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  چکیده

ایـن   .با مشکالت و نتایج متفاوتی روبـرو بـوده اسـت          و   اجرا درآمده    به کشور جهان    63در    به کشاورزان  انتقال مدیریت آبیاري  

آبیـاري بـا     در دو شبکه،  ارزیابیهاي کلیدي تحقیق با هدف بررسی مسایل جاري انتقال مدیریت آبیاري و شناسایی برخی از شاخص            

 همبـستگی و    - تحقیـق از نـوع توصـیفی      روش  . ده است شانجام  در روش آبیاري و فرآیند انتقال مدیریت آبیاري         هاي متمایز     ویژگی

 صورت تـصادفی  ها به نمونه. باشد  مغان می  هشتجامعه آماري آن کشاورزان شبکه آبیاري قزوین و شبکه آبیاري تحت فشار ایستگاه              

هـاي تحلیـل      آمـاره   بـا اسـتفاده از     هاي استنباطی  تحلیل. هاي تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است        اختیار شده و براي گردآوري داده     

نتایج این تحقیق نـشان داد کـه در هـر دو پـایلوت وضـعیت میـانگین                  . ده است بو F و   tمیانگین، تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون       

 همچنین ایـن . نماید  درصد تأیید می95گیري را با احتمال بیش از   این نتیجهtآزمون  . باشد  ها از میانگین مورد انتظار بیشتر می        شاخص

، ولـی ادراك  ادراك کـشاورزان دو شـبکه آبیـاري    هاي متفاوت دو پایلوت و عدم همبستگی بـین            ژگیوجود وی با   داد که    تحقیق نشان 

هـا و     مسئولیتسازي    شفافمانند   یهای  شاخصاهمیت  ه  کريطوه ب ،باشد  مسایل تقریباً مشابه می   برخی  نسبت به   کشاورزان دو پایلوت    

.باشد هاي کلیدي مورد توافق هر دو شبکه می ه عنوان شاخص، بهاي دولتی و بخشبین کشاورزان وظایف 

  ، مغان، قزوینشاخص، انتقال مدیریت آبیاريارزیابی، :  کلیديکلمات
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  1391، بهار 1، شماره 2 دوره مدیریت آب و آبیاري،

  مقدمه                                    

هـاي آبیـاري و        شـبکه  دستیابی به مدیریت مـؤثر و پایـدار       

ـ    ، یکی از چالش   زهکشی ر بـوده  هاي جهانی در چند دهـه اخی

تجارب کـشورهاي در حـال توسـعه در زمینـه تبـدیل              .است

 که با عنـوان انتقـال   هاي دولتی به مدیریت کشاورزان      مدیریت

غالباً در دو دهه گذشته اتفاق شود،  مدیریت آبیاري شناخته می   

 کشور جهان 60در بیش از    انتقال مدیریت آبیاري     .افتاده است 

 اراضـی آبـی     درصد 80 جمعیت جهان و      درصد 75 حدودکه  

، به اجرا درآمده    را در اختیار دارند   )  میلیون هکتار  277(جهان  

ي با مشکالت و نتـایج متفـاوتی        این اقدام در هر کشور    . است

   .)10 (روبرو بوده است

هـاي    اقدامات مربوط به اصـالحات مـدیریتی در شـبکه         

هاي بعد از اجراي اصالحات ارضی  آبیاري کشور ایران به سال

اگرچه ایـن اقـدامات بـا نتـایج         ). 1(گردد     برمی 1340 در دهه 

دلیل نوسانات ناشی از فراز و      ه   ولی ب  ، بوده است  همراهمثبتی  

ها، با روند مثبتـی       ها و اتخاذ راهبرد     گذاري  ها در سیاست    فرود

 ترسـیم   درهـاي بـسیاري        چالش رو،از این .  نبوده است  روبرو

سـازي انتقـال      هو نحـوه پیـاد      آبیـاري  فرآیند انتقـال مـدیریت    

  ). 8 (باقی مانده استدر ایران مدیریت آبیاري 

ست که ارزیابی  ا، الزمفعلی یترفت از وضعبراي برون

 اتفاق افتاده، مورد هاي آبیاري که در آنها انتقال مدیریت شبکه

شبکه آبیاري قزوین و شبکه آبیاري ایستگاه . ارزیابی قرار گیرد

 که در ایران بودهآبیاري هاي   مغان، دو مورد از شبکههشت

مورد توجه بوده طور گسترده ه بآنها انتقال مدیریت آبیاري 

 هکتار در  هزار60حدود شبکه آبیاري قزوین با سطح . است

برداري از این شبکه آبیاري  بهره. دشت قزوین واقع شده است

 در .ه استدش آغاز 1350دهه در صورت تدریجی ه سطحی ب

اي از  ال مدیریت آبیاري در محدوده، عملیات انتق1376سال 

 با تغییرات تا امروزآغاز شده و )  هکتار5000حدود  (شبکه

 ایستگاه سطح اراضی شبکه آبیاري .زیادي روبرو بوده است

برداران زیردست  بهره. باشد می هکتار 3200مغان هشت پمپاژ 

 1384 از سال فرعی، با ایجاد تعاونی تولیدهر ایستگاه پمپاژ 

ارزیابی این دو شبکه . اند برداري از شبکه را آغاز نموده بهره

در این تحقیق مورد توجه قرار ، هاي متمایز آنها به دلیل ویژگی

  .گرفته است

ارزیابی انتقال هاي یاد شده،  باتوجه به مسایل و ضرورت

مدیریت در این دو پایلوت، امکان شناخت بیشتر مسایل 

مقاله که حاصل طرح این . موجود را فراهم خواهد نمود

 و استفاده از 1389تحقیقاتی خاتمه یافته در ماه پایانی سال 

باشد، تالشی در جهت  هاي دیگر تحقیقات نگارنده می یافته

 باشد هاي کلیدي در این ارتباط می تعیین شاخصارزیابی و 

)3( .  

هاي   یابی در نمونه  عدم برقراري یک نظام پایش و ارزش      

ي در سطح جهان، امکان تحلیل کامـل از         انتقال مدیریت آبیار  

 در  لـذا  ،ممکن نموده است  ندرت  ه  برا  اثرات انتقال مدیریت    

هاي راهبردي براي اصـالح       بسیاري از موارد دستیابی به گزینه     

نتـایج ارزیـابی    . )14( و بهبود مدیریت آبیاري ممکـن نیـست       

 کـه حـضور فعـال       انتقال مـدیریت آبیـاري نـشان داده اسـت         

ها براي بهبـود مـدیریت آبیـاري           مدیریت شبکه  کشاورزان در 

  ). 15 و 12(ضرورتی انکارناپذیر است 

 ، لـذا  کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاري حضور ندارنـد       

توانند به نحو مقتضی نسبت به مسایل شبکه آگـاهی پیـدا           نمی

هـاي    محـدودیت  ).9(نموده و نسبت به حل آن اقدام نماینـد          

 انتقال مـدیریت آبیـاري، مـانع از     هاي  موجود بر سر راه برنامه    

با ایـن   .  آبیاري بوده است    حضور مؤثر کشاورزان در مدیریت    

مـوارد دیـده شـده اسـت کـه در ارایـه             از   در بسیاري    ،وجود

خدمات آبیاري، مدیریت مشترك محلی بـسیار مـؤثرتر عمـل           

آبیـاري در      شـبکه    45ارزیـابی   طورکلی،  هب .)14 (نموده است 

را  نتایج انتقـال مـدیریت آبیـاري         )ور کش 43 در(سطح جهان   

   .)10 (دهد مثبت نشان می

هاي انتقال مدیریت آبیاري در سطح جهان نـشان           بررسی

 عـدالت در توزیـع      ،مـوارد  درصد   90در حدود   داده است که    

در ولـی    ،ها افزایش یافتـه اسـت       کیفت نگهداري شبکه   وآب  

 و هـا  ها و مـسئولیت   عدم شفافیت در نقش، درصد50بیش از   

در .  مشاهده شده اسـت    ها   مالی تشکل  بنیه  ضعف  و اختیارات

و همراهــی بــر ضــرورت حــضور مــوارد   درصــد50حــدود 

 تأکیـد هاي آبیـاري      هاي دولتی ذیربط در مدیریت شبکه       بخش

   .)5 (شده است
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  هاي کلیدي ارزیابی انتقال مدیریت آبیاري و تعیین شاخص: حیدریان

کـشور    در برنامـه انتقـال مـدیریت آبیـاري در          ها  بررسی

 یت آبیـاري،  مـدیر انتقـال مکزیک، به عنوان یکی از پیـشتازان   

بهـاء   آوري آب   هاي راندمان جمع     شاخص نشان داده است که   

و کیفیت نگهداري تأسیسات آبیاري بهبود یافتـه اسـت، ولـی            

وري تغییـر نکـرده       هاي عدالت در تحویل آب و بهره        شاخص

   .)11 (است

ایجاد تغییرات بنیانی در قوانین، با هـدف تحقـق انتقـال            

 فرآیند آموزشی با حضور     مدیریت آبیاري، مستلزم اجراي یک    

اهـم موضـوعات در      .)6 (باشـد   هـا مـی     نمایندگان کلیه ذینفع  

 سازگاري طرح توسعه آبیـاري      ،هاي اصالحات مدیریتی    برنامه

هـاي محلـی، وظـایف و         هـاي اجتمـاعی و ظرفیـت        با ویژگی 

هاي شـفاف و تعریـف شـده، شـفافیت و ثبـات در                مسئولیت

 نیـروي انـسانی     برنامه تخـصیص آب، وجـود منـابع مـالی و          

هـا و نیـاز معیـشتی         متخصص، سودآوري متناسـب بـا هزینـه       

  .)7(شناخته شده است برداران  بهره

ـ       انتقال مدیریت،  پایش و ارزشیابی   ه  امکان قـضاوت را ب

دهـد و روشـن خواهـد سـاخت کـه عـدم             درستی به مـا مـی     

ــه   موفقیــت ــا فقــدان برنام مناســب هــا ناشــی از درســتی و ی

 و یـا ناشـی از نقـصان در فرآینـد             بـوده   مـدیریتی  اصالحات

همچنـین عـالوه بـر      . سازي انتقال مـدیریت بـوده اسـت         پیاده

هـاي    هاي یاد شده، دستیابی به راهکـار        شناسایی تمامی کاستی  

 برخوردار  باالییعملی براي بهبود شرایط مدیریتی، از اهمیت        

، پـایش و ارزشـیابی    ست که طراحـی سـامانه        ا لذا الزم . است

معتبـر و از همـه مهمتـر اجـراي آن در شـرایط       کامل، دقیق و    

ــبکه  ــدیریت ش ــی م ــان  فعل ــاري امک ــاي آبی ــوده و  ه ــذیر ب پ

 اندرکاران نسبت به اجراي آن از خود رغبت نشان دهند           دست

بران، آنان    هاي آب   پایش اقدامات مدیریتی توسط تشکل    . )14(

را براي ارزیابی همه جانبه و طراحی اقدامات عملی براي رفع         

   .)4 (نماید جاري توانمند میمشکالت 

 و  آبیــاريراهنمــاي پــایش و ارزیــابی انتقــال مــدیریت

تفکیـک مـسایل مـرتبط بـا فرآینـد و نتـایج انتقـال               همچنین  

است منتشر شده    2000 در سال    FAOتوسط  مدیریت آبیاري،   

هاي ارزیابی   در این کتاب فهرست پیشنهادي از شاخص      ). 13(

ـ را ا این کتـاب در    .ارایه شده است   ه روشـی کـاربردي بـراي       ئ

 بـرداران  هاي آبیاري تحت مدیریت بهره  مدیریت شبکه ارزیابی

هـاي آبیـاري تحـت      ارزیـابی شـبکه    .چندان موفق نبوده است   

، روش  انبـردار   هـاي دولتـی و بهـره        مدیریت مـشترك بخـش    

آبیـاري و تهیـه   هـاي    راهنماي تشخیص سریع مسایل سـامانه     '

 اقدام  طرح
1

 و بـه    مـدیریت کـشاورزان   تحـت   هاي     در سامانه  

این روش .   ارایه شده است2007در سال  'مدار روش مشارکت

براي تجزیه و تحلیل مسایل موجود شبکه آبیـاري و دسـتیابی       

در ایـن    ).2(پیشنهاد شده است    مدیریت  هاي بهبود     به راهکار 

ـ اراارزیابی انتقال مدیریت    اي جدید براي       شیوه کتاب ه شـده   ئ

ایـران  هاي آبیـاري      ن روش در شبکه   دشواري اجراي ای   .است

پـذیري     امکـان  که با فرآیند ناقص انتقال مدیریت روبرو بـود،        

  .ساخته است با تردید روبرو رااستفاده از این روش 

اسـتفاده  دهد که     منابع علمی نشان می    در   ارایه شده نتایج  

ــابی و انتخــاب شــاخص  از روش هــاي  شناســی مناســب ارزی

ــتی  ــه کاس ــب، از جمل ــاي مناس ــی  ه ــیفعل ــد م ــین . باش تعی

ـ      شاخص هـاي    راي دسـتیابی بـه راهکـار      هاي کلیدي ارزیابی ب

هاي تحقیقاتی در ایـن حـوزه تخصـصی           ، یکی از زمینه   عملی

  ).3( باشد می

 هـاي کلیـدي     تعیین شـاخص  باتوجه به مطالب یاد شده،      

 در شـرایط مـدیریت مـشترك        ،آبیاريمدیریت  انتقال  ارزیابی  

به منظور دستیابی بـه شـرایط        ،ارانبرد  بهره دولتی و    هاي  بخش

دستیابی بـه   . باشد   برخوردار می  الزماز اهمیت    ،بهبود مدیریتی 

  .بوده است این تحقیقاصلی اهداف این مهم از 

  

  ها مواد و روش

روش مورد استفاده در این تحقیـق، پیمایـشی و از نـوع             

جامعه آمـاري در ایـن تحقیـق    . باشد   همبستگی می  - توصیفی

 هـشت دو شبکه آبیاري قزوین و ایـستگاه پمپـاژ          ان  بردار  بهره

انتقال مدیریت آبیاري این دو شبکه از نقطه نظر . باشد  میمغان

  . دنباش در کشور نمونه میبرداران  به بهره

 60سطح حدود شبکه آبیاري قزوین با برداري از  بهره

آبیاري در این  . شروع شده است1350 از دهه  هکتارهزار

 سال در بران  آب  تعاونی12با ثبت   وشبکه سطحی است

از .  انتقال مدیریت آبیاري در این شبکه رسمیت یافت،1377

 با تغییرات زیادي روبرو مردمیهاي  تشکلتاریخ تاکنون، آن 

 ،تغییراتاین ی بررسی اجمالارزیابی وضع موجود و . اند بوده
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  1391، بهار 1، شماره 2 دوره مدیریت آب و آبیاري،

برخالف شبکه آبیاري  .بوده استمورد توجه  این تحقیق در

برداري و انتقال مدیریت آبیاري  بهرهمدت زیادي از ین، قزو

  مغانهشتپمپاژ  ي هکتار3200 شبکه آبیاري تحت فشار

 با تشکیل 1384 از سال برداري از این شبکه بهره. گذرد نمی

 لذا مدیریت شبکه  شده،کشاورزان آغازتوسط ، تعاونی تولید

  .  استروبرو نبوده  تغییرات محسوسی با

 نفـر   20000 قزوین بیش از     شبکه آبیاري بردار    هتعداد بهر 

جه به گـستردگی  باتو. باشد  نفر می 722  مغان هشتو ایستگاه   

 و در   100 مجـاز    نمونـه شبکه آبیاري قزوین، حـداقل تعـداد        

 بـه   ، نفـر  103 فرمول کـوکران     استفاده از با  مغان  شبکه آبیاري   

 براي. و به صورت تصادفی اختیار شده استبرآورد شرح زیر 

هاي تحقیق و اطالعات توصـیفی از پرسـشنامه           گردآوري داده 

 فرمـول  طریق  ازحجم جامعه آماري نمونه. ه استاستفاده شد 

  :ه استتعیین شدبه شرح زیر  کوکران

n =  
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1(  

  ،)2~( t 96/1 ،)حجم جامعه (N 722در این معادله، 

d2  
. باشد میتعداد نمونه   n وگیري مربع خطاي برآورد نمونه

s2 مقدار واریانس ،آزمون انجام گرفته توجه به پیشبا
 1920/0، 

ه ب نفر 103 جامعه آماري نمونه  تعداد و086/0مقدار خطا 

  . آمده استدست 

گویـان نـسبت بـه نقـش و          ادراك پاسـخ   بررسـی جهت  

 زیـر گـروه   چهـار  شـاخص در   12هاي مؤثر،     اهمیت شاخص 

برداري   ها، عملکرد بهره    شفافیت در وظایف، پذیرش مسئولیت    

و مورد پرسش  شده  و عملکرد نگهداري شبکه آبیاري تفکیک       

هـا براسـاس طیـف        مقـادیر کمـی شـاخص     . قرار گرفته است  

متوسـط برابـر     و   ادیر یک تا سه   لیکرت و با در نظر گرفتن مق      

 از  ،بـراي تجزیـه و تحلیـل اطالعـات         .ه است د محاسبه ش  دو

هاي توصیفی نظیـر درصـد میـانگین، انحـراف معیـار و               آماره

هاي استنباطی مانند تحلیل میـانگین، تحلیـل همبـستگی            آماره

  .   استفاده شده استF و t پیرسون و آزمون

  شامل پرسشنامه سؤال   12چهار گروه شاخص، در قالب      

  سـؤال مربـوط شـفافیت در تقـسیم وظـایف مـدیریتی             چهار

مدیره تعاونی  کشاورزان، نمایندگان کشاورزان، هیئتوظایف (

هـا     سؤال مربوط به پذیرش مسئولیت     دو،  )هاي دولتی   و بخش 

کـشاورزي و    جهـاد  (توسط دو بخش دولتی درگیر در اسـتان       

ــور آب ــش  و )ام ــه  ش ــوط ب ــؤال مرب ــردس ــدیریت عملک  م

برداري،   شامل انجام کامل برنامه بهره    (و نگهداري   برداري    بهره

تخصیص آب متناسب با برنامه توزیـع، نظـم در توزیـع آب،             

انجام کامل برنامه سـرویس و نگهـداري، کیفیـت سـرویس و          

مـورد بررسـی قـرار       ،) انجام بـه موقـع تعمیـرات        و نگهداري

هاي عملکردي که مستقیماً بـه مـدیریت           بررسی زمینه  .تگرف

در شـرایط جدیـد مـدیریت       (اري و نگهـداري شـبکه       برد  بهره

هـا بـوده    گردد، معیار اصلی انتخـاب شـاخص       برمی) مشارکتی

 و  13 و دو   جـع شـماره   اها با استفاده از مر      این شاخص . است

 در پیمـایش صـحرایی و جلـسات     اولیـه  هاي  همچنین بررسی 

  . کارگاهی انتخاب شده است

گاهی از پیشینه ، به منظور آگانه12هاي  قبل از طرح سؤال

 دو شبکه آبیاري و همچنـین درك مـسایل اصـلی        مدیریتی در 

ـ   با جلسات کارگاهی پیمایش صحرایی و    شبکه،   کـارگیري  ه   ب

RRA1هـاي  روش
PRA2 و 

از ایـن  . بـه انجـام رسـیده اسـت     

ــراي  ــلاطالعــات، ب ــایج حاصــل از تحلی ــر نت ــاي  درك بهت ه

  . استفاده شده است نیز استنباطی

  

  نتایج و بحث

 در دو بخش توصیفی ،تحقیقاین به دست آمده از یج نتا

 حاصل ،بخش توصیفی. باشد و استنباطی قابل تفکیک می

 پیمایشکارگاهی و هاي  بررسیدست آمده از ه اطالعات ب

 حاصل اطالعات ، بوده و بخش استنباطیصحرایی

  . باشد اي می پرسشنامه

هاي کارگاهی و پیمایش صحرایی این تحقیق  بررسی

سازي   پیاده برداري شبکه قزوین، از آغاز دوره بهرهداد که نشان 

با توجه  ،در این شبکه. مورد توجه بوده استبرداري  نظام بهره

 و یا سه نقطه متمرکز کشاورزان زیر دریچه درجه 155به 

سال با شروع ، شوراي کشاورزي تشکیل گردیده و چهار

اد آبیاري، ریزي کشت و انعقاد قرارد پس از برنامهزراعی و 

 از طریق میراب اقدام نسبت به تحویل آب و نیز توزیع آن

   با جایگزین شدن1370 تا سال 1358از سال  .نمودند می

  

                                               

1 - Rapid Rural Appraisal

2 - Participatory Rural Appraisal 
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شیوه جاي سازمان عمران قزوین، ه مدیریت کشاورزي ب

کار  با شروع عملی 1372مدیریتی تغییر یافت و در سال 

 دیریت، نحوه م شبکه آبیاري قزوین ازبرداري شرکت بهره

  . )3 (دکلی دگرگون شه  بشبکه

 در  آبیاري، عملیات انتقال مدیریت1376در سال 

در اواخر . آغاز شد)  هکتار5000حدود (اي از شبکه  محدوده

در این اقدام، . بران به ثبت رسید  تعاونی آب12 ،1377سال 

ها، در مدت کوتاهی  همراه اتحادیه تعاونیه تنها دو تعاونی ب

هاي  ، انجمن1386در سال  .پس متوقف گردیدفعال شده و س

هاي صنفی کارفرمایی آبیاري و  انجمن'صنفی در قالب حقوقی 

 این .ندشدفعال  'هاي صنفی کارفرمایی آبیاري کانون انجمن

هاي  ها به عنوان نماینده کشاورزان تحت پوشش دریچه تشکل

 سازماندهی شده دو سههاي درجه  آبگیر منشعب از کانال

 بیش به نمایندگی از) انجمن( تشکل 165 بر این اساس .بودند

تجدید  ،1387از ابتداي سال . فعال شدند کشاورز 20000 از

بران  ي آبشرکت تعاونی کشاورز'ها به  ساختار تشکل

در دستور کار  یک تعاونی در قالب 'کشاورزان فعال قزوین

با در دست گرفتن  1388  سالدر اسفندقرار گرفت و 

فعالیت خود را رسماً برداري و نگهداري شبکه،  رهمدیریت به

  .آغاز نمود

 21 مغان از طریق هشت ایستگاه پمپاژ دست پاییناراضی 

 تأمین آب ،ایستگاه پمپاژ ثانویه و شبکه انتقال و توزیع

صورت ه برداران زیردست هر ایستگاه پمپاژ ب بهره. گردد می

نه الزم براي هاي فعال با تعیین نمایندگان خود، زمی گروه

اگرچه هر تعاونی . اند فراهم نمودهتولید را تشکیل دو تعاونی 

باشد، ولی عمالً مدیریت  اي می داراي محدوده عمل جداگانه

برداران  برداري توسط یک تعاونی به نمایندگی تمامی بهره بهره

ه شبکه آبیاري داخل مزرعه بدر این پایلوت . گیرد صورت می

کشت با برداري از شبکه  بهره. باشد صورت تحت فشار می

مدیریت  . استهشروع شد 1384سال پاییز  غالت در

برداري و نگهداري شبکه آبیاري بعد از ایستگاه اصلی،  بهره

 واگذار شده برداران بهرهکلیه  متشکل از  تولیدتعاونیبه تماماً 

 هاي  و مساعدت  از حمایتبرداران تشکل بهره .است

) کشاورزي امور آب و جهاد(هاي دولتی محلی  بخش

برداري و نگهداري شبکه  بهرههاي  هزینه. باشند برخوردار می

 توسط هیئت مدیره تعاونی برآورد گردیده ،هر دوره کشتدر 

   .گردد برداران دریافت می و بر اساس قراردادي از بهره

مقـادیر   ها، دست آمده از پرسشنامهه اطالعات ببر اساس   

 محاسـبه گردیـد    بـر اسـاس طیـف لیکـرت          هـا   کمی شاخص 

دهـد کـه کمتـرین رقـم در گـروه             نشان می  نتایج .)1جدول  (

هاي شفاف بودن وظایف، مربوط به شـاخص روشـن     شاخص

بودن وظایف هـر یـک از کـشاورزان نـسبت بـه اصـالحات               

با این تفاوت که در پایلوت قزوین به دلیـل     . باشد  مدیریتی می 

ها و جابجایی مسئولیت مستقیم   شکل تعاونیپی در  تغییرات پی 

 بخش دولتی، شاخص روشن بودن وظایف بخش دولتی از       دو

با ). 960/1 در مقابل    860/1(باشد    مقدار کمتري برخوردار می   

یی هـا   تر در کارکرد تشکل، زمینه      این حال، مدت زمان طوالنی    

برداران در این پـایلوت فـراهم نمـوده           براي آگاهی بیشتر بهره   

 هر چند که این مقادیر در هر ،)882/1 در مقابل   974/1(است  

این . باشد  تر می   دو پایلوت از مقدار میانگین مورد انتظار پایین       

ها نیز مشهود    ذیرش مسئولیت هاي پ   وضعیت در گروه شاخص   

  .است

هــاي عملکــردي، مقــادیر  در ارتبـاط بــا گــروه شـاخص  

ط بهتـر و در     برداري در پایلوت قزوین در شـرای        عملکرد بهره 

هاي عملکرد نگهداري در پایلوت مغان وضعیت  گروه شاخص

ایـن نتیجـه بـه دلیـل آمـادگی بیـشتر         . شود  بهتري مشاهده می  

برداري و عدم آمادگی      برداران در قزوین براي بهره      تشکل بهره 

  ،باشــد آنــان بــراي پــذیرش مــسئولیت نگهــداري شــبکه مــی

حله آمـادگی الزم    که، تشکل پایلوت مغان، هنوز به مر      حالیدر

 برداري نرسـیده اسـت      براي انجام تمام و کمال مسئولیت بهره      

 حضور بیشتر بخـش دولتـی و نـو بـودن            ،از سوي دیگر  . )3(

شبکه آبیاري پایلوت مغان، باعث گردیده که عملکرد مدیریتی    

در نگهداري شبکه، در این پایلوت در وضـعیت بهتـري قـرار           

  . داشته باشد
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  1391، بهار 1، شماره 2 دوره مدیریت آب و آبیاري،

  

  و در دو پایلوت شاخص  چهار گروه در ي ارزیابیها قادیر شاخصم - 1جدول 

  

   در دو پایلوتها مقدار شاخص

  شاخص   شاخص گروه

  متوسط دو پایلوت  مغان  قزوین

  928/1  882/1  974/1  روشن بودن وظایف کشاورزان

  216/1  000/2  432/2روشن بودن وظایف نمایندگان کشاورزان

  464/2  084/2  844/2 دن وظایف هیئت مدیره تعاونیروشن بو

  شفاف بودن وظایف 

  910/1  960/1  860/1هاي دولتی روشن بودن وظایف بخش

  846/1  870/1  821/1  کشاورزي جهاد

  پذیرش مسئولیت

  755/1  869/1  640/1  امور آب

  672/2  524/2  824/2  برداري انجام کامل برنامه بهره

  برداري عملکرد بهره  397/2  373/2  421/2  با برنامه توزیعتخصیص آب متناسب 

  397/2  263/2  530/2  نظم در توزیع آب

  259/2  408/2  110/2  انجام کامل برنامه سرویس و نگهداري

  نگهداري عملکرد  484/2  553/2  414/2  کیفیت سرویس و نگهداري

  160/2495/2328/2  )سرعت الزم(انجام به موقع تعمیرات 

  

هــا در دو   مقــادیر شــاخصمتوســط وضــعیت همچنــین

بـرداري   اگرچه عملکرد مدیریت بهرهدهد که    پایلوت نشان می  

باشـد، ولـی      و نگهداري بـاالتر از متوسـط مـورد انتظـار مـی            

هاي مربوط بـه انتقـال        ها، فعالیت   نظر از شرایط پایلوت    صرف

  به تفهیم وظایف نمایندگان کشاورزان     ، عمدتاً مدیریت آبیاري 

 انجام وظـایف توزیـع      ها، براي    تعاونی و اعضاي هیئت مدیره   

وضـعیت مقـادیر متوسـط      ) 1( شـکل  .آب متمرکز بوده است   

  . دهد ها در دو پایلوت به تفکیک و باهم را نشان می شاخص

هـاي موجـود در       رغم کاستی   دهد که علی     نشان می  نتایج

برداران نسبت به وظایف خود، ادراك کـشاورزان          آشنایی بهره 

 .)1شـکل    (باشـد   ریت آبیاري مثبـت مـی     نسبت به انتقال مدی   

 )2>(هایی که بیشتر از متوسـط مـورد انتظـار             شاخص مقادیر

هـا و     دهد که عملکرد هیئت مدیره تعـاونی        باشد، نشان می    یم

بـرداري و نگهـداري       هـا بـر بهـره       همچنین مـدیریت تعـاونی    

  .باشد برداران می مورد قبول بهرههاي آبیاري  شبکه

هـا در آزمـون     نحـراف معیـار داده     و ا  ها  وضعیت میانگین 

 ).3  و 2 هـاي جـدول (شـد   میانگین در دو پایلوت به تفکیک       

، فرضـیه  )2 (=توجه به مقدار مورد انتظـار میـانگین جامعـه     با

ارقـام نـشان    . صفر تعریف و مورد آزمون قـرار گرفتـه اسـت          

ها در هر دو پـایلوت، از میـانگین     دهد که میانگین شاخص     می

هـا در مقـادیر       انحراف معیـار داده   . باشد   می مورد انتظار بیشتر  

رغـم بـاالتر بـودن مقـدار         دهـد کـه علـی       ها نشان می    شاخص

ها از  میانگین در پایلوت قزوین، در این پایلوت برخی شاخص

تـري نـسبت بـه پـایلوت مغـان برخـوردار             وضعیت نامناسب 

  .   باشد می
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  آنهامقایسه  و ت در دو پایلوها شاخصمتوسط وضعیت مقادیر  - 1شکل 

مقادیر میانگین، از مقـادیر فـرض بـاالتر          نتایج نشان داد  

 ایـن   tآزمـون   . )3جـدول    (شـود   بوده و فرض صـفر رد مـی       

. نمایـد   تأییـد مـی    درصـد  95گیري را با احتمال بیش از         نتیجه

دهـد کـه در پـایلوت قـزوین،           همچنین این جدول نشان مـی     

نگین، در فاصله اطمینان    از میا  5/0هاي با اختالف حداکثر       داده

  .گیرد  قرار می درصد 95

  دهـد   ها در دو پایلوت نشان می       مقایسه میانگین شاخص  

 از مقدار   25/2که این مقدار در شبکه آبیاري قزوین با متوسط          

همچنین در  . باشد  بیشتر می ) 19/2(متوسط شبکه آبیاري مغان     

یـق  ها در دو پـایلوت از طر        این تحقیق ارتباط مقادیر شاخص    

ایـن بررسـی   . تحلیل رگرسیون مورد توجه قرار گرفتـه اسـت     

ها در دو پایلوت از همبستگی  دهد که مقادیر شاخص نشان می

هاي موجود    تفاوت). 4/0کمتر از    (=باشد    الزم برخوردار نمی  

هاي دو شبکه آبیاري و نحوه انتقال مدیریت در دو            در ویژگی 

 نتایج). 4جدول  (کند   خوبی تأیید می  ه  پایلوت، این نتیجه را ب    

دهد که همبستگی یاد شده از درجه اطمینان کمتـر از      نشان می 

  .باشد  برخوردار می درصد95

هـا    تحلیل رگرسیون بین مقادیر شـاخص     در این بررسی،    

 و مقادیر متوسط دو پایلوت مورد بررسی قـرار        در هر پایلوت  

هـا در     دهـد کـه مقـادیر شـاخص         نتایج نشان می  . گرفته است 

لوت قزوین نسبت به مغان از همبستگی بیشتري برخوردار         پای

این رابطـه از درجـه اطمینـان        ). 7/0 در مقابل    85/0(باشد    می

 ایـن نتیجـه را      F و   tهاي   آزمون. باشد  باالیی نیز برخوردار می   

  ).5جدول (نماید  تأیید می

  

  

  در دو پایلوت    آزمون میانگیننتایج - 2جدول 

  

انحراف معیارانگینمیتعداد شاخصپایلوت

1225250/23886/0قزوین

1219008/22736/0مغان

1222150/22937/0دو پایلوت
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  1391، بهار 1، شماره 2 دوره مدیریت آب و آبیاري،

  هاي دو پایلوت قزوین و مغان  در آزمون میانگین در تحلیل شاخصtمقادیر - 3جدول 

  

2=  مقدار آزمون میانگین                                                                        

%95اختالف میانگین در فاصله اطمینان  پایلوت

tdfSig. (2-tailed)اختالف میانگین

LowerUpper

250/211046/0252500/000553/049947/0قزوین

407/211035/0190083/001627/036390/0مغان

613/211024/02215/003491/040809/0دو پایلوت

  ها در دو پایلوت قزوین و مغان    تحلیل رگرسیون مقادیر شاخص- 4 جدول

  

درجه اطمینان  tمقدار ضریب زاویهدرجه اطمینانF مقدارضریب همبستگیموضوع

314/0573/4058/0796/0139/2058/0همبستگی بین دو پایلوت

  
  قادیر متوسط ها در مقایسه با م  تحلیل رگرسیون مقادیر شاخص- 5جدول 

  

درجه اطمینان  t مقدارضریب زاویهدرجه اطمینانF مقدارضریب همبستگیموضوع

851/0084/570001/0697/0555/70001/0پایلوت قزوین

700/0318/23001/0898/0829/4001/0پایلوت  مغان

  

  گیري نتیجه

دهـد کـه      نتایج ایـن تحقیـق در دو پـایلوت نـشان مـی            

 و هـا  هاي بسیار متفـاوت در وضـعیت شـبکه      ویژگیرغم    علی

نحوه انتقال مدیریت آبیـاري در آنهـا، مـسایل جـاري انتقـال              

. باشـد  مدیریت آبیاري در هـر دو پـایلوت تقریبـاً مـشابه مـی            

هـاي دولتـی و        مسایل جاري مدیریت مشترك بخش     ،بنابراین

شفافیت ' کلیدي هاي بایست در شاخص بردار را می جامعه بهره

 'هـاي دولتـی ذیـربط       برداران و بخـش     نقش و وظایف بهره   در  

توان نتیجـه گرفـت کـه         همچنین می  .)11 و   5 (جستجو نمود 

در دو ن ابـردار  آبیـاري بـه بهـره   هـاي انتقـال مـدیریت         کاستی

شاخص کلیدي یاد شده، نشان از فرآیند ناقص انتقال مدیریت 

شبکه،  که در هر دو      هاي میدانی نشان داد      بررسی .آبیاري دارد 

برداري و نگهداري کمتر مـورد        جامعیت ساختار مدیریت بهره   

  .توجه بوده است

انتقـال مـدیریت آبیـاري بـه        این تحقیـق نـشان داد کـه         

دو پـایلوت از موفقیـت نـسبی برخـوردار      برداران، در هر    بهره

هاي کلیدي یاد شده، در نتایج     اگرچه تأثیر شاخص  . بوده است 

 ، میـزان اهمیـت آن     اماباشد،    میانتقال مدیریت آبیاري مشهود     

هـاي عملکـردي از حـد         در حد پایین نگـه داشـتن شـاخص        

  .)14 (نبوده است) 2 (متوسط مورد انتظار 

  

  پیشنهادات

انتقال مدیریت آبیاري در هـر دو       فرآیند  باتوجه به اینکه    

رغم گذشـت     علی (گذراند  پایلوت، مراحل ابتدایی خود را می     

، رفـع   )مدیریت در پایلوت قـزوین    زمان زیاد از شروع انتقال      

 از طریق توجه الزم به دو شاخص ي مدیریتی شبکهها نارسایی

سـازي سیـستم پـایش و         پیـاده  و همچنـین     کلیدي یـاد شـده    

  .  گردد  می در هر دو پایلوت پیشنهادارزشیابی

مـدیریت آبیـاري بـا       این تحقیق با هدف ارزیابی انتقـال      

بـرداري و     ریت بهره هاي مربوط به عملکرد مدی      محور شاخص 

ارزیـابی انتقـال مـدیریت      لذا   ،نگهداري به انجام رسیده است    

. شـود   هاي فنی عملکردي پیشنهاد می      آبیاري با محور شاخص   

در این ارتباط استفاده از روش ارزیابی ارایـه شـده در مرجـع         

  .شده استتوصیه نیز ) 2(شماره 
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Evaluation of irrigation management transfer and identifying the key indicators
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Abstract

Irrigation Management Transfer (IMT) is under implementation within 63 countries over the 

world. The results and constraints of this event have been different in mentioned countries. This 

research objected to survey of IMT constraints and identifies its key indicators in Ghazvin and 

Moghan pilots with different characteristics in type of Irrigation and their IMT process. The 

research method is descriptive-correlative and the statistical populations are farmers of Ghazvin 

Irrigation network and Moghan pumping station No. 8. Data collected by a questionnaire within 

farmers as a probable sample of two pilots, respectively. Data analyzing was done through one-

sample mean test and Pearson correlation, t-test and F test. The results showed that the mean value 

of measured indicators in two pilots was greater than expected mean. The t-test approves this result 

with exceed of 95 percent confidence. Moreover, the points of view of farmers of two pilots have 

no sufficient correlation in two different Irrigation networks, but have the similarities on the key 

indicators such as “clear responsibilities and duties of farmers and government sectors”.

Keywords: Evaluation, Ghazvin, IMT, Indicator, Moghan
  

  

  

  

  

                                               
1 - Research Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Tehran - Iran


