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  چکیده

هایی  وجود، استان خشک قرار گرفته ولی بااین اي از ایران در مناطق خشک و نیمه هرچند بخش عمده

هاي  آوري گیري از فن اند با بهره فکر آن توانسته کوش و خوش مانند یزد وجود دارند که مردم سخت

با توجه به سوء . ت، مهندسی و توزیع منابع آب خود را به نحوي شایسته انجام دهندبومی، مدیری

شده در حوزه استفاده، احیا و تخصیص منابع آب و بروز مشکالت متعددي چون هاي واقع مدیریت

، بازگشت و استفاده از ...ها و ها، وضعیت بحرانی منابع آب بسیاري از دشت خشک شدن تاالب

هاي مدرن را امري  ها و بومی کردن فناوري روزآوري آن هاي بومی و به دانش ها و آوري فن

ریزي و مدیریت در حوزه منابع آب  هاي مهم برنامه ه یکی از رکننجااز. سازد ناپذیر می اجتناب

باشد در این پژوهش با مرور وسیع منابع داخلی  ترین معیارها یا عوامل مؤثر در آن می شناسایی مناسب

رجی در حوزه دانش بومی و همچنین استفاده از نظر متخصصان و خبرگان آب استان یزد با روش و خا

هاي مناسب  دلفی متغیرها شناسایی و پرسشنامه تهیه شد، سپس متغیرهاي تأثیرگذار با استفاده از روش
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نتایج  .هاي اصلی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت مانند تحلیل عامل اکتشافی و تجزیه به مؤلفه

صرفه بودن، سازگاري،  به نگري، مقرون دهد که شش عامل اصلی مدیریت یکپارچه، کل حاصله نشان می

ریزي منابع آب  ترین معیارهاي دانش بومی در مدیریت و برنامه پویایی، محافظت و پایداري از مهم

اختاري اصولی استان یزد بوده است، همچنین متغیرهایی چون حفظ تنوع زیستی، مدیریت صحیح و س

صرفه بودن و حفظ  به برداري از آن، مقرون و بهره...) انبار و نظیر قنات، آب(هاي آبی  در احداث سازه

  .اند وحش نیز از اهمیت بیشتري برخوردار بوده حیات

ریزي، متغیرهاي دانش بومی، تحلیل عاملی، مناطق  منابع آب، مدیریت و برنامه:هاي کلیدي واژه

  کخش خشک و نیمه

  مقدمه

جز نواحی  شود و به خشک کره زمین محسوب می ایران، جزو مناطق خشک و نیمه

باشد  وهواي خشک با نزوالت آسمانی اندك می نسبتًا محدودي، اغلب داراي آب

در این مناطق شرایط اقلیمی همواره یکی از عوامل ). 1:1391چکشی و همکاران،(

فرد روستاها و شهرها در  ساختار منحصربه .اصلی تأثیرگذار بر شیوة زندگی مردم است

آفتاب سوزان، . هاست مناطق کویري و گرم و خشک، حاصل شرایط اقلیمی حاکم بر آن

خنکی هوا در شب، بارش اندك نزوالت آسمانی با تبخیر بسیار سریع، بادهاي شدید، 

ترین  آبی عمده تفاوت دماي محسوس بین آفتاب و سایه و همچنین معضل کم

ساکنان این ). 5-4: 1385دهقانی،(روند  هاي اقلیمی این مناطق بشمار میشاخص

منظور هماهنگی با طبیعت و نیز حفظ حیات خود با توجه به شرایط اقلیمی  مناطق، به

گیري و توسعۀ این  آنان با بهره. اند هاي سرمایشی یا برودتی را ابداع کرده دشوار، سیستم

یابی به هواي مطبوع و آب موردنظر خود را در  ستها در طول زمان، امکان د سیستم

Bahadori(اند وهوایی منطقه، فراهم آورده انواع شرایط نامساعد آب and Haghighat, 

1988: 29-30 ; Bahadori, 1978: 144-145.(  

هاي  آوري برداري و ورود نامتناسب و غیرکارشناسی فن اما در سده اخیر کپی

چنین از بین رفتن خودباوري ملی و جایگزینی یافته و هم کشورهاي توسعه
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هاي فنی و صنعتی غرب که اغلب براي شرایط اقلیمی متفاوت از ایران  تکنولوژي

هاي ارزشمند بومی که ماحصل صدها و بلکه  اند، باعث شده که این دانش شده طراحی

  .اشندشده و یا بسیار کمرنگ شده ب هزاران سال تجربه نیاکان ما بوده است، فراموش

تبع آن  بعد از انقالب صنعتی و افزایش روزافزون امکانات بهداشتی و رفاهی و به

رغم تمام مزایا و سازگاري که  انفجار جمعیتی که صورت گرفت، دانش بومی آب علی

تنهایی پاسخگوي نیاز آبی جمعیت رو به رشد در  زیست محلی خود داشت به با محیط

هاي عمیق  هاي مدرنی چون سدها، چاه توسعه فناوري جهان نبود لذا بشر به استفاده و

هاي آب و  خانه هاي انتقال آب، تصفیه ها، کانال عمیق، استفاده از موتورپمپو نیمه

ها تبعات  رو آورد که البته استفاده از این فناوري... هاي نوین آبیاري و فاضالب، روش

هاي  که یکی از دغدغه طوري بهزیست داشته و دارد  مثبت و منفی فراوانی بر روي محیط

اما در کشور ما ایران به . هاست اصلی بشر امروز پایدار کردن هرچه بیشتر این فناوري

شده در حوزه استفاده،  هاي واقع یافته، سوء مدیریت دلیل تاثیرگرفتن از کشورهاي توسعه

ن هاي بومی آب و همچنی احیا و تخصیص منابع آب، کمرنگ شدن استفاده از دانش

هاي مدرن باعث بروز مشکالت متعددي چون خشک  عدم استفاده صحیح از فناوري

ها، در وضعیت بحرانی قرار گرفتن منابع آب بسیاري  توجهی از تاالب شدن تعداد قابل

هاي شدید و بعضاً  و نهایتًا آسیب... ها و ها و فرونشست آنها، بروز فروچاله از دشت

ها  آوري که این امر بازگشت و استفاده مجدد از فنزیستی شده  بازگشت محیط غیرقابل

ها و همچنین توجه دقیق به استفاده صحیح  روزآوري آن هاي بومی و محلی و به و دانش

ناپذیر  هاي مدرن و همچنین بومی کردن آنها را امري اجتناب و علمی از فناوري

  .سازد می

توجهشان با شدت  زیستی ریزان محیط در چند دهه اخیر دانشمندان و برنامه

هاي مهم و مؤثر براي کاهش  بیشتري به این مهم معطوف شده که یکی از راه

هاي مدرن و همچنین احیا  سازي فناوري زیستی و مقابله با آنها، بومی هاي محیط چالش

باشد  هاي بومی هر منطقه جغرافیایی براي خودش می ها و دانش و استفاده از روش
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بر داشتن خالقیت و نبوغ، از پشتوانه تجربی چند صدساله و  ها عالوه چراکه این روش

شان  زیست منطقه خاستگاه بعضاً چند هزارساله برخوردارند و کامًال سازگاربامحیط

هاي  ها یا معیارهاي دانش ترین عامل با این توصیف بررسی و شناسایی مهم. هستند

قیق و پژوهش در آن با هایی است که توجه به تح بومی آب در ایران یکی از ضرورت

یا حتی (با توجه به کمبود . رسد هاي علمی و آماري امري ضروري به نظر می روش

هاي علمی  پژوهش با این رویکرد، این تحقیق قصد دارد که با استفاده از روش) نبود

مناسب، متغیرهاي مختلف را در حوزه دانش بومی آب در منطقه موردمطالعه بررسی و 

هاي دانش بومی  واسطه آن بتوان از ظرفیت ها را مشخص نماید که به رین آنت نهایتاً مهم

  .تري نمود استفاده مناسب

  

  پیشینه تحقیق

دانش بومی«بـراي 
1

دانش محلی«هاي دیگري مانند  نام» 
2

دانش فنی بومی«، »
3

دانش «، »

سنتی
4

دانش مردم«و » 
5

رفته وجود دارد؛ اما اصطالح دانش بومی بیش از همه به کار گ» 

نظران در تعریف دانش بومی، بر اساس  هر یک از صاحب). IIRR, 1996: 7(شود  می

. اند دیدگاه و نگرش به موضوع، بر ابعاد خاصی از دانش بومی تأکید بیشتري داشته

دانش مردم «چمبرز با تأکید بر نقش مردم در فرایند توسعه معتقد است که عبارت 

). Chambers, 1987: 82-83(هاست  ها و واژه عبارت رساتر و گویاتر از سایر» روستایی

طبق نظر پنی دانش بومی دانشی است که مردم به آن اعتقاد دارند و آن را در طول زمان 

دویس، دانش بومی را . )Penny, 2001: 1-3(اند  در جامعه خود توسعه و بهبود بخشیده

آورد، پرواز را  ده پر درمیداند؛ یعنی از زمانی که پرن مشابه به پرهاي یک پرنده می

                                               
1. IK: Indigenous Knowledge
2. LK: Local Knowledge
3. TIK: Technical Indegenous Knowledge
4. TK: Traditional Knowledge
5. PK: People Knowledge
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دانش بومی از حوزة جغرافیایی خاصی سرچشمه . )Dewes, 1993: 27-28(آموزد  می

شود و بر اساس کارایی و سازگاري با شرایط  طور طبیعی تولید می گرفته است و به

شود؛ هرچند که معرفت مردم  محیطی به نواحی مجاور و دوردست پخش و منتشر می

تحوالت شهرنشینی و رشد فزاینده آن از طریق تزریق دانش حوزه روستایی بعد از 

جغرافیایی خارج از روستا، تحت تأثیر قرار گرفته و اسباب فزونی و یا نابودي آن را 

  ).9-6: 1376ازکیا و میرشکار،(فراهم آورده باشد 

وحش، باال رفتن سطح دریا، خشکسالی، سیل،  ، انقراض حیاتگرماي زمین 

وهوایی  ناشی از گرما و خسارات اقتصادي ازجمله پیامدهاي تغییرات آب هاي بیماري

ترین جوامع ساکن  نشین طور نامتناسبی، فقیرترین و حاشیه است ولی این تغییر شرایط به

جمله آنها مردمان بومی از ).IFAD, 2016: 5(پذیر را شامل شده است  در مناطق آسیب

وجود، مردمان بومی اینستگی دارد ولی باهستند که معیشتشان به منابع طبیعی ب

 ,Galloway McLean(وهوایی هستند  جهان در تغییر شرایط آب "محافظان پیشرو"

پذیري در برابر تغییرات  عنوان قربانیان فقر و آسیب که آنها عمومًا به درحالی).1 :2010

محیط،  همچنین الزم است بر حساسیت به. شوند وهوایی به تصویر کشیده می آب

آوري آنها تأکید شود، زیرا این امر توانایی آنها در تغییر رفتارشان  ظرفیت تطبیقی و تاب

با ). Nakashima et al, 2012: 42(دهد وهوایی را نشان می در پاسخ به تغییر شرایط آب

گذشت زمان، مردم بومی در سراسر جهان، تفکرات متمایز و خاص خود را که ریشه 

اند، که این تجربیات فرهنگی روابط میان  نگی دارند، حفظ کردهدر تجربیات فره

توانند با  محققان می. کند هاي خاص هدایت می ها را در اکوسیستم ها و غیرانسان انسان

هاي محلی داراي  این دانش. هاي بومی، اطالعات و بینش کسب کنند درك سنت

ضیح داده و محاسبه کنندهاي علمی را تو توانند داده اطالعات مهمی هستند که می

)Bruchac, 2014: 3817-3818 .(ها،  انواع ابتکارات و تمهیدات مانند احداث رباط

هاي مشارکت و همکاري اجتماعی بین اقشار و ساکنین در هر  ها، برقراري نظام قنات

هاي سرزمین؛ بین اهالی و جوامع ساکن در دو بخش باالدست و  یک از بخش
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به صورتی مکمل منجر به عملکردي باالتر در سطح کل سرزمین دست یک آبریز  پایین

  ).158: 1396زاده، یاوري و طیب(شدند 

هاي عـظیم توسـعه در  که اوج اجـراي پروژه. م 1970تـا  1950هاي  در طـی دهه 

توسعه بـود، کـسی جـرأت پیـش کشـیدن مـزایـاي  یافته و درحال کشـورهـاي توسعه

هاي سـنتی  عنوان روش ـومـی را نـداشـت؛ زیـرا آن را فـقط بهاسـتفاده از دانـش ب

در » ناپایـداري«هاي  تدریج نشانه امـا به. کردند تلقی می» افتاده عقب«کهـنه و 

وبیش آشــکار شـد و مجددًا تـوجـه دانـشـمندان را  فرایـندهاي توسـعه صنـعتی کم

بوذرجمهري و افتخاري،(انگیخت هاي تـولـید کـشاورزي بومی بر ها و روش بـه دانش

FAO(که سازمان غذا و کشاورزي طوري به). 17:1384-19
1

دانش بومی را ازجمله ) 

داند، چون به عامالن یا کنشگران اجتماعی یک  ترین عناصر توسعه پایدار می محوري

هاي آن  اکوسیستم کمک نموده، نقش فعالی در شناخت و مدیریت پیچیدگی یا چالش

هایی همچون تأمین و تولید مواد  با چالش 21بخش کشاورزي در قرن . کنند محیط ایفا

تنها در سطح محلی، بلکه در  زیستی و کاهش فقر نه غذایی، توجه به مسائل محیط

  ).FAO, 2006(المللی روبروست  سطوح ملی و بین

هرچند بیش از دو دهه است که تحقیقات تحول پایداري 
2

سعی در درك بهتر  

اي عادالنه، منصفانه و پایدار داشته  شد سیستم وسیع دانش به سمت آیندهچگونگی ر

طور قاطع تحت تأثیر دانش  ولی این تحوالت به ).Loorbach et al, 2017: 599(است 

هاي دیگري  و دانش) Davis and Ruddle, 2010: 880-881(علمی غرب قرار دارند 

ویژه در تحقیقات تحول  تحقیقات به ندرت در هاي دانش بومی و محلی به مانند سیستم

در پژوهش الم و همکاران نشان داد که ).Blythe et al, 2018: 1206(درگیر هستند 

ها از طریق مرور منظم  آن. تحقیقات تحوالت پایداري، اغلب دانش غربی حاکم است

                                               
1. FAO: Food and Agriculture Organization
2. Sustainability transformation research
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در مقاالت علمی و تجربی  ILK(1(منابع بررسی کردند که چگونه دانش بومی و محلی 

را در زمینه تحول، انتقال و تغییر  ILKگیرد و این مقاالت چگونه  وردبررسی قرار میم

براي تأیید و  ILKدهد که همه مقاالت از  نتایج این تحقیق نشان می. کنند اعمال می

محیطی و  زیست -تکمیل دانش علمی در زمینه تغییرات محیطی، اقلیمی، اجتماعی

براي تحقیق در مورد  ILKاز ) درصد 5(چهارمقاله کنند و تنها  ها استفاده می گونه

تحوالت استفاده کردند، همچنین مرور مقاالت مختلف نشان داد که در حال حاضر 

این مقاالت بر . شده است درك بومی و محلی در مباحث تحوالت علمی نادیده گرفته

بر  کنند، در عوض آنها روي چگونگی درك مردمان بومی و جوامع محلی تمرکز نمی

هاي مردم بومی و جوامع محلی که ناشی از تجربیات و  مشاهدات و توصیف

شود که دانش  در این پژوهش استدالل می. اند هاي روزمره آنهاست، متمرکزشده فعالیت

تواند در درك  به دلیل شخصیت محلی و مکان محور، می) ILK(بومی و محلی 

 :Lam et al, 2020(نقش داشته باشد تر تحوالت و ارزیابی تغییرات تحول آمیز  گسترده

عنوان  دفاتر نمایندگی سازمان ملل متحد و بسیاري از محققان، دانش بومی را به). 2-3

بسیاري از . اند زیست دانسته منظور مدیریت محیط راهکاري براي کمک به علم به

. ندا کرده کشورها این رویکرد را اتخاذ کرده و برخی از راهبردهاي سیاسی را تهیه

تعدادي از محققان نیز در تحقیقات مربوط به دانش سنتی شرکت کرده و آثار خود را 

رسد  به نظر می. رغم تعداد زیاد نشریات در مورد دانش بومی، اند، ولی به منتشر کرده

تواند براي مدیریت  اجماع کمی در مورد تعریف اینکه دانش سنتی چیست و چگونه می

ماتسویی در این مقاله مروري، ابتدا در یک زمینه . دارد زیست مفید باشد وجود محیط

شود تا موضوعات اصلی پیرامون تعریف دانش سنتی  تاریخی به این مسئله نزدیک می

را روشن کند، سپس به بحث در مورد چگونگی اعتبارسنجی دانش سنتی در میان 

طور  تواند بهپردازد تا پژوهش و سیاست دانش سنتی ب هاي با عالیق مختلف می گروه

                                               
1. Indigenous and local knowledge
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رسد که  گذاري اجرا شود او در نهایت به این نتیجه می هاي سیاست مؤثرتري در صحنه

هاي اخیر بین فرهنگی بر سر تعریف و تأیید دانش  با توجه به شرایط متضاد بحث

چگونه محققان، سیاستمداران، مردم بومی و محلی و جوامع و : سنتی، سؤال این است

در مورد چگونگی تعریف و اعتباربخشی به دانش سنتی توافق  المللی هاي بین سازمان

دارند؟ ماتسویی در این مقاله، مشکالتی را که از تعریف و اعتبار دانش سنتی به وجود 

زعم او هنوز مشکالت دیگري وجود دارد  حال، به بااین. آمده است، روشن کرده است

مسائل دانش سنتی را با مسائل  روشنی به آنها پاسخ داد و هنوز باید توان به که نمی

مثال، کانادا در اجراي  عنوان به. مربوط به حاکمیت و حاکمیت مردم بومی مرتبط کرد

زیست، مکانیسم  هاي سنتی دانش براي حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی محیط سیاست

توانند مشارکت  اجراي سیاست مدیریت را ترویج کرده است که در آن مردم محلی می

اگرچه . زیست داشته باشند ریزي، اجرا و ارزیابی اقدامات مدیریت محیط ل در برنامهفعا

عنوان مردم بومی و  مردم بومی در این فرآیند مشارکت دارند، ولی حقوق آنها به

. هاي سنتی خود موردتوجه زیادي قرار نگرفته است حاکمیت آنها در سرزمین

قوق بومیان بر سرزمین و منابع خود هاي زیادي در مورد میزان ح که بحث درحالی

تواند  که چگونه حفاظت از دانش سنتی می وجود دارد، هنوز تصور روشنی در مورد این

رسد که  در نهایت ماتسویی به این سؤال می. بخشی از حقوق بومیان باشد، وجود ندارد

باشند؟ طورکلی بومیان باید داراي حقوق حاکم بر تنوع زیستی و منابع طبیعی  آیا به

)Matsui, 2015: 1-3 .(دهد  هاي ارزیابی نیازها نشان می ها و روش مروري بر رهیافت

زیرا حضور . که روي آوردن به دانش بومی، براي کمک به دانش رسمی ضروري است

گیري از آنان حائز اهمیت است؛ تلفیق و  خبرگان محلی در کنار متخصصان و بهره

دانش رسمی از نظر قدرت و ضعف مکمل سازي دانش روستاییان و  یکپارچه

کدام از آنها  هایی نائل آمد که هیچ توان به توفیق یکدیگرند و از ترکیب این دو می

طورکلی دانش  به).181: 1393صابري وکرمی دهکردي، (تنهایی واجد آن نیستند  به

نوعی در دامان  بومی و رسمی از خرد و هوش انسان پدیدار گشته و دانش رسمی به
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دانش » مادر«توان گفت دانش بومی  که می طوري یافته است به دانش بومی پرورش

  ).19-17: 1384بوذرجمهري و افتخاري،(رسمی است 

شده است؛  امروزه دستیابی به برنامه مدیریت منابع آب به یک هدف حیاتی تبدیل 

رات محلی یکی از راهکارهاي دستیابی به این هدف، توجه کافی به دانش بومی و ابتکا

هاي خاصی در خصوص شناخت  مردم بومی از توانایی. سازگار با شرایط محیطی است

و نحوة استفاده از تجارب برخوردارند؛ این دانش از تأثیر متقابل بین جامعه و محیط 

بنابراین ). 99: 1397برزگر و همکاران،(یافته است  ها انتقال سرچشمه گرفته و طی نسل

بومی سازگار کشاورزان، تبدیل به یک  -هاي سنتی ی و شیوهتحلیل ابتکارات محل

 Smit(هاي استراتژیک در هر کشور شده است  ریزي ها و برنامه موضوع مهم در پژوهش

& Olga, 2003: 887-888 .(هاي مختلف  موضوع آب یکی از عوامل مهم در عرصه

م مدیریت بومی لذا بررسی نظا. باشد هاي محلی، ملی و فراملی می زندگی در مقیاس

منابع آب، با رویکرد محلی که حاصل تجربه چندین هزارساله ملتی است که ضمن 

گیري از امکانات محیطی به خلق آن  منظور بهره توجه به خصوصیات جغرافیایی و به

با ). 90-89: 1398لطیفی و محمد شهري،(رسد  اند، ضروري به نظر می همت گماشته

هاي منابع طبیعی در ایران ورزي و فعالیتعنایت به سابقه دیرینه کشا
1

برداران و  ، بهره

هاي متعددي را براي مقابله  اي، روش کشاورزان بر اساس دانش بومی و اطالعات منطقه

عنوان  تواند به اند که در این میان دانش بومی می آبی استفاده نموده با خشکسالی و کم

تجربه نشان . نابع آبی به کار گرفته شودریزي توسعه و مدیریت م ابزاري مهم در برنامه

هاي  تنها با فناوري مدرن تعارض و تناقضی ندارد بلکه ویژگی دهد که دانش بومی نه می

چکشی و (دهد  متفاوت دانش بومی، آن را مکمل خوبی براي دانش نوین قرار می

  ).6- 3: 1391همکاران،

                                               
داري، نظام  نشینی و گله هاي منابع طبیعی در ایران مواردي چون کوچ رسد منظور نویسنده از فعالیت به نظر می1-

.خصوص در زمان خشکسالی باشد هب.... داري و استفاده مناسب از مراتع و  مرتع
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  مشخصات منطقه موردپژوهش

         
  

استان یزد در مرکز ایران از شمال با استان سمنان، از غرب و شمال غرب با استان 

هاي خراسان رضوي و خراسان جنوبی، از جنوب شرق با  اصفهان، از شرق با استان

هاي  این استان بین عرض. استان کرمان و از جنوب غرب با استان فارس همسایه است

 52دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  30درجه و  33یقه تا دق 48درجه و  29جغرافیایی 

. النهار مبدأ قرار گرفته است دقیقه شرقی از نصف 30درجه و  56دقیقه تا  45درجه و 

درصد از مساحت کشور و در بین  5/4و داراي کیلومترمربع 74650مساحت استان 

یري و با دو پهنۀ بزرگ استان یزد سرزمینی کو 1.باشد را دارا می  هشتم  ها رتبه استان

. کویري ایران، یعنی کویر لوت در جنوب شرقی، و دشت کویر در شمال، همسایه است

وبلندي داراي تنوع است و ارتفاع نقاط مختلف آن متفاوت و از  این استان از نظر پستی

                                               
  )/https://yazd.ict.gov.ir(آوري استان یزد  سایت اداره کل ارتباطات و فن - 1

  دنقشه استان یز - 1تصویر 

  )www.arganmemari.com&www.raziclimate.irهاي  سایت: منبع(
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متر  4055تا ) در اطراف کویر ریک زردین(متر از سطح دریاي آزاد  660حدود 

شده و  این استان در قلمرو سلسله جبال مرکزي ایران واقع. کند ر میتغیی) شیرکوه(

ها،  ها و جلگه کوه، دشت هاي پاي ها و تپه هایش عمدتًا به پنج گروه کوه ناهمواري

در سطح استان یزد، . شوند اي تقسیم می هاي ماسه ها، مناطق شور و کویرها و تپه بیابان

هایی است که در جهت شمال  یکی بخشی از کوه .کوه متمایز از هم وجود دارد دو رشته

هاي مرکزي ایران معروف  کنند و به کوه جنوب شرقی از مرکز ایران عبور می -غربی 

هایی است که در مناطق مرکزي، شمالی و شرقی استان  کوه هستند و دومی شامل رشته

یزد را از بخش هاي مرکزي استان  قسمت کوه شیرکوه، مانند دیواري،  رشته. قرار دارند

سیاسی استان یزد،  -با توجه به نقشۀ طبیعی. کند جدا می) چاله ابرقو(غربی استان 

هاي غربی و جنوب غربی استان، کوهستانی، نیمۀ شمال شرقی آن شامل  قسمت

بند،  جز ارتفاعات ناي هاي اردکان، بافْق عموماً کویري است و بقیه نقاط را به شهرستان

به . دهند اي کم ارتفاع دیگر، مناطق پست و کم ارتفاع تشکیل میه ساغند و برخی کوه

هاي  وبلندي همین سبب، میزان بارندگی و درجۀ حرارت در این سرزمین تابعی از پستی

که در مناطق غربی و جنوب غربی استان، میزان بارندگی بین  مثالً، درحالی. استان است

متر  میلی 50ن این مقدار به کمتر از متر است، در شمال شرقی استا میلی 300تا  201

اي، سودانی و  هاي هواي مدیترانه وهواي استان یزد، متأثر از توده طورکلی آب به. رسد می

  1.سیبري است

هاي شنی وزش باد اهمیت  هاي روان و تپه در استان یزد به دلیل وجود شن 

هاي بهار و  لجهت چیره باد در یزد در شش ماه اول سال یعنی فص. اي دارد ویژه

در . باشد تابستان شمال غربی و در چهار ماه از آبان تا بهمن در جهت جنوب شرقی می

هاي  صورت طوفان سرعت باد به.. وزد دو ماه مهر و اسفند، باد غالبًا از غرب می

کیلومتر در ساعت برسد و حتی این سرعت در یزد تا  90تواند تا  سهمگین شنی می

                                               
  )/http://portal.nlai.ir(استان یزد  -زمین سایت دانشنامه ایران- 1
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هاي  مقدار متوسط بارندگی ساالنه در قسمت. شده است نیز ثبتکیلومتر در ساعت  120

بر . باشد یابد ولی میزان تغییر یکسان نمی مختلف استان متغیر و با ارتفاع افزایش می

هاي همباران ساالنه، بارندگی استان یزد در مناطق کویري مانند کویر  اساس نقشه

 100ر سال کمتر و خط هم باران متر د میلی 50سیاهکوه، ریگ زرین و دره انجیر از 

متري محصور  1500تا  1300طور متوسط در ارتفاعات  هاي استان را به متر کوهپایه میلی

متر در سال و در  میلی 350هاي شیرکوه به  بارندگی ساالنه استان در بلندي. سازد می

 200انق به هاي انجیره و خر متر و باالخره در کوه میلی 300منطقه بوانات و باجگان به 

کنند  گردد ولی وسعت مناطقی که این ارقام را دریافت می متر بالغ می میلی 250الی 

ازآن در  بخش اعظم بارندگی استان در زمستان و پس. باشد بسیار محدود می

هاي تابستان در مناطق پست  دهد، بارندگی هاي بهاره و سپس پاییزه رخ می بارندگی

نوسان درجه حرارت در زمستان و . سیار ناچیز استصفر و در مناطق مرتفع نیز ب

 45تابستان و حتی در شب و روز بسیار زیاد است درجه حرارت بیشینه و کمینه بین 

گراد زیر صفر متغیر است درجه سانتی 20گراد باالي صفر و  درجه سانتی
1
.

 هـایی از پـنج   طور کامل در حوضۀ آبریز مرکزي ایـران و در قسـمت   استان یزد به 

شـده   کوه، درانجیر، گاوخونی، سیرجان و کویر لوت واقـع  هاي سیاه زیرحوضۀ آن به نام

هـاي   سوي مناطق پست زیر حوضه هاي سطحی آب در استان یزد، غالباً به جریان. است

مذکور یعنی به کویر ابرکوه در جنوب غرب، کویر درانجیر در مرکز، کویر سیاه کـوه در  

ر غرب، کویر لوت در شمال شرقی و برخـی دیگـر از   شمال غرب، باتالق گاوخونی د

در استان یـزد رودخانـۀ پـرآب و دائمـی بـه سـبب       . مناطق کویري استان، روان هستند

در (و بوانات ) در هرات(رودهاي اعظم . بارندگی کم، گرما و تبخیر، اصوالً وجود ندارد

که برخـی از منـاطق   هاي آبی مهمی هستند  ، واقع در جنوب غربی تنها جریان)مرْوست

ترین منابع براي تأمین آب آشامیدنی  منابع آب زیرزمینی، اصلی. کنند استان را آبیاري می

                                               
1 - زیست یزد  سایت اداره کل حفاظت محیط)https://yazd.doe.ir/(  
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رشته قنات موجود  30988اي که از مجموع  گونه و کشاورزي و صنعت استان هستند، به

هاي اخیـر بـا    رشته آن در استان یزد قرار دارند، گرچه در سال 2746در کشور، بیش از 

اند، همچنین یکـی   شده ها خشک هاي عمیق و نیمه عمیق، تعدادي از این قنات چاه حفر

رود در  هاي تأمین آب شهرهاي یزد، اردکان و میبد انتقال آب از رودخانـه زاینـده   از راه

  ).3: 1382ن،رضائیان و همکارا(استان اصفهان، به استان یزد بوده است 

  

  روش پژوهش

تحلیلــی قــرار دارد کــه بــا  –مطالعــات توصــیفیپــژوهش حاضــر در دســته 

استفاده از پیمــایش میدانی و با کمک ابزار پرسـشنامـه و مراجعـه حضـوري و 

هاي ورودي  به افراد نمونه صورت گرفتـه اسـت، بنابراین دادهالکترونیکی پرسشگر 

هاي کمی  به دادههاي آماري مورداستفاده  صورت کیفی بوده که با توجه به روش به

با توجه به اهمیت باالي پاسخگویی صحیح و درست پرسشنامه سعی . اند شده تبدیل

فراوانی شد که از اعضاي هیات علمی باتجربه و مرتبط با موضوع و همچنین خبرگان، 

اي، جهاد  ربط استان یزد نظیر آب منطقه هاي ذي متخصصان و کارشناسان تمامی ارگان

المللی  ضالب، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي، مرکز تحقیقات بینکشاورزي، آب و فا

در پاسخگویی به پاسخنامه استفاده گردد تا از نظرات ... قنات، کانون تفکر آب استان و 

هرچند تعداد نمونه . نفعان داراي تخصص استفاده گردد ربط و ذي هاي ذي تمامی بخش

برخوردار است ولی در این پــژوهش  هاي آماري از اهمیت به سزایی وتحلیل در تجزیه

هاي نااریب پرهیز  المقدور از نمونه سعی شده عالوه رعایت تعداد نمونه الزم، حتی

  .الشعاع تعداد آن قرار نگیرد گردد تا دقت و کیفیت پاسخگویی تحت

با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش انتخاب بهترین متغیرها و استخراج  

هاي اصلی  استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تجزیه به مؤلفه ترین عوامل با مهم

باشد، بنابراین در مرحله اول بر اساس مرور منابع متعدد داخلی و خارجی انتخاب  می



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   118

  

ازآن نتیجه حاصله به روش دلفی در چند مرحله توسط  متغیرها صورت گرفت و پس

شناسان خبره استان نظران که همگی از اعضا هیات علمی و کار متخصصان و صاحب

یزد بودند، بررسی و پایش شد و نهایتاً متغیرهاي اصلی انتخاب گردید که خالصه آن 

  .آمده است 1در جدول 

  

ریزي منابع آب مناطق خشک و  ترین متغیرهاي مؤثر دانش بومی بر مدیریت و برنامه مهم -1جدول 

  ر منابع متعدد داخلی و خارجینظران بر اساس مرو خشک ایران طبق نظر متخصصان و صاحب نیمه

  منابع  متغیرها

مدیریت مشارکتی مبتنی 

بر جامعه محلی، 

ساختار درست در نظام 

برداري،  احداث و بهره

مندي تقاضا و  قانون

عرضه آب، رعایت 

حقآبه از پهنه کوه تا 

  کویر، همیاري و تعاون

  

سالمی قمصري ؛ / 1398کفاش و همکاران / 1398نجفلو و همکاران، 

حبیب و  بنی/ 1398لطیفی و محمد شهري، / 1398روزش و حجتی، ف

صادقی زاده و / 1397اسکندري دامنه و همکاران، / 1398غفوري خرانق، 

/ 1395آذرنیوند و همکاران، / 1396یاوري و طیب زاده، / 1397همکاران، 

منصوري مقدم، / 1393غالمی و علی بیگی، / 1390رضایی و همکاران، 

جمعه / 1391وزین و افتخاري، / 1393ي و کرمی دهکردي، صابر/ 1393

ملکی نژاد و همکاران، / 1390شاطري و همکاران، / 1391پور و میرلطفی، 

عمادي و امیري / 1386عبدي، / 1388بوذرجمهري، / 1390دهقانی، / 1390

عمادي و عباسی، // 1377خانیکی،  پاپلی یزدي و لباف/ 1381اردکانی، 

1377  

Seijger et al. 2018 / Brondizio & Le Tourneau, 2016 / Kiyoshi et al. 
2014 / Delgado et al. 2014/ Lienert, et al. 2013/ Von der Porten, 
2013/ Pahl-Wostl, et al., 2012/ Rahimian, et al. 2011/ Muñoz-
Erickson, et al. 2010/ Welch-Devine, 2008/ Ovis, et al, 2007/
Mahendra and Sharma, 2006/ Koontz et al. 2006 / Nooteboom, 2006/ 
Barrera-Bassols et al. 2006 / Duyne, 2004/Rogers & Hall, 2003// 
Chilima et al. 2002 / Appleton et al., 1995 / Gadgil, et al. 1993

تجربی بودن، بهبود در 

طول زمان، امکان انتقال 

به نواحی مجاور و 

مشابه، خالقیت علمی و 

  عملی

کفاش و / 1398نجفلو و همکاران،  /1398سالمی قمصري و همکاران، 

/ 1397برزگر و همکاران،  /1398لطیفی و محمد شهري، / 1398همکاران، 

وزین و / 1391، پور و میرلطفی جمعه/ 1396یاوري و طیب زاده، 

/ 1390ملکی نژاد و همکاران، / 1390دهقانی، / 1391افتخاري، 
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عمادي / 1381عمادي و امیري اردکانی، / 1384بوذرجمهري و همکاران، 

  1373فرهادي، / 1377و عباسی، 

Berkes, 2018 / Berkes, 2012 / Tiu, 2007 / Ovis, et al. 2007 / Barrera-
Bassols et al. 2006 / Verlinden & Dayot, 2005 / McGregor, 2004 / 
Toledo, 2002/ Penny, 2001 / Grenier, 1998 / Gadgil, et al. 1993/ 
Williams & Muchena, 1991 /Warren and Cashman, 1988

توجه به شرایط 

اقتصادي، توجه به 

زیستی،  مسائل محیط

هاي  توجه به ارزش

  فرهنگی -اجتماعی

پیچیدگی و  و اعتقادي،

  چندبعدي بودن

نجفلو و / 1398کفاش و همکاران  /1398حبیب و غفوري خرانق،  بنی

یاوري و طیب / 1397صادقی زاده بافنده و همکاران، / 1398همکاران، 

آذرنیوند و همکاران، / 1396سلیمی کوچی و ابراهیمی، / 1396زاده، 

پور و  جمعه/ 1391وزین و افتخاري،/ 1391چکشی و همکاران / 1395

شاطري و / 1390ملکی نژاد و همکاران، / 1390دهقانی، / 1391میرلطفی، 

عمادي و امیري / 1384بوذرجمهري و همکاران، / 1390همکاران،

  1373فرهادي، / 1381اردکانی، 

Berkes, 2018 /Rahimian, et al. 2011/Ovis, et al, 2007 / Barrera-
Bassols et al. 2006/ Toledo, 2002 / Dewes, 1993

  سازگاري با

  خشکسالی، سیل و اقلیم

برزگر و / 1398حبیب و غفوري خرانق،  بنی/ 1398کفاش و همکاران  

صادقی زاده بافنده و / 1397اسکندري دامنه و همکاران، / 1397همکاران، 

/ 1396یاوري و طیب زاده،  /1397طالشی و کفاش، / 1397همکاران، 

پور و میرلطفی،  جمعه/ 1393منصوري مقدم، / 1395وند و همکاران، آذرنی

عمادي و امیري / 1390دهقانی، / 1391وزین و افتخاري، / 1391

یاوري، / 1375میرابوالقاسمی، / 1376ازکیا و میرشکار، / 1381اردکانی، 

1359  

Berkes, 2018 / Brondizio & Le Tourneau, 2016/ Nakashima et al. 
2012 / Galloway McLean, 2010 / Tiu, 2007 / Ovis, et al, 2007 / 
Barrera-Bassols et al. 2006 / Barnhardt and Kawagley, 2005/ 
Verlinden & Dayot, 2005 / Duyne, 2004 / McGregor, 2004 / Smit & 
Olga, 2003/ Toledo, 2002 / / Grenier,1998 / Gadgil, et al. 1993 /

هاي آتی،  توجه به نسل

برداري پایدار،  بهره

ایجاد حداقل 

هاي  آلودگی

  زیستی محیط

اسکندري دامنه و / 1398لطیفی و محمد شهري، / 1398کفاش و همکاران 

/ 1396نجفلو و یعقوبی، / 1396یاوري و طیب زاده، / 1397همکاران، 

پور و جمعه/ 1391وزین و افتخاري، / 1396یاوري و طیب زاده، 

بوذرجمهري و / 1388بوذرجمهري، / 1390دهقانی،/ 1391میرلطفی، 

/ 1377عمادي و عباسی،  /1381عمادي و امیري، / 1384افتخاري، 

  1359یاوري، / 1375میرابوالقاسمی، 
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Seijger et al. 2018 / Berkes, 2018/ Marshall et al. 2013/ Welch-
Devine, 2008/ Tiu, 2007 / FAO, 2006 / Carpenter et al. 2006 / 
Barnhardt and Kawagley, 2005 / Makhura, 2004 Rogers & Hall, 
2003 / Appleton et al., 1995/ Gadgil, et al. 1993

استفاده از مصالح محلی 

آورد، استفاده از  و بوم

نیروهاي بومی، در 

  دسترس و ارزان بودن

آذرنیوند و / 1396وري و طیب زاده، یا/ 1397اسکندري دامنه و همکاران، 

میرابوالقاسمی / 1390دهقانی، / 1393منصوري مقدم، / 1395همکاران، 

  1359یاوري، / 1375

Duyne, 2004 / Smit & Olga, 2003 / Grenier,1998 / Gadgil, et al. 1993

حفظ تنوع زیستی، حفظ 

منابع آبی، حفظ 

وحش، حفظ  حیات

  پوشش گیاهی

حبیب و غفوري  بنی/ 1398کفاش و همکاران / 1398همکاران،  نجفلو و

 /1391وزین و افتخاري، / 1391وزین و افتخاري، / 1398خرانق، 

1375میرابوالقاسمی / 1377عمادي و عباسی، /1388بوذرجمهري، 

WWDR, 2018 / Brondizio & Le Tourneau, 2016 / Kiyoshi et al. 2014 
/ Marshall et al. 2013 / Tiu, 2007 / Verlinden & Dayot, 2005/ 
Makhura, 2004/ Gadgil, et al. 1993

  نگارندگان: منبع

  

براي تهیه پرسشنامه  1هاي مندرج در جدول  در مرحله بعد، از متغیرها یا مؤلفه

هایی  صورت سؤال به) گویه یا مؤلفه(متغیر  25هاي بومی استفاده گردید و تمامی  داده

 5سؤال با طیف لیکرت  25اي با  گویا درآورده شد و بدین ترتیب پرسشنامهواضح و 

جهت پی بردن به متغیرهاي زیربنایی و شناسایی عوامل اساسی یا . سطحی تنظیم شد

شده از روش  منظور تبیـین الگـوي همبسـتگی بـین متغیرهاي مشاهده معیارهـا به

استفاده  SPSSافزار  ها از نرم لیل دادهوتح و براي تجزیه EFA(1(تحلیل عاملی اکتشافی 

  .گردید

جهت پی بردن به متغیرهاي زیربنایی یک پدیده یا تلخیص ) FA(2تحلیل عاملی 

هاي اولیه براي تحلیل عاملی، ماتریس  داده. شود ها استفاده می اي از داده مجموعه

. اي ندارد شده ینتحلیل عاملی، متغیرهاي وابسته از قبل تعی. همبستگی بین متغیرها است

و ) (توان به دو دسته کلی تحلیل عاملی اکتشافی  موارد استفاده تحلیل عاملی را می

                                               
1. Exploratory Fanction Analysis
2. Fanction Analysis
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تحلیل ). 11-10: 1396ور، حبیبی و عدن(تقسیم کرد ) CFA(1تحلیل عاملی تأییدي

هایی گرد  صورت خوشه دهد که متغیرها به عاملی با ایجاد ماتریس همبستگی، نشان می

هاي دیگر  که متغیرهاي هر خوشه با هم همبسته بوده و با خوشه طوري د بهان هم آمده

متغیرهایی که هیچ همبستگی با متغیرهاي دیگر ندارند باید حذف . باشند همبسته نمی

شوند زیرا متغیرهاي مورد تحلیل باید همبستگی معقولی با برخی متغیرهاي دیگر 

طور مشخص شاخص اعتبار عاملی  به تحلیـل عاملی اکتشافی و. تحلیل داشته باشند

توان  با استفاده از تحلیل عاملی می. شود براي بررسی اعتبار سازه پرسشنامه استفاده می

کند یا خیر  گیري می هاي مـوردنظر را اندازه مشـخص کـرد کـه آیا پرسشنامه شاخص

  ).196-195: 1395معرب و همکاران، (

باشد ولی در متون علمی نظرات  هم میهرچند تعداد نمونه در تحلیل عاملی م 

براي مثال هوگارتی و همکارانش . شود متفاوت و بعضًا متضادي در مورد آن دیده می

گیرند که  ها نتیجه می در پژوهش خود پس از بررسی نسبت بین متغیرها و تعداد نمونه

ر تحلیل عامل آمده د دست ها و تعداد متغیر و مطلوبیت نتایج به ارتباطی بین تعداد نمونه

طبق نظر ساپناس و زلر  ).Hogarty et al, 2005: 205-206(اکتشافی وجود ندارد

. )Sapnas & Zeller, 2002: 137-139(باشد  50حداقل حجم نمونه نباید کمتر از 

هرچه حجم اندازة نمونه زیادتر شود، صحت و دقت تحلیل عاملی بیشتر است 

  اعالم کردند 100تعداد نمونه را که هایر و همکارانش حداقل  طوري به

)Hairn et al, 1995: 393-  25بر این اساس پرسشنامه حاضر که متشکل از ). 395

نفر  50صورت حضوري و الکترونیکی به  پرسش است بعد از ارائه توضیحات الزم، به

. نفر از آنها به پرسشنامه پاسخ دادند 46مند داده شد و  از خبرگان و متخصصان عالقه

هاي میانگین، فراوانی و همچنین درصد فراوانی متغیرهاي  به ترتیب آماره 3و  2دول ج

  .دهد سطحی لیکرت نشان می 5پرسشنامه را بر اساس طیف 

  

                                               
1. Confirmatory factor analysis
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  سطحی لیکرت 5هاي پرسشنامه بر اساس طیف  شده به پرسش هاي داده میانگین پاسخ -2جدول 

متغیریا   

زیرمعیار

1  

متغیر یا 

زیرمعیار 

2  

ا بمتغیر

زیرمعیار 

3  

متغیریا 

زیرمعیار 

4  

متغیریا 

زیرمعیار 

5  

ا بمتغیر

زیرمعیار 

6  

متغیریا 

زیرمعیار 

7  

متغیریا 

زیرمعیار 

8  

ا بمتغیر

  زیرمعیار

9  

  46  46  46  46  46  46  46  46  46  تعداد

  3,74  3,20  2,61  4,11  3,54  3,72  4,02  4,11  3,48  میانگین

متغیر یا     

زیرمعیار 

10  

متغیر یا 

زیرمعیار 

11  

متغیر یا 

زیرمعیار 

12  

متغیر یا 

زیرمعیار 

13  

متغیر یا 

زیرمعیار 

14  

متغیر یا 

زیرمعیار 

15  

متغیر یا 

زیرمعیار 

16  

متغیر یا 

زیرمعیار 

17  

متغیر یا 

زیرمعیار 

18  

  46  46  46  46  46  46  46  46  46  تعداد

  3,74  4,02  3,50  2,87  3,67  3,46  3,98  3,76  3,67  میانگین

متغیر یا     

ر زیرمعیا

19  

متغیر یا 

زیرمعیار 

20  

متغیر یا 

زیرمعیار 

21  

متغیر یا 

زیرمعیار 

22  

متغیر یا 

زیرمعیار 

23  

متغیر یا 

زیرمعیار 

24  

متغیر یا 

زیرمعیار 

25  

  46  46  46  46  46  46  46تعداد

  3,41  3,39  3,93  3,35  3,93  4,09  3,96میانگین

  هاي تحقیق یافته: منبع
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  هاي پرسشنامه دانش بومی انی پرسشفراوانی و درصد فراو -3جدول 

پرسش

  درصد  فراوانی

خیلی 

  زیاد
  کم  متوسط  زیاد

خیلی 

  کم
  مجموع

خیلی 

  زیاد
  کم  متوسط  زیاد

خیلی 

  کم
  مجموع

پرسش

1  
8  18  11  6  3  46  17,4  39,1  23,9  13,0  6,5  100%  

پرسش

2  
15  25  3  2  1  46  32,6  54,3  6,5  4,3  2,2  100%  

پرسش

3  
11  26  8  1  0  46  23,9  56,5  17,4  2,2  0,0  100%  

پرسش

4  
8  23  10  4  1  46  17,4  50,0  21,7  8,7  2,2  100%  

پرسش

5  
6  18  17  5  0  46  13,0  39,1  37,0  10,9  0,0  100%  

پرسش

6  
18  17  9  2  0  46  39,1  37,0  19,6  4,3  0,0  100%  

پرسش

7  
1  6  17  18  4  46  2,2  13,0  37,0  39,1  8,7  100%  

پرسش

8  
2  18  15  9  2  46  4,3  39,1  32,6  19,6  4,3  100%  

پرسش

9  
6  26  11  2  1  46  13,0  56,5  23,9  4,3  2,2  100%  

پرسش

10  
5  25  14  2  0  46  10,9  54,3  30,4  4,3  0,0  100%  

پرسش

11  
11  18  13  3  1  46  23,9  39,1  28,3  6,5  2,2  100%  

پرسش

12  
11  26  7  1  1  46  23,9  56,5  15,2  2,2  2,2  100%  

پرسش

13  
4  17  21  4  0  46  8,7  37,0  45,7  8,7  0,0  100%  
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پرسش

  درصد  فراوانی

خیلی 

  زیاد
  کم  متوسط  زیاد

خیلی 

  کم
  مجموع

خیلی 

  زیاد
  کم  متوسط  زیاد

خیلی 

  کم
  مجموع

پرسش

14  
12  16  12  3  3  46  26,1  34,8  26,1  6,5  6,5  100%  

پرسش

15  
2  6  25  10  3  46  4,3  13,0  54,3  21,7  6,5  100%  

پرسش

16  
8  17  15  2  4  46  17,4  37,0  32,6  4,3  8,7  100%  

پرسش

17  
16  20  5  5  0  46  34,8  43,5  10,9  10,9  0,0  100%  

پرسش

18  
6  25  12  3  0  46  13,0  54,3  26,1  6,5  0,0  100%  

پرسش

19  
10  27  6  3  0  46  21,7  58,7  13,0  6,5  0,0  100%  

پرسش

20  
14  24  6  2  0  46  30,4  52,2  13,0  4,3  0,0  100%  

پرسش

21  
9  27  9  1  0  46  19,6  58,7  19,6  2,2  0,0  100%  

پرسش

22  
3  16  22  4  1  46  6,5  34,8  47,8  8,7  2,2  100%  

پرسش

23  
14  19  10  2  1  46  30,4  41,3  21,7  4,3  2,2  100%  

پرسش

24  
6  12  23  4  1  46  13,0  26,1  50,0  8,7  2,2  100%  

پرسش

25  
5  16  19  5  1  46  10,9  34,8  41,3  10,9  2,2  100%  

  هاي تحقیق یافته: منبع
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  بررسی پایایی پرسشنامه

مه، از دیگر براي نشان دادن پایایی پرسشنا عبارت براي سنجش سازگاري درونی یا به

با افزایش میزان سازگاري درونی پرسشنامه، ضریب آلفا نیز . آلفاي کرونباخ استفاده شد

ها بیشترین ارتباط را با هدف  ها یا گویه یابد به این معنی که اگر پرسش افزایش می

داشته باشند، این ضریب بزرگ ) متغیر مربوط به فرضیات پژوهش(موردبررسی 

نامه مطلوب ارزیابی  محاسبه شود، پایـایی پرسـش 7/0از  اگر این ضریب بیش. شود می

گردد می
1

 است، 927/0با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار ضریب آلفا برابر با . 

داراي سازگاري درونی  4پرسش یا گویه مطابق با جدول  25شود که این  مشخص می

  .گیري یک متغیر پنهان را دارند عالی هستند و قابلیت اندازه

  

  بررسی کفایت مدل

هـاي   توان داده در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان یافت که می

هـاي مـورد نظـر     دیگر، آیا تعداد داده عبارت به. موجود را براي تحلیل به کار برد یا خیر

نظور از اند یا خیر؟ بدین م براي تحلیل عاملی مناسب) اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها(

KMOشاخص 
2

و آزمون بارتلت 
3

شود استفاده می 
4

ویژه تحلیل عاملی  KMOشاخص . 

ها براي انجام محاسبات تحلیل عاملی اکتشـافی   دهندة کفایت داده اکتشافی است و نشان

هـا   باشد داده 5/0که مقدار آن کمتر از  درصورتی. است و در بازه صفر تا یک قرار دارد

تـوان   باشد می 69/0تا  5/0ب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین براي تحلیل عاملی مناس

 7/0تـر از   کـه مقـدار آن بـزرگ    اما درصورتی. بااحتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت

                                               
  ، ویرایش سوم، پایگاه اینترنتی پارس مدیرSPSSافزار  آرش حبیبی، آمــوزش کــاربردي نرم- 1

(www.parsmodir.com)  
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
3. Bartlett's Test

  پردازي آماري اطمینان شرق  ، شرکت دادهSPSSجتبی فرشچی، تحلیل آماري با م4-

)www.spss-iran.com(  
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ایـن  . هـا بـراي تحلیـل مناسـب خواهنـد بـود       هاي موجود در بین داده باشد همبستگی

ضـریب همبسـتگی بـین     rijآیـد کـه در ایـن رابطـه      شاخص از رابطه زیر به دست می

  :ها است ضریب همبستگی جزئی بین آن ɑij، و jو  iمتغیرهاي 

  
  

داري اگر سطح معنی
1

درصد باشـد، تحلیـل عـاملی     5تر از  آزمون بارتلت کوچک 

بـودن  ) همـانی (مناسب است، زیرا فـرض واحـد   ) مدل عاملی(براي شناسایی ساختار 

است  7/0نزدیک  KMOن شاخص در این پژوهش چو. شود ماتریس همبستگی رد می

دانـش بـومی بـر    "هاي مربوط به عوامل مؤثر بـر   شود و داده پس کیفیت مدل تأیید می

براي تحلیل عـاملی مناسـب    ")یزد(ریزي منابع آب منطقه موردمطالعه  مدیریت و برنامه

دهد کـه   نشان می.) Sigبودن  01/0کمتر از (داري آزمون بارتلت  همچنین معنی. هستند

همانی بودن ماتریس همبستگی رد شده و تحلیل عاملی براي شناسـایی سـاختار    فرض

 95طورکلی اگر نتیجـه آزمـون بارتلـت در سـطح      به. کامالً مناسب است) مدل عاملی(

هـا   بیشتر شده باشـد داده  6/0هم از  KMOدار باشد و مقدار عددي  درصد به باال معنی

,Howard. (براي انجام تحلیل عاملی مناسب هستند 2016: 52-54(  

  

  هاي پرسشنامه پرسش 2مقادیر اشتراکات

، نسبتی از واریانس هر متغیر را که )4جدول (جدول مقادیر اشتراك هر متغیر  

ستون اول آن با عنوان اولیه. دهد آیند، نشان می حساب می هاي مشترك به توسط عامل
3

 

که  نه آن(توانند  وعه عوامل میباشد که مجم دهنده مقدار کل واریانس هر متغیر می نشان

هاي یک  توانند کلیه واریانس ها می بنابراین، ازآنجاکه عامل. آن را تبیین کنند) اند توانسته

                                               
1. Significant
2. Communalities
3. Initial
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بینیم که این واریانس براي تمامی  می 4را تبیین کنند در جدول ) درصد 100(متغیر 

ستون دوم با عنوان استخراج. باشد متغیرها برابر عدد یک می
1

دهنده مقداري از نشان 

) توانند که می نه این(اند  واریانس هر متغیر است که مجموعه عوامل مورد نظر توانسته

هرچه . مقدار این واریانس از صفر تا یک در نوسان است. آن را تبیین یا آشکار کنند

دهد که متغیر  تر نشان می تر باشند، بهتر است و مقادیر کوچک مقادیر به یک نزدیک

اندازه کافی براي تحلیل عاملی مناسب نیست، بنابراین باید از تحلیل خارج  ر بهمورد نظ

درصد از تغییرات را تبیین  50یا  5/0اند باالتر از  معموًال متغیرهایی که نتوانسته. شود

کنند باید تعدیل یا از مجموعه متغیرها حذف شوند تا در مراحل بعد در انتخاب و 

یجاد ننمایندها مشکل ا بندي عامل دسته
2

توان پی برد که  با توجه به ستون استخراج می. 

. اند تغییرات هر متغیر را تبیین کنند شده به چه میزان توانسته هاي استخراج مجموع عامل

شود که با توجه به هدف پژوهش، کلیه متغیرها مقادیري  مشاهده می 4طبق جدول 

راي بیشترین اشتراك و متغیر شماره دا 9درصد دارند و متغیر شماره  50یا  5/0باالي 

  .، داراي کمترین اشتراك است20

  

  مقادیر اشتراکات متغیرهاي پرسشنامه -4جدول 

اشتراکات

  هاي پرسشنامه پرسش

  دانش بومی

شده  مقدار به اشتراك گذاشته

  بندي شدن قبل از عامل

شده بعد از  مقدار به اشتراك گذاشته

  )استخراج(بندي شدن  عامل

  0,734  1,000  1متغیر

  0,816  1,000  2متغیر 

  0,660  1,000  3متغیر 

  0,650  1,000  4متغیر 

                                               
1. Extraction

  پردازي ، پایگاه تخصصی تحلیل آماري و دادهSPSSابوالقاسم زارعی، آموزش تحلیل عاملی اکتشافی با  - 2

)www.tahlili-amari.com(  
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  0,721  1,000  5متغیر 

  0,643  1,000  6متغیر 

  0,616  1,000  7متغیر 

  0,806  1,000  8متغیر 

  0,818  1,000  9متغیر 

  0,674  1,000  10متغیر 

  0,754  1,000  11متغیر 

  0,590  1,000  12متغیر 

  0,660  1,000  13متغیر 

  0,744  1,000  14متغیر 

  0,711  1,000  15متغیر 

  0,723  1,000  16متغیر 

  0,658  1,000  17متغیر 

  0,722  1,000  18متغیر 

  0,602  1,000  19متغیر 

  0,572  1,000  20متغیر 

  0,732  1,000  21متغیر 

  0,765  1,000  22متغیر 

  0,760  1,000  23متغیر 

  0,726  1,000  24متغیر 

  0,729  1,000  25متغیر 

  هاي تحقیق یافته: منبع 
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  ماتریس همبستگی بین متغیرها

براي انجام تحلیل عاملی بهتر است ابتدا ماتریس همبسـتگی بـین متغیرهـا انجـام      

شود تا بتوان ضریب همبستگی را در ماتریس بررسی کرد کـه ایـن کـار بـا اسـتفاده از      

تر از  باید داراي ضریب همبستگی تقریباً بزرگغیرها اصوالً مت. انجام شد SPSSافزار  نرم

بررسـی مـاتریس همبسـتگی متغیرهـاي     ). 23-22، 1388نظري و مختاري، (باشند  3/0

ریـزي منـابع آب منطقـه     دانش بـومی بـر مـدیریت و برنامـه    "مربوط به عوامل مؤثر بر 

 3/0ا بیشـتر از  هـ  اي از همبسـتگی  مالحظـه  نشان داد که مقادیر قابل ")یزد(موردمطالعه 

  .یابی مناسب است رو این ماتریس براي عامل باشد، ازاین می

  

هاي مؤثر و شناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس  استخراج عامل

  تمامی متغیرها

عنـوان   هـاي اصـلی بـه    افزار دیگر روش تجزیه مؤلفه و چند نرم SPSSافزار  در نرم

 :Tabachnick & Fidell, 2012(اسـت  شـده  معرفـی  EFAروش منتخب براي شـروع  

سـتون  . دهـد  ها را نشان مـی  مقدار ویژه و واریانس متناظر با عامل 5جدول . )613-615

ها ها یا مؤلفه عامل
1

دهد و  ها را در اولین مرحله تحلیل عاملی نشان می تعداد اولیه عامل 

  .نیز خواهیم داشت عامل 25اند بنابراین  شده متغیر وارد تحلیل 25چون در این پژوهش 

ها در قالب مجمـوع واریـانس تبیـین     هر یک از عامل 2در ستون مقادیر ویژه اولیه 

واریانس تبیین شده برحسب درصدي از کـل واریـانس و درصـد    . شود شده برآورد می

مقدار ویژه هر عامل، نسبتی از واریانس کل متغیرهاسـت کـه توسـط آن    . تجمعی است

ر ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهاي عـاملی مربـوط بـه    مقدا. شود عامل تبیین می

رو مقـادیر ویـژه، اهمیـت اکتشـافی      محاسبه است، ازایـن  تمام متغیرها در آن عامل قابل

پایین بودن این مقدار براي یک عامـل بـه   . دهد ها را در ارتباط با متغیرها نشان می عامل

                                               
1. Component
2. Initial Eigenvalues
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  .یانس متغیرها داشته استاین معنی است که آن عامل نقش اندکی در تبیین وار

در ستون مقادیر ویژه عوامل اسـتخراجی بـدون چـرخش، واریـانس تبیـین شـدة       

ستون مقادیر . تر از عدد یک باشد ها بزرگ شده است که مقادیر ویژه آنهایی ارائه عامل

شده بعـد از  هاي استخراج ویژه عوامل استخراجی چرخش یافته، مجموعۀ مقادیر عامل

توانند استخراج شوند ابتدا  هایی که می براي تعیین تعداد عامل. دهد ن میچرخش را نشا

یـا   1هاي داراي مقدار ویـژة   بر اساس این معیار، تنها عامل. از معیار کایسر استفاده شد

). 8-7: 1396زبردست،(شوند  ها پذیرفته می عنوان منبع ممکن تغییرات در داده بیشتر به

ریـزي منـابع آب    مـدیریت و برنامـه  "مؤثر دانش بومی بـر  هاي  براي عامل 5در جدول 

هسـتند و   1تـر از   داراي مقادیر ویژه بـزرگ  6تا  1هاي  عامل")یزد(منطقه موردمطالعه 

تواننـد   عامـل مـی   6ایـن  . ماننـد  ها را دارند و در تحلیل باقی مـی  قابلیت تبیین واریانس

تنهایی  وضیح دهند و عامل یک بهمتغیرها را ت) واریانس(درصد از تغییرپذیري  345/70

  .کند درصد از واریانس متغیرها را تبیین می 38حدود 
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مدیریت و "هاي مؤثر دانش بومی بر درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل -5جدول 

  "ریزي منابع آب منطقه موردمطالعه برنامه

درصد تجمعیدرصد واریانسمجموعدرصد تجمعیدرصد واریانسمجموعدرصد تجمعیدرصد واریانسمجموع

19/52138/08338/0839/52138/08338/0834/52118/08318/083

22/1588/63346/7172/1588/63346/7174/0516/20134/284

31/7717/08453/8011/7717/08453/8012/70410/81645/1

41/5346/13459/9351/5346/13459/9352/319/2454/34

51/3935/57265/5071/3935/57265/5072/2218/88463/224

61/214/83870/3451/214/83870/3451/787/12170/345

70/9683/87374/219

80/9323/72877/947

90/742/95980/905

100/7262/90383/808

110/532/12185/929

120/4771/90887/838

130/4531/81189/649

140/4391/75791/406

150/3791/51692/922

160/3321/32994/251

170/3081/23295/482

180/2651/05896/541

190/2420/96797/508

200/1850/74198/249

210/1260/50498/753

220/1070/42799/18

230/0930/37499/554

240/0770/30899/862

250/0350/138100

عامل ها
مقادیر ویژه عوامل استخراجی چرخش یافتهمقادیر ویژه عوامل استخراجی بدون چرخشمقادیر ویژه اولیه

  
  هاي تحقیق یافته: منبع 
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  ها براي تعیین تعداد عامل 1)اي اي یا سنگریزه صخره(نمودار دامنه کوه 

هایی که باید استخراج شود بهتر است نمودار دامنه  براي تعیین تعداد قطعی عامل 

این نمودار در واقع مهر تأییدي بر نتایج معیار . گراف نیز موردبررسی گیرد کوه یا اسکري

عامل ارزش  6دیده می شود،  1طور که در نمودار  همان. باشد می 5ارزش ویژه در جدول 

  .باشد متغیر، قابل کاهش به شش عامل می 25ویژه باالتر از یک دارند یعنی مجموع 

  

  
  )هاي تحقیق یافته: منبع(گراف یا دامنه کوه  نمودار اسکري -1نمودار 

  

  هاي چرخش نیافته و چرخش یافته ماتریس

هاي تحلیل عاملی قبل از  اتریس مؤلفهماتریس چرخش نیافته یا ماتریس مؤلفه، م

. دهد شده را نشان می هاي استخراج هاي بین متغیرها و عامل چرخش است و همبستگی

دهد  ها الگوي مشخصی را به ما نشان نمی که این ماتریس براي شناسایی عامل ازآنجایی

به . شود یتر از ماتریس چرخش یافته استفاده م بنابراین براي دستیابی به الگوي واضح

تر بودن آن در روش  دلیل دشواري تفسیر نتایج در روش چرخش مورب و راحت

 ,Henson & Roberts(کنند چرخش متعامد، اکثر محققان از چرخش متعامد استفاده می

چرخش متعامد با سه روش واریماکس). 395-396 :2006
2

، کوارتیماکس
1

و  

                                               
1. Scree Plot
2. Varimax

 کیباالتر از  ژهیعامل ارزش و 6
دارند
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اکویماکس
2

عنوان روش منتخب بسیاري از شود که روش واریماکس به انجام می 

که از چرخش  ازآنجایی). 10-9: 1396زبردست، (است  SPSSافزارها ازجمله  نرم

شده غیر همبسته بوده و میزان  هاي شناسایی شود که عامل متعامد زمانی استفاده می

همبستگی بین آنها برابر صفر باشد، از آزمون همبستگی پیرسون براي تعیین غیرهمبسته 

نتایج آزمون . آورده شده است 6ها استفاده گردید که نتایج آن در جدول  املبودن ع

ها صفر است یعنی  دهد که ضریب همبستگی همه عامل نشان می 6همبستگی جدول 

هاي متعامد مانند  توان از روش ها می باشند، بنابراین براي چرخش عامل غیر همبسته می

  .روش چرخش واریماکس استفاده کرد

  

  ها آزمون همبستگی عامل -6جدول 

1عامل  2عامل  3عامل  4عامل  5عامل  6عامل 

1عامل 
Pearson Correlation      

Sig. (2-tailed)      

N      

2عامل 
Pearson Correlation      

Sig. (2-tailed)      

N      

3عامل 
Pearson Correlation      

Sig. (2-tailed)      

N      

4عامل 
Pearson Correlation      

Sig. (2-tailed)      

N      

5عامل 
Pearson Correlation      

Sig. (2-tailed)      

N      

6عامل 
Pearson Correlation      

Sig. (2-tailed)      

N      

  هاي تحقیق یافته: منبع

                                                                                                             
1. Quartimax
2. Equimax/Equamax
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ها یا معیارهاي مؤثر دانش بومی بر  ماتریس چرخش یافته را براي عامل 7جدول  

در ستون این . دهد نشان می")یزد(ریزي منابع آب منطقه موردمطالعه  مدیریت و برنامه"

تر از  این ماتریس را راحت. اند آن متغیرها قرار گرفته ها و در سطرهاي جدول عامل

هرچه مقدار قدر مطلق این ضرایب . توان تفسیر کرد ماتریس چرخیده نشده قبلی می

. متغیر مورد نظر دارد) واریانس(بیشتر باشد عامل مربوطه نقش بیشتري در کل تغییرات 

اند و همچنین بار عاملی  شدههتر خالص عامل کلی 6متغیر در  25دهد که  نتایج نشان می

.شده استهر متغیر در زیر عامل مربوطه نشان داده

هاي چرخش یافته و بار عاملی آنها ماتریس عامل  -7جدول 

  هاي پرسشنامه پرسش

دانش بومی

  هاي چرخش یافته عامل

1  2  3  4  5  6  

                      0/848  22متغیر 

                      0/799  24متغیر 

                      0/79  25متغیر 

                      0/599  23متغیر 

                      0/587  18متغیر 

                      0/566  15متغیر 

                      0/551  9متغیر 

                      0/465  12متغیر 

                  0/827      2متغیر 

                  0/737      4متغیر 

                  0/719      1متغیر 

                  0/671      5متغیر 

                  0/612      6متغیر 

          0/536      0/573      16متغیر 

                  0/464      17متغیر 
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              0/768          13متغیر 

              0/614          8متغیر 

              0/603          19متغیر 

              0/593          20متغیر 

          0/809              21متغیر 

          0/524              11متغیر 

      0/719                  14متغیر 

      0/516                  3متغیر 

  0/777                      7متغیر 

  0/533                      10متغیر 

  هاي تحقیقیافته: منبع   

  

. دار انتخاب شود در ماتریس عاملی چرخش یافته، باید بارهاي عاملی معنی

ترین روش این است که متغیرهایی موردتوجه قرار گیرند که بار عاملی آنها برابر  متداول

و بیشتر باشد، هرچند برخی از منابع حداقل بار عاملی مورد نیاز براي یک متغیر را  4/0

بار : بندي کرد دسته رتبه 3توان بارهاي عاملی را در  طورکلی می به دانند ولی می 3/0

قبول،  داري بیشتر قابل سطح معنی: 4/0قبول، بار عاملی  داري قابل سطح معنی: 3/0عاملی 

 5/0قبول، که در این پژوهش بار عاملی  داري بسیار قابل سطح معنی: 5/0بار عاملی 

ذکر است و آن اینکه  یک نکته قابل 10د جدول در مور. مورداستفاده قرار گرفته است

تنها (دارند  5/0بعد از چرخش، برخی از متغیرها با بیش از یک عامل، بار عاملی باالي 

این متغیرها ). هاي دوم و چهارم داراي بار متقاطع است روي عامل 16متغیر یا پرسش 

املی را با آن عامل شود که بیشترین مقدار عددي بار ع ذیل عاملی در نظر گرفته می

  .شود دارند و ارتباط این متغیرها با سایر عوامل در نظر گرفته نمی
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  ها از روي بار عاملی بندي متغیرها در عامل دسته

گذاري باید با در نظر  گذاري هر عامل، باید توجه داشت که این نام در هنگام نام

دار هستند،  بار عاملی معنی گرفتن معناي مشترك متغیرهایی باشد که در آن عامل داراي

طور  البته به. یعنی این نام باید پوشش مفهومی مناسبی براي آن متغیرها فراهم آورد

یابند و  گذاري اهمیت بیشتري می طبیعی متغیرهایی که بار عاملی آنها باالتر است در نام

ر بیشتري شوند، تأثی بر نام یا عنوانی که براي نشان دادن مفهوم یک عامل انتخاب می

گذاري عوامل، جدا کردن متغیرهایی است که بار  هاي نام یکی از بهترین شیوه. دارند

گذاري عامل بر مبناي ویژگی مشترکی که این  و نام) 6/0باالي (عاملی باالیی دارند 

ها، متغیرهایی که بار  گذاري عامل دیگر در نام عبارت به. باشد کنند، می متغیرها بیان می

در جدول . )Steiger, 2017: 1-4(گذاري ندارند  ینی دارند نقش چندانی در نامعاملی پای

سعی شده که با توجه کامل به متون نظري و تجربی در این زمینه و همچنین رعایت  8

گذاري  جدول نام 5شده به شرح ستون  هاي استخراج گذاري، عامل اصول و شیوة نام

نگري،  ت و پایداري، مدیریت یکپارچه، کلمحافظ: اند از شوند که این عوامل عبارت

  صرفه بودن، سازگاري، پویایی به مقرون

  

  ها گذاري عامل بندي و نام عامل -8جدول 

شرح متغیرمتغیرها
بار 

  عاملی

تعداد 

متغیرها
ها نام عامل

848/0حفظ تنوع زیستی22متغیر 

8
محافظت و

پایداري

799/0وحش حفظ حیات24متغیر

790/0حفظ پوشش گیاهی و مرتعی25متغیر

599/0  حفظ منابع آبی  23متغیر

587/0  زیستی هاي مختلف محیط کاهش ایجاد آلودگی  18متغیر

  566/0  مقابله با سیل  15متغیر
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) کاربردي(خالقیت و نوآوري و همچنین علمی و عملی   9متغیر

  بودن
551/0  

فرهنگی و اعتقادي  - اجتماعی هاي تأسی گرفتن از ارزش12متغیر

جامعۀ خود
465/0

هاي  مدیریت صحیح و ساختاري اصولی در احداث سازه2متغیر

برداري از آن و بهره...) انبار و  نظیر قنات، آب(آبی 
827/0  

7
مدیریت 

  یکپارچه

  737/0  دست رعایت حقآبه مناطق باالدست و پایین  4متغیر

  719/0  ن آحاد مختلف جامعه محلیمدیریت مشارکتی بی  1متغیر

  671/0نفعان و جامعه محلی همیاري و تعاون ذي5متغیر

تجربی بودن دانش بومی و ریشه داشتن آن در تجربیات 6متغیر

هاي گذشته قرن
612/0  

  573/0اي و تغییر اقلیم عدم تولید انتشار گازهاي گلخانه16متغیر

464/0برداري از منابع آب هاي آتی در بهره ی نسلتوجه به نیاز آب17متغیر

  768/0پیچیدگی و گستردگی13متغیر

  نگري کل4

  614/0انتقال به نواحی مجاور و مشابه و یا برعکس8متغیر

آورد در کاهش هزینه ایجاد  استفاده از مصالح محلی و بوم19متغیر

هاي منابع آبی و نگهداري سازه
603/0

صرفه تر شدن و  به استفاده از نیروهاي محلی در مقرون20رمتغی

هاي منابع آبی کاهش هزینه ایجاد و نگهداري سازه
593/0  

  809/0  بودن صرفه به مقرون  21متغیر

2  

 به مقرون

صرفه 

بودن

  11متغیر
  524/0  زیستی در محیط طبیعی رعایت مالحظات محیط

719/0  با خشکسالی توانایی مقابله و سازگاري  14متغیر

سازگاري2 مندي و مدیریت صحیح در عرضه و تقاضا و توزیع  قانون  3متغیر

  آب
516/0

777/0  بهبود تدریجی در طول زمان و توسعه یافتن  7متغیر
پویایی2

  533/0  توجه به شرایط و عوامل اقتصادي جامعه محلی  10متغیر

  هاي تحقیق یافته: منبع 
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  پیشنهادگیري و  نتیجه

بینی و  ها، تضاد منافع، کارایی، هزینه تولید، خودکم علل و عوامل مختلفی چون قدرت

هاي نوین  آوري ها و فن سازي روش هاي نادرست در پیاده ازخودبیگانگی، سیاست

یافته بدون توجه به اقتضاي اقلیمی و محیط طبیعی فالت ایران،  کشورهاي توسعه

... حد شهرنشینی و تخلیه روستاها و  غلط و توسعه بی هاي کالن ها و سیاست ارزیابی

هاي بومی ایران تأثیرگذار بوده  آوري ها و فن رنگ شدن و حتی محو شدن دانش بر کم

با این توصیف وضعیت نامناسب و ). 201-181: 1396زاده، یاوري و طیب(است 

نبود راهبرد یا  توان ناشی از نوعی بحرانی منابع آب در کشور را در وهله اول می به

ریزي مناسب در سطح کالن و خرد در هر دو حوزه دانش  استراتژي مدیریتی و برنامه

  .دانست) یا دانش رسمی(هاي مدرن  بومی و فناوري

دهد که شش عامل اصلی محافظت و  نتایج حاصله از این پژوهش نشان می 

اري، پویایی عامل صرفه بودن، سازگ به نگري، مقرون پایداري، مدیریت یکپارچه، کل

این . ریزي منابع آب استان یزد بوده است موفقیت دانش بومی در مدیریت و برنامه

نظرها و نتایج حاصل از پژوهش بسیاري از محققان که در جدول یک به  نتایج با نقطه

 8همچنین با توجه به بارهاي عاملی متغیرها در جدول . باشد شده موافق می آن اشاره

، مدیریت )848/0با بار عاملی (دد که متغیرهایی چون حفظ تنوع زیستی گر مالحظه می

و ...) انبار و  نظیر قنات، آب(هاي آبی  صحیح و ساختاري اصولی در احداث سازه

و ) 827/0با بار عاملی (صرفه بودن  به ، مقرون)827/0با بار عاملی (برداري از آن  بهره

به نظر . اند اهمیت بیشتري برخوردار بودهاز ) 799/0با بار عاملی (وحش  حفظ حیات

ریزان،  رسد که با استفاده از نتایج بدست آمده و انجام تحقیقات تکمیلی، برنامه می

کارگیري معیارهاي مطلوب و منتخب، از  اي بتوانند با به گذاران منطقه محققان و سیاست

تري  اهبردهاي مناسبنقاط قوت دانش بومی استفاده کرده و با انجام مطالعات تکمیلی ر

  .را در منطقه موردمطالعه تدوین کنند
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انجام تحقیقات مشابه در زمینه دانش بومی در  -1: هایی چون وجود پیشنهاد اینبا

منظور تعیین راهبرد مناسب در خصوص  هاي آبخیز کشور به ها و حوزه سایر اقلیم

در زمینه دانش  انجام تحقیقات مشابه -2مدیریت و تخصیص منابع آب هر حوزه 

ترین معیارها  منظور تعیین مهم هاي آبخیز کشور به رسمی یا فناوري نوین در سایر حوزه

ترین عوامل و متغیرهاي هر دو حوزه دانش  استفاده تلفیقی از مهم -3و متغیرهاي آن 

 -4اي  ها و تعیین راهبردهاي ملی و منطقه گذاري بومی و فناوري مدرن در سیاست

هاي بومی پرکاربرد  روزرسانی و احیاي دانش ات مناسب در جهت نحوه بهانجام تحقیق

روزرسانی این  منظور نگهداري، احیاء، به به "دانش بومی"ایجاد رشتۀ دانشگاهی -5

دانش و همچنین تربیت نیروهاي متخصص در این حیطه که ضمن حفظ و حراست و 

یافته و در حال از بین رفتن  نتقالسینه ا به ها سینه هاي بومی که قرن مکتوب نمودن دانش

است بتواند، دانش بومی و نوین را با توجه به شرایط و نیازهاي کشور به هم پیوند زده 

  .و راهبردهاي نوین و مؤثرتري را ارائه نماید

  

  تقدیر و تشکر

وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را به اعضا هیات علمی، خبرگان و  بدین 

ها و مراحل مختلف این پژوهش  همدلی ما را در تکمیل پرسشنامهکارشناسان زیر که با 

  :داریم یاري نمودند؛ اعالم می

  رضا دهقانی پژوهشگر ارشد دانشگاه واترلو کانادا آقاي دکتر علی

  زیست دانشگاه تهران آموخته دانشکده محیط آقاي دکتر یاسر معرب دانش

  اي استان یزد رکت آب منطقهاصغر سمسار یزدي؛ مدیرعامل سابق ش آقاي دکتر علی

رضا اسالمی؛ عضـو هیـات علمـی و رئـیس مرکـز رشـد فنـاوري         آقاي دکتر علی

  کشاورزي و منابع طبیعی پارك علم و فناوري خراسان رضوي

هـاي   المللـی قنـات و سـازه    آقاي دکتر لباف خانیکی؛ پژوهشگر ارشـد مرکـز بـین   

  تاریخی
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ازنشسـته بخـش تحقیقـات و    آقاي دکتر طباطبـائی یـزدي؛ عضـو هیـات علمـی ب     

  آبخیزداري وزارت جهاد کشاورزي

  آقاي دکتر ستوده؛ عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

آقاي دکتر سودایی زاده؛ عضـو هیـات علمـی دانشـکده منـابع طبیعـی و کویرشناسـی        

  دانشگاه یزد

  ی و کویرشناسی دانشگاه یزدخانم دکتر پریور؛ عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیع

  زیست دانشگاه تهران آقاي دکتر نیک سخن؛ عضو هیات علمی دانشکده محیط

  زیست دانشگاه تهران آقاي دکتر صالحی؛ عضو هیات علمی دانشکده محیط

  آقاي دکتر لیاقتی؛ عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

  پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی خانم دکتر مبرقعی؛ عضو هیات علمی

  المللی امام خمینی قزوین آقاي دکتر دانش کار آراسته؛ عضو هیات علمی دانشگاه بین

آقاي دکتر قانعیان؛ عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

  صدوقی یزد

لوم پزشـکی شـهید   آقاي دکتر دالوند؛ عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه ع 

  صدوقی یزد

  دانشگاه یزد) آب(هاي تفکر  آقاي دکتر عطار؛ عضو هیات علمی و دبیرکانون

زیسـت دانشـگاه آزاد اسـالمی     آقاي دکتر میر حسینی؛ عضو هیات علمی گروه محـیط 

  واحد یزد

  اي استان یزد آقاي دکتر جوادیان زاده؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه

  اي استان یزد ریزي شرکت آب منطقه برنامهآقاي مهندس کوثري؛ معاون 

  اي استان یزد برداري شرکت آب منطقه آقاي مهندس منصوري؛ معاون حفاظت و بهره

  اي استان یزد ریزي شرکت آب منطقه آقاي مهندس محجوبی؛ مدیر تحقیقات و برنامه

  اي استان یزد آقاي دکتر قاسمی؛ کارشناس تخصیص آب شرکت آب منطقه

اي  هـاي اقتصـادي شـرکت آب منطقـه     عاشري؛ کارشناس تعرفه و بررسیآقاي دکتر م

  استان یزد
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  اي استان یزد آقاي مهندس فهیمی؛ کارشناس تحقیقات شرکت آب منطقه

  اي استان یزد آقاي مهندس امیر بیگی؛ مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه

  اي استان یزد آب منطقهخانم مهندس عسکر زاده؛ رئیس گروه بیالن و تلفیق شرکت 

  اي استان یزد هاي سطحی شرکت آب منطقه آقاي مهندس سلیمانی؛ رئیس گروه آب

  اي استان یزد هاي زیرزمینی شرکت آب منطقه آقاي مهندس بهروز دهقان؛ رئیس گروه آب

  اي استان یزد خانم دکتر نسیم سهرابی؛ کارشناس مطالعات آب منطقه

  یزداي استان  هاي سطحی شرکت آب منطقه ؛ کارشناس آبآبادي آقاي مهندس زارع اقبال

بـرداري از منـابع آب شـرکت آب     آقاي مهندس سعید ابراهیمی؛ مدیر حفاظت و بهـره 

  اي استان یزد منطقه

  اي استان یزد آقاي مهندس باقري؛ رئیس گروه تعادل بخشی شرکت آب منطقه

  اي استان یزد ت آب منطقههاي زیرزمینی شرک خانم دکتر غفوري خرانق؛ کارشناس آب 

  اي استان یزد هاي زیرزمینی شرکت آب منطقه خانم مهندس موسوي پور؛ کارشناس آب

  اي استان یزد آقاي دکتر اوهب؛ رئیس گروه طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه

اي  آقاي مهندس برزگري؛ رئیس اداره منابع آب حوزه بافق و بهاباد شرکت آب منطقـه 

  استان یزد

آقاي مهندس حسین ابراهیمی؛ رئیس اداره منابع آب حوزه تفت و مهریـز شـرکت آب   

  اي استان یزد منطقه

) منطقـه شـمالی  (آقاي مهندس وطنخواه؛ رئیس اداره منابع آب حوزه میبـد و اردکـان    

  اي استان یزد شرکت آب منطقه

آب  آقاي مهندس زارع بیدکی؛ رئـیس اداره منـابع آب حـوزه یـزد و اشـکذر شـرکت      

  اي استان یزد منطقه

  اي استان یزد آقاي مهندس مشکات؛ رئیس اداره منابع آب حوزه ابرکوه شرکت آب منطقه

  برداري فاضالب شرکت آب و فاضالب استان یزد آقاي مهندس غلمانی؛ مدیر بهره

  آقاي مهندس مروتی؛ مدیر امور آب شرکت آب و فاضالب استان یزد
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  انشعابات آب شرکت آب و فاضالب استان یزد آقاي مهندس مرادیان؛ رئیس نصب

برداري از شبکه فاضـالب شـرکت آب و فاضـالب     آقاي مهندس انتظاري؛ رئیس بهره

  استان یزد

خانم مهندس تابافر؛ مدیر دفتر توسعه مـدیریت و تحقیقـات شـرکت آب و فاضـالب     

  استان یزد

  اضالب استان یزدپور؛ مدیر دفتر طرح و نظارت آب شرکت آب و ف آقاي مهندس باقري

پور؛ رئیس گـروه طراحـی شـبکه آب شـرکت آب و فاضـالب       آقاي مهندس شاهدي

  استان یزد

  برداري آب شرکت آب و فاضالب استان یزد آقاي مهندس اسماعیلی؛ مدیر بهره

هـاي مکـانیزه شـرکت آب و فاضـالب      آوري آقاي مهندس فالطونی؛ رئیس اداره فـن 

  استان یزد

  انی؛ کارشناس بازنشسته سازمان جهاد کشاورزي استان یزدآقاي مهندس محمدحسین خ

  آقاي مهندس کریمیان؛ کارشناس آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزي استان یزد

  آقاي دکتر رحیمیان؛ عضو هیات علمی مرکز تحقیقات شوري یزد

وخـاك مرکـز تحقیقـات     خانم دکتر بیتا مروج االحکامی؛ رئیس بخـش تحقیقـات آب  

  منابع طبیعی استان یزد کشاورزي و

  آقاي مهندس مصطفوي؛ معاون سابق توسعه و منابع سازمان جهاد کشاورزي استان یزد

  آقاي مهندس چمنی؛ کارشناس قنوات سازمان جهاد کشاورزي استان یزد

آقاي دکتر سید علی طباطبایی؛ عضو هیات علمی مرکز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع    

  طبیعی استان یزد

محمدعلی دهقانی سانیج؛ مدیر ارزیابی عملکرد سازمان جهاد کشاورزي آقاي مهندس 

  استان یزد

آقاي مهندس ابوالفضل دهقانی؛ کارشناس مسئول امور خاك سازمان جهاد کشـاورزي  

  استان یزد
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آقــاي مهنــدس کالنتــري؛ مــدیر بازنشســته ســازمان جهــاد و عضــو ممتــاز ســازمان  

  مهندسی کشاورزي نظام

  دهقانی؛ مدیرکل بازنشسته منابع طبیعی استان یزد و کرمان آقاي مهندس محمدعلی

آقاي مهندس حاج ابوترابی؛ مدیر بازنشسته طرح و برنامـه سـازمان جهـاد کشـاورزي     

  استان یزد

  آقاي مهندس صدري؛ مدیر بازنشسته آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزي استان یزد

ي تفـت و اردکـان سـازمان جهـاد     آقاي مهندس آقایی؛ رئیس بازنشسته اداره کشـاورز 

  کشاورزي استان یزد

  آقاي مسرت؛ محقق و نویسنده

  )حوزه آب(زیستی  رضا دهقانی؛ کارگردان و مستندساز محیط آقاي علی

  .اند و کلیه عزیزانی که به هر شکل یاریگر ما در به ثمر رسیدن این پژوهش بوده



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   144

  

  منابع

تحلیل دانش بومی در سـازمان  «، )1395. (نی، مهديآذرنیوند، حسین؛ اسکندري دامنه، حامد و قربا-

 -اجتماعی تولید کشاورزي و نظام آبیاري، منطقه موردمطالعه روستاي روزکین بخش ساردوئیه

؛ مـردم و  نامه تخصصی پژوهشگاه میـراث فرهنگـی و گردشـگري    فصل، »شهرستان جیرفت

.26-1: 3فرهنگ، دورة اول، سال دوم، شماره 

دانش بومی و مشارکت مردمی و چگونگی استفاده از آن «، )1376. (یرشکار، احمدازکیا، مصطفی و م -

  .9-1: 34، شماره فصلنامه جنگل و مرتع، »برداري از هرزآبهاي سطحی منطقۀ دشتیاري در بهره

ابتکارات محلی و دانش بومی در «، )1397. (اسکندري دامنه، حامد؛ برجی، مسلم و قربانی، مهدي -

روستاي روزکین، بخش ساردوئیه، شهرستان : محور منابع آب منطقۀ موردمطالعهمدیریت اجتماع

.337-321: 2، شماره 71، دوره مجله منابع طبیعی ایران، مرتع و آبخیزداري، »جیرفت

دانشتحلیل«، )1397. (گزیر، عبدالواحدزاده، علیرضا و حسینی برزگر، مریم؛ قربانی، مهدي؛ حسن-

مجله ، »)گزیردشت :موردمطالعهمنطقه (آبمنابعمدیریتدرسازگارمحلیابتکاراتوبومی

.121-99: 2شماره،8، دورهشناسی ایران هاي انسان پژوهش

هاي حکمرانی سنتی  ارزیابی ویژگی«، )1398. (حبیب، محمدابراهیم و غفوري خرانق، سمانه بنی-

، هاي بومی ایران فصلنامه دانش دو، »آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی مؤثر آب زیرزمینی

.331-307: 12، شماره 6دوره 

تحلیل جایگاه دانش بومی در «، )1384. (الدین افتخاري، عبدالرضا بوذرجمهري، خدیجه و رکن -

.49-17: 1، شماره 9، دوره »فصلنامه مدرس علوم انسانی، »توسعه پایدار روستایی

سازي مصرف آب در کشاورزي با تأکید بر  ینهراهکارهاي به«، )1388. (بوذرجمهري، خدیجه -

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ، »هاي بومی در ایران و سایر کشورها برخی فناوري

.84- 80: 42، شماره ایران

آبیاريهاي نظامآب درتقسیمواحد«،)1377. (مجیدخانیکی،محمدحسین و لبافیزدي،پاپلی-

.73-47: 50و  49، شماره ت جغرافیاییمجله تحقیقا، »)فنجان (سنتی

نقش دانش بومی و کارکرد نظام سنتی «، )1391. (جمعه پور، محمود و میرلطفی، محمدرضا-

هاي بزرگ کاري  گروه: مدیریت مشارکتی منابع آب در معیشت پایدار روستایی موردمطالعه

.31- 1: 56، شماره یفصلنامه علوم اجتماع، "در سیستان) حشَر(هاي آبیاري  الیروبی کانال

استفاده از دانش بومی با تأکید بر «، )1391. (چکشی، بهاره؛ محمودي، عباسعلی و پژمرده، مصطفی-



  

  

  

  

145   |، خانی و همکاران  ... استفاده از تحلیل عاملی جهت تدوین

 -هاي استحصال آب باران روش کمانه آبگیر جهت احیا و بهبود پوشش گیاهی در راستاي شیوه

. بگیر بارانهاي سطوح آ اولین همایش ملی سامانه، »مطالعه موردي استان خراسان جنوبی

.3-1: مشهد

 :، تهرانیابی معادالت ساختاري و تحلیل عاملی مدل، )1396. (ور، مریم حبیبی، آرش و عدن-

  11-10انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول،

هاي  هاي زیبا و عامل بررسی تاریخچه و سیر تکاملی بادگیرها این پدیده«، )1385. (دهقانی، علیرضا-

.13- 4: 19، سال سوم، شماره ۀ تهویه و تبریدمجل، »تهویه مطبوع سنتی

انتشارات یزدا، چاپ  :، تهرانانبارهاي ایران مهندسی و معماري آب، )1390. (دهقانی، علیرضا -

.اول

هاي سنتی در مدیریت منابع آب  روش«، )1390. (رضایی، روح اله؛ اسحاقی، سید رضا و صفا، لیال-

المللی دانش سنتی  همایش بین، »انش بومی کشاورزيجهت مقابله با خشکسالی با تأکید بر د

.هاي تاریخی آبی المللی قنات و سازه ، یزد، مرکز بینمدیریت منابع آب
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.207- 193: 20، شماره 6سال 

شهرستان ایوان : مطالعه موردي(نظام آبیاري سنتی در استان ایالم «، )1393. (منصوري مقدم، منصور-

  .146-141: 12، شماره 21، دوره شناسی مجله انسان، »)غرب
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https://civilica.com/doc/136119. هاي تاریخی آبی سازه
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.7-3: 41، شماره مجلۀ آب، خاك و ماشین
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.38-27: 2، سال ششم، شماره نشریه آب و توسعه پایدار، »در روستاهاي ایران

نشریه ، »تحلیل عاملی و کاربرد آن در علوم اجتماعی«، )1388. (نظري، جواد و مختاري، مرضیه-

.33تا  20: 14، شماره علوم اجتماعی

وخاك از  نقش دانش بومی در حفاظت از منابع آب«، )1391. (الدین، افتخاري وزین، نرگس و رکن -

فصلنامه روستا و ، »هرستان خلخالرستم، ش مطالعۀ موردي بخش خورش: دید روستاییان

.114- 91: 4، شماره 15، سال توسعه

ریزي استفاده از  سنجش و ارزیابی در برنامه، )1396. (زاده، نگار یاوري، احمدرضا و طیب -

.160-158: انتشارات آواي قلم، چاپ اول: ، تهرانسرزمین

. بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ن، تهراشناختی از کشاورزي سنتی ایران، )1359. (یاوري، احمدرضا-
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