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 چکیده
ان برداران، کارشناسضعف، قوت، تهدید و فرصت در شبکه دشت ورامین از نگاه بهره نقاط شناساییپژوهش حاضر با هدف  

نظر اساتید نمونه اولیه و بررسی پایایی تحت 03. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن با تکمیل شد و مدیران شبکه انجام

ای، تصادفی و میدانی بود. مرحلهتک صورتبه آوری اطالعاتنظران متخصص اصالح گردید. جمعدانشگاه، مدیران و صاحب

 89آماری از طریق رابطه کوکران حجم نمونه .برداران شبکه، کارشناسان خبره و مدیران فعال بودجامعه آماری شامل بهره

احتماالً با افزایش اطالعات و آگاهی  کهدهدنشان می SWOT تحلیلینتایج مدل  .شدنفر تعیین  531و برای جلوگیری از خطا 

 نگهداری، اقدامات اداره آبیاری و امور آب، جهاد کشاورزی، و ساخت هزینه های شبکه،درباره چالش ان شبکهبرداربهره واقعی

در راستای  ومندتر داشته نگرش منفی، همراهی مسئوالنه و دغدغه به جای مقابله وها آنهای مرتبط، ها و سازمانارگان و دیگر

 اساننظرات کارشن یقیتطب بررسی د.نبردار مؤثرتریهای ها قدمرفع تهدید، حذف ضعف، تقویت قوت و استفاده از فرصت

این  دگاهینشان از اشتراک د نتیجه نیا ،ودب تضعف و قو د،یاز تهد ترشیها ببرداران، فرصتبهره نشان داد که، همانند نظر

پس س ی وهای رقابتاولویت با تعیین استراتژی ،از دیدگاه مخاطبان دارد.شبکه موجود  هایبه فرصت یدواریو ام دو گروه

ه آب، نگاه منفی ب های مرتبط با حوزهبردار )چالش فرآیند اداری، ناهماهنگی بخشاطالع از مشکالت بهره با .استتدافعی 

مقابله  و ،بران، رفع ضعفتسهیل امور آب منظوربهتوانند های ناموفق پیشین(، کارشناسان میاقدامات دولتی با مشاهده تجربه

مدیریت  موفق تجربیات نمایشو  کشاورزی و آبیاری نوین هایهمچون ترویج شیوههایی ، با فعالیتتهدیدهای اثرگذار با

 ، اقداماتی راهگشا و کاربردی داشته باشند.در شبکه برانمشارکتی آب

 بران، مدیریت مشارکتی ارزیابی عملکرد، تشکل آب کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

ت کننده وضعیتواند منعکسنمی تنهاییبهراندمان 

یندهای آعملکرد یک پروژه آبیاری و زهکشی باشد. فر

نی، ها و ابنیه فشبکه، وضعیت کانالتوزیع و انتقال آب در 

ها، های عمق جریان، دبی کانالها، شاخصوظایف میراب

ها و غیره نمونه کانال پذیریانعطافبندی تحویل، زمان

پاسیار و ( استای های سازهموارد قابل بررسی در ارزیابی

راهکاری برای بهبود و  ،ارزیابی عملکرد (.1831منعم، 

شود. دستیابی و ارتقاء سطح خدماتی است که ارائه می

های راهبری است در رابطه با اجرای معمول روش قتحق

به میزان دستیابی به هدف فرعی یا نهائی در یک مقطع که 

-ریزی و سیاستارزیابی راهبردی، برنامه پردازد.زمانی می

 در گام نخستین. شودگذاری در سطح ملی را شامل می

 دفه مورد در گیریتصمیم عملکرد، ارزیابی برنامه تدوین

 تریناصلی بیان در(. 1831نام، )بی است ارزیابی گستره و

 اریآبی هایشبکه از برداریبهره ناکامی مسائل و مشکالت

 کمبود و آب توزیع در مدیریت سوء از توانمی زهکشی و

 یستمس ضعف بران،آب میان نارضایتی نتیجه در آبیاری آب

 زهکشی، و آبیاری هایشبکه از نگهداری و برداریبهره

 نفقدا و آب اتالف آبی، تأسیسات زودهنگام فرسودگی

 نام را آب توزیع در عدالتیبی و آن جوییصرفه برای انگیزه

مشارکت اجتماعی منبعی از  .(1831، محبی و )عربی برد

در جوامع  جمعی خردانرژی خالق و ابزاری جهت بروز 

گیرند نفع قرار میاست. مشارکت یعنی مردم بومی ذی

 مشارکت اجباری و فقطنه هستند اختیارصاحب  کهدرحالی

ریزی، مدیریت، ارزشیابی، محدود، مشارکتی که برنامه

)زندرضوی و گیرد تقسیم منابع، اجرا و غیره را دربرمی

 (.1831همکاران، 

 بران،های آبتشکل تأسیس و تشکیل از هدف

 ایبر پاسخگویی و کنندگانمصرف برای مالکیت ایجاد

 اب امر این. است آب توزیع شبکه نگهداری و برداریبهره

رغیب ت و برانآب هایتشکل به مربوط هایمسئولیت انتقال

 مراحل طراحی و ریزیبرنامه در مشارکت جهتبران آب

 همکاران، و )اجاللی پذیردمی صورت پروژه مختلف

واگذاری مدیریت آبیاری به کشاورزان با ایجاد  .(1831

تری جهت شود زارع بهای بیشعالقه و انگیزه سبب می

 ها و تجهیزات شبکهکانال نگهداری و استهالک ابنیه فنی،

 سازبپردازد. حس مالکیت و صاحب اختیار بودن زمینه

تر در مدیریت انتقال و دریافت آب خواهد مشارکت بیش

 امور در بردارانبهره مشارکت عدم(. 1831)احسانی، بود 

 راندمان یافتهتوسعه ترکم کشورهای در آب هایتشکل

 بآ تقاضای افزایش دالیل .شودمی باعث را آبیاری پایین

 اعتماد عدم قبیل از مواردی روستاها کشاورزی بخش در

 یا و منطقه با طرح تطابق عدم دولتی، هایطرح به کشاورز

 عاملی و کشاورز منفی نگاه باعث هاپروژه ناتمام اجرای

 استتشکل  در برداربهره و زارع مشارکت عدم در مهم

 در آب نامناسب توزیع و تحویل .(1833 همکاران، و )امید

 سطح در آب نامناسب توزیع آن تبعبه و انشعابات و هاکانال

 هایشبکه ضعف نقاط از یکی توانمی را کشاورزی اراضی

 در لیتحوی آب میزان که ترتیب بدین. آورد شمار به آبیاری

-کانال هب نزدیک اراضی نیز و دستپائین و باالدست اراضی

 دورتر اراضی به نسبت دو درجه و یک درجه اصلی های

 دمشهو تحویلی دبی و حجم در تفاوت اصلی هایکانال از

 (.1834)منتظر و پاشازاده،  است

های بخش کشاورزی استان با سنجش توانمندی

خراسان جنوبی در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل 

مشخص شد تجربه موفق در زمینه  SWOTتحلیلی 

ساماندهی نظام خرده دهفانی، عدم تناسب اعتبارات بخش 

کمبود  و آبخیزداری، پتانسیل باالی تولید محصوالت باغی

آمار و منابع اطالعاتی صحیح و منسجم و یکپارچه به ترتیب 

ترین فرصت، تهدید، قوت و ضعف در خصوص مهم

 و مانیسل فال)شد  شناساییکشاورزی استان 

 (.1831،یصادق

نتایج حاصل از تحلیل مطالعات اجتماعی در 

با  استان فارس که آبادفیضشبکه آبیاری و زهکشی بند 

دهنده این بود که عوامل نشان SWOTاستفاده از مدل 

وزنی باالتری  امتیازدرونی نسبت به عوامل بیرونی از 

ران، بجهت تشکیل تشکل آب سازیآمادهبرخوردار هستند. 
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-ها و نیز عینیهای مرکزی این تشکلتوانمندسازی گروه

 یهایستراتژا نمونه از ،های مدرنسازی مزایای کانال

ایزدی الف،  و )عطائیپژوهش بود  نیدر ا شدهتدوین

-برداران در مدیریت و بهرهبررسی مشارکت بهره .(1838

در پروژه  یزهکش و یاریآب شبکه از مناسببرداری 

دهنده این مهم خاک البرز نتایج نشان ع آب وامج تیریمد

رسانی و آموزش، بران، اطالعبود که تشکیل تشکل آب

 بران وضرورت ایجاد تشکل، تعریف وظایف و نقش آب

ا هتأثیرگذارترین شاخص عنوانبههمچنین ثبات و پایداری 

 ،شکری و همکاران)شدند  شناساییها در موفقیت تشکل

ات سیسأها، تجهیزات هیدرولیکی، بررسی تدریچه(. 1838

های نیرپیک )جهت تحویل حجمی آب با کاهش فنی سازه

دبی(، ابنیه شبکه، ناکارآمدی تجهیزات در تحویل تغییرات 

وری آب حجمی آب، کاهش راندمان آبیاری و بهره

کشاورزی، عدم توجه مستمر و مکفی به نگهداری شبکه از 

یاری های آبجمله موارد مسئله آفرین در بحث ارزیابی شبکه

، و مشعل؛ سیدجواد 1838،سیارایرانی) استو زهکشی 

 عملکرد بهبود بر میدانی هاینظرسنجی و پژوهش (.1838

 لذا،. دارد مثبت تأثیر آبیاری و زهکشی هایشبکه

تشکل  تشکیل برای سازیفرهنگ همچون راهکارهایی

-عینی و برانتشکل آب هایهسته توانمندسازی بران،آب

 بردارانبهره و زارعان برای مدرن هایکانال مزایای سازی

 .(1838ایزدی الف،  و )عطائیگیرد  قرار توجه مورد باید

 باعث برداریبهره و آبیاری مدیریت در برانآب مشارکت

 و محصول تولید بخش در وریبهره و کارآیی افزایش

 بها،آب اراضی، مالکیت حقابه، میزان. است آب راندمان

 واملع از برداربهره شرکت از رضایت میزان و آبیاری شیوه

اری آبی هایشبکه مدیریت در کشاورزان مشارکت بر مؤثر

نتایج  .(1838، همکاران و نژاد مرتضی) است و زهکشی

عوامل مؤثر بر سطح مشارکت  شناسایی حاصل از پژوهش

 اناست آبیاری و زهکشی، یهاکشاورزان در مدیریت شبکه

 مین،ز شرایط مالی، و آبی شبکه عوامل بوشهر دریافتند که

 شدههارائ خدمات و تولیدی سابقه آبیاری، آب به دسترسی

عاملی  پنج بردارنبهره شغلی ویژگی و دولت سوی از

 ینیحس) دارد بردانبهره مشارکت در مؤثر نقشی کههستند 

 گوناگونی عوامل ارزیابی در اغلب(. 1830 ،همکاران و

 عوامل و هوایی، آب شرایط سازه، طراحی همچون

 مدیریت هایشیوه محیطی،زیست و اجتماعی اقتصادی،

 ارتأثیرگذ شبکه عملکرد ارزیابی در مشارکت، و آبیاری

 مورد هزینه و خاک آب، نظیر پارامترهایی عمدتاً. است

 یبازنگر . لزومگرفتمی قرار تجزیه و تحلیل و بررسی

 و در مواردی مزارع در آبیاری متداول و مرسوم هایشیوه

ضروری  شبکه در (فشارتحتآبیاری ) هایسامانه اجرای

)حسین پور و همکاران،  .(1831، هدایت و اژدری) است

ارزیابی عوامل مؤثر بر در پژوهش خود درباره  (1831

 آب منابع مدیریت دربران مشارکت اعضای تعاونی آب

 اراضی میزان کشاورزان، درآمد سطح کشاورزی دریافتند که

 هایویژگی و آبیاری هایسامانه انواع بها،بآمالکیت،  تحت

 میزان متغیر با جنس و تحصیالت سطح شامل فردی

 .دارد داریمعنی و مثبت رابطه برانآب تعاونی در مشارکت

نتایج حاصل در  (1831همکاران،  و کندبن)حبیبی

 ییابهای خارجی فرآیند ارزاستفاده از شاخصاز پژوهش 

 اهمیت هب توجه با که دریافتند سریع در شبکه آبیاری قزوین

 ابیارزی و الزم است پایش کشاورزی، آب از بهینه استفاده

 شود انجام مستمر طورتوزیع به و آب مدیریت هایروش

 مناسب توزیع و مدیریت راندمان، افزایش برای همچنین

 و زاده)عبداهلل .دارد ضرورت آبیاری شبکه در آب

یریت مد الگوی تأثیردر تحقیقی با موضوع  (1831همکاران،

 قالبهینه آب در شهرستان آقی برداربهره در مشارکتی

 و عضویت پذیری،نقش به مشارکت جلبمشخص شد که 

 برداریبهره و راندمان در فزاینده اثر هاتشکل در فعالیت

 رد ضعیف، آبیاری عملکرد .دارد زهکشی و آبیاری شبکه

 هب منجر دنیا، سرتاسر در آبیاری تحت مناطق از برخی

 با. است شده مهم محیطی و اقتصادی اجتماعی، مسائل

 برای موجود آبی منابع از ایعمده سهم اینکه به توجه

 و آبیاری هایشبکه ،شودمی استفاده کشاورزی مصارف

 راندمان در بسزایی نقش خود عملکرد نوع با زهکشی

 ،نحوی نیا و همکاران) دارند آبی منابع وریبهره و آبیاری
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 و زهکشی و آبیاری هایشبکه عملکرد بهبود (. در1833

 تمشارک نیازمند وریبهره بهبود و مصرف راندمان افزایش

 بدون و است شبکه پوشش تحت کشاورزان و برانآب

 مؤثری موفقیت روند این هاتشکل و زارعان مشارکت

 SWOT مدل (.1833، قربانیان و همکاران)داشت  نخواهد

 قاطن از حاصل نتایج اساس بر که است تحلیلی مدل یک

دارد  کاربرد موضوع هایفرصت و تهدیدها ضعف، و قوت

 (.1833، نامبی)

پژوهش خود مبنی ( در 7441)آریال و راجوریا، 

بیاری آ سیستم در مشترک منابع مدیریت و عادالنه بر توزیع

برداری از هزینه حفاظت، نگهداشت و بهره کهدریافتند 

اورز کشبردار، روحیه تعاون بین شبکه، دانش و آگاهی بهره

ه و در استفادپذیری و مالکیت کشاورز و دولت، مسئولیت

 ت.هینه آب اثرگذار اسدر مدیریت ب حفاظت از شبکه آبیاری

تعاونی عملکرد مطالعه ( با 7443)کازبکوف و همکاران، 

ها کارآی قوی داشته و تشکل دریافتند کهبران در دنیا آب

 تخصیص در مدیریت بهینه آب در توزیع و هاآنتشکیل 

 برداران تأثیرگذار و مفید بوده است.آب میان بهره

( در استخراج راهبردهای 7411)گالکوآیاال و همکاران، 

مدیریت یکپارچه منابع آب در موزامبیک با استفاده از مدل 

لزوم مدیریت راهبردی در  کهدریافتند  SWOTتحلیلی 

همکاران،  )پک و .استها و تهدیدها استفاده از فرصت

 رزانکشاو مشارکت تأثیر با مطالعه بر روی ارزیابی (7413

 اب سودآوری دریافتند که و وریبهره بر آبیاری مدیریت در

ن ، ایآبیاری هایطرح اقتصادی رشد در آبیاری نقش وجود

 میان در. ندارند خوبی عملکرد هنوزدر اوگاندا  مورد

 تیمدیری هایمسئولیت انتقال آبیاری، هایطرح از بسیاری

. است عملکرد بهبود برای مناسب راهی کشاورزان به تربیش

 انتقال تقویت برای دولتی هایبرنامه از حاصل نتایج

 و پشتیبانی آبیاری مدیریت در زارعان نقش و مسئولیت

 نشان را کشاورزان مشارکت برای سودآور هایوجود انگیزه

 .دهدمی

                                                           
2 -Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و 

 تحت برانآبو  بردارانبهرهنگاه  ازورامین دشت زهکشی 

یک سو و دیدگاه مدیران اجرایی شبکه و  پوشش شبکه از

ایی شناس راه های مرتبط با آب از سوی دیگر بود که ازحوزه

 )نقاط ضعف و قوت( و عوامل بیرونی عوامل درونی

انجام  7SWOTاز مدلبا استفاده و  (هافرصت)تهدیدها و 

 .پذیرفت

 

 روش بررسی

-جنوب کیلومتری 04 حدود در ورامین دشت

 غربی شمال و البرز جنوبی دامنه در تهران، دشت شرقی

 و 11 و 83 جغرافیایی طول مختصات با ایران مرکزی کویر

 سطح از متر 1444 تقریبی ارتفاع در 81 و 84 شمالی عرض

 کیلومتر هزار 104 حدود دشت این. است شده واقع دریا

 به ورامین کانال شبکه طریق از آب انتقال. دارد وسعت

 است ثانیه بر مترمکعب 7 حدود ورامین، آبیاری شبکه

 هشبک پوشش تحت اراضی وسعت(. 1833،کتیبه و وندولی)

 (.1838 ،مشعل و سیدجواد) است هکتار هزار 14 حدودنیز 

 مهم مراکز قرچک و ورامین پیشوا، پاکدشت، شهرهای

 شبکه در روستا 114 از بیش و باشندمی شبکه این جمعیتی

 یاراض گرفتن نظر در با. استشده واقع آبیاری و زهکشی

 714 حدود به روستاها تعداد شبکه دستپایین کشاورزی

 شهرستان این ارتفاع(. 1833 ،نامبی) یابدمی افزایش روستا

 ورامین دشت اقلیم. است متر 1444 حدود در دریا سطح از

 گرمای کم، بارندگی آن هایویژگی از و است خشک حوزه

 منطقه این شمالی نواحی .است طوالنی خشک دوره و زیاد

 دمای کمترین گرادسانتی درجه 11 ساالنه دمای میانگین با

 درجه 13 ساالنه میانگین با منطقه جنوبی نواحی و منطقه

 در بارندگی بیشترین. دارد را دما بیشترین گرادسانتی

 بارش یفضای توزیع. است تابستان در آن ترینکم و زمستان

 روند شرق به غرب از و جنوب به شمال از دشت این در

 درجه 3/01 با ورامین در دما میزان باالترین. دارد نزولی

 اب دما میزان کمترین و مردادماه به مربوط( مطلق حداکثر)
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 است.بوده ماهبهمن به مربوط( مطلق حداقل) درجه –3/11

 بوده مترمیلی 118 منطقه این در سالیانه بارندگی میزان

 توجه با. است سال در یخبندان روز 11 دارای ورامین. است

 ن،آ روزافزون جمعیت افزایش و تهران شهر گستردگی به

 دشت به لتیان سد و جاجرود رودخانه آب از کمی مقدار

 اطراف در چاه حلقه 04 حدود از. یافت اختصاص ورامین

 آب انتقال منظوربه که کانالی) ورامین_تهران آبرسان کانال

 جهت قنات چهار رشته و( بود شده ساخته خانهتصفیه

 شیافزا(. 1833 نام،بی) شدمی استفاده شبکه آب تأمین

تا  13های در سال خشکسالی ،شهر تهران تیروزافزون جمع

 پاکدشت، ن،یورام یتوسعه شهرها های اخیر،و سال 34

 لیدلهب ،روستاهاو  امدشتیق ،شوایپ قرچک، آباد،شریف

ف مصرو افزایش  تیاولو شهرها و هیمهاجرت به حاش شیافزا

 هر ساله از دیسبب گرد ی،آب شرب نسبت به آب کشاورز

د و وکاسته ش نیدشت ورام یاریشبکه آب یسهم آب کشاورز

 ،زهتابیان و همکاران) یابد اختصاص شرب مصرف برای

1838.) 

 
 (1931، وند و کتیبهموقعیت دشت ورامین در ایران )ولی -1 شکل

 

ر فعالی د برانآببا توجه به اینکه هیچ تشکل 

ای هاکثریت روستاهای تحت پوشش شبکه در شهرستان

 بران از نگاهپاکدشت و ورامین فعال نبودند و تشکل آب

بران این منطقه همان نماینده آب روستا معنی زارعان و آب

شد که این روش به گفته خودشان از چهار یا پنج صده می

 هدر دو گرو گیرینمونهقبل به این صورت بوده است، لذا 

مل شا) ایو با استفاده از پرسشنامه صورت تصادفیهب

و اطالعات  مرتبط ، فردی، زراعیعمومیاطالعات 

نقاط ضعف، قوت، تهدید و  SWOTتخصصی بخش 

به جهاد  هکنندمراجعهبرداران بهرهاز بین ، فرصت(

 هک مرتبط با شبکه بردارانبهرهای و کشاورزی، آب منطقه

، تکمیل پرسشنامه کردند انتخاب شدندآب دریافت می

منطقه ای، مدیران اداره آبیاری، آبکارشناسان نیز توسط 

د کشاورزی، مشاورین تخصصی حوزه، کارشناسان اجه

 SPSS افزارنرم در اولیه پرسشنامه 84 از .شدخبره انجام 

 میزان این آمد، بدست %31 پرسشنامه کرونباخ آلفا میزان

 هک است شده طراحی سؤاالت بودن قبول قابل دهندهنشان

 سنجش برای. باشد درصد 31 تا درصد 11 از بین باید

 ندچ نظرات تکمیل، اولیه پرسشنامه 84 تعداد ظاهری روایی

 یمهندس و روستایی توسعه گروه علمی هیأت اعضای از تن

 تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه آب منابع

 مدیران، تهران، استان کشاورزی جهاد کارشناسان

 ایمنطقه آب شرکت نیرو، وزارت متخصصان و کارشناسان

 ظراننصاحب و زهکشی و آبیاری ملی کمیته تهران، استان

 و تگرف قرار بررسی مورد روستایی توسعه و آبیاری حوزه

لی مدل تحلی .آمد عمل به الزم هایاصالح آنان نظر بر مبتنی

های درونی )نقاط مذکور دارای دو مؤلفه اصلی شاخص

)فرصت و تهدیدها(  بیرونی هایضعف و قوت( و شاخص

های کیفی، نقاط ضعف، کمی سازی یافته منظوربه. است

 شدهبندیدستهموضوعی  صورتبهقوت، تهدید و فرصت 

و گویه های دارای مفهوم مشابه در یک دسته قرار داده 

شدند و بدین ترتیب عوامل داخلی و خارجی در چهار دسته 
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 دندش بندیطبقهاقتصادی، اجتماعی، فنی و فرهنگی 

 آلفای آزمون نتایج همچنین،(. 1838 ،الفعطائی و ایزدی)

 تا 38/4 بین پرسشنامه مختلف هایقسمت برای کرونباخ

 تحقیق ابزار خوب پایایی از نشان که آمد دستبه 14/4

 دارد.

 

 هایافته

 و توصیفی هایآماره ارائه به قسمت این در

 شناختی،جمعیت هایویژگی نتایج به مربوط جداول

 تایجن. استشده پرداخته تحقیق بردارنبهره آبیاری ،زراعی

 نمیانگی که دادنشان مطالعه مورد بردارانبهره سن بررسی

 سن. است 73/10 آن معیار انحراف و سال 80/01 سن

 03/7 مرد درصد 0/31 سال، 37 تا 71 بین پاسخگویان

 دهندگانپاسخ از درصد 1/14. بودند زن باقی و درصد

 فعالیت سابقه میانگین متأهل، درصد 0/33 و مجرد

. است بوده سال 88/71 مطالعه مورد بردارانبهره کشاورزی

 ترینیشب باالتر، و ارشد کارشناسی تا سوادبی از تحصیالت

 و دیپلم سطح تحصیالت به مربوطه( 8/81) فراوانی درصد

 ارشد یکارشناس تحصیلی سطح به مربوط فراوانی ترینکم

-یژگیو بخش درباره پژوهش این نتایج .است بوده باالتر و

 مطالعه، مورد نمونه در که دادنشان زراعی و ایحرفه های

 غلش فراوانی، ترینبیش با دهندگانپاسخ از درصد 4/14

 کارمندی، اصلی شغل دارای باقی و کشاورزی اصلی

 واردم بجز اصلی هایشغل سایر یا و بازنشسته دامپروری،

 از درصد 1/11 آماری، نمونه این در. بودند شدهتعیین

 باغداری دامپروری، کشاورزی، هایفعالیت به بردارانبهره

 یاراض وسعت. هستند مشغول دوم شغل عنوانبه گلخانه و

 ترینبیش با درصد 1/11 هکتار، 04 تا 1 از کشت تحت

 در. بودند هکتار 14 تا 1 بین اراضی وسعت دارای فراوانی

 3/01 لیتر، 14 از بیش تا 1 از مالکیتی حقابه میزان خصوص

. بودند ساعت 74 تا 11 دارای فراوانی ترینبیش با درصد

 ،ثانیه بر لیتر 17/78 هاپاسخ به توجه با دبی میزان میانگین

 فاضالب، پساب 1/14 فراوانی درصد ترینبیش با آبی منابع

 به توجه با. است شده بیان رودخانه آب و شخصی چاه

 آبیاری یوهش ترینفراوان ،بردارانبهره و کار سنتی اکثر کشت

-تهپش و جوی آبیاری غرقابی، آبیاری 3/17 فراوانی درصد با

. ستا ایقطره آبیاری به مربوط فراوانی ترینکم و 1/80 ای

 اب که داد نشان اقتصادی هایویژگی خصوص در نتایج

 ورامین شبکه پوشش تحت بردارانبهره اکثر اینکه به توجه

 تنزوال و رودخانه چاه، شبکه، توسط آب تأمین به امید با

 وضعیت به توجه بدون ،مازاد حقابه اخذ به امید یا و جوی

 الس چهارفصل در کشت نوبت سه دارای زیرزمینی هایآب

 144 تا درآمد به مربوط 7/03 فراوانی ترینبیش لذا هستند

 .است شده اعالم سال در تومان میلیون

 کهشب عملکرد ارزیابی هایگویه بندیرتبه جهت

 یبضر شاخص از پاسخگویان، دیدگاه از زهکشی و آبیاری

 در وتق نقاط بررسی منظوربهشده است.  استفاده تغییرات

، گویه 71نقاط ضعف  ،گویه 73 مطالعه، مورد آماری نمونه

 از و طراحیگویه  13تهدیدها  گویه و 11ها فرصت

 را خود هایپاسخ تا شد خواستهو کارشناسان  بردارانبهره

ی از خیلی کم تا خیل) لیکرت ایگزینهطیف پنج قالب  در

 اطنق مبنای بر تحلیلی مدلی ،SWOT مدل .کنند بیان زیاد(

. است موضوعی هر در هافرصت و تهدیدها ضعف، و قوت

 قوت، و ضعف موارد نظر مورد موضوع در که صورتبدین

 براساس هدف گروه توسط و شده احصاء فرصت و تهدید

 دریافت از پس. گیردمی قرار سنجش مورد لیکرت طیف

 گین،میان نسبی، وزن آماری افزارنرم از استفاده با هاارزیابی

. ودشمی محاسبه نیاز مورد پارامترهای سایر و معیار انحراف

 در هاارزیابی مجموع به توجه با عامل هر وزن نهایت در

 مشخص عامل چهار هر هایاولویت و مشخص مورد هر

 تفرص ضعف، قوت، کلی وزن اساس بر پایان در. گرددمی

 در. گرددمی ارائه هاییاستراتژی و راهکارها تهدیدها و

 اهشک در هافرصت و هاقوت از استفاده هدف نتایج تحلیل

-درجه و سنجش معیار. است تهدیدها حذف و هاضعف اثر

 موردنظر مدل معیارهای و عوامل از یک هر بندی

(SWOT )هر برای که است صورتبدین حاضر مطالعه در 

 پنج تا (کمخیلی اهمیت) یک از ایدامنه متغیرها از یک

 بر هاداده سپس. استشده امتیازدهی( زیاد خیلی اهمیت)
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 هاآن وزنی امتیاز و نسبی وزن وزنی، مجموع حسب

. تاس شدهارائه متغیر هر نهایی امتیاز مجموع و شدهمحاسبه

 به بررسی مورد متغیرهای امتیازهای مجموع با نهایت در

 پرداخته خارجی و داخلی عوامل نظر از موجود وضعیت

ماتریس  (1) جدول (.1837 ،صادقی و سلیمان فال) شد

( ماتریس عوامل 7( و جدول )ضعف، قوت) عوامل داخلی

 براساس بردارانبهرهاز نگاه  (تهدید و فرصتخارجی )

 ضریب .دهدمیرا نشان  ضریب تغییرات با بندیرتبه

 ندگاندهپاسخ دیدگاه از باالتر اهمیت دارای ،ترکم تغییرات

 .است

 اننش مطالعه مورد کارشناسان سن بررسی نتایج

 معیار انحراف و سال 43/04 کارشناسان سن میانگین که داد

 سال 11 سن ترینبیش و 84 سن ترینکم. است 33/1 آن

 درصد 4/74 مرد دهندگانپاسخ از درصد 4/34. است بوده

 درصد 4/34 و مجرد دهندگانپاسخ از درصد 4/14 زن،

 سطح دارای 4/01 فراوانی درصد ترینبیش .باشندمی متأهل

 کارشناسی مدرک دارای درصد 4/81 کارشناسی، تحصیلی

 دارا باالتر و دکترا تحصیلی سطح درصد 4/74 و ارشد

 درصد 14 مطالعه مورد کارشناسان تحصیلی رشته. هستند

 هایگرایش در دکترا و ارشد کارشناسی مدارک دارای

 انی،باغب هایگرایش آب، منابع مهندسی و زهکشی و آبیاری

 دبع ردیف در عمران مهندسی و شناسیزمین ،زیستمحیط

 جهاد کشاورزی، سازمان در کارشناسان. دارند قرار

 مشغول های مرتبطآبیاری و حوزه اداره و ایمنطقهآب

 4/74 و بوده کارشناس درصد 4/11هستند که  فعالیت

 ران،بآب تشکل مدیره هیئت رئیس دهندگانپاسخ از درصد

 و آب امور مدیر کشاورزی، جهاد خاک و آب امور مدیر

 زهکشی و آبیاری مشاوره شرکت مدیرعامل و آبیاری اداره

 و کشاورزی جهاد هایسازمان درصد در 4/11. باشندمی

-افتهی. هستند فعالیت مشغول معاونت پست در ایمنطقهآب

 هک دهدمی نشان کشاورزی فعالیت سابقه به مربوط های

 کشاورزی و آب امور حوزه در فعالیت سابقه میانگین

 یفراوان ترینبیش بوده، سال 01/11 مطالعه مورد کارشناسان

 تعلق سال 11-74 رده به مربوط کشاورزی فعالیت سابقه

( ماتریس عوامل داخلی )قوت و 8جدول ) .است داشته

( ماتریس عوامل خارجی )تهدید و 0ضعف( و جدول )

دی با بنفرصت( از نگاه مدیران و کارشناسان براساس رتبه

 ضریب که هرگویه دهد.ضریب تغییرات را نشان می

-خپاس دیدگاه از باالتر اهمیت دارای دارد تریکم تغییرات

 یشناسای بخش این تشریح از هدف واقع در .است دهندگان

-هب و زهکشی و آبیاری شبکه داخلی ضعف و قوت نقاط

 اهداف به دستیابی در که است عواملی بررسی عبارتی

 اعدنامس یا بازدارنده یا و مساعد یا برندهپیش ریزیبرنامه

 اخلید عوامل بخش این در. باشندمی ترتأثیری بیش دارای

 بر و فرهنگی و فنی اقتصادی، اجتماعی، عوامل تفکیک به

 .استشده ارائه نزولی صورتبه رتبه اساس
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 بردارانبهرهاز نگاه  (قوت، ضعف نقاط) داخلیماتریس عوامل  -1 جدول
 آبیاری و زهکشی دشت ورامین عوامل داخلی مؤثر بر ارزیابی عملکرد شبکه

 (Strengthنقاط قوت )

ی
سب

ن ن
وز

ی 
وزن

از
متی

ا
 

 (Weakness) نقاط ضعف

ی
سب

ن ن
وز

ی 
وزن

از 
متی

ا
 

1S=  ،وجود ظرفیت بالقوه و بالفعل در تولید، فرآوری، عرضه محصول کشاورزی
 زراعی، باغی

074/0 681/0 1W= 962/0 055/0 عدم رعایت الگوی کشت و تناوب زراعی 

2S=  2 640/0 079/0 هاآن نمایندگان وبران یا رهبران آب وسیلهبهمدیریت و رهبریW= اصلی و فرعی  احداث شبکه عدم آگاهی کشاورزان از هزینه
 آبیاری

057/0 961/0 

3S= 3 612/0 079/0 ها در مسیر انتقال و توزیعکاهش تعداد سازهW= 967/0 053/0 برانهای آبکمبود آمار و اطالعات در خصوص تشکل 

4S=  سیستم نوین آبیاری و  آگاهی وتوان کارشناسی باال در آموزش، ارائه دانش
 مدیریت آبیاری

076/0 611/0 4W= بردار نسبت به مزایای مشارکت در تشکل عدم توجیه بهره
 برانآب

053/0 966/0 

5S= و اجرایی منطقه، امکان گسترش روش نوین آبیاری و  ظرفیت مطالعاتی فنی
 کشاورزی

032/0 657/0 5W= 901/0 056/0 ها از نظام مدیریت مشارکتیشناخت کم اعضای تشکل 

6S= برداران در فرآیند طراحی و اجرای پروژه نظیر انتخاب مسیر کانالمشارکت بهره 
 غیره و

032/0 668/0 6W= مشارکت در تشکل  هایهزینهبردار نسبت به عدم توجیه بهره
 برانآب

056/0 901/0 

7S= 7 664/0 032/0 مسائل فنی ٔ  درزمینهبرداران آگاهی و اطالعات مناسب بهرهW= 657/0 056/0 بردار در نیازسنجی تخصیص منابع آبیحضور کمرنگ بهره 

8S= 8 661/0 032/0 فنی در بسیاری از روستاهابرداران نسبت به مسائل جلب اعتماد بهرهW=  تبلیغاتی و ترویجی در منطقه تحت  هایفعالیتعدم انجام
 پوشش طرح

056/0 659/0 

9S= 9 661/0 032/0 بردارانبهره هایخواستههای کارشناسان در جهت سوق دادن نظرات و خواستهW=  672/0 050/0 االب آبی نیازکشت سنتی بسیاری از محصوالت کشاورزی با 

10S=  10 666/0 034/0 برانآب وسیلهبهکاهش دیوانساالری و مشکالت اداری در مسائل مدیریتW= 672/0 075/0 برداربران برای بهرهآبمشخص نبودن قالب تشکل 

11S= بران مناسب با شرایط منطقه، گذاری توسط تشکل آباجرای نظام قیمت
 بردارانبران و بهرهآب

034/0 660/0 11W=  فقدان ساز و کار هدایت برنامه جامع کشت ساالنه )الگوی
 کشت(

072/0 674/0 

12S= مسائل  وفصلحل، گیریتصمیمبرداران در وضع قوانین، مشارکت بهره
 و آباجتماعی 

031/0 608/0 12W= 674/0 072/0 خرده مالکی شدید 

13S= 13 601/0 035/0 های علمی و مستندسازی در فرآیند انتقال آباز روش گیریبهرهW= بران و حمایت ناکافی آب کشاورزی کارآمدی پایین تشکل
 هاآن

078/0 024/0 

14S=  14 605/0 035/0 در اجرای پروژه کردهتحصیلفرصت دادن و اعتماد به کارشناسان جوان وW=  026/0 071/0 برانهای آبکشاورزان از وظایف تشکل سازیآگاهعدم 

15S=  و ترسالی توسط تشکل  خشکسالیارائه الگوی کشت مناسب در دوران
 برانآب

031/0 049/0 15W= برداری اصولی از منابع آب توسط عدم نظارت کافی در بهره
 تشکل

075/0 020/0 

16S= توجیه آنها نسبت به کاربرد  برداران وارائه اطالعات کامل و جامع به بهره
 برانتشکل آب

031/0 049/0 16W= بردار )سن باال، سواد، توان های فردی بهرهتاثیر ویژگی
 مالی کم(، جسمی

075/0 020/0 

17S= 17 014/0 033/0 های پیش ساختههای جایگزین جهت انتقال آب نظیر کانالاستفاده از روشW= مدرن و درك سودمندی برای  سازی مزایای کانالعدم عینی
 برداربهره

075/0 020/0 

18S= 18 014/0 033/0 بستر الزم برای تدوین و توسعه الگوی کشت بهینهW= از  ربرداساخت نامناسب برخی کانال فرعی و عدم رضایت بهره
 آن

075/0 075/0 

19S- 19 037/0 037/0 ها از نظام مدیریت مشارکتیافزایش شناخت اعضای تشکلW-079/0 079/0 راندمان کم آبیاری و کاهش عملکرد محصول در واحد سطح 

20S- 20 033/0 033/0 بران موفق در سایر مناطقآب بازدید از تشکلW- فرعی در برخی  برداران بر سر مقاطع کانالعدم توافق با بهره
 روستاها

076/0 076/0 

21S-  21 033/0 033/0 تاسبرداری شدهمدرن بهره کانالتهیه و پخش فیلم آموزشی ازمناطقی که ازW- 034/0 034/0 های فرعی )درجه دو( انتقال آباجرایی نشدن کامل کانال 

22S- به دست آمده نظیر جشنها و اعیاد برای جلب مشارکت  گیری از فرصتبهره
 بردارانبهره

 773/2 1 جمع کل 039/0 039/0

23S-  036/0 036/0 اساس هکتار و الگوی کشتبروز کردن میزان حقابه بر    

24S- گیری از افراد بومی تحصیلکرده در رشته های مرتبط در کارگروه مطالعات بهره
 و اجرا

036/0 036/0    

25S-  اهمیت و توجه به مسائل پژوهشی در طراحی و اجرای مدیریت بهینه آب در
 شبکه آبیاری و زهکشی

030/0 030/0    

26S- 030/0 030/0 سازی اراضیجهت یکپارچه. اقدام    

27S- 030/0 030/0 برداری رسیدههای آبرسانی مدرن که در سایر مناطق به بهرهبازدید از شبکه    

28S -  انجام فعالیتهای ترویجی در مدارس جهت ارتقا آگاهی فرزندان که منجر به
 ارتقا آگاهی والدین میشود

092/0 092/0    

    444/2 1 جمع کل



 155/  1041/ 2/ شماره  63نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 بردارانبهرهاز نگاه  (تهدید و فرصت) ماتریس عوامل خارجی -2 جدول
 عوامل خارجی مؤثر بر ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین

 (Opportunityes)ها فرصت

ی
سب

ن ن
وز

ی 
وزن

از 
متی

ا
 

 (Threates)تهدیدها 

ی
سب

ن ن
وز

ی 
وزن

از 
متی

ا
 

1O= 1 365/0 042/0 تجربه و دانش بومی در بخش کشاورزیT .979/0 016/0 و عدم تناسب با شرح خدمات تعیین شده از تشکل یمال تیعدم حما 

2O= 2 360/0 048/0 های غیر متعارف کشاورزیقابلیت استفاده از آبT. 970/0 010/0 یفرع یاریآب هایشبکه یگسترش و نوساز یاعتبار برا صیعدم تخص 

3O= 3 923/0 043/0 همجوار سهولت دسترسی به بازار فروش تهران، ری و استانT. 931/0 052/0 آب یواقع متیق گذاریمردم و عدم ارزش ینوسانات اقتصاد 

4O= 4 929/0 043/0 حجم قابل توجه پساب فاضالب تصفیه شده تهران و ریT .937/0 052/0 کانال وجود اراضی خرد و کوچك در روستاهای مسیر 

5O=  همجواری با پایتخت و استفاده از ظرفیت بالقوه و بالفعل عرضه محصوالت
 به سراسر کشور

040/0 948/0 5T.  هیبرداری نامتعارف از البهره با ییابانزایب شیافزاشکاف و فرونشت زمین و 

 زمین آبدار

054/0 991/0 

6O= 6 905/0 018/0 وجود اراضی مستعد کشاورزیT .ب آ تیفیخاك، امالح و افت ک یمنابع آب و خاك )شور یفیو ک یافت کم

 (ینیرزمیز

054/0 991/0 

7O= 7 909/0 014/0 وجود شبکه آبیاری و زهکشی ورامین با طراحی و زیرساخت مناسبT. و برانآبتشکل  ،یجهاد کشاورز ،یدولت یسازمان ها یعدم هماهنگ 
 منابع آب تیرمدی در بردارانبهره

051/0 618/0 

8O= 8 685/0 019/0 گیری از تجربیات سایر مشاورین فعال در منطقهبهرهT .واگذاری از ای منطقهآب مدیران و برداریعدم استقبال شرکت بهره 
 کشاورزان به اختیارات

057/0 613/0 

9O= 9 683/0 016/0 افزایش روزافزون تقاضا برای محصوالت کشاورزی و تغذیه سالمتT .610/0 053/0 بردار(آب به بهره یحجم لی)عدم تحو یاریآب تیریو مد تیعدم حاکم 

10O= 10 648/0 052/0 بردارانآگاهی و اطالعات مناسب فنی بهرهT.  652/0 053/0 و.. لیس ،یبارندگ یمکان و یپراکنش نامناسب زمان ،پیدرپیخشکسالی 

11O= 11 664/0 052/0 کشاورزیریزان به بخش نگاه مثبت و منطقی مسئولین و برنامهT. در نمایندگان و بردارانمهاجرت به شهرهای اطراف )نبود برخی بهره 
 (روستا

059/0 605/0 

12O= 12 014/0 014/0 بران در سایر مناطقهای موفق آببرگزاری بازدید از تشکلT .ی مرتبط با بخش کشاورزی نظیر جهاد، آب هاارگان یناهماهنگ
 یا¬منطقه

056/0 609/0 

13O= 13 078/0 078/0 ها و تسهیالتهای مالی و امکان استفاده از واموجود پشتوانهT. 606/0 050/0 یقبل هایکشاورزان به اجرای پروژه به دلیل عملی نشدن وعده یبدبین 

14O= 14 078/0 078/0 برانحمایت مالی دولت از تشکل آبT.  برخی روستاهاعدم همکاری مناسب و کافی دهیار و شوراهای 
 

050/0 600/0 

15O=  عالی متعدد برای پرورش نیروی متخصص و  آموزش مراکزوجود
 کارشناس

075/0 075/0 15T. 028/0 072/0 یبودن ساختمان خاك اراض داریو سبك بودن بافت خاك و ناپا یآبرفت 

16O= 16 073/0 073/0 نهای مدربران و کانالآب های آموزشی فعالیت تشکلتهیه و پخش فیلمT .078/0 078/0 برداربهره درگذشته و سلب اعتماد یاقدامات نامطلوب ساخت کانال فرع 

 و مجاور روستاهای بردارانوجود تعارض و اختالفات اجتماعی بین بهره .17T 110/2 1 جمع کل
 انروستایی

071/0 071/0 

   18T.  077/0 077/0 در منطقه یو اجتماع یاسیبه مباحث س یفنتبدیل آب از مباحث 

   19T. 079/0 079/0 ها توسط کشاورزانبرداشت غیرمجاز آب در طول کانال 

 793/2 1 جمع کل   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SWOTنگاهی بر عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین بر اساس مدل /  153

 نقاط قوت، ضعف( از نگاه کارشناسان) داخلیماتریس عوامل  -9 جدول
 عوامل داخلی مؤثر بر ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین

 (Strength)نقاط قوت 

ی
سب

ن ن
وز

ی 
وزن

از 
متی

ا
 

 (Weakness) ضعفنقاط 

ی
سب

ن ن
وز

ی 
وزن

از 
متی

ا
 

1S= 1 906/0 050/0 یکشاورز و آبیاری نوین روش گسترش امکان و منطقه اجرایی و فنی مطالعاتی ظرفیتW= 383/0 021/0 برانآب کمبود آمار و اطالعات در خصوص تشکل 

2S =2 620/0 074/0 برانآب وسیلهبه مدیریت در اداری مشکالت و دیوانساالری کاهشW= 616/0 057/0 شدید مالکی خرده 

3S =684/0 074/0 نمایندگان و رهبران یا برانخود آب وسیلهبه رهبری و مدیریت W3= 654/0 059/0 عدم رعایت الگوی کشت و تناوب زراعی 

4S= 4 648/0 077/0 رهغی و هاکانال مسیر انتخاب نظیر پروژه اجرای و طراحی فرآیند در برداردادن بهره مشارکتW= 654/0 059/0 آبیاری فرعی و اصلی شبکه احداث هایهزینه از کشاورزان آگاهی عدم 

5S= زراعی، کشاورزی، محصول عرضه فرآوری تولید، ٔ  درزمینه بالفعل و بالقوه ظرفیت وجود 
 باغی

073/0 649/0 5W= 671/0 072/0 برانهای آبتشکل وظایف از کشاورزان سازیآگاه عدم 

6S= 6 694/0 079/0 انبرآب تشکل کاربرد به نسبت هاآن توجیه و بردارانبهره به جامع و کامل اطالعات ارائهW= 671/0 072/0 مدیریت مشارکتی نظام از هاتشکل اعضای کم شناخت 

7S= 7 690/0 070/0 بردارانبهره خواسته جهت در کارشناسان خواسته و نظرات سوقW= 671/0 072/0 باال نیازآبی با کشاورزی محصوالت سنتی کشت 

8S= 668/0 032/0 بردارانبهره و برآب منطقه، شرایط با مناسب برانتشکل آب توسط گذاریقیمت نظام اجرای 

 

8W= 638/0 071/0 هاآن از ناکافی حمایت و برانتشکل آب کشاورزی، تشکل پایین کارآمدی 

9S= 9 668/0 032/0 بیاریآ مدیریت و آبیاری نوین سیستم آگاهی و دانش ارائه آموزش، در باال کارشناسی توانW= 670/0 074/0 (کشت الگوی) ساالنه کشت جامع برنامه هدایت کار و ساز فقدان 

10S= 10 666/0 032/0 مدیریت مشارکتی نظام از هاتشکل اعضای شناخت افزایشW= 020/0 075/0 برانآب تشکل در مشارکت هایهزینه به نسبت بردارتوجیه بهره عدم 

11S= 11 602/0 031/0 آب انتقال فرآیند در مستندسازی و علمی هایروش از گیریبهرهW= 020/0 075/0 طرح پوشش تحت منطقه در ترویجی و تبلیغاتی هایفعالیت انجام عدم 

12S= 12 046/0 031/0 است رسیده برداریبهره به مناطق سایر در که مدرن آبرسانی هایشبکه از بازدیدW= 082/0 075/0 برداربرای بهره سودمندی و درك مدرن کانال مزایای سازیعینی عدم 

13S= 13 046/0 031/0 توزیع و انتقال مسیر در هاسازه تعداد کاهشW= 020/0 075/0 منابع تخصیص و نیازسنجی در بردارحضور کمرنگ بهره 

14S= 14 046/0 031/0 اجرا و مطالعات کارگروه در مرتبط هایرشته در کردهتحصیل بومی افراد از گیریبهرهW= 082/0 075/0 نبراتشکل آب توسط آب منابع از اصولی برداریدر بهره کافی نظارت عدم 

15S= 15 040/0 035/0 برانارائه الگوی کشت مناسب در دوران خشکسالی و ترسالی توسط تشکل آبW= 088/0 077/0 برانتشکل آب در مشارکت دریافتی مزایای به نسبت برداربهره توجیه عدم 

16S= 16 012/0 037/0 کشت الگوی و هکتار اساس بر حقابه میزان کردن بروزW= 088/0 077/0 سطح واحد در محصول عملکرد کاهش و آبیاری راندمان بودن پایین 

17S= 17 012/0 037/0 بآ و اجتماعی مسائل فصل و حل گیری،تصمیم قوانین، وضع در بردارانبهره مشارکتW= 083/0 076/0 زارعان برداران،بهره برای برانهای آبتشکل قالب نبودن مشخص 

18S= 18 014/0 037/0 پروژه اجرای در کردهتحصیل و جوان کارشناسان به اعتماد و دادن فرصتW= 086/0 076/0 روستاها برخی در فرعی کانال مقاطع سر بر بردارانبهره با توافق عدم 

19S= 19 011/0 033/0 (ساختهپیش )کانال آب انتقال جهت جایگزین هایروش از استفادهW= 080/0 070/0 آب انتقالفرعی در  هایکانال کامل نشدن اجرایی 

20S= 20 13/0 036/0 روستاها از بسیاری در فنی مسائل به نسبت بردارانبهره اعتماد جلبW= مالی و جسمی توان سواد، بودن پایین سن باال،)بردار بهره فردی ویژگی تأثیر 
 (کم

032/0 042/0 

21S= 21 010/0 030/0 فنی مسائل زمینه در بردارانبهره مناسب اطالعات و آگاهیW= 033/0 033/0 آن از بردارانبهره رضایت عدم و فرعی هایکانال برخی نامناسب ساخت 

22S= 555/2 1 جمع کل 010/0 030/0 مناطق سایر در موفق برانآب هایتشکل از بازدید برگزاری 

23S= 058/0 092/0 شبکه در آب بهینه مدیریت اجرای و طراحی در پژوهشی مسائل به توجه و اهمیت    

24S= 098/0 098/0 شده برداریمدرن بهره کانال از آموزشیفیلم پخش و تهیه    

25S= مشارکت جلب برای اعیاد و هاجشن نظیر آمدهدستبه هایفرصت از گیریبهره 
 بردارانبهره

098/0 098/0    

26S=098/0 098/0 والدین آگاهی ارتقا و فرزندان آگاهی ارتقا جهت مدارس در ترویجی فعالیت . انجام    

27S= 091/0 091/0 اراضی سازییکپارچه جهت اقدام    

28S= 099/0 097/0 بهینه کشت الگوی توسعه و تدوین برای الزم بستر    

    555/2 1 جمع کل

 

 

 



 151/  1041/ 2/ شماره  63نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 ماتریس عوامل خارجی )تهدید و فرصت( از نگاه کارشناسان -4 جدول
 ورامین آبیاری و زهکشی شبکه عملکرد برعوامل خارجی مؤثر 

 (Opportunityes)ها فرصت

ی
سب

ن ن
وز

ی 
وزن

از 
متی

ا
 

 (Threates) تهدیدها

ی
سب

ن ن
وز

ی 
وزن

از 
متی

ا
 

1O1 300/0 045/0 . وجود اراضی مستعد کشاورزیT. 972/0 019/0 عدم اعتبار برای گسترش و نوسازی کانال فرعی 

2O 2 921/0 047/0 همجوارو استان. دسترسی به بازار فروش تهران، ریT 970/0 010/0 برداری نامتعارفبهره علت به زاییبیابان. فرونشت، افزایش 

3O. 3 988/0 049/0 وجود شبکه ورامین با طراحی و زیرساخت مناسبT.  970/0 010/0 قیمت واقعی آب گذاریارزشنوسانات اقتصادی، عدم 

4O. 4 988/0 049/0 افزایش تقاضا برای محصوالت کشاورزی سالمتT. 645/0 058/0 برداران روستاهای مجاوراختالفات اجتماعی بین بهره 

5O. 5 942/0 040/0 کشور سراسرو ظرفیت عرضه  همجواری با پایتختT. 643/0 058/0 وجود اراضی خرد و کوچك در روستاهای مسیر کانال 

6O 6 945/0 012/0 شدهتصفیه. حجم قابل توجه پساب فاضالبT. 646/0 054/0 تبدیل مبحث آب از مباحث فنی به سیاسی و اجتماعی 

7O 7 626/0 017/0 و تسهیالت هاوام. پشتوانه مالی و امکان استفاده ازT. 618/0 051/0 خشکسالی پی در پی پراکنش نامناسب زمانی و مکانی 

8O. 8 688/0 013/0 تجربه و دانش بومی در بخش کشاورزیT. 618/0 051/0 های مرتبط با بخش کشاورزیعدم هماهنگی ارگان 

9O.  9 696/0 010/0 غیرمتعارف کشاورزی هایآبقابلیت استفاده ازT. 617/0 055/0 عدم حمایت مالی از تشکل و تناسب با شرح خدمات 

10O. 10 662/0 052/0 از تجربیات سایر مشاورین فعال در منطقه بهرهT.  617/0 055/0 دولتی در مدیریت منابع آب هایسازمانعدم هماهنگی 

11O. 11 662/0 052/0 بران در سایر مناطقهای موفق آببازدید از تشکلT. 654/0 059/0 برداری از واگذاری اختیاراتعدم استقبال شرکت بهره 

12O. 12 665/0 054/0 بردارانآگاهی و اطالعات مناسب فنی بهرهT.  603/0 059/0 هاوعدهعملی نشدن  دلیل بهبدبینی به اجرای پروژه 

13O. 13 663/0 051/0 نگاه مثبت و منطقی مسئولین به بخش کشاورزیT.  609/0 056/0 روستا شورایعدم همکاری مناسب و کافی دهیار و 

14O. 14 056/0 056/0 عالی متعدد برای پرورش متخصص آموزش مراکزT. 024/0 072/0 برداران و نمایندگان در روستاهاعدم حضور برخی بهره 

15O. 15 050/0 050/0 برانآبآموزشی فعالیت تشکلتهیه و پخش فیلمT. )..027/0 074/0 افت کمّی و کیفی منابع آب و خاك )شوری، امالح و 

16O. 16 078/0 078/0 برانحمایت مالی دولت از تشکل آبT. ،023/0 071/0 آب( آبیاری )عدم تحویل حجمی مدیریت عدم حاکمیت 

گذشته و سلب  هایزماناقدامات نامطلوب ساخت کانال فرعی در .17T 140/2 1 جمع کل
 بردارانبهرهاعتماد 

071/0 026/0 

   18T.  ناپایدار بودن ساختمان خاك آبرفتی و سبك بودن بافت خاك و

 اراضی

076/0 076/0 

   19T.  070/0 070/0 توسط کشاورزان هاکانالبرداشت غیرمجاز آب در طول 

 790/2 1 جمع کل   

 
 برداربهره نگاه از شبکه عملکرد ارزیابی SWOT نهایی امتیاز -5 جدول

 امتیاز نهایی هاشاخص

 000/7 هاقوت

 113/7 هاضعف

 314/7 هافرصت

 183/7 تهدیدها

 

 
 برداربهره نگاه از SWOT تطبیقی بررسی -2 شکل

2/2

2/4

2/6

2/8

3
هاقوت

هاضعف

هافرصت

تهديدها

SWOTامتیاز نهایی 
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 بحث

 عوامل از هریک هایوزن مجموع محاسبه از پس

 تهدیدها و هافرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط به مربوط

 ارزیابی موجود وضع از SWOT تطبیقی بررسی منظوربه

 ائهار نیز و ورامین دشت زهکشی و آبیاری شبکه عملکرد

 هک گردید مشخص هاآن نهایی امتیاز مناسب، هایاستراتژی

( نتایج تطبیقی 7شکل ) و (1جدول ) در آن نتیجه

 .است شدهداده برداران نمایشبهره

در بررسی و تحلیل نتایج کارشناسان مشاهده شد 

 به 184/7 و 304/7 وزنی امتیاز مجموع با نمودار کشیدگی

 نقاط هب توجه با دارد، میل تهدید و فرصت سمت به ترتیب

 زومل لذا،. است توجهقابل نیز هاچالش منطقه باالی فرصت

 هتج مناسب و جامع و ضربتی ریزیبرنامه و اساسی توجه

 ردیگ طرف از و قوت نقاط به هافرصت و هاضعف تبدیل

 رد .است ضروری بسیار هاآن با مقابله و تهدیدات کاهش

( نتایج تطبیقی کارشناسان را نشان 8) شکل و (1) جدول

 .دهدمی
 ارزیابی عملکرد شبکه از نگاه کارشناسان SWOT امتیاز نهایی -5 جدول

 امتیاز نهایی شاخص

 511/9 هاقوت

 555/9 هاضعف
 870/9 هافرصت

 430/9 تهدیدها

 

 کارشناساناز نگاه  SWOTبررسی تطبیقی  -9 شکل
 

ترین نقاط قوت شبکه آبیاری و زهکشی مهم

 ای برانخود آب وسیلهبه رهبری و دشت ورامین مدیریت

 انهمکار و نجفی نتیجه با مطابق هاآن نمایندگان و رهبران

 و( 1838) همکاران و شکری نتیجه با تطابق عدم ،(1831)

 و فنی مطالعاتی و ظرفیت (1838) ب ایزدی، و عطائی

 و آبیاری نوین هایروش گسترش امکان و منطقه اجرایی

 ارانبردبهرهمشترک بین نخست کشاورزی جزء پنج مورد 

البته این مهم از طریق نمایندگان  .شد و کارشناسان مشاهده

همین  بردارانبهرهپذیرد و عموم آب روستاها انجام می

ران بعنوان تشکل آبهروش مرسوم چندین ساله را چیزی ب

 جودبر و بردارانبهرهدانسته و به آن پایبندند. در ادامه نظر 

 رضهع و فرآوری تولید، زمینه در بالفعل و بالقوه ظرفیت

 و زادهعبداهلل) باغی و زراعی کشاورزی، محصوالت

عنوان به ،(1837) صادقی و سلیمانفال و( 1831 ،همکاران

وزیع ت و انتقال مسیر در هاسازه تعداد مورد، کاهشنخستین 

 آگاهی و دانش ارائه آموزش، در باال کارشناسی و توان

ز ئآبیاری دیگر موارد حا مدیریت و آبیاری نوین هایسامانه

از نگاه کارشناسان، مدیران و  کهدرحالی شدهتعییناهمیت 

 مسائل در اداری مشکالت و ساالریدیوان مسئوالن کاهش

 آیندفر در بردارانبهره بران، مشارکتوسیله آبهب مدیریت

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

2/9
هاقوت

هاضعف

هافرصت

تهدیدها

SWOTامتیازنهایی
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 غیره و هاکانال مسیر انتخاب نظیر پروژه اجرای و طراحی

نشان  بردارن راکه این نگاه متفاوت مسئوالن و بهره شدهبیان

بران دارای ساالری در بین نتایج آبدهد، کاهش دیوانمی

 بین مدیران رتبه دوم را دارد.رتبه دهم و در 

 کشت الگوی رعایت در بخش نقاط ضعف عدم

بران آب زراعی به ترتیب رتبه اول و دوم را در بین تناوب و

 لهمسئو کارشناسان دارد که این نشان از درک متقابل این 

 از کشاورزان آگاهی در هر دو گروه دارد، همچنین عدم

 اب مطابق آبیاری رعیف و اصلی هایشبکه احداث هایهزینه

دارای رتبه دوم و  ،1831 همکاران، و زادهعبداهلل نتیجه

 ،شدهبیانو مدیران و مسئوالن  بردارانبهرهچهارم از نگاه 

عنوان مخاطب اصلی یک شبکه عظیم از بردار بهاینکه بهره

تأسیسات فنی، ابنیه، نیروهای اجرای و تخصصی متوجه و 

و معنوی قابل توجه صرف ایجاد، مطلع باشد که هزینه مادی 

اندازی و نگهداری شبکه شده قابل اهمیت است ولی راه

 مارآ بردار خیلی به این امور آگاه نیست. کمبودمعموالً بهره

بران در بین زارعان های آبتشکل خصوص در اطالعات و

)رتبه سوم( و در بین کارشناسان رتبه اول را کسب کرده، 

وجود اطالعات مشخص، مدون و قابل این نشان از عدم 

بران است که در گفتگوهای استناد در مورد تشکل آب

ورامین مشهود بود.  کشاورزی جهادحضوری مخصوصاً در 

مدیریت  نظام از هاتشکل اعضای کم مورد بعدی شناخت

 همکاران و نجفی نتیجه در اهمیت پر مورد این مشارکتی

 درویشی و ناصری و( 1838) همکاران و شکری و( 1831)

رتبه پنج در بین زارعان و رتبه ششم در بین مدیران  ،(1830)

-اطالعات عمیق بردارانبهرهدهد، تعداد قلیلی از را نشان می

تر درباره این موضوع داشتند، اغلب شرایط تر و گسترده

انند. دفعلی را نشان مدیریت مشارکتی و فعالیت تشکل می

نقاط ضعف در بین مدیران و های بررسی اجمالی اولویت

ن که در ای است اینبران و زارعان بیانگر کارشناسان و آب

تری بین هر دو بخش وجود دارد موارد نگاه مشترک و دقیق

 هااولویتهای عملکردی بر هر دو گروه عیان و و ضعف

 بردارنزدیک به هم است، در بخش زارعان عدم توجیه بهره

 رعایت ، عدمی نظام مشارکتیها و مزایانسبت به هزینه

 بر بردارانبهره با توافق عدم زراعی، تناوب و کشت الگوی

 جهنتی با مطابق روستاها برخی در فرعی کانال مقاطع سر

 ،(1831) همکاران و اجاللی و( 1838) ب ایزدی، و عطائی

 .است شدههای مهم ولی غیرمشترک مشاهده جزء اولویت

بندی شده در بین دو های اولویتبررسی فرصت

 گروه عناوین مشترک در بین پنج اولویت ابتدایی سهولت

همجوار،  هایاستان و ری تهران، فروش بازار به دسترسی

 الفعلب و بالقوه ظرفیت از استفاده و پایتخت با همجواری

 ابپس توجهقابل کشور، حجم سراسر به محصوالت عرضه

 تیجهن با مطابق ری و تهران شهرکالن شدهتصفیه فاضالب

دهد. در بررسی را نشان می( 1837) صادقی و سلیمانفال

های عنوان اولیه با رتبه 1عنوان از  0تهدیدهای موجود 

مختلف مشترک هستند که این نیز بیانگر نگاه نزدیک دو 

 م. عداستگروه به وضعیت موجود شبکه و دشت ورامین 

 آبیاری هایشبکه نوسازی و گسترش برای اعتبار تخصیص

اولویت دوم در بین زارعان  (0 و 8 درجه هایکانال) فرعی

ت. اس و اولویت نخست در بین کارشناسان را کسب کرده

 واقعی قیمت گذاریارزش عدم و مردم اقتصادی نوسانات

 و خرد اراضی آب رتبه سوم در بین هر دو گروه، وجود

ه بکانال رتبه چهارم و پنجم  مسیر روستاهای در کوچک

 فرونشت و و مسئوالن، شکاف بردارانبهرهترتیب میان 

 از نامتعارف برداریبهره اثر در زاییبیابان افزایش و زمین

 همکاران و زهتابیان نتیجه با مطابق زمین آبدار هایالیه

اولویت پنجم در بین  ،(1833) کتیبه و وندولی و( 1838)

زارعان و اولویت دوم در بین کارشناسان را دارا است. 

بردارن شبکه، ز اهمیت از نگاه بهرهئاولویت نخست و حا

 شرح با تناسب عدم و هاتشکل از مالی حمایت عدم

 است. ابراز شده شدهتعیین خدمات

 ره ارزش و بیرونی و درونی عوامل تعیین از پس

 مشخص بخش هر با مرتبط هایاستراتژی و راهبردها عامل،

 ترکیبی صورتبهو  جداگانه بخش چهار شد. راهبردها در

 ثرحداک_حداکثر استراتژی. است بیرونی و درونی عوامل از

 نوع ،(SO) است هافرصت و قوت نقاطنتایج  از ترکیبی که

 و اهفرصتنتایج  ترکیب که حداقل_حداکثر راهبرد دوم
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 حداکثر-حداقل راهبرد سوم نوع ،(WO) است ضعف نقاط

، (ST) است تهدیدها و قوت نقاطاز نتایج  ترکیبیکه 

 دراهبر تهدیدها و ضعف نقاط از ترکیبیکه  راهبرد چهارم

 .نامندمی (WT) حداقل-حداقل

 

 و قوت نقاط از استفاده با تهاجمی/رقابتی راهبردهای

 برداراناز نگاه بهره (SO) هافرصت

تجربه و دانش  اساس بر بردارانبهرههدایت هدفمند  -1

بومی زارعان و ذینفعان، جهت ایجاد ارزش افزوده و تبدیل 

بالقوه به بالفعل جانبی درنتیجه ایجاد درآمد  هایظرفیت

 و زراعی کشاورزی، کاربری محصوالت زمینه مضاعف در

 باغی

همکاری مشترک نهادهای مسئول و ذینفع جهت  -7

و ایجاد ساز و کار مناسب جهت اتصال  سازیشبکهسهولت 

و زارعان و باغداران به شبکه فروش در استان  بردارانبهره

های همجوار جهت افزایش درآمدهای تهران و استان

 کشاورزی

ها و ادارات ها، سازمانحمایت مدیران و مسئوالن ارگان -8

از  ای، جهاد کشاورزی و...،منطقه، آبآب امورمرتبط با 

 و رهبران ،برانآب وسیلهبه رهبری و جریان مدیریت

های مندی بهینه از آبسازی بهرهو زمینه هاآن نمایندگان

 غیرمتعارف

 

  قوت نقاط و دهایتهد از استفاده با تنوع راهبردهای

(ST)  بردارانبهرهنگاه  از 

مشارکت  منظوربهاستفاده از راهکارهای انگیزشی  -1

بران در خصوص اصالح الگوی کشت و کشاورز و آب

به روز و علمی جهت کاهش  هایدستورالعملاستفاده از 

های نوین آبیاری و آبیاری اتالف آب و استفاده از روش

 پربازده

 استفاده از توان منظوربههای اجرایی اتخاذ سیاست -7

 هاینهساما آگاهی و دانش ارائه آموزش، در باال کارشناسی

ای در راستآبیاری به فعاالن حوزه  مدیریت و آبیاری نوین

مبارزه با خشکسالی و عوارض کاهش منابع زیرزمینی در 

 منطقه

میان  هماهنگی جلسات چندجانبه جهت رفع عدم انعقاد -8

 بآ منابع مدیریت با های مرتبطبخش و دولتی هایسازمان

 

از  (WO) هافرصت و نقاط ضعف بازنگری راهبردهای

 بردارانبهرهنگاه 

 شدانارائه ، بران و کشاورزانافزایش تعامل مؤثر با آب -1

 تحت پوشش شبکه در خصوص بردارانبهرهبه  مناسبفنی 

نگهداری و جلب اعتماد  ،های احداث، هزینهاهزیرساخت

 در کاربری مسئوالنه و محافظت از تأسیسات شبکه

سازی اطالعات مرتبط با یکپارچهریزی تدوین و برنامه -7

بران و نه صرفاً اطالعات نمایندگان آب در تشکل آب

 روستاها

ر جهت معرفی و آشنایی بیشت ی متنوعهای تبلیغاتروش -8

 مشارکت و امکانات هزینه ،بران، اهداف، مزایاآب با تشکل

 

 نقاط ضعف و دهایتهد از استفاده با تدافعی راهبردهای

(WT)  بردارانبهرهاز نگاه 

 اختصاص بودجه بافعالیت در امر تبلیغات افزایش  -1

رسانی و افزایش آگاهی توسعه امکانات اطالع منظوربه

های زارعان و کشاورزان در خصوص فعالیت تشکل

 بران در سطح منطقه، استان و کشورآب

اتخاذ مدیریت تخصص  ،اصالح نهادهای مدیریتی -7

خصوص  محور و تعاملی جهت ارائه اطالعات الزم در

های زیرزمینی و تأثیرات کمبود منابع آبی، وضعیت آب

فرونشست و شکاف، از بین رفتن اراضی، لزوم استفاده بهینه 

 موجود منابعاز 

 

 و قوت نقاط از استفاده با تهاجمی/رقابتی راهبردهای

 کارشناساناز نگاه  (SO) هافرصت

های کاربردی با رویکرد اجتماعی و تدوین برنامه -1

 و نیف مطالعاتی اقتصادی جهت استفاده بالفعل از ظرفیت
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منطقه، دانش بومی و تجربی همراه با وجود اراضی  اجرایی

 ریآبیا نوین هایروش توسعه ومستعد در راستای ترویج 

-وزارتخانهساالری و بروکراسی اداری در کاهش دیوان -7

مندی کشاورزان و ایجاد انگیزه و بهره برای های مرتبط

تسهیالت  دریافت وهای مالی بران از تنوع حمایتآب

 هدفمند انگیزشی

های کاربردی، رقابتی و انگیزشی در اتخاذ استراتژی -8

در طراحی و اجرای  بردارانبهرهافزایش مشارکت داوطلبانه 

عه شبکه آبیاری و زهکشی های فرعی و کمک به توسکانال

 دشت ورامین در محدوده تحت پوشش

 

 (ST) قوت نقاط و تهدیدها از استفاده با تنوع راهبردهای

 کارشناسان نگاه از

ئه ااستفاده از راهکارهای انگیزشی مادی و معنوی )ار -1

تسهیالت مادی بالعوض و یا بلندمدت، تسریع در صدور 

مجوزها، حمایت در نوسازی سیستم آبیاری، برخورداری از 

در خصوص گسترش و  اولیه با شرایط مطلوب(، هاینهاده

 های فرعی شبکه آبیارینوسازی کانال

 ستمرگیری مبهرهو افزایش مشارکت فعال کاربران شبکه  -7

 آب و آبیاری انتقال فرآیند نوین درعلمی  هایروش از

-ملی جهت رفع تعارضات و ناهماهنگی نامهانعقاد تفاهم -8

 و دولتی، نهادها هایمیان سازمان های مخرب فرسایشی

گذاری و مدیریت حوزه سیاست ت مرتبط و مؤثر دراادار

 آبیاری

 

از  (WO) هافرصت و نقاط ضعف بازنگری راهبردهای

 نگاه کارشناسان

 درک و مدرن هایکانال مزایای سازیلزوم عینی -1

 از بازدید برگزاری ،بردارانبهره برای هاآن سودمندی

 اعضای کم اطالعاتبا توجه به  برانموفق آب هایتشکل

 هاتشکل

 )ازجمله های کاربردی با نگاه اقتصادینامهایراد شیوه -7

 والتمحص سنتی جایگزینی کشت منظوربه تسهیالت، وام(

 آبیاری نوین محصوالت مورد نیاز بازار ،باال آبی نیاز با

 اطالعات و مندی از تبلیغات جهت ارائه آگاهیبهره -8

 های نوین و پربازده آبیاریزمینه روش مناسب در

 

 نقاط ضعف و دهایتهد از استفاده با تدافعی راهبردهای

(WT) از نگاه کارشناسان 

عدم  ،خصوص اراضی کوچکبازنگری در قوانین در  -1

 زراعی در منطقه تناوب و ساالنه کشت جامع رعایت برنامه

-سازی بانک آمار و اطالعات و یکپارچه روزرسانیبه -7

و  کشاورزی جهادتناقض اطالعات میان  بران و رفعآب

 ایمنطقهآب

نحوه ارائه اطالعات و ارتقاء  سیاست لزوم بازنگری در -8

 هایهزینه و به وظایف، مزایا نسبت برداربهره آگاهی

 مالی حمایت بران با توجه به عدمتشکل آب در مشارکت

 و نوسانات اقتصادی هاآنها، کارآمدی ناکافی تشکل از

ترویجی  و تبلیغاتی هایمندی از فعالیتلزوم بهره -0

 جهت رفع بدبینی و عدم مشارکت حقیقی و مجازی

 کشاورزان

 

 گیرینتیجه

 ردارانببهرهدر تحلیل و بررسی تطبیقی نظرات 

ها در امتیاز نهایی فرصت (SWOT)توسط مدل تحلیل 

باالتر نقاط قوت، ضعف و تهدیدها هستند که نشان از این 

دارد که بهتر است در حل مسائل، رفع نقاط ضعف و حذف 

های رقابتی و تدافعی بیشتر استفاده تهدیدها از استراتژی

مشاهده شد کشیدگی  بردارانبهرهدر تحلیل نتایج شود. 

ضعف میل دارد، با توجه به سپس نمودار به سمت فرصت 

در لیکن ی مورد مطالعه، های قابل توجه منطقهفرصت

ا و ههای اجتماعی، فنی، اقتصادی و فرهنگی با ضعفزمینه

. لذا، لزوم توجه اساسی و استهای جدی مواجه چالش

ا هتی و جامع و مناسب جهت تبدیل ضعفریزی ضرببرنامه

از طرف دیگر کاهش تهدیدات  ها به نقاط قوت وو فرصت

 در بررسی تطبیقی بسیار ضروری است. هاآنو مقابله با 

ی در امتیاز نهای بردارانبهرهنظرات کارشناسان مانند نتایج 

باالتر از تهدیدها، نقاط ضعف و قوت مشخص  هافرصت
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از دیدگاه نزدیک به هم و امیدواری هر  گردید که این نشان

ها است. ها و دیدن این فرصتدو گروه به وجود فرصت

در حل مسائل از نگاه کارشناسان و مدیران نیز اولویت با 

بررسی  .استهای رقابتی و سپس تدافعی تعیین استراتژی

رچه ه که احتماالًدهد نشان میپژوهش و تحلیل نتایج کلی 

 هایالشچردار نسبت به مسائل و ببهره اطالعات و آگاهی

 هایهزینه خصوص در اطالعات مانند موجود در شبکه

 جایهب تر باشد،بیشتر و صحیح شبکه نگهداری و ایجاد

نگرش منفی و ناصحیح درباره امور آب، اداره  ،مقابله

های ها و سازمانکشاورزی و سایر ارگان آبیاری، جهاد

-مسئوالنه و دغدغه همراهیبردار بهره در عوض مرتبط

 چه بسا در مسیر رفع تهدیدها ،مندتری خواهد داشت

 آبی منابع از غیرمسئوالنه و مالحظهبی استفاده ازجمله

حذف نقاط ضعف، تقویت  آبی،درک شرایط کم ،زیرزمینی

 و آبیاری نوین هایشیوه )ترویج هانقاط قوت و فرصت

 وفقم هاینمونه از گیریبهره و تجربیات نمایش کشاورزی،

 ران(بآب تشکل مشارکتی مدیریت با آبیاری هایشبکه

بردارد. از سویی دیگر با آگاهی و م دق مؤثرترمشتاقانه و 

 اجرایی و کارشناسان نسبت به مسائل، اطالع مدیران ستادی

م عد معضالتاداری،  فرآینددر انجام  برداربهره و مشکالت

 و بیاریهای مرتبط حوزه آها و ارگانهماهنگی بین سازمان

کشاورزی، نگاه منفی به اقدامات و تصمیمات دولتی به 

مدیران ستادی و ، پیشینهای ناموفق تجربهمشاهده علت 

-آب و روزمره د در تسهیل امور عادینتوانمیکارشناسان 

 خصوص در آگاهی )افزایش رفع نقاط ضعف همچنینبران 

 و وظایف امکانات، اهداف، بران،تشکل آب قالب

ی اتماقدا ،هاآناز دید و تهدیدهای با اهمیت  اختیارات(

در مسیر بهبود عملکرد شبکه آبیاری و  اثرگذارراهگشا و 

 زهکشی دشت ورامین داشته باشند.
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Abstract 

The current research was conducted with the aim of identifying the weaknesses, 

strengths, threats, and opportunities in the operation of the Dasht Varamin 

Network from the viewpoint of users, experts, and managers of the network. The 

research tool was a questionnaire whose validity was improved by completing 30 

prototypes and checking reliability under the supervision of university professors, 

managers, and experts in this field. Data was collected by single-stage, random, 

and field survey. The statistical population included the network operators, 

experts, and active managers. The statistical sample size was 98 through the 

Cochrane relationship and 105 to avoid errors. The results of the SWOT 

analytical model showed that with increasing information and real awareness of 

the users about the challenges of the network, the cost of construction and 

maintenance, the actions of the Irrigation Department and Water Affairs, 

Agricultural Jihad, and other related organizations, will encourage the users to 

stop confronting and having a negative attitude. Thus, they would probably have a 

more responsible and concerned participation and would take more effective steps 

in order to remove the threat, eliminate the weakness, enhance the strength, and 

use the opportunities. The comparative examination of the opinions of experts 

such as users determined opportunities more than threats, weaknesses and 

strengths, this shows a shared view and hope for the existing opportunities of the 

network. From the respondents’ point of view, the priority was to determine the 

competitive strategies, then, the defensive ones. Knowing the problems of the 

users (challenge of the administrative process, inconsistency of the sectors related 

to water, negative view of the government measures by considering the previous 

unsuccessful experiences) experts can eliminate the weaknesses and threats in 

order to facilitate the affairs for the water users. Activities such as promoting new 

methods of irrigation and agriculture and showing the successful experiences of 

cooperative management of water users in the network, should have pioneering 

and practical results. 
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