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 مقدمه

، (0110، 0يانگ و همکاران)گردد آب در بخش كشاورزی مصرف می% 71اند، به طور متوسط تحقيقات نشان داده
ايران جزو كشورهای . شودتر نيز میاند بيشمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا واق  شدهاين ميزان در كشورهايی كه در 

اين  (.0110، 0رودی فهيمی و همکاران)شود می مصرف كشاورزی بخش در آب از% 50 ايران باشد، دراين منطقه می
از اين رو جهت (. 0100، 0پناه و همکارانيزدان)كنند نمی در حالی است كشاورزان از آب در دسترس به خوبی استفاده

رسود و  كنندگان آب ضروری به نظر موی ترين مصرفعنوان بزرگكاهش تخريب مناب  آب، رفتار مناسب كشاورزان به
در ايون راسوتا سورمايه    (. 0101، پنواه و همکواران  انيوزد )باشود  ها میاولين قدم در اين مسير درک رفتارهای فعلی آن

گواارد  موی  توأثير اجتماعی شاخصی از ارتباطات جامعه و هنجارهای اجتماعی است كه بر رفتارهای مصورف آب افوراد   
معتقدند، در مناطقی كه سرمايه اجتماعی به خوبی توسوعه  ( 0110) 9پريتی و وارددر همين رابطه (. 0111، 1ميلر و بايز)

اند كه باعث شده از مناب  موجوود  هايی را توسعه دادهكننده آب قوانين و محدوديتهای محلی مصرفيافته است، گروه
ه به شکل صحيح استفاده گردد، پس از طريق پيوستن كشاورزان به يکوديگر و تشوکيل گوروه كواربری آب اسوت كو      

 (.0100، 1لوپزگان)ها جلوگيری به عمل آورند توانند از آسيب به مناب  آب و استفاده بيش از حد از آنكشاورزان می

شوود  هوای مشوترک موی   بورداری و نگهوداری از دارايوی   سرمايه اجتماعی نه تنها شامل مديريت مشوترک، بهوره  
در واق  سورمايه  (. 0117، 1بالت و همکاران)باشد ، بلکه مفهوم كليدی برای درک مناب  مشترک می(0100، 7چلينیمي)

هوا و رفتارهوای زيسوت    عنوان يک راه حل به مديريت مناب  طبيعی، اثربخشی زيسوت محيطوی، سياسوت   اجتماعی به
موضوعات مختلفی مانند توسعه و رشد اقتصادی، بهداشت، سياست و مديريت زيست شود و با محيطی افراد مربوط می
معتقدنود، سورمايه اجتمواعی    ( 0111) ميلور و بوايز  در همين رابطه (. 0100، 5پليزو و همکاران)محيطی در ارتباط است 

بوه اعتقواد   . گواارد موی  تأثيرای اجتماعی است كه بر رفتارهای مصرف آب افراد شاخصی از ارتباطات جامعه و هنجاره
ايشان زمانی كه بحث سرمايه اجتماعی مطرح است، هنجارها و استانداردهای اجتماعی اجزاء مهوم سورمايه اجتمواعی    

در واقو  اهميوت   . رنود گاامنفی يا مثبتی می تأثيرمحيطی افراد باشند، چرا كه هنجارها اغلب روی رفتارهای زيستمی
 ابعواد سورمايه   توأثير لاا هدف ايون تحقيوق بررسوی    . در شکل دادن به رفتار افراد است 01هنجارهای اجتماعی و عمل

سرمايه اجتماعی يک مفهووم جامعوه   . باشداجتماعی روی نيت و رفتار حفاظت از آب كشاورزان در شهرستان الشتر می
، ميچلينوی ؛ 0100، 00و همکواران  ون ريجن؛ 0111، 00هالت)مقبوليت دارد  تر در علوم اجتماعیشناختی است كه بيش
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باشود  برای سرمايه اجتماعی تعريف واحدی وجود ندارد و تعاريف آن بر حسوب كاركردهوای آن متفواوت موی    (. 0100
های سه نظريه پرداز كليودی سورمايه اجتمواعی يعنوی     در اين راستا اختالف نظر فراوانی بين ديدگاه(. 0115، 0كولمن)

معتقود اسوت بور    ( 0115) كوولمن . در رابطه با سرمايه اجتماعی وجوود دارد  1و پيير بورديو 0، رابرت پاتنام0جيمز كولمن
عنووان  است؛ لاا سرمايه اجتماعی را بوه  9شکال سرمايه، ماهيت سرمايه اجتماعی در روابط بين كنشگرانخالف ديگر ا

كند و منبعی بورای  های مولد تشويق میارتباطات ساختاری بين كنشگران شرح داده است كه افراد را به انجام فعاليت
كند، هنجارهوا يوک   وی تأكيد می(. 0110، پريتی و وارد)باشد ها میافراد جهت تحقق بخشيدن به عالئق شخصی آن

توانند باعث تسهيل انجام اقدامات خاص شوند كه می( 0117، بالت و همکاران)باشند نوع ويژه از سرمايه اجتماعی می
به . ای روی سياست داردويژه تأثيرمعتقد است، سرمايه اجتماعی  1رابرت پاتنام(. 0115، كولمن)و به همه سود رسانند 

باشد كه سورمايه  تعريف پاتنام همانند تعريف كولمن می. سازدسرمايه اجتماعی روی سياست را روشن می تأثيرعبارتی 
بالوت و  )كنود  سواختار را تسوهيل موی    داند كه اقودامات فعواالن درون ايون   ای از ساختار اجتماعی میاجتماعی را جنبه

اگر چه بورديو جامعه شناس فرانسوی اولين نفری نبود كه اصطالح سرمايه اجتماعی را به كار بورد،  (. 0117، همکاران
(. 0110، پريتوی و وارد )باشود  اقتصادی آن موی  -اما او قطعاً مبتکر چارچوب نظری تعامالت اجتماعی و نتايج اجتماعی

ای ی شوبکه داند كه به وسيلهای از مناب  فعلی يا بالقوه مرتبط با مالکيت پايدار میبورديو سرمايه اجتماعی را مجموعه
ن گفت، سرمايه اجتمواعی يوک   توالاا به طور كلی می(. 0100، ميچلينی)از روابط متقابل بين افراد شناخته شده است 

ها است كه شامل اعتماد، روابوط متقابول، هويوت جمعوی، همکواری و حوس       ويژگی مبتنی بر تعامل بين افراد و گروه
 .داردها را به انجام يک رفتار خاص وا میشراكت بين افراد است كه آن

مزايای اجتماعی و اهميت سورمايه اجتمواعی در ايجواد عملکورد سوازمانی      دارد، جدا از بيان می( 0100) ميچلينی
ها، بهبود جريان اطالعات و حل تعارضات، افزايش اشکال خوب، سرمايه اجتماعی در عملکرد اقتصادی، كاهش هزينه

، 1آگورتوو آدريوانزن  بوه نقول از    0111) 7از طرفی ولکوک. مندی به كار و نوآوری نيز اهميت داردديگر سرمايه، عالقه
تواند به پيوندهای سرمايه اجتماعی است كه می تأثيردارد، انتشار اطالعات و يادگيری مشاركتی تحت بيان می( 0101

به عبارتی جوام  روستايی محيط مساعدی را برای ايجاد سرمايه اجتماعی . صورت ارتباطات درون جمعی مشاهده شود
دهود و بور   چرا كه سرمايه اجتماعی اطالعات را در سطح روستا بوه خووبی انتشوار موی    (. 0100، ميچلينی)د كنايفا می
بنابراين سرمايه اجتماعی همکواری  ؛ (0101، آگورتو آدريانزن)گاارد می تأثيرگيرهای فردی در جوام  روستايی تصميم

در واق  اهميت سرمايه اجتماعی در اين اسوت كوه سورمايه    (. 0117، بالت و همکاران)كند اين افراد را تسهيل می بين
-ی مدنی نقش گسوترده و در مشاركت جامعه( 0100، ون ريجن)عنوان منبعی جهت توسعه روستايی است اجتماعی به

هوای ارتبواطی سوبب    لاا سرمايه اجتماعی يک ساختار مشاركتی است كه از طريق شوبکه (. 0100، ميچلينی)ای دارد 

                                                                                                                                                         
1- Coleman 

2- James Coleman 
3- Robert Putnam 

4- Pierre Bourdieu 

5- Actors 
6 - Robert D Putnam 

7- Woolcock 

8- Agurto Adrianzen 



 9315 تابستان، 2، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      141

 

در همين رابطه . مشخصه اصلی سرمايه اجتماعی منب  ارتباطی است(. 0110، پريتی و وارد)شود مشاركت بين افراد می
تواند از طريق بهبود سطح اعتماد، روابوط متقابول،   معتقدند، مديريت مناب  طبيعی می( 0110) 0استراتفورد و ديويدسون

عنووان پيوسوتگی   لاا اگر جامعه را به. های متنوع اثربخش باشدحلهای مشترک، درک مشترک و ارائه راهايجاد زمينه
توانند مناب  طبيعوی را موديريت   عی باال يا به شدت عاطفی دارند تعريف كرد، زمانی افراد میافرادی كه تعامالت اجتما

پوس سورمايه اجتمواعی سواختار     (. 0110، پريتوی و وارد )ها در يک اقدام جمعی درگير اين مسو له باشوند   كنند كه آن
 .باشدها در سطح محلی میمناسبی برای مديريت مناب  طبيعی و حفاظت از آن

: ای در زمينه روستا، مناب  طبيعی و كشاورزی با استفاده از سرمايه اجتماعی انجام گرديوده اسوت  مطالعات گسترده
در زمينه مديريت منواب  طبيعوی و   ( 0111) ميلر و بايزو ( 0111) 0انيکس و همکاران، (0110) استراتفورد و ديويدسون

در زمينوه  ( 0100) 0جوونز و همکواران  و ( 0100) پليوزو و همکواران   ،(0111) ميلر و همکارانمحيطی، پايداری زيست
و ( 0100) 9تامبو و همکواران ، (0101) آگورتو آدريانزن، (0100)و همکاران  ون ريجن، (0110) 1ايشامحفاظت از آب، 

در زمينه سوالمت  ( 0117) 7ييپ و همکارانو ( 0111) 1هارفام و همکاراندر زمينه پايرش نوآوری، ( 0100) ميچلينی
در ( 0111) 1ناكاگواوا و شواو  در زمينه جوانوان روسوتايی و   ( 0115) كولمنو ( 0119) انيکس و همکارانروانی و رفاه، 

 .های زلزلهزمينه نقش سرمايه اجتماعی در توانبخشی و بازسازی برنامه

ناكاگواوا و  )انود  برای سرمايه اجتماعی در نظر گرفته( 0شکل ) تعدادی از محققان دو بعد كلی ساختاری و شناختی
بعود  (. 0100، ميچلينی؛ 0100و همکاران،  ون ريجن؛ 0117، ييپ و همکاران؛ 0111، هارفام و همکاران؛ 0111، شاو

باشد كه افراد را مسوتعد همکواری بوا    ها و باورهايی میها، نگرششناختی سرمايه اجتماعی متشکل از هنجارها، ارزش
بعود سواختاری سورمايه    (. 0100، ميچلينوی ؛ 0100و همکواران،   ون ريجون ؛ 0100، جونز و همکاران) كنديکديگر می

هايی كه موجب فرايند سازماندهی، همکاری و اقدامات ها و روشهها، قوانين، رويها، نقشاجتماعی اشاره دارد به شبکه
ايون بعود از سورمايه    (. 0100، ميچلينوی ؛ 0100، جوونز و همکواران  )شووند  ها موی جمعی بين افراد جهت انجام فعاليت

توانود دسترسوی بوه    و موی ( 0100و همکاران،  ون ريجن)دارد  ها تأكيداجتماعی روی نقش رسمی و غيررسمی شبکه
اين دو شکل از سرمايه اجتماعی در تعامل با (. 0111، هارفام و همکاران)مؤسسات رسمی و غيررسمی را فراهم نمايد 

بدين صورت كوه بعود اول   . باشندكنند؛ اما از همديگر قابل تمايز میباشند و متقابالً همديگر را تقويت میهمديگر می
تواند به صورت مستقيم تغيير كند در حالی كوه  ، خارجی است، قابل مشاهده است و می(بعد شناختی)سرمايه اجتماعی 

، بالت و همکاران)، درونی است، در ذهن افراد جای گرفته و قابل تغيير نيست (بعد ساختاری)بعد دوم سرمايه اجتماعی 
0117.) 
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معتقدنود،  ( 0100، ميچلينی؛ 0117، بالت و همکاران؛ 0111، 0فلورا؛ 0111، ناكاگاوا و شاو)برخی ديگر از محققان 
. 0و پل ارتباطی سرمايه اجتمواعی  0پيوند سرمايه اجتماعی: بعد ساختاری سرمايه اجتماعی از دو جزء تشکيل شده است

پيوند سرمايه اجتماعی، پول  : معتقدند، سرمايه اجتماعی دارای سه بعد است( 0111) ناكاگاوا و شاواز طرفی . 0اجتماعی
پيوند سرمايه اجتماعی برای توصيف ارتبواط بوين افورادی كوه      .تماعی و ارتباطات سرمايه اجتماعیارتباطی سرمايه اج

تری برای مشاركت و يا همکاری در رابطه با نيازهای خوود  های خاصی دارند كاربرد دارد، اين افراد انگيزه بيشويژگی
، (0111، فلوورا )های اجتمواعی اسوت   اجتماعی شامل تعامالت خاص ميان گروه پيوند سرمايه(. 0100، ميچلينی)دارند 

كند و بوه سورمايه اجتمواعی توليود شوده توسوط       ها و هنجارهای مشترک تسهيل میشناسايی گروه را از طريق ارزش
در واق  پيوند سرمايه اجتمواعی، بوه روابوط افقوی بوين افورادی بوا        (. 0100 ،لوپزگان)گروهی نسبتاً همگن اشاره دارد 

پيوند سرمايه اجتماعی شرط الزم بورای ايجواد   (. 0100و همکاران،  ون ريجن)های فکری مشترک اشاره دارد، ويژگی
نياز است؛ چرا كه باعوث ايجواد اعتمواد     پس به پل سرمايه اجتماعی نيز. سرمايه اجتماعی است؛ اما شرط كافی نيست

، لوپزگان)كند به عبارت ديگر شبکه ارتباطی را ايجاد می؛ شودها میبين افراد، همکاری بين افراد و همکاری با سازمان
اشاره دارد، به نوعی از سرمايه اجتماعی كه از طريق روابوط  معتقد است، پل سرمايه اجتماعی ( 0100) لوپزگان(. 0100

بوه عبوارتی پول    . كنود های ناهمگن را تسهيل میمتقابل توليد شده و به اشتراک گااشته شده است و تعامل بين گروه
ند، سرمايه اجتماعی به خلق ساختار سرمايه اجتماعی، ارتباطات در حال توسعه و روابط، بين افرادی كوه همگون نيسوت   

معتقد است، پل ارتباطی سرمايه اجتماعی به اعضای جامعه جهت دسترسی بوه افوراد يوا    ( 0100) ميچلينی. اذعان دارد
هوای  هوای شوبکه  در واق  بخش پل ارتباطی سرمايه اجتمواعی شوامل درک ويژگوی   . كندهای خارجی كمک میگروه

به عبارتی پل ارتباطی سرمايه اجتماعی بوه روابوط عموودی    . است كه به آن تعلق دارنداجتماعی افراد فراتر از گروهی 
بعود  (. 0100و همکواران،   ون ريجون )گردد، مانند ارتباط بين دولت يا مأموران ترويج با كشواورزان  ها بر میبين گروه

هوای  ين بعد روابط بين اجتماع و كسوانی كوه در موقعيوت   باشد، اديگر سرمايه اجتماعی ارتباطات سرمايه اجتماعی می
هوای توسوعه   دهد و عبارت است از تعامل با مقامات دولتی از طريوق فعاليوت  باشند را نشان میهای رسمی میسازمان

اعی دارای دو بعود شوناختی و   توان بيوان نموود، سورمايه اجتمو    پس به طور كلی می(. 0111، ناكاگاوا و شاو)اجتماعی 
باشد كه سوبب  ها و باورهای افرادی میها، نگرشساختاری است، بعد شناختی سرمايه اجتماعی شامل هنجارها، ارزش

شود و بعد ساختاری سرمايه اجتماعی، هموان سوازمان   می( حفاظت از آب)همکاری افراد جهت انجام يک رفتار خاص 
-باشند كه سبب سازماندهی همکاری و انجام اقدام جمعی توسط افوراد موی  هايی میيهها، قوانين و رواجتماعی، نقش

از طرفی بعد ساختاری سرمايه اجتماعی از سه جزء تشکيل شده اسوت؛ پيونود سورمايه اجتمواعی، پول ارتبواطی       . شود
باشود  صورت زيور موی  با توجه به موارد فوق چارچوب نظری تحقيق به . سرمايه اجتماعی و ارتباطات سرمايه اجتماعی

گواار  تأثيراجتماعی بتوانند روی نيت و رفتار كشاورزان جهت مديريت منواب  آب   رود ابعاد سرمايهانتظار می(. 0شکل )
 .باشند

                                                                                                                                                         
1- Flora et al 

2- Bonding social capital 

3- Bridging social capital 
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 هامواد و روش 

هوای  هوا و شهرسوتان  آبی در اسوتان با توجه به اين كه كشور ايران با مس له كمبود آب مواجه است، لاا مس له كم
شهرستان الشتر . باشدشهرستان استان لرستان می 5شهرستان الشتر جزء يکی از . كندكشور نيز تداوم پيدا میمختلف 

در . باشود هايی معتدل میهايی سرد همراه با يخبندان و تابستانجزء مناطق مرطوب و نيمه مرطوب فراسرد با زمستان
در دهه اخيور بوه علوت    . كنندشمه جهت آبياری استفاده میاين شهرستان كشاورزان از سه منب  آبی رودخانه، چاه و چ

ها سوطح  ها و انتخاب الگوی كشت نامناسب توسط آنهای زيرزمينی از جمله آب چاهرويه كشاورزان از آببرداشت بی
ها و كاهش حجوم آب  كه اين كاهش موجب خشک شدن چشمه آب زيرزمينی آبخوان دشت الشتر كاهش يافته است

اين در . در نتيجه اين عوامل موجب گرديده اين شهرستان با مشکل كم آبی مواجه شود. دخانه شده استورودی به رو
از اين رو جهوت كواهش تخريوب    . ای در اين شهرستان برخوردار استحالی است كه بخش كشاورزی از اهميت ويژه

رسد و اولين قدم در ايون  به نظر می كنندگان آب ضروریعنوان بزرگترين مصرفمناب  آب، رفتار مناسب كشاورزان به
ايون روش از  . پيمايش طراحی و اجرا شود  روشگيری از اين تحقيق با بهره. باشدها میمسير درک رفتارهای فعلی آن

سورمد و  )رود هوای يوک جامعوه آمواری بوه كوار موی       های توصيفی است كه برای بررسی توزي  ويژگیانواع پژوهش
 نفر 1111داد به تعشهرستان الشتر در استان لرستان كشاورزان آماری در اين پژوهش كل  یهجامع(. 0075، ارانهمک
باشود كوه بور    ای میای تصادفی طبقهگيری چند مرحلهنمونهگيری در اين پژوهش بر اساس روش  روش نمونه. بودند

در اين تحقيق سوعی شود   . انتخاب شد از كشاورزان برای تحقيق نفری 011 اینمونهاساس جدول كرجسی و مورگان 
بودين ترتيوب ابتودا طبقوات      .بر اساس جامعه آماری تحقيق از تمام كشاورزان با مناب  آبی مختلف نمونه انتخاب گردد

-جهوت آبيواری اسوتفاده موی     (رودخانه)نال مشخص شدند، طبقات شامل كشاورزانی بودند كه از آب چاه، چشمه و كا

اطالعات مورد نياز برای تحقيق . نفر انتخاب گرديد 001ای به صورت تصادفی و غيرسهميه سپس از هر طبقهكردند، 
پرسشونامه در شهرسوتان    01با انجام يک پيش آزمون و تکميول  . نيز از طريق پرسشنامه محقق ساخت گردآوری شد

مطالعوه راهنموا در ايون پوژوهش در يکوی از      . مود الشتر و تحليل نتايج آن، اصالحات الزم در ابوزار سونجش بعمول آ   
گيری در مطالعه اصولی از فهرسوت روسوتاهای    روستاهای شهرستان الشتر انجام گرديد كه اين روستا در جريان نمونه

 منواب   و كشواورزی  دانشوگاه  كشاورزی آموزش و ترويج گروه روايی تحقيق نيز توسط اساتيد. مورد انتخاب حاف شد
الزم به ذكر است متغيرهای وابسوته تحقيوق حاضور، نيوت و رفتوار حفاظوت از آب       . ستان تأييد شدخوز رامين طبيعی

هايی كه توسط ديگر محققان برای سونجش ايون متغيرهوا    ها گويهبر اساس مرور پيشينه نگاشته. باشندكشاورزان می
تغييور و  ( حفاظوت از آب )ها در رابطه با موضووع ايون تحقيوق    استفاده شده بودند شناسايی گرديدند و سپس اين گويه

هايی كه به منظور سنجش متغيرهای وابسته تحقيق استفاده گرديده بودند ارائه شده است، گويه 0جدول . ساخته شدند
 ، متغيرها، تعداد گويه برای سنجش هر متغير و ضورايب آلفوا كرونبواخ را بورای متغيرهوای سورمايه      0از طرفی جدول 

، اصوالً  ی شوامل سوطح  1ليکورت  طيوف  مقياس سنجش همگوی متغيرهوای تحقيوق،    برای . دهداجتماعی نشان می
 .شد استفاده خيلی زيادو  كم، كم، تاحدودی، زياد خيلی

 نتايج و بحث

( درصود  0/59)نفور   010زن و ( درصود  7/1)نفر  07نفر نمونه آماری اين تحقيق،  011نتايج نشان داد از مجموع 
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ترين فراوانوی مربووط بوه كشواورزان      شود، بيشمشاهده می 0گونه كه در جدول  از لحاظ ميزان سواد همان. ندمرد بود
 0/9)ديپلم و باالتر از ليسوانس  ترين فراوانی مربوط به كشاورزانی با سطح تحصيالت فوق و كم( درصد 7/01)سواد بی

اساس نوع سيستم آبياری مورد استفاده، بيش از نيمی از  دهد، برنشان می 0گونه كه جدول  از طرفی همان. بود( درصد
همچنين توزي  فراوانی كشاورزان بر اساس سوابقه   .شيوه آبياری سنتی را بکار گرفته بودند( درصد 1/71)پاسخگويان 

و انحوراف   91/09سال بوا ميوانگين    19ترين آن سال و بيش 0ترين سابقه كار كشاورزی كم كار كشاورزی نشان داد،
 . بود 10/01معيار 

 وابسته تحقيقمتغيرهای .  جدول 

 هاگويه متغيرهای وابسته تحقيق

و  وائوترز؛ 0111، 0110، 0آجزن)نيت حفاظت از آب 
 (0101همکاران، 

 .در آينده نزديک برنامه دارم تا در مصرف آب كشاورزی صرفه جويی كنم
 .ام را در آينده نزديک كاهش دهممن قصد دارم مصرف آب كشاورزی

 .در آينده نزديک برنامه دارم تا در مصرف آب كشاورزی صرفه جويی كنم
 .قصد دارم در آبياری بعدی آب كمتری مصرف كنم

 .جويی كنمسعی خواهم كرد در آينده نزديک در مصرف آب كشاورزی صرفه
جويی در مصرف آب كشاورزی من سعی خواهم كرد از امروز شروع به صرفه

 .كنم

 پناهيزدان؛ 0101و همکاران،  پناهيزدان)رفتار حفاظت از آب 
 (0109و همکاران، 

-من جهت حفاظت از آب كشاورزی در پای درختان باغم، حوضچه يا گودال ايجاد می

 .كنم
 .زنممن به منظور حفاظت از آب كشاورزی، پای درختان باغم را شخم می

-انداز درختان آبياری میمن جهت حفاظت از آب كشاورزی، در قسمت سايه

 .كنم
-كشاورزی، در پای درختان باغم جوی باريک ايجاد می من به منظور حفاظت از آب

 .كنم
 .كنممن به منظور حفاظت از آب كشاورزی از فارو زدن استفاده می

هايی با ايجاد كرت)من جهت حفاظت از آب كشاورزی، زمينم را كرت بندی 
 .كنممی( طول و عرض كمتر

 .دهمدرصد می 0من به منظور حفاظت از آب كشاورزی، به زمينم شيب 
 (.منب  زدن)كنم به منظور حفاظت از آب كشاورزی، از آب منب  استفاده می

 .امهای آبياری را سيمانی كردهمن جهت حفاظت از آب كشاورزی، كانال
 .امای، بارانی استفاده كردهمن جهت حفاظت از آب كشاورزی، از آبياری پيشرفته قطره

 .امكشی استفاده كردهكشاورزی، از لولهبه منظور حفاظت از آب 
 .برمهای هرز زمينم را از بين میمن جهت حفاظت از آب كشاورزی، علف

من به منظور حفاظت از آب كشاورزی، در ساعت خنک روز مثل غروب، شب 
 .كنميا سحر آبياری می

 .كنمهای آبياری را اليروبی میمن جهت حفاظت از آب آبياری، كانال
 

                                                                                                                                                         
1- Ajzen 
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 همراه با ضريب كرونباخ آلفا متغيرهای تحقيق.  جدول 

 ضريب كرونباخ آلفا هاتعداد گويه متغير

 70/1 1 مشاركت در جامعه محلی
 11/1 1 سازمان اجتماعی

 11/1 1 اعتماد به نهادهای دولتی
 10/1 9 اعتماد به نهادهای اجتماعی

 10/1 7 اعتماد قوی
 91/1 0 اعتماد ضعيف

 11/1 0 تنوعتحمل 
 71/1 0 ارزش زندگی
 70/1 0 مشاركت زنان

 10/1 9 ارتباطات برون محلی
 11/1 0 همبستگی و انسجام اجتماعی
 10/1 0 مشاركت مدنی همسايگان

 19/1 7 هنجار اجتماعی
 71/1 1 نيت
 17/1 01 رفتار

 های تحقيقيافته: مأخا  .ای استفاده شدگزينه 9تا  1ها از طيف جهت سنجش همه گويه*
 

 های فردی پاسخگويانتوزي  فراونی كشاورزان بر حسب ويژگی.  جدول 

 های فردیويژگی  (نفر)فراوانی  درصد فراوانی

 جنسيت زن 07 7/1
  مرد 010 0/59

  جم  كل 011 011

 نوع آبياری سنتی 079 1/71
  مدرن 01 1/5
  هردو 90 0/01

  جم  كل 011 011

 ميزان سواد سوادبی 51 7/01
  ابتدايی 07 0/01
  راهنمايی 01 0/1
  ديپلم 70 0/01
  ديپلمفوق 05 0/9
  ليسانس 10 0/00
  باالتر از ليسانس 05 0/9
  بدون پاسخ 0 7/1

  جم  كل 011 011

 های تحقيقيافته: مأخا
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 توزي  فراوانی پاسخگويان بر اساس ميزان زمين آبی و ميزان باغ .4 جدول

 متغيرها فراوانی مينيمم ماكزيمم ميانگين انحراف معيار

 ميزان زمين آبی 000 0/1 01 51/0 51/0

 ميزان باغ 007 0/1 1 50/1 11/1

 های تحقيقيافته: مأخا                                

هکتوار و بيشوترين آن    0/1دهد، كمترين ميزان زمين آبی پاسخگويان، نشان می 1جدول  گونه كهاز طرفی همان
هکتوار و   0/1همچنين كمترين ميزان بواغ پاسوخگويان،   . بوده است 51/0و انحراف معيار  51/0هکتار با ميانگين  01

 .بوده است 11/1انحراف معيار  و 50/1هکتار با ميانگين  1بيشترين آن 

 متغيرهای سرمايه اجتماعیی بين رابطه

گونوه   هموان . به منظور بررسی رابطه بين متغيرهای سرمايه اجتماعی از ضريب همبستگی پيرسون استفاده گرديد
داری بوا متغيرهوای مشواركت در    دهد، متغير نيت حفاظت از آب كشاورزان رابطه مثبت و معنوی نشان می 9كه جدول 

، اعتمواد  (r=11/1)، اعتمواد اجتمواعی   (r=01/1)، اعتماد دولتوی  (r= 91/1) ، سازمان اجتماعی(r= 11/1)جامعه محلی 
، ارتباطات برون محلوی  (r= 11/1)، مشاركت زنان (r= 17/1)، ارزش زندگی (r= 10/1)، اعتماد ضعيف (r=10/1)قوی 

(17/1 =r) همبستگی و انسجام اجتماعی ،(11/1=r) مشاركت مدنی همسايگان ،(10/1 =r )91/1)مواعی  و هنجار اجت 
=r )چنوين نشوان داد، رفتوار    ضريب همبستگی هم. داری ندارداما اين متغير با متغير تنوع تحمل ارتباط معنی؛ باشدمی

، سازمان اجتماعی (r= 10/1)داری با متغيرهای مشاركت در جامعه محلی حفاظت از آب كشاورزان رابطه مثبت و معنی
(07/1 =r) اعتماد دولتی ،(01/1 =r) ، اعتماد اجتماعی(10/1 =r) اعتماد قوی ،(01/1 =r)   اعتمواد ضوعيف ،(00/1 =r) ،

، همبستگی و انسجام اجتمواعی  (r= 05/1)، ارتباطات برون محلی (r= 01/1)، مشاركت زنان (r= 90/1)ارزش زندگی 
(19/1 =r) مشاركت مدنی همسايگان ،(00/1 =r) هنجار اجتماعی ،(11/1 =r )  و نيت حفاظوت از آب(99/1 =r )دارد .

باشد، بدين معنی كه هر چوه تنووع   می( r= -01/1)داری با تحمل تنوع از طرفی متغير رفتار دارای رابطه منفی و معنی
تور  ها بويش تر باشد، رفتار حفاظت از آب در بين آنبين كشاورزان از برخی لحاظ مثالً طايفه، زبان و آداب و رسوم كم

 .است

 رمايه اجتماعی مؤثر بر نيت حفاظت از آب کشاورزانتحليل رگرسيون عوامل س

به منظور تعيين اثر متغيرهای سرمايه اجتماعی بر نيت حفاظت از آب كشاورزان از تحليل رگرسيون چند متغيره به 
بدين ترتيب متغيرهای مشاركت در جامعه محلی، سازمان اجتماعی، اعتماد دولتی، اعتماد به . روش تومم استفاده گرديد

نهادهای اجتماعی، اعتماد قوی، اعتماد ضعيف، تحمل تنوع، ارزش زندگی، مشواركت زنوان، ارتباطوات بورون محلوی،      
عنووان متغيور مسوتقل و متغيور نيوت      همبستگی و انسجام اجتماعی، مشاركت مدنی همسايگان و هنجار اجتماعی بوه 

نتوايج رگرسويون نشوان داد، متغيرهوای     . شودند  عنوان متغير وابسته وارد معادله رگرسويون حفاظت از آب كشاورزان به
درصد از تغييورات متغيور نيوت حفاظوت از آب      11ارتباطات برون محلی، اعتماد به نهادهای اجتماعی و ارزش زندگی 

به عبارتی متغيرهای ارتباطات بورون محلوی، اعتمواد بوه     (. F ,110/1 =Sig= 11/5) نمايندبينی میكشاورزان را پيش
  .باشندبينی نيت حفاظت از آب كشاورزان میعی و ارزش زندگی عوامل مرتبط در رابطه با پيشنهادهای اجتما
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متغيور   1چنين با توجه بوه جودول   هم. توان نيت كشاورزان را جهت حفاظت از آب تغيير دادها میو با تغيير در آن
و ارزش زنودگی  ( β= 00/1)نهادهوای اجتمواعی   در مقايسه با متغيرهای اعتماد بوه  ( β= 07/1)ارتباطات برون محلی 

(07/1 =β )بينی متغير نيت حفاظت از آب كشاورزان داردتری در پيشاهميت بيش. 

 تحليل رگرسيون عوامل اجتماعی مؤثر بر نيت حفاظت از آب كشاورزان. 6جدول 

 B S.E.B β Sig Tolerance VIF متغيرها

 00/1 00/1 15/1 09/1 مشاركت در جامعه محلی
91/1 
 

11/0 

 10/0 10/1 17/1 01/1 15/1 01/1 سازمان اجتماعی
 51/0 90/1 01/1 -00/1 19/1 -11/1 اعتماد دولتی

 11/0 01/1 10/1 00/1 11/1 01/1 اعتماد به نهادهای اجتماعی
 19/0 07/1 05/1 -00/1 01/1 -01/1 اعتماد قوی
 11/0 70/1 91/1 11/1 01/1 00/1 اعتماد ضعيف
 00/0 51/1 11/1 -10/1 11/1 -10/1 تحمل تنوع
 10/0 15/1 11/1 07/1 00/1 07/1 ارزش زندگی
 10/0 01/1 10/1 10/1 00/1 10/1 مشاركت زنان

 91/0 05/1 10/1 07/1 11/1 01/1 ارتباطات برون محلی
 15/0 07/1 10/1 -15/1 09/1 -00/1 همبستگی و انسجام اجتماعی
 00/0 19/1 01/1 15/1 01/1 01/1 مشاركت مدنی همسايگان

 11/0 05/1 01/1 00/1 17/1 11/1 هنجار اجتماعی

 110/1 Sig= 11/5 F= 15/01 Constants= 11/0  Durbin-Watson=  
 Multiple R R2 متغير

R2 Adjust   

   11/1 19/1 17/1 نيت

 های تحقيقيافته: مأخا

 رفتار حفاظت از آب کشاورزان تحليل رگرسيون عوامل سرمايه اجتماعی مؤثر بر

. جهت تعيين اثر متغيرهای سرمايه اجتماعی بر رفتار حفاظت از آب كشاورزان از تحليل رگرسيون اينتر استفاده شد
اين دو . دار داشتند شود، متغيرهای تحمل تنوع و ارتباطات برون محلی اثر معنیمشاهده می 7گونه كه در جدول  همان

نماينود  بينی میداری پيشرصد از تغيير در متغير رفتار حفاظت از آب كشاورزان را در سطح معنید 10متغير در مجموع 
(71/00 =, Constants01/1 =F ,110/1 =Sig .)توان رفتار كشاورزان را جهوت حفاظوت از   ها میپس با تغيير در آن

در مقايسوه بوا   ( β= 01/1)طات برون محلوی  دهد، متغير ارتبانشان می 7گونه كه جدول  از طرفی، همان. آب تغيير داد
 .بينی متغير رفتار حفاظت از آب كشاورزان داردتری در پيشقدرت اثر بيش( β= -01/1)تحمل تنوع 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

تر استفاده محدوديت مناب  آب و افزايش نياز به آب كه خود ناشی از افزايش جمعيت، توسعه شهرها و از همه مهم
ی آب است سبب بروز كنندهترين مصرفرويه و غير اصولی از اين مناب ، به خصوص در بخش كشاورزی كه بزرگبی

مشکالت روزافزونی در اين خصوص گرديده است، چراكه متأسفانه كشواورزان از آب در دسوترس بوه خووبی اسوتفاده      
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تور و  وبواره و احيوا ايون منبو ، بسويار پرهزينوه      از طرفی واقعيت اين است كه مناب  آب محدودند و توليد د. نمايندنمی
تر از حفاظت آن است، بنابراين آب بايد موديريت و محافظوت شوود، چراكوه آب صورفًا يوک محصوول بورای         طوالنی
-چنين خود ما است كه بدون آن هيچ زندگی نموی كننده نيست، يک منب  با ارزش طبيعی برای نسل آينده هممصرف

تر به موضوع رفتارهای حفاظتی كشاورزان و استفاده بهتور از منواب  آب را   اين امر لزوم توجه بيش .تواند ادامه پيدا كند
تحقيوق حاضور جهوت     لاا. باشددر اين راستا سرمايه اجتماعی كليد موفقيت و شکست مديريت مناب  آب می. طلبدمی

سورمايه  تحليول رگرسويون عوامول     .ودبررسی نيت و رفتار حفاظت از آب كشاورزان از سرمايه اجتمواعی اسوتفاده نمو   
 :نشان داد بر نيت و رفتار حفاظت از آب كشاورزانثر ؤاجتماعی م

 تحليل رگرسيون عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتار حفاظت از آب كشاورزان. 7جدول 

 B S.E.B β Sig Tolerance VIF متغيرها

 19/0 91/1 11/1 11/1 07/1 00/1 مشاركت در جامعه محلی
 70/0 91/1 95/1 -19/1 09/1 -01/1 سازمان اجتماعی
 00/0 17/1 01/1 -00/1 01/1 -01/1 اعتماد دولتی

 11/0 01/1 11/1 19/1 00/1 01/1 اعتماد به نهادهای اجتماعی
 91/0 01/1 10/1 -15/1 05/1 -00/1 اعتماد قوی
 09/0 11/1 90/1 19/1 91/1 01/1 اعتماد ضعيف
 07/0 15/1 10/1 -01/1 01/1 -91/1 تحمل تنوع
 11/0 15/1 05/1 15/1 05/1 10/1 ارزش زندگی
 17/0 09/1 11/1 -11/1 07/1 -01/1 مشاركت زنان

 75/0 01/1 10/1 01/1 05/1 10/1 ارتباطات برون محلی
 10/0 01/1 00/1 09/1 11/1 91/1 همبستگی و انسجام اجتماعی
 09/0 17/1 70/1 -10/1 05/1 -01/1 مشاركت مدنی همسايگان

 11/0 01/1 97/1 17/1 00/1 00/1 هنجار اجتماعی

 110/1 Sig= 01/1 F= 71/00 Constants=  77/0  Durbin-Watson= 
 Multiple R R2 متغير

R2 Adjust   

   10/1 17/1 11/1 رفتار

 های تحقيقيافته: مأخا       

كه ايون نتيجوه بوا مطالعوه      گااردمی تأثيربر نيت حفاظت از آب كشاورزان  اعتماد به نهادهای اجتماعی متغير -0
توانود از  معتقدند، مديريت مناب  طبيعی موی ( 0110) استراتفورد و ديويدسون. سازگاری دارد( 0111) هارفام و همکاران

جوام  روستايی با سطح بااليی از اعتمواد، روابوط بهتوری دارنود در     چراكه . باشد تراثربخش ،طريق بهبود سطح اعتماد
 اجتماعیبا افزايش نهادهای مختلف لاا . (0101، آگورتو آدريانزن) يابدتر انتشار مینتيجه اطالعات در اين جوام  سري 

نهادهوای اجتمواعی ماننود شوورا و     از آنجايی كوه  بنابراين ؛ يابداطالعاتی افزايش میهای ارتباطی و مناب  تعداد كانال
-د و گسترش ايدهنشوسبب انتشار سري  اطالعات در رابطه با حفاظت از مناب  آب در بين كشاورزان توانند میدهياری 

مواد در كشواورزان نسوبت بوه     ، شرط الزم به منظور رسويدن بوه هودف، ايجواد اعت    دنتسهيل نماي كشاورزانها را بين 
حفاظت از  های محلیتشکيل گروهاز طريق  نهادهای اجتماعی مانند شورا و دهياری نهادهای اجتماعی است، بنابراين

های مثالً نگهداری، تعمير و بازسازی شبکهاز دولت به كشاورزان اختيارات و تسهيالت الزم  تالش جهت گرفتن آب و
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خود را ملزم بوه   اعتماد كشاورزان را به خود جلب نمايند، بدين ترتيب كشاورزان توانندمی توزي  آب و تجهيزات آبياری
 .كنندانجام رفتارهای حفاظت از آب و ادامه انجام رفتارها می

. گواارد موی  توأثير ارزش زندگی يکی از عناصر سرمايه اجتماعی است كه بر نيوت حفاظوت از آب كشواورزان     -0
در ( 0111، ميلور و همکواران  ؛ 0111، ميلر و بايز؛ 0111، انيکس و همکاران؛ 0111، انيکس و بولن)محققين ديگر نيز 

اس ديون و تعهود داشوته باشوند و ايون      به روستای خود احس اناگر كشاورز. تحقيقات خود به نتايج مشابه دست يافتند
در مديريت آب كشاورزی حساس و ضروری است روی نيوت حفاظوت از    هاآنبه وجود آيد كه نقش  هاآناحساس در 
بنابراين در زمينه حفاظت از آب احساسات مثبت و خودپاداشی و انگيوزه اخالقوی درونوی بوه     ؛ گااردمی تأثيرآب افراد 

ها ماهيتاً بر حفاظت از مناب  آب به خصوص در كشورهای اسالمی مانند ايران كه دين آنمنظور تشويق كشاورزان به 
شود، موديريت جهواد كشواورزی، مراكوز خودمات ترويجوی و       لاا پيشنهاد می. باشدحفاظت از آب تأكيد دارد، مفيد می

در اين راستا تشوکيل  . ربط زمينه الزم را جهت ترغيب كشاورزان به حفاظت از مناب  آب فراهم نماينديرهای ذسازمان
ها جهوت  بين افراد و تشويق آن انگيزه درتواند باعث ايجاد های محلی با توجه به نيازها و عالئق مردم محلی میگروه

هوا، از طريوق آمووزش و    ت مناسب و عادالنوه بوه آن  كشاورزان عالوه بر ارائه خدما ترغيب. آب شودمناب  حفاظت از 
 .پاير استترويج نيز به ميزان قابل توجهی امکان

باشد چراكه سوبب دسوتيابی افوراد بوه     شکل مهمی از سرمايه اجتماعی ايجاد روابط برون محلی بين افراد می -0
شتراک مسواعی بوين جوامو  محلوی و     در واق  ارتباطات برون محلی پايه و اساسی جهت ا. شوداطالعات ارزشمند می

تواند افراد را به سمت ايجاد سرمايه اجتماعی تشويق شود و میهای دولتی است، سبب تسهيل عمل جمعی میسازمان
شود جهاد كشاورزی از طريق فراهم نمودن بازديدهای دسته جمعی و گروهوی كشواورزان بوه    بنابراين توصيه می؛ كند

های موفق روستاهای ديگر يا بازديد از مراكوز تحقيقواتی ترويجوی زمينوه الزم را     ده پروژهمزارع خارج از روستا، مشاه
-هوم . جهت ايجاد سرمايه اجتماعی در افراد و در نتيجه انجام رفتارهای حفاظت از آب توسط كشاورزان فراهم نماينود 

برون محلی كشواورزان بينديشوند و   ثرتری برای افزايش ارتباطات ؤتر و مچنين ضروری است مس ولين امر تدابير بيش
 .هايی در رابطه مناب  آب دخيل نمايندگيریها و به ويژه تصميمآنان را در فعاليت

كوه ايون نتيجوه بوا      گااردمی تأثيرمتغير تحمل تنوع عامل مهمی است كه بر رفتار حفاظت از آب كشاورزان  -1 
سوازگاری  ( 0111، ميلور و همکواران  ؛ 0111، ميلر و بوايز ؛ 0111، انيکس و همکاران؛ 0111، انيکس و بولن)مطالعات 

عنوان عامول اصولی تعيوين كننوده     ها يا جوام  محلی بهگروه معتقدند، ناهمگونی درون( 0117) بالت و همکاران. دارد
در مقابول   .گروه اثر منفی روی ايجاد سرمايه اجتمواعی دارد  ناهمگونی. باشدعمل جمعی و حفاظت از مناب  طبيعی می

هوای خواص   باشد كه با همديگر تعامول دارنود، در ويژگوی   منظور از همگنی گروه، تعداد دو و يا چند نفر از افرادی می
های قومی بنابراين كشاورزانی با گروه، (0110، ايشام)تری را ترويج دهند ند اطالعات مشترک بيشتواناند و میمشابه

گااران و شود، سياستلاا پيشنهاد می. (0110، پريتی و وارد)باشند و ماهبی يکسان دارای سرمايه اجتماعی بااليی می
-های فرهنگی در بوين گوروه  متخصصان در رابطه با مديريت مناب  آب به منظور دستيابی به سرمايه اجتماعی، تفاوت

هوا و  هوای توسوعه بوا سونت    بنابراين با توجه به اين كه منطبق نمودن برنامه؛ های قومی مختلف را مد نظر قرار دهند
لواا  . ثر اسوت ؤهوای حفاظوت از آب مو   ادی در موفقيوت روش تا حد زيو  هاباورهای رايج در يک منطقه و احترام به آن
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به منظور بنابراين  شوند گرفته نظر در قوميتی هایبحث شدت به آبی مناب  توزي  و مشاركت بحث درشود پيشنهاد می
بورداران در ايون خصووص روش مناسوبی را     مديريت مناب  آب ضمن برگزاری جلسات توجيهی و شنيدن نظرات بهوره 

 .نمود كه با فرهنگ كشاورزان منطقه مطابقت داشته باشداتخاذ 

 تقدير و تشکر

وسيله از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه كشاوری و مناب  طبيعی رامين خوزستان به دليل حمايت مالی از بدين
 .آيدسپاسگزاری به عمل می( نامه كارشناسی ارشدپايان)اين مطالعه 

 منابع
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Abstract 
The goal of this study is to investigate farmers’ intentions and behavior regarding water 

conservation in the Aleshtar County based on social capital. The statistical population in this study 

consisted of 6000 farmers living in the Aleshtar county A sample of 360 farmers were selected 

from this population based on Krejcie and Morgan’s Table. Sampling was done by using the 

stratified random sampling method. Regression analysis of social factors indicated that trust in 

public institutions, external communication and value of life are the most important factors to 

predict the intention for agricultural water conservation. The results revealed that these variables 

on the whole could predict 40 % of the variations in intentions for agricultural water conservation. 

Furthermore, tolerance of variation and external communications were significantly useful to 

predict farmers’ water conservation behavior as well. Totally, if these variables are used, we can 

predict 41% of variations in farmers’ water conservational behavior. Finally, based on the research 

results, suggestions for better use of water by farmers have been provided.  
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