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 حوزه در آب منابع مديريت در محلي مردم مشاركت تقويت راهكارهاي

 زنجانرود

  و دانشجوي دكتري دانشگاه تهراندانشگاه زنجانگروه ترويج  عضو هيات علمي    جعفر يعقوبي

 دانشگاه زنجانگروه مهندسي آب عضو هيات علمي عظيم شيردلي   

 ه تربيت مدرسروشنك ريحاني  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگا

 com.@yahoo٢٣٠Jafar:     پست الكترونيكي٠٢٤١٥٢٨٣٢٠٢:              نمابر٠٢٤١٥١٥٢٢٤٢: تلفن

 

 چکيده 

 ميسر لحاظ به مختلف ابعاد نيازهاي تامين براي دولتي امکانات و دارد مختلفي ابعاد آب منابع مديريت

 باشند، مي طرحها اجراي محل نشينان حاشيه و ساکنان ، ها پروژه اصلي برداران بهره که آنجا زا .باشد نمي

 راهكارهايي ارائههدف اين مقاله .  آنها قرار بگيرد توجه مورد مديريت منابع آب بايد به مربوط يها برنامه

 و توصيفي  مورد استفاده قتحقي روش. مي باشد زنجانرود حوزه در مردمي مشاركت تقويت و جلب براي عملي

 آب، سازمان آب منابع مديريت به آشنا کارشناسان شامل تحقيق آماري جامعه .مي باشد پيمايشي صورت به

 كشاورزي بانك در تسهيالت پرداخت با مرتبط كارشناسان و زنجانرود حوزه كشاورزي ترويج خدمات مركز

 مديريت منابع آب در منطقه ت مشکال و موانع مترينمه داد  نشان آمده بدست نتايج .بودند زنجان استان

 خود به کافي اعتماد عدم آبياري، هاي پروژه فرايند مسير در پيچيده و زياد بسيار اداري بروکراسي:از عبارتند

 .محلي ظرفيتهاي از استفاده عدم و پمانکاران معرفي در سوگيري ها، پروژه درانجام روستائيان

  ت، مردم محلي،  مديريت منابع آبمشارک: واژه هاي کليدي

  مقدمه
افراد محلي يا به عبارت بهتر جلب مشاركت  به دولتي تشكيالت منابع آب از مديريت انتقال براي تمايل و عالقه

 ، آسيا بيشتر كشورهاي در كه بدانجا تا يابد مي افزايش روز به روز جهان سراسر در مردم محلي در مديريت منابع آب
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 به ، نظران صاحب و كارشناسان تالش اين راستا در .است شده تبديل ملي سياست يك به التين مريكايآ و آفريقا

 نگهداري مديريت در محلي جوامع و روستاها مردم جانبه همه و گسترده براي حضور مناسب راهكارهاي يافتن منظور

 امروزه  بنابراين. [١]دارد ادامه وقفه بي جهان سراسر در زهكشي و آبياري هاي از منابع آب و شبكه برداري وبهره

 ، بهره برداران محلي نيست به منابع مديريت ضرورت واگذاري مورد در ، كارشناسان توسط شده مطرح مباحث ،رديگ

 و اصول با دولتي مسئوالن و مديران كه است آن است مهم نچه آ[٢].مطرح است مديريت واگذاري چگونگي بلكه

 حل مناسب براي هاي نيسم مكا و مشكالت و مسايل ، پايدار توسعه مفهوم ، كتمشار هاي و روش نظري مباني

 روش مدافعان و تسهيلگران كمك كارشناسان، به و مناسب هاي روش از استفاده با و شوند آشنا درستي به ، مشكالت

 پذيري، مسئوليت ، گيري تصميم در را محلي جوامع مردم و فعال روستاييان مشاركت و حضور زمينه ، مشاركت هاي

 شده، هاي اجرا پروژه و ها طرح ارزشيابي و پايش ، برداري ه بهر و نگهداري مديريت ، اجرا و ريزي،طراحي برنامه

 [٣] .آورند فراهم

امکانات دولتي براي تامين نيازهاي ابعاد مختلف به لحاظ محدوديت و ناتواني .مديريت منابع آب ابعاد مختلفي دارد

آنجا که بهره برداران اصلي پروژه ها ساکنان و حاشيه نشينان محل اجراي طرحها مي باشند، از اين رو از . ميسر نمي باشد

براي نيل به اين . برنامه ها و فعاليتهاي مربوط به استفاده اصولي طرحهاي آبياري بايد مورد توجه و حمايت مردم قرار گيرد 

 در مديريت منابع آب و در واقع سپردن کارها به مردم  مي هدف راه حل منطقي همانا مداخله و مشارکت دادن مردم

 بدين ترتيب نه تنها مقاومت مردم در اجراي پروژ ه ها حذف مي گردد بلکه توان اجرايي و اقتصادي آنان نيز در  [٤].باشد

اهميت باتوجه به . دستيابي به اين هدف از ساستهاي اصلي و صحيح دولتمردان مي باشد[٥] .خدمت پروژه قرار مي گيرد

 راهكارهاي تقويت مشاركت مردمي محلي  حاضر بررسيمقالههدف كلي جلب مشارکتهاي مردمي در مديريت منابع آب، 

 استان زنجان در مديريت منابع آب  مي باشد

 

 روش تحقيق

وان ت آيد و مي شده براي تحقيق حاضر كه جزو تحقيقات علوم رفتاري به شمار مي به منظور دستيابي به اهداف تعيين

 : گريديد روش استفاده٣ مرحله و از ٣در آن را از نوع تحقيق كاربردي غير آزمايشي دانست، 
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براي جمع آوري اطالعات در مرحله اول با انجام پژوهشهاي کتابخانه اي و اسناد و مدارک مبتني بر پايه نتايج علمي 

 سابقه موضوع و تجارب موفق کشورهاي توسعه يافته و عملي روزآمد، و همچنين استفاده از شبکه جهاني اينترنت  نسبت به

 .و کشورهاي در حال توسعه بررسي به عمل آمد

  بصورت برگزاري جلسات مشارکتي با PRAدر مرحله دوم و پس از بررسي ادبيات تحقيق، ازتکنيکهاي رهيافت 

وزارت جهاد کشاورزي انتخاب کارشناسان سازمان آب و رهبران محلي بهره برداران که با هماهنگي مديريت ترويج 

شدند، براي تعيين مشکالت و نارساييهاي جاري در زمينه مديريت منابع آب و راهکارهاي بديل و مناسب براي جلب 

 .مشارکت خود بهره برداران  استفاده گرديد

امعه آماري براي جمع آوري اطالعات از ج. شد روش تحقيق توصيفي و به صورت پيمايشي استفاده در مرحله سوم از

طرح که شامل کارشناسان و بهره برداران محلي حوزه رودخانه زنجانرود مي باشند، از پرسشنامه استفاده شد که با توجه به 

  تدوين شده و پس از تاييد روايي و اعتبار  PRAاهداف و سواالت تحقيق  ونتايج حاصله از برگزاري جلسات به روش 

 .ده گرديدآن براي جمع آوري اطالعات استفا

 . گيرد  را در بر ميبهره برداران محلي حوزه رودخانه زنجانرود استان زنجان جمعيت آماري اين تحقيق كارشناسان و 

در . گيري مجزا استفاده شده است در تحقيق حاضر، با توجه به داشتن دو جامعه آماري متفاوت، از دو روش نمونه

اما از . گيري از اهميت زيادي برخوردار نيست جم نمونه محدود است، نمونهمورد جامعه كارشناسان با توجه به اينكه ح

روش نمونه گيري انتصاب آنجا كه يكي از داليل انتخاب نمونه، امكان استفاده از آزمونهاي آمار استنباطي است، لذا از 

در .  به عنوان نمونه انتخاب شدند نفر از آنان٣٢ نفري كل كارشناسان ٤٢بر اين اساس از جامعه . مطلوب استفاده شده است

بندي متناسب با بزرگي جامعه،  گيري طبقه  با توجه به جمعيت باالي آنان، از روش نمونهبهره برداران محليمورد جامعه 

ها در داخل طبقات، متناسب با بزرگي حجم آن طبقه در جامعه انتخاب  در اين روش حجم نمونه. گيري شد اقدام به نمونه

 گردد مي

 جمع بندي و نتيجه گيري

براي تعيين عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرحهاي آبياري و مديريت منابع آب با استفاده از نتايج مطالعات 

و همچنين نتايج مصاحبه هاي  PRAصورت گرفته قبلي و نتايج بدست امده از طريق مطالعات کيفي انجام شده به روش 

 . مشخص شده است١نتايج بدست آمده در جدول .  سوال استفاده گرديد١٧حضوري با کارشناسان از 
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  عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرحهاي آبياري -١جدول 

 CV انحراف معيار ميانگين عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران
 ٠,١٧ ٠,٦٨ ٤ كه در اجراي طرحها همكاري دارندمعرفي و تقدير از افرادي 

 ٠,١٨ ٠,٨٢ ٤,٤٧ استفاده از روستاييان براي تأمين نيروي انساني مورد نياز طرحها 

 ٠,١٩ ٠,٧٨ ٤,١٢ توانايي چشم پوشي از منافع شخصي خود به نفع منافع عمومي 

 ٠,١٩ ٠,٨١ ٤,٢٧ رعايت مصالح و منافع روستا در اجراي طرحها

 ٠,٢١ ٠,٧٩ ٣,٨١  از طرحهاي اجرا شده در روستاهاي ديگر بازديد

 ٠,٢١ ٠,٨٨ ٤,٢ عدم وجود اختالف در ميان افراد روستاي

 ٠,٢٢ ٠,٩٢ ٤,٢١ ميزان هماهنگي افراد روستابا همديگر و دوري از اختالفات 

 ٠,٢٣ ٠,٩٤ ٤,١٤ اهميت رعايت منافع عمومي روستا در طرحها

 ٠,٣٢ ٠,٩٨ ٣,٠٨ رحهاي آبياري انجام گرديده قبليآگاهي از نتايج و اثرات ط

 ٠,٣٧ ١,١٥ ٣,١٣ استفاد از نظرات معتمدان و ريش سفيدان 

 ٠,٣٧ ١,٢٤ ٣,٣٥ استفاده از نظرات شوراي اسالمي روستا هنگام اجراي طرح 

 ٠,٣٨ ١,٢٢ ٣,١٩ مطالعه نشريات آموزشي در زمينه طرحهاي آبياري 

 ٥: خيلي زياد، ٤:زياد، ٣:متوسط، ٢:كم، ١:خيلي كم، ٠:هيچ: توضيح طيف

 و مديريت منابع آب ابتدا با توجه به مطالعات اسنادي طرحهاي آبياريبراي سنجش موانع مشاركت بهره برداران در 

 سوال مورد ١٥ متغيرهاي مورد نظر استخراج گرديد و در قالب PRAصورت گرفته و نتايج بدست آمده از جلسات 

 . آورده شده است٢ نتايج تحليل داده ها در جدول . سنجش قرار گرفت

  مديريت منابع آب در بهره برداران رکت ا مشموانع  -٢جدول 

 CV انحراف معيار ميانگين موانع مشارکت بهره برداران
 ٠,١١ ٠,٥٢ ٤,٧٥ باال بودن نرخ سود اعتبارات طرحهاي آبياري

 ٠,١٢ ٠,٥٧ ٤,٦ ن تصميم گيري يكجانبه و بدون نظرخواهي از روستاييا

 ٠,١٣ ٠,٥٩ ٤,٦٩ )وام(عدم بهره مندي از تسهيالت اعتباري 

 ٠,١٤ ٠,٦٤ ٤,٦ مقررات اداري دست و پاگير

 ٠,١٦ ٠,٦٥ ٤,٠٤ عدم اعتقاد به مفيد بودن طرحهاي اجرا شده

 ٠,١٨ ٠,٧٥ ٤,٢٣ نداشتن بضاعت مالي روستاييان

 ٠,١٨ ٠,٧٩ ٤,٤٢ زانعدم پرداخت مستقيم اعتبارات به کشاور

 ٠,١٨ ٠,٧٢ ٣,٩ پراکنده بودن زمينهاي زراعي

 ٠,١٩ ٠,٧٣ ٣,٩٤ قطعه قطعه بودن زمينهاي زراعي

 ٠,٢٠ ٠,٨٣ ٤,٢٢ كافي) زمين(نداشتن مايملك 

 ٠,٢٠ ٠,٨١ ٤,٠٢ در خصوص فوايد طرحهاي نوين آبيارينداشتن اطالعات 

 ٠,٢٣ ٠,٨٩ ٣,٩٢ ياري باراني و قطره ايبا روشهاي آبعدم سازگاري محصوالت 

 ٥: خيلي زياد، ٤:زياد، ٣:متوسط، ٢:كم، ١:خيلي كم، ٠:هيچ: توضيح طيف
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نوع بع آب و برداران در مديريت منا عوامل تاثيرگذار بر مشاركت بهرهنتايج تحليل همستگي بين متغير ميزان درآمد و 

 مشخص شده است  بين  ٣ همانطور كه در جدول.  در جدول آمده استنگرش نسبت به جايگاه زنان در مديريت منابع آب

 . متغير ميزان درآمد و  اين متغيرها ارتباط معني داري وجود ندارد

 مستقل  ميزان درآمد با متغيرهاي ضرايب همبستگي بدست آمده بين متغير-٣جدول 

 داري سطح معني ضريب همبستگي غير مستقل مورد بررسيمت

 ٠,٩٢ p٠,٢٢ برداران عوامل تاثيرگذار بر مشاركت بهره

 ٠,٣٢. ٠,١٠٢ نگرش نسبت به جايگاه زنان در مديريت منابع آبنوع 

 

نتايج جلسات مشاركتي برگزار شده در روستاها نشان داد نظامهاي بهره برداري از منابع آب در حوزه زنجانرود 

 و بالغ چاههاي عميق و نيمه عميق، )قناتها (كهريزها ، ث باسكاناحدابهره برداري از آب  رودخانه زنجانرود، : عبارتند از

از جمله استفاده هايي كه از بالغها . بالغها در قديم كاربريهاي متعددي داشتند كه برخي از آنها منسوخ شده است). چشمه(

مصرفي خانوار و دامها،  تامين آب :مي شده كه برخي از انها هنوز هم تداوم دارد مي توان به موارد زير اشاره نمود

شستشوي لباسها و تامين آب باغچه ها و مزارع كوچك اطراف روستا که اغلب اين کارها توسط زنان روستايي انجام مي 

 . گردد

: از ديدگاه بهره برداران مهمترين عوامل تاثيرگذار بر مشارکت بهره برداران محلي در مديريت منابع آب عبارتند از

افرادي كه در اجراي طرحها همكاري دارند، استفاده از روستاييان براي تأمين نيروي انساني مورد نياز معرفي و تقدير از 

اجراي طرحها، توانايي چشم پوشي از منافع شخصي خود به نفع منافع عمومي ، رعايت مصالح و منافع روستا در اجراي 

از نتايج و اثرات طرحهاي آبياري انجام گرديده قبلي، طرحها، بازديد از طرحهاي اجرا شده در روستاهاي ديگر ، آگاهي 

استفاد از نظرات معتمدان و ريش سفيدان هنگام اجراي طرحهاي آبياري ، مطالعه نشريات آموزشي در زمينه طرحهاي 

 .آبياري و همياري و تعاون مردم روستا در انجام فعاليتهاي كشاورزي و دامداري

استفاده از روستاييان براي تأمين نيروي انساني مورد نياز اجراي طرحها، : بارتند ازاين عوامل از ديدگاه کارشناسان ع

در نظر گرفتن مصالح و منافع  عمومي روستاييان  هنگام اجراي طرحهاي آبياري، آگاهي روستاييان از نتايج و اثرات 
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روستاييان در اجراي طرحهاي آبياري و طرحهاي آبياري ، اطالع از شرايط و جزئيات وام توسط روستاييان ، جلب اعتماد 

 استفاده از نظرات معتمدان و ريش سفيدان روستا

 .مقايسه نظرات کارشناسان و بهره برداران نشان مي دهد در چهار مورد اين دو گروه نظرات مشابهي دارند

مديريت منابع آب  از نتايج تحليل داده ها نشان داد مهمترين موانع مشاركت بهره برداران در طرحهاي آبياري و 

 تصميم گيري يكجانبه و بدون نظرخواهي از  باال بودن نرخ سود اعتبارات طرحهاي آبياري،: ديدگاه بهره برداران عبارتند از

 .روستاييان در اجراي طرحها، عدم بهره مندي از تسهيالت اعتباري و مقررات اداري دست و پاگير
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گيري يكجانبه و بدون نظرخواهي از روستاييان، کارشناسان بيشتر بهره برداران و شرايط طبيعي آنها را مانع مي دانند ولي 

 .نظر نگرفتن شرايط آنها توسط ادارات را مانع مي دانندخود بهره برداران مناسب نبودن مقررات و در 
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