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Introduction: The world today faces accelerating changes in customer needs and a 

steady reduction in environmental resources. In such a situation, checking consumer 

behavior is essential. Consumer behavior refers to all the thoughts, feelings, and 

actions that an individual has or takes before or while buying any product, service, or 

idea. Considering that one of the declining resources in the world today is water 

resources, this study examines consumer behavior in local water markets as a case 

study. The studied area is the Zayandehrood basin of Iran, which, in recent years, has 

faced major problems in water resources decline. This has caused many social crises, 

especially in the agriculture section with the highest consumption. The focus of local 

water markets has recently been on this national issue, but its full implementation 

requires structural, legal, economic, and social reforms. Factors such as farmers' fear 

of unemployment, fear of decrease in agricultural land prices, and fear of migrations 

from the village have pushed farmers to resist the implementation of such markets. In 

recent years, the experience of water problems has brought the corresponding 

organizations to the conclusion that, merely with concentration on economic, 

technical, and engineering issues, water crises cannot be solved and the need for 

attention to social dimensions and consumer behavior management is essential. 

Therefore, in this research, the prerequisits are already provided for the formation of 

water markets not from the technical and economic vision, but from the social 

dimension. This is the distinction of this research from other research works. 

Methodology: This study is developmental in terms of purpose. It is conducted 

through  the grounded theory and Gtopsis. The case study in this paper is the water 

market, and the statistical population includes three groups of experts (academics, 

farmers, and water industry experts). The sampling is by snowball method. The data 

collection tool is interviews. By the use of the qualitative approach of grounded 

theory, the factors affecting consumer behavior are identified with the aim of 

designing a social capital management model. An appropriate model is designed, and 

then the identified factors are ranked with the group Topsis approach. 

Results and Discussion: In order to meet the aim of the study, which is to design a 

social capital management model to facilitate the implementation of the water market, 

it was decided to use grounded theory. For this purpose, first, it was necessary to 

identify the variables affecting the model. The variables were the factors affecting the 

behavior of consumers (farmers) and encouraging participation in the water market. 
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The data analysis was carried out using the grounded theory in three stages of open, 

axial and selective coding. One of the most important results of this research is the 

ranking of factors affecting consumer behavior and planning based on them to attract 

popular participation in the implementation of the water market. After designing the 

model, in order to make the best use of the results and answer the second part of the 

main research question, the researcher proceeded to rank the identified factors with 

the group TOPSIS approach. The factors that encourage social participation in the 

formation of the water market include factors related to the regulatory body and the 

government, cultural-situational and lifestyle factors, factors related to publicity and 

awareness, demographic factors, factors related to the household economy, 

environmental factors, product-related factors, sales factors, factors related to 

production inputs, and factors related to the intention to buy. 

Conclusion: The results of this research can be used to identify the factors affecting 

the implementation of a water market in the social dimension. The study suggests 

certain  ways of encouraging farmers to participate in water market implementation 

and, ultimately, attracting more farmers, improving the market conditions, increasing 

customer satisfaction, improving the community's welfare and saving more water 

resources. The results of the research show that, of the variables affecting social 

capital management, the factors related to the supervisory institution and government 

and situational-cultural and lifestyle along with the factors related to publicity and 

public awareness are the most important in the implementing and development of 

water markets. The suggestions that can be made for future research include 

integrating the proposed model with other patterns, using suitable software for 

qualitative data, applying the method in different local markets, and comparing the 

results. Overall, it seems that the proposed model helps to achieve public welfare, save 

water resources, predict consumer behavior in the formation of the water market, and 

solve social problems associated with its implementation. 

Keywords: Consumer behavior, Grounded theory, Social capital management, Social 

facilitation, Water market. 
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 چکیده

از منابع به  یکیاست.  انیمشتر یازهایو ن یطیمنابع مح عیسر راتییامروز شاهد تغ یایند 

 ،یکشاورز آب در حوزه کاهش مصرف یاز راهکارها .شدت رو به کاهش، منابع آب است

 ییبازارها نیچن لیتشک ی. در راستااشاره نمودآب  یمحل یبازارها یسازادهیپتوان به می

است. در  یو رفع مشکالت اجتماع یاقتصاد ،یحقوق ،یات ساختاراصالح بررسی و به ازین

 تیریمدل مد یکننده و طراحموثر بر رفتار مصرف یهاسازه یدر واکاو یپژوهش سع نیا

منظور با  نی. بدباشدیو توسعه بازار آب م یسازادهیپ لیتسه یدر راستا یاجتماع هیسرما

ف با هدکننده موثر بر رفتار مصرف یهاسازه ،داده بنیاد هینظررویکرد کیفی  یریکارگهب

 کردیو سپس با رو یمناسب طراح یو الگو ییشناساطراحی مدل مدیریت سرمایه اجتماعی 

روه سه گ نیاز ب ی. نمونه آمارگرددمی یبندموثر بر مدل رتبه یهامقوله یگروه سیتاپس یکم

 ارابز و انتخاب شدهرود هحوضه آبریز زایندکشاورزان و  انیدانشگاه ،صنعت آبخبرگان 

 یرهایکه از مجموعه متغ دهدینشان م قیتحق جینتاباشد. میاطالعات مصاحبه  یآورجمع

وامل ع و و سبک زندگی موقعیتی-فرهنگیعوامل  ،مربوط به نهاد نظارتیعوامل  ،شناسایی شده

 تسهیل یهابرنامه یرا در طراح تیاهم نیشتریب رسانی عمومیتبلیغ و آگاهیمربوط به 

 اند.و توسعه بازار آب به خود اختصاص داده یسازادهیپ

 

 ،یاجتماع هیسرما تیریمد ،کنندهرفتار مصرف ی،اجتماع یگرلیبازار آب، تسه  :کلیدی کلمات

 .داده بنیاد هینظر
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  مقدمه

در سالهای اخیر با توجه به رشد جمعیت، تغییر اقلیم و کاهش نزوالت آسمانی و افزایش 

در بسیاری از مناطق با شرایط بحران منابع آب ایران برای منابع آب، کشور  تقاضا

راهکارهایی تاکنون اندیشیده  این راستا. در (0111، 0)کشمن و اشلی مواجه شده است

پیاده سازی بازارهای محلی آب است که از سمت دولت جهت  آنهایکی از  که شده

بر اساس باشد. دست اقدام می کاهش مصارف آبی به خصوص در بخش کشاورزی در

 (.0919)جعفری،  جایی استستد و جابهو، آب قابل دادمفهوم بازار آب

سازی چنین بازارهایی با واکنش کشاورزان به دالیلی از قبیل عدم اطمینان به پیاده

های زراعی، ترس از وارد استمرار آن، ترس از بیکاری، ترس از کاهش ارزش زمین

؛ 0119 ،0)بجرنالند های کشاورزی و غیره مواجه استجدی به زمینهای آمدن آسیب

در نتیجه در بعد اجتماعی، . (0105، 5و کانل 0102، 0؛ ویلر و همکاران0109، 9ویلر و همکاران

مشارکت مردمی در اجرای طرح و حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف نقش مهمی 

هوم مدیریت سرمایه اجتماعی و . در این زمینه مف(0930)شماعی،  کندرا ایفا می

ترین مراحل تشکیل و توسعه چنین شود که از اساسیگری اجتماعی مطرح میتسهیل

 باشد. بازارهایی در بعد اجتماعی می

استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش 

ات محلی برای مشکالت های ملی، به عنوان راه حلی اجرایی در سطح اجتماعدولت

، 6روارن) ریزان و مسئوالن سیاست اجتماعی قرار گرفته استتوسعه، مورد توجه برنامه

ها، تعامل با ذینفعان، توسعه هنجارهای مشترک و اعتماد شزبر ار . این مفهوم(0333

  (.0105، 2شود)لیو و لیکند و منجر به عملکرد مطلوب میمتقابل تاکید می

ه جدید شکست بازار، نحیف بودن بازار به معنی پراکنده بودن بر اساس نظری

متقابل از  یو عدم آگاه نیو مناسب طرف دیارتباط مفکنندگان در بازار، عدم مشارکت

؛ (0105، 1)راث از مهمترین دالیل شکست بازار است کنندگانمشارکت یواقع حاتیترج
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درک نگرش  کند.یفا میشناخت رفتار مصرف کننده نقش بسزایی ادر این زمینه 

یکـی از . استدر پیش بینی رفتار موثر معامالت و رکن اساسی کنندگان مصرف

کننـده  رفتـار مصـرف های علم بازاریابی تحت تاثیر قرار دادنتـرین تالشاصـلی

 (.0102، 0مالیاری و سیرکسی و0932)ملکی و همکاران، اسـت 

کنندگان منابع آب کشاورزی بر رفتار مصرفهای موثر در این مقاله به مطالعه شاخص

سازی بازار پیادهدر اجتماعی  مدیریت سرمایهمناسب شود و سپس الگوی پرداخته می

های موثر بر مدل با رهیافت تاپسیس گروهی گردد و در نهایت سازهطراحی میآب 

رهای بازا سازیهای فنی و اقتصادی پیادهدر اغلب تحقیقات به جنبه .شودبندی میرتبه

های در نتیجه جنبه نوآوری این پژوهش تاکید و توجه به جنبه است. آب توجه شده

 باشد.های مربوط و طراحی مدلی مناسب در این زمینه میاجتماعی و کشف شاخص

 

 پژوهش نظری  و چارچوب  مبانی

 مفهوم رفتار مصرف کننده

ه تجرب ای دهیل، خدمت، امحصو کیآن مردم،  یاست که ط یندیرفتار مصرف کننده فرا

حفظ  یکننده نه براکنند. به درک رفتار مصرفیرا در بازار مبادله م ازیمورد ن

 ؛0100، 0دوالرم و همکاران) است ازین دیجد انیجذب مشتر یبلکه برا یفعل انیمشتر

رفتار مصرف کننده، انتظـارات افـراد مورد تحلیل  لدر تحلی (.0106، 9و کهلبچر یلیر

ات، افکار و ادراک قبیلای که ترجیحـات متأثر از عوامل مختلفی از گیرد، به گونهیقرار م

 شودها و عواطف، اطالعـات و دانـش و حتی محیط و شرایط در نظر گرفته میارزش

بنابراین، رفتار مصرف  (،0936محمدزاده و همکاران، ؛ 0102)مالیاری و سیرکسی، 

گیرد که رویکرد اقتصـادی، بررسی قرار می هـای مختلف موردکننـده از زاویـه

باشد. شناسـی و علوم شناختی چهار رویکرد عمده آن میروانشناسـی، جامعـه

های مربوط به بازار و کننـده را، بـه ویـژه فعالیتشناسان رفتار مصرفجامعه

 الزمهای گروه که در فرد یا گروه دیگر انگیزه بازاریابی را ناشی از فشارها و حرکت

 (.0936)محمدزاده و همکاران،  دانندکند، مییرا برای حضور در بازار فراهم م
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 یاجتماع یلگریو تسه یاجتماع هيسرما تيريمفهوم مد

، 0331دهه  یهاگردد، اما از سالیبه قرن هجدهم باز م یاجتماع هیمفهوم سرما نهیشیپ

؛ گلگنینی و 0930، ارانو همک طبرسا) را به خود جلب کرد یادیمفهوم توجه ز نیا

را به  یاجتماع هیواژه سرما ،خودمند نظام اتمطالع با( 0316)وی(. بورد0101، 0پراگینی

 یهادر سالمطالعات متعدد (. 0935 ،و همکاران ی)نوروز وارد کرد یمباحث امروز

 یو عملکرد اقتصاد یاجتماع هیسرما نیب یکینزد اریرابطه بسکه دهد ینشان م ریاخ

 هی. سرما(0100، 0؛ برگنوی و همکاران0939 ،یجامعه وجود دارد )سور تیریو مد

 جادیهاست که موجب امانند اعتماد، هنجارها و شبکه میاز مفاه یامجموعه یاجتماع

منافع متقابل آنان را  تیشود و در نهایاجتماع م کی یاعضا نهیارتباط و مشارکت به

، 0لرینسز و همکاران ؛0103، 9حسن و حبیب ؛0915و همکاران،  یمیتسل) کندیم نیتام

های تواند گسترش کنشتقویت سرمایه اجتماعی می. (0101، 5؛ کیم و کنگ 0101

ا ب و اجتماعی مطلوب مانند رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی را بدنبال داشته باشد

 ،0936باشد )بخشی و همکاران،  مشارکت مردم برای ارتقای رفاه اجتماعی موثر

 .(0100گنوی و همکاران، بر

و سپس به درد مشترک،  شودیشروع م یاست که از اعتمادساز یاچرخه یگرلیتسه

ان مخاطب تیجلب حما یهمواره در پ ندیفرآ نیا یط و پردازدیم تیو خالق ریمس نییتع

 شودیم یآن سع یاست که ط یندیفرا گریلیتسه قت،ی(. در حق0110 ،6ی)برر است

 هیحال در حاشه ب که تا هاییبه افراد و گروه تیخالق ،یریگمیمل، تصمابزار ابتکار ع

سند بر یافراد به توانمند نکهیتا ا ابدی انتقال ند،اهنداشت مشارکت فرصت و اندبوده

 (. 0913نشاط،  ؛ نوری0911 )نوری نشاط و پاکزادمنش،

 آن و توسعه یساز ادهیبه منظور پ یاجتماع یلگریبازار آب و ضرورت تسه

 میالدی، ایران به یکی از کشورهای تشنه دنیا مبدل خواهد شد 0151پس از سال 

، کمبود مختلف کشور ها در مناطق(. نبود تعادل در نسبت بارش0111 ،ی)کشمن و اشل

در (. 0106، 2و همکاران یشوراهای آبریز بیشترکرده است )برخی حوضه درآب را 
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و به ویژه حوضه آبریز فالت مرکزی ایران  شرایط حاضر، این مشکل در حوضه آبریز

تشکیل و تقویت بازارهای  این راستادر  یکی از راهکارهاباشد، بیشتر میرود زاینده

 .باشدیآب ممحلی 

تخصیص مبتنی بر بازار، منابع آبی از مصارف با ارزش آب پایین به سمت مصارف  در

های داخلی زیر به تعدادی از پژوهشدر  (.0113 ،0هو) یابندبا ارزش آب باال انتقال می

 شود: زمینه اشاره می ندر ای

 و اقتصادی کارهای و ساز»( در پژوهش خود با عنوان 0939نوری اسفندیاری )

 غیررسمی و رسمی بازارهای زمینه در آباقتصادی  گذاریارزش به ،«آب حکمرانی

نموده  نتبیی را المللیبین سطح در شده انجام مطالعات راستا، این در و پرداخته آب

تحلیل اثرات اقتصادی »( در پژوهش خود با عنوان0930. صبوحی و پرهیزکاری )است

 شنق به توجه باکه  بیان نمودند «و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوین

 برایاقتصادی  الزم شرایط و زمینه شدن مهیا آب، بازارهای سازنده و حمایتی

 .ضروری است قزوین استان در نهادها نوع این مکانیسم از بهینه هاستفاد و برقراری

 و اقتصادی تأثیرات تحلیل» عنوان با پژوهشی در( 0930) همکاران و زادهکرامت

 هایروش از استفاده با« کشاورزی بخش در آب بازار توسعة و ایجاد اجتماعی

ط قیمت تعادلی آب در شرایبازار آب و تعیین  یسازشبیه به اثباتی ریاضی یزیربرنامه

 و بازارآب رویکرد» عنوان با خود پژوهش در (0919) جعفری. اندپرداختهمختلف 

به اصالحات در ساختار قوانین و حقوق را بازارهای آب  لتشکی الزامات ،«آن الزامات

 بندیطبقه آبرسانی و انتقال هایآب، اصالحات نهادی و سازمانی و توسعه شبکه

 .کندیم

های حقوقی، فنی و اقتصادی این بازارها توجه های داخلی به جنبهاغلب پژوهشدر 

گیری است، با توجه به اینکه این بازارها در کشور ما تازه در حال شکل ،شده است

و در تقویت  مطالعه مسائل اجتماعی آن ضروری و مهم و پیش نیاز سایر مراحل است

های داخلی توجه به بعد ین پژوهش با پژوهش؛ جنبه تمایز اباشدو توسعه آن موثر می

ها به بعد های خارجی که در آنتعدادی از پژوهشبه باشد. در ادامه اجتماعی طرح می

 شود: اجتماعی تشکیل بازارها توجه شده، اشاره می

                                                 
1. Hu 
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دگان کنن)پراکنده بودن مشارکت نحیف بودن بازار بر اساس نظریه جدید شکست بازار،

و مناسب طرفین و عدم آگاهی متقابل از ترجیحات واقعی  درتباط مفیدر بازار، عدم ا

از دالیل اصلی ازدحام و نبود امنیت در آشکارسازی ترجیحات  ،کنندگان(مشارکت

 (.0105)راث،  شودشکست بازار محسوب می

توسعه چارچوبی از ارزیابی »( در پژوهش خود تحت عنوان 0102) و همکاران ویلر

یکی از مهمترین عوامل کاهش تجارت آب را شک و تردید کشاورزان  «آمادگی بازار آب

های اجتماعی و اقتصادی آنان در مورد عواقب تجارت آب نسبت به تجارت و نگرانی

اثرات آبیاری و زهکشی بر »( در پژوهش خود تحت عنوان 0105بیان نمودند. کانل )

در حوضه آبریز موری  چشم اندازهای شهری و روستایی، بازارهای آب و پایداری

ی سازدهبیان نمود که باید امکانات اجتماعی و روانی الزم جهت پیا «دارلینگ استرالیا

بازار آب فراهم موفق بازار آب افزایش یابد تا به لحاظ فرهنگی شرایط جهت طراحی 

بازبینی انطباق و اثر »( در پژوهش خود تحت عنوان 0109) همکاران و گردد. ویلر

بیان نمودند که بسیاری از  «دارلینگ استرالیا -آب بر حوضه آبریز موری بازارهای

هایی از قبیل ترس از مذکور در زمینه تجارت آب با چالش حوضهجوامع روستایی 

کاهش جمعیت روستا، کاهش مستمر در اهمیت کشاورزی در منطقه، افزایش مهاجرت 

 بجرنالند. اندشده واجهم اجتماعی خدمات و اشتغال هایاز روستا، کاهش فرصت

موقت و دائمی  بازارهای در کشاورزان مشارکت» عنوان تحت خود پژوهش در( 0119)

 هایشرط پیش از یکی عنوان به را اجتماعی پذیرش «آب در جنوب شرقی استرالیا

 از زیادی تعداد که ذکر کرد همچنین. نمود بیان آب بازارموفق  سازی پیاده اصلی

 کاهش را شاندارایی ارزش دائمی طور به آب فروش که باورند این بر کشاورزان

در  .دانندمی خود مزرعه از الینفک قسمتی عنوان به را آبشان حق آنها .دهدمی

های اجتماعی توجه شده، جنبه تمایز های خارجی ذکر شده تا حدودی به جنبهپژوهش

و کشف دقیق  این پژوهش طراحی مدل مدیریت سرمایه اجتماعی در این راستا

کننده در تشکیل و تقویت این بازارهاست که در های موثر بر رفتار مصرفسازه

 تحقیقات پیشین مغفول مانده است.  
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 شناسی پژوهش روش

موثر بر رفتار  یرهایمتغ یبا بررس رایز باشد،یم اینوع پژوهش از لحاظ هدف توسعه

. پژوهش از نوع پردازدیم یعاجتما هیسرما تیریمصرف کننده به توسعه مدل مد

 ،سه گروه خبرگان )خبرگان صنعت آبشامل  یجامعه آمارباشد، یم ختهیآم

 به هااز آن یرگیاست که نمونهرود حوضه آبریز زایندهکشاورزان( و  انیدانشگاه

 . استاطالعات مصاحبه  یآور. ابزار جمعباشدمی و به روش گلوله برفی 0 جدول شرح
 

 داده بنیاد و روش دلفی هينمونه نظرحجم  -1جدول 

 رديف شغل تعداد متوسط سابقه کاری

 0 ت آبعکارشناس یا مدیر صن 6 05

 0 خبرگان کشاورزان 6 01

 9 اعضای هیات علمی 9 05

 

 هینظرکیفی  کردیالگو از رو یرفتار مصرف کننده و طراح یرهایمتغ ییجهت شناسا

 سیتاپس یکم کردیعوامل موثر بر مدل رو یبندرتبه نظورو به م استفاده داده بنیاد

 . شده استبه کارگرفته  یگروه

وش ردر این است.   معیاره چند گیریتصمیم هایتکنیک از روش تاپسیس یکی 

و  شودنامیده میآل مثبت ایده شوند. یکی گزینهدو گزینه فرضی تعریف می

ه . گزیناست گیریمیمای از بهترین مقادیر مشاهده شده در ماتریس تصمجموعه

آل منفی نام دارد. معیارها ایده است کههای ممکن دیگر شامل بدترین حالت

گیری آنها نیز تواند دارای ماهیت مثبت یا منفی باشند، همچنین واحد اندازهمی

معیار محاسبه نمرات در روش تاپسیس این است که . تواند متفاوت باشدمی

ر آل منفی دوآل مثبت نزدیک و از گزینه ایدهنه ایدهها تا حد امکان به گزیگزینه

 ها مطابقشود و گزینهباشد. بر این اساس یک نمره برای هر گزینه محاسبه می

در این پژوهش با توجه  .(0112، 0)شی و دیگران شونداین نمرات رتبه بندی می

و  شهای ریاضی مناسبپایه های این روش، سادگی، سرعت وبه ویژگی

یر بر سااستفاده از تاپسیس  ،برای تعداد زیادی گزینه و معیارگویی آن پاسخ

                                                 
1. Shih, Shyur, & Leec 



 1100و پنجم، بهار و تابستان  ستیشماره ب زدهم،یسال س بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  120

همچنین به دلیل وجود سه  .برتری دارد تصمیم گیری چند معیاره هایروش

 گروه تصمیم گیرنده در رتبه بندی از روش تاپسیس گروهی استفاده گردید. 

 سواالت پژوهش

 یسوال اصل

و  بازار آب کدام است یسازادهیپ لیتسه یدر راستا یاجتماع هیسرما تیریمدل مد

 ؟ترتیب اهمیت عوامل موثر بر مدل چگونه است

 قیتحق یفرع سواالت

 بازار آب کدام یسازادهیپ لیتسه یکننده در راستاموثر بر رفتار مصرف یهاسازه .0

 است؟

 کننده کدام است؟موثر بر رفتار مصرف یهاسازه نیگر در بعوامل مداخله .0

 کننده کدام است؟موثر بر رفتار مصرف یهاسازه نیب در یعل طیشرا .9

 کننده کدام است؟موثر بر رفتار مصرف یهاسازه نیدر ب اینهیزم طیشرا .0

 بازار آب کدام است؟ یسازادهیپ یاجتماع هیسرما تیریمد یراهبردها .5

 بازار آب کدام است؟ یسازادهیپ یاجتماع هیسرما تیریمد یامدهایپ .6

سواالت پژوهش باید گفت که در راستای پاسخگویی به سوال درخصوص ارتباط بین 

اصلی که طراحی مدل مدیریت سرمایه اجتماعی جهت تسهیل پیاده سازی بازار آب 

تصمیم گرفته شد که با توجه به نوین بودن پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده است، 

که همان سازه های موثر موثر بر این مدل  متغیرهاینیاز است ابتدا شود؛ بدین منظور 

جهت ترغیب به مشارکت در بازار آب است کنندگان )کشاورزان( بر رفتار مصرف

ها در سه طبقه شامل عوامل بندی محوری این سازهدر طبقهسپس  ،شناسایی گردد

سوال فرعی اول  0بر این اساس  ؛ای قرار گیرندمداخله گر، شرایط علی، شرایط زمینه

ضروری است راهبردها و پیامدهای بر اساس مدل داده بنیاد ا که و از آنجطراحی شد 

حاصل از مدل نیز شناسایی شود دو سوال فرعی آخر به پرسش درخصوص این دو 

 .طبقه اختصاص داده شد
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 پژوهش تحلیل داده ها و يافته های 

پاسخ به قسمت اول سوال اصلی و پاسخ به سواالت فرعی پژوهش و در  یدر راستا

و طراحی مدل مدیریت سرمایه  کنندهعوامل اثرگذار بر رفتار مصرف ییشناساع واق

 بهره گرفته شد.  ادیداده بن هیبازار آب از نظر یسازادهیپ لیدر تسه اجتماعی

گزارش در  نیاساس ا و است هیکشف نظر ییاستقرا یشناسروش ،ادیداده بن هینظر

 (. 0931 ،0نکوربی و ساستراها استوار است )داده تجربی هایمشاهده

و در سه  ادیداده بننظریه ها در پژوهش حاضر با داده لیتحل :ادیداده بن لیتحل مراحل

 انجام شد. یو انتخاب یباز، محور یمرحله گدگذار

جهت پاسخ به سواالت پژوهش از روش مصاحبه با خبرگان  در باز: یاول کدگذار گام

 ها،متن مصاحبه قیعم یباز، با بررس یمنتخب بهره گرفته شد. در مرحله کدگذار

ر . به منظودیگرد یبندطبقه هیاول یو در قالب کدها شناسایی هامستتر در آن ممفاهی

 هیاول یکدها یبررس هتج هیاول یهامصاحبه یسه نوبت بازخوان یاز کدگذار نانیاطم

بر اساس مرحله  تینها انجام و اصالحات الزم صورت گرفت. در یو طبقات فرع

 هااز متن مصاحبه یدیاز نکات کل ایپژوهش مجموعه نیا ندیباز در فرا یکدگذار

و در مجموع بر  دیمستخرج گرد هیکد اول 51مجموعه حدود  نای از که شد استخراج

ها با مضمون شد. الزم به ذکر است مصاحبه جادیا مفهوم 01 یاساس اشتراکات معان

 لیدر جلب مشارکت )کشاورزان( در تسه عوامل اثرگذار بر رفتار مصرف کنندهکشف 

 .دیبازار آب برگزار گرد یسازادهیپو تقویت 

که در مرحله قبل به  ییهاداده ،یمحور یکدگذار ندیفرا یط: یمحور یکدگذار گام دوم،

 نیقرار گرفتند تا بتوان ب یمورد بررس دیجد وهیشدند، به ش هیو طبقات تجز میمفاه

ه، مرحل نیبرقرار کرد. در ا وندیطبقات پ گرید یآن و حت موجود در میطبقه و مفاه کی

گر، عوامل مداخله ،ایشرایط زمینه ،یطبقه محور ،یعل طیشامل شرا یمیمدل پارادا

 شدند.  ییشناسا امدهایراهبردها و پ

 اددیرو ،یگذارند. طبقه محورمی ریتأث دهیهستند که بر پد ییدادهایعلی، رو طیشرا

با آن در  ایکنند ها آن را اداره میالعملها و عکساز عمل یااصلی است که مجموعه

 لیهعمومی هستند که راهبردها و اقدامات را تس طیگر، شراارتباط است. عوامل مداخله

 یهاژگییمجموعه خاصی از و انگریب ،یانهیزم طیدهند. شراآن را کاهش می اینموده و 

                                                 
1. Strausss & Corbin 
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مربوطه اشاره دارد. راهبردها  عیو وقا دادهایاست که به مکان رو دهیمربوط به پد

کنند و به را اداره می دهیهستند که مساله را حل کرده، پد یداراقدامات هدفمند و جهت

 ایها ها و عکس العملعمل جهیهستند که در نت ییهاستاده امدها،یدهند. پمی سخآن پا

 .(0931فرد و همکاران،  یی)دانا ندیآبه وجود می دهیپاسخ به پد

مرتبط  میو مفاه هیاول یمراحل گفته شده و استخراج کدها یپژوهش پس از ط نیا در

آمده  0آن به طور خالصه در جدول  جیانجام گرفت که نتا زین یمحور یمرحله کدگذار

 است.
 

 کدگذاری باز و محوری -2جدول 

 مقوله مفهوم کدهای استخراجی اولیه

  نحوه خرید)دائمی، موقت( 

 عوامل مربوط

 به قصد خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط 

 علی

 مقدار آب مورد نیاز.

 فروشنده آب 

 تعیین کننده قیمت 

عوامل مربوط  نوع محصول مورد کشت 

 به محصول

 

 

 سطح زیر کشت محصول به لحاظ میزان آب مورد نیاز آن 

 مقدار تولید محصول 

 درآمد حاصل از محصول 

 هزینه تولید محصول 

عوامل مربوط  بیکار شدن افراد شاغل در بخش کشاورزی به دلیل فروش آب 

 به فروش

 

 ) مثل حمل و نقل(  بیکار شدن بسیاری از افراد شاغل در مشاغل وابسته به کشاورزی

 افزایش برداشت های غیرمجاز  در اثر منافع حاصل از فروش آب

 فروش آب های کشاورزی منطقه به دلیلکاهش ارزش زمین

 های کشاورزی در اثر فروش آبهای جدی به زمینوارد آمدن آسیب

 عدم اطمینان به استمرار بازار آب در صورت تشکیل آن

 عدم صرفه اقتصادی منافع حاصل از فروش آب 

عوامل مربوط  نوع منبع تامین آب 

به نهاده های 

 تولید

 رعه نوع انتقال آب از منبع تامین آب تا مز

 نوع مالکیت زمین 

 تعداد و مساحت زمین کشاورز 

عوامل زیست  های سطحی و زیر زمینی کاهش مقدار آب

 محیطی

 

 های گیاهی منطقه در اثر کم آبی کاهش پوشش گیاهی مراتع و کاهش انواع گونه

 های هرز در منطقه ها و امراض گیاهی و افزایش علفافزایش آفت

 گرد و غبار ناشی از کم آبی و  تغییر میزان کشت افزایش

عوامل جمعیت  سن کشاورز

 تحصیالت کشاورز شناختی

 شغل اول سرپرست خانوار

 تعداد افراد شاغل خانوار
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عوامل  های خرید و فروش گذشته ها و سنتفرهنگ

 -فرهنگی

موقعیتی و 

 سبک زندگی

 

شرایط 

 ایزمینه

 های آب بران ی و تشکلهای روستایتعاونی

 سابقه فعالیت در کشاورزی 

 رضایت از تامین زندگی با کشاورزی 

های شهری مثل های شغلی و زندگی بهتر جایی دیگر مثال روی آوردن به شغلفرصت

 کارگری 

 تعداد دام و طیور  کشاورز

عوامل مربوط  حجم سرمایه و میزان درآمد کشاورز

به اقتصاد 

نوارخا  

 

 و تولیدات  عملکرد مالی باغات

 گذاری کشاورزی ریسک سرمایه

 داشتن درآمدهای متفرقه کشاورزان 

 تغییر قیمت زمین برای موارد استفاده جانشین 

 مقدار عرضه آب و هزینه آن 

عوامل مربوط  ای در خصوص کمبود آببروشورهای آب منطقه

به تبلیغ و 

آگاهی رسانی  

مومیع شرایط  

-مداخله

 گر

 ای در خصوص مصرف آبتبلیغات رسانه

 طرح دانش آموزی داناب 

 های توجیهی تعداد کالس

عوامل مربوط  واحد نظارت کننده بر بازار آب 

به نهاد نظارتی 

 و دولت

 ها و تعهدات خود در قبال بازار آب پایبندی دولت به وعده

 قوانین دولتی 

 دولت حمایت 

های آموزشی و تبادل نظر با بهره ، دورهدر خصوص تشکیل بازار برگزاری جلسات محلی

 .دهد می افزایش را مشارکت نرخ برداران

مشارکت 

 اجتماعی 

 راهبردها

 هب روستایی تولید هایتعاونی و بران آب هایکاهش نقش دولت و استفاده از نظرات تشکل

 دهد می افزایش را گیری مردمی تصمیم قدرت بازار نظارتی نهاد عنوان

تصمیم گیری 

 اجتماعی

استفاده از نوآوری و خالقیت جمعی در راهکارها با استفاده از تشکیل جلسات محلی و بدون 

بهره حضور نهادهای دولتی که نتیجه آن صرفه اقتصادی حاصل از راهکارهای خالقانه 

 است. برداران

خالقیت 

 اجتماعی

آشکارسازی  ، نیازهای مشتریان آشکار خواهد شدت سرمایه اجتماعیمدیریدر اثر 

 نیاز مشتری

 پیامدها

 حفظ مشتری توان مشتریان را جذب و در بازار حفظ نموداجتماعی، میو مدیریت سرمایه با تسهیل گری 

سازی بازار آب میزان فروش آب در بین کشاورزان در واقع با آماده سازی جامعه برای پیاده

 ه شکل قانونی افزایش خواهد یافتب

 افزایش فروش

افتادن مناسب مفهوم بازار آب و ایجاد رغبت در کشاورزان، وضع بازار بالقوه  در اثر جا

 یابدبهبود می

 بهبود بازار

رضایت مشتری از خرید و فروش در بازار افزایش  مدیریت سرمایه اجتماعیبا استفاده از 

 یابدمی

رضایت 

 مشتری

هایی خواهیم ا پیاده سازی بازار آب در مصرف آب در بخش کشاورزی شاهد صرفه جوییب

 بود که سود آن به کل جامعه خواهد رسید

 سود جامعه

 رفاه جامعه یابدبا صرفه جویی در مصرف آب از طریق پیاده سازی بازار آب رفاه جامعه افزایش می
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لی، قب یهاگام جیانتخابی بر اساس نتا یکدگذار ندیفرآ در: یانتخاب یکدگذار ،سوم گام

طبقات ارتباط داده شد،  رسای به مندو به شکلی نظام دیانتخاب گرد یمحور یطبقه

ورد دارند م شتریو توسعه ب هیبه تصف ازیارتباطات اعتبارسنجی شد و طبقاتی که ن

مرحله سه  انجاممدل پژوهش را که حاصل  0 یتوجه قرار گرفتند. شکل شماره

 یمحور دهیدهد. الزم به ذکر است که پدمی شیباشد، نمااشاره شده می یکدگذار

( یاجتماع هیسرما تیریبازار آب )مد یسازادهیکشاورزان به مشارکت در پ بیترغ

بر اساس ماهیت متغیرها عوامل علی همانطور که در شکل مشاهده می شود  باشد.یم

ای و شرایط مداخله گر با توجه به یط زمینهشرابه طور مستقیم بر پدیده محوی و 

و پدیده محوری اثرگذارند و در نهایت انتظار می رود بر متغیرهای آنها بر راهبردها 

 اساس توجه به متغیرها و راهبردهای اعالم شده پیامدها حاصل می شود.

از پژوهش این در  ،وجود دارد ادیداده بن هینظر یاعتبار سنج یبرا متعددی یهاروش

 9) شرکت کننده ریو مرور توسط خبرگان غ کنندگانتوسط مشارکت ینیدو روش بازب

 دید.گرارائه  ییالزم انجام و مدل نها شیرایو ،نظرات افتیو پس از درشد استفاده  نفر(

 

 ادیداده بن هيبازار آب  بر اساس نظر یساز ادهیدر پ یاجتماع هيسرما تيريمد یالگو -1شکل 
 پژوهشگر( یاه افتهي)منبع: 

 

 

 

 

 شرايط علی

مربوط به قصد  عوامل-

 خرید

عوامل مربوط به قصد -

 فروش

عوامل مربوط به نهاده -

 های تولید

ــه  - عـوامــل مــربوط ب

 محصول

 عوامل زیست محیطی-

ــت   - ــی ــع ــل جــم ــوام ع

 شناختی

 

 پديده محوری
ترغیب کشاورزان به 

مشارکت در پیاده 
سازی و تقویت بازار 

 آب

 راهبردها

 تسهیل گری اجتماعی 
ــد آ  ــای ســــه بع ن برمبن

ــمیم گیری اجتمــاعی،  تصـ
ــارکــت اجتمــاعی و   مشــ

 خالقیت اجتماعی

 
 شرايط مداخله گر

 تبلیغ و آگاهی رسانی عمومی -
عوامل مربوط به نهاد نظارتی و  -

 دولت
 

 ایشرايط زمینه

 
 فرهنگی-عوامل موقعیتی -
 عوامل مربوط به اقتصاد خانوار -
 

 

 پیامدها

 
آشکارسازی نیاز  -

 مشتری
 تریحفظ مش-
 بهبود بازار -
 رضایت مشتری -
 رفاه جامعه -
 سود جامعه -
جویی در صرفه -

 منابع آب
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 بندی عوامل موثر بر مديريت سرمايه اجتماعی رتبه

و پاسخ به قسمت  جهت استفاده هر چه بهتر از نتایج ،پژوهشگر پس از طراحی مدل

بندی عوامل شناسایی شده با رویکرد تاپسیس ، اقدام به رتبهدوم سوال اصلی پژوهش

د. مراحل محاسبه به شرح نمو ((0112پیشنهاد شده توسط شی و سایرین ))گروهی 

 زیر آورده شده است:

 که برای سه گروه خبرگان به گیرندهتشکیل ماتریس تصمیم برای هر تصمیم: 0مرحله 

یکبار میانگین امتیازات فردی و بار دیگر امتیاز اجماع  ،صورت هر کدام دو ستون

ام این مرحله گروهی آنان در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که در راستای انج

گر که هر سه و مداخله ایشامل شرایط علی، زمینه 0 از پژوهش، سه مقوله اول جدول

های اثرگذار بر پدیده محوری هستند، در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت از مقوله

و از آنان خواسته شد که یک بار به طور انفرادی از بین نمرات یک تا صد، امتیازی به 

های تخصصی بین خبرگان از آنان وامل بدهند و یکبار هم با تشکیل پنلهر یک از ع

 ها را مشخص نمایند. خواسته شد که با تبادل نظر و اجماع امتیاز شاخص

در اختیار خبرگان جهت امتیازدهی قرار گرفت الزم به ذکر است که کلیه کدهای اولیه 

یانگین به دست آمده هر نشان داده شده است بر اساس م 9و اعدادی که در جدول 

 باشد. مفهوم می
 ماتريس تصمیم هر تصمیم گیرنده -1جدول 

 خبرگان دانشگاهی خبرگان کشاورزی خبرگان صنعت شماره شاخص

 گروهی فردی گروهی فردی گروهی فردی

0 20 21 10 10 10 19 

0 10 15 31 13 11 11 

9 15 10 36 31 10 11 

0 23 26 15 19 11 15 

5 39 30 11 15 31 39 

6 31 11 16 13 30 30 

2 15 19 35 39 31 39 

1 11 16 30 31 11 30 

3 35 31 13 15 31 35 

01 13 11 31 30 35 30 

 003/019 321/021 051/022 361/011 6/061 695/020 مجموع توان دوم

 

 دهد. را نشان می 9جدول  در ستون شماره شاخص 01تا  0منظور از اعداد  0جدول 
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 شاخص های مورد امتیازدهی توسط خبرگان -1جدول 

 نام شاخص رديف

 عوامل مربوط به قصد خرید 0

 عوامل مربوط به محصول 0

 عوامل مربوط به فروش 9

های تولیدعوامل مربوط به نهاده 0  

 عوامل زیست محیطی 5

 عوامل جمعیت شناختی 6

موقعیتی و سبک زندگی -عوامل فرهنگی 2  

مربوط به اقتصاد خانوار عوامل 1  

رسانی عمومیعوامل مربوط به تبلیغ و آگاهی 3  

 عوامل مربوط به نهاد نظارتی و دولت 01

 

  ، 𝑅𝑘 , k = 1, . . . , K، گیرندهنرماالیز کردن ماتریس تصمیم هر تصمیم: 0مرحله 

 ( استفاده شده است: 0برای نرماالیز کردن از نرم خطی )

𝑟𝑖𝑗
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗
𝑘

√∑ (𝑋𝑖𝑗
𝑘 )2𝑛

𝑗=1

                                                                         0 ≤ 𝑟𝑖𝑗
𝑘 ≤ 1.                            (0) 

i = 1, . . . ,m; j = 1, . . . , n; and k = 1, . . . , K. 

 ,𝑉𝑘+ (PIS) and 𝑉𝑘− (NIS)  :بت و منفی به طریق زیر: تعیین راه حل ایده آل مث 9مرحله 

 

𝑉𝑘+ = {𝑟1
𝑘+, . . . , 𝑟𝑛

𝑘+} = {(max i 𝑟𝑖𝑗
𝑘 | j ϵ  J ), (min i 𝑟𝑖𝑗

𝑘| j ϵ  J`)},           (0) 

 

𝑉𝑘−  = {𝑟1
𝑘− , . . . , 𝑟𝑛

𝑘−} = {(min i 𝑟𝑖𝑗
𝑘| j ϵ  J ), (max i 𝑟𝑖𝑗

𝑘| j ϵ  J` )}, 

i = 1, . . . ,m; j = 1, . . . , n; and k = 1, . . . , K.        

 نتیجه این مرحله در زیرآمده است:
 

تعیین راه حل ايده آل مثبت و منفی -1جدول  

𝑽𝒌+ 
9015/1  9950/1  9061/1  9166/1  9006/1  9955/1  

𝑽𝒌− 
9060/1  9026/1  1990/1  9010/1  9015/1  9901/1  

 

 برای معیارهای هر تصمیم گیرنده: W: تعیین بردار وزن 0مرحله 

 (9) 

       j =  1, . . . , n, and  ∑ 𝑤𝑗
𝑘 = 1

𝑛

𝑗=1

;  

برای هر ( NIS و PIS )آل مثبت و منفی: محاسبه فاصله از راه حل ایده0- 5مرحله

 گیرنده به طریق زیر: تصمیم

𝑆𝑖
+ = (∑ 𝑤𝑗

𝑘(𝑉𝑖𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1 − 𝑉𝑗
𝑘+)2)1/𝑝  , i = 1, . . . ,m 
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And (0) 
𝑆𝑖

−= (∑ 𝑤𝑗
𝑘(𝑉𝑖𝑗

𝑘𝑛
𝑗=1 − 𝑉𝑗

𝑘−)2)1/𝑝    , i = 1, . . . ,m 
 

p ≥ 1, ∑ 𝑤𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1  =1 𝑤𝑗
𝑘= 1, k = 1, . . . , K.  

  

کل با استفاده از میانگین هندسی یا حسابی در زیر  NIS و PIS: محاسبه 0- 5مرحله

 میانگین هندسی استفاده شده:

𝑆𝑖
+̅̅̅̅  =( ∏ 𝑆𝑖

𝑘+𝑘
𝑘=1 )1/𝑘, for alternative i, 

 

And (5) 

 

𝑆𝑖
−̅̅̅̅  =( ∏ 𝑆𝑖

𝑘−𝑘
𝑘=1 )1/𝑘, for alternative i, 

 
Where i = 1, . . . , m; k = 1, . . . , K. 
 

 *Ci: محاسبه شاخص نزدیکی نسبی 6مرحله 

𝐶𝑖
−∗ =

𝑆𝑖
−̅̅ ̅̅

𝑆𝑖
−̅̅ ̅̅ +𝑆𝑖

+̅̅ ̅̅ , i = 1, . . . ,m 

(6) 

0 ≤ 𝐶𝑖
−∗ ≤  1. 

  بندی : رتبه2مرحله 

 ذکر شده است. 6بندی با تاپسیس گروهی در جدول نتایج نهایی مرحله رتبه
 

 واملبندی عرتبه -1جدول

𝑺+𝟏 𝑺+𝟐 𝑺+𝟑 𝑺+ 𝑺−𝟏 𝑺−𝟐 𝑺−𝟑 𝑺− 𝑪𝒊 شاخص ها
∗ Rank 

1 155/1 193/1 190/1 100/1 110/1 110/1 101/1 116/1 000/1 01 

 2 190/1 105/1 190/1 105/1 106/1 102/1 106/1 100/1 021/1 2 

1 190/1 116/1 193/1 101/1 102/1 193/1 110/1 106/1 003/1 1 

1 103/1 190/1 100/1 199/1 100/1 100/1 101/1 109/1 019/1 3 

1 110/1 191/1 100/1 100/1 150/1 113/1 190/1 105/1 620/1 6 

1 100/1 109/1 116/1 100/1 100/1 100/1 196/1 190/1 200/1 0 

1 103/1 110/1 100/1 113/1 101/1 100/1 190/1 199/1 239/1 0 

1 101/1 111/1 106/1 109/1 191/1 195/1 102/1 199/1 213/1 5 

1 110/1 109/1 101/1 101/1 155/1 100/1 195/1 190/1 226/1 9 

10 106/1 109/1 110/1 112/1 100/1 191/1 101/1 192/1 199/1 0 

 

ترتیب اهمیت هر یک ازعوامل موثر بر ترغیب به مشارکت اجتماعی  6با توجه به جدول 

 باشد:در تشکیل بازار آب به صورت زیر می
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 عوامل مربوط به نهاد نظارتی و دولت .0

 موقعیتی و سبک زندگی -عوامل فرهنگی .0

 عوامل مربوط به تبلیغ و آگاهی رسانی عمومی .9

 عوامل جمعیت شناختی .0

 عوامل مربوط به اقتصاد خانوار  .5

 یطیمح ستیعوامل ز .6

 عوامل مربوط به محصول .2

 عوامل مربوط به فروش .1

 های تولید وامل مربوط به نهادهع .3

 عوامل مربوط به قصد خرید  .01

ای هسازی بازار و تنظیم و تدوین برنامهریزی پیادهبندی در برنامهتوجه به این رتبه

 گردد. های مناسب جهت طراحی صحیح بازار آب پیشنهاد میالزم و استراتژی

هش پژو در مبانی نظری ایندر مقایسه نتایج این تحقیق با سایر پژوهشهای ذکر شده 

های انجام شده توسط می توان بیان کرد که در اغلب پژوهشهای داخلی از جمله پژوهش

(، کرامت زاده و 0930(، صبوحی و پرهیزگاری )0939نوری اسفندیاری )

( صرفا به جنبه های اقتصادی، حقوقی و فنی پیاده 0919(، جعفری )0930همکاران)

اشاره شده، اما همانطور که ذکر گردید این بازارها در کشور زارهای محلی آب سازی با

های تشکیل ما تازه در حال شکل گیری است و مطالعه مسائل اجتماعی از پیش شرط

های خارجی ذکر شده از جمله پژوهش شود. در پژوهشموفقیت آمیز آنها محسوب می

(، ضمن 0119) نالند(، بجر0105(، کانل )0109و0102) (، ویلر و همکاران0105) راث

بررسی مسائل اقتصادی، صرفا اشاره شده که نگرانی کشاورزان باعث نحیف شدن 

بازار و در نهایت شکست بازارهای محلی آب است ولی به شناسایی متغیرهای موثر 

ای نشده است. در سازی و تقویت بازارها اشارهرفتار کشاورزان در تسهیل پیادهبر 

د شمدلسازی و رتبه بندی گردید و ذکر  ،ین متغیرها شناساییحالیکه در این پژوهش ا

رتبه بندی و توجه به آنها در تسهیل پیاده سازی بازارهای آب  ،بررسی ،که شناسایی

 .و جلوگیری از نحیف بودن بازار و شکست آن بسیار موثر و تاثیرگذار است
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

هاست مورد توجه قرار گرفت، شرط سایر جنبهدر این پژوهش جنبه اجتماعی که پیش 

ای هکنون به این شکل به کشف سازه توان گفت تاهای خارجی هم میبا نظر به پژوهش

داده ها در شش بعد نظریه بندی آنکننده در بازار آب و طبقهموثر بر رفتار مصرف

است؛ موارد  آن پرداخته نشده و طراحی مدل مدیریت سرمایه اجتماعی مبتنی بر ادیبن

بندی بر اساس ها متمایز ساخت، رتبهرا از سایر پژوهش حاضر پژوهش ،بیان شده

های داخلی توجه شده و این مورد رویکرد تاپسیس به صورت گروهی کمتر در پژوهش

 نتایج این رتبه بندی حاکی از آن است که توجه  نیز بر جنبه متمایز بودن پژوهش افزود.

 و یو سبک زندگ یتیموقع -یعوامل فرهنگ ،و دولت یهاد نظارتعوامل مربوط به نبه 

ی سه رتبه اول در بین ده عامل شناسایی عموم یرسان یو آگاه غیعوامل مربوط به تبل

انجام پژوهش با شده موثر ترغیب به مشارکت اجتماعی در تشکیل بازار آب را دارد . 

بودن استفاده از رویکرد نظریه زمانبر  و هایی از جمله تعداد زیاد متغیرهامحدودیت

-برداران، توجه به اولویتهای آموزشی برای بهرهبرگزاری دورهمواجه بود.  ادیداده بن

مشارکت جلب و  های تبلیغاتی جهت تشویقهای حاصل از تاپسیس گروهی در برنامه

از جمله  توان بیان نمود.از پیشنهادهایی است که می کشاورزان شتریهر چه ب

 ریبا سا یشنهادیپ یالگو قیارائه نمود، تلف یآت قاتیتحق یتوان برایکه م یداتشنهایپ

راهگشا هستند،  یفیک یهادادهکه در حل  ییموثر، استفاده از نرم افزارها یالگوها

ع باشد. در مجمویم گریکدیآن با  جینتا سهیمختلف و مقا یمحل یدر بازارها یسازادهیپ

-است و در صرفه یبه رفاه عموم دنیامعه جهت رسرسان جیاری یشنهادیپ یالگو

و  بازار آبو توسعه  یساز ادهیکننده در پرفتار مصرف ینیب شیمنابع آب و پ ییجو

  .باشدیآن راهگشا م و تقویت یسازادهیمربوط به پ یحل معضالت اجتماع
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