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 چکیده

 
-د بهبایباشد. مقابله با کمبود آب میکننده تولید در جهان میمحدودآب یکی از عوامل 

یکی از انتقال مدیریت  ن باشد.جهت استفاده صحیح و مطلوب از آدرمشخص راهبرد وسیله 
ها در این خصوص است. هدف کلی این تحقیق معرفی راهکارهاي عملی تسهیل استراتژي

چاي شهرستان مشارکت کشاورزان در انتقال مدیریت آبیاري در شبکه آبیاري و زهکشی قلعه
انجام شد. این تحقیق کاربردي و  1394شیر در استان آذربایجان شرقی بود که در سال عجب

ان فعال در سه کشاورز 5129 جامعه آماريها، از نوع پیمایشی است. ي دادهاز لحاظ گردآور
اي گیري تصادفی طبقهروش نمونه کشاورز با 204حجم نمونه به تعداد  ناحیه آبیاري بودند.

براي سنجش روایی انتخاب شد. با استفاده از فرمول کوکران اي با انتساب متناسب مرحلهچند
ق، نظرات دو عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و سه کارشناس اداره محتوایی پرسشنامه تحقی

هاي مختلف کرونباخ براي بخششیر پرسیده شد. مقدار ضرایب آلفايآب شهرستان عجب
انجام شد.  SPSS22افزارها با نرمدست آمد. تجزیه و تحلیل دادهبه 92/0تا  75/0پرسشنامه بین 

رین اثر مستقیم متغیرها بر مشارکت مربوط به وضعیت آب داد که بیشتنتایج تحلیل مسیر نشان
) است. براي مشارکت کشاورزان در فرآیند انتقال مدیریت آبیاري سه راهکار 335/0آبیاري (

پیشنهاد  "کشتهم"هاي و گروه "جوارهم"هاي ، گروه"آبهم"هاي شامل: تشکیل گروه
 شد. 

 
 اهکارهاي مشارکت، شبکه آبیاري و زهکشی،انتقال مدیریت آبیاري، ر هاي کلیدي:واژه

 کشاورزان 
  

 مقدمه
 در مترمکعب 13000 از کشور تجدیدپذیر سرانه آب

 سال در مترمکعب 1900 حدود شمسی به1300 سال

 وضعیت روند، این ادامه صورت در و یافته تقلیل 1382

شاخص بر اساس  .شد بدتر خواهد مراتببه آینده در
 دارد. ارقام قرار آبی بحران آستانه رد ایران مارك، فالکن

 مرحله به کشور ورود دهندهآب نشان متوسط سرانه

 آبیکم" حد ورود به و 1385 سال در "تنش آبی"
 ,.Sadati et al( است شمسی 1415 سال در "جدي

 1680هم اکنون سرانه آب تجدیدپذیر کشور به  .)2012
). Abediyekohpayi, 2014(مترمکعب تقلیل یافته است 

کننده آب در کشور ترین مصرفدر این وضعیت بزرگ
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تواند تا بخش کشاورزي است که مدیریت بهینه آب می
 حدي راهگشا باشد.  

دو شکل استفاده آبیاري به  واژه مدیریت شبکهاز 
. در به عنوان مدیریت ستادي مدیریت شبکه )1. شودمی

ئولیت منظور از مدیریت، داشتن اختیار و مساین حالت 
هاي آبیاري و در زمینه راهبري و هدایت و اداره شبکه

-باشد. آن بخش از این اختیارات و مسئولیتزهکشی می
-خطو  هاها، تعریف رسالتاريزها که ناظر به سیاستگ

باشد، تحت عنوان هاي کلی میها و چارچوبمشی
به  مدیریت شبکه )2. شودشناخته می"مدیریت ستادي"

 "مدیریت"در این حالت واژه  اجرایی. عنوان مدیریت
برده  کارهب "نگهداري"و  "برداريبهره"همراه با واژگان 

گیري و پشتیبانی هاي تصمیمشود. ناظر بر فعالیتمی
تامین منابع مالی، تجهیز  :هایی نظیرفعالیت و باشدمی

آالت مورد نیاز، ایجاد نیروي انسانی، تدارك ماشین
ي داخلی و برقراري ارتباط موثر با هماهنگی بین واحدها

هاي  ذیربط بیرونی را در ساختار مشترکین و ارگان
 ).Jabbari, 2004( گیرد.اداري در بر می

ادبیات موجود در حوزه انتقال مدیریت آبیاري مؤید 
باید راهبرد براي مقابله با کمبود آب میآن است که 

ذ خاص در جهت استفاده صحیح و مطلوب از آن اتخا
نمود و با مدیریت صحیح بر مشکل کمبود فائق آمد 

)Soltani & Torkamani, 1999(. نظران معتقدند صاحب
طور به مفهوم عام و مدیریت شبکه به که انتقال مدیریت

سازي بایستی به عنوان یک فرآِیند ظرفیترا  خاص
سازد، براي توسعه دانست که جامعه محلی را قادر می

برداري، مسئولیت بیشتري را ریت بهرهریزي و مدیبرنامه
حاکی از تجارب مختلف  .(World Bank, 2002) بپذیرد

ضرورت مشارکت مردمی و واگذاري و تفویض اختیار و 
هاي هاي آبیاري به سازمانهاي مدیریتی شبکهمسئولیت

برداران، به عنوان ابزار موثر در پایداري کشاورزي بهره
 ,Routary, 2007; Taley & Belsare) استفاریاب 

2007) . 
هاي اخیر محققین داخلی و خارجی در سال

-مطالعات زیادي را در رابطه با موضع تحقیق انجام داده
 شود:اند که به چند مورد آن اشاره می

بین میزان مشارکت که اي مشخص شد در مطالعه
کشت، نوع شبکه در شبکه آبیاري و متغیرهاي؛ سطح زیر

ورزان، سطح سواد، نوع محصول رابطه آبیاري، سن کشا
را به عنوان محدوده  1وجود دارد و انتخاب کانال درجه 

-بران با استناد به سنخیت اجتماعیهاي آبتشکل
-بران، متعادل بودن وسعت اراضی، متکیفرهنگی آب

بودن مجموعه کشاورزان به یک نقطه آبیاري و مرزبندي 
ا توصیه نمودند هجغرافیایی مشخص اراضی آبخور کانال

(Soltani & Torkamani, 1999) عوامل عدم تمایل  .
کشاورزان به مشارکت شامل: توزیع ناعادالنه آب، عدم 

هاي تحویل به موقع آب، نارضایتی از پیمانکاران ایستگاه
هاي مقسم آب، پمپاژ، فاصله اراضی کشاورزان تا دریچه

خواهی از هاي آبیاري، عدم نظرفرسودگی شبکه
هاي شاورزان درخصوص مسایل جاري و آتی ایستگاهک

پمپاژ و به فروش نرفتن محصوالت کشاورزي پس از 
براي افزایش مشارکت  .(Etaati, 2001)باشد برداشت می

هاي آبیاري برداري و نگهداري از شبکهکشاورزان در بهره
بهاء و متغیرهاي میزان حقابه، سن، نوع شبکه، آب

توسعه . (Vali, 2002) ستندمساحت اراضی موثر ه
هاي آبیاري، بدون توجه به نقش جامعه فیزیکی شبکه

برداران محلی و مشارکت آنان در سطوح مختلف بهره
ریزي، طراحی و برنامهاست و گیري امري بیهوده تصمیم

هاي منابع آب براي تحقق اهداف توسعه مدیریت سامانه
است ی نیازمند مشارکت همگان یک منطقه پایدار در

(Zareeiyedastgerdi et al, 2006) . برخی موانع
مشارکت در مدیریت شبکه آبیاري شامل؛ مشکالت 
اقتصادي، عدم وجود تفاهم و همکاري بین کشاورزان، 

و توجهی به آموزش و ناکافی بودن آب توزیعی است بی
فقدان نظارت علمی و دقیق بر تنظیم و تحویل آب در 

ها، آسیب رساندن سازهشبکه، فرسودگی بعضی از 
هاي ها و عدم کالیبراسیون سازهکشاورزان به دریچه

تحویل آب از علل عمده غیر مطمئن بودن تحویل آب به 
 .(Najafi & Shirvaniyan, 2006)باشد کشاورزان می

-هاي موفقیت در انتقال مدیریت شامل: ظرفیتضرورت
سازي، همکاري محلی، ایجاد شبکه کشاورزان، ایجاد 
انطباق با شرایط محلی، بهبود توزیع خدمات، شناسایی 

هاي در عین حال پیچیده ایجاد انگیزه در بین روش
برداران، دسترسی به منابع مطمئن تامین آب، بهره

هاي مدیریتی سنتی و بومی، حفظ تجزیه و تحلیل مدل
ها، تعریف چارچوبی قانونی براي و حفاظت از حقابه
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-ه خدمات فنی و پشتیبانی بهرایبران و اهاي آبانجمن
هاي اول شروع فرآیند انتقال مدیریت خصوص در سال

برخی . همچنین (Shabanalifami et al., 2007)باشد می
بران شامل هاي آبها براي فعالیت تعاونیاز چالش
هاي آموزشی و نیروي انسانی، نارسایی محدودیت

هاي مالی و اقتصادي فیزیکی شبکه و محدودیت
در تحقیق  .(Totakhane et al., 2008) کشاورزان است

بخش نبودن رضایتو عدم حمایت دولت به نقش  ،دیگر
هاي پرقدرت، عدم تناسب ، نفوذ گروهآبیاري نتایج طرح

در  هاي دولتیاعتمادي به وعدهطرح با منطقه و بی
 ,Omid) استاشاره شدهفرآیند انتقال مدیریت آبیاري 

که تماس با منابع اطالعاتی، سطح مشخص شد  . (2009
اطالعات و آگاهی، نگرش گروه مرجع و نگرش کشاورزان 

هاي پراهمیت و بران به عنوان سازههاي آببه انجمن
بینی تمایل کشاورزان به مدیریت در پیش دارمعنی

 ,Ahmadvand & Shafifzadehباشند (آبیاري می

ق گذشته ). در تحقیقی تعیین شد که سابقه ناموف2009
هاي اجتماعی کشاورزي، وابستگی شدید به از تشکل

دولت به خاطر انجام تمامی امور شبکه به هزینه دولت، 
رویه آب، تنوع کشت و عدم رعایت الگوي مصرف بی

کشت، وجود موانع قانونی و نهادي متعدد، عدم تمکین 
اي از کشاورزان به موازین قانونی و تجاوز به حقوق عده

نفوذ در مصرف آب، مداخله افراد ذي دیگران در
هاي آبیاري و انتقال تصمیمات، نگرانی از تشدید هزینه

هاي شبکه به کشاورزان مانع از انتقال تمامی هزینه
هاي ایجاد تشکل ،مدیریت شبکه آبیاري است. همچنین

هاي مشترك با مردم و گفتـگو پایلوت، برگزاري نشست
سازي، تعیین سانـی و آگاهرنظر با آنان، اطالعو تبادل

گیري دقیق دقیـق اندازه اراضـی، نصب ادوات اندازه
بهاء بر اساس ها و دریافت آبمصرف آب بر روي دریچه

ساز جلب مشارکت حجم باعث رفع شبهات و زمینه
-بیشتر مردم در مدیریت شبکه و ایجاد و توسعه تشکل

 . (Bageri & Yadavar, 2012)شود بران میهاي آب
بین فقر و مطالعات خارجی نیز نشان دادند که 

انتقال مدیریت منابع آب به کشاورزان رابطه معکوس 
وجود دارد. در حالیکه اندازه مزرعه به عنوان یک متغیر 
واسطه، از طریق درآمد بر میزان مشارکت کشاورزان اثر 
مثبت دارد. کشاورزان واقع در پایاب به منظور دریافت 

ریزي، نسبت به مشارکت در مدیریت امهآب بر اساس برن
 .(Koopen, 2002)امور آب گرایش بیشتري دارند 

متغیرهایی چون: تحصیالت، تجربه، میزان مالکیت 
اقتصادي، -هاي فرهنگی و اجتماعیاراضی و زمینه

ناتوانی کشاورزان براي تامین بودجه کافی و نرخ پایین 
ري از شبکه برداري و نگهداآوري بودجه براي بهرهجمع

به علت مشکالت فنی، نهادي و غیرفنی، از جمله موانع 
 ,Hafied & Gany)مدیریت مشارکتی آبیاري است 

. در بررسی تمایل کشاورزان براي ایجاد (2007
بران نتیجه گرفته شد که بسیاري از هاي آبانجمن
هاي اجتماعی و فرهنگی نظیر سطح اطالعات و ویژگی

بران، تعدادخانوار، درآمد و جمن آبآگاهی کشاورزان از ان
ل یتجربه پیشین کشاورز در اختالف و تضاد بر سر مسا

 ,.Qiao et al)اند هاي تأثیرگذار بودهآب و آبیاري از سازه

طور دقیق در سراسر شبکه اگر آب به ،همچنین. (2009
آبیاري توزیع نشود کشاورزان رغبتی براي مشارکت در 

 . (Ozman, 2014)داشت  مدیریت آبیاري نخواهند
مشاهدات میدانی در قلمرو جغرافیایی تحقیق حاکی 

 توسعه فیزیکی شبکهاز وجود مسایل متعدد به جهت 
بردار محلی و آبیاري بدون توجه به نقش جامعه بهره

-در منطقه میهاي اجتماعی عدم رعایت مناسبات نظام
 برداري از منابع و عدمبهرهنامناسب الگوهاي  باشد.

در سطوح کشاورزان براي مشارکت  قتضیتسهیل بستر م
-ریزي، طراحی، اجرا و بهرهگیري، برنامهمختلف تصمیم

 برداري اقتصادي و بهینه در راستاي توسعه پایدار
تبعات و پیامدهاي مخرب داشته و مشهود است که 

اي چون؛ کاهش راندمان انتقال و مشکالت عدیده
ر و ناعادالنه آب در پایاب و استفاده از آب، توزیع نابراب

نارضایتی کشاورزان، کاهش افزایش سراب شبکه، 
ظرفیت آبرسانی شبکه، شوري و مانداب شدن اراضی، 

عملکردهاي متفاوت در بین بروز تغییر الگوي کشت، 
ها و کشاورزان و اراضی با موقعیت گوناگون، تخریب سازه

هینه ور و غیرب، مصرف غیربهرهساختار فیزیکی شبکه
  منابع آب و غیره را موجب شده است.

-شایان ذکر است که براي تقلیل تبعات مسائل فوق
الذکر از طریق یافتن راهکارهاي مشارکت در مدیریت 

حاضر انجام شد. به  تحقیق "قلعه چاي"شبکه آبیاري 
منظور نیل به یک چارچوب عملی جهت تعیین 
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نظري  متغیرهاي موثر در تحقیق، پس از احصاء مبانی
مرتبط با انتقال مدیریت آبیاري، اقدام به بازبینی نتایج 
تحقیقات سایر محققین در دو بخش داخل و خارج از 
کشور شد. ماحصل این فرآیند مشخص شدن متغیرهاي 

بندي آنها بر اساس میزان مستقل تحقیق و جمع
گروه متغیرهاي مستقل بود که بر روي  6سنخیت در 

). بنابراین تحقیق 1-ار بودند (شکلمتغیر وابسته تاثیرگذ
تسهیل مشارکت  بر ثرؤبررسی عوامل مهدف حاضر با 

-شبکه آبیاري و زهکشی قلعهبرداران در مدیریت بهره
بر شرقی شیر در استان آذربایجانچاي شهرستان عجب

 .انجام شد 1-اساس مدل مفهومی شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی تحقیق -1 شکل
 

 هامواد و روش
کاربردی و از لحاظ گردآوری  این تحقیق،

پیمایشی است که در سال زراعی ها از نوع داده
بر اساس آمار اداره آب شهرستان  انجام شد. ۱۳۹۴
بران ، تعداد کل آبدر استان آذربایجان شرقی شیرعجب

که تمامی  نفر است 5129چاي شبکه آبیاري قلعه
ناحیه  بندی اداره آب در سهطبق تقسیمکشاورزان 

 کنند. برداری میبهرهچای قعله از شبکه آبیاری
هکتار از محل سد تا ابتداي  895ناحیه اول، با  -

شیر است که اراضی روستاهاي تجرق، دشت عجب
، قلعهجوان، دره، زاویه، گنبد، صومعه، آغاجريتپیک

 جیق در آن قرار دارند.محمودآباد، الین جیق و ورین

هکتار شامل قسمت میانی  3660ناحیه دوم، با  -
شیر که در این ناحیه روستاهاي؛ مهماندار، دشت عجب

تپه، شیشوان، گوروان، اوبه، خانیان، گلبواللو، آغچه
 قرار دارند. وو خضرلو شیراز  ، نانساء
روستاهاي: نبرین، که هکتار  2370ناحیه سوم، با  -

 . ر دارنددر آن قرا رازیان، پسیان، هروان، مهرآباد و دانالو
روستاي  10از بین  اول و دوم واحینبراي به ترتیب 

 6در ناحیه سوم از روستا و   2موجود در هر ناحیه، 
ند. انتخاب شدکشی) (قرعه طور تصادفیبهمورد  1روستا 

نفر بودند.  894روستاي منتخب  5کل کشاورزان 
اي مرحلهاي چندگیري طبقهروش نمونهبا انتخاب نمونه 

و پرسشنامه  25آزمون با . پیشبودساب متناسب با انت
 06/0 معادل %5در سطح ) d( دقت احتمالی مطلوب

 (Cochran, 1977)کوکران فرمول طبق تعیین شد و 
  نفر تعیین شد: 204حجم نمونه 

 

 
      

 دهد. در نمونه را نشان می سهم هر روستا 1جدول
 

 خبوضعیت توزیع نمونه در روستاهاي منت -1 جدول
 درصد از کل نمونه  تعداد کل ناحیه روستا 
 9/24 51 223 یک  گنبد

 6/12 25 113 یک  صومعه
 3/27 56 244 دو  خانیان
 3/8 17 74 دو بواللو

 8/26 55 240 سه  مهرآباد
 100 204 894 کل و حجم نمونه

      
 هساخت-پرسشنامه محققاز ها دادهآوري براي جمع

پس از بررسی جامع ادبیات نظور، بدین م. استفاده شد
شده و موضوع تحقیق، جستجو در نتایج تحقیقات انجام

مشورت با متخصصان موضوع، ابتدا با استفاده از تکنیک 
مشاهده میدانی و مصاحبه غیررسمی سعی شد تا 

هاي کشاورزان به عمل آید که شناخت کلی از دیدگاه
ي سنجش نهایت پرسشنامه اولیه طراحی گردید. برادر
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روایی محتوایی ابزار تحقیق، نقطه نظرات دو تن از 
اعضاي هیئت علمی و سه نفر از کارشناسان اداره آب 

اصالحات الزم در و  شیر پرسیده شدشهرستان عجب
اي مشترك با . طی جلسهگردیدپرسشنامه اولیه اعمال 

هاي مردمی سازمان مدیریت و کارشناسان اداره مشارکت
تان اجزاي پرسشنامه مورد نقد و بررسی اي اسآب منطقه

متغیرهاي مستقل مبناي  پرسشنامه نهایی برقرار گرفت. 
) 1-(شکل مفهومیو وابسته تحقیق موجود در مدل 

-ی ابزار تحقیق با ضریب آلفايیسنجش پایاطراحی شد. 
کرونباخ براي سواالت داراي طیف لیکرت بود. مقدار 

ي مختلف پرسشنامه هاکرونباخ براي بخشضرایب آلفاي
قابلیت اعتماد پرسشنامه با  باشد.می 2-به شرح جدول
باشد قابل می 7/0کرونباخ که بیش از توجه به آلفاي

 ).Oppenhiem, 1996( قبول است
 

های کرونباخ قسمتمقدار آلفای -٢ جدول
 پرسشنامه

 مقدار آلفا تعداد گویه نام مجموعه گویه ها ردیف 
 92/0 5 يوضعیت شبکه آبیار 1
 75/0 12 وضعیت اقتصادي 2
 87/0 13 وضعیت آب آبیاري 3
 84/0 11 وضعیت اجتماعی 4
 89/0 6 وضعیت زراعی 5
 81/0 10 انتقال مدیریت آبیاري 6

      
یل ها با استفاده از تکنیک تحلتجزیه و تحلیل داده

ل دیاگرام در تحلی انجام شد. 22SPSSافزار مسیر و نرم
 از متغیرهاي بیرونی و درونی است. منظورمسیر مرکب 

از متغیر بیرونی، متغیري است که تغییرات آن تحت 
ر تغیتاثیر عواملی است که در خارج از مدل قرار دارد. م

 درونی متغیري است که تغییرات آن به کمک متغیرهاي
شود. براي بیرونی و درونی دیاگرام مسیر تبیین می

ن است متغیرهاي بیرونی سازي دیاگرام مسیر ممکساده
استفاده از تحلیل مسیر مستلزم از دیاگرام حذف گردند. 

است. مبنی بر اینکه متغیرها حداقل ی فرضوجود پیش
 ,Kalantari(باشند  "ايفاصلهشبه  "در سطح مقیاس

از آنجا که برخی از متغیرهاي وارد در تحلیل با  .)2006

شده یدههاي متفاوت سنجتوجه به ماهیت با مقیاس
شدند. براي این بودند باید رفع اختالف مقیاس می

 "هاروشهاي مختلفی وجود دارد. یکی از روشمنظور 
 باشدمی "تقسیم مقادیر هر متغیر بر میانگین آن

)Kalantari, 2012(.  در تحقیق شایان ذکر است که
ها از طریق ها براي کلیه گویهحاضر تجزیه و تحلیل داده

هر گویه بر میانگین خود و رفع اختالف تقسیم مقدار 
ها به هاي مختلف و تبدیل مقادیر گویهمقیاس گویه

انجام شد. براي نمونه اي سطح مقیاس شبه فاصله
تشکیل دهنده متغیر وابسته بر میانگین خود  های  گویه

 10تقسیم شد سپس مقدار عددي مجموع میانگین 
تجزیه و تحلیل گویه به عنوان مقدار متغیر وابسته وارد 

 گردید.
 

 نتایج و بحث
 نتایج و بحث آمار توصیفی

سال  02/48با میانگین 24-80سن کشاورزان بین 
 5 سواد تاتحصیالت به سطح بیفراوانی بودند. بیشترین 
شد. می درصد) مربوط 63,7نفر ( 130سال با تعداد 

 87افزون بر داراي تحصیالت عالی بودند.  نفر 8تعداد 
ورزان به فعالیت کشاورزي و دامداري کشادرصد 
گزینه  از اراضی،برداري الکیت و بهرهماز نظر  اند.مشغول

 درصد) 58,3(نفر  119با اراضی شخصی مالکیت 
ز ع اباالترین فراوانی را به خود اختصاص داد. این موضو

سازي حائز اهمیت است. حیث داشتن اختیار در تصمیم
-ارث داراي زمین شده از طریق درصد) 56,4( نفر 115

دك اند. در این گروه ممکن است تمایالت براي تغییر ان
فاقد هر نوع سیستم  درصد) 94,1(کشاورز  192باشد. 

 آبیاري مدرن بودند. 
 یاريهاي مرتبط با انتقال مدیریت آباز نظر ویژگی

 تواند بستر تبادل تجاربمشخص شد که مشارکت می
  

ن موضوع مؤید کارکرد مابین کشاورزان باشد. ایفی
هاي مرجع در روستاهاي مورد مطالعه است. گروه

هاي خویشاوندي در رتبه همچنین امکان تشکیل گروه
 . )3-(جدول انتهایی نظرات کشاورزان جاي داشت
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 )n=  204(آبیاري بندي نظرات کشاورزان در رابطه با انتقال مدیریت درصدها و رتبه -3جدول
 رتبه sd cv  5 4 3 2 1 0 گویه ها نوع

ري
بیا

ت آ
یری

مد
ل 

تقا
ان

 
 

 1 25/0 07/1 18/4 4/5 7/38 8/36 3/9 8/7 2 تبادل تجارب کشاورزان در مدیریت شبکه 
 2 29/0 15/1 86/3 4/3 27 2/40 7/16 4/7 4/5 دیدن پایلوت مدیریت آب در تغییر نظر مردم

 3 31/0 18/1 70/3 3/8 7/14 3/36 6/20 1/20 - بران در شبکه عملی بودن تشکیل تعاونی آب
 4 32/0 13/1 53/3 5/0 1/18 7/40 5/22 3/11 9/6 در شبکه "آبهم"هاي عملی بودن تشکیل گروه

 5 353/0 31/1 71/3 9/6 5/24 5/27 1/21 7/14 4/5 در شبکه  "جوارهم"هاي امکان تشکیل گروه
 6 353/0 24/1 51/3 4/4 7/15 3/36 6/21 2/15 9/6 در شبکه "کشتهم"هاي امکان تشکیل گروه

 7 338/0 09/1 22/3 5/2 4/6 8/35 5/25 5/26 4/3 موافقت با ادامه وضع فعلی مدیریت امور آب 
 8 41/0 36/1 26/3 4/5 2/13 25 27 2/17 3/12 کفایت اختیارات فعلی براي تنبیه افراد خاطی

 9 42/0 31/1 11/3 2 7/15 23 1/22 26 3/11 هاي خصوصی توافق با واگذاري امور به شرکت
 10 44/0 41/1 16/3 4/5 7/13 24 1/18 5/26 3/12 هاي خویشاوندي در شبکهامکان تشکیل گروه

 )5،      خیلی زیاد=4،     زیاد=3،      تاحدودي=2،      کم=1،     خیلی کم=0(مورد ندارد=
 

 نتایج و بحث آمار استنباطی
بر مستقیم و غیرمستقیم  اتاثر در تحلیل مسیر

تکنیک از ضرایب این در شود. متغیر وابسته تعیین می
توان می ،شود. بنابراینشده استفاده میبتاي استاندارد

اثرات اجزاي مختلف نمودار مسیر را با همدیگر مقایسه 
با کرد و موثرترین آنها را تعیین نمود. اثرات غیرمستقیم، 

آید بدست میهر مسیر ضرایب بتاي کردن ضرب
)Kalantari,2006مسیرهاي تاثیر  )2( ). در شکل

مشخص  آبیاري مدیریتانتقال متغیرهاي مستقل بر 
) داراي اثر مستقیم بر C1( است. وضعیت شبکهشده

 23/0) است که میزان آن برابر با C7( مدیریتانتقال 
باشد. این جزء عالوه بر اثر مستقیم، داراي اثرات می

تقیم دیگر است که از طریق مسیرهاي مختلف غیرمس
 C5به  C1) مسیر C7 ،2به  C4به  C1) مسیر 1 مانند:

 آید.دست میبه ،C7به  C6به  C1) مسیر 3و  ،C7به 
منظور تعیین اهمیت و نقش متغیرهاي مستقل در به

تغییرات واریانس متغیر وابسته باید از مقادیر بتا استفاده 
توان در مورد اهمیت نسبی کرد و از طریق آن می

، 4جدولمقدار بتا در بر اساس متغیرها قضاوت کرد. 
بیشترین اثرمستقیم متغیرها بر انتقال مدیریت از 

به باشد. می 335/0برابر با ) C5( وضعیت آب آبیاري
عبارت دیگر، در مقایسه با سایر متغیرها وضعیت آب 

رد. آبیاري در پیشگویی متغیر وابسته سهم بیشتري دا
چنانچه وضعیت آب آبیاري تغییر محسوسی نماید 
نگرش مردم نسبت به انتقال مدیریت تغییر خواهد کرد. 

) در انتقال C1(ستقیم وضعیت شبکه در رتبه دوم اثر م

بنابراین، براي تغییر در وضعیت . استمدیریت وزین 
انتقال مدیریت الزم است تا نسبت به ساماندهی وضعیت 

صورت پذیرد. در مقام سوم از نظر شبکه اقدام عاجل 
تاثیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر انتقال مدیریت، 

قرار دارد. به تعبیر دیگر نحوه  )C6(وضعیت اجتماعی 
رفتار اجتماعی مردم در میزان انتقال مدیریت آبیاري 

 نماید. نقش مهمی ایفا می
که  )C4در رابطه با میزان بتاي وضعیت اقتصادي (

شود که از مجموع آمد خاطر نشان می بدست -017/0
) تنها 9مربوط به وضعیت اقتصادي (جدول گویه  13

 "میزان تمایل براي دریافت تسهیالت بانکی" موردیک 

بر همدیگر ها گویهبتاي مثبت داشت و تاثیر متقابل 
نشانگر اثر منفی وضعیت اقتصادي بر میزان انتقال 

زان بتاي منفی . به عبارت دیگر میمدیریت آبیاري است
براي وضعیت اقتصادي مؤید این واقعیت است که با بدتر 
شدن وضعیت اقتصادي، گرایش ذهنی کشاورزان به 
سمت حل مسائل و مشکالت مبتالبه اقتصادي بیشتر 

نماید و بطور طبیعی موضوع انتقال مدیریت در سوق می
 گیرد. مراتب بعدي اولویت براي کشاورزان قرار می

 

 ثرات مستقیم مسیرهاي انتقال مدیریت ا -4 جدول
 میزان اثر(بتا) مسیر نوع اثر

 
 

 مستقیم 

 C1        C7      23/0 
 C2       C7           095/0 

 C3  C7 031/0 
 C4 C7 017/0- 

 C5  C7 335/0 
 C6 C7 108/0 
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اثرات غیرمستقیم مسیرهاي مختلف  )5( جدول
-مسیر غیر. دهدمدیریت را نشان میمنتهی به انتقال 

 ) به وضعیت آب آبیاريC1( مستقیم وضعیت شبکه
)C5به انتقال مدیریت ( )C7 مثبت ) بیشترین اثر

نانچه دارا بود. به بیان دیگر، چرا  )0981/0(غیرمستقیم 
ر وضعیت آب آبیاري و شبکه اصالح یابند بیشترین تاثی

. همچنین مکمل را بر انتقال مدیریت خواهند داشت
 )C5(به وضعیت آب آبیاري  )C3(مسیر وضعیت اراضی 

 غیر مستقیممنفی بیشترین اثر  )C7(به انتقال مدیریت 
. را بر انتقال مدیریت به خود اختصاص داد )-0475/0(

 به عبارتی اگر نسبت به اصالح و بهبود اراضی زراعی
 تواند علیرغمتمهیدات الزم اتخاذ نشود این امر می

وضعیت آب آبیاري منجر به انتقال مدیریت اصالح 
 آبیاري نگردد. 

 

 اثرات غیرمستقیم مسیرهای انتقال مدیریت  -٥ جدول
 میزان اثر بر اساس ضرایب بتا مسیرها اثر

م 
قی

ست
رم

غی
 

C1      C4       C7  ١١٤/٠(×)-٠١٧/٠(٠=  -٠٠١٩/٠( 
C1      C5       C7 ٢٩٣/٠(×)٣٣٥/٠= (٠٩٨١/٠( 
C1      C6       C7 ١٠٢/٠(×)١٠٨/٠= (٠١١٠/٠( 
C2      C4       C7  ٠٣٦/٠(×)-٠١٧/٠= (٠٠٠٦/٠-( 
C2      C5       C7 ٠٠٦/٠(×)٣٣٥/٠= (٠٠٢٠/٠( 
C2      C6        C7 ١٨٧/٠(×)١٠٨/٠= ( -٠٢٠١/٠-( 
C3      C4       C7  ١٣١/٠(×)-٠١٧/٠= (٠٠٢٢/٠-( 
C3      C5        C7 ١٤٢/٠(×)٣٣٥/٠= ( -٠٤٧٥/٠-( 
C3     C6        C7 ٠١٢٥/٠(×)١٠٨/٠= (٠١٣٥/٠( 

الزم به ذکر است که در ادامه این نوشتار به   
گردد. تفصیل تاثیر متغیرها بر انتقال مدیریت ارایه می

تبیین تاثیر اجزاي نمودار تحلیل مسیر به شناسایی 
نماید. در نقش هر متغیر در انتقال مدیریت کمک می

متغیرها در اثر ، 2و با استناد به شکلادامه، به تفکیک 
    شود. میی نمودار مسیر معرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 میزان ضرایب بتابر اساس نمودار تحلیل مسیر  -2 شکل

 

در این تحقیق، دو پیش فرض پایه نرمال بودن و 
هاي پارامتریک صورت همخطی براي استفاده از آزمون

هاي متغیرهاي مورد نظر با گرفت. نرمال بودن داده
ام شد.   انج %5اسمیرنوف در سطح-آزمون کولموگروف

براي تست میزان همخطی متغیرهاي مستقل، ضریب 
کمتر  4/0تلرانس محاسبه شد. چنانچه مقدار ضریب از 

باشد، یعنی همخطی نگران کننده است. هر چه به عدد 
یک نزدیک باشد نشانگر نبود همخطی بین متغیرهاي 

مقادیر ضریب تلرانس  ).Karimi, 2014(مستقل است 
 939/0تحقیق بین این  مفهومیبراي کلیه اجزاي مدل 

بدست آمد که نشانگر نبود همخطی بین  973/0تا 
 متغیرهاست.   
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 تاثیر وضعیت شبکه بر انتقال مدیریتالف)
بر  در تحلیل تاثیر وضعیت شبکه بر انتقال مدیریت

مجموعه متغیرهاي مورد سنجش در بتا، یزان اساس م
فکیک تعیین شد. از نظر ت 23/0وضعیت شبکه برابر با 

اثر جزء به جزء متغیرهاي مستقل بر انتقال مدیریت 
تاثیر منفی  بیشترین "فرسوده بودن انهار"، متغیر آبیاري

نظرخواهی از "بر انتقال مدیریت آبیاري دارد و 
باالترین تاثیر مثبت  "کشاورزان درباره مسایل نهر آبیاري

ه خود اختصاص داده است. با توجه به ضریب برا 
 "گیري آبنصب کنتور اندازه") متغیر Bرگرسیون (

دهد. به تعبیر دیگر با بیشترین شیب خط را نشان می
نصب کنتور در وضعیت انتقال مدیریت آبیاري برابر با 

واحد تغییر روي خواهد داد. همچنین وضعیت  338/0
از تغییرات واریانس متغیر  %328/0شبکه به تنهایی 

 ). 6(جدول  نمایدانتقال مدیریت را تبیین می

 
 ) n=204دهنده وضعیت شبکه در انتقال مدیریت آبیاري(تحلیل اثر مستقیم متغیرهاي تشکیل  -6 جدول

 .B Sd. E Beta t T Sig متغیر

 1X( 722/1- 281/0 372/0- 127/6- 000/0(تا چه اندازه برخی نهرهاي آبیاري فرسوده اند 

 2X( 022/1 245/0 328/0 176/4 000/0(یاري میزان نظر خواهی از شما درباره مسایل نهرآب

 3X( 785/0 250/0 246/0 138/3 002/0(استفاده کارشناسان اداره آبیاري از تجربه شما در رابطه با رفع عیب نهرها 

 4X( 028/1- 419/0 145/0- 451/2- 015/0(میزان عدم تسلط میراب به اصول آبیاري و توزیع آب 

 5X( 338/0 265/0 105/0 276/1 049/0(ور اندازه گیري آب میزان موافقت با نصب کنت

Constant =142/11 F Sig. =000/0         F=321/19 =328/0 R=573/0 

 
 بر انتقال مدیریتهاي فردي یژگیتاثیر وب)

متغیرهاي مستقیم بر اساس مقدار عددي بتا اثر
 095/0ابر در کل برهاي فردي در انتقال مدیریت ویژگی

بود. که متغیر سن از نظر ضریب رگرسیون و مقدار بتا 
 ).7بیشترین تاثیر بر انتقال مدیریت دارد (جدول 

 
 ) n=204تحلیل اثر مستقیم متغیرهاي تشکیل دهنده ویژگی هاي فردي در انتقال مدیریت آبیاري( -7 جدول

 .B Sd. E Beta t T Sig متغیر

 1X( 948/0 565/0 147/0 678/1 049/0(سن 

 2X( 044/0 236/0 018/0 186/0 853/0(تعداد فرزند 

 3X( 149/0 132/0 098/0 131/1 259/0(تحصیالت 

      Constant =718/8 F Sig. =260/0     F=347/1  =020/0 R=141/0 

 
 ج) تاثیر وضعیت زراعی بر انتقال مدیریت

تقال مدیریت مستقیم وضعیت اراضی زراعی بر اناثر
تعیین شد. بر اساس آماره بتا، متغیر  031/0معادل 

 بیشترین ")x9( شدن تامین آب کشاورزيسختمیزان "

 به محلقطعه زمین زراعی نزدیکی "تاثیر منفی و متغیر
بیشترین تاثیر مثبت بر انتقال مدیریت  ")x4( سکونت

 ).8دارد. (جدول
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 ) n=204در انتقال مدیریت آبیاري( ضعیت زراعیاي تشکیل دهنده وتحلیل اثر مستقیم متغیره -8جدول 
 .B             Sd. E      Beta t T Sig متغیر

 1X( 212/0 273/0 089/0 776/0 439/0(پیاده چند دقیقه راه است؟ "بند دریافت حقابه"نزدیکترین مزرعه شما تا 

 2X( 207/0- 215/0 104/0- 962/0- 337/0(پیاده چند دقیقه راه است؟  "بند دریافت حقابه"دورترین مزرعه شما تا 

 3X( 051/0- 186/0 025/0- 272/0- 786/0(تان پیاده چند دقیقه راه است؟دورترین مزرعه آبی شما تا محل منزل

 4X( 499/0 248/0 163/0 015/2 045/0(ه راه است؟ تان پیاده چند دقیقنزدیکترین مزرعه آبی شما تا منزل

 5X( 027/0 023/0 082/0 194/1 234/0(چقدر از زمینهاي خود را قطره اي یا بارانی کرده اید؟

 6X( 061/0- 266/0 119/0- 228/0- 048/0(سرمازدگی محصول بویژه در بهار تا چه حد مشکل شماست؟

 7X( 097/0- 362/0 120/0- 269/0- 047/0(حد مشکل شماست؟ کمبود امکانات و وسایل کشاورزي تا چه

 8X( 587/0- 397/0 107/0- 480/1- 036/0(تا چه حد شرایط محیط کارکردن در بخش کشاورزي مشکل شماست؟ 

 9X( 278/1- 397/0 224/0- 218/3- 002/0(تامین آب کشاورزي تا چه حد براي شما سخت شده است؟

 10X( 132/1- 309/1 172/0- 865/0- 021/0(منفی براي شما داشته است؟ خشکسالی تا چه حد اثرات

 11X( 861/0- 320/1 148/0- 652/0- 005/0(کم آبی تا چه حد بر فعالیت زراعی شما تاثیر داشته است؟ 

      Constant =067/10 F Sig. =007/0     F=437/2  =122/0 R=350/0 
 

 تصادي بر انتقال مدیریتد) تاثیر وضعیت اق
بر انتقال در کل مستقیم وضعیت اقتصادي اثر

 نشان  برآورد شد. آماره بتا -017/0مدیریت برابر با 
  ")x11(باال بودن هزینه کشت "متغیر  دهد کهمی

 

تمایل به دریافت تسهیالت "بیشترین تاثیر منفی و متغیر
 تاثیر مثبت بر انتقال مدیریت دارد. ")x1(بانکی 
 ).9(جدول

 

 ) n=204در انتقال مدیریت آبیاري(ر مستقیم متغیرهاي تشکیل دهنده وضعیت اقتصادي تحلیل اث -9 جدول 
 .B             Sd. E      Beta t T Sig متغیر

 1X( 900/0 427/0 161/0 106/2 036/0(میزان تمایل براي دریافت تسهیالت بانکی

 2X( 016/0- 053/0 022/0- 310/0- 757/0(تعداد اقساط بانکی عقب افتاده

 3X( 425/0- 769/0 139/0- 552/0- 044/0(میزان درآمد حاصل از فعالیت کشاورزي

 4X( 282/0- 925/0 122/0- 305/0- 000/0(عدم صرفه اقتصادي کار کشاورزي

 5X( 568/0- 711/0 158/0- 799/0- 025/0(قیمت باالي کود و سم

 6X( 493/3- 682/1 187/0- 077/2- 039/0(تولیدي پائین بودن قیمت محصوالت

 7X( 565/0- 287/0 157/0- 968/1- 050/0(نبود قیمت باال براي محصوالت چون هیچ کدام نوبرانه نیستند

 8X( 776/0- 878/0 063/0- 884/0- 378/0(وجود دالالن در خرید محصوالت کشاورزي

 9X( 394/0- 016/1 028/0- 388/0- 699/0(نوسان قیمت نهاده ها و محصول

 10X( 500/0- 263/0 151/0- 899/1- 049/0(باال بودن هزینه کارگري

 11X( 793/2- 642/0 328/0- 351/4- 000/0(باال بودن هزینه کشت

 12X( 456/0- 979/0 134/0- 466/0- 035/0(باال بودن هزینه آب آبیاري

 13X(  757/0- 718/0 089/0- 054/1- 293/0(نظیر وام قابل دریافت کمبود سرمایه براي کشاورزي

      Constant =031/11 F Sig. =003/0     F=526/2  =147/0 R=384/0 
 

 بر انتقال مدیریتضعیت آب آبیاري تاثیر و)هـ
 مستقیم وضعیت آب آبیاري در کل بر انتقالاثر

 تعیین شد. آماره بتا نشان  335/0مدیریت برابر با 
 مشکل تغییر حجم یا میزان آب در"دهد که متغیر یم
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میزان " بیشترین تاثیر منفی و متغیر ")x10نهر (
 گیري راجع به استفاده از نظر مردم در تصمیم

تاثیر مثبت بر انتقال مدیریت دارد. باالترین  ")x1( نهر
 ).10(جدول

 

 ) n=204در انتقال مدیریت آبیاري(آبیاري ر مستقیم متغیرهاي تشکیل دهنده وضعیت آب تحلیل اث  -10جدول 
 .B             Sd. E      Beta t T Sig متغیر

 1X( 912/0 195/0 290/0 677/4 000/0(در تصمیم گیري راجع به نهر نظراتتان چقدر لحاظ می شود؟

 2X( 403/0 304/0 097/0 326/1 186/0(چقدر موافق اید که پول آب بر اساس سطح زیر کشت دریافت شود؟

 3X( 313/0 340/0 159/0 920/0 005/0(چقدر موافق اید که پول آب بر اساس میزان آب دریافتی گرفته شود؟

 4X( 185/0 335/0 041/0 552/0 581/0(چقدر موافق اید که پول آب بر اساس نوع کشت گرفته شود؟

 5X( 840/0 285/0 201/0 947/2 004/0(میزان مداخله کشاورزان در تعیین آب بها چقدر باشد؟

 6X( 606/0 382/0 131/0- 584/1- 115/0(میزان رضایت شما از حقابه تان چقدر است؟

 7X( 291/0- 418/0 168/0- 695/0- 036/0(تا چه اندازه توزیع آب عادالنه است؟

 8X( 594/1- 448/0 351/0- 554/3- 000/0(تا چه اندازه از تحویل به موقع آب رضایت دارید؟

 9X( 421/0- 357/0 112/0- 182/1- 009/0(چه حد توزیع آب در اول و آخر نهر عادالنه است؟تا 

 10X( 002/0- 430/0 900/0- 106/0- 008/0(چقدر از تغییرات حجم یا میزان آب در نهر دچار مشکل می شوید؟

 11X( 448/0 459/0 163/0 974/0 004/0(مردم تا چه حد توانایی تقسیم عادالنه آب آبیاري را دارند؟

 12X( 366/0- 407/0 057/0- 900/0- 369/0(مردم چقدرتوانایی جلب مشارکت درالیروبی نهر را دارند؟

 13X( 688/0- 327/0 131/0- 106/2- 037/0(مردم چقدرتوانایی تامین هزینه هاي آبیاري را دارند؟

      Constant =930/8 F Sig. =000/0     F=437/8  =366/0 R=605/0 
 

 بر انتقال مدیریتضعیت اجتماعی تاثیر وو)
مستقیم وضعیت اجتماعی در کل بر انتقال اثر

دهد که بود. آماره بتا نشان می 108/0مدیریت برابر با 
وجود اختالف محلی بر سر زمان تقسیم آب "متغیر 

)x4("  سودمندي میزان "بیشترین تاثیر منفی و متغیر
 ")x1(ري با دیگران در مورد نهر آبیاري حاصل از همکا

 ).11باالترین تاثیر مثبت بر انتقال مدیریت دارد. (جدول

 

 ) n=٢٠٤در انتقال مدیریت آبیاری(ر مستقیم متغیرهای تشکیل دهنده وضعیت اجتماعی تحليل اث  -١١جدول 
 .B             Sd. E      Beta t T Sig متغیر

 1X( 647/1 440/0 267/0 744/3 000/0(مکاري با دیگران در مورد نهرآبیاري میزان سودمندي حاصل از ه

 2X( 322/0 363/0 165/0 887/0 037/0(کرد مساوي همه کشاورزان در الیروبی انهار -میزان موافقت با هزینه

 3X( 580/0- 342/0 121/0- 695/1- 042/0(میزان بروز مشکالت اجتماعی مردم  بدلیل ناتوانی در فروش محصول 

 4X( 865/0- 398/0 196/0- 176/2- 031/0(میزان وجود اختالفات محلی بر سر زمان تقسیم آب 

 5X( 116/0- 356/0 028/0- 327/0- 744/0(میزان مشاهده برداشت بیش از حق آبه توسط کشاورزان از شبکه 

، میزان امکان پذیري انجام کار جمعی (نظیر مرمت بندهاي سنتی، مرمت قنات
 )6X(الیروبی انهار) در روستاي شما 

327/0 395/0 060/0 828/0 409/0 

 7X( 048/1- 392/0 186/0- 671/2- 008/0(تا چه حد شاهد مداخله افراد با نفوذ در تصمیمات گروهی هستید 

 8X( 791/0- 425/0 149/0- 862/1- 046/0(براي همکاري مردم در الیروبی انهار  چقدر زمان نیاز است؟ 

 9X( 076/0 455/0 113/0 166/0 007/0(میزان موافقت شما با کارسپاري با نظارت به جوانان در امور آب 

 10X( 303/0 411/0 052/0 736/0 463/0(میزان تمایل کشاورزان به همکاري با اداره آب در رفع مشکالت آبیاري 

 11X( 332/1 477/0 198/0 791/2 006/0(که رسانی دیگران به شبمیزان حساسیت مردم براي جلوگیري از آسیب

      Constant =085/8 F Sig. =000/0     F=593/4  =208/0 R=456/0 
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 و پیشنهادها  گیرينتیجه
 و پیشنهادهاي توصیفی  گیرينتیجه

کشاورزان معتقدند که مشارکت آنها در مدیریت 
بود و دیدن شبکه، بستري براي تبادل تجارب خواهد 

پایلوت از نحوه انتقال مدیریت مفید است. این گفته با 
 "دیدن باور کردن است"اصل موجود در آموزش، که 

سازي فرآِیند ظرفیتاین یافته با مقوله همخوانی دارد. 
 همخوان است.  (World Bank, 2002)  جامعه محلیدر 

مشارکت در راهکار مورد اتفاق کشاورزان براي 
آب بود. هم "آبهاي همگروه"که، تشکیلمدیریت شب

فرعی باشد. اصلی تا یک نهرتواند از یک نهربودن می
نیز مطرح  "جوارگروه هاي هم"مندي از بهرههمچنین 

جوار از باشد. در این حالت ممکن است کشاورزان هممی
آبه بگیرند ولی با تبادل سهم و یک یا دو نهر حق

رسد. ت آب به حداقل میبرداشت از منابع همدیگر پر
نیز از  "کشتگروه هاي هم"همچنین گرایش به سمت 

بندي نظرات کشاورزان در حد متوسط بود. این نظر رتبه
هاي مشترك مربوط به مراحل راهکار از حیث فعالیت

کاشت تا برداشت و نیز نیاز آبی یکسان و سایر اقدامات 
شترك تواند براي کشاورزان تصور اقدام مهمزمان می

این نتیجه در براي مدیریت آب آبیاري را سهل نماید. 
همگرایی آنها براي ضرورت مشارکت مردمی و راستاي 

هاي مدیریتی واگذاري و تفویض اختیار و مسئولیت
بر اساس  بردارانهاي بهرههاي آبیاري به سازمانشبکه

 (Routary, 2007; Taley & Belsare, 2007)نظرات 
 باشد.می

ن تنوع نظرات درخصوص اختیارات براي همچنی
تنبه افراد خاطی، مؤید این واقعیت است که کشاورزان 

-بروز کم آبی را منتسب به اداره، گروه و فرد خاصی نمی
دانند لذا انجام برخی رفتارها را الجرم دانسته و چندان 
به فکر تنبیه نیستند بلکه بدنبال راهی هستند تا وضع 

 د.موجود را بهبود بخشن
  و پیشنهادهاي آثار مستقیم  گیرينتیجه

وضعیت دهد از نظر اثرات مستقیم، ها نشان مییافته
و بیشترین تاثیر مثبت ) C1(شبکه ) و C5( آب آبیاري

را بر انتقال مدیریت تاثیر منفی ) C4(وضعیت اقتصادي 
هر گونه تغییر در وضعیت انتقال مدیریت  ،لذادارند. 

مال تغییر در وضعیت متغیرهاي باید در نتیجه اعمی
 مجموعه باشد.  سهدهنده این تشکیل

وضعیت آب آبیاري در تحلیل اجزاي تشکیل دهنده 
مشکل تغییر حجم یا میزان آب در "بر انتقال مدیریت 

باید با را داراست بنابراین میبیشترین تاثیر منفی  "نهر
 اصالح مسیر انتقال آب در انهار نسبت به رفع نوسان در

میزان "حجم آب دریافتی اقدام نمود. در همین رابطه، 
 "گیري راجع به نهراستفاده از نظر مردم در تصمیم

مع الوصف تاثیر مثبت بر انتقال مدیریت دارد. باالترین 
ضرورت رجوع به نظر مردم در رابطه با اتخاذ تصمیمات 

 ،همچنینگردد. در امور انهار به متولیان توصیه می
نها از تحویل به موقع آب بسیار باالست. نارضایتی آ

الجرم نیاز به تهیه برنامه توزیع آب بر اساس تقویم 
-زمانی نیاز آبی طول فصل زراعی بشدت احساس می

گیري راجع به نهر از نظرات چنانچه در تصمیمشود. 
تر راغبکشاورزان استفاده شود آنها به قبول مسئولیت 

جلسات مستمر و یا  شودلذا، توصیه میخواهند بود. 
بینی شود. موردي براي اخذ نظرات کشاورزان پیش

بهاء شایسته است که میزان مداخله مردم در تعیین آب
شود تا با افزایش آگاهی افزایش یابد. این امر موجب می

-بهاء نه تنها سوءها و روند تعیین آبکشاورزان از هزینه
مرتبط با ها رفع شود که احساس غبن یا زیان برداشت

آن نیز به حداقل ممکن برسد و احتمال بروز اجحاف در 
حق خود را وارد ندانند. همچنین مردم معتقدند بهتر 

این واقعیت توانند از عهده تقسیم عادالنه آب برآیند. می
پیام مشخصی به متولیان امور آب دارد مبنی بر اینکه 

توان حساسیت کشاورزان نسبت به تقسیم بهینه آب می
را به مثابه ظرفیت بالقوه براي شروع مشارکت در انتقال 

-دارند میاظهار میمدیریت دانست. همچنین کشاورزان 
. توصیه بهاء بر مبناي حجم آب دریافتی باشدباید آب

از بروز آب بر این مبنا انجام شود تا  شود منبعد توزیعمی
 شود. جلوگیري عدالتی یا تقسیم ناعادالنه بیذهنیت 
در تحلیل تاثیر وضعیت شبکه بر انتقال  ،چنینهم

بیشترین تاثیر  "فرسوده بودن انهار"مدیریت، متغیر 
منفی بر انتقال مدیریت آبیاري دارد. این وضعیت به 
افزایش میزان پرت آب در مسیر انتقال و الجرم کاهش 

شود گردد. توصیه میسهم آب کشاورزان منجر می
مسیر انتقال هم براي ساماندهی انهار طول نسبت به 
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تعیین سهم آب روستا و هم کشاورزان اقدام عاجل 
نظرخواهی از کشاورزان "در این خصوص،  صورت پذیرد.

در باالترین تاثیر مثبت را  "درباره مسایل نهر آبیاري
گردد به نحو مقتضی انتقال مدیریت داشت. پیشنهاد می

ار نسبت به احصاء نظرات کشاورزان درباره مسایل انه
-نصب کنتور اندازه"متغیر اقدامات الزم معمول گردد. 

-را نشان میرگرسیون بیشترین شیب خط  "گیري آب
نصب کنتور در وضعیت انتقال مدیریت دهد. یعنی 

-تاثیر زیادي دارد. لذا، به متولیان امر توصیه میآبیاري 
گیري سهم آب روستا و شود نسبت به نصب کنتور اندازه

 نمایند. کشاورزان اقدام 
 ، بین وضعیت اجتماعی و انتقال مدیریتدر رابطه 

با دیگران متغیر احساس سودمندي حاصل از همکاري 
باشد که با نتایج موثر بر انتقال مدیریت می
(Shabanalifami et al., 2007)  همگن است. گفتنی

جز همکاري با  ايکنند چارهمردم تصور میاست که 
که از ماهیت و اثر پدیده انتقال دیگران ندارند و معترفند 

مدیریت اطالع دارند ولی توانایی انجام آن را ندارند. 
تفکیک علل مترتب بر دانایی با توانایی و خواست، 

شود توصیه میباشد. ضرورت کار مشارکتی با مردم می
امکان تجربه نیل به سودمندي ناشی از همگرایی بین 

-"همو جوار" هم، " آب""همهاي کشاورزان در قالب گروه
اند تا فردي به حساسکشاورزان عملیاتی گردد.  کشت"

 & Najafi)نهر آسیب نزند. این یافته موید نتایج تحقیق 

Shirvaniyan, 2006)  است و حاکی از احساس مالکیت
و مسئولیت در قبال نهر و شبکه است. وجود اختالفات 

بانفوذ محلی در زمینه زمان تقسیم آب و مداخله افراد 
در تصمیمات گروهی در انتقال مدیریت اثر منفی دارد. 

 & Bageri) اتهاي تحقیق حاضر با نتایج تحقیقیافته
Yadavar, 2012; Ahmadvand & Shafifzadeh, 2009; 

Omid, 2009) شود ترتیبی هماهنگ است. توصیه می
با تمهید سازوکارهاي نظارتی و ارائه  اتخاذ گردد تا

یجی در راستاي توانمندسازي کشاورزان هاي تروآموزش
االمکان جلوگیري شود. از مداخله افراد متنفذ حتی

اند که در الیروبی انهار همه پول یا کشاورزان موافق
نیروي کار برابر هزینه کنند. البته این یکسانی به مفهوم 
عدالت و مساوات است و نه برابري مطلق مقداري و 

الیروبی انهار زمان نیاز  عددي. براي همکاري مردم در

هاي این واقعیت با ماهیت بطئی بودن فعالیتاست. 
شود متولیان از مشارکتی همگن است. لذا، توصیه می

حیث زمان، نگرش معقولی نسبت به فرآیند انتقال 
داشتن مشکل در فروش محصول مدیریت داشته باشند. 
وجهی منجر به وضعیت اجتماعی به عنوان متغیر چند

شود که در نهایت اثر منفی بر انتقال مدیریت ی میخاص
. توصیه مشخص با توجه به منفی بودن تاثیر دارد

وضعیت اقتصادي بر انتقال مدیریت اتخاذ رویکرد تحلیل 
جامع و متعامل متغیرهاي اجتماعی و اقتصادي بطور 

 همزمان است.
از میان متغیرهاي فردي، سن بیشترین تاثیر را بر 

 ,Vali)این یافته با تحقیقات  یت دارد.انتقال مدیر

2002; Soltani & Torkamani, 1999)  .با همانند است
توجه به شیب خط رگرسیون با افزایش سن تمایل به 

-شود. بروز چنین حالتی میقبول مسئولیت بیشتر می
تواند ناشی از افزایش تجارب منفی کشاورزان نسبت به 

شدن تبع آن بدتر عدم مداخله ایشان در امورات و به
در تایید این  وضعیت آب آبیاري در گذشته باشد.

 & Qiao et al., 2009; Hafied) مدعا نتایج تحقیقات

Gany, 2007)  بر نقش تجارب قبلی بر روند مشارکت
 فعلی افراد اشاره دارند.

بین وضعیت اراضی زراعی و انتقال مدیریت رابطه 
امین آب براي تر شدن تمثبت ضعیفی وجود دارد. سخت

-کشاورزان منجر به نگرش منفی به انتقال مدیریت می
-براساس تئوري خیر -شود. چراکه در شرایط محدودیت

یابند تا افراد به سمت فردگرایی سوق می -محدود
مابین، چون تصور دارند اگر دیر اقدام کنند همگرایی فی

شرایط براي آنها بدتر خواهد شد. استمرار خشکسالی و 
تبعات آن نیز بر انتقال مدیریت تاثیر منفی دارد.  بروز

شان تا محل سکونتشان نزدیک کشاورزانی که اراضی
است تمایل بیشتري به همگرایی براي قبول انتقال 

آبی بر انتقال مدیریت مدیریت دارند. ادامه وضعیت کم
تاثیر خواهد داشت. شاید تصور غالب این باشد که 

ه اقدام گروهی براي رفع آبی منجر بشرایط سخت کم
آبی و مشکل خواهد شد ولی در عمل رابطه بین کم

همفکري براي حل آن رابطه خطی با شیب یکسان 
نیست و در اثر شدت کم آبی، بعد از گذشت زمان افراد 
هر یک بدنبال رفتار فردي مورد نظر خود خواهند بود. 
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تعیین شد که متغیر کمبود امکانات و وسایل کشاورزي 
انتقال مدیریت اثر منفی دارد چراکه افراد دغدغه  بر

مشکالت دیگر را دارند و اضافه شدن این مشکل که با 
اي اقدامات بازاریابی بسهولت قابل حل است اثر ناخواسته

گذارد. بروز سرمازدگی محصول را بر انتقال مدیریت می
در بهار هم بر انتقال مدیریت اثر منفی دارد که با تاثیر 

پذیري، از تمایل به ضعیت اقتصادي و کاهش ریسکبر و
کاهد. نامناسب بودن شرایط کار در انتقال مدیریت می

 شود.بخش کشاورزي نیز اثر منفی را باعث می
منفی مستقیم وضعیت اقتصادي بر انتقال مدیریت اثر

 "باال بودن هزینه کشت"متغیر بود. در این رابطه، 
به دریافت تسهیالت مایل ت"بیشترین تاثیر منفی و متغیر

جزئیات تاثیر مثبت بر انتقال مدیریت دارد.  "بانکی
 ;Hafied & Gany, 2007)با نتایج تحقیقات ها یافته

Totakhane et al., 2008; Najafi & Shirvaniyan, 
مشکالت اقتصادي به عنوان مانع  از نظر وجود (2006
 ,Bageri & Yadavar)مدیریت و نیز با تحقیقات  انتقال

تاثیر هاي آبیاري و نگرانی از تشدید هزینهاز نظر  (2012
کشاورزان به هاي شبکه به انتقال تمام هزینهآن بر 
با همچنین  ،مانع از انتقال مدیریت شبکه آبیاريعنوان 
به فروش نرفتن درخصوص  (Etaati, 2001)نتایج 

به عنوان مانع محصوالت کشاورزي پس از برداشت 
نشان  (Koopen, 2002)ن است. تحقیق مشارکت همخوا

بین فقر و انتقال مدیریت منابع آب به کشاورزان داد که 
در تحلیل تاثیر منفی وضعیت رابطه معکوس وجود دارد. 

 اقتصادي بر انتقال مدیریت آبیاري چنین استدالل 

حل و فصل به  انذهن کشاورزشود که با درگیر شدن می
انتقال مدیریت در وع ، موضو مدیریت مشکالت اقتصادي

 گیرد.میبعدي قرار اولویت 
  و پیشنهادهاي آثار غیر مستقیم  گیرينتیجه

بیشترین اثر مثبت از مسیر  از نظر اثرات غیرمستقیم
) به C5( ) به وضعیت آب آبیاريC1( وضعیت شبکه

به عبارت دیگر، ) حاصل شد. C7( انتقال مدیریت
شود این امر به  چنانچه وضعیت شبکه آبیاري ساماندهی

نماید و در نهایت به بهبود وضعیت آب آبیاري کمک می
فرآیند انتقال مدیریت منتهی خواهد شد. لذا توصیه 

شود متولیان امور آب نسبت به اصالح وضعیت شبکه می
آبیاري اهتمام ورزند که این اقدام منجر به بهبود 
وضعیت آب آبیاري شود و تمایل کشاورزان براي 

باالترین اثر نماید. در انتقال مدیریت را بیشتر مشارکت 
)، C3غیرمستقیم منفی از مسیر وضعیت اراضی (

-ه) بC7( ) به انتقال مدیریتC5( وضعیت آب آبیاري
به تعبیر دیگر، متغیر واسط وزین در تاثیر  دست آمد.

سایر متغیرها بر انتقال مدیریت، وضعیت آب آبیاري 
ن کارکرد مثبت و منفی است. وضعیت آب آبیاري همزما

بر اثر غیر مستقیم در انتقال مدیریت دارد. به بیان دیگر 
چنانچه وضعیت شبکه آبیاري اصالح شود نقش متغیر 
وضعیت آب آبیاري در انتقال مدیریت نقش غیر مستقیم 
ولی مثبت خواهد بود و اگر وضعیت اراضی زراعی بدتر 

بیشتري شود وضعیت آب آبیاري اثر غیر مستقیم منفی 
 .را بر انتقال مدیریت خواهد داشت

 

REFERENCES 
1. Ahmadvand, M. & Sharifzadeh, M. (2009). Possibility of forming water users associations. (Case study: 

Kavar plain of Fars province). Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 5 (2), 1-15. (In 
Farsi) 

2. Abediyekohpayi, J. (2014). Has Iran entered to water tension period? Tomorrow trade weekly 
magazine. 89, 56-59.  (In Farsi) 

3. Bagheri, A.A. & Yadavar, H. (2012). Applied methods for attracting water users' participation in 
irrigation and drainage networks management in Ardabil province. Ardabil Regional Water Authority, 
581-610. 

4. Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. 3rd edition. New York & London: John Wiley & Sors 
Inc.  

5. Etaati, D. (2001). Assessment of farmers' participation plan on water utilities (case study: Zanjan 
province). Tehran: Research and Education Institution of Management. (In Farsi) 

6. Jabbari, A. (2004). Irrigation networks management. Goharan-e-Kavir Conference. Ministry of Energy.  
Tehran, Iran. (In Farsi) 

7. Hafied, A. & Gany, A. (2007). Problems and Perspectives of Participatory Irrigation Management under 
the Small Land-Holding Condition: with a Special Reference to Indonesian Practice.4th Asian Regional 



 1396، 2، شماره 48-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           358

Conference and 10th International Seminar on Participatory Irrigation Management. Iran. Tehran. (In 
Farsi) 

8. Kalantari, Kh. (2003). Statistical analysis by SPSS. Tehran: Tehran University Publications. (In Farsi) 
9. Kalantari, Kh. (2006). Data processing and analysis in socio-economic research. Tehran: Sharif 

Publications. (In Farsi) 
10. Kalantari, Kh. (2012). Quantitative models in planning (Regional, urban and rural). Tehran: Farhang-e-

Saba Publications. (In Farsi) 
11. Karimi, R. (2014). Easy guide to statistical analysis by SPSS. Tehran: Ketabetak Publications.  (In 

Farsi) 
12. Koopen, B.V. (2002). Poverty Dimensions of Irrigation management transfer in Large Scale Irrigation 

in Andhrapradesh and Gujarat, Indian International Water Management Institute. Research report 61. 
13. Najafi, B. & Shirvaniyan, E. (2006) .Examining obstacles of water users' participation on management 

of irrigation and drainage networks .Village and development magazine. 3:53-71. (In Farsi) 
14. Omid, M. H. (2009). Problem analysis of water users associations on irrigation management transfer 

(Case study: Tajan, Mogan and Varamin networks). Iranian Soil and Water Research Journal. 2: 167. 
(In Farsi) 

15. Oppenhim, A. N. (1996). Questionnaire design and attitude measurement. (Translated: Marzieh 
Karimnia). Mashhad: Institution of Astane-e-ghodse razavi publications. 

16. Ozmen, S. (2014). Evaluation of management transfer of irrigation scheme in Düzce valley located in 
Western Black Sea Region of Turkey. Department of bio-system engineering, University of Düzce, 
Düzce, Turkey. 

17. Qiao, G. Zaho, L. & Klein, K.K. (2009). Water user associations in Inner Mongolia: Factors that 
influence farmers to join. Agricultural Water Management, 96(5):822-830. 

18. Routary, S. (2007). Social dynamics of water management: tradition and change. The 4th Asian Regional 
Conference & 10th International seminar on participatory irrigation management, May 2-5, 2007, 
Tehran, Iran. (In Farsi) 

19. Shabanalifami, SH. Iravani, H. Zarei, Z. & Mokhtari, A. (2007). Challenges and Necessities of 
Applying Participatory Approaches and Mechanisms to Agricultural Water Management. Proceeding of 
the 10th International Seminar on Participatory Irrigation Management. May 2-5, 2007, Tehran, Iran. 
(In Farsi) 

20. Sadati, C. Ansari ardali, E. & Akbari, M. (2012). Irrigation advisory services: Basic solution to manage 
challenges of agricultural water resources. Taavon and Village Magazine, 3(10):205-227. (In Farsi) 

21. Senanayake, N. Mukherji, A. & Giordano, M. (2015). Re-visiting what we know about Irrigation 
Management Transfer: A review of the evidence. Agricultural Water Management 149 (2015) 175–186. 

22. Soltani, Gh. R. & Torkamani, J. (1999). Economical assessment of irrigation and drainage networks 
performance and methods of management transfer to farmers. Scientific conference of irrigation and 
drainage networks management importance, 18 February 1999. Iranian National Committee of 
Irrigation and drainage, Tehran, Iran, pp25-36. (In Farsi)  

23. Taley, S.M. & Belsare, S.M. (2007). Institutional reforms in irrigation sector-a success story. The 4th 
Asian Regional Conference & 10th International Seminar on Participatory Irrigation Management, May 
2-5, 2007, Tehran, Iran. (In Farsi) 

24. Tohidiyanfar, C. & Rezaeimoghadam, K. (2009). Rural participation in irrigation and drainage plans: 
challenges, problems and solutions. The 1st National conference of modern approaches of people 
participation in irrigation and drainage networks study, building, utilization and maintenance. Jan 28, 
2009, University of Shiraz, Shiraz, Iran, pp46-52. (In Farsi) 

25. Totakhane, Y. Aghapor, Y. & Rezafani, G. (2008). Attitude on limitations and Challenges of water 
users and solving methods in Sofi Chay irrigation and drainage network. Iranian National Committee of 
Irrigation and drainage. Tehran, Iran. (In Farsi) 

26. Vali, N. (2002). Affective factors of enhancing farmers' participation on Operation and maintenance of 
irrigation and drainage network (case study: Saveh). Tehran: Research and Education Institution of 
Management. (In Farsi) 

27. World Bank. (2002). Handbook to get the involvement of irrigation users in all aspects of irrigation 
management, and at all levels. Environment and natural resources division (EDIEN) & new products 
and outreach division (EDINP). www.worldbank.org.  

28. Zareeiyedastgerdi, Z. Mokhtari Hesari, A. & Shabanalifami, H. (2006). Participatory management of 
irrigation networks as a new approach on agricultural water resource management transfer. Ahvaz, Iran. 
(In Farsi) The 1st irrigation and drainage network management national conference. May 2-4, 2006, 
University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran, pp123-134. (In Farsi) 


	معرفی راهکارهای عملی برای مشارکت کشاورزان در انتقال مدیریت آبیاری
	(مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای)
	چكيده
	مقدمه
	مواد و روشها
	نتایج و بحث
	نتایج و بحث آمار توصیفی
	نتایج و بحث آمار استنباطی
	الف)تاثیر وضعیت شبکه بر انتقال مدیریت
	ب)تاثیر ویژگیهای فردی بر انتقال مدیریت
	ج) تاثیر وضعیت زراعی بر انتقال مدیریت
	د) تاثیر وضعیت اقتصادی بر انتقال مدیریت
	هـ)تاثیر وضعیت آب آبیاری بر انتقال مدیریت
	و)تاثیر وضعیت اجتماعی بر انتقال مدیریت
	نتیجهگیری  و پیشنهادها
	نتیجهگیری  و پیشنهادهای توصیفی
	نتیجهگیری  و پیشنهادهای آثار مستقیم
	نتیجهگیری  و پیشنهادهای آثار غیر مستقیم


