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مدیریت صحیح شبکه های آبیاری در پایاب سدهای احداث شده 
در کشور نیازمند مشارکت فعال کشاورزان در قالب تشکل های 
آب بران می باشد و عوامل متعددی بر مشارکت کشاورزان تأثیرگذار 
هستند که هدف تحقیق توصیفی همبستگی حارض شناسایی 
سازه های فردی، اجتامعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان 
در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند بود. ابزار پژوهش پرسشنامه 
ای بود که اعتبار آن توسط کارشناسان، انجام یک مطالعه آزمایشی 
و محاسبه آلفای کرونباخ باالتر از 0/7 برای شاخص های ترکیبی 
بدست آمد. جامعه آماری کلیه 34 بهره بردار مزارع پایین دست 
سد )به مساحت 161 هکتار و شامل 4 واحد زراعی( و اعضای 
تشکل های آب بران گویجه قمالق، حاجی کندی و یانیق بودند که 
از طریق فرمول منونه گیری کرجسی و مورگان 30 نفر مشخص و به 
صورت تصادفی مطالعه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که اکرثیت 
بهره برداران )73/3 درصد(، مشارکتی در حد متوسط و پایین تر 
داشتند و سطح مشارکت آن ها با متغیرهای سن، تعداد اعضای 
خانوار و سابقه كار كشاورزی رابطه منفی و معنی دار داشته ولی 
سطح  اجتامعی،  انسجام  اجتامعی،  اعتامد  تحصیالت،  سطح  با 
ارتباطات ترویجی، میزان استفاده از منابع اطالعاتی و سطح آگاهی 
از تشکل، رابطه مثبت و معنی داری داشت. نتایج تحلیل رگرسیونی 
نیز نشان داد سه عامل سن، انسجام و اعتامد اجتامعی 76/2 درصد 
از واریانس سطح مشارکت بهره برداران را تبیین می کند. با توجه به 
نتایج، با افزایش رسمایه اجتامعی در بین اعضای تشکل ها، سطح 

مشارکت آن ها در مدیریت منابع آبی نیز افزایش خواهد یافت.

آب بران،  تشکل  آب،  منابع  پایدار  مدیریت  كلیدی:  واژه های 
مشارکت کشاورزان، عوامل اثرگذار.

Appropriate management of irrigation networks in the 
country requires an active participation of farmers in WUAs 
where different factors affect the participation level in this 
regards. The aim of this correlational-descriptive study is 
to investigate the components that influence the farmers’ 
participation in irrigation network management of the 
Sahand Dam. The research tool was a questionnaire which its 
validity was confirmed by experts and by conducting a pilot 
study, and calculation of Cronbach's alpha higher than 7.0 for 
the composite indicators. The statistical population consists 
of all members of the three WUAs in the Sahand Dam Basin 
)N=34(, which based on Krejcie and Morgan sampling table, 
30 candidates were selected using a simple random sampling 
method. Data was collected by personal interviews in the 
villages and analyzed through the SPSS20 software. The 
results show that 73.3 percent of members had a medium 
and lower level of participation and their participation had 
a significant negative correlation with their age, family size, 
and years of agricultural experience. However, there was a 
significant positive correlation with their educational degree, 
social participation, social trust, social cohesion, usage of 
related information, usage  of extension communication, and 
their knowledge of WUAs. Regression analysis show that 
the three variables of social cohesion, social trust, and age 
were responsible for 76.2 percent of participation variance. 
According to the results, with an increase in social capital 
among WUA members, the level of their participation in the 
management of water resources will be increased.

Keywords: Sustainable water management, Water user 
association, Farmers participation, Effective Factors.
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مقدمه

بر اساس اطالعات مركز آمار ایران )1393(، اراضی زیر كشت ایران 
حدود 17 میلیون هكتار است كه حدود 8/7 میلیون هكتار آن را 
اراضی آبی تشكیل می دهد و از آنجاکه كشور ایران از نظر جغرافیایی 
در یكی از مناطق خشك جهان جای دارد )UNDESA، 2012(، در 
نتیجه، كمبود آب از گذشته تا امروز یكی از مهم ترین عوامل محدود 
كننده توسعه كشاورزی به شامر می آمده است )ازكیا و رستمعلی زاده، 
1393؛ Nejat Pour، 2008(؛ به طوری كه بر اساس شاخص سازمان 
ملل و مؤسسه بین املللی مدیریت آب، ایران در وضعیت بحران شدید 
آب واقع است )شاهرودی و چیذری، 1387(. میانگین مرصف آب 
شیرین استحصالی بخش کشاورزی در ایران در حدود 92 درصد است 
که در مقایسه با میانگین جهانی 70 درصد در حدود 22 درصد بیشرت 
است)جلیل پیران، 1391؛ ماقبل و همکاران، 1393( و با توجه به این 
میزان مرصف باالی آب در بخش كشاورزی، لزوم مدیریت صحیح 
استفاده از آب در كشاورزی بیش ازپیش احساس می شود )Ludwig و 
همكاران، 2014؛ Milano و همكاران، 2013؛ Cazcarro و همكاران، 
2013(. از طرفی تجارب گذشته منایانگر این بوده  كه با وجود اینكه 
ورود دولت ها به عرصه  ساخت سدهای بزرگ و یا سایر اقدامات وسیع 
دیگر در راستای تأمین و توزیع آب، باعث رسعت بخشیدن به رشد 
كشاورزی شده است، ولی این رویكرد، با مشكالتی از قبیل نگهداری 
ضعیف از سامانه های آبیاری، اتالف آب، استفاده نكردن از دیدگاه های 
توسعه  با  مرتبط  تصمیم گیری های  و  اجرا  در طراحی،  كشاورزان 
سامانه های آبیاری و فقدان انگیزه برای رصفه جویی آب همراه بوده 
است )نرصآبادی و حیاتی،1393؛ حاتم و همكاران، 1391؛ Ayrancı و 
همكاران، 2011؛ Kadirbeyolu و Ozertan، 2011(. زیرا در چنین 
حالتی، كشاورزان در خود تعهدی در برابر آنچه كه به آن ها متعلق 
نیست احساس منی كنند )زارع و حیاتی، 1394(. بنابراین، از آنجایی که 
مدیریت بهینه منابع آبی به منظور دستیابی به توسعه پایدار، امری 
رضوری است )Brame و همكاران، 2011؛ Wang و همكاران، 2008( 
و دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیز بدون مشاركت مردم به 
 Azizi Khalkheili( عنوان عامل محوری توسعه امكان پذیر نیست
و Zamani، 2009؛ FAO، 2008؛ ازكیا و ایامنی، 1387(، دولت ها 
باید زمینه ها و سیاست هایی برای جلب مشاركت های مردمی برای 
مدیریت منابع آبی و در واقع مدیریت آبیاری مشاركت مدار فراهم 
منایند )حاتم و همكاران،  1391؛ Facon، 2007(. مدیریت آبیاری 
مشاركت مدار در تعریف بانك جهانی به معنی درگیری آب بران در 
متامی سطوح و حوزه های مدیریت آبیاری است )Vuren و همكاران، 
2004( و مناسب ترین راه انتقال مدیریت آب از دولت به كشاورزان، 
 .)2007 ،Facon( تعاونی های روستایی و تشکل های آب بران می باشند
چنین  تشكل هایی، موجب ایجاد حس مالكیت كشاورزان در نظام 
آبیاری، دخالت دادن كشاورزان در متامی مراحل تسهیم هزینه ها، 

برنامه ریزی، طراحی، ساخت، بهره برداری، حفاظت از سامانه های 
آبیاری و افزایش کارایی مرصف آب آبیاری می شوند كه وجود منافع 
مشرتك بین مناینده امور آبیاری و زارعین باعث موفقیت هر چه 
 ،Zamani و Azizi Khalkheili( بیشرت تشكل های آب بران می شود
2009؛ McDonald و همكاران، 2009؛ Rattanatangtrakul، 2008؛ 

Kumar Das، 2007؛ آقاپور صباغی، 1391(.
عوامل متعددی بر مشارکت کشاورزان تاثیرگذارند. در مطالعه ای 
به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره برداران در حفاظت، 
احیاء و بهره برداری از مراتع حوزه آبخیز خورتاب رودبار نتایج نشان 
داد که فقر اقتصادی و اجتامعی، عدم حامیت مالی دولت از مردم، 
فقر دانش منابع طبیعی و عدم آگاهی از قوانین و مقررات، عدم 
تشکیل کالس های آموزشی و ترویجی، عدم به کارگیری دانش بومی 
در اجرای طرح های مرتع داری و دولتی ازجمله عوامل مؤثر بر عدم 
مشارکت بهره برداران بودند )محمودی و همكاران، 1393(. نتایج 
بررسی نرصآبادی و حیاتی )1393( در زمینه عوامل مؤثر بر مشارکت 
بهره برداران در توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در حوضه 
رودخانه بوژان شهرستان نیشابور نشان داد که از بین متغیرهای 
تحقیق، ده متغیر میزان مراجعه سایر کشاورزان به بهره بردار، بازدید 
به  دسرتسی  کارشناسان،  و  مروجان  با  مالقات  منایشی،  مزارع  از 
اعتبارات و تسهیالت، تحصیالت، میزان آب در دسرتس، مقدار اراضی 
زیرکشت، آگاهی از مزایا و معایب مشارکت، سابقه اختالف با جهاد 
کشاورزی و رضایتمندی شغلی توانستند جمعاً 60 درصد از تغییرات 
بهره برداران در توسعه شبکه های  متغیر وابسته  میزان مشارکت 
فرعی آبیاری را پیش بینی کنند. همچنین در جایی دیگر، در فرآیند 
ظرفیت سازی تعاونی های آب بران، میرزایی و همکاران )1388( در 
تحقیقی گزارش کردند، منایش فیلم های ترویجی، مالقات مروج با 
کشاورزان در روستا و توصیه رهربان محلی 36 درصد از مشارکت 
کشاورزان در تعاونی های آب بران را تبیین می کنند. در مطالعه انجام 
 ،)2015(  Rezaei Moghaddam و  Tohidyan Far توسط شده 
نتایج نشان داد كه نگرش كشاورزان به مشاركت در پروژه های آبیاری، 
تحت تأثیر عواملی چون انسجام اجتامعی، كنرتل رفتار درك شده، 
هنجارهای اجتامعی و نگرش به متغیرهای مدیریت منابع آبی قرار 
می گیرد. همچنین، نتایج حاكی از آن بود كه متغیر انسجام اجتامعی 
در گروه پذیرنده و متغیر كنرتل رفتار درك شده در گروه غیرپذیرنده 
اثر معنی دارتری را در نگرش كشاورزان به مشاركت در پروژه های 
و   Arrnette  ،)2011( همكاران  و   Bohnet است.  داشته  آبیاری 
همكاران )2010( و Parkes و همكاران )2010( در مطالعات خود 
گزارش کردند كه عوامل فردی و اجتامعی از قبیل آموزش ، وابستگی 
به دولت، مشاركت اجتامعی و عضویت در نهادهای اجتامعی، 
تجربه، سطح تحصیالت، شغل و تعداد اعضای خانوار تحت پوشش 
بر مشاركت افراد در پروژه های حفاظت از آب  و خاک اثر گذارند. 
Azizi Khalkheili و Zamani )2009(، در مطالعه ای در ارتباط با 



133

مشاركت كشاورزان در شبكه آبیاری سد درودزن دریافتند كه بعد 
خانوار، درك مسأله، وابسته بودن به سد به خاطر آب و تحصیالت 
افراد بر روی مشاركت آن ها در زمینه مدیریت آبیاری تاثیرگذار بودند 
و در مقابل متاس با منابع اطالعاتی، تعداد دام، جامعه پذیری، سن و 
تجربه كار كشاورزی بر مشاركت آنها بی تاثیر بودند. نتایج مطالعه ای 
در قرقیزستان )Kazbekova  و همكاران، 2009( در ارتباط با عملكرد 
تعاونی آب بران، نشان دهنده باال بودن کارایی تعاونی مورد بررسی 
بود و این تعاونی ها به عنوان راه حل مناسبی برای مسأله توزیع 
آب بین كشاورزان گزارش شدند. Bhatta و همكاران )2006(، در 
پژوهشی دریافتند كه کشاورزان جوان تر، متایل بیشرتی به مشاركت 
در پروژه های آبیاری دارند. در مطالعه  دیگری که به منظور بررسی 
رابطه بین مشارکت و نتایج پروژه های آب روستایی در هند انجام 
شد، نتایج نشان داد که میزان مشارکت در طرح ها با افزایش دخالت 
خانواده ها در تصمیم گیری و همکاری در پرداخت هزینه ها بیشرت 
می شود )2005 ،Prokopy(. Serunkuma و همكاران )2003(  نیز 
گزارش كردند كه كشاورزان جوان تر و كشاورزانی كه آبی كار هستند 
بیشرت از كشاورزان مسن تر و كشاورزان دیم كار، متایل به مشاركت در 

پروژه های آبیاری مشاركتی دارند. 
هامنطور که مشاهده می شود، نتایج متعدد صورت گرفته حاکی از 
اثرگذاری متغیرهای مختلف بر مشارکت بهره برداران در مدیریت 
شبکه آبیاری می باشد. با توجه به اینکه در حوضه سد سهند هشرتود 
استان آذربایجان رشقی مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته 
بود و نظر به اینکه مشارکت بهره برداران در مدیریت منابع آبی یكی 
از عوامل مهم در پایداری این مدیریت است، این مطالعه با هدف 
سنجش میزان مشارکت بهره برداران و عوامل اثرگذار بر مشارکت 
آن ها صورت گرفت و تأثیر سه دسته از عوامل اجتامعی، فردی و 

ترویجی ارتباطی بر میزان مشارکت اعضا، مورد بررسی قرار گرفت.
شبکه آبیاری و زهکشی سهند به منظور انتقال آب از سد مخزنی 
سهند و توزیع آب به اراضی توسعه و بهبود در قالب پنج واحد 
رودخانه  روی  بر  سد  این   .)1 )شکل  است  شده  اجرا  عمرانی 
قرّانقو چای از رسشاخه های قزل اوزن در شهرستان هشرتود استان 
آذربایجان رشقی احداث شده است. سد سهند از نوع خاکی با ارتفاع 
47 مرت از بسرت رودخانه و 59 مرت از پی می باشد. حجم کل سد 
165 میلیون مرتمکعب و طول مخزن 10 کیلومرت می باشد. واحد 
عمرانی یک شامل 2298 هکتار آبیاری بارانی و 667 هکتار آبیاری 
قطره ای است و در مجموع با مساحتی در حدود 3000 هکتار در 
ارتفاعی باالتر از تراز آب در مخزن سد قرار گرفته است. آب رسانی 
به اراضی از طریق ایستگاه پمپاژ اصلی و فرعی و شبکه لوله های 
تحت فشار صورت می گیرد )توتاخانه و همکاران، 1389(. تا قبل از 
اصالحات ارضی 1341 هیچ گونه نهاد رسمی مشارکتی در منطقه ی 
مورد مطالعه وجود نداشت. در این دوره مدیریت کالن بهره برداری 
از اراضی کشاورزی و مراتع، بهره برداری از منابع آب و سازماند هی 

گروه های بهره بردار به عهده ی مالک یا مناینده ی وی )ارباب( بود.نظام 
بهره برداری قبل از تشکیل تعاونی آب بران در این منطقه آغچا بوده 
که هر گروه فامیلی در دو یا سه جا از روستا اراضی زراعی در اختیار 
داشت که بخشی از آن یک آغچا تلقی می شد. هر آغچا مجموعه ی 
چند جفت گاو زمین بود که آق سقل هر گروه فامیلی بهره برداران، 
مسئولیت آن گروه بهره بردار که اصطالحاً »جفت« )یا جوت( خوانده 
می  شود را به عهده داشت، و رسجفت نامیده می شد. رسجفت ها 
که در شامر ریش سفیدان آبادی محسوب می شدند، به عنوان معتمد 
وذینفع در روستا، فعالیت های اقتصادی ـ اجتامعی را در روستاها 
سازماندهی می کردند. توزیع اراضی بین خانوارهای بهره بردار عضو 
گروه های فامیلی روستا، آغچابندی و صحرابندی اراضی کشاورزی، 
تنظیم نظام حقابه بری و بهره برداری از منابع آب در روستاهایی 
که دارای زمین آبی بودند با هامهنگی و ابتکار عمل رسجفت ها 
سازماندهی می شد )سازمان آب منطقه ای آذربایجان رشقی و اردبیل، 
1383(. بعد از احداث سد و رشوع به فعالیت تشکل های آب بران 
نظام جدیدی از مدیریت منابع آبی مشرتک در منطقه شکل گرفته 
است و مشارکت کشاورزان در این نظام بهره برداری و عوامل موثر بر 

این مشارکت هدف تحقیق حارض را تشکیل می دهد. 

 
شکل 1- موقعیت پنج واحد عمرانی حوزه سد سهند نسبت به مخزن سد

روش پژوهش

تحقیق حارض از لحاظ پارادایمی کمی، از لحاظ هدف کاربردی، از 
نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی )غیرآزمایشی( 
همبستگی و از نظر میزان نظارت نیز، جزء تحقیقات میدانی بوده 
است. متغیر وابسته تحقیق سطح مشارکت اعضای تشکل های آب 
بران در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی بود که با استفاده 
از  شاخص سازی ترکیبی مشتمل بر 8 بعد و دربردارنده ماهیت 
مدیریت آب و برگرفته از نتایج مطالعات صورت گرفته در این حوزه 
تدوین گردید. همچنین از طریق شاخص سازی ترکیبی مشارکت 
اجتامعی )2 گویه(، اعتامد اجتامعی )3 گویه(، انسجام اجتامعی 
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منابع  از  استفاده  گویه(،   6( تشکل  از  آگاهی  سطح  گویه(،   5(
اطالعاتی )7 کانال( و سطح ارتباطات ترویجی )5 گویه( به همراه 
برخی متغیرهای دیگر سنجیده شدند. روایی ابزار تحقیق پرسشنامه 
رشته های  در  متخصص  علمی  هیات  اعضای  نظرات  طریق  از 
مهندسی آب، ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی، همچنین 
کارشناسان صاحب نظر رشکت آب  منطقه ای استان آذربایجان رشقی 
تأیید شد و نظرات اصالحی و تكمیلی آن ها در تكمیل پرسشنامه 
مدنظر قرار گرفت. برای تعیین پایایی یا قابلیت اعتامد با انجام 
برای  از 0/7  باالتر  آلفای کرونباخ  پیش آزمون و محاسبه رضیب 
بخش های مختلف اقدام شد. جامعه آماری تحقیق کلیه بهره برداران 
تشکل های در حال بهره برداری از آب زیر حوزه سد سهند هشرتود 
بودند. بهره برداران مزارع پایلوت )به مساحت 161 هکتار و شامل 4 
واحد زراعی( با 34 نفر از اعضای تعاونی های آب بران گویجه قمالق، 
حاجی کندی و یانیق بودند )عملیات لوله کشی اراضی این تشکل ها 
از سال 1388 رشوع و در سال 1389 به بهره برداری رسیده بود( که 
از طریق جدول منونه گیری کرجسی و مورگان )1970( با خطای پنج 
درصد 30 نفر به عنوان منونه مشخص و با استفاده از روش منونه 
گیری تصادفی ساده انتخاب و مطالعه شدند. 20 درصد کشاورزان 
انتخاب شده از روستای گویجه قمالق، 10 درصد از روستای یانیق و 
70 درصد از روستای حاجی کندی بودند. این سه روستا در منطقه 

مورد مطالعه، اراضی تحت پوشش واحد عمرانی یک شبكه آبیاری 
سد سهند بودند. داده های این تحقیق از کشاورزانی جمع آوری شد 
که اکرثیت آن ها میان سال بودند )میانگین=40 سال(. متوسط بعد 
خانوار آن ها چهار نفر بود. از نظر سطح تحصیالت، 36/6 درصد افراد 
بی سواد و بقیه افراد )53/4 درصد( كه غالب پاسخگویان را تشكیل 
می دادند، دارای تحصیالت تا سطح دیپلم بودند و فقط 10 درصد 
دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. شغل 76/7 درصد کشاورزی بود 
و میانگین سابقه کار کشاورزی آن ها نیز در حدود 40 سال بود. از 
نظر محل سکونت 13 نفر از کشاورزان ساکن در روستا نبوده بلکه 
در شهرهایی مثل هشرتود، نظرآباد، تربیز و تهران سکونت داشتند 
و به عبارتی دیگر دارای مهاجرت فصلی بودند. با توجه به اینکه در 
زمان انجام تحقیق برخی از این کشاورزان در روستا حضور نداشتند، 
لذا پس از کسب آدرس دقیق این کشاورزان و پیدا کردن شامره 
متاس آن ها و هامهنگی قبلی، ضمن مراجعه حضوری به درب 
منازل آن ها نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه ها 
اقدام گردید. جامعه آماری مورد مطالعه فاقد اراضی اجاره ای بودند 
و زمین های تحت کشت در مالکیت شخصی خودشان بود. متوسط 
میزان کل اراضی پاسخگویان )اراضی دیم و اراضی دیم تبدیل شده 
به اراضی آبی( 8/2 هکتار بود که نشان دهنده بزرگ بودن قطعات 

زراعی جامعه مورد مطالعه می باشد.

نتایج و یافته ها

در تحقیق حارض برای سنجش رسمایه اجتامعی )انسجام اجتامعی، 
اعتامد اجتامعی و مشارکت اجتامعی(، سطح آگاهی از تشکل، میزان 
استفاده از منابع اطالعاتی و سطح ارتباطات ترویجی بهره برداران 
از طیفی چهارسطحی )هیچ تا زیاد( استفاده شد. با جمع جربی 
امتیازات کلیه گویه ها و لحاظ کردن حداقل امتیاز شاخص )تعداد 
گویه رضبدر پایین ترین امتیاز طیف مورد سنجش یعنی هیچ برابر 
با صفر( و حداکرث امتیاز شاخص )تعداد گویه رضبدر باالترین امتیاز 
طیف مورد سنجش یعنی زیاد برابر با 3(، این شاخص های ترکیبی 
در سه طبقه کم، متوسط و زیاد کدبندی مجدد شد. در خصوص 
بعد انسجام رسمایه اجتامعی نتایج نشان داد که از دید اکرثیت افراد 
مورد مطالعه )66/7 درصد(، انسجام اجتامعی در سطح متوسط 
بود. اعتامد اجتامعی 50 درصد کشاورزان در سطح متوسط و در 
مجموع اعتامد اجتامعی 96/7 درصد متوسط و کمرت بود. 40 درصد 
کشاورزان دارای مشارکت اجتامعی زیاد و مابقی 60 درصد هم به 
صورت مساوی دارای مشارکت اجتامعی کم و متوسط بودند. سطح 
آگاهی اکرثیت بهره برداران )40 درصد( در خصوص تشکل در حد 
متوسط بود. با توجه به درگیر بودن اعضای تشکل ها در کارهای 
تشکل این سطح آگاهی قابل قبول می باشد. اکرثیت )53/3 درصدی( 
افراد مورد مطالعه در سطح متوسطی از منابع اطالعاتی در خصوص 

مدیریت آب استفاده می کردند، ولی در مقابل 60 درصد آن ها از 
ارتباطات ترویجی پایین برخوردار بودند. 

جدول 1- توزیع درصد و فراوانی پاسخگویان بر پایه متغیرهای 
مورد مطالعه

زیادمتوسطکممتغیر

9)30(20 )66/7(1)3/3(انسجام اجتامعی

1)3/3(15)50(14)46/7(اعتامد اجتامعی

12)40(9)30(9)30(مشارکت اجتامعی

11)36/7(12)40(7)23/3(سطح آگاهی از تشکل

5)16/7(16)53/3(9)30(استفاده از منابع اطالعاتی

2)6/7(10)33/3(18)60(سطح ارتباطات ترویجی

طیف مورد استفاده: هیچ )0(، کم )1(، متوسط )2(، زیاد )3(

متغیر وابسته تحقیق، یعنی مشارکت کشاورزان با 8 گویه مورد 
سنجش قرار گرفت. رتبه بندی ابعاد مشارکت برحسب میانگین در 
جدول )2( نشان می دهد که مشارکت در رفع مشکالت ناشی از 
توزیع آب در رتبه اول و مشارکت در تأمین هزینه های حفظ و 
نگهداری سامانه های آبیاری در رتبه آخر قرار گرفته اند. پاسخگویان 
در چهار بعد اول مشارکتی بیشرت از حد متوسط ولی در چهار مورد 

بعدی، مشارکت کمرت از حد متوسط داشتند. 
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جدول 2- توزیع فراوانی و رتبه بندی پاسخگویان در خصوص ابعاد مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری

ابعاد مشارکترتبه
شاخص های آماریدرصد فراوانی

انحراف معیارمیانگینزیادمتوسطکمهیچ

1023/33036/71/931/015مشارکت در رفع مشکالت و اختالفات محلی ناشی از توزیع آب 1

2
مشارکت در برنامه ریزی طرح های آب رسانی )تعیین مسیر لوله ها یا واگذاری 

زمین خود برای اجرای تأسیسات طرح(
201026/743/31/931/172

23/313/413/3501/901/269مشارکت  و کمک در كارهای احداث شبکه )لوله گذاری و پمپاژ( از نظر مالی3

26/716/63026/71/571/165مشورت با کارشناسان و مسئولین در رابطه با تعمیر و نگهداری شبکه ولوله ها 4

3033/313/423/31/301/149مراجعه به سازمان های دولتی در رابطه با مسائل مربوط به آب روستا 5

36/72026/716/61/231/135مشارکت در تعمیر و نگهداری لوله ها و سامانه های آبیاری از نظر نیروی كارگری 6

36/733/320101/030/999مشارکت  کارگری در كارهای احداث شبکه )لوله گذاری و پمپاژ(7

46/72023/3100/971/066مشارکت در تأمین هزینه های حفظ و نگهداری سامانه های آبیاری 8
طیف مورد استفاده: هیچ )0(، کم )1(، متوسط )2(، زیاد )3(

همچنین شاخص های عددی رضیب تلورانس )بزرگ بودن همه موارد 
از 0/78( و نیز شاخص های عددی عامل تورم واریانس )همه موارد 
کوچک تر از 1/26( نشان می دهد که هم خطی بین متغیرهای مستقل 
وجود نداشته و فرض دوم تحقیق نیز صادق است. آماره دوربین واتسن 
)مابین 1/5 و 2/5( نیز  نشان داد که خطاها از هم مستقل بوده و لذا 

انجام تحلیل رگرسیون خطی از لحاظ آماری مشکلی ندارد. 

جدول 3- همبستگی بین سطح مشاركت با  متغیرهای مورد مطالعه

rpمتغیر مستقل

**0/6210/000-سن

**0/6060/000-تعداد اعضای خانوار

**0/5300/003میزان تحصیالت

*0/3980/029-سابقه كار كشاورزی

*0/5970/001مشاركت اجتامعی

**0/5470/002اعتامد اجتامعی

**0/6890/000انسجام اجتامعی

**0/6410/000سطح ارتباطات ترویجی

**0/5400/002میزان استفاده از منابع اطالعاتی

**0/5750/001سطح آگاهی از تشکل
*، ** به ترتیب معنی  داری در سطح  0/05 و 0/01

پس از جمع جربی امتیازات هشت گویه و کدبندی مجدد، نتایج نشان 
داد که  اکرثیت بهره برداران )73/3 درصد( مشارکتی درحد متوسط 
و پایین تر داشتند. 26/7 درصد هم مشارکتی زیاد داشتند. جهت 
شناسایی رابطه بین میزان مشارکت با سایر متغیرهای موردمطالعه از 

رضیب همبستگی پیرسون استفاده شد )جدول 3(.
کار  باسابقه  مسن تر،  کشاورزان  که  داد  نشان  همبستگی  نتایج 
کشاورزی بیشرت و نیز دارای تعداد اعضای خانوار بیشرت در مقایسه 
با افراد جوان تر، دارای سابقه کمرت کشاورزی و نیز خانوار کمرت دارای 
مشارکت کمرتی هستند. ولی در مقابل کشاورزانی که دارای سطح 
باالی استفاده از منابع اطالعاتی و نیز ارتباطات ترویجی بودند و نیز 
آگاهی آن ها از ماهیت و کارکرد تشکل بیشرت بود، مشارکتشان در 
مقایسه با کشاورزان دیگر بیشرت بود. همچنین رسمایه اجتامعی در 
قالب سه مؤلفه اعتامد، انسجام و مشارکت اجتامعی رابطه مثبتی با 
مشارکت دارا بود، به عبارتی با افزایش رسمایه اجتامعی سطح مشارکت 
کشاورزان هم باالتر بود. از رگرسیون چندگانه خطی برای بررسی تأثیر 
متغیرهای مستقل مورد مطالعه بر مشاركت استفاده گردید )جدول 
4(. در ابتدا برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق )میزان 
مشاركت( از آزمون تک منونه ای کوملوگروف اسمیرنف استفاده شد و 
نتایج نشان داد )p =0/584 ،Z =0/776( که توزیع این متغیر با توزیع 
نرمال، تفاوت معنی داری نداشته و لذا می توان آن را نرمال فرض کرد. 

جدول 4- رگرسیون گام به گام تأثیر متغیرهای مستقل مورد مطالعه بر مشاركت بهره برداران

RR2BBetaTSigToleranceVIFمتغیر مستقل

0/6550/518-2/512--مقدار ثابت

0/7891/26**0/6890/4751/1400/4734/3840/000انسجام اجتامعی

0/9631/03**0/8200/6730/9570/4164/2670/000اعتامد اجتامعی

0/7851/27**3/1090/005-0/336-0/172-0/8730/762سن
Sig =0/000        F =27/696        آماره دوربین واتسن: 1/925
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تحلیل رگرسیونی با توجه به مقدار آماره F در سطح یک درصد معنی دار 
بود. از مجموعه متغیرهای مستقل مورد مطالعه سه متغیر انسجام 
اجتامعی، اعتامد اجتامعی و سن، در سه گام وارد معادله شدند و در 
مجموع این متغیرها 76/2 درصد از واریانس متغیر وابسته )میزان 
مشاركت( را تبیین کردند. بررسی رضایب رگرسیون استاندارد شده نشان 
می دهد که متغیر انسجام اجتامعی نسبت به سایر متغیرها سهم و نقش 
بیشرتی در تبیین متغیر وابسته دارد و به ازای یک واحد تغییر در انحراف 
معیار این متغیر به اندازه 0/473 در انحراف معیار متغیر وابسته )میزان 
مشاركت( تغییر ایجاد می گردد. نتایج جدول فوق بیانگر این است که دو 
متغیر به صورت مستقیم و مثبت ولی متغیر سن كشاورزان به صورت 

معکوس  پیش بینی کننده های میزان مشاركت هستند.

بحث و پیشنهادها

هرگونه برنامه ریزی در راستای اثربخش کردن کارکرد تشکل های آب بران 
نیازمند افزایش مشارکت اعضای این تشکل ها در مدیریت شبکه آبیاری 
اثرگذار  نیازمند شناسایی سازه های  افزایش مشارکت هم  می باشد. 
می باشد که این تحقیق نیز با این هدف در زیرحوضه سد سهند هشرتود 
انجام گرفت. سه تشکل مورد مطالعه تنها تشکل هایی بودند که اعضای 
آن از آب استفاده می کنند و پروژه به حالت بهره برداری رسیده بود. 
نتایج تحقیق نشان داد که در کل میزان مشارکت اکرثیت کشاورزان 
متوسط به پایین است و لذا نیاز است که این سطح مشارکت افزایش 
داده شود. مشارکت با سن کشاورزان رابطه منفی داشت و هامن گونه 
كه Bhatta و همكاران )2006( و Serunkuma و همكاران )2003( در 
تحقیق خود دریافتند، كشاورزان جوان تر متایل بیشرتی به مشاركت در 
پروژه های آبیاری دارند، در تحقیق حارض نیز همین مشاهده گردید و 
با افزایش سن بهره برداران، متایل آن ها به مشاركت كاهش می یابد. البته 
در مطالعه Khalkheili و Zamani )2009(، سن، تأثیری بر مشاركت 
نداشته است. تأثیر سن بر مشارکت خود تحت تأثیر متغیرهای میانجی 
دیگری مانند سطح تحصیالت، درآمد، بعد خانوار و  غیره تعدیل می شود. 
برای مثال، با افزایش سن، احتامل تأهل افراد و افزایش تعداد خانوار 
بیشرت می شود و همین بر روی مشاركت افراد تأثیر می گذارد. آن گونه كه 
 Parkes 2010( و( و همكاران Arrnette ،)2011( و همكاران  Bohnet
و همكاران )2010( نیز گزارش كرده اند، تعداد اعضای خانواده بر روی 
مشاركت افراد در پروژه های آبیاری تأثیر دارد. در این تحقیق نیز در 
تطابق با یافته های رودگر و همكاران )1392(، مشاهده شد كه این ارتباط 
منفی است و با افزایش تعداد اعضای خانوار بهره بردار، مشاركت او در 
مدیریت شبکه آبیاری كاهش معنی داری پیدا کرده است. نرصآبادی و 
حیاتی )1393(، گزارش کردند که رابطه مشاركت افراد مورد مطالعه با 
تعداد اعضای خانوار مثبت ولی با تجربه كار كشاورزی منفی بود. نتایج 
تحقیق نشان داد که سابقه کار کشاورزی رابطه منفی با مشارکت داشت. 
طبق مطالعاتBohnet و همكاران )Arrnette ،)2011 و همكاران 

)2010( و Parkes و همكاران )2010( سابقه كار كشاورزی بر مشاركت 
تأثیری مثبتی ولی در مطالعه نرصآبادی و حیاتی )1393( این تاثیر منفی 
بود. Azizi Khalkheili و Zamani )2009( نیز نشان دادند که تجربه 
كار كشاورزی، اثری بر میزان مشاركت افراد ندارد. به نظر می رسد که 
افراد مسن تر به دلیل  متایل كمرت به ریسك پذیری، پذیرش ایده ها و 
تغییرات جدید  و یا به عبارتی محافظه کاری متایل کمرتی برای مشارکت 
در طرح های جدید داشته باشند. از طرفی افراد در سنین باالتر تجربه 
بیشرتی از طرح های انجام شده در گذشته دارند و اگر این تجربه برایشان 
ایجاد ذهنیت منفی كرده باشد، باعث مقاومت آن ها در برابر تجربیات 
جدید و رشكت در طرح ها و پروژه های پیشنهادی خواهد شد. با توجه 
به واقعیت فوق پیشنهاد می شود به منظور جلب مشاركت كشاورزان در 
مدیریت شبکه آبیاری و ایجاد اطمینان از موفقیت پروژه ها قبل از اجرای 
هر پروژه آبیاری از طریق ارزیابی مشارکتی نسبت به شناخت نیازهای 
بهره برداران و عوامل اجتامعی و اقتصادی مرتبط با پروژه اقدام کرد. زیرا 
اجرای پروژه ها بدون مطالعات مناسب زمینه های، عدم موفقیت را در 
پی خواهد داشت )رسوستانی و همكاران، 1391(. سپس با استفاده از 
جلسات مشاوره، افراد را به مشاركت تشویق منود. همچنین، در تطابق 
با نتایج تحقیقات Azizi Khalkheili و Zamani )2009(، نرصآبادی و 
حیاتی )1393(، Bohnet و همكاران )Arrnette ،)2011 و همكاران 
)2010( و Parkes و همكاران )2010( و رودگر و همکاران )1392(، 
مشخص شد كه سطح تحصیالت تأثیر مثبتی بر میزان مشاركت دارد. با 
توجه به اینكه با افزایش تحصیالت، آگاهی افراد، متایل آن ها به یادگیری، 
عالقه به پیرشفت و در نتیجه متایل به مشاركت افزایش پیدا می كند، 
این نتیجه قابل توجیه است. نظر به رابطه مثبت و معنی دار بین میزان 
برخورداری از متاس های ترویجی، میزان استفاده از منابع اطالعاتی و 
میزان آگاهی از تشکل با میزان مشاركت افراد الزم است، برای افرادی كه 
از سطح تحصیالت پایین تری برخوردارند، دوره های آموزشی و ترویجی 
مناسبی برای آگاه سازی آن ها با مزایای مشاركت در مدیریت شبكه آبیاری 
برگزار شود. Aydogdu و همكاران )2015( بین آگاهی از تشکل و 
رضایت افراد از طرح های مشاركتی آبیاری رابطه مثبتی را گزارش کرده اند 
و نیز طبق تحقیق Kadirbeyolu و Ozertan )2011(، بهره بردارانی که 
دارای میزان باالتری از مشارکت بودند، دارای رضایت بیشرتی از تشكل  
نیز بودند. یافته های محمودی و همكاران )1393( در این زمینه نشان داد 
که عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم تشکیل کالس های آموزشی 
و ترویجی ازجمله موانع مشارکت بهره برداران بوده اند. بنابراین، هرچه 
قدر افراد راجع به فعالیت هایی كه در تشکل انجام می گیرد، اطالعات 
بیشرتی كسب منایند، رضایتشان نیز بیشرت می شود و انگیزه و متایل 
بیشرتی به مشاركت در فعالیت های آن پیدا می كنند كه این یافته با 
نتایج تحقیقات میرزایی و همکاران )1388( و نرصآبادی و حیاتی )1393( 
همخوانی دارد. همچنین با توجه به تأثیر مهم گروه های مرجع افراد بر 
شكل گیری هنجارهای ذهنی، استفاده از افراد تحصیل كرده و باسوادتر 
در ترغیب سایر اعضای گروه به مشاركت در مدیریت طرح های آبیاری 
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 Rezaei و Tohidyan Far می تواند مؤثر باشد. هم راستا با یافته های
Moghaddam )2015(، بین اعتامد اجتامعی و انسجام اجتامعی با 
مشاركت، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت كه نشان دهنده این 
است كه مشاركت در افراد جامعه ای كه اعتامد و انسجام بیشرتی بین 
اعضای آن وجود دارد، بیشرت است. در واقع، اعتامد و انسجام اجتامعی 
دو وجه بارز از وجوه رسمایه اجتامعی هستند )احمدوند و رشیف زاده، 
1390( و تحقیقات مختلف نیز نشان دهنده این بوده اند كه روستاییانی 
كه رسمایه اجتامعی باالتری دارند، راحت تر به منابع دانش و آگاهی 
در راستای افزایش تولیدات خود دست یافته و از فعالیت های اقتصادی 
موجود خود محافظت می كنند و حتی قادرند با خلق رشایط اقتصادی 

جدیدتر، رشایط موجود خود را بهبود بخشند )Krause  و همكاران، 
2007(. بنابراین، با توجه به اهمیت باالی دو عامل اعتامد و انسجام 
اجتامعی، در مشاركت افراد در مدیریت آبیاری، الزم است نسبت به 
تقویت آن ها در جامعه رسمایه گذاری منود. برای مثال از طریق ترویج 
فرهنگ همیاری در روستاها، تشویق افراد در تسهیم دانش و اطالعات 
خود با یكدیگر، استفاده از نرشیات، رادیو و تلویزیون محلی برای ارائه 
اطالعات مناسب و به موقع و با گویش محلی به روستاییان، اعتامد آن ها 
را به مسئولین محلی و برنامه های در نظر گرفته شده افزایش داد و 
انسجام اجتامعی را در جامعه تقویت منود تا بدین وسیله زمینه های بروز 
مشاركت بیشرت و مؤثرتر افراد در مدیریت شبكه های آبیاری فراهم شود. 
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