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 چکیده
 

باشـند   برداري مواجـه مـی   در مراحل مختلف طراحی، اجرا و بهره  ي ا آبیاري و زهکشی معموالً با مسائل و مشکالت عدیده  هاي شبکه

اقتصـادي   هـا را نیـز مشـکل و غیـر     هاي آن گردیده، بلکه اصـالح و بازسـازي آن   و حتی تخریب سازه باعث کاهش کارایی  تنها نه  که 

هـاي   شـبکه  مات مختلفی در مـدیریت بهینـه   ریزان امور آب کشور بوده و تاکنون اقدا برنامهاصلی هاي  د. این موضوع از دغدغهکن می

انـد.  برخـوردار نبـوده   از موفقیت چشـمگیري    نگري فقدان جامع دلیل به ها تالشآبیاري و زهکشی صورت گرفته است، اما اغلب این 

اه اعضـاي  در شهرسـتان کامیـاران از دیـدگ    گاوشان   B2 آبیاري و زهکشی واحد عمرانی  هاي رزیابی شبکهاهدف اصلی این پژوهش 

 بر اساس مـدل و  آوري جمع)  PRA(ارزیابی مشارکتی روستایی  فنبود. اطالعات اولیه براي تنظیم پرسشنامه با بران  هاي آب تعاونی

SWOT هیارا راهبرد 15و بر اساس آن بندي  تهدید رتبه 10و  فرصت 8، ضعف نقطه 11قوت،  نقطه 12که گردید  تحلیل و  تجزیه  

 تـري وزنی بیش امتیاز و ضعف) از قوت درونی (نقاط عواملبه  نسبت ها) فرصت و بیرونی (تهدیدها عوامل کهد دا ننشا ها شد. یافته

 تـرین کـم  67/3وزنی  امتیازمیانگین  باترین و نقاط ضعف بیش 98/3وزنی  امتیاز میانگین با تهدیدات که طوري به، هستند برخوردار

 مثبـت  تـأثیر  دهنـده  نشـان  کـه  از نقاط ضعف بـود  تربیشقوت نقاط  وزنی امتیاز همچنین، دادند. اختصاص خود به را وزنی امتیاز

معیارهاي مـرتبط   منفی تأثیر دهنده نشان که ها بود از فرصت تربیشتهدیدات  وزنی امتیازاما ؛ است پروژه بر معیارهاي مرتبط با آن

 شناخته متعادل شبکه آبیاري توسعه و سازي بهینه در ) بهترین روشST( بخشی راهبرد تنوع ها یافته اساس بر .است پروژه بر با آن

 .گیرد قرار اولویت در بایست می و شد
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 مقدمه -1
 

کشورهایی است که در وضعیت بحران شدید آبی  ازجملهمدیریت آب، ایران  المللی سسه بینؤهاي سازمان ملل و م بر اساس شاخص

کشوري قرار داده است که سرانه آب شیرین  100، ایران را در ردیف  زیست سازمان ملل متحد در برنامه جمعیت و محیط. قرار دارد

مکعب  متر 816نزدیک به کشور شیرین  سرانه آبهاي آتی  در سال شود بینی می پیش که طوري به ،استین یپاآن  تجدیدشونده

، ایران را در مکان سی و چهارم از رده  . این رقماست) مترمکعب 1000تر از سرانه آب در خط فقر (درصد کم 20برسد که حدود 

دار منابع تواند در مصرف بهینه و پای علیرغم اهمیت و نقشی که آبیاري می ).Zarrinbal, 2006دهد ( ار میرکشورها ق ترین آب  کم

درصد از منابع آب قابل استحصال کشور  71برداشت  باوجود که طوري بهبه اهمیت آن نشده است  درخورآب کشور ایفا کند، توجه 

وري پایین منابع آب در این بخش، امروزه کشور ما با عملکرد  به علت بهره درصد این منابع به بخش کشاورزي،  5/93و اختصاص 

کیلوگرم محصول به  7/0معادل  تقریباًزي مواجه است. در حال حاضر راندمان مصرف آب در بخش کشاورزي پایین تولیدات کشاور

ترین دلیل آن تلفات زیاد آب در مراحل مختلف انتقال، توزیع و مصرف در  است که مهم شده گزارشازاي یک مترمکعب مصرف آب 

تر از  شود که بسیار پایین درصد برآورد می 40بخش کشاورزي حدود بازده مصرف آب در  درمجموع که طوري بهمزارع ایران است، 

آبی و بهبود راندمان و ضریب  جبران کم براي شرایطی چنین در).  Chizari, 2008و Shahroudi(استاندارد جهانی است 

اي از  عنوان مجموعه به، مدیریت منابع آب کننده مصرف ترین مهم و ترین بزرگ عنوان در بخش کشاورزي به وري پایین آب بهره

و  Herbertson (برقراري تعادل و توازن میان تقاضا و تأمین آب ضروري است  باهدفتمهیدات فنی، مدیریتی، اجتماعی و قانونی 

2001, Tate (.  وري مصرف آب در اغلب عنوان یکی از راهکارهاي اصلی بهبود بهره مدرن به 1هاي آبیاري و زهکشی شبکه احداث

 موردتوجهناپذیر است. در ایران نیز این موضوع  و اجتناب شده شناختهامري  خشک،  ویژه کشورهاي خشک و نیمه دنیا به کشورهاي

هاي مدرن آبیاري  میلیون هکتار از اراضی کشاورزي آبی به شبکه 7/1کنون نزدیک به  کشور بوده و تا  جدي متولیان صنعت آب

هاي در حال  دهند که اغلب شبکه در این خصوص نشان می شده انجامهاي  و بررسی مجهز گردیده است. از سوي دیگر مطالعات

برداري دچار مسائل و  ، در مراحل مختلف ساخت و بهرهاند شده  احداثهاي زیاد  برداري که عمدتاٌ با صرف وقت و هزینه بهره

 تنها نه که  )Abbasi, 2002 وRahimi ( است تهقرارگرفها نیز مورد مخاطره  اي گردیده و اهداف اولیه این طرح مشکالت عدیده

اقتصادي  ها را مشکل و غیر بلکه امکان اصالح و بازسازي آن هاي آن گردیده،  ها و حتی تخریب سازه شبکه ییکاراباعث کاهش 

تحقیقات  و اقداماتکنون  ، آموزشی و تحقیقاتی کشور بوده و تاییاجراهاي  هاي فکري اکثر دستگاه نماید. این موضوع از دغدغه می

نگري از  جامع انو فقدبودن موردي  به دلیلعمدتاٌ  ، اماهاي آبیاري و زهکشی صورت گرفته است شبکهمورد متنوعی نیز در 

هاي  تر از یک دهه از رشد سریع ساخت شبکه). به همین دلیل در کمAbbasi et al. 2009اند ( ی برخوردار نبودهچندانموفقیت 

موضوع اصلی چالش  محیطی،  اجتماعی و زیست لیمساهاي آبیاري در کنار  برداري و نگهداري شبکه بهره لیمسا آبیاري در جهان،

ها  حل عنوان یکی از راه آبیاري به کشاورزان بههاي  شبکهلذا انتقال مدیریت  و قرارگرفتهجهانی در مباحث توسعه محلی 

هاي آبیاري و زهکشی از طریق سه بخش عمومی یا دولتی،  دیریت شبکهم که ییازآنجا .)Koc et al. 2006است ( شده یرفتهپذ

اي در این عرصه  بران از اهمیت و جایگاه ویژه هاي آب پذیر است، بنابراین ایجاد تعاونی بران امکان هاي آب بخش خصوصی و انجمن

الزم جهت افزایش  يسازوکارهاهم نمودن فرا 2بران هاي آب ). هدف از ایجاد انجمنShirvanian, 2006و  Najafiبرخوردار است (

و نهادي ي قانونی ها ها بر اساس چارچوب آب کشاورزي است زیرا این تشکلمنابع ها و مدیریت  گیري مشارکت کشاورزان در تصمیم

بیاري و زهکشی را هاي آ ، توسعه و نگهداري از شبکه برداري احداث، بهره  گردند تا مدیریت ایجاد می برداران  بهره یده سازمانبراي 

 سهولت براي را زمینه توانند می بران بآهاي  لتشک. )Prasad Bhatta et al. 2006( یرندگ دستاثربخش و سازنده در  يا گونه به

 خود که نیا بر عالوه بران آب انجمن اعضاي .کنند فراهم کشاورزي آب مدیریتهاي  هشیو ترویج و آموزش امر در مروجان کار

                                                 
1- Irrigation and Drainage Networks 

2- Water User Associations (WUAs) 
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 سطح  واحد در آب وري هبهر يارتقا جهت در جدید فنون و ها روش کارگیري به و نوین هاي اندیشه فراگیري  ايجوی و خواهان

 افزایش با کشاورزي آب مصرف در بازده بهبود  .دننک می عمل رویجیت و آموزشی تحقیقاتی،ن کانو و عامل یک عنوان به هستند،

انتقال ). Yercan, 2003( است مزرعه در آب پایدار مدیریت برايها  انجمناین  نهادي وظیفه کشاورزان مهارت و نگرش دانش،

مدیریت جامع و توانمندسازي  ها،  کاهش هزینه  بهبود عملکرد، جمله ازبران داراي منافع فراوانی  از دولت به آب 1مدیریت آبیاري

ها از مدیریت  میزان آگاهی  یطورکل به ).Munoz et al. 2007ساختار و هم به لحاظ کیفی است ( نظر ازجامعه محلی هم 

دولتی   انتقال مدیریت يینهزم در توسعه درحالدر کشورهاي  آمده  دست بهرشد کرده و تجارب  سرعت بهمشارکتی آبیاري 

در بخش گري دولت  ، تصدي کاهش بار مالی دولت تواند عالوه بر یکه مهاي آبیاري به کشاورزان در حال حاضر نیز ادامه دارد  شبکه

دیریت م .)Hamdy, 2007مردم واگذار نماید ( برداري از منابع آب را به  حفظ، نگهداري و بهره مرور بهرا کاهش داده و  آب 

ایران نیز  جمله ازکشورهاي مختلف  برداري پایدار از تأسیسات و منابع آبی رهیافت جهانی براي بهره عنوان یک به 2مشارکتی آبیاري

هاي کشاورزي جهت دستیابی به  عامل در مدیریت مصرف آب و تولید فرآورده ترین مهم. کشاورزان نیز است فتهقرارگر توجه مورد

، بازدهی کافی  انهاي آبیاري و زهکشی بدون توجه به تأثیر و نقش کشاورز در شبکه شوند و هر فرآیند و اقدامی  توسعه محسوب می

آبی در همه منابع درگیري کاربران    ک جهانی، مدیریت مشارکتی آبیاري رابان ).Anonymous, 2006و مطلوب نخواهد داشت (

مانند  ها فعالیتپذیر بوده و شامل گستره وسیعی از  انعطاف یمفهوم    »درگیري«نماید.  تعریف می   ها و سطوح مدیریت آبیاري جنبه

، شامل طرح و   »ها همه جنبه«. مفهوم است  ري مشتركهمکاو گیري  ، مشاوره و ارزیابی مشارکتی مسائل تا تصمیم تسهیم اطالعات

اصطالح و گیري، ساخت، نظارت، تأمین مالی، اجرا، نگهداري و ارزشیابی سیستم  هاي آبیاري جدید، تصمیم ریزي اولیه پروژه برنامه

 ).Van Vuren et al. 2004(است ثانویه همانند سطح بخشی و پروژه  سطوح سیستمی اصلی و دربردارندهنیز »  همه سطوح«

هاي پمپاژ، فاصله اراضی کشاورزان  ، نارضایتی از پیمانکاران ایستگاه آب موقع بهعدم تحویل  وتوزیع ناعادالنه  مانندعوامل متعددي 

ر از کشاورزان دنکردن ، برخورد نامناسب کارکنان سازمان آب با کشاورزان، نظرخواهی  ها ، فرسودگی شبکه هاي تقسیم آب تا دریچه

هاي پمپاژ و به فروش نرفتن محصوالت کشاورزي پس از برداشت در عدم تمایل کشاورزان به  جاري و آتی ایستگاه مسائلخصوص 

و  مساعی  یکتشرکه  نشان داددر منطقه گرمسار  اتتحقیقنتایج یک ). Eta'ati, 2001د (نقش دارندر مدیریت منابع آب مشارکت 

افزایی بین  همو ، ترویج و توسعه فرهنگ مشارکت  ریزي توزیع آب در برنامه  برداران هرههاي ب تشکلگان دخالت دادن نمایند

، ایجاد منافع مشترك، مالکان خردهسازي اراضی  ، یکپارچه مدیریت محلی بر منابع آببراي اختیارات تفویض ،  برداران بهره

سازمانی از   سازي و ظرفیت  ساماندهی و  برداران اي بهرهه اولویت دادن در تخصیص منابع به تشکل وهاي قانونی و مالی  حمایت

چنین  هم .)Samani, 2004( استآبیاري هاي  برداري و نگهداري شبکه انتقال مدیریت بهره درعوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان 

الت دولتی، بهبود تسهی ارائهعواملی چون حمایت قانونی و مشخص شد که  et al. Zarei Dastgerdi )2008ت (تحقیقاطبق 

درصد  57هاي الزم حدود  ه آموزشئهاي دولتی و غیردولتی و ارا هاي نوین، افزایش نقش سازمان هاي کشاورزي و ایجاد روش روش

 )2009( نظر از کند. را مشخص می جرقویه اصفهان رسانی آببهبود مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه  سازوکارهايکل 

Abbasi et al.  مدیریتی، طراحی و  محیطی هاي زهکشی و زیست هاي آبیاري و زهکشی شامل محدودیت مشکالت شبکهمسائل و ،

هاي برداري از شبکهو مشکالت بهره مسائل .Azad et al) 2009( .ستها هاي مختلف و مواد و مصالح مصرفی در شبکه اجراي سازه

هاي فرعی در دوران نگهداري و  اسب، پشتیبانی ناکافی از شبکهآبیاري و زهکشی را شامل مواردي مانند قطعات و تجهیزات نامن

برداري در مقایسه  هاي بهره توجهی در ایجاد تشکل ها، ضعف و کم برداري و نگهداري از شبکه برداري، ناتوانی کشاورزان در بهره بهره

 توجهی کمو تدارکات الزم،  دیده آموزش کارکنان، امکانات مالی ازلحاظ شده ثبتبرداري  هاي بهره بنایی، ناتوانی تشکل با عملیات زیر

در پژوهشی  دانند. برداري و نگهداري می بهرهها در دوران  اقتصادي پروژه مسائلهاي فرعی پس از اجرا و  به پایش و ارزیابی شبکه

خصوصی در شبکه آبیاري  هاي هاي آبیاري و زهکشی به تشکل برداري و نگهداري شبکه تحت عنوان راهکارهاي انتقال مدیریت بهره

                                                 
1- Irrigation Management Transfer (IMT) 

2- Participatory Irrigation Management (PIM) 
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بران، ایجاد ساختاري ساده و همسو با  هاي آب : انتقال تدریجی مدیریت آبیاري به تشکلعبارت بود از شده  اشارهدشت قزوین موارد 

رعایت عدالت اجتماعی و  ، یمشارکت هاي گیري از سوابق مطالعاتی و اجرایی طرح بران، بهره هاي آب هاي منطقه براي تشکل سنت

، تأمین آب  ها عملکرد مالی تشکل نظارت بربران،  هاي آب ها از حقوق برابر با دولت، ایجاد انگیزه مالی براي تشکل رخورداري تشکلب

هاي آبیاري موجود، سازگاري  ها از موقعیت قانونی و حقوقی، بازسازي و بهسازي شبکه ، برخوردار شدن تشکلشده تنظیمکافی و 

و  مسائل  دیگر  یگزارش پژوهش. )Setodenia et al. 2010طرح (و تسهیلگر  کننده هدایتوجود گروه و  طرح با قوانین موجود

برداري،  نظام بهره مسائلرا شامل  فشار تحتآبیاري هاي  سامانهبرداري در  راهکارهاي اصلی و مهم در بهبود ساختار مدیریت و بهره

هاي اجرایی  با برنامه  ي الگویی ـ ترویجی، تناسب نیروي انسانی متخصصها جبران خسارت، طرح هاي یسممکاناي و  خدمات بیمه

جامعه سازي بخش خصوصی و  دولت، فعال يگر ها، تحقیقات مشارکتی، کاهش تصدي ، ارزیابی و پایش پروژه برداري توسعه و بهره

 شبکه تحقیقی در نتایج اساس بر . )Dehghani Sanich ,2011 و Heydari( عنوان نموده است برداري  در مدیریت و بهره محلی

 جهت در تالش و مردم اعتماد ها، جلب ابعاد پروژه تمام به نسبت کشاورزان کامل و آگاهی سازي سنقر، شفاف آبیاري شهرستان

ن بی اعتماد و تعهد عدم و درونی نقاط قوت ترین مهم عنوان محلی، به مردم ورسوم آداب و فرهنگ به با توجه آن تقویت و حفظ

 ضعف نقاط ترین از مهم ها، آن نبودن و صادق اجرایی کادر صالحیت و همچنین عدم مسئوالن و ذینفعان سایر ها، تعاونی کشاورزان،

 تمام در کشاورزان حضور براي الزم سازي بستر طرح شناخته شدند. از سویی فراهم کشاورزان در مشارکت پیرامون درونی

 هاي فرصت ین تر کشاورزان، مهم و دولتی هاي محلی، سازمان میان مستمر ارتباطات امکان برقراري و ها پروژه سازي پیاده فرآیندهاي

ها از  پروژه اقتصادي هاي صرفه و فیزیکی توسعه دولت به از حد بیش توجه و تأکید و منطقه در بخشی عدم هماهنگی بین  و بیرونی

 Heydarian etتحقیق نتایج ).Sharafi, 2014و Papzan شدند (  محسوب کشاورزان مشارکت جلب بیرونی ترین تهدیدهاي مهم

al. (2011) روشن و برداران هاي آموزش بهره ضعف در برنامه دلیل بهمغان  آبیاري شبکه مدیریت انتقال ناقص فرآیند که داد  نشان 

دهد  می نشان مندي،رضایت هاي در شاخص شده است. همچنین نوسان برداران بهره منديباعث کاهش رضایت اهداف طرح نبودن

 هرچندهکتار) شده است،  پنج از مالکین بیش به از پنج هکتار (نسبت ترکم مالکین نارضایتی   نواقص موجود، باعث افزایش که

 عدالت شاخص قبول قابل و نگهداري و وضعیت برداري بهره مانند بهبودآبیاري  مدیریت انتقال فرآیندي هاي مناسب بودن شاخص

 اجتماعی مطالعات تحلیل .است شده آب توزیع در تعاونی مدیریت کلی از عملکرد منديمالکین، باعث رضایت از گروه اي اینبر

ها  آن توجیه و طرح مورد در برداران جامع به بهره اطالعات ارائه که داد استان فارس نشان در آباد  فیض بند زهکشی و آبیاري شبکه

و  مزرعه در آب وري بهره جهت مدیریت به کشاورزان دانش ترویج و آموزش و سازي انسانی تپروژه، ظرفی اجراي به نسبت

 آبیاري به هاي شبکه مدیریت اجراي پروژه مؤثر است و روند واگذاري موفقیت و تسریع در بر کارفرما شرایط حاکم و ها دیدگاه

آبیاري و  هاي شبکه زودهنگام و تخریب فرسودگی ها، ساخت شبکه زمان شدن نماید. از سویی طوالنی را تسریع می کشاورزان

انتقال مدیریت منابع  درروند تواند می که است تهدیدهایی اجرایی از هاي توسط دستگاه شده ارائه هاي طرح اعتمادي کشاورزان به بی

یاب در ژاپن را مدیریت نواحی فار )2005(Sato و  Tanaka). Izadi ,2014و  Ataeiد (شو ساز آب به کشاورزان مشکل

توجه داشته و آن را در توزیع آب هاي مختلف به مسئله عدالت  قرار داده و به این نتیجه رسیدند که کشاورزان به گونه یموردبررس

سنتی (مثل نقش کدخدا و  ورسوم آدابد که استفاده از اعتقادات و اد دهند. این مطالعه نشان  در اولویت کارهاي خود قرار می

 پژوهش در .Qiao et al )2009دارد. (در موفقیت انتقال مدیریت آب  اي کننده یینتعمنطقه) نقش  دار در سنتی و ریشههاي  گروه

 اثرات مطالعات اجتماعی انجام بدون بران آب هاي تشکل قویتت نوین و زهکشی و آبیاري هاي کانال احداث که دادند نشان خود

 و تیپ خدمات شرح نبود زهکشی، و هاي آبیاري شبکه مطالعات اجتماعی اساسی هاي چالش داشت. یکی از خواهد همراه به منفی

 خدمات شرح تهیه نسبت به اي، منطقه آب شرکت هر در است شده عامل باعث این که است کشور در مطالعات این الگو براي

هاي گوناگون  هاي آبیاري از جنبه شبکه تیاهاي گذشته ارزیابی عمل سال در .شود می انجام آن، مطالعات اساس بر و اقدام موردي

ها، میزان تولید، افزایش درآمد کشاورزان، راندمان تولید در واحد سطح  عملکرد تعاونی هب تربیشکشور صورت پذیرفته است که   در 

اسان و متخصصان بیرونی کارشن یلهوس بهها  آالت کشاورزي (مکانیزاسیون) توجه داشته است. البته عمده این ارزیابی و کاربرد ماشین
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مبین قضاوت و نتایج آن است و  شده انجاموستا مردم ربران و  تعاونی آبهاي تولید کشاورزي،  اعضاي تعاونی و بدون مشارکت فعال

 علیرغم شود. احساس میهاي آبیاري  محور از عملکرد شبکه و اجتماعارزیابی مشارکتی ضرورت  رو ینازا. نیستپنداشت کشاورزان 

کیلومتر و احداث  24تونل انتقال آب به طول ، احداث سد و شبکه آبیاري و زهکشی گاوشان  هاي زیاد در ت و صرف هزینهوسع

این ، B2واحد  ازجمله یردستزهاي عمرانی  اختصاص منابع مالی الزم جهت احداث شبکه فرعی در واحد کانال و خطوط اصلی و 

، منجر به آناجراي  درروندو اتخاذ ننمودن تصمیمات درست جهت تسهیل    جه ناکافیکه تو استمواجه  با مشکالت مختلفی پروژه 

در مراحل مختلف  ها  هاي زیادي خواهد شد. بنابراین الزم است نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت وارد شدن خسارات و هزینه

گیري از دانش بومی آنان  به شکل مشارکتی و با بهره بران، هاي آب نفعان و اعضاي تشکل شبکه فرعی آبیاري با همکاري ذي احداث 

بنابراین ؛ کرده است عنوان تسهیلگر ایفاي نقش  د و محقق بههستنبران  اعضاي تعاونی آب  تحلیلگران،  یگرد عبارت به. شود شناسایی

است. اهداف  گاوشان پایاب سد بران از ساخت شبکه فرعی آبیاري هاي آب تحقیق ارزیابی مشارکتی تعاونیاین هدف کلی 

ها و ارائه  بندي آن ها و تهدیدهاي احداث شبکه، تعیین درجه اهمیت و رتبه ها، فرصت ، ضعف اختصاصی تحقیق شناسایی نقاط قوت 

 د.خواهد بوهاي حاصل از تحقیق  یافته بر اساسهاي مناسب دربراه

 

 ها روشمواد و  -2

 2873به وسعت حدود ر او یکی از واحدهاي عمرانی چهارگانه دشت بیله )B2واحد (محدوده طرح شبکه آبیاري و زهکشی گاوشان 

کشاورزي  )درصد 91حدود (این منطقه تر اراضی بیشاست. کاربري  شده واقعکامیاران  ستانهکتار در غرب و جنوب غربی شهر

کدو و در اراضی دیم، گندم و نخود اي و  ترین محصوالت تولیدي در اراضی آبی، غالت، ذرت، نباتات علوفه ). مهم1(جدول است 

هاي فصلی و منابع آب زیرزمینی مانند  در آبیاري اراضی کشاورزي از انحراف آب رودخانه مورداستفادهمنابع آب کشاورزي  است.

یت ، از اهمیسال خشکهاي متعدد و  شود. در چند سال گذشته با توجه به حفر چاه عمیق، قنات و چشمه تأمین می  هاي نیمه چاه

 است یافته یشافزاها  مین آب کشاورزي کاسته و اتکاي اراضی کشاورزي آبی به آب چاهأها در ت منابع آب رودخانه، قنوات و چشمه

)Azizi, 2011( ریز، سرچم و  آباد، آهنگران، بالن، توبره روستا شامل الک، ورمهنگ، هیئت هشت. در این محدوده اراضی کشاورزي

نه) و یک شهر (بخش از اراضی کشاورزي شهر کامیاران) قرار دارد که به لحاظ تقسیمات سیاسی و اداري گنبده سفلی (خالی از سک

تر اهالی این روستاها کشاورزي است، اما بخشی از جزو دهستان شاهو از بخش مرکزي شهرستان کامیاران است. شغل اصلی بیش

طق مرزي ایران و عراق و خدمات شهري اشتغال دارند. گرچه شهر مسافر و کاال و تجارت در منا ونقل حملنیروي کار جوان در 

کامیاران در خارج از محدوده شبکه آبیاري قرار دارد، اما بخشی از اراضی کشاورزي در شرق شبکه آبیاري به مردم این شهر تعلق 

 .)Azizi, 2011( دارد

 

 

 )Azizi, 2011( گاوشان B2محدوده واحد عمرانی  اراضی کاربري -1 جدول

 نسبت (درصد) وسعت (هکتار) نوع کاربري

 کشاورزي
 9/43 1264 آبی

 8/46 1349 دیم

 3/9 267 ها (منابع طبیعی، نامشخص و...) سایر کاربري

 0/100 2880 جمع

 

ی و هاي توسعه روستای برنامه یانمتصدریزان و  تواند به برنامه می آننتایج است، زیرا  کاربردي هدف، لحاظ از حاضر تحقیق

ها، مطالعاتی اصولی در  هاي آبیاري و زهکشی کمک نماید تا قبل از اجراي برنامه هاي شبکه ساخت توسعه زیر در ازجملهکشاورزي 
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و منجر به اتخاذ راهکارهاي مناسب، جهت  آمده عمل بهها  سنجی و شناسایی مشکالت و مسائل پیش روي برنامه خصوص امکان

تالش شده است نقاط  PRA(1ارزیابی مشارکتی روستایی ( در مقاله حاضر با استفاده از روش گردد.  تر برنامهکارایی هرچه بیش

ها،  یک مجموعه از رهیافت PRAهاي آبیاري و زهکشی شناسایی شود.  ي ایجاد و توسعه شبکه ها و تهدیدها قوت و ضعف، فرصت

در تحلیل و تفسیر  واقعیات زندگی خود را بیان کنند و طی آن سازد تا  ها و رفتارهایی است که مردم روستایی را قادر می روش

ریزي، اجرا و  بندي کرده و سپس برنامه و اولویت وتحلیل یهتجزخود را  مسائلشوند. در این روش مردم  شرایط خود سهیم می

ارزیابی  يها فنترین  ز مهمبا استفاده ااولیه در این تحقیق اطالعات  .)Shabanali Fami et al. 2004( نمایند ارزشیابی می

. آوري شد جمعدر چهار جلسه   تحلیل میدان نیرو و  طوفان اندیشه ، بحث گروهی، یافتهساختار  مصاحبه نیمه ازجمله  مشارکتی

یک قطعه کاغذ بزرگ  یلگرانتسهگران با کمک یکی از  توسط یک نفر از تحلیلهر جلسه در آغاز  فرآیند اجرا به این شکل بود که 

ها، توانایی و  بران ظرفیت هاي آب با حضور تعدادي از اعضاي تعاونی یافتهساختارشد. سپس با طوفان اندیشه  میوي دیوار نصب ر

از جلسات مذکور در  شده يآور جمعاطالعات د. رک میداشت دها را یا گران آن و یکی از تحلیل شبکه آبیاري ارائه  مشکالتو  مسائل

ها و  اي تحت عنوان مزیت پرسشنامه بندي و در دسته 2ها و تهدیدها ف، نقاط قوت، فرصتنقاط ضع چهار عامل اساسی

هاي  نظران رشته پنج نفر از صاحب را شده تهیه روایی صوري پرسشنامهشد.  تنظیم هاي احداث شبکه فرعی آبیاري یتدمحدو

 نتایج که شد استفاده آن پایایی برآورد براي باخ کرون روش آلفاي و از کردند أییدت مهندسی آبیاري و ترویج و آموزش کشاورزي

بران شهرستان  هاي آب اعضاي تشکل  جامعه آماري تحقیقدر مرحله دوم  .نشان داد را قابل قبولی ) پایایی81/0تا  69/0حاصل (

و بندي  اولویت جهت و  هکه در تحقیق مشارکت کرد  بودندآباد)  ، ورمهنگ و هیئت ، الک کامیاران کامیاران در استان کردستان (

استفاده از مزایاي روش تحقیق تا عالوه بر در اختیار آنان قرار گرفت  ها ها، پرسشنامه مؤلفهاز  هرکدامدرجه اهمیت  تعیین

 از استفاده اعضاء با نمونه حجم .رسید  تري دقیقنتایج به و  درآوردهکمی  صورت بهکیفی را  يها فنمشارکتی، بتوان نتایج حاصل از 

اي از چهار  خالصه SWOTتحلیل  فن . شدند انتخاب متناسب انتساب با تصادفی اي روش طبقه هب و تعیین نفر 98ن مورگا جدول

روستاییان به کمک  است که )عوامل برون سیستمی(ها و تهدیدها  و فرصت )عوامل درون سیستمی(نقاط ضعف و عامل نقاط قوت 

 .Azkia et al( پردازند ریزي توسعه مناسب می ها به برنامه این تحلیل بر اساسرداخته و به تحلیل مجموعه این عوامل پ یلگرتسه

در نظر  5تا  1اي از  است که براي هر عامل دامنه صورت ینبدفوق  معیارهايبندي هریک از  معیار سنجش و درجه ).2008

= اهمیت زیاد و  4، امتیاز  متوسط = اهمیت 3کم، امتیاز  = اهمیت  2، امتیاز  خیلی کم = اهمیت 1امتیاز  که يطور به، شده گرفته

نتایج پرسشنامه و محاسبات  بر اساسدهد.  نشان میدر ساخت شبکه فرعی آبیاري را = اهمیت خیلی زیاد آن عامل  5امتیاز 

 .شدبندي  رتبه وتعیین عوامل داخلی و خارجی معیارهاي یک از  ، میانگین وزنی هرشده دادههاي  مجموع وزن و شده انجام

ها  از سوي همه پاسخگویان است. میانگین وزن موردنظر هاي به هر یک از گزینه شده داده امتیازات عبارت از جمع ها وزن مجموع

 نقاط تقلیل کردن یا برطرف براي درنهایتاست.  موردنظر سؤال به دهندگان پاسخ تعداد بر تقسیمها  هر یک از گزینه امتیازات جمع

 SWOTتحلیل روش  از استفاده با هاي آبیاري ساخت شبکه موجود هاي و فرصت قوت نقاط بهبود و تقویت و دیدهاته و ضعف

 شد. ارایه مناسبراهبردهاي 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Participatory Rural Appraisal 

2- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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 و بحث ها یافته -3

 عوامل داخلی مؤثر بر احداث شبکه فرعی آبیاري -3-1

 درراههایی که  ، یعنی جنبه نقاط قوت و ضعف است براي شناسایی موردمطالعه، سنجش محیط داخلی منطقه  هدف این مرحله

) آورده شده است. بر اساس نتایج 2ریزي و اجراي تکالیف آن مساعد یا بازدارنده است در جدول شماره ( دستیابی به اهداف برنامه

، تبدیل اراضی دیم به  اننفع هاي بهبود وضعیت اقتصادي ذي )، مؤلفه کشاورزان از دیدگاه تحلیلگران (  در بررسی نقاط قوت طرح

 24/4و  31/4، 39/4ارزش، به ترتیب با میانگین وزنی محصوالت کم يجا بهاراضی آبی و جایگزین شدن محصوالت پرارزش 

هاي  هاي جدید کشاورزي و مشارکت دادن تشکل آالت و نهاده هاي ورود ماشین ، مؤلفه ترین نقاط قوت داخلی هستند. در مقابل مهم

هاي  ، مؤلفه ها مطابق یافته نقاط قوت داخلی شناخته شدند. ترین یتاهم کم ازجمله 93/2و  09/3فرآیند اجرا با میانگین  بران در آب

) و عدم یزير خاكها و عملیات  ، حوضچه خطوط اصلی ساخت شبکه (ملیات ناقص کافی و مدیریت نامناسب پیمانکار، عنامهارت 

ترین  مهم  24/4و  39/4،  56/4به ترتیب با میانگین وزنی   ،، حفاظت و نگهداري از شبکه رداريب مسئله بهره ازبرداران  شناخت بهره

نداشتن هاي تمایل  باشند. مؤلفه می موردمطالعهدر منطقه    نقاط ضعف داخلی در خصوص احداث شبکه فرعی آبیاري و زهکشی

از  54/2و  76/2به ترتیب با میانگین وزنی  ، بزرگهاي  اي پروژهمردم به مشارکت مالی در طرح و تجربه نامناسب کارفرما براي اجر

 اولویت در زمینه نقاط ضعف داخلی برخوردار بودند. نتریکم

 

 احداث شبکه فرعی آبیاري عوامل خارجی مؤثر بر  -3-2

احداث شبکه فرعی آبیاري ها و تهدیدهایی است که در ارتباط با  آثار محیط خارجی براي شناسایی فرصت تحلیل،  هدف این مرحله

طور  ، بر عملیات ساخت شبکه فرعی آبیاري به هایی است که خارج از منطقه ها و فعالیت ها، مجموعه امکان . فرصتوجود دارد

شوند که در ناکارایی این نواحی تأثیرات  شوند و تهدیدها عوامل خارج از ناحیه محسوب می مؤثر واقع می یرمستقیمغمستقیم یا 

) آمده است. 3شبکه آبیاري در جدول شماره ( برساختها و تهدیدهاي موجود و مؤثر  و غیرمستقیم دارند. مجموعه فرصت مستقیم

هاي آموزشی و افزایش  برداري درست توسط ذینفعان با برگزاري دوره هاي ایجاد و افزایش انگیزه بهره مؤلفه  ها،  در خصوص فرصت

به ترتیب  13/4و  24/4توسعه کشور، با میانگین وزنی  هاي ي و زهکشی در برنامههاي آبیار توجه دولت به توسعه شبکه

هاي  هاي قبلی تولید و وجود پتانسیل هاي بهبود عملکرد تولید نسبت به روش ترین فرصت بیرونی شناخته شد و مؤلفه بااهمیت

فرصت بیرونی لحاظ  ترین یتاهم کم  61/3و  63/3توسعه صنایع تبدیلی و جانبی محصوالت کشاورزي، به ترتیب با میانگین وزنی 

، فقدان شرایط احداث  هاي مشابه در پروژهکشاورزان هاي کاهش اعتماد اجتماعی  ، مؤلفه ها یافته بر اساسهمچنین  شده است.

به ترتیب با  هماند یباقپیمانکار در رفع نواقص و ادامه عملیات  کوتاهیو   جوار همهاي  شبکه فرعی آبیاري در اراضی دهستان

ري کشاورزان در و در مقابل، ناسازگا بودترین تهدیدات براي احداث شبکه فرعی آبیاري  مهم 42/4و  62/4، 71/4میانگین وزنی 

 89/2و  09/3و پرداخت هزینه برق توسط کشاورزان براي مزارعی که ایستگاه پمپاژ دارند با میانگین وزنی  رعایت یک نوع کشت

د که اد نشان  SWOTبررسی نتایج کمی حاصل از تحلیل  را در میان تهدیدات بیرونی به خود اختصاص داده است. ترین رتبه پایین

  ارزش پر و تولید محصوالت آبی به دیم اراضی از طریق تبدیل  نفعان مؤلفه بهبود وضعیت اقتصادي ذي عوامل داخلیدر بین 

 منديیترضاترین عامل  که مهم Aazami et al. (2011)با نتایج تحقیق اجراي شبکه هستند. این یافته ط قوت اترین نق مهم

در استان کرمانشاه را افزایش عملکرد بهبود کیفیت محصوالت تولیدي دانستند، همسو  فشار تحتآبیاري  يها دستگاهکشاورزان از 

کشاورزان در مدیریت شبکه  مشارکت میزان بر درآمد در تحقیق خود به تأثیر افزایش Koppen et al. (2002)همچنین  است.

 .اند کرده اشارهآبیاري 
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 ناشی از عوامل داخلی  نقاط ضعف و تحلیل نقاط قوت -2جدول 

 SWOTتحلیل 
جمع 

 ها وزن

میانگین 

 ها وزن
 بندي رتبه

 )S(  نقاط قوت

S11 39/4 427 نفعان = بهبود وضعیت اقتصادي ذي 

S22 31/4 419 = تبدیل اراضی دیم به آبی 

S33 24/4 411 ارزش محصوالت کم يجا به  ارزش = جایگزین شدن محصوالت پر 

S44 99/3 387 وري و بازدهی مناسب عوامل تولید = افزایش بهره 

S55 95/3 381 هاي آبیاري نوین ها و شبکه = ایجاد زیرساخت 

S66 84/3 373 (سرمایه اجتماعی، اشتغال) = ایجاد منافع اجتماعی 

S77 73/3 364 صنایع تبدیلی و جانبیدر گذاري  م شدن شرایط مناسب براي سرمایه= فراه 

S8 8 49/3 337 و فرهنگ بومی و محلی ورسوم آداب= برخورداري از 

S99 43/3 331 محیطی مدیریتی و زیست = ارتقاي دانش و آگاهی 

S1010 14/3 301 ي سنتیها شیوه يجا بهبیشتر  باراندمانو   هاي نوین آبیاري روش نی= جایگزی 

S1111 09/3 294 به مزارع هاي جدید کشاورزي آالت و نهاده = ورود ماشین 

S1212 93/2 281 ي شبکهبران در فرآیند اجرا هاي آب = مشارکت دادن تشکل 

  71/3  میانگین کل

 )W(  نقاط ضعف

W1 1 56/4 441 در اجراي شبکه پیمانکار و مدیریت نامناسب ناکافی = مهارت 

W2) 2 39/4 429 )یزير خاكها و عملیات  حوضچه، خطوط اصلی = عملیات ناقص ساخت شبکه 

W33 24/4 416 ، حفاظت و نگهداري از شبکه برداري مسئله بهره ازبرداران  = عدم شناخت بهره 

W4 = 4 13/4 397 برداري در بین مردم به مرحله بهره پروژهرسیدن باور نبود 

W55 96/3 383 ي تحت پوششمرزبندي روستاها بر اساسکه = عدم طراحی شب 

W6 6 87/3 379 عملیات کشاورزي براثر= احتمال تخریب شبکه توسط کشاورزان 

W77 61/3 348 = تحویل اراضی تعهد شده به کشاورزان در زمان نامناسب کشت 

W8) 8 29/3 317 مردم) در مقابل مشارکت  افراد کارشکن = وجود عوامل بازدارنده در روستاها 

W9 9 04/3 289 در خصوص منافع احداث شبکه آبیاري خی از کشاورزان رب = توجیه نشدن 

W10 10 76/2 265 مردم به مشارکت مالینداشتن = تمایل 

W1111 54/2 243 بزرگ هاي = تجربه نامناسب کارفرما براي اجراي پروژه 

  67/3  میانگین کل
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 ي ناشی از عوامل خارجیها و تهدیدها فرصت تحلیل -3جدول 

 SWOTتحلیل 
جمع 

 ها وزن

میانگین 

 ها وزن
 بندي رتبه

 )Oها ( فرصت

O11 24/4 407 هاي آموزشی برداري توسط ذینفعان با برگزاري دوره = افزایش انگیزه بهره 

O22 13/4 398 توسعه هاي هاي آبیاري و زهکشی در برنامه = افزایش توجه دولت به توسعه شبکه 

O33 01/4 389 = وجود نیروهاي متخصص بومی و کارشناسان مطالعات اجتماعی مشاور در منطقه 

O4 4 98/3 384 هاي مشابه عملیات اجرایی ساخت شبکه فرعی در پروژه تر یعسر= اتمام 

O55 85/3 371 وري ها و افزایش بهره هاي مدیریتی در جهت کاهش هزینه = توجه به نوآوري 

O66 74/3 361 توسط کشاورزان خارج از شبکه گذاري  سرمایه و  فزایش انگیزه = ا 

O77 63/3 352 هاي تولید قبلی = بهبود عملکرد تولید نسبت به شیوه 

O88 61/3 347 هاي توسعه صنایع تبدیلی و جانبی محصوالت کشاورزي = وجود پتانسیل 

  89/3  میانگین کل

 )Tتهدیدها (

T11 71/4 459 هاي مشابه اجتماعی کشاورزان در پروژه = کاهش اعتماد 

T22 62/4 447  جوار همهاي  = فقدان شرایط احداث شبکه در اراضی دهستان 

T3 3 42/4 431 مانده یباق= کوتاهی پیمانکار در رفع نواقص و ادامه عملیات 

T4 =4 39/4 429 با عوامل اجرایی هاي مرتبط سازمانو همراهی   مشارکت  ضعف 

T55 15/4 398 کندي اجراي شبکه یلبه دل = افزایش هزینه اجرایی و کاهش کارایی منابع مالی 

T66 86/3 373  جانبه همهبزرگ در اثر عدم توجه  هاي  گذاري = احتمال شکست سرمایه 

T77 78/3 365 از سوي مجریان شده اعالمریزي غیراصولی و یا عدم اجراي تعهدات  = برنامه 

T88 76/3 364 برداري از سوي عوامل ذینفع توجه کافی به موضوع بهره = عدم 

T99 09/3 294 = ناسازگاري کشاورزان در رعایت یک نوع کشتی 

T1010 89/2 278 = پرداخت هزینه برق توسط کشاورزان براي مزارعی که ایستگاه پمپاژ دارند 

  97/3  میانگین کل

 

ها و  حوضچه، خطوط اصلی عملیات ناقص ساخت شبکه (، فی و مدیریت نامناسب پیمانکارکانامهارت همچنین طبق نتایج تحقیق 

بود.  پروژه ضعف نقطه ینتر مهم ،از شبکه  برداري بهرهو نگهداري  ،حفاظت مسئله ازبرداران  شناخت بهرهو ضعف ) یزير خاكعملیات 

را از  هاي آبیاري فرسودگی شبکهو  هاي پمپاژ یمانکاران ایستگاهنارضایتی از پنیز ) Eta'ati )2001 با این نتایج، تحقیق راستا هم

 کادر هم صالحیت نداشتن )Sharafi )2014 و   Papzanداند. در مدیریت منابع آب میعدم تمایل کشاورزان به مشارکت  عوامل

برداران، در  عف اطالعات بهرهدر خصوص ضدانند.  توسعه شبکه آبیاري منطقه سنقر می ضعف نقطهرا  ها آن نبودن صادق و اجرایی

توسعه  طرح مورد در برداران بهره یآگاهباال بردن   از طریق سازي انسانی ظرفیت) نیز به موضوع Izadi )2014و  Ataei تحقیق 

 روند واگذاري اقدامات گونه یناتأکید شده و محققان مذکور معتقدند  پروژه اجراي نحوه به ها نسبت آن توجیه وشبکه آبیاري 

ایجاد و افزایش انگیزه    مؤلفه ،هاي بیرونی ، از بین فرصت عالوه بر این نماید. را تسریع می کشاورزان آبیاري به هاي شبکه مدیریت

 هاي هاي آبیاري و زهکشی در برنامه افزایش توجه دولت به توسعه شبکه و هاي آموزشی برداري توسط ذینفعان با برگزاري دوره بهره

هاي آموزش  شد ضعف در برنامهمشخص  .Heydarian et al )2011تحقیق (در  که یدرحالقرار داشتند. یت اولو در ،توسعه

اما در این  ؛شده است مغان آبیاري شبکه برداران از مدیریت بهره باعث کاهش رضایتمندي نبودن اهداف طرح روشن و برداران بهره

هاي  تسهیالت دولتی، ایجاد روش ارائهحمایت قانونی و زارش دادند که گ )Zarei Dastgerdi et al. 2008( محققان دیگر رابطه
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بهبود مشارکت کشاورزان در  سازوکارهاي ازجملههاي الزم  آموزش ارائههاي دولتی و غیردولتی و  افزایش نقش سازمان و نوین

 با نتایج این تحقیق است. راستا همهستند که  رسانی آبمدیریت شبکه 

شود.  محسوب میفراروي ایجاد شبکه آبیاري تهدید  ینتر مهمکاهش اعتماد اجتماعی   مؤلفه، تهدیدهاي بیرونی از بین یتنها درو 

 برجسته نمودن وافزایی  هم، ترویج و توسعه فرهنگ مشارکت، مساعی یکتشربر ضرورت  )Samani )2004تأکید محققانی همچون 

هاي  مدیریت شبکه یت و ضرورت افزایش اعتماد اجتماعی در بین کنشگران دردرك اهم یلبه دل  برداران بین بهرهدر منافع مشترك 

قرار  موردتوجهرا  ها از حقوق برابر با دولت رعایت عدالت اجتماعی و برخورداري تشکل  نیز .Setodenia et al )2010(است.  آبیاري

 .منابع آب است برداران  جتماعی در بهرهساز کاهش تهدیدات و افزایش اعتماد ا اند که این دو مؤلفه نیز زمینه داده

 

 ا)راهبرده تدوین( دوم مرحله هاي یافته -3-3

 یا و و حذف ها فرصت از برداري بهره حداکثر و قوت نقاط از گیري بهره منظور خارجی، به و داخلی عوامل وتحلیل یهتجز ازپس 

 با که گردید این صورت انجام به ها راهبرد استخراج نحوه .)4(جدول  شوند می ها تدوین راهبرد ها، ضعف و اثر تهدیدها کاهش

 نوع چهار ،و تهدیدهاضعف  نقاط ترکیب یتدرنها، ها و فرصت نقاط ضعف تهدیدها، و قوت نقاط ها، و فرصت قوت نقاط ترکیب

و  درونی قوت نقاط بر رکزتم تهاجمی،  گردید. در راهبردهاي رقابتی تدوین تدافعی و بخشی، بازنگري تنوع تهاجمی، راهبرد رقابتی

 نقاط از گیري بهره براي تواند می یک مجموعه که هایی راه بررسی بر اساس که راهبردهایی هستند درواقعاست.  بیرونی هاي فرصت

 از نقاط گیري بهره با توان می چگونه عبارتی، شوند. به می ساخته و ها بپیماید، طراحی فرصت از بردن سود منظور به و قوت خود

 قوت نقاط از استفاده با چگونه است که این بخشی، تنوع هاي راهبرد از منظور انجام داد. ها از فرصت برداري را ه بهر حداکثر، قوت

 از بر استفاده سعی درونی، نقاط ضعف بر تأکید ضمن بازنگري، هاي راهبرد داد. در کاهش یا کرد حذف را اثر تهدیدات توان می

ضعف،  نقاط دادن کاهش با این است که تدافعی راهبردهاي هدف از .است مجموعه ضعف نقاط رفع هتج در هاي بیرونی فرصت

 ).Izadi, 2014و   Ataeiگردد ( ذفح یا شده داده کاهش تأثیر تهدیدات

 

 راهبردها استخراج نحوه و SWOT ماتریس -4دول ج

 ماتریس

SWOT 

  نقاط قوت

S 

  نقاط ضعف

W 
 ها فرصت

O 

 

 راهبردهاي

SO 

 راهبردهاي

WO 

 ها تهدید

T 

 

 راهبردهاي

ST 

 راهبردهاي

WT 

 

 بلندمدتو  مدت کوتاهراهبردهاي  تعیین

 

 بایداز شبکه برداري  بهرهنگهداري و مدیریت و ریزي  برنامه، هاي آبیاري شبکهو شرایط حاکم بر منابع آب  کمیابی به توجه با

شبکه  کاربري توسعه متعادل و سازي بهینه هاي راهبرد تدوین مراحل از شده انجام هاي بررسی . طیباشد سازگار و پذیر انعطاف

 بندي، راهبرد رتبه و ها شاخص همچنین تعیین ) وSWOTدر ماتریس ( ها آن ادغام و خارجی و داخلی عوامل تحلیل طبق آبیاري

 هایی روش،  بیرونی تهدیدهاي از پذیري آسیب ي کاهشبراها و نقاط قوت داخلی  با استفاده از تواناییآن  طبق ) کهST( بخشی تنوع

 ).5گردید (جدول  انتخاب جایگزین عنوان راهبرد ) بهWTو راهبرد تدافعی ( اصلی عنوان راهبرد به ،درو می کارهب و طراحی
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 SWOTبندي تحلیل عناصر  جمع -5 جدول

 عوامل خارجی یلخداعوامل 

 تهدیدها ها فرصت  نقاط ضعف  نقاط قوت

71/3 67/3 89/3 97/3 

 

  ارائهبخشی  تنوعکید بر راهبرد أت ذیل با کاربردي راهبردهاي عملکرد پروژه احداث و توسعه شبکه آبیاري سازي بهینه بنابراین براي

 شود: می

 

 )SOتهاجمی ( ـراهبردهاي رقابتی  -3-3-1

هاي  برداري از برتري است، راهکارهاي زیر جهت بهرههاي بیرونی  در راهبردهاي تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت

 شود: ارائه می موردمطالعههاي آبیاري در منطقه  منظور توسعه شبکه موجود به

دولت به توجه افزایش  یلبه دلو بهبود عملکرد تولید  یهاي تولیدي قبل نفعان نسبت به شیوه بهبود وضعیت اقتصادي ذي ·

 هاي توسعه. در برنامههاي آبیاري و زهکشی  شبکهایجاد 

توسط گذاري  ، به دلیل افزایش انگیزه سرمایه صنایع تبدیلی و جانبیدر گذاري  شرایط مناسب براي سرمایهکردن فراهم  ·

 سایر کشاورزان خارج از شبکه براي اراضی خود

مدیریتی در جهت کاهش  هاي ، با توجه به وجود انگیزه گسترده نوآوري بران در فرآیند اجرا هاي آب مشارکت دادن تشکل ·

 وري سازمانی ها و افزایش بهره هزینه

 

 )ST(بخشی  راهبردهاي تنوع -3-3-2 

 از اي ه تأمین پار منظور به زیر است، راهکارهاي متمرکز بیرونی تهدیدهاي براي کاهش درونی قوت نقاط بر که  تنوع ي راهبردها در

 شود: یم ارائه ي ایجاد شبکهتهدیدها رفع ا وه نیازمندي

 و فرهنگ غنی بومی و محلی ورسوم آدابنفعان از ، با توجه به برخورداري ذيباال بردن اعتماد اجتماعی کشاورزان ·

سازي  از طریق نهادینهها و امکانات پیمانکار قبل از واگذاري طرح بررسی دقیق پتانسیل ونظارت دقیق بر عملکرد  ·

 بران در اجرا هاي آب مشارکت تشکل

برداران به کسب اطالعات و ، با توجه به انگیزه زیاد بهره، حفاظت و نگهداري از شبکهبرداري به موضوع بهره توجه کافی ·

 ارتقاي دانش و آگاهی در این زمینه

 در اجراي طرح و جلب مشارکت دوباره کشاورزان در ادامه عملیات اجرایی آمده یشپتالش در جهت رفع مشکالت  ·

    کاري هاي طرح و دوباره منظور جلوگیري از افزایش هزینه عالیت اجرایی بهتسریع در اجرا و ادامه ف ·

جلوگیري از تخریب  منظور بهزمان طور همبهشبکه و رفع نواقص اجراي خطوط اصلی و فرعی  مانده یباقهاي ادامه فعالیت ·

 هاي آبیاريدولت به توسعه شبکه يمند عالقهبه دوباره اراضی کشاورزي با توجه 

منظور جلوگیري از تخریب  نفعان و ادامه عملیات ساخت شبکه به رت اقدام جدي جهت جلب مشارکت دوباره ذيضرو ·

  ها و مستهلک شدن آن اجراشدهتأسیسات 

 

 )WOراهبردهاي بازنگري ( -3-3-3

رفع نقاط ضعف  هاي بیرونی در جهت گیري از فرصت ضعف درونی، سعی در بهره طدر راهبردهاي بازنگري ضمن شناخت دقیق نقا

 شود: . به این منظور راهکارهاي زیر ارائه میاستهاي آبیاري  فراروي توسعه شبکه
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وجود نیروهاي متخصص  به دلیلمرزبندي روستاها و لحاظ نمودن مسائل اجتماعی در طرح  بر اساسطراحی شبکه  ·

 بومی و کارشناسان مطالعات اجتماعی مشاور در منطقه

ها از منافع طرح با توجه به وجود نیروهاي متخصص بومی و  مشارکت مالی و توجیه آنجلب مشارکت ذینفعان در  ·

  کارشناسان مطالعات اجتماعی مشاور در منطقه

 

 )WTراهبردهاي تدافعی ( -3-3-4

 شود: راهکارهاي ذیل ارائه می موردمطالعهپذیري ناحیه و پروژه  در این راهبرد ضمن تأکید بر رفع آسیب

 برداري رساندن آن در آینده تقویت و افزایش اعتماد اجتماعی کشاورزان و افزایش باور به بهرهتالش در جهت  ·

 درمنظور جلوگیري از تخریب شبکه  به ، نگهداري و حفاظت از شبکه  برداري هاي الزم در خصوص بهره ارائه آموزش ·

 عملیات کشاورزي

وص مشارکت مالی در ساخت شبکه و رعایت الگوي نفعان در خص تر در خصوص جلب مشارکت ذيتالش مجدد و بیش ·

 کشت

 

 گیري  نتیجه -4

فرصت بیرونی در  8و    ضعف  نقطه 11نقطه قوت داخلی در مقابل  12تعداد  مطالعه موردکه نتایج نشان داد در منطقه  طور همان

و  ضعف  نقطه 18ها و  مزیت صورت بهنقطه قوت و فرصت  23 مجموع دراست.  شده  یبررستهدید بیرونی شناسایی و  10برابر 

شناسایی شد.   گاوشان  B2ه عمرانی احداث شبکه فرعی آبیاري و زهکشی پروژها و تنگناهاي پیش روي  محدودیت صورت بهتهدید 

 موردهاي ساخت شبکه فرعی آبیاري در منطقه  ها و محدودیت توان گفت مزیت بندي و تحلیل ساده می ، در یک جمع بنابراین

 .استتري  کیفی نیازمند ارزیابی دقیق ازلحاظکمی تقریباً در یک سطح اما  ازلحاظ همطالع

 شده ییشناسابرداران  هاي کیفی حاصل ارزیابی مشارکتی و تحلیل میدان نیرو که در جلسات بحث و گفتگو با بهره یافته بر اساس

، نقش مؤثري در بهبود وضعیت مطالعه موردنطقه اجراي اصولی شبکه آبیاري و زهکشی در م  این مطلب است که کننده یانب

عملیات اجراي  که یدرصورت،  . لذا با توجه به استقبال مناسب کشاورزان از طرح ه است، اجتماعی و پایداري منطقه داشت اقتصادي

یزان رضایت و اعتماد ، سطح باالیی از م به اتمام برسد مناسب  يدنبزمانو طبق برنامه  شده یینتعاحداث شبکه بر اساس اهداف 

هاي پیمانکاران  خواهد شد. همچنین با توجه به نقاط ضعف طرح الزم است توجه کافی به توانایی به دنبالاجتماعی کشاورزان را 

فراروي  بنابراین توجه به رفع مشکالت؛ هاي زیاد، بدون مدیریت مناسب آن به شکست منجر خواهد شد زیرا صرف هزینه؛ شود

با توجه در پایان  .ضرورت داردفع نور جلوگیري از بروز هرگونه پیامدهاي منفی اجتماعی و اقتصادي از جانب عوامل ذیمنظ به پروژه

 شود: به نتایج تحقیق، پیشنهادهاي ذیل ارائه می

ی مربوط به که اراضی یک روستا در داخل اراض يا گونه بهد،  مرزبندي روستاها توجه شو . به هنگام طراحی شبکه الزم است به 1

به عمل آید تا اراضی داخل محدوده طرح که در شبکه  طراحی شبکه، بازنگري کلی  پس از. همچنین قرار نگیردتشکل دیگري 

 وارد طرح گردد. ،اند لحاظ نشده

م رعایت زراعی و همچنین لزوقطعات  ی و پراکندگیو کوچک  کشاورزان يها فرهنگ خرده، برداري دهقانی بهره نظام به. با توجه 2

و نوسازي سازي  ضروري است تا حد امکان زمینه یکپارچه  ،یک مزرعه در اراضیهاي آبیاري  احداث شبکه پس ازکشت نوین الگوي 

 فراهم گردد.  سازمان جهاد کشاورزي  ازجملههاي اجرایی  اراضی زیر هر آبگیر توسط نهاد

پیشنهاد   ،شده یینتعن وظایف محوله و همچنین دستیابی به اهداف پیمانکار براي عملی ساخت اییمنظور اطمینان از توان . به3

 .شودتجربه و امکانات فیزیکی پیمانکاران ارزیابی ، ، تخصص ، پتانسیلاتگردد قبل از برگزاري مناقص می
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بیعی و آبخیزداري و ، منابع ط طرح مانند راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي دخل يذها و ادارات  . هماهنگی و ارتباط الزم با سازمان4

و خسارت به دولت و کشاورزان جلوگیري شود.  ها در طراحی و اجراي پروژه وجود داشته باشد تا از تداخل برنامه  میراث فرهنگی

خشی از بتخریب  اعثریز است که ب  و توبره  مهنگرو، کمربندي جدید کامیاران از اراضی روستاي بالنجاده نمونه بارز آن عبور 

 .شبکه آبیاري شده است تأسیسات

جهت همکاري و مشارکت در احداث  ها  تر آننفعان از کیفیت عملیات و تشویق و ترغیب بیش هاي ذي کاهش نگرانی منظور به. 5

عنوان مزرعه نمایشی و ترویجی جهت آموزش  به ایجاد ودر منطقه الگویی  نمونهرع اگردد مز پیشنهاد می شبکه فرعی آبیاري، 

 ان استفاده گردد.بردار بهره

مشارکت مالی   گردد که موضوع پیشنهاد می  ، احساس مسئولیت در قبال نگهداري و حفاظت از تأسیسات آبیاري منظور به. 6

 قرار گیرد. موردتوجه هاي آبیاري و زهکشی  کشاورزان در ساخت شبکه

 

 سپاسگزاري -5

 

بران از عملیات احداث شبکه فرعی در واحد  هاي آب رکتی تعاونیاین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی تحت عنوان ارزیابی مشا

در طرح  کننده شرکتاز کلیه کشاورزان محترم و کارشناسان گرامی  وسیله ینبد، استگاوشان شهرستان کامیاران  B2ی عمران

 نماید. سپاسگزاري می
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Abstract 

Irrigation and drainage systems usually face numerous issues and problems at different stages 

including design, implementation, and exploitation. These problems not only reduce efficiency 

and destroy their structure but also cause restructuring process so difficult and uneconomic. This 

is one of the main concerns of country water planners and a lot of actions have been done in the 

field of irrigation and drainage management, but none of them have had much success due to the 

lack of holistic approach. The main purpose of this study was to assess the irrigation and 

drainage systems performance (Gavoshan B2 unit  ) from the viewpoint of water user cooperatives 

in Kamyaran Township. To prepare the questionnaire, the preliminary data were collected 

through participatory rural appraisal techniques and analyzed using SWAT model and 12 point 

of strength, 11 weakness, 8 opportunity and 11 threats were ranked and 15 strategy have been 

presented. Findings showed that external factors (treatments and opportunities) had higher score 

weight than internal factors (strength and weakness points). Threats points with mean score 

weight of 3.98 had maximum and weaknesses with mean score weight of 3.67 had minimum 

score. Score weight of strength points was more than score weight of weakness, that it shows its 

related criteria have positive effect on project. Moreover, score weight of threats points was more 

than score weight of opportunity indicating its related criteria have negative effect on project. 

Hence, it was determined that diversification strategy (ST) should be considered as priority for 

optimization and balanced development of irrigation networks performance. 

 

Keyword: Participatory Rural Appraisal, Water Users Association, Iirrigation and Drainage 

System, SWOT Model. 

 


