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  فمي دستگردي، هوشنگ ايرواني، حسين شعبانعلي زهرا زارعي
  ١ *حصاري و آرزو مختاري 
  ۳۱/۲/۱۳۸۶: تاريخ پذيرش ۱۷/۱۰/۱۳۸۵: تاريخ دريافت

  چکيده 
هاي  در تأمين هزينه هاي جديد آبياري و ناتواني بخش عمومي هاي احداث پروژه افزايش هزينه

. کند ميبرداران را مطرح  از تأسيسات آبياري، لزوم افزايش نقش بهره گذاري و نگهداري سرمايه
رساني بخش  هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آب تحقيق حاضر با هدف تحليل زمينه

 ۱۸۱۰جامعه آماري اين تحقيـق را  . جرقويه شهرستان اصفهان با روش پيمايشي صورت گرفت
نتايج تحليل عاملي اين تحقيق نشـان داد  . اند ل دادهتشكي بران جرقويه كشاورز عضو تشكل آب

بـران را عـواملي چـون     هاي مشاركت كشاورزان عضـو تشـكل آب   درصد كل زمينه ۷۱حدود 
وري، مشـاركت در توزيـع    مشاركت در توسعه فني و حفاظت شبكه، مشاركت در افزايش بهره

. كنـد  ولتي آب مشخص مـي ي گروهي و همكاري با ادارات دها فعاليتبهينه آب، مشاركت در 
داري ميـان سـن كشـاورزان عضـو      آمده، همبستگي مثبت و معنـي  دست براساس ديگر نتايج به

                                                            
 ؛ (zarei_1939@yahoo.com)كارشناس ارشد توسعه روستايي دانشگاه تهراننويسندة مسئول و: ترتيب به *
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بران، سطح تحصيالت، مدت عضويت در تشكل، ميـزان اراضـي آبـي، مالكيـت دام      تشكل آب
كوچك، مالكيت طيور، ميزان درآمد از شغل اصلي، سابقه كشاورزي و تجربه دامداري با مؤلفه 

همچنـين بـين تعـداد    . رساني وجـود دارد  هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آب مينهز
رساني، رابطه منفي  كشاورزان در مديريت شبكه آب هاي مشاركت قطعات اراضي با مؤلفه زمينه

هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شـبكه   بندي زمينه نتايج اولويت. داري برقرار است و معني
هـا،   هاي جديد و تعميـر و بازسـازي دريچـه    كشاورزان در ايجاد كانال دهد مي رساني نشان آب

بيشترين مشاركت، و در همكاري با كارشناسان اداره آبياري در زمينـه اسـتفاده بهينـه از آب، و    
  . اند ي آموزشي، كمترين مشاركت را داشتهها برنامهشركت در 
مديريت مشـاركتي  /مديريت كشاورزي/ رساني شبكه آب/ مشاركت كشاورزان: ها کليدواژه
  ).شهرستان(اصفهان  /)بخش(جرقويه / كشاورزي

* * * 
  مقدمه 

 خشـك جهـان قـرار دارد و آب    از آنجا كه ايـران در زمـره كشـورهاي خشـك و نيمـه     
رود، موضوع تأمين، انتقال و مصـرف   شمار مي ترين عامل محدودكننده كشاورزي به مهم

  .هاي عمده ايرانيان بوده است يم از مشغوليتبهينه آب، از قرون و اعصار قد
ميليــارد مترمكعــب آب  ۱/۹۳درصــد مصــرف از ميــزان  ۹۲كشــاورزي بــا   بخــش

، به همين جهـت  شود ميكننده آب كشور معرفي  عنوان بزرگترين مصرف استحصالي، به
  ). ۱۳۷۷نما،  قدرت(اي به مديريت منابع آب دارد  دهالعا توسعه كشاورزي وابستگي فوق

برداري از منابع آب اعمال شـده   هاي بهره اي بر نظام در دو سده اخير، تغييرات عمده
ميالدي و دراختيارگرفتن مديريت ايـن   ۱۹۸۰ويژه از اواخر سال  اين تغييرات، به. است

توفيـق در   ، پيامدي جز ناكـامي و عـدم  )دولت(بخش توسط يك نهاد سياسي انحصاري 
  .نداشته است برداري منابع آب ساماندهي بهره

  هاي نوسازي از باال بـه پـايين و بـدون مشـاركت حقيقـي مـردم،        درحقيقت حركت
بيشتر جنبه سياسي به خود گرفته و به نتيجه مطلوب جهت توسـعه ايـن بخـش منجـر     

افزاري مـورد   از طرفي، غالباً توسعه منابع آب، صرفاً در قالب توسعه سخت. نشده است
گيـرد   افزاري را نيز دربرمي لي كه توسعه، جنبه كيفي و نرمدر حا  توجه قرار گرفته است،
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رسـد   افـزاري بـه نتيجـه مطلـوب نمـي      و بدون توجه بـه آن، اقـدامات كمـي و سـخت    
  ). ۱۳۸۴حيدريان، (

بـرداران محلـي و    هاي آبياري، بدون توجه به نقش جامعه بهره توسعه فيزيكي شبكه
وز مشكل كاهش بازدهي آبياري بـه  مشاركت آنان در سطوح مختلف مديريتي، باعث بر

  . شود ميها  درصد و همچنين تخريب و فرسودگي ساختار فيزيكي اين شبکه ۳۰زير 
  ها؛ گرايش سهيم دهي وضعيت شبكه دولتي در سازمان مديريت ناكامي حاضر، درحال
ريزي و تفكر مديريت مشاركتي و انتقـال   برداران مستقيم منابع آب در برنامه نمودن بهره

  ). ۱۳۷۸منش،  سپهري. (داران را تقويت کرده است هاي آبياري به بهره مديريت شبكه
بــرداران در مــديريت  رو، بــا درنظرگــرفتن اهميــت بررســي مشــاركت بهــره از ايــن

هـاي مشـارکت    رساني، هدف کلي تحقيق حاضر، شناسايي و تحليل زمينه هاي آب شبكه
  . يه شهرستان اصفهان استرساني بخش جرقو كشاورزان در مديريت شبكه آب

  : هاي اختصاصي زير مد نظر است درپي دستيابي به هدف کلي تحقيق، بررسي هدف
اي كشـاورزان عضـو تشـكل     اقتصادي و حرفه ‐هاي فردي، اجتماعي شناخت ويژگي ‐

  بران جرقويه؛ آب
  رساني اين بخش؛  هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آب بندي زمينه اولويت ‐ 
هـاي مشـاركت كشـاورزان در مـديريت      شناخت رابطه بين متغيرهاي مستقل و زمينه ‐

  رساني بخش جرقويه شهرستان اصفهان؛ شبكه آب
  .رساني بخش يادشده هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آب شناخت زمينه ‐ 

  پيشينه نظري 
رويكـرد  هـاي توسـعه از بـاال بـه پـايين،       در دو دهه گذشته به علت شكسـت سياسـت  

مطـرح شـده كـه در    ) توسعه از پايين بـه بـاال  (» توسعه مشاركتي«جديدي تحت عنوان 
برخي از تعاريف مشاركت از ديد انديشمندان ايـن  . اهميت است دارايسطوح مختلف 

  .شود ميحوزه در ادامه ذكر 
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شده براي افزايش كنترل بـر منـابع    داده ي سازمانها فعاليتمشاركت عبارت است از 
هايي كه تاكنون از داشتن ايـن   ويژه در مورد گروه هاي اجتماعي مشخص، به قعيتدر مو
  ).Pearse and Stiefel, 1979(اند  ها محروم بوده كنترل

ي عمومي است كه درراستاي ها برنامهمشاركت، همكاري و كمك داوطلبانه مردم به 
  ). Economic Commission for Latin America, 1973( شود ميتوسعه ملي انجام 

  منظـور   بـه  هـا  فرصـت اي اسـت بـراي گسـترش و توزيـع دوبـاره       مشاركت، وسيله
منـد شـدن از آثـار آن     هاي اجتماعي و كمك به توسـعه و بهـره   گيري شرکت در تصميم

  ).۱۳۷۰اوكلي، (
گيـري،   هاي تصـميم فراينـد در توسعه روستايي، مشاركت شـامل دخالـت مـردم در    

ي توسـعه و همكـاري در   هـا  برنامـه ر منـافع حاصـل از   ، شريك شدن دها برنامهاجراي 
  ). Cohen and Uphoff, 1977. (است ها برنامهارزشيابي اين 

طـور   همچنين، قدرت، موضوع اصلي مشاركت است و كنش اجتماعي مشاركتي، به
. نفع، از قدرت جمعي و مشترك برخوردار باشند گسترده مستلزم اين است كه افراد ذي

عبارت است از فضاسازي يـا حركتـي آرام در جهـت عقـب رانـدن       ندفرايويژگي اين 
هاي محلي بتوانند دست به اقـدامي   مرزها و دستيابي به فضاي مطلوبي كه در آن، تشكل

  ). ۱۳۷۰اوكلي و مارسدن، (عملي بزنند 
دهـي   هاي مشاركت، سازمان هاي گوناگون موجود براي توسعه ظرفيت ازجمله گزينه
بـدون وجـود چنـين    . هاي مـورد نظـر اسـت    ها و سازمان ها، تشكل هافراد در قالب گرو

هاي توسعه روستايي با اينگونه افراد، به دليل الزامـات اداري،   هايي، ارتباط پروژه سازمان
  ).۱۳۷۹الماسي، (مداخله رسمي و عدم وجود يك نقطه تماس، غيرممكن است 

برخـوردار اسـت، بـه     نفع در مشاركت، از اهميـت ويـژه   هاي ذي دهي طرف سازمان
) WCARRD(طوري كه بيانيه كنفرانس جهاني اصالحات كشاورزي و توسعه روستايي 

تـوان ازطريـق    مشـاركت فعـال روسـتاييان را تنهـا مـي     : بر اين فرض مبتني اسـت كـه  
  ).Uphoff, 1996; Khanal, 2003(هاي مردمي در سطح محلي محقق ساخت  سازمان
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بران از اواسط دهـه   هاي آب هاي آبياري به تشكل بكهدر اين راستا، انتقال مديريت ش
را  هـا  برنامـه به صورت گسترده شروع شده و مؤسسات اعتباردهنده جهاني ايـن   ۱۹۸۰

انتقال مديريت آبياري به معني انتقال ). World Bank, 1998(اند  مورد حمايت قرار داده
هـاي دولتـي بـه     ني آبيـاري، از سـازما  هـا  سيسـتم اختيار عمـل و مسـئوليت مـديريت    

اين انتقال ممكن است شامل تمام ). ۱۳۸۱كهريزي و سندگل،(بران است  هاي آب تشكل
    ).Peter, 2003(يا بخشي از اختيارات مربوطه باشد  مديريت يا تمام يا بخشي از وظايف

انتقال مديريت آبياري، در واقع واگذاري حقوق و امتيازات اجتماعي بـه كشـاورزان   
كنند بـا در اختيـار    استفاده از اين حقوق اجتماعي، فرصت و امكان پيدا مي آنها با. است

اقتصـادي و   ‐هـاي بـزرگ اجتمـاعي    عنوان عرصه هاي آبياري، به گرفتن مديريت سامانه
ريـزي، تـأمين و تخصـيص     اقتصادي نظيـر برنامـه   ‐ي مديريتيها فعاليتدرگيرشدن در 

هـا و   و حتي ارتباطات سياسي، بر مهارت منابع مالي، جذب اعتبارات و پايش و ارزيابي
بندي و امـور مـالي و    دهي، بودجه ريزي، سازمان هاي برنامه هاي خود در زمينه توانمندي

  ). World Bank, 1998(حسابداري بيافزايند 
  هــا بــراي انتقــال مــديريت  شــده دولــت هــاي اعــالم البتــه داليلــي كــه در سياســت
  هـا،   طـور عمـده شـامل فشـارهاي مـالي بـر دولـت        آبياري به كشاورزان مطرح شده، به

ــاري، تخريــب همــه   ــديريت آبي ــراي م ــار ب ــود تخصــيص اعتب ــه و عملكــرد  كمب   جانب
  بهــا از زارعــين،  آوري آب ي آبيــاري و عــدم كــارايي روش جمــعهــا سيســتمضــعيف 

ــد عمــومي آزادســازي و خصوصــي   ســازي اســت  تجــاري نمــودن كشــاورزي و رون
)Roségrant and Cai, 2002; Vermillion and Sagardoy, 1999.(  

برداري و  بررسي امكان مشاركت مردم در بهره«در تحقيقي با عنوان ) ۱۳۸۱(كيخواه 
توانـايي   كند كه به علت عدم بيان مي» هاي آبياري دشت سيستان تعمير و نگهداري شبكه

آبياري  هاي دولتي مسئول منابع آب، اغلب تأسيسات مردم و نارسايي بسياري از سازمان
هـا بـه علـت مشـكالت مـالي، قـادر بـه         روز مستهلك شـده و دولـت   و زهكشي روزبه

  .گذاري در احداث، تعمير و نگهداري اين تأسيسات نيستند سرمايه
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بــرداري و احــداث  هــاي محلــي را در بهــره اســتيگر مشــاركت دادن مــردم و گــروه
همچنـين،  . دانـد  مـي حل قابـل قبـول    هاي آبياري، براي حل اين مشكالت يك راه شبكه
وسـيله قـدرت    سازي براي اجراي چارچوب مديريت مشـاركتي منـابع آب، بـه    ظرفيت

تواند مبنايي براي استفاده مؤثر از  بنابراين، مشاركت مي. گيرد مشاركت عمومي رونق مي
  ).Steger, 2005( منابع آب، از طريق آگاهي عمومي ايجاد كند
هاي غيردولتي براي ايجاد انگيـزه جهـت    سههمچنين اين اعتقاد وجود دارد كه مؤس

طور معمول، اين ادعـا بـه شـكل زيـر      به. مديريت اصولي، داراي ساختار مناسب هستند
هـاي زارعـين بـه توانـايي آنهـا در رسـيدن بـه         حيـات سـازماني تشـكل   «: شود ميبيان 

كـه   شـود  مـي مـديريت مـالي الزم، تنهـا زمـاني حاصـل      . خودكفايي مالي بستگي دارد
امـا  . كننـدگان واقعـي آب دريافـت شـود     برداري و نگهداري از مصـرف  هاي بهره نههزي

کنندگان نيز فقط زماني حاضر به پرداخت حقابه خود خواهند شد كـه سـازماني    مصرف
مـدت   دهي بلنـد  كه مديريت آبياري به عهده آن است، عالوه بر توزيع مطمئن آب، بهره

واگـذاري مـديريت آبيـاري، كوششـي اسـت      در اين قالـب،  . »شبكه را نيز تضمين کند
دهي و پايداري كشـت   هاي دولتي و همچنين بهبود بهره جويي در بودجه منظور صرفه به

  ).۱۳۷۷كميته ملي آبياري و زهكشي،(وسيله كنترل و فعاليت محلي  آبي به
صورت روزافزون به يك منبع كميـاب تبـديل    عقيده دارد كه آب به) ۱۳۷۸(سلمان 

منظور نيـل بـه مصـرف     براين اساس، به. شترين مصرف آن در آبياري استو بي شود مي
در ايـن راسـتا، اگـر    . اي نياز اسـت  هاي قابل مالحظه كارآمد آب آبياري، به انجام تالش

هـايي از شـبكه    برداري بخـش  بران در مديريت و بهره هاي آب كشاورزان از طريق گروه
توانند زمينه استفاده بهينـه از آب   کنند، ميبها، مشاركت  آوري آب آبياري، از جمله جمع

  .را فراهم سازند
برداري و نگهداري  عوامل مؤثر در افزايش مشاركت كشاورزان در بهره) ۱۳۸۱(والي 
در ايـن  . هاي آبيـاري و زهكشـي را در سـاوه مـورد بررسـي قـرار داده اسـت        از شبكه

نـوع شـبكه، بهـاي آب    پژوهش، عواملي همچون ميزان حقابه كشاورزان، سن كشاورز، 
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بر از نحـوه عملكـرد شـركت     زراعي، مساحت اراضي و ميزان رضايت كشاورزان حقابه
  . توانند بر مشاركت كشاورزان مؤثر باشند، شناسايي شدند برداري، كه مي بهره

اي به بررسي عوامل اساسـي مـؤثر در افـزايش ميـزان      نيز در مطالعه) ۱۳۸۳(ساماني 
هاي آبياري و زهكشي گرمسـار   برداري و نگهداري از شبكه همشاركت كشاورزان در بهر

وي هفــت راهكــار بــراي مشــاركت دادن كشــاورزان در نگهــداري و . پرداختــه اســت
تشريك مساعي و دخالت : دهد ميبرداري از شبكه آبياري و زهكشي گرمسار ارائه  بهره

بـرداران؛   ن بهـره برداران؛ ترويج و توسعه فرهنـگ مشـاركت در بـي    دادن نمايندگان بهره
بـرداران و در اختيـار قـرار گـرفتن مـديريت محلـي منـابع آب؛         هاي بهـره  ايجاد تشكل

بـرداران؛   افزايـي بهـره   مالكين و ايجاد منافع مشـترك و هـم   سازي اراضي خرده يكپارچه
جـاي كشـاورزي    عنوان يـك صـنعت و جـايگزيني آن بـه     ترويج و توسعه كشاورزي به

بـرداران و اولويـت دادن در    هاي بهره قانوني دولت از تشكل هاي مالي و سنتي؛ حمايت
  . برداران تخصيص منابع به تشكل بهره

براساس تجارب چهـار دهـه گذشـته كشـاورزي هندوسـتان، ضـمن       ) ۱۳۷۷(ناواال 
 تأكيدهاي آبياري،  هاي مديريت شبكه هاي اصالح و بهبود نارسايي بررسي علل و روش

كه وضعيت و  دهد مينتايج حاصله نشان . قرار داده استخود را بر مشاركت كشاورزان 
هاي آبيـاري و زهكشـي در هندوسـتان و همچنـين،      برداري از شبكه شرايط كنوني بهره

برداري از تأسيسات مربوط، نامطلوب و نامساعد است؛ به طوري  نحوه نگهداري و بهره
از طـرف  . شـود  يمـ درصد بـرآورد   ۴۰تا  ۳۵كه بازدهي كل آبياري درمجموع درحدود 

هـاي پرسـنلي    ديگر اعتبارات نگهداري تأسيسات اندك اسـت و عمـدتاً صـرف هزينـه    
  . شود مي

برداري  ، با مطالعه مشاركت كشاورزان در مديريت بهره)۱۳۷۸(اجتماعي و همكاران 
هاي آبياري و زهكشي گيالن، بر اين باورند كه مشـاركت كشـاورزان در حـال     از شبكه

تعيين ميراب محلي در بعضي از روستاها و در جهت همكـاري بـا   حاضر، فقط در حد 
  . مأمورين آبياري در امر توزيع آب در سطح مزارع بوده است
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مزايايي را كه ممكـن  » سياست مديريت منابع آب«نشريه بانك جهاني، تحت عنوان 
بران در مديريت و نگهداري تأسيسات آبي به همراه داشته باشد، بـه   است مشاركت آب
  :دارد شرح زير بيان مي

  افزايش احتمال اينكه تأسيسات آبي به خوبي نگهداري شوند؛ •
 اي؛ ي توسعهها فعاليتبه ساير  اشاعه درجهت جمعي اقتدار ايجاد و همبستگي تقويت •
بـرداري و   بران در بهـره  كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در نتيجة مشاركت آب •

  ؛)۱۳۸۵، خدري(نگهداري از تأسيسات آبياري 
  بهبود كارايي مديريت آبياري؛ •
  ؛)Apo, 2002(هاي آبياري  موقع كردن عملكرد و حفاظت از زيرساخت بهتر و به •
  و هاي بيروني و خارجي؛ تغيير نگرش كشاورزان از وابستگي زياد به كمك •
 ).Saleth and Dinar, 1999(آوري هزينه آب  تسهيل جمع  •

  روش تحقيق
 ۱۸۱۰جامعه آماري آن، شامل . است شده انجام ـ همبستگيتوصيفي روش به پژوهش اين

شهر  ۳ مجموع ـ در اصفهان شهرستان جرقويه بخش بران آب تشکل عضو کشاورزان نفر از
اي با انتساب متناسب و براي  گيري طبقه در اين تحقيق از روش نمونه. ـ است روستا ۶ و

  . شد استفاده تحقيق هاي حدوديتم و شرايط براساس تعديل برآورد و از روش نمونه حجم
بران با استفاده از فرمول كـوكران و پـس از    حجم نمونه كشاورزان عضو تشكل آب

محققـان بـا   . نفـر بـرآورد شـد    ۱۲۶آزمون صـورت گرفـت و تعـداد آنهـا      مرحله پيش
بـران مصـاحبه    نفر از كشـاورزان عضـو تشـكل آب    ۱۵۰درنظرگرفتن شرايط تحقيق، با 

آوري اطالعات ميداني  همچنين، براي جمع. ن حجم نمونه منظور شدندعنوا كردند كه به
روايي محتوايي ابزار تحقيق نيز با اسـتفاده از نظـرات اسـاتيد    . از پرسشنامه استفاده شد

  بـه منظـور تعيـين اعتبـار و پايـايي      . دانشگاه، مورد بررسي، اصالح و تأييد قرار گرفـت 
هاي تحقيق را تکميل کردند كـه   ماري، پرسشنامهنفر از اعضاي جامعه آ ۳۰ابزار تحقيق، 

  . هـا مـورد تأييـد قـرار گرفـت      آلفـاي کرونبـاخ پرسشـنامه    SPSSافزار  با استفاده از نرم
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رساني بيش  هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آب زمينه  پارامتر آلفا براي بخش
  .ستدست آمد که بيانگر اعتبار مناسب ابزار تحقيق ا درصد به ۷۵از 

  : پرسشنامه يادشده، براساس اهداف پژوهش، شامل دو بخش کلي است
  بران؛ و  اي كشاورزان عضو تشكل آب هاي فردي، اقتصادي، اجتماعي و حرفه ويژگي ‐ ۱
  .رساني جرقويه هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آب زمينه ‐ ۲

بكه هـاي مشـارکت كشـاورزان در مـديريت شـ      منظور شناسايي و تحليـل مؤلفـه   به
، ۳=  ، متوسط۲=  ، كم۱=  كم ، خيلي۰= اصالً( ۰‐۵گويه در طيف  ۲۰رساني، تعداد  آب

گـذاري كشـاورزان    طراحي شد و مـورد پرسـش و ارزش  )  ۵= و خيلي زياد  ۴= زياد 
  . بران قرار گرفت عضو تشكل آب

ها  روش. انجام شد SPSS افزار پردازي و محاسبات اين پژوهش با استفاده از نرم داده
شـده در ايـن پـژوهش در بخـش توصـيفي؛ ميـانگين،        کارگرفته هاي آماري به و تکنيک

انحــراف معيــار و ضــريب پراكنــدگي و در بخــش تحليلــي؛ تحليــل عــاملي و ضــريب 
  .همبستگي پيرسون است

بـران در كليـه سـطوح     در اين تحقيق، مديريت مشاركتي آبيـاري بـه مشـاركت آب   
ريـزي،   تواند شـامل برنامـه   كه اين سطوح مي شود مي هاي آبياري اطالق مديريت سامانه

  .دهي، اجرا، ارزشيابي و مديريت مالي و اقتصادي باشدسامان

  هاي تحقيق يافته
  هاي توصيفي  نتايج يافته

بـران مـورد    آمده، ميانگين سـني كشـاورزان عضـو تشـكل آب     دست با توجه به نتايج به
  . سال است ۳بران  تشكل آبسال و ميانگين مدت عضويت در  ۶/۵۰مطالعه، 

بـران بـدين    هاي تحقيق، سطح تحصيالت كشاورزان عضو تشـكل آب  مطابق با يافته
، )درصد ۱۰(، ابتدايي )درصد ۲۲(، خواندن و نوشتن )درصد ۷/۳۲(سواد  بي: است شرح

، )درصد ۴(، كارداني )درصد ۶/۱۴(، ديپلم )درصد ۹/۵(متوسطه  ،)درصد ۷/۸( راهنمايي
  ).درصد ۷/۲(و باالتر  و كارشناسي



  …زهرا زارعي دستگردي، هوشنگ ايرواني،   ۳، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۸۲
 

نتايج تحقيق در رابطه با مشاركت اجتماعي كشاورزان در نهادهاي اجتمـاعي نشـان   
درصد  ۱۶هاي توليد روستايي عضو هستند، و درصد كشاورزان در تعاوني ۶/۷۰ دهد مي

  .يك از نهادهاي اجتماعي عضويت ندارندآنان در هيچ
بران مـورد مطالعـه،    ضو تشكل آببررسي سوابق کشاورزي و دامداري كشاورزان ع

سال تجربه کشاورزي و  ۳۴بران با ميانگين  که كشاورزان عضو تشكل آب دهد مينشان 
  .سال تجربه دامداري مشغول فعاليت هستند ۸

برداري از زمين  همچنين، ميزان اراضي و باغ و تعداد قطعات اراضي و نوع نظام بهره
براساس نتايج، متوسط اراضي . عه قرار گرفتبران مورد مطال كشاورزان عضو تشكل آب

هکتـار،  ۳۷/۰هـاي تحـت مالکيـت شخصـي      هکتار، متوسط باغ ۲/۹آبي تحت مالکيت 
  .است» ملكي«برداري  قطعه و نوع نظام بهره ۷تعداد قطعات اراضي كشاورزي 

نتايج پژوهش در رابطه با وضعيت تملک انواع دام توسط كشـاورزان عضـو تشـكل    
بـران، مالـک    مطالعه بدين شرح اسـت کـه كشـاورزان عضـو تشـكل آب     بران مورد  آب

قطعـه، و گـاو و    ۲۰۰رأس، طيـور بـا ميـانگين    ۱۹گوسفند، بره، بز و بزغاله با ميانگين 
  .اند رأس بوده ۳گوساله با ميانگين 
درصد مخاطبان مورد مطالعه، كشـاورزي   ۸۹هاي تحقيق، شغل اصلي  مطابق با يافته
همچنين ميانگين درآمد كشاورزان تحقيـق حاضـر،   . رعي هم نداشتندبود و غالباً شغل ف

  .ميليون ريال در سال است ۲۳
نوع منبع تأمين آب زراعي، نحوه دريافت آب كانال، شيوه توزيع آب كانـال، هزينـه   

نتـايج  . بر نيز مورد مطالعه و بررسي قـرار گرفـت   آب كانال و تعداد افراد يك گروه آب
درصـد از كشـاورزان مـورد مطالعـه از      ۷۰منبع تأمين آب زراعي که نوع  دهد مينشان 

درصد از كشاورزان به صورت گروهـي،   ۹۵نحوه دريافت آب كانال . طريق كانال است
اي كـه بـراي    درصـد كشـاورزان، سـاعتي و ميـانگين هزينـه      ۷۷شيوه توزيع آب كانال 

ل و ميانگين تعداد افراد هزار ريا ۸۵۰كنند  دريافت آب كانال به طور ساليانه پرداخت مي
  ).۱جدول (نفر است  ۱۹يك گروه آب 
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   مستقل متغيرهاي توصيفي هاي ويژگي بررسي ‐۱ جدول
  اي حرفه و اقتصادي ‐اجتماعي فردي،

  انحراف معيار  ميانگين متغير  رديف

      ۹۴/۱۹  ۶/۵۰ سن  ۱
       ۹۴۸/۱۹ ۳۴ سابقه كشاورزي  ۲
       ۱۱/۱۴ ۸ سابقه دامداري  ۳
       ۹۱/۱۲       ۲/۹ ميزان مالكيت اراضي  ۴
  ۰۰۸/۱  ۳۷/۰ ميزان مالكيت باغ  ۵
  ۰۶/۶ ۷ تعداد قطعات اراضي  ۶
       ۷۰۸/۹ ۳ تعداد مالكيت دام بزرگ  ۷
  ۹۱/۵۲ ۱۹ تعداد مالكيت دام كوچك  ۸
       ۵۵/۹۶۰ ۲۰۰ تعداد مالكيت طيور  ۹
  ۲۳  ۰۰۰۰۰۰۲۳ )ريال(ميزان درآمد از شغل اصلي  ۱۰
      ۰۵۵/۹۵۳  ۰۰۰۸۵۰ )ريال(هزينه آب كانال  ۱۱
  ۷۶/۰ ۳ برانمدت عضويت در تشكل آب  ۱۲
  ۳۵/۲۰ ۱۹ برتعداد افراد يك گروه آب  ۱۳
  هاي تحقيق يافته: منبع

   رساني هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آب بندي زمينه نتايج اولويت
و ضريب پراكندگي  ۶/۳جديد با ميانگين  هاي كه ايجاد كانال دهد مينتايج حاصل نشان 

دو فعـاليتي   ۵/۰و ضريب پراكندگي  ۸/۲ها با ميانگين  و تعمير و بازسازي دريچه ۴۱/۰
  .اند اند كه كشاورزان در انجام آنها بيشترين ميزان مشاركت را داشته بوده

زمينه ي ذكرشده، همكاري با كارشناسان اداره آبياري در ها فعاليتهمچنين، در ميان 
و مشـاركت در   ۹۸/۰و ضريب پراكندگي  ۳/۱مصرف يا استفاده بهينه از آب با ميانگين 

اند  دو فعاليتي بوده ۹۸/۰و ضريب پراكندگي  ۳/۱ي آموزشي مربوطه با ميانگين ها برنامه
ميـزان مشـاركت   . انـد  كه كشاورزان كمترين ميـزان مشـاركت را در انجـام آنهـا داشـته     

   .نشان داده شده است ۲ هاي ذكرشده، در جدول لهكشاورزان در ساير مقو
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هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه  وضعيت پاسخگويان نسبت به زمينه ‐۲جدول 
  رساني آب

  هاي مشاركت زمينه
  )درصد (ميزان مشاركت
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  ۱ ۴۱/۰ ۴۶/۱ ۶/۳ ۷/۳۴  ۳/۱۵۳۰ ۱۰ ۳/۳ ۷/۶ هاي جديدد كانالايجا
  ۲ ۵/۰ ۴/۱ ۸/۲ ۷/۱۰  ۳۴ ۱۰ ۲۸ ۷/۱۲ ۷/۴ هاتعمير و بازسازي دريچه

  ۳ ۵۱/۰ ۴۷/۱ ۹/۲ ۷/۱۲  ۷/۱۰۳۴ ۲۶ ۷/۸ ۸ هاي جديدايجاد دريچه
  ۴ ۵۳/۰ ۸۸/۲۵۲/۱ ۳/۵ ۷/۱۴ ۷/۸ ۳۲ ۳/۱۳ ۲۶ هاتعمير و بازسازي كانال

  ۴ ۵۳/۰ ۸۸/۲۵۲/۱ ۳/۵ ۷/۱۴ ۷/۸ ۳۲ ۳/۱۳ ۲۶ بهاموقع آبهپرداخت ب
هاي حفظ ومشاركت مالي در تأمين هزينه
  ۵ ۵۵/۰ ۶۹/۲۴۸/۱  ۱۰ ۷/۲۶۳/۱۵۳/۲۷ ۷/۱۰ ۱۰ نگهداري شبكه

  ۶ ۵۷/۰ ۴۴/۱ ۷/۲  ۱۲ ۳/۱۳۷/۲۶ ۲۶ ۷/۱۰۳/۱۱ پذيرش مسئوليت بخشي از شبكه
  ۷ ۶۱/۰ ۷/۱ ۸/۲  ۲۲ ۷/۱۴۳/۱۱۷/۲۲ ۳/۱۷ ۱۲ بهاآوري آبجمع

رفع مشكالت و اختالفات محلي ناشي از
  ۷ ۶۱/۰ ۷۲/۱ ۸/۲  ۲۰  ۲۶  ۱۲  ۱۴ ۳/۱۳۷/۱۴ توزيع آب

  ۸ ۶۷/۰ ۶۴/۲۷۷/۱ ۳/۱۷ ۷/۱۲۷/۲۴ ۱۴ ۳/۱۳ ۱۸ توزيع و تقسيم آب
مشاركت در انتخابات اعضاي هيأت مديره و

  ۹ ۶۸/۰ ۶۵/۱ ۴/۲ ۷/۱۲ ۷/۲۲۷/۱۰۷/۲۰  ۳/۱۵۱۸ مديرعامل
هاي مشتركشركت در جلسات يا نشست

 ۱۰ ۶۹/۰ ۶۵/۱ ۴/۲ ۳/۱۳ ۷/۲۰ ۷/۲۲۷/۸ ۷/۲۰ ۱۴ كشاورزان با كارشناسان دولتي
 ۱۰ ۶۹/۰ ۴۵/۲۶۹/۱ ۳/۱۷  ۳/۱۹۷/۱۰۱۶ ۷/۱۲۲۴سازي اراضيي يكپارچههابرنامهمشاركت در 

 مشاركت در تهيه و نصب تجهيزات
 ۱۱ ۷۲/۰ ۶۶/۱ ۳/۲  ۱۰ ۷/۲۴  ۷/۲۰۸ ۳/۱۷۳/۱۹ گيري آباندازه

 ۱۲ ۷۵/۰ ۶۵/۱ ۲/۲  ۱۰ ۳/۱۹ ۳/۲۳۳/۹ ۱۸ ۲۰ هاي مشاركتيشركت در طرح
 همكاري با كارشناسان اداره آب در تهيه

 ۱۳ ۸۰/۰ ۹۶/۱۵۷/۱ ۳/۵ ۳/۱۹ ۷/۲۸۷/۶ ۳/۲۵۷/۱۴ آمار، ارقام و اطالعات
ي نوين آبياريهاسيستممشاركت در اجراي

 ۱۴ ۸۲/۰ ۴۵/۱ ۸/۱ ۳/۷ ۷/۱۰ ۷/۶  ۲۴ ۳/۳۵ ۱۶ در مزرعه
همكاري با كارشناسان اداره آبياري در زمينه

 ۱۹ ۹۸/۰ ۲۸/۱ ۳/۱ ۷/۲ ۳/۷ ۳/۲۳۷/۲ ۷/۳۰۳/۳۳ مصرف يا استفاده بهينه از آب
 ۱۹ ۹۸/۰ ۲۸/۱ ۳/۱  ۱۰  ۲۰ ۷/۸ ۱۶ ۷/۲۲۷/۲۲ ي آموزشي مربوطههابرنامهمشاركت در

  هاي تحقيق يافته: منبع
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  بين متغيرهاي مستقل و وابسته بررسي همبستگي
نتايج حاصل از كاربرد ضريب همبستگي، بيـانگر وجـود همبسـتگي بـين سـن، سـطح       

هـاي مشـاركت در مـديريت شـبكه      تحصيالت و سابقه فعاليت در كشاورزي بـا زمينـه  
همچنين، بين مدت عضويت در . رساني به صورت مثبت در سطح يك درصد است آب

ي آبي، ميزان درآمد از شغل اصلي و سابقه فعاليت دامـداري  بران، ميزان اراض تشكل آب
. داري وجـود دارد  هاي مشاركت، در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معني با متغير زمينه

رساني  هاي مشاركت در مديريت شبكه آب بين متغير تعداد قطعات اراضي با متغير زمينه
  ).۳جدول (د دار به دست آم در سطح پنج درصد رابطه منفي و معني

  
ـ اقتصادي و زراعي كشاورزان ضرايب همبستگي بين متغيرهاي فردي، اجتماعي ‐۳ولجد

  رساني هاي مشاركت آنها در مديريت شبكه آب با زمينه
 داري سطح معنيهمبستگي ضريب نوع مقياس متغير رديف
  ۰۰۰/۰  ۳۱۳/۰  ** نسبي سن  ۱
  ۰۰۰/۰  ۴۲۰/۰** ترتيبي سطح تحصيالت  ۲
  ۰۱۷/۰  ۰۶۷/۰* ايفاصله برانويت در تشكل آبمدت عض  ۳
  ۰۱۲/۰  ۰۲۵/۰* نسبي ميزان اراضي آبي  ۴
  ۴۶۲/۰  ‐۰۶۱/۰ نسبي ميزان باغ آبي  ۵
  ۰۱۶/۰  ‐۰۰۹/۰* ايفاصله تعداد قطعات اراضي  ۶
  ۸۵۸/۰  ۰۱۵/۰ نسبي مالكيت دام بزرگ  ۷
  ۱۱۷/۰  ۱۹۵/۰ نسبي مالكيت دام كوچك  ۸
  ۱۱۵/۰  ۱۹۸/۰ نسبي مالكيت طيور  ۹
  ۱۹/۰  ۱۹۱/۰ نسبي پرداخت ساليانه هزينه چاه  ۱۰
  ۷۸۹/۰  ۰۲۲/۰ نسبي پرداخت ساليانه هزينه كانال  ۱۱
  ۹۵۶/۰  ۰۰۵/۰ ايفاصله گروهتعداد افراد هم  ۱۲
  ۰۲۵/۰  ۰۵۹/۰* نسبي درآمد از شغل اصلي  ۱۳
  ۲۳۲/۰  ۰۹۹/۰ نسبي درآمد از شغل فرعي  ۱۴
  ۰۰۳/۰  ۲۴۵/۰** اياصلهف سابقه فعاليت در كار كشاورزي  ۱۵
  ۰۱۶/۰  ۱۹۷/۰* ايفاصله سابقه فعاليت در كار دامداري  ۱۶

    .دار است درصد معني ۱در سطح  **.دار است درصد معني ۵در سطح  *
  هاي تحقيق يافته: منبع 
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  رساني  هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آب تحليل عاملي زمينه
تواننـد در آن   بـران مـي   که كشاورزان عضو تشـكل آب يي ها فعاليتمنظور تعيين نوع  به

هـاي   براساس داده. شده وارد تحليل عاملي شدند مشارکت داشته باشند، متغيرهاي تعيين
است کـه   ۴۷۳/۱۳۲۲و مقدار ثابت بارتلت  ۸۲۲/۰برابر با  KMOشده، مقدار  آوري جمع

. ل عاملي مناسب هستندها براي تحلي که داده دهد ميدار بوده و نشان  معني% ۱در سطح 
  .دهد ميها و مشخصات آنها را نشان  تعداد عامل ۴جدول 

  
هاي مشاركت كشاورزان در  شده از تحليل عاملي زمينه هاي استخراج عامل ‐۴جدول 

  رساني مديريت شبكه آب

  درصد واريانس  مقدار ويژه  ها عامل  رديف
  تبيين شده

درصد واريانس 
  تجمعي

  ۰۱۶/۲۳  ۰۱۶/۲۳ ۳۸۷/۶ عامل اول  ۱
  ۴۵۲/۳۶  ۴۳۶/۱۳ ۳۰۴/۲ عامل دوم  ۲
  ۵۶۲/۴۹  ۱۱۰/۱۳ ۳۸۸/۱ عامل سوم  ۳
  ۲۶۲/۶۱  ۷/۱۱ ۰۴۲/۱ عامل چهارم  ۴
  ۰۳۴/۷۱  ۷۷۲/۹ ۹۵۴/۰ عامل پنجم  ۵
  هاي تحقيق يافته: منبع

و  ۳۷۸/۶براساس اطالعات مندرج در اين جدول، بيشترين مقـدار ويـژه در حـدود    
شده مربـوط   درصد از واريانس تبيين ۰۱۶/۲۳قع برابر با دروا. مربوط به عامل اول است

 ۰۳۴/۷۱عامـل،   ۵شـده توسـط ايـن     به اين عامل است و مقدار واريانس تجمعي تبيـين 
 ۰۳۴/۷۱عامـل، حـدود    ۵متغيرهـاي موجـود در ايـن     دهد ميباشد كه نشان درصد مي

شـبكه   هـاي مشـاركت كشـاورزان در مـديريت     درصد از كل تغييرات مربوط به زمينـه 
مانده نيز مربوط به متغيرهايي است كه در اين  كنند؛ واريانس باقي رساني را تبيين مي آب

  . بيني نشده است تحقيق پيش
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ها با روش وريماكس چرخش داده شدند و متغيرهـاي مربـوط    در مرحله بعد، عامل
در شـده   گـذاري  صـورت نـام   آمده بـه  دست هاي به عامل. به هر عامل شناسايي گرديدند

  .اندآمده ۵جدول 
  

هاي مشاركت كشاورزان در مديريت  شده زمينه هاي استخراج مشخصات عامل ‐۵جدول 
  رساني شبكه آب

  بار  متغيرها  نام عامل
  عاملي

مشاركت در 
حفاظت و توسعه 

  فني شبكه

 هاتعمير و بازسازي دريچه‐
  پذيرش مسئوليت بخشي از شبكه ‐
  هاي جديد ايجاد كانال ‐  
  ها و بازسازي کانالتعمير  ‐
 هاي جديدايجاد دريچه‐

۸۰۴/۰  
۷۹۵/۰  
۷۹۳/۰  
۷۷۶/۰  
۷۴۰/۰ 

مشاركت در 
وري  افزايش بهره
  آبياري

  كردن آبياري در مزرعهمشاركت در مكانيزه‐
  سازي اراضي ي يكپارچهها برنامهمشاركت در  ‐
  گيري آب مشاركت در تهيه و نصب تجهيزات اندازه ‐
  ن آبياري در مزرعهي نويهاسيستماجراي‐

۸۱۰/۰  
۷۲۷/۰  
۶۶۵/۰  
۶۲۳/۰ 

مشاركت در توزيع 
  بهينه آب

  رفع مشكالت و اختالفات محلي ناشي از توزيع آب‐
  بها پرداخت به موقع آب ‐
  بها آوري آب جمع ‐
 توزيع و تقسيم آب‐

۷۳۷/۰  
۶۴۴/۰  
۶۳۹/۰  
۶۰۰/۰ 

مشاركت در 
 ي گروهيها فعاليت

شترك كشاورزان با هاي مشركت در جلسات يا نشست‐
  كارشناسان دولتي

  مشاركت در انتخابات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل‐

۸۴۷/۰  
  
۷۸۶/۰ 

همكاري با ادارات 
  دولتي آب وآبياري

همكاري با كارشناسان اداره آبياري در زمينه مصرف يا استفاده ‐
  بهينه از آب

  طالعاتهمكاري با كارشناسان اداره آب در تهيه آمار، ارقام و ا‐

۷۹۶/۰  
  
۷۵۷/۰ 

  هاي تحقيق يافته: منبع
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  رساني هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه آب زمينه ‐۱شكل 
  هاي تحقيق يافته: منبع

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

بـران، سـطح    هـاي تحقيـق، بـين سـن، مـدت عضـويت در تشـكل آب        بر اساس يافتـه 
عاليت در كار كشاورزي و دامداري، ميزان درآمد تحصيالت، ميزان اراضي آبي و سابقه ف

رسـاني، رابطـه    بران و مشاركت در مديريت شبكه آب از شغل اصلي اعضاي تشكل آب
هـاي   همچنـين، بـين تعـداد قطعـات اراضـي و زمينـه      . داري وجـود دارد  مثبت و معنـي 

كـه   هدد مينتايج تحقيق همچنين نشان . دست آمد داري به مشاركت، رابطه منفي و معني
وري آبيـاري،   مشاركت در حفاظت و توسـعه فنـي شـبكه، مشـاركت در افـزايش بهـره      

ي گروهـي و همكـاري بـا ادارات    ها فعاليتمشاركت در توزيع بهينه آب، مشاركت در 
با توجـه بـه   . هايي هستند كه كشاورزان در آن فعاليت دارند آب و آبياري، ازجمله زمينه

  .شود ميشده پيشنهادهايي ارائه  هاي تحقيق و نتايج ارائه يافته

 هاي مشاركتزمينه

مشاركت در حفاظت و 
 توسعه فني شبكه

مشاركت در افزايش 
 وري آبياري بهره

مشاركت در توزيع بهينه
 آب

هايمشاركت در فعاليت
 گروهي

همكاري با ادارات دولتي 
 آب و آبياري
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با توجه به اينكه كشاورزان، بيشتر به مشـاركت در حفاظـت و توسـعه فنـي شـبكه       ‐ ۱
هاي فني مربوط  برداران در زمينه  هاي بهره از توانمندي شود ميتمايل دارند، پيشنهاد 

هـاي الزم در   برداري از شبكه اسـتفاده شـده وآمـوزش    به حفاظت، نگهداري و بهره
منظور افزايش طول عمر شبكه، ازطريـق   رساني به تعمير و نگهداري شبكه آب زمينه

  .ربط به اعضاي تشكل ارائه شود هاي ذي سازمان
هـاي مشـاركت كشـاورزان در مـديريت      با درنظرگرفتن نتايج تحليل عـاملي زمينـه   ‐ ۲

وري  يابيم تمايل كشاورزان به مشاركت در افزايش بهـره  رساني، درمي هاي آب شبكه
ي ها سيستمسازي اراضي و اجراي  اري بيشتر است، بنابراين بايد ازطريق يكپارچهآبي

وري آب، باعـث بهبـود بـازدهي آبيـاري در      نوين آبياري در مزرعه، با افزايش بهره
  .مزرعه شد

ي آموزشي مربوطه، شايسته است ها برنامهدليل پايين بودن مشاركت كشاورزان در  به ‐ ۳
متناسـب بـا    ها برنامهي آموزشي، اين ها برنامهدر  جهت ترغيب مشاركت كشاورزان

هاي عملـي،   نيازها، عاليق و امكانات كشاورزان طراحي و به لحاظ اجرايي با روش
  .در زمان و مكان مناسب انجام شود

هـاي جديـد بيشـتر     با توجه به اينكه تمايل كشاورزان به مشاركت در ايجـاد كانـال   ‐ ۴
هاي فني  برداران در زمينه  هاي بهره از توانمندي ، ضمن استفادهشود مياست، پيشنهاد 

  .هاي الزم در اين زمينه اتخاذ شود  ريزي و اقتصادي، برنامه
ي نـوين آبيـاري در   هـا  سيسـتم نظر به پايين بودن مشاركت كشـاورزان در اجـراي    ‐ ۵

ي نوين ها سيستممزرعه، بهتر است دولت همزمان با تشويق كشاورزان به استفاده از 
تسهيالتي از قبيل وام در اختيار كشاورزان قرار دهد و اطالعـات الزم را در  آبياري، 

از طريـق كارشناسـان مراكـز جهـاد كشـاورزي و       هـا  سيستمزمينه نگهداري از اين 
هاي نوين آبياري،  اي ارائه نمايد تا كشاورزان با استفاده از فناوري سازمان آب منطقه

  . وري آب را افزايش دهند بهره
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  منابع
بـرداري از   مشاركت كشاورزان در مديريت بهره«، )۱۳۷۸. (؛ زاهدي، ع؛ و فياض م.اجتماعي، ع

مجموعه مقاالت همايش مشـاركت كشـاورزان در   . »شبكه آبياري و زهكشي گـيالن 
  .كميتة ملي آبياري و زهكشي ايران: تهران. هاي آبياري مديريت شبكه

. »ي مشـاركت در مـديريت منـابع طبيعـي    الگـوي تـدبير  «، )۱۳۷۹. (و حيدري، م. الماسي، ض
وزارت جهـاد  : تهـران . مجموعه مقاالت همايش منابع طبيعـي، مشـاركت و توسـعه   
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