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 یدهچک
 

باشاد  از  هاای آبای مای   داری شبکهبرداران در مدیریت و نگهیکی از عناصر اصلی مدیریت پایدار آب جلب مشارکت بهره

 هاتشکل)در قالب  هاپروژهی برداربهرهی، طراحی، ساخت و زیربرنامهی از مشارکت مردم در تمامی مراحل ریگبهره ،طرفی

ریت بهینه آب تأثیرگذار باشد  هاد  ایات تیقیار بررسای تاأثیر الگاوی مادیریت        تواند در مدیی مردمی( میهاسازمانو 

، اساتان گلتاتان انماام    قا  آقمشارکتی در مدیریت بهینه آب است که به صورت موردی در تعاونی تولید پیوند شهرستان 

جامعه آماری شامل   شدتفاده های مورد نیاز اسآوری دادهپرسشنامه برای جمع شده است  روش تیقیر از نوع پیمایشی و از

قا  باود    روستای تیت پوشش طرح مدیریت مشارکتی آب  در شهرساتان آق هفت نفر از کشاورزان عضو تعاونی در  ۴۰۰

بارداران باه روش تداادفی سااده انتشااب شادند  روایای        نفر تعییت شد و بهاره  691نمونه از طریر فرمول کوکران  تعداد

پایایی با میاسبه ضریب آلفای کرونباخ بارای مقیاام مادیریت بهیناه      وی دیدگاه متشددان ی تیقیر بر مبناهاپرسشنامه

( تأیید شد  مقایتاه  78/۰( و آگاهی از وضعیت موجود )88/۰(، مدیریت مشارکتی پروژه )77/۰(، رضایت از پروژه )8/۰)

ای وضعیت نشان داد که میانگیت رتبهتون آزمون ویلکاکوضعیت مدیریت بهینه آب قبل و پس از اجرای پروژه با استفاده از 

داری با وضعیت قبل از پروژه داشت  نتایج تیلیل متیر نشاان داد کاه   مدیریت بهینه آب پس از اجرای پروژه تفاوت معنی

از وضعیت موجاود ساامانه آبیااری     آگاهی متتقل به متغیرمربوط  متغیر وابتته نهایی مدیریت بهینه آبتأثیر بر  تریتبیش

سابقه عضویت در تعاونی، جاده دسترسی باه مازارع، ناوع روش    سطح مشارکت و رضایت از اجرای پروژه،  هایمتغیر ت اس

های بعدی قرار داشتند  در حالی که برخاورداری از شاغل جاانبی تاأثیر کاهشای بار       آبیاری و تیدی ت به ترتیب در رتبه

 مدیریت بهینه آب داشته باشد 
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 مقدمه

دسترسییی بییا منییابع آن م پییئا و پایییدار از    

های اصلی توسعا بخی  کشیاورزی بیا شیپار     محدودیت

بییا افیی ای  تپعیییت (. 1939رود )ع ییایی و اییی دی، مییی

رود با مصیر  آن در بخی  کشیاورزی نیی      انتظیار میی

ود کا ایا امر هپراه با توسیعا صینایع و افی ای     اف وده ش

سریع تپعیت باعث ایجاد رقابت برای دستیابی بیا منیابع   

بیا علیت    دیگر (. از طر 6001هارتلی، آن خواهد شد )

کاه  بارندگی و نامناسب بودن پراکن  زمیانی و مکیانی   

 ایران، موضوع تأمیا، انتقال و میدیریت منیابع آن،   در آن

  یا اکریر میردم اییران زمییا بیوده اسییت      از دییر بیاز د د  

 وسازوکارها (. لیذا توتیا بیا 1936)ابراهیپیان و نهتانی، 

بهینیا  میدیریت  وری و بیرای افیی ای  بهیره  هیایی برنامیا

اعتقیاد بیر   . منابع آن در بخی  کیشاورزی ضروری است

-تلب مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکا ایا است کا

 بیرداری در بهرهراندمان بهتر  نجر باتواند ممی های آبیاری

هیای  بهبیود توزییع آن در شیبکا    از منابع آن و هپچنیا

نییداد و ؛ مرتضییی1931، فییرخورشیییدی) گییرددآبیییاری 

با  مدیریت مشارکتی آبیاری در ایا بیا .(1939هپکاران، 

تأمیا، توزیع و انتقال  در زنجیره یک سازوکار نویا عنوان

از بخشی بیشتر نسبت بیا گذشیتا   برای دستیابی با اثر  آن

مورد توتا قیرار گرفتیا   بران های آنتقویت تشکل طریق

-انتقال مسیئولیت  امروزه (.6003تراکول، تانگراتانا)است 

های میدیریتی آبییاری از نهادهیای دولتیی بیا کشیاورزان       

سیاست مهپی در بسیاری از کشورها است )نصیرآبادی و  

ت انجیام شیده نشیان    (. با طوری کا م العا1939حیاتی، 

کشورها رهیافت مشارکتی در مدیریت هپا دهد، تقریبا می

در  (.6001انید )پیتیر،   آن را با درتات متفیاوتی پذیرفتیا  

کپبود س ح تهانی نی  با علت اف ای  مشکالت ناشی از 

هیای آبییاری بیا اهیدا      آن و عدم دستیابی ا لب پروژه

بیران  هیای آن اقتصادی از پی  تعییا شده با مقولا تشکل

برای تغییرات رفتاری و مشارکت کشیاورزان در میدیریت   

نیی،،   هیید و آن کشاورزی توتیا زییادی شیده اسیت )    

-تشکل(. در ایران نی  ایجاد 6006؛ هووارت و الل، 6001

بیا عنیوان   ، آن مدیریت مشیارکتی  با منظوربران های آن

هیای آبییاری و   برای حذ  مشکالت شبکا حل مناسبیراه

؛ امینی 1939شناختا شده است )ع ایی و ای دی، زهکشی 

 (.1931و خیاطی، 

و  بیران هیای آن تیأثیر تشیکل   در زمینا ارزییابی 

تحقیقیات مختلفیی انجیام     بررسی عپلکرد و کارکرد آنها،

شده است کا در اداما با نتایج برخیی از آنهیا کیا ارتبیا      

شیود. محپیدی و   بیشتری با ایا تحقیق دارد پرداختیا میی  

ی با عنوان شناسایی و تحلیل ام العا( در 1933ان )هپکار

 دشتایزرمشکالت مدیریت آن کشاورزی در شهرستان 

عامل افت کیفییت و کپییت منیابع آن،     پنجاستان فارس، 

ی ریپذتیمسئول، عدم هاچاهاز  ایرویبی برداربهرهحفر و 

ی از آن و نبیود  برداربهرهو مشارکت، عدم رعایت قوانیا 

عوامیل محیدود    ایترمهمی را برداربهرهزم برای آگاهی ال

حییاتی و  . کردنید کننده استفاده بهینا از منابع آن، معرفیی  

وری قابیل مالحظیا حاصیل از    ( بیا بهیره  1933هپکاران )

هیای آبییاری برداران در پروژه توسعا شیبکامشارکت بهره

و زهکیشی بند امیر در استان فارس اشاره کردند کا علیت  

بییرداران و تییالش آنهییا در راسییتای ا زیییاد بهییرهآن توتیی

( 1933تاهبیاز صیالحی و هپکیاران )   مشارکت بوده است. 

بران تجا عپلکرد مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی آن

وری کیل عوامیل تولیید، تلیب     از سا تنبا اف ای  بهیره 

هیای عپلکیرد میدیریتی    رضایت اعضا و هپچنیا شاخص

 ارش کردند کا اعضیای اییا   مورد بررسی قرار دادند و گ

-تعاونی از راندمان آبیاری، بیازدهی اقتصیادی آن و بهیره   

وری کل عوامل تولید باالتری نسیبت بیا زارعییا مجیاور     

 خود )کشیاورزان خیارا از محیدوده تعیاونی( برخیوردار     

های هپچنیا در ایا تحقیق گ ارش شد کا آموزش .بودند

از  بهیا  آنهای مالی و وصیول  ودکفایی نسبتترویجی، خ

مرنی تنگی نتایج تحقیق باشد. عوامل موثر بر عپلکرد می

ثبات قیوانیا و مقیررات   کا  نشان داد( 1936و هپکاران )

ی و هپکاری کارشناسان ریپذتیمسئول ،مدیریت منابع آن

عوامل موثر بر ارتقیا  نقی     ایترمهماز  اندرکاراندستو 
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ی مشیارکتی  هاهپروژاز اترای  هاآنو رضایت  بردارانبهره

از عوامیل کلییدی    اینهیا  وبیود  ی آبیاری هاشبکامدیریت 

 .استفاده بهینا از آن است

نیی    دنییا  بیران در بررسی عپلکیرد تعیاونی آن  

هیا از تنبیا کیارآیی قیوی     بیانگر ایا است کا ایا تشیکل 

عپل کرده و تشکیل آنها توانستا منجر بیا میدیریت بهینیا    

آن بیا کشاورزان گردد آن در فرآیند توزیع و تخصیص 

گی ارش  ( 6003(. درییب ) 6003 )کازبکو  و هپکیاران، 

بییرداران در قالییب   واگیذاری میدیریت بیا بهیره     کیا  کرد

ناپیذیر  بران امروزه ییک ضیرورت اتتنیان   های آنتشکل

هییای مردمییی   میشارکت با دست آمده ازاست. تجربیات 

در میدیریت منیابع مشیتر  آن، حیاکی از آن اسیت کیا     

ایا سیاست، قانونپنیید شییدن توزییع آن در بییا     اعپال 

-گیذاری (، م لوبتر شدن سیاست6001برداران )البان، بهره

(، میدیریت بهینیا آن در   6003های تخصیص آن )راپ، 

-های بهیره (، ارتقیا  مهارت1933برداران )نجفی، بیا بهره

( و 6003زیسیت تنسیی،   برداران )بخ  حفاظت و محیط

هیای  هیای سی حی )سازمان هپکیاری ت آنبهبیود کیفیی

تاناکیا و  شیود.  ( را موتیب میی  6003اقتصادی و توسعا، 

در ژاپا را مورد بررسی  اراضی آبی( مدیریت 6001ساتو )

ی هاگوناکشاورزان با  قرار داده و با ایا نتیجا رسیدند کا

عدالت توتا داشیتا و آن را در اولوییت    مسئلامختل، با 

دهید کیا اسیتفاده از    ا م العیا نشیان میی   . ایدهندیمقرار 

هیای  سنتی )مرل نق  کدخیدا و گیروه   عواملاعتقادات و 

نقی  بسی ایی در    توانید یمی در من قیا(   دارشایرسنتی و 

موفقیت انتقال مدیریت و مصر  بهینیا آن داشیتا باشید.    

( در بررسیی دو طیرم مختلی،    6003)رپو و رستاوچوا 

کا کردند ی در ماالوی بیان های آبیارساماناانتقال مدیریت 

در اترای طیرم و   ریتأخکپبود بودتا در مراحل اترایی، 

تحویل شیبکا از تپلیا    مسئلاتلقی نادرست کشاورزان از 

در سیایر   اسیت. آن های فراروی انتقیال میدیریت   چال 

تحیت تیأثیر    یاریآب بهینا تیریمدتحقیقات اشاره شده کا 

عپلکیییرد ، یمشییکالت کییم آبییی رییینظ عوامییل مختلفییی

 ،ویجسییونادارا) اسییت محصیییوالت و مییازاد عرضییا آن 

محصوالت، تراکم کشت،  یوربهره . هپچنیا س ح(6003

هیم بیر میدیریت بهینیا آن      بیرداران بهیره نظر و دییدگاه  

در برخییی  .(1333بییرور و هپکییاران، ) تأثیرگییذار اسییت

سی ح  آن و  یعیی توز شییوه تحقیقات هم اشاره شیده کیا   

 یهییانییای، ه (6003و راتوریییا،  آریییال) کشییاورز درآمیید

و تعاون  یهپکار ای، روحشبکا یو نگهیدار یبیرداربهره

احساس برداران، س ح آگاهی بهرهکشاورزان و دولت،  ایب

کشیاورزان نسییبت بییا اسیتفاده از     یتیو مالک تیمسوول

توانید منجیر بیا    نیی  میی  ها و حفاظت از آن یاریشبکا آب

 مدیریت بهینا آن شود.

 مدیریت سامانا پروژه استقرارا تحقیق بر در ای

تپرکی  شیده اسیت. اییا     استان گلسیتان   در آن مشارکتی

 6ی ژاپییاالپللییایبی ی هییایهپکییارتوسییط آژانی   پیروژه  

ی آن و وربهیره بیا هید  بهبیود     ،1933)تایکا( در سال 

هپچنیا اف ای  دانی  و تجربیا کشیاورزان در میدیریت     

قییال شهرسیتان آ   مشیارکتی آن در تعییاونی تولیید پیونیید  

(. در واقیع هید  اییا بیود بیا      1936تایکیا،  شروع شد )

 از ی بهینابرداربهره آن، مشارکتی اترای الگوی مدیریت

ی هیا شیاخص از طرییق بهبیود    آزمایشیی  هایپهنادر  آن

یی در مصیر   تیو صیرفا ، هاسازهآبیاری، ه ینا نگهداری 

کیل   ی آن، راندمان کیل، مقیدار  وربهرهآن، می ان تولید، 

آن مصرفی و کارایی مصیر  آن بهبیود یابید. هپچنییا     

در زمینیا مصیر     بهبود دان ، نگرش و رفتار کشیاورزان 

 ارائیا  از طرییق  طیرم  اتیرای  یهیا سالدر طی  بهینا آن

تایکیا،  ) هم مورد توتیا بیوده اسیت    ی آموزشیهابرناما

در تحقیقات پیشیا مواردی مانند عوامل میوثر بیر    (.1936

هیای مشیارکت در   بران، زمینیا های آنلمشارکت در تشک

های موثر بر مدیریت آن، عوامل بران، سازههای آنتشکل

بیران، موانیع مشیارکت ییا     های آنموثر بر موفقیت تشکل

اند. تحقیق کیا تیأثیر   سازوکارهای بهبود مشارکت پرداختا

مشارکت و سایر متغیرهای اتتپاعی اقتصادی بر میدیریت  

لذا ایا تحقیق ن دهد انجام نشده است. بهینا آبیاری را نشا

الگوی مدیریت مشارکتی اترا شیده   ریتأثبا هد  بررسی 

                                                           
2 Japan International Cooperation 

Agency (JIKA) 
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بیرداران  توسط تایکا در مدیریت بهینیا آن در بییا بهیره   

انجیام  قیال  آ تحت پوش  تعاونی تولید پیوند شهرسیتان  

پذیرفتا تیا بیا شیناخت وضیعیت عپلکیرد کشیاورزان در       

مسییئولیا در اتخیییا   مییدیریت بهینییا آن، بتوانییید بییا    

ی هیا طرمو کارا در بهبود اثربخشی  مؤثری هایریگمیتصپ

مشابا یاری رساند. در ایا راسیتا تحقییق اییا اهیدا  را     

 کند:پیگیری می

بررسی وضعیت مدیریت بهینا آن در مراحل تیأمیا،   - 1

داری برداری و مصر  و حفی  و نگیا   خیره، انتقال، بهره

قبیل و بعید از    قیال آ هرسیتان  در تعاونی تولیید پیونید ش  

 اترای پروژه؛

بررسیی تیأثیر متغیرهیای فیردی، متغیرهیای م رعیا و        -6

متغیرها وضع موتود شبکا آبییاری، رضیایت از پیروژه و    

 مشارکت بر مدیریت بهینا آن.

 معرفی ناحیه مورد مطالعه

 11 در قال در شپال استان گلسیتان شهرستان آ 

ر کنییار رودخانییا  کیلییومتری شییپال شییرقی گرگییان و د  

اسییت. ایییا من قییا در عییر   گرگییانرود قییرار گرفتییا  

دقیقیا   96 درتیا و  93دقیقا تا  16 درتا و 93تغرافیایی 

 11دقیقیا تیا    66درتیا و   11شپالی و طیول تغرافییایی   

النهار گرینویچ واقع شده دقیقا شرقی از نص، 11درتا و 

ی علپیی  بنید طبقااساس بر (. ایا شهرستان1)شکل  است

برژه، دارای اقلیم نیپا خشک معتدل و بارندگی متوسیط  آم

حیدود   یتی یبیا تپع  . هپچنیاباشدیممیلیپتر  690سالیانا 

معیادل  ) وسیعت دارد  لومترمربیع یک 1319ه ار نفیر،   111

 (.از مساحت استان درصد 3/1

 
 موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه -1شکل 

 

 هامواد و روش

  تی   ،تحقییق  گیوی التحقیق حاضر بیا لحیا    

تحقیقات کپی است کا بیر پاییا راهبیرد پیپیای  اسیتوار      

ها، است. هپچنیا ایا تحقیق با لحا  نحوه گردآوری داده

، تامعیا آمیاری   میدانی و با لحا  هد  کیاربردی اسیت.  

بیا   قالآ شامل کلیا اعضای تعاونی تولید پیوند شهرستان 

ی گلسیتان،  تهاد کشاورز)سازمان  باشدیمنفر  100تعداد 

نفیر بیا عنیوان     131( کا از طریق فرمیول کیوکران   1936

 یتصادفها با روش های تحقیق انتخان شدند. نپونانپونا

در درون هفیت روسیتای    متناسب است ی با انتساناطبقا

آبیاد، قرنجییک   )تیازه  تحت پوش  تعیاونی تولیید پیونید   

پورامان، آ  دک ، چیا سیبیلی، سیقر یلقیی، آ  زبییر و      

تهییا   هیا آنکا طرم مدیریت مشارکتی بیرای   یلقی(سال  

 شده بود، انتخان شدند.

یر الگیوی  تیأث در ایا پدوه  با منظور بررسیی  

مدیریت مشارکتی در مدیریت بهینا آن در تعیاونی تولیید   

از الگوی نظری نشان داده شیده در   قالآ پیوند شهرستان 

( استفاده شید. در طراحیی اییا الگیو از بررسیی      6شکل )
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دبیات و پیشینا تحقیق و مصاحبا با کارشناسیان پیروژه و   ا

هپچنیا تجربیات میدانی محققان در اترای پیروژه الهیام   

گرفتا شیده اسیت. در اییا الگیو فیر  شیده اسیت کیا         

ی م رعیا،  هیا یدگیوی فردی، هایدگیومتغیرهای مستقل، 

متغیرهای آگاهی از وضعیت پروژه و رضایت از پروژه بیر  

ی آن تیأثیر مسیتقیم و   نیا یبههایی مدیریت متغیر وابستا ن

ای سیی ح  یرمسییتقیم )از طریییق متغیییر وابسییتا واسیی ا  

 مشارکت( دارند.

 
 مدل نظری تحقیق -2شکل 

 

ییری متغیرهیا،   گانیدازه و  هیا دادهاب ار گردآوری 

پرسشناما است کا با توتیا بیا پیشیینا تحقییق در زمینیا      

نا آن و مدیریت مشارکتی آبیاری تدویا شد. مدیریت بهی

سیی   بییا سییا نفییر از اعضییای هیییأت علپییی دانشییگاه و 

هپچنیا مصاحبا با هفت نفیر از اعضیای کپیتیا اتراییی     

پروژه در سازمان تهاد کشاورزی اسیتان گلسیتان، برخیی    

اصالحات در آن انجام شد و در نهاییت رواییی آن میورد    

ونبیا  محاسیبا شیده    تأیید قرار گرفت. ضیریب آلفیای کر  

های اصیلی تحقییق بیا    برای ارزیابی پایایی هم برای سازه

(، 30/0ایا ترتیب محاسبا شد: سازه میدیریت بهینیا آن )  

(، سازه آگیاهی  33/0سازه رضایت از نحوه اترای پروژه )

( و سازه س ح 31/0کشاورزان نسبت با وضعیت موتود )

ر گا نشان( ک39/0مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری )

. (1933)کالنتیری،   پایایی قابل قبیول ابی ار تحقییق اسیت    

هیای فیردی،   پرسشناما در پنج بخ  شامل، ال،( ویدگیی 

سوال راتع  ش شام ن( آگاهی از وضع موتود آبیاری )

بنیدان، از  ی پپ یاژ روی آن هیا سیتگاه یاآگاهی از تعداد با 

نحوه نگهداری کانال درتا یک، دو و سیا، از زمیان کیار    

یستگاه پپ اژ، از نحوه کاربری آن در من قیا و هپچنییا   ا

مشاهده ایستگاه پپ اژ در حیا کار کردن(، پ( متغیرهیای  

ی تیأمیا،  مؤلفیا  1سنج  میدیریت بهینیا آن در قالیب    

برداری و مصر  و حف  و نگهداری با  خیره، انتقال، بهره

گوییا( و   16رضایتپندی از اتیرای طیرم )   گویا، ت( 11

 .سوال( تدویا شد 3مشارکت کشاورزان )ث( وضعیت 

در ایا تحقیق متغیر وابستا نهایی مدیریت بهینیا  

دار آن است کا از طریق محاسبا ترکییب خ یی  ییروزن   

گیری شد. هپچنیا متغیر سی ح مشیارکت   گویا اندازه 11

باشد کیا  ی میاواس اکشاورزان نی  با عنوان متغیر وابستا 

سیوال سینج  شیدند.     نیا از طریق محاسبا نپره ترکیبیی  

تج ییا   20SPSSهای با دست آمده از طریق نرم اف ار داده

هیا از آمارهیای توصییفی    و تحلیل شد. بیرای تحلییل داده  

میییانگیا و انحییرا  معیییار و فراوانییی و درصیید فراوانییی 

از آزمون ویلکاکسون برای مقایسیا وضیعیت    استفاده شد.

در سیتفاده شید.   از اترای پروژه ا مدیریت بهینا قبل و بعد

سی ح   یبنید تهت طبقا ی کشاورزانهاپاسخ ایا پدوه 

بییا اسییتفاده از مشییارکت و وضییعیت مییدیریت بهینییا آن، 

 مدیریت بهینه آب

 ی مزرعه:هایژگیو
نوع مالکیت، نوع فعالیت کشاارزی،،میان  وولیا ،   

یکپاازگی    فاصله یمای  کشاارزی، واا وعاارن  ر    
نزنض ، شوز، آب ر خاک، رضعیت مکانیانسایو ،  

 مان نب  بود  ر جاده دسترس  به مانزع

 ی فردی:هایژگیو
سطح وحصیالت، شغل نصل ، محل سکونت، شغل 
نصل ، رضعیت مالکیت نزنض ، س ، وعا ند نضااا    
خانونز، سابقه ضاویت دز وعاارن  ر فاصاله یمای     

 یزنض  نی محل وعارن 

 :اگاهی از پروژه متغیرهای
آگاه  نی وع ند نیستیاه پمپاا،، یماا  کااز کارد      

ها، مشااه ه نیساتیاه   نیستیاه، یما  الیررب  کانال
 دز حال کاز کرد 

 متغیرهای رضایت از پروژه:
زضایت نی دسترس  به وسهیالت ر وجهیانت موزد 
نیای، فعالیتها، ورریجا ، نقاس ساایما  جهااد ر     

 رنح  م یریت آب ر ...
 

 سطح مشارکت
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شده اسیت )فعلیی و    میطبقا تقس چهاربا  ISDMفرمول 

 .(1931هپکاران، 

A = کم  : A< Mean- Sd     

B  متوسط = : Mean- Sd < B< Mean 

C  زیاد = : Mean< C<Mean+Sd   

D  یادز یلیخ = : Mean+Sd<D 

تحلییل مسییر و بیا     روشهپچنیا با استفاده از 

های متوالی تأثیرات مستقیم و  یرمسیتقیم  روش رگرسیون

تحلییل مسییر از   متغیرهای مستقل بر وابستا محاسبا شید.  

کا عالوه بر بررسیی   باشدیمچند متغیره  هایروشتپلا 

، اثرات  یر اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابستا

 روش. دهید یمی مستقیم ایا متغیرها را نی  مید نظیر قیرار    

رگرسییونی   هیای ی از تحلیلامجپوعاتحلیل مسیر بر پایا 

اساس فر  ارتبا  بیا متغیرهای مسیتقل و  چندگانا و بر

وابستا اسیتوار اسیت. اییا روش بیر اسیتفاده ابتکیاری از       

کیید  نپودار تصویری کا با دیاگرام مسیر معرو  اسیت تا 

خاص دارد. ایا نپودار بر مبنای روابط علی بیا متغیرهای 

مستقل و متغیر وابستا کا در آن روابط و تاثیرات مسیتقیم  

. در شودیمتنظیم  گرددیمو  یر مستقیم متغیرها مشخص 

خر متغیرهیا  اطراحی چنیا مدلی باید نظم علی و تقدم و ت

و در نظر گرفتیا شیود واییا روابیط بیر اسیاس اسیتنبا         

استنتاا محقق از چارچون نظری تحقییق تیدویا گیردد.    

تا اثرات مستقیم  کندیمروش تحلیل مسیر با محقق کپک 

و  یر مستقیم هیر متغییر را محاسیبا و نقی  هیر ییک از       

متغیرهییا را در دیییاگرام مسیییر مشییخص کنیید )کالنتییری،  

1933.) 

 

 بحثنتایج و 
 ی توصیفیهاافتهی

درصید نیی     6/31درصد پاسخگویان مرد و  33

متأهیل بودنیید. میییانگیا سیابقا عضییویت پاسییخگویان در   

و مییانگیا   6/11، مییانگیا سینی   1/3تعاونی مورد م العا 

سال است. میانگیا زمیا تحت  3/61سابقا کار کشاورزی 

هکتار بود کا عپدتاً با کشت گندم، تو، کل ا  1/1مالکیت 

درصید پاسیخگویان دارای    3/11و پنبا اختصاص داشت. 

ای، وقفیی و  راضی شخصی و بقییا دارای اراضیی اتیاره   ا

سیال و   1/1هیای تحصییل   بری بودند. میانگیا سیال سهم

درصییید دارای  61درصییید پاسیییخگویان بیسیییواد،  9/61

درصییید دارای تحصییییالت  1/61تحصییییالت ابتیییدایی، 

درصید   3/3درصید دبیرسیتان و دیی لم و     9/11راهنپایی، 

درصیید بیییان  6/31دارای تحصیییالت دانشییگاهی بودنیید. 

درصید   3/11کردند کا شغل اصلی آنها کشاورزی است و 

درصد دارای  1/39دارای مشا ل تانبی دیگری هم بودند. 

درصد دارای اراضی ق عیا ق عیا    1/61اراضی یک ارچا و 

بنییدان بییرای درصیید کشییاورزان از آن آن 1/11بودنیید. 

و کردند و بقیا از بارنیدگی  استفاده می آبیاری اراضی خود

درصید کشییاورزان از   3/93کردنید.  آن چیاه اسیتفاده مییی  

)شیبکا انهیار  یربتیونی، آبییاری      های آبییاری سینتی  شیوه

هیای آبییاری   کردنید و بقییا از روش  استفاده میی   رقابی(

کردنید.  اسیتفاده میی   )بارانی و شبکا انهار بتیونی(  پیشرفتا

 1/16درصد کشاورزان دارای تناون زراعیی بودنید.    3/93

کشاورزان بیان کردند کیا آن میورد اسیتفاده آنهیا      درصد

 1/61برای کشاورزی بیا شیوری انید  اسیت، در حیالی      

درصید شیوری را خیلیی     3/61درصد شوری را متوسط و 

درصد هم بیا صیورت مکیانی ه     3/11زیاد ارزیابی کردند. 

مشغول کشت و زرع بودند و بقیا با صورت نیپا مکیانی ه  

درصید بییان    6/31بودنید.  یا سنتی مشغول کشیت و کیار   

 کردند کا با تاده بیا م ارع دسترسی دارند.

 

 وضعیت مدیریت بهینه آب

مییدیریت بهینییا آن در پیینج زیییربخ  تییامیا،  

ی و مصیر ، حفی  و نگهیداری    برداربهره خیره، انتقال، 

گیری شد. نتایج تدول گویا اندازه 11تاسیسات احداثی با 

میا آن، بعید از  کیا در زییربخ  تیا    دهید یمی ( نشان 1)

اترای پروژه مدیریت مشارکتی، رضایت از میی ان حقابیا   

م رعا باالتریا رتبا و می ان استفاده از روانیان گرگیانرود   

کپتریا رتبا را با خود اختصیاص دادنید. در زییر بخی      

 خیره آن، بعد از اترای پروژه مدیریت مشارکتی، متغییر  
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ی آبییاری رتبیا   بندان بیرا در آن شدهرهی خاستفاده از آن 

اول و توانایی کشاورزان برای  خیره آن آبییاری کپتیریا   

رتبا را با خود اختصاص دادند. در زیر بخ  انتقیال آن،  

بعد از اترای پروژه مدیریت مشیارکتی، متغییر رفیع نییاز     

کشاورزان با آّبیاری تکپیلی در صورت کارکردن ایسیتگاه  

سترسیی بیا آن   پپ اژ با حداکرر ظرفیت باالتریا رتبیا و د 

موردنیاز آبیاری در زمان مناسب، کپتریا رتبا را بیا خیود   

ی و مصیر  آن،  برداربهرهاختصاص دادند. در زیر بخ  

بعد از اترای پیروژه میدیریت مشیارکتی، متغییر افی ای       

عپلکرد تولید )می ان تولید در واحید سی ح( رتبیا اول و    

 تیو صیرفا ی دیگیر آبییاری   هیا روشی از ریکارگبامی ان 

مجور در م رعا، کپتریا رتبا را با خود اختصاص دادنید.  

در زیر بخ  حف  و نگهداری تاسیسات، بعید از اتیرای   

پروژه مدیریت مشارکتی، متغیر میی ان آمیادگی کشیاورزان    

ی آبیاری رتبا اول بیشیتریا  هاکانالبرای حف  و الیروبی 

رتبا و مصر  آن بر حسب نیاز آبی گیاه، کپتریا رتبا را 

 با خود اختصاص دادند.

 مقایسه متغیرهای مدیریت بهینه آب -1جدول 

 بعد از اجرای پروژه قبل از اجرای پروژه  

 

 
 انحراف میانگین شاخص

انحراف  میانگین رتبه معیار
 رتبه معیار

ن
می

تأ
 

 7 77/0 74/1 5 74/0 62/1 میزان آب در دسترس
 2 76/0 55/1 4 75/0 62/1 کیفیت آب در دسترس

 1 75/0 06/6 7 71/0 60/1 رضایت از میزان حقابه مزرعه
 4 22/0 57/1 2 75/0 67/1 ین آب مورد نیاز آبیاریتأمسد وشمگیر در  از آبمیزان استفاده 

 2 22/0 52/1 1 57/0 71/1 ین آب مورد نیاز آبیاریتأممیزان استفاده از آب باران در 
 7 27/0 74/1 7 50/0 67/1 ین آب مورد نیاز آبیاریتأممیزان استفاده از رواناب گرگانرود در 

 6 74/0 54/1 6 55/0 22/1 ین نیازهای آبیتأم( در بندانآبسهم منبع ذخیره آب )

یر
ذخ

ب
ه آ

 

 6 21/0 54/6 1 55/0 26/1 قابلیت ذخیره آب مورد نیاز آبیاری
 1 57/0 40/6 6 56/0 20/1 برای آبیاری بندانآباستفاده از آب ذخیره شده در 

ال
تق

ان
 

 4 22/0 52/6 11 57/0 27/1 آگاهی از نحوه کارکرد ایستگاه پمپاژ
 10 57/0 51/6 1 55/0 52/1 قابلیت ایستگاه پمپاژ اصلی تعاونی در انتقال آب

 1 52/0 46/6 5 27/0 21/1 قابلیت ایستگاه پمپاژ اصلی با ظرفیت کامل در تأمین آب مورد نیاز
 6 54/0 24/6 7 22/0 26/1 در مدیریت ایستگاه پمپاژ پذیری کشاورزانیتمسئولضرورت 

 5 55/0 52/6 5/6 55/0 50/1 ی و ساماندهی مناسب ایستگاه پمپاژبرداربهرهتونایی واحد مدیریت آب تعاونی در 
 5/7 21/0 56/6 2 21/0 77/1 ی اصلی انتقال آب در انتقال آب برای مزارعهاکانالقابلیت 

 2 57/0 57/6 5/4 57/0 72/1 6ی درجه هاکانالت عملکرد کشاورزان در نگهداری وضعی
 2 54/0 21/6 5/5 54/0 70/1 6ی کانال درجه نگهدارمیزان مشارکت در تمیز کردن، الیروبی و 

 11 20/0 75/6 5/5 26/0 70/1 مناسب بودن زمان دسترسی به آب مورد نیاز آبیاری تکمیلی در مزرعه شما
 5/7 57/0 56/6 5/6 22/0 50/1 شرکت در جلسات مربوط به مشکالت ایستگاه پمپاژ هکشاورزان بضعیت تمایل و

 7 52/0 20/6 5/4 20/0 72/1 هازهکشهمکاری کشاورزان در ارائه بخشی از زمین خود برای احداث کانال و 

ره
به

دار
بر

ف
صر

و م
ی 

 

 5/2 55/0 21/6 4 21/0 77/1 آگاهی از حجم آب مورد نیاز محصول مورد کشت
 11 57/0 56/6 2 20/0 75/1 ( در مزرعهمصرف)کممحور  جوصرفهی آبیاری هاروشیری سایر کارگبهمیزان 

 5 54/0 57/6 6 20/0 56/1 میزان رعایت زمان مناسب آبیاری تکمیلی در مزرعه خود
 7 55/0 22/6 5 57/0 70/1 میزان تولید مزرعه

/5 54/0 27/1 در زمین ریمیزان ساعت آبیا
11 21/6 54/0 5/2 

/5 57/0 27/1 (هاکرتتعداد نوارها )
11 21/6 54/0 5/2 

 1 74/0 41/6 12 57/0 20/1 افزایش تولید عملکرد در واحد سطح
 2 55/0 24/6 10 21/0 25/1 یسات انتقال آبتأسمیزان حفاظت از 

 12 47/0 56/1 1 76/0 17/6 مصرف آب بر حسب نیاز آبی گیاه
 10 27/0 57/6 5 20/0 72/1 حقابه یآورآگاهی از نحوه تهیه و تقسیم آب و جمع

 6 57/0 25/6 7 57/0 77/1 اعتماد به تقسیم عادالنه آب
 16 20/0 51/6 7 54/0 71/1 ی مدیریت بهینه آب به سایر کشاورزانهاحلراهمیزان توانمندی برای انتقال 

ها در تقسیم یناسازگاراختالفات و  کردنضاء تعاونی برای برطرف میزان توانمندی اع
 5/2 20/0 21/6 2 27/0 75/1 آب

ی
دار

گه
و ن

ظ 
حف

 

 2 22/0 56/6 5/6 21/0 75/1 های جدیدیتمسئولگرفتن  به عهدهمیزان آمادگی برای 
 4 52/0 25/6 1 55/0 72/1 ی آبیاریهاشبکهین هزینه حفظ، نگهداری و تعمیر تأممیزان آمادگی برای 

 1 57/0 40/6 5/6 21/0 75/1 ی آبیاریهاکانالمیزان آمادگی در بهبود و الیروبی 
اجرای طرح مشارکت در ایستگاه پمپاژ در افزایش اعتماد کشاورزان به واحد  تأثیر

 6 21/0 25/6 7 55/0 77/1 مدیریت آب تعاونی

 7 54/0 55/6 5 20/0 72/1 هاآنخود آمادگی کشاورزان برای توزیع آب در مزارع توسط 
 5 55/0 57/6 2 55/0 76/1 ی انتقال آبهاکانالی از برداربهرهبرای پذیرش مسئولیت  کشاورزانآمادگی 

 2 54/0 21/6 4 52/0 22/1 ی آب کشاورزیبرداربهرهی انتقال و هاسازهمصمم بودن در حفاظت و نگهداری از 
 نه )کم، متوسط، زیاد(گامقیاس سنجش طیف لیکرت سه
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 11با اسیتفاده از مییانگیا ردیفیی اییا     در اداما 

گویا، نپره ترکیبی مدیریت بهینا با دست آمید کیا نتیایج    

 ISDMبندی مدیریت بهینا آن، با استفاده از فرمیول  طبقا

( 6در دو حالت قبل و بعید از اتیرای پیروژه در تیدول )    

، دهید یمی نشیان  طور کا نتایج شده است. هپاننشان داده 

قبل از اترای پروژه وضعیت میدیریت بهینیا آن در بییا    

درصید   11/13درصد پاسخگویان در س ح ضعی،،  16/1

درصید خیلیی زییاد     33/19و  درصد زیاد 31/66متوسط، 

. در حیالی کیا بعید از اتیرای پیروژه وضیعیت       باشید یم

درصید افیراد ضیعی،،     31/10 مدیریت بهینا آن در بییا 

درصد  13/69درصد زیاد و  61/93درصد متوسط،  13/63

 .باشدیمخیلی زیاد 
 جدول وضعیت مدیریت بهینه -2جدول 

وضعیت مدیریت 

 بهینه آب

 بعد قبل

 درصد فراوانی سطح طبقات درصد فراوانی سطح طبقات

 41/10 61 62/6کمتر از  16/2 16 14/1کمتر از  ضعیف

 54/67 52 67/6 -75/6 17/54 116 17/1 -71/1 متوسط

 67/24 42 72/6 – 24/6 52/66 75 76/1 – 25/1 زیاد

 74/62 72 27/6بیشتر از  47/12 64 22/1بیشتر از  خیلی زیاد

 66/0انحراف معیار:  75/6میانگین:  71/0انحراف معیار:  71/1میانگین:  

 اسبه شده است.مح 2میانگین از                           

 

در ایییا قسییپت از آزمییون ویلکاکسییون بییرای  

مقایسا وضعیت مدیریت بهینا قبل و بعد از پروژه استفاده 

ای شود کا میانگیا رتبا(. مشاهده می9شده است )تدول 

 13/13وضعیت مدیریت بهینا آن پی  از اتیرای پیروژه    

با وضعیت قبیل   01/0داری در س ح است کا تفاوت معنی

دهنده تأثیر قابل توتا پروژه ژه دارد کا ایا امر نشاناز پرو

ی مدیریت بهینیا آن در من قیا   هامؤلفابر بهبود وضعیت 

 مورد م العا است.
 آزمون ویلکاکسون برای مقایسه وضعیت مدیریت بهینه قبل و پس از اجرا پروژه - 3جدول 

 داریمعنی Zمقدار  رتبه منفی ایمیانگین رتبه وضعیت پروژه

 000/0 -24/7** 7 65/2 قبل از اجرا

 177 74/75 پس از اجرا
 رتبه منفی: تعداد مواردی که میانگین ردیفی بعد از اجرا کمتر از قبل از اجرا شده است.
 رتبه مثبت: تعداد مواردی که میانگین ردیفی بعد از اجرا بیشتر از قبل از اجرا شده است.

 

 از پروژهداری وضعیت مشارکت در حفظ و نگه

وضعیت مشارکت با نیا سیوال سینج  شید و     

س   از طریق محاسبا میانگیا ردیفی ایا نا سوال، نپیره  

بنیدی  ترکیبی س ح مشارکت با دسیت آمید. نتیایج طبقیا    

( 1در تدول ) ISDMس ح مشارکت با استفاده از فرمول 

شود، س ح طور کا مشاهده میشده است. هپان دادهنشان 

درصید   36/10شاورزان ضیعی،،  درصد ک 13/3مشارکت 

 ی زیاد است.لیخ 31/11درصد زیاد و  11/99متوسط، 

 داری از پروژهوضعیت مشارکت کشاورزان در حفظ و نگه -4جدول 

 درصد فراوانی سطح طبقات وضعیت مشارکت

 17/5 17 46/1کمتر از  مشارکت ضعیف

 76/70 70 42/1-62/6 مشارکت متوسط

 12/22 25 67/6-47/6 مشارکت زیاد

 77/12 22 45/6بیشتر از  مشارکت خیلی زیاد

 1حداقل:  7حداکثر:  57/0انحراف معیار:  06/6میانگین: 
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 ریمس لیتحل جینتا

مسییتقیم و  یرمسییتقیم   ریبررسییی تییأث  یبییرا

میدیریت  متغیرهای مستقل مورد م العا بر متغییر وابسیتا   

 از روش تحلیل مسیر اسیتفاده بهینا آن و س ح مشارکت، 

برای محاسبا ضیرایب مسییر، دو تحلییل رگرسییونی      شد.

انجام شد. در مرحلا اول متغیر مدیریت بهینا آن با عنوان 

متغیر وابستا و در مرحلا بعید متغییر سی ح مشیارکت بیا      

( 1عنوان متغیر وابستا لحا  شد. هپان گونا کیا تیدول )  

، مقیدار ضیریب تعیییا بیرای بیرآورد میدل       دهدیمنشان 

برابیر بیا    متغییر وابسیتا میدیریت بهینیا آن     رگرسیونی با

درصد تغییرات ایا  3/13 دهدیمکا نشان  باشدیم 133/0

. بیا  گیردد یممتغیر توسط هفده متغیر مستقل مربوطا تبییا 

بیودن رگرسییون و    داریمعنی F (131/3 ،)توتا با مقیدار  

درصد اطپینان تأیید  33راب ا خ ی بیا متغیرها در س ح 

داری در تدول تا با ستون بتا و س ح معنی. با توشودیم

کا متغیرهای برخیورداری از شیغل    شودیم(، مشخص 1)

 131/0) تانبی )نبود کشیاورزی بیا عنیوان شیغل اصیلی(     

بر متغیر وابستا اسیت. در واقیع    داریمعندارای تأثیر منفی 

منجیر بیا تضیعی، وضیعیت      توانید یمی بهبود ایا متغییر  

عبارتی افراد فاقد شغل تیانبی  مدیریت بهینا آن گردد. با 

تالش بیشتری برای بهبود وضعیت مدیریت بهینیا آبییاری   

شود کا متغیرهای آگاهی از . هپچنیا مشاهده میاندداشتا

(، سی ح مشیارکت   931/0آبیاری ) ساماناوضعیت موتود 

(، نیوع روش  636/0عضویت در تعاونی ) (، سابقا913/0)

( و تحصییالت  601/0(، تیاده دسترسیی )  603/0آبیاری )

( دارای تأثیر مربت و معنیاداری بیر متغییر وابسیتا     139/0)

مدیریت بهینا آن هستند. الزم با  کر است کا متغیرهیای  

سا، وضعیت مکانی اسیون، استفاده از تناون زراعی، منبیع  

آن آبیاری، می ان شوری آن، می ان مالکیت اراضی، نحوه 

لکییت تیأثیر   پراکن  ق عات، سیابقا کشیاورزی و نیوع ما   

 شدند. خارا تحلیل ی ندارند و ازداریمعن

در خصوص مدل رگرسییونی بیا متغییر وابسیتا     

س ح مشارکت نی  با توتیا بیا مقیدار ضیریب تعیییا در      

درصد تغییرات اییا   6/16شود کا (، مشاهده می1تدول )

متغیر توسیط شیان ده متغییر مسیتقلی کیا در تحلییل وارد       

F (013/1 ،)ا بیا مقیدار   . بیا توتی  گیردد یمی شدند تبیییا  

بودن رگرسیون و راب یا خ یی بییا متغیرهیا در      داریمعن

. با مشاهده سی وم  شودیمدرصد اطپینان تأیید  33س ح 

کیا   شیود یمی ی ضرایب بتا در تیدول مشیخص   داریمعن

(، رضیایت از  133/0از وضعیت موتود ) آگاهیمتغیرهای 

 ارعتاده دسترسی بیا می    ( و داشتا691/0اترای پروژه )

بر  داریمعنتأثیر مربت  ایتر یب(، با ترتیب دارای 601/0)

 توانید یمی متغیر وابستا هستند. در واقع بهبود ایا متغیرهیا  

منجر با بهبود وضعیت س ح مشارکت در بییا کشیاورزان   

گردد. الزم با  کر است کا متغیرهای برخورداری از شغل 

در  تانبی، تحصیالت، نوع روش آبیاری، سیابقا عضیویت  

تعاونی، سیا، وضیعیت مکانی اسییون، اسیتفاده از تنیاون      

زراعی، منبع آن آبیاری، می ان شوری آن، می ان مالکییت  

اراضی، نحوه پراکن  ق عیات، سیابقا کشیاورزی و نیوع     

شیدند.   خیارا  تحلیل ی ندارند و ازداریمعنمالکیت تأثیر 

(، نتایج تحلیل مسیر متغیرهیای میوثر   6هپچنیا در شکل )

با نوع اثرات مستقیم و  یرمستقیم بر مدیریت بهینیا   هپراه

 آن نشان داده شده است.
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 تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مدیریت بهینه آبیاری و سطح مشارکت -5جدول 

 B متغیرها
خطای 

 معیار

مقدار 

 بتا
t تولرانس داریمعنی 

تورم 

 واریانس

 متغیر وابسته مدیریت بهینه آبیاری
   000/0 02/4  677/0 555/1 ثابتضریب 
 057/6 747/0 000/0 275/2 275/0 074/0 26/0 مشارکتسطح 

 027/6 751/0 000/0 06/7 245/0 021/0 672/0 آبیاری سامانهاز وضعیت موجود  آگاهی

 621/1 452/0 017/0 -502/6 -177/0 015/0 -024/0 برخورداری از شغل جانبی

 567/6 255/0 002/0 752/6 621/0 021/0 05/0 رضایت از اجرای پروژه

 555/1 272/0 027/0 114/6 142/0 022/0 025/0 تحصیالت

 751/1 272/0 01/0 221/6 605/0 017/0 024/0 سنتی روش آبیاری به کارگیری

 555/1 272/0 001/0 725/2 676/0 022/0 115/0 سابقه عضویت در تعاونی

 606/6 757/0 04/0 722/1 147/0 002/0 011/0 )مکانیزه( وضعیت مکانیزاسیون

 257/1 424/0 01/0 271/6 601/0 027/0 101/0 جاده دسترسی به مزارعداشتن 

 005/2 226/0 257/0 -75/0 -052/0 006/0 -001/0 سن

 676/6 727/0 205/0 067/1 101/0 016/0 016/0 تناوب زراعی داشتن

 257/1 422/0 055/0 246/1 164/0 115/0 152/0 برای آبیاری بندانآبمنبع آب استفاده از 

 522/1 514/0 405/0 245/0 027/0 012/0 002/0 )شوری کم(میزان شوری آب 

 405/6 24/0 765/0 452/0 072/0 005/0 007/0 زمین تحت مالکیتمیزان 

 675/1 702/0 407/0 245/0 064/0 075/0 14/0 یکپارچهاراضی دارای 

 251/6 244/0 274/0 -572/0 -101/0 006/0 -006/0 سابقه کشاورزی

 127/6 726/0 52/0 572/0 052/0 005/0 002/0 شخصی زمین مالکیت

 R= 0.83,   R2= 0.688, AdR2 = 0.616,  F-value = 9.481**, D.W = 1.96خالصه مدل: 
 متغیر وابسته سطح مشارکت

   000/0 75/2  205/0 527/1 ضریب ثابت
 524/1 251/0 000/0 517/7 775/0 041/0 25/0 آبیاری سامانهجود از وضعیت مو آگاهی

 655/1 454/0 575/0. -207/0 -055/0 015/0 -016/0 برخورداری از شغل جانبی

 711/1 405/0 012/0 746/6 622/0 07/0 1/0 رضایت از اجرای پروژه

 575/1 272/0 54/0 541/0 054/0 077/0 065/0 تحصیالت

 772/1 252/0 51/0 226/0 027/0 017/0 016/0 سنتی آبیاریروش  به کارگیری

 555/1 272/0 52/0 05/0 005/0 077/0 006/0 سابقه عضویت در تعاونی

 15/6 754/0 522/0 264/0 047/0 007/0 005/0 وضعیت مکانیزاسیون )مکانیزه(

 64/1 477/0 062/0 625/6 605/0 075/0 116/0 جاده دسترسی به مزارعداشتن 

 007/2 222/0 462/0 -256/0 -075/0 006/0 -001/0 سن

 66/6 751/0 156/0 774/1 142/0 015/0 066/0 استفاده از تناوب زراعی

 27/1 472/0 217/0 005/1 057/0 152/0 157/0 بندان برای آبیاریاستفاده از منبع آب آب

 507/1 567/0 205/0 027/1 115/0 066/0 066/0 میزان شوری آب و خاک

 407/6 24/0 566/0 055/0 012/0 002/0 001/0 میزان زمین تحت مالکیت

 677/1 707/0 76/0 665/0 06/0 02/0 017/0 اراضی یکپارچهدارای 

 572/6 252/0 071/0 -427/1 -664/0 002/0 -007/0 سابقه کشاورزی

 12/1 722/0 416/0 -24/0 077/0 002/0 006/0 شخصی زمین مالکیت

 D.W = 1.98**value = 5.059-F= 0.419,   2= 0.522, AdR2R= 0.723,   R , خالصه مدل:
 های تحقیقمنبع: یافته
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 دهد(داری را نشان میمعنی و سطح tنتایج تحلیل مسیر برای متغیر وابسته مدیریت بهینه آب )مقادیر داخل پرانتز  -2شکل 

 

( )سیتون مجپیوع   1دول )ت هپچنیا با توتا با

متغییر وابسیتا نهیایی میدیریت     تأثیر بر  تریابی اثرات(، 

از وضییعیت  آگییاهی مسییتقل مربییو  بییا متغیییر بهینییا آن

در واقیع آگیاهی از    ( اسیت. 111/0) آبیاری ساماناموتود 

ی اتیرای پیروژه در   یجیا نتآبیاری کیا در   ساماناوضعیت 

هبییود من قییا حییادث گردیییده، نقشییی تعییییا کننییده در ب 

سی ح مشیارکت و   متغیر مستقل  مدیریت بهینا آن دارند.

کیل  بیا میی ان تیأثیر    رضایت از اترای پیروژه بیا ترتییب    

. در واقیع  دنی در تایگاه دوم قرار دار (919/0( و )913/0)

توان با بهبود س ح مشارکت و رضایت از اترای پروژه می

 انتظار بهبود مدیریت بهینا آن را داشت. هپچنییا سیابقا  

( در رتبیا سیوم   636/0کیل ) ضویت در تعاونی با تیأثیر  ع

تای دارد و افراد با سابقا اهتپیام بیشیتری بیا کپیک بیا      

متغیرهای تاده دسترسی با م ارع بیا   مدیریت بهینا دارند.

( و 603/0(، نیییوع روش آبییییاری ) 636/0) کیییلتیییأثیر 

هیای بعیدی قیرار    در رتبیا  (،139/0کل )با اثر تحصیالت 

کا برخورداری از شغل تانبی بیا اثیر کیل     دارند. در حالی

تواند تأثیر کاهشی بر مدیریت بهینا آن داشتا می (131/0)

باشد و دارا بودن شغل کشاورزی با عنوان شغل اصلی بیا  

توتا با اینکیا زمیان و تپرکی  بیشیتر کشیاورز را در پیی       

هیای میدیریت   تواند با بهبیود شیاخص  خواهد داشت، می

 بهینا یاری رساند.

 
 آب مدیریت بهینهمجموع تأثیرات متغیرهای مستقل بر  -5جدول 

 مجموع اثرات اثرات مستقیم اثرات غیر مستقیم متغیر مستقل

 275/0 275/0 - مشارکتسطح 
 572/0 245/0 141/0 آبیاری سامانهاز وضعیت موجود  آگاهی

 -177/0 -177/0 - برخورداری از شغل جانبی
 212/0 621/0 076/0 رضایت از اجرای پروژه

 142/0 142/0 - تحصیالت
 605/0 605/0 - نوع روش آبیاری

 676/0 676/0 - سابقه عضویت در تعاونی

 646/0 601/0 041/0 جاده دسترسی به مزارع
 52/1 222/1 267/0 جمع

 

 

 رضایت از اجرای پروژه

آگاهی از وضعیت موجود 
 آبیاری سامانه

 تحصیالت

(746/6 )622/0 
 

(541/0 )054/0 
 

(517/7 )775/0      
 

(133/9 )275/0 

 

 سطح مشارکت

 

مدیریت بهینه 
 آب

(06/7 )245/0 
 

(114/6 )142/0 
 

(752/6 )621/0 
 

 نوع روش آبیاری

 

 برخورداری از شغل جانبی

 

 سابقه عضویت در تعاونی

 
 جاده دسترسی به مزارع

 

)(502/6- 177/0- 
 

(725/2 )676/0 
 

(271/6 )601/0 
 

(221/6 )605/0 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

یر الگوی مدیریت تأثایا تحقیق با هد  بررسی 

نیا آن اسیت کیا در قالیب ییک      مشارکتی در مدیریت بهی

الپللی ژاپا در بییا  ی بیاهایهپکارپروژه توسط آژان  

قال اترا شید.  برداران تعاونی تولید پیوند شهرستان آ بهره

بییا اسییتفاده از روش تحقیییق پیپایشییی و از طریییق ابیی ار  

برداران گردآوری شد. نفر از بهره 131پرسشناما اطالعات 

ای مدیریت بهینیا آن نشیان داد   هبندی گویانتایج اولویت

کا مواردی مانند رضایت از می ان حقابا م رعا، استفاده از 

برای آبیاری، توانایی ایسیتگاه   بندانآنآن  خیره شده در 

پپ اژ اصلی در تأمیا آن مورد نییاز، تیأثیر توزییع آن در    

اف ای  تولید و عپلکرد، اعتپیاد بیا تقسییم عادالنیا آن،     

ی هیا کانیال ورزان در بهبیود و الیروبیی   می ان آمادگی کشا

انید و پی  از اتیرای پیروژه     آبیاری اهپیت بیشتری داشتا

اند. هپچنیا نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داده بهبود یافتا

ای وضیعیت میدیریت بهینیا آن پی  از     کا میانگیا رتبیا 

است تفاوت  13/13اترای پروژه با وضعیت قبل از پروژه 

دهنیده تیأثیر قابیل توتیا     ایا امر نشانکا  داری داردمعنی

های میدیریت بهینیا آن در   پروژه بر بهبود وضعیت مؤلفا

من قا مورد م العا است. نتایج برخی تحقیقات پیشیا بیا  

تییأثیر برخییی از ایییا متغیرهییا در مییدیریت بهینییا آن در  

سیتا نتیایج   اانید. در اییا ر  بران اشاره کیرده های آنتشکل

سیازگاری تأسیسیات   کا  ان داد( نش1931تحقیق حپدی )

بیرداران در  پاییداری مشیارکت بهیره   بیر   هیا آبی با حقابیا 

 و اسیتفاده بهینیا از منیابع آن    آبییاری  یهامدیریت شبکا

( در 6001تاثیرگذار اسیت. یافتیا تحقییق تاناکیا و سیاتو )     

 عدالت در توزییع آن  مسئلاخصوص توتا کشاورزان با 

نتیایج   یق هپخوانی دارد.های ایا تحقنی  با برخی از یافتا

متغییر وابسیتا   تأثیر بر  تریاتحلیل مسیر نشان داد کا بی 

از  آگیاهی  مستقل مربو  با متغیر نهایی مدیریت بهینا آن

در واقیع آگیاهی از   اسیت.   آبیاری ساماناوضعیت موتود 

ی اتیرای پیروژه در   آبیاری کیا در نتیجیا   ساماناوضعیت 

کننییده در بهبییود من قییا حییادث گردیییده، نقشییی تعییییا  

س ح مشارکت و رضیایت  متغیر مدیریت بهینا آن دارند. 

یعنی ؛ دندر تایگاه دوم قرار داراز اترای پروژه با ترتیب 

توان با بهبود س ح مشارکت و رضایت از اترای پروژه می

 انتظار بهبود مدیریت بهینا آن را داشت. هپچنییا سیابقا  

کا بیانگر اییا   عضویت در تعاونی در رتبا سوم تای دارد

است کا افراد با سیابقا اهتپیام بیشیتری بیرای کپیک بیا       

متغیرهای تاده دسترسیی بیا می ارع،     مدیریت بهینا دارند.

هیای بعیدی قیرار    نوع روش آبیاری و تحصیالت در رتبیا 

اما برخورداری از شیغل تیانبی تیأثیر کاهشیی بیر      ؛ دارند

غل مدیریت بهینا آن داشتا باشد و افیرادی کیا دارای شی   

تانبی بودند چون زمیان و تپرکی  کپتیری بیرای فعالییت      

کشاورزی داشتند از س ح مدیریت بهینا کپتری برخوردار 

تأثیر برخی از ایا متغیرها در بهبود مدیریت بهینیا   هستند.

های آبیاری در تحقیقات پیشییا هیم میورد    آن در تشکل

در اییا راسیتا آرییال و راتورییا     اشاره قرار گرفتا اسیت.  

برداران از اهپیت مصر  بهینا آن ( بر آگاهی بهره6003)

ی و ریپذتیمسئول( بر 1933آبیاری، محپدی و هپکاران )

مشارکت کشاورزان و اف ای  آگاهی از قوانیا و مقررات، 

( بر تحقق یافتا مشارکت واقعی 1933حیاتی و هپکاران )

ی آبییاری  هاشبکای و نگهداری از برداربهرهکشاورزان در 

با توتا با تأثیر بیشتر مشارکت و آگاهی در اند. ید کردهتأک

هیای مسیتپر   حپاییت الزم است کا  مدیریت بهینا آبیاری

در ایا راستا  دستگاه اداری و آموزشی لجستیکی ،پشتیبانی

هییای ارائییا راهنپییایی و آمییوزش تشییکل متپرکیی  باشیید.

نحوه اداره امور واحد میدیریت   اموری مانند کشاورزان در

ها و کشیاورزان، نحیوه   رسانی با سرگروهنحوه اطالع، آن

هیای آبییاری و   نیازسنجی از کشاورزان، نحوه تهیا برنامیا 

کارگیری فنیون آبییاری   ها، نحوه بامدیریت نگهداری سازه

تیو در  تو محور، نحوه اترای فنون زراعیت صیرفا  صرفا

منظور ایجیاد زمینیا انجیام فعالییت مسیتقل       با آن و  یره

 .ردضرورت دا

های اییا تحقییق متغیرهیای    از تپلا محدودیت

مورد استفاده در مدل نظری آن است. هر چند مدل نظیری  

ارائا شده و متغیرهای در نظیر گرفتیا شیده در آن مپکیا     

است بر مدیریت بهینیا آن تأثیرگیذار باشیند ولیی بیرای      
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رسیدن با اینکا مدیریت آن بهینا است یا خیر باید تیأثیر  

د حجیم آن میورد نییاز گییاه، حجیم آن      متغیرهایی ماننی 

مصرفی توسط کشاورز، حجم آن تأمیا شده، نحوه تأمیا 

آن، زمان آبیاری، نحوه مدیریت آبیاری نی  بررسی شیود.  

ای ایا تحقیق امکان سینج   با توتا با ماهیت پرسشناما

ایا متغیرها وتود نداشت کا الزم است اییا موضیوع در   

در نهایت برخیی از  ر گیرد. تحقیقات آینده مورد توتا قرا

متغیرهای استفاده شده در میدل رگرسییونی ماننید میی ان     

شوری آن با صورت  هنی و بر اسیاس دانی  و آگیاهی    

گیییری شیید. در ایییا راسییتا الزم اسییت کشییاورزان انییدازه

تحقیقات آینده از طرییق اب ارهیای بهتیر و در آزمایشیگاه     

ر آن بیر  شوری آن را مشخص کرده و در صورت نیاز تأثی

 .مدیریت بهینا ارزیابی شود
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Abstract 
 

One of the main components of sustainable water management is attraction of 

farmers’ participation in management and maintenance of water networks. 

Moreover, attraction of farmers’ participation in the process of planning, 

designing, building, and exploitation of the projects (based on popular 

organizations and groups) can impact optimal water management. The purpose of 

this case study was to investigate the effect of participatory management on 

optimal water use in Payvand Production Cooperative of Aqqala County, 

Golestan province, Iran. Survey method and questionnaire was used to collect the 

required data. Target population included 400 farmers of cooperative members in 

7 villages with participatory irrigation management project in Aqqala County. 

Using Cochran formula, 196 farmers were selected with random sampling 

method. Validity of research questionnaires was confirmed based on view of 

experts and its reliability was verified by calculation of Cronbache's alpha 

coefficients for scale of optimal management, (0.8) satisfaction of project, (0.77) 

participatory project management, (0.83) and awareness of the current situation 

(0.73). The comparison of the optimal water management, before and after the 

implementation of the project by using of Wilcoxon test showed that there was 

significant difference in means ranking. The result of path analysis showed that 

the highest impact on final dependent variables of optimal water management was 

related to “awareness of the present situation of irrigation system”. The variables 

of level of participation and satisfaction with implementation of the project, 

background of membership in the cooperative, access to farm road, type of 

irrigation method, and education were in the next ranks, respectively. In contrast, 

having a second job had negative effect on optimal water management. 

 

Keywords: Water management, management transformation, Payvand Production 

Cooperative, JIKA projec, Wilcoxon test  
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