فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی
جلد ،8شماره  ،9زمستان -8242ص884-823 :

تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکهی آبیاری به بهرهبرداران :مورد
مطالعه دهستان میاندربند ،شهرستان کرمانشاه
روناک عربی ،*۱علی اصغر ميركزاده ،5كيومرث زرافشانی
تاریخ دریافت 10 :فروردین 8939

3

تاریخ پذیرش 1 :آذر 8939

چکیده
پووهش حاضر با هدف کلی تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکهی آبیاری به بمرهبرداران اندام شده است .جامعه آماری
پووهش شامل تمام بمرهبرداران شبکه آبیاری میاندربند شمرستان کرمانشاه است ( .)N=417با اسهتفاده از فرمهول کهوکران تعهداد
 810نفر از آنها به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخهاب شهدند .ابهوار اصهلی پهووهش بهرای
جمعآوری دادهها پرسشنامهای بوده که روایی آن بر پایه نظر جمعی از کارشناسان سازمان آب منطقهای کرمانشهاه و اعضهای هیهأت
علمی گروه تروی و توسعه روستایی دانشگاه رازی تأیید شد و پایایی آن بها محاسهبه ضهریب آلفهای کرونبهاخ تأییهد گردیهده اسهت
( .)α=0/85نتای حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکهی آبیاری بهه بمهرهبهردران را در  3عامهل،
فردی ،مدیریتی ،اجتماعی ،حمایتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی -ترویدی ،زراعی و فنی طبقههبنهدی مهیکنهد .نتهای ایهن مطالعهه
دستاوردهای مناسبی را برای نمادهای درگیر در کار شبکههای آبیاری و برای انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به بمرهبرداران دارد.
واژههای کلیدی :انتقال مدیریت آبیاری ،شبکههای آبیاری ،شمرستان کرمانشاه ،عوامل بازدارنده ،مدیریت آب.

 - 8دانشدوی دکترای توسعه روستایی.
 - 1استادیار تروی و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی.
 - 9دانشیار تروی و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی.
(* -نویسنده مسئول)Ronak.arabi@yahoo.com :
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مقدمه
قرارگرفتن ایران در زمره کشورهای خشک و نیمهخشک جمان موجب شده است تا آب بههعنهوان ممه تهرین عامهل
محدود کننده بخش کشاورزی به شمار آید .عالوه بر این ،باالترین میوان مصرف و اتالف آب در بخش کشهاورزی اسهت
(کرمی و رضایی مقدم .)891 ،ازآنداییکه در بخش کشاورزی اساسیترین نماده آب میباشهد ،تهالش جمهت شناسهایی
پتانسیلهای بمرهبرداری و استحصال منابع جدید آبی و ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده حداکثر و بمینه از هر واحهد
آبی ضروری است (الماسی و همکاران .)8911 ،بنابراین ،بهمنظور افوایش بمرهوری فیویکی آب در بخش کشهاورزی الزم
است تا بازده آبیاری افوایش یابد .در این راستا ،افوایش بازده آبیاری نیازمند دودسهته اقهدامات؛ سهازهای (احهداث سهدها و
شبکهها) و غیر سازهای (مدیریتی) میباشد (سادات میری .)8911 ،این دو اقدام مکمل ه بوده و ضعف دریکی به اتهالف
هوینهکرد دیگری و عدم کار آیی کلی نظام آبرسانی مندر میگردد .پووهشها نشان میدهند ضعف در مهدیریت همهان
نقصی است که در اکثر نظامهای آبرسانی نوین ایران دیده میشهود (زارعهی دسهتگردی و همکهاران8910 ،؛ وطهنآرا و
همکاران8913 ،؛ پیری .)8913 ،از سوی دیگر کشاورزان اصلیترین و مم ترین عامهل در مهدیریت مصهرف آب هسهتند.
بنابراین ،هرگونه اقدامی در شبکههای آبیاری و زهکشی بدون توجه به نقش کشاورزان ،اهمیت و بازدهی مطلوب نخواههد
داشت (بانک جمانی1110 ،8؛ بصیرزاده و همکاران .)8911 ،توسعه فیویکی شبکههای آبیاری و زهکشی ،بهدون توجهه بهه
جامعه بمرهبرداران محلی پیامدی جو مشکل توأمان کاهش راندمان آبیاری به کمتر از  91درصهد و تخریهب و فرسهودگی
شبکهها نخواهد داشت (توتونچی و عمانی .)8913 ،یکی از شبکههای آبیاری که از مشکالت مذکور رن مهیبهرد ،شهبکه
آبیاری و زهکشی میاندربند شمرستان کرمانشاه است .بهطوریکه در احداث این پروژه نهتنما کشهاورزان در برنامههریهوی
توسعه منابع آب و خاک (از جمله تأمین آب ،ایداد شبکه انتقال و توزیع آب) دخالت داده نشدند ،بلکهه در آن زمهان تصهور
درستی از مسائل و مشکالت بمرهبرداری و نگمداری شبکه وجود نداشهته اسهت و مهدیریت شهبکهی آبیهاری و زهکشهی
میاندربند در حال حاضر با چالشها و مشکالت فراوانی روبهرو است که از جمله آنها میتوان به موارد زیهر اشهاره کهرد:
عدم توزیع عادالنه آب میان بمرهبرداران موجب شده ،آب به نواحی پایین دست شبکه (ماننهد ناحیهه عمرانهی  D8و )D9
نرسد .همچنین ،کمبود بودجه دولت و عدم پرداخت آب بماء توسط بمرهبرداران موجب عهدم پیشهرفت فیویکهی شهبکه در
ساخت کانالهای فرعی درجه  9و شده است .از سوی دیگر ،خهاکی بهودن کانهالههای فرعهی و فقهدان انگیهوه بهرای
صرفهجویی باع هدر رفتن آب و کاهش بازدهی شبکه شده است .مسئله این تحقی بههطهور مشهخص ایهن اسهت کهه
روستائیان و کشاورزان تحت پوشش شبکه آبیاری میهاندربنهد ،علهی رغه آمهاده شهدن کانهالههای درجهه یهک و دو و
ایستگاههای پمپاژ و تدمیوات اصلی شبکه آبیاری تمایلی به مشارکت و پذیرفتن مسئولیت در احهداث کانهالههای مورعهه
(درجه  9و ) و نگمداری و مراقبت از تدمیوات موجود نداشته و در برخی موارد به عکهس موجهب تخریهب و آسهیب بهه
تدمیوات موجود شدهاند .بهعالوه این که عمده کشاورزان که در مطالعات پیشین مورد مصاحبه قرار گرفتهاند متولی اصهلی
1- World bank
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احداث حفال و نگمداری شبکه را دولت دانسته و هیچ گونه مسئولیتی را متوجه خود نمهیداننهد .لهذا مسهئله ایهن تحقیه
پیرامون این سؤال شکل گرفته است که چه عواملی مانع انتقال مدیریت شبکهی آبیاری به بمرهبرداران میگهردد .اهمیهت
پرداختن به این موضو از چند بعد قابل بیان است در بعد کالن آب بهعنوان یک کهاالی اقتصهادی ،فرهنگهی ،سیاسهی و
زیست محیطی نقش تعیین کنندهای در توازن محلی ،ملی ،منطقهای و حتی جمانی دارد .در بعهد منطقههایهی احهداث سهد
گاوشان و شبکهی آبیاری میاندربند هوینههای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی فراوانی بر منطقهه تحمیهل نمهوده و
جدای از درستی یا نادرستی احداث اصل پروژه در حال حاضر هوینههای اندام شده میبایست به بمرهبهرداری و سهوددهی
برسد که این امر در مشارکت بمرهبرداران در مدیریت شبکه و با همکاری سازمانهای زیر ربط محقه مهیگهردد .در بعهد
محلی نیو مسئله حائو اهمیت است چرا که انتقال مدیریت آبیاری بهه بمهرهبهرداران شهرایط حهذف تعارضهات اجتمهاعی و
همچنین بسترهای افوایش بمرهوری آب در کشاورزی دهستان میاندربند را فراه میسازد .بهعالوه اینکه نتهای تحقیه
در برنامهریویهای سازمانهای زیر ربط نظیر جماد کشاورزی و سازمانهای آب منطقهای قابل کاربرد است.
در این راستا ،مطالعات مختلفی به بررسی موانع انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمرهبرداران پرداختهاند که از آن جمله
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پارتاساراتی و جمارنا ،)1119( 8عدم توانایی پرداخت هوینههای تعمیر و نگمداری شبکههای آبیاری و آببما بهخصوص
توسط کشاورزان فقیر را از عوامل مم در عدم پذیرش انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان میدانند؛ بنابراین عوامل
اقتصادی مانند فقر و هوینههای آبیاری میتواند از عوامل بازدارنده در انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به بمرهبرداران
باشد .منتظر و حیدریان ( ،)8918طرحی که در حوزه آبخیو حبله رود اجرا شده ،از منظر انتقال مدیریت منابع آب از دولت به
کشاورزان مورد بررسی قرار دارد .مشکالت مدیریتی شبکههای آبیاری سفیدرود ،دز ،درودزن ،قووین و ورامین را چنین
برشمردهاند :بیاعتمادی کشاورزان به برنامههای دولتی و عدم اعتماد و پذیرش مسئولیت با توجه به عملکرد نامناسب
نمادهای محلی در سالهای اخیر ،کوچک بودن قطعات اراضی ،زیادی مشترکین و درآمد ک  ،عدم هماهنگی متولیان آب
و زمین با یکدیگر و با بمرهبرداران و بیبرنامهگی دولت در حمایت از روستا و روستایی ،مشکالت فنی سازهها و تأسیسات
آبرسانی و آبیاری و محدودیت ظرفیت کانالها ،هوینههای سنگین نگمداری و بمرهبرداری عنوان کردند.
وفا و همکاران )1181( 1در مطالعه خود تعیین کردند که مم ترین علل شکست انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان:
ناامنی در تأمین آب ،عدم حمایت کشاورزان از سوی سازمانهای دولتی ،ناپایداری اقتصادی و فیویکی سیست های آبیاری
و ممارت ناکافی کشاورزان در مدیریت مالی و فنی شبکههای آبیاری و عدم چارچوبهای قانونی برای تنظیمات نمادی و
قانونی میباشد .گانچینما و یاکوباو )1181( 9مم ترین دالیل عدم پرداخت آببما توسط کشاورزان و شکست برنامه انتقال
مدیریت آبیاری :شرایط اقتصادی ضعیف کشاورزان ،زیرساختهای ناکارآمد و کاربردی نبودن دستگاههای اندازهگیری
1- Parthasarathy & Jharna
2- Wafa et al
3- Gunchinmaa & Yakubov
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میوان آب تحویلی عنوان می کنند .مصطفی و همکاران )111 ( 8معتقدند که فقدان انگیوه در کشاورزان علت اصلی
شکست برنامه انتقال مدیریت آبیاری است؛ بنابراین القاء حس مالکیت به کشاورزان در انتقال مدیریت شبکههای آبیاری
مؤثر میباشد .در همین راستا ،األتفی و همکاران ،)1113( 1پیشنماد میدهند برای غلبه بر بیمیلی کشاورزان در مدیریت
مشارکتی آبیاری ،باید دخالت آنها در برنامهریوی و اجرای شبکههای آبیاری افوایش یابد .گالتی و همکاران )1110( 9در
بررسی روشهای مختلف برای مدیریت مشارکتی آبیاری در دهلی نو ،عوامل فنی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را بر
مشارکت کشاورزان مؤثر میدانند .سان ( ،)1111مسائل مربوط به سیاست در مدیریت آبیاری و زهکشی را مورد مطالعه
قرار داد و فقر قانونهای مدیریت آبیاری را عامل مم شکست برنامه انتقال مدیریت آبیاری دانست .براساس مطالعه
میرانی و ممون ،)1118( 0حصول اطمینان از توزیع عادالنه آب در موفقیت انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان موثر است.
کوپن وهمکاران )1111(0نیو در مطالعهای با عنوان «ابعاد فقر در انتقال مدیریت آبیاری کانالهای بورک در ایالت
آندراپرادش و گدارات هند» چنین استدالل میکنند که فقر و تعدد نظامهای بمرهبرداری در این دو ایالت اثر منفی بر
انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به کشاورزان دارد ،درحالیکه اندازه مورعه بهعنوان یک متغیر میاندی ،از طری درآمد بر
انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان اثر مثبت دارد .همچنین موقعیت قرار گرفتن واحدهای زراعی کشاورزان در سراب 3یا
پایاب 1بر انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان تأثیر دارد .بهگونهای که کشاورزان واقع در پایاب بهمنظور دریافت آب بر
اساس برنامهریوی ،نسبت به مشارکت در مدیریت امور آب گرایش بیشتری دارند .بنابراین ،میتوان نتیده گرفت عوامل
اقتصادی و زراعی مانند اندازه زمین میتواند بر انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان مؤثر باشد .بر اساس مطالعه رگنر و
همکاران )1110( 3عدم فراه سازی آموزشهای الزم برای کشاورزان در خصوص مدیریت آبیاری از مشکالت مم در
زمینه موفقیت مدیریت آب میباشد .در همین راستا ،مطالعه مری و همکاران ،)1113( 81نشان میدهد ،عالوه بر اینکه
آموزش کشاورزان مم ترین عامل در موفقیت انتقال مدیریت آبیاری است ،عدم اطمینان کشاورزان از دریافت آب مورد نیاز
در فصل زراعی ،علت اصلی عدم مشارکت کشاورزان در پروژههای آبیاری هستند .یعقوبی ( ،)8931در مطالعهای با عنوان
تحلیل عاملی موانع مشارکت روستاییان در احداث و بمرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی نشان داد این موانع به
ترتیب اهمیت شامل سه عامل؛ ضعف قوانین و مقررات مربوط به مشارکت ،موانع فرهنگی و آموزشی و تدارب منفی قبلی
بودند که در مدمو سه عامل فوق مم ترین موانع مشارکت بمرهبرداران در منطقه میباشد .ندفی و شیروانیان ()8910
معتقدند که عدم اعتماد کشاورزان به کارکنان دولتی و طرحهای ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی و نگرش کشاورزان
به پرسنل دولتی میتواند مشارکت آنان را در مدیریت آبیاری تحت تأثیر قرار دهد.
1- Moustafa et al
2- ElAtfi et al
3- Gulati et al
4- Sun
5- Mirani & Memon
6- Koppen et al
7- Head Users
8- Tail Enders
9- Regner et al
10- Merrey et al
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در این زمینه علیرغ تالشهایی که از سوی کارشناسان سازمان آب منطقهای استان کرمانشاه صورت گرفته اسهت.
هنوز موف به انتقال صحی  ،کامل ،مؤثر و پایدار مدیریت شبکهی آبیاری و زهکشی میاندربند بهه بمهرهبهرداران ،جمهت
بمرهبرداری ،تعمیر و نگمداری شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان نشدهاند .لذا ،این سؤال وجود دارد که چه عواملی مهانع
انتقال مدیریت شبکهی آبیاری به بمرهبرداران میشود؟ اندام این پووهش موجهب شناسهایی عوامهل بازدارنهده در انتقهال
مدیریت شبکههای آبیاری میاندربند شمرستان کرمانشاه به بمرهبرداران میشود کهه در جمهت کمهک بهه برنامههریهوان،
توسعه گران روستایی و کشاورزی و همچنین تسمیل انتقال مدیریت شبکه آبیاری و زهکشهی میهاندربنهد بهه کشهاورزان،
اهمیت و ضرورت دارد .بنابراین ،هدف اصلی پووهش حاضر ،بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری
به بمرهبرداران دهستان میاندربند در شمرستان کرمانشاه میباشد.

فردی

مدیریتی

اجتماعی

حمایتی

اقتصادی

عوامل بازدارنده انتقال مدیریت
شبکهی آبیاری به بهرهبرداران

آموزشی-ترویدی

زراعی

فنی

فرهنگی

شکل  -1چارچوب مفهومی پژوهش

مواد و روشها
این پووهش از نظر ماهیت از نو پووهشهای کمی ،از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ درجه کنترل متغیرها توصیفی
(غیرآزمایشی) و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها میدانی بهشمار میآید .از لحاظ روشهای آماری نیو از نو تحلیلهای چند
متغیری است که از فنون ه وابسته محسوب میشود .جامعه آماری این تحقی شامل بمرهبرداران شبکهی آبیاری منطقه
میاندربند ناحیه عمرانی  D2شمرستان کرمانشاه به تعداد  83نفر میباشد .برای برآورد حد نمونه از فرمول کوکران
بمرهگیری شد .تعداد  91نفر از جامعه آماری ،بهطور تصادفی گوینش و پیش آزمون شدند .انحراف معیار از راه پیش آزمون
متغیر "میوان مشارکت بمرهبرداران در مدیریت شبکه" بهدست آمد .دقت احتمالی بهدست آمده برابر با  d=0/125شد و
تعداد  810نفر از آنها بهعنوان نمونه و به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب
شدند (جدول  .)8در این تحقی روستاها بهعنوان طبقه مطالعه در نظر گرفته شدهاند چرا که در منطقه مورد مطالعه
روستاها با توجه به موقعیتشان نسبت به سد و کانالها در مدیریت شبکه نقشهای مختلفی داشتند .بهعالوه اینکه الگوی
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کشت در برخی روستاها کامال متفاوت و متأثر از میوان آبگیری از شبکه آبیاری بود .ابوار جمعآوری دادهها پرسشنامه
محق ساخته بود که شامل دو قسمت ویوگیهای فردی و  11متغیر در قالب طیف  0درجهای لیکرت ( -8خیلیک تا -0
خیلیزیاد) برای بررسی عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری از دیدگاه بمرهبرداران مورد مطالعه بود .این متغیرها
برمبنای تئوریها ،مطالعات پیشین و مطالعهای که محق قبل از اندام تحقی اصلی بهمنظور فم بمتر مسئله و شناخت
شبکه و جامعه مورد مطالعه در منطقه اندام داده است طرح شدهاند .روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن با
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد ( .)α=0/85تدویه و تحلیل دادهها توصیف ویوگیهای فردی و تحلیل عاملی
اکتشافی با استفاده از نرمافوارهای  SPSSwin20اندام شد.
جدول  -1حجم جامعه و نمونه به تفکیک روستاها
روستا

تعداد بهرهبرداران

حجم نمونه

ده باغ

0

89

بکتاش آباد

90

88

پیر مود

1

8

ده گل

9

89

ورله

90

81

ولی آباد

0

80

گوهر چقا

91

3

سرتیپ آباد و سروران

93

88

محمود آباد

9

89

خان آباد

01

80

کل

83

810
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نتایج و بحث
بر اساس یافتهها ،دامنه سنی بمرهبرداران مورد مطالعه  11تا  09سال و میانگین سن آنها  90/10با انحراف معیار
 81/10است .میانگین میوان اراضی آبی بمرهبرداران مورد مطالعه  0/13هکتار با انحراف معیار  8/38هکتار است که میوان
اراضی آبی آنها بین  8تا  3هکتار متغییر است .میانگین سابقه کار کشاورزی بمرهبرداران مورد مطالعه  80/93با انحراف
معیار  81/98سال و سابقه کار کشاورزی آنها در دامنه  1تا  1سال قرار دارد.
اولویتبندی متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بهرهبرداران

در این بخش با استفاده از ضریب تغییرات به اولویتبندی  11متغیری که بهعنوان متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت
شبکه آبیاری به بمرهبردارن شناسایی شدند از دیدگاه بمرهبرداران مورد مطالعه پرداخته میشود (جدول .)1
براساس نتای ارائه شده در جدول  1مشاهده میشود که از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه متغیرهای مانند «بیتوجمی
مسئولین به نظرات بمرهبرداران در تصمی گیریهای مربوط به شبکه آبیاری»« ،فقدان اعتماد بمرهبرداران به برنامههای

تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکهی آبیاری به بهرهبرداران 113 ...

دولت» و «نامناسب بودن کیفیت کانالهای اصلی و فرعی شبکه آبیاری» از اولویتهای باالتری نسبت به بقیهی
متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمرهبرداران برخوردارند .همچنین ،از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه
متغیرهایی مانند «رای بودن نظام اجارهداری در منطقه»« ،عدم وابستگی بمرهبرداران به آب شبکه» و «عدم اطال
بمرهبرداران از نحوه توزیع آب شبکه آبیاری» اولویتهای ک تری نسبت به سایر متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه
آبیاری به بمرهبرداران مورد مطالعه دارند .نتای تحقیقات ،منتظر و حیدریان ( )8918و األتفی و همکاران ( )1113با این
یافتهها ه خوانی دارند و آن را تأیید میکند.
شناسایی عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بهرهبرداران

در این قسمت بهمنظور خالصه و طبقهبندی  11متغیر بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمرهبرداران مورد
مطالعه در عاملهای فرضی محدودتری و به عبارت بمتر ،بهمنظور شناسایی عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری
به بمرهبردران مورد مطالعه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده ااست (جدول  9و ).
جمت تعیین مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی اکتشافی از ضریب  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .مقدار
 KMOبرابر  1/318و مقدار آزمون بارتلت برابر  )p= 0.00( 8/ 1بهدست آمد که نشان میدهد دادهها برای اندام تحلیل
عاملی اکتشافی مناسب هستند .براساس نتای ارائه شده در جدول 9؛ مشاهده میشود که در این تحلیل  3عامل با مقادیر
ویوه باالتر از  8استخراج شده ،که  31/008درصد از واریانس کل عاملها را تبیین میکنند و  13/99درصد باقیمانده
مربوط به متغیرهایی است که در این تحلیل شناسایی نشدهاند .همچنین ،براساس نتای ارائه شده در جدول 9؛ مشاهده
میشود که عامل اول با مقدار ویوه  9/91بیشترین سم و عامل آخر (نم ) با مقدار ویوه  8/ 00ک ترین سم را در
تبیین واریانس کل عاملها دارند.

024

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،1شماره  ،4زمستان 1313
جدول  -2اولویتبندی متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بهرهبرداران
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

متغیر
 -بیتوجمی مسئولین به نظرات بمرهبرداران در تصمی گیریهای مربوط به شبکه

9/31

1/31

81

8

 -فقدان اعتماد بمرهبرداران به برنامههای دولت

9/30

1/3

11

1

 -نامناسب بودن کیفیت کانالهای اصلی و فرعی شبکه آبیاری

9/03

1/30

18

9

 -پرمشغله بودن بمرهبرداران

9/10

1/30

19

 -اختالفات قومی و قبیلهای بین مردم منطقه

9/81

1/30

1

0

 -عدم ارائه آموزشهای الزم در زمینه مدیریت شبکه آبیاری به بمرهبرداران

9/ 8

1/10

10

0

 -اهمیت ک تر شبکه آبیاری در تأمین آب مورد نیاز بمرهبرداران

9/10

1/18

10

3

 -نبود امکانات برای تعمیر و نگمداری کانالهای آبیاری شبکه

9/13

1/10

10

1

 -نبود انگیوه الزم در بین بمرهبرداران برای مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری

9/11

1/18

13

3

 -درگیری بین بمرهبرداران در استفاده از آب شبکه آبیاری

1/31

1/18

13

81

 -عدم همکاری نمادهای محلی (دهیاری ،شورای روستا و )...

9/91

1/33

13

88

 -عدم همکاری سازمانهای دولتی با بمرهبرداران

9/10

1/39

13

81

 -شرایط اقتصادی ضعیف بمرهبرداران

1/38

1/10

91

89

 -کمبود اعتبارات الزم برای حفال و نگمداری کانالهای آبیاری

1/38

1/31

98

8

 -عدم احساس مالکیت بمرهبرداران نسبت به شبکهی آبیاری

1/31

1/31

98

80

 -عدم پرداخت آببما توسط بمرهبرداران

1/19

1/31

91

80

 -قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری در بمرهبرداری از شبکه آبیاری

9/81

8/81

90

83

 -عدم اعتماد بمرهبرداران شبکه آبیاری به یکدیگر

9/83

8/81

90

81

 -عدم اطمینان بمرهبرداران از دریافت آب مورد نیاز در فصل زراعی

9/83

8/8

90

83

 -عدم برخورد قانونی با متخلفین

1/39

8/8

93

11

 -نداشتن دانش و ممارت کافی در بین بمرهبرداران برای مدیریت شبکه آبیاری

1/08

1/33

93

18

 -رای بودن شیوههای سنتی مصرف آب در منطقه

1/ 1

8/11

1

11

 -کمبود تأسیسات و سازههای کنترلکننده تحویل میوان آب به بمرهبرداران

1/91

1/31

1

19

 -توزیع نامساوی آب میان بمرهبردارن

1/11

1/13

1

1

 -کوچکی و پراکندگی قطعات زمینهای زراعی در منطقه

1/83

1/39

1

10

 -عدم اطال بمرهبرداران از نحوه توزیع آب شبکه آبیاری

1/11

8/11

01

10

 -عدم وابستگی بمرهبرداران به آب شبکه آبیاری

8/33

8/11

08

13

 -رای بودن نظام اجارهداری در منطقه

1/18

8/1

01

11
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جدول  -3تعداد عاملهای استخراج شده و سهم هر یک از آنها
مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

شماره عامل

8

9/91

88/138

88/138

1

1/11

81/110

18/300

9

1/930

1/000

91/081

1/930

1/ 10

91/333

0

1/893

3/0 1

0/093

0

1/100

3/933

0 /189

3

8/010

0/111

03/118

1

8/018

0/0 0

00/ 00

3

8/ 00

0/830

31/008
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بهمنظور جداسازی عاملهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمرهبرداران مورد مطالعه بهصورت روشنتر از
چرخش عاملی واریماکس 8استفاده شده است .بار عاملی هر متغیر پس از چرخش عاملی واریماکس به همراه متغیرهای
آن در جدول ؛ ارائه شده است .پس از بررسی گویهها (متغیرهای) مربوط به هر عامل و بار عاملی آنها ،عوامل بازدارنده
انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمرهبرداران مورد مطالعه به این ترتیب نامگذاری شدند -8 :فردی -1 ،مدیریتی-9 ،
اجتماعی - ،حمایتی -0 ،اقتصادی -0 ،فرهنگی -3 ،آموزشی -ترویدی -1 ،زراعی و  -3فنی (در این تحقی برای
اطمینان بیشتر از عاملهای بهدستآمده تحلیل عاملی تأییدی اندام شد که اعتبار سازههای بهدستآمده به این شکل بود:
عامل فردی= ،1/31مدیریتی= ،1/10اجتماعی= ،1/13حمایتی= ،1/13اقتصادی= ،1/10فرهنگی=  ،1/1آموزشی-
ترویدی= ،1/11زراعی= ،1/10فنی= .)1/39همانگونه که در جدول  9آمده است مقدار ویوه عامل فردی از تمامی عوامل
دیگر بیشتر است که در مدمو  88/138درصد از واریانس کل را به خود اختصاص دادهاست .این یافته با نتای تحقیقات
مصطفی و همکاران (  )111و األتفی و همکاران ( )1113مطاب است .در تفسیر این یافتهها میتوان چنین استنباط نمود
درحالیکه هوینههای مشارکت بیشتر از منافع آن باشد و مادامی که بمرهبرداران آب مورد نیاز خود را از شبکه یا سایر منابع
آبی دریافت میکنند و بمرهمندی آنان از وامها و تسمیالت اعتباری اندک بوده ،انگیوه کافی برای مشارکت ندارند.
همچنین پیشینه طوالنی مدت کشت دی در منطقه و وجود سایر منابع آبی مانند رودخانه رازآور و چشمههای سط روستا
در عدم پذیرش مسئولیت شبکه آبیاری توسط بمرهبرداران میتواند تأثیرگذار باشد .عامل دوم مدیریت است که این یافته با
نتای تحقیقات سان ( ،)1111میرانی و ممون ( )1118و وفا و همکاران ( )1181همخوانی دارد .در تفسیر این یافتهها
می توان گفت در شرایطی که میوان و نحوی آب تحویلی به کشاورزان ،تأثیری در حقوق و موایای کارشناسان و مسئولین

1- Varimax factor rotation
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دولتی توزیع آب ندارد ،مسلما نباید انتظار دلسوزی و دلگرمی برای بمبود سیست توزیع آب داشت .مادامیکه کشاورزان بر
این باورند در سیست توزیع آب عدالت برقرار نیست ،زارعینی که زمین آنها به کانالهای اصلی نودیک میباشد آب
بیشتری دریافت میکنند و شرایط برای همه یکسان نیست حاضر به پذیرش مسئولیت شبکههای آبیاری نیستند .عوامل
اجتماعی بهعنوان عامل سوم از عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به بمرهبرداران شناخته شده است .در
منطقه مورد مطالعه کشاورزان بر این باورند که دولت با انتقال مدیریت شبکههای آبیاری ،قصد شانه خالی کردن از بار
مسئولیتها را دارد و به مفید بودن طرحهای دولت اطمینان ندارند .به عبارت دیگر ،پایین بودن اعتماد عمومی و همچنین،
پایین بودن سرمایه اجتماعی مانعی برای انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به بمرهبرداران است که یافتههای تحقیقات
گاالتی و همکاران ( ،)1110ندفی و شیروانیان ( )8910و منتظر و حیدریان ( )8918مؤید این یافته است .چمارمین عامل
بازدارنده ،عامل حمایتی نامگذاری شده است که این یافته با نتای تحقیقات وفا و همکاران ( )1181همخوانی دارد.
بدون تردید در فرآیند انتقال مدیریت شبکههای آبیاری کشاورزان در ابتدای راه هستند .عدم حمایتهای سیاسی،
نمادی و کمبود تدمیوات و ادوات الزم میتواند روند انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به کشاورزان را با مشکل مواجه
کند .پندمین عامل بازدارنده در انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمرهبرداران عامل اقتصادی است .این یافته با نتای
تحقیقات پارتاساراتی و جمارنا ( ،)1119کوپن و همکاران ( )1111و گانچینما و یاکوباو ( )1181مطاب است .در تفسیر این
یافتهها می توان چنین استنباط نمود که فقر مالی کشاورزان و عدم توانایی آنان برای پرداخت هوینههای مدیریتی شبکه،
مانع انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به بمرهبرداران میشود .عامل شش  ،عامل فرهنگی نامگذاری شده است که با نتای
تحقیقات یعقوبی ( )8931مطابقت دارد .در تفسیر اینیافتهها میتوان چنین استنباط نمود که درگیریهای قبلی بر سر آب،
اختالفات قومی-قبیلهی و پیشینههای ذهنی بمرهبرداران مندر میشود که در قبول مسئولیت شبکههای آبیاری محتاط
شوند .عامل هفت بهعنوان عوامل آموزشی و ترویدی است که با نتای تحقیقات وفا و همکاران ( ،)1181رگنر و همکاران
( )1110و مری و همکاران ( )1113مطاب بود .عامل هشت  ،عامل زراعی نامگذاری شد که این یافته با نتای تحقیقات
منتظر و حیدریان ( )8918همخوانی دارد .اما آخرین عامل بازدارنده در انتقال مدیریت شبکههای آبیاری از دیدگاه
بمرهبرداران مورد مطالعه مطاب با نتای تحقیقات وفا و همکاران ( ،)1181منتظر و حیدریان ( )8918است .در تفسیر این
یافتهها میتوان چنین استنباط نمود که عدم تواناییهای فنی کشاورزان ،نظام بمرهبرداری دهقانی که ویوگی آن خردی و
پراکندگی قطعات زراعی و بمرهبرداری فردی میباشد ،از موانع انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به بمرهبرداران میباشد.
نقص فنی کانالهای آبیاری ،تأثیر منفی بر کشاورزان داشته است و آنان را در پذیرش مسئولیت شبکه آبیاری محتاط کرده
است.
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عامل

متغیرهای هر عامل

بار عاملی

فردی

نبود انگیوه الزم در بین بمرهبرداران برای مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری

1/399

اهمیت ک تر شبکه آبیاری در تأمین آب مورد نیاز بمرهبرداران

1/13

عدم وابستگی بمرهبرداران به آب شبکه آبیاری

1/118

پر مشغله بودن بمرهبرداران

1/10

توزیع نامساوی آب میان بمرهبردارن

1/000

بیتوجمی مسئولین به نظرات بمرهبرداران در تصمی گیری مربوط به شبکه آبیاری

1/303

عدم برخورد قانونی با متخلفین

1/030

عدم اطمینان بمرهبرداران از دریافت آب مورد نیاز در فصل زراعی

1/319

قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری در بمرهبرداری از شبکه آبیاری

1/308

فقدان اعتماد بمرهبرداران به برنامههای دولت

1/1 3

عدم احساس مالکیت بمرهبرداران نسبت به شبکهی آبیاری

1/19

عدم اعتمادبمرهبرداران شبکه آبیاری به یکدیگر

1/111

مدیریتی

اجتماعی

عدم همکاری نمادهای محلی (مثل دهیاری ،شورای روستا و  )...با بمرهبرداران

حمایتی

عدم همکاری سازمانهای دولتی با بمرهبرداران

1/391

نبود امکانات برای تعمیر و نگمداری کانالهای آبیاری شبکه

1/3 3

عدم اطال بمرهبرداران از نحوه توزیع آب شبکه آبیاری

1/310

شرایط اقتصادی ضعیف مردم منطقه

اقتصادی

کمبود اعتبارات الزم برای حفال و نگمداری کانالهای آبیاری
عدم پرداخت آب بماء توسط بمرهبرداران

1/311

اختالفات قومی -قبیلهای بین مردم منطقه

1/1 1

درگیری بین بمرهبرداران در استفاده از آب شبکه آبیاری

1/111

رای بودن شیوههای سنتی مصرف آب در منطقه

1/303

عدم ارائه آموزشهای الزم در زمینه مدیریت شبکه آبیاری به بمرهبرداران

1/191

نداشتن دانش و ممارت کافی در بین بمرهبرداران برای مدیریت شبکه آبیاری

1/110

رای بودن نظام اجارهداری در منطقه

1/311

کوچکی و پراکندگی قطعات زمینهای زراعی در منطقه

1/199

نامناسب بودن کیفیت کانالهای اصلی و فرعی شبکه آبیاری

1/309

کمبود تأسیسات و سازههای کنترلکننده تحویل میوان آب به بمرهبرداران

1/301

زراعی
فنی

1/313
1/100

فرهنگی

آموزشی ترویدی

1/3

مأخذ :یافتههای تحقی
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نتیجهگیری و پیشنهادات
همانگونه که یافتههای پووهش نشان داد متغیرهای مانند «بیتوجمی مسئولین به نظرات بمرهبرداران در
تصمی گیریهای مربوط به شبکه آبیاری»« ،فقدان اعتماد بمرهبرداران به برنامههای دولت » و «نامناسب بودن کیفیت
کانالهای اصلی و فرعی شبکه آبیاری» از اولویتهای باالتری نسبت به بقیهی متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه
آبیاری به بمرهبرداران برخوردارند .همچنین نتای تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل بازدارنده انتقال مدیریت
شبکهی آبیاری به بمرهبرداران بهترتیب شامل عوامل فردی ،مدیریتی ،اجتماعی ،حمایتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی-
ترویدی ،زراعی و فنی میباشد .با استناد به یافتههای پووهش ،پیشنمادهای برگرفته شده از این نتای به شرح زیر هستند.
زندگی روستائیان در محیطهای روستایی (آب) سروکار دارد .تفکر انتقال مدیریت شبکه قبل از مراحل برنامهریوی ،طراحی
و اجرا در ذهن مسئوالن دولتی نمادینه شود .این امر از طری برگواری تحقیقات میدانی مشارکتی 8در پروژههای کوچکتر
و ک حد تر در منطقه توصیه میشود.
بهمنظور انتقال مدیریت آبیاری به بمرهبرداران ،منطقیتر این است که با توجه به تواناییها و واقعیتهای اجتماعی و
اقتصادی کشاورزان ،این انتقال مدیریت در چند مرحله اندام گیرد .بهطوریکه در مراحل اول امور جوئی و کمتر تخصصی
واگذار شود و در مراحل بعد با توجه به آشنایی و میوان توانمند شدن کشاورزان قسمتهای دیگر شبکه انتقال مییابد این
امر در یک فرآیند حداقل  0ساله با پشتیبانی مالی و قانونی دولت میسر است.
در احداث کانالهای درجه  9و بهمنظور ایداد حس مسئولیت در کشاورزان نسبت به شبکه درنظرگرفتن اعتبارات بهطور
کنترل شده به کشاورزان قابل اجرا است .در این پیشنماد ه نقش دولت و ه حس مسئولیت کشاورزان در مدیریت شبکه
محق میگردد .در باز پرداخت اقساط وام نیو میتوان مواردی از قبیل بمرهوری آب در مورعه کشاورز ،میوان فعالیت
کشاورز بر مدیریت شبکه و از این قبیل موارد را مدنظر داشت.
تحویل حدمی آب و نصب لوازم اندازهگیری میوان آب تحویلی بهمنظور صرفهجویی در مصرف آب و قانونمند شدن آن با
در نظر گرفتن قوانین عرفی و محلی قبل از احداث شبکه و با مسئولیت نمادهای محلی از قبیل شوراها و دهیاریها؛
 0از جمله دالیل عدم مشارکت کشاورزان ،نداشتن اعتماد به مسئولین و کارکنان دولتی از جمله سازمانهای متولی آب
میباشد .لذا ایداد و حفال اعتماد نسبت به اینگونه سازمانها و حفال انگیوش افراد برای مشارکت بسیار مم میباشد.
برای این کار میتوان افراد مورد اعتماد و نخبه محلی (مانند رهبران افکار ،شوراهای روستا) را شناسایی و ابتدا نظر مساعد
آنها را جلب کرد .همچنین بهمنظور ایداد حس اعتماد بین کشاورزان و کارکنان دولت پیشنماد میگردد چند کارشناس
دولتی در این زمینه به کشاورزان معرفی شوند بهطوریکه کشاورزان مختار باشند در دستههای چند نفری بهطور دلخواه با
یکی از این کارشناسان در ارتباط باشند.

1 -Participatory action research methods
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Abstract
The main purpose of this study was analyzing the inhibiting factors of transferring the
irrigation network management to beneficiaries. The research population consisted of all
beneficiaries of the irrigation network of the civil district D2 of Miandarband Villages located
in Kermanshah province, Iran (N = 417). By using the Cochran's formula, 126 people were
chosen through a random stratified sampling method with appropriate attribution to the study.
The main instrument in this study was questionnaire which its validity was obtained by
Regional Water organization expert of Kermanshah County and panel of faculty members of
extension and rural development in Razi University. To measure reliability of questionnaire
Cronbach's Alpha formula calculated (α=0/85). The results of the exploratory factor analysis
classified the inhibiting factors of transferring the irrigation network management to
beneficiaries in to nine factors that includes: individual, managerial, social, supportive,
economic, cultural, educational- extension, agricultural and technical .The results of this study
offers suitable achievements for the institutions involved in the work of irrigation and irrigation
management transfer to beneficiaries.
Keywords: Inhibiting factors, Irrigation management transfer, Irrigation networks,
Kermanshah province, Water management.
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