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  :چکیده

هـاي   طی دو دهه اخیر، به علت کم آبی در سرتاسر جهان، به نقش تعـاونی 

بران در مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزي توجه زیادي  آب

هدف پژوهش توصیفی حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت . شده است

بران در مدیریت آب کشـاورزي شهرسـتان اسـفراین در     اعضاي تعاونی آب

جامعه آماري این پـژوهش شـامل کلیـه اعضـاي دو     . بود 1393-94سال 

است؛ که از میان آنها  بوده) =2440N(اسفراین بران شهرستان  بتعاونی آ

نفر به با اسـتفاده از روش نمونـه گیـري     335با استفاده از فرمول کوکران 

روایی پرسشنامه با استناد به . اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند طبقه

نظران و کارشناسان تأیید و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجـام   دیدگاه صاحب

پرسشنامه و مقدار آلفـاي کرونبـاخ بـا     30آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 

 ها دادهتجزیه و تحلیل . به دست آمد 88/0برابر  SPSSافزار  استفاده از نرم

براي بررسـی  . صورت گرفت Excel2010 و  SPSS20افزار  از طریق نرم

بطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته از آزمون تحلیل همبستگی اسپرمن، را

با توجه به . آزمون ضریب وي کرامر، ضریب گاما و کاي اسکویر استفاده شد

سـطح درآمـد   (نتایج پژوهش حاضر بـین عوامـل اقتصـادي مـورد مطالعـه      

، میزان مصـرف آب،  )بها کشاورزان، میزان اراضی تحت مالکیت، میزان آب

هاي فـردي شـامل سـطح تحصـیالت و      هاي آبیاري و ویژگی ع سیستمانوا

داري  بران رابطه مثبت و معنی جنس با متغیر میزان مشارکت در تعاونی آب

از سوي دیگر، بین متغیر سن با مشارکت اعضا رابطـه منفـی و   . وجود دارد

  .داري وجود دارد معنی
  

مشارکتی آبیاري؛ بران؛ مشارکت؛ مدیریت  تعاونی آب :کلیديهاي  واژه

  .شهرستان اسفراین

  .JEL M1 ،M11 ،M54: بندي طبقه

Abstract: 

Over the past two decades, due to the global water 
scarcity, the role of WUAs in the farmers’ participation 
in the agricultural water resources management has 
received much attention. The purpose of this descriptive 
study was to evaluate the factors affecting the 
participation of the WUAs members in the agricultural 
water management of Esfarayen County during 2014-
2015. The statistical population included all members of 
two WUAs Esfarayen County (N: 2440) among which 
335 people were selected as the statistical population 
size using Cochran’s formula, then the sample was 
identified using stratified sampling method. The Validity 
of the questionnaire was supported by the experts’ 
views, and the reliability of research tools was obtained 
by doing a preliminary test through completing 30 
questionnaires and the Cronbach’s alpha value was 
obtained 0.88 using SPSS. Data analysis was performed 
using SPSS20 and Excel2010. To examine the relationship 
between the independent and dependent variables, the 
Spearman correlation analysis test, the Cramer’s 
coefficient test, the Gamma coefficient and the chi-
square test were used. Results indicated a significant 
positive correlation between the studied economic 
factors (farmers’ income level, acreage owned by 
farmers, water prices), volume of water used, types of 
irrigation systems, and farmers’ individual 
characteristics including education level and gender, and 
the variable of the level of farmers’ participation in the 
WUAs. Moreover, there was a significant negative 
correlation between age and the level of members’ 
participation. 
 

Keywords: Esfarayen Country, Participation, 
Participatory irrigation management, Water User 
Associations (WUAS). 
JEL: M1, M11, M54. 
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  مقدمه .1

منبع تأمین مواد غذایی دنیا به  ترین مهمرین و ت کشاورزي اصلی

رود؛ از این رو نقش بسزایی در تـأمین امنیـت غـذایی،     شمار می

احسـانی و  (اجتماعی و حتـی سیاسـی کشـورهاي جهـان دارد     

افزایش تولید محصـوالت کشـاورزي در   ). 663: 1382خالدي، 

بهبـود درآمـد    هـا،  ایران به دالیل مختلف از جمله ثبات قیمـت 

سرانه شاغلین بخش کشاورزي و نیاز روز افزون جامعه به منابع 

ارزي غیر نفتی، به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است 

عالوه بر آن تلفات آب در مراحل انتقال، ). 150: 1382زیبایی، (

توزیع و مصرف در مزارع ایـران شـرایط مطلـوبی نداشـته و در     

گـردد کـه    درصد برآورد می 40حدود  مجموع بازده مصرف آب

پـور،   محمدي نیـک (تر از حد استاندارد جهانی است  بسیار پایین

تنگنـاي   تـرین  مهـم در نتیجه کمبـود آب در ایـران   ). 7: 1385

توان حجم آب  آید و به راحتی نمی توسعه کشاورزي به شمار می

حاصل شده یعنی، محدودترین عامل تولید کشـاورزي را تغییـر   

مانـد   بنابراین راهی جز اسـتفاده کارآمـد از آب بـاقی نمـی    داد، 

  ).150: 1382زیبایی،(

نگرش فراگیر و همه جانبه به بهبود مـدیریت مصـرف آب   

وري و رانـدمان مصـرف    اي بهره تواند به مقدار قابل مالحظه می

تنهـا  ). 667:1382احسانی و خالدي، (آب کشور را افزایش دهد 

وري بهینه از منابع آب  فزون غذا، بهرهراه پاسخ به تقاضاي روز ا

استحصال شده براي کشاورزي، تولیـد بیشـتر در ازاي مصـرف    

تولید و مصـرف محصـوالت   فرایند آب کمتر وکنترل تلفات در 

ــد،(باشــد  کشــاورزي مــی محــدودیت آب و ). 457: 1382پورزن

ضرورت مدیریت بهینه اسـتفاده از آن، در طـول زمـان موجـب     

بـرداري متعـددي در شـرایط     هاي بهـره  ظامپیدایش و تکامل ن

گوناگون طبیعی و اجتماعی روستاهاي ایـران شـده اسـت، کـه     

بنـدي، بـه عنـوان میـراث ارزشـمند       ترین آن نظـام بنـه   متعالی

کشاورزي سنتی و بومی در بسیاري از مناطق کم آب و بیابـانی  

  ). 41:1381شهبازي، (ایران است 

ــه   ــالحات ارضــی ده ــاختارهاي 1340اص ــاعی و  س اجتم

هاي بنیادین کرده  مناسبات اقتصادي روستاها را دچار دگرگونی

هـا بـه عنـوان     هاي تعاونی روسـتایی و سـایر تعـاونی    و شرکت

قرار گرفتـه اسـت؛ بـه     ها شکلجایگزین الگوبرداري شده این ت

هاي محلـی   اي که امروزه دیگر نقش حساس و مؤثر گروه گونه

هــاي مــدیریت و توســعه  مــهنفــع در موفقیــت برنا و افــراد ذي

: 1391اخـوان و همکـاران،   (هاي آبیاري محرز شده است  شبکه

ورورد دولت بـه روسـتا بـراي پـر کـردن خـأل ناشـی از        ). 118

هایی نظیر شرکت تعاونی نیـز   مدیریت مالک، با تأسیس سازمان

نتوانست همه روستاها را برمبناي عرف و قـانون سـامان دهـد؛    

هاي متعددي در روستاها مواجه  دشواري بدین ترتیب، هر روز با

ــد  ــاران،  (ش ــداري و همک ــی قی ــن رو ). 58: 1393سجاس از ای

اي روي ظرفیـت   هاي ویـژه  کشورهاي مختلف، سرمایه گذاري

ي اجتمـاعی در سیسـتم   هـا  زیر ساختسازي و کمک به ایجاد 

دستاوردها در ایـن زمینـه،    ترین مهماند که یکی از  آبیاري کرده

: 1391اخـوان و همکـاران،   (اسـت   1بـران  هاي آب یتعاون  ایجاد

119 .(  

در طی دو دهه اخیر به علت شدت افزایش معضـل کمبـود   

هاي آبیاري به  آب در سرتاسر جهان و عدم دستیابی اغلب پروژه

ي هـا  شـکل اهداف اقتصادي از پیش تعیین شـده، بـه مقولـه ت   

ریت تغییرات رفتاري و مشارکت کشاورزان در مدیبران براي  آب

: 2002هـوارت و الل،  (آب کشاورزي توجه زیادي شـده اسـت   

هاي مهمی که در آینده نزدیـک بشـر را    یکی از بحران .)1202

هـا تبـدیل    زا بـین ملـت   به موضوعی تنش تهدید خواهد نمود و

شـاهرودي و چیـذري،   (خواهد شد، بحران و کمبـود آب اسـت   

آب آمـده  ه نهایی سومین اجـالس جهـانی   یدر بیان). 93: 1385

برنـد تـا    بیشتر کشورها از بحران مدیریت آب رنج می"است که

، بنابراین یافتن مـدل بهینـه مـدیریت منـابع آب و     "کمبود آب

: 1390میرزایـی و همکـاران،   (ساختار مناسب آن ضروري است 

به اعتقاد اکثر کارشناسان، پایین بودن راندمان آبیاري در ). 129

عـدم مشـارکت واقعــی    کشـورهاي در حـال توسـعه بــه علـت    

برداران در امر تصمیم گیري، اجرا، مدیریت و نگهـداري از   بهره

بـرداري   هاي آبیاري است؛ از آنجا که تـدوین نظـام بهـره    شبکه

منابع آب و مصرف آب جز با تفکر و برنامه سیستمی و اسـتفاده  

باشد، در  پذیر نمی از دانش بومی و مشارکت جوامع محلی امکان

بـران ایجـاد    ي آبهـا  شـکل کیالتی تحت عنوان تاین راستا تش

در واقـع هـدف از تأسـیس    ). 49: 1382حیـدریان،  (شده اسـت  

بران، توسعه مـدیریت مشـارکتی آبیـاري بـراي      هاي آب تعاونی

افزایش کارایی استفاده از آب از طریق مداخله تمام ذینفعـان در  

حسـابی و  (هاي مـدیریت تـا جـاي ممکـن اسـت       انواع فعالیت

  .3)2: 2007ی، الجاف

 آن ایجـاد  بر مؤثر عوامل و بران آب يها شکلت با ارتباط در

 نـوع  ایـن  توسـعه  و بسط در مناسب مشارکتی نظام همچنین و

 صورت کشور از خارج در هم و داخل در هم تحقیقاتی ها شکلت

 و ایجـاد  در مختلـف  ابعـاد  بررسی به مطالعات این. است گرفته

                                                   
1. Water User Associations 
2. Howarth & Lal (2002) 
3. Hassabou & El-Gafy (2007) 
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 مشـارکتی  مـدیریتی  نظـام  انتخاب و بران آب يها شکلت نقش

 مشـارکت  میـزان  سـنجش  بـراي  هـایی  مـدل  ارائـه  با مناسب

 بررسی به جهان مختلف نقاط در آبیاري مدیریت و برداران بهره

ــت پیامــدهاي ــن اقتصــادي اجتمــاعی، منفــی و مثب ــده ای  پدی

 اشـاره  شـده  انجـام  مطالعات از برخی به ذیل در لذا. اند پرداخته

  :است شده

 تحلیـل  عنوان با پژوهشی در همکاران و دستگردي زارعی

 رسـانی  آب شـبکه  مـدیریت  در کشـاورزان  مشارکت هاي زمینه

 71 حـدود  کـه  دادنـد  نشـان  اصفهان شهرستان جرقویه بخش

 بـران  آب تشکل عضو کشاورزان مشارکت هاي زمینه کل درصد

 شـبکه،  حفاظـت  و فنـی  توسـعه  در مشـارکت  چـون  عواملی را

 آب، بهینـه  توزیـع  در مشـارکت  وري، بهره افزایش در مشارکت

 آب دولتی ادارات با همکاري و گروهی هاي فعالیت در مشارکت

 سـن  میـان  داري معنـی  و مثبـت  همبستگی و کند می مشخص

 مــدت تحصــیالت، ســطح بــران، آب تشــکل عضــو کشــاورزان

 کوچـک،  دام مالکیـت  آبـی،  اراضـی  میزان تشکل، در عضویت

 و کشـاورزي  سـابقه  اصلی، شغل از درآمد میزان طیور، مالکیت

 در کشـاورزان  مشـارکت  هـاي  زمینـه  مؤلفـه  و دامـداري  تجربه

 بنــدي اولویــت نتــایج. دارد وجــود رســانی آب شــبکه مــدیریت

 رسـانی  آب شـبکه  مـدیریت  در کشـاورزان  مشارکت هاي زمینه

 تعمیر و جدید هاي کانال ایجاد در کشاورزان که داد نشان استان

ــازي و ــه بازس ــا، دریچ ــترین ه ــارکت بیش ــاري و مش ــا همک  ب

 شـرکت  و آب از بهینه استفاده زمینه در آبیاري اداره کارشناسان

 همچنین و اند داشته را مشارکت کمترین آموزشی هاي برنامه در

 به منابع تخصیص در دولت چنانچه که داد نشان آنها هاي یافته

 مسـتمري  قانونی حمایت و نماید مساعدت بران آب يها شکلت

 برداري بهره در کشاورزان مشارکت باشد، داشته ها شکلت این از

یابـد   مـی  افـزایش  زهکشـی  و آبیاري هاي شبکه از نگهداري و

  ).74: 1388همکاران،  و دستگردي زارعی(

گذار بر مشارکت تأثیرشاهرودي و چیذري در تحلیل عوامل 

ي هاي آبیاري استان خراسان رضو کشاورزان در مدیریت شبکه

اند که بـین عملکـرد کشـاورزان در زمینـه      به این نتیجه رسیده

هـاي   هاي ترویجی، کانال هاي مدیریت آب زراعی، تماس شیوه

هاي سرمایه اجتماعی، نگرش کشاورزان نسـبت   ارتباطی، مؤلفه

بران بـا وضـعیت مشـارکت کشـاورزان در زمینـه       به تعاونی آب

هاي  ان در شبکههاي آبیاري در دو گروه کشاورز مدیریت شبکه

داري بـه   بران و فاقد آن، اختالف معنی آبیاري داراي تعاونی آب

دست آمد و براساس نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک گام به 

اند که متغیرهاي سن کشـاورز، درآمـد    گام به این نتیجه رسیده

سالیانه، انسجام اجتمـاعی و وضـعیت مشـارکت کشـاورزان در     

عوامـل متمـایز    تـرین  مهمبه عنوان  هاي آبیاري مدیریت شبکه

هـاي آبیـاري داراي تعـاونی     کننده دو گروه کشاورزان در شبکه

درصـد از کـل    8/75انـد   بران و فاقد آن در مجموع توانسـته  آب

شاهرودي و چیذري، (بندي کنند  گویان را به درستی طبقه پاسخ

1386 :269.(  

 میـزان  سـنجش  عنـوان  بـا  اي مطالعه در زرافشانی و افشار

 عضـو  کشـاورزان  بین در آبیاري مدیریت در مشارکت به تمایل

 کرمانشـاه  استان در بس سراب و سفیدبرگ بران آب هاي تعاونی

 به قرار گرفته بررسی مورد تلفیقی تحقیق طرح از استفاده با که

 در بـرداران  بهـره  مشارکت جلب منظور به که رسیدند نتیجه این

 انجـام  به بران، آب تشکل ایجاد به اقدام از قبل آبیاري مدیریت

 هـاي  ویژگـی  بـا  پیشـرو  افـراد  انتخاب نگرش سنجی، مطالعات

 زمینـه  تـا  نمـوده  اقـدام  آبیـاري،  تأسیسـات  بهسازي و مناسب

گردد  مهیا آبیاري مدیریت از برداران بهره پایدار و فعال مشارکت

  .)99: 1389 زرافشانی، و افشار(

اخوان و همکـاران در بررسـی عوامـل مـؤثر بـر مشـارکت       

بران در مدیریت منابع آب کشـاورزي اسـتان    اعضاي تعاونی آب

اند که بین فاصله مزرعـه تـا مرکـز     قزوین به این نتیجه رسیده

خدمات کشاورزي، میزان اراضی و سطح زیرکشت آبـی، میـزان   

نــابع درآمــد ســاالنه زراعــی و غیرزراعــی، میــزان اســتفاده از م

هاي ترویجی بـا مشـارکت کشـاورزان     اطالعاتی و میزان تماس

بـران در مـدیریت منـابع آب رابطـه مثبـت و       عضو تعـاونی آب 

نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام این . داري وجود دارد معنی

تـرین   متغیرهاي فاصله مزرعه تا نزدیـک  دهد میتحقیق نشان 

بهـا   ویجـی و آب هـاي تر  مرکز خدمات کشاورزي، میزان تماس

هـاي   درصد از تغییـرات مشـارکت کشـاورزان در تعـاونی     9/49

اخــوان و (انــد  بــران را در مــدیریت منــابع آب تبیــین کــرده آب

  ).118: 1391همکاران، 

در پژوهشی با عنوان مشارکت و مدیریت محلی آب  1خانال

در هند، دریافت که ساختار سلسله مراتبی باال به پایین، فقـدان  

هاي زمانی محدود و فقدان ارتبـاط   سازمانی، چارچوب یادگیري

ها با اهداف توسعه، موانعی هستند که نقشی بازدارنـده در   پروژه

به عالوه، فقدان دانش . مشارکت مردم در مدیریت آبیاري دارند

منابع مدیریتی آب به عنوان مانع مشارکت گزارش شـده اسـت   

  )1: 2003خانال، (

 بررسـی  هـدف  بـا  تحقیقـی  رد 2همکـاران  و کومـا  سیرون

                                                   
1. Khanhal (2003) 
2. Sserun Kuuma et al. (2004) 
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 اعضـا  بـین  در آبیـاري  توسعه هاي طرح در کشاورزان مشارکت

 اوگانـدا  کشـور  در) Doho Rice Scheme( کشاورزي تشکل

 در مشـارکت  کـه  دادنـد  نشـان  رگرسـیون  تحلیل از استفاده با

 از خانوار درآمد میزان با آن هاي هزینه تأمین و آبیاري هاي طرح

ــت ــرنج کش ــت( ب ــی زراع ــه آب ــی ،)منطق ــه دسترس ــابع ب  من

 و مثبـت  رابطـه  داراي ،اعتبـارات  بـه  دسترسی و غیرکشاورزي

 بـرنج  قطعـات  تعـداد  چـون  هـم  عواملی اب همچنین و دار معنی

 دارا را دار معنـی  منفـی  رابطه زمین، مالکیت و فرد تملک تحت

  ).1: 2004همکاران،  و کوما سیرون(باشد  می

 وجـود  رغـم  علـی  داشـتند،  اذعـان  نیـز  1امبـدکر  و دشپانده

 آب کشاورزي مدیریت زمینه در متنوع و متعدد سنتی هاي نظام

 سال صدها به آنها از برخی قدمت که هند مختلف هاي ایالت در

 در بـران  هاي آب تشکل سازماندهی ماهارشترا ایالت در رسد، می

 قـرار  دولـت  حمایـت  و تشـویق  مـورد  تعاونی هاي شرکت قالب

 دلیل به که کردند تاکید نکته این بر آنها همچنین. است گرفته

 مختلـف  منـاطق  در کشـاورزي  و اقلیمـی  اجتماعی، هاي تفاوت

 کـه  بـران  آب هاي تشکل براي فرد به منحصر مدل یک کشور،

 دشپانده(ندارد  وجود باشد، مناطق همه به تعمیم قابل و مناسب

  ).2: 2005، امبدکر و

 در تأثیرگـذار  عوامـل  بررسـی  در 2همکـاران  و کـارلی 

 کشـاورزي  هـاي  تعاونی ورود به جهت کشاورزان گیري تصمیم

 در کشـاورزان  مشـارکت  در مهمـی  نقش آموزش که دریافتند

  ).115: 2006همکاران،  و کارلی(بران دارد  هاي آب تعاونی

بررسـی دیــدگاه  "عنــوان  تحـت  پژوهشــی در 3آي دوقـدو 

گـپ  در دشـت  ) بـران  ي آبهـا  شـکل ت(مدیران به کاربران آب 

، نشـان داد کـه کـافی بـودن سـطح دانـش در       "حران، ترکیـه 

درصـد، سـطح خـدمات     9/83بـران   هـاي آب  خصوص تعـاونی 

درصـد از   3/75درصد تعیین شد، همچنین  9/65محاسبه شده 

مدیران معتقد بودند که قدرت اقتصادي در رابطه با ساختار مالی 

درصـد از   3/63افی نبـود و  بران براي خدمات مورد انتظار ک آب

از طرف دیگـر  . اند مدیران هزینه آب را بسیار کم در نظر گرفته

انـد کـه هزینـه آب آبیـاري      درصد از مدیران اظهار داشته 5/67

درصـد از مـدیران نیـز از     44توسط کشاورزان پرداخت نشده و 

  ).64: 2015دوقدو،  آي(ساختار فعلی راضی نیستند 

خـود تحـت عنـوان مؤسسـات آب و      در مقاله 4ارز بوساوس

                                                   
1. Deshpande & Ambedkar (2005) 
2. Karli et al. (2006) 
3. Aydogdo (2015) 
4. Suarez Bosa (2015) 

هـاي مـدیریت را    ، امکان مقایسه تئـوري 5مدیریت در کیپ ورد

ایـن پـژوهش براسـاس بررسـی و مصـاحبه بـا       . کند میفراهم 

مدیران بخش خصوصی صورت گرفته و به ایـن نتیجـه دسـت    

بهتر از مدیریت ) بران آب(یافته که مدیریت انجمن کاربر موفق 

بوسـا،  ارز وسـ ( شـود  میر دادن آب فردي است که منجر به هد

2015 :2641.(  

توان گفت از مؤثرترین راهکارهاي مقابله بـا   در مجموع می

بران در جهـت افـزایش    هاي آب گیري انجمن بحران آب، شکل

وري آبیاري و استفاده بهینه از مقدار آب مصرفی در بخش  بهره

 کشاورزي است که بر ارتقاي دانش، نگرش و مهارت کشاورزان

بسـزایی   تـأثیر کشاورزي هاي مدیریت بهینه آب  در زمینه شیوه

بدیهی است با رونـد کنـونی مـدیریت منـابع آب، بخـش      . دارد

هـاي زیـادي مواجـه خواهـد شـد؛ بنـابراین        کشاورزي با آسیب

گذاري و راهکار مـدیریت مشـارکتی آبیـاري از طریـق      سیاست

ران در بـردا  بران براي درگیري بهـره  ي آبها شکلگیري ت شکل

. تمامی مراحل و سطوح مدیریت منابع کشاورزي صـورت گیـرد  

توان زمینـه را   برداري نوین و مناسب می هاي بهره با ایجاد نظام

براي همیاري و تشکل کشاورزان فراهم سـاخت و آنـان را بـه    

همکاري و همیاري بـا یکـدیگر در جهـت مـدیریت منـابع آب      

ارزیـابی عوامـل   لذا پژوهش حاضر درصـدد  . کشاورزي واداشت

بران در مدیریت منـابع آب   مؤثر بر مشارکت اعضاي تعاونی آب

اهـداف کلـی و اختصاصـی ایـن پـژوهش      . باشـد  کشاورزي می

  : عبارتند از

هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل مـؤثر بـر مشـارکت    

بران در مـدیریت منـابع آب کشـاورزي در     کشاورزان تعاونی آب

  .باشد شهرستان اسفراین می

  :اف اختصاصیاهد

هاي فردي، اقتصادي، اجتماعی کشاورزان عضـو   بررسی ویژگی

 .بران شهرستان اسفراین تعاونی آب

بررسی عوامل مؤثر و تعیین میـزان مشـارکت اعضـاي تعـاونی     

  .هاي آبیاري بران در مدیریت شبکه آب

  

  مواد و روش .2

از لحـاظ رویکـرد و پــارادایم، تحقیـق از نــوع کمـی محســوب     

ي گـردآوري شـده از طریـق    هـا  دادهدلیـل اینکـه    بـه . گردد می

روش تحقیـق مـورد   . پرسشنامه به صورت عـددي بـوده اسـت   

هـاي موجـود، از    بنـدي  استفاده در این مطالعه براسـاس تقسـیم  

                                                   
5. Cape Verde (2015) 
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 جـزء  روش و لحاظ هدف تحقیق کاربردي، و از لحـاظ ماهیـت  

  . باشد می تحلیلی-توصیفی یقاتتحق

گیرد کـه   کلیه افرادي را در بر می جامعه آماري این تحقیق

ــی عضــویت در    ــی مشــترك یعن ــا ویژگ ــک صــفت ی داراي ی

) بـران سـد بیـدواز و نظرگـاه     تعـاونی آب (بـران   هاي آب تعاونی

روســتاي عضــو  14شهرســتان اســفراین کــه شــامل اعضــاي 

در ایـن پـژوهش جهـت     .است، )N=2440(باشند  ها می تعاونی

. تخمین حجم نمونـه از فرمـول کـوکران اسـتفاده شـده اسـت      

هـا بـراي محاسـبه     کی از پرکاربردترین روشفرمول کوکران ی

با استفاده از این فرمول، حجـم نمونـه   . حجم نمونه آماري است

پس از محاسـبه   .نفر از اعضاي تعاونی تعیین شد 335مورد نظر 

گیري با اسـتفاده   از فرمول کوکران، نمونهحجم نمونه با استفاده 

) 1(اي انتساب متناسب که در رابطـه   گیري طبقه از روش نمونه

بیان شده، انجام پذیرفت؛ در نتیجه تعداد نمونـه در روسـتاهاي   

  . گردیدبران تعیین  عضو تعاونی آب

)1(                                               nh=	n	
��

�
  

nh : در اینجا تعداد اعضاي عضـو هـر   (تعداد نمونه مورد انتخاب

  .است) روستا

n : 335(شده براي کل جامعه، نمونه تعیین=n(  

Nh :تعداد افراد جامعه در هر روستا  

N : نفر 2440(تعداد کل افراد جامعه.(  

پس از تعیین تعداد نمونه در هر روستا، به توزیع پرسشنامه بـین  

منطقه به شیوه تصادفی سـاده اقـدام    ان دربر اعضاي تعاونی آب

  .شد

محتوایی و ظاهري، چندین پرسشـنامه   1جهت تعیین روایی

در اختیار اساتید و متخصصان قـرار گرفـت و پـس از دریافـت     

هاي آنان، اصالحات اعمال شد و پرسشنامه جهت تعیین  دیدگاه

 پایایی ابزار پژوهش نیـز بـا انجـام آزمـون    . آماده گردید 2پایایی

پرسشــنامه و محاســبه آلفــاي  30مقــدماتی از طریــق تکمیــل 

از . ، تأیید شـد )88/0تا  76/0(هاي مختلف  کرونباخ براي بخش

هاي میانگین، انحـراف معیـار، ضـریب تغییـرات، ضـریب       آماره

همبستگی اسپرمن، آزمون ضریب وي کرامـر، ضـریب گامـا و    

بـه منظـور تجزیـه و     SPSS20گیـري از   کاي اسکویر با بهـره 

ــل  ــا دادهتحلی ــتقل    ه ــاي مس ــین متغیره ــه ب ــی رابط و بررس

و متغیـر وابسـته   ) هاي فردي، اقتصادي و سامانه تولیـد  ویژگی(

ــاونی آب ( ــاي تع ــابع آب   مشــارکت اعض ــدیریت من ــران در م ب

  .استفاده شد) کشاورزي

                                                   
1. Validity 
2. Reliability 

  گیري بحث و نتیجه .3

  آمار توصیفی -3-1

مونه آماري کشاورزان شامل هاي توصیفی ن در این قسمت یافته

سـطح تحصـیالت، سـابقه فعالیـت      هاي سـنی، جنسـیت،   گروه

بـران، درآمـد سـاالنه     کشاورزي، سابقه عضویت در تعـاونی آب 

غیرزراعی، درآمد ساالنه زراعی، میزان مالکیـت اراضـی تحـت    

مالکیـت، میــزان اراضــی آبــی، میـزان اراضــی دیــم، مســاحت   

عملکـرد محصـول تولیـد     زیرکشت، میزان محصول تولید شده،

شده، نوع مالکیت اراضی، نوع روش آبیاري، نوع منبـع آبیـاري،   

و میـزان  ) بهـا  میـزان آب (کل هزینه پرداختی براي مصرف آب 

  .گیرد مصرف آب؛ مورد بررسی و بحث قرار می

  

هـاي فـردي بـه شـرح زیـر       نتایج ویژگی -3-1-1

  :باشد می

سـال و بـا    53ن بـرا  میانگین سنی کشاورزان عضو تعـاونی آب 

در رده ) درصـد  1/36(بیشتر آنها . باشد می 41/10انحراف معیار 

این گروه سنی بازگو کننده این مطلب  .قرار دارند 45-55سنی 

پـذیر قـرار    است که سن کشاورزان در گروه میانسال و آمـوزش 

سـال داراي کمتـرین    35همچنین گـروه سـنی کمتـر از    . دارد

از لحــاظ جــنس هــم اکثــر . باشــد مــی) درصــد 4/6(فراوانــی 

 6/0(نفـر   2باشـند و تعـداد    مـی ) درصد 4/99(پاسخگویان مرد 

در مورد سطح تحصیالت نتایج نشان داد که . اند زن بوده) درصد

درصد آنهـا   2/14سواد و  درصد پاسخگویان کشاورزان بی 1/21

درصد از  5/64به طور کلی  .سواد در حد خواندن و نوشتن دارند

  . باشند ویان داراي سواد باالتر از ابتدایی میپاسخگ

از نظر سابقه فعالیـت کشـاورزي نیـز بیشـتر کشـاورزان مـورد       

سـال   20-30و گـروه   10-20، در گـروه  )درصد 8/34(مطالعه 

ــد قــرار گرفتــهســابقه  میــانگین ســابقه فعالیــت کشــاورزي . ان

سال با انحراف معیـار   5/24پاسخگویان حاضر در این پژوهش 

بـرداران   اکثر بهره ،در خصوص سابقه عضویت. باشد می 06/11

) درصد 8/21(سال قرار دارند و تعداد کمی از آنها  5-8در گروه 

میانگین سابقه . باشند ها عضو می سال در این تعاونی 8بیشتر از 

سال با انحـراف معیـار    8/6عضویت کشاورزان در این پژوهش 

کشاورز  330ست آمده از د براساس نتایج به. باشد سال می 87/1

  .باشد درصد افراد زراعت می 9/93بران، شغل  عضو تعاونی آب
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هـاي اقتصـادي کشـاورزان     نتایج ویژگـی  -3-1-2

  :باشد مورد مطالعه قرار گرفته به شرح زیر می

بـران از   سنجش وضعیت اقتصادي کشاورزان عضـو تعـاونی آب  

لحاظ درآمد ساالنه زراعـی نشـان داد کـه اکثریـت کشـاورزان      

درصـد   1/32میلیون ریال و  100از ، داراي درآمد کمتر )9/49(

میلیـون ریـال هسـتند؛ همچنـین      200تـا   100آنها درآمد بین 

میلیون  10از  برداران کمتر درآمد ساالنه غیرزراعی اکثریت بهره

در خصوص کل هزینه پرداختی براي مصرف آب . باشد ریال می

) 2/51(، نتایج حاکی از آن بـود کـه بیشـتر کشـاورزان     )بها آب(

میلیون ریال به صـورت سـاالنه پرداخـت     2تا  1اي بین  هزینه

  .اند نموده

  

هاي سامانه تولید در  نتایج توصیفی ویژگی -3-1-3

  :باشد می پژوهش حاضر به قرار زیر

از لحاظ متغیر میزان اراضی تحت مالکیـت، بیشـتر کشـاورزان    

در اراضـی  . هکتار قـرار دارنـد   10در گروه کمتر از ) درصد 70(

درصـد جامعـه    30هکتار تعداد کشـاورزان کمتـر از    15بیش از 

باشـد؛ کـه ایـن امـر بیـانگر ایـن اسـت کـه بیشـتر           آماري می

اران کوچک و متوسـط بـوده و   برد ها از بهره برداران تعاونی بهره

ریزي براي  بزرگ مالک در بین آنان کم است بنابراین در برنامه

گیران  توسعه و جلب مشارکت کشاورزان باید مورد توجه تصمیم

هایی در سـطح کـالن    ها باشد و همچنین اجراي طرح در برنامه

از سوي آنان استقبال نخواهد ) متناسب با شرایط بزرگ مالکان(

؛ لـذا ضـروري   شـود  مـی بینی  تمال شکست طرح پیششد و اح

هاي پیشنهادي با در نظر گرفتن خـرده مـالکی    است کلیه طرح

همچنین کمینه و بیشینه میزان اراضی تحت . برداران باشد بهره

هکتار بوده و میانگین میـزان اراضـی    60و  1مالکیت به ترتیب 

میزان اراضی آبی تحـت مالکیـت بیشـتر    . باشد هکتار می 6/10

دیـم  هکتـار و اراضـی    10کمتـر از  ) درصد 1/72(برداران  بهره

هکتار و همچنـین از لحـاظ مسـاحت     5کمتر از ) درصد 6/96(

. باشـد  هکتار می 10درصد از کشاورزان کمتر از  1/92زیرکشت 

 ، مالـک )درصد 1/82(اکثر کشاورزان از نظر نوع مالکیت اراضی 

درصد مالکیت اراضی آنها به صورت  9/17اند و فقط  زمین بوده

  .اي بوده است اجاره-اي و ملکی اجاره

براساس نتایج توصـیفی پـژوهش میـزان تولیـد محصـول      

 5در گروه ) درصد 8/34(بران  بیشتر کشاورزان عضو تعاونی آب

گیرد؛ همچنین بیشـترین عملکـرد محصـول     تن قرار می 10تا 

باشد، کـه   تن در هکتار می 3تا  2بین ) درصد 2/55(تولید شده 

روش  بیشـتر کشـاورزان بـا    است کـه این نشان دهنده این امر 

  .دهند کشت محصوالت خود را انجام می ،سنتی

نتایج حاصل از آمـار توصـیفی در رابطـه بـا روش آبیـاري،      

) سنتی(به روش آبیاري سطحی ) درصد 6/93(بیشتر کشاورزان 

نمایند که این نشان دهنـده ایـن امـر     اراضی خود را آبیاري می

در باشد که اکثر کشاورزان آشـنایی و آگـاهی الزم و کـافی     می

هاي جدید آبیاري ندارند یـا اینکـه اعتمـادي بـه      رابطه با روش

از نظـر  . هاي جدید آبیـاري ندارنـد   پذیرش و به کارگیري روش

نوع منبع آبیاري نشان داده شد که اکثر کشاورزان از آب سـد و  

کنند و از نظر میزان مصرف آب  استفاده می) درصد 9/53(کانال 

متـر مکعـب آب    10تا  5اران بین برد درصد از بهره 6/37 تقریباً

  . کنند در یک هکتار زمین استفاده می

به منظور سنجش میزان مشارکت کشاورزان عضـو تعـاونی   

هـایی در قالـب    بران در مدیریت منابع آب کشـاورزي گویـه   آب

خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلـی  (اي  طیف لیکرت پنج گزینه

از روش مطالعــه  ، براســاس مبــانی نظــري و بــا اســتفاده)زیــاد

هــا و  نامــه اي و همچنــین تجــارب موجــود در پایــان کتابخانــه

هاي مرتبط با عنوان پژوهش و استفاده از تجربه اساتید در  مقاله

بخش،  4گویه در قالب  21این زمینه، طراحی گردید؛ در نتیجه 

، )گویـه  9) (بـران بـراي مـدیریت آب    مشارکت در تعـاونی آب (

) ریـزي  بران در مرحله برنامـه  عاونی آبمشارکت کشاورزان در ت(

بـران در مرحلـه    مشارکت کشـاورزان در تعـاونی آب  (، )گویه 5(

بـران در   مشـارکت کشـاورزان در تعـاونی آب   (و ) گویه 4) (اجرا

در پرسشنامه طراحی گردیـد  ) گویه 3) (مرحله حفظ و نگهداري

که کشاورزان مورد مطالعه برحسب میزان مشارکت در هریـک  

و بـراي  . گذاري گردیـد  ها از یک تا پنج ارزش ها، پاسخ از بخش

پـور و   تقـی ( ، اسـتفاده شـد  )2(گویان از رابطـه   بندي پاسخ گروه

  ). 9: 1392همکاران، 

)2          (                    A< Mean - SD:  ضعیفA =  

B = متوسط :  Mean – SD	≤ B ≤ Mean 

Mean <C	≤ Mean + SD:  خوبC =  

 Mean + SD < D             :  عالیD =  

هـاي   پس از سنجش مشارکت کشاورزان براسـاس بخـش  

چهارگانه پرسشـنامه بـا اسـتفاده از رابطـه فاصـله میـانگین از       

بـراي مشـارکت ضـعیف     02/47انحراف معیار، نمرات کمتـر از  

)A( بـراي مشـارکت متوسـط     3/52تا  02/47، از نمره)B( از ،

و بیش از نمـره  ) C(ت خوب براي مشارک 18/61تا  3/52نمره 

. بنـدي اسـتفاده شـد    در گـروه ) D(براي مشارکت عالی  18/61

کشـاورز مـورد مطالعـه     330هاي پژوهش نشان داد که از  یافته
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، مشـارکت متوسـط و بعـد از آن    )درصـد  6/40(بیشترین افراد 

  ).2جدول (اند  داشته) درصد 1/29(مشارکت خوب 

  

بـران   تعـاونی آب مشارکت کشـاورزان در   -3-1-4

  براي مدیریت آب

عوامل مؤثر در تمایل کشاورزان بـه مشـارکت   بررسی به منظور 

گویه اسـتفاده شـد کـه ترتیـب      9آنان در مدیریت منابع آب از 

آورده شـده  ) 3(هـا در جـدول    دهی پاسخگویان به گویه اولویت

هاي تحویل به موقع آب بها، همکـاري بـا سـایر     است که گویه

بهـره بـرداري از منـابع آب و پـذیرش مسـئولیت       کشاورزان در

ها مربوط بـه کشـاورزي در زمینـه آبیـاري در      بخشی از فعالیت

هاي بـه کـارگیري و    اند؛ همچنین گویه اولویت اول تا سوم بوده

هـاي   هـاي نـوین آبیـاري و شـرکت در کـالس      اجراي سیستم

 هـا از دیـدگاه   ترویجی در زمینه آبیاري به عنوان آخرین اولویت

  .اند پاسخگویان بوده

  

بران در  مشارکت کشاورزان در تعاونی آب -3-1-5

  :سه مرحله

بران به ترتیب اولویت در  هاي آب مشارکت کشاورزان در تعاونی

ریـزي، مشـارکت در اجـرا و     قالب سه مرحله مشارکت در برنامه

در مرحله مشـارکت  . مشارکت در حفظ و نگهداري سنجش شد

ت اول مربوط به میزان تمایل به حضـور در  ریزي اولوی در برنامه

بران و اولویت آخر مربوط به میزان تمایل به  جلسات تعاونی آب

بـران بـوده    تبادل نظر با سایر کشاورزان در جلسات تعـاونی آب 

طـور کـه در    ، در مرحله مشارکت در اجرا، همان)4 جدول(است 

کـاري  ، اولویت اول میزان تمایل به همدهد مینشان ) 5(جدول 

ها همراه با کشاورزان دیگر به عنوان نیروي کار  در ساخت کانال

هاي  ها و سازه و میزان تمایل جهت کمک مالی به ساخت کانال

عامـل در مشـارکت در    ترین مهمآبیاري اولویت آخر بوده است؛ 

ها همراه  مرحله حفظ و نگهداري میزان تمایل به الیروبی کانال

تمایل به کمک مالی جهت تعمیـر و   با سایر کشاورزان و میزان

  ).6جدول (ها آخرین عامل بوده است  نگهداري کانال

  

  آمار استنباطی -3-2

در اکثر مطالعات اجتماعی و انسانی محقق معموالً با دو یا چنـد  

. باشـد  متغیر سروکار داشته و درصدد بررسی روابط بین آنها مـی 

در این تحقیق براي بررسی روابـط بـین متغیرهـا بـا توجـه بـه       

هاي ضریب همبستگی اسـپرمن، ضـریب    مقیاس آنها از آزمون

اسـتفاده شـده    کاي اسکویر، ضریب گاما و ضـریب وي کرامـر  

  . است

   

 هاي پژوهش آزمون فرضیه -3-2-1

جهت تعیین رابطه بین متغیرهاي تحقیق با توجه به مقیاس هر 

دار بـودن آنهـا    متغیر، ضریب همبستگی بین آنها و سطح معنی

به منظور توصیف شدت همبستگی بین متغیرها . محاسبه گردید

سـاس ایـن   برا. اسـتفاده شـد   1971از الگوي قراردادي دیویس 

تـا   10/0، 1جزئـی =  09/0تـا   01/0الگو، ضـرایب همبسـتگی   

=  69/0تـا   50/0، 3متوسـط =  49/0تا  30/0، 2ضعیف=  29/0

  .شوند توصیف می 5خیلی قوي= و باالتر  70/0و  4نسبتاً قوي

 
هاي اقتصادي با  بررسی رابطه بین ویژگی -3-2-2

بران در مدیریت منـابع   مشارکت اعضاي تعاونی آب

   آب

که بین سطح درآمد کشاورزان و مشارکت  دهد میبررسی نشان 

بران در مـدیریت منـابع آب رابطـه مثبـت و      اعضاي تعاونی آب

؛ که این )rs =116/0(داري در سطح پنج درصد وجود دارد  معنی

، )1391(اخــوان و همکــاران هــاي  یافتــه مطــابق بــا پــژوهش

، زارعـی  )1385(، تاهبـاز صـالحی   )1386(شاهرودي و چیذري 

ــاران  ــا)1386(دســتگردي و همک ــزي خ ــانی ل، عزی خیلی و زم

 7، کـــارلی و همکـــاران)2009( 6، کیــائو و همکـــاران )1388(

به این . باشد می) 2006( 9و مندوزا) 2002( 8، وان کوپن)2006(

این ترتیب هر چه درآمد کشاورزان بیشتر باشد تمایـل آنهـا بـه    

رکت در مدیریت منـابع آب  استفاده بهینه از آب و در نتیجه مشا

رابطه منفی ) 1390(بیشتر خواهد بود؛ اما خدابخشی و همکاران 

  ).7جدول (اند  دست آورده داري را بین این دو عامل به و معنی

همچنین بـین میـزان اراضـی تحـت مالکیـت و مشـارکت       

بران در مـدیریت منـابع آب رابطـه مثبـت و      اعضاي تعاونی آب

کـه   ؛)rs =171/0(صـد وجـود دارد   داري در سطح یک در معنی

هـاي، زارعـی دسـتگردي و     این یافته مطابق با نتایج پـژوهش 

، امینـی و  )1388(خیلی و زمـانی  لعزیزي خا ،)1388(همکاران 

                                                   
1. Slight 
2. Weak 
3. Average 
4. Relatively Strong 
5. Very Strong 
6. Qiao et al. (2009) 
7. Karli et al. (2006) 
8. Van Koppen (2002) 
9. Mendoza (2006) 
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، میرزایی و همکاران )1391(اخوان و همکاران  ،)1385(خیاطی 

  ).7جدول (است ) 2009(، کیائو و همکاران )1390(

بها پرداختی بـه ازاي هـر    میزان آب که گفته شد، بین چنان

داري در  هکتار با مشارکت اعضاي تعاونی رابطه مثبـت و معنـی  

، در صورتی که برخـی  )rs=264/0(سطح یک درصد وجود دارد 

اخـوان و همکـاران   ، )1385(مطالعات از جمله تاهبـاز صـالحی   

در تحقیق خود بـه ایـن   ) 1390(میرزایی و همکاران و  )1391(

مشـارکت رابطـه   فرایند و  بها اند که بین میزان آب هنتیجه رسید

داري وجود داشته است؛ امـا کیـائو و همکـارانش     منفی و معنی

 دست نیاوردنـد  اي بین این دو عامل به هیچ گونه رابطه) 2009(

  ). 7جدول (

  

هـاي سـامانه    بررسی رابطه بـین ویژگـی   -3-2-3

ــا مشــارکت اعضــاي تعــاونی آب  ــد ب ــران در  تولی ب

  مدیریت منابع آب 

با توجه به نتایج، بـین میـزان مصـرف آب و میـزان مشـارکت      

بـران در سـطح یـک درصـد رابطـه       کشاورزان عضو تعاونی آب

  ).8جدول (وجود دارد ) rs =228/0(داري  مثبت و معنی

مقـدار شـاخص    نتایج حاصل در رابطه با ضریب وي کرامر کـه 

، )sig=002/0(داري آن نیـز   و سطح معنـی  177/0مذکور برابر 

 99درصد است بنـابراین در سـطح خطـاي     1باشد؛ کمتر از  می

تـوان نتیجـه گرفـت بـین میـزان       دار بـوده و مـی   درصد معنـی 

هاي آبیاري اثـر   بران و انواع سیستم آب مشارکت اعضاي تعاونی

نتیجه مربوط به آزمـون   ارابطه بمتقابل وجود دارد؛ همچنین در 

آمـاره   sig=002/0کاي اسکویر همان گونه کـه مشـاهده شـد    

در سـطح   H0درصد است بنـابراین   1کاي دو پیرسون کمتر از 

و دو متغیـر مسـتقل از یکـدیگر     شـود  مییک درصد آماري رد 

  ).8جدول (باشند  نمی

  

هـاي فـردي بـا     بررسی رابطه بین ویژگی -3-2-4

بران در مدیریت منـابع   ي تعاونی آبمشارکت اعضا

  آب 

بـران و میـزان مشـارکت     بین سن کشاورزان عضـو تعـاونی آب  

داري در  بـران رابطـه منفـی و معنـی     کشاورزان عضو تعاونی آب

کـه شـاهرودي و   ) rs= -145/0(سطح یک درصـد وجـود دارد   

ــذري  ــاران  )1386(چی ــی و همک ــی ) 1390(، خدابخش و زارع

در تحقیق خود به این نتیجه نیز ) 1386(دستگردي و همکاران 

شــاهرودي و  و) 1391(همکــاران ولــی میرزایــی و  انــد رســیده

دسـت   اي بین این دو عامل بـه  هیچ گونه رابطه) 1387(چیذري 

  ).9جدول (نیاوردند 

و میزان مشارکت کشاورزان با توجه بـه   بین جنسیترابطه 

و سـطح   185/0ضریب وي کرامر که مقدار شـاخص آن برابـر   

درصـد   99درصد است در سـطح خطـاي    01/0داري آن  معنی

توان نتیجه گرفت بین دو متغیر رابطه وجـود   دار بوده و می معنی

نتیجـه مربـوط    ادارد ولی رابطه مذکور قوي نیست و در رابطه ب

کاي اسکویر همان گونه که مشاهده شد مقدار سـطح  به آزمون 

و دو متغیـر   شـود  مـی رد  H0بـوده ، بنـابراین    01/0داري  معنی

  ).9جدول (باشند  مستقل از یکدیگر نمی

و سطح ) rs= 253/0(با توجه به ضریب همبستگی اسپرمن 

بـین دو متغیـر    داري رابطه مثبت و معنـی  )=01/0ρ(معناداري 

بـران و میـزان    سطح تحصـیالت کشـاورزان عضـو تعـاونی آب    

هـاي زارعـی    کـه مطـابق بـا یافتـه     شود میآنها تأیید مشارکت 

ــاران  ــانی  ،)1386(دســتگردي و همک ــالخیلی و زم ــزي خ عزی

،خدابخشــی و همکــاران  )1385(، امینــی و خیــاطی  )1388(

ــذري  ، )1390( ــاهرودي و چی ــار و ) 1386(ش ــائو و همک ان کی

دسـت آمـده در رابطـه بـا      همچنین نتیجه بـه  .باشد می) 2009(

اسـت   sig=  00/0داري آن  ، سطح معنـی )276/0(ضریب گاما 

 99تر از یک درصد است بنابراین، در سطح خطـاي   که کوچک

  ).9جدول (دار است  درصد معنی

بـین سـابقه فعالیـت کشـاورزي اعضـاي تعـاونی و میـزان        

؛ میرزایـی  )= rs -068/0( جود نداردداري و مشارکت رابطه معنی

، در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند )1391(و همکاران 

کــه بــین ســابقه کشــاورزي بــا تمایــل آنهــا بــه مشــارکت در  

داري وجـود دارد امـا    رابطه مثبـت و معنـی   بران ي آبها شکلت

) 1390(و خدابخشـی و همکـاران   ) 1386(شاهرودي و چیذري 

دسـت آوردنـد    داري را بین این دو عامل بـه  معنیرابطه منفی و 

  ).9جدول (

بران و میزان  بین مدت عضویت کشاورزان عضو تعاونی آب

زارعی دستگردي . )rs= -033/0( اي وجود ندارد مشارکت رابطه

، امینی و )1388(خالخیلی و زمانی عزیزي  ،)1386(و همکاران 

ــاطی  ــی و همکــاران ، )1385(خی ابخشــی و ، خد)1391(میرزای

رابطه بـین مـدت   ) 2009(و کیائو و همکاران ) 1390(همکاران 

جدول (اند  دست آورده دار به عضویت و مشارکت را مثبت و معنی

9.(  

  

  پیشنهادات .4

توان روسـتاییان را وادار   در جوامع روستایی؛ نه با اعمال زور می
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به مشارکت مستمر در اداره امور عمومی روسـتا نمـود و نـه بـا     

یـب  ترغتنهـا راه   .تطمیع از طریـق اعطـاي امتیازهـاي مـادي    

روستاییان به مشارکت در اداره امور روستا عبارت است از تفهیم 

هاي روسـتا؛   لزوم و فایده همکاري و مشارکت در تصمیم گیري

به عبارت دیگر بایـد بـر تغییـر نگـرش کشـاورزان نسـبت بـه        

هـاي بلنـد    يذارگ سرمایههاي جدید در روستا  ها و طرح نوآوري

از ایـن رو،  . مدت صورت گیرد تا نتایج مطلوب نیز حاصل گردد

هدف کلی پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بـر مشـارکت اعضـاي    

بـران در مـدیریت منـابع آب کشـاورزي شهرسـتان       تعـاونی آب 

در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، عوامـل  . اسفراین بوده است

بران در مدیریت منـابع آب   مؤثر بر مشارکت اعضاي تعاونی آب

درآمد کشـاورزان،  سطح (عوامل اقتصادي : کشاورزي عبارتند از

هاي فردي  ؛ ویژگی)میزان اراضی تحت مالکیت و میزان آب بها

؛ همچنین میزان مصرف آب و )سن، سطح تحصیالت و جنس(

 .هاي آبیاري انواع سیستم

روه برداران گـ  با توجه به نتایج پژوهش بیشترین گروه بهره

ساالن، با سواد باالتر از ابتدایی، با سابقه فعالیت کشاورزي  میان

و عضویت متوسط هستند و متأسفانه قشر جوان تحصیل کـرده  

رنگ بـوده اسـت؛ بنـابراین پیشـنهاد      بسیار کم ها شکلدر این ت

گردد تـدابیر الزم بـراي جـذب افـراد متخصـص، از جملـه        می

دیده شـود، در ایـن    ها لشکالتحصیالن کشاورزي در این ت فارغ

ریـزي و تشـویق مشـارکت در بـین      تـوان بـا برنامـه    راستا مـی 

دهی آنان  سازي و سازمان نیروهاي جوان روستا از طریق تشکل

سـازي   همچنـین فرهنـگ  . انداز آتی اقدام کـرد  به عنوان چشم

ــه    ــاي حیط ــراي ارتق ــی ب ــاطفی و    عمیق ــناختی، ع ــاي ش ه

مـدیریت آب کشـاورزي   حرکتـی کشـاورزان در زمینـه    _روانی

صورت گیرد تا نقطه قوتی براي تأمین پایداري مصـرف بهینـه   

ــاد    ــی کشــاورزي ، ایج ــدات و توســعه اراض ــزایش تولی آب، اف

  .هاي شغلی و در نتیجه کاهش فقر روستایی باشد فرصت

از لحاظ متغیر میزان اراضی تحت مالکیـت، بیشـتر کشـاورزان    

در اراضـی  . قـرار دارنـد  هکتار  10در گروه کمتر از ) درصد 70(

درصـد جامعـه    30هکتار تعداد کشـاورزان کمتـر از    15بیش از 

باشـد؛ کـه ایـن امـر بیـانگر ایـن اسـت کـه بیشـتر           آماري می

برداران کوچک و متوسـط بـوده و    ها از بهره برداران تعاونی بهره

ریزي براي  بزرگ مالک در بین آنان کم است بنابراین در برنامه

گیران  رکت کشاورزان باید مورد توجه تصمیمتوسعه و جلب مشا

هایی در سـطح کـالن    ها باشد و همچنین اجراي طرح در برنامه

از سوي آنان استقبال نخواهد ) متناسب با شرایط بزرگ مالکان(

؛ لـذا ضـروري   شـود  مـی بینی  شد و احتمال شکست طرح پیش

هاي پیشنهادي با در نظر گرفتن خـرده مـالکی    است کلیه طرح

 .برداران باشد بهره

هاي مربوط به تمایـل   بندي گویه در پژوهش حاضر اولویت

بران براي مـدیریت منـابع    کشاورزان به مشارکت در تعاونی آب

بها در اولویت اول و همکاري  آب نشان داد، تحویل به موقع آب

بـرداري از منـابع آب در اولویـت دوم     با سایر کشاورزان در بهره

هاي نوین  ه به کارگیري و اجراي سیستمقرار دارد؛ در صورتی ک

هاي ترویجی در اولویـت آخـر قـرار     آبیاري و شرکت در کالس

گرفته است که این امر نشان دهنده عدم آشنایی و اعتمـاد بـه   

هاي نوین آبیاري و همچنـین پـایین بـودن سـطح سـواد       روش

هـاي ترویجـی در رابطـه بـا      کشاورزان براي شرکت در کالس

  .باشد بیاري و مدیریت منابع آب میهاي نوین آ روش

بنـدي مراحـل مشـارکت کـه براسـاس ضـریب        در اولویت

ریزي  تغییرات صورت گرفته است، در قسمت مشارکت در برنامه

بـران در اولویـت    میزان تمایل به حضور در جلسات تعـاونی آب 

نفعان مشـاوره   توانند از کلیه ذي میاول قرار دارد، لذا دولتمردان 

هاي مداوم با کشاورزان داشته باشند تـا   گفتگو و بحثبگیرند و 

ها نیاز محور باشـد و در مرحلـه مشـارکت در اجـرا      اینکه برنامه

اولویت اول مربوط به میـزان تمایـل بـه همکـاري در سـاخت      

ها همراه با کشاورزان دیگر به عنوان نیروي کار و میـزان   کانال

ین زراعـی بـه   تمایل جهت در اختیار قـرار دادن قسـمتی از زمـ   

ها، جاده و زهکشی و غیره در اولویـت آخـر    منظور احداث کانال

قرار گرفت، علت این امر عدم پرداخت بهاي زمـین بـه وسـیله    

گردد کـه بخـش دولتـی     دولت به کشاورزان بود لذا پیشنهاد می

هاي خود را به طـور مطلـوب انجـام دهـد تـا اینکـه        مسئولیت

هـاي روسـتایی    رکت در طرحاطمینان روستاییان به منظور مشا

 .جلب گردد

با توجه به اینکه بین عوامل اقتصادي مورد مطالعه و میزان 

بران رابطه مثبـت معنـی داري    ي آبها مشارکت اعضاي تعاونی

گـردد کـه بـا دادن تسـهیالت ارزان      وجود داشته، پیشنهاد مـی 

هــاي دولتــی بــه جهــت اســتفاده از فــن  قیمــت، وام و کمــک

شاورزي توسط کشاورزان خرده مالک، هزینه هاي نوین ک آوري

تولید کاهش یابد تا به افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش 

کشاورزان به  ،درآمد منجر گردد، چرا که با کاهش درآمد زراعی

روند و  هاي غیرزراعی براي کسب درآمد بیشتر می سوي فعالیت

ي مشـارکتی  ها نهایتاً کاهش بازده تولید و عدم تمایل به فعالیت

 .را شاهد خواهیم بود

با توجه به نتایج، بین سطح تحصیالت و میـزان مشـارکت   

گـردد کـه    داري وجود دارد؛ لذا پیشـنهاد مـی   رابطه مثبت معنی
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هاي ترویجی و آموزشی،  مسئوالن شهرستان با برگزاري کالس

هاي آموزشی، باالبردن سطح آگاهی و دانش آنها در رابطه  فیلم

ارکت، زمینه همکاري و همیاري کشـاورزان را در  با مزایاي مش

 . رابطه با مدیریت منابع آب فراهم کنند

با توجه با نتایج پژوهش بین میـزان آب بهـاي پرداختـی و    

داري وجـود دارد،   مشارکت اعضاي تعاونی رابطه مثبت و معنـی 

، میزان حق آبـه براسـاس محصـوالت    شود میبنابراین پیشنهاد 

توجه به اقلیم و شرایط کشت منطقه اصـالح  فعلی کشاورزان با 

گردد، همچنـین بـازنگري نظـام قیمـت گـذاري بـا توجـه بـه         

 .مشکالت منطقه اي به روز گردد

از آنجایی که بـین میـزان مصـرف آب و مشـارکت رابطـه      

گردد اصالح نظام  داري وجود دارد، لذا پیشنهاد می مثبت و معنی

مصرف آب کشاورزان  گذاري آب با توجه به میزان کنونی قیمت

  . منطقه باشد

با توجه به نتـایج، بـین میـزان مشـارکت اعضـاي تعـاونی       

هاي آبیاري اثـر متقابـل وجـود دارد؛ در     بران و انواع سیستم آب

هاي  نتیجه وجود متخصصین و کارشناسان ماهر در زمینه شیوه

نوین آبیـاري، فـراهم کـردن امکانـات الزم بـراي آشـنایی بـا        

الگـو  معرفی کشاورزان پیشرو به عنوان  آبیاري،هاي نوین  روش

و اعطاي تسهیالت با بهره کم در جهت تبدیل آبیاري سنتی به 

  . گردد پیشنهاد می آبیاري تحت فشار

 مـدیریت  انتقالفرایند  در گفت توان می کلی نگاه یک در

 صـرفاً  داده، روي آنچه مطابق و بران آب يها شکلت به آبیاري

 هـاي  سـازمان  توجـه  مـورد  کشاورزان مشارکت و کارگیري به

 مـدیریت  واگـذاري  از پـس  اي که گونه به است، بوده ربط ذي

 .است شده قطع یا و نگرفته صورت الزم هاي حمایت ها، شبکه

 در این .است بوده برداران بهره مشارکت جلب فقط هدف گویی

 واگـذاري انتقـال   از قبـل  موفـق  کشورهاي در که است حالی

 ماننـد  انتقـال،  براي مناسب فضاي ایجاد به ابتدا آب، مدیریت

 چـارجوب  یـک  سازمانی، ایجاد موازین و اصول دوباره تعریف

 براي بندي اولویت و مراحل تشریح انتقال، براي مناسب قانونی

 نـامبرده  مـوارد  زمینـه  در همچنـین  .انـد  پرداختـه  آن اجـراي 

 پس و است گرفته صورت اصولی صورت به الزم هاي آموزش

 لحـاظ  بـه  را الزم هاي حمایت دولت آب، واگذاري مدیریت از

 به ي موجودها شکلت از مدیریتی و مالی فنی، آموزشی، قانونی،

 هـدف  بـه  دسـتیابی  جهت را زمینه بتواند تا است آورده عمل

 در آب وري ارتقـا بهـره   و توسـعه  بـه  دستیابی همانا که اصلی

 تجارب در دیگر عبارت به .آورد فراهم است، کشاورزي بخش

 مشارکت آبیاري، مدیریت انتقال اندرکاران جهانی، دست موفق

در  کـه  اصـلی  هـدف  تـأمین  بـراي  اي وسیله را مردمی بخش

 نهایتاً و روستایی توسعه آن دنبال به و کشاورزي توسعه حقیقت

  .اند کرده تلقی است ملی توسعه

 

  منابع

شـناخت و ارتقـاي   "). 1382(احسانی، مهرزاد و خالدي، هـومن  

وري آب کشـاورزي بـه منظـور تـأمین امنیـت آبـی و        بهره

مجموعه مقاالت یازدهمین همایش کمیتـه  ، "غذایی کشور

  .657-674، ملی آبیاري و زهکشی ایران

). 1391(چیذري، محمـد   و حسینی، سید محمود فرزانه؛ اخوان،

 بـران  آب تعـاونی  اعضاي مشارکت بر مؤثر عوامل بررسی"

 فصـلنامه  ."قـزوین  اسـتان  کشاورزي آب منابع مدیریت در

  .117-132 ،11 شماره ،کشاورزي و تعاون

تحلیل تمایل بـه  "). 1389(افشار، نسرین و زرافشانی، کیومرث 

هـاي   تعـاونی : مشارکت در مدیریت آبیاري مطالعه مـوردي 

علـوم   ."بران سفیدبرگ و سراب پس اسـتان کرمانشـاه   آب

  .99-114، 2، شماره 6جلد  ،ترویج و آموزش کشاورزي

 بـر  مـؤثر  عوامـل "). 1385(مهدي  خیاطی، امیرمظفر و امینی

 از استفاده( بران آب يها تعاونی تشکیل طرح موفقیت عدم

، 14، سـال  توسـعه  و کشـاورزي  اقتصاد .")فازي رگرسیون

  .69-91، 53 شماره

 بـراي  گام اولین آب مدیریت بهبود" ).1382(اسماعیل  پورزند،

 یـازدهمین  مقـاالت  مجموعـه  ."غـذایی  امنیت به دستیابی

-468 تهران، ،ایران زهکشی و آبیاري ملی کمیته همایش

455.  

بررسـی عملکــرد تعــاونی  "). 1385(نیلــوفر  صـالحی،  تاهبـاز 

مطالعه موردي شبکه آبیاري و زهکشی تجن واحد : بران آب

پایان نامـه کارشناسـی ارشـد مـدیریت      ."4عمرانی شماره 

، دانشکده اقتصاد و توسـعه کشـاورزي، دانشـگاه    کشاورزي

  .تهرانپردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

پور، میالد؛ عباسی، عنایت؛ چیذري، محمد و حیدري، علـی   تقی

ــی  ــتان   "). 1392(قل ــاورزان شهرس ــرش کش ــل نگ تحلی

فصلنامه تعاون و  ."بران ي آبها شکلگچساران نسبت به ت

 .1-22، 6، شماره 2، سال کشاورزي

ها، موانع و  انتقال مدیریت؛ روش"). 1382(حیدریان، سید احمد 
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ــران در  مین کارگــاه فنــی مشــارکت آب، ســو"راهکارهــا ب

کمیته ملی آبیاري و زهکشـی  . "هاي آبیاري مدیریت شبکه

  .25-81تهران،  ایران،

فر،  و قلی. سیالن، کمال سادات ؛قاسمی، جواد ؛خدابخشی، آزاده

عوامل مؤثر بر نگرش کشـاورزان نسـبت   "). 1390(احسان 

خـش  ب: مطالعه موردي(بران  ي آبها شکلبه مشارکت در ت

مجلـه تحقیقـات اقتصـاد و     .")مرکزي شهرسـتان زنجـان  

  .453-466، 3، شماره توسعه کشاورزي ایران

هاي تحقیق در روانشناسی و علـوم   روش"). 1385(دالور، علی 

، انتشـارات  چـاپ بیسـتم   ،ویراست چهـارم : تهران. "تربیتی

 .دانشگاه پیام نور

مـی،  زارعی دستگردي، زهـرا، ایروانـی، هوشـنگ؛ شـعبانعلی ف    

ــاري، آرزو  ــاري حصـ تحلیـــل "). 1388(حســـین و مختـ

رسانی  هاي مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب زمینه

فصــلنامه روســتا و  ."بخـش جرقویــه شهرســتان اصـفهان  

  .73-92، 3، شماره 12سال  توسعه،

زارعی دستگردي، زهـرا؛ ایروانـی، هوشـنگ؛ شـعبانعلی فمـی،      

ــاري، آرزو  ــاري حصـ تحلیـــل "). 1386(حســـین و مختـ

سازوکارهاي بهبود مشارکت کشاورزان در مـدیریت شـبکه   

علوم تـرویج   ."رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان آب

  .45-55، 2، شماره 3جلد  و آموزش کشاورزي،

 زمینـه  در يگـذار  سرمایه بازده تعیین" ).1382(منصور  زیبایی،

 ."فـارس  اسـتان  در فشـار  تحت آبیاري هاي سیستم نصب

و ها  تجربه کشاورزي، مالی تأمین همایش مقاالت مجموعه

-171اقتصاد،  پژوهشکده ،مدرس تربیت دانشگاه ،ها درس

149.   

ــه؛ مهــدوي فــر، غالمرضــا و رجبــی  سجاســی قیــداري، حمدال

ي هــا شــکلاولویــت بنــدي ت"). 1393(دراز، ســمیه  جنبــه

روسـتاهاي  : بران در مناطق روسـتایی، مطالعـه مـوردي    آب

فصـلنامه راهبردهـاي    ."رستان خوافدهستان سالمی شه

  .57-69، 1، شماره 1جلد  توسعه روستایی،

تعــاونی "). 1385(شــاهرودي، علــی اصــغر و چیــذري، محمــد 

بران؛ راهکاري در تحقق پایداري مدیریت مصرف بهینه  آب

  .92-109، 247، شماره مجله جهاد ."آب کشاورزي

ل عوامــ"). 1386(شــاهرودي، علــی اصــغر و چیــذري، محمــد 

گـذار بـر نگـرش کشـاورزان نسـبت بـه مشـارکت در        تأثیر

مطالعـه مـوردي در اسـتان خراسـان     (بـران   هاي آب تعاونی

، مجله علوم و فنون کشـاورزي و منـابع طبیعـی    .")رضوي

  .269-312، 42، شماره 11دوره 

 تحلیـل " ).1387(شاهرودي، علـی اصـغر و چیـذري، محمـد     

 در رضـوي  خراسـان  اسـتان  کشاورزان رفتاري يها حیطه

 مشـارکت  مقایسـه  آب کشـاورزي،  بهینـه  مدیریت زمینه

 ."بـران  آب تعـاونی  در کننـدگان  مشارکت غیر و کنندگان

  .81-98، 4شماره  ،ایران آموزش کشاورزي و ترویج علوم

عوامــل "). 1387(شــاهرودي، علــی اصــغر و چیــذري، محمــد 

هـاي   گذار بر مشارکت کشـاورزان در مـدیریت شـبکه   تأثیر

مجلـه تحقیقـات اقتصـاد و    . "ستان خراسان جنوبیآبیاري ا

  .63-75، 1، شماره 29دوره  توسعه کشاورزي ایران،

 روســتایی، بــومی هــاي تشــکل" ).1381(اســماعیل  شــهبازي،

 ."امـروز  مشـکالت  و مسائل و دیروز کارکردهاي و ها نقش

  .40-46 ،250-251 شماره ،22 سال ،جهاد ماهنامه

ــاهر و   ــالخیلی، ط ــزي خ ــالم عزی ــانی، غ ــین  زم ). 1388(حس

 هاي مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیـاري  سازه"

نشریه اقتصـاد و توسـعه کشـاورزي    . "کاربرد تحلیل مسیر

  .83-90، 1، شماره 24دوره ،)علوم و صنایع کشاورزي(

 توسـعه  محـور  آب،" ).1385( .محمـدعلی  پـور،  نیـک  محمدي

 جهـاد  نامه خبر ."رضوي خراسان استان در زراعی تولیدات

  .1-48، 23 شماره چهارم، سال رضوي، خراسان کشاورزي

 سـیدمحمود  حسـینی،  و سـیدمهدي  میردامادي، آرزو؛ میرزایی،

ــاونی" ).1389( ــران، آب تع ــرد ب ــوین رویک ــدیریت در ن  م

 و کشـاورزي  مهندسـی  نظـام  فصـلنامه  ."آبیاري مشارکتی

  .18-21، 27، شماره 7 ، جلدطبیعی منابع

آرزو؛ میردامادي، سید مهدي، حسینی، سید محمـود و  میرزایی، 

ابزارهاي ترویجـی و منـابع    تأثیر"). 1390(سجادي، اشرف 

هـاي   اطالعاتی بر مشارکت کشاورزان گلسـتان در تعـاونی  

 .128-143، 5، شماره 23، سال تعاون ."بران آب

ــینی،    ــیدمهدي و حسـ ــادي، سـ ــی، آرزو؛ میردامـ میرزایـ

گـذار بـر تمایـل    تأثیراي مختلـف  ه سازه"). 1389(سیدمحمود 

، "بـران  هاي آب کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل

  .135-151، 1، شماره 15، سال فصلنامه روستا و توسعه
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  :ها  پیوست

  هاي فردي توزیع فراوانی کشاورزان مورد مطالعه بر حسب ویژگی. 1 جدول

  میانگین  گروه  بیشترین فراوانی  متغیر

  53  45-55  1/36  سن

    مرد  4/99  جنسیت

    سواد بی  2/21  سطح تحصیالت

  سابقه فعالیت کشاورزي
8/34  

8/34  

20-10  

30-20  
  

  8/6  5- 8  3/57  سابقه عضویت در تعاونی

    زراعت  9/93  شغل اصلی

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
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 توزیع فراروانی پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت در مدیریت منابع آب. 2جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  مشارکت کشاورزان

  2/15  2/15  50  ضعیف

  8/55  6/40  134  متوسط

  8/84  1/29  96  خوب

  100  2/15  50  عالی

    100  330  جمع

  پژوهش يها افتهی: مأخذ

  

  بران براي مدیریت آب دهی تمایل کشاورزان به مشارکت در تعاونی آب اولویت. 3جدول 

  انحراف معیار  میانگین امتیاز  هااولویت

  62/0  63/4  بها تحویل به موقع آب

  76/0  15/4  برداري از منابع آب همکاري با سایر کشاورزان در بهره

  81/0  13/4  ها مشارکت در نگهداري و تعمیر کانال

  72/0  71/3  ها مربوط به کشاورزي پذیرش مسئولیت بخشی از فعالیت

  84/0  28/3  هاي نوین آبیاري به کارگیري و اجراي سیستم

  65/0  20/3  تولیدي جدید هاي تمایل به کسب اطالعات در خصوص روش

  65/0  11/3  هاي جدید تولید با سایر کشاورزان تبادل اطالعات در مورد روش

  68/0  88/2  گیري آب هاي اندازه مشارکت در تهیه و نصب دستگاه

  79/0  65/2  هاي ترویجی شرکت در کالس

  خیلی زیاد= 5زیاد، = 4متوسط، = 3کم، = 2خیلی کم، = 1: طیف لیکرت

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

  ریزي بندي مشارکت کشاورزان در مرحله برنامه اولویت. 4جدول 

  انحراف معیار  میانگین امتیاز  ها اولویت

  75/0  82/3  بران میزان تمایل به حضور در جلسات تعاونی آب

  76/0  72/3  ها، عقاید و نظرها در جلسات تعاونی آب بران میزان تمایل به بیان نیازها و خواسته

  79/0  66/3  میزان تمایل جهت در اختیار قرار دادن اطالعات محلی و بومی به مأموران دولت

  70/0  42/3  بران هاي مربوط به تعاونی آب گیري میزان تمایل به همکاري با مأموران دولت در تصمیم

  75/0  40/3  میزان تمایل به تبادل نظر با سایر کشاورزان در جلسات تعاونی آب بران

  خیلی زیاد= 5زیاد، = 4متوسط، = 3کم، = 2خیلی کم، = 1: لیکرتطیف 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

  بران در مرحله اجرا بندي مشارکت کشاورزان در تعاونی آب اولویت. 5جدول 

  انحراف معیار  میانگین امتیاز  ها اولویت

  69/0  04/4  عنوان نیروي کارها همراه با کشاورزان دیگر به  میزان تمایل به همکاري در ساخت کانال

  80/0  43/3  هاي آبیاري ها و سازه میزان تمایل جهت در اختیار قرار دادن ادوات و ماشین آالت به منظور ساخت کانال

  84/0  21/3  ها ها، جاده و زهکشی میزان تمایل جهت در اختیار قرار دادن قسمتی از زمین زراعی به منظور احداث کانال

  92/0  54/2  هاي آبیاري ها و سازه جهت کمک مالی به ساخت کانالمیزان تمایل 

  خیلی زیاد= 5زیاد، = 4متوسط، = 3کم، = 2خیلی کم، = 1: طیف لیکرت

  هاي پژوش یافته: مأخذ
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  بران در مرحله حفظ و نگهداري بندي مشارکت کشاورزان در تعاونی آب اولویت. 6جدول 

  معیارانحراف   میانگین امتیاز  ها اولویت

  82/0  30/4  ها همراه با سایر کشاورزان میزان تمایل به الیروبی کانال

میزان تمایل به منظور مشورت با کارشناسان و مأموران دولت جهت چگونگی حفظ و نگهداري 

  ها کانال

50/3  72/0  

  84/0  70/2  ها میزان تمایل به کمک مالی جهت تعمیر و نگهداري کانال

  خیلی زیاد= 5زیاد، = 4متوسط، = 3کم، = 2کم، خیلی = 1: طیف لیکرت

  هاي پژوهش  یافته :مأخذ

  

  داري در نمونه آماري کشاورزان متغیرها، ضرایب همبستگی و سطوح معنی: 7جدول 

  داري سطح معنی  مقدار ضریب  نوع ضریب همبستگی  متغیر

  036/0  116/0**  اسپرمن  سطح درآمد کشاورزان

  002/0  171/0*  اسپرمن  میزان اراضی تحت مالکیت

  000/0  264/0*  اسپرمن  بها میزان آب
  درصد 5داري در سطح  معنی** درصد،  1داري در سطح  معنی* 

  هاي پژوهش یافته :مأخذ

  

  داري در نمونه آماري کشاورزان متغیرها، ضرایب همبستگی و سطوح معنی. 8جدول 

  داري سطح معنی  مقدار ضریب  نوع ضریب همبستگی  متغیر

  000/0  228/0*  اسپرمن  میزان مصرف آب

  هاي آبیاري انواع سیستم
 وي کرامر

  کاي اسکویر

*177/0  
*1/31  

002/0  

002/0  
  درصد 1داري در سطح  معنی* 

  هاي پژوهش یافته :مأخذ

  

  داري در نمونه آماري کشاورزان متغیرها، ضرایب همبستگی و سطوح معنی. 9جدول 

  داريسطح معنی  ضریبمقدار   نوع ضریب همبستگی  متغیر

  009/0  -145/0*  اسپرمن  سن

  جنس
 وي کرامر،

  کاي اسکویر

*185/0  

*268/11  

010/0  

010/0  

  سطح تحصیالت
  اسپرمن

  گاما

*253/0  
*276/0  

000/0  

00/0  

  221/0  -068/0  اسپرمن  سابقه فعالیت کشاورزي

  550/0  -033/0  اسپرمن  مدت عضویت کشاورزان

  هاي پژوهش یافته :مأخذ
  درصد 1داري در سطح  معنی* 

  

 
 


