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چکیده
در عصر حاضر مسئله آب به يكي از بحرانهای اساسي جهان تبدیلشده و بیشازپیش نقش كليدي خود را در ايجاد زندگي بهتر
براي جهانيان به اثبات رسانيده است .هدف این پژوهش ،بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت تشکلهای آب بران شبكه آبياري دشت
قزوين بود .جامعه آماري پژوهش  160نفر از اعضاي تشکل آب بران (كشاورزان) دشت قزوین بودند که با روش نمونهگیری از نوع
تصادفي ساده و با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه آماری تعداد  90بهرهبردار تعیین شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
استاندارد میباشد که روايي آن توسط كارشناسان موضوعي مورد تأييد گرفت و پایایی آن از طریق ضريب آلفاي كرونباخ براي
قسمتهای مختلف پرسشنامه باالتر از  α= ./72به دست آمد .نتایج تحلیل همبستگی گویای رابطه مثبت و معنیدار بین سطح
تحصيالت و ميزان مالكيت اراضی با میزان موفقیت تشکل آب بران است .از طرفی ،بین سابقه عضویت افراد در تشکل آب بران و
ارزيابي آنها از میزان موفقیت تشکل آب بران ارتباط منفی و معنیداری در سطح اطمینان  99درصد وجود داشته است .نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیونی نیز نشاندهنده این موضوع است که ویژگیهای اجتماعی و مدیریتی قادرند  54درصد تغییرات میزان
موفقیت تشکل آب بران را پیشبینی نمایند.
واژههای کلیدی :شبكه آبياري ،تشکل آب بران ،نمايندگان کشاورزان ،دشت قزوين.
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مقدمه
کشور ايران در یکی از خشکترین مناطق جهان قرارگرفته
و كمبود آب ،مهمترین تنگناي توسعه كشاورزي در آن
محسوب میشود (هاشمي نيا ،)1383 ،از کل منابع آبي در
کشور که با احتساب ریزشهای جوي ( 70درصد باران و 30
درصد برف) چيزي در حدود  450ميليارد مترمکعب برآورد
شده كه در شرايط فعلي ساالنه معادل  269ميليارد مترمکعب
آن به اشکال مختلف از دست میرود (گودرزي و همکاران،
.)1388
همواره اصالح ساختار مديريت آب ،توسعه بهرهبرداری از
منابع آب ،بسيج منابع و ساماندهي نظامهای بهرهبرداری از
منابع آب ،تقويت مشاركت مردم و درنهایت افزايش كارايي
اقتصادي آب بهویژه در بخش كشاورزي از اولویتهای اساسي
برنامههای توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور ايران به
شمار میرود (تاهباز صالحي و همکاران.)1389 ،
ازجمله اقدامات مهم و تأثیرگذار در این زمینه توجه به
تشکلها و تعاونیهای تولید کشاورزی و مشارکت کشاورزان
در مدیریت منابع آبی در طی سالهای اخیر بوده است .درواقع،
تشکلهای آب بران گروهی از کشاورزان هستند که همه آنها
از منبعی مشترك استفاده میکنند و در راستاي تقسیم و
توزیع آب با یکدیگر مشارکت دارند؛ ضمن آنکه مسئولیت
نگهداري از سیستمهای انتقال و توزیع آب را نیز بر عهدهدارند
(.)Mirzaei et al., 2009

بهعبارتدیگر ،تشکل آب بران به گروهی از کشاورزان
اطالق میشود که معموالً در یک واحد ،بخش یا حوزه آبیاري
بهصورت یک گروه و تشکل رسمی اداره و مدیریت بخشهایی
از شبکه آبیاري را به عهدهدارند .این گروه کشاورزان به نامهای
گوناگونی از قبیل گروه آب بران ،سازمان آب بران و اتحادیه
آبیاري نامیده میشود.
درواقع یکی از عوامل موفقیت تشکلهای مدیریت آب در
کشورهایی نظیر مکزیک وجود زمینههای سازمانی قدرتمند
و قوانین حمایتی و تقویت تسهیلکننده میباشد (Reddy
 .)& Reddy, 2002تعاوني (تشكلهاي) آببران گروهي
از كشاورزان هستند كه همگي از يك منبع آب مشترك
استفاده و جهت تقسيم و توزيع و مديريت آب ،با يكديگر
مشاركت ميكنند .اين تعاونيها ،كشاورزان را قادر ميسازد
تا فعاليتهايي را انجام دهند كه بهصورت فردي ناممكن يا
مشكل است (.)Hassabou & El-Gafy.2007
شکلگیری تشکلهای آب بران بهعنوان نهادهاي مدني
و انتقال مديريت آبياري به آنها درواقع واگذاري حقوق و
امتيازات اجتماعي به کشاورزان است (شاهرودي و چيذري،
.)1387
در تحقيق اميد و همكاران ( )2012عوامل مؤثر بر موفقيت
تشکلها را حذف مسائل فني و مديريتي ،بازسازي کانالها،
آموزش كشاورزان ،جمعآوری آببها و حفظ حقوق كشاورزان
دانستهاند.
وكيل حيدري ساربان ( )1391مهمترین عوامل تأثیرگذار
بر موفقيت تعاونیهای توليد روستايي را چهار مؤلفه بهبود
مديريت داخلي ،توانمندیهای مشاركتي و انگيزشي ،بهبود
توانمندیهای اقتصادی ،بهبود آموزش و نظارت دانستهاند.
همچنین ،عيدي و همكاران ( ،)1391پنج عامل كليدي
مشارکتپذیری ،سیاستهای دولت ،همكاري تعاونیها با
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سازمانها و اتحادیهها را عوامل مؤثر بر موفقيت تعاونیها
میدانند .مطالعه ارزيابي عملکرد تشکلهای آب بران در مصر
نیز نشان داد که تشکلهای آب بران باعث بهبود عملکرد
محصوالت زراعي ،کاهش تضاد و اختالف بين افراد محلی،
کاهش هزینهها و زمان آبياري ،بهبود ارتباط کشاورزان با
کارکنان خدمات مشاورهای آبياري ،افزايش مشارکت زنان و
افزايش بهکارگیری سیستمهای مدرن آبياري توسط کشاورزان
شده است ( .)Hassabou & EL-Cafy, 2007بهطورکلی،
چهار مؤلفه بهبود مديريت داخلي ،توانمنديهاي مشاركتي
و انگيزشي ،بهبود توانمنديهاي اقتصادي و بهبود آموزش و
نظارت را از عوامل تأثیرگذار بر موفقيت تعاونیهای توليدي در
مناطق روستايي میباشند (حیدریان.)1391 ،
دشت قزوين با توجه به دارا بودن توانمندیهای
باالي کشاورزي همواره بهعنوان يکي از قطبهای مهم
کشاورزي كشور مطرح میباشد؛ اما مشكل کمآبی از ديرباز
محدودیتهایی را براي توسعه فعاليت کشاورزي ايجاد کرده و
راههای مقابله با آن از قديم موردتوجه کشاورزان منطقه بوده
است (قاسمي.)1381،
در این زمینه ،تشکلهای آب بران در سالهای نهچندان
دور در استان قزوين موردتوجه قرارگرفته است ،بهطوریکه
از اواسط سال  1381اقداماتي بهمنظور ايجاد تشکلهای آب
بران در شبکه آبياري قزوين انجامشده است (شيخ حسيني و
همکاران.)1385 ،
نظر به تحقیقهایی كه در سطح كشور در خصوص ارزيابي
و عوامل مؤثر بر موفقيت تشکلهای آب بران انجامگرفته است،
ولي باگذشت چندين سال از تشکيل تشکلها و نقش آنها در
توسعه بخش کشاورزي در دشت قزوين تاکنون مطالعات بسيار
اندکي در زمينه موفقيت و عملکرد آنها صورت گرفته و آگاهي
اندکي از ميزان موفقيت اين تشکلها در دسترس مديران و
سیاستگذاران میباشد .لذا ضرورت دارد تحقيقات جامعي در
اين مورد طراحي گردد و به بررسي ابعاد موضوع از ديدگاههاي
مختلف پرداخته شود.
اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت
تشکلهای آب بران شبكه آبياري دشت قزوين می باشد.
اهداف جزئی تحقیق عبارتند از:
−ارزيابي ميزان موفقيت تشکلهای آب بران دشت
قزوين؛
−بررسي تأثیر عوامل اجتماعي بر ميزان موفقيت
تشکلهای آب بران دشت قزوين؛
−بررسي تأثیر عوامل اقتصادي بر ميزان موفقيت
تشکلهای آب بران دشت قزوين؛
−بررسي تأثیر عوامل مديريتي و ساختاري بر ميزان
موفقيت تشکلهای آب بران دشت قزوين؛
−بررسي تأثیر عوامل آموزشي بر ميزان موفقيت
تشکلهای آب بران دشت قزوين.
−
روش پژوهش
رویكرد تحقيق حاضر كمي و هدف آن كاربردي است و از
فن پيمایش و ابزار پرسشنامه براي جمعآوری دادهها استفاده
شد .جامعه آماري این تحقيق شامل  160نفر از اعضاي تشکل
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آب بران (كشاورزان) در سطح پوشش  80روستاي شبکه آبياري دشت قزوين است .الزم به ذکر است که شبکه آبیاری دشت
قزوین دارای یک تشکل آببران میباشد.
روش نمونهگیری تصادفي ساده است و با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه آماری تعداد 90بهرهبردار تعیین شد .ابزار
جمعآوری دادهها پرسشنامه است که روايي آن با استفاده از نظرات كارشناسان موضوعي مورد تأييد قرار گرفت .سنجش پايايي
ابزار تحقيق با استفاده از يك جامعه  25نفري خارج از حوزه تحقيق مورد آزمون قرار گرفت و ضريب آلفاي كرونباخ باالتر از ./72
 =αبرآورد شد .درنهایت اطالعات جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار  SPSS19و روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها

توصيف ويژگيهاي اعضاي تشکلهای آب بران دشت قزوين

نتایج تحقیق حکایت از این داشت که ميانگين سنی پاسخگویان برابر با  48/3سال بوده است .جوانترین آنها  29سال و
مسنترين آنها  74سال سن داشته است .ميانگين و انحراف معيار سابقه فعاليت کشاورزي افراد موردمطالعه به ترتيب برابر با
 30/6سال و  13/3بوده و سابقه فعاليت کشاورزي آنها بين  4تا  62سال متغير بوده است .ازنظر سابقه عضویت در تشکل آب
بران نیز ميانگين برابر با  11/1سال بوده ،بهطوریکه سابقه عضويت آنها بين  3تا  12سال متغير است .ميانگين مساحت اراضي
کشاورزان موردمطالعه برابر با  19/25هکتار و ميزان اراضي آنها بين  1تا  140هکتار نوسان داشته است (جدول .)1
جدول  .1ويژگيهاي اعضاي تشکلهای آب بران دشت قزوين
متغير

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

سن

48/3

12/5

29

74

سابقه كشاورزي

30/6

13/3

4

62

سابقه عضويت در تشكل آب بران

11/1

2/21

3

12

ميزان مالكيت اراضي

19/25

21/69

1

140

ميزان موفقيت تشكل آب بران

نتايج توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس متغير موفقيت تشكل آب بران نشان میدهد که  54/4درصد موفقيت تشکل را کم
و خيلي کم ارزيابي نمودهاند و  45/5درصد موفقيت تشکل آب بران را زياد و خيلي زياد ارزيابي نمودهاند (جدول .)2
جدول  .2توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس متغير موفقيت تشكل آب بران
متغير

سطح موفقيت تشكل آب بران

فراواني

درصد فراواني

درصد تجمعي

خيلي کم

12

13/3

13/3

کم

37

41/1

54/4

زياد

28

31/1

85/6

خيلي زياد

13

14/4

100

جمع

90

100

موفقيت تشكل آب بران

ميانگين 3/32 :انحراف معيار0/49 :

كمينه2 :

بيشينه4/5:

نتایج حاصل از اولویتبندی گويه هاي تعیینکننده موفقيت تشکل آب بران نیز نشان میدهد که گویه های دریافت آببها،
پیگیری وصول آببها اعم از جاری و سنواتی (معوقه) برابر قوانین و مقررات و جلوگیری از مراجعات مکرر مشترکین به اداره و
پایین آمدن هزینهها باالترین اولویت را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین همکاری با سازمانهای کشاورزی جهت ساماندهی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی ،كاهش اتالف
منابع آب و تحویل بهموقع آب موردنیاز طبق برنامه و جدول تنظیمی در نقطه تحویل از دیدگاه پاسخگویان پایینترین اولویتها
را داشتهاند ( جدول .)3
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جدول  .3اولویتبندی گويه هاي تعیینکنندهی موفقيت تشکل آب بران
گویه

ميانگين

انحراف
معيار

ضريب
تغييرات

رتبه

دریافت آببها

4/88

0/95

0/19

1

پیگیری وصول آببها اعم از جاری و سنواتی (معوقه) برابر قوانین و مقررات

2/1

0/5

0/24

2

تعيين الگوي كشت مناسب منطقه با توجه به ميزان آب

2/2

0/55

0/25

3

جلوگیری از مراجعات مکرر مشترکین به اداره و پایین آمدن هزینهها

3/76

0/99

0/26

4

تعيين حجم آب موردنیاز بر اساس نوع كشت

4/86

1/3

0/27

5

شناسایی و معرفی افراد خاطی در ارتباط با مسئولیت تعاونی در حوزه عمل

3/26

0/9

0/28

6

افزايش سطح اطالعات كشاورزان در زمينه آبياري و مبارزه با خشکسالی

3/86

1/08

0/28

7

برنامهریزی آبیاری و نظارت بر اجرای آن

3/26

فراهم شدن امکان انتقال نظرات و پیشنهادهای مشترکین بهصورت مفید و جمعبندی
شده به اداره

0/96

0/29

8

3/42

1/09

0/32

9

حفاظت و نگهداری از شبکهها ،تأسیسات ،ابنیه فنی ،کانالها

2/82

0/92

0/33

10

همکاری در انتخاب نماينده گروههای آب بر

3/4

هماهنگی و همکاری با نمایندگان سازمانهای کشاورزی و شرکتهای آب منطقهای
در جهت تعدیل سطح زیر کشت و اجرای برنامههای اضطراری در خشکسالیها و
مواقع بحرانی

1/15

0/34

11

3/6

1/31

0/36

12

هدایت ،انتقال و توزیع آب در داخل اراضی تحت پوشش و توزیع آب از نقطۀ تحویل،
متناسب با سطح و نوع کشت

3/43

1/26

0/37

13

تعمیرات و نگهداری از تأسیسات و شبکههای آبیاری مدرن ،تلفیقی و سنتی

2/62

1/15

0/44

14

همکاری در اخذ مجوزهای الزم از دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی

2/86

همکاری با سازمانهای کشاورزی جهت ساماندهی اراضی کشاورزی و جلوگیری از
خرد شدن اراضی

1/3

0/45

15

2/41

1/16

0/48

16

كاهش اتالف منابع آب

2/3

1/13

0/49

17

تحویل بهموقع آب موردنیاز طبق برنامه و جدول تنظیمی در نقطه تحویل

3/6

1/9

0/53

18

 -1خيلي كم  -2كم  -3متوسط  -4زياد  -5خيلي زياد

بررسي رابطه ویژگیهای حرفهای کشاورزان با ميزان ارزيابي آنها از موفقیت تشکل آب بران

بهمنظور تعیین رابطه بین ویژگیهای حرفهای کشاورزان با ميزان ارزيابي آنها از موفقیت تشکل آب بران با توجه به نوع
مقیاس از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد (جدول  .)4همانطور که در جدول نشان دادهشده است بین سطح
تحصيالت ( ،)r=0/22سابقهی عضویت در تشکل آب بران و ميزان مالكيت اراضی ( )r=0/25با میزان موفقیت تشکل آب بران
همبستگی مثبت متوسط و معنیداری وجود دارد.
به عبارتی ،تشکلهایی که اعضا آنها از سطح سواد باالتری برخوردار هستند ،از میزان موفقیت بیشتری بهرهمند هستند.
همچنین تشکلهایی که اعضا آنها از میزان مالکیت اراضی و سابقه بیشتری برخوردار هستند ،دارای موفقیت بیشتری میباشند.
از طرفی ،بین سابقه عضویت افراد در تشکل آب بران ( )r= -0/32و ارزيابي آنها از میزان موفقیت تشکل آب بران ارتباط منفی و
معنیداری در سطح اطمینان  99درصد وجود داشته است .با توجه یافتههای تحقیق میتوان گفت افرادی که سابقه در تشکلهای
آب بران دشت قزوین داشتهاند ،میزان موفقیت آنها ضعیفتر بوده است.

24

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال یازدهم  /شماره  / 3پاییز  / 97پیاپی 43

بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت تشکلهای آب بران شبكه آبياري دشت قزوين

جدول  .4بررسي رابطه ویژگیهای حرفهای کشاورزان با ميزان ارزيابي آنها از موفقیت تشکل آب بران
متغير 1

مقياس

موفقیت
تشکل آب
بران

شبهفاصلهای

متغير 2

مقياس

نوع آزمون

ضريب همبستگي

سطح معنیداری

سطح تحصيالت

ترتيبي

اسپيرمن

* 0/221

0/037

سابقهي فعاليت کشاورزي

نسبی

پیرسون

0/035 ns

0/747

سابقهي عضویت در تشکل
آب بران

نسبی

پیرسون

** -0/324

0/003

ميزان مالكيت اراضی

نسبی

پیرسون

* 0/256

0/018

مقايسه ميزان ارزيابي موفقيت تشکل آب بران با منبع آبی مختلف
جدول  5مقايسه ميزان ارزيابي موفقيت تشکل آببران با منبع آبی مختلف را نشان میدهد .طبق نتايج این جدول بين میزان
ارزیابی موفقيت تشکل آب بران با روش آبیاری جوی پشته با افراد با روشهای آبیاری قطرهای ،بارانی ،بین ارزیابی افراد با روش
آبیاری غرقابی با روش آبیاری قطرهای و بارانی تفاوت آماری معنیداری وجود داشته است.
جدول 5.مقايسه ميزان ارزيابي موفقيت تشکل آب بران با منبع آبی مختلف با استفاده از آزمون LSD
روش آبياري 1

روش آبياري 2

تفاضل ميانگين

سطح معنيداري

غرقابي

0/435

0/171

قطرهای

∗ 1/037

0/012

باراني

∗ ∗ 1/188

0/002

قطرهای

∗ 0/601

0/023

∗ ∗ 0/753

0/000

0/151

0/638

جوي پشته

غرقابي

باراني
قطرهای

باراني

∗ ∗  :معنیداری در سطح  1درصد * ،معنیداری در سطح  5درصد

تحليل رگرسيون متغیرهای تبیینکننده موفقیت تشکل آب بران
در اين قسمت بهمنظور شناخت بيشتر عوامل مؤثر بر متغیر وابسته و با توجه به اعتبار روشهای رگرسیونی مختلف ،از روش
رگرسيون گامبهگام استفاده گردید .همانطور که در جدول  6نشان دادهشده است ،افزایش یک انحراف معیار در متغیرهای
ویژگیهای اجتماعی و مدیریتی به ترتیب باعث افزایش  0/69و  0/18انحراف معیار در متغیر میزان موفقیت تشکل آب بران شده
است .لذا با توجه به مقدار  R2این متغیرها درمجموع قادرند  54درصد تغییرات متغیر وابسته (میزان موفقیت تشکل آب بران) را
پیشبینی نمایند و آماره فيشر ( )Fدر سطح  1درصد معنيدار بود.
جدول  .6گامهای تحليل رگرسيوني متغیرهای تبیینکننده موفقیت تشکلهای آب بران
متغيرهاي مستقل

B

خطاي استاندارد

)(Beta

T

Sig.

ضريب ثابت

1/636

0/196

-

8/339

0/000

ویژگیهای اجتماعی

0/377

0/040

0/698

9/533

0/000

ویژگیهای مدیریتی

0/112

0/046

0/180

2/458

0/016

با توجه به نتایج ،معادله خطی حاصل از رگرسیون به شکل زیر میباشد:

Y= 1/636 + 0/377 X1 + 1/112 X2
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بحث و نتیجهگیری
در عصر کنونی مسئله آب به يكي از بحرانهای اساسي
جهان تبدیلشده و بیشازپیش نقش كليدي خود را در ايجاد
زندگي بهتر براي جهانيان به اثبات رسانيده است .محدوديت
آب و ضرورت مديريت بهينه استفاده از آن ،در طول زمان
موجب پيدايش و تكامل نظامهای بهرهبرداری متعددي در
شرايط گوناگون طبيعي و اجتماعي روستاهاي ايران شده
است .ازجمله این نظامهای بهرهبرداری ،تشکلهای آب بران
میباشند که در طی سالهای اخیر موردتوجه قرارگرفتهاند.
هدف از ايجاد اين تشكلها (تعاونيها) ،فراهم آوردن
سازوکارهایی است تا از طريق يك فرايند مشاركتي ،كشاورزان
در تصميمگيريها و مديريت آب كشاورزي نقشآفريني و از
آب در دسترس بهصورت بهينه استفاده كنند .اين تشكلها
بر اساس سازماندهی بهرهبرداران در یک چارچوب قانوني
ايجاد ميشوند تا بتوانند از طریق آن ،متناسب با ظرفيتهاي
ایجادشده ،احداث ،بهرهبرداري ،توسعه ،تعمير و نگهداري از
تأسيسات و شبكههاي آبرسانی يا بخشهايي از آن به نحوي
اثربخش باشند.
هدف کلی این پژوهش ،بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت
تشکلهای آب بران شبكه آبياري دشت قزوين بود .تحلیل
نتایج همبستگی گویای رابطه مثبت و معنیدار بین متغیرهای
سطح تحصيالت و ميزان مالكيت اراضی با میزان موفقیت تشکل
آب بران است .این یافته با نتایج مطالعات اخوان و همکاران
( )1391و نجفی و همکاران ( )1392همخوانی دارد .با توجه
به یافتههای تحقیق میتوان گفت که افراد با سطح تحصیالت
باالتر و میزان مالکیت بیشتر نظر مساعدتری نسبت به عملکرد
تشکلهای آب بران دشت قزوین داشتهاند و موفقیت آن را
مساعدتر ارزیابی نمودهاند .از طرفی بین سابقه عضویت افراد
در تشکل آب بران و ارزيابي آنها از میزان موفقیت تشکل
آب بران ارتباط منفی و معنیداری در سطح اطمینان 99
درصد وجود داشته است .با توجه به این يافته تحقیق میتوان
گفت افرادی که سابقه در تشکلهای آب بران دشت قزوین
داشتهاند ،میزان موفقیت آنها را ضعیفتر ارزیابی نمودهاند که
با نتایج مطالعه گودرزي و همکاران ( )1388مطابقت دارد.
نتایج مقايسه ميزان ارزيابي موفقيت تشکل آب بران با منبع
آبی مختلف نیز نشاندهنده تفاوت آماری معنیدار بين میزان
ارزیابی موفقيت تشکل آب بران با روش آبیاری جوی پشته با
افراد به روشهای آبیاری قطرهای و بارانی است .همچنین بین
ارزیابی افراد با روش آبیاری غرقابی با روش آبیاری قطرهای و
بارانی نیز تفاوت آماری معنیداری وجود دارد.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشاندهنده این موضوع
است که متغیرهای ویژگیهای اجتماعی و مدیریتی  54درصد
تغییرات میزان موفقیت تشکل آب بران پیشبینی کردهاند.
درواقع یافتهها نشان میدهد که اگر ویژگیهای مدیریتی و
اجتماعی تشکلهای آب بران مدنظر قرار دهیم ،میزان موفقیت
آنها بیشتر است .این یافته با نتایج تحقیق افضلی ابرقویی
و امینی ( ،)1388کرمی و آگهی ( ،)1389حیدری ساربان
( )1391و نجفی و همکاران ( )1392مطابقت دارد.
پیشنهادها
ـ با توجه به وجود رابطه مثبت و معنیدار بین متغیرهای
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سطح تحصيالت و ميزان مالكيت اراضی با میزان موفقیت
تشکل آب بران ،پیشنهاد میشود از افراد دارای مالکیت بیشتر
و سطح سواد باالتر در دورههای آموزشی استفاده گردد زیرا این
افراد از نوآوری و ریسکپذیری بیشتری برخوردارند.
ـ پیشنهاد میشود در زمينه استفاده از امكانات بالعوض يا
تسهيالت کمبهره دولت در جهت اجراي سيستم نوين آبياري
بهواسطه نمايندگان كشاورزان يا شركت تعاوني آب بران انجام
گيرد تا در يك برنامه زماني سطح شبكه از سيستم آبياري
غرقابي به سيستم آبياري تحتفشار با مشاركت اعضاء تبديل
شود.
ـ پیشنهاد میگردد تا مسئولين و اعضاء هیئتمدیره تشكل
آب بران با ايجاد مشوقهای الزم ازجمله مشارکت دادن بيشتر
اعضاء در تصمیمگیریها ،بر همكاري اعضاء تداوم بخشد.
ـ ازآنجاکه ميزان همكاري و مشاركت اعضاء در امور تشكل
در سطح بااليي میباشد ،بنابراین ،پيشنهاد میشود بهمنظور
اعمال مدیریت صحیح در رفع اختالفات آبیاری بین اعضاء،
توزیع آب بدون تبعیض و بر اساس برنامه زمانبندی و نیاز آبی
مزارع اعضاء صورت گیرد.
منابع و مآخذ
1 .1افضلي ابرقويي ،م ،.و اميني ،ا .)1388( .ارزيابي
موفقيت تعاوني آب بران منطقه جرقويه اصفهان و عوامل مؤثر
بر آن .اولين همايش ملي رويكردهاي نوين مشاركت مردمي
در مطالعه ،ساخت ،بهرهبرداری و نگهداري شبکههای آبياري
و زهكشي ،شيراز.
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بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت اعضاي تعاوني آب بران در
مديريت منابع آب كشاورزي استان قزوين .نشريه تعاون و
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.205
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