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  چكيده
برداران و نيت رفتاري آنها در خصوص عضويت  حاضر تبيين نگرش بهره هدف اصلي مطالعة

 –كيفي (پارادايم آميخته  اكرخه نور در استان خوزستان ب ةجنوب رودخان ةبران در منطق در تعاوني آب

كه  بودهكرخه نور  ةكشاورزان جنوب رودخان  ةكليجامعة آماري تحقيق حاضر شامل . دوب ) كمي

در فاز كيفي  .عمراني تجهيز و نوسازي اراضي دژ واقع شده است ةناحي ةدر محدود ناش اراضي

ه با استفاده از تكنيك مشاهده عميق سعي بر آن شد تا اطالعات جامعي از شرايط منطقه ب ،پژوهش

طراحي و توزيع  هساخت اي محقق نامه شده، پرسش از كمي، با عنايت به اطالعات استنتاجدر ف. دست آيد

. نفر انتخاب شد 160اي به حجم  گيري كامالً تصادفي، نمونه در اين فاز، با استفاده از روش نمونه. شد

نتايج  .دشتوصيف و تجزيه و تحليل  SPSS20افزار  نرم  ها به وسيله نامه هاي حاصل از پرسش داده

و تشكيل بران  برداران منطقه نسبت به تعاوني آب در ميان بهرهتمايلي باال  و نشان داد كه نگرشي مثبت

  .ها حاكي از وجود ارتباط ميان نگرش و نيت رفتاري پاسخگويان بود همچنين يافته .وجود داردآن 
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  مقدمه

ميليارد  1/8ميالدي به  2020بر اساس تخمين سازمان ملل متحد، جمعيت جهان تا سال 

له اساسي مربوط به چگونگي تأمين غذاي مورد نياز ئدر اين ميان، مس. نفر افزايش خواهد يافت

حل آن را در افزايش سهم اراضي  عظيم است كه سازمان خواربار جهاني، راه جمعيتاين 

در مسير . )1386 حيدريان،(داند درصد مي 45درصد به  34در توليد غذا از  كشاورزي آبي

آب  . ترين مانع موجود، عدم دسترسي به منابع كافي آب شيرين استدستيابي به اين مهم، عمده

درصد از منابع آب قابل دسترس را به خود  80سهمي بيش از  ،كشاورزي در مقياس جهاني

وري كلي كاربرد آب در بخش كشاورزي كمتر از  لي است كه بهرهدهد و اين در حا اختصاص مي

 ).1392غنيان و همكاران، (درصد است  50

 آن از قبل كه روست ههاي جديدي روب ها و محدوديت آب امروزه با چالش منابع مديريت 

بانك جهاني،  ةبه عقيد). 1394دحيماوي و همكاران، (است  نبوده مطرح اين ابعاد در وجه هيچ به

هاي آبياري و عدم تعادل آب در جهان، مديريت ضعيف و ناكارآمد نظامترين دليل كمبود اصلي

هاي آبياري تحت سيستم ،در حقيقت). Qiao, 2008(هاي اين بخش است ميان درآمدها و هزينه

وه هاي موجود دارند كه بخشي از آن به شيتر از ظرفيتمديريت بخش دولتي عملكردي ضعيف

عالوه بر ). Heyd  and Neef, 2004(گردد ها باز ميبرداري و نگهداري از اين سيستمناكارآمد بهره

هاي آبياري دولتي، عدم كفايت منابع مالي، نهادي و انساني مورد نياز براي مديريت پايدار نظام

كنندگان واقعي، فاقد انگيزه الزم براي استفاده اقتصادي و بهينه از آب  به عنوان استفاده ،كشاورزان

يند تأمين و تدارك آن ندارند اهستند چرا كه درك درست و برداشت جامعي از هزينه و ماهيت فر

ل به اعتقاد كارشناسان، پايين بودن بازده آبياري در كشورهاي در حا). 1392غنيان و همكاران، (

گيري، مديريت و نگهداري از  برداران در امر تصميم مشاركت واقعي بهرهعدم  ناشي ازتوسعه 

 ). Omid et al., 2012(هاي آبياري است  شبكه

به مفهوم مديريت مشاركتي آبياري ، 1996مطابق نظر بانك جهاني در سال  ،طور كليه ب

باشد مي» ها و سطوح مديريت آبياريبرداران آب در همه جنبهدرگير كردن و دخالت دادن بهره«
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هاي جديد، ريزي اوليه براي طرح، برنامه»هاهمه جنبه«عبارت ). 1392حيدريان و همكاران، (

برداري، نگهداري، نظارت و ارزشيابي از گذاري، بهرهساخت، مشاوره، تأمين مالي، قانون

هاي اصلي گرفته تا سيستم ، از»همه سطوح«گيرد و عبارت هاي آبياري را در بر مي سيستم

سيستم آبياري و نيز از سطح پروژه گرفته تا بخش كلي را شامل  3و درجه  2هاي درجه  كانال

 و كارشناسان تالش، راستا اين در). Vuren van and Mastenbroek, 2000(د شو مي

 و روستاها مردم جانبه همه و گسترده حضور براي مناسب راهكارهاي يافتن منظور به نظران صاحب

 جهان سراسر در زهكشي و آبياري هاي شبكه از برداري بهره و نگهداري مديريت در محلي جوامع

مديريت مشاركتي آبياري و انتقال مديريت آبياري ). 1392حيدريان و همكاران، (دارد  ادامه وقفه بي

ليپين و تونس، يدر ف 80در مالي و كلمبيا، در دهه  70	آمريكا، در دهه و در بنگالدش 60	در دهه

جمعيت % 75گيرنده كه در بر(كشور دنيا  60و بيش از در قرن اخير در پاكستان، هند و چين وكالً 

در اين راستا،  ).1392غنيان و همكاران، (توسعه يافته است ) دنباش از اراضي آبي جهان مي%  80و 

و برتر  اصلي مسير راهبرد اين طي كننده در اغلب كشورهاي بران آب هاي استفاده از تعاوني

  ). 1394 همكاران، و پور تقي( شود مي تلقي آب منابع مديريت

 در كشاورزي آب كنندگان مشاركت مصرف و تشكل برداري، بهره نظام در ايران شورك

 گونه همان گفت بتوان شايد كه طوري است به برخوردار غني اي از پيشينه آب منابع از برداري بهره

 رواج زيرزميني و سطحي هاي آب استحصال منابع و مهار دور خيلي روزگاران از كشور اين در كه

 عبارت به ؛ايجاد شده بود ابتدا همان از ظرافت و دقت همان با نيز آب از برداري بهره نظام داشته،

و  محمديگل(بود  رفته پيش )مصرف(مديريت تقاضا  با همگام آب عرضه مديريت ،ديگر

به عنوان يك الگوي موفق توليد توان مثال زد كه  را مي» ها بنه«در اين راستا، ). 1390، همكاران

از شهرت  همراه با ترتيبات و مناسبات نهادي خاص خود ،جمعي و مديريت بر منابع محلي آب

  .اندنقص نبوده بدون، هر چند اين گونه تشكيالت نيز برخوردارند جهاني

توزيع زماني و مكاني  كه رودخشك به شمار ميايران از جمله كشورهاي خشك و نيمه

هاي گذشته با خشكسالي و به دليل شرايط خاص جوي، در بيشتر سال ي داردبارندگي نامناسب
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آبي شديد هاي كشور در معرض كماي كه در حال حاضر بيشتر استانمواجه بوده است به گونه

ـ تغييرات گسترده در ساختار اقتصادي با آغاز ).1392مهراب قوچاني و همكاران، (قرار دارند 

كه ريشه در تحوالت سياسي داخلي و خارجي  -اجتماعي جامعه روستايي ايران از نيم قرن گذشته

هاي غير رسمي و مردمي در مديريت سنتي بر منابع آب كشاورزي و نقش سازمان -داشته است

يض و طويلي به نام دولت با اين زمينه تا حد بسيار زيادي رنگ باخت و در عوض، دستگاه عر

هاي پس از آن، تجارب سال .تازي در اين عرصه، تصديگري و توليت آن را بر عهده گرفت يكه

هاي محلي از عرصه مديريت همراه با بروز پيامدهاي نامطلوب ناشي از كنار گذاشته شدن تشكل

تواند به تنهايي نمي نشان داد كه دولت )كه از ابعاد گوناگون قابل بررسي است(آب كشاورزي 

همچنان كه تجارب جهاني در زمينه مديريت منابع آب كشاورزي  ؛مدير موفقي در اين بخش باشد

تحقيقات مختلفي براي  ،از اين رو. ه استكرددر اغلب كشورهاي دنيا نيز اين ادعا را تأييد 

براي  طلوبمناسب صورت پذيرفت كه جملگي بر اين عقيده بودند كه راهكار م حلدستيابي به راه

در عين  .گرا و مشاركتي استاي كثرتاتخاذ رويه يهاي آبياري تنها در گرومديريت بهينه سيستم

قانون اساسي و  44هاي مرتبط با اصل در راستاي اجراي سياست ،طي چند سال اخير ،حال

با واگذاري هر چه بيشتر امور مردم به خود ايشان، با اهتمام دولت، اصالحات ساختاري همراه 

هاي بخش غير دولتي در مديريت منابع آب و آبياري بار ديگر دهي و توسعه ظرفيتبحث شكل

  ).1391غنيان، (هاي اجرايي مربوطه قرار گرفته است مجدانه در دستور كار دستگاه

هاي اصلي به عنوان يكي از قطب وزستانخان استهاي مختلف كشور،  در ميان استان

 در ايويژه جايگاه از، همواره كشور سطحي آب منابع از درصد 33 حدود بودن دارا با ،كشاورزي

هاي  ميليارد متر مكعب آب 32از مجموع . تاسر برخوردا انرژي و آب منابع هايريزيبرنامه

و زهره ) جراحي(، مارون و اله ، دزكارون، هاي كرخهكه توسط رودخانه ،سطحي استان خوزستان

ميليارد متر  9در حال حاضر رقمي معادل  ،)درصد از آبهاي جاري كشور 3/1(شود مين ميأت

 نظير آب و كم با توجه به وجود منابع غني وگردد و مكعب آب در بخش كشاورزي مصرف مي

آبي هاي جامع توسعه ر برنامهصد اين استان در ،آغاز توسعه كشورو استان خوزستان  خاك در
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 اين منطقه اجرا شده و اي آبي كشور درهاي سازهترين طرح گذشته بزرگ دهه طي دو دارد و قرار

مراحل مختلف  زمينه توسعه منابع آب استان در اي درهاي عظيم وگستردههم اكنون نيز طرح

 نوسازي و تجهيز زهكشي، و آبياري فرعي  شبكه پروژه اجراي تحت اراضي .دارند اجرايي قرار

 منطقه و آزادگان دشت مزارع از بخشي بر مشتمل خوزستان استان در زيرزميني زهكشي و مزارع

. قرار دارند قدس و دژ هاي نام به زهكشي و آبياري ي شبكه دو پوشش تحت كه است بوده هويزه

 به متعلق شمالي هويزه دهستان در موجود اراضي از توجهي قابل واحد عمراني دژ بخش  پروژه

عليا با  قيصريه و وسطي قيصريه سفلي،  قيصريه ،2 طويله ،1 طويله سميده، الهاسي، روستاهاي

شركت مهندسين مشاور آب خاك (دهد  هكتار را تحت پوشش قرار مي 4800 بر مساحتي بالغ

هاي آبياري و زهكشي با دو چالش عمده يعني كمبود  شبكه ،در شرايط كنوني). 1392تهران، 

در اين . رو هستنده ها روب برداري و نگهداري از زيرساخت فزاينده آب كشاورزي و بار مالي بهره

برداران ايجاد  جويي از آب را در ميان بهره حفاظت و صرفه  مديريت مشاركتي آبياري انگيزه ،ميان

ساالري و (العاده بااليي در سطح ملي و محلي برخوردار باشد فوق تواند از اهميت كند و مي مي

  ).1393همكاران، 

ساله در ايران نشان داده است كه ظرفيت هاي سازماني به اندازه كافي براي  تجربه چندين

اما تاكنون به دليل فقدان اطالعات كافي در . انتقال مديريت آبياري به بخش خصوصي وجود دارد

هاي  برداران، تنها بر مشوق ، نگرش و نيات رفتاري بهرهانگيزشي در مشاركتخصوص عوامل 

در  ، به ويژهبرانهاي آبدليل حساس بودن وضعيت تشكله ب. اقتصادي و مالي تأكيد شده است

كه زمينه مناسبي براي انتقال مديريت -هزار هكتار از اراضي خوزستان و ايالم  550طرح احياي 

تواند منجر به تحولي عظيم در مديريت منابع آب منطقه و كشور  است و مي آب را فراهم نموده

كه راهكارهاي مناسبي براي ايجاد انگيزه در كشاورزان اتخاذ نمود و اين مهم تنها الزم است  -شود

). 1392غنيان و همكاران، (پس از شناسايي نوع نگرش و نيت رفتاري كشاورزان ميسر خواهد شد 

اي بديع در سطح منطقه به كننده تجربهبياناي مشابه  با توجه به نبود مطالعهكه  ،پژوهشلذا اين 

نيت رفتاري كشاورزان منطقه در خصوص نگرش و رود، در تالش است تا به بررسي شمار مي
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كشاورزان « :ال بود كهؤبايستي در پي پاسخ به اين سبنابراين، . بران بپردازد عضويت در تعاوني آب

كه اراضي آنها در پروژه عمراني تجهيز و نوسازي اراضي دژ  ،رودخانه كرخه نورمنطقه جنوب 

بران دارند و آيا تمايلي براي عضويت در  واقع شده است، چه نگرشي نسبت به تشكيل تعاوني آب

  :ند ازا عبارتنيز اهداف اختصاصي اين مطالعه » ؟بران در آنها وجود دارد يا خير تعاوني آب

 اجتماعي پاسخگويان؛ -هاي فردي ويژگيتوصيف . 1

دستيابي به شناخت كامل نسبت به زمينه موجود در محدوده مورد مطالعه در راستاي . 2

 بران؛ تشكيل تعاوني آب

 بران؛ تعاوني آب نسبت بهتعيين وضعيت نگرش كشاورزان . 3

بت به اجتماعي پاسخگويان و نگرش آنان نس -هاي فردي تعيين ارتباط ميان ويژگي. 4

 بران؛ تعاوني آب

اجتماعي پاسخگويان و نيت رفتاري آنان نسبت به  -هاي فردي تعيين ارتباط ميان ويژگي. 5

 بران؛ عضويت در تعاوني آب

بران و نيت رفتاري عضويت  ب تعاوني آ نسبت بهتعيين ارتباط ميان نگرش پاسخگويان . 6

 در آن

  

  تحقيق روش

. باشد متوالي مي) كمي -كيفي (آميخته  رويكرد غالب در پژوهش حاضر از نوع

 هاي تحقيق روش مجموعه تركيب دو از استفاده با كه هستند هايي پژوهش آميخته هاي پژوهش

 پژوهشي، يك مسئله بررسي آميخته براي تحقيق هاي روشدر  .رسند مي انجام به كيفي و كمي

 بررسي است، گوناگون هاي پاراديم اساس آنها كه هايي روش مجموعه بردن كار به با پژوهشگر

 آميخته، هاي پژوهش هاي ويژگي از يكي .نمايد مي را تسهيل آن فرايند و ميسر را نامعين موقعيت

هاي  داده تواند مي زماني نظر از پژوهشگر. است كيفي و كمي تحقيق هاي روش از توالي استفاده
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 و گردآوري كند ابتدا را يكي توالي، به اينكه يا كند گردآوري زمان هم به طور را كيفي و كمي

  :رخ دهد حالت زير سه از يكي به تواند مي امر اين. بپردازد ديگري گردآوري سپس به

  .شود گردآوري كيفي هاي دادهسپس  كمي، هاي داده ابتدا. 1

  .شود گردآوريكمي  هاي پس دادهس كيفي، هاي داده ابتدا. 2

  .)1387بازگان هرندي، (شود  گردآوري زمانهم  كيفي و كمي هاي داده نوع دو هر. 3

در مطالعه حاضر، محققان در تمامي مراحل فرايند امور اجتماعي پروژه  ،در اين راستا

ماه حضور داشته و با استفاده  14آبياري و زهكشي در محدوده مورد مطالعه به مدت   تجهيز شبكه

برداران سعي بر آن شد تا زمينه و  هرههاي انجام شده ب از تكنيك مشاهده عميق و رصد فعاليت

 ،با عنايت به فاز كيفي مطالعه ،در مرحله بعد. به طور كامل شناسايي شود ،محيط انجام مطالعه

 ،شده و استنباطات آنها هاي انجام با استناد به مشاهده. گرفتانجام ) پيمايش(بخش كمي پژوهش 

ايي آن به ترتيب به وسيله ارزيابي گروهي از ساخته تدوين شد و روايي و پاي محقق اي هنام پرسش

آزمون و توزيع  پيش  انجام مطالعه  متخصصان موضوعي و ضريب آلفاي كرونباخ به وسيله

ضريب آلفاي . ييد قرار گرفتأنامه در خارج از محدوده شبكه آبياري و زهكشي دژ مورد ت پرسش

 همچنين .محاسبه گرديد 87/0 معادل نيت رفتاري برايو  86/0 برابر كرونباخ براي متغير نگرش

 و شد بررسي و محاسبه نامه پرسش در استفاده مورد هاي  گويه تمامي كشيدگي و چولگي ضريب

) الف :نامه مذكور داراي سه بخش كلي بود پرسش. نكرد تجاوز ±2 ميزان از ها شاخص از يك هيچ

) جبران و  نگرش نسبت به تعاوني آب) ببران،  نيت رفتاري نسبت به عضويت در تعاوني آب

ن به صورت حضوري تكميل اها توسط محقق نامه تمامي پرسش. شناختي هاي جمعيت ويژگي

هاي  د تا ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هريك از گويهرديدند و از پاسخگو درخواست شگ

در اين . ندكبيان ) ، بسيار موافقم....بسيار مخالفم، ( اي زينهگ ليكرت پنج طيفنامه بر مبناي  پرسش

 1394آماري مورد مطالعه در سال  گيري كامالً تصادفي، از ميان جامعه بخش، به وسيله روش نمونه

)271N=( نفر با استفاده از جدول كرجسي و مورگان  160، تعداد)در . انتخاب شدند) 1971
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هاي  نامه پرسش. آوري گرديد درصد جمع 70ضريب بازگشت نامه قابل قبول با  پرسش 113 ،نهايت

  . شدندسنجش و آزمون  Spss20افزار آماري  مذكور، كدگذاري و به وسيله نرم

  

  نتايج و بحث
در راستاي شناسايي بستر تحقيقاتي مطالعه حاضر، محققان با حضور در محل دفتر 

برداران  هاغلب مراجعات بهر ازمطالعات اجتماعي پروژه تجهيز و نوسازي اراضي واحد عمراني دژ، 

اين مهم در جهت تحقق اهداف بخش كيفي پژوهش . يافتند اطالع مي هاي مد نظر آنها و بحث

صالح در روستاهاي  بني طايفه اعضاي منطقه اغلب اين كه در نشان دادواهد ش. حاضر انجام شد

برداران  همچنين برخي از بهره. ساكن هستند قيصريه عليا، قيصريه وسطي، قيصريه سفلي، الهاسي

 بوسويط، بوسعيد، هاي برداران اين منطقه از عشيره بهره. منطقه در شهر هويزه سكونت دارند

  . باشند مي بوعذار و بوقريبه بوغنيمه،

 ،روستا اين در. روستاي قيصريه عليا در اين منطقه، مسكن عشيره بوسويط و بوسعيد است

 و جو زراعت و نموده قلمداد خود اصلي پيشه را) گوسفند( سبك دام پرورش و گردانيرمه افراد

نگراني بسياري در  در اين روستا، افراد. دهندمي هاي خود انجام ارتباط با تعليف دام در را گندم

منطقه در مورد زمين  يانيتمامي روستا بين در در حالت كلي، اعتماد. خود دارند خصوص اراضي

 حضور خودم بايد حتماً زمين مساحي در« نظير هاييگفته در موضوع اين. باشدمي پايين و دام

اين موضوع در  .باشدمي نهفته »خواهممي خودم جاي سر تسطيح از پس را زمين« يا »باشم داشته

هايي كه اراضي ارزش بيشتري يافته و پول عامل مهمي در اداره زندگي شده جلوه بيشتري سال

 آزادسازي عدمدر  يأر ثبات بود، برداران منطقه بارز اين گروه از بهره بين در آنچه. يافته است

  . آنها بودهاي اجرايي روي اراضي  تا زمان اطمينان كامل از آغاز فعاليت اراضي

  گذشته در روستا اهالي. باشدمي بوسويط عشيره منأم و روستاي قيصريه سفلي، منزل

 هاي سال در اما). دارند شهرت دامداري به صالح بني اعراب واقع در( بودند گردانرمه و دامدار

 احشام فروش به اقدام غيره و دام نگهداري هايهزينه افزايش خشكسالي، همچون داليليه ب ،اخير
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 خوب را زبان فارسي غالباً و داشته اطراف شهرهايه ب زيادي آمد و رفت افراد اين. اند نموده خود

يكديگر دارند و عموماً مشكالت خود را  ان اين روستا همبستگي بااليي باساكن. كنندمي صحبت

اغلب  ،سفلي قيصريه روستاي در. كه تمامي اعضا حضور دارندكنند  برطرف ميطي جلساتي 

 محصول% 25 حدود در گذشته ساليان داران در اين تلمبه. دارند سكونت بزرگ انهار دارانتلمبه

برداران  كردند، لذا اغلب بهره مي دريافت زارعين از آب هزينه بابت را كشاورزان توسط شده توليد

  . كردند، دل خوشي از آنها ندارند داران دريافت مي بااليي كه تلمبه  منطقه با توجه به هزينه

 بوسويط عشيره گانهپنج بيوت از راهي حاج بيت اصلي جايگاه وسطي قيصريه روستاي

در ميان . دارند تعلق آنها انوابستگ و راهي حاج نوادگان و فرزندان به روستا اين مردم. باشدمي

 مردمان اين روستا، اعتماد بر سر مالكيت اراضي بسيار پايين است تا جايي كه برخي از ساكنان 

 تشكل اخير ساليان در روستا ن ايننااست كه ساك ناياما جالب . ندشو متهم به تصاحب اراضي مي

   .اند نموده خود ثبتبه طور داوطلبانه براي مديريت آبياري مزارع  را براني آب

 بوطمراغلب صاحبان اراضي . باشدمي بوقريبه و بوغنيمه عشيره روستاي الهاسي منزل دو

 تا. دارند سكونت سوسنگرد و هويزه اهواز، هايشهرستاندر  يا ديگر روستاهاي در به اين روستا يا

 ديگري هايشغل به و اندنداشته زمين به خاصي وابستگي چون برداران اين گروه از بهره ،امروز به

  . اندداشتهن خاصي تعارض روستايي درون مسائل در اند،هبود هوابست

 اين. هويزه هستند كه ساكن شهرستانمتعلق است  نيامالك به پروژه اراضي از كمي بخش

 دفتر به مراجعه به اقدام گروهي صورت به مزبور افراد. باشندمي شهرنشين بردارانبهره از گروه

 ديگر مانند هرچند. نسبتاً باالتري نسبت به يكديگر داشتند اعتماد و كردند مي اجتماعي مطالعات

 ،شد در ميان آنها ديده مي مشابه موضوعات و زمين مساحت مورد هايي در حساسيت كشاورزان

  . بااليي دارند پايبندي خود مشاع هاياين گروه از كشاورزان به گروه

 صالح بني طايفه اهالي از پروژه محدوده روستاهاي ناگرديد، ساكنگونه كه اشاره  همان

 اين. دارد شهرت گوسفند پرورش و دامداري به خوزستان اعراب ميان در طايفه اين كه باشند مي

 در خود طايفه به متعلق اراضي در جايي هجاب و گردانيرمه طريق از ،دور ساليان از مردمان
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 تا اعراب از گروه اين. پرداختندمي معاش امرار به عراق كشور مرزي شهرهاي و هويزه شهرستان

 در. اندبوده پايبند خود اجداد و آبا شغل به و اندنموده حفظ را خود احشام ،نزديك هايسال

 از نگهداري شدن سخت ،آنها تبع به و اقتصادي مشكالت و خشكسالي وقوع با ،گذشته هاي سال

آنها عالوه بر دامداري، به . اندنموده خود هايدام فروش به اقدام يانيروستا از بسياري ،احشام

ن محدوده مورد مطالعه، اشتغال در ااز ديگر منابع درآمد ساكن. باشند شغل كشاورزي نيز مشغول مي

اين اشتغال در قالب كارگر ساده، . باشدهاي پيمانكاري و نفتي فعال در شهرستان هويزه ميشركت

ن منطقه ادر همين راستا، برخي از ساكن. باشدبرداري و غيره مينگهباني، نقشهتكنسين، راننده، 

به  ،نظير بيل مكانيكي و گريدر ،سازيآالت سنگين راهاند و با خريد ماشين هاي خود را فروخته دام

  . اند هاي مختلف مشغول شده كار پيمانكاري در پروژه

داران در محل دفتر امور اجتماعي پروژه بر ه از سوي بهرهشد آنچه از عمده مسائل مطرح

هاي  مديريت مشاركتي و انجام فعاليت ازتوان برداشت نمود اين است كه آنها رضايت بااليي  مي

در اين . هاي آبياري و زهكشي در منطقه داشتند گروهي به منظور مديريت و نگهداري از شبكه

ما تا كنون هم به شكل «: شد اين بود كه يبرداران شنيده م اي كه از زبان اغلب بهره جمله باره،

  . »نموديم هاي كوچك اقدام به زراعت و  آبياري مزارع خود مي گروه

كارشناسان امور اجتماعي پروژه اعالم با  خودهاي  بحثقالب برداران همچنين در  بهره

بيشتر  دار تلمبهبه از هزينه پرداختي مديريت آب به تعاوني  منفعت پرداخت هزينهكردند كه  مي

اما در خصوص پرداخت . وجود دارد ندار و رهايي از آ است و لذا تمايل به عدم پرداخت به تلمبه

به حساب  و واريز آنبه تعاوني از منطقه پرداختي هاي  هزينهمبني بر خروج هزينه، هيچ تمايلي 

هكشي منطقه آبياري و ز  كه تمامي هزينه بايستي صرف شبكه شد وجود نداشت و اعالم ميدولت 

شد كه  اين موضوع مطرح مي بارهاهمچنين در خصوص تعاوني و اعضاي آن . مورد مطالعه بشود

د و نبايستي نماينده دولت مسئول نبرداران منطقه انتخاب شو اعضاي تعاوني بايستي از ميان بهره«

  .»تعاوني باشد



  99                                                                     .....تبيين نگرش و نيت رفتاري 

   

اي  نامه سشبا عنايت به مطالب مطرح شده در بخش كيفي، در بخش دوم مطالعه، پر

پرداخته  هاي حاصل از بخش كمي مطالعه يافتهبه طراحي و در منطقه توزيع گرديد كه در ادامه 

شناختي پاسخگويان  هاي جمعيت نظر به اهميت شناخت نمونه آماري مورد مطالعه، ويژگي .شود مي

  . نشان داده شده است 1در جدول 

 شناختي پاسخگويان هاي جمعيت ويژگي .1جدول 

  درصد معتبر  فراواني  طبقه  ويژگي 

  سن

  7/17  20  سال 32كمتر از 

  9/61  70  سال 57تا  32بين 

  4/20  23  سال 57بيشتر از 

  فعاليت كشاورزي ةسابق

  5/19  22  سال 13كمتر از 

  9/61  70  سال 39تا  13بين 

  6/18  21  سال 39بيشتر از 

  تتحصيال

  1/32  35  سواد بي

  2/31  34  ابتدايي

  3/19  21  زير ديپلم

  11  12  ديپلم

  4/6  7  كارشناسي و باالتر

  -  4  پاسخ بي

  هاي مطالعه يافته: منبع

نفر  70از مجموع پاسخگويان مطالعه، تعداد  ،دهد نشان مي 2گونه كه نتايج جدول  همان

از نظر سابقه فعاليت كشاورزي، بيشترين تعداد  و سال 57تا  32در طبقه سني بين ) درصد 9/61(

، بيشترين فراواني تاز نظر تحصيال .قرار داشتندسال  39تا  13در طبقه ) درصد 9/61(پاسخگويان 

و تحصيالت ابتدايي با ) درصد 1/32(نفر  35سواد با فراواني  به ترتيب مربوط به پاسخگويان بي

ه، با تجربه بودن كشاورزان منطقه است كه باردر اين مهم نكته . بود) درصد 2/31(نفر  34فراواني 
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برداري خانوادگي، اقدام به گذران زندگي با استفاده از عايدات حاصل از  بر اساس نظام بهره

  . اند كرده كشاورزي و دامداري مي

شاخص  11، و عملكرد آن بران به منظور تعيين نگرش پاسخگويان نسبت به تعاوني آب

بسيار (و از پاسخگو خواسته شد كه ميزان موافقت خود را بر روي طيف ليكرت طراحي گرديد 

  .باشد قابل مشاهده مي 2نتايج در جدول . مشخص نمايد )مخالفم تا بسيار موافقم

  بران بندي نگرش پاسخگويان در خصوص تعاوني آب رتبه .2جدول 

 نگرش 

 )فراواني(ميزان موافقت 

ي
ه ا
رتب
ن 
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يان
م

 

ت
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  1  38/4  61  38  8  2  2   آب عادالنه توزيع و آبياري از ناشي اختالفات كاهش

  2  30/4  58  35  18  1  1   كشاورزان سوي از زراعي آب بهتر مديريت

  3  25/4  50  43  16  0  2   زراعي آب مديريت زمينه در كشاورزان آگاهي و دانش افزايش

  4  21/4 48 48 9 6 1   كشاورزي محصوالت كيفيت و عملكرد افزايش

 5 16/4 50 40 15 1 5   زراعي آب بهينه مصرف زمينه در كشاورزان مشاركت افزايش

  6  05/4 40 45 21 2 3   ها شبكه و آب منابع از نگهدارياز  كشاورزان رضايت افزايش

 خصوص در كشاورزان با دولتي كارشناسان همكاري

   آب بهينه مديريت
3  6  22  37  39  96/3  7  

 و برداري بهره خصوص در اقدامات سرعت افزايش

   آبياري هاي كانال از نگهداري
3  7  26  38  39  91/3  8  

 هاي روش كارگيري به و پذيرش براي مناسب شيوهارائه 

   زراعي آب مديريت
3  3  39  34  33  81/3  9  

 10 72/3  26  36  42  4  2   كشاورزي اعتبارات و تسهيالت از برداري بهره قابليت بهبود

  11  87/2  13  14  42  28  13  * كشاورزان هزينه و وقت اتالف

  مطالعه هاي يافته: منبع

  . است شده ارزيابي معكوس* 
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 آبياري از ناشي اختالفات كاهش«هاي  دهد، شاخص نشان مي 2گونه كه نتايج جدول  همان

 آگاهي و دانش افزايش«و » كشاورزان سوي از زراعي آب بهتر مديريت«، »آب عادالنه توزيع و

هاي تبيين كننده نگرش  هاي اول تا سوم شاخص در رتبه» زراعي آب مديريت زمينه در كشاورزان

  .دارند بران قرار برداران نسبت به تعاوني آب بهره

 10بران،  برداران در خصوص عضويت در تعاوني آب به منظور تعيين نيت رفتاري بهره

شاخص طراحي گرديد و از پاسخگو خواسته شد كه ميزان موافقت خود را بر روي طيف ليكرت 

  .باشد قابل مشاهده مي 3نتايج در جدول . مشخص نمايد )بسيار مخالفم تا بسيار موافقم(

  بران بندي نيت رفتاري پاسخگويان در خصوص عضويت در تعاوني آب رتبه .3جدول 

 نيت رفتاري 

 )فراواني(ميزان موافقت 
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 تشكيل مراحل تمام در را دولتي كارشناسان و مسئوالن دارم تمايل

 .دهم ياري بران آب تعاوني

2 0 8 43 60 40/4 1 

 در آب مديريت توجيهي جلسات و ترويجي هاي كالس دارم تمايل

 .شود تشكيل بران آب تعاوني

2 6 7 32 66 36/4  2  

 بران آب تعاوني در مشاركت به را كشاورزان ساير دارم تمايل

 .كنم تشويق

2  1  13  45  50  26/4  3  

 روستا در بران آب تعاوني مندم هعالق زراعي آب مديريت بهبود براي

 .شود ايجاد

5  2  12  35  59  24/4  4  

 آب مديريت توجيهي جلسات و ترويجي هاي كالس در دارم تمايل

  .كنم شركت بران آب تعاوني در
1  6  7  50  49  23/4  5  

 و صحبت بران آب تعاوني مورد در كشاورزان ساير با دارم تمايل

 .كنم گو و  گفت

4  2  16  32  57  22/4  6  

 تعاوني مورد در بيشتر مندم هعالق زراعي آب مديريت بهبود براي

 .يابم آگاهي بران آب

2 3 17 42 47 16/4  7  

 در مزرعه از خارج و داخل در آب مديريت بهبود براي دارم قصد

 . كنم مشاركت بران آب تعاوني

4  4  21  38  43  01/4  8  
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                3ادامه جدول 

 مشاركت طريق از را آبياري نوين هاي روش كارگيري به و پذيرش

 .دهم مي ترجيح بران آب تعاوني در

3  2  34  38  36  90/3  9  

 تعاوني به مربوط امور ،كشاورزان نماينده عنوان به ،دارم تمايل

 . نمايم پيگيري را بران آب

7  13  31  27  34  60/3  
1

0  

  هاي مطالعه يافته: منبع

 كارشناسان و مسئوالن دارم تمايل«هاي  دهد، شاخص نشان مي 3گونه كه نتايج جدول  همان

 و ترويجي هاي كالس دارم تمايل«، »مده ياري بران آب تعاوني تشكيل مراحل تمام در را دولتي

 را كشاورزان ساير دارم تمايل«و » شود تشكيل بران آب تعاوني در آب مديريت توجيهي جلسات

هاي تبيين كننده نيت  هاي اول تا سوم شاخص در رتبه» كنم تشويق بران آب تعاوني در مشاركت به

  .دارندبران قرار  برداران نسبت به عضويت در تعاوني آب رفتاري بهره

مجموع  حاصل ، كهبران حاصل نگرش نسبت به تعاوني آب  لفهؤپس از برآورد ميزان م

، نگرش 1انحراف معيار از ميانگينباشد، با استفاده از فن فاصله  لفه ميؤكننده آن م هاي ارزيابي گويه

نتيجه  ،4جدول . پاسخگويان به چهار دسته مثبت، نسبتاً مثبت، نسبتاً منفي و منفي تقسيم گرديد

  .دهد بندي را نشان مي اين سطح

 بران آب تعاوني به نسبت نگرش ةلفؤم بندي سطح .4 جدول

 درصد فراواني سطوح  انحراف معيار ميانگين لفهؤم

  46/7 91/42 نگرش

 4/12 14 منفي

  2/29  33  نسبتاً منفي

  4/43  49  نسبتاً مثبت

 15 17 مثبت

  هاي مطالعه يافته: منبع

به لفه نگرش نسبت ؤدهد، در خصوص وضعيت م نشان مي 4گونه كه نتايج جدول  همان

همچنين . است) درصد 4/43(بران، بيشترين فراواني مربوط به سطح نگرش نسبتاً مثبت  تعاوني آب

بران  تعاوني آب نسبت بهدر مجموع بيش از نيمي از پاسخگويان نگرشي نسبتاً مثبت و مثبت 

                                                           

1. ISDM 
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اين موضوع گوياي آن است كه در منطقه مورد مطالعه، نگرشي مثبت . اند داشته) درصد 4/58(

  . كند ييد ميأهاي كيفي مطالعه را نيز ت بران حاكم است و اين موضوع يافته ه تعاوني آبنسبت ب

بران  نگرش پاسخگويان نسبت به تعاوني آب وجود ارتباط احتمالي ميان از آگاهي منظور به

و نيت رفتاري پاسخگويان با سابقه فعاليت كشاورزي و سن پاسخگويان از ضريب همبستگي 

  . باشد قابل مشاهده مي 5نتايج در جدول . پيرسون استفاده گرديد

  برداران بهره كشاورزي فعاليت سابقه و سن و اصلي هاي لفهؤم ميان ارتباط سنجش .5 جدول

   كشاورزي فعاليت سابقه   سن  ها لفهؤم

  108/0  206/0*  نگرش

  171/0  208/0*  رفتاري نيت

  هاي مطالعه يافته: منبع

 درصد 95 اطمينان با داري معني* 

دار ميان سن پاسخگويان  شود، ارتباطي مثبت و معني مشاهده مي 5گونه كه در جدول  همان

  . و نگرش نسبت به تعاوني و همچنين نيت رفتاري نسبت به عضويت در تعاوني وجود دارد

نگرش نسبت به تعاوني (لفه اصلي مطالعه حاضر ؤبه منظور تبيين ارتباط ميان دو م

از آزمون همبستگي  )تعاونياين ت در برداران در خصوص عضوي بران و نيت رفتاري بهره آب

) 0001/0(داري آن  و سطح معني) 676/0(با توجه به مقدار اين ضريب . پيرسون استفاده گرديد

دار، مثبت و با سطح خطاي يك درصد وجود  ارتباطي معنييادشده لفه ؤمدو شود ميان  مشاهده مي

  . دارد

ر نيت رفتاري آنها از دبران  تعاوني آب نسبت بهبرداران  ثير نگرش بهرهأبه منظور تعيين ت

بين و متغير نيت  متغير نگرش به عنوان متغير پيش ،بدين ترتيب. آزمون رگرسيون استفاده گرديد

  . قابل مشاهده است 6نتايج در جدول .  رفتاري به عنوان متغير مالك مد نظر قرار گرفت
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  ساده رگرسيوننتايج . 6 جدول

R R  متغيرها
2  B  Beta  آماره t  Sig  آماره F Sig  

  Constant(  -  -  09/15  -  53/5  0001/0( ثابت مقدار
25/93  0001/0  

  0001/0  65/9  67/0  60/0  45/0  67/0  نگرش

  هاي مطالعه يافته: منبع

مشخص است كه متغير نگرش وارد معادله رگرسيوني خطي شده  6با توجه به جدول 

اين . دست آمده ب 45/0و ضريب تبيين آن برابر  67/0برابر ) R(چندگانه ضريب همبستگي . است

نيت (درصد از تغييرات واريانس متغير وابسته  45مطلب بدان معني است كه نگرش پاسخگويان 

. اند ط به عواملي است كه در اين مطالعه وارد نشدهربوكند و باقي تغييرات م را تبيين مي) رفتاري

، معادله رگرسيون حاصل از تحليل رگرسيون بر ،6 باتوجه به مطالب مذكور و همچنين جدول

  :به صورت زير است Bاساس ضرايب 

Y= 09/15 + 60/0 (X1) 

Y= رفتاري نيت( وابسته متغير(  

09/15) =مبدأ از عرض( ثابت عدد   

X1= نگرش 

  هاو پيشنهاد گيري نتيجه

برداران منطقه جنوب كرخه  بهرهبررسي نگرش و نيت رفتاري هدف اصلي مطالعه حاضر 

نسبت به  )كه اراضي آنها در پروژه عمراني تجهيز و نوسازي اراضي دژ واقع شده است(نور 

برداران نگرشي مثبت نسبت به تعاوني  كه بهره دنتايج نشان دا. ل آن بوديو تشك بران تعاوني آب

كه اعالم كردند  ،)1387(مكاران هاي مطالعه شاهرودي و ه  اين موضوع با يافته. بران داشتند آب

بران دارند، تطابق  كشاورزان استان خراسان رضوي نگرش مثبتي نسبت به عضويت در تعاوني آب

نيز وجود نگرشي مثبت نسبت به ) 1392(پور و همكاران  در اين راستا، نتايج مطالعه تقي. دارد

فاز كيفي اين موضوع در . كند ييد ميأبرداران شهرستان گچساران ت بران را در ميان بهره تعاوني آب
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كما اينكه بخشي از اين نگرش مثبت شايد ناشي از فرار از  ،مطالعه نيز به وضوح قابل مشاهده بود

در وضعيت موجود، سيستم آبياري سنتي منطقه بدين صورت است كه . وضعيت موجود باشد

كرده و آن را ميان كشاورزان توزيع  برداري از منابع آب خريداري داران، آب را از شركت بهره تلمبه

داران مبالغ  همچنين تلمبه .شود هايي همراه مي اين توزيع در برخي موارد با ناعدالتي. كنند مي

در وضع موجود نيز  ،با اين حال. كنند برداران منطقه بابت فروش آب دريافت مي هنگفتي را از بهره

هريك از اين  كه زمينه مديريت آبياري تشكيل دادههايي را در  برداران منطقه گروه برخي از بهره

برداران گروه  دار و توزيع در ميان بهره اي بوده كه مسئول خريد آب از تلمبه ها داراي نماينده گروه

سيس أهمچنين در يكي از روستاهاي منطقه، كشاورزان به طور خود جوش اقدام به ت. خود است

هاي الزم  عدم ارائه آموزش ه دليلنموده بودند كه ب »گلدشت كرخه«براني با نام  تعاوني آب

برداران منطقه اعتقاد داشتند كه  بران، بهره در خصوص تعاوني آب. نتوانستند آن را عملياتي نمايند

كه عمدتاً ناشي از مسائل مرتبط با  ،هاي ميان آنها تواند از بروز اختالف بران مي وجود تعاوني آب

 شود باعث ميبران  تعاوني آب ،همچنين از نظر آنها. يري نمايدآب و كمبود آب است، جلوگ

تري بر آب زراعي خود اعمال كنند و در اين زمينه اطالعات و آگاهي  برداران مديريت مناسب بهره

برداران نيز اين  بندي نيت رفتاري بهره در اين زمينه، نتايج حاصل از اولويت. خواهد رفتباال آنها 

 و بران  رد كه كشاورزان منطقه تمايل خوبي نسبت به تشكيل تعاوني آبك ييد أموضوع را ت

هاي  در كالسحضور تعاوني و اين سيس أهمكاري با مسئوالن و كارشناسان دولتي در راستاي ت

  . داشتندمديريت منابع آب  مرتبط باترويجي و جلسات توجيهي 

برداران و نيت رفتاري آنها  دار ميان نگرش بهره كه ارتباطي مثبت و معني نشان دادها  يافته

ثيرگذاري نگرش بر نيت رفتاري پاسخگويان را أهمچنين نتيجه آزمون رگرسيوني نيز ت. وجود دارد

 )Toma and Mathijis, 2005(راستا با نتايج مطالعات توما و مسيجيس  اين يافته هم. ييد كردأت

م كردند نگرش عاملي تعيين كننده در راستاي ايجاد تمايل به رفتار در ميان باشد كه اعال مي

راستاست  هم) 1394(اين يافته همچنين با نتيجه مطالعه پارسافر و همكاران . باشد برداران مي بهره

بران در استان گيالن  هاي آب كه اعالم داشتند نگرش عاملي بسيار مهم در راستاي استقرار تعاوني
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كه اعالم نمودند نيز ) 1391(همچنين اين يافته با يافته مطالعه خدابخشي و همكاران . شدبا مي

برداران در بخش مركزي شهرستان زنجان است،  ثيرگذار بر نيت رفتاري بهرهأنگرش عاملي ت

  .ستسو هم

ن ابردار بران و نيت رفتاري بهره نتايج مطالعه نشان داد كه نگرش نسبت به تعاوني آب

اين يافته با . برداران منطقه داشت ي مثبتي با سن بهره بران رابطه به عضويت در تعاوني آبنسبت 

آنها ابراز داشتند كه ارتباطي منفي ميان  ؛ زيرامغاير است) 1391(نتايج مطالعه بخشي و همكاران 

پور و  ي، تقبارههمچنين در اين . هاي مذكور وجود دارد برداران شهرستان زنجان با سازه سن بهره

گونه رابطه معناداري ميان سن  نيز اعالم كردند كه هيچ) Taqipour et al., 2015(همكاران 

اين يافته با . بران در شهرستان گچساران وجود ندارد برداران و نگرش آنها نسبت به تعاوني آب بهره

ر نيت د منفي مبني بر تأثير) Sserunkuuma et al., 2000(نتايج مطالعه سرونكيوما و همكاران 

وجود ارتباط مثبت در . مغاير است نيزبران  برداران نسبت به عضويت در تعاوني آب رفتاري بهره

تر تجربه انجام كار گروهي در   برداران مسن باشد كه بهره به اين علتتواند  اين مطالعه مي

ليت گروهي، از مزاياي لذا تمايل دارند با فعا و هاي دور را دارند و از مزاياي آن با خبرند گذشته

كردند كه مديريت تعاوني  برداران به وضوح و بارها اظهار  بهره حتي بارهدر اين . مند شوند آن بهره

كه در  اي با توجه به آمادگي ،در اين راستا. برداران منطقه باشد در دست بهره دبران منطقه باي آب

بران در سطح منطقه  ند تشكيل تعاوني آبشود فراي ميان كشاورزان منطقه وجود دارد، پيشنهاد مي

بران پيشنهاد  فرايند جلب مشاركت و تشكيل تعاوني آبراه، در ابتداي . مورد مطالعه آغاز شود

اين افراد بتوانند  تا دونكه تمايل بيشتري به عضويت دارند، توجيه ش ،تر شود تا ابتدا افراد مسن مي

در . بران توجيه نمايند برداران را در خصوص ضرورت و فوايد عضويت در تعاوني آب ديگر بهره

ها، تعامل مناسب  گيري مناسب از خدمات پشتيباني و حمايتي تعاوني اين راستا بايستي ضمن بهره

اداره كل تعاون،  اي، سازمان جهاد كشاورزي و هاي اجرايي مانند شركت سهامي آب منطقه بخش

بسترهاي الزم  برقرار شود تا ت مديره و اعضاي تعاونيئكار و رفاه اجتماعي با مديران عامل، هي

همچنين توجه به اين نكته ضروري . دشوفراهم بيشتر ها  گيري مناسب از ظرفيت تعاوني براي بهره
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قه داشته باشد و تنها برداران منط است كه تعاوني منطقه بايستي مديريت واحدي از ميان بهره

  . آبياري و زهكشي دژ را بر عهده بگيرد  مديريت شبكه

  

  سپاسگزاري

دانشگاه كشاورزي  ،خانم مهندس منا درانيوسيله از جناب آقاي دكتر منصور غنيان،  بدين

در انجام   همكاري بابتمشاور آب خاك تهران  ينو منابع طبيعي رامين خوزستان و شركت مهندس

 . شود مياين مطالعه تشكر و قدرداني 

  

  منابع

دانش . رويكردي برتر براي مطالعات مديريت: روش تحقيق آميخته). 1387. (بازرگان هرندي، ع

  .36-19، )81(21، مديريت

 كشاورزان نگرش بر ثرؤم عوامل). 1391. (فر، ا قليو . سادات اسيالن، ك ،.قاسمي، ج ،.آبخشي، 

. )زنجان شهرستان مركزي بخش: موردي مطالعه( بران آب هاي تشكل در مشاركت به نسبت

-453، 3شماره  ،)مجله علوم كشاورزي ايران(مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي 

466.  

سنجي استقرار  امكان). 1394. (كاوسي كالشمي، مو . پيكاني، غ ،.اللهياري، م  ،.پارسافر، م

  .89-65، )15(4 ،تعاون و كشاورزي. بران در استان گيالن هاي آب تعاوني

بران  هاي آب شناسايي پيامدهاي عضويت در تعاوني). 1394. (چيذري، مو . عباسي، ع ،.پور، م تقي

د و توسعه كشاورزي تحقيقات اقتصا). دشت ليشتر در شهرستان گچساران: مورد مطالعه(

  .130-121،)1(46 ،ايران

 شهرستان كشاورزان نگرش تحليل). 1392. (حيدري، عو . چيذري، م، .عباسي، ع ،.پور، م تقي

  . 22-1 ،)6(2، فصلنامه تعاون و كشاورزي. بران ب آ تعاونيهاي تشكيل به نسبت گچساران
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 مجموعه مقاالت .آبياري مديريت انتقال در داخلي تجربه بر تحليلي). 1386. (ا. س حيدريان،

 .كشاورزي آب بهينه مصرف و زهكشي آبياري، هاي شبكه مشكالت بررسي همايش اولين

 .تهران .1386آبان . كوير گوهران

 موفقيت بازدارنده عوامل تبيين). 1392. (مهراب قوچاني، او . ادهم ملكي، م ،.حيدريان، ن
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Abstract 
The main purpose of this study was to explain the farmer’s attitudes and 

behavioral intention toward membership in water users’ cooperation in the South of 

Kharkhe Nur River in the Khuzestan province. This study used a mixed method. All 

farmers who their fields located in the South of Kharkhe Nur River (Area of 

construction, equipping and modernization of land of Dezh) considered as statistical 

population. In the qualitative sector, the researchers used depth observation in about 14 

months in the research area and tried to have an accurate cognition about the area’s 

context. Then, according to the result of qualitative research and also literature review a 

researcher made questionnaire was designed, which its validity and reliability confirmed 

by expert’s panel and cronbach’s alpha coefficient respectively. The data described and 

analyzed using SPSS V20. The results revealed that the farmers have positive attitudes 

towards water users’ cooperation and there was potential for establishing of the 

cooperation in the region. Also the results revealed that there was a positive association 

between attitude and behavioral intention of the farmers towards membership in the 

water users’ cooperatives.  

Keywords: Attitude, Behavioral Intention, Water Users’ Cooperatives, Development 

Unit of Dezh.  
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