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ABSTRACT
The main purpose of this study was to discover the obstacles to the water conservation
behaviors of farmers through Grounded Theory in Neyshabur plain. The participants
consist of the leading farmers in Neyshabur plain, which were selected by purposeful
sampling (30 participants). The data were collected via observation, semi-structured
interviews, field notes, and documents. Data were coded and analyzed in 74 concepts and
22 categories. In the coding step, the paradigm model considers the lack of water
conservation behavior (the main phenomenon), beliefs and misconceptions, fatalism, lack
of understanding and responsibility for water scarcity as causal conditions of this
phenomenon; dispersal of agricultural lands, financial-economic constraints, planning and
government's poor management, lack of partnership and collective agreement, lack of
education, lack of trust in experts and government officials from the main contexts of this
phenomenon and lack of self-esteem farmers, weak supportive policies of the
government, lack of communication between experts and farmers, and lack of livelihoods
and benefits for farmers as interfering conditions. Irrigation infrastructure development,
creating job security, changing the cultivation pattern, providing educational programs
and government banking, and financial support were identified as strategies for this
phenomenon. The consequences of this phenomenon were migration from rural to urban
areas and institutionalization of water conservation behavior among farmers. The findings
of this study can provide mechanisms and strategies to remove barriers to agricultural
water conservation behaviors and perform more water conservation behaviors.
Keywords: Water Conservation, Protective Behavior, Behavioral Barriers, Farmers'
Behavior.

Extended Abstract
Objectives
Iran, due to its situation which located in arid and semi-arid areas historically facing scare water with
recurrent and droughts. This water crisis, which exacerbated with prolonged droughts, has leds to severe
economic and social problems in Iran commonly and particularly in the rural area and agriculture sector. The
agriculture sector is the largest user of water in this country- accounting for more than 90% of the total water
withdrawn— as it is throughout the world. To reduce water demand, implementing water conservation is a
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promising option and the most crucial strategy for water planning and management for the future decades
around the world. Extension of water conservation by farmers can be a highly effective policy. Therefore,
water conservation by farmers in Iran is essential for the success of any overall water conservation plan.
Indeed, farmers should be the leading target group of water conservation policies and enhancements. The
correct behavior of farmers can be very useful in water conservation and reducing the water crisis. But,
farmers have been slown to implement water conservation behavior. One of the causes may be the problems
and barriers of farmers for agricultural water conservation behavior. In this study, we examined why some
farmers do not apply water conservation behavior? Therefore the main purpose of this study was to discover
the barriers to the water conservation behavior of farmers through Grounded Theory in Neyshabur plain in
Khorasan Razavi Province in Northeast of Iran.

Methods
The participants consist of the leading farmers in Neyshabur plain, which were selected by purposeful
sampling (30 participants). The data were collected through observation, semi-structured interviews, field
notes, memo, and documents. Response time for the interview was about 40–70 min. All farmers were
informed they were free to refuse to participate, and that they need not answer a sensitive question or that
they felt uncomfortable. The results were extracted and categorized in the coding process (open coding, axial
coding, and selective coding) in the form of concepts and categories.

Results
The first step of data analysis was open coding. In this step, all the interviews were recorded and
transcribed by hand manner. This line-by-line analysis of the data, based on incidents and facts, leads to the
formation of initial concepts and abstractions. Identifying similarities and differences across categories is an
essential part of the progression of data analysis. The next task of the research is linkage the Categories. In
this step (axial coding), the interrelationship between the categories was investigated based on the data from
all the interviews. In the final stage (selective coding), the text of the interviews was screened again, but only
to find contributions that further differentiated the key categories and their interrelationships. The data were
coded and analyzed in 74 concepts and 22 categories. The coding process was conducted in three stages of
open, central, and selective coding. In the central coding step, the paradigm model considers the lack of water
conservation behavior (the main phenomenon), beliefs and misconceptions, fatalism and lack of futurism,
lack of understanding and responsibility for water scarcity as causal conditions of this phenomenon; dispersal
of agricultural lands, financial-economic constraints, planning and government's poor management, lack of
partnership and collective agreement, lack of mutual understanding and partnership between government and
farmers, lack of education, lack of trust in experts and government officials from the main contexts of this
phenomenon and lack of self-esteem farmers, weak supportive policies of the government, lack of
communication between experts and farmers, lack of adaptive livelihoods and benefits for farmers,
discrimination and lack of law enforcement and the imposition of punishment as interfering conditions.
Irrigation infrastructure development, creating job security, changing the cultivation pattern, providing
educational programs and government banking, and financial support were identified as strategies for this
phenomenon. The consequences of this phenomenon were migration from rural to urban areas and
institutionalization of water conservation behavior among farmers. The results of this study can provide
mechanisms and strategies to remove barriers to agricultural water conservation behavior and perform more
water conservation behavior.

Discussion
Finally, based on the findings of the study, practical suggestions are presented for enhancing agricultural
water conservation behavior. 1) Since the most important sources of information for farmers are mass media
such as television, radio, and cell phones, therefore, is recommended to inform farmers about water sacristy
and water conservation strategies through mass media, training classes, brochures, and extension centers and
agricultural Jihad services. 2) Because of the dispersal of farming lands, land consolidation is suggested in
the form of cooperative organizations. 3) Regarding the lack of capital and farmers' financial problems in
using water conservation methods are recommended government allocated subsidies for the agricultural
sector, credit facilities are provided, with appropriate repayment terms to farmers. 4) Planning and
coordination of classes and courses with leisure farmers. 5) The government with the implementation of the
promises made to farmers, increase confidence between the government and farmers. 6) The government
creates jobs and alternative income for farmers.
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کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با استفاده از نظریۀ دادهبنیان
(مورد مطالعه دشت نیشابور استان خراسان رضوی)
4

مریم تاجری مقدم ،1حسین راحلی ،*2شاپور ظریفیان ،3مسعود یزدان پناه
 ، 1دانش آموخته دکتری توسعه کشاورزی ،گروه ترویج و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز،
تبریز ،ایران
 ، 2،3دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 ،4دانشیار گروه ت رویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -98/11/2 :تاریخ تصویب)99/5/5 :

چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر ،کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با
استفاده از روش نظریۀ دادهبنیان بود .مشارکتکنندگان کشاورزان پیشرو دشت نیشابور بودند
که از طریق روش نمونهگیری هدفمند ( 30نفر) انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از
مشاهده ،مصاحبه نیمه ساختاریافته ،یادداشتهای عرصه و بررسی اسناد و مدارک استفاده شد.
دادههای گردآوریشده در قالب  74مفهوم و  22مقوله کدگذاری و تحلیل شدند .در مرحله
کدگذاری محوری ،مدل پارادایمی با لحاظ کردن عدم رفتار حفاظت آب (پدیده اصلی)،
باورها و عادات غلط ،تقدیرگرایی و عدم درک و مسئولیتپذیری نسبت به کمبود آب به
عنوان شرایط علی این پدیده؛ پراکندگی زمینهای زراعی ،محدودیتهای مالی-اقتصادی،
برنامهریزی و مدیریت ضعیف دولت ،نبود مشارکت و توافق جمعی ،عدم فرهنگسازی و
آموزش و عدم اعتماد به کارشناسان و مسئولین دولتی از بسترهای اصلی این پدیده و عدم
خودباوری کشاورزان ،برنامههای حمایتی ضعیف دولت ،نبود ارتباطات الزم بین کارشناسان و
کشاورزان ،و عدم تأمین معاش و منافع کشاورزان از جمله شرایط مداخلهگر بودند .توسعهی
زیرساختهای آبیاری ،ایجاد امنیت شغلی ،تغییر الگوی کشت ،ارائه برنامههای آموزشی و
حمایتهای مالی دولت به عنوان راهبردهای این پدیده شناسایی شدند .پیامدهای این پدیده
مهاجرت از روستاها به شهرها و نهادینهنشدن رفتار حفاظت آب در میان کشاورزان بود .نتایج
این پژوهش میتواند سازوکار و استراتژیهایی را در جهت رفع این موانع و انجام هرچه
بیشتر رفتار حفاظت آب ارائه دهد.
واژههای کلیدی :حفاظت آب ،رفتار حفاظتی ،موانع رفتاری ،رفتار کشاورزان
مقدمه
آب پايه و اساس توسعه پايدار و وجه مشترک همه
چالشهاي جهانی شامل انرژي ،غذا ،سالمت ،صلح و
امنیت و ريشهکن کردن فقر است ( Russo et al.,
 .)2014امروزه محدوديت منابع آب مشکالت زيادي را

براي تأمین آب شرب سالم ،تولید کافی محصوالت
کشاورزي و روند عمومی زندگی انسانها به وجود آورده
است .طبق آمارهاي بینالمللی پیشبینی میشود تا
سال  2025میالدي ،حداقل نیمی از مردم جهان با تنش
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آب و مشکالت ناشی از کمآبی مواجه شوند (
 .)2015اين شرايط براي کشورهاي واقع شده در نواحی
خشک و نیمه خشک مانند ايران وخیمتر است ( Gohari
.)et al., 2013
گزارش آيندهپژوهی که از طرف مرکز بررسیهاي
استراتژيک رياست جمهوري در سال  1396انتشار يافت
نشان داد که از ديدگاه نخبگان کشور "بحران تأمین
آب" به ترتیب اولويت ،دومین مسأله ايران پس از مسأله
"ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي" در بین صد
مسأله مهم کشور میباشد .از طرف ديگر آمار و ارقام
ارائه شده توسط نهادهاي دولتی چون وزارت نیرو و
گزارشهاي بانک جهانی نشان میدهد که ايران در حال
تجربه بحران آب است؛ بحرانی که اگر به درستی کنترل
و مديريت نشود ،اثرات و تبعات مستقیم و غیرمستقیم
اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی آن به زودي
دامنگیر کل کشور خواهد شد (.)Sattari, 2018
يکی از مهمترين فعالیتهاي محیط زيستی در
جهت مديريت آب ،امنیت غذايی و توسعه پايدار،
حفاظت از آب است .حفاظت از آب مهمترين رفتاري
است که میتوان براي حفظ منابع آبی در مواجهه با
نیازهاي آينده و کاهش تقاضا در اکوسیستمهاي حساس
وابسته به آب مانند درياچهها ،رودخانهها و زمینهاي
باتالقی برداشت ( .)FDEP, 2008حفاظت آب شامل
رفتارهايی براي کاهش مصرف آب است .اين رفتارها
معموالً از طريق فعالیتهاي محدودسازي( 1تعمیر
شیرآالت ،بستن شیر آب موقع مسواک زدن ،کاشت
درختان مقاوم به کمآبی و غیره) يا بهرهوري( 2سرمايه-
گذاري مالی و دانش فنی) انجام میشود ( Abrahamse
.)and Steg, 2009; Fielding et al., 2012
باتوجه به اهمیت موضوع حفاظت از آب ،برنامههاي
آموزشی و ترويجی بسیاري براي تغییر رفتارهايی که بر
تأمین آب و حفاظت از آن اثر میگذارند به کار رفته
است .تغییر رفتار افراد براي جبران کمبود آب و يا
حفاظت از آن ،يک راه حل پايدار و سازنده است .اما
تغییر رفتار ،کار پیچیدهاي است که نیاز به ترکیبی از
WWAP,

1. Curtailment
2. Efficiency

پژوهشها ،اطالعات ،مشارکتهاي اجتماعی و اعتبارات
مالی دارد .به طوري که در سالهاي اخیر ،پیشرفتهاي
اندکی در دسترسی و ارائه دادهها براي برنامههايی که
تغییر رفتاري را تشويق میکنند حاصل شده است ( Hill
 .)and Symmonds, 2011از طرف ديگر ،رفتارهايی که
در حفاظت آب تأثیر میگذارند ممکن است توسط
برخی محرکها تسهیل شده و يا توسط موانع محدود
شوند (.)Stern, 2000; McKenzie-Mohr, 2011
محرکها عواملی هستند که باعث ايجاد فعالیتهاي
مطلوب مانند کاهش مصرف آب يا استفاده از آب
بازيافتی میشوند ( .)Loh and Coghlan, 2003همچنین
محرکها ،رفتارهاي حفاظت آب را تسهیل میکنند و
شامل آگاهی از تغییرات آب و هوا ،مشوقها ،قوانین و
مقررات ،ارزشهاي زيستمحیطی و عوامل اقتصادي-
اجتماعی هستند ( .)Graymore et al., 2010در مقابل،
موانع رفتار حفاظت آب عواملی هستند که باعث
میشوند افراد صرفنظر از نگرش يا مقاصدشان از
رفتارهاي حامی محیطزيست و حفاظتی خودداري کنند
( Kollmuss and Agyeman, 2002; Lane et al.,
 .)2007محدوديتها و موانع شامل عدم اعتماد،
محدوديت زمانی ،فقر و کمبود اطالعات مناسب ،اشتیاق
يا آمادگی فرد را براي انجام رفتارهاي حفاظتی کاهش
میدهند (.)Stokes et al., 2012
موانع و محرکهاي رفتار حفاظت آب تحت تأثیر
بسیاري از عوامل از جمله عوامل روانشناختی (ارزشها،
باورها ،اعتماد ،نگرشها و واکنشهاي عاطفی) ( Smith
 ،)et al., 2018عوامل اقتصادي-اجتماعی (درآمد،
سیاستها و قیمتگذاري آب) ،عوامل زيستمحیطی
(تغییرات فصلی) و عوامل جمعیتشناختی (سن و اندازه
خانوار) قرار میگیرند ( .)Addo et al., 2018اگر موانع
فعالیتهاي حفاظت آب شناسايی شوند میتوان رفتار
حفاظت آب را بهبود بخشید (همان).
در ايران بخش کشاورزي بزرگترين مصرفکننده
آب است ،به طوري که بیش از  90درصد کل آب
خروجی را به خود اختصاص میدهد ( Yazdanpanah et
 .)al., 2014بنابراين ،رفتار کشاورزان در ارتباط با میزان
آب مصرفی بسیار اهمیت دارد ( Rockstroem et al.,
 .)2009اما شواهد موجود نشانگر آن است که بروز
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رفتارهاي حفاظت آب توسط کشاورزان ايرانی در سطح
پايینی قرار دارد ( .)Yazdanpanah, et al., 2015يکی از
علل اين امر را شايد بتوان در مشکالت و موانعی که در
زمینه رفتار حفاظت از آب بر سر راه کشاورزان وجود
دارد ،جستجو نمود.
باتوجه به ضرروت حفظ آب براي پايداري
محیطزيست ،کاهش تغییرات آب و هوايی و مديريت
مؤثر آب در بخش کشاورزي ،شناخت موانع رفتار
حفاظت آب در بخش کشاورزي براي افزايش اثربخشی
سیاستها و راهبردهاي حفاظت آب ضروري است.
آگاهی از اين عوامل ،سیاستگذاران و مديران آب را در
مورد چگونگی تشويق کشاورزان به رفتارهاي حفاظت
آب آگاه میکند .در حقیقت اگر برنامهريزان و
سیاستگذاران قصد آن دارند که کشاورزان رفتار
مناسبتري با آب داشته و به شیوه مناسب از آن
حفاظت کنند ،بايد از عواملی که مانع رفتار حفاظت آب
توسط کشاورزان میشوند ،آگاه باشند تا با برطرف
نمودن اين موانع بتوان برنامه اصولی براي مصرف بهینه
و حفاظت از آب کشاورزي در سطح کشور بسط و
گسترش داد.
دشت نیشابور در استان خراسان رضوي يکی از
دشتهاي ممنوعه بحرانی است که به علت برداشت
بیرويه و تخريب منابع آب زيرزمینی در وضعیت بحرانی
قرار گرفته است .حفر  3400حلقه چاه مجاز و غیرمجاز،
عدم يکپارچهسازي اراضی ،کاشت محصوالت آببر،
برداشت بیرويه ،استفاده از روشهاي سنتی کاشت و
آبیاري از جمله رفتارهاي ناصحیح حفاظت آب
کشاورزان است که موجب بحرانی شدن وضعیت اين
دشت شده است .از طرف ديگر بیشتر کشاورزان اين
دشت رفتار حفاظت آب ضعیف تا متوسطی داشتند
( .)Tajeri Moghadam et al., 2018bباتوجه به اينکه
ساالنه دولت بودجهي زيادي را براي حفاظت از آب در
اين دشت سرمايه گذاري میکند ،اما همچنان مصرف
آب کاهش پیدا نکرده است ،میتوان گفت که اجراي
سیاستها و راهبردهاي حفاظت آب در اين منطقه با
موانعی (شناختی ،دانشی ،اقتصادي ،آموزشی و سازمانی)
همراه است (همان).
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اکثر مطالعات انجام شده در مورد حفاظت آب در
داخل و خارج ( Adams et al., 2013; Yazdanpanah,
et al., 2015; Aprile and Fiorillo, 2017; Tajeri
;Moghadam et al., 2018a,b; Koop et al., 2019
 ،)Tajeri Moghadam et al., 2020به بررسی عوامل

مؤثر بر رفتار حفاظت آب پرداخته است .بررسی ادبیات
تحقیق نشان میدهد مطالعات محدودي در زمینه موانع
رفتار زيستمحیطی به طور کلی و حفاظت آب به طور
خاص به روش کمی و در سطح مزرعه انجام شده است
که در ذيل به برخی از آنها اشاره شده است.
) Blake (1999سه مانع را براي اجراي رفتارهاي
زيستمحیطی شناسايی میکند :فرديت  ،مسئولیت و
عملی بودن  .موانع فردي (تنبلی و کمبود 3عالقه فرد به
انجام رفتارهاي زيستمحیطی) ،موانعی هستند که در
درون فرد قرار دارند و با نگرش و خلق و خوي او همراه
است .دومین مجموعه از موانع ،مسئولیت (عدم
اثربخشی ،عدم نیاز و عدم اعتماد) است .افرادي که
رفتارهاي زيستمحیطی را انجام نمیدهند احساس می-
کنند که آنها نمیتوانند بر اوضاع تأثیر بگذارند و يا
نبايد مسئولیتی بر عهده بگیرند .به عنوان مثال ،عدم
اعتماد افراد به دولت و سازمانهاي دولتی باعث میشود
که کمتر تمايل به انجام رفتارهاي زيستمحیطی داشته
باشند .مانع سوم ،عملی بودن است که به عنوان
محدوديتهاي اجتماعی و نهادي تعريف میشود و
شامل فقدان وقت ،نبود پول ،امکانات ،مشوقها و عدم
اطالعرسانی است.
) Kollmuss and Agyeman (2002در بررسی موانع
رفتار زيستمحیطی بیان میکنند که در هرکدام از
تئوريهاي رفتار زيستمحیطی يکسري موانعی وجود
دارد که مانع انجام رفتار میشود و معموالً ناديده گرفته
میشوند اين موانع شامل الگوهاي رفتاري قديمی
(عادات قديمی) است که مانع بسیار مهمی در اجراي
رفتارهاي زيستمحیطی میباشند ،بعد از آن
بازخوردهاي منفی و ضعیف در مورد رفتار ،عدم انگیزه

1 Individuality
2 Responsibility
3 Practicality

1
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درونی ،عدم دانش ،عدم آگاهی محیطی و عدم وجود
امکانات و مشوق هاي خارجی است.
) Ward et al. (2007در مطالعهي موانع حفاظت از
آب در حوضه ريو گراند آمريکا ،چندين مانع سازمانی را
شناسايی کردند که اثربخشی آينده برنامههاي حفاظت
از آب را در اين حوضه محدود میکند .اين موانع شامل
محدوديتهاي انتقال آب ،ترس سرمايهگذاران از
سرمايهگذاري براي تغییر تکنولوژيهاي آبیاري،
قراردادهاي بین ايالتی ،عدم اطمینان به حقوق حفاظت
از آب ،نگرش نسبت به حفاظت از آب ،ترتیبات تصدي
زمین1و قیمت پايین آب بودند.
نتايج مطالعه ) Dolnicar & Hurlimann (2010با
عنوان نگرشها و رفتارهاي حفاظت آب استرالیا نشان
داد که حفاظت آب نقش مهمی در کاهش تقاضا براي
آب ايفا کرده است .همچنین ،موانع اصلی پذيرش
رفتارهاي حفاظت آب در بخش خانگی در اين مطالعه
عبارت بودند از ناسازگاري ادراکی و هزينههاي مرتبط با
خريد لوازم صرفهجويی در مصرف آب.
) Fielding et al. (2012در مطالعهي ديگر به بررسی
نقش متغیرهاي جمعیتشناختی ،روانشناختی و
اجتماعی در حفاظت آب خانگی ،موانع حفاظت از آب
که شامل عدم مشارکت و توافق جمعی و باورها و عادات
غلط افراد است ،پرداخته است.
در مطالعه ) Yaghoubi and Najafloo (2016با
عنوان واکاوي موانع رعايت رفتارهاي محیطزيستی
مناسب از سوي شهروندان شهرستان زنجان ،اين موانع
در شش عامل ضعف در فرهنگسازي ،ضعف آموزشی،
مشکالت مديريتی ،فقدان قوانین جامع ،ضعف نگرشی و
آموزههاي اجتماعی و عدم وحدت عمل میان نهادها
خالصه شدند.
) Grant & Hall (2016موانع رفتار حفاظت از آب را
نبود بودجه ،عدم هماهنگی با کاربران زمینهاي مجاور،
عدم بودجه کافی براي تخريب چاهها ،نبود آموزش
کافی ،عدم دسترسی به اطالعات ،باورها و عادات غلط،
نبود پشتیبانی فنی ،بیش از حد سیاسیشدن موضوع
حفاظت از آب ،نبود قوانین در مورد حفاظت از آب و يا
1 land tenure arrangements

قوانین ضعیف زيستمحیطی و نبود ارتباطات بیان
کردهاند.
) Funke et al. (2017موانع رفتار حفاظت آب را
شامل عدم آگاهی افراد در مورد ارزش و هزينههاي
واقعی آب ،نبود امکانات و تجهیزات کافی براي انجام
حفاظت آب بیان کردند.
نتايج مطالعه ) Addo et al. (2018با عنوان موانع و
محرکهاي رفتار حفاظت آب در بخش خانگی به روش
کمی و با استفاده از چارچوب توانايی-فرصت و انگیزه-
رفتار نشان داد که مهمترين موانع 2رفتار حفاظت آب
شامل محدوديتهاي زمانی ،نداشتن مهارت در استفاده
از روشهاي حفاظت آب ،هزينه باال و نبود قوانین جامع
میباشد.
بررسی ادبیات تحقیق نشان میدهد که که اگرچه
مطالعات رفتاري اندکی با استفاده از روش کمی در مورد
موانع رفتار حفاظت آب انجام شده است ،اما باتوجه به
بررسیهاي انجام شده ،هیچ کدام از اين مطالعات به
درک موانع رفتار حفاظت آب در بخش کشاورزي با
استفاده از روش کیفی نپرداخته است .از طرف ديگر در
هر منطقه به دلیل فرهنگ ،جغرافیا ،اقتصاد ،اکولوژي و
نهادهاي خاص خود ،موانع مختلفی وجود دارد ،بنابراين
نتايج تحقیقات در يک منطقه مناسب براي مناطق ديگر
نیست.
در بیشتر تحقیقاتی ( Chang, 2013; Fan et al.,
 )2014; Addo et al, 2018; Valizadeh et al., 2019که
رويکرد کمی را براي مطالعه رفتار ،برگزيدهاند ،از
مدلهاي نظري مانند نظريه رفتار برنامهريزي شده،
نظريه عمل منطقی ،نظريه ارزش-عقیده-هنجار و
چارچوب توانايی-فرصت و انگیزه-رفتار استفاده کردهاند.
چنین مدلهايی ،غالب ًا به جنبههاي نگرش ،قصد رفتاري
و هنجارهاي ذهنی تأکید میکنند ،يعنی صرف ًا ابعاد
روانشناختی را مورد توجه قرار میدهند .مطالعاتی که
در دو دهه اخیر در مورد دانش برقراري ارتباط و
دگرگونی رفتار صورت گرفته ،اثربخش بودن رفتار را
عالوه بر ويژگیهاي روانشناختی و فردي ،منوط به در
2 The capability-, opportunity-, and motivationbehavior (COM-B) framework
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نظر گرفتن متغیرهاي موقعیتی جامعه مورد مطالعه
يعنی موقعیت و عوامل سیاسی ،اقتصادي ،آموزشی و
تعامالت میان آنها میداند ( ;GreenCom et al., 2001
 .)Namdar et al., 2018استفاده از تئوريهاي رفتاري
اغلب باعث میشود که بسیاري از واقعیتهاي موجود که
ناشی از موقعیت خاص سیاسی ،اجتماعی و اقتصادي
منطقه مورد مطالعه میباشد در جريان پژوهش ناديده
گرفته شود .از طرف ديگر ،تمام مدلهاي رفتاري که در
مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند ،در شرايط
خاصی از اعتبار برخوردار هستند و رفتارهاي
زيستمحیطی چنان پیچیده هستند که نمیتوان آنها
را در يک چارچوب يا تئوري واحد بررسی کرد .به طوري
که هرکدام از آنها در چارچوب ،شرايط و موقعیتهاي
مختلف ،نتايج متفاوتی ايجاد خواهند کرد ( Kollmuss
 .)and Agyeman, 2002بنابراين ،مطالعات رفتاري در
حوزه علوم اجتماعی و در رابطه با مسائل کشاورزي و
روستايی نیازمند کاربرد تحقیقات کیفی است تا بتوان
شناخت دقیقتري نسبت به واقعیتهاي موجود کسب
کرد و در اين راستا گامهاي مؤثرتري برداشت .پژوهش
حاضر تالشی در جهت شناسايی هرچه دقیقتر موانع
رفتار حفاظت آب کشاورزي و عوامل مرتبط با آن با
تأکید بر موقعیت سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی منطقه
موردمطالعه میباشد .در اين راستا ،با رويکرد کیفی و
روش نظريه داده بنیان ،فرآيند تحقیق هدايت شد .عالوه
بر اين ،استفاده از نظريه داده بنیان اين امکان را فراهم
میآورد که محقق به چارچوبهاي نظري پیشین بسنده
نکند و به فهم نظريهاي حاصل آمده از تجربه واقعی در
يک موقعیت خاص نايل آيد (.)Reed, 2008
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي ،از لحاظ
پارادايم از نوع پژوهشهاي کیفی و از بعد روش از نظريۀ
دادهبنیان استفاده شده است .نظريۀ دادهبنیان يک روش
پژوهش کیفی استقرايی -اکتشافی است که نظريهها،
مفاهیم ،فرضیهها و قضايا را به جاي استنتاج از
پیشفرضهاي قبلی ،ساير پژوهشها يا چارچوبهاي
نظري موجود به طور مستقیم از دادهها کشف میکند.
به عبارت ديگر ،نظريۀ دادهبنیان روشی کیفی و نظاممند
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است که از آن براي تولید يک نظريه به منظور تبیین
يک فرايند ،کنشها و يا تعامالت درباره يک موضوع مهم
استفاده میشود ( .)Creswell, 2010در واقع ،نظريۀ
دادهبنیان روشی است براي کسب شناخت پیرامون
موضوع مورد مطالعه و يا موضوعاتی که قبالً در مورد
آنها تحقیق جامع و عمدهاي نشده است و دانش ما در
آن زمینه محدود است .در اين روش ،محقق به جاي
داشتن فرضیههايی براي آزمايش ،سؤاالت تحقیقی دارد
که به دنبال پاسخگويی به آنهاست ( & Corbin
.)Strauss, 2014
مشارکتکنندگان اين پژوهش 30 ،نفر از کشاورزان
پیشرو دشت نیشابور بودند که براي انتخاب آنها از
روش نمونهگیري گلولهبرفی استفاده شد .در اين روش از
افرادي که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند ،خواسته شد
ساير افرادي را که در وضعیت مشابهی هستند و
میتوانند دادههاي بیشتري ارائه دهند معرفی کنند .اين
کار تا جايی ادامه میيابد که اطالعات مورد نیاز با تمام
جزئیات و با دقت تشريح شده باشند و همچنین ديگر
اطالعات جديدي از دادههاي گردآوري شده دريافت
نشود.
دادهها با استفاده از روشهاي مشاهده ،مصاحبه
نیمه ساختاريافته ،يادداشتهاي عرصه1و بررسی اسناد و
مدارک جمعآوري شدند .در پژوهش حاضر ،محقق از
طريق مطالعه ادبیات پژوهش سؤالهاي اصلی مصاحبه
را استخراج و راهنماي مصاحبه تدوين شد .مصاحبهها با
اجازه قبلی انجام گرفت و قبل از شروع هر مصاحبه،
موضوع و اهداف پژوهش براي مصاحبهشوندگان تشريح
شد و به آنها در مورد محرمانهماندن اطالعاتشان
اطمینان داده شد .مکان مصاحبه براساس توافق مصاحبه
شونده و محقق تعیین و هر مصاحبه بین  40تا 70
دقیقه به طول انجامید .به دلیل رعايت مسائل اخالقی،
قبل از شروع هر مصاحبه از مصاحبه شوندگان اجازه
ضبط مصاحبه گرفته شد.
براي تجزيه و تحلیل و تدوين نظريه ،از رويکرد
سیستماتیک (اشتروس و کوربین) استفاده شد .در
رويکرد سیستماتیک سه مرحله وجود دارد :کدگذاري
1 Field note
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باز ،محوري و انتخابی .کدگذاري باز به فرآيند تحلیلی
تبديل دادهها به مفاهیم و سپس تبديل آنها به مقولهها
اشاره دارد .در اين مرحله به هريک از موارد مطرح شده
از سوي مشارکتکنندگان يک کد داده شد و مفاهیم
اولیه استخراج شدند .سپس اين مفاهیم در قالب
مقولهها دستهبندي شدند .در مرحله بعد ،کدگذاري
محوري به دنبال آن است تا پیوند بین مقولههاي حاصل
از کدگذاري باز را مشخص نمايد .در اين مرحله از میان
کدهاي بدست آمده از کدگذاري باز ،کدهاي مناسبتر
انتخاب میشوند .در واقع اين مرحله پااليشدهنده،
تفکیککننده ،انسجامدهنده و منظمکننده مفاهیم و
مقولههاي حاصل از کدگذاري باز است .جهت نامگذاري
مقولهها سعی بر اين است که براساس مفاهیم مشترک و
مشابهی که از کدگذاري باز به دست آمده است ،عنوانی
انتخاب شود که بیشترين ارتباط منطقی را با دادههايی
که مقوله نمايانگر آن است داشته باشد .در مرحله
کدگذاري انتخابی که همراه با بررسی دقیق دادهها و
کدبندي دو مرحله قبلی است پژوهشگر در عمق دادهها
به تحلیل پرداخته و آنها را در قالب مدل نظري ارائه
میدهد ( .)Creswell, 2007طبق نظريه استراوس و
کوربین اين مدل داراي چند بعد (شرايط علی ،پديده
محوري ،شرايط زمینهاي ،شرايط مداخلهگر ،راهبردها و
پیامدها) است .شرايط علی مجموعهاي از عوامل اثرگذار
بر مقوله محوري هستند .در حقیقت اين شرايط باعث
ايجاد و شکلگیري پديده محوري میشوند .پديده
محوري ،مقولهاي است که همواره در دادهها ظاهر می-
شود و ديگر مقولههاي اصلی به آن ربط داده میشوند.
عدم رفتار حفاظت آب به عنوان پديده محوري در نظر
گرفته شد .شرايط زمینهاي مجموعه شرايطی هستند که
زمینه پديده موردنظر را فراهم میسازند و بر رفتارها و
کنشها تأثیر میگذارند .در حقیقت شرايط زمینهاي
بستري مناسب را ايجاد میکنند که راهبردها بتوانند به
درستی انجام شوند .شرايط مداخلهگر عواملی هستند که
بر چگونگی فرايندها و راهبردها تأثیرگذار هستند و

باعث تشديد يا تضعیف پديدهها میشوند .راهبردها يا
کنشها ،اقدامات هدفمندي هستند که راهحلهايی را
براي پديده موردنظر فراهم میسازند و منجر به ايجاد
پیامدها و نتايجی میشوند .پیامدها نتايجی هستند که از
راهبردها و کنشهاي مربوط به مقوله محوري حاصل
میشوند (.)Strauss and Corbin, 2008
به منظور اطمینان از روايی و پايايی پژوهش اقدامات
زير انجام شد -1 .پژوهشگر مدت زيادي با محیط
پژوهش در تماس بوده و با مشاهده مستمر ،بررسی
موضوع از زواياي مختلف و با استفاده از تکنیکهاي
مختلف گردآوري دادهها ،تمام جزئیات را مرحله به
مرحله و به صورت مداوم به دقت يادداشتبرداري ،ضبط
و چندين بار به عقب برگشته و مجدد ًا موضوع
موردبررسی را مورد پرسش ،بررسی و تحلیل (کدگذاري
باز ،محوري و انتخابی) قرار داده است -2 .فرآيند تحلیل
دادهها ،مدل نهايی و گزارش نهايی توسط  5نفر از
مشارکتکنندگان مورد بررسی ،بازبینی و تأيید قرار
گرفت -3 .فرآيند جمعآوري دادهها ،تحلیل و گزارش
نهايی در اختیار  5نفر از کارشناسان آب منطقهاي قرار
گرفت و از نظرات آنها در اصالح برخی موارد استفاده
شد -4 .سه نفر از اساتید دانشگاهی فرايند جمعآوري،
تحلیل دادهها ،مدل و گزارش نهايی را بررسی کردند و
نظرات آنها نیز در تدوين مدل مورد استفاده قرار
گرفت.
نتایج و بحث
پس از جمعآوري اطالعات از مشارکتکنندگان،
اقدام به بررسی مصاحبهها و دست نوشتهها گرديد .بدين
ترتیب پس از چندين بار مراجعه به متن مصاحبهها و
دست نوشتهها با استفاده از تکنیک تحلیل سطر به سطر
تالش شد که کدهايی مناسب استخراج شود .در نهايت
 74کد اولیه (مفهوم) و  22مقوله شناسايی شدند
(جدول .)1
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جدول -1کدگذاري ثانويه و شکلدهی مقولهها
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کدهاي اولیه (مفاهیم)
خردهمالکی (کوچکبودن قطعات اراضی)
قطعه قطعه بودن اراضی
هزينهي باالي احداث استخر
هزينهي باالي يکپارچهسازي
هزينه باالي فعالیتهاي حفاظت آب
کمبود سرمايه و وضعیت مالی بد کشاورزان
نداشتن اطالعات در مورد روشهاي حفاظت آب
عدم ارائه آموزش از رسانههاي گروهی در مورد روشهاي حفاظت آب
عدم فرهنگسازي درباره روشهاي جديد حفاظت آب
کمکاري دولت در آموزش روشهاي حفاظت از آب به کشاورزان
اطالعات ناکافی و نادرست در مورد فعالیتهاي حفاظت آب
عدم تناسب برنامههاي حفاظت آب با شرايط کشاورزان
برنامههاي حفاظت آب غیرمنطبق با نیاز کشاورزان
عدم اطالعرسانی در مورد زمان و مکان برگزاري برنامههاي آموزش
حفاظت آب
برنامهريزي ضعیف در زمینه اجراي استراتژيها و سیاستهاي حفاظت
آب
بیتفاوت بودن شوراها و دهیاري نسبت به حفاظت آب
نظارت ضعیف دولت بر اجراي استراتژيها و سیاستهاي حفاظت آب
اعطاي وام جهت راهاندازي مشاغل جديد
اختصاص اعتبارات جهت استفاده از روشهاي نوين آبیاري
کمکردن نرخ سود تسهیالت
طوالنیکردن مدت زمان پرداخت تسهیالت
توسعه گاوداري و مرغداري جهت مقابله با بیکاري
ايجاد مشاغل جايگزين غیرکشاورزي و راهاندازي کارگاههاي تولیدي
کاشت گیاهان دارويی
کشت گلخانهاي
کاشت محصوالت کم آببر
اتکاي بیش از حد کشاورزان به دولت
عدم اعتماد به نفس کشاورزان
عدم ارائه تسهیالت مالی توسط دولت
ضعف پشتیبانی مالی دولت در تأمین تکنولوژي و زيرساختها
عدم حمايت مالی دولت از طرحهاي جديد
حمايتهاي ناکافی دولت در زمینه اجراي استراتژيها و سیاستهاي
حفاظت آب
شرايط سخت اعطاي تسهیالت دولتی براي اجراي روشهاي جديد
حفاظت آب
عدم وجود مشوقهاي دولتی
ارتباط ضعیف کارشناسان با کشاورزان
عدم پاسخگويی مناسب و شفاف کارشناسان به کشاورزان
عدم اعتماد به دولت و کارشناسان
عدم اعتماد به دانش و وعدههاي کارشناسان
اعتقاد به ناکارآمدي کارشناسان
اعتماد بیش از حد کشاورزان به تجربههايشان
برگزاري کالسهاي آموزشی در مورد روشهاي حفاظت آب
تهیه و توزيع بروشور در مورد روشهاي حفاظت آب
اطالعرسانی رسانههاي جمعی در مورد روشهاي حفاظت آب
عدم درک کمآبی شديد
عدم احساس مسئولیتپذيري کشاورزان نسبت به کمبود آب
تمايل کشاورزان به حفظ رفتار سنتی خود
موفقیت آمیزنبودن سیاستهاي حفاظت آب

فراوانی
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9
18
9
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مقولهها
پراکندگی زمینهاي زارعی
محدوديتهاي مالی-اقتصادي

عدم فرهنگسازي و آموزش

برنامهريزي و مديريت ضعیف دولت

5
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7
12
24
20
20
10
22
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15
23
17
10
22
8
11
19

حمايتهاي بانکی و مالی

ايجاد امنیت شغلی
تغییر الگوي کشت

عدم خودباوري کشاورزان
برنامههاي حمايتی ضعیف دولت

21
14
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17
15
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19
14
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17
18
15
16
12

نبود ارتباطات الزم بین کارشناسان و کشاورزان
عدم اعتماد به کارشناسان و مسئولین دولتی

ارائه برنامههاي آموزشی

عدم درک و مسئولیتپذيري نسبت به کمبود آب
نهادينهنشدن رفتار حفاظت آب در میان کشاورزان

296

رديف
49
50
51
55
56
57
58
59
60

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،2

فراوانی
14
10
10
25
26
10
12
8
11

کدهاي اولیه (مفاهیم)
نبود تعاون و مشارکت
ترجیح منافع شخصی به جمعی
نبود توافق جمعی
توسعه سیستمهاي آبیاري تحت فشار
سیمانیکردن کانالهاي آب و لولهگذاري
عدم مشارکت دادن کشاورزان در تصمیمگیريهاي دولتی
بروکراسی اداري و عدم همکاري مسئولین دولتی
عدم تفاهم و درک متقابل بین دولت و کشاورزان
تبعیض دولت بین سرمايهدارها و خردهمالکان

61
62
63

تبعیض و پارتی بازي
لزوم اجراي قوانین دولتی و مجازات متخلفان
عادات غلط در مورد روشهاي آبیاري

13
19
18

64
65
66
67
68
69
70

تفکر غلط در مورد کمآبی و روشهاي حفاظت آب
آسانپنداري روشهاي سنتی
روحیه خودخواهی و منفعتطلبی
باورها و عقايد غلط در مورد کمآبی و روشهاي حفاظت آب
تقديرگرايی
نبود آيندهنگري
نبود مشاغل و درآمد جايگزين

20
16
8
15
13
15
13

71

عدم چارهانديشی دولت در قبال تولید محصوالت کشاورزان پس از
کنتورگذاري
مهاجرت به شهرها در اثر کمآبی
بیکاري کشاورزان
احساس سرخوردگی و بیهودگی کشاورزان

14

72
73
74

فردي و جمعی داشته باشند نگرش آنها نسبت به
حفاظت آب مثبتتر و تمايل آنها براي انجام
فعالیتهاي حفاظت آب بیشتر خواهد شد ( Tajeri
 .)moghadam et al., 2018aمشاهدات محقق در منطقه
مورد مطالعه نشان داد که برخی از کشاورزان ،نه تنها به
مرحله درک کمآبی نرسیده بودند بلکه حتی بعضی از
کشاورزانی که در قسمت پرآبتر دشت نیشابور سکونت
داشتهاند بر اين باور بودند که روستاي آنها هنوز به
مشکل کمآبی برنخورده است و فقط بعضی از روزهاي
سال آب قنات يا چاه موتور آنها کم میشود .به عنوان
مثال يکی از کشاورزان در اين زمینه گفت" :در حال
حاضر قنات روستاي ما پرآب است .هنوز به خشکسالی
برنخوردهايم .نمیتوانیم به خاطر بقیه روستاها ،کشاورزي
و زندگیمان را تعطیل کنیم".
شرايط زمينهاي

عالوه بر شرايط علی که مستقیماً در ايجاد پديده
عدم رفتار حفاظت آب نقش دارند ،شرايط زمینهاي نیز

11
12
10

مقولهها
نبود مشارکت و توافق جمعی

توسعهي زيرساختهاي آبیاري
عدم تفاهم و مشارکت متقابل بین دولت و کشاورزان
وجود تبعیض و عدم اجراي قوانین و اعمال مجازات-
ها

باورها و عادات غلط در مورد کمآبی و روشهاي
حفاظت آب

تقديرگرايی و نبود آيندهنگري
عدم پیشبینی سیاستها و چاره انديشیهاي
مناسب
پس از کنتورگذاري
مهاجرت از روستاها به شهرها

بستري مناسب را براي ظهور و بروز اين گونه رفتارها
مهیا میکنند .يکی از بسترهاي حاکم که مانع از انجام
رفتار حفاظت آب میشود ،پراکندگی زمینهاي زراعی
است .در کشور ما از عمده چالشهاي بزرگ بخش
کشاورزي که مانع تغییر روشهاي کشاورزي و مديريت
صحیح آن براي رسیدن به استانداردهاي کمی و کیفی
جهانی میشود پراکندگی و کوچکبودن اراضی
کشاورزي است .پراکندگی و خردهمالکی باعث عدم
امکان مديريت و برنامهريزي درست براي کاهش مصرف
آب و انرژي و استفاده بهینه از خاک ،نیروي انسانی و
ماشینآالت است که در نهايت منجر به افزايش هزينه
تولید و جلوگیري از تولید محصول با کیفیت مطلوب و
استاندارد میشود ( .)Mahboobi et al., 2011در
منطقهي موردمطالعه نیز ،بیشتر کشاورزان خردهمالک
بودند و زمینهاي آنها به صورت پراکنده بود .در اين
رابطه ،يکی از کشاورزان گفت" :ما خرده مالک هستیم و
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سهم آب ما در چاه موتور کم است اين شیوههاي جديد
براي کل مالکها خوب است که آب و زمین زياد دارند".
از ديگر بسترهاي حاکم بر منطقه مورد مطالعه که
مانع رفتار حفاظت آب میشود ،محدوديتهاي مالی و
اقتصادي کشاورزان است .کشاورزي فعالیتی با نوسانات
درآمدي و ريسک باال است .بسیاري از کشاورزان شغلی
در ادامه به تشريح موانع استخراجی در زمینه رفتار
حفاظت آب کشاورزي (شکل  )1ضمن ذکر نقل
قولهايی از مشارکتکنندگان پرداخته شده است.
شرايط علّی

باورها و عادات غلط در مورد کمآبی و روشهاي
حفاظت آب از جمله عوامل مهمی هستند که مستقیماً
در ايجاد پديده عدم رفتار حفاظت آب تأثیر گذارند.
باورها و عادات افراد ،میتوانند بر رفتار تأثیر بگذارند
( .)Neal et al., 2012در اين مطالعه ،باورها ،عادات و
تفکرات غلط کشاورزان در مورد کمبود آب و روشهاي
حفاظت آب و آسانپنداري روشهاي سنتی (روش
آبیاري غرقابی و بذرهاي معمولی که مقاوم به کمآبی
نیستند) مانع رفتار حفاظت آب میشود .در اين زمینه
يکی از کشاورزان گفت" :پدران ما به همان روشِ غرقابی
آبیاري میکردند و آب داشتهاند حتی بیشتر از االن.
ماهم به همان روش کشاورزي و آبیاري میکنیم".
کشاورز ديگري در اين زمینه گفت" :باد عامل
خشکی و کمآبی است .باد باعث شده نَم به ريشه نرسد و
محصوالت در بخش عشقآباد خشک شوند".
يکی ديگر از عواملی که مانع انجام رفتار حفاظت آب
میشود ،تقديرگرايی و نبود آيندهنگري در مورد منابع
آبی است .تقديرگراها افرادي هستند که طبیعت و
محیط پیرامونی خود را غیرقابل پیشبینی و غیرقابل
مديريت میدانند ( .)Thompson et al., 1990آنها
کمبود آب را اجتنابناپذير فرض میکنند ،بنابراين
نگران حل اين مشکل نیستند و خود را با کمآبی وفق
میدهند .آنها کمآبی را شانس ،خواست و اراده خداوند
میدانند ( .)Tajeri moghadam et al., 2018aبه عنوان
مثال يکی از کشاورزان در اين زمینه گفت" :کاري از
دست ما ساخته نیست ،بارش باران و کمبود آب دست
خداست .اگر خدا بخواهد و چندين سال بارندگی خوب
داشته باشیم کم آبی برطرف می شود" .کشاورز ديگري
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در اين زمینه گفت" :چه کسی از آينده خود خبر دارد که

ما بیايیم از حاال پیشبینی کنیم کمبود آب داريم .وضعیت
آب شايد بهتر شود ،شايد بدتر".
عدم درک ،احساس وظیفه و مسئولیتپذيري
کشاورزان در برابر مسأله کمآبی عامل ديگري است که
باعث عدم
رفتار حفاظت آب میشود .هرچه کشاورزان از عواقب
بحران آب در آينده نزديک و دور بیشتر آگاه باشند و
احساس وظیفه و مسئولیتپذيري بیشتري براي منافع
کشورهاي در حال توسعه به عدم مشارکت واقعی
بهرهبرداران در امر تصمیمگیري ،اجرا ،مديريت و
نگهداري از شبکههاي آبیاري مربوط میشود .از طرف
ديگر ،نبود توافق جمعی بین کشاورزان ،مانع
يکپارچهسازي اراضی کشاورزي و در نهايت اجراي
روشهاي نوين آبیاري میشود .در اين رابطه يکی از
کشاورزان در اين زمینه گفت" :همیاري در اينجا کم
است وگرنه میشد چندتا کشاورز زمینهاي خود را
يکدست کنند تا بتوانیم از روشهاي جديد آبیاري
استفاده کنیم .آنها هرگز راضی به اين کار نمیشوند".
عدم تفاهم و مشارکت متقابل بین دولت و کشاورزان
و عدم اعتماد آنها به کارشناسان و مسئولین دولتی از
ديگر شرايط زمینهساز عدم رفتار حفاظت آب کشاورزان
میباشد .در اين رابطه از جمله مشکالتی که کشاورزان
منطقهي موردمطالعه بر روي آن تأکید داشتند عدم
مشارکت آنها در تصمیمگیريهاي دولتی بود .آنها
معتقد بودند که قانونهاي آب يکطرفه و باال به پايین
است .در برنامههاي کشور ما ،فقدان توسعه درونزا با
برنامههايی که مردم در آن مشارکت داشته باشند و
دولت تنها نقش هدايتی و تسهیلگري را بر عهده گیرد،
به خوبی مشهود است .به همین خاطر اهداف توسعه
تنها در سطح ابالغیهها و بخشنامهها محدود شده است
( .)Anabestani et al., 2012نگاه باال به پايین و توجه
يکسويه به علم و فناوري و چشمپوشی از گنجینههاي
دانش ،اطالعات و تجربه و بهخصوص خواستههاي ذي-
نفعان را میتوان از جمله داليل عمده شکست برنامههاي
توسعه ،به طور اعم و توسعه روستايی به طور اخص
دانست .توسعهاي که خواستها و مقتضیات محلی را
ناديده میگیرد ،مقدار زيادي زمان و منابع را هدر می-
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دهد ( .)Rafeefar et al., 2012بهطوريکه ناديده گرفتن
افراد و گروههايی که بر محیط تأثیرگذار و تأثیرپذير
هستند ،میتواند منجر به کاهش عملکرد و حتی ناکامی
و شکست برنامهها گردد .در واقع افراد و گروههاي
تأثیرگذار و تأثیرپذير در مناطق روستايی به دلیل کم-
توجهی به متغیرهاي محیطیشان ،همواره در مقابل
دستورات باال به پايین و تغییراتی که از بیرون به
محیطشان وارد میشود ،مقاومت نشان میدهند .در
نتیجه دو طرف -برنامهريزان،؛ افراد و گروههاي محلی-
زبان يکديگر را نمیفهمند .به عبارتی تفاهم وبه غیر از
کشاورزي ندارند .از طرف ديگر میزان درآمدشان ،به
خاطر ماهیت شغل کشاورزي و امکان وارد شدن
خسارت به محصوالت آنها بر اثر خشکسالی ،سیل،
طوفان ،سرمازدگی و غیره همیشه در نوسان است
( .)Hamidi and Yaghoubi, 2017بنابراين ،برخی از
کشاورزان مورد مطالعه به خاطر مشکالت مالی و هزينه
باالي فعالیتهاي حفاظت آب ،تمايلی به استفاده از اين
روشها نداشتند .يکی از کشاورزان در اين زمینه گفت:
" هزينه روشهاي جديد آبیاري بسیار باالست و کسی
توان اجراي آن را ندارد وگرنه ما هم دوست داريم براي
جلوگیري از هدررفتن آب از لولهکشی و آبیاري قطرهاي
استفاده کنیم" .عالوه بر آن ،کشاورز ديگري در اين
زمینه گفت " :روشهاي جديد آبیاري را قبول دارم ولی
آنها بودجه میخواهند که ما بودجه اجراي آن را
نداريم .من در خرج شکم خانوادهام ماندهام".
يکی ديگر از شرايط زمینهاي که بسترساز عدم رفتار
حفاظت آب شده است برنامهريزي و مديريت ضعیف
دولت است .برنامهريزي آموزشی شامل طراحی ،اجرا و
ارزشیابی برنامه آموزشی است و در هر سطحی و در هر
زمینه علمی بايد با توجه به نیازها ،شرايط و امکانات
موجود و در ارتباط و هماهنگی با ديگر برنامهها تهیه
شود ( Hajimirrahimi and Mokhber Dezfooli,
 .)2017برخی برنامههايی که دولت براي کشاورزان در
راستاي رفتار حفاظت آب ارائه میدهد با نیازها و شرايط
آنها تناسب ندارد و از طرف ديگر در برخی موارد،
نظارت دقیقی بر اجراي آنها ندارد .به عبارت ديگر ،يکی
از مهمترين موانع کشاورزان براي شرکت در برنامههاي
آموزشی برگزار شده از طرف آب منطقهاي و يا جهاد

کشاورزي ،دغدغههاي شغلی ،نداشتن وقت و همچنین
مناسبنبودن زمان و فصل برگزاري دورهها و نیز مکان
آنها بود .در اين زمینه يکی از کشاورزان گفت:
"برنامههاي آب منطقهاي بیشتر با سیاستهاي دولت
هماهنگ است تا شرايط ما کشاورزان" .همچنین
کشاورز ديگري گفت" :اگر کالسهاي آموزشی در مورد
حفاظت آب در روستا و زمان بیکاري ما برگزار میشد
خیلی بهتر بود".
يکی ديگر از چالشهاي رفتار حفاظت آب کشاورزي
عدم مشارکت و توافق جمعی بین کشاورزان است .به
اعتقاد بسیاري از کارشناسان پايین بودن بازده آبیاري
درنامطمئن و بی اعتماد ،انجام هرگونه عملی امکان
نتیجهي عکس دارد و تمايل مشارکت و دخالت مردم در
طرحهاي دولت بسیار کم خواهد بود ( Nosuhian,
 .)2008در اين رابطه يکی از کشاورزان گفت:
"کارشناسان هر بار يک چیزي میگويند .تجربهي منِ
کشاورز  60ساله بیشتر از سواد اين مهندسان جواب
میدهد" .همچنین کشاورز ديگري در اين زمینه گفت:
"بذرهاي اصالحشدهاي که میگويند مقاوم به کمآبی
هستند ،به درد نمیخورند ،اصالً مقاوم به کمآبی
نیستند .بذرهاي قديم خودمان بهتر هستند".
شرايط مداخلهگر

عالوه بر شرايط زمینهاي ،يکسري عوامل ديگر نیز
باعث تشديد پديده عدم رفتار حفاظت آب میشود .اين
عوامل شامل عدم خودباوري کشاورزان ،برنامههاي
حمايتی ضعیف دولت ،نبود ارتباطات الزم بین
کارشناسان و کشاورزان ،عدم تأمین معاش و منافع
کشاورزان ،وجود تبعیض و عدم اجراي قوانین و اعمال
مجازاتها و عدم پیشبینی سیاستها و چارهانديشی-
هاي مناسب پس از کنتورگذاري است .بسیاري از
کشاورزان منطقه موردمطالعه ،براي انجام فعالیتهاي
حفاظت آب اتکاي بیش از حدي به دولت دارند و باور
ندارند که خود نیز میتوانند فعالیتهايی زيادي در اين
راستا انجام دهند .به عبارت ديگر ،اگر در کشاورز اين
باور به وجود آيد که وي يک شخص متعهد با
توانايیهاي زياد است ،و فعالیتهايی که چنین شخصی
ايفا میکند نقش مهمی در حفاظت آب دارد ،میتوان
امیدوار بود که به انجام رفتار حفاظت از آب اقدام کنند.
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به عنوان مثال يکی از کشاورزان در اين زمینه اظهار
داشت" :من فکر نمیکنم کاري براي جلوگیري از کم-
آبی از منِ کشاورز بیسواد بربیاد".
يکی ديگر از عواملی که پديده عدم رفتار حفاظت
آب را تشديد میکند ،برنامههاي حمايتی ضعیف دولت
است .به گفته کشاورزان ،دولت شرايط سختی را براي
اعطاي تسهیالت دولتی در نظر گرفته است .به عنوان
مثال ،وامهايی که دولت براي تغییر روشهاي آبیاري
میدهد سود بااليی دارد و براي کشاورز مقرون به صرفه
نیست .بسیاري از کشاورزان اذعان داشتند که با توجه به
کمبود سرمايه و وضعیت مالی بد آنها ،اگر دولت وام
بالعوض و يا تسهیالت ديگري در اختیار آنها قرار دهد،
درک متقابل بین آنها وجود ندارد .در اين زمینه
يکی از کشاورزان گفت" :کارشناسان فقط سیاستهاي
دولت را در نظر میگیرند و چاه موتورها را خاموش کنند
و به فکر ما کشاورزان نیستند" .همچنین ،کشاورز
ديگري در اين زمینه گفت" :ما هیچ نقشی در تصمیم-
گیريهاي دولتیها و کارشناسان نداريم خودشان بدون
مشورت با ما براي ما آبِ ما تصمیم میگیرند" .از جمله
مشکالت ديگري که کشاورزان بر آن تأکید داشتند
بروکراسی اداري و عدم همکاري مسئولین دولتی بود.
دولت برخی اعتبارات را براي استفاده بهینه از آب
اختصاص داده است .ولی به دلیل مشکالتی که در
سیستم اداري وجود دارد ،اين اعتبارات به طور صحیح
به دست کشاورز نمیرسد و يا اگر میرسد به صورت
عادالنه بین کشاورزان تقسیم نمیشود و برخی افراد که
اصالً زمین ندارند با استفاده از روابطی که دارند
تجهیزات آبیاريهاي جديد را در اختیار گرفته و در بازار
آزاد به فروش میرسانند و يا وام را صرف مصارف ديگري
میکنند .در اين رابطه يکی از کشاورزان بیان کرد" :من
يکی دو ماه است که هر روز براي گرفتن وام آبیاري
قطرهاي و استخر از اين اتاق به آن اتاق جهاد میروم اما
جهاد خیلی کمک نمیکند".
يکی ديگر از عواملی که بسترساز عدم رفتار حفاظت
آب میشود ،عدم فرهنگسازي و آموزش در میان
کشاورزان است .برخی از کشاورزان موردمطالعه بیان
کردند که اطالعات کافی در مورد روشهاي حفاظت آب
ندارند .در برخی موارد اگر اطالعاتی هم داشتند ناکافی و
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در بعضی مواقع نادرست بود .به گفتهي آنها دولت
بهطور کلی و رسانههاي گروهی مثل راديو و تلويزيون،
جهاد کشاورزي و آب منطقهاي به طور خاص ،برنامههاي
آموزشی کافی در مورد بحران کمبود آب ،حفاظت آب و
روشهاي ارائه نمیدهند .در اين رابطه ،يکی از
کشاورزان گفت" :از روشهاي جديد آبیاري مثل
قطرهاي و بارانی فقط اسمشان را شنیدهام به چشم
خودم تابحال نديدهام که ببینم چطوري هستند".
از ديگر شرايط زمینهاي پديده عدم رفتار حفاظت
آب کشاورزي ،عدم اعتماد به کارشناسان و مسئولین
دولتی است .يکی از مهمترين عواملی که زمینهي
مشارکت مردم در طرحهاي دولت را فراهم میکند
اعتماد متقابل بین مردم و دولت است .چرا که در فضاي
گیاهان دارويی ،محصوالت کمآب بر و کشت
گلخانهاي) ،ارائهي برنامههاي آموزشی (برگزاري کالس-
هاي آموزشی ،تهیه و توزيع بروشور ،اطالعرسانی رسانه-
هاي جمعی در مورد روشهاي حفاظت آب) و حمايت-
هاي بانکی و مالی دولت (اعطاي وام جهت راهاندازي
مشاغل جديد ،اختصاص اعتبارات جهت استفاده از
روشهاي نوين آبیاري ،کمکردن نرخ سود تسهیالت و
طوالنی کردن مدت زمان پرداخت تسهیالت) میباشد.
در زمینه راهبرد تغییر الگوي کشت يکی از کشاورزان
گفت" :قبالً انواع محصوالت را میکاشتم ،اما االن به
خاطر کمآبی و توصیه کارشناسان زعفران میکارم".
همچنین کشاورز ديگري در مورد راهبرد ايجاد امنیت
شغلی گفت " :کارشناسان جهاد آمدهاند و گفتند باتوجه
به کمآبی کمتر دنبال کشاورزي برويد من هم تعدادي
گاو خريدهام .همچنین در روستايمان کارگاه تولیدي
زدهاند و آنجا هم کار میکنم" .کشاورز ديگري در
زمینه راهبرد حمايتهاي بانکی و مالی گفت" :من براي
احداث استخر از دولت وام گرفتهام و همچنان دارم
قسطهايش را پرداخت میکنم" .همچنین کشاورز
ديگري در اين زمینه گفت" :چندين سال قبل دولت وام
بالعوضی به کشاورزان داد تا جويهاي خاکی را سیمانی
کنند".
اين راهبردها و کنشهاي مربوط به پديده عدم رفتار
حفاظت آب منجر به ايجاد پیامدها يا نتايجی از جمله
مهاجرت از روستاها به شهرها (شامل مفاهیم مهاجرت
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به شهرها در اثر کمآبی ،بیکاري کشاورزان و احساس
سرخوردگی و بیهودگی کشاورزان) و نهادينهنشدن رفتار
حفاظت آب در میان کشاورزان (تمايل کشاورزان به
حفظ رفتار سنتی خود و موفقیتآمیز نبودن سیاست-
هاي حفاظت آب) شده است .در رابطه با پیامد مهاجرت
از روستاها به شهرها يکی از کشاورزان گفت" به خاطر
کم آبی و تعطیلی کشاورزي ،جوانان زيادي از روستا به
تهران رفتند و در آنجا مشغول به کار شدند" .همچنین
کشاورز ديگري در زمینه راهبرد نهادينه نشدن رفتار
حفاظت آب در میان کشاورزان گفت" :همه کشاورزان
در اينجا از روش غرقابی استفاده میکنند روش غرقابی
از اين روشهاي جديد بهتر است ،زراعت بهتر آب می-
خورد و درآمدش هم بیشتر است" .در نهايت بین مقوله-
هاي استخراجی ارتباط برقرار شد و مدل طراحی شد
(شکل .)1
فعالیتهاي حفاظت آب (تغییر روش آبیاري ،تغییر
الگوي کشت و غیره) را انجام خواهند داد .در اين رابطه
يکی از کشاورزان گفت" :به شرطی که دولت وام کم
بهره بدهد روش آبیاري خودم را از غرقابی به قطرهاي
تغییر میدهم وگرنه با هزينه شخصی نمیشود ،گران
است و ندارم" .همچنین کشاورز ديگري در اين زمینه
گفت" :آمدهاند کنتور گذاشتهاند و حاال براي تعويض
قطعات آن از کشاورز  1/5-3میلیون تومان پول می-
گیرند .دولت هم هیچ کمکی نمیکند همه پولش را
کشاورز بدبخت میدهد".
يکی ديگر از عواملی که تشديدکننده پديده عدم
رفتار حفاظت آب است ،عدم پیشبینی سیاستها و

چارهانديشیهاي مناسب براي پس از کنتورگذاري است.
به گفتهي کشاورزان ،دولت پس از کنتورگذاري ،در قبال
تولید محصوالت کشاورزي ،وام ،شغل و يا جايگزين
معیشتی و درآمدي براي کشاورزان ايجاد نکرده است .در
اين رابطه يکی از کشاورزان بیان کرد " :آمدهاند کنتور
نصب کردهاند اما در ازاي نصفکردن آب ما ،شغل و
درآمد ديگري براي ما ايجاد نکردهاند" .عالوه بر آن
وجود تبعیض و عدم اجراي قوانین و اعمال مجازاتها
نیز تشديدکننده ديگري از عدم رفتار حفاظت آب
کشاورزي میباشد .به گفته برخی از کشاورزان ،دولت در
اجراي قوانین و اعمال مجازاتها تبعیض قائل میشود؛
برخی از روستاها چندين چاه غیرمجاز دارند و يا از چاه-
هاي مجاز ،اضافه برداشت دارند و با آنها برخوردي
نمیشود ،در عوض برخی از روستاها حتی يک حلقه
چاهموتور هم ندارند .از طرف ديگر ،تسهیالت مالی نیز
که دولت به کشاورزان میدهد معموالً بین کشاورزان
کل مالک (سرمايهدار) توزيع میشود .در اين زمینه يکی
از کشاورزان اظهار داشت" :چاه موتورهاي اربابی پول
دارند و با دادن رشوه ،آب بیشتري برداشت میکنند".
از ديدگاه کشاورزان موردمطالعه ،راهبردهايی که
دولت در مواجهه با پديده عدم رفتار حفاظت آب
کشاورزي اتخاذ کرده شامل توسعهي زيرساختهاي
آبیاري (توسعه سیستمهاي آبیاري تحت فشار ،احداث
استخر ،سیمانیکردن کانالهاي آب و لولهگذاري) ،ايجاد
امنیت شغلی (توسعه گاوداري و مرغداري جهت مقابله با
بیکاري و ايجاد مشاغل جايگزين غیرکشاورزي و راه-
اندازي کارگاههاي تولیدي) و تغییر الگوي کشت (کاشت
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شرايط مداخلهگر
عدم خودباوري کشاورزان
برنامههاي حمايتی ضعیف دولت
نبود ارتباطات الزم بین کارشناسان و کشاورزان
وجود تبعیض و عدم اجراي قوانین و اعمال مجازاتها
عدم پیشبینی سیاستها و چارهانديشیهاي مناسب پس از کنتورگذاري

پیامدها

شرايط علی

راهبردها

مهاجرت از روستاها به شهرها
نهادينهنشدن رفتار حفاظت آب
در میان کشاورزان

پديده

توسعهي زيرساختهاي آبیاري
ايجاد امنیت شغلی
تغییر الگوي کشت
ارائه برنامههاي آموزشی
حمايتهاي بانکی و مالی

عدم رفتار
حفاظت آب

باورها و عادات غلط
تقديرگرايی و نبود آيندهنگري
عدم درک و مسئولیتپذيري
نسبت به کمبود آب

زمینه
پراکندگی زمینهاي زراعی ،محدوديتهاي مالی-اقتصادي ،برنامهريزي و مديريت ضعیف دولت،
نبود مشارکت و توافق جمعی ،عدم تفاهم و مشارکت متقابل بین دولت و کشاورزان،
عدم فرهنگسازي و آموزش ،عدم اعتماد به کارشناسان و مسئولین دولتی

شکل  -1مدل مفهومی عدم رفتار حفاظت آب کشاورزي

نتيجهگيري و پيشنهادها

بررسی بودجه اختصاص يافته به حفاظت آب نشان
میدهد که دولت ساالنه يودجه زيادي را براي حل
مسائل آبی کشور و تأمین نیازهاي اين بخش به وزارت
نیرو اختصاص داده است ،اما همچنان با مشکل کمآبی
روبرو هستیم و از طرف ديگر مصرف آب نیز کاهش پیدا
نکرده است .بنابراين میتوان گفت که ممکن است
اجراي استراتژيها و سیاستهاي حفاظت آب با موانعی
روبرو است .با توجه به اينکه بیشترين مصرف آب در
بخش کشاورزي است شناسايی موانع رفتار حفاظت آب
در اين بخش از ديدگاه کشاورزان میتواند به

سیاستگذاران در اجراي سیاستها و راهبردهاي
حفاظت آب کمک کند.
براساس نتايج بدست آمده ،شرايط و عوامل مختلفی
مانع رفتار حفاظت آب کشاورزان در دشت نیشابور
میشود .يکی از مهمترين اين عوامل تقديرگرايی و نبود
آيندهنگري است که با مطالعه Tajeri moghadam et al.
) (2018aکه به اين نتیجه دست يافتند که جهانبینی
کشاورزان (تقديرگرايی) نقش مهمی در اجراي فعالیت-
هاي حفاظت آب آنها دارد همخوانی دارد .همچنین،
نتايج تحقیق حاضر نشان داد که اغلب کشاورزان درک
درستی از کمبود آب نداشته و با وجود باورها و عادات
غلط ،احساس مسئولیتپذيري هم در رابطه با حفاظت
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آب ندارند .اين نتايج با يافتههاي ساير مطالعات

( Ward

;et al., 2007; Dolnicar & Hurlimann, 2010
Fielding et al., 2012; Grant & Hall, 2016; Smith
 )et al., 2018همخوانی دارد .زمانی که کشاورزان خطر

کمآبی را درک نکرده باشند و احساس کنند که نمی-
توانند در برابر کمآبی در منطقه ،فعالیتی انجام دهند،
معموالً کمآبی و خطرات آن را انکار کرده و سرنوشت
خود را به دست تقدير میسپارند .اين موضوع ناشی از
کمسوادي ،کمبود اطالعات ،و ناآگاهی کشاورزان نسبت
به کمآبی و علل ايجاد آن در منطقه مورد مطالعه و
همچنین تأثیرپذيري از ديگر کشاورزان با افکار
تقديرگرايانه میباشد .در رابطه با اين يافتهها میتوان
نتیجهگیري نمود که کشاورزان تنها زمانی فعالیتهاي
حفاظت از آب را انجام خواهند داد که خطر کمآبی را
درک کرده باشند و نسبت به کمآبی و انجام فعالیتهاي
حفاظت آب ،احساس مسئولیتپذيري داشته باشند و به
اين باور رسیده باشند که فعالیتهاي آنها میتواند در
جهت حفاظت آب بسیار مؤثر باشد.
عالوه بر اين يکی ديگر از موانع مهم رفتار حفاظت
آب ،پراکندگی زمینهاي زراعی و مشکالت مالی
کشاورزان است .خرده مالکی و پراکندگی اراضی
کشاورزي ،يکی از عناصر و مشخصههاي ساختار سنتی
کشاورزي ايران و از نتايج برنامه اصالحاتارضی ،نظام
ارثبري و تغییر کاربري زمینهاي کشاورزي است .به
طوريکه مانع مهمی در انتقال کشاورزي از سنتی به
پیشرفته است .پراکندگی اراضی باعث افزايش هزينه
نیروي کار ،تلفات آب ،عدم کارآيی روشهاي جديد
آبیاري و ماشینآالت جديد میشود .بیشتر کشاورزان
مورد مطالعه براي تغییر روش آبیاري و مکانیزهکردن
مزارع با مشکل کمبود سرمايه و اعتبارات مواجه بودند.
از طرف ديگر ،نبود مشارکت و توافق جمعی بین
کشاورزان مانع يکپارچهسازي اراضی کشاورزي ،اجراي
روشهاي آبیاري نوين و به عبارت ديگر عدم رفتار
حفاظت آب کشاورزي میشود .مشارکت مردمی،
رهیافتی جهت افزايش ظرفیتهاي محلی است .اگر
کشاورزان در فعالیتهاي حفاظت آب مشارکت نکنند،
استراتژيها ،سیاستها و طرحهاي دولت و دستگاههاي
اجرايی به درستی اجرا نگرديده و يا به کُندي اجرا می-
شود .از آنجايی که مشارکت يک فرآيند اجتماعی است

که ريشه در ابعاد روانی و اجتماعی دارد ،جهت ترغیب
کشاورزان به فعالیتهاي حفاظت از آب میتوان از
کارشناسان آشنا به آداب و رسوم و فرهگ منطقه و يا
تعاونیها و تشکلهاي آببران براي مديريت محلی آب
استفاده کرد.
ترجیح منافع شخصی بر جمعی ،از ديگر شرايط
زمینهساز عدم رفتار حفاظت آب میباشد .برخی از
کشاورزان نگاه کوتاهمدتی به مسائل مختلف کشاورزي
دارند .آنها منافع شخصی خود را که در کوتاه مدت
نتیجه میدهد بر منافع اجتماعی که در بلندمدت نتیجه
میدهد ترجیح میدهند .اين مسائل ريشه تاريخی و
فرهنگی دارد و بايد در اين رابطه فرهنگسازي شود.
باتوجه به کمبود سرمايه و مشکالت مالی ،کشاورز به اين
موضوع فکر میکند که اگر امسال محصولی نکارد از
عهده مخارج امسال خانوادهي خود بر نمیآيد ،بنابراين
به فکر حل مشکالت در حال حاضر خانواده خود می-
باشد و به اين موضوع توجهاي ندارد که با ادامه اين روند
در سالهاي آينده حتی نمیتواند محصوالتی با نیاز آبی
پايین کشت کند .برخی از اين عوامل و شرايط در کنار
هم ،نظريه خردهفرهنگ دهقانی راجرز را در منطقه مورد
مطالعه تأيید میکند .راجرز عناصر اصلی خردهفرهنگ
دهقانی را شامل عدم اعتقاد متقابل در روابط شخصی،
ديدگاه زمانی محدود و محلیگرايی ،وابستگی به دولت،
تقديرگرايی ،عدم توانايی چشمپوشی از منافع آنی براي
دستیابی به منافع آتی و غیره میداند که همهي اين
موارد در منطقه موردمطالعه مشاهده شد و جزء مقوله-
هاي مدل مفهومی میباشد ( .)Azkia, 2012نتايج
محققان مختلف ( ;Dolnicar & Hurlimann, 2010
Fielding et al., 2012; Grant & Hall, 2016; Addo et
 )al., 2018نیز اين يافتهها را تأيید میکند.

همچنین از موانع مهم ديگري که مانع انجام رفتار
حفاظت آب میشود برنامهريزي و مديريت ضعیف دولت
است .برنامهريزي و مديريت ضعیف دولت منجر به عدم
فرهنگسازي و آموزش در میان کشاورزان میشود.
گستردگی متون علمی و همچنین محتوا و تعداد زياد
جلسات کارشناسی در رابطه با حفاظت آب بیانگر آن
است که تصمیمگیران ،سیاستگذاران و برنامهريزان
مديريت آب به خوبی با مسائل آب و نیز راهکارهاي آن
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آشنا هستند .اما روند حفاظت آب رضايتبخش نیست.
در اين رابطه میتوان بیان داشت که يکی از موانع اين
است که راهکارهاي ارائه شده مبتنی بر واقعیتهاي
موجود در منطقه و شرايط و نیازهاي کشاورزان نمی-
باشد .به عبارت ديگر ،برنامهريزي و مديريت ضعیف
دولت در رابطه با فعالیتهاي حفاظت آب باعث شده
است که کشاورزان در اين راهکارها و فعالیتها
مشارکتی نداشته باشند .مطالعات محققان مختلف
( Grant & Hall, 2016; Yaghoubi and Najafloo,
 )2016; Addo et al., 2018نیز نتايج مشابهی داشتند.
عدم تفاهم و مشارکت متقابل بین دولت و کشاورزان
و عدم اعتماد آنها به کارشناسان و مسئولین دولتی از
ديگر موانع رفتار حفاظت آب کشاورزي میباشد که با
نتايج يافتههاي مطالعات ( ;Fielding et al., 2012
 )Yaghoubi and Najafloo, 2016در يک راستاست.
يکی از چالشهايی که بسیاري از دولتها و حکومتها با
آن روبرو بودهاند ،بیاعتمادي مردم به برنامههاي دولت و
عدم همراهی با آنهاست .در سالهاي اخیر ،عملکرد
نامناسب و ناموفق طرحها و برنامههاي دولت و همچینن
عمل نکردن به وعدهها در طرحهاي قبلی باعث
بیاعتمادي کشاورزان به دولت ،کارشناسان دولتی و
برنامههاي آنها شده است .بهطوري که بسیاري از
کشاورزان ،استقبالی از طرحهاي حفاظت آب نمیکنند.
برنامههاي کاربردي موفق و اجراي قولهايی که به مردم
داده شده است میتواند زمینه اعتماد کشاورزان به
کارشناسان و مسئولین دولتی را فراهم کند.
از جمله عواملی که تشديدکننده عدم رفتار حفاظت
آب میباشد براساس اظهار نظرات کشاورزان ،عدم
خودباوري کشاورزان ،برنامههاي حمايتی ضعیف دولت،
نبود ارتباطات الزم بین کارشناسان و کشاورزان ،عدم
تأمین معاش و منافع کشاورزان ،وجود تبعیض و عدم
اجراي قوانین و اعمال مجازاتها و عدم پیشبینی
سیاستها و چارهانديشیهاي مناسب پس از
کنتورگذاري است .مطالعات ( Yaghoubi and Najafloo,
 )2016; Grant & Hall, 2016نیز با اين نتايج همخوانی
دارد .در اين رابطه میتوان استدالل کرد که اگر
کشاورزان به توانايیهاي خود در انجام فعالیتهاي
حفاظت آب باور و اعتماد داشته باشند و باور کنند که با
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سادهترين فعالیتها ،میتوانند نقش مهمی در جلوگیري
از کمآبی داشته باشند .همچنین ،برنامهها و سیاستهاي
حمايتی دولت به عنوان يک مسئله مهم و تأثیرگذار بر
فعالیتهاي حفاظت آب شناخته شده است .به طوري
که باتوجه به وضعیت مالی کشاورزان ،اگر برنامهها و
سیاستهاي تشويقی و مالی دولت بدون تبعیض ،در
جهت اجراي طرحها و برنامههاي حفاظت آب وجود
داشته باشد ،احتمال بیشتري وجود دارد که کشاورزان
اقدام به انجام فعالیتهاي حفاظت آب کنند.
از ديدگاه کشاورزان مورد مطالعه ،راهبردهايی که
دولت در مواجهه با پديده عدم رفتار حفاظت آب
کشاورزي اتخاذ کرده شامل توسعهي زيرساختهاي
آبیاري ،ايجاد امنیت شغلی ،تغییر الگوي کشت ،ارائهي
برنامههاي آموزشی و حمايتهاي بانکی و مالی میباشد.
اين راهبردها و کنشهاي مربوط به پديده عدم رفتار
حفاظت آب منجر به ايجاد پیامدها يا نتايجی از جمله
مهاجرت از روستاها به شهرها و نهادينهنشدن رفتار
حفاظت آب در میان کشاورزان شده است .باتوجه به اين
راهبردها و پیامدها میتوان نتیجه گرفت که دولت
علیرغم تالش از طريق ارائه راهبردهاي مختلف مانند
توسعه دامداريها و ايجاد مشاغل مکمل ،سازگار و يا
جايگزين و تغییر الگوي کشت از محصوالت آببر به
محصوالت کمآب بر مانند زعفران براي نهادينهشدن
رفتار حفاظت آب در میان کشاورزان و جلوگیري از
مهاجرت کشاورزان به شهرها نتوانسته است به طور
کامل به اهداف خود دست يابد .به عبارت ديگر ،شرايط
علی ،زمینهاي و مداخلهگري موجود ،باعث عدم اجراي
صحیح استراتژيها و سیاستهاي دولت در زمینهي
حفاظت آب شده است.
در نهايت ،در امتداد يافتههاي حاصل از تحقیق
حاضر ،پیشنهادهاي زير ارايه میشود:
 -1باتوجه به اينکه يکی از مهمترين موانع رفتار
حفاظت آب ،باورها و عادات غلط کشاورزان و عدم درک
آنها نسبت به کمآبی و روشهاي حفاظت آب است
بنابراين آموزش ،آگاهیبخشی و اطالعرسانی میتواند
بسیار مفید واقع شود .مهمترين منابع اطالعاتی
کشاورزان معموالً رسانههاي جمعی (تلويزيون ،راديو،
تلفن همراه) ،کارشناسان ترويجی و کشاورزان پیشرو
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میباشد .بنابراين پیشنهاد میشود دولت از طريق رسانه-
هاي جمعی و کارشناسان ترويجی اطالعات الزم در مورد
کمآبی ،باورها و عادات غلط و راهکارهايی که توسط
کشاورزان قابل اجراست را در اختیار آنها بگذارد .از
طرف ديگر ،کشاورزان پیشرو هم میتوانند نقش اطالع-
رسانی و رابط اطالعاتی بین کارشناسان و کشاورزان را
داشته باشند و هم با اجراي عملی و موفق روشهاي
حفاظت آب باعث تشويق ساير کشاورزان براي پذيرش و
اجراي آن باشند .اين کشاورزان میتوانند با اطالعرسانی
و نمايشدادن فعالیتهاي حفاظت آب خود به ساير
کشاورزانی که به توانايیهاي خود در مورد حفاظت آب
باور ندارند اين اطمینان را بدهند که فعالیتهاي
حفاظت آب شما به تنهايی و يا در کنار فعالیتهاي
دولت نقش مهمی در حفاظت آب دشت دارد.
همچنین باتوجه به برنامهريزي و مديريت ضعیف در
زمینه برگزاري برنامههاي آموزشی پیشنهاد میشود
برنامه کالسها و دورهها مطابق با اوقات فراغت گروههاي
هدف مختلف باشد .براي مثال ،در فصل زمستان که
فعالیت کشاورزي کمتر است و همچنین شبها میتواند
زمان مناسبتري براي برگزاري کالسها باشد و تا جايی
که امکان دارد بايد کالسها در مزرعه و محل کار
کشاورزان و يا در مسجد روستا برگزار شود.
 -2باتوجه به کمبود سرمايه و مشکالت مالی
کشاورزان در استفاده از روشهاي حفاظت آب ،پیشنهاد
میشود دولت ،مؤسسات اعتباري و بانکهايی مثل بانک
کشاورزي که هدف اصلی تشکیل آنها تأمین اعتبارات
براي توسعه کشاورزي است را موظف کند تسهیالت
اعتباري با شرايط بازپرداخت مناسب به کشاورزان ارائه
دهند .همچنین براي تأمین اعتبارات کشاورزان میتوان
تشکلهاي کشاورزي يا تعاونیهايی را براي تجمیع
سرمايههاي مادي و معنوي آنها و افزايش قدرت
فعالیت آنها راهاندازي کرد .کشاورزان با داشتن اين
تشکلها ،در تأمین نهادههاي کشاورزي ،يکپارچهسازي
اراضی ،استفاده از تکنولوژيهاي جديد کشت و آبیاري و
بازاريابی و فروش محصوالت کشاورزي میتوانند
توانمندتر عمل نمايند.
 -3پیشنهاد میشود دولت برنامهريزي درستی را
براي تخصیص امکانات و تسهیالت اعتباري به کشاورزان

انجام دهد تا اين امکانات و اعتبارات به راحتی در اختیار
کشاورزان قرار گیرد و بروکراسی اداريِ گرفتن اين
امکانات و تسهیالت به گونهاي نباشد که کشاورزان به
طور کلی از گرفتن اين اعتبارات منصرف شوند .از طرف
ديگر ،بايد نظارت درست و دقیقی بر توزيع اعتبارات و
امکانات انجام گیرد تا تبعیض بین کشاورزان مختلف
اتفاق نیفتد .اين نظارت و بررسی میتواند به صورت
دائمی يا حداقل به صورت تصادفی و دورهاي انجام شود.
در اين مورد همچنین میتوان امکاناتی را برقرار کرد که
کشاورزان قادر باشند به راحتی انتقادها و خواستههاي
خود را به مسئوالن مربوطه منتقل نمايند و نتیجه را
پیگیري کنند.
 -4پیشنهاد میشود دولت با اجرايی کردن
وعدههايی که به کشاورزان داده است زمینهي افزايش
اعتماد را فراهم نمايد و سپس اقدام به اجرايی کردن
طرحهاي حفاظت آبی نمايد که نیازمند مشارکت
عمومی است .همچنین ،میتوان افراد مورد اعتماد و
نخبه محلی مانند رهبران افکار ،شوراها و دهیاري روستا
و کشاورزان پیشرو را شناسايی و ابتدا نظر مساعد آنها
را جلب کرد .سپس از طريق آنها اعتماد کشاورزان را
جلب و باعث مشارکت آنها در انجام فعالیتهاي
حفاظت آب شد.
 -5باتوجه به اينکه پس از کنتورگذاري ،شرايط
تولید محصوالت کشاورزي و زندگی سختتر شده است
پیشنهاد میشود دولت براي بهبود شرايط و جلوگیري از
مهاجرتهاي بیرويه کشاورزان ،مشاغل و درآمد
جايگزين ايجاد کند .به عنوان مثال ،با دادن تسهیالت به
کشاورزان ،زمینهي ايجاد کارگاههاي تولید صنايع دستی
مثل قالیبافی و تهیه روفرشی ،کارگاههاي تولید نبات و
آبنبات و يا فرآوري محصوالت کشاورزي در منطقه را
فراهم کنند .از طريق اين مشاغل و درآمد مکمل و
جايگزين ،از فشار بیش از حد بر منابع آب و خاک کم
میشود و از طرف ديگر ،شرايط معیشتی کشاورزان
بهبود میيابد.
 -6پیشنهاد میشود در صورتی که تعداد چاههاي
غیرمجاز در هر روستا اندک باشد ،دولت و کارشناسان با
کمک کشاورزان هر روستا ،چاههاي غیرمجاز و چاههاي
داراي اضافه برداشت را شناسايی کنند و بدون هیچگونه
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 نتايج اين مطالعه قابل.کشاوران دشت نیشابور میباشد
تعمیم به تمام دشتهاي ايران که درگیر کمآبی هستند
 تحقیقات آينده میتواند اين موانع را در ساير.نیست
.دشتهاي ايران بررسی کند
سپاسگزاري

بدينوسیله از شرکت آب منطقهاي خراسان رضوي به
دلیل حمايت مالی از اين مطالعه سپاسگزاري به عمل
.میآيد

 اقدام به پلمپ چاههاي غیرمجاز و کنترل،تبعیضی
.برداشت چاههاي مجاز کنند
باوجود کمکهاي نظري و کاربردهاي عملی اين
- با محدوديت،مطالعه در مورد موانع رفتار حفاظت آب
 نخست اين مطالعه موانع.هايی نیز همراه بوده است
رفتار حفاظت آب را از ديدگاه کشاورزان در نظر گرفته
است تحقیقات آينده میتواند اين موانع را از ديدگاه
 جامعه مورد مطالعه، دوم.کارشناسان بررسی کند
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