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دهیچک
به ایـن منظـور   . هاي آبیاري و زهکشی در دشت سیستان استشناسایی مشکالت اجراي مدیریت مشارکتی شبکه،هدف از این مقاله

برداران کشـاورزي  ، سازمان جهادکشاورزي و بهرهايمنطقهنفر از کارشناسان شرکت آب150اي طراحی گردید و در میان پرسشنامه
بر اسـاس نتـایج   .بندي شداطالعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از تکنیک آنتروپی اولویت.منطقه مورد مطالعه تکمیل شد

کشاورزان عـالوه  مورد مطالعه،هدر منطق.تر بودندبینکارشناسان در مقایسه با کشاورزان نسبت به نتایج واگذاري خوشاین مطالعه، 
اند، عدم اعتمـاد خـود   هاي استحصال آب اشاره کردههاي موجود در زمینه روشت اجتماعی درونی خود و ضعفبر این که به مشکال

و يهـاي آبیـار  هاي مالی، فنی و آموزشی را به عنوان مشکالت اصلی واگذاري مدیریت شبکهرا به سیستم دولتی در خصوص حمایت
هاي مدیریتی، انسانی، مالی و آموزشـی پـس از امـر واگـذاري     نی از نبود حمایتنگراکارشناسان مورد مطالعه، . اندرهکشی بیان کرده

بـرداري و  به اعتقاد ایشان، اجرایی شدن واگذاري مدیریت بهره. هاي مشارکتی دانستندمدیریت را به عنوان مشکل اصلی اجراي طرح
سـازي  و در مرحلـه بعـد آمـاده   ع موانـع سـاختاري  هاي آبیاري و زهکشی در دشت سیستان، در ابتـدا نیازمنـد رفـ   واگذاري از شبکه

.واگذاري ارائه گردیددر نهایت پیشنهاداتی جهت رفع مشکالت . کشاورزان براي اجراي آن خواهد بود

برداري و نگهداري، دشت سیستانهاي آبیاري و زهکشی، واگذاري مدیریت بهرهشبکه: يدیواژگان کل

مقدمه
گیـري در امـور   ها بر فراینـدهاي تصـمیم  جانبه مردم و تاثیرگذاري آنمشارکت عبارت است از دخالت داوطلبانه، آگاهانه و همه

مشارکت نه تنها یک رهیافت براي رسیدن . اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي، که هر یک به نوعی با زندگی آنان سر و کار دارد
بـه طـور کلـی مـدیریت آبیـاري و      . شـود نا بر اهمیتی که دارد خود به عنوان هدف توسعه محسوب مـی به توسعه پایدار است، بلکه ب

روش سوم در حـال حاضـر از آن رو   . پذیر استبران امکان، بخش خصوصی و سازمان آب)دولتی(زهکشی از طریق سه بخش عمومی 
ده و مدیریت بخش خصوصی با ساختار مدیریت آبیـاري کـه   به جریان اصلی مدیریت آبیاري تبدیل شده که مدیریت دولتی ناکارا بو

از سوي دیگر، مدیریت آبیاري مشارکتی کـه مبتنـی بـر مـدیریت     . دربرگیرنده تعداد فراوانی از کشاورزان کوچک است تناسب ندارد
بـران در تمـامی   از آب و آبکننـدگان  برداران آب است، بر این موضوع تاکید دارد که استفادهآبیاري و زهکشی از طریق سازمان بهره
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عزم ملی در مناطق مختلف کشور و از جمله دشت سیستان،محدودیت منابع آبیبه دلیل . مراحل و سطح مدیریت آبی درگیر شوند
. )1388تبرایی و همکاران، (رسدالزم و ضروري به نظر میبا ارزشبراي صیانت از این منبع
. برداري از منابع آب، از پیشینه غنی برخوردار استکنندگان آب در بهرهمشارکت مصرفبرداري و تشکل و در ایران نظام بهره

ها و ساختارهاي مشابه آن تشکیل ها، خیشها، کتهکنندگان آب در چارچوب بندها، هراسههاي مصرفبه این ترتیب که تشکل
هاي جمعی را نیز رهبري کردیدي، عمال دیگر فعالیتترین نظام اجتماعی تولشد و افزون بر مدیریت مصرف آب، به عنوان قويمی

هکتار در جنوب شرقی ایران در دلتاي رودخانه سیستان قرار دارد که 255000دشت سیستان با وسعت حدود ).1383جزنی، (
55النه آب و هواي سیستان نیمه خشک صحرایی، میانگین بارندگی سا. باشدهکتار از اراضی آن قابل کشت و زرع می105000

بادهاي موسمی صد و بیست روزه که از اواخر اردیبهشت تا اواخر . متر استمیلی4800میلیمتر و میانگین تبخیر ساالنه حدود 
شامل سه ،)1388سال (مطالعهشبکه آبیاري سیستان در سال مورد . روندوزند از مشخصات بارز این منطقه به شمار میشهریور می

اي گزارشات شرکت آب منطقه(نیمه و شبکه مدرن آبیاري میانکنگی بودبخش شبکه سنتی آبیاري زهک، شبکه مدرن آبیاري چاه
واگذاري مدیریت ،ها جهت مصرف بهینه و اصولی آب کشاورزياز آنجایی که یکی از بهترین روش. )سیستان و بلوچستان

برداري واگذاري مدیریت بهرهمشکالتدر این مطالعه سعی شده تا ،باشدبرداران میع توسط بهرهبرداري و نگهداري از این مناببهره
راهکارهایی هاي خصوصی و مردمی مورد بررسی قرار گیرد و هاي آبیاري و زهکشی دشت سیستان به تشکلو نگهداري از شبکه

. منابع آب در این منطقه مشخص شودمدیریتواگذاريجهت 
بـرداري و  ذکر است که مطالعات فراوانی در داخل و خارج از کشور در زمینه بررسی مشـکالت واگـذاري مـدیریت بهـره    الزم به 

در ایـن  .اشـاره کـرد  ) 1391(توان به مطالعـه آقـاپور صـباغی    هاي آبیاري و زهکشی انجام شده است که از جمله مینگهداري شبکه

مـورد  1387مرتبط با آب در اراضی تحت پوشش شـبکه آبیـاري گتونـد در سـال     هاي مردمیعوامل موثر بر پذیرش تشکلمطالعه، 

سـازي اراضـی و برگـزاري کالسـهاي     هایی به منظور تثبیت درآمد کشاورزان، یکپارچـه استفاده از سیاستگرفت و نهایتابررسی قرار 

برداران با فرایند مدیریت مشارکتی، در جهت افـزایش تمایـل بـه مشـارکت کشـاورزان در      آموزشی و ترویجی در جهت آشنایی بهره

بـران در مـدیریت   بررسـی موانـع مشـارکت آب   اي تحت عنوان در مقاله)1385(نجفی و شیروانیان .پیشنهاد شدمدیریت منابع آبی 

هـاي کشـور و نیـز بزرگتـرین شـبکه در      رین شـبکه تشبکه آبیاري و زهکشی درودزن که یکی از مدرن،هاي آبیاري و زهکشیشبکه

بـران در  که به طور کلـی میـزان مشـارکت آب   بودنتایج مطالعه حاکی از آن . دادندمورد مطالعه قرار راروداستان فارس به شمار می

راسـاس بخـش   ایـن در حـالی اسـت کـه ب    . مراحل مختلف طرح تکمیلی شبکه آبیاري و زهکشی درودزن، در سطح پایینی قرار دارد

موانـع مشـارکت در محـدوده شـبکه آبیـاري و زهکشـی       . انـد بران نیاز به مشارکت را احساس کـرده هاي مطالعه، آبدیگري از یافته

هاي محلی، مشکالت اقتصـادي آب بـران، عـدم کفایـت تفـاهم و      هاي دولتی، سازمانسازمان: اند ازدرودزن به ترتیب اولویت عبارت

. بران، عدم توجه کافی به آموزش و ترویج، و ناکافی بودن آب توزیعی بین آب برانهمکاري موجود بین آب 

انتقال مدیریت . هاي انتقال مدیریت آبیاري در مکزیک پرداختنددر مطالعه خود به بررسی پیشرفت) 2007(1اوچا و رسترپو
تجهیزات زیربنایی آبیاري زیر سطح IMTتا امروز، برنامه . در مکزیک اجرا گردید1989کنندگان آب از سال به مصرف2آبیاري

نتایج محققین نشان . اند انتقال داده استانجمن شهري سازمان داده شده474کننده آب که به هزار مصرف474کانال اصلی را به 
وري بدون برابري انتقال آب و بهره. افزایش و براي دولت کاهش و کیفیت نگهداري بهبود یافتداد که هزینه آبیاري براي کشاورزان 

در مکزیک اثر چشمگیري در کاهش انتقال مدیریت آبیاري . تغییر باقی ماند، چون ارزش ناخالص هر محصول روند نزولی داشت
اي تحت عنوان مدیریت مشارکتی آبیاري، پروژه در مطالعه) 2007(و همکاران 3ویجساندارا. مخارج نگهداري و عملکرد داشته است

برداري گیري کردند که مدیریت مشارکتی آبیاري موجب بهرهمحققین چنین نتیجه. اویا را مورد بررسی قرار دادندآبیاري کریندي

1  .Ochoa and Restrepo
2 . Irrigation Management Transfer (IMT)
3 . Wijesundara et al
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اي به بررسی اثر رهیافت طالعهدر م) 2007(1بالدراما و دومینگو.بهینه از منابع آب و افزایش درآمد و عملکرد خواهد گردید
وري محصوالت خصوصا نتایج محققین حاکی از افزایش بهره. هاي مدیریت اشتراکی در فیلیپین پرداختندمشارکت بر سیستم

گیري کردند محققین چنین نتیجه. خانوار، جامعه و انجمن آبیاران: اثرات اجتماعی پروژه در سه سطح تعیین شدند. سبزیجات بود
ها، اطمینان از وجود آن در شرایط حاد نظیر برداري از سیستمهایی از طریق وضع قوانین نگهداري و بهرهیداري چنین سیستمکه پا

. خشکسالی و بهبود کنترل و مدیریت تامین خواهد شد
هامواد و روش

در روش . ستاهشدآوري جمعنیامیدو ديسناايهاروشاز دهتفاـسااـبو 1388لاـسدرمطالعهینازنیاردمويهاداده
آب شرکتنشناسارکا(دولتی شخدلیل انتخاب دو جامعه این بود که عالوه بر دیدگاهی که ب. شدتهیهپرسشنامهعنودو نیامید

برداران تواند در خصوص مشکالت واگذاري مدیریت ارائه دهد، بهرهمی)نبلوچستاو نسیستاورزيکشادجهانمازسااي و منطقه
هاي مردمی نیز نظرات خود را در مورد هاي مشارکتی و ایجادکنندگان تشکلبه عنوان مجریان اصلی طرحنسیستاشتدکشاورزي 

کهترتیبینابه. شددهستفاااي خوشهاي مرحلهاز روش دو يگیرنمونهايبر.نمایندمطرح میمشکالت اجرایی شدن امر واگذاري 
هانشهرستایناز ایکهردر سپس. شدندبنتخااخوشهانعنوبهمیانکنگیو يمرکزآب،شیبآب، پشت،بلزانشهرستا5ابتدا

بنتخااپرسشنامههابهپاسخگوییجهتفیدتصارطوبهداربرهبهراديتعدهانهستادیناز ایکهرو در شدبنتخاانهستاد2
. ستاهشددهستفااننااز آهیانظرخوايبرريشماسرروشازع،موضوبامرتبطنشناسارکاادتعددنبوودمحدعلتبه. یدنددگر

در سشنامهپر110کهرتصوینابهد،بو) دارنبرهبهرو نشناسارکاشامل(نفر150شاملسیربرردمونمونهعمجمودر ینابنابر
هاي آبیاريترین مشکالت واگذاري شبکهبراي شناسایی مهم.یددگرتکمیلنشناسارکانمیادر پرسشنامه40و دارانبرهبهرنمیا

.شودبردارن از روش آنتروپی بهره گرفته شد که در ادامه به آن اشاره میو زهکشی به بهره
روش آنتروپی-

دهنده میزان عدم اطمینان موجود آنتروپی یک مفهوم اساسی در علوم فیزیکی، علوم اجتماعی و تئوري اطالعات است که نشان
به بیان دیگر، آنتروپی در نظریه اطالعات معیاریست بـراي میـزان عـدم اطمینـان     . از محتواي مورد انتظار اطالعاتی از یک پیام است

)(ل گسسته بیان شده توسط یک توزیع احتما iPشودکه این عدم  اطمینان به صورت زیر نشان داده می.
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1  .Balderama and Domingo
Multiple Attribute Decision Making1
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jE ازijPآیدهاي به دست آمده براي هر مشخصه به این صورت به دست می:
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)(حال عدم اطمینان یا درجه انحراف jdاز اطالعات ایجاد شده به ازاي هر شاخص بدین گونه است:
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)(در نهایت اوزان jWشاخص هاي موجود به صورت ذیل محاسبه می شود:
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.توان درجه اهمیت هر شاخص درمدل تصمیم گیري را به دست آوردهاي محاسبه شده میjWبا توجه به 
ها تقریبـا  هایی است که اثر آن شاخص براي آن گزینهها مربوط به شاخصآید که کمترین وزنمیاز مطالب گفته شده چنین بر

بدین ترتیب که هر چه توزیع اثر و یا ارزش یـک شـاخص   . گیري براي انتخاب گزینه ناچیز استیکسان بوده و اهمیت آن در تصمیم

، )2(بـا توجـه بـه معادلـه هـاي      (آید بزرگتري براي آن شاخص به دست میjEتر باشد و یکسانتر هاي موجود متعادلبراي گزینه

10و از طرفی چون ) 4(و )1( ££ E پسjd و در نتیجهjW      هـا  براي آن شاخص عـدد کـوچکتري نسـبت بـه دیگـر شـاخص
بنابراین آنتروپی به میزان و مقیاس هر شاخص بطور جداگانـه تـوجهی نکـرده    )). 5(و ) 4(هاي با توجه به معادله(بدست خواهد آمد 

هاي براي گزینه) ارزش(ن اثر دهد؛ هر چه ایهاي موجود در مدل وزن میها را بر اساس میزان اثر و یا ارزش براي گزینهبلکه شاخص

گیري و انتخاب بزرگتري خواهد داشت و در تصمیمjWتري داشته باشد کمتر و هر چه توزیع نا متعادلjWتر باشدموجود یکسان
. کندگزینه برتر اهمیت بیشتري پیدا می

شـود بـراي مشـخص نمـودن اهمیـت کلمـات       االت تشریحی در یک پرسشنامه استفاده میهاي تحقیقاتی از سودر بسیاري از پروژه
ها نیـازي بـه   لکن در این حالت. توان از تکنیک آنتروپی استفاده کردهاي بدست آمده، میدر جواب)جمالت یا مواردي دیگر(کلیدي 

:شودت محاسبه میبه این صورjWنبوده وjdمحاسبه
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هاي مختلف از نظر وزنی به هم ها عمل آنتروپی به گونه ایست که به موردي که تعداد آن مورد در پاسخنامهگونه تحقیقدر این
تـر باشـد آن   هاي به دست آمده یکساندهد، به عبارتی هر چه توزیع یک مورد پاسخ خاص در جوابباالتري میتر باشد رتبهنزدیک

.)Perelomov,2006(کندمورد درجه باالتري اتخاذ می

و بحثنتایج

هاي آبیاري و شبکهبرداري واگذاري مدیریت نگهداري و بهرهترین مشکالت در ابتدا اصلیجهت دستیابی به اهداف این مطالعه، 
اي سیسـتان و  و کارشناسـان شـرکت آب منطقـه   بـرداران کشـاورزي  زهکشی به بخش خصوصـی در دشـت سیسـتان از دیـد بهـره     

سـپس بـا اسـتفاده از    . دهـی کننـد  از آنان خواسته شد که بر مبناي طیف لیکرت این مشکالت را اولویتشناسایی شد و بلوچستان، 
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کـه در جـدول زیـر بـه     بندي شدندبرداران کشاورزي دشت سیستان رتبهب اهمیت آنان از دید بهرهروش آنتروپی، مشکالت به ترتی
.آنان اشاره شده است

هاي آبیـاري و زهکشـی   برداري و تگهداري از شبکهترین مشکل در خصوص مدیریت بهرهاز دید کشاورزان منطقه مورد مطالعه، مهم
عدم پرداخت آب بهـاء در منطقـه و تـامین    . بود"ریزي براي استفاده بهینه از منابع آبکمبود آب و نبود برنامه"به بخش خصوصی، 

سومین مشکلی کـه  . ها عنوان شدهاي آبیاري و زهکشی نیز دومین مشکل مدیریت شبکههاي مدیریت شبکهنشدن بخشی از هزینه
گـردد،  همانگونه کـه در جـدول زیـر مالحظـه مـی     . ی بودبرداران خانوادگاز دید کشاورزان پیش خواهد آمد، بروز اختالف میان بهره
بـه  ،انـد هـاي آبیـاري و زهکشـی بیـان کـرده     برداري و نگهـداري شـبکه  بخشی از مشکالتی که کشاورزان در واگذاري مدیریت بهره

هـا  مالکیـت زمـین  بخش دیگر به ساختار قومی منطقه و نحـوه  . گرددب بر میآمشکالت ساختاري و نهادي در بخش مدیریت منابع 
کمبـود آب در  در مجمـوع،  .است...و مشکالت مالی کشاورزان و مشکالت آموزشیسایر مشکالت قابل ذکر از دید آنان، .اشاره دارد

کشاورزان عالوه بر این که بـه مشـکالت اجتمـاعی    . تحت تاثیر قرار داده استدر مدیریت را براي مشارکت کشاورزانانگیزه ،منطقه
اند، عدم اعتماد خود را به سیستم دولتـی در خصـوص   هاي استحصال آب اشاره کردههاي موجود در زمینه روشو ضعفدرونی خود

.اندبیان کردهو رهکشی يهاي آبیاررا به عنوان مشکالت اصلی واگذاري مدیریت شبکههاي مالی، فنی و آموزشی حمایت
در دشت سیستان از دید بردارانبهرههاي آبیاري و زهکشی به برداري و نگهداري از شبکهمشکالت واگذاري مدیریت بهرهترینمهم- 1جدول

برداران کشاورزي بهره

عوامل اولویت
اول ریزي براي استفاده بهینه از منابع آبکمبود آب و نبود برنامه

دوم بهاهاي آبیاري و زهکشی به دلیل پرداخت نکردن آبهاي مدیریت شبکهتامین نشدن هزینه
سوم برداران خانوادگی به دلیل مشخص نبودن مالکیت زمینایجاد اختالف بین بهره
چهارم گذاري اولیهباال بودن هزینه سرمایه

پنجم )سنتی و کم بازده(هاي نادرست استحصال آب استفاده از شیوه
ششم هاي ارائه شده از سوي دولتاطمینان نداشتن کشاورزان به طرح

هفتم هاپرداخت نشدن به موقع اعتبارات مورد نیاز از سوي بانک
هشتم هاي آبیاري و زهکشی به خصوص براي کشاورزان کوچکهاي شبکههاي باالي اجراي پروژههزینه

نهم برداري از منابع آبهاي بهرهبرداران جهت بهبود شیوهتوان مالی کم بهره
دهم گروهیهاي هماهنگ نبودن افراد با تشکل

یازدهم هاي اجرایی باالهزینه
دوازدهم هاي روستاییهاي تشکلهاي ضروري در ارتباط با افزایش توانایینبود آموزش
سیزدهم هاي حمایتی براي عوامل مدیریتها و بازرسینبود تشویق

چهاردهم ها به منظور تعیین سهم افرادمشخص نبودن مقدار هزینه واقعی اجراي پروژه
پانزدهم هاها به دلیل ایجاد بار مالی براي آنبرداران به قبول مسوولیت مدیریت شبکهتمایل اندك بهره

شانزدهم هامشارکت نداشتن افراد به دلیل بازده طوالنی مدت این طرح
هفدهم اي و بومی و ساختار سنتیهماهنگ نبودن برنامه واگذاري با شرایط منطقه

هجدهم هاي واگذاريها و کارگاهبرداران به همکاري در برنامهسازي و تشویق بهرههاي ترویجی قبل از اجراي پروژه براي آگاهفعالیتنبود انجام 
نوزدهم هاي قومیاختالفات محلی ناشی از درگیري

بیستم نبود انگیزه در کشاورزان
بیست و یکم برداري و نگهداري شبکه هاي فرعینبود مسوول مشخص در بهره

دومبیست و هااوقافی بودن مالکیت زمین
بیست و سوم هاي مدیریتی مشخص و روشننبود مسوولیت

بیست و چهارم نبود منابع مالی و انسانی کافی براي مدیریت بهتر
بیست و پنجم قوانین و مقررات سنگین و دست و پا گیر اداري اجراي برنامه واگذاري

بیست و ششم هاي جدید با توجه به اختیارات محدوددر قبول مسوولیتنبود انگیزه کافی 
بیست و هفتم برداري و نگهداري در منطقههاي خصوصی مدیریت بهرهنبود سابقه وجود تشکل
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بیست و هشتم نبود الگوي مناسب در منطقه

در دشت بردارانبهرههاي آبیاري و زهکشی به برداري و نگهداري از شبکهبررسی مشکالت واگذاري مدیریت بهره
سیستان از دید کارشناسان

هاي آبیاري و زهکشی به بخش خصوصـی بـا   برداري و نگهداري از شبکهدر مرحله بعد مهمترین مشکالت واگذاري مدیریت بهره

.ارائه گردیدزیرو نتایج به دست آمده در جدول ندبندي شدی اولویتاستفاده از نظرات کارشناسان و بکارگیري تکنیک آنتروپ

انـد و آن را  داده"منابع مالی و انسـانی کـافی بـراي مـدیریت مـوثر     نبود "گردد، کارشناسان، اولین اولویت را به مانگونه که مالحظه میه

"مشـکل دوم از دیـد ایشـان،    .انـد آبیاري و زهکشی دانستههاي برداري و نگهداري از شبکهترین مشکل در واگذاري مدیریت بهرهمهم

مشـکالت سـوم و چهـارم بـراي اجرایـی شـدن واگـذاري مـدیریت         . بـود "هاي حمـایتی بـراي عوامـل مـدیریت    ها و بازرسینبود تشویق

هـاي ضـروري در   مـوزش فقـدان آ ناشی از عدم وجـود انگیـزه در کشـاورزان و    ،هاي آبیاري و زهکشیبرداري و نگهداري از شبکهبهره

ترین مشکل در اجرایی شدن امر واگذاري، به عبارت دیگر از دید کارشناسان، مهم.بودهاي خصوصیارتباط با ارتقاي توانمندي تشکل

راین بنـاب . سـاز خواهـد بـود   در مرتبه بعد، نبود انگیزه و مشکالت مالی کشـاورزان مشـکل  به اعتقاد ایشان وط به ساختار سازمانی بود و بمر

در دشـت سیسـتان، در ابتـدا نیازمنـد رفـع موانـع       هاي آبیاري و زهکشی برداري و واگذاري از شبکهواگذاري مدیریت بهرهاجرایی شدن 

اول مشـکالت را بررسـی کنـیم، مشـاهده     هاياگر اولویت.سازي کشاورزان براي اجراي آن خواهد بودساختاري و در مرحله بعد آماده

هاي مدیریتی، انسانی، مالی و آموزشی پس از امر واگذاري مدیریت ـ به عنـوان عوامـل کلیـدي کـه      گردد که نگرانی از نبود حمایتمی

ـ  موجب تداوم این امر می جرایی دولتـی  ترین مشکالت از دید کارشناسان است که موجب کاهش انگیزه کشاورزان و بدنه ااصلیگردد 

. ها خواهد شدو کاهش مشارکت

هاي آبیاري و زهکشی از دید کارشناسانبرداري و نگهداري از شبکهمشکالت واگذاري مدیریت بهرهترینمهم- 2جدول

عاملردیف
 نبود منابع مالی و انسانی کافی براي مدیریت موثراول
 عوامل مدیریتهاي حمایتی براي ها و بازرسینبود تشویقدوم
 عدم وجود انگیزه در کشاورزان سوم

 هاي خصوصیهاي ضروري در ارتباط با ارتقاي توانمندي تشکلفقدان آموزشچهارم
 هاي اجرایی باالهزینهپنجم
 هاعدم مشارکت افراد به دلیل دیربازده بودن این طرحششم
 هاي مدیریتی مشخص و روشننبود مسوولیتهفتم
 هاپرداخت به موقع اعتبارات مورد نیاز از سوي بانکعدم هشتم
 برداري و نگهداري در منطقههاي خصوصی مدیریت بهرهنبود سابقه وجود تشکلنهم
 نبود الگوي مناسب در منطقهدهم

 ها در خصوص واگذاري ها و کارگاههاي ترویجی  نشستها به شرکت فعال و آگاهانه در کالسسازي کشاورزان و ترغیب آنعدم آگاهیازدهم
 برداري و نگهداري شبکه هاي فرعینبود متولی مشخص در بهرهدوازدهم
 تعیین سهم مشارکت افرادها به منظور عدم وجود شفافیت الزم در خصوص هزینه واقعی اجراي پروژهسیزدهم
 برداران به مشارکت در برنامه واگذاريسازي و ترغیب بهرههاي ترویجی قبل از اجراي پروژه براي آگاهعدم انجام فعالیتچهاردهم
 اي و بومی و ساختار سنتیهاي موجود و لحاظ نشدن شرایط منطقهعدم تناسب برنامه واگذاري با پتانسیلپانزدهم
 ها در پروژه به دلیل مشخص نبودن مالکیت زمینبرداران خانوادگی و عدم امکان مشارکت آنیجاد اختالف بین بهرهاشانزدهم
 گذاري اولیهباال بودن هزینه سرمایههفدهم
 هاهاي آبیاري و زهکشی به خصوص براي خرده مالکهاي شبکههاي باالي اجراي پروژههزینههجدهم
 هاي گروهیهماهنگی افراد با تشکلفردگرایی و عدمنوزدهم
 برداري از منابع آبهاي بهرهبرداران جهت بهبود شیوهعدم بضاعت مالی بهرهبیستم

 هاي قومیاختالفات محلی ناشی از چالشبیست و یکم



٧

 هاي اجرائیهاي ارائه شده از سوي دستگاهعدم اعتماد کشاورزان به طرحبیست ودوم
 )سنتی و کم بازده(هاي نادرست استحصال آب از شیوهاستفاده بیست و سوم

 عدم تامین هزینه به دلیل عدم پرداخت آب بهابیست و چهارم
 قوانین و مقررات سنگین و دست و پا گیر اداري اجراي برنامه واگذاريبیست و پنجم
 هاایجاد بار مالی براي آنها به دلیل برداران به قبول مسوولیت مدیریت شبکهتمایل اندك بهرهبیست و ششم
 هااوقافی بودن مالکیت زمینبیست و هفتم
 ریزي مدون جهت استفاده بهینه از منابع آبکمبود آب و عدم برنامهبیست و هشتم

برداران کشاورزي و کارشناسان دشـت سیسـتان در خصـوص میـزان     بررسی نتایج نظرخواهی از بهره
هاي آبیاري و زهکشی برداري و نگهداري از شبکهبهرهآمیز بودن واگذاري مدیریتموفقیت

آمیـز بـودن اجـراي برنامـه     برداران کشاورزي و کارشناسان آب دشت سیستان در خصوص میزان موفقیـت بهرهدر بخشی از مطالعه، از

در کـه نتـایج آن  عمـل آمـد  هاي آبیاري و زهکشی به بخش خصوصی سئواالتی بـه  برداري و نگهداري از شبکهواگذاري مدیریت بهره

. آمده استزیرجدول 

و کارشناسانبرداران کشاورزي نتایج در خصوص میزان موفقیت آمیز بودن واگذاري مدیریت از دید بهره-3جدول 

کارشناسان/ بردارانبهره
خیربلی

درصدفراوانیدرصدفراوانی

6556.035143.96برداران کشاورزيبهره

3088.32411.77کارشناسان
هاي تحقیقیافته: ماخذ

برداري و برداران کشاورزي معتقدند که اجراي برنامه واگذاري مدیریت بهرهدرصد از بهره03/56بر اساس جدول فوق، 
برداران از بهرهاین نظرخواهی . آمیزي انجام شودتواند به طور موفقیتهاي آبیاري و زهکشی به بخش خصوصی مینگهداري از شبکه

دهد تنها با واقع است، نشان می194/0داري و در سطح معنی690/1دو که معادل با مورد مطالعه با توجه به مقدار آماره خی
درصد از کارشناسان نظر 23/88اما .برداران دشت سیستان استدرصد نتیجه این نظرخواهی قابل تعمیم به کل بهره81اطمینان 

هاي آبیاري و زهکشی به بخش برداري و نگهداري از شبکهموفقیت آمیز بودن اجراي برنامه واگذاري مدیریت بهرهمثبتی نسبت به
. داري نزدیک به صفر به دست آمدو در سطح معنی882/19نیزمعادل با )2c(آماره خی دو محاسباتی . اندخصوصی داشته

در . آمیزي صورت گیردتواند به طور موفقیتها میدشت سیستان اجراي برنامه واگذاري این شبکهبنابراین از نظر کارشناسان 
.تر بودندبینمجموع کارشناسان در مقایسه با کشاورزان نسبت به نتایج واگذاري خوش

پیشنهادات
برداري و نگهداري از اري مدیریت بهرهائق آمدن بر مشکالت واگذفدر نهایت در این مطالعه، از کارشناسان خواسته شد راهکارهاي 

:اندترین راهکارهاي پیشنهادي به ترتیب اولویت در جدول زیر آمدههاي آبیاري و زهکشی را بیان نمایند که نه مورد از مهمشبکه
کارشناسانهاي آبیاري و زهکشی از دید برداري و نگهداري از شبکهراهکارهاي حل مشکالت واگذاري مدیریت بهرهجدول 

عاملاولویت
هاي خصوصی با برداري در صورت وجود یا تشکلهاي بهرهاي و شرکتبین شرکت آب منطقهمابرداري فیشفاف کردن قراردادهاي مدیریت بهرهاول

 )مدرن ـ تلفیقی ـ سنتی(توجه شبکه تحت پوشش 
 انتخاب مدیران با انگیزه و با تجربه و مردمیدوم
 تامین خدمات فنی حمایتی سوم

 تدوین اساسنامه مناسبچهارم
 برداري و توزیع آب در منطقهتاسیس شرکت بهرهپنجم
 هاي آبیاري و زهکشیهاي خصوصی در زمینه مدیریت شبکهایجاد تشکلششم
 معرفی پایلوت هاي موفقهفتم
 پتانسیل هاي محلیایجاد تاسیسات زیربنایی متناسب با حقابه ها و ظرفیت ها و هشتم



٨

 و زهکشی  هاي ابیاريبرداري از شبکههاي مناسب نگهداري و بهرهها با روشها جهت آشنایی آنهاي آموزشی براي اعضاي تشکلبرگزاري کالسنهم
اجرایی هاي نهادي موجود براي اي است که ضعفگردد اغلب راهکارهاي پیشنهادي کارشناسان به گونههمانگونه که مشاهده می

، تامین خدمات هاي اصلی واگذاري، انتخاب عوامل مدیریتیسازي چارچوببه عنوان مثال شفاف. شدن امر واگذاري را مرتفع سازد
گیري شکل،بنابراین از دید کارشناسان. گیرندبرداري در این گروه قرار میو تاسیس شرکت بهرهفنی و تدوین اساسنامه مناسب 

از سوي بخش دولتی است و در هاییشرطپیش تامیننیازمند ،برداري و واگذاريهایی براي بر عهده گرفتن مدیریت بهرهتشکل
.خواهد بودهاي خصوصی ایجاد تشکلبرداران کشاورزي، نقش بهرهاین میان تنها 

تقدیر و تشکر
هاي آبیاري و زهکشی استان برداري و نگهداري شبکهواگذاري مدیریت بهرهبررسی "این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان 

اي سیستان و شرکت آب منطقه"باشد که با حمایت مالی سیستان و بلوچستان ـ دشت سیستان ـ به بخش خصوصی می
نکنارکاو مدیرهیژوبهو شرکتینابهنسبترا دخوسسپاو نیردادـقبـتامرمقالهینانیسندگانو. انجام شده است"بلوچستان

.نددارمیازرـبا،یـهشوپژحطرانناظرهمچنینآب و منابعپایهتمطالعافتردمرـمحت
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