
 0411/ 4/ شماره  35نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 برانهای آببرنده و بازدارنده تشکلواکاوی عوامل پیش

 استان خوزستان  شبکه های آبیاری در

 
 و منصور غنیان 1پوربهمن خسروی ،زهرا رستمیان

 خوزستان.و منابع طبیعی کشاورزی آموزش کشاورزی دانشگاه علوم ترویج و دانشجوی کارشناسی ارشد 
zrostamian95@gmail.com 

 و منابع طبیعی خوزستان.کشاورزی آموزش کشاورزی دانشگاه علوم استاد ترویج و 
b.khosravipour@gmail.com 

 و منابع طبیعی خوزستان.کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم  استاد
m_ghanian@yahoo.com 

 
 9011و پذیرش: اسفند  9911دریافت: مرداد 

 

 چکیده
بران های آبگیری، فعالیت و توسعه تشکلبرنده و بازدارنده موجود در شکلیشی شناسایی عوامل پهدف این تحقیق کمّ

همبستگی بود. جامعه آماری این  –. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفیبوداستان خوزستان  در شبکه های آبیاری

 032( که تعداد N=022)بود برداری سازمان آب و برق استان خوزستان های بهرهکارشناسان شرکت تمامیشامل پژوهش 

ای بود که ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته( به روش نمونه گیری تصادفی طبقهn=032نفر از آنان )

اعتبار)روایی( و پایایی آن توسط متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و 

نتایج حاصل از بر پایه تحلیل شدند.  16SPSSافزار نرمها با استفاده از باخ آلفا تأیید گردید. دادهاستفاده از آزمون کرون

تولیدی، سرمایه اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و اجرایی قرار  گروه پنجبران در  های آببرنده تشکلعوامل پیش ،تحلیل عاملی

های گیری، فعالیت و توسعه تشکلبرنده در شکلوامل پیشاز کل واریانس ع %6/66مجموع  عوامل مذکور در .گرفتند

حمایتی،  گروه پنجبران نیز های آبعوامل بازدارنده تشکل ،کنند. در تحلیل عاملیرا تبیین می بران استان خوزستانآب

بازدارنده  کل واریانس عوامل %3/74عامل گروه  پنجحقوقی، مدیریتی، برون سازمانی و ترویجی شناسایی شدند که این 

سهم عوامل  ،هاکنند. با استناد به یافتهبران استان خوزستان را تبیین میهای آبدر شکل گیری، فعالیت و توسعه تشکل

 باشد.تر از عوامل بازدارنده میبران استان خوزستان، بیشهای آبگیری، فعالیت و توسعه تشکلشکل برندهپیش

 برداری شبکه آبیاری، تحلیل عاملیبهرههای شرکتآبی، کم :های کلیدیواژه
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 مقدمه

از مؤثرترین راهکارهای مقابله با بحران آب، 

راندمان بران در جهت افزایش های آبانجمنگیری شکل

و استفاده بهینه از مقدار آب ب وری آبهرهآبیاری و 

مصرفی در بخش کشاورزی است که برای ارتقاء دانش، 

های مدیریت زمینه شیوهنگرش و مهارت کشاورزان در 

)حسین پور و  بهینه آب کشاورزی تأثیر بسزایی دارد

 (.9910همکاران، 

رهیافتی است که کشاورزان از بران آبتشکل 

توانند راهبردهای بهبود آب کشاورزی شامل طریق آن می

های گیاهی، تغییر الگوی کشت، بهبود عملیات بهبود گونه

های نوین آبیاری را روشزراعی، بهبود مدیریت آبیاری و 

بپذیرند و عملکرد محصوالت زراعی خود را باال ببرند. 

ها باعث حس مالکیت، مشارکت کشاورزان در این تشکل

افزایش شفافیت فرآیندها، بهبود نگهداری از تأسیسات 

آبیاری، بهبود خدمات آبیاری، کاهش اختالفات در میان 

یت آب، تأمین و زمان و تالش بیشتر برای مدیر برانآب

 شودتر و افزایش بهره وری کشاورزی میآبه کمحق

(. اصالحات در بخش مدیریت 9911)پژوهان و عمانی، 

دریج جایگزین اشکال تبه بران آبهای آب با ایجاد تشکل

)شیخ  گرددشود که منجر به صرفه جویی آب میسنتی می

-آبهای هدف اصلی از ایجاد تشکل (.4190 و همکاران،

آیند مدیریت آبیاری اراضی مشارکت کشاورزان در فر انبر

ها، کاهش باشد. نقش تشکلبرداری بهینه از آب میو بهره

ریزی در مدیریت بهینهبحران کمبود آب و تفکر برنامه

های سازی مصرف آب تلقی شده است تا جایی که تشکل

 به عنوان یکی از راهبردهای اساسی مطرح هستند برانآب

ها به عنوان سازمان خودی به طور (. تشکل9911 )عباسی،

قابل توجهی به رشد اقتصادی و توسعه از لحاظ 

توانمندسازی روستاییان و ایجاد محیط مناسب برای 

اینوسنت و جی ) کندشرکت در فعالیت اقتصادی کمک می

های نوع خاصی از سازمان برانآبشکل ت(. 4190، 4او

در یک بخش یا حوزه اجتماعی محلی است که معموالً 

                                                      
2 -Innocent and J.o 

آبیاری بصورت یک گروه رسمی که دارای ماهیت حقوقی 

هایی از شود و مدیریت تمام یا قسمتاست تشکیل می

-گیرد. مشارکت مردم در قالب سازمانشبکه را برعهده می

ها، حرکت بسوی ها و تعاونیهای اجتماعی نظیر تشکل

 بخشدخصوصی سازی و توسعه پایدار را تسریع می

از به طوری که (. 9911حدزاده بالچقلو و شوکت فدایی، ا)

 برانآبهای ترین اهداف اصلی تشکیل تشکلجمله مهم

ی آب کشاورزی، ورمواردی چون افزایش بهرهتوان را می

-برداری و توزیع آب، گسترش آگاهیبهبود مدیریت بهره

های عمومی بهره برداران، مشارکت اصولی بهره برداران و 

ها و ن، ایجاد فضای الزم برای تدوین سیاستذینفعا

و نگهداری از  برداریبهرهقوانین، انتقال مدیریت 

های مناسب آب، اعمال تأسیسات آب و آبیاری به تشکل

از منابع آب برداری بهرهکنترل و نظارت بر حفاظت و 

زیرزمینی و سطحی، حفاظت کمی و کیفی منابع آب 

، برداریبهرههای زیرزمینی و سطحی، کاهش هزینه

ی توزیع آب و هانگهداری، تعمیر و بازسازی شبکه

قمرنیا و بصیری، ) نمود، عنوان گری دولتتصدیکاهش 

ها براساس سازماندهی بهره برداران در (. این تشکل9911

شوند تا بتوانند از مجرای آن، چارچوبی قانونی ایجاد می

، برداریهبهرهای ایجاد شده، احداث، متناسب با ظرفیت

-های آبتوسعه، تعمیر و نگهداری از تأسیسات و شبکه

هایی از آن را به نحوی اثربخش در دست رسانی یا بخش

 (.9919پور و منهاج، حسین) گیرد

تجربه ده ساله در ایران نشان داده است که 

های سازمانی به اندازه کافی برای انتقال مدیریت ظرفیت

لتی( وجود داشته است غیردو) خصوصیآبیاری به بخش 

ها به درستی برای مهیا کردن شرایط لیکن این ظرفیت

ها جهت داده برای مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه

به عبارت دیگر، تاکنون برنامه جامعی برای  ؛اندنشده

توانمندسازی جامعه محلی برای حضور در عرصه 

غنیان و ) استهای آبیاری وجود نداشته مدیریت شبکه

طور که ذکر (. این در حالی است که همان9914مکاران، ه

ریت یکپارچه یابی به مدیگردید مشارکت مردم در دست
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( 4190 ،9فونتا وانگسا و همکاران) بودهمنابع آب ضروری 

و اهمیت آب و وابستگی کشاورزی به منابع آبی و 

-بهینه از آن نیاز به مشارکت بهره برداریبهرهضرورت 

ها را بیش از پیش در مرکز توجه الب تشکلبرداران در ق

از اواخر دهه و  (9919)بقایی و همکاران،  قرار داده است

-تاکنون، تمایل برای انتقال مدیریت منابع آب و شبکه 01

-با بهره های آبهای آبیاری از بخش دولتی به انجمن

ای افزایش برداران به نحو فزایندهگیری از مشارکت بهره

نجا که این موضوع در بسیاری از کشورهای کم تا آ یافته

)سجاسی  آب به یک عزم و سیاست ملی تبدیل شده است

 (.9919قیداری و همکاران، 

برداری و نگهداری های بهرهشرکت واقع در

 محلی آب با هایهای مدیریت آب مانند تشکلشبکه

ی توسعه جهت در آب منابع بهینه مدیریت اصلی هدف

( و در 9911)میرزایی و همکاران،  انددهش ایجاد پایدار

انسانی،  هایسرمایه از مشارکتی، مدیریت چارچوب

 ؛گیرندمی بهره ی پایدارتوسعه قالب در طبیعی و فیزیکی

مدیریت  رهیافت از شکل اولین آب هایبنابراین، تشکل

 شوندمی محسوب مدیریت آب بخش در مشارکتی

 (.4112 ،0)حسابو و ال گافی

عوامل تأثیر به بررسی در مطالعات خود  محققان

آگاهی عواملی چون و  اندپرداخته های آبتشکلگذار بر 

؛ 9914 )نجفی و همکاران، و حمایت و پشتیبانی دولت

ی رسانی و آموزشاطالععوامل (، 9919 عیدی و همکاران،

 عطائی و ایزدی،؛ 4194)امید و همکاران،  و ترویجی

؛ 9919 ؛ اخوان و همکاران،9919 حیدری ساربان،؛ 9919

 ضرورت ایجاد تشکل، (،9911 میرزایی و همکاران،

، (9919 شکری و همکاران،) پایداریتعریف وظایف و 

؛ 9919 حیدری ساربان،؛ 9919 عطائی و ایزدی،) مشارکت

 ،(9911 ؛ خدابخشی و همکاران،9919 عیدی و همکاران،

و ؛ رشوند 4194امید و همکاران، ) مدیریتیعوامل 

عوامل فنی (، 9919 ؛ حیدری ساربان،9912 همکاران،

های فردی کشاورزان ویژگی (،4194)امید و همکاران، 

                                                      
3 -Phuntha vongsa et al. 
4 -Hassabou and El-Gafy 

 ؛ میرزایی و همکاران،4199 ،1)لی ژانگ و همکاران

 عوامل اقتصادی(، 9911 ؛ خدابخشی و همکاران،9911

و  (9919 حیدری ساربان،؛ 9919 اخوان و همکاران،)

رشوند و ؛ 9919 ایزدی، عطائی و)عوامل اجتماعی 

 به را (9911؛ سروستانی و همکاران، 9912 همکاران،

و مؤثر در موفقیت برنده ترین عوامل پیشمهمعنوان 

 اند.برشمرده های آبتشکل

( 4114) 1فاکان برخی دیگر از پژوهشگران مانند

عدم سرمایه نیز ، (4199) 2و کدیربیوقلو و اوزرتان

انونی برای انتقال مدیریت ، نبود چارچوب قاجتماعی

؛ گانچینما 4199 یاکوبو،) هاآبیاری، فرسودگی زیرساخت

(، 4199 عوامل فرهنگی )یاکوبو،، (4191 ،0و یاکوبو

های عوامل اجتماعی و تجارب منفی در مورد پروژه

 ،1ابابنه و آل ادوان) استمشارکتی که قبالً اجرا شده 

، (4191 ،91زدجی تی ؛ 4191 گانچینما و یاکوبو،؛ 4194

 شرایط اقتصادی ضعیف کشاورزان )گانچینما و یاکوبو،

(، ضعف اعتقادی )مذهبی( برای پرداخت هزینه آب 4191

ها و نهادهای و چگونگی ارتباط سازمان( 4199 )یاکوبو،

-( را از مهم9900 ها )ابرقویی و امینی،محلی با سازمان

 ی آبهاده و مؤثر در موفقیت تشکلترین عوامل بازدارن

 اند.برشمرده

شود پژوهشگران متعدد همانطور که مالحظه می

هریک به بررسی یک یا چند عامل از عوامل تأثیرگذار بر 

خود ی های مورد مطالعهموفقیت و یا شکست تعاونی

اند اما این در حالی است که با گذشت چندین پرداخته

ی بخش در توسعهها ها و نقش آنسال از تشکیل تشکل

ورزی در استان خوزستان، تاکنون مطالعات بسیار کشا

ی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت و عملکرد اندکی در زمینه

ها صورت گرفته و یا نتایج آن منتشر و در این تشکل

 ؛دسترس مسئوالن و سیاست گذاران قرار گرفته شده است

برنده و شناسایی عوامل پیشهدف با بنابراین این پژوهش 

                                                      
5 -Lei Zhang et al. 
6 -Facon 
7 -Kadirbeyoglu and Ozertan 
8 -Gunchinmaa & Yakubov 
9 -Ababneh & Al-Adwan 
10 -GTZ 
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-گیری، فعالیت و توسعه تشکلوجود در شکلبازدارنده م

 .شد انجاماستان خوزستان،  برانآبهای 

 
 پژوهش روش

شناسایی عوامل  از انجام این پژوهش هدف

، فعالیت و گیریشکلبرنده و بازدارنده موجود در پیش

شرکت  پنج) خوزستاناستان  برانآبهای توسعه تشکل

جراحی و  –هره کرخه، کارون بزرگ، دز، ز برداریبهره

پژوهش کمی، به . بود( بران فعالتشکل آب 41با  مارون

ها از نوع لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده

جامعه آماری شامل پیمایشی بود.  –تحقیقات توصیفی

سازمان آب و برق  برداریبهرههای کارشناسان شرکت

کرخه، کارون بزرگ، برداری بهرهشرکت  پنجخوزستان )

( N=411) بودهنفر  411جراحی و مارون( که  –ز، زهره د

اده از جدول ( با استفn=991) آناننفر از  991تعداد و 

ای و با انتساب گیری تصادفی طبقهمورگان به روش نمونه

. ابزار پژوهش (9 جدول) شدندانتخاب  99متناسب

بخش مشخصات فردی، نقاط  9مشتمل بر ای پرسشنامه

 اعتبارکه بود  برانآبهای کلقوت و نقاط ضعف تش

روایی( و پایایی آن توسط متخصصان ترویج و آموزش )

کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان و با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا تأیید گردید

-دهنده عوامل پیشکه این مقدار برای متغیرهای تشکیل 

محاسبه  (،α=0.95) عوامل بازدارندهو ( α=0.92) برنده

تجزیه و  16SPSSافزار از نرمها با استفاده از . دادهشد

میانگین، انحراف ) توصیفیهای تحلیل شدند و از آماره

)تحلیل عاملی و استنباطی معیار و ضریب تغییرات( 

 استفاده گردید.اکتشافی با توجه به اهداف پژوهش( 

-در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل پیش

گیری، فعالیت و توسعه نده و بازدارنده موجود در شکلبر

بهره گرفته  94بار تحلیل عاملی دوبران از های آبتشکل

 یهتحلیل عاملی اکتشافی، ابتدا مجموعانجام برای شد. 

 به منظورسپس  .شدندتحلیل عاملی متغیرها وارد 

                                                      
11 -Stratified random sampling with proportional assignment 
12 -Factor Analysis 

 99های اصلیروش تحلیل مؤلفهاز  هاعامل جاستخرا

مقدار  ها، براساسمعیار استخراج عامل. گردید استفاده

ویژه بیش از یک تعریف شد. برای نوع چرخش عاملی 

بهره گرفته شد.  90غیرمتعامد به روش واریمکسنیز از 

بودند  1/1تر از همچنین، بارهای عاملی که مقدار آن بیش

تر از این در تحلیل باقی مانده و بارهای عاملی که کم

 مقدار بودند، حذف شدند.

به منظور شناسایی عوامل ابتدا بدین ترتیب 

( متغیر )گویه 91مجموع بران، های آبتشکل برندهپیش

بندی عامل طبقه 1در قالب  وارد شده و در تحلیل عاملی

ها تحت عنوان عوامل با توجه به ماهیت گویه که شدند

تولیدی، سرمایه اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و اجرایی 

ی هر عامل های تشکیل دهندهیهگونامگذاری شدند. 

 عبارتند از:

 

 ی عامل تولیدیهای تشکیل دهندهگویه

وری های بهره برداران و بهبود بهرهکاهش هزینه -9

کشاورزی و سودآوری اقتصادی و پایداری آبیاری با 

افزایش روحیه تعاون و  -4اعمال مدیریت بهره برداران، 

گیزش در بین همکاری و همبستگی گروهی و افزایش ان

برداری و نگهداری بهتر از شبکه، کشاورزان جهت بهره

استفاده از  -0اشتغال و افزایش درآمد ذینفعان،  -9

 -1برداری و نگهداری، های جدید در زمینه بهرهتکنولوژی

افزایش  -1ها برای شرایط مدیریت مالی، کاهش هزینه

تعهد کشاورزان که موجب بازگشت بیشتر سرمایه 

افزایش کارآیی  -2شود، ها نسبت به گذشته مییگذار

کاهش تلفات آب و تولید  -0مدیریت مزرعه و آب، 

-تر می شود و تسهیم قسمتروند کار راحت -1تر بیش

تمرکززدایی  -91گیرد، های مختلف کار بهتر صورت می

افزایش  -99قدرت و احترام به مصرف کنندگان، 

های افیت در دادهافزایش شف -94جوابگویی مسئوالن، 

افزایش فرصت کاربران برای  -99مربوط به آب و آبیاری، 

حل مشکالت خود، شناخت بهتر نیازها و شرایط اطراف 

                                                      
13 -Principal components 
14 -Varimex  
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با  -90خود و کار بیشتر برای برآوردن نیازهای خود، 

اعمال مدیریت محلی آب، صرفه جویی در وقت و هزینه 

از درک صحیح بهره برداران  -91گیرد، مردم صورت می

و  ارزش آب و آگاهی از مشکالت تأمین و توزیع آب

 وری آب.افزایش بهره -91

 

 ی عامل سرمایه اجتماعیهای تشکیل دهندهگویه

گیر سرمایه گذاری دولت و افزایش کاهش چشم -9

مشارکت عملی روستاییان در کارهای اساسی و زیربنایی 

از طریق تأمین مالی این طرح ها با توجه به اهداف 

مشارکت عملی روستاییان در تامین منابع مالی  -4ذکور، م

های انتقال آب و بهبود کیفی موردنیاز برای احداث شبکه

برگزاری انتخابات در  -9های استفاده از منابع، فعالیت

بینی انتقال سهام شرکت آبیاری و پیش -0موعد مقرر، 

 -1بران تحت پوشش، واگذاری تأسیسات به آب

ها، داشتن ل در برنامه ریزی و تصمیم گیریهماهنگی کام

بهبود حفاظت  -1و  برنامه ریزی از مراحل عملیاتی پروژه

 و نگهداری از شبکه.

 

 ی عامل حقوقیدهنده های تشکیلگویه

برگزاری جلسات متعدد به منظور آشنایی و توجیه  -9

حمایت و  -4بهره برداران و تسریع در عملیات اجرایی، 

ها پس از احداث و های دولتی از تشکلهمراهی سازمان

تعدیل مسائل  -9و  های آبیاریبرداری از شبکهبهره

 حقوقی و اجتماعی.

 

 ی عامل اقتصادیهای تشکیل دهندهگویه

ثبت سفارش، فروش، توزیع و تحویل حجمی آب  -9

 گری دولتکاهش تصدی -4کشاورزی به تمامی ذینفعان، 

 کاهش بار مالی دولت. -9و 

 

 ی عامل اجراییهای تشکیل دهندهیهگو

بازدید و سرکشی مستمر تأسیسات و تنظیم گزارش  -9

بهبود کارآیی، عدالت در توزیع و  -4بران، تخلفات آب

مصرف آب، بهبود نگهداری شبکه و حل اختالف بین 

بران با اهم مسائل، آشناساختن آب -9و  بهره برداران

نفعان و تشریح های ذیمشکالت و افزایش سطح آگاهی

تجربیات موجود در کشور در خصوص وظایف و نقش 

 ها.برداری و نگهداری شبکهها در مدیریت بهرهتشکل

سپس در گام دوم نیز به منظور شناسایی عوامل بازدارنده 

( در تحلیل متغیر )گویه 41مجموع بران، های آبتشکل

 بندی شدند کهعامل طبقه 1عاملی وارد شده و در قالب 

عوامل حمایتی، ها تحت عنوان با توجه به ماهیت گویه

حقوقی، مدیریتی، برون سازمانی و ترویجی نامگذاری 

هر کدام از عوامل مذکور دارای متغیرهای زیر . گردیدند

 هستند:

 

 ی عامل حمایتیهای تشکیل دهندهگویه

روشن نبودن جایگاه حقوقی زارع در مجموعه طرح،  -9

برداری و نگهداری یت بهرهنامشخص بودن وضع -4

ختلف های معدم یکپارچگی و انسجام دستگاه -9طرح، 

نگاه  -0های مردمی، دولتی نسبت به موضوع مشارکت

ابزاری دولت نسبت به بخش خصوصی جهت رفع 

ارعین نسبت به اهداف عدم آگاهی ز -1مشکالت دولت، 

اعتمادی مردم نسبت به ادارات ها و بیدولت در طرح

 هاین بودن آگاهی زارعین نسبت به طرحپایی -1، دولتی

 -2خصوص، آب و لزوم آموزش و ترویج در این

-برداری از تأسیسات آبی و نبود نظام بهرهپیچیدگی بهره

ها و ها با مالکعدم تطابق طرح -0مشخص،  برداری

-پایین بودن بنیه مالی و ریسک -1 های مردم،خواسته

های قانونی جهت تساخعدم زیر -91پذیری زارعین، 

عدم  -99ها، انتقال بخشی از اختیارات سازمانی به تشکل

 -94، برانهای آببستری مناسب جهت پایداری تشکل

عدم  -99های عملیات و نگهداری، عدم پوشش هزینه

ها در زمینه تهیه وسایل و تسهیالت الزم برای حمایت

-بز آعدم برگشت بخشی ا -90برداری و نگهداری، بهره

 ها.بها به تعاونی
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 ی عامل حقوقیهای تشکیل دهندهگویه

هیئت مدیره در وقت مقرر، عدم برگزاری انتخابات  -9

گرفتن عملیات اجرایی شبکه قبل از ایجاد پیشی -4

برداری و نگهداری از شبکه بران در بهرهتوانمندی آب

عدم پذیرش  -9، برانهای آبآبیاری در قالب تشکل

-عدم هماهنگی کافی بین دستگاه -0 برداران،هرهتوسط ب

طالعات اقتصادی و اجتماعی عدم انجام م -1های ذیربط، 

 -1های مشارکت مردمی توسط مهندسین مشاور، در طرح

های مختلف اف نبودن ورود بخش خصوصی در عرصهشف

 از جمله صنعت آب کشور.

 

 ی عامل مدیریتیهای تشکیل دهندهگویه

مدیریت ضعیف به  -4رشناس متخصص، نداشتن کا -9

دالیل متعدد از جمله چندشغله بودن و نداشتن قدرت 

ها در تعاونی عدم اجرای مسئولیت -9یریت الزم، مد

 گیر.توسط نماینده یا نمایندگان هر دریچه آب

 ی عامل برون سازمانیتشکیل دهندههای گویه

 ها در زمینه سیاست گذاری و برنامه ریزیتعاونی -9

باتالقی شدن بخش  -4کامالً تابع جهاد کشاورزی هستند، 

دلیل بافت سنگین خاک، سطح باالی ه وسیعی از اراضی ب

آب در آب زیرزمینی، شرایط اقلیمی و تلفات بیش از حد 

 -9مین آب قابل آبیاری، انهار سنتی یا عدم امکان تأ

ها بر عهده شناسایی و معرفی متخلفین و برخورد با آن

 هاست.تعاونی

 

 ی عامل ترویجیهای تشکیل دهندهگویه

واقف نبودن کشاورزان به اهداف طرح و انتظارات  -9

عدم ایجاد انگیزه  -4بیش از حد بهره برداران از تعاونی، 

برای اعضاء تعاونی و هیئت مدیره و مدیرعامل و کارکنان، 

 های ترویجی.سازمان ترویج در اجرای فعالیتاهمال  -9

 برداری وابسته به سازمان آب و برق استان خوزستانهای بهرهشرکتحجم جامعه و نمونه پژوهش به تفکیک  -1جدول 

 )نفر( حجم نمونه )نفر( حجم جامعه نام شرکت ردیف

 85 09 کرخه 1
 22 09 کارون بزرگ 2

 15 22 دز 3

 18 23 جراحی –زهره  0

 13 29 مارون 8

 139 299 کل

 

 هایافته

های شرکتها اکثر کارشناسان فتهبراساس یا

 1/00) مرد، سازمان آب و برق خوزستانبرداری بهره

درصد(  1/00) کارشناسیدرصد( بوده و دارای تحصیالت 

 سال سابقه کار برخوردار بودند. 91و به طور میانگین از 

 ها در ادامه آورده شده است.نتایج این بررسی

 

گیری، فعالیت شکلبرنده موجود در امل پیششناسایی عو

 برانهای آبو توسعه تشکل

های برنده تشکلبه منظور شناسایی عوامل پیش

ها همانطور که قبالً ذکر شد ی تشکلجهت توسعه برانآب

 در تحلیل عاملی از چرخش غیرمتعامد به روش واریمکس

 استفاده شد.

له ئدر انجام تحلیل عاملی ابتدا باید از این مس

اندازه ) نظرهای مورد ه آیا تعداد دادهاطمینان یابیم ک

رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسبند یا  و نمونه

 بدین منظور از دو روش آماری یعنی از شاخص ؟خیر

 KMO 16 رافزاو آزمون بارتلت در نرمSPSS  استفاده

 .شودمی

است، شاخصی از کفایت  KMO 91شاخص

گی جزئی بین نمونه گیری است که کوچک بودن همبست

                                                      
15 -Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy 
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کند کند و از این طریق مشخص میمتغیرها را بررسی می

آیا واریانس متغیرهای پژوهش، تحت تاثیر واریانس 

 .های پنهانی و اساسی است یا خیرمشترک برخی عامل

این شاخص در بازه صفر تا یک قرار دارد. اگر 

 نظرهای مورد مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده

ه( برای تحلیل عاملی مناسب هستند و گر نه اندازه نمون)

های مورد نظر چندان مناسب نتایج تحلیل عاملی برای داده

 نیست.

 =101/1با توجه به نتایج، مقدار در این تحقیق 

KMO گر آن است که تحلیل عاملی به دست آمد که نشان

آن قابل تعمیم به جامعه آماری قابل قبول است و نتایج 

 دار شده است.معنی 91ن بارتلتباشد و آزمومی

دهد که عامل ، نشان می9نتایج جدول شماره 

ترین سهم بیش 991/1با مقدار ویژه )عامل تولیدی( اول 

، فعالیت و توسعه گیریشکلی برندهرا در بین عوامل پیش

را به خود اختصاص  استان خوزستان برانآبهای تشکل

ترین سهم کم 091/4و عامل پنجم با مقدار ویژه دهد می

عامل  پنجرا در تبیین کل متغیرها داشته و در مجموع 

-از کل واریانس عوامل پیشدرصد  101/10اند توانسته

 برانآبهای گیری، فعالیت و توسعه تشکلبرنده در شکل

 کنند.را تبیین می استان خوزستان

مقدار ویژه عامل اول تا پنجم را  9نتایج جدول 

عامل در  1یج حاکی از آن است که دهد. نتانشان می

برنده توسعه درصد از واریانس عوامل پیش 10/10مجموع 

 اند.بران را تبیین کردههای آبتشکل

ترین ها عامل تولیدی به عنوان مهمبراساس یافته

-گیری، فعالیت و توسعه تشکلبرنده در شکلعامل پیش

ه را به ترین مقدار ویژبران استان خوزستان، بیشهای آب

ترین اهمیت و خود اختصاص داده است بنابراین بیش

 تأثیر را در تبیین متغیرها داشته است.

، 11/1عامل سرمایه اجتماعی نیز با مقدار ویژه 

برنده درصد از کل واریانس عوامل پیش 24/91در مجموع 

بران استان های آبگیری، فعالیت و توسعه تشکلدر شکل

                                                      
16 -Bartlett test 

ی عامل در رتبه پنجکند و در بین خوزستان را تبیین می

دوم اهمیت قرار گرفته است. پس از آن نیز عامل حقوقی 

درصد از کل  19/1، در مجموع 02/9با مقدار ویژه 

گیری، فعالیت و برنده در شکلواریانس عوامل پیش

کند بران استان خوزستان را تبیین میهای آبتوسعه تشکل

اهمیت قرار گرفته است. ی سوم عامل در رتبه 1و در بین 

، در مجموع 19/4سپس عامل اقتصادی با مقدار ویژه 

-برنده در شکلدرصد از کل واریانس عوامل پیش 94/0

بران استان های آبگیری، فعالیت و توسعه تشکل

ی عامل در رتبه پنجکند و در بین خوزستان را تبیین می

 چهارم اهمیت قرار گرفته است. در نهایت نیز عامل

درصد از  11/0، در مجموع 04/4اجرایی با مقدار ویژه 

گیری، فعالیت و برنده در شکلکل واریانس عوامل پیش

کند بران استان خوزستان را تبیین میهای آبتوسعه تشکل

ی آخر قرار عامل در رتبه پنجو به ترتیب اهمیت در بین 

 گرفته است.

 

ی، فعالیت گیرشناسایی عوامل بازدارنده موجود در شکل

 برانهای آبو توسعه تشکل

در تحلیل عاملی انجام شده به منظور شناسایی 

گیری، فعالیت و توسعه عوامل بازدارنده موجود در شکل

بران نیز از چرخش غیرمتعامد به روش های آبتشکل

 =01/1واریمکس استفاده شد. با توجه به نتایج، مقدار 

KMO که تحلیل عاملی گر آن است به دست آمد که نشان

قابل قبول است و نتایج آن قابل تعمیم به جامعه آماری 

 دار شده است.باشد و آزمون بارتلت معنیمی

دهد که عامل نشان می 9نتایج جدول شماره 

ترین سهم و عامل پنجم با بیش 91/2اول با مقدار ویژه 

ترین سهم را در تبیین کل متغیرها کم 11/9مقدار ویژه 

درصد از  41/02اند عامل توانسته پنجدر مجموع داشته و 

گیری، فعالیت و کل واریانس عوامل بازدارنده در شکل

 بران استان خوزستان را تبیین نمایند.های آبتوسعه تشکل

ها عامل حمایتی با مقدار ویژه براساس یافته

درصد از کل واریانس عوامل  19/49، در مجموع 91/2
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-های آب، فعالیت و توسعه تشکلگیریبازدارنده در شکل

عامل  پنجکند و در بین بران استان خوزستان را تبیین می

ی نخست اهمیت قرار گرفته است. پس از آن نیز در رتبه

درصد  12/1، در مجموع 90/9عامل حقوقی با مقدار ویژه 

گیری، فعالیت و از کل واریانس عوامل بازدارنده در شکل

کند ن استان خوزستان را تبیین میبراهای آبتوسعه تشکل

ی دوم اهمیت قرار گرفته عامل در رتبه پنجو در بین 

، در 19/9است. سپس عامل مدیریتی با مقدار ویژه 

درصد از کل واریانس عوامل بازدارنده در  11/0مجموع 

بران استان های آبگیری، فعالیت و توسعه تشکلشکل

ی عامل در رتبه پنجکند و در بین خوزستان را تبیین می

سوم اهمیت قرار گرفته است. این در حالی است که عامل 

 40/4، در مجموع 19/4برون سازمانی با مقدار ویژه 

گیری، درصد از کل واریانس عوامل بازدارنده در شکل

بران استان خوزستان را های آبفعالیت و توسعه تشکل

ارم اهمیت ی چهعامل در رتبه پنجکند و در بین تبیین می

قرار گرفته است. در نهایت نیز عامل ترویجی با مقدار 

درصد از کل واریانس عوامل  11/1، در مجموع 11/9ویژه 

-های آبگیری، فعالیت و توسعه تشکلبازدارنده در شکل

کند و به ترتیب اهمیت بران استان خوزستان را تبیین می

 .ی آخر قرار گرفته استعامل در رتبه پنجدر بین 

 برانآبهای برنده توسعه تشکلی عوامل پیشحاصل تحلیل عامل نتایج -1دول ج

 ردیف عامل مقدار ویژه درصد واریانس درصد تجمعی

 1 تولیدی(عامل ) اول 32/0 22/22 22/22

 2 عامل سرمایه اجتماعی() دوم 89/8 22/18 30/02

 3 عامل حقوقی() سوم 05/3 03/0 22/82

 0 عامل اقتصادی() هارمچ 01/2 32/5 80/29

 8 عامل اجرایی() پنجم 52/2 98/5 20/25
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 برانآبهای برنده توسعه تشکلعوامل پیشهای به دست آمده از تحلیل عاملی نتایج حاصل از عامل -2جدول 

درصد 

 تجمعی

درصد 

 واریانس

مقدار 

 ویژه

 نام عامل متغیرها بار عاملی

 تولیدی افزایش کارآیی مدیریت مزرعه و آب 22/9 32/0 22/22 22/22

 ساده تر شدن روند کار و تسهیم بهتر قسمت های مختلف کار 22/9   

افزایش فرصت کاربران برای حل مشکالت خود، شناخت بهتر نیازها و شرایط اطررا  خرود و    28/9   
 کار بیشتر برای برآوردن نیازهای خود

 ئوالنافزایش جوابگویی مس 28/9   

 تمرکززدایی قدرت و احترام به مصر  کنندگان 22/9   

افزایش تعهد کشاورزان که موجب بازگشت بیشتر سرمایه گذاری ها نسرتت بره گذشرته مری      22/9   
 شود.

 وری آبافزایش بهره 29/9   

 اشتغال و افزایش درآمد ذینفعان 29/9   

 کاهش تلفات آب و تولید بیشتر 29/9   

 های مربوط به آب و آبیاریافزایش شفافیت در داده 25/9   

وری کشاورزی و سودآوری اقتصادی و پایرداری  های بهره برداران و بهتود بهرهکاهش هزینه 25/9   
 آبیاری با اعمال مدیریت بهره برداران

 آب درک صحیح بهره برداران از ارزش آب و آگاهی از مشکالت تأمین و توزیع 22/9   

 با اعمال مدیریت محلی آب، صرفه جویی در وقت و هزینه مردم صورت می گیرد. 28/9   

افزایش روحیه تعاون و همکاری و همتستگی گروهی و افزایش انگیرزش در برین کشراورزان     28/9   
 و نگهداری بهتر از شتکه برداریبهرهجهت 

 ها برای شرایط مدیریت مالیکاهش هزینه 20/9   

 و نگهداریبرداری بهرههای جدید در زمینه استفاده از تکنولوژی 29/9   

یه  برگزاری انتخابات در موعد مقرر 28/9 89/8 22/18 30/02 سرما
جتماعی گیر سرمایه گذاری دولت و افزایش مشارکت عملی روستاییان در کارهای اساسی کاهش چشم 29/9    ا

 ها با توجه به اهدا  مذکورین طرحو زیربنایی از طریق تأمین مالی ا

ها، داشتن برنامره ریرزی از مراحرل عملیراتی     هماهنگی کامل در برنامه ریزی و تصمیم گیری 22/9   
 پروژه

 بران تحت پوششآبیاری و واگذاری تأسیسات به آب پیش بینی انتقال سهام شرکت 20/9   

مالی موردنیاز برای احداث شتکه های انتقرال آب و   مشارکت عملی روستاییان در تأمین منابع 20/9   
 های استفاده از منابعبهتود کیفی فعالیت

 بهتود حفاظت و نگهداری از شتکه 82/9   

 حقوقی تعدیل مسائل حقوقی و اجتماعی 28/9 05/3 03/0 22/82

 در عملیات اجرایی برگزاری جلسات متعدد به منظور آشنایی و توجیه بهره برداران و تسریع 29/9   

هرای  از شتکه برداریبهرهها پس از احداث و حمایت و همراهی سازمان های دولتی از تشکل 22/9   
 آبیاری

قتصادی گری دولتکاهش تصدی 23/9 012/2 32/5 80/29  ا

 کاهش بار مالی دولت 23/9   

 مامی ذینفعانثتت سفارش، فروش، توزیع و تحویل حجمی آب کشاورزی به ت 81/9   

هرای ذینفعران و تشرریح    بران با اهم مسائل، مشکالت و افزایش سطح آگاهیآشناساختن آب 22/9 512/2 98/5 20/25
بررداری و  هرا در مردیریت بهرره   تجربیات موجود در کشور در خصوص وظایف و نقش تشرکل 

 هانگهداری شتکه

یی جرا  ا

 برانم گزارش تخلفات آبتأسیسات و تنظیبازدید و سرکشی مستمر  29/9   

-بهتود کارآیی، عدالت در توزیع و مصر  آب، بهتود نگهداری شتکه و حل اختال  بین بهرره  88/9   

 برداران

 
 

 



  های آبیاری استان خوزستانبران در شبکههای آببرنده و بازدارنده تشکلواکاوی عوامل پیش/  404

 برانهای آبتوسعه تشکلبازدارنده نتایج حاصل تحلیل عاملی عوامل  -3جدول 

 ردیف عامل مقدار ویژه درصد واریانس درصد تجمعی

 1 عامل حمایتی() اول 32/2 93/21 93/21

 2 عامل حقوقی() دوم 35/3 22/0 29/39

 3 عامل مدیریتی() سوم 93/3 22/5 32/30

 0 عامل برون سازمانی() چهارم 83/2 20/2 29/01

 8 عامل ترویجی() پنجم 00/1 20/8 20/02

 
 برانآبهای توسعه تشکلعوامل بازدارنده های به دست آمده از تحلیل عاملی نتایج حاصل از عامل -4جدول 

درصد 

 تجمعی

درصد 

 واریانس

مقدار 

 ویژه

 نام عامل متغیرها بار عاملی

یتی های آب و لزوم آموزش و ترویج در این خصوصپایین بودن آگاهی زارعین نستت به طرح 23/9 32/2 93/21 93/21  حما

 دی مردم نستت به ادارات دولتیاعتماها و بیارعین نستت به اهدا  دولت در طرحعدم آگاهی ز 22/9   

 های مردمها و خواستهها با مالکعدم تطابق طرح 29/9   

 هاات سازمانی به تشکلهای قانونی جهت انتقال بخشی از اختیارعدم زیرساخت 20/9   

 و نگهداری طرح برداریبهرهنامشخص بودن وضعیت  25/9   

 ش خصوصی جهت رفع مشکالت دولتنگاه ابزاری دولت نستت به بخ 25/9   

 هابها به تعاونیبرگشت بخشی از آب عدم 22/9   

 پذیری زارعینپایین بودن بنیه مالی و ریسک 22/9   

 روشن نتودن جایگاه حقوقی زارع در مجموعه طرح 20/9   

 های عملیات و نگهداریعدم پوشش هزینه 23/9   

 های مردمیختلف دولتی نستت به موضوع مشارکتهای مم دستگاهعدم یکپارچگی و انسجا 22/9   

 و نگهداری برداریبهرهها در زمینه تهیه وسایل و تسهیالت الزم برای عدم حمایت 21/9   

 مشخصبرداری بهرهاز تأسیسات آبی و نتود نظام  برداریبهرهپیچیدگی  21/9   

 برانهای آبلی مناسب جهت پایداری تشکعدم بستر 82/9   
 حقوقی عدم برگزاری انتخابات هیئت مدیره در وقت مقرر 20/9 35/3 22/0 29/39

و نگهرداری   بررداری بهرهبران در مندی آبپیشی گرفتن عملیات اجرایی شتکه قتل از ایجاد توان 29/9   
 برانهای آبشتکه آبیاری در قالب تشکلاز 

 انبردارعدم پذیرش توسط بهره 29/9   

 های ذیربطعدم هماهنگی کافی بین دستگاه 80/9   

 های مشارکت مردمی توسط مهندسین مشاورطالعات اقتصادی و اجتماعی در طرحعدم انجام م 88/9   

 های مختلف از جمله صنعت آب کشورا  نتودن ورود بخش خصوصی در عرصهشف 80/9   

 مدیریتی صصنداشتن کارشناس متخ 20/9 93/3 22/5 32/30

 مدیریت ضعیف به دالیل متعدد از جمله چندشغله بودن و نداشتن قدرت مدیریت الزم 23/9   

 گیرها در تعاونی توسط نماینده یا نمایندگان هر دریچه آبعدم اجرای مسئولیت 22/9   

برون  هاست.ها بر عهده تعاونیو برخورد با آنشناسایی و معرفی متخلفین  59/9 83/2 20/2 29/01
نی ما  ها در زمینه سیاست گذاری و برنامه ریزی کامالً تابع جهاد کشاورزی هستند.تعاونی 22/9    ساز

دلیل بافت سنگین خاک، سطح براالی آب زیرزمینری،   ه باتالقی شدن بخش وسیعی از اراضی ب 88/9   
 امین آب قابل آبیاریشرایط اقلیمی و تلفات بیش از حد آب در انهار سنتی یا عدم امکان ت

 ترویجی واقف نتودن کشاورزان به اهدا  طرح و انتظارات بیش از حد بهره برداران از تعاونی 51/9 00/1 20/8 20/02

 عدم ایجاد انگیزه برای اعضاء تعاونی و هیئت مدیره و مدیرعامل و کارکنان 22/9   

 ویجیهای ترال سازمان ترویج در اجرای فعالیتاهم 81/9   

 

 گیریبحث و نتیجه

های در عصر کنونی مسئله آب به یکی از بحران

پیش نقش کلیدی خود  از شده و بیش اساسی جهان تبدیل

را در ایجاد زندگی بهتر برای جهانیان به اثبات رسانیده 

است. محدودیت آب و ضرورت مدیریت بهینه استفاده از 

-های بهرهامآن، در طول زمان موجب پیدایش و تکامل نظ
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برداری متعددی در شرایط گوناگون طبیعی و اجتماعی 

-های بهرهروستاهای ایران شده است. ازجمله این نظام

های باشند که در طی سالمی برانآبهای برداری، تشکل

 هاهدف از ایجاد این تشکل .انداخیر موردتوجه قرارگرفته

از طریق  فراهم آوردن سازوکارهایی است تا ها(،تعاونی)

ها و گیری یک فرایند مشارکتی، کشاورزان در تصمیم

آفرینی و از آب در دسترس  مدیریت آب کشاورزی نقش

ها بر اساس صورت بهینه استفاده کنند. این تشکل به

برداران در یک چارچوب قانونی ایجاد سازماندهی بهره

های شوند تا بتوانند از طریق آن، متناسب با ظرفیتمی

برداری، توسعه، تعمیر و نگهداری ده، احداث، بهرهایجادش

هایی از آن به رسانی یا بخشهای آباز تأسیسات و شبکه

 .نحوی اثربخش باشند

و  برندهپیشاین مطالعه با هدف شناسایی عوامل 

-گیری، فعالیت و توسعه تشکلشکلبازدارنده موجود در 

رداری ببهرهشرکت  پنجدر ) خوزستاناستان  برانآبهای 

 41با  و مارون جراحی –کرخه، کارون بزرگ، دز، زهره 

 ( انجام شد.بران فعالتشکل آب

، پنج اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی بر

عامل )تولیدی، سرمایه اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و 

-توسعه تشکلبرنده پیشاجرایی( به عنوان نقاط قوت و 

ین پنج عامل معرفی شدند که در مجموع ا برانآبهای 

درصد واریانس کل را تبیین نمایند که با  10/10توانستند 

به این معنا  مطابقت دارد.( 4190) اواینوسنت و جی نتایج 

های پژوهش خود به که محققان مذکور نیز در نتایج یافته

ها تولیدی، سرمایه اجتماعی، حقوقی، اقتصادی تأثیر عامل

-توسعه تشکل برندهپیشو اجرایی به عنوان نقاط قوت و 

ی خود، دست ی مورد مطالعهدر منطقه برانآبهای 

 .اندیافته

همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی، 

عامل )حمایتی، حقوقی، مدیریتی، برون سازمانی و  پنج

ترویجی( به عنوان نقاط ضعف و عوامل بازدارنده 

که  معرفی شدند برانآبهای تأثیرگذار بر توسعه تشکل

درصد  402/02در مجموع این پنج عامل توانستند 

با نتایج عربی و تاحدودی که  واریانس کل را تبیین نمایند

عامل از جمله  نهخود  ( که در تحقیق9919همکاران )

عوامل به عنوان  را ترویجی و مدیریتی، حمایتیعوامل 

 بردرانی آبیاری به بهرهبازدارنده انتقال مدیریت شبکه

 ، مطابقت دارد.ی نمودندشناسای

با عنایت به اینکه عامل سرمایه اجتماعی به 

جهت  برانآبهای تشکل برندهپیشعنوان یکی از عوامل 

ی به منظور توسعهها شناسایی گردید لذا ی تشکلتوسعه

آگاه سازی ذینفعان و کمک  با توانبران میآبهای تشکل

امعه هدف با های سرمایه اجتماعی در جبه اعتالی مؤلفه

ها و اهمیت فعالیت ها و مطرح نمودنافزایش مشارکت آن

ها و ها و تعاونیاقدامات دسته جمعی در قالب تشکل

گردد، همچنین منافع مشترکی که از این قبیل حاصل می

های ی مذکور در بین اعضای شبکهنسبت به اعتالی مؤلفه

تی با . این اقدام با برگزاری جلسااقدام نمود برانآب

بهره برداران، معرفی سرمایه اجتماعی از کشاورزان و 

-های رادیویی و تلویزیونی و بازدید از تشکلطریق برنامه

 پذیر است.امکان نیز های موفق

 

 پیشنهادها

در های تحقیق پیشنهادات ذیل با عنایت به یافته

 گردد:ارائه می کالن، میانی و خرد سه سطح

  اجرایی به عنوان یکی از با عنایت به تأثیر عامل

-گیری، فعالیت و توسعه تشکلشکلدر  برندهپیشعوامل 

نمودن بهره برداران و آگاه استان خوزستان،  برانآبهای 

های گیری تشکلها در همه مراحل شکلارکت دادن آنمش

-بهرهاعم از مسئولیت پذیری، طراحی، اجرا،  برانآب

 رسد.، ضروری به نظر میو نگهداری برداری

 ن یکی از با عنایت به تأثیر عامل حمایتی به عنوا

-گیری، فعالیت و توسعه تشکلعوامل بازدارنده در شکل

حمایت دولت از استان خوزستان، ضرورت  برانآبهای 

طریق اعطاء تسهیالت بانکی به بهره برداران و سهیم شدن 

، و نگهداریبرداری بهرههای ها در بخشی از هزینهآن

 گردد.میآشکار 
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 ن یکی از با عنایت به تأثیر عامل ترویجی به عنوا

-گیری، فعالیت و توسعه تشکلعوامل بازدارنده در شکل

-برگزاری کالسپیشنهاد استان خوزستان،  برانآبهای 

-مطرح میهای آموزشی برای مدیران و مسئوالن دولتی 

های مشارکت، تا با اصول و مبانی نظری، روشگردد 

های مناسب برای حل کالت و مکانیسممسائل و مش

 مشکالت به درستی آشنا شوند.

 شکل)تأثیر عامل ترویجی در  در همین راستا-

استان  برانآبهای ، فعالیت و توسعه تشکلگیری

برای  برانآبخوزستان(، باال بردن تفاهم و همکاری بین 

، نیز برانآبایجاد مشارکت از طریق آموزش و ترویج 

 ثر واقع شود.تواند مؤمی

  با عنایت به تأثیر عامل برون سازمانی به عنوان

، فعالیت و توسعه گیریشکلیکی از عوامل بازدارنده در 

 به اینکهتوجه با استان خوزستان و بران آبهای تشکل

عالوه بر بهره گرفتن از آب شبکه به  برانآببرخی از 

ها هموتورتلمبسایر منابع تأمین آب از جمله چاه و نصب 

که این مسئله موجب مستقل شدن  آورندروی می

های آبیاری اعتمادی آنها به کارآیی شبکهکشاورزان و بی

موقع و رسیدن آب به ه شود، لذا تحویل آب حجمی بمی

اراضی پایین دست با حضور خود کشاورزان و مشارکت 

 شود.ها در توزیع عادالنه آب، پیشنهاد میآن

 مل سرمایه اجتماعی به با عنایت به تأثیر عا

، فعالیت و گیریشکلدر برنده پیشعنوان یکی از عوامل 

-استان خوزستان، پیشنهاد میبران آبهای توسعه تشکل

های های توانمندسازی تشکلاجرای برنامهگردد نسبت به 

تدریج مسئولیت امور را در دست گیرند و ه که ب برانآب

و بستری مناسب در همه مراحل مشارکت داشته باشند 

، تمهیدات مقتضی ها ایجاد کندبرای پایداری تشکل

 اندیشیده شود.

  با عنایت به تأثیر عامل حمایتی به عنوان یکی از

-، فعالیت و توسعه تشکلگیریشکلعوامل بازدارنده در 

گردد نسبت به پیشنهاد میاستان خوزستان،  برانآبهای 

وگیری از افزایش و قوانین الزم برای جل هاتدوین سیاست

ی آب بهاء یا معافیت از افزایش بهاء برای ساالنه

راهکاری مناسب در  ،برانآبهای کشاورزان عضو تشکل

نان به قای عامل حمایتی و افزایش تمایل آراستای ارت

 .، اجرایی و عملیاتی گردندهامشارکت در این تشکل

 ارتقای عامل حمایتی  همچنین در همین راستا(

-آبهای تمایل ذینفعان به مشارکت در تشکل و افزایش

های الزم از شود که حمایت و پشتیبانی(، پیشنهاد میبران

سوی دولت درخصوص مواردی چون فراهم کردن 

های امکانات و تسهیالت الزم برای ادامه فعالیت تشکل

های فنی و آموزشی در زمینه تعمیر و مذکور، مشاوره

مه به رسمیت شناختن و تر از هنگهداری شبکه و مهم

های دولتی، در دستگاه برانآبهای پذیرفته شدن تشکل

 تری قرار گیرد.مورد عنایت بیش

 

 منابعفهرست 

در پایاب شبکه  برانآبهای . بررسی پایداری تشکل9911احدزاده پالچقلو، ج. و م. شوکت فدایی.  .9

، ها با محوریت کشاورزیرها و چالشسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکاآیدوغموش میانه. 

 اسفندماه. 92-91. ، محیط زیست و گردشگریمنابع طبیعی

بران در . بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آب9919. م. و م. چیذریاخوان، ف.، حسینی،  .4

 .992-990 :(99)49 تعاون و کشاورزی.زی استان قزوین. مدیریت منابع آب کشاور

بر مدیریت  برانآبهای . بررسی اثرات ایجاد تشکل9919ش. خیری. . و ، جیعقوبی بابایی سیگارودی، م.، .9

 برداری از شبکه آبیاری دشت قزوین. اولین همایش ملی آب، انسان، زمین. اصفهان، شهریورماه.بهره

. تأثیر رفتار کشاورزان در هنگام مواجهه با خشکسالی بر 9911می، م. اسال. و ، آزادی عبدولی، ح.بازوند، ح .0

 توسعه پایدار. کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی.

https://www.civilica.com/Papers-ICSDA03-0-10-Title-ASC-AI=سومین-کنفرانس-بین-المللی-توسعه-پایدار،-راهکارها-و-چالش-ها-با-محوریت-کشاورزی-،-منابع.html
https://www.civilica.com/Papers-ICSDA03-0-10-Title-ASC-AI=سومین-کنفرانس-بین-المللی-توسعه-پایدار،-راهکارها-و-چالش-ها-با-محوریت-کشاورزی-،-منابع.html


 404 / 0411/  4/ شماره  35نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 

های توسعه پایدار با تاندازها و فرص. چشم9919ا. پروین. . و بقایی، ح.، کردانی، م.، سروستانی، م.، بقایی، ل .1

 در عرصه توسعه جوامع روستایی. برانآبهای ورود تشکل

گامی اساسی به سوی مدیریت منابع آب. همایش ملی مدیریت  برانآب. تشکل 9911. ا. عمانی. و پژوهان، ع .1

 خردادماه. 1کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، 

بران های آببندی ایجاد تشکل. اولویت9919دراز. فر، غ.، و س. رجبی جنبهقیداری، ح.، مهدویسجاسی .2

فصلنامه «. مطالعه موردی: روستاهای دهستان سالمی شهرستان خواف» کشاورزی در مناطق روستایی

 .12-11 (:9)9 .راهبردهای توسعه روستایی

: موردمطالعه»بران های آبشناسایی پیامدهای عضویت در تعاونی .9910پور، م. عباسی، ع. و م. چیذری. تقی .0

 .949-991 (:9)01تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، «. چساراندشت لیشتر در شهرستان گ

ریت مشارکتی آب . پیاده سازی الگوی مدی9911ا. مقتدی نژاد.  . وجعفری، ا. ع.، رستم زاده، ی.، ادهمی، س .1

در زیر حوضه آبریز نازلوی دریاچه ارومیه. هشتمین کنفرانس بین المللی  برانآبهای با تأکید بر تشکل

 دیریت جامع بحران. م

و مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی. اولین همایش  برانآب. تعاونی 9919م. ح. منهاج. . و حسین پور، ز .91

 ملی آب، انسان، زمین. اصفهان، شهریورماه.

ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی  .9910م. کاوسی کالشمی. و  م. ح..، منهاج، حسین پور، ز .99

های کشاورزی. فصلنامه پژوهشرشد و توسعه اقتصاد روستایی و در مدیریت منابع آب کشاورزی.  برانآب

 .19-910(: 9) 4رشد و توسعه اقتصادی. 

ی جمع آوری آب در زاهدان با تأکید بر استفاده از . بررسی بکارگیری یک مدل ساده9914. حضرتی فر، ب .94

 .4رعامل ایران. مشارکت مردمی، فصلنامه انجمن علمی پدافند غی

نامه تحقیقات روستایی. فصلاسی در جهت نیل به توسعه . توانمندسازی گامی اس9919حیدری ساربان، و.  .99

 .90042 -90002(: 9) 42جغرافیایی. 

. عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به 9911.فرو ا. قلی س.خدابخشی، آ.، قاسمی، ج.، اسیالن، ک.  .90

ت اقتصاد و مجله تحقیقا«. مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان»ران بهای آبمشارکت در تشکل

 .019-011(: 9)04-4توسعه کشاورزی ایران. 

-. تبیین ضرورت ایجاد تشکل9914ردانی، م. و ک داوری دهکردی، ف. ا..، بقایی، ح.، پروین، ا.، سروستانی، م. .91

نابع آب. مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت و انتقال مدیریت به آنها در پروژه های م برانآبهای 

 کاهش خطرپذیری در بالیای طبیعی. موسسه آموزش عالی خاوران.

شبکه  برانآبهای ررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل. 9912رشوند، ا.، میردامادی، س.م. و لشگرآرا، ف.  .91

 .40-49 (.9) 99. های ترویج و آموزش کشاورزیپژوهش .آبیاری دشت قزوین

 برانآبهای . اولویت بندی ایجاد تشکل9919س. رجبی جنبه دراز. و  سجاسی قیداری، ح.، مهدوی فر، غ. .92

فصلنامه  اهای دهستان سالمی شهرستان خواف(.کشاورزی در مناطق روستایی )مطالعه موردی: روست

 .12-11صص  :(9) 9راهبردهای توسعه روستایی. 

در ارتقا  برانآبهای . نگرشی بر توانمندی های تشکل9911ل. بقایی.و  بی، م.سروستانی، م.، کردانی، م.، گال .90

 اسفندماه. 4 – 0های منابع آب. تجربیات سنتی در زمینه مشارکت جامعه در مدیریت منابع آب. مدیریت پروژه



  های آبیاری استان خوزستانبران در شبکههای آببرنده و بازدارنده تشکلواکاوی عوامل پیش/  404

له مدیریت . ارائه الگوی توانمندسازی کارکنان در صنعت خودروسازی، مج9911شاه قلیان، ک. و ش. نادری.  .91

 .12-19: 91توسعه و تحول. 

های تولید روستایی زیست محیطی کشاورزان عضو تعاونی . تعیین توانمندی9911ح. قیصاری. و  ولی، م. شاه .41

 .99-19(: 4)90فصلنامه روستا و توسعه.  .و عوامل موثر بر آن در استان فارس

های و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل . شناسایی9919ز.، شاهنظری، ع. و م. ضیاءتباراحمدی. شکری،  .49

 .409-411(: 9)40 .بران در پروژه مدیریت جامع آب و خاک البرز. نشریه پژوهش آب در کشاورزیآب

. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین کشاورزان 9919 زاده.ک. و م. منتیرضایی مقدم،  صبوری، ف.، .44

 .موردی کشاورزان شهرستان گرمسار. تعاون و کشاورزی های کشاورزی: مطالعهعضو و غیر عضو تشکل

 .11-992صص  :(99)9

آب کشاورزی. سومین همایش ملی  برداریبهرهها در مدیریت نظام . نقش و جایگاه تشکل9911عباسی، ا.  .49

 مدیریت آب در مزرعه.

ی آبیاری به مدیریت شبکه. تحلیل عوامل بازدارنده انتقال 9919ک.  ،زرافشانی . وا .ع ،زادهمیرک .،ر ،عربی .40

-994(: 0 )9ی. راهبردهای توسعه روستای ه.دربند، شهرستان کرمانشابرداران: مورد مطالعه دهستان میانبهره

991. 

بران. تحقیقات های آب. عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به ایجاد تشکل9919عطایی، پ. و ن. ایزدی.  .41

 .411-421: (4)01 .اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

-مندسازی روان. بررسی رابطه توان9919م. دست نشان. و  عیسی نژاد، ر.، شیرین زاده، ق.، ساعی مهر، م. .41

گالبر. های آبیاری و زهکشی سد با تمایل به پذیرش مدیریت شبکه برانآبهای شناختی اعضای تعاونی

 ع طبیعی و محیط زیست.های نوین در علوم کشاورزی، منابکنفرانس بین المللی یافته

های برتر در . سنجش عوامل مؤثر بر میزان موفقیت تعاونی9919عیدی، س.، سعیدی، ح. و حسینی نیا، غ.  .42

 .19-91(: 2) 4ای، های استان چهارمحال و بختیاری. برنامه ریزی منطقهشهرستان

شارکتی منابع آب . مدیریت م9914س. پاشا. . و غنیان، م.، برادران، م.، میرزایی، ع.، سلیمانی هارونی، خ .40

 (.4) 42مجله پژوهش آب در کشاورزی.  .های مؤثر بر آن مطالعه استان در خوزستانکشاورزی و مؤلفه

ر راستای . تحلیل سرمایه اجتماعی شبکه زنان روستایی د9911س. راسخی. و  قربانی، م.، عوض پور، ل. .41

 . 429-410(: 4) 1اعی در ایران. مطالعات و تحقیقات اجتم توانمندسازی جوامع محلی.

)مطالعه موردی: طرح  برانآب. عوامل موثر بر عدم موفقیت تشکیل تعاونی 9911قمرنیا، ه. و م. بصیری.  .91

پل ذهاب(. ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران با رویکرد: پیوند اکولوژیکی با چرخه باویسی سر

 اردیبهشت ماه. 9-9ان، آب برای پایداری سرزمین. دانشگاه کردست

و انتقال  برانآبهای تبیین ضرورت ایجاد تشکل. 9910م. سروستانی. و  بقایی، ح.، کردانی، م..، شبه، م. .99

های منابع آب. اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست ها در پروژهمدیریت به آن

 ستان و ایالم. هزار هکتاری اراضی خوز 111محیطی طرح احیا 

. نقش مدیریت یکپارچه و مشارکتی منابع آب در بخش 9914ح. صدیقی. . و محمدزاده، ل.، حیدری، م .94

 شهریور. 49کشاورزی. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 



 404 / 0411/  4/ شماره  35نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 

وین در مدیریت بران رویکردی نهای آبتعاونی. 9911میرزایی، آر. میردامادی، س. م. و س. م. حسینی.  .99

 .90-44(: 42)2م مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. مشارکتی آبیاری. فصلنامه نظا

های سهامی زراعی در بهبود . نقش شرکت9910ناصری، م.، فرهادیان، ه.، عباسی، ع. ف. و خسروانی.  .90

روستا و  فصلنامه .های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبیشاخص

 . 91-19(: 4) 90توسعه. 

امل بازدارنده موفقیت . شناسایی عو9914پور، ب.، غنیان، م.، برادران، م. و ع. دحیماوی. نجفی، ن.، خسروی .91

های های کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان. پژوهشبرداران حوزهبران از دیدگاه بهرهبهای آتشکل

 .911-900(: 9)0 .روستایی

روستایی و توانمندسازی ی سازی توسعه. دانش بومی، گامی به سوی بومی9919س. حبیبی. . و وثوقی، م .91

 .1-41(: 0) 4فرهنگی.  -اجتماعی فصلنامه مطالعات توسعه روستاییان.
37. Ababneh, Z. and Al Adwan, A. (2012). Water users association in the Jordan vally. 

Sustianable Water lntegrated Management (SWIM) Presentation. Available 

at:<http:www.swim-sm.eu/index.Php?option=com_Phocadownload & view=category 

&id=11%3Awuas& Itemid=Fr> [access September 2012]. 
38. Ballester, A. and Mott Lacroix, K. E. (2016). Public Participation in Water Planning in 

the Ebro River Basin (Spain) and Tucson Basin (U.S., Arizona): Impact on Water Policy 

and Adaptive Capacity Building. 

39. GTZ. (2010). Water User Associations (WUA): The story of participative irrigation 

management in the Jordan Valley. Amman: GTZ. 

40. Gunchinmaa, T. Yakubov, M. (2010). Institutions and transition: does a better 

institutional environment make water users association more effective in central Asian? 

Water Policy, 12(2), 165-185. 

41. Facon, T. (2002). Downstream of irrigation water pricing—the infrastructure design and 

operational management considerations. Paper presented at the conference, “Irrigation 

Water Policies: Micro and Macro Considerations” held in Agadir, Morocco, 15-17 June 

2002. 

42. Hassabou, Abdel Hakim M. El-Gafy, Inas K. (2007). Assessment Indicators for Water 

Users’ Associations in Egypt. E-WAter, Official Publication of the European Water 

Association (EWA). 

43. Innocent, Y. & J. O, A. (2014). Farmer’s cooperatives and agricultural development in 

kwali area council federal capital territory Abuja, Nigeria. International Journal of 

humanities and social science. 7 (1). 

44. Kadibeyoglu, Z & Ozertan, G. (2011). Users’ perceptions of water user associations: 

Evidence from csses in Turkey. Working Papers from Bogazici University, Development 

of Economics. 

45. Mishra, A. K. and V.P, Singh. (2010). A review of drought concepts. Journal of 

Hydrology. 391(2010): 202-216. 

46. Nazari, M. V., Abadi, A. and Goudarzvand Chegini, M. (2013). Process of employee 

empowerment (concepts and dimensions). 2013. Kuwaait Chapter of Arabian Journal of 

Business and Management Review. 2(11). 

47. Nxumalo, K. K. S. and Oladele, O. I. (2013). Factors affecting farmer’s participation in 

agricultural programme in Zululand district, kwazulu natal province, South Africa. 2013. 

34(1): 83-88. 

48. Omid, M. H., and Fami, H. (2011). Factors influencing the Success of Water User 

Assosiation in Iran: A Cace of Mogan Tajan and Varamin. Journal of Agriculture Science 

and Technology, 14 (1): 27-36. 

49. Sheikh, M. J., Redzuan, M. B., Abu Samah, A. and Ahmad, N. 2014. Factors influencing 

farmer’s participation in water management: A community development perspective. 

IOSR Journal of humanities and social science. 19 (11): 59-63. 



  های آبیاری استان خوزستانبران در شبکههای آببرنده و بازدارنده تشکلواکاوی عوامل پیش/  441

50. Phuntha Vongsa, Kh. Boonthai Iwwai, CH. and Kaewjampa, N. (2014). International 

Journal of Environmental and Rural Development. 2-5. 

51. Yakubov, M. (2011). Assessing irrigation Performance from the farmer’s perspective: a 

qualitative study. Irrigation and Drainage (published online). DoI: 10.1002/ird. 649 

52. Zhang, L. Heerink, N. Dries, L. Shi, X. (2013). Water Users Associations and Irrigation 

Water Productivity in Northern China. Ecological Economics, 95, 128–136. 



27/ Journal of Water Research in Agriculture (Soil and Water Sci.) Vol. 35, No.4, 2022 

Analysis of the Driving and Deterrent Factors of Water Users’ 

Associations in Irrigation Networks of Khuzestan Province 
 

Z. Rostamian, B. Khosravipour1, and M. Ghanian 
MSc Student of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University 

of khuzestan. zrostamian95@gmail.com 

Professor of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of 

Khuzestan. b.khosravipour@gmail.com 

Professor of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of 

Khuzestan. m_ghanian@yahoo.com 

 
Received: August 2020, and Accepted: March 2022 

 

Abstract 
This quantitative research was carried out with the aim of identifying the driving 

and deterrent factors in the formation, activity, and development of Khuzestan 

Province's water users’ associations of irrigation networks. The research method 

was survey and descriptive-correlational. The statistical population of this study 

consisted of all experts of the exploitation companies of Khuzestan Province 

Water and Electricity Organization (N = 200), 130 of them (n = 130) were 

selected by stratified random sampling. The research instrument was a researcher-

made questionnaire whose validity and reliability were confirmed by agricultural 

extension and training specialists of Agricultural Sciences and Natural Resources 

University of Khuzestan and the use of Cronbach Alpha test. Data were analyzed 

using SPSS16 software. The results of factor analysis indicated that the driving 

factors of water organizations were in 5 groups of production, social capital, legal, 

economic and executive, which in general explain 68.6% of the total variance. 

The results of factor analysis indicate that the driving factors of water users’ 

associations included 5 groups of production, social capital, legal, economic, and 

executive factors, which, in general, explain 68.64% of the total variance. In the 

factor analysis, the deterrents of water users' associations were identified as 5 

groups including supportive, legal, managerial, extra-organizational and extension 

factors, which explain 47.29% of the total variance. According to the findings, the 

share of the promoters and driving factors in the activities and development of 

water users’ associations in Khuzestan Province is more than the deterrent factors. 

Keywords: Water shortage, Exploitation companies of Irrigation networks, Factor analysis 

 

                                                      
1 - Corresponding author: Agricultural Extension and education Department, Agricultural Sciences and Natural Resources 

University of Khuzestan. 


