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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withdrawn— as it is throughout the world.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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 انیبنداده یۀنظرو عوامل مرتبط  با استفاده از  یکشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورز
 (یاستان خراسان رضو شابوری)مورد مطالعه دشت ن

 
 4، مسعود یزدان پناه3، شاپور ظریفیان*2راحلی ، حسین1مریم تاجری مقدم

، دانش آموخته دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، 1
 تبریز، ایران

 ، دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران2،3
رویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم ، دانشیار گروه ت4

 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 (5/5/99 تاریخ تصویب: -2/11/98)تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

 

و عوامل مرتبط با  یپژوهش حاضر، کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورز یکل هدف
 بودند شابورین دشت شرویکشاورزان پ کنندگانمشارکت. بود انیبنداده یۀنظراستفاده از روش 

از  هاداده یآورجمع یبرا. شدند انتخاب( نفر 30) هدفمند یریگنمونه روش قیطر از که
. شد استفادهاسناد و مدارک  یبررس وعرصه  یهاادداشتی افته،یساختار مهیمشاهده، مصاحبه ن

مرحله  درشدند.  لیو تحل یمقوله کدگذار 22مفهوم و  74ر قالب د شدهیگردآور یهاداده
 ،(یاصل دهی)پد آب حفاظت رفتار عدمبا لحاظ کردن  یمیمدل پارادا ،یمحور یکدگذار

آب به  کمبودنسبت به  یریپذتیو عدم درک و مسئول ییرگرایتقد ،باورها و عادات غلط
 ،یاقتصاد-یمال یهاتیمحدود ،یراعز یهانیزم یپراکندگ ده؛یپد نیا یعل طیشراعنوان 
و  یسازفرهنگ عدم ،یجمع توافق و مشارکت نبود دولت، فیضع تیریمد و یزیربرنامه

و عدم  دهیپد نیا یاصل یاز بسترها یدولت نیآموزش و عدم اعتماد به کارشناسان و مسئول
کارشناسان و  نیدولت، نبود ارتباطات الزم ب فیضع یتیحما یهابرنامهکشاورزان،  یخودباور

 یتوسعه. بودند گرمداخله طیشرا جمله از کشاورزان منافع و معاش نیتأم عدم وکشاورزان، 
 و یآموزش یهابرنامه ارائه ،کشت یالگو رییتغ ،یشغل تیامن جادیا ،یاریآب یهارساختیز

 دهیپد نیا یامدهایپشدند.  ییشناسا دهیپد نیا یدولت به عنوان راهبردها یمال یهاتیحما
 جینتاکشاورزان بود.  انیرفتار حفاظت آب در م نشدننهینهاد و شهرها به روستاها از مهاجرت

 هرچه انجام و موانع نیا رفع جهت در را ییهایاستراتژ و سازوکار تواندیم پژوهش نیا
  .دهد ارائه آب حفاظت رفتار شتریب

 

 کشاورزان رفتار ،یرفتار موانع ،یحفاظت رفتارحفاظت آب، : یدیکل یهاواژه

 

مقدمه

و وجه مشترک همه  داريو اساس توسعه پا هيآب پا

غذا، سالمت، صلح و  ،يشامل انرژ یجهان يهاچالش

 ,.Russo et alکردن فقر است ) کنشهيو ر تیامن

 را ياديز مشکالت آب منابع تيمحدود امروزه (.2014

 محصوالت یکاف دیتول سالم، شرب آب نیتأم يبرا

 آورده وجود به هاانسان یزندگ یعموم روند و يکشاورز

 تا شودیم ینیبشیپ یالمللنیب ي. طبق آمارهااست

 تنش با جهان مردم از یمین حداقل ،يالدیم 2025 سال



 1400، 2 ، شماره52-2دوره  قیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايرانمجله تح           290

 ,WWAPمواجه شوند ) یآبکم از یناش مشکالت و آب

 یواقع شده در نواح يکشورها يبرا طيشرا ني(. ا2015

 Gohari) است ترمیوخ رانيا مانند خشک مهین و خشک

et al., 2013 .) 

 يهایبررس مرکز طرف از که یپژوهندهيآ گزارش

 افتيانتشار  1396در سال  يجمهور استير کياستراتژ

 نیبحران تأم"نخبگان کشور  دگاهياز د که دادنشان 

 لهپس از مسأ رانيمسأله ا نیدوم ت،ياولو بیبه ترت "آب

صد  نیدر ب "ياقتصاد يضرورت اصالحات ساختار"

 ارقام و آمار گريد طرف از. باشدیمسأله مهم کشور م

 و روین وزارت چون یدولت ينهادها توسط شده ارائه

 در حال رانيکه ا دهدیم نشان یجهان بانک يهاگزارش

 کنترل یدرست به اگر که یبحران ؛تجربه بحران آب است

 میرمستقیغ و میمستق تبعات و اثرات نشود، تيريمد و

 يزود به آن یتیامن و یاسیس ،یاجتماع ،يداقتصا

 (.Sattari, 2018) شد خواهد کشور کل ریگدامن

 رد یستيز طیمح يهاتیفعال نيترمهم از یکي

 دار،يپا توسعه و يیغذا تیامنآب،  تيريجهت مد

 يرفتار نيترمهم بآاز  حفاظتاست.  آب از حفاظت

 اب مواجهه در یآب منابع حفظ يبرا توانیم که است

 حساس يهاستمیاکوس در تقاضا کاهش و ندهيآ يازهاین

 يهانیزم و هارودخانه ها،اچهيدر مانند آب به وابسته

 شامل آب حفاظت(. FDEP, 2008) برداشت یباتالق

 رفتارها نيا. است آب مصرف کاهش يبرا يیرفتارها

 ری)تعم 1يمحدودساز يهاتیفعال قيطر از معموالً

 کاشت زدن، مسواک موقع آب ریش بستن رآالت،یش

-هي)سرما 2يوربهره اي( رهیو غ یآبکم به مقاوم درختان

 Abrahamse) شودیم انجام( یو دانش فن یمال يگذار

and Steg, 2009; Fielding et al., 2012 .) 

 يهابرنامه آب، از حفاظت موضوع تیاهم به باتوجه

 بر که يیرفتارها رییتغ يبرا ياریبس یجيترو و یآموزش

 رفته کار به گذارندیم اثر آن از حفاظت و آب نیتأم

 اي و آب کمبود جبران يبرا افراد رفتار رییتغ. است

 اما. است سازنده و داريپا حل راه کي آن، از حفاظت

 از یبیترک به ازین که است يادهیچیپ کار رفتار، رییتغ

                                                                                  
1. Curtailment 

2. Efficiency 

و اعتبارات  یاجتماع يهامشارکت اطالعات، ها،پژوهش

 يهاشرفتیپ ر،یاخ يهادر سال که ي. به طوردارد یمال

 که يیهابرنامه يبرا هاداده ارائه و یدسترس در یاندک

 Hill) است شده حاصل کنندیم قيتشو را يرفتار رییتغ

and Symmonds, 2011که يیرفتارها گر،ي(. از طرف د 

 توسط است ممکن گذارندیم ریتأث آب حفاظت در

محدود  موانعتوسط  اي وشده  لیتسه هامحرک یبرخ

(. Stern, 2000; McKenzie-Mohr, 2011شوند )

 يهاتیفعال جاديا باعث که هستند یعوامل هامحرک

 آب از استفاده اي آب مصرف کاهش مانند مطلوب

 نیهمچن(. Loh and Coghlan, 2003) شوندیم یافتيباز

 و کنندیم لیحفاظت آب را تسه يرفتارها ها،محرک

 و نیقوان ها،مشوق هوا، و آب راتییتغ زا یآگاه شامل

-ياقتصاد عوامل و یطیمحستيز يهاارزش مقررات،

مقابل،  در(. Graymore et al., 2010هستند ) یاجتماع

 باعثهستند که  یعواملموانع رفتار حفاظت آب 

مقاصدشان از  اياز نگرش  نظرصرف افراد شوندیم

 کنند يرخوددا یحفاظت و ستيزطیمح یحام يرفتارها

(Kollmuss and Agyeman, 2002; Lane et al., 

و موانع شامل عدم اعتماد،  هاتي(. محدود2007

 اقیفقر و کمبود اطالعات مناسب، اشت ،یزمان تيمحدود

کاهش  یحفاظت يانجام رفتارها يفرد را برا یآمادگ اي

 (. Stokes et al., 2012) دهندیم

 ریتأث حتت آب حفاظت رفتار يهامحرک و موانع

 ها،)ارزش یروانشناخت عوامل جمله از عوامل از ياریبس

 Smith( )یعاطف يهاواکنش و هانگرشباورها، اعتماد، 

et al., 2018 ،)درآمد،  یاجتماع-ياقتصاد عوامل(

 یطیمحستيزآب(، عوامل  يگذارمتیق و هااستیس

)سن و اندازه  یشناختتیجمع( و عوامل یفصل راتیی)تغ

 موانع اگر (.Addo et al., 2018) رندیگیمقرار خانوار( 

رفتار  توانیم شوند يیشناسا آب حفاظت يهاتیفعال

 (.همان) دیحفاظت آب را بهبود بخش

 کنندهمصرف نيتربزرگ يکشاورز بخش رانيا در

درصد کل آب  90از  شیکه ب يبه طور ،است آب

 Yazdanpanah et) دهدیرا به خود اختصاص م یخروج

al., 2014) .زانیرفتار کشاورزان در ارتباط با م ،نيبنابرا 

 ,.Rockstroem et alدارد ) تیاهم اریبس یآب مصرف

گر آن است که بروز اما شواهد موجود نشان(. 2009
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در سطح  یرانيحفاظت آب توسط کشاورزان ا يرفتارها

از  یکي (.Yazdanpanah, et al., 2015قرار دارد ) ینيیپا

 در که یموانع و مشکالت دربتوان  ديا شاامر ر نيعلل ا

 وجود کشاورزان راه سر بر آب از حفاظت رفتار نهیزم

 . نمود جستجو دارد،

 يداريپا يبه ضرروت حفظ آب برا باتوجه

 تيريو مد يیآب و هوا راتییکاهش تغ ست،يزطیمح

شناخت موانع رفتار  ،يمؤثر آب در بخش کشاورز

 یاثربخش شيافزا يبرا يحفاظت آب در بخش کشاورز

. است يضرور آب حفاظت يراهبردهاو  هااستیس

آب را در  رانيو مد گذاراناستیس عوامل، نيا از یآگاه

حفاظت  يبه رفتارها کشاورزان قيتشو یمورد چگونگ

و  زانيراگر برنامه قتی. در حقکندیم آگاهآب 

 رفتار کشاورزان که دارند آن قصد گذاراناستیس

 آن از مناسب وهیش به و داشته آب با يترمناسب

 آب حفاظت رفتار مانع که یعوامل از ديبا کنند، حفاظت

 برطرف باآگاه باشند تا  ،شوندیم کشاورزان توسط

 نهیمصرف به يبرا یبتوان برنامه اصول موانع نيا نمودن

در سطح کشور بسط و  يو حفاظت از آب کشاورز

 گسترش داد. 

 از یکي يضور خراسان استان در شابورین دشت

است که به علت برداشت  یممنوعه بحران يهادشت

 یبحران تیدر وضع ینیرزميمنابع آب ز بيتخر و هيرویب

 رمجاز،یحلقه چاه مجاز و غ 3400قرار گرفته است. حفر 

 ،برکاشت محصوالت آب ،یاراض يسازکپارچهيعدم 

کاشت و  یسنت يهاروش از استفاده ه،يرویبرداشت ب

 آب حفاظت حیناصح يرفتارها ملهج از ياریآب

 نيا تیوضع شدن یبحران موجب که است کشاورزان

 نياکشاورزان  بیشتر گري. از طرف داست شده دشت

داشتند  یتا متوسط فیدشت رفتار حفاظت آب ضع

(Tajeri Moghadam et al., 2018bباتوجه به ا .)کهني 

 در آب از حفاظت يبرا را ياديز يبودجه دولت ساالنه

 مصرف همچنان اما ،کندیم يگذار هيسرما دشت نيا

 ياجراگفت که  توانیم است، نکرده دایپ کاهش آب

 با منطقه نيا در آب حفاظت يو راهبردها هااستیس

( یو سازمان یآموزش ،ياقتصاد ،یدانش ،ی)شناخت یموانع

 )همان(. است همراه

در   آب حفاظت مورد در شده انجام مطالعات اکثر

 ,Adams et al., 2013; Yazdanpanahرج )داخل و خا

et al., 2015; Aprile and Fiorillo, 2017; Tajeri 

Moghadam et al., 2018a,b; Koop et al., 2019; 

Tajeri Moghadam et al., 2020)، عوامل یبررس به 

 اتیادب یبررس. است پرداخته آب حفاظت رفتار بر مؤثر

موانع  نهیدر زم يمحدود مطالعات دهدیم نشان قیتحق

طور  بهآب  حفاظت و یطور کل به یطیمحستيزرفتار 

 است شده انجام مزرعهدر سطح  و یروش کم بهخاص 

 . است شده اشاره هاآن از یبرخ به ليذ در که

Blake (1999) يرفتارها ياجرا يسه مانع را برا 

1تيفرد: کندیم يیشناسا یطیمحستيز 2تیمسئول ، و  

3بودن یعمل و کمبود عالقه فرد به  ی)تنبل يفرد عموان. 

 در که هستند یموانع ،(یطیمحستيز يانجام رفتارها

او همراه  يو با نگرش و خلق و خو دارند قرار فرد درون

)عدم  تیمسئول موانع، از مجموعه نیدوماست. 

که  يافرادو عدم اعتماد( است.  ازیعدم ن ،یاثربخش

-یم احساس نددهینمرا انجام  یطیمحستيز يرفتارها

 اي و بگذارند ریتأث اوضاع بر توانندینم هاآن که کنند

عدم  ،مثال عنوان به. رندیبگ عهده بر یتیمسئول دينبا

 شودیم باعث یدولت يهاسازمان و دولت به افراداعتماد 

 داشته یطیمحستيز يبه انجام رفتارها ليکه کمتر تما

 انعنو به که است بودن یعمل سوم، مانع. باشند

 و شودیم فيتعر ينهاد و یاجتماع يهاتيمحدود

 عدم و هامشوق امکانات، پول، نبود وقت، فقدان شامل

 است.  یرساناطالع

Kollmuss and Agyeman (2002) موانع  یدر بررس

 از هرکدام در که کنندیم انیب یطیمحستيزرفتار 

 وجود یموانع يسرکي یطیمحستيزرفتار  يهايتئور

 گرفته دهيناد معموالً و شودیم رفتار انجام مانع که دارد

 یميقد يرفتار يموانع شامل الگوها نيا شوندیم

 يدر اجرا یمهم اریبس مانع که است( یمي)عادات قد

بعد از آن  باشند،یم یطیمحستيز يرفتارها

 زهیانگ عدمدر مورد رفتار،  فیو ضع یمنف يبازخوردها

                                                                                  
1 Individuality 

2 Responsibility 

3 Practicality 
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عدم وجود  و یطیمح یآگاه عدمعدم دانش،  ،یدرون

 است.  یخارج يامکانات و مشوق ها

Ward et al. (2007) از حفاظت موانع يدر مطالعه 

 را یسازمان مانع نيچند کا،يآمر گراند وير حوضه در آب

 حفاظت يهابرنامه ندهيآ یاثربخش که کردند يیشناسا

موانع شامل  ني. اکندیم محدود حوضه نيا در را آب از

از  گذارانهيسرما ترس آب، الانتق يهاتيمحدود

 ،ياریآب يهايتکنولوژ رییتغ يبرا يگذارهيسرما

 حفاظت حقوق به نانیاطم عدم ،یالتيا نیب يقراردادها

 يتصد باتینسبت به حفاظت از آب، ترت نگرش آب، از

 آب بودند.  نيیپا متیو ق 1نیزم

 باDolnicar & Hurlimann (2010) مطالعه  جينتا

 ننشا ایاسترال آب حفاظت يرفتارها و هانگرش عنوان

 يبرا تقاضا کاهش در یمهم نقش آب حفاظت که داد

 رشيپذ یموانع اصل ،نیهمچن. است کرده فايا آب

مطالعه  نيدر ا یحفاظت آب در بخش خانگ يرفتارها

 مرتبط با يهانهيهزو  یادراک يعبارت بودند از ناسازگار

 در مصرف آب.  يیجولوازم صرفه ديخر

Fielding et al. (2012) یبررس ي ديگر بهدر مطالعه 

و  یروانشناخت ،یشناختتیجمع يرهاینقش متغ

موانع حفاظت از آب  ،یدر حفاظت آب خانگ یاجتماع

ت و باورها و عادا یو توافق جمع مشارکت عدم شامل که

 .است، پرداخته استغلط افراد 

با  Yaghoubi and Najafloo (2016)مطالعه  در

 یستيزطیمح يرفتارها تيموانع رعا يواکاو عنوان

 موانع نيا زنجان، شهرستان شهروندان يسو از مناسب

 ،یآموزش ضعف ،يسازفرهنگ در ضعف عامل شش در

 و ینگرش ضعف جامع، نیقوان فقدان ،یتيريمد مشکالت

 نهادها انیم عمل وحدت عدم و یاجتماع يهاآموزه

 .شدند خالصه

Grant & Hall (2016) را آب از حفاظت رفتارنع موا 

 مجاور، يهانیزم کاربران با یهماهنگ عدم بودجه، نبود

 آموزش نبود ها،چاه بيتخر يبرا یکاف بودجه عدم

 غلط، عادات و باورها اطالعات، به یدسترس عدم ،یکاف

 موضوع شدنیاسیس حد از شیب ،یفن یبانیپشت نبود

 اي و آب از حفاظت مورد در نیقوان نبود آب، از حفاظت

                                                                                  
1 land tenure arrangements 

 انیب ارتباطات نبود و یطیمحستيز فیضع نیقوان

 .  اندکرده

Funke et al. (2017)  موانع رفتار حفاظت آب را

 يهانهيافراد در مورد ارزش و هز یشامل عدم آگاه

 انجام يبرا یکاف زاتیتجه و امکانات نبود آب، یواقع

 . کردند انیب آب حفاظت

با عنوان موانع و  Addo et al. (2018)مطالعه  جينتا

 روش به یخانگ بخش در آب حفاظت رفتار يهامحرک

-زهیانگ وفرصت -يیتوانا چارچوب از استفادهو با  یکم

2رفتار  آب حفاظت رفتار موانع نيترمهم که داد نشان 

 استفاده در مهارت نداشتن ،یزمان يهاتيمحدود شامل

 معجا نیقوان نبود و باال نهيهزحفاظت آب،  يهاروش از

 . باشدیم

اگرچه  که که دهدیم نشان قیتحق اتیادب یبررس

 رددر مو یبا استفاده از روش کم یاندک يمطالعات رفتار

ه ب باتوجهموانع رفتار حفاظت آب انجام شده است، اما 

 به مطالعات نيا از کدام چیه ،هاي انجام شدهیبررس

 با يکشاورز بخش در آب حفاظت رفتار موانع درک

 در گريد طرف از. است نپرداخته یفیک روش از استفاده

 و ياکولوژ اقتصاد، ا،یجغراف فرهنگ، لیدل به منطقه هر

 نيبنابرا دارد، وجود یمختلف موانع خود، خاص ينهادها

 گريد مناطق يبرا مناسب منطقه کي در قاتیتحق جينتا

 . ستین

 ,.Chang, 2013; Fan et al) یتحقیقات شتریدر ب

2014; Addo et al, 2018; Valizadeh et al., 2019)  که

از  اند،دهيمطالعه رفتار، برگز يرا برا یرويکرد کم

 شده، ريزيرفتار برنامه نظريهمانند  نظري هايمدل

 وهنجار -دهیعق-ارزش نظريه ،یمنطق عمل نظريه

. اندکرده استفادهرفتار -زهیانگ وفرصت -يیتواناچارچوب 

نگرش، قصد رفتاري  يهاهغالبًا به جنب ی،يهامدل نیچن

صرفًا ابعاد  یعني ،کنندیتأکید م یو هنجارهاي ذهن

که  ی. مطالعاتدهندیرا مورد توجه قرار م یشناختروان

ارتباط و  يدر مورد دانش برقرار ریدر دو دهه اخ

بودن رفتار را  اثربخشرفتار صورت گرفته،  یدگرگون

به در  و فردي، منوط یروانشناخت هايیعالوه بر ويژگ

                                                                                  
2 The capability-, opportunity-, and motivation-

behavior (COM-B) framework 
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جامعه مورد مطالعه  ینظر گرفتن متغیرهاي موقعیت

و  یآموزش ،ياقتصاد ،یاسیو عوامل س تیموقع یعني

 ;GreenCom et al., 2001) داندیم هاآن انیتعامالت م

Namdar et al., 2018). يرفتار يهايتئور از استفاده 

 که موجود يهاتیواقع از ياریبس که شودیم باعث اغلب

 ياقتصاد و یاجتماع ،یاسیس خاص تیموقع از یناش

 دهيناد پژوهش انيجر در باشدیم مطالعه مورد منطقه

که در  يرفتار يهامدل تمام گر،ي. از طرف دشود گرفته

 طيدر شرا اند،قرار گرفته یمطالعات مختلف مورد بررس

 ياز اعتبار برخوردار هستند و رفتارها یخاص

 هاآن توانینم که هستند دهیچیپ چنان یطیمحستيز

 يطور به. کرد یبررس واحد يتئور اي چارچوب کي دررا 

 يهاتیموقع و طيشرا چارچوب، در هاآن از هرکدام که

 Kollmuss) کرد خواهند جاديا یمتفاوت جينتا مختلف،

and Agyeman, 2002در  يمطالعات رفتار ،ني(. بنابرا

و  يو در رابطه با مسائل کشاورز یحوزه علوم اجتماع

است تا بتوان  یفیک قاتیکاربرد تحق ازمندین يیروستا

 کسب موجود يهاتیواقع به نسبت يترقیشناخت دق

 پژوهش .برداشت يمؤثرتر يهاگام راستا نيا در و کرد

موانع  ترقیدق هرچه يیشناسا جهت در یتالش حاضر

عوامل مرتبط با آن با  و يکشاورزرفتار حفاظت آب 

 منطقه یو اجتماع ياقتصاد ،یاسیس تیبر موقع دیتأک

 و یفیک کرديرو با راستا، نيا در. باشدیمموردمطالعه 

 عالوه. شد تيهدا قیتحق نديفرآ ان،یبن داده هينظر روش

امکان را فراهم  نيا انیداده بن هياستفاده از نظر ،نيا بر

 بسنده نیشیپ ينظر يهاچارچوب به محقق که آوردیم

 در یواقع تجربه از آمده لحاص ياهينظر فهم به و نکند

 (. Reed, 2008) ديآ لينا خاص تیموقع کي
 

 قیتحق روش

 لحاظ از ،يحاضر از نظر هدف کاربرد پژوهش

 يۀنظرو از بعد روش از  یفیک يهاپژوهش نوع از ميپارادا

روش  کي انیبنداده يۀنظرشده است.  استفاده انیبنداده

 ها،هيرنظ که است یاکتشاف -يیتقرااس یفیپژوهش ک

استنتاج از  يرا به جا ايو قضا هاهیفرض م،یمفاه

 يهاچارچوب اي هاپژوهش ريسا ،یقبل يهافرضشیپ

. کندیم کشف هاداده از میمستق طور به موجود ينظر

 مندنظام و یفیک یروش انیبنداده يۀنظر گر،يبه عبارت د

 نییتب منظور به هينظر کي دیتول يبرا آن از که است

 مهم موضوع کي درباره تعامالت اي و هاکنش ند،يفرا کي

 يۀنظر ،(. در واقعCreswell, 2010) شودیم استفاده

 رامونیکسب شناخت پ ياست برا یروش انیبنداده

که قبالً در مورد  یموضوعات ايموضوع مورد مطالعه و 

نشده است و دانش ما در  ياجامع و عمده قیها تحقآن

 يمحقق به جا ،روش نيامحدود است. در  نهیآن زم

دارد  یقیش، سؤاالت تحقيآزما يبرا يیهاهیداشتن فرض

 & Corbinهاست )آن يی بهگوپاسخکه به دنبال 

Strauss, 2014 .) 

نفر از کشاورزان  30پژوهش،  نيا کنندگانمشارکت

 از هاانتخاب آن يبودند که برا شابوریدشت ن شرویپ

از  روش ني. در اشد استفاده یبرفگلوله يریگنمونه روش

د شکه مورد مصاحبه قرار گرفته بودند، خواسته  يافراد

هستند و  یمشابه تیرا که در وضع يافراد ريسا

 نيا کنند. یارائه دهند معرف يشتریب يهاداده توانندیم

ا تمام ب ازین مورد اطالعاتکه  ابديیم ادامه يیجاکار تا 

 گريد نینهمچ و باشندشده  حيو با دقت تشر اتیجزئ

 افتيدرشده  يگردآور يهاداده از يديجد اطالعات

 . نشود

 مصاحبه مشاهده، يهاروش از استفاده با هاداده

 و اسناد یبررس و1عرصه يهاادداشتي افته،يساختار مهین

 از محقق حاضر، پژوهش در .شدند يآورجمع مدارک

 مصاحبه یاصل يهاسؤال پژوهش اتیادب مطالعه قيطر

 با هاشد. مصاحبه نيمصاحبه تدو يج و راهنمارا استخرا

 مصاحبه، هر شروع از قبل و گرفت انجام یقبل اجازه

 حيتشر شوندگانمصاحبه يبرا پژوهش اهداف و موضوع

اطالعاتشان  ماندنمحرمانه مورد در هاآن به و شد

داده شد. مکان مصاحبه براساس توافق مصاحبه  نانیاطم

 70تا  40 نیصاحبه بو هر م نییشونده و محقق تع

 ،یمسائل اخالق تيرعا لی. به دلدیبه طول انجام قهیدق

قبل از شروع هر مصاحبه از مصاحبه شوندگان اجازه 

 ضبط مصاحبه گرفته شد.  

 کرديرواز  ه،ينظر نيو تدو لیو تحل هيتجز يبرا

 درشد.  استفاده( نی)اشتروس و کورب کیستماتیس

 يکدگذار: دارد وجود مرحله سه کیستماتیس کرديرو

                                                                                  
1 Field note 



 1400، 2 ، شماره52-2دوره  قیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايرانمجله تح           294

 یلیتحل نديفرآ به باز يکدگذار. یو انتخاب يباز، محور

 هامقوله به هاآن ليتبد سپس و میمفاه به هاداده ليتبد

مطرح شده  موارد از کيهر به مرحله نيا در. دارد اشاره

 میشد و مفاه داده کد کي کنندگانمشارکت ياز سو

ب در قال میمفاه نيا سپساستخراج شدند.  هیاول

 يکدگذارمرحله بعد،  در .شدند يبنددسته هامقوله

حاصل  يهامقوله نیب وندیپ تا است آن دنبال به يمحور

 انیم از مرحله نيا در. ديباز را مشخص نما ياز کدگذار

 ترمناسب يکدها باز، يکدگذار از آمده بدست يکدها

 دهنده،شيپاال مرحله نيا واقع در. شوندیم انتخاب

 و میمفاه کنندهمنظم و دهندهانسجام ،کنندهکیتفک

 يگذارنام جهت. است باز يکدگذار از حاصل يهامقوله

مشترک و  میاست که براساس مفاه نيبر ا یسع هامقوله

 عنوانیباز به دست آمده است،  يکه از کدگذار یمشابه

 يیهاداده با را یمنطق ارتباط نيشتریب که شود انتخاب

مرحله  دراست داشته باشد. آن  انگريکه مقوله نما

 و هاداده قیدق یهمراه با بررس که یانتخاب يکدگذار

 هاداده عمق در پژوهشگر است یقبل مرحله دو يکدبند

 ارائه ينظر مدل قالب در را هاآن و پرداخته لیتحل به

استراوس و  هي(. طبق نظرCreswell, 2007) دهدیم

 دهيپد ،یعل   طيشراچند بعد ) يمدل دارا نيا نیکورب

 و راهبردها گر،مداخله طيشرا ،يانهیزم طيشرا ،يمحور

از عوامل اثرگذار  يامجموعه یعل  طيشرا( است. امدهایپ

 باعث طيشرا نيا قتیهستند. در حق يبر مقوله محور

 دهيپد. شوندیم يمحور دهيپد يریگشکل و جاديا

-یم ظاهر هاداده در همواره که است يامقوله ،يمحور

. شوندیمبه آن ربط داده  یاصل يهامقوله گريد و شود

در نظر  يمحور دهيعدم رفتار حفاظت آب به عنوان پد

هستند که  یطيمجموعه شرا يانهیزم طيشراگرفته شد. 

 و رفتارها بر و سازندیمموردنظر را فراهم  دهيپد نهیزم

 يانهیزم طيشرا قتیحق در. گذارندیم ریتأث هاکنش

 به بتوانند راهبردها که کنندیم جاديا مناسب را يبستر

هستند که  یعوامل گرمداخله طيشرا .شوند انجام یدرست

 و هستند رگذاریتأث راهبردها و ندهايفرا یبر چگونگ

 اي راهبردها .شوندیم هادهيپد فیتضع اي ديتشد باعث

 را يیهاحلراه که هستند يهدفمند اقدامات ها،کنش

 جاديا به منجر و سازندیم همفرا موردنظر دهيپد يبرا

 از که هستند یجينتا امدهایپ .شوندیم یجينتا و امدهایپ

 حاصل يمحور مقوله به مربوط يهاکنش و راهبردها

 (.Strauss and Corbin, 2008) شوندیم

 اتپژوهش اقدام يیايو پا يیاز روا نانیمنظور اطم به

 طیمح با ياديز مدت هشگرپژو -1انجام شد.  ريز

 یبررس مستمر، مشاهده با و بوده تماس در وهشپژ

 يهاکیتکن از استفاده با ومختلف  يايموضوع از زوا

 به مرحلهرا  اتیجزئ تمام ها،داده يگردآور مختلف

 ضبط ،يبردارادداشتيدقت  بهو به صورت مداوم  مرحله

 موضوععقب برگشته و مجددًا  بهبار  نيو چند

 ي)کدگذار لیتحل و یبررسپرسش،  موردرا  یموردبررس

 لیتحل نديرآف -2. است داده( قرار یو انتخاب يباز، محور

نفر از  5توسط  يیو گزارش نها يیمدل نها ها،داده

قرار  ديیو تأ ینیبازب ،یبررس مورد کنندگانمشارکت

 گزارشو  لیتحل ا،هداده يآورجمع نديفرآ -3گرفت. 

 رارق ياهمنطق آب کارشناسان از نفر 5 اریدر اخت يینها

 هاستفاد موارد یبرخ اصالح در هاآن نظرات از و گرفت

 ،يآورجمع نديفرا یدانشگاه دیز اساتاسه نفر  -4. شد

 و کردند یبررس را يینها گزارش و مدل ها،داده لیتحل

 قرار استفاده مورد مدل نيتدو در زین هاآن نظرات

 .گرفت
 

 بحث و جینتا

 کنندگان،رکتمشااطالعات از  يآورجمع از پس

 نيبد. ديگرد هانوشته دست و هامصاحبه یبررس به اقدام

 و هامصاحبه متن به مراجعه بار نيچند از پس بیترت

سطر به سطر  لیتحل کیبا استفاده از تکن هانوشته دست

 تيمناسب استخراج شود. در نها يیتالش شد که کدها

شدند  يیمقوله شناسا 22 و)مفهوم(  هیکد اول 74

 (.1ول )جد
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 هاهمقول یدهو شکل هيثانو يکدگذار-1جدول 
 هامقوله یفراوان (می)مفاه هیاول يکدها فيرد
 یزارع يهانیزم یپراکندگ 15 (یاراض قطعات بودن)کوچک یمالکخرده 1
  18  یقطعه بودن اراض قطعه 2
 ياقتصاد-یمال يهاتيمحدود 7 استخر احداث يباال ينهيهز 3
  16 يسازکپارچهي يباال ينهيهز 4
  20 حفاظت آب يهاتیفعال يباال نهيهز 5
  17 بد کشاورزان یمال تیو وضع هيسرما کمبود 6
 آموزش و يسازعدم فرهنگ  3 آب حفاظت يهاروش مورد در اطالعات نداشتن 7
  8 آب حفاظت يهادر مورد روش یگروه يهارسانه از آموزش ارائه عدم 8
  4 آب حفاظت ديجد يهاروش درباره يسازفرهنگ عدم 9
  9 کشاورزان بهحفاظت از آب  يهاروشدولت در آموزش  يکارکم 11
  9 آب حفاظت يهاتیفعال مورد درو نادرست  یناکاف اطالعات 12
 دولت فیضع تيريمد و يزيربرنامه 18 کشاورزان طيبا شرا آب حفاظت يهابرنامه تناسب عدم 13
  9 کشاورزان ازیبا ن رمنطبقیآب غ حفاظت يهابرنامه 14
 آموزش يهابرنامه يبرگزار مکان و زمان مورد در یرساناطالع عدم 15

 آب حفاظت
8  

 حفاظت يهااستیس و هاياستراتژ ياجرا نهیزم در فیضع يزيربرنامه 16
 آب

5  

  4 آب حفاظتنسبت به  ياریبودن شوراها و ده تفاوتیب 17
  7 آب حفاظت يهااستیس و هاياستراتژ يدولت بر اجرا فیضع نظارت 18
 یمال و یبانک يهاتيحما 12 ديجد مشاغل ياندازراه جهت وام ياعطا 19
  24 ياریآب نينو يهاروش از استفاده جهت اعتبارات اختصاص 20
  20  التینرخ سود تسه کردنکم 21
  20 التیتسه پرداخت زمان مدت کردنیطوالن 22
 یشغل تیامن جاديا 10 يکاریجهت مقابله با ب يمرغدار و يگاودار توسعه 23
  22 يدیتول يهاکارگاه ياندازراه و يرکشاورزیغ نيگزيجا مشاغل جاديا 24
 کشت  يالگو رییتغ 9  يیدارو اهانیگ کاشت 25
  15 ياگلخانه کشت 26
  23 برآب کم محصوالت کاشت 27
 کشاورزان يخودباور عدم 17 به دولت رزانکشاو حد از شیب ياتکا 28
  10 کشاورزان نفس به اعتماد عدم 29
 دولت فیضع یتيحما يهابرنامه 22 دولت توسط یمال التیتسه ارائهعدم  30
  8 هارساختيو ز يتکنولوژ نیدولت در تأم یمال یبانیپشت ضعف 31
  11 ديجد يهادولت از طرح یمال تيحما عدم 32
 يهااستیس و هاياستراتژ ياجرا نهیدر زم دولت یناکاف يهاتيحما 33

 حفاظت آب 
19  

 ديجد يهاروش ياجرا يبرا یدولت التیتسه ياعطاسخت  طيشرا 34
 آب حفاظت

21  

  14  یدولت يهاوجود مشوق عدم 35
 نکشاورزا و کارشناسان نیب الزم ارتباطات نبود 11 کشاورزان با کارشناسان فیضع ارتباط 36
  5 کشاورزان به کارشناسانمناسب و شفاف  يیپاسخگو عدم 37
 یدولت نیمسئول و کارشناسان به اعتماد عدم 17 اعتماد به دولت و کارشناسان  عدم 38
  15 کارشناسان يهااعتماد به دانش و وعده عدم 39
  10 کارشناسان يبه ناکارآمد اعتقاد 40
  19 شانيهاجربهاز حد کشاورزان به ت شیب اعتماد 41
 یآموزش يهابرنامه ارائه 14 آب حفاظت يهادر مورد روش یآموزش يهاکالس يبرگزار 42
  6 آب حفاظت يهاروش مورد دربروشور  عيو توز هیته 43
  17 آب حفاظت يهادر مورد روش یجمع يهارسانه یرساناطالع 44
 آب کمبود به نسبت يريپذتیمسئول و درک عدم 18 ديشد یآبکمدرک  عدم 45
  15 کشاورزان نسبت به کمبود آب يريپذتیعدم احساس مسئول 46
 کشاورزان انیم در آب حفاظت رفتار نشدننهينهاد 16 خود یسنت رفتار حفظ به کشاورزان ليتما 47
  12 آب حفاظت يهااستیس زنبودنیآم تیموفق 48
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 هامقوله یفراوان (می)مفاه هیاول يکدها فيرد
 یجمع قتواف و مشارکت نبود 14 تعاون و مشارکت نبود 49
  10 یبه جمع یمنافع شخص حیترج 50
  10 یتوافق جمع نبود 51
 ياریآب يهارساختيز يتوسعه 25 فشار تحت ياریآب يهاستمیس توسعه 55
  26 يگذارلوله و آب يهاکانال کردنیمانیس 56
 کشاورزان و دولت نیب ابلمتق مشارکت و تفاهم عدم 10   یدولت يهايریگمیتصم در کشاورزان دادن مشارکت عدم 57
  12 یدولت نیمسئول يو عدم همکار يادار یبروکراس 58
  8 دولت و کشاورزان  نیتفاهم و درک متقابل ب عدم 59
-مجازات اعمال و نیقوان ياجرا عدم و ضیتبع وجود 11 مالکانو خرده دارهاهيسرما نیدولت ب ضیتبع 60

 ها
  13 يباز یو پارت ضیتبع 61
  19 متخلفان مجازات و یدولت نیقوان ياجرا ملزو 62
 يهاروش و یآبدر مورد کم غلط عادات و باورها 18 ياریآب يهاغلط در مورد روش عادات 63

 آب حفاظت
  20 آب حفاظت يهاروش و یآبغلط در مورد کم تفکر 64
  16 یسنت يهاروش يپندارآسان 65
  8 یطلبمنفعتو  یخودخواه هیروح 66
  15 حفاظت آب  يهاروش و یآبغلط در مورد کم ديو عقا باورها 67
 ينگرندهيآ نبود و يیرگرايتقد 13 يیرگرايتقد 68
  15 ينگرندهيآ نبود 69
 يهایشياند چاره و هااستیس ینیبشیپ عدم 13 نيگزيمشاغل و درآمد جا نبود 70

 مناسب
 از پس کشاورزان تمحصوال دیتول قبال در دولت یشياندچاره عدم 71

 يکنتورگذار
  ياز کنتورگذار پس 14

 شهرها به روستاها از مهاجرت 11 یآبکم اثر در شهرها به مهاجرت 72
  12 کشاورزان يکاریب 73
  10 کشاورزان  یهودگیو ب یسرخوردگ احساس 74

 

 به نسبت هاآن نگرش باشند داشته یجمع و يفرد

انجام  يبرا اهآن ليتما و ترمثبت آب حفاظت

 Tajeri) شد خواهد شتریب آب حفاظت يهاتیفعال

moghadam et al., 2018a.) منطقه در محقق مشاهدات 

 به تنها نه کشاورزان، از یبرخ که داد نشان مطالعه مورد

 از یبعض یحت بلکه بودند دهینرس یآبکم درک مرحله

 سکونت شابورین دشت ترپرآب قسمت در که یکشاورزان

 به هنوز هاآن يروستا که بودند باور نيا بر اندداشته

 يروزها از یبعض فقط و است برنخورده یآبکم مشکل

 عنوان به. شودیم کم هاآن موتور چاه اي قنات آب سال

 حال در": گفت نهیزم نيا در کشاورزان از یکي مثال

 یخشکسال به هنوز. است پرآب ما يروستا قنات حاضر

 يکشاورز روستاها، هیبق خاطر به میوانتینم. ميابرنخورده

 . "میکن لیرا تعط مانیزندگ و

 يانهيزم طيشرا

 دهيپد جاديدر ا ماًیکه مستق یعل  طيعالوه بر شرا

 زین يانهیزم طيعدم رفتار حفاظت آب نقش دارند، شرا

گونه رفتارها  نيظهور و بروز ا  يمناسب را برا يبستر

اکم که مانع از انجام ح ياز بسترها یکي. کنندیم ایمه

 یزراع يهانیزم یپراکندگ ،شودیرفتار حفاظت آب م

 بخش بزرگ يهاچالش عمده از ما کشور دراست. 

 تيريو مد يکشاورز يهاروش رییتغ مانع که يکشاورز

 یفیو ک یکم يبه استانداردها دنیرس يآن برا حیصح

 یاراض بودنکوچک و یپراکندگ شودیم یجهان

 عدم باعث یمالکو خرده یپراکندگاست.  يکشاورز

 مصرف کاهش يبرا درست يزيربرنامه و تيريمد امکان

 و یانسان يروین خاک، از نهیبه استفاده و يانرژ و آب

 نهيهز شيافزا به منجر تينها در که است آالتنیماش

 و مطلوب تیفیک با محصول دیتول از يریجلوگ و دیتول

 در(. Mahboobi et al., 2011) شودیم استاندارد

 مالکخرده کشاورزان بیشتر ز،یموردمطالعه ن يمنطقه

 نيا در. بود پراکنده صورت به هاآن يهانیزم و بودند

و  میخرده مالک هست ما"از کشاورزان گفت:  یکي ،رابطه
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 ديجد يهاوهیش نيا است کم موتورسهم آب ما در چاه 

 ."نددار اديز نیزم و آب کهخوب است  هامالک کل يبرا

 که مطالعه مورد منطقه بر حاکم يبسترها گريد از

و  یمال يهاتيمحدود شود،یم آب حفاظت رفتار مانع

 نوسانات با یتیفعال يکشاورزکشاورزان است.  ياقتصاد

  یشغل کشاورزان از ياریبس. است باال سکير و يدرآمد

 رفتار نهیزم در یاستخراج موانع حيادامه به تشر در

( ضمن ذکر نقل 1)شکل  يرزکشاو آب حفاظت

 پرداخته شده است.  کنندگانمشارکت از يیهاقول

 یعلّ طيشرا

 يهاروش و یآبباورها و عادات غلط در مورد کم 

 ماًیمستقهستند که  یاز جمله عوامل مهم آب حفاظت

گذارند.  ریعدم رفتار حفاظت آب تأث دهيپد جاديا در

 بگذارند ریتأث تاررف بر توانندیم افراد، عادات و باورها

(Neal et al., 2012در ا .)مطالعه، باورها، عادات و  ني

 يهاتفکرات غلط کشاورزان در مورد کمبود آب و روش

)روش  یسنت يهاروش يپندارآسان و آب حفاظت

 یآبکم به مقاوم که یمعمول يبذرها و یغرقاب ياریآب

 نهیزم ني. در اشودیم آب حفاظت رفتار مانع( ستندین

 یغرقاب روشِ همان به ما پدران"از کشاورزان گفت:  یکي

از االن.  شتریب یحت اندداشته آب و کردندیم ياریآب

 ."میکنیم ياریآب و يکشاورز روش همانماهم به 

باد عامل ": گفت نهیزم نيا در يگريد کشاورز

 و نرسد شهياست. باد باعث شده نَم به ر یآبو کم یخشک

 ."شوند خشک آباددر بخش عشق محصوالت

 آب حفاظت رفتار انجام مانع که یعوامل از گريد یکي

 منابع مورد در ينگرندهيآ نبود و يیرگرايتقد شود،یم

و  عتیهستند که طب يافراد رگراهاياست. تقد یآب

 رقابلیو غ ینیبشیپ رقابلیخود را غ یرامونیپ طیمح

 هاآن(. Thompson et al., 1990) دانندیم تيريمد

 نيبنابرا کنند،یم فرض ريناپذاجتناب را آب بودکم

وفق  یآبکمو خود را با  ستندیمشکل ن نينگران حل ا

 خداوند اراده و خواست شانس، را یآبکم ها. آندهندیم

(. به عنوان Tajeri moghadam et al., 2018a) دانندیم

 از يکار"گفت:  نهیزم نياز کشاورزان در ا یکيمثال 

بارش باران و کمبود آب دست  ست،ین هساخت ما دست

 خوب یبارندگ سال نيچند و بخواهد خدا اگر. خداست

 يگريد کشاورز". شود یم برطرف یآب کم میباش داشته

 که دارد خبر خود ندهيآ از یکس چه": گفت نهیزم نيدر ا

 تیوضع. ميکمبود آب دار میکن ینیبشیپ حاال از ميیایب ما

 ".  دترب ديشا شود، بهتر ديشا آب

 يريپذتیمسئول و فهیوظ احساس درک، عدم

است که  يگريد عامل یآبکم مسأله برابر در کشاورزان

 باعث عدم 

هرچه کشاورزان از عواقب  .شودیم آب حفاظت رفتار

آگاه باشند و  شتریو دور ب کينزد ندهيبحران آب در آ

 منافع  يبرا يشتریب يريپذتیو مسئول فهیاحساس وظ

 یحال توسعه به عدم مشارکت واقع در يکشورها

 و تيريمد اجرا، ،يریگمیتصم امر در بردارانبهره

طرف  از. شودیم مربوط ياریآب يهاشبکه از ينگهدار

کشاورزان، مانع  نیب یتوافق جمع نبود گر،يد

 ياجرا تينها در و يکشاورز یاراض يسازکپارچهي

 از یکي رابطه نيا در. شودیم ياریآب نينو يهاروش

 کم نجايا در ياریهم": گفت نهیزم نيا در کشاورزان

 را خود يهانیزم کشاورز چندتا شدیم وگرنه است

 ياریآب ديجد يهاروش از میبتوان تا کنند کدستي

 . "شوندینم کار نيا به یراض هرگز هاآن. میاستفاده کن

دولت و کشاورزان  نیعدم تفاهم و مشارکت متقابل ب

 از یدولت نیمسئول و کارشناسان به اهو عدم اعتماد آن

 کشاورزان آب حفاظت رفتار عدم سازنهیزم طيشرا گريد

 کشاورزان که یمشکالت جمله از رابطه نيا در. باشدیم

 عدم داشتند دیتأک آن يرو بر موردمطالعه يمنطقه

 هاآن. بود یدولت يهايریگمیتصم در هاآن مشارکت

 نيیپا به باال و طرفهکي آب يهاقانون که بودند معتقد

 با زادرون توسعه فقدان ما، کشور يهابرنامه در. است

 و باشند داشته مشارکت آن در مردم که يیهابرنامه

 رد،یگ عهده بر را يلگریتسه و یتيهدا نقش تنها دولت

 توسعه اهداف خاطر نیهم به. است مشهود یخوب به

 است شده محدود هانامهبخش و هاهیابالغ سطح در تنها

(Anabestani et al., 2012 .)توجه و نيیپا به باال نگاه 

 يهانهیگنج از یپوشچشم و يفناور و علم به هيسوکي

-يذ يهاخواسته خصوصبه و تجربه و اطالعات دانش،

 يهابرنامه شکست عمده ليدال جمله از توانیم را نفعان

 اخص طور به يیروستا توسعه و اعم طور به توسعه،

 را یمحل اتیمقتض و هاخواست که يا. توسعهنستدا

-یم هدر را منابع و زمان ياديز مقدار رد،یگیم دهيناد
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 گرفتن دهيناد کهيطوربه(. Rafeefar et al., 2012) دهد

 ريرپذیتأث و رگذاریتأث طیمح بر که يیهاگروه و افراد

 یناکام یحت و عملکرد کاهش به منجر تواندیم هستند،

 يها. در واقع افراد و گروهگردد هارنامهب شکست و

-کم لیدل به يیروستادر مناطق  ريرپذیو تأث رگذاریتأث

 مقابل در همواره شان،یطیمح يرهایمتغ به یتوجه

 به رونیب از که یراتییتغ و نيیپا به باال دستورات

 در. دهندیممقاومت نشان  شود،یم وارد شانطیمح

 -یمحل يهاگروه و افراد ؛زان،يربرنامه- طرف دو جهینت

به غیر از و تفاهم یعبارت به. فهمندینم را گريکدي زبان

کشاورزي ندارند. از طرف ديگر میزان درآمدشان، به 

خاطر ماهیت شغل کشاورزي و امکان وارد شدن 

ها بر اثر خشکسالی، سیل، خسارت به محصوالت آن

طوفان، سرمازدگی و غیره همیشه در نوسان است 

(Hamidi and Yaghoubi, 2017 بنابراين، برخی از .)

کشاورزان مورد مطالعه به خاطر مشکالت مالی و هزينه 

هاي حفاظت آب، تمايلی به استفاده از اين باالي فعالیت

ها نداشتند. يکی از کشاورزان در اين زمینه گفت: روش

 یباالست و کس اریبس هاي جديد آبیاريروش نهيهز "

 يبرا ميندارد وگرنه ما هم دوست دار آن را يتوان اجرا

 ايکشی و آبیاري قطرهلوله ازاز هدررفتن آب  يریجلوگ

. عالوه بر آن، کشاورز ديگري در اين "میاستفاده کن

هاي جديد آبیاري را قبول دارم ولی روش "زمینه گفت: 

خواهند که ما بودجه اجراي آن را ها بودجه میآن

 ."امام ماندهادهنداريم. من در خرج شکم خانو

 رفتار عدم بسترساز که يانهیزم طيشرا از گريد یکي

 فیضع تيريو مد يزيربرنامه است شده آب حفاظت

اجرا و  ،یشامل طراح یآموزش يزيربرنامهدولت است. 

 هر در و یسطح هر در و است یآموزش برنامه یابیارزش

 امکانات و طيشرا ازها،ین به توجه با ديبا یعلم نهیزم

 هیته هابرنامه گريد با یهماهنگ و ارتباط در و موجود

 ,Hajimirrahimi and Mokhber Dezfooli) شود

کشاورزان در  يکه دولت برا يیهابرنامه یبرخ(. 2017

 طيو شرا ازهایبا ن دهدیم ارائهرفتار حفاظت آب  يراستا

موارد،  یبرخ در گريتناسب ندارد و از طرف د هاآن

 یکي گر،ي. به عبارت دندارد هاآن ياجرا بر یقیدق نظارت

 يهابرنامه در شرکت يبرا کشاورزان موانع نيترمهماز 

 جهاد اي و يامنطقه آب طرف از شده برگزار یآموزش

 نیهمچن و وقت نداشتن ،یشغل يهادغدغه ،يکشاورز

 مکان زین و هادوره يبرگزار فصل و زمان نبودنمناسب

از کشاورزان گفت:  یکي نهیزم نيدر ا .بود هاآن

دولت  يهااستیس با شتریب يامنطقه آب يهابرنامه"

 نیهمچن ."کشاورزان ما طيشرا تا استهماهنگ 

مورد  در یآموزش يهاکالس اگر"گفت:  يگريکشاورز د

 شدیم برگزار ما يکاریب زمانروستا و  درحفاظت آب 

 ."بود بهتر یلیخ

 يکشاورزرفتار حفاظت آب  يهاچالش از گريد یکي

 به. استکشاورزان  نیب یو توافق جمع مشارکت عدم

 ياریآب بازده بودن نيیپا کارشناسان از ياریبس اعتقاد

 امکان یعمل هرگونه انجام اعتماد، یب و نامطمئندر

 در مردم دخالت و مشارکت ليتما و دارد عکس يجهینت

 ,Nosuhian) بود خواهد کم اریبس دولت يهاطرح

: گفت کشاورزان از یکي رابطه نيا در(. 2008

منِ  يتجربه .نديگویم يزیچ کي بار هر کارشناسان"

 جواب مهندسان نيا سواد از شتریب ساله 60کشاورز 

گفت:  نهیزم نيدر ا يگريکشاورز د نی. همچن"دهدیم

 یآبکم به مقاوم نديگویم که ياشدهاصالح يبذرها"

 یآبکم هب مقاوم اصالً خورند،ینم درد به هستند،

 ".هستند بهتر خودمان ميقد يبذرها. ستندین

 گرمداخله طيشرا

 زین گريد عوامل يکسري ،يانهیزم طيشرا بر عالوه 

 ني. اشودیمرفتار حفاظت آب  عدم دهيپد ديتشد باعث

 يهابرنامه کشاورزان، يخودباور عدمعوامل شامل 

 نیدولت، نبود ارتباطات الزم ب فیضع یتيحما

معاش و منافع  نیو کشاورزان، عدم تأم کارشناسان

 اعمال و نیقوان يو عدم اجرا ضیکشاورزان، وجود تبع

-یشياندچاره و هااستیس ینیبشیپ عدم و هامجازات

 از ياریبس. است يکنتورگذار از پس مناسب يها

 يهاتیفعال انجام يبرا موردمطالعه، منطقه کشاورزان

 باور و دارند دولت به يحد از شیب ياتکا آب حفاظت

 نيا در ياديز يیهاتیفعال توانندیم زین خود که ندارند

 نياگر در کشاورز ا ،گريد عبارت به. دهند انجام راستا

شخص متعهد با  کي يکه و ديباور به وجود آ

 یشخص نیکه چن يیهاتیفعال و است، اديز يهايیتوانا

 توانیدارد، م آب حفاظتدر  ینقش مهم کندیم فايا

. کنند اقدام آب از حفاظت رفتار انجام به که بود واردیام
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اظهار  نهیزم نياز کشاورزان در ا یکيبه عنوان مثال 

-کم از يریجلوگ يبرا يکار کنمینم فکر من"داشت: 

 ."ادیبرب سوادیب کشاورز منِ از یآب

 حفاظت رفتار عدم دهيپد که یعوامل از گريد یکي

دولت  فیضع یتيماح يهابرنامه کند،یم ديتشد را آب

 يرا برا یسخت طياست. به گفته کشاورزان، دولت شرا

 عنوان به. است گرفته نظردر  یدولت التیتسه ياعطا

 ياریآب يهاروش رییتغ يبرا دولت که يیهاوام ،مثال

 صرفه به مقرون کشاورز يبرا و دارد يیباال سود دهدیم

 به جهتو از کشاورزان اذعان داشتند که با ياری. بسستین

 وام دولت اگر ها،آن بد یمال تیوضع و هيسرما کمبود

  دهد، قرار هاآن اریاخت در يگريد التیتسه اي و بالعوض

 نهیزم ني. در اندارد وجود هاآن نیب متقابل درک

 يهااستیکارشناسان فقط س"از کشاورزان گفت:  یکي

 کنند خاموش را موتورها و چاه رندیگیدولت را در نظر م

کشاورز  ،نیهمچن. "ستندین کشاورزان ما فکر هب و

-میتصم در ینقش چیه ما"گفت:  نهیزم نيدر ا يگريد

 بدون خودشان ميندار کارشناسان و هایدولت يهايریگ

جمله  از ".رندیگیم میتصم ما آبِ ما يبرا ما با مشورت

داشتند  دیکه کشاورزان بر آن تأک يگريمشکالت د

. بود یدولت نیمسئول يکارو عدم هم يادار یبروکراس

 آب از نهیبه استفاده يبرا را اعتبارات یبرخ دولت

که در  یمشکالت لیبه دل ی. ولاست داده اختصاص

 حیاعتبارات به طور صح نيا ،وجود دارد يادار ستمیس

 صورت به رسدیم اگر اي و رسدینمبه دست کشاورز 

که افراد  یو برخ شودینم میتقس کشاورزان نیب عادالنه

که دارند  یندارند با استفاده از روابط نیاصالً زم

 بازار در و گرفته اریاخت در را ديجد يهاياریآب زاتیتجه

 يگريد مصارف صرف را وام اي و رسانندیم فروش به آزاد

 من"کرد:  انیاز کشاورزان ب یکيرابطه  ني. در اکنندیم

 ياریآب وام گرفتن يبرا روز هردو ماه است که  یکي

 اما رومیاتاق به آن اتاق جهاد م نيو استخر از ا ياطرهق

 . "کندینم کمک یلیخ جهاد

 حفاظت رفتار عدم بسترساز که یعوامل از گريد یکي

 انیو آموزش در م يسازفرهنگ عدم شود،یم آب

 انیب موردمطالعه کشاورزاناز  یبرخ. استکشاورزان 

 آب حفاظت يهاروش مورد در یکاف اطالعات که کردند

 و یاکافن داشتند هم یاطالعات اگر موارد یبرخ در. ندارند

دولت  هاآن يگفته به. بود نادرست مواقع یبعض در

 ون،يزيتلو و ويراد مثل یگروه يهارسانه و یکل طوربه

 يهابرنامه خاص، طور به يامنطقه آب و يکشاورز جهاد

 و آب حفاظت آب، کمبود بحران مورد در یکاف یآموزش

از  یکي ،رابطه نيا در. دهندینم ارائه يهاروش

مثل  ياریآب ديجد يهاروش از"کشاورزان گفت: 

 چشم به امدهیشن را اسمشان فقط یباران و ياقطره

 ".هستند يچطور نمیبب که امدهيند تابحال خودم

 حفاظت رفتار عدم دهيپد يانهیزم طيشرا گريد از

 نیمسئول و اسانکارشن به اعتماد عدم ،يکشاورز آب

 ينهیکه زم یعوامل نيترمهم از یکي. است یدولت

کند یدولت را فراهم م يهاطرح درمشارکت مردم 

  يمردم و دولت است. چرا که در فضا نیاعتماد متقابل ب

 کشت و بر آبکم محصوالت ،يیدارو اهانیگ

-کالس ي)برگزار یآموزش يهابرنامه يارائه(، ياگلخانه

-رسانه یرساناطالع بروشور، عيتوز و هیته ،یآموزش يها

-تيحما و( آب حفاظت يهادر مورد روش یجمع يها

 ياندازوام جهت راه يدولت )اعطا یمال و یبانک يها

 از استفادهاختصاص اعتبارات جهت  د،يمشاغل جد

 و التیتسه سود نرخ کردنکم ،ياریآب نينو يهاروش

. باشدیم( تالیتسه پرداخت زمان مدت کردن یطوالن

 کشاورزان از یکيکشت  يالگو رییتغ راهبرد نهیزم در

 به االن اما کاشتم،یم را محصوالت انواع قبالً": گفت

". کارمیم زعفران کارشناسان هیتوص و یآبکم خاطر

 تیامن جاديا راهبرد مورددر  يگريکشاورز د نیهمچن

 باتوجه گفتند و اندکارشناسان جهاد آمده "گفت:  یشغل

 يتعداد هم من ديروب يدنبال کشاورز کمتر یآبکم به

 يدیتول کارگاه مانيروستا در نیهمچن. امدهيخر گاو

 در يگريد کشاورز. "کنمیم کار هم جاآن و اندزده

 يبرا من": گفت یمال و یبانک يهاتيحما راهبرد نهیزم

دارم  همچنان و امگرفته وام دولت از استخر احداث

کشاورز  نیهمچن ."کنمیم اختپرد را شيهاقسط

سال قبل دولت وام  نيچند"گفت:  نهیزم نيدر ا يگريد

 یمانیس را یخاک يهايجوبه کشاورزان داد تا  یبالعوض

 ".کنند

عدم رفتار  دهيمربوط به پد يهاکنش و راهبردها نيا

از جمله  یجينتا اي امدهایپ جاديحفاظت آب منجر به ا

 مهاجرت میمفاه)شامل  شهرهامهاجرت از روستاها به 
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کشاورزان و احساس  يکاریب ،یآبکم اثر در شهرها به

رفتار  نشدننهينهاد وکشاورزان(  یهودگیو ب یسرخوردگ

 به کشاورزان ليکشاورزان )تما انیحفاظت آب در م

-استیس نبودن زیآمتیموفق و خود یسنت رفتار حفظ

 مهاجرت امدیپ با رابطه دراست.  شدهحفاظت آب(  يها

به خاطر  "گفت کشاورزان از یکي شهرها به روستاها از

از روستا به  ياديجوانان ز ،يکشاورز یلیو تعط یکم آب

 نیهمچن. "تهران رفتند و در آنجا مشغول به کار شدند

 رفتار نشدن نهينهاد راهبرد نهیزم در يگريد کشاورز

 کشاورزان همه": گفت کشاورزان انیم در آب حفاظت

 یغرقاب روش کنندیم استفاده یغرقاب روش از نجايا در

-یم آب بهتر زراعت است، بهتر ديجد يهاروش نيا از

-مقوله نیب تي. در نها"است شتریب هم درآمدش و خورد

 شد یطراح مدل و شد برقرار ارتباط یاستخراج يها

 (.1)شکل 

 رییتغ ،ياریروش آب رییحفاظت آب )تغ يهاتیفعال

بطه را ني. در اداد خواهند انجام را( غیرهکشت و  يالگو

که دولت وام کم  یشرط به"از کشاورزان گفت:  یکي

 ياقطرهبه  یخودم را از غرقاب ياریبهره بدهد روش آب

 گران شود،ینم یشخص نهيوگرنه با هز دهمیم رییتغ

 نهیزم نيدر ا يگريکشاورز د نی. همچن"ندارم و است

 ضيتعو يبرا حاال و اندگذاشته کنتور اندآمده"گفت: 

-یم پول مانتو ونیلیم 5/1-3 کشاورز از آن قطعات

 را پولش همه کندینم یکمک چیه هم دولت. رندیگ

 ."دهدیم بدبخت کشاورز

 عدم دهيپد کنندهديتشدکه  یاز عوامل گريد یکي

 و هااستیس ینیبشیعدم پ است، آب حفاظت رفتار

. است يپس از کنتورگذار يمناسب برا يهایشياندچاره

 قبال در ،يکنتورگذار از پس دولت کشاورزان، يگفته به

 نيگزيجا ايو  شغل وام، ،يکشاورز محصوالت دیتول

است. در  نکرده جاديا کشاورزان يبرا يدرآمد و یشتیمع

 کنتور اندآمده "کرد:  انیاز کشاورزان ب یکيرابطه  نيا

 و شغلآب ما،  کردننصف يازا در اما اندکرده نصب

عالوه بر آن  ."اندنکرده جاديما ا يبرا يگريد درآمد

 هاو اعمال مجازات نیقوان يو عدم اجرا ضیوجود تبع

 آب حفاظت رفتار عدم از يگريد دکنندهيتشد زین

 در دولت کشاورزان، از یبرخ گفته به. باشدیم يکشاورز

 شود؛یم قائل ضیتبع هامجازات اعمال و نیقوان ياجرا

-چاه از اي و دارند رمجازیغ هچا نيچند روستاها از یبرخ

 يبرخورد هاآن با و دارند برداشت اضافه مجاز، يها

 حلقه کي یحت روستاها از یبرخ عوض در شود،ینم

 زین یمال التیتسه گر،يد طرف از. ندارند هم موتورچاه

 کشاورزان نیب معموالً دهدیم کشاورزان به دولت که

 یکي نهیزم نيا در. شودیم عيتوز( دارهي)سرما مالک کل

 پول یارباب يموتورها چاه": داشت اظهار کشاورزان از

 ."کنندیم برداشت يشتریب آب رشوه، دادن با و دارند

 که يیراهبردها موردمطالعه، کشاورزان دگاهيد از

 آب حفاظت رفتار عدم دهيپد با مواجهه در دولت

 يهارساختيز يتوسعه شامل کرده اتخاذ يکشاورز

 احداث فشار، تحت ياریآب يهاستمیسعه س)تو ياریآب

 جادي(، ايگذارلوله و آب يهاکانال کردنیمانیس استخر،

 با مقابله جهت يمرغدار و يگاودار)توسعه  یشغل تیامن

-راهو  يرکشاورزیغ نيگزيمشاغل جا جاديو ا يکاریب

 کشت )کاشت  يالگو ریی( و تغيدیتول يهاکارگاه يانداز
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 باورها و عادات غلط

 نگريبود آيندهتقديرگرايی و ن

 يرپذيتیعدم درک و مسئول

 آب کمبودنسبت به 

عدم رفتار 

 حفاظت آب

 ياریآب يهارساختيز يتوسعه

 یشغل تیامن جاديا

  کشت يالگو رییتغ

 یآموزش يهابرنامه ارائه

 یمال و یبانک يهاتيحما

 
 

 مهاجرت از روستاها به شهرها

نشدن رفتار حفاظت آب نهادينه

 زاندر میان کشاور

 

 

 ی عل  شرايط

 پديده 

  

 راهبردها

  

 پیامدها

  

 گرمداخله شرايط

  

                          

 دولت، فیضع تيريمد و يزيربرنامه ،ياقتصاد-یمال يهاتيمحدود ،یزراع يهانیزم یپراکندگ                              

  ،دولت و کشاورزان نیعدم تفاهم و مشارکت متقابل ب ،یو توافق جمع مشارکت نبود                                  

  یدولت نیاعتماد به کارشناسان و مسئول عدمو آموزش،  يسازفرهنگ عدم

 
 

 

 

 زمینه

  

 

 عدم خودباوري کشاورزان

 دولت فیضع یتيحما يهابرنامه

 کشاورزان و کارشناسان نیب الزم ارتباطات نبود

 هامجازات اعمال و نیقوان يراو عدم اج ضیوجود تبع

 پس از کنتورگذاري  هاي مناسبانديشیچارهو  هااستیس ینیبشیپ عدم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

 

 يکشاورز بعدم رفتار حفاظت آ یمفهوممدل  -1شکل 

 

 شنهادهايپ و يريگجهينت

به حفاظت آب نشان  افتهيبودجه اختصاص  یبررس

حل  يرا برا ياديز ودجهي ساالنهدهد که دولت یم

بخش به وزارت  نيا يازهاین نیمأکشور و ت یمسائل آب

 یآبص داده است، اما همچنان با مشکل کماختصا روین

 دایکاهش پ زیمصرف آب ن گريو از طرف د میروبرو هست

است  ممکنکه  گفت توانیم نيبنابرانکرده است. 

 یموانع با آب حفاظت يهااستیس و هاياستراتژ ياجرا

مصرف آب در  نيترشیب کهنيا به توجه با. است روبرو

حفاظت آب  رفتارع موان يیشناسااست  يبخش کشاورز

به  تواندیم کشاورزان دگاهيد از بخش نيا در

 يو راهبردها هااستیس ياجرا در گذاراناستیس

 .کند کمکحفاظت آب 

 یو عوامل مختلف طيشرابدست آمده،  جينتا براساس

 شابوریدشت ن دررفتار حفاظت آب کشاورزان  مانع

 نبود و يیرگرايتقد عوامل نيا نيترمهم از یکي. شودیم

 .Tajeri moghadam et alاست که با مطالعه  ينگرندهيآ

(2018a) ینیبجهانکه  افتندي دست جهینت نيا به که 

-تیفعال ياجرا در یمهم نقش( يیرگراي)تقد کشاورزان

 ،نی. همچندارد یخوانهم دارد هاآن آب حفاظت يها

نشان داد که اغلب کشاورزان درک  حاضر قیتحق جينتا

 عادات و باورها وجود بابود آب نداشته و از کم یدرست

هم در رابطه با حفاظت  يريپذتیمسئول احساس غلط،
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 Ward) مطالعات ريسا يهاافتهيبا  جينتا نيا. رندآب ندا

et al., 2007; Dolnicar & Hurlimann, 2010; 

Fielding et al., 2012; Grant & Hall, 2016; Smith 

et al., 2018 )خطر کشاورزان که یزمان. دارد یخوانهم 

-ینم که کنند احساس و باشند نکرده درک را یآبکم

انجام دهند،  یتیدر منطقه، فعال یآبکم برابر در توانند

 سرنوشتو خطرات آن را انکار کرده و  یآبکممعموالً 

از  یموضوع ناش ني. اسپارندیم ريتقد دست به را خود

کشاورزان نسبت  یو ناآگاه اطالعات، کمبود ،يسوادکم

و  مطالعه مورد منطقه در آن جاديا علل و یآببه کم

کشاورزان با افکار  گرياز د يريرپذیتأث نیهمچن

 توانیم هاافتهي نيا با رابطه در. باشدیم انهيرگرايتقد

 يهاتیفعال یزمان تنهانمود که کشاورزان  يریگجهینت

 را یآبکم خطر که داد خواهند انجام را آب از حفاظت

 يهاتیفعال انجام و یآبکم به نسبت و باشند کرده درک

 به و باشند داشته يريپذتیمسئول احساس ،حفاظت آب

 در تواندیم هاآن يهاتیفعال که باشند دهیرس باور نيا

 . باشد مؤثر اریبس آب حفاظت جهت

از موانع مهم رفتار حفاظت  گريد یکي نيبر ا عالوه

 یمشکالت مال و یراعز يهانیزم یپراکندگآب، 

 یاراض یو پراکندگ یمالک خردهکشاورزان است. 

 یساختار سنت يهامشخصه و عناصر از یکي ،يکشاورز

 نظام ،یارضاصالحات برنامه جيو  از نتا رانيا يکشاورز

 بههاي کشاورزي است. و تغییر کاربري زمین يبرارث

به  یاز سنت يدر انتقال کشاورز یمانع مهم کهيطور

 نهيهز شيباعث افزا یاراض یاست. پراکندگ شرفتهیپ

 ديجد يهاروش يیکارآ عدم آب، تلفاتکار،  يروین

 کشاورزان شتریب. شودیم ديجد آالتنیو ماش ياریآب

 کردنزهیمکان و ياریآب روش رییتغ يبرا مطالعه مورد

بودند.  مواجه اعتبارات و هيسرما کمبود مشکل با مزارع

 نیب یجمعشارکت و توافق نبود م گر،يطرف د از

 ياجرا ،يکشاورز یاراض يسازکپارچهي مانع کشاورزان

 رفتار عدم گريد عبارت به و نينو ياریآب يهاروش

 ،یمردم مشارکت. شودیم يکشاورز آب حفاظت

 اگر. است یمحل يهاتیظرف شيافزا جهت یافتیره

 ،نکنند مشارکت آب حفاظت يهاتیفعال در کشاورزان

 يهادستگاه و دولت يهاطرح و هااستیس ،هاياستراتژ

-یم اجرا يندکُ به اي و دهينگرد اجرا یدرست به يیاجرا

است  یاجتماع نديفرآ کيکه مشارکت  يیجاآن از. شود

 بیترغ جهتدارد،  یو اجتماع یدر ابعاد روان شهيکه ر

از  توانیم آب از حفاظت يهاتیفعال به کشاورزان

 ايو رسوم و فرهگ منطقه و کارشناسان آشنا به آداب 

آب  یمحل تيريمد يبرا برانآب هايو تشکل هایتعاون

 کرد.  استفاده

 طيشرا گريد از ،یجمع بر یشخص منافع حیترج

از  یبرخ. باشدیم آب حفاظت رفتار عدم سازنهیزم

 يکشاورز مختلف مسائل به یمدتکوتاهکشاورزان نگاه 

 مدت کوتاه در که را خود یشخص منافع هاآن. دارند

 جهینت بلندمدت در که یاجتماع منافع بر دهدیم جهینت

و  یخيتار شهيمسائل ر نيا. دهندیم حیترج دهدیم

. شود يسازفرهنگرابطه  نيدر ا ديدارد و با یفرهنگ

 نيا به کشاورز ،یمال مشکالت و هيسرما کمبود به باتوجه

 از نکارد یمحصول امسال اگر که کندیم فکر موضوع

 نيبنابرا ،ديآینم بر خود يخانواده امسال مخارج هدهع

-یبه فکر حل مشکالت در حال حاضر خانواده خود م

 روند نيا ادامه با که ندارد ياتوجه موضوع نيا به و باشد

 یآب ازین با یمحصوالت تواندینم یحت ندهيآ يهاسال در

 کنار در طيشرا و عوامل نيا از یبرخ. کند کشت نيیپا

 مورد منطقه در را راجرز یدهقان فرهنگخرده هيظرن هم،

 فرهنگخرده یاصل عناصر راجرز. کندیم ديیتأ مطالعه

 ،یشخص روابط در متقابل اعتقاد عدم شامل را یدهقان

 دولت، به یوابستگ ،يیگرایمحل و محدود یزمان دگاهيد

 يبرا یآن منافع از یپوشچشم يیتوانا عدم ،يیرگرايتقد

 نيا يهمه که داندیم رهیغ و یآت نافعم به یابیدست

-مقوله جزء و شد مشاهده موردمطالعه منطقه در موارد

 جينتا(. Azkia, 2012) باشدیم یمفهوم مدل يها

 ;Dolnicar & Hurlimann, 2010محققان مختلف )

Fielding et al., 2012; Grant & Hall, 2016; Addo et 

al., 2018  )کندیم ديیتأ را هاافتهي نيا زین. 

 رفتار انجام مانع که يگريد مهم موانع از نیهمچن

 دولت فیضع تيريمد و يزيربرنامه شودیم آب حفاظت

 عدم به منجر دولت فیضع تيريمد و يزيربرنامه. است

. شودیم کشاورزان انیم در آموزش و يسازفرهنگ

 اديمحتوا و تعداد ز نیو همچن یمتون علم یگستردگ

آن  انگریدر رابطه با حفاظت آب ب یجلسات کارشناس

 زانيربرنامه و استگذارانیس ران،یگمیاست که تصم

آن  يراهکارها زیبا مسائل آب و ن یآب به خوب تيريمد
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. ستین بخشتيرضا آب حفاظت روندآشنا هستند. اما 

 نيا موانع از یکي کهبیان داشت  توانیم رابطه نيا در

 يهاتیواقع بر ینمبت شده ارائه يراهکارها که است

-ینم کشاورزان يازهاین و طيشرا و منطقه در موجود

 فیضع تيريمد و يزيربرنامه ،گريد عبارت به. باشد

 شده باعث آب حفاظت يهاتیفعال با رابطه در دولت

 هاتیفعال و راهکارها نيا در کشاورزان که است

 مختلف محققان مطالعاتنداشته باشند.  یمشارکت

(Grant & Hall, 2016; Yaghoubi and Najafloo, 

2016; Addo et al., 2018) داشتند. یمشابه جينتا زین 

دولت و کشاورزان  نیعدم تفاهم و مشارکت متقابل ب

 از یدولت نیبه کارشناسان و مسئول هاو عدم اعتماد آن

 با که باشدیم يکشاورز آب حفاظت رفتار موانع گريد

 ;Fielding et al., 2012) مطالعات يهاافتهي جينتا

Yaghoubi and Najafloo, 2016) راستاست کي در .

 با هاحکومت و هادولت از ياریبس که يیهااز چالش یکي

 و دولت يهابرنامه به مردم ياعتمادیب اند،بوده روبرو آن

 عملکرد ر،یاخ يهاسال در. هاستآن با یهمراه عدم

 ننیو همچ لتدو يهابرنامه و هاطرحناموفق  ونامناسب 

باعث  یقبل يهاطرح در هاعمل نکردن به وعده

 و یکارشناسان دولت دولت، به کشاورزان ياعتمادیب

 از ياریبس که يطوربهاست.  شده هاآن يهابرنامه

. کنندینمحفاظت آب  يهاطرح از یاستقبال کشاورزان،

 مردم به که يیهاقول ياجراموفق و  يکاربرد يهابرنامه

 به کشاورزان اعتماد نهیزم تواندیم است هشد داده

 .کند فراهم را یدولت نیمسئول و کارشناسان

 حفاظت رفتار عدم کنندهديتشدکه  یعواملجمله  از 

عدم  کشاورزان، نظرات اظهار براساس باشدیم آب

دولت،  فیضع یتيحما يهابرنامهکشاورزان،  يخودباور

اورزان، عدم کارشناسان و کش نینبود ارتباطات الزم ب

و عدم  ضیمعاش و منافع کشاورزان، وجود تبع نیتأم

 ینیبشیپ عدم و هامجازات اعمال و نیقوان ياجرا

مناسب پس از  يهایشياندچاره و هااستیس

 ,Yaghoubi and Najafloo) مطالعاتاست.  يکنتورگذار

2016; Grant & Hall, 2016 )یخوانهم جينتا نيا با زین 

که اگر  استدالل کرد توانیرابطه م ني. در ادارد

 يهاتیفعال انجام در خود يهايیکشاورزان به توانا

 باحفاظت آب باور و اعتماد داشته باشند و باور کنند که 

 يریجلوگ در یمهم نقش توانندیم ها،تیفعال نيترساده

 يهااستیس و هابرنامه ن،یهمچنداشته باشند.  یآبکم از

 بر رگذاریتأث و مهم مسئله کي انعنو بهدولت  یتيحما

 يطور به. است شده شناخته آب حفاظت يهاتیفعال

 و هابرنامه اگر کشاورزان، یمال تیوضع به باتوجه که

 در ض،یتبع بدون دولت یمال و یقيتشو يهااستیس

 وجود آب حفاظت يهابرنامه و هاطرح ياجرا جهت

 رزانکشاو که دارد وجود يشتریب احتمال باشد، داشته

 حفاظت آب کنند.  يهاتیفعال انجام به اقدام

 که يیراهبردها مطالعه، مورد کشاورزان دگاهيد از

 آب حفاظت رفتار عدم دهيپد با مواجهه در دولت

 يهارساختيز يتوسعه شامل کرده اتخاذ يکشاورز

 يارائهکشت،  يالگو رییتغ ،یشغل تیامن جاديا ،ياریآب

. باشدیم یمال و یبانک يهاتيحماو  یآموزش يهابرنامه

 رفتار عدم دهيپد به مربوط يهاکنش و راهبردها نيا

 جمله از یجينتا اي امدهایپ جاديا به منجر آب حفاظت

رفتار  نشدننهينهادمهاجرت از روستاها به شهرها و 

 نيکشاورزان شده است. باتوجه به ا انیحفاظت آب در م

فت که دولت گر جهینت توانیم امدهایپو  راهبردها

 مانند مختلف يراهبردها ارائه قيطر از تالش رغمیعل

مکمل، سازگار و يا مشاغل  جاديو ا هايدامدار توسعه

 به برآب محصوالت از کشت يالگو رییتغ و نيگزيجا

 شدننهينهاد يبرابر مانند زعفران  آبکم محصوالت

از  يریجلوگ وکشاورزان  انیرفتار حفاظت آب در م

 طوراست به  نتوانستهاورزان به شهرها مهاجرت کش

 طيشرا گر،يد عبارت به. ابدي دست خود اهدافکامل به 

 يموجود، باعث عدم اجرا يگرمداخله و يانهیزم ،یعل 

 ينهیزم در دولت يهااستیسو  هاياستراتژ حیصح

 حفاظت آب شده است. 

 قیاز تحق هاي حاصلامتداد يافتهدر  ت،ينها در

 : دشومی هيارا ريزهاي شنهادیپحاضر، 

 رفتار موانع نيترمهم از یکي کهنيا به باتوجه -1

باورها و عادات غلط کشاورزان و عدم درک  آب، حفاظت

حفاظت آب است  يهاروش و یآبکم به نسبت هاآن

 تواندیم یرساناطالع و یبخشیآگاه ،آموزش نيبنابرا

 یاطالعات منابع نيترمهم. شود واقع دیمف اریبس

 و،يراد ون،يزيتلو) یجمع يهارسانه معموالً کشاورزان

 شرویکشاورزان پ و یجيکارشناسان ترو ،تلفن همراه(
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-رسانه قيطر از دولت شودیم شنهادیپ نيبنابرا. باشدیم

اطالعات الزم در مورد  یجيو کارشناسان ترو یجمع يها

که توسط  يیراهکارها و غلط عادات و باورها ،یآبکم

. از بگذارد هاآن اریاخت در راقابل اجراست  کشاورزان

-اطالع نقش توانندیهم م شرویکشاورزان پ گر،يطرف د

 را کشاورزان و کارشناسان نیب یاطالعات رابط و یرسان

 يهاروش موفق و یعمل ياجرا با هم و باشند داشته

 و رشيپذ يبرا کشاورزان ريسا قيتشو باعث آب حفاظت

 یرساناطالع با توانندیم اورزانکش نيا. باشند آن ياجرا

 ريسا به خود آب حفاظت يهاتیفعال دادنشينما و

 آب حفاظت مورد در خود يهايیتوانا به که یکشاورزان

 يهاتیفعال که بدهند را نانیاطم نيا ندارند باور

 يهاتیفعال کنار در اي و يیتنها به شما آب حفاظت

  در حفاظت آب دشت دارد.  یدولت نقش مهم

 در فیضع تيريمد و يزيرباتوجه به برنامه نیهمچن 

 شودیم شنهادیپ یآموزش يهابرنامه يبرگزار نهیزم

 يهاگروه فراغت اوقات با مطابق هادوره و هاکالس برنامه

در فصل زمستان که  ،مثال ي. براباشد مختلف هدف

 تواندیم هاشب نیهمچن و است ترکم يکشاورز تیفعال

 يیجا تا و باشد هاکالس يبرگزار يبرا يرتمناسب زمان

در مزرعه و محل کار  هاکالس ديبا دارد امکان که

 در مسجد روستا برگزار شود.  ايکشاورزان و 

 یمال مشکالت و هيسرما کمبود به باتوجه -2

 شنهادیپ آب، حفاظت يهاروش از استفاده در کشاورزان

 بانک ثلم يیهاو بانک يمؤسسات اعتبار دولت، شودیم

اعتبارات  نیتأم هاآن لیتشک یاصل هدف که يکشاورز

 التیاست را موظف کند تسه يتوسعه کشاورز يبرا

بازپرداخت مناسب به کشاورزان ارائه  طيبا شرا ياعتبار

 توانیم کشاورزان اعتبارات نیتأم يبرا نیهمچن. دهند

 عیتجم يبرا را يیهایتعاون اي يکشاورز يهاتشکل

 قدرت شيافزا و هاآن يمعنو و يماد يهاهيسرما

 نيا داشتن با کشاورزان. کرد ياندازراه هاآن تیفعال

 يسازکپارچهي ،يکشاورز يهانهاده نیتأم در ها،تشکل

 و ياریآب و کشت ديجد يهايتکنولوژ از استفاده ،یاراض

 توانندیم يکشاورز محصوالت فروش و یابيبازار

 .ندينما عمل توانمندتر

 را یدرست يزيربرنامه دولت شودیم نهادشیپ -3

 کشاورزان به ياعتبار التیتسه و امکانات صیتخص يبرا

 اریاخت در یراحت به اعتبارات و امکانات نيا تا دهد انجام

 نيا گرفتن يِادار یبروکراس و ردیگ قرار کشاورزان

 به کشاورزان که نباشد ياگونه به التیتسه و امکانات

 طرف از. شوند منصرف اعتبارات نيا گرفتن از یکل طور

 و اعتبارات عيتوز بر یقیدق و درست نظارت ديبا گر،يد

 مختلف کشاورزان نیب ضیتبع تا ردیگ انجام امکانات

 صورت به تواندیم یبررس و نظارت نيا. فتدین اتفاق

. شود انجام يادوره و یتصادف صورت به حداقل اي یدائم

 که کرد برقرار را یمکاناتا توانیم نیهمچن مورد نيا در

 يهاخواسته و انتقادها یبه راحت قادر باشند کشاورزان

را  جهیو نت نديخود را به مسئوالن مربوطه منتقل نما

 کنند.   يریگیپ

کردن  يیدولت با اجرا شودیم شنهادیپ -4

 شيافزا ينهیزم است داده کشاورزان به که يیهاوعده

 کردن يیاجرا به قداما سپس و دينما فراهم را اعتماد

 مشارکت ازمندین که دينما یآب حفاظت يهاطرح

 و اعتماد مورد افراد توانیم ،نی. همچناست یعموم

 روستا ياریده و شوراها افکار، رهبران مانند یمحل نخبه

 هاآن مساعد نظر ابتدا و يیشناسا را شرویپ کشاورزان و

 را انکشاورز اعتماد هاآن قيطر از سپس. کرد جلب را

 يهاتیفعال انجام در هاآن مشارکت باعث و جلب

 حفاظت آب شد. 

 طيشرا ،يکنتورگذار از پس کهنيا به باتوجه -5

شده است  ترسخت یزندگ و يکشاورز محصوالت دیتول

 از يریجلوگ و طيشرا بهبود يبرا دولت شودیم شنهادیپ

 درآمد و مشاغل کشاورزان، هيرویب يهامهاجرت

به  التیبا دادن تسه ،مثال عنوان به. کند جاديا نيگزيجا

 یدست عيصنا دیتول يهاکارگاه جاديا ينهیکشاورزان، زم

 و نبات دیتول يهاکارگاه ،یروفرش هیته و یبافیقال مثل

 را منطقه در يکشاورز محصوالت يفرآور اي و نباتآب

مکمل و مشاغل و درآمد  نيا قي. از طرندنک فراهم

 کم خاک و آب منابع بر حد از شیب فشار از ن،يگزيجا

 کشاورزان یشتیمع طيشرا گر،يد طرف از و شودیم

 .ابديیم بهبود

 يهاچاه تعداد که یصورت در شودیم شنهادیپ -6

 با کارشناسان و دولتدر هر روستا اندک باشد،  رمجازیغ

 يهاچاه و رمجازیغ يهاچاه روستا، هر کشاورزان کمک

 گونهچیه بدون و کنند يیشناسا را برداشت اضافه يدارا
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 کنترل و رمجازیغ يهاچاه پلمپ به اقدام ،یضیتبع

 .کنند مجاز يهاچاه برداشت

 نيا یعمل يو کاربردها ينظر يهاباوجود کمک

-تيمحدود با، آب حفاظترفتار  موانعمطالعه در مورد 

 موانعمطالعه  نيهمراه بوده است. نخست ا زین يیها

در نظر گرفته  کشاورزان دگاهيد از را آب حفاظت رفتار

 دگاهيرا از د موانع نيا تواندیم ندهيآ قاتیاست تحق

 مطالعه مورد جامعه دوم،کند.  یکارشناسان بررس

 قابل مطالعه نيا جينتا. باشدیم شابورین دشت کشاوران

هستند  یآبکم ریدرگ که رانيا يهادشت تمام به میتعم

 ريدر سا را موانع نيا تواندیم ندهيآ قاتیتحق. ستین

 .کند یبررس رانيا يهادشت

 يسپاسگزار

به  يخراسان رضو يااز شرکت آب منطقه لهینوسيبد

به عمل  يمطالعه سپاسگزار نياز ا یمال تيحما لیدل

 .ديآیم
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