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 هاي مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی مشارکتارائه مدل مفهومی 
  

 3، محمد باقر گلستان2وحید کشاورزي ،* 1مهراب رامک
  )پارس ینسور یرگرانتدب يشرکت توسعه هوشمند کشاورز(

  MehrabRamak@Gmail.com، مدیریت راهبردي) Ph.D(دانشجوي دکتري  ،و توسعه یقتحق مدیر - 1
  یصنعت یریتارشد مد یکارشناس، یرعاملمد - 2

  يکارشناس کشاورز ،یو مهندس یفن مدیر - 3
  
  

 
   چکیده

 شود گیري یمتصمآب  برداران بهرهبا مشارکت کشاورزان و  دیاست که با يا هئلدر ایران مس يکشاورزحوزه  ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد یچگونگ
 هاي يفناور گیري از بهرهتوسعه لذا،  خواهند داشت آن یمشارکت تیریدر مد يدینقش کلبوده و  منابع آب یاصل کنندگان مصرفکشاورزان  ،رایز

. دانست یرزمینیزمنابع آب  تیریمددر  تیموفق یدو رکن اساس توان یمنابع آب را م از يبردار بهره درو مشارکت کشاورزان  يکشاورزمدرن 
مستندات مرتبط و کدگذاري مفاهیم با رویکردي داده بنیاد  يآور جمعنماید که با  می تالش ، با هدف دستیابی به الگوي مفهومی،حاضرتحقیق 

هاي مردمی کشاورزان در  مشارکت هاي الزم، شاخص هاي يبند خوشهسازي و  ضمن مقوله، )مکس کیودا افزار نرم و محوري توسطکدگذاري باز (
و پیامدها احصاء و مدل  یازموردنگر، راهبردهاي  ، عوامل مداخلهیازموردنهاي  محور اصلی دالیل لزوم، زمینه 5در را  مدیریت منابع آب زیرزمینی

از  یريگ بهره، عرضه)مصرف(و تقاضا ) تأمین(هوشمند عرضه  یریتدمراهبرد  7، نشان داد که نتایج تحقیق. مفهومی مربوطه را ارائه نماید
مشارکت کشاورزان در  ، جلبیرزمینیزهاي  و نظارت بر میزان برداشت آب از سفرهمداوم گیري  اندازه، کشاورزان یردولتیو غ نهاد مردم يها تشکل

اعمال مدیریت مشارکتی در امور توسعه یاري، راندمان آب یشو توزیع آب کشاورزي بر اساس عدالت و افزا ، تقسیممدرن يو توسعه کشاورز یجادا
هاي مردمی  مشارکتایجاد  منظور بهمی توان را  بهینه از منابع آب يبردار بهرهکشت و  يالگو ، تغییرزیرساختی و تولیدي محصوالت کشاورزي
عوامل مهیدات براي کنترل اثرات را ایجاد و تالزم  هاي ینهزم، این راستا نیزدر داد و مورد توجه قرار  کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی

 ).احصاء شده در تحقیق، طبق مدل مفهومی( اندیشید گر مداخله
  
  

  ، مدل مفهومیمدیریت منابع آب زیرزمینی، هاي مردمی کشاورزان مشارکت :کلیدي يها واژه
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  مقدمه 
مردم ممکن نیست و بدون  ي پایدار بدون مشارکت آحاد توسعه روستایی معتقدند که دستیابی به توسعه نظران صاحبامروزه بیشتر 

تجربۀ تاریخی کشور ما ضمن تأکید اعمال راهبرد بر . شود می تر ینههز کمتسهیل، تسریع و  ،دوره گذار توسعه ،تردید با مشارکت مردم
معرفتی و  حوزهاین تجربه و افزایش  يبرمبنابنابراین،  ،روستایی حکایت دارد ه، از شکست آن در فرآیند توسعۀباال به پایین در توسع

   .ها و تدابیر خود قرار دهد جامعه، توجه به توسعۀ روستایی را با محوریت مشارکت مردمی، سرلوحۀ برنامه دانش علمی، الزم است که
مشارکت مردم محلی در جهت  جلب ،کارکند که در تمامی مراحل و در شرایط مختلف، مبناي  ا حکم میز توسعۀ خودجوش و درون

شود تا  مشارکت مردم باعث می. ي قرار گیرد ساز یتظرف هاي محلی با تأکید بر توانمندسازي و سازي مشارکت بسیج منابع و نهادینه
ها سهیم  در انجام و نگهداري طرح ازآن پسدیگر در طول طراحی و  نکنند و از سوي ها و عناصر جدید احساس بیگانگی مردم با برنامه

اسدي، (  همکاري را داشته باشند ز بیشترینرا از آن خود بدانند و در نگهداري و پویایی آن نی آمده دست به باشند، طرح و محصول
  .)62، ص 1395پوررمضان، و موالیی هشجین، 

از بحران آب را در سراسر  ايي گستردهموجود به همراه افزایش سریع تقاضا براي آب دامنه يها آبمنابع آب و افزایش آلودگی  کمیابی
افزایش جمعیت، موجبات  رانای ازجملهها در تمام مناطق و کشور) Castelletti and Soncini, 2005(جهان ایجاد نموده است 

و منازعات  ها رقابتتضاد منافع،  ،ياقتصاد یازهاينآورده است و با توسعه صنایع و  به وجودرا  يمصرف آب در بخش کشاورز شیافزا
مدیریت منابع  یمقطع زمان نیلذا در ا. )Dungumaro and Madulu, 2003(دارد  دیرو به تزا يبراي دستیابی به منابع آب روند

و  )Ashraf et al., 2007(که  با کمبود آب مواجه هستند ضرورتی مضاعف دارد  یآب براي دستیابی به کشاورزي پایدار در مناطق
محقق از منابع آب  داریو پا نهیبه يبردار بهره تیریمد يبرا نفعانیذ یجهت مشارکت تمام یتیریمد يهاسازوکار این مهم با ایجاد

 یابی دستاز منابع مادي و انسانی براي ) ها یتفعالو  ها بینی یشپ( استفاده مناسبرا  تیریمفهوم مد ،در برداشتی سادهاگر  .خواهد شد
خواهد استوار  پایهبر این  ،تیریمشارکت در مد ،)1384معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون، (دانست هاي سازمان به هدف

اندیشه خود کرده و فکر  ها آندرباره  نموده،ودشان است، احساس مسئولیت در مورد اموري که مربوط به خ دارند حقه همه افراد بود ک
 .را بدون احساس ترس بیان نمایند

  
  مبانی نظري

مشارکت مردمی کشاورزان در و  یرزمینیزمنابع آب  تیریمد ،مردمیمشارکت همچون مفاهیم تحقیق، الزم است که  عنوان بهبا توجه 
  . بیشتري قرار دهیم یبررس موردرا در این بخش،  یرزمینیزمدیریت منابع آب 

  
  هاي مردمی  مشارکت
به معناي  توان یممشارکت را از طرف دیگر . سهیم شدن در اقدام جمعی است منظور بهمنابع شخصی  یريکارگ بهبه معنی  1مشارکت

 مسئلهکه تمام امکانات گروهی براي طرح  سترسیدن به هدفی خاص و معین دان میل و اراده، برايقبول همکاري آگاهانه و از روي 
ایفاي نقش در  یک فرآیند اجتماعی، عام، جامع، چندبعدي و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ،واقع درشود که 

، قادر به مشارکت شود که همه اعضاي یک اجتماع محلی و جامعه مشارکت این فرصت به مردم داده میدر . همه مراحل توسعه است
 مشارکت«از آن هنگام که  .)1395اسدي و دیگران، ( د از ثمرات و منافع توسعه گردن يبردار بهرهفرآیند توسعه و فعال و مؤثر در 

مشارکت ابزاري، زمانی مشارکت ، گاهی. هاي عمومی راه یافت، اشکال گوناگونی نیز به خود گرفت از قلمرو خویشاوندي به عرصه» مردم
در بسیاري از جوامع . چهره نمود ،اي ، گاهی مشارکت مشروط، زمانی مشارکت خودجوش و در شرایطی نیز مشارکت توسعهشده کنترل

است و به همین دلیل یا مردم از  یافتهبازاي جایگاه خود را  مردان و حاکمان، مفهوم مشارکت توسعه هاي دولت به دلیل نگرش و دیدگاه
  .)1393شهرکی،  میرلطفی و( تبه تعویق افتاده اس ها آناند یا مشارکت واقعی  حق مشارکت در امور عمومی محروم شده

                                                        
1. participation 
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 گیري در امور اقتصادي و  پذیرند و تصمیم پیروان این دیدگاه، مشارکت واقعی مردم در امور جامعه را نمی ،دیدگاه غیر مشارکتی
 ها آندانند، زیرا بر این باورند که رشد اقتصادي آن گروه، به رشد سیاسی  تعدادي از محرمان خود می حق مسلم صرفاًاجتماعی را 

  .شود منجر می
 صاحبان این دیدگاه، بر اصول و موازینی که بر مشارکت واقعی مبتنی است اعتقاد چندانی ندارند و بیشتر  ،دیدگاه مشارکت صوري

ابزاري براي گذار از بحران  عنوان بهرا مشارکت مردم و  کنند انتخاباتی و آراي عمومی تأکید می يها درصحنهبر مشارکت مردم 
  . ها انسان نه تکامل دانند یم
 شوراها را  درواقعکنند،  شوراها را براي مشارکت فعال مردم توصیه می یده سازمانپیروان این دیدگاه، تشکل و  ،دیدگاه مشارکتی

 تیدرنهاها و  و اجراي برنامه يریگ میتصم، يزیر برنامهدانند و بر مشارکت مردم، در تفکر،  اجتماعی می بستر مناسبی براي رشد
هاي  وري مناسب و تشکلآ نیازهاي اساسی، فن تأمینهویت محلی،  بر نییپادر الگوي مشارکت از  .ها، اصرار دارند ارزشیابی فعالیت
  .شود محلی تأکید می

  
  ینیرزمیزمنابع آب 

هاي  آبمهم شیرین و منابع محدود آن وابسته است و در این میان یکی از منابع  يها آبحیات بسیاري از موجودات کره زمین به 
هاي زیرین، به  د با کندن زمین و دسترسی به الیهدانش و هوش خو بر یهتکبا ، بشر توانسته است که یرزمینیز يها آبشیرین جهان، 

 هاي یهالجاذبه زمین و خاصیت نفوذ آب به  ،یرزمینیزهاي  آب یريگ شکلعامل  ترین یاصل .پیدا کندبسترهاي آب شیرین دسترسی 
که دیگر  کنند یمی نفوذ یزیرین خاك شده و تا جا هاي یهالوارد  ها یبارندگسطحی و  يها آببخشی از  یجهدرنتزیرین خاك است که 

 .)1شکل (. شود یمامکان نفوذ وجود نداشته و در آن محل متوقف 

  
  ینیرزمیزهاي  آب يریگ شکل -1 شکل

  
 یرزمینیز يها آببع مختلف، متفاوت بوده و همین موضوع دلیل اصلی تفاوت عمق منا يها بخشنفوذ در  یرقابلغ هاي یهالعمق این 

و مسیري  ها یهالشرایط این  درمجموع. زمین در آن بخش دارد هاي یهالزیرین زمین بستگی به ساختار  هاي یهالنفوذ آب به . هستند
    :)1396اگرونیک، (  شامل موارد زیر است کنند یمآب طی  يها سفرهبه  شدن یلتبد درراه یرزمینیز يها آبکه 
 برخی از این . کند یمنفوذ  ها آنسطحی آب به  يها هیالو فضاهاي خالی، نخستین بخشی هستند که در  ها حفرهاین   :منافذ اولیه

  .اند گرفته شکلرسوبی  يها سنگاز قبیل  ییها سنگ يریگ شکلمنافذ در هنگام 
 ها سنگدیگري در بدنه  يها بیآس، عوامل مختلفی موجب پدید آمدن ترك، تخلخل یا ها سنگپس از تشکیل  عموماً :منافذ ثانویه 

 تواند یمو عوامل جوي و رسوبات مخرب  پرشدهتوسط آب  عموماًاین فضا نیز . کند یمکه فضایی را جهت نفوذ آب ایجاد  شوند یم
 .را افزایش دهد ها سنگدر این  جادشدهیاسبب تشدید آن شده و میزان فضاي 
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 زیرین يها هیال به آب انتقال مراحل نخستین از یکی ،زمین سطحی خاك يها هیال :سطحی موسوم به منطقه آب خاك يها هیال 
 ها آباما مابقی این  گردد یم باز خاكو یا تبخیر شده و به بیرون  شده جذبگیاهان  ریشه توسط آب از بخشی مرحله این در و بوده
  . می شوند ینیرزمیز يها آب يریگ شکل ساز نهیزمپائین تر نفوذ کرده و  يها هیالبه 

  
  رانیجلب مشارکت در ا يهاو چالش یمنابع آب تیریدر مد یمشارکت مردم

 7000سال پیش حدود  50سرانه آب در دسترس در  که یدرحالحکایت از آن دارد که  رانیفائو در خصوص بحران آب در ا آمارهاي
سال پیش، جمعیت  FAO, 2007( .50( است یافته کاهشدر سال  مترمکعب 1910در سال بوده است، امروزه این عدد به  مترمکعب

 یبیالبته با ش(روند  نیکه همچنان ا ند،یگویمیلیون نفر سخن م 70 بر بالغ یتیمیلیون نفر بوده و امروزه آمارها از جمع 19ایران حدود 
 ستین تیاز رشد جمع متأثرتنها ) یانهخاورمو در منطقه ( رانیبه منابع آب در ا یدسترس تیمشکل محدود. است شیرو به افزا) کمتر

دهد که در طول قرن بیست و یکم میزان صورت گرفته توسط فائو نشان می هاي بینی یشپ. بر علت است دیمز زین یمیاقل راتییبلکه تغ
داللت بر آن دارد که با ادامه روند موجود،  ها یزن گمانه نیا. نزولی خواهد داشت يروندن نزوالت آسمانی در منطقه خاورمیانه و ایرا

براي دستیابی به لذا،  )FAO, 2006( ابدی نزلدر سال ت مترمکعب 1400به حدود  2025سرانه آب در دسترس در ایران در سال 
 ,.Ashraf et al(دارد  تیاهم بسیار که  با کمبود آب مواجه هستند  یدر مناطق یژهو بهکشاورزي پایدار، توجه به مدیریت منابع آب 

 تیبا موفق برداران بهرهکشاورزان و  مؤثراز مشارکت  یريگ بهرهبدون  يآب در بخش کشاورز نهیبه تیریمد یطیشرا نیدر چن). 2007
کشاورزان و مشارکت در  پذیري یتمسئول شیافزا ،یدولت هاينهیدر عمل منجر به کاهش هز یمشارکت تیریمد نیم نخواهد بود، اأتو

 عنوان بهآب  برداران بهرهنگرش، کشاورزان و  نیدر ا. شودیآب م يوربهره يارتقا یتدرنهاو  ها یرساختزو استفاده از  ينگهدار
خواهند داشت، و  یرانِگ میمتص یمربوط به حوزه منابع آب نقش هاي گیري یمتصمکشور در  ینیرزمیمنابع آب ز یاصل کنندگان مصرف

 ).Baig, 2000(برخوردار خواهند بود  یکاف ییاز ضمانت اجرا ها یاستسو  ماتیتصم ن،یشیپ ي اقتدارگرانه یکردهايرو برخالفلذا 
در مناطق  یتیرع-ساختار نظام ارباب واسطه بهحلی که هاي م ، تشکل)يالدیم 1961(ی شمس 1340ضی در سال ابعد از اصالحات ار

روستاها و  يرهبر یسازمان سنت ختنیآمده بود و براي مدیریت منابع آب وجود داشت از بین رفت و با بر هم ر به وجود رانیا ییروستا
از همان دوران، دخالت دولت در ارائه . مصرف آب فراهم آمد تیریو مد يکشاورز دیموجبات بروز مشکل در تول الت،یتشک نیفقدان ا

در . شدمجانی یا با پرداخت یارانه  صورت بهمجبور به ارائه خدمات  تیآن حاکم یجهدرنتکه  دیگرد ازخدمات حوزه آب به کشاورزان آغ
 که ينحو بهشد  تر کمرنگکمرنگ و  یجتدر بهمنابع  نیا تیریمشارکت کشاورزان در مد ت،یمداخله حاکم نیها و در اثر ا سال نطول ای

متعلقه را ندارند و به همین دلیل یکی از  هايمنابع آب و تقبل بخشی از هزینه دیریتامروزه کشاورزان تمایل چندانی به مشارکت در م
نجفی و  ،1378، پور زند ،1387مهاجرانی، ( هستمسئول در حوزه آب جلب مشارکت کشاورزان  يهاي نهادهادغدغه ینتر مهم

یکی از موارد بسیار مهم در جلب مشارکت کشاورزان، ایجاد انگیزه الزم در کشاورزان براي مشارکت در مدیریت ). 1385شیروانیان، 
هاي  ابتدا باید درك درستی از شرایط و ویژگی، انگیزه الزم در کشاورزان براي مشارکت در مدیریت آبیاري ایجادبراي  و هستآبیاري 

 ها آن یزشبرانگمؤثر کشاورزان و عوامل  شنوع و میزان انگیز دیبا نیهمچن. شود نجامجتماعی و فرهنگی مردم منطقه ااقتصادي، ا
و  یلیخا خعزیزي (و با تقویت این عوامل و رفع موانع موجود، بستر مناسب براي جلب مشارکت کشاورزان فراهم گردد  ،شناسایی
و باید به  )Robinson et al., 2007( بسیار دشوار خواهد بود ها آن هاي یزهانگبدون درك درست از این مهم  و )1388زمانی، 

درآمد کل ساالنه بر  زانیساالنه خانوار، م نهیهز زانیتکفل، م حتاشتغال، تعداد افراد ت زانیم الت،یسن، سطح تحصمواردي همچون 
   ).Hematzade and Khategi, 2005(شود  موردتوجهمهم  يهاتمیآ عنوان بهاساس خط فقر 

و  )Bass, 1998( ندیفائق آ ياز کار فرد یناش هاي یتمحدودکنند و بر  لیرا تسه یتوانند اقدام جمعیم نهاد مردم يها تشکل
و در این ) Deribe, 2008(است  یرناپذ اجتنابهاي آب بران امروزه یک ضرورت در قالب تشکل برداران بهرهواگذاري مدیریت به 

، اتخاذ این سیاستدار است و برخور یغن هاياز سابقه رانیا در يکنندگان آب کشاورز آب بران و مشارکت مصرف يها تشکلراستا، 
آب، مدیریت بهینه آب در بین هاي تخصیص گذاري تر شدن سیاست ، مطلوببرداران بهرهموجب قانونمند شدن توزیع آب در بین 

براي افزایش انگیزش کشاورزان و  ).1389حیاتی و همکاران، (شود فیت آب مییبرداران و بهبود ک هاي بهره مهارتبرداران، ارتقاء  بهره
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همچون مراجعه بیشتر مسئولین به مناطق روستایی و ارتباط نزدیک با کشاورزان و شنیدن نظرات و  هایی یشنهادپکم شدن مشکالت، 
عزیزي خاخیلی و زمانی، (. است ارائه قابلرا  چنینی ینا يو موارد یدولت انیولنسبت به مت ها آنو جلب اعتماد  ها آن هاي یشنهادپ

و  نهیبه ماتیکه در اخذ تصم مؤثريو همسو با نقش  زمان همآب  برداران بهرهکشاورزان و  یردولتیو غ یاجتماع هايتشکل. )1388
ارائه  شرفتهیپ يدانش و فناور کارگیري بهدر  ها آن ییدر توسعه دانش کشاورزان و ارتقا توانا ژهیو يکارکرد کند،یم فایا ها آناعمال 

  . خواهد نمود
  

    عرضه آب یمشارکت تیریمدبر گذار اثر هاي  يفناور
از منابع  برداري بهره زانیعدم کنترل م لیاضافه برداشت به دل دهیکشور با افت سطح سفره و پد زیآبر يهاحوضه يهااکثر دشت امروزه
 بردار بهرهکشاورز و  يبرا شتریو کسب درآمد ب شتریمحصول ب دیتول ياضافه لزوماً به معنا يهابرداشت نیا. روبرو هستند ینیرزمیآب ز

است که در صورت  دهیگرد ها سفره بیصرف رقابت در برداشت، موجب تخر یزهباانگبعضاً  کردیرو نیا یگرد عبارت به.  نیستمنابع آب 
منابع آب  بیرقابت در تخر نیتبعات ا. خواهد شد محیطی زیست -يفاجعه اقتصاد کیآن منجر به  محیطی یستزتوجه به تبعات 

 ینیرزمیاز منابع آب ز رانیدر ا يدرصد از منابع آب کشاورز 55بعضاً تا حدود  نکهیتوجه به ا با. ستین یمحدود به منابع آب ینیرزمیز
بودن  اي یارانه رد،گییصورت م یبرق ای یزلید يها پمپ یلهوس به نیزم يبه باال ها چاه ینیانتقال از سطح پائ نیو ا شودیم تأمین

 خودمصرف نوبه بهزیرزمینی را گسترش داده که  هاي آبرویه استفاده از  بی فزایشدر روستاها، ا ویژه بهانرژي الکتریکی  عیتوز ایسوخت 
براي پمپاژ،  یمتق ارزان فنّاوريدر ایران بهاي کم انرژي در کنار  مثال عنوان به. رویه انرژي برق را نیز در این حوزه تشدید کرده است بی

را در مدیریت آب و  يا کننده نگرانبر برداشت از این منابع شرایط  مؤثر یریتبرداري از منابع آب زیرزمینی و عدم مد رایگان بودن بهره
هاي آب زیرزمینی در بیشتر نواحی تحت آبیاري کشاورزي،  سطح سفره ازحد یشبافت . نرژي در حوزه کشاورزي ایجاد کرده استا

براي این حوزه و نهایتاً  یازموردنانرژي  ینتأماز ظرفیت شبکه برق کشور به  ٪13اي و اختصاص بیش از  رویه برق یارانه مصرف بی
در مصرف  حاصل بیرقابت  کیو  ریفراگ یعدم آگاه کمرتبط همگی نمادهایی آشکار از ی یطیمح زیستفرونشست زمین و فجایع 

آبی  منابعبرداري بیشتر از  رویه انرژي بهره برداران در مصرف بی عامل و انگیزه اصلی بهره ازآنجاکه). WWAP, 2009( است شتریب
 غیرمجازمصرف  دیگر عبارت به. هستبرداشت آب و انرژي  زمان هممدیریت  درگرواست، لذا اصالح الگوي مصرف انرژي در این حوزه 

گیري و  لذا اولین گام در مدیریت انرژي در این بخش تعیین اندازه. شود آب تعریف می غیرمجازانرژي در این حوزه اساساً با برداشت 
 کیاز  برداري بهرهدر  شودیکه مالحظه م ونهگ همان. هاي آبی و ممانعت از اضافه برداشت است میزان برداشت آب از سفره برنظارت 

 کینگردد و  جادیمنابع ا تیریدر مد نفعانیمشارکت ذ نهیکه زم شودیاز نحوه مصرف رقبا عمالً باعث م یمنبع مشترك ، عدم آگاه
 تیاطالعات بتواند شفاف فنّاوريو  يریگاندازه فنّاوري ویژه به فنّاورياگر ابزار  دیگر عبارت به. ردیشکل گ 2رقابت اسفبار در مصرف

 نهیبه برداري بهرهدر  يمشارکت و همکار يرقابت در مصرف به فضا يفضا د،ینما جادیاز منابع مشترك ا برداران بهره يمناسب را برا
ت با ضعف فراوان بر میزان برداش مدیریتگیري و  هاي موجود در اندازهایران، مکانیسم ازجملهدر سراسر جهان،  متأسفانه. گرددیبدل م

گذاري نشده  هاي زیرزمینی پایه هاي آب برداشت شبکه شیاي جهت پا شاید بتوان گفت که تاکنون هیچ سیستم اختصاصی. روبروست
 مؤثرگیري دقیق، به حد کفایت  هاي مجهز به پمپ استوار است، جهت اندازه اي از چاه هاي موجود که بر پایه نظارت دوره است و روش

 نیدر ا دیجد يهايو نوآور ها فنّاوري راه به چشممنابع آب  یمشارکت تیریمد دیگر عبارت به). Moazedi et al., 2011( نبوده است
  .موانع را در جلب مشارکت کشاورزان مرتفع سازد ترین جدياز  یکیعرصه است تا بتواند 

  
    تقاضاي آب یمشارکت تیریمدبر گذار اثر هاي  يفناور
و  یمتوال هاي سالی خشک. است ياریآب نینو هاي فنّاورياست، موضوع  تأثیرگذار یمشارکت تیریکه در مد ياز فناور يگرید حوزه
از مناطق  یدر برخ رانیدر مناطق مختلف ا رمجازیغ يها چاهو حفر  ینیرزمیز يها سفرهاز آب  رویه یب يها برداشتآن  یپدرو  يمتماد

است که  که یدرحال نیا. است دهیرس نیریش يها آبشور به  يها آب يشرویپ یجهنت درو  ینیرزمیز يها آب یرذخا يدرصد 85به افت 
                                                        
2. tragedy of the commons 
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استفاده  ،ياریسامانه آب يالگوها سازي ینهبهبه  یتوجه کم ،يکشاورز هاينیو زم ها باغ یسنت ياریموارد به علت آب نیدر اغلب ا
 60که حدود  يا گونه بهبا بحران روبروست،  يمنابع آب کشاورز تیوضع رمجاز،یغ يهاو حفر چاه ینیرزمیآب ز يهااز سفره ازحد یشب

ـ  یباران ( نینو هاي یاريآباستفاده از  جیکارشناسان حوزه منابع آب به ترو لیدل نیبه هم. رودیبخش هدر م نیدر ا یدرصد آب مصرف
و  یو زهکش ياریآب يهاشبکه جادیو ا ياریهوشمند آب هاينهها و مزارع،  استفاده از سامادر باغ یسنت ياریآب يبجا)  يا قطره
و  ياریآب نینو هايشبکه لمیو تک جادیمقاله، ا نیاز منظر ا. دارند اریبس یدتأک یاراض ياریدر آب وخاك آبکارشناسان  ازنظر یريگ بهره

 زین یرمستقیمغ صورت بهآب دارد،  يور بهرهبهبود  درکه  یمیمستق تأثیراطالعات، عالوه بر  يآور جمعدر  نینو هايياستفاده از فناور
 تیریتحقق مد يتر برامناسب يبستر جادیا قیاز طر تواندیها مسامانه نیا درواقع. خواهد داشت یدر پ زیرا ن يگریمثبت د یراتتأث

 عمالًتقاضا،  شده کنترلتر و مناسب تیریبا مد ها سامانه نیا. منابع آب بگذارد يور بهرهبر بهبود  یمضاعف تأثیرمنابع آب،  یمشارکت
از منابع  مؤثرتر برداري بهره يگفتمان برا يسو بهرا  شتریتسلط به منابع ب يبدل نموده و منازعه برا يهمکار يرقابت را به فضا يفضا

  .مشترك سوق خواهد داد
 

  منابع آب تیریمددر  فنّاوريو استفاده از دانش و  یمشارکت تیریاثر متقابل مد
 شیمشارکت موجب افزا نیا. است ینیرزمیمنابع آب ز تیریموفق در مد يارهایمعاز  یکیآب،  برداران بهرهمشارکت کشاورزان و 

آنان نسبت به منابع  يرا برا یو اجتماع يفرد تیاحساس مسئول نکهیمنابع آب خواهد شد ضمن ا برداران بهرهکشاورزان و  یآگاه
 شیافزا نیا گرید ياز سو. هموار خواهد نمود يکشاورزرا به حوزه  فنّاوريخود عرصه ورود دانش و  نوبه بهآورد که یم به وجود یعیطب

 تیچرخه تقو نیاز منابع آب ارتقا خواهد داد و ا نهیبه برداري بهرهرا در  يمتقابالً سطح مشارکت و همکار پذیري یتمسئولو  یآگاه
 توانیم زین يگریمشارکت و دانش را از منظر د انیم تعامل. خواهد آورد دیرا پد يور بهرهبهبود  يسو بهحرکت مستمر  کیشونده 

و  هستمستلزم مراحل گوناگون و مرتبط به هم  يمنابع آب در حوزه کشاورز تیریو توسعه در بخش مد شرفتیامروزه پ. رصد نمود
 تیامروز به اطالعات و نظر به اهم يایند یبا توجه به وابستگ. برخوردار است ژهیو یتیها از اهميو نوآور فنّاوريکشاورز از  یآگاه

 فایا يکشاورز ندهیدر توسعه آ ژهیو یاطالعات نقش فنّاوري نده،یآ يبرا گیري یمتصمموجود در  تیوضع یلتحلمطالعه سوابق گذشته و 
 دیبا زیهر چ از ماقبلدر کشور . داشته باشد یکشاورز در پ يبرا يشتریمنافع درازمدت ب تواندیو در عمل م) 1378عمادي، ( نمایند یم

 یاساس یتحول ن،ینو کردیبه رو یسنت کردیرو کیاز  رییبه تغ ازیکشاورزان ما و ن التیو سطح تحص یسن بیترک لیکه به دل رفتیپذ
در بخش  یو اصول یاساس رییتغ گونه یچه صورت ینا ریدر غ. هست اجتناب یرقابلغ يبه حوزه کشاورز فنّاوريانتقال و ورود  ندیدر فرآ

را در مواجهه با ) بردار بهرهکشاورز و (افراد  یو آمادگ رشیپذ نهیزم دیگام با نیمنظور و در اول نیا يبرا. حاصل نخواهد شد يشاورزک
به  يو فناور فنّاوريمثبت  تأثیرنسبت به  برداران بهرهرا نزد کشاورزان و  ریفراگ يخاطر نانیارتقا داد و اطم يو کاربرد فناور فنّاوري

 يو توسعه کشاورز جادیجلب مشارکت کشاورزان در ا قیمدرن و کارآمد تنها از طر يکشاورز کیتحول به سمت  درواقع. وردآ وجود
با مشارکت کشاورز و  دیبا يدر کشاورز يو فناور فنّاوري کارگیري بههدف، کارشناسان معتقدند که  نیبه ا لین يبرا. است سریمدرن م

تر و مطلوب دیبتواند موجب تول دیآنان باشد و با يور بهره شیکشاورزان و در جهت افزا یو فن يصادو اقت یزراع طیمتناسب با شرا
 بیترت نیبد ).1387صالحی و همکاران، (موجب گردد  یعیرا به منابع طب يکمتر بیآس نکهیآنان شود ضمن ا دیتول يهانهکاهش هزی

 قیاز طر( یمشارکت تیریو تحقق مد فنّاورياز دانش و  یريگ بهره انیم مؤثرانتظار داشت که تعامل  توانیبه مباحث فوق م تیو با عنا
  ):1390مسلمی، (شود  ریز جیمنجر به نتا) مصرف آب تیریدر مد یاجتماع يهاها و نهادگروه لیتشک

  در ارتباط با مصارف کشاورزي، خصوص بهي از منابع آب زیرزمینی بردار بهرهسپردن کار مردم به مردم در خصوص حفاظت و  -1
  تقسیم و توزیع آب کشاورزي بر اساس عدالت و استفاده بهینه از آن با توجه به بیالن ساالنه آب، -2
  اعمال مدیریت مشارکتی در امور توسعه امور زیرساختی و تولیدي محصوالت کشاورزي،  -3
  بهینه از آب،  برداري بهرهدر  نینو هاي يفنّاور، استفاده از برداران بهره یآگاهدانش و  ءارتقا -4
   .مکانیزه نمودن مراحل مختلف کشاورزي قیافزایش راندمان آبیاري از طر -5
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  گیري و نتیجه بندي جمع
کدگذاري گردید با رویکردي داده بنیاد، درج و 3مکس کیودا افزار نرمدر مستندات هاي تحقیق،  یافته تر منسجم يبند جمع منظور به
  .هاي نهایی احصاء شد شاخص، )2شکل ( ها آن  بندي و خوشه يمقوله سازو ضمن ) کدگذاري باز(

  
  مکس کیودا افزار نرمجمع بندي یافته ها در  - 2شکل 

  
گر، راهبردهاي  یاز، عوامل مداخلهموردنهاي  ، زمینهبکارگیري محور اصلی دالیل لزوم 5توان در  یمهاي نهایی احصاء شده را  شاخص

ي نمود بند دسته، )کدگذاري محوري(ی هاي مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمین مشارکتیاز و پیامدهاي حاصل از موردن
  ). 1جدول (

. نمود کیتفک) تأمین(عرضه  تیریو مد) مصرف(تقاضا  تیریمنابع را به دو گروه مد تیریدر مد مؤثراقدامات  ،توان یمبطور کلی 
 يبرا ییراهکارها عنوان به يکشاورز هاي چاه رمجازیو مقابله با حفر غ ياریراندمان آب شیکشت، افزا يالگو رییتغ يکه برا یاقدامات

 نیکرد، اما ا ییجو صرفهدر مصرف آب  توان یراهکارها م نیا واسطه بهکه  شوند یآب ارائه م هدر رفتاز  يریو جلوگ نهیبه تفادهاس
برداشت و  مسئلهبا  کشورهاامروزه اکثر . ستین یهوشمند عرضه منابع آب کاف تیریمد هاي يو فناور فنّاورياقدامات بدون استفاده از 

هوشمند برداشت آب را  یريگ اندازههوشمند جهت کنترل و  يروبرو هستند و استفاده از فناور ینیرزمیآب ز منابعاندازه  شیاستخراج ب
 ,Zekri(انند د یم ندهیآ يها  نسل يبرا یعیحفظ منابع طب يبرا ینیرزمیمنابع آب ز تیریموفق در مد يها از ابزار یکی عنوان به

استفاده از  گرید ياز سو. دیکمک نما یبه حفظ منابع آب تواند یو تقاضا م رضهع توأمان تیریبدان معناست که، تنها مد نیا).  2009
 یتمام ییهمسو یتدرنهادرك متقابل، و  جادی، امؤثرجلب مشارکت  يبرا يابزار عنوان بهعرضه و تقاضا تنها  تیریدر مد فنّاوري

عرضه  توأمان تیریدر مد فنّاورياز ابزار  مؤثرجلب مشارکت و استفاده  دیگر عبارت به. رود یمنابع به شمار م نهیبه تیریدر مد نفعانیذ
، مدل مفهومی تحقیق را )1جدول (هاي تحقیق  با اتکا به یافته .گردد یمنابع آب محسوب م داریپا تیریمد يسو بهو تقاضا دو بال پرواز 

  .ترسیم نمود 2توان طبق شکل  یم
  
  

                                                        
3 MaxQda 12.3 
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  احصاء شده يها شاخص – 1جدول 
  شاخص محور

  یريکارگ بهدالیل لزوم 

  توسعه صنایع به دلیل نیازهاي اقتصادي
  منابع آبرقابت و منازعه براي دستیابی به 

  زیرزمینی و انرژي برق هاي آبرویه استفاده از  افزایش بی
  بر برداشت از منابع آب مؤثرعدم مدیریت 

  هاي آب زیرزمینی ي غیرمجاز و افت بیش از حد سطح سفرهها چاهحفر 

زمینه هاي الزم براي 
  تحقق

  عزم جدي دولت و همسویی تمامی ذینفعان در مدیریت بهینه منابع آب
  و فناوري در مدیریت منابع آبهاي زیرزمینی فنّاوري کارگیري به

  در مدیریت منابع آب زیرزمینی  برداران بهرهجلب مشارکت کشاورزان و 
  مطابقت بسترهاي حقوقی، اجتماعی و اقتصادي الزم براي جلب مشارکت

  ، اقتصادي، و سیاسیمطابقت روشها و تکنولوژهاي مختلف با شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی 

  مداخله گرعوامل 

  افزایش جمعیت و افزایش مصرف آب در بخش کشاورزي
  سن و سطح تحصیالت کشاورزان

  تعداد افراد تحت تکفل و میزان هزینه ساالنه خانوار
  ارزان قیمت براي پمپاژ فنّاوريبهاي کم انرژي در کنار 

  زیرزمینیبرداري از منابع آب  رایگان بودن بهره

  راهبردها

  ) مصرف(و تقاضا ) تأمین(عرضه مدیریت هوشمند 
  هاي مردم نهاد کشاورزانبهره گیري از تشکل

  زیرزمینیهاي  برداشت آب از سفرهمیزان و نظارت بر مداوم گیري  اندازه
  جلب مشارکت کشاورزان در ایجاد و توسعه کشاورزي مدرن

  اساس عدالت و افزایش راندمان آبیاريتقسیم و توزیع آب کشاورزي بر 
  اعمال مدیریت مشارکتی در امور توسعه زیرساختی و تولیدي محصوالت کشاورزي

  بهینه از منابع آب برداري بهره وتغییر الگوي کشت 

  پیامدها

  هاي دولتی کاهش هزینه
  افزایش مسئولیت پذیري کشاورزان
  زیرساخت هامشارکت در نگهداري و استفاده از 

  وري آب ارتقاي بهره
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  هاي مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی مشارکتمدل مفهومی مدل مفهومی  – 2شکل 

  
احساس شود  هاي مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی مشارکتمی گردد که لزوم  ثدلیل باع 5طبق مدل مفهومی فوق، 

عامل مداخله گر احصاء شده  5و تمهیدات الزم را براي کنترل اثرات   ایجاد نماییمزمینه الزم ذکر شده را  5و در این راستا باید 
ر در این راستا نیز باید پیامدهاي ذکر شده در مدل را مورد ارزیابی قرا. اهبرد احصاء شده را اجرایی کنیمر 7م و در نهایت نیز یبیاندیش

  . دهیم تا محقق گردند
  5الزم به ذکر است که مدل مفهومی فوق، نگاه کمی و تصویر بزرگی از موضوع تحقیق را ارائه می نماید و الزم است که در هم یک از 

  . تري انجام شود تا جزئیات اجرایی و طرح اقدام مدل فوق، تنظیم گردد هاي گسترده محور فوق پژوهش
  
  

  دالیل لزوم 

 ياقتصاد یازهاين یلتوسعه صنایع به دل 

 رقابت و منازعه براي دستیابی به منابع آب 

 برق يرویه استفاده از آب هاي زیرزمینی و انرژ بی افزایش 

 عدم مدیریت موثر بر برداشت از منابع آب 

 هاي آب زیرزمینی و افت بیش از حد سطح سفره یرمجازغ يچاه ها حفر 

هاي  مشارکت
مردمی 

کشاورزان در 
مدیریت منابع 
 آب زیرزمینی

 عوامل مداخله گر
 مصرف آب در بخش  یشافزایش جمعیت و افزا

 يکشاورز

 کشاورزان یالتو سطح تحص سن 

 ساالنه خانوار ینههز یزانافراد تحت تکفل و م تعداد 

  کنار تکنولوژي ارزان قیمت براي بهاي کم انرژي در
 پمپاژ

 زمینه هاي الزم

 منابع آب ینهبه یریتدر مد ینفعانذ یتمام ییدولت و همسو يعزم جد 

 یرزمینیز يمنابع آبها یریتدر مد يو فناور يتکنولوژ یريکارگ به 

 یرزمینیمنابع آب ز یریتمشارکت کشاورزان و بهره برداران در مد جلب  

 جلب مشارکت يالزم برا يو اقتصاد یاجتماع ی،حقوق يبسترها مطابقت 

 ی،فرهنگ یمی،اقل یطمختلف با شرا يروشها و تکنولوژها مطابقت 
 یاسیو س ،ي، اقتصاد یاجتماع

 راهبردهاي پیشنهادي

 عرضه )مصرف(و تقاضا ) ینتام(هوشمند عرضه  یریتمد 

 کشاورزان یردولتیمردم نهاد و غهاي  از تشکل یريگ بهره 

 زیر زمینیهاي  و نظارت بر میزان برداشت آب از سفرهمداوم گیري  اندازه 

 مدرن يو توسعه کشاورز یجادمشارکت کشاورزان در ا جلب 

 یاريراندمان آب یشو توزیع آب کشاورزي بر اساس عدالت و افزا تقسیم 

 مال مدیریت مشارکتی در امور توسعه زیرساختی و تولیدي محصوالت کشاورزياع 

 بهینه از منابع آب يکشت و بهره بردار يالگو تغییر 

 پیامدها

 یدولت هاي ینهکاهش هز 

 کشاورزان یريپذ یتمسئول افزایش 

 ها یرساختو استفاده از ز يدر نگهدار مشارکت 

 آب وري بهره ارتقاي 
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  پیشنهادها
  :هادات ذیل را ارائه نمودننتایج پژوهش، می توان پیش با اتکا به

 منابع آب ینهبه یریتدر مد ینفعانذ یتمام ییدولت و همسو يعزم جد 
 یرزمینیز يمنابع آبها یریتدر مد يو فناور يفنّاور کارگیري به 
 مصرف(و تقاضا ) ینتأم(هوشمند عرضه  مدیریت ( 
 مردم نهاد کشاورزان هاي از تشکل یريگ بهره 
 یرزمینیهاي ز برداشت آب از سفره یزانمداوم و نظارت بر م گیري اندازه 
 اعمال مدیریت مشارکتی در امور توسعه زیرساختی و تولیدي محصوالت کشاورزي 
 بهینه از منابع آب يبردار کشت و بهره يالگو تغییر 
  

  :  گردد هاي اتی پیشنهاد می در راستاي تحقق اهداف این پژوهش، عناوین ذیل نیز براي پژوهش
 محور و شاخص هاي احصتء شده در مدا مفهومی صورت گیرد 5هاي گسترده تري در خصوص هر یک از  پژوهش. 
 گذاران قانون( تیو سطوح مختلف حاکم ءاجزا يموضوع برا نیدر ا تیمحاک تیحما ایمداخله  طیاست نحوه و شرا يضرور ،

و  يو اقتصاد یاجتماع طیشرا قیمطالعه دق قیمهم تنها از طر نیا.  مطالعه شود دقت به...) ناظران، و  ان،یمجر ،گذاران استیس
 . است ریپذ امکانجلب مشارکت آنان  يالزم برا يو اقتصاد یاجتماع ،یحقوق يمطابقت بسترها

 کیآن در  یاثربخش یبررس ازمندین ینیرزمیمنابع آب ز تیریدر حوزه مد فنّاوريو  يفناور هرگونه کارگیري بهو نحوه  طیشرا 
ی، فرهنگ ،یمیاقل طیمختلف با شرا هاي يفنّاورو  ها روشمطابقت  تواندیم گرید یموضوع مطالعات کی ،لذا ستامحدوده مشخص 

 . محسوب گردد یاسیو س ،ي، اقتصاد یاجتماع
 و  یمیو اقل ياقتصاد طیدر سطح کشور با توجه به شرا ینیرزمیآب ز برداران بهرهمشارکت کشاورزان و  یاثربخش زانیمطالعه م

ارتقا  تیدرنهاو  مؤثرتر ماتیمشارکت در اخذ تصم نیا قیتوف زانیم نجایدر ا یاثربخشمقصود از . هر منطقه است محیطی زیست
 تیمنابع آب با توجه به توان و ظرف تیریمد یمشارکت يما يراستا الگو نیدر هم .است یاز منابع آب تفادهدر اس يور بهرهسطح 

 .است یبررس ازمندین ینیرزمیز يها سفره برداشت قابل
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