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 پژوهشی

  چکیده

در  یکشورها گذاراناستیس یمهم برا ینگران کیبه عنوان  یخصوصاً در بخش کشاورز یبحران منابع آب

عوامل بازدارنده در  نیتراز عمده یکیکه امروزه کمبود آب  ستیدر حال نیا حال توسعه ظاهر شده است.

رو، هدف  نی. از اباشدیدارا م ییغذا تیدر عدم تحقق امن ینقش مهم واست  یمحصولات کشاورز دیتول

 یحفاظت از آب در بخش کشاورز یسازوکارها یموانع حفاظت آب و طراح ییمطالعه حاضر شناسا یاصل

نفر از  71با  افتهیساختار  مهین هایالعه، از مصاحبهمط نیدر ا یفیک کردی. با توجه به کاربرد روباشدیم

با اقلیم خشک آسیب دیده از  رزیعنوان یکی از مناطق کشاوهکشاورزان شهرستان دشتستان ب

 یمیمطالعه، از مدل پارادا نیا جینتا لی. جهت تحلدیاستفاده گرد رانیهای اخیر در جنوب اخشکسالی

بحران، استفاده شده است. بر اساس  نیخروج از ا یر مناسب براسازوکا یجهت طراح نیاستراوس و کورب

کشت،  ریسطح ز شیبر توسط کشاورزان، افزاچون کشت محصولات آبهم یعوامل جینتا لیو تحل هیتجز

 زانیکاهش م ر،یاخ یهاسال یهوا ط یگرم ،یبه بخش کشاورز یبودجه و اعتبارات کاف صیعدم تخص

)مانند  لاتی(، عدم ارائه تسهی)غرقاب یسنت یاریآب ستمیس ر،یاخ یهایلخشکسا ر،یاخ یهاسال یبارش ط

در منطقه و فرهنگ نادرست مصرف آب به عنوان  رمجازیغ یها(، حفر چاهیاریآب ستمیس رییوام جهت تغ

 مشکل عوامل نیجهت خروج از ا نیکشاورزان بودند. بنابرا دگاهیموانع حفاظت آب از د نیترمهم

 یو اقتصاد یو قانون ینظارت ،یتیحما ،یطیمح ،یذهن ،یسازوکار انسان 6قالب  شده در ییشناسا
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 هـقدمم

در  یقرار دارد و نقش مهم داریآب در قلب توسعه پا

 فایها استمیغذا و اکوس دی، تولیاجتماع -یتوسعه اقتصاد

جوامع (. به همین دلیل Zhou et al., 2021) کندیم

 شیو افزا تیجمع شیاز افزا تیحما یبرا یبشر

و رفاه در  یسلامت نیتضم نی، در عیزندگ یاستانداردها

آب  نانیاطم ، به منابع قابلییآب و هوا ریمتغ طیشرا

 ,Vogl et al., 2017; Savari, & Moradi) وابسته هستند

و  یکشاورز یهانیحال، با گسترش زم نیبا ا (.2022

 یها را براستمیاکوس ییرشد شهرها، مردم اغلب توانا

 ,.Palmer et al) اندازندیآب به خطر م انیاز جر نانیاطم

و  میمستقآب به طور  تیمربوط به امن یهاینگران (.2015

، تیاز جمله رشد جمع یانسان راتیبا تأث میرمستقیغ

 Craig et) ابدییم شیافزا ینیو شهرنش تیتراکم جمع

al., 2019.)  یطبق برآوردهااین در حالی است که 
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نفر  اردیلیم دو ،9424جهان تا سال  تیسازمان ملل، جمع

 درصد 04 یآب جهان 9404سال  یو برا ابدییم شیافزا

 (.Nahomee et al., 2021تجربه خواهد کرد )را  کسری

از  یتوسعه انسان یهااست که به تمام جنبه یموضوع نیا

و  یاقتصاد یور، آموزش، بهرهیجمله بهداشت، کشاورز

 (.Naik, 2021) شودیصلح و ثبات مربوط م یحت

در  7224آب از دهه  تیمربوط به امن یهاینگران

 برخوردار بوده است از اهمیت زیادیتوسعه  یهابرنامه

(Venghaus & Dieken, 2019 .) این در حالی است که

تمام یستی با بوده و یو چند بعد ایآب پو تیمفهوم امن

آب  تیریمربوط به استفاده و مد یانسان تیامن یهاجنبه

آب شامل  تیامن (.Jansky et al., 2008) دریرا در نظر بگ

قابل قبول  تیفیآب با ک یکاف ریبه مقاد داریپا یدسترس

باشد می ستمیاز سلامت انسان و اکوس نانیاطم یبرا

(Norman et al., 2010.) آب به  یهادر حال حاضر بحران

 جهیشکل کاهش قابل توجه در دسترس بودن آب و در نت

ی اقتصاد تیفعال ایبر سلامت انسان و  یاثرات مضر

ن بندی خطرات در جهاثیرات از نظر رتبهأاین ت ،گذاردمی

روست نام به عنوان خطر شماره یک که بشر با آن روبه

 یرو باًیبحران تقر نیا (.Sisto et al., 2016) شودبرده می

و  یدارد و از نظر انسان یمنف راتیها تأثهمه بخش

 شودمیرا متحمل  یهنگفت یهانهیهز یاقتصاد -یاجتماع

(Boazar et al., 2019.) چنین برداشت بیش از حد هم

ع آب در بخش کشاورزی موجب بر هم خوردن توازن مناب

های آب اکوسیستم، عدم پایداری و کاهش ذخیره سفره

زیرزمینی و در نهایت توسعه کشاورزی را غیرممکن 

امروزه بسیاری از (. 7022کند )سواری و همکاران، می

قرن جنگ بر سر  ،اگر قرن بیستمحققین بر این باورند؛ 

ک قرن جنگ برای آب خواهد نفت بود، قرن  بیست و ی

کشور  69 (. در حال حاضر7021)حاتمی و نوربخش،  بود

ها در رو هستند که بیشتر آنبا کمبود شدید آب روبه دنیا

)ملارضا قصاب و همکاران،  آفریقا و خاورمیانه قرار دارند

بیش از یک  ددهبرآوردهای اولیه نشان می(. 7022

با مشکل تأمین ر دنیا سراسمیلیون نفر در  میلیارد و صد

با این حال  (.Westlund, 2014)هستند  رو هآب سالم روب

عوامل  ترینیاز اصل یکی، کمبود آب یدر سطح جهان

در  ژهیو، بهیو اقتصاد یاجتماع داریتوسعه پا دیتهد

 یدر مناطق (.Boazar et al., 2019مناطق خشک است )

شود، در یم ینیبشیاتفاق افتاده است، پ یکه خشکسال

، یساکنان محل یبرا یاساس ینگران کیدسترس بودن آب 

ها از که همه آن باشد یو مقامات دولت یرهبران سازمان

 ,.Craig et al) دارند واهمه یو اقتصاد اجتماعیمشکلات 

 یکی تیو جمع یاز رشد اقتصاد یکمبود آب ناش (.2019

 یبرا یو مانع یجوامع بشر یبرا داتیتهد نیتراز مهم

 یزده شده ط نیشود. تخمیمحسوب م داریتوسعه پا

در  ژهیومنبع، به نیترکی، آب به استراتژندهیآ یهادهه

خواهد شد  لیخشک جهان تبدمهیمناطق خشک و ن

(Gorjian & Ghobadian, 2015.) ییآب و هوا راتییتغ 

 جهیو در نت یدر حجم و تنوع بارندگ رییتغ لیبه دلنیز 

کند یمتر دهیچیرا پ ییهاچالش نی، چنلیو س یخشکسال

(Mirzaei et al., 2020.) 

 باشدمی یچالش جدیک کمبود آب به طور کلی 

(Besada & Werner, 2015.)  دیتول یآب عامل اصلزیرا 

 ,Hanjra & Qureshi)باشد می یمحصولات کشاورز

2010; Savari & Amghani, 2022; Savari et al., 

صنعت مصرف آب در جهان  نی، بزرگتریکشاورز. (2022

 درصد 14به طور متوسط  که (Li et al., 2020باشد )می

 آب را به خود اختصاص داده است مصرف از

(Mahlknecht et al., 2020.)  این افزایش جمعیت و تقاضا

 یبرا یعیتنش در منابع طب جادیمنجر به ا برای غذا

مستلزم  ییمواد غذا یتقاضا شیافزا وشده  یکشاورز

نرخ  شی، با افزاباشدمی شتریمنابع ب از یبرداربهره

 تیفیو ک تیمنجر به زوال کم ی،و آلودگ ینیشهرنش

 Degefu et al., 2018; Savariود )شیو آب م نیمنابع زم

& Zhoolideh, 2021.) مانند ی ین شرایط برای کشورا

 ،خشک واقع شدهدر نواحی خشک و نیمهکه ایران 

 (.7044جری مقدم و همکاران، باشد )تامیتر وخیم

و در  یکشاورز اتیعمل وهیشباعث تغییر در بحران آب 

و درآمد  کشاورزیکاهش عملکرد محصولات  جهینت

 نهی، حفظ و استفاده بهنی. بنابرابه همراه داردکشاورزان را 

 باشد که طیی میمسائل نیاز مهمتر یکاز منابع آب ی

(. Savari et al., 2021اخیر با آن روبرو هستیم ) یهاسال

سازگار با  ستیهای کشاورزی بایدر همین راستا فعالیت

کشاورزی در مناطقی که زیرا  ،محیط در حال تغییر باشند

به راهبردهای روبرو هستند، آب  بودکم با مشکلات
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، به منظور حفظ ظرفیت تولیدی پابرجاسازگاری نوآورانه و 

 (.7021ران، )رحمانی و همکا منابع پایه نیازمند است

از این رو شناخت موانع و دلایلی که باعث عدم حفاظت 

باشد که شود، امری ضروری میآب از سوی کشاورزان می

موانع ای به موانع حفاظت آب داشت. بایستی توجه ویژه

که باعث  شودگفته میعواملی به رفتار حفاظت آب 

نظر از نگرش یا مقاصدشان از شوند افراد صرفمی

زیست و حفاظتی خودداری محیط داردوستای رفتاره

ها و موانع شامل عدم اعتماد، محدودیتچنین . همکنند

باعث  عات مناسب،لامحدودیت زمانی، فقر و کمبود اط

انجام رفتارهای  در راستاید افرااشتیاق یا آمادگی  کاهش

  (.7044شوند )تاجری مقدم و همکاران، می از آب حفاظت

ترین رفتارهای ایریشهنابع آب یکی از رفتار حفاظت از م

طور ساده که بهآید حساب میگرایانه به  زیستمحیط

که از سوی کشاورزان در  کنشییا  رفتارعنوان هرگونه به

راستای استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی و عدم آسیب 

صفا و ) گرددشود، تعریف میبه این منابع انجام می

عنوان حفاظت از آب بهبیانی دیگر به (. 7022نیا، ولی

به هرگونه سیاست،  در مدیریت تقاضای آب بنیادیعاملی 

کننده را به کاهش مصرف ای که مصرفیا برنامه استراتژی

 کند، اشاره داردمی ترغیبآب از طریق تغییرات رفتاری 

طور کلی حفاظت از آب به (.7022)شاهنگیان و همکاران، 

های طرفدار ترین فعالیتمهمی یکی از دهندهنشان

ای های دورهباشد که در زمان محدودیتزیست میمحیط

ها، صنعت و کشاورزان بکار آب به دفعات توسط خانواده

گرفته شده است. در این میان، کشاورزان مهمترین گروه 

وری آب های حفاظت آب و افزایش بهرههدف سیاست

اورزان از کش(. 7020محمدی و همکاران، باشند )می

پذیری و کاهش آسیب جهت رفتارهای متنوع حفاظت آب

پذیری در مواجهه با کمبود آب استفاده توسعه برگشت

در ایران و سایر  (.7021)رحمانی و همکاران،  کنندمی

کشورهای دنیا مطالعات گوناگونی در این باره صورت 

ها گرفته است که در ادامه به مروری بر نتایج برخی از آن

 .شودرداخته میپ

موانع ( 7027نتایج مطالعه پناهی و همکاران )بر اساس 

موجود در به کارگیری مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی، 

به ترتیب اهمیت، به چهار گروه اقتصادی و مالی، 

ریزی، آموزش و ترویج، و موانع طبیعی دسته بندی برنامه

( با 7022شدند. نتایج تحقیق طاهرآبادی و همکاران )

هدف بررسی مسائل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی از 

های کنگاور و صحنه در استان دیدگاه کشاورزان شهرستان

کرمانشاه نشان داد عواملی همچون کاهش منابع آب 

سطحی، استفاده نکردن از استخر، عدم نظارت دولت بر 

های غیرمجاز، و برداشت آب از منابع زیرزمینی، حفر چاه

باشد. نتایج ترین مشکلات مدیریت آب میهمغیره از م

پژوهشی در حوزه سد قشلاق استان کردستان نشان داد 

 -گذاری، اقتصادیترتیب موانع قانونی و سیاستهب

برداری، های بهرهترویجی، نظام -حمایتی، آموزشی

ریزی و طبیعی به اجتماعی، نهادی و سازمانی، برنامه

یدار آب کشاورزی ترین موانع مدیریت پاعنوان مهم

نتایج تحقیقی (. 7026پسند و سواری، شاهشناخته شدند )

در مناطق روستایی شهرستان لردگان استان چهارمحال و 

برداران زراعی، افزایش شمار بهرهبختیاری نشان داد 

های عمیق، با حفر چاه ،گسترش سطح زیرکشت آبی

خرد  ،افت سطح آب زیرزمینی ،رویهبرداری بیافزایش بهره

ها شکنی چاهشدن قطعات زراعی، اعطای مجوز حفر و کف

ت زراعی آبخواه در تعامل با افزایش لاو رواج محصو

ترین عوامل برداشت مضاعف و افت تراز جمعیت، مهم

پور جاوی و همکاران، باشد )تقیمی های زیرزمینیآب

( در حوزه 7022نتایج مطالعه سواری و همکاران ) (.7022

های جازموریان نشان داد بترتیب عامل غرب تالاب

محیطی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی به عنوان 

باشند. نتایج های مدیریت منابع آب زیرزمینی میآسیب

 گندمکاران روستاهای شهرستان مراغهپژوهشی در میان 

موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی به نشان داد 

های غیرمجاز و هفت دسته موانع اقتصادی، چاه

های کانال، رویه، مدیریت نامناسب، ویژگیبرداری بیبهره

نگرش و کمبود دانش فنی، اقلیم و ترویج و ارتباطات 

(. 7044کاظمیه و همکاران، )شوند میبندی طبقه

( تحت عنوان 9497های تحقیق سواری و همکاران )یافته

 یانمکننده رفتار حفاظت از آب در نییعوامل تع یبررس

 هینه ساختار اولگندمکاران استان خوزستان نشان داد 

 تیولؤمس ،ازیاز ن یآگاه ،امدهایاز پ یشامل آگاه

، تیولؤمس ی، نفییتوانا، جینتا یاثربخشی، تیموقع

و احساس گناه همه  ات، غرور احساسیشخص یهنجارها

 .رندآب کشاورزان دا زبر رفتار حفاظت ا یاثرات قابل توجه
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در  یدانش عمومدر افغانستان نشان داد  نتایج پژوهشی

  .باشدپایین میساکنان  میانآب در  رابطه با مدیریت

، شرکت آبآب توسط آموزش حفاظت چنین عدم هم

هوا(،  ادیزدمای )کمبود باران و برف،  ییعوامل آب و هوا

مهمترین  آب یمیقد یهالوله ینشتو   فقدان اطلاعات

 ,Clark & Finleyند )باشموانع مدیریت آب شهری می

ضعف ای در ازبکستان نشان داد (. نتایج مطالعه2008

بودن ، پاییننوینهای مدیریت، عدم استفاده از فناوری

های سطح دانش و آگاهی کشاورزان، عدم برگزاری دوره

 از کشاورزان به عنوان  حمایت دولتآموزشی و عدم 

آب  ترین موانع و مشکلات مدیریت پایدار منابعمهم

عوامل در مطالعه دیگری (. Kulmatov, 2014باشند )می

ی به عنوان اسیو س ی، مالیکی، تکنولوژی، نهادیاجتماع

مدیریت آب شناسایی شدند  یو اجرا رشی، پذجیموانع ترو

(Winz et al., 2014 نتایج پژوهشی در آفریقای جنوبی .)

آگاهی افراد در اطلاعات و  کمبودنشان داد عواملی چون 

آب، نبود امکانات و  حقیقیهای و هزینه اهمیتورد م

به عنوان مهمترین  تجهیزات کافی برای انجام حفاظت آب

(. نتایج Funke et al., 2017) باشندموانع حفاظت آب می

و آموزش  ییعدم راهنماتحقیقی در فیلیپین نشان داد 

، ضعف کمبود منابع، نامناسب هاییریگمیتصمی، فن

فقدان علمی،  آموزش، کمبود دانش و اتمقرر قوانین و

ترین ی از مهمنظارت یهازهیو ضد انگ ینظارت یهامشوق

 ,.Selerio et alموانع مدیریت پایدار آب شهری بودند )

(. نتایج مطالعه دیگری در آفریقای جنوبی نشان داد 2021

و  رهیذخ یکمبود سدهای، رساختیز راتییتغ یبالا نهیهز

انع عمده وماز  یاریآب یهاطرحآب در  عینحوه توز

 de Clercqباشند )در راستای حفاظت از آب میکشاورزان 

et al., 2021.) 

محققان در پژوهش حاضر به با توجه به مطالب بیان شده 

ترین موانع حفاظت آب در بخش شناسایی مهمدنبال 

کشاورزی و طراحی سازوکارهای مناسب جهت خروج از 

شتستان از توابع استان بوشهر این مشکل در شهرستان د

میلیون  722مجوز برداشت در این شهرستان، باشند. می

این در وجود دارد. حلقه چاه عمیق  299از  متر مکعب آب

با برداشت یک سوم از این مقدار طی  تنهاحالیست که 

های آب زیرزمینی ، سطح ایستایی سفرهاخیرچند سال 

حلقه چاه خشک  62متر پایین رفته و بیش از  72حدود 

 بیش ازبه گفته کارشناسان، . و از مدار خارج شده است

مورد استفاده در منطقه دشتستان درصد منابع آبی  12

المللی قرار گرفته است. از این رو و بنا بر شاخص بین

سازمان ملل، این شهرستان در وضعیت بسیار بحرانی قرار 

رستان شه (. بنابراین7021)محمدی و همکاران،  دارد

 .انتخاب شده است دشتستان جهت مطالعه

از نظر هدف باشد که تحقیق حاضر مطالعه موردی می

قرار کیفی  در گروه مطالعاتاز لحاظ پارادایم  و کاربردی

از دلایل ه تصویری روشن ئدر این راستا به منظور ارا .دارد

و مهمتر کم آبی در بخش کشاورزی شهرستان دشتستان 

گو و مدل مبتنی بر شرایط واقعی موجب شد از آن، ارائه ال

 دیمحققان در مطالعه حاضر از روش تئوری بنیاا ت

این روش (. 7020کنند )حیدری و همکاران، استفاده 

تنی بر رویکرد استقرایی بوده و به بکیفی، نوعی تحقیق م

ها را صورتی سیستماتیک و در قالب مراحل منظم، پدیده

 دهدد بررسی قرار میها موریعی آنبدر موقعیت ط

دی تئوری بنیا(. همچنین 7022)افراخته و همکاران، 

علوم  مطالعاتدر  نظریهجهت ساخت مناسب  یروش

های درک تأثیر روش به منظور باشد کهمیاجتماعی 

های محققان ابزار مفیدی برای دیدگاه مختلف تحقیق و

های این نظریه بر نظریهباشد. میکیفی  هایپژوهش

 یکراستکه  باشدمیای کند، بلکه نظریهتکیه نمی پیشین

استخراج شده است که در جریان پژوهش به  یهایاز داده

)میرزایی و  اندصورت منظم گرد آمده و تحلیل شده

های کیفی که گیری پژوهش(. در نمونه7044همکاران، 

انتخاب گویند، هدف محققان گیری هدفمند میبدان نمونه

له و هدف تحقیق أکه با توجه به بیان مسباشدمواردی می

را در شکل دادن مدل  انعات باشد و محققاطلاشار از رس

که  دارداید و این کار تا جایی ادامه منظری خود، کمک ن

اشباع و نظریه  لاعاتها و اطبندی مربوط به دادهطبقه

)کلامی و  شود تشریحم جزئیات و با دقت تمانظر با  مورد

 .(7022همکاران، 

راتژی کیفی برای تدوین نظریه تنوعی اس تئوری بنیادی

کلیدی  صردر مورد یک پدیده از طریق مشخص کردن عنا

 رعناص میان اینبندی روابط آن پدیده و سپس طبقه
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 0در این روش نتایج در باشد. میو فرآیند  تردرون بس

 شوند.مرحله کدگذاری و تحلیل می

آن را کد که  سطح اول کدگذاری کدگذاری باز: -1

در  (.7047آور و سواری، )رزمخوانند گذاری مبنا نیز می

ها داده یو فیلتر از تمام چارچوببدون این مرحله 

پناه و )یزدان شودیپرداخته مها آن یاستفاده و به بررس

کدگذاری باز، به بیانی دیگر  (.7021رحیمی فیض آباد، 

شناسایی  فرآیند تحلیلی است که از طریق آن، مفاهیم

 شوندها کشف میها و ابعاد آن در دادهشده و ویژگی

 (.7022)کلامی و همکاران، 

های وظیفه پیوند بین مقوله کدگذاری محوری: -2

آور و سواری، )رزم حاصل از کدگذاری باز را بر عهده دارد

 باشد.ها میمی دادهئزمه این مرحله، مقایسه داال (.7047

در مرحله قبل با کدگذاری شده  هایدادهمنظور  بدین

قه قرار بیکدیگر مقایسه و کدهای مشابه در یک ط

دهند میتشکیل را  مقولات )کدهای مفهومی(و  گیرندمی

و کدگذاری انتخابی  -3(. 7022)افراخته و همکاران، 

کدگذاری انتخابی از  هاصلی مرحل وظیفه: خلق نظریه

طبقات را  یتمامتحلیل، ایجاد خط سیر داستانی است که 

طبق نظریه (. 7022شود )سلیمانی و همکاران، شامل 

باشد که میاستراوس و کوربین این مدل دارای چند بعد 

 پردازیم:ها میدر ادامه به آن

به وقوع  منتهیشرایط یا وقایعی که  شرایط علی:الف( 

شوند )رحیمی فیض آباد و میپدیده اصلی  توسعهیا 

پدیده اصلی مورد  اصلی:ب( محور (. 7044همکاران، 

نظر ایده و فکر محوری، حادثه، اتفاق  مطالعه، پدیده مورد

ها به ها و واکنشباشد که در جریان کنشای مییا واقعه

ل یا به آن رشوند تا آن را اداره، کنتسوی آن رهنمون می

ای است که اساس و پاسخ دهند. مقوله محوری پدیده

 باشدمیعنوانی  مانله، ه. این مقوباشدمیمحور فرآیند 

که برای چارچوب یا طرح به وجود آمده در نظر گرفته 

ای که به عنوان مقوله اصلی یا محوری شود. مقولهمی

به اندازه کافی انتزاعی بوده و  ستیشود بایانتخاب می

د )کلامی و ت اصلی را به آن مرتبط کرابتوان سایر مقول

ای که شرایط ویژهبه  ج( بستر حاکم:(. 7022همکاران، 

را  یطاشر ینا. دمیشو گفته بر راهبردها اثربخشی دارند،

 ایمینهز یمتغیرها یا طبقهها ،مفاهیماز  ایمجموعه

 گر:د( شرایط مداخله(. 7026)رضایی، هند دمی تشکیل

اجرای راهبردها یت در شرایطی که باعث تسهیل یا محدود

و( . (7022شوند )محمدی استادکلایه و همکاران، می

داری ها و تعاملات هدفبیانگر رفتارها، واقعیت :دهارراهب

گر و بستر حاکم حاصل که تحت تأثیر شرایط مداخله

نتایجی که در اثر  ی( پیامدها:(. 7026شوند )رضایی، می

نتایج حاصل از کنش چنین د. همآینبه وجود میراهبردها 

 (.7022)کلامی و همکاران،  باشندمیها و واکنش

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 استان بوشهر هاییکی از شهرستان شهرستان دشتستان

شهرستان در شرق باشد. این می برازجان شهر یتمرکز به

استان بوشهر از جنوب به شهرستان دشتی، از مغرب به 

از شمال غرب به  ،بوشهر و تنگستان هایشهرستان

شهرستان گناوه و از مشرق و شمال شرق به استان فارس 

شهرستان (. این 7044ی، آور و سوار)رزم شودمنتهی می

و دامداری استوار  ، باغداریبر کشاورزیبه لحاظ اقتصادی 

بردار کشاورزی نشان از بهره 71160وجود بیش از ست. ا

پناه و )یزدان دارد منطقهکشاورزی در این زیاد اهمیت 

این  کشاورزی ترین محصولمهم خرما .(7044همکاران، 

و و نقش مهمی در اقتصاد این شهرستان  باشدمیمنطقه 

این منطقه مهم  کشاورزی اتمحصول دیگر ازاستان دارد. 

جات جات و سبزیتوان به گندم، جو، تنباکو، صیفیمی

 اشاره کرد.

 
 مطالعه منطقه مورد -1شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 روش کار

جامعه آماری تحقیق حاضر را کشاورزان آبی کار 

شهرستان دشتستان در استان بوشهر تشکیل دادند و 

گیری به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک نمونه

ها ادامه یافت. گلوله برفی انجام و تا رسیدن به اشباع داده

تخراج ها زمانی رخ داد که دیگر کد جدیدی اساشباع داده

این اتفاق در مصاحبه  ها کاملًا تکراری شدند.نشد و پاسخ

ام رخ داد ولی محققین جهت بالا بردن دقت کار تا  70

آوری اطلاعات را ادامه دادند، در ام روند جمع 71مصاحبه 

نفر رسید.  71کنندگان در تحقیق به آخر شمار شرکت

کنندگان شرکت آبی،کم دلایل ترقیعم و بهتر شناسایی جهت

های فردی عمیق و نیمه ساختارمند قرار تحت مصاحبه

. خود بپردازند نظراتبتوانند آزادانه به ابراز  گرفتند تا

دقیقه  04ها به صورت حضوری و مجازی از مصاحبه

 تیرضا در تحقیق کنندهاز افراد شرکتمتغیر بودند. 

 وکنندگان شرکت محرمانه بودن و آگاهانه گرفته شد

ی کلیه شد. نیها تضمافتهیها در ارائه بودن آن ناشناس

طور کامل بر هها ضبط، سپس باطلاعات با رضایت نمونه

اتمام پس از برداری گردید. سازی و نسخهروی کاغذ پیاده

کنندگان، اقدام شرکتعات از لاآوری اطجمعها و مصاحبه

ترتیب پس از  گردید. بدینها نقل قول عبارات وبه بررسی 

با  هایادداشتها و چندین بار مراجعه به متن مصاحبه

شد که  تلاش خطبه  خطاستفاده از تکنیک تحلیل 

و برای هر کدام برچسب مناسب کدهای مناسب استخراج 

 )نماد( انتخاب شود.
 

 نتایج
 744بر اساس نتایج آمار توصیفی تمامی پاسخگویان مرد )

سال  06نگین سال و با میا 61تا  96درصد( در بازه سنی 

درصد از پاسخگویان دارای   24بودند. همچنین بیش از 

 نفر مجرد بودند. 0نفر متأهل و  70تحصیلات دیپلم، 

 

 کننده در مصاحبهنتایج آمار توصیفی کشاورزان شرکت -1جدول 

 رصد معتبرد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 

 سن

 92/02 6 سال 02کمتر از 

 20/90 0 سال 02-02

 62/71 0 سال 22-02

 20/90 0 سال 22بیشتر از 

 

 

 تحصیلات

 11/2 7 سوادبی

 11/77 9 ابتدایی

 20/90 0 سیکل

 20/29 2 دیپلم

 11/2 7 کارشناسی

 جنسیت
 744 71 مرد

 4 4 زن

 وضعیت تأهل
 20/90 0 مجرد

 01/16 70 متأهل
 7044های تحقیق، مأخذ: یافته        

 

اول کدگذاری که همان کدگذاری باز  در پایان مرحله

مفهوم در راستای  26باشد محققان موفق به استخراج می

های (. بر اساس دیدگاه9موانع حفاظت آب شدند )جدول 

افراد مورد مصاحبه هر کد مفهومی که بیشترین تکرار را 

ترین موانع شناسایی شدند، در این داشت، به عنوان مهم

توسط  برآب محصولاتت کشچون راستا عواملی هم

عدم افزایش سطح زیر کشت محصولات، ، کشاورزان

به بخش کشاورزی،  تخصیص بودجه و اعتبارات کافی

های اخیر، کاهش میزان بارش طی گرمی هوا طی سال

های اخیر، استفاده از سیستم های اخیر، خشکسالیسال
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مانند وام )ت لاعدم ارائه تسهیآبیاری سنتی )غرقابی(، 

های غیرمجاز در حفر چاهتغییر سیستم آبیاری(، جهت 

ترین به عنوان مهممنطقه و فرهنگ نادرست مصرف آب 

 موانع حفاظت آب بودند.
 

 از دیدگاه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان موانع حفاظت آبنتایج کدگذاری باز  -2جدول 

 فراوانی مفاهیم نماد فراوانی مفاهیم نماد
F1  2 برآبعدم کشت محصولات کم F29 2 شوری خاک 
F2 )77 وجود بادهای گرم در منطقه )تش باد F30 0 شوری آب 
F3 2 ایهای گلخانهعدم گرایش به سمت کشت F31 )70 استفاده از سیستم آبیاری سنتی )غرقابی 
F4 1 لا در فصل تابستانتبخیر با F32 1 گیری از خدمات آموزشیعدم بهره 
F5  6 ورزانکشابرخی  طلبیمنفعت F33 0 کاهش کیفیت خاک 
F6 77 های کشاورزیافزایش هزینه نهاده F34 1 در اولویت قرار داشتن مسائل مالی 
F7 1 گذاری اراضیعدم آیش F35 6 عدم توجه و استفاده از امکانات علمی 
F8 2 کاهش کیفیت آب F36 0 های بدون برنامه و هدفکشت 
F9 2 بی نظمی بارش F37 70 ای اخیرهخشکسالی 

F10  عدم مدیریت و نظارت صحیح نهادهای

 ول در بخش کشاورزیؤمس

2 F38 1 رویه و بدون کارشناسی کشاورزیتوسعه بی 

F11 0 کشت زیاد درختان نخل از گذشته تا کنون F39 72 افزایش سطح زیر کشت محصولات 
F12  کارشناسان به  برخی کشاورزانعدم اعتقاد

 هاکشاورزی و مشاوره

6 F40 6 های غیرمجازعدم نظارت دولت بر چاه 

F13 70 های غیرمجاز در منطقهحفر چاه F41 0 سالخورده و دیر پذیر بودن اکثر کشاورزان 
F14 های سنتی برخی کشاورزان در مورد دیدگاه

 مصرف آب

2 F42 79 رهنگ نادرست مصرف آبف 

F15 های تعمیرات و ادوات )مانند افزایش هزینه

 ...( ها و، لولههاپمپ

74 F43 70 های اخیرکاهش میزان بارش طی سال 

F16 2 ترجیح منافع آنی به آتی F44 0 کشاورزی بدون مجوز 
F17 70 های اخیرگرمی هوا طی سال F45 1 باورهای غلط برخی کشاورزان 
F18 0 ها برای کشاورزیپرکردن برخی دره F46 1 هااحداث باغ شهری 
F19  دم اعتماد کشاورزان از دولت و و عبدبینی

 نهادهای دولتی

1 F47 رویه و غیراصولی از منابع آب استفاده و برداشت بی

 سطحی و زیر زمینی
74 

F20  2 حفاظت آب  به رفاهترجیح دادن آسایش و F48 1 تغییرات اقلیمی 
F21 6 عدم ساماندهی تقسیم آب F49 0 داران غیرمجازفروش آب کشاورزی توسط چاه 
F22 2 وضعیت بد مالی F50 جهت تغییر سیستم مانند وام )ت لاعدم ارائه تسهی

 آبیاری(
70 

F23  76 توسط کشاورزان برآب محصولاتکشت F51 های ترویجی در ها و آموزشعدم برگزاری کلاس

 راستای مدیریت آب
1 

F24 2 در منطقه های آبخیزداریعدم اجرای طرح F52 74 رزانعدم حمایت دولت از کشاو 
F25 به  عدم تخصیص بودجه و اعتبارات کافی

 بخش کشاورزی

72 F53 0 هااز بین بردن برخی زه آب 

F26 2 غیرقابل توجیه بودن شغل کشاورزی F54 1 تکیه بر دانش بومی 
F27  0 عدم برخورد با متخلفان F55 74 شکنی(ها )کفافزایش عمق چاه 
F28  1 تروتاهت با دوره رشد کلاکشت محصوعدم F56 انتخاب کشاورز نمونه  های دولتیعدم وجود مشوق(

 بر، و غیره(در حفاظت آب، کشت محصولات کم آب
2 
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در مرحله دوم کدگذاری، که به کدگذاری محوری معروف 

باشد، کدهای مشابه پس از مقایسه و بررسی در یک می

کدهای مفهومی را تشکیل دسته مشترک قرار گرفتند و 

(. بنابراین در مرحله کدگذاری محوری 0دادند )جدول 

کد مفهومی شامل صدمات محیطی،  70مفاهیم در قالب 

منفعت طلبی، عدم اعتماد، عدم پذیرش، عدم علاقه، 

مشکلات آب و هوایی، مشکلات مزرعه، نبود تسهیلات و 

 اعتبارات، عدم حمایت و پشتیبانی، مشکلات نظارتی،

های کشاورزی و مشکلات مالی ضعف قانون، افزایش هزینه

طبقه فرعی )موانع انسانی، دهنی،  6بندی و دسته

محیطی، حمایتی، قانونی و نظارتی،  اقتصادی( را تشکیل 

دادند. در ادامه به تشریح طبقات فرعی و کدهای مفهومی 

ها از جانب کشاورزان ترین نقل قولبا ارائه مهم

 شود.ر تحقیق پرداخته میکننده دشرکت

های انجام شده اکثر کشاورزان معتقد با توجه به مصاحبه

بودند موانع انسانی و ذهنی بیشترین تأثیر را در حفاظت 

آب دارند. موانع انسانی شامل دو مقوله صدمات محیطی و 

باشد که در رابطه با صدمات محیطی طلبی میمنفعت

های ی با حفر چاهی زیادیکی از کشاورزان گفت: عده

غیرمجاز در منطقه سفره آب زیرزمینی را بسیار پایین 

ها یا خشک شده که بسیاری اقدام برده و آب خیلی از چاه

به کف شکنی کرده و یا شور شده، همچنین بحران آب و 

به صرفه نبودن کشاورزی منجر به فروش بسیاری از 

اراضی جهت ساخت باغ شهری شده است که صدمات 

زیست به همراه ابل جبرانی برای کشاورزی و محیطغیرق

دارد )مصاحبه حضوری، منزل شخصی(. در رابطه با مقوله 

طلبی نیز یکی از نخلداران معتقد بود: در مناطق منفعت

ای هستند که فقط منافع خود مختلف شهرستان عده

برایشان مهم است و حاضرند به هر قیمتی حتی نابودی 

بر در های آبخود برسند. کشتکشاورزی، به منافع 

جات(، مناطقی که شرایط آن را ندارد )خصوصاً صیفی

رویه و هدف و بدون برنامه، استفاده بیهای بیکشت

باشند غیراصولی از منابع آبی از اقدامات این قبیل افراد می

 )مصاحبه حضوری در نخلستان شخصی(.

و عدم مقوله عدم اعتماد، عدم پذیرش  0موانع ذهنی از 

علاقه تشکیل شد. پاسخگویی در رابطه با عدم اعتماد 

های اخیر دولت و نهادهای دولتی هیچ گونه گفت: در سال

اند و اقدام مثبتی برای بخش کشاورزی انجام نداده

آور شده و بسیاری از کشاورزان با ضررهای ها سرسامهزینه

رزان اند، دیگر بنده و بسیاری از کشاوزیادی رو به رو شده

شناسم به دولت و نهادهای دولتی در بخش که می

کشاورزی اعتماد و اعتقادی نداریم، نه تمایل داریم که از 

ها مشاوره بگیریم و ترجیح کارشناسان و مروجان آن

دهیم بر تجربه و دانش خود )دانش بومی( تکیه کنیم می

)مصاحبه حضوری، مزرعه شخصی(. در باب عدم پذیرش 

کنندگان گفت: قشر کشاورزان را بیشتر تیکی از مشارک

های سنتی دهد و این افراد دیدگاهافراد مسن تشکیل می

ها خود را دارند و پذیرش رفتار حفاظت آب برای آن

باشد، از جهتی بسیاری از کشاورزان نیز بر میزمان

امکانات مالی مناسب جهت پذیرش رفتارهای حفاظت آب 

احبه مجازی(. عدم علاقه در مزرعه خود را ندارند )مص

باشد که بسیاری از کشاورزان دیگر مقوله موانع ذهنی می

ها( ها و اقساط بانکمعتقد بودند شرایط بد مالی )بدهکاری

تأثیر زیادی بر عدم علاقه به رفتار حفاظت آب دارد، در 

این باره پاسخگویی در پاسخ به سوال ما چرا برای حفاظت 

بر استفاده نمیکنی؟ گفت: بهای کم آاز آب، از کشت

چطور ممکن است من به جای کشت گوجه فرنگی، 

میلیون تومان اقساط  714سبزیجات کشت کنم و بتوانم 

دهد که خود را پرداخت کنم؟ شرایط مالی من اجازه نمی

بر داشته باشم )مصاحبه های کم آببه کشت علاقه

حضوری، مزرعه شخصی(. کشاورز دیگری در پاسخ به 

ای گفت: با شما موافقم که های گلخانهایل به کشتتم

ای راهکار مناسبی جهت حفاظت از آب های گلخانهکشت

باشد، ولی برخی دوستان من در منطقه دشتستان می

اقدام به این کار کردند و نتیجه هم داد ولی در بازاریابی 

شکست خوردند چون مشتریان زیاد به محصولات 

ند )مصاحبه حضوری در مزرعه ای تمایلی ندارگلخانه

 شخصی(.

موانع محیطی از دیگر مشکلات کشاورزان بود که شامل 

های نظمی بارش، خشکسالیبیمشکلات آب و هوایی )

لا در فصل تابستان، و غیره( و مشکلات تبخیر بااخیر، 

مزرعه )کاهش کیفیت آب، شوری خاک، و غیره( 

هوا و وزش شوند. به گفته یکی از نخلداران: گرمای می

بادهای بسیار گرم در فصل تابستان باعث کاهش کیفیت 



 0410 بهار، 75، شماره 7دوره              محیط زیست و توسعه فرابخشیمجله  سعه پایدارپژوهشکده محیط زیست و تو

 

44 

جا که شود، از آنمحصولات، مصرف بیشتر آب، و غیره می

در چندسال اخیر منطقه دشتستان با کمبود بارش مواجه 

شود های زیرزمینی میبوده باعث آسیب جدی به سفره

کنندگان: )مصاحبه مجازی(. به گفته یکی دیگر از شرکت

شکنی چاه و پایین رفتن، آب مبود آب باعث شده با کفک

چاه ما شور شود و به مرور طی چندسال اخیر باعث 

شوری خاک نیز شده که این چالش نیز باعث شده خاک 

گونه حمایتی از ما نشد با آب بیشتری بخورد، چون هیچ

کننده آب با هزینه بالا جهت هزینه شخصی دستگاه نرم

ک در آب برای صاف شدن آب شکاندن بلورهای نم

خریداری کردم، باور کنید سطح زیر کشت را هم پایین 

بر مانند تنباکو را هم متوقف ام و کشت محصولی آبآورده

ام ولی مشکلات آب مزرعه بنده هنوز چالشی بزرگ کرده

باشد، چون یک دست صدا ندارد )مصاحبه حضوری در می

 مزرعه شخصی(.

باشند که ، موانع حمایتی میاز دیگر موانع حفاظت آب

اکثر کشاورزان معتقد به نبود تسهیلات و اعتبارات جهت 

ها ای و تعمیر و تعویض لولهتغییر سیستم آبیاری به قطره

و پشتیبانی دیگر  چنین عدم حمایتها بودند. همو پمپ

مقوله موانع حمایتی بود که در این باره پاسخگویی گفت: 

عدم ها به نرخ دولتی و ئه نهادهعدم حمایت دولت در ارا

)انتخاب کشاورز نمونه در حفاظت  های دولتیوجود مشوق

بر و...( تأثیر زیادی بر پذیرش آب، کشت محصولات کم آب

رفتار حفاظت از آب دارد )مصاحبه حضوری، منزل 

 چنین دیگری معتقد بود دولت بایستی درشخصی(. هم

گذاری کند رمایهدر منطقه س های آبخیزداریاجرای طرح

تا بخشی از مشکلات آب در منطقه حل شود )مصاحبه 

 جازی(.

باشند که ای میمشکلات نظارتی و ضعف قانون دو مقوله

دهند. در این باره موانع قانونی و نظارتی را تشکیل می

های غیرمجاز یکی از پاسخگویان گفت: وقتی دولت بر چاه

د، این افراد با نظارت نکند و با متخلفان برخوردی نشو

استخراج آب جهت کشاورزی و فروش باعث نابودی 

شوند و ثمره آن را داریم میبینیم که کشاورزی منطقه می

منطقه دشتستان به شدت با بحران کم آبی در بخش 

 کند )مصاحبه مجازی(.کشاورزی دست و پنجه نرم می

آخرین مانع حفاظت آب از دیدگاه کشاورزان، موانع 

های کشاورزی د که از دو مقوله افزایش هزینهاقتصادی بو

و مشکلات مالی تشکیل شده است. به گفته پاسخگویی: 

در یکی دو سال اخیر هزینه نوارتیپ، سموم شیمیایی و 

آور روبرو بوده است و وضعیت بد کودها با رشد سرسام

غیرقابل توجیه بودن شغل در کنار  اکثر کشاورزان مالی

مسائل مالی بر حفاظت آب  شودکشاورزی باعث می

ارجحیت داشته باشند )مصاحبه حضوری در منزل 

 شخصی(. 

 
 و مقولات یطبقات مفهوم یدهو شکل هیکدگذاری ثانو -3جدول 

 کد مفاهیم کدهای مفهومی طبقات فرعی

 F13, F18, F46, F53, F55 صدمات محیطی موانع انسانی

 F5, F11, F16, F23, F36, F39, F42, F47 طلبیمنفعت

 

 موانع ذهنی
 F12, F19, F32, F35, F54 عدم اعتماد

 F14, F41, F45 عدم پذیرش

 F1, F3, F7, F20, F28 عدم علاقه

 F2, F4, F9, F17, F37, F43, F48 مشکلات آب و هوایی موانع محیطی

 F8, F29, F30, F31, F33 مشکلات مزرعه

 F25, F50 نبود تسهیلات و اعتبارات موانع حمایتی

 F24, F51, F52, F56 و پشتیبانی عدم حمایت

 F10, F38, F40, F49 مشکلات نظارتی موانع قانونی و نظارتی

 F21, F27, F44 ضعف قانون

 F6, F15 های کشاورزیافزایش هزینه موانع اقتصادی

 F22, F26, F34 مشکلات مالی
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آخرین مرحله کدگذاری براساس مدل استراوس و 

بر اساس باشد. این مرحله کوربین، کدگذاری انتخابی می

 ساخت نظریهنتایج کدگذاری باز و محوری، مرحله اصلی 

 یمقوله محوری را به شکل محققان. به این ترتیب باشدمی

داده و آن روابط را در  ارتباط مقولات سایرمند به نظام

مدل پارادایمی بر اساس نظریه استراوس و ک چارچوب ی

کنند. لازم به ذکر است که محققان هم میارائه  کوربین

توانند مقولات را به همان شکلی که در تحقیق هستند، می

موانع برون رفت از  یسو مدل را بهارائه کنند و یا اینکه 

(. 7044آور و سواری، نند )رزمک تیهدا حفاظت آب

تحقیق تصمیم  هدف اصلیبا توجه به ن محققا بنابراین

و  کنند ارائه بتصورت مث به ی راانتخاب یکدهاگرفتند 

موانع حفاظت برون رفت از  یسو بهمورد مطالعه موضوع 

 های خروج از این مشکلآب هدایت شود تا بتوان سازوکار

 (.0را طراحی کرد )جدول 

 
 طبقات اصلی ساخت نظریه -4جدول 

 کارهاسازو طبقات اصلی

 های انسانیسازوکار های محیطیجلوگیری از آسیب

 طلبیکاهش منفعت

  ایجاد اعتماد

 های ذهنیسازوکار
 

 ایجاد انگیزه پذیرش

 ایجاد علاقه

 های محیطیسازوکار آوری با مشکلات آب و هواییتاب

 کاهش مشکلات مدیریت مزرعه

 های حمایتیسازوکار ارائه تسهیلات و اعتبارات

 و پشتیبانی حمایت

 قانونی های نظارتی وسازوکار نظارت قوی

 مندیقانون

 های اقتصادیسازوکار های کشاورزیکاهش هزینه

 بهبود وضعیت مالی

 7044های تحقیق، مأخد: یافته

 

 پس از تشکیل طبقات اصلی ساختن نظریه، مدل نهایی

در ادامه به  که( 7شود )نگاره تحقیق طراحی می

در  انمحقق هایهای آن اشاره خواهیم کرد. بررسیولهمق

به منطقه مورد مطالعه نشان داد که برخی از کشاورزان، 

شدت با مشکل کمبود آب مواجه هستند و برخی دیگر 

کنند. به گفته یکی از کمتر کمبود آب را حس می

پخش: مشکلات کمبود آب امسال نخلداران در بخش آب

ستان ما نسبت به سال گذشته کمتر ای بود که نخلبه گونه

ای آبیاری شد )کشاورزی در این منطقه بیشتر حق آبه

باشد( و همین باعث شد که محصول خرمای ما با افت می

شدید به لحاظ کیفیت و کمیت مواجه شود )مصاحبه 

کاران معتقد بود: حضوری، منزل شخصی(. یکی از زراعت

ر روستای ما و کمبود آب در شهرستان وجود دارد ولی د

باشد، و روستاهای همجوار خداراشکر این مشکل کمتر می

شود شکنی حل میدر صورت وجود با نیم متر کف

 )مصاحبه حضوری در مزرعه شخصی(.

افزایش سطح  بر،کشت محصولات آبشرایط علی: 

زیرکشت محصولات کشاورزی، استفاده از سیستم آبیاری 

ز کشاورزان )وام، سنتی )غرقابی(، عدم حمایت دولت ا

های غیرمجاز، فرهنگ تسهیلات، و غیره(، حفر چاه

نادرست مصرف آب و مشکلات آب و هوایی )کمبود بارش، 

خشکسالی، گرمی هوا( بر اساس بیشترین فراوانی و تأکید 

عنوان مهمترین موانع حفاظت آب شناسایی پاسخگویان به

یکی از  به گفتهشدند و در قالب شرایط علی قرار گرفتند. 
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کار در سطح شهرستان هم نخلداران: کشاورزان صیفی

سطح زیرکشت زیادی از محصولات آبی دارند و هم آب 

کنند که به نظر من تأثیر بسیار زیادی زیادی مصرف می

بر وضعیت حاضر )کمبود آب( دارد )مصاحبه حضوری در 

نخلستان شخصی(. به نقل از کشاورزی تنباکوکار: سیستم 

دانم آب زیادی مصرف باشد، میده غرقابی میآبیاری بن

باشد ولی از لحاظ آب میشود و اینکه چاه من هم کممی

مالی در وضعیتی نیستم که بتوانم سیستم آبیاری را تغییر 

کند )مصاحبه دهم و دولت نیز در این باره حمایتی نمی

های غیرمجاز نیز در حضوری، منزل شخصی(. حفر چاه

رزان زیادی جهت دستیابی به آب منطقه توسط کشاو

بیشتر صورت گرفته که به گفته پاسخگویی: وقتی کشاورز 

تواند بشیند و نابودی حاصل با بحران آب روبرو باشد نمی

خود را ببیند پس بسیاری از کشاورزان )نخلداران( اقدام 

کنند که تنها نتیجه آن های غیرمجاز میبه حفر چاه

باشد ی و کشاورزی منطقه مینابودی منابع آب زیر زمین

)مصاحبه مجازی(. همچنین فرهنگ نادرست مصرف آب 

که استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و سطحی و 

هدف های بیهمچنین مصرف آب برای محصولات و کشت

باشد که در کنار بروز در مناطق اشتباه عامل مهمی می

ی و ها خشکسالمشکلات آب و هوایی که در رأس آن

کمبود بارش قرار دارد که در این باره کشاورزی معتقد 

بود: وقتی منطقه طی چندسال اخیر با خشکسالی مواجه 

بوده و آب کم است، برخی به این موضوع توجهی ندارند و 

کنند که انگار این سرمایه ای مصرف میآب را به گونه

هاست )مصاحبه باارزش فقط متعلق به شخص آن

 حضوری(.

 صلیمحور ا محوری: پس از شناسایی شرایط علی، مقوله

این شرایط  ریتحت تأث "حفاظت آب کشاورزی" پژوهش

  .آمدبه وجود 

با توجه به ماهیت بستر حاکم، سازوکارهای بستر حاکم: 

طبقه مفهومی )جلوگیری از  0انسانی و محیطی که شامل 

آوری با تابطلبی، های محیطی، کاهش منفعتآسیب

( و و هوایی، کاهش مشکلات مدیریت مزرعه مشکلات آب

کد در نظر گرفته شدند. سازوکارهای انسانی بایستی  92

ول در این زمینه بررسی و ؤتوسط دولت و نهادهای مس

پیگیری شوند تا جلوی متخلفان گرفته شود و اینکه 

های گرانبهایی مانند آب و خاک حیف و میل سرمایه

محیطی نیز یکی از  نشوند. در رابطه با سازوکارهای

پاسخگویان معتقد بود: در هر صورت منطقه ما با مسائل 

ها آبی، کمبود بارش و خشکسالی مواجه است و اینکم

اند، راهکار آن باعث آسیب به آب و خاک نیز شده

آوری با توانمندسازی کشاورزان جهت سازگاری و تاب

باشد که بایستی توسط کارشناسان شرایط محیطی می

دکشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی صورت بگیر، جها

 شود )مصاحبه حضوری(. ولی متأسفانه انجام نمی

گر: از دو سازوکار ذهنی، و نظارتی و قانونی شرایط مداخله

طبقه مفهومی )ایجاد اعتماد، ایجاد انگیزه  2شامل 

کد  94مندی( و پذیرش، ایجاد علاقه، نظارت قوی، قانون

سازوکار نیز دوباره به دولت و نهادهای  تشکیل شد. این دو

دولتی بستگی دارد، زیرا ایجاد اعتماد، ایجاد انگیزه 

پذیرش و ایجاد علاقه که به عنوان مقولات سازوکارهای 

باشند به همدیگر کاملاً مرتبط و در رأس ذهنی می

رسیدن به اهداف این سازوکار بایستی دولت نقش اصلی را 

د کشاورزان به خود و کارشناسان را بازی کند. اولاً اعتما

رفتارهای  بدست آورد تا بتواند انگیزه لازم جهت پذیرش

ها متجلی کند تا در نهایت کشاورزان حفاظت آب را در آن

ها را مند به اجرای رفتارهای حفاظت آب بشوند و آنعلاقه

کاران گفت: به اجرا در بیاورند. در این باره یکی از صیفی

کند، ز قشر کشاورز هیچگونه حمایتی نمیوقتی دولت ا

چطور انتظار دارند که ما بتوانیم رفتارهای حفاظت آب را 

جات( بپذیریم و محصولاتی که آب کمتر نیاز دارند )سبزی

کشت کنیم )مصاحبه حضوری(. در رابطه با سازوکارهای 

نظارتی و قانونی نیز دولت بایستی هم در قسمت نظارت و 

ین به طور جدی اقدام کند و حتی اگر هم در قسمت قوان

لازم باشد قوانین را اصلاح کند تا مسائل و مشکلات قانونی 

شکنان برخورد جدی و نظارتی حل و با متخلفان و قانون

 صورت گیرد.

راهبردها: پس از شناسایی محور اصلی تحقیق یعنی 

حفاظت از آب، راهبردهای موردنظر در راستای حل 

اظت از آب به وجود آمد که مشکلات و موانع حف

های کشاورزی، بهبود سازوکارهای اقتصادی )کاهش هزینه

وضعیت مالی( سازوکارهای حمایتی )ارائه تسهیلات و 

اعتبارات، حمایت و پشتیبانی( در نظر گرفته شدند. 

باشند. کد می 77طبقه مفهومی و  0راهبردها شامل 

عتقد درباره سازوکارهای اقتصادی برخی کشاورزان م
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بودند: اگر وضعیت مالی و سوددهی ما خوب باشد )با 

خرید تضمینی و بیمه مناسب جلوی ضررها گرفته شود( و 

ها را با قیمت دولتی به ما بدهد، قطعاً ما دولت نهاده

آرامش بیشتری خواهیم داشت و در مصرف آب 

جویی خواهیم کرد. همچنین معتقد بودند وقتی صرفه

باشد و فروش محصولات از لحاظ بازدهی محصول پایین 

ها افزایش یافته اقتصادی به صرفه نباشند، حرص و جوش

و در افزایش مصرف آب نقش مهمی دارد. در رابطه با 

سازوکارهای حمایتی نیز اکثر پاسخگویان معتقد بودند که 

باشد، زیرا جهت نبود تسهیلات و اعتبارات عاملی مهم می

های یر و تعویض لولههای آبیاری، تعمتغییر سیستم

ها و چنین برای سیمانی کردن جویها، همفرسوده و پمپ

باشد که اکثر ها، و غیره نیاز به سرمایه مالی میکانال

باشند. بنابراین دولت بایستی در این کشاورزان فاقد آن می

 زمینه ورود کرده و به حل این مشکل مبادرت کند.

منابع آب کشاورزی، مدیریت پایدار پیامدها: در نهایت 

سازگاری با مشکلات آب و هوایی، توسعه بخش کشاورزی 

به عنوان  سازی حفاظت آب در بخش کشاورزیو فرهنگ

رفع موانع حفاظت پیامدهای مدل پارادایمی در راستای 

آب بودند. امید است در صورت اجرای صحیح و موفق 

ولین مربوطه ؤگذران و مسمدل پارادایمی توسط سیاست

توان انتظار داشت که نتایج به شهرستان دشتستان، می در

 رفع موانع حفاظت آب کمک کند.

 

 
 (1411)مأخذ: نگارندگان، رفع موانع حفاظت آب کشاورزی بر اساس نظریه استراوس و کوربین  مدل پارادایمی -2شکل 

 

 بحث
 یهاستمیو س یجامعه بشر داریتوسعه پا یمنابع آب برا

از مناطق  یاریحال، در بس نی. با اباشدمی یضرور یعیطب

چون تغییرات آب و تحت عواملی هم، عرضه آب دنیا

 ,.Santikayasa et alاست )مواجه بوده کاهش هوایی با 

تان به عنوان منطقه مورد مطالعه شهرستان دشتس. (2014

های اخیر با بحران کم آبی در بخش پژوهش نیز طی سال

از منابع آب در این  کشاورزی مواجه است و حفاظت

باشد. بر همین اساس ناپذیر میمنطقه امری اجتناب

مطالعه حاضر به شناسایی موانع حفاظت آب از دیدگاه 

 70کد و  26کشاورزان پرداخت و موفق به شناسایی 

 برآب محصولاتکشت چون طبقه مفهومی شد. عواملی هم

عدم افزایش سطح زیر کشت محصولات، ، توسط کشاورزان

به بخش کشاورزی،  خصیص بودجه و اعتبارات کافیت

های اخیر، کاهش میزان بارش طی گرمی هوا طی سال

های اخیر، استفاده از سیستم های اخیر، خشکسالیسال

مانند وام )ت لاعدم ارائه تسهیآبیاری سنتی )غرقابی(، 

های غیرمجاز در حفر چاهجهت تغییر سیستم آبیاری(، 
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به عنوان مهمترین مصرف آب  منطقه و فرهنگ نادرست

موانع حفاظت آب از دیدگاه افراد مورد مطالعه بودند. در 

نهایت کدهای استخراجی در قالب موانع انسانی، ذهنی، 

بندی محیطی، حمایتی، نظارتی و قانونی و اقتصادی دسته

 و تحلیل شدند. 

طلبی که نقش دو مقوله صدمات محیطی و منفعت

باشد باعث تشکیل رقابل انکار میبرداران در آن غیبهره

های موانع انسانی شدند. در منطقه دشتستان طی سال

ایم که منجر های غیرمجاز زیادی بودهحفر چاهاخیر شاهد 

ها به دلیل های زیرزمینی و افزایش عمق چاهبه کاهش آب

چنین تغییر کاربری اراضی به شکنی شده است. همکف

ای تفریح نیز عامل مهم ها برمنظور احداث باغ شهری

باشد که صدمات زیادی به کشاورزی و آب در دیگری می

طلبی نیز این منطقه زده است. در رابطه با مقوله منفعت

اشاره  توسط کشاورزان برآب محصولاتکشت توان به می

جات در مناطقی که شرایط کرد. برای مثال کشت صیفی

در کنار مناسب کشت این قبیل محصولات وجود ندارد 

های بدون برنامه و هدف افزایش سطح زیر کشت، کشت

رهنگ ، فترجیح منافع آنی به آتیدر کنار عواملی عمچون 

رویه و استفاده و برداشت بیو  نادرست مصرف آب

باعث آسیب  غیراصولی از منابع آب سطحی و زیر زمینی

 جدی به منابع آب کشاورزی شده است.

دم اعتماد، عدم علاقه و موانع ذهنی شامل سه مقوله ع

باشد. در رابطه با مقوله عدم اعتماد امروزه عدم پذیرش می

برداران اعتمادی به دولت، نهادهای دولتی و اکثر بهره

کارشناسان و مشاوران ندارند و به همین دلیل تمایلی به 

ها و امکانات بر اساس اصول علمی ندارند و دانش آموزش

های دم گرایش به سمت کشتعدهند. بومی را ترجیح می

ت با دوره رشد لاکشت محصوعدم علاقه به ، ایگلخانه

عدم علاقه به کشت محصولات ، مانند سبزیجات ترکوتاه

گذاری اراضی نیز از عوامل مهمی عدم آیشو  برکم آب

برداران نسبت به رفتار باشد که نشان از عدم علاقه بهرهمی

 ورزان منطقهحفاظت آب دارد. همچنین برخی کشا

های سنتی در مورد مصرف آب دارند و باورهای دیدگاه

و دیر پذیر بودن اکثر بودن سالخورده اشتباه در کنار 

ها عوامل تأثیرگذاری بر روی عدم پذیرش آن کشاورزان

بودن سطح سواد اکثر باشد که نقش سن و پایینمی

 باشد.کشاورزان غیرقابل انکار می

اظت آب نیز شامل دو مقوله موانع محیطی پذیرش حف

باشد. گرمی مشکلات آب و هوایی و مشکلات مزرعه می

وجود بادهای گرم در منطقه، های اخیر، هوا طی سال

لا در فصل تابستان، تبخیر باهای اخیر، خشکسالی

در کنار  های اخیرنظمی و کاهش میزان بارش طی سالبی

یی ترین مشکلات آب و هواتغییرات اقلیمی از مهم

کاهش کیفیت آب باشند که در کنار مشکلاتی همچون می

سیستم آبیاری سنتی در و خاک، و  شوری آب، خاکو 

روی حفاظت سطح مزرعه به عنوان موانع محیطی پیش

 باشند.آب در شهرستان دشتستان می

و پشتیبانی  نبود تسهیلات و اعتبارات در کنار عدم حمایت

 د که از باشنبه عنوان موانع حمایتی می

تغییر  جهتت لاعدم ارائه تسهیتوان به ها میترین آنمهم

به  عدم تخصیص بودجه و اعتبارات کافیسیستم آبیاری، 

ها و عدم برگزاری کلاسبخش کشاورزی در کنار 

عدم اجرای های ترویجی در راستای مدیریت آب، آموزش

آبی در منطقه که در فصول کم های آبخیزداریطرح

و  هاعدم وجود مشوقباشد،یار خوبی میراهکار بس

 های دولت از کشاورزان اشاره کرد.حمایت

تأثیر مشکلات قانونی و نظارتی نیز در این مهم بی

باشند. ضعف قانون منجر به عدم ساماندهی تقسیم نمی

آب، عدم برخورد با متخلفان و کشاورزی بدون مجوز در 

ثراتی چنین مشکلات نظارتی امنطقه شده است. هم

های غیرمجاز، عدم همچون عدم نظارت دولت بر چاه

مدیریت و نظارت صحیح نهادهای مسئول در بخش 

داران غیرمجاز کشاورزی، فروش آب کشاورزی توسط چاه

رویه و بدون کارشناسی کشاورزی را به همراه و توسعه بی

 دارد.

غیرقابل توجیه بودن شغل کشاورزی در کنار در نهایت 

دیگری همچون در اولویت قرار داشتن مسائل عوامل مهم 

ها، های تعمیرات و ادوات )مانند پمپافزایش هزینهمالی، 

های کشاورزی و افزایش هزینه نهاده(، غیره ها ولوله

موانع اقتصادی به عنوان  وضعیت بد مالی اکثر کشاورزان

 روی حفاظت آب در منطقه شناسایی شدند.پیش

د بایستی سازوکارهای مفید و مؤثر در رابطه با موانع موجو

لحاظ شود تا بتواند باعث ایجاد و تقویت رفتارهای 

حفاظت از آب گردد. در این راستا بر اساس موانع انسانی 

، از نظر عوامل مرتبط یکشاورزمنابع آب  تیریدر مدکه 



 در شهرستان دشتستان یحفاظت از منابع آب کشاورز یسازوکارها سواریو  رزم آور

 

20 

 

( و Savari et al., 2021) برخوردار هستند ییبالا تیاز اهم

گردد: در راستای جلوگیری هاد میپیشن نظارتی و قانونی

از مهمترین صدمات محیطی از دیدگاه کشاورزان، دولت و 

ول در این زمینه با دقت و نظارت ؤتمامی نهادهای مس

خود بر این موارد توجه کنند و با متخلفان و قانون شکنان 

ها و چنین از طریق رسانهبرخورد جدی صورت گیرد. هم

های آموزشی توسط و کلاس هابرگزاری جلسات، کارگاه

مروجان و کارشناسان نحوه مدیریت صحیح آب در مزارع 

و باغات، کشت نوع محصولات با توجه به موقعیت و 

 آموزش و ترویج داده شود.  غیرهشرایط منطقه و 

گردد با سازوکارهایی برای موانع ذهنی نیز پیشنهاد می

مشکلات چون ایجاد انگیزه، اهداء مشوقات و توجه به هم

چنین بیمه محصولات و خرید تضمینی کشاورزان و هم

باعث به دست آوردن اعتماد از دست رفته کشاورزان شده 

های کارشناسان اهمیت چنین کشاورزان به مشاورهو هم

مند به انجام رفتارهای حفاظت از دهند و به مرور علاقهمی

 شوند. آب می

آوری به تاب در راستای موانع محیطی نیز بایستی کمک

کشاورزان در مقابله با تغییرات آب و هوایی کرد و برای 

بهره و ئه تسهیلات کماحل مسائل مزرعه نیز دولت با ار

ای و بدون بهره جهت تغییر سیستم آبیاری به قطره
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های آبخیزداری اقدامات لازم را به عمل آورند. طرح
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 موانع حمایتی و اقتصادی شود. 
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Abstract 
The water crisis, especially in the agricultural sector, has emerged as a major concern for 

policymakers in developing countries. Today, however, water scarcity is one of the main 

deterrents in agricultural production and plays an important role in the lack of food security. 

Therefore, the main purpose of this study is to identify barriers to water protection and design 

water protection mechanisms in the agricultural sector. Due to the application of the 

qualitative approach in this study, Semi-structured interview with 17 farmers in Dashtestan as 

one of the agricultural areas with a dry climate affected by the recent drought in southern Iran 

were used. To analyze the results of this study, the paradigm model of Strauss and Corbin has 

been used to design an appropriate mechanism to overcome this crisis. Based on the analysis 

of the results of factors such as cultivation of irrigated crops by farmers, increasing area 

under cultivation, lack of budget and sufficient funds to the agricultural sector, warm weather 

in recent years, reduced rainfall in recent years, recent droughts, traditional irrigation system 

(flooding) Lack of facilities (such as loans to change the irrigation system), digging illegal 

wells in the area and improper water consumption culture were the most important obstacles 

to water protection from the perspective of farmers. Therefore, in order to get out of this 

problem, the identified factors were classified and analyzed in the form of 6 mechanisms: 

human, mental, environmental, supportive, regulatory, legal, and economic. 
 

 

Keywords: Agricultural Sector, Grounded Theory, Water Shortage, Water Protection, 

Dashtestan County. 
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