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 چکیده 

در کشاورزي ایران  هاي اساسیو از چالش بنیادي ثآب و خاك یکی از مباح، از منابع تولیدبرداري بهرهساماندهی نظام هاي 

طرح جفیر با وسعتی . اقدام نمودموجود  مشکالتضرورت دارد با اتخاذ راهکارهایی مناسب در جهت رفع بنابراین . باشدمی

واحد عمرانی تفکیک  7این طرح به . کیلومتري جنوب غربی شهرستان اهواز واقع شده است 35هکتار در  36520بالغ بر 

برداري ترین نظام بهرهپژوهش حاضر با هدف انتخاب مناسب. باشدبرداري میهکتار از آن قابل بهره 5500ست که شده ا

این پژوهش از نوع . انجام شده است( NII) با استفاده از تحلیل و زهکشی جفیرمنابع آب در بخش کشاورزي شبکه آبیاري 

باشد و انتخاب حجم نمونه هاي کاربردي میپژوهش سلسله مراتبی( AHP) پیمایشی بوده و از نظر هدف در زمره -توصیفی

، هاي تعاونی تولیدصورت گرفته سه نوع نظام شامل شرکت هايطی بررسی. ه استگیري هدفمند صورت گرفتبوسیله نمونه

به تکنیک  باتوجه. هاي این پژوهش انتخاب شدندصنعت به عنوان گزینه هاي سهامی زراعی و شرکت هاي کشت وشرکت

سه معیار اصلی تعیین و براي هر معیار ، و خاك منابع آببرداري بهرهگزینه براي نظام  ترینها و انتخاب مناسبتحلیل داده

کارکنان سازمان آب و ) از متخصصان نفر 22بود که توسط ها پرسشنامه گردآوري دادهابزار. نیز چهار زیرمعیار انتخاب شدند

 تعاون روستایی، تعاون روستایی ایران، زهکشی کرخه و شاوور هاي آبیاري واز شبکهبرداري بهرهشرکت ، ستانزبرق خو

. تکمیل شد، که در زمینه موضوع داراي دانش و تجربه بودند (هاي تولید ایثارگران جفیراستان خوزستان و اتحادیه تعاونی

باالترین عی سهامی زرا شرکتحاصله مطابق نتایج . انجام گرفت Expert choice  ها به کمک نرم افزارتجزیه و تحلیل داده

 . اولویت بود

 جفیر، سهامی زراعی، برانتشکل آب، بردارينظام بهره، مشارکت های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

، آب منابع از برداريبهره در کشاورزي آب کنندگانمصرف مشارکت و تشکل، برداريبهره نظام در ایران کشور    

 دور خیلی روزگاران از کشور این در که گونههمان گفت بتوان شاید که طوريبه. است برخوردار غنی ايپیشینه از

 ظرافت و دقت همان با نیز آب از برداريبهره نظام، داشته رواج زیرزمینی و سطحی هايآب منابع استحصال و مهار

 بود رفته پیش( مصرف) تقاضا مدیریت با همگام آب عرضه مدیریت دیگر عبارت به. بود شده ایجاد ابتدا همان از

ترین و موثرترین بخشی است که پیوند تاریخی و بخش کشاورزي کلیدي. (1390، همکاران و محمدي گل)

در نتیجه آب به عنوان محدودکننده ترین عامل تولید در این بخش مطرح است ، داردآب اجتماعی محکمی با بخش 

پتانسیل محدودي دارد و توسعه کشاورزي تابع آن است و  در شرایط کشور ایران آب. (1399، شفیعی و همکاران)

، هاي مختلف صنعتآنچه در این زمینه اهمیت می یابد مدیریت مصرف بهینه آب همراه با مدیریت تقاضا در بخش

ترین مناطق جهان در یکی از خشک نایرا. (1392، غالمرضایی و همکاران)شرب و محیط زیست است ، کشاورزي

توسعه ، همواره اصالح ساختار مدیریت آب. ترین تنگناي توسعه کشاورزي در آن استقرار گرفته و کمبود آب مهم

تقویت مشارکت مردم و در ، برداري از منابع آبهاي بهرهبسیج منابع و ساماندهی نظام، برداري از منابع آببهره

، هاي توسعه اقتصاديبخش کشاورزي از اولویت هاي اساسی برنامه نهایت افزایش کارایی اقتصادي خصوصا در

هاي ها و سیاستاز این رو باید برنامه. (1397، رشوند و همکاران) اجتماعی و فرهنگی کشور ایران بوده است

، هاترین این سیاستتوان گفت یکی از مهممی و کارآمد و عملیاتی براي مدیریت منابع آب در کشاورزي اتخاذ شود

این در . برداران استهاي آبیاري به بخش خصوصی و یا بهرهریزي واقدام در خصوص انتقال مدیریت شبکهبرنامه

 . مورد بررسی قرار گرفته است طرح جفیر در استان خوزستان در همین راستا قالهم

 

 های آبیاری و زهکشی استان خوزستان برداری نوین در شبکههای بهرهانواع نظام - 

  بردارینظام بهره تعریف -1

، زمین، کار) فنی و مدیریتی در استفاده و تلفیق از عوامل تولید، هاي حقوقی و عرفیبرداري مجموعه رویههنظام بهر

آن  منظور تولید محصوالت زراعی و عرضههکار و مناسبات اجتماعی ب سازمان قالب در (… سرمایه و، ابزار، آب

با این . برداري و شیوه تولید در فارسی به یکدیگر نزدیکندلحاظ معنی لغوي اصطالح نظام بهره از. باشدمیبه بازار 

برداشت ، تر است و به اعمال مختلفی نظیر سود بردنبرداري از اصطالح شیوه تولید وسیعتفاوت که اصطالح بهره

 نظام تعریف در زراعی سهامی هايشرکت در کتاب .کندمی داللت نیز محصوالت از بردن تمتع، انبار کردن، تولید

نظم و ، غیر مستقل و هماهنگ است که داراي قاعده، هدف از نظام شکل خاصی از روابط بهم پیوسته برداريبهره

نظام بصورت  يوجود تعامل مانع از آن است که اجزا، متعامل يیعنی مجموعه تفکیک ناپذیر از اجزا. منطق باشد
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 است نظارت و سازگاري، نگهداري، تولید. برداري کالً چهار وظیفه مهم دارندهاي بهرهمنظا. انفرادي عمل نمایند

  . (1394، ازکیا)

 از منابع آب و خاک در استان خوزستان برداري بهرههای انواع نظام -2

 زهکشی و آبیاری هایشبکه ازبرداری بهره شرکت -

 شرکت تعاونی -

 عی شرکت سهامی زرا -

 شرکت کشت و صنعت -

 های آبیاری و زهکشیاز شبکهبرداری بهرهشرکت  -3

هاي مدرن آبیاري و زهکشی کشور عموماً در اراضی آبخور زیر نگهداري و مدیریت شبکه، برداريبهرهخدمات 

 ي وزارت نیروهبه وسیل 1372هاي متمرکز وابسته به وزارت نیرو تا سال هاي مربوط به چاههسدها و محدود

از آن . رسیداي و سازمان آب و برق خوزستان( به عنوان دستگاه اجرایی به انجام میآب منطقههاي سهامی شرکت)

در  (قانون بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه ي اجرایی آن 88وزارت نیرو به استناد ماده ي ، سال به بعد

اي هش تدریجی اعتبارات هزینهکااجراي وظایف اجتماعی دولت و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و

ت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهاي کو بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشار

ي فعالیت این هاي آبیاري و زهکشی در محدودهبرداري از شبکههاي بهرهتدریجاً با تأسیس شرکت (عمومی

واگذار ، هاهاي آبیاري و زهکشی به این شرکتري و نگهداري از شبکهبردامسئولیت و مدیریت بهره، هاسازمان

 . (1395، سازمان آب و برق خوزستان) گردید

  های تعاونی تولید روستاییشرکت – 4

غیردولتی که از مدیریتی نسبتاً ، برداري است در شکل حقوقی یک تشکل اقتصادي تولید کشاورزينوعی نظام بهره

اعضا( و با تصمیمات مشارکت جویانه از طریق ) به نیروي مردمی ابرخوردار است و با اتکعلمی و تخصصی 

 1349هاي فردي و خانوادگی در سال ضمن حفظ اصل مالکیت و در نتیجه با انگیزه، مجامع عمومی و هیئت مدیره

 سیتأسهدف اصلی از  . هاي تعاونی تولیدروستایی تشکیل شدندشرکت، با تصویب قانون تعاونی کردن تولید

هاي تعاونی تولید روستایی به منظور تسهیل و ساماندهی و اصالح نظام تشکیل شرکت، ییروستا دیتول یتعاون

-ي سطح سیاستبرداري کشاورزي و اعمال حاکمیت از طریق ارتقاهاي بهرهبسط و توسعه نظام، تسریع در ایجاد

نظام تشکیل ) دولتیهاي بخش غیرها و پتانسیلگیري از ظرفیتبهرهریزي و نظارت بر انجام کار با برنامه، گذاري

 . ( 1394، در بخش کشاورزي یتولید روستائ یهاي تعاونو استقرار شرکت
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 شرکت سهامی زراعی  - 5

در بخش کشاورزي  1341هاي سهامی زراعی پاسخی بود به آنچه که بعد از اصالحات ارضی در سال تأسیس شرکت

از بین رفتن یکپارچگی اراضی و خالء مدیریت تولید در غیاب عمده مالکین موجب . کشور رخ داد و نظام اراضی

ها و الیروبی مشکل تأمین نهاده. ریختگی ساختار تولید و مدیریت بخش وسیعی از اراضی کشاورزي گردید بهم

در پی  د وکشاورزي گردیریزي کشت سبب نقصان کشت و تولید محصوالت هقنوات و اداره منابع آب و برنام

در دستور کار قرار گرفت و در این راستا قانون  هاي سهامی زراعیتأسیس شرکت، جویی براي رفع مشکلچاره

به تصویب مجلسین وقت رسید و اساسنامه آن نیز در  27/10/1346هاي سهامی زراعی در تاریخ تشکیل شرکت

عبارت . هاي سهامی زراعیهدف اصلی از تاسیس شرکت .به تصویب هیئت دولت وقت رسید 20/12/1346تاریخ 

بسط و ، هاي سهامی زراعی به منظور تسهیل و تسریع در ایجادبود از ساماندهی و اصالح نظام تشکیل شرکت

ریزي و برنامه، گذاريسطح سیاست يبرداري کشاورزي و اعمال حاکمیت از طریق ارتقاهاي بهرهتوسعه نظام

 ( 1352، هاي سهامی زراعیقانون تشکیل شرکت) نظارت بر انجام کار

 شرکت کشت و صنعت -6

به وزارت آب و برق اجازه ، 1347در سال   برداري از اراضی زیر سدهاهاي بهرهقانون تأسیس شرکتبا تصویب 

برداري از منابع آب و زمین قابل آبیاري از سدها و تأسیسات آبیاري مربوط به اراضی به منظور حداکثر بهره شدداده 

 با صنعت و کشت هايشرکت تشکیل به کشور عمران و زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزي دامپروري

 . خارجی اقدام نماید یا هاي خصوصی داخلیسرمایه یا دولت سرمایه

در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و امالك زیر سدها را که متعلق به دولت گردید ارت آب و برق مجاز وز

هاي کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده منظور است تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکت

شرکت هاي کشت و صنعت  .نمایدداخلی یا خارجی( واگذار ) طور اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقیدارد و به

برداري مناسب از و بهره تو تاسیسا تفراهم آوردن امکاناهدف برداري است که با هاي بهرهیکی از انواع نظام

و فروش آن  عتوزی، نگهداري و فرآوري محصول کشاورزي و همچنین بازاریابی، اك نسبت به تولیدخو  بآ عمناب

در  یتولید روستائ یهاي تعاوننظام تشکیل و استقرار شرکت) نمایددام میدر قالب سازمان و مدیریت واحد اق

 . ( 1394، بخش کشاورزي

 ایرانپیشینه شرکت های سهامی زراعی در  -

. همواره مورد توجه و تاکید دولت بوده است 40استفاده از همکاري مردم در امور کشاورزي و آبیاري از دهه     

هاي تولید کشاورزي و غیره که عموما تعاونی، هاي سهامی زراعیشرکت، هاي روستاییساختارهایی همچون تعاونی

هاي مبین عزم حکومت براي درگیر نمودن مردم در طرح، با الگوبرداري از سایر مناطق دنیا توسط دولت بنا شد
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 تغییر رعیتی و ربابا نظام هرچند ارضی اصالحات انجام ( با1383، پورزند) توسعه کشاورزي و آبیاري بوده است

 ولی، شد تقسیم روستائیان از اقشاري بین وسیعی و اراضی گرفت شکل رداريببهره متعدد هاينظام لیکن، یافت

 را کشاورزي و روستا اقتصاد ساختار نوعی به بلکه، نداشت دنبال به را کشاورزي رونق و رشد تنها نه امر این

 درآمد افزایش مکانیزم از پیروي و طراحی، خدمات و صنایع بخش کاذب توسعه و رشد نتیجه در و کرد تخریب

، ازکیا) شد سپرده فراموشی کشاورزي به بخش به توجه و داشت همراه به را گراییمصرف و خرید قدرت و

 پراکندگی و واحدهاي تولید شدن کوچک و اراضی یکپارچگی رفتن بین از، ارضی اصالحات نتیجه .(1396

، آالت پیشرفتهماشین، رزياوکش نوین فنون از استفاده امکان عمالً نتیجه در و بود کشاورزي اراضی قطعات

فال ) نمودمی روبرو محدودیت با را توسعه کشاورزي و آبیاري راندمان و عملکرد بهبود و زیربنایی تجهیزات

 . (1394، ایمانی و ازکیا؛ 1391، پور حجی و سلیمان

 تعدیل جهت در دولت سوي از که بود راهبردي ارضی اصالحات از پس زراعی سهامی هايشرکت تشکیل    

، فال سلیمان) شد اتخاذ آن کردن مکانیزه و نوسازي تسریع همچنین و کشاورزي بخش هايچالش و مسائل

 1357 سال تا 1347 سال از یعنی دهه یک طول در زراعی سهامی هايشرکت تشکیل قانون اجراي در( 1391

 سهامدار نفر هزار 35 تعداد و هکتار هزار 411 معادل مساحتی با روستا 851 در زراعی سهامی شرکت 93 تعداد

 در توجهی قابل هايفعالیت مذکور دهه در خویش حیات طول در هاشرکت این. (1377، عبداللهی) شد تشکیل

 هايشرکت گفت توانمی کهبطوري، اندداشته روستایی عمران توسعه و دامی، زراعی، مختلف زیربنایی هايزمینه

 الگویی، گذاشته وجود عرصه به پا گروهی مدیریت با برداريبهره نظام یک عنوان به بر اینکه عالوه زراعی سهامی

 در نیز روستاها در عمرانی مصوب هايبرنامه اجراي و گردیدند تلقی نیز و کشاورزي روستایی توسعه جهات

 زراعی سهامی هايشرکت پیشینه بررسی. (1390، زاده لهسایی) گرفت قرار توجه مورد مذکور هايشرکت قالب

 هايدگرگونی و سیاسی جو حاکمیت چون دالیلی بنا به، که پس از انقالب جمهوري اسالمی است آن از حاکی

 انحالل یا ابقا براي گیريتصمیم جهت زراعین به کشاورزي وزارت اختیار تفویض، انقالب از ناشی خاص

 حتی و محلی نفوذ با عوامل از برخی تحریک، آن نفی حتی و حمایت عدم منزله به زراعی سهامی هايشرکت

 هاشرکت این از بسیاري، غیره و زراعی سهامی هايشرکت از زارعین نارضایتی، مقامات برخی سوي از آن تحریم

 (.1388، زاده لهسایی) شد کشیده انحالل به و نداشته تداوم

 کارشناسان از برخی اعتقاد پی در که بود شاهد توانمی را هاشرکت این احیا به رو روند اخیر دهه دو در     

 تغییر به منوط، روستایی و کشاورزي نوسازي و توسعه زمینه در زراعی سهامی هايشرکت کارآمدي بر ايمنطقه

 سهامی هايشرکت حاضر حال در. (1391، فال سلیمان) است داده رخ هاشرکت این تشکیالتی ساختارهاي

-به ، باشدمی دولت کار دستور برداري دربهره نظام نوع این گسترش و هستند برخودار احیا به رو روندي از زراعی

 تعداد بیشترین که اندتأسیس شده کشور در جدید زراعی سهامی شرکت چندین گذشته سال چند طی که طوري
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 هايشرکت در تشکیل (.1390، پور حجی و سلیمان فال ؛1384، ساریخانی) باشد می جنوبی خراسان استان در آن

 زمین و اول آب مرحله در شود:می مشاهده مرحله دو در روستائیان داوطلبانه مشارکت، جدید زراعی سهامی

 وي در دوم گام در. کند می دریافت سهام آن با متناسب و شده واگذار زراعی سهامی شرکت به فرد کشاورزي

 . (1390پور حجی و سلیمان فال) کند می مشارکت شرکت تولیدي هايفعالیت

 جفیرمشخصات طرح  -

 این. است شده واقع اهواز شهرستان غربی جنوب کیلومتري 35 در هکتار 36520 بر بالغ وسعتی با جفیر طرح     

 هايبخش. باشد می برداريبهره قابل آن از هکتار 5500 که است شده تفکیک 7 الی 1 عمرانی واحد 7 به طرح

 سه و دو، یک درجه هايکانال، کمکی پمپاژ ایستگاه پنج، اصلی پمپاژ ایستگاه شامل جفیر طرح برداريبهره قابل

 (هاي پژوهشیافته) باشدمی

 

 
 

 و زهکشی جفیر پالن شبکه آبیاری -1تصویر شماره 

 جفیر طرح در موجود برداری بهره نظام پیشینه -

 نفر 3200 عضویت با و تولید تعاونی 16 قالب در، خوزستان ایثارگران تولیدي هايتعاونی اتحادیه، 70 دهه در   

 یزد( استان از نفر 200) بومی غیر واستان خوزستان  بومی ایثارگران از( عضو به تفکیک شهرستان 200هر تعاونی )

 و احیاء شرط با را جفیر منطقه ملی منابع اراضی از هکتار هزار 36، خوزستان اراضی امور مدیریت. گردید تأسیس

 اراضی. داد قرار، اتحادیه اختیار در، سالیانه االجاره مال پرداخت قبال در و تولیدي کشاورزي هايفعالیت انجام

با  قراردادي هیچ گونه و بوده هکتار 2500 معادل سطحی در تعاونی هر نام به و برگ تک صورت به شده واگذار

 ثبت به رسمی اسناد دفاتر در که واحد لیست یک طی هرتعاونی اعضاي . است نشده منعقد تعاونی عضو افراد
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 اندازيراه و ایجاد منظور به، اتحادیه مدیریت. شدندمی منتفع، مساوي طوربه تعاونی زراعی هاياز فعالیت، رسیده

 از استفاده با، آبیاري احداث شبکه و کارون رودخانه از اراضی نیاز مورد آب برداشت جهت پمپاژ ایستگاه

 وام تومان میلیار 5 مبلغ، اعتبارات بانکی از گیريبهره و کشاورزي جهاد سازمان در شده تعریف سازوکارهاي

راه ، متعدد دالیل به بنا. نمود را خریداري فرعی و اصلی هايایستگاه نیاز مورد برقی پمپ دستگاه 35 خرید جهت

 ناشی اتحادیه میلیارد تومانی 32 بدهی، شرایط این حصل ما، نرسیده سرانجام به، شبکه احداث و ایستگاه اندازي

 و تأمین تأسیسات احداث مسئولیت، گرفته صورت هايتفاهم نامه اساس بر سرانجام. است بوده بانکی جرایم از

 (پژوهشهاي یافته) گردید واگذار خوزستان وبرق آب سازمان به، 1388سال  در آب توزیع

 برداریبهره قابل شبکه کنونی سیمای -

آب  سازمان کار دستور در، دار اولویت هايطرح از یکی عنوان به، شبکه ساختمان تکمیل، 1391 سال ابتداي از    

، ایستگاه نیاز مورد برق تأمین به مربوط مشکالت، الزم هايمناقصه برگزاري از پس. گرفت قرار خوزستان برق و

 طول به فرعی کانال رشته کیلومتر و پنج 15 تقریبی طول به اصلی کانال، فرعی ایستگاه است و پنج شده برطرف

. شود فراهم، هکتار 5500 سطح در، طرح اول فاز از برداريبهره مقدمات تکمیل شده تا عمالً کیلومتر 40 تقریبی

 و اجرایی عملیات انجام از پس. باشدمی ثانیه بر مکعب متر 10، اصلی پمپاژ ایستگاه برداريبهره قابل فعلی ظرفیت

، ارتش هاينیگا شده توسط تصرف سطوح و غدیر آبرسانی طرح هايلوله، هازهکش و هاکانال عبور به واسطه

 توانستمی بردارهبهر هر، دیگر عبارتی به. یافت تقلیل، هکتار 30000 به اتحادیه کشت قابل اراضی خالص میزان

                                                                                                                     . مند گرددبهره، مربوطه تعاونی تولیدي هايفعالیت از هکتاري 10 عرصه یک در

 پژوهش شناسی روش -

 (AHP) از روش تحلیل سلسله مراتبیو خاك طرح جفیر  برداري منابع آبترین نظام بهرهبه منظور تعیین مناسب

براي هر معیار نیز چهار . باشندمعیارها در تحلیل نقش متغیر وابسته را دارا میکه بر مبناي سه معیار استفاده شد 

 هاي سهامی زراعی و شرکتشرکت، هاي تعاونی تولیدگزینه شرکت زیرمعیار و به منظور دستیابی به هدف سه

 . کشت و صنعت درنظر گرفته شدهاي 
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 مدل انتزاعی فرایند انجام پژوهش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل انتزاعی فرایند انجام پژوهش -2تصویر شماره 

 معیارها و زیرمعیارها، هدف -

باالترین سطح درخت ، هدف. شودهدف گفته می، شودحل قرار است  پرسش اصلی تحقیق یا مشکلی کهبه   

هدف . باشدگیري پروژه میتصمیم سلسله مراتبی است و تنها یک پارامتر دارد که انتخاب آن وظیفه باالترین سطح

 . باشدبرداري در مدیریت آبیاري طرح جفیر میترین نظام بهرهدر این پژوهش انتخاب مناسب

گیري معیارها در واقع سنگ محک هدف یا وسیله اندازه. شودهاي متضمن هدف و سازنده آن معیار گفته میبه مالك 

احتمال گرفتن ، زاء هدف را پوشش دهند و بیشتر بیان کننده هدف باشندهر اندازه معیارها بیشتر اج. باشدآن می

در واقع . باشندمعیارها دومین سطح درخت سلسله مراتبی پس از هدف می؛ تر افزایش خواهد یافتنتیجه دقیق

در این معیارهاي مورد نظر . دهی به معیارها استوزن، (AHP) فرایند تحلیل سلسله مراتبیتکنیک یکی از مراحل 

  پژوهش براي فرایند تحلیل عبارتند از:

 معیار مدیریتی  -3مالی     -معیار اقتصادي -2فرهنگی     -معیار اجتماعی -1 

، اول وهله در، زیرمعیارها تعیین در. کنندمی تقسیم زیرمعیارهایی به را گیريتصمیم معیارهاي معموال، بعد گام در

 کنندهمشارکت نظران صاحب از سپس، شد تعیین معیار هر براي زیرمعیار تعدادي، مرتبط مطالب و منابع مرور از پس

 انتخابی زیرمعیارهاي سپس. نمایند انتخاب، دارند شدن عملی قابلیت کهرا معیارهایی تا شد خواسته پژوهش در

 . شدند وارد تحلیل فرایند در و شده کدگذاري

تجربیات 

افراد 

صاحب نظر 

 و متخصص

مرور ادبیات و 

پیشینه 

داخلی و 

 خارجی

نتایج 

 پرسشنامه

شناسایی معیارهای 

 ارزیابی

 ساختار سلسله

 مراتبی

وزن معیارهای 

AHP 

نتایج نهایی 

 ارزیابی

تحلیل 

اکتشافی 
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 معیارها و زیرمعیارها -1جدول شماره 
 کد زیرمعیارها  معیار

عی
ما

جت
ا

- 
گی

رهن
ف

 

 A1 بسترسازي فرهنگی و ظرفیت سازي اجتماعی در جامعه محلی در خصوص لزوم ایجاد مدیریت مشارکتی آب 

 A2 کشاورزي شغل به جوانان ورود

 A3 ، آب سر بر کاهش منازعات

 A4 مشارکت معتمدین محلیها و جلب همراهی و هاي جامع و وظایف تعاونیبرنامه، سازي اهدافشفاف

ی 
مال

– 
ي

صاد
اقت

 

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

 میزان تولید براساس مصرف هر واحد آب( و افزایش درآمد) محصوالت و افزایش بازدهی اقتصادي آب
B1 

 B2 اشتغال سطح افزایش
 B3 هاي خدمات آبیاريو کاهش هزینهي خود توانایی در افزایش سطح اراضی تحت مدیریت خود و افزایش تعداد اعضا

 B4 توانایی در دریافت اعتبارات و تسهیالت بانکی توانایی و ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی

تی
یری

مد
 

  

تی
یری

مد
 

 C1 ایجاد انسجام اجتماعی و اقتصادي 
 C2 برداري  منتخبایجاد امنیت شغلی اعضاي نظام بهره

 C3 نفعان پذیري و توانایی مدیریت شبکه توسط ذيمسئولیت، احساس قدرت
 C4 مندي از کلیه امکانات و توانایی هاي موجود بهره
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 ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 درخت سلسله مراتبی   -3شماره شکل 

 ها و عملیات محاسبهگردآوری داده - -4

 و آگاه کارشناسانانتخاب  جهت همین به. شد استفاده وکشاورزان کارشناسان نظرات از مراتبی سلسله تحلیل در

 این در مطالعه مورد نمونه لذا. باشدمی اهمیت حائز، باشند داشته دقیق اطالعات مطالب به نسبت کهمتخصص 

 انکارشناس از متشکل، نفر 22 شامل آماري نمونه نتیجه در. شد مشخص هدفمند گیرينمونه روش به پژوهش

هاي آبیاري و زهکشی کرخه و شاوور و برداري از شبکهشرکت بهره، سازمان آب و برق خوزستان متخصص

 . بودندهاي تولید ایثارگران جفیر  اتحادیه تعاونی

براي مقایسات زوجی . اي منطبق با اهداف مطالعه تحلیل سلسله مراتبی تدوین شدپرسشنامه، هاآوري دادهبراي جمع

وزن . مبناي عمل قرار گرفت 2جدول ، ها نسبت به یکدیگرو تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و در نهایت گزینه

عملیات . دهنده اهمیت و ارزش آن نسبت به فاکتورهاي دیگر در عملیات تعیین مکان استهر فاکتور نشان 

  :دهی فاکتورها به سه روش ذیل قابل انجام استوزن

 نظام بهره برداری مناسب از طرح جفیر

 -اجتماعی معیار

 فرهنگی

–معیار مالی   

اقتصادی   

 معیار مدیریتی

 زیر معیارهای

A1   تا A4 

 زیر معیارهای

B1    تا B4 

 

 زیر معیارهای

C1    تا C4 

 شرکتهای

تولید تعاونی  

 شرکتهای

زراعی سهامی  

  شرکتهای

 کشت وصنعت
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 کارشناسان دانش و تجربه از استفاده با روش این در ص:دانش کارشناسان متخصتجربه و استفاده از  -1

فاکتورهاي مناسب ، مطالعاتی محدوده خصوصیات گرفتن نظر در و با نظر مورد کاربرد زمینه در متخصص

 . ساده و مستند بودن آن است، از مزایاي این روش. شونددهی میتعیین و وزن

در دانش . باشداي متکی بر اطالعات موجود در مورد جواب مساله میاي: دانش دادهاستفاده از دانش داده -2

یابی و محاسبه میزان وابستگی هر یک از فاکتورها به موجود در مساله مکاناي با استفاده از جوابهاي داده

 . توان وزن مربوط به هر فاکتور را تعیین نمودمی، جواب

اي به صورت توام: در این روش با توجه به نتایج حاصل از دانش و و داده استفاده از دانش کارشناسی -3

بدین نحو که . گیردبه هر یک از فاکتورها وزن تعلق می، اطالعات موجودو استفاده از   کارشناسان  تجربیات

وزن مطلوب با مقایسه   سپس، شونداي به صورت مجزا محاسبه میوزنها از طریق دانش کارشناسی و داده  ابتدا

 . گرددمقادیر به دست آمده تعیین می

 ترجیحات سلسه مراتبی -2جدول شماره 

 توضیح ها لویتوا رزشا

 اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند j نسبت به i گزینه یا شاخص ترجیح یکسان 1

 کمی مهمتر است j نسبت به i گزینه یا شاخص کمی مرجح 3

 . مهمتر است j نسبت به i گزینه یا شاخص خیلی مرجح 5

 است j داراي ارجحیت خیلی بیشتري از i گزینه خیلی زیاد مرجح 7

 . نیست j مطلقاً مهمتر و قابل مقایسه با j از i گزینه کامالً مرجح 9

 بینابین 8و6و4و2
و  7بینابین   8و6 و4 و2بیانگر اهمیتی زیادتر از ، 8رزشهاي بین ارزشهاي ترجیحی را نشان میدهد مثال ا

 است i براي 9پایینتر از 

 

  نتیجه گیری  -

به  توجه با کشاورزي بخش در آب منابع برداريبهره نظام ترینمناسب اولویت و شده نرمال ماتریس خالصه

 در مدیریتی زیرمعیار و اقتصادي زیرمعیارهاي، اجتماعی معیار زیرمعیارهاي شامل پژوهش مسئله زیرمعیارهاي

 . اندشده ارائه 3 جدول
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 وزن دهی -3جدول  -5

 وزن معیار وزن زیر معیار وزن گزینه

سازي اجتماعی در جامعه محلی در خصوص لزوم ایجاد و ظرفیتبسترسازي فرهنگی     482.0wشرکت سهامی زراعی

    w=306. 0 مدیریت مشارکتی آب 

 

 

 فرهنگی –اجتماعی 

0 .328=w    

    w=183. 0شرکت تعاونی تولید

    w=335. 0شرکت کشت و صنعت

 و صنایع تکمیلی کشاورزي شغل به جوانان ورود    w=326. 0شرکت سهامی زراعی

0 .255=w    244. 0شرکت تعاونی تولید=w    

    w=430. 0شرکت کشت و صنعت

به مقدار ، در زمان مناسب) توانایی در تعیین الگوي کشت و تدوین تقویم آبیاري     w=482. 0شرکت سهامی زراعی

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

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

0 .327=w    

    w=183. 0شرکت تعاونی تولید

    w=335. 0شرکت کشت و صنعت

    w=112. 0، آب سر بر کاهش منازعات    w=290. 0شرکت سهامی زراعی

    w=375. 0شرکت تعاونی تولید

    w=400. 0صنعتشرکت کشت و 

هاي جامع و وظایف  و جلب همراهی و مشارکت برنامه، سازي اهدافشفاف    w=443. 0شرکت سهامی زراعی

    w=260. 0معتمدین محلی 

   

 

 

 

 

 مالی –اقتصادي 

0 .257 =w    

    w=236. 0شرکت تعاونی تولید

    w=311. 0شرکت کشت و صنعت

 اشتغال سطح افزایش    w=444. 0شرکت سهامی زراعی

0 .118=w    240. 0شرکت تعاونی تولید=w    

    w=316. 0شرکت کشت و صنعت

خود  و  يتوانایی در افزایش سطح اراضی تحت مدیریت خود و افزایش تعداد اعضا    w=403. 0شرکت سهامی زراعی

    w=269. 0تولید شرکت تعاونی    w=280. 0هاي خدمات آبیاري  کاهش هزینه

    w=328. 0شرکت کشت و صنعت

توانایی در دریافت اعتبارات و تسهیالت بانکی توانایی و ایجاد صنایع تکمیلی و     w=482. 0شرکت سهامی زراعی

 تبدیلی

0 .342=w    

    w=292. 0شرکت تعاونی تولید

    w=302. 0شرکت کشت و صنعت

 ایجاد انسجام اجتماعی و اقتصادي     w=361. 0شرکت سهامی زراعی

0 .192=w    

 

 

 

 

 

 مدیریتی 

0 .415 =w    

    w=351. 0شرکت تعاونی تولید

    w=262. 0شرکت کشت و صنعت

 برداري  منتخبایجاد امنیت شغلی اعضاي نظام بهره    w=368. 0شرکت سهامی زراعی

0 .190=w    361. 0شرکت تعاونی تولید=w    

    w=301. 0شرکت کشت و صنعت

 نفعانمسئولیت پذیري و توانایی مدیریت شبکه توسط ذي، احساس قدرت    w=554. 0شرکت سهامی زراعی

0 .223=w    242. 0شرکت تعاونی تولید=w    

    w=214. 0شرکت کشت و صنعت

 امکانات و توانایی هاي موجودبهره مندي از کلیه     w=517. 0شرکت سهامی زراعی

0 .395=w    316. 0شرکت تعاونی تولید=w    

    w=167. 0شرکت کشت و صنعت

 منبع : یافته هاي پژوهش
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تعریف  زیرمعیار چهار براساس آب منابع برداريبهره نظام ترینمناسب انتخاب براي مختلف هاينظام بندياولویت

 به نسبت سهامی زراعی هايشرکت یادشده زیرمعیارهاي تمامی در که دهدمی نشان اقتصادي شاخص براي شده

 . است برخوردار اهمیت بیشترین از دیگر نظام دو

، یادشده زیرمعیارهاي تمامی در، مدیریتی زیرمعیار براساس هاگزینه مقایسه از آمده به دست نتایج به باتوجه

 و کشت هايشرکت و دوم اولویت داراي تعاونی تولید هايشرکت، اول اولویت داراي سهامی زراعی هايشرکت

 . باشدمی سوم داراي الویت صنعت

 معیارها تمامی شوند و براساسمی ضرب درهم نسبی هايوزن، هاگزینه از یک هر نهایی وزن محاسبه منظور به  

 بنابراین و بوده برخوردار اولویت باالترین سهامی زراعی هايشرکت، پژوهش این در بررسی مورد زیرمعیارهاي و

 . باشدبرداري میبهره تشکل ایجاد در آبیاري مشارکتی نظام طراحی براي گزینه ترینمناسب

معیار مدیریتی ، پژوهش هدف به نسبت معیارها از هریک اولویت، اصلی معیارهاي نسبی هايوزن تعیین منظور به

 . باشدمالی به ترتیب داراي اولویت دوم و سوم می -فرهنگی و اقتصادي -معیار اجتماعی، داراي اولویت اول

ندي از کلیه امکانات مبهره، نفعانپذیري و توانایی مدیریت شبکه توسط ذيمسئولیت، احساس قدرت زیرمعیارهاي

، ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلیتوانایی در دریافت اعتبارات و تسهیالت بانکی توانایی و ، هاي موجودو توانایی

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

ص لزوم ایجاد سازي اجتماعی در جامعه محلی در خصوبسترسازي فرهنگی و ظرفیتمزایاي نسبی محصوالت و 

 میزان تولید براساس مصرف هر واحد آب( و افزایش درآمد) بازدهی اقتصادي آبافزایش و مدیریت مشارکتی آب 

، آب سر بر کاهش منازعات معیار زیر سه و اندداشته سهامی زراعی هايشرکت گزینه انتخاب بر را تأثیر بیشترین

 انتخاب بر را تأثیر ترینکم برداري منتخبایجاد امنیت شغلی اعضاي نظام بهرهو کشاورزي  شغل به جوانان ورود

 . اندداشته سهامی زراعی هايشرکت گزینه

و ایجاد انسجام  برداري  منتخبایجاد امنیت شغلی اعضاي نظام بهره، آب سر بر کاهش منازعاتزیر معیارهاي 

بسترسازي  معیار زیر سه اند وداشتههاي تعاونی تولید شرکت گزینه انتخاب بر را تأثیر بیشتریناجتماعی و اقتصادي 

توانایی در تعیین ، وص لزوم ایجاد مدیریت مشارکتی آبسازي اجتماعی در جامعه محلی در خصفرهنگی و ظرفیت

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

مندي و بهره مصرف هر واحد آب( و افزایش درآمدمیزان تولید براساس ) محصوالت و افزایش بازدهی اقتصادي آب

 . داشته اندهاي تعاونی تولید شرکت گزینه انتخاب بر را تأثیر ترینکمهاي موجود و از کلیه امکانات و توانایی

 سازي اجتماعی در جامعه محلی در خصوص لزوم ایجاد مدیریتزیرمعیارهاي بسترسازي فرهنگی و ظرفیت

 بر را تأثیر آب بیشترین سر بر کشاورزي و صنایع تکمیلی و کاهش منازعات شغل به جوانان ورود، مشارکتی آب

، هاي موجودمندي از کلیه امکانات و تواناییبهره معیار زیر سه اند وداشتههاي کشت و صنعت شرکت گزینه انتخاب
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نفعان و ایجاد انسجام اجتماعی و اقتصادي ذي پذیري و توانایی مدیریت شبکه توسطمسئولیت، احساس قدرت

 . اندداشتههاي کشت و صنعت شرکت گزینه انتخاب بر را تأثیر کمترین

 

 پیشنهادها -

هاي اند و کمکهاي دولتی مرتبط تبدیل شدههاي دستگاهبه فعالیت معه کشاورزان به ناظرین بی عالقهامروزه جا   

اند با رویکرد دانند و عادت به عدم مداخله کرده و حالت انفعالی به خود گرفتهدولتی را امري الزم و حتمی می

هاي هاي اجرایی و مدیریت شبکهجابجایی اختیارات و مسئولیت. شودنوین در مدیریت منابع آب کشور تالش می

قبال وظایف  برداران را براي پاسخگویی موثرتر درهبهر، آبیاري از موسسات دولتی به نهادهاي بخش خصوصی

هاي سهامی زراعی بسترسازي الزم براي ایجاد این مشارکت و همیاري با ایجاد شرکت .خود بیشتر ترغیب کند

مناطقی که کشاورزي شغل ، به عنوان مثال براي مناطق حادثه خیز) فراهم نخواهد شد مگر در شرایط خاص منطقه

هاي فنی و تخصصی زیادي نیاز ي داشته و آموزشار عمدهطقی که شیوه کشاورزي تغییدوم اکثر مالکین باشد و منا

 براي لیتیوئمس و تعهد تنها نه زراعی سهامی شرکت حقوقی لحاظ به که آنجا ازو  باشد و سایر شرایط مشابه(

 تعاون روانشناسی و فرهنگی لحاظ به، نمایدمی مطلق ولیتئمس سلب آنها از بلکه، آوردنمی وجودبه کشاورزان

 و کارگاه و نشست برگزاري بخصوص) آموزش و ترویجی اقدامات با بایست اقدامی می هر از قبل روستایی

 را کشاورزان، خوزستان( برق و آب سازمان مستقیم همکاري با کشور سطح در موفق هاي سهامیشرکت از بازدید

 صورت آن در که چرا شود اجرا مرحله وارد سپس و نموده آگاه زراعی سهامی هايشرکت به مزایاي نسبت

 . گرفت خواهد صورت بیشتري همراهی روانی بعد از و کرده عمل رغبت بیشتري با کشاورزان

 به باتوجه صنعت و کشت شرکت و زراعی سهامی شرکت، تولید تعاونی شرکت گزینه سه پژوهش این در    

زراعی در اولویت باالتري قرار  نتایج نشان داد که شرکت سهامی، گرفتند قرار بررسی مورد هاي منطقهظرفیت

هاي آبیاري و زهکشی جفیر رداري از شبکهبساماندهی نظام بهره فرایند آغاز در تسریع جهت در ذیل موارد. گرفت

 : گرددمی پیشنهاد

 هايشبکه از داريبربهره شرکت توسط اصلی پمپاژ ایستگاه از برداريبهره نیاز مورد نیروهاي استقرار •

 . شاوور و آبیاري کرخه

 زیر گانهشانزده هايتعاونی افراد همه عضویت با زراعی سهامی شرکت به اتحادیه فعلی ساختار تغییر •

 . کشور روستایی تعاون کل مدیر مستقیم همکاري با تولید هايتعاونی مجموعه اتحادیه

 موفق سهامی هايشرکت از ملی هايبازدید کارگاه و، نشست برگزاري •

 . آب حجمی تحویل نقطه تعریف •

 زراعی سهامی شرکت آبیاري مدیریت وظایف تعریف •
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 زراعی سهامی شرکت مزرعه مدیریت وظایف تعریف •

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

 . زراعی سهامی شرکت فعالیت شروع و همکاري توافقنامه تنظیم •

 550 طرح دوم فاز در شده تعریف هايپتانسیل از استفاده و کشت قابل سطوح افزایش جهت در تالش •

 . زراعی سهامی شرکت هايفعالیت توسعه منظور به هزار هکتاري

 مورد، نیز کشور مناطق در سایر خاك و آب منابع از رداريببهره نظام تشکیل آتی هايپژوهش در گرددمی پیشنهاد

 . گیرند قرار بررسی

 

 سپاسگزاری -

سازمان آب و برق خوزستان که در هاي کاربردي آب طور خاص از دفتر پژوهشو به محترم همکاران از تمام 

 . شودتشکر و قدردانی می، انجام این پزوهش همکاري نمودند
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