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 مقدمه
 سراسر در آب كميابي مشكالت رشد علتبه ،اخير ةده دو در

 اهداف به آبياري هايپروژه اغلب نداشتندستيابي و جهان
 بران،آب بين اختالفات افزایش و شدهتعيين ازپيش اقتصادي

در  كشاورزان گرفتنمشاركت براي برانآب هايتشكل ةمقول به
 ,Heyd & Neefمدیریت آب كشاورزي توجه زیادي شد )

اولين شكل از رهيافت مدیریت  برانآب هاي(. تشكل2004
 ,Hassabou & EL-Gafy) استمشاركتي در بخش آبياري 

مصرف آب كشاورزي  ةو نقش كليدي در مدیریت بهين (2007
در تمام مراحل  نفعاندارند كه از طریق مشاركت ذي

 و نگهداري برداري،بهره ساخت، ریزي،برنامه ،گيريتصميم
است  پذیردو و سه امكان ةدرج هايشبكه مالي مينأت
(Howarth et al., 2005.) 

( WUA: Water Users Associations) برانآب يهاتشكل
مشترك  ياز منبع آنها ةگروهي از كشاورزان هستند كه هم

تقسيم و توزیع آب با یكدیگر  يراستادر  و كننديماستفاده 
 هايسيستم از نگهداري مسئوليت آنكه ضمن ؛دارندمشاركت 

(. Mirzai et al., 2009a) دارند عهده بر نيز را آب توزیع و انتقال
 IMT: Irrigation Managementانتقال مدیریت آبياري )

Transferبه مربوط اختيارات و مسئوليت جایيهجاب :( عبارتست از 
 دولتي، غير هايسازمان به دولتي هايسازمان از آبياري مدیریت

 ياريآب یریتمد يول (FAO, 2007) برانآب هايتشكل مانند
 PIM: Participatory Irrigation) مدارانهمشاركت

Management) با  بران همراهبآ ةشركت فعاالن :ست ازا عبارت
 ؛(Kahrizi & Sandgol, 2001) ياريآب یریتحضور دولت در مد

 يمشاركت ينسبت به مدیریت آبيار يبنابراین انتقال مدیریت آبيار
 (. Peter, 2004) است تروسيع و ترجامع

 هايتشكل تشكيل آبياري، مشاركتي مدیریت هدف
مدیریت آبياري توسط  گرفتنبرعهده منظوربه برانآب

 (,Ros  استبهبود وضعيت زندگي كشاورزان  يبراكشاورزان 

 ةعادالن توزیع و پایدار صورتیك تشكل به ةبراي ادار 2010)
 ,Tanaka & Sato استآب، مشاركت كشاورزان بسيار مهم 

زیرا این افراد تنها كساني هستند كه با محيط اطراف  ،((2003
كه بر محيط زیست  نداهایيفعاليت دارعهده و دارندخود ارتباط 

 ةنتایج اولي (Dungumaro & Ndalahwa, 2003).اثرگذار است 
 عضيب در)سرمایه و درآمد  انباشتانتقال مدیریت آبياري شامل 

 كاهش ،بهاآب آوريجمع سرعت افزایش ،(هاتشكل از
دولت،  هايهزینه كاهش نگهداري، و برداريبهره ياهههزین

هزینه و  بازگشت زانيمافزایش مناطق تحت آبياري، بهبود 

 هاتشكل به دولت از نگهداري و برداريبهره هزینةانتقال 
نشان داد  گرفته(. نتایج مطالعات انجام(Yercan, 2004 شوديم

 توزیع قبيل از چشمگيري مزایاي برانآب هايدر كل، تشكل
و بازده بيشتر استفاده  هاهزینه آوريآب، افزایش جمع ةعادالن

هاي شكلسيس تأ(. هدف از تPradhan, 2002از آب دارند )
( فعاليت در برانآب يشركت تعاون ةاساسنام طبقبران )آب

 برداريخدمات تحویل، تقسيم، توزیع آب و بهره ةعرض ةزمين
در  چهارو  سه هدرجآبياري و زهكشي هاي شبكه و نگهداري از

(. گروه Nejatpour et al., 2008) بودعمليات تعاوني  ةمحدود
 ،است سه ةدرجحریم كانال  ةدهندپوششآب فقط بردار بهره

را  شتواند تمام وظایفي كوچك است كه نميحدبهاین گروه 
هاي گروه ةاتحادی ،حل این مشكل يبراانجام دهد. ثر ؤمطور به

 كنديمفعاليت  دو ةدرج يآب تحت پوشش كانال ةكنندمصرف
 (. Shiati & Farjodi, 2000) گيردميعهده و مدیریت آن را به

 كنندگانمصرف دخالت به آبياري مدارمشاركت مدیریت
. شودمي مربوط آبياري مدیریت سطوح و هاجنبه تمام در آب

 در یك و صفر بين ايدامنهاگر ميزان دخالت كشاورزان را در 
كارها توسط بخش  ةهم دادنانجام از طيف این بگيریم نظر

دولتي )صفر( تا انتقال تمام و كمال اختيارات و وظایف به 
 ریز(. در Heidarian, 2007) شودمي شامل راكشاورزان )یك( 

 شودمي تشریح طيف این در تفكيك قابل شكل چهار
(Vermilion & Segardoy, 1999)ةنوع یك: دولت هم ؛ 

دارد  عهده به را وظایف دولت: دو نوع. دارد عهده وظایف را بر
: سه نوع. كنندمي همكاري دولت با آب كنندگانمصرفو 

 و دارند عهده به كنندگانمصرف را آبياري مدیریت وظایف
. نوع چهار: كنددولت روند اجرایي كار را تسهيل مي

 در مشاركت .دارند عهده وظایف را بر ةهم كنندگانمصرف
)شامل  كاركردهایي در زیاد تنوع علتبه آبياري مدیریت

 بازسازي، نگهداري، برداري،بهره گيري،تصميم یزي،رهبرنام
ال در جریان انتق تواندمي كه( تعارض و تضاد حل و منابع بسيج

مدیریت، انتقال داده شود اشكال گسترده و متنوعي دارد 
(Vuren et al., 2004) . 

درودزن در استان فارس،  يو زهكش يآبيار ةشبك در
بياري آ ةكشاورزان تمایل مطلوبي به مشاركت در مدیریت شبك

 ,Azizi Khalkheili & Zamaniو زهكشي زیر سد نشان دادند )

ضعيف متقاعد شدند كه  طوركشاورزان به ،تركيه در (.2009
 ,Uysal & Atis ) باید در مدیریت تشكل مشاركت كنند

زیادي  ةعالق بردارانبهره ،اصفهان ةجرقوی ةمنطق در  .(2010
 Zadbagher etبه شركت در تشكل و فعاليت در آن نداشتند )
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al., 2010 .)Ahmadvand et al. (2010 )نگرش  كننديم بيان
 تدش در برانآب هايتشكلو تمایل به مشاركت در تشكيل 

 اغلبقزوین  يآبيار شبكة. در دارد وجود فارس استان كوار
 از كه يشرطبه هستند،كشاورزان موافق با تفویض اختيارات 

 (.Gomrokchi & Heidari, 2010) شوند حمایت دولت طرف
قزوین نشان  يآبيار شبكة( در 2010) .Setodenia et al ةمطالع

مشاركت  يخود را برا يدرصد كشاورزان آمادگ 199 دهديم
 . ندردكاعالم  يبانك يالتبا استفاده از تسه ييارآب یریتدر مد

و  هاهتجرب بين دهديم نشان هانگاشته ةپيشين مرور
 ايبر تمایل و سواد سطح ها،ذهنيت قبلي كشاورزان از تعاوني

آب با پذیرش  ةشبك جمله از مشترك هايفعاليت در همكاري
منفي  ةرابط هامثبت و بين سن و پذیرش تشكل ةرابط هاتشكل

 ة(. تحصيالت، درآمد، تجربHajian et al., 2010وجود دارد )
 داشتن شغل غير ،هاي زراعيتملك بر زمين كشاورزي،
از عواملي هستند كه  كشت زیر سطح و چاه داشتن ،كشاورزي

 ،شوندهاي مردمي ميپذیرش تشكل احتمالموجب افزایش 
كندگي مزارع از داشتن تنوع توليد و پرا ،يت خانوارعجم يول

د ها دارنثير منفي بر احتمال پذیرش تشكلأند كه تاعواملي
(Poursabbaghi, 2010 بين اعتماد، انسجام و مشاركت .)

فرایند مشاركت در  دربارةبا دیدگاه كشاورزان  ياجتماع
 دارد وجود داريمعنو  مثبت رابطة برانآب يهاتشكل

(Mirzaei et al., 2009b سن، سطح تحصيالت، نگرش .)به 
 درآمد مزرعه، اندازةمدیریت مشاركتي، عملكرد آبياري، 

 هب كشاورزان تمایل بر كشاورزي، غير و كشاورزي هايفعاليت
 Zarafshani et ) است ثيرگذارأت آبياري مدیریت در مشاركت

al., 2008)خراسان استان در گرفتهصورت ةمطالع ،. همچنين 
 ،يآب كشت زیر سطح تحصيالت، ميزان بين داد نشان يرضو

 ةسرمای يهالفهؤم ،يترویج يهاتماس ساليانه، درآمد
 وضعيت و برانمنطقه از دیدگاه آب يوضعيت آبيار ،ياجتماع

 با يآبيار يهامدیریت شبكه ةزمين در كشاورزان مشاركت
 و تمثب رابطة برانآب تشكل در مشاركت به كشاورزان نگرش

(. Shahroudi & Chizari, 2008) دارد وجود يداريمعن
متغيرهاي سن، سطح تحصيالت، سطح اطالعات و آگاهي، 

 تمایل به مشاركت، اجتماعي، سرمایةتماس با منابع اطالعاتي، 
 هب نگرش كشاورزان، مرجع گروه نگرش مشاركتي، پيشينة
 محدودیتنگرش به بحران آب در منطقه،  بران،آب هايتشكل
 كشاورزي، ناخالص درآمد آبي، منابع به دسترسي تنوع

 آبي، اراضي ميزان و بانكي اعتبارات و هاوام از برخورداري
 تشكيل به بردارانبهره تمایل بينيپيش در مؤثر هايسازه

 Ahmadvand) بودند فارس كوار دشت در برانآب هايتشكل

et al., 2010 از فاكتورهاي بسيار مهم كه قادرند بر تمایل .)
 باشند، تأثيرگذار برانآب تشكل در عضویت بهكشاورزان 

داشتن نقش اجرایي در روستا، تندرستي، درك و شناخت باال 
تعداد نيروي كار در خانوار،  بودنپایين بران،تشكل آب دربارة

باالبودن درآمد زراعي، داشتن درگيري قبلي بر سر آب گزارش 
 (. Qiao et al., 2009)شد 

 در آب عیتوز يرهايمس نیترمهم از يكی بهشتیارد كانال
 رسفا استان در درودزن سد ابیپا ةحوز يو زهكش ياريبآ ةشبك
الش كه ت شد ليبران تشكآب يهاتشكل ةیاتحاد آن در كه است

. شوددار كانال را عهده ريآب در مس عیتوز تیریمد دكنيم
 از برانآب يهاتشكل يهاتيمسئول توسعةموضوع حدود و 

 يامنطقه آب سازمان با ارتباط در و منطقه در مطرح مباحث
اندركاران امور آب استان بر و دست نمسئوال اعتقاد. است فارس

 نیها در اها و تعامالت و مناسبات تشكلاست كه نوع تجربه نیا
 ریابه س هيتوص ای ميقابل تعم ،یيالگو ياهمنطق عنوانبه هيناح

و  ابقهسپژوهش با توجه به  نینگارندگان ا نیبنابرا است؛مناطق 
 نیا تياهم نيكار خود در منطقه و همچن نيشيپ اتيتجرب
 يهادگاهید نةيزمرا در  يابر آن شدند تا مطالعه ،یيالگو ةمنطق
 تا ندكنحوزه اجرا  نیدر ا برانآب يهاتشكل ةیاتحاد ياعضا
 به آب تیریمد انتقال يسازوكارها بهتر هرچه درك به يكمك
 .باشد يزهكش و ياريآب يهاشبكه در بردارانبهره

پژوهش  يچارچوب نظر ،هانگاشته ةپيشينمرور  براساس
به قادرند ریز هايسازه كه دشصورت تدوین  نیا هحاضر ب
 هايتشكلمتغيرهاي مستقل بر دیدگاه اعضاي اتحادیة  عنوان

  :اشندب داشته تأثير تشكل هايمسئوليت توسعة دربارة برانآب
 ةانداز يالت،)سن، سطح تحصنگرشي  -فردي يهاسازه

نگرش به  ي،برداربهرهنگرش به سازمان آب و شركت  ،خانوار
 تيفعال ة، سابقهلأت يتوضع ،وجود روابط عادالنه در تشكل

 زاني، ماعضا يشغل اصل تشكل، در فرد مسئوليت ي،كشاورز
 يهايتو مسئول ياراتفرد درمورد اهداف، حدود اخت يآگاه

-اجتماعي  يهاسازه ،فرد در تشكل( یتتشكل و مدت عضو

 در مشاركت ميزان اجتماعي، هايفعاليت در مشاركت)ميزان 
 نابعمارتباطي و  هايكانال از استفاده ميزان تشكل، هايفعاليت

(، اعضا بين در اخالقي اصول رعایت و آبياري و آب اطالعاتي
 يواحدها يتموقع ،)نوع تشكلموقعيتي  -زراعي يهاسازه
نوع  ،يكشاورززمين  يتنوع مالك كانال، به نسبت يزراع

، كانال آب از استفاده يزانمنبع آب، م نوع ،يزراعمحصوالت 
 ي،كشت، تعداد قطعات اراض یرسطح ز ي،وسعت كل اراض
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 يهاسازهتشكل( و  يتو موقع يعملكرد محصوالت زراع
)ميزان درآمد، دارایي اعضا و ميزان دسترسي اعضا به  اقتصادي

 رونای از(. يآبرسان و آب يهاطرح به مربوط يهااعتبارات و وام
 دگاهیدبر  ثرؤم هايسازه يبررس يپژوهش حاضر با هدف كل

 ياهمسئوليت توسعة دربارة برانآب هايتشكل ةاعضاي اتحادی
 ةاتحادیبه  یدجد يهايتمسئول يواگذار يراستادر  و هاتشكل

سد درودزن در  پایاب حوزةاردیبهشت  كانال محدودة در انآن
آبياري درودزن در  ةشبكاستان فارس به اجرا درآمده است. 

آبياري  ةحوز چهار شامل و داردشمال غرب استان فارس قرار 
كانال  .استكانال اصلي، كانال اردیبهشت، هامون و سمت چپ 

 طول. استسد درودزن  دواردیبهشت یكي از سه كانال درجه 
 و است( T) انشعاب 19 داراي و كيلومتر 00 حدود كانال این

 دارد پوشش تحت را رامجرد منطقةهكتار اراضي  4999حدود 
 در برانآب يهامشخصات تشكل ،1جدول  در. (1)شكل 
 ةاتحادی ،1688در سال  .دوشيم آوردهمورد مطالعه  ةمحدود

  .شديمتشكل  4 كه شامل گرفت شكلاین كانال  برانآب
 

 اردیبهشت کانال برانآب یهاتشکل مشخصات. 1 جدول

 تشکيل سال اعضا تعداد شبکه نام تشکل نام

 17T 30 89-86 افشان دم -یبورک
 19T 61 89-86 گرمآب

 22T 111 89-86و16T،21T فخرآباد
 24T 36 89-86 و23T آبادقاسم و سبزکوه

 18T 01 80 یطالقان شهرک
 20T 32 80 اسفدران

 16T 85 80 و15T یچمن
 

 هاروش و مواد
از فن  و است كاربردي آن هدفو  كميحاضر  تحقيق رویكرد

شد.  استفاده هاداده آوريجمع برايابزار پرسشنامه  وپيمایش 
 برانآب هايتشكل اتحادیة اعضاي تماماین تحقيق  آماري جامعة
زن سد درود پایاب حوزة يو زهكش آبياري شبكةاردیبهشت  كانال

 روش. دهستننفر  789درمجموع  كه استدر استان فارس 
 جدول از استفاده باو  استاز نوع تصادفي ساده  گيريهنمون

Krejcie & Morgan (1970) برداربهره 072آماري  ةنمون حجم 
از پرسشنامه استفاده شد كه شامل  ،. در این تحقيقشد نييتع

 سنجش يباز بود. برا پرسشبسته و تعداد محدودي  يهاپرسش
گرش و ن گویه ازدهیعملكرد تشكل  مستقل يمتغيرها بهنگرش 

 قسمت در و گویه هشت يبردارسازمان آب و شركت بهره به
ميزان  مستقل يمتغيرها سنجش يبرا ياجتماع يهاهساز

ميزان مشاركت در  گویه، شش ياجتماع يهامشاركت در فعاليت
عضا در بين ا يگویه و رعایت اصول اخالق هشتتشكل  يهافعاليت
 پنجاز طيف  هاسنجش گویه يگویه مطرح شدند كه برا هشت
يخيل و 7 =زیاد، 6 =متوسط، 0 =كم، 1 )هيچ= ليكرت ياگزینه

 ياهكانال از استفاده ميزانمستقل  متغير( استفاده شد. 2 =زیاد

 يهاپاسخ جمعحاصلاز  يآب و آبيار يو منابع اطالعات يارتباط
به متغير این سنجش يبرا شدهاستفاده ةگوی چهاربه  شدهداده

 وجود روابط به نگرشمستقل  يمتغيرهاسنجش  يآمد. برا دست
 وسعةت دربارة دگاهید وابستة متغيرو  گویه سهعادالنه در تشكل 

 اهگویه سنجش يبرا كه شد مطرح گویه 08 تشكل يهاتمسئولي
، 0 =مخالفم، 1 =مخالفم)كامالً ليكرت  ياگزینه پنجاز طيف 

 متغير( استفاده شد. 2 =موافقم كامالً و 7 =موافقم، 6 =نظريب
ارات و يفرد درمورد اهداف، حدود اخت يآگاه انميزمستقل 

 باز سنجيده شد. اعضا برحسب پرسشسه  اتشكل ب يهاتيمسئول
 هاياینكه به چند مورد از اهداف، حدود اختيارات و مسئوليت

 م،كخيلي يآگاه ميزان با يهاطبقه در بودند كرده اشاره تشكل
 قرار گرفتند.  زیادخيلي و زیاد متوسط، كم،

 افراد اختيار در پرسشنامه صوري، روایي تعيين براي
آنان، اصالحات الزم  ياهنظر براساس و گرفت قرار نظرصاحب

فر از ن يسراهنما بر  يااعمال شد و براي تعيين پایایي، مطالعه
آماري انجام گرفت و با استفاده از  ةنمون از خارج بردارانبهره
 يضرایب آلفا در آزمون كرونباخ آلفا برا SPSS افزارنرم

 مبين كه آمد دستبه 84/9 تا 40/9 بين تحقيق يهاسمقيا
 بود.  هاداده يآورگرد يبرا آن مناسب يپایای
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 درودزن یزهکش و یآبیار شبکة یسیما. 1 شکل

 

 بحث و نتایج
  برانآب یهاتشکل یاعضا یهایویژگ

 معيتج سن ميانگين داد نشان پاسخگویان سن يبررس نتایج
 هايسال تعداد ميانگين سال، 70/21 با برابر مطالعه مورد

سال و ميانگين تعداد اعضاي خانوار  07/2تحصيل اعضا برابر با 
و  سازمان آب بهنفر بود. ميانگين نگرش اعضا  پنجبرابر با 

 نگرش ميانگين و( 79-8 ة)دامن 10/01 يبردارشركت بهره
( 12-6 ةدامن) 94/11 تشكل در عادالنه روابط وجود به اعضا
. بودند متأهلدرصد(  01مورد مطالعه ) ياعضا اكثر. بود

 8/01. بود سال 21/69 اعضا كشاورزي فعاليت سابقةميانگين 
 یا مدیرعامل اعضا از درصد 0/8 و عادي عضو اعضا از درصد
كشاورزي بود. ميزان  فقط اعضا اكثر اصلي شغل و مدیرههيئت

و  ياراتدرصد از اعضا درمورد اهداف، حدود اخت 0/02آگاهي 
 بود.  كمتشكل در سطح كم و خيلي يهايتمسئول

سال و ميانگين نگرش  84/6مدت عضویت اعضا  ميانگين
 ميانگين. بود( 22-11 ةدامن) 69/60عملكرد تشكل  بهاعضا 

( 69-3 )دامنه 77/09 ياجتماع هايفعاليت در اعضا مشاركت
 ة)دامن 32/06 تشكل هايفعاليتو ميانگين مشاركت اعضا در 

 اطالعاتي منابع و ارتباطي هايكانال از اعضا اكثر. بود( 8-79
 عایتر ميانگين. ردندكمي استفاده پایين سطح در آبياري و آب

 اكثر. بود( 79-8 ة)دامن 60/04 اعضا بين در اخالقي اصول
 كشت به فقطو  ندبود ملكي زمين دارايمورد مطالعه  ياعضا

 . پرداختنديم شتوي محصوالت
 ياهمسئوليت ةتوسع دربارةاعضا  دگاهیدتوصيف  نتایج

 توسعة دربارةاعضا  دگاهیدتشكل نشان داد ميانگين 
( بود. نتایج 179-08 ة)دامن 98/116 تشكل يهاتمسئولي

 هايتمسئولي توسعة دربارة دگاهیدتوزیع فراواني اعضا براساس 
 مشاهده طوركههمان. شوديمآورده  0 جدول در تشكل

 تشكل مسئوليت توسعةدرصد( به  6/82اكثر اعضا ) ،شوديم
 كه است يحال در این. داشتند خوبخيلي و خوب نگرش

 Shahroudi & Chizariتوسط  گرفتهصورت مطالعة يهاهیافت
بيانگر این است كه نگرش  ياستان خراسان رضو ( در2008)

باً در حد تقری برانمشاركت در تشكل آب بهكلي پاسخگویان 
( در تركيه نشان 2003) Yercan مطالعةخوب قرار دارد و نيز 

داد كشاورزان با طرح انتقال مدیریت از دولت به كشاورزان 
 موافق هستند.
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 تشکل هایمسئولیت ةتوسع دربارة دگاهیدتوزیع فراوانی اعضا براساس  .2 جدول

 درصد فراواني تشکل هايمسئوليت توسعةبه  دگاهيد

 ضعیفخیلی

 ضعیف

 متوسط

 خوب

 خوبخیلی

2 

5 

20 

112 

110 

8/1 

2 

8/11 

3/91 

0/96 

 111 295 مجموع

 
 از هریك توسعة دربارةاعضا  دگاهید ،6جدول  در

 تفادهاس با هامسئوليت این. دوشيمتشكل آورده  يهامسئوليت
 مشاهده طوركههمان. دش يبندرتبه تغييرات ضریب از

در مصرف آب  جویيآب و صرفه ةذخير در همكاري ،شوديم
 قرار آخر اولویت درو مدیریت كانال درجه یك  اول اولویت در

  .گرفت
 

 )%(های تشکل . دیدگاه اعضا دربارة توسعة هریک از مسئولیت9جدول 

 تشکل يهامسئوليت
 کامالً

 مخالف
 موافق نظريب مخالف

 کامالً
 موافق

 *ميانگين
 انحراف
 معيار

 ضريب
 تغييرات

 اولويت

در مصرف  جويیصرفه و آب ذخیرةدر  همکاری -
 آب 

8/1 2/1 9/1 91 3/50 52/9 33/1  931/1  1 

 آب سازمان و برداریعقد قرارداد با شرکت بهره -
 آب دريافت یبرا یامنطقه

8/1 0/6 2/1 2/28 1/33 55/9 00/1  301/1  2 

81/1 51/9 0/36 8/20 2 6/6 2/1  بهاآب آوریجمع -  001/1  6 
 اعتباری و ساير تسهیالت منابع تأمین یبراهمکاری  -

 اعضامورد نیاز 
3/1 2 1/9 3/91 3/51 68/9 81/1  618/1  9 

و جهاد کشاورزی  ایهمکاری با سازمان آب منطقه -
 صدور ها،نامهآيین ها،سیاست اجرای یراستادر 

 آب سند و هاپروانه

0/2 2/1 2 8/68 1/55 92/9 89/1  110/1  5 

 یبراموجود در منطقه  هایهمکاری با ساير تعاونی -
 مشکالت اعضا  حل

9/2 2 0/6 9/91 9/51 63/9 85/1  105/1  3 

02/1 51/9 5/33 5/23 9/1 6/6 6/6 هادريچه موقعبه شدنبستهنظارت بر بازو -  921/1  0 
05/1 96/9 8/31 8/61 9/1 6/6 0/6 هاکانال ديوارةو  هاجلوگیری از تخريب دريچه -  521/1  8 
05/1 91/9 8/58 2/62 2 0/6 6/6 آب  گیریهمکاری در تهیه و نصب وسايل اندازه -  132/1  0 
18/1 21/9 9/90 1/60 0/6 1/9 0/5 رسیدگی به اعتراضات و مشکالت اعضا  -  502/1  11 
11/1 22/9 8/51 0/69 0/6 6/6 5/3 همکاری در تسطیح اراضی زراعی  -  623/1  11 
12/1 29/9 1/56 0/69 0/2 2 6/0 اراضی  سازیهمکاری در يکپارچه -  923/1  12 
عادالنه در زمان  صورتبهو  کافی اندازةتوزيع آب به  -

 مناسب 
0/3 6/6 9/2 0/23 9/31 61/9 19/1  523/1  16 

و ربودن آب و تجهیزات  شکنیقانونجلوگیری از  -
 شبکه 

1/3 1/3 8/1 2/28 8/58 20/9 15/1  302/1  19 

رفع درگیری و اختالف بین کشاورزان و روستاهای  -
 منطقه

1/3 5/3 9/2 9/61 5/56 21/9 13/1  032/1  15 

21/1 22/9 8/58 1/23 8/1 6/0 0/3  متخلفانبرخورد با  -  802/1  13 
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 )%(های تشکل . دیدگاه اعضا دربارة توسعة هریک از مسئولیت9جدول 

 تشکل يهامسئوليت
 کامالً

 مخالف
 موافق نظريب مخالف

 کامالً
 موافق

 *ميانگين
 انحراف
 معيار

 ضريب
 تغييرات

 اولويت

20/1 10/9 51 8/20 0/2 2/8 2/8 آبیاری هاینگهداری از آب و شبکه -  261/1  10 
20/1 11/9 0/59 6/25 1/9 0/3 0 فرعی(  های)کانال سه درجه هایمديريت کانال -  156/1  18 
20/1 08/6 5/99 6/69 0/5 0/5 8/0 آب و آبیاری  نةیزمآموزشی در  هایبرگزاری دوره -  106/1  10 
60/1 80/6 0/96 8/61 6/5 0/5 5/16  بهاتعیین آب -  506/1  21 
91/1 03/6 9/91 3/61 5/3 0 5/16 تعیین سطح زيرکشت -  056/1  21 
58/1 31/6 6/96 1/29 0/6 3/8 9/21 غیرمجاز  هایجلوگیری از حفر چاه -  968/1  29 
55/1 59/6 2/60 1/29 0/3 11 8/18  هاتعمیر و اليروبی کانال -  968/1  22 
56/1 90/6 0/69 8/20 6/5 3/11 3/10 تعیین الگوی کشت -  968/1  26 
حفظ و نگهداری  هایهزينه تأمینکمك مالی در  -

 شبکه 
9/21 8/11 0/5 3/61 9/61 91/6 56/1  990/1  25 

50/1 61/6 3/61 20 0/9 11 5/29  آب دريچةتعمیر  -  982/1  23 
35/1 63/6 8/68 8/18 0/5 0/12 1/29 )کانال ارديبهشت(  دو ةدرجمديريت کانال  -  901/1  20 
01/1 80/2 20 5/15 0/9 6/19 6/63 يك ةدرجمديريت کانال  -  502/1  28 
 . است 1تا  1از  دامنه* 

 

 هایافته استنباط و تحلیل
 یاهمسئولیت توسعة دربارةاعضا  دگاهیدمیانگین  ةمقایس

 مستقل  یتشکل در بین سطوح متغیرها

تفاوت  ،(ANOVA)تحليل واریانس  آزمون نتایج به توجه با
 در تشكل هايمسئوليت توسعة دربارةاعضا  دیدگاهميانگين 

 يبرداربهره شركت و آب سازمان به نگرش متغير سطوح بين
 در آماري نظر از تشكل در عادالنه روابط وجود به نگرش و

 ميزان مستقل متغير سطوح بين در و 92/9 احتمال سطح
 سطح در خانوار اندازةو  ياجتماع يهافعاليت در مشاركت
 بيان جدول نتایج(. 7)جدول  است بوده دارمعني 91/9 احتمال

 نگرشتشكل  يهامسئوليت توسعةكه به  ياعضای كنديم
سازمان آب و شركت  بهدارند از لحاظ نگرش  يمطلوب
 ميزان و تشكل در عادالنه روابط وجود به نگرش ،يبرداربهره

 ندداشت قرار يباالتر سطح در ياجتماع يهافعاليت در مشاركت
داشتند. این یافته با  يخانوار، جمعيت كمتر ةانداز نظر از و

 & Shahroudi( و 2009b) .Mirzaei et alنتایج مطالعات 

Chizari (2008 )ر ب يمثبت مشاركت اجتماع ثيرأت بر يمبن
 مطالعةو  ينگرش كشاورزان به مشاركت در مدیریت آبيار

Poursabbaghi (2010 )خانوار بر  ةانداز يمنف ثيرأت بر مبني
 مطابقت دارد.  يآبيار يمدیریت مشاركت بهتمایل 

 
 مستقل یمتغیرها سطوح بین در تشکل یهامسئولیت توسعة دربارةاعضا  دگاهیدمیانگین  ةمقایس .6 جدول

 واریانس تحلیل آزمون از استفاده با

 F Sig زياد متوسط کم متغير

 یبرداربهره شرکت و آب سازمان به نگرش - 
 تشکل در عادالنه روابط وجود به نگرش- 
 یاجتماع یهافعالیت در مشارکت میزان- 
 خانوار اندازة- 

a65/111 
a38/115 
a12/118 

 نفر 9 از کمتر
a05/112 

ab29/119 
b19/119 
a19/111 
 نفر 3 تا 9
a11/115 

b09/110 
b38/119 
b02/110 

 نفر 3 از بیش
b81/110 

686/6 
086/6 
090/5 
103/5 

163/1 
121/1 
119/1 
110/1 

a آزمون  51/5در سطح احتمال  داریمعنی تفاوت یکسان حروف با هایمیانگین( نداشتندLSD.) 

  165 -21 ةدامن

 
  

 ادامة
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و آزمون  واریانس تحليل آماري آزمون نتایج براساس
 ةتوسع دربارةاعضا  دگاهیدميانگين  ،LSDتعقيبي 

 تفاوت داراي مختلف هايتشكل درتشكل اي هتمسئولي
 (. 2 )جدول بود 92/9 احتمال سطح در دارمعني

 
 مختلف یهاتشکل بین در تشکل هایمسئولیت توسعة دربارة دگاهید میانگین مقایسة منظوربهآزمون تحلیل واریانس  نتایج. 1 جدول

 طالقاني شهرك اسفدران فخرآباد چمني متغير
 سبزکوه

 آبادقاسم
 F Sig دم افشان بورکي گرمآب

 a20/118 a18/115 a16/115 a01/119 ab50/111 ab91/111 b86/116 056/2 116/1 تشکل نوع
a آزمون  51/5در سطح احتمال  داریمعنی تفاوت یکسان حروف با هایمیانگین( نداشتندLSD.) 

  165-21 ةدامن

 
تفاوت  ،واریانس تحليل آماري آزمون نتایج به بنا
توسعه  دربارةاعضا  دگاهیدميانگين  بين داريمعني

در بين اعضا با موقعيت واحدهاي زراعي  تشكل هايمسئوليت
فاوت مت يمختلف نسبت به كانال و نوع مالكيت زمين كشاورز

 سانیك يدسترس نبودنبه علت  توانديم امر اینوجود نداشت. 
 كشاورزان. باشد تقاضا مورد آب به سراب و پایاب انزكشاور
 به مشاركت در يبيشتر به آب تمایل يدسترس علتبه سراب
 نداشتن علتكشاورزان پایاب به يول ،ندارند يآبيار يهابرنامه

ایج با نت یافته اینبه آب تمایل به مشاركت دارند.  يسترسد
 انكشاورز بيشتر تمایل بر يمبنKoppen et al. (2002 ) ةمطالع
 يهمخوان يآبيار مدیریت در مشاركت يبرا پایاب در واقع
  .ندارد

 توسعة دربارةاعضا  دگاهید ميانگين مقایسة منظوربه
 يتشكل در بين اعضا با نوع محصوالت زراع هايمسئوليت

 استيودنتتي آماري آزمون از متفاوت عضویت مدت و متفاوت
(t- test) بيانگر این است كه  هایافته(. 3شد )جدول  استفاده

تشكل  هايمسئوليت توسعة دربارةاعضا  دگاهیدتفاوت ميانگين 
به يزراع محصوالت نوع و عضویت مدت يهامتغير نةيزمدر 

 يعبارتبه ؛بود دارمعني 92/9 و 91/9 احتمال سطح در ترتيب
 اعضاي بين در تشكل هايمسئوليت توسعة دربارة دگاهید

 ودب گروهياز  شتريبعضویت  ةسال سابق چهاركمتر از  يدارا
 ،سال و بيشتر بود. همچنين چهارعضویتشان  ةسابق كه

ن تشكل در بي هايمسئوليت توسعة دربارة دگاهیدميانگين 
 از شتريباعضایي كه فقط به كشت محصوالت شتوي پرداختند 

. ندتپرداخ صيفي و شتوي محصوالت كشت به كه بوداعضایي 
 ثيرأت بر يمبنPoursabbaghi (2010 ) ةمطالع نتایج با یافته این
بر تمایل كشاورزان به مشاركت در مدیریت  يتنوع زراع يمنف

 دارد.  يهمخوان ،يآبيار
 

متغیر مستقل مدت عضویت فرد در تشکل و نوع  نةیزمتشکل در  یهامسئولیت توسعة دربارةاعضا  دگاهیدمیانگین  ةمقایس .4 جدول

 استیودنتیبا استفاده از آزمون ت یمحصوالت زراع

 T Sig بيشتر و سال 4 سال 4 از کمتر متغير

 تشکل در فرد عضويت مدت
 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

091/2- 110/1 
12/113 050/13 05/110 920/10 

 یزراع محصوالت نوع
 165/1 121/2 یصیف و شتوی شتوی

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین
  

11/115 021/10 35/110 680/10 
  165-21 ةدامن

 
بين  داروجود تفاوت معني استيودنتتي آزمون نتایج
در  تشكل هايمسئوليت توسعة دربارةاعضا  دگاهیدميانگين 

 شغل(، هلأمت و)مجرد  هلأمتغيرهاي مستقل وضعيت ت نةيزم
(، يكشاورز + غيريو كشاورز يكشاورز فقطاعضا ) ياصل

هيئت یا عامل)عضو عادي و مدیر تشكل در اعضا مسئوليت

 نكرده یيدأ)كانال و كانال+ چاه( را ت آب منبع نوع و( مدیره
بر  يمبنQiao et al. (2009 ) ةاست. این یافته با نتایج مطالع

شغل بر تمایل به عضویت در تشكل  نوع متغير بودنتأثيربي
 دارد. يهمخوان
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 ربارةد دگاهیدو  ثیرگذارأت یمتغیرها بین یهمبستگ تحلیل

 تشکل یهامسئولیت توسعة

 منظوربه)پيرسون و اسپيرمن(  يآزمون ضریب همبستگ از
تحادیه ا ياعضا دگاهید هب مستقل يمتغيرها يهمبستگتعيين 
 تفادهاس تشكل يهامسئوليت توسعة دربارة برانآب يهاتشكل

ن سطح كه بي استآن  انگريب يتحليل همبستگ يهایافته. شد
 صيفي محصوالت كشتزیر سطح و( r= -163/9تحصيالت )

(173/9- =r با )كلتش هايمسئوليت توسعة دربارةاعضا  دگاهید 
 وجود 92/9 احتمال سطح در داريهمبستگي منفي و معني

 شتك یعني با افزایش سطح تحصيالت اعضا و سطح زیر ؛داشت
 هايمسئوليت ةتوسع دربارة هاآن دگاهید ،يمحصوالت صيف

 هايفعاليت در مشاركت ميزان بين. یابدمي كاهش تشكل
( با r=132/9)( و ميزان استفاده از آب كانال r=166/9)تشكل 

مثبت و  ةرابط تشكل هايمسئوليت ةتوسع دربارة دگاهید
 اصول رعایت ميزان بين و 92/9 احتمال سطح در دارمعني

( و نگرش به عملكرد تشكل r=103/9) اعضا بين در اخالقي
(096/9=r با )ةابطر تشكل يهامسئوليت ةتوسع دربارة دگاهید 

وجود داشت )جدول  91/9در سطح احتمال  داريمثبت و معن
 ن،س متغيرهاي پيرسون همبستگي آزمون نتایج به بنا(. 4

فعاليت كشاورزي،  ةسابق

 و آب اطالعاتي منابع و ارتباطي هايكانال از استفاده ميزان
 ،يشتو محصوالت كشت زیر سطح اراضي، كل وسعت آبياري،

 اعضا، دارایي ،يزراع محصوالت عملكرد اراضي، قطعات تعداد
 يهاوام و اعتبارات به اعضا دسترسي ميزان و اعضا درآمد
 دگاهیدبا  داريمعني رابطة يآب و آبرسان يهاطرح به مربوط
 تشكل نداشتند. همچنين بنا به هايمسئوليت توسعة به دربارة

 ميزان آگاهي فرد يهانتایج آزمون همبستگي اسپيرمن متغير
 وهاي تشكل درمورد اهداف، حدود اختيارات و مسئوليت

 ةتوسع دربارة دگاهیدداري با معني ةموقعيت تشكل، رابط
ات با نتایج مطالع ها. این یافتهندهاي تشكل نداشتمسئوليت

Shahroudi & Chizari (2008 )مشاركت مثبت ثيرأت بر يمبن 
 هب كشاورزان نگرش بر يآبيار يهاشبكه مدیریت در كشاورزان
بر  ي( مبن2009) Qiao et al.و  برانآب تشكل در مشاركت

مزرعه و درآمد كل خانوار بر تمایل  ةانداز سن، ثيربودنأتبي
ا ب اما ،دارد مطابقت يآبيار مدیریت در مشاركت بهكشاورزان 

 ةبر تاثير مثبت انداز ي( مبن2010) .Gorton et al يهایافته
 و يمزرعه بر تمایل كشاورزان به مشاركت در مدیریت آبيار

Amini & Khayyati (2006 )يگيربهره مثبت ثيرأت بر يمبن 
 مدیریت در مشاركت به كشاورزان تمایل بر اعتبارات و هاوام از

 .ندارد يهمخوان ،يآبيار

 
 تشکل یهامسئولیت توسعة دربارةاعضا  دگاهیدبر  ثیرگذارأعوامل ت یتحلیل همبستگ .1 جدول

 (p) یداریمعن سطح (r) یهمبستگ ضریب متغیر

 967/9 -163/9 سطح تحصيالت -
 968/9 166/9 تشكل هايميزان مشاركت در فعاليت -
 990/9 103/9 رعایت اصول اخالقي در بين اعضا -
 991/9 096/9 نگرش به عملكرد تشكل -
 911/9 132/9 ميزان استفاده از آب كانال -
 906/9 -173/9 يصيف محصوالت كشت سطح زیر -

 
 بارةدراعضا  دگاهید بینیپیش در مستقل متغیرهای توانایی

 هاتشکل هایمسئولیت توسعة

تعيين توانایي متغيرهاي مستقل در  يابر ،پژوهش این در
 از تشكل يهامسئوليت توسعة دربارةدیدگاه اعضا  بينيشپي

 نیا هب كار روش. شد استفاده چندگانه رگرسيون آماري آزمون
كه براساس  هيمستقل اول ريچهارده متغ نيب از كه بود صورت

 مورد مطالعه ةمنطق دركار  وحضور  يهاهو تجرب نيشيمطالعات پ
كه  يمستقل يرهايمتغ Up to Down ةويانتخاب شده بودند، به ش

 يهاسپس برازش و شدندنبودند حذف  داريمعن يتجرب يدر الگو
و  ترفیصورت پذ يتجرب يالگو يانتخاب يرهايمتغ يمختلف رو

آزمون  ،يفرم تبع نیبه بهتر يابيدست يبرامختلف  يتبع يهافرم
 آزمونهم دادنپس از انجام Log-Log يفرم تبع ،تیدرنها. شد

RESET - شد دیيأت يتبع فرم نیبهتر عنوانبه يرمز. 
 نداشتن نةيزممربوطه در  يهاآزمون ،نيهمچن

 يانناهمس انسیوار نبودناخالل الگو،  ياجزا نيب يخودهمبستگ
 زيمستقل و ن يرهايمتغ نيب يهمخط نبودناخالل،  ياجزا نيب

 اساس بر كه رفتیپذ صورت اخالل، ياجزا بودننرمال
با مشكالت مورد اشاره  شدهبرازش يالگو نظر، مورد يهاآزمون

 مواجه نبود.  
 استذكر  انیشا. شوديمگزارش  8در جدول  ونيرگرس جینتا
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 رياز متغ ستا عبارت كه 5x ln ريبرآورد الگو، متغ جیتوجه به نتا با
 شكل در كانال، آب از برداربهره استفادةو  يوابستگ زانيم

 بهبردار )نگرش بهره 9x ln يرهايمتغ ،نيهمچن. است يتمیلگار
وجود روابط  به)نگرش  12x lnو (يبرداربهره شركت و آب سازمان

 توسعة دربارة دگاهی)د ln yوابسته  ريعادالنه در تشكل( و متغ
با توجه  نیبنابرا ؛است يتمیلگار شكل در( تشكل يهاتيمسئول
سطح احتمال ده درصد،  در 5x ln ريبرآورد الگو، متغ جیبه نتا

ln  ريدر سطح پنج درصد و متغ زين 9x ln ري. متغاست داريمعن

12x  جزء ثابت  نيو همچنC  دارنديدرصد، معن كیدر سطح. 

است كه  نیا انگريب 2R= 363/0 نييتع بیضر نيهمچن
 راتييدرصد از تغ 63 زانيمدل توانستند به م يحيتوض يرهايمتغ
ت نكته الزم اس نیذكر ا ،نجایدهند. در ا حيوابسته را توض ريمتغ

 زانيم Cross) (Section يمقطع عرض يتجرب يكه در الگوها
 .شوديمحسوب نم يجد يامسئله 2R نیيپا باًیتقر

 كی ةانداز به  12xو  5x  ،9xمستقل  يرهايمتغ كهيدرصورت
 11حدود  بيترتبه yاست كه  نیانتظار ا نند،ك رييدرصد تغ
 داشته باشد.  شیدرصد افزا 07درصد و  93/9درصد، 

 
 تشکل هایمسئولیت توسعة دربارة دگاهیمتغیرهای مستقل بر د ثیرأت تعیین منظوررگرسیون چندمتغیره به .1 جدول

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
111/1 

189/1 

166/1 

111/1 

150/16 

030/1 

102/2 

162/9 

288/1 

131/1 

128/1 

150/1 

002/6 

113/1 

131/1 

268/1 

C 
LX5 
LX9 

LX12 

R-squared                    636/1                      Mean dependent var                           063/9  

Adjusted R-squared        618/1                     S.D. dependent                                   216/1  

S.E. of regression           130/1                     Akaike info criterion                         356/1-  

Sum squared resid          210/1                     Schwarz criterion                              903/1-  

Log likelihood                631/10                   Hannan-Quinn criter.                        509/1-  

F-statistic                        181/8                    Durbin-Watson stat                            986/1  

Prob(F-statistic)               111/1  
ln y = 3.772 + 0.106 ln x5 + 0.061 ln x9 + 0.238 ln x12  

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 زا یكي آبياري مدرن هايشبكه در برانآب هايتشكل توسعة
 پایداري يراستادر  بردارانبهره مشاركت براي اساسي اقدامات

منابع آب و افزایش بازده و كارایي مصرف آب آبياري و توليد 
 آبياري مدیریت واگذاري و انتقال. استمحصوالت كشاورزي 

 طحس و ظرفيت عالیق، نياز، با متناسب باید بردارانبهره به
 و مسائل با ملموس ارتباطي بتوانندتا  اشدب هاآن توانایي

يتي مسئول دادندر انجام ،باشند داشته آبياري ةشبك مشكالت
 ةعالق با را آن و دنننك كوتاهي استواگذار شده  هاكه به آن

 دربارة گيريقبل از تصميم ،روبيشتري انجام دهند. از این
 آن سنجيده به بردارانبهره نگرش باید ها،مسئوليت ةتوسع
 منجربه شكست  هامسئوليت توسعة صورتدر غير این ،شود
 -يفرد هايسازهدر تحقيق حاضر،  اساسبراین. شودمي

 دگاهید بر مؤثر يموقعيت -يو زراع ياقتصاد ،ياجتماع ،ينگرش
 ياهمسئوليت توسعة دربارة برانآب هايتشكل اتحادیةاعضاي 

سد درودزن  پایاب حوزةاردیبهشت  كانال محدودةتشكل در 
پژوهش نشان  هايیافته ،. در كلشد يدر استان فارس بررس

 شركت و آب سازمان به نگرش خانوار، ةاندازداد متغيرهاي 
ابط عادالنه در تشكل، مدت رو وجود به نگرش برداري،بهره

 مشاركت در نعضویت فرد در تشكل، سطح تحصيالت، ميزا
 تشكل، هايفعاليت در مشاركت ميزان اجتماعي، هايفعاليت
 ،كانال آب از استفاده ميزان اعضا، بين در اخالقي اصول رعایت

 ةرابط ،كشت زیر سطح و زراعي محصوالت نوع تشكل، نوع
 تشكل هايمسئوليت ةتوسع دربارة دگاهیدبا  داريمعني

كثر ا دگاهیدتوصيفي این پژوهش،  هايیافته براساس. داشتند
 خوبخيلي و خوب تشكل هايمسئوليت ةتوسع دربارةاعضا 
مسئوليت در بين افراد مورد مطالعه  ةو پتانسيل توسع است

 انبرآب هايتشكل هايمسئوليت توانيم ،درنتيجه. داردوجود 
 نيز را هاآن اختيارات حدود آن با متناسب و دادرا گسترش 

 يهافعاليت تشكل يدر مراحل بعد ،براینعالوه. داد افزایش
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 و هاتشكل اهداف در متعدد يهافعاليت يبينپيش بران،آب
 كهطوريهب شود،يم پذیرامكان هاآن يهامسئوليت ةتوسع

امور  ةزمين در مختلف يهاعرصه در يمتعدد خدمات بتوانند
آب به اعضا ارائه دهند و بتوانند با اقدامات متعدد و عمده به 

 اعضا را كاهش دهند.  يهاهزینه مختلف يهاشكل
تعمق  و توجه انیشامطالعه  نیا يهاافتهی در كه يانكته

هاست. تشكل ياعضا ينگرش يهاجنبه به توجه لزوم است،
در  يگروهها مربوط به روابط دروننگرش نیاز ا يبخش

معتقدند كه روابط  زانياعضا تا چه م نكهیهاست و اتشكل
بخش  .آب وجود دارد عیتوز نةيزمدر درون گروه در  ياعادالنه

 هاتشكل ارتباط نوع و يسازمانبرون روابط به مربوط زين گرید
 ينوعبه كه است يبرداربهره شركت و يامنطقه آب سازمان با

دو رابطه و  نیا شكيب. است منطقه در آب امور يمتول
 يريچشمگ آثارآن،  تيفيو ك تيبرداران به ماهبهره يهانگرش

 هاتشكل يهاتيمسئول توسعة دربارة شانیا يهادگاهید بر
 انالك آب به بردارانبهره يوابستگ زانيم ن،یبراعالوه. گذارديم
 نیخود به ا يكشاورز ةادام يبرا شانیا يحد چه تا نكهیا و

 زانيهرچه م رایز ،است يتوجه انیشا ةآب وابسته هستند، نكت
 و يهمكار برداران،بهره از توانيم ،باشد شتريب يوابستگ نیا

 تشكل در شتريب يهاتيمسئول قبول يبرا را يشتريب رشیپذ
   .داشت انتظار
به يیاهپيشنهاد پژوهش، يهابا توجه به یافته ،ادامه در
كل تش يهامسئوليت ةتوسع دربارةاعضا  دگاهیدبهبود  منظور
 . شوديمارائه 

دولت باید  ،برانآب هايتشكل به هامسئوليت انتقال در
 گرتسهيلو بيشتر نقش  دوش خارج گرمداخله حالت از كمكم

 پشتيبان و یاور همواره باید دولت. باشد داشته گرو حمایت
. انتقال كندارائه  ايمشاوره و فني خدمات و باشد هاتشكل

مسئوليت نباید به معناي رهاكردن مسئوليت از سوي دولت 
 رايب مدارمردم و مداربلكه رویكردي است مشاركت ،دشوتلقي 

 تا تدول دشويبنابراین پيشنهاد م ؛آب منابع وريبهره افزایش
 تخصيص طریق از يمستمر يقانون يهاحمایت امكان حد

 اهتشكل ياعضا يتسهيالت و اعتبارات الزم برا ةارائ و منابع
 ةتوسع بهداشته باشد. باید توجه داشت نگرش مثبت 

 ننبود. شودينم منجر هابه پذیرش آن شهيهم هامسئوليت
و سبك  يو سطوح پایين درآمد و منابع مال ينهاد يهاحمایت

اعضا، مانع از آن است كه نگرش مثبت اعضا  يمعيشت يزندگ
ازمان . سشود منجربه پذیرش مسئوليت  هامسئوليت توسعةبه 

 تدوین و تهيه يبرا باید يكشاورز جهاد وزارت و يامنطقهآب 
 تدارك و اعضا به يرساناطالع يبرامناسب  يآموزش يهابرنامه
در  هاآن به تا كنند تالش آنان يبرا يكاف يمال يهامشوق

 . نندكتبدیل نگرش خود به پذیرش مسئوليت كمك 

ه تشكل باید ب يهامسئوليت ةتوسع در دولت كه يموارد از
 تجهيزات و هازیرساخت كارآمدبودن و سالم ند،كآن توجه 

 ،صورتاین غير در. ستاعضا به هاآن يواگذار از قبل يآبيار
 و يمال مشكالت با تجهيزات از ينگهدار و يبرداراعضا در بهره

 ندشويم روهروب دولت با و یكدیگر با يجد يهاتعارض احتماالً
 . ودش منجر هامسئوليتتوسعة  برنامةبه شكست  توانديم كه

 مزایاي يمعرف هدف با ترویجي و آموزشي هايبرنامه ارائة
 ساززمينه تواندمي برانآب هايتشكل در مشاركت

. ودش برانآب هايتشكل در فعاليت براي اعضا پذیريتمسئولي
 حس ایجادموفق،  يهابازدید اعضا از تشكل با ،براینعالوه

 مداوم و مستمر يهانشست مردم، بين در دولت با همكاري
 نيازها به دادناهميـت و هاتشكل ياعضا با يدولت اندركاراندست

ایجاد  جمعي و ياهنظر براساس تصميم اتخاذ و هاآن ياهنظر و
 تأسيساتآب و  يهاشبكه دربارةاحساس مالكيت و مسئوليت 

براي بهبود نگرش اعضا به  را الزم بسترهاي توانيم ،يآبرسان
  تشكل فراهم كرد.  هايپذیرش مسئوليت

 اجتماعي همبستگي و هماهنگي هاتشكل موفقيت كليد
ارتباطات متقابل بين  ،برانآب هايتشكل در. اعضاست بين

 ژهیوبه هاتشكل ياعضا سایر و مدیره مدیرعامل، اعضاي هيئت
ایجاد همبستگي و  موجبهفتگي  يهاهاز طریق تشكيل جلس

 منجرو به تقویت تفاهم در اعضا  دوشيمانسجام بين اعضا 
 و همكاري روحيةباید ضمن ایجاد  تشكل مسئوالن. شودمي

 توسعةتعاون بيشتر بين آنان، نگرش مثبت موجود به 
بين اعضا به رفتار مسئوالنه در این  در راتشكل  يهامسئوليت

 . ندكنتبدیل  نهيزم
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