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ABSTRACT
The main purpose of this mixed research was to identify and prioritize the damage of participatory irrigation management among water users' cooperatives in Mian-Darband Plain of Kermanshah Township.
The population for qualitative phase consisted of experts and Informant at Kermanshah Regional Water
Organization (N=15). Sampling method for this phase was purposeful. Population of quantitative part
was members in water users' cooperatives of Mian Darband (N=688) that a sample of 245 was selected
by stratified random sampling method. The data collection tool was semi-structured interview and a
researcher-made questionnaire Based on the findings from the qualitative part, the damage expressed
by the members of water cooperatives was divided into two categories, including the damage related
to cooperatives and members (internal damage) and damage related to organization and related organs
to the management of irrigation and drainage networks (external damage). According to the results of
the quantitative apart, the most important damages which threaten the cooperatives were: not holding of management board meetings and general assembly, dissatisfaction with policy of management
networks, distrust among members of cooperation, lack of timely delivery of water during the growing
season, lack of uniformity in water distribution, high water pricing, not delivering long-time credits by
government for recovering water resources. Water- user Cooperatives Cluster analysis was used in five
clusters to determine the extent of identified impacts.
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A

Extended Abstract

1. Introduction
griculture as an important and reliable
source of food supply in the world, a
high proportion of water consumption is

accounted for. Iran is one of the most water-consuming
countries in agriculture. According to studies, one way to
optimize the use of water resources is farmers' participation in the operation and maintenance of irrigation and
drainage network. The term Participatory Irrigation Management is referred to irrigation systems to water user par-
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ticipation in all levels of management. No study on Participatory Irrigation Management in Mian darband damage
has been done In this regard, the survey attempts to study
the area of cooperative water users in the city of Kermanshah Mian darband. The damage Participatory Irrigation
Management in various fields have been identified and
practical solutions to provide treatment for this damage.
This realization requires achieving specific objectives are:
1) Identifying the weaknesses of cooperative water users Mian darband area in the city of Kermanshah,2) Prioritizing damage identified cooperatives, water users and
3) Grouping water users' associations based on the impact
on each identified damage.

2. Methodology
The main purpose of this mixed research was to identify and prioritize the damage of participatory irrigation
management among water users' cooperatives in MianDarband Plain of Kermanshah Township. The population
for qualitative phase consisted of experts and informant
in Kermanshah Regional Water Organization. Sampling
method for this phase was purposeful. Population of
quantitative part was members in water users' cooperatives of Mian Darband that a sample of 245 was selected
by stratified random sampling method. The tool used in
qualitative research, in-depth semistructured interviews
and a questionnaire which designed for the opinions of
panel of experts which revised after a few steps. Cronbach's alpha was used to estimate the reliability of the
resulting amount (0/76) is indicative of the tool of study.
The analysis of interviews in qualitative research was
used to analyze the content of perceptual analysis. In the
quantitative section, after completing the questionnaires
in sample collection, coding and data transfer operations
in SPSS software, data processing and statistical analysis
(descriptive and inferential) was performed.

3. Results
Based on the findings from the qualitative part, the damage expressed by the members of water cooperatives was
divided into two categories, including the damage related to cooperatives and members (internal damage) and
damage related to organization and related organs to the
management of irrigation and drainage networks (external damage). According to the results, the most important damage which threatens the cooperatives were: not
holding of the management board meetings and general
assembly, dissatisfaction with policy of management networks, distrust among members of cooperation, lack of
timely delivery of water during the growing season, lack
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of uniformity in water distribution, high water pricing, not
delivering long-time credits by government for recovering water resources.

4. Discussion
In many developing countries, irrigation systems have
been designed without the participation of users. This
kind of one-dimensional development in the long-term
exploitation of water resources has made water organizations face a heavy burden of running and maintaining
the costs of cooperative irrigation management as a management concept. Participatory irrigation management
improves water delivery services, system maintenance,
irrigation development of the area, reducing environmental impacts, increasing agricultural productivity and
the income of the farmers. Generally, the management of
participatory irrigation through water management associations in the knowledge, attitude and skills of farmers in
the field of crop water management can be very effective
in adopting new irrigation methods. In total Participatory
Irrigation Management by Water User Associations in
knowledge, attitudes and skills of farmers in agricultural
water management can be very influential in the adoption
of modern irrigation methods.
Since the most significant internal damage to the watercooperatives under study was the failure to hold the meetings of the Board of Directors and the General Assembly,
it is recommended to hold monthly and regular meetings in order to discuss and decide on cooperative matters between the cooperative company (member farmers
or board of directors) and the stakeholders of the Water
and Jihad Organization. Also, the managing cooperatives rights and privileges be considered to have a greater
incentive to hold these meetings.so Since the results of
further damage due to loss of Participatory Irrigation
Management internal culture of participation among rural
communities Therefore, the formulation and implementation of public awareness programs to promote cultureoriented management is recommended.

5. Conclusions
The findings revealed that the involvement of farmers
has been in the center of organization attention in the
process of transferring irrigation management to Wateruser Cooperatives. So that after managing the networks,
required protections either have not been made or have
been stopped. As if the sole purpose was to attract farmers. However, before transferring water management in
successful countries, they create an appropriate place
for transfer, like redefining organizational principles and
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norms, make an appropriate legal framework for transfer,
explain the steps and prioritize the implementation.
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آسیبشناسی تعاونیهای آب بران (موردمطالعه :دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه)
*امیرحسین علی بیگی ،1سمیه دشتستان ،2محبوبه خیراللهی

3

 -1دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران.

تاریخ دریافت 22 :خرداد 1395
تاریخ پذیرش 17 :فروردین 1397

کلیدواژهها:

آب ،آسیبشناسی ،تعاونی
آب بران ،دشت میان
دربند ،تحلیل خوشهای

هدف این پژوهش آمیخته ،شناسایی و اولویتبندی آسیبهای مديريت مشارکتي آبياري در بين تعاونیهای آب بران دشت ميان دربند
شهرستان کرمانشاه است .جامعه مورد مطالعه بخش کیفی افراد صاحبنظر در زمینه تعاونیهای آب بران و مدیریت مشارکتی آبیاری
به تعداد  15نفر با انتخاب هدفمند بود .جامعه آماری بخش کمی نیز 688 ،نفر از اعضای تعاونیهای آب بران منطقه میان دربند بودند
که تعداد  245نفر به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه نيمهساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته
بود .یافتههای بخش کیفی نشان داد آسیبهای عنوانشده به دو دسته آسیبهای مربوط به تعاونیها و اعضا (آسیبهای درونی) و
آسیبهای مربوط به سازمان و ارگانهای مرتبط با مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی (آسیبهای بیرونی) تقسیم شدند .همچنین بر
اساس نتایج بهدستآمده بخش کمی ،مهمترین آسیبهای تعاونیهای آببران عبارتاند از :عدم برگزاری جلسات هیئتمدیره و مجمع
عمومی ،نارضایتی از سیاستگذاریهای مدیریتی شبکه ،بیاعتمادی اعضای تعاونی نسبت به یکدیگر ،عدم تحویل به موقع آب در طول
فصل زراعی ،یکنواخت نبودن توزیع آب در تمام شبکه ،باال بودن نرخ آببها و عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت برای احیای
منابع آب .به منظور دستهبندی تعاونیهای آببران از لحاظ میزان تأثیرپذیری از آسیبهای شناساییشده از تحلیل خوشهای استفاده
شد .تعاونیها بر اساس میزان تشابهی که از نظر تأثیرپذیری از آسیبها داشتند در  5خوشه قرار گرفتند.

مقدمه
کمبود آب يک مشکل جهاني رو به تزايد است .بهطوریکه
تقاضاي فزاينده مصرف آب از یکسو و محدوديت منابع آب
تجدیدشونده از سوي ديگر بر اهميت و حساسيت مديريت منابع
آب افزوده است ) .(Howarth et al., 2005در اين ميان ،بخش
کشاورزي بهعنوان مهمترین و مطمئنترین منبع تأمين غذا در
دنيا ،سهم بااليي از مصرف آب را به خود اختصاص داده است
) .(Ehsani et al., 2004آمار نشان میدهد كه باالترين ميزان آب در
تمامي كشورها در بخش كشاورزي مصرف میگردد .در ايران نيز
بيش از  90درصد آب استحصالي كشور در بخش كشاورزي به
مصرف میرسد ) .(Zarei dastgerdi et al., 2006با افزايش جمعيت
انتظار ميرود به مصرف آب در بخش كشاورزي نيز افزوده شود
كه اين امر همراه با توسعه صنايع و افزايش سريع جمعيت موجب
ايجاد رقابت و تضاد براي دستيابي به منابع آب خواهد شد
) .(Hartly, 2006بنابراين بحران كمبود آب و محدوديت آبهای

استحصالي كشور ازیکطرف و ميزان باالي مصرف آب در بخش
كشاورزي از طرف ديگر ،ضرورت توجه به مكانیزمها و برنامههایی
براي افزايش بهرهوری و استفاده بهينه از منابع آب در بخش
كشاورزي را روشن میسازد.
يكي از راههای استفاده بهينه از منابع آب ،مشاركت كشاورزان
در نگهداري و بهرهبرداری از شبكه آبياري و زهكشي است
) .(Joorabloo et al., 2006مشاركت كشاورزان در مديريت
شبکههای آبياري ،عالوه بر كاهش هزینههای دولتي براي ساخت
و نگهداري زیرساختهای موردنیاز آبياري ،باعث افزايش حس
مالكيت و مسئوليت در بين كشاورزان و مشاركت در نگهداري،
استفاده از اين زیرساختها و درنهایت افزايش راندمان آبياري
خواهد شد.
ازآنجاییکه امروزه نقش حساس و مؤثر گروههای محلي و افراد
ذینفع در موفقيت برنامههای مديريت و توسعه شبکههای آبياري
محرز شده است ،لذا کشورهاي مختلف سرمایهگذاری ویژهای

* نویسنده مسئول:
دکتر امیرحسین علی بیگی
نشانی :گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تلفن+98 )918( 8565101 :
پست الکترونیکیbaygi1@gmail.com :

653

زمستان  . 1398دوره  .10شماره 4

روي ظرفیتسازی و کمک به ايجاد زیرساختهای اجتماعي در
سيستم آبياري کردهاند که يکي از مهمترین دستاوردها در اين
زمينه ،ايجاد «تعاونیهای آب بران» است .تعاونیهای آب بران
نهادی است که کشاورزان از طريق آن میتوانند راهبردهاي بهبود
بهرهوری آب کشاورزي شامل تغيير الگوي کشت ،بهبود عمليات
زراعي و بهبود مديريت آبياري و روشهای نوين آبياري را بپذيرند
و عملکرد محصوالت زراعي خود را باال ببرند .هدف از ايجاد
تعاونیهای آب بران ،فراهم آوردن سازوکارهایی است تا از طريق
يك فرآيند مشاركتي ،كشاورزان در تصمیمگیریها و مديريت
آب كشاورزي نقشآفرینی نموده و از آب در دسترس استفاده
بهينه نمايند .اين تشکلها بر اساس سازماندهی بهرهبرداران در
چارچوبي قانوني ايجاد ميشوند تا بتوانند از مجراي آن ،متناسب
با ظرفیتهای ایجادشده ،احداث ،بهرهبرداری ،توسعه ،تعمير و
نگهداري از تأسيسات و شبکههای آبرسانی يا بخشهايي از آن
را به نحوي اثربخش در دستگیرند ).(Amini et al., 2006
در حال حاضر به علت ساختار نامناسب مديريت بهرهبرداری
و نگهداري از تأسيسات آبياري ،عدم استفاده بهينه از منابع
آب ،عدم مشارکت بهرهبرداران در مديريت ساخت و استفاده
از پروژههای بزرگ شبکههای آبياري و زهکشي و همچنین
واگذاري بعضي از شبکههای آبياري و زهکشي به بهرهبرداران
بدون برنامه جامع و مشخص نکردن حقوحقوق آنها ،به علت
وجود خألهای قانوني ،دستورالعملهای اجرایي و ...باعث کاهش
راندمان آبياري ،فرسودهشدن زودهنگام تأسيسات آبي ،کم شدن
عمر مفيد آنها براثر سوء مديريت ،و درنتیجه تلفات زياد آب
در اين بخش شده است .به عقيده صاحبنظران ،روستاييان
داليل متعدد و بعضاً قانعکنندهای براي مشارکت اندک يا عدم
مشارکتشان در برنامهریزی ،اجرا و ارزيابي پروژههای کشاورزي و
منابع طبيعي دارند .نبايد همواره روستاييان را مقصر دانست زيرا
بسياري از موانع مشارکت بهطور مستقيم يا غیرمستقیم به دولت
و سازمانهای مجري و عامالن اجرايي اين سازمانها مربوط
میشود ).(Amiri Ardakani et al., 1998
انتقال مديريت در کشور از بخش دولتي به بخش خصوصي
(بهرهبرداران) نه بر اساس يک سياست و برنامه روشن بلکه بر
اساس حل مشکل مقطعي و با پيروي از الگوهاي خارجي و
ارضاي شرايط جذب تسهيالت بانک جهاني صورت گرفته است
) .(Heidarian, 2003اگرچه در اين روش موفقیتهای مقطعي و
محدود ديده میشود اما به داليل ذکرشده کاستیها و خألهای
قانوني موجود و عدم شفافيت حقوحقوق تشکلها ،مانع
شکلگیری اوليه و مناسب انتقال مديريت در کشور بوده است.
کمبود بودجه در مراحل اجرايي ،تأخير در اجراي طرح و تلقي
نادرست کشاورزان از مسائل تحويل شبکه از چالشهای فرا روي
انتقال مديريت آب میباشند ) .(Khoma et al., 2003بدون شک
اين عوامل منجر به بروز تنگناهايي در نظام مديريت مشارکتي آب
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شده که ریشهیابی علل و عوامل ایجادکننده اين مشکالت تحت
عنوان آسیبهای مديريت مشارکتي آبياري جهت اجراي اصولي
و موفقیتآمیز اين طرح میتواند زمينه ارائه راهکارهاي مديريتي
مناسب را در بخش منابع آب کشاورزي فراهم نمايد.
در اين راستا در شهرستان کرمانشاه نيز از سال 1386
تاکنون در کليه روستاهاي تحت پوشش شبکه سد گاوشان
شامل منطقه ميان دربند و بيلوار تعاونیهای آب بران شروع به
فعاليت نمودهاند .تعداد تعاونیهای آب بران تشکیلشده در این
منطقه  17تعاوني با  688نفر عضو است که در حال حاضر در
زمینههای مختلفی همچون توزیع آب ،حل اختالفات بین آب
بران ،محافظت و نگهداری از تأسیسات مشغول به فعالیت هستند
اما در تداوم فعالیتها با آسیبهای متعددي روبهرو هستند که
بايد در زمینههای مختلف شناساییشده و مورد آسیبشناسی
قرار گيرد .از طرفی ،علیرغم تالشهایی که از سوی کارشناسان
سازمان آب منطقهای استان کرمانشاه در زمینه انتقال مدیریت
شبکهی آبیاری و زهکشی سد گاوشان منطقه میان دربند به
بهرهبرداران صورت گرفته است ،هنوز موفق به انتقال صحیح،
مؤثر و پایدار مدیریت شبکه به بهرهبرداران جهت بهرهبرداری
و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی میان دربند نشدهاند و
در حال حاضر مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی منطقه میان
دربند با چالشها و آسیبهای فراوانی روبرو است که ازجمله آنها
میتوان به نامطلوب بودن وضعیت شبکهها ازنظر زیرساختهای
فیزیکی و عدم ساخت کانالهای فرعی درجه  3و  ،4توزیع
ناعادالنه آب میان بهرهبرداران و عدم تحویل بهموقع آب موردنیاز
در فصل زراعی به بهرهبرداران که باعث فقدان انگیزه آنها برای
قبول مسئولیت شبکه شده است اشاره کرد .لذا مسئله اساسی
که این تحقیق دنبال میکند ،این است که انتقال مدیریت شبکه
آبیاری و زهکشی سد گاوشان به بهرهبرداران با چه آسیبهایی
مواجه است؟ بنابراین ،پژوهش حاضر سعي بر آن دارد تا با مطالعه
تعاونيهاي آب بران منطقه میان دربند در شهرستان کرمانشاه
مهمترین آسیبهای مديريت مشارکتي آبياري را در ابعاد مختلف
مورد شناسايي قرار داده و راهکارهای عملي جهت درمان اين
آسیبها را ارائه نمايد .تحقق این مهم ،مستلزم دستیابی به اهداف
اختصاصی زیر است:
 )1شناسایی آسیبهای تعاونیهای آب بران منطقه ميان
دربند در شهرستان کرمانشاه،
و

 )2اولویتبندی آسیبهای شناساییشده تعاونیهای آب بران

 )3گروهبندی تعاونیهای آب بران موردمطالعه بر اساس ميزان
تأثیرپذیری آنها از هر يک از آسیبهای شناساییشده.
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مروری بر ادبیات موضوع
محدوديت منابع آب جهان و تخصيص بخش اعظم آن در
امر توليد محصوالت کشاورزي در مقابل افزايش رشد جمعيت
جهان و نگراني از کمبود مواد غذايي ،دستاندرکاران صنعت
آب را بهخصوص در کشورهاي درحالتوسعه متوجه گرايش
به تعاونیهای آب بران در بخش کشاورزي نموده است
) .(Vermillion,1997بهطوریکه در طي دو دهه اخير (از دهه
 80به بعد) به علت رشد مشکل کمبود آب در سراسر جهان و
عدم دستيابي اغلب پروژههای آبياري به اهداف اقتصادي از پيش
تعیینشده ،به مقوله تعاونیهای آب بران براي تغييرات رفتاري و
مشارکت کشاورزان در مديريت آب کشاورزي توجه زيادي شده
است ).(Heyd et al., 2004
مديريت مشارکتي آبياري ازنظر بینالمللی بهعنوان يکي از
مفاهيم مديريت اصولي اصالح بخش آب کشاورزي شناختهشده
و انتقال مديريت آبياري به کشاورزان را بر عهده دارد .مديريت
مشارکتي آبياري باعث بهبود خدمات تحويل آب ،نگهداری
سيستم ،توسعه آبياري منطقه ،کاهش پيامدهاي محيطي،
افزايش بهرهوری کشاورزي و درآمد کشاورزان میشود .در کل
مديريت مشارکتي آبياري از طريق انجمنهای آب بران در دانش،
نگرش و مهارت کشاورزان در زمینه مديريت آب زراعي میتواند
در پذيرش روشهای نوين آبياري بسيار تأثیرگذار باشد (Yercan,
).2003
بهزعم بيشاي 1و همکاران ( )2001انتقال مديريت آبياري به
کشاورزان زماني موفقیتآمیز خواهد بود که کشاورزان آموزشهای
الزم را ببينند و به آنها فرصت شرکت در برنامهریزی شبکههای
آبياري داده شود ،همچنین کشاورزان به زیرساختها و نهادههای
الزم دسترسي داشته باشند و از حمایتهای سياسي برخوردار
باشند .همچنین بيرگ )2007( 2عدم احساس مالکيت کشاورزان
نسبت به شبکههای آبياري را علت شکست انتقال مديريت آبياري
میداند.
ويجايارانتا )2002( 3نیز اعتقاد دارد که عدم فراهمسازی
یارانهها و حمایتهای مالي از کشاورزان و آب بران از مهمترین
موانع موفقيت مديريت آب کشاورزي است .در همين راستا،
برانس و طاهر )2009( 4در مطالعه خود عالوه بر در نظر گرفتن
يارانه براي تسهيالت آبياري ،آگاه نمودن کشاورزان از تهي شدن
منابع آب زیرزمینی را در انتقال مديريت آبياري به کشاورزان و
کاهش مصرف آب مؤثر میدانند.
زارعي دستگردي و همکاران ( )2008مواردي از قبيل توزيع
1. Bishay
2. Bergh
3. Wijaratna
4. Bruns

آب کافي براي اراضي زراعي ،تحويل بهموقع و مطمئن آب به
کشاورزان و نظارت بر توزيع و تقسيم آب را ازجمله عواملي
میدانند که در بهبود عملکرد تشکلها نقش دارند .از سویی
دیگر ،يعقوبي ( )2012بيان میکند ،مهمترین موانع مشارکت
بهرهبرداران در احداث و بهرهبرداری از شبکههای آبياري و
زهکشي شامل سه عامل ،ضعف قوانين و مقررات مربوط به
مشارکت ،موانع فرهنگي ،آموزشي و تجارب منفي قبلي است.
مرور تحقیقات گذشته بیانگر کمبود پژوهشهای کاربردی
در مورد آسیبهای مبتال به مدیریت مشارکتی آبیاری در قالب
تعاونیهای آب بران در ایران است .این مطالعه گامی خواهد بود
برای آغاز تحقیقات عمیق در این مسیر حیاتی .چون آب مایه
حیات است و مدیریت بهینه آن یعنی مدیریت مطلوب مایه
حیات.

روششناسی تحقیق
اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي است و از نظر رويکرد
کلي از نوع تحقيقات ترکيبي (آميخته) و از دسته متوالي
اکتشافي (کيفي -کمي) است که در سال  1392انجام گرفته
است .استفاده از روشهای كمي و كيفي در يك مطالعه واحد
را بهعنوان تحقيق با روشهای تركيبي میخوانند (Tashakkori
) .et al., 2003همچنین دريک نوع شناسي عمومي تحقيق با
روشهای ترکيبي در دو دسته قرار میگیرد که عبارتاند از:
تحقيق با روشهای ترکيبي بهطور همزمان و تحقيق با روشهای
ترکيبي بهطور متوالي .جامعه موردمطالعه تحقیق در بخش کیفی
را صاحبنظران و افراد مطلع شامل کارشناسان شرکت آب
منطقهای و امور آب استان کرمانشاه ،کارشناسان تعاون ،مدیران
عامل و اعضای کلیدی تعاونیهای آب بران روستاهای منطقه
میان دربند تشکیل دادند ( .)N=15جامعه آماري تحقيق در
بخش کمي شامل بهرهبرداران عضو تعاونیهای آب بران منطقه
ميان دربند بود .تعداد تعاونیهای آب بران تشکیلشده در نواحي
عمراني  D1,D2,D5تحت پوشش اين شبکه 17تعاوني با 688
نفر مشترک است ( .)N =688در انتخاب نمونهها در بخش کیفی
از روش نمونهگیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شد.
در اين پژوهش محقق ابتدا با مراجعه به شرکت آب منطقهای
استان و اداره کل تعاون و معرفي دو نفر از کارشناسان امور آب
شهرستان در زمينه تعاونیهای آب بران توسط اين شرکت و
يک نفر از کارشناسان اداره تعاون ،مصاحبهای با آنها انجام شد
و سپس با راهنمایی کارشناسان امور آب با پنج نفر از مديران
عامل تعاونیهای آب بران در منطقه مصاحبه به عمل آمد .سپس
با راهنمایی اين افراد با هفت نفر از بهرهبرداران عضو تعاونیهای
آب بران منطقه ميان دربند که اطالعات بيشتري در مورد اين
تعاونیها داشتند مصاحبه انجام شد .در بخش کمی این پژوهش،
جامعه آماری را اعضای تعاونیهای آب بران منطقه میان دربند
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که  688نفر هستند ،تشکیل میدهد ،که با استفاده از جدول
کریجسی و مورگان تعداد  245نفر از طریق نمونهگیری طبقهای
با انتساب متناسب بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار جمعآوری تحقیق در بخش کیفی ،مصاحبه عمیق نیمه
ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که
در بخش کمي ،روايي پرسشنامه طراحیشده بر اساس مطالعات
ديگران ،نتايج بخش کيفي مطالعه ،از طريق نظرخواهي پانل
متخصصان شامل اعضاي هیئتعلمی دانشکده کشاورزي دانشگاه
رازي و متخصصان و کارشناسان اجرايي شرکت آب منطقهای و
امور آب استان کرمانشاه بعد از چند مرحله اصالح و بازنگری به
دست آمد.
در اين پژوهش محقق براي پايايي بخش کيفي از روش مثلث
سازي استفاده کرد .در مثلث سازي محقق تالش میکند که از
انواع روشهای مختلف گردآوري دادهها بهره بگيرد (Chambers,
) .1997بهمنظور برآورد پايايي بخش کمی از آزمون آلفاي کرونباخ
استفاده شد .استفاده از اين روش براي برآورد پايايي ،بهعنوان
همساني دروني اجزاي اصلي تحقيق ،بيش از روشهای ديگر
متداول است .براي اين منظور تعداد  30نسخه پرسشنامه توسط
بخشي از جامعه آماري تحقيق تکميل شد و پس از دادهپردازی،
ضريب آلفاي کرونباخ براي گويههاي پرسشنامه محاسبه شد.
ميزان اين ضريب که در اصل ميزان پايايي را تعيين میکند برابر
 0/76به دست آمد که حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق دارد.
در بخش کيفي تحقيق براي تجزیهوتحلیل متن مصاحبهها
از روش تحليل محتواي ادراکي استفاده شد .در بخش کمي،
پس از تکميل و جمعآوری پرسشنامهها در نمونه تحقيق،
عمليات کدگذاری و انتقال دادهها در نرمافزار  SPSSدادهپردازی
و محاسبات آماري (توصيفي و استنباطي) انجام گرفت .در بخش
آمار توصيفي از آمارههای توصيفي مانند توزيع فراوانی ،ميانگين،
انحراف معيار ،و همچنین از تحليل چند متغيره خوشهای استفاده
شد.

یافتهها
همانطور که گفته شد در بخش کیفی تحقيق براي
تجزیهوتحلیل متن مصاحبهها از روش تحليل محتواي ادراکي
استفاده شد .پس از مصاحبه با افراد صاحبنظر و مطلعين کليدي
در زمينه مديريت مشارکتي آبياري و تعاونیهای آب بران با
استفاده از روش تحليل محتواي ادراکي اطالعات استخراج و
دستهبندی شد.
بهمنظور تحليل محتواي مصاحبهها ،محقق ابتدا متن مصاحبهها
را چندين بار بهدقت مطالعه کرد و سپس در مورد مفاهيمي که
بايد کدگذاری شوند ،تصميم گرفت .محقق تمامي جمالت را در
نظر گرفت و آنها را به صورتي تقسیمبندی کرد که دفعات تکرار
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در نظر گرفته شد؛ زيرا با توجه به کلماتی که تعداد دفعات تکرار
آنها بيشتر بود ،محقق میتوانست به تفسير بهتري دست يابد.
بنابراين تعدادي از واژهها که تکرار آنها از ساير واژهها بيشتر بود،
ب و کدگذاری شدند .در مرحله بعد محقق با توجه به زياد
انتخا 
بودن تعداد لغات کدگذاری شده ،آنها را دستهبندی کرد .در اين
دستهبندی لغات و کلماتي که ازنظر مفهومي معني يکساني را
میرساندند در يک گروه قرار گرفتند .پس از بررسي مجدد اين
کلمات در مرحله بعدي ،برخي از لغات و اطالعاتي که با موضوع
تحقيق ارتباط و همخوانی نداشتند ،حذف شدند .با توجه به روند
کدگذاري قبلي ،اين کار بهصورت دستي انجام گرفت زيرا محقق
میتواند تحليل را بهسوی سؤاالت و گزارههای تحقيق پيش ببرد.
سپس با توجه به موضوع تحقيق و اینکه به دنبال به دست
آوردن و شناسايي آسیبهای مديريت مشارکتي آبياري بهعنوان
گويههاي بخش کمي بودیم ،روند کدگذاري به اینسو سوق داده
شد .در مرحله آخر بر اساس تحليل نتايج ،بيشتر روي تعداد
دفعات تکرار تأکيد کردیم و گروهي از کلمات که معني يکساني
از آنها استخراج میشد ،بهعنوان زیرگروه يکديگر قرار گرفتند.
بر اساس یافتههای بخش کیفی ،آسیبهای عنوانشده توسط
اعضا تعاونیهای آب بران موردمطالعه به دو دسته آسیبهای
مربوط به تعاونیها و اعضا (آسیبهای درونی) و آسیبهای
مربوط به سازمان و ارگانهای مرتبط با مدیریت شبکههای
آبیاری و زهکشی (آسیبهای بیرونی) تقسیم شدند.
آسیبهایی نظیر عدم مشارکت اعضا در جلسات هیئتمدیره
و امور مالی تعاونی ،بیاعتمادی اعضای تعاونی نسبت به یکدیگر،
عدم برگزاری جلسات هیئتمدیره و مجمع عمومی ،عدم اعتقاد
بهرهبرداران به مفید بودن طرحهای اجراشده و نبود حس
همکاری در میان اعضا ازجمله آسیبهای درونی عنوانشده
توسط پاسخگویان بودند .با توجه به این نتایج میتوان علت و یا
ریشه این آسیبها را به مقوله ضعف عنصر مشارکت نسبت داد
که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم سایر موارد را تحت تأثیر قرار
میدهد .همچنین آسیبهایی مانند نبود اتحادیه ،عدم نظارت در
تقسیم حقابه ،طوالنی شدن زمان اجرای پروژه ،عدم هماهنگی
نهادهای اجرایی مرتبط با طرح و توزیع ناعادالنه آب در دسته
آسیبهای بیرونی قرار گرفتند .این نتایج را میتوان اینگونه
تفسیر کرد که ،ازآنجاییکه اغلب این آسیبها ناشی از اجرای
نامناسب طرح هستند ،لذا ریشه این آسیبها را میتوان در ضعف
نظارت و حمایت ادارات مربوط از طرح بعد از اجرا دانست .در
ادامه نتايج حاصل از اولویتبندی آسیبهای تعاونیهای آب بران
موردمطالعه از منظر اعضای تعاونیهای آب بران در جدول شماره
 1آمده است.
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جدول  .1نتايج تحليل محتواي ادراکي آسیبهای تعاونیهای آب بران.
موضوع اصلی

طبقات

آسیبهای درونی

آسیبهای مدیریت
مشارکتی آبیاری

آسیبهای بیرونی

منبع :مصاحبههای محقق1392 ،

زیر طبقات

فراوانی

عدم مشارکت اعضا در امور مالي تعاوني

6

نارضايتي از سیاستگذاریهای مديريتي شبکه

9

عدم اطالع اعضا از نحوه توزیع آب

6

عدم برگزاري جلسات هیئتمدیره و مجمع عمومي

10

عدم پرداخت آببها توسط کشاورزان

2

عدم مشارکت اعضا در جلسات هیئتمدیره

3

بیاعتمادی اعضا و تشکلها به طرحها و وعدههای دولت

6

عدم صداقت برخي از روستاييان در برخورد با مسئولين طرح

3

نبود حس همکاري در اعضاي تعاوني

5

نفوذ گروههای پرقدرت در مديريت شبکه

1

ذهنيت منفی اکثر کشاورزان نسبت به تعاوني

5

بیاعتمادی اعضاي تعاوني نسبت به يکديگر

7

بیاعتمادی اعضا به روشهای مديريتي پيشنهادي دولت

6

عدم پيروي اعضا از هیئتمدیره و مدیرعامل

4

تخريب دريچه و کانالها توسط کشاورزان

2

عدم اعتقاد بهرهبرداران به مفيد بودن طرحهاي اجراشده

4

فقدان انگيزه قبول مسئوليت شبکهها از سوي بهرهبرداران

6

عدم تخصص و مهارت کافي براي تعمير و نگهداري شبکهها در بین بهرهبرداران

7

عدم توجه مسئولين به برنامههای آموزشي -ترويجي در زمينه مدیریت مشارکتی آبیاری

6

باال بودن نرخ آببها

8

عدم وجود اتحاديه

5

باال بودن هزینههای تعمير و نگهداري از شبکهها

2

عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت براي احياي منابع آب

8

عدم نظارت مسئولين در تقسيم حقابه

4

مشخص و ثابت نبودن حقابهها در طول اجراي طرح

9

نامطلوب بودن وضعيت شبکهها ازنظر زيرساختهاي فيزيکي

7

عدم تفويض اختيارات الزم به بهرهبرداران براي رفع مشکالت شبکه

6

یکنواخت نبودن توزیع آب در تمام شبکه

9

ضعف هماهنگي بين سازمانهای دولتي و تشکلها

4

عدم بهبود خدمات آبياري بعد از اجراي طرح

3

عدم هماهنگي نهادهاي اجرايي مرتبط با طرح

2

بیتوجهی به نظرات اعضاي تعاوني در تصمیمگیریها

5

توزيع ناعادالنه آب

6

طوالني شدن زمان اجراي پروژه

5

عدم تحويل بهموقع آب در طول فصل زراعي

10

عدم امکان کشت انواع محصوالت پس از اجراي طرح

4

افزايش هزینههای آمادهسازی زمینبراثر پراکنده شدن اراضي پس از اجرای طرح

4

تحميلي بودن طرح

3

عدم توجيه مناسب مزاياي طرح براي بهرهبرداران

1

عدم برخورد با متخلفين در استفاده ناعادالنه از آب

1
فصلنامه پژوهشهای روستایی

657

زمستان  . 1398دوره  .10شماره 4

بر اساس جدول شماره  18 ،1زير طبقه براي آسیبهای
دروني و  22زير طبقه براي آسیبهای بيروني به دست آمد
که بهمنظور طراحي و تکميل ابزار تحقيق در مرحله کمي
مورداستفاده قرار گرفت .پس از تکميل پرسشنامه و جمعآوری
دادهها به تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته شد ،که در ادامه به
یافتههای حاصل از بخش کمي تحقيق پرداختهشده است.
یافتههای تحقیق نشان داد ،ميانگين سن افراد موردمطالعه
 49/5سال بود و بيشتر آنها در طبقه سني  45-56سال قرار
داشتند .سن افراد نشاندهنده آن است که اکثر افراد نمونه تحقيق
میانسال بودند .از طرفی ،ميانگين سابقه عضويت بهرهبرداران
موردمطالعه در تعاونیهای آب بران  4سال بود و سابقه عضويت
آنان در دامنه  2تا  6سال قرار داشت .سابقه عضويت بهرهبرداران
موردمطالعه در تعاونیهای آب بران نشاندهنده نوپا بودن اين
تعاونیها در منطقه است .همچنین ،ازنظر سطح تحصيالت 30/6
درصد از بهرهبرداران موردمطالعه با بیشترین فراواني ( 75نفر)
داراي سطح تحصيالت راهنمايي بودند 26/9 .درصد از آنها
بیسواد بودند .شغل اصلی  95/5درصد از بهرهبرداران موردمطالعه
کشاورزی و فقط  4/5درصد از آنها کشاورزی بهعنوان شغل دوم
محسوب میشد.
ميانگين تجربه کار کشاورزي بهرهبرداران موردمطالعه 29/5
سال بود که نشاندهنده تجربه باالی آنها در کشاورزی است.
همچنین ميانگين ميزان اراضي آبي بهرهبرداران موردمطالعه
 6/68هکتار بود که از ميان آنها  90/2درصد داراي مالکيت زمين
شخصي بودند .بر طبق یافتههاي حاصل از پژوهش ،عمدهترین
محصول کشتشده توسط بهرهبرداران ذرت و پسازآن گندم
بود .الگوي کشت اعضاي تعاونیهای آب بران نشان میدهد ،آب
عامل حياتي توليد و معيشت آنها است .لذا در اصل زمينه اصلي
مديريت مشارکتي آبياري که نياز به توزيع بهينه آب است ،وجود
دارد .از اين نياز واضح ،میتوان در برنامهریزی موفقيت تعاونیهای
آب بران بيشتر استفاده کرد.
ميزان تأثیرپذیری تعاوني آب بران موردمطالعه از آسیبهای
شناساییشده

نتايج پژوهش در خصوص ميزان تأثیرپذیری تعاونیهای آب
بران به آسیبهای دروني در جدول شماره  2نشان داده شده
است ،که مشاهده میشود از ديدگاه بهرهبرداران موردمطالعه
آسیبهایی مانند« :عدم برگزاري جلسات هیئتمدیره و مجمع
عمومي»« ،نارضايتي از سیاستگذاریهای مديريتي شبکه»،
«عدم تخصص و مهارت کافي بهرهبرداران براي حفظ و نگهداری
شبکهها»« ،بیاعتمادی اعضاي تعاوني نسبت به يکديگر»« ،عدم
اطالع اعضا از نحوه توزيع آب» و «بیاعتمادی اعضا و تشکلها
نسبت به روشهای مديريتي دولت» از فراوانی باالتري نسبت به
بقیه آسیبهای دروني مديريت مشارکتي آبياري در تعاونیهای
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آب بران موردمطالعه برخوردار بودند.
از طرفی دیگر ،نتايج پژوهش در خصوص ميزان تأثیرپذیری
تعاونیهای آب بران به آسیبهای بیرونی (آسیبهای مربوط به
سازمانها و ادارات دولتي) در جدول شماره  3نشان داده شده
است ،که مشاهده میشود از ديدگاه بهرهبرداران موردمطالعه
آسیبهایی مانند« :عدم تحويل بهموقع آب در طول فصل زراعي»،
«يکنواخت نبودن توزيع آب در تمام شبکه»« ،مشخص و ثابت
نبودن حقابهها در طول اجراي طرح»« ،باال بودن نرخ آببها» و
«عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت براي احياي
منابع آب» اولویتهای باالتري نسبت به بقیه آسیبهای بيروني
مديريت مشارکتي آبياري در تعاونیهای آب بران موردمطالعه
داشتند.
در ادامه ميزان تأثیرپذیری تعاونیهای آب بران از آسیبهای
(دروني و بيروني) مديريت مشارکتي آبياري را به دست آوردیم .با
توجه به نتايج بهدستآمده ،میتوان گفت ميزان تأثیرپذیری 70
درصد از تعاونیها در حد متوسط 31/4 ،درصد زياد و فقط 1/6
درصد از تعاونیها به ميزان کم به آسیبهای شناساییشده مبتال
بودند (جدول شماره .)4
همچنین در ادامه جهت دستهبندی تعاونیهای آب بران
موردمطالعه ازلحاظ تأثیرپذیری از آسیبهای دروني و بيروني
از تحلیل خوشهای استفاده شد .در مكانيزم اجرايي اين روش،
ابتدا با استفاده از يك معيار ،فواصل خرده گروهها تعريف میشود
و سپس روش مناسب براي تشكيل خوشهها و پيوند آنها با
یکدیگر انتخاب میگردد .درنهایت نيز تعداد خوشههای مناسب
براي دادهها تعیینشده و خوشهبندی انجام میپذیرد .خوشهبندی
سلسله مراتبي با جداسازي هر مورد در يك خوشه جداگانه شروع
میشود .در هر مرحله از تحليل ،جداسازي موارد تا جايي انجام
میگیرد كه شبیهترین دو خوشه در هم ادغام شوند و درنهایت
نيز تمامي موارد در يك درخت طبقهبندی كامل ادغام گردند.
معياري كه خوشهبندی بر اساس آن انجام میپذیرد ،فاصله
اقلیدسی است .مواردي كه نزديك يكديگرند ،در يك خوشه
ادغامشده و مواردي كه نسبت به يكديگر فاصله بيشتري دارند،
در خوشههای متفاوت قرار میگیرند .در پژوهش حاضر الگوريتم
عمومي مورداستفاده در روش خوشهبندي تعاونيها روش تحليل
خوشهاي سلسله مراتبي از نوع تراکمي بود.
در راستاي رسيدن به هدف فوق ابتدا مقدار آسیبهای
شناساییشده که  40مورد بود محاسبه شد .به این صورت
که درصد زیاد و خیلی زیاد هر یک از آسیبها را باهم جمع
نموده و مقدار هر یک از شاخصها به دست آمد و سپس
مقادیر بهدستآمده براي خوشهبندی کردن تعاونیهای آب
بران موردمطالعه ازلحاظ ابتال به آسیبها (دروني و بيروني) وارد
تحليل خوشهای شد.
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جدول  .2ميزان تأثیرپذیری تعاوني آب بران موردمطالعه از آسیبهای دروني بر اساس اولويت.
آسیبهای درونی

میانگین از ()5

انحراف معیار

اولویت

عدم برگزاري جلسات هیئتمدیره و مجمع عمومي

3/69

0/85

1

نارضايتي از سیاستگذاریهای مديريتي شبکه

3/67

0/77

2

عدم تخصص و مهارت کافي بهرهبرداران براي حفظ و نگهداری شبکهها

3/49

0/90

3

بیاعتمادی اعضاي تعاوني نسبت به يکديگر

3/47

0/72

4

عدم اطالع اعضا از نحوه توزيع آب

3/42

0/65

5

بیاعتمادی اعضا و تشکلها به روشهای مديريتي دولت

3/42

0/76

6

فقدان انگيزه الزم براي قبول مسئوليت از سوي کشاورزان

3/41

0/91

7

عدم مشارکت اعضا در امور مالي تعاوني

3/40

0/77

8

بیاعتمادی اعضا نسبت به طرحها و وعدههای دولت

3/33

0/84

9

ذهنيت منفي اکثر کشاورزان نسبت به تعاوني

3/19

0/69

10

عدم اعتقاد بهرهبرداران به مفيد بودن طرحهاي اجراشده

3/17

0/85

11

نبود حس همکاري در اعضاي تعاوني

3/10

0/75

12

عدم پيروي اعضا از هیئتمدیره و مدیرعامل

3/09

0/93

13

عدم مشارکت اعضا در جلسات هیئتمدیره

2/95

0/84

14

عدم صداقت برخي روستاييان در برخورد با مسئولين طرح

2/77

0/95

15

تخريب دريچه و کانالها توسط کشاورزان

2/46

0/10

16

عدم پرداخت آببها توسط کشاورزان

2/25

0/90

17

نفوذ گروههای پرقدرت در مديريت شبکه

2/17

0/99

18

مقیاسها :خيلي کم =  1کم = 2
منبع :یافتههای پژوهش1392 ،

متوسط = 3

زياد = 4

خيلي زياد = 5
فصلنامه پژوهشهای روستایی

659

زمستان  . 1398دوره  .10شماره 4

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .3ميزان تأثیرپذیری تعاونیهای آب بران موردمطالعه از آسیبهای بيروني بر اساس اولويت.
آسیبهای بیرونی

میانگین از ()5

انحراف معیار

اولویت

عدم تحويل بهموقع آب در طول فصل زراعي

4/22

0/72

1

يکنواخت نبودن توزيع آب در تمام شبکه

4/02

0/57

2

مشخص و ثابت نبودن حقابهها در طول اجراي طرح

3/96

0/69

3

باال بودن نرخ آببها

3/92

0/64

4

عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت براي احياي منابع آب

3/89

0/66

5

عدم تفويض اختيارات الزم به بهرهبرداران براي رفع مشکالت شبکه

3/84

0/72

6

نامطلوب بودن وضعيت شبکهها ازنظر زیرساختهاي فيزيکي

3/84

0/83

7

عدم وجود اتحاديه

3/83

0/71

8

توزیع ناعادالنه آب

3/65

0/72

9

عدم توجه مسئولين به برنامههای آموزشي ترويجي درزمينه مديريت مشارکتي آبياري

3/56

0/67

10

افزايش هزینههای آمادهسازی زمين براثر پراکنده شدن اراضي پس از اجراي طرح

3/56

0/70

11

عدم امکان کشت انواع محصوالت پس از اجراي طرح

3/50

0/84

12

طوالني شدن زمان اجراي پروژه

3/08

0/83

13

بیتوجهی به نظرات اعضاي تعاوني در تصمیمگیری

2/88

0/77

14

عدم نظارت مسئولين در تقسيم حقابه

2/86

0/89

15

ضعف هماهنگي بين سازمانهای دولتي و تشکلها

2/85

0/82

16

عدم بهبود خدمات آبياري بعد از اجراي طرح

2/84

0/69

17

عدم برخورد با متخلفين در استفاده ناعادالنه از آب

2/83

1/01

18

عدم هماهنگي نهادهاي اجرايي مرتبط با طرح

2/82

0/84

19

تحميلي بودن طرح

2/76

0/85

20

عدم توجيه مناسب مزاياي طرح براي بهرهبرداران

2/63

0/74

21

باال بودن هزینههای تعمير و نگهداری از شبکهها

2/12

0/88

22

مقیاسها :خيلي کم =  1کم = 2

متوسط = 3

زياد = 4

خيلي زياد = 5
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1392 ،
جدول  .4ميزان تأثیرپذیری تعاونیهای آب بران از آسیبها (دروني و بيروني).
ميزان تأثیر

فراواني

درصد

کم

4

1/6

متوسط

164

66/9

زياد

77

31/4

منبع :یافتههای پژوهش1392 ،

در جدول شماره  ،5ترکيب تراکمي خوشهها از طريق محاسبه
پيوند درونگروهی انجامگرفته است .همانطور که از جدول
مربوطه نيز برمیآید ،فرآيند خوشهبندی در 16مرحله انجامگرفته
است .ستونهای دوم و سوم جدول نشان میدهد که در مرحله
اول مورد 13و ،17در مرحله دوم مورد  4و  ،9در مرحله سوم
مورد 12و  ،15در مرحله چهارم مورد 13و  ،16در مرحله پنجم
مورد 4و ،10در مرحله ششم مورد 4و ،13در مرحله هفتم مورد
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3و ،12در مرحله هشتم مورد 4و ،5در مرحله نهم مورد 1و ،4در
مرحله دهم مورد 1و ،8در مرحله يازدهم مورد 1و ،7در مرحله
دوازدهم مورد 1و ،6در مرحله سيزدهم مورد 1و ،3در مرحله
چهاردهم مورد 1و ،11در مرحله پانزدهم مورد 1و 14و در مرحله
شانزدهم که آخرين مرحله است مورد 1و 2خوشهبندی شدهاند.
اين روند در نمودار درختي تصویر شماره  1نشان دادهشده است.
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جدول  .5ترکيب تراکمي خوشهها.
مرحله

ترکيب خوشهها

ضرايب

ترکيب خوشه براي اولين بار

مرحله بعدي

خوشه 1

خوشه 2

خوشه 1

خوشه 2

0

0

4

1

13

17

101/750

0

5

2

4

9

106/520

0

7

3

12

15

106/833

0

0

4

13

16

110/469

10

0

6

5

4

10

111/268

2

0

6

6

4

13

117/161

5

4

8

7

3

12

117/349

0

3

13

8

4

5

120/563

6

0

9

9

1

4

123/820

0

8

10

10

1

8

126/816

9

0

11

11

1

7

129/120

10

0

12

12

1

6

132/272

11

0

13

13

1

3

136/160

12

7

14

14

1

11

139/178

13

0

15

15

1

14

143/675

14

0

16

16

1

2

201/605

15

0

0

منبع :یافتههای پژوهش1392 ،

تصویر  .1نمودار درختي تحليل خوشهای تعاونیهای آب بران منطقه ميان دربند ازلحاظ ابتال به آسیبهای (دروني و بيروني).
منبع:یافتههای پژوهش1392 ،
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در خوشهبندی تعاونیهای آب بران موردمطالعه از منظر
تأثیرپذیری از آسیبهای (دروني و بيروني) تعاونیهای آب بران
روستاهاي گاکيه ،تپه افشار ،محمودآباد ،گوهر چقا ،پير مزد،
يوان ،ولیآباد ،ورله ،گروران ،سرتيپ آباد و تکيه در خوشه اول
قرار گرفتند .دليل قرار گرفتن اين تعاونیها در يک خوشه را
میتوان اینگونه تشريح نمود؛ که با توجه به اينکه اکثر روستاهاي
قرارگرفته در اين خوشه در انتها و حاشيه کانال قرار دارند و
کانالهاي درجه 2و  3احداث نشده است از شرايط و مشکالت
مشابهي برخوردار بودند .بنابراين ازنظر ابتال به آسیبها باهم
مشابهت داشته و در يک خوشه قرار گرفتند (جدول شماره .)6
علت قرار گرفتن تعاوني آب بران روستاي خانم آباد در خوشه
دوم را میتوان اینگونه تفسير کرد که با توجه به اينکه اعضاي
اين تعاوني ازلحاظ فرهنگ مشارکتي و کار گروهي در شرايط
بهتري نسبت به ساير تعاونیها قرار دارند ،همچنین کشت اغلب
بهرهبرداران اين تعاوني سبزیکاری است و زمینهای آنها در
ابتداي کانال قرار دارد و عالوه بر شبکه از چاه شخصي نيز براي
آبياري استفاده میکنند ،ازلحاظ دسترسي به آب کافي مشکالت
کمتري داشتند لذا خود يک خوشه را تشکيل داده است.
تعاونیهای آب بران روستاهاي جعفرآباد ،اکبرآباد و ده گل در
خوشه سوم جاي گرفتند .علت قرار گرفتن اين تعاونیها در يک
خوشه را میتوان به قرار گرفتن اين تعاونیها در امتداد رودخانه
راز آور نسبت داد .ازآنجاییکه روستاهاي فوق ازلحاظ موقعيت
قرارگيري نسبت به کانال در فاصله دورتري بودند و بيشتر اعضاي
تعاونیهای آنها از آب رودخانه بهمنظور آبياري مزارع خود
استفاده میکردند لذا در يک خوشه قرار گرفتند.
بر اساس نتایج تعاونی آب بران روستای برنجان در خوشه
چهارم قرار گرفت .در تفسیر علت قرار گرفتن این تعاونی در
خوشه چهارم میتوان اینگونه استنباط نمود با توجه به اینکه

اکثر بهرهبرداران این روستا دو شغله بودند و کشاورزی بهعنوان
شغل دوم آنها محسوب میشد و وابستگی زیادی به شبکه
نداشتند بنابراین در یک خوشه مجزا از سایر تعاونی قرارگرفته
است .لذا ،انتظار میرود که میزان ابتالی این تعاونی به آسیبهای
مدیریت مشارکتی آبیاری با سایر تعاونیها متفاوت است.
تعاوني آب بران روستاي ده باغ در خوشه پنجم قرار گرفت .در
تفسير اين نتيجه میتوان اینچنین استنباط نمود که روستاي
ده باغ به دليل قرار گرفتن در ابتداي رودخانه فصلي چمه لوچ
هم از آب کانال و هم از آب رودخانه استفاده میکند .بنابراين،
ازنظر دسترسي به آب کافي در وضعيت مناسبتری هستند
ازاینرو انتظار میرود ميزان آسیبها در اين تعاوني نسبت به
ساير تعاونیها کمتر باشد.

بحث و نتیجهگیری
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که از بين آسیبهای دروني
مديريت مشارکتي آبياري در بين تعاونیهای آب بران موردمطالعه،
آسیبهایی مانند «عدم برگزاري جلسات هیئتمدیره و مجمع
عمومي»« ،نارضايتي از سیاستگذاریهای مديريتي شبکه»،
«عدم تخصص و مهارت کافي بهرهبرداران براي حفظ و نگهداری
شبکهها»« ،بیاعتمادی اعضاي تعاوني نسبت به يکديگر»« ،عدم
اطالع اعضا از نحوه توزيع آب» و «بیاعتمادی اعضا و تشکلها
نسبت به روشهای مديريتي دولت» از اولویتهای باالتري نسبت
به بقیه آسیبهای دروني مديريت مشارکتي آبياري در تعاونیهای
آب بران موردمطالعه برخوردار بودند .اين یافتهها با نتايج تحقيق
منتظر و حيدريان ( )2001که عدم اعتماد اعضاي شبکه به
يکديگر را از موانع انتقال مديريت شبکهها به بهرهبرداران میدانند
مطابقت دارد .در تأييد اين یافتهها وفا و همکاران ( )2012نيز
مهارت ناکافي کشاورزان در مديريت مالي و فني شبکههای
آبياري از مهمترین داليل شکست مديريت مشارکتي میدانند.

جدول  .6اعضاي خوشههای حاصل از تحليل خوشهای.
خوشهها

اعضاي هر خوشه (روستاها)

خوشه 1

گاکيه،تپه افشار ،محمودآباد ،گوهر چقا ،پيرمزد ،يوان ،ولیآباد ،ورله ،گروران ،سرتيپ آباد ،تکيه

خوشه 2

خانم آباد

خوشه 3

جعفرآباد ،اکبرآباد ،ده گل

خوشه 4

برنجان

خوشه 5

ده باغ

منبع :یافتههای پژوهش1392 ،

662

فصلنامه پژوهشهای روستایی

زمستان  . 1398دوره  .10شماره 4

فصلنامهپژوهشهایروستایی

همچنین قرار گرفتن آسيب «عدم برگزاري جلسات
هیئتمدیره و مجمع عمومي» در اولويت اول را میتوان اینگونه
تفسير کرد که عدم برخورداري مديران عامل تعاونیها از يک
جايگاه قانوني و همچنین پرداخت نکردن حقوق و مزايا به آنها
باعث عدم مشارکت يا مشارکت اندک در امور تعاوني شده و
درنتیجه انگیزهای براي برگزاري جلسات ندارند که اين مسئله
عدم مشارکت ساير اعضا را نيز به دنبال خواهد داشت .بر اساس
نتايج بهدستآمده از تحقيق ،آسیبهای عدم اعتماد اعضاي
تعاوني نسبت به يکديگر و بیاعتمادی اعضا و تشکلها نسبت
به طرح و وعدهها و روشهای مديريتي دولت نتيجه ضعف
سرمايه اجتماعي در بين اعضاي تعاوني است .در تأييد اين يافته
کرامب )2004( 5بيان میکند که توسعه سرمایههای اجتماعي
موجب بهبود رفتار کشاورزان در زمینه شیوههای مديريت منابع
کشاورزي میشود.
با توجه به نتايج بهدستآمده ،قرار گرفتن آسيب عدم اطالع
اعضا از نحوه توزيع آب در اولویتهای باالتر را میتوان اینگونه
تفسير کرد ،ازآنجاییکه طرح موردنظر يک روش نوين در
مديريت شبکههای آبياري است و اجراي موفق آن درگرو آشنا
سازي اعضا شبکه با کليات طرح است .لذا بیتوجهی مسئولين
به آموزش و اطالعرسانی به بهرهبرداران درباره نحوه تقسيم و
توزيع آب و محاسبه حقابهها آسيبي مهم در دستيابي به اهداف
طرح است .همچنین بر اساس نتايج بهدستآمده از اولویتبندی
آسیبهای دروني ،از ديدگاه بهره بردان موردمطالعه آسیبهایي
مانند عدم صداقت برخي از روستاييان در برخورد با مسئولين
طرح« ،تخريب دريچه و کانالها توسط کشاورزان»« ،عدم
پرداخت آببها توسط کشاورزان» و «نفوذ گروههای پرقدرت
در مديريت شبکه» از اولويت کمتري نسبت به بقيه آسیبها
برخوردارند .بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که ميزان
ابتالي تعاونیهای آب بران موردمطالعه به اين آسیبها کمتر
است .ازآنجاییکه نداشتن صداقت در برخورد با مسئولين در دادن
اطالعات در زمينه ميزان اراضي ،تخريب دريچه و کانالها توسط
بهرهبرداران به ضرر خود آنها خواهد بود لذا ميزان اين آسیبها
در بين بهرهبرداران منطقه موردمطالعه بسيار کم است.
از طرفی پايين بودن ميزان تأثیرپذیری تعاونیهای آب بران
موردمطالعه از آسيب عدم پرداخت آببها توسط کشاورزان را
میتوان اینگونه تفسير کرد که با توجه به اينکه از طرف شرکت
آب منطقهای جهت دريافت مبلغ آببها فيش صادرشده و توسط
مديران عامل تعاونیها از بهرهبرداران جمعآوری میشود درنتیجه
بهندرت اتفاق میافتد که اعضا آببها را پرداخت نکنند .همچنین
بر اساس نتايج حاصله آسيب «نفوذ گروههای پرقدرت در مديريت
شبکه» از ميان آسیبهای دروني آخرين اولويت است .در تفسير
اين يافته میتوان اینگونه استنباط نمود ،با توجه به اينکه اکثر
5. Cramb

تعاوني در يک منطقه همگن قرار دارند و اعضاي تعاونیها از
خويشاوندان و آشنايان تشکیلشده است لذا ،اين امر باعث کاهش
اختالف و درگیریهای بين گروهي و درونگروهی شده است
و اين آسيب در اولويت پایینی قرار دارد .بهطورکلی آسیبهای
قرارگرفته در طبقه آسیبهای دروني يعني آسیبهای مربوط
به محيط روستا و اعضاي تعاونیها را میتوان به ضعف فرهنگ
مشارکت نسبت داد .بنابراين ،با توجه به اينکه فرهنگ مشارکت
و داشتن روحيه کار گروهي عامل مهمي در پذيرش شیوههای
نوين در بين کشاورزان و بهرهبرداران است میتوان انتظار داشت
که این آسیبها در اولویت باالیی قرار بگیرند.
در ادامه یافتههاي تحقيق نشان داد که از بين آسیبهای
بيروني (آسیبهای مربوط به سازمانها و ادارات دولتي) مديريت
مشارکتي آبياري در تعاونیهای آب بران موردمطالعه ،از ديدگاه
بهرهبرداران موردمطالعه آسیبهایي مانند «عدم تحويل بهموقع
آب در طول فصل زراعي»« ،يکنواخت نبودن توزيع آب در تمام
شبکه»« ،مشخص و ثابت نبودن حقابهها در طول اجراي طرح»،
«باال بودن نرخ آببها» و «عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از
طرف دولت براي احياي منابع آب» اولویتهای باالتري نسبت به
بقیه آسیبهای بيروني مديريت مشارکتي آبياري در تعاونیهای
آب بران موردمطالعه داشتند .اين یافتهها با نتايج تحقيقات
ويجايارانتا ( ،)2002ورمیلیون )2004( 6و برانس و طاهر
( )2009که اعطاي وام و يارانه را در موفقيت انتقال مديريت
شبکهها به بهرهبرداران مؤثر میدانند همخوانی دارد .همچنین با
یافتههاي مری 7و همکاران ( )2007که عدم اطمينان از دريافت
آب موردنیاز در فصل زارعي توسط کشاورزان را علت اصلي عدم
مشارکت آنها در پروژههای آبياري میداند مطابقت دارد .بر
اساس نتايج حاصل از پژوهش ،قرار گرفتن آسیبهایي «عدم
تحويل بهموقع آب در طول فصل زراعي»« ،يکنواخت نبودن
توزيع آب در تمام شبکه» و «مشخص و ثابت نبودن حقابهها
در طول اجراي طرح» را شايد بتوان اینگونه تفسير کرد که اين
آسیبها ناشي از اجراي نامناسب و عدم حمايت دولت از طرح
بودند و ازآنجاکه مهمترین عامل در راستاي موفقيت هر طرحي
برنامهریزی جهت اجراي اصولي و مناسب آن طرح است بنابراين
آسیبهای فوق در اولویتهای باالتر قرار گرفتند.
همچنین آسیبهایي مانند «عدم هماهنگي نهادهاي اجرايي
مرتبط با طرح»« ،تحميلي بودن طرح»« ،عدم توجيه مناسب
مزاياي طرح براي بهرهبرداران» و «باال بودن هزینههای تعمير
و نگهداری از شبکهها» از اولویتهای کمتري نسبت به ساير
آسیبهای بيروني مديريت مشارکتي آبياري در تعاونیهای
آب بران موردمطالعه برخوردارند .اين یافتهها با نتايج منتظر و
حيدريان ( )2001که هزینههای سنگين نگهداری و بهرهبرداری
6. Vermillion
7. Merrey
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از شبکهها را از مشکالت مهم شبکههای آبياري میداند همخوانی
ندارد .با توجه به اینکه بنا به گفته بهرهبرداران موردمطالعه
تعمیر و نگهداری از شبکه به عهده دولت بوده و هزینهای برای
بهرهبرداران ندارد لذا این آسیب نسبت به بقیه آسیبها اولویت
کمتری دارد .همچنین از دیدگاه بهرهبرداران موردمطالعه طرح
تشکیل تعاونیهای آب بران یک طرح ملی بوده و به آنها تحمیل
نشده است .در خصوص آسیب عدم توجیه مناسب مزایای طرح
برای بهرهبرداران که در اولویت پایینی قرارگرفته است ،میتوان
استنباط نمود با توجه به اینکه قبل از اجرای طرح جلسات
توجیهی جهت ارائه اطالعات در خصوص مزایای طرح انتقال
مدیریت شبکههای آبیاری به بهرهبرداران در منطقه موردمطالعه
برگزارشده است لذا این آسیب تهدید مهمی برای تعاونیهای آب
بران محسوب نمیشود.
در يک نگاه کلي میتوان گفت در فرآيند انتقال مديريت آبياري
به تعاونیهاي آب بران و مطابق آنچه رویداده ،صرفاً بهکارگیری
و مشارکت کشاورزان موردتوجه سازمانهای ذیربط بوده است،
بهگونهای که پس از واگذاري مديريت شبکهها ،حمایتهای الزم
صورت نگرفته و يا قطعشده ،گويي فقط هدف جلب مشارکت
بهرهبرداران بوده است .اين در حالي است که در کشورهاي
موفق قبل از واگذاري انتقال مديريت آب ،ابتدا به ايجاد فضاي
مناسب براي انتقال ،مانند تعريف دوباره اصول و موازين سازماني،
ايجاد يک چارچوب قانوني مناسب براي انتقال ،تشريح مراحل و
اولویتبندی براي اجراي آن پرداختهاند .همچنین در زمينه موارد
نامبرده آموزشهای الزم بهصورت اصولي صورت گرفته است و
پس از واگذاري مديريت آب ،دولت حمایتهای الزم را به لحاظ
قانوني ،آموزشي ،فني ،مالي و مديريتي از تشکلهای موجود
به عمل آورده است تا بتواند زمينه را جهت دستيابي به هدف
اصلي که همانا دستيابي به توسعه و ارتقا بهرهوري آب در بخش
کشاورزي است ،فراهم آورد.
در تجارب موفق جهاني ،دستاندرکاران انتقال مديريت آبياري،
مشارکت بخش مردمي را وسیلهای براي تأمين هدف اصلي که
در حقيقت توسعه کشاورزي و به دنبال آن توسعه روستايي و
نهايتاً توسعه ملي است تلقي کردهاند .بنابراين میتوان چنين
نتیجهگیری کرد که بزرگترین آسيب اين نظام اين است که
تعاونیهای آب بران اساساً تشکیلشده ولي عم ً
ال کاري انجام
نمیدهند و از جايگاه قانوني برخوردار نيستند که خود اين آسيب
منشأ به وجود آمدن ساير آسیبها است .در ادامه جهت توسعه
تعاونیهای آب بران و مشارکت بیشتر بهرهبرداران پیشنهادهایی
ارائه میگردد.
تشکر و قدردانی

این مقاله هیچگونه حامی مالی نداشته و مستخرج از پایاننامه
ارشد ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه رازی است.
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