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  چکیده
ریزان مسائل آبیاري در سطح انتقال مدیریت آبیاري به کشاورزان یکی از مباحث مهم و ضروري براي برنامه

بران به عنوان یک هاي آبانتقال مدیریت آبیاري یا مدیریت مشارکتی آبیاري به وسیله تشکل. جهان است
 راه هاي مدیریت مشارکتی،روشعنوان یکی از  بران بههاي آبتشکل. راهکار شایع در جهان در آمده است

ها هدف اصلی این پژوهش تحلیل مسئولیت. است هاي آبیاري و زهکشی کشور حذف مشکالت شبکه براي خوبی
جمعیت این مطالعه، کلیه کشاورزان تحت پوشش . بودبرداران بران از دیدگاه بهرههاي آبو موانع ایجاد تشکل

حجم نمونه با استفاده از روش ). نفر 192(آباد در استان فارس بوده است  طرح شبکه آبرسانی بند فیض
ها پرسشنامه آوري دادهابزار مورد استفاده براي جمع. نفر برآورد گردید 127بندي تصادفی، گیري طبقه نمونه

تأیید و براي بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد پانلی از متخصصین  آن بوسیله بود که روایی صوري
هاي هاي تشکلمسئولیتنتایج نشان داد که  .بود 86/0و براي موانع  79/0 هابراي مسئولیت که آلفاي کرونباخ

یاري، مسئولیت نهادي و برداري و حفاظت از شبکه آببرداران در چهار دسته بهرهبران از دیدگاه بهرهآب
بران نیز در چهار دسته موانع اجتماعی، سازمانی، مدیریتی و هاي آبو موانع ایجاد تشکلمسئولیت زراعی 

 از مسئولیت مهمترین آبیاري شبکه از برداري بهره و حفاظت. قرار گرفتند رسانی و دانش کشاورزانآگاهی
 به آبیاري شبکه از برداري بهره و حفاظت مسئولیت شود ابتدالذا، پیشنهاد می .است بوده برداران بهره دیدگاه
  .نمود واگذار را هامسئولیت سایر بردارانبهره توانمندسازي و سازيظرفیت با سپس، و شود واگذار هاتشکل

  

  .مدیریت مشارکتی منابع آب،  ها، تحلیل عاملیموانع ایجاد تشکل :واژه هاي کلیدي

    مقدمه

                                                        
  .کرج، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزي، گروه ترویج و آموزش کشاورزي -اتوبان تهران: نویسنده مسئول، آدرس - ١
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در طی دو دهه اخیر به علت رشد مشکالت 
کمیابی آب در سرتاسر جهان و عدم دستیابی اغلب 

هاي آبیاري به اهداف اقتصادي از پیش تعیین شده و پروژه
بران هاي آببران به مقوله تشکلافزایش اختالفات بین آب

و مشارکت گرفتن کشاورزان در  براي تغییرات رفتاري
هید و ( مدیریت آب کشاورزي توجه زیادي شده است

کمیته ملی آبیاري و  .)2002؛ هووارت و الل، 2004نیف، 
زهکشی ایران نیز با درك عمیق از این مطلب از سال 

بران را هاي آبهمواره موضوع ایجاد تشکل 1376
-الت بیهاي حذف مشک عنوان یکی از موثرترین گزینه به

هاي آبیاري و زهکشی کشور مورد توجه  شمار شبکه
  . )1382احسانی، ( خاص قرار داده است

بسیاري از مسئولین و محققان براي انجام 
هاي مختلف بدون در نظر گرفتن موانع ها و فعالیتپروژه

خبر از آنکه بی. کنندها اقدام به اجراي آنها میو محدودیت
عدم دستیابی به اهداف غایی آنها  تواند باعثاین موانع می

یابی و بررسی موانع لذا، پیش از هر اقدامی زمینه. شود
-این امر باعث می. بینی الزم و ضروري استقابل پیش

هایی براي مقابله با مشکالت شود تا راهکارها و استراتژي
-هاي آببراي ایجاد تشکل. بینی نمودبوجود آمده، پیش

نعی که ممکن است در راه تشکیل آن بران نیز توجه به موا
  . بوجود آید، از اهمیت باالیی برخوردار است

ها با شناخت موانع و مشکالت تشکیل تشکل
هاي هاي مناسب و تعیین استراتژيریزيتوان با برنامهمی

اما، . الزم، آمادگی براي مقابله با این موانع را کسب نمود
هاي مردمی سازمانبران، این هاي آبپس از تشکیل تشکل

ت نیاز به پایداري و ثبات براي دستیابی به موفقی
ها نیز به عوامل بسیار زیادي پایداري و ثبات تشکل.دارند

هاي بستگی دارد که یکی از آنها انجام صحیح مسئولیت
-اما، در صورتی که وظایف و مسئولیت. باشدواگذاري می

هاي غیر تها تعریف نشده باشد، فعالیهایی براي تشکل
گیرد که در نهایت زوال اصولی و نامنظمی شکل می

-با ارزیابی و آسیب. ها را به دنبال خواهد داشتتشکل

توان به این نکته رسید که هاي ناموفق میشناسی تشکل

ها، عدم یکی از عوامل شکست و یا انحالل این تشکل
صالحی، (ها بوده است وجود شرح وظایف و مسئولیت

تخاب منطقه مورد مطالعه نیز از اهمیت زیادي ان). 1391
با گذشت زیرا در منطقه مورد پژوهش . برخوردار است

هایی از هاي اصلی، بخشچندین سال از ساخت کانال
ها فرسوده و تخریب شده است که همین مورد یکی کانال

هاي درجه یک و دو از مشکالت اصلی احداث کانال
   .منطقه بوده است

چپ راست و ساحل  یکهاي درجه  شبکه کانال
باشد که در حال میدو کانال درجه یک بر مشتمل هر یک 

هاي درجه دو ساخته شده و برخی حاضر برخی از کانال
وجود مشکل در تأمین اعتبار : نظیر(دیگر به دالیل مختلف 

هاي پروژه، عدم مشارکت کشاورزان در تشکیل پرونده
تواند ست؛ که این خود میتمام مانده انیمه) بانکی و غیره

در منطقه . بران باشدهاي آبیکی از موانع ایجاد تشکل
بران از اهداف بلندمدت هاي آبمورد مطالعه ایجاد تشکل

اي استان فارس بوده است و با توجه به شرکت آب منطقه
هاي اینکه مقرر شده است، برخی وظایف و مسئولیت

هاي ي به تشکلبرداراي و شرکت بهرهشرکت آب منطقه
ها و بران واگذار گردد، لذا توجه به موانع ایجاد تشکلآب

  . هاي آن الزم و ضروري استمسئولیت
همچنین، تحقیقات نظامند و زیادي در زمینه 

بران هاي آبها و موانع ایجاد تشکلتحلیل مسئولیت
در نتیجه، اهمیت انجام پژوهش . صورت نگرفته است
این پژوهش از لحاظ . شودنمایان میحاضر بیش از پیش 

به این . باشدموضوعی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می
بران بطور وسیعی هاي آبصورت که، اگرچه ایجاد تشکل

مورد مطالعه و بررسی قرار داده شده، اما مطالعات بسیار 
ها و موانع ایجاد اندکی بطور اخص در زمینه مسئولیت

بیشتر . برداران انجام شده استها از دیدگاه بهرهتشکل
تحقیقات صورت گرفته حول محور عوامل تأثیرگذار بر 

بران و موفقیت و شکست آنها هاي آبایجاد تشکل
بایست این نکته را مدنظر لذا، می. صورت گرفته است

ها قرار داد تا در کنار سایر تحقیقات، به موضوع مسئولیت
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بران وجود دارد، آب هايو موانعی که در راه ایجاد تشکل
تحلیل بنابراین، هدف اصلی این پژوهش . توجه شود

بران در مورد هاي آبها و موانع ایجاد تشکلمسئولیت
   .آباد استان فارس بوده استمطالعه بند فیض

تحقیقات نشان داده است که عواملی از قبیل 
برداران در مورد هاي بهرهها و آگاهیافزایش مهارت

تقویت رهبران محلی باعث موفقیت تشکیل ها و تشکل
همچنین، در مناطقی که قبل از ارائه . شودهاي میتشکل

هاي اقتصادي ـ بران، به ویژگیایده ایجاد تشکل آب
اجتماعی کشاورزان توجه شده است نیز موفقیت 

پیتر، (اند بران داشتهچشمگیري در ایجاد تشکل آب
) 1388(ویی و امینی هاي پژوهش افضلی ابرقیافته ).2004

نشان داد که نبود شناخت، عدم آموزش، سطح آگاهی 
ها، مشارکت و ضعف مدیریت، برداران از تشکلپایین بهره

هاي درون عوامل اقتصادي و اجتماعی به عنوان مؤلفه
برداران به عنوان ها با بهرهسازمان و عدم ارتباط سازمان

-موفقیت تشکلسازمانی بر عدم اثرگذارترین عامل برون

  . بران هستندهاي آب
همچنین، عواملی نظیر مشخص نبودن ساختار 

ها، نادیده گرفتن ها، شفاف نبودن وظایف تشکلتشکل
، پایین بودن سطح )1388محمدي، (ارزش واقعی آب 

اطالعات و آگاهی، تماس کم با منابع اطالعاتی، نگرش 
ه، زاداحمدوند و شریف(بران هاي آبمنفی به انجمن

مهندسین (هاي مادي و معنوي دولت ، عدم حمایت)1388
ها، ، عدم حمایت سیاسی از تشکل)1380مشاور یکم، 

برداري و نگهداري ها و بهرهعدم اعتقاد دولت به تشکل
کشاورزان از شبکه، عدم اعطاي کامل مسئولیت مدیریت 

از موانع ایجاد ) 2000کووارد، (برداران آبیاري به بهره
عنوان یک  به .آیندبران به حساب میهاي آبتشکل

هاي موضوع فراگیر در بسیاري از کشورهاي جهان، تشکل
باید فقط بر مدیریت آبیاري تمرکز بران خواه ناخواه میآب

تر، بایست کارهاي دست دوم یا رده پایینکنند یا آنکه می
مانند (نظیر مدیریت مصارف آب مصرفی غیرآبیاري 

هاي تجاري، ، فعالیت)امپروري و یا خانگیپروري، دآبزي

حیدریان و (بازاریابی و فروشندگی را انجام دهند 
  ). 1387همکاران، 

در برخی از کشورها، کشاورزان ممکن است 
احساس کنند که نیاز دارند که درگیر شغل دومی با هدف 

در . هاي آبیاري شوند هاي نگهداري سامانهتأمین هزینه
بران، تهیه و هاي آبین برخی از تشکلسریالنکا و فیلیپ

رسانی به کشاورزانی هاي کشاورزي و خدماتتأمین نهاده
گیرد که مورد حمایت بخش دولتی یا خصوصی قرار نمی

-هاي آبدر اندونزي و رومانی تشکل. را به عهده دارند

هاي کشاورزي ـ تجاري را با هدف افزایش بران فعالیت
دهند خود گسترش می منفعت و سوددهی به اعضاي

عنوان تشکیالت پایدار  بران بههاي آبتشکل .)همان(
محلی نقش کلیدي در مدیریت بهینه مصرف آب 
کشاورزي دارند که از طریق مشارکت ذینفعان در تمامی 

برداري، ریزي، ساخت، بهرهگیري، برنامهمراحل تصمیم 
امکان هاي درجه دو و سه  نگهداري و تأمین مالی و شبکه

  ). 2004هووارت و همکاران، (پذیر است 
-هاي آب بیان دارد که اگر تشکل) 1998(برگر 

بران به خوبی مدیریت شوند باعث هماهنگی سایر 
توافق بر روي گردش الگوي کشت (هاي کشاوزان  فعالیت

براي استفاده مؤثر از منابع آب محدود، به اشتراك گذاشتن 
حصوالت و گرفتن تجهیزات کشاورزي، بازاریابی م

در یک منطقه آبیاري خواهند ) اعتبارات و مانند این
-اي به نوع ساختار تصمیمها باید توجه ویژهتشکل.شد

ها و مکانیزم تنبیه و  آوري هزینه گیري، مکانیزم جمع
مجازات به ازاي کوتاهی در پرداخت تعهدات مالی داشته 

بران قدرت دارند که از طرف  هاي آب تشکل.باشند
هاي مدیریت محلی آب  نمایندگان خود در ارتباط با بخش

و نهادهاي اجرایی، مشکالت تأمین آب را حل کرده و 
هاي آبیاري و  براي ساخت، تعمیر و نگهداري شبکه

حاسابو و گافی، (قرارداد ببندند تأسیسات آبیاري 
در تحقیق خود نتیجه ) 1385(امینی و خیاطی ).2007

بران باید از هاي آبتعاونیگرفتند که کشاورزان در 
بندي، انبارداري، مواردي همچون الگوي کشت، بسته
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ئو اهاي کییافته. مند شوندبازاریابی و تسهیالت بانکی بهره
نشان داده است که میزان آگاهی و ) 2009(و همکاران 

بران و وظایف هاي آبهاي ذینفع از انجمناطالعات گروه
گیري و تداوم حیات ر شکلآنها تأثیر مثبت و بسزایی د

  . ها داشته استانجمن
عامل شفاف نبودن ) 1388محمدي، (محمدي 

بران را از دالیل اصلی عدم هاي آبوظایف تشکل
زارعی دستگردي و . ها دانسته استموفقیت تشکل

بیان داشتند، تشکلی ) 1387زارعی دستگردي، (همکاران 
ار وظیفه شود چهکه داوطلب ارائه خدمات امور آب می

-شامل اندازه(برداري از شبکه بهره: اصلی را بر عهده دارد

گیري و سنجش نیازهاي آبی و حجم آب قابل تأمین، 
هاي کمبود آب، استفاده از آب انتقال و توزیع آب در دوره

مازاد یا هرزآب آبیاري و زهکشی و خارج نمودن آن از 
نابع مالی ، نگهداري شبکه، تأمین م)مزارع و استفاده مجدد

  . و توانایی حل و فصل اختالفات
دارند که بیان می) 1380(نجفی و شیروانیان 

هاي هایی نظیر بازاریابی محصوالت و خرید نهادهفعالیت
ها کمک تواند به موفقیت بیشتر این تشکلمورد نیاز می

-در نهایت، تحقیقات مختلف نشان دادند که تشکل. کند

اي بهبود مدیریت مشارکتی توانند بربران میهاي آب
هاي آبیاري احداث شبکه:آبیاري خدمات زیر را ارائه دهند

هاي آبیاري عمومی، پوشش نهرهاي و زهکشی و کانال
سنتی، عملیات تسطیح، تجهیز و نوسازي اراضی و 

هاي آبیاري هاي نوین آبیاري نظیر سیستمبکارگیري شیوه
کشاورزان تحت فشار، ارائه تسهیالت و اعتبارات به 

؛ 2004؛ هید و نیف، 2002؛ هووارت و الل، 2003یرکان، (
گسترش خدمات ترویجی مدیریت مناسب  )2001فائو، 

آب براي ارتقا دانش، نگرش و مهارت کشاورزان در 
ریزي هاي مدیریت آب کشاورزي، برنامهبکارگیري شیوه

در زمانبندي مناسب آبیاري در جهت کاهش تنش در 
آبیاري، کنترل شوري گیاه، اعمال کمهاي حساس دوره

-ها و تجهیزات آبیاري، بهرهخاك، نگهداري بهتر کانال

هاي اتالف شده در آبیاري، تسهیل همکاري برداري از آب

سازي تحقیق، کارشناسان دولتی با کشاورزان، نهادینه
آموزش و ترویج، ارتقاي رضایت و رفع اختالفات آبیاري، 

برداري از منابع آب براي ن بهرهنظارت و کنترل بر میزا
تقسیم و توزیع عادالنه آب، مشارکت کشاورزان در 

بها از کشاورزان براي مصرف بهینه آب، کسب مبلغ آب
ها، برداري و نگهداري از شبکههاي بهرهانجام هزینه
یرکان، ( هاي آبیاري و جلوگیري از تخلفاتکاهش هزینه

؛ لین، 1999؛ فائو، 2004؛ هید و نیف، 2004؛ پیتر، 2003
گذاري سازي اراضی، قیمتیکپارچه )2002؛ فاکون، 2002

؛ صمد و 2002پرادهان، (بر آب و تغییر الگوي کشت 
؛ ورمیلیون و همکاران، 1997؛ ورمیلیون، 1999ورمیلیون، 

1999 .(  
  

  هامواد و روش
در اجراي این پژوهش از فن پیمایش استفاده 

جامعه مورد بررسی در این پیمایش، کلیه  .شده است
آباد  کشاورزان تحت پوشش طرح شبکه آبرسانی بند فیض

گیري در این تحقیق،  روش نمونه). نفر 192(بوده است 
طبقات مورد بررسی، . بندي تصادفی بودگیري طبقه نمونه

مزرعه (سه روستاي مهریان، مهمان آباد و رحمت آباد 
ن حجم نمونه تحقیق از جدول براي تعیی. بودند) دهنو

با توجه به این . استفاده شد) 1970(کرجسی و مورگان 
نفر برآورد  127جدول و جامعه آماري، حجم نمونه 

ها از ابزار پرسشنامه استفاده آوري دادهبراي جمع. گردید
   .شد

هاي پرسشنامه مورد نظر از سه بخش سؤال
برداران، هرههاي فردي بویژگی: تشکیل شده بود که شامل

هاي آن بوده بران و مسئولیتهاي آبموانع ایجاد تشکل
بران و هاي آبهاي تشکلبراي سنجش مسئولیت. است

کامالً (موانع ایجاد آن، از طیف لیکرت پنج قسمتی 
روایی صوري . استفاده شد) 5= تا کامالً موافق 1= مخالف

ار مورد تأیید قرمتخصصین ابزار تحقیق توسط پانلی از 
براي تأیید پایایی پرسشنامه یک مطالعه راهنما و . گرفت

پرسشنامه از افراد خارج از جامعه آماري و  30تکمیل 
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که آلفاي کرونباخ  تعیین آلفا کرونباخ صورت پذیرفت
-ها، اطالعات بهآوري دادهپس از جمع .بدست آمد 79/0

 افزارها، با استفاده از نرمدست آمده از تکمیل پرسشنامه
مورد تجزیه و تحلیل قرار  18نسخه  SPSSآماري 
  . گرفت

هاي براي مشخص کردن موانع ایجاد تشکل
هاي آن از آماره تحلیل عاملی بران و تعیین مسئولیتآب

به بیان دیگر، براي کاهش تعداد . اکتشافی استفاده گردید
تر و تعیین سهم تأثیر هر متغیرهاي پژوهش به عوامل کم

تحلیل عاملی  .از این آماره بهره گرفته شد هایک از عامل
سازي تواند به منظور سادهاکتشافی روشی است که می

وابستگی بین آنها متغیرهاي مورد مطالعه بر اساس هم
این روش به طور سنتی براي . مورد استفاده قرار گیرد

اي از متغیرهاي آشکار و کشف ساختار عاملی مجموعه
تحمیل ساختار از قبل تعیین شده در قابل مشاهده و بدون 

کالنتري، (مطالعات اجتماعی ـ اقتصادي به کار گرفته 
و براي تعیین تأثیرگذارترین متغیرها در زمانی که  )1388

تعداد متغیرهاي مورد بررسی زیاد و روابط بین آنها 
  ).1389زارع چاهوکی، (شود  ناشناخته باشد، استفاده می

  
  ها و بحثیافته

بران بر اساس هاي آبهاي تشکلتمسئولی
هاي حاصل از آن یافته. بندي گردیدندضریب تغییرات رتبه

توزیع آب به اندازه کافی، به "نشان داد که متغیرهاي 
و  63/3، با میانگین "صورت عادالنه و در زمان مناسب

هاي غیر برداشتجلوگیري از "، 21/0ضریب تغییرات 
و  57/3با میانگین  "هامجاز آب از رودخانه و کانال

حل اختالفات بین کشاورزان و "، و 23/0ضریب تغییرات 
و ضریب  49/3با میانگین  "روستاهاي مجاور بر سر آب

هاي اول تا سوم را به خود ، به ترتیب رتبه24/0تغییرات 
اي و همچنین، با توجه به میانگین رتبه. اختصاص دادند

بستن قرارداد با "ضریب تغییرات بدست آمده متغیرهاي 
اي جهت دریافت برداري و سازمان آب منطقهشرکت بهره

همکاري "، 26/0و ضریب تغییرات  62/3با میانگین  "آب
اي و جهاد کشاورزي در جهت با سازمان آب منطقه

با میانگین  "ها و سند آبها، صدور پروانهنامهاجراي آیین
-فر چاهجلوگیري از ح"، و 27/0و ضریب تغییرات  37/3

، 27/0و ضریب تغییرات  44/3با میانگین  "هاي غیرمجاز
  .سه مسئولیت آخر را شامل شدند

بران نیز هاي آببندي موانع ایجاد تشکلدر رتبه
هاي سوء پیشینه فعالیت"مشخص شد که متغیرهاي 

، 06/0و ضریب تغییرات  89/4، با میانگین "دولت
و  72/4میانگین با  "دخالت مسئولین در امور تشکل"

عدم مشارکت مالی کشاورزان "، و 09/0ضریب تغییرات 
و ضریب  41/4با میانگین  "هادر نگهداري از کانال

هاي اول تا سوم را به خود ، به ترتیب رتبه16/0تغییرات 
الزم به یادآوري است که به دلیل تخریب . اختصاص دادند

راست و چپ رودخانه در طی  هاي اصلی سمتکانال
چندین سال و عدم رسیدگی و بازسازي و تعمیر آن 

برداري، پیشینه منفی از توسط سازمان آب و شرکت بهره
همچنین، . هاي دولت در منطقه وجود داردفعالیت

هاي غیر مجاز آب از رودخانه و برداشت"متغیرهاي 
عدم "، 39/0و ضریب تغییرات  86/2با میانگین  "هاکانال

با  "هاي غیرمجازبرخورد با برداشتتوانایی کشاورزان در 
آبی و کم"، و 41/0و ضریب تغییرات  سهمیانگین 

و ضریب تغییرات  96/2با میانگین  "هاي اخیرخشکسالی
  .، سه مانع آخر را شامل شدند43/0
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  برانهاي آبهاي تشکلبندي مسئولیتاولویت - 1جدول 
  اولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  ايمیانگین رتبه  هامسئولیت

  1  21/0  77/0  63/3  توزیع آب به اندازه کافی، به صورت عادالنه و در زمان مناسب
  2  23/0  85/0  57/3  هاهاي غیر مجاز آب از رودخانه و کانالبرداشتجلوگیري از 

  3  24/0  84/0  49/3  حل اختالفات بین کشاورزان و روستاهاي مجاور بر سر آب
  4  24/0  84/0  52/3  بهاتعیین قیمت آب

  5  24/0  82/0  42/3  هامحافظت و نگهداري از کانال
  6  24/0  81/0  34/3  بردارانهاي موجود در منطقه براي حل مشکالت بهرههمکاري با سایر تعاونی

  7  24/0  87/0  55/3  بران در منطقههاي آبهمکاري با سایر تشکل
  8  24/0  87/0  54/3  هابسته شدن به موقع دریچه نظارت بر باز و

  9  25/0  89/0  54/3  هاي مختلفرسانی و آموزش کشاورزان در زمینهاطالع
  10  25/0  90/0  56/3  ها براي دریافت آب بیشترها و دیواره کانالجلوگیري از تخریب دریچه

  11  25/0  90/0  55/3  تعیین الگوي کشت
  12  25/0  86/0  41/3  بردارانمشکالت بهرهرسیدگی به اعتراضات و 

  13  26/0  92/0  54/3  هاي آموزشی در رابطه با آب و آبیاريبرگزاري دوره
  14  26/0  90/0  44/3  سازي اراضیهمکاري در یکپارچه

  15  26/0  92/0  53/3  بها از کشاورزانآوري آبجمع
  16  26/0  90/0  44/3  همکاري در تسطیح اراضی

  17  26/0  92/0  51/3  هاالیروبی کانالتعمیر و 
  18  26/0  97/0  62/3  اي جهت دریافت آببرداري و سازمان آب منطقهبستن قرارداد با شرکت بهره

  19  27/0  91/0  37/3  ها و سند آبنامههمکاري با سازمان آب و جهاد کشاورزي در جهت اجراي آیین
  20  27/0  93/0  44/3  هاي غیرمجازجلوگیري از حفر چاه

  21  28/0  91/0  25/3  شرکت در جلسات با نهادهاي دولتی و بیان نظرات خود
  22  28/0  92/0  29/3  هاي مورد اعتماد و نظارت بر کار آنهاانتخاب میراب

  )5(و کامالً موافق ) 4(، موافق  )3(، نظري ندارم  )2(، مخالف  )1(کامالً مخالف         
  

  برانهاي آببندي موانع ایجاد تشکلاولویت - 2جدول 
  اولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  ايمیانگین رتبه  موانع

  1  06/0  30/0  89/4 هاي دولتسوء پیشینه فعالیت
  2  09/0  45/0  72/4 دخالت مسئولین در امور تشکل

  3  16/0  73/0  41/4 هانگهداري از کانال عدم مشارکت مالی کشاورزان در
  4  18/0  75/0  06/4 بها توسط کشاورزانعدم پرداخت آب

  5  18/0  80/0  31/4 اختالفات بین کشاورزان درون روستا
  6  19/0  78/0  13/4 عدم تمایل کشاورزان نسبت به تشکیل تشکل

  7  21/0  84/0  4 هارسانی در مورد تشکلعدم توجه به آموزش و اطالع
  8  21/0  92/0  27/4 برانبرداري با ایجاد تشکل آبمخالفت شرکت بهره

  9  21/0  92/0  27/4  ضعف کشاورزان در انجام کارهاي گروهی
  10  21/0  88/0  06/4  اولویت دادن کشاورزان به منافع فردي بجاي توجه به منافع جمعی

  11  22/0  98/0  44/4  وجود تعاونی تولید روستایی
  12  23/0  90/0  89/3  برانآب هايمورد وظایف تشکلعدم آگاهی در 

  13  23/0  99/0  27/4  هاموقع کانالعدم ساخت به
  14  24/0  02/1  24/4  برانمخالفت مسئولین سازمان آب با ایجاد تشکل آب

  15  28/0  08/1  79/3  اختالفات بین روستاهاي مجاور
  16  39/0  10/1  82/2  عدم توانایی کشاورزان در توزیع عادالنه آب

  17  39/0  12/1  86/2  هاهاي غیر مجاز آب از رودخانه و کانالبرداشت
  18  41/0  25/1  3  هاي غیرمجازعدم توانایی کشاورزان در برخورد با برداشت

  19  43/0  29/1  96/2  هاي اخیرآبی و خشکسالیکم
  20  46/0  15/1  48/2  هاعدم توانایی کشاورزان در نگهداري از کانال

  21  51/0  32/1  58/2  توانایی کشاورزان در مدیریت تشکلعدم 
  )5(و کامالً موافق ) 4(، موافق )3(، نظري ندارم )2(، مخالف )1(کامالً مخالف 
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  هاي استخراجیعامل
براي انجام تحلیل عاملی ابتدا انسجام درونی 

انجام شده محاسبات . ها مورد ارزیابی قرار گرفتداده
هاي ها هم براي مسئولیتنشان داد که انسجام درونی داده

و هم براي موانع )  =71/0KMO2(بران تشکل آب
مناسب بوده )  =79/0KMO(بران هاي آبتشکیل تشکل

  =000/0pو آماره بارتلت نیز براي هر دو بخش در سطح 
ها براي  این امر ناشی از مناسب بودن داده. دار بودمعنی

با توجه به مالك کیسر . حلیل عاملی در حد خوبی استت
هاي تشکل چهار عامل داراي مقدار در بخش مسئولیت

ویژه باالتر از یک استخراج شدند که تبیین کل واریانس 
همچنین، . درصد گردید 46/54توسط این چهار عامل 

براي موانع تشکیل تشکل نیز چهار عامل داراي مقدار 
استخراج شدند که تبیین کل واریانس ویژه باالتر از یک 

  ).3(درصد گردید جدول  34/69این چهار عامل 
به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین 

ها،  فرض بر این قرار  متغیرها و دستیابی به تعریف عامل
ها سهم  در تعریف عامل 4/0گرفت که ضرایب باالتر از 

ز این مقدار مهم و بامعنی دارند و بنابراین ضرایب کمتر ا
در . در نظر گرفته شد) عامل تصادفی(به عنوان صفر 
به  رسیدگی"ها سه متغیر هاي تشکلتحلیل مسئولیت

هاي دورهبرگزاري "، "برداراناعتراضات و مشکالت بهره
حل اختالفات بین "و  "آموزشی در رابطه با آب و آبیاري

به خاطر آن که  "کشاورزان و روستاهاي مجاور بر سر آب
اند، حذف گردیدند و تحت  داشته 4/0ضرایب کمتر از 

  . هیچ کدام از چهار عامل قرار نگرفتند
ها به روش  هاي حاصل از چرخش عامل یافته

واریماکس نشان داد که در عامل اول شش گویه، در 
هاي دوم و سوم هر یک پنج گویه و در عامل چهارم عامل

شود که شش گویه ه میمالحظ. سه گویه جاي گرفت
عامل اول از لحاظ مفهومی، همگی مربوط به حفاظت و 

توان بنابراین، می. شودنگهداري از شبکه آبیاري مدرن می
این .نامگذاري کرد "ت از شبکه آبیاريحفاظ"این عامل را 

                                                        
2 . Kaiser Meyer Olkin 

هاي نگهداري از عامل دربرگیرنده وظایف و مسئولیت
ظیر جلوگیري از هاي مربوط به شبکه آبیاري مدرن نسازه

نظارت ها، هاي غیر مجاز آب از رودخانه و کانالبرداشت
ها، تعمیر و الیروبی بر باز و بسته شدن به موقع دریچه

هاي غیرمجاز و تخریب ها، جلوگیري از حفر چاهکانال
دار آن ها است که تشکل باید عهدهها و دیواره کانالدریچه
  . باشد

) 40/7(ویژه آن  این عامل با توجه به مقدار
-ها را تبیین مییانس گویهدرصد از کل وار 40/22

-شود که در بهرهعامل دوم مربوط به وظایفی می.نماید

. هاي پیش از آن مطرح استها و فعالیتبرداري از کانال
برداري از شبکه بهره"عامل را توان این بنابراین، می

، مقدار 32/5این عامل با مقدار ویژه . نام نهاد "آبیاري
 .کندها را تبیین میدرصد از کل واریانس گویه 56/15

عامل سوم بیانگر وظایف اداري و نهادي هاي گویه
. ها نظیر شرکت در جلسات و بستن قرارداد استتشکل

هاي نهادي مسئولیت"توان بنابراین، عامل سوم را می
 36/13، مقدار 55/4نام نهاد که با مقدار ویژه  "هاتشکل

در . نمایدها را تبیین میصد از واریانس کل گویهدر
بیانگر هاي عامل چهارم از لحاظ مفهومی نهایت، گویه

هاي مربوط به امور کشاورزي و زراعی است که مسئولیت
در نتیجه،  .هاي آبیاري مدرن استاز زیربناهاي شبکه

  . نامگذاري گردید "مسئولیت زراعی تشکل"عامل چهارم 
 67/12، مقدار 32/4مقدار ویژه این عامل با 

هاي یافته. کندها را تبیین میدرصد از واریانس کل گویه
بدست آمده با نتایج تحقیقات محققان مختلفی مطابقت 

به عنوان مثال، زارعی دستگردي و همکاران . دارد
) 2002(و لین ) 2003(، یرکان )2004(، پیتر )1387(

از شبکه، نظارت و  برداريبهره: هایی از قبیلمسئولیت
برداري از منابع آب براي تقسیم و کنترل بر میزان بهره

بها از کشاورزان را توزیع عادالنه آب و کسب مبلغ آب
، )2002(فاکون . اندبران در نظر گرفتههاي آببراي تشکل

نیز ) 2004(و هید و نیف ) 2004(، پیتر )1999(فائو 
یاري را از وظایف ها و تجهیزات آبنگهداري بهتر کانال
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و ) 2003(یرکان . اندبران دانستههاي آباصلی تشکل
گسترش خدمات ترویجی مدیریت مناسب ) 2002(فاکون 

آب براي ارتقا دانش، نگرش و مهارت کشاورزان در 
هاي مدیریت آب کشاورزي، تسهیل بکارگیري شیوه

و الل  تهمکاري کارشناسان دولتی با کشاورزان و هووار

، )1999(، ورمیلیون و همکاران )2001(فائو  ،)2002(
عملیات ) 1999(و صمد و ورمیلیون ) 2002(پرادهان 

سازي اراضی و تغییر الگوي کشت را بر تسطیح، یکپارچه
 .اندها دانستهعهده تشکل

  
  

  هاي مختلف درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل - 3جدول 
مقدار   )هاتمسئولی(عامل 

  ویژه
واریانس مقدار % 

  ویژه
واریانس % 

  تجمعی
عامل 

  )موانع(
مقدار 
  ویژه

واریانس مقدار % 
  ویژه

  واریانس تجمعی% 

1  
2  
3  
4  

38/3  
35/3  
40/2  
75/1  

90/16  
74/16  
03/12  
77/8  

90/16  
65/33  
69/45  
46/54  

1  
2  
3  
4  

13/5  
50/4  
52/3  
08/2  

35/23  
49/20  
02/16  
47/9  

35/23  
84/43  
86/59  
34/69  

  به روش واریماکس) هاي تشکلمسئولیت(ها  نتایج حاصل از چرخش عامل - 4جدول 
  بار عاملی  گویه  نام عامل

  
  

  حفاظت از شبکه آبیاري
  

  

  ها محافظت و نگهداري از کانال
   هااز رودخانه و کانال هاي غیر مجاز آببرداشتجلوگیري از 

  ها نظارت بر باز و بسته شدن به موقع دریچه
  هاتعمیر و الیروبی کانال

  هاي غیرمجاز جلوگیري از حفر چاه
  ها براي دریافت آب بیشتر ها و دیواره کانالجلوگیري از تخریب دریچه

797/0  
723/0  
659/0  
667/0  
693/0  
445/0  

  
  

  برداري از شبکه آبیاريبهره

  توزیع آب به اندازه کافی و به صورت عادالنه در زمان مناسب 
  بها تعیین قیمت آب

  بها از کشاورزان آوري آبجمع
  هاي مورد اعتماد و نظارت بر کار آنهاانتخاب میراب

  اي جهت دریافت آب برداري و سازمان آب منطقهبستن قرارداد با شرکت بهره

770/0  
817/0  
901/0  
685/0  
815/0  

  
  

  مسئولیت نهادي

  شرکت در جلسات با نهادهاي دولتی و بیان نظرات خود 
  ها و سند آب نامههمکاري با سازمان آب و جهاد کشاورزي در جهت اجراي آیین

  بردارانهاي موجود در منطقه براي حل مشکالت بهرههمکاري با سایر تعاونی
  هاي مختلفرسانی و آموزش کشاورزان در زمینهاطالع

  بران در منطقههاي آبهمکاري با سایر تشکل

597/0  
631/0 
741/0  
759/0  
496/0  

  
  مسئولیت زراعی

  تعیین الگوي کشت
  همکاري در تسطیح اراضی

  سازي اراضیهمکاري در یکپارچه

679/0  
674/0  
573/0  

بران متغیر هاي آبدر تحلیل موانع ایجاد تشکل
تر بودن به خاطر کم "هاي اخیرخشکسالیآبی و کم"

، حذف گردید و تحت هیچ کدام از 4/0ضریب آن از 
هاي حاصل از چرخش  یافته. چهار عامل قرار نگرفت

ها نشان داد که در عامل اول هشت گویه، در عامل  عامل
دوم شش گویه، در عامل سوم چهار گویه و در عامل 

ود که شش شمالحظه می. چهارم دو گویه جاي گرفت
گویه عامل اول از لحاظ مفهومی، همگی مربوط به موانع 

توان عامل بنابراین، می. شوداجتماعی بین کشاورزان می
این عامل . نامگذاري کرد "موانع اجتماعی"اول را 

دربرگیرنده موانعی است که در بین خود کشاورزان ممکن 

کن به بیان دیگر، موانعی هستند که مم. است به وجود آید
این عامل با توجه به . است خود کشاورزان باعث آن شوند

درصد از کل واریانس  35/23) 13/5(مقدار ویژه آن 
-عامل دوم موانعی را شامل می. نمایدها را تبیین میگویه

شود که مسئولین دولتی و نهادهاي مختلف به وجود 
آورنده آن هستند و ممکن است مانعی بر سر راه تشکیل 

عامل را توان این بنابراین، می. بران باشدآب هايتشکل
  . نام نهاد "موانع سازمانی"

 49/20، مقدار 50/4این عامل با مقدار ویژه 
هاي گویه .کندها را تبیین میدرصد از کل واریانس گویه

باشد که ممکن است هایی میعامل سوم بیانگر ضعف
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یاري و هاي مربوط به شبکه آبکشاورزان در اداره فعالیت
موانع "توان بنابراین، عامل سوم را می. تشکل داشته باشند
، مقدار 52/3نام نهاد که با مقدار ویژه  "مدیریتی کشاورزان

در . نمایدها را تبیین میدرصد از واریانس کل گویه 02/16
بیانگر هاي عامل چهارم از لحاظ مفهومی نهایت، گویه

-هاي آبتشکلهاي اطالعاتی کشاورزان نسبت به ضعف

به عبارتی، عدم آگاهی کشاورزان در مورد  .بران است
ها و عدم توجه به مسائل آموزشی آنها، مانعی بر تشکل

در نتیجه، عامل . بران استهاي آبسر راه ایجاد تشکل
این .اري گردیدنامگذ "رسانی و دانشموانع آگاهی"چهارم 

واریانس درصد از  47/9، مقدار 08/2عامل با مقدار ویژه 
دست آمده با نتایج هاي بهیافته. کندها را تبیین میکل گویه

  . تحقیقات مختلفی مطابقت دارد

عدم توجه به ) 1995(به عنوان مثال، نارایان 
ها را از برداران نسبت به تشکلهاي بهرهها و آگاهیمهارت

همچنین، امینی و . داندبران میهاي آبموانع ایجاد تشکل
ها، عدم آگاهی کشاورزان از اهداف تشکل) 1385(خیاطی 

هاي دولتی و محلی، سازمان) 1380(نجفی و شیروانیان 
نبود شناخت، عدم ) 1388(افضلی ابرقویی و امینی 

ها، برداران از تشکلآموزش، سطح آگاهی پایین بهره
پایین بودن سطح ) 1388(زاده احمدوند و شریف

عدم حمایت سیاسی ) 2000(اطالعات و آگاهی، کووارد 
ها را از موانع ها، عدم اعتقاد دولت به تشکلاز تشکل

  .آورندبران به حساب میهاي آبایجاد تشکل

  
  به روش واریماکس) هاموانع ایجاد تشکل(ها  نتایج حاصل از چرخش عامل - 5جدول 

  بار عاملی  گویه  نام عامل
  
  
  

  اجتماعیموانع 
  

  

 اختالفات بین کشاورزان درون روستا
 اختالفات بین روستاهاي مجاور

 هاهاي غیر مجاز آب از رودخانه و کانالبرداشت
 هاعدم مشارکت مالی کشاورزان در نگهداري از کانال

 بها توسط کشاورزانعدم پرداخت آب
 عدم تمایل کشاورزان نسبت به تشکیل تشکل

 کارهاي گروهیضعف کشاورزان در انجام 
  اولویت دادن کشاورزان به منافع فردي بجاي توجه به منافع جمعی

574/0  
689/0  
727/0  
858/0  
833/0  
752/0  
705/0  
760/0  

  
  

  موانع سازمانی

   دخالت مسئولین در امور تشکل
   هاي دولتسوء پیشینه فعالیت

   برانمخالفت مسئولین سازمان آب با ایجاد تشکل آب
  برانبرداري با ایجاد تشکل آببهرهمخالفت شرکت 

  وجود تعاونی تولید روستایی
   هاموقع کانالعدم ساخت به

562/0  
706/0  
806/0  
862/0  
853/0  
904/0  

  
  موانع مدیریتی کشاورزان

  

   عدم توانایی کشاورزان در توزیع عادالنه آب
  هاعدم توانایی کشاورزان در نگهداري از کانال

  در مدیریت تشکلعدم توانایی کشاورزان 
  هاي غیرمجازعدم توانایی کشاورزان در برخورد با برداشت

787/0  
925/0 
912/0  
723/0  

  رسانی و دانشموانع آگاهی
  

  هارسانی در مورد تشکلعدم توجه به آموزش و اطالع
  برانهاي آبعدم آگاهی در مورد وظایف تشکل

811/0  
871/0  

  گیري و پیشنهادهانتیجه
انتقال مدیریت به عنوان رویکردي براي 
اصالحات در بخش آبیاري، داراي ظرفیت الزم براي 

براي دستیابی به . افزایش پایداري سامانه آبیاري است
بایست شامل تغییرات چنین منافعی، انتقال مدیریت می

فزاري افزاري و سخت اهاي نرمتري در جنبهمنظم و وسیع
بر همین اساس، در . )1387، حیدریان و همکاران(گردد 

بران هاي آبها و موانع ایجاد تشکلاین پژوهش مسئولیت

ازدیدگاه . برداران مورد تحلیل قرار داده شداز دیدگاه بهره
هایی از قبیل توزیع عادالنه آب، برداران مسئولیتبهره

اختالفات هاي غیرمجاز آب و حل جلوگیري از برداشت
هاي اصلی بین کشاورزان و روستاها بر سر آب از اولویت

  . بران بوده استهاي آبتشکل
-با نگاهی موشکافانه به این یافته، مشخص می

بندي، ناشی از مشکالت موجود و شود که این اولویت



 بردارانیابی موانع ایجاد آن از دیدگاه بهرهبران و زمینههاي آبهاي تشکلحلیل مسئولیتت/  746 

همچنین، با . برداران در منطقه بوده استحل نشده بهره
ها اران از موانع ایجاد تشکلبردبندي بهرهنگاهی به اولویت

هاي نامناسب شود که مواردي نظیر اقداممشخص می
دولت، دخالت مسئولین در امور تشکل و عدم مشارکت 

ها بوده مالی کشاورزان از موانع اصلی و مهم ایجاد تشکل
هاي است که با حل این قبیل مشکالت امکان ایجاد تشکل

ان دادند که ها نشیافته. بران میسر خواهد شدآب
برداران در بران از دیدگاه بهرههاي آبهاي تشکلمسئولیت

برداري، حفاظت از شبکه آبیاري، چهار دسته بهره
  . مسئولیت نهادي و مسئولیت زراعی قرار گرفتند

هاي برداران تشکلبه بیان دیگر، از دیدگاه بهره
هاي برداري از شبکهدار بهرهبایست عهدهبران میآب

بها، بستن توزیع عادالنه آب، دریافت آب: شامل(آبیاري 
جلوگیري : شامل(و نگهداري از آنها ) قرارداد آبی و غیره

ها، برخورد با متخلفین و ها، تعمیر کانالاز تخریب کانال
-بایست با سازمانها میدر کنار این مسئولیت. باشند) غیره

د و مسائل هاي دولتی و غیر دولتی ارتباط برقرار نماین
سازي اراضی زراعی نظیر الگوي کشت، تسطیح و یکپارچه

-هاي تشکلبه بیان دیگر، مسئولیت. را نیز در نظر بگیرند

بایست گیرند که میبران در چهار ضلع قرار میهاي آب
برداران را مکمل یکدیگر باشند و نیازها و مشکالت بهره

اري همه این اما، الزم به ذکر است که واگذ. برطرف نمایند
ها اقدامی غیرمنطقی طور یکجا به تشکلها بهمسئولیت

سازي باشد که ابتدا به ظرفیتلذا، نیازمند این می. باشدمی
هاي برداران و فراهم آوردن زیرساختو توانمندسازي بهره

هاي مربوطه سپس، با هماهنگی سازمان. الزم پرداخته شود
مکن است برخی از حتی م. وظایف دشوارتر واگذار گردد
برداران نگنجد و یا موانع این وظایف در توانایی بهره

-قانونی داشته باشد که در این صورت از وظایف تشکل

  . شودبران خارج میهاي آب
طی مراحل مختلف  همچنین، موانعی که ممکن 

بران به وجود آید نیز هاي آباست در راه تشکیل تشکل

سازمانی، مدیریتی و  موانع اجتماعی،در چهار دسته 
این . بندي شدندرسانی و دانش کشاورزان طبقهآگاهی

چهار دسته موانعی بودند که از جانب مسئولین و حتی 
-لذا، ابتدا می. خود کشاورزان ممکن است سرمنشأ بگیرد

بران برطرف گردد، هاي آببایست موانع ایجاد تشکل
به نتایج  در پایان با توجه. ها واگذار شودسپس مسئولیت

  :دست آمده پیشنهادهاي زیر ارائه شده استبه
با توجه به اینکه موانع اجتماعی مهمترین موانع 

تک مسائل ها بوده است، لذا توجه به تکایجاد تشکل
به عنوان . اجتماعی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است

شود، براي از میان بردن اختالفات بین مثال پیشنهاد می
ها روستاهایی که با بندي تشکلي مجاور، در پهنهروستاها

ی دارند در یک تشکل قرار یکدیگر اختالفات
-همچنین، با محول کردن مسئولیت تعیین و جمع.نگیرند

بها و ها، مشکل عدم پرداخت آببها به تشکلآوري آب
برداران تا حدود بسیار زیادي برطرف مشارکت مالی بهره

  .خواهد شد
هاي نکه یکی از موانع ایجاد تشکلبا توجه به ای

توان بران، موانع مدیریتی کشاورزان بوده است، میآب
بران تشکل آب"هاي موفق نظیر بازدیدهایی را از تشکل

برداران ترتیب داد تا بهره "مجن در شهرستان شاهرود
ها ارتباط هاي موفق بتوانند با آنضمن آشنایی با نمونه

دوجانبه از تجربیات یکدیگر برقرار کرده و به صورت 
  .ا نحوه مدیریت یک تشکل آشنا شوندمند گردند و ببهره

ها در هاي تشکلبا توجه به اینکه مسئولیت
بایست مسئولیت حفاظت چهار دسته قرار گرفتند، ابتدا می

برداري از شبکه آبیاري که مهمترین مسئولیت از و بهره
ها واگذار نمود تشکلبرداران بوده است، را به دیدگاه بهره

برداران سایر سازي و توانمندسازي بهرهو سپس، با ظرفیت
  .ها را واگذار نمودمسئولیت
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  فهرست منابع
هاي کمیته ملی  ها و برنامه هاي آبیاري و فعالیت برداران در مدیریت شبکه مشارکت بهره). 1382. (احسانی، م .1

. هاي آبیاري بران در مدیریت شبکه سومین کارگاه فنی مشارکت آب. آبیاري و زهکشی در توسعه این مفهوم
  .بهمن 8

مورد مطالعه دشت کوار : برانهاي آبانجمن پذیري تشکیلامکان). 1388. (زاده، م، و شریف.احمدوند، م .2
  .1ـ14، )2(5، علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران. استان فارس

نخستین همایش ملی . بران در توسعه روستاییجایگاه تعاونی آب). 1388. (م. و امینی، ا. ابرقویی، مافضلی  .3
  .اردیبهشت 30، کرمانشاه، توسعه پایدار روستایی

استفاده از (بران هاي آبعوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونی). 1385. (و خیاطی، م. م. امینی، ا .4
  .38ـ52، )53(14، اقتصاد کشاورزي و توسعه). رگرسیون فازي

انتشارات . جیو نتا یجهان يها تالش ؛ياریآب تیریانتقال مد). 1387( .، افردوسفی و. ی، ماحسان ،.، اانیدریح .5
 .رانیا یو زهکش ياریآب یمل تهیکم

. SPSSافزار  هاي منابع طبیعی با نرم ها در پژوهش تجزیه و تحلیل داده). 1389. (ع. زارع چاهوکی، م .6
  .انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

تحلیل و بررسی مسائل ). 1387. (و مختاري حصاري، آ. ، شعبانعلی فمی، ح.، ایروانی، ه.دستگردي، ززارعی .7
مجله علوم . بران در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهانآب و مشکالت تشکل

  .227-235، )1(2-39، کشاورزي ایران
هاي آبیاري و عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مطالعات اجتماعی و مشارکتی شبکه). 1391. (صالحی، س .8
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