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 چکيده

روساتایی در شارایط اقلیمای و جغرافیاایی      اتاجتماعو بقای گیری  شرط الزم در شکلی حیات و  عنوان مایه اهمیت آب به
. ساازد  تر می آن را ضروری و کارآمدی کشاورزی، لزوم مدیریت مصرف شایسته  عنوان محرک اصلی و محور توسعه و نیز به ایران
مبناای اصاول و مباانی رهیافات مادیریت       هاای آبیااری بار    در مادیریت ساامانه  برداران  بهرهوالنه و فعال حضور مسئرو،  از این

مطالعه حاضر، شناسایی عوامال  اصلی هدف . سزایی در مدیریت پایدار منابع آبی کشور داشته باشد تواند سهم به می مدار مشارکت
. ی آبیاری و زهکشای دشات لیشاتر شهرساتان گچسااران اسات       شبکهبرداری از  مؤثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره

 27 از این میان، تعداد  بوده است که تحت پوشش شبکه روستاییانبرداران و  بهره نفر از 3 2 شامل ی آماری این پژوهش جامعه
 .ی آماری انتخااب شادند   نهعنوان نمو بندی شده به گیری تصادفی طبقه کرجسی و مورگان به روش نمونه نفر با استفاده از جدول

ی  ی اساتید گروه توساعه  ای ساختارمند بوده است که روایی آن بوسیله ها، پرسشنامه ابزار اصلی مورد استفاده جهت گردآوری داده
تا  277/0آلفای کرونباخ از  ضریب مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از  مربوطه روستایی دانشگاه یاسوج و کارشناسان

 -ی اجتماعی، نگرش نسبت به اثربخشی مشارکت، عوامال اجتمااعی   ها نشان داد که متغیرهای سرمایه یافته. برآورد شد 347/0
داری  ی مثبت و معنای  های مشارکتی، رابطه ی مشارکت کشاورزان در طر  ی کشاورزی، سابقه فرهنگی، عوامل ساختاری، تجربه
ی عوامال اقتصاادی، نگارش نسابت باه       رابطاه  در مقابل،. ی آبیاری داشته است از شبکه برداری با مشارکت در مدیریت و بهره
، مدت اقامت در روستا، سطح تحصیالت، مساحت و تعداد قطعات اراضای زراعای و اراضای تحات     ینهادهای مربوطه، عوامل فن

گرسیون خطی چندگانه حاکی از آن است نتایج حاصل از رفزون بر آن، . است نبوده دار مشارکت کشاورزان معنیبا پوشش شبکه، 
ی آبیااری و   درصد از تغییرات متغیار میازان مشاارکت در شابکه     22حدود ی کشاورزی،  تجربه و که متغیرهای عوامل ساختاری

 .کنند زهکشی را تبیین می
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 مقدمه

. باشد ویژه در کشورهای جهان سوم می اساسی اغلب کشورهای جهان و به ی امنیت غذایی، دو مسئلهبحران آب و 
ایان  . باشاد  های خشک و با بارش ناکافی قرار دارند، حادتر می بدیهی است که این وضعیت در کشورهایی که در اقلیم

ی مؤثر و کااراتر از   فی برای حفظ و استفادهها و تصمیمات مختل حل مسئله، بشر را وادار کرده است تا در جستجوی راه
رغام اینکاه دو ساوم ساطح زماین از آب       علی. باشد ترین نیازهای زندگی بشر می آب یکی از ضروری. این منابع باشد

حیااتی   ی ریزی آب، یک مسئله های دستیابی به آب شیرین، مدیریت و برنامه دلیل محدودیت پوشیده شده است، اما به
اسدی و ) اند ی جهان را جنگ آب عنوان کرده است که بعضی از دانشمندان، جنگ آینده یقدر اهمیت به این. باشد می

المللای   های جوامع در سطو  مختلف محلی و بین به بیان دیگر، آب عامل اصلی مناقشات و چالش(. 4003،  همکاران
باشاد   های توسعه در هر منطقه، حائز اهمیت فراوان می ها و ارزیابی توانمندی ریزی به همین دلیل در برنامه. خواهد بود

ی آب استحصاالی کشاور باوده و در     ی عماده  کننده از سوی دیگر، بخش کشاورزی مصرف(. 737 عطایی و ایزدی، )
رود  شامار مای   اقتصادی خانوارهای روستایی بهترین منبع درآمد  بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این بخش اصلی

 (.734 غنیان و همکاران، )

های کهن بشری در اقصای نقااط ایان     گیری و بقای تمدن ی حیات و رکن اساسی شکل عنوان مایه اهمیت آب به
 اعماال  بادون . ساازد  تر مای  ضروریی کشاورزی لزوم مدیریت کارآمد آن را  عنوان محور توسعه ی خاکی و نیز به کره

، (ها کش شده، کودهای شیمیایی و آفت اصال  قبیل بذور از)های مختلف کشاورزی  نهاده آب، منابع بر شایسته مدیریت
های مربوطه تأثیر چندانی در موفقیت تولید و افازایش عملکارد    عملیات مختلف کاشت، داشت، برداشت و سایر تالش

ترین عامل در مادیریت مصارف    کشاورزان، اصلی (.4003، 4همکاران و بجورنلند)داشت  محصوالت کشاورزی نخواهد
های آبیاری و زهکشای بادون                                     شوند و هر فرآیند و اقدامی که در شبکه های کشاورزی محسوب می آب و تولید فرآورده

 (.733 شااهرودی و چیاذری،   ) کشاورزان انجام شود، بازدهی کافی و مطلاوبی نخواهاد داشات   توجه به تأثیر و نقش 
های آبیاری پیامدهای منفای متعاددی را باه هماراه      ان در مراحل مختلف مدیریت پروژهبردار بهرهنادیده گرفتن نقش 

بیگانگی بین کشاورزان و مدیریت شبکه، بروز مسائل و  توان به مواردی نظیر تضاد و خواهد داشت که از آن جمله می
برداری، تحمیل  ها و تأخیر در بهره ها، طوالنی شدن زمان اجرای طر  برداری از طر  مشکالت اجتماعی در اجرا و بهره

 ی آب و کااهش رانادمان   رویاه  بارداری، مصارف بای    میلی کشاورزان به مشارکت در بهره بار مالی بیشتر به دولت، بی
بارداری و   هاای بهاره   آبیاری، اختالل در کارایی شبکه، مستهلک شدن زود هنگام تأسیساات آبیااری، افازایش هزیناه    

دلیل تخریب و تخلفاات گساترده، عادم مشاارکت زارعاین در       های انتقال و توزیع آب به ها و سامانه نگهداری از سازه
توساط   شاده  اعاالم هاای   هاا و برناماه   یات سیاسات  نگهداری و تعمیرات شبکه، عدم تمکین کشاورزان نسبت باه رعا 

ها و در مواردی تقابل آنان با مدیریت سیستم و مواردی از این دست اشاره نمود کاه   برداری از شبکه های بهره مدیریت
گاردد   هاا مای   ها و استهالک زود هنگاام آن  آوری شبکه مجموع عوامل فوق، منجر به کاهش سوددهی و یا حتی زیان

سو و افزایش باازدهی آب   های آبیاری و زهکشی از یک منظور کاهش مشکالت موجود در شبکه لذا به (. 73 غنیان، )

                                                                                                                                                         
1- Asadi et al 

2- Bjornland et al 
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بارداری و   ریازی، مادیریت، بهاره    کشاورزی از سوی دیگر، عزم ملی برای اثربخش کردن نقش کشااورزان در برناماه  
مشارکت کشااورزان در مادیریت    (.733 شاهرودی و چیذری، ) باشد های آبیاری و زهکشی نیاز می نگهداری از شبکه

های مورد نیاز آبیااری، باعاث    های دولتی برای ساخت و نگهداری زیرساخت های آبیاری، عالوه بر کاهش هزینه شبکه
 شاود  هاا مای   افزایش حس مالکیت و مسئولیت در بین کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از ایان زیرسااخت  

مبنای اصاول   های آبیاری بر در مدیریت سامانهان بردار بهره ی هکلی حضور مسئوالنه و فعال، رو نیااز  (.734 خدری، )
 .باشد داشته کشور آبیاری پایدار مدیریت در سزایی به تواند سهم می مدار و مبانی رهیافت مدیریت مشارکت

ها به خود کشاورزان متناسب با سطح آماادگی و   برداری و نگهداری شبکه واگذاری و انتقال مدیریت بهره بنابراین،
شود تا کشااورزان خاود را از نزدیاک و مساتقیمًا باا مساائل و مشاکالت اداره و         باعث می طرف کیتوانمندی آنان، از

 به شکلی ملموس درک نمایند و از طرف دیگار باار   ی آبیاری درگیر شوند و اهمیت و فواید آن را برداری از شبکه بهره
گازارش  ) های دولتی کاهش یافته و دولت به وظایف حاکمیتی خود مشاغول گاردد   ی دستگاه مالی دولت و حجم بدنه

هاای ملای    عناوان یکای از طار     طر  آبیاری و زهکشی دشت لیشتر به(. 733 شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، 
ی الزم  که بتوان زمینه برای آن. باشد هکتار در حال اجرا می 7300ری و زهکشی در حال حاضر با مساحت بیش از آبیا

هاا و   کنناده  های آبیاری ایجاد کرد، ابتدا باید درک درستی از شرایط، تعیین برای مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه
ریازی کلای و    باشند، شناساایی شاوند و ساپس باا یاک برناماه      توانند بر مشارکت کشاورزان تأثیرگذار  عواملی که می

های آبیاری نوعی نظام اجتماعی تکنیکی هساتند کاه    در حقیقت، سیستم. هماهنگ، اقدامات اجرایی الزم را انجام داد
اعماال   ریازی بارای   جریان برنامه رو، در پذیرند و از این از آن تأثیر می شدت بهبر محیط پیرامونی خود تأثیر گذاشته و 

اجتماعی و شرایط مختلف اثرگذار بر  ی هشامل خصوصیات سرمای)رویکرد مدیریت مشارکتی بر منابع آب، ابعاد انسانی 
قرار گیرند تا در نهایت، یک چارچوب نظری سیستماتیک قاوی و   مورد بررسی دقت بهو فیزیکی نظام آبیاری باید ( آن

براین اساس، هدف کلی پاژوهش حاضار،   (.  73 غنیان، )حاصل گردد  مسئلهمبتنی بر تحلیل علمی از ابعاد گوناگون 
ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر شهرستان  برداری شبکه بران در مدیریت و بهره شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت آب

 ،فنّای  ،نگرشای ، فرهنگای  -اجتمااعی  ،شناسایی عوامال اقتصاادی   گچساران بوده است و با توجه به این هدف کلی،
 .اهداف اختصاصی برای این مطالعه در نظر گرفته شد عنوان بهبران  فردی مؤثر بر مشارکت آبو  اختاریس

های غیردولتی  مشارکت بیشتر سازمان یسو های اخیر راهبردهای توسعه از تأکید بر نقش مرکزی دولت به در سال
های مالی آبیاری و باا هادف بازگردانادن     زینهها به دلیل شکست در تأمین ه در واقع دولت. و مردمی تغییر یافته است

هاای آبیااری    های محلی در مدیریت نظاام  های آبیاری از کشاورزان، سعی در جلب مشارکت هر چه بیشتر گروه هزینه
پس از مشخص شدن اهمیت مشارکت زارعان در مدیریت تأسیسات آبیاری، دو رهیافت کلی مدیریت مشارکتی . دارند
در ابتادا ایان ناوع    . اناد  برداران در این زمینه بکار گرفته شده برای دخالت دادن بهره 4دیریت آبیاریو انتقال م  آبیاری

هاای آبیااری و    هاای نگهاداری شابکه    سیستم مدیریت مشارکتی تالشی در جهت جبران و استرداد بخشای از هزیناه  

                                                                                                                                                         
1- Participatory Irrigation Management (PIM) 

2- Irrigation Management Transfer (IMT) 
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ایان نتاایج مطلاوب و     برخی از. مدیریت مشارکتی در آبیاری به نتایج بسیار مهمی دست پیدا کرده است. زهکشی بود
ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالت؛ ارتقای راندمان آبیااری؛ بهباود براباری توزیاع آب؛ شافافیت      : مثبت عبارتند از

کشاورزان؛ بهبود ارتباط بین کشااورزان و مادیران؛    لهیوس بیشتر در تخصیص آب؛ پذیرش بهتر راهبردهای مدیریتی به
ها و توجه بیشتر ی زیرساخت های تخصیص یافته جهت توسعهطریق کاهش هزینهگذاری از  تغییر در الگوهای سرمایه

افزون براین، افزایش چشمگیر اراضی فاریاب، کااهش کارکناان ماورد نیااز جهات      (. 4003،  سوماسیری) به مدیریت
هاا   و انتقال مدیریت شبکه( وری فزایش بهرها)تر آب از نظر زمانی  بها، توزیع دقیق کاهش آب در نتیجهی شبکه و  اداره
عنوان ابزاری جهت تشویق و ترغیب پذیرش دانش فنی و تکنولوژی نوین، از دیگار اثارات مثبات انتقاال مادیریت       به

  (.730 منتظر و حیدریان، ) باشد های آبیاری میشبکه

شکست دولت : به قرار زیر است (4007) 4یرکان از دید بیاریدالیل عمده ضرورت انتقال مدیریت آاز سوی دیگر، 
ی آبیااری از کشااورزان؛ تمایال دولات باه کااهش        های مالی آبیاری؛ بازگرداندن و استرداد هزیناه  برای تأمین هزینه

ی دولتی در زمیناه آبیااری و   های مدیریت های اختصاص داده شده در این زمینه؛ عملکرد ضعیف نظام ها و بودجه هزینه
ر آسیا، د( 334 ) 7نارایان مطالعات. های آبیاری های محلی برای مدیریت نظام افزایش اعتماد به ظرفیت زارعان و گروه

هاای   هاا و تشاکل   نفاع از شابکه  یهاای ذ  آفریقا و آمریکای التین حاکی از آن است که میزان آگاهی و اطالعات گروه
دهاد   های وی نشان می همچنین یافته. ها دارد ها و تشکل سزایی در مشارکت آنان در این طر  آبیاری، تأثیر مثبت و به

های اجتماعی و اقتصادی کشاورزان و برقراری ارتباط با رهبران محلی آنان، در بسایاری از ماوارد،    که توجه به ویژگی
نیاز مادیریت تلفیقای مناابع آب را ترکیبای از       (4003) 2پالچات  .بران را تسهیل نماوده اسات   های آب مشارکت گروه

ها و نهادهای مختلف، عدالت اجتماعی، اثربخشی و کارایی جهت رسیدن به پایداری ها، نظامیکپارچگی و تلفیق بخش
 .داندمحیطی می

نشان داد که نگرش کشاورزان نسابت باه مشاارکت در     (4003) 4خالخیلی و زمانیعزیزی همچنین نتایج تحقیق
مدیریت آبیاری، نگرش نسبت به کارکنان سازمان آب و مراکز خدمات ترویج کشاورزی، تعداد خانوار، درک و آگاهی از 

در مقابال،  . مشکل، وابستگی به سد از نظر آب و سطح تحصیالت بر مشاارکت آناان در مادیریت آبیااری تاأثیر دارد     
ی کشااورزی بار روی    پذیری، سن و تجربه عواملی همچون تماس با منابع اطالعاتی، واحدهای دام، معاشرت و جامعه

 . تأثیر است مشارکت کشاورزان بی

خصایص مناابع باه    تاست که چنانچاه دولات در    نشان داده (732 )دستگردی و همکاران زارعی نتایج تحقیقات
ها داشاته باشاد، مشاارکت کشااورزان در      بران مساعدت نماید و حمایت قانونی مستمری از این تشکل بهای آ تشکل
تمایال   در تحلیال  (733 )افشاار و زرافشاانی    .یابد های آبیاری و زهکشی افزایش می برداری و نگهداری از شبکه بهره

                                                                                                                                                         
1- Somasiri 

2- Yercan 
3- Narayan 

4- Placht 

5- Azizi Khalkhili and Zamani 
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کاری، میازان   دیم وسعت مانند اند که متغیرهایی داشته بیان استان کرمانشاهمدیریت آبیاری در  به مشارکت در بران آب
سواد، وضعیت تأسیسات آبیاری، نگرش نسبت به مدیریت مشارکتی آبیاری و سن، بیشاترین اهمیات را در تشاخیص    

ای نشان دادناد کاه   در مطالعه( 733 )امید و همکاران  .مشارکت در مدیریت آبیاری داشته است برداران به تمایل بهره
بران در فرآیناد انتقاال مادیریت، ادراک پاساخگویان      بین متغیرهای ادراک پاسخگویان نسبت به مشکالت تشکل آب

بران، مشکالت مدیریتی شبکه، تأثیر شبکه بر بهبود مدیریت آبیاری و اقتصاد خاانوار   های آبنسبت به موفقیت تشکل
 (4003)  فهام و همکااران  .داری وجود داردی مثبت و معنی های شبکه، رابطه ت افراد در فعالیتبا متغیر میزان مشارک

رود، بیاان   ی آبخیاز حبلاه   مناابع آب و خااک در حاوزه    مدیریت پایدار یان دریمشارکت روستا در تحلیل عوامل مؤثر بر
ها، آگااهی روساتاییان از    یان در طر یی قبلی روستا به شهر، میزان تجربهی خانوار، دفعات مسافرت  اند که اندازه داشته

ها، میزان آگاهی از پیامدهای تخریب منابع طبیعی، نیاز به همبستگی اجتماعی، مالقات باا کارشناساان و    اهداف طر 
ی  ابع آب و خااک رابطاه  ی میزان مشارکت روستاییان در مدیریت پایادار منا   های نمونه، با متغیر وابسته بازدید از طر 
داری  ی منفی و معنی متغیر میزان درآمد حاصل از شغل دوم با میزان مشارکت روستاییان رابطه بین دار و مثبت و معنی
همبستگی به تحلیل عوامل غیار اقتصاادی ماؤثر بار      -در پژوهشی توصیفی( 4 40) 4میرزایی و همکاران .وجود دارد
ورزان نسبت به مدیریت مشارکتی آبیاری در استان گلستان پرداخته و به ایان نتیجاه رسایدند کاه رابطاه      نگرش کشا

تارین مرکاز خادمات     ی مزرعه از نزدیاک  بران، فاصله های آب داری بین متغیرهای عضویت کشاورزان در تعاونی معنی
مشارکت و انساجام اجتمااعی کشااورزان باا     های ترویجی،  کشاورزی، میزان استفاده از منابع اطالعاتی، میزان تماس
همچنین، در این پژوهش نتایج رگرسیون گام به گام نشان . نگرش آنان نسبت به مدیریت مشارکتی آبیاری وجود دارد

ترین مرکز خدمات کشاورزی و میزان اساتفاده از مناابع اطالعااتی     ی مزرعه از نزدیک داد که انسجام اجتماعی، فاصله
در تحلیل عوامل مؤثر بار مشاارکت   ( 7 40) 7پناهیدر این زمینه، . باشند می( نگرش)ی متغیر وابسته  بینی کننده پیش
های آبیاری و زهکشی بوشهر بیان داشته است که عوامل مالی و اقتصادی، شرایط زمین  برداران در مدیریت شبکه بهره

باران تأثیرگاذار    برداران و وجود رهبران بانفوذ محلی بر مشارکت آب بهرهو چاه کشاورزی، شرایط خانوادگی و شخصی 
های پایداری مدیریت آب کشااورزی از دیاد کارشناساان     نیز در بررسی شیوه( 7 40) 2مقصودی و همکاران. باشند می

ی آب، ساختار شایسته و مطلوب، مدیریت های مالی، فراهم اند که عوامل آموزشی، حمایت استان خوزستان عنوان کرده
ساامیان و  . باشند ی پایداری مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی می کننده انتقالی و عملکرد نهادی و ساختاری تبیین

بخاش   ی آب در های ماؤثر بار مادیریت بهیناه     با بکارگیری تکنیک تحلیل عاملی به بررسی سازه (7 40) 4همکاران
و  "اقتصاادی "، "فنای و دانشای  "، "نهادی و قاانونی "کشاورزی استان همدان پرداخته و بیان داشتند که چهار عامل 

نشان داد ( 2 40)پناه و مختارپور  دینهمچنین، نتایج پژوهش . باشند ی آب تأثیرگذار می بر مدیریت بهینه "اجتماعی"
اماا  . ی آبیاری سد البارز تأثیرگاذار باوده اسات     مدیریتی و روانشناختی بر حفظ و نگهداری شبکهکه عوامل اجتماعی، 

 . اند ی تغییرات متغیر وابسته نبوده کننده های نگرشی، اقتصادی و آموزشی تبیین سازه

                                                                                                                                                         
1- Faham 

2- Mirzaei 
3- Panahi 

4- Maghsoudi 

5- Samian 
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در مادیریت   بران های مشارکت آب کننده گردد که در بررسی تعیین الذکر، چنین استنباط می با توجه به مطالب فوق
 -فرهنگای، نگرشای   -ی اقتصاادی، اجتمااعی   بایست به شش زمیناه  ی آبیاری و زهکشی، می برداری از شبکه و بهره

بنادی مطالاب بیاان شاده، چاارچوب       توان با جماع  اکنون می .پرداخته شود( شخصی) یتمایلی، فنی، ساختاری و فرد
 .نشان داده شده است   شکلاین چارچوب در . پژوهش حاضر را تدوین نمود مفهومی

 

 

 پژوهش مفهومیچارچوب  . شکل 
 

 هامواد و روش

ابزار . انجام شده است 4گیری از روش پیمایش بوده که با بهره  همبستگی -این پژوهش از انواع تحقیقات توصیفی

                                                                                                                                                         
1- Descriptive-Correlation 

2- Survey research 
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پرسشانامه، از نظارات و    4و محتاوایی   صوری برای تعیین روایی. ای ساختارمند بوده است ها، پرسشنامه گردآوری داده
منظاور   بهره گرفته شد و باه  مربوطه ی روستایی دانشگاه یاسوج و کارشناسان های اساتید گروه مدیریت توسعه مشورت

ی درودزن فاارس انجاام گرفات و پایاایی ساؤاالت       در منطقاه  پایش آزماون   ی  ابزار پژوهش، مطالعه 7آزمون پایایی
 .(= 347/0αتا  277/0)کرونباخ برآورد شد  پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای

ی  ی آبیااری و زهکشای حاوزه    برداران و کشاورزان تحت پوشش شابکه  ی آماری این پژوهش، شامل بهره جامعه
حاداقل   نفر باا اساتفاده از جادول    30 که از این میان، تعداد  (N= 3 2)آبخیز دشت لیشتر شهرستان گچساران است 

برحسب سهم روستاهای تحت پوشش ) 4بندی شده گیری تصادفی طبقه به روش نمونه 2کرجسی و مورگان حجم نمونه
این پژوهش با تکمیل پرسشانامه از طریاق مصااحبه     ازیاطالعات موردن. ی آماری انتخاب شدند عنوان نمونه به( شبکه

مه به دلیل مخادوش  پرسشنا 43پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل انتخاب و تعداد  27 گردآوری شد و در نهایت تعداد 
افازار   هاا باا اساتفاده از نارم     بندی داده آوری و دسته در این پژوهش، پس از جمع(. n=27 )و ناقص بودن حذف شدند 

SPSS/17 ضرایب همبستگی، آزمون )و آمار استنباطی ( میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد)، از آمار توصیفیt  و
 .ها استفاده گردیده است زیه و تحلیل دادهمنظور تج به( تحلیل رگرسیون خطی

 بحثنتايج و 

 های مورد مطالعه های فردی نمونه ويژگی

هاا در ایان   تحلیل توصیفی این ویژگای . های فردی پاسخگویان، مورد بررسی قرار گرفته استویژگی  در جدول 
 .جدول قابل مشاهده است

 فردیهای  بران برحسب ویژگی توزیع فراوانی آب . جدول 

 انحراف معیار میانگین فراوانی ها ویژگی

 2 /3 03/22 27  سن
 37/4 4/4 27  تعداد اعضای خانوار

 2 /37 2/42  27  ی کشاورزی تجربه
 4 /27 23/22 27  مدت اقامت در روستا
 23/0 24/3 27  مساحت کل اراضی
  /3  02/4 27  تعداد قطعات اراضی
اراضی تحت پوشش 

 شبکه
 27 44/4 3/2 

 

                                                                                                                                                         
1- Face validity 

2- Content validity 
3- Reliability 

4- Krejcie and Morgan 

5- Stratified random sampling 
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 ی آبياری و زهکشی بران در شبکه مشاركت آب

در ایان  . شده اسات  توصیفی آبیاری و زهکشی  در شبکه ی مورد پژوهشها نمونه مشارکت وضعیت 4 در جدول
-همانگونه کاه مالحظاه مای   . بران مورد ارزیابی قرار گرفته است جدول با استفاده از طیف لیکرت، سطح مشارکت آب

 .شده است تر ارزیابی های آبیاری و زهکشی در حد متوسط و پایین بران در شبکه آبمیزان مشارکت گردد 

 های اقتصادی تأثيرگذار بر مشاركت سازه

. اسات  شاده  انیبدشت لیشتر  ی آبیاری و زهکشی بران در شبکه عوامل اقتصادی مؤثر بر مشارکت آب 7در جدول 
همانگوناه کاه مالحظاه     .اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفتاه اسات  های سازه ،در این جدول با استفاده از طیف لیکرت

اقتصاادی،  هاای   همچناین، از باین ساازه   . است 434/0با انحراف معیار  437/7 اقتصادی، های سازهمیانگین  ،شود می
 ماالی مشاارکت، باه ترتیاب     ی بها و هزیناه  ، حق انشعاب، مناسب بودن زمان پرداخت آب(حقابه)بها  عوامل میزان آب

 .اند را به خود اختصاص داده مرهای اول تا چها اولویت

 فرهنگی تأثيرگذار بر مشاركت -های اجتماعی سازه

ی  باران در شابکه   فرهنگی ماؤثر بار مشاارکت آب    -عوامل اجتماعی ،شود مالحظه می 2 همانگونه که در جدول
باا انحاراف    323/4 ،فرهنگای  -اجتمااعی های  سازههد که میانگین د نتایج نشان می .است شده انیآبیاری و زهکشی ب

را باه خاود   اول بارداران، اولویات    فرهنگی، متغیر اعتماد بین بهاره  -در میان این عوامل اجتماعی. است 234/0معیار 
 .باشد اختصاص داده است که بیانگر نقش قابل توجه اعتماد بین روستاییان جهت مشارکت می

  آبیاری و زهکشی ی بران در شبکه مشارکت آبتوصیف  .2جدول 

 میانگین *گویه
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

ها و  ها، جادهمنظور احداث کانال در اختیار قرار دادن قسمتی از زمین زراعی به
 هازهکش

44/4  2/  444/0   

 4 437/0  /43 2/4  بران های آب های مربوط به تعاونی گیری همکاری با مأموران دولت در تصمیم
 7 434/0  /3   /33 بهاآب یآور مشارکت در جمع

 2 0/0 2  /2   /3 بران و تبادل نظر با سایر کشاورزان های آبحضور در جلسات تعاونی
 4 322/0  /33   / 2 ها مشورت با کارشناسان و مأموران دولت برای حفظ و نگهداری کانال

ها و  منظور ساخت کانال بهدر اختیار قرار دادن ادوات و ماشین آالت شخصی 
 های آبیاری سازه

37/  40/  323/0 2 

 3  /033  /73  /43 های فرعی  همکاری با دیگر کشاورزان در ساخت کانال
 3  /43   /2   / 0 ها  کمک به دیگر کشاورزان برای الیروبی کانال

 3  /43  /02 23/0 هاها و سازه کمک مالی برای ساخت کانال
 0   /244 33/0 0/ 2 های آبیاریها و سازه جهت تعمیر و نگهداری کانالکمک مالی 

- -  343/0  /42 مجموع

  .باشد می 4=تا خیلی زیاد 0= ها از هیچ دهی گویه وزن    *های تحقیق                  یافته: مأخذ 
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 بران ی اجتماعی آب سرمايه

ی  جدول زیار وضاعیت سارمایه   . طیف لیکرت استفاده شد ی اجتماعی نیز از در این پژوهش برای سنجش سرمایه
 .دهد گویان را نشان میاجتماعی پاسخ

 های نگرشی تأثيرگذار بر مشاركت سازه

در کال،  . اسات  شاده  انیا ی آبیااری و زهکشای ب   بران در شابکه  عوامل نگرشی مؤثر بر مشارکت آب 2در جدول 
همچنین، در میان عوامال نگرشای ماورد سانجش،     . است 4/0 3با انحراف معیار  733/7 ،نگرشیهای  میانگین سازه

در مقابل، بومی باودن متصادی    .را به خود اختصاص داده استاول   اولویت( میرآب)متغیر رضایت از متصدی امور آب 
 .آخر قرار دارند های امور آب و بومی بودن پیمانکاران، در اولویت

 بران اقتصادی مؤثر بر مشارکت آب عواملتوصیف  .3جدول 

 میانگین *گویه
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

   407/0 37/0 03/2 (حقابه)بها میزان آب
 4 402/0 342/0 04/2 حق انشعاب

 7 4/0 4 374/0 7/ 3 بها مناسب بودن زمان پرداخت آب
 2 2/0 4 324/0 07/2 (درصد سهم مشارکت مالی کشاورزان 70)هزینه مالی مشارکت 

 4 443/0 333/0 40/7 سطح زیر کشت 
 2 443/0 373/0 22/7 داشتن مالکیت شخصی بر اراضی

از لحاظ )مناسب بودن موقعیت مزرعه نسبت به شبکه اصلی و فرعی 
 (باالدست، میان دست و پایین دست

72/7 333/0 47 /0 3 

 3 423/0 323/0 40/7 تحت پوشش بودن تمام قطعات اراضی زراعی توسط شبکه
 3 433/0  /002 73/7 وابستگی و نیاز به آب شبکه جهت آبیاری 
 0  740/0  / 2  24/7 برخورداری از دارایی و تمکن مالی مناسب

    774/0 0/ 33 34/4 برداران یک مزرعهتعداد بهره
 4  772/0  /30  47/7 هاهای واقعی طر آگاهی کشاورزان از هزینه

هایی نظیر برخورداری از اعتبارات و تسهیالت بانکی و دریافت مشوق
 های مالیاتی، کاهش بهره وام معافیت

24/7 472/  72 /0  7 

- -  434/0 43/7 مجموع

 . باشد می 4=تا خیلی زیاد 0= ها از هیچ دهی گویه وزن* های تحقیق                  یافته: مأخذ
 

 اثربخشی مشاركتبران نسبت به  نگرش آب

باشاد کاه حااکی از     مای  32/4بران نسبت به اثربخشای مشاارکت    دهد که میانگین نگرش آب نشان می 3جدول 
 .باشد وضعیت متوسط به باال می
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 بران نسبت به نهادهای مربوط به امور آب در منطقه نگرش آب

و کارکناان مرباوط باه اماور آب و     در این پژوهش از پاسخگویان درخواست شد تا دیدگاه خود نسبت باه نهادهاا   
 .صیف شده استنگرش پاسخگویان نسبت به نهادهای مربوطه تو 3جدول . طیف لیکرت بیان کنند قالب آبیاری در

 بران فرهنگی مؤثر بر مشارکت آب -عوامل اجتماعیتوصیف  .4جدول 

 میانگین *گویه
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

   440/0 377/0 34/7 برداراناعتماد بین بهره
 4 772/0 377/0 33/4 ها های مشارکتی نظیر شبکه آبیاری از طریق رسانهتشویق و تبلیغ در مورد طر 

های موجود و توجه به شرایط از لحاظ تناسب با قابلیت)های اجرا شده اعتماد به طر 
 (ای بومی و منطقه

34/4 034/  733/0 7 

 2 734/0  /023 23/4 نسبت به طر ( همسایگاندوستان و )نظر مساعد آشنایان 
 4 204/0  /02  34/4 نظر مساعد رهبران محلی یا ریش سفیدان نسبت به طر 

 2 247/0  /74  23/4 های مشارکتی موفق و مثبت پیشین در طر ( های)تجربه 
 3 243/0  /4 4 32/4 ترویجی -های آموزشیشرکت در دوره

 3 273/0  /477 34/4 جمعی مانند رادیو و تلویزیون هایدسترسی داشتن به رسانه
 3 223/0  /043 43/4 های نادرست استحصال آب از قبیل سرقت آب و غیرهشیوه

از لحاظ اجتماعی، قومی، از یک روستا )تضاد و اختالفات محلی و عدم تشابه افراد 
 (بودن و غیره

04/4  30/  430/0  0 

- -  234/0 323/4 مجموع

  .  باشد می 4=تا خیلی زیاد 0= ها از هیچ دهی گویه وزن *     های تحقیق                  یافته: مأخذ     

 

 های فنی تأثيرگذار بر مشاركت سازه

ی آبیااری و زهکشای از    شابکه بران در آبهای فنی تأثیرگذار بر مشارکت  در پژوهش حاضر، جهت سنجش سازه
 .دهدرا نشان می عوامل فنی مؤثر بر مشارکت 3جدول . طیف لیکرت استفاده شد

 های ساختاری تأثيرگذار بر مشاركت سازه

طیف لیکارت ماورد بررسای قارار      بران نیز با استفاده از ثر بر مشارکت آبؤم ساختاری هایدر این پژوهش سازه
 ساختاری تأثیرگذار بر مشارکتهای  سازهمیانگین  .شود مشاهده می 0  در جدول ها نتایج حاصل از تحلیل داده. گرفت
سازگاری داشاتن طار  باا    ، ، از دیدگاه پاسخگویاننیا برافزون . باشد می 243/0با انحراف معیار  332/4 بران برابر آب

هاای   ریزی توزیع آب و نظارت مناسب بر اجارای طار    برداران در برنامه نیازهای مردم، مشارکت دادن نمایندگان بهره
ی آخار   در مقابل، مقررات دست و پاگیر اداری در رتباه . های اول تا سوم قرار دارند ترتیب در رتبه هآبیاری و زهکشی، ب

 .قرار گرفته است
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 بران آب ی اجتماعی سرمایهصیف تو .5جدول 

 میانگین *ها گویه
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

   434/0 33/0 4/7  ها و مراسم مذهبی در روستاشرکت در جشن
 4 0/ 72 33/0 3/4 کمک به دیگر کشاورزان در صورت بروز مشکل

از قبیل دهیاری، مرکز خدمات  یردولتیهمکاری با نهادهای دولتی و غ
 کشاورزی، شورای اسالمی

4/4 3 /0 722/0 7 

اعتماد به سایر کشاورزان برای سپردن امور مزرعه در صورت عدم حضور 
 خود

33/4  3/  203/0 2 

 4 242/0 30/0  /33 های آموزشی و نظرات هنگام حضور در کالسبیان عقاید 
های مهم زراعی و حل  گیری استفاده از نظرات دیگر کشاورزان برای تصمیم

 مشکالت روزمره
73/4 73/  432/0 2 

های مهم آب و گیری استفاده از نظرات کارشناسان کشاورزی در تصمیم
 مدیریت آب

04/4 77/  243/0 3 

 3 222/0  /43  /34 مکاتبه با مسئولین در خصوص مشکالت روستامذاکره و 
 3 342/0  /42  /74 ها و قول مسئولین دولتیاعتماد به وعده

 0   /072  /24  /73 ضمانت سایر کشاورزان جهت دریافت وام
های جمعی روستا و اختالف نظر بر سر مسائل روزمره با سایر شرکت در نزاع

**کشاورزان
 

22/0 34/0 273/     

- -  7/0 2  /32 مجموع

 (.0=تا خیلی زیاد 4=هیچ)دهی منفی   وزن ** .باشد می 4=تا خیلی زیاد 0= ها از هیچ دهی گویه وزن     های تحقیق         یافته: مأخذ *
 

 بران عوامل نگرشی مؤثر بر مشارکت آب صیفتو .6جدول 

 اولویت تغییراتضریب  انحراف معیار میانگین *ها گویه

   0/ 42 343/0 23/7 رضایت از متصدی امور آب 
 4 703/0  /003 43/7 رضایتی از پیمانکاران و مهندسین اجرا

 7 703/0  /034 42/7 های هم آبرضایت از گروه
 2 0/ 73  /423 24/7 بران آب( تعاونی)رضایت از عملکرد تشکل 

 4 243/0  /4 4 42/7 بومی بودن متصدی امور آب
 2 443/0  /222 33/4 بومی بودن پیمانکاران

- -  4/0 3 733/7 مجموع

 . باشد می 4=تا خیلی زیاد 0= ها از هیچ دهی گویه وزن     های تحقیق                  یافته: مأخذ
 

   ی آبياری و زهکشی هبا متغير ميزان مشاركت در شبک همبستگی تعدادی از متغيرهای تحقيق

بررسی ضارایب  . استفاده شااده است( اسپیرمن و پیرسون)آزمون همبستگی ی بین متغیرها، از  تعیین رابطهبرای 
، نگارش نسابت باه    باران  ی اجتمااعی آب  سارمایه ، فرهنگی -های اجتماعی سازهکه ارتباط دهد  همبستگی نشان می
دار  درصاد معنای     خطاای  در ساطح مشاارکت، مثبات و   ی  با متغیر وابساته  های ساختاری سازه اثربخشی مشارکت و

 (.  جدول ) باشد می
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 بران نسبت به اثربخشی مشارکت نگرش آبصیف تو .7جدول 

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین *ها گویه

   474/0 3/0 3 44/7 تر کارها انجام سریع
 4 433/0 303/0 43/7 ی آبتوزیع عادالنه
 7 432/0 340/0 47/7 های دولتیجذب کمک

 2 0/  7  /033 47/7 ها احساس مسئولیت کشاورزان و جلوگیری از تخریب کانال
 4 744/0 0/0 3 34/4 هااعتماد به نفس جهت حضور در سایر طر 

 2 744/0 333/0 03/7 کمک به رفع تضادهای احتمالی
 3 742/0 344/0 4/ 2 های گروهیبرداران به شرکت در سایر فعالیتتشویق بهره

 3 733/0  /043 34/4 حفظ و ذخیره آب توسط کشاورزان
 3 734/0  /027 22/4 افزایش دانش و آگاهی کشاورزان

 0  202/0  /    37/4 بکارگیری تجربیات و دانش بومی کشاورزان
    4/0 2 334/0 4/ 2 احساس امنیت شغلی کشاورزان
 4  24/0 322/0 70/4 هاکاهش خطرات احتمالی طر 

- -  447/0 32/4 مجموع                                                                  

 .  باشد می 4 =تا خیلی زیاد 0= ها از هیچ دهی گویه وزن     های تحقیق                  یافته: مأخذ
 

 بران نسبت به نهادهای مربوط به امور آب نگرش آب صیفتو .8جدول 

 میانگین *ها گویه
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

   233/0  /043 02/4 ورزی و عدم تبعیضتوجه به اصل عدالت
 4 243/0  /04   /34 های توجیهی درمورد آب اهتمام کارکنان به برگزاری کالس

میزان توجه کارکنان به انجام بازدیدهای منظم از روستاها جهت در جریان 
 کشاورزیقرار گرفتن از مسائل 

23/   74/  233/0 7 

 2 324/0  / 73  / 3 میزان توجه کارکنان به نظرات رهبران و بزرگان روستا
میزان توجه و اهتمام کارکنان به حل و فصل مشکالت مربوط به آب و 

 آبیاری کشاورزان
2/  472/  33 /0 4 

 2 340/0  /702  /43 توجه کارکنان به نظرات کشاورزان و احترام قائل شدن برای آنان
- -  334/0  /3 مجموع

 . باشد می 4=تا خیلی زیاد 0= ها از هیچ دهی گویه وزن*های تحقیق                        یافته: مأخذ  
 

ی بین متغیرهای  های اقتصادی، رابطه دهد که در بین سازه ر پژوهش حاضر، بررسی ضرایب همبستگی نشان مید
برداران یک مزرعه، وابستگی و نیاز به آب شبکه جهات آبیااری    برخورداری از دارایی و تمکن مالی مناسب، تعداد بهره

زراعی توسط شبکه و مناسب بودن موقعیات   درصد و متغیرهای تحت پوشش بودن تمام قطعات اراضی یکدر سطح 
درصاد، باا    4خطاای   در سطح( از لحاظ باالدست، میان دست و پایین دست)ی اصلی و فرعی  مزرعه نسبت به شبکه

 هاای  ی پاژوهش باا یافتاه    ایان یافتاه  . باشد دار می ی آبیاری و زهکشی، مثبت و معنی متغیر میزان مشارکت در شبکه
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دار متغیرهاای موقعیات    مبنی بر تأثیر مثبت و معنای (  4003)خالخیلی و زمانی و عزیزی (4002)  دران و چکاچریچان
 .بران، همخوانی دارد مزرعه و وابستگی به آب سد بر مشارکت آب

 بران مؤثر بر مشارکت آب یعوامل فن .9جدول 

 میانگین *ها گویه
انحراف 
 معیار

ضریب 
 تغییرات

 اولویت

   404/0 330/0 47/2 های آبیاریفرسودگی نداشتن شبکه
 4 220/0  /033 72/4 های آبیاری پیشنهادیتناسب داشتن الگوی کشت با شیوه
 7 407/0  /430 42/4 نوسان نداشتن میزان آب تحویلی

 2 423/0  /030  /34 عرض مناسب شبکه و جوابگو بودن به اراضی تحت پوشش 
 4 433/0 330/0  /23 در طول شبکهتعداد مناسب دریچه 

 2 273/0  /003  /43 ها مناسب بودن محل نصب بعضی دریچه
 3 223/0  /   4  /33 موقع آب تحویل به

 3 237/0 333/0  / 2 **به تأخیر افتادن کاشت محصوالت به دلیل تمام نشدن پروژه
 3  /07  323/0 32/0 **تأخیر در اتمام پروژه

ها یا گیری آب در محل تحویل آب به تشکلاندازهوجود سیستم 
 کشاورزان

32/0 432/  723/   0 

- -  227/0  /303 مجموع

 .باشد می 0=تا خیلی زیاد 4=ها از هیچ دهی گویه  وزن ** .  باشد می 4=تا خیلی زیاد 0= ها از هیچ دهی گویه وزن *های تحقیق      یافته: مأخذ
 

 بران ساختاری مؤثر بر مشارکت آبعوامل صیف تو .1 جدول 

 میانگین *گویه
انحراف 
 معیار

ضریب 
 تغییرات

 اولویت

   423/0 324/0 44/7 سازگاری داشتن طر  با نیازهای مردم 
 4 7/0 7  /077 43/7 ریزی توزیع آب  برداران در برنامه مشارکت دادن نمایندگان بهره
 7 723/0  /042 32/4 زهکشیهای آبیاری و نظارت مناسب بر اجرای طر 
 2 0/ 74  /432 23/7 **( اعمال زور)های مشارکتی اجبار افراد به پذیرش طر 

 4 0/ 74  /033 02/7 و قوانین اجرایی ها نامه نییشفاف بودن آ
 2 743/0  /024 4/ 3 های نوین آبیاریوجود متخصصین و کارشناسان ماهر درمورد شیوه

 3 720/0  /034 7/ 0 ها برای مردمها و فعالیتبرنامهمشخص بودن اهداف 
 3 732/0  /470 0/7  وجود ناظران بومی و محلی

ها و بران در دریافت نهاده های آبرعایت کردن حق تقدم تشکل
 تجهیزات

23/4  02/  2 2/0 3 

 0  0/ 22  /22  23/4 های الگویی و نمونهوجود طر 
**های مشارکتیگروهی در پروژهبروز و ازدیاد تضادهای بین 

 7 /4  24/  402/0    
 4  0/  4  /033 4/4  **مقررات دست و پاگیر اداری 

- -  243/0 332/4 مجموع

 .باشد می 0=تا خیلی زیاد 4=ها از هیچ دهی گویه  وزن  ** .باشد می 4=تا خیلی زیاد 0= ها از هیچ دهی گویه وزن *های تحقیق     یافته: مأخذ

                                                                                                                                                         
1- Chandran and Chackacherry 
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، حاق انشاعاب، میازان    (درصد سهم مشارکت مالی کشااورزان  70)افزون بر این، متغیرهای هزینه مالی مشارکت 
باران تاأثیری    بر مشاارکت آب  ،داشتن مالکیت شخصی بر اراضیو بها ، مناسب بودن زمان پرداخت آب(حقابه)بها  آب

 .سازگاری ندارد (4000)  ورمیلیون ی پژوهش با بخشی از نتایج پژوهش در این رابطه، این یافته. نداشته است

ی  فرهنگای باا متغیار وابساته     -هاای اجتمااعی   ها نشان داد که در مجماوع، ارتبااط ساازه    همچنین، تحلیل یافته
( 334 )نارایاان   تحقیقاات (. p= 004/0و  r= 424/0)باشد  دار می درصد معنی یک خطای در سطح مشارکت، مثبت و

ضریب پیرساون  . کند های اجتماعی کشاورزان، مشارکت آنان را تسهیل می نیز مؤید این نکته است که توجه به ویژگی
باران   ی اجتماعی آب که بین سرمایه دهد ی اجتماعی نیز نشان می داری محاسبه شده برای متغیر سرمایه و سطح معنی

دار  معنییک درصد خطای  ای مثبت برقرار بوده و در سطح ی آبیاری و زهکشی رابطه با میزان مشارکت آنان در شبکه
 . نیز تأیید شده است( 733 )شاهرودی و چیذری  و( 4000)ورمیلیون  این یافته توسط. است

   با متغیر میزان مشارکت مورد سنجش همبستگی متغیرهای .  جدول 

 (p)داری  سطح معنی (r)ضریب همبستگی  مورد سنجش متغیرهای

 20/0  74/0  های اقتصادی سازه
 004/0 424/0 * فرهنگی -های اجتماعی سازه

 004/0 424/0* بران ی اجتماعی آب سرمایه
 34/0  0/0   های نگرشی سازه

 000/0 744/0* نگرش نسبت به اثر بخشی مشارکت
 244/0 030/0 نگرش نسبت به نهادهای مربوط به امور آب

 4/0 2 -034/0 های فنی سازه
 0/ 000 242/0* های ساختاری سازه
 47/0  3/0   سن

 447/0- 047/0 سطح تحصیالت
 073/0 32/0 ** تعداد اعضای خانوار
 2/0 0 402/0** تجربه کشاورزی

 32/0  4/0   کل اراضی زراعیمساحت 
 032/0 44/0  مساحت اراضی تحت پوشش شبکه

 343/0 4/0 0 تعداد قطعات اراضی
 374/0 043/0 عضویت در تعاونی روستایی

 0/ 000- 0/ 74 * عضویت در تعاونی تولید
 0/ 000- 220/0* بران عضویت در تعاونی آب

 04/0سطح در  دار معنی **                 0/ 0سطح در  دار معنی *                 های تحقیقیافته: مأخذ
 

های جمعی مانند رادیو و تلویزیون، شرکت  فرهنگی، دسترسی داشتن به رسانه -در میان دیگر متغیرهای اجتماعی
درصاد باا    یاک  های مشارکتی در ساطح  موفق و مثبت پیشین در طر ( های) ترویجی، تجربه -های آموزشی در دوره

                                                                                                                                                         
1- Vermillion 
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های  در این میان، متغیر شرکت در دوره. داری دارد ی مثبت و معنی ی آبیاری و زهکشی رابطه شبکهمتغیر مشارکت در 
 (. r= 433/0)ترویجی بیشترین تأثیر را بر مشارکت داشته است  -آموزشی

اند که  های نگرشی بوده ضرورت بومی بودن متصدی امور آب و نگرش نسبت به اثربخشی مشارکت از جمله سازه
ی این دو متغیر مستقل با متغیر وابسته به  رابطه. اند ای مثبت داشته درصد با متغیر مشارکت رابطهیک  خطای در سطح

نیاز   (4002)و چاندران و چکااچری  ( 4003)خالخیلی و زمانی عزیزی ی مطالعه. باشد ترتیب در حد پایین و متوسط می
ی آبیااری را ماورد تأییاد     کت بر متغیر مشارکت در شبکهدار متغیر نگرش نسبت به اثربخشی مشار تأثیر مثبت و معنی

باران، نارضاایتی از    های ایشان بر این نکته تأکید دارد که یکای از مواناع مشاارکت آب    همچنین، یافته. قرار داده است
 .اند متغیرهای نگرشی بر مشارکت تأثیرگذار نبوده سایردر پژوهش حاضر، . باشد متصدیان امور آب می

 داری باا رابطه معنای یک از متغیرهای فنی مورد سنجش در این تحقیق،  های این پژوهش نشان داد که هیچ یافته
دار دسترسای   تأثیر مثبات و معنای  ( 4002)چاندران و چکاچری  این در حالی است که. نداشته است  بران مشارکت آب

های ساختاری  ارتباط سازه. اند ری را مورد تأیید قرار دادهی آبیا کافی، به موقع و برابر به آب بر میزان مشارکت در شبکه
دار بوده و با توجه به ضریب همبستگی آن با مشارکت  درصد معنی یکخطای  ی آبیاری در سطح با مشارکت در شبکه

(242/0 =r)در میاان متغیرهاای فرعای ماورد سانجش،      . باشاد  ، این سازه در حد متوسط با متغیر وابسته، همبسته می
هاای مشاارکتی و مقاررات دسات و پااگیر اداری باا        ی متغیرهای بروز و ازدیاد تضادهای بین گروهی در پاروژه  ابطهر

همچناین، وجاود   . نیز تأیید شده است( 4003)خالخیلی و زمانی عزیزی ی این یافته در مطالعه. باشد مشارکت منفی می
های آبیااری و زهکشای،    نظارت مناسب بر اجرای طر  های نوین آبیاری، متخصصین و کارشناسان ماهر درمورد شیوه

ریزی توزیع آب، ساازگاری داشاتن طار  باا نیازهاای ماردم و وجاود         برداران در برنامه مشارکت دادن نمایندگان بهره
همبستگی متغیرهاای فاردی باا    همچنین، . های الگویی و نمونه بر مشارکت کشاورزان تأثیری مثبت داشته است طر 

ضارایب همبساتگی محاسابه شاده بارای      . ی آبیاری و زهکشای نیاز بررسای گردیاد     مشارکت در شبکه متغیر میزان
ی آبیااری و   ی مشارکت با میزان مشارکت در شابکه  ی کشاورزی و سابقه متغیرهای تعداد اعضای تحت تکفل، تجربه

اناد کاه    خود اشاره کارده  در مطالعات( 4003)خالخیلی و زمانی عزیزی .دار شد معنیدرصد  4 خطای زهکشی در سطح
ی میاان سان، جنسایت،     همچناین، رابطاه  . دار بوده است بران مثبت و معنی تأثیر تعداد اعضای خانوار بر مشارکت آب

وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، مدت زمان اقامت در روستا، تعداد قطعات اراضی، مساحت کل اراضی زراعی، اراضای  
، عضویت در شورای اسالمی روستا، عضویت در تعاونی روستایی، با میزان آبی، اراضی دیم، اراضی تحت پوشش شبکه

نیز بر این نکتاه  ( 4003)خالخیلی و زمانی عزیزی ی یافته. دار نیست ی آبیاری و زهکشی معنی مشارکت آنان در شبکه
باران در   مشاارکت آب بینی میازان   برای پیش .نداشته است مشارکت کشاورزانداری با رابطه معنیتأکید دارد که سن 

اساتفاده شاده اسات کاه در آن       ، از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام(متغیر وابسته)ی آبیاری و زهکشی  شبکه
 درصاد برساد   پانج داری باه   شوند تا زماانی کاه خطاای آزماون معنای      ترین متغیرها، یک به یک وارد معادله می قوی

. گام پیش رفته اسات  دونشان داده شده است، تحلیل رگرسیون تنها تا  4 مانگونه که در جدول ه (. 73 کالنتری، )

                                                                                                                                                         
1- Stepwise method 
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 273/0وجود دارند، ضاریب تعیاین تعادیل شاده باه       یی کشاورز تجربهو که متغیرهای عوامل ساختاری  دومدر گام 
درصاد از   3/27واناایی تبیاین   دهد که این متغیرهای مستقل، ت شده نشان می ضریب تعیین تعدیل. افزایش یافته است

 .باشند متغیر میزان مشارکت را دارا می( تغییرات)واریانس 

 ی مدل رگرسیونی خالصه .2 جدول 

 ها کننده بینی پیش گام
ضریب همبستگی 

 (R) چندگانه

 ضریب تعیین

((R2 

ضریب تعیین تعدیل شده 

(R2
Ad) 

 743/0 0/ 72 432/0 عدد ثابت، عوامل ساختاری   

4 
ی  تجربه ،ثابت، عوامل ساختاریعدد 

 کشاورزی
233/0 22 /0 273/0 

 های تحقیقیافته: مأخذ

 

نسبت  (β= 443/0)دهد که متغیر عوامل ساختاری  نشان می( β)از طرفی، بررسی ضرایب رگرسیون استاندارد شده 
جادول  ) ی آبیااری و زهکشای دارد   به سایر متغیرهای مورد بررسی سهم و نقش بیشتری در میزان مشارکت در شبکه

 7 .) 

 (گام دوم)ضرایب رگرسیون چندگانه  .3 جدول 

 B β t p متغیر

 330/ - - 022/7- 002/0 (C)عدد ثابت 

 042/  443/0 003/4 000/0 ( X1) عوامل ساختاری
 0 3/0 74 /0 772/7 004/0 (X2)کشاورزی ی  تجربه

 .باشد ی آبیاری و زهکشی می ی تحقیق، میزان مشارکت در شبکه متغیر وابسته

 های تحقیقیافته: مأخذ 

 :  باشد می  رابطه صورت  بران در نظر گرفت، به توان برای تخمین میزان مشارکت آب ای که می بنابراین، معادله

Y= C + B1X1+ B2X2                                                                                                    ( )  

Y= - 330/  + 042/  X1 0 3/0+  X2   

ی  تجرباه " و "عوامال سااختاری  "دهد که با افازایش میازان متغیرهاای     مقادیر مثبت بتا در این معادله نشان می
، به ازای یک گرید  عبارت به. ی آبیاری و زهکشی افزایش خواهد یافت بران در شبکه مشارکت آب، احتمال "کشاورزی

در انحاراف   0/ 74و  443/0ترتیاب باه میازان     ی کشاورزی، به تجربهو واحد تغییر در انحراف معیار عوامل ساختاری 
 .گردد تغییر ایجاد می( بران مشارکت آب)معیار متغیر وابسته 

 و پيشنهادهاگيری  نتيجه

ی آبیاری و زهکشای دشات    برداری شبکه بران در مدیریت و بهره در این پژوهش عوامل تأثیرگذار بر مشارکت آب
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هاای آبیااری و    باران در شابکه   های تحقیق، میزان مشارکت آب یافتهطبق . گچساران بررسی شد لیشتر در شهرستان
تاوان باه    جمله دالیل این وضاعیت ناامطلوب مشاارکت، مای    از . شده است تر ارزیابی زهکشی در حد متوسط و پایین

هاای مربوطاه، تاأخیر     دولت جهت انجام اغلب برناماه  وضعیت نامناسب اقتصادی کشاورزان منطقه و انتظارات آنان از
بارداران نسابت باه نهادهاای      بهاره  ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر و نگرش نامساعد صورت گرفته در تکمیل شبکه

کاه   نشاان داد رگرسیون خطای چندگاناه   تحلیل نتایج حاصل از فزون بر این،  .ور آب و آبیاری عنوان کردمرتبط به ام
 ی آبیااری و زهکشای   مشاارکت در شابکه   واریاانس  ی هکنناد  تبیینی کشاورزی،  تجربه و متغیرهای عوامل ساختاری

 . باشند می

های آبیاری فراهم  هبرداران آب در مدیریت شبک هاگر بسترهای قانونی و نهادی الزم برای مشارکت بهر حالبه هر 
شود و جایگاه حقیقی آنان به رسمیت شناخته شود و آنان برای اعمال مدیریت از حقاوق و اختیاارات کاافی برخاوردار     

. برداری پایدار و بهینه از شبکه خواهند داشات  های نیرومندی برای مدیریت و بهره باشند، بدون تردید کشاورزان انگیزه
 : توان بیان کرد می را یرهای پژوهش، پیشنهادهای ز ر این اساس، با توجه به یافتهب

ریازی توزیاع آب و نیاز     بارداران در برناماه   هایی برای تشریک مساعی و مشارکت نمایندگان بهره ایجاد فرصت -
هاای   خصاوص شایوه  همچنین، بکارگیری کارشناسان ناظر ماهر در ، حضور ناظران بومی و محلیسازی امکان  فراهم

 ؛نوین آبیاری از سوی نهادها و ادارات محلی

برداری، نگهداری، تأمین مالی و نیز  ریزی، ساخت، بهره گیری، برنامه نفعان در تمامی مراحل تصمیم مشارکت ذی -
 جهت حفظ، تداوم و پایداری مدیریت مشارکتی آبیاری؛ ها در سطو  مدیریتی شبکه

ها و کارشناسان ادارات برای حل های مشترک بین مردم محلی یا نمایندگان آنتهتشکیل نهادی مردمی یا کمی -
 ی آبیاری و زهکشی؛ هو فصل اختالفات احتمالی و تضادهای بین گروهی در شبک

جهات جلاب نظار و انگیازش دیگاران باه        و تساهیلگر  عنوان افراد پیشارو  مجرب بهمحلی افراد  یری ازگ بهره -
 .ای هتوسعهای  طر سازی مشارکت روستاییان در  هادینمشارکت و در نتیجه، نه
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Abstract 

The importance of water as a life source and a requisite for survival of rural areas as well as main driver of 

agricultural development made it necessary to manage its usage efficiently. Thus, it is really necessary that 

water users have a responsible and active participation in the management of water systems. The purpose of this 

survey research was to identify the factors affecting rural people's participation in the management and 

exploitation of irrigation and drainage networks in the Lishter Plain of Gachsaran County. Data was collected 

from a sample of 163 villagers which was selected based on stratified random sampling procedure. In the 

survey, data gathering tool was a close ended questionnaire. Its validity was verified using the face validity 

procedure. Its reliability was also calculated using Cronbach's alpha reliability from 0.633 to 0.923 based on a 

pilot study scores. The results showed that social capital, attitude towards participation, farming experience and 

prior participation experience have a positive and statistically significant effects on management and 

exploitation of irrigation systems, while other variables such as economic concerns, attitude towards official 

staff, the period of residency in village, educational level, planting area, number of farms and irrigation network 

coverage had no significant effects. The results of multiple linear regression indicated that structural factors and 

farming experience can explain about 0.439 of the variance of dependent variable that is participation in the 

management and exploitation of irrigation networks of the study area. 
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