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 دهیچک

 تیریانتقال مد بهمختلف  یکشورهاو  شوديمبران راهبرد اصلي مدیریت منابع آب شناخته های آبتشکل

 یهايونتعا در تیعضو یامدهایپ لیتحل و یيشناسا مطالعه نی. هدف ااندکردهها توجه تشکل نیبه ا یاریآب

 است يفیحاضر از نوع توص قیبود. تحق گچساران شهرستان رآبادیخ و شتریل یاریآب یهاشبکه در برانآب

 یاریآب یهابردار از شبکهحاضر را کشاورزان بهره قیتحق یآمار ة. جامعگرفتانجام  يشیمایکه به روش پ

(. N =272) دهنديم لیتشک راحمدیو بو هیلویان در استان کهگشهرستان گچسار رآبادیو خ شتریل يو زهکش

ها با استفاده از روش نمونه .دشنفر برآورد  211 و مورگان يحجم نمونه با استفاده از جدول کرجس

 پژوهش نیا در اطالعات یگردآور ياصل ابزار. شدند انتخاب متناسب انتساب با يتصادف یاطبقه گیریهنمون

س و گروه مدر تیدانشگاه ترب یو آموزش کشاورز جیگروه ترو انادتاس دییتأ به آن یيروا که بود پرسشنامه

 یآلفا ةمحاسبآزمون و شیپ ةمرحلپرسشنامه در  یيای. پادیرس اسوجیدانشگاه  یيروستا ةتوسع تیریمد

ند. با توجه به شد لیتحل SPSS 19افزار شده با استفاده از نرمیگردآور یهادست آمد. دادهبه 86/0کرونباخ 

 دیتول شیافزا کشاورزان، یهانهیهز کاهش کشاورزان، ارتباطات و اطالعات شیافزا ،يعامل لیتحل جینتا

مثبت و  یامدهایدولت، پ یهانهیو کاهش هز ياجتماع ةیسرما تیمنابع آب، تقو ةنیبه تیریمد و محصول

 یيهاشنهادیپ ،قیتحق یهاافتهی به توجه با. ستهاينتعاو نیا لیتشک يمنف امدیکشاورزان پ نیتضاد ب جادیا

 د.وشيمبران ارائه آب یهايتعاون لیتوسعه و تشک لیتسه یبرا
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آب قابل  زانیم 9092تا سال  ع،یو گسترش صنا ینیشهرنش
و  شودیمدر کل جهان محدودتر  یبخش کشاورز صیتخص
تسیز مختلف مصارف به آب منابع اختصاص لیدلبه جهیدرنت
 واجهم یشتریب یهاانیز با بخش نیا صنعت و یخانگ ،یطیمح

 منابع تیریدر مد یگذارهی(. اگر سرماIWMI, 2003د )شویم
 یریجهان با کاهش چشمگ ابد،یکاهش  ندهیآ یهاسال درآب 

 در دیو بحران شد ییغذا مواد متیق شیغذا، افزا دیدر تول
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 با نیبنابرا ؛(IWMI, 2003د )وشیمرو هروب ستیز طیمح
و  افتهیتوسعه یکشورها یبخش کشاورز یروآفرمشکل 

ود غذا با کمب دیتول شیافزا نده،یآ یهادرحال توسعه در دهه
 نیهمبه ؛(Smith & Munoz, 2003) شودیم مواجهمنابع آب 

 نهیزم نیا در یادیز یهایگذارهیسرما جهان سراسر در ل،یدل
 گرفت صورت آب مصرف ییکارا بهبود یبرا ییهاتالش و
(Melvin &  Payero, 2003.) 

 در یاریآب بازدهبودن نییپابه اعتقاد اکثر کارشناسان، 
 یمشارکت واقع نداشتنعلت به سعهتو درحال یکشورها

 یهااز شبکه یو نگهدار تیریمد ،یریگمیبرداران در امر تصمبهره
مشارکت استیس توجه به (.Omid et al., 2012است ) یاریآب

 00 ةده اواخر از یاریآب یهاشبکه تیریبرداران در مددادن بهره
 یهازمانسا یناتوان لیدلبه هعمد طوربه که گرفت صورت یالدیم

 یهانهیهز نکردننیتأم زیآب و ن یول در امر سازماندهئمس یدولت
  & Vermillion) بودها شبکه نیا یبردارو بهره ینگهدار

Sagardoy, 1999 Rosegrant &  Ringler, 2000;.) 
 جادیا برانآب یهاتشکل عنوان با یالتیتشک راستا، نیدر ا

 به را یاریآب یاهشبکه انیمتصد شتریب آنچه. است شده
و  یند، بحث اقتصادکیم لیمتما برانآب یهاتشکل تیریمد
 ,Zarei) است یبرداربهره یهادر شرکت یانسان یروین لیتعد

 یهاشبکه تیریبران در مدآب یهاتشکل ی(. همکار2005
 یبرداربهره یهانهیهز نیکاهش پرسنل و همچن موجب یاریآب

ا ب یاریآب یهاها در شبکهلتشک تیرید. مدشویم یو نگهدار
ود و بهب یاریبهتر آب بازدهدر محل،  شانیتوجه به حضور دائم ا

دنبال دارد. درواقع، به یاریآب یهاآب را در شبکه عیانتقال و توز
دانست که  یسازتیظرف ندیاعنوان فربه دیبا را تیریانتقال مد

و  یزیربرنامه ةتوسع یبرا سازدیرا قادر م یمحل ةجامع
 ,Facon) ردیبپذ را یشتریب تیولئمس ،یبرداربهره تیریمد

2007; Heydarian, 2007; Tanaka, 2005 .) 
 ةتوسعکشور بر  ةتوسعقانون دوم و سوم  دیبا تأک

، هنیزم نیدر ا رویوزارت ن یریگیبران و پآب یهاتشکل
 ورکش یاریآب یهاشبکه در هدف نیبه ا دنیرس یبرا یاقدامات
 مغان، یهاشبکه به توانیم جمله آن از هک گرفت صورت

غافل  دینکته نبا نیاما از ا ،کرد اشاره رآبادیخ و شتریل ن،یورام
 ،یسازادهیپ نیآغاز یهاهدر مرحل یاتوسعه ةشد که هر برنام

نامطلوب  ایمطلوب  صورتبه یمتفاوت یامدهایپ یاهمواره دار
 زانیربرنامه یامکان را برا نیا امدهایپ نیا یی. شناسااست

 ییها شناساکه درطول برنامه مشکالت و ضعف آوردیفراهم م
 د.شو تیتقو زیو رفع شود و نقاط قوت آن ن

 لیتشک یمثبت و منف یامدهایپ ةنیدر زم یمطالعات مختلف
Ehsani &  Khaledi (2003 ،). گرفتبران انجام آب یهایتعاون

Zehtabiyan (2003. ،)Haydari et al (2005و ) Farshi (2005 )
 جادیکشاورزان و ا نیب یهمبستگ تیدر مطالعات خود از تقو

 یامدهایعنوان پبهکشاورزان  نیهمراه با اعتماد متقابل ب یطیمح
 ها نام بردند.یتعاون نیا لیمثبت تشک

Haydarian (2003توجه به تشک )برانآب یهایتعاون لی 
 شیافزا در یذارگهیسرما نوع نیترزودبازده و نیترکوتاه را

 تیعضو ن،یهمچن. داندیم یکشاورز مزارع در آب یوربهره
از عوامل  یکیعنوان به تواندیها متشکل نیکشاورزان در ا

 یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع تیدر بهبود وضع یاساس
(. Heyd &  Neef, 2004) شود محسوب ییروستا جوامع
 تیبهبود امن یراستار د یافتیعنوان رهبهبران آب یهاتشکل

 بهبود کشاورزان، شتیمع بهبود و درآمد شیافزا ،ییغذا
 ,Howarth &  Lal) یکشاورز محصوالت تیفیک و عملکرد

2002 Starkloff, 2001;و یآموزش یهاتی(، سهولت فعال 
( و بهبود دانش، نگرش و Heyd & Neef, 2004) یجیترو

 Howarth) است حمطر آب تیریمد نةیزممهارت کشاورزان در 

et al., 2005.) 
 زین یمشارکت یاریآب تیریها و مسائل مدچالش نةیزمدر 

 ,Haydarian, 2003 Facon) گرفت صورت یمختلف مطالعات

2002; Melvin & Payero, 2003; Tanaka & Sato, 2005; 
Keramer et al., 2006; Fami et al., 2007; .)Khoma & 

Mulwafv (2004). ییجه در مراحل مختلف اجراکمبود بود، 
 ةلئمسنادرست کشاورزان از  یطرح و تلق یدر اجرا ریتأخ
. دداننیم تیریانتقال مد یفرارو یهاشبکه را از چالش لیتحو

Khanal (2003نت )باال به  یمراتبسلسلهگرفت که ساختار  جهی
 یریادگی نبودنبرداران، بهره یمشارکت مال نداشتن ن،ییپا

 یچگونگ نةیزمبرداران در بهرهنبودن نقش فشفا ،یسازمان
 یها با اهداف توسعه موانعو فقدان ارتباط پروژه یبردارهبهر

به  .شوندیم یاریآب تیریهستند که مانع مشارکت مردم در مد
 یاز موانع یکی یو اقتصاد یمال یثباتی( ب2004) Peterاعتقاد 

. شودیم یاریآب یهااست که مانع مشارکت مردم در تشکل
 یهاتشکل ییبران به تواناآب یهاتشکل یداریثبات و پا

 دارد یکردن خدمات انتقال آب بستگفراهمبران در کنترل و آب
(. Facon, 2002) شودیم یکشاورز یوربهره شیافزا موجبکه 
 یوربهره دهدی( نشان م2004) Peter قاتیتحق جینتا
 یروید که از دانش، نابییم شیافزا یزمان یاریآب یهاستمیس

 .شود استفاده برانآب یهاتشکل یمحل یهانهاده و پول کار،
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 یاریآب یها( درمورد شبکه1998) Ejtemaei et alمطالعات .
 ،یاجتماع یهاتیمحدود دهدیم نشان النیگ یزهکش و

 نیا ةکشاورزان را در ادار نداشتنمشارکت ،یمال و یاقتصاد
 تیری( انتقال مد2002) Haydarian داشته است. یها در پشبکه

ه روشن، بلک یاهبرنام و استیس براساس نه را کشور در یاریآب
 و یخارج یاز الگوها یرویمشکل و با پ یبراساس راه حل مقطع

 . ازکندیقلمداد م یبانک جهان التیجذب تسه طیشرا یارضا
 جمله از ییامدهایآمدن پوجودبه موجبامر  نیا شانینظر ا

 یهاپروژه، استهالک شبکه یهانهیموقع هزبه نکردننیتأم
کنندگان از مصرفنادرست  یبرداربهره لیدلبه یزهکش و یاریآب

برداران بهره نیآب در ب ةناعادالن و نامناسب عیها و توزآن
 د.وشیم

Haydarian (2003مهم )را بران آب یهامشکالت تشکل نیتر
 نبودن :کرد یمعرف موارد نیا ت،یولئمسپس از انتقال  رانیدر ا
 کشاورزان، به افتهیانتقال یهاتیولئمس از مشخص و روشن فیتعر

 یهانهیهز ،یکاف اراتیاخت بدون بردارانبهره به هاتیولئمس انتقال
 دادنمانجا یبرا فیضع نیقوان مشخص، یمال منابع بدون باال یمال
 یسب براو منا یکاف یهامشوق نبودن تیو درنها هاتیولئمس

را انجام دهند. با توجه به آنچه  ینقش اصل دیکه با یبردارانبهره
 یامدهایپ لیو تحل ییحاضر شناسا قیگفته شد، هدف تحق

 و شتریل یاریآب یهابران در شبکهآب یهایدر تعاون تیعضو
 .استدر شهرستان گچساران  رآبادیخ

 

 ها مواد و روش
 یفیتوص نوع از و یشیامیپ ق،یتحق نیروش مورد استفاده در ا

نفر از کشاورزان  279حاضر، شامل  قیتحق یآمار ةجامع است.
شهرستان گچساران در استان  رآبادیو خ شتریل یاریآب یهاشبکه
 به لیکشاورزان متما ةنمون. حجم هستند راحمدیو بو هیلویکهگ
 یسکرج و مورگان جدول از استفاده با برانآب یهایتعاون لیتشک

 یهانفر پرسشنامه 942 ت،یدرنها نفر برآورد شد. 930 ،(4270)
 یریگها از روش نمونهانتخاب نمونه یبرا کردند. لیرا تکم قیتحق

 یآورجمع یبا انتساب متناسب استفاده شد. ابزار اصل یاطبقه
 ابزار یظاهر و ییمحتوا ییروا. بود پرسشنامه ازیمورد ن یهاهداد
 و آموزش جیگروه ترو استادان یاهرنظ از استفاده با زین قیتحق

 ییروستا ةتوسع تیریمدرس و مد تیترب یهادانشگاه یکشاورز
مطالعات و  مشاورهمتخصصان  نیو همچن اسوجیدانشگاه 

اعتبار و  نییمنظور تعبه. شد دییو اصالح و تأ یبررس ،یاجتماع

کشاورزان استان  نیپرسشنامه در ب یس ق،یابزار تحق ییایپا
 با مشابه طیشرا یکه داراشد  یآورو جمع عیوزتخوزستان 
 تفادهاس با کرونباخ یآلفا بیضر زانیم. بودند نظر مورد کشاورزان

زار مناسب اب ییایپا انگریدست آمد که ببه SPSS  ،09/0 افزارنرم از
کل تش یامدهایپ از انیادراک پاسخگو نییتع یبرااست.  قیتحق
 البق در هیگو ستیبوابسته( از  ریتغعنوان مبران )بهآب یهایتعاون

 یها( استفاده شد. داده2 =ادیزیلیخ تا 4=کمیلی)خ کرتیل فیط
 یشدند. برا لیتحل SPSS 19افزار اده از نرمفشده با استیآورجمع
 از عوامل قالب در رهایمتغ یبندمنظور دستهها و بهداده لیتحل
 .شد استفاده یعامل لیتحل

 

 بحث و جینتا
 کشاورزان یاحرفه و یفرد یهایژگیو

 یهایسن کشاورزان عضو تعاون نیانگیم ج،یبا توجه به نتا
ح سطنظر  از ق،یتحق یهاافتهیسال بود. مطابق  49/11بران، آب

 زیدرصد ن 7/40و  سوادیب کشاورزان درصد 3/49 التیتحص
 در مشارکت کشاورزان نةیزمدر  قیتحق جی. نتانداپلمیباالتر از د

درصد  1/73 دهدینشان م ،یو اقتصاد یاجتماع ینهادها
موجود در منطقه عضو  ییروستا دیتول یکشاورزان در تعاون

 یاجتماع یک از نهادهایچیدرصد آنان در ه 41هستند و 
اورزان اشتغال کش نیانگیاشتغال، م ةسابق نظر از. ندارند تیعضو

 ةسابق نیکه کمتر استسال  42حدود  یدر بخش کشاورز
 کهیطوردست آمد، بهسال به 22آن  نیشتریاشتغال دو سال و ب

 دهاشتغال کمتر از  ةنفر( سابق 22چهارم کشاورزان )کی از شیب
 دهاز  شیاشتغال ب ةسابق یدارا زیدرصد ن 4/73و  دارندسال 

 مورد یاریآب یهاروش ةمطالعبودند. با  یسال در بخش کشاورز
 یاریآب یهاروشک از یهرکشاورزان مشخص شد  ةاستفاد
موجود در  یاریدرصد از انواع آب 10حدود  یو باران یسطح

 یمیاز ن شیآن است که ب انگریب جی. نتاگرفتندیم دربرمنطقه را 
مرتبط با  یجیو ترو یآموزش یهااز کشاورزان در کالس

 ،پژوهش یهاافتهیبران شرکت نکردند. براساس آب یهایتعاون
 بود زراعت( درصد 9/20) کشاورزان از یمین از شیب یراعز نظام

 یدرصد( زراعت و دامپرور 9/32سوم کشاورزان )کی از شیب و
نفر از  39 ،نیهمچن. دادندیصورت همزمان انجام مرا به

 اشتغال زین یبه باغدار یبر زراعت و دامپرورعالوهکشاورزان 
 (.4)جدول  داشتند
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 (n=213مورد مطالعه )  ةمنطقکشاورزان در  یاو حرفه یشخص یهایژگیو. 1جدول 

 درصد یفراوان رهایسطوح متغ رهایمتغ

 سن )سال(

<30 32 0/16 

40-30 23 2/24 

20-40 76 7/34 

>20 22 1/22 

 التیسطح تحص

 3/12 27 سواديب

 2/21 64 خواندن و نوشتن

 1/21 48 یيراهنما

 8/17 31 پلمید

 7/18 41 پلمیباالتر از د

 ينوع نظام زراع

 2/20 110 زراعت

 2/32 77 یزراعت و دامپرور

 6/14 32 یو باغدار یزراعت و دامپرور

 برانآب يتعاون یهاشرکت در کالس
 1/48 107 يبل

 1/21 112 ریخ

 یاریروش آب

 8/38 82 يسطح

 1/42 14 يباران

 3/18 40 یاقطره

 

بران آب یهایتعاوندر  تیعضو یامدهایپ یبندتیاولو

 کشاورزان دگاهیاز د
 یهایتعاوندر  تیعضو یامدهایپ تیاز اولو یمنظور آگاهبه
ارائه  نایبه پاسخگو پرسش ستیب ،کشاورزان دگاهیبران از دبآ

. شدند یبندرتبه امدهایپ نیا راتییتغ بید و با توجه به ضرش
 .است آمده 9 جدول در جینتا

 یدر تعاون تیعضو یهاهیگو، 9 جدول جیبراساس نتا
 ةنیزم در کشاورزان اطالعات سطح شیافزا موجب کهبران آب

 یدر تعاون تی، عضو420/0 راتییتغ بیبا ضر شودیم یاریآب
 ساتیو تأس زاتیحفاظت و حراست از تجه سبب کهبران آب

 یدر تعاون تیعضو، 477/0 راتییتغ بیبا ضر شودیم یاریآب
 یولتد یهاکشاورزان با سازمان شتریرتباط با ةنیزم کهبران آب

به بیترتبه 422/0 راتییتغ بیبا ضر آوردیمربوطه را فراهم م
 یهایتعاون در تیعضو یامدهایاول تا سوم پ یهاعنوان رتبه

 بران شناخته شدند.آب
بران، چهار آب یهایدر تعاون تیعضو یامدهایپ انیاز م

استهالک : ندداشتآخر را  یهاتبه، ر3 ریز نیانگیبا م ریز امدیپ
نامناسب،  یبرداربهره لیدلبه یزهکش و یاریآب یهاشبکه

 انیبها توسط اعضا، بروز اختالف مآبموقع به نکردنپرداخت
. یپرقدرت محل یهاآب به نفع گروه ةناعادالن عیتوز و کشاورزان

 9ل در جدوبران آب یهایتعاون در تیعضو یامدهایپ ریسا
 آمده است.

 

  برانآب یهایدر تعاون تیعضو یامدهایپ یعامل لیتحل
 و کمتر عوامل به قیتحق یرهایمنظور کاهش تعداد متغبه
 در تیعضو یامدهایها در پعامل از کیهر ریتأث سهم نییتع

ر استفاده شد. د یاکتشاف -یعامل لیبران، از تحلآب یهایتعاون
 یبرا قیتحق یهاودن دادهبمناسب صیتشخ یگام برا نیاول

بهره گرفته شد.  KMO آمارة و بارتلت آزمون از یعامل لیتحل
درصد  22 یداریآزمون بارتلت در سطح معن یداریمعن
 انگریب(، 3)جدول  KMOو مقدار مناسب شاخص  نانیاطم

ر . داست یعامل لیتحل دادنانجام یبرا رهایمتغ یانسجام درون
شش عامل استخراج شدند که  سر،یادامه، با توجه به مالک ک

عوامل به همراه  نیبودند. ا کیاز  شتریب ژةیو ریمقاد یدارا
قبل و بعد از  انس،یوار یدرصد و درصد تجمع ژه،یو ریمقاد

 .شوندیمذکر  1در جدول  ماکسیبه روش وار یچرخش عامل
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 (n=213بران ) آب یهایتعاون در تیعضو یامدهایپ یبندتیاولو .2جدول 

 رتبه اترییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم امدهایپ

 نةیزمسطح اطالعات کشاورزان در  شیافزا موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم یاریآب

30/4 68/0 128/0 1 

 ساتیو تأس زاتیحفاظت و حراست از تجه موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم یاریآب

27/4 76/0 177/0 2 

 يولتد یهاسازمان با کشاورزان شتریب ارتباط نةیزمبران آب يتعاوندر  تیعضو
 .آورديم فراهم را مربوطه

10/4 80/0 112/0 3 

 4 116/0 83/0 22/4 .شوديآب م عیتوز يفیو ک يبهبود کم موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 رزانکشاو نیدر ب يو گروه يمیکار ت تیتقو موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم

12/4 82/0 117/0 2 

 6 203/0 82/0 17/4 .شوديکشاورزان م نیدر ب يهمبستگ تیتقو موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 7 204/0 82/0 12/4 .شوديم یاریآب آب موقعبه نیتأم موجببران آب يدر تعاون تیعضو

ه ب يبهتر کشاورزان عضو تعاون يدسترس موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم يجیترو یهاآموزش

06/4 82/0 208/0 8 

 بوطمر یهایریگمیتصم در کشاورزان مشارکت موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم منطقه آب منابع به

12/4 87/0 201/0 1 

 10 216/0 87/0 01/4 .شوديدولت م یهانهیکاهش هز موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 11 226/0 13/0 10/4 .شوديکاهش اتالف منابع آب م موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 12 231/0 12/0 17/3 .شوديکشاورزان م نیاعتماد ب تیتقو موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 یاریآب نةیزمکشاورزان در  یهانهیکاهش هز موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم

18/3 16/0 241/0 13 

 يو زهکش یاریآب یهابهتر شبکه تیریمد موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم انییروستاتوسط 

03/4 11/0 242/0 14 

 12 223/0 16/0 78/3 .شوديشبکه م تیریمد یهانهیهز نیتأم موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 16 272/0 02/1 86/3 .شوديمحصول م دیتول شیافزا موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 لیدلبه يو زهکش یاریآب یهاشبکه استهالک موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم آن از کنندگانمصرفنادرست  یبرداربهره

74/2 34/1 481/0 17 

 18 201/0 30/1 22/2 .شوديم بهاآب موقعبه نکردنپرداخت موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 میتقس نةیزمکشاورزان در  انیمبروز اختالف  موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم آب

21/2 30/1 267/0 11 

 تپرقدر یهاگروه نفع به آب ناعادالنة عیتوز موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديم يمحل

13/2 21/1 602/0 20 

     

 یداریمعن سطح و بارتلت بی، ضرKMO ةآمارمقدار . 9 جدول

 نبراآب یهایتعاوندر  تیعضو یامدهایپ یبرا

 KMO ةآمار Bartlet Test یداریسطح معن

000/0 777/2023 823/0 

 

 71/3 ةژی، عامل اول با مقدار و1 جدول یهاافتهیبراساس 
 . بااستکل  انسیدرصد وار 74/40 ةکنندنییتب ییتنهابه

 ژهیمقدار و زانیحرکت از عامل اول به سمت عامل ششم از م

مل کاسته شده توسط هر عانییتب انسیطور درصد وارنیو هم
د، بهشویم افزوده کل انسیوار درصد زانیم به اما شود،یم

درصد از  91/92شده درمجموع که شش عامل استخراجیطور
 سانیوار یکه نشان از درصد باال کرد نییرا تب انسیکل وار

شده به استخراج عوامل نام. دارد هاعامل نیشده توسط انییتب
 رهایمتغ یعامل و بار عاملهر  ةدهندلیتشک یرهایهمراه متغ
 د.وشیمآورده  2در جدول 
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 شده قبل و پس از چرخشیینتب یانسو وار یژهو یرشده همراه با مقادعوامل استخراج .6 جدول

 پس از چرخش قبل از چرخش 

 ژهیمقدار و عوامل
 انسیدرصد وار

 شدهنییتب

 انسیوار یدرصد تجمع
 شدهنییتب

 ژهیمقدار و
 انسیدرصد وار

 شدهنییتب

 یدرصد تجمع
 شدهنییتب انسیوار

 71/18 71/18 74/3 72/31 72/31 32/6 عامل اول

 32/31 64/12 22/2 00/44 22/12 42/2 عامل دوم

 14/43 21/12 21/2 81/22 81/8 76/1 عامل سوم

 10/24 12/10 11/2 62/28 83/2 16/1 عامل چهارم

 20/63 60/8 72/1 22/64 26/2 11/1 عامل پنجم

 24/61 73/2 14/1 24/61 02/2 00/1 عامل ششم

 
 یهایتعاون در تیعضو یامدهایپ یعامل لیتحل جینتا

 امدیپ نیترمهم از نظر کشاورزان مورد مطالعهنشان داد  برانآب
اساس بر. بود یارتباط و یاطالعات امدیپ هایتعاون نیا در تیعضو
زجمله ا رندیگیمشارکت شکل م ةیپا بر که ییهاتیفعال تیماه

 نیا لیکه درصورت تشک رودیانتظار م نیا ،برانآب یهایتعاون
 تیها شاهد بهبود وضعکشاورزان در آن تیو عضو هایتعاون

 امدیپ نیکه ا میکشاورزان باش نیاطالعات و ارتباطات در ب
 ةنیمربوطه در زم ینهادها تیفعال ةتوسع یرا برا نهیزم دتوانیم

 ژهیوهبگوناگون  یهاه کشاورزان در بخشب یرسانگسترش اطالع
راندمان  ییاز منابع آب و باالبردن کارا یبرداربهره ةنیدر زم

 & Ehsani (2003) قاتیبا تحق افتهی نیبهبود دهد. ا یاریآب

Khaledi ،(2003) Zehtabiyan ،(2005) Haydari et al. ، 
(2005) Farshi  ستراستا کیدر. 

آن  بهمهم  یامدیعنوان پبهان که کشاورز یگرید امدیپ
 ،درواقع. بود کشاورزان یهانهی، کاهش هزکردندتوجه 

بران آب یهایدر تعاون تیباورند که عضو نیکشاورزان بر ا
 با زین افتهی نید. ادهیمها را کاهش آن یهانهیهز زانیم

 Facon، (2003) Khanal، (2001) Azizi (2002) مطالعات

جلب  یبرا یعنوان محرکبهتوان یم تیمز نیمطابقت دارد. از ا
 برانآب یهایتعاون در تیعضو یمشارکت کشاورزان برا

 .کرد استفاده
 جمله از زیمنابع آب ن نةیبه تیریو مد دیتول شیافزا

 و یدیکل یامدیعنوان پبه را آن کشاورزان که بود ییامدهایپ
 شیافزا .کردند یمعرف برانآب یهایتعاون در تیعضو یبرا مهم
 یاهداف ازجمله آب، منابع تیریمد بهبود حال نیع در و دیتول

 کار ردستو در دیبا داریپا یکشاورز به یابیدست یبرا که است
استفاده از  ،راستا نیدر هم .ردیگ قرار یبرداربهره یهانظام

 نیا برانآب یمنابع آب مانند تعاون تیریمد نینو یهاستمیس
ع مناب ةنیبه تیریاند و با کمک به مدپوشیمعمل  ةجاممهم را 

تبع و به یمحصوالت کشاورز دیتول شیافزا یرا برا نهیزم ،آب
با  افتهی نی. اکندیمدرآمد کشاورزان فراهم  شیآن افزا

 Haydarian ، (2001) Azizi، (2003) (2003)مطالعات 

Melvin &  Payro استجهت هم. 
 ةیسرما تیتقوبه  تواندیم یگروه یهاتیفعال ةتوسع

 یمورد از سو نیدر جوامع هدف کمک کند. ا یاجتماع
ا ر یاجتماع ةیسرما تیو تقو شد دییکشاورزان مورد پژوهش تأ

 برانآب یهایتعاون در تیعضو مهم یامدهایپ از یکیعنوان به
 Facon ، (2001) (2007)مطالعات با زین افتهی نیا. کردند یمعرف

Azizi، (2005) Farshi،(2004) Peter ،(2005) Haydari et al. 
 مطابقت دارد.

 یهایتعاون در تیعضو یبرا کشاورزان که یگرید امدیپ
 ،. درواقعاستدولت  یهانهیکاهش هز ،هستند متصور برانآب

به  تیولئمس یکه دولت با واگذار ندباور نیکشاورزان بر ا
ند. ک ییجوخود صرفه یهانهیدر هز تواندیبرداران مبهره

 ،Khanal،(1999) Vermillion & Sagardoy (2003)طالعات م
(2000) Rosegrant & Ringler کندیم دییتأ را افتهی نیا. 

 ینفم یامدهایها پدر آن تیها و عضوتشکل نیا ةتوسع البته
تضاد و بروز اختالف در  جادیکه از آن جمله ا دارد یدر پ زیرا ن

متعدد  و . با توجه به ابعاد مثبتاستبرداران کشاورزان و بهره نیب
دادن تمام ازجمله دخالت یریبا اتخاذ تداب دیبا ،هاتشکل نیا

و  لیدر مراحل گوناگون تشک ییروستا یهاتیها و قومگروه
استفاده از افراد مورد اعتماد جوامع  زیها و نتشکل نیا یسامانده

 روعش ةمرحل در هایتعاون نیا ةریمدت ئیه بیدر ترک ییروستا
 یهایتعاون ریسا یهاهتجرب از استفاده و هاتشکل نیا کار به

 هیرا تا حد امکان کاهش داد. البته توج امدهاین پیموفق، ا
در  تیکه هر عضو در قبال عضو ییهاتیولئمس دربارةکشاورزان 

. است اررگذیتأث یمنف امدیپ نیاز بروز ا یریدارد، در جلوگ یتعاون
 Omid et al. ، (1998) (2012)لعاتمطا با زین افتهی نیا
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Ejtemaei et al.،(2004) Peter ،  (2004) Khoma & Mulwafv 
 ههمرا برانآب یهایتعاون لیتشک یامدهایپ .ستراستا کیدر 

داده  شینما 4از عوامل در شکل  کیهر یعامل ربا زانیم با
 د.وشیم

 
 (=213n) هاگویه یعامل هر عامل و بار ةدهندیلتشک هایگویهعوامل،  .1 جدول

 یبار عامل هاهیگو نام عامل

 ياطالعات یامدهایپ
 يارتباط و

 727/0 .شوديم یاریآب نةیزمسطح اطالعات کشاورزان در  شیافزا موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 724/0 .شوديمربوط به منابع آب منطقه م یهایریگمیمشارکت کشاورزان در تصم موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 718/0 .شوديم یاریآب ساتیو تأس زاتیحفاظت و حراست از تجه موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 702/0 .آورديم فراهم را مربوطه يدولت یهاسازمان با کشاورزان شتریارتباط ب نةیزمبران آب يدر تعاون تیعضو

 212/0 .شوديمکاهش اتالف منابع آب  موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 260/0 .شوديکشاورزان م نیدر ب يو گروه يمیکار ت تیتقو موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 تضاد جادیا

 827/0 .شوديم آب میتقس نةیزمکشاورزان در  انیبروز اختالف م موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 728/0 .شوديمبها موقع آببه نکردنپرداخت موجببران آب يدر تعاون تیعضو

نادرست  یبرداربهره لیدلبه يو زهکش یاریآب یهااستهالک شبکه موجببران آب يدر تعاون تیعضو
 .شوديکنندگان از آن ممصرف

611/0 

 814/0 .شوديم يپرقدرت محل یهاآب به نفع گروه ةناعادالن عیتوز موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 یهانهیکاهش هز
 کشاورزان

 610/0 .شوديآب م عیتوز يفیو ک يبهبود کم موجببران آب يدر تعاون تیوعض

 711/0 .شوديم یاریآب نةیزمکشاورزان در  یهانهیکاهش هز موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 680/0 .شوديشبکه م تیریمد یهانهیهز نیتأم موجببران آب يدر تعاون تیعضو

و  دیتول شیافزا
بع امن نةیبه تیریمد

 آب

 262/0 .شوديم انییروستاتوسط  يو زهکش یاریآب یهابهتر شبکه تیریمد موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 248/0 .ودشيم يجیترو یهابه آموزش يبهتر کشاورزان عضو تعاون يدسترس موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 808/0 .شوديمحصول م دیتول شیافزا موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 741/0 .شوديم یاریموقع آب آببه نیتأم موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 ةیسرما تیتقو
 ياجتماع

 476/0 .شوديکشاورزان م نیدر ب يهمبستگ تیتقو موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 781/0 .شوديکشاورزان م نیاعتماد ب تیتقو موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 یهانهیکاهش هز
 دولت

 232/0 .شوديدولت م یهانهیکاهش هز موجببران آب يدر تعاون تیعضو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عوامل از کیهر یعامل بار زانیم با همراه برانآب یهایتعاون لیتشک یامدهایپ. 1 شکل

 اطالع و جیترو

یرسان  

 لیتشک مثبتی امدهایپ
9/29 برانآبی هایتعاون  

 وی اطالعاتی امدهایپ 
 یارتباط

  لیتشکی امدهایپ
 برانآبی هایتعاون

74/40 

ی هانهیهز کاهش 
 کشاورزان

22/49 

 و محصول دیتول شیافزا 
 22/40 آب منابع ةنیبه تیریمد

 90/0 یاجتماع ةیسرما تیتقو 

 73/2  دولتی هانهیهز کاهش 

 لیتشکی منفی امدهایپ
برانآبی هایتعاون  91/49  

  تضاد جادیا 
91/49 (کشمکش)  
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 شنهادهایپ و یریگجهینت
 برداران درمجموعتوجه به نتایج تحقیق، کشاورزان و بهره با
 مامتالزم است  نیبنابرا ؛دارند هاتشکل نیا بهمثبت  یدگاهید

 جهاد سازمان لیقب از هاتشکل نیاندرکار ادست یهاسازمان
کل تعاون، کار و رفاه  ةو ادار یامنطقه آب سازمان ،یکشاورز
و  هاتیبا حما یضمن داشتن انسجام سازمان یاجتماع
و  جادیا نةیزمدر را  یاکپارچهی تیریالزم، مد یهامشاوره

بر  زین یو در مراحل بعد کنندها اعمال تشکل نیا یاندازراه
 شبخبا توجه به ها نظارت کامل داشته باشند. آن یهاتیفعال

 و یاطالعات یامدهایپ»، عوامل تحقیق نتایج از دیگری
 و دیتول شیافزا»، «کشاورزان یهانهیکاهش هز»، «یارتباط

و  «یاجتماع یةسرما تیتقو»، «منابع آب ةنیبه تیریمد
 یهایتعاون لیمثبت تشک یامدهایپ «دولت یهانهیکاهش هز»

کل  انسیدرصد از وار 9/29 عامل، پنج این. استبران آب
 در عضویت پیامد انسیاز وار 91/49 .کنندمی نییتبرا  پیامدها
 یمنف امدیعنوان پبه «تضاد جادیا» عامل توسط نیز هاتعاونی

شده شش عامل استخراج شد. تبیینها عضویت در تعاونی
پیامدهای عضویت در  انسیدرصد از کل وار 91/92درمجموع 

 .نددکر نییتب را برانآب هایتعاونی

 :ندشویم شنهادیپ ریز موارد قیتحق یهاافتهی براساس
با  هایتعاون نیا لیتشک نیدر مراحل آغاز شودیم شنهادیپ
کاهش  نیهمچنها و گونه تشکلنیا لیتشک یهاتیمز طرح

مشارکت بهتر  یرا برا نهیزم ت،یاز عضو یناش یهانهیهز
 کشاورزان فراهم کرد.

عنوان به بران()تعاونی آب لیپتانس نیا از شودیم شنهادیپ
 استفاده شود. در ینشر اطالعات مربوط به کشاورز یبرا یعامل

 در حکم یتعاون ةریت مدئیه یاعضا و عامل رانی، مدنهیزم نیا
نتقال ا نةیزمارتباط با کشاورزان  لیضمن تسه یجیترو انرابط

 نیالبته در ا .کنندمربوطه را فراهم  یهایورنااطالعات و ف
 انیضمن ب یجیو ترو یآموزش یهادر قالب کالس دیبا نهیزم

 اشتراک دربارةکشاورزان را  تیانتشار اطالعات، حساس تیاهم
 ةیسرما تیامر موجب تقو نیال برد. ابا گریکدیاطالعات با 

 در تیعضو یامدهایپ گریدکه از  شودیکشاورزان م یاجتماع
 . استبران آب یهایتعاون
خود  یزاتیتجه و یمال یهاتیحما دولت شودیم شنهادیپ

 رایها به کار بندد، زتشکل نیو شروع به کار ا یاندارراه یبرارا 
آب  منابع ةنیبه تیریر مدها در امتشکل نیا تیدرصورت موفق

و  ساتیتأس ةو ادار ینگهدار یبرادولت  یهانهیاز بار هز
 د.وشیمکاسته  یاریآب زاتیتجه
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