
 

 مقاله پژوهشی

 

  قنوات یایمشارکت سهامداران در اح شیمطلوب افزا یراهبردها

 (شابوریشهرستان ن یروستاها: ی)مطالعه مورد
 

 3و زهرا مظفری 2، حوریه هوایی*1مریم قاسمی
 5011خرداد  51تاریخ پذیرش:   5911اسفند  50تاریخ دریافت: 

 

  دهيچک

. بنا رودیشنمار منبه ندهيآ قرنمين یسرمنشأ بحران چندوجه دار،يتوسعه پا یهاچالش و وجه مشترا اتيح یعنوان عنصر اساسآب به

كه عملکرد  است. ازآنجا یضرور داريپا یمنابع آب یاياح ر،ياخ یهاسال یط یكاهش منابع آب زيو ن یآب در توسعه كشاورز تيتوجه به اهم

مطلنوب مشناركت  ينیاجرا یت، پژوهش حاضر در تلاش اسنت راهبردهناآن اس یايقنات مستلزم مشاركت سهامداران در حف  و اح نهيبه

 SWOT-QSPM کياسنتراتژ تيريبنوده و از دو ابنزار مند یلنيتحل -یفيتوصن قي. روش تحقدينما يیقنوات را شناسا اءيسهامداران در اح

 یدر پننج روسنتا قينتحق یو خنارج یخلدا طي( آشنا به مح0932)در سال  یمحل ريمد 04 وسهامدار قنات  16 لي. واحد تحلدياستفاده گرد

. بنر اسناس شندند يیشناسنا یو بنه روش گلولنه برفن قنات خود شده یاياست كه موفق به اح شابوريو زبرخان شهرستان ن یبخش مركز

در مشناركت سنهامداران  یروشيو تنگننا پن تيعنوان محدودبه ديضع  و تهد 04و  تيعنوان مزقوت و فرصت به 09 ،یمطالعات اكتشاف

 یو نظرات دو گروه كشاورزان سهامدار قنات و خبرگان سهامدار قنات در قالب پرسشنامه در مورد عوامل داخلن ديگرد يیقنوات شناسا یاياح

، و EFE=0و  IFE=2/0سنهامداران كشناورز  ازيبا توجه به امت SWOT سينشان داد در ماتر جي. نتاديسؤال گرد کرتيل  يدر ط ،یو خارج

حف   بر كه تنوع-یرقابت یقنات، راهبردها یايمشاركت سهامداران در اح شيمنظور افزا، بهEFE=23/0و  IFE=1/0ن سهامدار خبرگا ازيامت

از نقناط  یرينگبا حداكثر بهنره شودیراهبردها تلاش م نيا درشد.  اختهشن نهيبه ST ايحداقل( -ثر)حداكدارند ديكأت موجود وضع یو نگهدار

در  یگريارينشنناختن  تيبنه رسنم»راهبرد  نيترمهم ،QSPM سير ادامه به كمک ماتردبه حداقل برسد.  یرونيب یدهايتهد ،یقوت داخل

قننات مسنتلزم  تيريو نوع مند یکيزيساختار ف رايزاست. را كسب نموده 53/5 ازياست كه امت« دولت یقنات از سو یو نگهدار اءياح نهيزم

بنرداران مشاركت بهره یاگر بستر لازم برا رسدینظر م به لذااز آبخوان مشترا است.  زيآمو استفاده مسالمت یاجتماع يیو همگرا یهمکار

 داريپا یبردارو حف  و بهره ايشناخته شود، اح تيها به رسمآن نيدر ب یگرياريآنان و فرهنگ  یقيحق گاهيها فراهم شود و جاقنات اءيدر اح

 .شد دخواه یعمل نهيهز نياز قنوات با كمتر نهيو به
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 مقدمه 

 شيافنزاموازات رونند روبنه رشند ه ب یآب و منابع آب امروزه

 گنرياز سوی د نشکل مصارف آ افتنيو تنوع  سوکياز  تيجمع

كشورهای را در  یو كمبود آن مشکلات افتهي تياهم شيپ از شيب

 بنه توجنه باخشک موجب شده است. مهيخشک و ن ميدارای اقل

 از كمتنر مناطق اغلب در بارش نيانگيم كه رانيا یمياقل طيشرا

 از یکني عنوانبنه همنواره آب گفت توانیم است، یجهان بارش

 از(. 0924 ،یحائر) استبوده مطرح انيرانيا یهادغدغه نيترمهم

 نيمنبنع تنأم نيتنرمهم ران،يا یدور در فلات مركز یهاگذشته

 و دهينا زي/كارقنات .(0323 ،0نيبون) است قنات بوده ستميآب، س

 یهاسنکونتگاه و منزارع به آب داريپا ارائه یبرا یباستان یفنّاور

 از یامجموعه سازه نيا (.1040 ،0بومن) شودیممحسوب  یانسان

 شنيبی با كه است زيرزمينی )یهاكوره يا( كوره يک و ميله چند

 آبندار( یهاهينلا)يا  لايه در موجود آب زمين، سطح شيب از كمتر

 نيزمن ترپسنت نقاط به ثقل نيروی توسط را زمين مرتفع مناطق

 سنازمان گنزارش اساس بر(. 0930 ،یانصار و یبوستان) رساندمی

 عننوان تحنت ،0106 سنال در متحند ملنل یكشاورز و خواربار

 و یفنناور قدمت «یكشاورز یسنت یهاستميس راثيم تياهم»

 کيننزد لااقنل(، زيكار حفر) رانيا در یسنت یاريآب ستميس دانش

 .است هزاره سه به

 یهناآباز  یبنرداربهرهدر  دينجد یهنافن شيدايپ باوجود

اسنت. از  یخاص ازاتيامت ی)مانند چاه(، قنات هنوز دارا ینيمرزيز

 بالنا، یدسترسن و نييپنا متيقبه  توانیم قنات یطيمح یايمزا

و تعنرق  ريتبخ ست،يزطيمح و انسان نيب متقابل رابطه یبرقرار

و صنننعت  یكشنناورز تيآب سننالم، بهبننود وضننع نيتننأمكننم، 

 یايمزا از. نمود اشاره يیزاابانيب از یريجلوگ(، 0109 ،9انيديسنع)

                                                                                           
0- Bonine 

0- Bowman 

9- Saeidian 

 در يیهمسنو و یهمکنار حس جاديابه  توانیم قنات یاجتماع

 زمنان، طنول در یسنت یزندگ وهيش یدهسازمان و نفعانيذ انيم

 مناسنب ننهيزم كردن فراهم و مردم انيم مذاكره فرهنگ جاديا

 اسنتواركردن جنهيدرنت و یاجتمناع ركتمشنا و یهمبستگ یبرا

 ،یمنياقل راتيينمحاسنن، تغ نيهمه ا رغمیعل. كرد اشاره جامعه

 نيننو یهناروش گسنترش و مناسنب تيريمد و ینگهدار عدم

 خشنک و رهاشندنبه  قيعم یهاچاهحفر  خصوربه یرسانآب

 و انينآباد) اسنتدهينگرد منجنر كشور در قنوات از یاريبس شدن

 یبنرداربهره یهاوهيشبا دگرگنونی در  جيتدربه(. 0934،همکاران

ارضنی و تأكيند بنر اشننکال خصوصننی  تيکو مال وخااآباز 

 یهاميزان برداشت آب از منابع زيرزمينی توسط چاه ،یبرداربهره

 یهناآبافت سطح  جهيدرنت. فتافنزايش يا قيعممهين و قيعم

 یهينلا یهاساختمانن، برهم خوردن تعادل زيرزمينی و در پی آ

كشناورزی و ايجناد  یهانيزم به شورآبپيشنروی  موجبآبدار، 

بننر  هناچاههای جديد شند. علناوه بنر آن، حناكم شندن بحران

از تركيب سنّت دينرين )قننات( بنه  مغشوشی اندازچشم، هاقنات

-ی)فرجن وجود آورد كه در اين ميان چاه بر سنّت ديرين سوار شد

 (. 0930 ،همکاران و سبکبار

 قننات رشنته هزار 91 حدود بودن دارا با رانيا حاضر حال در

 یكشنورها ريسنا بنا سنهيمقا در را قننات تعنداد نيشتريب فعال،

 اردينليم هفنت حدود انهيسال هاقنات نيا. است دارا قنات، صاحب

 05 حدود( 0934 ،همکاران و ینينائ رنجبر)ینيرزميز آب مترمکعب

 یهناسفره و هاآبخوان به افتهي نفوذ یهاآب حجم كل از درصد

 یكشناورز مصنرف بنه آب ميتقس نظام با استخرا  را ینيرزميز

 جهناد وزارت و روين وزارت(. 0930 ،یانصار و یبوستان) رسانندیم

 در روين وزارت باشند،یم رانيا در قنات متولّی نهاد دو یورزكشا

 منورد در و ديننمایمن یريگميتصنم قننات توسنعه اي حفر مورد

 ميتصم صاحب یكشاورز جهاد وزارت قنات یبازساز و ینگهدار

قنات توسنط  کي اءياح یبرا ازين مورد اعتباراتدرصد  25. است



 413      قنوات یایمشارکت سهامداران در اح شیمطلوب افزا یراهبردها قاسمی و همکاران،

 ماننندهيباق ددرصنن 05 و بلنناعو  صننورتبه یكشنناورز جهنناد

 اعلنام. شنودیمن نيتنأم قنات مالکان توسط یاريخود صورتبه

 گوننهچيه تناكنون نکنهيا و مالکنان یسو از مشاركت و یآمادگ

 یهناتياولو از باشند، نشندهانجام قننات در اءيناح یبنرا یاقدام

 و پورحسنن) اسنت قننات مرمنت و اءيناح یبنرا اعتبار صيتخص

 در كه یمهم اقدامات ازجمله زين رويوزارت ن در(. 0935 ،رانهمکا

 اسنت، ديتأك مورد ینيرزميز آب یهاسفره یبخش تعادل یراستا

 "یبخشن تعنادل و ايناح طرح" حاضر درحال. است قنات یاياح

 یهناآبخنوان افنت از یريجلنوگ و مخزن یكسر جبران باهدف

 اجنراحنال  رد كشنور كنل در و نيتندو روين وزارت در ینيرزميز

 یهناگنروه جاديا به توانیم طرح یهاپروژه نيترمهم از. است

 اضنافه از یريجلنوگ و رمجازيغ یهاچاه انسداد ،یبازرس و گشت

 هوشنمند، یكنتورهنا یانندازراه و نصب مجاز، یهاچاه برداشت

 یمشاركت تيريمد و اياح ،یفرهنگ یهابرنامه هيته و یرساناطلاع

 یبازارهنا ليتشک و استقرار و یمصنوع هيتغذ ،ینيرزميز یهاآب

 (. 0934 ،ینظر و یريكب) كرد اشاره آب یمحل

 مشناركت بندون ،متنولّیكمک هنر نهناد  با قنات یاياح اما

 نننوع و یکننيزيف سناختار" رايننز سنت،ين ريپننذامکان سنهامداران

 اسنتفاده و یاجتمناع يیهمگرا و یهمکار مستلزم قنات تيريمد

 ،همکناران و یکيخنانلباف) "است مشترا آبخوان از زيآممسالمت

 مختلنن  مراحننل در بننردارانبهره نقننش گننرفتن دهيننناد(. 0932

 بنه را یمتعندد یمنف یامدهايپ قنات یاياح یهاپروژه تيريمد

 ینگگنايب و تضناد به توانیم جملهآن از كه داشت خواهد همراه

 مشننکلات و مسننائل بننروز شننبکه، تيريمنند و كشنناورزان نيبنن

 زمنان شندن یطولنان ها،قنات از یبرداربهره و اجرا در یاجتماع

 یمنال بنار لينتحم ،یبرداربهره در ريتأخ و اياح یهاطرح یاجرا

 ،یبنرداربهنره در مشاركت به كشاورزان یليمیب دولت، به شتريب

 در اختلنال ،یارينآب مانرانند كناهش و آب یهينرویبن مصارف

 ،یارينآب سناتيتأس زودهنگنام شندن مسنتهلک شنبکه، يیكارا

-سنامانه و هاسازه از ینگهدار و یبرداربهره یهانهيهز شيافزا

 عدم گسترده، تخلفات و بيتخر ليدل به آب عيتوز و انتقال یها

 نيتمکن عندم شنبکه، راتينتعم و ینگهدار در نيزارع مشاركت

 شندهاعلام یهنابرنامنه و هنااستيس تيعار به نسبت كشاورزان

 تقابنل یمنوارد در و هاشبکه از یبرداربهره یهاتيريمد توسط

 كنه نمنود اشناره دسنتنيا از یموارد و ستميس تيريمد با آنان

 یحتن اين و یسنودده كناهش بنه منجنر فنوق، عوامل مجموع

 اسنتهلاا و قننات یاياح نهيزم در شدهانجام اقدامات یآورانيز

 تجربنه لنذا(. 0935 همکناران، و پورینور) گرددیم آن هنگامزود

 ازنظنر تنهاننه دولنت توسنط قننات یايناح كه است داده نشان

 بلکنه سنت،ين درسنت یاسنيس و یاقتصاد ،یفن ،یعلم ،یمنطق

 و یبنوم داننش ارتقناء یبنرا فرصت نيبهتر رفتن نيب از باعث

 .شد خواهد داريپا ستيزطيحم جانبههمه یارتقا

 درصنند 5/04 بننا یرضننو خراسننان اسننتان حاضننر حننال در

 اول رتبنه حنائز و قننات تعنداد نيشتريب یدارا كشور، یهاقنات

 و مرمننت اسننتان یهنناقنات درصنند 61 حنندود. اسننت كشننور

. هسنتند اءيناح و مرمنت ازمندين درصد 41 هنوز اما شدهیبازساز

. اسنتشندهگزارش رشته 502 رشابوين شهرستان یهاقنات تعداد

 يیروسنتا یننواح در یاقتصناد غالنب تينفعال نکهيا به توجه با

 آب مننابع به منظور نيبد كشاورزان و بوده یكشاورز شهرستان

 از قننات یايناح مقولنه هسنتند، وابسته قنات خصوصاً ینيرزميز

 شابورين شهرستان در حاضرحال در. است برخوردار یخاص تياهم

 دآباديرشن و هيحشنمت ماروسک، دآباد،يس آهوان، یتاروس پنج در

 قننات اءيناح به موفق سهامداران متعدد، مشکلات وجود رغمیعل

. اندبرده ركشتيز را یاراض از يیبالا سطح قيطر نيا از و دهيگرد

شنده در شهرسنتان بنا  اءيناح هنایقناتاز  یکني آهنوان قننات

 آب توانسنته ءاينقننات بعند از اح نيمشاركت سهامداران است. ا

. ديننما نيتنأم را روسنتا یكشناورز یاراض از هکتار 21 ازيموردن

 كنه يیروسنتاها در مشناركت تحقنق نحوه یواكاو استی هيبد

 بنه توجه با. است یاژهيو تياهم یدارا اندشده امر نيا به موفق

 ،یبررسن منورد یروسنتاها در ننهيزم نيا در موفق یالگو وجود
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 یراهبردهنا: گنرددیمن مطنرح رتصونيبد قيتحق یاصل سؤال

 در سنت يچ قنات یاياح در سهامداران مشاركت شيافزا مطلوب

 ،یفننون نگهندار ،یمختلن  )مهندسن یهاجنبنه از قنات، مورد

بنه  یمتعندد یهناپژوهش( غيرهقنات و  یبوم تيريمد اي خيتار

 اما(. 0932 مکاران،ه و یکيخان لباف) است شدهانجامزبان  نيچند

مشناركت سنهامداران  تيدر همه مطالعات بر تقو ديتأك رغمیعل

 یراهبردهنا یامطالعنه كمتر در ،آن یايو اح یقنات در نگهدار

 است. قرارگرفته توجه مورد مشخصاًمشاركت سهامداران  تيتقو

 قناتنقش  به ودخ مطالعه در (0932و همکاران ) یکيخان لباف

پنردازد. در  یمن ينیروقلنمبين  یهایهمکاردر ايجاد  آبادحسن

سنود »قنات، مدلی حاكم است كنه آن را مندل  نيامنطقه نفوذ 

از عوامل اجتماعی  یامجموعه. در اين مدل، انددهينام« مشترا

را  دسنتنييپاساختارمند منافع بالادست و  یاگونهبهو اقتصادی 

عوامنل منؤثر در اينن  نيترمهم. يکی از زنندیمبه يکديگر گره 

، ننوعی ويژگنی آنمدل، گستردگی فضايی قنات اسنت كنه بنه 

. درنتيجه، ديناميک قنات به كمرنگ شندن دهدیمگريزی قلمرو

و همين  گرددیمآن كاهش هويت قلمرويی منجر  تبعبهقلمرو و 

 ترآسنانامر، امکنان همکناری در دو سنوی مرزهنای قلمنرو را 

مطالعنه خنود نشنان  در (0931) یوسفيو  یمحمدیسلطان. كندیم

 ارتبناط مختلن ، یهاهينلادادند كه نظام آبی مبتنی بر قنات، در 

 و هاسنکونتگاه اجتمناعی و كالبدی ساختار با عميقی و تنگاتنگ

اينن  یچندبعدرابطه  جهيدرنت. داردعمومی  و شخصی یهاحوزه

، از ينک نظنام يیروسنتا و یشهر یهاسکونتگاهبا ساختار نظام 

 چنندزيرساختی با نقش خدماتی و كاركردی صنرف بنه نظنامی 

بننا دو بعنند  زمننانهمو در پيوننندی متقابننل و  شنندهليتبد یبعند

 و یمنيكراسنت. قرارگرفتنهفرهنگی -فضايی و اجتماعی-كالبدی

 انهيسنال درآمندمطالعه خود نشان دادند كه  در ،(0931) مهنردانش

 ،یمشاركت ذهن ،یاعتماد نهاد ،یشخص نياعتماد ب برداران،بهره

 زانينبنا م یاجتمناع یو همبستگ یاجتماع تيحما ،یتعلق مکان

 یاريناز پنروژه آب یبنرداربهرهو  تيريدر مد انييمشاركت روستا

مطالعه  در (0934و همکناران ) یهاددارد.  یرابطه مثبت و معنادار

-برنامنه امکنان منردم، نقش و حضور بدونخود نشان دادند كه 

 مقدور وجهچيهبه هابرنامه كردن یاتيعمل امکان و حيصح یزير

 بنه مربنوط یمحورها در مردم نقش و گاهيجا ديبا و بود نخواهد

 ازينن ز،ين گاهياج نيا یطراح یحت و شود دهيد پررنگ آب بحران

دارد. بنر اسناس  نهنادمردم یمدن ینهادها مشاركت به یضرور

 یهيسننرما یرهننايمتغ ،(0935) همکنناران و پننورینننور مطالعننه

 یاجتماع عوامل مشاركت، یاثربخش به نسبت نگرش ،یاجتماع

 یسننابقه ،یكشنناورز یتجربننه ،یسنناختار عوامننل ،یفرهنگنن-

 و مثبنت یرابطنه ،یمشناركت یهناطرح در كشاورزان مشاركت

 یشنبکه از یبنرداربهره و تيريمند در مشناركت بنا یداریمعن

 نگنارش ،یاقتصناد عوامل یرابطه مقابل، در. استداشته یاريآب

 روسنتا، در اقامنت مدت ،یفن عوامل مربوطه، ینهادها به نسبت

 یاراض و یزراع یاراض قطعات تعداد و مساحت لات،يتحص سطح

. اسنت نبوده داریمعن كشاورزان مشاركت با شبکه، پوشش تحت

كه، يکنی از فوايند مهنم  كنندیم انيب (0930و همکاران ) یعباس

قنات فراهم كردن زمينه مناسب برای همبستگی و مشناركت در 

 امور اجتماعی و ترويج فرهنگ زيست گروهنی در جامعنه اسنت.

مطالعه شنده شنامل مسنائل  یهاقناتمسائل و مشکلات عمده 

تنا مظهنر قننات و  چاه مادرفنی )سازه فيزيکی قنات از بالادست 

و  یبرداربهره( و مسائل ركشتيزپاياب قنات از مظهر تا سطوح 

نگهداری )كمبود اعتبارات تعمير و نگهداری، عدم تمهيدات لنازم 

، كمبننود هنناقناتخننل بننرای جلننوگيری از ورود سننيلاب بننه دا

متخصصان محلی، عدم لايروبی، دفع زباله و فاضنلاب محلنی در 

و  هاقنات دستنييپا، خرده مالکی بودن اكثر اراضی هاقناتآب 

 ی. افشنار و زرافشنانبه شهرها( است هاآنتعدد مالکان و مهاجرت 

 تيوضع لات،يتحص زانيم ن،يمانند وسعت زم يیرهايمتغ (0923)

و سنن  یمشناركت تيريمندنگرش نسبت بنه  ،یاريآب ساتيتأس

به مشناركت  بردارانبهره ليتما صيرا در تشخ تياهم نيشتريب
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 دهينعق ( 0102) 0منودارا و شناراونگا. اندداشنته یارينآب تيريدر مد

 یاريآب یهارساختيز یجمع یهدارنگ یبرا كشاورزان مشاركت دارند،

 ريتنأث تحنت عمندهطور به كه است یادومرحله نديفرا کيو  یضرور

 0همکناران و آدكونلنه. دارد قرار یسازمان و یاقتصاد-یاجتماع عوامل

 از كنم یآگناه شنامل را كشناورزان مشاركت بر مؤثر عوامل. (0105)

 خشننک فصننل در یاريننآب یبننرا كننم آب ،(٪9/12) یاريننآب یاهننفن

 امکاننات بنه یدسترسن عندم ،(٪2/15) كنار یبالنا نهيهز ،(5/21٪)

 توسنط كشناورزان یازهناين بنه  يضع پاسخ ،(درصد 4/14) یاعتبار

 و ینجفن. داننندیمن( 24/1) آب ننامنظم پمپاژ ،(درصد 25/0) سازمان

و  یمشاركت اجتمناع ريتأث نييتع( در مطالعه خود به 0106) 9روستا

 شنهيشنهر سرب یهناو مرمنت قنات اءيننفعان در احيذ یاقتصاد

و مشاركت  یمشاركت اجتماع نيكه ب دادنشانها افتهي. پرداختند

 یقنات رابطه معنادار و منف یمرمت و بازساز با نفعانيذ یاقتصاد

كمبنود بودجنه و  ليتواند به دلیم یرابطه منف نيوجود دارد كه ا

قنات ها باشد.  ميو ترم یبازساز یکانات و متخصصان لازم براام

نقنش  یمطالعات به بررسن اغلب شودیم مشاهده كه گونههمان

از  یبنرداربهرهو  تيريدر مند نفعنانيبر مشاركت ذ مؤثرعوامل 

تجربنه و سنابقه  لات،ي)سن، تحصن یمانند عوامل فرد یمنابع آب

 یاجتمناع وامنلع(، غينره و سنکونت محنل ،یكشناورز تيفعال

 گناهيپا ،یمشناركت تيريمند بنه نسبت نگرش ،یاجتماع)اعتماد 

 و یزراع یاراض قطعات)تعداد  یاقتصاد عوامل(، غيره و یاجتماع

 انهيسننال درآمنند و یمننال تننوان شننبکه، پوشننش تحننت یاراضنن

 و یارتبناط)عوامنل  یو فن یرساختيو ..( و عوامل ز بردارانبهره

 ی. بررسنانندپرداخته( غيره و ونياسزيمکان سطح ،یاطلاعات منابع

 در راهبرد ارائه به كه یامطالعه مشخصاًنشان داد  قيتحق نهيشيپ

 قننوات یايناح ننهيزم در سنهامداران مشناركت شيافنزا جهت

 نينا در مستقل یامطالعه رسدیم نظر به. دينگرد مشاهده بپردازد،

 .باشد نهيزم نيا در موجود مطالعات مکمل تواندیمحوزه 

                                                                                           
0- Sharaunga & mudhara 
0- Adekunle  
9- Najafi & Roosta 

 

 روش و مواد

 بنه اطلاعات یآورجمع است، یليتحل-یفيتوص قيتحق روش

گرفنت.  صنورت یدانينم و یاكتابخانه مختل  یهاروش كمک

و  یمركنز بخنشدر  يیروسنتاها شنامل ق،ينتحق یجامعه آمار

قننوات  اءيندر اح نياند كه سناكنبوده شابوريزبرخان شهرستان ن

 5بود كنه در  نياز ا یحاك یاند. مطالعات اكتشافمشاركت داشته

 روشاند. قنوات مشاركت داشنته اءياح نهيدر زم سهامدارانروستا 

ننوع روش  کين یگلولنه برفن است،بوده یگلوله برف یريگنمونه

 یاسننت كننه واحنندها یمننواقع یبننرا یاحتمننالريغ یريننگنمونننه

 ريروش آمنارگ نينباشند. در ا يیشناساقابل یراحتهموردمطالعه ب

 یاز آن بنرا ،یرينگواحد نمونه نيانتخاب اول اي يیپس از شناسا

. بنه ردينگیكمک م یريگواحد نمونه نيو انتخاب دوم يیشناسا

شنوند. یو انتخاب م يینمونه شناسا گريد یواحدها بين ترتيهم

در ارتباط  یو خارج یداخل طيسهامداران آشنا به مح ليواحد تحل

 011 تيدرنها ،مراجعه مرحله چند یط. اندبوده قيبا موضوع تحق

 یمحلن ريمند 04كشناورز سنهامدار و  16)شامل  قنات سهامدار

و  يیشناسنا قيبه سؤالات تحق يیپاسخگو طيشرا واجدسهامدار( 

 لنازم. ديگرد ليتکم 0932ها در تابستان پرسشنامه به كمک آن

 یشنوراها یاعضنا و ارانينده یمحلن خبرگان كه است ذكر به

. انندشنده بنوده اءينار قننات احكه سهامد بودند يیروستا یاسلام

 كرونبناخ یآلفنا بيضنر از قينتحق ابزار يیايپا یمنظور بررسبه

 بنا برابنر هينگو 03 بنا قيتحق پرسشنامه كل يیايپا شد، استفاده

 (.0) جدولشده است. داده  صيتشخ مطلوب 19/1

 شيافنزا مطلنوب یراهبردها ارائهمنظور مطالعه حاضر به در

 یزيربرنامنه ابنزار دو از ،قننوات یايناحمشاركت سهامداران در 

 .ديگرد استفاده SWOTو  QSPM کياستراتژ
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 شابورين شهرستان زبرخان و یمركز بخش در نمونه یروستاها یهایژگيو. 6جدول

 یمحل رانيمد قنات  سهامدار خانوار تيجمع روستا دهستان بخش

 زبرخان
 2 00 003 111 آهوان آباداسحاق

 6 04 010 561 هيحشمت آباداسحاق

 یمركز
 6 04 090 112 دآباديس مازول

 6 04 000 960 ماروسک نالوديب

 4 06 041 501 دآباديرش یدرب قاض

 04 16 310 0201 كل

 قيتحق یهاافتهي: مأخذ  
 

0هدف از 
SWOTينمناسنب بن ی، توسعه و اتخناذ اسنتراتژ 

 ندگانگيريماهنداف تصنم یدر راسنتا ی،و خنارج یعوامل داخلن

 سيمناتر تحلينل ننديفرآمطالعه  نيا در(. 0111، 0)كجانوساست

SWOT است:  ريسه مرحله به شرح ز شامل 

 6یداخلن و( EFE) 9یخنارج عوامنل یابينارزو  نينيتع -ال 

(IFE :)مطالعنات) گسنترده یاسنناد مطالعنات كمک به ابتدا در 

 یهناطنرح مقالنات، یبررسن ن،يمطلع با مصاحبه و هياول یدانيم

 مشناركت بنا ارتبناط در مختلن  یهناتيسنا و كتب ،یپژوهش

 قنوت 01 تعنداد قنات، اءياح و یبردارو بهره تيريدر مد نفعانيذ

 در یخنارج فرصنت 9 تعنداد و یداخلن ضع  01 برابر در یداخل

 ننهيزم در سنهامداران مشناركت یروشيپ یخارج ديتهد 4 برابر

 كمنک بنه هيناول پرسشننامه طرينق از و يیشناسنا قنوات اءياح

و كارشناسننان جهنناد  یمحلنن نيمطلعنن) خبرگننان از یتعننداد

 بنر لنازم هایتعديل سپس و قرارگرفت یبررس مورد ،(یكشاورز

شنده بنا  يینهنا عوامنل. آمد عمل به مشتركات استخرا  اساس

تحليلی تدوين استراتژی در قالب پرسشننامه  رچوباستفاده از چا

 تيناهم زانينم يیكمک كشاورزان و خبرگان روستابه  و نيتدو

قننوات در  یايناز عوامل در مشاركت سنهامداران در اح کيهر 

 یابين( مورد ارزتي( تا پنج )پراهمتياهمكم) کياز  کرتيل  يط

                                                                                           
0 - Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT). 

0- Kajanus 

9- External Factor Evaluation (EFE) 

6- Internal Factor Evaluation (IFE) 

)وزن  انيپاسنخگو هيپاسخ كل یوزن نيانگيقرار گرفت. در ادامه م

اول اسننتخرا  و در سننتون  SPSS افننزارنرمعامننل( بننه كمننک 

( 0شنانون )رابطنه  یقرار گرفت. سپس به كمک آنتروپ سيماتر

 :دياستخرا  گرد هاعامل استانداردشدهوزن 

(0)                                                   

 بنه)دينگرد صيتخصن رتبه یو داخل یعوامل خارج به سپس

 یمعمنول قوت و فرصت به، 6 رتبه يیاستثنا فرصت و یعال قوت

 و یجند مواننع بنه و 0 رتبنه یمعمنول ضع  و موانع به، 9 رتبه

و  یعوامل داخلن يینها ازي(. امتگرفت تعلق 0 رتبه یبحران ضع 

 بنه مربوط رتبه در عامل هر شده استانداردبا ضرب وزن  یخارج

 یخارج عوامل یوزن یازهايامت جمع با آمد، دست به عامل همان

 .ديمحاسبه گرد یو داخل یخارج سيماتر يینمره نها ،یداخل و

 نينن: ايننیاجرا یهنناتينناولو و( IE) 5سيمنناتر ليتشننک ب

 یازهنايامت جمنع. اسنت خاننه نه و یاصل بعد دو یدارا سيماتر

 یازهنايامت جمع و X محور یرو بر یداخل عوامل یابيارز يینها

. اسنت دهش نوشته Yمحور یرو بر یخارج عوامل یابيارز يینها

 Y و X محنور یرو بنر یداخلن و یخارج یازهايامت یتلاق نقطه

 و هننایاسننتراتژ سيمنناتر در بخننش نيننا تيننموقع كنننندهنييتع

 .است يیاجرا یهاتياولو

 نينا در(: سنهيمقا مرحلنه) هنایاستراتژ نييتع و قيطبت - 

                                                                                           
5- Internal- External (IE) Matrix 
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 بناو دو بنه دو  یروش شنهود به یخارج و یداخل عوامل مرحله

 درگنردد.  یمن نيها تندو یو استراتژ .شود یم سهيمقا گريکدي

با اسنتفاده از نقناط قنوت  (SO) یرقابت-یتهاجم یهایاستراتژ

 شنودیمن انجام یبرداربهره نهيشيب یخارج یهااز فرصت یداخل

تلناش  (ST) یرقنابت-تنوع یهایدر استراتژ .(نهيشيب - نهيشيب)

 یدهاينتهد ،یاز نقناط قنوت داخلن یريگبهره نهيشيببا  شودیم

 یهنایدر اسنتراتژ .(ننهيكم -نهيشنيب) برسند ننهيكمبه  یرونيب

 كنردن ننهيكمبنا  شودیم تلاش (WO)كارانه محافظه-یبازنگر

 - ننهيكم) دينعمنل آ بنهها استفاده از فرصنت نهيشيب ،هاضع 

بنر  یكه مبتنن  (WT)یتدافع یهایاستراتژ تي( و در نهانهيشيب

 تنوانیو من است یرونيب یدهايو تهد ینقاط ضع  درون سهيمقا

بنه  سنتميس یهناضنع  شنودیمنتلاش  د،يآن را راهبرد بقا نام

 - ننهيكم) ابندي لينتقل یروننيب یدهاينبنردن تهد نيمنظور از ب

 (.0930 مان،يسل)فال  (نهيكم

 سيمناتر كه جاآن از: 0کياستراتژ یكم یراهبردها سيماتر

 امنا دهند،یمن ارائنه یگونناگون یهایاستراتژ SWOT یليتحل

استفاده  QSPM سياز ماتر دهد،یارائه نم هاتياولو یبرا یروش

 بنه كنه اسنت يیهنااز ابزارها و روش یکي سيماتر ني. اديگرد

 اننواع یننيع صنورت به كه دهدیم را امکان نيا رانيگ ميتصم

 نينقنرار دهنند. در ا یابينرا منورد ارز ريپذامکان یهایاستراتژ

-قابنل و مناسنب یهنایتراتژاس مورد در یريگميتصم سيماتر

-یم صورت یشهود قضاوت و یعلم ليوتحلهيتجز راه از قبول،

 نينا یاجنرا در. شودیم مشخص راهبرد هر يینها ازيامت و رديگ

 از حاصنل جنهينت و اول مرحلنه یهناليتحلوهينتجز از سيماتر

 تا شودیم استفاده دوم مرحله در یخارج و یداخل عوامل سهيمقا

 مشنخص اجنرا قابنل یراهبردهنا ینيع یهاوهيش آن لهيوس به

 خنوب، قضناوت ازمنندين کينتکن نينا است، ذكر به لازم. شوند

 یاسنتراتژ بنه توجه با سيماتر نيا در. باشدیم یآگاه و یخبرگ

                                                                                           
0- QSPM 

 QSPM راسننت سننمت سننتون در یاسننتراتژ عوامننل منتخننب

 EFE و IFE یهناسيمناتر به توجه با ازاتيامت و شده فهرست

 در قبل مرحله در منتخب یهایاستراتژ سپس. شودیم داده قرار

 یازهنايامت ادامه در. رديگیم قرار QSPM سيماتر یبالا  يرد

-هم درنظرگرفتن با تيجذاب ازيامت. شودیم نييتع (AS) تيجذاب

 شودیم حاصل سؤال نيا طرح و تيموفق و یبحران عوامل زمان

 «گنذارد یمن ثنرا مذكور یاستراتژ انتخاب در عامل نيا ايآ» كه

 تنا تيجنذاب عندم نيبن یبندكلاس کي در باشد مثبت پاسخ اگر

 هنر ازينامت ادامنه در. ردينگیمن قرار 6 تا 0 ازيامت از جذاب اريبس

 دهندهنشان و شودیم ضرب  يرد هر در تيجذاب ازيامت در عامل

 یبنرا يینهنا نمنره جمع با. باشدیم یاستراتژ آن ینسب تيجذاب

 . پرداخت راهبردها یبندتياولو به توانیم یاستراتژ هر

 

 نتايج

 رانينا كشور یهاقناتاز مجموعه  است عبارت یرانيقنات ا

فهرسنت  دربنه  یلناديم 0104 سنالدر نشست استانبول در  كه

 عنوانبنه یمجموعه جهان ني. اانددهيرس به ثبت  ونسکوي یجهان

منناطق  در 0.شنودیشنناخته من رانيا كشور یجهان اثر نيستميب

 یاتکناقابلمننابع  ز،ياز راه حفنر كنار آب یدائمن ني، تأمخشک

، چه است كرده نيو تضم آورده فراهمرا  یسنت یكشاورز یاريآب

قننات  دينتردیب. شدینم ريپذامکان یصورت كشاورزنيا ريدر غ

 یهنایژگنيو" بلکنه رود،ینمن شنمار بنه طبيعی یاهيسرماتنها 

و انسنان را  عنتيطب انيم یستيو همز یهمکار ،قنات یساختار

 یهناگروه انيم را یستيو همز یهمکار نيو هم سازدیمبرقرار 

 .(0101 ،9یکيخنانلبناف و سمسنار) كنندیم جاديهم ا نفعيذ یانسان

بر اسناس رابطنه  مندنظام صورتبهاز قنات  یبرداربهره تيريمد

بنر اسناس  یهمکار نيو مشاركت سهامداران است و ا یهمکار

                                                                                           
0- http://www.unesco.org/new/en/media-services/single 
view/news/four_sites_inscribed_on_unescos_world_heritage_l
ist 

9- Semsar and Labbaf Khaneiki 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
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مچنون بنا قننات ه انينيشي. پرديگیماصل سود مشترا شکل 

بنا قننات بنر اسناس  هناآنزنده تعامل داشتند و رابطه  یموجود

 ان،ياز روسنتائ یاست. به قنول برخنبوده یبده بستان سنت ینوع

)فنداكار  «دارمنگنهتا منن هنم تنو را  دارنگهمرا » ديگویمقنات 

اجتمنننناعی در  یدهسننازماننننننوعی  عمومنناً(. 0922 ،یاوراننند

مننديريت، حفاتننت، نگهننداری و اسننتفاده از قنات در بننين 

كننه بنندون وجننود آن، قنننات  ردينگیمنسهامداران شننکل 

، توزينع آب، مننديريت قنننات، هاقنات. تعمينر شودیمتخرينب 

 سنهامداراننگهنداری قنننات، همنه و همنه نيازمنند مشناركت 

اقتصنننادی،  اسنت  بننابراين، قنننات عننلاوه بننر يننک ارزش

منبعننی از اعتمنناد و هنجارهننا در جوامننع روسنننتايی بنننه 

كننه از طريننق كننننش متقابنننل اجتمننناعی  رودیمشننمار 

اجتمناعی شنکل  یهاشنبکهو ايجنناد  قنات سهامدارانميننان 

 همنه. قننات ينک منبنع كمياب آب اسنت و همکناری رديگیم

غينرمالکنننان( علنننت اصننلی  )مالکنننان و كنندگاناسننتفاده

نيازمنننند يننناريگری  قننناتمانننندگاری آن اسنننت. حفاتنننت از 

كنناهش يابنند، مطمئننناً  هایگرياريهمگنانی اسنت و اگر اين 

ايمننانی و ) دچنننار كننناهش آبننندهی و تخرينننب خواهنننند شننند

نيازمنند تلناش  قنناتيت از (. لذا حفاتت و حما0924 ،فيروزآبادی

اين نهناد اسنت كنه  شركاتعداد زيادی از  افتهيانسجاممردمی و 

 یراستا دررا  شده يتعر یافهيوتدر ساختاری مشخص  هركدام

 (.  0922 ،یداوران فداكار) دارندعهدهحف  قنات بر 

ننابع آب م یايو اح یغالب در حکمران یسه الگو یطوركلبه

بنر  یمبتنن تيريمند ،یدولتن تيرياز: مد اندعبارتوجود دارد كه 

 بنرای غالنب الگنوی رانينا بر جوامنع. در یمبتن تيريبازار، مد

 رفتنهرفته امنا اسنت، یدولتن تيريمند آب منابع اياح و تيريمد

. گنرددیمن معطنوف جوامنع بنر یمبتنن الگوی یسوبه توجهات

 آب یحکمرانن چنارچوب در شنک بندون بنردارانبهره مشاركت

 دخالنت ومشناركت، حضنور  .(0939 ،یمختنار) ابنديیمن مفهوم

 جامعنه مختل  اقشار و افراد متعهدانه و خلاق داوطلبانه، آگاهانه،

 ،یاجتمناع یهناتينفعال و هنایزينربرنامنه هنا،یريگميتصم در

 ( و 0930 همکناران، و یفيشنر) اسنت جامعنه یاسيس و یاقتصاد

 و تمايلنات ذهننی، بخش. است رفتاری و ذهنی بخش دو دارای

 جمعی داوطلبانه هایفعاليت رفتاری، بخش و فردی هایشيگرا

 شنوندیمن مطرح متعددی هاینظريه دسته، هر در. دارد مدنظر را

 به دو گروه اشاره كرد: توانیم یكه در حالت كل

 كنندهنييتب یاجتماع تيواقع ميگروه اول در قالب پاردا - ال

رفتنار كنه نمنود  یننوع عنوانبنهمشاركت هستند و مشاركت را 

 و همکنناران، زادهميابننراه) دهننندیمننقننرار  یموردبررسنندارد  ینننيع

 عننوانبنهمشناركت را  ميپنارادا نينمطرح در ا اتي(. نظر0934

 یكناركرد با یساختارو  ینهاد ،یدر شکل گروه یجمع یتيواقع

: شامل گروه نيا پردازانهينظر دهدیقرار م موردمطالعه دارد، كه

 تيدر گسترش و تقو یاجتماع یبر نقش همبستگ ديتأك) ميدورك

در سنطح  یانسجام اجتمناع لي(  پارسونز )تحلیارتباطات اجتماع

 یاتحاد و همکنار یريگشکلن و كنشگرا گرينظام معطوف به د

(  مرتنون یمشناركت اجتمناع یريگشنکل جهيدرنتو  هاآن نيب

 یو معننا یافنراد در سناختار اجتمناع طي)توجه به وضنع و شنرا

 ی)وجود منفعت جمع ليرفتار كنشگران(  توكو یو شناخت یعاطف

بنه  یوو جدا شندن از اننزوا و كشناندن  جمعفرد به  وستنيو پ

كه  یاجتماع هيسرما یريگشکل جهيدرنتو  ینسمت منافع همگا

 ی)آمنادگ نيرولنندكول(  شندمشناركت خواهد یريگشکلموجب 

تحقنق مشناركت و  یبنرا ،یشخصن یهنازهيانگوجنود  و یذهن

اسنت كنه  یذهنن یادهيپد مشاركت یعني است، یتوسعه ضرور

 جسنتجونگرش و فرهنگ مردم  د،يدر افکار و عقا راآن  یستيبا

 ( . 0930 ،یشجاع و یسيادر) كرد

هسنتند و  یرفتنار اجتمناع ميگروه دوم در قالنب پنارادا -ب

 كنه دهنندیقنرار من نييرفتار مورد تب ینوع عنوانبهمشاركت را 

 ميپناردا نينا در مطنرح اتيننظر دارد، یخنارج و ینيع یتيماه

 و یفرافنرد یهنانهيزم به و یسازمان و یساختار ،ینهاد عناصر

توجه دارنند. ازجملنه  یو فرهنگ یاجتماع یهاهيسرما و یطيمح
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روتنر،  لنرز،يم نگنر،يل نيو بنر یكلبه توانیم پردازانهينظر نيا

معتقدنند كنه  هاآن درمجموعاشاره كرد.  ويبورد ورنت،يو ل منيس

 یاثرگنذار كنتنرل، تينموقع ،یتيشخصن یهنایژگيو نيب ونديپ

با مشاركت رابطه  انهيگرا جمع- انهيرافردگ یريگجهت و یاسيس

 (.  0922 ،يیموسا و الهاشم یرضو) وجود دارد

است كه در آن فنرد  ايپو یمشاركت حاصل روند یطوركلبه

 تنهاننهو  شناسدیم یدرستبهخود و جامعه را  یواقع یهاخواسته

خنود و  تيبلکه فعال ،ابديیمهدف خود را با اهداف جامعه همسو 

و نسبت به  زديآمیم باهماحساس فشار  گونهچيهجامعه را بدون 

(. در 0921 ،یمنانيوا اينازك) كنندیمناحسناس تعلنق  زشيآم نيا

اصنننل مهننم  مثابننهبهراهبنرد مشنناركت مردمننی، بننر مشناركت 

ن ديدگاه نينز منردم روستايی تأكيد دارد. از اي توسعه یزيربرنامه

روستايی،  توسعه یهاطرحو هم هدف آن  و  اندتوسعه لهيوسهم 

و چه به لحنا  محدوديت امکانات و  هاطرحچه به لحا  ماهيت 

مننابع دولتنی، نيازمنند مشناركت منردم در ابعناد وسنيع اسنت. 

در راهبرد مشاركت مردمی نيز با تلفيق مناسب رويکردهنای بالنا 

مردم در فرآيند  گستردهو پايين به بنالا، امکان مشاركت  به پايين

. ايجاد فضای مشاركتی در روستاها ديآیمروستايی فراهم  توسعه

روسنتايی بندون توجه بنه مننابع  توسعه یهابرنامهبرای اجرای 

. قنات يکی از ايننن منننابع شودینممشاركتی روستاييان محقق 

(. 0923 و سنام آرام، یفنداكار داورانن) رودیمنمشناركتی بنه شنمار 

 یمبتنن کياستراتژ تيريمد یعموم مدل كمک به حاضر قيتحق

 جهنت مطلنوب یهایاستراتژ ارائه در یسع یزيتجو ميپارادا بر

 در سنهامداران مشناركت شيافنزا مطلنوب یراهبردها يیشناسا

 یاسنتراتژ یريگ شکل وهنح ميپارادا نيا در".دارد قنوات یاياح

 یرينگشنکل مراحل و شودیم یتلق مهم یاستراتژ خود اندازهبه

 نينا در(.0931 ،یمنراد)"اسنت شنده يتعر گامبنهگام یاستراتژ

 یابزارها از ق،يتحق مسئله انيب در اندازچشم طرح از پس مطالعه

 كمنک بنه یخلندا طيمحن یبررسن. شد استفاده یطيمح ليتحل

 EFE سيمناتر كمنک به یخارج طيمح یبررس و IFE سيماتر

 یاسنتراتژ نينيتع جهت SWOT ابزار از ادامه در. رفتيپذ انجام

 یبنندتياولو و شد استفاده یموردبررس موضوع نهيزم در یكانون

 گرفنت صورت QSPM سيماتر كمک به مطلوب یهایاستراتژ

 (.0 شکل)
 

     
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 یزيتجو ميپارادا بر یمبتن کياستراتژ تيريمد یعموم مدل. 6 شکل

 0931 ،یمراد:  مآخذ
 

 

بررسی عوامل 
د(محيطی)فرصت، تهدي  

اندازچشم  

 بررسی عوامل داخلی )قوت،

 ضع (

نه تعيين گزي
 و راهکارها

 ها وانتخاب گزينه
 راهکارهای بهينه

 اجرا
 كنترل و
 ارزيابی

هازنجيره ارزش دارايی  

IFE 

 ماموريت

 آرمان

 ارزش

 EFE  پورتر

PEST 

 CPMماتريس 

SWOT  QSPM BSC 
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 وسننهامدار قنننات اعننم از كشنناورزان  011مطالعننه  نيننا در

اند. داشته یهمکار قيابزار تحق ليقنات در تکم سهامدارخبرگان 

بالاتر از  یليمداران در رده تحصاغلب سها لات،يازنظر سطح تحص

قنرار دارنند كنه  پلميدرينز یليتحص یهاو خبرگان در رده پلميد

 شنترياسنت. ب یكشاورز ،ها در هر دو گروهعمده آن یشغل اصل

درصد خبرگنان( در  3/14درصد كشاورزان و  9/11) انيپاسخگو

سال قرار دارند و اغلب سهامداران دو گنروه  51تا  91 یگروه سن

 شيدرصد خبرگنان( در بن 4/26درصد سهامداران قنات و  4/41)

 انيپاسنخگو شنتريب نيقنات سهامدار هستند. همچن رشتهکياز 

 ريس 01درصد خبرگان( كمتر از  4/26درصد سهامداران و  0/20)

كنه سنهامداران  یمسناحت نيانگيندارند. مآب از هر قنات سنهام

سنطح  نينگاينو م 3111 كننندیمن یارينآب لهيوسننيكشاورز بد

 .(0 جدول) مترمربع است. 1992خبرگان  نيكشت زمريز

 

 درصد به یموردبررس یدر روستاها انيپاسخگو یشناخت تيجمع یهایژگيو.  2جدول

 قنات سهامدار خبرگان قنات سهامدار كشاورز مقوله ريمتغ

 شغل
 3/14 6/50 یزراع
 0/09 4/62 یزراع ريغ

 سن
 - 6/5 سال 91 از كمتر
 3/14 9/11 سال 51 تا 91
 0/09 9/06 سال 51 از شتريب

 سهم یدارا قنات رشته تعداد
 4/26 4/41 قنات رشتهکي
 6/05 6/90 قنات رشته دو

 قنات از آب سهم
 3/14 0/20 آب ريس ده از كمتر
 0/09 3/02 آب ريس ده از شيب

 لاتيتحص
 0/64 0/95 يیابتدا
 2/91 9/06 پلميد و يیراهنما
 0/09 5/61 پلميد از تربالا

 1992 3111 به متر قنات از ركشتيز سطح نيانگيم

 قيتحق  یهاافتهي: مأخذ

 

 و( EFE) 0یخفففار  عوامففف  یابیفففارزو  نیفففیتع -الففف 

مشفارت  هفمامراراد در  شیاففاا بفر( اثرگذار IFE)0یداخل
 (یورود مرحلهقنوات ) یایاح

 گاهدينناز د یعوامننل داخلنن يینهننا ازيننامت 9جنندول  مطنابق 

بنه  42/0خبرگنان  دگاهينو از د 13/0كشاورزان سهامدار قننات 

بنر اسناس نظنر  یعوامنل داخلن سي. طبق ماتراستدست آمده

منردم  یدرا و آگاه یسطح بالا» یهامؤلفهكشاورزان سهامدار 

 به روستا اتيح یوابستگ» و «و توسعه روستا یدر ارتباط با آبادان

                                                                                           
0- External Factor Evaluation (EFE). 

0- Internal Factor Evaluation (IFE). 

حفنر و  یوجود داننش بنوم»( و ازنظر خبرگان 005/1با ) «قنات

 یهمفکنر یاتاق فکر و شورا ليتشک»، «قنات در روستا یروبيلا

نقاط قوت مشناركت  نيترعنوان مهم( به003/1، )«توسعه روستا

هنر دو گنروه  ازنظنراند. شدهقنوات شناخته یايسهامداران در اح

 «لاتيسننهامداران قنننات از تحصنن ینسننب یبرخننوردار» مؤلفننه

 ازنظرنقاط ضع   اني. در ماسته قوت مطرحنقط نيترتياهمكم

 و كار یروين یگران) قنات یاياح یبالا نهيهز» مؤلفههر دو گروه 

عنوان به «قنوات سهامداران یزراعريغ مشاغل داشتن» و «(غيره

ازنظر هر دو گنروه  ني. همچناستدهيضع  مطرح گرد نيترمهم
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عامنل  نيرتتياهمعنوان كمبه «قنوات سهامداران سنكهولت »

قنننوات  یايننمشنناركت سننهامداران در اح شيافننزا یدر راسننتا

 . استشدهعنوان

 

 

 (IFE) قنات یاياح نهيدرزم نفعانيذدر مشاركت  مؤثر یعوامل داخل یابيارز سيماتر. 0جدول

 ستميس یداخل عوامل

 قنات سهامدار خبرگان قنات سهامدار كشاورزان

    وزن

نقطه

 یا

  وزن

استاندا

 رد

 رتبه
 ازيامت

 يینها

 وزن

انقطه

 ی

 وزن

 استاندارد
 رتبه

 ازيامت

 يینها

نقاط
 

ت
قو

(S
tren

g
h

t)
 

 000/1 6 159/1 309/9 000/1 9 161/1 31/0 قنات سهامداران اديتعداد ز

 003/1 6 155/1 111/6 001/1 6 156/1 11/6  روستا در قنات یروبيحفر و لا یوجود دانش بوم

 093/1 9 164/1 640/9 095/1 9 165/1 90/9 لاتيات از تحصسهامداران قن ینسب یبرخوردار

 رياخ یهاسال یط یمتولّ یهاسازمان یريسختگ
 چاه قياز طر ینيرزميز یهاآب یبرداردر بهره

35/9 154/1 6 000/1 056/6 154/1 6 009/1 

 سهامداران نيب یوجود اتحاد و انسجام اجتماع
 قنات

12/6 155/1 6 000/1 309/9 159/1 6 000/1 

مردم در ارتباط با  یدرا و آگاه یسطح بالا
 و توسعه روستا یآبادان

04/6 154/1 6 005/1 143/9 150/1 9 050/1 

 003/1 6 155/1 111/6 001/1 6 155/1 15/6 روستا توسعه یهمفکر یشورا و فکر اتاق ليتشک

 050/1 9 150/1 143/9 006/1 6 159/1 35/9 قنوات یاياح به نسبت سهامداران قيتشو وفعال  یاريوجود ده

 003/1 6 155/1 111/6 066/1 9 162/1 56/9 سهامداران ینسبتاً بالا یتوان مال

 050/1 9 150/1 143/9 005/1 6 154/1 04/6 قنات به روستا اتيح یوابستگ

نقاط
 

 
ضع

(W
eak

n
ess)

 

  

 064/1 9 163/1 405/9 006/1 0 159/1 00/6 و بحران آب  یسالوقوع خشک

 135/1 0 161/1 593/9 150/1 0 150/1 24/9 از سهامداران  یتعداد  يضع یمال تيوضع

 123/1 0 166/1 912/9 131/1 0 163/1 53/9 یمال مشاركت زانيم مورد در سهامداران نياختلاف ب

 121/1 0 169/1 090/9 119/1 0 191/1 11/0 سهم آب قنات نهيدرزم یفقدان اسناد قانون

 150/1 0 150/1 264/9 154/1 0 194/1 06/6 ....( و كار یروين ی)گران قنات یاياح یبالا نهيهز

 150/1 0 150/1 143/9 133/1 0 163/1 45/9 قنات یو ...( برا لي)س یعيطب یهابروز خسارت

 129/1 0 160/1 111/9 130/1 0 165/1 95/9 آنان یو عدم توان جسم هایبالا بودن سن مقن

 125/1 0 160/1 056/9 145/1 0 199/1 60/0 كهولت سن سهامداران قنوات

 150/1 0 150/1 264/9 155/1 0 155/1 12/6 سهامداران قنوات یزراعريداشتن مشاغل غ

 154/1 0 154/1 056/6 150/1 0 150/1 12/9 (یروبي)لا قنات ینگهدار یبالا نهيهز

 421/0 -  592/16 131/0 - 111/0 24/9 یداخل سيماتر مجموع

 قيتحق یهاافتهي: مأخذ
 

 دگاهينند از یخننارج عوامننل يینهنا ازيننامت 6 جنندول مطنابق

 بنه 13/0 سنهامدار كشاورزان دگاهيد از و22/0 سهامدار خبرگان

 انيپاسنخگو نظنرات طبق یخارج عوامل سيماتر در. آمد دست

 از بلناعو  وام قالنب در یدولتن اعتبنار وجنود» گروه دو هر در

 فرصنت نيتنرمهم عنوانبنه ،(«یكشناورز جهناد) دولنت فطر

-مطنرح قننوات یايناح در سهامداران مشاركت نهيزم در یرونيب

 در یمل نادرست یهااستيس» گروه دو هر ازنظر نيهمچن. است

 نيتنرمهم عنوانبنه «چاه حفر یبرا هيرویب یمجوزها یواگذار

 شندهمطرح تقنوا یاياح در سهامداران مشاركت نهيزم در ديتهد

 ضع  نقاط استراتژيک عوامل SWOT ماتريس به توجه با. است

 شنوند قنوت نقناط  بنه تبنديل تنا بوده كنترل تحت بايستمی

 بيروننی هنایفرصنت بنا الامکنانیحت بايد قوت نقاط همچنين
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 یسبحان)شوند فرصت به تبديل ستيبایم تهديدها و گردد همسو

 (.0930 همکاران، و

 

 

 

 (EFE)قنات یاياح نهيزم در نفعانيذدر مشاركت  مؤثر یعوامل خارج یابيارز سيماتر. 4جدول

 ستميس یخارج عوامل

 قنات سهامدار خبرگان قنات سهامدار كشاورزان

 وزن

انقطه

 ی

 وزن

 استاندارد

رت

 به

 ازيامت

 يینها

 وزن

انقطه

 ی

 وزن

استان

 دارد

رت

 به

 ازيامت

 يینها

(O
p
p
o
rtu

n
ities)

 

نقاط
 

ت
ص
فر

 

   

 501/1 6 001/1 56/6 515/1 6 004/1 50/6 (یدر قالب وام بلاعو  از طرف دولت )جهاد كشاورز یوجود اعتبار دولت

 901/1 9 014/1 11/9 694/1 6 013/1 23/9 قنات)لجن كش، برق و پمپ( یروبيلا یبرا ديجد یهایتهور فنّاور

آب و  یعال یقنات و ... )شورا یاياح نهيزم در مستقل نهاد ليتشک
 ( یگذاراستيس

92/9 135/1 9 026/1 64/9 131/1 9 030/1 

(T
h

reats)
 

نقاط
  

تهد
دي

 

 

 005/1 0 005/1 64/6 006/1 0 006/1 69/6 هاحفر چاه یبرا هيرویب یمجوزها ارائهدر  ینادرست مل یهااستيس

 012/1 0 012/1 25/9 002/1 0 002/1 00/6 اتقنو یايها درگذشته نسبت به احدولت یمهریب

 006/1 0 006/1 12/6 006/1 0 006/1 12/6 قيعم یهاچاه ازحدشيحفر ب

 000/1 0 000/1 11/6 005/1 0 011/1 26/9 قنات یاياح جهت یشهر مانکارانيبه پ یاعتبارات دولت یواگذار

 033/1 0 133/1 56/9 036/1 0 131/1 64/9 یروبيبه لا رشتيب ازيو ن ینيرزميز یهاو كم بودن حجم آب یسالخشک

 001/1 0 001/1 30/9 001/1 0 001/1 30/9 رياخ یهاسال یط قنوات یاياح یكلان در كشور و عدم وجود بودجه برا یمشکلات اقتصاد

 222/0 - 0 40/95 133/0 - 0 19/9 یخارج سيماتر مجموع

 قيتحق یهاافتهي: مأخذ

 

 
 قنات یاياح در سهامداران مشاركت يیاجرا یهاتياولو و هایاستراتژ سيترما. 2 شکل

 

 یهففا ی( و اولو4IE)یخففار  و یداخلفف سیمففاتر  یتشفف 
 ییا را

                                                                                           
0 - Internal- External (IE) Matrix. 

در  يینهنا ازينامتتوجه بنه  باكشاورزان  ازنظرمطالعه  نيا در

 یابيارز سيماتر در و 13/0 (IFE) یعوامل داخل یابيارز سيماتر

حف  و  اي« تنوع»منتخب  یاستراتژ ،13/0 (EFE)یخارج عوامل

 بازنگری تهاجمی

 تنوع تدافعی
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 ازينامتبا توجه بنه  یمحل رانيمد ازنظر ني. همچناست ینگهدار

 درو  42/0 (IFE) یعوامننل داخلنن یابيننارز سيدر منناتر يینهننا

منتخنب  یاستراتژ ،22/0 (EFE)ی خارج عوامل یابيارز سيماتر

 .(0شکل ) است یحف  و نگهدار اي« تنوع»

 

 (سهیمقا مرحله) هایاهتراتژ نییتع و قیتطب

 نقناط ،یخارج یهافرصت و یداخل قوت نقاط مرحله نيا در

-فرصت و یداخل ضع  نقاط و یخارج یدهايتهد و یداخل قوت

روش  بنه یخارج یدهايتهد و یداخل ضع  نقاط و یخارج یها

 در بينترتبنه هاآن ۀجينت و سهيمقا گريکدي با دودوبهو  یشهود

-ضنع  ،(SO)فرصنت-قوت یتراتژاس گروه به مربوط یهاخانه

 در  (WT)ديننتهد-ضننع  و (ST)ديننتهد-قننوت ،(WO)فرصننت

لنازم بنه ذكنر اسنت در (. 0922 زاده،یآقاسن و زادهميابنراه)ديگرد

راهبردها مشنخص  نيكه بهتر ستين نيهدف ا SWOTسيماتر

همنه  نياست. بنابرا اجراقابل یراهبردها نييگردد، بلکه هدف تع

انتخناب و  گردنند،یارائه من SWOT سيكه در ماتر يیراهبردها

 (.5جدول ) اجرا نخواهند شد.

 

 قنات یاياح در سهامداران مشاركت با ارتباط در یبازنگر و یتهاجم تنوع، ،یتدافع یهایاستراتژ. 9جدول

 نظر مورد عوامل بيترك یاستراتژ نوع 

 صتفر O قوت SO S یاستراتژ 

SO1 قنات و گسترش آن یروبيحفر و لا یآب در جهت حف  دانش بوم یعال یشورا یهایگذاراستيس S2, S1, S3, S5, S6 O3 

SO2 
 به قنات یاياح نهيزم در ديجد یهایفنّاور انتقال یبرا بالا سطوح در یحام و گر ليتسه عوامل جاديا

 دارانسهام
S3, S6, S9, S10 O2 

SO3 (قنوات داران حقابه) قنات با مرتبط یمردم یهاتشکل از تيحما و تيتقو S1, S3, S5, S7 O3 

SO4 دولت گذشته یهایمهریب جبران و قنوات یاياح نهيزم در سهامداران یتوانمندساز یهابرنامه یاجرا S1, S2, S3, S5, S6, S7, 

S10 O3 

 ديتهد T قوت ST S یاستراتژ 

ST1 آن كرد نهيهز نوع بر قيدق نظارت و قنات سهامداران به قنات هبهر كم اعتبارات یواگذار S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, 

S10 T4, T2 

ST2 دولت یسو از قنات ینگهدار و اياح نهيزم در یگرياري شناختن تيرسم به S1, S2, S5, S7, S9, S10 T2, T4, T6 

ST3 یبوم مردم كمک به ها تقنا حريم حف  بر دقيق نظارت و قنات حريم علمی تعيين S1, S3, S4, S5, S10 T1, T2, T3, 

T5 
 فرصت O ضع  WO W یاستراتژ 

WO1 قنوات آب سهام تيمالک نهيزم در یقانون اسناد جاديا یبرا یگذاراستيس و مستقل نهاد ليتشک W4 O3 

WO2 یسالخشک از دهيدتخسار سهامداران یبرا یادار یبوركراس كردن كم و اعتبارات افتيدر روند ليتسه W2, W5, W6, W8, W10 O1, O3 

WO3 قنوات یاياح در هاآن یمال مشاركت تيهدا و سهامداران نيب اختلافات حل یبرا یمراكز جاديا W3, W8 O3 

WO4 
 مشاركت شيافزا یبرا طيشرا جاديا و  يضع سهامداران از تيحما در آب یعال یشورا یهایگذاراستيس

 قنوات یاياح در هاآن
W5, W8, W10,W2 O3 

WO5 قنوات به واردشده یعيطب حوادث از یناش یهاخسارت یبرا یدولت بودجه صيتخص W1, W2, W5, W6, W10 O1, O3 

 دهايتهد T ضع  WT W یاستراتژ 

WT1 چاه حفر یبرا هيرویب یمجوزها ارائه جهت در یمل نادرست یهااستيس اصلاح W1 T1, T3 

WT2 
 پايدار توسعۀ های برنامه تحقق برای كنننده تسهيل عاملی و منبع مثابه به قنات گرفتن رارق توجه مورد

 روستايی
W6, W10 T2 

 

( )مرحله QSPM) کیاهتراتژ یتم یراهبردها سیماتر هیتم
 (یریگمیتصم

 سيمناتر در گرفتنهصنورت یهناليتحل و هينتجزاساس  بر

 : QSPM یريگميتصم

 ننهيزم در یگريارين شنناختن تيسمربه» با اول تياولو -0

را  53/5 ازينكنه امت است «دولت یسو از قنات ینگهدار و اءياح

 مشناع منبنع کين عننوان بنه روستا در قنات. استكسب نموده
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بهيننه از  استفادهو  هاقنات روزانهآبندهی " لذا شودیم محسوب

 ،ايمانی و فيروزآبنادی)"است دارانسهام، نيازمنند يناريگری هاآن

 شنبکه یگرياري از منظور(. 0922 ،یفداكار داوران ازبه نقل  0924

 قننات آب از استفاده یسازمانده یبرا كه است یادهيچيپ روابط

 ميرمسنتقيغ صورت به روابط نيا. دارد وجود رانيا یروستاها در

 شيافنزا كنه شنودیم هنجارها از یاشبکه یريگشکل به منجر

 داردیدرپن را یاجتمناع هيسنرما یرينگشنکل تيدرنها و اعتماد

 بنا یاجتمناع هيسنرما عنوان به یگرياري(. 0922 ،ی)فداكارداوران

 یآب منبع بيتخر قنات بيتخر كه یاگونه به است نيعج قنات

 ،یزدي)سمسارزاده شودیفرهنگ محسوب م بيبلکه تخر ست،ين

 و شنودیاداره من یدسنته جمعن تين(. قنات همواره با فعال0913

سننتی، در  یهنایگريارين پشنتوانهبنه  عموماً قنوات سهامداران

 لنذا. دارنندنقش  قنات یاياح ازجمله قنات به مربوط یهاتيفعال

-یضنرور قنات حف  یبرا قنات سهامداران یاريخود و یاريهم

موجود در روستا از  ینتس یگريهااگر اين ياری استیهيبد. است

طرف دولت به رسميت شناخته شود، علاوه بنر گسنترش فضنای 

 شيافزادولت،  تيدرنهابه ساير نهادها و  اعتماد ،روستا دراعتماد 

 ژهينو یگاهاست در ساختارهای دولتی، جاي لازم نيبنابرا. ابديیم

 نينا عمومناً اگرچنهشنود    ينتعرروستايی  یهایگرياريبرای 

قننوات از ننوع پنايين بنه بالنا  یايحف  و اح و اداره رد یگرياري

جاننب ولی مديريت آن بالنا بنه پنايين اسنت) شوند،یممحسوب 

 یهنایگريارين رسنم شدن شناخته تيرسم به لذا ،(0913 اللهی،

 توانندیمنمشاركت سنهامداران  شيدولت در افزا یاز سو یسنت

  باشد. مؤثر اريبس

شود   در اينجا به جای واژۀ همکاری از ياريگری استفاده می

همکار و همکاری علاوه بر  ه(، واژ0919زيرا بنا به نظر فرهادی )

پيشنگی نينز هسنت و شغلی و هممعنای ياری، دارای مفهوم هم

-اسنت  زينرا در هنمرفتهكار میدرگذشته به معنای رقابت نيز به

اع ياريگری را با تعاري  دقينق پيشگی رقابت وجود دارد. وی انو

طنوری كنه هميناری، دگريناری، بنهكنند از يکديگر متمايز منی

خودينناری هركنندام بننا انننواع و مشننتقاتی از اقسننام ينناريگری و 

-گريها همواره در ايران وجود داشنتهمشاركت هستند. انواع ياری

است و اكنون نيز وجود دارد  تنها صنورت و عرضنيات آن تغيينر 

و ذات و جوهر آن همان همکاری است و پابرجاسنت. است كرده

گريهای سنتی در ايران به شنمار از ياری يیهاواره و قنات نمونه

ايجاد فضای مشاركتی توسعۀ پايندار  هتوانند زمينروند كه میمی

را در شرايط جامعۀ روستايی ايران فراهم آورند. فعاليتهای جمعیِ 

هنايی ری و... نيز ديگر نمونهاحداث قنات، امور كشاورزی و دامدا

 (.0922 ،یداوران)فداكار است هااز اين ياريگری

 ميبر حف  حنر قيقنات و نظارت دق ميحر یعلم نييتع» -0

راهبنرد در  نيدومن 00/6 ازينبنا امت «یقنات به كمک مردم بوم

قنات است. در  اءياح نهيمشاركت سهامداران در زم شيافزا نهيزم

 هناقناتيل تخريب و كاهش عملکنرد استان خراسان رضوی دلا

و كنتنرل  قينعممنهيعميق و ن یهاچاهحفر  ،یسالخشکجدا از 

 هناچاهضعي  يا عدم كنترل دولت بنر حجنم آب استحصنالی از 

: چناه، یكردوان زيپرو دهي(. به عق0930 و همکناران، یعباس)ستين

هنا خشنک قنات ،ه چاه وارد شدك یآفت قنات است. در هر دشت

. اول افتدیقنات در دو حالت اتفاق م ینابودگفت  توانیمشدند، 

هنا صنورت چاه نيبرود كه در ا نيآن از ب یساختمان ميحر نکهيا

اسنت  ني. حالت دوم استين ايقابل اح گريو قنات د زنديریفروم

 ميحنر حفن  بر قيدق نظارت نيبنابرابرود.  نياز ب یآب ميكه حر

 منردم كمنک به جز مهم نيا و است يیبالا تياهم یدارا قنوات

 .شد نخواهد سريم یبوم

قننات بنه  بهنرهكماعتبنارات  یواگنذار» یهنایاستراتژ-9

 00/6 ازينبنا امت« كنرد آنننهيقنات و نظنارت بنر هز دارانسهام

مشاركت سهامداران در  شيافزا نهيدر زم شدهارائهراهبرد  نيدوم

آب قنات  نفعيذ تيروشن است كه سطح مالک .استقنات  یاياح

قنات درنظر  اءيدر اح یومشاركت  زانيم یبرا یاريبه عنوان مع

 تيوضع و قنات یاياح یبالا نهيهز به توجه با اما. شودیمگرفته 

 یقننات بنرا اءياح نهيهز نيتام سهامداران، از یبرخ  يضع یمال
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 دارانبه حقابنهاعتبارات  یاغلب مشکل است. لذا واگذار نفعانيذ

 نظنارت و آن كنردنهيهز یبرا مشخص چارچوب  يتعر و قنات

باشند.  مؤثرقنوات  یايروند اح شرفتيدر پ تواندیم آن، بر قيدق

 نيشهرنشن مانکنارانيبنه پ یاعتبارات دولت یواگذار استیهيبد

 نظنربنه یمنطقن( داران)حقابنه نفعانيذ ازنظرقنات  یايجهت اح

 یقننات بنر اسناس سنهم کين" كه است ذكر به لازم. رسدینم

بنه  یارينمقاصند آب یآب بنرا یسهم زمان ژهيوبهخار )حقابه( 

مشناركت  زانين( و م0929 و همکاران، یمانيبر)"ديآیدرمتصرف 

 كنهیدرصنورت. شنودیمبر اساس آن مشخص  زين کيهر  یمال

برخنوردار  یاقتصناد نيائقنات از تنوان پن کيغالب سهامداران 

نخواهند  ريپنذامکان یقنات بدون اعتبنارات دولتن یايباشند، اح

  بود
 

 (    QSPM)کياستراتژ یكم روش اساس بر یتهاجم یراهبردها یابيارز سيماتر. 1جدول

 بيضر یديعوامل كل

 بهرهكماعتبارات  یواگذار

قنات به سهامداران قنات و 

 نهيبر نوع هز قينظارت دق

 نكرد آ

شناختن  تيبه رسم

و  اياح نهيدر زم یگرياري

 یقنات از سو ینگهدار

 دولت

تعيين علمی حريم قنات و نظارت 

به  هاقناتدقيق بر حفظ حريم 

 یكمک مردم بوم

نمره 

 جذابيت

 جمع

 يینها

نمره 

 جذابيت

جمع 

 يینها
 يیجمع نها نمره جذابيت

S1 01/1 9 5/1 6 44/1 0 99/1 

S2 00/1 0 66/1 9 45/1 
  

S3 00/1 
    

0 01/1 

S4 00/1 
    

9 41/1 

S5 00/1 9 45/1 6 24/1 9 45/1 

S6 03/1 0 92/1 
    

S7 00/1 9 44/1 6 22/1 
  

S8 02/1 
      

S9 02/1 
      

S10 03/1 6 15/1 6 15/1 9 51/1 

T1 00/1 
    

6 63/1 

T2 00/1 9 99/1 0 00/1 9 99/1 

T3 00/1  
   

6 66/1 

T4 01/1 6 60/1 
    

T5 05/1 
    

9 64/1 

T6 54/1 
  

9 41/0 
  

 يینها ازيامت   
 

00/6 
 

53/5 
 

00/6 

 

 شنهاداتيو پ یريگجهينت

 امندهين دسنت بنه کساني جاهمه و شهيهم خيتار درگذر آب

 و تينموجود رانينا یهاسکونتگاه از یاريبس انيم نيا در است،

 ونيمند ش،يخنو ننهيريد و دراز خيتنار طنول در را خنود تيمدن

 ننام بنه یبنوم كاملناً و دارزشمن اريبس اما ساده، تاهربه یاسازه

از  یاريبسن حاضنردرحال(. 0934 ،همکاران و انيآباد)هستند قنات

و  هسنتند شندنخشک درمعر  اي شده خشک رانيا هایقنات

است كه با  یرحالد ني. اشد خواهند خار  ديتول پروسه از یزودبه

 در قننات ايران، ممداو یهایسالخشکتوجه به شرايط اقليمی و 

(. 0930، و همکاران يی)لقادارد ینقش اساس يیروستا حيات تداوم

انند توانسنته انيمنوارد روسنتائ یدر برخ دهدیمنشان  هایبررس

 نيدرا. نديكمک از خار  روستا، بر مشکلات فائق آ افتيبدون در

 یارينخود قينكنه از طر ورشنابيروستا در شهرسنتان ن 5 ارتباط

حاضنر  مطالعهو  شد يیشناسا اندشدهقنات خود  یايموفق به اح
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مشناركت سنهامداران در  شيافنزا یراهبردهنا يیشناسنا یدر پ

 یو داخلن یعوامنل خنارج ليوتحلهينتجز قيقنوات از طر یاياح

مطالعنه  نيناسنت. در ا هاقنات نيامؤثر بر مشاركت سهامداران 

 دينتهد و ضنع  04 و تينمز عنوانبنه فرصت و قوت نقطه 09

 در سنهامداران مشناركت یروشيپن تنگنا و تيمحدود عنوانبه

 ازينكشناورزان باتوجنه بنه امت ازنظر. شد يیشناسا قنوات یاياح

و در   (IFE) 13/0 یعوامنل داخلن یابينارز سيدر مناتر يینهنا

منتخب  ی، استراتژ(EFE) 13/0 یعوامل خارج یابيارز سيماتر

 یمحلن رانيمد ازنظر ني. همچناست یحف  و نگهدار اي« تنوع»

 یداخلن امنلعو یابينارز سيدر مناتر يینهنا ازينبا توجه بنه امت

42/0(IFE)  22/0 یعوامننل خننارج یابيننارز سيو در منناتر 

(EFE)در است یحف  و نگهدار اي« تنوع»منتخب  ی، استراتژ .

 تيبنه رسنم»اول بنا  تيناولو QSPM سيماتر اساس برادامه 

« دولت یقنات از سو یو نگهدار اياح نهيدر زم یگرياريختن شنا

 را كسب نموده است.  53/5 ازيكه امت است

 یگريارينجمعنی ماننند  یهاتيفعالسنود حاصنل از  عموماً

 یاگسنتردهارتبننناطی  شبکهقننات  یايبنرای نگهداشنت و اح

س و پنن آوردیمحاصننل از تعاملات متقابل بين افراد بنه وجنود 

روابنننط روسنننتايی  شننبکهچننننين تعننناملاتی در  یريگشننکلاز 

كمنک بنه  زهيبناانگافنراد روسنتا  همهاميند داشنت تنا  توانیم

 قدمشيپروسنتا  یهابرنامهخنود و ديگنران بنرای مشناركت در 

شنوند و منفعنت فننردی خننود را در قبننال منفعننت جمعننی 

ی روسنتا بداننند. در چننننين جمعنن یهاتيفعالدر  آمدهدستبه

آنننان  مندتیطولانمنفعنت  هكنن رنديپذیمشننرايطی، افننراد 

و بننه اشننتراا گذاشننتن  هاتيمحدودپنذيرش برخنی  درگرو

 ،یفنداكار داوراننخودشان در جمع اسنت) یمننابع و امکانات فرد

 یدم در حف  و نگهندارمشاركت مر زانيهرقدر م عتاًيطب(. 0922

باشند نشنان از  شنتريخود )مانند قننات( ب یمشاركت یدستاوردها

قنننات در (. 0921 ،یمنانيوا اينازك) آن جامعنه دارد یافتگيتوسعه

موفنق از مشناركت  یانموننه مثابنهبهخود همنواره  خيطول تار

 هينروحبننه آب بننوده،  هناآننينناز  كنندهنيتأمروستاييان، كه 

 هناآن چراكنهاسنت، توانمندی را در ميان روستاييان پديند آورده

 یهناچالش نيتنرمهمخودجنوش، يکنی از  صورتبه اندتوانسته

فراروی روسنتا را كنه هماننا تنأمين منبنع آب روستاسنت، حنل 

كنه  شنودیمن، اين روحيه نزد روسنتاييان تقوينت رونيازاكنند. 

خار  از روستا، بر ساير مشنکلات نينز  یهاكمکبدون  توانندیم

 (.0923 و سام آرام، یفداكار داوران) غلبه كنند

و  یبخشنن نيبنن كاملنناً یآب، موضننوع تيريمنند درمجمننوع

 یاسنت و بنا اكولنوژ اليسناست و مانند خنود آب  یارشتهنيب

 یهنابخشدر همه  ديب را باآ تيريمد .است دهيتندرهم یانسان

اجنرا نمنود. در  کپارچنهي صورتبهو  كرد  يكشور تعر یتيحاكم

 انيم زيآمرقابت یهاتقابلمنابع آب،  بحران جزبهصورت نيا ريغ

آن  تيقلمروها بر سر آب و سنرا انيم خشن یهاتنشقلمروها، 

 یفروپاشنن تيننو درنها یاجتمنناع یزننندگ یهاجنبننه ريبننه سننا

بنه  یکيدرولينه یداشت. فروپاشن نخواهد یاجهيتن ،یکيدروليه

 ،یاقتصناد یدر سناختارها بازگشنتیبن یهناینابسنامان یمعنا

بحنران مننابع آب  هناآننقطه آغاز  كهاست  یاسيو س یاجتماع

 و یکيخنان لبناف)انندافتادهاتفاق  بارها خيبوده است و در طول تار

 (.0932 همکاران،

 

  منابع

 آن ريتأث و آب منابع. 0934 .ن لو، خان و ن ،یاقبالا.، .ن ان،يآباد

 .360-390(: 9)6 ،یدرولوژياكوه گردشگر، جذب در

. 0934 .ف زاده،یحنناجا و   ،یمهرجننرد یا.، اشننتر زاده،ميابننراه

 یدر سننامانده یبننر مشنناركت مردمنن مننؤثر عوامننل ليننتحل

شنهر  9: منطقنه یمطالعنه منورد یفرسوده شهر یهابافت

-31(: 90)2 ،یاجتمناع توسنعه و رفناه یزيربرنامنهزاهدان، 
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091. 

. تحليل عوامل منؤثر 0922  .ازاده، ع.  ی، ع.  و آقاسزادهميابراه

در ناحيه ساحلی چابهار با اسنتفاده از بر گسترش گردشگری 

شنهری و  یهاپژوهشمطالعات و  ، SWOT مدل راهبردی

 .011-002(: 0)0 ،یامنطقه

بر مشاركت  مؤثرعوامل  ی. بررس0930 .م ،یشجاع و. ا ،یسيادر

 نموننه یشنهر توسعه یهاطرحدر تحقق  نيساكن یاجتماع

، 00شهر تهران منظقه  یخيحوزه تار یسازراه ادهيپ: یمورد

 .  052-005(: 09)6 ،یرفاه و توسعه اجتماع یزيربرنامه

. انتشنارات يیروسنتا دارين. توسنعه پا0921 .ع ،یمانيا وم.  ا،يازك

 .رانياطلاعات. تهران. ا

بنه مشناركت در  ليتما لي. تحل0923 .ا ،یفشانزرا و. ن افشار،

بنر  و  ديآب بنران سنف یهایتعاون ی: مطالعه موردیاريآب

 یو آموزش كشاورز جيسراب بس استان كرمانشاه، علوم ترو

 .009-33(: 0،) 4 ران،يا

هنای مندل ی. بررسن0924 ا. ،ايمانی جاجرمی، ح. و فيروزآبنادی

 یهاسنازمانسنجش عملکرد مديريت محلی: بنا تأكيند بنر 

علنوم اجتمناعی،  نامنه ،مديريت شهری و روستايی در ايران

05(90 :)30-000. 

آبيناری  ی. سيستم ها0929 م. ،یسي. و رئم قه،يسل.، ف ،یمانيبر

در  یدار قننناتاز اقلننيم در بلوچسننتان ايننران نمونننه  متننأثر

 .50-92(: 14) 01،يیايجغراف قاتيتحق ،هيچان

 نظارت موجود مشکلات یبررس. 0930 .ح ،یانصار و. آ ،یبوستان

 یمهندسنننظام ،يیروسننتا قنننوات اينناح یكارگنناه و هيننعال

 .65-60(: 60)00 ،یعيو منابع طب یكشاورز

سنتی حفاتت از قننوات  یهایفنّاور. 0913 هی، م س.جانب الل

كننويری. مجموعننه مقالننات قنننات. جلنند اول.  یهنناحوزهدر 

 .دانتشارات يز

. چنناا اول ناشننر دفتننر رانينن. قنننات در ا0924 .ر م ،یحننائر

 ر.  001تهران،  ،یفرهنگ یهاپژوهش

. 0935 .ع ،یوكيسنن یخاشننع و. ح نننژاد، مننهيخز، .م پور،حسننن

 لينبنا اسنتفاده از روش تحل هناقنات یبازسناز یبندتياولو

 یمهندسن ،ی: خراسان جنوبیمطالعه مورد (ANP)یاشبکه

 .091-002(: 09) 4 آب، و یاريآب

 مشنناركت ليننتحل. 0922 .م ،يیموسننا و. ب الهاشننم، یرضننو

 ،یشنهر تيريمد یزيربرنامه یالگوها یطراح در یندشهرو

 .035-040(: 61)04 ،یاجتماع علوم

. 0934 .ز ماب،يچترسنن و. ا ،یگرشاسننپ.، س ،ینينننائ رنجبننر

 یهاسنفره هيندر تخل هاچشنمهو  هاچاهنقش قنوات  سهيمقا

 ،ان و قنناتآبخنو كشور، یاصل زيآبخ یهاحوزه در ینيرزميز

0(0 .)92-63. 

. 0930 ، ر.پور عابده و  زاده، ديامم.  ،یعل روشنب.  ،یسبحان

گردشنگری اسنتان  یهاجاذبهدر توسعه  مؤثرعوامل  ليتحل

 نيمقالنات سنوم مجموعنه. SWOTبا استفاده از مدل   زدي

 یهناتالاب دارينپاو توسعه  يیزاابانيبمقابله با  یمل شيهما

 .رانيا ،اراا ران،يا ریيكو

. بازشناسی اثر قنات بر 0931 .ی ،یوسفي و. م ،یمحمد یسلطان

منطقه مركزی ايران مطالعه موردی: روستای  یهاسکونتگاه

-010(: 046) 91 روسنتا، طيمحن و مسنکن ن،يننائمحمديه 

006. 

 ميو تقسن یبهره بردار ت،يظام مالک. ن0913ا.  ،یزدي سمسارزاده

. انتشنارات زدينجلند اول.  ،مجموعه مقالات قنات ،آب قنات

 .زدي

. 0930.ن برومننند، و. س ،يیغلامرضننا.ا.، ر ،يیرضننا.، ا ،یفيشننر

 تيريمنند در بننران آب مشنناركت بننر مننؤثر عوامننل یبررسنن

 رفننت،يج سنند ريننز یاراضنن یزهکشنن و یاريننآب یهاشننبکه

- 090(: 0)69 اينران، كشناورزی توسنعه و اقتصاد تحقيقات

061. 

. بررسی 0930 .ن ،ینادر و. ا ذوالفقاران،.، ر بهراملو.، ف ،یعباس

 یهااسنتاناز تعندادی از قننات  هایبرداربهرهمسائل فنی و 
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 وخناا بآتحقيقنات  ،خراسان رضوی و همندان و سنمنان

 .992-903(. 6) 66 ،ايران

 یهنایتوانمنند لينتحل 0930 ح. ا. ،یم و صنادق مان،يسنل فال

توسنعه  یدر راسنتا یاستان خراسان جننوب یبخش كشاورز

(. 91)00 ،و توسعه ايجغراف ، SWOT با استفاده از مدل داريپا

054-093. 

 یزيربرنامه ،اجتماعی هيسرما. قنات و 0922 .م.م ،فداكار داورانی

 .013-063(. 0)0 ،اجتماعی توسعهرفاه و 

. نقننش قنننات در 0923 .ا. ع آرام، سننام وفننداكار داورانننی، م.م. 

(. 0) 09فصنلنامه روسنتا و توسنعه،  ،يیروسنتا داريتوسعه پا

041-030. 

 .ا. ع ،یمحبنن و. م سراسننکانرود، اكبرپننور.ع.، ح سننبکبار، یفرجنن

زيرزمينننی  یهنناآباز  یريننگبهره. بررسننی تطبيقننی 0930

ی مننوردی: قنننات و چنناه مطالعننه یلهيوسننبهروسننتايی 

 ،شنننوقان و سنخواسنننت شهرسنننتان جننناجرم یهنننابخش

 .66-00(. 20)66،یانسان یايجغراف یهاپژوهش

مركنز  ،تهنران ران،يندر ا یگرياريفرهنگ  ،(0919م. ) ،یفرهاد

 تهران. ینشر دانشگاه

و  اينطنرح اح یاثربخش یابي. ارز0934 .ب ،ینظر و. ش ،یريكب

 ني. مجموعنه مقالنات اولنیننيرزميمنابع آب ز یتعادل بخش

 ،سنتيزطيمحبا متخصصان علنوم آب و  یشياندهماجلاس 

 . 2-0، 0934اسفند  01 رو،يوزارت ن

عوامنل منؤثر بنر  لين. تحل0931 .ح مهنر، دانشع.ر. و  ،یميكر

 یبننرداردر بهره انييروسننتا یاجتمنناع -یمشناركت اقتصنناد

در شهرستان شوش، اقتصاد فضنا  ضيدشت ارا یاريشبکه آب

 .026-045(، صص06)1 ،يیو توسعه روستا

 نديفرا نيي. تب0932 ع. ،یو بدر .ر. م ،یرضوان.، م ،یکيخان لباف

: موردمطالعنهاز قننات  یبرداربهرهدر  يیقلمرو یهایهمکار

(، 9)01 ،يیروسنتا یهناپژوهش زد،ين، استان آبادحسنقنات 

920-935. 

 ني. تنندو0930 .ز ینيي. و فرجننام بننو، فیح.ع.، عتنناب ،يیلقننا

سنازه  یهناتيترفاسنتفاده از  یبرا یزيربرنامهو  یاستراتژ

: قننات سننگلج در یمطالعه مورد یقنات در بافت شهر یآب

 .066-090(. 01) 4 ران،يا آب پژوهش ،تهران

 در یكشناورز آب مننابع یمشناركت تيريمد. 0939 .د ،یمختار

 انتشنارات. هاتجربه از يیهاآموزه درس و یمبان 0جلد. رانيا

 .ر 302. رازيش لاف،يا

 ک،ياسننتراتژ تيريجننامع بننه منند ی. نگنناه0931 .ف ،یمننراد

. نيننو ميمفاه و کردهايرو مکاتب ابزارها، ها،مدل خچه،يتار

 .ر 036 تهران، ،یصنعت تيريمد سازمان ناشر اول چاا

 یهاسنازه لينتحل. 0935 .آ.آ ،یكرمن و. م ،یننور.، م پور، ینور

 یبننرداربهره و تيريمنند در انييروسننتا مشنناركت بننر مننؤثر

 یراهبردهننا شننتر،يل دشننت در یزهکشنن و یاريننآب یشننبکه

 .15-51صص(، 0)9 ،یروستاي توسعه

 ،یرگانيب ینجف و  . س كردوان، ینادر و.ر م ،فرزانه.، ف ،یهاد

 از یننيرزميز آب نهاد یقانون یمؤلفه نقش یبررس. 0934 .م

 قننات، و آبخنوان ران،ينا در یآبن مناقشات و مشاركت منظر

0(0 .)40-19. 

Adekunle, O. A., Oladipo, F. O. & Busari I. Z. 

2015. Factors affecting farmers' participation in 

irrigation schemes of the Lower Niger River 

Basin and Rural Development Authority. 

Kwara State, Nigeria. journal of agricultural 

extension, 43(2): 42-51. 
Bonine, M. 1989. Qanats, Field Systems and 

Morphology: Rectangularity on the Iranian 

Plateau. Qanat, Kariz and Khattara: 
Traditional Water Systems in the Middle East 

and North Africa. Ed. Beaumont, Bonine, 

McLachlan, London: The Miidle East Center. 

School of Oriental and African Studies. 

University of London. 35-57. 
Bowman, A. 2016. Qanats–Understanding World 

Water Resources. MSc Thesis, Ohio State 

University.1-32. 



 411      قنوات یایمشارکت سهامداران در اح شیمطلوب افزا یراهبردها قاسمی و همکاران،

http://www.fao.org/news/story/en/item/230966/ico

de/.  

http://www.unesco.org/new/en/media 

services/single/view/news/four_sites_inscribed

_ on_unescos_world_ heritage_list.  

https://www.irna.ir/news/82588598. 
 Kajanus, M. 2000. A model for creating 

innovative strategies for an enterprise and its 

application to a rural enterprise. Management 

Decision, 38(10). 711-722. 

Najafi, S., & Roosta, K., 2014. The study of the 

impact of social and economic participation of 

beneficiaries in the restoration and repair of 

aqueducts of Sarbishe city. International 

Journal of Agronomy and Agricultural 

Research (IJAAR), 4 (3). 58-66. 

Saeidian, A. 2013. Qanat, traditional irrigation 

infrastructure system in Iran. Elixir Sustain, 

Arc. 55: 12743-12747. 

Semsar Yazdi, A.A., and Labbaf Khaneiki, M., 

2017.  Qanat Knowledge, 1st ed. Springer. 
Sharaunga, s. mudhara, m. 2018. Determinants of 

farmers' participation in collective maintenance 

of irrigation infrastructure in KwaZulu-Natal. 

physics and chemistry of the earth, 105: 265-

273.  

http://www.fao.org/news/story/en/item/230966/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/230966/icode/
http://www.unesco.org/new/en/media%20services/single/view/news/four_sites_inscribed_
http://www.unesco.org/new/en/media%20services/single/view/news/four_sites_inscribed_
http://www.unesco.org/new/en/media%20services/single/view/news/four_sites_inscribed_
https://www.irna.ir/news/82588598


 

Rural Development Strategies   Vol. 8, No. 2, Summer 2021, P. 151-169              2 
 

Optimal strategies to increase shareholder participation in the 

rehabilitation of canals (Case study: villages of Neishabour county) 

Maryam Ghasemi1*, Horeyeh Havayei2 and Zahra Mozafari3 
 

Submitted: 4 March 2021         Accepted: 9 June 2021 

 

Abstract 

Water, as an essential element of life and a common feature of the challenges of sustainable 

development, is the source of the multifaceted crisis of the next half century. Given the importance of 

water in agricultural development and reduction of water resources in recent years, the restoration of 

sustainable water resources is essential. Since the optimal performance of the aqueduct requires the 

participation of shareholders in maintaining and rehabilitating it, the present study seeks to identify the 

optimal implementation strategies for the participation of shareholders in the rehabilitation of the 

aqueduct. The research method was descriptive-analytical and two SWOT-QSPM tools were used. The 

analysis unit has 74 shareholders of Qanat and 26 local managers (in 1398) familiar with the internal 

and external environment of research in five villages of Markazi and Zabrkhan districts of Neishabour 

city, who managed to revive their Qanat and were identified by snowball method. Based on 

exploratory studies, 13 strengths and opportunities were identified as the advantages and 16 

weaknesses and threats were identified as the constraints and bottlenecks in the participation of 

shareholders in rehabilitating the aqueduct. The opinions of two groups of farmers participating in the 

aqueduct and experts sharing the aqueduct in the form of a questionnaire on internal and external 

factors were asked on the Likert scale. The results showed that in the SWOT matrix, according to the 

agricultural shareholders' score, IFE = 2.8 and EFE = 2, and the shareholders' expert score, IFE = 2.7 

and EFE = 1.89, in order to increase the shareholders' participation in rehabilitating the aqueduct, 

competitive strategies - diversity maintains the situation. Existing stress (maximum-minimum) or ST 

was found to be optimal. These strategies attempt to minimize external threats by maximizing internal 

strengths. Furthermore, based on the QSPM matrix, the most important strategy is "recognition of 

assistance in the field of rehabilitation and maintenance of the aqueduct by the government", which 

has a score of 5.59. Because the physical structure and management type of the aqueduct require 

cooperation and social convergence and the peaceful use of the common aquifer. Therefore, it seems 

that if the necessary ground is provided for the users participation in the rehabilitation of aqueducts 

and their true position, and the culture of assistance among them is recognized, the sustainable and 

optimal rehabilitation, maintenance and operation of aqueducts will be done at the lowest cost. 

Keywords: Participation, aqueduct shareholders, aqueduct rehabilitation, strategic management, 

Neishabour County.
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