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 کرمانبررسی جایگاه اخالق آب در مناطق پسته کاری استان 

 
محمد عبدالهی عزت آبادی، استاد یار پژوهش، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه 

 تحقیقات پسته کشور 
 پست الکترونیک:  abdolahi@pri.ir 

 

 
 چکیده

شناخته ماندن نقش اخالق در حفاظت از این منابع، چند           شری در مدیریت منابع طبیعی، نا ضعف دانش ب به دالیل 

های دانشررمندان علم مدیریت منابع، نیاز اسررت تا نقش بعدی بودن مباحث مدیریت پایدار منابع آب، و تغییر دیدگاه

تایی از   104د. در این مطالعه، با اسررتفاده از نمونه       اخالق در مدیریت و حفاظت از منابع آب مورد بررسرری قرار گیر      

کارگیری روش   پسررته  به  نابع آب زیر زمینی در          کاران و  ظت از م فا یانس، نقش اخالق در ح نالیز وار های الجیت و آ

های انار و رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حال حاضر در استفاده از منابع آب، به       شهرستان  

شته       صول نقش کمی در حفاظت از این منابع دا شده و این ا صول اخالقی توجه الزم ن صد از   54اند. به طوری که ا در

شاورزان، علی  شت غیر مجاز آب، این کار را انجام می دهند. افزون بر آن، با محدودتر   ک ستن بردا رغم غیر اخالقی دان

یابد. مهمترین عامل این بی توجهی نیز عدم اطالع می شدن منابع آب، حرمت شکنی اصول اخالقی به شدت افزایش    

صول اخالقی در حفاظت از منابع آب می    شاورزان از جایگاه ا سانی و آموزش و تکرار مداوم    ک شد. بنابراین اطالع ر با

د اتواند نقش موثری در به کار گیری اصول اخالقی در حفاظت از منابع آب داشته باشد. نتایج همچنین نشان د  آن، می

 تواند نقش مهمی در این خصوص داشته باشند.   های غیر دولتی مبتنی بر اصول اخالقی نیز میکه به کارگیری تشکل

 

 پسته، حفاظت از منابع آب، اخالق آب های کلیدی:واژه     

 
 مقدمه

قش اخالق  نیاز به بررسی ن تواند به توسعه پایدار مورد نظر برسد، یکی از دالیل   این بیان که دانش بشری به تنهایی نمی 

ــاهولی )    ــخت و ش ــی س ــوص، نوری پور س ــت. در این خص ( معتقدند که در دنیای  1911در مدیریت منابع طبیعی اس

های زیست محیطی، رویکردهای مختلفی از قبیل توجه به دانش بومی و سنت و   پسامدرن کنونی، برای رهایی از ناکامی 

بران مذهبی با دانشـــمندان، اقتصـــاددانان، کارشـــناســـان آموزش و مذهب مطرح شـــده اســـت. بدین منظور باید ره

شار بر منابع طبیعی به Villholth, 2009گذاران همکاری کنند. به عقیده ویلهولث )سیاست   ویژه آب  ( از آنجایی که ف

ست که در آینده، از روش   روز به روز افزایش می ضح ا سترس بخش ع های معمول نمییابد، وا ظیمی از توان آب را در د

ــت تا به طور همزمان بحث          های اخالقی، نهادها و تکنولوژی در چارچوب یک       جمعیت جهان قرار داد. بنابراین، نیاز اسـ

برنامه تلفیقی مورد توجه قرار گیرند تا دســترســی به آب کافی و به طور عادالنه تضــمین گردد. از دیدگاه احمد خان    

(Ahmad-Khan, 2001   س صلی تو سئله      عه پایدار، اخالق می( یکی از ابعاد ا ست که م سنده معتقد ا شد. این نوی ی ابا

ست که رابطه تنگاتنگی با      سالم در ارائه کدهای اخالقی ا ست، حقیقت توانایی جهانی ا که کمتر مورد توجه قرار گرفته ا
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ار مورد یجاد توسعه پاید های بیشتر نقش ناشناخته اخالق در ا  مفهوم توسعه پایدار دارند. بنابراین نیاز است تا با بررسی    

 توجه قرار گیرد.   

( معتقد است که آب بسیار مهمتر از آن است که مدیریت آن به دست مهندسین        Sampford, 2009سمپفورد )       

های زندگی انسان و محیط زیست   ها )متخصصین فنی( سپرده شود. آب در رابطه با تمام افراد و تمام جنبه    و تکنوکرات

 های مختلف مدیریت منابع آب، از جمله اخالق آب مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، نیاز است تا زمینهباشد. می

شناخته        1توان گفت که به با توجه به مطالب فوق، می             شری در مدیریت منابع طبیعی، نا ضعف دانش ب دلیل:  

ای ه مباحث مدیریت پایدار منابع آب، و تغییر دیدگاه         ماندن نقش اخالق در حفاظت از منابع طبیعی، چند بعدی بودن        

 دانشمندان علم مدیریت منابع، نیاز است تا نقش اخالق در مدیریت و حفاظت از منابع آب مورد بررسی قرار گیرد. 

ــت   یکی از مواردی که کاربرد نقش اخالق در مدیریت منابع آب در آن می            ه تواند مورد آزمون قرار گیرد، مناطق پسـ

های ای استان کرمان، تعداد چاه بر اساس آمار شرکت سهامی آب منطقه   باشند.  های انار و رفسنجان می کاری شهرستان  

بیالن منفی  . این گزارش همچنین باشــدحلقه می1911 کاری این دو شــهرســتان برداری در مناطق پســتهبهرهمورد 

ستان   آب شهر سنجان  انار و  هایهای زیرزمینی در  سال  میلیون مترمکعب  912ابر با بر را رف ست که  برآورد در  کرده ا

ساالنه   شت بی سانتیمتر در پی دارد  41افت    باعث کاهش کیفیت ،رویه از منابع آب زیرزمینی عالوه بر افت منابع. بردا

ابر با بربه ترتیب رفسنجان  انار و که شوری حداقل و حداکثر برای شهرستانهای     طوریههای منطقه نیز شده است. ب  آب

همچنین جدیدترین گزارشات  (. 1919ای کرمان، باشد )شرکت آب منطقه  بر سانتیمتر می  موسمیکرو  90200و  140

سانتیمتر اعالم کرده   49( نیز میزان افت ساالنه آب در این دو شهرستان را    1929اعالم شده توسط استانداری کرمان )   

شاورزان در      ست که رفتار ک ست. این در حالی ا ست که       ا ستان مورد نظر در عمل طوری نی شهر سته کاری دو  مناطق پ

کنند. شــاهد این ادعا   این بحران را نشــان دهد، هر چند که در بیان و تئوری همه از بحران و کمبود آب صــحبت می  

ستفاده از روش   سته کاری کشور می  وضعیت ا ات غسیستم آبیاری غالب با  باشد.  های آب اندوز در بحرانی ترین منطقه پ

ع  که از مجموطوریهباشد. ب ، در حال حاضر آبیاری سنتی )سیستم غرقابی( می     های انار و رفسنجان شهرستان  پسته در  

درصد از سیستم آبیاری تحت فشار استفاده   9/0 ، یعنیهکتار 990، تنها این دو شهرستانهکتار باغ پسته در  110000

ستانداری کرمان )  1911 کنند)مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان،     می شان   1929(. جدیدترین گزارشات ا ( ن

ستم     می سی ستفاده از  صد ا ست )  دهد، هر چند که در شار افزایش یافته ا صد( اما هنوز بخش    1/2های آبیاری تحت ف در

 گردد. ای از باغات پسته با استفاده از سیستم آبیاری غرقابی آبیاری میعمده

راهکارهای اقتصــادی و قانونی فعلی نتوانســته اســت در جهت حفاظت از منابع آب   دهد کهشــرایط فوق نشــان می      

سب مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آنچه که ذکر   منطقه به طور موفق عمل نماید. بنابراین، باید ابزارهای مدیریتی منا

ــد، اخالق به احتمال زیاد می ــبی در این  تواند به عنوان جایگزینش ــود. در مطالعه فعلی مدیریتی مناس زمینه مطرح ش

   های انار و رفسنجان مورد توجه قرار گیرد.سعی شد که نقش اخالق در حفاظت از منابع آب زیر زمینی شهرستان
 

 هامواد و روش
تهیه شد. برای    1929و  1929های های مورد استفاده در این تحقیق از طریق پرسشنامه از کشاورزان، در سال     داده        

ــتان  ــهرس ــه این منظور، نمونه مورد مطالعه از ش ــنجان انتخاب گردید. روش نمونه گیری، خوش ای چند  های انار و رفس

ساس روش     مرحله ستان، تعدادی نمونه بر ا شهر ستاهای دو  شد.   ای بود. از مجموع رو صادفی انتخاب  های نمونه گیری ت

ستاهای نمونه       ساکن در رو شاورزان  ست ک شاورزان با روش در مرحله بعد، از لی صادفی  ، تعدادی از ک های نمونه گیری ت

سئوال، برابر با      شاورز مورد  شدند. تعداد ک صول         101انتخاب  صوص جایگاه فعلی ا شاورزان در خ بود. نخست دیدگاه ک
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اخالقی و اعتقادات دینی در خصوص حفاظت از منابع آب مورد پرسش قرار گرفت. در این زمینه از پاسخگو سئوال شد       

صول و اعتقادات باعث تخریب منابع آب شده یا این   که  گردد. سپس با معرفی که باعث حفاظت از منابع آب میآیا این ا

شد. در این زمینه از روش طیف       سنجیده  شاورزان  صول اخالقی و دینی حفاظت از منابع آب، میزان تغییر دیدگاه ک   1ا

های مبتنی بر اصول اخالقی و  رخواست شد که نهادها و سیستم    ای لیکرت استفاده شد. همچنین از پسته کاران د   گزینه

ــده و از            ــنهاد دهند. عالوه بر آن، نهادهایی در این زمینه معرفی شـ دینی که توانایی حفاظت از منابع آب را دارند پیشـ

 ای مشخص نمایند.  گزینه 1ها را در چارچوب سئواالت پاسخگویان خواسته شد تا اثر بخشی آن

صادی  برای        اجتماعی بر احتمال پذیرش الگوهای دینی و اخالقی برای حفاظت از منابع آب   -بررسی تاثیر عوامل اقت

صورتی      شد. در  ستفاده  صفر    از مدل الجیت ا سته برابر با  که فرد الگوهای دینی و اخالقی را مورد قبول نداند، متغیر واب

 استفاده شد.  SPSSگیرد. در این زمینه از بسته نرم افزاری که قبول داشته باشد، عدد یک میبوده و در صورتی

 
 نتایج
 دیدگاه کشاورزان در خصوص حرمت برداشت غیر مجاز از منابع آب   -1

های درصد از کشاورزان مورد مطالعه، برداشت غیر مجاز آب از چاه 11بررسی دیدگاه پاسخگویان نشان داد که      

رغم درصد از پاسخگویان معتقدند که کشاورزان، علی 11دانند. با این وجود، اخالقی میکشاورزی را حرام و کاری غیر 

دهند. علت این کار حرام و غیر اخالقی، به صورت یک سئوال باز، حرام بودن، برداشت غیر مجاز از منابع آب را انجام می

برای برداشت حرام آب از منابع زیر زمینی بیان دلیل را  1از پاسخگویان پرسیده شد. در پاسخ به این سئوال، کشاورزان، 

دانند. به عقیده درصد از پاسخگویان، علت انجام فعل حرام در برداشت از منابع آب را ناچاری کشاورزان می 91کردند. 

ند ناچار اند و امروز برای آبیاری آنهای پسته را ایجاد نمودهاین گروه، کشاورزان در گذشته نادانسته سطح زیادی از باغ

اندازند که چرا از روز اول ها آبکشی انجام دهند. این گروه در نهایت گناه را به گردن دولت میبیش از اندازه پروانه از چاه

درصد از پاسخگویان  99های غیر مجاز و برداشت غیر مجاز را نگرفت. همچنین، فکر امروز را نکرد و جلوی احداث چاه

ه دانند ک، عدم اعتقاد به حرام بودن این کار است. بنابراین، مقصر را دانشمندان دینی میمعتقدند که علت انجام حرام

درصد از کشاورزان حاضرند که گناه انجام حرام خود را به گردن گرفته  11اند. تنها چرا در این زمینه مردم را آگاه نکرده

گویان معتقدند که انجام این کار حرام و آبکشی غیر درصد از پاسخ 1دانند. در مقابل، و علت آن را منافع زودگذر می

ها معتقدند که آب دادن به درخت ثواب زیادی باشد. آنمجاز به منظور انجام یک کار ثواب و آب دادن به درخت زنده می

و حرام درصد از پاسخگویان نیز معتقدند که بحث حالل  9دارد هر چند که این آب از راه حرام تهیه شده باشد. همچنین 

 کند.در مسائل آب هیچ جای طرحی نداشته و به کسی ارتباط پیدا نمی

در پاسخ به این سئوال که اگر به یقین برسید که گناه برداشت غیر مجاز آب باالتر از دزدی است، آیا راضی به           

درصد از  40ارت دیگر، بیش از اند. به عبدرصد از کشاورزان جواب مثبت داده 92برداشت غیر مجاز آب هستید، تنها 

هد. دکشاورزان معتقدند که اگر قبح و زشتی برداشت غیر مجاز آب در جامعه جا بی افتد، کسی دیگر این کار را انجام نمی

 بنابراین، وظیفه نخبگان دینی جامعه است تا زشتی این کار را در جامعه به طور شفاف و دائمی بیان نمایند. 
 

 زان از اصول دینی و اخالقی در حفاظت از منابع آبمیزان شناخت کشاور -2

درصد از کشاورزان  41در پاسخ به این سئوال که آیا دستورات دینی و اخالقی برای حفاظت از منابع آب وجود دارد،      

ب آ جواب مثبت دادند. به عبارت دیگر، اکثر کشاورزان معتقدند که اصول اخالقی و دینی بایستی در حوزه بسیار مهم

وجود داشته باشد. با این وجود، کشاورزان در تشخیص درست دستورات اخالقی و دینی محافظ آب، دانش کافی ندارند. 
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دانند. در این درصد از کشاورزان، دستور دوری از اسراف را تنها دستور دینی و اخالقی در این زمینه می 40به طوری که 

های زیر زمینی بایستی درست مصرف نموده و از اسراف برداشت از سفرهخصوص نیز کشاورزان معتقدند که آب بعد از 

آن جلوگیری کرد. این در حالی است که برداشت از سفره هر اندازه باشد هیچ محدودیت اخالقی و دینی ندارد. دومین 

کشاورزان به عنوان دستوری درصد از  19باشد )الضرر( تنها توسط دستور دینی که در برداشت از منابع آب بسیار مهم می

درصد کشاورزان، دستورات اخالقی  و دینی همچون قناعت،  1محافظ منابع آب شناخته شده است. همچنین کمتر از 

کنند. عالوه بر ای جهت حفاظت از منابع تلقی میچشمی را به عنوان قاعدهپیروی از قانون، انصاف، و دوری از چشم هم

چون قاعده اتالف، اصل حاکمیت دولت و اصل اخوت نیز از سوی کشاورزان به عنوان اصولی این، اصول اخالقی و دینی 

توان گفت که به غیر از اسراف، شود. به طور کلی میتوانند باعث حفاظت از منابع آب شوند در نظر گرفته نمیکه می

ظت از منابع آب ندارند. همین مسئله ای در حفابقیه اصول اخالقی و دینی، از دیدگاه کشاورزان جایگاه شناخته شده

درصد از کشاورزان اعتقاد به این مسئله داشته باشند که اصول اخالقی و دینی باعث حفاظت  11باعث شده است تا تنها 

از منابع آب شده است. به عبارت دیگر، اکثریت کشاورزان معتقدند که اصول اخالقی و دینی نقشی در حفاظت از منابع 

 ند.اآب نداشته

اصل از اصول اخالقی و فقهی مناسب جهت حفاظت از منابع آب به کشاورزان معرفی شده و  2در ادامه مطالعه،      

 آمده است.     1میزان آشنایی آنان از این اصول اندازه گیری شد. نتایج در جدول 
 

 اصل اخالقی و فقهی 2میزان آشنایی کشاورزان با  :4جدول 
 افرادی که پاسخ مثبت دادنددرصد  نام متغیر

 12 آیا با اصل فقهی الضرر آشنایی دارید؟ 

 12 آیا با اصل فقهی منع اتالف آشنایی دارید؟ 

 22 آیا با اصل فقهی منع اسراف و تبذیر آشنایی دارید؟ 

 12 آیا با اصل فقهی انصاف آشنایی دارید؟ 

 22 آیا با اصل فقهی حاکمیت دولت آشنایی دارید؟ 

 21 آیا با اصل اخالقی ساده زیستی و قناعت آشنایی دارید؟ 

 22 چشمی آشنایی دارید؟ آیا با اصل اخالقی نکوهش حرص و چشم هم

 22 آیا با اصل اخالقی اخوت آشنایی دارید؟ 

 21 مندی آشنایی دارید؟ آیا با اصل اخالقی قانون

 های تحقیقماخذ: یافته 

 
کدام دیگر از اصول قبلی مشخص گردید، به غیر از اصل منع اسراف، اکثریت کشاورزان از هیچچه در سئواالت چنان     

به عنوان اصلی اخالقی و دینی جهت حفاظت از منابع آب یاد نکردند. این در حالی است  1نه گانه ذکر شده در جدول 

از این اصول را به نوعی در محلی خاص  ، قریب به اتفاق کشاورزان با این اصول آشنایی دارند. هر یک1که طبق جدول 

اند. برای مثال، اصل اخوت و برادری را در مورد کمک به هم مانند مسجد و درباره موضوعی خاص )به غیر از آب( شنیده

واند تدانند این اصل در استفاده از منابع آب و حفاظت از این منابع نیز میدانند. این در حالی است که نمینوع خود می

اربرد داشته باشد. بنابراین الزم است این اصول اخالقی و دینی به طور شفاف در حفاظت از منابع آب به کشاورزان ک
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توضیح داده شود و این توضیحات به صورت دائمی و به زبان ساده و قابل فهم باشد. به طوری که بعد از مدتی ملکه ذهن 

 کشاورزان گردد. 

گانه فوق، از کشاورزان خواسته شد که به این سئوال پاسخ دهند که آیا اصول نه گانه نه پس از معرفی و تعریف اصول     

 آمده است. 9شود یا خیر. نتایج در جدول فوق، در شرایط فعلی توسط کشاورزان رعایت می

  گانه اخالقی و دینی توسط کشاورزانمیزان رعایت اصول نه :2جدول 
درصد پاسخ  نام متغیر

 های مثبت

 91 شود؟ آیا در استفاده از منابع آب منطقه، اصل فقهی الضرر رعایت می

 11 شود؟ آیا در استفاده از منابع آب منطقه، اصل فقهی منع اتالف رعایت می

 12 شود؟ آیا در استفاده از منابع آب منطقه، اصل فقهی منع اسراف و تبذیر رعایت می

 12 شود؟ اصل فقهی انصاف رعایت میآیا در استفاده از منابع آب منطقه، 

 94 شود؟ آیا در استفاده از منابع آب منطقه، اصل فقهی حاکمیت دولت رعایت می

 11 شود؟ آیا در استفاده از منابع آب منطقه، اصل اخالقی ساده زیستی و قناعت رعایت می

 92 شود؟ چشمی رعایت میآیا در استفاده از منابع آب منطقه، اصل اخالقی نکوهش حرص و چشم هم

 91 شود؟ آیا در استفاده از منابع آب منطقه، اصل اخالقی اخوت رعایت می

 92 شود؟ آیا در استفاده از منابع آب منطقه، اصل اخالقی قانون مندی رعایت می

 های تحقیقماخذ: یافته 

منع اتالف، منع اسراف و ساده زیستی بیش از دهد، از دیدگاه کشاورزان، تنها سه اصل نشان می 9چه جدول چنان     

شوند. این سه اصل نیز بیشتر از دید تقاضای آب به آن نگاه شده است. به عبارت دیگر، درصد در منطقه رعایت می 10

چنین، در مقایسه با زندگی شهر نشینی، گیرد. همهای پسته صورت نمیبه عقیده کشاورزان، اسراف و اتالف آب در باغ

بینند. این در حالی است که به عقیده اکثریت کشاورزان، اصول اخالقی و رزان، زندگی روستاییان را بسیار ساده میکشاو

ه توان بویژه میگردند. در این خصوص بهباشند، رعایت نمیدینی که در سمت عرضه آب و برداشت از سفره مطرح می

مورد مطالعه موضوع جلوگیری از ضرر و زیان دیگران )نسل کنونی  اصل الضرر اشاره کرد. به عقیده کشاورزان، در منطقه

مندی و انصاف نیز رعایت چنین اصولی مانند حرص، اخوت، قانونشود. همو آینده( در برداشت از منابع آب رعایت نمی

 گردند.نمی

نه فوق باعث حفاظت از منابع آب در ادامه، از کشاورزان مورد مطالعه سئوال شد که آیا رعایت هر یک از اصول نه گا     

گانه اخالقی و فقهی، باعث حفاظت از شود. نتایج نشان داد که قریب به اتفاق کشاورزان معتقدند که رعایت اصول نهمی

منابع آب در منطقه خواهد شد. بنابراین، اگر بتوان رعایت این اصول را در منطقه رواج داد، پیامد حتمی آن حفاظت از 

 واهد بود. منابع آب خ

 های کاربرد اصول اخالقی و دینی در حفاظت از منابع آب روش -3

های عملی کردن کاربرد اصول اخالقی و دینی در حفاظت از منابع آب، نخست دیدگاه کشاورزان در برای بررسی راه     

آمده  9های خصوصی دینی و اخالقی در این خصوص مورد سئوال قرار گرفت. نتایج در جدول گیری تشکلخصوص شکل

 است. 
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 های خصوصی دینی و اخالقی در حفاظت از منابع آبمیزان موافقت کشاورزان با شکل گیری تشکل: 3جدول 
کامال  نام متغیر

 موافقم

تا حدودی  موافقم

 موافقم

کامال  مخالفم

 مخالفم

های خصوصی اخالقی و دینی در تشکلگیری با شکل

 ای موافقید؟ )درصد(حفاظت از منابع آب تا چه اندازه

99 90 92 91 0 

های خصوصی اخالقی و دینی در حفاظت با شرکت در تشکل

 ای موافقید؟ )درصد(از منابع آب تا چه اندازه

12 94 14 92 1 

 های تحقیقماخذ: یافته

های خصوصی اخالقی و دینی در گیری تشکلدهد، کشاورزان مورد مطالعه با شکلنشان می 9چه جدول چنان     

ها، در آن شرکت نموده و با آن همکاری چنین در صورت شکل گیری این تشکلحفاظت از منابع آب موافق هستند. هم

ین تشکل ها مخالف گیری و شرکت در ادرصد از کشاورزان، به ترتیب با شکل 94و  91نمایند. به طوری که تنها می

تواند به عنوان یکی از راهکارهای عملی جهت کاربردی های خصوصی اخالقی و دینی میباشند. بنابراین، ایجاد تشکلمی

 کردن اصول اخالقی و دینی در حفاظت از منابع آب مطرح شود.  

دی و یک ابزار تنبیهی در کاربردی همچنین دیدگاه کشاورزان در خصوص نقش یک ابزار اطالع رسانی، یک ابزار ارشا     

 آمده است.  1نمودن اصول اخالقی و دینی در حفاظت از منابع آب مورد سئوال قرار گرفت. نتایج در جدول 

دیدگاه کشاورزان در خصوص ابزارهای اطالع رسانی، ارشادی و تنبیهی در زمینه کاربردی کردن اصول اخالقی  :4جدول 
  آب و دینی جهت حفاظت از منابع

کامال  نام متغیر

 موافقم

تاحدودی  موافقم

 موافقم

کامال  مخالفم

 مخالفم

های متخلف از تریبون نماز جمعه و آیا با اعالم اسامی چاه

جماعات و اعالم صاحبان آن به عنوان افراد گناهکار 

 موافقید؟ )درصد(

12 91 99 91 1 

 آیا با تشکیل یک کمیته شرعی در کنار اداره آبیاری جهت

 نظارت بر برداشت از منابع آب موافقید؟ )درصد(

11 91 91 12 1 

نظر شما در خصوص ارائه اصول اخالقی و دینی حفاظت از 

 منابع آب از رادیو و تلویزیون چیست؟ )درصد(

11 14 91 1 9 

 های تحقیقماخذ: یافته

تنبیهی مورد استقبال کشاورزان قرار خواهد دهد، هر سه ابزار اطالع رسانی، ارشادی و نشان می 1چه جدول چنان      

گرفت. در این میان، ابزار اطالع رسانی بیشتر مورد پذیرش آنان بوده و ابزار تنبیهی کمترین مقبولیت دارد. با این وجود، 

تواند در جهت کاربردی کردن اصول اخالقی و دینی جهت حفاظت از منابع آب می 1هر سه ابزار مطرح شده در جدول 

 جامعه مورد استفاده قرار گیرد. در

عالوه بر کاربردی کردن تشکیالتی، دیدگاه کشاورزان در خصوص انتقال اصول اخالقی و دینی، از طریق تذکرات      

درصد از کشاورزان مورد  11(، تنها 29و  29انفرادی نیز مورد بررسی قرار گرفت. تا زمان تکمیل پرسشنامه )سال های 
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توان گفت تذکر دادن به افراد خاطی امری رایج اند. به طور کلی، میرداشت غیر مجاز آب تذکر دادهمطالعه در خصوص ب

تفاوتی بوده است. به درصد از تذکر گیرندگان بی 11اند که واکنش باشد. این گروه اندک نیز بیان داشتهدر منطقه نمی

درصد از تذکر گیرندگان نیز نه تنها هیچ پذیرشی  12عبارت دیگر، تذکر دادن هیچ تاثیری نداشته است. همچنین، 

درصد از افراد تذکر دهنده معتقدند که تذکرشان تاثیر داشته است. به عبارت  94اند. تنها اند بلکه دلخور نیز شدهنداشته

 ر سخن، تذکراند. به دیگدرصد از کشاورزان مورد مطالعه تجربه موفقی در تذکر دادن به افراد خاطی داشته 1دیگر، تنها 

های زیر زمینی تا کنون موفق عمل نکرده است. با این وجود، دادن انفرادی افراد به افراد خطا کار در برداشت آب از سفره

 باشند. اند که در صورت لزوم، حاضر به تذکر دادن میدرصد از کشاورزان مورد مطالعه، بیان داشته 29

 دیدگاه کشاورزان در خصوص حرمت برداشت غیر مجاز آببررسی نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی بر  -4

نتایج بررسی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی بر دیدگاه کشاورزان در خصوص حرمت برداشت غیر مجاز آب،             

 آمده است. 1در جدول 

رداشت غیر مجاز مدل الجیت بررسی نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی بر دیدگاه کشاورزان در خصوص حرمت ب :5جدول 
آب )متغیر وابسته: اگر به یقین برسید که گناه برداشت غیر مجاز آب باالتر از دزدی است، آیا راضی به برداشت غیر مجاز 

 ((1، بله=0آب هستید؟ )خیر=
 سطح معنی داری ضریب ضریب تخمین زده شده نام متغیر

 01/0 -91/9 مقدار ثابت

چند برابر میزان آب فعلی های پسته شما آب مورد نیاز باغ

 در دسترستان است؟

91/1 01/0 

کاری جهت مقابله با کم های اضافه به عنوان راهحذف باغ

 آبی )متغیر صفر و یک(

11/1- 04/0 

 02/0 01/0 کل باغ پسته کشاورز )هکتار(

Nagelkerke R Square=0.16 

Cox & Snell R square=0.09 

-2loglikelihood=78.33 

 های تحقیقیافتهماخذ: 

های پسته کشاورز نسبت به مقدار فعلی آب در دسترس دهد، وقتی نیاز آبی واقعی باغنشان می 1چه جدول چنان     

رغم گناه دانستن برداشت غیر مجاز آب، باز هم اقدام به این کار کند، افزایش یابد، احتمال این که فرد علیافزایش می

شود، حرمت برداشت غیر مجاز آب بیشتر شکسته خواهد چه محدودیت منابع آب بیشتر می یابد. به عبارت دیگر، هرمی

تر شدن منابع آب، حریم اصول اخالقی و دینی بیشتر شکسته شود. توان پیش بینی نمود که با بحرانیشد. بنابراین، می

کاری جهت مقابله با کم آبی انتخاب های اضافه را به عنوان راهدهد، کسانی که حذف باغچنین نشان می، هم1جدول 

دانند. به عبارت دیگر، هر چه بتوان نسبت آب به زمین اند، کمتر خود را مجاز به انجام گناه دزدی از منابع آب میکرده

ر ترا بهتر تنظیم نمود تا کشاورز کمتر در تنگنای کمبود آب قرار گیرد، اجرای اصول اخالقی و دینی برای او آسان

های مازاد بر آب، نه تنها . بنابراین، بر خالف نظر بعضی از کشاورزان، بریدن درختان پسته اضافه و حذف باغگرددمی

شود تا از انجام کارهای غیر اخالقی و غیر شرعی مانند دزدی از کاری غیر اخالقی و غیر شرعی نیست، بلکه باعث می

 منابع آب جلوگیری شود. 
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 گیریبحث و نتیجه

به پنج دلیل، ضعف دانش بشری در مدیریت منابع طبیعی، ناشناخته ماندن نقش اخالق و دین در حفاظت از منابع      

های دانشمندان علم مدیریت منابع، نیاز است طبیعی، چند بعدی بودن مباحث مدیریت پایدار منابع آب، و تغییر دیدگاه

ای هآب مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه فعلی، با استفاده از روش تا نقش اخالق و دین در مدیریت و حفاظت از منابع

های انار و رفسنجان مورد الجیت و آنالیز واریانس، نقش اخالق و دین در حفاظت از منابع آب زیر زمینی در شهرستان

 بررسی قرار گرفت. 

نشان داد که اکثر کشاورزان این کار را  بررسی دیدگاه کشاورزان در خصوص حرمت برداشت غیر مجاز از منابع آب،     

رغم حرام بودن، برداشت دانند. این در حالی است که بیش از نیمی از کشاورزان معتقدند که علیغیر اخالقی و حرام می

غیر مجاز از منابع آب صورت می گیرد. مهم ترین علت انجام کار حرام از دیدگاه کشاورزان، سهل گیری و کوتاهی دولت 

باشد. به عقیده کشاورزان، ناچاری آنها دلیل برداشت غیر مجاز و انجام فعل حرام است. این مسئله نیز به ذشته میدر گ

های آب زیر های پسته زیاد، دیگر کشاورز چاره ای جزء دزدی از سفرهعلت سهل انگاری دولت است. امروز و با وجود باغ

لت است. حال باید دید که سهل انگاری دولت امروز و عدم رعایت قانون زمینی نداشته و گناه این دزدی نیز بر گردن دو

به منظور ترحم به قانون شکنان چه بازدهی در آینده خواهد داشت و مردم مظلوم امروز چه قضاوتی در آینده خواهند 

عتقاد به حرام بودن و کرد. دومین علت انجام کار حرام و غیر اخالقی برداشت غیر مجاز آب، از دیدگاه کشاورزان، عدم ا

شفاف و روشن نبودن حرمت این کار است. در این خصوص نیز کشاورزان گناه را به گردن دانشمندان دینی و روحانیت 

ها معتقدند که اگر برداشت غیر مجاز تا این اندازه حرام است چرا روحانیون در منابر به طور شفاف و روشن اندازند. آنمی

دهند. به عبارت دیگر، هر چند که اکثر کشاورزان برداشت غیر مجاز از منابع آب را کاری غیر یدر این خصوص توضیح نم

دانند اما این کار قبح و زشتی به میزان دزدی از مال مردم را ندارد. این مسئله نیز ناشی از کم کاری اخالقی و حرام می

( و عطاءاهلل و همکاران Shah et. al., 2001همکاران )دانند. این در حالی است که مطالعات شاه و روحانیت می

(Atallah et. al., 2001 نشان می دهد که همکاری علمای دینی توانسته است تا حد زیادی از تخریب منابع آب )

 جلوگیری نماید.  

که چنین اصولی وجود ها اعتقاد دارند بررسی اولیه شناخت کشاورزان از اصول اخالقی و دینی نشان داد که اکثر آن     

دارد. این در حالی است که در تعیین مصداق این اصول با مشکل مواجه بودند. به طوری که تنها اصل اخالقی و دینی 

شناختند، منع اسراف بود. در این خصوص نیز کشاورزان معتقدند که آب که اکثر کشاورزان برای حفاظت از منابع آب می

ب زیر زمینی بایستی درست مصرف نموده و از اسراف آن جلوگیری کرد. این در حالی است های آبعد از برداشت از سفره

اصل اخالقی و فقهی الضرر، منع  2که برداشت از سفره هر اندازه باشد هیچ محدودیت اخالقی و دینی ندارد. در ادامه، 

-چشمی، اخوت و  قانونشم هماتالف، منع اسراف، انصاف، حاکمیت دولت، ساده زیستی و قناعت، نکوهش حرص و چ

مندی، به کشاورزان معرفی شد. بعد از معرفی، اکثر کشاورزان از این اصول اطالع داشتند. این در حالی است که قبل از 

ای هآن از این اصول به عنوان اصول اخالقی و دینی حفاظت از منابع آب یاد نکردند. به عبارت دیگر، این اصول در حوزه

کند که این اصول در حوزه مسائل آب نیز کاربرد دارد. بعد از تشریح م تبین شده است و کسی گمان نمیدیگر برای مرد

چگونگی کارکرد این اصول در مورد مسائل آب، قریب به اتفاق کشاورزان معتقد بودند که در صورت رعایت اصول نه گانه 

این در حالی است که بیشتر کشاورزان معتقد بودند گیرد. مورد نظر، تخریب منابع آب متوقف شده و حفاظت صورت می

شوند. به عبارت دیگر، اکثریت کشاورزان معتقدند که اصول اخالقی و دینی نقشی که در حال حاضر این اصول رعایت نمی

م داند. وقتی که علل این عدم تاثیرگذاری پرسیده شد، مهمترین علت از دید کشاورزان عدر حفاظت از منابع آب نداشته
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ا هاطالع رسانی بود. به عبارت دیگر، کشاورزان اطالعی از کاربرد این اصول در مسائل آب نداشتند. بنابراین، به عقیده آن

 دانستند. مهمترین عامل در تاثیرگذاری این اصول را آموزش و اطالع رسانی می

حفاظت از منابع آب نشان داد که اکثر کشاورزان های عملی کردن کاربرد اصول اخالقی و دینی در نتایج بررسی راه     

چنین در های خصوصی اخالقی و دینی در حفاظت از منابع آب موافق هستند. همگیری تشکلمورد مطالعه با شکل

نمایند. عالوه بر این، از دیدگاه کشاورزان هر ها، در آن شرکت نموده و با آن همکاری میگیری این تشکلصورت شکل

بزار اطالع رسانی )رادیو و تلویزون(، ارشادی )تشکیل کمیته شرعی در اداره آبیاری( و تنبیهی )اعالم اسامی سه نوع ا

توانند موثر باشند. در این میان، از های متخلف از تریبون نماز جمعه(، در کاربردی کردن اصول اخالقی و دینی میچاه

 ش آنان بوده و ابزار تنبیهی کمترین مقبولیت دارد. نظر کشاورزان، ابزار اطالع رسانی بیشتر مورد پذیر

همچنین در خصوص عملی کردن کاربرد اصول اخالقی و دینی در حفاظت از منابع آب، موضوع تذکرات انفرادی      

دند وکشاورزان نیز مورد بررسی قرار گرفت. درصد کمی از کشاورزان به افراد خاطی تذکر داده بودند. این افراد نیز معتقد ب

اند. به عبارت دیگر، در شرایط کنونی انجام اند و یا این که دلخور شدهکه افراد تذکر گیرنده یا بی تفاوت عمل کرده

 تذکرات انفرادی به افراد خاطی تاثیری نداشته است.

چه افراد با بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر حرمت شکنی برداشت غیر مجاز از منابع آب نشان داد که هر      

دانند. به عبارت دیگر، با شوند، خود را برای شکستن حرمت این کار بیشتر مجاز میمحدودیت بیشتر آب مواجه می

ین چنمحدودتر شدن منابع آب در آینده، حرمت بسیاری از کارهای حرام بیشتر شکسته خواهد شد. نتایج این بخش هم

اند، کمتر خود را مجاز کاری جهت مقابله با کم آبی انتخاب کردهبه عنوان راههای اضافه را نشان داد، کسانی که حذف باغ

دانند. به عبارت دیگر، هر چه بتوان نسبت آب به زمین را بهتر تنظیم نمود تا کشاورز به انجام گناه دزدی از منابع آب می

گردد. بنابراین، بر خالف نظر تر میآسانکمتر در تنگنای کمبود آب قرار گیرد، اجرای اصول اخالقی و دینی برای او 

های مازاد بر آب، نه تنها کاری غیر اخالقی و غیر شرعی بعضی از کشاورزان، بریدن درختان پسته اضافه و حذف باغ

شود تا از انجام کارهای غیر اخالقی و غیر شرعی مانند دزدی از منابع آب جلوگیری شود. به عبارت نیست، بلکه باعث می

باشد. به دیگر سخن، کشاورزان بایستی بدانند که ، شفاف نمودن گناه و ثواب اعمال مربوط به آب بسیار مهم میدیگر

 کند. استفاده از منابع آبی که متعلق به آنان نبوده و آبیاری درخت زنده با آن آب برایشان ثوابی ایجاد نمی

 پیشنهادات    
 گردد:ارائه میبا توجه به نتایج مطالعه، پیشنهادات زیر 

با توجه به کم توجهی به اصول اخالقی و دینی در استفاده از منابع آب در منطقه مورد مطالعه، در کنار دو ابزار  -1

 ای با چارچوب اخالق و دین نیز مورد توجه قرار گیرد. قانونی و اقتصادی، ابزار توصیه

گاهی تعریف شده در خصوص حفاظت از منابع آب با توجه به این که بسیاری از اصول اخالقی و دینی، هنوز جای -9

و نفره های دشود که گروهندارند، بایستی در این زمینه آموزش و اطالع رسانی الزم صورت گیرد. بنابراین توصیه می

از کارشناسان مذهبی و متخصصین حوزه آب تشکیل شده و با روشن سازی مسائل اخالقی و دینی در زمینه آب، 

 رای کشاورزان قابل لمس نمایند. این مسائل را ب

قدر تکرار شود که ملکه ذهن مردم گردد. به طوری های مختلف آنبیان مسائل اخالقی و دینی در حوزه آب از تریبون -9

 که قبح و زشتی برداشت غیر مجاز از منابع آب به اندازه زشتی دزدی باشد. 

چارچوب اخالقی و دینی در حفاظت از منابع آب، تشکیل  های غیر دولتی بابا توجه به استقبال کشاورزان از تشکل -1

 هایی در اولویت قرار گیرد. چنین تشکل
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های تحقیق، تذکرهای انفرادی کشاورزان به خاطیان تاثیر چندانی نداشته است، از این از آنجایی که بر اساس یافته -1

های مرجع صورت ادارات دولتی و گروههای غیر دولتی، گزینه صرف نظر شده و بیشتر تذکرات در چارچوب تشکل

 گیرد. 

با توجه به استقبال کشاورزان از سه ابزار اطالع رسانی )رادیو و تلویزیون(، ارشادی )تشکیل کمیته شرعی در اداره  -2

های متخلف از تریبون نماز جمعه(، از این ابزارها نیز استفاده مناسب در جهت آبیاری( و تنبیهی )اعالم اسامی چاه

 ظت از منابع آب صورت گیرد. حفا
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Abstract 

     Because of low knowledge of human being concerned to natural resources, unknowing the 

role of ethics and religion on protection of these resources, multidisciplinary characteristics of 

sustainable management of water resources and changes in attitudes of scientists of resources 
management, it is needed to investigate the role of ethics and religion on protection of water 

resources. In this study, using a sample of 104 pistachio growers and applying analysis of 

variances and logit methods, the role of ethics on protection of groundwater resources was 
investigated in Anar and Rafsanjan cities. The results showed that nowadays, ethics norms are 

disregarded in using water resources and they have no role on protection of these resources, in 

study area. 54 percent of farmers overuse ground water, disregard to this unethical action. In 
addition, as water resources become scarcer, violation of ethics norms increases. Lake of farmers' 

knowledge in regard to the situation of these norms on water protection is the most important 

reason for violation of them. Thus, educating and informing farmers and repeating it, can be the 

best way for application of ethics and religion norms on water resources protection. The results, 
also, showed that nongovernmental organizations based on ethics and religion norms can be 

considered as a useful tool for application of these norms.  
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