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 نظارت بر توزیـع و تقـسیم آب، حفاظـت و توسـعه              نتایج تحلیل عاملی نشان داد عواملی چون      . باشد می
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  مقدمه

پس از یک دوره گسترش سریع مناطق تحت        

 تـا اواخـر دهـه       1950 از دهـه  (آبیاري در جهـان     

در بسیاري از کشورهاي در حـال توسـعه         ) 1980

بـرداران و     هاي آبیاري بدون مشارکت بهـره       سیستم

این ). 7 و   3(ها طراحی و اجرا شد        از طریق دولت  

برداري از منابع آب      نوع توسعه یک بعدي در بهره     

هاي دولتـی را بـا مـشکالتی     در درازمدت، سازمان 

بار براي مدیریت آبیاري،    نظیر کمبود تخصیص اعت   

یی آهاي آبیاري و عدم کار      عملکرد ضعیف سیستم  

 آوري آب بهاء از زارعین مواجه نمـود         روش جمع 

ــال . )17 و 11( ــذا در س ، در 1980هــاي دهــه   ل

هاي داراي مدیریت دولتی، تفکر مـدیریت         سیستم

هــاي  مـشارکتی آبیـاري و انتقـال مـدیریت شـبکه     

  .)21 و 16، 14، 5(د داران مطرح ش آبیاري به بهره

)PIM(مــدیریت مــشارکتی آبیــاري 
1

 شــامل 

ــشارکت آب ــدیریت    م ــطوح م ــه س ــران در کلی ب

ــامانه ــی  س ــاري م ــاي آبی ــد ه ــذا . )18 و 9( باش ل

هــاي  ســاخت کــشورهاي مختلــف در ایجــاد زیــر

افـزاري در سیـستم       هـاي نـرم     اجتماعی و دخالـت   

انــد کـه یکـی از مهمتــرین    آبیـاري دخالـت کـرده   

  ). 1(بران است  هاي آب ایجاد تشکل دستاوردها،

هاي مردمـی،     براي ایجاد نظام مدیریت تشکل    

ها و    نامه آیین ،ها  اندازي تشکل قوانین تأسیس و راه   

) انتقال(ضوابط اجراي تعاونی و قرارداد واگذاري        

هاي آبیاري    برداري و نگهداري شبکه     مدیریت بهره 

 انتقـال ). 13(باشـد   هاي مردمی نیـاز مـی       به تشکل 

                                               
1 - Participatory Irrigation Management 

مدیریت لزوماً به معنـاي عـدم دخالـت دولـت و            

هـاي   سـازي دارایـی   انتقال مالکیت و یا خـصوصی   

درحقیقـت  . )20و 15(هـاي آبیـاري نیـست         شبکه

انتقـــال اختیـــار عمـــل و مـــسئولیت مـــدیریت 

هـاي دولتـی بـه        هـاي آبیـاري، از سـازمان        سیستم

این انتقال ممکن   ). 2(باشد    بران می   هاي آب   تشکل

 یا بخشی از وظـایف مـدیریت و         است شامل تمام  

شرکت یـا تـشکلی   . )8(یا اختیارات مربوطه باشد     

شود چهـار     که داوطلب ارائه خدمات امور آب می      

    : دارد وظیفه اصلی را بر عهده

گیـري و     شامل اندازه (برداري از شبکه    بهره -الف  

، سنجش نیازهـاي آبـی و حجـم آب قابـل تـأمین         

ــع آب  ــال و توزی ــا  در دوره انتق ــود آبه ، ي کمب

هرزآب آبیاري و زهکـشی     یا  استفاده از آب مازاد     

)و خارج نمودن آن از مزارع و استفاده مجدد

  شبکهنگهداري  -ب 

  )20( تأمین منابع مالی -ج 

  ). 10( توانایی حل و فصل اختالفات -د 

نقش رهبران محلی براي هدایت کشاورزان و       

هــاي کــشاورزي  مــشارکت بیــشتر آنــان در گــروه

  ). 12(کننده آب بسیار زیاد است  فادهاست

هـاي     روشهاي بهبود عملکرد تشکل    مهمترین

 رود تنظـیم    بران در مطالعه حوزه آبخیـز حبلـه         آب

حـضور  ،  سـنن جامعـه     براساس آداب و    اساسنامه

فعال شـوراي اسـالمی روسـتا در کلیـه مراحـل و         

 تــشکیل گردهمــایی تحــت عنــوانو هــا  فعالیــت

 و هـسته مرکـزي     "ییهاي هماهنگ روسـتا    گروه"
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اي هـ   منظور سرعت بخشیدن به فعالیـت      روستا به 

  ).6( گزارش شده است روستا

در یک تحقیق در مکزیک مشخص شـد کـه          

هـا و همچنـین اعتقـاد         حمایت سیاسـی از تـشکل     

بـرداري و     دولت به مشارکت کـشاورزان در بهـره       

نگهــداري از شــبکه، اعطــاي مــسئولیت مــدیریت 

ــره  ــه به ــاري ب ــرداران  آبی ــتفاده از  ب ــوز اس و مج

از  آالت براي نگهداري کارا،     ها و ماشین    زیرساخت

هـا    عوامل مـؤثر بـر بهبـود عملکـرد ایـن تـشکل            

  ). 19(باشد  می

در تحقیق حاضر، هدف کلی تحلیل روشهاي       

بـران در امـر مـدیریت         بهبود عملکرد تـشکل آب    

  .باشد شبکه آبرسانی می

  

  مواد و روش

ــدود    ــعتی ح ــا وس ــه ب ــش جرقوی  1457بخ

شرقی   کیلومتري جنوب  50کیلومترمربع از حدود    

.  کیلومتري ادامـه دارد 40اصفهان و تا عمق حدود      

ــال  ــش داراي  1375در س ــن بخ ــر 13588 ای  نف

 شـهر   سـه جرقویه شـامل بـر      . جمعیت بوده است  

ــاد و نــصرآباد محمــدآباد، نیــک(  روســتا نــه و )آب

ــعادت ( ــواران، س ــان، آذرخ ــدرآباد،   پیک ــاد، حی آب

) آبـاد   عرب، سیان و گـنج       قارنه، مزرعه  آباد،  حسین

جرقویه داراي آب و هواي خشک اسـت       . باشد  می

ــر از   ــن بخــش کمت ــدگی در ای ــزان بارن 100و می

از  منطقـه جرقویـه اگرچـه     . متر در سال است   میلی

منابع آب در مضیقه است، اما یکی از منـاطق          نظر  

مستعد کشاورزي و تولیدکننده محـصوالتی چـون        

ــه  ــو، پنب ــدم، ج ــت گن ــد اس  .، یونجــه و چغندرقن

غیـره   پیاز، انگور، انار و      نظیر محصوالتی   همچنین

شبکه آبیاري  . شود   می نیز در سطحی محدود تولید    

ــرح     ــین ط ــوان اول ــه عن ــه ب ــشی جرقوی   و زهک

هـاي    هاي مردمی در ساخت و ساز شبکه        مشارکت

آبیاري معرفی و اعتبار اجرایی آن به مبلـغ حـدود           

.  به تصویب رسـید    1373  میلیارد ریال در سال    10

 68 کیلومتر کانال انتقال و      15شبکه جرقویه شامل    

سـطح ناخـالص   . باشـد  کیلومتر کانـال فرعـی مـی      

 هکتـار و سـطح   9000اراضی تحت پوشش شبکه   

  ).4(باشد   هکتار می8000خالص آن 

همبـستگی   - این پژوهش به روش توصـیفی     

 1810شـامل   جامعه آماري این تحقیـق      . انجام شد 

بـران بخـش    ز کـشاورزان عـضو تـشکل آب   نفـر ا 

 شش شهر و    سهشامل  (جرقویه شهرستان اصفهان    

 از روش   هـا   آوري داده   براي جمع . باشد  می) روستا

 استفاده شد اي با انتساب متناسب       طبقهگیري    نمونه

  .)1جدول (

  برآورد حجم نمونه از فرمـول کـوکران        رايب

  :شد استفاده )1(

)1(

  

 انحراف S ، نمونهزهاندا n، در این فرمول

 دقت احتمالی d  و جامعهاندازه N، )جامعه(معیار 

.باشد می) t = 96/1 (مطلوب

22

2

).(

).(

stNd

stN
n






  1387بهار ، 1، شماره 10دوره مجله کشاورزي، 

64

 تعیین انحراف معیار جامعه مورد مطالعه       براي

  30و همچنین تعیین دقت احتمال مطلوب، تعـداد         

نمونه از جامعـه آمـاري مـورد تحقیـق، بـه طـور              

یار انحراف مع . تصادفی انتخاب و پیش آزمون شد     

 دقت احتمـالی مطلـوب نیـز از         . بود 70/7حاصل  

   : محاسبه شدزیرطریق فرمول 

)2(  

  

تـا   حاصـل   d مقدار   ، افزایش دقت نتایج   براي

  محاســبه حجــم نمونــه و تعــدیل شــد 30/1 حــد

  

  : گردید

  

  

  

  

کشاورزان عضو تشکل حجم نمونه پس 

 با درنظر گرفتن ولی. برآورد شدنفر  126بران  آب

از کشاورزان عضو  نفر 150با شرایط تحقیق 

آوري براي جمع. شدمصاحبه بران  تشکل آب

داراي دو بخش اطالعات میدانی از پرسشنامه 

هاي فردي، ویژگیشامل بخش اول . استفاده شد

بران  حسب روستاهاي عضو تشکل آب نمونه آماري تحقیق بر- 1جدول 

Table 1 - Statistical sample of the research based on member villages in WUAs1

  روستاها و شهرهاي تحت پوشش شبکه

  حجم نمونه  درصد جمعیت عضو تشکل  تعداد جمعیت عضو تشکل   نام

  21  0/14  250  محمدآباد

  24  0/17  310  نصرآباد

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

ر
ه
ش

  

  31  0/21  380  آباد نیک

  18  0/12  230  سیان

  17  0/11  200  خوارانآذر

  15  4/9  170  پیکان

  12  2/7  130  آباد سعادت

  8  5/5  100  آباد حسین

  4  2/2  40  آباد گنج

ی
فل

س
 
ه
وی

رق
ج

 
ش

خ
ب

  

ا
ست

و
ر

  

  150  0/100  1810  کل

                                               
1 - Water Users Associations
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کـشاورزان عـضو    اي   اقتصادي، اجتماعی و حرفـه    

اي بهبود  ه روش و بخش دوم شامل   بران    تشکل آب 

ــشکل آب  ــرد ت ــبکه    عملک ــدیریت ش ــران در م ب

ــانی ــآبرس ــد ی م ــراي. باش ــل ب ــایی و تحلی  شناس

ــشکل آب   ــرد ت ــود عملک ــهاي بهب ــران در  روش ب

 گویه در طیـف     20، تعداد   مدیریت شبکه آبرسانی  

ــی و 5-1 ــشکل طراحـ ــضاي تـ ــؤال و  از اعـ سـ

یی ابزار تحقیـق بـا      اروایی محتو . اري شد زگ  ارزش

استفاده از نظرات اساتید دانشگاه بررسی، اصـالح        

 نفر  30ار ابزار تحقیق     تعیین اعتب  براي. شدیید  أو ت 

هـاي تحقیـق را      از اعضاي جامعه آماري پرسشنامه    

 ي آلفـا  spss افـزار استفاده از نـرم     با .تکمیل کردند 

 آلفـا بـراي   پـارامتر   . شـد یید  أکرونباخ پرسشنامه ت  

 که   بود 75/0هاي مختلف پرسشنامه بیش از       بخش

 يروشها. باشد اعتبار مناسب ابزار تحقیق می     نشانه

 ،در بخش توصـیفی میـانگین     د استفاده   مورآماري  

 و در بخـش      و ضـریب پراکنـدگی     انحراف معیـار  

  .باشد میتحلیل عاملی ، تحلیلی

  

  نتایج و بحث

هــاي توصــیفی کــشاورزان عضوتــشکل   یافتــه- 1

  بران  آب

هاي توصیفی در جـدول       نتایج حاصل از یافته   

   : شده استارائه) 2(

  

افراد مورد مطالعه اي اقتصادي و حرفه - هاي فردي، اجتماعی  ویژگی- 2جدول 

Table 2 - Personal, socio-economic and professional characteristics of the respondents  

  

  کمینه  بیشینه  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  18  85  940/19  6/50  سن

  2  75  948/19  0/34  سابقه کشاورزي

  0  65  110/14  0/8  سابقه دامداري

  2/0  80  12/ 910  2/9  میزان مالکیت اراضی

  0  7  008/1  4/0  میزان مالکیت باغ

  1  25  060/6  0/7  تعداد قطعات اراضی

  0  60  708/9  0/3  تعداد مالکیت دام بزرگ

  0  400  910/52  0/19  تعداد مالکیت دام کوچک

  0  5400  550/960  0/200  تعداد مالکیت طیور

  1  110  000/23   میلیون ریال23  میزان درآمد از شغل اصلی

  100  3500  055/953   هزار ریال850  هزینه آب کانال

  1  4  760/0  0/3  بران مدت عضویت در تشکل آب

  2  100  350/20  0/19  بر تعداد افراد یک گروه آب
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  بران تشکل آببندي عوامل بهبود عملکرد   الویت- 2

ــراي   ــافی ب ــع آب ک از نظــر کــشاورزان توزی

  موقع و مطمئن آب دو    اراضی زراعی و تحویل به      

  

 افزایش تعداد اعضاي تـشکل      .باشند  عامل مهم می  

و تالش در جهت توسعه شـبکه نقـش مهمـی در            

  ).3جدول (بهبود عملکرد تشکل ندارند 

  بران در مدیریت شبکه آبرسانی  عوامل بهبود عملکرد تشکل آب- 3جدول 

Table 3 - Factors of improving the performance of the WUAs in the irrigation network  

  

  )درصد(عوامل بهبود عملکرد 

  

  عوامل بهبود عملکرد

م
ک
 
ی

یل
خ

  

م
ک

ط  
س
و
مت

  

د
ا
زی

  

د
ا
زی

 
ی

یل
خ

  

ن
گی

ان
می

  

ر
ا
عی

م
 
ف

را
ح

ان
ت  

را
یی
غ
 ت
ب

ری
ض

  

ه
تب
ر

  

    1  32/0  14/1  5/3  0/52  7/30  0/10  0/6  3/1  توزیع آب کافی براي اراضی زراعی

  2  45/0  35/1  0/3  0/50  0/16  7/30  7/20  0/24  انتحویل به موقع و مطمئن آب به کشاورز

  3  51/0  39/1  7/2  7/31  0/25  7/27  7/12  0/8  نظارت بر توزیع و تقسیم آب

  4  53/0  41/1  7/2  7/36  0/22  3/17  7/14  3/9  بران توزیع منصفانه آب بین آب

  5  53/0  49/1  8/2  0/42  0/16  3/19  7/12  0/10  برداريکاهش هزینه بهره

  6  58/0   56/1  7/2  7/36  3/17  7/20  3/15  0/10  هاه موقع دریچهبازسازي ب

  7  59/0  54/1  7/2  7/29  3/20  0/26  7/12  0/8  هاالیروبی به موقع کانال

  8  60/0  49/1  5/2  0/33  7/13  3/21  7/22  3/9  فراهم کردن اعتبارات الزم براي کشاورزان

  9  61/0  60/1  6/2  0/34  3/17  7/18  7/18  3/11  هاي شبکهکانال هاي غیرمجاز آب ازجلوگیري از برداشت

  10  62/0  51/1  5/2  0/35  0/13  3/25  7/14  0/12  برخورد قانونی با متخلفین

  11  63/0  62/1  6/2  0/37  3/14  0/16  3/21  3/11  کشاورزي آالتتسهیل دسترسی کشاورزان به ماشین

  12  65/0  54/1  4/2  0/30  7/8  4/26  0/24  7/10  هاي نگهداري، تعمیر و بازسازي شبکه کاهش هزینه

  13  66/0  49/1  3/2  7/22  7/12  0/10  3/21  7/22  تأمین حقوق تمام افراد

  14  69/0  50/1  2/2  0/26  0/10  0/28  0/20  0/16  بها از مشترکین آوري آباخذ و جمع

  15  70/0  46/1  1/2  7/26  3/11  7/28  7/12  7/20  عقد قرارداد با بهره برداران

  16  70/0  55/1  2/2  0/24  7/12  7/22  0/28  7/12  گیري آبات اندازهتهیه و نصب تجهیز

  17  75/0  08/1  4/1  3/7  3/3  0/36  7/32  7/20  افزایش طول عمر شبکه

  18  81/0  45/1  8/1  0/19  7/5  7/30  7/20  0/24  تهیه و توزیع نهاده ارزان قیمت بین کشاورزان

  19  82/0  11/1  4/1  0/6  7/4  7/32  0/32  7/24  افزایش تعداد اعضاي تشکل

  20  97/0  09/1  1/1  0/5  3/2  3/21  0/40  3/31  تالش در جهت توسعه شبکه
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  بران   تحلیل عاملی عوامل بهبود عملکرد تشکل آب- 3

هاي مـؤثر     براي تعیین عوامل مربوط به مؤلفه     

در مـدیریت    بـران   بر بهبـود عملکـرد تـشکل آب       

متغیرهاي تعیـین شـده در تحلیـل        ،  شبکه آبرسانی 

   886/0 برابر بـا     KMO مقدار   .ی منظور شدند  عامل

  

 کـه   برآورد شـد   516/1327و مقدار ثابت بارتلت     

دهـد    و نشان می  دار بوده     معنی  درصد 99در سطح   

تعـداد  . ها براي تحلیل عاملی مناسـب هـستند         داده

ارائه شده  ) 4(ها و مشخصات آنها در جدول         عامل

   :است

  

بران ي استخراج شده از تحلیل عاملی عوامل بهبود عملکرد تشکل آبها مشخصات تغییرپذیري عامل-4جدول 

Table 4 - Variability specifications of extracted factors through factor analysis of improving the WUAs’ 

performance 

  

  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس تبیین شده  مقدار ویژه  ها عامل

  708/18  708/18  806/2   و تقسیم آبنظارت بر توزیع

  325/26  617/17  642/2  حفاظت و توسعه فیزیکی شبکه

  204/51  879/14  232/2  تأمین حقوق افراد

  756/65  553/14  183/2  برداري و نگهداري هاي بهره کاهش هزینه

  884/76  128/11  669/1  ها بهبود دسترسی کشاورزان به نهاده

  

ط بـه عامـل اول و   بیشترین مقدار ویژه مربـو  

 7/18باشد که در واقـع برابـر بـا             می 8/2درحدود  

درصد از واریانس تبیین شـده توسـط ایـن عامـل            

 مقدار واریانس تجمعی تبیـین شـده توسـط          .است

باشـد کـه نـشان         درصـد مـی    9/76 عامل   پنجاین  

 درصـد از کـل      77 عامـل حـدود      پنجدهد این     می

کل تغییرات مربوط به عوامل بهبـود عملکـرد تـش         

بران در رابطه بـا مـدیریت شـبکه آبرسـانی را              آب

هـا بـا روش    در مرحلـه بعـد عامـل    . کنند  تبیین می 

وریماکس چرخش داده شده و متغیرهـاي مربـوط    

ــل  ــل شناســایی و عام ــر عام ــه ه ــاي حاصــل ب   ه

  :ارائه شده است) 5(اري شدند که در جدول زگنام
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بران د عملکرد تشکل آبهاي استخراج شده عوامل بهبو  مشخصات عامل- 5جدول 

Table 5 - Specifications of extracted factors of improving the WUAs’ performance

  

  بار عاملی  متغیرها  نام عامل

  

  نظارت بر توزیع و تقسیم آب

  هاي شبکه کانال هاي غیرمجاز آب از جلوگیري از برداشت-

   نظارت بر توزیع و تقسیم آب-

  با متخلفین برخورد قانونی -

872/0  

867/0  

789/0  

  

  حفاظت و توسعه فیزیکی شبکه

  ها  الیروبی به موقع کانال-

  ها  بازسازي به موقع دریچه-

  گیري آب تهیه و نصب تجهیزات اندازه-

   تالش در جهت توسعه شبکه-

777/0  

731/0  

608/0  

468/0  

  

  تأمین حقوق افراد

  ذینفعافراد  تأمین حقوق تمام -

  بران فانه آب بین آب توزیع منص-

   تحویل به موقع و مطمئن آب به کشاورزان-

868/0  

766/0  

628/0  

  

برداري و  هاي بهره ینهکاهش هز

  نگهداري

  برداري  کاهش هزینه بهره-

   کاهش هزینه نگهداري، تعمیر و بازسازي شبکه-

   افزایش طول عمر شبکه-

860/0  

722/0  

525/0  

  

بهبود دسترسی کشاورزان به 

  ها نهاده

  آالت کشاورزيتسهیل دسترسی کشاورزان به ماشین -

 تهیه و توزیع نهاده ارزان قیمت بین کشاورزان-

   فراهم کردن اعتبارات الزم براي کشاورزان-

815/0  

554/0  

525/0  

  

  

  گیري و پیشنهادات بحث و نتیجه

در توسعه روستایی هدف مشارکت دادن، 

 به نوعی لقبهاي  روستاییانی است که در برنامه

اي   مشارکت وسیلهلذا. اند در حاشیه قرار گرفته

ها به منظور  براي گسترش و توزیع دوباره فرصت

هاي اجتماعی، کمک به  گیري مشارکت در تصمیم

از جمله . مند شدن از اثرات آن است توسعه و بهره

 هاي گوناگون موجود براي توسعه گزینه

رقالب دهی افراد دهاي مشارکت، سازمان ظرفیت

.نظر استهاي مورد ها و سازمان ها، تشکل هگرو
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بران در مدیریت شبکه آبرسانی  عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد تشکل آب-1شکل 

Figure 1 - Factors affecting the improvement of the WUAs’ performance in the irrigation network  

  

  

ان و انتقال مدیریت   بر  هاي آب   تشکیل تشکل 

آبیاري که در واقـع واگـذاري حقـوق و امتیـازات           

 1980اجتماعی به کشاورزان است از اواسط دهـه         

بــه صــورت گــسترده شــروع شــده و مؤســسات  

ها را مـورد حمایـت        اعتباردهنده جهانی این برنامه   

هـاي    دالیلـی کـه در سیاسـت      از اهم   . اند  قرار داده 

 مدیریت آبیاري بـه     ها براي انتقال    شده دولت   اعالم

ــراي   ــت ب ــاتوانی دول ــشاورزان مطــرح شــده، ن ک

بـرداري و     گذاري در بخـش آبیـاري، بهـره         سرمایه

هـاي دولتـی      بـازده سـازمان     نگهداري، مدیریت کم  

بـرداري و نگهـداري و    هاي بهره براي جبران هزینه 

 بحـث   1370در ایران نیـز در دهـه        . باشد  غیره می 

هـاي     بـه تـشکل    هاي آبیاري   انتقال مدیریت شبکه  

رود   سفیدرود، زاینده   هاي قزوین،     بران در شبکه    آب

ؤثر عوامل مـ   در این تحقیق     لذا. مطرح شد   غیره و

بــران در مــدیریت  هبــود عملکــرد تــشکل آبب در

نشان داد  نتایج  . بررسی شد شبکه آبرسانی جرقویه    

از جمله عـواملی کـه در بهبـود عملکـرد تـشکل             

  : بران نقش دارند عبارتند از آب

  فی براي اراضی زراعی توزیع آب کا- الف

انبر عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد تشکل آب

حفاظت و توسعه فیزیکی شبکه

ها بهبود دسترسی کشاورزان به نهاده

تأمین حقوق افراد

برداري و نگهداري هاي بهره کاهش هزینه

نظارت بر توزیع و تقسیم آب
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   تحویل به موقع و مطمئن آب به کشاورزان - ب

   نظارت بر توزیع و تقسیم آب- ج

   :همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل

  نظارت بر توزیع و تقسیم آب - الف

   حفاظت و توسعه فیزیکی شبکه- ب

   تأمین حقوق افراد- ج

   نگهداريبرداري و اي بهرهه  کاهش هزینه- د

 عوامل  ازها     بهبود دسترسی کشاورزان به نهاده     - ه

بران در مدیریت       مؤثر بر بهبود عملکرد تشکل آب     

 براي بهبـود عملکـرد      لذا. باشند  شبکه آبرسانی می  

 پیشنهاد  بران در مدیریت شبکه آبرسانی      تشکل آب 

:شود می

ان گویـ درصد زیـادي از پاسـخ     که   به دلیل این   - 1

ــضاي     ــه اع ــئن آب ب ــع و مطم ــه موق ــل ب تحوی

بــران را عامـل مــؤثري در بهبــود   هــاي آب تـشکل 

بـران در امـر مـدیریت شـبکه           عملکرد تشکل آب  

یک باید  بران     لذا تشکل آب   ،اند  آبرسانی ذکر کرده  

الگوي کشت مناسب باتوجه به زمان دریافـت آب      

هاي موجود در منطقه به اعضاي تـشکل          و توانایی 

مایـد تـا بـا اسـتفاده از ایـن اسـتراتژي،             پیشنهاد ن 

ــان   ــود آب و عــدم همــاهنگی در زم ــشکل کمب م

هاي مختلف برطرف شود      دریافت آب براي کشت   

ــتفاده را از آب  و  ــداکثر اس ــد ح ــشاورزان بتوانن ک

  . موجود داشته باشند

 درصـد زیـادي از      باتوجه بـه نتـایج تحقیـق،       - 2

م بران، نظارت بر توزیع و تقسی       اعضاي تشکل آب  

آب و تأمین حقوق افراد را عامل مهمی در بهبـود           

ــشکل آب  ــرد ت ــبکه    عملک ــدیریت ش ــران در م ب

سیستم نظارتی  الزم است که    اند    آبرسانی ذکر کرده  

در ) میـراب (مناسب با حـضور خـود کـشاورزان          

شبکه آبرسانی ایجاد گـردد و از نیروهـاي محلـی           

براي حل و فصل    ) اعضاي شورا و بزرگان روستا    (

 و رعایت هرچه بیـشتر حقـوق ذینفعـان          منازعات

ــا متخلفــین   ــانون و مقــررات ب اســتفاده و طبــق ق

.برخورد گردد

بران،    درصد زیادي از اعضاي تشکل آب      چون - 3

توزیع آب کافی و مورد نیاز اراضی کـشاورزي را          

عامـل مــؤثر و مهمــی در بهبــود عملکــرد تــشکل  

 .انـد   بران در مدیریت شبکه آبرسانی ذکر کـرده         آب

ــذ ــهل ــازمان آب منطق ــد اي  ا س ــتفاده از بای ــا اس ب

بـردار، نـوع    تعداد بهـره مانند (هاي مربوط   شاخص

 میــزان آب تحــویلی )کــشت و نیــاز آبــی مــزارع

  .کشاورزان را متناسب نماید

 عوامل مؤثر بر    ، باتوجه به نتایج تحلیل عاملی     - 4

بران در مـدیریت شـبکه        بهبود عملکرد تشکل آب   

ت و توسعه فیزیکی شـبکه      آبرسانی مبنی بر حفاظ   

تشکل در زمینه الیروبـی بـه موقـع         الزم است که    

  .ها اقدام نماید ها و بازسازي به هنگام دریچه کانال

هاي انجام شـده در تحقیـق       باتوجه به بررسی   - 5

  بـرداران آب    توزیع منصفانه آب بـین بهـره      حاضر،  

بـران در   نقش مؤثري بر بهبود عملکرد تـشکل آب    

ــب  ــدیریت ش ــر م ــانی دارد، ام ــراي که آبرس ــذا ب ل

هــاي غیرمجــاز تجهیــزات  جلــوگیري از برداشــت

ــدازه ــري آب  ان ــه(گی ــرریزها  دریچ ــا و س  در )ه

مسیرهاي کانال آبرسانی نصب گردد و با متخلفین        

  .برخورد قانونی شود
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Analysis of mechanisms for improving the performance of water user's associations in 

managing irrigation network of Jarghouyeh District in Isfahan Province  

Z. Zarei dastgerdi *, H. Iravani **, H. Shabanali Fami *** and A. Mokhtari hessari ****

Abstract

A number of 1810 members of the Water User Associations (WUAs) of Jarghouyeh district 

consisted the statistical population of the study, out of which 150 farmers were selected as 

sample using proportionate stratified random sampling technique. A questionnaire was 

developed for gathering the data and information. Content validity and Cronbach Alpha 

proved both the validity and reliability of the tool of study, respectively. Coefficient of reliability 

coefficient was more than 0.75 for different parts of the questionnaire.  Factor analysis showed 

that five factors namely, monitoring on water distribution, maintenance and physical 

development of network, securing farmer's rights, reducing expenditure of water exploitation 

and conservation and improving farmer's access to input explained  about 77%  of variance of  

the areas of improving water user's associations performance in network management. The 

result of priority-setting showed that sufficient distribution of water and timely water delivery 

were two important factors affecting the performance of WUAs.                                            

Key words: Irrigation network, Isfahan Province, Participation, Participation management, 

Water user association                                                                                                     
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