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 چکیده

برداری از  نفعان و مطلعین کلیدی استان یزد از راهکارهای عملیاتی بهره شناسایی دیدگاه ذی هدف باپژوهش حاضر 

از  است و یفیپژوهش حاضر از نوع کهای اجتماعی در راستای مدیریت پایدار منابع آب انجام شده است.  ظرفیت

های  ، مصاحبهباتجربهآب و کشاورزان  ۀفاده شد. با تعدادی از مطلعین کلیدی حوزتحلیل مضمون است کیتکن

نفر  35و حوزۀ آب مطلعین کلیدی از  نفر 31 پژوهش، این در ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری به عمل آمد. نیمه

 با ها مصاحبه انتخاب شدند. ضبطهدفمند  گیری روش نمونه اند که با استفاده از داشته از کشاورزان باتجربه مشارکت

 اصول رعایت کار و روند تحقیق، هدف موضوع، در مورد مصاحبه انجام از شد و قبل انجام کنندگان مشارکت رضایت

نفعان نهادی )مطلعین  ها و مقایسۀ اظهارات ذی نتایج حاصل از تحلیل داده .شد داده توضیحاتی نمونه افراد به اخالقی

دهندۀ آن است که کشاورزان در  کشاورزان و اقدامات صورت گرفته از جانب کشاورزان، نشان کلیدی( از سواد آبی

و در مورد سواد نیستند بلکه قادر به درک شرایط موجود بوده و از آگاهی نسبتاً مناسبی نیز برخوردارند  حوزۀ آبی، کم

وپرورش،  استفاده از ظرفیت آموزشربه، های اجتماعی نیز، استفاده از پتانسیل روحانیون، کشاورزان باتج ظرفیت

 .داری استبر در اولویت بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و نهادهای غیردولتی  بهره

 آب، سواد آبی، ظرفیت اجتماعی، کشاورزان، یزد. واژگان کلیدی:
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Abstract 

The aim of this study is to identify the views of farmers and key informed people of 

Yazd province on operational strategies for utilizing social capacities for sustainable 

management of water resources. The present study is qualitative and the thematic 

analysis technique was used to do it. Semi-structured interviews were conducted with 

a number of key water experts and experienced farmers to reach theoretical 

saturation. In this study, 19 key informed people in the field of water and 13 

experienced farmers participated who were selected by using purposive sampling. 

The interviews were recorded with the consent of the participants and before 

conducting the interview on the subject, the purpose of the research, the process and 

the observance of ethical principles were explained to sample people. The results of 

data analysis and comparison of statements of institutional benefactors (key informed 

people) of farmers' water literacy and measures taken by farmers show that Farmers' 

water literacy is not low and they are able to understand the current situation and  

relatively have good knowledge. In the case of social capacities, using the potential of 

clerics, experienced farmers, education, artists, and non-governmental organizations 

is a priority. 
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 و طرح مسئله مقدمه
 حیات ادامۀ تواند نمی آب بدون انسانی است. هیچ وابسته آب به انسان بقای و انسان حیات ادامۀ

و  آب بحران نبود دلیل به دور های گذشته در ولی اند، بوده آب نیازمند همواره ها انسان دهد.

طور  به روز به روز و اخیر های سال در آنکه حال د.کردن می توجه مهم این به تر کم مردم آبی، کم

جویی  صرفه پی در پی هشدارهای و فقر بیماری، آب شیرین، کمبود آب، بحران شاهد تری گسترده

 .(2: 3511ایم )بهارلویی،  بوده آب مصرف در

 گیرد آب است یکی از منابعی که در ایران بیشترین اتالف انرژی در آن صورت می

آید و  شمار می ترین عناصر زندگی به که آب از حیاتی (. درحالی35: 3510ده موسوی، زا )اسداهلل

 (.2: 3592، و همکاران زاده ترین تهدید برای سالمت بشر است )لهسایی کمبود آب بزرگ

بسیاری از کشورها در سراسر  و امروزه کمبود آب به یک مسئله جهانی تبدیل شده استهرچند 

رو بوده  آبی روبه ایران از دیرباز با مشکل کم، کنند رس آب را تجربه میجهان کمبود آب و است

 ظرفیت شدن محدود آسمانی، نزوالت کاهش پیاپی، های سالی خشک دالیلی چون و به است

 های چالش اشتباه با مصرفی رفتار به باتوجهآب  نادرست مصرف و جمعیت افزایش آبی، منابع

 (.2: 3512است )بابایی و علیجانی،  شده مواجهب آ توزیع تأمین و درزمینۀ متعددی

درصد از آب در بخش  00طور میانگین حدود  از کل آب مصرفی در سطح جهان، هرساله به

 90این میانگین در ایران چیزی حدود  (،5: 3591ی، اسکندرشود )رضایی  کشاورزی مصرف می

. این در شرایطی (352: 3519ن، دهد )افشانی و همکارا درصد منابع آبی را به خود اختصاص می

است که کشور ایران در کمربند خشک کرۀ زمین واقع شده است که میزان بارش ساالنۀ آن 

یکی از عنوان  نیز بهیزد (. 233: 3595متوسط بارش جهان است )کسائی،  سوم کتر از ی کم

 0/53ارش میانگین بشرایطی چون  با شود و ایران شناخته می های کشور ترین استان خشک

 شنیدن است و رو روبه دلیل گرمای شدید و تابش مستقیم خورشید و افزایش تبخیر به متری میلی

رسانی با تانکر به مردم، خشک شدن  های کشاورزی، آب کمبود آب در دشت خبرهایی چون

 شود محسوب می آن عادیهای زیرزمینی  تر رفتن سطح آب پایینو ها  ها و رودخانه برخی دشت

 (. 00: 3510زاده موسوی،  اهلل)اسد

های کشاورزی  . با آبیاری زمینهستند ها منابع تأمین آب کشاورزی استان یزد قنوات و چاه

رو بود. اما  ی بیشتر و کیفیت باالتر آب روبهآبدهتوسط آب قنات، کشاورز با شوری آب کمتر، 
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ن با مشکالتی چون افت های کشاورزی غیرمجاز در سطح روستاهای استا با افزایش تعداد چاه

های زیرزمینی، تغییر کیفیت آب، افزایش میزان شوری و تلخی آب و حتی فرونشست زمین  آب

( این در شرایطی 9: 3515رو شده است )مرادی و همکاران،  در برخی مناطق روستایی روبه

مطلوبیت کشاورزان یزدی از توزیع و تحویل کافی و مناسب آب سطحی در  عدماست که 

های آبیاری، سبب شده تا به برداشت مجاز و حتی غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی  ش شبکهبخ

: 3511کفایت در توزیع آب را جبران کنند )حسینی جلفان،  تیعدم مطلوباقدام کنند تا این 

های سنتی چون غرقابی و  های کشاورزی یزد را به سبک (. به شرایط موجود، آبیاری زمین292

 50نید که خود موجب هدررفت باالی آب کشاورزی و حتی بازدهی آبیاری کرتی اضافه ک

 (.391: 3511درصدی خواهند بود )سالم، 

 امکان عدم و مناسب و موقع بهدرپی اظهار نگرانی از کمبودها و یا افزایش تقاضای تأمین 

 افت ای و سدها به ورودی کم جریان و ها سالی خشک ازجمله مختلف علل بهآب  تأمین بیشتر

 به بحران جویی چاره جویی و صرفه اعمال لزوم و کمبود خطر های زنگ ی زیرزمینی،ها سفره

 و خواست اهمیت، نقش، به توجه و شناخت بدون که است این واقعیت اما. است ه درآمد صدا

نیست. لذا شرکت آب  پذیر امکانآب  جویی آب در بخش کشاورزی، صرفه مصرفی فرهنگ

منظور پیشبرد صحیح اهداف و وظایف خود و رسیدن به درجۀ باالیی از  به زدای استان ی منطقه

تری نسبت به سطح دانش و آگاهی کشاورزان در  تعالی سازمانی، نیاز دارد که شناخت دقیق

های اجتماعی استان، راهکارهای مناسبی  حوزه آب به دست آورد و درنهایت با شناخت ظرفیت

های اجتماعی  های اجتماعی ارائه کنند. زیرا استفاده از ظرفیت فیتدر راستای استفاده از این ظر

 عرصۀ در آنان همکاری و مشارکت و شهروندان نقش بر دیتأک محلی به های سرمایهمثابۀ  به

 سطح در و محلی شرایط و که با نیازها هایی برنامه تدوین و اقدامات روزمره و ها فعالیت

ترین راهکارها  ( و یکی از مهم592: 3115)فریدمن، دارد  رهاشا باشد، داشته مناسبت اجتماعات

که در بحث حفر و الیروبی قنوات در سطح  گونه هماندر حل بسیاری از مسائل اجتماعی است، 

 حفظ رهای اجتماعی محلی د مثابۀ ظرفیت به کشاورزان همکاری و همدلیاستان یزد نیز شاهد 

ایم  قنوات بوده آب برداشت و داری نگه الیروبی، بر قنات شورای اعضای نظارت و قنات، مدیریت

  (.500: 3513زاده،  و شریف حسینی فهرجی)
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نهادی  نفعان پژوهش حاضر نیز قصد دارد با استفاده از رویکرد تفسیری به درک معنایی ذی

پیرامون مدیریت پایدار منابع آبی در بخش مثابۀ ظرفیت اجتماعی(  و بومی )کشاورزان به

نفعان جامعۀ موردِمطالعه را بررسی کند. بر این اساس  بپردازد تا بتواند تفسیرهای ذی کشاورزی

نفعان نهادی از سواد آبی  های اصلی پژوهش حاضر این است که فهم و تفسیر ذی پرسش

صورت گرفته مصرف بهینۀ آب  منظور کشاورزان چیست؟ چه اقداماتی از جانب کشاورزان به

های اجتماعی اثرگذار در راستای مدیریت پایدار  ظرفیتبرداری از  هرهو درنهایت، نحوۀ باست؟ 

 چیست؟منابع آب 

 چارچوب مفهومی 

ها، از  کارگیری چارچوب نظری برای تدوین و آزمون فرضیه ی بهجا بههای کیفی  در پژوهش

شود. چارچوب مفهومی  های پژوهش استفاده می چارچوب مفهومی برای استخراج پرسش یا پرسش

تمرکز دارد و  نظرموردِشود که بر مفاهیم و موضوعات اصلی  موعه مفاهیم مرتبطی را شامل میمج

 (. 2003دهد )ریچی و لویس،  به یکدیگر پیوند می منسجمها را در قالب نظامی نسبتاً  آن

نفع برای اولین بار توسط مؤسسه تحقیقات استنفورد مطرح شد و آنچه حائز  مفهوم ذی

مستقیم یا غیرمستقیم،  طور بهتوانند  نفعانی که می کامل ذی شناختت که اهمیت است آن اس

( در راستای تحقق 3: 3519مهر و همکاران،  ها اثرگذار باشند )دانش مثبت یا منفی بر نتایج برنامه

گیری و موفقیت در  ریزی، تصمیم های اصولی در حوزۀ منابع آبی و برای برنامه گذاری سیاست

 (.25: 3515ضروری است )موسوی نوکنده و همکاران، این حوزه بسیار 

 طرح هر و هستند ها طرح بر تأثیرگذار یا تأثیر تحت سازمان در که هستند افرادی نفعان ذی

 دیگر برخی و باشند طرح قدرتمند حامیان است ممکنها  آن از برخی است که نفعانی ذی دارای

 دارد، مدیریت طرح بر بسیاری تأثیر آنان اتاقدام ازآنجاکه. باشند داشته راآن  تضعیف قدرت

 .(3: 3512نگار و علیزاده،  شود )بسته محسوب می سازمان در ها طرح موفقیت عوامل از نفعان ذی

 منابع آب انجام مدیریت برای ها را ی گیر تصمیم بیشترینسازمانی که  نفعان ذی رازیغ به، حال نیباا

 محلی نفعان ذی تجربیات دارند، تأکید پایین به باال گیری تصمیم و فنی های حل راه بر و دهند می

 است رسیده اثبات بهدر شرایطی که امروزه  .(2032 همکاران، و گیرند )لویت می نادیده را بومی

مؤثر است )ضرابی و  آن پذیری حققو ت اهداف پیشبرد در پروژه طول تمام در مردم  حضور  که
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حوزۀ آب بخش کشاورزی باید در اولویت  نفعان ن شناسایی ذی(. بنابرای50: 2001فرید تهرانی، 

های عمومی جوامع در مدیریت  ی توانمندیریکارگ بهضرورت  چراکههای مدیریتی باشد،  برنامه

 از آبی منابع های عرصه در نفعان، ذی عنوان بهناپذیر است و کشاورزان  آب امری اجتناب

 ها عرصه این در آنان فعالیت و حضور که شوند می اساسی محسوب و حیاتی های مؤلفه

 و شناسایی است. همچنین با مشارکتی مدیریت موفقیت در تضمین کنندۀ فراهم و انکارناپذیر

 اجرا در ای شده ریزی برنامه شکل به ها آن همکاری از توان در بخش کشاورزی می نفعان ذی تعیین

 بروز از زیادی تا حدود و کرد تسهیل را ها برنامه اجرای روند های آبی بهره برد و طرح مدیریت و

 ها جلوگیری کرد. کشمکش و تضادها ها، عالقه تنوع و نظرها اختالف از ناشی مشکالت

نفعان در عرصۀ آب حائز  ذی عنوان بهآنچه در راستای جلب مشارکت و همکاری کشاورزان 

در  بیشتر مشارکتراد برای معنی تشویق اف ها است. توانمندسازی به اهمیت است توانمندسازی آن

 تا شود فراهم افراد برای فضایی اینکه یعنی است، مؤثر ها آن فعالیت بر که است هایی یگیر یمتصم

 (.350-350: 3112)ایوانز،  کنند بدیلت عمل به را ها آن و بیافرینند را خوبی های ایده بتوانند

راستای اهکارهای عملیاتی در برای ارائه ر نفعان ذیمنظور شناسایی  در این مطالعه به

های گروهی و مشارکتی در سطح استان  مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی، بحث

ای،  ربط مانند شرکت آب منطقه نفعان سازمانی، نهادهای ذی صورت گرفت و در سطح ذی

نفعان بومی  جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و نهادهای آموزشی و در سطح دیگر، ذی

 رزان( قرار گرفتند. )کشاو

 پیشینه پژوهش
بررسی باورها و راهبردهای سازگاری ( تحقیقی با مضمون 3510رحمانی و همکاران )

های  انجام دادند و نتایج حاصل از بررسی بر آن مؤثرکشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل 

کار کشاورزی، آگاهی  ۀمزرعه تا مرکز شهر، تجرب ۀمتغیرهای فاصلدهندۀ این بود که  ها نشان آن

از تغییرات  درصد 2/52و دسترسی به اعتبارات،  پذیری ریسکاز عواقب خطر، احساس تعهد، 

د. همچنین نتایج رگرسیون عوامل مؤثر کنن متغیر باور کشاورزان نسبت به کمبود آب را تبیین می

مزرعه، تمایل به  ۀبر انتخاب راهبردهای سازگاری با کمبود آب نشان داد که متغیرهای انداز
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تغییرات متغیر راهبردهای  درصد 20 تواند میاجتماعی  ۀحفاظت آب، اهمیت خطر و سرمای

 .دکنن بینی پیشسازگاری با کمبود آب را 

 آبخیز حوزه در کشاورزی آب تضاد مدیریت»ای با عنوان  مطالعه (3510تاتار و همکاران )

 آب تحویل با آب حکمرانی ساختار اصالحد که انجام دادند و به این نتیجه دست یافتن« گاوشان

 برای برد-ردب سازوکار ایجاد مذاکره، و تضاد مدیریت در محلی مردم توانمندسازی کشاورزان، به

 آموزشی های دوره و کارگاه برگزاری و کشاورزان مشارکت با محلی سطح در تضاد مدیریت

 در آب تضاد مدیریت راهکارهای ترین مهم از شبکه، تجهیزات از نگهداری و کار نحوه درزمینۀ

 .بودند منطقه

های مدیریت آب کشاورزی  مسائل و محدودیتبررسی »( به 3510گودرزی و همکارانش )

های مدیریت آب  بندی مسائل و محدودیت رتبه پرداختند.« از دیدگاه کشاورزان شهرستان کرج

بدهی منابع آب سطحی و افت استحصال، کاهش آ ۀاز دیدگاه کشاورزان نشان داد که درزمین

ها و  ها و چکه کردن لوله پوسیدگی پوشش کانالینۀ انتقال؛ های آب زیرزمینی، درزم سفره

های اول را  های مکانیزه آبیاری اولویت مصرف آب در مزرعه نیز عدم استفاده از روش ۀدرزمین

 به خود اختصاص دادند. 

گذاری آب در بخش  قیمت»با عنوان  ( در مطالعۀ خود3599احمدپور و صبوحی صابونی )

به این نتیجه دست یافتند که کشاورزان درصد ناچیزی از ارزش اقتصادی آب )قیمت « کشاورزی

کشاورزان در مقابل افزایش براین،  پردازند. عالوه ای آن( را در قالب هزینۀ استحصال می سایه

رت تخصیص مجدد آب در صو صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به تنها به قیمت آب نه

گذاری آب آبیاری، بر  های تحقیق، سیاست قیمت به یافته دهند. باتوجه کل سال واکنش نشان می

 بخش نیست. کاهش مصرف آن چندان اثر

ران بر نگرش بَ تعاونی آب تأثیر»ای با عنوان  ( مطالعه3590شاهرودی و همکارانش )

که نتایج آن  انجام دادند« ن خراسان رضویاستادر  کشاورزان نسبت به مدیریت آب کشاورزی

های اجتماعی، انسانی،  بَران بر توسعۀ عواملی چون سرمایه نشانگر آن است که تعاونی آب

بَران با  که شبکه آبیاری دارای تعاونی آب یطور بهیرگذار بودند، تأثفیزیکی، مالی و طبیعی بسیار 

های ترویجی، گسترش  ماعی، بهبود تماسی اعتماد، انسجام و مشارکت اجتها مؤلفهارتقای 

بَران در  رسانی مناسب، بهبود وضعیت نظام آبیاری منطقه و مشارکت بیشتر آب های اطالع  کانال
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های مدیریت  یری شیوهکارگ بهمدیریت آب آبیاری بر میزان نگرش کشاورزان درزمینۀ توسعه و 

های  تحت فشار نسبت به شبکهگذاری در تکنولوژی آبیاری  سرمایه خصوص بهآب کشاورزی 

 تر بودند. فاقد این تعاونی اثربخش

به فاکتورهای  ها را باتوجه جویی آب در خانواده صرفه» ،(2031ویلیس و همکاران )

های اجتماعی و  بین گروه نشان دادد. نتایج کردنارزیابی  «شناسی و وسایل کارآمد جمعیت

جویی در مصرف آب، تفاوت  دن به صرفهاهمیت دا ازنظرشناسی مختلف در جامعه  جمعیت

 . استوجود دارد. همچنین لوازم کارآمد و مناسب در میزان مصرف آب مؤثر 

گیری  نقش مشارکت شخصی و توضیح شکل»( تحقیقی با عنوان 2005)  لئو دی و گرگوری

 یآگاهی بیشتر که ، افرادیآمده دست به نتایج اساس براند.  انجام داده« عادت در مصرف آب

 مورد در و دارند تری هم کم آب مصرف دارند، آب از حفاظت به مربوط مسائل به نسبت

از  دارند ، تمایلبراین دارند. عالوه بیشتری مشارکت آب از استفاده مورد در گیری تصمیم

 .دارند تری کم مصرف آب که کنند استفاده هایی عادت

طور عمیق به نقش  انجام شده به معدود مطالعاتشود که در  ها مشخص می با مرور پژوهش

به اهمیت آب  های اجتماعی در استفادۀ بهینه از منابع آبی پرداخته نشده است و باتوجه ظرفیت

خاص، ضرورت طورِ بهی و در شهر یزد طورکل بهعنوان یک پدیدهۀ مهم در جامعۀ ایران  به

و  در خارج انجام شده های پژوهشبررسی شود.  تر این پدیدۀ اجتماعی احساس می بررسی دقیق

در حل مسائل بومی  نفعان عنوان ذی داخل کشور نیز نشانگر آن است که توجه به کشاورزان به

آبی وجود داشته است، اما در تحقیقات صورت گرفته مرتبط با منابع آب یزد، بیشتر به مقولۀ 

توجه شده است  فنیهای  حل آب ازلحاظ اکولوژیکی شامل کمّیت و کیفیت منابع آبی و ارائه راه

  بومی نیست. نفعان ذی اثری از واکاوی تجربیات، ها که در آن

 شناسی تحقیق روش

تحلیل تماتیک یا موضوعی از است.  مضمون روش این تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل

نگاری و یا در تحلیل  ویژه در مردم ای کیفی بهه ترین و پرکاربردترین روش تحلیل داده متعارف

 (. 30: 3590)فلیک،  ای است ی متنی مصاحبهاه داده
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در این پژوهش نیز سعی شد از زوایای مختلف به بررسی راهکارهای عملیاتی در راستای 

به کمک  در این راستا مدیریت پایدار منابع آبی استان در بخش کشاورزی پرداخته شود و

  شود: عمل زیر مراحل اساس بر تحلیل مضمونتکنیک 

 میان از شونده تکرار و مهم مفاهیم شناسایی ها، از مصاحبه ها کد اولیۀ راجاستخ و شناسایی

، «سازی برش و مرتب»و « ها ها و تفاوت شناسایی شباهت»به شیوۀ  ها داده نوع اساس بر کدها

 مفاهیم ادغام موارد، بعضی حذف شامل که مفاهیم پاالیش و اولیه، تصفیه مفاهیم تعداد تعیین

مفاهیم،  نهایی تعداد تعیین شود، می مفهوم یک از بیش به برخی و تفکیک یکدیگر در مشابه

 غالب وجه بهترین به که مفهومی ارائه درنهایت و اصلی مضامین تعیین و مفاهیم نهایی بندی طبقه

 .دهد پوشش را مضامین دیگر

د؛ شو آوری و در انتها، کدگذاری انجام می در روش تحلیل مضمون، ابتدا کل اطالعات جمع

شناسی از سواد آبی،  ها به روش تحلیل مضمون، درنهایت نوعی سنخ بندی داده سپس محقق با طبقه

 یک مدل مفهومی قابل اتکا ترسیم کرده است.های اجتماعی ارائه و درنهایت  اقدامات و ظرفیت

های کیفی همچون تحلیل مضمون، روند پژوهش  در روشبراین الزم به ذکر است که  عالوه

گیری با منطقی تدریجی و به شکلی هدفمند همراه  کند. بنابراین نمونه نمونه را تعیین میتعداد 

شوند که آثار سوء مدیریت مصرف آب را کامالً درک  هایی انتخاب می است. همچنین نمونه

های مذکور بهره برد. این عمل که  ها برای رسیدن به هدف اند تا بتوان از تجربۀ زیستۀ آن کرده

شود در پژوهش حاضر نیز مدِّنظر قرار  دفمند یا مبتنی بر معیاری خاص نامیده میگزینش ه

گرفته است، به همین دلیل در انتخاب افراد موردِنظر در منطقۀ موردِمطالعه؛ ارتباط و تجربۀ 

و افرادی انتخاب شدند  بوده استمنطقه، در اولویت اول های محیطی  زیستۀ افراد با چارچوب

اهی را از شرایط منابع آبی بخش کشاورزی در استان یزد داشتند یا بیشترین تأثیر که بیشترین آگ

گیری هدفمند، افرادی بررسی  بردند. بنابراین به کمک نمونه را از وضعیت آبی منطقه خود می

 شوند. نفعان اصلی پروژه قلمداد می شدند که جزو ذی

راد مصاحبه شد: کشاورزان باتجربه به هدف پژوهش حاضر، با دو گروه متفاوت از اف باتوجه

ها کشاورزی بود( و مطلعین کلیدی )کارشناسان، مشاوران و مدیران  )افرادی که شغل اصلی آن

های  ای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و اساتید دانشگاه با تخصص شرکت آب منطقه
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ها، اشباع  انجام این مصاحبه که با ای گونه مصاحبه عمیق انجام شد، به 52مرتبط(. درمجموع 

 ها حاصل شد. داده

در این تحقیق، مالحظات اخالقی همچون عدم تخلف، رضایت آگاهانه، رعایت حریم 

(. به 51: 3511شخصی، حفظ گمنامی و رازداری مورد مالحظه قرار گرفت )فلیک، 

ای برای آنان  هوجود آمدن مسئل ها سبب به های آنشوندگان اطمینان داده شد که گفته مصاحبه

منظور، تنها با کسانی مصاحبه انجام شد که رضایت کامل برای مصاحبه داشته و  نشود. بدین

اطالعاتی نظیر موضوع پژوهش، هدف، شیوۀ انجام تحقیق، تضمین گمنامی و رازداری و نحوۀ 

 ها قرار داده شد.  گزارش تحقیق در اختیار آن

به  رسیدن برای تحقیق سؤاالت از شده،  تعیین شپی از های فرضیه جای به کیفی پژوهش در

 یابد. پرسش می مضاعف اهمیتی تحقیق سؤال دلیل، همین شود به می استفاده موردِنظر های هدف

نظران و مطلعین کلیدی از نقش  فهم و تفسیر صاحب است که حاضر این پژوهش کلی

 چیست؟  منظور مدیریت پایدار منابع آب های اجتماعی به ظرفیت

 را فرعی زمینه سؤال هر حقیقت اند. در شده مطرح نیز فرعی سؤاالت اصلی، سؤال بر  عالو اما

قرارگرفته،  پژوهش مدِّنظر ابتدای در که فرعی آورد. سؤاالت می فراهم مطالعه این در برای تحلیل

 : عبارتنداز

  ؟نظران و مطلعین کلیدی از سواد آبی کشاورزان چیست صاحبفهم 

 گرفته در راستای مصرف بهینۀ آب توسط کشاورزان چیست؟  اقدامات صورت 

 نظران )مطلعین  صاحبهای اجتماعی تأثیرگذار بر مدیریت پایدار منابع آبی از نگاه  ظرفیت

 ؟کلیدی( و کشاورزان چیست

  منظور مدیریت پایدار منابع آب  های اجتماعی به ظرفیتچه راهکارهایی برای استفاده از

 وجود دارد؟

های پژوهش به روش تماس طوالنی با محیط پژوهش و مشاهدۀ مستمر اعتماد یافتهقابلیت 

کنندگان مورد  نظر همتایان، کفایت مراجع، توصیف غنی و تأیید مشارکت در میدان تحقیق، تبادلِ

تأیید واقع شد. تأیید پایایی تحقیق نیز با رعایت اصول و نکات مصاحبۀ مطلوب، ثبت کامل 

ها انجام شد. مالحظات اخالقی نیز رعایت شد و فرایند بازاندیشی در  سازی آنرخدادها و پیاده

 از اجرا انجام شد. حالِ اجرا و پس از اجرا، در پژوهش هم چه پیش
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 های پژوهش یافته
 پس نفعان نهادی )مطلعین کلیدی( و کشاورزان شده از ذی انجام های مصاحبه پژوهش، این در

 ذیل ارائه شد. های تحلیل مضمون در قالب مضمون روش از استفاده با سازی، پیاده از

بندی  و سپس با طبقهراستا، ابتدا مفاهیم پرتکرار و با اهمیت از میان کدها انتخاب شدند  دراین

وجه مضامین دیگر را پوشش  بهترین اصلی که به های مفاهیم مرتبط به یکدیگر مضمون

 21مفهوم و  331ذکر است که در پژوهش حاضر،  براین، الزم به دهند انتخاب شدند. عالوه می

 مضمون شناسایی شده است.
 های اصلی . فرایند استخراج مضمون1جدول 

 

 مضمون  مفاهیم

سواد آبی از 

نگاه مطلعین 

کلیدی 

نفعان  )ذی

 نهادی(

آگاهی از قوانین آب و تغییرات احتمالی آن در گذر زمان، آگاهی از 

آگاهی از میزان برداشت  ها، ودخانهدر محدودۀ ر وساز قوانین ساخت

مجاز آب، آگاهی از بحران منطقۀ کشت و دشت ممنوعه، آگاهی از 

 شرایط و ضوابط چاه، سواد قانون توزیع آب.

 دانش قانون آبی

های آبی و دشواری  آگاهی از وضعیت بیالن آبی، آگاهی از محدودیت

برداشت  قابلِ دسترسی، آگاهی از افت آب، آگاهی از کمبود منابع آبی

کنندۀ کیفیت آبی، آگاهی از  در استان، شناخت پارامترهای تعیین

تفاوت کیفی آب مصرفی در بخش کشاورزی، صنعت و شرب، 

آگاهی از سطح، حجم و افت آب زیرزمینی، آگاهی از ظرفیت آب 

های انتقالی و پمپاژ  موجود و روند تغییرات، آگاهی از وضعیت آب

 رویۀ آب. ای برداشت بیشده، آگاهی از پیامده

 دانش عمومی آب

منظور تأمین آب  آگاهی از مراحل و فرایندهای صورت گرفته به

های انتقال آب، آگاهی نسبت به  آشامیدنی، شناخت نسبت به چالش

های انتقال آب، آگاهی نسبت  نحوۀ دسترسی به آب، آگاهی از چالش

فرایندهای  به نحوۀ دسترسی به آب، آگاهی از دشواری مراحل و

سازی آب  سازی آب شرب، آگاهی از مراحل و فرایندهای آماده آماده

 شرب.

 دانش انتقال آبی

های آبی  آگاهی از وضعیت حوزۀ آبی یزد، درک عدم ارتباط بین حوزه

 آگاهی از وضعیت حوزۀ آبی و برداشت متناسب با آن. ها، استان

دانش 

ای و  حوزه درون

ای آبحوزه میان  
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 های اصلی . فرایند استخراج مضمون1دول جادامه 

 

 مضمون  مفاهیم

شناخت مردم از شرایط اقلیمی، آگاهی از وضعیت بارندگی استان در  

های آب  گذر زمان، آگاهی از متوسط بارش منطقه و وضعیت سفره

ها، آگاهی از وضعیت بارندگی  زیرزمینی، آگاهی از مقطعی بودن بارش

 مناطق مختلف استان.

اقلیمی  دانش

ای منطقه  

شدۀ تأمین آب  درک هزینۀ سنگین استحصال آب، آگاهی از هزینۀ تمام

مقایسه نبودن ارزش آب با پول، شناخت کافی نسبت  برای دولت، قابلِ

 آب. به هزینۀ تأمین آب، قدرشناسی

 دانش اقتصادی آب

 آب، بودن فناپذیررویه،  آگاهی از تجدیدناپذیری آب در اثر مصرف بی

ی متمادی، ها یسال خشکای  های عمیق و ریشه گاهی از خسارتآ

 بحران. شروع آب، پایان

 دانش بحران آبی

آگاهی از اقدامات پیشگیرانه، آگاهی از نحوۀ مدیریت مصرف، تعادل 

عنوان  زنان به پذیری شور و شیرین، مسئولیتآب  در برداشت از

اهی از نحوۀ تأمین، زنان در آگ پررنگ مدیران خانه در برابر آب، نقش

 مدیران و افراد تأثیرگذار هزینۀ سنگین و وضعیت آبی، نقش پررنگ

 بهینه. در مصرف

دانش مدیریت 

 مصرف آب

منابع آبی، مصرف بهینه  های مؤثر در استفادۀ بهینه از شناخت فنّاوری

 با تکنولوژی روز.

دانش تکنولوژیک 

 آبی

با علم روز، آگاهی از  دانش الزم از نوع و میزان آبیاری همراه

 های موفق کشت. روش

سواد کشت و 

 آبیاری

ان
رز

او
کش

ت 
اما

قد
 ا

ِنظر از کشت محصوالت  مدت، صرف کشت محصوالت کوتاه

خواه، جایگزینی تدریجی محصوالت کم آب، کشت پسته، توجه  آب

علت آلودگی هوا  به نوع آب در کشت محصوالت، تغییر نوع کشت به

 و آب، کشت گلخانه.

ییر نوع کشت و تغ

استفاده از کشت 

ای گلخانه  

فشار، استفاده از استخر برای آبیاری،  استفاده از سیستم آبیاری کم

کشی، سیمانی کردن  سیمانی کردن جوی آب، استفاده از سیستم لوله

 ها. کشی، کوچک کردن کرت جوی آب/ استفاده از سیستم لوله

اصالح سیستم 

 آبیاری

رزهای ه هرس نکردن علف  
هرس نکردن 

های هرز علف  

 پاشیدن خاک سپیدار
پاشیدن خاک 

 سپیدار
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 معتمدین محلی افراد معتبر. گرا، معتمدین، معتمدین عمل

ورزان، مسئوالن اجتماعی آب، نهادهای اجتماعی، نمایندگان کشا

های دولتی، تدوین الگوی مصرف آب در  ها، دستگاه افزایی ارگان هم

 اصناف، معتمدین اصناف.

معتمدین دولتی و 

 صنفی

واسطۀ علما، تریبون نماز جمعه، روحانیون، نفوذ  های دینی به آموزه

جماعت، روحانیت،  بیشتر روحانیت در روستا، روحانی باسواد، ائمه

 ائمه جماعت.

 معتمدین روحانی

وپرورش، مدارس، نهادهای  اساتید باسواد و فرهیخته، آموزش

 آموزشی، معلمان باسواد، دانشگاهیان
 نخبگان دانشگاهی

ها، تأثیر مضاعف قشر روحانی  ها، دانشگاهیان و سمن طالب و سمن

 زیست، های محیط ها ، سمن ها ، سمن و معلم نسبت به سمن

 ها. ها و تأثیر اندک آن ضعف مالی سمن

فعالین مدنی/ 
NGOs 

 شبکۀ اجتماعی،ای،  تبلیغات رسانهای و کاغذی،  تبلیغات رسانه

های آبی )کلیپ و مستندهای رسانهکاغذی، تبلیغات  های آبی، رسانه

 رسانه جمعی. اثرگذار(،

 تبلیغ و رسانه

 تیسلبری هنرمندان و ورزشکاران، هنرمندان

افزایی  همهای اجتماعی متفاوت،  ظرفیت-کنندگان متفاوت مصرف

 سازی. ظرفیتهای مختلف،  ظرفیت

افزایی ظرفیت  هم

 متفاوت

های  نهاد ها، مشارکت مردمی در محلهروستایی )تعاونی آبی(،  تشکل

 ای. مذهبی و اجتماعی محله
یا های محله تشکل  

 بانوان روستایی، زنان.
و  دار زنان خانه

گذار تأثیر  

ت
رفی

ظ
 

اه 
نگ

از 
ار 

گذ
اثر

ی 
ماع

جت
ی ا

ها

ان
رز

او
کش

 

ای، کارشناسان جهاد کشاورزی و آب  جهاد کشاورزی و آب منطقه

 ای، جهاد کشاورزی منطقه

جهاد کشاورزی و 

ای آب منطقه  

 کشاورزان باتجربه کشاورزان باتجربه

 کرده کشاورزهای تحصیل
کشاورزهای 

کرده تحصیل  

 مساجدروحانیت و 
روحانیت و 

 مساجد

 عمده مالکان عمده مالکان
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 دانش و سواد آبی کشاورزان
امروزه مفهوم سواد فقط توان خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست. به گفتۀ آلوین تافلر در 

بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی  توانند ینمهایی نیستند که  سوادان آن ویکم، بی قرن بیست

(. سواد آب نیز به 53: 3510نند یاد بگیرند و بازآموزی کنند )کاشی نهنجی، توا هستند که نمی

استفاده   آید، ما چطور از آن ما از کجا می ازینموردِمعنی درک این واقعیت است که آب 

نیا و  شود )زاهدی کنیم، موقعیت منابع آبی چگونه است و آب کشاورزی چگونه تأمین می می

 (. 2: 3515همکاران، 

ی است که شاکلۀ اصلی نوع بهی بدون آب معنا و مفهومی ندارد و توان محیطی آب زندگ

های توسعه مدِّنظر قرار  شود که در تمام برنامه مسائلی محسوب می ازجملهتوسعۀ پایدار و 

مایۀ این پژوهش که در مورد سواد  (. بنابراین در بن35: 3519مهر و همکاران،  گیرند )دانش می

ای آب، دانش حوزه ای و میان حوزه انش قانون آبی، دانش انتقال آبی، دانش دروندآبی است باید 

، دانش اقتصادی آب، دانش بحران آبی، دانش مدیریت مصرف آب، دانش ای اقلیمی منطقه

 تکنولوژیک آبی، دانش عمومی آب و سواد کشت و آبیاری کشاورزان را مدِّنظر قرار داد. 

 آیندۀ مدیریت تأمین و برای که الزاماتی و جهانی های ضرورت وآب  حیاتی اهمیت به باتوجه

عنوان متولی و فرد مسئول درزمینۀ آب موظف  کشور وجود دارد، مردم باید خود را بهآبی 

معتقد است:  ای بدانند. در این راستا آقای محمودی یکی از مشاوران ارشد سازمان آب منطقه

 کشاورزان باید براین، پایین آمده؛ عالوهآب  کیفیت رده و چراک افت چقدرآب  سطح بداند باید کشاورز»
 «.آشنایی داشته باشند ممنوعه دشت مفهوم با

عنوان  به افزایش رو به رشد جمعیت و محدودیت در منابع آب، انتقال آب به امروزه باتوجه

ال آبی با زیادی برخوردار است. اما این انتق از اهمیتآبی  کارهای مقابله با کمیکی از راه

کنندگان باید به آن اشراف داشته باشند.  های فراوانی همراه است که مصرف ها و دشواری چالش

کشاورزان باید از مراحل و »در این زمینه آقای حسینی از مدیران اداره منابع آب اظهار داشت که: 

محیطی  های زیست ب با چالشمنظور انتقال آگاهی داشته باشند زیرا انتقال آ سازی آب به فرایندهای آماده
 «.رو است و اجتماعی زیادی روبه

 آینده و ِحاضر درحال بشر که مشکالتی است ترین پیچیده از یکی وهوا آب ِدیگر تغییر ازطرف

 و داده رخ اتمسفری های در فرایند که است تغییراتی ناشی از پدیده شد. این مواجه خواهدآن  با
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 گذاشته جا به حیات در چرخۀ مهمی پیامدهای و آثار و هشد زمین کرۀ شدن هوای گرم باعث

مصارف آب بخش کشاورزی بوده است. آقای  و منابع در تغییر پدیده، این مهم آثار از یکی. است

ها  کشاورزان باید آگاه باشند که بارندگی»احمدی از رؤسای بازنشستۀ ادارۀ آب نیز معتقد است: 

 «.زمینی آگاه باشندهای آب زیر می از وضعیت سفرهبه شرایط اقلی مقطعی است و باتوجه

 اقدامات کشاورزان برای مصرف بهینۀ آب

تبدیل شده است، این ضرورت احساس یزد ای مهم در استان که کمبود آب به مسئله آنجایی از

شود که باید برای کاهش و یا جلوگیری از پیامدهای جدی این مسئله اقداماتی انجام شود. می

آبی و مصرف بهینۀ  ها در مقابله با کم زمینه نظر کشاورزان را جویا شدیم تا اقدامات آندر این 

ترین اقداماتی که کشاورزان با  آب و جلوگیری از هدر رفت آن را شناسایی کنیم. یکی از مهم

ای است. سازی مصرف آب انجام دادند، تغییر نوع کشت و استفاده از کشت گلخانه هدف بهینه

های انارمان پسته  ما االن اومدیم وسط اکثر باغ»کان معتقد است: دز کشاورزان باتجربۀ ارصحرایی ا

کاشتیم تا چند سال دیگه درخت پسته به بار بشینه و اگر خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده آب 
 «.خواه است آب ها را از رده خارج کنیم چون پسته کم کم شد انار

های ای زمینن استفاده از گلخانه است. با کشت گلخانهاز دیگر اقدامات کشاورزا

شوند. آقای های سال تولید می روند و محصوالت در همۀ فصلِکشت هم زیر کشت می غیرقابل

گلخانۀ ما بااینکه غرقابی است، بازهم »گوید:  آباد است. وی در همین راستا می شاهد، کشاورز حسن

ساعت و نیم آب الزم داریم.  3متر زمین فقط  2300به ازای جویی خواهیم داشت.  در مصرف آب صرفه
 «.ساعت آب نیاز داشت 5متر زمین به شکل باغ بود  2300اگر همین 

دیگر اقدام مهم کشاورزان اصالح سیستم آبیاری است. این اقدام کشاورزان شامل استفاده از: 

کشی، کوچک کردن  لوله های آب، سیستمفشار، استخر، سیمانی کردن جوی سیستم آبیاری کم

های هرز و پاشیدن خاک سپیدار بر روی درختان برای کاهش جذب ها، هرس نکردن علفکرت

دهد. موسوی یکی ای کاهش می نور توسط درخت است. این اقدامات هدررفت آب را تا اندازه

دهیم و پوشش  درمیان آب می گذاری کردیم، یک لوله»مالک منطقه بفروئیه گفتند:  از کشاورزان خرده

 «.زمین را جوی گذاشتیم تا رطوبت خاک را نگه دارد و از خشکی و تبخیر باال جلوگیری کند
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 نفعان نهادی )مطلعین کلیدی( از نگاه ذی های اجتماعی اثرگذار شناسایی ظرفیت
و  ها ها، رفتارها، انگیزه ها، درک ها، مهارت ای از قابلیت را مجموعه  ( ظرفیت2005میتروفنوا )

های  هدفانجام کارکردها و دستیابی به  منظور بهها را  ها و شبکه شرایطی که اشخاص، سازمان

( ظرفیت محلی را به 2000و انزر )  سازد، در نظر گرفته است شان در طول زمان توانا می توسعه

توانایی جمعی ساکنان برای واکنش نشان دادن به فشارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی و 

و دیدن سرمایۀ محلی در کنار نیازهای محلی اطالق کرده است  ها فرصتاد و تقویت ایج

 (.359: 3515)رفیعیان و همکاران، 

و  رانیتوجه مد ،محور و دولت یزیتجو یراهکار یروزه با آشکار شدن ناکارآمدام

ده روستایی جلب شو  یشهر یتر زندگ نییبه سطوح پا یگریهر زمان د از شیب زان،یر برنامه

بوده  مدِّنظرباال  به نییاز پا ی جلب مشارکتبرا های اجتماعی اثرگذار است و توجه به ظرفیت

های اصلی مهم شناسایی شدند و  عنوان یکی از مقوله در این پژوهش معتمدین محلی بهاست. 

 در ابتدا باید ببینیم که، کدام»ای معتقد است:  آقای محجوب یکی از کارشناسان شرکت آب منطقه

ها  ها برویم و با آن قشر و دسته از افراد صاحب اعتبار و احترام بین مردم هستند. ما باید به سراغ آن
 «.ارتباط برقرار کنیم

های  ای بر این عقیده هستند که نقش و جایگاه روحانیت در عرصه رسد عده به نظر می

تی در بین برخی مردم عنوان قشری اثرگذار ح روحانیت به درواقعاست.  توجه قابلِاجتماعی 

عنوان یک ظرفیت  بهمعتمدین روحانی توان از  همچنان نفوذ خود را داراست. بنابراین می

گذاری بیشتر  در جامعۀ ما تأثیر»مهندس خورشیدی نیز اظهار داشت: اجتماعی اثرگذار یاد کرد. 

لین بر مردم خواهند داشت. ها تأثیرات بیشتری نسبت به دیگر نهادها و مسئو مربوط به روحانیت است و آن
 «.ها کم شده باشد اما همچنان بیشترین میانگین و بیشترین میزان تأثیرگذاری را دارند شاید تأثیر آن

 که استعدادهایی نگهداری و جذب تواناییرسد توجه به نخبگان دانشگاهی و  به نظر می

 از یکیابع آبی هستند به های مختلف ازجمله مدیریت پایدار من توان فعالیت در زمینه دارای

موفقیت تبدیل شده است. آقای حسینی از مدیران اداره آب در این زمینه معتقد است  کلیدهای

توانند بر  ها، می معلمان و اساتید نوعی ظرفیت اجتماعی هستند که در صورت آموزش دادن به آن»که: 

 «.آموزان و دانشجویان تأثیرگذار باشند روی دانش
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عنوان  آقای حکیم بههای مدنی هستند.  های اجتماعی اثرگذار تشکل ظرفیتیکی دیگر از 

 گوید:  یک کارشناس می

ها استفاده کنیم، مخصوصاً اونایی که در بخش  باید از نهادهای غیردولتی و سمن» 
زیست فعالیت دارند خیلی تأثیرگذارتر از نهاد دولتی هستند. چون از جنس مردم  محیطِ

ها را امر یا سودجویانه  کنند و مردم حرف آن احساس نزدیکی بیشتری می ها هستند و با آن
 «.دانند نمی

 های اثرگذار از نگاه کشاورزانشناسایی ظرفیت
توان از آن برای جلب مشارکت افراد جامعه استفاده کرد، شناسایی هایی که مییکی از راه

( 2003من و کرک ) از نگاه چپهای مختلف جامعه است، زیرا های تأثیرگذار در بخشظرفیت

ها،  ها در اجتماعات محلی، توسعۀ مهارت های اجتماعی در توانمندسازی افراد و گروه ظرفیت

نفعان در اجتماعات محلی نقش حائز  افزایش پیوندهای اجتماعی و مشارکت و درگیری ذی

اجتماعی های در پژوهش حاضر ظرفیت(. 350: 3515اهمیتی دارند )رفیعیان و همکاران، 

 کشاورزان به شرح زیر است: ازنظراثرگذار 

عنوان ظرفیت  عمده مالکان به»آقای جلیلیان از کشاورزان موفق در منطقۀ بهادران معتقد است: 

 «.مالکان در راستای استفادۀ بهینه از آب نقش مهمی ایفا کنند توانند در توجیه خرده می اثرگذاراجتماعی 
ای با حضور در میان ی و آب منطقهکشاورزرشناسان جهاد کشاورزان، کا ازنظرهمچنین 

الگو،  صورت بهتوانند بر ذهنیت آنان تأثیر گذاشته و با اجرای چند طرح موفق  کشاورزان می

کشاورزان را به تغییر سیستم آبیاری ترغیب کنند. آقای تدین از کشاورزان باتجربۀ منطقۀ 

... دیگر نیست و یک عده جوان به کشاورزی روی سفیدی و در منطقۀ ما ریش»گوید:  چرخاب می

ی از هم ندارند. بنابراین اگر یک کارشناس یا مهندسی از شنو حرفکدوم  ها هم هیچ آوردند، این جوان
 .«ی بیشتری خواهند داشتشنو حرفای بیاید بیشتر تأثیرگذار خواهد بود و  جهاد یا آب منطقه

اند. آقای روستایی در ن راستا نیز اشاره کردهکشاورزان به نقش روحانیت و مساجد در ای

توانند اثرگذار باشند، چون با خیل عظیمی از مردم  روحانیت هم می: »تأیید این موضوع بیان داشت که

 «.ها کشاورزند ارتباط دارد و بسیاری از مستمعان آن
و کشاورزان است که کشاورزان نقش کشاورزان باتجربه  ذکر انِیشا، ادشدهبر موارد ی عالوه

اند: آقای آسایش از کشاورزان باتجربۀ منطقۀ را بسیار مؤثر و مهم به شمار آورده کرده لیتحص
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فردی از بین خودشان است،  کشاورزانبیشترین افراد تأثیرگذار بر »چرخاب است، وی معتقد است: 

باشد. و مردم جذب ی خوشی داشته وخو خلقیعنی کشاورزی که زبانی گویا داشته، دارای جذبه بوده و 
 «.کنند ها مراجعه می این افراد شده و در گرفتن راهنمایی به آن

 منظور مدیریت پایدار منابع آب های اجتماعی به ظرفیتراهکارهای عملیاتی برای استفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سازی کشاورزان و  منظور آگاه به ستزی طِیمحاستفاده از نهادهای غیردولتی فعال در عرصۀ

  .تسزی  منابع آبی برای محیطِ سوءمصرفکنندگان از آثار  ر مصرفدیگ

 ها برای همکاری با شرکت آب  شناسایی معتمدین هر منطقه )روستا( و درخواست از آن

 ای. منطقه

 های تلویزیونی در راستای ساخت آثار غنی و  استفاده از هنرمندان مطرح در تئاتر و مجموعه

  اثرگذار با موضوعات آب.

 ها و سینماهای سراسر کشور و درخواست  چون تاالن در دانشگاه ن مستندهای آبیاکرا

  .سازی مشارکت و ارائه راهکار ازسویِ دانشگاهیان و دانشجویان با هدف فرهنگ

  .درواقعاستفاده از روحانی معتمد، برخوردار از دانش آبی روز و توانمند در جذب مخاطب 

کنندگان را دوست ندارد  فاطمه آب است، خدا اسراف روحانیان با تذکر آنکه مهریۀ حضرت

توانند بر اذهان برخی  مصرف آب می ژهیو بههای دینی در ارتباط مصرف  و ارائه تبیین

 قشرهای جامعه اثرگذار باشند.

 ظرفیت اجتماعی از نگاه مطلعین کلیدی. 1شکل

 هنرمندان
 روحانیت

 رسانه

 نهاد
 زنان غیردولتی

دارخانه  

نمایندگان 

 کشاورزان

 معتمدین
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 .استفاده از طنزپردازان معتمد در راستای خلق طنزهای تلخ و تأثیرگذار در حوزه آب  

 
 نگاه کشاورزان . ظرفیت اجتماعی از3شکل 

 دهند؛  ای، سرمایۀ نهادی این بخش را تشکیل می کارشناسان و مسئولین شرکت آب منطقه

های مختلف سازمان  ی متصدیان متعهد و خبره و کارشناسان قوی در بخشریکارگ بهبنابراین 

 ای خواهد داشت. راستای ارتقای سرمایۀ نهادی شرکت آب منطقهدر  یمؤثرنقش 

 کشاورزان، از کارشناسانی با روابط عمومی باال و آگاه، هم وگو با  زارع و گفتدر بازدید از م

 به مسائل کشاورزی و هم مسائل آبی استفاده شود.

 های  عنوان سازمان متولی آب خود به لوازم کاهندۀ آب در سرویس ای به شرکت آب منطقه

ورود به سازمان  بهداشتی و غیره مجهز نیست؛ این در شرایطی است که کشاورز در بدو

ای ابتدا باید تغییر را از خود،  ها خواهد شد، پس شرکت آب منطقه متوجه تمام این کاستی

 .کارکنان و کارشناسانش آغاز کند

 مالکان برخوردارند؛  نسبت باالتری از خرده عمده مالکان از توان مالی و قدرت ریسک به

خش کشاورزی به شکل پایلوت کنندۀ مصرف آب در ب های کنترل بنابراین اجرای طرح

بخش بودن  دهد تا در صورت رضایت این امکان را می مالکان خردهازسویِ عمده مالکان، به 

 تر روی بیاورند. نتیجه به اجراسازی طرح در بخش کوچک

 ِنمونه،  عنوان افرادی از بین خودشان هستند. به بیشترین افراد تأثیرگذار بر کشاورزان

مورد وثوق و اعتماد سایر کشاورزان  درزمینۀ کشاورزی تشانیموفقدلیل  هب  کشاورزان باتجربه

هایی چون  با مشخصه بوده و ما باید به شناسایی افراد باتجربه و موفق در این حوزه

خوی خوش باشیم تا بتوانیم در راستای تحقق اهداف خود  و زبانی گویا و خلقبرخوردار از 

 .استفاده کنیم ها از آن



 

 

 

 

 

 1911، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           933 

  

 

مدل مفهومی زیر  شده دادهو توضیحات  شده استخراجهای  به مضمون اتوجهدرنهایت ب

 .طراحی شد

 
 . مدل نظری مستخرج از پژوهش9شکل 

مدل ظرفیت اجتماعی 
 مدیریت منابع آب 

ها از شناسایی ظرفیت
 نگاه

 کشاورزان مطلعین کلیدی

 رسانه، هنرمندان
 روحانیت
 معتمدین
دارزنان خانه  
 سمن

 نمایندگان کشاورزان

 کشاورزان باتجربه
 روحانیت

 عمده مالکان
 کارشناسان خبره

 

ریزی با برنامه
 مردم

 و برای مردم

رویکرد 
مداریمشتری  

«تأکید بر مردم»  

راهکارهای 
 عملیاتی

های تعامالت سازنده بین سرمایه
ای و جهاد نهادی شرکت آب منطقه

 کشاورزی.
.تعامل کشاورزان با مسئولین 

.مدیریت محلی 
و تهدیدات  به حداقل رساندن آسیب

های مدیریت سازی طرحناشی از پیاده
 پایدار منابع آب.
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 گیری بحث و نتیجه
های  که مدیران عرصۀ آب با چالش شود می شروع آنجایی از حاضر پژوهش ضرورت انجام

هستند و از طرفی سازمان آب  رو فراوانی درزمینۀ تأمین آب و نگهداری از منابع آبی روبه

رسد خود را در برابر آب  رو است که به نظر می به شکل مستقیم روبهای با کشاورزان  منطقه

به واقعیت امر، سعی شد به بررسی نظرات مسئوالن، کارشناسان  بردن یپبرای دانند.  مسئول نمی

 سؤاالته هدف مزبور و کشاورزان در این زمینه بپردازیم و در راستای تسهیل دستیابی ب

 پژوهشی زیر را مورد کاوش قرار دهیم. 

  دانش و سواد آبی کشاورزاننفعان نهادی )مطلعین کلیدی( به  نگاه ذی

کشاورزان باید از قوانین آبی، میزان برداشت مجاز از آب، تغییر کیفیت و  از نگاه مطلعین کلیدی

های آب  ش سالیانۀ استان، وضعیت سفرهسازی و انتقال آب، میزان بار کمیت آب، مراحل آماده

ها پرداخته شد، آگاهی  مرور آن گرانی استحصال آب و بسیاری از موارد دیگر که به زمینی، زیر

پردازان معتقدند برخورداری فرد از  لحاظ نظری و تجربی نیز بسیاری از نظریه داشته باشند. به

به کسی که خواندن و نوشتن  سواد یبدیگر شود و  سواد آبی، شالودۀ مدیریت بهینۀ آب تلقی می

بازآموزی ندارد )کاشی توان یادگیری و سواد کسی است که  شود، بله بی بلد نیست اطالق نمی

های کشاورزان قابل استنباط است آن است که کشاورزان  گفته(. اما آنچه از 53: 3510نهنجی، 

ۀ کمّیت و هرروزخود شاهد افت  یزدی از بحرانی بودن وضعیت آب آگاه هستند، چون به چشم

صنایع و حفر های موجود درزمینۀ انتقال آب، استقرار  کیفیت آب، خشک شدن قنوات، دشواری

، به شکلی رو نیازااند.  ها بوده در جریان انتقال به کرت   و تبخیر شدید آبهای غیرمجاز  چاه

خواه  ی کشت پرآبجا بهواه خ آب مستقل یا وابسته به اعتبارات دولتی، به جایگزینی کشت کم

ی جا بهای  ها و جایگزین کردن آبیاری قطره هایی به احداث گلخانه اقدام کردند و حتی در بخش

ها، آبیاری  گذاری مسیر انتقال آب، سیمانی کردن جوی براین، لوله آبیاری غرقابی پرداختند. عالوه

این قشر به آن پرداخته است. این اقدامات مفیدی است که  ازجملهنیز  هرروزهی جا بهای  دوره

امر  نشان از درک کشاورز از وضعیت بحرانی آب دارد و برخورداری وی را از سواد آبی الزم 

 .دهد یمنشان 
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 اقدامات صورت گرفته از جانب کشاورزان

زمانی که به مقایسۀ اقدامات صورت گرفته از جانب کشاورزان در راستای استفادۀ بهینه از منابع 

که کشاورزان در رسیم  پردازیم به این نتیجه می شاورزی با اظهارات مطلعین کلیدی میآب ک

بلکه حتی قادر به درک شرایط موجود بوده و از آگاهی نسبتاً مناسبی  ،سواد نیستند کم ،آبی ۀحوز

سطح سواد آبی کشاورزان از جانب مدیران  بودن نییپانیز برخوردارند و آنچه موجب استنباط 

ی از کشاورزان در برابر مسئله آب است، توجهِ قابلتوجهی برخی یا حتی بخش  ت، بیشده اس

نسبت دارد:  دست نیازابه ناآگاهی کشاورز بلکه به مواردی  فقط نهتوجهی را  که باید منشأ این بی

های  ای برای آبمناسب نبودن سیستم آبیاری قطرهخواه،  باالی محصوالت پرآب صرفۀ اقتصادی

ای برای آبیاری درختانی الح زیاد و کیفیت نامناسب، مناسب نبودن سیستم آبیاری قطرهام دارای

  سازی سیستم های مختلف زمین پخش شده و پیاده ای در قسمت شان به شکل گسترده که ریشه

مأبانه و  های تقدس ها خواهد بود، اعتقاد به تبیین ای به معنی نابودی درختان آن آبیاری قطره

منظور بهبود  دم اختصاص اعتبارات دولتی در راستای اصالح سیستم آبیاری. بهع تیدرنها

بخشیدن به عملکرد افراد در راستای مصرف بهینه و مدیریت پایدار منابع آب، بررسی سواد آبی 

کنندگان حائز اهمیت فراوان است،  ی رفتار آبی مصرفخألهاو   ها با هدف شناسایی ضعف آن

کنندگان از نگاه مطلعین کلیدی و حتی کشاورزان، متوجه  های آبی مصرف تهزیرا با ارزیابی دانس

 کنندگان خواهیم شد. زای مصرف ی آشکار و پنهان مؤثر بر رفتار آبی آسیبخألهادالیل و 

 های اجتماعی اثرگذار شناسایی ظرفیت

و  انریمحور توجه مد و دولت یزیتجو یراهکار یروزه ناکارآمدامکه اذعان شد  گونه همان

های اجتماعی جلب کرده است. از نگاه  را به سطوح خرد جامعه یعنی ظرفیت زانیر برنامه

های  ظرفیت (2003من و کرک ) ( و چپ2000انزر )(، 2005میتروفنوا )پردازانی چون  نظریه

که در سطح جامعه قادر به  شوند ای تصور می های بالقوه ها و توانایی مثابۀ قابلیت اجتماعی به

(. 359: 3515ها هستند )رفیعیان و همکاران،  یش پیوند، مشارکت مردم و توسعۀ مهارت آنافزا

آنچه حائز توجه است شناسایی افرادی است که از نگاه کشاورزان و مطلعین کلیدی  بنابراین

 .عنوان ظرفیت اجتماعی نام برد به ها بتوان از آن
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ع ظرفیت اجتماعی است و پژوهش حاضر، روحانیت یک نواز نگاه مطلعین کلیدی  

های  روحانیت بر آن دسته از کشاورزان و مشتریانی است که به تبیین شیازپ شیبتأثیرگذاری 

از طرفی برخی از مطلعین کلیدی بر نقش روحانی با  اعتقاد دارند.مأبانه نسبت به آب  تقدس

دم تأکید زیادی دارند. منظور تأثیرگذاری بر مر و جذاب بودن وی به روز بهتأکید بر معتمد بودن، 

های اجتماعی فعال در جامعه، نقش پررنگی در  عنوان یکی دیگر از ظرفیت معلمان نیز به

های فعال در عرصۀ  سمنکنند. حضور نهادهای غیردولتی چون  آموزان ایفا می پذیری دانش جامعه

دارند. از طرفی نزدیکی بیشتر با مردم نقش پررنگی در کنترل شرایط دلیل  به ِزیست نیز محیط

منظور  گذار و مستندهای کوتاه و تشویق هنرمندان به های اثر صداوسیما نیز به کمک کلیپ

عنوان ظرفیت اجتماعی اثرگذار شناسایی  هایی مرتبط با آب و بحران آبی به طراحی و تولید برنامه

وان یک ظرفیت عن نظران بر نمایندگان کشاورزان به شدند. الزم به ذکر است که برخی از صاحب

 اجتماعی کلیدی تأکید داشتند. 

ها،  آن  ترین ظرفیت اجتماعی موجود در اجتماع از طرفی دیگر کشاورزان نیز معتقدند کلیدی

ی خوشی داشته باشد و وخو خلقکشاورزانی هستند که زبانی گویا داشته، دارای جذبه بوده و 

بهینه از منابع آبی و به  یبردار بهرهدر با دانش و آگاهی باالیی که دارند سایر کشاورزان را 

جامعۀ کشاورزان  قبولموردِکشاورزان معتمد و حداکثر رساندن سود یاری رسانند. بنابراین 

روحانیت نیز توانند نقش کلیدی در برقراری ارتباط مؤثر بین کشاورز و مسئولین ایفا کنند.  می

ها با خیل  ایی قرار گرفتند، زیرا آنعنوان یکی از معتمدین کلیدی کشاورزان مورد شناس به

براین، برخی از  ها کشاورزند. عالوه عظیمی از مردم ارتباط دارند و بسیاری از مستمعان آن

سفیدی رخت بربسته و با گرایش برخی از  ریششان سنت  کشاورزان اذعان داشتند که در منطقه

ای  شاورزی یا شرکت آب منطقهجوانان به کشاورزی، این کارشناسان و افراد خبره از جهاد ک

 بیشترین تأثیر را بر ذهنیت کشاورزان داشته باشند.توانند  هستند که می

گرایانه در امر متقاعدسازی  بندی الزم به ذکر است که باید از نگاه کل در مقام جمع

کشاورزان پرهیز کرد و برای هر قشر یا گروهی متناسب با شرایط وی راهکارهای اصولی 

 دارد. برخی از راهکارهای ارائه شده در زمینه استفادۀ بهینه از منابع آبی استان عبارتند از: پیشنهاد

 ای. ها برای همکاری با شرکت آب منطقه شناسایی معتمدین هر روستا و درخواست از آن 

 .استفاده از کارشناسانی با روابط عمومی باال و آگاه به مسائل کشاورزی و مسائل آبی 
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  طنزپردازان معتمد در راستای خلق طنزهای تلخ و تأثیرگذار در حوزه بحران آب.استفاده از 

  سازی کشاورزان از  منظور آگاه به ستزی طِیمحاستفاده از نهادهای غیردولتی فعال در عرصۀ

  .تسزی  منابع آبی برای محیطِ سوءمصرفآثار 

 ای و جهاد کشاورزی. شناسی عملکرد شرکت آب منطقه آسیب 

 تشکرتقدیر و 

ای یزد به  نویسندگان مراتب قدردانی خود از مدیران و کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه

 دارند. های مختلف در راستای انجام این پژوهش، اعالم می خاطر حمایت

 منابع

 کشاورزی با استفاده از روشگذاری آب در بخش (. قیمت3599) حمودصبوحی، محمود، حمدپور، ما

، 5دوره  ،مجله اقتصاد کشاورزیای )مطالعه موردی: منطقه دشتستان. اضی بازهریریزی برنامه

  .353-323، صص 5شماره 

آگه، چاپ  نشر: تهران پاینده، حسین . ترجمهعامه فرهنگ درباره فرهنگی مطالعات (.3591) جان استوری،

 .3، جلد 3

. الگوی مصرف آب در شهر بابل (. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر3510زاده موسوی، میثم ) اسداهلل

 ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. ارشد، دانشگاه مازندران  کارشناسی  نامه پایان

(. ارزیابی و ارائه 3519نگین، حدّت، الهه ) محمدآباد، حمیده، ملجأ، سیده افشانی، سیدعلیرضا، شیری

یزد در راستای مدیریت پایدار های اجتماعی استان  برداری از ظرفیت راهکارهای عملیاتی بهره

 ای استان یزد. گروه تحقیقات شرکت آب منطقه ،منابع آب

(. بررسی عوامل 3510مجید ) ،دنکو ،غالمرضا ،فر خوش ،سوده، ترشیزی ،فاطمه ،دار پرده ،مجید ،یاسیال

، صص 2، شماره 2، سال پژوهی فرهنگی جامعه .مؤثر بر مصرف کاالهای فرهنگی در بین جوانان
01-33. 

های  پژوهش ،بلندمدت ایران یها یسال خشک(. تحلیل فضایی 3512بهلول ) ،علیجانی ،السلمه ام ،بابایی

 .3-32، صص 5، شماره 53، دوره جغرافیای طبیعی

پروژه )مجموعه مقاالت کنفرانس  نفعان ذی تحلیل (.3512علیزاده، سعیده ) نگار، مهرنوش، بسته
 .3-1، صص المللی مدیریت پروژه بین کنفرانس شتمینه . شیراز، انتشارات(المللی بین
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نامه  اصفهان. پایان زنان شهر بین در آب مصرف و زندگی سبک بین رابطه بررسی(. 3511بهارلویی، مریم )

 شناسی، دانشکده علوم اجتماعی. کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد گروه جامعه

(. مدیریت تضاد آب کشاورزی در حوزه 3510مصطفی ) ،احمدوند ،عبدالحمید ،پاپ زن ،مریم ،تاتار

ی، دوره علوم ترویج و آموزش کشاورز .آبخیز گاوشان: راهکارهای مبتنی بر راهبرد همکاری
 .13-333، صص 3، شماره 35

های آب شور در  تهاجم جبهه یبعد سازی سه (. شبیه3519حمید )، کاردان مقدم ،سامان ،جوادی

، 3، شماره 1، دوره مدیریت آب و آبیاری. SEAWAT مدل های کویری با استفاده از آبخوان
 .321-352 صص

 تأثیرگذاری میزان ارزیابی (.3511حسینی جلفان، محسن، هاشمی شاهدانی، سید مهدی، جوادی، سامان )

 بخشی تعادل برداشت و کاهش منظور به کشاورزی سطحی آب توزیع خودکار کنترل سامانه

مدیریت آب و  قزوین(. آبیاری شبکه اصلی کانال موردی: عهی )مطالآب کم شرایط در آبخوان
 .293-211، صص 2شماره  ،30، دوره آبیاری

(. ماندگاری قنوات از دید مطلعان کلیدی: 3513مریم ) ،زاده شریف ،راحله سادات ،حسینی فهرجی

، صص 2، شماره 9ی(، دوره شهر-توسعه محلی )روستائی .پژوهش کیفی در شهرستان تفت
532-213. 

مدخالن محلی  (. درک معنایی نخبگان و ذی3519علیرضا ) ،کریمی ،رشید ،احمدرش ،حسین ،مهر دانش

مطالعات و تحقیقات  .بنیاد از طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچۀ ارومیه؛ ارائۀ مدل داده
 .3-52، صص 3شماره ، 9ن، دوره اجتماعی در ایرا

(. بررسی باورها و 3510عباس ) ،عبدشاهی ،معصومه ،روزانیف ،مسعود، پناه یزدان ،صادق ،رحمانی

 .ها در شهرستان ممسنی راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل مؤثر بر آن

 .523-550، صص 2، شماره 52زی، دوره پژوهش آب در کشاور
 در آسیای آب بحران موردی؛ ۀمطالعآب،  بحران جهانی انداز چشم(. 3591) داود اسکندری، رضایی

، صص 11، شماره پیاپی 69، شماره 31، دوره مرکزی آسیای مطالعات. راهکارها و دالیل مرکزی،

05-33. 

مثابۀ  سازی اجتماعات محلی به (. ظرفیت3515پور، هاشم ) رفیعیان، مجتبی، خدائی، زهرا، داداش

، 3دوره نهادهای اجتماعی،  شناسی فصلنامه جامعهرویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی. 

 .355-310 ، صص2شماره 
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سواد آب، شالوده مدیریت بهینه آب در ایران (. 3515) هادی ،ویسی، افسانه ،شهبازی ،شیرین ،نیا زاهدی
 .3-0، صص 3، چاپ همایش ملی آب، انسان، زمین .)مجموعه مقاالت همایش ملی(

کاران  روش آبیاری تحت فشار توسط پسته کارگیری به(. واکاوی عوامل مؤثر بر عدم 3511جالل ) ،سالم

 .393-315، صص 5، شماره 53زی، دوره پژوهش آب در کشاور .استان یزد

بران بر  آب  (. تأثیر تعاونی3590) د، غالمرضارا پزشکی ، محمد،چیذریاصغر،  یعل، ودیشاهر

نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت آب کشاورزی: مطالعه موردی استان 

 .03-93، 2، شماره 22، دوره کشاورزی اقتصاد و توسعه .رضوی خراسان

 .3، جلد 1تهران: نی، چاپ  یلی،ترجمه هادی جل. کیفیدرآمدی بر تحقیق (. 3511فلیک، اووه )

 .3، جلد 3، چاپ نی :ترجمه هادی جلیلی، تهران. درآمدی بر تحقیق کیفی (.3590)فلیک، اووه 

 .3، جلد 3، تهران: کتابدار، چاپ سواد سالمت در مدارس(. 3510کاشی نهنجی، وحیده )

 مطالعات آسیایجی. خار سیاست در چرخش و مرکزی آسیای در آب (. بحران3595) کسائی، علیرضا

 .235-255، صص 59، شماره 35شماره  ،قفقاز و مرکزی

(. بررسی 3510محمد ) ،زاده جالل د،حمی ،موحد محمدی ،حسین ،شعبانعلی فمی ،سمیه ،گودرزی

تحقیقات  .های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان کرج و محدودیت مسائل
 .255-235، صص 2، شماره 52-2وره ، داقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

 اجتماعی، اقتصادی، (. عوامل3592زاده، عبدالعلی، منصوریان، محمدکریم، جهانگیری، جهانگیر )لهسایی

، 9، سال نامه پژوهش فرهنگیشهروندان شیراز.  میان در آب مصرف الگوی بر مؤثر فرهنگی

 .350-330، صص 9شماره 

آبیاری قنات و  تأثیرمقایسه (. 3515)  عباس ،دهقان؛ حسن ،خسروی؛ غالمرضا ،زهتابیان؛ احسان ،مرادی
همایش ملی آب، انسان، ، اردکان( -رات کیفیت خاک )مطالعه موردی: دشت یزدچاه در تغیی

 .3-1: صص 3، دوره، عمومیسازمان ها و مراکز دولتی و ، زمین

نفعان و  (. ذی3515) عبدالرسول ،سلمان ماهینی ،محمدهادی ،معیری ،سید مرتضی ،موسوی نوکنده

 .های استان گلستان( معیارهای شناسایی آنان در مدیریت منابع طبیعی )مطالعه موردی: جنگل

 .25-50، صص5پی ، شماره پیا5، شماره 23ل، دوره های علوم و فناوری چوب و جنگ پژوهش
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