
  :2020.298005.668877IJAEDR./10.22059DOI                                       مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران

 (603-626) 1401، 3, شماره 53-2دوره 

  E-mail: yazdanm@asnrukh.ac.ir  مسعود يزدان پناه  نويسنده مسئول: *

Analysis of Institutional Constraints to Groundwater Resources 
Management in Aleshtar Township of Lorestan Province 

 

SAEED  , *2AHMASOUD YAZDANPAN ,1FEYZABAD-FATEMEH RAHIMI

 4MOSTAFA AHMADVAND ,3GHOLAMREZAI 
1, PhD. Student, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of 

Agricultural Engineering and Rural Development, Khuzestan Agriculture Sciences and 

Natural Resources University, Mollasani, Iran  

2, Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of 

Agricultural Engineering and Rural Development, Khuzestan Agriculture Sciences and 

Natural Resources University, Mollasani, Iran  

3, Associate Professor, Department of Agricultural Economics and Rural Development, 

Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran 

4, Professor, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj 

University, Yasouj, Iran 

(Received: Feb. 16, 2020- Accepted: Oct. 31, 2020) 
 

ABSTRACT 

   Groundwater crisis has become a major problem in Lorestan province. 
Meanwhile, Aleshtar township is one of the cities affected by this crisis. While 
there are several reasons for the underlying groundwater crisis in the township, 
one of the most important challenges facing this township can be due to the 
institutional constraints by stakeholders involved in groundwater resources 
management. Thus, this study describes institutional constraints to groundwater 
resource management in Aleshtar using grounded theory approach. Participants 
were 24 key informants involved in the groundwater resources management in 
Aleshtar township that to select the samples, targeted sampling approach using 
snowball sampling technique was used. Thus, participants were interviewed in-
depth and interviews were recorded and transcribed for qualitative analysis. In 
the present study, the result of open coding was the extraction of 170 concepts 
and 43 sub-categories. Based on the paradigm model, the core category 
identified in this research was “institutional structural and functional weakness” 
which found to be related to other categories of meanings. The result show that, 
the most important context conditions the occurrence of the phenomenon were 
“farmers weak financial vigor”, “cultural elements as barriers to groundwater 
resources management” and “traditional agriculture”. The results of research on 
the causal conditions affecting the occurrence of this phenomenon indicate 
“irregular and excessive harvesting of groundwater resources” and “weak 
control and monitoring” as the most important causes. In this study, “climate 
change” and "poor performance of secondary institutions involved in 
groundwater resources management" were among the most important 
intervening condition that have led to the intensification of the phenomenon. 
The most important action/interaction strategies of institutions to overcome the 
phenomenon were the sub-categories of “implementing water engineering and 
control” and “farmers participation”. Finally, implementing action/interaction 
strategies can have both positive and negative consequences. The most 
important positive consequences was “improvements to farming”. However, the 
most important negative consequences included “destruction of natural 
resources” and “occurrence of economic problems” and “occurrence of social 
problems”.   

 

Keywords: Destruction of Groundwater Resources, Excessive Harvesting of 

Groundwater Resources, Groundwater Resources Management. 
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Extended Abstract 

Objectives 

Groundwater overabstraction is one of the the most important problems threatening 

groundwater sustainability, especially in arid and semi-arid areas in the world. Studies of 

groundwater overabstraction reveal the importance of institutional considerations in explaining 

unauthorised groundwater use and groundwater overabstraction. Institutions provide the main pillar 

on which management rests and refers to a management and governance system at the local and 

state level that has responsibility for managing groundwater in special area. They shapes the 

environmental impact and provide mechanisms for environmental governance. Also, they will be 

responsible for the development and implementation of groundwater sustainability policies and 

plans. Thus, now, more than ever before, it is essential to consider how participatory and 

collaborative groundwater decision-making groups and practices fail or succeed in institutions. 

Because, some barriers have hindered the success of institutions. Thus, the objective of the present 

study is describes institutional constraints to groundwater resource management in Iran using a 

Strauss and Corbin’s method. 

 

 

Methods 

This study investigates the institutional constraints of groundwater resource management in the 

agricultural sector of Aleshtar township in western Iran by using grounded theory. The grounded 

theory is a theory-based method that holistically portrays the expert opinions and inputs for the 

sample of participants. There are three dominant designs within grounded theory: systematic, 

emerging, and constructivist. The emerging design, commonly associated with Glaser (1992). The 

systematic design uses detailed procedures identified by Strauss and Corbin (1990; 1998). The 

constructivist design is advanced by Charmaz (2006). This study adopted the systematic design. 

Considering the research method, a semi-structured interview was conducted, and some 

information specialists and experts involved in groundwater resource management were 

interviewed face-to-face. Participants were selected by purposeful snowball sampling (24 persons). 

Data collection continued up to data saturation when there was no other additional data. After the 

interview, transcripts of all interviews according to the systematic design advanced by Strauss and 

Corbin (1990, 1998). This design require three stage of coding: open coding, axial coding, and 

selective coding. We used MAXQDA18 for systematic coding. First stage of coding is open coding. 

The process of open coding included a close line-by-line reading of all transcripts and preliminary 

identification of concepts and sub-categories. The axial coding is the second stage of coding. In this 

stage, the relations among the sub-categories and categories that were selected in the open coding 

stage were established and determined using paradigm model. Selective coding is the final coding 

stage. In the selective coding, the results of previous stages are applied, and the core category is 

selected and based on a storyline and systematically related to other categories and sub-categories. 

Finally, the theory was based on the close relationship between the categories.  

 

Results and Discussion 

We now examine the stages of systematic design advanced by Strauss and Corbin (1990, 1998). 

The first stage is open coding. The results of MAXQDA18 analysis classified the institutional 

constraints of groundwater resource management in Aleshtar township into 270 codes and 43 sub-

categories. The axial coding is the second stage of coding. In axial coding, concepts and sub-

categories are organized using a paradigm model. Including: phenomena (4 sub-categories), 

context conditions (8 sub-categories), causal conditions (6 sub-categories), intervening conditions 

(6 sub-categories), action/interactions strategies (13 sub-categories) and consequences (6 sub-

categories).  

Selective coding is the final coding stage. In the selective coding, the core category is selected 

and based on a storyline and systematically related to other categories and sub-categories, and 

describes and justifies the relationships between the categories, and presents a visualization model 

that represents the main research topic. 
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Based on the paradigm model, the core category identified in this research was “institutional 

structural and functional weakness” which found to be related to other categories of meanings.  

It can be stated about the context conditions that “farmers weak financial vigor” is most 

important context conditions that affects the phenomenon. Then, “cultural elements as barriers to 

groundwater resources management” which have affects the phenomenon. Farmers do not regard 

water as a valuable commodity, most of them are old, they have a negative attitude towards the 

activities related to the management of groundwater resources, they think short term, they think for 

their own benefit, and because of disobedience to water laws, they resist laws and law enforcement 

is prevented.    

The results of the research on the causal conditions that the most important reason for the 

occurrence the main phenomenon was “irregular and excessive harvesting of groundwater 

resources”, which is not controlled and monitoring by the relevant institutions.  

In this study, “climate change” was most important an intervening condition that influence the 

main phenomenon and act as intensification of the phenomenon. Also, in this study, "poor 

performance of secondary institutions involved in groundwater resources management (especially 

Agricultural Jihad)" was an intervening condition that influence the main phenomenon and act as 

intensification of the phenomenon. 

In order to overcome the phenomenon, institutions who are involved in problematic events 

implemented purposeful actions/interactions strategies to solve situation or problem. In this respect, 

it can be stated that although the official institutions have taken scattered action/interactions 

strategies in terms of their financial size and manpower, including water control and engineering 

(for example the application of pressure irrigation methods, the maintenance of irrigation 

equipment, the installation of smart meters on wells, the restriction of drilling permits and use 

abandoned springs) and mechanisms of farmers participation and local institutions and the 

consequences of these actions have led to a relative improvement in the agricultural situation; But 

given the depth of the dilemma that has led to occurrence of social problems and destruction of 

natural resources, a variety of strategies to reduce the social, economic and environmental impacts 

in different areas are needed to effectively manage groundwater resources. Including modifying 

cropping patterns, institutionalizing the optimal use of water, considering extension education, 

continuous monitoring, implementing watershed and water management plans, formulating updates 

to rules and laws, organizational and institutional development, financial support, institutional 

planning and management, technical and research support and water distribution. 
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 شهرستان الشتر، ینیرزمیزمنابع آب  تیریمد های نهادی درتحلیل محدودیت
  استان لرستان
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 چکیده 

 

 

های زیرزمینی به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. در این در استان لرستان، بحران آب
های متاثر از این بحران است. درحالیکه، دالیل مختلفی نمیان شهرستان الشتر یکی از شهرستا

های فراروی های زیرزمینی در این شهرستان وجود دارد، یکی از چالشبرای بحران آب
باشد. از مدیریت منابع آب زیرزمینی این شهرستان، ناشی از ضعف نهادی و سازماندهی می

را با استفاده از  ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد های نهادی دراین رو، مطالعه حاضر، محدودیت
نفر از مطلعان کلیدی  24بنیان بررسی نموده است. مشارکت کنندگان  داده نظریه رویکرد

 گیرینمونه دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان الشتر بودند که از طریق رویکرد
ترتیب، مشارکت کنندگان انتخاب شدند. بدین  برفی گلوله تکنیک از استفاده با و هدفمند

 بنیان داده ها برای تحلیل کیفی بر اساس نظریهتحت مصاحبه عمیق قرار گرفتند و مصاحبه
های گردآوری شده، استخراج ی حاصل از کدگذاری باز دادهثبت و رونویسی شدند. نتیجه

شده در ی مرکزی شناسایی زیرمقوله بود که بر اساس مدل پارادایم، مقوله 43مفهوم و  170
ی با آن معنا پیدا ها در رابطهاین پژوهش، ضعف ساختی کارکردی نهادی بود که بقیه مقوله

ضعف بنیه مالی "های وقوع پدیده، مقولهساز شرایط زمینهترین ها نشان داد، مهمکردند. یافته
 "در مدیریت منابع آب زیرزمینی کشاورزانی عناصر فرهنگی بازدارندهوجود "، "کشاورزان

بودند. نتایج تحقیق در مورد شرایط علی موثر بر وقوع پدیده یاد  "سنتی بودن کشاورزی"و 
ضعف نظام پایش و "و  "رویه از منابع آب زیرزمینیبرداشت غیراصولی و بی"شده نشان از 

ضعف عملکردی "و  "تغییر اقلیم"در این مطالعه، ها دارند. ترین علتبه عنوان مهم "کنترل
باشند که گر میترین شرایط مداخله، از جمله مهم"انویه متولی مدیریت منابع آبنهادهای ث

ترین استراتژی نهادها به منظور غلبه بر پدیده، مهم اند.منجر به تشدید وقوع پدیده شده
های . کاربرد استراتژیبودند "مشارکت کشاورزان"و  "کنترل و مهندسی آب"های زیرمقوله

ترین پیامد مثبت دها، دارای پیامدهای مثبت و منفی بوده است که مهمکنش/واکنش توسط نها
تخریب منابع "ترین پیامدهای منفی آن، و مهم "بهبود وضعیت کشاورزی کشاورزان"آن، 

 بودند. "بروز معضالت اجتماعی"و  "بروز معضالت اقتصادی"، "طبیعی

 

یه از منابع آب زیرزمینی، روتخریب منابع آب زیرزمینی، برداشت بی های کلیدی:واژه

 مدیریت منابع آب زیرزمینی.
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 مقدمه

در سراسر جهان، آب سطحی، منبع مهمی به منظور 

هاي کشاورزي، صنعتی و خانگی است. اما انجام فعاليت

شود ها فقط به آب سطحی محدود نمیانجام اين فعاليت

تواند تقاضا و در مناطقی که آب سطحی به تنهايی نمی

ساکنان منطقه را برآورده نمايد، آب زيرزمينی يک آبی 

هاي خانگی، منبع آبی پايدار براي انجام فعاليت

 ,.Chang et alآيد )کشاورزي و صنعتی به شمار می

(. اين وضعيت در مناطق خشک و نيمه خشک 2019

 (. Chen et al., 2018تر است )جهان جدي

يکی از کشورهاي واقع شده در مناطق خشک و 

 سخت در ايران شرايطيمه خشک جهان، ايران است. ن

 مردم، باعث شده است که آب کمبود و محيطی زيست

 ,.Rahmati et al) روي آورند زيرزمينی هايآب به بيشتر

اتکاي به منابع آبهاي مناطق،  از بسياري در ( و2015

بخش کشاورزي زيرزمينی سهم اصلی را در تأمين آب 

به  (.Asadi & Najafi Alamdarlo, 2019) شته باشددا

ايران از لحاظ نسبت برداشت  حاضر، حال در اي کهگونه

 کنندگانمصرف از به تغذيه ساليانه آب زيرزمينی، يکی

 شودمی محسوب جهان در زيرزمينی آب بزرگ

(Madani, 2014 .) 

ترين مصرف منابع آب زيرزمينی در در ايران بيش

اي که . به گونهدرصد است 90بخش کشاورزي با حدود 

تا کنون، به طور مداوم تعداد  1960در ايران، از دهه 

پمپ و در نتيجه حفر چاه براي آبياري افزايش يافته 

است که اين موضوع منجر به کاهش سطح آب 

 ,Nabaviهاي کشور گرديده است )زيرزمينی آبخوان

هاي زيرزمينی ( و باعث اضافه برداشت وسيع از آب2018

 شده است. 

به دليل  زيرزمينی هاياضافه برداشت از آب اين

 و کنترل ريزي، غيرقابلبدون برنامه استفاده

و  کشاورزان از نفر هامنابع از سوي ميليون غيرمسئوالنه

-Llamas & Martinezمقامات دولتی بوده است )

Santos, 2005اي که اگر هرج و مرج عمومی (. به گونه

ن صورت ادامه داشته هاي زيرزمينی بديدر مصرف آب

باشد، مشکالت جدي ممکن است به صورت ميان مدت 

يا بلندمدت در دو تا سه نسل آينده ظاهر گردند 

(Madani, 2014.) 

با مشاهده وضعيت بحرانی ياد شده، بايستی مديريت 

منابع آب زيرزمينی به عنوان يک چالش و دغدغه 

اساسی فراروي مسئوالن و مردم محسوب نمود 

(Nabavi, 2018; De Loe et al., 2005; Ivey et al., 

(. در اين بين مطالعات برخی از صاحب نظران در 2002

هاي زيرزمينی نشان از مورد برداشت بيش از اندازه از آب

 Nabavi, 2018; Deضعف مالحظات نهادي دارد )

Stefano & López-Gunn, 2012; De Loe et al., 

ميت باالي اين موضوع، که متاسفانه با وجود اه (2005

اگر چه در اين زمينه تحقيقاتی انجام شده است ولی با 

توجه به کارکرد روش تحقيق کيفی دال بر مختص 

الموقعيت بودن پديده، تحقيقی در اين زمينه يعنی 

هاي نهادي در مديريت منابع آب تحليل محدوديت

 ي مورد مطالعه انجام نشده است.زيرزمينی، در منطقه

( معتقد است، نهادها، Agrawal, 2008ال )اگراو

هاي رسمی و غيررسمی هستند که انتظارات مکانيسم

شخصی و اجتماعی، تعامالت و رفتار کنشگران را شکل 

دهند. در ديدگاه نهادي، فرض بر اين است که می

کنشگران فردي، کارآفرينان سياسی و اجتماعی 

ی جهت باشند که به طور منطقی از سرمايه اجتماعمی

 Arts et) گيرنددستيابی به مديريت بهينه منابع بهره می

al., 2012; Cleaver, 2002) نهادها، شامل دو دسته .

 Etzoldباشند )نهادهاي رسمی و نهادهاي غيررسمی می

et al., 2012ها، سازمان (. نهادهاي رسمی عبارتند از

گذاري، ها و اهداف، ساز و کارهاي سياستسياست

ها و قراردادهايی که در و مقررات، دستورالعملقوانين 

ها جاي قانون اساسی، قوانين و قراردادها يا دستورالعمل

(، درحاليکه نهادهاي  ,.2007Ison et alاند )داده شده

غيررسمی، مواردي از قبيل هنجارهاي فرهنگی، آداب و 

ها و کدهاي رفتاري حاکم ها، رويهها، سنترسوم، عرف

 (.Etzold et al., 2012گيرند )ه را دربرمیبر يک جامع

هاي مديريتی بسيار مهم نهادها در اجراي سياست

هاي و نقش مهمی در تدوين و اجراي سياستباشند می

Bray, -Islam & Nursey)مربوط به منابع طبيعی دارند 

اي اي ويژه(. هچنين داراي اهميت و نقش واسطه2017

هاي هش نابرابريسياسی و کا-در اثرات اجتماعی

ي قدرت ميان باشند و توزيع کنندهاقتصادي نيز می

. (Etzold et al., 2012)باشند هاي اجتماعی میگروه



 1401، 3 ، شماره53-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           608

ي مديريت منابع ها در عرصهکاربست درست از آن

بين اقدامات ايجاد و حفظ روابط  تواند درطبيعی، می

، حفظ آگاهی اجتماعی و جمعی و فردي کنشگران

و در نتيجه تقويت  (Agrawal, 2008راد )همبستگی اف

همکاري، احترام و عمل متقابل افراد به يکديگر 

(Cleaver, 2002و ايجاد فرصت ) هايی براي مشارکت در

ي ياد شده کمک کند هاي مربوط به زمينهگيريتصميم

(Behnken et al., 2016) . بنابراين با توجه به اهميت

به طور کلی و مديريت  نهادها در مديريت منابع طبيعی

منابع آب زيرزمينی به طور خاص، نهادهاي مختلفی در 

 ,.Milman et alاند )پاسخ به کمبود آب ايجاد شده

2017Kiparsky et al., ; 2018) اي که داراي نقش ويژه

 Rahimi Feyzabad etباشند )در مديريت منابع آب می

2017Bray, -Islam & Nursey; 2019al.,  .) اين با

اند، منجر به مديريت وجود، اين نهادها تاکنون نتوانسته

( و برخی  ,2008Iorisو حفاظت از آب گردند )

ها در مديريت منابع آب هاي نهادي مانع آنمحدوديت

2017Bray, -Islam & Nursey ;اند )زيرزمينی گرديده

2016Behnken et al.,  .) 

 Castilla-Rho et) در اين راستا، برخی از محققان 

Cruz & Soares, ; al., 2019; Piyapong et al., 2019

Rudestam et al., 2018; Tello & Hazelton, ; 2018

هاي نهادي طور خالصه، برخی محدوديتبه  (2018

اندرکاران در مديريت منابع آب زيرزمينی را دست

 شوند.  اند که در ادامه توضيح داده میبرشمرده

Castilla-Rho et al. (2019 بيان داشتند، از جمله )

اندرکاران در مديريت منابع هاي نهادي دستمحدوديت

ي آب زيرزمينی، عدم وجود قوانين محدود کننده

استخراج بيش از حد از منابع آب زيرزمينی و عدم 

 باشد.نظارت دقيق بر برداشت اين منبع می

Tello & Hazelton (2018 معتقدند، يکی از )

اندرکاران در مديريت منابع ي نهادي دستهامحدوديت

هاي موجود در رابطه با آب زيرزمينی، محدوديت داده

ها، همچنين مشکالت مربوط به ضبط و گزارش آبخوان

 ها است. داده

هاي نهادي ترين محدوديتيکی ديگر از مهم

اندرکاران در مديريت منابع آب زيرزمينی، مربوط دست

شد که ناشی از تناقضات ارزشی، بابه عنصر کشاورزان می

باشد. میناهماهنگی شناختی و نيازهاي اساسی آنان 

هاي ها با وجود ابراز نگرانی در مورد وضعيت آبخوانآن

ها آب زيرزمينی )به دليل وابستگی وضعيت معيشت آن

قبال اين منبع احساس تعهد ندارند و  به اين منبع(، در

ي عمل خود دارند يوهبه ندرت تمايل به تغيير راه و ش

(2018Rudestam et al.,  .) 

 ,.Cruz &  ;2019Piyapong et alبرخی محققان )

2018Soares,  عواملی از جمله ناهمگن بودن )

 هايآب وخامت از نهادها برخی آگاهی عدمکنشگران، 

هاي زيرزمينی، فقدان وضعيت نامناسب آبزيرزمينی و 

دخيل در مديريت درک و نبود احساس فوريت نهادهاي 

ي مديريت منابع آب زيرزمينی، آب زيرزمينی به مسئله

عدم توافق و همکاري بين مديران بخش دولتی و 

خصوصی، همکاري ناموفق بين متوليان امور آب و 

هاي کاربران آب زيرزمينی، عدم هماهنگی بين آژانس

دخيل در مديريت منابع آب زيرزمينی، ناموفق بودن 

هاي نشگران، پراکندگی فعاليتمشارکت عمومی ک

نهادهاي مسئول، ظرفيت ضعيف متوليان امور آب در 

برنامگی در مجوز ي مجوز استفاده از آب و بیعرصه

استخراج آب زيرزمينی توسط نهادها، به عنوان 

اندرکاران در مديريت منابع هاي نهادي دستمحدوديت

 اند. آب زيرزمينی برشمرده

(، اگر هم 2018) resCruz & Soaبه اعتقاد 

هاي در نظر گرفته شده در رابطه با مديريت سياست

منابع آب زيرزمينی واضح باشند، بودجه ناکافی نهادها به 

هاي مربوط به مديريت منابع آب منظور انجام فعاليت

اندرکاران در هاي نهادي دستزيرزمينی، از محدوديت

 باشد. مديريت منابع آب زيرزمينی می

ها و تنوع و مختص الموقعيت به اين چالش با توجه

بودن مسائل و جوانب نهادي، ضمن استفاده از ادبيات 

در مديريت اندرکاران دستهاي نهادي مرتبط محدوديت

ي مورد منابع آب زيرزمينی به اندازه کافی براي منطقه

هاي رو شناسايی محدوديتمطالعه وجود ندارد. از اين

جهت تحليل و تبيين مسائل  نهادي و عوامل محرک آن

مبتال به منطقه مورد مطالعه ضروري است. عالوه براين 

تواند در تقويت تر در اين زمينه میمطالعات بيشانجام 

مبانی نظري موضوع موردنظر سودمند باشد. در اين بين 

يکی از مناطق بحرانی متأثر از کم آبی و در پی آن 

ينی توسط رويه از منابع آب زيرزماستحصال بی
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با باشد. کشاورزان، شهرستان الشتر استان لرستان می

وجود منابع آب سطحی نسبتاً مناسب در شهرستان 

حلقه چاه عميق و نيمه عميق  374الشتر، متاسفانه 

اند که حدود دو سوم برداري قرار گرفتهمجاز مورد بهره

اند. آمار نشان ها با هدف کاربري کشاورزي حفر شدهآن

ميليون مترمکعب از  92/46که ساالنه حدود  دهدمی

شود. همچنين در اين محدوده ها برداشت میآن

دهنه چشمه با تخليه ساالنه برابر  377مطالعاتی تعداد 

اند. مشاهدات نشان از ميليون مترمکعب قرار گرفته 51

هاي منطقه نيز خشک آن دارد که متاسفانه تمامی قنات

ها از مدار خروج قنات اند. ارقام ياد شده وشده

هاي رويه آببرداري حاکی از بحران استحصال بیبهره

ي منابع آب ساله 15زيرزمينی دارد. تغييرات بلند مدت 

باشد. به زيرزمينی اين منطقه، مويد اين بحران می

طوريکه افت سطح آب زيرزمينی در دوره آماري ياد 

 Regional Water Companyمتر بوده است ) 5/7شده، 

of Lorestan, 2019رويه از منابع برداري بی(. اگر بهره

آب زيرزمينی بدين روال ادامه يابد، اين منطقه در 

ي نه چندان دوري با مشکالت ناشی از افت سطح آينده

ايستابی از جمله فرونشست زمين، خشک شدن 

ها، شوري و آلودگی منابع آب مواجه و در پی آن چشمه

قتصادي و زيست محيطی به وجود معضالت اجتماعی، ا

 خواهند آمد. 

رويه از منابع آب برداري بیهاي بهرهيکی از جنبه

 و بدون برنامه، کنترل نشده زيرزمينی، ناشی از استفاده

و مقامات دولتی بوده است.  کشاورزان غيرمسئوالنه

بنابراين، با مشاهده وضعيت بحرانی ياد شده و با عنايت 

ي مردم منطقه به منابع آب عمدهبه وابستگی معيشت 

ي مديريت منابع آب زيرزمينی زيرزمينی بايستی مقوله

به عنوان يک دغدغه اساسی مدنظر مسئوالن و مردم 

قرار گيرد. با توجه به مطالب ياد شده در زمينه 

اندرکاران در مديريت منابع هاي نهادي دستمحدوديت

شناسايی، آب زيرزمينی و درک شرايط منطقه ياد شده، 

تحليل و تبيين شرايط و علل وقوع پديده و نيز بررسی 

رسد. با هاي رخ داده، ضروري به نظر میپيامدها و کنش

 پژوهش حاضر با هدف تحليلتوجه به موارد ياد شده 

اندرکاران مديريت منابع آب ي دستنهاد هايمحدوديت

  زيرزمينی بخش کشاورزي شهرستان الشتر انجام شد. 

 قیقروش تح

 و عميق تصويري يارائه منظور به پژوهش، اين در

اندرکاران مديريت ي دستنهاد هاياز محدوديت روشن

 در منابع آب زيرزمينی بخش کشاورزي شهرستان الشتر

 گرفته بهره رويکرد نظريه داده بنيان از مدل، يک قالب

نفر از مطلعان کليدي دخيل  24مشارکت کنندگان . شد

بر آب زيرزمينی شهرستان بودند که  در مديريت منابع

هاي مديريت منابع آب زيرزمينی مبناي آشنايی با برنامه

هاي مربوط به آب زيرزمينی و يا مشارکت باال در فعاليت

 از استفاده با و هدفمند گيرينمونه رويکردبر اساس 

. با توجه به روش انتخاب شدند برفی گلوله تکنيک

اريافته استفاده شد، بدين تحقيق از مصاحبه نيمه ساخت

ترتيب با افراد مشارکت کننده، مصاحبه چهره به چهره 

و هر  ها در محل کار افراد انجام شدانجام شد. مصاحبه

فرايند دقيقه طول کشيد.  60-90مصاحبه حداقل بين 

گردآوري اطالعات تا دستيابی به اشباع تئوريک ادامه 

ي ها، از شيوهداده 2و باورپذيري 1اعتباريابیيافت. براي 

همچنين جهت  .منابع استفاده شد 3سه وجهی سازي

هاي بازبينی توسط ها از طريق تکنيکارتقاء دقت داده

هاي ، داده5و بازبينی توسط همکار 4مشارکت کنندگان

بدين منظور، پس از تجزيه و کسب شده تاييد شدند. 

ها، توسط دو تن از کارکنان شرکت تحليل اوليه داده

اي به عنوان مشارکت کننده و نيز سه امی آب منطقهسه

نفر اعضاي هيئت علمی دانشگاهی به عنوان همکار، 

ها مورد ها و زيرمقولهمحتواي روايات، مفاهيم، مقوله

در نهايت، بررسی، بازنگري و تاييد نهايی قرار گرفتند. 

ها از طريق نرم مطالب گردآوري شده حاصل از مصاحبه

مورد تحليل قرار گرفتند و مدل  18MAXQDA افزار

 تحقيق ارائه شد.

يک روش تحقيق  رويکرد نظريه داده بنيان

هاي سيستماتيک در علوم اجتماعی است که در پژوهش

هاي کيفی به منظور ايجاد تئوري استقرايی از داده

 ;Hosseininia et al., 2019گردد )تجربی استفاده می

Yazdanpanh & Rahimi Feyzabad, 2019 و عمدتاً به )

                                                                                  
1. Validation 
2. Creditability 
3. triangulation 
4. Member checking 
5. Peer debrefing 
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دنبال توسعه تئوري در مورد مسائل مهم زندگی بشري 

  (. ,2016Wagoroباشد )می

 ها، از رويکرددر اين تحقيق جهت تحليل داده

. با توجه به ماهيت استفاده شد کوربين و استراوس

رويکرد ياد شده، به طور اجمال فرايند انجام تحقيق ارائه 

طريق فرايند کدگذاري به گردد. در اين روش، از می

اي، علی و ي زمينهي تحقيق، شرايط سه گانهپديده

هاي کنش/واکنش و پيامدها دست گر، استراتژيمداخله

محوري و  باز،ي خواهيم يافت. کدگذاري در سه مرحله

 ،، 1کدگذاري بازي گردد. در مرحلهانتخابی انجام می

ه با واحدي در رابط معنايی بار حامل که مفاهيمی

هاي نهادي دست اندکاران در مديريت منابع محدوديت

هاي محدوديت از خاصی روند آب زيرزمينی بودند يا

هايی به صورت زيرمقوله کردند،می تداعی نهادي را

بندي و نامگذاري شدند. براي تحقق اين امر، طبقه

ها چندين بار بازخوانی و مفاهيم مشخص و بر داده

هايی طبقه ادشان در قالب زيرمقولهها و ابعاساس ويژگی

 به الزم به ذکر است،گذاري شدند. بندي و برچسب

 نقل ،هازيرمقوله و مفاهيم بين روابط مستندسازي منظور

در  ارائه شدند. مشارکت کنندگان از مستقيم هايقول

معروف است،  2کدگذاري محوريي بعد که به مرحله

هاي محدوديت هاي ايجاد شده در رابطه بازيرمقوله

نهادي دست اندرکاران در مديريت منابع آب زيرزمينی 

هاي مدل پارادايم حاصله از کدگذاري باز در مقوله

، 3نهايت از طريق کدگذاري انتخابی درجاگذاري شدند. 

)علل ي اصلی يا همان پديده محوري تحقيق مقوله

کاهش سطح منابع آب زيرزمينی شهرستان الشتر( 

هاي آن با ساير مقوله روابطين شد و شناسايی و تعي

هاي مدل پارادايم، همچنين روابط بين ساير مقوله

روايت  شرح و يافت بسط و شرح پارادايممدل  در موجود

. بر اساس رويکرد گرديد ارائه روابط اين از ايگونه

استراوس و کوربين براي تبيين مدل پارادايمی تحقيق 

اتژي و پيامد بيان ي شرايط، استربايستی سه مولفه

ي شرايط علی، شوند. سوال اساسی تبيين کننده

اي حول محور شناسايی شرايط گر و زمينهمداخله

                                                                                  
1.Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective coding 

نهادي موثر بر مديريت منابع آب ي محدوديت کننده

زيرزمينی شهرستان الشتر بود. در اين مطالعه، 

هاي کنش/واکنش بر هاي مربوط به استراتژيزيرمقوله

داده شده به سوال اصلی پژوهش تحت هاي مبناي پاسخ

ي عنوان اقدامات هدفمند نهادها جهت مقابله با مسئله

ي کاهش سطح منابع آب زيرزمينی رخ داده )پديده

 شهرستان الشتر( جاگذاري شدند. 

آخرين مولفه مدل پارادايمی رويکرد استراوس و 

شناسايی پيامدهاي حاصل از اقدامات  کوربين،

اندرکار در مديريت منابع ي دستکنش/واکنش نهادها

باشد که بر اساس آب زيرزمينی منطقه مورد مطالعه می

 ها تدوين شدند.ماهيت استراتژي

 

 نتایج و بحث
 

مشارکت  24از کل نتايج آمار توصيفی نشان داد، 

تر نفر زن(، بيش 1نفر مرد و  23کننده در اين مطالعه )

ناسی و مشارکت کنندگان داراي سطح تحصيالت کارش

(. توزيع فراوانی 1ارشد بودند )نمودار کارشناسی 

هشت نفر از  پاسخگويان بر اساس سن نشان داد،

سال، هشت نفر در رده  32-41پاسخگويان در رده سنی 

سال،  52-61سال، دو نفر در رده سنی  42-51سنی 

سال و سه نفر ديگر در  62-71سه نفر در رده سنی 

داشتند. همچنين بيشينه سال قرار  72-81ي سنی رده

 32ها، ، کمينه سن آنسال 81سن مشارکت کنندگان، 

سال بود. الزم به ذکر است که متغير سن داراي ميانگين 

بود. توزيع فراوانی  20/14و انحراف معيار  17/49

چهار نفر از  پاسخگويان بر اساس سابقه کار نشان داد،

ه نفر سال، يازد 1-10پاسخگويان داراي سابقه کاري 

سال، چهار نفر داراي سابقه  11-20داراي سابقه کاري 

 41-50سال، دو نفر داراي سابقه کاري  21-30کاري 

سال بودند.  51-60سال و سه نفر داراي سابقه کاري 

الزم به ذکر است که هيچکدام از افراد داراي سابقه 

سال نبودند. عالوه براين، بيشينه  31-40کاري بين 

ها، سال و کمينه سابقه کاري آن 60راد، سابقه کاري اف

 بود. 36/17و انحراف معيار  13/24سال با ميانگين  2
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  تايج حاصل از کدگذاري باز 

زيرمقوله در  43مفهوم و  170در اين مرحله، 

 ي مورد مطالعه شناسايی شدند.جامعه

 ي تايج حاصل از کدگذاري محور

 1همانگونه که در جدول  ي پديده:( مقوله 

مفهوم در  14ي پديده، شامل گردد، مقولهمشاهده می

هاي ضعف ساختی زيرمقولهباشد. زيرمقوله می 4قالب 

کارکردي نهادي؛ سوء مديريت منابع آب زيرزمينی؛ 

ضعف تعاملی بين نهادها و کشاورزان در و  فساد اداري

اند. بر اساس نتايج جدول هي پديده جاگذاري شدمقوله

ترين فراوانی از بيشهاي مذکور، ، از بين زيرمقوله2

هايی است که به لحاظ منبع )تعداد کل مصاحبه شونده

اند( و تعداد ارجاعات )تکرار مفهوم مورد نظر اشاره داشته

ها مورد دفعاتی که هر مفهوم از سوي مصاحبه شونده

ضعف ساختی "هاي هتاکيد واقع شده است( به زيرمقول

ضعف تعاملی بين نهادها و "و  "کارکردي نهادي

ها تا جايی . اهميت اين مقولهشودمربوط می "کشاورزان

بار بر  25نفر و  11فرد مصاحبه شونده،  24است که از 

نفر به  8و  "ضعف ساختی کارکردي نهادي"ي زيرمقوله

ا و ضعف تعاملی بين نهاده" يبار بر زيرمقوله 20تعداد 

 اند. تاکيد داشته "کشاورزان

تاکيد مشارکت کنندگان به ضعف ساختی کارکردي 

نهادي، نشان از آن دارد که متاسفانه نهادهاي دخيل در 

ي مديريت منابع آب از لحاظ کارکردهاي تعريف عرصه

شده و يا اجراي وظايف محوله ناشی از کارکردهاي 

است اين باشند. ممکن تعريف شده با مشکل مواجه می

ناکارايی ناشی از چينش و ساختار سازمانی ناقص و 

غيراصولی باشد. به طوريکه در اين رابطه، نبود و يا 

کمبود نيروي انسانی صفی در نهادهاي مجري و ناظر 

 باشد. ملموس می

نظارت نيروهاي صفی دخيل در مديريت منابع آب »

 رويه و غيرمجاز ضعيف است.زيرزمينی، بر برداشت بی

زنند ها يا چندسالی يک بار براي نظارت به ما سر میآن

زنند. پيگير نيستند، ما يا در زمان مناسب به ما سر نمی

 «. کننداند و به مشکالتمان رسيدگی نمیرا رها کرده

با وجود بحران آب در سطح جهان و پذيرفتن 

گير کشور نسبت به بحران ساز و تصميمنهادهاي تصميم

برداري ی نسبت به پيامدهاي منفی بهرهآبی و آگاهکم

رويه از منابع آب زيرزمينی، متاسفانه نبود يک نهاد بی

گيرنده و تمام کننده، مشهود متولی مقتدر، تصميم

باشد. اين نقصان باعث ناهماهنگی، ضعف تعامل بين می

هاي نهادها، واماندگی برخی وظايف، ناهمزمانی فعاليت

ها نزد مردم، شروعيت آننهادها، کاهش اقتدار و م

کاهش اعتماد و در نتيجه بالتکليفی مديريت منابع آب 

 زيرزمينی شده است. 
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 به مربوط خدمات متوليان ازاهالی روستايمان »

ناراضی هستند. همين نارضايتی  زيرمينی آب منابع

ها شده است که منجر به ايجاد نوعی عدم اعتماد در آن

ن مربوط به منابع آب ها را از تعامل با متولياآن

ها از دارد و به دليل عدم اعتماد به آنزيرزمينی باز می

 «. کنندها خودداري میايجاد تعامل با آن

  
 ه ی ح صل    پژ هش )پ   ه(   ی    ه   فه م ج  ل 

  ف ه م ه     ق له
 ع    

      

 ع    

   ج ع  

سوء مدیریت منابع 
 آب زیرزمینی

 حفر چاه بدون رعایت اصول فنی  اعطای مجوزهای

5 
2 

 های گذشته برنامگی در اعطای مجوز حفر چاه به ویژه در سالبی

 

 

 

 

3 
 عدم رعایت اصول فنی حفر چاه 

 
3 

 فساد 
  های دخیلوجود فساد اداری در سازمان

4 
4 

 4 در اخذ مجوز حفر چاه بازیرابطه
 4 مجوز حفر چاهسوء استفاده نمایندگان در خصوص دادن 

ضعف تعاملی بین 
 نهادها و کشاورزان

 زیرمینی آب منابع به مربوط خدمات متولیان از کشاورزان باالی نارضایتی
8 

7 

 های اجتماعیاقتدار پایین مسئوالن به دلیل ترس از وقوع آشوب

 
6 

 تعامل ناقص بین نهادهای دولتی و کشاورزان

 
7 

ضعف ساختی 
 کارکردی نهادی

 نبود یک متولی مسئول برای مدیریت منابع آب زیرزمینی

 

11 

3 

 موازی کاری نهادهای تصمیم گیرنده در رابطه با مدیریت منابع آب زیرزمینی

 
1 

رویه و نظارت و پایش ضعیف نهادهای صفی دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی )برداشت بی
 9 غیرمجاز( 

برداری از منابع آب زیرزمینی )عدم انجام خدمات ظارت و بهرهدر خصوص توزیع، نسوء مدیریت 
 6         زیربنایی اراضی و ...(

های تامین مالی و لجستیک )وام برای پیگیر نبودن مسئوالن صفی در قبال وظایف محوله در زمینه
 6 ها( انداری سیستم آبیاری تحت فشار، ارزیابی اراضی، کنتوری نمودن چاهراه

 

 ( شرايط 

ها، منجر به تحليل محتواي داده الف( شرايط عل :

زيرمقوله در  6مفهوم در کدگذاري باز و  19استخراج 

ي شرايط علی شده است کدگذاري محوري براي مقوله

هاي گنجانده شده در اين مقوله (. زيرمقوله2)جدول 

نبود روحيه همکاري و تعاون بين اعضاي اجتماع "شامل 

رويه از منابع آب اشت غيراصولی و بیبرد"، "محلی

اهمال کاري )عدم اهتمام( مسئوالن به "، "زيرزمينی

ناکارآمدي "، "ضعف نظام پايش و کنترل"، "موضوع

در بين بودند.  "سوء استفاده از قانون"و  ،"هاطرح

شرايط علی و مسبب پديده، موضوعات ضعف پايشی و 

اوانی و تکرار برداشت غيراصولی از منابع آب از لحاظ فر

 باشند. اين دو عامل به همديگر مرتبطبسيار بارز می

 

 

 

 

بوده و بخشی از عدم برداشت اصولی ناشی از عدم 

رويه از منابع آب نظارت کافی نسبت به برداشت بی

باشد. تاکيد مشارکت کنندگان به موارد ياد زيرزمينی می

 شده مويد اين است که نبود نظارت کافی و برآوردهاي

 اصولی برداشت در منطقه وجود دارد. 

منظور تامين آب مورد  به بومی برخی کشاورزان»

و گاهی نيز از  اندکردههاي غير مجاز حفر نياز خود چاه

 هاي مجاز بيش از اندازه مجاز و مورد نياز خود آبچاه

از سوي ديگر، يکی از معضالت  اند.نمودهبرداشت 

ن مهاجر به اين شهرستان شهرستان الشتر، ورود کشاورزا

ها از منابع آب زيرزمينی است، که و استفاده مازاد آن

 «.مورد نظارت واقع نشده است
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هاي حاصل از پژوهش )شرايط سازي دادهمفهوم -2جدول 

 علی(

 هازيرمقوله
 مفاهيم

 

تعداد 

 اسناد

تعداد 

 ارجاعات

نبود روحيه 

همکاري و 

تعاون بين 

اعضاي اجتماع 

 محلی

م همکاري و مشارکت عد

کشاورزان در مديريت چاه 

برداري )حفظ، احيا و بهره

 چاه(

6 
3 

تنش اجتماعی ناشی از 

تضاد منافع منابع آب 

 ها(زيرزمينی )چاه

6 
برداشت 

غيراصولی و 

رويه از بی

منابع آب 

 زيرزمينی

هاي غيرمجاز حفر چاه

  توسط کشاورزان
18 

4 

عدم رعايت کشاورزان در 

 هاي عميقهحفر چا

 

1 

رويه و برداشت بی

غيرمجاز از منابع آب 

زيرزمينی توسط 

 کشاورزان بومی

 

15 
رويه و برداشت بی

غيرمجاز از منابع آب 

زيرزمينی توسط 

 کشاورزان مهاجر

 

5 
ريزي برداشت بدون برنامه

از منابع آب زيرزمينی 

 توسط کشاورزان

1 

اهمال کاري 

)عدم اهتمام( 

به مسئوالن 

 موضوع

اهمال کاري نهادهاي 

دخيل در نظارت، امور 

کارشناسی، بازرسی و 

 دهیگزارش
10 

7 

کم کاري تمام نهادهاي 

دخيل در مديريت منابع 

 آب زيرزمينی

  

8 

 6 آينده نگر نبودن مسئوالن 
هاي انجام فعاليت

نهادهاي دخيل در 

مديريت منابع آب 

زيرزمينی در حد 

 نويسی صرفگزارش

3 

ضعف نظام 

 پايش و کنترل

عدم نظارت دقيق 

نهادهاي دخيل در 

مديريت منابع آب 

    زيرزمينی

9 

9 

عدم نظارت مسئوالن 

    باالدستی
9 

نظارت ضعيف نهادهاي 

دخيل در مديريت منابع 

آب زيرزمينی بر برداشت 

 رويه و غيرمجازبی

9 

ناکارآمدي 

 هاطرح

عدم ضمانت اجرايی 

ت منابع هاي مديريطرح

 آب زيرزمينی

3 
1 

هاي عدم وجود برنامه

بلندمدت در راستاي 

مديريت منابع آب 

 زيرزمينی

2 

سوء استفاده از 

قانون )دور 

 زدن قانون(

استفاده غيرمجاز از آب 

 6  شرب
4 

استفاده غيرمجاز از آب 

 صنعتی

1 
آبه ناديده گرفتن حق

  زيست محيطی

1 
 

 
 

ي شرايط در مقوله  گر:ب( شرايط مداخله

اند. در زيرمقوله جاگذاري شده 6مفهوم و  25گر، مداخله

توان بيان نمود، از يک طرف، رابطه با اين موضوع می

عدم همکاري بين "از طرف ديگر  و "تغييرات اقليم"

بخشی نهادهاي دخيل اوليه و ثانويه در مديريت منابع 

ويه به جديت پايين نهادهاي دخيل ثان"، "آب زيرزمينی

ضعف "، "ي مديريت منابع آب زيرزمينیمقوله

، "عملکردي نهادهاي ثانويه متولی مديريت منابع آب

عدم اجراي "و  "ضعف مديريت منابع مالی نهادها"

، همگی از عوامل "تجهيزاتی -هاي زيرساختیفعاليت

اند. بر اساس نتايج ي وقوع پديده بودهمهم تشديد کننده

ترين فراوانی از نظر بيشل مذکور، ، از بين عوام3جدول 

و  "تغييرات اقليم"هاي منبع و تعداد ارجاعات به مقوله

ضعف عملکردي نهادهاي ثانويه متولی مديريت منابع "

 است.  اختصاص يافته "آب

هاي اساسی چون اگرچه مشکل کم آبی از علت

برد. برداشت غيراصولی و ضعف نظام نظارتی رنج می

رويه آوردن کشاورزان به برداشت بیشرايطی باعث روي 

شود که شايد علت اصلی نباشند منابع آبی زيرزمينی می

ي علل اصلی ولی تشديد کننده و حتی پيش زمينه

ي تغيير توان به پديدهخواهند بود. از جمله اين موارد می

اقليم و کاهش نزوالت جوي، گرمايش زمين و نيز نوع 

شده باعث افزايش  بارندگی اشاره کرد. مسائل ياد

برداري از منابع آب زيرزمينی شده است. بطوريکه بهره

تغيير شکل بارش از برف به باران، پراکنش نامناسب 

 باشد. زمانی بارندگی ملموس می

تر نزوالت آسمانی اين شهرستان، به صورت بيش»

باشند و خيلی کم بارش برف مشاهده بارش باران می

کم بوده  ها بسياردر برخی سالاين ميزان بارش  گرد.می

است، مثالً ميزان بارندگی در مهر تا پايان اسفند ماه 

متر بوده است. ميلی 262معادل  96-97سال آبی 

همچنين پراکنش نامناسب بارندگی وجود دارد به 

ترين مقدار بيش 97-98اي که در سال آبی گونه

 «. بارندگی در پنج روز اتفاق افتاده است

گر مورد تاکيد مشارکت علل مداخلهاز جمله 

کنندگان ضعف عملکرد نهادهاي غيرمحوري دخيل در 

مديريت منابع آب زيرزمينی بود. طبيعی است که براي 

گرايانه تحقق يک امر به يک همکاري سيستميک و کل

نياز داريم. در اين راستا، عدم همکاري برخی نهادها در 

ي تواند بر پديدهراستاي حمايت، تسهيلگري و تامين می

اصلی اثر گذارد. در اين زمينه ضعف کارکردي نهادهاي 

باشد. ممکن ثانويه همچون جهاد کشاورزي ملموس می

ي مديريت آب به است اين ضعف عملکردي در عرصه

دليل عدم اولويت اهدافی و چشم اندازي نهادهاي ثانويه 

 باشد. 

جهاد کشاورزي عملکرد مناسبی نداشته است و »

هاي آموزشی ترويجی برگزار شده توسط اين نهاد رهدو

 در رابطه با مديريت منابع آب زيرزمينی، اثربخش
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ايم که چرا نبايد سيب زمينی اند و ما توجيه نشدهنبوده

تر است و هم بکاريم، چون هم درآمدش براي ما بيش

گويند سيب زمينی آب کمتري نياز دارد. به ما می

درصورتيکه لوبيا سه برابر سيب  نکاريد، لوبيا بکاريد

برد. فرد متخصصی نداريم که اين موارد را زمينی آب می

 «.به ما ياد بدهد

 
 گر(هاي حاصل از پژوهش )شرايط مداخلهسازي دادهمفهوم -3جدول 

 مفاهيم هازيرمقوله
تعداد 

 اسناد

تعداد 

 ارجاعات

 تغييرات اقليم

  هاي پی در پیخشکسالی

18 

2 

 3  زمين گرمايش
 15     بارشیکم

 9 پراکنش نامناسب بارندگی
 8 باشد(تر به صورت باران مینوع نزول )که بيش

جديت پايين نهادهاي دخيل  

ي مديريت ثانويه به مقوله

 منابع آب زيرزمينی

  ضعف عملکرد بخش قضايی

3 

3 

 ينیعدم اولويت دستگاه قضايی به موضوع مديريت منابع آب زيرزم

 
3 

 ي مديريت منابع آب زيرزمينیعدم جديت نهادهاي دخيل به مسئله

 

2 

 عدم اهميت جدي به مديريت منابع آب از سوي نهادهاي کالن

 

1 

عدم همکاري بين بخشی 

نهادهاي دخيل اوليه و ثانويه 

در مديريت منابع آب 

 زيرزمينی

نابع آب عدم هماهنگی و توافق بين نهادهاي دخيل در مديريت م

 زيرزمينی 

 
6 

3 

 اي عمل کردن نهادهاي دخيل در مديريت منابع آب زيرزمينیجزيره

 

5 
 سخت به اجماع رسيدن نهادها

 

1 
 هاي نهادهاي دخيل در مديريت منابع آب زيرزمينیعدم انسجام فعاليت

 
5 

 ضعف مديريت منابع مالی

 عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافی 

 8 

8 

گر منابع به بخش مديريت منابع آب وجهی نهادهاي تخصيصکم ت

 هازيرزمينی با توجه به سنگينی هزينه

 

7 

 3  عدم تخصيص به موقع اعتبارات

هاي عدم اجراي فعاليت

 تجهيزاتی -زيرساختی

 هاي آبياري و زهکشیهاي مناسب مانند نبود شبکهنبود زيرساخت

6 

5 

 ديريت دقيق منابع آب زيرزمينینامناسب بودن تاسيسات براي م

 

4 
 3 مکانيزه نبودن تجهيزات آبياري

 3 ها و تجهيزات نهادهابه روز نبودن تکنولوژي
کمبود تجهيزات و امکانات در نهادهاي مربوط به مديريت منابع آب 

 زيرزمينی

 

4 

ضعف عملکردي نهادهاي 

 ثانويه متولی مديريت منابع آب

هاي آموزشی ترويجی برگزار شده در رابطه با اثربخش نبودن کالس

 مديريت منابع آب زيرزمينی
10 

8 

 3 هاي آموزشی ترويجی مختص مديريت منابع آبعدم برگزاري کالس
 10 عملکرد نامناسب جهاد کشاورزي
 8  بدبينی نسبت به جهاد کشاورزي
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اي، ي شرايط زمينهدر مقوله اي:ج( شرايط زمينه

. (4)جدول  اندزيرمقوله جاگذاري شده 8فهوم و م 38

دهد، برخی شرايط همانگونه که نتايج جدول نشان می

و برخی به  کشاورزاناي رخ دادن پديده به زمينه

توان رابطه میاين . در شوندمربوط مینهادهاي رسمی 

وجود عناصر "، "سنتی بودن کشاورزي" بيان نمود،

نابع آب مدر مديريت  ي کشاورزانفرهنگی بازدارنده

اعتمادي بی"و  "ضعف بنيه مالی کشاورزان"، "زيرزمينی

مربوط به کشاورزان  موارداز  "بين مردم و مسئوالن

 . اندگذار بودهاند که بر وقوع پديده تاثيربوده

اي در رابطه با شرايط زمينه موارد مذکور، عالوه بر

اي هزيرمقوله بهتوان مرتبط با نهادهاي رسمی می

، "ضعف فرهنگ سازمانی"، "سازمانی-ضعف مديريتی"

اشاره کرد که بر  "عوامل سياسی"و  "ضعف قانونی"

ايج . بر اساس نتاندگذار بودهتاثير پيشرفت و وقوع پديده

ظر نترين فراوانی از بيش، از بين عوامل مذکور، 4جدول 

 ضعف بنيه مالی"هاي منبع و تعداد ارجاعات به مقوله

ي فرهنگی وجود عناصر بازدارنده" ،"کشاورزان

سنتی " و "در مديريت منابع آب زيرزمينی کشاورزان

ها تا . اهميت اين مقولهشودمربوط می "بودن کشاورزي

ر با 33نفر،  9فرد مصاحبه شونده،  24جايی است که از 

، همچنين "ضعف بنيه مالی کشاورزان"ي بر زيرمقوله

وجود عناصر "ي قولهبر زيرمبار  28نفر به تعداد  15

در مديريت منابع آب  کشاورزاني فرهنگی بازدارنده

 يبار بر زيرمقوله 24نفر به تعداد  13و  "زيرزمينی

اند. درواقع از تاکيد داشته "سنتی بودن کشاورزي"

 ساز اصلی، زمينهکشاورزان، مشارکت کنندگانديدگاه 

 اند. شتهو بر رخداد پديده تاثير گذا اندوقوع پديده بوده

ي کاهش با توجه به محوريت نقش انسان در پديده

 سطح منابع آب زيرزمينی، عوامل اقتصادي، اجتماعی و

اند. فرهنگی در تشديد معضل ياد شده موثر بوده

بطوريکه تاکيد مشارکت کنندگان بر ضعف بنيه مالی 

هاي  آبياري و نيز عدم کشاورزان، سنتی بودن روش

ساز آبی به عنوان عوامل زمينه درک درست از خطر کم

 اند. پديده ياد شده، مورد تاکيد واقع شده

خريد تجهيزات و ابزارآالت سيستم آبياري تحت »

دازي ان فشار برايمان گران هستند، بنابراين توان مالی راه

 «.سيستم آبياري تحت فشار را نداريم

تر کشاورزان شهرستان الشتر از روش آبياري بيش»

ها با وجود آب کنند. عالوه براين، آنستفاده میغرقابی ا

سطحی از ذخاير آب زيرزمينی آن هم براي کشت 

گياهان آبدوستی از جمله سيب زمينی و هندوانه 

 «. کننداستفاده می

نگري ضعف بنيه مالی و شايد حاکميت ذهنيت آنی

ي زمين هاي جديد از جمله اجارهباعث وقوع پديده

شده است. عواقب اين پديده در زراعی به بيگانگان 

مدت شايد ملموس نباشد ولی در بلندمدت باعث کوتاه

برداري غيراصولی و  تخريب منابع خاک و آب بهره

 گردد. زيرزمينی منطقه می

ها به شهرستان کشاورزان مهاجر از ساير استان»

هاي کشاورزان را اجاره اند. زمينالشتر ورود پيدا کرده

دام به نصب سيستم آبياري تحت فشار اند و اقنموده

غيراصولی و کشت گياهان آبدوست از جمله سيب 

اند و زمين و زمينی از طريق منابع آب زيرزمينی نموده

 «.اندآب زيرزمينی شهرستان را نابود کرده

 
 
 
 



 1401، 3 ، شماره53-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           616

 اي(هاي حاصل از پژوهش )شرايط زمينهسازي داده. مفهوم4جدول 

 مفاهیم هازیرمقوله
تعداد  سنادتعداد ا

 ارجاعات

سنتی بودن 
 کشاورزی

 های سنتی آبیاری کاربست روش

13 

2 

 1   های آبیاری نامناسب توسط کشاورزانکاربست روش

 3 های روان عدم استفاده کامل از آب

 8  کشت گیاهان آبدوست توسط کشاورزان بومی

 کشت گیاهان آبدوست توسط کشاورزان مهاجر

 
6 

 4 های آبیاری تحت فشاربودن سیستماصولی ن

وجود عناصر فرهنگی 
ی کشاورزان بازدارنده

در مدیریت منابع آب 
 زیرزمینی

  کنند(منفعت کشاورزان )فقط به سود خودشان فکر می

15 

11 

 1 سالخورده و دیرپذیر بودن اکثر کشاورزان

 1 فرهنگ نادرست مصرف آب 

 11 ترجیح منافع آنی به آتی 
 مقاومت کشاورزان نسبت به اجرای قانون به دلیل عدم باور به قوانین مرتبط با آب

 
1 

 1 عدم تلقی کشاورزان نسبت به آب به عنوان یک کاالی ارزشمند
 2 های مربوط به مدیریت منابع آب زیرزمینینگرش منفی کشاورزان نسبت به فعالیت

ضعف بنیه مالی 
 کشاورزان

های مدیریت منابع آب زیرزمینی )سیستم آبیاری تحت ن مالی اجرای فعالیتپایین بودن توا
 فشار(

9 

6 
 8  ضعف بنیه مالی کشاورزان

 گران بودن تجهیزات و ابزارآالت سیستم آبیاری تحت فشار

 
6 

 7 عدم تامین مالی هزینه نصب کنتور هوشمند
 های مدیریت آب مالیکرد در فعالیتعدم اولویت کشاورزان نسبت به هزینه

 
6 

-ضعف مدیریتی
 سازمانی

 ریزی متمرکزحاکمیت شرایط برنامه

 2 
1 

 1 منابع آبکالن در عرصه مدیریت زنی مدیران پایین بودن قدرت چانه

ضعف فرهنگ 
 سازمانی

 حاکمیت روابط به جای ضوابط در نهادهای دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی

 6 
4 

 یشتن ساالری در نهادهای مرتبط با منابع آب زیرزمینیحاکمیت جو خو

 
5 

 هااولویت دادن به اهداف خود در برخی سازمان

 
5 

 ضعف قانونی

  خالء قانونی

9 

2 

 قانون به اهمیت آب  عدم باور کارگزاران

 
1 

  تصویب قوانین نادرست از سوی دولت

 
1 

 1 هاهمسو نبودن قوانین و مقررات سازمان

 1 ضمانت اجرایی نداشتن قوانین
 1  عدم اجرای درست قوانین

 5  دور زدن قانون )دستکاری کنتورها(

 نبود قانون برای واگذاری اراضی به کشاورزان غیربومی

 
5 

 ارزانی آب
 

1 

 عوامل سیاسی

 عدم پشتوانه سیاسی به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی

 7 

3 
 4 رویهسیاسی و ارشد به منظور عدم پلمب چاه غیرمجاز و برداشت بی مداخله مدیران

 3   جا نمایندگان مجلسمداخله بی

اعتمادی بین مردم بی
 و مسئوالن

 حاکمیت جو عدم اعتماد متقابل بین مردم محلی و نهادهای دولتی 

10 

8 

 6 عدم اعتقاد و اعتماد کشاورزان به علم و توانایی نیروی انسانی 
 8 بدبینی مردم محلی به مسئوالن 
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 هاي کنش/واکنش( استراتژي 

مفهوم  47هاي کنش/واکنش، ي استراتژيدر مقوله
بر اساس نتايج اند. زيرمقوله قرار گرفته 13در قالب 

ترين فراوانی از نظر بيش، از بين عوامل مذکور، 5جدول 
هندسی کنترل و م"هاي منبع و تعداد ارجاعات به مقوله

است. در  اختصاص يافته "مشارکت کشاورزان"و  "آب
توان می "کنترل و مهندسی آب"ي رابطه با زيرمقوله

فرد  24اهميت اين مقوله تا جايی است که از بيان نمود، 
د بار بر اين مسئله تاکي 22نفر و  14مصاحبه شونده، 

مشارکت " ياند. عالوه براين در رابطه با زيرمقولهداشته
توان بيان نمود، اهميت اين زيرمقوله تا می "کشاورزان

نفر به  11فرد مصاحبه شونده،  24جايی است که از 
 اند. بار بر اين مسئله تاکيد داشته 22تعداد 

ي کاهش منابع آب زيرزمينی در حال اگرچه پديده
ي افزايش يافته است ولی براي مديريت آن توسط نهادها

مات ياد شده انجام شده است. اقدا ربط اقداماتیذي
ي ي تمامی ذينفعان در عرصهبايستی بر مبناي مداخله

ت ترين اين موارد مشارکياد شده باشد که يکی از مهم
باشد. اهميت مشارکت کشاورزان در اين زمينه می

ان مردمی در اين است که افراد ياد شده بفهمند در جري
ها بوده و کم آبی آسيب پذيرترين عنصر خود آن

ها خواهند بود. در اين زمينه ترين کنشگر نيز آنمهم
اندرکار از تجارب نمودهاي مشارکت نهادهاي دست

بران در منطقه استفاده مردمی همچون تعاونی آب
 اند. به طوريکه نموده

تقويت سرمايه اجتماعی در بين مردم و ايجاد »
از  مشارکت کشاورزان در مديريت منابع آب زيرزمينی

هاي مردم نهاد و توجه به خواست و طريق ايجاد تشکل
 ها از اقدامات هدفمند در مديريت منابع آبنيازهاي آن

 «.زيرزمينی بودند
اگرچه مشارکت مردمی مهم است ولی نبود 

ي تجهيزات، امکانات و حتی عزم کارشناسان عرصه
تر و عدم کنترل و مهندسی آب باعث هدر رفت بيش

شود. از جمله اقدامات هاي ياد شده میيتاثربخشی فعال
نهادهاي متولی در اين عرصه، کمک به کشاورزان جهت 

ي آبياري هاي کشاورزي، توسعهمکانيزه کردن زمين
هاي برداري درست از آبتحت فشار، پوشش انهار و بهره

 سطحی بوده است. 
هکتار از اراضی کشاورزي  800دو هزار و »

وشش آبياري نوين قرار تحت پ الشتر، شهرستان
هايی جهت نصب کنتور اند. عالوه براين، تعهدنامهگرفته

هوشمند ايجاد شده و جهت نصب اين کنتورها، با 
 «. اندپيمانکار قراردادهايی انعقاد شده

اليروبی و ساماندهی کانال هاي آب و نهرهاي »
زراعی از جمله اقدامات هدفمند ديگر به منظور مديريت 

زيرزمينی بودند. در نهرهاي زراعی موجود به منابع آب 
علت سختی کار اليروبی و انتقال آب از طريق اين نهرها، 

اند. بنابراين سهولت در مردم به آب چاه روي آورده
هاي مجاز و غيرمجاز و انتقال آب چاه باعث حفر چاه

هاي سطحی شده ها و فراموشی آباضافه برداشت از آن
 «.است
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 هاي کنش/واکنش(هاي حاصل از پژوهش )استراتژيسازي دادهمفهوم .5جدول 

 مفاهيم هازيرمقوله
تعداد 
 اسناد

تعداد 
 ارجاعات

کنترل و مهندسی 
 آب

 هاي آبياري تحت فشارکاربست روش

14 

7 

 5   هانصب کنتور هوشمند روي چاه
 6 تعمير و نگهداري تجهيزات و ادوات آبياري

 3 زهاي حفر چاهمحدود نمودن مجو
 1 هاي رها شدهاستفاده از چشمه

 مديريت توزيع آب
 هاي همجوار از جمله خوزستانعدم انتقال آب لرستان به استان

3 
1 

 2 سازي آباي براي ذخيرهايجاد سدهاي منطقه

 راهبردهاي مالی
 ي آبياري تحت فشارپرداخت تسهيالت جهت توسعه

7 
6 

 1 ورزاناعطاي يارانه به کشا

مديريت الگوي 
 کشت

 هاي اصالح الگوي کشت زراعی و باغیاجراي طرح

13 

5 

 1 معرفی ارقام خاص سازگار با کم آبی به کشاورزان
 5 آبدوست در منطقهکشت گياهان کم

 4 جلوگيري و ايجاد محدوديت براي کشت گياهان آبدوست
 5 کشت محصوالت با توجيه اقتصادي

 1  حصوالت آب دوستواردات م

هاي فعاليت
 فناوري -پژوهشی

 هاي پژوهشی در رابطه با مديريت منابع آب زيرزمينی متناسب با منطقهي فعاليتتوسعه

3 

1 

 1 وري اقتصادي آب در مزارعانجام پروژه تحقيقی، آموزشی و ترويجی در رابطه با ميزان بهره
 1 هاتصفيه فاضالب

 1 غذيه منابع آب زيرزمينیاستفاده از روش ت

مديريت و 
 ريزي نهاديبرنامه

  وجود يک متولی براي امور آب
6 

3 

 1  ايريزي منطقهانجام برنامه
 2 هايی در رابطه با مديريت منابع آب زيرزمينیاجراي طرح

هاي اجراي طرح
مديريت منابع آب 

 و آبخيزداري

  پوشش انهار

4 

2 

 4 خيزداري )مانند تراست، گابيون و پيتينگ(هاي آبانجام فعاليت
 2 هاي آبخيزداريايجاد سازه

 1 هاي بلندمدت آبخيزدارياجراي طرح

نهادينه کردن 
 فرهنگ و آموزش

 هاي جمعیسازي فرهنگ مديريت منابع آب زيرزمينی از طريق رسانهنهادينه

5 

5 

اي نسل آينده از طريق نهاد آموزش و سازي فرهنگ مديريت منابع آب زيرزمينی برنهادينه
 پرورش

5 

 5 ها و نهادهاي اجتماعیي ادارات، آموزشگاهتوسعه و آموزش فرهنگ آب در کليه

توجه به 
هاي آموزش

 ترويجی

 در بين کشاورزانسازي فرهنگ مديريت منابع آب زيرزمينی نهادينه

9 

7 
 1 آموزش چهره به چهره کشاورزان 

 3 مناسب آبياري به کشاورزانمعرفی زمان 
 1 رسانی در مورد کشت گياهان آبدوست در منطقهاطالع

 نظارت
 هاي غيرمجازتر روي چاهريزي بيشبرنامه

8 
2 

 2  هاي مجازساماندهی چاه
 8 مديريت منابع آب زيرزمينیتقويت نظارت و پايش از سوي نهادهاي دخيل در 

تدوين قانون و 
 وزمقررات به ر

  جلوگيري از تخلفات
4 

3 
 3 هاي غيرمجازاعمال جرايم بازدارنده جهت برداشت

 2 ايجاد شعبه حقوقی مختص منابع طبيعی و آب توسط قوه قضاييه

 مشارکت کشاورزان

 مشارکت کشاورزان در مديريت منابع آب زيرزمينی

11 

4 
 5 تقويت سرمايه اجتماعی در بين مردم

 4 مديريت منابع آب زيرزمينیهاي مردم نهاد در لاستفاده از تشک
 9 توجه به خواست و نيازهاي کشاورزان و ساير ذينفعان

-توسعه نهادي
 سازمانی

 مديريت منابع آب زيرزمينیهمکاري بين بخشی نهادهاي دخيل در 

6 

2 
 2 مديريت منابع آب زيرزمينیمشارکت نهادهاي قضايی در امور 

 1  نه مختص آبتشکيل وزارتخا
 3 هاي مديريت منابع آب زيرزمينیاستفاده از افراد متخصص به منظور اجراي طرح
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 ( پيامدها 

زيرمقوله  6مفهوم و  72، پيامدهاي در مقوله

اند. همانگونه که نتايج جدول نشان جاگذاري شده

ها پيامدهاي حاصل از اجراي استراتژيدهد، می

 منفیو  ي پيامدهاي مثبتبه دو دستهکنش/واکنش 

بهبود "هاي شوند که از اين بين، زير مقولهتقسيم می

اصالح نگرش "و  "بهبود رفتار اجتماعی"، "کشاورزي

هايی هستند که در زيرمقوله "متوليان نسبت به آب

بر اساس اند. ي پيامدهاي مثبت جاگذاري شدهمقوله

ترين بيشمذکور،  هايزيرمقوله، از بين 6نتايج جدول 

ي مقولهزيرفراوانی از نظر منبع و تعداد ارجاعات به 

مقوله زير. اهميت اين شودمربوط می "بهبود کشاورزي"

 72نفر،  15فرد مصاحبه شونده،  24تا جايی است که از 

 در اين زمينهاند. تاکيد نموده مذکوري بار بر زيرمقوله

و توان به افزايش عملکرد کشاورزي، افزايش درآمد می

برداري بهينه از منابع ناشی از طريق اصالح نيز بهره

 عمليات زراعی در منطقه اشاره نمود.

به دليل داشتن  روستايمانبيشتر اراضی کشاورزي »

هاي اند و زمينشدهمند چاه از سيستم آبياري نوين بهره

اند که اين موضوع باعث ديم روستا به آبی تبديل شده

رد محصوالت کشاورزيمان افزايش سطح توليد و عملک

هاي ديم به آبی منجر شده است و به نوعی تبديل زمين

 «. به ايجاد درآمدزايی براي ما شده است

 

 

 

 

 

 

، "يعیتخريب منابع طب"هاي از طرف ديگر، زيرمقوله

 "اقتصاديبروز معضالت "و  "بروز معضالت اجتماعی"

ي پيامدهاي منفی هايی هستند که در مقولهزيرمقوله

ن ، از بي6بر اساس نتايج جدول اند. قرار گرفته

نبع و ترين فراوانی از نظر مبيشمذکور،  هايزيرمقوله

پيامدهاي تخريب منابع "ي تعداد ارجاعات به مقوله

ها تا جايی . اهميت اين مقولهشودمربوط می "طبيعی

 بار بر 42، نفر 23فرد مصاحبه شونده،  24از است که 

 اند. تاکيد نموده مذکوري زيرمقوله

 آبی توسط نهادهااگرچه اقداماتی براي مقابله با کم

انجام شده است ولی متاسفانه به دالئل مختلف با 

ايم. يکی پيامدهاي منفی بارزي براي منطقه مواجه بوده

از بارزترين پيامدها، تخريب منابع طبيعی و آسيب 

 ي منابع آبرويهديدگی محيط زيست ناشی برداشت بی

 باشد. زيرزمينی منطقه می

در سطح شهرستان، محيط زيست تخريب شده، »

 ابیتعداد چاه غير قانونی افزايش يافته است، سطح ايست

ها نابود ها کاهش پيدا کرده است و برخی آبخوانچاه

اند، حتی برخی روستاها با مشکل کمبود آب شده

اي هاند. عالوه براين، تخريب زمينآشاميدنی مواجه شده

کشاورزي به ويژه توسط کشاورزان مهاجر رخ داده 

 «. است
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کدگذاري انتخابی آخرين مرحله فرايند کدگذاري 

باشد. هدف کدگذاري انتخابی، شناسايی مقوله اصلی می
هاي مختلف با مقوله اصلی )پديده اصلی( و ارتباط مقوله

همانگونه که قبال اشاره شد، طريق مدل پارادايم است. از 
سوء مديريت "ي هاي پژوهش، چهار زيرمقولهپديده

ضعف تعاملی بين "، "فساد"، "منابع آب زيرزمينی
 "ضعف ساختی کارکردي نهادي"و  "نهادها و کشاورزان

هاي ها، پديدهبر اساس نتايج، مصاحبه شوندهباشند. می
اند که از ر مورد تاکيد قرار دادهبا 65تحت پژوهش را 

سوء مديريت "ي تکرار مربوط به زير مقوله 8اين تعداد، 
ي تکرار مربوط به زيرمقوله 12، "منابع آب زيرزمينی

ضعف تعاملی "ي تکرار مربوط به زيرمقوله 20، "فساد"

تکرار مربوط به  25و  "بين نهادها و کشاورزان
بوده است  "نهاديضعف ساختی کارکردي " يزيرمقوله
توان چنين برداشت نمود که لذا می (.1)جدول 

ي ي بروز يافته اين تحقيق، زيرمقولهترين پديدهمهم
نهادهاي دخيل در  "ضعف ساختی کارکردي نهادي"

باشد که برخی شرايط مديريت منابع آب زيرزمينی می
ساز )زمينه ساز رخ داد پديده( و برخی شرايط بر زمينه

 اند. تاثير گذاشتهوقوع آن 
توان بيان نمود که بر اساس کدگذاري محوري می

وقوع اين پديده ناشی از شرايط علی چون برداشت 
رويه از منابع آب زيرزمينی توسط کشاورزان، نبود بی

ي همکاري بين مردم محلی و سوء استفاده از روحيه

 هاي حاصل از پژوهش )پيامدها(سازي دادهمفهوم -6جدول 
نوع 
 پيامد

 مفاهيم هازيرمقوله
تعداد 
 اسناد

تعداد 
 ارجاعات

ت
ثب

م
 

بهبود 
  کشاورزي

 گسترش آبياري تحت فشار 

 
15 

14 

 بر اساس اصول مديريت منابع آب زيرزمينیاصالح عمليات زراعی توسط کشاورزان 

 
6 

 4 درآمدزايی ناشی از کشاورزي آبی
 افزايش سطح عملکرد و توليد محصوالت کشاورزي

 
3 

بهبود رفتار 
 اجتماعی 

 بهبود نسبی ادراک و نگرش کشاورزان نسبت به اهميت منابع آب زيرزمينی 

 10 
10 

 يت آبافزايش آگاهی عمومی نسبت به اهم

 
2 

اصالح نگرش 
متوليان 

 نسبت به آب

 ي آبگيران ستادي نسبت به مسئلهافزايش حساسيت تصميم

 

4 

2 

اصالح نگرش کارکنان نهادهاي اصلی و ثانويه نسبت به اهميت مديريت منابع آب 
 زيرزمينی

4 

 گيران ستادي به تخصيص و تامين اعتبارات خاص براي مديريتتوجه ويژه تصميم
 4 منابع آب زيرزمينی

ی
نف

م
 

 تخريب
 منابع طبيعی

    افزايش تعداد چاه غير قانونی

23 

3 

 20  هاافت سطح ايستابی چاه
 6   هانابودي آبخوان
 7 هاي کشاورزي توسط کشاورزان )مهاجر و بومی( تخريب زمين

 4 تخريب محيط زيست
 2           کاهش منابع آب آشاميدنی

 
 
 

بروز 
معضالت 
 اجتماعی

 
 
 
 
 

 ها و تضادهاي محلی بر سر منابع آب زيرزمينیافزايش تنش

14 

6 

 3 کاهش سرمايه اجتماعی در بين کشاورزان 

 7  مهاجرت نخبگان توانمند

 5 بازي، رشوه و ...(گسترش هنجارهاي نامناسب در بين مردم و نهادها )مانند پارتی
 3 برداري از منابع آب زيرزمينیو ولع کشاورزان براي بهره افزايش حرص

 3 حسادت کشاورزان نسبت به هم 
 3 افزايش رقابت منفی کشاورزان در استفاده از منابع آب زيرزمينی

بروز 
معضالت 
 اقتصادي

 افزايش بيکاري به دليل کمبود آب کشاورزي 

15 

4 

 9 تاثير منفی بر معيشت کشاورزان

 12 کاهش درآمد کشاورزان
 11 کاهش سطح عملکرد و توليد محصوالت کشاورزي

 3 حذف نيروهاي مولد کشاورزي
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قانون به عنوان عامل انسانی، ضعف نظارت و پايش 
اهمال کاري  نگام در سطوح متفاوت سازمانی،بسنده و به

ها و ناکارآمدي طرح )عدم اهتمام( مسئوالن به موضوع
 به عنوان عامل سازمانی بوده است.  

ي اگرچه علل پديده ياد شده ناشی از دو مولفه
ند انسانی و سازمانی بوده است، ولی عوامل طبيعی )مان

متولی  تغيير اقليم(، ضعف عملکردي نهادهاي ثانويه
مديريت منابع آب )به ويژه جهاد کشاورزي(، نبود 

هاي مؤثر بر نگهداشت منابع آب، عدم تامين زيرساخت
 اعتبار مالی به سطوح پايين )در سطح شهرستان(، عدم

همکاري بين بخشی ميان نهادهاي ذينفع مديريت و 
يه( ضاياولويت پايين نهادهاي دخيل ثانويه )به ويژه قوه ق

مديريت منابع آب زيرزمينی، نقش  يبه مقوله
 اند.گري در تشديد پديده ياد شده داشتهمداخله

گر در بروز عالوه بر وجود شرايط علی و مداخله
ي ضعف ساختی کارکردي نهادي، عوامل ديگري پديده
اند و بر وقوع پديده تاثير ساز وقوع اين پديده بودهزمينه

توان به اي میاند. از جمله اين شرايط زمينهگذاشته
هاي اجتماعی و ي مالی، عوامل بازدارندهضعف بنيه

اعتمادي بين مردم و فرهنگی، سنتی بودن کشاورزي، بی
مسئوالن، ضعف قانونی، ضعف فرهنگ سازمانی، عوامل 
سياسی و ضعف مديريتی سازمانی اشاره نمود. اين 

گر بر ساز و مداخلهدرحالی است که شرايط علی، زمينه
ر تاثير هم افزايانه در راستاي تشديد بروز پديده همديگ
 دارند. 

رخداد حاصله، ذينفعان را بر اين داشت که براي 
هاي هدفمند ي ياد شده، استراتژيمقابله با پديده

کنترل و هايی مانند کنش/واکنش را انجام دهند. فعاليت
کشاورزان، مديريت الگوي مشارکت  ،مهندسی آب

توجه به ، فرهنگ و آموزشنهادينه کردن  کشت،
هاي مديريت اجراي طرح ، نظارت،هاي ترويجیآموزش

تدوين  ،ازمانیس-توسعه نهادي ،منابع آب و آبخيزداري
مديريت و  ،راهبردهاي مالی ،قانون و مقررات به روز

 و ناوريف -هاي پژوهشیفعاليت ،ريزي نهاديبرنامه
 اند. تدوين شده مديريت توزيع آب

هاي کنش/واکنش، داراي پيامدهاي تژيانجام استرا
توان به متنوع مثبت و منفی بوده است. در اين زمينه می

اصالح نگرش و  بهبود رفتار اجتماعی، بهبود کشاورزي
به عنوان پيامدهاي مثبت اشاره  متوليان نسبت به آب
هاي تخريب منابع توان زيرمقولهنمود. همچنين می

و اجتماعی را به عنوان طبيعی و بروز معضالت اقتصادي 
پيامدهاي منفی برشمرد. بر اساس مطالب مذکور، مدل 

 ارائه شده است. 1نهايی مفهومی تحقيق به صورت شکل 

 

 
 

 . مدل نهايی مفهومی تحقيق )مدل پارادايم(1شکل 
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 گيري و پيشنهادها تيجه

رويه و با وجود اهميت آب زيرزمينی، استفاده بی

هاي زيرزمينی براي مصارف انسانی، ج آبافزايش استخرا

هاي کشاورزي و صنعتی، منجر به کاهش سطح آب

 ,Vrba & Salamat) زيرزمينی در ايران شده است

اي که، اگر هرج و مرج عمومی در (. به گونه2007

هاي زيرزمينی بدين صورت ادامه داشته مصرف آب

ت باشد، ممکن است براي دو تا سه نسل آينده با مشکال

 ,Llamas & Martinez-Santosجدي مواجه باشيم  )

( و اگر اقدامات فوري به منظور حل اين مسئله 2005

تر شدن صورت نگيرد، در آينده نزديک، امکان فجيع

(. لذا، مديريت و Madani, 2014شرايط وجود دارد )

 Deباشد )حفاظت از آب زيرزمينی چالش جدي می

Loe et al., 2005ظر قرار گيرد. در اين ( که بايد مدن

رابطه، شهرستان الشتر يکی از مناطق بحرانی متأثر از 

رويه از منابع آب کم آبی و در پی آن استحصال بی

باشد. مسأله منطقه ياد زيرزمينی توسط کشاورزان می

شود که در اين شهرستان، به دليل شده، زمانی بارزتر می

معيشت تر مردم به کشاورزي به عنوان اشتغال بيش

برداري غالب، به شدت از منابع آب زيرزمينی بهره

گردد. با توجه به مطالب ياد شده در رويه شده و میبی

هاي نهادي در مديريت منابع آب زمينه تاثير محدوديت

زيرزمينی و درک شرايط منطقه ياد شده، شناسايی، 

تحليل و تبيين شرايط و علل وقوع پديده و نيز بررسی 

 هاي رخ داده، ضروري است. کنشپيامدها و 

ي اصلی پژوهش، مقولهنتايج تحقيق نشان داد که 

نهادهاي دخيل در  "ضعف ساختی کارکردي نهادي"

باشد که برخی شرايط مديريت منابع آب زيرزمينی می

ساز آن و برخی شرايط بر وقوع آن تاثير زمينه

 اند. گذاشته

توان ده، میساز رخ داد پديدر رابطه با شرايط زمينه

ترين شرايط بيان نمود، ضعف بنيه مالی کشاورزان مهم

اي است که بر رخداد پديده تاثير گذاشته است. زمينه

درواقع کشاورزان، توان مالی پايينی براي اجراي 

هاي مديريت منابع آب زيرزمينی به ويژه فعاليت

اندازي سيستم آبياري تحت فشار دارند و تامين راه

ابزارآالت سيستم آبياري تحت فشار براي تجهيزات و 

بر و گران است. همچنين توانايی مالی نصب ها هزينهآن

کنتور هوشمند را ندارند. عالوه بر موارد مذکور، به علت 

ها هزينه کردن در ضعف بنيه مالی، اولويت ترجيحی آن

هاي مديريت منابع آب زيرزمينی نيست. راستاي فعاليت

برداري از به عنوان نهاد اصلی بهره لذا عامل کشاورزان

ترين علت اثرگذار بر اين رخداد منابع آب زيرزمينی مهم

بوده است. شايد اهميت اين نهاد، وابستگی معيشت 

ها، ضعف بنيه مالی و همچنين مسائل اجتماي آن

برداري بيش از فرهنگی حاکم بر اين قشر منجر به بهره

د. در اين راستا، ارائه حد از منابع آب زيرزمينی شده باش

تسهيالتی به کشاورزان به منظور راه اندازي سيستم 

آبياري تحت فشار و نصب کنتور هوشمند پيشنهاد 

هاي مالی ها و کمکگردد. همچنين اعطاي واممی

تواند از فشار بر بالعوض از سوي دولت به کشاورزان می

 منابع آب جلوگيري نمايد. 

 کشاورزاني ی بازدارندهعناصر فرهنگاز طرف ديگر 

اي ديگري ، شرايط زمينهدر مديريت منابع آب زيرزمينی

اند. کشاورزان، است که بر بروز پديده تاثير گذاشته

کنند؛ به فکر سالخورده و ديرپذير هستند؛ آنی فکر می

هاي منفعت خودشان هستند و نگرش مثبتی به فعاليت

ند. درواقع مربوط به مديريت منابع آب زيرزمينی ندار

هنجارهاي اجتماعی ممکن است منجر به برداشت 

 Deهاي زيرزمينی گردند )رويه از آبغيرقانونی و بی

Stefano & Lopez-Gunn, 2012 ،در اين راستا .)

هايی براي افزايش درک اهميت شود تالشتوصيه می

دانش بشري به عنوان سرمايه و مبنايی براي توسعه و 

آب زيرزمينی انجام گردد که مبتنی حفاظت پايدار منابع 

هاي فرهنگی و اجتماعی بر احترام و مداخله ارزش

ها، جوامع محلی باشد. همچنين بر اساس مصاحبه

کشاورزان به دليل عدم باور به قوانين مرتبط با آب، در 

کنند و ها ممانعت میبرابر قوانين، مقاومت و از اجراي آن

اين راستا پيشنهاد  گيرند. درقوانين را ناديده می

گردد، به عنوان يک پيش شرط در مديريت موفق می

هايی تدوين گردند هاي زيرزمينی، قوانين و سياستآب

که مالحظات کشاورزان در آن گنجانده شود و يا 

هاي کشاورزان در اقداماتی جهت بازخوردگيري دغدغه

ها درنظر گرفته شود. به جريان تدوين قوانين و سياست
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تی کاربرد قوانين و مقررات پايين به باال و عبار

گردد. عالوه براين بر خودتنطيمی کاربران توصيه می

اساس نتايج، کشاورزان، آب را به عنوان يک کاالي 

کنند. اين ديدگاه کشاورزان را ارزشمند تلقی نمی

توان به ارزانی آب نسبت داد. به طور کلی در ايران به می

هاي شاورزي، دولت يارانهمنظور حمايت از بخش ک

بااليی به مصرف آب اختصاص داده است. اين موضوع در 

اي براي حالی است که قيمت ارزان آب، هيچگونه انگيزه

کند. وري محصوالت در اين بخش ايجاد نمیافزايش بهره

گردد، با انجام مطالعات ميدانی و بنابراين پيشنهاد می

بها به آب، آب ي استحصالمقتضی جهت برآورد هزينه

اي که دار و واقع گرايانه افزايش يابد به گونهطور معنی

 بازتاب هزينه واقعی آب باشد. 

ي سنتی بودن کشاورزي نيز به عنوان يکی زيرمقوله

اي رخ داد پديده، شناسايی شده است از شرايط زمينه

توان که بر بروز آن تاثير گذاشته است. در اين رابطه می

در اين شهرستان، کشاورزان ترجيحاً از بيان نمود، 

کنند. با وجود هاي آبياري سنتی استفاده میروش

کنند و در ها کامل استفاده نمیهاي سطحی از آنآب

اند و برخی مواقع در کنار آب سطحی، چاه نيز حفر کرده

اند. اين موضوع اقدام به کشت گياهان آبدوست نموده

شاورزان داشته باشد. لذا تواند ريشه در عدم آگاهی کمی

شود، جهاد کشاورزي از طريق در اين راستا پيشنهاد می

هاي آموزشی ترويجی، کشاورزان را جهت برگزاري دوره

اندازي هاي سطحی همچنين راهاستفاده کامل از آب

هاي آبياري تحت فشار تشويق و هدايت کند. سيستم

کشت  شود جهاد کشاورزي برايعالوه بر اين توصيه می

محصوالت آبدوست در منطقه محدوديت ايجاد کند و 

آبدوست با ارزش اقتصادي باال را به محصوالت کم

کشاورزان معرفی کند. در کنار اين موضوعات، مسئله 

مهم ديگري که وجود دارد ورود کشاورزان مهاجر به 

اندازي ها به حفر چاه، راهشهرستان و اقدام آن

ي تحت فشار و کشت هاي غيراصولی آبيارسيستم

باشد. ها در سطح وسيع میگياهان آبدوست توسط آن

گردد از طريق مجامع قانون در اين راستا، پيشنهاد می

گذاري در سطوح عالی تا عملی، قوانينی را براي ورود 

کشاورزان مهاجر يا ممنوعيت کشت محصوالت آبدوست 

ها وضع کند. چرا که در غير اين صورت ورود توسط آن

شاورزان مهاجر به شهرستان موجب نابودي منابع آب ک

 گردد. زيرزمينی شهرستان در بلندمدت می

نتايج تحقيق در مورد شرايط علی موثر بر رخ داد 

رويه از اين منابع از پديده ياد شده نشان از برداشت بی

هاي غيرمجاز و سوي کشاورزان از طريق حفر چاه

ها به عنوان ز آناستحصال بدون برنامه و غيرمجاز ا

 .Piyapong et alترين علت دارد. در همين رابطه مهم
اند، درواقع دسترسی مشترک ( بيان داشته2019)

کشاورزان به منابع آب زيرزمينی باعث اضافه برداشت از 

از طرف ديگر، زمانی که  منابع آب زيرزمينی شده است.

يک مسئله مشترک وجود دارد و اين مشکل به افراد 

شود، نگاه افراد جامعه به مقامات جلب ادي مربوط میزي

ها خودشان را براي حل اين مشکل مسئول شود و آنمی

(. در De Stefano & Lopez-Gunn, 2012) دانندنمی

اين راستا، محدود نمودن مجوزهاي حفر چاه، همچنين 

هاي غير مجاز و پلمب و مسدود کردن شناسايی چاه

شود مگر ين اقدامات انجام نمیشود. اها توصيه میآن

اينکه شرايط تعامل، همکاري و تقسيم وظايف بين 

اندرکاران اوليه و ثانويه ايجاد گردد. عالوه نهادهاي دست

هاي مديريت و نظارت بر منابع آب براين، کاربرد شيوه

ها و ابزارهاي جديدي زيرزمينی از طريق کاربرد دستگاه

سنج، دستگاه ، دبیهاسنجچون کنتور هوشمند، آب

ها در خاموشی اتوماتيک، قطعی خودکار برق پمپ

 گردند. ساعات اوج مصرف پيشنهاد می

ي برداشت ترين علت رخ دادن پديدهشايد مهم

رويه، نبود کنترل و نظارت کافی از سوي نهادهاي بی

ربط باشد. در همين رابطه، برخی محققان ذي

( ;2019et al., ; Xia 2019Rho et al., -Castilla

2018Cruz & Soares,  بيان داشتند، از جمله )

هاي نهادها در مديريت منابع آب زيرزمينی، محدوديت

نظارت و کنترل ضعيف و ناکافی نهادهاي مسئول بر اين 

باشد. اين موضوع در حالی است که به اعتقاد منبع می

De Stefano et al. (2015 ،سيستم نظارت خوب ،)

ترين ابزارها به منظور مقابله با اثرات مصارف يکی از موثر

بيش از اندازه آب زيرزمينی در بخش شهري، صنعتی و 

باشد. بنابراين نظارت مستمر بر مصرف آب کشاورزي می

باشد و در صورت عدم وجود زيرزمينی آن ضروري می

نهادهاي نظارتی اثربخش، وضعيت منابع آب زيرزمينی 
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يابند. تري میبيش شهرستان در طول زمان کاهش

ممکن است اين عدم نظارت مستمر و کافی به دليل 

ضعف ساختی کارکردي نهادهاي دخيل، نبود يک نهاد 

متولی و چتري، کمبود امکانات، نيروي انسانی و عدم 

همکاري نهادهاي ثانويه از جمله قوه قضاييه و نيروي 

شود، نهادهاي انتظامی باشد. در اين راستا پيشنهاد می

موجود مديريت منابع آب زيرزمينی، از لحاظ اختيارات و 

ظرفيت تقويت گردند و نيز از طريق همکاري بين 

مندي از سازي بهرهربط و نيز زمينهبخشی نهادهاي ذي

هاي مردم نهاد، شوراها و نهادهاي بخش سوم )سازمان

افزايی هاي ياد شده باعث همها( در عرصهتعاونی

 آموزشی و مطالعاتی گرديد. کارکردهاي نظارتی، 

در اين مطالعه، تغييرات اقليم بر پديده تاثير گذاشته 

ي رخ داد پديده بوده است. در است و تشديد کننده

( نيز معتقدند، تغييرات 2019) .Xia et alهمين رابطه 

ترين عواملی است که مسئول کاهش اقليم يکی از مهم

 سطح منابع آب زيرزمينی بوده است. 

عملکردي نهادهاي ثانويه متولی مديريت  ضعف

گر ديگري ترين شرايط مداخلهمنابع آب، از جمله مهم

باشد که منجر به تشديد وقوع پديده شده است. می

درواقع برخی نهادهاي متولی منابع آب زيرزمينی توسط 

اند که از جمله مشارکت کنندگان، نارکارآمد قلمداد شده

اي که، رزي است. به گونهها جهاد کشاوترين آنمهم

اند که نسبت به جهاد مشارکت کنندگان بيان داشته

کشاورزي به عنوان يکی از نهادهاي متولی مديريت 

ها جهاد منابع آب زيرزمينی بدبين هستند. به اعتقاد آن

کشاورزي روي موضوع مديريت منابع آب زيرزمينی به 

کرده اي، خوب عمل نعنوان يک موضوع بحرانی و دغدغه

است و در رابطه با اين موضوع، اقدامات محوله از جمله 

هاي آموزشی ترويجی مناسب، کافی و متنوع، برنامه

آبدوست و ترويج آبياري تحت فشار معرفی محصوالت کم

Cruz را به نحو احسن انجام نداده است. در همين رابطه 

Soares&  (2018)  بيان داشتند، درک ضعيف نهادها

ا مديريت منابع آب زيرزمينی و اولويت قرار در رابطه ب

توجهی به منابع آب باعث کم ندادن اين مسئله،

شود، در اين راستا، پيشنهاد می .گرددزيرزمينی می

آب  منابع مديريت مختص ترويجی هاي آموزشیبرنامه

زيرزمينی براي کشاورزان، طراحی، اجرا و ارزشيابی 

 گردند. 

رخ داده، اگرچه نهادهاي  در راستاي غلبه بر پديده

رسمی اقداماتی پراکنده و در وسع و توان مالی و نيروي 

انسانی خود شامل کنترل و مهندسی آب، مديريت توزيع 

هاي آب، راهبردهاي مالی، مديريت الگوي کشت، فعاليت

ريزي نهادي، اجراي فناوري، مديريت و برنامه -پژوهشی

ي، نهادينه کردن هاي مديريت منابع آب و آبخيزدارطرح

هاي ترويجی، نظارت، فرهنگ و آموزش، توجه به آموزش

تدوين قانون و مقررات به روز، مشارکت کشاورزان و 

اند. اما عالوه بر سازمانی را انجام داده-توسعه نهادي

هاي ديگري نيز وجود دارند که موارد مذکور، استراتژي

ين تواند اثربخش باشد. يکی از اها میکاربرد آن

ها، مديريت دانش و اطالعات در رابطه با منابع استراتژي

آب زيرزمينی در مقياس وسيع و منطبق با تصميمات و 

وقايع زيست محيطی، سازگار با نيازهاي تصميم 

گيرندگان، معتبر، به روز، دردسترس و شفاف، جامع 

 باشد. می

توان عالوه بر موارد مذکور، استراتژي ديگري که می

نهادهاي دخيل در تعيين  قاطعانه ود، همکاريبيان نم

هاي غيرمجاز است. بنابراين پيشنهاد تکليف چاه

 آب منابع از غيرمجاز استفاده هايگردد، پروندهمی

زيرزمينی به سرعت پيگيري شوند و به اجرا درآيند و 

 در ايقاطعانه همکاري انتظامی، قضايی و هايدستگاه

هاي غيرمجاز کليف چاهمدت به منظور تعيين ت کوتاه

 داشته باشند.

هاي کنش/واکنش توسط نهادها کاربرد استراتژي

ترين داراي پيامدهاي مثبت و منفی بوده است که مهم

پيامد مثبت آن، بهبود وضعيت کشاورزي کشاورزان بوده 

ترين پيامد منفی حاصل از کاربرد است. مهم

ود. هاي کنش/واکنش، تخريب منابع طبيعی باستراتژي

در اين رابطه عالوه بر مواردي که در باال ذکر شد )مانند 

هاي آبياري تحت فشار، نصب کنتور کاربست روش

ها، محدود نمودن مجوزهاي حفر چاه هوشمند روي چاه

هاي توان به اخالقيات و ارزشو غيره(، اين موضوع را می

انسانی نيز ربط داد. در اين زمينه با توجه به پايبندي 

روستاييان به مسائل مذهبی و تاکيد دستورات  غالب

توان دينی اسالم نسبت به آب و حفظ نعمات الهی، می
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از نهادهاي مربوطه در راستاي اصالح فرهنگ مديريت 

منابع آب زيرزمينی استفاده کرد. همچنين با توجه به 

هاي جهانی حفظ طبيعت و محيط ي ارزشتوسعه

ط زيست و نيز زيست از طريق نهادهاي متولی محي

هاي مردم نهاد جهانی، ملی و محلی به نهادينه سازمان

هاي حفظ منابع آب در ميان نسل امروز و شدن ارزش

اي که کاربران منابع آب به گونهفردا کمک کرد. 

زيرزمينی تشخيص دهند که يک دارايی و ميراث 

توان آن را اداره کرد، از آن مشترک وجود دارد که می

تحت اصول اخالقی در اختيار نسل آينده دفاع کرد و 

 (. ,2010Custodioقرار داد )

ترين پيامدهاي حاصل از عالوه براين، از جمله مهم

هاي کنش/واکنش نهادها، بروز معضالت کاربرد استراتژي

باشد. در اين راستا به منظور اقتصادي و اجتماعی می

کاهش معضالت اقتصادي و به تبع آن کاهش معضالت 

ماعی، حفظ و افزايش منابع درآمدي کشاورزان، اجت

ی گزينه مناسبی براي کاهش فشار بر منابع آب زيرزمين

 هايباشد. لذا، بدين منظور، گسترش اشتغالمی

 

غيرزراعی در محيط روستايی، کشت محصوالت 

آبدوست با ارزش اقتصادي باال توسط کشاورزان و راه کم

 گردد. پيشنهاد میهاي اجتماعی اقتصادي اندازي تشکل

گرايانه و ي حاضر به درک واقعاگرچه مطالعه

اندرکار در مديريت ملموسی از وضعيت نهادهاي دست

منابع آب زيرزمينی منطقه، کمک نمود، ولی در جريان 

هايی از جمله عدم همکاري تحقيق با محدوديت

مسئوالن در فرايند مصاحبه، همچنين همکاري نکردن 

ان گردآوري اطالعات به دليل عدم کشاورزان در جري

ي آب ها نسبت به مسئلهحساسيت و ادراک خطر آن

هاي آينده نيز در رابطه با انجام پژوهش ايم.مواجه بوده

توان بيان نمود، جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر، می

اندکار مديريت منابع آب زيرزمينی نهادهاي دست

لعه با توجه به شهرستان الشتر بودند. نتايج اين مطا

هاي ايران که پارادايم تحقيق، قابل تعميم به تمام دشت

 تواندیم ندهيآ قاتيتحقآبی هستند نيست. لذا درگير کم

هاي ايران بررسی در ساير دشت را هاي نهاديمحدوديت

 کند. 
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