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چکیده
ناکامیسیاستهای گذشته مدیریت آب تحت فشارهای توسعه ،موجب شده تا حرکتی اصالحی برای بازنگری و آسیبشناسی رفتارگذشته ،و یاافت
راههایی برای افزایش کارایی مدیریت آب کشور آغاز گردد .باور عمومی آن است که بحران موجود آب ،نتیجه حکمرانی نامناسب است .اصول شااافیت،
مشارکت ،پایداری ،استانداردسازی ،نظارت و اثربخشی بهعنوان اصول حکمرانی در مدیریت منابع آب ،بهشمار میروناد در ایا ملاهعاه ،باا اساتااده از
نظرات کارگروه تخصصی  32ناره کارشناسان آب و خاک و بکارگیری روش دهای ،تدوی (توسعه) شاخصهای معرف اصول حکمرانی آب کشاورزی در
شبکههای آبیاری و زهکشی استان خوزستان ،در دستورکار قرار گرفت بر اساس نتایج تحقیق 16 ،شاخص تدوی که از بی ای شاخص هاخ شااخص
مدیریت منابع آب ،با سلح توافق  100درصد بهعنوان شاخص معرف اصل شاافیت ،شاخص دریافت آب بهای زراعی با سلح توافق  89/3درصد ،معرف
اصل مشارکت ،شاخص راندمان آبیاری با سلح توافق 100درصد ،معرف اصل پایداری ،شاخص آماده به کار بودن دریچهها با سلح توافق  98/3درصد،
معرف اصل استانداردسازی ،شاخص اراضی زهکشی نشده با سلح توافق  98/6درصد معرف اصل نظارت و شاخصرضایتمندی از مدیریت توزیع آب با
سلح توافق 100درصد معرف اصل اثربخشی ،از درجه اهمیت بیشتری نسبت به سایر شاخصها ،برخوردار بودند
واژههای کلیدی :حکمرانی آب ،شاخص ،شبکههای آبیاری ،کشاورزی ،مدیریت منابع آب
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مدیریت منابع آب از پیچیادهتاری مادیریتهاا در بخاش مناابع
طبیعی و نیز از موهاههای بنیادی اهگوی توسعه در مبحث توسعه پایدار
اسات ) (Turrini et all.,2010; Lale et al., 2013عاد مادیریت
بهینه منابع آب بهعنوان نهاده اصلی بخش کشاورزی ،چاهشی اساسای
بر سر راه تحقق کشاورزی پایدار بوده و میتواند به عد امنیت غذایی
بهعنوان پایه رفاه اجتماعی و ناکامی در دستیابی باه توساعه پایادار،
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منجر شود ) (Chang., 2003در ای راستا ،پایان و همکاران بر ایا
باورند که تحقق اهداف توساعه پایادار آب ،در گارو پیاروی از اصاول
حکمرانی آب صوررت میگیارد حکمرانای (حکمروایای) در هبات باه
معنی اعمال قدرت ،نظا حکومتی ،روش تنظیم قاوانی و مقاررات و
فرآیند برقراری نظم در جامعه است و عموما ترتیبات اداری الز برای
ارتباط با مرد  ،نظارت بر فعاهیتهای آناان و چگاونگی تنظایم اماور
اجتماع را شامل میشود از ایا رو عاالوه بار سااختارهای فیزیکای،
چارچوبهای نهادی ناظر بر عملکرد حکومات و مارد را نیاز در بار
مایگیارد ) (Playan et al., 2015بناا باه تعریاا باناا جهاانی،
حکمرانی خوب عبارت است از نهادها و آداب و رسومی کاه از طریاق
آنهاا ،قاادرت در راسااتای مصالحت عمااومی کشااور اعماال شااود
)(Kaufmann., 2009

در یا تعریا کلی ،حکمرانی آب به سیستمهای متعدد سیاسای،
اجتماعی ،اقتصادی و اجرایی برای توسعه و مدیریت منابع آب و ارایاه
خدمات آب در سلوح مختلا اجتماعی اطالق میشود بهعبارت دیگر
سیستمهای حکمرانی آب مشخص میکنند که چه کسی در چه زمانی
و چگونه ،به چه آبی دسترسی داشته باشد و از منافع و خدمات مرتبط
با آن بهره ببرد ) .(Allan., 2001حکمرانی آب یا رویکرد نوبنیاد با
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جهتگیریهای مختلا است که از زمان شکلگیری آن ،بایش از دو
دهه نمیگذرد و به طیا وسیعی از سیستمهاای سیاسای ،اجتمااعی،
زیستمحیلی ،اقتصادی و اداری که برای تنظایم و کنتارل توساعه و
مدیریت منابع آب و مقررات خدمات آب در سلوح مختلا جامعه بکار
میرود ،اطالق میگردد ) .(Hahn., 2006تاکنون ،تحقیقات متناوعی
در زمینه مااهیم ،مبانی نظری و اهزامات اساسی حکمرانی آب ،انجاا
پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به ملاهعات ذیل اشااره کارد
فرانکس و همکاران ( )2007در تحقیقی در زمینه ارایه چارچوبی برای
تجزیه و تحلیال حکمرانای آب و فقار ،تاکیاد نماودهاناد کاه اصاول
حکمرانی آب مااهیمی غیرانتزاعی بوده و فرآیندهای پیوسته محسوب
میشوند آنها با بررسی ساختارهای مدیریتی کشور تانزانیاا و انجاا
یا ملاهعه میدانی با گردآوری دادههای اکتشافی و با استااده از مدل
تحلیل عاملی نشان دادند که ساختارهای نهادی غیراصوهی ،عموما باا
اصول اساسای حکمرانای خاوب در ت ااد هساتند (Franks et al.,
) 2007کافم و همکاران یافتههای موسسههای مختلا بی اهمللای
همچون واحد اطالعات اقتصادی ،گروه بی اهمللی مخااطرات محلای،
بنیاد هریتیج و خانه آزادی ،پیرامون وضعیت اقتصادی و اجتماعی را با
یکدیگر ادغا کارده و شااخصهاای کلای و جدیادی تحات عناوان
شاخصهای حکمرانی معرفی کردند ای پژوهشگران کاار خاود را باا
ای فرضیه آغاز کردند کاه چگوناه نهادهاایی کاه از مجارای آنهاا
حاکمیت در یا کشور اعمال میشاود ،در رشاد و توساعه آن کشاور
موثر هستند ) (Kaufmann et al., 2009اهحساان در تحقیقای باا
عنوان تجزیه و تحلیل دستاوردهای بدست آمده از تجاارب حکمرانای
آب در مرکز ،جنوب و غرب آسیا ،با بکارگیری یاا مادل ماهاومی و
استااده از مدلهای تحقیق در عملیات ،به بررسی رابله بای ماهاو
حکمرانی و مدیریت آبیاری پرداخت و نتیجهگیری کرد کاه حکمرانای
ضاعیا آب ،نتیجاه طراحای ضاعیا فرآیندهاسات (UL-Hassan.,
) 2010سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ( )2012در گزارشای
تحت عنوان حکمرانی آب،به بررسی چاهشهای اساسی مدیریت منابع
آب در17کشور ع او پرداختاه و در گازارش نهاایی ،اصاول اساسای
حکمراناای در ایا کشااورها را بااه شااش اصاال مشااارکت ،شاااافیت،
قانونمندی ،مسئوهیتپذیری ،اثربخشی و پایداری تقسایمبنادی نماود
and
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) Development., 2012ویا و همکااران در تحقیقای باا عناوان
اهزامات اساسی مدیریت منابع آب ،نتیجهگیاری نمودناد کاه پایاداری
حکمرانی آب مستلز فرآیند برناماهریازی در زمیناه مناابع باوده باه
گونهای که ضم ایجاد هماهنگی بی بهرهبرداران ،کاایت و براباری
در رفاااه اجتماااعی و اقتصااادی آنااان را ت اامی نمااوده ،آس ایبی بااه
یکپارچگی اکوسیستمهاا نزناد ) )Wiek et al., 2012دی اساتاانو و
همکاران پژوهشی در زمینه اصال اثربخشای انجاا داده و در نتیجاه
بیان داشتند که ای اصل ،ریشاه در عملکارد مناساب مجموعاهای از

ماموریتهای استاندارد بخش آب برای نیل به مجموعهای از رساهت-
ها دارد ماهیت دقیق ای رساهتها توساط ارزشهاا و سیاساتهاای
تعیی شده توسط رهباران ملای و گاروههاای عالقمناد ،تعیای و در
قوانی و سازمانها تجسم مییابد آنها توصیه نمودندکه فهرساتی از
ماموریتها صرفنظر از چگونگی تاثیر سیاستهاای حااکم ،بایساتی
طراحای و اجارا شاوند ) )De Stefano et al., 2014پالواساتل و
همکاران در تحقیقی در خصوص مشارکت شبکهها و جواماع انساانی
در نظا های کنونی حکمرانی ،به ای نتیجاه رسایدند کاه مشاارکت،
ضم تمرکز زدایی از قدرت و اختیاارات ،ظرفیات بهباود شااافیت و
پاسخگاویی نظاا را فاراهم مایآورد ))Pahl-Vostle et al., 2014
سنانایاک و همکاران نیز اثربخشی نظا حکمرانی را ناشی از نیروها و
شاارایط محاایط بیروناای و دروناای نظااا حکمراناای ذکاار نمودنااد
) .(Senanayake et al., 2015پالیان و همکاران در تحقیقی تحات
عنوان حکمرانای آب در ناواحی آبیااری ،باا تعریاا سالوح مختلاا
مدیریتی از سلح ناحیهای تا سلح ملای ،باه اهزاماات و ویژگایهاای
مختلا هر سلح پرداخته ،شاخصهای تاثیرگذار را با طراحی پرسش-
نامههای تخصصی و توزیع آنهاا در ناواحی جناوبی کشاور اساپانیا،
تعریا نموده ،با کما مدل باردار ویاژه و محاسابه وزن هار یاا از
شاخصها ،کارآمدتری روشهای مدیریت منابع آب را معرفی نمودند
آن ها در نهایات ،اصاول حکمرانای آب را باه شاش اصال شااافیت،
مشارکت ،پایداری ،استانداردسازی ،نظاارت و اثربخشای ،دساتهبنادی
نمودند ) (Playan et al., 2015ملاهعات دیگاری از جملاه تحقیاق
هوئی و همکااران در اساتااده از روش دهاای در زمیناه حکمرانای آب
صورت پذیرفته است آنها در تحقیقی به منظور شناخت دیدگاههاا و
انتظارات کشاورزان در خصوص حکمرانی جمعی و مشاارکتی آب ،باا
استااده از ای روش به تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از 25
کشاورز صاحبنظر و مللع در موضوعات حکمرانی آب پرداختاه و باه
ای نتیجه رسیدند که فرآیندهای چندبعدی گروهی در نظا تصامیم-
گیااری حکمراناای آب ضاام کاااهش مخاااطرات مداخلااهجویانااه
غیرضروری دوهت در حکمرانی آب ،موجب آگااهی و تعامال بایشتار
بهرهبرداران در راستای تحقق حکمرانی آب بر اسااس شااخصهاای
مورد قبول آنان خواهد بود )(Lowe et al., 2015
به طور کلی با عنایت به جمعبندی از ملاهعات یادشده ،اصاول در
برگیرنده ویژگیهاای مادیریت مناابع آب در قاهاب حکمرانای آب را
میتوان در قاهب اصول شش گاناه شااافیت ،1مشاارکت ،2پایاداری و
دوا بلندمدت ،3استانداردسازی یا همگونی ،4اصال نظاارت و ارزیاابی

1 -Transparency
2-participation
3-Sustainability and Long-term Orientation
4-Standardization
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عملکرد 1و اثربخشی 2عنوان کرد شاافیت را مایتاوان آگااهی افاراد
جامعه از چگاونگی اتخااذ و اجارای تصامیمات دانسات شااافیت در
حکمرانی آب به رفع ابهاا در قاوانی و مقاررات ،ساازماندهی نظاا
بهرهبردای آب کشاورزی ،تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیااز ،مای-
پردازد ) .(Senanayake et al., 2015اصل مشارکت به معنی ح ور
همه مرد در تصمیمگیریهای مختلاا اسات کاه هام باه صاورت
مستقیم و هم از طریاق نماینادگان و نهادهاای واسالهای قاانونی و
مشروع ،تحقق مییابد مباحث مشارکت غاهبا مبتنی بار وجاود آزادی
بیان و حق اظهارنظر همه افراد جامعه در حوزههاای مختلاا خواهاد
بود اهبته ای امر هزوما به معنی آن نیست که تمایالت ،خواساتههاا و
نگرانیهای تا ،تا افراد جامعه مورد توجه قرار گیرد بلکاه ،منظاور
مشارکت حداکثری است که از طریق سازوکارهای خاص خود ،تحقق
پیدا مایکناد) ) De Stefano et al., 2014اصال پایاداری ،بیاانگر
شرایلی است که با اعمال آن بتوان وضعیت فعلای را حااو و یاا باا
ایجاد بسترهای مناسب ،موجبات ارتقا و بهبود نظا بهارهباردای از آب
کشاورزی را فراهم کرد در ای اصل به تامی آب ملمئ  ،کافی و به
موقااع جه ات اع ااای نظااا بهاارهبااردای آب کشاااورزی ،تکیااد دارد
) (Allabadi.,1999اصل استانداردسازی یاا همگاونی ،در برگیرناده
عااداهت و مساااوات در نقاااط مختلااا یااا نظااا بهاارهبااردای از آب
کشاورزی به شمار مایرود رفااه و آراماش پایادار در جامعاه ،باا باه
رسمیت شناخت حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکا خواهاد باود
) )Wiek et al., 2012اصل نظارت و ارزیاابی عملکارد ،مهامتاری
فاکتور در ظرفیتسازی باه حسااب مایآیاد بررسای میازان انلبااق
عملکردها با اهداف از پیش تعیی شده و حذف موانع در مسیر استااده
مناسب و منلقی از ظرفیتهای استااده نشده ،از اهداف اصلی ،اصال
نظارت میباشد ) (UL-Hassan., 2010اصل اثر بخشی به اقادامات
الز جهاات جلااوگیری از بازخوردهااای منااای از قبیاال رقاباات باارای
دسترسی به منابع آب ،افزایش آهودگی و تخریب کیایات آب ،کمباود
آب ،تاثیر منای براکوسیستمهای آبی ،تحت تاثیر قرارگرفت دور نمای
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و ثبات سیاسی ،تخصیص ناکاافی خادمات
آب و افزایش تعارضاات واختالفاات در یاا نظاا بهارهبارداری آب
کشااااورزی ،تاکیاااد دارد(Organization for Economic Co-
)Operation and Development., 2012

از آنجا که در چارچوب توسعه پایدار ،شاخصها به طور کلای ناه
تنها ابزاری برای اندازهگیری هستند ،بلکه باه مثاباه راهنماایی بارای
چگونگی درک ماهو توسعه پایدار نیز قلمداد میشوند به بیان دیگر،
هدف استااده ،از شاخصها در حکمرانی آب ،ارایه ابزاری برای نیل به
پایداری منابع آب و دستیاابی باه نتاایج مللاوب ناشای از اقادامات
1-Monitoring and performance evaluation
2-Effectiveness
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گوناگون انسانی و سیساتمهاای فنای و اقتصاادی در ایا خصاوص
مایباشاد ) )Nader et al.,2008; Veleva et al., 2001بناابرای
استااده مجموعهای از شاخصها به منظور عینیتبخشی به ای موارد،
بسیار حایز اهمیت و ضروری میباشد با ای حال انتخاب شااخصهاا
بدون توجه به چارچوبهای موجود در انتخاب شاخص ،ممکا اسات
سبب عد انعکاس نتایج به طور اثربخش شاده و حتای تحات تااثیر
موارد غیرمرتبط با موضوع ،قارار گیرناد .(Labuschagnea et al.,
) 2005بنابرای مهم است که شاخصها باا دقات انتخااب شاوند تاا
بتوانند شناخت مورد نظر را از موضوعات ملروحه نمایاان ساازند بار
ای اساس تااکنون چاارچوبهاای متناوع و متاااوتی بارای انتخااب
شاخصها ارایه شدهاناد ) (Alkan et al.,2009کاه از جملاه آنهاا
میتوان به چارچوب ارایه شده از سوی کمیسیون سازمان ملل متحاد
در اماو توساعه پایادار ) ،(Labuschagnea et al., 2005فشارسانج
پایداری  ، (Singh et al., 2009گزارش ابتکارجهاانی (Staniskis.,
) ،2009سیساتمهاای ارزیاابی اساتاندارد یاا متریاا (Melnyk et
) al.,2009و موسسه و پرتاال باا کماا ساازمان ملال (Singh et
) al.,2009اشاره کرد اما موضوع مهم در بکارگیری ای شااخصهاا،
بومیسازی یا به عبارتی ،انلباق شااخص باا زمیناههاای محیلای و
پیرامونی مناطق مورد ملاهعه باا اساتااده از نظار خبرگاان مایباشاد
)(Lowe et al., 2015

در استان خوزستان ،علیرغام جریاان یاافت بایش از یااساو
آبهای سلحی کشور ،بهرهبرداری گساترده از مناابع آب و خااک در
قاهااب اجاارای شاابکههااای آبیاااری و زهکشاای ماادرن و تلایقاای در
سلح 450هزار هکتاار ،اماا کاارایی نامناساب شابکههاای آبیااری و
زهکشی و بروز مشکالت زیستمحیلی ناشی از رویکردهای مدیریت
دوهتی (آمرانه باال به پایی ) و غیرمشارکتی ،بزرگتاری چااهشهاای
موجود در مدیریت منابع آب ای استان ،را به وجود آورده است نارایان
در ملاهعه کیای و عمیق خود در خصوص عملکرد طرحهای مختلاا
حکمراناای باار منااابع آب کشااور ژاپ ا بااه ای ا موضااوع پرداختااه و
نتیجهگیری نمود که گزینههای سیاستی کالن در سه شاکل ماهکیات
دوهتی ،خصوصیسازی و خودگردانی (خودحکمرانی) مصرفکننادگان،
هیچکدا به تنهایی ،برای کاهش استااده بیرویه آب و حال مساایل
مربوط به مدیریت منابع ،مناسب نیست ) (Narayan., 2014بر ایا
اساس ،در ای تحقیق ،بررسی وضعیت حکمرانی در مدیریت منابع آب
استان خوزستان با ملاهعه اسناد باالدستی موجود در زمینه بهرهبرداری
و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی و اساتااده از دیادگاههاای
متخصصی حوزههای مدیریت منابع آب و خاک استان و کاربرد روش
دهای ،در دستور کار قرار گرفته تا بتوان با پایش شاخصهاای تادوی
شده ،وضعیت حکمرانی را در هر یا از نظاا هاای بهارهبارداری آب
کشاورزی موجود در ای استان را ارزیابی نمود
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مواد و روشها
یکی از روشهای کسب دانش گروهی مورد استااده ،روش دهای
است (.)Valeva., 2001در ای تحقیق ،به منظور عملیااتی نماودن
فرآیند انتخاب متخصصی  ،طرح موضوع قابل بحث و روش استخراج
نتایج ،از مدل تحلیلی توروف و همکاران درکاربرد روش دهاای و نیاز

دستور اهعمل کمیسیون سازمان ملل متحد در اماور توساعه پایادار در
خصااوص نحااوه توسااعه شاااخصهااا ،اسااتااده گردیااد (Turoff et
) al.,2008در ای شیوه ،ابتدا پرسشنامه توساط یاا تایم کوچاا
طراحی و به گروه بزرگ تری از متخصصان فرستاده شد در جادول 1
فرآیند انتخاب متخصصی  ،نشان داده شده است

جدول  -1فرایند انتخاب متخصصین
مراحل
مرحله اول :آمادگی برای انتخاب

مرحله دو  :تعیی جامعه آماری بانا
مرحله سو  :معرفی متخصصی
اضافه
مرحله چهار  :رتبهبندی متخصصی

مرحله پنجم :دعوت از متخصصی

الزامات
 شناسایی مهارتها شناسایی سازمانهای مرتبط شناسایی کانالهای ارتباطی نوشت نامهای افراد و مهارتهای مرتبط نوشت نا سازمانهای مرتبط نوشت نا های افراد اکادمیا تماس با متخصصی هیست شده در مرحله دو معرفی متخصصی دیگر و تماس با آنها ایجاد چهار زیرگروه برای هرکدا از موقعیتها طبقهبندی متخصصی براساس هیستهای مرتبط رتبهبندی متخصصی در هر هیست براساس صالحیت آنها دعوت متخصصی برای هر کارگروه بر اساس موضوع مورد بحث دعوت متخصصی براساس رتبهبندی در هر زیرگروه مشخص شدن جمعیت هدف -متوقا نمودن انتخاب و بیرون کشیدن متخصصی

جامعه آماری شامل مادیران ارشاد صانعت آب شارکت مادیریت
منابع آب ایران و سازمان آب و برق خوزستان ،مدیران ارشد ساازمان
جهاااد کشاااورزی اسااتان خوزسااتان ،ماادیران عاماال شاارکتهااای
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی در سلح استان خوزستان،
اساتید دانشگاههای شاهید چماران اهاواز ،علاو کشااورزی و مناابع
طبیعی رامای خوزساتان ،آزاد اساالمی واحاد اهاواز ،مجتماع علمای
پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان و بهرهبرداران با سواد از اع ای
هییت مدیره فعال در نظا های بهرهبرداری آب کشااورزی خوزساتان
بود برای رسیدن به یا اجماع علمی و قابل استناد ،در نهایت  32نار
ازخبرگان مدیریت منابع آب و خاک استان خوزستان بهعنوان اع اای
کارگروه تخصصی ،انتخاب شدند همه اع اای کاارگروه ،در مباحاث
توسعه ومدیریت بهرهبرداری از منابع آب ،صاحبنظر بوده و در چهاار
رده سازمانی به شرح ذیل دستهبندی شادند رده اول شاامل مادیران
ارشد صنعت آب در دو سلح شرکت مادر تخصصی منابع آب ایاران و
سازمان آب و برق خوزستان (معاونت حااظت و بهرهبارداری از مناابع
آب استان ،معاونت طرح و توسعه شبکههای آبیاری و زهکشای ،دفتار
مشارکتهای مردمی و نظاا هاای بهارهبارداری آب و شارکتهاای
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی) ،رده دو شاامل ساازمان

جهادکشاااورزی اسااتان خوزسااتان (معاوناات آب و خاااک ،ماادیریت
نظا های بهرهبرداری ،سازمان تعاون روستایی و مادیریتهاای جهااد
کشاورزی شهرستانها ،رده سو شامل اسااتید دانشاگاههاای اساتان
خوزستان (دانشگاه شهید چمران اهاواز ،دانشاگاه کشااورزی و مناابع
طبیعی رامی خوزستان ،دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد اهاواز ،مجتماع
آموزشی پژوهشی صنعت آب و بارق خوزساتان) و رده چهاار شاامل
مدیران عامل یا اع ای هییت مادیره باساواد تعااونیهاای محادوده
شبکههای آبیاری و زهکشی استان خوزستان میباشد
بر اساس فرآیند روش دهای ،پرسشنامههاای تخصصای در ساه
مرحله متمایز در اختیار اع ای کاارگروه ،قارار گرفات درمرحلاه اول
روش دهای از کارشناسان خواسته شد که نظار خاود را در قاهاب ایا
سوال باز که "چه شااخصهاایی باا تاکیاد بار اصاول حکمرانای آب
بهعنوان شاخصهای اساسی و تاثیرگذار در مدیریت شبکههای آبیاری
و زهکشاای ،محسااوب ماای شااوند "را بیااان نماینااد درمرحلااه دو ،
شاخصهای استخراج شده از مرحله اول ،در قاهب یاا پرساشناماه
تنظاایم و بااه گااروه متخصصااان موضااوعی برگردانااده شااد .در ای ا
پرسشنامه از طیا پنج گزینهای هیکرت (شامل پانج دامناه از کاامال
مخاهام= یا تا کامال موافقم= پنج) استااده گردید در ایا مرحلاه از

توسعه شاخصهاي کاربردي حكمراني آب در شبكههاي آبياري و زهكشي...

پاسخگویان خواسته شد کاه میازان موافقات خاود را باا هار یاا از
شاخصها بیان کنند میانگی و انحراف معیاار هریاا ازشااخصهاا
محاسبه شاد .هرکادا از شااخصهاا کاه دارای میاانگی مسااوی و
باازرگتاار از چهااار بودنااد ،وارد مرحلااه سااو تحقیااق شاادند ,
)(Mohammadzade et al 2015

نظرات هر یا از اع ا در دور قبل ،در اختیار سایری قرار گرفت
و مجددا از آنها خواسته شد تا هریا از عناصر را مورد ارزیاابی قارار
داده و میزان موافقت و مخاهات خود با هریا ازشاخصهای مستخرج
از دور دو را بیان کنند بر اساس توافق پیشای  ،شااخصهاایی کاه
میاازان موافقاات باار روی آنهااا از 80درصااد کاامتاار بااود ،حااذف
گردیاد) .(Lowe et al., 2015شااخصهاای بااقیماناده ،مجموعاه
شاخصهای استخراج شده را تشکیل میدهد .در مرحلاه ساو روش
دهای ،ازضاریب همااهنگی کنادال بارای انتخااب معیارهاای نهاایی
استااده گردید بنابرای در ای تحقیق معیارهایی انتخاب شدند که در
آنهاw≥0.5 ،باشد ).(Lowe et al., 2015
یافتهها

جدول 2برخای از ویژگایهاای جمعیاتشاناختی اع اای پانال
متخصصان را نشان میدهد بر اساس اطالعات ای جدول ،ازمجموع
32نار متخصصی پانل 16،نار از مادیران ارشاد صانعت آب بودناد
میانگی سنی ای گروه  49/5سال ،میانگی ساابقه کاار آنهاا 21/5
سال بود از ای تعاداد ،چهاار ناار دارای مادرک دکتارای تخصصای
(آبیاری و زهکشی ،منابع آب ،سازههای آبی و جامعهشناسای) ،هشات
نار دارای مدرک کارشناسی ارشد (زراعت ،آبیاری ،منابع آب ،مدیریت
دوهتی ،ترویج و آموزش کشاورزی ،توسعه روستایی ،مدیریت اجرایی و
عمران آب) و چهار نار دارای مدرک هیسانس (مدیریت ،آبیاری ،حقوق

و کشاورزی) بودند گاروه دیگار متخصصاان کاارگروه تخصصای ،از
مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان خوساتان بودناد تعاداد ایا
گروه هات نار باود میاانگی سانی اع اای ایا گاروه 44/5ساال،
میانگی سابقه کار آنها 18/5سال بود از ای تعاداد یاا ناار دارای
مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (آبیاری و زهکشی) ،سه ناار دارای
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (مدیریت کشاورزی ،اقتصادکشاورزی
و تاارویج و آمااوزش کشاااورزی) ،سااه نااار دارای ماادرک تحصاایلی
کارشناسی (زراعت و اصالح نباتات ،اقتصااد نظاری ،فقاه و مادیریت
دوهتی) میباشند گروه سو را اساتید دانشگاههاای اساتان خوزساتان
تشکیل دادند میانگی سنی آنها  42سال و متوسط ساابقه آموزشای
ای اع ا12/5 ،سال است از ای گروه یا نار با مرتبه علمی دانشیار
و سه نار با مرتبه علمای اساتادیار در رشاتههاای علاو آب ،اقتصااد
کشااورزی ،برنامااهریازی روسااتایی و ماادیریت بودناد گااروه چهااار
متخصصان موضوعی شامل بهرهبرداران فعال در زمینه بهرهبرداری از
شبکههای آبیااری و زهکشای خوزساتان در منااطق مختلاا اساتان
خوزستان بودند که بهعنوان مدیرعامل یا ع و هییتمدیره تعاونیهای
فعال در محدوده شبکههاای آبیااری و زهکشای فعاهیات مایکردناد
میانگی سنی ای گروه  36/5و میانگی سابقه کار کشاورزی  10سال
بود افراد ای گروه دارای مدرک کارشناسی ارشد شناساایی و مباارزه
با علاهای هارز ،کارشناسای زراعات ،کارشناسای مادیریت دوهتای،
کارشناسی باغبانی و کارشناسی خاکشناسی عمومی بود
همااانطااور کااه اشاااره گردیااد ،در مرحلااه اول روش دهااای از
متخصصان خواساته شاد کاه شااخصهاای اساسای و تاثیرگاذار در
مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی را بر مبنای اصول حکمرانی آب،
بیان نمایند

جدول -2ویژگيهای فردی و حرفهای اعضای کارگروه تخصصي روش دلفي
گروه

آب

کشاورزی

دانشگاه
بهرهبرداران

محل کار
وزارت نیرو (1نار)
بهرهبرداری سازمان آب وبرق خوزستان ( 4نار)
طرح و توسعه آب و برق خوزستان (2نار)
مشارکتها و نظا های بهرهبرداری ( 4نار)
شرکتهای بهرهبرداری ( 5نار)
معاونت آب وخاک (1نار)
نظا های بهرهبرداری (1نار)
سازمان تعاون روستایی (1نار)
مدیران شهرستانها ( 4نار)
شهید چمران اهواز (1نار)
علو کشاورزی رامی خوزستان (1نار)
دانشگاه آزاد واحد اهواز (1نار)
مجتمع صنعت آب وبرق (1نار)
مدیران عامل تعاونیها ( 5نار)
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میانگین سن

میانگین سابقه کار

 49/5سال

 21/5سال

 44/5سال

18 /5سال

 42سال

 12/5سال

 36/5سال

 10سال

درجه علمي

تعداد

دکتری ( )4نار
فوقهیسانس ( )8نار
هیسانس ( )4نار

 16نار

دکتری ( )1نار
فوقهیسانس ( )3نار
هیسانس ( )3نار
دانشیار ( )1نار
استادیار ( )3نار
فوقهیسانس ( )1نار
هیسانس ( )4نار

 7نار

 4نار
 5نار
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بر اساس ای جدول 15 ،شاخص ،میانگی  ،مساوی و بزرگتار از
چهار را کسب کرده و  12شاخص دیگر دارای میانگی کمتر از چهاار
میباشند بنابرای از تعاداد کال شااخصهاا 15 ،شااخص کاه دارای
میانگی مساوی و بزرگتر از چهار بودند ،باقیماناده و ماابقی ،حاذف
شدند همچنی  ،در ای مرحله از پاسخگویان خواسته شد تا عالوه بار
شاخصهای موجود ،اگر موارد دیگری بهعناوان شااخصهاای مهام
معرف اصول حکمرانی آب ،در نظردارند ،بیان نمایناد کاه در نهایات،
گروه متخصصی سه شاخص نار نازاع آبیااری ،آمااده بکاار باودن
دریچهها و خودگردانی نظا بهرهبرداری را به شاخصهای قبلی اضافه
نمودند بنابرای با در نظر گرفت  15شاخص دارای میانگی مسااوی
یا بازرگتار از چهاار و اضاافه شادن ساه شااخص جدیاد ،مجماوع
شاخصها در ای مرحله ،به  18شاخص رسید

در ای مرحله کل اع ای کارگروه تخصصای باه ساواهت حقیاق
پاسخ دادند پاسخهای دریافتی حاکی است که  27شاخص باهعناوان
شاخصهای تاثیرگذار و معرف اصول حکمرانی آب معرفای شادهاناد
درمرحلااه دو تحقیااق 27،شاااخص اسااتخراج شااده ،در قاهااب یااا
پرسشنامه تنظیم ،و باه گاروه متخصصاان برگرداناده شاد در ایا
پرسشنامه از پاسخگویان خواسته شد تا میزان موافقت خود با هر یا
از شاخصها در قاهب طیا 1قسمتی از کامال مخاهام=یاا تاا کاامال
موافقم =پنج ،بیان کنند فراوانی ،میانگی و انحراف معیار هر یاا از
شاخصهادر جدول  3آورده شده است در ای جدول ،اصول حکمرانی
آب ،در ستون دو  ،شاخصهای معرف ،در ساتون ساو  ،فراوانای یاا
تعداد دفعاتی که یا شاخص توسط اع ای کارگروه تخصصی معرفی
گردیده در ستون چهار  ،میانگی و انحراف معیار محاسبه شده بارای
هر یا از شاخصهادر ستونهای پنجم و ششم ،گنجانده شده است
1

جدول  –3نتایج استخراج شاخصها -مراحل اول و دوم روش دلفي
فراواني ●میانگین انحراف معیار
شاخص
ردیف اصول حکمراني
0/49
4/64
25
مدیریت بر منابع
1
0/84
3/04
23
کاایت درآمد و هزینه
2
0/81
2/92
18
نگهداری کانالها
شاافیت
3
0/37
4/16
5
مکانیسم توزیع آب
4
0/82
3
3
توهید آب در شرایط خشاساهی
5
0/28
4/08
16
دریافت آب بها
6
0/50
3/80
12
تراکم کشت
مشارکت
7
0/48
4/32
9
میزان برداشت غیرمجاز آب
8
0/37
4/84
27
راندمان آبیاری
9
0/44
4/76
22
کاایت آبیاری
پایداری
10
0/85
2/84
20
بازدهی سیستم
11
0/46
4/72
20
دور آبیاری
12
0/79
2/96
19
کارایی زیرساختهای آبیاری
13
0/33
4/12
15
برابری توزیع آب
14
0/44
4/24
15
طراحی مللوب شبکه
استاندارسازی
15
0/29
4
7
آماده بکار بودن پمپها
16
0/46
4/28
6
کارایی برق تاسیسات
17
0/20
4/04
18
جبران هزینهها
18
0/49
4/36
12
اراضی زهکشی نشده
نظارت
19
0/64
3/64
11
میانگی عملکرد اراضی
20
0/71
3/52
10
میانگی عملکرد اقتصادی اراضی
21
0/35
3/06
25
عملکرد محصول
22
0/44
3/88
25
عملکرد زمی
23
0/51
4/52
19
قابلیت اعتماد سیستم
اثربخشی
24
0/51
4/56
12
رضایتمندی از مدیریت توزیع آب
25
0/89
3/12
10
بهرهوری فیزیکی آب
26
0/87
3/08
10
بهرهوری اقتصادی آب
27
●کامال مخاهام= ،1مخاهام= ،2نظری ندار = ،3موافقم= ،4کامال موافقم= 5

 -1هیکرتپنج

توسعه شاخصهاي کاربردي حكمراني آب در شبكههاي آبياري و زهكشي...

در مرحله سو تحقیق ،میزان توافق اع ا با هر یا از شاخصها
مورد بررسی قرار گرفت براساس نتایج به دست آمده ،دو شاخص کاه
سلح توافق زیار  80درصاد را کساب کردناد حاذف شاده و ماابقی
شاخصها ،وارد مرحله چهار دستهبندی شدند دستهبندی هر یاا از
شاخصها با سلح توافق مربوطه ،در جدول  4نشان داده شده اسات
بر اساس ای جدول ،شاخصهای مدیریت منابع آب ،راندمان آبیااری،
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دور آبیاااری ،رضااایتمناادی از ماادیریت منااابع آب و قابلیاات اعتماااد
سیستم ،بیشتری و شاخصهای طراحی مللاوب و میازان برداشات
آب غیرمجاز از شبکههای زهکشی ،کمتری سالح توافاق را در بای
اع ای پانل تخصصی بدست آوردند در نتیجه دو شااخص اخیار ،در
همی مرحله ،حذف گردیدند

جدول - 4میزان سطح توافق اعضای کارگروه با شاخصها -مرحله سوم روش دلفي
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

اصول حکمراني
شاافیت
مشارکت

پایداری

استاندارد سازی

نظارت
اثربخشی

شاخص
مدیریت منابع آب
سازوکار توزیع آب
دریافت آب بها
خودگردانی نظا بهرهبرداری آب
میزان برداشت غیرمجاز آب
راندمان آبیاری
کاایت آبیاری
دور آبیاری
آماده بکار بودن دریچهها
کارایی برق تاسیسات
برابری توزیع آب
آماده بکار بودن پمپها
طراحی مللوب شبکه
اراضی زهکشی نشده (اراضی مشکلدار)
نر نزاع آبیاری
جبران هزینهها
رضایتمندی از مدیریت توزیع آب
قابلیت اعتماد سیستم

نتیجهگیری
توسعه شاخصهای معرف اصول حکمرانی آب در محدوده شبکه-
های آبیاری و زهکشی خوزستان ،استخراج ای شاخصها متناسب باا
شرایط مدیریتی منابع آب ای استان را در پی داشت بر اساس شاکل
 ،1در مرحله اول روش دهای ،برای اصال شااافیت ،پانج شااخص از
سوی پانل متخصصان تعریا شده که بایشتاری تکارار مرباوط باه
شاخص مدیریت بر منابع آب با فراوانی  ،25برای اصل مشارکت ساه
شاخص تعریا و از بی آنها ،بیشتری تکارار مرباوط باه شااخص
دریافت آب بها باا فراوانای ،16بارای اصال پایاداری چهاار شااخص
استخراج بیشتری تکرار مربوط به شاخص راندمان آبیاری با فراوانی
 ،27برای اصل استاندارد سازی ،پانج شااخص معارف اساتخراج کاه
بیشتری تکرار مربوط به شاخص کارایی زیرساختهاای آبیااری ،باا
فراوانی ،19برای اصل نظارت ،چهار شاخص معرف ،عنوان شاده کاه

سطح توافق به درصد
100
92/8
89/3
85/7
78/5
100
99/5
99/2
98/3
94/6
92/2
88/9
72/4
98/6
92/9
89/3
100
99/8

بیشتری تکرار مربوط به شاخص جبران هزینهها با فراوانای 18و در
نهایت برای اصل اثربخشی ،شش شاخص معرف مستخرج شاده کاه
بیشتری تکرار مربوط به شاخصهای عملکارد محصاول و عملکارد
زمی  ،هر دو با فراوانی  ،25جهت ورود به مرحله دو تحقیق ،معرفای
شدند در مرحله دو روش دهای ،شااخصهاای توهیاد آب در شارایط
خشاساهی ،کاایت درآماد و هزیناه و نگهاداری کاناالهاا از اصال
شاافیت ،شاخص تراکم کشات از اصال مشاارکت ،شااخص باازدهی
سیستم از اصل پایداری ،شاخص کارایی زیرساختهای آبیاری از اصل
استاندارد سازی ،شاخصهاای میاانگی عملکارد اراضای و میاانگی
عملکرد اقتصاادی اراضای از اصال نظاارت وشااخصهاای عملکارد
محصول ،عملکرد زمی  ،بهرهوری فیزیکی آب و بهارهوری اقتصاادی
آب از اصل اثربخشی ،با کسب میانگی پایی تر از چهار ،در ای مرحله
حذف و بقیه شاخصها ،جهت ورود به مرحله ساو  ،در تحقیاق بااقی
ماندند
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انحراف معیار

مدیریت منابع آب
سازوکار توزیع آب
توهید آب در شرایط خشکساهی
کاایت درآمد و هزینه
نگهداری کاناهها
میزان برداشت غیر مجاز آب
دریافت آب بهاء
تراکم کشت
راندمان آبیاری
کاایت آبیاری
دور آبیاری
بازدهی سیستم
کارایی برق تاسیسات
طراحی مللوب شبکه
برابری توزیع آب
آماده بکار بودن پمپها
کارایی زیر ساختهای آبیاری
اراضی زهکشی نشده(اراضی مشکلدار)
جبران هزینه ها
میانگی عملکرد اراضی
میانگی عملکرد اقتصادی اراضی
رضایتمندی از مدیریت توزیع آب
قابلیت اعتماد سیستم
عملکرد زمی
بهره وری فیزیکی آب
بهره وری اقتصادی آب
عملکرد محصول

میانگی

اثربخشی

نظارت

استاندارد سازی

پایداری

مشارکت

6
5
4
3
2
1
0

شاافیت

شکل -1فراواني ،میانگین و انحراف معیار شاخصهای معرف اصول حکمراني آب -مراحل اول و دوم روش دلفي

در مراحل سو و چهار روش دهای ،به منظور معرفای شااخص-
های نهایی ،همانطور که در شاکل 2مشاخص شاده ،شااخصهاای
مدیریت برمنابع آب و سازوکار توزیع آب توزیع آب از اصال شااافیت،
شاخصهای دریافت آببها و خودگردانی نظاا بهارهبارداری از اصال
مشارکت ،شاخصهای راندمان آبیاری ،کاایت آبیاری و دور آبیااری از
اصل پایداری ،شااخصهاای آمااده بکاار باودن دریجاههاا ،کاارایی
مدیریتبرق تاسیسات ،برابری توزیع آب و آماده بکار بودن پمپهاا از
اصاال اسااتاندارد سااازی ،شاااخصهااای جبااران هزینااههااا ،اراضاای
زهکشینشده و نر نزاع آبیاری از اصل نظارت و سارانجا شااخص-
های رضایتمندی از مدیریت توزیع آب و قابلیات اعتمااد سیساتم از
اصل اثربخشی ،پس از کسب سالح موافقات  80درصادی از ساوی
کارگروه تخصصی خبرگان آب و خااک اساتان خوزساتان ،باهعناوان
شاخص های  16گانه اساسی معرف اصاول حکمرانای آب ،اساتخراج
گردیدند .شاخصهای طراحی مللوب و میزان برداشت آب غیرمجازاز
شبکه آبیاری و زهکشی با کسب کمتری سالح توافاق ،از فهرسات
شاخصهای نهایی ،حذف شدند بررسی مراحل روش دهای در تدوی
شاخصها نشان میدهد که مبنای اظهار نظرهای متخصصای علاو
آب کشاورزی استان خوزستان ،بر گرفته از چاهشها و مشکالت خاص
مدیریتی شبکههای آبیاری و زهکشی اساتان خوزساتان باوده ،روناد
تقلیل شاخصها و یا معرفی شاخصهای جدیاد ،تحات تااثیر فرآیناد
اوهویتبندی ای مشکالت بوده است اجماع گروهای ،در معرفای 16
شاخص معرف اصول حکمرانی آب ،بهعنوان یا مبنای علمی جهات
انجا بررسیهای تخصصای در زمیناه میازان انلبااق سیاساتهاای

ضروری مدیریت منابع آب کشور ،محسوب و ابعاد مختلای از مدیریت
بهینه منابع آب را در بر میگیرند
ماهیت شاخصهای تدوی شده ،بر مبنای تعریا اهداف مشخص
و هزو اتخاذ رویکردهای نوی جهت تحقق ایا اهاداف در مادیریت
شبکههای آبیاری و زهکشی خوزستان ،استوار باوده ،باه طاوری کاه
دراصل شاافیت ،به موهاههای مربوط به کااربرد روشهاای مادیریتی
شااف و ارایه خدمات حرفهای و تخصصی در یا نظا بهرهبرداری از
آب کشاورزی ،در اصل مشارکت ،به تمایل اع ای بهرهبارداری از آب
کشاورزی به همیااری و حمایات ازآنهاا ،هامچنای صادور دساتور
عملهای اجرایی متناسب و تعریا روشهای ترویجی مشارکت مادار
همراه با تبیی سلوح مشارکت ،در اصل پایداری ،به ایجاد یا فرآیند
پایدار در برقراری ارتباط دوسویه بی برنامههای اجرایی مدیریت منابع
آب و حصول یا پیوند قوی بی بهرهبرداران و بهرهوریهای متناوع
آب ،زیرساختها و محصوالت ،اثرات مثبت زیست محیلای ناشای از
ایجاااد ذخیااره ملماائ در منااابع و قابلیاات ردیااابی آب ،در اصاال
استانداردسازی به مقوهه همگونی ،مساوات و عداهت در ارایاه خادمات
مستمر به اع ای نظا بهرهبرداری ،همچنی ثباات در ارایاه خادمات
توسط سیستم مدیریتی ،در اصال نظاارت باه شااخصهاایی کاه در
راستای اطمینان بخشی بهرهبرداران از تحقق ظرفیاتهاای سیساتم،
ممک میشود ،و سرانجا در اصل اثر بخشی به تبیی شااخصهاای
تاثیرگذار در تحقق اهداف مورد نظر مسئوهی و بهرهبرداران در ایجااد
اعتماد و رضایتمندی ،توسط کارگروه تخصصی ،پرداخته شده است

توسعه شاخصهاي کاربردي حكمراني آب در شبكههاي آبياري و زهكشي...

قابلیت اعتماد سیستم

رضایتمندی از مدیریت…

جبران هزینه ها

نر نزاع آبیاری

اراضی زهکشی…

طراحی مللوب شبکه

آماده بکار بودن پمپها

برابری توزیع آب

کارایی برق تاسیسات

آماده بکار بودن دریچه ها

دور آبیاری

کاایت آبیاری

راندمان آبیاری

میزان برداشت غیر مجاز آب

خودگردانی نظا بهره…-

دریافت آب بهاء

سازوکار توزیع آب

اثربخشی

نظارت

استاندارد سازی

پایداری

مشارکت

مدیریت منابع آب

سلح توافق به درصد
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120
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40
20
0

شاافیت

شکل  -2استخراج شاخصهای نهایي معرف حکمراني آب بر مبنای سطح توافق اعضای کارگروه

شاخصهای اساسی در تحقق ظرفیتهای الز مبنی بر پاذیرش
مسئوهیتها از سوی اع ای نظا بهارهبرداریاآب کشااورزی از قبیال
حذف موانع ،کاهش منازعات مرباوط باه مناابع آب ،توساعه و بهباود
اراضی و بلور کلی اصاالح سااختار توهیادی ،در قاهاب یاا رویکارد
تعاملی ،توسط اع ای کارگروه تخصصی ،مورد توجه قرار گرفته است
فهرست شاخصهای تدوی شاده نشاان مایدهاد کاه رویکارد
متخصصی علو آب و خااک اساتان خوزساتان بایشتار باه سامت
موضوعات ارزشی و جایگاه منحصر به فرد منابع آب در تامی رفااه و
بهزیستی جامعه و هزو دسترسی برای همگان و وجود پیوندهای قوی
میان توسعه اقتصادی و اجتماعی ،ضارورت پاساخگاویی مناساب باه
نیازهای فزآینده و اصالحات ساختاری در مدیریت مناابع آب معلاوف
شده ،حرکت و رسیدن به چنی سلحی ،به تعریاا مجادد نقاشهاا،
اختیارات و مسئوهیتها (از دیدگاه نظریه حکمرانی آب) دارد
بررسی تحقیقات انجا گرفته توسط تانگوای که به تبیی عناصار
اصلی توسعه پایادار و فرآیناد اساتخراج شااخصهاا پرداختاه ،نشاان
میدهد که موضوع بومیسازی شاخصهاا ،حصاول نتاایج را تساریع
میکند ) (Tanguay., 2010بناابرای  ،از نقااط قاوت ایا تحقیاق،
بومیسازی شاخصهای معرف اصول حکمرانی آب با تکیه بر مسایل
فنی ،مدیریتی ،اجتماعی ،فرهنگی بر اساس اطالعات اع ای کارگروه
تخصصی ،بادیدگاه بومیگرایای در هحاا نماودن مشاکالت خااص
استان خوزستان ،بوده است
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Abstarct
Previous Water management policies failed under development pressure, Corrective action has been taken to
review and track past behavior and find ways to increase the efficiency of water management in the country The
prevailing belief is that the current water crisis is the result of inadequate governance. The principles of
transparency, participation, sustainability, standardization, monitoring and effectiveness are the principles of
governance in water resources management. In this study aims to develop indices of the principles of agricultural
water governance in Khuzestan province using the comments of the expert group of 32 water and soil experts
and the Delphi method, 16 indicators were identified as indicators of agricultural water governance principles in
irrigation and drainage systems in Khuzestan province. Among the indexes, the water resources management
index with an agreement level of 100%, as the most important indicator of the transparency principle, Obtaining
water's price was 89.9%, the most important indicator of the principle of participation, irrigation efficiency index
with 100% agreement level, the most important indicator of sustainability principle, ready- madevalves with
standard agreement of 98.3%, the most important index of the principle of standardization, the index of land of
non drainage sat the level of agreement was 98.6% as the most important indicator of the principle of control,
and satisfaction index for water distribution management with a 100% agreement level represents a more
important impact principle than other indices.
Keywords: Agriculture, Indicator, Irrigation Networks, Water Governance, Water Resources Management
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