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 چکیده

جامعه آماری . اندام شده است برداران ی آبیاری به بمره پووهش حاضر با هدف کلی تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه

با اسهتفاده از فرمهول کهوکران تعهداد      (.N=417)دربند شمرستان کرمانشاه است  برداران شبکه آبیاری میان م بمرهپووهش شامل تما

ابهوار اصهلی پهووهش بهرای     . ای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخهاب شهدند   گیری طبقه ها به روش نمونه نفر از آن 810

ای کرمانشهاه و اعضهای هیهأت     ی آن بر پایه نظر جمعی از کارشناسان سازمان آب منطقهای بوده که روای ها پرسشنامه آوری داده جمع

 علمی گروه تروی  و توسعه روستایی دانشگاه رازی تأیید شد و پایایی آن بها محاسهبه ضهریب آلفهای کرونبهاخ تأییهد گردیهده اسهت        

(α=0/85). عامهل،   3را در  بهردران  بهه بمهره   ی آبیاری دیریت شبکهنتای  حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل بازدارنده انتقال م

نتهای  ایهن مطالعهه    . کنهد بنهدی مهی   ترویدی، زراعی و فنی طبقهه  -فردی، مدیریتی، اجتماعی، حمایتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی

 .برداران دارد یاری به بمرههای آب های آبیاری و برای انتقال مدیریت شبکه دستاوردهای مناسبی را برای نمادهای درگیر در کار شبکه

 .های آبیاری، شمرستان کرمانشاه، عوامل بازدارنده، مدیریت آب انتقال مدیریت آبیاری، شبکه: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

تهرین عامهل    ممه   عنهوان  بهه خشک جمان موجب شده است تا آب  نیمه قرارگرفتن ایران در زمره کشورهای خشک و

ین، باالترین میوان مصرف و اتالف آب در بخش کشهاورزی اسهت   بر اعالوه . شمار آید محدود کننده بخش کشاورزی به

باشهد، تهالش جمهت شناسهایی      ترین نماده آب می که در بخش کشاورزی اساسی ییازآندا(.  891کرمی و رضایی مقدم، )

فاده حداکثر و بمینه از هر واحهد  برداری و استحصال منابع جدید آبی و ارائه راهکارهای مناسب برای است های بمره پتانسیل

وری فیویکی آب در بخش کشهاورزی الزم   افوایش بمره منظور بهبنابراین،  (.8911الماسی و همکاران، )آبی ضروری است 

و احهداث سهدها   )ای  اقهدامات؛ سهازه   دودسهته افوایش بازده آبیاری نیازمند  در این راستا،. است تا بازده آبیاری افوایش یابد

یکی به اتهالف  دراین دو اقدام مکمل ه  بوده و ضعف (. 8911سادات میری، )باشد  می( مدیریتی)ی ا سازه یرغو ( ها شبکه

دهند ضعف در مهدیریت همهان    ها نشان می پووهش. گردد رسانی مندر می یی کلی نظام آبکار آکرد دیگری و عدم  هوینه

آرا و  ؛ وطهن 8910زارعهی دسهتگردی و همکهاران،    )شهود   ده میرسانی نوین ایران دی  های آب که در اکثر نظام نقصی است

. ترین عامهل در مهدیریت مصهرف آب هسهتند     ترین و مم  از سوی دیگر کشاورزان اصلی(. 8913؛ پیری، 8913همکاران، 

د های آبیاری و زهکشی بدون توجه به نقش کشاورزان، اهمیت و بازدهی مطلوب نخواهه  بنابراین، هرگونه اقدامی در شبکه

های آبیاری و زهکشی، بهدون توجهه بهه     توسعه فیویکی شبکه (.8911؛ بصیرزاده و همکاران، 1110 ،8بانک جمانی)داشت 

و تخریهب و فرسهودگی    درصهد  91 کمتر ازبرداران محلی پیامدی جو مشکل توأمان کاهش راندمان آبیاری به  جامعه بمره

بهرد، شهبکه    های آبیاری که از مشکالت مذکور رن  مهی  از شبکه یکی (.8913توتونچی و عمانی، )ها نخواهد داشت  شبکه

ریهوی   کشهاورزان در برنامهه   تنما نهکه در احداث این پروژه  یطور به. دربند شمرستان کرمانشاه است آبیاری و زهکشی میان

کهه در آن زمهان تصهور    دخالت داده نشدند، بل( از جمله تأمین آب، ایداد شبکه انتقال و توزیع آب)توسعه منابع آب و خاک 

ی آبیهاری و زهکشهی    برداری و نگمداری شبکه وجود نداشهته اسهت و مهدیریت شهبکه     درستی از مسائل و مشکالت بمره

: توان به موارد زیهر اشهاره کهرد    ها می رو است که از جمله آن ها و مشکالت فراوانی روبه دربند در حال حاضر با چالش میان

( D9و  D8ماننهد ناحیهه عمرانهی    )برداران موجب شده، آب به نواحی پایین دست شبکه  مرهعدم توزیع عادالنه آب میان ب

برداران موجب عهدم پیشهرفت فیویکهی شهبکه در      همچنین، کمبود بودجه دولت و عدم پرداخت آب بماء توسط بمره. نرسد

و فقهدان انگیهوه بهرای     ههای فرعهی   از سوی دیگر، خهاکی بهودن کانهال   . شده است  و  9درجه های فرعی  ساخت کانال

مشهخص ایهن اسهت کهه      طهور  بهه این تحقی   مسئله. باع  هدر رفتن آب و کاهش بازدهی شبکه شده است جویی صرفه

ههای درجهه یهک و دو و     دربنهد، علهی رغه  آمهاده شهدن کانهال       روستائیان و کشاورزان تحت پوشش شبکه آبیاری میهان 

مورعهه  ههای   تمایلی به مشارکت و پذیرفتن مسئولیت در احهداث کانهال   های پمپاژ و تدمیوات اصلی شبکه آبیاری ایستگاه

و نگمداری و مراقبت از تدمیوات موجود نداشته و در برخی موارد به عکهس موجهب تخریهب و آسهیب بهه      (   و 9درجه )

اند متولی اصهلی   عالوه این که عمده کشاورزان که در مطالعات پیشین مورد مصاحبه قرار گرفته به. اند تدمیوات موجود شده
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لهذا مسهئله ایهن تحقیه      . داننهد  احداث حفال و نگمداری شبکه را دولت دانسته و هیچ گونه مسئولیتی را متوجه خود نمهی 

اهمیهت  . گهردد  برداران می ی آبیاری به بمره شکل گرفته است که چه عواملی مانع انتقال مدیریت شبکه سؤالپیرامون این 

یک کهاالی اقتصهادی، فرهنگهی، سیاسهی و      عنوان بهبعد قابل بیان است در بعد کالن آب پرداختن به این موضو  از چند 

ایهی احهداث سهد     در بعهد منطقهه  . ای و حتی جمانی دارد ای در توازن محلی، ملی، منطقه زیست محیطی نقش تعیین کننده

وانی بر منطقهه تحمیهل نمهوده و    های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرا دربند هوینه ی آبیاری میان گاوشان و شبکه

بهرداری و سهوددهی    بایست به بمره های اندام شده می جدای از درستی یا نادرستی احداث اصل پروژه در حال حاضر هوینه

در بعهد  . گهردد  محقه  مهی   ربط یرزهای  برداران در مدیریت شبکه و با همکاری سازمان برسد که این امر در مشارکت بمره

بهرداران شهرایط حهذف تعارضهات اجتمهاعی و       ائو اهمیت است چرا که انتقال مدیریت آبیاری بهه بمهره  ح مسئلهمحلی نیو 

تحقیه    اینکه نتهای   عالوه به. سازد دربند را فراه  می وری آب در کشاورزی دهستان میان همچنین بسترهای افوایش بمره

 .ی قابل کاربرد استا منطقههای آب  اننظیر جماد کشاورزی و سازم ربط یرزی ها سازمانهای  ریوی در برنامه

اند که از آن جمله  پرداخته برداران بمرهدر این راستا، مطالعات مختلفی به بررسی موانع انتقال مدیریت شبکه آبیاری به  

 :توان به موارد زیر اشاره کرد می

 خصوص بهبما  های آبیاری و آب شبکههای تعمیر و نگمداری  عدم توانایی پرداخت هوینه ،(1119) 8پارتاساراتی و جمارنا

بنابراین عوامل ؛ دانند توسط کشاورزان فقیر را از عوامل مم  در عدم پذیرش انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان می

برداران  های آبیاری به بمره تواند از عوامل بازدارنده در انتقال مدیریت شبکه های آبیاری می اقتصادی مانند فقر و هوینه

، طرحی که در حوزه آبخیو حبله رود اجرا شده، از منظر انتقال مدیریت منابع آب از دولت به (8918) یدریانحمنتظر و   .دباش

های آبیاری سفیدرود، دز، درودزن، قووین و ورامین را چنین  مشکالت مدیریتی شبکه. کشاورزان مورد بررسی قرار دارد

های دولتی و عدم اعتماد و پذیرش مسئولیت با توجه به عملکرد نامناسب  امهاعتمادی کشاورزان به برن بی :اند برشمرده

های اخیر، کوچک بودن قطعات اراضی، زیادی مشترکین و درآمد ک ، عدم هماهنگی متولیان آب  های محلی در سال نماد

ها و تأسیسات  مشکالت فنی سازهگی دولت در حمایت از روستا و روستایی،  برنامه برداران و بی و زمین با یکدیگر و با بمره

 .برداری عنوان کردند های سنگین نگمداری و بمره ها، هوینه ی و آبیاری و محدودیت ظرفیت کانالرسان آب

: ترین علل شکست انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان در مطالعه خود تعیین کردند که مم ( 1181) 1وفا و همکاران

های آبیاری  های دولتی، ناپایداری اقتصادی و فیویکی سیست  کشاورزان از سوی سازمان ناامنی در تأمین آب، عدم حمایت

های قانونی برای تنظیمات نمادی و  های آبیاری و عدم چارچوب و ممارت ناکافی کشاورزان در مدیریت مالی و فنی شبکه

بما توسط کشاورزان و شکست برنامه انتقال  ین دالیل عدم پرداخت آبتر مم ( 1181) 9ینما و یاکوباوگانچ .باشد قانونی می

گیری  های اندازه ناکارآمد و کاربردی نبودن دستگاههای  شرایط اقتصادی ضعیف کشاورزان، زیرساخت: مدیریت آبیاری
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در کشاورزان علت اصلی که فقدان انگیوه  معتقدند(  111) 8مصطفی و همکاران. میوان آب تحویلی عنوان می کنند

های آبیاری  بنابراین القاء حس مالکیت به کشاورزان در انتقال مدیریت شبکه؛ انتقال مدیریت آبیاری استشکست برنامه 

میلی کشاورزان در مدیریت  دهند برای غلبه بر بی ، پیشنماد می(1113) 1األتفی و همکاران در همین راستا،. باشد می مؤثر

در ( 1110) 9گالتی و همکاران. های آبیاری افوایش یابد اجرای شبکه ریوی و ها در برنامه مشارکتی آبیاری، باید دخالت آن

های مختلف برای مدیریت مشارکتی آبیاری در دهلی نو، عوامل فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بر  بررسی روش

مورد مطالعه  ، مسائل مربوط به سیاست در مدیریت آبیاری و زهکشی را(1111)  سان .دانند می مؤثرمشارکت کشاورزان 

براساس مطالعه . های مدیریت آبیاری را عامل مم  شکست برنامه انتقال مدیریت آبیاری دانست داد و فقر قانون قرار 

 .حصول اطمینان از توزیع عادالنه آب در موفقیت انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان موثر است ،(1118) 0میرانی و ممون
های بورک در ایالت  ابعاد فقر در انتقال مدیریت آبیاری کانال»ای با عنوان  مطالعهنیو در ( 1111)0کوپن وهمکاران

برداری در این دو ایالت اثر منفی بر  های بمره کنند که فقر و تعدد نظام چنین استدالل می« آندراپرادش و گدارات هند

یک متغیر میاندی، از طری  درآمد بر  عنوان بهه که اندازه مورع یدرحالهای آبیاری به کشاورزان دارد،  انتقال مدیریت شبکه

یا  3همچنین موقعیت قرار گرفتن واحدهای زراعی کشاورزان در سراب. انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان اثر مثبت دارد

یافت آب بر در منظور بهی که کشاورزان واقع در پایاب ا گونه به. بر انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان تأثیر دارد 1پایاب

توان نتیده گرفت عوامل  بنابراین، می. ریوی، نسبت به مشارکت در مدیریت امور آب گرایش بیشتری دارند اساس برنامه

رگنر و  مطالعه بر اساس. باشد مؤثرتواند بر انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان  اقتصادی و زراعی مانند اندازه زمین می

های الزم برای کشاورزان در خصوص مدیریت آبیاری از مشکالت مم  در  ازی آموزشعدم فراه  س (1110) 3همکاران

که  دهد، عالوه بر این  ، نشان می(1113) 81در همین راستا، مطالعه مری و همکاران. باشد زمینه موفقیت مدیریت آب می

کشاورزان از دریافت آب مورد نیاز ین عامل در موفقیت انتقال مدیریت آبیاری است، عدم اطمینان تر مم آموزش کشاورزان 

ای با عنوان  ، در مطالعه(8931)یعقوبی . های آبیاری هستند در فصل زراعی، علت اصلی عدم مشارکت کشاورزان در پروژه

این موانع به نشان داد  زهکشی و های آبیاری برداری از شبکه بمره تحلیل عاملی موانع مشارکت روستاییان در احداث و

ضعف قوانین و مقررات مربوط به مشارکت، موانع فرهنگی و آموزشی و تدارب منفی قبلی  ؛ت شامل سه عاملترتیب اهمی

( 8910)ندفی و شیروانیان . باشد میبرداران در منطقه  موانع مشارکت بمرهترین  مم بودند که در مدمو  سه عامل فوق 

های اجرایی و نگرش کشاورزان  ی ارائه شده توسط دستگاهها معتقدند که عدم اعتماد کشاورزان به کارکنان دولتی و طرح

 . تواند مشارکت آنان را در مدیریت آبیاری تحت تأثیر قرار دهد به پرسنل دولتی می
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. ای استان کرمانشاه صورت گرفته اسهت  هایی که از سوی کارشناسان سازمان آب منطقه رغ  تالش در این زمینه علی

بهرداران، جمهت    دربند بهه بمهره   ی آبیاری و زهکشی میان امل، مؤثر و پایدار مدیریت شبکههنوز موف  به انتقال صحی ، ک

لذا، این سؤال وجود دارد که چه عواملی مهانع  . اند گاوشان نشده   سد برداری، تعمیر و نگمداری شبکه آبیاری و زهکشی  بمره

پووهش موجهب شناسهایی عوامهل بازدارنهده در انتقهال      شود؟ اندام این  برداران می ی آبیاری به بمره مدیریت شبکه انتقال

ریهوان،   شود کهه در جمهت کمهک بهه برنامهه      برداران می دربند شمرستان کرمانشاه به بمره های آبیاری میان مدیریت شبکه

دربنهد بهه کشهاورزان،     گران روستایی و کشاورزی و همچنین تسمیل انتقال مدیریت شبکه آبیاری و زهکشهی میهان   توسعه

بنابراین، هدف اصلی پووهش حاضر، بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری . ت و ضرورت دارداهمی

 .باشد دربند در شمرستان کرمانشاه می برداران دهستان میان به بمره

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 چارچوب مفهومی پژوهش -1شکل 

 ها مواد و روش

کمی، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ درجه کنترل متغیرها توصیفی  های این پووهش از نظر ماهیت از نو  پووهش 

های چند  های آماری نیو از نو  تحلیل از لحاظ روش. آید شمار می ها میدانی به و از لحاظ نحوه گردآوری داده( غیرآزمایشی)

ی آبیاری منطقه  برداران شبکه جامعه آماری این تحقی  شامل بمره .شود وابسته محسوب می متغیری است که از فنون ه 

برای برآورد حد  نمونه از فرمول کوکران . باشد نفر می 83 کرمانشاه به تعداد  شمرستان D2 دربند ناحیه عمرانی میان

انحراف معیار از راه پیش آزمون . تصادفی گوینش و پیش آزمون شدند طور بهنفر از جامعه آماری،  91تعداد . گیری شد بمره

شد و  d=0/125دست آمده برابر با  دقت احتمالی به. دست آمد به "برداران در مدیریت شبکه وان مشارکت بمرهمی"متغیر 

ای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب  گیری طبقه نمونه و به روش نمونه عنوان بهها  نفر از آن 810تعداد 

اند چرا که در منطقه مورد مطالعه  مطالعه در نظر گرفته شده طبقه عنوان بهدر این تحقی  روستاها (. 8جدول )شدند 

اینکه الگوی  عالوه به. های مختلفی داشتند ها در مدیریت شبکه نقش شان نسبت به سد و کانال روستاها با توجه به موقعیت

عوامل بازدارنده انتقال مدیریت 

 برداران ی  آبیاری به بهره شبکه

 فردی اقتصادی مدیریتی اجتماعی حمایتی

 فرهنگی فنی زراعی ترویدی-آموزشی
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ها پرسشنامه  آوری داده ابوار جمع. گیری از شبکه آبیاری بود از میوان آب متأثرمتفاوت و  کامال کشت در برخی روستاها 

 -0ک  تا  خیلی -8)ای لیکرت  درجه 0متغیر در قالب طیف  11های فردی و  شامل دو قسمت ویوگی بود کهمحق  ساخته 

این متغیرها . برداران مورد مطالعه بود برای بررسی عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری از دیدگاه بمره (زیاد خیلی

فم  بمتر مسئله و شناخت  منظور بهای که محق  قبل از اندام تحقی  اصلی  ها، مطالعات پیشین و مطالعه برمبنای تئوری

روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن با . اند شبکه و جامعه مورد مطالعه در منطقه اندام داده است طرح شده

های فردی و تحلیل عاملی  توصیف ویوگی ها تحلیل داده تدویه و. (α=0/85)محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد 

 . اندام شد SPSSwin20افوارهای  اکتشافی با استفاده از نرم
 

 حجم جامعه و نمونه به تفکیک روستاها -1جدول 

 حجم نمونه برداران تعداد بهره روستا

 89 0  ده باغ

 88 90 بکتاش آباد

  8 1  پیر مود

 89 9  ده گل

 81 90 ورله

 80 0  ولی آباد

 3 91 گوهر چقا

 88 93 سرتیپ آباد و سروران

 89 9  محمود آباد

 80 01 خان  آباد

 810 83  کل

 های تحقی یافته: مأخذ  

 بحث و نتایج 

با انحراف معیار  10/90ها  سال و میانگین سن آن 09تا  11برداران مورد مطالعه  ها، دامنه سنی بمره یافته بر اساس

هکتار است که میوان  38/8هکتار با انحراف معیار  13/0برداران مورد مطالعه  میانگین میوان اراضی آبی بمره. است 10/81

با انحراف  93/80برداران مورد مطالعه  میانگین سابقه کار کشاورزی بمره .متغییر است هکتار 3تا  8ها بین  اراضی آبی آن

 .سال قرار دارد 1 تا  1ها در دامنه  نسال و سابقه کار کشاورزی آ 98/81معیار 

 

 برداران شبکه آبیاری به بهره مدیریتبندی متغیرهای بازدارنده انتقال  اولویت

متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت  عنوان بهمتغیری که  11بندی  در این بخش با استفاده از ضریب تغییرات به اولویت

 (.1جدول )شود  برداران مورد مطالعه پرداخته می ند از دیدگاه بمرهبردارن شناسایی شد شبکه آبیاری به بمره

توجمی  بی»شود که از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه متغیرهای مانند  مشاهده می 1براساس نتای  ارائه شده در جدول 

های  برداران به برنامه رهفقدان اعتماد بم»، «های مربوط به شبکه آبیاری گیری برداران در تصمی  مسئولین به نظرات بمره



   
  113...   برداران آبیاری به بهره ی انتقال مدیریت شبکه تحلیل عوامل بازدارنده

 

ی  های باالتری نسبت به بقیه از اولویت« های اصلی و فرعی شبکه آبیاری نامناسب بودن کیفیت کانال»و « دولت

همچنین، از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه . برداران برخوردارند متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمره

عدم اطال  »و « برداران به آب شبکه عدم وابستگی بمره»، «داری در منطقه ی  بودن نظام اجارهرا»متغیرهایی مانند 

تری نسبت به سایر متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه  های ک   اولویت« برداران از نحوه توزیع آب شبکه آبیاری بمره

با این  (1113) األتفی و همکارانو ( 8918) انیدریحمنتظر و ، نتای  تحقیقات. برداران مورد مطالعه دارند آبیاری به بمره

 .کند می دییتأخوانی دارند و آن را  ها ه  یافته

 

 برداران شناسایی عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بهره

برداران مورد  بمرهمتغیر بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به  11بندی  منظور خالصه و طبقه در این قسمت به

منظور شناسایی عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری  های فرضی محدودتری و به عبارت بمتر، به مطالعه در عامل

 (. و  9جدول ) ه ااستشدبردران مورد مطالعه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده  به بمره

مقدار . و آزمون بارتلت استفاده شد KMOتشافی از ضریب ها برای تحلیل عاملی اک جمت تعیین مناسب بودن داده

KMO  1/8  و مقدار آزمون بارتلت برابر  318/1برابر (p= 0.00) ها برای اندام تحلیل  دهد دادهدست آمد که نشان میبه

مل با مقادیر عا 3شود که در این تحلیل  ؛ مشاهده می9براساس نتای  ارائه شده در جدول . عاملی اکتشافی مناسب هستند

مانده  درصد باقی 99/13کنند و  ها را تبیین می درصد از واریانس کل عامل 008/31استخراج شده، که  8ویوه باالتر از 

؛ مشاهده 9جدول همچنین، براساس نتای  ارائه شده در . اند مربوط به متغیرهایی است که در این تحلیل شناسایی نشده

ترین سم  را در  ک  00/8 با مقدار ویوه ( نم )ترین سم  و عامل آخر  بیش 9/ 91یوه شود که عامل اول با مقدار و می

 .ها دارند تبیین واریانس کل عامل
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 برداران بندی متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بهره اولویت -2جدول 

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین متغیر

 8 81 31/1 31/9 مربوط به شبکه های گیری برداران در تصمی  توجمی مسئولین به نظرات بمره بی -

 1 11 1/ 3 30/9 های دولت برداران به برنامه فقدان اعتماد بمره -

 9 18 30/1 03/9 های اصلی و فرعی شبکه آبیاری نامناسب بودن کیفیت کانال -

   19 30/1 10/9 برداران پرمشغله بودن بمره -

 0  1 30/1 81/9 ای بین مردم منطقه اختالفات قومی و قبیله -

 0 10 10/1 8/9  برداران های الزم در زمینه مدیریت شبکه آبیاری به بمره عدم ارائه آموزش -

 3 10 18/1 10/9 برداران تر شبکه آبیاری در تأمین آب مورد نیاز بمره اهمیت ک  -

 1 10 10/1 13/9 های آبیاری شبکه نگمداری کانال نبود امکانات برای تعمیر و -

 3 13 18/1 11/9 برداران برای مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری نبود انگیوه الزم در بین بمره -

 81 13 18/1 31/1 برداران در استفاده از آب شبکه آبیاری درگیری بین بمره -

 88 13 33/1 91/9 ...( دهیاری، شورای روستا و)عدم همکاری نمادهای محلی  -

 81 13 39/1 10/9 برداران های دولتی با بمره عدم همکاری سازمان -

 89 91 10/1 38/1 برداران شرایط اقتصادی ضعیف بمره -

  8 98 31/1 38/1 های آبیاری کمبود اعتبارات الزم برای حفال و نگمداری کانال -

 80 98 31/1 31/1 ی آبیاری برداران نسبت به شبکه عدم احساس مالکیت بمره -

 80 91 31/1 19/1 برداران بما توسط بمره عدم پرداخت آب -

 83 90 81/8 81/9 برداری از شبکه آبیاری قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری در بمره -

 81 90 81/8 83/9 شبکه آبیاری به یکدیگر برداران اعتماد بمرهعدم  -

 83 90 8/ 8 83/9 از دریافت آب مورد نیاز در فصل زراعی برداران عدم اطمینان بمره -

 11 93 8/ 8 39/1 عدم برخورد قانونی با متخلفین -

 18 93 33/1 08/1 برداران برای مدیریت شبکه آبیاری نداشتن دانش و ممارت کافی در بین بمره -

 11 1  11/8 1/1  های سنتی مصرف آب در منطقه رای  بودن شیوه -

 19 1  31/1 91/1 برداران کننده تحویل میوان آب به بمره های کنترل د تأسیسات و سازهکمبو -

  1 1  13/1 11/1 بردارن توزیع نامساوی آب میان بمره -

 10 1  39/1 83/1 های زراعی در منطقه کوچکی و پراکندگی قطعات زمین -

 10 01 11/8 11/1 برداران از نحوه توزیع آب شبکه آبیاری عدم اطال  بمره -

 13 08 11/8 33/8 برداران به آب شبکه آبیاری عدم وابستگی بمره -

 11 01 8/ 1 18/1 داری در منطقه رای  بودن نظام اجاره -

 های تحقی یافته: مأخذ
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 ها های استخراج شده و سهم هر یک از آن تعداد عامل -3جدول 

 معی واریانسدرصد تج درصد واریانس مقدار ویژه شماره عامل

8 91 /9 138/88 138/88 

1 11 /1 110/81 300/18 

9 930/1 000/1 081/91 

  930/1  10/1 333/91 

0 893/1 0 1/3 093/ 0 

0 100/1 933/3 189/0  

3 010/8 111/0 118/03 

1 018/8 0 0/0  00/00 

3  00/8 830/0 008/31 

 های تحقی یافته: مأخذ 
تر از  روشن صورت بهبرداران مورد مطالعه  های بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمره لمنظور جداسازی عام به

بار عاملی هر متغیر پس از چرخش عاملی واریماکس به همراه متغیرهای . استفاده شده است 8چرخش عاملی واریماکس

ها، عوامل بازدارنده   به هر عامل و بار عاملی آنمربوط ( متغیرهای)ها  پس از بررسی گویه. ؛ ارائه شده است آن در جدول 

 -9مدیریتی،  -1فردی،  -8: گذاری شدند برداران مورد مطالعه به این ترتیب نام انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمره

تحقی  برای  نیدر ا)فنی  -3زراعی و  -1ترویدی،  -آموزشی -3فرهنگی،  -0اقتصادی،  -0حمایتی،  - اجتماعی، 

: به این شکل بود آمده دست بههای  تحلیل عاملی تأییدی اندام شد که اعتبار سازه آمده دست بههای  ینان بیشتر از عاملاطم

-، آموزشی1/ 1=، فرهنگی10/1=، اقتصادی13/1=، حمایتی13/1=، اجتماعی10/1=، مدیریتی31/1=عامل فردی

آمده است مقدار ویوه عامل فردی از تمامی عوامل  9ل گونه که در جدو همان (.39/1=، فنی10/1=، زراعی11/1=ترویدی

این یافته با نتای  تحقیقات . است درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده 138/88دیگر بیشتر است که در مدمو  

اط نمود توان چنین استنب ها می در تفسیر این یافته. مطاب  است (1113) األتفی و همکاران و ( 111) مصطفی و همکاران

برداران آب مورد نیاز خود را از شبکه یا سایر منابع  بمره های مشارکت بیشتر از منافع آن باشد و مادامی که  که هوینه درحالی

. ها و تسمیالت اعتباری اندک بوده، انگیوه کافی برای مشارکت ندارند مندی آنان از وام کنند و بمره آبی دریافت می

های سط  روستا  ت کشت دی  در منطقه و وجود سایر منابع آبی مانند رودخانه رازآور و چشمههمچنین پیشینه طوالنی مد

عامل دوم مدیریت است که این یافته با . تواند تأثیرگذار باشد برداران می آبیاری توسط بمره  در عدم پذیرش مسئولیت شبکه

ها  در تفسیر این یافته. همخوانی دارد (1181) انوفا و همکار و (1118)میرانی و ممون ، (1111) ساننتای  تحقیقات 

توان گفت در شرایطی که میوان و نحوی آب تحویلی به کشاورزان، تأثیری در حقوق و موایای کارشناسان و مسئولین  می

                                                                                                                                                               
1- Varimax factor rotation 
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زان بر کشاور که یمادام. دولتی توزیع آب ندارد، مسلما  نباید انتظار دلسوزی و دلگرمی برای بمبود سیست  توزیع آب داشت

باشد آب  می  های اصلی نودیک ها به کانال عدالت برقرار نیست، زارعینی که زمین آن در سیست  توزیع آب  باورند نیا

عوامل . های آبیاری نیستند کنند و شرایط برای همه یکسان نیست حاضر به پذیرش مسئولیت شبکه بیشتری دریافت می

در . برداران شناخته شده است های آبیاری به بمره رنده انتقال مدیریت شبکهعامل سوم از عوامل بازدا عنوان بهاجتماعی 

های آبیاری، قصد شانه خالی کردن از بار  منطقه مورد مطالعه کشاورزان بر این باورند که دولت با انتقال مدیریت شبکه

پایین بودن اعتماد عمومی و همچنین،  به عبارت دیگر،. های دولت اطمینان ندارند ها را دارد و به مفید بودن طرح مسئولیت

های تحقیقات  برداران است که یافته های آبیاری به بمره پایین بودن سرمایه اجتماعی مانعی برای انتقال مدیریت شبکه

چمارمین عامل . مؤید این یافته است( 8918)و منتظر و حیدریان ( 8910)، ندفی و شیروانیان (1110) گاالتی و همکاران

 .همخوانی دارد (1181) وفا و همکارانگذاری شده است که این یافته با نتای  تحقیقات  نده، عامل حمایتی نامبازدار

های سیاسی،  عدم حمایت. های آبیاری کشاورزان در ابتدای راه هستند بدون تردید در فرآیند انتقال مدیریت شبکه

های آبیاری به کشاورزان را با مشکل مواجه  ل مدیریت شبکهتواند روند انتقا نمادی و کمبود تدمیوات و ادوات الزم می

این یافته با نتای  . برداران عامل اقتصادی است پندمین عامل بازدارنده در انتقال مدیریت شبکه آبیاری به بمره. کند

در تفسیر این . استمطاب  ( 1181) گانچینما و یاکوباوو  (1111) کوپن و همکاران، (1119) پارتاساراتی و جمارناتحقیقات 

های مدیریتی شبکه،  توان چنین استنباط نمود که فقر مالی کشاورزان و عدم توانایی آنان برای پرداخت هوینه ها می یافته

گذاری شده است که با نتای   عامل شش ، عامل فرهنگی نام. شود برداران می های آبیاری به بمره مانع انتقال مدیریت شبکه

های قبلی بر سر آب،  توان چنین استنباط نمود که درگیری ها می یافته در تفسیر این. مطابقت دارد( 8931)تحقیقات یعقوبی 

های آبیاری محتاط  شود که در قبول مسئولیت شبکه برداران مندر می های ذهنی بمره ی و پیشینه قبیله-اختالفات قومی

رگنر و همکاران ، (1181) وفا و همکاران با نتای  تحقیقاتعوامل آموزشی و ترویدی است که  عنوان بهعامل هفت  . شوند

گذاری شد که این یافته با نتای  تحقیقات  عامل هشت ، عامل زراعی نام. مطاب  بود (1113) مری و همکارانو  (1110)

ز دیدگاه های آبیاری ا اما آخرین عامل بازدارنده در انتقال مدیریت شبکه. همخوانی دارد( 8918)منتظر و حیدریان 

در تفسیر این . است( 8918)، منتظر و حیدریان (1181) وفا و همکارانبرداران مورد مطالعه مطاب  با نتای  تحقیقات  بمره

برداری دهقانی که ویوگی آن خردی و  های فنی کشاورزان، نظام بمره توان چنین  استنباط نمود که عدم توانایی ها می یافته

. باشد برداران می های آبیاری به بمره باشد، از موانع انتقال مدیریت شبکه برداری فردی می مرهپراکندگی قطعات زراعی و ب

های آبیاری، تأثیر منفی بر کشاورزان داشته است و آنان را در پذیرش مسئولیت شبکه آبیاری محتاط کرده  نقص فنی کانال

 .است
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 برداران یاری به بهرههای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه آب عامل - 4جدول 

 بار عاملی متغیرهای هر عامل عامل

 399/1 برداران برای مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری نبود انگیوه الزم در بین بمره فردی

 1/ 13 برداران تر شبکه آبیاری در تأمین آب مورد نیاز بمره اهمیت ک  

 118/1 برداران به آب شبکه آبیاری عدم وابستگی بمره 

 1/ 10 برداران پر مشغله بودن بمره 

 000/1 بردارن توزیع نامساوی آب میان بمره مدیریتی

 303/1 گیری مربوط به شبکه آبیاری برداران در تصمی  توجمی مسئولین به نظرات بمره بی 

 030/1 عدم برخورد قانونی با متخلفین 

 319/1 ل زراعیبرداران از دریافت آب مورد نیاز در فص عدم اطمینان بمره 

 308/1 برداری از شبکه آبیاری قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری در بمره 

 3/1 1 های دولت برداران به برنامه فقدان اعتماد بمره اجتماعی

 1/ 19 ی آبیاری برداران نسبت به شبکه عدم احساس مالکیت بمره 

 111/1 برداران شبکه آبیاری به یکدیگر عدم اعتمادبمره 

 1/  3 برداران با بمره...( مثل دهیاری، شورای روستا و )عدم همکاری نمادهای محلی  حمایتی

 391/1 برداران های دولتی با بمره عدم همکاری سازمان 

 3/1 3 های آبیاری شبکه نبود امکانات برای تعمیر و نگمداری کانال 

 310/1 ریبرداران از نحوه توزیع آب شبکه آبیا عدم اطال  بمره 

 313/1 شرایط اقتصادی ضعیف مردم منطقه اقتصادی

 100/1 های آبیاری کمبود اعتبارات الزم برای حفال و نگمداری کانال 

 311/1 برداران عدم پرداخت آب بماء توسط بمره 

 1/1 1 ای بین مردم منطقه قبیله -اختالفات قومی فرهنگی

 111/1 آب شبکه آبیاریبرداران در استفاده از  درگیری بین بمره 

 303/1 های سنتی مصرف آب در منطقه رای  بودن شیوه 

 191/1 برداران های الزم در زمینه مدیریت شبکه آبیاری به بمره عدم ارائه آموزش آموزشی ترویدی

 110/1 برداران برای مدیریت شبکه آبیاری نداشتن دانش و ممارت کافی در بین بمره 

 311/1 داری در منطقه ام اجارهرای  بودن نظ زراعی

 199/1 های زراعی در منطقه کوچکی و پراکندگی قطعات زمین 

 309/1 های اصلی و فرعی شبکه آبیاری نامناسب بودن کیفیت کانال فنی

 301/1 برداران کننده تحویل میوان آب به بمره های کنترل کمبود تأسیسات و سازه 

 های تحقی یافته: مأخذ
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 شنهاداتیو پ یریگ جهینت

برداران در  توجمی مسئولین به نظرات بمره بی»متغیرهای مانند های پووهش نشان داد  گونه که یافته همان

نامناسب بودن کیفیت »و « های دولت  برداران به برنامه فقدان اعتماد بمره»، «های مربوط به شبکه آبیاری گیری تصمی 

ی متغیرهای بازدارنده انتقال مدیریت شبکه  های باالتری نسبت به بقیه از اولویت« های اصلی و فرعی شبکه آبیاری کانال

همچنین نتای  تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل بازدارنده انتقال مدیریت . برداران برخوردارند آبیاری به بمره

 -ی، حمایتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشیفردی، مدیریتی، اجتماعترتیب شامل عوامل  برداران به ی آبیاری به بمره شبکه

 .های پووهش، پیشنمادهای برگرفته شده از این نتای  به شرح زیر هستند با استناد به یافته. باشد ترویدی، زراعی و فنی می

حی ریوی، طرا تفکر انتقال مدیریت شبکه قبل از مراحل برنامه. سروکار دارد( آب)های روستایی  زندگی روستائیان در محیط

 تر کوچکهای  پروژه در 8این امر از طری  برگواری تحقیقات میدانی مشارکتی. و اجرا در ذهن مسئوالن دولتی نمادینه شود

 .شود در منطقه توصیه می تر حد  ک و 

ی و های اجتماع ها و واقعیت تر این است که با توجه به توانایی برداران، منطقی انتقال مدیریت آبیاری به بمره منظور به

در مراحل اول امور جوئی و کمتر تخصصی  که یطور به. اقتصادی کشاورزان، این انتقال مدیریت در چند مرحله اندام گیرد

یابد این  های دیگر شبکه انتقال می واگذار شود و در مراحل بعد با  توجه به آشنایی و میوان توانمند شدن کشاورزان قسمت

 .پشتیبانی مالی و قانونی دولت میسر است ساله با 0امر در یک فرآیند حداقل 

 طور بهایداد حس مسئولیت در کشاورزان نسبت به شبکه درنظرگرفتن اعتبارات  منظور به  و  9های درجه  در احداث کانال

در این پیشنماد ه  نقش دولت و ه  حس مسئولیت کشاورزان در مدیریت شبکه . کنترل شده به کشاورزان قابل اجرا است

وری آب در مورعه کشاورز، میوان فعالیت  توان مواردی از قبیل بمره در باز پرداخت اقساط وام نیو می. گردد میمحق  

 .کشاورز بر مدیریت شبکه و از این قبیل موارد را مدنظر داشت

ن آن با جویی در مصرف آب و قانونمند شد صرفه منظور بهگیری میوان آب تحویلی  تحویل حدمی آب و نصب لوازم اندازه

 ها؛ در نظر گرفتن قوانین عرفی و محلی قبل از احداث شبکه و با مسئولیت نمادهای محلی از قبیل شوراها و دهیاری

های متولی آب  از جمله دالیل عدم مشارکت کشاورزان، نداشتن اعتماد به مسئولین و کارکنان دولتی از جمله سازمان 0

. باشد می مم  یاربسها و حفال انگیوش افراد برای مشارکت  گونه سازمان ه اینلذا ایداد و حفال اعتماد نسبت ب. باشد می

ابتدا نظر مساعد  را شناسایی و( مانند رهبران افکار، شوراهای روستا) یمحلتوان افراد مورد اعتماد و نخبه  برای این کار می

گردد چند کارشناس  نان دولت پیشنماد میایداد حس اعتماد بین کشاورزان و کارک منظور بههمچنین . ها را جلب کرد آن

دلخواه با  طور بههای چند نفری  که کشاورزان مختار باشند در دسته یطور بهدولتی در این زمینه به کشاورزان معرفی شوند 

 .یکی از این کارشناسان در ارتباط باشند
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 منابع

بهرداری از   های مردمهی در بمهره   نقش مشارکت .(8911)لور م  و اسدی .نواد م ، توالیی.، پورزنگنه غ.،  میری م.،  بختیاری م.الماسی م

، مدموعهه مقهاالت اولهین    (روستای چ  گلک و کوی لور از توابع شمرستان اندیمشهک : مطالعه موردی)های زیرزمینی  منابع آب

بممهن   1و  3ری و زهکشی های آبیا برداری و نگمداری از شبکه همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه، بمره

 .033-031، شیراز، 8911

هها بها تلفیه  مالحظهات      تعیین مساحت و مرزبندی واحدهای عمرانی در حاشیه رودخانه .(8911)و تندرو م . ، مینایی س.بصیرزاده ح

مردمهی در  مدموعه مقاالت اولین همایش ملی رویکردهای نهوین مشهارکت   . برداری و فنی بمره -اجرایی -اقتصادی -اجتماعی

 .1 8- 89، شیراز، 8911بممن  1و3های آبیاری و زهکشی  برداری و نگمداری از شبکه مطالعه، بمره

های آبیاری و زهکشی  برداری و نگمداری از شبکه های مردمی در مدیریت، بمره ضرورت گسترش مشارکت تشکل .(8913) پیری ح 

 81هکشی، دانشگاه شمید چمران اهواز، دانشکده ممندسهی علهوم آب،   های آبیاری و ز سومین همایش ملی مدیریت شبکه. ایران

 .0 0-091اسفند، 81الی 

سهومین همهایش ملهی    . های آبیاری و زهکشهی  های توسعه شبکه نقش مطالعات اجتماعی در طرح .(8913)ر .، و عمانی ا.توتونچی م
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 .00-0 (: 1)9مدله علوم تروی  وآموزش کشاورزی ایران، . مدیریت شیکه آبرسانی بخش جرقویه اصفمان

ریهوی و نظهارت راهبهردی ریاسهت      الین دفتهر برنامهه   وری آب در بخش کشاورزی، مدله آن مصرف و بمره .(8911)سادات میری م 
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 81دانشگاه شمید چمران اهواز دانشکده علهوم آب  . های آبیاری و زهکشی سومین همایش ملی مدیریت شبکه. GISبکارگیری 

 .8808-8808: 8913اسفند  81الی 



 1313، زمستان 4، شماره 1فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد      031

دومین کنفرانس ، ملی موانع مشارکت روستاییان در احداث وبمره برداری از شبکه های آبیاری وزهکشیتحلیل عا .(8931)یعقوبی ج 

-http://www.civilica.com/Paper-INCWR02 :قابهل دسترسهی از سهایت    منابع آب ایران های کاربردی ملی پووهش

INCWR02_121.html. 

El   Atfy H.I, Viala E, Fredericks J. and Svendsen M (2007). Improving the performance of 

irrigation and drainage system in Egypt  Through decenteralization and participation. Paper 

presented at the ICID Conference, October, 2007, Sacramento, CA. 

Gunchinmaa T, Yakubov M (2010). Institutions and transition: does a better institutional 

environment make water users association more effective in central Asian? Water Policy. 12( 

2):165-185. 
Gulati A, Dick R.M and Raju K.V (2005). Institutional Reforms in Indian Irrigation, Sage 

Publications, New Delhi. P- 322. 
Koppen B.V, Parthasarathy R. and Constantina S (2002). “ Poverty dimensions of irrigation 

management transfer in large scale irrigation in Andhra Pradesh and Gujarat, India”. 

International Water management institute, Clombo, Sri Lanka. Research Raport 61. 

Merrey D.J., Meinzen-Dick R, Mollinga P.P and Karar E. (Eds.) (2007). Policy and institutional 

reforms: The art of the possible. Chapter 5 in david Molden (ed.) Water For Food, Water for 

life: A comphrensive Assessment of Water Management in Agricultrul. 

Mirani M. and Memon Y (2001). Farmer’s Participation in the Sustainable Land and Water Use 

for Rural Poverty Alleviation in sindh, ROOTs 2001, Conference Disguised Inefficient Land 

use in Rural Oyo State, South Western Nigeria.  
Moustafa M.M (2004). Can farmers in Egypt shoulder the burden of irrigation Management IMT. 

Irrigation and Drainage Systems. 18: 109- 125. 
Parthasarathy R. and Jharna p (2003). The guiding visible hand of participatory approaches to 

irrigation management. Working Papper Institute of Rural Management, Anand. 141: 24. 

Regner J.H., Salman A.Z., Wolff H.P. and Al-Karablieh E (2006). Approaches and impacts of 

participatory Irrigation Management (PIM) in complex, centralized and results from the Jordan 

Valley. Conference on International AgricalturalReserch for Development University of Bonn, 

October 11-13.  

Sun P.P.C., (2000). Policy Issues in Management Irrigation and Drainage, Extension Bulletin Food 

and Fertilizer Technology Center, 490: 7.  

Wafa G., Franciois M. and Edwin R (2012). Water Users Associations in the NEN Region. IFAD 

interventions and overall dynamics. Submitted to IFAD. 

World Bank (2006). Sustainable Iand management: challenges, opportunities and trade-offs 

Washington, Dc20433,p:14.www.siteresources.world bank. org/in TRAD Resources/ 

ustainable-Iand- management-ebool-pdf. 

 

http://www.civilica.com/Papers-INCWR02.html
http://www.civilica.com/Papers-INCWR02.html
http://www.civilica.com/Papers-INCWR02.html
http://www.civilica.com/Paper-INCWR02-INCWR02_121.html
http://www.civilica.com/Paper-INCWR02-INCWR02_121.html
http://www.civilica.com/Paper-INCWR02-INCWR02_121.html


   
9    Abstracts, Vol.1, No.4, Winter 2015 

 

Analyzing the inhibiting factors of transferring the irrigation 

network management to beneficiaries: a case study of 

Miandarband Villages, Kermanshah province 

Ronak Arabi
1*

, Aliasghar Mirakzadeh
2
 and Kuomars Zarafshani

3
 

Received: 14 April, 2014   Accepted: 15 December, 2014 
 

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. 
 

 

                                                                                                                                                               

1  -  Ph.D. Student of Rural Development of Agriculture, Razi University 
2  -  Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Razi University 

3  -  Associate Professor, Faculty of Agriculture, Razi University  

(*- Corresponding author Email: Ronak.arabi@yahoo.com) 

 

mailto:Ronak.arabi@yahoo.com

