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چکیده
ساماندهی نظام هاي بهرهبرداري از منابع تولید ،آب و خاك یکی از مباحث بنیادي و از چالشهاي اساسی در کشاورزي ایران
میباشد .بنابراین ضرورت دارد با اتخاذ راهکارهایی مناسب در جهت رفع مشکالت موجود اقدام نمود .طرح جفیر با وسعتی
بالغ بر  36520هکتار در  35کیلومتري جنوب غربی شهرستان اهواز واقع شده است .این طرح به  7واحد عمرانی تفکیک
شده است که  5500هکتار از آن قابل بهرهبرداري میباشد .پژوهش حاضر با هدف انتخاب مناسبترین نظام بهرهبرداري
منابع آب در بخش کشاورزي شبکه آبیاري و زهکشی جفیر با استفاده از تحلیل ( )NIIانجام شده است .این پژوهش از نوع
توصیفی -پیمایشی بوده و از نظر هدف در زمره ( )AHPسلسله مراتبی پژوهشهاي کاربردي میباشد و انتخاب حجم نمونه
بوسیله نمونهگیري هدفمند صورت گرفته است .طی بررسیهاي صورت گرفته سه نوع نظام شامل شرکتهاي تعاونی تولید،
شرکتهاي سهامی زراعی و شرکت هاي کشت و صنعت به عنوان گزینههاي این پژوهش انتخاب شدند .باتوجه به تکنیک
تحلیل دادهها و انتخاب مناسبترین گزینه براي نظام بهرهبرداري منابع آب و خاك ،سه معیار اصلی تعیین و براي هر معیار
نیز چهار زیرمعیار انتخاب شدند .ابزارگردآوري دادهها پرسشنامه بود که توسط  22نفر از متخصصان (کارکنان سازمان آب و
برق خوزستان ،شرکت بهرهبرداري از شبکههاي آبیاري و زهکشی کرخه و شاوور ،تعاون روستایی ایران ،تعاون روستایی
استان خوزستان و اتحادیه تعاونیهاي تولید ایثارگران جفیر) که در زمینه موضوع داراي دانش و تجربه بودند ،تکمیل شد.
تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرم افزار  Expert choiceانجام گرفت .مطابق نتایج حاصله شرکت سهامی زراعی باالترین
اولویت بود.
واژههای کلیدی :مشارکت ،نظام بهرهبرداري ،تشکل آببران ،سهامی زراعی ،جفیر
شاپا الکترونیکی645-3851:
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خسروي پور و همکاران

 -1مقدمه
کشور ایران در نظام بهرهبرداري ،تشکل و مشارکت مصرفکنندگان آب کشاورزي در بهرهبرداري از منابع آب،
از پیشینهاي غنی برخوردار است .بهطوري که شاید بتوان گفت همانگونه که در این کشور از روزگاران خیلی دور
مهار و استحصال منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی رواج داشته ،نظام بهرهبرداري از آب نیز با همان دقت و ظرافت
از همان ابتدا ایجاد شده بود .به عبارت دیگر مدیریت عرضه آب همگام با مدیریت تقاضا (مصرف) پیش رفته بود
(گل محمدي و همکاران .)1390 ،بخش کشاورزي کلیديترین و موثرترین بخشی است که پیوند تاریخی و
اجتماعی محکمی با بخش آب دارد ،در نتیجه آب به عنوان محدودکننده ترین عامل تولید در این بخش مطرح است
(شفیعی و همکاران .)1399 ،در شرایط کشور ایران آب پتانسیل محدودي دارد و توسعه کشاورزي تابع آن است و
آنچه در این زمینه اهمیت می یابد مدیریت مصرف بهینه آب همراه با مدیریت تقاضا در بخشهاي مختلف صنعت،
کشاورزي ،شرب و محیط زیست است (غالمرضایی و همکاران .)1392 ،ایران در یکی از خشکترین مناطق جهان
قرار گرفته و کمبود آب مهمترین تنگناي توسعه کشاورزي در آن است .همواره اصالح ساختار مدیریت آب ،توسعه
بهرهبرداري از منابع آب ،بسیج منابع و ساماندهی نظامهاي بهرهبرداري از منابع آب ،تقویت مشارکت مردم و در
نهایت افزایش کارایی اقتصادي خصوصا در بخش کشاورزي از اولویت هاي اساسی برنامههاي توسعه اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی کشور ایران بوده است (رشوند و همکاران .)1397 ،از این رو باید برنامهها و سیاستهاي
کارآمد و عملیاتی براي مدیریت منابع آب در کشاورزي اتخاذ شود و میتوان گفت یکی از مهمترین این سیاستها،
برنامهریزي واقدام در خصوص انتقال مدیریت شبکههاي آبیاري به بخش خصوصی و یا بهرهبرداران است .در این
مقاله طرح جفیر در استان خوزستان در همین راستا مورد بررسی قرار گرفته است.
 انواع نظامهای بهرهبرداری نوین در شبکههای آبیاری و زهکشی استان خوزستان -1تعریف نظام بهرهبرداری
نظام بهرهبرداري مجموعه رویههاي حقوقی و عرفی ،فنی و مدیریتی در استفاده و تلفیق از عوامل تولید (کار ،زمین،
آب ،ابزار ،سرمایه و …) در قالب سازمان کار و مناسبات اجتماعی بهمنظور تولید محصوالت زراعی و عرضه آن
به بازار میباشد .از لحاظ معنی لغوي اصطالح نظام بهرهبرداري و شیوه تولید در فارسی به یکدیگر نزدیکند .با این
تفاوت که اصطالح بهرهبرداري از اصطالح شیوه تولید وسیعتر است و به اعمال مختلفی نظیر سود بردن ،برداشت
تولید ،انبار کردن ،تمتع بردن از محصوالت نیز داللت میکند .در کتاب شرکتهاي سهامی زراعی در تعریف نظام
بهرهبرداري هدف از نظام شکل خاصی از روابط بهم پیوسته ،غیر مستقل و هماهنگ است که داراي قاعده ،نظم و
منطق باشد .یعنی مجموعه تفکیک ناپذیر از اجزاي متعامل ،وجود تعامل مانع از آن است که اجزاي نظام بصورت

197

جغرافیا و روابط انسانی ،پاییز  ،1401دوره 5شماره2

انفرادي عمل نمایند .نظامهاي بهرهبرداري کالً چهار وظیفه مهم دارند .تولید ،نگهداري ،سازگاري و نظارت است
(ازکیا. )1394 ،
 -2انواع نظامهای بهرهبرداري از منابع آب و خاک در استان خوزستان
 شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی شرکت تعاونی شرکت سهامی زراعی شرکت کشت و صنعت -3شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی
خدمات بهرهبرداري ،نگهداري و مدیریت شبکه هاي مدرن آبیاري و زهکشی کشور عموماً در اراضی آبخور زیر
سدها و محدودههاي مربوط به چاههاي متمرکز وابسته به وزارت نیرو تا سال  1372به وسیلهي وزارت نیرو
(شرکتهاي سهامی آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان) به عنوان دستگاه اجرایی به انجام میرسید .از آن
سال به بعد ،وزارت نیرو به استناد ماده ي  88قانون بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه ي اجرایی آن) در
اجراي وظایف اجتماعی دولت و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینهاي
و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهاي
عمومی) تدریجاً با تأسیس شرکتهاي بهرهبرداري از شبکههاي آبیاري و زهکشی در محدودهي فعالیت این
سازمانها ،مسئولیت و مدیریت بهرهبرداري و نگهداري از شبکههاي آبیاري و زهکشی به این شرکتها ،واگذار
گردید (سازمان آب و برق خوزستان.)1395 ،
 – 4شرکتهای تعاونی تولید روستایی
نوعی نظام بهرهبرداري است در شکل حقوقی یک تشکل اقتصادي تولید کشاورزي ،غیردولتی که از مدیریتی نسبتاً
علمی و تخصصی برخوردار است و با اتکا به نیروي مردمی (اعضا) و با تصمیمات مشارکت جویانه از طریق
مجامع عمومی و هیئت مدیره ،ضمن حفظ اصل مالکیت و در نتیجه با انگیزههاي فردي و خانوادگی در سال 1349
با تصویب قانون تعاونی کردن تولید ،شرکتهاي تعاونی تولیدروستایی تشکیل شدند .هدف اصلی از تأسیس
تعاونی تولید روستایی ،ساماندهی و اصالح نظام تشکیل شرکتهاي تعاونی تولید روستایی به منظور تسهیل و
تسریع در ایجاد ،بسط و توسعه نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي و اعمال حاکمیت از طریق ارتقاي سطح سیاست-
گذاري ،برنامهریزي و نظارت بر انجام کار با بهرهگیري از ظرفیتها و پتانسیلهاي بخش غیردولتی (نظام تشکیل
و استقرار شرکتهاي تعاونی تولید روستائی در بخش کشاورزي. )1394 ،
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 - 5شرکت سهامی زراعی
تأسیس شرکتهاي سهامی زراعی پاسخی بود به آنچه که بعد از اصالحات ارضی در سال  1341در بخش کشاورزي
و نظام اراضی کشور رخ داد .از بین رفتن یکپارچگی اراضی و خالء مدیریت تولید در غیاب عمده مالکین موجب
بهم ریختگی ساختار تولید و مدیریت بخش وسیعی از اراضی کشاورزي گردید .مشکل تأمین نهادهها و الیروبی
قنوات و اداره منابع آب و برنامهریزي کشت سبب نقصان کشت و تولید محصوالت کشاورزي گردید و در پی
چارهجویی براي رفع مشکل ،تأسیس شرکتهاي سهامی زراعی در دستور کار قرار گرفت و در این راستا قانون
تشکیل شرکتهاي سهامی زراعی در تاریخ  1346/10/27به تصویب مجلسین وقت رسید و اساسنامه آن نیز در
تاریخ  1346/12/20به تصویب هیئت دولت وقت رسید .هدف اصلی از تاسیس شرکتهاي سهامی زراعی .عبارت
بود از ساماندهی و اصالح نظام تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی به منظور تسهیل و تسریع در ایجاد ،بسط و
توسعه نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي و اعمال حاکمیت از طریق ارتقاي سطح سیاستگذاري ،برنامهریزي و
نظارت بر انجام کار (قانون تشکیل شرکتهاي سهامی زراعی)1352 ،
 -6شرکت کشت و صنعت
با تصویب قانون تأسیس شرکتهاي بهرهبرداري از اراضی زیر سدها در سال  ،1347به وزارت آب و برق اجازه
داده شد به منظور حداکثر بهرهبرداري از منابع آب و زمین قابل آبیاري از سدها و تأسیسات آبیاري مربوط به اراضی
زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزي دامپروري و عمران کشور به تشکیل شرکتهاي کشت و صنعت با
سرمایه دولت یا سرمایههاي خصوصی داخلی یا خارجی اقدام نماید.
وزارت آب و برق مجاز گردید در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و امالك زیر سدها را که متعلق به دولت
است تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکت هاي کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده منظور
دارد و بهطور اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی) واگذار نماید .شرکت هاي کشت و صنعت
یکی از انواع نظامهاي بهرهبرداري است که با هدف فراهم آوردن امکانات و تاسیسات و بهرهبرداري مناسب از
منابع آب و خاك نسبت به تولید ،نگهداري و فرآوري محصول کشاورزي و همچنین بازاریابی ،توزیع و فروش آن
در قالب سازمان و مدیریت واحد اقدام مینماید (نظام تشکیل و استقرار شرکتهاي تعاونی تولید روستائی در
بخش کشاورزي. )1394 ،
 پیشینه شرکت های سهامی زراعی در ایراناستفاده از همکاري مردم در امور کشاورزي و آبیاري از دهه  40همواره مورد توجه و تاکید دولت بوده است.
ساختارهایی همچون تعاونیهاي روستایی ،شرکتهاي سهامی زراعی ،تعاونیهاي تولید کشاورزي و غیره که عموما
با الگوبرداري از سایر مناطق دنیا توسط دولت بنا شد ،مبین عزم حکومت براي درگیر نمودن مردم در طرحهاي
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توسعه کشاورزي و آبیاري بوده است (پورزند )1383 ،با انجام اصالحات ارضی هرچند نظام ارباب و رعیتی تغییر
یافت ،لیکن نظامهاي متعدد بهرهبرداري شکل گرفت و اراضی وسیعی بین اقشاري از روستائیان تقسیم شد ،ولی
این امر نه تنها رشد و رونق کشاورزي را به دنبال نداشت ،بلکه به نوعی ساختار اقتصاد روستا و کشاورزي را
تخریب کرد و در نتیجه رشد و توسعه کاذب بخش صنایع و خدمات ،طراحی و پیروي از مکانیزم افزایش درآمد
و قدرت خرید و مصرفگرایی را به همراه داشت و توجه به بخش کشاورزي به فراموشی سپرده شد (ازکیا،
 .)1396نتیجه اصالحات ارضی ،از بین رفتن یکپارچگی اراضی و کوچک شدن واحدهاي تولید و پراکندگی
قطعات اراضی کشاورزي بود و در نتیجه عمالً امکان استفاده از فنون نوین کشاورزي ،ماشینآالت پیشرفته،
تجهیزات زیربنایی و بهبود عملکرد و راندمان آبیاري و توسعه کشاورزي را با محدودیت روبرو مینمود (فال
سلیمان و حجی پور1391 ،؛ ازکیا و ایمانی.)1394 ،
تشکیل شرکتهاي سهامی زراعی پس از اصالحات ارضی راهبردي بود که از سوي دولت در جهت تعدیل
مسائل و چالشهاي بخش کشاورزي و همچنین تسریع نوسازي و مکانیزه کردن آن اتخاذ شد (فال سلیمان،
 )1391در اجراي قانون تشکیل شرکتهاي سهامی زراعی در طول یک دهه یعنی از سال  1347تا سال 1357
تعداد  93شرکت سهامی زراعی در  851روستا با مساحتی معادل  411هزار هکتار و تعداد  35هزار نفر سهامدار
تشکیل شد (عبداللهی .)1377 ،این شرکتها در طول حیات خویش در دهه مذکور فعالیتهاي قابل توجهی در
زمینههاي مختلف زیربنایی ،زراعی ،دامی و توسعه عمران روستایی داشتهاند ،بطوريکه میتوان گفت شرکتهاي
سهامی زراعی عالوه بر اینکه به عنوان یک نظام بهرهبرداري با مدیریت گروهی پا به عرصه وجود گذاشته ،الگویی
جهات توسعه روستایی و کشاورزي نیز تلقی گردیدند و اجراي برنامههاي مصوب عمرانی در روستاها نیز در
قالب شرکتهاي مذکور مورد توجه قرار گرفت (لهسایی زاده .)1390 ،بررسی پیشینه شرکتهاي سهامی زراعی
حاکی از آن است که پس از انقالب جمهوري اسالمی ،بنا به دالیلی چون حاکمیت جو سیاسی و دگرگونیهاي
خاص ناشی از انقالب ،تفویض اختیار وزارت کشاورزي به زراعین جهت تصمیمگیري براي ابقا یا انحالل
شرکتهاي سهامی زراعی به منزله عدم حمایت و حتی نفی آن ،تحریک برخی از عوامل با نفوذ محلی و حتی
تحریم آن از سوي برخی مقامات ،نارضایتی زارعین از شرکتهاي سهامی زراعی و غیره ،بسیاري از این شرکتها
تداوم نداشته و به انحالل کشیده شد (لهسایی زاده.)1388 ،
در دو دهه اخیر روند رو به احیا این شرکتها را میتوان شاهد بود که در پی اعتقاد برخی از کارشناسان
منطقهاي بر کارآمدي شرکتهاي سهامی زراعی در زمینه توسعه و نوسازي کشاورزي و روستایی ،منوط به تغییر
ساختارهاي تشکیالتی این شرکتها رخ داده است (فال سلیمان .)1391 ،در حال حاضر شرکتهاي سهامی
زراعی از روندي رو به احیا برخودار هستند و گسترش این نوع نظام بهرهبرداري در دستور کار دولت میباشد ،به-
طوري که طی چند سال گذشته چندین شرکت سهامی زراعی جدید در کشور تأسیس شدهاند که بیشترین تعداد
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آن در استان خراسان جنوبی می باشد (ساریخانی1384 ،؛ فال سلیمان و حجی پور .)1390 ،در تشکیل شرکتهاي
سهامی زراعی جدید ،مشارکت داوطلبانه روستائیان در دو مرحله مشاهده میشود :در مرحله اول آب و زمین
کشاورزي فرد به شرکت سهامی زراعی واگذار شده و متناسب با آن سهام دریافت می کند .در گام دوم وي در
فعالیتهاي تولیدي شرکت مشارکت می کند (فال سلیمان و حجی پور.)1390
 مشخصات طرح جفیرطرح جفیر با وسعتی بالغ بر  36520هکتار در  35کیلومتري جنوب غربی شهرستان اهواز واقع شده است .این
طرح به  7واحد عمرانی  1الی  7تفکیک شده است که  5500هکتار از آن قابل بهرهبرداري می باشد .بخشهاي
قابل بهرهبرداري طرح جفیر شامل ایستگاه پمپاژ اصلی ،پنج ایستگاه پمپاژ کمکی ،کانالهاي درجه یک ،دو و سه
میباشد (یافتههاي پژوهش)

تصویر شماره  -1پالن شبکه آبیاری و زهکشی جفیر

 پیشینه نظام بهره برداری موجود در طرح جفیردر دهه  ،70اتحادیه تعاونیهاي تولیدي ایثارگران خوزستان ،در قالب  16تعاونی تولید و با عضویت  3200نفر
(هر تعاونی  200عضو به تفکیک شهرستان) از ایثارگران بومی استان خوزستان و غیر بومی ( 200نفر از استان یزد)
تأسیس گردید .مدیریت امور اراضی خوزستان 36 ،هزار هکتار از اراضی منابع ملی منطقه جفیر را با شرط احیاء و
انجام فعالیتهاي تولیدي کشاورزي و در قبال پرداخت مال االجاره سالیانه ،در اختیار اتحادیه ،قرار داد .اراضی
واگذار شده به صورت تک برگ و به نام هر تعاونی در سطحی معادل  2500هکتار بوده و هیچ گونه قراردادي با
افراد عضو تعاونی منعقد نشده است .اعضاي هرتعاونی طی یک لیست واحد که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت
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رسیده ،از فعالیتهاي زراعی تعاونی بهطور مساوي ،منتفع میشدند .مدیریت اتحادیه ،به منظور ایجاد و راهاندازي
ایستگاه پمپاژ جهت برداشت آب مورد نیاز اراضی از رودخانه کارون و احداث شبکه آبیاري ،با استفاده از
سازوکارهاي تعریف شده در سازمان جهاد کشاورزي و بهرهگیري از اعتبارات بانکی ،مبلغ  5میلیار تومان وام
جهت خرید  35دستگاه پمپ برقی مورد نیاز ایستگاههاي اصلی و فرعی را خریداري نمود .بنا به دالیل متعدد ،راه
اندازي ایستگاه و احداث شبکه ،به سرانجام نرسیده ،ما حصل این شرایط ،بدهی  32میلیارد تومانی اتحادیه ناشی
از جرایم بانکی بوده است .سرانجام بر اساس تفاهم نامههاي صورت گرفته ،مسئولیت احداث تأسیسات تأمین و
توزیع آب در سال  ،1388به سازمان آب وبرق خوزستان واگذار گردید (یافتههاي پژوهش)
 سیمای کنونی شبکه قابل بهرهبرداریاز ابتداي سال  ،1391تکمیل ساختمان شبکه ،به عنوان یکی از طرحهاي اولویت دار ،در دستور کار سازمان آب
و برق خوزستان قرار گرفت .پس از برگزاري مناقصههاي الزم ،مشکالت مربوط به تأمین برق مورد نیاز ایستگاه،
برطرف شده است و پنج ایستگاه فرعی ،کانال اصلی به طول تقریبی  15کیلومتر و پنج رشته کانال فرعی به طول
تقریبی  40کیلومتر تکمیل شده تا عمالً مقدمات بهرهبرداري از فاز اول طرح ،در سطح  5500هکتار ،فراهم شود.
ظرفیت فعلی قابل بهرهبرداري ایستگاه پمپاژ اصلی 10 ،متر مکعب بر ثانیه میباشد .پس از انجام عملیات اجرایی و
به واسطه عبور کانالها و زهکشها ،لولههاي طرح آبرسانی غدیر و سطوح تصرف شده توسط یگانهاي ارتش،
میزان خالص اراضی قابل کشت اتحادیه به  30000هکتار ،تقلیل یافت .به عبارتی دیگر ،هر بهرهبردار میتوانست
در یک عرصه  10هکتاري از فعالیتهاي تولیدي تعاونی مربوطه ،بهرهمند گردد.
 روش شناسی پژوهشبه منظور تعیین مناسبترین نظام بهرهبرداري منابع آب و خاك طرح جفیر از روش تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
بر مبناي سه معیار استفاده شد که معیارها در تحلیل نقش متغیر وابسته را دارا میباشند .براي هر معیار نیز چهار
زیرمعیار و به منظور دستیابی به هدف سه گزینه شرکتهاي تعاونی تولید ،شرکتهاي سهامی زراعی و شرکت
هاي کشت و صنعت درنظر گرفته شد.
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 مدل انتزاعی فرایند انجام پژوهشتحلیل

ساختار سلسله

مرور ادبیات و

اکتشافی

مراتبی

پیشینه
داخلی و
خارجی

تجربیات
افراد

نتایج نهایی
ارزیابی

وزن معیارهای

شناسایی معیارهای

صاحب نظر

AHP

ارزیابی

و متخصص

نتایج
پرسشنامه

تصویر شماره  -2مدل انتزاعی فرایند انجام پژوهش

 هدف ،معیارها و زیرمعیارهابه پرسش اصلی تحقیق یا مشکلی که قرار است حل شود ،هدف گفته میشود .هدف ،باالترین سطح درخت
سلسله مراتبی است و تنها یک پارامتر دارد که انتخاب آن وظیفه باالترین سطح تصمیمگیري پروژه میباشد .هدف
در این پژوهش انتخاب مناسبترین نظام بهرهبرداري در مدیریت آبیاري طرح جفیر میباشد.
به مالكهاي متضمن هدف و سازنده آن معیار گفته میشود .معیارها در واقع سنگ محک هدف یا وسیله اندازهگیري
آن میباشد .هر اندازه معیارها بیشتر اج زاء هدف را پوشش دهند و بیشتر بیان کننده هدف باشند ،احتمال گرفتن
نتیجه دقیقتر افزایش خواهد یافت؛ معیارها دومین سطح درخت سلسله مراتبی پس از هدف میباشند .در واقع
یکی از مراحل تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPوزندهی به معیارها است .معیارهاي مورد نظر در این
پژوهش براي فرایند تحلیل عبارتند از:
 -1معیار اجتماعی -فرهنگی

 -2معیار اقتصادي -مالی

 -3معیار مدیریتی

در گام بعد ،معموال معیارهاي تصمیمگیري را به زیرمعیارهایی تقسیم میکنند .در تعیین زیرمعیارها ،در وهله اول،
پس از مرور منابع و مطالب مرتبط ،تعدادي زیرمعیار براي هر معیار تعیین شد ،سپس از صاحب نظران مشارکتکننده
در پژوهش خواسته شد تا معیارهایی راکه قابلیت عملی شدن دارند ،انتخاب نمایند .سپس زیرمعیارهاي انتخابی
کدگذاري شده و در فرایند تحلیل وارد شدند.
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جدول شماره  -1معیارها و زیرمعیارها
زیرمعیارها

معیار

کد

اجتماعی -فرهنگی

بسترسازي فرهنگی و ظرفیت سازي اجتماعی در جامعه محلی در خصوص لزوم ایجاد مدیریت مشارکتی آب

A1

ورود جوانان به شغل کشاورزي

A2

کاهش منازعات بر سر آب،

A3

شفافسازي اهداف ،برنامههاي جامع و وظایف تعاونیها و جلب همراهی و مشارکت معتمدین محلی

A4

توانایی در تعیین الگوي کشت و تدوین تقویم آبیاري (در زمان مناسب ،به مقدار کافی و به مدت الزم) با توجه به مزایاي نسبی

مالی – اقتصادي

محصوالت و افزایش بازدهی اقتصادي آب (میزان تولید براساس مصرف هر واحد آب) و افزایش درآمد

B1

مدیریتی

مدیریتی

افزایش سطح اشتغال

B2

توانایی در افزایش سطح اراضی تحت مدیریت خود و افزایش تعداد اعضاي خود و کاهش هزینههاي خدمات آبیاري

B3

توانایی در دریافت اعتبارات و تسهیالت بانکی توانایی و ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی

B4

ایجاد انسجام اجتماعی و اقتصادي

C1

ایجاد امنیت شغلی اعضاي نظام بهرهبرداري منتخب

C2

احساس قدرت ،مسئولیتپذیري و توانایی مدیریت شبکه توسط ذينفعان

C3

بهرهمندي از کلیه امکانات و توانایی هاي موجود

C4
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 ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبینظام بهره برداری مناسب از طرح جفیر

معیار مالی –

معیار اجتماعی-
فرهنگی

معیار مدیریتی

اقتصادی

زیر معیارهای

زیر معیارهای

 A4تا A1

 B4تا B1

شرکتهای

شرکتهای

تعاونی تولید

سهامی زراعی

زیر معیارهای
 C4تا C1

شرکتهای
کشت وصنعت

شکل شماره  -3درخت سلسله مراتبی

 - -4گردآوری دادهها و عملیات محاسبه
در تحلیل سلسله مراتبی از نظرات کارشناسان وکشاورزان استفاده شد .به همین جهت انتخاب کارشناسان آگاه و
متخصص که نسبت به مطالب اطالعات دقیق داشته باشند ،حائز اهمیت میباشد .لذا نمونه مورد مطالعه در این
پژوهش به روش نمونهگیري هدفمند مشخص شد .در نتیجه نمونه آماري شامل  22نفر ،متشکل از کارشناسان
متخصص سازمان آب و برق خوزستان ،شرکت بهرهبرداري از شبکههاي آبیاري و زهکشی کرخه و شاوور و
اتحادیه تعاونیهاي تولید ایثارگران جفیر بودند.
براي جمعآوري دادهها ،پرسشنامهاي منطبق با اهداف مطالعه تحلیل سلسله مراتبی تدوین شد .براي مقایسات زوجی
و تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و در نهایت گزینهها نسبت به یکدیگر ،جدول  2مبناي عمل قرار گرفت .وزن
هر فاکتور نشان دهنده اهمیت و ارزش آن نسبت به فاکتورهاي دیگر در عملیات تعیین مکان است .عملیات
وزندهی فاکتورها به سه روش ذیل قابل انجام است:
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 -1استفاده از تجربه و دانش کارشناسان متخصص :در این روش با استفاده از تجربه و دانش کارشناسان
متخصص در زمینه کاربرد مورد نظر و با در نظر گرفتن خصوصیات محدوده مطالعاتی ،فاکتورهاي مناسب
تعیین و وزندهی میشوند .از مزایاي این روش ،ساده و مستند بودن آن است.
 -2استفاده از دانش دادهاي :دانش داده اي متکی بر اطالعات موجود در مورد جواب مساله میباشد .در دانش
دادهاي با استفاده از جوابهاي موجود در مساله مکانیابی و محاسبه میزان وابستگی هر یک از فاکتورها به
جواب ،میتوان وزن مربوط به هر فاکتور را تعیین نمود.
 -3استفاده از دانش کارشناسی و داده اي به صورت توام :در این روش با توجه به نتایج حاصل از دانش و
تجربیات کارشناسان و استفاده از اطالعات موجود ،به هر یک از فاکتورها وزن تعلق میگیرد .بدین نحو که
ابتدا وزنها از طریق دانش کارشناسی و دادهاي به صورت مجزا محاسبه میشوند ،سپس وزن مطلوب با مقایسه
مقادیر به دست آمده تعیین میگردد.
جدول شماره  -2ترجیحات سلسه مراتبی
ارزش

اولویت ها

توضیح

1

ترجیح یکسان

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند

3

کمی مرجح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است

5

خیلی مرجح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

7

خیلی زیاد مرجح

گزینه  iداراي ارجحیت خیلی بیشتري از  jاست

9

کامالً مرجح

گزینه  iاز  jمطلقاً مهمتر و قابل مقایسه با  jنیست.

2و4و6و8

بینابین

ارزشهاي بین ارزشهاي ترجیحی را نشان میدهد مثال  ،8بیانگر اهمیتی زیادتر از 2و 4و 6و 8بینابین  7و
پایینتر از  9براي  iاست

 نتیجه گیریخالصه ماتریس نرمال شده و اولویت مناسبترین نظام بهرهبرداري منابع آب در بخش کشاورزي با توجه به
زیرمعیارهاي مسئله پژوهش شامل زیرمعیارهاي معیار اجتماعی ،زیرمعیارهاي اقتصادي و زیرمعیار مدیریتی در
جدول  3ارائه شدهاند.
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 -5جدول  -3وزن دهی
وزن زیر معیار

وزن گزینه
شرکت سهامی زراعیw 482.0

بسترسازي فرهنگی و ظرفیتسازي اجتماعی در جامعه محلی در خصوص لزوم ایجاد

شرکت تعاونی تولیدw =183 .0

مدیریت مشارکتی آب w =306 .0
اجتماعی – فرهنگی

شرکت کشت و صنعتw =335 .0
شرکت سهامی زراعیw =326 .0
شرکت تعاونی تولیدw =244 .0

وزن معیار

ورود جوانان به شغل کشاورزي و صنایع تکمیلی

w =328 .0

w =255 .0

شرکت کشت و صنعتw =430 .0
شرکت سهامی زراعیw =482 .0

توانایی در تعیین الگوي کشت و تدوین تقویم آبیاري (در زمان مناسب ،به مقدار

شرکت تعاونی تولیدw =183 .0

کافی و به مدت الزم) با توجه به مزایاي نسبی محصوالت و افزایش بازدهی اقتصادي

شرکت کشت و صنعتw =335 .0

آب (میزان تولید براساس مصرف هر واحد آب) و افزایش درآمد
w =327 .0

شرکت سهامی زراعیw =290 .0

کاهش منازعات بر سر آبw =112 .0 ،

شرکت تعاونی تولیدw =375 .0
شرکت کشت و صنعتw =400 .0
شرکت سهامی زراعیw =443 .0
شرکت تعاونی تولیدw =236 .0

شفافسازي اهداف ،برنامههاي جامع و وظایف و جلب همراهی و مشارکت
معتمدین محلی w =260 .0

شرکت کشت و صنعتw =311 .0
شرکت سهامی زراعیw =444 .0

افزایش سطح اشتغال

شرکت تعاونی تولیدw =240 .0

w =118 .0

اقتصادي – مالی

شرکت کشت و صنعتw =316 .0
شرکت سهامی زراعیw =403 .0
شرکت تعاونی تولیدw =269 .0

توانایی در افزایش سطح اراضی تحت مدیریت خود و افزایش تعداد اعضاي خود و

w = 257 .0

کاهش هزینههاي خدمات آبیاري w =280 .0

شرکت کشت و صنعتw =328 .0
شرکت سهامی زراعیw =482 .0

توانایی در دریافت اعتبارات و تسهیالت بانکی توانایی و ایجاد صنایع تکمیلی و

شرکت تعاونی تولیدw =292 .0

تبدیلی

شرکت کشت و صنعتw =302 .0

w =342 .0

شرکت سهامی زراعیw =361 .0

ایجاد انسجام اجتماعی و اقتصادي

شرکت تعاونی تولیدw =351 .0

w =192 .0

شرکت کشت و صنعتw =262 .0
شرکت سهامی زراعیw =368 .0

ایجاد امنیت شغلی اعضاي نظام بهرهبرداري منتخب

شرکت تعاونی تولیدw =361 .0

w =190 .0
مدیریتی

شرکت کشت و صنعتw =301 .0
شرکت سهامی زراعیw =554 .0
شرکت تعاونی تولیدw =242 .0

احساس قدرت ،مسئولیت پذیري و توانایی مدیریت شبکه توسط ذينفعان
w =223 .0

شرکت کشت و صنعتw =214 .0
شرکت سهامی زراعیw =517 .0
شرکت تعاونی تولیدw =316 .0

بهره مندي از کلیه امکانات و توانایی هاي موجود
w =395 .0

شرکت کشت و صنعتw =167 .0

منبع  :یافته هاي پژوهش

207

w = 415 .0

جغرافیا و روابط انسانی ،پاییز  ،1401دوره 5شماره2

اولویتبندي نظامهاي مختلف براي انتخاب مناسبترین نظام بهرهبرداري منابع آب براساس چهار زیرمعیار تعریف
شده براي شاخص اقتصادي نشان میدهد که در تمامی زیرمعیارهاي یادشده شرکتهاي سهامی زراعی نسبت به
دو نظام دیگر از بیشترین اهمیت برخوردار است.
باتوجه به نتایج به دست آمده از مقایسه گزینهها براساس زیرمعیار مدیریتی ،در تمامی زیرمعیارهاي یادشده،
شرکتهاي سهامی زراعی داراي اولویت اول ،شرکتهاي تعاونی تولید داراي اولویت دوم و شرکتهاي کشت و
صنعت داراي الویت سوم میباشد.
به منظور محاسبه وزن نهایی هر یک از گزینهها ،وزنهاي نسبی درهم ضرب میشوند و براساس تمامی معیارها
و زیرمعیارهاي مورد بررسی در این پژوهش ،شرکتهاي سهامی زراعی باالترین اولویت برخوردار بوده و بنابراین
مناسبترین گزینه براي طراحی نظام مشارکتی آبیاري در ایجاد تشکل بهرهبرداري میباشد.
به منظور تعیین وزنهاي نسبی معیارهاي اصلی ،اولویت هریک از معیارها نسبت به هدف پژوهش ،معیار مدیریتی
داراي اولویت اول ،معیار اجتماعی -فرهنگی و اقتصادي -مالی به ترتیب داراي اولویت دوم و سوم میباشد.
زیرمعیارهاي احساس قدرت ،مسئولیتپذیري و توانایی مدیریت شبکه توسط ذينفعان ،بهرهمندي از کلیه امکانات
و تواناییهاي موجود ،توانایی در دریافت اعتبارات و تسهیالت بانکی توانایی و ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی،
توانایی در تعیین الگوي کشت و تدوین تقویم آبیاري (در زمان مناسب ،به مقدار کافی و به مدت الزم) با توجه به
مزایاي نسبی محصوالت و بسترسازي فرهنگی و ظرفیتسازي اجتماعی در جامعه محلی در خصوص لزوم ایجاد
مدیریت مشارکتی آب و افزایش بازدهی اقتصادي آب (میزان تولید براساس مصرف هر واحد آب) و افزایش درآمد
بیشترین تأثیر را بر انتخاب گزینه شرکتهاي سهامی زراعی داشتهاند و سه زیر معیار کاهش منازعات بر سر آب،
ورود جوانان به شغل کشاورزي و ایجاد امنیت شغلی اعضاي نظام بهرهبرداري منتخب کمترین تأثیر را بر انتخاب
گزینه شرکتهاي سهامی زراعی داشتهاند.
زیر معیارهاي کاهش منازعات بر سر آب ،ایجاد امنیت شغلی اعضاي نظام بهرهبرداري منتخب و ایجاد انسجام
اجتماعی و اقتصادي بیشترین تأثیر را بر انتخاب گزینه شرکتهاي تعاونی تولید داشتهاند و سه زیر معیار بسترسازي
فرهنگی و ظرفیتسازي اجتماعی در جامعه محلی در خصوص لزوم ایجاد مدیریت مشارکتی آب ،توانایی در تعیین
الگوي کشت و تدوین تقویم آبیاري (در زمان مناسب ،به مقدار کافی و به مدت الزم) با توجه به مزایاي نسبی
محصوالت و افزایش بازدهی اقتصادي آب (میزان تولید براساس مصرف هر واحد آب) و افزایش درآمد و بهرهمندي
از کلیه امکانات و تواناییهاي موجود و کمترین تأثیر را بر انتخاب گزینه شرکتهاي تعاونی تولید داشته اند.
زیرمعیارهاي بسترسازي فرهنگی و ظرفیتسازي اجتماعی در جامعه محلی در خصوص لزوم ایجاد مدیریت
مشارکتی آب ،ورود جوانان به شغل کشاورزي و صنایع تکمیلی و کاهش منازعات بر سر آب بیشترین تأثیر را بر
انتخاب گزینه شرکتهاي کشت و صنعت داشتهاند و سه زیر معیار بهرهمندي از کلیه امکانات و تواناییهاي موجود،
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احساس قدرت ،مسئولیتپذیري و توانایی مدیریت شبکه توسط ذينفعان و ایجاد انسجام اجتماعی و اقتصادي
کمترین تأثیر را بر انتخاب گزینه شرکتهاي کشت و صنعت داشتهاند.
 پیشنهادهاامروزه جامعه کشاورزان به ناظرین بی عالقه به فعالیتهاي دستگاههاي دولتی مرتبط تبدیل شدهاند و کمکهاي
دولتی را امري الزم و حتمی می دانند و عادت به عدم مداخله کرده و حالت انفعالی به خود گرفتهاند با رویکرد
نوین در مدیریت منابع آب کشور تالش میشود .جابجایی اختیارات و مسئولیتهاي اجرایی و مدیریت شبکههاي
آبیاري از موسسات دولتی به نهادهاي بخش خصوصی ،بهرهبرداران را براي پاسخگویی موثرتر در قبال وظایف
خود بیشتر ترغیب کند .با ایجاد شرکت هاي سهامی زراعی بسترسازي الزم براي ایجاد این مشارکت و همیاري
فراهم نخواهد شد مگر در شرایط خاص منطقه (به عنوان مثال براي مناطق حادثه خیز ،مناطقی که کشاورزي شغل
دوم اکثر مالکین باشد و مناطقی که شیوه کشاورزي تغییر عمدهاي داشته و آموزشهاي فنی و تخصصی زیادي نیاز
باشد و سایر شرایط مشابه) و از آنجا که به لحاظ حقوقی شرکت سهامی زراعی نه تنها تعهد و مسئولیتی براي
کشاورزان بهوجود نمیآورد ،بلکه از آنها سلب مسئولیت مطلق مینماید ،به لحاظ فرهنگی و روانشناسی تعاون
روستایی قبل از هر اقدامی می بایست با اقدامات ترویجی و آموزش (بخصوص برگزاري نشست و کارگاه و
بازدید از شرکتهاي سهامی موفق در سطح کشور با همکاري مستقیم سازمان آب و برق خوزستان) ،کشاورزان را
نسبت به مزایاي شرکتهاي سهامی زراعی آگاه نموده و سپس وارد مرحله اجرا شود چرا که در آن صورت
کشاورزان با رغبت بیشتري عمل کرده و از بعد روانی همراهی بیشتري صورت خواهد گرفت.
در این پژوهش سه گزینه شرکت تعاونی تولید ،شرکت سهامی زراعی و شرکت کشت و صنعت باتوجه به
ظرفیتهاي منطقه مورد بررسی قرار گرفتند ،نتایج نشان داد که شرکت سهامی زراعی در اولویت باالتري قرار
گرفت .موارد ذیل در جهت تسریع در آغاز فرایند ساماندهی نظام بهرهبرداري از شبکههاي آبیاري و زهکشی جفیر
پیشنهاد میگردد:

•

استقرار نیروهاي مورد نیاز بهرهبرداري از ایستگاه پمپاژ اصلی توسط شرکت بهرهبرداري از شبکههاي
آبیاري کرخه و شاوور.

•

تغییر ساختار فعلی اتحادیه به شرکت سهامی زراعی با عضویت همه افراد تعاونیهاي شانزدهگانه زیر
مجموعه اتحادیه تعاونیهاي تولید با همکاري مستقیم مدیر کل تعاون روستایی کشور.

•

برگزاري نشست ،کارگاه و بازدیدهاي ملی از شرکتهاي سهامی موفق

•

تعریف نقطه تحویل حجمی آب.

•

تعریف وظایف مدیریت آبیاري شرکت سهامی زراعی
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•

تعریف وظایف مدیریت مزرعه شرکت سهامی زراعی

•

معرفی افراد واجد شرایط از سوي شرکت سهامی زراعی جهت فراگیري آموزشهاي الزم

•

تنظیم توافقنامه همکاري و شروع فعالیت شرکت سهامی زراعی.

•

تالش در جهت افزایش سطوح قابل کشت و استفاده از پتانسیلهاي تعریف شده در فاز دوم طرح 550
هزار هکتاري به منظور توسعه فعالیتهاي شرکت سهامی زراعی.

پیشنهاد میگردد در پژوهشهاي آتی تشکیل نظام بهرهبرداري از منابع آب و خاك در سایر مناطق کشور نیز ،مورد
بررسی قرار گیرند.
 سپاسگزاریاز تمام همکاران محترم و بهطور خاص از دفتر پژوهشهاي کاربردي آب سازمان آب و برق خوزستان که در
انجام این پزوهش همکاري نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.
 منابع .1ازکیا و همکاران .1394 .جنبههای اجتماعی نظام آبیاری در ایران .سال دوازدهم .مجله انسان
شناسی .شماره .12
 .2ازکیا ،م .1370 .جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران .چاپ سوم .انتشارات
اطالعات .تهران.
 .3ازکیا ،م .و ایمانی ،ع .1387 .توسعه ی پایدار روستایی .انتشارات اطالعات ،تهران .ایران.
 .4بدری ،سید علی ،رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ،سلمانی ،حمدو بهمند ،داداله1390 .نقش نظام
های بهره برداری زراعی)خانوادگی) در توسعه .پایدار روستایی)مطالعه موردی :شهرستان قیر و
کارزین استان فارس) .پژوهش های جغرافیای انسانی.
 .5پورزند ،احمد ( .)1383اقدامات اخیر برای خصوصی و رقابتی نمودن مدیریت بهرهبرداری و
نگهداری شبکههای آبیاری وزهکشی ،مجموعه مقاالت اولین همایش بررسی مشکالت شبکههای
آبیاری وزهکشی ومصرف بهینه آب کشاورزی ،گوهران کویر ،صص.24 -29
 .6حسینزاده ،علی حسین .ایدر ،نبی اله .عباسی ،الهام ( .)1391بررسی عوامل موثر بر مشارکت
شهروندی در بین شهروندان شهر خرمآباد .سال دوم ،شماره دوم.59 -82 ،
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