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The main purpose of this mixed research was to identify and prioritize the damage of participatory irriga-
tion 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 hold-
ing 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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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' participa-
tion in the operation and maintenance of irrigation and 
drainage network. The term Participatory Irrigation Man-
agement is referred to irrigation systems to water user par-A
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ticipation in all levels of management. No study on Partic-
ipatory 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 Kerman-
shah 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 us-
ers Mian darband  area in the city of Kermanshah,2) Pri-
oritizing 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 iden-
tify 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 
in Kermanshah Regional Water Organization. Sampling 
method for this phase was purposeful. Population of 
quantitative part was members in water users' coopera-
tives 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. Cron-
bach'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 dam-
age expressed by the members of water cooperatives was 
divided into two categories, including the damage relat-
ed to cooperatives and members (internal damage) and 
damage related to organization and related organs to the 
management of irrigation and drainage networks (exter-
nal damage). According to the results, the most impor-
tant damage which threatens the cooperatives were: not 
holding of the management board meetings and general 
assembly, dissatisfaction with policy of management net-
works, 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 recover-
ing 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 organi-
zations face a heavy burden of running and maintaining 
the costs of cooperative irrigation management as a man-
agement concept. Participatory irrigation management 
improves water delivery services, system maintenance, 
irrigation development of the area, reducing environ-
mental impacts, increasing agricultural productivity and 
the income of the farmers. Generally, the management of 
participatory irrigation through water management asso-
ciations 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 water-
cooperatives under study was the failure to hold the meet-
ings of the Board of Directors and the General Assembly, 
it is recommended to hold monthly and regular meet-
ings in order to discuss and decide on cooperative mat-
ters between the cooperative company (member farmers 
or board of directors) and the stakeholders of the Water 
and Jihad Organization. Also, the managing coopera-
tives 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 implemen-
tation of public awareness programs to promote culture-
oriented 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 Water- 
user 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 farm-
ers. 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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هدف این پژوهش آميخته، شناسایی و اولویت بندی آسيب های مدیریت مشارکتي آبياري در بين تعاونی های آب بران دشت ميان دربند 
شهرستان کرمانشاه است. جامعه مورد مطالعه بخش کيفی افراد صاحب نظر در زمينه تعاونی های آب بران و مدیریت مشارکتی آبياری 
به تعداد 15 نفر با انتخاب هدفمند بود. جامعه آماری بخش کمی نيز، 688 نفر از اعضای تعاونی های آب بران منطقه ميان دربند بودند 
که تعداد 245 نفر به روش نمونه گيری طبقه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه نيمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته 
بود. یافته های بخش کيفی نشان داد آسيب های عنوان شده به دو دسته آسيب های مربوط به تعاونی ها و اعضا )آسيب های درونی( و 
آسيب های مربوط به سازمان و ارگان های مرتبط با مدیریت شبکه های آبياری و زهکشی )آسيب های بيرونی( تقسيم شدند. همچنين بر 
اساس نتایج به دست آمده بخش کمی، مهم ترین آسيب های تعاونی های آب بران عبارت اند از: عدم برگزاری جلسات هيئت مدیره و مجمع 
عمومی، نارضایتی از سياست گذاری های مدیریتی شبکه، بی اعتمادی اعضای تعاونی نسبت به یکدیگر، عدم تحویل به موقع آب در طول 
فصل زراعی، یکنواخت نبودن توزیع آب در تمام شبکه، باال بودن نرخ آب بها و عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت برای احيای 
منابع آب. به منظور دسته بندی تعاونی های آب بران از لحاظ ميزان تأثيرپذیری از آسيب های شناسایی شده از تحليل خوشه ای استفاده 

شد. تعاونی ها بر اساس ميزان تشابهی که از نظر تأثيرپذیری از آسيب ها داشتند در 5 خوشه  قرار گرفتند.

کلیدواژه ها: 
آب، آسيب شناسی، تعاونی 

آب بران، دشت ميان 
دربند، تحليل خوشه ای
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مقدمه

کمبود آب یک مشکل جهاني رو به تزاید است. به طوری که 
منابع آب  و محدودیت  از یک سو  فزاینده مصرف آب  تقاضاي 
تجدیدشونده از سوي دیگر بر اهميت و حساسيت مدیریت منابع 
بخش  ميان،  این  در   .(Howarth et al., 2005) است  افزوده  آب 
کشاورزي به عنوان مهم ترین و مطمئن ترین منبع تأمين غذا در 
دنيا، سهم باالیي از مصرف آب را به خود اختصاص داده است 
(Ehsani et al., 2004). آمار نشان می دهد که باالترین ميزان آب در 

تمامي کشورها در بخش کشاورزي مصرف می گردد. در ایران نيز 
بيش از 90 درصد آب استحصالي کشور در بخش کشاورزي به 
مصرف می رسد (Zarei dastgerdi et al., 2006). با افزایش جمعيت 
انتظار مي رود به مصرف آب در بخش کشاورزي نيز افزوده شود 
که این امر همراه با توسعه صنایع و افزایش سریع جمعيت موجب 
شد  خواهد  آب  منابع  به  دستيابي  براي  تضاد  و  رقابت  ایجاد 
(Hartly, 2006). بنابراین بحران کمبود آب و محدودیت آب های 

استحصالي کشور ازیک طرف و ميزان باالي مصرف آب در بخش 
کشاورزي از طرف دیگر، ضرورت توجه به مکانيزم ها و برنامه هایی 
براي افزایش بهره وری و استفاده بهينه از منابع آب در بخش 

کشاورزي را روشن می سازد.

یکي از راه های استفاده بهينه از منابع آب، مشارکت کشاورزان 
است  زهکشي  و  آبياري  شبکه  از  بهره برداری  و  نگهداري  در 
مدیریت  در  کشاورزان  مشارکت   .(Joorabloo et al., 2006)

شبکه های آبياري، عالوه بر کاهش هزینه های دولتي براي ساخت 
و نگهداري زیرساخت های موردنياز آبياري، باعث افزایش حس 
مالکيت و مسئوليت در بين کشاورزان و مشارکت در نگهداري، 
استفاده از این زیرساخت ها و درنهایت افزایش راندمان آبياري 

خواهد شد.

ازآنجایی که امروزه نقش حساس و مؤثر گروه های محلي و افراد 
ذی نفع در موفقيت برنامه های مدیریت و توسعه شبکه های آبياري 
محرز شده است، لذا کشورهاي مختلف سرمایه گذاری ویژه ای 
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روي ظرفيت سازی و کمک به ایجاد زیرساخت های اجتماعي در 
سيستم آبياري کرده اند که یکي از مهم ترین دستاوردها در این 
زمينه، ایجاد »تعاونی های آب بران« است. تعاونی های آب بران 
نهادی است که کشاورزان از طریق آن می توانند راهبردهاي بهبود 
بهره وری آب کشاورزي شامل تغيير الگوي کشت، بهبود عمليات 
زراعي و بهبود مدیریت آبياري و روش های نوین آبياري را بپذیرند 
ایجاد  از  ببرند. هدف  باال  را  زراعي خود  عملکرد محصوالت  و 
تعاونی های آب بران، فراهم آوردن سازوکارهایی است تا از طریق 
یک فرآیند مشارکتي، کشاورزان در تصميم گيری ها و مدیریت 
آب کشاورزي نقش آفرینی نموده  و از آب در دسترس استفاده 
بهينه نمایند. این تشکل ها بر اساس سازمان دهی بهره برداران در 
چارچوبي قانوني ایجاد مي شوند تا بتوانند از مجراي آن، متناسب 
با ظرفيت های ایجادشده، احداث، بهره برداری، توسعه، تعمير و 
نگهداري از تأسيسات و شبکه های آب رسانی یا بخش هایي از آن 

.(Amini et al., 2006) را به نحوي اثربخش در دست گيرند

در حال حاضر به علت ساختار نامناسب مدیریت بهره برداری 
منابع  از  بهينه  استفاده  عدم  آبياري،  تأسيسات  از  نگهداري  و 
استفاده  و  مدیریت ساخت  در  بهره برداران  آب، عدم مشارکت 
هم چنين  و  زهکشي  و  آبياري  شبکه های  بزرگ  پروژه های  از 
واگذاري بعضي از شبکه های آبياري و زهکشي به بهره برداران 
بدون برنامه جامع و مشخص نکردن حق وحقوق آن ها، به علت 
وجود خألهای قانوني، دستورالعمل های اجرایي و... باعث کاهش 
راندمان آبياري، فرسوده شدن زودهنگام تأسيسات آبي، کم شدن 
عمر مفيد آن ها براثر سوء مدیریت، و درنتيجه تلفات زیاد آب 
روستایيان  صاحب نظران،  عقيده  به  است.  شده  بخش  این  در 
دالیل متعدد و بعضاً قانع کننده ای براي مشارکت اندک یا عدم 
مشارکتشان در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابي پروژه های کشاورزي و 
منابع طبيعي دارند. نباید همواره روستایيان را مقصر دانست زیرا 
بسياري از موانع مشارکت به طور مستقيم یا غيرمستقيم به دولت 
مربوط  سازمان ها  این  اجرایي  عامالن  و  مجري  سازمان های  و 

.(Amiri Ardakani et al., 1998) می شود

انتقال مدیریت در کشور از بخش دولتي به بخش خصوصي 
)بهره برداران( نه بر اساس یک سياست و برنامه روشن بلکه بر 
و  خارجي  الگوهاي  از  پيروي  با  و  مقطعي  مشکل  اساس حل 
ارضاي شرایط جذب تسهيالت بانک جهاني صورت گرفته است 
(Heidarian, 2003). اگرچه در این روش موفقيت های مقطعي و 

محدود دیده می شود اما به دالیل ذکرشده کاستی ها و خألهای 
مانع  تشکل ها،  حق وحقوق  شفافيت  عدم  و  موجود  قانوني 
شکل گيری اوليه و مناسب انتقال مدیریت در کشور بوده است. 
کمبود بودجه در مراحل اجرایي، تأخير در اجراي طرح و تلقي 
نادرست کشاورزان از مسائل تحویل شبکه از چالش های فرا روي 
انتقال مدیریت آب می باشند (Khoma et al., 2003). بدون شک 
این عوامل منجر به بروز تنگناهایي در نظام مدیریت مشارکتي آب 

شده که ریشه یابی علل و عوامل ایجادکننده این مشکالت تحت 
عنوان آسيب های مدیریت مشارکتي آبياري جهت اجراي اصولي 
و موفقيت آميز این طرح می تواند زمينه ارائه راهکارهاي مدیریتي 

مناسب را در بخش منابع آب کشاورزي فراهم نماید.

 1386 سال  از  نيز  کرمانشاه  شهرستان  در  راستا  این  در 
گاوشان  سد  شبکه  پوشش  تحت  روستاهاي  کليه  در  تاکنون 
شامل منطقه ميان دربند و بيلوار تعاونی های آب بران شروع به 
فعاليت نموده اند. تعداد تعاونی های آب بران تشکيل شده در این 
منطقه 17 تعاوني با 688 نفر عضو است که در حال حاضر در 
زمينه های مختلفی همچون توزیع آب، حل اختالفات بين آب 
بران، محافظت و نگهداری از تأسيسات مشغول به فعاليت هستند 
اما در تداوم فعاليت ها با آسيب های متعددي روبه رو هستند که 
باید در زمينه های مختلف شناسایی شده و مورد آسيب شناسی 
قرار گيرد. از طرفی، علی رغم تالش هایی که از سوی کارشناسان 
سازمان آب منطقه ای استان کرمانشاه در زمينه انتقال مدیریت 
شبکه ی آبياری و زهکشی سد گاوشان منطقه ميان دربند به 
بهره برداران صورت گرفته است، هنوز موفق به انتقال صحيح، 
مؤثر و پایدار مدیریت شبکه به بهره برداران جهت بهره برداری 
از شبکه آبياری و زهکشی ميان دربند نشده اند و  و نگهداری 
در حال حاضر مدیریت شبکه آبياری و زهکشی منطقه ميان 
دربند با چالش ها و آسيب های فراوانی روبرو است که ازجمله آن ها 
می توان به نامطلوب بودن وضعيت شبکه ها ازنظر زیرساخت های 
توزیع  و 4،  درجه 3  فرعی  کانال های  ساخت  عدم  و  فيزیکی 
ناعادالنه آب ميان بهره برداران و عدم تحویل به موقع آب موردنياز 
در فصل زراعی به بهره برداران که باعث فقدان انگيزه آن ها برای 
قبول مسئوليت شبکه شده است اشاره کرد. لذا مسئله اساسی 
که این تحقيق دنبال می کند، این است که انتقال مدیریت شبکه 
آبياری و زهکشی سد گاوشان به بهره برداران با چه آسيب هایی 
مواجه است؟ بنابراین، پژوهش حاضر سعي بر آن دارد تا با مطالعه 
تعاوني هاي آب بران منطقه ميان دربند در شهرستان کرمانشاه 
مهم ترین آسيب های مدیریت مشارکتي آبياري را در ابعاد مختلف 
مورد شناسایي قرار داده و راه کارهای عملي جهت درمان این 
آسيب ها را ارائه نماید. تحقق این مهم، مستلزم دستيابی به اهداف 

اختصاصی زیر است:

ميان  منطقه  بران  آب  تعاونی های  آسيب های  شناسایی    )1
دربند در شهرستان کرمانشاه،

2( اولویت بندی آسيب های شناسایی شده تعاونی های آب بران 
و

 3(  گروه بندی تعاونی های آب بران موردمطالعه بر اساس ميزان 
تأثيرپذیری آن ها از هر یک از آسيب های شناسایی شده.



655

 زمستان 1398 . دوره 10. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

»اميرحسين علی بيگی و همکاران. آسيب شناسی تعاونی های آب بران«

مروری بر ادبیات موضوع

محدودیت منابع آب جهان و تخصيص بخش اعظم آن در 
امر توليد محصوالت کشاورزي در مقابل افزایش رشد جمعيت 
غذایي، دست اندرکاران صنعت  مواد  از کمبود  نگراني  و  جهان 
گرایش  متوجه  درحال توسعه  کشورهاي  در  به خصوص  را  آب 
است  نموده  کشاورزي  بخش  در  بران  آب  تعاونی های  به 
دهه  )از  اخير  دهه  دو  طي  در  به طوری که   .(Vermillion,1997)

80 به بعد( به علت رشد مشکل کمبود آب در سراسر جهان و 
عدم دستيابي اغلب پروژه های آبياري به اهداف اقتصادي از پيش 
تعيين شده، به مقوله تعاونی های آب بران براي تغييرات رفتاري و 
مشارکت کشاورزان در مدیریت آب کشاورزي توجه زیادي شده 

.(Heyd et al., 2004) است

مدیریت مشارکتي آبياري ازنظر بين المللی به عنوان یکي از 
مفاهيم مدیریت اصولي اصالح بخش آب کشاورزي شناخته شده 
و انتقال مدیریت آبياري به کشاورزان را بر عهده دارد. مدیریت 
نگه داری  آب،  تحویل  خدمات  بهبود  باعث  آبياري  مشارکتي 
محيطي،  پيامدهاي  کاهش  منطقه،  آبياري  توسعه  سيستم، 
افزایش بهره وری کشاورزي و درآمد کشاورزان می شود. در کل 
مدیریت مشارکتي آبياري از طریق انجمن های آب بران در دانش، 
نگرش و مهارت کشاورزان در زمينه مدیریت آب زراعي می تواند 
 (Yercan, در پذیرش روش های نوین آبياري بسيار تأثيرگذار باشد

.2003)

به زعم بيشاي1 و همکاران )2001( انتقال مدیریت آبياري به 
کشاورزان زماني موفقيت آميز خواهد بود که کشاورزان آموزش های 
الزم را ببينند و به آن ها فرصت شرکت در برنامه ریزی شبکه های 
آبياري داده شود، هم چنين کشاورزان به زیرساخت ها و نهاده های 
الزم دسترسي داشته باشند و از حمایت های سياسي برخوردار 
باشند. هم چنين بيرگ2 )2007( عدم احساس مالکيت کشاورزان 
نسبت به شبکه های آبياري را علت شکست انتقال مدیریت آبياري 

می داند.

فراهم سازی  عدم  که  دارد  اعتقاد  نيز   )2002( ویجایارانتا3 
یارانه ها و حمایت های مالي از کشاورزان و آب بران از مهم ترین 
راستا،  همين  در  است.  کشاورزي  آب  مدیریت  موفقيت  موانع 
برانس و طاهر4 )2009( در مطالعه خود عالوه بر در نظر گرفتن 
یارانه براي تسهيالت آبياري، آگاه نمودن کشاورزان از تهي شدن 
منابع آب زیرزمينی را در انتقال مدیریت آبياري به کشاورزان و 

کاهش مصرف آب مؤثر می دانند.

زارعي دستگردي و همکاران )2008( مواردي از قبيل توزیع 

1. Bishay
2. Bergh
3. Wijaratna
4. Bruns

آب کافي براي اراضي زراعي، تحویل به موقع و مطمئن آب به 
عواملي  ازجمله  را  آب  تقسيم  و  توزیع  بر  نظارت  و  کشاورزان 
از سویی  دارند.  بهبود عملکرد تشکل ها نقش  می دانند که در 
دیگر، یعقوبي )2012( بيان می کند، مهم ترین موانع مشارکت 
و  آبياري  شبکه های  از  بهره برداری  و  احداث  در  بهره برداران 
به  مربوط  مقررات  و  قوانين  ضعف  عامل،  سه  شامل  زهکشي 

مشارکت، موانع فرهنگي، آموزشي و تجارب منفي قبلي است.

کاربردی  پژوهش های  بيانگر کمبود  تحقيقات گذشته  مرور 
در مورد آسيب های مبتال به مدیریت مشارکتی آبياری در قالب 
تعاونی های آب بران در ایران است. این مطالعه گامی خواهد بود 
برای آغاز تحقيقات عميق در این مسير حياتی. چون آب مایه 
مایه  یعنی مدیریت مطلوب  بهينه آن  و مدیریت  حيات است 

حيات.

روش شناسی تحقیق

رویکرد  نظر  از  و  است  کاربردي  لحاظ هدف  از  تحقيق  این 
متوالي  دسته  از  و  )آميخته(  ترکيبي  تحقيقات  نوع  از  کلي 
اکتشافي )کيفي- کمي( است که در سال 1392 انجام گرفته 
است. استفاده از روش های کمي و کيفي در یک مطالعه واحد 
 (Tashakkori را به عنوان تحقيق با روش های ترکيبي می خوانند
با  تحقيق  نوع شناسي عمومي  (et al., 2003. همچنين دریک 

از:  قرار می گيرد که عبارت اند  ترکيبي در دو دسته  روش های 
تحقيق با روش های ترکيبي به طور هم زمان و تحقيق با روش های 
ترکيبي به طور متوالي. جامعه موردمطالعه تحقيق در بخش کيفی 
آب  شرکت  کارشناسان  شامل  مطلع  افراد  و  صاحب نظران  را 
منطقه ای و امور آب استان کرمانشاه، کارشناسان تعاون، مدیران 
عامل و اعضای کليدی تعاونی های آب بران روستاهای منطقه 
در  تحقيق  آماري  جامعه   .)N=15( دادند  تشکيل  دربند  ميان 
بخش کمي شامل بهره برداران عضو تعاونی های آب بران منطقه 
ميان دربند بود. تعداد تعاونی های آب بران تشکيل شده در نواحي 
عمراني D1,D2,D5 تحت پوشش این شبکه 17تعاوني با 688 
نفر مشترک است )N =688(. در انتخاب نمونه ها در بخش کيفی 
از روش نمونه گيری هدفمند با تکنيک گلوله برفی استفاده شد. 

در این پژوهش محقق ابتدا با مراجعه به شرکت آب منطقه ای 
استان و اداره کل تعاون و معرفي دو نفر از کارشناسان امور آب 
شهرستان در زمينه تعاونی های آب بران توسط این شرکت و 
یک نفر از کارشناسان اداره تعاون، مصاحبه ای با آن ها انجام شد 
و سپس با راهنمایی کارشناسان امور آب با پنج نفر از مدیران 
عامل تعاونی های آب بران در منطقه مصاحبه به عمل آمد. سپس 
با راهنمایی این افراد با  هفت نفر از بهره برداران عضو تعاونی های 
آب بران منطقه ميان دربند که اطالعات بيشتري در مورد این 
تعاونی ها داشتند مصاحبه انجام شد. در بخش کمی این پژوهش، 
جامعه آماری را اعضای تعاونی های آب بران منطقه ميان دربند 
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که 688 نفر هستند، تشکيل می دهد، که با استفاده از جدول 
کریجسی و مورگان تعداد 245 نفر از طریق نمونه گيری طبقه ای 

با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

ابزار جمع آوری تحقيق در بخش کيفی، مصاحبه عميق نيمه 
ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که 
در بخش کمي، روایي پرسشنامه طراحی شده بر اساس مطالعات 
پانل  از طریق نظرخواهي  نتایج بخش کيفي مطالعه،  دیگران، 
متخصصان شامل اعضاي هيئت علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه 
رازي و متخصصان و کارشناسان اجرایي شرکت آب منطقه ای و 
امور آب استان کرمانشاه بعد از چند مرحله اصالح و بازنگری به 

دست آمد. 

در این پژوهش محقق براي پایایي بخش کيفي از روش مثلث 
سازي استفاده کرد. در مثلث سازي محقق تالش می کند که از 
 (Chambers, انواع روش های مختلف گردآوري داده ها بهره بگيرد
(1997. به منظور برآورد پایایي بخش کمی از آزمون آلفاي کرونباخ 

استفاده شد. استفاده از این روش براي برآورد پایایي، به عنوان 
همساني دروني اجزاي اصلي تحقيق، بيش از روش های دیگر 
متداول است. براي این منظور تعداد 30 نسخه پرسشنامه توسط 
بخشي از جامعه آماري تحقيق تکميل شد و پس از داده پردازی، 
ضریب آلفاي کرونباخ  براي گویه هاي پرسشنامه محاسبه شد. 
ميزان این ضریب که در اصل ميزان پایایي را تعيين می کند برابر 
0/76 به دست آمد که حاکی از مناسب بودن ابزار تحقيق دارد. 

در بخش کيفي تحقيق براي تجزیه وتحليل متن مصاحبه ها 
ادراکي استفاده شد. در بخش کمي،  از روش تحليل محتواي 
تحقيق،  نمونه  در  پرسشنامه ها  جمع آوری  و  تکميل  از  پس 
عمليات کدگذاری و انتقال داده ها در نرم افزار SPSS داده پردازی 
و محاسبات آماري )توصيفي و استنباطي( انجام گرفت. در بخش 
آمار توصيفي از آماره های توصيفي مانند توزیع فراوانی، ميانگين، 
انحراف معيار، و هم چنين از تحليل چند متغيره خوشه ای استفاده 

شد. 

یافته ها

براي  تحقيق  کيفی  بخش  در  شد  گفته  که  همان طور 
تجزیه وتحليل متن مصاحبه ها از روش تحليل محتواي ادراکي 
استفاده شد. پس از مصاحبه با افراد صاحب نظر و مطلعين کليدي 
با  بران  آب  تعاونی های  و  آبياري  مدیریت مشارکتي  زمينه  در 
و  استخراج  اطالعات  ادراکي  محتواي  تحليل  روش  از  استفاده 

دسته بندی شد.

به منظور تحليل محتواي مصاحبه ها، محقق ابتدا متن مصاحبه ها 
را چندین بار به دقت مطالعه کرد و سپس در مورد مفاهيمي که 
باید کدگذاری شوند، تصميم گرفت. محقق تمامي جمالت را در 
نظر گرفت و آن ها را به صورتي تقسيم بندی کرد که دفعات تکرار 

در نظر گرفته شد؛ زیرا با توجه به کلماتی که تعداد دفعات تکرار 
آن ها بيشتر بود، محقق می توانست به تفسير بهتري دست یابد. 
بنابراین تعدادي از واژه ها که تکرار آن ها از سایر واژه ها بيشتر بود، 
انتخاب  و کدگذاری شدند. در مرحله بعد محقق با توجه به زیاد 
بودن تعداد لغات کدگذاری شده، آن ها را دسته بندی کرد. در این 
دسته بندی لغات و کلماتي که ازنظر مفهومي معني یکساني را 
می رساندند در یک گروه قرار گرفتند. پس از بررسي مجدد این 
کلمات در مرحله بعدي، برخي از لغات و اطالعاتي که با موضوع 
تحقيق ارتباط و هم خوانی نداشتند، حذف شدند. با توجه به روند 
کدگذاري قبلي، این کار  به صورت دستي انجام گرفت زیرا محقق 
می تواند تحليل را به سوی سؤاالت و گزاره های تحقيق پيش ببرد. 
با توجه به موضوع تحقيق و این که به دنبال به دست  سپس 
آوردن و شناسایي آسيب های مدیریت مشارکتي آبياري به عنوان 
گویه هاي بخش کمي بودیم، روند کدگذاري به این سو سوق داده 
شد. در مرحله آخر بر اساس تحليل نتایج، بيشتر روي تعداد 
دفعات تکرار تأکيد کردیم و گروهي از کلمات که معني یکساني 
از آن ها استخراج می شد، به عنوان زیرگروه یکدیگر قرار گرفتند.  

بر اساس یافته های بخش کيفی، آسيب های عنوان شده توسط 
اعضا تعاونی های آب بران موردمطالعه به دو دسته آسيب های 
آسيب های  و  درونی(  )آسيب های  اعضا  و  تعاونی ها  به  مربوط 
شبکه های  مدیریت  با  مرتبط  ارگان های  و  سازمان  به  مربوط 

آبياری و زهکشی )آسيب های بيرونی( تقسيم شدند.

 آسيب هایی نظير عدم مشارکت اعضا در جلسات هيئت مدیره 
و امور مالی تعاونی، بی اعتمادی اعضای تعاونی نسبت به یکدیگر، 
عدم برگزاری جلسات هيئت مدیره و مجمع عمومی، عدم اعتقاد 
حس  نبود  و  اجراشده  طرح های  بودن  مفيد  به  بهره برداران 
عنوان شده  درونی  آسيب های  ازجمله  اعضا  ميان  در  همکاری 
توسط پاسخگویان بودند. با توجه به این نتایج می توان علت و یا 
ریشه این آسيب ها را به مقوله ضعف عنصر مشارکت نسبت داد 
که به طور مستقيم و یا غيرمستقيم سایر موارد را تحت تأثير قرار 
می دهد. هم چنين آسيب هایی مانند نبود اتحادیه، عدم نظارت در 
تقسيم حقابه، طوالنی شدن زمان اجرای پروژه، عدم هماهنگی 
نهادهای اجرایی مرتبط با طرح و توزیع ناعادالنه آب در دسته 
این گونه  را می توان  نتایج  این  قرار گرفتند.  بيرونی  آسيب های 
تفسير کرد که، ازآنجایی که اغلب این آسيب ها ناشی از اجرای 
نامناسب طرح هستند، لذا ریشه این آسيب ها را می توان در ضعف 
نظارت و حمایت ادارات مربوط از طرح بعد از اجرا دانست. در 
ادامه نتایج حاصل از اولویت بندی آسيب های تعاونی های آب بران 
موردمطالعه از منظر اعضای تعاونی های آب بران در جدول شماره 

1 آمده است.
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جدول 1. نتایج تحليل محتواي ادراکي آسيب های تعاونی های آب بران.

فراوانیزیر طبقاتطبقاتموضوع اصلی

آسیب های مدیریت 
مشارکتی  آبیاری

آسیب های درونی

6عدم مشارکت اعضا در امور مالي تعاوني

9نارضایتي از سیاست گذاری های مدیریتي شبکه

6عدم اطالع اعضا از نحوه توزیع آب

10عدم برگزاري جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومي

2عدم پرداخت آب بها توسط کشاورزان

3عدم مشارکت اعضا در جلسات هیئت مدیره

6بی اعتمادی اعضا و تشکل ها به طرح ها و وعده های دولت

3عدم صداقت برخي از روستاییان در برخورد با مسئولین طرح

5نبود حس همکاري در اعضاي تعاوني

1نفوذ گروه های پرقدرت در مدیریت شبکه

5ذهنیت منفی اکثر کشاورزان نسبت به تعاوني

7بی اعتمادی اعضاي تعاوني نسبت به یکدیگر

6بی اعتمادی اعضا به روش های مدیریتي پیشنهادي دولت

4عدم پیروي اعضا از هیئت مدیره و مدیرعامل

2تخریب دریچه و کانال ها توسط کشاورزان

4عدم اعتقاد بهره برداران به مفید بودن طرح هاي اجراشده

6فقدان انگیزه قبول مسئولیت شبکه ها از سوي بهره برداران

7عدم تخصص و مهارت کافي براي تعمیر و نگهداري شبکه ها در بین بهره برداران

آسیب های بیرونی

6عدم توجه مسئولین به برنامه های آموزشي- ترویجي در زمینه مدیریت مشارکتی آبیاری

8باال بودن نرخ آب بها

5عدم وجود اتحادیه

2باال بودن هزینه های تعمیر و نگهداري از شبکه ها

8عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت براي احیاي منابع آب

4عدم نظارت مسئولین در تقسیم حقابه

9مشخص و ثابت نبودن حقابه ها در طول اجراي طرح

7نامطلوب بودن وضعیت شبکه ها ازنظر زیرساخت هاي فیزیکي

6عدم تفویض اختیارات الزم به بهره برداران براي رفع مشکالت شبکه

9یکنواخت نبودن توزیع آب در تمام شبکه

4ضعف هماهنگي بین سازمان های دولتي و تشکل ها

3عدم بهبود خدمات آبیاري بعد از اجراي طرح

2عدم هماهنگي نهادهاي اجرایي مرتبط با طرح

5بی توجهی به نظرات اعضاي تعاوني در تصمیم گیری ها

6توزیع ناعادالنه آب

5طوالني شدن زمان اجراي پروژه

10عدم تحویل به موقع آب در طول فصل زراعي

4عدم امکان کشت انواع محصوالت پس از اجراي طرح

4افزایش هزینه های آماده سازی زمین  براثر پراکنده شدن اراضي پس از اجرای طرح

3تحمیلي بودن طرح

1عدم توجیه مناسب مزایاي طرح براي بهره برداران

1عدم برخورد با متخلفین در استفاده ناعادالنه از آب
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: مصاحبه های محقق، 1392                                                                                                
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آسيب های  براي  طبقه  زیر   18 ،1 شماره  اساس جدول  بر 
آمد  به دست  بيروني  براي آسيب های  زیر طبقه  دروني و 22 
کمي  مرحله  در  تحقيق  ابزار  تکميل  و  طراحي  به منظور  که 
مورداستفاده قرار گرفت. پس از تکميل پرسشنامه و جمع آوری 
به  ادامه  در  که  شد،  پرداخته  داده ها  تجزیه وتحليل  به  داده ها 

یافته های حاصل از بخش کمي تحقيق پرداخته شده است.

یافته های تحقيق نشان داد، ميانگين سن افراد موردمطالعه 
49/5 سال بود و بيشتر آن ها در طبقه سني 56-45 سال قرار 
داشتند. سن افراد نشان دهنده آن است که اکثر افراد نمونه تحقيق 
ميان سال بودند. از طرفی، ميانگين سابقه عضویت بهره برداران 
موردمطالعه در تعاونی های آب بران 4 سال بود و سابقه عضویت 
آنان در دامنه 2 تا 6 سال قرار داشت. سابقه عضویت بهره برداران 
موردمطالعه در تعاونی های آب بران نشان دهنده نوپا بودن این 
تعاونی ها در منطقه است. هم چنين، ازنظر سطح تحصيالت 30/6 
درصد از بهره برداران موردمطالعه با بيش ترین فراواني )75 نفر( 
آن ها  از  درصد  بودند. 26/9  راهنمایي  تحصيالت  داراي سطح 
بی سواد بودند. شغل اصلی 95/5 درصد از بهره برداران موردمطالعه 
کشاورزی و فقط 4/5 درصد از آن ها کشاورزی به عنوان شغل دوم 

محسوب می شد. 

ميانگين تجربه کار کشاورزي بهره برداران موردمطالعه 29/5 
سال بود که نشان دهنده تجربه باالی آن ها در کشاورزی است. 
موردمطالعه  بهره برداران  آبي  اراضي  ميزان  ميانگين  هم چنين 
6/68 هکتار بود که از ميان آن ها 90/2 درصد داراي مالکيت زمين 
شخصي بودند. بر طبق یافته هاي حاصل از پژوهش، عمده ترین 
و پس ازآن گندم  بهره برداران ذرت  توسط  محصول کشت شده 
بود. الگوي کشت اعضاي تعاونی های آب بران نشان می دهد، آب 
عامل حياتي توليد و معيشت آن ها است. لذا در اصل زمينه اصلي 
مدیریت مشارکتي آبياري که نياز به توزیع بهينه آب است، وجود 
دارد. از این نياز واضح، می توان در برنامه ریزی موفقيت تعاونی های 

آب بران بيشتر استفاده کرد.

میزان تأثیرپذیری تعاوني آب بران موردمطالعه از آسیب های 
شناسایی شده

نتایج پژوهش در خصوص ميزان تأثيرپذیری تعاونی های آب 
بران به آسيب های دروني در جدول شماره 2 نشان داده شده 
موردمطالعه  بهره برداران  دیدگاه  از  می شود  مشاهده  که  است، 
آسيب هایی مانند: »عدم برگزاري جلسات هيئت مدیره و مجمع 
شبکه«،  مدیریتي  سياست گذاری های  از  »نارضایتي  عمومي«، 
»عدم تخصص و مهارت کافي بهره برداران براي حفظ و نگه داری 
شبکه ها«، »بی اعتمادی اعضاي تعاوني نسبت به یکدیگر«، »عدم 
اطالع اعضا از نحوه توزیع آب« و »بی اعتمادی اعضا و تشکل ها 
نسبت به روش های مدیریتي دولت« از فراوانی باالتري نسبت به 
بقيه آسيب های دروني مدیریت مشارکتي آبياري در تعاونی های 

آب بران موردمطالعه برخوردار بودند. 

از طرفی دیگر، نتایج پژوهش در خصوص ميزان تأثيرپذیری 
تعاونی های آب بران به آسيب های بيرونی )آسيب های مربوط به 
سازمان ها و ادارات دولتي( در جدول شماره 3 نشان داده شده 
موردمطالعه  بهره برداران  دیدگاه  از  می شود  مشاهده  که  است، 
آسيب هایی مانند: »عدم تحویل به موقع آب در طول فصل زراعي«، 
»یکنواخت نبودن توزیع آب در تمام شبکه«، »مشخص و ثابت 
نبودن حقابه ها در طول اجراي طرح«، »باال بودن نرخ آب بها« و 
»عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت براي احياي 
منابع آب« اولویت های باالتري نسبت به بقيه آسيب های بيروني 
مدیریت مشارکتي آبياري در تعاونی های آب بران موردمطالعه 

داشتند. 

در ادامه ميزان تأثيرپذیری تعاونی های آب بران از آسيب های 
)دروني و بيروني( مدیریت مشارکتي آبياري را به دست آوردیم. با 
توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت ميزان تأثيرپذیری 70 
درصد از تعاونی ها در حد متوسط، 31/4 درصد زیاد و فقط 1/6 
درصد از تعاونی ها به ميزان کم به آسيب های شناسایی شده مبتال 

بودند )جدول شماره 4(. 

بران  آب  تعاونی های  دسته بندی  جهت  ادامه  در  همچنين 
موردمطالعه ازلحاظ تأثيرپذیری از آسيب های دروني و بيروني 
از تحليل خوشه ای استفاده شد. در مکانيزم اجرایي این روش، 
ابتدا با استفاده از یک معيار، فواصل خرده گروه ها تعریف می شود 
و سپس روش مناسب براي تشکيل خوشه ها و پيوند آن ها با 
یکدیگر انتخاب می گردد. درنهایت نيز تعداد خوشه های مناسب 
براي داده ها تعيين شده و خوشه بندی انجام می پذیرد. خوشه بندی 
سلسله مراتبي با جداسازي هر مورد در یک خوشه جداگانه شروع 
می شود. در هر مرحله از تحليل، جداسازي موارد تا جایي انجام 
می گيرد که شبيه ترین دو خوشه در هم ادغام شوند و درنهایت 
نيز تمامي موارد در یک درخت طبقه بندی کامل ادغام گردند. 
فاصله  می پذیرد،  انجام  آن  اساس  بر  خوشه بندی  که  معياري 
یک خوشه  در  یکدیگرند،  نزدیک  که  مواردي  است.  اقليدسی 
ادغام شده و مواردي که نسبت به یکدیگر فاصله بيشتري دارند، 
در خوشه های متفاوت قرار می گيرند. در پژوهش حاضر الگوریتم 
عمومي مورداستفاده در روش خوشه بندي تعاوني ها روش تحليل 

خوشه اي سلسله مراتبي از نوع تراکمي بود.

آسيب های  مقدار  ابتدا  فوق  هدف  به  رسيدن  راستاي  در 
شناسایی شده که 40 مورد بود  محاسبه شد.  به این صورت 
که درصد زیاد و خيلی زیاد هر یک از آسيب ها را باهم جمع 
سپس  و  آمد  دست  به  شاخص ها  از  یک  هر  مقدار  و  نموده 
آب  تعاونی های  کردن  خوشه بندی  براي  به دست آمده  مقادیر 
بران موردمطالعه ازلحاظ ابتال به آسيب ها )دروني و بيروني( وارد 

تحليل خوشه ای شد.
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جدول 2. ميزان تأثيرپذیری تعاوني آب بران موردمطالعه از آسيب های دروني بر اساس اولویت.

اولویتانحراف معیارمیانگین از )5(آسیب های درونی

3/690/851عدم برگزاري جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومي

3/670/772نارضایتي از سیاست گذاری های مدیریتي شبکه

3/490/903عدم تخصص و مهارت کافي بهره برداران  براي حفظ و نگه داری شبکه ها

3/470/724بی اعتمادی اعضاي تعاوني نسبت به یکدیگر

3/420/655عدم اطالع اعضا از نحوه توزیع آب

3/420/766بی اعتمادی اعضا و تشکل ها به روش های مدیریتي دولت

3/410/917فقدان انگیزه الزم براي قبول مسئولیت از سوي کشاورزان

3/400/778عدم مشارکت اعضا در امور مالي تعاوني

3/330/849بی اعتمادی اعضا نسبت به طرح ها و وعده های دولت

3/190/6910ذهنیت منفي اکثر کشاورزان نسبت به تعاوني

3/170/8511عدم اعتقاد بهره برداران به مفید بودن طرح هاي اجراشده

3/100/7512نبود حس همکاري در اعضاي تعاوني

3/090/9313عدم پیروي اعضا از هیئت مدیره و مدیرعامل

2/950/8414عدم مشارکت اعضا در جلسات هیئت مدیره

2/770/9515عدم صداقت برخي روستاییان در برخورد با مسئولین طرح

2/460/1016تخریب دریچه و کانال ها توسط کشاورزان

2/250/9017عدم پرداخت آب بها توسط کشاورزان

2/170/9918نفوذ گروه های پرقدرت در مدیریت شبکه

مقياس ها: خيلي کم = 1    کم = 2        متوسط = 3       زیاد = 4        خيلي زیاد = 5
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در جدول شماره 5، ترکيب تراکمي خوشه ها از طریق محاسبه 
جدول  از  که  همان طور  است.  انجام گرفته  درون گروهی  پيوند 
مربوطه نيز برمی آید، فرآیند خوشه بندی در 16مرحله انجام گرفته 
است. ستون های دوم و سوم جدول نشان می دهد که در مرحله 
اول مورد 13و17، در مرحله دوم مورد 4 و 9، در مرحله سوم 
مورد 12و 15، در مرحله چهارم مورد 13و 16، در مرحله پنجم 
مورد 4و10، در مرحله ششم مورد 4و13، در مرحله هفتم مورد 

3و12، در مرحله هشتم مورد 4و5، در مرحله نهم مورد 1و4، در 
مرحله دهم مورد 1و8، در مرحله یازدهم مورد 1و7، در مرحله 
دوازدهم مورد 1و6، در مرحله سيزدهم مورد 1و3، در مرحله 
چهاردهم مورد 1و11، در مرحله پانزدهم مورد 1و14 و در مرحله 
شانزدهم که آخرین مرحله است مورد 1و2 خوشه بندی شده اند. 
این روند در نمودار درختي تصویر شماره 1 نشان داده شده است.

جدول 4. ميزان تأثيرپذیری تعاونی های آب بران از آسيب ها )دروني و بيروني(.

درصدفراوانيمیزان تأثیر

41/6کم

16466/9متوسط

7731/4زیاد
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جدول 3. ميزان تأثيرپذیری تعاونی های آب بران موردمطالعه از آسيب های بيروني بر اساس اولویت.

اولویتانحراف معیارمیانگین از )5(آسیب های بیرونی

4/220/721عدم تحویل به موقع آب در طول فصل زراعي

4/020/572یکنواخت نبودن توزیع آب در تمام شبکه

3/960/693مشخص و ثابت نبودن حقابه ها در طول اجراي طرح

3/920/644باال بودن نرخ آب بها

3/890/665عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت براي احیاي منابع آب

3/840/726عدم تفویض اختیارات الزم به بهره برداران براي رفع مشکالت شبکه

3/840/837نامطلوب بودن وضعیت شبکه ها ازنظر زیرساخت هاي فیزیکي

3/830/718عدم وجود اتحادیه

3/650/729توزیع ناعادالنه آب

3/560/6710عدم توجه مسئولین به برنامه های آموزشي ترویجي درزمینه مدیریت مشارکتي آبیاري

3/560/7011افزایش هزینه های آماده سازی زمین براثر پراکنده شدن اراضي پس از اجراي طرح

3/500/8412عدم امکان کشت انواع محصوالت پس از اجراي طرح

3/080/8313طوالني شدن زمان اجراي پروژه

2/880/7714بی توجهی به نظرات اعضاي تعاوني در تصمیم گیری

2/860/8915عدم نظارت مسئولین در تقسیم حقابه

2/850/8216ضعف هماهنگي بین سازمان های دولتي و تشکل ها

2/840/6917عدم بهبود خدمات آبیاري بعد از اجراي طرح

2/831/0118عدم برخورد با متخلفین در استفاده ناعادالنه از آب

2/820/8419عدم هماهنگي نهادهاي اجرایي مرتبط با طرح

2/760/8520تحمیلي بودن طرح

2/630/7421عدم توجیه مناسب مزایاي طرح براي بهره برداران

2/120/8822باال بودن هزینه های تعمیر و نگه داری از شبکه ها

مقياس ها: خيلي کم = 1    کم = 2        متوسط = 3       زیاد = 4        خيلي زیاد = 5
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تصویر 1. نمودار درختي تحليل خوشه ای تعاونی های آب بران منطقه ميان دربند ازلحاظ ابتال به آسيب های )دروني و بيروني(. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع:یافته های پژوهش، 1392

جدول 5. ترکيب تراکمي خوشه ها.

مرحله
ترکیب خوشه ها

ضرایب
ترکیب خوشه براي اولین بار

مرحله بعدي
خوشه 2خوشه 1خوشه 2خوشه 1

11317101/750004

249106/520005

31215106/833007

41316110/4691006

5410111/268206

6413117/161548

7312117/3490313

845120/563609

914123/8200810

1018126/8169011

1117129/12010012

1216132/27211013

1313136/16012714

14111139/17813015

15114143/67514016

1612201/6051500
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منظر  از  موردمطالعه  بران  آب  تعاونی های  خوشه بندی  در 
تأثيرپذیری از آسيب های )دروني و بيروني( تعاونی های آب بران 
پير مزد،  افشار، محمودآباد، گوهر چقا،  تپه  روستاهاي گاکيه، 
یوان، ولی آباد، ورله، گروران، سرتيپ آباد و تکيه در خوشه اول 
قرار گرفتند. دليل قرار گرفتن این تعاونی ها در یک خوشه را 
می توان این گونه تشریح نمود؛ که با توجه به اینکه اکثر روستاهاي 
انتها و حاشيه کانال قرار دارند و  این خوشه در  قرارگرفته در 
کانال هاي درجه 2و 3 احداث نشده است از شرایط و مشکالت 
باهم  به آسيب ها  ابتال  ازنظر  بنابراین  بودند.  برخوردار  مشابهي 

مشابهت داشته و در یک خوشه قرار گرفتند )جدول شماره 6(.

علت قرار گرفتن تعاوني آب بران روستاي خانم آباد در خوشه 
دوم را می توان این گونه تفسير کرد که با توجه به اینکه اعضاي 
این تعاوني ازلحاظ فرهنگ مشارکتي و کار گروهي در شرایط 
بهتري نسبت به سایر تعاونی ها قرار دارند، هم چنين کشت اغلب 
بهره برداران این تعاوني سبزی کاری است و زمين های آن ها در 
ابتداي کانال قرار دارد و عالوه بر شبکه از چاه شخصي نيز براي 
آبياري استفاده می کنند، ازلحاظ دسترسي به آب کافي مشکالت 

کمتري داشتند لذا خود یک خوشه را تشکيل داده است.

تعاونی های آب بران روستاهاي جعفرآباد، اکبرآباد و ده گل در 
خوشه سوم جاي گرفتند. علت قرار گرفتن این تعاونی ها در یک 
خوشه را می توان به قرار گرفتن این تعاونی ها در امتداد رودخانه 
راز آور نسبت داد. ازآنجایی که روستاهاي فوق ازلحاظ موقعيت 
قرارگيري نسبت به کانال در فاصله دورتري بودند و بيشتر اعضاي 
خود  مزارع  آبياري  به منظور  رودخانه  آب  از  آن ها  تعاونی های 

استفاده می کردند لذا در یک خوشه قرار گرفتند.

در خوشه  برنجان  روستای  بران  آب  تعاونی  نتایج  اساس  بر 
چهارم  قرار گرفت. در تفسير علت قرار گرفتن این تعاونی در 
خوشه چهارم می توان این گونه استنباط نمود با توجه به اینکه 

اکثر بهره برداران این روستا دو شغله بودند و کشاورزی به عنوان 
به شبکه  زیادی  وابستگی  و  آن ها محسوب می شد  دوم  شغل 
نداشتند بنابراین در یک خوشه مجزا از سایر تعاونی قرارگرفته 
است. لذا، انتظار می رود که ميزان ابتالی این تعاونی به آسيب های 

مدیریت مشارکتی آبياری با سایر تعاونی ها متفاوت است.

تعاوني آب بران روستاي ده باغ در خوشه پنجم قرار گرفت. در 
تفسير این نتيجه می توان این چنين 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 می کند. بنابراین، 
مناسب تری هستند  وضعيت  در  کافي  آب  به  ازنظر دسترسي 
ازاین رو انتظار می رود ميزان آسيب ها در این تعاوني نسبت به 

سایر تعاونی ها کمتر باشد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از بين آسيب های دروني 
مدیریت مشارکتي آبياري در بين تعاونی های آب بران موردمطالعه، 
آسيب هایی مانند »عدم برگزاري جلسات هيئت مدیره و مجمع 
شبکه«،  مدیریتي  سياست گذاری های  از  »نارضایتي  عمومي«، 
»عدم تخصص و مهارت کافي بهره برداران براي حفظ و نگه داری 
شبکه ها«، »بی اعتمادی اعضاي تعاوني نسبت به یکدیگر«، »عدم 
اطالع اعضا از نحوه توزیع آب« و »بی اعتمادی اعضا و تشکل ها 
نسبت به روش های مدیریتي دولت« از اولویت های باالتري نسبت 
به بقيه آسيب های دروني مدیریت مشارکتي آبياري در تعاونی های 
آب بران موردمطالعه برخوردار بودند. این یافته ها با نتایج تحقيق 
اعتماد اعضاي شبکه به  و حيدریان )2001( که عدم  منتظر 
یکدیگر را از موانع انتقال مدیریت شبکه ها به بهره برداران می دانند 
مطابقت دارد. در تأیيد این یافته ها وفا و همکاران )2012( نيز 
شبکه های  فني  و  مالي  مدیریت  در  کشاورزان  ناکافي  مهارت 

آبياري از مهم ترین دالیل شکست مدیریت مشارکتي می دانند. 

جدول 6. اعضاي خوشه های حاصل از تحليل خوشه ای.

اعضاي هر خوشه )روستاها(خوشه ها

گاکیه،تپه افشار، محمودآباد، گوهر چقا، پیرمزد، یوان، ولی آباد، ورله، گروران، سرتیپ آباد، تکیهخوشه 1

خانم آبادخوشه 2

جعفرآباد، اکبرآباد، ده گلخوشه 3

برنجانخوشه 4

ده باغخوشه 5
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1392                                                                                                   



663

 زمستان 1398 . دوره 10. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

جلسات  برگزاري  »عدم  آسيب  گرفتن  قرار  همچنين 
هيئت مدیره و مجمع عمومي« در اولویت اول را می توان این گونه 
تفسير کرد که عدم برخورداري مدیران عامل تعاونی ها از یک 
جایگاه قانوني و هم چنين پرداخت نکردن حقوق و مزایا به آن ها 
تعاوني شده و  امور  اندک در  یا مشارکت  باعث عدم مشارکت 
درنتيجه انگيزه ای براي برگزاري جلسات ندارند که این مسئله 
عدم مشارکت سایر اعضا را نيز به دنبال خواهد داشت. بر اساس 
اعضاي  اعتماد  عدم  آسيب های  تحقيق،  از  به دست آمده  نتایج 
تعاوني نسبت به یکدیگر و بی اعتمادی اعضا و تشکل ها نسبت 
ضعف  نتيجه  دولت  مدیریتي  روش های  و  وعده ها  و  طرح  به 
سرمایه اجتماعي در بين اعضاي تعاوني است. در تأیيد این یافته 
کرامب5 )2004( بيان می کند که توسعه سرمایه های اجتماعي 
موجب بهبود رفتار کشاورزان در زمينه شيوه های مدیریت منابع 

کشاورزي می شود.

با توجه به نتایج به دست آمده، قرار گرفتن آسيب عدم اطالع 
اعضا از نحوه توزیع آب در اولویت های باالتر را می توان این گونه 
در  نوین  روش  یک  موردنظر  طرح  ازآنجایی که  کرد،  تفسير 
مدیریت شبکه های آبياري است و اجراي موفق آن درگرو آشنا 
سازي اعضا شبکه با کليات طرح است. لذا بی توجهی مسئولين 
به آموزش و اطالع رسانی به بهره برداران درباره نحوه تقسيم و 
توزیع آب و محاسبه حقابه ها آسيبي مهم در دستيابي به اهداف 
طرح است. هم چنين بر اساس نتایج به دست آمده از اولویت بندی 
آسيب های دروني، از دیدگاه بهره بردان موردمطالعه آسيب هایي 
مانند عدم صداقت برخي از روستایيان در برخورد با مسئولين 
»عدم  کشاورزان«،  توسط  کانال ها  و  دریچه  »تخریب  طرح، 
پرقدرت  گروه های  »نفوذ  و  کشاورزان«  توسط  آب بها  پرداخت 
در مدیریت شبکه« از اولویت کمتري نسبت به بقيه آسيب ها 
برخوردارند. بنابراین می توان این گونه نتيجه گيری کرد که ميزان 
ابتالي تعاونی های آب بران موردمطالعه به این آسيب ها کمتر 
است. ازآنجایی که نداشتن صداقت در برخورد با مسئولين در دادن 
اطالعات در زمينه ميزان اراضي، تخریب دریچه و کانال ها توسط 
بهره برداران به ضرر خود آن ها خواهد بود لذا ميزان این آسيب ها 

در بين بهره برداران منطقه موردمطالعه بسيار کم است.

از طرفی پایين بودن ميزان تأثيرپذیری تعاونی های آب بران 
موردمطالعه از آسيب عدم پرداخت آب بها توسط کشاورزان را 
می توان این گونه تفسير کرد که با توجه به اینکه از طرف شرکت 
آب منطقه ای جهت دریافت مبلغ آب بها فيش صادرشده و توسط 
مدیران عامل تعاونی ها از بهره برداران جمع آوری می شود درنتيجه 
به ندرت اتفاق می افتد که اعضا آب بها را پرداخت نکنند. هم چنين  
بر اساس نتایج حاصله آسيب »نفوذ گروه های پرقدرت در مدیریت 
شبکه« از ميان آسيب های دروني آخرین اولویت است. در تفسير 
این یافته می توان این گونه استنباط نمود، با توجه به اینکه اکثر 

5. Cramb

تعاوني در یک منطقه همگن قرار دارند و اعضاي تعاونی ها از 
خویشاوندان و آشنایان تشکيل شده است لذا، این امر باعث کاهش 
اختالف و درگيری های بين گروهي و درون گروهی شده است 
و این آسيب در اولویت پایينی قرار دارد. به طورکلی آسيب های 
قرارگرفته در طبقه آسيب های دروني یعني آسيب های مربوط 
به محيط روستا و اعضاي تعاونی ها را می توان به ضعف فرهنگ 
مشارکت نسبت داد. بنابراین، با توجه به اینکه فرهنگ مشارکت 
و داشتن روحيه کار گروهي عامل مهمي در پذیرش شيوه های 
نوین در بين کشاورزان و بهره برداران است می توان انتظار داشت 

که این آسيب ها در اولویت باالیی قرار بگيرند.

آسيب های  بين  از  که  داد  نشان  تحقيق  یافته هاي  ادامه  در 
بيروني )آسيب های مربوط به سازمان ها و ادارات دولتي( مدیریت 
مشارکتي آبياري در تعاونی های آب بران موردمطالعه، از دیدگاه 
بهره برداران موردمطالعه آسيب هایي مانند »عدم تحویل به موقع 
آب در طول فصل زراعي«، »یکنواخت نبودن توزیع آب در تمام 
شبکه«، »مشخص و ثابت نبودن حقابه ها در طول اجراي طرح«، 
»باال بودن نرخ آب بها« و »عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از 
طرف دولت براي احياي منابع آب« اولویت های باالتري نسبت به 
بقيه آسيب های بيروني مدیریت مشارکتي آبياري در تعاونی های 
تحقيقات  نتایج  با  یافته ها  این  داشتند.  موردمطالعه  بران  آب 
طاهر  و  برانس  و   )2004( ورميليون6   ،)2002( ویجایارانتا 
)2009( که اعطاي وام و یارانه را در موفقيت انتقال مدیریت 
شبکه ها به بهره برداران مؤثر می دانند هم خوانی دارد. هم چنين با 
یافته هاي مری7 و همکاران )2007( که عدم اطمينان از دریافت 
آب موردنياز در فصل زارعي توسط کشاورزان را علت اصلي عدم 
بر  دارد.  مطابقت  می داند  آبياري  پروژه های  در  آن ها  مشارکت 
اساس نتایج حاصل از پژوهش، قرار گرفتن آسيب هایي »عدم 
نبودن  زراعي«، »یکنواخت  به موقع آب در طول فصل  تحویل 
توزیع آب در تمام شبکه« و »مشخص و ثابت نبودن حقابه ها 
در طول اجراي طرح« را شاید بتوان این گونه تفسير کرد که این 
آسيب ها ناشي از اجراي نامناسب و عدم حمایت دولت از طرح 
بودند و ازآنجاکه مهم ترین عامل در راستاي موفقيت هر طرحي 
برنامه ریزی جهت اجراي اصولي و مناسب آن طرح است بنابراین 

آسيب های فوق در  اولویت های باالتر قرار گرفتند. 

همچنين آسيب هایي مانند »عدم هماهنگي نهادهاي اجرایي 
مرتبط با طرح«، »تحميلي بودن طرح«، »عدم توجيه مناسب 
مزایاي طرح براي بهره برداران« و »باال بودن هزینه های تعمير 
به سایر  اولویت های کمتري نسبت  از  از شبکه ها«  و نگه داری 
تعاونی های  در  آبياري  مشارکتي  مدیریت  بيروني  آسيب های 
آب بران موردمطالعه برخوردارند. این یافته ها با نتایج منتظر و 
حيدریان )2001( که هزینه های سنگين نگه داری و بهره برداری 

6. Vermillion
7. Merrey
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از شبکه ها را از  مشکالت مهم شبکه های آبياري می داند هم خوانی 
موردمطالعه  بهره برداران  گفته  به  بنا  اینکه  به  توجه  با  ندارد. 
تعمير و نگه داری از شبکه به عهده دولت بوده و هزینه ای برای 
بهره برداران ندارد لذا این آسيب نسبت به بقيه آسيب ها اولویت 
کمتری دارد. هم چنين از دیدگاه بهره برداران موردمطالعه طرح 
تشکيل تعاونی های آب بران یک طرح ملی بوده و به آن ها تحميل 
نشده است. در خصوص آسيب عدم توجيه مناسب مزایای طرح 
برای بهره برداران که در اولویت پایينی قرارگرفته است، می توان 
جلسات  طرح  اجرای  از  قبل  اینکه  به  توجه  با  نمود  استنباط 
انتقال  ارائه اطالعات در خصوص مزایای طرح  توجيهی جهت 
مدیریت شبکه های آبياری به بهره برداران در منطقه موردمطالعه 
برگزارشده است لذا این آسيب تهدید مهمی برای تعاونی های آب 

بران محسوب نمی شود.

در یک نگاه کلي می توان گفت در فرآیند انتقال مدیریت آبياري 
به تعاونی هاي آب بران و مطابق آنچه روی داده، صرفاً به کارگيری 
و مشارکت کشاورزان موردتوجه سازمان های ذی ربط بوده است، 
به گونه ای که پس از واگذاري مدیریت شبکه ها، حمایت های الزم 
صورت نگرفته و یا قطع شده، گویي فقط هدف جلب مشارکت 
کشورهاي  در  که  است  حالي  در  این  است.  بوده  بهره برداران 
موفق قبل از واگذاري انتقال مدیریت آب، ابتدا به ایجاد فضاي 
مناسب براي انتقال، مانند تعریف دوباره اصول و موازین سازماني، 
ایجاد یک چارچوب قانوني مناسب براي انتقال، تشریح مراحل و 
اولویت بندی براي اجراي آن پرداخته اند. هم چنين در زمينه موارد 
نام برده آموزش های الزم به صورت اصولي صورت گرفته است و 
پس از واگذاري مدیریت آب، دولت حمایت های الزم را به لحاظ 
موجود  تشکل های  از  مدیریتي  و  مالي  فني،  آموزشي،  قانوني، 
به عمل آورده است تا بتواند زمينه را جهت دستيابي به هدف 
اصلي که همانا دستيابي به توسعه و ارتقا بهره وري آب در بخش 

کشاورزي است، فراهم آورد.  

در تجارب موفق جهاني، دست اندرکاران انتقال مدیریت آبياري، 
مشارکت بخش مردمي را وسيله ای براي تأمين هدف اصلي که 
در حقيقت توسعه کشاورزي و به دنبال آن توسعه روستایي و 
نهایتاً توسعه ملي است تلقي کرده اند. بنابراین می توان چنين 
نتيجه گيری کرد که بزرگ ترین آسيب این نظام این است که 
انجام  تعاونی های آب بران اساساً تشکيل شده ولي عماًل کاري 
نمی دهند و از جایگاه قانوني برخوردار نيستند که خود این آسيب 
منشأ به وجود آمدن سایر آسيب ها است. در ادامه جهت توسعه 
تعاونی های آب بران و مشارکت بيشتر بهره برداران پيشنهاد هایی 

ارائه می گردد.

تشکر و قدردانی

این مقاله هيچ گونه حامی مالی نداشته و مستخرج از پایان نامه 
ارشد ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه رازی است. 
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