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 مقدمه
بررسی میزان پیشرفت بشر در قرن بیست و یک 

ه ک گیردمیقرار قضاوت مورد تنها با یک پرسش  اسشاسی   

های آتی چه سازی منابع آب خود و نسلبهینهها در انسشان 

اند و طرح چنین پرسشششی در شرایک کنونی که از آن   کرده

اند، به جا بحران هزاره سوم( نام بردهآب )به عنوان بحران 

و ششایسته است، چراکه بحران آب و عدم استااده مورر از  

 اسشششت به مسشششابه بجرن  و جهانی تبدیل ششششده، این منبع

 (.1931)پناهی، 

 وجود دارد اماتعشاری  متعشددی از مششششارکت   

ی می دانند که افراد در سششحوح مختل  اغلب آن را فرایند

ریزی، اجرا و نظارت بر فرایند  برنشامه  گیری،در تصششش ی 

های توسشعه درگیر می شوند. بر این اساس دیدگاه نردبان  

مشارکت محرح می شود که افراد در فرایند مشارکت خود 

ند کرا از ت شاششششاگر غیر فعشال بشه فیناع فعال تبدیل می    

 .(8002، ااسیگل)

 اسششتااده کنندهکشششاورزی تا به امروز بزرگترین 

 00تنوع زیستی جهان به ش ار می آید.و  خاک ،یفخایر آب

های کشششاورزی درصششد از برداشششت جهانی آب به فعابیت

گردد که اگر فقک کششورهای در اال توسعه در  مربوط می

 گردد.درصد نزدیک می 28این سشه  به   گرفته ششود، نظر 

هشا در سشششراسشششر جهشان در عین اششال کششه درگیر   دوبشت 

مسووبیت و  اند،های آزاد سازی و مشارکت بودهاستراتژی

هدایت فرایندهای اصالح آبیاری به منظور مقابله با افزای  

تقاضشششا برای آب آبیاری و افزای  ع ل رد آن را بر عهده 

 ،در کشششاورزی بین اصششالاات اتخاف شششده در داشششته اند.

انتقال مدیریت آبیاری مه  ترین و گسشششترده ترین مورد تا 

ه  اران، گارسشششس رسشششترو  و اسشششت )به امروز بوده 

8000a  وb ،8010؛ زو و ه  اران). 

دهد که دوبت تجارب و شواهد جهانی نشان می

توانشد طلیعشه دار مدیریت این مایه ایات   بشه تنهشایی ن ی  

ها برای یافتن راه ال و راه ارمناسب برای باششد و تالش 

ند اهای آبیاری ج لگی بر این عقیدهمدیریت بهینه سشیست  

                                                           
2 -Service approach 
3 -Participatory Irrigation Management 

وی رد رهای آبیاری در گرو اتخاف مدیریت بهینه سیست که 

انتقال  (.1938غنیان و ه  اران،بود )مشارکتی خواهد های 

آبیاری مشششارکتی، مدیریت نوین  تیریمد مدیریت آبیاری،

...، ت اما نقحه  و 8آبیشاری، مشدیریشت خدمات مدار آبیاری   

ششششروعی برای خروز از مسشششاشل و مشششش الت مدیریت  

رغ  مشترکات  یعل داری بوده و هست.برداری و نگهبهره

رنامه ع لیاتی بهشا، هریشک با تعاری  و   زیشاد این برنشامشه   

وبی آنچه مسششل  اسششت، بهبود  متااوت ه راه بوده اسششت.

وری منابع آب و خاک در بهرهمشدیریشت آبیاری و ارتقای   

، ایدریاناست )های آبیاری، هدف مشترک آنها بوده شب ه

1922). 

معنشای غشابب از مدیریت آبیاری مششششارکتی    دو

 وجود داردکه در طی دهه گذشته ظهور ن وده است:

که توسششک بانک جهانی اشششاعه  PIM 9تعری  اصششلی -1

 ود:شپذیری از آن استنباط مییافته اسشت و ماهوم انعحاف 

مشدیریت آبیاری مششششارکتی به دخابت کاربران آبیاری در  »

و در ت امی سحوح اشاره  های مدیریت آبیاریت امی جنبه

 آااد کلیشدی این تعری  مششششارکشت   ماهوم «.ن شایشد  می

کششششاورزان در مششدیریشت آبیششاری بششه برخی از روش هششا  

باشد، اما تعری  ماهیت دقیق مشارکت باز گذاشته شده می

 است.

معنی دیگر آن انتقال مدیریت آبیاری از پی ره دوبتی به  -8

قا به اصحالح دقی نیا باشد.می یا فی ناعان بردارپی ره بهره

ششششود نامیده می ( (4IMT یاریآبعنوان انتقشال مشدیریشت    

 .(8012سینها، )

در سراسر  1320در طول سه دهه منتهی به سال 

 های بزرگ آبیاری به موقع اجرا گذاشته شدند.جهان طرح

های ااداث سششازهاین دوران توسششعه آبیاری مترادف با  در

و  یشزه  آبیاری، شب ه ،یسدانحراف سدمخزنی،) ی یزیف

  های دوبتی اجیاین امر به پیدای  سازمان جهینت .( بود...

. (1929مهندسشششین مششششاور پندام،) دیانجامو قشدرت نشد   

ها، سنگ بنای عبور سیاستمش الت به وجود آمده از این 

رهبر بششه مششدیریششت آبیششاری -از مششدیریششت آبیششاری دوبششت

4 - Irrigation Management Transfer 
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رد انتقشال مدیریت آبیاری  رهبر و در واقع راهب-کششششاورز

 باشد.می

مبنای نظری رهیافت مشششارکت این اسششت که با 

نان آ توجه به وابستگی معیشت کشاورزان به آب و آبیاری،

 تری برای مشدیریت هرچه بهتر منابع آب دارند. انگیزه قوی

گیری از مشششششارکششت مردمی در اداره امور ، بهرهینبنششابرا

گزینه اصشششالح سشششاختار  ترینآبیاری، بهترین و کاربردی

افشششششار و ششششود )مششدیشریششت آبیششاری محسشششوب می  

 (.1923زرافشانی،

د افتمسل  است که مشارکت در خالء اتااق ن ی

های متعدد بروز این پدیده در سششحوح بایسششت زمینهو می

کوتاه از پیشششینه  یمرور کالن و خرد مدیریت فراه  گردد.

ان در تحقیقات انجام شششده در زمینه مشششارکت کشششاورز  

ها و مساشل مدیریت آب کششاورزی، ااکی از تنوع دیدگاه 

 باشد. تحقیقات اوبیه برمحرح شده از عوامل تاریر گذار می

-موانع و مشش الت سشاختارهای فیزی ی، عوامل اقتصادی  

، بردارانهای بهرهیزهانگ ها،اجت شاعی مرتبک بشا نق  دوبت  

ت ششششارکاررات نتشای  انتقال مدیریت آبیاری و مدیریت م 

مختاری، ، 8012تیزرو و ه  اران، اند )آبیاری ت رکز ن وده

اا د آبی و ه  اران، ، 1931و ه  شاران،   یپنشاه  ؛1932

؛ 1922؛ ایدری و ه  اران، 1922امید و ه  اران، ؛ 1923

 .و ...( 8008، 8سازمان بهره وری آسیا ،8018بیراردار، 

در زمینه تجییرات  گزارشی وری آسیاسازمان بهره

سششازمانی برای دسششتیابی به مدیریت مشششارکتی آبیاری با   

کششور آسیایی از ج له ج هوری اسالمی ایران   19محابعه 

های مدیریت تالش محابق این گزارش، منتششر کرده است. 

مشششارکتی آبیاری در کشششورهای منتخب به مواردی منجر  

ی  از بششده است که تجییر نگرش کشاورزان از وابستگی  

مثبت در زمینه ترتیبات  تجربه های خارجی؛اشد بشه ک ک  

 تواند به سشششایر مناطق گسشششترش یابد؛نهادی جدید که می

هداری و نگ ریتع  مدیریت آبیاری و توبید محصول؛ بهبود

بها؛ و تروی  آوری آبج ع های آبیاری؛بشه موقع سشششامانه 

دیگر، طرف  از باشد.های اجت اعی از ج له آنها میفعابیت

                                                           
5 - APO 

ها و مش التی برای انجام مدیریت مشارکتی به محدودیت

که دان  ناکافی  در کششورهای منتخب اششاره ششده است   

کشارگزاران و ه چنین کششششاورزان درباره انتقال مدیریت؛  

بودن  یناکاف های کشاورزان؛ه اهنگی محدود بین سازمان

ها در سازوکارهای یینارسا ا ایت دوبتی و توزیع قدرت؛

انگیزه برای کششارکنششان  فقششدان گششذاری و نظششارتی؛نونقششا

های دوبتی برای مششششارکت مورر در فرایند انجام سشششازمان

مدیریت مششارکتی آبیاری؛ مش الت قی ت گذاری آب؛ و  

این  در شود.در نتیجه کاه  سشود کشاورزان را شامل می 

ا هگزارش، پیشنهادهایی نظیر تسهیل فرایند تقویت سازمان

 تیا ا سششازی؛به ظرفیت ک ک های کشششاورزان؛و انج ن

 ها؛از طریق سشششایر خشدمشات نظیر تشامین بشه موقع نهشاده     

ی؛ های قانونا ایت اراشه گرفتن تسششهیالت اعتباری؛درنظر

های سششیاسی برای و تجییرات سشیاسشتی مناسششب وا ایت  

ت استقویت انجام مدیریت مششارکتی آبیاری اششاره ششده    

مدیریت  موضوع بیرادار، (.8008سشازمان بهره وری آسیا،  )

مششارکتی آبیاری در کششورهندوستان را با هدف بازسازی   

 از منظر کنششششگران، IPMای اجرای فراینشدهشای مداخله  

و مااهی  سششاختار سششازمان  ینهادسششاز اقدام ج عی، هینظر

او آش ارسازی تاسیر  هدف مورد بررسشی قرار داده است. 

 اندرکارانو بازتاسشیر ماهوم مششارکت از زاویه دید دست  

   مختل  بوده است.

در  IPMنششششان می دهد که فرایند اجرای   ینتا

منحقه مورد محابعه به ت رین نوع دیگری از دیوانسشششا ری 

منجر گردیده اسششت که در آن مشششارکت به عنوان اجرای  

ی هاها وانج نربت سازمانها برای تش یل و دسشتورابع ل 

که مبنای نظری  یااب در شود.کشاورزان در نظر گرفته می

و  تعهد بر پی  فرض چششش  انداز مشششترک،  «مشششارکت»

ها ظرفیشت برابر بین ادارات آبیشاری و افراد آن سشششازمشان   

نتای  این محابعه ااکی از این امر  نیه چن باشد.استوار می

دیریت مشششارکتی آبیاری در باشششد که در فرایند انجام ممی

های کشاورزان برای آمار تعداد سازمان  یافزا این کشور،
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آبیششاری مه  تر از کیایششت ع ل ردی این فراینششد در نظر 

 (8018بیراردار، است )گرفته شده 

و نتای   ندیفرا و ه  اران،  رسششترو-گارسششس

کششششور مورد بررسشششی  80انتقشال مشدیریت آبیاری را در   

های خاص هر کشور، شششناسششیضش ن آسششیب دادند و قرار

یک روی رد برای انجام  IMTخشاطر نششششان کردنشد کشه    

باشششد که برای رسششیدن به اصششالاات در بخ  آبیاری می

بایسششت طی  وسششیعی از تجییرات یم اهداف تعیین شششده،

 انجام افزاری را متح ل گردد.افزاری و سششختشششامل نرم

تعهد سشششیاسشششی فراینشد انتقشال مشدیریشت آبیاری نیازمند     

دت بلند م وتوسششعه اندرکاران،بین دسششت گاتگو قدرت ند،

دیدگاه آنها، انتقال مدیریت آبیاری را  از باششششد.ظرفیتی می

 مشششخ « پایان»و « آغاز»توان به عنوان یک فرایند با ن ی

و  تعیین زمان آغاز آن بسشششیار آسشششان رایز در نظر گرفت،

 در بششاششششد.تعیین زمششان پششایششان آن بسشششیششار دششششوار می

مراله آغازین از یک روند اصشششالای بلند  IMTاقیقت،

گارسشششس رسشششترو  و باششششد )مدت در اال تحول می

 (.8000ه  اران، 

اصشششالاات مدیریت  (8011ه  اران )پودار و 

های آبیاری را در دو کشششور اسششترابیا و هندوسششتان سششامانه

این محابعه نششششان  ی نتا محابعه و مقایسشششه ن وده اسشششت.

دهشد که اصشششالاات مدیریت آبیاری در اسشششترابیا که  می

مسشتقل از فرایند جهانی انتقال مدیریت آبیاری و بر اساس  

 صورت این کششور های طبیعی، اقتصشادی و اجت اعی  توان

نسبت به اصالاات انجام شده در هندوستان ، گرفته اسشت 

های کلی ابع لدسشششتوری و منبعز از دسشششتور کشه ع دتا 

 .است ع ل ن ودهتر ، موفقاب للی بودههای بینآژانس

ها و تاسیسات آبیاری در وضشعیت موجود کانال 

مناطق مختل  اسشششتان گیالن گویای ضشششرورت سششش ردن  

های باششششد. جنبهبرداران میها به بهرمدیریت این ششششب ه

مختل  این مشششارکت شششامل مشششارکت اجت اعی، نیروی  

های ظامدر اقیقت، ن کار، مابی و سششرمایه گذاری اسششت. 

آبیاری تحت مدیریت بخ  دوبتی ع ل ردی ضشششعی  تر 

از ظرفیت های موجود دارند که بخششششی از آن به ششششیوه 

 گردد.ها باز میبرداری و نگهداری از این نظامناکارامد بهره

هششای آبیششاری دوبتی، کشششششاورزان بششه عنوان  نظششام در

کنندگان واقعی، فاقد انگیزه  زم برای اسشششتااده اسشششتاشاده 

اقتصششادی و بهینه از آب هسششتند، چراکه درک درسششت و  

برداشششت جامعی از هزینه و ماهیت فرایند تامین و تدارک 

آن نشدارنشد. در مقابل، تجارب مختل  به دسشششت آمده از   

های آبیاری مدیریت ششششده توسشششک کششششاورزان و  نظشام 

کننده در کششششورهای مختل ، اجت اعات محلی مصشششرف

هایی، توانهای با یی برای گویای آن اسشششت که چنین نظام

وری نظشام آبیشاری دارنشد که این    پیششششبرد پشایشداری بهره  

برداران های ارزششش ند، در مشششارکت فعال خود بهرظرفیت

برداری و نگهداری از در مدیریت توزیع آب و فرایند بهره

زبابه در داخل و اطراف وجود نظشام آبیاری ریششششه دارد.  

که ااکی از باشد ن گیالن میمنظره عادی در اسشتا  هاکانال

ااظ به  نسبت بردارانبهره انگیزگیتعلقی و بیااساس بی

آن دسشته از تاسشیسات و تجهیزاتی است   اتی  نگهداریو 

 .گذاردآنها تاریر میمعیشت که مستقی ا بر 

برداری و بششا بششه دسششششت گرفتن وظششای  بهره

ها توسشک دوبت و کنارگذاششتن کارگزاران   نگهداری پروژه

توجهی به نیروهای فعال منحقه که محلی و بهشاندادن و بی 

برداری و نگهششداری این توانسشششتنششد بهرهبششه رااتی می

تاسششیسششات را انجام دهند، دوبت ناچار شششد بار سششنگین   

ها را برداری و نگهداری آنگذاری و بهرههای سرمایههزینه

فرایند اگرچه اقتدار دوبت را به ه راه  نیا تح یشل ن شاید.  

یاری های آبداششت وبی مش الت فراوانی گریبانگیر شب ه 

طوری که ه   به های زیرزمینی شد.و زه شی و منابع آب

های آبیاری و زه ششی کششور، کشاورزان   اکنون در ششب ه 

-بران، بیشترشان بدون داشتن سازمان مدیریتیفیناع و آب

 کنندهشده، تنها در اد دریافتاجرایی مششخ  و شناخته 

های دوبتی )در کنند و سشششازمانآفرینی مینق خشدمشات   

اندرکار در نق  دسشششت (سشششحوح مختل  صشششنعت آب

ها، خدمات مورد نیاز فیناعان اصلی را مدیریت این ششب ه 

 (.1932مختاری، کنند )فراه  می
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ها در  زم بشه توضشششیت اسشششت کشه اکثر خرابی  

افتد که در محل زندگی و اتااق می سشششههای درجه کشانال 

برداران نسشششبت به آن برداران قرار دارد و بهرهبهرهششششجلی 

ن ایند و ااظ و نگهداری این ااسشششاس مسشششووبیت ن ی

های بودجه انهیسششاب دانند.ها را از وظای  دوبت میشششب ه

های ناششی از بی اعتنایی کشاورزان  هنگاتی صشرف خرابی 

گردد که چاره آن سشش ردن مدیریت این به این موضششوع می

 باشد.دست آنها میشب ه ها به 

و  موضشششوع مشدیریشت مششششارکتی به طور عام  

مشدیریشت مششششارکتی آبیشاری به طور خاص از پیچیدگی    

این روی رد دخابت  دیتاک باششششد.خاصشششی بر خوردار می

باششششد که فیناعشان اصشششلی در فراینشد انجشام مدیریت می   

اند و دوبت ملی و های طو نی از این مسابه دور بودهمدت

ب اند و متعاقین کننده در این زمینه داششششتهمحلی نق  تعی

ها، عوامل و سششایر عناصر آن، بسشیاری ازسشاختارها، زمینه  

 بایسششت از نو بازتعری  ومرتبک با مدیریت مشششارکتی می

 ارتباط با مدیریت مشششارکتی آبیاری، در بازسششازی شششوند.

در ایران انجام شششده است  1900متعددی از دهه  قاتیتحق

این  با باششششند.میگذار کاربردی و تاریرکشه در جشای خود  

کشششور وجود مدیریت مشششارکتی منابع آب کشششاورزی در 

نهادینه نششششده و عوامل و موانع توسشششعه و ت وین آن به 

در این ارتباط توجه به  .بررسششی و کاوش بیشششتر نیاز دارد 

تنوع و نااوت دیدگاههای متخصصین و کارشناسان دست 

اندرکار مدیریت منابع آب کشور می تواند ابعاد تازه ای از 

د یل رواز مدیریت دوبتی منابع آب کشششاورزی کشور را 

تالش ن وده اسششت این این پژوه  مشششخ  ن اید. بذا 

های متااوت را به روشششی مت ایزو از منظر گروهموضششوع 

مقایسششه تااوت مورد بررسششی قرار داده و  دسششت اندرکار

گروه های مت ایز کننده سشششه ها، اسشششتخراز موباهدیشدگاه 

 منبعز از جایگاه شجلی پاسخگویان( بررسی ن اید.)

 روش شناسی تحقیق

های کارشناسان و مدیران تبیین دیدگاهبرای 

 یوکاز روش در استان گیالن  مدیریت آبیاریاندرکار دست

است. در روش کیو، استااده شده (1921خوشگویان فرد، )

 شوند و این، تااوت اصلیها، افراد تحلیل میبه جای متجیر

های پژوه  در علوم اجت اعی این روش با سایر روش

برخی مراال انجام روش کیو را به پن  مراله و است. 

 ی وشاه اسیناند )برخی به دو مراله دسته بندی ن وده

(. به طور کلی مراال انجام روش کیو به 1930ه  اران، 

های این پژوه  در آوری داده ج ع .باشدمی 1ش ل  شرح

برای تعیین فضای  دو مراله صورت گرفته است. ابتدا

 :ای ااوی دو سوالپرسشنامه گات ان

به نظر ش ا برای تحقق مدیریت مشارکتی 

 استان گیالن چه موانعیبران( در آبیاری)در قابب تش ل آب

وجود دارد؟ برای تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری در قابب 

ین ب بران در استان گیالن چه پیشنهادهایی دارید؟تش ل آب

کارشناسان و مدیران دو سازمان دست اندرکار مدیریت آب 

های آوری دیدگاهو پس از ج ع کشاورزی توزیع گردید

گویه  21خارجی، تعداد آنها و بررسی منابع داخلی و 

کننده، مشارکت 90شد. در مراله دوم تعداد  استخراز

ای کارشناسان سازمان آب منحقه نار ازمدیران و 80شامل 

نار اساتید گروه آب و گروه  10و و جهاد کشاورزی گیالن 

های گیالن و ریزی روستایی دانشگاهتوسعه و برنامه

انتخاب  "دف ندگیری هن ونه "روش به  تهران خوارزمی

بر روی  8های استخراز شده محابق ش ل گویه .شدند

ته سهای مقوایی تنظی  شد و از شرکت کنندگان خواکارت

ا هها را بر اساس میزان موافقت خود با گویهشد که کارت

 در جدول کیو جای گذاری کنند.
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 (1931مبارکی و همکاران، ) ویکمراحل اجرای یک پژوهش بر اساس مدل  -1شکل 

 تکمیل توسط پاسخگویان جدول کیونمونه ای از -1شکل 

 

توان ه  در نرم افزار های کیو را میداده

افزار تجزیه و ه  در نرم ( و8012زابا ، خود )اختصاصی 

وارد و تجزیه و  (8018واتس و استنر، ) تحلیل آماری

ترین روش آماری تحلیل ن ود. روش تحلیل عاملی اصلی

ه افراد بکه در آن  است های کیوبرای تحلیل ماتریس داده

)پورعزت و ایدری، شوند بندی میها دستهجای متجیر

ساس ا بر (. مبنای این روش نیز ه بستگی بین افراد1930

 در ایناست.  های تحقیقدیدگاههایشان نسبت به گویه

 لیتحل روشو  Q methodologyافزار محابعه از نرم 

. استااده شد  اکسیواربا چرخ   PCAی اصل یهاموباه

ویان خوشگبرای اطالعات بیشتر در خصوص روش کیو به 

 .مراجعه شود (1921فرد )

 

 ی تحقیقهایافته

راکن  دسته بندی دیدگاههای پ 1 جدول ش اره

 شروف ری مصاابه شوندگان در سه گروه استخراجی به 

تعیین موضوع 

 تحقیق

نتخاب عبارات برای ا

 نمونه کیو

 کنندگانانتخاب مشارکت

 سازیمرتب
 ایجاد دسته کیو

مرور ادبیات موضوع و مراجعه به 

 ها، مجالتمنابع مختلف )روزنامه

 ها و ...(و سخنرانی

 هاتحلیل آماری داده

 بندیارزیابی و جمع

یی افزافضا یا تاالر هم

 اطالعات
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را   اکسیواربا چرخ   PCAی اصشششل یهاموباه لیتحل

درصد به  98نشان می دهد. بدین منظور بار عاملی بی  از 

عنوان سشحت قابل قبول در نظر قرار گرفته شششده است. در  

سشتون ویژگیها دو عدد ارف اول معرف سحت تحصیالت  

و بیسانس و پایین  Ms، فوق بیسشانس= Ph دکتری=) افراد

دو عدد بعدی معرف سن افراد و دو ارف بعدی  (Bs= تر

 جهادکشاورزی=)کار و وابستگی شجلی افراد معرف محل 

Ke، ایآب منحقه =ie  =و دانشگاهBs  در نظر گرفته شده

و در نهشایشت دو عشدد آخر معرف سشششابقشه کار      (اسشششت

متخصشصشین شرکت کننده اوبویت بندی گویه های روش   

 کیو بوده است.

 فکری مصاحبه شوندگان در سه گروه استخراجیپراکنش دسته بندی دیدگاههای  -1 جدول

 یاصل یهامولفه لیتحل روشبه 

 ویژگیهای افراد ردیف
 فاکتور های استخراجی

1 2 3 

1 Ph39ke11 0/1292 0/4279X 0/0689 

2 ph46ie18 0/3359 -0/0228 -0/3907X 

3 Ms57ie30 0/0443 0/6108X -0/2917 

4 Ph55ie25 0/6395X 0/3305 -0/1745 

5 Ph36ie10 0/1829 0/4574 -0/4563 

6 Ph45ie20 0/5035X 0/3509 -0/266 

7 Ms44ke16 0/7215X 0/0736 0/0544 

8 Ms52ke25 0/3725 0/4939X 0/0193 

9 Ph42un15 0/5130X 0/0895 0/0401 

10 Ms50ke25 0/3918 0/5081X -0/0194 

11 Ms49ke22 0/6795X -0/2137 -0/196 

12 Ms45ke20 0/2126 0/3444 0/6968X 

13 Ms56ie29 0/6513X -0/0347 -0/1554 

14 Ph37un6 0/3347 -0/0561 -0/3957X 

15 Ph43un11 -0/0858 0/4737X -0/2434 

16 Ph38un8 0/4786X 0/0662 -0/0825 

17 Ph33un4 -0/0626 0/2833 0/3969X 

18 Ph50un25 0/5540X -0/1683 -0/3485 

19 Bs48ke25 0/224 0/3788X -0/0876 

20 Bs60ie30 0/1542 0/0018 0/003 

21 Ph57un24 0/7106X 0/2065 0/1455 

22 Ph43un11 0/4146X 0/2464 0/2831 

23 Ms45ie20 0/3563X -0/0908 -0/0493 

24 Ms38ie15 0/2519 0/5253X 0/3479 

25 Ph50un27 0/0102 0/4579X -0/444 

26 Bs42ke20 0/4183 0/4742X -0/2252 

27 Ms55ke30 -0/1127 0/4595X -0/4641 

28 Bs65ie30 0/3668 0/5710X -0/0565 

29 Ph40un15 0/4442X 0/1191 0/1842 

30 Ms58ie30 0/0645 -0/0625 -0/4260X 

 12 22 27 درصد تبیین واریانس
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نشان دهد  8ه ه انحور که اطالعات جدول ش ار

های( اسششتخراز بسششتگی زیادی بین گروههای )فاکتوره  

با دو گروه دیگر  1شششده وجود ندارد بحوری که بین گروه 

بوده و  -0189/0 و 0222/0 میزان ه  بسشششتگی به ترتیب

 می باشد. 0098/0نیز این میزان برابر با  9و  8بین گروه 
 

 میزان همبستگی گروه های استخراج شده-1جدول 

 1 2 3 

1 1 0/0448 -0/0623 

2 0/0448 1 0/0732 

3 -0/0623 0/0732 1 

 

های تحقیق می توان افعان کرد که بر اساس یافته

خصشششوص موانع مدیریت  متااوت در دیشدگاه  سشششه نوع

دیران و م متخصصینبین مشارکتی منابع آب کشاورزی در 

که در زیر به تاصیل مورد  دستگاههای اجرایی وجود دارد

 قرار می گیرد.بحز 

 

 ساختاری-نهادیموانع 

از مدیران  که اعضای آن را چهارنار در گروه اول

 از مدیران و کارشناسان دوناروکارشناسان مدیریت آبیاری، 

نار از اسششاتید دانشششگاه تش یل  شش  بخ  کششاورزی و  

تحقق مه ترین موانع  نهادی و سشششاختاری موانع ،اندداده

 .محسوب می شودمدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی 

در  1های مت ایز کننده گروه ش اره گویه 9جدول شش اره  

در این جدول برای مقایسشه با دو گروه دیگر را نشان دهد  

اوبویت بندی هر گویه را  ازیامت Q-vs هر گروه سشتون اول 

مربوط به امتیاز  ZSCRاز نظر گروه نشششان داده و سششتون  

 نرمال ششششده گویه مربوطه در داخل آن گروه می باششششد.

 13ه ش اره ه انظور که اطالعات جدول نشان می هد گوی

های بومی در مدیریت منابع آب کشه بی توجهی به ظرفیت 

از دو گروه  یکمی بشاششششد اوبین گویه مت ایز کننده گروه  

رتبه بندی کیو را به  2دیگر بوده و از نظر این گروه امتیشاز  

و  دوخود اختصاص داده است که رتبه آن در هر دو گروه 

 ودمی باشد. تااوت این گویه از نظر گروه  یکبرابر با  سه

ا ب دودر امتیاز نرمال شده مشخ  تر بوده در گروه  سشه و 

 گیرد.پایین تر از بقیه گروهها قرار می 81/0عدد 

از دو گروه دومین گویشه مت ایز کننده گروه یک  

باور به تناقض روح مدیریت مششششارکتی با نگرش و دیگر 

به عبارت دیگر دست اندرکاران ؛ جایگاه ااک یتی می باشد

و دسشششتگشاههشای اجرای مسشششئول مدیریت آب مدیریت   

مشششارکتی را در تناقض با جایگاه ااک یتی خود می دانند. 

برخوردار بوده و در  سشششهاین گویه در گروه یک از امتیاز 

را به خود اختصاص  -1و  1گروه دو و سه به ترتیب امتیاز 

داده اسشششت. نظشام برنشامشه ریزی مت رکز مدیریت آبیاری،    

ضششع  سششاختار و ع ل رد سششازمانهای اجرایی و ابهام در 

قوانین بستر های قانونی واگذاری امور آب از دیگر عوامل 

د که در دو گروه دو و موانع مورد تاکید گروه یک می باشش 

 و سه ک تر مورد توجه و تاکید قرار گرفته اند.
 9و  1گروه  نسبت به 1گروه گویه های متمایز کننده  -9جدول 

No گویه های متمایز کننده 

1گروه  1گروه   9گروه    

Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR 

st19  0/8 1 0/51 1 *1/69 4 های بومیبی توجهی به ظرفیت 

st27 0/4- 1- 0/51 1 *1/56 3 تناقض روح مدیریت مشارکتی با نگرش و جایگاه حاکمیتی 

st16 2/66- 4- 0/9- 2- *1/31 2 نظام برنامه ریزی متمرکز مدیریت آبیاری 

st23 1/21- 3- 0/02- 0 *1/24 2 ضعف ساختار و عملکرد ضعیف سازمان های اجرایی 

st15 0/22 0 0/27 0 0.8 2 ابهام در قوانین و نبود بسترهای قانونی مناسب برای واگذاری امور آب 
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 سخت افزاری-فنی موانع

نار عضشششو دارد، مدیران و  11در گروه دوم که 

اد را نار، بیشترین تعد ش کارشناسان بخ  کشاورزی با 

نار از مدیران سشششه  به خود اختصشششاص داده و بعد از آن

نار از اساتید دانشگاه در  دووکارششناس مدیریت آبیاری و  

فنی و موانع دوم نظر گروه  از گیرنششد.این گروه قرار می

اوبویت داشته  نهادی و ساختاری بر مساشل سشخت افزاری 

و محدودیت اصشلی را در تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری  

های مت ایز کننده گویه 2جدول شششش اره کننشد.  ایجشاد می 

یسه با دو گروه دیگر نشان دهد. در مقا را دوگروه شش اره  

 12گویه ش اره  مششاهده می شششود جدول  در ه انظور که

 تیایک افت و یفرسودگ ،ییربنایز ساتیتاس اسشتهالک که 

باشد اوبین گویه مت ایز  می یزه شش  و یاریآب یهاششب ه 

کننشده گروه یک از دو گروه دیگر بوده و از نظر این گروه  

رتبه بندی کیو را به خود اختصشاص داده است که   2امتیاز 

 .باشدمی 0و  -8 به ترتیب و سه یکآن در دو گروه  امتیاز

از دو گروه  دودومین گویشه مت شایز کننده گروه   

می  بآ به یاقتصاد نگرش بر یاسش یسش  نگرش غلبه ،دیگر

برخوردار بوده و  2از امتیاز  دودر گروه نیزباشد. این گویه 

را به خود  -1و  0و سشششه بشه ترتیب امتیاز   یشک در گروه 

 هب یدوبت یماب منابع اختصاص عدماختصشاص داده است.  

 ینام تجربه، هاتش ل نشدن مندبهره و یمشارکت یهاپروژه

 ارسازوک فقدانو  دیتوب یهایتعاون مثل یمششارکت  یکارها

از دیگر عوامل و  بردارن بهره نیب یه اهنگ یبرا مناسششب

آن را از دو گروه می باششششد که  دوموانع مورد تاکید گروه 

 .مت ایز ساخته است دیگر

 
 9 و 1نسبت به گروه  1گویه های متمایز کننده گروه - 4جدول 

No 
 گویه های متمایز کننده

1گروه  1گروه   9گروه    

Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR 

st18 0/22 0 *1/72 4 1/26- 2- و زهکشی های آبیاریاستهالک تاسیسات زیربنایی، فرسودگی و افت کیفیت شبکه 

st22 0/84- 1- *1/50 4 0/04- 0 غلبه نگرش سیاسی بر نگرش اقتصادی به آب 

st12 0/21 0 *1/17 2 0/7- 2- عدم اختصاص منابع مالی دولتی به پروژه های مشارکتی و بهره مند نشدن تشکل ها 

st20 0/87- 2- *1/04 2 0/23 1 تجربه منفی کارهای مشارکتی مثل تعاونی های تولید 

st8 0/66- 1- *0/93 2 0/04 0 نبود سازوکار مناسب برای هماهنگی بین بهره بردارن 

 

 نرم افزاری-فرهنگی موانع

گروه سشوم که گروه نسبتا کوچک تری نسبت به  

نار کارشناس مدیریت آبیاری،  دودو گروه دیگر می باشد، 

نار اسششتاد دانشششگاه و یک نار کارشششناس کشششاورزی    دو

 دارندتاکید  فرهنگی و نرم افزاریبر موانع  اضشششور دارند

اطالعات این جدول نشان  ه انظور که (.8جدول ش اره )

 یرس  آموزش ست یس ضع که  99گویه شش اره  می دهد

از ه سباشد اوبین گویه مت ایز کننده گروه می یرس  ریغ و

را در  2از نظر این گروه امتیاز  اسشششت کشه دو گروه دیگر 

که امتیاز آن در دو گروه یک  کسب کرده استکیو  جدول

 باشد.می 0و  1 بیترتبه  دوو 

می باشد که  98گویه شش اره  گروه این گویه مت ایز دومین 

 خصوص در انیبرداربهره از یخواه نظر و مشورت عدمبر 

مشدیریشت منشابع آب کششششاورزی به     یواگشذار  یچگونگ

را در رتبه بندی این  سششهامتیاز کشششاورزان تاکید داشششته و 

گروه یک گروه کسشب کرده است. در صورتی ه که در دو  

 ضششع . کسششب کرده اسششت  1و  0به ترتیب امتیاز  دوو 

 و نیزارع یبرا یساز فرهنگ یها برنامه و یرسشان  اطالع

 مدخالنی ف و ناعانیف گاهیجا نبودن روشن ،کارششناسشان  

 ی یت ن و یفن  ردیرو غلبهو  یمشششارکت تیریمد انجام در

دیگر  هیرو یب یچاهها اار و متعدد یها سد ااداث مثل

سب را ک سه امتیاز با یگویه هایی هستند که از نظر گروه 

کرده وبی اعضشششای دو گروه دیگر چنشدان با این گویه ها  

موافق نبوده اند.
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 1و  1نسبت به گروه  9گویه های متمایز کننده گروه  -5جدول 

No گویه های متمایز کننده 

1گروه  1گروه   9گروه    

Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR 

st33 1/68 4 0/33 0 0/35 1 ضعف سیستم آموزش رسمی و غیر رسمی* 

st35 

عدم مشورت و نظر خواهی از بهره برداریان در خصوص چگونگی 
 *1/42 3 0/43 1 0/12 0 واگذاری

st32 

برای زارعین و فرهنگ سازی  ضعف اطالع رسانی و برنامه های
 *1/19 3 0/26 0 0/23 1 کارشناسان

st28 

مدخالن در انجام مدیریت  روشن نبودن جایگاه ذینفعان و ذی
 *1/13 3 0/35- 1- 0/07 0 مشارکتی

st36 

غلبه رویکرد فنی و تکنیکی مثل احداث سد های متعدد و حفر 
 *0/90 2 1/91- 4- 0/11- 0 چاههای بی رویه

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

هششا و روی ردهششای متاششاوتی از قبیششل نشگرش 

... که  و فرهنگی، سیاسی، اجت اعی، اقتصادی، طبیعی، فنی

را  -تعامل هستندبه ه ه به نوعی با مدیریت منابع آب در 

مششششارکتی منابع آب مسشششابه مدیریت توان برای اشل  می

در نوع  این پژوه  اوبین ن ونه قرار داد.نظر مد کشاورزی

خود اسشت که به بررسی و دسته بندی و در نهایت ترکیب  

اندرکاران متااوت در خصشششوص چاره های دسشششتدیدگاه

با استااده از روش  منابع آب کششاورزی  اندیششی مدیریت 

نظر به این ه در روش کیو تالش بر این کیو پرداخته است. 

اربات گرایی فاصششله گرفته و به جای اسششت که از روی رد 

ت رکز بر کشششش  یک واقعیت عینی ب ذیری  که مسشششاشل 

های متااوتی از منظر افراد و تواننشد واقعیشت  اجت شاعی می 

که  پذیری باشند، بر این اساس میهای مختل  داششته گروه

اوبویت بندی ششده توسک هر سه گروه، عوامل  مشش الت  

 منابع آب کشششاورزی تیکلیدی در تحقق مدیریت مشششارک

بوده و هر گروه بشا دان  و بین  و نگرش متاشاوتی که به   

اند. بذا موضشوع دارند آن را بررسی و اوبویت بندی ن وده 

ض ن این ه اوبویت هایی که به صورت مشترک توسک هر 

سشششه گروه مورد تاکید قرار گرفتند، راهگششششا خواهد بود، 

اگانه و منبعز از هایی که به طور جدپرداختن بشه اوبویشت  

ناپذیر و های این گروههاسشششت اجتنابتاشاوت در دیدگاه 

-تاکید این محابعه بر موانع نهادی بشاششششد. ضشششروری می

ه راسششتا با نتای  محابعه غنیان و ه  اران در  سششاختاری،

است که موباه های مورر بر مدیریت آبیاری را  1938سال 

و مقررات و گروه زمینه  نیقوان مدیریتی؛-در سه گروه فنی

چنین با نتای  محابعات شششی   ه  ای دسششته بندی ن ودند.

وانی دارد که که ه خ 1928 اسششینی و ه  اران در سششال

 هایای قانونی در انتقال مدیریت شب ههزمینه ها و چاب 

 ی قرار دادند وهای آب بران را مورد بررسآبیاری به تش ل

 انونی تششاکیششد ن ودنششد.هششا و عوامششل قششبر نق  این زمینششه

، 1922با نتای  محابعه فانی و ه  اران در سشششال  نیه چن

و ه  اران  بالبیو محابعه  1932محابعه مختاری در سششال 

محابقت دارد که بر عدم ه خوانی قوانین  1930در سشششال 

های ه چنین، با یافته موضشششوعشه آب اششششاره ن وده انشد.  

، محابعه 8008محابعات سششازمان بهره وری آسششیا در سششال 

و  و ، بررسششی گارسششس رسششتر  8018بیرادار در سششال 

تجییرات  ه خوانی دارد کششه بر 8000ه  شاران در سشششال  

اکید ت سشازمانی برای دسشتیابی به مدیریت مشارکتی آبیاری  

های محابعات با یافتهموانع فنی و سششخت افزاری، ن ودند. 

ر محابقت دارد که ب 1939مرتضی نژاد و ه  اران در سال 

تخصش  کارششناسان دست اندرکار و گسترش فناوری و   

مشاششششین آ ت در تحقق انتقشال مدیریت آبیاری به بخ    

محابعه کشاورز و دهقانی سانیچ با  خصوصی تاکید ن ودند.

بر نق  دان  و توانایی در مدیریت ه سو می باشد که نیز 

نظر آنها ارتقای  از سششامانه های آبیاری تاکید شششده اسششت.

دان  ع ومی درباره دسششترسششی به منابع در زمان و فضششا، 

مقررات برای چگونگی اجرای  دوینتششقواشششد، قوانین و 

ها، زیر سششاخت های  زم برای اراشه خدمات از سششیسششت  
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 ؛ وباشدهای آبیاری میج له موارد مه  در مدیریت سامانه

بر ست که ا (1922) یشهبازمحابعه نیک بخت ه راستا با 

ر نظ از است. کردهمش الت و مساشل فنی و اجرایی اشاره 

های آبیاری در اال برداری و نگهداری از شششب هوی، بهره

ااضششر به گونه ای اسششت که بین روش ها و ع ل ردهای  

ای آبیاری هن شب هاجاری و آنچه توسک مشاوران و طراا

دارد و اجرای  های زیادی وجودپیشنهاد شده است تااوت

های آبیاری و زه شششی و بدون صششحیت و اصششوبی شششب ه

نق  و منحبق با شششرایک موجود منحقه از اه یت در خور 

توجهی برخوردار اسششت و توان ندی و دان  فنی دسششت  

ای در این زمینه و عوامل اجرایی ارر تعیین کننده اندرکاران

سشششتا با ه را ، موانع فرهنگی و نرم افزاری،در نهایتدارد. 

ح دی و ه  اران در ، م1922 در سششال محابعات ایدری

، سششازمان 1928نجای و شششیروانیان در سششال  ،1923سششال 

است  8018، بیراردار در سال 8008یا در سال سوری آُبهره

وجود تااوت در سششحت تحصشششیالت، تجربه، میزان   که بر

 اقتصادی-های فرهنگی و اجت اعیماب یت اراضشی و زمینه 

کششششاورزان بشه عنوان موانع مششششارکت داوطلبانه آنها در  

ن ودن کششششاورزان با  آششششناو ضشششرورت  مدیریت آبیاری

سشششیشاسشششتهشا و اهداف دوبت، بحران جهانی و ملی آب،   

ان، بردارضششرورت و ابزامات انتقال مدیریت آبیاری به بهره

ه  نظر  های آبیاریها و انج ناصشششول و اهداف تشششش ل

های این پژوه  در خالصششه یافته (9در ششش ل ). هسششتند

ابع من تحقق مدیریت مشارکتی موانعمدل ماهومی از قابب 

 ترکیب و بر اسشششاس مبتنی بر روش کیو آب کششششاورزی

 اراشه شده است. دیدگاه سه گروه

 

 
 کارشناسان و از دیدگاه مدیران اجرایی منابع آب کشاورزی وانع تحقق مدیریت مشارکتیم مدل مفهومی -9شکل 

 

 ترویجی پیشنهادهای

مدیریت مششارکتی منابع آب کشاورزی به عنوان  

های آبیاری سامانهکششاورزان در مدیریت   آاادمششارکت  

این مقابه را تش یل  محوریت موضوع و ،اراضی کشاورزی

این اسششت که با  مبنای نظری رهیافت مشششارکتمی دهد. 

نان آ توجه به وابستگی معیشت کشاورزان به آب و آبیاری،

 ؛تری برای مدیریت هرچه بهتر منابع آب دارندانگیزه قوی

گیری از مشششششارکششت مردمی در اداره امور بنششابراین، بهره

ترین گزینه اصشششالح سشششاختار آبیاری، بهترین و کاربردی

 نظور ازبه ه ین م. ششششودمدیریت آبیاری محسشششوب می

)کارشناسان و مدیران سازمان جهاد  دیدگاه های سه جامعه

و شششرکت سششهامی آب منحقه ای و خبرگان   کشششاورزی
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موانع تحقق مدیریت برای بررسششی و تحلیل  (دانشششگاهی

ایی که به شناساستااده شده مششارکتی منابع آب کشاورزی  

سخت افزاری؛ و -فنی؛ ساختاری-نهادیسه دسته از موانع 

این راستا برای  در منجر ششده اسشت.  نرم افزاری -نیگفره

 منشابع آب کششششاورزی  مشدیریششت مششششارکتی  مورر تحقق

 پیشنهادهای زیر قابل اراشه است:

 : ساختاری-ینهادموانع برای رفع 

  ساختار ااک یتی وزارت نیرو در راستای فرایند

بازنگری گردد و ض ن انجام  انتقال مدیریت آبیاری

 یوظای  جدیدشرحقبلی،  شجلیهای پست ات دراصالا

مدیریت منابع آب کشاورزی برای کارکنانی که نق  آنان در 

 ، تدوین گردد.ک رنگ شده یا به طور کلی نقشی ندارند

 برای ایجاد انگیزه در مدیریان  اساسی اقدامات

در راستای انتقال مدیریت آبیاری به وزارت نیرو اجرایی 

 انجام گیرد.بهره برداران 

  و جایگاه  بازنگری شود موضوعه آبقوانین

ف شاا تش ل های آب بران در مدیریت سامانه های آبیاری

 .گرددسازی 

  قوانین مرتبک با تخلاات منابع طبیعی)شامل آب

-های قضایی و قانونو از دستگاهاصالح گردد آبیاری( 

اجرای بی چون و چرای قوانین مربوط و گذاری درزمینه 

ت ا ای آبیاری مدیریت مشارکتیکردن نهادینهتقویت و 

 .شود

  :سخت افزاری-فنی موانعرفع برای 

 بهبود و بازسازی تاسیسات تامین مابی  در زمینه

-از طریق مشارکت بخ  دوبتیآبیاری و زه شی 

 چاره اندیشی شود.خصوصی 

  هایی برای نیازسنجی اقتصادی تش لشاخ-

 گردد. تعری  و تعیین های آبیاری

 ریزی و تخصی  منابع مابی و اعتباری با برنامه

ام ه گ بردارانهای انتقال یافته به بهرهوبیتئمسابزامات 

 سازی شود.

  ستانی امیز پذیرش انتقال مدیریت آبیاری در دفاتر

هره بهای مابی ک  بانک کشاورزی جهت تسهیل در پرداخت

 راه اندازی شود. شدههای تازه تاسیسبرای تش ل

 بتی در مسیر تحریک سرمایه های دوبودجه

 .هدایت شود های محلیگذاری

 :نرم افزاری-موانع فرهنگیبرای رفع 

  رسانی و آشنااطالعگام های اساسی در زمینه-

ن ودن کشاورزان با سیاستها و اهداف دوبت، بحران جهانی 

و ملی آب، ضرورت و ابزامات انتقال مدیریت آبیاری به 

 های آبیاریها و انج نتش لبرداران، اصول و اهداف بهره

 .برداشته شود

  آموزش بهره برداران و انتقال یافته های عل ی

در  برای ارتقای بهره وری آب در اراضی زیر کشت آبی

 اوبویت قرار گیرد.

 

 قدردانی

مقابه ااضر از رسابه دکتری اینجانب در دانشگاه 

های انجام راز شده است که بخشی از هزینهخوارزمی استخ

تامین  کشاورزی تروی  و تحقیقات،آموزش سازمانآن را 

اعتبار ن وده است و از ا ایت های این دو نهاد قدردانی 

 می گردد.
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Abstract 

 

Employing the Q-methodology, this article addresses the barriers hindering the 

realization of the participatory management of irrigation water resources as viewed 

by the executive managers and experts at Gilan Regional Water Authority, 

Agricultural Jihad Organization, and Gilan University. The research findings 

indicate that the viewpoints regarding the barriers may be classified into the three 

institutional-structural, technical-hardware, and cultural-software categories. 

Accordingly, the following provisions and measures may be proposed to overcome 

these barriers: 1) Revision and modification of the governance system at the 

Ministry of Energy to allow for participatory management of irrigation systems; 2) 

disambiguation of the laws pertinent to water resources in favor of more transparent 

ones and spelling out the status of the bodies in charge of irrigation; 3) using public-

private partnerships to finance schemes designed and implemented to improve and 

rehabilitate irrigation and drainage facilities; 4) mobilizing public funds toward 

projects that encourage and attract matching local private investments; and finally, 

5) educating farmers and raising awareness among them on government policies 

and objectives in the field of water, water crises at the global and national levels, 

the need for transferring irrigation management to users and stakeholders and the 

principles and objectives behind irrigation associations and bodies. 
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