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  چکیده

سازي مدیریت وري از منابع آب و خاك و بهینهي روستایی و کشاورزي و ارتقاء بهرهویژه توسعهتحقق توسعه، به
لذا، جلب مشارکت فعال و مؤثر . باشدها میبرداران شبکههاي آبیاري، در گرو همکاري و مشارکت بهرهشبکه

ریزي کالن براي این امر هاي آبیاري، نیازمند آگاهی از عوامل تأثیرگذار و برنامهکشاورزان در مدیریت شبکه
هاي آبیاري و زهکشی بر اساس راهبردهاي مشارکتی در  بر این اساس، تحقیق حاضر به توسعه شبکه. است
که روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی بوده . نیشابور پرداخته است ي بوژان شهرستاني رودخانهحوزه

ي ي شبکهبردارانی بودند که در توسعهي بهرهي مورد مطالعه، کلیهجامعه. به شیوه پیمایشی انجام گرفته است
گیري وش نمونهر از ها،نمونه انتخاب براي. اند ي بوژان شهرستان نیشابور مشارکت کردهآبیاري فرعی رودخانه

نتایج نشان داد که از بین متغیرهاي . بردار برآورد شدبهره 254 نمونه تصادفی متناسب استفاده گردید و تعداد
بردار، بازدید از مزارع نمایشی، مالقات با مروجان و ي سایر کشاورزان به بهرهتحقیق، ده متغیر میزان مراجعه

تسهیالت، تحصیالت، میزان آب در دسترس، مقدار اراضی زیرکشت، آگاهی کارشناسان، دسترسی به اعتبارات و 
درصد از  60از مزایا و معایب مشارکت، سابقه اختالف با جهاد کشاورزي و رضایتمندي شغلی توانستند جمعاً 

  . دبینی کننهاي فرعی آبیاري را پیشي شبکهبرداران در توسعهي میزان مشارکت بهرهتغییرات متغیر وابسته
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  مقدمه
داده  نشان میالدي 60 و 1950هاي دهه يتجربه

ساز  و ساخت عرصه به ها دولت ورود اگرچه، که است
 سریع رشد بخش نوید و توزیع آب، بزرگ تأمین هاي ابنیه

ایران،  جمله توسعه از حال در کشورهاي در کشاورزي
 بسیاري مشکالت اجتماعی و رویکرد، مسائل بود اما این

 نتایج منفی جمله از .نمود روستایی تحمیل يجامعه به را

 هاي آبیاريشبکه مسائلی بر تحمیل رویکرد، تغییر این

 فقدان و اتالف آب آبیاري، سیستم ضعیف مانند نگهداري

با  این مشکالت. بوده است آب جوییصرفه براي انگیزه
 و مدیریت در کشاورزان حضور ضرورت توجهی به بی

 چاره اساسی و آغاز شد آبیاري هاي شبکه ریزي برنامه

 يعرصه به مردم بازگرداندن این مشکل، رفع براي

  ).1384حیدریان، (شد  شناخته مدیریت
 جوامع در توجه به این نکته ضروري است که

 به وادار را توان روستاییانمی زور اعمال با نه روستایی

 با نه و روستا نمود امور عمومی در اداره مستمر مشارکت

 ترغیب راه تنها .مادي امتیازهاي طریق اعطاي از تطمیع

 از عبارت است روستا اداره امور در به مشارکت روستاییان

-در تصمیم مشارکت و همکاري يفایده و لزوم تفهیم

 به رو وادار کردن روستاییان این روستا، از حیاتی گیري

 و ضرورت آنکه عمومی، بدون خدمات انجام در مشارکت
 باشند، مشارکتی احساس کرده وجود تمام با آن را فواید

لذا، ). 1384ارشاد،  فکري(بود  ناپایدار خواهد و تصنعی
-شبکهجلب مشارکت فعال و مؤثر کشاورزان در مدیریت 

-هاي آبیاري، نیازمند آگاهی از عوامل تأثیرگذار و برنامه

  .ریزي کالن براي این امر است
امروزه اعتقاد بر این است که کشورها براي 
رسیدن به توسعه باید از حضور مردم و مشارکت آنان در 

و همچنین ) 2006لوکی، (مراحل مختلف استفاده کنند 
یزي از پایین به باال ر براي تحکیم مشارکت، باید برنامه

هاي انتقال مسئولیت). 2008وانگ و همکاران، (داشت 
مدیریتی آبیاري از نهادهاي دولتی به کشاورزان اکنون 

  به طوري که . سیاست مهمی در بسیاري از کشورها است

  
دهد تقریباً همگی کشورها مطالعات انجام شده نشان می

ت متفاوتی رهیافت مشارکتی در مدیریت آب را با درجا
امروزه واگذاري مدیریت آبیاري .  )2004پیتر، ( اندپذیرفته
برداران آب به یک حرکت جهانی تبدیل شده که به بهره

برداري و ها در امر بهرهدر روند تکوین آن نقش دولت
هاي ها کاهش یافته و در عوض تشکلنگهداري از شبکه

داري و بربرداران آب، اختیار مدیریت بهرهمحلی بهره
شاهرودي و (گیرند ها را در دست مینگهداري شبکه

مشارکت جامعه براي یک بر این اساس، ). 1386چیذري، 
مدیریت موفق و پایدار منابع آب، امري بسیار مهم و 

  .)2003 دانگومارو و مادوال،(ضروري است 
مدیریت مشارکتی آبیاري در واقع واگذاري 

ها با استفاده از آن. استامتیازات اجتماعی به کشاورزان 
کنند با در این حقوق اجتماعی فرصت و امکان پیدا می

-هاي آبیاري، به عنوان عرصهاختیار گرفتن مدیریت سامانه

هاي اقتصادي و درگیر شدن فعالیت  - هاي بزرگ اجتماعی
ریزي، تأمین و تخصیص اقتصادي نظیر برنامه  - مدیریتی

پایش و ارزیابی و حتی منابع مالی، جذب اعتبارات و 
هاي خود در ها و توانمنديارتباطات سیاسی، بر مهارت

بندي و امور دهی، بودجهریزي، سازمانهاي برنامهزمینه
دستگردي و همکاران، زارعی(مالی و حسابداري بیافزایند 

1388 .(  
بهترین راه حل براي انتقال مدیریت آب از 

هاي  ن، تعاونیبرا هاي آب دولت به کاربران، انجمن
یرکان، (هاي کشاورزان هستند روستایی و اتحادیه

 کشور بران در آب تعاونی عملکرددر این راستا، .)2003

قرار گرفته است  بررسی قرقیزستان، طی پژوهشی مورد
 پژوهش نشان این نتایج ).2009همکاران،  و کازبکوف(

بسیار قوي  کارآیی جنبه از ها تشکل این عملکرد که داد
 مناسب حلی را راه بران آب هاي تعاونی و تشکیل بوده

 در کشاورزان بین آب تخصیص و توزیع مشکل براي

هاي در مناطقی که شرکت. کنند بیان می کشور قرقیزستان
با به  توانتعاونی تولید کشاورزي وجود داشته باشد می
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ها به انتقال مدیریت آبیاري به کارگیري این تعاونی
 ورود). 1380نجفی و شیروانیان، (خت کشاورزان پردا

 بران و بهره آب هاي تشکل تأسیس عرصه با به کشاورزان

 تعاونی روستایی نهادهاي بالفعل هاي توانمندي از جستن

 وجود بران آب هاي تشکیل تعاونی امکان که هایی مکان در

کردن  عملی در عوامل ترین ندارد را می توان یکی از مهم
بوستانی (ایران دانست  مدیریت آبیاري درانتقال  رهیافت

ي آبخیز اي که در حوزهدر مطالعه).1390و داوري،
رودخانه هراز آمل به اجرا درآمد، نتیجه گرفته شد که 

ها توجه به نیازهاي اساسی روستاییان و درنظر گرفتن آن
ها و ها، فرهنگریزي و تقسیمات، توجه به ارزشدر برنامه

حسین پور (مشارکت خواهد شد  نگرش باعث افزایش
 مؤثر اجتماعی هاي مربوط به بررسی عواملیافته). 1372

 هاي آبخیزداريدر تأسیس تعاونی کشاورزان مشارکت بر

-آموزش و هابرنامه در داد که حضور فارس، نشان استان

 مؤثري نقش اعضاي عادي، میزان تالش و توجیهی هاي

دارد  آبخیزداري هايتعاونی تأسیس در هاآن مشارکت در
  ). 1388زمانی و ابدي، (

در ارزیابی فاکتورهاي مؤثر بر میزان مشارکت 
هاي آبخیزداري بین میزان مشارکت  آبخیزنشینان در طرح

هاي آبخیزداري و متغیرهاي سطح سواد، میزان  در طرح
مالکیت زمین زراعی، میزان استفاده از وسایل ارتباطی و 

دار و با متغیرهاي سن،  ت و معنیي مثبمزیت نسبی، رابطه
داري  ي منفی و معنیتجربه کشاورزي و تعداد دام رابطه

در ). 1388کمري و همکاران،  نوري(مشاهده شده است 
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در اجراي 

چاي   ي آبخیز چهلعملیات آبخیزداري، که در حوزه
ترویجی،  -صادي استان گلستان انجام شد، چهار عامل اقت

مشارکتی، ایمنی و انگیزشی بیشترین تأثیر را -بوم شناختی 
محمدي و همکاران، (بر مشارکت کشاورزان داشتند 

1389.(  
 در کشاورزان مشارکت هايزمینه تحلیل در

 شهرستان بخش جرقویه رسانیآب يمدیریت شبکه

اصفهان، مشخص شد که میان متغیرهاي سن کشاورزان 

بران، سطح تحصیالت، مدت عضویت در عضو تشکل آب
تشکل، میزان اراضی آبی، مالکیت دام کوچک، مالکیت 

ي کشاورزي و طیور، میزان درآمد از شغل اصلی، سابقه
هاي مشارکت کشاورزان ي زمینهي دامداري با مؤلفهتجربه

داري وجود ي معنیرسانی رابطهي آبدر مدیریت شبکه
همچنین ). 1388اران، همک و دستگرديزارعی(دارد 

ي منفی بین متغیر تعداد قطعات محققین به وجود رابطه
هاي مشارکت کشاورزان در ي زمینهاراضی با مؤلفه

در بررسی . رسانی دست یافتندي آبمدیریت شبکه
درودزن  آبیاري يشبکه مدیریت در کشاورزان مشارکت

 هايتعاونی تأسیس و نیز روستاها اسالمی تشکیل شوراي

 و همگرایی همکاري براي عطفی ينقطه عنوان به را تولید

در ). 1378پرهیزگاري، (کند می زارعین خاطرنشان
رابطه بین مشارکت و نتایج پژوهشی که به بررسی 

، نتایج نشان .هاي آب روستایی در هند پرداخته شده پروژه
گیري و  ها در تصمیم داد که با افزایش درگیري خانواده

ها  ها میزان مشارکت در طرح پرداخت هزینههمکاري در 
  .)2005پروکوپی، (یابد  افزایش می

-بهرهدرگیري بر اساس مطالعات انجام شده، 

براي بهبود کآرایی و اثر بخشی آبیاري از طریق برداران 
هاي برداري و مدیریت شبکهمشارکت دادن آنان در بهره

أسفانه، با این وجود مت. اي داردانتقال آب اهمیت ویژه
رغم اهمیت و نقشی که مدیریت مشارکتی تاکنون علی

تواند در مصرف بهینه و پایدار منابع آب کشور آبیاري می
خور اهمیت و به خصوص شهرستان ایفا کند، توجهی در

ي حاضر، از این رو، مطالعه. به آن صورت نگرفته است
هاي ي شبکهبرداران در توسعهمشارکت بهرهراهبردهاي 

اري و زهکشی در شهرستان نیشابور را به منظور ارائه آبی
برداران در  کارهایی در راستاي افزایش مشارکت بهرهراه

   .سی قرار داده استرمدیریت مشارکتی آبیاري، مورد بر
  

 هامواد و روش
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی 

ي مورد جامعه. بوده که به شیوه پیمایشی انجام گرفته است
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ي ي شبکهبردارانی بودند که در توسعهي بهرهمطالعه کلیه
ي بوژان شهرستان نیشابور مشارکت آبیاري فرعی رودخانه

نفر  744ي آماري این پژوهش در مجموع جامعه. اند کرده
براي انتخاب تعداد نمونه از جدول . اند بردار بوده بهره

ه تعداد کرجسی و مورگان استفاده شد، که با توجه ب
بردار برآورد بهره 254نمونه تعداد  اعضاي جامعه،

گیري تصادفی نمونه ها با استفاده از روشنمونه.شد
 آوري اطالعات میدانیبراي جمع. متناسب انتخاب شدند

با کمک یک  ابزار تحقیق روایی .شد استفاده پرسشنامه از
بررسی، اصالح و تأیید قرار پانل متخصص، مورد 

ابزار تحقیق، یک مطالعه راهنما  تعیین پایایی جهت.گرفت
به اجرا درآمد و از طریق آن، پایایی درونی ابزار سنجش، 

  . بررسی و تایید گردید
رودخانه بوژان در بخش مرکزي شهرستان 

سرچشمه  بینالود هايکوهاز رشته واقع شده و  نیشابور
و کیلومتر بوده  37دائمی  يطول این رودخانه .گیرد می

روستاي بوژان، حصار،  هشتدر مسیر  ب آن درآ
، دشت و ادگ  ، بوژآباد منظر، تحت حمیدآباد، فوشنجان

منابع آب در منطقه رودخانه، چاه . رسد به مصرف می
باشد، اما وابستگی زیادي، به آب عمیق و قنات می
  . رودخانه وجود دارد

براي انتقال آب از رودخانه  1375تا قبل از سال 
شد، اما با ورود جهاد هاي سنتی استفاده میکانالاز 

 1375ي بوژان از سال ي رودخانهکشاورزي در حوزه
 114ي سه و کیلومتر کانال انتقال آب درجه هشتتاکنون 

ي چهار به اشکال ذوزنقه و کیلومتر کانال انتقال آب درجه
مستطیل شکل از جنس سنگ و بتن با مشارکت مردم 

میزان مشارکت با یک مقیاس شامل . ساخته شده است
هاي مرتبط با مشارکت مالی، مشارکت فکري،  گویه

مشارکت فیزیکی، مشارکت اجتماعی و مشارکت فنی 
-ي شبکهتوسعه برداران در مراحل مختلف مربوط بهبهره

  .هاي فرعی انتقال آب مورد سنجش قرار گرفت
  
  

  و بحث نتایج
  توصیف متغیرها

سن پاسخگویان نشان نتایج حاصل از توصیف 
 5/56ي مورد مطالعه برابر با داد که میانگین سنی نمونه

ي کار میانگین سابقه . بود )سال 9/8معیار با انحراف(سال 
سال و میانگین تعداد  1/37کشاورزي پاسخگویان 

با انحراف (سال  1/3برداران برابر با هاي تحصیل بهره سال
-ت که اکثریت بهرهتوان گفبود و می) سال 3/2معیار 

همچنین میانگین . اند سواد و کم سواد بودهبرداران بی
با (هکتار  5/3اراضی زیرکشت پاسخگویان حدود 

ي ي مزرعهمیانگین فاصله. بود) هکتار 8/1معیار انحراف
برداران تا مرکز خدمات جهاد کشاورزي و میانگین بهره

ترتیب برابر با برداران تا رودخانه به ي بهرهي مزرعهفاصله
  . کیلومتر بود 7/3کیلومتر و  8/16
  

ي میانگین متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته میزان مقایسه
  هاي فرعی آبیاريي شبکهبرداران در توسعهمشارکت بهره

برداران در ي میانگین مشارکت بهرهبراي مقایسه
 هاي فرعی آبیاري در بین دو گروه باي شبکهتوسعه

عضویت در تعاونی تولید و بدون عضویت در تعاونی 
استفاده  هاي مستقل ي میانگین گروهمقایسهتولید از آزمون 

داري از نظر نتایج آزمون نشان داد که تفاوت معنی. شد
ي در توسعه، )=34/3t= ،001/0p(مشارکت کل میانگین 

هاي فرعی آبیاري بین کسانی که در تعاونی تولید شبکه
ارند با کسانی که در تعاونی تولید عضویت عضویت د

به عبارت دیگر کسانی که ). 1(جدولندارند، وجود دارد 
اند از میزان مشارکت  در تعاونی تولید عضویت داشته

تواند خاطر میاند که دلیل آن به این باالتري برخوردار بوده
ها بهره باشد که این افراد از حمایت و سازماندهی تعاونی

-زارعیهاي حاصل از تحقیق ها با یافتهاین یافته. برندمی

  . مطابقت دارد) 1388(دستگردي و همکاران 
بهترین راه حل کند که  بیان می) 2003(یرکان 

 هاي براي انتقال مدیریت آب از دولت به کاربران انجمن
هاي کشاورزان هاي روستایی و اتحادیه بران، تعاونی آب
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و بوستانی و داوري ) 1380(نجفی و شیروانیان  .است
هاي کنند که در مناطقی که شرکت نیز بیان می) 1390(

با به  توانتعاونی تولید کشاورزي وجود داشته باشد می
ها به انتقال مدیریت آبیاري به کارگیري این تعاونی

در بررسی ) 1378(پرهیزگاري . کشاورزان پرداخت

درودزن آبیاري  يشبکه در مدیریت کشاورزان مشارکت
 براي ي عطفینقطه عنوان به را تولید هايتعاونی تأسیس

  .کندمی زارعین خاطرنشان همکاري و همگرایی
  

  
  هاي آبیاري در بین دو گروه ي شبکهبرداران در توسعهي میانگین مشارکت بهرهمقایسه ـ1جدول 

  در تعاونی تولیدعضویت در تعاونی تولید و بدون عضویت  با
  داريمعنیسطح  T  معیارانحراف  میانگین  تعداد  عضویت در تعاونی  خصیصه

  99/20  6/60  91  عدم عضویت   0/ 001  34/3  89/21  01/70  163  عضویت   مشارکت کل
  

طرفه و آزمون ي واریانس یکآزمون مقایسه
برداران بر اساس میزان هاي بهره بین گروه LSDتعقیبی 

 داري را از نظر میانگین مشارکت کل درآمد تفاوت معنی

)65/14 F= ،001/0p=(هاي فرعی ي شبکه، در توسعه
برداران به عبارت دیگر بهره). 2(  آبیاري نشان داد جدول
میلیون تومان و بیشتر داراي  هشتبا میزان درآمد ساالنه 

دلیل . انددیگر بودهمشارکت باالتري نسبت به دو گروه 
  مشارکت 

  
پذیري مالی بیشتر تواند به خاطر ریسکها میباالتر آن

هاي فرعی آبیاري ي شبکهبراي مشارکت در توسعه
-زارعیهاي حاصل از تحقیق ها با یافتهاین یافته.باشد

در ها نیز آن. مطابقت دارد) 1388( همکاران و دستگردي
 يشبکه مدیریت در کشاورزان مشارکت هايزمینه تحلیل

میان متغیر میزان درآمد با مشارکت  که دریافتند رسانیآب
  .داري وجود داردي معنیکشاورزان رابطه

  هاي آبیاريي شبکهبرداران در توسعهي میانگین مشارکت بهرهمقایسه ـ2جدول 
  ان درآمدبرداران بر اساس میزبهره هاي بین گروه 

  داريمعنیسطح    F  معیارانحراف  میانگین  تعداد  )تومان(درآمد ساالنه   خصیصه
      a63  76/2  57  میلیون وکمتر 4  

  a4/64  71/1  65/14  001/0  167  7تا    5  مشارکت کل
      b86  09/2  30  میلیون و باالتر 8  

a در آزمون  01/0دار در سطح حروف یکسان بیانگر عدم تفاوت معنیLSD باشدمی.  
 LSDطرفه و آزمون تعقیبی ي واریانس یکآزمون مقایسه

ي کار سابقهبرداران بر اساس هاي بهره بین گروه، 
نظر میانگین مشارکت ازداري را کشاورزي تفاوت معنی

-مقایسه).3(، نشان داد جدول )=95/9F=  ،001/0p( کل

داري بین  که اختالف معنیدهد  ، نشان می میانگین ي
هاي اول با دوم و اول با سوم وجود میزان مشارکت گروه

داري بین میزان مشارکت  اما اختالف معنی. است داشته 
-به عبارت دیگر بهره. هاي دوم با سوم مشاهده نشدگروه

سال و کمتر داراي  22ي کاري برداران با میزان سابقه
-ودهوه دیگر بتري نسبت به دو گرمشارکت پایین

احتماالً دلیل کاهش مشارکت به خاطر این است که با .اند

برداران دیرپذیرتر شده و ي کاري، بهرهافزایش سابقه
هاي دولتی ذهنیتی منفی نسبت به مشارکت در طرح

هاي حاصل ها با یافتهاین یافته. برایشان تداعی شده است
مطابقت ) 1388(ي و همکاران کمراز تحقیق نوري

منفی و  ها نیز دریافتند که تجربه کاري، رابطهآن.دارد
اما . دار با جلب مشارکت کشاورزان داشته استمعنی

میان  دریافتند که) 1388( همکاران و دستگرديزارعی
ي کشاورزي با مشارکت کشاورزان در متغیر سابقه

داري ي مثبت و معنیرسانی رابطهي آبمدیریت شبکه
طرفه و آزمون ي واریانس یکمقایسه آزمون. وجود دارد

برداران بر اساس سن هاي بهره بین گروه LSDتعقیبی 
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 داري را از نظر میانگین مشارکت کل تفاوت معنی

)11/4F=  ،018/0p= (هاي فرعی ي شبکه، در توسعه
برداران دیگر بهره به عبارت). 4(جدول  آبیاري نشان داد
داراي مشارکت باالتري سال و کمتر  47با میزان سن 
سال سن  65تا  48بردارانی بودند که بین نسبت به بهره

نیز ) 1388(کمري و همکاران  پژوهش نوري. داشتند

دار سن با میزان مشارکت در  ي منفی و معنیرابطه
-اما تحقیقات زارعی. هاي آبخیزداري را تأیید کرد طرح

ي مثبت نشان داد که رابطه) 1388( همکاران و دستگردي
داري بین سن کشاورزان با مشارکت کشاورزان در و معنی

   .رسانی وجود داردي آبمدیریت شبکه

  هاي آبیاري ي شبکهبرداران در توسعهي میانگین مشارکت بهرهمقایسه ـ3جدول 
  ي کار کشاورزيبرداران بر اساس سابقههاي بهره بین گروه

  داريمعنیسطح F  معیارانحراف  میانگین  تعداد  ي کار کشاورزيسابقه  خصیصه
      a2/88  21  18  سال و کمتر 22  

  b04/65  77/21  95/9  001/0  100  37تا  23  مشارکت کل
      b01/65  18/22  136  سال و باالتر 38  

a در آزمون  01/0دار در سطح حروف یکسان بیانگر عدم تفاوت معنیLSD باشدمی. 

   
  هايي شبکهبرداران در توسعهي میانگین مشارکت بهرهمقایسه ـ 4جدول 

  برداران بر اساس سنهاي بهره آبیاري بین گروه 
  داريمعنیسطح  F  معیارانحراف  میانگین  تعداد  هاي سنی گروه  خصیصه

      a7/74  37/19  44  سال و کمتر 47  
  b2/64  13/22  11/4  01/0  160  65تا  48  مشارکت کل

      ab4/67  34/22  50  سال و باالتر 66  
a در آزمون  01/0دار در سطح حروف یکسان بیانگر عدم تفاوت معنیLSD باشدمی. 

-ي شبکهبرداران در توسعههمبستگی بین مشارکت بهره

 هاي مستقل پژوهش هاي فرعی آبیاري و متغیر

گویاي آن است که آزمون  )5(هاي جدول  داده
همبستگی پیرسون بین متغیر تعداد اعضاي خانوار با 

هاي فرعی آبیاري ي شبکهبرداران در توسعهمشارکت بهره
از آنجا که افزایش . داري داشته است ي مثبت و معنیرابطه

برداران تعداد اعضاي خانوار با افزایش میزان مشارکت بهره
ي مستقیم داشته آبیاري رابطههاي فرعی ي شبکهدر توسعه
توان نتیجه گرفت، زمانی که تعداد اعضاي خانوار  است می

برداران بیشتر باشد، تأمین نیازهاي مالی خانواده بهره
بردار براي بهره جستن از اثرات تر بوده، بهرهمشکل
ها و کسب درآمد باالتر، مشارکت بیشتري اي شبکهتوسعه

ي دهد که بین متغیر مراجعه ها نشان مییافته. کند می
ي برداران در توسعهبردار با مشارکت بهرهدیگران به بهره

داري  هاي فرعی آبیاري، همبستگی مثبت و معنیشبکه
ي بیشتري به بردارانی که مراجعه احتماال بهره. وجود دارد

گیرد، احساس مسؤولیت بیشتري براي ها صورت میآن

کنند ي منطقه خود میوسعهرفع مسائل روستا و کمک در ت
حمایت . و این مسأله باعث افزایش مشارکت شده است

هاي ي شبکهبرداران در توسعهکارشناسان با مشارکت بهره
یکی .داري داشته است ي مثبت و معنیفرعی آبیاري، رابطه

هاي هاي مدیریت شبکهاز مشکالت اصلی در برنامه
برداران را باور بهرهآبیاري این بوده است که کارشناسان 

-نداشته و در این فرآیند، ایشان را دست کم گرفته

برداران مطمئناً باعث به حمایت کارشناسان از بهره.اند
بردار شده و این حس وجود آمدن حس مسئولیت در بهره

سابقه . شود مسئولیت، مشارکت بیشتر را موجب می
در  برداراناختالف با جهاد کشاورزي با مشارکت بهره

ي منفی و هاي فرعی آبیاري، رابطهي شبکهتوسعه
  . داري داشته است معنی

-آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مطالعه

هاي ترویجی، بازدید از مزارع نمایشی و مالقات ي نشریه
برداران در با مروجان و کارشناسان با مشارکت بهره

ي مثبت و هاي فرعی آبیاري رابطهي شبکهتوسعه
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خدمات آموزشی ترویجی مانند . دهدداري نشان می معنی
هاي  الهاي ترویجی و بازدید از مزارع نمایشی در سنشریه

-سازي بین بهرهسازي و فرهنگاخیر در راستاي آگاه

ها به خصوص مدیریت برداران جهت مشارکت در طرح
ي مثبت به همین دلیل رابطه. هاي آبیاري بوده استشبکه

هاي ارتباطی  بین میزان استفاده از این کانال داري و معنی
هاي فرعی ي شبکهبرداران در توسعهبا مشارکت بهره

هاي حاصل از ها با یافتهاین یافته. شود آبیاري مشاهده می
ها نیز آن. مطابقت دارد) 1388( تحقیق زمانی و ابدي

بر  توجیهی هايآموزش و هابرنامه حضور در دریافتند که
ها گویاي آن است که  یافته. تأثیرگذار است اعضامشارکت 

داري بین  ي مثبت و معنیرابطه آزمون همبستگی پیرسون
-ي شبکهبه مشارکت در توسعهبرداران نسبتنگرش بهره

هاي ي شبکههاي فرعی آبیاري با مشارکت آنان در توسعه
-در مطالعه) 1382( پورحسین. دهدفرعی آبیاري نشان می

باعث کند که توجه به نگرش روستاییان می ي خود بیان
همچنین آزمون  .افزایش مشارکت آنان خواهد شد

داري بین متغیرهاي ي معنیهمبستگی پیرسون رابطه

ي ي مزرعه تا مرکز خدمات جهاد کشاورزي، فاصلهفاصله
تملک با مشارکت  مزرعه تا رودخانه و میزان اراضی تحت

هاي فرعی آبیاري مشخص ي شبکهبرداران در توسعهبهره
 . نکرده است

گویاي آن است که آزمون  )5(هاي جدول  داده
همبستگی پیرسون بین متغیر میزان آب در دسترس با 

هاي فرعی آبیاري ي شبکهبرداران در توسعهمشارکت بهره
بردارانی که بهره. داري داشته است ي منفی و معنیرابطه

نیاز کمتري به  دسترسی بیشتري به آب دارند احساس
این افراد رغبت زیادي به . افزایش راندمان انتقال آب دارند

ي منفی و مشارکت نداشته و به همین دلیل رابطه
داري بین متغیردسترسی به آب با میزان مشارکت  معنی
هاي فرعی آبیاري بدست ي شبکهبرداران در توسعهبهره

همچنین آزمون همبستگی پیرسون بین . آمده است
برداران از مزایا و معایب مشارکت، تغیرهاي آگاهی بهرهم

تحصیالت، مقدار اراضی زیرکشت و دسترسی به اعتبارات 
هاي ي شبکهبرداران در توسعهو تسهیالت با مشارکت بهره

  .دهدداري نشان می ي مثبت و معنیفرعی آبیاري رابطه
  

  هاي آبیاري و متغیرهاي مستقلي شبکهبرداران در توسعهبین مشارکت بهرهـ ضریب همبستگی  5جدول 
 Pداري سطح معنی rضریب همبستگی  متغیر

  0/ 003  184/0  رخانوا يتعداد اعضا
  001/0  408/0  تماس با مروجان و کارشناسان

  تحصیالت
  رضایتمندي شغلی

211/0  
104/0 

001/0  
098/0 

  001/0  534/0  برداري دیگران به بهرهمراجعه
  116/0  099/0  مشکالت و موانع

  149/0  091/0  تملکمیزان اراضی تحت
  001/0  268/0  حمایت کارشناسان

 021/0 145/0 مقدار اراضی زیرکشت
  019/0  -147/0  سابقه اختالف با جهاد کشاورزي

 001/0 335/0 دسترسی به اعتبارات و تسهیالت
  014/0  155/0  هاي ترویجیي نشریهمطالعه

 001/0 -344/0 میزان آب در دسترس
  001/0  437/0  هاي تحقیقیبازدید از مزارع نمایشی و طرح

  787/0  017/0  ي مزرعه تا مرکز خدمات جهاد فاصله
  076/0  111/0  ي مزرعه تا رودخانهفاصله

 001/0 339/0 برداران از مزایا و معایب مشارکتآگاهی بهره
  001/0  255/0  برداران نسبت به مشارکتنگرش بهره
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-بینی مشارکت بهره توانایی متغیرهاي مستقل در پیش

  هاي فرعی آبیاريي شبکهبرداران در توسعه
شود از  مالحظه می )6(همانگونه که در جدول 

دیگران به ي بین متغیرهاي مستقل، ده متغیر مراجعه
بردار، بازدید از مزارع نمایشی، مالقات با مروجان و  بهره

کارشناسان، دسترسی به اعتبارات و تسهیالت، تحصیالت، 
میزان آب در دسترس، مقدار اراضی زیرکشت، آگاهی از 
مزایا و معایب مشارکت، سابقه اختالف با جهاد کشاورزي 

یون و رضایتمندي شغلی به ترتیب وارد معادله رگرس
بر اساس مقدار بتا . اي شدند مرکب به روش مرحله

ي سایر افزایش یک انحراف معیار در میزان مراجعه
بردار، بازدید از مزارع نمایشی، مالقات کشاورزان به بهره

با مروجان و کارشناسان، دسترسی به اعتبارات و تسهیالت 
، 294/0، 277/0و تحصیالت به ترتیب باعث افزایش 

  معیار در میزان مشارکت انحراف 147/0و  168/0، 294/0
  

همچنین . شود هاي فرعی آبیاري میي شبکهبراي توسعه
و معیار در میزان آب در دسترس افزایش یک انحراف

 155/0اختالف با جهاد کشاورزي به ترتیب باعث کاهش 
ي معیار در میزان مشارکت براي توسعهانحراف 134/0و 

همچنین بر اساس مقدار . گردد می هاي فرعی آبیاريشبکه
معیار در مقدار اراضی زیرکشت، بتا افزایش یک انحراف

آگاهی از مزایا و معایب مشارکت و رضایتمندي شغلی به 
-انحراف 091/0و  116/0، 118/0ترتیب باعث افزایش 

هاي فرعی ي شبکهمعیار در میزان مشارکت براي توسعه
، Adjust  R2به مقدار همچنین با توجه . شود آبیاري می

ي رگرسیون چد متغیري وارد متغیرهایی که در معادله
درصد از تغییرات  60توانند حدود  طور کلی میاند به شده

هاي فرعی ي شبکهمشارکت در توسعهرا در متغیر میزان 
  .بینی کنند ، پیشآبیاري

  

  ي متغیرهاي مستقل تحقیقاي بمنظور تعیین تأثیر کلیه روش مرحلهـ رگرسیون چند متغیره به  6جدول 
  هاي فرعی آبیاريي شبکهبرداران در توسعهروي مشارکت بهره 

  B β  Sig.T  R2  R2 Adjust  R2 Change  متغیر

  285/0  282/0  285/0  001/0  277/0  865/1  بردارکشاورزان به بهره سایر يمراجعه
  119/0  399/0  404/0  001/0  294/0  957/10  بازدید از مزارع نمایشی

  087/0  485/0  491/0  001/0  294/0  099/8  مالقات با مروجان و کارشناسان
  037/0  520/0  528/0  001/0  168/0  416/1  دسترسی به اعتبارات 

  021/0  540/0  549/0  001/0  147/0  382/1  تحصیالت
  023/0  562/0  572/0  001/0  -155/0  -650/3  میزان آب در دسترس
  017/0  577/0  589/0  003/0  118/0  415/1  مقدار اراضی زیرکشت

  013/0  589/0  602/0  006/0  116/0  414/1  آگاهی از مزایا و معایب مشارکت
  013/0  601/0  615/0  001/0  -134/0  -026/1  سابقه اختالف با جهاد کشاورزي

  007/0  607/0  622/0  030/0  091/0  870/0  رضایتمندي شغلی
Constant=39/         70  F=           061/40  Sig.F= 001/0  

 گیري و پیشنهادها نتیجه

 دولت توسط آب مدیریت اخیر، يدهه چند در

ي منابع آب، صرفاً در غالباً توسعه که است بوده ايگونهبه
 بر قرار گرفته وافزاري مورد توجه ي سختقالب توسعه

در حالی که توسعه، جنبه  شده تأکید آبی ي منابعتوسعه
کارشناسان به این . گیردافزاري را نیز دربر میکیفی و نرم

اند که واگذاري مدیریت آبیاري موجب نتیجه رسیده
ي ها خواهد شد، همچنین در نتیجهکاهش بار مالی دولت

وري افزایش بهره ها و در نتیجهاصالح نظام مدیریتی شبکه
ها، سودمندي و ارتقاء حساسیت در نگهداري شبکه

  . برداران بدنبال خواهد داشتبیشتري براي بهره
-با توجه به آمار استنباطی، آن دسته از بهره

اند مشارکت بردارانی که در تعاونی تولید عضویت داشته
هاي فرعی آبیاري از خود نشان ي شبکهباالتري در توسعه

شود که با سازماندهی، تشویق و یشنهاد میپلذا . اندداده
 خصوص درهاي تولید روستایی، بهحمایت از تعاونی
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 وجود بران آب هاي تعاونی تشکیل که امکان هایی مکان

برداران در ندارد، گام مؤثري در راستاي مشارکت بهره
-بهره. هاي فرعی آبیاري برداشته شودي شبکهتوسعه

بیشتري دارند داراي مشارکت تحصیالت بردارانی که 
در این . هاي فرعی آبیاري هستندي شبکهباالتر در توسعه

هاي آموزشی و گردد با برگزاري دوره راستا پیشنهاد می
ها بخصوص برداران به شرکت در این کالسترغیب بهره

افرادي که از تحصیالت کمتري برخوردارند زمینه را براي 
نتایج . ها فراهم کنیمي شبکهسعهمشارکت بیشتر در تو

هاي فرعی ي شبکهگویاي آن است که مشارکت در توسعه
ي کاري کاهش داشته آبیاري با افزایش میزان  سابقه

تواند  احتماالً دلیل کاهش مشارکت به این خاطر می.است
برداران دیرپذیرتر ي کاري، بهرهباشد که با افزایش سابقه

هاي به مشارکت در طرح شده و ذهنیتی منفی نسبت
شود با دولتی برایشان تداعی شده است، لذا پیشنهاد می

ها،  برگزاري جلسات مشاوره مستقیم با آنها و ارائه مشوق
  .ایشان را ترغیب به مشارکت نمود

هاي ي شبکهبرداران در توسعهمشارکت بهره
فرعی آبیاري با افزایش میزان آگاهی از مزایا و معایب 

ي حاصله، با توجه به نتیجه. افزایش داشته استمشارکت 
بهترین ابزار براي این نکته را باید مد نظر داشت که 

سازي آنان آگاهبرداران، بهره افزایش مشارکت
هاي فرهنگی و آموزشی تولید شده در برنامه.باشد می

سازي و اي در آگاههاي جمعی، تأثیر قابل مالحظهرسانه

ها ي شبکهبه مشارکت در توسعهبرداران تشویق بهره
  . دارند

هاي متنوع و در این راستا باید تولید برنامه
بردارانی که تعداد نتایج نشان داد بهره. هدفمند افزایش یابد

اند، از میزان مشارکت در اعضاي خانوار باالتري داشته
ي اند، با توجه به نتیجهسطح باالتري برخوردار بوده

داشت، زمانی که تعداد اعضاي خانوار  حاصله باید مد نظر
برداران بیشتر باشد، تأمین نیازهاي مالی خانواده بهره

بردار براي بهره جستن از اثرات تر بوده، بهرهمشکل
ها و کسب درآمد باالتر، مشارکت بیشتري اي شبکهتوسعه

تواند لذا اطالع رسانی اثرات اقتصادي مشارکت می. کند می
نتایج پژوهش نشان . کمک کننده باشد در تحقق این امر

داد که حمایت کارشناسان موجب افزایش میزان مشارکت 
-هاي فرعی آبیاري میي شبکهبرداران در توسعهبهره

هاي مدیریت یکی از مشکالت اصلی در برنامه.شود
-هاي آبیاري این بوده است که کارشناسان، بهرهشبکه

آیند، ایشان را دست کم برداران را باور نداشته و در این فر
برداران مطمئناً باعث حمایت کارشناسان از بهره. اندگرفته

-به وجود آمدن حس مسئولیت و اعتماد به نفس در بهره

بردار شده و این حس مسئولیت، مشارکت بیشتر را 
شود با شناسایی و تقدیر از لذا پیشنهاد می. شود موجب می

فراهم ایشان تشویق ، زمینه را براي کارشناسان نمونه
  .آوریم
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