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ABSTRACT
One of the main bottlenecks in Sistan area is the lack of water for irrigating agricultural
productions and other uses. During the droughts of the last 20 years, there has been no choice for
local people, but there have been some opportunities to employ some mechanisms and methods to
improve water management in this area. Recently, the demand management has been considered as
a logical solution to achieve the goal of sustainable water use. One of the mechanisms and methods
to improve water exploitation management in Sistan area is the implementation of water supply
project through piping and the use of pumping systems. This project, a national plan, has been
started since 2014 for providing the water resources to 46,000 hectares of lands in Sistan plain.
Therefore. the present research aims to explore how to use and maintain this network from the
perspective of local farmers and experts. Data were collected by interviews with governmental
managers and experts of the irrigation networks use company and the farmers’ representatives
during the 2018-2019 cropping year. Gray method has been used to determine the optimal pattern
of operation and maintenance of the irrigation network. The results showed that the most important
positive effects have included handing over network management, creating employment, reducing
rural migration, increasing productivity of productions, gaining confidence of farmers in terms of
food supply and income, proper distribution of water, more use of irrigation network and reduction
of waste of water resources, increasing the sense of responsibility and ownership of farmers
towards the use of irrigation network and its protection. Also the most important negative
consequences have consisted the lack of trust for fulfilling responsibility, insufficient
understanding and cooperation between water users, farmers’ heterogeneity, little attention to
education and extension, lack of experience, loss of resources, lack of attention. The economic
problems of water users are the loss of legal support of the organization and the inadequacy of the
existing understanding and cooperation between water users. Considering that at present neither the
leading operators nor the cooperatives created have enough information about their duties in
organizing the management and maintenance of the network and carrying out the desired activities.
The most important proposed solution is complete training and awareness raising of the operators.
Progress is in the process of assigning the irrigation network to suitable options.
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Extended Abstract
Introduction
One of the main bottlenecks facing Sistan area is the lack of water for irrigating agricultural
productions and other uses. The most important issue in resource management is the balance of
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water supply and demand. The implementation of water supply project to Sistan area through
piping and the use of water pumping systems is one of the mechanisms and methods to improve
water use management in this area, due to the participation and effective presence of farmers in the
water use system in agriculture.It is one of the largest water supply and water transfer projects in
the country. In this research, at the first, data were collected by interviews with governmental
managers and experts of the irrigation networks use company and the farmers’ representatives
during the 2018-2019 cropping year. Second the data was analyzed by the multiple-attribute
decision-making technique using the grey method to find out the optimal pattern of using and
maintaining the irrigation network. Since one of the best methods of optimal and principled
consumption of agricultural water in the world is to hand over the management of operation and
maintenance of these resources to the operators, this study examines the consequences of handing
over the management and maintenance of the irrigation network of Sistan plain from the
perspective of farmers and experts in the region. The grand project of water transfer by pipelines in
the Sistan plain has been initiated since 2014 with a huge cost to supply the water requirement of
46,000 ha of agricultural lands. The present research aims to explore how to use and maintain this
network from the perspective of local farmers and experts
Materials and method
In multi-criteria decision problems and especially multi-criteria decision problems, having and
knowing the relative weights of existing indicators is an effective step in the problem-solving
process and is required. , The methods of using expert response, Linamp method, least squares
method, special vector technique, Shannon entropy are applied for determining the weights of
indices. In the past, several methods such as linear weighting, AHP, TOPSIST, fuzzy logic and
mathematical programming have been used. Given that the Shannon entropy method use only
measure the weighs and the ranks of the indices and does not rank the options. In this research,
based on the theory of gray systems, a new method was used for solving the problem of selecting
performance indicators by strategic planning criteria, which was ranked the criteria and options. .
First, the weight and rank of each of the strategic criteria for all options (indicators) are determined
by the language variables expressed by gray numbers. Then, by using the Gray Possibility Grade
method, it is possible to rank the indicators and determine the key indicators. Finally, in order to
clarify the model and measure it, the key indicators of strategic plans have been determined.
Discussion and results
Based on the findings of the present study, in general it can be concluded that the first priority
from the perspective of the farmers is to delegate the management of the irrigation networks in the
Sistan plain to the project executive for 3-5 years. Agriculture Jihad Organization and cooperatives
are in the second and third ranks, respectively. In addition, the prioritization of the activities for the
decentralization from the farmers’ perspective shows that the top priority is to be sure of the timely
delivery of water and the supply of facilities for leveling.

محمدقاسمی و همکاران :پيامدهاي واگذاري مديريت بهره برداري و نگهداري شبکه آبياري...

پيامدهای واگذاری مديريت بهرهبرداری و نگهداری شبکه آبياری
دشت سيستان بر پايه تئوری سيستم خاکستری
محمود محمد قاسمی ،1احمد قاسمی ،3ايرج قاسمی*2

 ،1استاديار اقتصاد کشاورزي واحد تحقیقات اقتصادي -اجتماعی و ترويجی مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزي و منابع طبیعی سیستان ،سازمان تحقیقات-آموزش و ترويج کشاورزي  ،زابل ،ايران
 ،2استاديار بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی سیستان -سازمان
تحقیقات-آموزش و ترويج کشاورزي ،زابل ،ايران
 ،3استاديار عضو هیات علمی گروه برنامه ريزي شهري و منطقهاي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی،
تهران ،ايران
(تاريخ دريافت -99/8/27 :تاريخ تصويب)99/11/6 :

چکيده
يکی از تنگناههاي اساسی منطقه سیستان کافی نبودن آب براي آبیاري محصوالت
کشاورزي و مصارف غیرکشاورزي است .در سالهاي اخیر ،مديريت تقاضا به عنوان راهحل
منطقی براي تحقق هدف بهرهبرداري پايدار آب مورد توجه قرار گرفته است .يکی از
سازوکارها و روشهاي بهبود مديريت بهرهبرداري از آب در منطقه ،اجراي طرح آبرسانی از
طريق لولهکشی و بهکارگیري سیستمهاي پمپاژ است .اين طرح ،با هدف تأمین آب در سطح
 46000هکتار از اراضی دشت سیستان آغاز و مديريت و بهرهبرداري از شبکه واگذار شده
است .اين پژوهش به دنبال بررسی پیامدهاي واگذاري مديريت بهرهبرداري و نگهداري شبکه
آبیاري در اين دشت ،از ديدگاه کشاورزان و کارشناسان منطقه است .در اين راستا ،پیمايش
میدانی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه براي جمعآوري دادهها بهکار گرفته شد .در اين پیمايش،
نمونهاي از مديران دولتی ،کارشناسان شرکت بهرهبرداري شبکه آبیاري و  105نفر از
بهرهبرداران در سال زراعی  97-98جهت جمعآوري دادهها انتخاب شدند .براي تحلیل
اطالعات و تعیین الگوي بهینه بهرهبرداري و نگهداري شبکه آبیاري ،از تکنیک تصمیمگیري
چند شاخصه به روش خاکستري استفاده شد .نتايج نشان داد مهمترين پیامدهاي مثبت
واگذاري مديريت شبکه شامل ايجاد اشتغال ،کاهش مهاجرت روستايیان  ،افزايش بهرهوري
محصوالت ،کسب اطمینان کشاورز از نظر تأمین غذا و درآمد ،توزيع مناسب آب ،بهرهگیري
بیشتر از شبکه آبیاري و کاهش اتالف منابع آب ،افزايش احساس مسئولیت و مالکیت
کشاورزان نسبت به استفاده از شبکه آبیاري و حفاظت از آن است .همچنین ،نبود اطمینان
نسبت به انجام مسئولیت ،عدم کفايت تفاهم و همکاري موجود بین آببران ،بروز اختالف
میان کشاورزان ،عدم توجه کافی به آموزش و ترويج ،نبود تجربه ،از دست رفتن منابع ،عدم
توجه به مشکالت اقتصادي آببران ،از دست دادن حمايت قانونی سازمان و عدم کفايت
تفاهم و همکاري موجود بین آببران از جمله پیامدهاي منفی میباشد .با توجه به اين که هم
بهرهبرداران پیشرو و هم شرکت تعاونیهاي ايجاد شده ،از وظايف خود در امر تحويل
مديريت و نگهداري از شبکه و انجام فعالیتهاي مورد نظر اطالع کافی ندارند ،الگوي
مديريت و بهره برداري گام به گام توصیه میشود .مهمترين راهکار پیشنهادي ،آموزش و
آگاهسازي واقعی بهرهبرداران پیشرو در فرايند واگذاري شبکه آبیاري است.
واژههای کليدی :مشکالت اقتصادي آببران ،بهرهبرداران ،گروهاي همآب ،دشت سیستان
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مقدمه
بخش کشاورزي و منابع آب مورد نياز براي توسعه
اين بخش تاثير زيادي از تغيير اقليم میپذيرد .بهتازگی
مطالعات متعددي دربارة شناخت ماهيت و ميزان آثار
تغيير اقليم بر متغيرهاي فيزيکی منابع آب و بخش
کشاورزي کشور انجام شدهاست .با اين حال ،زواياي
اقتصادي اين پديده و راهکارهاي بالقوة مقابله با آن،
کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته است .بحران آب در
کشاورزي از يک سو و تأمين مواد غذايی مورد نياز
جمعيت رو به افزايش بشري از سوي ديگر ،مديريت
بهرهبرداري از آب کشاورزي را با تنگناه و چالشهاي
جدي روبرو کرده است ( .)Sharifzadeh et al,2018عدم
مديريت صحيح و عرضه کافی آب سطحی در بخش
کشاورزي ،اثرات زيانبار اقتصادي-اجتماعی به همراه
داشته است ).(Arab et al, 2018
عالوه بر مديريت منابع آب ،تعامل انسان و منابع آب
يکی از زيربناهاي اصلی شکلگيري مناسبات اجتماعی و
اقتصادي در ايران میباشد و درک مفهومی سير تحوالت
آن ،نقش مهمی در شناخت علل چالشهاي کنونی
منابع آب دارد
) .) Alambeigi & Akbari, 2020يکی از مهمترين
راههاي تعامل انسان و منابع آب ،دانستن روش استفاده
بهينه از اين منابع است .استفاده بهينه از منابع آب با
استفاده از انتقال صحيح آب ،میتواند پاسخی به اين
چالش اساسی باشد .پيشينۀ تاريخی انتقال آب بين
حوضهاي در جهان حکايت از پيامدهاي درازمدت
ناگواري است .رشد سريع و نامتوازن جمعيت در
حوضههاي مقصد ،خشکی و يا کاهش شديد دبی
رودخانهها و چشمهها و سفرههاي آب زيرزمينی ،نابودي
باتالقها و تاالبها و بروز فاجعههاي زيستمحيطی
جبرانناپذير در مبداء و صَرف هزينههاي زياد ،بروز
مشکالت اجتماعی و جابهجايی ساکنان آبگيرها و
مسيرهاي انتقال از جمله اين پيامدها بوده است
(.) Parhizkar ,2013
بررسی شاخصهاي نرخآوري آب ،پايايی مالی تشکل
آببران ،کفايت و قابل اعتماد بودن آب تحويلی به
کشاورزان ،آگاهی جمعی و مشارکت کشاورزان در

مديريت آبياري ،کاهش نزاع در آبياري و وضعيت تعمير
و نگهداري در بيست کشور آسيايی از جمله ايران ،در
مورد ارزيابی واگذاري مديريت آبياري و مديريت
مشارکتی آبياري نشان داد که در بيش از  60درصد از
موردها ،اصالحات مديريتی ناموفق بوده است
( .)Mukhtarov et al, 2015با اين وجود مطالعات انجام
شده در بزرگترين شبکۀ آبياري فيليپين در حوزه
رودخانه ماگات نشان داد که با واگذاري مديريت آبياري،
احتمال مشارکت مردم در امور جمعی شبکه آبياري
حدود چهار برابر بيشتر شده و نزديک به نيمی از
کشاورزان در امور مربوط به آبياري مشارکت کردهاند.
عالوه بر اين وضعيت تعمير و نگهداري ،نزاعهاي
کشاورزان در آبياري ،عدم پرداخت آببهاء و قانونمندي
کشاورزان سامان و بهبود معنیداري يافته است (
 .)Araral,2011همچنين ،در مطالعهاي در کشور
هندوستان ،ارزيابی تشکلهاي آببران با شاخصهاي
کارايی عملياتی و عملکرد مالی نشان داد با وجود
تشکلها ،به منظور ايجاد انگيزش در کشاورزان براي
خودکفايی و پرداخت هزينههاي خدمات آبياري از فشار
اجتماعی استفاده شد .با اين حال در دستيابی به
خوداتکايی مالی ناکام مانده و مقدار بدهی کشاورزان
بابت آب بها زياد شد (.)Bhatt,2013
از ديدگاه نهادگرايی ،مطالعه شيوه انجام واگذاري
مديريت آبياري در کشور اندونزي نشان داد ،مقامهاي
دولتی حاکم بر مديريت آب ،تکنوکراتهاي
محافظهکاري هستند که با تغيير اصالحات مديريت
آبياري به آن ابعاد و جهتگيري فيزيکی و زيرساختی
داده و حاضر نيستند واقعيتهايی غير از ابعاد فنی را
ببينند .عالوه برآن ،مديريت دولتی آبياري از واگذاري
مديريت آبياري به عنوان وسيلهاي براي تجهيز منابع و
حفظ موجوديت خود استفاده کرده است و افزايش نقش
کشاورزان در مديريت آبياري و دسترسی به منابع مالی
مربوط به بهرهبرداري و نگهداري را بر
نمیتابد(.)Suhardiman & Giordano,2014
مطالعه عوامـل مـوثر بـر جـذب چايکاران در
تشکلهاي آبياري تحت فشار در شهرستان الهيجـان،
نشـان داد کـه متغيرهـايی ماننـد شـرکت درکالسهاي
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آموزشی و ترويجی ،دفعات بازديد از باغـات داراي
آبيـاري تحت فشار ،اعتقاد به مشورت براي بهتر شدن
امور و وسعت باغ داراي سيستم آبياري ،بيشترين مقدار
واريانس بين دو گروه عضو و غيرعضو را تعيين میکنند
(.)Kalantari & Ebrahimi,2005
سياستهاي مختلف به منظور مديريت منابع آب در
بخشهاي مختلف از جمله کشاورزي اگر تمام ارتباطات
بالقوه را در قالب يک سيستم در نظر نگيرد ،ميتواند
منجر به نتايج نامطلوب شود ()layani et al, 2016
تحوالت اجتمـاعی در دهـههاي اخيـر ،از يک سو و
توسعه طرحهاي آب و کشاورزي از سوي ديگر ،موجب
گرديد که مسئوليت دولت در زمينه مديريت مصرف آب
گسترش يابـد و نقش اشخاص (مصرفکنندگان آب و
بخـش خصوصـی) در اين مسئوليت کمرنگ شود .اما
تجربه نشـان داد کـه سازمانهاي دولتی و نهادهاي
وابسـته بـه آنهـا در انجـام مسـئوليت مــديريت
مصــرف آب کشــاورزي ،چنــدان موفــق نبــودهانــد.
لــذا ،سياستهاي کلی در اين راستا قرار گرفت تا از
توانمنديهاي بخـش خصوصی براي ارائه اين خدمات
بهره گرفته شود(.)Pourkazemi,2013
دشت سيستان با وسعت حدود  255هزار هکتار در
جنـوب شـرقی ايـران ،در دلتاي رودخانه سيستان قرار
دارد و  105هـزار هکتـار از اراضـی آن قابل کشت و
زرع میباشد .شبکههاي آبياري و زهکشی دشت
سيستان ،شامل سه بخش شبکه مدرن آبياري و زهکشی
چاهنيمه ،شـبکه مـدرن آبيـاري و زهکشـی
ميـانکنگـی و شبکههاي سنتی آبياري سيستان
میباشد .اين منطقه داراي  250هزار هکتـار اراضـی
حاصـلخيز و قابـل کشت در دشت است و بيش از 50
درصد فعاليتهاي زراعی و بـاغی استان سيسـتان و
بلوچسـتان در آن متمرکـز مـیباشـد .قابليتها و
توانمنديهاي زراعی و باغی دشت سيستان ،باعث شده
تا اين دشت توليدکننده  75درصد غالت 81 ،درصـد
جـاليز و بـيش از  70درصـد تاکستانها و يکی از
مناطق مستعد کشت دانههاي روغنـی در اسـتان
باشد(.)Mohammadghasemi et all, 2016
کافی نبودن آب براي آبياري محصوالت کشاورزي و
مصارف ديگر يکی از تنگناههاي اساسی در منطقه
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سيستان است .مهمترين مسئله در مديريت منابع آب،
برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي آن است .از آنجا
که مقدار عرضه آب هميشه محدود بوده و مقدار تقاضا
نيز با افزايش جمعيت و بهبود سطح زندگی روبه افزايش
است ،برنامهريزي براي استفاده بهينه از منابع آب ،داراي
اهميت ويژه است .راهحل سنتی براي مقابله با مشکل
کمآبی در ايران افزايش عرضه آب از طريق
سرمايهگذاري در توسعه منابع آب بوده است .با اين
وجود ،منابع اعتباري الزم در تأمين آب و توليد
محصوالت کشاورزي کمتر از آستانه مورد نياز بوده است.
از اين رو ،در سالهاي اخير مديريت تقاضا به عنوان
راهحل منطقی براي تحقق هدف بهرهبرداري پايدار آب،
مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به خشکسالیهاي
 20ساله اخير چارهاي جز استفاده از مکانيزمها و
روشهايی براي بهبود مديريت بهرهبرداري از آب در اين
بخش و منطقه وجود ندارد .با توجه به مشارکت و حضور
موثر کشاورزان در نظام بهرهبرداري آب در بخش
کشاورزي ،يکی از سازوکارها و روشهاي بهبود مديريت
بهرهبرداري از آب در اين منطقه ،اجراي طرح آبرسانی به
منطقۀ سيستان از طريق لولهکشی و به کارگيري
سيستمهاي پمپاژ آب بوده است.
اين طرح يکی از بزرگترين طرحهاي آبرسانی و
انتقال آب در کشور محسوب میشود که پس از اجرايی
شدن به صورت کامل ،باگستردگی در  17منطقه از
دشت سيستان ،حدود  46هزار هکتار از اراضی زراعی
منطقه را تحت پوشش خود قرار خواهد داد .منابع آبی
تأمين کننده طرح ،شامل ذخاير چاه نيمهها و جريانات
رودخانۀ هيرمند است.
بنابراين ،با وجود استفاده گسترده و مستمر از
رويکرد واگذاري مديريت آبياري و مديريت مشارکتی
آبياري به منظور درمان عملکرد ضعيف شبکههاي
آبياري ،اثربخشی برنامههاي واگذاري از لحاظ بهبود
آبياري ،کارايی در بخش کشاورزي و مديريت منابع هنوز
مورد ترديد است و برنامه اصالحات مديريتی بسته به
شيوه اجراي اصالحات و مساعدت بستر اجتماعی،
آميزهاي از موفقيت و شکست خواهد بود .از آنجايی که
يکی از بهترين روشهاي مصرف بهينه و اصولی آب
کشاورزي در دنيا ،واگذاري مديريت بهرهبرداري و
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نگهداري از اين منابع به بهرهبرداران می باشد ،اين
مطالعه به بررسی پيامدهاي واگذاري مديريت
بهرهبرداري و نگهداري شبکه آبياري دشت سيستان ،از
ديدگاه کشاورزان و کارشناسان منطقه پرداخته وسعی
شده تا «پيامدهاي مثبت و منفی» و «مشکالت واگذاري
مديريت بهرهبرداري و نگهداري از شبکههاي آبياري و
زهکشی» دشت سيستان به گزينههاي مناسب بر اساس
نظرات کارشناسان و بهرهبردارن مورد بررسی قرار گيرد.
در نهايت ،الگوي بهينه براي نظام بهرهبرداري و نگهداري
شبکه آبياري دشت سيستان معرفی شد.

مواد و روشها
در مسائل تصميمگيري چندمعياره و به خصوص
مسائل تصميمگيري چند شاخصه ،داشتن و دانستن
وزنهاي نسبی شاخصهاي موجود ،گام مؤثري در
فرايند حل مساله محسوب میشود (.)Hedariyan, 2004
از جمله روشهاي تعيين وزنهاي شاخصها ،میتوان به
روش استفاده از آنتروپی شانون اشاره کرد ( Balderma
 .)et al,2007دراين بررسی ،فرآيند تصميمگيري
چندمعياره براساس نمودار يک صورت پذيرفته است.

شناسایی شرکت کنندگان و
تصمیم گیران

انتخاب یک روش

انتخاب شاخص

انتخاب گزینه

ارزیابی گزینهها توسط
تصمیم گیر

وزندهی به شاخصها و
معیار

انتخاب گزینه و معیار برتر
با استفاده از روش اانتخاب

نمودار .1فرآيند تصميمگيري چندمعياره)(Aryal & Rajouria, 2007
اين مطالعه به بررسی پيامدهاي واگذاري مديريت
بهرهبرداري و نگهداري شبکه آبياري دشت سيستان از
ديدگاه کشاورزان و کارشناسان منطقه پرداخته است و
تالش شد تا پيامدهاي مثبت و منفی و مشکالت
واگذاري مديريت بهرهبرداري و نگهداري ازشبکههاي
آبياري و زهکشی مورد بررسی قرار گيرد .به عالوه،
راهکارهاي الزم براي تحقق الگوي بهينه نظام
بهرهبرداري و نگهداري شبکه آبياري دشت سيستان
معرفی شد .از اين رو ،فعاليتهاي واگذاري از طريق
پرسشنامه و با استفاده از تکنيک آنتروپی شانون
سنجش شده و رويکرد غالب در اين پژوهش پيمايشی
است .به علت محدود بودن تعداد کارشناسان مرتبط با
موضوع ،از روش سرشماري براي نظرخواهی از آنان
استفاده شد .اما در مورد بهرهبرداران ،جامعه مورد
مطالعه کليه بهرهبرداران از شبکه آبياري و زهکشی در
دشت سيستان بوده است که براساس برنامه تدوين شده

 46000نفر خواهند بود .براي استفاده از نظرات اين
گروه از ابزار پرسشنامه استفاده شده و حجم نمونه از
بهرهبردارن با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده
است .با در نظر گرفتن مقدار خطاي قابل تحمل  0/53و
سطح اطمينان نمونه که در سطح اطمينان 95درصد و
 Pبرآوردي از نسبت افرادي از جامعه که از خدمات
کشاورزي رضايت دارندکه براساس مطالعات انجام شده
در سطح کشور اين نسبت تقريبا برابر  53درصد
میباشد حجم نمونه برابر  105نفر بدست آمد
(.)Mohammadghasemi et al, 2012
درگذشته ،از روشهاي متعددي مانند وزندهی
خطی ،سلسلهمراتب ساعتی 1،تاپسيس 2منطق فازي و
برنامهريزي

رياضی

استفاده

شده

)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
2. Technique for Order of Preference by Similarity to
)Ideal Solution (TOPSIS
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است( .)Mahbobidakani&Rzavi l,2004با توجه به اين
که روش آنتروپی شانون فقط شاخصها را وزندهی و
رتبهبندي میکند (و نه گزينهها را) ،در اين تحقيق ،بر
پايه تئوري سيستمهاي خاکستري روش جديدي در حل
مسئله انتخاب شاخصهاي عملکرد توسط معيارهاي
پيشنهاد شده که معيارها و گزينهها را رتبهبندي
میکند .در ابتدا وزن و رتبه هر يک از معيارهاي
استراتژيک محور براي تمامی گزينهها (شاخص ها)
توسط متغيرهاي زبانی که به وسيله اعداد خاکستري
بيان شدهاند ،تعيين شده است .سپس ،با استفاده از
روش درجه امکان خاکستري ،رتبهبندي شاخصها و
تعيين شاخصهاي کليدي ميسر گرديد .در انتها نيز
براي روشن شدن مدل و سنجش آن ،شاخصهاي
کليدي برنامههاي استراتژيک تعيين شده است
(.)Perelomov & Kandler, 2006
براي اجراي تئوري سيستمهاي خاکستري مراحل
زير طی شده است:
گام اول :تعيين وزن مؤلفههاي مؤثر
فرض آن است که  kتصميمگيرنده وجود دارد،
را میتوان از طريق زير
بنابراين وزن مؤلفهها
()1

()3
... G1n 

... G 2 n 
...
. 

...
. 
...
. 

... G mn 

1 1
 w j  w2j ... wkj 

k 

w j 

 G11 G12

 G 21 G 22
 .
.
D
.
 .
 .
.

G m1 G m 2

که در آن  Gها متغيرهاي زبانی میباشند که به
عدد خاکستري تبديل شدهاند.
گام چهارم :تعيين نرمالسازي ماتريس تصميم
خاکستري

()4

G1*n 

G*2 n 

. 
. 

. 

G*mn 

...
...
...
...
...
...

G*ij

()5

بصورت زير نشان داده میشود:
 

ij  ij 

*
G ij  

G max G max
j 
 j

 

G max
j  max1 i  m  ij

براي هر کدام از مؤلفههاي کاهشی
G*ij
زير نشان داده میشود:

 wkj   kj kj 



خاکستري نشان داد.

خيلی کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلی زياد) براي مشخص
نمودن مقدار مؤلفهها .با توجه به اين متغيرها ،مقدار
مؤلفهها را میتوان به صورت زير برآورد نمود:
1
2 ...G k 
G1ij G ij
ij 
k 

که در آن

گام پنجم :ايجاد ماتريس تصميم وزنی هنجار شده
با فرض اهميت متفاوت هر کدام از مؤلفهها ،ماتريس
وزنی نرماليزه شده بصورت زير نمايش داده میشود:

G ij 

()7

)k (i  1, 2,..., n; j  1, 2,..., n
G ij

مقدار مؤلفه  ijبراي  kامين تصميمگيرنده و میتوان آن
را با عدد خاکستري
k   k k 
Gij
 ij ij 
.)et al., 2007

 

G min
j  max1i  m  ij

گام دوم :شامل استفاده از متغيرهاي زبانی (مثل

()2

()6

بصورت

 G min G min 
j
j 
G*ij  
  ij  
ij 


که در آن ) wk ( j  1, 2,..., nوزن مؤلفه j
j

براي  kامين تصميمگيرنده است و میتوان آن را با عدد

* 
*
G12
 G11
*
* G
21 G 22

.
 .
D*  
.
.

 .
.

*
*
G m1 G m 2

که در آن براي هر کدام از مؤلفههاي افزايشی

Qj

محاسبه کرد:
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نشان داد ( Li

گام سوم :ايجاد ماتريس تصميم خاکستري

...  N 1n 

...  N 2 n 
...
. 

...
. 
...
. 

...  N mn 

  N 11  N 12

  N 21  N 22
 .
.
D*  
.
 .
 .
.

 N m1  N m 2

که در آن،
 N ij  G *ij   w j
(سش.)Sardarshahraki et al., 2020
گام ششم :انتخاب بهترين گزينه

میباشد

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،1

100

براي  mمعيار مختلف
گزينه
بهترين



C  C1,C 2,...,C m

،

ممکن


توان از طريق زير برآورد کرد:



را می-

max
M max G1max ,G max
2 ,...,G n



M max  max1i  m a i1max1i  m i1
max1i  m a i 2max1i  m i 2...max1i  m a inmax1i  m in 

()8

گام هفتم :محاسبه درجه امکان خاکستري
با استفاده از تساوي و رابطه ( )9براي گزينههاي
مختلف بصورت زير نشان داده میشود:





1 n
 P  N ij G max
P M i  M max 
j
n j 1
()9





گام هشتم :رتبهبندي گزينههاي مختلف
هر چه درجه امکان خاکستري يک گزينه کوچکتر
باشد ،رتبه آن گزينه بهتر خواهد بود ( Karim et al,
/)2020
نتايج و بحث
منطقه روستايی سيستان ،داراي  930روستا با
 270000نفر جمعيت بوده ،که شغل اکثر آنها
کشاورزي ،دامپروري و شغلهاي وابسته به اين دو حرفه
میباشد .اين جمعيت در پنج شهرستان زابل ،نيمروز،
هامون ،زهک و هيرمند قرار گرفته است .در اين محدوده
 46000نفر بهرهبردار تحت پوشش شبکه آبياري قرار
میگيرند.
نتايج بررسی خصوصيات اجتماعی بهرهبرداران نشان
داد که ميانگين سنی آنها  54سال بوده است که در
اين بين مسنترين آنها  72سال و جوانترين آنها 27
سال سن داشته است .همچنين ،نتايج بررسی براي

سابقه کار کشاورزان 31 ،سال بوده است که بيشترين
سابقه کار  50سال و کمترين آن 10 ،سال میباشد.
در سطح منطقه سيستان 16 ،ناحيه عمرانی براي
مديريت خط انتقال آب با لوله وجود دارد .جدول شماره
يک تعداد نواحی عمرانی در سطح شهرستانهاي منطقه
سيستان را نشان میدهد.
جدول  .1نواحی عمرانی در سطح شهرستانهاي
منطقه سيستان
تعداد نواحی عمرانی

رديف

شهرستان

1

هامون

4

2

هيرمند

4

3

زابل

2

4

نيمروز

3

5

زهک

3

ماخذ:گردآوري محقق

پس از چندين جلسه و مصاحبه با مسئولين مربوطه،
کارشناسان و بهرهبرداران خبره و پيشرو در سال  98در
نواحی مختلف عمرانی سطح منطقه سيستان ،اولويتها
و پيامدهاي واگذاري مديريت بهرهبرداري و نگهداري
شبکه آبياري دشت سيستان در جدول شماره دو و شکل
 1بيان گرديده است.
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جدول  .2اولويت بندي گزينههاي مناسب به منظور واگذاري مديريت شبکههاي آبياري دشت سيستان براساس تکنيک آنتروپی شانون
از ديد بهرهبرداران و کارشناسان
اولويت

گزينههاي مناسب

𝑗𝑊

1
2
3
4
5
6
7
8

 3-5سال مجري طرح
جهاد کشاورزي
شرکتهاي تعاونی
اداره آب
مقامات محلی
آستان قدس
گروهاي هم آب
قرارگاه طرح عملياتی

0/26
0/19
0/17
0/15
0/11
0/08
0/03
0/01

ماخذ:گردآوري محقق

شکل  .1اولويت بندي گزينههاي مناسب به منظور واگذاري مديريت شبکههاي آبياري دشت سيستان براساس تکنيک آنتروپی شانون
جدول .3مهمترين اولويت بندي پيامدهاي مثبت واگذاري مديريت شبکههاي آبياري و زهکشی به گزينههاي مناسب از ديد
بهرهبرداران و کارشناسان
الويت

فعاليت

1
2
3
4

ايجاد اشتغال
کاهش مهاجرت
بهره گيري بيشتر از شبکه آبياري
افزايش احساس مسئوليت و مالکيت کشاورزان نسبت به استفاده
از شبکه آبياري و حفاظت از آنها و توزيع بهتر آب
کاهش اتالف منابع آب
افزايش بهره وري محصوالت
بهبود کيفی و کمی توزيع آب
بهبود بهره وري زمين
کسب اطمينان کشاورز از نظرتأمين غذا و درآمد
مديريت کامل شبکه آبياري
وجود انسجام در فعاليتهاي بخش آب

5
6
7
8
9
10
11

از ديد بهرهبرداران و کارشناسان
ماخذ :يافته هاي تحقيق

𝑗𝑊
0/00
0/00
0/00
0/15
0/13
0/09
0/07
0/07
0/06
0/06
0/05
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درشکل مذکور CCشرکتهاي تعاونی OP ،قرار گاه
طرح عملياتی EP 3-5 ،سال مجريLA ،مقامات محلی،
 WGگروههاي هم آب WD،اداره آب AJ ،جهاد
کشاورزي و  AQآستان قدس رضوي میباشد.
به منظور واگذاري مديريت شبکههاي آبياري دشت
سيستان ،براساس نظر بهرهبردارن وکارشناسان وزن
گزينههاي مناسب در جدول و نمودار فوق از طريق

تکنيک آنتروپی شانون به دست آمد و نشان میدهد در
اولويت اول ،الزم است کهمديريت شبکههاي آبياري
دشت سيستان  3تا  5سال برعهده مجري باشد .جهاد
کشاورزي و شرکتهاي تعاونی در اولويتهاي دوم و
سوم قرار دارند .از نظر مخاطبان پيامدهاي مثبت
واگذاري مديريت شبکههاي آبياري و زهکشی به
گزينههاي مناسب بدست آمد (جدول )3

شکل .2خالصه اولويت بندي پيامدهاي مثبت واگذاري مديريت شبکههاي آبياري و زهکشی به گزينههاي مناسب از ديد بهرهبرداران و
کارشناسان

در شکل مذکور  CJايجاد اشتغال RM،کاهش
مهاجرت MI،بهره گيري بيشتر از شبکه آبياريIF،
افزايش احساس مسئوليت و مالکيت کشاورزان نسبت به
استفاده RW،کاهش اتالف منابع آب IP،افزايش بهره
وري محصوالت IL،بهبود بهرهوري زمين AF،کسب
اطمينان کشاورز از نظرتأمين غذا و درآمد CM،مديريت

کامل شبکه آبياري و CWوجود انسجام در فعاليتهاي
بخش آب.
در مرحله بعد پيامدهاي منفی واگذاري مديريت
شبکههاي آبياري و زهکشی به گزينههاي مناسب بر
اساس شاخص آنتروپی از ديد بهرهبرداران و کارشناسان
اولويتبندي شد (جدول .)4

جدول .4خالصه اولويت پيامدهاي منفی واگذاري مديريت شبکههاي آبياري و زهکشی به گزينههاي مناسب بر اساس شاخص آنتروپی
از ديد بهرهبرداران و کارشناسان
الويت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ماخذ :يافتههاي تحقيق

فعاليت
نبوداطمينان نسبت به انجام مسئوليت
از دست رفتن منابع
بروز اختالف ميان کشاورزان
عدم توجه کافی به آموزش و ترويج
نبود تجربه
عدم توجه به مشکالت اقتصادي آ ببران
رفع نواقص احتمالی
از دست دادن حمايت قانونی سازمان
عدم کفايت تفاهم و همکاري موجود بين آببران

𝑗𝑊
0/15
0/15
0/15
0/13
0/13
0/12
0/12
0/12
0/10
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شکل  .3خالصه اولويت بندي پيامدهاي منفی واگذاري مديريت شبکههاي آبياري و زهکشی به گزينههاي مناسب از ديد بهرهبرداران
و کارشناسان بر اساس شاخص آنتروپی

در شکل مذکور  LAنبوداطمينان نسبت به انجام
مسئوليت IA،عدم توجه کافی به آموزش و ترويجIAE،
عدم توجه به مشکالت اقتصادي آ ببران IU،عدم کفايت
تفاهم و همکاري موجود بين آببران LR،از دست رفتن
منابع FP،رفع نواقص احتمالی NE،نبود تجربه DB،بروز
اختالف ميان کشاورزان CR،ايجاد رانت و فساد در
صورت نظارت ضعيف LL،از دست دادن حمايت قانونی

سازمان و  LIعدم تاثير پذيري از تحوالت سياسی و
مديريتی در منطقه میباشد.
در گام بعدي مشکالت واگذاري مديريت بهرهبرداري
و نگهداري از شبکه آبياري از ديد بهرهبردارن و
کارشناسان براساس روش آنتروپی اولويتبندي شد
(جدول .)5

جدول  .5اولويتبندي مشکالت واگذاري مديريت بهرهبرداري و نگهداري از شبکه آبياري از ديدي بهرهبردارن و کارشناسان براساس
روش آنتروپی
𝑗𝑊

الويت

فعاليت

1
2
3
4
5
6

نبود برنامه ريزي براي استفاده بهينه از منابع آب
نبود سابقه شرکت هاي تعاونی در خصوص مديريت و نگهداري
ايجاد اختالف خانوادگی بين بهبهرهبرداران
اطمينان نداشتن بهرهبرداران از برنامههاي دولت
عدم بضاعت مالی بهرهبردارن
هزينههاي باالي اجراي پروژه براي بهرهبرداران

0/185
0/181
0/180
0/178
0/175
0/169

ماخذ :يافتههاي تحقيق

شکل  4اولويت بندي مشکالت واگذاري مديريت
بهرهبرداري و نگهداري از شبکه آبياري از ديدي

بهرهبردارن و کارشناسان براساس روش آنتروپی را نشان
میدهد.
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شکل.4اولويت بندي مشکالت واگذاري مديريت بهرهبرداري و نگهداري از شبکه آبياري از ديدي بهرهبردارن و کارشناسان براساس
روش آنتروپی

در شکل NP 4نبود برنامه ريزي براي استفاده بهينه
از منابع آب NO،نبود سابقه شرکتهاي تعاونی در
خصوص مديريت و نگهداري FP،ايجاد اختالف
خانوادگی بين بهرهبردارانUN ،اطمينان نداشتن
بهرهبرداران از برنامههاي دولتNM ،عدم بضاعت مالی
بهرهبردارنHC ،هزينههاي باالي اجراي پروژه براي
بهرهبرداران میباشند
جمعبندي کلی نظرات بهرهبرداران و کارشناسان
براساس پيمايش نشان داد که از عمدهترين مشکالت
اجراي برنامه واگذاري مديريت و نگهداري شبکه آبياري
به گزينههاي مناسب به خصوص گزينههاي غيردولتی،
عدم برنامهريزي براي استفاده بهينه از منابع آب ،عدم
سابقه شرکتهاي تعاونی در خصوص مديريت و
نگهداري ،ايجاد اختالف خانوادگی بين بهرهبرداران،
اطمينان نداشتن بهرهبرداران از برنامههاي دولت ،عدم
بضاعت مالی بهرهبردارن وهزينههاي باالي اجراي پروژه
براي بهرهبرداران میباشند.
نتيجهگيري و پيشنهادها

يافتههاي پژوهش نشان میدهد که واگذاري
مديريت و بهره برداري از شبکه آبياري و زهکشی داراي
اثرات مثبتی همانند ايجاد اشتغال ،کاهش مهاجرت
روستاييان ،افزايش بهرهوري محصوالت ،کسب اطمينان
کشاورز از نظر تأمين غذا و درآمد ،توزيع مناسب آب،
بهرهگيري بيشتر از شبکه آبياري و کاهش اتالف منابع

آب ،افزايش احساس مسئوليت و مالکيت کشاورزان
نسبت به استفاده از شبکه آبياري و حفاظت از آن
میباشد .اين موضوع با آثار و پيامدهاي منفی
نبوداطمينان نسبت به انجام مسئوليت ،عدم کفايت
تفاهم و همکاري موجود بين تشکلهاي آببران ،بروز
اختالف ميان کشاورزان ،عدم توجه کافی به آموزش و
ترويج ،عدم تجربه کافی ،از دست رفتن منابع ،عدم توجه
به مشکالت اقتصادي تشکلهاي آببران و از دست دادن
حمايت قانونی سازمان روبرو میباشد.
عالوه بر اين ،پژوهش نشان داد که هيچ يک از دو
گروه بهرهبرداران و شرکت تعاونیهاي ايجاد شده ،از
وظايف خود در مديريت و نگهداري از شبکه و انجام
فعاليتهاي مورد نظر اطالع کافی ندارند .در صورتی که
آگاهی الزم براي بهرهبرداران پيشرو و کارشناسان انجام
شود ،اولويت اول واگذاري مديريت شبکههاي آبياري
دشت سيستان  3تا  5سال برعهده مجري است .جهاد
کشاورزي و شرکتهاي تعاونی در اولويتهاي دوم و
سوم قرار دارند .به اين ترتيب ،الگوي گام به گام براي
مديريت و بهرهبرداري از شبکه آبياري و زهکشی مناسب
خواهد بود .در اين الگو مجري طرح در يک دوره  5ساله
مديريت را برعهده خواهد داشت .همزمان با آن
شرکتهاي تعاونی سازماندهی شده و آموزش خواهند
ديد .از سال سوم به بعد مديريت شبکه با همکاري
شرکتهاي تعاونی انجام خواهد شد و به صورت همزمان
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آگاهسازي بهرهبرداران جهت ميزان حقآبه براساس
اسناد مالکيت اراضی
زمينه جلب مشارکت بهرهبرداران بايد با اتخاذ
تدابيري در زمينه توليد محصوالتی که پتانسيل توليد
 و اين فقط.باال و درآمد باال داشته باشد بايد فراهم نمود
از طريق کشاورزي قراردادي و يا حمايت از زنجيره
.ارزش امکان پذير میباشد
زمينه مشارکت بهرهبردارن در بحث مشارکت
پرداخت هزينه جهت تعمير و نگهداري شبکه انتقال بايد
.فراهم شود

بهرهبرداران و گروه نخبگان سازماندهی شده و آموزش
 ساله5  انتظار می رود بعد از يک دوره.داده خواهند شد
مديريت شبکه به صورت کامل به گروه نخبگان
 پايش و ارزيابی.بهرهبردار و نهادهاي محلی واگذار شود
فرايند مديريت و بهره برداري يکی از مباحث ضروري در
مهمترين راهکار پيشنهادي شامل.اين دوره خواهد بود
آموزش کامل و آگاهسازي واقعی بهرهبرداران در فرايند
 همچنين موارد زير به.واگذاري شبکه آبياري است
:عنوان پيشنهادهاي تکميلی ارائه شده است
انتخاب مديران با انگيزه و مردمی براي شرکت
تعاونی ها
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