
 

 
 

 

 آب منابع مدیریت در کشاورزان مشارکت بر معیشتی های دارایی تأثیر بررسی

 (لرستان استان بَران آب های تشکل: مطالعه مورد) کشاورزی
 

 و سعید غالمرضایی  فاطمه سپهوند ، *کریم نادری مهدیی
 

11/30/2010: تاریخ پذیرش - 30/21/2017: تاریخ دریافت  

 :چکیده

بَران استان  های آب کشاورزان در تشکلهای معیشتی بر مشارکت  داراییتحقیق بررسی تأثیر هدف اصلی این 

. آمده استدستلحاظ هدف کاربردی است و اطالعات موردِنیاز از طریق پیمایش به این تحقیق از .لرستان است

حجم نمونه با بَران در سطح استان لرستان بودند و های آب ورزان عضو تشکلکشا کلیهین تحقیق ری اماآجامعه 

ساخته بوده است که عالوه بر سؤاالت نامه محققابزار تحقیق پرسش. نفر تعیین شد 162 ده از فرمول کوکرانستفاا

 های داراییبَران و نیز سؤاالت مرتبط با  های آب ای، سؤاالت مرتبط با میزان مشارکت کشاورزان در تشکل زمینه

الملل را در  بین ۀتوسعشده توسط دپارتمان  دادهمعیشتی کشاورزان بر اساس چارچوب معیشتِ پایدار توسعه

های  نامه توسط کارشناسان و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ به تأیید رسید و دادهروایی پرسش. برداشت

موردِتحلیل  طرفه یک های رگرسیون، همبستگی و تحلیل واریانس و با آزمون SPSS23افزار  شده توسط نرم کسب

 66/0با میانگین )بَران در حد خوب  های آب ت کشاورزان در تشکلنتایج نشان داد که میزان مشارک .قرار گرفتند

 های داراییمعیشتی کشاورزان نشان داد  های داراییبوده است و همچنین نتایج مرتبط با سنجش سطح ( امتیاز 2از 

بیشترین  بیاجتماعی به ترت های داراییو  مالی های دارایی ،انسانی های داراییفیزیکی،  های دارایی ،طبیعی

 7/73جمعاً توانستند   نشان داد که این پنج سرمایه سایر نتایج. اند کشاورزان در منطقه موردِمطالعه بوده های دارایی

بینی میزان مشارکت کشاورزان،  درصد از واریانس متغیر مشارکت را تبیین کنند و مؤثرترین متغیر در پیش

معیشتی کل در  های داراییکشاورزان روستاهایی که سطح  همچنین مشخص شد که .انسانی است   های دارایی

 .اند ها کمتر بوده است، از سطح مشارکت کمتری نیز برخوردار بوده آن
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Abstract 

The main goal of this research was to investigate the effect of livelihood assets on 

farmers' participation in WUAs of Lorestan province. This is an applied research. 

The statistical population of this research was all farmers of WUAs members of 

Lorestan province (N = 1978) and sample size using Cochran formula 265 people 

were estimated. The research tool was a researcher-made questionnaire. Questions 

related to the participation of farmers in WUAs and to the Livelihoods assets of 

farmers based on the model of Department for International Development (DFID). 

The validity of the questionnaire was confirmed by the panel of experts and its 

reliability was confirmed by Cronbach's alpha the data processed by SPSS23 

software by using multiple regression, correlation and one way ANOVA. The results 

showed that these livelihood assets can explained 70.7 percent of the variance of the 

participatory variable. The most effective variable in predicting farmer participation 

rate was human capital. It was also revealed that farmers who have had less 

livelihoods assets, they also had a lower level of participation. 
 

Keywords: WUAs, Livelihoods Assets, Participation, Water Resources 

Management, Lorestan Province. 
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 مقدمه و بیان مسئله

منابع آب شیرین  1/ 6 تنها و دریاها شور آب  را درصد 4/17جهان،  های آب کل مجموع از

هستند و  زیرزمینی های آب و های طبیعی یخچال و زمین کره های قطب در یخ هستند که شامل

سپهوند و )است صورت آب شیرین در دسترس و تجدیدپذیر  تنها بخشی کوچک از آن به

ها  و در طول سال( 14:1327، 2چان و گش)منابع آب محدود است (. 162: 1321 همکاران،

مواجه هستند کاهش است و برخی مناطق جهان با تنش شدید آب  در حالذخایر آب شیرین 

، 1فائو)کشور جهان با کمبود آب روبرو هستند  16حاضر بیش از که درحال طوری ، به(همان)

شده  ای محوری تبدیل  امروزه توجه به مدیریت منابع آب از موضوعی فرعی به مسئله(. 1321

به اقلیم خشک و باتوجهبِین، در کشور ما  دراین(. 2: 2017 خسروی پور و ایزدی،)است 

عنوان یک نهاده حیاتی  های اخیر اهمیت آب به سالی شکننده و با درنظرگرفتن خشک

 آب منابع ایران از زیرا سهم کشور( 2:2017مرادی سراب، )شود  میازپیش مشخص  بیش

و یزدانیان، جانی  محمد ؛162: 1321،سپهوند و همکاران)است جهان از کمترین مقادیر  شیرین

 از کمتر که بوده متر میلی 110 ایران و همچنین میانگین بارندگی ساالنه در( 211 :2010

و  غالمرضایی)شود  میتلقی آب است و لذا یک کشور کم جهان بارندگی متوسط سوم یک

 (.21: 1327 سپهوند،

جزء کشورهای دچار بحران آب  1312اند که کشور ایران در سال  تحقیقات نشان داده

میلیارد مترِمکعب آب در   13حاضر ساالنه حدود  در حال .(2012شهرکی،  نیازی) خواهد بود

درصد باالترین سهم   13این میان بخش کشاورزی با بیش از شود که در  کل کشور مصرف می

شود  نمیدرستی استفاده  ، ولی از این مقدار هم به(2332:1326مدنی و همکاران، )را دارد 

ها شامل بخش صنعت، خانگی،  سایر بخش بیترت نیبد(. 2016:14 و همکاران،ناصری )

های  امروزه عامل .کنند درصد از آب کشور را مصرف می 23هم کمتر از  عمومی و تجاری رویِ

توان به  جمله می ویژه در بخش کشاورزی در ایران وجود دارد، از بسیاری در کمبود منابع آب به

 ، عدم(2332:1326مدنی و همکاران، )ب های عمیق، ساختار نامناسب حکمرانی آ حفر چاه

مسیر  بودن یطوالنو  بودن یخاکهای غیرمجاز،  نظارت بر برداشت منابع زیرزمینی، حفر چاه

اشاره ( 61: 2012آبادی و همکاران،  طاهر)های آبیاری سنتی  های انتقال آب و نیز شیوه کانال

غالمرضایی و )منابع آب توجه به مسائل اجتماعی مدیریت  توان عدم از دیگر عوامل می. کرد
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و غافل شدن از ابعاد اجتماعی آن، فنی دی و قتصاد ابعاابه و صرفاً توجه ( 21:1327سپهوند، 

ها و عدم  رویه چاه های سطحی و زیرزمینی، تخلیه بی کاهش نزوالت جوی، افت سطح آب

اند که بخش  برد که سبب شدهرا نام ( 1:2017موحدی و همکاران، )مدیریت صحیح منابع آب 

مصرف داشته کنندۀ آب، تقاضای بیشتری برای  های مصرف کشاورزی نسبت به سایر بخش

دهد که اکنون دستیابی به آب برای  نشان مینتایج تحقیقات (. 2:2017مرادی سراب، )باشد 

ترین  عنوان عمده بهشده است و بخش کشاورزی  ای کلیدی تبدیل کشاورزی در دنیا به مسئله

کننده آب باید در فکر ایجاد راهکاری جدید برای جبران کمبودها و اتخاذ راهکارهای  مصرف

الزم به ذکر است که مدیریت منابع البته (. 1:2017موحدی و همکاران، )مدیریتی ویژه باشد 

ایی که با یکدیگر ه ازجمله تبادل یلیبه دالنفعان  بینی ذی پیش رفتارهای غیرقابلِ لیبه دلآب، 

گیرند و همچنین وجود مسائل  های خود می هایی که برای رسیدن به هدف دارند، تصمیم

. (4: 1322، 2برگلند)تنیده شده است  مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بسیار درهم

رفت از این مشکل و دستیابی به مدیریت  اند که راه برون ن به این نتیجه رسیده نظرا صاحب

 (4 : 1331و همکاران، 1هیوتما)بهینه منابع آب در بخش کشاورزی، مدیریت مشارکتی است 

زیرا کشاورزان ( 042: 1323و همکاران،  0جوانا)دارند  ها را مردم عهده که بیشترین نقش

کنندگان اصلی، نقش کلیدی در مدیریت مشارکتی منابع آب خواهند داشت  عنوان مصرف به

و همین امر سبب شده است در بسیاری از کشورها، مدیریت ( 2013:2کشاورزی و معاضد، )

؛ 221 :1323، 4آیسل و اتلس)منتقل شود  بَران های آب آب به تشکلانتقال و تأمین منابع 

 (.160:1321سپهوند و همکاران، 

سپاری و تمرکززدایی و بر پایه مشارکت کشاورزان  بَران با هدف برونآب های تشکل

، وظایف مرتبط با بها دارای وظایفی نظیر وظایف مرتبط با قیمت آب و آباند و  شده تشکیل

نحوه استفاده از امکانات آبیاری و نیز تعمیر و نگهداری از تأسیسات آبیاری، نظارت بر 

جعفر نژاد و همکاران، )ارفرما در امورات مرتبط هستند همکاری و هماهنگی با کشاورز و ک

های  فواید مشارکت کشاورزان در تشکلدیگر از (. 10 : 2012؛ محمدی و خسرو پور،2010

های موردِنیاز  های دولت در تعمیر و نگهداری زیرساخت بران عالوه بر کاهش هزینه آب

 2000، عزیزی خالخیلی و زمانی)شود  پذیری می آبیاری، باعث حس مالکیت و مسئولیت

توان  از دیگر فواید مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی نیز می همچنین (.201:
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، (016: 1331 و همکاران، 2کیاو)برداری مؤثر از آب  بهبود دانش آبیاری کشاورزان و بهره

برخی کشورها، مشارکت در . را نام برد( 1،6:1337گفیحسبو و ال)کارایی استفاده از آب 

وری منابع آب  سازی بهره کشاورزان در مدیریت آب به امید کاهش هزینه مالی دولت و بهینه

کشاورزان که مشارکت (. 016: 1331 کیاو و همکاران،)مورد تشویق قرارگرفته است 

معاضدی،  کشاورزی و)کننده آب در داخل کشور هستند ضروری بوده  ترین مصرف بزرگ

ریزی بدون در نظر گرفتن کشاورزان با شکست روبرو خواهد شد  و هرگونه برنامه( 2: 2017

نتایج تحقیقات نشان داده است که میزان مشارکت  (.4: 2012نژاد و همکاران،  موالن)

 اخوان و همکاران،)های مشارکتی تحت تأثیر عواملی نظیر شرایط مالی  کشاورزان در مدیریت

اخوان )های انسانی ، سرمایه(2: 2012نژاد و همکاران،  موالن)فیزیکی   های ، سرمایه(211:2012

های معیشتی به شمار  و موارد ذکرشده، از ابعاد سرمایهگیرد  قرار می( 211:2012 و همکاران،

 به کنند، زندگی گذران تا دهند می انجام افراد که کارهایی است همۀ درواقع معیشت. روند می

، همچنین (212: 2016ویسی و همکاران، )کنند  مدیریت را ها آن و یابند ها دست   سرمایه

 ها سرمایه ها، و یا قابلیت( 0،0:1331آندرسون)نیازها  برطرف کردن برای دسترسی توان آن را می

: 2016امین،  اعظمی و هاشمی)کرد  تعریف مشخصی شیوه زندگی برای موردِنیاز های فعالیت و

 :است عناصر شامل این که (2017:111دربان آستانه و همکاران، ؛212
بهداشت مناسب و توانایی  (1:1332، 4دفید)مهارت  خانوار، دانش، اندازۀ و مهارت انسانی شامل های سرمایه (2

 .است( 16:2010ساربان و عبدپور، حیدری)کار کردن 

 .را در بردارد( 212:2016 هاشمی امین، اعظمی و) های جغرافیایی که موقعیت طبیعی های سرمایه( 1

 تعریف متقابل اعتماد و روابط ها، در گروه عضویت اجتماعی، های توان آن را شبکه اجتماعی که می های سرمایه( 0

 (.1:1332دفید، )کرد 

 (.2،6:1331مورس) کند می اشاره ساخت انسان فیزیکی های ساخته فیزیکی به سرمایۀ( 4

 های پنج بَعد از سرمایه این(. 6،2:1331فائو) اشیای باارزش است اندازها، پس شامل نیزمالی  های سرمایه( 2

و ( 2: 7،1330؛ شن1332دفید، )کند  کامل را ها  سرمایه تواند دیگر می هریک و اند همدیگر وابستهبه معیشتی

 .های مشارکتی تأثیرگذار باشد مدیریتتواند بر میزان مشارکت کشاورزان در  های این مفهوم، می هرکدام از مؤلفه
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 پیشینه تحقیق

شده است و  تاکنون تحقیقات فراوانی درباره اهمیت مدیریت مشارکتی منابع آب صورت گرفته

های معیشتی بر میزان مشارکت  هرکدام از ابعاد از سرمایه مؤثر بودننتایج هر تحقیق مبین 

مالی بر   های سرمایه مؤثر بودن تحقیقاتبرخی . اند کشاورزان در مدیرت منابع آب بوده

و  حسینی؛ 21:1324و همکاران، 2؛ شیخ10:2012سپهوند، )اند  مدیریت منابع آب را تأیید کرده

 ریغاند که میزان درآمد ساالنه زراعی و  همچنین تحقیقات نشان داده(. 70: 2014همکاران، 

کشاورزان در مدیریت منابع آب مؤثر بوده بر مشارکت ( 211: 2012اخوان و همکاران،) یزراع

 .دهند های مالی را بر مدیریت منابع آب نشان می است که نقش سرمایه

تواند نقش مؤثری  های فیزیکی است که می  سرمایهمعیشتی کشاورزان،  های سرمایهدیگر 

، (4:2012)نژاد و همکاران  که موالن طوری در مدیریت مشارکتی منابع آب داشته باشد، به

و همکاران  0زادهو هادی( 206:1322)و همکاران  1، برنیر(122:2012)پرهیزگاری و همکاران 

اند و های فیزیکی بر مدیریت منابع آب اشاره کرده  در تحقیق خود به تأثیر سرمایه( 12: 1327)

 های آبیاری و غیره را در تحقق فراهم کردن امکانات زیربنایی نظیر احداث جاده، زیرساخت

 .این امر مهم و مؤثر برشمردند

در ( 211:2012)اخوان و همکاران . های معیشتی، سرمایه انسانی است دیگر بُعد سرمایه

بران در مدیریت منابع آب تحقیقی که به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آب

میزان استفاده از منابع کشاورزی استان قزوین پرداختند به این نتیجه رسیدند که عواملی نظیر 

بَران در مدیریت  های ترویجی با مشارکت کشاورزان عضو تعاونی آب اطالعاتی و میزان تماس

های انسانی   گانه معیشت پایدار، در دستۀ سرمایه منابع آب تأثیر دارد که این موارد در ابعاد پنج

داران در بر هکت بهرربر مشامؤثر مل اسی عوربر تحقیق دیگر با عنوان درهمچنین . جای دارند

که ر نیشابون شهرستاژان خانه بورودحوضه در هکشی ری و زبیاآفرعی های  ۀ شبکهتوسع

که عوامل انسانی شد  صورت گرفت، مشخص( 710: 2010)آبادی و حیاتی  توسط نصر

همچنین دیگر . نقش مؤثری بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب داشته باشد تواند می

 اند عبارتشمارند که  های انسانی را بر مدیریت منابع آب مؤثر می ها نیز وجود سرمایه یقتحق

حیدری ساربان و  ،(144: 2012)و همکاران  یو پرهیزگار( 11: 2016)همکاران زاده و  ولی :از

 (.12: 1327) و همکارانزاده هادیو (21: 1327) ، غالمرضایی و سپهوند(16: 2010)صائب 

                                                           
1 Sheikh 
2 Bernier 

3 Hadizadeh 
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و تأثیر آن در مدیریت منابع ( و ابعاد آن)به بررسی سرمایه اجتماعی  نیز تحقیقاتبرخی 

های نظیر مشارکت و اعتماد  شده است که مؤلفه ها مشخص اند و در مطالعات آن آب پرداخته

های دولت و درنهایت  کشاورزان در مدیریت آبیاری باعث افزایش راندمان آب، کاهش هزینه

و محمودی  نیا پاک؛ 2:2017 عزیزی خالخیلی،)شد آبی منجر خواهد ابع به مدیریت پایدار من

دارند که سرمایه اجتماعی و  نیز در تحقیق خود بیان می( 241:1326) 2گودا. 2012 (کرمجوان،

 .ناپذیرند تنیده و اجتنابهممدیریت محلی منابع آب دو مؤلفه به

 

 موردمطالعهمعرفی منطقه 

 12/4این استان . استان لرستان نیز از مسئله کمبود آب بخش کشاورزی در امان نمانده است

وری و  در راستای افزایش بهره. اختصاص داده است به خوددرصد اراضی کشاورزی کشور را 

نفعان در امر مدیریت در بخش کشاورزی از سال مدیریت بهینه منابع آب و دخیل نمودن ذی

پمپاژ   ایستگاه 11ای به احداث  های جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه مانتاکنون ساز 2073

ها را تحت پوشش شبکه  آبیاری نوین مجهز کنند و آن ۀویبه شاند تا اراضی را اقدام کرده

 .اند شده  های دائم و پرآب احداث های مذکور در کنار رودخانه ایستگاه .آبیاری نوین قرار دهند

شود که افرادی که قصد تجهیز  بَران مدیریت می آب  نظر یکی تشکل هر ایستگاه پمپاژ تحت

هدف اصلی این  .شوند ها عضو می های نوین آبیاری دارند در این تشکل مزارع خود را به شیوه

عضو  1گانه معیشتی بر میزان مشارکت کشاورزان های پنج تحقیق بررسی تأثیر سرمایه

که در این راستا به سؤاالت زیر ( 2شکل شماره )ران در استان لرستان است بَ های آب تشکل

 :پاسخ داده خواهد شد

 بران چگونه است؟ های آب برداران در تشکل میزان مشارکت بهره -2

 معیشتی چگونه است؟ های داراییوضعیت کشاورزان در هرکدام از  -1

 دارد؟معیشتی وجود  های دارایی گانه آیا ارتباطی بین ابعاد پنج -0

 بَران تأثیر دارند؟ های آب معیشتی بر میزان مشارکت کشاورزان در تشکل های داراییآیا  -4

                                                           
1 Gouda 

مشارکت در کارها قبل از احداث ایستگاه پمپاژ، : گیردبَران موارد زیر را در برمیدر این تحقیق، مشارکت کشاورزان در تشکل های آب 1

شود بَران در این قسمت تشکیل میهای آب ایستگاه و نیز مشارکت در بعد از اتمام احداث ایستگاه است که تشکلمشارکت در حین ساخت 

در تمام مراحل مذکور مشارکت و حضور فعاالنه کشاورزان ضروری است تا تشکل بتواند شکل . گیردبرداری قرار میو ایستگاه مورد بهره

 .بگیرد و تداوم فعالیت داشته باشد
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های معیشت پایدار بر مشارکت کشاورزان در  مدل مفهومی تحقیق در بررسی تأثیرگذاری مؤلفه. 1شکل 

 بَرانهای آب تشکل

 
 روش پژوهش

ع نو، از ها دآوری دادهگرازنظر نوع دی، بررکاهای  ع پژوهشنوف از هدازنظر هش وین پژا

. ستهمبستگی ا-ع توصیفینوها از  دادهتحلیل ه شیوو ازلحاظ نی پیمایشی امیدهای  پژوهش

بران در سطح استان لرستان های آب ورزان عضو تشکلکشاۀ کلیرا ین تحقیق ری اماآجامعه 

. نفر تعیین شد 162ده از فرمول کوکران ستفااحجم نمونه با (. =2107N)دهند  میتشکیل 

 صورت نیبد. ای و با شیوه انتساب متناسب بوده است گیری این تحقیق چندمرحله روش نمونه

های متولی این امر، جهاد  توسط سازمان صورت گرفتههای  در مرحلۀ اول بر اساس ارزیابی که

دسته  0به   ایستگاه 11برداران  ای استان لرستان، بهره و آب منطقه( وخاک اداره آب)کشاورزی 

از . شدند میتقسازنظر مشارکت ( ایستگاه 2)و قوی ( ایستگاه 21)، متوسط (ایستگاه 2)ضعیف 

ها از تعداد کل، تعدادی برای نمونه انتخاب شدند و مابقی  این طیف با تناسب تعداد آن

ز هر تناسب افراد هر ایستگاه تعداد کل حجم نمونه، ا و سپس به  شده ها کنار گذاشته ایستگاه

طور  ها به نامه در مرحله آخر پرسش(. 2جدول شماره )بردار انتخاب شدند  ایستگاه چند بهره

 .تصادفی پخش شدند

ین وتدمنظور  به. دساخته بومحققنامه سشهش پروین پژها در ا دآوری دادهگرار بزا

ای  نامهسشم و پرنجااهشگر وتوسط پژع موضون مواپیرای  ت کتابخانهمطالعاا بتدنامه، اسشپر

های بخش  ده است که پرسشبودو بخش مه شامل ناشین پرسا. شدحی اطرع موضوس ساابر 

گویه،  2های فردی و سؤاالت آموزشی و هرکدام با اول شامل سؤاالت مربوط به ویژگی
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گویه، سؤاالت مربوط به میزان  0گویه، سؤاالت اقتصادی با  4سؤاالت مربوط به اراضی با 

 . گویه بوده است 24بران با های آب لمشارکت در تشک
 

 گیری و برآورد حجم نمونه از هر روستا دارای ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی نمونه. 1جدول 

 نمونه نهایی نمونه درصد کل بردار تعداد بهره وضعیت مشارکت ایستگاه بازدید شده شهرستان

 22 37/22 74/0 210 متوسط 2 دوره چگنی

 202 42/204 12/03 402 متوسط 1 الشتر

 7 12/6 30/7 11 متوسط 2 پلدختر

 14 20/10 10/21 201 متوسط 2 معموالن

 0 23/7 23/7 233 ضعیف 2 نورآباد

 17 33/17 02/20 212 قوی 2 بیرانشهر

 20 17/21 43/21 170 متوسط 1 آباد خرم

 162 160 233 2437 ... 1 جمع
 

 

این . معیشتی کشاورزان اختصاص داشت های نامه به سنجش داراییبخش دوم پرسش

شده توسط دپارتمان توسعۀ  دادهنامه بر اساس چارچوب معیشت پایدار توسعهقسمت از پرسش

روایی ظاهری و محتوایی . شود گانه را شامل می شده است که ابعاد پنج الملل تدوین  بین

وه ترویج و آموزش نامه توسط اساتید گروه توسعۀ روستایی دانشگاه لرستان و گرپرسش

پس از مطالعۀ عمیق سؤاالت و  که یا گونه بهسینا همدان تعیین شد، کشاورزی دانشگاه بوعلی

نامه نظرات اصالحی خود را اعالم و پس از مصاحبه حضوری و بحث در های پرسش گویه

نامه منظور برآورد پایایی پرسش به. شده، اصالحات ضروری انجام شد های مطرح مورد دیدگاه

 .مشاهده هستند قابلِ 1نتایج در جدول شماره . از روش آلفای کرونباخ استفاده شد

 ها و مقدار آلفای کرونباخ تعداد گویه معیشتی، های دارایی. 2جدول 
 آلفای کرونباخ گویه بعد دارایی آلفای کرونباخ گویه بعد دارایی

 01/3 24-  مشارکت %74 4 شبکه 

 70/3 2-  طبیعی %71 4 روابط اجتماعی

     %61 4 تعهد 

 71/3 0 مهارت  02/3 6 نقدی مالی

 70/3 4 اطالعات  70/3 6 غیر نقدی 

 01/3 2 آموزش انسانی 06/3 1 ها زیرساخت 

 07/3 6 سالمت  01/3 4 ادوات فیزیکی
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های پرسیده شده در قسمت سؤاالت مربوط به میزان  است که تمام گویه ذکربهالزم

در  معیشتی های داراییگانه  های مرتبط به ابعاد پنج بَران و نیز پرسش های آب مشارکت در تشکل

 .اند لیکرت بوده 2گانه طیف پنج

 

 ی تحقیقها یافته

 های مرتبط به توصیف جامعه موردِمطالعه یافته

های فردی پرداخته شد و نتایج نشان داد که میانگین  در این قسمت از تحقیق به بررسی ویژگی

 بیبه ترتازنظر سطح تحصیالت نیز (. 11/3)اند  اکثر افراد متأهل بوده. سال است 21سنی افراد 

نتایج مربوط به . بودند( 24/3)و دیپلم ( 17/3)سواد  ، بی(07/3)اکثریت دارای مدرک زیرِدیپلم 

قطعه بوده است،  0اراضی کشاورزی نشان داد که میانگین قطعات اراضی در منطقه موردِمطالعه 

همچنین اکثریت پاسخگویان از تأثیر یکپارچگی اراضی در مدیریت بهینه مصرف آب در بخش 

اند که تمایلی برای  نیز اظهار داشته( 01/3)ولی اکثریت ( 01/3)رزی اطالع داشتند کشاو

در بخش سوم سؤاالت مربوط به مسائل اقتصادی . یکپارچه کردن اراضی خود ندارند

از اعتبارات دولتی برای بهبود ( 04/3)بود که نتایج آن نشان داد اکثریت افراد  شده مطرح

. بخش دیگر سؤاالت را، سؤاالت آموزش تشکیل داده بود. اندکردههای آبیاری استفاده  نظام

های آموزشی مرتبط با مدیریت منابع  نتایج این قسمت نشان داد که اکثریت کشاورزان در دوره

 (.06/3)اند  آب شرکت کرده

  

 بَران های آب برداران در تشکل سنجش میزان مشارکت بهره

پرسش در قالب  24تعداد  بَران های آب ن در تشکلبردارا بهره سنجش میزان مشارکت برای

و نتایج نشان داد  (0جدول شماره )برداران قرار داده شد  گانه لیکرت در اختیار بهره طیف پنج

آوری اطالعات موردِنیاز  برداران در مواردی نظیر کمک به جمع بیشترین میزان مشارکت بهره

ودتر طرح و نیز مشارکت در نگهداری از تجهیزات اندازی ز کارشناسان، پیگیری اداری برای راه

 .فیزیکی ایستگاه بوده است
 

 

 

                                                           
 خیلی زیاد=2زیاد، =4متوسط، = 0کم، = 1خیلی کم، =2 2
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 بَران های آب برداران در تشکل سنجش میزان مشارکت بهره .1جدول 

 

بَران با استفاده  های آب بندی میزان مشارکت کشاورزان در تشکل توصیف و دستهدر ادامه برای 

نیز نشان داد که بیشترین  (4جدول )قسمت اقدام شده است که نتایج این  ISDMاز رابطه 

 .فراوانی در بازه مشارکت متوسط وجود داشت
 بَران آبهای  بندی میزان مشارکت کشاورزان در تشکل توصیف و دسته.  4جدول 

 سطح مشارکت فراوانی درصد سطح مشارکت فراوانی درصد

 (73/1کمتر از )ضعیف  41 41/20 (10/0 – 06/0)خوب  63 64/11

 (73/1 – 10/0)متوسط  222 00/42 (06/0بیشتر از )عالی  42 11/26

 

 بَران های آب برداران در تشکل معیشتی بهره های داراییسنجش 

های  برداران در تشکل معیشتی بهره های داراییدر این قسمت از تحقیق به سنجش میزان 

نقدی و )های مالی  سرمایه: عبارت بودند از بیبه ترتگانه  پنج های دارایی. بَران پرداخته شد آب

های انسانی  ، سرمایه(ها و ادوات کشاورزی زیرساخت)های فیزیکی  ، سرمایه(غیر نقدی

و سرمایه ( شبکه، روابط و تعهد)های اجتماعی  ، سرمایه(مهارت، اطالعات، آموزش و سالمت)

ه لیکرت بوده است که نتایج گان ها در طیف پنج مقیاس سنجش هرکدام از این سرمایه. طبیعی

 .ِمشاهده است قابل 2حاصل در جدول شماره 

شود در بُعد  مالی نتایج نشان داد که کشاورزان منطقه  مشاهده می گونه که همان

موردِمطالعه تعداد طیور و دام مناسب برای تأمین امرارمعاش خانواده خود و همچنین امکان 

فیزیکی پرداخته شد و  های داراییدر ادامه به بررسی . دسترسی به بازار فروش احشام دارند

نتایج این بخش  طور که همان. گویه موردِسنجش قرار گرفت 21، تعداد منظور نیا یبرا

ِمشاهده است امکان استفاده خطوط تلفن ثابت در منزل، دسترسی دائم به برق در روستا و  قابل

بخش بعدی . اند نیز دسترسی به وسایل نقلیه عمومی برای تردد، باالترین امتیاز را کسب کرده

 مــــــوارد میانگین رتبه مــــــوارد میانگین رتبه

 آوری اطالعات موردِنیاز کارشناسان جمع 04/4 2 نگهداری از تجهیزات فیزیکی 62/0 0

 اندازی زودتر طرح پیگیری برای راه 70/4 1 پیشنهاد دادن افراد برای مدیریت تشکل 21/0 1

 ارائه مشورت به کارشناسان 00/4 0 آالت در اختیار گذاشتن ادوات و ماشین 13/0 23

 های آموزشی شرکت در کالس 13/4 4 حمایت از اجرای 31/0 22

 بَران های آب حضور در جلسات تشکل 4 2 کمک مالی جهت اجرای طرح 01/1 21

 تشویق خانواده جهت همکاری با طرح 01/0 6 برای نگهبانیداوطلب شدن  60/1 20

 تشویق سایرین برای مشارکت 73/0 7 در اختیار گذاشتن قسمتی از اراضی  23/1 24

 مشارکت کل 11/1    
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گویه  12ی با انسان های داراییدر این قسمت . انسانی اختصاص داده شد های داراییبه بررسی 

در ادامه نتایج بخش . مشاهده است نتایج آن قابلِ 2جدول موردِسنجش قرار گرفت که در 

ها معموالً داوطلبانه به سایرین  دهد که اعضای این تشکل اجتماعی نشان می های داراییسنجش 

رات گیری، اطالعات و نظ ها معموالً قبل از تصمیم کنند و نیز اعضای این تشکل خود کمک می

. دهد موردِ ذکرشده روابط مناسبی را در سطح اعضا نشان می. کنند خود را با یکدیگر مبادله می

اختصاص ( گویه 0)طبیعی  های داراییهای معیشت پایدار در این تحقیق به  یُعد دیگر سرمایه

دهد داشتن خاک مرغوب و داشتن تنوع  نتایج این بخش نشان می گونه که همان. داشت

 .اختصاص دادند به خودگیاهی متنوع در محیط روستا بیشترین امتیازات را  های گونه

بَران در  های آب معیشتی کشاورزان عضو تشکل های داراییکل نتایج نشان داد که  در

فیزیکی  ،(60/3)طبیعی  های دارایی: از اند عبارت مقدارباالترین  بیبه ترتاستان لرستان 

 (.40/3)و  اجتماعی ( 21/3)، مالی (21/3)، انسانی (64/3)
 

 بَران های آب برداران در تشکل بهره گانه معیشتی پنج های داراییسنجش . 1جدول 

 مالی نقدی درصد مالی غیر نقدی درصد

 انداز های پس توان گرفتن وام از صندوق 62/3 امکان بیمه افراد خانواده 24/3
 داشتن تعداد طیور کافی برای تأمین معاش  74/3 انداز مالی برای آینده فرزندان داشتن پس 01/3
 امکان دستیابی راحت به بازار فروش احشام 01/3 امکان بیمه محصوالت کشاورزی 41/3
 های کافی خانگی برای امرارمعاش داشتن دام 20/3 داشتن اراضی مازاد نیازهای اولیه خانواده 40/3
 داشتن توان حمایت مالی از افراد خانواده  26/3 های دولتیامکان دریافت یارانه 71/3
 میزان کفایت درآمد سال گذشته 22/3 امکان دریافت کمک از نهادهای خیریه 44/3

 (ها زیرساخت)فیزیکی  درصد (ادوات کشاورزی)فیزیکی  درصد
 امکان استفاده خطوط تلفن ثابت در منزل 70/3 امکان کرایه ادوات کشاورزی برای زراعت 67/3
 دسترسی دائم به برق در روستا 01/3 موقع ادوات موردِنیاز بودن بهدردسترس 20/3
 وسایل نقلیه عمومی برای تردد دسترسی به 04/3 داشتن ادوات کشاورزی موردنیاز برای کشت و زرع 23/3
 روستاهای مناسب برای تردد به  وجود جاده 71/3 آالت های ماشین دسترسی مناسب به تعمیرگاه 00/3

 میزان داشتن کیفیت و امنیت منزل مسکونی 67/3 - 
 کافی بودن منابع آب برای کشاورزی 62/3 - 
 وقت از آب آشامیدنی سالم برخورداری تمام 21/3 - 
 دسترسی دائم به آب کشاورزی 47/3 - 

 (مهارت)انسانی  درصد (مهارت)انسانی  درصد
 میزان داشتن مهارت کشاورزی 233/3 میزان داشتن مهارت فنی غیر زراعی 11/3
 میزان داشتن مهارت باغبانی 233/3 دستی میزان داشتن مهارت صنایع 72/3
 میزان داشتن مهارت دامداری 233/3 های کشاورزی زنان امکان یادگیری مهارت 07/3
 میزان داشتن مهارت زراعت 233/3 وکار تازه اندازی کسب امکان راه 62/3

 (اطالعات)انسانی  درصد (اطالعات)انسانی  درصد
 اطالع از عملکرد نهادهای روستا 67/3 شده در امورات روستا توسط سایر نهادها کارگرفتهبههای  اطالع از سیاست 42/3
اطالع از حقوق خود در برخورداری از امکاناتی که باید در دسترس  00/3

 داشته باشید 
 روستاامکان حضور در جلسات آموزشی در  27/3

 (آموزشی)انسانی  درصد (سالمت)انسانی  درصد
 داشتن مهارت ارتباطی در سطح خانواده 17/3 توان مهیاکردن تنوع در تغذیه خانوار 02/3
 دسترسی به مراکز آموزشی و تحصیلی 07/3 ها داشتن اطالعات در مورد پیشگیری از بیماری 72/3
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 داشتن مهارت ارتباطی در بیرون خانواده 02/3 خانوادهداشتن سالمت جسمی در بین اعضا  72/3
 داشتن امکان ادامه تحصیل برای فرزندان 00/3 های سالمتی خانواده توان تأمین هزینه 27/3
 امکان ادامه تحصیالت برای فرزندان دختر 71/3 دسترسی به امکانات مراکز درمانی برای درمان 41/3
   مراکز درمانیدسترسی راحت به پزشک در  06/3

 طبیعی درصد طبیعی درصد
 داشتن خاک مرغوب برای کشت در مزارع 01/3 زیست پاکیزه داشتن محیط 20/3
 های گیاهی در محیط روستا داشتن تنوع گونه 70/3 ها دسترسی به منابع آب رودخانه 20/3

 داشتن محلی برای دفع مناسب زباله 62/3 - 
 (شبکه)اجتماعی  درصد (شبکه)اجتماعی  درصد

 .کنند اعضا معموالً به سایرین کمک می 06/3 کند این تشکل برای عضویت افراد، موانع را رفع می 40/3
 های همکارانه وجود دارد حل تمایل زیادی به راه 67/3 گذارند اعضای این تشکل به احساسات همدیگر احترام می 43/3

 (روابط)اجتماعی  درصد (روابط)اجتماعی  درصد
اعضای این تشکل اطالعات را از روی میل و داوطلبانه با همدیگر  43/3

 کنند تسهیم و تقسیم می
گیری اطالعات  اعضای تشکل معموالً هنگام تصمیم 47/3

 .کنند و نظرات خود را با یکدیگر مبادله می
هنگام بروز مشکل به شیوهای  اعضای تشکل 40/3 اعضای این تشکل و مدیران رابطه خوب و فزاینده دارند 00/3

 .کنند مفید و سالم با یکدیگر بحث و گفتگو می
 (تعهد)اجتماعی  درصد (تعهد)اجتماعی  درصد

اعضای تشکل خود را عضو یک خانواده  26/3 کنند مدیران تشکل عادالنه و بدون تبعیض مدیریت می 00/3
 .کنند مشترک تلقی می

ها نسبت به تحقق اهداف  تشکل اعضای 22/3 دهند خوبی انجام می قبال ایستگاه را بهمدیران تمام مسئولیت خود در  04/3
 دنمتعهد

 

گانه معیشت پایدار و نیز  برای مشخص شدن ارتباط هرکدام از ابعاد پنج ادامهدر 

گونه  همان. بَران، آزمون همبستگی انجام شد های آب همبستگی با مشارکت کشاورزان در تشکل

گانه معیشت پایدار ارتباط مثبت و  دهد، بین تمام ابعاد پنج نشان می 6نتایج جدول شماره  که

 یها داراییبر دیگر ابعاد  ها دارایییعنی افزایش یا کاهش هرکدام از این ؛ معناداری وجود دارد

دیگر نتایج نشان داد که بین مشارکت کشاورزان و ازسوی. معیشتی تأثیر مستقیم خواهد داشت

 .معیشتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد   های دارایینیز 

 های معیشتی با مشارکت معیشتی و نیز ارتباط سرمایه های داراییگانه  بررسی ارتباط بین ابعاد پنج. 1جدول 
 مشارکت طبیعی انسانی فیزیکی مالی اجتماعی معیشتی های دارایی

- - - - -  2 اجتماعی

- - - -  2 04/3** مالی

- - -  2 01/3* 11/3* فیزیکی

- -  2 41/3* 100/3* 02/3** انسانی

 = 2 02/3* 12/3* 102/3* 12/3* طبیعی

 2 142/3** 02/3* 601/3** 412/3* 424/3* مشارکت

 

 بَران ها آب معیشتی بر میزان مشارکت کشاورزان در تشکل های داراییبررسی تأثیر 

معیشتی، از رگرسیون  های داراییبینی مشارکت کشاورزان از طریق متغیرهای  منظورِ پیشبه

آزمون دوربین واتسون نیز بیانگر این بود که . گام استفاده شد به خطی چندگانه به روش گام
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در گام اول، متغیر . از آزمون رگرسیون استفاده کرد توان خطاها از یکدیگر مستقل هستند و می

در این گام ضریب همبستگی چندگانه برابر با (. 7جدول شماره )انسانی معادله شد  های دارایی

002/3R=  110/3و ضریب تعیین برابر باR2=  بود؛ بنابراین در گام اول، این متغیر مؤثرترین

در گام دوم، متغیر . درصد از متغیر مشارکت را تبیین کرد 0/11تنهایی  متغیر بوده و به

 =421/3Rبا ورود این متغیر، ضریب همبستگی چندگانه به . مالی وارد معادله شد های دارایی

درصد از  24ین متغیر توانسته است دهد ا رسید که نشان می =400/3R2و ضریب تعیین به 

 .شدۀ متغیر قبلی اضافه کندواریانس متغیر مشارکت را تبیین و به درصد واریانس تبیین

با ورود این متغیر، ضریب . اجتماعی وارد معادله شد های داراییدر گام سوم نیز متغیر 

دهد این  می رسید که نشان =246/3R2و ضریب تعیین به  =437/3Rهمبستگی چندگانه به 

در ادامه متغیرهای . درصد از واریانس متغیر مشارکت را تبیین کند 0/23متغیر توانسته است 

این متغیرها جمعاً . طبیعی به ترتیب وارد معادله شد های داراییفیزیکی و نیز  های دارایی

درصد از واریانس متغیر مشارکت را تبیین و به درصد  2/7و نیز  6/0 بیبه ترتتوانسته است 

درصد از واریانس متغیر مشارکت توسط  7/73. واریانس تبیین شدۀ متغیرهای قبلی اضافه کند

 .معیشتی تبیین شده است های داراییپنج بُعد 

 مشارکت کشاورزان معیشتی بر های داراییبرای بررسی میزان تأثیر خالصه مدل رگرسیون . 7جدول 
 واتسون-دوربین داری سطح معنی Fمقدار  شده تعدیلضریب تعیین  همبستگی مدل

2 200/3 110/3 726/20** 333/3  

1 467/3 400/3 226/26** 333/3  

0 437/3 246/3 022/20** 333/3 13/2 

4 242/3 601/3 176/22** 333/3  

2 007/3 737/3 110/23** 333/3  
 

داری متغیرهایی که وارد معادله شدند نیز نشان داد که هر پنج متغیر ازنظر  معنینتایج 

برای هر پنج متغیر ( B)مقدار مثبت ضریب . داری بر متغیر وابسته داشتند آماری تأثیر معنی

دهندۀ رابطه مثبت و مستقیم این متغیرها با متغیر وابسته مشارکت است؛  مستقل نیز نشان

در ادامه . یابد زایش میزان هر یک از متغیرها، میزان مشارکت نیز افزایش میکه با اف طوری به

انسانی است که  های داراییبینی مقدار مشارکت،  مشخص شد که مؤثرترین متغیر در پیش

 جامعه مورد انسانیهای  دارایی (.0جدول )اختصاص داده است  به خودبیشترین مقدار بتا را 

در بین پنج دارایی معیشت پایدار و . اختصاص داده است خودبه مطالعه جایگاه دوم را 

و موارد مذکور  ردیگ یبرمهای نظیر آموزشی، دانش مهارت را در  همچنین در این دارایی مؤلفه
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این سرمایه اکنون برای مدیریت منابع آب موجود و استمرار . افزاید بر سطح آگاهی افراد می

تداوم این نهادها بسته به مشارکت  نکهیا لیبه دلست و بَران الزامی اهای آب فعالیت تشکل

نفعان است، درک این مطالب مستلزم دانش، آگاهی و آموزش است که مجموعاً دارایی ذی

تواند بر درک مسائل پیرامونی  هرچقدر این دارایی افزایش یابد، می. دهند انسانی را تشکیل می

 .و اقدامات مثبت تأثیرگذار باشد

 به متغیرهای مستقل مطالعهبینی مشارکت باتوجه پیش. 9جدول 
 سطح معناداری T (β) بتا خطای معیار متغیرها

 - C :ضریب ثابت 
 
-   -333/3 

2 X1 :340/3 11/2 111/3 204/3 انسانی 

1 X2 :330/3 36/0 121/3 144/3 مالی 

0 X3 :330/3 62/1 111/3 460/3 اجتماعی 

4 X4 :340/3 33/1 201/3 332/3 فیزیکی 

2 X5 :301/3 02/2 204/3 3./330  طبیعی 
 

 

 معیشتی های داراییمقایسه میزان مشارکت کشاورزان برحسب 

  های پمپاژ آب کشاورزی در استان لرستان های اولیه مجریان ایستگاه اینکه در ارزیابیبهباتوجه

ها در سه سطح مشارکت ضعیف، متوسط و  شده بود، ایستگاه که توسط مجریان صورت گرفته 

شود که آیا کشاورزان ساکن روستاهایی که  شده بودند و این سؤال مطرح می  بندی قوی دسته

شده است، ازنظر  ها نیز مشخص باشند و سطح مشارکت آن بَران می های آب دارای تشکل

به هدف فوق، به کشاورزان ساکن اند یا خیر؟ و باتوجه فاوتی داشتهمعیشتی ت های دارایی

اختصاص داده شد و با ترکیب  0و  1، 2  کد بیبه ترتها  به نوع مشارکت آنروستاها باتوجه

. معیشتی با عنوان سرمایه معیشتی کل، بین روستاهایی مذکور اقدام به مقایسه شد  داراییپنج 

ترین آزمون، آزمون تحلیل واریانس  شود، مناسب بندی بیش از دو گروه می اینکه گروهبهباتوجه

 های داراییهای مختلف را بر اساس  تواند تفاوت گروه می( تحلیل واریانس)آزمون آنوا . است

دهد تفاوت معناداری بین  نشان می 1جدول شماره  گونه که همان. معیشتی مشخص کند

، این بدین معناست که حداقل یک کد از بین سه کد به قیاس شود روستاها مشاهده می

 های داراییاین تفاوت در میزان . داری دارد شده وجود دارد که با بقیه تفاوت معنی گذاشته

 .ها خواهد بود معیشتی آن
                                                           

 .شودبَران مدیریت می آب  نظارت یک تشکل هر ایستگاه پمپاژ تحت 2

 مشارکت قوی= 0مشارکت متوسط و کد= 1میزان مشارکت ضعیف، کد= 2کد 1
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 (ضعیف، متوسط و قوی)خالصه تحلیل واریانس مقایسه معیشت بین سه سطح مشارکت کشاورزان . 8جدول 

 Sum of Squares Mean Square df F Sig. 
 32/3 72/4 1 213/0 143/6 ها بین گروه

   161 661/3 200/270 ها درون گروه

   164  774/271 کل
 

نتایج  گونه که همان. در ادامه برای یافتن این تفاوت از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد

دهد این اختالف بین کشاورزان ساکن روستاها  نشان می 23حاصل از آزمون توکی در جدول 

مشاهده است و بدین معناست  قابلِ( 1کد )و مشارکت قوی ( 2کد )با میزان مشارکت ضعیف 

ها در سطح کمتری قرار دارد، به نسبت دیگر روستاها از  روستاهایی که میزان مشارکت آن

 .معیشتی برخوردارند های داراییتری از  سطح پایین
 

 های معیشتی برحسب سرمایه( با سه سطح مشارکت ضعیف، متوسط و قوی)تفاوت مشارکت کشاورزان . 11جدول 

 

 ها گیری و پیشنهاد نتیجه

اجتماعی، مالی، فیزیکی، طبیعی و سرمایه )گانه معیشتِ پایدار  نتایج نشان داد بین تمام ابعاد پنج

دیگر نتایج نشان داد که بین مشارکت ازسوی. داری وجود دارد ارتباط مثبت و معنی( انسانی

معیشتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، این بدین معناست که  های داراییکشاورزان و نیز 

معیشتی کشاورزان رو به افزایش باشد، میزان مشارکت آنان  های داراییهرقدر میزان هرکدام از 

و همکاران  حسینی، (2012)ش خواهد یافت که این نتایج با تحقیقات سپهوند نیز افزای

پرهیزکاری و ( 2012)، موالن نژاد و همکاران (211:2012)، اخوان و همکاران (2014:70)

 .همخوانی دارد( 2010:144)همکاران 

گیری ابعاد دیگر و نیز تحقق مشارکت در  وجود پنج بُعد این مفهوم باعث شکل

دارایی اهمیت . تبع برافزایش یا کاهش هم نیز تأثیرگذارندشود و به بَران می های آب تشکل

تواند مهم و مؤثر باشد  قدر می انسانی در این تحقیق برای بازدهی و کارایی افراد و گروه همان

 .Mean Difference Std. Error Sig سطوح مشارکت بندی برحسب میزان مشارکت گروه
 337/3 2771/3 4026/3 متوسط میزان مشارکت ضعیف

 330/3 2106/3 2020/3 قوی 

 337/3 2771/3- 4026/3 ضعیف میزان مشارکت متوسط

 010/3 2273/3 2332/3 قوی 

 330/3 2106/3- 2020/3 ضعیف میزان مشارکت قوی

 010/3 2273/3- 2332/3 متوسط 
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بَران را تشکیل دهند و سرمایه انسانی  های آب شود افراد تشکل که سرمایه اجتماعی، سبب می

فیزیکی و مالی نیز بر تداوم فعالیت  داراییمتقابالً وجود . آفرینی داشته باشد در آن نقش

هایی مانند امکان  ها فراهم شدن زمینه بدون تردید تعامل با مسئولین و مدیران تشکل. افزاید می

 موارد مذکور از. طلبد استفاده خطوط تلفن، دسترسی به وسایل نقلیه عمومی برای تردد را می

ها با کشاورزان و حضور نگارندگان تحقیق در روستاهای موردِمطالعه است که در  نتایج گفتگو

شود بتوانند مزارع خود را  همچنین توانایی مالی افراد سبب می. های فیزیکی قرار دارند سرمایه

انکار است و مواردی  به سیستم نوین آبیاری تجهیز کنند و ضرورت وجود این بُعد غیرقابلِ

انداز  های پس یابی راحت به بازار فروش احشام، توان گرفتن وام از صندوق ظیر امکان دستن

های این مشارکت را  مند شده و هزینه شود کشاورزان بتوانند از منافع آن بهره سبب می.. و

در  داراییدیگر نتایج مربوط به آزمون رگرسیون نشان داد مؤثرترین ازسوی. بپردازند

توان چنین برداشت  درواقع می. انسانی است داراییمیزان مشارکت کشاورزان،  تأثیرگذاری بر

در میزان مشارکت کشاورزان در مدیریت  ییبسزاهای انسانی نقش  داراییکرد که میزان 

، (41:2016)تحقیقات ابراهیمی و سلیمی کوچی مشارکتی منابع آب دارد، این یافته با 

آبادی و حیاتی  و نصر( 2012:211)و همکاران  ، اخوان(1327)غالمرضایی و سپهوند 

های هر سازمان،  تریـن منبع بدون تردید یکـی از مؤثرترین و مهم . همخوانی دارد( 2010:710)

نیروی انسـانی آن اسـت کـه اگـر توانا و آگاه ( بَران های آب مانند تشکل)نهاد و یا هر تشکل 

توانـد سبب پویـایی و سرعت بخشیدن به اهداف آن سازمان شود، متقابالً فقدان این  باشـد می

در این تحقیق نیز . تواند بروز مشکالت بسیاری را سبب شود نیروی توانمند و آگاه می

های  داراییهای مالی افراد موردِمطالعه در کمترین سطح  داراییمشخص شد باوجوداینکه 

معیشتی آنان قرار دارد و اکثریت کشاورزان از وام و تسهیالت دولتی برای تجهیز مزارع خود 

ولی این مورد سبب نشده است که کشاورزان از تجهیز  اند، به سیستم نوین آبیاری استفاده کرده

ها در حد  ها در تشکل نظر کنند و میزان مشارکت آن مزارع خود به سیستم نوین آبیاری صرف

گیری این قشر است و  بوده است و این نشان از قدرت خوب تحلیل و تصمیم( 66/0)خوب 

 .شود ها از منافع این فعل می این معلول دانش آن

های فردی جامعه مخاطب نشان داد که  ویژگیداد باوجوداینکه  نشانین سایر نتایج همچن

اکثریت دارای مدرک  بیبه ترتسال است و ازنظر سطح تحصیالت نیز  21میانگین سنی افراد 

اما در سطح مناسبی از مهارت،  بودند( 24/3)و دیپلم ( 17/3)سواد  ، بی(07/3)زیرِدیپلم 

که کشاورزان خود همواره  چنین تفسیر کرد  توان این می. داشتند آموزش و اطالعات قرار
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نشانگر وجود )کنند  هم مطابق شرایط اتخاذ می گیری و آن ترین گزینه را جهت تصمیم مناسب

توان نقش  که البته نمی( ها است گیری آن های انسانی در تصمیم داراییاثرگذاری چشمگیر 

لذا تقویت هرچه بیشتر این سرمایه در . ه نادیده گرفترسمی را در این زمین های غیر آموزش

در تحقیقات پیشین در  .تواند تحقق بیشتر اهداف را در پی داشته باشد منطقه موردِمطالعه می

با هدف بررسی ( 1321و همکاران، پهوند س)منطقه موردِمطالعه که توسط نگارندگان 

ت، مشخص شد که عمده موانع و ها صورت گرف راهکارهای افزایش مشارکت در این تشکل

بَران به امور فردی، اختالفات  های آب مشکالت کشاورزان برای مشارکت بیشتر در تشکل

ِنظر برای  اعتماد، اختالف قومی و مسائل فرهنگی مرتبط بوده است و مواردی مانند عدم

ح در بین وضو انتخاب مدیریت انجمن، عدم برقراری ارتباط بین مدیران و اعضا و غیره به

موارد مذکور نشان از پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی جامعه . مشاهده بوده است اعضای قابلِ

که در بین  طوری به. مخاطب بوده است و در تحقیق حاضر نیز همین نتیجه کسب شد

. اختصاص داده است به خوداجتماعی کمترین امتیاز را  داراییگانه معیشتی،  های پنج دارایی

این بدین معناست که افزایش مشارکت کشاورزان را نباید صرفاً با تأکید بر نتایج مثبت پیش 

های انسانی دارای  داراییاگر . موانع نیز باید موردِتوجه قرار گیردرفع برد، بلکه تأکید بر 

ردِمطالعه در کمترین های اجتماعی جامعه مو بیشترین تأثیر بر مشارکت هستند، متقابالً سرمایه

. است ریانکارناپذلذا ضرورت توجه بر این بُعد . ندنک عنوان مانع عمل می مقدار قرار دارد و به

و تالش برای کاهش موانع و برطرف کردن ضعف ( های انسانی سرمایه)درواقع تقویت قوت 

دستور کار باید در ( شودبرطرف کردن موانعی که به کاهش سطح سرمایه اجتماعی منجر می)

در راستای افزایش  ذکرشدهبا توجه به موارد . ریزان و مسئولین مربوط قرار گیردبرنامه

های معیشتی کشاورزان بر میزان مشارکت  دارایی یرگذاریتأثمشارکت کشاورزان با توجه به 

 :گردد موارد زیر پیشنهاد می ،ها آن
ها  در زمینه افزایش همبستگی و لزوم حل اختالف های اجتماعی، الزم است با توجه به کم بود سطح دارایی

همچنین . سازی شود تا منافع و فواید جمع همیشه در اولویت انتخاب افراد قرار گیرد در این زمینه فرهنگ

تواند مفید واقع گردد، زیرا در  ها و رسیدگی جهت امورات می سرکشی مداوم کارشناسان و مروجان به این تشکل

از سویی دیگر مشاهدات . ها کوشید ها پی برد و در راستای حل آن توان به اختالفات و تنش می این هنگام

پرداخت  برای یدرصد 22هزینه  نیتأمخانوارهای کشاورز در راستای برخی نویسنده حاکی از عدم توانایی 

تواند به عنوان راهکار  می ظرموردنبهبود شرایط اقتصادی در منطقه  هزینه تجهیز مزارع بوده است که در این راستا

یکی از راهکارهایی نهادهای متولی در نظر  عنوان به اکنون همبهره  های کم مفید واقع گردد، زیرا پرداخت وام

تواند عالوه بر افزایش اشتغال در منطقه  ها می است ولی تالش برای بهبود اوضاع اقتصادی آن شده گرفته

 توان به توجیه مدیران از دیگر موارد می. به توانمندی مالی افراد کمک کند یمؤثرترو  دائم طور به، موردمطالعه



 240 ...کشاورزان مشارکت در معیشتی های سرمایه تأثیر بررسی/ نادری مهدیی و همکاران

 
ها اشاره نمود، زیرا نتایج نشان  این تشکل برای چگونگی برخورد و لزوم حفظ اتحاد و حل مشکالت بین اعضا

د و شای با مشکل مواجه هست باره نیدراو مشکالت  مسائلدهد ارتباط اعضا و مدیران و نحوه حل  می

( دیگر یها ییدارانسبت به سایر  )ممکن در کمترین مقدار  موردمطالعهاست که سرمایه اجتماعی افراد  جهت نیبد

 .قرار دارد
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