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 دهیچک

 
 مزرعه یضرور نهادة کیشکل  بهو اغلب  دشویم دادوستد کمتر آب که ییجا ،ییروستا مناطق در

 پژوهش نیا هدفباشد.  یمنابع آب تیریمد یبرا یداریگز تواندیم برانآب یهاتشکل شود،یم استفاده

 مطالعه نیا جامعةبوده است.  برانآب یهاتشکل لیتشک به شاورزانک لیتما بر رگذاریتأث یهاسازه یبررس

 نینفر از ا 121 که (نفر 102) است بوده آباد ضیف بند یآبرسان شبکةتحت پوشش  کشاورزانهمة  شامل

 یبرا استفاده مورد ابزارمطالعه انتخاب شدند.  نیانجام ا یبرا یتصادف یریگافراد با استفاده از روش نمونه

 یبرا شد. دییتأ نظرانصاحب پانلاستفاده از  باآن  یصور ییپرسشنامه بود که روا هاداده یآورجمع

 ها افتهی .آمد دست هب 02/9ـ17/9 نیکرونباخ آن ب یآلفا وآزمون راهنما اجرا شد  زیآن ن ییایپا یبررس

رد شرکت از عملک تیرضا ،یهنجار ذهن بران،تشکل آب مورد درنگرش  رینشان داد که شش متغ

 یهاتشکل مورد در اطالعات و یآگاه و یاجتماع مشارکت آب، مسائل سر بر اختالف نةیشیپ ،یبردار بهره

 .کنند ینیبشیپ را وابسته ریمتغ در راتییتغ از درصد 7/37 قادرند مجموع در برانآب

 

 آب منابع تیریمد ،یاریبآ یمشارکت تیریمد ،یکشاورز یهاتشکل بران،تشکل آب :یدیکل یهاواژه

 

 

 مقدمه
توسعه و حرکت جوامع به سوی تمدن و رفاه  یها يکي از راه

بهينه و کارا از منابع طبيعي و خدادادی  ةاستفادعمومي 
که در زندگي  ،از منابع بسيار مهم و حياتي يکياست. 
العاده دارد، منابع ها و تداوم توليدات نقش فوق     انسان ةروزمر
مطلوب شود،  ةحياتي استفاد ةست. اگر از اين مادآبي ا

بسياری از مشکالت کشورها حل خواهد شد. در حالي که 
عرضه و تقاضا آب را در يك وضعيت بحراني  نداشتن تعادل

دهد که از آب موجود چه در  قرار داده است، شواهد نشان مي
برداری مناسب  های سطحي و چه زيرزميني بهره بخش آب

. مجموع مسائل مذکور توجه بيشتر يردگ نمي صورت
کشاورزی را  آب ژهيو بههای متولي آب،  برداران و دستگاه بهره

دارد. از آنجا که  مديريت مناسب منابع آب معطوف مي به
 ،هستندبرداران )کشاورزان(  آب بهره يينها کنندة مصرف

در  هاآن مستقيم حضور و مشارکت زمان هر از بيش
گيری، طراحي و  تصميم يآب و حت تيريمد و یبردار بهره

های مرتبط با منابع آب ضروری به نظر  ارزشيابي برنامه
 تيريمد یواگذار نيبنابرا ؛(Saeidi, 2002)رسد  مي
اجتناب یبه خود کشاورزان امر ينيرزميو ز يسطح یها آب
مشارکتي به صورت گروهي و يند افراز آنجا که  و است ريناپذ

مشارکت  یبرابهترين بستر  ،مبتني بر روابط ميان افراد است
 استبران  آببرداران تشکل و در اين زمينه تشکل بهره

(Nejatpour et al., 2007 .)نقش  برانآب هایتشکل ظهور
 عنوان به دولتکشاورزان به جای  کردنجايگزينبزرگي در 
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 آبياری یها سيستم نگهداری و توسعه در مرکزی کنشگر
 هایتشکل به آبياری هایبرنامه و هاطرح از بسياری. دارند

 توانندمي هاسازمان اين زيرا است؛ شده داده انتقال برانآب
 رايز ،کنند همکاری آبياری هایسيستم بهتر عملکرد برای

مديريت  نداشتنتمرکز. هستند مردمي مشارکت پاية بر
نگهداری سيستم،  آبياری باعث بهبود خدمات انتقال آب،

 منفي محيطيزيست آثارتحت آبياری، کاهش  مناطق توسعة
 ,Yercan) شود مي درآمد و کشاورزی وریبهره افزايش و

2003.)Peter  (2004) بايد  برانآب های تشکل کند مي بيان
 خدمات، ارائةتوسعه يابند که بر مسائلي چون بهبود  قدرآن

های آبريز  و مديريت حوضهمنابع آب  ةيکپارچ مديريت
 کشاورزان شود يم باعث بران آب یها تشکل. نندکتمرکز 
انجام دهند.  ستندين آن انجام به قادر تنهايي که را کارهايي

رهيافت مشارکتي در  ةکه به وسيل ،برانايجاد تشکل آب
 را امکان اين کشاورزان به است، پذيرمديريت آب توجيه

 نيهمچن ؛کنند متمرکز را خود ایه تالش که دهدمي
بهينه از  ةاستفاد برای هافعاليت پيوستنهمبه برای ایوسيله

احياشده  هایهای تحت آبياری و زمين منابع آب در زمين

 گسترش .(Hassabou & EL-Gafy, 2007) است

 مشارکت و گيریشکل به کشاورزان یهاشيگرا و تمايالت
 دولتي مديريت های برنامه ترينمهم از برانآب های انجمن در

 پايداری و کشاورزی آب مديريت اهداف به رسيدن برای
 به کشاورزان تمايل که طوری به. شود يم محسوب آب منابع

 نهادمندی قالب در کشاورزی در آب مصرف مديريت ارتقای
 برانآب های انجمن همچون آب نوين برداریبهره های نظام

ي در بهبود وضعيت اجتماعي، اقتصادی يکي از عوامل اساس
 اين. رود يم شمار بهجوامع کشاورزی  محيطيزيستو 

با کمك دولت و استفاده از  توانند يم يمردم هایتشکل
 مديريت زمينةهای بسياری را در  های بانکي طرح تبصره

 & Shahrodi) باشند داشته کشاورزی در آب بهينةمصرف 

Chizari, 2006.)  
 آب منابع بهتر مديريت برای دارد نظر در نيرو وزارت

. بگيرد کمك بردارانبهره همکاری و مشارکت از سطحي
 مردم، و دولت همکاری تقويت مناسب های راه از يکي

 و گذاری سياست در بردارانبهره اتيتجرب از گرفتن کمك
 به ؛است زهکشي و آبياری های شبکه مديريت ريزی برنامه

 رابطةواهيم از الگوی موجود که در آن خ مي ديگر، يانيب
است گذر کنيم و  سويه يك رابطةو دولت به صورت  کشاورز

دوسويه است برسيم. در  رابطه نيابه الگوی جديد که در آن 

يك ديوار بلند بين دولت و کشاورز وجود  ،سويه يك رابطة
 درستيبههای کشاورزان  تواند از خواسته دارد که دولت نمي

 با را الزم همکاری توانند نمي نيز کشاورزان و دشو آگاه
 کمك برانآب یهاتشکل. باشند داشته دولت های برنامه

 یهاشبکه زين فارس استان در. بريزد فرو ديوار اين تا کند مي
در حال  یاديز اريبس یهایگذارهيسرما با مدرن یاريآب

 شدهنييتع شياز پ یهایزيربرنامه طبق و استاحداث 
 نيبنابرا است؛کشاورزان  خود عهدةبر  هاشبکه نيا تيريمد

 یاريآب شبکةاست.  یالزم و ضرور برانآب یهاتشکل جاديا
است که با هدف  ييهاطرح جمله از آبادضيف بند يزهکش و

 در کشاورزان به آن یواگذار و مدرن یاريآب شبکةاحداث 
 یبرا يآمادگ و شبکه نيا کامل احداث با. اجراست حال
شبکه  نيکشاورزان از ا یو نگهدار تيريمد یبرداربهره

 یهاتشکل جاديمنطقه ا نيدر ا رو نيا از است؛ یضرور
 ياحداث یهاشبکه از ینگهدار و یبرداربهره یبرا بران آب
 برانآب یهاتشکل جاديا با اگرچه. است ريناپذاجتناب یامر

 ليتما شود،يم واگذار کشاورزان به آب تيريمد انتقال
 ؛است اتيضرور نيترمهم از هاتشکل جاديا به برداران بهره

 لياز تما ديکه باشد با يبه هر صورت هاتشکل ليتشک چراکه
 یهاتشکل که ابنديدر افراد چناچه و زديبرخافراد  يدرون
 درمنطقه را برطرف سازد،  يمشکالت آب توانديم برانآب

بر اساس منابع روان نيهمچن ؛کرد اهندنخو درنگ آن جاديا
-ينيب شيپ نيبه انجام رفتار بهتر ليتما يبررس يشناخت
 ,.Krueger et al) ودريمشمار  بهرفتار  انجام کنندة

 ليتما يبررس هدف با پژوهش نيا نيبنابرا ؛(2000
بر آن  رگذاريو عوامل تأث برانآب تشکل جاديا به کشاورزان

 .است شده انجام
 هایزمين که دهدمي نشان چين در تحقيقات نتايج

 تحويل بهبود علت به برانآب یها تشکل پوشش تحت زراعي
دارند  هازمين ديگر به نسبت بيشتری بازده درصد شش آب

(Qiao et al., 2009). Huang et al.  (2010 )قيتحق در 
 هب یرايآب یهاستميس عملکرد که دنديرس جهينت نيا به خود
 بهبود يجمع تيريمد با سهيمقا در برانآب یهاتشکل لةيوس

 داد نشان زينZhang et al. (2013 ) پژوهش جينتا. کرد دايپ
 یهاتشکل تعداد تشکل، یاعضا يگروه یهايژگيو که
 یآب کشاورز یوربهره بر يآب منابع از استفاده نحوة و بران آب
نشان  شدهانجاممطالعات  است. نتايج حاصل از رگذاريتأث

گامي مهم و مؤثر در  برانآب هایتشکل توسعة که دهد مي
پايداری منابع و افزايش بازده و کارايي مصرف آب آبياری و 
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 (Tanaka & Sato, 2003توليد محصوالت کشاورزی است 

 (Howarth et al., 2005 .Najafi & Shirvanian  
 يزهکش و یآبيار شبکةخود در  ایهبررسي در( 2005)

نياز به مشارکت را احساس  برانآب کنندمي بيان درودزن
 مشکالت از توانندمي مشارکت سايةکه در  انددريافته و کرده

 کنوني شرايط به نسبت بيشتری منفعت به و بکاهند خويش
 يزهکش و یآبيار شبکةکه در  یامطالعه در. يابند دست

 بردارکشاورزان بهره ،بود گرفته انجام ارسف استان در درودزن
 ةشبک مديريت در مشارکت به مطلوبي تمايل درودزن سد از

 Azizi Khalkheili) اندآبياری و زهکشي زير سد نشان داده

& Zamani, 2009که در کشور  ،ديگر مطالعة یها(. يافته
نشان داد که کشاورزان در تمام  ،ترکيه انجام گرفته بود

(. Yercan, 2003کنند )های آبياری مشارکت ميههزين
Omid et al (2008 )یهاشبکه در خود یهابررسي در 

ورامين، تجن و مغان ميزان مشارکت کشاورزان در 
 بيان متوسط حد در را برانآب یهاتشکل یها فعاليت

های با هدف تحليل زمينه که ي. نتايج تحقيقکنند يم
 ةجرقويآبرساني بخش  ةشبکان در مديريت مشارکت کشاورز

درصد  71نشان داد حدود  بود هگرفت انجامشهرستان اصفهان 
بران را های مشارکت کشاورزان عضو تشکل آبکل زمينه

فني و حفاظت شبکه،  ةعواملي چون مشارکت در توسع
آب،  ةوری، مشارکت در توزيع بهينمشارکت در افزايش بهره

ی گروهي و همکاری با ادارات دولتي هامشارکت در فعاليت
های مشارکت زمينهبندی  رتبهکند. نتايج آب مشخص مي

دهد کشاورزان آبرساني نشان مي ةکشاورزان در مديريت شبک
ها های جديد و تعمير و بازسازی دريچهدر ايجاد کانال

آبياری در  ةبيشترين مشارکت و در همکاری با کارشناسان ادار
های آموزشي بهينه از آب و شرکت در برنامه ةاستفاد ةزمين

 ,.Zarei Dastgerdi et alاند )کمترين مشارکت را داشته

داد بين  نشان Pradhan  (2002)مطالعة هایيافته(. 2008
 مديريت در برانآب مشارکت و اجتماعيسرماية  هایمؤلفه
 انجمن در که کشاورزاني گروه دو در آبياری هایشبکه

 هاانجمن اين در که کشاورزاني و دارند مشارکت بران آب
 یهاتشکل .دارد وجود دار معنيمشارکت ندارند تفاوت 

 رينظ کنند متنوع را خود هایفعاليت توانندمي بران آب
 ،یتجار یهاتيفعال ،یاريآب ريغ يمصرف آب مصارف تيريمد

 سرمايةاين کار بايد  ولي برای ؛يفروشندگ و يابيبازار
 پايه گر،يدعبارتي  به ؛دهند توسعه اعضا بين را قوی اجتماعي

 )همان(. است اجتماعي سرماية برانآب تشکل اساس و

 استان کوار دشت در گرفتهانجامتوجه به نتايج تحقيق  با
نوين موجود در روستا  هایتشکل در مردم دخالت فارس،

از تشکيل انجمن،  ياطالع يبو  آگاهينابسيار کم بوده و 
 از هااعضا و گراني مواد اوليه و نهاده نداشتن استطاعت مالي

اجتماعي  هایبوده است. زمينه نکردن مشارکت داليل جمله
مشارکتي(،  ةپيشين و مشارکت به تمايل اجتماعي، سرماية)

 هایانجمن به)نگرش اقتصادی )درآمد کشاورزی( و نگرشي 
 سن و( آب بحران به نگرش و مرجع گروه نگرش بران،آب

 فرهنگي ةزمين و مطلوب حد در مطالعه مورد کشاورزان
)سطح اطالعات و آگاهي و تماس با منابع اطالعاتي( و 
همچنين تنوع دسترسي آنان به منابع آبي و نيز برخورداری 

 Ahmadvand) است بوده نامطلوب اعتبارات از بردارانبهره

et al., 2008.) Regina et al (2010 )در  خود مطالعة در
نيجريه به اين نتيجه رسيدند که در تقسيم آب و مشارکت 

 پاياب و سراب کشاورزان بين یآبيار شبکة یدر نگهدار
 یهافعاليت در سراب کشاورزان. دارد وجود عدالتي يب

چون  ؛دارند يکم مشارکت یآبيار شبکةاز  ینگهدار يگروه
آب در اختيارشان قرار  نيز نکردن در صورت مشارکت

کشاورزان  ،مقابل در. ندارند يمشکل بابت اين از و رديگ يم
 نياز مورد آب توانندينم نکردن پاياب در صورت مشارکت

 در مجبورند آب تأمين یبرا هاآن. کنند تأمين را خود
 تا کنند مشارکت بيشتر شبکه ینگهدار يگروه یهافعاليت

  (.Gorton et alهایهيافت. برسد واحدهايشان به آب
از  کشاورزان شتريبداد ميزان رضايت  شانن (2009)

و کمتر  است بوده خوب و متوسط حد در بران آب های تشکل
ناراضي و خيلي  برانآب هایدرصد کشاورزان از تشکل 20از 

 از دارند تریکوچك مزرعةناراضي بودند. کشاورزاني که 
 یکمتر تمايل رو اين ازو  هستند ناراضي برانآب هایتشکل

 ايشان همچنين ؛دارند برانآب یهاتشکل در عضويت یبرا
 کشاورزان رضايت که رسيدند نتيجه اين به خود تحقيق در

 .ستبهاآب پرداخت رفتار کنندةتعيينعامل  ترينمهم
پژوهشي که در دشت کوار استان فارس درخصوص نگرش 

 اين بيانگر بود گرفته انجام برانآب هایکشاورزان به انجمن
 در و مثبت برانآب هایانجمن به کشاورزان نگرش که است
 برانآب هایانجمن تأسيس با ها آنو  است بوده متوسط حد
(. Ahmadvand et al., 2008) موافقند روستاها اين در

Shahrodi & Chizari (2007 )يجيترو یهاتماس، 
 درآمد و سن بران،آب یهاتشکل به نگرش ،ياجتماع ةيسرما

 زانيم سواد، سطح سن،Bayard & Jolly (2007 )؛انهيسال
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Baghaei et al. (2007 ) ؛یزيگرسكير و مزرعه درآمد
 تشکل به نگرش اجتماعي، مشارکت اجتماعي، منزلت سن،
 کار سابقةو  سن Shahrodi et al.  (2007) ؛برانآب

 هایتماس آبي، کشتزير سطح ساالنه، درآمد کشاورزی،
 اعتماد تحصيالت، ميزان ارتباطي، هایکانال ترويجي،
 جاديا بر مؤثر عوامل از را اجتماعي انسجام و اجتماعي

 منابع با تماس نيهمچن ؛داننديم برانآب یهاتشکل
 برانآب تشکل به نگرش و اطالعات ،يآگاه ،ياطالعات

(Ahmadvand & Sharifzadeh, 2008 ؛)ياراض وسعت، 
 ،یاريآب يمشارکت تيريمد به نگرش الت،يتحص زانيم

 موجود تيوضع از تيرضا زانيم ها،مشوق از یبرخوردار
(؛ Afshar & Zarafshani, 2009) سن و آب تيريمد

 هایتشکل منافع از يآگاه کشاورزان، مشاکت ميزان
 فردی هایويژگي و آبياری هایزيرساخت کيفيت ،بران آب

 ،يآگاه سطح و آموزش(؛ Ros, 2010کل )تش یاعضا
 ياجتماع عوامل و یاقتصاد عوامل مديريت، مشارکت،

(Afzali Abarghoei & Amini, 2008 )عوامل ريسا از 
 .هستند برانآب یهاتشکل ليتشک بر رگذاريتأث

 ةمنطق با ييو آشنا هانگاشته نةيشيپتوجه به مرور  با
 ريه صورت شکل زب قيتحق يمورد نظر، چارچوب مفهوم

هشت دسته  ،پژوهش يمفهوم چارچوب در. شد يطراح
 برانآب یهاتشکل ليکشاورزان به تشک ليبر تما ريمتغ
 بران،آب تشکل به نگرش شامل عوامل نيا. رگذارنديتأث

 یهاو اطالعات در مورد تشکل يآگاه ،ياجتماع ةيسرما
 زانيم ،یبرداربهره شرکت عملکرد از تيرضا ،بران آب

اختالف بر سر مسائل آب، هنجار  ةنيشيپ آب، به يوابستگ
 .است بوده یفرد یهايژگيو و يذهن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قیتحق یمفهوم چارچوب. 9 شکل

 

 هاروش و مواد
 آن نتايج چون) است کاربردی هدف، لحاظ از حاضر تحقيق

ن فارس استا یامنطقه آب سازمان مسئوالنو  ريزانبرنامه برای
 يصورت که سبب آگاه نيبد. استکشور قابل استفاده  يو حت

 جاديا به کشاورزان ليتما بر رگذاريتأث عوامل از امر نمسئوال
 توانست خواهند قيطر نيا از و شوديم برانآب یهاتشکل
از لحاظ  و( دهند ليتشک را یدارتريپا برانآب یهاتشکل

 قابليت و متغيرها کنترل درجةميزان نظارت و  ها،گردآوری داده

 یاجتماع ةیسرما
 یاجتماع اعتماد
 یاجتماع انسجام

 یاجتماع مشارکت

 آب به یوابستگ زانیم

 سر بر اختالف نهیشیپ
 آب مسائل

 شرکت عملکرد از تیرضا
 یبرداربهره

 برانآب تشکل به نگرش

 یفرد یهایژگیو
 سن

 التیصتح سطح
 انهیسال درآمد
 خانوار تعداد

 یاراض مساحت

 مورد در اطالعات و یآگاه
 برانآب تشکل

 برانآب تشکل جادیا به لیتما

 یذهن هنجار
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 یاجرا در .است يهمبستگ ـ توصيفي اتتحقيق نوع از تعميم
مورد  ةجامع استفاده شده است. شيماياز فن پ ،پژوهش نيا

کشاورزان تحت پوشش طرح  مةه شيمايپ نيدر ا يبررس
نفر(. با توجه به  192) اند بوده آباد ضيبند ف يآبرسان ةشبک
 یريگ ری در اين تحقيق نمونهگي آماری، روش نمونه ةجامع

 و آبادمهمان ان،يمهر یروستا سه از بردارانبهره وبود  يتصادف
 قيتحق ةحجم نمون نييتع یدهنو( بودند. برا ة)مزرع آبادرحمت

شد. با توجه  استفادهKrejcie & Morgan (1970 )از جدول 
. شدنفر برآورد  127حجم نمونه  ،یآمار جامعةجدول و  نيبه ا

در  .شد استفاده پرسشنامه ابزار از هاداده یآورجمع رایب
 پنج کرتيل فيمستقل و وابسته از ط یرهايسنجش متغ

( استفاده شد. 5تا کامالً موافقم=  1)کامالً مخالفم=  یا درجه
 :ليقب از پرسشچهار  انيوابسته از پاسخگو ريسنجش متغ یبرا

 به ليتما نزايم بران،در تشکل آب تيبه عضو ليتما زانيم
 به مربوط جلسات در حضور به ليتما روستا، در تشکل جاديا

 برانآب تشکل در تيعضو به کشاورزان ريسا قيتشو و تشکل
صورت بود  نيبه ا زيوابسته ن ريمتغ ةمحاسب ةنحو. شد دهيپرس

 یهاداده SPSS افزاردر نرم Computeکه با استفاده از دستور 
صوری ابزار  روايي. شدند ليدتب ينسب یهاداده به يبيترت

پايايي  ديي. برای تأشد تأييد نامتخصصاز  يپانل باتحقيق 
 از پرسشنامه 00 ليتکم و راهنما ةمطالع يك ازپرسشنامه 

 کرونباخ یآلفا وشد  استفاده یآمار جامعةافراد خارج از  قيطر
 یرهايمتغ کرونباخ یآلفا ريمقاد ،2 جدول در. شد نييتع زين

اطالعات  ها،داده یآورپس از جمع شده است.ذکر  قيتحق
 یآمار افزارنرم از استفاده با هاپرسشنامه لياز تکم حاصل
SPSS شدند ليتحلوهيتجز 18 نسخة. 

 
 قیتحق یرهایمتغ کرونباخ یآلفا ریمقاد. 9 جدول

 کرونباخ یآلفا هیگو تعداد رهایمتغ

 17/9 3 برانآب تشکل به نگرش
 14/9 4 یاجتماع اعتماد

 14/9 4 یاجتماع انسجام
 11/9 3 یاجتماع مشارکت

 14/9 3 برانآب تشکل مورد در اطالعات و یآگاه
 02/9 4 یبرداربهره شرکت عملکرد از تیرضا

 11/9 4 آب به یوابستگ زانیم
 17/9 7 آب مسائل سر بر اختالف نةیشیپ

 17/9 7 یذهن هنجار
 12/9 4 برانآب تشکل جادیا به لیتما

 

 بحث و هاافتهی
 انیپاسخگو یهایژگیو

 ةدامن نيب مطالعه مورد کشاورزان ،يفيتوص یهاافتهي طبق بر
 55/77 هاآن يسن نيانگيم وسال قرار داشتند  78تا  29 يسن

 سابقة نيانگيم ،یکشاورز تيفعال سابقةسال بود. از نظر 
 ترشيب ،نيانگيم نيا به توجه با. بود سال 61/27 انيپاسخگو

 یکشاورز یهاتيدر فعال ييباال ةسابق پژوهش هدف گروه افراد
 تعداد نيانگيم. شدنديمباتجربه محسوب  یافراد و داشتند

 یاعضا تعداد نيانگيم ،سال 87/8 کشاورزان يليتحص یهاسال
 و هکتار 7/10 تيمالک تحت ياراض نيانگيم نفر، 68/5 خانوار

 .بود تومان ونيليم نه زين هاآن ةساالن درآمد نيانگيم
 

 پژوهش یرهایمتغ فیتوص

 و آمدهدستبه یهانيانگيم و اريمع انحراف به توجه با
 پژوهش یرهايمتغ یبندبه رتبه راتييتغ بيضر ةمحاسب

، "ياجتماع مشارکت" که داد نشان جينتا. شد پرداخته
 با بيترتبه "ياجتماعاعتماد " و "ياجتماعانسجام "
 راتييتغ بيضر و 75/17 و 96/16، 80/20 یهانيانگيم

 خود به را سوم تا اول یهارتبه 188/0 و 165/0، 172/0
، "يذهن هنجار" ريسه متغ نيهمچن ؛اندداده اختصاص

 عملکرد از تيرضا" و "اختالف بر سر مسائل آب ةنيشيپ"
 07/9، 71/10 یهانيانگيم با بيترتبه "یبرداربهره شرکت

 716/0و  018/0، 207/0 راتييتغ بيو ضر 00/10و 
 .اندکرده کسب را آخر یها رتبه
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 پژوهش یرهایمتغ یبندرتبه .2 جدول

 رتبه راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم رهایمتغ

 1 142/9 01/2 17/29 یاجتماع مشارکت
 2 193/9 11/2 09/19 یاجتماع انسجام
 7 111/9 12/2 43/14 یاجتماع اعتماد
 4 102/9 12/7 20/10 برانآب کلتش به نگرش

 3 109/9 10/7 21/19 آب به یوابستگ زانیم
 9 297/9 21/7 90/19 برانآب تشکل جادیا به لیتما

 1 294/9 34/1 37/1 برانآب تشکل مورد در اطالعات و یآگاه
 1 274/9 31/2 11/19 یذهن هنجار

 0 711/9 01/2 71/0 آب مسائل سر بر اختالف نةیشیپ
 19 419/9 79/4 77/19 یبرداربهره شرکت عملکرد از تیارض

 
 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ

 یرهايمتغ نيب يهمبستگ ون،يرگرس محاسبةاز  شيپ
 نيب يهمبستگ هرچه که یطور هب شد؛ يپژوهش بررس

. بود خواهد ترقيدق زين ينيبشيپ باشد، تریقو رهايمتغ
 نيکه ب دهديم ننشا قيتحق یرهايمتغ نيب یهايهمبستگ
 بيبا ضر يو مشارکت اجتماع يانسجام اجتماع ريدو متغ

 در نيهمچن ؛دارد وجود يهمبستگ نيشتريب 80/0
 یرهايمتغ وابسته، و مستقل یرهايمتغ نيب يهمبستگ

 ياجتماع مشارکت و يذهن هنجار بران،آب تشکل به نگرش
 ريمتغ و نيشتريب 71/0 و 79/0، 59/0 بيضر با بيترتبه
 نيکمتر 01/0 بياختالف بر سر آب با ضر ةنيشيپ

 .سترا دارا يهمبستگ
 

x1 ياجتماع= اعتماد x5یبرداربهرهاز شرکت  تي= رضا  x9 =برانآب تشکل مورد در اطالعات و يآگاه 
x2 ياجتماع= انسجام x6 =آببر سر  اختالف نةيشيپ  x10 =التيتحص سطح 
x3 ياجتماع= مشارکت x7 يذهن= هنجار    x11 =کشاورز سن 
x4آببه  ي= وابستگ  x8 برانآب= نگرش به تشکل   x12 =برانآب تشکل ليتشک به ليتما 

 

 قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر. 3 جدول

 یرهایمتغ
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 قیتحق

x1 1            
x2 14/9 1           
x3 *29/9 **19/9 1          
x4 *21/9- 99/9 99/9 1         
x5 **41/9 *29/9- **24/9- *11/9- 1        
x6 91/9 **21/9- **49/9- 19/9 **37/9 1       
x7 **74/9 **91/9 **39/9 990/9 **91/9 **91/9 1      
x8 91/9 **21/9 *21/9 **92/9 *21/9- 91/9 **20/9 1     
x9 14/9 97/9 17/9 11/9 991/9 91/9- 92/9 91/9 1    
x10 14/9 11/9 90/9 991/9 93/9 92/9 97/9 91/9 *73/9 1   
x11 11/9- 19/9- 11/9- 92/9- 91/9 999/9- 19/9- 12/9- **24/9- 12/9 1  
x12 97/9 **70/9 **41/9 **79/9 **24/9 91/9 **40/9 **30/9 94/9 *72/9 **4/9- 1 

 50/5در سطح  یداریمعن*: 

 50/5در سطح  یداریمعن**: 
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 جادیا به کشاورزان لیتما بر مؤثر یهاسازه ینیبشیپ

 تشکل

 ينيبشيپ در مستقل یرهايمتغ ييتوانا نييتع منظور به
 یهاتشکل ليتشک به کشاورزان ليتما وابستة ريمتغ
 شرو به رهيچندمتغ ونيرگرس یآمار آزمون از ،بران آب

 با ونيرگرس مدل. است دهشاستفاده  گامبهگام اي یامرحله
. دش داريمعن =000/0Pو در سطح  =52/27F مقدار
 یرهايمتغ کل نيب از دهد،يم نشان 7 جدول که گونه همان

 ،يذهن هنجار بران،آب تشکل به نگرش ريمتغ شش مستقل
اختالف بر سر  ةنيشيپ ،یبرداربهره شرکت عملکرد از تيرضا

و اطالعات در مورد  يو آگاه يمسائل آب، مشارکت اجتماع
شدند.  يونيرگرس ةمعادل وارد بيترتبه برانآب یهاتشکل

در  رييواحد تغ كي ینشان داد به ازا يونيرگرس ليتحل
 بران،مستقل نگرش به تشکل آب یرهايمتغ اريانحراف مع

 ةنيشيپ ،یردارببهره شرکت عملکرد از تيرضا ،يذهن هنجار
و  يو آگاه ياختالف بر سر مسائل آب، مشارکت اجتماع

، 05/0، 06/0 بيترتبه برانآب یهاتشکل مورد در اطالعات
 ريمتغ سطح در رييتغ واحد 28/0 و 28/0، 01/0، -20/0

 جاديا برانآب تشکل ليتشک به بردارانبهره ليتما وابسته
نگرش و هنجار  هرچه کشاورزان گر،يد يانيبه ب ؛شوديم

و از  باشند داشته برانتشکل آب مورد در یترمثبت يذهن
و  ياختالف بر سر مسائل آب، مشارکت اجتماع ةنيشيپ

 شتريب برانآب یهاو اطالعات در مورد تشکل يآگاه
 خواهند تشکل جاديا یبرا یشتريب ليتما باشند، برخوردار

 تيارض یبرداراما هرچه از عملکرد شرکت بهره ؛داشت
تشکل  ليتشک یبرا هاآن ليتما باشند، داشته یکمتر

 بردارانبهره نکهيا به توجه با. ابدييم شيافزا بران ب آ
 یبرداراز شرکت بهره یکمتر تيرضا يمطالعات ةمحدود

 بود؛ شتريب برانآب تشکل جاديا یبرا هاآن ليتما داشتند،
 تواننديم ترراحت يتشکل حقوق كي ليبا تشک رايز

 و کنند برطرف دارند یبرداربهره شرکت با که يمشکالت
 .سازند آگاه خود یهاخواسته از را نمسئوال

 
 ونیمستقل واردشده در مدل رگرس یرهایمتغ .5 جدول

 B Beta t Sig نیبشیپ یرهایمتغ
 (Constant) مبدأ از عرض
 برانآب تشکل به نگرش
 یذهن هنجار

 یبرداررهبه شرکت عملکرد از تیرضا
 آب مسائل سر بر اختالف نةیشیپ

 یاجتماع مشارکت
 برانآب یهاتشکل مورد در اطالعات و یآگاه

14/7- 
792/9 
731/9 
294/9- 
710/9 
210/9 
210/9 

 ـ
412/9 
290/9 
291/9- 
201/9 
292/9 
179/9 

413/1- 
17/9 
79/7 
41/7- 
31/7 
01/2 
19/2 

199/9 
999/9 
991/9 
991/9 
991/9 
997/9 
977/9 

 
R زانيم اساس بر

واردشده در مجموع  ريشش متغ 2
 ليتما ةوابست ريدر متغ راتييدرصد از تغ 0/50قادرند 

. کنند ينيبشيپ را برانآب یهاتشکل ليکشاورزان به تشک
 و يذهن هنجار بران،آب تشکل به نگرش مستقل ريمتغ سه
، 8/07 بيترتبه كيهر یبرداربهره شرکت عملکرد از تيرضا

 به کشاورزان ليتما در راتييتغ زانيم ازدرصد  9/2 و 1/11
 ريو سه متغ دندهيم حيتوض را برانآب یهاتشکل ليتشک

 و ياجتماع مشارکت آب، مسائل سر بر اختالف نةيشيپ
، 1/2 بيترتبه برانآب یهاتشکل مورد در اطالعات و يآگاه

 لياتم وابستة ريدر متغ راتييتغ زانيم ازدرصد  7/1 و، 5/2
. کننديم نييتبرا  برانآب یهاتشکل ليتشک به کشاورزان

 ،Pradhan (2002) قاتيتحق جيبا نتا هاافتهي نيا
Ahmadvand et al. ( 2008)، Baghaei et al. (2007)، 

Ahmadvand & Sharifzadeh (2008)،Afshar & 

Zarafshani  (2009،) Gorton et al. (2009)، 
Shahrodi & Chizari  (2007)،Shahrodi et al. 

(2007)، Afzali Abarghoei & Amini (2008)  وRos 

 مطابقت دارد.  (2010 )
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 مستقل یرهایمتغ قیطر از برانآب تشکل لیتشک به کشاورزان لیتما در راتییتغ زانیم نییتب. 4 جدول

R R ریمتغ
2 

R
2
 Adjust R

2
 Change 

 برانآب تشکل به نگرش
 یذهن هنجار

 یبرداربهره شرکت عملکرد از تیرضا
 آب مسائل سر بر اختالف نةیشیپ

 یاجتماع مشارکت
 برانآب یهاتشکل مورد در اطالعات و یآگاه

309/9 
911/9 
901/9 
117/9 
179/9 
142/9 

741/9 
430/9 
411/9 
391/9 
377/9 
331/9 

742/9 
439/9 
413/9 
402/9 
314/9 
321/9 

741/9 
111/9 
920/9 
921/9 
923/9 
911/9 

 
 :زد نيتخم را برانآب یهاتشکل ليتشک به کشاورزان ليتما توانيم ريز معادلةبا  رهيچندمتغ ونيرگرس ييتوجه به مدل نها با ت،ينها در     
 

(1)    Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 

Y= -  77/0  + 062/0  x1 + 051/0  x2 - 207/0  x3 + 019/0  x4 + 289/0  x5 + 289/0  x6 
 

x1 =برانآببه تشکل  نگرش  x2 =يذهن هنجار   x3 =یبرداربهره شرکت عملکرد از تيرضا 
x4 =آببر سر  اختالف نةيشيپ x5 =ياجتماع مشارکت  x6 =برانآب یهاتشکل مورد در اتاطالع و يآگاه 

 
 برانآب تشکل لیتشک به کشاورزان لیتما سةیمقا

 و نازارع گروه دو در مطالعه مورد کشاورزان نکهيا به توجه با
 يقرار داشتند و با توجه به وجود دو تعاون اننينشخوش

 نسبت کشاورزان ليتما سةيمقادر منطقه، به  ييروستا ديتول
 نيدو گروه پرداخته شد. بد نيدر ب رانببآ تشکل ليتشک به

نشان داد که در  قيتحق جي. نتاشداستفاده  tمنظور از آزمون 

 جاديا به ليتما لحاظ از نانينشخوشو  نازارع گروه دو نيب
 ليتما که داشت وجود یداريمعن تفاوت برانآب تشکل
 اننينشخوش گروه از شتريب تشکل ليتشک یبرا نازارع گروه

 و انيمهر ييروستا ديتول یهايتعاون یاعضا نيا در ببود. ام
 تفاوت برانآب تشکل ليتشک به ليتما لحاظ از آبادمهمان

 .نداشت وجود یداريمعن
 

 برانآب تشکل لیتشک به کشاورزان لیتما سةی. مقا6 جدول

 یداریمعن سطح t اریمع انحراف نیانگیم تعداد ی/تعاونگروه

 اننینشخوش
 نازارع

99 
91 

01/17 
01/19 

91/4 
10/7 

79/4- 90999* 

 انیمهر
 آبادرحمت

33 
12 

19/14 
49/13 

79/7 
91/7 

73/7 191/9 

 50/5در سطح  یداریمعن *            

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
 شيافزاعلت   به بعد( به 80 ة)از ده اخير ةده دو در

اغلب  افتنين در سرتاسر جهان و دست يآب کم مشکالت
 و شدهتعيينآبياری به اهداف اقتصادی از پيش  هایپروژه

 برانآب هایتشکل مقولةبه  ،برانآب بين اختالفات افزايش
برای تغييرات رفتاری و مشارکت کشاورزان در مديريت آب 
کشاورزی توجه زيادی شده است. تمايل برای انتقال 

دولتي به  های آبياری و زهکشي از بخشمديريت شبکه

گيری از مشارکت کشاورزان در بران با بهرههای آبانجمن
 رو نيا از ،است شدهملي تبديل  يبه عزم و سياست ما کشور

 و گيریشکل به کشاورزان یهاشيگسترش تمايالت و گرا
های  برنامه ترينمهم از برانآب هایانجمن در مشارکت

آب مديريت دولتي برای رسيدن به اهداف مديريت 
به طوری که  ،ودرميشمار  بهکشاورزی و پايداری منابع آب 

تمايل کشاورزان به ارتقای مديريت مصرف آب در کشاورزی 
 همچون آب نوين برداریبهره هایدر قالب نهادمندی نظام
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 وضعيت بهبود در اساسي عوامل از يکي برانآب هایانجمن
 کشاورزی جوامع محيطيزيست و اقتصادی اجتماعي،
 ني(. اShahrodi & Chizari, 2007) شودمي محسوب

 ليکشاورزان به تشک ليتما يپژوهش با هدف بررس
 جي. نتاشدو عوامل مؤثر بر آن انجام  برانآب یها تشکل

 هنجار بران،آب تشکل به نگرش یرهايآن بود که متغ انگريب
 ةنيشيپ ،یبرداربهره شرکت عملکرد از تيرضا ،يذهن
و  يو آگاه يالف بر سر مسائل آب، مشارکت اجتماعاخت

 ةمعادل وارد بيترتبه برانآب یهااطالعات در مورد تشکل
درصد از  0/50شدند و در مجموع قادرند  يونيرگرس

 یهاتشکل ليبه تشک ليتما ةوابست ريدر متغ راتييتغ
 :تگرف جهينت نيچن توان يمکنند.  ينيبشيپ را بران آب

 دارند برانآب یهاتشکل به یترکه نگرش مثبت يکشاورزان
 ،است شتريب هاتشکل مورد در شاناطالعات و يآگاه و

. اما افتيارتقا خواهد  برانتشکل آب جاديا یبرا شانليتما
 شيافزا را تشکل جاديا یبرا کشاورزان ليتما ييتنهابه نيا

 کشاورزان ليمات بر که دارد وجود زين يعوامل رايز ؛دهدينم
 بر ياختالف کشاورزان که يصورت در. داشت خواهد يمنف اثر
 شرکت عملکرد از يکاف تيرضا و نداشته آب مسائل سر

تشکل کاهش  جاديا یبرا شانليتما باشند، داشته یبرداربهره
 و گريکدي با بردارانبهره اگر که است ليدل نيا به. ابدي يم

 اي نداشته آب مسائل سر رب یاديز اختالفات گريد یروستاها
 باشند، داشته یبرداربهره شرکت یهاتيفعال از يکاف تيرضا

 نيهمچن ؛کننديم احساس تشکل جاديا یبرا یکمتر ازين
 یاريو ده ياسالم یکشاورزان با شورا یهرچقدر همکار

و مشکالت خود و روستا را با  ديباشد و عقا شتريروستا ب
 ياجتماع مشارکت گريد انيب به و بگذارند انيم در نمسئوال

 برانتشکل آب جاديا یبرا شانليتما باشند، داشته یباالتر
 ليتما بر زين يذهن هنجار. افتي خواهد شيافزا زين

 قيتشو با ،گريد يعبارت به ؛است نبوده ريتأثيب کشاورزان
 تشکل در تيعضو به کشاورزان ريسا و نمسئوال خانواده،

با توجه به  ،انيپا در. ابدييم شيافزا هاآن ليتما برانآب
 :شوند يممطرح  ريز یشنهادهايمطالعه پ نيا جيو نتا هاافتهي

 دانش و اطالعات شيافزا و ترمثبت نگرش جاديا یبرا ـ
 یبهتر است با برگزار برانآب یهاتشکل به کشاورزان

 یهاتشکل فيوظا و اهداف از را کشاورزان يآموزش یها دوره
موفق  یهانمونه يمعرف نيهمچن ؛کرد آگاه انبرآب

 نوع نيا به یترمثبت نگرش توانديم زين برانآب یها تشکل
 موفق یهانمونه يمعرف یبرا. دکن جاديدر افراد ا هاتشکل

 قيطر نيتا از ا دکربرگزار  ييدهايبازد توانيم زين
 یهاتشکل یدستاوردها و هايژگيو با كينزد از برداران بهره

 ؛شوند آشنا موفق
 نيب يعکس رابطةمشخص شد  نکهيبا توجه به ا ـ
 جاديا به ليتما و یبرداربهره شرکت عملکرد از تيرضا

 از یمقدار که شوديم شنهاديپ دارد، وجود برانآب تشکل
 یهاتشکل به یبرداربهره یهاشرکت یهاتيفعال و فيوظا
 دارعهده هاخود تشکل قيطر نيز اتا ا شود واگذار برانآب
و  ینگهدار ةفيوظ مثال یبرا شوند؛مربوط به خود  فيوظا
 واگذار بردارانبهره به 7 و 0 درجة یهاکانال از یبرداربهره
 یبرداربهره شرکت ارياخت در 2 و 1 درجة یهاکانال و شود
 ؛رديگ قرار

وجود اختالف بر سر آب از عوامل  نکهيبه ا نظر ـ
 بود، برانتشکل آب جاديکشاورزان به ا ليبر تما رگذاريتأث
که  ييتشکل را از روستاها ياصل یهاهسته توانيم

 نيا از تا کرددارند انتخاب  گريکديبا  یاختالفات کمتر
 ممکن حداقل به هاتشکل در ياجتماع مشکالت قيطر

 ؛برسد
 یهاسازه از ياجتماع مشارکت نکهيا به توجه با ـ

 شنهاديبود، پ برانآب تشکل جاديا به ليتما بر رگذاريتأث
 یهاافتيره از برانآب تشکل جاديا یبرا که شوديم

 بردارانکه مشارکت بهره یبه طور ؛شود استفاده يمشارکت
 اجرا، ،یريگميتصم شامل تشکل یريگمراحل شکل مةه

 امر نيا. رديگ دربر را ساتيتأس از ینگهدار و یبرداربهره
 ؛شد خواهد کشاورزان ياجتماع مشارکت شيافزا باعث

که  شوديم شنهاديپ زين ندهيآ قاتيتحق یبرا ـ
 يبررس برانآب یهاتشکل جاديا یبرا یکشاورز یتوانمند

 یهایمندنتوا و هاليبا سنجش پتانس گر،يد يعبارت به ؛شود
 هاتشکل ليتشک و یاريآب تيريمد یواگذار یبرا کشاورزان

 كي جاديا یبرا ازيمورد ن یکمبودهاو  هايکاست توانيم
 .دکرتشکل موفق را مشخص 
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