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  چکیده
هاي کهن بشري در اقصی نقاط این گیري و  بقاء تمدناهمیت آب به عنوان مایه حیات و رکن اساسی شکل            

یی تجارب و شواهد جهانی نشان می دهد که دولت به تنها. تر می سازدکره خاکی، لزوم مدیریت کارامد آن را ضروري
نمی تواند طلیعه دار مدیریت این مایه حیات باشد و تالشها براي یافتن راه حل  و راهکار مناسب  براي مدیریت بهینه 
سیستم هاي آبیاري جملگی براین عقیده اند که مدیریت بهینه سیستم هاي آبیاري، تنها در گرو اتخاذ رویه اي کثرت 

بران نسبت به  مدیریت مشارکتی منابع مطالعه با هدف بررسی دیدگاه آببنابراین در این . گرا و مشارکتی خواهد بود
هاي موثر بر آن ،داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده و تحلیل نتایج حاصل از آب کشاورزي و مولفه

ژه آب بران در  در بخش کمی، و نیز یافته هاي تحقیق از  برگزاري کارگاههاي آموزشی وی SPSSبکارگیري نرم افزار 
نتایج مطالعه نشان داد که از دیدگاه آب بران مشارکت آنان . راستاي اهداف مطالعه حاضر تلفیق و گزارش شده است

در ارزشیابی، بررسی و انجام مطالعات اجتماعی براي محیط پیرامون، و  وضوح شرح وظایف آنان مهمترین اولویت را در 
هاي مؤثر بر مدیریت آبیاري مولفه ها در سه گروه؛ فنی ـ مدیریتی، قوانین و   مؤلفههمچنین. برنامه مدیریت آبیاري دارد

  .اي قابل تفکیک هستندمقررات و نیز گروه زمینه

  بران، مدیریت مشارکتی آبمشارکت، تشکل آب :هاي کلیديواژه
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  مقدمه 
هاي توسعه که      از دوران انقالب سبز، بسیاري از برنامه

    بهبود امنیت غذایی را هدف خود قرارکاهش فقر و
اند، بر آبیاري به عنوان فاکتور بسیار مهمی براي بهبود داده
وري اراضی و نیروي کار بخش کشاورزي تکیه بهره

ها در این میان، در حالی که تالش اغلب دولت. اندنموده
هاي هاي سنگین آبیاري با موفقیتبراي توسعه زیر ساخت

ها در ایجاد و توسعه یک  است، حکومتنسبی همراه بوده
برداري چارچوب نهادي و قانونی اثربخش که بتواند بهره

هایی را در یک الگوي پایدار مدیریت از چنین زیر ساخت
لذا از دهه ). 4( اند نماید، توفیق کمتري به دست آورده

هاي  و تحت تأثیر تعدیالت ساختاري و سیاست1990
 جهانی، مدیریت متمرکز منابع نئولیبرال رایج در عرصه

هاي غیر متمرکز مصرف آب به سمت بکارگیري رهیافت
ـ محور که بر مشارکت ذینفعان و ـ محور و فرآیندکننده

هاي سازمانی محلی همراه با یادگیري توسعه ظرفیت
اجتماعی داللت داشت تغییر جهت داد و جلب مشارکت 

در دستور کار هاي توسعه آبیاري، مردم محلی در برنامه
ها قرار گرفت و از اهمیت هاي بسیاري از دولتکارگزاري

 ساله در ایران نشان  تجربه ده). 7(اي برخوردار شدویژه
هاي سازمانی به اندازه کافی براي  داده است که ظرفیت

) غیر دولتی(انتقال مدیریت آبیاري به بخش خصوصی 
 براي ها به درستی وجود داشته است، لیکن این ظرفیت

مهیا کردن شرایط براي مشارکت کشاورزان در مدیریت 
به عبارت دیگر، تاکنون . اند ها جهت داده نشده شبکه
 جامعی براي توانمندسازي جامعه محلی براي  برنامه

هاي آبیاري وجود نداشته  حضور در عرصه مدیریت شبکه
بران،   آب هاي سازماندهی کشاورزان در تشکل. است

هاي مردمی  ی آب و اشکال قبلی تشکلهاي صنف انجمن
نیز اگر چه بالقوه بستري براي حضور فعال کشاورزان در 

باشند، لیکن  ها می برداري از این شبکهساخت و بهره
سیاستگذاران بخش آب و کشاورزي را به این نتیجه 
رسانده است که در مقایسه با شکل کار، به محتواي آن 

وجه به نقش جامعه چنان که ت. توجه کمتري شده است
هاي آبیاري در ایران نه در قالب  محلی در مدیریت سامانه

زدایی  یک انگاره جدید، بلکه به عنوان روشی براي تمرکز
سازي شناخته شده و بکار رفته و در نتیجه،  و خصوصی

چرا که . در بسیاري از موارد با شکست روبرو شده است
دهندگان یلاغلب این اقدامات یا ناشی از اجبار تسه

جهانی بوده و یا به واسطه بازدید مدیران کشور از 
هاي پیشتاز، صرفاً الگوبرداري  هاي اولیه کشور موفقیت

  ).  6(شده است 
هاي آبیاري تحت مدیریت بخش      در حقیقت سیستم

هاي موجود دارند تر از ظرفیتدولتی عملکردي ضعیف
داري و نگهداري برکه بخشی از آن به شیوه ناکارآمد بهره

از سوي دیگر، منابع مالی، . گرددها باز میاز این سیستم
هاي نهادي و انسانی مورد نیاز براي مدیریت پایدار نظام

. هاي موجود در بخش دولتی استآبیاري، فراتر از ظرفیت
هاي آبیاري دولتی، کشاورزان به افزون بر این در نظام

د انگیزه الزم براي عنوان استفاده کنندگان واقعی، فاق
استفاده اقتصادي و بهینه از آب هستند چرا که درك 
درست و برداشت جامعی از هزینه و ماهیت فرآیند تأمین 

در مقابل تجارب مختلف به دست . و تدارك آن ندارند
هاي آبیاري مدیریت شده توسط کشاورزان و آمده از نظام

اجتماعات محلی مصرف کننده در کشورهاي مختلف 
هاي باالیی هایی، پتانسیلگویاي آن است که چنین سیستم

وري نظام آبیاري دارند که این براي پیشبرد پایداري بهره
برداران هاي ارزشمند، در مشارکت فعال خود بهرهظرفیت

برداري و نگهداري از در مدیریت توزیع آب و فرآیند بهره
هاي  هبه این ترتیب در ده). 4(سیستم آبیاري ریشه دارد 

هاي مختلف ارائه دهنده خدمات کشاورزي و اخیر، نظام
روستایی در بسیاري از نقاط جهان به منظور بهبود کارایی 

گرایانه و اثربخشی خدمات خود، با اتخاذ رویکردي کثرت
هاي جامعه بیش از هر چیز به جلب مشارکت سازمان

هاي غیر هاي کشاورزان و سازمانمحلی شامل انجمن
بنابراین در این پژوهش سعی ). 1(اند گرایش یافتهدولتی 
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برداران در رابطه با  شده ضمن بررسی دیدگاه بهره
مشارکت آنان در حیطه مدیریت منابع آب، دیدگاه آنان 
نسبت به درك پیامدهاي مشهود انتقال مدیریت منابع آب 
نیز سنجیده شود تا در پایان با ارائه راهکار مناسب بتوان 

 را در راستاي ارائه خدمات و مشاوره به آنان کارشناسان
  .یاري داد

  مبانی نظري پژوهش 
اگـر ایـن دیــدگاه کـه آب محــور توسـعه کــشاورزي     

و ضعف دیوان ساالري پیچیده و متمرکز دولتـی      ) 2(است
را بپـذیریم،  ) 5(در انجام امور مدیریتی نظام هـاي آبیـاري   

ــه ســمت  بــی تردیــد در مــسیر جلــب مــشارکت مــردم ب
بران، مسایل متعـددي همچـون مـشکالت          هاي آب   تشکل

مرتبط با موضوع مالکیت زمـین، تعیـین حقابـه، فرهنـگ             
حاکم بـر جامعـه روسـتایی، عـدم اعتمـاد کـشاورزان بـه         

هـاي اجرایـی، هزینـه       ه   شده توسط دسـتگا     هاي ارایه   طرح
مالی مشارکت، قوانین و مقـررات دسـت و پـاگیر اداري،            

اولیه و مـواردي از ایـن دسـت    گذاري هزینه باالي سرمایه  
        وجود دارند کـه تـا حـد زیـادي از سـرعت ایـن جریـان          

ها و خالء موجـود     کاستیو دالیلی همچون    ) 8(کاهند  می
ـ   در تعیین رهیافت و رویکرد مناسـب در برنامـه          ه ریـزي ب

گیري آغازي  مانع از شکل،هادلیل خطا در بازشناسی زمینه 
   ).10(ت بوده اسما کشور  مناسب در انتقال مدیریت در

عقیده دارد که راه حـل مـدیریت موفـق      ) 2004(پري  
آب یک راز نیست که الزم باشد آن را کشف کـرد، بلکـه           
استفاده کارا و پایدار از منابع آب براي نوع بشر است کـه            

ها در بسیاري از ممالک جهان در حـال تجربـه بـوده             قرن
موفــق آب نیازهــایی را بــراي مــدیریت وي پــیش. اســت

داند که عبارتند از اطالعات روشـن در زمینـه          ضروري می 
میزان دسترسی به منـابع آب در شـرایط زمـانی و مکـانی         

ها و مختلف و قابلیت اعتماد این اطالعات؛ وجود سیاست 
هایی که زمینه توسعه منابع آب را همراه با تعیین          مشیخط

ــت ــدیل   اولوی ــد؛ تب ــراهم کنن ــدگان ف ــصرف کنن ــاي م      ه
هــاي مزبــور بــه قــوانین و راهکارهــاي اجرایــی ســتسیا

هـا بـراي تـدارك و       ها و مسئولیت  مشخص؛ تعریف نقش  
هـا  انجام وظایف مختلف خدمات آبیاري شامل تعیین نهاد    

هاي الزم براي   و موسسات مربوطه؛ و احداث زیر ساخت      
-وي استدالل می.  ارایه خدمات ویژه به هر مصرف کننده

ب اثـربخش باشـد، ایـن عناصـر     کند که هر جا مدیریت آ 
وجود دارند و در مقابل، هـر جـا کـه مـدیریت آب غیـر                

هـا غایـب هـستند      اثربخش است، یک یا چند مورد از آن       
-امروزه محققین مدیریت آبیاري به وسیله خود بهـره   ). 9(

» مدیریت مشارکتی آبیاري  «توان آن را    برداران آب  که می    
توار اسـت، را بـه      اسـ » Userism«نامید که بر پایـه منطـق        

در ایـن حالـت، مـدیران       . عنوان راه حل معرفی می کننـد      
آبیاري مشوق مستقیمی براي مدیریت بهینه سیستم دارند،        

برداران واقعی نظام آبیاري هستند و ها بهرهچرا که خود آن   
از این رو، در چنین شـرایطی انطبـاق عالیـق و نیازهـاي              

دالیل اصـلی  ). 4 (برداران و مدیران قطعی خواهد بود    بهره
هـاي  ضرورت افزایش مـشارکت مـردم محلـی در برنامـه         

، مواردي نظیر افزایش    )1991(کشاورزي از دیدگاه اوکلی     
سطح پوشـش خـدمات کـشاورزي، کمـک بـه شکـستن             
مقاومت درونی و ذاتی نسبت به تغییر در مناطق روستایی،      

ها بـر نیازهـاي اساسـی و    حصول اطمینان از تمرکز پروژه  
 زارعان، سوگیري به سمت برآوردن نیازهاي اقـشار       واقعی
-پا در کنار کشاورزان پیشرو و از بین بردن جـو بـی        خرده

اعتمادي نسبت به در نظر نیـاوردن نظـرات کـشاورزان در     
تردیـد پیامـدهاي واگـذاري      بی. گیردها را در بر می    پروژه

مدیریت آبیاري اعـم از مثبـت و یـا منفـی، تحـت تـأثیر                
اص اجتماعی، سیاسی و اقتصادي هر کشور هاي خ ویژگی

از طرفی این پیامدها، بـر  . گیردو حتی هر منطقه شکل می    
هـاي  بـران و انجمـن  هـاي آب اساس نوع برداشـت گـروه   

هـاي محلـی و     هاي دولتی و حکومـت    موجود، کارگزاري 
ملی مسئول آبیاري از جریان اصالحات، تحت تأثیر قـرار          

کی از موارد ذکر شده مثبت      پیامدي که از نظر ی    . گیرندمی
ارزیابی گردد، ممکن است در نظر دیگري منفی به شـمار           

ــالعکس ــد   ). 4(رود و ب ــی فرآین ــت و منف ــدهاي مثب پیام
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ها از دید کنشگران مختلف نظام      واگذاري مدیریت سیستم  
  .استآمده 1آبیاري به اختصار در جدول شماره 

گـري دولـت در       نیز کاهش تـصدي   ) 1387(دحیماوي
ي نگهـداري     ها  آب و خدمات آبیاري، کاهش هزینه     بخش  

ــرداري از شــبکه و بهــره هــاي آبیــاري، بهبــود وضــعیت  ب
هـا، کـاهش اختالفـات ناشـی از عـدم             نگهداري از شبکه  

زراعـی در بـین کـشاورزان، توسـعه       توزیع یکنواخت آب    
زایـی و رفـع مـشکل بیکـاري،           سطح زیر کشت، اشـتغال    

عی و ایجاد انسجام در  جم  افزایش تعاون و همکاري دسته    
بین جامعه روستایی، رفع مشکل مربوط به راندمان پـایین          

ــی ــوگیري از مــصرف ب ــه آب و  آب و در نهایــت جل روی
زایـی بـاال بـه همـراه رفـع مـشکالت سـاختاري و                درآمد
اي را، از جمله پیامدهاي مثبت برنامه انتقال مدیریت         ریشه

مطالعـه بانـک    ). 3(دانـد   بران می   هاي آب   آبیاري به تشکل  
هـاي  جهانی در استان زینجیانگ نیـز نـشان داد کـه طـرح     

بـران  هـاي آب  اصالحات آبیاري با جلب مشارکت انجمن     
انـد کــه کـشاورزان بـدون نگرانـی در مــورد     باعـث شـده  

وضـعیت آب و هــوایی، در زمینـه تــأمین آب مـورد نیــاز    
محصول امنیت داشته باشند که این مسأله، تا حـد زیـادي           

ــوده اســت در کــاهش  ــه . فقــر روســتایی مــؤثر ب          چــرا ک
بران با کمک به افزایش حجـم آب ذخیـره   هاي آب انجمن

شده، این امکان را براي همه خانوارهاي کشاورز به وجود     
اند که سهم مناسبی از منابع آب داشته باشند و ایـن             آورده

گیـري در کـاهش منازعـات       امر به نوبه خود، تأثیر چـشم      
اي افزون بر این، مطالعه   .  سر آب داشته است    کشاورزان بر 

که توسط یک تیم مستقل از پژوهـشگران آکـادمی علـوم            
کشاورزي چین انجام شد، نـشان داد کـه مـزارع اعـضاي             

بران در نتیجـه بهبـود وضـعیت تـدارك و           هاي آب انجمن
  .اند درصد افزایش بازده داشته6توزیع آب، به مقدار 

  

  از دیدگاه کشاورزان بردارانو منفی واگذاري مدیریت آبیاري به بهرهـ پیامدهاي مثبت 1جدول 
  پیامدهاي منفی  پیامدهاي مثبت

  ـ ایجاد حس مالکیت
  ـ افزایش شفافیت فرآیندها براي آنان

  ـ دسترسی بیشتر به کادر فنی سیستم آبیاري
  ـ بهبود در نگهداري سیستم
  ـ بهبود در خدمات آبیاري
  بردارنهرهـ کاهش تضادهاي میان ب

  وري کشاوررزيـ افزایش بهره

  هاي بیشترـ هزینه
  ـ نیاز به صرف زمان و تالش بیشتر براي مدیریت 

  ها در زمان وقوع حوادث ناگوارـ کاهش کمک
  آبهـ کاهش امنیت در رابطه با میزان حق

  ـ عدم قطعیت در دریافت کمک براي بازسازي
   

  از دیدگاه دولت
  هاي منفیپیامد  پیامدهاي مثبت

  ـ کاهش بار مالی دولت
  ـ ایجاد رضایت بیشتر در کشاورزان

  ـ کاهش در پرسنل دولتی 
  )افزایش کارایی(هاي بخش اقتصاد ـ کاهش هزینه

  ـ کاهش کنترل مستقیم بر الگوي کشت
  ـ نیاز به تعدیل پرسنل که بعضاً با مخالفت همراه است

رزي از طریق کارگزاري هاي نوین کشاوـ کاهش قدرت براي اعمال سیاست
  آبیاري

  از دیدگاه کارگزاران آبیاري
  پیامدهاي مثبت

  ـ کاهش تضادها در جریان معامالت
  هاي اجراییـ کاهش بار کاري و درگیري

  هاي جدیدـ پذیرش مسئولیت
  هاي سیاسیـ کاهش دخالت

  هابرداري و نگهداري سیستمـ کاهش پرسنل مرتبط با بهره

  پیامدهاي منفی
  اهش نفوذ سیاسی و بروکراتیکـ ک

  ـ بروز عدم قطعیت در نقش کارگزاري 
  ـ کاهش کنترل بر منابع آب

  )1(: منبع
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- انجمن نشان داد که) 2003(مطالعه لومار و همکاران     

بران در استان هوبی، نقش مؤثري در کاهش هاي آب
اند و از سوي برداران سراب و پایاب داشتههاي بهرهنزاع

چنان . اندوضعیت خدمات آبیاري را بهبود بخشیدهدیگر، 
بران در هاي آبکه کل اراضی که قبل از تأسیس انجمن

شد، در سامانه جاري چهار روزه مدت دو هفته آبیاري می
از طرفی این موضوع باعث شده است که . گرددآبیاري می

 درصد افزایش 50مساحت اراضی فاریاب به میزان 
، با مطالعه ) 2006(ونگ و همکاران همچنین ).  11(یابد

 روستا در حوضه آبریز رودخانه زرد دریافتند 51تصادفی 
بران براي هاي آبکه قراردادهاي منعقد شده توسط انجمن

استفاده از منابع آب آبیاري، در نتیجه اهمیت بخشیدن به 
هاي اقتصادي منجر به افزایش حجم ذخایر آب مشوق

 در مصرف آب، به هیچ وجه شده و در عین حال، کاهش
باعث کاهش درآمد کشاورزان و افزایش فقر نشده است 

نشان ) 2004(در عین حال مطالعه مو و همکاران ).  13(
بران در چین نیز هاي آبداد که جلب مشارکت انجمن

بران با هاي آبچنان که تشکل. خالی از اشکال نبوده است
الکیت برخوردار کمبود سرمایه مواجه بوده و از حقوق م

از طرفی جایگاه ضعیف بخش کشاورزي در . نیستند
گاه حکومت در استفاده از اقتصاد ملی و مداخله گاه و بی

-منابع آب کشاورزي، از دیگر مشکالت اصلی فرآروي آن

هاي مدیریت  نتایج موفقیت پروژ. رودها به شمار می
مشارکتی منابع آب در سایر کشورهایی همچون چین، 

) 2003یرکان،(، ترکیه)1999صمد و ورمیلون،(نکاسریال
  ). 14و12(نیز مؤید این نتایج است 

نظر به آنچه در مبانی نظري پـژوهش آمـده، اینچنـین            
شود که فرایند انتقال مدیریت منـابع آب و یـا             استنباط می 

بــرداران داراي پیامــدهاي مثبــت و منفــی  مــشارکت بهــره
ـ      باشد که درك بهـره      می ن پیامـدها بـسته بـه       بـرداران از ای

شرایط متفاوتی که آنان بـا آن مواجـه هـستند قابـل تمیـز       
توان این پیامدها را به طور کلـی بـراي کلیـه              است و نمی  

ها تعمیم داد و این امر نیاز به بررسی ایـن پیامـدها               تشکل

هـاي مختلـف    هاي مختلف برحـسب موقعیـت         در تشکل 
ه ایــن جغرافیــایی، فرهنگــی و اجتمــاعی و غیــره دارد کــ

پژوهش در راسـتاي نیـل بـه ایـن هـدف تهیـه و تـدوین           
  .     است شده

  مواد و روش ها
در این مطالعه از روش تحقیق پیمایشی جهت انجام 

مطالعه از لحاظ نوع کاربردي و . مطالعه بهره گرفته شد
توسعه اي و از لحاظ نحوه گردآوري دادها یک مطالعه 

 جغرافیایی این محدوده.   همبستگی بوده است-توصیفی 
پژوهش منطقه تحت پوشش شبکه آبیاري و زهکشی 
تحت اختیار دو تعاونی تولید نصر و کشتگران واقع در 
ساحل چپ رودخانه جراحی در شهرستان رامشیر و 
منطقه تحت پوشش دو تعاونی تولید شهید نصوحی و 
نوین دز واقع در ساحل راست پل حمید آباد شهرستان 

نمونه . گرددان خوزستان را شامل میدزفول از توابع است
آماري مطالعه با توجه به اهداف مطالعه مشتمل بر دو 
بخش کمی و کیفی بود که در بخش کمی از هر تشکل 

 بهره بردار به روش کامالً تصادفی انتخاب شدند و 45تعداد 
 بهره بردار انتخاب و مورد پرسشگري 180در مجموع تعداد 

مورد نیاز مطالعه در بخش کمی با داده هاي . قرار گرفتند
توجه به اهداف، فرضیه ها و سواالت تحقیق با استفاده از 

پس از جمع آوري تفکیک . پرسشنامه جمع آوري گردید
 SPSS افزار آماري داده ها، کدگذاري شده و توسط نرم

عالوه بر این در فرآیند تحقیق، . تجزیه و تحلیل شد
احبه هاي غیررسمی مشاهدات عینی محقق همراه با مص

با بهره برداران و مدیران تشکل ها از روش هاي مورد 
استفاده براي جمع آوري داده هاي مورد نیاز براي انجام 

 .مطالعه بود

  نتایج و بحث 
 48از نظر سنی افراد مورد مطالعه داراي میانگین سنی 

 100ترین فرد   ساله و مسن24ترین فرد  سال بودند، جوان
توزیع فراوانی سن پاسخگویان در . ندسال سن داشت

  .جدول یک آمده است
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  وضعیت سنی پاسخگویان -  1جدول 
  درصد تجمعی  درصد معتبر   درصد  فراوانی  )سال(گروه سنی

40 - 20   58  2/32  1/33  1/33  
60 - 40   93  7/51  1/53  3/86  
80 - 60  18  10  3/10  6/96  

  100  4/3  3/3  6  80باالتر از 
      8/2  5  اسخهاي بدون پ داده

    100  2/97  180  کل
    40: نما  100: بیشینه  24: کمینه  48: میانگین

  

  بران به تفکیک شرکت تعاونی  سابقه عضویت در تعاونی آب -2جدول 
  نصر   کشتگران  نصوحی  نوین دز 

  )سال (سابقه عضویت
  درصد   فراوانی  درصد   فراوانی  درصد   فراوانی  درصد   فراوانی

  3/93  42  4/64  29  7/6  3  4/4  2  1 ـ 5  
  -  -  1/31  14  6/15  7  6/15  7  5 ـ 10
  -  -  -  -  8/37  17  8/77  35  10 ـ 15

  15 ـ 20  -  -  -  -  2/22  10  2/2  1
  7/6  3  4/4  2  8/17  8  -  -  هاي بدون پاسخ  داده

  100  45  100  45  100  45  100  45  کل 
  

بران به   سابقه عضویت در تعاونی آب2در جدول 
در شرکت نوین . تفکیک شرکت تعاونی آورده شده است

 10برداران داراي سابقه عضویت   درصد بهره78دز حدود 
 10 تا 5برداران با سابقه   سال بوده و بعد از آن بهره15تا 

در شرکت . برداران بوده است سال بیشترین گروه بهره
 سال حدود 15 تا 10برداران با سابقه   بهرهتعاونی نصوحی

نکته جالب توجه . اند برداران را تشکیل داده  درصد بهره38
 کشتگران و نصر بیش از  هاي تعاونی این است که شرکت

 5تا 1برداران داراي سابقه عضویت بین   درصد بهره60
هاي  اند که این امر نشانگر نوپا بودن شرکت سال بوده

برداران آنان از عضویت در  به کم بهرهتعاونی و تجر
  .هاست تشکل

به منظور سنجش نظر پاسخگویان در رابطه با برنامه 
از پاسخ .  گویه استفاده شد21واگذاري مدیریت آبیاري از 

گویان خواسته شد میزان موافقت خود را با هر یک از 
گویه هاي مرتبط با موضوع در دامنه عددي صفر تا پنج بیان 

  . کنند

: هاي نتایج نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان گویه
کشاورزان باید در ارزشیابی از نتایج برنامه واگذاري مدیریت 

اجتماعی، (آبیاري مشارکت داشته باشند، محیط پیرامونی
تأثیر زیادي بر برنامه واگذاري ...) اقتصادي، فرهنگی و 

بررسی مدیریت آبیاري دارد و از این رو باید به دقت مورد 
ها و و توجه قرار گیرد، در واگذاري مدیریت آبیاري، نقش

هاي دولت و بهره برداران باید به وضوح تعریف مسئولیت
گردد، جامعه محلی باید در برنامه ریزي و طراحی برنامه 
واگذاري مدیریت آبیاري مشارکت فعال داشته باشد، برنامه 

و هماهنگ با واگذاري مدیریت آبیاري باید باید هم راستا 
هاي توسعه کشاورزي منطقه باشد در اولویت سایر برنامه

در جریان واگذاري : هاي اند و گویه اول تا پنجم قرار گرفته
برداران، دولت باید به کلی از عرصه  به بهره مدیریت آبیاري

جا که دولت به تنهایی از  مدیریت آبیاري کنار رود، از آن
آید ، اجراي   آبیاري برنمیهاي عهده مدیریت پایدار شبکه

ناپذیر  برداران اجتناب برنامه واگذاري مدیریت آبیاري به بهره
  . اند هاي آخر قرار گرفته  است در اولویت
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هاي موثر بر برنامه واگذاري به منظور تعیین مولفه
هاي آبیاري از تحلیل عاملی استفاده مدیریت و انتقال شبکه

 بدست آمد 63/1ارتلت   و تست ب=KMO 67/0مقدار . شد
نتیجه تحلیل . دار شد و تحلیل در سطح پنج درصد معنی

عاملی نشان داد که سه عامل وجود دارند که مقدار ویژه آنها 

که . باشد بیشتر از پنج بوده و از نظر آماري مورد قبول می
شود این   مشاهده می4همان طور که در جدول شماره 

یریتی، قوانین و مقررات و مولفه ها در سه گروه؛ فنی ـ مد
  . اي قابل تفکیک هستندنیز گروه زمینه

  

  
  بران  برنامه واگذاري مدیریت آبیاري از دیدگاه اعضاي تشکل هاي آب-3جدول 

  گویه

میانگین
انحراف معیار  

ب تغییرات  
ضری

  

ت
اولوی

  

  1  16/0  70/0  23/4  .داشته باشدکشاورزان باید در  ارزشیابی از نتایج برنامه واگذاري مدیریت آبیاري مشارکت 
تأثیر زیادي بر برنامه واگذاري مدیریت آبیاري دارد و از این رو ...) اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و (محیط پیرامونی

  2  16/0  70/0  23/4  . باید به دقت مورد بررسی و توجه قرار گیرد

  3  20/0  85/0  17/4  .برداران باید به وضوح تعریف گردد هاي دولت و بهره ها و مسئولیت در واگذاري مدیریت آبیاري، نقش
  4  20/0  83/0  05/4  . ریزي و طراحی برنامه واگذاري مدیریت آبیاري مشارکت فعال داشته باشد جامعه محلی باید در  برنامه

  5  21/0  83/0  03/4  . طقه باشدهاي توسعه کشاورزي من  برنامه واگذاري باید مدیریت آبیاري باید هم راستا و هماهنگ با سایر برنامه
  6  24/0  93/0  87/3  .برداران باشد شود که برنامه آبیاري در راستاي رفع نیازهاي وافعی بهره واگذاري مدیریت آبیاري باعث می

با توجه به اهمیت باالي آب در معیشت کشاورزان، واگذاري مدیریت آبیاري صحیح نیست و دولت باید همواره 
  7  25/0  08/1  19/4  .  اصلی را داشته باشددر این عرصه نقش

هاي ارزشمندي براي پذیرش مدیریت نظام آبیاري  هاي تعاونی روستایی داراي ظرفیت هاي تولید و شرکت  تعاونی
  8  25/0  98/0  84/3  .ها دنبال گردد هستند و بهتر است برنامه واگذاري در وهله اول از طریق آن

برداران نسبت به نظام آبیاري و بهبود در نگهداري  یجاد حس مالکیت در بهره واگذاري مدیریت آبیاري موجب ا
  9  27/0  07/1  92/3  .شود شبکه می

  10  27/0  06/1  9/3  .برداران باشد آوري آن باید در اختیار بهره  واگذاري مدیریت آبیاري حق تعیین آب بهاء و جمع در برنامه
هاي اصلی باید در اختیار دولت باشد و  برداري و و نگهداري از کانال در برنامه واگذاري مدیریت آبیاري، بهره 

  11  27/0  08/1  90/3  )گیري با حق تصمیم(برداران واگذار گردد  باید به طور کلی به بهره3 و 2هاي درجه  مدیریت کانال

  12  28/0  09/1  86/3  .شدهاي واگذاري مدیریت آبیاري داشته با تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت طرح رهبري محلی می
برداران  ها باید در اختیار دولت باشد و بهره گیري در برنامه واگذاري مدیریت آبیاري، همه امور از جمله تصمیم

  13  29/0  84/0  05/4  . صرفا باید در توزیع آب بر سر مزارع نقش داشته باشند

اي در جهت  برداران با سازمان آب منطقه هگذاري واگذاري مدیریت آبیاري، موجب تقویت همکاري بهر  برنامه
  14  30/0  06/1  51/3  .شود هاي قانونی می ها و تعرفه اجراي سیاست

  15  32/0  83/0  05/4  . شود برداران می  واگذاري مدیریت آبیاري موجب تقویت مشارکت، اعتماد به نفس و خوداتکایی در بهره
  16  32/0  85/0  03/4  .شود ن منابع مالی جهت مدیریت پایدار نظام آبیاري میواگذاري مدیریت آبیاري موجب بهبود فرایند تأمی

  17  34/0  27/1  68/3  .بران شوند که مالک زمین باشد بردارانی باید عضو تشکل آب در واگذاري مدیریت آبیاري، تنها بهره
  18  36/0  32/1  65/3  .شود منطقه میواگذاري مدیریت آبیاري سبب تسهیل در اجراي برنامه الگوي کشت توصیه شده براي هر 

  19  36/0  27/1  47/3  .مدت اتفاق بیافتد بهتر است برنامه واگذاري مدیریت آبیاري خیلی سریع و در کوتاه
  20  41/0  42/1  44/3  برداران، دولت باید به کلی از عرصه مدیریت آبیاري کنار رود در جریان واگذاري مدیریت آبیاري به بهره

آید ، اجراي برنامه واگذاري مدیریت  هاي آبیاري برنمی دولت به تنهایی از عهده مدیریت پایدار شبکهجا که  از آن
  .ناپذیر است برداران اجتناب آبیاري به بهره

97/2  51/1  51/0  21  

  . باشد  به معنی اهمیت بسیار زیاد گویه می5صفر به معنی عدم اهمیت گویه  و 
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  نتایج تحلیل عاملی  - 4جدول
عامل

  

  گویه
مقدار 
  ویژه 

درصد 
  واریانس 

آید ، اجراي برنامه واگذاري  هاي آبیاري برنمی جا که دولت به تنهایی از عهده مدیریت پایدار شبکه از آن  
  .ناپذیر است برداران اجتناب مدیریت آبیاري به بهره

  .مدت اتفاق بیافتد یع و در کوتاهبهتر است برنامه واگذاري مدیریت آبیاري خیلی سر
  برداران، دولت باید به کلی از عرصه مدیریت آبیاري کنار رود در جریان واگذاري مدیریت آبیاري به بهره

  .برداران باشد آوري آن باید در اختیار بهره  واگذاري مدیریت آبیاري حق تعیین آب بهاء و جمع در برنامه
  .بران شوند که مالک زمین باشد بردارانی باید عضو تشکل آب آبیاري، تنها بهرهدر واگذاري مدیریت 

فنی ـ مدیریتی
  

  .برداران باشد شود که برنامه آبیاري در راستاي رفع نیازهاي وافعی بهره واگذاري مدیریت آبیاري باعث می
  

17/5  63/24  

سبت به نظام آبیاري و بهبود در برداران ن واگذاري مدیریت آبیاري موجب ایجاد حس مالکیت در بهره
  .شود نگهداري شبکه می

  .شود برداران می واگذاري مدیریت آبیاري موجب تقویت مشارکت، اعتماد به نفس و خوداتکایی در بهره
    

با توجه به اهمیت باالي آب در معیشت کشاورزان، واگذاري مدیریت آبیاري صحیح نیست و دولت باید 
  .ه نقش اصلی را داشته باشدهمواره در این عرص

  .ریزي و طراحی برنامه واگذاري مدیریت آبیاري مشارکت فعال داشته باشد جامعه محلی باید در  برنامه
  .کشاورزان باید در  ارزشیابی از نتایج برنامه واگذاري مدیریت آبیاري مشارکت داشته باشد

هاي اصلی باید در اختیار دولت   بهره برداري و و نگهداري از کانالدر برنامه واگذاري مدیریت آبیاري،
  )گیري با حق تصمیم(برداران واگذار گردد  باید به طور کلی به بهره3 و 2هاي درجه  باشد و مدیریت کانال

قوانین و مقررات
  

  .هاي واگذاري مدیریت آبیاري داشته باشد تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت طرح رهبري محلی می

15/3  98/14  

اي در  برداران با سازمان آب منطقه گذاري واگذاري مدیریت آبیاري، موجب تقویت همکاري بهره برنامه
  .شود هاي قانونی می ها و تعرفه جهت اجراي سیاست

تأثیر زیادي بر برنامه واگذاري مدیریت آبیاري دارد و ...) اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و (محیط پیرامونی
  .ز این رو باید به دقت مورد بررسی و توجه قرار گیردا

  .برداران باید به وضوح تعریف گردد هاي دولت و بهره ها و مسئولیت در واگذاري مدیریت آبیاري، نقش
  .شود واگذاري مدیریت آبیاري سبب تسهیل در اجراي برنامه الگوي کشت توصیه شده براي هر منطقه می

زم
ینه اي

  

  .شود یت آبیاري موجب بهبود فرایند تأمین منابع مالی جهت مدیریت پایدار نظام آبیاري میواگذاري مدیر

96/2  08/14  

 

  گیري و پیشنهادها نتیجه
اید خاط نشان کرد که یافته هاي منتج از حضور محقق ب

در کالسهاي دوره هاي آموزشی و مشاهده و نیز مصاحبه 
ران و تا بردا برداران، نشان از این دارد که بهرهبا بهره

  حدودي سازمان هاي ذیربط، به اهداف از پیش تعیین شده
برنامه رسیده اند؛ چراکه در هر چهار تشکل اعضاء به 
نقش مثبت تشکل ها در بهبود راندمان آبیاري، جلوگیري 
از هدر رفت آب، حل کل یا بخشی از مشکل تامین آب، 

حفاظت و نگهداري بهتر تاسیسات و شبکه هاي آبیاري، 
زایش درآمد کشاورزان، تامین به موقع آب به عنوان مهم اف

. ترین نقاط قوت تشکل هاي آب بران اشاره نموده اند
اگرچه، نقاط ضعفی از جمله، تشدید مشکل زهکشی 
مزارع، تشدید اختالفات و منازعات محلی، نبود حمایت و 
پشتیبانی مناسب از سوي سازمان ها و ارگان هاي مرتبط، 

ی و کمبود دانش و مهارت فنی بهره مشکل ضعف مال
  . برداران همچنان باقی است
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در یک نگاه کلی می توان گفت در فرایند انتقال 
مدیریت آبیاري به تشکل هاي آب بران و مطابق آن چه 

کارگیري و مشارکت کشاورزان مورد  روي داده، صرفاً به
اي که پس از  گونه هاي ذیربط بوده است، به توجه سازمان

هاي الزم صورت نگرفته  ها، حمایت ذاري مدیریت شبکهواگ
گویی فقط هدف جلب مشارکت . و یا قطع شده است

این در حالی است که در کشورهاي . برداران بوده است بهره
موفق قبل از واگذاري انتقال مدیریت آب، ابتدا به ایجاد 
فضاي مناسب براي انتقال، مانند تعریف دوباره اصول و 

مانی، ایجاد یک چارجوب قانونی مناسب براي موازین ساز
بندي براي اجراي آن  انتقال، تشریح مراحل و اولویت

هاي  هم چنین در زمینه موارد نامبرده آموزش. اند پرداخته
الزم به صورت اصولی صورت گرفته است و پس از 

هاي الزم را به لحاظ  واگذاري مدیریت آب، دولت حمایت
هاي موجود  الی و مدیریتی از تشکلقانونی، آموزشی، فنی، م

به عمل آورده است تا بتواند زمینه را جهت دستیابی به 
وري  هدف اصلی که همانا دستیابی به توسعه و ارتقا بهره

به عبارت دیگر . آب در بخش کشاورزي است، فراهم آورد
اندرکاران انتقال مدیریت  در تجارب موفق جهانی، دست

اي براي تأمین هدف  ی را وسیلهآبیاري، مشارکت بخش مردم
اصلی که در حقیقت توسعه کشاورزي و به دنبال آن توسعه 

 از این رو .اند روستایی و نهایتاً توسعه ملی است تلقی کرده
در راستاي کاهش مشکالت و تنگناهاي موجود بر سر راه 
واگذاري بخشی یا تمامی وظلیفت مدیریت انتقال و بهره 

آبیاري و رویکرد مشارکتی در برداراي از شبکه هاي 
مدیریت منابع آب موارد زیر به عنوان راهکار عملیاتی 

  :  پیشنهاد می گردد
اي در زمینه آبیاري و  ـ تداوم ارائه خدمات فنی ـ مشاوره

  استفاده از دستاوردهاي علمی و عملی جدید در این زمینه؛
 ـ تقویت و هدفمندسازي اعطاي تسهیالت دولتی مربوط به 

  بران؛ هاي آب کلتش

ـ شناسایی و بکارگیري مدیران موفق و باسابقه در زمینه 
  اداره تشکل آب بران؛

ـ استفاده از مناسبات اجتماعی و فرهنگی مختلف جهت 
تقویت پیوند درون گروهی تشکل ها و انجام مطالعات 

شناسی جهت شناخت بیشتر این گروهها جهت کاهش  جامعه
ون گروهی بر سر موضوع درگیري و اختالفات میان در
  آبیاري خصوصاً در زمان کم آبی

ـ کشف راههاي دخالت مثبت در منازعات و اختالفات و 
  حل وفصل موارد اختالفی؛

ـ سعی در کاهش وابستگی بیش از حد روستاییان به دولت 
  و خدمات دولتی؛

ـ تداوم کنترل بر منابع آب محلی و توزیع عادالنه آن میان 
  شناسایی روش هاي تقویت آن؛برداران و  بهره

ـ توجه به تشدید شدن مشکل زهکشی اراضی و سعی در 
  حل آن؛ 

ها و تأسیسات  ـ توجه ضعف و فرسودگی زیرساخت
گیري در زمینه حل این  فیزیکی شبکه آبیاري و تصمیم

  مشکل؛ 
    ـ حمایت اعضا در زمینه مشاوره حقوقی به آنان؛ 
هاي   رویهـ سعی در کاهش و یا حذف بروکراسی و

غیرمنعطف اداري در جریان مدیریت شبکه آبیاري تشدید 
  شده در تشکل؛ 

تالش براي تقویت بنیه مالی تشکل ها؛ در همین راستا -
پیشنهاد می شود در ساختار تشکل هاي آب بران و در کنار 
هر تشکل یک صندوق اعتبارات خرد تشکیل شود تا بتواند 

زهاي مالی مجموعه را در مواقع مورد نیاز و بحرانی نیا
خصوصاً در هنگام نیاز به تعمیرات و بازسازي شبکه یاري 

  رسان باشد؛
ـ هماهنگ کردن برنامه انتقال مدیریت آبیاري با سایر 

:هاي کالن کشاورزي در منطقه؛ و بالخره سیاست

ـ تقویت روحیه مشارکت، تعاون و همیاري در بین 
  .اعضاء
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