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 چکیده
 یاریآب شبکةدر  یاریآب یمشارکت تیریمدتوسعة  برندة شیپ عوامل لیتحل یکل هدف با حاضر پژوهش

 یاریآب شبکةبرداران  پژوهش شامل بهره یآمار جامعة. گرفتدر شهرستان کرمانشاه انجام  دربند انیم

ها به روش  نفر از آن 126 ،کوکران فرمول از استفاده با(. N=417) بودند کرمانشاه شهرستان دربند انیم

ها  داده یآور جمع یپژوهش برا یبا انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصل یتصادف یا طبقه یریگ نمونه

 یکرمانشاه و اعضا یا از کارشناسان سازمان آب منطقه یجمع نظر ةیپاآن بر  ییبوده که روا یا پرسشنامه

 بیضر محاسبةبا  زین آن ییایپا و شد دییتأ یراز دانشگاه ییروستا توسعةو  جیگروه ترو یعلم ئتیه

. گرفت انجام SPSSwin20افزار  ها با استفاده از نرم داده لیو تحل هی(. تجزα=0/79) شد دییکرونباخ تأ یآلفا

 بردران بهره دگاهید از یاریآب یمشارکت تیریمدتوسعة  برندة شیپ عوامل ،یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا

 یتیریو مد یاجتماع ،یفرهنگ ،یفن ،یتیحما ،یجیترو -یآموزش ،یرا در هفت عامل اقتصاد شده مطالعه

 یها شبکه تیریمد انتقال در ریدرگ ینهادها یبرا ییدستاوردها تواند یم مطالعه نیا جینتا کرد. یبند طبقه

 .باشد داشته همراه به برداران بهره به یاریآب

 

  .مشارکت مدیریت، برنده، پیش عوامل کرمانشاه، شهرستان یاری،آب های شبکه :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 توسعة زانیر هدف برنامه نیترمهم داریپا توسعةبه  یابیدست

 و یکشاورز بخش داریپا توسعة. رود یم شمار  به ییروستا
جهان سوم(  یکشورها ژهیوبه) کشور هر ییغذا تیامن نیتأم
 توسعة. استآن کشور  داریپا توسعةاز عوامل مؤثر در  یکی

 ازین یموقع آب برا به اندازه و به نیتأم به وابسته یکشاورز
. است یآب منابع از نهیبه استفادةو  یمحصوالت کشاورز

مهینخشک و  یدر نواح ران،یاز جمله ا یاریبس یکشورها
 آب منابع از نهیبه استفادة ،رو نیا از. دارند قرار جهان خشک

 به توجه با. است تیحائز اهم یکشزه و یاریآب ساتیتأس و
 نهیهز یادیز یمنابع مال یاریآب یها در احداث شبکه نکهیا

 یها شبکه از یاصول استفادةو  حیصح یبردار بهره شود، یم
کشور  ییمناطق روستا داریپا توسعة یبرا یکشزه و یاریآب

 آب یکیزیف یور بهره شیافزا منظور به. دارد ییبسزا تیاهم
و  ابدی شیافزا یاریالزم است تا بازده آب ،یکشاورز بخش در
 یا اقدامات سازه دسته دو ازمندین یاریبازده آب شیافزا یبرا

 می( هستیتیری)مد یا رسازهیها( و غ )احداث سدها وشبکه
(Sadat Miri, 2003). دو اقدام  نیگفت ا توان یم ،جهینت در

و  یگرید  نةیهزبه اتالف  یکیضعف در  و هستندمکمل هم 
ها نشان  . پژوهششود یم منجر یآبرسان نظام یکل ییاکارنا
 اکثر در که است ینقص همان تیریمد در ضعف دهند یم

 (ZareiDastgerdy شود یم دهید رانیا نینو یسانبرآ یها نظام
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et al., 2007; Vatanara et al., 2011 & Piry, 2011). 

 آب مصرف تیریمد در عامل نیتر مهم و نیتر یاصل کشاورزان
 در یاقدام و ندیفراهرگونه  نیبنابرا ؛شوند یم محسوب
بدون توجه به نقش کشاورزان،  یکشزه و یاریآب یها شبکه
 (,World Bankمطلوب نخواهد داشت  یو بازده تیاهم

2006; Basirzadah et al., 2010) .یها شبکه یکیزیف توسعة 
 یمحل برداران بهره جامعةبدون توجه به  یکشزه و یاریآب
 از کمتر به یاریآب راندمان کاهش توأمان مشکل جز به یامدیپ

ها نخواهد  شبکه یو فرسودگ بیدرصد و تخر 30
 یها از شبکه یکی.  (Tootoonchi & Amany, 2011)داشت

 و یاریآب شبکة برد، یکه از مشکالت مذکور رنج م یاریآب
که در  یطور شهرستان کرمانشاه است. به دربند انیم یکش زه

 توسعة یزیر پروژه نه تنها کشاورزان در برنامه نیاحداث ا
 و انتقال شبکة جادیآب، ا نیآب و خاک )از جمله تأم منابع
 تصور زمان آن در بلکه نشدند، داده دخالت( آب عیتوز

 شبکه ینگهدار و یبردار بهره مشکالت و مسائل از یدرست
 یکشو زه یاریآب ةشبک تیریمد .است نداشته وجود

 یها و مشکالت فراوان در حال حاضر با چالش دربند انیم
 :کرد اشاره ریز موارد به توان یم ها آن جملةرو است که از  روبه

 که شد موجب برداران بهره انیم آب عادالنة دنکرن عیتوز
کمبود  ن،ی. همچننرسدشبکه  دستنییپا یآب به نواح

برداران  آب بها توسط بهره نکردن پرداخت و دولت بودجة
 یها شبکه در ساخت کانال یکیزیف نکردنشرفتیموجب پ

 منطقةدر  یعمل کار تجربة( شد. 4 و 3 درجة) یفرع
به  که -جامع    با یتقر مصاحبة نیو چند شده مطالعه
 انگریب -شد منجردر ذهن محقق  قیتحق مسئلة یریگ شکل
 .است شبکه نیا برداران بهره  مشکل
 یبرا زهیانگ نبودنو  یفرع یها کانال بودنیخاک
. شد شبکه یبازده کاهش و آب هدررفتن موجب ییجو صرفه
 انیم تیمسئول نیا کردندستبهدست که است آن تیواقع

 ،بودجه قیتزر و یکشاورز جهاد و یا منطقه آب سازمان
راستا،  نیرا حل نکرده است. در ا یاریآب یها مشکالت شبکه

به عنوان تنها  یاریآب یمشارکت تیریمد یجهان افتیره
 قرار کار  شبکه در دستور یحل خروج از مشکالت جار راه

برداران در  ها تا به حال بهره تالش برخالف اما ،است گرفته
موارد عالوه  نیاند. ا نداشته یمشارکت یاریآب شبکة تیریمد

کارشناسان  دییدر منطقه به تأ میبر مشاهده و لمس مستق
 از قبل محقق کهاست  دهیرس زین یا منطقه آب سازمان

 .است کرده مذاکره ها آن با قیتحق یدانیم فاز یاجرا

 توسعةموانع  یبه بررس یاساس، مطالعات مختلف نیبر ا 
اند که از آن  پرداخته نابردار بهره یاریآب یمشارکت تیریمد

 اشاره کرد:  ریبه موارد ز توان یجمله م
Kykhah (2002) امکان مشارکت مردم در  یبررس با

 نیا به ستانیس دشت یاریآب یها شبکه ینگهدار و یبردار بهره
 یبرا یاقتصاد و یاجتماع مناسب یبسترها جادیا دیرس جهیتن

 یدر بررس Gulati et al. (2005). است یضرور ها تشکل استقرار
در هندوستان،  یاریآب یمشارکت تیریمد یمختلف برا یها روش

را بر مشارکت  یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یعوامل فن
در  یاصالحات نهاد Marothia (2005) .دانند یم مؤثرکشاورزان 

 ؛کند یم انیو ب کردرا مطالعه  یاریآب یها کانال ستمیس
گذاشتن قدرت با اشتراکبه یبرا یاسیو س یاصالحات نهاد

 یاریآب یمشارکت تیریبهبود عملکرد مدکشاورزان نه تنها به 
 داریپا تیریمد اهداف به یابیدست موجببلکه  ،کند یم کمک
 انیموقع آب مبهعادالنه و  عیتوز ،نی. همچنشود یم آب منابع

 یها شبکه یو نگهدار ریتعم یها برا کشاورزان را در مشارکت آن
 دهند یگزارش م Chandran et al. (2001). داند یمثر ؤم یاریآب

 ،1کامند ةیناحدر  یاریآب تیریمد یها تیدرصد از فعال 30تنها 
 زانیم ،گریبه عبارت د ؛ردیگ یم انجام یمشارکت صورت به

 اندازةمانند  یعوامل کنند یم انیب ،نی. همچناستمشارکت کم 
آب، بر مشارکت  بودندسترسکشاورزان از  ینانیاطمناو  نیزم
 خود مطالعةدر  .Bishay et al (2001)است.  بوده مؤثرها  آن

 یزمان کشاورزان به یاریآب تیریمد انتقال دادند نشان
 نندیبب را الزم یها آموزش کشاورزان که بود خواهد زیآم تیموفق
 داده یاریآب یها شبکه یزیر برنامه در شرکت فرصت ها آن به و

الزم  یها و نهاده ها رساختیکشاورزان به ز ،نیهمچن. شود
. باشند برخوردار یاسیس یها تیحما از و باشند  داشته یدسترس
از  نانیحصول اطم Mirani & Memon (2001) ةمطالع براساس

به کشاورزان  یاریآب تیریانتقال مد تیدر موفق آب عادالنة عیتوز
 ؛دهد ینشان م Hamdy (2007) مطالعة. است مؤثر
در  نداشتن آب از کشاورزان و مهارت یها سازمان نکردن تیحما
 یاریآب تیریانتقال مد نبودن موفق لیاز دال یو فن یمال تیریمد

 تیریمد بر همطالعدر  Marshall (2004) ،نیهمچن. است
 از کشاورزان ادراک دهد یم نشان زیآبر حوضة یمشارکت

 یاجتماع ةیسرماو  یاقتصاد یها تیحما ها، یمش  خط یبخش اثر
 طبق. دارد ارتباط یگروه صورت به تیریمد در مشارکت با
در  یدیکل عوامل ،Sakthivadivl et al (2004). یها افتهی

                                                                                         
1. Command 
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به کشاورزان شامل حصول  یاریآب تیریانتقال مد تیموفق
 عیو توز صیتخص از،یبه آب در زمان مورد ن یابیاز دست نانیاطم

و مجازات متخلفان  نیقوان یاجرا ،یمنابع مال جیبس آب، عادالنة
 یها وام، کمک یاعطا Douglas & Vermillion (2006). است
 تیریانتقال مد تیرا بر موفق یعموم یآگاه شیافزاو  یفن
 در Palaniswami (2006). دانند یم مؤثربه کشاورزان  یاریآب

 دهد یم  نشان هندوستان یاریآب یها ستمیس بر خود مطالعة
 و آب یها چهیدر تیریمد لیقب از یافزار نرم یها یاستراتژ
مانند  یافزار سخت یها یاز استراتژ ترمهم ،یقانون یها جنبه

 ،نیهمچن. است یکیزیف یها یگذار هیها و سرما پوشش کانال
 یمحل تیریشکست مد لیدل نیتردولت را مهم یها دخالت

 institution of First Consulting. داند یمخازن آب م

Engineers (2004) یبا عنوان مطالعات اقتصاد یقیدر تحق- 
 ،یاجتماع عوامل ةیکلآب،  منابع توسعة یها طرح یاجتماع
 مؤثردر مشارکت مردم  را یفن و یفرهنگ ،یآموزش ،یاقتصاد

 .دانند یم
IWMI1 (2009) انتقال  تیموفق دیکل دهد یم گزارش

از نقش و  یروشن یبه کشاورزان مرزبند یاریآب تیریمد
 یتیریعوامل مد ،جهی. در نتاستدر تمام سطوح  ها تیمسئول

 تیریانتقال مد یها برنامه تیدر توسعه و موفق ینقش مهم
 بر مؤثرعوامل  Porsabaghi (2010)به کشاورزان دارد.  یاریآب
 هعمطال را گتوند در آب با مرتبط یمردم یها تشکل رشیپذ
 ،یاجتماع یها یژگیو ؛دهد یمطالعه نشان م نیا جی. نتاکرد

 تیریمد رشیپذ شیموجب افزا یو شغل یفرد ،یاقتصاد

 Alavi. شوند ی( میمردم یها )تشکل یاریآب یمشارکت

 مشارکت بر یمبتن یبردار بهره نظام استقرار امکان (2010)
 را زیتبر دشت در یمدن دیشه سد ابیپا یاراض در کشاورزان

 راتییدرصد تغ 85 ؛مطالعه نشان داد نیا جی. نتادیسنج
بر مشارکت(  یمبتن یبردار نظام بهره رشیوابسته )پذ ریمتغ

 . استوابسته  یو آموزش یفرهنگ ،یاقتصاد یرهایتنها به متغ
 Ghanian et al. (2013) و  یاریآب یمشارکت تیریمد
. کردآن را در استان خوزستان مطالعه  بر مؤثر یها مؤلفه
 در یاریآب تیریمد بر مؤثر یها مؤلفه مطالعه نشان داد جینتا
 ریپذ کیتفک مقررات و نیقوان و یتیریمد ،یفن گروه سه

 یکه از سو ییها تالش برخالف ،نهیزم نیهستند. در ا
استان کرمانشاه صورت  یا کارشناسان سازمان آب منطقه

برداران  بهره یموفق به جلب مشارکت واقع هنوز ،گرفته است
 که یاساس مسئلة نیبنابرا ؛اند نشده یاریآب شبکة تیریدر مد

 موجب یعوامل چه که است نیا کند یم دنبال قیتحق نیا
 پژوهش نیا شود؟ یم یاریآب یمشارکت تیریمد توسعة
 یمشارکت تیریمدتوسعة  برندة شیپ عوامل ییشناسا موجب

شهرستان کرمانشاه  دربند انیم یاریآب ةشبک در یاریآب
و  ییگران روستا توسعه زان،یر کمک به برنامه یبراکه  شود یم

 و یاریآب شبکة تیریانتقال مد لیتسه نیو همچن یکشاورز
 ؛دارد ضرورت و تیاهم کشاورزان، به دربند انیم یکشزه

 برندة شیپ عوامل لیتحل حاضر، یپژوهش یاصل هدف نیبنابرا
 . است یاریآب یمشارکت تیریمدتوسعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش یمفهوم چارچوب. 1 شکل

 

  
  

 ةتوسع ةبرندشیپ عوامل
 یاریآب یمشارکت تیریمد

 یاقتصاد یتیحما یاجتماع یتیریمد

 یفن یجیترو -یآموزش یفرهنگ
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 ها روش و مواد
از لحاظ  ،یکم یها از نوع پژوهش تیپژوهش از نظر ماه نیا

 یفیتوص رهایمتغ کنترل درجةاز لحاظ  ،یهدف کاربرد
 به یدانیم ها داده یگردآور نحوة( و از لحاظ یشیرآزمای)غ
 یها لیاز نوع تحل زین یآمار یها . از لحاظ روشدیآ یم شمار 

. شود یوابسته محسوب م است که از فنون هم یریچند متغ
 ةشبک برداران بهرهنفر از  417شامل  قیتحق نیا یآمار جامعة

 ی. برااستشهرستان کرمانشاه  دربند انیم منطقة یاریآب
 یشد. برا یریگ برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران بهره

دقت  نییو تع شده یبررس جامعة اریانحراف مع نییتع
 یبه طور تصادف ،یآمار جامعةنفر از  30مطلوب،  یاحتمال

 آزمونشیپاز راه  اریشد. انحراف مع آزمونشیپو  نشیگز
 به «شبکه تیریمد در برداران بهره مشارکت زانیم» ریمتغ

شد و  d=0/125برابر با  آمدهدست به یاحتمال دقت. آمد دست 
 یریگ نمونه روش به و نمونه عنوان بهها  نفر از آن 126
 انتخاب مطالعه یبرا متناسب انتساب با یتصادف یا طبقه
 محقق پرسشنامة ،ها داده یآور جمع ابزار(. 1 )جدول شدند
 ریمتغ 26 و یفرد یها یژگیو قسمت دو شامل که بود ساخته

: 5 تا کم یلیخ: 1) کرتیل یا درجه 5 فیط قالب در
 تیریمدتوسعة  برندة شیپ عوامل یبررس یبرا( ادیز یلیخ

 ییبود. روا شده مطالعه برداران بهره دگاهید از یاریآب یمشارکت
از کارشناسان سازمان آب  یجمع نظر ةیپاپرسشنامه بر 

و  جیگروه ترو یعلم ئتیه یکرمانشاه و اعضا یا منطقه
آن با  ییایشد و پا دییتأ یدانشگاه راز ییروستا توسعة

 هیتجز(. α=0/79) شد یبررس کرونباخ یآلفا بیضر محاسبة
 .گرفتانجام  SPSSwin20 افزار نرم از استفاده با ها داده لیتحل و
 

 نتایج و بحث

 برداران های فردی بهره ویژگی

تا  20 شده برداران مطالعه ها، دامنة سنی بهره براساس یافته
 06/10با انحراف معیار  25/35ها  سال و میانگین سن آن 53

 89/6 شده برداران مطالعه بود. میانگین میزان اراضی آبی بهره
هکتار بود که میزان اراضی آبی  71/1هکتار با انحراف معیار 

هکتار متغیر بود. میانگین سابقة کار  9تا  1ها بین  آن

با انحراف معیار  37/16 شده برداران مطالعه کشاورزی بهره
تا  2ها در دامنة  سال بود و سابقة کار کشاورزی آن 31/10
 سال قرار داشت. 40

 

 روستاها کیتفک به نمونه و جامعه حجم. 1 جدول
 نمونه حجم برداران بهره تعداد روستا

 13 46 باغده
 11 35 آبادبکتاش

 14 48 مزد ریپ
 13 43 گلده

 10 35 ورله
 15 46 آبادیول

 9 32 گوهرچقا
 11 39 سروران و آبادپیسرت

 13 43 محمودآباد
 16 50 آبادخانم
 126 417 کل

 
 یاریآب یمشارکت تیریمد توسعة یرهایمتغ یبند تیاولو

 26 یبند تیبه اولو راتییتغ بیبا استفاده از ضر ،بخش نیا در
 تیریمدتوسعة  برندة شیپ یرهایکه به عنوان متغ یریمتغ

 برداران بهره دگاهید از شدند شناخته یاریآب یمشارکت
ارائه جی(. براساس نتا2)جدول  شود یپرداخته م شده مطالعه
 دگاهید از که شود یم مشاهده ،2 شمارةدر جدول  شده
از  یمال تیحما»مانند  ییرهایمتغ شده مطالعه برداران بهره

 یبرگزار» ،«یاریآب شبکة تیریبرداران در مد مشارکت بهره
 زاتیمرمت و تجه حفظ، نةیزمدر  یجیترو -یآموزش یها دوره
 از «شبکه آب تیریمد نةیزممؤثر در  نیقوان بیتصو»و « شبکه
توسعة  برندة شیپ یرهایمتغ ةیبق به نسبت یباالتر یها تیاولو
 دگاهید از ن،یهمچن. برخوردارند یاریآب یمشارکت تیریمد
 نیبهبود روابط ب»مانند  ییرهایمتغ شده مطالعه برداران بهره

 یاراض یساز کپارچهی»، «شبکه تیریدر مد ریدرگ یها سازمان
 «ریپذتیمسئولبرداران  بهره قیو تشو ییشناسا»و  «یزراع
توسعة  برندة شیپ یرهایمتغ ریسا به نسبت یکمتر یها تیاولو
 .دارند یاریآب یمشارکت تیریمد
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 یاریآب یمشارکت تیریمد توسعة برندة شیپ یرهایمتغ یبند تیاولو. 2 جدول
 تیاولو راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم ریمتغ

 1 24 74/0 14/3 یاریآب شبکة تیریبرداران در مد از مشارکت بهره یمال تیحما
 2 25 79/0 14/3 شبکه زاتیتجه و مرمت حفظ، نةیزمدر  یجیترو -یآموزش یها دوره یبرگزار

 3 27 01/1 72/3 شبکه آب تیریمد نةیزممؤثر در  نیقوان بیتصو
 4 28 95/0 42/3 شبکه تیریمد در نفعان یذ نیب اراتیاخت و فیوظا مناسب میتقس
 5 28 94/0 40/3 منطقه در یاریآب شبکةحل مشکالت  یبرا یمحل ینهادها لیتشک

 6 29 99/0 42/3 آب یواقع ارزش اساس بر بها آب نییتع
 7 30 00/1 32/3 برداران بهره نیب در مشارکت فرهنگ جیترو

 8 32 09/1 43/3 یاریآب شبکة تیریمد یها تیفعال نةیزمدر  یآموزش یها کارگاه یبرگزار
 9 32 09/1 40/3 آبه حق اساس بر برداران بهره نیب آب عیتوز یها چهیدر میتنظ
 10 32 07/1 37/3 برداران بهره نیب در یهمدل و یاریهم فرهنگ یایاح
 11 35 15/1 33/3 یعیطب منابع از حفاظت نةیزمبرداران در  بهره یمذهب یو باورها اعتقادات یایاح

 12 35 09/1 12/3 برداران بهره با شبکه تیریمد در ریدرگ یها سازمان نیب تعامل و روابط اصالح
 13 37 20/1 24/3 یاریآب نینو یها وهیش توسعةبرداران در  به بهره کمک
 14 40 09/1 70/2 یاریآب  شبکةبرداران از اهداف  بهره کردن آگاه
 15 41 29/1 13/3 برداران بهره به یاریآب شبکةاز  یو نگهدار یبردار بهره زاتیتجه یاعطا

 16 43 30/1 01/3 شبکه رامونیپ یمردم مشارکت یبرا یردولتیغ تشکالت توسعة
 17 46 09/1 39/2 آب عیتوز به دنیبخشنظمو  مرجو   هرج از یریجلوگ
 18 47 28/1 70/2 برداران بهره با روستا یشورا یاعضا مؤثر ارتباط یبرقرار

 19 48 29/1 66/2 برداران بهره به دداریسوبس یها ه نهاد لیتحو
 20 49 98/0 00/2 منطقه یاجتماع یها گروه به شبکه از یبخش تیمسئول یواگذار
 21 51 26/1 49/2 منطقه یسنت یاریآب مشکالت نةیزمدر  یهیتوج یها کالس یبرگزار
 22 52 66/0 28/1 برداران بهره به شبکه تیمالک یواگذار
 23 54 07/1 97/1 شبکه یاریآب یها کانال یفن راداتیا اصالح
 24 54 05/1 93/1 ریپذتیمسئولبرداران  بهره قیو تشو ییشناسا

 25 57 84/0 48/1 شبکه آب میتقس یها قسمت در درپوش و محافظ ساخت
 26 59 94/0 59/1 شبکه تیریمد در ریدرگ یها سازمان نیب روابط بهبود

 
 یاریآب یمشارکت تیریمدتوسعة  برندة شیپ عوامل ییشناسا

 ریمتغ 26 یبند خالصه و طبقه یابر ،قسمت نیا در
 یها در عامل یاریآب یمشارکت تیریمد ةتوسع ةبرند شیپ

عوامل  ییمنظور شناسا و به عبارت بهتر، به یمحدودتر یفرض
 یعامل لیاز تحل یاریآب یمشارکت تیریمد ةتوسع ةبرند شیپ

 (. 4و  3( استفاده شد )جدول EFA) یاکتشاف
ها برای تحلیل عاملی  داده بودنتعیین مناسب یبرا
آزمون بارتلت استفاده شد. مقدار  و KMO بیاز ضر یاکتشاف
KMO 572/2با  و مقدار آزمون بارتلت برابر  788/0 با برابر 

(p= 0/000 )یها برای تحلیل عاملی اکتشاف داده نیبنابرا ؛بود 

 مشاهده ،3 جدول در شدهارائه جی. براساس نتااند سبمنا
 1 از باالتر ویژةعامل با مقادیر  7که در این تحلیل  شود یم

ها را  درصد از واریانس کل عامل 010/77 که شد استخراج
مانده مربوط به  درصد باقی 990/22کنند و  تبیین می

اند.  تحلیل شناسایی نشده نیهستند که در ا ییرهایمتغ
 مشاهده ،4 جدول در شدهارائه جیبراساس نتا ن،یهمچن

سهم و  نیشتریب 843/3 ژةیوکه عامل اول با مقدار  شود یم
سهم را در  نیکمتر 263/2 ژةیومقدار  عامل آخر )هفتم( با

 ها دارند.  تبیین واریانس کل عامل
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 ها آن از کیهر سهم و شدهاستخراج یها عامل تعداد. 3 جدول

 یتجمع انسیوار درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار عامل شماره

1 843/3 779/14 779/14 
2 194/3 284/12 063/27 
3 570/3 806/11 869/38 
4 980/2 462/11 331/50 
5 373/2 127/9 457/59 
6 300/2 847/8 305/68 
7 263/2 706/8 010/77 

 
 یاریآب یمشارکت تیریمد توسعة برندة شیپ یها عامل. 4 جدول

 یعامل بار عامل هر یرهایمتغ عامل

 یاقتصاد

 957/0 برداران  به بهره دداریسوبس یها نهاده لیتحو
 946/0 آب یواقع ارزش براساس بها آب نییتع

 916/0 برداران  به بهره یاریآب شبکةاز  یو نگهدار یبردار بهره زاتیتجه یاعطا
 904/0  یاریآب شبکة تیریدر مد نفعان یاز مشارکت ذ یمال تیحما

 یجیترو -یآموزش

 753/0 شبکه  زاتیمرمت و تجه حفظ، نةیزمدر  یجیترو -یآموزش یها دوره یبرگزار
 652/0  یاریآب شبکة تیریمد یها تیفعال نةیزمدر  یآموزش یها کارگاه یبرگزار

 699/0  یاریآب  شبکةبرداران از اهداف  بهره دنکرهآگا
 852/0 منطقه  یسنت یاریآب مشکالت نةیزمدر  یهیتوج یها کالس یبرگزار

 یتیحما

 611/0 برداران  در شبکه با بهره ریدرگ یها سازمان نیروابط و تعامل ب اصالح
 600/0  یاریآب نینو یها وهیش توسعةبرداران در  به بهره کمک
 847/0 برداران  روستا با بهره یشورا یارتباط مؤثر اعضا یبرقرار
 830/0  ریپذتیمسئولبرداران  بهره قیو تشو ییشناسا
 577/0 شبکه  تیریدر مد ریدرگ یها سازمان نیروابط ب بهبود

 یفن
 941/0 برداران براساس حق آبه  بهره نیآب ب عیتوز یها چهیدر میتنظ

 887/0 شبکه  یاریآب یها کانال یفن راداتیا اصالح
 897/0 شبکه آب میتقس یها قسمت در درپوش و محافظ ساخت

 یفرهنگ
 572/0 برداران  بهره نیفرهنگ مشارکت در ب جیترو
 917/0 برداران  بهره نیدر ب یو همدل یاریفرهنگ هم یایاح
 917/0  یعیاز منابع طب حفاظت نةیزمبرداران در  بهره یمذهب یو باورها اعتقادات یایاح

 یاجتماع
 755/0 در منطقه  یاریآب شبکةحل مشکالت  یبرا یمحل ینهادها لیتشک

 508/0 شبکه  رامونیپ یمشارکت مردم یبرا یردولتیغ تشکالت توسعة
 676/0 منطقه یاجتماع یها گروه به شبکه از یبخش تیمسئول یواگذار

 یتیریمد

 605/0 آب شبکه  تیریمد نةیزممؤثر در  نیقوان بیتصو
 582/0 شبکه  تیریدر مد نفعان یذ نیب اراتیو اخت فیمناسب وظا میتقس

 755/0 آب  عیبه توز دنیبخشنظمو  ومرجهرجاز  یریجلوگ
 558/0 برداران  شبکه به بهره تیمالک یواگذار

 
تر از چرخش  ها به صورت روشن جداسازی عامل یابر

عاملی واریماکس استفاده شد. بار عاملی هر متغیر پس از 
آن در جدول  یرهایبه همراه متغ ماکسیچرخش عاملی وار

 مربوط)متغیرها(  یها گویه بررسی از پس. شد ارائه 4 ةشمار
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گذاری  عوامل به این ترتیب نام ها،  آن عاملی بار و عامل هر به
 ،یتیحما. 3 ،یجیترو -یآموزش .2 ،یاقتصاد. 1شدند: 

 که گونههمان. یتیریمد. 7 و یاجتماع. 6 ،یفرهنگ. 5 ،یفن. 4
 یاز تمام یاقتصاد عامل ژةیومقدار  ،است  آمده 3 جدول در

درصد از  779/14 است که در مجموع شتریب گریعوامل د
 قاتیتحق جینتا با افتهی نیا. ردیگیم بر درکل را  انسیوار

Alavi (2010)، (2010) Porsabaghi، .(2005) Gulati et al، 
(2004) Marshall  وKykhah (2002) در. دارد مطابقت 

 یتواننابرداران و  بهره یفقر مال ،گفت توان یم افتهی نیا ریتفس
مانع مشارکت  ،شبکه یتیریمد یها نهیهز پرداخت یبرا آنان

 یمال یها تیحما نیبنابرا ؛شود یشبکه م تیریآنان در مد
محصوالت در مشارکت  ةمیب و ینیتضم یها متیق مانند

 تیریمد توسعةو  یاریآب ةشبک تیریکشاورزان در مد
عامل  ،مطالعه نیا در. باشد مؤثر تواند یم یاریآب یمشارکت
 توسعة بر مؤثرعامل  نیبه عنوان دوم یجیترو -یآموزش

 بودننییپاشناخته شد. از آنجا که  یاریآب یمشارکت تیریمد
مشارکت آنان  یبرا یبرداران شبکه مانع بهره یمهارت فن

آنان از ابعاد  دنکرآگاه و نهیزم نیدر ا ییها آموزش است،
 موجب یاریآب یمشارکت تیریمد یو اقتصاد یاجتماع

 نی. اشود یم یاریآب ةشبک تیریمد در آنان شتریب مشارکت
 .Bishay et al( و2010) Alavi قاتیتحق جیبا نتا افتهی
 مهم عوامل از را کشاورزان آموزش که دارد یهمخوان( 2001)
. داند یم کشاورزان به یاریآب تیریمد انتقال تیموفق در

 ،یاریآب یمشارکت تیریمدتوسعة  برندة شیپ عامل نیسوم
 انتقال ندیفراشد. بدون شک در  یگذار نام یتیعامل حما

راه هستند و  یکشاورزان در ابتدا یاریآب یها شبکه ،تیریمد
 یمشارکت تیریمد توسعة ،یو نهاد یاسیس یها تیحما
 قاتیتحق جیبا نتا افتهی نی. ابخشد یرا سرعت م یاریآب

Hamdy (2007)، Marothia (2005) و Bishay et al. 
شد  یگذارنام یعامل فن ،یدارد. عامل بعد ی( همخوان2001)

 (2005)و Ghanian et al. (2013) قاتیتحق جیکه با نتا

Gulati et al تیریمد توسعةرا در  یعامل فن که دارد مطابقت 
 توان یم  افتهی نیا ریتفس در. دانند یم مؤثر یاریآب یمشارکت
 مشارکت یبرا یمانع یاریآب یها کانال یفن راداتیا که گفت
. بدون شک است یاریآب ةشبک تیریمد در برداران بهره

و ساخت محافظ و درپوش در  یفن راداتیا کردنبرطرف
 و کاهد یم ها ینظم یب و ومرجهرجآب شبکه از  میقسمت تقس

 برداران بهره انیم در آب موقع به و عادالنه عیتوز موجب
و  Sakthivadivl et al (2004). یها افتهی با که شود یم

Mirani & Memon (2001) عادالنة عیتوز که دارد یهمخوان 

آنان در  شتریب مشارکتبرداران را در  بهره انیدر م آب
 یگذار نام ی. عامل پنجم، فرهنگدانند یم مؤثرشبکه  تیریمد

 ،Ghanian et al. (2013) قاتیتحق جیبا نتا ها افتهی نیشد. ا
Alavi (2010 )(2010) و Porsabaghi عامل  کهدارد  مطابقت

 نیششم. دانند یم مؤثر یاریآب یها تشکل رشیرا در پذ یفن
عامل  ،یاریآب یمشارکت تیریمدتوسعة  برندة شیپ عامل

 (2010) قاتیتحق جیبا نتا افتهی نیشد. ا یگذارنام یاجتماع

Porsabaghi،(2005) Gulati et al.  وKykhah (2002) 
گفت که  توان یم ها افتهی نیا ریدارد. در تفس مطابقت
 یاقتصاد ،یاجتماع طیبا شرا ییآشنا لیبه دل یمحل ینهادها

 رشیافکار در پذ یمنطقه و قدرت نفوذ و رهبر یو فرهنگ
نقش  توانند یم آن توسعةبرداران و  بهره یمشارکت تیریمد

 نیا یاز دستاوردها گرید یباشند. برخ داشته  یفعال و مؤثر
 Ghanian تقایتحق جینتا با تیریمد عامل نةیزم در قیتحق

et al. (2013)، IWMI (2009) ،Marothia (2005) 
. بدون شک اگر دارد یهمخوان Sakthivadivl et al. (2004)و

 تیریمد یبرا ،بدانند یاریآب شبکةبرداران خود را مالک  بهره
 دنبال  به و کنند یم یشتریب تیمسئول احساس یاریآب شبکة
گفت  توان یم ،جهینت در. داشت خواهند یشتریب مشارکتآن 

 نیتأم در منطقه بردارن بهره شتریب نکهیبا توجه به ا
 ،اند مواجه چالش با یاریآب نینو یها ستمیس یها نهیهز
. دهد شیافزا را آنان مشارکت تواند یم یمال یها تیحما

 آب، منابع شدنیتهبرداران از  بهره یآگاه شیافزا ،نیهمچن
که دولت در ساخت  ییها نهیهزو  یاریآب یها شبکه اهداف

شبکه از  یها آب و سازه تیشبکه متحمل شد، به درک اهم
 یمشارکت تیریمد اهداف از یآگاه. شود یم منجرآنان  یسو
 که -کشاورزان باور فیتضع به دولت یها تیحما و یاریآب

بلکه درصدد انتقال  ستین عیتوز ستمیدولت درصدد بهبود س
 -استبه کشاورزان  یاریآب یها شبکه ساتیمشکالت تأس

 به یاریآب یها شبکه تیریمد انتقال و شود یم منجر
 قیاز طر افراد در یسازتیظرف .کند یم لیتسه را برداران بهره
 ینگهدار و تیریمد خصوص در مناسب یها آموزش ارائة
 در تیریمد یبرا را برداران بهره تواند یم یاریآب یها ستمیس
 یمشارکت امر نکهیبه ا توجه با. دهد یاری عرصه نیا

 یها تیو ظرف ها نهیتوجه به زم است، یو فرهنگ یاجتماع
 یجلب همکار دراست  ممکن یو اجتماع یفرهنگ
آب،  عیتوز ستمیبهبود س ،نیباشد. همچن دیمفبرداران  بهره
 توسعة در تواند یمهمه  یبرا کسانی طیعدالت و شرا یبرقرار
 .باشد مؤثر یاریآب یمشارکت تیریمد
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 شنهادهایپو  یریگ جهیتن
قرار دادن ادوات و  یاردر اخت دهد یپژوهش نشان م ینا نتایج
 یها استفاده از روش یو کمک به کشاورزان برا یزاتتجه
به کاهش مصرف آب و  ی،باران یاریمانند آب یاریآب یننو
آب به نقاط  ،نهایت در .شود می منجرشبکه  یبازده یشافزا
عدالت در سطح  یبه برقرار که رسد می شبکه دستیینپا

 کاهش برداران بهره بین های درگیری و دوش می منجرشبکه 
بران به علت  به تخلفات آب یدگیکه رس شرایطی در. یابد می

 یرپذ امکان ینهزم یندر ا ییو احکام قضا ینقوان یینارسا
و  یستبرداران در شبکه مشخص ن بهره یحقوق یگاهجا یست،ن

 شود، ینم یدهد ها یتو مسئول یفاز وظا یروشن یمرزبند
 های یتشبکه و حما مدیریت زمینةمؤثر در  ینقوان یبتصو
 تسهیل را آبیاری مشارکتی مدیریت توسعة تواند یم یاسیس

 ی،اقتصاد یها گرفت که مشوق یجهنت توان یم ینبنابرا ؛کند
که  هایی یآشفتگ دنکر کشاورزان و برطرف یآموزش و آگاه

وجود دارد، مشارکت  آبیاری شبکةآب  توزیع برنامةدر 
. با توجه به کند یم یلشبکه را تسه یریتبرداران در مد بهره
 : شود یم یشنهادپ یقتحق یجنتا

ها و  وام ،منطقه مردم یاقتصاد طیشرا به توجه با -
 کشاورزان اریاخت در یفرع یها کانال ساخت یبرا یاعتبارات

 اریوام و در اخت ةنیهز نحوةبر  قیالبته با کنترل دق .ردیگ قرار
 شرفتیو متناسب با پ یجیقرار دادن مبلغ آن به صورت تدر

 . کار
 و شبکه بیتخر خصوص در که است نیا تیواقع -

 توان ی. مشود ینم برخورد تیقاطع با یرقانونیغ یها برداشت
 یاز قدرت اجتماع یریگ )بهره یمناسب محل تیریبا مد

 یو قانون یقدرت ادار نیو رهبران افکار و همچن معتمدان
از  یمحل نیقوان بی( و تصویاریهمچون شورا و ده یینهادها
 نیبرداران و همچن مشترک از تمام بهره تعهد گرفتنجمله 

 یعرف امور چارچوب در یزیگرقانونمشترک مجازات  نیتدو
بهبود  یبرا ،گسترده غاتیتبل و یساز آگاه نیهمچن و یقانون و
 .کردمشکل حرکت  نیا

 ،یتیریمد و یفن عوامل در شدهمطرحبا توجه به موارد  -
 آب زانیم یریگ اندازه لوازم نصب و آب یحجم لیتحو
از  یریدر مصرف آب، جلوگ ییجو صرفه یابر یلیتحو

 .شود یم شنهادیو قانونمندشدن آن پ ینظم یب
 یها کارگاه یهمانند برگزار ییها با استفاده از روش -

بران  شود تا آب جادیا یتیموقع شده مطالعه منطقةدر  یآموزش 
 یاریآب یها شبکه ریسا یدستاوردها و اتیتجرب با عمل در

آشنا  یاریآب ةشبک از ینگهدار و یبردار بهره امر در کشور
 و کنندبحث و تبادل نظر  مطالب نةیزم درشوند و 

توان و امکان مشارکت  ،جهی. در نترندیبگ ادینو را  یها مهارت
 یها شبکه تیریمد نةیزمدر  ندهیآنان در حال حاضر و در آ

 .شود  تیتقو یاریآب

 راستا نیهم در ها؛تشکل یمال ةیبن تیتقو برای تالش -
 هر کنار در و بران آب های تشکل ساختار در شود یم شنهادیپ

 مواقع در بتواند تا شود لیتشک خرد اعتبارات صندوق ،تشکل

 هنگام در ژهیو به را مجموعه یمال ازهایین یبحران و ازین مورد

 توان یم ،نیهمچن .کند  اریی شبکه بازسازی و راتیتعم به ازین
آن به حساب  زیو وار یبرداران خاط از بهره مهیجر گرفتنبا 

 هیتنب و اجبار یمنف اثر و کرد یریجلوگ یزیگرقانونتشکل از 
 .کرد حذف یروان نظر از را
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