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 چکيده

از  حاضر تحقيق. بوددر شهرستان خوی  آبياری مديريت در كشاورزان مشاركت بر مؤثر های سازه بررسیهدف اين پژوهش  
-50زراعی در سال  كشاورزان شهرستان خویجامعه آماری تحقيق تمامی . بود و به روش پيمايش انجام شدارتباطی  -نوع علی
ای باا انتساا    گياری طبقاه   رجسی و مورگاان و روش نموناه  كنفر با استفاده از جدول  375كه تعداد ( =05111N)بودند  0351

تيد و توسط اسا روايی محتوايی آن ای بود كه پرسشنامهها  آوری داده ابزار جمع. های تحقيق انتخا  شدندمتناسب به عنوان نمونه
 ی بدست آماده ها داده .تعيين شد 10/1تا  70/1بين تأييد شده و پايايی آن با محاسبه ضريب آلفای كرونباخ  متخصصين مربوطه

مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری در ساح  خاو  ارزياابی    با توجه به نتايج، . تحليل شدند SPSS19افزار  از نرمبا استفاده 
 مشاركت پيامدهای از آگاهی آبياری، مديريت در مشاركت به نسبت كشاورزان نگرش مستقل غيرهایمت نتايج نشان داد بين. شد
 در اجتمااعی  هنجارهاای  اطالعااتی،  مناابع  از آنان استفاده ميزان آبياری، شبکه در فنی عوامل بودن مناسب آبياری، مديريت در

 ديادگاه  و كشااورزان  باودن  اجتماعی ميزان كشاورزی، ترويج پرسنل به نسبت كشاورزان ديدگاه آ ، مديريت در مشاركت زمينه
 در داری معنای  و مثبات  رابحه آبياری مديريت در كشاورزان مشاركت وابسته متغير با آ  سازمان كارشناسان به نسبت كشاورزان

 70 همچنين نتايج حاصل از رگرسيون خحی به شيوه گام به گام نشان داد كه متغيرهاای ماوكور   .وجود داشت درصد يک سح 
 .آبياری را تبيين نمودند مديريت در كشاورزان درصد از تغييرات متغير وابسته مشاركت
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 مقدمه

 در راستا بخاش كشااورزی   اين در و است جامعه رفاه همچنين و سالمت زندگی، اساسی ابعاد از يکی تغويه و غوا
 توليادات  باا  مساتقي   طاور  باه  غاوايی  امنيت بحث لوا. غوايی قرار دارد مواد تأمين و اول اهميت به لحاظ توليد درجه

 كشااورزی (. 0353سپهوند و همکاران، )شد  قائل مرزی آن برای توان نمی و بوده ارتباط در غوايی صنايع و كشاورزی
 درصاد  01 و داخلی ناخالص درصد توليد 01 حدود كه است خدمات بخش از پس اقتصادی بخش ترينبزرگ ايران در
 بايش  و است كشور كل شاغالن از درصد 03 اشتغال همچنين محل دهد، می اختصاص خود به را غيرنفتی صادرات از
 رشاد  كنناده  تعيين زيادی حدود بخش تا اين رشد ترتيب شود، بدين می بخش تأمين اين در كشور غوای صددر 11 از

 (.0353جالئی و همکاران، )است  اقتصادی

خاود اختصااص داده    چهارم مساحت اياران را باه   خشک، بيش از سه مناطق خشک و نيمه در ايران كه آنجايی از
، و اياران جازو   (0350آباادی،   جنگيمرنی و اميادی نجا   ) باشدبا محدوديت منابع آ  شيرين روبرو میاست و كشور 

 شامار  باه  كشااورزی  ی محدودكنناده  عامال  مهمتارين  عناوان  به آ  قرار دارد، جهان خشک نيمه و خشک كشورهای
 مصارف  را استحصاالی  آ  مکعب متر ميليارد 0/53 از درصد 50 ايران كشاورزی بخش كه است حالی در اين. آيد می
 ايان  در. شاود  می محسو  كشور آ  ی كننده مصرف بزرگترين عنوان به كشاورزی آ ، مصرف مقدار اين با و كند می

 (.0377نما،  قدرت) دارد آبياری مديريت به شديدی وابستگی كشاورزی ی توسعه راستا،

. برداری از منابع آ  به وجود آيد ای در نظام بهره های اخير تغييرات عمده ضرورت باعث شده است كه در سالاين 
ميالدی و در اختيار گرفتاه شادن ايان بخاش توساط ياک نهااد سياسای          0511ی  ويژه از اواخر دهه اين تغييرات به

زراعای  )بارداری مناابع آ  نداشاته اسات      ره، پيامدی جز ناكامی و عدم توفياق در ساازماندهی بها   (دولتی)انحصاری 
، (IWMI) 0المللی مديريت آ  ی بين های سازمان ملل و مؤسسه از طرف ديگر، بر اساس شاخص(. 0311دستگردی، 

زی ميليون هکتاار از اراضای مساتعد كشااور     37اين در حالی است كه از . ايران در وضعيت بحران شديد آبی قرار دارد
و ( های منابع آبی كه كشور با آن روبارو اسات   به واسحه محدوديت)ميليون هکتار آن تحت كشت آبی است  1/7فقط 

افزون بر اين، مقدار مصرف آ  در . كند درصد از توليدات غوايی كشور را تأمين می 51همين مقدار از اراضی نيز حدود 
لوا، نگرش فراگيار و  . درصد باالتر است 71هانی حدود از متوسط مصرف آ  در سح  ج( درصد 50)بخش كشاورزی 

وری و راندمان مصرف آ  كشور را بااال ببارد    ای بهره مالحظه تواند به صورت قابل جانبه به بهبود مديريت آ  می همه
 عدم و آ  كمبود اورزی،كش بخش در كشور فراروی ، زيرا در حال حاضر مهمترين چالش(0317شاهرودی و چيوری، )

 .است آن از بهينه استفاده و صحي  مديريت

تواند در مصرف بهينه و پايدار منابع آ  داشته باشد، توجه  رغ  اهميت و نقشی كه آبياری می تاكنون علی متأسفانه
در مزارع كشاور  بنابراين، واض  است كه تلفات آ  در مراحل انتقال، توزيع و مصرف . درخور اهميت به آن نشده است

تار از   گاردد كاه خيلای پاايين     درصاد بارآورد مای    11شرايط محلوبی نداشته و در مجماوع باازده مصارف آ  حادود     
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های پيش روی آ  در ايران، نياز برای مشاركت كشاورزان  بر اين اساس، با توجه به چالش. استانداردهای جهانی است
هايی از  های آ  كشاورزی كشور در فراه  آوردن مشوق لی سياستی اص برای بهبود كارايی و اثربخشی آبياری، هسته
 0در ايان راساتا، تنتااوی   (. 0317شاهرودی و چياوری،  )است  (PTM) 0جمله رهيافت نوين مديريت مشاركتی آبياری

هاای   ی جنبه كنندگان در همه كه افزايش مشاركت استفاده اعتقاد دارد، (0317)شاهرودی و چيوری به نقل از ( 0111)
بارداری از آ  بسايار    های بهره وری سيست  به داليلی مانند تسهي  منافع و خحرات در بهبود و بهرهمديريت منابع آ  

د لوا، پايداری سيست  آبياری نيازمند اين است كه سيست  كلی مديريت آ  به شکلی طراحی شو. ضروری و مه  است
(. 0317شااهرودی و چياوری،   )وری و توليد بيشاتر از مناابع آ  شاوند     كه تمامی كشاورزان مشتاق مشاركت در بهره

محساو    توساعه  به دستيابی جهت كشاورزی های فرآورده و توليد آ  مصرف مديريت در عامل ترين اصلی كشاورزان
 كافی بازدهی شود، می انجام كشاورز نقش تأثير به توجه آبياری بدون های شبکه در كه اقدامی و فرآيند هر و شوند می

 .داشت نخواهد و محلو 

اند كه كشاورزان در حال حاضار مشااركت فعاالی در     اين در حالی است كه محالعات گوناگون در كشور نشان داده
های آبياری بار عهاده    و حفظ و نگهداری شبکههای آبياری و زراعی، نظارت و كنترل بر فرآيند آبياری  مديريت شبکه

 (.0353نصرآبادی و حياتی، )پندارند  ندارند و در بيشتر موارد كشاورزان خود را در اين زمينه كامالً منفعل می

ای اجار  و ماديريتی  داشاتن ساازمان   بدون اغلب كشاورزان، ايران، زهکشی و آبياری هایشبکه در در حال حاضر
 در آنهاا  كااران و پيماان  ایمنحقاه  آ  هاای شركت و كنندمی نقش ايفای خدمات، كنندهدريافت به عنوان فقط معين،
 براسااس رهيافات   كه حالی در. نمايندفراه  می را بردارانبهره نياز مورد خدمات ها،شبکه مديريت دست اندركار نقش

 نقش اصلی، متولی به عنوان و يافته سازمان هایقالب تشکل در بايد برداران آ  مشاركتی آبياری، بهره مديريت جهانی

 تخلياه  خحر بعلت خوی از طرف ديگر، شهرستان. بگيرند عهده بر زهکشی و های آبياریشبکه مديريت در را محوری
تخليه ساالنه درحال حاضر مقدار  .است شده اعالم چاه حفر و آ  زمينه برداشت در ممنوعه دشت زيرزمينی، هایسفره
 3متر مکعاب و چشامه هاا     7ها  متر مکعب، قنات 30های نيمه عميق  متر مکعب، چاه 100های عميق شهرستان  چاه

درصاد از كال    51در اين بين بخش كشاورزی شهرستان خاوی حادود   (. 0350مركز آمار ايران، )باشد  متر مکعب می
ادارة )كناد   می تشديد به شدت را شهرستان اين در آبی ك  خحر موضوع اين كه دهد ار میمنابع آبی را مورد استفاده قر
يکی از مهمترين راهکارهای پيش رو در اين زمينه، بهبود مديريت آبياری است كاه  (. 0350امور آ  شهرستان خوی، 

 . بدون مشاركت كشاورزان امکانپوير نيست

. اسات  "همکااری "و  "همراهای "، "انباازی "های معادل آن  ای عربی است كه واژه مشاركت از لحاظ لغوی واژه
اسات كاه در ايان مفهاوم نياز باه معناای عمال          Participationی انگليسی معادل برای مشاركت نيز اصحالح  واژه
بانک جهانی نياز  (. 0353نادری، )ت ی خاصی اس جمعی، سهي  بودن در چيزی و عمل متقابل اجتماعی در زمينه دسته

هايی مانند كنتارل   مشاركت را به عنوان مشاركت فرآيندی كه در آن افراد تحت تأثير يکديگر در زمينه 0110در سال 

                                                                                                                                                         
1- Participatory Irrigation Management (PIM) 

2- Tantawi 
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، 0سلاووي )كنند، تعري  كارده اسات    جمعی اقدام می گيری و مديريت منابع به صورت دسته های توسعه، تصمي  فعاليت
ی توسعه و مديريت پايدار و محمئن منابع آ ، مشاركت دادن و درگيار كاردن عماوم جامعاه اماری       در حوزه(. 0103

مديريت منابع طبيعی از جمله آ ، از داناش،  های مرتبط با  مشی لوا، ضروری است كه در خط. شود حياتی محسو  می
الزم به ذكر است . در حفاظت از منابع هستند، استفاده شودتجربه و نظرات افراد بومی و كشاورزان كه ذينفعان كليدی 

از (. 0113، 0دانگوماارو و ماادوال  )ی محلی و كشاورزی تحقق خواهد يافت  كه اين امر از طريق مشاركت عموم جامعه
و نياز   آ  مانناد  طبيعای  مناابع  از بهيناه  ی اساتفاده  راساتای  در آناان  مشاركتی های ويژگی و طرف ديگر، كشاورزان

كشور محساو    در پايدار ی توسعه اهداف به دستيابی اساسی محورهای از يکی عنوان مشاركت در مديريت آبياری به
ی مشااركت كشااورزان شهرساتان     كنناده  های تبياين  در اين راستا، شناسايی سازه. (0350 زمانی، و زاده منتی) شود می

 . توجه و هدف تحقيق حاضر قرار گرفتمورد خوی در مديريت آبياری، 

های مؤثر بر مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری محالعات متعاددی ماورد بررسای قارار      به منظور شناخت سازه
 .گرفت

المللی  بينهای آبياری در سح   ای كه با هدف شناسايی عوامل موفقيت طرح ، در محالعه(0511) 3پارلين و لوسک
های آبياری برای كشاورزان و نيز انحباق طراحای   انجام شد به اين نتيجه رسيدند كه درآمدهای حاصل از اجرای پروژه

 .های آبياری اثر بسزايی دارد های آبياری مورد استفاده در مشاركت كشاورزان در راستای مديريت شبکه نظام

مراتبی باال به پايين، فقادان ياادگيری ساازمانی،     ساختار سلسه كند كه  محالعه خود عنوان می، در (0113) 1خانال
ها با اهداف مردم عواملی هستند كه ميازان مشااركت ماردم در ماديريت      چارچو  زمانی محدود و فقدان ارتباط طرح

 .دهند آبياری را تحت تأثير قرار می

عوامال اثرگاوار بار مشااركت كشااورزان در ماديريت       "ای تحت عنوان  ، در محالعه(0111) 0چاندران و چکچری
، اساتفاده  (های آموزشی كالس)اند كه آگاهی كشاورزان در زمينه عل  مديريت تکنولوژی، آموزش  عنوان كرده "آبياری

اركت كشااورزان در ماديريت آبيااری    از منابع اطالعاتی، قابل دسترس بودن آ  برای آبياری از عوامل اثرگوار بر مشا 
 . شوند محسو  می

كاه   عناوان كردناد   "ی مباانی  محالعه: مديريت مشاركتی حوزه آبريز"، در محالعه خود تحت عنوان (0111) 1لوبل
جود مشااركت در  با اين و. گيرد سرچشمه می ها عمدتاً از توجهات اقتصادی درک كشاورزان در زمينه اثربخشی سياست

مديريت حوزه آبريز با تعامالت اجتماعی و نيز عوامل روانشناسی مانند نگرش، هنجارهای اجتماعی در زمينه مشاركت 
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 .گيری از منابع اطالعاتی در ارتباط است و بهره

مشخص شاد كاه    جامعه انجام داد وای در زمينه همکاری كشاورزان در كارهای عمومی  ، محالعه(0111) 0مارشال
ها و ميزان اجتمااعی باودن    ها، فوايد و پيامدهای مشاركت در اين طرح توانايی كشاورزان برای مشاركت در اين برنامه

 .ی همکاری كشاورزان در كارهای عمومی بودند كننده كشاورزان از عوامل تعيين

و شابکه  ( JIIM)ی آبيااری و زهکشای كشاور ژاپان      پژوهشی كاه باا همکااری مؤسساه    ، در (0110) 0ورميليون
وری و ساودآوری   انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه عواملی چون بهاره ( INPIM)المللی مديريت آبياری مشاركتی  بين

كت كشااورزان  كشت آبی، قوانين و مقررات مشخص در خصوص آ  و زمين و اقتدار جمعی از عوامل اثرگوار بر مشار
 .در مديريت شبکه آبرسانی هستند

، در پژوهشی كه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مشاركت روستاييان در مديريت پايادار  (0111) 3فهام و همکاران
ميازان آگااهی از   هاا،   منابع آ  در حوزه آبخيز حبله رود انجام دادند، در اين تحقيق آگاهی روستاييان از اهاداف طارح  

پيامدهای تخريب منابع طبيعی و مالقات با كارشناسان از جمله متغيرهايی بودناد كاه باا متغيار ميازان مشااركت در       
 .داری وجود دارد های مديريت پايدار منابع آ  و خاک همبستگی مثبت و معنی طرح

پژوهشی كه در زمينه مشااركت كشااورزان در ماديريت آبيااری در اياران      ، در (0115) 1عزيزی خالخيلی و زمانی
تعاداد  )انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهای نگرش كشاورزان در زميناه مشااركت در آبيااری، بعاد خاانوار      

منحقاه،   های متصدی امور آ  ، درک و آگاهی از مشکل كمبود آ ، نگرش نسبت به كاركنان سازمان(اعضای خانواده
داری بر روی مشاركت كشااورزان   نگرش كشاورزان در زمينه مأموران و كاركنان ترويجی و سح  تحصيالت اثر معنی

 .گوارد می

های آبياری  نفعان در مديريت شبکه تحليل عوامل اثرگوار بر مشاركت ذی"ای با عنوان  ، در محالعه(0103) 0پناهی
كند  های آبياری و زهکشی را تسهيل می نفعان در مديريت شبکه پنج عامل مشاركت ذیكند كه  ان میعنو "و زهکشی
ها يا عوامل ترويجی، تماس با منابع اطالعاتی و نيز مشااركت   عوامل فنی، تماساز عوامل مالی و اعتباری،   كه عبارت
 .باشند های اجتماعی می در فعاليت

، در پژوهشی كه با هدف شناسايی عوامل اثرگوار بر مشاركت كشاورزان در ماديريت  (0317)شاهرودی و چيوری 
های آبياری در استان خراسان رضوی انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه مياان عملکارد كشااورزان در زميناه      شبکه
هاای سارمايه اجتمااعی و نگارش      تبااطی، مؤلفاه  ارهاای   های ترويجای، كاناال   های مديريت آ  زراعی، تماس شيوه

                                                                                                                                                         
1- Marshall 

2- Vermillion 
3- Faham et al 

4- Azizi Khalkheili and Zamani 

5- Panahi 
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ی مثبات و   هاای آبيااری رابحاه    و مشااركت آناان در زميناه ماديريت شابکه      بران های آ  كشاورزان نسبت به تعاونی
 .داری وجود دارد معنی

های آبخيزداری  ردمی در طرحهای م ، در پژوهشی كه در زمينه عوامل مؤثر بر مشاركت(0311)يعقوبی و همکاران 
هاای آموزشياا ترويجای     در حوزه آبخيز زنجانرود انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهای شاركت در كاالس  

های آبخيزداری اجرا شاده   مرتبط با حفاظت از محيط، بازديد از طرح های راديوئی و تلويزيونی مرتبط، استفاده از برنامه
های آبخيزداری حاوزه   داری بر مشاركت آنان در طرح يزان درآمد افراد دارای اثر مثبت و معنیدر مناطق همجواری و م

 .آبخيز زنجانرود دارد

هاای   ای كه به منظور بررسی عوامل اثرگوار بار مشااركت اعضاای تعااونی    ، در محالعه(0350)اخوان و همکاران 
( وسعت اراضای )بين ميزان رزی استان قزوين انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه بران در مديريت منابع آ  كشاو آ 

های ترويجی با مشااركت كشااورزان    زير كشت، ميزان درآمد ساالنه، ميزان استفاده از منابع اطالعاتی و ميزان تماس
حاصل از تحليال رگرسايونی در    های يافته. داری وجود دارد ی مثبت و معنی ها در مديريت منابع آ  رابحه عضو تعاونی

بار  داری  های ترويجی، ميزان حقابه پرداختی دارای اثر مثبت و معنای  اين محالعه حاكی از آن بود كه متغيرهای تماس
 .مشاركت كشاورزان عضو تعاونی در مديريت منابع آ  دارند

هاای   برداران در توسعه شابکه  های مؤثر بر مشاركت بهره سازه"، در پژوهشی با عنوان (0353)نصرآبادی و حياتی 
برداران از مزايا و معايب مشاركت،  آگاهی بهرهمتغيرهای نشان دادند كه  "فرعی آبياری و زهکشی كاربرد تحليل مسير

هاای تحقيقای، مالقاات باا مروجاان و كارشناساان،        مراجعه ديگر كشاورزان به فرد، بازديد از مزارع نمايشای و طارح  
های  ی شبکهدار بر روی مشاركت كشاورزان در توسعه دسترسی به اعتبارات و تسهيالت و تحصيالت اثر مثبت و معنی

های اين محالعه همچنين حاكی از آن بود كه متغيرهاای ميازان درآماد، نگارش نسابت باه        يافته. فرعی آبياری دارند
 .های فرعی آبياری ندارند شبکه ی داری بر روی مشاركت كشاورزان در توسعه مشاركت اثر معنی

عوامل مؤثر بر مشاركت كشاورزان در بکارگيری عمليات حفاظت از آ  و "، در پژوهشی با عنوان (0351)مظفری 
نشان دادند كه متغيرهای آگااهی از عملياات حفااظتی، شايب اراضای، درآماد        "(منحقه الموت: محالعه موردی)خاک 

داری بر روی مشااركت   های ترويجی دارای اثر مثبت و معنی های بالعوض و شركت در كالس ريافت كمکساالنه، د
 .كشاورزان در بکارگيری عمليات حفاظت از خاک دارند

ماديريت و  های مؤثر بر مشاركت روستاييان در  تحليل سازه"ای با عنوان  ، در محالعه(0351)پور و همکاران  نوری
، كاه متغيرهاای سارمايه اجتمااعی     عنوان كردناد  "(دشت ليشتر: محالعه موردی)برداری شبکه آبياری و زهکشی  بهره

نگرش نسبت به اثربخشی مشاركت، عوامل اجتماعيا فرهنگی، عوامل سااختاری، ساابقه فعاليات كشااورزی و ساابقه      
در ماديريت و  داری باا متغيار مشااركت كشااورزان      های مشاركتی دارای همبستگی مثبات و معنای   مشاركت در طرح

 .های آبياری و زهکشی است برداری طرح بهره

با توجه به هدف تحقيق حاضر و بررسی منابع متعدد در زمينه مشاركت در مديريت آ  چارچو  مفهومی تحقياق  
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  .باشد می 0محابق شکل 

 

 
 چارچوب مفهومی تحقيق - شکل 

 

 هامواد و روش

و ( یغير آزمايش)تحقيق حاضر بر حسب هدف مورد نظر از نوع كاربردی و از نظر روش، كمی و بصورت توصيفی 
در اساتان   0351-50ورزان شهرساتان خاوی در ساال زراعای     كشاا جامعه آماری در اين پاژوهش  . باشد پيمايشی می 

نفر به روش  375كه از اين ميان، تعداد (   =N 05111)باشد  نفر می  05111شامل دهند كه  تشکيل می آذربايجان غربی
انتخاا   ( 0571) 0با استفاده از جدول كرجسی و مورگان( 0جدول )آماری  ای تناسبی به عنوان نمونه  گيری طبقه نمونه
ای سه بخشی براساس مرور ادبيات پژوهش و  ها و اطالعات مورد نظر، پرسشنامه آوری دادهجهت گرد  (.  =n 375)شدند 

 (گوياه  00)كت در مديريت آبيااری  بخش اول به سنجش ميزان مشار. نظران اين حوزه تهيه شد صاحب نظرخواهی از 
نگارش نسابت باه مشااركت در      ، (گوياه  1) بودن اجتماعیميزان های  بخش دوم به بررسی ويژگی. اختصاص داشت
 آبيااری  شابکه  يک فنی ، ابعاد(گويه 0) آ  سازمان كارشناسان و مسئولين به نسبت ديدگاه، (گويه 5) مديريت آبياری

 ، هنجارهاای (گوياه  00)اطالعااتی   مناابع  از ، اساتفاده (گوياه  0)كشااورزی   ترويج پرسنل به نسبت ، ديدگاه(گويه 1)
 1)آبيااری   ماديريت  در مشااركت  اثرات و عواقب از و آگاهی( گويه 1)آبياری  مديريت در مشاركت زمينه در اجتماعی

                                                                                                                                                         
1- Krejcie and Morgan 

آگاهی از پيامدهای مشاركت 
 در مديريت آبياری

نسبت به مشاركت در نگرش 
 مديريت آبياری

ديدگاه نسبت به كاركنان و 
 پرسنل ترويج كشاورزی

 

 ميزان اجتماعی بودن

 

كارشناسان ديدگاه نسبت به 
 سازمان آ 

 

ميزان استفاده از منابع 
 اطالعات

 

مناسب بودن عوامل فنی شبکه 
 آبياری

 

هنجارهای اجتماعی در زمينه 
مديريت آبياریمشاركت در   

 

مشاركت كشاورزان در 
 مديريت آبياری
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. ورزان اختصااص يافات  كشاا ( گويه 00)ای  های فردی و حرفهبررسی ويژگی بخش سوم به. پرداخت كشاورزان( گويه
از طيا    ای هاای فاردی و حرفاه    ويژگای استثنای بخاش   های پرسشنامه به  شايان ذكر است كه برای سنجش بخش

چندين نساخه از   جهت تعيين روايی پرسشنامه، . شده است پنج قسمتی در دامنه خيلی ك  تا خيلی زياد استفاده ليکرت 
از كارشناساان   ان شامل از اساتيد علوم ترويج و آموزش كشاورزی و همچنين تعدادی آن در اختيار گروهی از متخصص

 31، تعداد پايايی ابزار تحقيقتعيين  جهت . قرار داده شد و اصالحات الزم بر حسب پيشنهادهای آنها صورت گرفت آ 
موكور، پايايی پرسشانامه   های  پرسشنامهآوری  پس از جمع. خارج از پاسخگويان حج  نمونه توزيع گرديد در پرسشنامه

الزم باه ذكار اسات باه     . بدست آمد 10/1تا  70/1پايايی پرسشنامه بين . با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ تأييد شد
( همبستگی پيرسون و رگرسيون)و استنباطی ( ميانگين، ضريب تغييرات)ها از آمار توصيفی  منظور تجزيه و تحليل داده

 .بهره گرفته شد SPSSافزار  مبا استفاده از نر

 

 (نفر: واحد)آماری از هر يک از بخش ها  نمونه تعداد - جدول 

های شهرستان بخش رديف  تعداد نمونه تعداد كشاورزان 

 013 5031 مركزی 0
 001 1101 صفائيه 0
 5 101 قحور 3
 17 3351 رهال 1

 375 05111 مجموع

 

 نتایج

 نتایج توصیفی 

 ای و زراعی کشاورزان حرفههای فردی،  ویژگی

ساال   05و كمينه  سال 10بيشينه با سال  03/10ميانگين سنی كشاورزان مورد محالعه حدوداً ، 0محابق با جدول 
درصد كشاورزان متاهل و مابقی مجارد   0/50همچنين . درصد باقی مانده زن هستند 1ها مرد و تنها درصد آن 51كه 

 تحصايالت  دارای( درصد 0/13) نفر 010 سواد، بی كشاورزان از( درصد 0/33) نفر 007دهد كه  نتايج نشان می. هستند
 تحصايالت  دارای نياز ( درصاد  0/0) نفار  1 و متوساحه ( درصد 1/0) نفر 01 راهنمايی،( درصد 3/05) نفر 73 ابتدايی،

نفار   001كشاورزی تحت اختيار زمين دهد كه  نتايج حاصل از نوع مالکيت بر زمين نشان می .بودند باالتر و ديپل  فوق
ميانگين سابقه . باشد وقفی می( درصد 1/01)نفر  01ای و  اجاره  (درصد 0/01)نفر  15ملکی، ( درصد 17)از پاسخگويان 

مياانگين وساعت زماين كشااورزی     همچناين  . سال بود 00  حدوداً، 0و كمينه  70با بيشينه كار كشاورزی كشاورزان، 
 .هکتار بود 0حدود  هکتار 0کتار و كمينه ه 01با بيشينه كشاورزان 
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 زراعی و ای فردی،حرفه های ويژگی -  جدول

 بيشينه كمينه انحراف معيار ميانگين درصد فراوانی سطوح متغير متغير

(سال)سن   - - - 03/10  01/00  05 10 

 جنس
1/1 00 زن  

- - - - 
1/51 311 مرد  

 وضعيت تاهل
0/50 315 متاهل  

- - - - 
5/7 31 مجرد  

 سح  تحصيالت

0/33 007 بی سواد  

- - - - 
0/13 010 ابتدايی  
3/05 73 راهنمايی  
1/0 01 متوسحه  

0/0 1 فوق ديپل  و باالتر  

 نوع مالکيت بر زمين
1/17 001 ملکی  

0/01 15 اجاره ای - - - -  
1/01 01 وقفی  

(سال)سابقه كار كشاورزی   - - - 17/00  00/01  0 70 

(هکتار)وسعت زمين   - - - 71/1  10/1  0 31 

 

 های مشارکت در مدیریت آبیاری بندی گویه رتبه

همکااری باا   "هاای   نشان داد كه گويه های متغير مشاركت در مديريت آبياری بندی گويه های حاصل از رتبه يافته
های محلای بارای حال مشاکالت آبيااری در       البی كردن با سازمان"و  "های فرعی كشاورزان ديگر در ساخت كانال

ی  همچنين دو گويه(. 3جدول )های اول و دوم قرار گرفتند  در رتبه 01/1و  01/1به ترتيب با ضرايب تغييرات  "روستا
 هاای  زيرسااخت  ارید نگاه  و حفاظ "و  "آبياری های زيرساخت ساير و ها كانال بازسازی برای مالی های كمک تأمين"

ميانگين كل مشاركت كشااورزان در  . های آخر قرار گرفتند در رتبه 31/1و  33/1به ترتيب با ضرايب تغييرات  "آبياری
ی مشاركت متوسط كشاورزان منحقه مورد محالعه در  دهنده كه نشان( 3جدول )برآورد گرديد  11/3مديريت آبياری نيز 
 .باشد مديريت آبياری می

 های میزان اجتماعی بودن کشاورزان ی گویهبند رتبه

 در"هاای   نشاان داد كاه گوياه    "ميزان اجتماعی بودن كشااورزان "های متغير  بندی گويه های حاصل از رتبه يافته
باه ترتياب باا     "كان   مای  معاشارت  و مراوده اطرافيان  و روستا مردم با"و  "كن  می شركت روستا موهبی های مراس 

 بااا فقااط"ی  همچنااين دو گوياه (. 1جادول  )هااای اول و دوم قارار گرفتنااد   در رتباه  07/1و  05/1ضارايب تغيياارات  
به ترتيب با  ".كن  در هنگام مالقات با مردم و اطرافيان  احساس خجالت می "و  "دارم معاشرت و مراوده خويشاوندان 

ميزان اجتماعی باودن كشااورزان نياز    ميانگين كل متغير . های آخر قرار گرفتند در رتبه 33/1و  31/1ضرايب تغييرات 
 .برآورد گرديد كه حاكی از ميزان اجتماعی بودن كشاورزان در سح  متوسط تا زياد است 11/3
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 آبياری مديريت در كشاورزان مشاركت متغير به مربوط های گويه بندی رتبه - جدول 

 ميانگين گويه متغير
انحرف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

ن 
رزا
شاو

 ك
ت
رك
شا
م

ی
يار
 آب
ت
يري

مد
در 

 

.های فرعی همکاری با كشاورزان ديگر در ساخت كانال  11/3  110/1  01/1  0 

های محلی برای حل مشکالت آبياری در  البی كردن با سازمان
.روستا  

01/3  505/1  01/1  0 

داری  مشورت با كارشناسان و مأموران دولت برای حفظ و نگه
.های آبياری ها و سازه كانال  

17/3  507/1  07/1  3 

.های آبياری كمک به ديگر كشاورزان برای اليروبی كانال  13/3  505/1  07/1  1 

.گيری برای تعيين متصدی و مسؤول امور آ  رأی  01/3  10/0  05/1  0 

.آبياری های كانال بازسازی آالت ماشين آوردن فراه   11/3  17/0  31/1  1 

.های ترويجی كالستشويق ساير كشاورزان برای مشاركت در   10/3  17/0  30/1  7 

.آبياری های كانال بازسازی به مربوط گروهی كارهای  33/3  10/0  30/1  1 

.ها های شخصی در اين كالس بيان ديدگاه  01/3  01/0  33/1  5 

.های آموزشيا ترويجی برای حل بحران آ  دوره  00/3  15/0  33/1  01 

 ساير و ها كانال بازسازی برای مالی های كمک تأمين
.آبياری های زيرساخت  

03/3  17/0  33/1  00 

.آبياری های زيرساخت داری نگه و حفظ  00/3  00/0  31/1  00 

11/3 :كل ميانگين  

 

 ميزان اجتماعی بودن كشاورزان متغير به مربوط های گويه بندی رتبه -4جدول 

 ميانگين گويه متغير
انحرف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

ن 
يزا
م

ن 
ود
ی ب

اع
تم
اج

ان
ورز

شا
 ك

.كن  های موهبی روستا شركت می در مراس   11/3  70/1  05/1  0 
.كن  با مردم روستا و اطرافيان  مراوده و معاشرت می  11/3  55/1  07/1  0 

.كن  شود، شركت می هايی كه در روستا برگزار می در جشن  11/3  15/0  07/1  3 
.ده  های مشاركتی ترجي  می های انفرادی را نسبت به فعاليت فعاليت  11/0  57/1  31/1  1 

.فقط با خويشاوندان  مراوده و معاشرت دارم  11/3  17/0  31/1  0 
.كن  در هنگام مالقات با مردم و اطرافيان  احساس خجالت می  03/3  17/0  33/1  1 

11/3 :كل ميانگين  

   

 آبیاری مدیریت در مشارکت به نسبت بندی گویه های نگرش رتبه

مشااركت   "  نشاان داد كاه گوياه    "آبيااری  ماديريت  در مشااركت  باه  نسبت نگرش"های متغير  بندی گويه رتبه
 13/3و مياانگين   07/1با ضريب تغييارات   ".برد های دولتی را باال می كشاورزان در مدريت آبياری امکان جو  كمک

روی مشاركت كشااورزان در ماديريت آبيااری     گواری بر سرمايه"ی  همچنين گويه(. 0جدول )اول قرار گرفت   در رتبه
 نسبت ميانگين كل نگرش. ی آخر قرار گرفت  در رتبه 01/3و ميانگين  33/1با ضريب تغييرات  ".يک كار بيهوده است
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 ماديريت  در مشااركت  به كشاورزان نسبت كه حاكی از نگرشبرآورد گرديد  30/3آبياری نيز  مديريت در مشاركت به
 .متوسط تا زياد استآبياری در سح  

 مشاركت در مديريت آبياری به نسبت متغير نگرش به مربوط های گويه بندی رتبه -5 جدول

 ميانگين گويه متغير
انحرف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

ش
گر

ن
 

ت
سب
ن

 به 
ت
رك
شا
م

 
 در

ت
يري

مد
 

ی
يار
آب

 

های دولتی را باال  مشاركت كشاورزان در مدريت آبياری امکان جو  كمک
.برد می  

13/3  10/0  07/1  0 

مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجر به تسريع در انجام امور مربوط به 
.شود آبياری می  

00/3  57/1  07/1  0 

مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجر به باال رفتن احساس مسئوليت 
.شود برداری از آ  می آنان در زمينه بهره  

30/3  51/1  05/1  3 

جويی آنان در مصرف آ   كشاورزان در مديريت آبياری منجر به صرفهمشاركت 
.شود می  

01/3  15/0  31/1  1 

ها و نيز كاهش  مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجر به كاهش آسيب
های آبياری می تخريب زيرساخت .شود   

03/3  10/0  30/1  0 

استفاده از تجار   مندی و مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجر به بهره
.شود آنان می  

03/3  55/1  30/1  1 

های مؤثرتر و  مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجر به اتخاذ تصمي 
.شود بهتری می  

05/3  11/0  30/1  7 

.شود مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجر به اتالف وقت كشاورزان می  00/3  17/0  30/1  1 
مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری يک كار بيهوده گواری بر روی  سرمايه

.است  
01/3  17/0  33/1  5 

30/3 :كل ميانگين  

 

 آب سازمان کارشناسان و مسؤولین به نسبت های دیدگاهبندی گویه رتبه

 و مسؤوالن"  نشان داد كه گويه "آ  سازمان كارشناسان و مسؤولين به نسبت ديدگاه"های متغير  بندی گويه رتبه
و مياانگين   00/1  با ضريب تغييارات  "هستند روستايی رهبران عقايد از استفاده دنبال به بيشتر آ  سازمان كارشناسان

 مشاکالت  حال  بارای  آ  سازمان كارشناسان و مسؤالن"ی  همچنين گويه(. 1جدول )اول قرار گرفت   در رتبه 11/3
ی آخر قارار    در رتبه 111/1و ميانگين  00/1  با ضريب تغييرات "كنند می برگزار توجيهی های كالس كشاورزان آبياری
بارآورد گردياد كاه ايان      07/3آ  نيز  سازمان كارشناسان و مسؤولين به نسبت ميانگين كل ديدگاه كشاورزان. گرفت

 كارشناساان  باه  نسبتكشاورزان  مقدار با توجه به دامنه ميانگين عنوان شده، يک برآورد نسبتاً خوبی در زمينه ديدگاه
 .شود آ  محسو  می سازمان

 



 9317 پاییز، 3، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      222

 

 آ  سازمان كارشناسان به نسبت ديدگاه متغير به مربوط های گويه بندی رتبه -6 جدول

 ميانگين گويه متغير
انحرف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

گاه
يد
د

 
ت
سب
ن

 به 
ين

ؤول
مس

 و 
ان
اس
شن
كار

 
ان
زم
سا

 
 
آ

 

استفاده از عقايد رهبران روستايی كارشناسان سازمان آ  بيشتر به دنبال 
.هستند  

11/3  71/1  00/1  0 

گيری در زمينه مسائل  كارشناسان سازمان آ  از نظرات كشاورزان در تصمي 
.كنند آ  استفاده می  

01/3  11/1  00/1  0 

كارشناسان سازمان آ  برای حل مشکالت آبياری بازديدهای مستمری را از 
.اين منحقه دارند  

05/3  10/1  01/1  3 

كارشناسان سازمان آ  كارهايشان را متناسب با نيازهای كشاورزان 
.كنند سازماندهی می  

01/3  51/1  00/1  1 

های  كارشناسان سازمان آ  برای حل مشکالت آبياری كشاورزان كالس
.كنند توجيهی برگزار می  

07/3  10/1  00/1  0 

10/3 :كل ميانگين  

 

 آبیاری شبکه یک فنی های ابعاد بندی گویه رتبه

 تناساب "هاای   نشاان داد كاه گوياه    "آبياری شبکه يک فنی ابعاد"های متغير  بندی گويه های حاصل از رتبه يافته
به ترتيب با ضرايب تغييارات   "آبياری های شبکه طول در ها دريچه تعداد"و  "آبياری های شيوه با كشت الگوی داشتن

 بارای  آ  انتقال های كانال عرض"ی  همچنين دو گويه(. 7جدول )های اول و دوم قرار گرفتند  در رتبه 07/1و  01/1
باه ترتياب باا ضارايب      "آبيااری  هاای  شابکه  نداشتن فرسودگی"و  "پوشش تحت كشاورزی اراضی به بودن جوابگو

آبياری از ديدگاه كشاورزان نياز   شبکه يک فنی ميانگين كل ابعاد. های آخر قرار گرفتند در رتبه 30/1و  31/1تغييرات 
  .كه حاكی از آن است كه ابعاد فنی يک شبکه آبياری در وضعيت متوسط تا زياد استبرآورد گرديد  1/3

 آبياری شبکه يک فنی متغير ابعاد به مربوط های گويه بندی رتبه -7 جدول

 ميانگين گويه متغير
انحرف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

اد
بع
ا

 
ی
فن

 
ک

ي
 

که
شب

 
ی
يار
آب

.های آبياری تناسب داشتن الگوی كشت با شيوه   15/3  50/1  01/1  0 
.های آبياری ها در طول شبکه تعداد دريچه  10/3  53/1  07/1  0 

.نوسان نداشتن ميزان آ  دريافتی زمين كشاورزی  30/3  50/1  01/1  3 
.ها محل نصب برخی از دريچه  11/3  55/1  05/1  1 

انتقال آ  برای جوابگو بودن به اراضی كشاورزی های  عرض كانال
.تحت پوشش  

01/3  10/0  31/1  0 

.های آبياری فرسودگی نداشتن شبکه  01/3  01/0  30/1  1 

1/3 :كل ميانگين  
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 کشاورزی ترویج پرسنل به نسبت دیدگاه

 كاركناان  و پرسانل  " گوياه نشاان داد كاه    "كشاورزی ترويج پرسنل به نسبت ديدگاه"های متغير  بندی گويه رتبه
  در رتباه  10/3و مياانگين   30/1  با ضريب تغييرات "شوند می منحقه اين در كشاورزی توسعه منجربه كشاورزی ترويج

باا   "كنناد  مای  همادلی  كشاورزان با كشاورزی ترويج كاركنان و پرسنل"ی  همچنين گويه(. 1جدول )اول قرار گرفت 
 تارويج  پرسانل  باه  نسبت ميانگين كل متغير ديدگاه. ی آخر قرار گرفت  در رتبه 00/3و ميانگين  31/1ضريب تغييرات
كشااورزی در ساح     ترويج پرسنل به كشاورزان نسبت كه حاكی از آن است ديدگاهبرآورد گرديد  30/3كشاورزی نيز 

 .متوسط تا زياد است

 كشاورزی ترويج پرسنل به نسبت متغير ديدگاه به مربوط های گويه بندی رتبه -8 جدول

 ميانگين گويه متغير
انحرف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

گاه
يد
د

 
ت
سب
ن

 به 
نل

رس
پ

 
يج
رو
ت

 
ی
ورز

شا
ك

 

پرسنل و كاركنان ترويج كشاورزی منجر به توسعه كشاورزی در اين منحقه 
.شوند می  

10/3  11/0  30/1  0 

 پرسنل و كاركنان ترويج كشاورزی در صدد هستند تا مشکالت كشاورزان را
.حل كنند  

10/3  01/0  30/1  0 

پرسنل و كاركنان ترويج كشاورزی به نظرات كشاورزان ارزش قائلند و لوا 
.اند مورد احترام  

07/3  11/0  30/1  3 

.كنند پرسنل و كاركنان ترويج كشاورزی منصفانه كار و تالش می  01/3  15/0  33/1  1 

.كنند و كاركنان ترويج كشاورزی با كشاورزان همدلی می پرسنل  00/3  00/0  31/1  0 

30/3 :كل ميانگين  

 

 اطالعاتی منابع از میزان استفاده

 01/1  با ضريب تغييارات  "كشاورزی های نهاده فروشندگان"اطالعاتی منابع از استفاده"های متغير  بندی گويه رتبه
و  33/1  با ضريب تغييارات  "ترويجی نشريات "ی همچنين، گويه(. 5جدول )اول قرار گرفت   در رتبه 01/3و ميانگين 
بارآورد گردياد    37/3اطالعاتی نيز  منابع از استفاده ميانگين كل متغير ميزان. ی آخر قرار گرفت  در رتبه 01/3ميانگين 

 .ح  متوسط تا زياد استكه حاكی از آن است استفاده كشاورزان از منابع اطالعاتی در س

 آبیاری مدیریت در مشارکت زمینه در اجتماعی های هنجارهایبندی گویه رتبه

نشاان   "آبياری مديريت در مشاركت زمينه در اجتماعی هنجارهای"های متغير  بندی گويه های حاصل از رتبه يافته
 ماا  نفاع  به آبياری شبکه بازسازی برای آالت ماشين آوردن فراه  در مشاركت كه معتقدند اطرافيان "های  داد كه گويه
 محلاو   فعاليت يک عنوان به را آ  انتقال های كانال نگهداری و حفظ در مشاركت من اطرافيان"و  "است كشاورزان

همچناين دو  (. 01جادول  )های اول و دوم قارار گرفتناد    در رتبه 01/1و  03/1به ترتيب با ضرايب تغييرات  "دانند می
 جامعاه "و  "اسات  كشااورزان  ماا  وظيفاه  آبيااری  ماديريت  در مشااركت  كه معتقدند من همسايه كشاورزان"ی  گويه

به ترتيب باا   "كنند می مشاركت آبياری ها كانال بازسازی برای مالی های كمک تأمين در هميشه منحقه اين كشاورزی
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 در مشااركت  زميناه  در اجتمااعی  ميانگين كل هنجارهای. های آخر قرار گرفتند در رتبه 01/1و  07/1يب تغييرات ضرا
كه حاكی از آن است هنجارهای اجتمااعی كشااورزان در زميناه مشااركت در     برآورد گرديد   15/3آبياری نيز  مديريت

 .آبياری در سح  متوسط تا زياد است

 اطالعاتی منابع از متغير استفاده به مربوط های گويه بندی رتبه -9 جدول

 رتبه ضريب تغييرات انحرف معيار ميانگين گويه متغير

ده
فا
ست
ا

 از 
بع
منا

 
ی
عات
ال
اط

 

های كشاورزی فروشندگان نهاده  01/3  53/1  01/1  0 

های راديوئی برنامه  10/3  53/1  07/1  0 

ها محل و همسايه كشاورزان ه   31/3  53/1  07/1  3 

های رهبران محلی توصيه  01/3  51/1  01/1  1 
31/3 كارشناسان جهاد كشاورزی  55/1  05/1  0 

30/3 اعضای خانواده  57/1  05/1  1 
های تلويزيونی برنامه  00/3  15/0  31/1  7 

10/3 كشاورزان پيشرو  13/0  31/1  1 
07/3 رايانه و اينترنت  55/1  31/1  5 
11/3 كشاورزان نمونه  11/0  30/1  01 
01/3 نشريات ترويجی  11/0  33/1  00 

37/3 :كل ميانگين  

 

 آبياری مديريت در مشاركت زمينه در اجتماعی متغير هنجارهای به مربوط های گويه بندی رتبه -1  جدول

 انحرف معيار ميانگين گويه متغير
ضريب 

 تغييرات
 رتبه

ی
ها
ار
ج
هن

 
ی
اع
تم
اج

 
 در

نه
مي
ز

 
ت
رك
شا
م

 
 در

ت
ري
دي
م

 

ی
ار
آبي

 

آالت برای  اطرافيان  معتقدند كه مشاركت در فراه  آوردن ماشين
.بازسازی شبکه آبياری به نفع ما كشاورزان است  

10/3  11/1  03/1  0 

های انتقال آ  را به  اطرافيان من مشاركت در حفظ و نگهداری كانال
.دانند عنوان يک فعاليت محلو  می  

10/3  11/1  01/1  0 

شوند،  قدم می مشکالت مربوط به آ  پيشكشاورزانی كه برای حل 
.گيرند مورد تشويق ساير كشاورزان قرار می  

10/3  50/1  01/1  3 

 مسئول و متصدی تعيين برای گيری جامعه كشاورزی اين منحقه رأی
.دانند آ  را يک فعاليت محلو  می امور  

17/3  51/1  07/1  1 

آبياری وظيفه كشاورزان همسايه من معتقدند كه مشاركت در مديريت 
.ما كشاورزان است  

05/3  50/1  07/1  0 

 برای مالی های جامعه كشاورزی اين منحقه هميشه در تأمين كمک
.كنند آبياری مشاركت می ها كانال بازسازی  

03/3  0 01/1  1 

15/3 :كل ميانگين  

 آبیاری مدیریت در مشارکت اثرات و عواقب از های آگاهیبندی گویه رتبه

 مشااركت "  نشان داد كه گوياه  "آبياری مديريت در مشاركت اثرات و عواقب از آگاهی"های متغير  گويهبندی  رتبه
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مياانگين   01/1  با ضريب تغييارات  "شود می كشاورزان نظر اظهار توانايی تقويت منجربه آبياری مديريت در كشاورزان
 تساهيل  منجربه آبياری مديريت در كشاورزان مشاركت"ی  همچنين، گويه(. 00جدول )اول قرار گرفت   در رتبه 17/3

ميانگين كال  . ی آخر قرار گرفت  در رتبه 35/3و ميانگين  05/1  با ضريب تغييرات "شود می آبياری های شبکه مديريت
ی مياانگين   برآورد گرديد كه با توجاه باه دامناه    13/3آبياری نيز  مديريت در مشاركت اثرات و عواقب از آگاهی متغير

 .شود شده در زمينه سنجش اين متغير يک مقدار نسبتاً خوبی محسو  میعنوان 

 آبياری مديريت در مشاركت اثرات و پيامدها از آگاهی متغير به مربوط های گويه بندی رتبه -   جدول

 ميانگين گويه متغير
 انحرف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

ی
اه
آگ

 از 
ها
مد
پيا

 و 
ت
را
اث
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م
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ت
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م

 
ی
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مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجربه تقويت توانايی اظهار نظر  
.شود كشاورزان می  

17/3  11/1  01/1  0 

های  مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجربه افزايش جو  سرمايه
.شود دولتی می  

37/3  17/1  00/1  0 

مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجربه تحکي  روابط اجتماعی 
.شود ميان كشاورزان می  

03/3  50/1  01/1  3 

مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجربه تفويض مالکيت آ  به 
.شود كشاورزان می  

13/3  51/1  07/1  1 

مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجربه كاهش هدررفت آ  
.شود می  

10/3  57/1  01/1  0 

منجربه تسهيل فرآيند آگاهی مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری 
.شود مسؤوالن از مسائل مربوط به آ  كشاورزان می  

35/3  51/1  01/1  1 

های  مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری منجربه تسهيل مديريت شبکه
.شود آبياری می  

35/3  55/1  05/1  7 

 13/3  :كل ميانگين

 

 های استنباطی یافته

 وابسته پژوهشهمبستگی بین متغیرهای مستقل و 

 مشااركت  باه  نسبت كشاورزان ، حاكی از آن است كه بين متغيرهای مستقل نگرش(00جدول )های تحقيق  يافته
 آبياری، ميازان  شبکه در فنی عوامل بودن آبياری، مناسب مديريت در مشاركت پيامدهای از آبياری، آگاهی مديريت در

 باه  نسابت  كشااورزان  آ ، ديدگاه مديريت در مشاركت زمينه در اجتماعی اطالعاتی، هنجارهای منابع از آنان استفاده
آ  با متغير  سازمان كارشناسان به نسبت كشاورزان بودن كشاورزان و ديدگاه اجتماعی كشاورزی، ميزان ترويج پرسنل

درصد  55نان درصد خحا و با اطمي 0وابسته مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری رابحه مثبت و معنی داری در سح  
 .وجود دارد
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 همبستگی بين متغيرهای مستقل و وابسته پژوهش -  جدول 

 متغيرهای مستقل متغير وابسته
نوع ضريب 
 همبستگی

r P-Value 

ت
رك
شا
م

 
ان
ورز

شا
ك

 
 در

ت
يري

مد
 

ی
يار
آب

آبياری مديريت در مشاركت به نسبت كشاورزان نگرش  011/1** پيرسون   110/1  
آبياری مديريت در مشاركت پيامدهای از آگاهی 101/1** پيرسون   110/1  

آبياری شبکه در فنی عوامل بودن مناسب 170/1** پيرسون   110/1  
اطالعاتی منابع ار آنان استفاده ميزان 137/1** پيرسون   110/1  

آ  مديريت در مشاركت زمينه در اجتماعی هنجارهای 010/1** پيرسون   110/1  
كشاورزی ترويج پرسنل به نسبت كشاورزان ديدگاه 151/1** پيرسون   110/1  

بودن اجتماعی ميزان 171/1** پيرسون   110/1  
آ  سازمان كارشناسان به نسبت آنان ديدگاه 001/1** پيرسون   110/1  

 .خحا 10/1در سح  = **                  
 

 رگرسیونی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری تحلیل

در ايان راساتا، مشااركت    . اثرات متغيرهای مستقل بر روی متغير وابسته مورد بررسی قارار گرفات  در اين قسمت 
 در با استفاده از روش تحليل رگرسيونی چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كاه  كشاورزان در مديريت آبياری

 معنی داری آزمون خحای تا كند پيدا می ادامه زمانی تا كار اين و شوند می معادله وارد يک به يک قويترين متغيرها آن

( مشااركت در ماديريت آبيااری   ) ی  وابساته  متغيار  متغيرهای مستقل باا  بين همبستگی بررسی از پس. برسد 10/1به 
آبيااری،   مديريت در مشاركت به نسبت بودن، نگرش اجتماعی ميزان)داشتند  همبستگی وابسته متغير با كه متغيرهايی

 تارويج  پرسانل  باه  نسابت  آبيااری، ديادگاه   شابکه  فنای  ابعاد بودن آ ، مناسب سازمان كارشناسان به نسبت ديدگاه
 عواقاب  از آبيااری و آگااهی   مديريت در مشاركت زمينه در اجتماعی اطالعاتی، هنجارهای منابع از استفاده كشاورزی،
 قابال . آمد بدست رگرسيون یمعادله نهايت در كه شدند، معادله وارد گام به گام روش به( آبياری مديريت در مشاركت

دهاد كاه هماه متغيرهاای      نتايج نشاان مای  . متغير تبيين شدند 1درصد از تغييرات متغير وابسته توسط  70  است ذكر
عباارتی نتاايج حااكی از آن    باه . داری با متغير مشاركت در مديريت آبياری هستند ی مثبت و معنی مستقل دارای رابحه

در ايان  . شاود  است كه يک واحد تغيير در متغير مستقل چه تغييراتی در متغير مشاركت در مديريت آبياری حاصل مای 
و ديادگاه كشااورزان نسابت باه     = Beta 311/1خصوص متغير آگاهی از عواقب مشاركت در مديريت آبياری با ميزان 

 متغيار  بت به ساير متغيرهای تحقياق، تغييارات  بيشترين سه  را نس= Beta 311/1پرسنل ترويج كشاورزی با ميزان 

های حاصل از تحليل رگرسيونی انجام شده، معادلاه خاط     در نهايت بر اساس يافته (.03جدول )را تبيين كردند  وابسته
رگرسيونیِ در زمينه تأثير متغيرهای مستقل بر روی متغير وابسته مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری به صورت زير 

 :شد ارائه

(0) 

Y=a+b1 x1+b2 x2+⋯+bn xn 

Y= -1.83+0.543x1+0.548x2+0.288x3+0.452x4+ 0.130x5+0.174x6+0.055x7+0.147x8   
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(مشاركت در مديريت آبياری)تأثير متغيرهای مستقل بر متغير وابسته  -  جدول   

 R R2 R2Adj B Beta t Sig. 

-105/0 - - - مقدار ثابت  - 551/1  111/1  

751/1 (x1)پيامدهای مشاركت در مديريت آبياری  آگاهی از  130/1  105/1  013/1  311/1  131/00  111/1  

151/1 (x2)ديدگاه نسبت به پرسنل ترويج كشاورزی   111/1  113/1  011/1  311/1  501/1  111/1  
107/1 ( x3)استفاده از منابع اطالعاتی   731/1  730/1  011/1  013/1  303/7  111/1  

110/1 (x4)بودن ميزان اجتماعی   715/1  717/1  100/1  000/1  151/5  111/1  
110/1 (x5)نگرش نسبت به مشاركت در مديريت آبياری   711/1  710/1  031/1  031/1  100/1  111/1  

117/1 (x6)مناسب بودن ابعاد فنی شبکه آبياری   700/1  711/1  071/1  003/1  117/3  110/1  
115/1 (x7)مديريت آبياری هنجارهای اجتماعی در زمينه مشاركت در   701/1  700/1  100/1  110/1  710/0  111/1  

170/1 (x8)ديدگاه نسبت به كارشناسان سازمان آ    701/1  703/1  017/1  101/1  100/0  110/1  

 

 گیری و پیشنهادات بحث، نتیجه

داری بار روی   معنای های تحقيق حاكی از آن است كه متغير ميزان اجتماعی بودن كشااورزان اثار مثبات و     يافته
، لوبال  (0115)هاای عزيازی خاالخيلی و زماانی      اين يافته همسو با يافته. مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری دارد

های حاصل از تحليل رگرسيونی حاكی از آن باود كاه ايان متغيار      همچنين، يافته. باشد می( 0111)و مارشال ( 0111)
است كه از لحاظ قدرت تأثيرگواری بر تغييرات متغير وابسته مشاركت در  000/1 (بتا)دارای ضريب تأثير استاندارد شده 

مديريت آبياری، بعد از متغيرهای آگاهی از عواقب مشاركت در مديريت آبيااری و ديادگاه نسابت باه پرسانل تارويج       
شود از اين پتانسيل كه در  میبر اين اساس، پيشنهاد . ی چهارم قرار دارد  كشاورزی و استفاده از منابع اطالعاتی در رتبه

عباارتی در فرايناد مشااركت دادن    باه . سح  مناسبی است در مباحث توسعه مشاركت در مديريت آبياری استفاده شود
درخواست شود كه در اين فرآيند مشاركت كنند كه ويژگی اجتماعی باودن    كشاورزان در مديريت آبياری از كشاورزانی

 . در آنها در سح  خوبی باشد

داری بر روی متغير  ها حاكی از آن بود كه متغير نگرش نسبت به مشاركت در مديريت آبياری دارای اثر معنی يافته
، خاناال  (0111)، لوبل (0115)های عزيزی خالخيلی و زمانی  اين يافته همسو با يافته. مشاركت در مديريت آبياری بود

متغير نگرش نسبت به مديريت آبياری دارای . بود( 0317)و شاهرودی و چيوری ( 0351)پور و همکاران  ، نوری(0113)
ک واحد تغيير در انحراف متغير آن باعاث  بود كه نمايانگر اين است كه ي 031/1( بتا)مقدار ضريب تأثير استاندارد شده 

از ياک ساو از   شاود   پيشانهاد مای  . شاود  تغييرات در انحراف معيار متغير مشاركت در مديريت آبياری می 031/1ايجاد 
در راستای جلب از سوی ديگر . كشاورزانی كه نگرش محلوبتری دارند در فرآيند مديريت مشاركتی آبياری استفاده كنند

ی تغييارات نگرشای آناان    كشاورزان شهرستان خوی در راستای مشاركت در ماديريت آبيااری، بار رو   مشاركت بيشتر 
تواند از طريق مأموران تغيير و نيز كارورزان  اين گونه تغييرات می. نسبت به مشاركت در مديريت آبياری متمركز شوند

 . ميدانی واحدهای مشاركت مردمی وزارت نيرو صورت پويرد

. داری بر روی مشاركت در مديريت آبيااری دارد  شاورزان نسبت به كارشناسان سازمان آ  اثر معنیمتغير ديدگاه ك
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داری نسبت باه   اما اثر اين متغير با وجود معنی. باشد می( 0115)های عزيزی خالخيلی و زمانی  اين يافته همسو با يافته
شود، ضمن تمركز بر اين ويژگی در فرآيند توسعه  بر اين اساس پيشنهاد می. اچيز استساير متغيرهای پژوهش ك  و ن

. مديريت مشاركتی آبياری كشاورزی، كارشناسان ساازمان آ  بازديادهای ميادانی بيشاتری در منحقاه داشاته ياشاند       
فای بارای حال مشاکالت     ريزی كنناد و از طر  های خود را در راستای نياز كشاورزان طرح ها و فعاليت همچنين برنامه

های آموزشی برای كشااورزان اقادام و    آبياری كشاورزان، با همکاری جهاد كشاورزی به طور مشترک به برگزاری دوره
 .آنها را با نحوه صحي  آبياری آشنا كنند

ز آن های مربوط به اثر متغير مناسب بودن عوامل فنی در شبکه آبياری بر روی متغير وابسته حااكی ا  بررسی يافته
هاای   اين يافته همسو باا يافتاه  . داری را بر روی مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری دارد بود كه اين متغير اثر معنی

های حاصل از مشاهدات ميدانی محقق، مناسب باودن   همچنين با توجه به يافته. باشد می( 0111)چاندران و چکچری 
يعنی در اكثر ماوارد حفاظ كيفيات    )آبياری غالباً به عنوان يک عامل وابسته به كشاورزان بوده است عوامل فنی شبکه 

؛ اين در حالی است كه بسياری از كشاورزان معموالً برای حفظ (عوامل فنی شبکه آبياری بر عهده كشاورزان بوده است
در ايان راساتا، پيشانهاد    . وانی روبارو هساتند  كيفيت و تناسب شبکه آبياری با مسائل و مشکالت مالی و اقتصادی فرا

حفظ، مديريت و ارتقای ابعاد فنی شبکه آبياری از طريق اختصااص تساهيالت ماالی و باه     شود كه دولت در زمينه  می
 .ای بيشتری داشته باشد كارگيری كارشناسان فنی، با كشاورزان مشاركت اقتصادی و مشاوره

اطالعاتی بر روی متغير مشااركت در ماديريت آبيااری حااكی از آن باود كاه        در زمينه اثر متغير استفاده از منابع
ايان يافتاه   . داری را بر روی مشاركت كشااورزان در ماديريت آبيااری دارد    استفاده از منابع اطالعاتی اثر مثبت و معنی

و يعقاوبی و  ( 0353)، نصارآبادی و حيااتی   (0350)، اخوان و همکاران (0111)های چاندران و چکچری  همسو با يافته
فزون بر اين، بررسی اثر ا. باشد می (0115)های عزيزی خالخيلی و زمانی  و در مقابل برخالف با يافته( 0311)همکاران 

زی بر روی مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری حاكی از آن بود كه اين متغير ديدگاه نسبت به پرسنل ترويج كشاور
هاای عزيازی خاالخيلی و     اين يافته همسو با يافته. داری بر روی متغير مشاركت در مديرت آبياری دارد متغير اثر معنی

الزم به ذكر است اين متغير از لحاظ قدرت تأثير بر متغير وابساته  . باشد می( 0350)و اخوان و همکاران ( 0115)زمانی 
تغييرات در انحاراف معياار متغيار وابساته      311/1در رتبه دوم قرار دارد و به ازای يک واحد تغيير در انحراف معيار آن 

تر مأموران ترويجای   های گسترده ير فعاليتتواند به عنوان يک عامل مثبت در زمينه تأث ی فوق می يافته .شود ايجاد می
بر اين اساس پيشانهاد  . های كشاورزی و روستايی باشد كه توسط خود كشاورزان مورد تأييد قرار گرفته است در محيط

های نهاد ترويج و پرسانل آن  فعاليتشود، ضمن تأكيد و تمركز بر اين ويژگی در توسعه مديريت مشاركت آبياری،  می
. تر مورد پيگيری قرار گيرد قويت مشاركت كشاورزان شهرستان خوی در مديريت آبياری به صورت گستردهدر راستای ت

راستای بهبود مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری از منابع اطالعااتی گونااگون    توانند در مأموران سازمان ترويج می
 .اده كشاورزان از منابع اطالعاتی در سح  خوبی استاستفگونه در باال اشاره شد، وضعيت  چرا كه همان .استفاده كنند

داری بار روی   ها نشان داد كه متغير آگاهی از پيامدهای مشاركت در مديريت آبياری دارای اثر مثبت و معنای  يافته
، فهام و (0351)مظفری  ،(0351)پور و همکاران  های نوری اين يافته همسو با يافته. مشاركت در مديريت آبياری است

ها حاكی از آن است كه متغيار   يکی ديگر از يافته. باشد می( 0551)و پارلين و لوسک ( 0111)، لوبل (0111)همکاران 
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داری بر روی مشاركت كشاورزان  مديريت آبياری نيز دارای اثر مثبت و معنی هنجارهای اجتماعی در زمينه مشاركت در
، مارشاال  (0110)، ورميلياون  (0113)، خاناال  (0111)های لوبال   اين يافته نير همسو با يافته. در مديريت آبياری است

شود كه واحادهای مشااركت مردمای وزارت     براين اساس، پيشنهاد می. باشد می( 0353)و نصرآبادی و حياتی ( 0111)
ا در راستای تقويت و بهبود آگاهی از پيامدهای های منسجمی ر نيرو و نيز اداره ترويج كشاورزی شهرستان خوی برنامه

مديريت آبياری و نيز هنجارهای اجتماعی در زمينه مشاركت در مديريت آبياری طراحی و ترتيب دهند تاا  مشاركت در 
 .به اين واسحه به بهبود و تقويت مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری كمک كنند

 منابع
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate components affecting farmers' 

participation in irrigation management (case of Khoy County). This study was 

causal-relationship and a survey was conducted. The study population were all 

farmers in the Khoy County in the crop year 2015-16 (N=19088) and a number of 

379 number of people were chosen using the Krejcie and Morgan table (1970) and 

stratified sampling with proportional allocation as research samples. The data 

collection tool was a questionnaire whose content validity was confirmed by 

professors and experts and its reliability was determined by calculating Cronbach's 

alpha coefficient between 0.72 and 0.85. The obtained data were analyzed using 

the SPSSv19 software. According to the results, the participation of farmers in 

irrigation management was evaluated at a good level. The results showed that the 

independent variables including farmers' attitude toward their participation in 

irrigation management, awareness of the consequences of participation in irrigation 

management, suitability of the technical factors in irrigation network, use of 

farmers from information sources, social norms toward participation in water 

management, farmers' attitude toward agricultural extension personnel, farmers' 

sociability and attitude toward water officials and experts with dependent variable 

of participation in irrigation management had had positive relationship and 

significant at 1 percent level. The results of stepwise regression analysis showed 

that the mentioned variables explained 75 percent of the variance of the 

participation in irrigation management. 

Keywords: Farmers participation, Khoy County, Water management. 
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