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 چکیده

 انتقدال  راندممان  ايشافز برای كه گردديم آب تلفات و نفوذ كاهش ،آب مقابل در هاآن خاكي هایديواره مقاومت افزايش به منجر آبیاری هایكانال پوشش
 مشداركت . شدود  تدممی   عمدومي  بخدش  و دولدت  توسد   بايدم  كه دارنم نگهماری و حفظ برای زيادی هزينه به نیاز آبیاری یهاكانال. است ضروری امر يك آب

 هایكانال نگهماری و حفظ در كارانشالي مشاركت میزان بررسي باهمف حاضر پژوهش. است ضروری امری آبیاری هایكانال از نگهماری و حفظ در بردارانبهره
 اقتصدادی  -اجتمداعي  فدردی،  هدای ويژگدي  بررسدي  حاضدر،  پدژوهش  همف. است گرفته صورت میماني صورتبه رشت شهرستان در سه درجه دارپوشش آبیاری

 طريد   از آن پايدايي  كده  باشدم مي پرسشنامه پژوهش ياصل ابزار. باشممي آبیاری هایكانال نگهماری و حفظ در هاآن مشاركت بر آن یرتمث و كارشالي كشاورزان
 ايد   آمداری  جامعده . اسدت  قرارگرفتده  یدم تائ مورد مربوطه كارشناسان و اساتیم نفر 57 از سنجينظر با آن روايي و است گرديمه یمتائ %57 مقمار كرون باخ آلفای

 جدمول  از اسدتفاده  بدا  نمونده  حجد  . باشنممي نفر 602 سه درجه آبیاری هایلكانا از متر 5261 طول در كه است رشت شهرستان كاریشالي كشاورزان پژوهش
 س  فردی هایويژگي بی  كه دهممي نشان پژوهش نتايج. شمنم انتخاب تصادفي كامالً گیرینمونه صورتبه انتخابي هاینمونه و تعیی  522 مورگان -گرجسي

 آبیداری  هایلاكان نگهماری و حفظ در هاآن مشاركت با كارانشالي اقتصادی وضعیت و اجتماعي ایهنهاد در عضويت مالکیت، و اصلي شغل تحصیالت، سطح و
 .دارد وجود داریمعني یرابطه
 

 .آبیاری هایكانال اجتماعي، و اقتصادی وضعیت مشاركت، گیالني، كارانشالي :کلیدی هایواژه

 

 5مقدمه

 حیدات  یايده م طبیعدي،  منداب   تدري  مهد   از يکي عنوانبه آب
 و بقدا   برای زمی  روی موجودات تمامي. است زمی  روی موجودات
 سداز ینده زم و اسدت  تممن منشم آب. هستنم وابسته آب به خود حیات
. باشدم مدي  خداكي  كدره  سدطح  در بشدری  يافتهسازمان جوام  ظهور
 اعصدار  و قدرون  طدي  در ،آب بهینده  مصرف و انتقال تممی ، موضوع
 ايدران  كشدور  ازآنجاكه. است بوده ايرانیان ممهع هاینگراني از قمي 
-مهد   آب دارد قدرار  جهدان  خشكنیمه و خشك كشورهای زمره در

 امروزه. رودمي شمار به نآ كشاورزی بخش محمودكننمه عامل تري 
 همده  در آب رشدم  بده  رو تقاضدای  ،آب اهمیت اصلي داليل از يکي

                                                           
 دانشدگاه  روستايي توسعه–كشاورزی مهنمسي ارشم كارشناسي دانشجوی 5

 گیالن
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 50/00/5217: دريافت تاريخ
 01/02/5217: پذيرش تاريخ

 خصدو   در زيدادی  هدای یندوآور  و اقمامات هرچنم است ها-بخش
 و ی مسدددئول مدددمنظر ديربددداز از آب از بهینددده اسدددتفاده و تدددممی 
 مطلوب اییجهنت به هاآن اكثر ولي است بوده مربوطه كارانمراندست
. اسدت  نشمه منجر باارزش نهاده اي  پايمار توسعه به يابيدست برای
 موردتوجده  یافدزار سخت توسعه در غالباً آب مناب  توسعه یهابرنامه
 بدر  عدالوه  ایینده زم هدر  ر د توسدعه،  فرايندم  كده يدرحال است، بوده
 در نیز را افزارینرم و كیفي یهاجنبه یافزارسخت و كمي یهاجنبه
 و كیفدي  یهدا جنبده  بدر یده تک كه است فراينمی مشاركت. گیرديبرم
 هدای طدر   در كشداورزان  مشداركت . دارد توسدعه  فرايندم  یافزارنرم

 و تموي  تهیه، در قمرت اعطای يا عي،اجتما سرمايه عنوانبه ،آبیاری
 یهدا شاخص از بعم اي  بریهتک .است محلي مردم به هاپروژه اجرای
 يدك  عندوان به امروزه مشاركت. باشميم یرگذارتمث و ارزشمنم توسعه،
 بدر اسدا   . اسدت  یدم تمك مدورد  هدا نظدام  عملکرد بهبود برای وسیله

 در آب منداب   از هینده ب اسدتفاده  هدای راه از يکدي  شمهانجام مطالعات
بهدره  و نگهدماری  سداخت،  در كشاورزان مشاركت كشاورزی، بخش
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 ،جورابلو و همکارانباشم )مي زهکشي و آبیاری هایشبکه از برداری
5217.) 
 در مسدتقی   یریتدمث  مردمي مشاركت جهان كشورهای بیشتر در
دارد  همدراه  بده  را دولدت  هدای هزينده  كداهش  و هدا يرساختز حفظ
 يبداً تقر ايران فارياب اراضي در آب مصرف كارايي (.5210 ،نحیمريا)
اسدت   آب مترمکعد   يدك  ازای به یمشمهتول محصول كیلوگرم 5/0
 يدك  هنموسدتان  كشدور  در شاخص اي  (.5216 ،فرشي و همکاران)

 در شداخص  ايد   میدزان . اسدت  آب مترمکع  يك ازای به كیلوگرم
 تدري  مهد   از كده  سدت ا ترپايی  بسیار پیشرفته كشورهای با مقايسه
 مراحدل  در آب زيداد  اتدالف  و آبیداری  ييكدارا  بودن پايی  آن داليل
 در آب مصرف بازده درمجموع. است مزارع در مصرف و توزي  انتقال،
 .باشممي پايیني رق  كه گردديم برآورد درصم 00 حمود ايران
 بهبدود  اسدت  الزم ايران در آب مناب  بحراني وضعیت به توجه با
 آب از مدثثر  یدری گبهدره  و ييجدو صرفه منظوربه زراعي آب تمميري

 منمیرضايت زمینه اي  در. گیرد صورت كشاورزی بخش در خصوصاً
 در ایويدژه  اهمیت آبیاری هایكانال اصال  و بهبود برای كشاورزان

 نیازمندم  آبیداری  پايدماری . داشت خواهم كشاورزی آب مميريت بهبود
 كده  گدردد  طراحدي  شکلي به آب يتممير كلي سیست  كه است اي 

-كاندال  كدردن  دارپوشش برای همکاری به راضي كشاورزان، تمامي

 امدر  در خدود  آب منداب   از تدر مطلدوب  بدرداری بهدره  و آبیداری  های
 (.5212 ،چیذری و شاهرودیباشنم ) كشاورزی
 كارهدايي راه يافت  درصمد محققی  و نظرانصاح  رابطه اي  در
-مدي  مختلف هایبخش در آب تلفات هشكا و بهینه مصرف جهت

 عندوان  تحدت  مدميريتي  علمدي  گیدری شکل به منجر امر اي  باشنم،
 ارائه رهیافت اي  اصلي همف. است گرديمه آبیاری مشاركتي مميريت

 منداب ،  بسدیج  ،آب منداب   از بدرداری بهدره  توسدعه  بدرای  ييكارهاراه
 مدردم  مشاركت تقويت ،آب مناب  از برداریبهره هاینظام سامانمهي

 كشداورزی  بخدش  در يژهوبه آب اقتصادی كارايي افزايش يتدرنها و
 اقتصدادی،  توسدعه  هدای برنامده  اساسي هایگیریجهت با ؛ كهاست

 و تاهبازباشم )يم همسو ايران اسالمي جمهوری فرهنگي و اجتماعي
 .(5211همکاران، 

-هبهر به مميريت واگذاری ،آبیاری مشاركتي مميريت رهیافت در
 ضددرورت يددك امددروزه بددرانآب هددایتشددکل قالدد  در دارانبددر

 در كدار شدالي  بدرداران بهدره  سدازد يمد  قدادر  ؛ كده است يرناپذاجتناب
 يدهد سدازمان  و طراحي ،يزیربرنامه اقتصادی مميريتي، هاییتفعال
 در هدا آن يدهد سدازمان  مشاركت اي  نايي فراينم كه كننم ايفا نقش
 با رابطه در اخذشمه تجربیات .بود همخوا كشاورزی یهاتشکل غال 
 اسدت  آن از حداكي  ،آب مناب  مميريت در مردمي هایمشاركت جل 

 بدرداران، بهره بی  در آب توزي  شمن قانونمنم سیاست، اي  اتخاذ كه
 آب بهینه مميريت ،آب تخصیص هایگذارییاستس شمن ترمطلوب

 كیفیدت  بهبدود  و رانبدردا بهره هایمهارت ارتقا  برداران،بهره بی  در
 .(Deribe, 2008شود )مي موج  را سطحي هایآب

 افدزايش  بدا  كده  رشدت  شهرسدتان  آب مناب  وضعیت به توجه با
 قدزوي   و كردسدتان  زنجدان،  نظیدر  باالدسدت  هدای اسدتان  برداشت

 غال  كشت آنکه به توجه با و است گرديمه محموديت دچار يجتمربه
 طلد   را آب بداالی  مصدرف  بده  زنیا كه باشممي برنج زراعت منطقه

 بهینده  مصدرف  در تنهانه توانميم مشاركتي مميريت رهیافت كنميم
 كداهش  و آب مصدرف  كداهش  در بلکده  كندم  ايفدا  كلیمی نقش آب
 یرگدذار تمث نیز (آب هایيرساختز نگهماری و حفظ) جنبي هایينههز

 .بود خواهم
 كتمشدار  میدزان  بر مثثر عوامل بررسي تحقی ، اي  كلي همف

 2 درجده  آبیداری  هدای كانال یو نگهمار حفظ در گیالني كارانشالي
 اسدتفاده  خدود  مزارع آب تممی  جهت منب  اي  از كه است دارپوشش
 :است زير هایفرضیه آزمون پي در پژوهش اي . كننممي

 مشداركت  بدا  گیالندي  كارشالي كشاورزان فردی هایويژگي بی 
 وجود رابطه دارپوشش سه درجه یهاكانال نگهماری و حفظ در هاآن
 .دارد

 مشداركت  بدا  گیالندي  كدار  الي اقتصادی و اجتماعي عوامل بی 
 وجود رابطه دارپوشش سه درجه هایكانال نگهماری و حفظ در هاآن
 .دارد

 

 نظری پیشینه
 كشورهای در توسعه هایسیاست از بسیاری بودن ناكارا علت به
 تحدت  رويکدرد  از كشدورها  گونده يد  ا در امروزه جهان توسعهدرحال
 مشاركت رويکرد، اي  در. گردديم استفاده «مشاركتي توسعه» عنوان
 هدا، برنامده  اجدرای  گیدری، تصمی  فراينمهای در مردم دخالت شامل
 در همکداری  و توسدعه  هدای برنامده  از حاصل مناف  در شمن شريك
 (Cohen and Uphoff, 1977) .است هابرنامه اي  ارزشیابي
 مشداركت  هدای طدر   اهدماف  بده  دسدتیابي  در عامل تري هعمم
 هدای سدازمان  بدا  آندان  نمدودن  همسو و مردم مشاركت جل  مردمي
 زارعدي باشدم ) مدي  شدمه يدف تعر هدای پروژه اجرای جهت در رب ذی

 بهبدود  منظدور بده  كشاورزان مشاركت(. 5211و همکاران، دستگردی
 مناسد   ت،اسد  حیداتي  محصدول  وریبهره و مزرعه در آب مميريت
 آبدي،  منداب   بدودن  عادالنده  و بودن موق به بودن، دستر  در بودن،
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 آبیداری  هدای پدروژه  در كشداورزان  مشاركت برای مثثر اطمینان يك
 .(Madhava, 2004باشم )مي

 ايد   هایظرفیت توسعه برای موجود گوناگون هایگزينه ازجمله
 هدای سازمان و اهتشکل ها،گروه قال  در افراد يدهسازمان رويکرد،
 هدای پدروژه  ارتبدا   هدايي، سازمان چنی  وجود بمون. است موردنظر
 مماخلده  اداری، الزامدات  دلیدل  بده  افدراد،  گونهاي  با روستايي توسعه
 Almasi) اسدت  غیدرممک   تمدا ،  نقطه يك وجود عمم و رسمي

and Heidari, 2000). 
 ويدژه  اهمیدت  از مشداركت،  در ذينفد   هدای طدرف  يدهسازمان
 كشاورزی اصالحات جهاني اجال  بیانیه كهیطوربه است، برخوردار

: كده  اسدت  مبتندي  فدر   ايد   بر (WCARRD) روستايي توسعه و
 هدای سدازمان  طريد   از تدوان مدي  تنهدا  را روستايیان فعال مشاركت
 (Uphoff, 1996) .ساخت محق  محلي سطح در مردمي

-بهره در يمحل هایگروه و مردم دادن ( مشاركت6007) استیگر

-راه يدك  را مشکالت حل برای آبیاری، هایشبکه احماث و برداری

 چارچوب اجرای برای سازیظرفیت همچنی ،. دانممي قبولقابل حل
 روند   عمومي مشاركت قمرت یلهوسبه ،آب مناب  مشاركتي مميريت

 از مدثثر  اسدتفاده  بدرای  مبندايي  توانممي مشاركت بنابراي ،. گیردمي
 (Steger, 2006) .كنم ايجاد عمومي آگاهي طري  از ،آب مناب 
 مشداركت  امکدان  بررسي عنوان با تحقیقي در( 5215) خواه يك
 دشدت  آبیداری  هدای شدبکه  نگهماری و تعمیر و برداریبهره در مردم

 نارسدايي  و مدردم  تواندايي  عدمم  علدت  بده  كه كنممي بیان سیستان
 تمسیسدات  اغلد   ،آب منداب   مسدئول  دولتدي  هایسازمان از بسیاری
 علدت  بده  هدا دولدت  و شدمه مسدتهلك  روزروزبده  زهکشدي  و آبیاری

 نگهدماری  و تعمیدر  احماث، در گذاریسرمايه به قادر مالي، مشکالت
 .نیستنم تمسیسات اي 

 مشداركت  چگدونگي  بدا موضدوع   خود تحقی  در( 5257) اكرمي
 درگدرو  آبیداری  مدميريت  كده  است معتقم آبیاری، مميريت در زارعی 

 و آب مصددرف و تولیددم مددميريت در زارعددی  مهددارت سددطح قددا ارت
 بدر  بخشدیمن  سدمت  منظدور بده  اصولي هایسیاست اتخاذ همچنی 
 .باشممي آبیاری مميريت در ملي مناف  چارچوب در زارعی  عملکرد

 منطقده،  مردم تحصیالت سطح افزايش در تالش (5217) يیالق
 توسعه ،آبیاری كردن همکانیز طري  از آب از استفاده رانممان افزايش

 عوامل از را منطقه يکپارچگي مزيت از استفاده و جامعه نهادمنمسازی
 شهرستان آبیاری هایشبکه در ممارانهمشاركت مميريت طر  توفی 
 .كنممي معرفي گتونم

 كشداورزان  مشاركت عنوان تحت ایمقاله در (5115) منزن روت
 در اغلد   اورزانكشد  حقیقدت  در كده  اسدت  شدمه  متذكر ،آبیاری در

 مشداركت  ايد   اما كننممي شركت یا مقبزرگ هایسیست  مميريت
 :است نشمه يدهسازمان و نشمهشناخته رسمیت به دلیل دو به

 واقعیدت  از اینمايندمه  عندوان بده  اغل  رسمي مميريت قوانی  5
 واقعي هایشیوه به كردن نگاه بمون لیک  ،انمشمهيرفتهپذ

-مدي  سیسدت   مميريت در دخالت را زانكشاور مشاركت اغل  6

 (Meinzen-Dick et al, 1997) .داننم
 امیدمهايي  آبیاری، مشاركتي مميريت كنممي بیان( 5210) نجفي

 آب فزايندمه  كمیدابي  يکي كه موجود، بزرگ چالش دو با رابطه در را
 هدا زيرساخت از نگهماری و برداریبهره مالي بار ديگری و كشاورزی

 .كنممي دايجا باشم،مي
 كنندم مدي  بیدان  (5111) سداگاردی  و ورمیلیون و( 6002) يركان

 مشداركت  كده  اسدت  داده نشدان  آبیاری مميريت انتقال ارزيابي نتايج
 ضدرورتي  آبیاری مميريت بهبود برای هاشبکه مميريت در كشاورزان
 ,Yercan, 2003; Vermilion and Sagardoy) اسدت  انکارناپذير

1999). 
 ایمقايسده  تحلیدل  به پژوهشي طي كه (6000) ندرسا و يركان

 در گدميز  رودخانده  آبريدز  حوضه در آبیاری مميريت انتقال عملکرد از
 انتقدال  فرايندم  انجدام  بدا  كه انمرسیمه نتیجه اي  به انمپرداخته تركیه

 نیدز  آبیاری هزينه و شمه پايمارتر آبیاری هایسیست  آبیاری، مميريت
-ذی همکداری  معني به اي . شودمي دريافت زارعی  از واقعي طوربه

 .اسدت  آب سدازمان  بودجده  مدالي  تدممی   و گیدری تصمی  در نفعان

(Yercan and Dorsan, 2004) 
 در كشداورزان  مشداركت  بامطالعده  (5251) همکاران و اجتماعي

 ايد   بدر  گیالن، زهکشي و آبیاری هایشبکه از برداریبهره مميريت
 حاضدر،  حدال  در كشداورزان  همکداری  و رضايت میزان كه است باور
 همکاری برای و روستاها از بعضي در محلي میراب تعیی  حم در فق 
 وی. اسدت  بدوده  مزارع سطح در آب توزي  امر در آبیاری ي مممور با

-بهدره  در كشداورزان  رضدايت  افزايش و همکاری يافت  تحق  برای

-مشاركت نكرد منمقانون بر آبیاری هایشبکه از نگهماری و برداری

 كدرده  یدم تمك هدا تعداوني  همچدون  محلي هایسازمان ايجاد راه از ها
 .است

 

 هامواد و روش
. اسدت  شدمه انجدام  همبسدتگي  -توصیفي روش به پژوهش اي 
 شهرسدتان  شدالیکاراني  از نفدر  602 شامل پژوهش اي  آماری جامعه
 و شهرسدتان  طارمسدر،  فشدتکه،  ،يفشدر  یمسد  آقا روستاهای) رشت
 آب دارپوشدش  سده  درجده  آبیداری  هایكانال از كه اشمبيم( تخس 
 از اسدتفاده  بدا  نمونده  حج . كننممي استفاده خود مزارع آبیاری برای
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 روش از پژوهش اي  در. شم برآورد نفر 522 مورگان-گرجسي جمول
 برای. گرديم استفاده هانمونه انتخاب برای تصادفي كامالً گیرینمونه
 ابدزار  كده  گرديدم  اسدتفاده  پرسشدنامه  از يمیمان اطالعات آوریجم 
 57 نظدرات  از استفاده با نیز ابزار اي  روايي. است پژوهش اي  اصلي
 ؛ وگرفدت  قدرار  يیدم تم مدورد  و اصال  بررسي، دانشگاه، اساتیم از نفر
 تکمیدل  پرسشدنامه  20 ،پدژوهش  ابزار پايايي و اعتبار تعیی  منظوربه

 بیدانگر  كده  آمم دست به درصم 57 مقمار نآ كرون باخ آلفای. كردنم
 ايد   كشداورزان  مشداركت  میدزان . است پژوهش ابزار مناس  اعتبار

 بوده گويه 5 شامل كه لیکرت ایينهگز 7 طیف از استفاده با پژوهش
 درصدم  فراواندي،  محاسدبه  توصدیفي  آمدار  بخدش  در. گرديم محاسبه
 حلیلدي ت آمار بخش در و گرفت قرار موردمطالعه هایانگی م و فراواني

 و پدردازی داده. شدم  اسدتفاده  تعقیبدي  تدوكي  آزمون و واريانس یزآنال
 .شم انجام SPSS افزارنرم از استفاده با پژوهش اي  محاسبات

 

 نتایج و بحث

 توصیفی آمار بخش

 :کارشالی کشاورزان اجتماعی فردی، هایویژگی بررسی
 تحدت  افدراد  تعدماد  سد ،  شامل پژوهش اي  فردی هایيژگيو
 مالکیت، نوع كار، سابقه فرعي، شغل اصلي، شغل سواد، سطح ،تکفل
 توصیفي آمار نتايج. است بوده كل درامم و شالي زمی  مالکیت مقمار
 :است زير قراربه

 سدال  75 موردمطالعده  كدار شالي كشاورزان سني میانگی  •
؛ باشميم ساله 50 هاآن تري مس  و ساله 61 ،هاآن تري جوان. است
 0 تکفدل  تحدت  افراد دارای پژوهش اي  هایخانوار از رصمد 2/02 و
 هدا آن( درصدم  2/61) تحصدیالت  سدطح  ازنظر و هستنم بیشتر و نفر
( درصدم  2/55) نوشدت ،  و خواندمن  تواندايي ( درصدم  2/66) سواد،بي

 ،يددپل د يددرز مددمر  دارای( درصددم 0/51) راهنمددايي، مددمر  دارای
 كده  گرديدم  مشدخص  نی همچ. هستنم باالتر و ديپل ( درصم 1/56)

( درصدم  0/17) پدژوهش  جامعده  ايد   اصدلي  شدغل  فراواني بیشتري 
 مشداغل  سداير ( درصم 2/2) و كارمنم( درصم 0/5) است، برنج زراعت
 كداری صدیفي  و كداری سبزی و داریمغازه صیادی، دامماری، ازجمله

 .باشميم

 ،موردمطالعده  كارشالي كشاورزان كشاورزی سواب  بررسي •
 تجربده  سدال  20 دارای متوسد   طوربه كارانشالي كه دهممي نشان
 20 كداری شالي یسابقه بیشتري  رابطه اي  در و هستنم برنج زراعت
 هدا آن كداری شدالي  اراضدي  میزان و است سال 7 آن كمتري  و سال
 شخصي مالکیت هاآن درصم 17 كه هکتار بوده 56/5 متوس  طوربه
 درآمم میانگی  كه گرديم مشخص م،درآم میزان با رابطه در. باشميم

 اينکده  ضدم   است ريال 67200000 پژوهش اي  كشاورزان ساالنه
 51 نآ میدزان  كمتدري   و ريدال  میلیدون  560 درآمم میزان بیشتري 
 .است ريال میلیون
 اجتمداعي  امدور  در مشداركت  بدا  رابطده  در تحقید   نتايج •

 تولیم هاینيتعاو در كشاورزان درصم 16 كه دهممي نشان كشاورزان
 اسدالمي  شورای در درصم 50/ بعم مرحله در و هستنم عضو روستايي
 7/2 و روسدتا  در موجود اجتماعي هاینهاد ساير در درصم 7/0 روستا،

 .بودنم هایاریده یهادر كارگروه

 

 تحلیلی آمار بخش
 است قرارگرفته آزمون مورد زير فرضیه سه بخش اي  در

 كشداورزان  فدردی  هدای يژگدي و هرابطد  بررسي: اول فرضیه الف
 درجه آبیاری هایكانال نگهماری و حفظ در هاآن مشاركت با گیالني
 دارپوشش سه

 نهادهدای  در گیالندي  كشداورزان  عضدويت  رابطه بررسي ب
 آبیداری  هدای كاندال  نگهدماری  و حفظ در هاآن مشاركت با اجتماعي
 دارپوشش سه درجه
 بدا  گیالندي  رزانكشداو  اقتصدادی  وضدعیت  رابطه بررسي ج

 سده  درجده  آبیداری  هدای كاندال  نگهماری و حفظ در هاآن مشاركت
 دارپوشش

 

 گیالنی کشاورزان فردی هاییژگیو رابطه بررسی اول فرضیه

 درجهه  آبیاری هایکانال نگهداری و حفظ در هاآن مشارکت با

 دارپوشش سه

 اسدتفاده  پیرسدون  همبسدتگي  ضدري   از آزمون اي  انجام برای
 در هدا آن مشداركت  میدزان  بدا  متغیر 1 بی  رابطه نآ در كه و مگردي
 .گرفت قرار يموردبررس دارپوشش سه درجه كانال نگهماری و حفظ
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فردی در حفظ و  هاییژگیوهمبستگی مشارکت با  -1جدول 

 نگهداری کانال درجه سه

 سطح
 داریمعني 

 ضري  همبستگي
 پیرسون 

 متغیر وابسته متغیر مستقل

 س  -602/0 007/0

مشاركت در حفظ و 
نگهماری كانال 

 دارپوشش 2درجه 

 سواد 605/0 002/0

 افراد تحت تکفل 257/0 56/0

 شغل اصلي 607/0 057/0

 شغل فرعي 622/0 017/0

 درآمم 500/0 007/0

 نوع مالکیت 571/0 020/0

 مقمار زمی  شالي 602/0 027/0

 سابقه كار 521/0 071/0
 داری معني: نبود رابطهns %5داری در سطح معني**و  %7ی در سطح داريمعن *

 
 در مشاركت بی  كه دهممي نشان( 5 جمول) پژوهش هایيافته

 سواد س ، فردی هایيژگيو با آبیاری هایكانال نگهماری و حفظ
 یرابطه سالیانه درامم و شالي زمی  مالکیت مقمار و كشاورزان
 رابطه باسواد و منفي رابطه س  با رابطه اي . دارد وجود معناداری
-معني رابطه كه گرديم مشخص همچنی . دهميم نشان را مثبتي

 نوع و فرعي شغل تکفل، تحت افراد تعماد كار، سابقه بی  داری
 .نمارد وجود اصلي و شغل مالکیت

 فرضیه دوم آزمون
بررسي رابطه عضويت كشاورزان گیالني در نهادهای  (ب

 آبیاریهای در حفظ و نگهماری كانال هاآنمشاركت  اجتماعي با
 داردرجه سه پوشش

ها و نهادهای اجتماعي عضويت در تشکل ریتمثبررسي  منظوربه
 موردنظر آبیاری هایكانالدر حفظ و نگهماری از  هاآنبر مشاركت 

توكي تعقیبي استفاده شم. نتايج در جمول  آزموناز آنالیز واريانس و 
 است. شمهدهدا شمن( 6)

 
در حفظ  هاآن بر مشارکتهای اجتماعی عضویت در نهاد یرتأث -2جدول 

 آبیاری هایکانالو نگهداری 
انحراف 
 معیار

 اجتماعي ینهادها تعماد مشاهمات میانگی 

 عضويت شركت تعاوني 501 10/2 551/0

 دهیاری روستا یهاكارگروه 1 52/0 205/0

 روستاشورای اسالمي  50 55/0 021/0

 ساير 6 70/2 565/6

 كل 522 02/0 501/0

 

كمتري  میزان مشاركت  كه دهميم( نشان 6های جمول )نتايج يافته
های اجتماعي موجود ها و نهاددر بی  افرادی است كه در ساير تشکل

در روستا عضو بودنم و بیشتري  مشاركت در بی  افرادی است كه در 
 .شورای اسالمي روستا عضو هستنم

H0: µ5 = µ6 = µ2 = µ0 = µ7 

H5: Ǝ i|  µi ≠ µj 

µ ن در آ ریتمث: متوس  عضويت در نهادهای اجتماعي و
 درجه سه آبیاریمشاركت در حفظ و نگهماری كانال 

 
 و بین گروهی یگروهدروننتایج حاصل از آنالیز واریانس  -3جدول 

سطح 
 معناداری

F 
میانگی  
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 

006/0 607/7 271/6 2 151/5 
-بی  گروه

 ها

  755/0 561 106/27 
درون 
 هاگروه

 مجموع 110/52 526   

 
و  607/7برابر  F(، میزان 2ها در جمول )با توجه به نتايج يافته
است. چون میزان سطح معناداری از  006/0سطح معناداری آن برابر 

 0Hبنابراي  فر   كمتر است، 07/0میزان خطای نوع اول در سطح 
 ینهادهاعضويت در  گريدعبارتبهشود. درصم رد مي 17با اطمینان 

 هایكانالدر حفظ و نگهماری  هاآناجتماعي با میزان مشاركت 
 است. مثثر آبیاری

های زوجي در توكي تعقیبي برای مقايسه آزموننتايج حاصل از 
 ( لحاظ شمه است.0جمول )
 

 هاتوکی تعقیبی برای مقایسه زوج مونآزنتایج حاصل از  -4جدول 

 نهادهاعضويت در  5 6

 ساير 70/2 

 شركت تعاوني 10/2 

 دهیاری روستا 52/0 52/0

 شورای اسالمي روستا  55/0

 
دهم كه كمتري  میزان ( نشان مي0ها از جمول )نتايج يافته

های اجتماعي موجود نهاد كت در بی  افرادی است كه در سايرمشار
روستا عضو بودنم و بیشتري  میزان مشاركت مربو  به افرادی در 

 است كه در شورای اسالمي روستا بودنم.
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 فرضیه سوم آزمون

مشاركت  ج بررسي رابطه وضعیت اقتصادی كشاورزان گیالني با
در  داردرجه سه پوشش آبیاریهای در حفظ و نگهماری كانال هاآن
گیالني با ارزيابي  كاراليشوضعیت اقتصادی كشاورزان  پژوهشاي  

و ديگر  یكاریسبزريالي مقمار زمی  شالیزار، مقمار زمی  صیفي 
 محاسبه گرديم. سال كيدر طول  هاآنجنبي  یممهاآدر

گیالني با  كارشاليمقايسه وضعیت اقتصادی كشاورزان  منظوربه
 مشاركت در حفظ و نگهماری از آنالیز واريانس استفاده شم و به دلیل

 ریتمثتوكي تعقیبي استفاده شم.  آزموندار از ود اختالف معنيوج
گیالني بر  كارشاليمقادير مختلف وضعیت اقتصادی كشاورزان 

( آورده 7مشاركت در حفظ و نگهماری كانال درجه سه در جمول )
 شمه است.
 

 بر مشارکتمقادیر مختلف زمین  یرتأثنتایج آمار توصیفی  -5جدول 

 کانالدر حفظ و نگهداری 

 وضعیت اقتصادی )ريال( تعماد مشاهمات میانگی  انحراف معیار

 میلیون 67كمتر از  66 07/2 757/0

 میلیون 20-67 52 26/2 755/0

 میلیون 27-5/20 51 56/2 757/0

 میلیون 00-5/27 1 55/0 161/0

 میلیون 00بیشتر از  1 52/0 127/0

 كل 522 02/2 211/0

 
كمتري  مشاركت را  كه دهميم( نشان 7ل )های جمونتايج يافته

هکتار زمی  داشتنم و بیشتري  مشاركت را  7/0افراد دارای كمتر از 
 افراد دارای بیشتر از دو هکتار زمی  داشتنم.

H0: µ5 = µ6 = µ2 = µ0 = µ7 

H5: Ǝ i|  µi ≠ µj 
µ  مقمار وضعیت اقتصادی بر میزان مشاركت در  ریتمث: متوس

 كانال درجه سهحفظ و نگهماری 
 

 و بین گروهی یگروهدروننتایج حاصل از آنالیز واریانس  -6جدول 

سطح 
 معناداری

F 
میانگی  
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 

00/0 056/1 077/2 0 165/52 
-بی  گروه

 ها

  215/0 561 575/01 
درون 
 هاگروه

 مجموع 755/26 526   

 

و  056/1برابر  F(، میزان 2جمول )ها در با توجه به نتايج يافته
است. چون میزان سطح معناداری از  00/0سطح معناداری آن برابر 

 0H كمتر است، بنابراي  فر  07/0میزان خطای نوع اول در سطح 
وضعیت اقتصادی  گريدعبارتبهشود. درصم رد مي 17با اطمینان 
فظ و در ح هاآنگیالني با میزان مشاركت  كارشاليكشاورزان 
 آزموناست. نتايج حاصل از  رگذاریتمث آبیاری یهاكانالنگهماری 

 ( لحاظ شمه است.5های زوجي در جمول )توكي تعقیبي برای مقايسه

 هاتوکی تعقیبی برای مقایسه زوج آزموننتایج حاصل  -7جدول 

 وضعیت اقتصادی )ريال( 5 6 2

 میلیون 67كمتر از  07/2  

 ونمیلی 20-67 26/2 26/2 

 میلیون 27-5/20  56/2 56/2

 میلیون 00-5/27   55/0

 میلیون 00 از بیشتر   52/0

 
دهم كه كمتري  میزان ( نشان مي5ها از جمول )نتايج يافته

میلیون ريال و  67مشاركت در افراد دارای وضعیت اقتصادی كمتر از 
بیشتري  مقمار مشاركت مربو  به افراد دارای وضعیت اقتصادی 

 .باشميممیلیون ريال در سال  00از  شیب
 

 گیرینتیجه
توسعه روستايي استفاده از  یهابرنامهاهماف   يترمه يکي از 

 یهابرنامه امکانات بالفعل و بالقوه موجود روستا در تمامي فراينم
توسعه دستیابي به كشاورزی پايمار است. در اي  رابطه توجه به 

به علل مختلف در حاشیه قرا جامعه روستايي كه در گذر زمان 
. مشاركت اي  قشر از جامعه، اجرای باشميماهمیت  حائز انمگرفته
، یریگ یتصمرا با كمك به  توسعه پايمار كشاورزی یهاطر بهینه 

 گونه يااثرات  منم شمن ازو بهره هافرصتايجاد و توزي  دوباره 
 مشاركتي، عياجتما كنش داشت. اي  ها را به همراه خواهمبرنامه

 و فضاسازی آن كه ويژگي باشميم جمعي قمرت مستلزم استفاده از
ن آمحلي در  هایكه تشکل مطلوبي خواهم بود فضای به دستیابي
گذار  تمثررا قادر خواهنم ساخت اقماماتي  هاتشکلو اي   قرارگرفته

 داشته باشنم.
 راهبرهای مناسبي توانميممميريت مشاركتي رهیافتي است كه 

دهم. واگذاری حقوق و امتیازات اجتماعي به  ارائهرا در اي  خصو  
فعالیت در سازديمرا قادر  هاآنكشاورزان در راستای اي  رهیافت 
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در  يدهسازمانريزی، طراحي و برنامه های مميريتي، اقتصادی،
 باشنم. داشتهروستاها حضوری فعال 

ه بی  نشان داد ك پژوهشفرضیه اول اي   آزموننتايج 
متغیرهای س ، سطح سواد، مقمار زمی  شالي و درامم سالیانه 

 آبیاریهای در حفظ و نگهماری كانال هاآنكشاورزان با مشاركت 
در خصو  متغیر س  اي  رابطه منفي و ديگر  ؛ ورابطه وجود دارد
 .باشميم داريمعنمتغیرها مثبت و 

، میزان كه سطح سواد دارديمبیان ( 5217)اماني و چیذری 
با  آناراضي زير كشت، كل زمی  تحت مالکیت و درامم حاصل از 

 داری دارد.های پايمار ك  نهاده رابطه مثبت و معنيپذيرش روش
كننم كه بی  میزان بیان مي( 5212)و موسوی و حسیني  يچهارسوق

عملکرد در هکتار و میزان درامم حاصل از فروش گنمم و سطح 
ك  نهاده رابطه  ماريپاكشاورزی  یهاروشتحصیالت با پذيرش 

 وجود دارد.
 یهاروشخصو  پذيرش  ( در5211)بیگملي و صميقي 
س ، تعماد قطعات،  یرهایمتغكه بی   كنميمكشاورزی پايمار بیان 

و منفي و بی   داريمعنرابطه  يآبدر عملکرد گنمم  رشيپذ سابقه
 جود دارد.مثبت و داريمعنمیزان سواد در سطح كل اراضي رابطه 

خود نتیجه گرفتنم كه  پژوهش ( در5211)تیرابي و حسی  نژاد 
با  یداريمعن طوربهس  كشاورزان تعماد فرزنمان  یرهایمتغافزايش 

. ضم  اينکه گردديمترويجي منجر  یهابرنامهكاهش پذيرش 
زير كشت و میزان استفاده از اطالعات و  یها یزممیزان تحصیالت 

و  داريمعنترويجي رابطه  یهابرنامهبا پذيرش نوي   یهایفناور
 مثبتي وجود دارد.

سال  75 پژوهشتوصیفي میانگی  س  كشاورزان اي   آمارطب  
. ضم  اينکه باشميمسال  61 حماقلسال و  50 هاآنو حماكثر س  

توانايي خوانمن و نوشت  دارنم. كشاورزان  هاآندرصم  50 حموداً
مناس  فکری جهت پذيرش  یهاترساخيزجوان و باسواد از 

ترويجي برخوردارنم. اي  افراد  -يآموزش یهاهیتوصجميم و  یهامهيا
 آباز ارزش و اهمیت  هارساختيزبه علت برخوردار بودن از اي  

داشته و  يآگاهدر تولیم و عملکرد شالي  رگذاریتمثيك نهاده  عنوانبه
 هایكانال  نهاده )اي یهارساختيزكه  انمافتهيدستبه اي  باور 

( نقشي كلیمی در تولیم پايمار اي  محصول ايفا آبیاریو  يرسانآب
دولت و  یهایگذاراستیسبنابراي  توجه بیشتری را به ؛ كنميم

ترويجي در خصو  حفظ و نگهماری اي  -علمي  یهاهیتوص
ن را در جهت مناف  آحفظ و نگهماری  ؛ وخواهنم داشت هارساختيز

پاسماری خواهنم كرد. مشاركت اي  گروه از  آنو از  خود دانسته
خواهم بود. اي   هاآن يآتو  يآنمناف   كننمه یتضم یآمارجامعه 

 یهابرنامهارائه  جوان، كارانشاليبا شناسايي  توانميممشاركت 
در خصو  اي   هاآننمودن  آگاهمناس  برای افزايش سطح سواد و 

 شته باشم.رونمی رو به رشم دا یهااستیس
كشاورزان در حفظ و بودن میزان مشاركت  دارمعني در خصو 
آمم سالیانه و مقمار زمی  با میزان در يرسانآبهای نگهماری كانال

شت كه عملکرد تولیم برنج در توان بیان داشالي مي زير كشت
 آخرهای فراينم تولیم )جز در مراحل تهای شالي از ابتما تا انزمی 

آب را بستگي دارد. زراعت برنج مصرف بااليي از  بآبرداشت( به 
گیالني كه سطح زير كشت شالي بااليي  كارانشاليكنم. طل  مي

است.  ترملمو بي را بهتر احسا  كرده و برايشان آدارنم اي  نیاز 
كه  انممهیرساز دانش فني  یامرحلهاي  قشر از كشاورزان گیالني به 

در فراينم  مطمئ ي آبلي تنها با داشت  از كشت شا هاآن یمم باالآدر
 كننمه یتممموجود  یهارساختيزداننم كه و مي ن میسر استآتولیم 

را تضمی   آنبوده و  هاآنی شالي هازمی  ازیموردنآب پايماری برای 
های هزينه حفظ و نگهماری از كانال انمآگاهخواهم كرد. ضم  اينکه 

 ازلحاظبنابراي  ؛ خواهم بود هاكانال ونهگ يا تر از احماثپايی  آبیاری
را در حفظ  یافعاالنهبااليي برای مشاركت  يآمادگساختار فکری نیز 
 آمار. در بخشي از دهنميماز خود نشان  هارساختيزو نگهماری اي  
مشخص گرديمه است كه اي  قشر از  پژوهشتوصیفي اي  

یر و نگهماری از هزينه تعم ييهابخشكشاورزان گیالني پرداخت 
 .انمشمه دارعهمهرا نیز  هارساختيزاي  

-نشان داده است كه بی  ويژگي پژوهشنتايج فرضیه دوم اي  

در حفظ و  هاآنگیالني با مشاركت  كارانشاليهای اجتماعي 
كشاورزاني كه عضو  ؛ ورابطه وجود دارد آبیاریهای نگهماری كانال

كت باالتری نسبت به ديگر شوراهای اسالمي روستا هستنم از مشار
های های ديگر در حفظ و نگهماری كانالعضو در تشکل كارانشالي
 .انمبودهبرخوردار  يرسانآب

شوراهای اسالمي بازوی مميريتي دولت در روستاها هستنم 
 یهاآموزشاز  متمثر، آن سیتمساعضای اي  شوراها طي چنم دهه از 

 انمبودهتوسعه در روستا  یهاهبرنامو اجرای   يتمو متعمد در تهیه،
 یهابرنامهدولت و  یهایگذاراستیسكاملي از  يآگاهبنابراي  
 هاآنو اطالعات  يآگاه هاآموزشدارنم. اي   روستاهادر  یهاتوسعه

بخش كشاورزی بخصو  در  یهاچالش  يترمه را در خصو  
اهمیت  افزايش داده است. آب ازجمله رگذاریتمث یهانهادهرابطه با 

 ازجمله هابخشدر بخش كشاورزی بلکه ساير  تنهانه آنو نقش  آب
 آندر استفاده بهینه  يرساناطالعمواردی است كه دولت اقمام به 

 آبترويجي دولت در خصو  -موزشيآ یهابرنامهدارد. در ابعاد 
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با مشاركت و دادن نقش  آنهای و نگهماری زيرساخت بلکه در حفظ ردیگيمصورت  يرساناطالع آناستفاده بهینه  یهانهیزمدر  تنهانه

 تیماه. اعضای شورای اسالمي به دلیل شوديم میتمككلیمی مردم 
حضور دارنم كه اي   هابحث گونه يادر  آنوجودی و ساختاری 

خواهم  هاآنمستقی  در مشاركت  ریتمث هااستیساز  يآگاهو  ييآشنا
 داشت.

 یهاآموزشديگر در روستا تحت های فعال نیاز است كه تشکل
به  يابيهای دولت برای دستگذاریمختلف در ارتبا  با سیاست

های مرتب  با هزينه و آبهايي چون نهاده تممی كشاورزی پايمار، 
يابي به تولیم پايمار قرار ها در دستآن و نقش كلیمی اي  نهاده

ها برای تشکل هاآموزش گونه يا ارائهگاه شونم. آ آنگیرنم و از 
از  گردديمن منجر آهای مرتب  با ريزیموجود در روستا و برنامه

ماری قابل قبولي در سطح روستا نیز آكه از جمعیت  هاآنتشکل 
 برخوردارنم در راستای اهماف كالن توسعه استفاده گردد.

نتايج فرضیه سوم نشان داد بی  وضعیت اقتصادی كشاورزان اي  
های در حفظ و نگهماری كانال هاآناركت با میزان مش پژوهش

 است. داريمعنرابطه مثبت و  يرسانآب
به اي  نتیجه رسیمنم  خود پژوهش ( در5215)و اسمی  لشکرآرا
كشاورزی پايمار با متغیرهای سطح تحصیالت میزان كه پذيرش 

موزشي ترويجي دانش و نگرش نسبت به آهای مشاركت در كال 
 وجود دارد. یداريمعنمثبت و  كشاورزی پايمار رابطه

نشان داده است كه آن قشر از  پژوهشنتايج توصیفي اي  
وضعیت اقتصادی مناسبي برخوردار هستنم از سطح  ازكشاورزان كه 

های فعال از تشکل يکيدردار بوده و حماقل سواد مناسبي نیز برخور
 موجود در روستا عضويت دارنم.

 یانکاررقابلیغ ریتمثتشکل( اي  دو متغیر )سواد و عضويت در 
ای های توسعهها و سیاستها به توصیهآندر ساختار فکری و نگرش 

 یهاطر ورد كه اي  قشر در آاي  امکان را به وجود مي ؛ ودارددولت 
حضوری فعال داشته  يرسانآبهای مشاركتي حفظ و نگهماری كانال

ای از رشم و به مرحلهمتقبل شونم. اي  افراد  هايي را نیزو حتي هزينه
یم شالي را ممی باال و پايمار از تولآكه داشت  در انممهیرسبلوغ فکری 

 آب تممی های كانال ازجملهئ  های مطممستلزم داشت  زيرساخت
 .داننميم
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The Factors Affecting Farmers' Participation in the Maintenance of Lined Irrigation Canals 

(Third Degree) 
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Abstract 
 
Irrigation canals leading to increased resistance against scour the walls and water losses. They can be reduced influence 

that water in the soil. So the irrigation canals are essential for increased efficiency of water. Primer irrigation canals 

need for operating and maintaining that is costly and should be paid by government and public sector. Therefore, the 

participation of farmers in the operating and maintaining is essential. This study surveys has been conducted fieldwork 

in the third grade irrigation canals city of Rasht. The specific objective of the study is to investigate the factors affecting 

farmers' social-economic and professional farmers in the participation of, operating and maintaining of irrigation canals. 

The questionnaire was the main toll for collecting data. The validity of the questionnaire was approved by 15 subject 

specialists and reliability assessed with Cronbach's alpha 0.75 Obtained. The population of this research was 203 paddy 

farmers. By Gorgesi-Morgan formula 133 samples were selected with random sampling. The results showed the 

individual characteristics age, education, land holding, total income, social and economic condition of paddy farmers 

with participation of operating and maintaining of irrigation canals have significant positive relationship. 
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