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عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به ایجاد تشکلهای آببران
2

پوریا عطایی *9و نسیم ایزدی
 .1کارشناس اجتماعی شرکت مهندسی مشاور پورآب فارس و کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 .2کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت - 01/12/90 :تاریخ تصویب)02/19/91 :

چکیده
در مناطق روستایی ،جایی که آب کمتر دادوستد میشود و اغلب به شکل یک نهادة ضروری مزرعه
استفاده میشود ،تشکلهای آببران میتواند گزیداری برای مدیریت منابع آبی باشد .هدف این پژوهش
بررسی سازههای تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به تشکیل تشکلهای آببران بوده است .جامعة این مطالعه
شامل همة کشاورزان تحت پوشش شبکة آبرسانی بند فیضآباد بوده است ( 102نفر) که  121نفر از این
افراد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی برای انجام این مطالعه انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده برای
جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده از پانل صاحبنظران تأیید شد .برای
بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد و آلفای کرونباخ آن بین 9/17ـ 9/02به دست آمد .یافتهها
نشان داد که شش متغیر نگرش در مورد تشکل آببران ،هنجار ذهنی ،رضایت از عملکرد شرکت
بهرهبرداری ،پیشینة اختالف بر سر مسائل آب ،مشارکت اجتماعی و آگاهی و اطالعات در مورد تشکلهای
آببران در مجموع قادرند  37/7درصد از تغییرات در متغیر وابسته را پیشبینی کنند.
واژههای کلیدی :تشکل آببران ،تشکلهای کشاورزی ،مدیریت مشارکتی آبیاری ،مدیریت منابع آب
مقدمه
يکي از راههای توسعه و حرکت جوامع به سوی تمدن و رفاه
عمومي استفادة بهينه و کارا از منابع طبيعي و خدادادی
است .يکي از منابع بسيار مهم و حياتي ،که در زندگي
روزمرة انسانها و تداوم توليدات نقش فوقالعاده دارد ،منابع
آبي است .اگر از اين مادة حياتي استفادة مطلوب شود،
بسياری از مشکالت کشورها حل خواهد شد .در حالي که
تعادلنداشتن عرضه و تقاضا آب را در يك وضعيت بحراني
قرار داده است ،شواهد نشان ميدهد که از آب موجود چه در
بخش آبهای سطحي و چه زيرزميني بهرهبرداری مناسب
صورت نميگيرد .مجموع مسائل مذکور توجه بيشتر
بهرهبرداران و دستگاههای متولي آب ،بهويژه آب کشاورزی را
* نويسندة مسئول:

به مديريت مناسب منابع آب معطوف ميدارد .از آنجا که
مصرفکنندة نهايي آب بهرهبرداران (کشاورزان) هستند،
بيش از هر زمان مشارکت و حضور مستقيم آنها در
بهرهبرداری و مديريت آب و حتي تصميمگيری ،طراحي و
ارزشيابي برنامههای مرتبط با منابع آب ضروری به نظر
ميرسد ()Saeidi, 2002؛ بنابراين واگذاری مديريت
آبهای سطحي و زيرزميني به خود کشاورزان امری اجتناب
ناپذير است و از آنجا که فرايند مشارکتي به صورت گروهي و
مبتني بر روابط ميان افراد است ،بهترين بستر برای مشارکت
بهرهبرداران تشکل و در اين زمينه تشکل آببران است
( .)Nejatpour et al., 2007ظهور تشکلهای آببران نقش
بزرگي در جايگزينکردن کشاورزان به جای دولت به عنوان
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کنشگر مرکزی در توسعه و نگهداری سيستمهای آبياری
دارند .بسياری از طرحها و برنامههای آبياری به تشکلهای
آببران انتقال داده شده است؛ زيرا اين سازمانها ميتوانند
برای عملکرد بهتر سيستمهای آبياری همکاری کنند ،زيرا
بر پاية مشارکت مردمي هستند .تمرکزنداشتن مديريت
آبياری باعث بهبود خدمات انتقال آب ،نگهداری سيستم،
توسعة مناطق تحت آبياری ،کاهش آثار زيستمحيطي منفي
و افزايش بهرهوری کشاورزی و درآمد ميشود ( Yercan,
 (2004) Peter .)2003بيان ميکند تشکلهای آببران بايد
آنقدر توسعه يابند که بر مسائلي چون بهبود ارائة خدمات،
مديريت يکپارچة منابع آب و مديريت حوضههای آبريز
تمرکز کنند .تشکلهای آببران باعث ميشود کشاورزان
کارهايي را که تنهايي قادر به انجام آن نيستند انجام دهند.
ايجاد تشکل آببران ،که به وسيلة رهيافت مشارکتي در
مديريت آب توجيهپذير است ،به کشاورزان اين امکان را
ميدهد که تالشهای خود را متمرکز کنند؛ همچنين
وسيلهای برای بههمپيوستن فعاليتها برای استفادة بهينه از
منابع آب در زمينهای تحت آبياری و زمينهای احياشده
است ) .(Hassabou & EL-Gafy, 2007گسترش
تمايالت و گرايشهای کشاورزان به شکلگيری و مشارکت
در انجمنهای آببران از مهمترين برنامههای مديريت دولتي
برای رسيدن به اهداف مديريت آب کشاورزی و پايداری
منابع آب محسوب ميشود .به طوری که تمايل کشاورزان به
ارتقای مديريت مصرف آب در کشاورزی در قالب نهادمندی
نظامهای بهرهبرداری نوين آب همچون انجمنهای آببران
يکي از عوامل اساسي در بهبود وضعيت اجتماعي ،اقتصادی
و زيستمحيطي جوامع کشاورزی به شمار ميرود .اين
تشکلهای مردمي ميتوانند با کمك دولت و استفاده از
تبصرههای بانکي طرحهای بسياری را در زمينة مديريت
مصرف بهينة آب در کشاورزی داشته باشند ( & Shahrodi
.)Chizari, 2006
وزارت نيرو در نظر دارد برای مديريت بهتر منابع آب
سطحي از مشارکت و همکاری بهرهبرداران کمك بگيرد.
يکي از راههای مناسب تقويت همکاری دولت و مردم،
کمكگرفتن از تجربيات بهرهبرداران در سياستگذاری و
برنامهريزی مديريت شبکههای آبياری و زهکشي است؛ به
بياني ديگر ،ميخواهيم از الگوی موجود که در آن رابطة
کشاورز و دولت به صورت رابطة يكسويه است گذر کنيم و
به الگوی جديد که در آن اين رابطه دوسويه است برسيم .در

رابطة يكسويه ،يك ديوار بلند بين دولت و کشاورز وجود
دارد که دولت نميتواند از خواستههای کشاورزان بهدرستي
آگاه شود و کشاورزان نيز نميتوانند همکاری الزم را با
برنامههای دولت داشته باشند .تشکلهای آببران کمك
ميکند تا اين ديوار فرو بريزد .در استان فارس نيز شبکههای
آبياری مدرن با سرمايهگذاریهای بسيار زيادی در حال
احداث است و طبق برنامهريزیهای از پيش تعيينشده
مديريت اين شبکهها بر عهدة خود کشاورزان است؛ بنابراين
ايجاد تشکلهای آببران الزم و ضروری است .شبکة آبياری
و زهکشي بند فيضآباد از جمله طرحهايي است که با هدف
احداث شبکة آبياری مدرن و واگذاری آن به کشاورزان در
حال اجراست .با احداث کامل اين شبکه و آمادگي برای
بهرهبرداری مديريت و نگهداری کشاورزان از اين شبکه
ضروری است؛ از اين رو در اين منطقه ايجاد تشکلهای
آببران برای بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای احداثي
امری اجتنابناپذير است .اگرچه با ايجاد تشکلهای آببران
انتقال مديريت آب به کشاورزان واگذار ميشود ،تمايل
بهرهبرداران به ايجاد تشکلها از مهمترين ضروريات است؛
چراکه تشکيل تشکلها به هر صورتي که باشد بايد از تمايل
دروني افراد برخيزد و چناچه افراد دريابند که تشکلهای
آببران ميتواند مشکالت آبي منطقه را برطرف سازد ،در
ايجاد آن درنگ نخواهند کرد؛ همچنين بر اساس منابع روان
شناختي بررسي تمايل به انجام رفتار بهترين پيشبيني-
کنندة انجام رفتار به شمار ميرود ( Krueger et al.,
)2000؛ بنابراين اين پژوهش با هدف بررسي تمايل
کشاورزان به ايجاد تشکل آببران و عوامل تأثيرگذار بر آن
انجام شده است.
نتايج تحقيقات در چين نشان ميدهد که زمينهای
زراعي تحت پوشش تشکلهای آببران به علت بهبود تحويل
آب شش درصد بازده بيشتری نسبت به ديگر زمينها دارند
) )2010( Huang et al. .(Qiao et al., 2009در تحقيق
خود به اين نتيجه رسيدند که عملکرد سيستمهای آبياری به
وسيلة تشکلهای آببران در مقايسه با مديريت جمعي بهبود
پيدا کرد .نتايج پژوهش  )2013( Zhang et al.نيز نشان داد
که ويژگيهای گروهي اعضای تشکل ،تعداد تشکلهای
آببران و نحوة استفاده از منابع آبي بر بهرهوری آب کشاورزی
تأثيرگذار است .نتايج حاصل از مطالعات انجامشده نشان
ميدهد که توسعة تشکلهای آببران گامي مهم و مؤثر در
پايداری منابع و افزايش بازده و کارايي مصرف آب آبياری و
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توليد محصوالت کشاورزی است )Tanaka & Sato, 2003

. (Howarth et al., 2005
( )2005در بررسيهای خود در شبکة آبياری و زهکشي
درودزن بيان ميکنند آببران نياز به مشارکت را احساس
کرده و دريافتهاند که در ساية مشارکت ميتوانند از مشکالت
خويش بکاهند و به منفعت بيشتری نسبت به شرايط کنوني
دست يابند .در مطالعهای که در شبکة آبياری و زهکشي
درودزن در استان فارس انجام گرفته بود ،کشاورزان بهرهبردار
از سد درودزن تمايل مطلوبي به مشارکت در مديريت شبکة
آبياری و زهکشي زير سد نشان دادهاند ( Azizi Khalkheili
 .)& Zamani, 2009يافتههای مطالعة ديگر ،که در کشور
ترکيه انجام گرفته بود ،نشان داد که کشاورزان در تمام
هزينههای آبياری مشارکت ميکنند (.)Yercan, 2003
 )2008( Omid et alدر بررسيهای خود در شبکههای
ورامين ،تجن و مغان ميزان مشارکت کشاورزان در
فعاليتهای تشکلهای آببران را در حد متوسط بيان
ميکنند .نتايج تحقيقي که با هدف تحليل زمينههای
مشارکت کشاورزان در مديريت شبکة آبرساني بخش جرقوية
شهرستان اصفهان انجام گرفته بود نشان داد حدود  71درصد
کل زمينههای مشارکت کشاورزان عضو تشکل آببران را
عواملي چون مشارکت در توسعة فني و حفاظت شبکه،
مشارکت در افزايش بهرهوری ،مشارکت در توزيع بهينة آب،
مشارکت در فعاليتهای گروهي و همکاری با ادارات دولتي
آب مشخص ميکند .نتايج رتبهبندی زمينههای مشارکت
کشاورزان در مديريت شبکة آبرساني نشان ميدهد کشاورزان
در ايجاد کانالهای جديد و تعمير و بازسازی دريچهها
بيشترين مشارکت و در همکاری با کارشناسان ادارة آبياری در
زمينة استفادة بهينه از آب و شرکت در برنامههای آموزشي
کمترين مشارکت را داشتهاند ( Zarei Dastgerdi et al.,
 .)2008يافتههای مطالعة  (2002) Pradhanنشان داد بين
مؤلفههای سرماية اجتماعي و مشارکت آببران در مديريت
شبکههای آبياری در دو گروه کشاورزاني که در انجمن
آببران مشارکت دارند و کشاورزاني که در اين انجمنها
مشارکت ندارند تفاوت معنيدار وجود دارد .تشکلهای
آببران ميتوانند فعاليتهای خود را متنوع کنند نظير
مديريت مصارف آب مصرفي غير آبياری ،فعاليتهای تجاری،
بازاريابي و فروشندگي؛ ولي برای اين کار بايد سرماية
اجتماعي قوی را بين اعضا توسعه دهند؛ به عبارتي ديگر ،پايه
و اساس تشکل آببران سرماية اجتماعي است (همان).
Najafi & Shirvanian
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با توجه به نتايج تحقيق انجامگرفته در دشت کوار استان
فارس ،دخالت مردم در تشکلهای نوين موجود در روستا
بسيار کم بوده و ناآگاهي و بياطالعي از تشکيل انجمن،
استطاعت مالي نداشتن اعضا و گراني مواد اوليه و نهادهها از
جمله داليل مشارکتنکردن بوده است .زمينههای اجتماعي
(سرماية اجتماعي ،تمايل به مشارکت و پيشينة مشارکتي)،
اقتصادی (درآمد کشاورزی) و نگرشي (نگرش به انجمنهای
آببران ،نگرش گروه مرجع و نگرش به بحران آب) و سن
کشاورزان مورد مطالعه در حد مطلوب و زمينة فرهنگي
(سطح اطالعات و آگاهي و تماس با منابع اطالعاتي) و
همچنين تنوع دسترسي آنان به منابع آبي و نيز برخورداری
بهرهبرداران از اعتبارات نامطلوب بوده است ( Ahmadvand
 )2010( Regina et al .)et al., 2008در مطالعة خود در
نيجريه به اين نتيجه رسيدند که در تقسيم آب و مشارکت
در نگهداری شبکة آبياری بين کشاورزان سراب و پاياب
بيعدالتي وجود دارد .کشاورزان سراب در فعاليتهای
گروهي نگهداری از شبکة آبياری مشارکت کمي دارند؛ چون
در صورت مشارکتنکردن نيز آب در اختيارشان قرار
ميگيرد و از اين بابت مشکلي ندارند .در مقابل ،کشاورزان
پاياب در صورت مشارکتنکردن نميتوانند آب مورد نياز
خود را تأمين کنند .آنها برای تأمين آب مجبورند در
فعاليتهای گروهي نگهداری شبکه بيشتر مشارکت کنند تا
آب به واحدهايشان برسد .يافتههای )Gorton et al.
) (2009نشان داد ميزان رضايت بيشتر کشاورزان از
تشکلهای آببران در حد متوسط و خوب بوده است و کمتر
از  20درصد کشاورزان از تشکلهای آببران ناراضي و خيلي
ناراضي بودند .کشاورزاني که مزرعة کوچكتری دارند از
تشکلهای آببران ناراضي هستند و از اين رو تمايل کمتری
برای عضويت در تشکلهای آببران دارند؛ همچنين ايشان
در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که رضايت کشاورزان
مهمترين عامل تعيينکنندة رفتار پرداخت آببهاست.
پژوهشي که در دشت کوار استان فارس درخصوص نگرش
کشاورزان به انجمنهای آببران انجام گرفته بود بيانگر اين
است که نگرش کشاورزان به انجمنهای آببران مثبت و در
حد متوسط بوده است و آنها با تأسيس انجمنهای آببران
در اين روستاها موافقند (.)Ahmadvand et al., 2008
 )2007( Shahrodi & Chizariتماسهای ترويجي،
سرماية اجتماعي ،نگرش به تشکلهای آببران ،سن و درآمد
ساليانه؛  )2007(Bayard & Jollyسن ،سطح سواد ،ميزان

272

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،54شماره  ،2تابستان 9313

درآمد مزرعه و ريسكگريزی؛ )2007( Baghaei et al.
سن ،منزلت اجتماعي ،مشارکت اجتماعي ،نگرش به تشکل
آببران؛  )2007( Shahrodi et al.سن و سابقة کار
کشاورزی ،درآمد ساالنه ،سطح زيرکشت آبي ،تماسهای
ترويجي ،کانالهای ارتباطي ،ميزان تحصيالت ،اعتماد
اجتماعي و انسجام اجتماعي را از عوامل مؤثر بر ايجاد
تشکلهای آببران ميدانند؛ همچنين تماس با منابع
اطالعاتي ،آگاهي ،اطالعات و نگرش به تشکل آببران
()Ahmadvand & Sharifzadeh, 2008؛ وسعت اراضي،
ميزان تحصيالت ،نگرش به مديريت مشارکتي آبياری،
برخورداری از مشوقها ،ميزان رضايت از وضعيت موجود
مديريت آب و سن ()Afshar & Zarafshani, 2009؛
ميزان مشاکت کشاورزان ،آگاهي از منافع تشکلهای
آببران ،کيفيت زيرساختهای آبياری و ويژگيهای فردی

نگرش به تشکل آببران

اعضای تشکل ()Ros, 2010؛ آموزش و سطح آگاهي،
مشارکت ،مديريت ،عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعي
( )Afzali Abarghoei & Amini, 2008از ساير عوامل
تأثيرگذار بر تشکيل تشکلهای آببران هستند.
با توجه به مرور پيشينة نگاشتهها و آشنايي با منطقة
مورد نظر ،چارچوب مفهومي تحقيق به صورت شکل زير
طراحي شد .در چارچوب مفهومي پژوهش ،هشت دسته
متغير بر تمايل کشاورزان به تشکيل تشکلهای آببران
تأثيرگذارند .اين عوامل شامل نگرش به تشکل آببران،
سرماية اجتماعي ،آگاهي و اطالعات در مورد تشکلهای
آببران ،رضايت از عملکرد شرکت بهرهبرداری ،ميزان
وابستگي به آب ،پيشينة اختالف بر سر مسائل آب ،هنجار
ذهني و ويژگيهای فردی بوده است.

سرمایة اجتماعی
اعتماد اجتماعی
انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی

آگاهی و اطالعات در مورد
تشکل آببران

رضایت از عملکرد شرکت
بهرهبرداری
ویژگیهای فردی
سن
سطح تحصیالت
درآمد سالیانه
تعداد خانوار
مساحت اراضی

تمایل به ایجاد تشکل آببران

میزان وابستگی به آب

پیشینه اختالف بر سر
مسائل آب
هنجار ذهنی

شکل  .9چارچوب مفهومی تحقیق

مواد و روشها
تحقيق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی است (چون نتايج آن
برای برنامهريزان و مسئوالن سازمان آب منطقهای استان فارس
و حتي کشور قابل استفاده است .بدين صورت که سبب آگاهي

مسئوالن امر از عوامل تأثيرگذار بر تمايل کشاورزان به ايجاد
تشکلهای آببران ميشود و از اين طريق خواهند توانست
تشکلهای آببران پايدارتری را تشکيل دهند) و از لحاظ
گردآوری دادهها ،ميزان نظارت و درجة کنترل متغيرها و قابليت

آببران
عطایی و ایزدی :عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به ایجاد تشکلهای 

تعميم از نوع تحقيقات توصيفي ـ همبستگي است .در اجرای
اين پژوهش ،از فن پيمايش استفاده شده است .جامعة مورد
بررسي در اين پيمايش همة کشاورزان تحت پوشش طرح
شبکة آبرساني بند فيضآباد بودهاند ( 192نفر) .با توجه به
جامعة آماری ،روش نمونهگيری در اين تحقيق نمونهگيری
تصادفي بود و بهرهبرداران از سه روستای مهريان ،مهمانآباد و
رحمتآباد (مزرعة دهنو) بودند .برای تعيين حجم نمونة تحقيق
از جدول  )1970( Krejcie & Morganاستفاده شد .با توجه
به اين جدول و جامعة آماری ،حجم نمونه  127نفر برآورد شد.
برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شد .در
سنجش متغيرهای مستقل و وابسته از طيف ليکرت پنج
درجهای (کامالً مخالفم=  1تا کامالً موافقم=  )5استفاده شد.
برای سنجش متغير وابسته از پاسخگويان چهار پرسش از قبيل:
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ميزان تمايل به عضويت در تشکل آببران ،ميزان تمايل به
ايجاد تشکل در روستا ،تمايل به حضور در جلسات مربوط به
تشکل و تشويق ساير کشاورزان به عضويت در تشکل آببران
پرسيده شد .نحوة محاسبة متغير وابسته نيز به اين صورت بود
که با استفاده از دستور  Computeدر نرمافزار  SPSSدادههای
ترتيبي به دادههای نسبي تبديل شدند .روايي صوری ابزار
تحقيق با پانلي از متخصصان تأييد شد .برای تأييد پايايي
پرسشنامه از يك مطالعة راهنما و تکميل  00پرسشنامه از
طريق افراد خارج از جامعة آماری استفاده شد و آلفای کرونباخ
نيز تعيين شد .در جدول  ،2مقادير آلفای کرونباخ متغيرهای
تحقيق ذکر شده است .پس از جمعآوری دادهها ،اطالعات
حاصل از تکميل پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخة  18تجزيهوتحليل شدند.

جدول  .9مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیرها

نگرش به تشکل آببران
اعتماد اجتماعی
انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی
آگاهی و اطالعات در مورد تشکل آببران
رضایت از عملکرد شرکت بهرهبرداری
میزان وابستگی به آب
پیشینة اختالف بر سر مسائل آب
هنجار ذهنی
تمایل به ایجاد تشکل آببران

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

3
4
4
3
3
4
4
7
7
4

9/17
9/14
9/14
9/11
9/14
9/02
9/11
9/17
9/17
9/12

یافتهها و بحث

توصیف متغیرهای پژوهش

ویژگیهای پاسخگویان

با توجه به انحراف معيار و ميانگينهای بهدستآمده و
محاسبة ضريب تغييرات به رتبهبندی متغيرهای پژوهش
پرداخته شد .نتايج نشان داد که "مشارکت اجتماعي"،
"انسجام اجتماعي" و "اعتماد اجتماعي" بهترتيب با
ميانگينهای  16/96 ،20/80و  17/75و ضريب تغييرات
 0/165 ،0/172و  0/188رتبههای اول تا سوم را به خود
اختصاص دادهاند؛ همچنين سه متغير "هنجار ذهني"،
"پيشينة اختالف بر سر مسائل آب" و "رضايت از عملکرد
شرکت بهرهبرداری" بهترتيب با ميانگينهای 9/07 ،10/71
و  10/00و ضريب تغييرات  0/018 ،0/207و 0/716
رتبههای آخر را کسب کردهاند.

بر طبق يافتههای توصيفي ،کشاورزان مورد مطالعه بين دامنة
سني  29تا  78سال قرار داشتند و ميانگين سني آنها 77/55
سال بود .از نظر سابقة فعاليت کشاورزی ،ميانگين سابقة
پاسخگويان  27/61سال بود .با توجه به اين ميانگين ،بيشتر
افراد گروه هدف پژوهش سابقة بااليي در فعاليتهای کشاورزی
داشتند و افرادی باتجربه محسوب ميشدند .ميانگين تعداد
سالهای تحصيلي کشاورزان  8/87سال ،ميانگين تعداد اعضای
خانوار  5/68نفر ،ميانگين اراضي تحت مالکيت  10/7هکتار و
ميانگين درآمد ساالنة آنها نيز نه ميليون تومان بود.
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جدول  .2رتبهبندی متغیرهای پژوهش
متغیرها

مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
اعتماد اجتماعی
نگرش به تشکل آببران
میزان وابستگی به آب
تمایل به ایجاد تشکل آببران
آگاهی و اطالعات در مورد تشکل آببران
هنجار ذهنی
پیشینة اختالف بر سر مسائل آب
رضایت از عملکرد شرکت بهرهبرداری

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

29/17
19/09
14/43
10/20
19/21
19/90
1/37
19/11
0/71
19/77

2/01
2/11
2/12
7/12
7/10
7/21
1/34
2/31
2/01
4/79

9/142
9/193
9/111
9/102
9/109
9/297
9/294
9/274
9/711
9/419

1
2
7
4
3
9
1
1
0
19

همبستگی بین متغیرهای پژوهش

پيش از محاسبة رگرسيون ،همبستگي بين متغيرهای
پژوهش بررسي شد؛ به طوری که هرچه همبستگي بين
متغيرها قویتر باشد ،پيشبيني نيز دقيقتر خواهد بود.
همبستگيهای بين متغيرهای تحقيق نشان ميدهد که بين
دو متغير انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي با ضريب
 =x1اعتماد اجتماعي
 =x2انسجام اجتماعي
 =x3مشارکت اجتماعي
 =x4وابستگي به آب

 0/80بيشترين همبستگي وجود دارد؛ همچنين در
همبستگي بين متغيرهای مستقل و وابسته ،متغيرهای
نگرش به تشکل آببران ،هنجار ذهني و مشارکت اجتماعي
بهترتيب با ضريب  0/79 ،0/59و  0/71بيشترين و متغير
پيشينة اختالف بر سر آب با ضريب  0/01کمترين
همبستگي را داراست.
 =x9آگاهي و اطالعات در مورد تشکل آببران
 =x10سطح تحصيالت
 =x11سن کشاورز
 =x12تمايل به تشکيل تشکل آببران

 =x5رضايت از شرکت بهرهبرداری
 =x6پيشينة اختالف بر سر آب
 =x7هنجار ذهني
 =x8نگرش به تشکل آببران

جدول  .3ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
متغیرهای
تحقیق

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

x1

x2

1
9/14
*9/29
*-9/21
**9/41
9/91
**9/74
9/91
9/14
9/14
-9/11
9/97

1
**9/19
9/99
*-9/29
**-9/21
**9/91
**9/21
9/97
9/11
-9/19
**9/70

* :معنیداری در سطح 5/50
** :معنیداری در سطح 5/50

x3

1
9/99
**-9/24
**-9/49
**9/39
*9/21
9/17
9/90
-9/11
**9/41

x4

1
*-9/11
9/19
9/990
**9/92
9/11
9/991
-9/92
**9/79

x5

x6

x7

x8

1
1
**9/37
1
**9/91** 9/91
1
*9/20** 9/91 -9/21
9/91 9/92 -9/91 9/991
9/91 9/97 9/92
9/93
-9/12 -9/19 -9/999 9/91
**9/30** 9/40** 9/91 9/24

x9

x10

1
1
*9/73
**9/12 -9/24
9/72* 9/94

x11

1
**-9/4

x12

1
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اطالعات در مورد تشکلهای آببران بهترتيب ،0/05 ،0/06
 0/28 ،0/01 ،-0/20و  0/28واحد تغيير در سطح متغير
وابسته تمايل بهرهبرداران به تشکيل تشکل آببران ايجاد
ميشود؛ به بياني ديگر ،هرچه کشاورزان نگرش و هنجار
ذهني مثبتتری در مورد تشکل آببران داشته باشند و از
پيشينة اختالف بر سر مسائل آب ،مشارکت اجتماعي و
آگاهي و اطالعات در مورد تشکلهای آببران بيشتر
برخوردار باشند ،تمايل بيشتری برای ايجاد تشکل خواهند
داشت؛ اما هرچه از عملکرد شرکت بهرهبرداری رضايت
کمتری داشته باشند ،تمايل آنها برای تشکيل تشکل
آببران افزايش مييابد .با توجه به اينکه بهرهبرداران
محدودة مطالعاتي رضايت کمتری از شرکت بهرهبرداری
داشتند ،تمايل آنها برای ايجاد تشکل آببران بيشتر بود؛
زيرا با تشکيل يك تشکل حقوقي راحتتر ميتوانند
مشکالتي که با شرکت بهرهبرداری دارند برطرف کنند و
مسئوالن را از خواستههای خود آگاه سازند.

پیشبینی سازههای مؤثر بر تمایل کشاورزان به ایجاد
تشکل

به منظور تعيين توانايي متغيرهای مستقل در پيشبيني
متغير وابستة تمايل کشاورزان به تشکيل تشکلهای
آببران ،از آزمون آماری رگرسيون چندمتغيره به روش
مرحلهای يا گامبهگام استفاده شده است .مدل رگرسيون با
مقدار  F=27/52و در سطح  P=0/000معنيدار شد.
همانگونه که جدول  7نشان ميدهد ،از بين کل متغيرهای
مستقل شش متغير نگرش به تشکل آببران ،هنجار ذهني،
رضايت از عملکرد شرکت بهرهبرداری ،پيشينة اختالف بر سر
مسائل آب ،مشارکت اجتماعي و آگاهي و اطالعات در مورد
تشکلهای آببران بهترتيب وارد معادلة رگرسيوني شدند.
تحليل رگرسيوني نشان داد به ازای يك واحد تغيير در
انحراف معيار متغيرهای مستقل نگرش به تشکل آببران،
هنجار ذهني ،رضايت از عملکرد شرکت بهرهبرداری ،پيشينة
اختالف بر سر مسائل آب ،مشارکت اجتماعي و آگاهي و

جدول  .5متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیون

متغیرهای پیشبین
عرض از مبدأ ()Constant
نگرش به تشکل آببران
هنجار ذهنی
رضایت از عملکرد شرکت بهرهبرداری
پیشینة اختالف بر سر مسائل آب
مشارکت اجتماعی
آگاهی و اطالعات در مورد تشکلهای آببران

بر اساس ميزان  R2شش متغير واردشده در مجموع
قادرند  50/0درصد از تغييرات در متغير وابستة تمايل
کشاورزان به تشکيل تشکلهای آببران را پيشبيني کنند.
سه متغير مستقل نگرش به تشکل آببران ،هنجار ذهني و
رضايت از عملکرد شرکت بهرهبرداری هريك بهترتيب ،07/8
 11/1و  2/9درصد از ميزان تغييرات در تمايل کشاورزان به
تشکيل تشکلهای آببران را توضيح ميدهند و سه متغير
پيشينة اختالف بر سر مسائل آب ،مشارکت اجتماعي و
آگاهي و اطالعات در مورد تشکلهای آببران بهترتيب ،2/1

B

Beta

t

Sig

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

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

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

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

 ،2/5و  1/7درصد از ميزان تغييرات در متغير وابستة تمايل
کشاورزان به تشکيل تشکلهای آببران را تبيين ميکنند.
اين يافتهها با نتايج تحقيقات ،)2002( Pradhan
،)2007( Baghaei et al. ،) 2008( Ahmadvand et al.
Afshar & ،)2008( Ahmadvand & Sharifzadeh
(،)2009( Gorton et al. ،)2009
Zarafshani
Shahrodi et al. ،)2007( Shahrodi & Chizari
( )2008( Afzali Abarghoei & Amini ،)2007و Ros

( ) 2010مطابقت دارد.
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جدول  .4تبیین میزان تغییرات در تمایل کشاورزان به تشکیل تشکل آببران از طریق متغیرهای مستقل

متغیر
نگرش به تشکل آببران
هنجار ذهنی
رضایت از عملکرد شرکت بهرهبرداری
پیشینة اختالف بر سر مسائل آب
مشارکت اجتماعی
آگاهی و اطالعات در مورد تشکلهای آببران

R

R2

R2 Adjust

R2 Change

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

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

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

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

در نهايت ،با توجه به مدل نهايي رگرسيون چندمتغيره با معادلة زير
()1

ميتوان تمايل کشاورزان به تشکيل تشکلهای آببران را تخمين زد:

Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6
Y= - 0/77 + 0/062 x1 + 0/051 x2 - 0/207 x3 + 0/019 x4 +0/289 x5 + 0/289 x6

 =x1نگرش به تشکل آببران
 =x4پيشينة اختالف بر سر آب

 =x2هنجار ذهني
 =x5مشارکت اجتماعي

مقایسة تمایل کشاورزان به تشکیل تشکل آببران

با توجه به اينکه کشاورزان مورد مطالعه در دو گروه زارعان و
خوشنشينان قرار داشتند و با توجه به وجود دو تعاوني
توليد روستايي در منطقه ،به مقايسة تمايل کشاورزان نسبت
به تشکيل تشکل آببران در بين دو گروه پرداخته شد .بدين
منظور از آزمون  tاستفاده شد .نتايج تحقيق نشان داد که در

 =x3رضايت از عملکرد شرکت بهرهبرداری
 =x6آگاهي و اطالعات در مورد تشکلهای آببران
بين دو گروه زارعان و خوشنشينان از لحاظ تمايل به ايجاد
تشکل آببران تفاوت معنيداری وجود داشت که تمايل
گروه زارعان برای تشکيل تشکل بيشتر از گروه خوشنشينان
بود .اما در بين اعضای تعاونيهای توليد روستايي مهريان و
مهمانآباد از لحاظ تمايل به تشکيل تشکل آببران تفاوت
معنيداری وجود نداشت.

جدول  .6مقایسة تمایل کشاورزان به تشکیل تشکل آببران
سطح معنیداری

گروه/تعاونی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

خوشنشینان
زارعان

99
91

17/01
19/01

4/91
7/10

-4/79

90999

مهریان
رحمتآباد

33
12

14/19
13/49

7/79
7/91

7/73

9/191

*

* معنیداری در سطح 5/50

نتیجهگیری و پیشنهادها
در دو دهة اخير (از دهة  80به بعد) به علت افزايش
مشکالت کمآبي در سرتاسر جهان و دستنيافتن اغلب
پروژههای آبياری به اهداف اقتصادی از پيش تعيينشده و
افزايش اختالفات بين آببران ،به مقولة تشکلهای آببران
برای تغييرات رفتاری و مشارکت کشاورزان در مديريت آب
کشاورزی توجه زيادی شده است .تمايل برای انتقال
مديريت شبکههای آبياری و زهکشي از بخش دولتي به

انجمنهای آببران با بهرهگيری از مشارکت کشاورزان در
کشور ما به عزم و سياستي ملي تبديل شده است ،از اين رو
گسترش تمايالت و گرايشهای کشاورزان به شکلگيری و
مشارکت در انجمنهای آببران از مهمترين برنامههای
مديريت دولتي برای رسيدن به اهداف مديريت آب
کشاورزی و پايداری منابع آب به شمار ميرود ،به طوری که
تمايل کشاورزان به ارتقای مديريت مصرف آب در کشاورزی
در قالب نهادمندی نظامهای بهرهبرداری نوين آب همچون

آببران
عطایی و ایزدی :عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به ایجاد تشکلهای 

انجمنهای آببران يکي از عوامل اساسي در بهبود وضعيت
اجتماعي ،اقتصادی و زيستمحيطي جوامع کشاورزی
محسوب ميشود ( .)Shahrodi & Chizari, 2007اين
پژوهش با هدف بررسي تمايل کشاورزان به تشکيل
تشکلهای آببران و عوامل مؤثر بر آن انجام شد .نتايج
بيانگر آن بود که متغيرهای نگرش به تشکل آببران ،هنجار
ذهني ،رضايت از عملکرد شرکت بهرهبرداری ،پيشينة
اختالف بر سر مسائل آب ،مشارکت اجتماعي و آگاهي و
اطالعات در مورد تشکلهای آببران بهترتيب وارد معادلة
رگرسيوني شدند و در مجموع قادرند  50/0درصد از
تغييرات در متغير وابستة تمايل به تشکيل تشکلهای
آببران را پيشبيني کنند .ميتوان چنين نتيجه گرفت:
کشاورزاني که نگرش مثبتتری به تشکلهای آببران دارند
و آگاهي و اطالعاتشان در مورد تشکلها بيشتر است،
تمايلشان برای ايجاد تشکل آببران ارتقا خواهد يافت .اما
اين بهتنهايي تمايل کشاورزان برای ايجاد تشکل را افزايش
نميدهد؛ زيرا عواملي نيز وجود دارد که بر تمايل کشاورزان
اثر منفي خواهد داشت .در صورتي که کشاورزان اختالفي بر
سر مسائل آب نداشته و رضايت کافي از عملکرد شرکت
بهرهبرداری داشته باشند ،تمايلشان برای ايجاد تشکل کاهش
مييابد .به اين دليل است که اگر بهرهبرداران با يکديگر و
روستاهای ديگر اختالفات زيادی بر سر مسائل آب نداشته يا
رضايت کافي از فعاليتهای شرکت بهرهبرداری داشته باشند،
نياز کمتری برای ايجاد تشکل احساس ميکنند؛ همچنين
هرچقدر همکاری کشاورزان با شورای اسالمي و دهياری
روستا بيشتر باشد و عقايد و مشکالت خود و روستا را با
مسئوالن در ميان بگذارند و به بيان ديگر مشارکت اجتماعي
باالتری داشته باشند ،تمايلشان برای ايجاد تشکل آببران
نيز افزايش خواهد يافت .هنجار ذهني نيز بر تمايل
کشاورزان بيتأثير نبوده است؛ به عبارتي ديگر ،با تشويق
خانواده ،مسئوالن و ساير کشاورزان به عضويت در تشکل
آببران تمايل آنها افزايش مييابد .در پايان ،با توجه به
يافتهها و نتايج اين مطالعه پيشنهادهای زير مطرح ميشوند:
ـ برای ايجاد نگرش مثبتتر و افزايش اطالعات و دانش
کشاورزان به تشکلهای آببران بهتر است با برگزاری
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دورههای آموزشي کشاورزان را از اهداف و وظايف تشکلهای
آببران آگاه کرد؛ همچنين معرفي نمونههای موفق
تشکلهای آببران نيز ميتواند نگرش مثبتتری به اين نوع
تشکلها در افراد ايجاد کند .برای معرفي نمونههای موفق
نيز ميتوان بازديدهايي برگزار کرد تا از اين طريق
بهرهبرداران از نزديك با ويژگيها و دستاوردهای تشکلهای
موفق آشنا شوند؛
ـ با توجه به اينکه مشخص شد رابطة عکسي بين
رضايت از عملکرد شرکت بهرهبرداری و تمايل به ايجاد
تشکل آببران وجود دارد ،پيشنهاد ميشود که مقداری از
وظايف و فعاليتهای شرکتهای بهرهبرداری به تشکلهای
آببران واگذار شود تا از اين طريق خود تشکلها عهدهدار
وظايف مربوط به خود شوند؛ برای مثال وظيفة نگهداری و
بهرهبرداری از کانالهای درجة  0و  7به بهرهبرداران واگذار
شود و کانالهای درجة  1و  2در اختيار شرکت بهرهبرداری
قرار گيرد؛
ـ نظر به اينکه وجود اختالف بر سر آب از عوامل
تأثيرگذار بر تمايل کشاورزان به ايجاد تشکل آببران بود،
ميتوان هستههای اصلي تشکل را از روستاهايي که
اختالفات کمتری با يکديگر دارند انتخاب کرد تا از اين
طريق مشکالت اجتماعي در تشکلها به حداقل ممکن
برسد؛
ـ با توجه به اينکه مشارکت اجتماعي از سازههای
تأثيرگذار بر تمايل به ايجاد تشکل آببران بود ،پيشنهاد
ميشود که برای ايجاد تشکل آببران از رهيافتهای
مشارکتي استفاده شود؛ به طوری که مشارکت بهرهبرداران
همة مراحل شکلگيری تشکل شامل تصميمگيری ،اجرا،
بهرهبرداری و نگهداری از تأسيسات را دربر گيرد .اين امر
باعث افزايش مشارکت اجتماعي کشاورزان خواهد شد؛
ـ برای تحقيقات آينده نيز پيشنهاد ميشود که
توانمندی کشاورزی برای ايجاد تشکلهای آببران بررسي
شود؛ به عبارتي ديگر ،با سنجش پتانسيلها و توانمندیهای
کشاورزان برای واگذاری مديريت آبياری و تشکيل تشکلها
ميتوان کاستيها و کمبودهای مورد نياز برای ايجاد يك
تشکل موفق را مشخص کرد.
REFERENCES

cooperatives and Mirage Sefidbarg cease
Kermanshah Province. Journal of

Afshar, N., and Zarafshani, K. (2009). Analysis
willingness to participate in irrigation
management: A case study of water users

9313  تابستان،2  شماره،54  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

Agricultural Extension and Education
Science, 6(2), 99-113. (In Persian).
Afzali Abarghoei, M., and Amini, A.M. (2008).
Water users associations role in the
development of rural water users. The first
national conference on sustainable rural
development, Kermanshah, 30th May. (In
Persian).
Ahmadvand, M., and Sharifzadeh, M. (2008).
Feasibility of forming water users
associations: Kavar Plain of Fars
Province. Journal of Agricultural
Extension and Education Science, 5(2), 114. (In Persian).
Ahmadvand, M., Zare, A., and Bidmeshki, S.M.
(2008).
Constitute
water
users
associations in Kavar Fars Plain: A
survey. The first conference of the new
approaches to community participation in
the study, construction, operation and
maintenance of irrigation and drainage
networks, Shiraz, 7 and 8th January. (In
Persian).
Azizi Khalkhili, T., and Zamani, GH. H. (2009).
Farmer
participation
in
irrigation
management: The case of Doroodzan
Dam
Irrigation
Network,
Iran.
Agricultural Water Management, 96, 859865.
Baghaei, M., Chizari, M., Pezeshki Rad, Gh.,
and Feli, S. (2007). Personal and social
factors influencing villagers' participation
in watershed originated Honjan watershed
management plan. Journal of Agricultural
Extension and Education Science, 4(1),
73-87. (In Persian).
Bayard, B., and Jolly, C. (2007). Environmental
behaviour structure and socio-economic
condition of hillside farmer: A multiplegroup structural equation modeling
approach. Ecological Economic, 62, 433440.
Gorton, M., Sauer, J., Peshevski, M., Bosev, D.,
Shekerinov, D., and Quarrie, S. (2009).
Water communities in the Republic of
Macedonia: An emprical analysis of
membership satisfaction and payment
behavior. World Development, 37(12),
1951-1963.
Hassabou, M., and EL-Gafy, I. (2007).
Assessment Indicators for Water Users
Associations
in
Egypt.
Official
Publication of the European Water
Association (EWA).

272

Howarth, S. E., Parajuli, U. N., Baral, J. R.,
Nott, G. A., Adhikari, B. R., Gautam, D.
R., and Menuka, K. C. (2005). Promoting
good governance of water users
associations in Nepal.
Huang, Q., Wang, J., Easter, K. W., and Rozelle,
S (2010). Empirical assessment of water
management institutions in northern
China. Agricultural Water Management,
98(2), 361-369.
Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970).
Determining Sample Size for Research
Activities. Educational and Psychological
Measurement, 30, 607-610.
Krueger, N. F., Reilly, M. D., and Carsurud, A.
L. (2000). Competing models of
entrepreneurial intentions. Journal of
Business Venturing, 15(5), 23-37.
Najafi, B., and Shirvanian, A. (2005). Barriers to
participation of water users in the
management of irrigation and drainage
networks. Journal of Rural Development,
9 (3), 75-53. (In Persian).
Nejatpour, H., Sharifi, H., and Moradi, D.
(2007). How can farmers participate in the
conservation and optimum utilization of
water
resources
should
be
institutionalized?. The first conference of
the new approaches to community
participation in the study, construction,
operation and maintenance of irrigation
and drainage networks, Shiraz, 7 and 8th
January. (In Persian).
Omid, M.H., Eskandari, Gh.H., Shabanali Fami,
H., Akbari, M., and Namdar, R. (2008).
Analysis of Factors Affecting Farmers'
Participation in Water Users Network.
The first conference of the new
approaches to community participation in
the study, construction, operation and
maintenance of irrigation and drainage
networks, Shiraz, 7 and 8th January. (In
Persian).
Peter, R. J. (2004). Participatory Irrigation
Management.
Washington
DC.
International network on participatory
irrigation management.
Pradhan, P. (2002). Water users Association
towards diversified activities: experiences
of Nepal and other countries. Indian
workshop in political theory and policy
Analysis.
Qiao, G., Zhao, L., and Klein, K. K. (2009).
Water user association in Inner Mongolia:
Factors that influence farmers to join.

271

آببران
  عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به ایجاد تشکلهای:عطایی و ایزدی

Agricultural Water Management, 96: 822830.
Regina, H. Y. F., Abe, S. S., Wakatsuki, T., and
Maruyama, M. (2010). Traditional
farmer-managed irrigation system in
Central Nigeria. Journal of Agricultural
and Rural Quarterly, 44(1): 53-60.
Ros, B. (2010). Participatory irrigation
management and the factors that
influence the success of farmer water user
communities: A case study in Cambodia.
A dissertation presented in partial
fulfillment of the requirements for the
degree of Master of Applied Science in
Environmental Management at Massey
University, New Zealand.
Saeidi, M. (2002). Introduction to Public
Participation and NGOs. The publication
SAMT, Tehran. (In Persian).
Shahrodi, A.A., and Chizari, M. (2006).
Analysis of behavioral domains farmers in
Khorasan
Optimal management of agricultural
water: Comparison of participants and
non-participants in cooperative users.
Journal of Agricultural Extension and
Education Science, 4(2), 22-35. (In
Persian).

Shahrodi, A. A., Chizari, M. and Pezeshki Rad,
Gh. (2007). Water user’s cooperative
effect on farmers' attitude towards the
Agricultural Water Management: A Case
Study of Khorasan. Journal of
Agricultural Economic and Development,
22(2), 71-85. (In Persian).
Tanaka, Y., and Sato, Y. (2003). An institutional
case study of Japanes Water Users
Association:
towards
successful
participatory irrigation management.
Paddy Water Environment, 1, 85-90.
Yercan, M. (2003). Management turning – over
and
participatory management
of
irrigation schems: a case study of the
Gediz. RiverBasin in Turkey. Agriculture
Water Management .62, 205-214.
Zarei Dastgerdi, Z., Iravani, H., Shabanali Fami,
H., and Mokhtari Hesari, A. (2008).
Analysis of the participation of farmers in
the management of water supply network
of city Jarghouyeh. Journal of Rural
Development, 12 (3), 92-73. (In Persian).
Zhang, L., Heerink, N., Dries, L., and Shi, X.
(2013). Water users associations and
irrigation water productivity in northern
China. Ecological Economics, 95, 128136.

