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نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی
بحران منابع آبی خصوصاً در بخش کشاورزی به عنوان یک نگرانی مهم برای سیاستگذاران کشورهای در
حال توسعه ظاهر شده است .این در حالیست که امروزه کمبود آب یکی از عمدهترین عوامل بازدارنده در
تاریخچه مقاله:
تولید محصولات کشاورزی است و نقش مهمی در عدم تحقق امنیت غذایی دارا میباشد .از این رو ،هدف
دریافت 7044/77/92 :اصلی مطالعه حاضر شناسایی موانع حفاظت آب و طراحی سازوکارهای حفاظت از آب در بخش کشاورزی
پذیرش7047/49/97 :
میباشد .با توجه به کاربرد رویکرد کیفی در این مطالعه ،از مصاحبههای نیمه ساختار یافته با  71نفر از
کشاورزان شهرستان دشتستان بهعنوان یکی از مناطق کشاورزی با اقلیم خشک آسیب دیده از
کلمات کلیدی:
خشکسالیهای اخیر در جنوب ایران استفاده گردید .جهت تحلیل نتایج این مطالعه ،از مدل پارادایمی
بخش کشاورزی
استراوس و کوربین جهت طراحی سازوکار مناسب برای خروج از این بحران ،استفاده شده است .بر اساس
گرندد تئوری
تجزیه و تحلیل نتایج عواملی همچون کشت محصولات آببر توسط کشاورزان ،افزایش سطح زیر کشت،
کمبود آب
عدم تخصیص بودجه و اعتبارات کافی به بخش کشاورزی ،گرمی هوا طی سالهای اخیر ،کاهش میزان
حفاظت از آب
شهرستان دشتستان بارش طی سالهای اخیر ،خشکسالیهای اخیر ،سیستم آبیاری سنتی (غرقابی) ،عدم ارائه تسهیلات (مانند
وام جهت تغییر سیستم آبیاری) ،حفر چاههای غیرمجاز در منطقه و فرهنگ نادرست مصرف آب به عنوان
مهمترین موانع حفاظت آب از دیدگاه کشاورزان بودند .بنابراین جهت خروج از این مشکل عوامل
شناسایی شده در قالب  6سازوکار انسانی ،ذهنی ،محیطی ،حمایتی ،نظارتی و قانونی و اقتصادی
دستهبندی و تحلیل شدند.

مقدمـه
 .)2022با این حال ،با گسترش زمینهای کشاورزی و
رشد شهرها ،مردم اغلب توانایی اکوسیستمها را برای
اطمینان از جریان آب به خطر میاندازند ( Palmer et al.,
 .)2015نگرانیهای مربوط به امنیت آب به طور مستقیم و
غیرمستقیم با تأثیرات انسانی از جمله رشد جمعیت،
تراکم جمعیت و شهرنشینی افزایش مییابد ( Craig et
 .)al., 2019این در حالی است که طبق برآوردهای

آب در قلب توسعه پایدار قرار دارد و نقش مهمی در
توسعه اقتصادی -اجتماعی ،تولید غذا و اکوسیستمها ایفا
میکند ( .)Zhou et al., 2021به همین دلیل جوامع
بشری برای حمایت از افزایش جمعیت و افزایش
استانداردهای زندگی ،در عین تضمین سلامتی و رفاه در
شرایط متغیر آب و هوایی ،به منابع قابل اطمینان آب
وابسته هستند ( Vogl et al., 2017; Savari, & Moradi,
04
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مناطق خشک است ( .)Boazar et al., 2019در مناطقی
که خشکسالی اتفاق افتاده است ،پیشبینی میشود ،در
دسترس بودن آب یک نگرانی اساسی برای ساکنان محلی،
رهبران سازمانی و مقامات دولتی باشد که همه آنها از
مشکلات اجتماعی و اقتصادی واهمه دارند ( Craig et al.,
 .)2019کمبود آب ناشی از رشد اقتصادی و جمعیت یکی
از مهمترین تهدیدات برای جوامع بشری و مانعی برای
توسعه پایدار محسوب میشود .تخمین زده شده طی
دهههای آینده ،آب به استراتژیکترین منبع ،بهویژه در
مناطق خشک و نیمهخشک جهان تبدیل خواهد شد
( .)Gorjian & Ghobadian, 2015تغییرات آب و هوایی
نیز به دلیل تغییر در حجم و تنوع بارندگی و در نتیجه
خشکسالی و سیل ،چنین چالشهایی را پیچیدهتر میکند
(.)Mirzaei et al., 2020
به طور کلی کمبود آب یک چالش جدی میباشد
( .)Besada & Werner, 2015زیرا آب عامل اصلی تولید
محصولات کشاورزی میباشد ( Hanjra & Qureshi,

سازمان ملل ،جمعیت جهان تا سال  ،9424دو میلیارد نفر
افزایش مییابد و برای سال  9404آب جهانی  04درصد
کسری را تجربه خواهد کرد (.)Nahomee et al., 2021
این موضوعی است که به تمام جنبههای توسعه انسانی از
جمله بهداشت ،کشاورزی ،آموزش ،بهرهوری اقتصادی و
حتی صلح و ثبات مربوط میشود (.)Naik, 2021
نگرانیهای مربوط به امنیت آب از دهه  7224در
برنامههای توسعه از اهمیت زیادی برخوردار بوده است
( .)Venghaus & Dieken, 2019این در حالی است که
مفهوم امنیت آب پویا و چند بعدی بوده و بایستی تمام
جنبههای امنیت انسانی مربوط به استفاده و مدیریت آب
را در نظر بگیرد ( .)Jansky et al., 2008امنیت آب شامل
دسترسی پایدار به مقادیر کافی آب با کیفیت قابل قبول
برای اطمینان از سلامت انسان و اکوسیستم میباشد
( .)Norman et al., 2010در حال حاضر بحرانهای آب به
شکل کاهش قابل توجه در دسترس بودن آب و در نتیجه
اثرات مضری بر سلامت انسان و یا فعالیت اقتصادی
میگذارد ،این تأثیرات از نظر رتبهبندی خطرات در جهان
به عنوان خطر شماره یک که بشر با آن روبهروست نام
برده میشود ( .)Sisto et al., 2016این بحران تقریباً روی
همه بخشها تأثیرات منفی دارد و از نظر انسانی و
اجتماعی -اقتصادی هزینههای هنگفتی را متحمل میشود
( .)Boazar et al., 2019همچنین برداشت بیش از حد
مناب ع آب در بخش کشاورزی موجب بر هم خوردن توازن
اکوسیستم ،عدم پایداری و کاهش ذخیره سفرههای آب
زیرزمینی و در نهایت توسعه کشاورزی را غیرممکن
میکند (سواری و همکاران .)7022 ،امروزه بسیاری از
محققین بر این باورند؛ اگر قرن بیست ،قرن جنگ بر سر
نفت بود ،قرن بیست و یک قرن جنگ برای آب خواهد
بود (حاتمی و نوربخش .)7021 ،در حال حاضر  69کشور
دنیا با کمبود شدید آب روبهرو هستند که بیشتر آنها در
آفریقا و خاورمیانه قرار دارند (ملارضا قصاب و همکاران،
 .)7022برآوردهای اولیه نشان میدهد بیش از یک
میلیارد و صد میلیون نفر در سراسر دنیا با مشکل تأمین
آب سالم روبهرو هستند ( .)Westlund, 2014با این حال
در سطح جهانی ،کمبود آب یکی از اصلیترین عوامل
تهدید توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی ،بهویژه در

2010; Savari & Amghani, 2022; Savari et al.,
 .)2022کشاورزی ،بزرگترین صنعت مصرف آب در جهان

میباشد ( )Li et al., 2020که به طور متوسط  14درصد
از مصرف آب را به خود اختصاص داده است
( .)Mahlknecht et al., 2020این افزایش جمعیت و تقاضا
برای غذا منجر به ایجاد تنش در منابع طبیعی برای
کشاورزی شده و افزایش تقاضای مواد غذایی مستلزم
بهرهبرداری از منابع بیشتر میباشد ،با افزایش نرخ
شهرنشینی و آلودگی ،منجر به زوال کمیت و کیفیت
منابع زمین و آب میشود ( Degefu et al., 2018; Savari
 .)& Zhoolideh, 2021این شرایط برای کشوری مانند
ایران که در نواحی خشک و نیمهخشک واقع شده،
وخیمتر میباشد (تاجری مقدم و همکاران.)7044 ،
بحران آب باعث تغییر در شیوه عملیات کشاورزی و در
نتیجه کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و درآمد
کشاورزان را به همراه دارد .بنابراین ،حفظ و استفاده بهینه
از منابع آب یکی از مهمترین مسائلی میباشد که طی
سالهای اخیر با آن روبرو هستیم (.)Savari et al., 2021
در همین راستا فعالیتهای کشاورزی بایستی سازگار با
محیط در حال تغییر باشند ،زیرا کشاورزی در مناطقی که
با مشکلات کمبود آب روبرو هستند ،به راهبردهای
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سازگاری نوآورانه و پابرجا ،به منظور حفظ ظرفیت تولیدی
منابع پایه نیازمند است (رحمانی و همکاران.)7021 ،
از این رو شناخت موانع و دلایلی که باعث عدم حفاظت
آب از سوی کشاورزان میشود ،امری ضروری میباشد که
بایستی توجه ویژهای به موانع حفاظت آب داشت .موانع
رفتار حفاظت آب به عواملی گفته میشود که باعث
میشوند افراد صرفنظر از نگرش یا مقاصدشان از
رفتارهای دوستدار محیطزیست و حفاظتی خودداری
کنند .همچنین محدودیتها و موانع شامل عدم اعتماد،
محدودیت زمانی ،فقر و کمبود اطلاعات مناسب ،باعث
کاهش اشتیاق یا آمادگی افراد در راستای انجام رفتارهای
حفاظت از آب میشوند (تاجری مقدم و همکاران.)7044 ،
رفتار حفاظت از منابع آب یکی از ریشهایترین رفتارهای
محیطزیست گرایانه به حساب میآید که بهطور ساده
بهعنوان هرگونه رفتار یا کنشی که از سوی کشاورزان در
راستای استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی و عدم آسیب
به این منابع انجام میشود ،تعریف میگردد (صفا و
ولینیا .)7022 ،به بیانی دیگر حفاظت از آب بهعنوان
عاملی بنیادی در مدیریت تقاضای آب به هرگونه سیاست،
استراتژی یا برنامهای که مصرفکننده را به کاهش مصرف
آب از طریق تغییرات رفتاری ترغیب میکند ،اشاره دارد
(شاهنگیان و همکاران .)7022 ،بهطور کلی حفاظت از آب
نشاندهندهی یکی از مهمترین فعالیتهای طرفدار
محیطزیست میباشد که در زمان محدودیتهای دورهای
آب به دفعات توسط خانوادهها ،صنعت و کشاورزان بکار
گرفته شده است .در این میان ،کشاورزان مهمترین گروه
هدف سیاستهای حفاظت آب و افزایش بهرهوری آب
میباشند (محمدی و همکاران .)7020 ،کشاورزان از
رفتارهای متنوع حفاظت آب جهت کاهش آسیبپذیری و
توسعه برگشتپذیری در مواجهه با کمبود آب استفاده
میکنند (رحمانی و همکاران .)7021 ،در ایران و سایر
کشورهای دنیا مطالعات گوناگونی در این باره صورت
گرفته است که در ادامه به مروری بر نتایج برخی از آنها
پرداخته میشود.
بر اساس نتایج مطالعه پناهی و همکاران ( )7027موانع
موجود در به کارگیری مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی،
به ترتیب اهمیت ،به چهار گروه اقتصادی و مالی،
برنامه ریزی ،آموزش و ترویج ،و موانع طبیعی دسته بندی
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شدند .نتایج تحقیق طاهرآبادی و همکاران ( )7022با
هدف بررسی مسائل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی از
دیدگاه کشاورزان شهرستانهای کنگاور و صحنه در استان
کرمانشاه نشان داد عواملی همچون کاهش منابع آب
سطحی ،استفاده نکردن از استخر ،عدم نظارت دولت بر
برداشت آب از منابع زیرزمینی ،حفر چاههای غیرمجاز ،و
غیره از مهمترین مشکلات مدیریت آب میباشد .نتایج
پژوهشی در حوزه سد قشلاق استان کردستان نشان داد
بهترتیب موانع قانونی و سیاستگذاری ،اقتصادی-
حمایتی ،آموزشی -ترویجی ،نظامهای بهرهبرداری،
اجتماعی ،نهادی و سازمانی ،برنامهریزی و طبیعی به
عنوان مهمترین موانع مدیریت پایدار آب کشاورزی
شناخته شدند (شاهپسند و سواری .)7026 ،نتایج تحقیقی
در مناطق روستایی شهرستان لردگان استان چهارمحال و
بختیاری نشان داد افزایش شمار بهرهبرداران زراعی،
گسترش سطح زیرکشت آبی ،حفر چاههای عمیق ،با
افزایش بهرهبرداری بیرویه ،افت سطح آب زیرزمینی ،خرد
شدن قطعات زراعی ،اعطای مجوز حفر و کفشکنی چاهها
و رواج محصولات زراعی آبخواه در تعامل با افزایش
جمعیت ،مهمترین عوامل برداشت مضاعف و افت تراز
آبهای زیرزمینی میباشد (تقیپور جاوی و همکاران،
 .)7022نتایج مطالعه سواری و همکاران ( )7022در حوزه
غرب تالاب جازموریان نشان داد بترتیب عاملهای
محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی به عنوان
آسیبهای مدیریت منابع آب زیرزمینی میباشند .نتایج
پژوهشی در میان گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه
نشان داد موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی به
هفت دسته موانع اقتصادی ،چاههای غیرمجاز و
بهرهبرداری بیرویه ،مدیریت نامناسب ،ویژگیهای کانال،
نگرش و کمبود دانش فنی ،اقلیم و ترویج و ارتباطات
طبقهبندی میشوند (کاظمیه و همکاران.)7044 ،
یافتههای تحقیق سواری و همکاران ( )9497تحت عنوان
بررسی عوامل تعیینکننده رفتار حفاظت از آب در میان
گندمکاران استان خوزستان نشان داد نه ساختار اولیه
شامل آگاهی از پیامدها ،آگاهی از نیاز ،مسؤولیت
موقعیتی ،اثربخشی نتایج ،توانایی ،نفی مسؤولیت،
هنجارهای شخصی ،غرور احساسات و احساس گناه همه
اثرات قابل توجهی بر رفتار حفاظت از آب کشاورزان دارند.
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حدود  72متر پایین رفته و بیش از  62حلقه چاه خشک
و از مدار خارج شده است .به گفته کارشناسان ،بیش از
 12درصد منابع آبی در منطقه دشتستان مورد استفاده
قرار گرفته است .از این رو و بنا بر شاخص بینالمللی
سازمان ملل ،این شهرستان در وضعیت بسیار بحرانی قرار
دارد (محمدی و همکاران .)7021 ،بنابراین شهرستان
دشتستان جهت مطالعه انتخاب شده است.
تحقیق حاضر مطالعه موردی میباشد که از نظر هدف
کاربردی و از لحاظ پارادایم در گروه مطالعات کیفی قرار
دارد .در این راستا به منظور ارائه تصویری روشن از دلایل
کم آبی در بخش کشاورزی شهرستان دشتستان و مهمتر
از آن ،ارائه الگو و مدل مبتنی بر شرایط واقعی موجب شد
تا محققان در مطالعه حاضر از روش تئوری بنیادی
استفاده کنند (حیدری و همکاران .)7020 ،این روش
کیفی ،نوعی تحقیق مبتنی بر رویکرد استقرایی بوده و به
صورتی سیستماتیک و در قالب مراحل منظم ،پدیدهها را
در موقعیت طبیعی آنها مورد بررسی قرار میدهد
(افراخته و همکاران .)7022 ،همچنین تئوری بنیادی
روشی مناسب جهت ساخت نظریه در مطالعات علوم
اجتماعی میباشد که به منظور درک تأثیر روشهای
مختلف تحقیق و دیدگاههای محققان ابزار مفیدی برای
پژوهشهای کیفی میباشد .این نظریه بر نظریههای
پیشین تکیه نمیکند ،بلکه نظریهای میباشد که یکراست
از دادههایی استخراج شده است که در جریان پژوهش به
صورت منظم گرد آمده و تحلیل شدهاند (میرزایی و
همکاران .)7044 ،در نمونهگیری پژوهشهای کیفی که
بدان نمونهگیری هدفمند میگویند ،هدف محققان انتخاب
مواردی میباشدکه با توجه به بیان مسأله و هدف تحقیق
سرشار از اطلاعات باشد و محققان را در شکل دادن مدل
نظری خود ،کمک نماید و این کار تا جایی ادامه دارد که
طبقهبندی مربوط به دادهها و اطلاعات اشباع و نظریه
مورد نظر با تمام جزئیات و با دقت تشریح شود (کلامی و
همکاران.)7022 ،
تئوری بنیادی نوعی استراتژی کیفی برای تدوین نظریه
در مورد یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدی
آن پدیده و سپس طبقهبندی روابط میان این عناصر

نتایج پژوهشی در افغانستان نشان داد دانش عمومی در
رابطه با مدیریت آب در میان ساکنان پایین میباشد.
همچنین عدم آموزش حفاظت آب توسط شرکت آب،
عوامل آب و هوایی (کمبود باران و برف ،دمای زیاد هوا)،
فقدان اطلاعات و نشتی لولههای قدیمی آب مهمترین
موانع مدیریت آب شهری میباشند ( Clark & Finley,
 .)2008نتایج مطالعهای در ازبکستان نشان داد ضعف
مدیریت ،عدم استفاده از فناوریهای نوین ،پایینبودن
سطح دانش و آگاهی کشاورزان ،عدم برگزاری دورههای
آموزشی و عدم حمایت دولت از کشاورزان به عنوان
مهمترین موانع و مشکلات مدیریت پایدار منابع آب
میباشند ( .)Kulmatov, 2014در مطالعه دیگری عوامل
اجتماعی ،نهادی ،تکنولوژیکی ،مالی و سیاسی به عنوان
موانع ترویج ،پذیرش و اجرای مدیریت آب شناسایی شدند
( .)Winz et al., 2014نتایج پژوهشی در آفریقای جنوبی
نشان داد عواملی چون کمبود اطلاعات و آگاهی افراد در
مورد اهمیت و هزینههای حقیقی آب ،نبود امکانات و
تجهیزات کافی برای انجام حفاظت آب به عنوان مهمترین
موانع حفاظت آب میباشند ( .)Funke et al., 2017نتایج
تحقیقی در فیلیپین نشان داد عدم راهنمایی و آموزش
فنی ،تصمیمگیریهای نامناسب ،کمبود منابع ،ضعف
قوانین و مقررات ،کمبود دانش و آموزش علمی ،فقدان
مشوقهای نظارتی و ضد انگیزههای نظارتی از مهمترین
موانع مدیریت پایدار آب شهری بودند ( Selerio et al.,
 .)2021نتایج مطالعه دیگری در آفریقای جنوبی نشان داد
هزینه بالای تغییرات زیرساختی ،کمبود سدهای ذخیره و
نحوه توزیع آب در طرحهای آبیاری از موانع عمده
کشاورزان در راستای حفاظت از آب میباشند ( de Clercq
.)et al., 2021
با توجه به مطالب بیان شده محققان در پژوهش حاضر به
دنبال شناسایی مهمترین موانع حفاظت آب در بخش
کشاورزی و طراحی سازوکارهای مناسب جهت خروج از
این مشکل در شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر
میباشند .در این شهرستان ،مجوز برداشت  722میلیون
متر مکعب آب از  299حلقه چاه عمیق وجود دارد .این در
حالیست که تنها با برداشت یک سوم از این مقدار طی
چند سال اخیر ،سطح ایستایی سفرههای آب زیرزمینی
00
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شرایطی که باعث تسهیل یا محدودیت در اجرای راهبردها

درون بستر و فرآیند میباشد .در این روش نتایج در 0
مرحله کدگذاری و تحلیل میشوند.

میشوند (محمدی استادکلایه و همکاران .)7022 ،و)

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

راهبردها :بیانگر رفتارها ،واقعیتها و تعاملات هدفداری

گذاری مبنا نیز میخوانند (رزمآور و سواری .)7047 ،در
این مرحله بدون چارچوب و فیلتر از تمامی دادهها
استفاده و به بررسی آنها پرداخته میشود (یزدانپناه و
رحیمی فیض آباد .)7021 ،به بیانی دیگر کدگذاری باز،
فرآیند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم شناسایی
شده و ویژگیها و ابعاد آن در دادهها کشف میشوند
(کلامی و همکاران.)7022 ،

که تحت تأثیر شرایط مداخلهگر و بستر حاکم حاصل
میشوند (رضایی .)7026 ،ی) پیامدها :نتایجی که در اثر
راهبردها به وجود میآیند .همچنین نتایج حاصل از کنش
و واکنشها میباشند (کلامی و همکاران.)7022 ،

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

 -2کدگذاری محوری :وظیفه پیوند بین مقولههای

شهرستان دشتستان یکی از شهرستانهای استان بوشهر
به مرکزیت شهر برازجان میباشد .این شهرستان در شرق
استان بوشهر از جنوب به شهرستان دشتی ،از مغرب به
شهرستانهای بوشهر و تنگستان ،از شمال غرب به
شهرستان گناوه و از مشرق و شمال شرق به استان فارس
منتهی میشود (رزمآور و سواری .)7044 ،این شهرستان
به لحاظ اقتصادی بر کشاورزی ،باغداری و دامداری استوار
است .وجود بیش از  71160بهرهبردار کشاورزی نشان از
اهمیت زیاد کشاورزی در این منطقه دارد (یزدانپناه و
همکاران .)7044 ،خرما مهمترین محصول کشاورزی این
منطقه میباشد و نقش مهمی در اقتصاد این شهرستان و
استان دارد .از دیگر محصولات کشاورزی مهم این منطقه
میتوان به گندم ،جو ،تنباکو ،صیفیجات و سبزیجات
اشاره کرد.

حاصل از کدگذاری باز را بر عهده دارد (رزمآور و سواری،
 .)7047لازمه این مرحله ،مقایسه دائمی دادهها میباشد.
بدین منظور دادههای کدگذاری شده در مرحله قبل با
یکدیگر مقایسه و کدهای مشابه در یک طبقه قرار
میگیرند و مقولات (کدهای مفهومی) را تشکیل میدهند
(افراخته و همکاران -3 .)7022 ،کدگذاری انتخابی و
خلق نظریه :وظیفه اصلی مرحله کدگذاری انتخابی از
تحلیل ،ایجاد خط سیر داستانی است که تمامی طبقات را
شامل شود (سلیمانی و همکاران .)7022 ،طبق نظریه
استراوس و کوربین این مدل دارای چند بعد میباشد که
در ادامه به آنها میپردازیم:
الف) شرایط علی :شرایط یا وقایعی که منتهی به وقوع
یا توسعه پدیده اصلی میشوند (رحیمی فیض آباد و
همکاران .)7044 ،ب) محور اصلی :پدیده اصلی مورد
مطالعه ،پدیده مورد نظر ایده و فکر محوری ،حادثه ،اتفاق
یا واقعهای میباشد که در جریان کنشها و واکنشها به
سوی آن رهنمون میشوند تا آن را اداره ،کنترل یا به آن
پاسخ دهند .مقوله محوری پدیدهای است که اساس و
محور فرآیند میباشد .این مقوله ،همان عنوانی میباشد
که برای چارچوب یا طرح به وجود آمده در نظر گرفته
میشود .مقولهای که به عنوان مقوله اصلی یا محوری
انتخاب میشود بایستی به اندازه کافی انتزاعی بوده و
بتوان سایر مقولات اصلی را به آن مرتبط کرد (کلامی و
همکاران .)7022 ،ج) بستر حاکم :به شرایط ویژهای که
بر راهبردها اثربخشی دارند ،گفته میشود .این شرایط را
مجموعهای از مفاهیم ،طبقهها یا متغیرهای زمینهای
تشکیل میدهند (رضایی .)7026 ،د) شرایط مداخلهگر:

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
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رزم آور و سواری

ناشناس بودن آنها در ارائه یافتهها تضمین شد .کلیهی
اطلاعات با رضایت نمونهها ضبط ،سپس بهطور کامل بر
روی کاغذ پیادهسازی و نسخهبرداری گردید .پس از اتمام
مصاحبهها و جمعآوری اطلاعات از شرکتکنندگان ،اقدام
به بررسی عبارات و نقل قولها گردید .بدین ترتیب پس از
چندین بار مراجعه به متن مصاحبهها و یادداشتها با
استفاده از تکنیک تحلیل خط به خط تلاش شد که
کدهای مناسب استخراج و برای هر کدام برچسب مناسب
(نماد) انتخاب شود.

روش کار
جامعه آماری تحقیق حاضر را کشاورزان آبی کار
شهرستان دشتستان در استان بوشهر تشکیل دادند و
نمونهگیری به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک
گلوله برفی انجام و تا رسیدن به اشباع دادهها ادامه یافت.
اشباع دادهها زمانی رخ داد که دیگر کد جدیدی استخراج
نشد و پاسخها کامل ًا تکراری شدند .این اتفاق در مصاحبه
 70ام رخ داد ولی محققین جهت بالا بردن دقت کار تا
مصاحبه  71ام روند جمعآوری اطلاعات را ادامه دادند ،در
آخر شمار شرکتکنندگان در تحقیق به  71نفر رسید.
جهت شناسایی بهتر و عمیقتر دلایل کمآبی ،شرکتکنندگان
تحت مصاحبههای فردی عمیق و نیمه ساختارمند قرار
گرفتند تا بتوانند آزادانه به ابراز نظرات خود بپردازند.
مصاحبهها به صورت حضوری و مجازی از  04دقیقه
متغیر بودند .از افراد شرکتکننده در تحقیق رضایت
آگاهانه گرفته شد و محرمانه بودن شرکتکنندگان و

نتایج
بر اساس نتایج آمار توصیفی تمامی پاسخگویان مرد (744
درصد) در بازه سنی  96تا  61سال و با میانگین  06سال
بودند .همچنین بیش از  24درصد از پاسخگویان دارای
تحصیلات دیپلم 70 ،نفر متأهل و  0نفر مجرد بودند.

جدول  -1نتایج آمار توصیفی کشاورزان شرکتکننده در مصاحبه

سطوح متغیر

فراوانی

درصد معتبر

متغیر

کمتر از  02سال
 02-02سال
 02-22سال
بیشتر از  22سال

6
0
0
0

02/92
90/20
71/62
90/20

بیسواد
ابتدایی
سیکل
دیپلم
کارشناسی

7
9
0
2
7

2/11
77/11
90/20
29/20
2/11

جنسیت

مرد
زن

71
4

744
4

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

0
70

90/20
16/01

سن

تحصیلات

مأخذ :یافتههای تحقیق7044 ،

راستا عواملی همچون کشت محصولات آببر توسط
کشاورزان ،افزایش سطح زیر کشت محصولات ،عدم
تخصیص بودجه و اعتبارات کافی به بخش کشاورزی،
گرمی هوا طی سالهای اخیر ،کاهش میزان بارش طی
سالهای اخیر ،خشکسالیهای اخیر ،استفاده از سیستم

در پایان مرحله اول کدگذاری که همان کدگذاری باز
میباشد محققان موفق به استخراج  26مفهوم در راستای
موانع حفاظت آب شدند (جدول  .)9بر اساس دیدگاههای
افراد مورد مصاحبه هر کد مفهومی که بیشترین تکرار را
داشت ،به عنوان مهمترین موانع شناسایی شدند ،در این
02
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آبیاری سنتی (غرقابی) ،عدم ارائه تسهیلات (مانند وام
جهت تغییر سیستم آبیاری) ،حفر چاههای غیرمجاز در
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منطقه و فرهنگ نادرست مصرف آب به عنوان مهمترین
موانع حفاظت آب بودند.

جدول  -2نتایج کدگذاری باز موانع حفاظت آب از دیدگاه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان

نماد

مفاهیم

فراوانی

نماد

مفاهیم

فراوانی

F1

عدم کشت محصولات کم آببر

2

F29

شوری خاک

F2

وجود بادهای گرم در منطقه (تش باد)

77

F30

شوری آب

F3

عدم گرایش به سمت کشتهای گلخانهای

2

F31

استفاده از سیستم آبیاری سنتی (غرقابی)

F4

تبخیر بالا در فصل تابستان

1

F32

عدم بهرهگیری از خدمات آموزشی

F5

منفعت طلبی برخی کشاورزان

6

F33

کاهش کیفیت خاک

F6

افزایش هزینه نهادههای کشاورزی

77

F34

در اولویت قرار داشتن مسائل مالی

F7

عدم آیشگذاری اراضی

1

F35

عدم توجه و استفاده از امکانات علمی

F8

کاهش کیفیت آب

2

F36

کشتهای بدون برنامه و هدف

F9

بی نظمی بارش

2

F37

خشکسالیهای اخیر

F10

عدم مدیریت و نظارت صحیح نهادهای
مسؤول در بخش کشاورزی
کشت زیاد درختان نخل از گذشته تا کنون

2

F38

توسعه بیرویه و بدون کارشناسی کشاورزی

2
0
70
1
0
1
6
0
70
1

0

F39

افزایش سطح زیر کشت محصولات

F12

عدم اعتقاد برخی کشاورزان به کارشناسان
کشاورزی و مشاورهها
حفر چاههای غیرمجاز در منطقه

6

F40

عدم نظارت دولت بر چاههای غیرمجاز

70

F41

سالخورده و دیر پذیر بودن اکثر کشاورزان

F14

دیدگاههای سنتی برخی کشاورزان در مورد
مصرف آب
افزایش هزینههای تعمیرات و ادوات (مانند
پمپها ،لولهها و )...
ترجیح منافع آنی به آتی

2

F42

فرهنگ نادرست مصرف آب

0
79

74

F43

کاهش میزان بارش طی سالهای اخیر

70

2

F44

F17

گرمی هوا طی سالهای اخیر

70

F45

F18

پرکردن برخی درهها برای کشاورزی

0

F46

F19

بدبینی و عدم اعتماد کشاورزان از دولت و
نهادهای دولتی
ترجیح دادن آسایش و رفاه به حفاظت آب

1

F47

کشاورزی بدون مجوز
0
باورهای غلط برخی کشاورزان
1
احداث باغ شهریها
1
استفاده و برداشت بیرویه و غیراصولی از منابع آب 74

2

F48

F21

عدم ساماندهی تقسیم آب

6

F49

F22

وضعیت بد مالی

2

F50

F23

کشت محصولات آببر توسط کشاورزان

76

F51

F24

عدم اجرای طرحهای آبخیزداری در منطقه

2

F52

F25

عدم تخصیص بودجه و اعتبارات کافی به
بخش کشاورزی
غیرقابل توجیه بودن شغل کشاورزی

72

F53

از بین بردن برخی زه آبها

2

F54

F27

عدم برخورد با متخلفان

0

F55

F28

عدم کشت محصولات با دوره رشد کوتاهتر

1

F56

تکیه بر دانش بومی
1
افزایش عمق چاهها (کفشکنی)
74
عدم وجود مشوقهای دولتی (انتخاب کشاورز نمونه 2

F11

F13

F15

F16

F20

F26

72
6

سطحی و زیر زمینی
تغییرات اقلیمی

1
فروش آب کشاورزی توسط چاهداران غیرمجاز
0
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سازوکارهای حفاظت از منابع آب کشاورزی در شهرستان دشتستان

اقدام مثبتی برای بخش کشاورزی انجام ندادهاند و
هزینهها سرسامآور شده و بسیاری از کشاورزان با ضررهای
زیادی رو به رو شدهاند ،دیگر بنده و بسیاری از کشاورزان
که میشناسم به دولت و نهادهای دولتی در بخش
کشاورزی اعتماد و اعتقادی نداریم ،نه تمایل داریم که از
کارشناسان و مروجان آنها مشاوره بگیریم و ترجیح
میدهیم بر تجربه و دانش خود (دانش بومی) تکیه کنیم
(مصاحبه حضوری ،مزرعه شخصی) .در باب عدم پذیرش
یکی از مشارکتکنندگان گفت :قشر کشاورزان را بیشتر
افراد مسن تشکیل میدهد و این افراد دیدگاههای سنتی
خود را دارند و پذیرش رفتار حفاظت آب برای آنها
زمانبر میباشد ،از جهتی بسیاری از کشاورزان نیز
امکانات مالی مناسب جهت پذیرش رفتارهای حفاظت آب
در مزرعه خود را ندارند (مصاحبه مجازی) .عدم علاقه
دیگر مقوله موانع ذهنی میباشد که بسیاری از کشاورزان
معتقد بودند شرایط بد مالی (بدهکاریها و اقساط بانکها)
تأثیر زیادی بر عدم علاقه به رفتار حفاظت آب دارد ،در
این باره پاسخگویی در پاسخ به سوال ما چرا برای حفاظت
از آب ،از کشتهای کم آببر استفاده نمیکنی؟ گفت:
چطور ممکن است من به جای کشت گوجه فرنگی،
سبزیجات کشت کنم و بتوانم  714میلیون تومان اقساط
خود را پرداخت کنم؟ شرایط مالی من اجازه نمیدهد که
علاقه به کشتهای کم آببر داشته باشم (مصاحبه
حضوری ،مزرعه شخصی) .کشاورز دیگری در پاسخ به
تمایل به کشتهای گلخانهای گفت :با شما موافقم که
کشتهای گلخانهای راهکار مناسبی جهت حفاظت از آب
در منطقه دشتستان میباشد ،ولی برخی دوستان من
اقدام به این کار کردند و نتیجه هم داد ولی در بازاریابی
شکست خوردند چون مشتریان زیاد به محصولات
گلخانهای تمایلی ندارند (مصاحبه حضوری در مزرعه
شخصی).
موانع محیطی از دیگر مشکلات کشاورزان بود که شامل
مشکلات آب و هوایی (بینظمی بارش ،خشکسالیهای
اخیر ،تبخیر بالا در فصل تابستان ،و غیره) و مشکلات
مزرعه (کاهش کیفیت آب ،شوری خاک ،و غیره)
میشوند .به گفته یکی از نخلداران :گرمای هوا و وزش
بادهای بسیار گرم در فصل تابستان باعث کاهش کیفیت

در مرحله دوم کدگذاری ،که به کدگذاری محوری معروف
میباشد ،کدهای مشابه پس از مقایسه و بررسی در یک
دسته مشترک قرار گرفتند و کدهای مفهومی را تشکیل
دادند (جدول  .)0بنابراین در مرحله کدگذاری محوری
مفاهیم در قالب  70کد مفهومی شامل صدمات محیطی،
منفعت طلبی ،عدم اعتماد ،عدم پذیرش ،عدم علاقه،
مشکلات آب و هوایی ،مشکلات مزرعه ،نبود تسهیلات و
اعتبارات ،عدم حمایت و پشتیبانی ،مشکلات نظارتی،
ضعف قانون ،افزایش هزینههای کشاورزی و مشکلات مالی
دستهبندی و  6طبقه فرعی (موانع انسانی ،دهنی،
محیطی ،حمایتی ،قانونی و نظارتی ،اقتصادی) را تشکیل
دادند .در ادامه به تشریح طبقات فرعی و کدهای مفهومی
با ارائه مهمترین نقل قولها از جانب کشاورزان
شرکتکننده در تحقیق پرداخته میشود.
با توجه به مصاحبههای انجام شده اکثر کشاورزان معتقد
بودند موانع انسانی و ذهنی بیشترین تأثیر را در حفاظت
آب دارند .موانع انسانی شامل دو مقوله صدمات محیطی و
منفعتطلبی میباشد که در رابطه با صدمات محیطی
یکی از کشاورزان گفت :عدهی زیادی با حفر چاههای
غیرمجاز در منطقه سفره آب زیرزمینی را بسیار پایین
برده و آب خیلی از چاهها یا خشک شده که بسیاری اقدام
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
غیرقابل جبرانی برای کشاورزی و محیطزیست به همراه
دارد (مصاحبه حضوری ،منزل شخصی) .در رابطه با مقوله
منفعتطلبی نیز یکی از نخلداران معتقد بود :در مناطق
مختلف شهرستان عدهای هستند که فقط منافع خود
برایشان مهم است و حاضرند به هر قیمتی حتی نابودی
کشاورزی ،به منافع خود برسند .کشتهای آببر در
مناطقی که شرایط آن را ندارد (خصوصاً صیفیجات)،
کشتهای بیهدف و بدون برنامه ،استفاده بیرویه و
غیراصولی از منابع آبی از اقدامات این قبیل افراد میباشند
(مصاحبه حضوری در نخلستان شخصی).
موانع ذهنی از  0مقوله عدم اعتماد ،عدم پذیرش و عدم
علاقه تشکیل شد .پاسخگویی در رابطه با عدم اعتماد
گفت :در سالهای اخیر دولت و نهادهای دولتی هیچ گونه
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محصولات ،مصرف بیشتر آب ،و غیره میشود ،از آنجا که
در چندسال اخیر منطقه دشتستان با کمبود بارش مواجه
بوده باعث آسیب جدی به سفرههای زیرزمینی میشود
(مصاحبه مجازی) .به گفته یکی دیگر از شرکتکنندگان:
کمبود آب باعث شده با کفشکنی چاه و پایین رفتن ،آب
چاه ما شور شود و به مرور طی چندسال اخیر باعث
شوری خاک نیز شده که این چالش نیز باعث شده خاک
آب بیشتری بخورد ،چون هیچگونه حمایتی از ما نشد با
هزینه شخصی دستگاه نرمکننده آب با هزینه بالا جهت
شکاندن بلورهای نمک در آب برای صاف شدن آب
خریداری کردم ،باور کنید سطح زیر کشت را هم پایین
آوردهام و کشت محصولی آببر مانند تنباکو را هم متوقف
کردهام ولی مشکلات آب مزرعه بنده هنوز چالشی بزرگ
میباشد ،چون یک دست صدا ندارد (مصاحبه حضوری در
مزرعه شخصی).
از دیگر موانع حفاظت آب ،موانع حمایتی میباشند که
اکثر کشاورزان معتقد به نبود تسهیلات و اعتبارات جهت
تغییر سیستم آبیاری به قطرهای و تعمیر و تعویض لولهها
و پمپها بودند .همچنین عدم حمایت و پشتیبانی دیگر
مقوله موانع حمایتی بود که در این باره پاسخگویی گفت:
عدم حمایت دولت در ارائه نهادهها به نرخ دولتی و عدم
وجود مشوقهای دولتی (انتخاب کشاورز نمونه در حفاظت
آب ،کشت محصولات کم آببر و )...تأثیر زیادی بر پذیرش
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رفتار حفاظت از آب دارد (مصاحبه حضوری ،منزل
شخصی) .همچنین دیگری معتقد بود دولت بایستی در
اجرای طرحهای آبخیزداری در منطقه سرمایهگذاری کند
تا بخشی از مشکلات آب در منطقه حل شود (مصاحبه
جازی).
مشکلات نظارتی و ضعف قانون دو مقولهای میباشند که
موانع قانونی و نظارتی را تشکیل میدهند .در این باره
یکی از پاسخگویان گفت :وقتی دولت بر چاههای غیرمجاز
نظارت نکند و با متخلفان برخوردی نشود ،این افراد با
استخراج آب جهت کشاورزی و فروش باعث نابودی
کشاورزی منطقه میشوند و ثمره آن را داریم میبینیم که
منطقه دشتستان به شدت با بحران کم آبی در بخش
کشاورزی دست و پنجه نرم میکند (مصاحبه مجازی).
آخرین مانع حفاظت آب از دیدگاه کشاورزان ،موانع
اقتصادی بود که از دو مقوله افزایش هزینههای کشاورزی
و مشکلات مالی تشکیل شده است .به گفته پاسخگویی:
در یکی دو سال اخیر هزینه نوارتیپ ،سموم شیمیایی و
کودها با رشد سرسامآور روبرو بوده است و وضعیت بد
مالی اکثر کشاورزان در کنار غیرقابل توجیه بودن شغل
کشاورزی باعث میشود مسائل مالی بر حفاظت آب
ارجحیت داشته باشند (مصاحبه حضوری در منزل
شخصی).

جدول  -3کدگذاری ثانویه و شکلدهی طبقات مفهومی و مقولات

طبقات فرعی

کدهای مفهومی

کد مفاهیم

موانع انسانی

صدمات محیطی
منفعتطلبی

F13, F18, F46, F53, F55

موانع ذهنی

F5, F11, F16, F23, F36, F39, F42, F47
F12, F19, F32, F35, F54

عدم اعتماد
عدم پذیرش
عدم علاقه

F14, F41, F45
F1, F3, F7, F20, F28
F2, F4, F9, F17, F37, F43, F48

موانع محیطی

مشکلات آب و هوایی
مشکلات مزرعه

موانع حمایتی

نبود تسهیلات و اعتبارات
عدم حمایت و پشتیبانی

موانع قانونی و نظارتی

مشکلات نظارتی
ضعف قانون

موانع اقتصادی

افزایش هزینههای کشاورزی
مشکلات مالی

F8, F29, F30, F31, F33
F25, F50
F24, F51, F52, F56
F10, F38, F40, F49
F21, F27, F44
F6, F15
F22, F26, F34
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ارائه کنند و یا اینکه مدل را به سوی برون رفت از موانع
حفاظت آب هدایت کنند (رزمآور و سواری.)7044 ،
بنابراین محققان با توجه به هدف اصلی تحقیق تصمیم
گرفتند کدهای انتخابی را به صورت مثبت ارائه کنند و
موضوع مورد مطالعه به سوی برون رفت از موانع حفاظت
آب هدایت شود تا بتوان سازوکارهای خروج از این مشکل
را طراحی کرد (جدول .)0

آخرین مرحله کدگذاری براساس مدل استراوس و
کوربین ،کدگذاری انتخابی میباشد .این مرحله بر اساس
نتایج کدگذاری باز و محوری ،مرحله اصلی ساخت نظریه
میباشد .به این ترتیب محققان مقوله محوری را به شکلی
نظاممند به سایر مقولات ارتباط داده و آن روابط را در
چارچوب یک مدل پارادایمی بر اساس نظریه استراوس و
کوربین ارائه میکنند .لازم به ذکر است که محققان هم
میتوانند مقولات را به همان شکلی که در تحقیق هستند،

جدول  -4طبقات اصلی ساخت نظریه

سازوکارها

طبقات اصلی

سازوکارهای انسانی

جلوگیری از آسیبهای محیطی
کاهش منفعتطلبی

سازوکارهای ذهنی

ایجاد اعتماد
ایجاد انگیزه پذیرش
ایجاد علاقه

سازوکارهای محیطی

تابآوری با مشکلات آب و هوایی
کاهش مشکلات مدیریت مزرعه

سازوکارهای حمایتی

ارائه تسهیلات و اعتبارات
حمایت و پشتیبانی

سازوکارهای نظارتی و قانونی

نظارت قوی
قانونمندی

سازوکارهای اقتصادی

کاهش هزینههای کشاورزی
بهبود وضعیت مالی
مأخد :یافتههای تحقیق7044 ،

کمبود آب در شهرستان وجود دارد ولی در روستای ما و
روستاهای همجوار خداراشکر این مشکل کمتر میباشد ،و
در صورت وجود با نیم متر کفشکنی حل میشود
(مصاحبه حضوری در مزرعه شخصی).
شرایط علی :کشت محصولات آببر ،افزایش سطح
زیرکشت محصولات کشاورزی ،استفاده از سیستم آبیاری
سنتی (غرقابی) ،عدم حمایت دولت از کشاورزان (وام،
تسهیلات ،و غیره) ،حفر چاههای غیرمجاز ،فرهنگ
نادرست مصرف آب و مشکلات آب و هوایی (کمبود بارش،
خشکسالی ،گرمی هوا) بر اساس بیشترین فراوانی و تأکید
پاسخگویان بهعنوان مهمترین موانع حفاظت آب شناسایی
شدند و در قالب شرایط علی قرار گرفتند .به گفته یکی از

پس از تشکیل طبقات اصلی ساختن نظریه ،مدل نهایی
تحقیق طراحی میشود (نگاره  )7که در ادامه به
مقولههای آن اشاره خواهیم کرد .بررسیهای محققان در
منطقه مورد مطالعه نشان داد که برخی از کشاورزان ،به
شدت با مشکل کمبود آب مواجه هستند و برخی دیگر
کمتر کمبود آب را حس میکنند .به گفته یکی از
نخلداران در بخش آبپخش :مشکلات کمبود آب امسال
به گونهای بود که نخلستان ما نسبت به سال گذشته کمتر
آبیاری شد (کشاورزی در این منطقه بیشتر حق آبهای
میباشد) و همین باعث شد که محصول خرمای ما با افت
شدید به لحاظ کیفیت و کمیت مواجه شود (مصاحبه
حضوری ،منزل شخصی) .یکی از زراعتکاران معتقد بود:
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نخلداران :کشاورزان صیفیکار در سطح شهرستان هم
سطح زیرکشت زیادی از محصولات آبی دارند و هم آب
زیادی مصرف میکنند که به نظر من تأثیر بسیار زیادی
بر وضعیت حاضر (کمبود آب) دارد (مصاحبه حضوری در
نخلستان شخصی) .به نقل از کشاورزی تنباکوکار :سیستم
آبیاری بنده غرقابی میباشد ،میدانم آب زیادی مصرف
میشود و اینکه چاه من هم کمآب میباشد ولی از لحاظ
مالی در وضعیتی نیستم که بتوانم سیستم آبیاری را تغییر
دهم و دولت نیز در این باره حمایتی نمیکند (مصاحبه
حضوری ،منزل شخصی) .حفر چاههای غیرمجاز نیز در
منطقه توسط کشاورزان زیادی جهت دستیابی به آب
بیشتر صورت گرفته که به گفته پاسخگویی :وقتی کشاورز
با بحران آب روبرو باشد نمیتواند بشیند و نابودی حاصل
خود را ببیند پس بسیاری از کشاورزان (نخلداران) اقدام
به حفر چاههای غیرمجاز میکنند که تنها نتیجه آن
نابودی منابع آب زیر زمینی و کشاورزی منطقه میباشد
(مصاحبه مجازی) .همچنین فرهنگ نادرست مصرف آب
که استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و سطحی و
همچنین مصرف آب برای محصولات و کشتهای بیهدف
در مناطق اشتباه عامل مهمی میباشد که در کنار بروز
مشکلات آب و هوایی که در رأس آنها خشکسالی و
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
آب را به گونهای مصرف میکنند که انگار این سرمایه
باارزش فقط متعلق به شخص آنهاست (مصاحبه
حضوری).
مقوله محوری :پس از شناسایی شرایط علی ،محور اصلی
پژوهش "حفاظت آب کشاورزی" تحت تأثیر این شرایط
به وجود آمد.
بستر حاکم :با توجه به ماهیت بستر حاکم ،سازوکارهای
انسانی و محیطی که شامل  0طبقه مفهومی (جلوگیری از
آسیبهای محیطی ،کاهش منفعتطلبی ،تابآوری با
مشکلات آب و هوایی ،کاهش مشکلات مدیریت مزرعه) و
 92کد در نظر گرفته شدند .سازوکارهای انسانی بایستی
توسط دولت و نهادهای مسؤول در این زمینه بررسی و
پیگیری شوند تا جلوی متخلفان گرفته شود و اینکه
سرمایههای گرانبهایی مانند آب و خاک حیف و میل
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نشوند .در رابطه با سازوکارهای محیطی نیز یکی از
پاسخگویان معتقد بود :در هر صورت منطقه ما با مسائل
کمآبی ،کمبود بارش و خشکسالی مواجه است و اینها
باعث آسیب به آب و خاک نیز شدهاند ،راهکار آن
توانمندسازی کشاورزان جهت سازگاری و تابآوری با
شرایط محیطی میباشد که بایستی توسط کارشناسان
جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی صورت بگیر،
ولی متأسفانه انجام نمیشود (مصاحبه حضوری).
شرایط مداخلهگر :از دو سازوکار ذهنی ،و نظارتی و قانونی
شامل  2طبقه مفهومی (ایجاد اعتماد ،ایجاد انگیزه
پذیرش ،ایجاد علاقه ،نظارت قوی ،قانونمندی) و  94کد
تشکیل شد .این دو سازوکار نیز دوباره به دولت و نهادهای
دولتی بستگی دارد ،زیرا ایجاد اعتماد ،ایجاد انگیزه
پذیرش و ایجاد علاقه که به عنوان مقولات سازوکارهای
ذهنی میباشند به همدیگر کاملاً مرتبط و در رأس
رسیدن به اهداف این سازوکار بایستی دولت نقش اصلی را
بازی کند .اولاً اعتماد کشاورزان به خود و کارشناسان را
بدست آورد تا بتواند انگیزه لازم جهت پذیرش رفتارهای
حفاظت آب را در آنها متجلی کند تا در نهایت کشاورزان
علاقهمند به اجرای رفتارهای حفاظت آب بشوند و آنها را
به اجرا در بیاورند .در این باره یکی از صیفیکاران گفت:
وقتی دولت از قشر کشاورز هیچگونه حمایتی نمیکند،
چطور انتظار دارند که ما بتوانیم رفتارهای حفاظت آب را
بپذیریم و محصولاتی که آب کمتر نیاز دارند (سبزیجات)
کشت کنیم (مصاحبه حضوری) .در رابطه با سازوکارهای
نظارتی و قانونی نیز دولت بایستی هم در قسمت نظارت و
هم در قسمت قوانین به طور جدی اقدام کند و حتی اگر
لازم باشد قوانین را اصلاح کند تا مسائل و مشکلات قانونی
و نظارتی حل و با متخلفان و قانونشکنان برخورد جدی
صورت گیرد.
راهبردها :پس از شناسایی محور اصلی تحقیق یعنی
حفاظت از آب ،راهبردهای موردنظر در راستای حل
مشکلات و موانع حفاظت از آب به وجود آمد که
سازوکارهای اقتصادی (کاهش هزینههای کشاورزی ،بهبود
وضعیت مالی) سازوکارهای حمایتی (ارائه تسهیلات و
اعتبارات ،حمایت و پشتیبانی) در نظر گرفته شدند.
راهبردها شامل  0طبقه مفهومی و  77کد میباشند.
درباره سازوکارهای اقتصادی برخی کشاورزان معتقد
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کانالها ،و غیره نیاز به سرمایه مالی میباشد که اکثر
کشاورزان فاقد آن میباشند .بنابراین دولت بایستی در این
زمینه ورود کرده و به حل این مشکل مبادرت کند.
پیامدها :در نهایت مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی،
سازگاری با مشکلات آب و هوایی ،توسعه بخش کشاورزی
و فرهنگسازی حفاظت آب در بخش کشاورزی به عنوان
پیامدهای مدل پارادایمی در راستای رفع موانع حفاظت
آب بودند .امید است در صورت اجرای صحیح و موفق
مدل پارادایمی توسط سیاستگذران و مسؤولین مربوطه
در شهرستان دشتستان ،میتوان انتظار داشت که نتایج به
رفع موانع حفاظت آب کمک کند.

بودند :اگر وضعیت مالی و سوددهی ما خوب باشد (با
خرید تضمینی و بیمه مناسب جلوی ضررها گرفته شود) و
دولت نهاده ها را با قیمت دولتی به ما بدهد ،قطعاً ما
آرامش بیشتری خواهیم داشت و در مصرف آب
صرفهجویی خواهیم کرد .همچنین معتقد بودند وقتی
بازدهی محصول پایین باشد و فروش محصولات از لحاظ
اقتصادی به صرفه نباشند ،حرص و جوشها افزایش یافته
و در افزایش مصرف آب نقش مهمی دارد .در رابطه با
سازوکارهای حمایتی نیز اکثر پاسخگویان معتقد بودند که
نبود تسهیلات و اعتبارات عاملی مهم میباشد ،زیرا جهت
تغییر سیستمهای آبیاری ،تعمیر و تعویض لولههای
فرسوده و پمپها ،همچنین برای سیمانی کردن جویها و

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

مطالعه حاضر به شناسایی موانع حفاظت آب از دیدگاه
کشاورزان پرداخت و موفق به شناسایی  26کد و 70
طبقه مفهومی شد .عواملی همچون کشت محصولات آببر
توسط کشاورزان ،افزایش سطح زیر کشت محصولات ،عدم
تخصیص بودجه و اعتبارات کافی به بخش کشاورزی،
گرمی هوا طی سالهای اخیر ،کاهش میزان بارش طی
سالهای اخیر ،خشکسالیهای اخیر ،استفاده از سیستم
آبیاری سنتی (غرقابی) ،عدم ارائه تسهیلات (مانند وام
جهت تغییر سیستم آبیاری) ،حفر چاههای غیرمجاز در

بحث
منابع آب برای توسعه پایدار جامعه بشری و سیستمهای
طبیعی ضروری میباشد .با این حال ،در بسیاری از مناطق
دنیا ،عرضه آب تحت عواملی همچون تغییرات آب و
هوایی با کاهش مواجه بوده است ( Santikayasa et al.,
 .)2014شهرستان دشتستان به عنوان منطقه مورد مطالعه
پژوهش نیز طی سالهای اخیر با بحران کم آبی در بخش
کشاورزی مواجه است و حفاظت از منابع آب در این
منطقه امری اجتنابناپذیر میباشد .بر همین اساس
27
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منطقه و فرهنگ نادرست مصرف آب به عنوان مهمترین
موانع حفاظت آب از دیدگاه افراد مورد مطالعه بودند .در
نهایت کدهای استخراجی در قالب موانع انسانی ،ذهنی،
محیطی ،حمایتی ،نظارتی و قانونی و اقتصادی دستهبندی
و تحلیل شدند.
دو مقوله صدمات محیطی و منفعتطلبی که نقش
بهرهبرداران در آن غیرقابل انکار میباشد باعث تشکیل
موانع انسانی شدند .در منطقه دشتستان طی سالهای
اخیر شاهد حفر چاههای غیرمجاز زیادی بودهایم که منجر
به کاهش آبهای زیرزمینی و افزایش عمق چاهها به دلیل
کفشکنی شده است .همچنین تغییر کاربری اراضی به
منظور احداث باغ شهریها برای تفریح نیز عامل مهم
دیگری می باشد که صدمات زیادی به کشاورزی و آب در
این منطقه زده است .در رابطه با مقوله منفعتطلبی نیز
میتوان به کشت محصولات آببر توسط کشاورزان اشاره
کرد .برای مثال کشت صیفیجات در مناطقی که شرایط
مناسب کشت این قبیل محصولات وجود ندارد در کنار
افزایش سطح زیر کشت ،کشتهای بدون برنامه و هدف
در کنار عواملی عمچون ترجیح منافع آنی به آتی ،فرهنگ
نادرست مصرف آب و استفاده و برداشت بیرویه و
غیراصولی از منابع آب سطحی و زیر زمینی باعث آسیب
جدی به منابع آب کشاورزی شده است.
موانع ذهنی شامل سه مقوله عدم اعتماد ،عدم علاقه و
عدم پذیرش میباشد .در رابطه با مقوله عدم اعتماد امروزه
اکثر بهرهبرداران اعتمادی به دولت ،نهادهای دولتی و
کارشناسان و مشاوران ندارند و به همین دلیل تمایلی به
آموزشها و امکانات بر اساس اصول علمی ندارند و دانش
بومی را ترجیح میدهند .عدم گرایش به سمت کشتهای
گلخانهای ،عدم علاقه به کشت محصولات با دوره رشد
کوتاهتر مانند سبزیجات ،عدم علاقه به کشت محصولات
کم آببر و عدم آیشگذاری اراضی نیز از عوامل مهمی
میباشد که نشان از عدم علاقه بهرهبرداران نسبت به رفتار
حفاظت آب دارد .همچنین برخی کشاورزان منطقه
دیدگاه های سنتی در مورد مصرف آب دارند و باورهای
اشتباه در کنار سالخورده بودن و دیر پذیر بودن اکثر
کشاورزان عوامل تأثیرگذاری بر روی عدم پذیرش آنها
میباشد که نقش سن و پایینبودن سطح سواد اکثر
کشاورزان غیرقابل انکار میباشد.
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موانع محیطی پذیرش حفاظت آب نیز شامل دو مقوله
مشکلات آب و هوایی و مشکلات مزرعه میباشد .گرمی
هوا طی سالهای اخیر ،وجود بادهای گرم در منطقه،
خشکسالیهای اخیر ،تبخیر بالا در فصل تابستان،
بینظمی و کاهش میزان بارش طی سالهای اخیر در کنار
تغییرات اقلیمی از مهمترین مشکلات آب و هوایی
میباشند که در کنار مشکلاتی همچون کاهش کیفیت آب
و خاک ،شوری آب و خاک ،و سیستم آبیاری سنتی در
سطح مزرعه به عنوان موانع محیطی پیشروی حفاظت
آب در شهرستان دشتستان میباشند.
نبود تسهیلات و اعتبارات در کنار عدم حمایت و پشتیبانی
به عنوان موانع حمایتی میباشند که از
مهمترین آنها میتوان به عدم ارائه تسهیلات جهت تغییر
سیستم آبیاری ،عدم تخصیص بودجه و اعتبارات کافی به
بخش کشاورزی در کنار عدم برگزاری کلاسها و
آموزشهای ترویجی در راستای مدیریت آب ،عدم اجرای
طرحهای آبخیزداری در منطقه که در فصول کمآبی
راهکار بسیار خوبی میباشد،عدم وجود مشوقها و
حمایتهای دولت از کشاورزان اشاره کرد.
مشکلات قانونی و نظارتی نیز در این مهم بیتأثیر
نمیباشند .ضعف قانون منجر به عدم ساماندهی تقسیم
آب ،عدم برخورد با متخلفان و کشاورزی بدون مجوز در
منطقه شده است .همچنین مشکلات نظارتی اثراتی
همچون عدم نظارت دولت بر چاههای غیرمجاز ،عدم
مدیریت و نظارت صحیح نهادهای مسئول در بخش
کشاورزی ،فروش آب کشاورزی توسط چاهداران غیرمجاز
و توسعه بیرویه و بدون کارشناسی کشاورزی را به همراه
دارد.
در نهایت غیرقابل توجیه بودن شغل کشاورزی در کنار
عوامل مهم دیگری همچون در اولویت قرار داشتن مسائل
مالی ،افزایش هزینههای تعمیرات و ادوات (مانند پمپها،
لولهها و غیره) ،افزایش هزینه نهادههای کشاورزی و
وضعیت بد مالی اکثر کشاورزان به عنوان موانع اقتصادی
پیشروی حفاظت آب در منطقه شناسایی شدند.
در رابطه با موانع موجود بایستی سازوکارهای مفید و مؤثر
لحاظ شود تا بتواند باعث ایجاد و تقویت رفتارهای
حفاظت از آب گردد .در این راستا بر اساس موانع انسانی
که در مدیریت منابع آب کشاورزی ،از نظر عوامل مرتبط
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مطالعه مبنی بر موانع اقتصادی با مطالعات (پناهی و
همکاران7027 ،؛ شاهپسند و سواری7026 ،؛ سواری و
همکاران7022 ،؛ کاظمیه و همکاران7044 ،؛ وینز و
همکاران ،)9470 ،موانع حمایتی با مطالعات (شاهپسند و
سواری7026 ،؛ کولماتوف )9470 ،و موانع محیطی
(طبیعی) با مطالعات (پناهی و همکاران7027 ،؛ شاهپسند
و سواری7026 ،؛ سواری و همکاران7022 ،؛ کلارک و
فینلی )9441 ،همخوانی داشت.

از اهمیت بالایی برخوردار هستند ( )Savari et al., 2021و
نظارتی و قانونی پیشنهاد میگردد :در راستای جلوگیری
از مهمترین صدمات محیطی از دیدگاه کشاورزان ،دولت و
تمامی نهادهای مسؤول در این زمینه با دقت و نظارت
خود بر این موارد توجه کنند و با متخلفان و قانون شکنان
برخورد جدی صورت گیرد .همچنین از طریق رسانهها و
برگزاری جلسات ،کارگاهها و کلاسهای آموزشی توسط
مروجان و کارشناسان نحوه مدیریت صحیح آب در مزارع
و باغات ،کشت نوع محصولات با توجه به موقعیت و
شرایط منطقه و غیره آموزش و ترویج داده شود.
برای موانع ذهنی نیز پیشنهاد میگردد با سازوکارهایی
همچون ایجاد انگیزه ،اهداء مشوقات و توجه به مشکلات
کشاورزان و همچنین بیمه محصولات و خرید تضمینی
باعث به دست آوردن اعتماد از دست رفته کشاورزان شده
و همچنین کشاورزان به مشاورههای کارشناسان اهمیت
میدهند و به مرور علاقهمند به انجام رفتارهای حفاظت از
آب میشوند.
در راستای موانع محیطی نیز بایستی کمک به تابآوری
کشاورزان در مقابله با تغییرات آب و هوایی کرد و برای
حل مسائل مزرعه نیز دولت با ارائه تسهیلات کمبهره و
بدون بهره جهت تغییر سیستم آبیاری به قطرهای و
همچنین خرید دستگاه نرمکننده آب برای کشاورزانی که
آب چاهشان شور است به این مهم کمک کند.
در راستای موانع حمایتی نیز پیشنهاد میشود مسئولین
مربوطه در سطح شهرستان و استان نسبت به اجرای
طرحهای آبخیزداری اقدامات لازم را به عمل آورند.
همچنین دولت و نهادهای مسؤول در بخش کشاورزی
نسبت به ارائه نهادههای کشاورزی به نرخ دولتی به
کشاورزان اقدامات لازم را انجام دهند تا کمک به حل
موانع حمایتی و اقتصادی شود.
این نتایج لزوم به رسمیت شناختن بحران آب در این
منطقه و جدی گرفتن این مشکل از سوی سیاستگذاران
و ایجاد تسهیلات نهادی و حقوقی برای توسعه روشهای
سازگار در شهرستان دشتستان را برجسته مینماید،
همچنین لزوم توجه به تأثیرات رفتارهای سازگاری
میتواند سیاستگذاران را جهت اتخاذ رویکردهای پایدار
در توسعه بخش کشاورزی یاری نماید .در پایان نتایج این
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Dashtestan County
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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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