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ارزیابي سازوکارهای مؤثر بر موفقیت بهرهبرداران در برپایي سیستمهای
آبیاری تحت فشار در استان اصفهان
*1

امیرمظفر امیني ،2مرضیه افضلي ابرقویي

 .1عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2کارشناس ارشد توسعۀ روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت -11/2/12 :تاریخ تصویب)12/2/11 :

چکیده
نوشتار حاضر در پی شناخت و ارزیابی سازوکارهای مؤثر بر موفقیت بهرهبرداران در برپایی سیستمهای
آبیاری تحت فشار در استان اصفهان است .اطالعات مورد نیاز از میدان پژوهش و از طریق مصاحبه همراه
با تکمیل پرسشنامههای پژوهشگرساخته ،از  113بهرهبردار دارندۀ سیستمهای آبیاری ،به روش تصادفی
خوشهای گردآوری شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Spssانجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر کای
اسکور ،آزمون  ،Fرگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیراستفاده شده است .یافتههای پژوهش در مجموع
بیانگر موفقیت نهچندان قابل توجه بهرهبرداران در برپایی سیستمهای آبیاری تحت فشار است.
دستاوردهای پژوهش نشان میدهد که متغیرهای "ویژگیهای فردی ،بهرهبرداری ،مدیریتی ،اقتصادی"
بهرهبرداران و " مشارکت ،ترغیب و همکاری سازمانهای مرتبط در اجرای سیستمهای آبیاری تحت
فشار" بر موفقیت بهرهبرداران در برپایی این سیستمها تأثیر مثبت داشته است .در مقابل" ،منزلت و فعالیت
اجتماعی بهرهبرداران" بر موفقیت آنها تأثیر بازدارنده دارد .متغیرهای "تحصیالت"" ،مالکیت منبع آب" و
"نوع بهرهبرداری" نیز بر موفقیت بهرهبرداران به صورت مثبت اثرگذار است.
واژههای کلیدی :استان اصفهان ،سازوکارهای مؤثر ،سیستمهای آبیاری تحت فشار ،موفقیت.
مقدمه
در شرايطي که قرن بيستم به پايان رسيده ،هنوز توسعۀ
روستايي با مسائل و چالشهای متعددی مواجه است زيرا
راهبردهای گذشته در زمينۀ توسعۀ روستايي موفقيتآميز
نبوده و نتوانسته است مسائلي چون فقر ،اشتغال ،بهداشت،
امنيت غذايي و پايداری محيط زيست را تأمين کند .اين
موضوع باعث شده است که در سالهای اخير توسعۀ
روستايي بار ديگر در کانون توجه قرار گيرد و نظريهپردازان،
برنامهريزان و مجريان حکومتي درصدد برآيند با ارائۀ
راهکارها و استراتژیهای جديد از معضالت و مسائل مبتالبه
* نويسندۀ مسئول:

اين نواحي بکاهند .يکي از راهبردهايي که اخيراً در اغلب
کشورهای جهان به آن توجه شده و حتي در برخي از
کشورها به اجرا درآمده است و نتايج مثبتي داشته ،توسعه و
گسترش سيستمهای آبياری تحت فشار است .نظر به اهميت
اين موضوع ،به منظور بهبود عملکرد توسعه در مناطق
روستايي ،لزوم بهرهگيری از راهبردها و راهکارهای مناسب
توسعۀ سيستمهای آبياری تحت فشار با توجه به شرايط و
ويژگيهای زيست محيطي هر منطقه ،به طور فزايندهای
احساس ميشود (.)Gojarati, 2008
شيوههای نوين آبياری تحت فشار از اتالف بيرويۀ آب
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جلوگيری و مشکل کمآبي را در کشاورزی تا اندازهای برطرف
ميکند .فناوری نوين استفاده از سيستمهای آبياری تحت
فشار يک نوآوری در کشاورزی به حساب ميآيد که بايد
ضمن سازگار بودن با شرايط منطقهای و محلي ،مسائل فني
و شرايط اقتصادی ،اجتماعي و فردی را هم در اجرای آن
لحاظ کرد .واقعيت اين است که منابع طبيعي نظير آب،
هوا،انرژی ،خاك و گونههای زيستي از جمله منابع کمياباند
و توليد دوباره و احيای آنها بسيار پرهزينهتر و طوالنيتر از
حفاظت از آنهاست .حال آنکه انسان از مدتها پيش به جای
استفاده از درآمدهای حاصل از سرمايههای طبيعي ،اصل
سرمايه را مصرف کرده است .مديريت تأمين و توسعۀ منابع
آب به منزلۀ عاملي پويا و مؤثر در جهت سرمايهگذاری،
برنامهريزی و ايجاد امکانات الزم برای بهرهگيری از منابع
آب ،از سالها پيش شکل گرفته و توجۀ عمده خود را به
توسعۀ منابع آب ،موضوعات زيست محيطي ،سياسي ،حقوقي
و سازماني معطوف کرده است ( Norouzi &Chizari,
 .)2006با توجه به قدمت سيستمهای آبياری تحت فشار در
ايران و حجم عظيمي از توان اجرايي و اعتباراتي دولت که به
دليل گسترش رو به فزوني اين سيستمها در نواحي مختلف
به کار گرفته شده و ميشود ،ارزيابي موفقيت بهرهبرداران در
برپايي اين سيستمها ميتواند راهنمايي برای تعيين
راهبردهای آينده باشد .با توجه به شرايط اقليمي خشک
کشور و چالشهای پيش روی آب در ايران ،همچنين لزوم
توسعۀ بخش کشاورزی به منزلۀ بخش تأمينکنندۀ غذای
جامعه ،بهرهگيری از روشهای مدرن آبياری و توجه به
بهرهوری هر واحد آب مصرفي در کشاورزی بيش از پيش
احساس ميشود ( .)Karbasi, 2000از طرفي انتخاب
مناسبترين تکنولوژی يا سيستم آبياری در يک مزرعه به
عوامل مختلف فني ،اقتصادی و اجتماعي بستگي دارد .در
صورتي که در فرايند انتخاب تکنولوژی آبياری ،اين عوامل
لحاظ نشوند ،تصميم مناسبي اتخاذ نخواهد شد .از اين رو
انتخاب سيستم آبياری که تنها بر مبنای بهبود راندمان
آبياری باشد ،در بسياری موارد انتخاب مناسبي نيست
( .)Khalili, 1996تحقيق پيش رو به بررسي عوامل فردی،
بهرهبرداری ،اقتصادی ،اجتماعي و مديريتي مؤثر بر موفقيت
بهرهبرداران در اجرای سيستمهای آبياری تحت فشار
ميپردازد .دراغلب بررسيهای داخلي و خارجي دربارۀ
سيستمهای آبياری تحت فشار ،بيشتر به جنبههای فني يا
اقتصادی آن توجه شده و پژوهشهای اندکي در خصوص

عوامل اجتماعي و مديريتي آن صورت گرفته است؛
موضوعي که مقالۀ حاضر در پي پاسخگويي به آن است .از
اين رو برای آگاهي بيشتر از پژوهشهايي که پايۀ نظری اين
بررسي بر آنها نهاده شده است ،پارهای از اين تحقيقها را از
نظر ميگذرانيم.
بررسي  )1992( Yaron & et al.دربارۀ اثر آموزش و
تحصيالت بهرهبرداران در پذيرش سيستمهای آبياری تحت
فشار نشان ميدهد که سطح تحصيالت رسمي کشاورزان
تأثير معنيداری بر پذيرش نوگرايي کشاورزان کوچک نداشته
است& , (2003) Rounsvell ,)2000( Hayati & Lari , .
Bendale & ,)2003( Nijbroek & Jones et al
 )1998(Chahan,نيز جملگي در پژوهشهای خود نشان
دادهاند که مهمترين دليل کشاورزان برای اجرای سيستمهای
آبياری تحت فشار ،استفادۀ بهينه از منابع آب زيرزميني است.
& , (1984)Putler & Zilberman , (1985) Casewell
(1994) Kelly et al. Narayanamoorthy, Zelberman

) )2007(Hea, et al. ,)1997معتقدند که پذيرش نوآوریها،
متأثر از سطح تحصيالت بهرهبرداران است, (1986)Caswell .
(2007) Hea et al & Zilberman ,(1994) Kelly et al.

نيز نشان دادهاند که اندازۀ مزرعه در فرايند پذيرش نوآوریها
اثرگذار بوده است و بهنسبت بزرگي واحد بهرهبرداری ،پذيرش
نوآوریها فزوني مييابد .دليل عمدۀ آن را نيز در ناتواني اقتصادی
کشاورزان کوچک برای پرداخت هزينههای برپايي اين سيستمها
و نپذيرفتن ريسک آن دانستهاند)1990(Tecle & Yitayew .
هم روش مناسب اجرای سيستمهای آبياری تحت فشار را در
فرايندی دانستهاند که در آن معيارهای فيزيکي ،اجتماعي،
فرهنگي تکنولوژی بر مبنای آنها مورد قضاوت قرار ميگيرند.0
مطالعات  )2004( Hardaker et al.نيز نشان ميدهد که در
برنامهريزیها و تصميمگيریهای مربوط بهکشاورزی ،افراد همواره
با عوامل پيشبينيناپذير روبهرو هستند و تصميمگيریهای آنها بر
تجربههای شخصي ،درجۀ آگاهي و کسب اطالعات از منابع
اطالعاتي مبتني است .در اين ميان ،عضويت در تشکلها و ارتباط
با ساير کشاورزان نقش مهمي در تصميمگيری آنها دارد.
 )2001(Jahannamمعتقد است که آگاهي دارندگان
سيستمهای آبياری تحت فشار که متأثر از حضور آنها در
کالسهای آموزشي ترويجي است ،در پذيرش سيستمهای
آبياری تحت فشار تأثير بسياری دارد ،همچنين داشتن چاه و
مالکيت آن عامل مؤثر ديگری در پذيرش اين سيستمهاست.
 (1380) Karbasiمهمترين عامل در پذيرش آبياری باراني را

امیني و افضلي ابرقویي :ارزیابي سازوکارهای مؤثر بر موفقیت بهرهبرداران در...

وضعيت اقتصادی کشاورزان ميداند و رابطۀ مثبت و معنيداری
بين وضعيت اقتصادی کشاورز و پذيرش آبياری باراني قائل است.
 )2006(Norouzi & Chizariنيز جواني ،سواد ،سابقۀ اندك
کشاورزی و محدوديت تعداد اعضای خانوار را عوامل مؤثر در
پذيرش سيستمهای آبياری تحت فشار ميداند و معتقد است
سرمايه ،درآمد ،وضعيت اقتصادی ،ميزان زمين کشاورزی،
تماسهای ترويجي ،استفاده از کانالهای ارتباطي و مشارکت
اجتماعي جملگي به فزوني دانش فني و بهبود نگرش بهرهبرداران
منجر ميشود و در برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار و
مديريت بهينۀ آب زراعي از سوی آنها مؤثر است.
پژوهشهای مختلف نشان ميدهد که عوامل گوناگوني
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در برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار مؤثر است که از
جمله مهمترين آنها ميتوان به عوامل مديريتي اشاره کرد
که بايد آن را از الزامات اوليۀ برپايي اين سيستمها برشمرد.
پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن ارزيابي ميزان موفقيت
بهرهبرداران در برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار ،تأثير
ويژگيهای بهرهبردار ،ويژگيهای بهرهبرداری ،ويژگيهای
اقتصادی ،ويژگيهای منزلت و فعاليت اجتماعي و
ويژگيهای مديريتي بهرهبرداران را در موفقيت آنها در
برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار بسنجد .شکل  1اين
متغيرها را در قالب مدلي فرضي نشان ميدهد.

ويژگيهای بهره
برداری

ويژگيهای
مديريتي

ويژگيهای
اقتصادی

موفقیت بهرهبرداران
در برپایي سیستمهای
آبیاری تحت فشار
ويژگيهای فردی
بهرهبردار

ويژگيهای منزلت و
فعاليت اجتماعي

شکل  .2متغیرهای پژوهش در قالب مدل فرضي

مواد و روشها
گردآوری اطالعات ميداني مورد نياز پژوهش ،از طريق
پرسشنامۀ پژوهشگرساختهای ممکن شد که بر پايۀ تکتک
شاخصهای تعريفشدۀ مبتني بر تعاريف عملياتي ،برای
امکان ارزيابي تأثير متغيرهای مستقل بر متغير وابسته،
تدوين شده بود .پرسشها به صورت متغيرهای اسمي،
ترتيبي و فاصلهای طراحي شده بودند که در صورت لزوم،
متغيرهای اسمي و فاصلهای به متغيرهای رتبهای تبديل
شدهاند و در غير اين صورت و يا نبود امکان چنين تبديلي،
از متغيرهای اسمي به همان شکل استفاده شده است
( .)Hafeznia, 2008آزمون مقدماتي برای سنجش روايي و
پايايي پرسشنامه انجام شده است .پايايي ابزار اندازهگيری با

آلفای کرونباخ و روايي آن با استفاده از روش تحليل عاملي و
آمارۀ  K.M.Oمحاسبه شد که به ترتيب  0/920و 0/121
براورد شده و بيانگر قابليت اعتماد بسيار باالی ابزار تحقيق
است .با مطالعات اسنادی ،تدوين اهداف و تعريف مفاهيم
اصلي و واسطه ،تبيين چارچوب نظری پژوهش و ساخت
شاخصها ممکن شد .در وزندهي به متغيرهای پژوهش و
عوامل تشکيلدهندۀ شاخصها نيز از روش تحليل عاملي
استفاده شد .متغيرهای مستقل پژوهش ناظر بر ويژگيهای
فردی ،ويژگيهای مديريتي ،ويژگيهای اقتصادی و
ويژگيهای بهرهبرداری بود ،همچنين وضعيت منزلت و
فعاليتهای اجتماعي بهرهبرداران ،چگونگي وضعيت
مشارکت ،ترغيب و همکاری از طرف سازمانها و ارگانها با
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بهرهبرداران را پوشش ميداد .متغير وابستۀ پژوهش نيز
موفقيت بهرهبرداران دارندۀ سيستمهای آبياری تحت فشار
برای برپايي اين سيستمها در کل استان اصفهان را مد نظر
قرار ميداد .جامعۀ آماری پژوهش را  1572نفر بهرهبرداری
که تا سال  1311سيستمهای آبياری تحت فشار را در کل
استان اجرا کردهاند ،تشکيل داده است .حجم نمونۀ آماری
پژوهش با استفاده از فرمول کوکران (معادلۀ )1محاسبه
شده 317 ،نفر به روش طبقهای خوشهای انتخاب شدند و
دادههای بهدستآمده از ميدان تحقيق با استفاده از نرمافزار
 Spssتجزيه و تحليل شد  (Cochran, 1977).با توجه به
تعداد متغيرها ،سطح سنجش آنها و استفاده از دادهها برای
مقاصد توصيفي يا استنباطي ،روشهای آماری مختلفي برای
تجزيه و تحليل دادهها،از جمله روشهای يک ،دو و
چندمتغيره شامل جداول توافقي ،آزمون کایدو ،ضرايب
همبستگي رگرسيون چندگانه و تحليل مسير به کار گرفته
شد .بر اساس تقسيمبندی نوذری ) (Nowzari, 2008که

ماحصل رايزني با متخصصان و استادان دانشکدۀ کشاورزی
دانشگاه صنعتي اصفهان بوده است ،از نظر موقعيت
جغرافيايي و با توجه به دسترسي يا عدم دسترسي هر
شهرستان به رودخانۀ زايندهرود ،استان اصفهان به دو حوضۀ
آبريز و غيرآبريز رودخانۀ زايندهرود تقسيم شده و در هر
حوضه نيز سه منطقۀ جلگهای ،کوهستاني و کويری به شرح
جدول  1در نظر گرفته شده است.
()1
pq
d2
n
1  2 pq 
1  t . 2  1
N
d

2

t.

q= 0/7

p= 0/7

t = 1/96

n= 317

N= 1572

d=0 /07

جدول  .2تقسیمبندی جغرافیایي شهرستانهای استان اصفهان

جلگهای
کوهستاني
کويری

حوضۀ آبریز رودخانۀ زایندهرود

حوضۀ غیرآبریز رودخانۀ زایندهرود

اصفهان ،خمينيشهر ،فالورجان ،نجفآباد ،مبارکه ،تيران و کرون
چادگان ،فريدن ،فريدونشهر
برخوار و ميمه ،نايين

دهاقان ،گلپايگان
خوانسار ،سميرم ،نطنز
آران و بيدگل ،اردستان ،کاشان ،شهرضا

مأخذ :یافتههای تحقیق

دادههای جدول  2جامعۀ آماری و تعداد نمونۀ پژوهش را در هر

حوضه و در سه منطقۀ جلگهای ،کوهستاني و کويری نشان ميدهد.

جدول  .1تعداد نمونۀ موجود در هر منطقه در استان اصفهان
جامعۀ آماری

تعداد نمونه

نام منطقه

جلگۀ آبريز رودخانۀ زايندهرود
کوهستاني آبريز رودخانۀ زايندهرود
کويری آبريز رودخانۀ زايندهرود
جلگهای غيرآبريز رودخانۀ زايندهرود
کوهستاني غيرآبريز رودخانۀ زايندهرود
کويری غيرآبريز رودخانۀ زايندهرود

291
671
64
63
455
151

61
11
10
13
103
40

تعداد کل

2501

320

مأخذ:یافتههای تحقیق

ساخت شاخصهای پژوهش
برای وزندهي متغيرهای تشکيلدهندۀ شاخصها از روش
تحليل عاملي استفاده شده است ،به اين صورت که متغيرهای
مورد بررسي از روش تحليل عاملي وارد معادله شده و

عاملهای تشکيلدهندۀ شاخص تعريف شدند .در هر عامل
متغيرهای مورد بررسي در وزنشان ضرب و بر جمع آنها
تقسيم شد تا برای هر عامل عددی نمايشدهنده به دست
آيد .با توجه به اينکه در تمام اين سنجهها متغيرهای کيفي به

امیني و افضلي ابرقویي :ارزیابي سازوکارهای مؤثر بر موفقیت بهرهبرداران در...

صورت ترتيبي کدبندی شده بودند و وزن همۀ سنجهها
يکسان نبود ،برای به دست آوردن وزن هر يک از سنجهها از
روش تحليل عاملي استفاده شد .به منظور وزندهي مناسب
گويهها از ضريب گويه با مقياس که دامنۀ آن بين  0تا 1
است ،استفاده شد .هر چه اين ضريب باالتر باشد ،تعلق گويه
به مقياس بيشتر است .طبق قاعدۀ تجربي چنانچه اين ضريب
کمتر از  0/3باشد ،آن گويه بايد از مقياس حذف شود .پس از
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حذف گويههايي که ضريب "گويه با مقياس" آن از جدول
ماتريس اجزا در روش تحليل عاملي کمتر از  0/7محاسبه شد،
ضريب هر يک از گويهها در امتياز عددی آن گويه که يک
عدد رتبهای بود ،ضرب و شاخص مربوط که يک شاخص
کمي است ،حاصل شد ( .)Kalantari,2008سنجههای مورد
بررسي برای ساخت شاخص موفقيت در جدول  3نشان داده
شده است.

جدول .3چگونگي ساخت شاخص موفقیت بهرهبرداران در اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار
وزن سنجه

سنجه

کاهش هزينۀ آبياری
کاهش هزينۀ کارگر
کنترل عمق آبياری
کاهش آب مصرفي
تبديل اراضي ديم به آبي
افزايش حاصلخيزی خاك
کاهش هزينۀ آبياری بعد از کاشت
کاهش عمليات خاكورزی
کاهش سرمازدگي گياهان و محصوالت
کاهش آفات و بيماریها
زودرس شدن محصول
کاهش هزينۀ داشت
کاهش هزينۀ برداشت
کاهش هزينۀ توزيع سم
کاهش هزينۀ توزيع کود
امکان توزيع سريعتر و يکنواختتر کود و سم از طريق مخازن
کاهش هزينۀ مبارزه با آفات
کاهش هزينۀ کودپاشي بههنگام آبياری تحت فشار
کاهش هزينۀ سمپاشي بههنگام آبياری تحت فشار
افزايش عملکرد محصول در هکتار
افزايش سطح زيرکشت
افزايش درآمد
Sig =5/555

Alpha =5/351

Bartlett=860/223

0/616
0/513
0/574
0/590
0/514
0/109
0/515
0/904
0/534
0/149
0/651
0/112
0/139
0/146
0/175
0/116
0/162
0/143
0/144
0/595
0/161
0/912
K.M.O =5/853

مأخذ :یافتههای پژوهش

برای ساخت ديگر شاخصها نيز فرايند مشابهي طي
شده که به منظور رعايت اختصار بهاين بسنده ميشود که
برای ساخت شاخص "منزلت و فعاليتهای اجتماعي
بهرهبرداران" که از منظر اين پژوهش با تأکيد بر ميزان
مشارکت بهرهبرداران در فعاليتهای اجتماعي و عمراني
روستا تعريف ميشود 21 ،سنجه مطرح شد .برای ساخت
شاخص "مشارکت ،ترغيب و همکاری سازمانها و ارگانها

در اجرای سيستمهای آبياری تحت فشار" نيز همکاری
سازمانهای جهاد کشاورزی ،آب منطقهای ،بانک کشاورزی،
شرکتهای طراح و مجری طرحها از يک سو و ترغيب و
تشويق جهاد کشاورزی ،بانک کشاورزی ،شرکتهای طراح و
مجری طرحها ،آشنايان و دوستان بهرهبرداران و رسانههای
گروهي از سوی ديگر ،با  9سنجه تعريف شد .برای ساخت
شاخص "ويژگيهای اقتصادی" هم ميزان کل اراضي ،نوع
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بهرهبرداری زمين ،مالکيت منبع آب ،کل سرمايهگذاری برای
اجرای طرح ،سرمايهگذاری شخصي بهرهبردار ،ميزان
تسهيالت دريافتي برای اجرای طرح و منبع مالي مورد
استفاده منظور و  5سنجه به کار گرفته شد .ساخت شاخص
"ويژگيهای بهرهبرداری" نيز که از  10سنجه تشکيل
ميشد ،شامل فاصلۀ مزرعه تا مرکز خدمات ،تا مرکز
شهرستان ،تا مرکز تحقيقات کشاورزی ،تعداد قطعات ،سطح
زيرکشت اراضي ،روش توليد ،منبع آب مورد استفاده ،سابقۀ
فعاليت کشاورزی ،سابقۀ استفاده از سيستمهای آبياری تحت
فشار و ميزان اراضي تحت پوشش سيستمهای آبياری تحت
فشار بود .برای ساخت شاخص "مديريت" از  3مؤلفۀ
"ويژگيهای فردی و اجتماعي"" ،ويژگيهای شخصيتي" در
مجموع با  69سنجه و "مهارتهای مديريتي بهرهبرداران"
در سه بعد مهارت انساني ،مهارت فني و مهارت ادراکي با
 39سنجه تعريف شد .ضرايب مربوط به روايي و پايايي
متغيرها و اجزای تشکيلدهندۀ هر يک از شاخصها نيز در
حد باال و کامالً قابل قبولي به دست آمد .برای وزندهي
متغيرهای تشکيلدهندۀ هر شاخص از روش تحليل عاملي
استفاده شد ،با استفاده از رگرسيون خطي ،اثر همزمان
متغيرهای مستقل پژوهش بر موفقيت بهرهبرداران در اجرای
سيستمهای آبياری تحت فشار بررسي شد .بهرهبرداران
دارندۀ سيستمهای آبياری تحت فشار کل استان با استفاده
از آزمون دانکن در سه گروه طبقهبندی شدند و برای بررسي
تفاوت بين گروههای مورد نظر در بين شهرستانها با توجه
به استقالل و افزون بر دو گروه بودن آنها ،از آزمون تحليل
واريانس و برای آگاهي از تفاوت بين گروهها از آزمون دانکن
استفاده شد .پيش از مقايسۀ موفقيت شهرستانها ،وجود يا
نبود اختالف معنيدار بين آنها با استفاده از آزمون  Fبررسي
شد.
نتایج و بحث
ارزیابي موفقیت بهرهبرداران از دیدگاه جامعۀ آماری

نتايج حاصل از استخراج  22سنجۀ سازندۀ شاخص موفقيت،
نشان ميدهد که از نظر جامعۀ آماری پژوهش ،تنها 20/2
درصد از بهرهبرداران در برپايي سيستمهای آبياری تحت

فشار موفق بودهاند .در مقابل ،بيش از  41درصد موفقيتي
ناچيز داشتهاند .اين دادهها در مجموع بيانگر موفقيت نه
چندان باالی بهرهبرداران در برپايي سيستمهای آبياری تحت
فشار است (جدول.)4
جدول  .4فراواني موفقیت بهرهبرداران سیستمهای
آبیاری تحت فشار
فراواني

درصد

کم
متوسط
زياد

136
120
79

41/5
31/1
20/2

کل

320

255
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نتايج بهدستآمده از آزمون دانکن در جدول  7نشان
داده شده است .پيش از مقايسۀ موفقيت شهرستانها ،وجود
يا نبود اختالف معنيدار بين آنها با استفاده از آزمون F
( )F=4/713بررسي شد و معنيداری اين تفاوت در سطح
 0/01به اثبات رسيد .نتايج حاصل از مقايسه و رتبهبندی
شهرستانها به لحاظ ميانگين وزني در جدول  7نشان داده
شده است.
دادههای جدول  7مؤيد اين است که از نظر ميانگين،
موفقيت بهرهبرداران دو شهرستان سميرم و فريدن در برپايي
سيستمهای آبياری تحت فشار در گروه  Aقرار دارد .اين دو
شهرستان بر اساس گروهبندی پژوهش در اقليم کوهستاني
واقعاند ،با اين تفاوت که فريدن در حوضۀ آبريز و سميرم در
حوضۀ غيرآبريز قرار دارد .گروه  Bکه دومين جايگاه را از
اين نظر دارد ،بهرهبرداران شهرستانهای دهاقان ،اصفهان،
برخوار ـ ميمه ،شهرضا ،اردستان ،مبارکه ،خوانسار،
فريدونشهر و چادگان را در بر ميگيرد .در گروه  Cنيز که
دارای رتبۀ سوم است ،بهرهبرداران فالورجان ،کاشان،
نجفآباد ،نايين ،نطنز ،تيران ،زرينشهر و آران و بيدگل جای
دارند .اين دستاورد نشان ميدهد که تفاوت اقليمي و منطقۀ
جغرافيايي در موفقيت بهرهبرداران برای برپايي سيستمهای
آبياری تحت فشار مؤثر نبوده است.

امیني و افضلي ابرقویي :ارزیابي سازوکارهای مؤثر بر موفقیت بهرهبرداران در...
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جدول .0طبقهبندی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس میانگین موفقیت بهرهبرداران در برپایي سیستمهای آبیاری تحت فشار

نام شهرستان

تعداد (نفر)

ميانگين وزني

سميرم
فريدن
چادگان
مبارکه
اصفهان
خوانسار
شهرضا
برخوار  -ميمه
فريدون شهر
دهاقان
گلپايگان
اردستان
آران و بيدگل
کاشان
نجفآباد
تيران
نايين
نطنز
فالورجان
زرينشهر

92
62
20
7
24
1
16
1
9
10
4
6
3
1
12
1
2
1
6
4

3/62
3/57
3/20
3/12
3/17
3/22
3/11
3/12
3/16
3/17
3/17
3/11
3/10
3/01
2 /6
2/57
2 /4
3
2 /7
2 /7

کل

320

62/22

طبقه
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

حوزه
کوهستاني ،غيرآبريز
کوهستاني ،آبريز
کوهستاني ،آبريز
جلگهای ،آبريز
جلگهای ،آبريز
کوهستاني ،غيرآبريز
کويری ،غيرآبريز
کويری ،آبريز
کوهستاني ،آبريز
جلگهای ،غيرآبريز
جلگهای ،غيرآبريز
کويری ،غيرآبريز
کويری ،غيرآبريز
کويری ،غيرآبريز
جلگهای ،آبريز
جلگهای ،آبريز
کويری ،آبريز
کوهستاني ،غيرآبريز
جلگهای ،آبريز
جلگهای ،آبريز

مأخذ :یافتههای پژوهش (طیف مقیاس مورد سنجش :طیف لیکرت)

ارزیابي عوامل مؤثر بر موفقیت بهرهبرداران در برپایي
سیستمهای آبیاری تحت فشار

دادههای جدول  6نشان ميدهد که اکثر بهرهبرداران دارندۀ
سيستمهای آبياری تحت فشار در ردۀ سني  21تا  67سال
قرار دارند و نوپذيری در بين اين گروه از بهرهبرداران وجود
داشته؛ در حالي که در سنين باالتر ممکن است به دليل
ريسکگريزی بيشتر ،محافظهکاری و ناتواني فيزيکي ،تمايل
به نوپذيری کاهش يابد .دادههای جدول  6همچنين نشان
ميدهد که از نظر ميزان تحصيالت 4/1 ،درصد از بهره
برداران بيسواد 6 ،درصد دارای سواد خواندن و نوشتن9/7 ،
درصد ابتدايي 23/1 ،درصد سيکل 1/3 ،درصد ديپلم16/5 ،
درصد فوق ديپلم 21/4 ،درصد ليسانس و  9/7درصد فوق
ليسانس هستند .به عبارت ديگر 45/6 ،درصد از بهرهبرداران
دارندۀ سيستمهای آبياری تحت فشار تحصيالت دانشگاهي،
 32/1درصد تحصيالت متوسطه و  20/3درصد تحصيالت
کم داشتهاند .اين نتيجه بيانگر آن است که دارندگان اين

سيستمها از نظر تحصيالت در سطح بااليي قرار دارند و
آگاهي و اطالعات آنها در اين زمينه ميتواند در افزايش
موفقيت بهرهبرداران مؤثر باشد .به عبارتي ،باال بودن سطح
سواد ميتواند عامل مؤثری در نوپذيری باشد .همچنين
دادههای جدول  6نشاندهندۀ آن است که  45/6درصد از
بهرهبرداران دارندۀ سيستمهای آبياری تحت فشار دارای
سابقه و تجربۀ کشاورزی باالتر از  30سال هستند .نتايج به-
دستآمده دربارۀ منبع آب مورد استفادۀ بهرهبرداران نشان
ميدهد که اکثر بهرهبرداران از چاه اختصاصي به منزلۀ منبع
آب استفاده ميکردند و اين نشان ميدهد که داشتن چاه و
مالکيت آن عامل مؤثری در تصميمگيری برای پذيرش و
برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار است .از طرفي ارزيابي
دو متغير نوع بهرهبرداری و مالکيت منبع آب حاکي از آن
است که بيشترين فراواني مربوط به مالکيت از نوع ملکي
است .اين مطلب مؤيد آن است که اغلب بهرهبرداران در
زمينهايي که مالکيت آنها در اختيار خودشان است ،به
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برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار ميپردازند و معموالً
در زمينهای اجارهای سيستمهای آبياری تحت فشار کمتر
پياده ميشود يا قبل از اجاره کردن ،زمين به اين سيستم
مجهز بوده است .از سويي  19/3درصد از دارندگان سيستم

آبياری تحت فشار مالکيت آب را دارا هستند و آب مورد
استفادۀ آنها ملکي است .اين موضوع نيز ميتواند يکي از
داليل مهم در پذيرش اجرای سيستم آبياری تحت فشار
شمرده شود(جدول .)6

جدول .6توزیع فراواني ویژگيهای فردی و بهرهبرداری در برپایي سیستمهای آبیاری تحت فشار

()a

متغير

سن بهرهبرداران(سال)

تحصيالت

سابقۀ فعاليت
کشاورزی(سال)

منبع آب مورد استفاده

نوع بهرهبرداری

مالکيت آب

مأخذ :یافتههای پژوهش

سن
()b
کمتر از  20سال
37-21
70-36
67-71
باالتراز  67سال
کل
بيسواد
خواندن و نوشتن
ابتدايي
سيکل
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
کل
زير  10سال
 20 -11سال
 30-21سال
 40-31سال
باالتر از  40سال
کل
کانال
رودخانه
قنات
چاه مشاع
چاه اختصاصي
کانال ،چاه اختصاصي
قنات ،چاه اختصاصي
رودخانه ،چاه اختصاصي
کل
اجارهای
ملکي
مشاع
کل
ملکي
اجارهای
مشاع
کل

()c

تعداد (نفر)
0
65
109
110
29
317
14
11
30
57
25
72
61
3
317
13
65
17
57
57
317
26
47
41
19
121
11
19
19
317
19
265
29
317
214
6
27
317

()d

درصد
0
21/2
34/6
37
9 /2
100
4 /1
6
9 /7
23/1
1 /3
16/5
21/4
9 /7
100
26/2
21/4
4 /1
23/1
23/1
100
1 /3
14/3
13/1
6
40/7
7 /1
6
6
100
6
13/3
10/5
100
19/3
2 /4
1 /3
100
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ارزیابي

ویژگيهای

مؤثر

بر موفقیت

بهرهبرداران

سیستمهای آبیاری تحت فشار

نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون که در جدول 5
نشان داده شده ،مؤيد اين است که بين ويژگيهای
بهرهبرداری و موفقيت آنها در برپايي سيستمهای آبياری
تحت فشار در سطح  99درصد اطمينان رابطۀ مثبت و
معنيداری وجود داشته است .از طرفي بين سابقۀ فعاليت
کشاورزی بهرهبرداران و موفقيت آنها در برپايي سيستمهای
آبياری تحت فشار نيز در سطح  99درصد اطمينان رابطۀ
مثبت و معنيداری وجود داشته است .اين مطلب بيانگر آن
است که با افزايش سابقۀ فعاليت کشاورزی بهرهبرداران،
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موفقيت آنها در برپايي اين سيستمها افزايش مييابد .نتايج
حاصل از ارزيابي اثر منزلت و فعاليتهای اجتماعي
بهرهبرداران نيز نشان ميدهد که در سطح  97درصد
اطمينان رابطۀ معنيداری بين اين متغير و ميزان موفقيت
بهرهبرداران در برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار وجود
دارد .همچنين ارتباط معنيدار منفي بين دو متغير سن
بهرهبرداران و موفقيت آنها در برپايي سيستمهای آبياری
تحت فشار در سطح  99درصد وجود داشت که بيانگر
کاهش موفقيت بهرهبرداران در برپايي اين سيستمها با
افزايش سن آنهاست.

جدول .5ویژگيهای مؤثر بر موفقیت بهرهبرداران سیستمهای آبیاری تحت فشار
ضریب همبستگي ()r

Sig

متغیر

ويژگيهای بهرهبرداری
سابقۀ فعاليت کشاورزی بهرهبرداران

**0/267

0/004

**0/377

0/000

منزلت و فعاليتهای اجتماعي بهرهبرداران
سن بهرهبرداران
تحصيالت بهرهبرداران
ويژگيهای مديريتي بهرهبرداران
ويژگيهای اقتصادی بهرهبرداران
نوع بهرهبرداری
مالکيت منبع آب
ترغيب و همکاری سازمانها و نهادها
روش توليد بهرهبرداران
نوع منبع آب بهرهبرداری

*0/269
**-0/302
**0/702
**0/471
**0/339
**0/425
**0/370
*3/19
0/014ns
0/027ns

0/032
0/001
0/000
0/000
0/002
0/001
0/006
0/013
0/206
0/246

 nsبدون رابطۀ معنادار ** ،معناداری در سطح  33درصد * ،معنيداری در سطح  30درصد

دادههای جدول  5همچنين بيانگر آن است که بين
متغيرهای تحصيالت ،ويژگيهای مديريتي ،بهرهبرداری و
اقتصادی بهرهبرداران با موفقيت آنها در برپايي سيستمهای
آبياری تحت فشار در سطح اطمينان  99درصد رابطۀ مثبت
و معنيداری وجود داشته و تأثيری مثبت بر ميزان موفقيت
آنها در پيادهسازی سيستمهای آبياری تحت فشار دارد.
دادههای جدول  5نشان ميدهد که مالکيت زمين و منبع
آب نيز در ترغيب بهرهبرداران برای برپايي اين سيستمها
بسيار اثرگذار بوده ،اين گروه از بهرهبرداران در قياس با
سايرين در برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار بسيار
موفقتر عمل کردهاند .اين ارتباط در سطح  99درصد
معنيداری است .در مقابل ،اين دادهها نشان ميدهد که بين
روش توليد و نوع منبع آب مورد استفاده بهرهبرداران با

موفقيت آنها در اجرای سيستمهای آبياری تحت فشار رابطۀ
معنيداری وجود ندارد.
تحلیل رگرسیون
به منظور تبيين ميزان تغييرات و پيشبيني آثار هر يک از
متغيرهای مستقل بر متغير وابستۀ ميزان موفقيت
بهرهبرداران در برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار ،آزمون
و تحليل دادهها با استفاده از رگرسيون چندمتغيرۀ خطي به
روش گامبهگام انجام شد ،سپس متغيرهای مستقل پژوهش
وارد معادله شدند .همان طور که دادههای جدول  1نشان
ميدهد ،اين متغيرها در کل  67درصد از تغييرات متغير
موفقيت بهرهبرداران در برپايي سيستمهای آبياری تحت
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ارگانها با ضريب تأثير  0/056و ويژگيهای اقتصادی با
ضريب تأثير  0/044به ترتيب بيشترين سهم را در ميزان
تغييرات متغير وابسته داشتهاند .با توجه به اينکه مقدار  Fدر
سطح  99درصد معنيدار است ،اين معادلۀ رگرسيوني معتبر
و قابل قبول است.

فشار را در سطح معنيداری توضيح ميدهد .در اين
رگرسيون بر اساس بتای استاندارد بهدستآمده ،متغيرهای
ويژگيهای مديريتي با ضريب تأثير  ،0/640ويژگيهای
فردی با ضريب تأثير  ،0/143ويژگيهای بهرهبرداری با
ضريب تأثير  ،0/013ترغيب مشارکت و همکاری سازمانها و

جدول  .8رگرسیون چندمتغیره برای شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت بهرهبرداران در اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار

ضريب ثابت
منزلت و فعاليتهای اجتماعي
ويژگيهای اقتصادی
ويژگيهای مديريتي
ويژگيهای بهرهبرداری
ترغيب ،مشارکت و همکاری سازمانها و ارگانها
ويژگيهای فردی

t

Sig

B

Beta

0/000
0/003
0/006
0/000
0/114
0/324
0/001

4/657
-0/031
3/73
0/342
0/005
0/096
0/047

-0/024
0/044
0/640
0/013
0/056
0/143

-6/253
-0/421
0/167
1/925
1/715
0/992
2/671

=5/605تعدیلشده 1R

sig=5/555

F=31/351

df=0

مأخذ :یافتههای پژوهش

دادههای جدول  1همچنين نشان ميدهد که
ويژگيهای مديريتي و ويژگيهای فردی بهرهبرداران و پس
از آن ويژگيهای بهرهبرداری ،ترغيب ،مشارکت و همکاری
سازمانها و ارگانها ،و در مرتبۀ آخر توانمندی اقتصادی
بهرهبرداران بيشترين تأثير را در موفقيت آنها در برپايي
سيستمهای آبياری تحت فشار داشته است .در اين ميان
منزلت و فعاليتهای اجتماعي بهرهبرداران نقشي بازدارنده
در برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار دارد .به منظور
براورد معادلۀ تخمين ،با توجه به اطالعات بهدستآمده و
معنيدار بودن مدل نهايي رگرسيون چندمتغيره در اين
پژوهش ،با معادلۀ زير ميتوان ميزان موفقيت بهرهبرداران را
در برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار تخمين زد:
()2
Y= 4/657 -0/031 X1+3/73 X2+0/342 X3+0/005
X4+0/096 X7+0/047X6

در اين رابطه Y ،موفقيت بهرهبرداران در اجرای
سيستمهای آبياری تحت فشار X1 ،منزلت و فعاليت
اجتماعي بهرهبرداران X2 ،ويژگيهای اقتصادیX3 ،
ويژگيهای مديريتي X4 ،ويژگيهای بهرهبرداریX7 ،
ترغيب ،مشارکت و همکاری سازمانها و ارگانها و X6
ويژگيهای فردی بهرهبرداران است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به موفقيت اندك اکثر بهرهبرداران در برپايي
سيستمهای آبياری تحت فشار ،پيشنهاد ميشود بسترهای
مناسب برای جلب هر چه بيشتر همکاری و مشارکت
بهرهبرداران در مراحل مختلف برنامهريزی ،تصميمگيری،
اجرا ،بهرهبرداری و ارزشيابي اجرا و استفاده از اين سيستمها
صورت گيرد .همان طور که نتايج نشان ميدهد ،ويژگيهای
مديريتي بهرهبرداران در برپايي سيستمهای آبياری تحت
فشار بيشترين تأثير را در موفقيت آنها داشته که اين ويژگي
خود متأثر از مهارتهای مديريتي در سه بعد انساني ،فني،
ادراکي و همچنين ويژگيهای شخصيتي و فردی
بهرهبرداران است .از اين رو پيشنهاد ميشود به منظور
توانمندسازی مخاطبان ،زمينههای الزم برای کسب
مهارتهای مديريتي بهرهبرداراني که قصد برپايي
سيستمهای آبياری تحت فشار را دارند ،از طرف نهادها و
سازمانهای ذیربط فراهم آيد .اين توانمندسازی ميتواند با
برگزاری کالسهای آموزشي قبل و بعد از برپايي
سيستمهای آبياری تحت فشار و ترغيب و تشويق آنها به
شرکت در اين کالسها تحقق يابد .انجام پژوهشهای علمي
در زمينۀ نيازسنجيهای آموزشي برای اين گروه از
بهرهبرداران ،ميتواند مسئوالن را از آزمون و خطاهای
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پرهزينه مصون دارد و به اعتمادسازی و ايجاد باور به
اثربخش بودن آموزشها در بهرهبرداران ،منجر شود.
ديگر نتيجۀ درخور تأمل اين پژوهش ،حکايت از آن دارد
که از يک سو ويژگيهای بهرهبرداری که خود متأثر از فاصلۀ
منبع آب تا مزرعه ،سطح زيرکشت و روش توليد است و از
سوی ديگر ويژگيهای اقتصادی بهرهبرداران که متأثر از
مالکيت منبع آب ،نوع بهرهبرداری و ميزان کل اراضي است
نيز در موفقيت بهرهبرداران در برپايي سيستمهای آبياری
تحت فشار اثرگذار است .اين دستاورد پژوهشي با نتايج
Kelly & et al, ،)1985( Casewell & Zelberman
(،)2001(Jahannam ،)Hea & et al, 2007) ،)1994
 )2001(Karbasi,و )2006(Norouzi & Chizari,
همسويي دارد .از اينرو پيشنهاد ميشود در برنامهريزیها و
سياستگذاریهای مربوط به توسعه و گسترش سيستمهای
آبياری تحت فشار ،روستاهايي که زمينههای الزم برای
برپايي اين سيستمها را دارند ،مد نظر قرار گيرند ،تا هم
موفقيت در برپايي اين سيستمها ضمانت بيشتری يابد و هم
موفقيت اين گروه از بهرهبرداران مشوقي شود برای ديگر
کشاورزان در برپايي سيستمهای آبياری تحت فشار .نتايج
همچنين بين ويژگيهای اقتصادی بهرهبرداران و موفقيت
آنها در اجرای سيستمهای آبياری تحت فشار همبستگي
مثبت و معنيداری نشان ميدهد ،بنابراين پيشنهاد ميشود
راهکارهايي برای تشويق و ترغيب اقتصادی بهرهبرداران برای
پيادهسازی سيستمهای آبياری تحت فشار انديشيده شود.
گرچه دستاوردهای پژوهش مؤيد آن است که سازمانها و
ارگانها در ترغيب بهرهبرداران ،آن چنان که انتظار ميرود
به ايفای نقش نپرداختهاند ،ليکن به واسطۀ اثرگذاری نقش
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آنها بر موفقيت بهرهبرداران در برپايي سيستمهای آبياری
تحت فشار ،پيشنهاد ميشود در چگونگي ايفای نقش اين
مراکز در اجرای برنامهها و ترغيب بهرهبرداران تجديد نظر
اساسي شود و زمينههای الزم برای ايفای بهينۀ نقش آنان
که در عمل متولي امر نيز هستند ،فراهم آيد .شايد انجام
پژوهشهای علمي برای تبيين مدلي کارآمد از چگونگي
اجرای نقش اين سازمانها و نحوۀ ايفای نقش مجريان
برنامهها در اين مدل ،قبل از هر تجديد نظری ،اجرای نقش
مورد انتظار از اين سازمانها و مؤسسات را تضمين کند .اين
دستاورد پژوهش با يافتههای Hardaker, & et al,
))2004و  ) 2006( Norouzi & Chizariمطابقت دارد .از
طرفي اين بررسي نشان داد که بين سابقۀ فعاليت کشاورزی
بهرهبرداران و موفقيت آنها در برپايي سيستمهای آبياری
تحت فشار همبستگي مثبت وجود دارد که نشان ميدهد با
افزايش سابقۀ فعاليت کشاورزی بهرهبرداران ،موفقيت آنها در
برپايي اين سيستمها افزايش مييابد .نتايج همچنين نشان
ميدهد ارتباطي معنيدار ولي منفي بين دو متغير سن
بهرهبرداران و موفقيت آنها در برپايي سيستمهای آبياری
تحت فشار وجود دارد که ميتواند برآمده از ارتباط
سالمندی و کاهش ريسکپذيری باشد .همچنين تأثير
توانمندیهای مديريتي بهرهبرداران بر موفقيت آنها معنيدار
است و از آنجا که بهرهبرداران مورد بررسي به لحاظ
ويژگيهای مديريتي ،در کل ،در سطح بااليي از توانمندی
قرار ندارند ،پيشنهاد ميشود به منظور افزايش موفقيت
بهرهبرداران در اجرای سيستمهای آبياری تحت فشار ،در
زمينۀ بهبود مهارتهای مديريتي آنان ،تمهيداتي علمي
انديشيده شود.
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