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چکیده
پاوهن حاضر با هدف تحليل موانع مشاركت گندمكأاران در زمينأة تشأکيل تشأکل آتبأران در هأارهوت پأاوهنهأای
توصيفیأپيمايشی در سال زراعی  50أ  50انجام شده است .نمونه آماری اين پاوهن  079گندمكار محأدوده شأبکه آبيأاری دز
هستند كه با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای تصادفی انتخات و با ابزار پرسننامه مورد مطالعه قرار گرفتهاند .ضرين آلفای
كرونباخ ،به منظور تشخيص پايايی پرسشنامهها برابر با  1/35محاسبه گرديده است .روايی محتوايی پرسشنامه نيز با نظرخأواهی
از كارشناسان و اساتيد مرتبط با موضوا تثييد شده است .بر اساس نتايج حاصل از تحليل عاملی مربوط به گويههای موانع ههأار
عامل استخراج گرديد .اين موانع به ترتين اهميت عبارتند از :عدم وجود زير ساختهأای مناسأن و تسأهيالتاقتصأادی ،موانأع
اجتماعی ،وياگیهای ساختاری نامناسن و عدم ريس پآيری ،سازمانهای محلی و عدم توجه به فعاليتهأای ترويجأی كأه در
مجموا  11/73درصد واريانس كل موانع را تبيين نمودهاند .لآا پيشنهاد میشود ابتدا مسئوليت حفاظت و بهره بأرداری از شأبکه
آبياری به تشکلها واگآار شود و سپس با ظرفيتسازی و توانمندسازی بهرهبرداران ساير مسئوليتها را واگآار نمود.
واژههای كليدی :تشکل آتبران ،گندمكاران ،موانع ،مشاركت.

 -0كارشناس ارشد مديريت كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 -0استاديار گروه مديريت كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 -0استاد گروه مديريت كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
(* نويسندة مسئول)alipazhuhan@gmail.com :
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مقدمه
با رشد جمعيت ،افزاين استانداردهای زندگی و افزاين توجه به موضوعات محيطی توجه به امر مديريت منابع آت
افزاين يافته است ،در بسياری از كشورها آت به سرعت تبديل به ي نهادة كميات میگردد .اين امر از ي طرف به
دليل رشد جمعيت و از طرف ديگر به علت رشد سريع فعاليتهای اقتصادی ،تجاری و فعاليتهای توسعهای مأیباشأد
(ريجسبرمن و همکاران .)0111 ،0پس از ي دوره گسترش سريع اراضی آبی در جهان كه در دهه  0591تا اوايل دهه
 0531اتفاق افتاد؛ در بسياری از كشورهای در حال توسعه سيستمهای آبياری بدون مشاركت بهرهبرداران و بأه دسأت
دولتها طراحی و اجرا شد .اين نوا توسعه ي بعدی در بهرهبرداری از منابع آت در دراز مدت ،سازمانهأای متصأدی
امور آت را با مشکل بار سنگين هزينههای بهرهبرداری و نگهداری مواجه كرد؛ زيرا كشاورزان در خود تعهدی در برابأر
هيزی كه متعلق به آنان نيست احساس نمیكردند (كرد.)0079 ،
بر اين اساس مديريت آت در بخن كشاورزی نيازمند پأارادايم مأديريتی جديأدی مبتنأی بأر اهأداف اجتمأاعی،
ظرفيتسازی به جای صرف تثمين اهداف بيولأوژيکی و پيشأينهسأازی عملکأرد اسأت (حيأدريان .)0031 ،از ايأن رو
مديريت آت كشاورزی میبايست مورد اصالح و بازنگری جدی قرار گيرد .در اين ميان بهرهبأرداران بأه عنأوان ركأن
اساسی و اصلی مديريت آت كشاورزی نقن حياتی و وياهای را بر عهده دارند كأه توجأه بأه نظرگأاههأا ،ادراكأات و
ديدگاههای آنان پيرامون سب های مديريت آت كشاورزی به مديريت پايدار اين بخن كم خواهد نمود .ايأن رونأد
موجن طرح ايده «انجمن آت بران» گرديد .هدف از ايجاد تشکل آتبران ،فأراهم آوردن سأازوكارهأايی اسأت تأا از
طريق ي فرايند مشاركتی ،كشاورزان در تصميمگيریها و مديريت آت كشاورزی نقن آفرينأی و از آت در دسأترس
استفاده بهينه كنند (سلمان.)0557 ،0
اين تشکلها براساس سازماندهی بهرهبرداران در ههارهوبی قانونی ايجاد مأیشأوند تأا بتواننأد از مجأرای آن،
متناسن با ظرفيتهای ايجاد شده ،احدا  ،بهرهبرداری ،توسعه و تعمير و نگهداری از تثسيسات و شبکههای آبرسانی يا
بخنهايی از آن را به نحوی ایر بخن در دست گيرند (شراما .)0110 ،0تجربيأات حأاكی از آن اسأت كأه توجأه بأه
انجمنهای آت بران برای اصالح روشهای آبياری ،كوتاهترين راه و زودبأازدهتأرين نأوا سأرمايهگأآاری در افأزاين
بهره وری از آت در مزارا كشاورزان است (عزيزی خالخيلی و زمأانی .)0031 ،بأه طأوری كأه انجمأنهأای آتبأران
میتوانند در سرمايهگآاری هايی كه در بخن آبياری روستاها شده بازدهی بسيار مطلأوبی هأم از نظأر زمأان برگشأت
سرمايه و هم از جنبههای توليد درآمد داشته باشند (محمدی و همکاران.)0033 ،
نتايج نشان میدهد كه بوجود آوردن بستری برای مديريت مشاركتی آت نياز به تدوين قوانين ،ضأوابط ،مقأررات
جامع و شفاف در ارتباط با تشکلها و انتقال مديريت شبکهها به مردم به طوری كأه متضأمن حقأوق و منأافع كليأه
1- Rijsberman et al
2- Salman
3- shrama
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طرفهای ذينفع به وياه بهرهبرداران باشد امری ضروری است .از طرف ديگر موانع ساختاری در امر مشأاركت مأردم را
میتوان در قانونمند نبودن مسائل آت كشاورزی و تشکلهای مردمی در اين بخن ،بیاعتمادی كشاورزان نسأبت بأه
اجرای برنامههای دولت ،عدم آگاهی بهرهبرداران نسبت به منافع آنها در طرحها ،عملکرد نامناسأن نهادهأای محلأی،
مشکالت فنی سازهها و هزينههای سنگين نگهداری و بهرهبرداری برشمرد (بقايی و همکاران.)0050 ،
وجود پارهای از مشکالت و هالنها باعث شده است كه روسأتائيان داليأل متعأدد و بعضأان قأانعكننأدهای بأرای
مشاركت اندک يا عدم مشاركتشان در برنامهريزی ،اجرا و ارزيابی پروژههای كشاورزی و منابع طبيعی داشأته باشأند.
بر اين اساس ضروری است موانع موجود بر سر راه مشاركت روستائيان و درجه اهميت هر كأدام از ايأن موانأع بأرای
مناطق مختلف كشور از طريق پاوهنهای ميدانی مشخص شود و نتايج اين پاوهنها به منظور اتخأاذ راهبردهأای
مناسن در دسترس مسئولين ذیربط قرار گيرد (اميری اردكانی و زمانی .)0077 ،لآا اين تحقيق با هدف كلی بررسأی
موانع مشاركت گندمكاران در زمينه تشکيل تشکل آتبران در شبکه آبياری دز به مرحله اجرا درآمده است.
پاوهنهای مختلفی در داخل و خارج كشور پيرامون مديريت منابع آت و نقن بهره برداران در مشاركت از طرح-
های آبی صورت گرفته است كه میتوان به موارد زير اشاره كرد.
مدرسی ( )0073در پاوهشی با عنوان مشاركت مردم در شبکه آبياری دز بيأان داشأت كأه تفکيأ اراضأی بأه
قطعات كوهکتر پس از انحالل شركتهای كشت و صنعت و سأهامی زراعأی منطقأه ،عأدم همکأاری كشأاورزان در
تقسيم و نوبتبندی آت  ،عدم حضور كافی كشاورزان در مزرعه در زمان آبياری ،روشن نبودن وضعيت مالکيت اراضأی
هيثتی ،عدم اعتماد كافی كشاورزان به مشاركتهای گروهی از مهمترين مشأکالت در رابطأه بأا مشأاركت مأردم در
مديريت شبکههای آبياری و زهکشی میباشد .نجفی و شيروانيان ( )0039در تحقيقی با عنوان بررسی موانع مشاركت
آت بران در مديريت شبکههای آبياری و زهکشی سد درود زن بيان داشتند كه اين موانع به ترتين اولويأت عبارتنأد از:
سازمانهای دولتی ،سازمانهای محلی ،مشکالت اقتصادی آتبأران ،عأدم كفايأت تفأاهم و همکأاری موجأود بأين
آتبران ،عدم توجه به آموزش و ترويج و ناكافی بودن آت توزيعی بين آتبران از مهمترين موانع میباشد.
عزيزیخالخيلی و زمانی ( )0031در بررسی مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری سد درودزن بيأان داشأتند كأه
ن گرش كشاورزان ،توزيع ناعادالنه آت در ميان كشاورزان ،عأدم رضأايت از مجريأان صأاحن نفأوذ در آت و حقابأه و
هزينههای باال از جمله مشکالت و موانع اصلی در مشاركت كشاورزان در مأديريت آبيأاری بودنأد .پنأاهی ( )0051در
بررسی عوامل مؤیر بر مديريت بهينه آت بيان داشت كه ههار عامل فنی و مهارتی ،شناختی ،مديريت تثسيسأات آبأی
مزرعه و زيربنای و عامل ساختاری مهمترين عوامل مديريتی مؤیر در استفادة بهينه از منابع آت كشاورزی میباشأند.
قالوند ( )0039معتقد است افزاين دانن و سطح انتظار مشتركين همزمان با كاهن منأابع آت و منأابع مأالی باعأث
گرديد كه تعداد زيادی از دولتها تالش نمايند تا مسئوليتهای مديريت آبياری را از بخن دولتی به عرضأهكننأدگان
محلی خدمات آت ،نظير شركتهای تعاونی توليد و تشکلهای مردمی منتقل نمايند.
تيموری ( )0031در مطالعهای به بررسی نقن تشکلهای كشاورزی در مديريت بهرهبرداری از شبکههای مدرن و
سنتی آت در استان گلستان پرداخت .نتايج اين تحقيق نشان داد كه در استان گلستان تجربيأات مأوفقی در خصأوص
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جلن مشاركت كشاورزان در اجرای طرحهای تثمين آت وجود دارد و میتوان به طور همزمأان زمينأههأای مشأاركت
كشاورزان را در بهرهبرداری و مديريت شبکههای آبياری طرحهای مآكور از طريق ايجاد تشکلهای مصرف كننأدگان
آت كشاورزی فراهم نمود .همچنين تعداد قابل توجهی از تشکل كشاورزی تحت عنأوان تعأاونی توليأد كشأاورزی در
شبکههای مدرن و سنتی ايجاد گرديد كه در صورت آموزش ،تقويت و حمايت از اين تعاونیها ،میتواننأد در مأديريت
شبکههای آبياری فعاليت مؤیری داشته باشند .حيدريان ( )0030معتقد است تجربأههأای موفأق و نأاموفق در كشأور
حاوی درسهايی بوده است كه اين درسها در طراحی رويکأردی تلفيقأی ،متناسأن بأا پيچيأدگی مسأائل مأديريت
بهرهبرداری و نگهداری شبکههای آبياری كشور مفيد واقع خواهد شد .روشهای استفادة ابزاری از مشأاركت مأردم در
انجام بخشی از وظايف مديريت شبکهها ،با مشخصه های موفقيت در انتقال مديريت آبياری همخوانی ندارد .رفع ايأن
مشکل با تغيير نگرش بخن دولتی از استفادة ابزاری با اعتقاد به نقن توسأعه ای ذاتأی آن و بأا قبأول تأوازون بأين
مسئوليتهای واگآارشده و اختيارات داده شده ممکن خواهد بود.
اجتماعی ( )0030در مطالعه ای به بررسی علل عدم موفقيت شركت بهرهبرداری از شبکههای آبيأاری و زهکشأی
گيالن پرداخت .وی بيان داشت اگر هه بعضی از شركتهای بهرهبرداری از جمله شركت مورد مطالعه توفيقاتی در كار
به دست آورده اند ،ليکن در مجموا موفقيتی در حصول به اهداف اوليه خصوصیسازی به دسأت نيأاوردهانأد .قريشأی
( )0035در مطالعهای به امکان سنجی مديريت مردمی آت كشاورزی در اراضی آبخور سد منجيل با تثكيد بأر مأديريت
تعاونیها بيان داشت كه شکلگيری تعاونی آتبران در روستاهای محدودة مورد مطالعه با مسائلی روبه رو است كأه از
آن جمله می توان به محافظهكاری ،پايين بودن ميزان سواد و آگاهیهای مردم معظلأی هميشأگی بأرای همکأاری و
درک ماهيت فعاليتها و نتايج آنها است كه در نهايت موجن ترديدآميز همراه با احتياط مأیشأود .عطأايی و ايأزدی
( )0050در تحقيقی با عنوان تحليل مسأئوليتهأای تشأکلهأای آتبأران و زمينأهيأابی موانأع ايجأاد آن از ديأدگاه
بهرهبرداران به اين نتيجه رسيدند كه مسئوليتهای تشکلهای آتبران از ديدگاه بهرهبرداران در ههار دسته حفاظت از
شبکه آبياری ،بهرهبرداری از شبکهآبياری ،مسئوليت نهادی و مسئوليت زراعی قرار دارد .همچنين آنها بأه ايأن نتيجأه
رسيدند كه موانع ايجاد تشکل آتبران نيز در ههار دسته موانع اجتماعی ،سازمانی ،مديريتی و آگأاهیرسأانی و دانأن
كشاورزان قرار گرفتند .غالمرضايی و همکاران ( )0050در مطالعأهای تحأت عنأوان بررسأی موانأع اداری أ سياسأی
مشاركت بهرهبرداران حوزه سدكزنار كه در تشکيل تعاونی آتبران انجام پآيرفت دريافتند كه پأنج عامأل بأیتأوجهی
مسئولين ،سازوكار نادرست توضيع آت ،عدم مشورت با مردم ،نقض قوانين و بدقولی مسئوالن از موانع اداری أ سياسی
مویر در عدم مشاركت كشاورزان در تشکيل تعاونی آتبران است .رحمانيأان و مهأدوی ( )0050در مطالعأهای تحأت
عنوان تحليل موانع فراروی تعاونیهای آت بران با استفاده از تکني تاپسيس فأازی كأه در شهرسأتان جهأرم انجأام
پآيرفت دريافتند كه پنج عامل ايجاد تضاد ميان كشاورزان عضو ،عدم حمايت قانونی و تسهيالتی دولت ،هأالنهأای
اطالعاتی و ارتباطی ،عدم استفاده از روشهای مکانيزه و نوين در كشاورزی و نبود سأرمايه اجتمأاعی بأين اعضأاء از
مهمترين موانع فرا روی تعاونیهای آتبران میباشد.
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حاسابو وگافی )0117( 0در تحقيق خود نتيجه گرفتند كه كشاورزان در تعاونیهای آتبران بايد از مواردی همچون
الگوی كشت ،بستهبندی ،انبارداری ،بازاريابی و تسهيالت بانکی بهرهمند شوند .يافتههای كيأائو و همکأاران)0115( 0
نشان داده است كه ميزان آگاهی و اطالعات گروههای ذينفع از انجمنهأای آتبأران و وظأايف آنهأا تأایير مثبأت و
بسزايی در شکلگيری و تداوم حيات انجمنها داشته است .اميد و همکاران ( )0100در تحقيقی با عنوان عوامل مأویر
بر موفقيت انجمنهای آت بران در تجن و ورامين به اين نتيجه رسيدند كه يکی از عوامل و موانع اصألی در موفقيأت
اين انجمنها عدم حمايت قانونی و تسهيالتی دولتی از اين تعاونیها میباشد .اميریتبار و داويد ( )0100در تحقيقی با
عنوان عوامل مویر بر پايداری آت كشاورزی دريافتند كه اولويتبندی و رفع موانأع در مشأاركت كشأاورزان در زمينأه
مديريت آت میتواند در پايداری آن مؤیر باشد .راميرز )0100( 0در پاوهشی در مورد مأديريت آت كشأاورزی بأه ايأن
نتيجه رسيدند كه نگرش نسبت به مديريت مشاركتی آبياری و بازدهی اقتصادی آت از مهمترين عوامأل در مشأاركت
كشاورزان در زمينه طرحهای مديريت منابع آت میباشد .در مطالعات برونمرزی هيد و نيف )0101( 1بيأان داشأتند از
جمله موانع تشکيل تعاونی آت بران تمركز اختيارات كاركنان دولتی ،نگرش منفی كاركنان در قدرت بخشی بأه جوامأع
محلی عنوان نمودهاند .همچنين در مطالعه ديگری ،خانا )0100( 9بيان داشت اين موانع را در عواملی از قبيأل سأاختار
سلسله مراتبی باال به پايين ،فقدان يادگيری سازمانی ،هارهوت زمانی محدود و فقدان ارتباط پروژهها با اهداف توسأعه
دستهبندی نموده است.
مواد و روشها
اين تحقيق از نظر ماهيت از نوا پاوهنهای كمی ،از نظر ميزان كنترل متغيرها از نوا غيرآزمايشی ،از نظر هدف
در زمرة تحقيقات كاربردی و از لحاظ هگونگی جمعآوری اطالعات از نوا توصيفی أ پيمايشی به شمار میرود كأه بأا
هدف بررسی موانع مشاركت گندمكاران محدوده شبکه آبياری دز در زمينه تشکيل تشکل آتبران انجام شأده اسأت.
جامعه آماری اين تحقيق شامل كليةگندمكاران محدودة شبکة آبياری دز در شهرستانهای انديمش  ،دزفول و شوش
می باشند كه از طريق روش نمونهگيری خوشهای تصادفی برگزيده شدند (.)N=03111
با استفاد از جدول كرجی و مورگان تعداد نمونههای مورد نظر در پاوهن  079نفر برآورد گرديد .در مرحله اول از
مجموا كل  00دهستان محدودة شبکه آبياری دز  1دهستان به صورت تصادفی انتخات شد .در مرحلة دوم با توجه به
جمعيت كشاورزان در هر دهستان به صورت تصادفی  01روستا انتخات گرديدهاست و در سأطح روسأتاها بأه صأورت
تصادفی اقدام به جمعآوری اطالعات شده است .ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطالعات پرسننامأه بأود كأه بأر
اساس اهداف و فرضيات پاوهن حاصل گرديده است .برای تعيين روايی پرسأن نامأه از پانأل متخصصأان اسأتفاده
گرديد .جهت آزمون پايايی از ضرين آلفای كرونباخ استفاده شد و با توجه به نتايج حاصله ضرين آلفای كرونباخ 1/35
1- Hassabou and Gafy
2- Qiao et al
3- Ramirez
4 - Heyd and Neef
5 - Khana
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بر آورد گرديد.
همچنين به منظور استفاده از متغيرهای ميزان منزلت اجتمأاعی از مطالعأه ارشأد مطهأری و همکأاران ( )0033و
پاوهان و همکاران ( )0051استفاده گرديد .به منظور تجزيه و تحليل دادههأای جمأعآوری شأده از نأرمافأزار SPSS
استفاده شد .با توجه به ماهيت پاوهن در اين مطالعه داده ها توصيف و تحليل شده اند .در بخن توصيف داده هأا از
آمارههای توصيفی مانند فراوانی ،درصد ،انحراف معيار ،واريانس و موارد ديگر بهره گرفته شد .در بخن تحليل دادههأا
نيز از تحليل عاملی به منظور دستيابی به عوامل كليدی استفاده شده است .هدف اصلی تحليل عاملی ،تخليص تعأداد
زيادی از متغيرها در تعداد محدودی از عامل ها می باشد .بطوری كه در اين فرايند ميزان گم شأدن اطالعأات وجأود
داشته باشد .از آماره هايی كه محقق از طريق آن قادر به تعيين و تشخيص مناسن بودن داده ها برای تحليأل عأاملی
می باشد ،آزمون  KMOو بارتلت است كه مقدار آن همواره بين  1و  0در نوسان است .در صورتی كأه مقأدار KMO
كمتر از  ./9باشد ،داده ها برای تحليل عاملی مناسن نخواهند بود .اگر مقدار آن بين  1/9تا  1/15باشد ،مأی تأوان بأا
احتياط بيشتری به تحليل عاملی پرداخت؛ اما در صورتی كه مقدار آن بزرگتر از  1/7باشد ،همبستگی هأای موجأود در
بين داده ها برای تحليل عاملی مناسن خواهند بود (كالنتری.)0039 ،
یافته ها و بحث
توصیف ویژگیهای فردی گندمکاران

نتايج نشان داد كه ميانگين سن كشاورزان  17/30سال با انحرافمعيار  5/50میباشد .كشاورزان منطقه بأه طأور
ميانگين  00/90سال سابقه فعاليت كشاورزی و  00/09سال سابقه كشت گندم دارند .اكثريت كشأاورزان ( )%91/5بأا
فراوانی  011نفر از لحاظ آگاهی در مورد تشکل آتبران در سأطح كأم قأرار دارنأد .ميأانگين زمأين تحأت مالکيأت
پاسخگويان ( )01/1هکتار با انحرافمعيار  3/15هکتار بود .بر اساس نتايج ،ميأانگين درآمأد سأاالنه غيأركشأاورزی و
كشاورزی گندمكاران به ترتين  03/11و  097/91ميليون ريال بدست آمدهاست (جدول .)0
جدول  .1يافتههای توصيفی گندمكاران در منطقه مورد مطالعه
متغيرها
سن (سال)
سابقهفعاليت كشاورزی (سال)
سابقه كشت گندم (سال)
فاصلهمزرعهتامركز خدمات (كيلومتر)
ميزان زمين تحت مالکيت (هکتار)
درآمد غير كشاورزی (ميليون ريال)
در آمد كشاورزی (ميليون ريال)
مثخآ :يافتههای تحقيق

ميانگين
17/30
00/90
00/09
1/1
01/1
03/11
097/91

انحراف معيار
5/50
5/177
3/10
1/07
3/15
07/11
70/11

كمينه
00
0
0
0
0
1
110

بيشينه
31
91
91
00
51
091
15
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توصیف ویژگیهای میزان دسترسی و استفاده از منابع آموزشی گندمکاران

به منظور تعيين ميزان دسترسی گندمكاران به منابعاطالعاتی رتبهبندی طبق جدول  0به دست آمأد .رتبأهبنأدی
گويهها نشان میدهد كه مهمتأرين منبأع اطالعأاتی گنأدمكأاران مراكأز تأرويج جهادكشأاورزی (ميأانگين= ،1/01
انحرافمعيار= )1/31و كماهميتترين منبع سازمان جهادكشاورزی (ميانگين= ،0/77انحراف معيار= )./50میباشد.
جدول  .2اولويتبندی گويههای ميزان دسترسی و استفاده از منابعآموزشی
گويهها
مراكز ترويج جهاد كشاورزی
خانواده
همسايگان و دوستان
فروشندگان نهاده های كشاورزی
مديريت جهاد كشاورزی
تلويزيون و راديو
تعاونی توليد روستايی
مراكز تحقيقاتی
مجالت و روزنامه ها
سازمان جهاد كشاورزی
مثخآ :يافتههای تحقيق

ميانگين رتبهای
1/01
0/95
0/01
0/01
0/07
0
0/50
0/90
0/71
0/77

انحراف معيار
1/31
1/37
1/30
1/33
1/50
1/50
1/51
1/31
1/57
1/50

درصد ضريب پراكندگی
01/05
01/00
09/10
01/55
03/00
00/11
00/71
00/00
09/50
00/97

اولويت
0
0
0
1
9
1
7
3
5
01

توصیف ویژگیهای اجتماعی

رتبهبندی گويأههأا مشأاركتاجتمأاعی نشأان مأیدهأد جامعأه آمأاری مأورد مطالعأه بيشأترين مشأاركت را در
تعاونیروستايی ميانگين=  ،0/50انحرافمعيار= )1/39و كمتأرين مشأاركت را در شأورای روسأتايی (ميأانگين=،0/10
انحرافمعيار= )0/09انتخات كردهاند (جدول  .)0همچنين رتبهبندی گويهها منزلت اجتماعی نشان میدهد كه در نمونه
مورد مطالعه گويه (تا هه حد از شما در مراسمها و مجالس قومی دعأوت بأه عمأل مأیآيأد؟) بأا (ميأانگين = 1/15و
انحرافمعيار= )1/39اولويت اول و گويه ( تأا هأه حأد شأما را بأه عنأوان فسأخ كننأده مشأکالت قبأول دارنأد؟) بأا
(ميانگين= 0/09و انحرافمعيار= )1/71در اولويت آخر قرار دارد (جدول .)1
در ادامه به منظور تعيين عوامل مؤیر بر پايدارسازی شركتهای توليد كننده بآر از تحليل عاملی بهره گرفته شأد.
به منظور اطمينان از انسجام درونی متغيرها و مناسن بودن آنهأا بأرای آزمأون تحليألعأاملی ،از آزمأون  0KMOو
بارتلت 0استفاده میشود .نتايج نشان میدهدكه مقدار آماره  1/515 ،KMOبوده و آماره بارتلت نيز  1071/51با سأطح
معنیداری  ،1/111بنابراين دادههای برای تحليل عاملی مناسناند .براساس نتايج حاصل از تحليأل عأاملی مشأخص
شد كه اين ههار عامل در مجموا  11/73درصد از تغييرات موانأع مشأاركت گنأدمكأاران در زمينأه تشأکيل تشأکل
1- Kaiser-mayer-olkin
2- Bartlett
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آتبران را تبيين میكند (جدول .)9

جدول  .3اولويتبندی گويههای ميزان مشاركتاجتماعی
گويهها
مشاركت در تعاونی روستايی
مشاركت در تعاونی توليد روستايی
مشاركت در تشکلهای محلی
مشاركت در بسيج
مشاركت در شورای روستايی
مثخآ :يافتههای تحقيق

ميانگين رتبهای
0/50
0/35
0/19
0/99
0/10

انحراف معيار
1/39
1/50
1/50
0/00
0/09

درصد ضريب پراكندگی
05/01
00/30
07/59
11/00
17/70

اولويت
0
0
0
1
9

جدول  .4اولويتبندی گويههای ميزان منزلتاجتماعی
گويهها
ميزان دعوت از گندمكاران در مراسمها و مجالس قومی
ميزان اعتماد ديگران به گندمكاران
آيا در جامعه شما شغل كشاورزی دارای جايگاه وااليی است؟
ميزان مراجعه ديگران به گندمكاران برای رفع مشکالت اجتماعی
ميزان مراجعه كشاورزان به گندمكاران برای رفع مشکالت فنی
تا هه حد ديگران گندمكاران را به عنوان فسخ كننده مشکالت قبول دارند؟
مثخآ :يافتههای تحقيق

ميانگين

انحراف

درصد ضريب

رتبهای
1/15
0/90
1/01
0/05
0/01
0/09

معيار
1/39
1/71
1/33
1/70
1/70
1/71

پراكندگی
01/73
00/10
00/11
00/1
00/93
00/03

اولويت
0
0
0
1
9
1

جدول  .5مشخصات عاملهای استخراج شده از موانع مشاركت گندمكاران در زمينه تشکيل تشکل آتبران
عاملها مقدار ويژه
9/009
عاملاول
0/100
عاملدوم
0/090
عاملسوم
0/179
عاملههارم
مثخآ :يافتههای تحقيق

درصد واريانس تبيين شده
00/050
09/991
01/000
7/101

درصد واريانس تجمعی
00/050
03/313
90/07
11/731

سپس برای شناسايی متغيرهای مربوط به هر عامل و نيزبرای تفسيرپآيرتر نمودن عاملها ،هرخن عاملی انجام
میشود .به منظور جداسازی شفافتر و واضحتر عاملها از هرخن عأاملی بأه شأيوه وريمأاكس 0اسأتفاده مأیشأود.
براساس يافتههای تحقيق جدول  1حاصل شده است .بررسی متغيرهای مربوط به عامل اول نشان میدهأد كأه ايأن
1- Varimax
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متغيرها مربوط به موانع زيرساختها و مسائل اقتصادی گندمكاران بوده است و اين عامل عأدم وجأود زيأرسأاختهأا
مناسن و تسهيالت اقتصادی نامگآاری گرديد .بررسی متغيرهای مربوط به عامل دوم نشان میدهدكأه ايأن متغيرهأا
مربوط به مسائل اجتماعی گندمكاران بوده است و اين عامل را موانعاجتماعی نأامگأآاری گرديأد .بررسأی متغيرهأای
عامل سوم نشان میدهدكه اين متغيرها مربوط به مسائل مشاركتی و ساختاری بوده است و اين عامل را وياگأیهأای
ساختاری نامناسن نامگآاری گرديد .هم هنين بررسی متغيرهای مربوط به عامل ههارم نشان میدهدكه اين متغيرهأا
مربوط به مسائل فعاليتهای ترويجی و سازمانهای محلی بوده است و اين عامل سازمانهای محلی ناميده شد.
جدول  .6مشخصات عاملهای استخراج شده از موانع مشاركت گندمكاران در زمينه تشکيل تشکل آتبران

عامل سوم:
عامل ههارم :وياگی های
سازمان های ساختاری
محلی
نامناسن

عامل دوم:
موانع اجتماعی

عامل اول:
عدم وجود زيرساخت های مناسن و تسهيالت
اقتصادی

عاملها

گويهها
كمبود سرمايه مورد نياز باعث جلوگيری از تشکيل تشکلآتبران است
حمايت نکردن قانونی و حقوقی دولت مانع از تشکيل تشکلآتبران است
كمبود تسهيالت بانکی باعث جلوگيری از تشکيل تشکلآتبران است
مقررات وقت گير اداری مانع از تشکيل تشکلآتبران است
عدم آگاهی از مزيتهای تشکلهای آتبران مانع از تشکيل تشکل میشود
مشکالت اقتصادی آت بران اجازه تشکيل تشکل آتبران را نمیدهد
عدم آشنايی با قوانين و مقررات خصوصی سازی مانع از تشکيل تشکلآتبران است
پايين بودن درآمد اعضای تشکل آتبران باعث جلوگيری از ايجاد تشکلهای آتبران است
كمبود نيروی آموزش ديده باعث جلوگيری از ايجاد تشکلهای آتبران است
محدوديت مالی اعضا باعث جلوگيری از تشکيل تشکل آتبران است
عدم موفقيت تشکلهای آتبران در جآت سرمايههای اقتصادی مانع از تشکيل تشکل میشود
عدم موفقيت تشکلهای آتبران در جآت سرمايههای اجتماعی مانع از تشکيل تشکل میشود
عدم آشنايی با زمينههای فعاليت اقتصادی باعث جلوگيری از تشکيل تشکل آتبران است
عدم اعتقاد به كار تيمی و گروهی مانع از تشکيل تشکل آتبران است
فرهنگ مشاركت مردم باعث جلوگيری از ايجاد تشکلهای آتبران است
عدم كفايت و همکاری موجود بين آتبران باعث جلوگيری از تشکيل تشکلآتبران است
عدم استقبال از ريس پآيری اعضاء مانع از تشکيل تشکلآتبران است
سازمانهای دولتی باعث جلوگيری از تشکيل تشکلآتبران است
ناكافی بودن آت توزيعی در شبکه آبياری مانع از تشکيل تشکلآتبران است
سازمانهای محلی باعث جلوگيری از تشکيل تشکلآتبران میشوند
عدم توجه كافی به آموزش و ترويج باعث جلوگيری از تشکيل تشکلآتبران است
وياگیهای اقليمی در منطقه باعث جلوگيری از تشکيل تشکلهای آتبران است

بارعاملی
1/705
1/701
1/713
1/159
1/177
1/170
1/101
1/955
1/990
1/911
1/710
1/791
1/157
1/997
1/903
1/910
1/719
1/701
1/170
1/730
1/911
1/917

مثخآ :يافتههای تحقيق

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی تحقيق شناسايی مهمترين موانع مشاركت گندمكاران در زمينأة تشأکيل تشأکل آتبأران در شأبکه
آبياری دز میباشد .با استفاده از تحليل عاملی مشخص گرديد كه عامل اول مستقيماً به عوامل زيربنأايی و تسأهيالت
اقتصادی مربوط میباشد ،لآا در اين تحقيق ،عامل عدم وجود زيرساختهای مناسن و تسهيالت اقتصادی نأامگأآاری
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گرديد .اميری اردكانی و زمانی ( ،)0077مدرسأی ( ،)0073نجفأی و شأيروانيان ( )0039و عزيأزیخأالخيلی و زمأانی
( )0031ميزان سواد كشاورزان ،اطالعات پأايين كشأاورزان ،كوهأ بأودن واحأدهای توليأدی و پراكنأدگی قطعأات
كشاورزی در ارتباط با مالکيت ،ميزان سطح زير كشت و يکپارهه نبودن اراضی ،نامطلوت بودن شبکه انهار سنتی ،عدم
تسطيح زمين ،ضعف زيرساختارهای مربوط به منابع آت آبياری و زهکشی ،عدم وجود نظام زهکشی در منأاطق مأورد
نياز كشتهای آبی ،مشکالت مربوط به نگهداری تثسيسات و كانالهای احدا شده ،مرمت ،بازسازی و اليروبی را كه
می بايست با حوصله انجام و نيازمند سرمايه گآاری است ،مشکالت اقتصأادی آتبأران ،حقابأه و هزينأههأای بأاال از
عمده ترين موانع به منظور استفاد بهينه و مديريت منابع آت كشاورزی ذكر نمودند .عامل دوم به مسائل اجتماعی بهره
برداران ارتباط پيدا میكند ،لآا تحت عنوان موانعاجتماعی نأامگأآاری گرديأد .مدرسأی ( ،)0073نجفأی و شأيروانيان
( )0039و پناهی ( )0051در پاوهنهای خود عوامل فنی و اجتماعی را از مهمتأرين عوامأل ذكأر نمأوده و معتقدنأد
زارعين يا مصرفكنندگان آت در كانون مديريت آبياری قرار میگيرنأد ،هأرا كأه سأهم عمأدهای از عوامأل مأؤیر در
مديريت آبياری در حيطه دانن فنی و مديريتی و عوامل اجتماعی بهره برداران قرار دارد ،لآا مديريت منابع آبی در گرو
ارتقاء سطح مهارت زارعين در مديريت توليد و مصرف آت و همچنين اتخاذ سياستهای اصولی جهت سمت بخشيدن
بر عملکرد زارعين در هارهوت منافع ملی در مديريت منأابع آبيأاری مأی باشأد .آنهأا دريافتنأد كأه عأدم همکأاری
كشاورزان در تقسيم و نوبت بندی آت ،عدم اعتماد كأافی كشأاورزان بأه مشأاركت گروهأی و عأدم كفايأت تفأاهم و
همکاری موجود بين آتبران از مهمترين مشکالت در رابطه با مشاركت مردم در مديريت شبکههای آبياری و زهکشی
میدانند .عامل سوم به مسائل ساختاری بهره برداران ارتباط پيدا میكنأد ،لأآا تحأت عنأوان وياگأیهأای سأاختاری
نامناسن نامگآاری گرديد .محمدی و همکاران ( ،)0033كشاورز و صادقزاده ( ،)0031معتقدنأد عأدم تسأطيح زمأين،
نظام های انتقال آت و توزيع آت ،ضعف زيرساختارهای مربوط به منابع آت آبياری و زهکشی ،عدم وجود نظام زهکن
در مناطق مورد نياز كشت های آبی و عدم وجود تثسيسات آبياری مدرن در اراضی را از مهمتأرين موانأع مأديريت آت
كشاورزی ذكر نمودند .بررسی متغيرهای مربوط به عامل ههارم نشان میدهأد كأه ايأن متغيرهأا مربأوط بأه مسأائل
ترويجی و سازمانهای محلی بوده است كه اين عامل سازمانهای محلی ناميده شد .در اين زمينه نجفی و شيروانيان
( )0039و پناهی ( )0051در پاوهن خود دريافتند وجود نيروی ماهر ،متخصص و آموزش ديده دستاندركار مأديريت
مصرف آت در نهادها و سازمان های وابسته دولتی ،آموزش و ترويج كشاورزان و آتبران ،آموزش و ترويج روسأتائيان
در زمينه مديريت مصرف آت و عمل بأه توصأيه هأای ترويجأی را از مهمتأرين عوامأل مأؤیر در مأديريت منأابع آت
كشاورزی ذكر نمودند.
در اين راستا پيشنهادهای زير ارائه میشود:
با توجه به تثیير فعاليتهای دولتی صورتگرفته در زمينة واگأآاری شأبکههأای آبيأاری بأه بخأن خصوصأی و
تشکلهای آت بران جهت بهبود مديريت منابع آت كشاورزی اهتمام و سرمايهگآاری بيشتر دولت در اين گونه پروژهها
(زيربنايی ،ساختاری و اقتصادی) به عنوان ي ضرورت جلوه میكند .فناوری آبی ي امر سرمايهبأر اسأت و پأآيرش
آن نياز به سرمايه گآاری در خور توجهی از سوی كشاورزان دارد ،البته به منظور پآيرش اين فأنآوری اعتبأار مأالی از
سوی نهادهای دولتی بايد در نظر گرفته شود .اعطأای تسأهيالت بأانکی ازجملأه وامهأای درازمأدت و كأمبهأره بأه
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كشاورزان باالخص كشاورزان فقير و كمبضاعت آنها را در مشاركت طرحهای واگآاری منابع آبی تشويق نماينأد تأا از
اين رهگآر هم در مصرف آت كشاورزی صرفهجويی و هم درآمد كشاورزان افزاين يابد.
باتوجه به اينکه فعاليتهای ترويجی و سازمانهای محلی جزء موانع مشاركت در منطقه مورد مطالعه میباشند؛ لآا
بکارگيری سازوكارهای ترويجی جهت باالبردن توانايی بهرهبرداران در زمينه طرحهای مأديريت منأابع آت مأیتوانأد
نقن بسزايی جهت بهبود مديريت منابع آت كشاورزی و توانمندی آنها ايفا كند ،توجه بيشتر و جدیتر برای استفاده از
اين مکانيسمها كامالً ضروری و منطقی به نظر میرسد ،از اينرو شناسايی و ارزيابی مناسأن بأرای بأرآورد نيازهأای
ذی نفعان كامالً ضروری جلوه می كند ،همچنين مسئولين و مديران دولتی و محلی بايد با تصوين قأوانين مربأوط بأه
تشکيل انجمن بهرهبرداران آت زمينة مناسن را برای تشکيل اين نهاد محلی فراهم كرده و بأا اسأتفاده از روشهأای
مناسن و كم كارشناسان ،تسهيلگران و مدافعان روشهای مشاركت ،زمينة حضور و مشاركت فعال كشاورزان را در
تصميمگيری ،مسئوليتپآيری ،برنامهريزی ،طراحی و اجرا ،مديريت نگهداری و بهرهبرداری ،پاين و ارزيابی طرحهای
اجرا شده در زمينة آت فراهم آورند.
بررسی آگاهی نسبت به ضرورت ايجاد تشکل از نظر ذینفعان نيز ايجات مینمايد پين از انجام هأر فعأاليتی در
مورد تشکلها ابتدا به شناخت فرهنگ و دانن بومی و جامعهشناسی پرداخته و روش و مراحل انتقال مديريت بدرستی
انجام شود.
با توجه به اينکه موانع اجتماعی يکی از موانع ايجاد تشکلها بوده است .لآا توجه به ت ت مسائل اجتماعی از
اهميت بسيار زيادی برخوردار است .به عنوان مثال پيشنهاد می شود ،برای از ميأان بأردن اختالفأات بأين روسأتاهای
مجاور ،در پهنهبندی تشکلها ،روستاهايی كه با يکديگر اختالفاتی دارند در يأ تشأکل قأرار نگيرنأد .همچنأين بأا
محلول كردن مسئوليت تعيين و جمعآوری آتبها به تشکلها مشکل عدم پرداخت آتبها و مشاركت مالی بهرهبرداران
تا حدود بسيار زيادی برطرف خواهد شد.
قبل از انجام مطالعات اجتماعی و مشاركتی ،تيم مركأن از كارشناسأان فنأی و اجتمأاعی كشأاورزی (تأرويج و
آموزش كشاورزی و توسعه روستايی) در شركتهای مهندسين مشاور و همچنأين كارفرمأا تجهيأز گرديأده و مطالعأات
گزينهيابی و اولويتبندی محدوده تحت پوشن تشکلهای آت بران ،هم بأر مبنأی ديأدگاه كارشناسأی كارشناسأان و
مسئولين پروژه و هم ديدگاه ذينفعان وآت بران ،انجام پآيرد تا در نهايت بأا تلفيأق نظأرات بهأرهبأرداران و تجربيأات
مسئولين و كارشناسان كه در برگيرنده ضوابط و معيارهای مختلف و با توجه به مسائل اجتماعی و مبنأای فنأی طأرح
شبکه آبياری و زهکشی میباشد ،بتوان به تشکلهای موفق و به تعداد الزم در منطقه دست يافت.
جهت اطمينان از سازگاری طرح با منطقه مورد نظر و پآيرش آن توسأط بهأرهبأرداران اسأتفاده از تسأهيلگأران
اجتماعی كه در صورت امکان از مردم بومی همان منطقه باشند مفيد خواهد بود.
منابع
اميریاردكانی ،ل .و زمانی ،ا .0077 .اهميت مشاركت روستاييان در فرآيند برنامهريزی و مديريت پروژه به منظور
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شتات توسعه روستائی .مجموعه مقاالت اولين سمينار علمی ترويجی منابع طبيعی امأور دام و آبزيأان 0-0 ،شأهريور،
تهران.
اجتماعی ،ا .0030 .بررسی علل عدم توفيق در خصوصیسازی شركتهای بهرهبرداری از شأبکههأای آبيأاری أ
بررسی موردی شركت بهرهبرداری از شبکههای آبياری و زهکشی گيالن .اولين هماين بررسی مشکالت شبکههأای
آبياری و زهکشی و مصرف بهينة آت كشاورزی 01-01 ،تير ،تهران.
بقايی ،ح ،.كردانی ،م ،.سروستانی ،م ،.بقايی ،ل .و پروين ،ا .0050 .هشماندازها و فرصتهای توسعه پايدار بأا ورود
تشکلهای آتبران در عرصه توسعه جوامع روستايی ،كميته ملی آبياری و زهکشی ايران.
پناهی ،ف .0051 .تحليل عوامل مؤیر بر مديريت بهينه منابع آت در نظام كشاورزی ايأران ،مجلأة پأاوهنهأای
ترويج و آموزش كشاورزی 010 :)0(9 ،أ .007
پاوهان ،ا ،.عمانی ،ا .ر .و سألمانزاده ،س .0051 .عوامأل مأویر بأر پايدارسأازی تشأکل آت بأران .پايأان نامأه
كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.
تيموری ،ج .0031 .تشکل های كشاورزی در استان گلستان و نقن آنها در مديريت بهرهبرداری شبکههای مدرن
و سنتی .مجلة ترويج و آموزش كشاورزی 19 :)0( 01 ،أ .91
حيدريان ،ا .0030 .تحليلی بر تجربل داخلی در انتقال مديريت آبياری .مجموعه مقأاالت اولأين همأاين بررسأی
مشکالت شبکههای آبياری و زهکشی و مصرف بهينة آت كشاورزی 5-3 ،مرداد ،گيالن.
حيدريان ،ا .0031 .انتقال مديريت آبياری :هرا و هگونه ،ههارمين كارگاه فنی مشاركت در مأديريت شأبکههأای
آبياری و زهکشی 00-01 ،آبان ،تهران.
رحمانيان ،م .و مهدوی ،م .0050 .تحليل موانع فراروی تعاونیهای آتبران با استفاده از تکني تاپسأيس فأازی
(مورد :تعاونی آت بران شهرستان جهرم) .اولين هماين ملی توسعه پايأداری روسأتايی در افأق  5-7 ،0111شأهريور.
اصفهان.
عزيزی ،ط .و زمانی ،غ .0031 .رهيافت مديريت مشاركتی آبياری :مبانی روانشناختی انگيزشأی و موانأع موجأود،
مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران.070-073 :)0( 1 ،
عطائی ،پ .و ايزدی ،ن .0050 .تحليل مسئوليتهای تشکلهای آتبران و زمينهيابی موانع ايجأاد آن از ديأدگاه
بهرهبرداران .نشريه پاوهن آت در كشاورزی.31-75 :)1(03 ،
غالمرضايی ،س ،.موسوی ،ز .و رحيميان ،م .0050 .بررسی موانع اداری أ سياسی مشاركت بهرهبرداران حوزه سد
كزنار در تشکيل تعاونی آتبران .مجله توسعه روستايی010 :)0(9 ،أ .001
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قالوند ،ش .0039 .بکارگيری و انتقال آبياری به تشکلهای مردمی .هماين ملی مديريت شبکههأای آبيأاری و
زهکشی 05-07 .ارديبهشت ،اهواز.
قرشی ،م .ت .0035 .امکان سنجی مديريت مردمی آت كشاورزی در اراضی آبخور سد منجيل با تثكيد بر مديريت
تعاونی مجلة هشم انداز جغرافيايی 000 :)00(9 ،أ .005
كرد ،ا .ل .0079 .شيوه مشاركت مردمی در مديريت بهره برداری شبکه آبياری دز ،پايان نامه كارشناسأی ارشأد،
دانشکده صنايع ،دانشگاه صنعتی شريف.
كشاورز ،ا .و صادقزاده ،ک .0031 .مديريت مصرف آت در بخن كشاورزی .نشرية شکرشکن 00 :)0(97 ،أ .03
كالنتری ،خ .0039 .پردازش و تحليل داده ها در تحقيقات اجتماعی أ اقتصادی هاپ دوم ،انتشارات نشر شأريف،
تهران.
مدرسی ،ا .0073 .مشاركت مردمی در شبکه آبياری دز ،مجموعه مقاالت اولين كارگاه فنی مشاركت كشاورزان در
مديريت شبکه آبياری ،كميته ملی آبياری و زهکشی  3-7مهر ،تهران.
محمدی ،ی ،.شعبانعلیفمی ،ح .و اسدی ،ا .0033 .بررسی ميزان مهارت كشاورزان در به كارگيری فناوریهای
مديريت آت كشاورزی در شهرستان زريندشت ،استان فارس .پاوهنهای ترويج و آموزش كشاورزی 0 :)0(9 ،أ .01
مطهری ،م ،.عمانی ،ا .ر .و سلمانزاده ،س .0033 .آسينشناسی شركتهای تعاونی توليدات كشاورزی شهرسأتان
نجفآباد .پاياننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.
نجفی ،ت .و شيروانيان ،ا .0039 .بررسی موانع مشاركت آت بران در مديريت شبکههای آبياری و زهکشی .مجله
روستا و توسعه79 :)1(5 ،أ.90
Amiritbir, R. and David. C. 2013. Agricultural sustainability, school of agricultural,the
university of Adelaide, Glen Osmond, Australia.
Hassabou, A. H. M. and Gafy, I. K. 2007. Assessment Indicators for Water Users
Associations in Egypt. Official Publication of the European Water Association (EWA).
Heyd, H. and Neef, A. 2014. Participation of local people in water management:Evidence
from the mae Sa watershed, northern Thailand: international Food policy Research Institute,
Washington:
Khana, l .2013.Water Scarcity: Factor Fiction? Agricaltural wather management, 8910, 522.
Omid, M. H., Akbari, M., Zarafshani, K., Eskandari, Gh.H. and Fami, H.Sh. 2012. Factors
influencing the success of water user associations in Iran: A case of Moqan, Tajan, and

9315  پاییز،3  شماره،3  جلد،فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

222

Varamin. Journal of Agricultural Science and. Technology, 46: 121-130.
Rijsberman, F., Manning, N. and Silva, S. D. 2006. Increasing green and bluewater
productivity to balance water for food and environment. 4th World WaterForum Water, Food,
and Environment Theme Baseline document, Mexico, 139-143.
Ramirez Vallejo, J. 2011. Managing agricultural water, universidad de los andes, bogota,
columbia.

Qiao., G., Zhao., L. and Klein., K. 2009. Water user association in Inner Mongolia: Factors
that influence farmers to join. Agricultural Water Management, 96: 822-830.
Salman, M. A. 1997. The Legel Farme work For Water Users Assocition, Washington DC,
Word Bank, Technical paper: 35.
Shrama, K. R. 2002. An overview of irrigation management transfer in Nepal. International
Commission on Irrigation And Drainage, Eighteen Congress Montreal.

Rural Development Strategies

6

Analysis of Barriers against Wheat Farmers' Participation in the
Formation of Water Users Association: the Case of Dez Irrigation
System
Ali Pazhuhan1, Ahmadreza Ommani2 and Cyrus Salmanzadeh3
Received: 12 August, 2015

Accepted: 3 May, 2016

DOI: 10.22048/rdsj.2017.22401.1289

Abstract
The present study was aimed at analyzing the barriers against wheat farmers'
participation in the formation of water users association within the framework of a
descriptive survey. The sample of this study included 375 wheat farmers in Dez
irrigation system who were selected through random cluster sampling and were
studied through a questionnaire. The reliability index of this questionnaire was
estimated to be 0.89. The content validity of the questionnaire was confirmed by
the experts and scholars in the field. After the participants filled the questionnaires
and the data were collected, the SPSS software package was used to analyze the
data. In addition, the results of factor analysis related to the items of barriers led to
the extraction of four barriers. These barriers, in order of importance, include the
lack of proper infrastructures and economic facilities, social barriers, inadequate
structural characteristics and lack of risk-taking, local organizations and lack of
attention to extension activities that explain 60.78 percent of the variance of all the
barriers.
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