تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،64شماره  ،1بهار  ،1936ص ()169-111

واکاوی سازههای مؤثر بر دیدگاه اعضای اتحادیة تشکلهای آببران
دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل (مورد مطالعه :حوزة پایاب سد درودزن فارس)
داریوش حیاتی ،1زیبا نجفی قرقانی
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 .1دانشیار بخش ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 .2کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور پوراب فارس
(تاريخ دريافت -01/11/8 :تاريخ تصويب)09/2/5 :

چکیده
امروزه بسیاری از دولتها ازجمله ايران دريافتهاند که عامل اصلی رويارويی با بحرانهای آب در بخش
کشاورزی از ناديدهانگاشتن بهرهبرداران در عرصة مديريت آب نشئت گرفته است .از اينرو ،به انتقال
مديريت آبیاری از دولت به جوامع محلی در قالب تشکلهای آببران توجه شده است .همچنین ،واگذاری
مسئولیتها به تشکلهای آببران بدون بررسی ديدگاهها و نظرهای بهرهبرداران موجب شکست اينگونه
تشکلها میشود .در اين راستا ،پژوهش حاضر با هدف واکاوی سازههای مؤثر بر ديدگاه اعضای اتحادية
تشکلهای آببران دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل در محدودة کانال ارديبهشت درودزن در استان فارس
به روش کمی و با استفاده از فن پیمايش و ابزار پرسشنامه انجام گرفت .آزمودنیهای اين تحقیق شامل 295
نفر از اعضای اتحادية تشکلهای آببران بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده از بین
جامعة آماری پژوهش انتخاب شدند .در کل ،يافتههای پژوهش نشان داد از بین چهار دسته سازههای فردی-
نگرشی ،اجتماعی ،زراعی -موقعیتی و اقتصادی ،متغیرهای اندازة خانوار ،نگرش به سازمان آب و شرکت
بهرهبرداری ،نگرش به وجود روابط عادالنه در تشکل ،مدت عضويت فرد در تشکل ،سطح تحصیالت ،میزان
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،میزان مشارکت در فعالیتهای تشکل ،رعايت اصول اخالقی در بین
اعضا ،میزان استفاده از آب کانال ،نوع تشکل ،نوع محصوالت زراعی و سطح زير کشت ،رابطة معنیداری با
ديدگاه دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل داشتند .درضمن ،نتايج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد درمورد
ديدگاه دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل ،سه متغیر نگرش به وجود روابط عادالنه در تشکل ،نگرش به
سازمان آب و شرکت بهرهبرداری و میزان استفاده از آب کانال ،میتوانند حدود  63درصد از تغییرات آن را
تبیین کنند .در ادامه ،با توجه به يافتههای پژوهش ،پیشنهادهايی بهمنظور بهبود ديدگاه اعضا دربارة توسعة
مسئولیتهای تشکل ارائه میشود.
واژههای کلیدی :تشکلهای آببران ،توسعة مسئولیت ،ديدگاه ،عوامل مؤثر ،مشارکت.

* نویسندة مسئول:

تلفن90146137990 :

Email: hayati@shirazu.ac.ir
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مقدمه
در دو دهة اخير ،بهعلت رشد مشكالت كميابي آب در سراسر
جهان و دستيابينداشتن اغلب پروژههاي آبياري به اهداف
اقتصادي ازپيش تعيينشده و افزایش اختالفات بين آببران،
به مقولة تشكلهاي آببران براي مشاركتگرفتن كشاورزان در
مدیریت آب كشاورزي توجه زیادي شد ( Heyd & Neef,
 .)2004تشكلهاي آببران اولين شكل از رهيافت مدیریت
مشاركتي در بخش آبياري است (Hassabou & EL-Gafy,
) 2007و نقش كليدي در مدیریت بهينة مصرف آب كشاورزي
دارند كه از طریق مشاركت ذينفعان در تمام مراحل
تصميمگيري ،برنامهریزي ،ساخت ،بهرهبرداري ،نگهداري و
تأمين مالي شبكههاي درجة دو و سه امكانپذیر است
(.)Howarth et al., 2005
تشكلهاي آببران ()WUA: Water Users Associations
گروهي از كشاورزان هستند كه همة آنها از منبعي مشترك
استفاده ميكنند و در راستاي تقسيم و توزیع آب با یكدیگر
مشاركت دارند؛ ضمن آنكه مسئوليت نگهداري از سيستمهاي
انتقال و توزیع آب را نيز بر عهده دارند (.)Mirzai et al., 2009a
انتقال مدیریت آبياري ( IMT: Irrigation Management
 )Transferعبارتست از :جابهجایي مسئوليت و اختيارات مربوط به
مدیریت آبياري از سازمانهاي دولتي به سازمانهاي غير دولتي،
مانند تشكلهاي آببران ( )FAO, 2007ولي مدیریت آبياري
PIM:
Participatory
( Irrigation
مشاركتمدارانه
 )Managementعبارت است از :شركت فعاالنة آببران همراه با
حضور دولت در مدیریت آبياري ()Kahrizi & Sandgol, 2001؛
بنابراین انتقال مدیریت آبياري نسبت به مدیریت آبياري مشاركتي
جامعتر و وسيعتر است (.)Peter, 2004
هدف مدیریت مشاركتي آبياري ،تشكيل تشكلهاي
آببران بهمنظور برعهدهگرفتن مدیریت آبياري توسط
كشاورزان براي بهبود وضعيت زندگي كشاورزان است )Ros,
 (2010براي ادارة یك تشكل بهصورت پایدار و توزیع عادالنة
آب ،مشاركت كشاورزان بسيار مهم است Tanaka & Sato,
) ،)2003زیرا این افراد تنها كساني هستند كه با محيط اطراف
خود ارتباط دارند و عهدهدار فعاليتهایياند كه بر محيط زیست
اثرگذار است ) .(Dungumaro & Ndalahwa, 2003نتایج اولية
انتقال مدیریت آبياري شامل انباشت سرمایه و درآمد (در بعضي
از تشكلها) ،افزایش سرعت جمعآوري آببها ،كاهش
هزینههاي بهرهبرداري و نگهداري ،كاهش هزینههاي دولت،
افزایش مناطق تحت آبياري ،بهبود ميزان بازگشت هزینه و

انتقال هزینة بهرهبرداري و نگهداري از دولت به تشكلها
ميشود ) .)Yercan, 2004نتایج مطالعات انجامگرفته نشان داد
در كل ،تشكلهاي آببران مزایاي چشمگيري از قبيل توزیع
عادالنة آب ،افزایش جمعآوري هزینهها و بازده بيشتر استفاده
از آب دارند ( .)Pradhan, 2002هدف از تأسيس تشكلهاي
آببران (طبق اساسنامة شركت تعاوني آببران) فعاليت در
زمينة عرضة خدمات تحویل ،تقسيم ،توزیع آب و بهرهبرداري
و نگهداري از شبكههاي آبياري و زهكشي درجه سه و چهار در
محدودة عمليات تعاوني بود ( .)Nejatpour et al., 2008گروه
بهرهبردار آب فقط پوششدهندة حریم كانال درجة سه است،
این گروه بهحدي كوچك است كه نميتواند تمام وظایفش را
بهطور مؤثر انجام دهد .براي حل این مشكل ،اتحادیة گروههاي
مصرفكنندة آب تحت پوشش كانالي درجة دو فعاليت ميكند
و مدیریت آن را بهعهده ميگيرد (.)Shiati & Farjodi, 2000
مدیریت مشاركتمدار آبياري به دخالت مصرفكنندگان
آب در تمام جنبهها و سطوح مدیریت آبياري مربوط ميشود.
اگر ميزان دخالت كشاورزان را در دامنهاي بين صفر و یك در
نظر بگيریم این طيف از انجامدادن همة كارها توسط بخش
دولتي (صفر) تا انتقال تمام و كمال اختيارات و وظایف به
كشاورزان (یك) را شامل ميشود ( .)Heidarian, 2007در زیر
چهار شكل قابل تفكيك در این طيف تشریح ميشود
()Vermilion & Segardoy, 1999؛ نوع یك :دولت همة
وظایف را بر عهده دارد .نوع دو :دولت وظایف را به عهده دارد
و مصرفكنندگان آب با دولت همكاري ميكنند .نوع سه:
وظایف مدیریت آبياري را مصرفكنندگان به عهده دارند و
دولت روند اجرایي كار را تسهيل ميكند .نوع چهار:
مصرفكنندگان همة وظایف را بر عهده دارند .مشاركت در
مدیریت آبياري بهعلت تنوع زیاد در كاركردهایي (شامل
برنامهریزي ،تصميمگيري ،بهرهبرداري ،نگهداري ،بازسازي،
بسيج منابع و حل تضاد و تعارض) كه ميتواند در جریان انتقال
مدیریت ،انتقال داده شود اشكال گسترده و متنوعي دارد
).(Vuren et al., 2004
در شبكة آبياري و زهكشي درودزن در استان فارس،
كشاورزان تمایل مطلوبي به مشاركت در مدیریت شبكة آبياري
و زهكشي زیر سد نشان دادند ( Azizi Khalkheili & Zamani,
 .)2009در تركيه ،كشاورزان بهطور ضعيف متقاعد شدند كه
باید در مدیریت تشكل مشاركت كنند ( Uysal & Atis,
 . )2010در منطقة جرقویة اصفهان ،بهرهبرداران عالقة زیادي
به شركت در تشكل و فعاليت در آن نداشتند ( Zadbagher et
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 )2010( Ahmadvand et al. .)al., 2010بيان ميكنند نگرش
و تمایل به مشاركت در تشكيل تشكلهاي آببران در دشت
كوار استان فارس وجود دارد .در شبكة آبياري قزوین اغلب
كشاورزان موافق با تفویض اختيارات هستند ،بهشرطي كه از
طرف دولت حمایت شوند (.)Gomrokchi & Heidari, 2010
مطالعة  )2010( Setodenia et al.در شبكة آبياري قزوین نشان
ميدهد  199درصد كشاورزان آمادگي خود را براي مشاركت
در مدیریت آبياري با استفاده از تسهيالت بانكي اعالم كردند.
مرور پيشينة نگاشتهها نشان ميدهد بين تجربهها و
ذهنيت قبلي كشاورزان از تعاونيها ،سطح سواد و تمایل براي
همكاري در فعاليتهاي مشترك از جمله شبكة آب با پذیرش
تشكلها رابطة مثبت و بين سن و پذیرش تشكلها رابطة منفي
وجود دارد ( .)Hajian et al., 2010تحصيالت ،درآمد ،تجربة
كشاورزي ،تملك بر زمينهاي زراعي ،داشتن شغل غير
كشاورزي ،داشتن چاه و سطح زیر كشت از عواملي هستند كه
موجب افزایش احتمال پذیرش تشكلهاي مردمي ميشوند،
ولي جمعيت خانوار ،داشتن تنوع توليد و پراكندگي مزارع از
عواملياند كه تأثير منفي بر احتمال پذیرش تشكلها دارند
( .)Poursabbaghi, 2010بين اعتماد ،انسجام و مشاركت
اجتماعي با دیدگاه كشاورزان دربارة فرایند مشاركت در
تشكلهاي آببران رابطة مثبت و معنيدار وجود دارد
( .)Mirzaei et al., 2009bسن ،سطح تحصيالت ،نگرش به
مدیریت مشاركتي ،عملكرد آبياري ،اندازة مزرعه ،درآمد
فعاليتهاي كشاورزي و غير كشاورزي ،بر تمایل كشاورزان به
مشاركت در مدیریت آبياري تأثيرگذار است ( Zarafshani et
 .)al., 2008همچنين ،مطالعة صورتگرفته در استان خراسان
رضوي نشان داد بين ميزان تحصيالت ،سطح زیر كشت آبي،
درآمد ساليانه ،تماسهاي ترویجي ،مؤلفههاي سرمایة
اجتماعي ،وضعيت آبياري منطقه از دیدگاه آببران و وضعيت
مشاركت كشاورزان در زمينة مدیریت شبكههاي آبياري با
نگرش كشاورزان به مشاركت در تشكل آببران رابطة مثبت و
معنيداري وجود دارد (.)Shahroudi & Chizari, 2008
متغيرهاي سن ،سطح تحصيالت ،سطح اطالعات و آگاهي،
تماس با منابع اطالعاتي ،سرمایة اجتماعي ،تمایل به مشاركت،
پيشينة مشاركتي ،نگرش گروه مرجع كشاورزان ،نگرش به
تشكلهاي آببران ،نگرش به بحران آب در منطقه ،محدودیت
تنوع دسترسي به منابع آبي ،درآمد ناخالص كشاورزي،
برخورداري از وامها و اعتبارات بانكي و ميزان اراضي آبي،
سازههاي مؤثر در پيشبيني تمایل بهرهبرداران به تشكيل
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تشكلهاي آببران در دشت كوار فارس بودند ( Ahmadvand

 .)et al., 2010از فاكتورهاي بسيار مهم كه قادرند بر تمایل
كشاورزان به عضویت در تشكل آببران تأثيرگذار باشند،
داشتن نقش اجرایي در روستا ،تندرستي ،درك و شناخت باال
دربارة تشكل آببران ،پایينبودن تعداد نيروي كار در خانوار،
باالبودن درآمد زراعي ،داشتن درگيري قبلي بر سر آب گزارش
شد (.)Qiao et al., 2009
كانال اردیبهشت یكي از مهمترین مسيرهاي توزیع آب در
شبكة آبياري و زهكشي حوزة پایاب سد درودزن در استان فارس
است كه در آن اتحادیة تشكلهاي آببران تشكيل شد كه تالش
ميكند مدیریت توزیع آب در مسير كانال را عهدهدار شود.
موضوع حدود و توسعة مسئوليتهاي تشكلهاي آببران از
مباحث مطرح در منطقه و در ارتباط با سازمان آب منطقهاي
فارس است .اعتقاد مسئوالن و دستاندركاران امور آب استان بر
این است كه نوع تجربهها و تعامالت و مناسبات تشكلها در این
ناحيه بهعنوان منطقهاي الگویي ،قابل تعميم یا توصيه به سایر
مناطق است؛ بنابراین نگارندگان این پژوهش با توجه به سابقه و
تجربيات پيشين كار خود در منطقه و همچنين اهميت این
منطقة الگویي ،بر آن شدند تا مطالعهاي را در زمينة دیدگاههاي
اعضاي اتحادیة تشكلهاي آببران در این حوزه اجرا كنند تا
كمكي به درك هرچه بهتر سازوكارهاي انتقال مدیریت آب به
بهرهبرداران در شبكههاي آبياري و زهكشي باشد.
براساس مرور پيشينة نگاشتهها ،چارچوب نظري پژوهش
حاضر به این صورت تدوین شد كه سازههاي زیر قادرند به
عنوان متغيرهاي مستقل بر دیدگاه اعضاي اتحادیة تشكلهاي
آببران دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل تأثير داشته باشند:
سازههاي فردي -نگرشي (سن ،سطح تحصيالت ،اندازة
خانوار ،نگرش به سازمان آب و شركت بهرهبرداري ،نگرش به
وجود روابط عادالنه در تشكل ،وضعيت تأهل ،سابقة فعاليت
كشاورزي ،مسئوليت فرد در تشكل ،شغل اصلي اعضا ،ميزان
آگاهي فرد درمورد اهداف ،حدود اختيارات و مسئوليتهاي
تشكل و مدت عضویت فرد در تشكل) ،سازههاي اجتماعي -
(ميزان مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي ،ميزان مشاركت در
فعاليتهاي تشكل ،ميزان استفاده از كانالهاي ارتباطي و منابع
اطالعاتي آب و آبياري و رعایت اصول اخالقي در بين اعضا)،
سازههاي زراعي -موقعيتي (نوع تشكل ،موقعيت واحدهاي
زراعي نسبت به كانال ،نوع مالكيت زمين كشاورزي ،نوع
محصوالت زراعي ،نوع منبع آب ،ميزان استفاده از آب كانال،
وسعت كل اراضي ،سطح زیر كشت ،تعداد قطعات اراضي،
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عملكرد محصوالت زراعي و موقعيت تشكل) و سازههاي
اقتصادي (ميزان درآمد ،دارایي اعضا و ميزان دسترسي اعضا به
اعتبارات و وامهاي مربوط به طرحهاي آب و آبرساني) .از اینرو
پژوهش حاضر با هدف كلي بررسي سازههاي مؤثر بر دیدگاه
اعضاي اتحادیة تشكلهاي آببران دربارة توسعة مسئوليتهاي
تشكلها و در راستاي واگذاري مسئوليتهاي جدید به اتحادیة
آنان در محدودة كانال اردیبهشت حوزة پایاب سد درودزن در
استان فارس به اجرا درآمده است .شبكة آبياري درودزن در

شمال غرب استان فارس قرار دارد و شامل چهار حوزة آبياري
كانال اصلي ،كانال اردیبهشت ،هامون و سمت چپ است .كانال
اردیبهشت یكي از سه كانال درجه دو سد درودزن است .طول
این كانال حدود  00كيلومتر و داراي  19انشعاب ( )Tاست و
حدود  4999هكتار اراضي منطقة رامجرد را تحت پوشش دارد
(شكل  .)1در جدول  ،1مشخصات تشكلهاي آببران در
محدودة مورد مطالعه آورده ميشود .در سال  ،1688اتحادیة
آببران این كانال شكل گرفت كه شامل  4تشكل ميشد.

جدول  .1مشخصات تشکلهای آببران کانال اردیبهشت
نام تشکل

نام شبکه

تعداد اعضا

سال تشکيل

بورکی -دم افشان
آبگرم
فخرآباد
کوهسبز و قاسمآباد
شهرک طالقانی
اسفدران
چمنی

T17
T19
T21،T16وT22
T23و T24
T18
T20
T15و T16

30
61
111
36
01
32
85

86-89
86-89
86-89
86-89
80
80
80

مواد و روشها
رویكرد تحقيق حاضر كمي و هدف آن كاربردي است و از فن
پيمایش و ابزار پرسشنامه براي جمعآوري دادهها استفاده شد.
جامعة آماري این تحقيق تمام اعضاي اتحادیة تشكلهاي آببران
كانال اردیبهشت شبكة آبياري و زهكشي حوزة پایاب سد درودزن
در استان فارس است كه درمجموع  789نفر هستند .روش
نمونهگيري از نوع تصادفي ساده است و با استفاده از جدول
 (1970) Krejcie & Morganحجم نمونة آماري  072بهرهبردار
تعيين شد .در این تحقيق ،از پرسشنامه استفاده شد كه شامل
پرسشهاي بسته و تعداد محدودي پرسش باز بود .براي سنجش
نگرش به متغيرهاي مستقل عملكرد تشكل یازده گویه و نگرش
به سازمان آب و شركت بهرهبرداري هشت گویه و در قسمت
سازههاي اجتماعي براي سنجش متغيرهاي مستقل ميزان
مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي شش گویه ،ميزان مشاركت در
فعاليتهاي تشكل هشت گویه و رعایت اصول اخالقي در بين اعضا
هشت گویه مطرح شدند كه براي سنجش گویهها از طيف پنج
گزینهاي ليكرت (هيچ=  ،1كم=  ،0متوسط=  ،6زیاد=  7و خيلي
زیاد=  )2استفاده شد .متغير مستقل ميزان استفاده از كانالهاي

ارتباطي و منابع اطالعاتي آب و آبياري از حاصلجمع پاسخهاي
دادهشده به چهار گویة استفادهشده براي سنجش این متغير به
دست آمد .براي سنجش متغيرهاي مستقل نگرش به وجود روابط
عادالنه در تشكل سه گویه و متغير وابستة دیدگاه دربارة توسعة
مسئوليتهاي تشكل  08گویه مطرح شد كه براي سنجش گویهها
از طيف پنج گزینهاي ليكرت (كامالً مخالفم=  ،1مخالفم= ،0
بينظر=  ،6موافقم=  7و كامالً موافقم=  )2استفاده شد .متغير
مستقل ميزان آگاهي فرد درمورد اهداف ،حدود اختيارات و
مسئوليتهاي تشكل با سه پرسش باز سنجيده شد .اعضا برحسب
اینكه به چند مورد از اهداف ،حدود اختيارات و مسئوليتهاي
تشكل اشاره كرده بودند در طبقههاي با ميزان آگاهي خيليكم،
كم ،متوسط ،زیاد و خيليزیاد قرار گرفتند.
براي تعيين روایي صوري ،پرسشنامه در اختيار افراد
صاحبنظر قرار گرفت و براساس نظرهاي آنان ،اصالحات الزم
اعمال شد و براي تعيين پایایي ،مطالعهاي راهنما بر سي نفر از
بهرهبرداران خارج از نمونة آماري انجام گرفت و با استفاده از
نرمافزار  SPSSضرایب آلفا در آزمون كرونباخ آلفا براي
مقياسهاي تحقيق بين  9/40تا  9/84بهدست آمد كه مبين
پایایي مناسب آن براي گردآوري دادهها بود.
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شکل  .1سیمای شبکة آبیاری و زهکشی درودزن

نتایج و بحث
ویژگیهای اعضای تشکلهای آببران

نتایج بررسي سن پاسخگویان نشان داد ميانگين سن جمعيت
مورد مطالعه برابر با  21/70سال ،ميانگين تعداد سالهاي
تحصيل اعضا برابر با  2/07سال و ميانگين تعداد اعضاي خانوار
برابر با پنج نفر بود .ميانگين نگرش اعضا به سازمان آب و
شركت بهرهبرداري ( 01/10دامنة  )79-8و ميانگين نگرش
اعضا به وجود روابط عادالنه در تشكل ( 11/94دامنة )12-6
بود .اكثر اعضاي مورد مطالعه ( 01درصد) متأهل بودند.
ميانگين سابقة فعاليت كشاورزي اعضا  69/21سال بود01/8 .
درصد از اعضا عضو عادي و  8/0درصد از اعضا مدیرعامل یا
هيئتمدیره و شغل اصلي اكثر اعضا فقط كشاورزي بود .ميزان
آگاهي  02/0درصد از اعضا درمورد اهداف ،حدود اختيارات و
مسئوليتهاي تشكل در سطح كم و خيليكم بود.
ميانگين مدت عضویت اعضا  6/84سال و ميانگين نگرش
اعضا به عملكرد تشكل ( 60/69دامنة  )22-11بود .ميانگين
مشاركت اعضا در فعاليتهاي اجتماعي ( 09/77دامنه )69-3
و ميانگين مشاركت اعضا در فعاليتهاي تشكل ( 06/32دامنة

 )79-8بود .اكثر اعضا از كانالهاي ارتباطي و منابع اطالعاتي
آب و آبياري در سطح پایين استفاده ميكردند .ميانگين رعایت
اصول اخالقي در بين اعضا ( 04/60دامنة  )79-8بود .اكثر
اعضاي مورد مطالعه داراي زمين ملكي بودند و فقط به كشت
محصوالت شتوي ميپرداختند.
نتایج توصيف دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئوليتهاي
تشكل نشان داد ميانگين دیدگاه اعضا دربارة توسعة
مسئوليتهاي تشكل ( 116/98دامنة  )179-08بود .نتایج
توزیع فراواني اعضا براساس دیدگاه دربارة توسعة مسئوليتهاي
تشكل در جدول  0آورده ميشود .همانطوركه مشاهده
ميشود ،اكثر اعضا ( 82/6درصد) به توسعة مسئوليت تشكل
نگرش خوب و خيليخوب داشتند .این در حالي است كه
یافتههاي مطالعة صورتگرفته توسط Shahroudi & Chizari
( )2008در استان خراسان رضوي بيانگر این است كه نگرش
كلي پاسخگویان به مشاركت در تشكل آببران در حد تقریباً
خوب قرار دارد و نيز مطالعة  )2003( Yercanدر تركيه نشان
داد كشاورزان با طرح انتقال مدیریت از دولت به كشاورزان
موافق هستند.
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جدول  .2توزیع فراوانی اعضا براساس دیدگاه دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل
فراواني

درصد

ديدگاه به توسعة مسئوليتهاي تشکل

خیلیضعیف

2

1/8

ضعیف

5

2

متوسط

20

11/8

خوب

112

91/3

خیلیخوب

110

96/0

مجموع

295

111

ميشود ،همكاري در ذخيرة آب و صرفهجویي در مصرف آب
در اولویت اول و مدیریت كانال درجه یك در اولویت آخر قرار
گرفت.

در جدول  ،6دیدگاه اعضا دربارة توسعة هریك از
مسئوليتهاي تشكل آورده ميشود .این مسئوليتها با استفاده
از ضریب تغييرات رتبهبندي شد .همانطوركه مشاهده

جدول  .9دیدگاه اعضا دربارة توسعة هریک از مسئولیتهای تشکل ()%
کامالً
کامالً
*
ميانگين
مخالف بينظر موافق
مسئوليتهاي تشکل
موافق
مخالف

 همکاری در ذخیرة آب و صرفهجويی در مصرفآب
 عقد قرارداد با شرکت بهرهبرداری و سازمان آبمنطقهای برای دريافت آب
 جمعآوری آببها همکاری برای تأمین منابع اعتباری و ساير تسهیالتمورد نیاز اعضا
 همکاری با سازمان آب منطقهای و جهاد کشاورزیدر راستای اجرای سیاستها ،آيیننامهها ،صدور
پروانهها و سند آب
 همکاری با ساير تعاونیهای موجود در منطقه برایحل مشکالت اعضا
 نظارت بر بازوبستهشدن بهموقع دريچهها جلوگیری از تخريب دريچهها و ديوارة کانالها همکاری در تهیه و نصب وسايل اندازهگیری آب رسیدگی به اعتراضات و مشکالت اعضا همکاری در تسطیح اراضی زراعی همکاری در يکپارچهسازی اراضی توزيع آب به اندازة کافی و بهصورت عادالنه در زمانمناسب
 جلوگیری از قانونشکنی و ربودن آب و تجهیزاتشبکه
 رفع درگیری و اختالف بین کشاورزان و روستاهایمنطقه
 -برخورد با متخلفان

91

انحراف

ضريب

معيار

تغييرات

50/3

9/52

1/33

1/193

1

9/55

1/00

1/130

2

1/81
1/81

1/100
1/186

6
9

1/101

5

3

اولويت

1/8

1/2

1/9

1/8

6/0

1/2

33/1 28/2

1/2
1/3

6/6
2

2
9/1

36/0 20/8
51/3 91/3

9/51
9/68

2/0

1/2

2

55/1 68/8

9/92

1/89

2/9

2

6/0

51/9 91/9

9/63

1/85

1/105

6/6
6/0
6/6
5/0
3/5
0/6
3/0

6/6
6/6
6/0
9/1
6/6
2
6/6

1/9
1/9
2
6/0
6/0
2/0
2/9

23/5
61/8
62/2
60/1
69/0
69/0
23/0

33/5
31/8
58/8
90/9
51/8
56/1
31/9

9/51
9/96
9/91
9/21
9/22
9/29
9/61

1/02
1/05
1/05
1/18
1/11
1/12
1/19

1/219
1/215
1/213
1/250
1/236
1/239
1/235

0
8
0
11
11
12
16

3/1

3/1

1/8

58/8 28/2

9/20

1/15

1/230

19

3/1

3/5

2/9

56/5 61/9

9/21

1/13

1/203

15

3/0

0/6

1/8

58/8 23/1

9/22

1/21

1/280

13
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ادامة جدول  .9دیدگاه اعضا دربارة توسعة هریک از مسئولیتهای تشکل ()%
کامالً
کامالً
*
ميانگين
مخالف بينظر موافق
مسئوليتهاي تشکل
موافق
مخالف

8/2
 نگهداری از آب و شبکههای آبیاری0
 مديريت کانالهای درجه سه (کانالهای فرعی) برگزاری دورههای آموزشی در زمینة آب و آبیاری 0/816/5
 تعیین آببها16/5
 تعیین سطح زيرکشت21/9
 جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز18/8
 تعمیر و اليروبی کانالها10/3
 تعیین الگوی کشت کمك مالی در تأمین هزينههای حفظ و نگهداری 21/9شبکه
29/5
 تعمیر دريچة آب29/1
 مديريت کانال درجة دو (کانال ارديبهشت)63/6
 -مديريت کانال درجة يك
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انحراف

ضريب

معيار

تغييرات

8/2
3/0
5/0
5/0
0
8/3
11
11/3
11/8

2/0
9/1
5/0
5/6
3/5
6/0
3/0
5/6
5/0

20/8
25/6
69/6
61/8
61/3
29/1
29/1
20/8
61/3

51
59/0
99/5
96/0
91/9
96/6
60/2
69/0
61/9

9/10
9/11
6/08
6/80
6/03
6/31
6/59
6/90
6/91

1/20
1/20
1/20
1/60
1/91
1/58
1/55
1/56
1/56

1/612
1/615
1/610
1/650
1/605
1/968
1/968
1/968
1/990

10
18
10
21
21
29
22
26
25

11
12/0
19/6

9/0
5/0
9/0

61/3 20
68/8 18/8
20 15/5

6/61
6/63
2/80

1/50
1/35
1/01

1/982
1/901
1/502

23
20
28

اولويت

* دامنه از  1تا  1است.

تحلیل و استنباط یافتهها
مقایسة میانگین دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئولیتهای
تشکل در بین سطوح متغیرهای مستقل

با توجه به نتایج آزمون تحليل واریانس ) ،(ANOVAتفاوت
ميانگين دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل در
بين سطوح متغير نگرش به سازمان آب و شركت بهرهبرداري
و نگرش به وجود روابط عادالنه در تشكل از نظر آماري در
سطح احتمال  9/92و در بين سطوح متغير مستقل ميزان
مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي و اندازة خانوار در سطح
احتمال  9/91معنيدار بوده است (جدول  .)7نتایج جدول بيان

ميكند اعضایي كه به توسعة مسئوليتهاي تشكل نگرش
مطلوبي دارند از لحاظ نگرش به سازمان آب و شركت
بهرهبرداري ،نگرش به وجود روابط عادالنه در تشكل و ميزان
مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي در سطح باالتري قرار داشتند
و از نظر اندازة خانوار ،جمعيت كمتري داشتند .این یافته با
نتایج مطالعات  )2009b( Mirzaei et al.و & Shahroudi
 )2008( Chizariمبني بر تأثير مثبت مشاركت اجتماعي بر
نگرش كشاورزان به مشاركت در مدیریت آبياري و مطالعة
 )2010( Poursabbaghiمبني بر تأثير منفي اندازة خانوار بر
تمایل به مدیریت مشاركتي آبياري مطابقت دارد.

جدول  .6مقایسة میانگین دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل در بین سطوح متغیرهای مستقل
با استفاده از آزمون تحلیل واریانس
متغير

 نگرش به سازمان آب و شرکت بهرهبرداری نگرش به وجود روابط عادالنه در تشکل میزان مشارکت در فعالیتهای اجتماعی -اندازة خانوار

کم
a

111/65
115/38a
118/12a
کمتر از  9نفر
112/05a

متوسط
ab

119/29
119/19b
111/19a
 9تا  3نفر
115/11a

زياد
b

110/09
119/38b
110/02b
بیش از  3نفر
110/81b

 aمیانگینهای با حروف یکسان تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5/51نداشتند (آزمون .)LSD
دامنة 165 -21

F

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

Sig

1/163
1/121
1/119
1/110
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براساس نتایج آزمون آماري تحليل واریانس و آزمون
تعقيبي  ،LSDميانگين دیدگاه اعضا دربارة توسعة

مسئوليتهاي تشكل در تشكلهاي مختلف داراي تفاوت
معنيدار در سطح احتمال  9/92بود (جدول .)2

جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس بهمنظور مقایسة میانگین دیدگاه دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل در بین تشکلهای مختلف
متغير

چمني

فخرآباد

اسفدران

شهرك طالقاني

نوع تشکل

118/20a

115/18a

115/16a

119/01a

کوهسبز

آبگرم

بورکي دم افشان

F

Sig

111/91ab

116/86b

2/056

1/116

قاسمآباد

111/50ab

 aمیانگینهای با حروف یکسان تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5/51نداشتند (آزمون .)LSD
دامنة 165-21

بنا به نتایج آزمون آماري تحليل واریانس ،تفاوت
معنيداري بين ميانگين دیدگاه اعضا دربارة توسعه
مسئوليتهاي تشكل در بين اعضا با موقعيت واحدهاي زراعي
مختلف نسبت به كانال و نوع مالكيت زمين كشاورزي متفاوت
وجود نداشت .این امر ميتواند به علت نبودن دسترسي یكسان
كشاورزان پایاب و سراب به آب مورد تقاضا باشد .كشاورزان
سراب بهعلت دسترسي بيشتر به آب تمایلي به مشاركت در
برنامههاي آبياري ندارند ،ولي كشاورزان پایاب بهعلت نداشتن
دسترسي به آب تمایل به مشاركت دارند .این یافته با نتایج
مطالعة  )2002( Koppen et al.مبني بر تمایل بيشتر كشاورزان
واقع در پایاب براي مشاركت در مدیریت آبياري همخواني
ندارد.
بهمنظور مقایسة ميانگين دیدگاه اعضا دربارة توسعة
مسئوليتهاي تشكل در بين اعضا با نوع محصوالت زراعي

متفاوت و مدت عضویت متفاوت از آزمون آماري تياستيودنت
( )t- testاستفاده شد (جدول  .)3یافتهها بيانگر این است كه
تفاوت ميانگين دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل
در زمينة متغيرهاي مدت عضویت و نوع محصوالت زراعي به
ترتيب در سطح احتمال  9/91و  9/92معنيدار بود؛ بهعبارتي
دیدگاه دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل در بين اعضاي
داراي كمتر از چهار سال سابقة عضویت بيشتر از گروهي بود
كه سابقة عضویتشان چهار سال و بيشتر بود .همچنين،
ميانگين دیدگاه دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل در بين
اعضایي كه فقط به كشت محصوالت شتوي پرداختند بيشتر از
اعضایي بود كه به كشت محصوالت شتوي و صيفي پرداختند.
این یافته با نتایج مطالعة  )2010( Poursabbaghiمبني بر تأثير
منفي تنوع زراعي بر تمایل كشاورزان به مشاركت در مدیریت
آبياري ،همخواني دارد.

جدول  .4مقایسة میانگین دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل در زمینة متغیر مستقل مدت عضویت فرد در تشکل و نوع
محصوالت زراعی با استفاده از آزمون تیاستیودنت
متغير

کمتر از  4سال

مدت عضويت فرد در تشکل

میانگین
113/12

نوع محصوالت زراعی

انحراف معیار
13/050
شتوی

 4سال و بيشتر

میانگین
110/05

انحراف معیار
10/920

شتوی و صیفی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

115/11

10/021

110/35

10/680

T

Sig

-2/091

1/110

2/121

1/165

دامنة 165-21

نتایج آزمون تياستيودنت وجود تفاوت معنيدار بين
ميانگين دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل در
زمينة متغيرهاي مستقل وضعيت تأهل (مجرد و متأهل) ،شغل
اصلي اعضا (فقط كشاورزي و كشاورزي +غير كشاورزي)،
مسئوليت اعضا در تشكل (عضو عادي و مدیرعامل یا هيئت

مدیره) و نوع منبع آب (كانال و كانال +چاه) را تأیيد نكرده
است .این یافته با نتایج مطالعة  )2009( Qiao et al.مبني بر
بيتأثيربودن متغير نوع شغل بر تمایل به عضویت در تشكل
همخواني دارد.
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تحلیل همبستگی بین متغیرهای تأثیرگذار و دیدگاه دربارة
توسعة مسئولیتهای تشکل

از آزمون ضریب همبستگي (پيرسون و اسپيرمن) بهمنظور
تعيين همبستگي متغيرهاي مستقل به دیدگاه اعضاي اتحادیه
تشكلهاي آببران دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل استفاده
شد .یافتههاي تحليل همبستگي بيانگر آن است كه بين سطح
تحصيالت ( )r= -9/163و سطح زیركشت محصوالت صيفي
( )r= -9/173با دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل
همبستگي منفي و معنيداري در سطح احتمال  9/92وجود
داشت؛ یعني با افزایش سطح تحصيالت اعضا و سطح زیر كشت
محصوالت صيفي ،دیدگاه آنها دربارة توسعة مسئوليتهاي
تشكل كاهش ميیابد .بين ميزان مشاركت در فعاليتهاي
تشكل ( )r=9/166و ميزان استفاده از آب كانال ( )r=9/132با
دیدگاه دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل رابطة مثبت و
معنيدار در سطح احتمال  9/92و بين ميزان رعایت اصول
اخالقي در بين اعضا ( )r=9/103و نگرش به عملكرد تشكل
( )r=9/096با دیدگاه دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل رابطة
مثبت و معنيدار در سطح احتمال  9/91وجود داشت (جدول
 .)4بنا به نتایج آزمون همبستگي پيرسون متغيرهاي سن،
سابقة فعاليت كشاورزي،
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ميزان استفاده از كانالهاي ارتباطي و منابع اطالعاتي آب و
آبياري ،وسعت كل اراضي ،سطح زیر كشت محصوالت شتوي،
تعداد قطعات اراضي ،عملكرد محصوالت زراعي ،دارایي اعضا،
درآمد اعضا و ميزان دسترسي اعضا به اعتبارات و وامهاي
مربوط به طرحهاي آب و آبرساني رابطة معنيداري با دیدگاه
دربارة به توسعة مسئوليتهاي تشكل نداشتند .همچنين بنا به
نتایج آزمون همبستگي اسپيرمن متغيرهاي ميزان آگاهي فرد
درمورد اهداف ،حدود اختيارات و مسئوليتهاي تشكل و
موقعيت تشكل ،رابطة معنيداري با دیدگاه دربارة توسعة
مسئوليتهاي تشكل نداشتند .این یافتهها با نتایج مطالعات
 )2008( Shahroudi & Chizariمبني بر تأثير مثبت مشاركت
كشاورزان در مدیریت شبكههاي آبياري بر نگرش كشاورزان به
مشاركت در تشكل آببران و  )2009( Qiao et al.مبني بر
بيتأثيربودن سن ،اندازة مزرعه و درآمد كل خانوار بر تمایل
كشاورزان به مشاركت در مدیریت آبياري مطابقت دارد ،اما با
یافتههاي  )2010( Gorton et al.مبني بر تاثير مثبت اندازة
مزرعه بر تمایل كشاورزان به مشاركت در مدیریت آبياري و
 )2006( Amini & Khayyatiمبني بر تأثير مثبت بهرهگيري
از وامها و اعتبارات بر تمایل كشاورزان به مشاركت در مدیریت
آبياري ،همخواني ندارد.

جدول  .1تحلیل همبستگی عوامل تأثیرگذار بر دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل
متغیر

 سطح تحصيالت ميزان مشاركت در فعاليتهاي تشكل رعایت اصول اخالقي در بين اعضا نگرش به عملكرد تشكل ميزان استفاده از آب كانال سطح زیر كشت محصوالت صيفيتوانایی متغیرهای مستقل در پیشبینی دیدگاه اعضا دربارة
توسعة مسئولیتهای تشکلها

در این پژوهش ،براي تعيين توانایي متغيرهاي مستقل در
پيشبيني دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل از
آزمون آماري رگرسيون چندگانه استفاده شد .روش كار به این
صورت بود كه از بين چهارده متغير مستقل اوليه كه براساس
مطالعات پيشين و تجربههاي حضور و كار در منطقة مورد مطالعه
انتخاب شده بودند ،به شيوة  Up to Downمتغيرهاي مستقلي كه
در الگوي تجربي معنيدار نبودند حذف شدند و سپس برازشهاي
مختلف روي متغيرهاي انتخابي الگوي تجربي صورت پذیرفت و

ضریب همبستگی ()r

سطح معنیداری ()p

-9/163
9/166
9/103
9/096
9/132
-9/173

9/967
9/968
9/990
9/991
9/911
9/906

فرمهاي تبعي مختلف براي دستيابي به بهترین فرم تبعي ،آزمون
شد .درنهایت ،فرم تبعي  Log-Logپس از انجامدادن همآزمون
 - RESETرمزي بهعنوان بهترین فرم تبعي تأیيد شد.
همچنين ،آزمونهاي مربوطه در زمينة نداشتن
خودهمبستگي بين اجزاي اخالل الگو ،نبودن واریانس ناهمساني
بين اجزاي اخالل ،نبودن همخطي بين متغيرهاي مستقل و نيز
نرمالبودن اجزاي اخالل ،صورت پذیرفت كه بر اساس
آزمونهاي مورد نظر ،الگوي برازششده با مشكالت مورد اشاره
مواجه نبود.
نتایج رگرسيون در جدول  8گزارش ميشود .شایان ذكر است
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همچنين ضریب تعيين  R2= 0/363بيانگر این است كه
متغيرهاي توضيحي مدل توانستند به ميزان  63درصد از تغييرات
متغير وابسته را توضيح دهند .در اینجا ،ذكر این نكته الزم است
كه در الگوهاي تجربي مقطع عرضي  Cross) (Sectionميزان
تقریباً پایين  R2مسئلهاي جدي محسوب نميشود.
درصورتيكه متغيرهاي مستقل  x9 ، x5و  x12به اندازة یك
درصد تغيير كنند ،انتظار این است كه  yبهترتيب حدود 11
درصد 9/93 ،درصد و  07درصد افزایش داشته باشد.

با توجه به نتایج برآورد الگو ،متغير  ln x5كه عبارت است از متغير
ميزان وابستگي و استفادة بهرهبردار از آب كانال ،در شكل
لگاریتمي است .همچنين ،متغيرهاي ( ln x9نگرش بهرهبردار به
سازمان آب و شركت بهرهبرداري) و( ln x12نگرش به وجود روابط
عادالنه در تشكل) و متغير وابسته ( ln yدیدگاه دربارة توسعة
مسئوليتهاي تشكل) در شكل لگاریتمي است؛ بنابراین با توجه
به نتایج برآورد الگو ،متغير  ln x5در سطح احتمال ده درصد،
معنيدار است .متغير  ln x9نيز در سطح پنج درصد و متغير ln
 x12و همچنين جزء ثابت  Cدر سطح یك درصد ،معنيدارند.

جدول  .1رگرسیون چندمتغیره بهمنظور تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر دیدگاه دربارة توسعة مسئولیتهای تشکل
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

1/111
1/189
1/166
1/111

16/150
1/030
2/102
9/162

1/288
1/131
1/128
1/150

6/002
1/113
1/131
1/268

9/063
1/216
-1/356
-1/903
-1/509
1/986

Mean dependent var
S.D. dependent
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1/636
1/618
1/130
1/210
10/631
8/181
1/111

Variable
C
LX5
LX9
LX12

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

ln y = 3.772 + 0.106 ln x5 + 0.061 ln x9 + 0.238 ln x12

نتیجهگیری و پیشنهادها
توسعة تشكلهاي آببران در شبكههاي مدرن آبياري یكي از
اقدامات اساسي براي مشاركت بهرهبرداران در راستاي پایداري
منابع آب و افزایش بازده و كارایي مصرف آب آبياري و توليد
محصوالت كشاورزي است .انتقال و واگذاري مدیریت آبياري
به بهرهبرداران باید متناسب با نياز ،عالیق ،ظرفيت و سطح
توانایي آنها باشد تا بتوانند ارتباطي ملموس با مسائل و
مشكالت شبكة آبياري داشته باشند ،در انجامدادن مسئوليتي
كه به آنها واگذار شده است كوتاهي نكنند و آن را با عالقة
بيشتري انجام دهند .از اینرو ،قبل از تصميمگيري دربارة
توسعة مسئوليتها ،باید نگرش بهرهبرداران به آن سنجيده
شود ،در غير اینصورت توسعة مسئوليتها به شكست منجر
ميشود .برایناساس در تحقيق حاضر ،سازههاي فردي-
نگرشي ،اجتماعي ،اقتصادي و زراعي -موقعيتي مؤثر بر دیدگاه
اعضاي اتحادیة تشكلهاي آببران دربارة توسعة مسئوليتهاي

تشكل در محدودة كانال اردیبهشت حوزة پایاب سد درودزن
در استان فارس بررسي شد .در كل ،یافتههاي پژوهش نشان
داد متغيرهاي اندازة خانوار ،نگرش به سازمان آب و شركت
بهرهبرداري ،نگرش به وجود روابط عادالنه در تشكل ،مدت
عضویت فرد در تشكل ،سطح تحصيالت ،ميزان مشاركت در
فعاليتهاي اجتماعي ،ميزان مشاركت در فعاليتهاي تشكل،
رعایت اصول اخالقي در بين اعضا ،ميزان استفاده از آب كانال،
نوع تشكل ،نوع محصوالت زراعي و سطح زیر كشت ،رابطة
معنيداري با دیدگاه دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل
داشتند .براساس یافتههاي توصيفي این پژوهش ،دیدگاه اكثر
اعضا دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل خوب و خيليخوب
است و پتانسيل توسعة مسئوليت در بين افراد مورد مطالعه
وجود دارد .درنتيجه ،ميتوان مسئوليتهاي تشكلهاي آببران
را گسترش داد و متناسب با آن حدود اختيارات آنها را نيز
افزایش داد .عالوهبراین ،در مراحل بعدي فعاليت تشكلهاي
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آببران ،پيشبيني فعاليتهاي متعدد در اهداف تشكلها و
توسعة مسئوليتهاي آنها امكانپذیر ميشود ،بهطوريكه
بتوانند خدمات متعددي در عرصههاي مختلف در زمينة امور
آب به اعضا ارائه دهند و بتوانند با اقدامات متعدد و عمده به
شكلهاي مختلف هزینههاي اعضا را كاهش دهند.
نكتهاي كه در یافتههاي این مطالعه شایان توجه و تعمق
است ،لزوم توجه به جنبههاي نگرشي اعضاي تشكلهاست.
بخشي از این نگرشها مربوط به روابط درونگروهي در
تشكلهاست و اینكه اعضا تا چه ميزان معتقدند كه روابط
عادالنهاي در درون گروه در زمينة توزیع آب وجود دارد .بخش
دیگر نيز مربوط به روابط برونسازماني و نوع ارتباط تشكلها
با سازمان آب منطقهاي و شركت بهرهبرداري است كه بهنوعي
متولي امور آب در منطقه است .بيشك این دو رابطه و
نگرشهاي بهرهبرداران به ماهيت و كيفيت آن ،آثار چشمگيري
بر دیدگاههاي ایشان دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكلها
ميگذارد .عالوهبراین ،ميزان وابستگي بهرهبرداران به آب كانال
و اینكه تا چه حدي ایشان براي ادامة كشاورزي خود به این
آب وابسته هستند ،نكتة شایان توجهي است ،زیرا هرچه ميزان
این وابستگي بيشتر باشد ،ميتوان از بهرهبرداران ،همكاري و
پذیرش بيشتري را براي قبول مسئوليتهاي بيشتر در تشكل
انتظار داشت.
در ادامه ،با توجه به یافتههاي پژوهش ،پيشنهادهایي به
منظور بهبود دیدگاه اعضا دربارة توسعة مسئوليتهاي تشكل
ارائه ميشود.
در انتقال مسئوليتها به تشكلهاي آببران ،دولت باید
كمكم از حالت مداخلهگر خارج شود و بيشتر نقش تسهيلگر
و حمایتگر داشته باشد .دولت باید همواره یاور و پشتيبان
تشكلها باشد و خدمات فني و مشاورهاي ارائه كند .انتقال
مسئوليت نباید به معناي رهاكردن مسئوليت از سوي دولت
تلقي شود ،بلكه رویكردي است مشاركتمدار و مردممدار براي
افزایش بهرهوري منابع آب؛ بنابراین پيشنهاد ميشود دولت تا
حد امكان حمایتهاي قانوني مستمري از طریق تخصيص
منابع و ارائة تسهيالت و اعتبارات الزم براي اعضاي تشكلها
داشته باشد .باید توجه داشت نگرش مثبت به توسعة
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مسئوليتها هميشه به پذیرش آنها منجر نميشود .نبودن
حمایتهاي نهادي و سطوح پایين درآمد و منابع مالي و سبك
زندگي معيشتي اعضا ،مانع از آن است كه نگرش مثبت اعضا
به توسعة مسئوليتها به پذیرش مسئوليت منجر شود .سازمان
آب منطقهاي و وزارت جهاد كشاورزي باید براي تهيه و تدوین
برنامههاي آموزشي مناسب براي اطالعرساني به اعضا و تدارك
مشوقهاي مالي كافي براي آنان تالش كنند تا به آنها در
تبدیل نگرش خود به پذیرش مسئوليت كمك كنند.
از مواردي كه دولت در توسعة مسئوليتهاي تشكل باید به
آن توجه كند ،سالم و كارآمدبودن زیرساختها و تجهيزات
آبياري قبل از واگذاري آنها به اعضاست .در غير اینصورت،
اعضا در بهرهبرداري و نگهداري از تجهيزات با مشكالت مالي و
احتماالً تعارضهاي جدي با یكدیگر و با دولت روبهرو ميشوند
كه ميتواند به شكست برنامة توسعة مسئوليتها منجر شود.
ارائة برنامههاي آموزشي و ترویجي با هدف معرفي مزایاي
مشاركت در تشكلهاي آببران ميتواند زمينهساز
مسئوليتپذیري اعضا براي فعاليت در تشكلهاي آببران شود.
عالوهبراین ،با بازدید اعضا از تشكلهاي موفق ،ایجاد حس
همكاري با دولت در بين مردم ،نشستهاي مستمر و مداوم
دستاندركاران دولتي با اعضاي تشكلها و اهميـتدادن به نيازها
و نظرهاي آنها و اتخاذ تصميم براساس نظرهاي جمعي و ایجاد
احساس مالكيت و مسئوليت دربارة شبكههاي آب و تأسيسات
آبرساني ،ميتوان بسترهاي الزم را براي بهبود نگرش اعضا به
پذیرش مسئوليتهاي تشكل فراهم كرد.
كليد موفقيت تشكلها هماهنگي و همبستگي اجتماعي
بين اعضاست .در تشكلهاي آببران ،ارتباطات متقابل بين
مدیرعامل ،اعضاي هيئت مدیره و سایر اعضاي تشكلها بهویژه
از طریق تشكيل جلسههاي هفتگي موجب ایجاد همبستگي و
انسجام بين اعضا ميشود و به تقویت تفاهم در اعضا منجر
ميشود .مسئوالن تشكل باید ضمن ایجاد روحية همكاري و
تعاون بيشتر بين آنان ،نگرش مثبت موجود به توسعة
مسئوليتهاي تشكل را در بين اعضا به رفتار مسئوالنه در این
زمينه تبدیل كنند.
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