرایی -3-2-5-2-2
  رزي  نوآوري کشاو -3-2-5-2-3
  انگیزه پیشرفت و سطح آرزوها -3-2-5-2-4
  مندي از کار و زندگی  میزان رضایت -3-2-5-2-5
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  هاي اقتصادي منطقه طرح ویژگی -3-2-6
  زراعت-3-2-6-1

  سطح زیر کشت محصوالت زراعی به تفکیک آبی و دیم -1- 2-6-1- 3
   میزان تولید و عملکرد محصوالت زراعی به تفکیک آبی و دیم -2- 2-6-1- 3
  ارزش ناخالص محصوالت زراعی به تفکیک آبی و دیم  -3- 2-6-1- 3
  هزینه تولید محصوالت زراعی به تفکیک آبی و دیم  -4- 2-6-1- 3
  ارزش خالص و سود حاصل از محصوالت زراعی در واحد سطح و کل -5- 2-6-1- 3

  باغداري -3-2-6-2
  سطح زیر کشت محصوالت باغی به تفکیک آبی و دیم -1- 2-6-2- 3
  میزان تولید و عملکرد محصوالت باغی به تفکیک آبی و دیم  -2- 2-6-2- 3
  ارزش ناخالص محصوالت باغی به تفکیک آبی و دیم  -3- 2-6-2- 3
  هزینه تولید محصوالت باغی به تفکیک آبی و دیم  -4- 2-6-2- 3
  ارزش خالص و سود حاصل از محصوالت باغی  -5- 2-6-2- 3

  دامداري و دامپروري -3-2-6-3
  جمعیت دامی منطقه طرح -1- 2-6-3- 3
  میزان تولیدات دام و طیور -2- 2-6-3- 3
  ارزش ناخالص و خالص تولیدات دام و طیور -3- 2-6-3- 3

  هاي کشاورزي و سرانه درآمد هر خانوار در منطقه طرح جمع ارزش خالص (درآمد) حاصل از فعالیت -3-2-6-4
  تصادي در منطقه طرحهاي اق برآورد درآمد حاصل از سایر فعالیت -3-2-6-5
  برآورد میزان بهره وري یا کارآیی آب (کیلوگرم تولید بازاء هر مترمکعب آب مصرفی) -3-2-6-6
  برآورد درآمد خالص حاصل از مصرف هر متر مکعب آب در ترکیب کشت -3-2-6-7
  

ررسی  -فصل چهارم دیتب نع و محدو ا و ره م ه ب م  نظا ندهی  د و ساما ایجا ي  اري مناسب ها د ر   اورزيآب کش ب

  برداري مناسب آب کشاورزي (موانع موجود) بررسی موانع و محدودیت هاي ایجاد و ساماندهی نظام بهره -4

  هاي جغرافیایی و طبیعی و زیست محیطی موانع و محدودیت -4-1
  شناختی روانهاي اجتماعی، فرهنگی و  موانع و محدودیت -4-2
  هاي اقتصادي و مالی موانع و محدودیت -4-3
  هاي زیرساختی و فنی موانع و محدودیت -4-4
  هاي اداري، تشکیالتی و مدیریتی موانع و محدودیت -4-5
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  هاي قانونی و عرفی موانع و محدودیت -4-6
  هاي آموزشی و توانمندسازي موانع و محدودیت -4-7
  شاورزي)برداري مناسب آب ک موانع مدیریت تقاضا و مصرف آب (براي ایجاد و ساماندهی نظام بهره -4-8
  ها سایر موانع و محدودیت -4-9
  

رفیت -فصل پنجم ررسی ظ ي  ب رهها ه ب م  نظا ندهی  د و ساما اري مناسب ایجا د ر  آب کشاورزي ب

 برداري مناسب آب کشاورزي   هاي ایجاد و ساماندهی نظام بهره بررسی ظرفیت -5

  هاي جغرافیایی و طبیعی و زیست محیطی امکانات و ظرفیت -5-1
  شناختی روانهاي اجتماعی، فرهنگی و  و ظرفیت امکانات -5-2
  هاي اقتصادي و مالی امکانات و ظرفیت -5-3
  هاي زیرساختی امکانات و ظرفیت -5-4
  هاي اداري، تشکیالتی و مدیریتی امکانات و ظرفیت -5-5
  هاي قانونی و عرفی امکانات و ظرفیت -5-6
  هاي آموزشی و توانمندسازي  امکانات و ظرفیت -5-7
  ها سایر امکانات و ظرفیت -5-8
  

ررسی  -فصل ششم ره چشمب ه ب م  نظا ر  ب رات آن  اث والت فناوري و  نداز تح بع آب و کشاورزي ا از منا اري  د ر   ب

  انداز تحوالت فناوري و اثرات آن بر نظام بهره برداري از منابع آب و کشاورزي   بررسی چشم -6

  تامین و تخصیص -6-1
  انتقال و توزیع آب -6-2
  تقاضا و مصرف آب کشاورزي -6-3
  برداري و نگهداري از تاسیسات آب و آبیاري  بهره -6-4
  

هفتم در  تعیین چالش -فصل  رههاي پیش رو  ه ب م  نظا ندهی  د و ساما اري آب کشاورزي ایجا د ر   ب

  برداري آب کشاورزي هاي پیش رو در ایجاد و ساماندهی نظام بهره تعیین چالش -7

  اجتماعی -7-1
  اقتصادي -7-2
  زیربنایی و فنی  -7-3
  اجرایی  -7-4
  حقوقی  -7-5
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  زیست محیطی -7-6
  

هشتم د  -فصل  ها دهپیشن رهسازي  و پیا ه ب م  اري مناسب  نظا د ر   ب

   اسب نسازي نظام بهره برداري م پیشنهاد و پیاده -8

  هاي زیر: در زمینهپایه  هايمبانی و رویکرد -8-1
  يآب کشاورز صیتقاضا و تخص -8-1-1
  انتقال وتوزیع ،یحجم لیتحو -8-1-2
  مصرف -8-1-3
   ياریآب و آب ساتیبرداري از تاس و بهره ينگهدار تیریمد -8-1-4
  نفعان هاي دولتی، نهادهاي مردمی و ذي نقش و جایگاه هر یک از بخش -8-1-5
  ییو اجرا یفن ،یحقوق يها ساختار تشکیالتی، رویه -8-1-6
   ياریگهداري از تاسیسات آب و آببرداري و ن تامین منابع مالی بهره -8-1-7
  ها رفع موانع و محدودیت -8-1-8

  برداري مناسب از منابع آب کشاورزي هاي بهره ریزي و طراحی استقرار نظام برنامه -8-2
  هاي قابل استقرار انتخاب گزینه -8-2-1

   کیهاي مختلف و تعیین نقاط ضعف و قوت هر  مشخصات گزینه -8-2-1-1
و  یـی و اجرا یحقـوق  ،یفنـ  ،یهاي اقتصادي، اجتمـاع  ها از جنبه مکان استقرار هر یک از گزینهبررسی ا -8-2-1-2

  یطیمح ستیز
  نفعان ها توسط ذي ارزیابی میزان پذیرش هر یک از گزینه -8-2-1-3
  ها نفع در اجراي هر یک از گزینه هاي ذي ارزیابی میزان همکاري و مشارکت گروه -8-2-1-4
  ه مطلوبگزین نییتع -8-2-1-5
انتقال، توزیع و مصرف  ،یحجم لیهاي تحو برداري و نگهداري از سامانه نیازهاي مدیریت بهره پیش نییتع -8-2-2

  آب کشاورزي  
 يهـا  خانه نهادهاي دولتی با تاکید بر وزارت يها برداران از نقش و مسوولیت بهره یآگاه زانیم نییتع -8-2-2-1

  يبرداري از آب کشاورز مناسب بهره نظام جادیدر ا يو جهاد کشاورز روین
 مـت یق نیـی به تع یمنته ندیبرداران در محاسبه آب بهاء و نظر آنان در خصوص فرآ نقش بهره نییتع -8-2-2-2

   ياریآب و آب ساتیاز تاس يبرداري و نگهدار بهره يها نهیهز نینحوه تام نیو همچن يآب کشاورز
 یدر زنـدگ  یاقـدام  نیچن ریآب و تاث يا حوضه نیب ای يا حوضه انیم برداران درباره انتقال نظر بهره  -8-2-2-3

  آنان و انعکاس آن بر ساکنان حوضه هاي تولید و مصرف آب 
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نفعـان و دسـت    ذي يتوانمندسـاز  نـه یدر زم رویـ و ن ينقش وزارتخانـه هـاي  جهـاد کشـاورز     نییتب -8-2-2-4
ران یـا هـر تشـکل مشـابه، متناسـب بـا       آب بـ  يها تشکل جادیا يسازي الزم برا اندرکاران و ظرفیت

  يبرداري مناسب از آب کشاورز و استقرار نظام بهره حیصح تیریموجود با اعمال مد طیشرا
بـرداري بهینـه از منـابع آب     بهـره  تیریمـد  نـه یبرداران) در زم کشاورزان (بهره گاهینقش و جا نییتع -8-2-2-5

 جـاد یو ا ياریـ آب نینـو  يهـا  توسـعه روش  ای ،ياریآب يها زیرزمینی و سطحی، بهبود و اصالح روش
  و خاك  بآ ییربنایامور ز ریو سا یاراض يو نوساز زیو تجه یو زهکش ياریآب یفرع يها شبکه

 يهـا  بـرداران (تشـکل   الزم بـه بهـره   آموزشی – یجیارائه خدمات ترو نهیتبیین نظر کشاورزان در زم -8-2-2-6
  يوزارت جهاد کشاورز قیبران) از طر آب

وزارت  یهمـاهنگ  يهـا  تـه یآب بران) و کم يها برداران (تشکل نقش ارتباط و تعامل میان بهره نییتب -8-2-2-7
بـرداري   بـه منظـور بهـره    يو مصارف آب کشـاورز  صیتقاضا، تخص نهیدر زم يو جهاد کشاورز روین

  از منابع آب و خاك داریو پا نهیبه
هـاي   اري در پیدایش، مطالعه و طراحـی و اجـراي طـرح   همک نهیتشکل آب بران در زم گاهیجا نییتب -8-2-2-8

تامین، انتقال و توزیع و مصرف آب با نمایندگان کارفرمـا، مشـاور و پیمانکـار و در نهایـت مـدیریت      
  ها لنفعان یا تشک به همراه دیگر ذي ياریبرداري و نگهداري از تاسیسات آب و آب بهره

بـرداري نظـام مطلـوب اسـتفاده آب کشـاورزي در       ر دست بهـره هاي د نفعان، با طرح آشنا نمودن ذي -8-2-2-9
  سطح ملی  

  برداري پیشنهادي نظام بهره ییو اجرا یارائه ساختار تشکیالتی، حقوق -8-2-3
  ارکان نظام و اساسنامه آن   -8-2-3-1
  هاي هر یک از ارکان نظام وظایف و مسوولیت -8-2-3-2
  گیري سازو کار تصمیم -8-2-3-3

  نفعان. نگی ارتباط با نهادهاي دولتی (وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزي)، غیردولتی و ذيچگو -8-2-3-4
  برداري  نظام بهره يداریو پا یتیحما ،یابیو ارز شیپا ،یحقوق ،یمال ،یفن يها دستورالعمل -8-2-3-5
  به تشکل   ياریآب و آب ساتیتاس يبرداري و نگهدار بهره تیرینحوه انتقال مد -8-2-3-6

  )يسازي و توانمندساز (ظرفیت پیشنهادي برداري سطوح مختلف نظام بهره یآموزش يازهاین نییتع -8-2-4
هـاي آموزشـی بـراي سـطوح مختلـف (مـدیران و کارکنـان دولتـی          تدوین برنامه و برگزاري کارگاه -8-2-4-1

  طرحهاي  ها) به منظور توجیه آنان با هدف ذیربط، اعضاي نهادهاي مردمی، اعضاي تشکل
  تواند شامل موار زیر باشد: ی، که با توجه به نظام پیشنهادي میرئوس برنامه هاي آموزشتعیین  -8-2-4-2
  مصرف آب  تیریریزي آب و آبیاري و مد مبانی برنامه-8-2-4-2-1
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  برداري مناسب از آب کشاورزي ساز و کارهاي ارتباط بین اجزاي مختلف نظام بهره-8-2-4-2-2
   ياریهاي آب و آب برداري و نگهداري از تاسیسات و سازه اي بهرهه روش-8-2-4-2-3
  هاي مناسب نحوه مدیریت تقاضا، توزیع و مصرف آب کشاورزي روش-8-2-4-2-4
هـاي اجتمـاعی،    وري و کارآیی) با تکیه بر ویژگـی  چگونگی اصالح الگوي مصرف آب (ارتقاي بهره-8-2-4-2-5

  هاي جدید) فرهنگی، اقتصادي، مالی و فنی (فناوري
هـاي افـزایش رانـدمان آبیـاري و کـاهش تلفـات مصـرف آب در بخـش          هـا و طـرح   معرفی روش-8-2-4-2-6

  کشاورزي
  چگونگی حفاظت و پایداري کمی و کیفی منابع آب-8-2-4-2-7
  برداران با توجه به مختصات طرح هاي فنی بهره چگونگی ارتقاي مهارت-8-2-4-2-8

  ساتیاز تاس يو نگهدار يو مصرف آب کشاورز عیو توز میتقس ،یحجم لیتحو تیرینحوه مد یمعرف -8-2-5
بـرداري و   بهـره  يعالقمند و داوطلـب مشـارکت در انجـام کارهـا     یو محل یبرنامه استفاده از کارشناسان بوم -8-2-6

  تا مصرف   نیاز تام یآب يها سامانه ينگهدار
  

  یشنهاديپبرداري  بهرهنظام  ارزشیابیپایش و تعیین فرآیند  -9

  مبانی  و اصول -9-1
  ارزشیابیاهداف پایش و  -9-2
  ارزشیابی(روش شناسی مشارکتی)تعیین چارچوب تحلیلی روشهاي پایش و  -9-3
  تعیین اولویت هاي پایش و ارزشیابی -9-4

   پایش و ارزشیابیمنابع مورد نیاز براي انجام  -9-5
  یابیپایش و ارزشتخصص هاي الزم براي انجام فرایند  -9-6
  پایش و ارزشیابیتدوین ساختار مناسب فرایند  -9-7
  پایش و ارزشیابیتبیین انتظارات ناشی از اجراي فرایند  -9-8
  مشخص کردن استانداردهاي گزارش نویسی پایش و ارزشیابی و مشخص کردن مخاطبان -9-9
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