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  آباد در استان فارستحليل مطالعات اجتماعي شبكه آبياري و زهكشي بند فيض

 
  *پوريا عطائي

هاي مردمي آموخته كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه شيراز و كارشناس اجتماعي و مشاركتدانش
  شركت مهندسي مشاور پورآب فارس

 
  نسيم ايزدي

  و آموزش كشاورزي دانشگاه شيراز آموخته كارشناسي ارشد ترويجدانش
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  چكيده
هـا تنهـا از ديـدگاه فنـي مـورد      و پـروژه  شـود مـي مـاعي بـه فراموشـي سـپرده     هاي اجراشده در كشور، مطالعـات اجت در اكثر پروژه

كـه   هـايي  طرحاجراي  بسا چههر پروژه مطالعات اجتماعي نيز بايد انجام شود  درموازات مطالعات فني  به. گيردقرار ميوتحليل  تجزيه
لذا، اين پژوهش باهـدف تحليـل مطالعـات اجتمـاعي شـبكه آبيـاري و       . است به لحاظ اجتماعي مردود باشد تأييدشدهبه لحاظ فني 

. برداران ايـن پـروژه مصـاحبه عميـق انجـام گرديـد      به اين منظور با مسئولين و بهره. شد آباد در استان فارس انجام زهكشي بند فيض
نقـاط قـوت و   (ها نشـان داد كـه عوامـل درونـي     يافته. وتحليل قرار گرفت مورد تجزيه SWOTآمده در قالب روش  دست اطالعات به

كه نقاط قوت با امتياز وزني  طوري به. ري برخوردار بودندتاز امتياز وزني بيش) هاتهديدها و فرصت(نسبت به عوامل بيروني ) ضعف
همچنـين، امتيـاز وزنـي نقـاط     . انـد ترين امتياز وزني را به خود اختصاص دادهكم 607/3ها با امتياز وزني ترين و فرصتبيش 992/3

هـايي نظيـر   لـذا، اسـتراتژي  . دهنده تأثير مثبـت مطالعـات اجتمـاعي بـر پـروژه اسـت      قوت بيشتر از نقاط ضعف بوده است كه نشان
  .هاي مدرن تدوين گرديدسازي مزاياي كانال بران و عينيهاي تشكل آببران، توانمندسازي هستهسازي براي تشكيل تشكل آب آماده

  
  .SWOTآباد،  هاي آبياري و زهكشي، بند فيضمطالعات اجتماعي، شبكه :هاي كليدي واژه

                                                 
 ataeip@yahoo.comنويسنده مسئول مكاتبات،  *

 )26 پياپي( 1393 تابستان، 2، شماره هفتمسال ويج و آموزش كشاورزي،هاي تر پژوهش  
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  مقدمه

سوي  به هاي مليگذاريرمايهگرايش س
هاي اقتصادي ـ اجتماعي با برگشت مطمئن و  عرصه

رفتن طوركلي در اولويت قرار گ سريع و به
ها، گذاريهاي اقتصادي ـ اجتماعي در سرمايه مزيت
گيران و  كننده منابع مالي و تصميم هاي تأمينسازمان
ويژه  هاي توسعه منابع آب بهريزان طرح برنامه
بر آن داشته كه در  اهاي آبياري و زهكشي ر طرح
هاي آبياري و هاي توسعه شبكه ريزي برنامه

هاي اجتماعي را ازپيش ديدگاه زهكشي، بيش
موردتوجه قرار دهند و دليل آن اين است كه مراحل 

هاي آبياري و زهكشي از مسائل  اجرايي شبكه
زيرا، عوامل اساسي . نفعان جدا نيستند اجتماعي ذي

بع مالي و تأثيرات ناشي نظير محل و نحوه اجرا، منا
ها در ارتباط مستقيم با مسائل از اجراي طرح

در نشريه فهرست خدمات مرحله . انداجتماعي
) 96نشريه (هاي آبياري و زهكشي شناسايي طرح

سه مرحله يا فاز مطالعاتي و اجرايي تحت عنوان 
مطالعات شناسايي، توجيهي، طراحي تفصيلي و 

اساس استانداردهاي  بر. اجرا تعريف گرديده است
شده، انجام مطالعات اجتماعي  موجود در نشريه ياد
قاعدتاً . شده است بيني يي پيشدر مرحله شناسا

بايست طراحي تفصيلي، مبتني بر نتايج مطالعات  مي
اجتماعي پيشين و يا همزمان با مطالعات تكميلي 
اجتماعي عملياتي گردد كه عموماً اين موضوع در 

هر پروژه  در. شودده گرفته مياين مرحله نادي
عوامل  ترين مهمعمراني مطالعات اجتماعي يكي از 

هاي باشد متأسفانه در بيشتر پروژهدر طراحي مي
اجراشده در كشور در مراحل طراحي، مطالعات 

ها تنها از و پروژه شده سپردهماعي به فراموشي اجت
. گيردوتحليل قرار مي ديدگاه فني مورد تجزيه

هر پروژه مطالعات  درزات مطالعات فني موا به

اجراي  بسا چهاجتماعي نيز بايد انجام شود 
است به لحاظ  تأييدشدهكه به لحاظ فني  هايي طرح

  . اجتماعي مردود باشد
فضاي اقتصادي رقابتي موجود، متصديان توسعه 

هاي آبياري و زهكشي را با برداري از شبكهو بهره
ده است كه با استفاده اين الزام و چالش مواجه نمو

قوت مطالعه،  از تجارب حاصل از نقاط ضعف و
گونه تأسيسات،  برداري اين طراحي، ساخت و بهره

ها به نحوي انجام شود ريزي و اجراي طرحبرنامه
هايي نظير جلب مشاركت واستهكه تحقق خ

هاي سازي هزينهيريت، بهينهبرداران در مد بهره
هاي آبياري يريت شبكهبرداري، نگهداري و مد بهره

و زهكشي و تداوم عمر مفيد اين تأسيسات با لحاظ 
. نوعي تضمين گردد نمودن پايداري اكوسيستم به

ها اعم از دولتي و خصوصي، پيوسته در سازمان
رو  اين از. ريزي هستند گيري و برنامه حال تصميم

ريزي  گيري و برنامهالزم است جهت هرگونه تصميم
سازمان نسبت به شناخت وضع راهبردي در يك 

موجود از طريق بررسي عوامل محيط دروني و 
اين وظيفه بر عهده تحليلگران . بيروني اقدام شود

ها و محيطي است كه جهت شناسايي فرصت
تمام  دقت اثر متغيرهاي محيطي بر تهديدات به

ها را  ها و ستاده ها و اركان سازمان اعم از نهادهبخش
ديگر از طريق تحليل محيطي   ارتعب به. بررسي كنند

شده  ها و تهديدات محيط مشخصاست كه فرصت
و بر آن اساس و با توجه به شناسايي كه قبل از آن 

دست  از نقاط قوت و ضعف دروني سازمان بايد به
ها و  ها را تعيين كرده و رويهآمده باشد هدف

اين امر . كند هاي سازماني را مشخص ميسياست
ها و رساند در مقابله با فرصت ري ميبه مديريت يا

اي هماهنگ و يكپارچه  تهديدات محيط بيروني رويه
اي دست  اتخاذ كند و به اهداف خود به نحو شايسته
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مطالعات رو در اين پژوهش به تحليل  ازاين. يابد
آباد در اجتماعي شبكه آبياري و زهكشي بند فيض
 SWOTاستان فارس با استفاده از روش 

  .شده است پرداخته
دهد كه در راستاي احداث ايران نشان مي تجربه

هاي آبياري و زهكشي و تقويت همياري و  شبكه
 منظور به هاي ويژه كشاورزان تشكيل سازمان

ثر براي تشويق ؤم هاي يارانهمشاركت آنان و قبول 
گذاري در نوسازي، تعمير و نگهداري سرمايه

. ارداي وجود دسيسات آبياري مشكالت عمدهأت
اين مشكالت به تحقيقات  يابيريشهشناخت و 

. اي نياز داردشناختي گستردهاجتماعي و جامعه
 حقيقات امكان تدوينبديهي است بدون انجام اين ت

يك استراتژي بلندمدت براي جلب مشاركت 
 & Tanaka(برداران وجود نخواهد داشت  بهره

Sato, 2005.(  
خص با بررسي وضع موجود و سوابق امر مش

هاي برداري و نگهداري از شبكهشود مرحله بهرهمي
آبياري و زهكشي نسبت به مراحل مطالعه، طراحي 
و اجرا از ضعف و ناكارآمدي بيشتري برخوردار 

توان به عدم  از داليل عمده اين مسئله، مي. است
توجه كافي به مسائل اجتماعي در مراحل مطالعات 

صالحي  ).1381سياهي و ناشر، (اشاره نمود 
هاي اجتماعي و مشاركتي را از چالش) 1391(

برداري در هاي مراحل اجرا و بهرهترين چالش مهم
هاي آبياري و زهكشي دانسته كه اغلب ناشي طرح

از عدم تناسب مطالعات اجتماعي با اهداف مورد 
توجهي به ابعاد اجتماعي و مشاركت بي. انتظار است

طوالني شدن جوامع محلي پيامدهاي منفي نظير 
هاي ناشي از تملك ها، خسارتزمان ساخت شبكه

هاي مسير، فرسودگي و تخريب زودهنگام شبكه
ها   برداري و نگهداري از آن آبياري و مشكالت بهره

  ).1388محبي، (را خواهد داشت 

بيان داشتند كه در ) 1392(غنيان و همكاران 
هاي عمراني، مسير جلب مشاركت مردم در طرح

متعددي همچون مشكالت مرتبط با مالكيت مسائل 
زمين، تعيين حقابه، فرهنگ حاكم بر جامعه 

هاي روستايي، عدم اعتماد كشاورزان به طرح
هاي اجرايي، هزينه مالي شده توسط دستگاه ارائه

مشاركت و قوانين و مقررات دست و پاگير اداري 
نفعان در كليه مراحل  با دخيل شدن ذي. وجود دارد
هاي آبياري، بسياري از اجراي طرح طراحي و

يافته و  هاي اجتماعي كاهشها و مقاومتچالش
نفعان از نزديك در جريان اهداف و مزاياي  ذي

با استفاده از مشاركت . گيرندها قرار مياجراي طرح
نفعان است كه عمالً مطالعات  جانبه ذيهمه

گام به اهداف خود بهاجتماعي ـ اقتصادي گام
شده مزاياي اين مشاركت در دوران  ترنزديك
ابوعلي و (تر خواهد بود برداري نيز ملموس بهره

اي كه به بررسي نتايج مطالعه ).1386همكاران، 
بران در هاي آباجتماعي تعاوني - اثرات اقتصادي

اراضي پاياب سد بارزو شيروان در خراسان شمالي 
پرداخته بود نشان داد اجراي طرح در مرحله 

. توانسته به اهداف كامل خود دست يابدنخست ن
اول بيشتر، زيرا در مشاركت كشاورزان در مرحله 

برداران موردتوجه بهره) نقدي(مشاركت مالي 
قرارگرفته و به مسائل اجتماعي و فرهنگي توجه 

ها منجر به اما تشكيل تعاوني. خاصي نشده است
ايجاد همسويي و يكپارچگي اعضا تعاوني با 

اشتن ارتباط تنگاتنگ و همسو با همديگر و د
اي گرديده و سبب شده كه سازمان آب منطقه

برداران در شرايط خشكسالي با كاهش سطح  بهره
كشت و كشت محصوالت با نياز آبي پايين با  زير

كمترين خسارت ممكن اين دوره را سپري نمايند 
  ). 1388ميرزايي و همكاران، (
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Qiao et al. (2009) نشان  در پژوهش خود
هاي آبياري و زهكشي نوين دادند كه احداث كانال

بران بدون انجام مطالعات هاي آب ل تشكلو تشكي
يكي . اجتماعي اثرات منفي به همراه خواهد داشت

هاي هاي اساسي مطالعات اجتماعي شبكهاز چالش
و زهكشي، نبود شرح خدمات تيپ و الگو  آبياري

اين عامل براي اين مطالعات در كشور است كه 
اي، نسبت باعث شده است در هر شركت آب منطقه

به تهيه شرح خدمات موردي اقدام و بر اساس آن، 
  . شودمطالعات انجام مي

ها و شرايط حاكم بر كارفرما از طرفي، ديدگاه
اي در جهت موفقيت كنندهتواند عامل تعيينمي

  ). 1391صالحي، (مطالعات اجتماعي باشد 
عواملي همچون ) 1388( مقدمي و همكاران

ها و عدم احساس عدم آگاهي كشاورزان از طرح
ها و تأسيسات شبكه آبياري مسئوليت نسبت به سازه

ها، كوچك شدن و زهكشي، تجاوز به حريم شبكه
اراضي و عدم توفيق در يكپارچگي اراضي را از 

هاي ترين موانع اجتماعي و فرهنگي شبكهمهم
  .انددانستهآبياري و زهكشي در ايران 

بيان داشتند كه نوع  )1388(همكاران  و فاني
بران، آستانه نگرش و ديدگاه عوامل پيمانكار به آب

هاي طلبي پيمانكار در طرحتحمل و ميزان منفعت
تواند بر تثبيت و هاي آبياري و زهكشي ميشبكه

اجرايي شدن نتايج مطالعات اجتماعي و مشاركتي 
  . اي داشته باشدتأثير ويژه

يكي از عوامل ) 1381(كهريزي و سندگل 
ها در فرآيند انجام مطالعات بستتشديدكننده بن
هاي آبياري و زهكشي را فقدان، اجتماعي طرح

ها در موارد قانوني مربوط به ضعف يا وجود تناقض
  .اند مسائل اجتماعي دانسته

Vermillion & Sagardoy (1999)  در بررسي
ها، بيشتر رسيدند كه دولت مطالعه به اين نتيجه 29

ها به كشاورزان بدون در نظر قصد واگذاري شبكه
دارند تا  گرفتن مسائل اجتماعي را به عهده

كه به  درحالي  .هاي خود را كاهش دهند هزينه
سازي انساني و آموزش  اهداف ديگري نظير ظرفيت

و ترويج دانش مديريت به كشاورزان جهت 
زيادي نشده است  وري آب در مزرعه توجه بهره

هاي  درنتيجه اين امر باعث شكست بيشتر برنامه
. برداران شده استواگذاري مديريت آبياري به بهره
نشان داده ) 1392(نتايج پژوهش غنيان و همكاران 

بران مشاركت آنان در است كه از ديدگاه آب
ارزشيابي، بررسي و انجام مطالعات اجتماعي براي 

ها  شرح وظايف آنمحيط پيرامون و وضوح 
. ترين اولويت را در برنامه مديريت آبياري دارد مهم

هاي آبياري و كشاورزان شبكهدر بسياري موارد 
نسبت به  تنها نهزهكشي را متعلق به خود ندانسته و 

احساس مسئوليت  ننگهداري و مراقبت از آ
بلكه در مواردي موجب تخريب و صدمه  ،كنند نمي

  .گردندنيز مي هشد ساختههاي به شبكه
هاي همچنين كشاورزان نسبت به ميزان هزينه 

ها واقف برداري و نگهداري شبكهالزم و اصول بهره
بها نيز كه صرف فقط بآلذا براي پرداخت . نيستند

شود برداري و نگهداري ميهاي بهرهبخشي از هزينه
به  شده تحميلها را نظر مثبتي ندارند و اين هزينه

يابي كه تمام اين موارد به ريشه رندپنداخود مي
عربي و همكاران، (گردد  مطالعات اجتماعي برمي

1388.(   
هاي آبياري نشان داده بررسي عملكرد شبكه

هاي آبياري فقط است كه نگهداري ضعيف شبكه
يك مشكل مالي نيست بلكه اين مشكل ريشه در 

كنندگان چنانچه مصرف. مطالعات اجتماعي دارد
ري را فقط متعلق به دولت ندانسته و خود شبكه آبيا

را در آن سهيم بدانند در نگهداري سيستم نيز خود 
در اين حالت براي انجام . دانندرا مسئول مي
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موقع، نظارت بر كيفيت كار و محافظت  تعميرات به
ها در برابر تخريب، انگيزه نيرومندي به از سازه

  ). 1386حيدريان، (آيد وجود مي
شده در چارچوب  هاي انجامررسيبر اساس ب

هاي آبياري و زهكشي مطالعات اجتماعي شبكه
، توجه به )1388(همكاران  توسط عربي و

ها و مسائل هر دشت از مواردي است كه  اولويت
بايستي اكيداً در تنظيم اقدامات اجتماعي موردتوجه 

تحقيق ايشان گوياي اين واقعيت است . قرار گيرد
لك اراضي واقع در مسير و تم كه اگرچه موضوع

ها و مسئله مشاركت مالي در طرح،  گذاري آن قيمت
ها است اما مسائل عمومي در سطح تمامي دشت

همه اين مسائل اهميت مطالعات اجتماعي را در 
با توجه . دهدهاي آبياري و زهكشي نشان مي شبكه

ها مشخص شد كه اجراي  نگاشته مرور پيشينه به
زهكشي نياز به مطالعات هاي آبياري و شبكه

ها مطالعات  ترين آن فراواني دارد كه يكي از مهم
عدم توجه به ابعاد اجتماعي . اجتماعي است

پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت كه طبق نتايج 
طوالني شدن : تحقيقات مختلف پيامدهايي نظير

ها، تخريب زودهنگام شبكه، زمان ساخت كانال
ها و برداران، افزايش هزينههاعتمادي بهر ايجاد بي

برداران را در پي خواهد كاهش مشاركت بهره
اما با انجام مطالعات اجتماعي جامع در . داشت

برداران در پروژه بسياري منطقه و دخيل كردن بهره
يافته و  هاي اجتماعي كاهشها و مقاومتاز چالش

بران ارتباط همسويي با هاي آببا ايجاد تشكل
. وجود خواهد آمد ربط به ي ذيهاسازمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  چارچوب مفهومي تحقيق -1شكل 
  

 دهايتهد

استراتژ
ها

 ي
بازنگر

 ي

 نقاط ضعف يتدافع يهاياستراتژ

 نقاط قوت

ا
راتژ

ست
 يها
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خش
ب

 ي

 ياريشبكه آب يمطالعات اجتماع
 آبادضيبند ف يو زهكش

 يتهاجم -يرقابت يهاياستراتژ
 هافرصت
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در كنار آن وجود شرح خدمات جامع و مناسب 

از . باعث تسريع روند اجراي پروژه خواهد شد
تواند درروند مطالعات عوامل ديگري كه مي

هاي آبياري و زهكشي تأثيرگذار اجتماعي پروژه
برداران مواردي از قبيل آگاهي بهرهتوان به باشد مي

از طرح، نوع نگرش كارفرما، پيمانكار و مشاور به 
پروژه، توجه به مسائل آموزشي و احساس 

با . برداران نسبت به پروژه اشاره كردمسئوليت بهره
توجه به مسائل ذكرشده، چارچوب مفهومي 

  .ه گرديديصورت زير ارا پژوهش به
 

  روش پژوهش
. لحاظ هدف، كاربردي استتحقيق حاضر از

ريزان و مسئوالن شركت چون نتايج آن براي برنامه
-استفاده مي اي استان و حتي كشور قابل آب منطقه

اين صورت كه سبب آگاهي مسئولين امر  به. باشد
شود؛ رساني مي هاي آباز مسائل و مشكالت طرح

و از اين طريق خواهند توانست نقاط ضعف و 
ا شناسايي كرده و به بهبود آن هاي خود رقوت طرح

همچنين، اين تحقيق ازلحاظ . همت گذارند
ها، ميزان نظارت و درجه كنترل گردآوري داده

. متغيرها از نوع تحقيق توصيفي ـ تحليلي است
 SWOTدست آمده در قالب روش  اطالعات به
با توجه به اينكه در . وتحليل قرار گرفت مورد تجزيه

افراد مشاركت داشتند  ازاين پروژه سه گروه 
نوعي اين سه  و به) برداران، مشاور و كارفرما بهره(

دادند، لذا  گروه سه ضلع يك مثلث را تشكيل مي
) نفر 30(هاي اين سه گروه نقطه نظرات و ديدگاه

ابزار مورداستفاده در اين . موردبررسي قرار گرفت
هاي پرسشنامه سؤال. پژوهش، پرسشنامه باز بود

ؤاالت باز و در قالب نقاط قوت، صورت س به
هاي مطالعات اجتماعي ضعف، تهديدها و فرصت

پرسشنامه به اين . مرحله اول پروژه تدوين گرديد
صورت بود كه ابتدا شرح مختصري در مورد 

ها تعاريف نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت
سپس، نقاط قوت، ضعف، تهديدها و . ارائه شد
مورد پرسش قرار گرفت و ها از ديدگاه افراد فرصت

آوري اطالعات در جمع. در پرسشنامه درج گرديد
. از طريق مصاحبه، از روش گلوله برفي استفاده شد

دليل استفاده از اين رهيافت جستجوي افرادي بود 
كه ازنظر اطالعات موردنظر قوي و يا موردهاي 

نفر از افراد  30دليل انتخاب  .كليدي پروژه بودند
اين بود كه براي دستيابي به مرحله  براي مصاحبه

ها با كليه افرادي كه ازنظر اشباع نظري داده
اطالعات قوي و يا موردهاي كليدي پروژه بودند، 

به . صورت هدفمند، مصاحبه عميقي انجام شد به
اين منظور با متصديان اين پروژه از قبيل دفتر 

هاي مردمي، نماينده مجري طرح، شركت مشاركت
اري، دستگاه نظارت مستقر در منطقه، بردبهره

برداران مصاحبه كارشناسان شركت مشاور و بهره
هاي صورت بر اساس مصاحبه. عميقي انجام گرديد

ها و تهديدهاي گرفته، نقاط قوت، ضعف، فرصت
شده،  آوري يي و اطالعات جمعموجود شناسا

سپس، . بندي و درنهايت امتيازدهي گرديدند دسته
نفر موردنظر از  30ها بر اساس نظر دهي معيار وزن

شده  صورت هدفمند انتخاب متصديان پروژه كه به
ديد و درنهايت به تدوين بودند، انجام گر

هايي در راستاي بهبود وضع موجود اقدام  استراتژي
  .گرديد

 35كيلومتري شرق شيراز،  50آباد در  بند فيض
كيلومتري  23كيلومتري جنوب شرقي مرودشت و 

آباد از  امير در ضلع جنوبي روستاي فيض شرق بند
توابع بخش زرقان شهرستان شيراز و بر روي 

اين بند ازلحاظ . رودخانه كر واقع گرديده است
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طول شرقي و  690380مختصات جغرافيايي در 
آباد  بند فيض .عرض شمالي قرار دارد 3280720

داراي دو حوضچه آرامش در سمت راست و چپ 
ها جلوگيري از  حوضچه بوده كه كاربرد اين

-فرسايش بستر رود است و شدت ريزش آب را 

از . كرده است گرفته و از فرسايش بند جلوگيري 
اين بند جهت ذخيره آب و استفاده آن در امور 
كشاورزي و كشت محصوالتي همچون گندم، جو، 

هاي  اين بند در دوره. شود برنج و ذرت استفاده مي
قرارگرفته است و  مختلف مورد مرمت و بازسازي

اي استان فارس،  شركت آب منطقه 1379در سال 
متر از بند قديمي باالتر آورده  80/1ارتفاع بند را 

آباد مالكيت دولتي داشته و قدمت  بند فيض. است
گردد و در تاريخ آن به دوره اسالمي سلجوقي برمي

در فهرست آثار ملي  6778به شماره  10/10/1381
روستاهاي حوضه آبخور بند  .ثبت گرديده است

آباد، هاي فيضروستا به نام 14آباد شامل فيض
آباد، مهريان، فشنگان،  ، مهمان2، مقرب 1مقرب 

 آباد، كوركي، فتوحآباد، نصرت، كمجان، رحمتزين
روستاي اول  9باشند كه  آباد و خيرآباد و آبشور مي

روستاي  5از سمت چپ رودخانه مشروب شده و 
 .گردند راست رودخانه مشروب مي بعدي از سمت

  
  SWOTمعرفي تحليل 

 1950براي اولين بار در سال  SWOTتحليل 
التحصيل مدرسه بازرگاني هاروارد توسط دو فارغ

هاي جورج آلبرت اسميت و رولند كريستنسن به نام
در آن زمان اين تحليل ضمن كسب . مطرح شد
 عنوان كسب ابزار مفيد هاي روزافزون بهموفقيت

اما شايد بيشترين موفقيت . مديريتي شناخته شد
دست آمد كه جك  مشهود اين تحليل زماني به

از آن براي  1980ولش از جنرال الكتريك در سال 
هاي جنرال الكتريك و افزايش بررسي استراتژي

 & Chang(وري سازمان خود استفاده كرد  بهره

Huang, 2006 .( SWOT ها، ضعفسرواژه قوت
با استفاده از اين . ها و تهديدها استتها، فرص

شود كه اوالً، به تجزيه  تحليل اين امكان حاصل مي
هاي داخلي و خارجي پرداخته و ثانياً  تحليل محيط

هاي تصميمات استراتژيكي اتخاذ نمود كه قوت
 Ip(هاي محيطي متوازن سازد سازمان را با فرصت

& Koo, 2004 .(در سطح كشورها از اين تحليل 
اي مانند  هاي وسيع منطقه جهت تحليل پروژه

ونقل و ترابري در هند و تحليل  هاي حمل سيستم
شده  هاي مناسب كارآفرين در ژاپن استفاده پروژه
توان  به طور خالصه از اين روش تحليل مي. است

براي ارزيابي سطح رقابتي كشور، ريسك اقتصادي 
اي ها و مزايفعاليت هاي مختلف و شناسايي فرصت

). Lee & Ko, 2000(رقابتي يك كشور استفاده كرد 
هاي اين تحليل داراي دو مؤلفه اصلي شاخص

هاي دروني توسط  شاخص. است دروني و بيروني
هاي بيروني توسط نقاط قوت و ضعف و شاخص

  .شوندها و تهديدها توصيف ميفرصت
منظور از نقاط قوت، شايستگي ممتازي است 

هايي مانند  تواند در زمينه مي وسيله آن سيستم كه به
مالي، تصوير مثبت ذهني ميان نوع منابع 

كنندگان و مواردي  برداران، روابط مثبت با تأمين بهره
نقاط ضعف، . دست نسبت به رقبا برتر باشد ازاين

ها و نوع محدوديت يا كمبود در منابع، مهارت
طور محسوس  هايي است كه به امكانات و توانايي

نيا و  حكمت(رد اثربخش سيستم بشود مانع عملك
ها، هر موقعيت يا ويژگي فرصت). 1385موسوي، 

خارجي است كه در جهت تقاضاي موضوع 
در نهايت، منظور از تهديدها، . موردنظر باشد

هاي حاصل از روند نامطلوب يا هر شرايط چالش
صورتي نامساعد بر موقعيت  خارجي است كه به

). 1385تخاري و مهدوي، اف(گذارد موضوع تأثير مي
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اي وتحليل دامنه درواقع نقطه كليدي اين مدل، تجزيه
هاي موقعيتي سيستم و درنتيجه از همه جنبه

كننده چارچوب مفيدي براي انتخاب راهبرد  فراهم
  ).1386مباركي، (است 
  
  هايافته
  SWOTسازي ماتريس  كمي

هاي كيفي، ابتدا نقاط سازي يافته براي كمي
صورت  ها بهتهديدها و فرصت قوت، ضعف،
بندي نيز اساس دسته. بندي گرديدندموضوعي دسته

هايي كه ازلحاظ مفهومي به اين صورت بود كه گويه
به يكديگر مرتبط و شبيه هم بودند، در يك دسته 

بر اين اساس تمام . گذاري شدند قرار داده و نام
عوامل داخلي و خارجي در چهار دسته اقتصادي، 

سپس، از . ، فرهنگي و فني قرار گرفتنداجتماعي
متصديان پروژه مربوطه درخواست گرديد به هر 

. اختصاص دهند 20تا  0يك از عوامل امتيازي بين 
شده  آوري امتيازهاي اختصاص دادهپس از جمع

ستون (توسط متصديان، ميانگين آن محاسبه گرديد 
براي محاسبه وزن نسبي هركدام از عوامل ). وزن

و خارجي، وزن هر عامل را بر وزن مجموع داخلي 
بايست هر عامل را نسبت سپس، مي. كنيمتقسيم مي

لذا، با توجه به . بندي نمودبه ساير عوامل درجه
اهميت و موقعيت هر عامل در پروژه، امتيازي از 

يك تا پنج داده شد كه درجه هر عامل مشخص 
نهايت، براي مقايسه همه عوامل در . گرديد

. دست آورد ست امتياز وزني هر عامل را بهباي مي
در نتيجه، براي محاسبه امتياز وزني هركدام از 
عوامل، وزن نسبي هر عامل در درجه آن ضرب 

  .گرديد
دست آمده، مشخص  هاي بهبا توجه به يافته

شد كه عوامل دروني نسبت به عوامل بيروني از 
 كه طوري به. تري برخوردار بودندامتياز وزني بيش

ترين و بيش 992/3نقاط قوت با امتياز وزني 
ترين امتياز وزني كم 607/3ها با امتياز وزني فرصت

در بين نقاط قوت نيز، . اندرا به خود اختصاص داده
برداران در فرآيند طراحي و مشاركت دادن بهره«

ارائه اطالعات كامل و جامع به «و  »اجراي پروژه
ترتيب با امتيازهاي  به »برداران در مورد طرحبهره

هاي اول و دوم را ، رتبه281/0و  293/0وزني 
كسب كردند كه اين دونقطه قوت جزء ابعاد 

توجه به مسائل «همچنين، . اجتماعي و فني هستند
سوق دادن « و »پژوهشي در طراحي و اجراي پروژه

به  »بردارانهاي بهرهنظرات كارشناسان به خواسته
ترين ، كم071/0و  081/0ي ترتيب با امتيازهاي وزن

  ).1جدول (مقدار را به خود اختصاص دادند 
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  نقاط قوت مرحله اول مطالعات اجتماعي -1جدول 

  امتياز وزني  درجه  وزن نسبي  وزن  نقاط قوت  ابعاد

  اجتماعي

انتخاب : برداران در فرآيند طراحي و اجراي پروژه نظيرمشاركت دادن بهره
  غيرهها و مسير كانال

33/17  058/0  5  293/0  

  078/0  2  039/0  66/11  بردارانهاي بهرههاي كارشناسان به خواستهسوق دادن نظرات و خواسته
  259/0  5  051/0  33/15  برگزاري جلسات متعدد با ذينفعان در منطقه تحت پوشش

  162/0  3  054/0  16  )مالقات چهره به چهره(برداران در مزارع مالقات با بهره
  125/0  3  041/0  33/12  ها در جلسات و بازديدها هاي فني و مشاركتي و حضور آنادغام تيم

  148/0  4  037/0  11  برگزاري جلسات هفتگي و ماهيانه در منطقه در زمان مطالعات پروژه
  202/0  4  050/0  15  وفصل مسائل اجتماعي برداران در حلمشاركت بهره
  219/0  5  043/0  13  اهاي تحت پوشش شبكههاي تشكل در روستتعيين هسته

  197/0  5  039/0  66/11  برانهاي آبهاي تشكل نسبت به اهميت تشكيل تشكلتوجيه هسته  

  فرهنگي

هاي مرتبط در كارگروه كرده در رشتهگيري از افراد بومي تحصيلبهره
  مطالعات و اجرا

66/13  046/0  5  231/0  

  128/0  3  042/0  66/12  اي از پروژهبرههگيري از اساتيد دانشگاهي در بهره
  081/0  2  040/0  12  اهميت و توجه به مسائل پژوهشي در طراحي و اجراي پروژه

  155/0  3  051/0  33/15  كرده در اجراي پروژهفرصت دادن و اعتماد به كارشناسان جوان و تحصيل

  فني

  175/0  4  043/0  13  وژههاي علمي و مستندسازي در فرآيند اجراي پرگيري از روشبهره
  162/0  3  054/0  16  كردهگيري از كارشناسان باتجربه در كنار نيروهاي جوان و تحصيلبهره

ها  برداران در مورد طرح و توجيه آنارائه اطالعات كامل و جامع به بهره
  نسبت به اجراي پروژه

66/16  056/0  5  281/0  

  236/0  5  047/0  14  ني در بسياري از روستاهابرداران نسبت به مسائل فجلب اعتماد بهره
  145/0  3  048/0  33/14  ارائه الگوي كشت مناسب در دوران خشكسالي و ترسالي

  اقتصادي
  259/0  5  051/0  33/15  برداران جهت تملك اراضيعدم پرداخت وجه به بهره

  248/0  5  049/0  66/14  ها و درنتيجه كاهش هزينه پروژهها در مسير كانالكاهش تعداد سازه
  198/0  4  049/0  66/14  ها در راستاي كاهش هزينه پروژهسازي طراحي و ساختمان سازهساده

  992/3  ـ  1  5/293    مجموع
  

بررسي نقاط ضعف مطالعات اجتماعي پروژه موردنظر 
هاي مطالعات  ضعف ترين نقطهدهد كه مهم نشان مي

ي هامشخص نبودن قالب تشكل«اجتماعي به ترتيب 
عدم تهيه و توزيع كافي بروشورهاي « و »آب بران

و  244/0با امتيازهاي وزني  »ترويجي مرتبط با طرح
ست كه جزء ابعاد فني و فرهنگي بوده ا 229/0
با توجه به اينكه مديريت شبكه آبياري در . باشند مي

برداران واگذار خواهد بران به بهرههاي آبقالب تشكل

بران يكي از ع تشكل آبشد، لذا، مشخص نبودن نو
حساب  نقاط ضعف اساسي در مطالعات اجتماعي به

همچنين، عدم توزيع بروشورهاي ترويجي كه . آيدمي
خود نوعي فعاليت تبليغاتي است، در منطقه انجام 

هاي اين مرحله از مطالعات نگرديده كه خود از ضعف
عدم وجود ارتباط «همچنين، نقاط ضعف . بوده است
آغاز عمليات اجرايي «و  »ن فعال در منطقهبين مشاوري

به ترتيب با امتيازهاي وزني  »طور پراكنده در منطقه به
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  ).2جدول (اند دادهترين مقدار را به خود اختصاص ، كم080/0و  086/0
  

  نقاط ضعف مرحله اول مطالعات اجتماعي - 2جدول 
  امتياز وزني  درجه  وزن نسبي  وزن  نقاط ضعف  ابعاد

  اجتماعي

برداران و پايان مطالعات  جرايي شدن قسمتي از شبكه قبل از جلب مشاركت بهرها
  اجتماعي

16  046/0  4  187/0  

  210/0  5  042/0  33/14  ها هاي مدرن و درك سودمندي آنسازي مزاياي كانال عدم عيني
  160/0  4  040/0  66/13  برانهاي آبسازي كشاورزان از وظايف تشكلعدم آگاه
  137/0  3  045/0  66/15  ها هاي سنتي آنبرداران در اثر پر كردن برخي از كانالقع بهرهافزايش تو

توسط مشاور و كارفرما با ) انتقال مديريت آبياري(دور شدن از هدف اصلي پروژه 
  شروع مرحله اجراي شبكه

66/14  043/0  5  215/0  

  114/0  3  038/0  13  ستاهاها در برخي روبرداران بر سر مقاطع كانالعدم توافق با بهره  

  فرهنگي

  114/0  3  038/0  13  ها در ادامه پروژه گيري از تجربيات آنقطع همكاري با اساتيد مجرب و عدم بهره
  229/0  5  045/0  66/15  عدم تهيه و توزيع كافي بروشورهاي ترويجي مرتبط با طرح

  172/0  4  043/0  66/14  هاي تبليغاتي در منطقه تحت پوشش طرحعدم انجام فعاليت
  114/0  3  038/0  13  گيري كارفرما در مقابل مشاور و كاهش تعامل بين اين دوموضع

  086/0  2  043/0  66/14  عدم وجود ارتباط بين مشاورين فعال در منطقه

  فني

هاي حدنگاري و توپوگرافي با مقياس مناسب با توجه به شيب كم عدم وجود نقشه
  منطقه

16  046/0  4  187/0  

  199/0  4  049/0  17  اي از زمانهاي اجرايي در منطقه توسط كارفرما و پيمانكار در برههعطيلي فعاليتت
  180/0  4  045/0  33/15  هاي اجرايي در منطقههاي مختلف و تعطيلي فعاليتتغيير پيمانكار در زمان

  120/0  3  040/0  66/13  ها در بسياري از روستاها و مزارععدم وجود آرايش مدرن شبكه
جاي شروع از باالدست و يا  طور پراكنده در منطقه به آغاز عمليات اجرايي به

  واحدهاي عمراني
66/13  040/0  2  080/0  

  244/0  5  048/0  66/16  برانهاي آبمشخص نبودن قالب تشكل
  176/0  4  044/0  15  برداران از آنها و عدم رضايت بهرهساخت نامناسب برخي كانال

  اقتصادي

هاي بانكي در ابتداي  سازي و توجيه كشاورزان از چگونگي تشكيل پروندهعدم آگاه
  كار

14  041/0  4  164/0  

به طول انجاميدن اجراي پروژه و احتمال افزايش سود دوران مشاركت و درنتيجه 
  افزايش بدهكاري كشاورزان

33/15  045/0  4  180/0  

ها و درنتيجه ي و اتمام اجراي كانالهاي بانكفاصله بسيار زياد بين تشكيل پرونده
  افزايش بدهكاري كشاورزان

33/14  042/0  3  126/0  

  211/0  4  052/0  18  هاي اجرايي در منطقه به دليل كمبود اعتباراتكاهش روند فعاليت
  156/0  4  039/0  33/13  هاي احداث شبكهعدم آگاهي كشاورزان از هزينه

  771/3  ـ  1  67/340    مجموع

  
هاي دست آمده در قسمت فرصت هاي بهيافته مطابق

انجام «مطالعات اجتماعي، به ترتيب دو فرصت 
هاي ترويجي در مدارس جهت ارتقا آگاهي  فعاليت

گيري از تجربيات ساير مشاورين فعال بهره«و  »فرزندان
با  »در منطقه جهت تسريع در روند اجراي پروژه

وزن را  ترين، بيش549/0و  571/0امتيازهاي وزني 
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اند كه اين دو فرصت، متعلق به ابعاد كسب نموده
سازي به عبارتي، فرهنگ. فرهنگي و اجتماعي بودند

بايست از برداري بهينه از منابع آبي ميجهت بهره
هاي مدارس و سنين پايين آغاز شود كه يكي از فرصت

موردنظر بوده  موجود در مطالعات اجتماعي پروژه
توان در مرحله دوم هايي كه مي از ديگر فرصت. است

گيري از تجربيات ساير مطالعات استفاده نمود، بهره
مشاورين فعال در منطقه است كه اين كار باعث پيشبرد 

همچنين، سه فرصت . هاي اجرايي خواهد شدفعاليت
استفاده «، »برداريگيري از كارشناسان شركت بهرهبهره«

هاي ظير كانالهاي جايگزين جهت انتقال آب ناز روش
ساخته، با توجه به فقدان منابع قرضه كافي در پيش
دست آمده نظير  هاي بهگيري از فرصت بهره«و  »منطقه
با  »بردارانها و اعياد براي جلب مشاركت بهرهجشن

ترين وزن ، كم094/0و  179/0، 179/0امتيازهاي وزني 
  ).3جدول (اند را به خود اختصاص داده

  
  هاي مرحله اول مطالعات اجتماعيتفرص -3جدول 

  امتياز وزني  درجه  وزن نسبي  وزن  هافرصت  ابعاد

  اجتماعي

گيري از تجربيات ساير مشاورين فعال در منطقه جهت تسريع در روند بهره
  اجراي پروژه

33/16  109/0  5  549/0  

  394/0  4  098/0  66/14  برداران در زمينه مسائل فنيآگاهي و اطالعات مناسب بهره
مدرني كه در ساير مناطق به  رساني هاي آببرگزاري بازديد از شبكه

  برداري رسيده است بهره
16  107/0  5  538/0  

  504/0  5  100/0  15  بران موفق در ساير مناطقهاي آببرگزاري بازديد از تشكل

  فرهنگي

هاي ترويجي در مدارس جهت ارتقا آگاهي فرزندان كه منجر انجام فعاليت
  شودرتقا آگاهي والدين ميبه ا

17  114/0  5  571/0  

صورت گروهي جهت  برگزاري مسابقات فرهنگي، ورزشي و غيره به
  برداران در پروژهمشاركت بهره

66/13  091/0  2  183/0  

ها و اعياد براي جلب هاي به دست آمده نظير جشنگيري از فرصتبهره
  بردارانمشاركت بهره

14  094/0  1  094/0  

برداري هاي مدرن بهرههاي آموزشي از مناطقي كه كانالو پخش فيلم تهيه
  شده است

33/15  103/0  4  412/0  

  179/0  2  089/0  33/13  برداريگيري از كارشناسان شركت بهرهبهره  فني

  اقتصادي
هاي  هت انتقال آب نظير كانالهاي جايگزين جاستفاده از روش

  رضه كافي در منطقهساخته، با توجه به فقدان منابع ق پيش
33/13  089/0  2  179/0  

  607/3  ـ  1  67/148    مجموع
  
  

بندي تهديدهاي مطالعات اجتماعي و با توجه به دسته
ترين تهديدهاي ها، مشخص شد كه مهم امتيازدهي آن

افزايش سهم «مرحله اول مطالعات اجتماعي شامل 
برداران از هشتصد هزار تومان به مشاركت مالي بهره

بدبين بودن «، »يليون و هشتصد هزار تومانم يك

اي پروژه به دليل عملي نشدن كشاورزان به اجر
برداشت غيرمجاز آب در طول «و  »هاي قبلي وعده
، 291/0با امتيازهاي وزني  »ها توسط كشاورزانكانال
اين سه تهديد به ترتيب . بوده است 286/0و  286/0

با توجه . دندجز ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بو
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برداران افزايش به اينكه سهم مشاركت مالي بهره
ها هايي كه از سوي سازمانچشمگيري داشته و وعده

عملي نشده است، تهديدهايي است كه ممكن است 
برداران و اثر سوء بر باعث كاهش مشاركت بهره
هاي غيرمجاز برداشت. مطالعات اجتماعي داشته باشد

تهديدهاي مهمي است كه در  ها نيز ازآب از كانال
صورت ادامه باعث ايجاد تضادهاي اجتماعي در بين 

برداران و درنتيجه تحت تأثير قرار روستاها و بهره

. گرفتن مطالعات اجتماعي در مراحل بعدي خواهد شد
برداران برخي زياد بودن تعداد بهره«همچنين، سه تهديد 

الدست باال بودن سطح اراضي روستاهاي با«، »مزارع
صورت ثقلي به  رساني به نسبت به رودخانه و مشكل آب

عدم همكاري مناسب و كافي دهيار و «و  »آنجا
به ترتيب با امتيازهاي وزني  »شوراهاي برخي روستاها

ترين وزن را به خود ، كم084/0و  084/0، 046/0
  ).4جدول (اند اختصاص داده

  
  عيتهديدهاي مرحله اول مطالعات اجتما - 4جدول 

  امتياز وزني  درجه  وزن نسبي  وزن  تهديدها  ابعاد

  اجتماعي

وجود تعارض بين مالك و كشاورزان در برخي مزارع و ايجاد تداخل 
  در روند اجراي طرح

33/14  046/0  4  185/0  

آهن از محدوده طرح و پرداخت هزينه بابت تملك عبور مسير راه
  اراضي و متوقع شدن كشاورزان

66/14  047/0  2  095/0  

هاي بدبين بودن كشاورزان به اجراي پروژه به دليل عملي نشدن وعده
  قبلي

66/17  057/0  5  286/0  

مهاجرت (ها در روستاها  برداران و نمايندگان آنعدم حضور برخي بهره
  )به شهرهاي اطراف

15  048/0  3  145/0  

  248/0  5  049/0  33/15  وجود تعارض و اختالفات اجتماعي بين روستاهاي مجاور
ها  نوا نمودن همه آن برداران برخي مزارع كه همزياد بودن تعداد بهره
  كندادامه كار را دشوار مي

33/14  046/0  1  046/0  

از مباحث فني به مباحث سياسي و اجتماعي در  »آب«تبديل مبحث 
  منطقه كربال

33/15  049/0  4  198/0  

  فرهنگي

  084/0  2  042/0  13  هاي برخي روستاهاعدم همكاري مناسب و كافي دهيار و شورا
هاي مرتبط با بخش كشاورزي نظير جهاد هماهنگ نبودن ارگان

  ايكشاورزي و سازمان آب منطقه
16  051/0  4  207/0  

  286/0  5  057/0  66/17  ها توسط كشاورزانبرداشت غيرمجاز آب در طول كانال
اي از منطقهبرداري و مديران سازمان آب عدم استقبال شركت بهره

  واگذاري اختيارات خود به كشاورزان
66/16  053/0  5  269/0  

  فني

هاي گذشته و سلب اعتماد اقدامات نامطلوب ساخت كانال در زمان
  بردارانبهره

16  051/0  4  207/0  

  161/0  3  053/0  66/16  وجود اراضي خرد و كوچك در روستاهاي ابتداي مسير كانال
  132/0  3  044/0  66/13  ال اخير در منطقههاي چند سوقوع خشكسالي

باال بودن سطح اراضي روستاهاي باالدست نسبت به رودخانه و مشكل 
  صورت ثقلي به آنجا رساني به آب

13  042/0  2  084/0  
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  تهديدهاي مرحله اول مطالعات اجتماعي -4جدول ادامه 
  امتياز وزني  درجه  وزن نسبي  وزن  تهديدها  ابعاد

  اقتصادي

هاي بانكي روستاهايي كه كار اجرايي در آنجا صورت پرونده تشكيل
هاي بانكي روستاهايي كه گرفته نشده و بالعكس عدم تشكيل پرونده

  كار اجرايي در آنجا در حال انجام است
66/12  041/0  3  123/0  

  280/0  5  056/0  33/17  شده عدم تناسب بودجه پروژه با شرح خدمات تعيين
مردم در بانك كشاورزي و ترس از بدهكار شدن  هاي قبليبدهكاري

  هاي بانكيتر درنتيجه تشكيل پروندهبيش
14  045/0  2  090/0  

  224/0  4  056/0  33/17  )درصد 5/14(نرخ باالي سود دوران مشاركت 
برداران از هشتصد هزار تومان به افزايش سهم مشاركت مالي بهره

  ميليون و هشتصد هزار تومان يك
18  058/0  5  291/0  

  651/3  ـ  1  67/308    مجموع
  
 

منظـور انجـام مرحلـه دوم     تدوين استراتژي به
  مطالعات

وتحليل عوامل داخلي و خارجي،  پس از تجزيه
-گيري از نقاط قوت و حداكثر بهرهبه منظور بهره

ها و حذف و يا كاهش اثر برداري از فرصت
هايي ها، به تدوين استراتژيتهديدها و ضعف

ها به اين نحوه استخراج استراتژي. ه شدپرداخت
صورت انجام گرديد كه با تركيب نقاط قوت و 

ها، نقاط ضعف و تهديدها، نقاط قوت و فرصت
تهديدها و در نهايت، تركيب نقاط ضعف و 

به بيان . دست آمدنوع استراتژي به ها چهارفرصت
ها يك گيري از نقاط قوت و فرصتديگر، با بهره
گيري از نقاط ضعف و ژي، با بهرهدسته استرات

تهديدها دسته دوم، با تلفيق نقاط قوت و ضعف 
ها و گروه ديگري از دسته ديگري از استراتژي

ها گيري از نقاط ضعف و فرصتها با بهرهاستراتژي
شده در قالب  هاي ارائهاستراتژي. تدوين گرديد

بخشي، چهار نوع استراتژي رقابتي ـ تهاجمي، تنوع
هاي در استراتژي. گري و تدافعي تدوين گرديدبازن

رقابتي ـ تهاجمي، تمركز بر نقاط قوت دروني و 
هايي در واقع استراتژي. هاي بيروني استفرصت

هايي كه يك هستند كه بر اساس بررسي راه
گيري از نقاط قوت تواند براي بهرهمجموعه مي

ها بپيمايد، خود و به منظور سود بردن از فرصت
، مهدويافتخاري و (شوند حي و ساخته ميطرا

گيري از  توان با بهره به عبارتي، چگونه مي). 1385
ها انجام برداري را از فرصت نقاط قوت حداكثر بهره

شش استراتژي رقابتي ـ تهاجمي تدوين گرديد . داد
بران و سازمان يابي تشكل آب كه شامل گزينه

داري و بركننده بر آن، آموزش نحوه بهرهنظارت
هاي نگهداري از شبكه آبياري، انجام فعاليت

گيري از دارس روستايي، بهرهترويجي در م
سازي ها، آمادههاي به دست آمده نظير جشن فرصت

بران و مشاركت دادن براي تشكيل تشكل آب
  .نمايندگان در بخش نظارت، بوده است

بخشي، اين است هاي تنوعمنظور از استراتژي
توان اثر  استفاده از نقاط قوت ميكه چگونه با 

توانمندسازي . تهديدات را حذف كرد يا كاهش داد
هاي تشكل آب بران، استراتژي است كه براي هسته

  .اين مورد تدوين گرديده است
هاي بازنگري، ضمن تأكيد بر نقاط در استراتژي

هاي گيري از فرصتضعف دروني، سعي بر بهره
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. باشدمجموعه مي بيروني در جهت رفع نقاط ضعف
يابي براي واگذاري مديريت آبياري به  راهبرد زمينه

هاي توليد روستايي، براي اين نوع از  تعاوني
  .ها در نظر گرفته شداستراتژي

هاي تدافعي به دنبال اين هستيم كه در استراتژي
چگونه بايد با كاهش دادن نقاط ضعف تأثير 

. ذف نمودتهديدات را كاهش داد يا تأثيرشان را ح
ها، سه راهبرد تعيين براي اين نوع از استراتژي

بران، هاي آبها و وظايف تشكلحدود مسئوليت
سازي هاي مدرن و آگاهسازي مزاياي كانال عيني
 هاي اجراي طرح تدوين گرديدبرداران از هزينهبهره

  ).5 جدول(
  

  هاي مرحله دوم مطالعاتاستراتژي -5جدول 
  ردراهب  نوع استراتژي

 
 

 SO رقابتي ـ تهاجمي

so1 :بردارانكننده بر آن با مشاركت بهرهبران و سازمان نظارتيابي تشكل آب گزينه  
so2 :برداري و نگهداري از شبكه آبياريآموزش نحوه بهره  
so3 :هاي ترويجي در مدارس روستايي جهت آگاهي فرزندان و درنتيجه افزايش اطالعات و آگاهي انجام فعاليت
  لدينوا

so4 :هاي فكري، مالي و غيره ها و اعياد براي جلب مشاركتهاي به دست آمده نظير جشنگيري از فرصتبهره
  بردارانبهره
so5 :برانسازي براي تشكيل تشكل آبآماده  
so6 :هاي اجراييمشاركت دادن نمايندگان در بخش نظارت فعاليت  

  برانل آبهاي تشكتوانمندسازي هسته: ST st1 بخشيتنوع
  هاي توليد روستايي يابي براي واگذاري مديريت آبياري به تعاونيزمينه: WO wo1 بازنگري

 WT تدافعي

wt1 :برانهاي آبها و وظايف تشكلتعيين حدود مسئوليت  
wt2 :هاي مدرنسازي مزاياي كانال عيني 

wt3 :هاي اجراي طرحبرداران از هزينهسازي بهرهآگاه  

  
  جرايي براي هر استراتژياقدامات ا

براي عملياتي كردن هر استراتژي نياز به 
تري است كه از مجموعه اقدامات اجرايي جزئي

سازي چندين اقدامات اجرايي، هر استراتژي پياده
شود كه اين اقدامات اجرايي در قالب مي

 گزينه«براي استراتژي . شده است پيشنهادهايي ارائه
، »كننده بر آنان نظارتبران و سازميابي تشكل آب

تهيه «پنج اقدام اجرايي در نظر گرفته شد كه با 
يابي و توزيع آن در بين  پرسشنامه گزينه

هاي برگزاري جلسات گروه«، آغاز و با »برداران بهره
برداران جهت متمركز با حضور نمايندگان بهره

هاي برداران در رابطه با گزينهدريافت نظرات بهره

، پايان »انتقال آن به مسئولين مربوطهپيشنهادي و 
برداري آموزش نحوه بهره«براي استراتژي .پذيردمي

، چهار اقدام اجرايي »و نگهداري از شبكه آبياري
هاي بايست انجام شود كه شامل برگزاري كارگاهمي

توانمندسازي ويژه نمايندگان و عموم كشاورزان، 
اي هاي آموزشي و بروشورهتهيه و توزيع فيلم

هاي در هر يك از استراتژي. باشدترويجي مي
، »هاي ترويجي در مدارس روستاييانجام فعاليت«
هاي به دست آمده نظير گيري از فرصتبهره«

مشاركت دادن نمايندگان در «و  »ها و اعيادجشن
بايست سه مي »هاي اجراييبخش نظارت فعاليت

همچنين، براي . ي صورت گيرداقدام اجراي
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سازي براي تشكيل آماده«سازي استراتژي  پياده
نيز اقداماتي نظير شناسايي  »برانتشكل آب

هاي  مديره تشكلدعوت از هيئت هاي موفق، تشكل

بران فعال، برگزاري مسابقات مختلف گروهي  آب
ها و غيره در نظر گرفته شد در زمينه تشكل

  ).6جدول(
  

  ـ تهاجميهاي رقابتي اقدامات اجرايي استراتژي -6جدول 
  اقدامات اجرايي  استراتژي

SO1  

  بردارانيابي و توزيع آن در بين بهره تهيه پرسشنامه گزينه. 1
  بررسي مرزهاي آبشناختي و اجتماعي منطقه. 2
  بردارانمصاحبه عميق نيمه ساختارمند با بهره. 3
 بردارانهاي پيشنهادي به بهرهمعرفي گزينه. 4

هاي برداران در رابطه با گزينهبرداران جهت دريافت نظرات بهرهمركز با حضور نمايندگان بهرههاي متبرگزاري جلسات گروه. 5
  پيشنهادي و انتقال آن به مسئولين مربوطه

SO2  

 بردارانهاي توانمندسازي ويژه نمايندگان بهرهبرگزاري كارگاه. 1

  ري از شبكه با حضور عموم كشاورزانبرداري و نگهداهاي توانمندسازي در زمينه بهرهبرگزاري كارگاه. 2
 برداري رسيده استهاي مدرن به بهرههاي آموزشي از مناطقي كه كانالتهيه و توزيع فيلم. 3

  برداري و نگهداري از شبكه آبياريتهيه و نمايش بروشورهاي مرتبط با بهره. 4

SO3  
  يجي و تبليغاتي در مدارسهاي آموزشي، تروهاي فني و مشاركتي و انجام فعاليتادغام تيم. 1
  برگزاري جلسات توانمندسازي با معلمان مدارس جهت توجيه ايشان در مورد مسائل مربوط به پروژه. 2
  ها در مدارس روستايي هاي بتني و غيره و توزيع آنهاي آبي، مزاياي كانالتهيه بروشورهاي مرتبط با پروژه نظير بحران. 3

SO4  
  اد مختلفها در اعيبرگزاري جشن. 1
  برداران جهت مشاركتها جهت تشويق و ايجاد انگيزه در بهرهدعوت از مسئولين مربوطه در جشن. 2
  ها و اعيادبرداران در جشنتقدير و تشكر از نمايندگان بهره. 3

SO5  

  هاي موفقشناسايي تشكل. 1
  جهت بازديد) رجيحاً موفقت(بران فعال در ساير مناطق هاي آبمديره تشكلهماهنگي با اعضاي هيئت. 2
- به عنوان سخنران مدعو، جهت توجيه بهره) ترجيحاً موفق(بران فعال در ساير مناطق هاي آبمديره تشكلدعوت از هيئت. 3

  )از قبيل توزيع عادالنه آب، نظارت بر شبكه و غيره(ها برداران از وظايف تشكل
 ها و غيرهايجاد تشكل و محاسن تشكل هاي توانمندسازي در زمينه ضرورتبرگزاري كارگاه. 4

 هابرگزاري مسابقات مختلف گروهي در زمينه تشكل. 5

  ها و غيرهتهيه و توزيع بروشورهاي ترويجي در زمينه ضرورت ايجاد تشكل و محاسن تشكل. 6

SO6  
  هاهاي اجرايي احداث كانالتوانمندسازي نمايندگان در زمينه نحوه نظارت بر فعاليت. 1
  بردارانگزاري جلسات هفتگي در منطقه با حضور تيم مطالعات، دستگاه نظارت و نمايندگان بهرهبر. 2
  هاي اجرايي به كارفرماانتقال نظرات، پيشنهادات و مستندات نمايندگان در مورد فعاليت. 3

 
توانمندسازي «بخشي در استراتژي تنوع

چهار اقدام اجرايي  »برانهاي تشكل آب هسته
به اين صورت كه ابتدا بايد . ت انجام شودبايس مي

برداري هاي تشكل به سازمان آب، شركت بهرههسته

بايست سپس، مي. برداران معرفي شوندو بهره
هاي هاي تشكلهاي توانمندسازي ويژه هستهكارگاه
بران برگزار شود و در نهايت، واگذاري نظارت آب

بر تقسيم عادالنه آب و مسئوليت برخورد با 
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  ).7جدول (گيرد ها صورت هاي غيرمجاز از رودخانه و كانالبرداشت
  

  بخشيهاي تنوعاقدامات اجرايي استراتژي -7جدول 
  اقدامات اجرايي  استراتژي

ST1  

  بردارانبرداري و بهرههاي تشكل به سازمان آب، شركت بهرهمعرفي رسمي هسته. 1
  برانهاي آبهاي تشكلهاي توانمندسازي ويژه هستهبرگزاري كارگاه. 2
  هاي تشكل تا زمان تشكيل رسمي تشكلواگذاري نظارت بر تقسيم عادالنه آب به هسته. 3
  ها تا زمان تشكيل رسمي تشكلهاي غيرمجاز از رودخانه و كانالواگذاري مسئوليت برخورد با برداشت. 4

  
سه اقدام اجرايي براي استراتژي بازنگري 

ري مديريت آبياري به يابي براي واگذازمينه«
اين . در نظر گرفته شد »هاي توليد روستايي تعاوني

هاي توليد اقدامات شامل بررسي اساسنامه تعاوني
روستايي، برگزاري جلسات مشترك با هيئت مديره 

هاي توليد، مسئولين سازمان تعاون روستايي تعاوني
برداران جهت و سازمان آب و نظرسنجي از بهره

هاي توليد ت آبياري به تعاونييواگذاري مدير
  ).8جدول (باشد  مي

  
  هاي بازنگرياقدامات اجرايي استراتژي -8جدول 

  اقدامات اجرايي  استراتژي

WO1  
  هاي توليد روستايي جهت واگذاري مديريت آبياريبررسي اساسنامه تعاوني. 1
  ازمان تعاون روستايي و سازمان آبهاي توليد، مسئولين سبرگزاري جلسات مشترك با هيئت مديره تعاوني. 2
  هاي توليدبرداران جهت واگذاري مديريت آبياري به تعاونينظرسنجي از بهره. 3

  
  هاي تدافعياقدامات اجرايي استراتژي -9جدول 

  اقدامات اجرايي  استراتژي

WT1  

  هاهاي واگذاري به تشكلبرداران در مورد حدود مسئوليتنظرسنجي از بهره. 1
  برداري و مشاورهاي تشكل، مديران سازمان آب، شركت بهرهزاري جلسات مشترك بين هستهبرگ. 2
  برانتهيه قالب، اساسنامه و دستورالعمل تشكيل تشكل آب. 3
  بردارانها با توجه به پتانسيل و توانايي بهرهواگذاري مسئوليت. 4
  ردارانبها به بهرهواگذاري اختيارات به موازات واگذاري مسئوليت. 5

WT2  

  هاي آبياري مدرن در ساير مناطقشناسايي شبكه. 1
  برداري رسيده استهاي مدرني كه به بهرهبازديد از شبكه. 2
  هاي آبياري در ساير مناطقبرداران و كارشناسان شبكههماهنگي با بهره. 3
  برداران در مورد بازديدهاي مورد نظره اطالعات مقدماتي به بهرهيارا. 4
  هاي متمركزآمده با استفاده از روش گروه عمل برداران در مورد بازديدهاي بهرسي بازخورد بهرهبر. 5
  هابرداري قسمتي از شبكه و انداختن آب در كانالبهره. 6

WT3  
  بردارانها و مراحل اجراي شبكه با حضور بهرهبرگزاري جلسات توجيهي در مورد هزينه. 1
  بردارانين سازمان آب جهت ارائه اطالعات مالي پروژه به بهرهدعوت از پيمانكار و مسئول. 2
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اقدام  13براي سه استراتژي تدافعي، در كل 

اجرايي در نظر گرفته شد كه به طور مجزا، پنج 
برگزاري جلسات مشترك، : اقدام اجرايي نظير

بران، واگذاري اختيارات به تهيه قالب تشكل آب
غيره براي  ها وموازات واگذاري مسئوليت

ها و وظايف تعيين حدود مسئوليت«استراتژي 
: ، شش اقدام اجرايي نظير»برانهاي آبتشكل

برداري قسمتي از هاي مدرن، بهرهبازديد از شبكه
ها و غيره براي شبكه و انداختن آب در كانال

 »هاي مدرنسازي مزاياي كانال عيني«استراتژي 
لسات برگزاري ج: و دو اقدام اجرايي شامل

ها و مراحل اجراي شبكه توجيهي در مورد هزينه
برداران و دعوت از پيمانكار و با حضور بهره

جهت ارائه اطالعات مالي به  مسئولين
- سازي بهرهآگاه«برداران براي استراتژي  بهره

تدوين گرديد  »هاي اجراي طرحبرداران از هزينه
  ).9جدول (

  
  گيريبحث و نتيجه

اهداف و راهبردهاي كلي ها، پيشبرد سياست
هاي آبياري و دولت در زمينه احداث شبكه

وانفعاالت  اي از فعلزهكشي تحت تأثير مجموعه
ها جامعه  باشد كه يكي از مهم ترين آنمي

هاي برداران از شبكهنوعي بهره كشاورزان و به
تحقق اهداف دولت از اجراي . آبياري است

به همكاري  ها بستگي بسيار زياديگونه طرح اين
و مشاركت كشاورزان دارد كه اين خود نيازمند 
مطالعات اجتماعي عميقي از منطقه و جامعه 

هايي كه يك لذا پيش از اجراي طرح. هدف است
سوي آن كشاورزان قرار دارند، انجام مطالعات 
اجتماعي الزم و ضروري است؛ اما متأسفانه 

يت بسياري از متصديان آن را ناديده و يا كم اهم

لذا اين پژوهش باهدف تحليل . دهندجلوه مي
مطالعات اجتماعي شبكه آبياري و زهكشي بند 

آباد در استان فارس با استفاده از روش فيض
SWOT ها نشان داد كه يافته. انجام گرديد

ازلحاظ امتياز وزني، به ترتيب نقاط قوت، نقاط 
هاي اول تا ها رتبهضعف، تهديدها و فرصت

تر بودن امتيازهاي بيش. سب كردندچهارم را ك
نقاط قوت نسبت به نقاط ضعف  وزني
دهنده اين است كه مطالعات اجتماعي تأثير  نشان

اما با توجه  مثبتي بر پروژه مورد نظر داشته است؛
تر از به اينكه امتيازهاي وزني تهديدها بيش

طور قطع بيان  توان بهها بوده است، نميفرصت
به . تأثير منفي نداشته استداشت كه هيچ گونه 

بيان ديگر، در بخش عوامل دروني، نقاط قوت 
تري از خود در نسبت به نقاط ضعف جلوه بيش

اين پروژه نشان داده است؛ كه اين يك حسن 
هاي آبياري و بزرگ در مطالعات اجتماعي شبكه

در طرف مقابل، در . آيدحساب مي زهكشي به
تر ود بيشبخش عوامل بيروني، تهديدهاي موج

رو خود را در اين پروژه هاي پيشاز فرصت
آشكار ساخته است؛ كه خود خطر بزرگي براي 
مرحله دوم مطالعات و ادامه مراحل اجرايي 

تأثير مطالعات  لذا، براي بهبود. شودمحسوب مي
هاي آبياري و زهكشي  اجتماعي در پروژه

ها،  بايست با استفاده از نقاط قوت و فرصت مي
به . را كاهش و تهديدها را از بين برد هاضعف

ها و اقدامات قابل عبارتي، با تدوين استراتژي
هاي اجتماعي و اجرا مسير را براي ادامه فعاليت

هاي همچنين، يافته. موار ساختاجرايي ه
دست آمده نشان داد كه ارائه اطالعات جامع  به

ها  برداران در مورد طرح و توجيه آنبه بهره
تواند در تسريع اجراي اجراي پروژه مينسبت به 
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پروژه مؤثر باشد كه اين يافته با نتايج تحقيقات 
ساير . مطابقت دارد) 1386(ابوعلي و همكاران 

ها و شرايط حاكم بر ها نشان داد كه ديدگاهيافته
اي در جهت كنندهتواند عامل تعيينكارفرما مي

 اين يافته با. موفقيت مطالعات اجتماعي باشد
. مطابقت دارد) 1391(نتايج تحقيق صالحي 

ها، فرسودگي و طوالني شدن زمان ساخت شبكه
هاي آبياري از نقاط تخريب زودهنگام شبكه

. شودضعفي است كه مانع مطالعات اجتماعي مي
) 1388(اين يافته با نتايج تحقيقات محبي 

مطابق با يافته همچنين،  .مطابقت دارد
)Vermillion & Sagardoy (1999 سازي  ظرفيت

انساني و آموزش و ترويج دانش مديريت به 
- وري آب در مزرعه ميكشاورزان جهت بهره

هاي آبياري تواند روند واگذاري مديريت شبكه
- اين يافته نتايج به. به كشاورزان را تسريع نمايد

اين پژوهش را مورد تأييد قرار دست آمده از 
ساير تحقيقات هايي كه با از ديگر يافته .دهد مي

توان به عدم اعتماد كشاورزان مشابهت دارد مي
هاي اجرايي شده توسط دستگاه  هياهاي اربه طرح

اشاره كرد كه با نتايج تحقيقات غنيان و همكاران 
كه اين خود از تهديدهايي  مطابقت دارد؛) 1392(

هاي تواند در روند اجراي طرحاست كه مي
  .ساز شودعمراني مشكل

  
  دهاپيشنها

با توجه به اينكه در بخش اقدامات اجرايي، 
اي از اقدامات اجرايي بيان گرديد، در مجموعه

ترين پيشنهادها اين بخش تنها تعدادي از مهم
جهت پيشرفت در مرحله دوم مطالعات 

  :گردده مييصورت زير ارا اجتماعي، به
هاي متمركز با ـ برگزاري جلسات گروه

ران جهت دريافت برداحضور نمايندگان بهره

هاي برداران در رابطه با گزينه نظرات بهره
  ؛پيشنهادي و انتقال آن به مسئولين مربوطه

هاي آموزشي از مناطقي ـ تهيه و توزيع فيلم
  ؛برداري رسيده استهاي مدرن به بهرهكه كانال

هاي فني و مشاركتي و انجام ـ ادغام تيم
در هاي آموزشي، ترويجي و تبليغاتي فعاليت
  ؛مدارس

بران هاي آبمديره تشكلـ دعوت از هيئت
به عنوان ) ترجيحاً موفق(فعال در ساير مناطق 

برداران از سخنران مدعو، جهت توجيه بهره
دالنه آب، از قبيل توزيع عا(ها وظايف تشكل

  ؛)نظارت بر شبكه و غيره
ـ دعوت از پيمانكار و مسئولين سازمان آب 

  ؛بردارانپروژه به بهرهجهت ارائه اطالعات مالي 
هاي ـ برگزاري جلسات مشترك بين هسته
برداري تشكل، مديران سازمان آب، شركت بهره

  .و مشاور
  

  منابع و مĤخذ
. زاده تبريزي، س، و حسين.، فاني، غ.ابوعلي، ح .1

هاي اجتماعي و اقتصادي چالش). 1386. (ع
هاي آبياري و زهكشي در مراحل مطالعه، طرح

دومين كنفرانس ملي . برداري اجرا و بهره
هاي هاي ساخت تأسيسات آبي و شبكه تجربه

  .آبان 1ـ3تهران،  .آبياري و زهكشي
كارهاي راه). 1385. (، و مهدوي، ع.افتخاري، ر .2

: نمونه موردي( توسعه گردشگري روستايي
با استفاده از مدل ) دهستان لواسان كوچك

SWOT .،صفحات 45شماره  مجله مدرس ،
  .1ـ21

كاربرد ). 1385. (نيا، ح، و موسوي، مكمتح .3
ريزي شهري و كيد بر برنامهمدل در جغرافيا با تأ

  .انتشارات علم نوين: يزد .اي ناحيه
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 آباد در استان فارس تحليل مطالعات اجتماعي شبكه آبياري و زهكشي بند فيض

 ؛ياريآب تيريانتقال مد .)1386( .ا ان،يدريح .4
و  ياريآب يمل تهيكم. يشناسو روش يمبان

بران در گروه كار مشاركت آب ران،يا يزهكش
  .يو زهكش ياريبآ يهاشبكه تيريمد

ريزي برنامه). 1381. (، و ناشر، ح.ك. سياهي، م .5
هاي برداري و نگهداري شبكهمديريت، بهره

راهنماي تعيين راهكارها و (آبياري و زهكشي 
كميته ملي آبياري : تهران. )هاتهيه دستورالعمل
  .و زهكشي ايران

عوامل تأثيرگذار بر ). 1391. (صالحي، س .6
اعي و مشاركتي موفقيت مطالعات اجتم

فصلنامه مهندس . هاي آبياري و زهكشي شبكه
  .137ـ151 ، صفحات58شماره  ،مشاور

. ، و زارعي، ح.الهي، ع، حكيم.عربي، ع .7
نقش تسهيلگري اجتماعي مشاور در ). 1388(

اولين . هاي شبكه آبياري و زهكشيطرح
همايش رويكردهاي نوين مشاركت مردمي در 

-ي و نگهداري شبكهبردار مطالعه، ساخت، بهره

  .بهمن 8و  7شيراز، . هاي آبياري و زهكشي
، .، علي ميرزايي، ع.، برادران، م.غنيان، م .8

). 1392. (، و پاشا، س.سليماني هاروني، خ
مديريت مشاركتي منابع آب كشاورزي و 

مطالعه استان در : هاي مؤثر بر آنمؤلفه
، مجله پژوهش آب در كشاورزي. خوزستان
  .181- 190صفحات 

، و فريان، .ع. زاده تبريزي، س، حسين.فاني، غ .9
برداري و هاي مديريت بهرهچالش). 1388. (م

. هاي آبياري و زهكشينگهداري شبكه
دوازدهمين همايش كميته ملي آبياري و 

  .اسفند 6و  5تهران، . زهكشي ايران
رهنمودهاي ). 1381. (، و سندگل، ر.كهريزي، ا .10

ملي  كميته. انتقال مديريت خدمات آبياري
  .آبياري و زهكشي ايران

ريزي فضايي برنامه). 1386. (مباركي، ا .11
نامه كارشناسي ارشد پايان. شهرستان ملكان

ريزي شهري، دانشگاه رشته جغرافيا و برنامه
  .اصفهان

از مقاومت تا همراهي ). 1388. (محبي، م .12
واكاوي تجربه بسترسازي اجتماعي (اجتماعي 

انتظارات جوامع جهت اعمال مالحظات و 
محلي در طراحي مشاركتي شبكه آبياري و 

اولين همايش . )زهكشي دشت دويرج
رويكردهاي نوين مشاركت مردمي در مطالعه، 

هاي  برداري و نگهداري شبكهساخت، بهره
  .بهمن 8و  7شيراز، . آبياري و زهكشي

. ، و نجاتيان، ش.كرم، ف، ميري.مقدمي، ز .13
گي و بررسي مشكالت فرهن). 1388(

هاي آبياري و زهكشي در اجتماعي شبكه
اولين همايش رويكردهاي نوين . ايران

مشاركت مردمي در مطالعه، ساخت، 
هاي آبياري و برداري و نگهداري شبكه بهره

  .بهمن 8و  7شيراز، . زهكشي
. ، و اسدالهي، م.م. ، مدني، س.ميرزايي، ا .14

اجتماعي  - اثرات اقتصادي). 1388(
مطالعه (ران خراسان شمالي بهاي آب تعاوني

اولين همايش . )موردي سد بارز و شيروان
رويكردهاي نوين مشاركت مردمي در مطالعه، 

هاي برداري و نگهداري شبكهساخت، بهره
  .بهمن 8و  7شيراز، . و زهكشي آبياري
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