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مقدمه
امـا بـه دلیـل    ،سطح زمین از آب پوشیده شده استرغم اینکه دو سوماست. علیترین نیازهاي زندگی بشر آب یکی از ضروري

دسترسی به آب در بسـیاري  کمبود.یک مسأله حیاتی است،ریزي آنبرنامهو ب شیرین مدیریت آیابی به هاي دستمحدودیت
Harun(از کشورهاي جهان به یک مشکل و معضل مهم تبدیل شده است  et al., کهرسیدهنتیجهاینبهجهانیجامعه). 2015

منطقـی ایـن  وصحیحمدیریتوشیرینآبمنابعحفاظتدر گروآیندهوحاضرهاينسلغذاییامنیتوسالماستقرار زندگی
کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و به دلیل قرار گـرفتن در کمربنـد   ). 1394است (زارع و حیاتی، محدودمنابع

حدود یک سوم در آنرود که میزان بارندگیباران جهان به شمار میخشک جغرافیایی و نوار بیابانی، از مناطق آب و هوایی کم
Aghajani Tirسط جهانی است (متو et al., توسـعه اقتصـادي کشـورها را    ،). کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشـک 2014

Yazdanpanah(کند محدود می et al., بـراي جمعیتـی کـه    خشـک مـه ین) و وقوع خشکسالی مکرر در مناطق خشـک و  2015
Keshavarz(کندیمهاي جدي را ایجاد به کشاورزي و منابع طبیعی وابسته است، چالشهاآنمعیشت  & Karami, 2016  .(

هـا  بینی). پیش1396باشد (شرفی و تقی مالیی، میسالدرمترسانتی20ایراندرزیرزمینیآبسطحافتمتوسطآمار،طبق
آبمنـابع تـاریخی . از طرفی واکاوي)1394کرمی و کشاورز، تر خواهد شد (در آینده چالش منابع آبی جديدهد که نشان می

قرارآببحرانمرحلهدرکشورحاضرحالو دراسترفتهمیانازمنابعاینبرحاکمذاتیپایداريکهاستآنگرنشانایراندر
بـیش از  کننـده نیتـأم بخش کشاورزي یکی از ارکان اساسی اقتصادي کشور است و طبـق آخـرین آمـار    ).1395دارد (کرمی، 

دهـه ازقبـل تا). 1399(مرکز آمار ایران، باشد میلیون نفر می4معادل اشتغالدرصد19وتولید ناخالص داخلیدرصدهشت
نیمه عمیـق  هايچاهحفرکهولی بعدهااست،شدهمیاستفادهکشاورزيهايزمینآبیاريبرايقنواتوهاچشمهآباز، 1330

بـا رسید.کشاورزيبه مصارفوگردیداستخراجکشاورزانتوسطها،دشتآبخوانآبشد،متداولکشورهايدشتدرعمیقو 
بیشـتر چـه هـر نیز،زیرزمینیهايآبآن استخراجتبعبهویافتبسیاررونقکشاورزيچاه)،(جدیدمنبع آباینشدناضافه

تجمـع زمینزیراشباعودارآبهايدر الیهکه شود میگفتههاییآببهزیرزمینیايهآب.)1385(والیتی،استافتهیتوسعه
دارند، تشکیل دخالتشناختیآبچرخهفعاالنه درکهراهاییآبمجموعهازدرصدچهارحدودفقطهااست. این آبکردهپیدا
اسـتفاده از  هرچنـد ). 1392شـهبازي و مهرجـو،   دهنـد ( تشکیل میراجهانآبذخایرازمترمکعبمیلیونچهارحدودوداده

گـرفتن اقتصـاد و   دهیـ ناددسترسی داشت ولی مسـلماً  ینیرزمیزهايبه از آبیآسانبهروز سبب شده است که هايتکنولوژي
در اکثـر نقـاط کشـور بـه     در همـین راسـتا،   ). 1389، و همکاران(مهدويات بزرگی را به وجود آورد عتواند ضایمدیریت آب می

ناسب زمانی و مکانی در کنار عوامل فنی، اقتصادي و فرهنگی باعث شده است تا در سالیان اخیـر  دلیل بارندگی کم و توزیع نام
).1397احسانی و همکاران، و دچار افت سطح منابع آبی گردند (دهاي بیش از حد مجاز مواجه شوتهاي کشور با برداشدشت

هـاي  هـاي زیرزمینـی از راه  ده که میـزان تغذیـه سـفره آب   برداري مجاز و غیرمجاز موجب شهاي بهرههاي مکرر از چاهبرداشت
ناپـذیري از جملـه بـیالن منفـی آب زیرزمینـی و کـاهش       برداشت از آن به تعادل برسد و اثرات جبـران مختلف نتواند با مقدار

ر اکثـر  اخیـر نیـز د  يهـا سـال . از طرفـی در )1393شیرزادي و صبوحی صابونی، غیرقابل برگشت حجم آبخوان را سبب شود (
بـراي مصـارف   ژهیـ وبـه ایـن منـابع  از هیرویباستفاده و بودهتغذیهازبیشترزیرزمینیآبمنابعازيبرداربهرههاي ایراندشت

ینـ یرزمیزکـه منـابع آب   هرچند).1394(پورمحمدي و همکاران، کشور استيهادشتکشاورزي از مشکالت بارز بسیاري از 
عـدم  زیرزمینـی،  هـاي آباهمیـت میـزان ازکشـاورزان آگـاهی چاه، عدم آشنایی وهیرویباما عواملی مانند حفر ،اندکردهافت 

، عـدم وجـود تأسیسـات تغذیـه مصـنوعی بـراي       ینـ یرزمیزهـاي آب  هاي جوي به سفرهریزشهاي تزریقآشنایی آنان با روش
عدم نظارت دولت بر برداشت آب از منابع زیرزمینـی، نامناسـب   هاي سطحی و تزریق آن به منابع آب زیرزمینی،استفاده از آب

هاي صادرشده براي حفر چاه و عدم همکاري کشاورزان براي پرداخت هزینه جهت برقـی کـردن چـاه نیـز از     بودن تعداد پروانه
؛ 1390، باشـد (گـودرزي و همکـاران   کشـاورزي از دیـدگاه کشـاورزان مـی    جهـت ینیرزمیزهاي هاي استحصال آبمحدودیت

پـراکنش نامناسـب مکـانی و    ). البتـه  1392، کاظمیهو هزاد؛ حسین1395؛ طاهرآبادي و همکاران، 1389محمدي و همکاران، 
،هاي زیرزمینـی آبهیرویبهاي هاي ناصحیح مدیریتی در رابطه با استفاده از رواناب سطحی و برداشتزمانی بارندگی، سیاست

علیـزاده،  زاده وهاي زیرزمینی در وضعیت بحرانی و خطر قرار داده است (مؤذنطه نظر تراز آبهاي کشورمان را از نقاکثر دشت
Jamalimoghaddam؛ 1394 et al., 2018  .(
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طـرف ازشـده و زیرزمینـی آبمنـابع ازفزاینده برداشتروندباعثکشوردرممتدهايخشکسالیهم وقوعاخیردههچنددر
). از 1396اسـت (رقیبـی و همکـاران،    را بـه دنبـال داشـته   سدهامخازندرذخیرهحجمژهیوبهسطحیآبمنابعکاهشدیگر

، هـا شامل نشست زمین و شکاف برداشتن اراضی، باالزدگی لوله جدار چاهها سویی پیامدهاي ناشی از برداشت اضافی از آبخوان
خواهـد شـد (ابراهیمـی لویـه،     یطیمحستیزدي و است که باعث بروز فاجعه اقتصاهاي شورکاهش تحکیم زمین و حرکت آب

1387 .(
آب از منـابع حفاظتواست، مدیریتشدهپیشنهادآبکمبودویآبکمبحران برايامروزهکهحلیذکر شد راهآنچهبا توجه به 

ریزي و مـدیریت  برنامه. استفاده مداوم از منابع آب زیرزمینی بخش مهمی از )1396و همکاران، زدیباشد (حاتمیزیرزمینی می
Safavi(دهدمنابع یکپارچه منابع آبی را تشکیل می & Enteshari در واقع مدیریت منـابع آبـی راهبردهـاي مهمـی در     ،)2016

Ommani).هاي آتـی را مـد نظـر دارد    ها و انتقال به نسلاز منابع و حفاظت از آننهیبهزمینه استفاده  et al., مـدیریت  (2009
ریزي شـده در یـک کشـور، دارد. هـدف از فراینـد      منابع آب در افق برنامهنیتأممنابع آب اهمیت زیادي براي اطمینان از مؤثر

Nkwonta).باشدریزي منابع آب، تعادل منابع موجود با توجه به نیازهاي مصرفی آب میبرنامه et al., بهیابیدستبراي(2017
مـدیریت اهمیـت موضـوع ایـن وهستیمکشاورزيبخشدرآبمدیریتازناگزیرایدارپکشاورزيتحققوکشاورزييهتوسع
بـا توجـه بـه    ).1392(حسین زاده و کاظمیه، کندیمنمایانپیشازبیشرادواینعمیقرابطوکشاورزيتوسعهدرآبمنابع

و نقش زیربنایی آن در بخش کشاورزي، اشتغال، درآمد یکی از منابع اصلی تولیدعنوانبهجایگاه و اهمیت منابع آب زیرزمینی 
در ایران، لزوم مطالعه کمی و کیفی )1392معیشتی در سطح محلی و ملی (پناهی و ملک محمدي، تر فقرزداییو از همه مهم

ها ضرورت دارد.ظت از آنحفابرداري و مدیریت صحیح بهرهمنظوربهدقیق و مستمر این منابع 
هـاي  بلکه بنا بـه ضـرورت  ،این منابع قابل اهمیت استبرداري مطلوب و حفاظت از به لحاظ بهرهتنهانهخصوص مطالعه در این

ریناپـذ اجتنـاب کشی اراضی و غیره نیـز  هاي شهري و صنعتی، زهها، دفع پسابدیگر مثل نقش آب زیرزمینی در تعدیل سیالب
بیاید،حساببهفنییک اقدامآنکهازبیشترواستپرتنشفراینديزیرزمینیآبمنابعازحفاظتبنابراین ،)1389است (زارع، 

در خصـوص  هـا دانش و نگرشبهینه،رفتار مدیریت، کشاورزانهاي نیتهاي اجتماعی،زمینهها ودیدگاهباشدندرگیرنیازمند
).  1391روزانی و کرمی، ؛ ف1396؛ میرنظامی و باقري، 1387است (موسوي و همکاران، منابع آب زیر زمینی

منـابع  کننـده مصرفباشد. مردم، میمنابعازرویهبیپایدار، برداشتتوسعهتحققرويپیشهايچالشترینمهمازیکیامروزه
منابع آب و توجه به اثرات محـیط زیسـتی و کمبـود منـابع     نیتأمآگاه نمودن آنان در خصوص بنابراین،شوندآب محسوب می

از منابع آب زیرزمینـی نقـش مهمـی در مـدیریت منـابع آب دارد (قـائمی و همکـاران،        هیرویبآب، آلودگی آبخوان و برداشت 
آب منـابع پایـدار مـدیریت جهـت دراسـتراتژیک يزیـ ربرنامـه آب، تـدوین بخشيهاییایپووهاپیچیدگیبهتوجه). با1396

در مورد مصـرف منـابع   خصوصبه). بسیاري از مشکالت محیط زیستی 1390است (یوسفی و همکاران، ریناپذاجتنابضرورتی
).1396آب، ریشه در رفتار داشته که با درك رفتار او قابل حل هستند (صالحی و همکاران، 

در حفـظ منـابع آب زیرزمینـی دارد (باللـی و همکـاران،      مثبتـی تـأثیر برخی محققان عقیده دارند که تغییر رفتار کشـاورزان  
و کنـد بردار جستجو میعلل بروز عدم مطلوبیت در برداشت منابع را در رفتار و اعمال خود انسان بهره،). نظریات رفتاري1387

). 1393اد و پایـدار،  نـژ (حـاجی اسـت کننـده نییتعبرداري از آن معتقد است اندیشه، نیت و ذهن انسان نسبت به منابع و بهره
هـاي علـوم اجتمـاعی مطـرح     یک هدف اصلی عمده و اصـولی بسـیاري از نظریـه   عنوانبههاي بنیادین رفتار کنندهدرك تعیین

,Chen).باشد می یک فرد رفتار یا عمل خاصی را انجام دهد باید باورهایی درباره آن موضوع داشته باشد. این براي اینکه(2007
اسـتفاده از  شـود. منتهی به رفتـار مـی  تاًینهاگذارد و گذارد و سپس بر قصد و تمایالت فرد اثر میمیتأثیرش فرد نگرباورها بر

هاي کـاربردي  مفید بوده و از جنبهیشناختروانها و روابط مفاهیم رفتار به دلیل شباهتینیبشیپچندین نظریه براي درك و 
,Orleans)تري را فراهم نمایدتواند راهبردهاي قوينیز می 2000).

)، نظریـه  Theory of Reasoned Action(در حوزه تعیین روانشناسی رفتار چندین نظریه مهم از جملـه نظریـه عمـل منطقـی     
) وجـود  Technology Acceptance Model(ریه پـذیرش فنـاوري   و نظ)Theory of Planned Behavior(ریزي شده رفتار برنامه

ی خـوب بـه رفتار انسـانی را در حـوزه حفاظـت    تواندیمي شده بهترین مدلی است که زیربرنامهمدل رفتار در همین راستا دارد.
,Lam)ت یی و حفاظـت از آب اسـ  جوصرفهي شده یک مدل مفید براي درك مردم در زیربرنامهتبیین کند. مدل رفتار  1999) .
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مطـرح شـد. ایـن    "ریـزي شـده  ي رفتار برنامـه از قصد تا عمل: نظریه"اي تحت عنوانمقالهدره ریزي شدبرنامهرفتارينظریه
باشـد عمـل منطقـی مـی   يي نظریـه ي یافتـه کنـد، توسـعه  هـا را مشـخص مـی   که ماهیت روابط بـین باورهـا و نگـرش   نظریه

(Conner & Armitage, ي نظریـه انـد،  سازي شدهي شناخت فردي مفهوموزهحدر رفتاري،که بیشتر الگوهاي در حالی. (1998
بـر اسـاس  ریزي شده با مورد مالحظه قرار دادن فشارهاي اجتماعی از جمله هنجار اجتماعی و باورهـاي هنجـاري،   رفتار برنامه

Bredahl(متغیرهاي وابسته به فرهنگ جمعی شکل گرفته است  et al., ریـزي  رفتـار برنامـه  ينظریـه ساز و کار اصـلی  ). 1998
,Ajzen)شده آیزن  ي این فرض قـرار دارد کـه رفتـار فـرد     )، بر پایه1ي عمل منطقی است (نگارهينظریهکه مبتنی بر (1991

ي عبارت از نگرش به رفتار، هنجار ذهنی ي تمایالت رفتارکنندهترین عوامل اصلی تعیینتحت تأثیر تمایالت او قرار دارد و مهم
کنترل رفتاري محسوس، سادگی یا سختی محسوس انجام یک رفتار براي یک و کنترل رفتاري درك شده (محسوس) هستند. 

,Beedel & Rehman(باشدفرد می 2000.(

,Beedel and Rehman(ریزي شدهنظریه رفتار برنامه-1ي نگاره 2000(

هـاي رفتـاري اولیـه و مشـکالت طراحـی ابـزار،       رفتاري به سبب پیچیدگی رفتار انسان، عدم اطمینان در مورد نظریهتحقیقات 
ریزي شوند و به توسعه نظریه کمـک کننـد و   که این تحقیقات باید از لحاظ مبانی نظري قوي پایهچالش برانگیز باشدتواندیم

ي داشته باشد و همچنـین پیچیـدگی رفتـار را نیـز مـد نظـر داشـته باشـند         در انتخاب متغیر وابسته رفتاري محقق دقت زیاد
(Floress et al., ,Ajzenآیزن (همین راستار. د(2018 ریـزي شـده، بـراي افـزوده     رفتـار برنامـه  ياعتقاد دارد که نظریه)1991

يپذیر است. ایـن بـدین معناسـت کـه نظریـه     انعطافي قصد و رفتار باشد، ي رابطهبینی کنندهشدن هر عاملی که بتواند پیش
هاي مختلف، متغیرهایی بـه ایـن نظریـه افـزوده     باشد. بر این اساس در پژوهشریزي شده، هنوز نیز قابل توسعه میرفتار برنامه

,Kaiser)هنجارتوان بهها میي آنشده است، از جمله Dolnicar)ي قبلـی  دانش و تجربه،(2006 et al., 2010; Meinhold &

Malkus, Meinholdخودکارآمـدي ( ،(2005 & Malkus, Tavousi)؛ 2005 et al., 2009; Conner & Armitage, اشـاره  1998
کرد.
اشـد بمـی بآمنـابع پایـدار مـدیریت مسـتلزم کشـاورزي پایـدار  وداشـته کشـاورزي پایـداري دراساسـی نقشـی آب

(Forouzani & karami, سـبب خـاص طـور بـه آبمنـابع کمبودوطورکلیبهطبیعیمنابعتخریببارابطهدر. نگرانی(2011
هـاي سالدردولتراستاایندراست.شدهآبازحفاظتزمینهدرکشاورزانرفتارتغییرهدفباهاییسیاستاجرايوتوسعه

نیتـر بـزرگ عنـوان بـه کشـاورزي بخشدرآبازحفاظتهايبا روشرابطهدرهاییپژوهشرويگذاريسرمایهبهشروعاخیر
).b1395آباد و همکاران، فیض(رحیمینموده استآبکنندهمصرفبخش

تواند در صـورتی کـه عوامـل کلیـدي مـؤثر بـر چنـین رفتـاري درك شـود، شـناخته شـوند            رفتارهاي حفاظت از آب تنها می
(Dolnicar et al., گیـري اصـلی بایـد اصـالح     ضـعیف اسـت و هـدف   شـدت بـه حکمرانی آب در ایران ساختاراز طرفی ،(2010

). 1396باشد (میرنظـامی و بـاقري،   گیري گروهی با مشارکت اجتماعی براي خروج از بحرانها و رفتارها و سپس تصمیمنگرش
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نگـرش، توجـه بـه    هایی از جمله بر شاخصبر امنیت آبیدیتأک) با تدوین الگوي یکپارچه منابع آب با 1388زرگرپور و نورزاد (
. همچنـین  کننـد مـی دیتأکو همچنین تدوین ساختار مناسب هاي زیرزمینی و سطحیابعاد اجتماعی، یکپارچگی مدیریت آب

در بررسـی ).1394مـدیریت منـابع آب مـؤثر هسـتند (حسـنی و همکـاران،       و رفتـار رفتاري و اقتصادي بر نگرشيهایژگیو
Yazdanpanah(پناه و همکاران یزدان et al., مثبـت  تأثیرحفاظت از آب قصد رفتارهاي کنترل محسوس رفتاري و سازه)2014

و از طرف دیگر تمایالت هنجاري هم یک بعد کلیدي در حفاظـت از منـابع آبـی    اندداشتهبر رفتار حفاظت از آب يداریمعنو 
پایـداري آب  رفتـار کننـده نیـی تبتـرین  قـوي ،ب زیرزمینی یا همان قصد رفتـاري باور ویژه آ،است. از طرفی در اکثر مطالعات

). 1396زیرزمینی است (صالحی و همکاران، 
Yazdanpanah(پنـاه و همکـاران   یـزدان در همین راستا نتایج بررسی et al., نیـت و قصـد رفتـاري    نشـان داد کـه   نیـز )2011

مثبـت و  تـأثیر هنجـار ذهنـی، کنتـرل محسـوس رفتـاري     هـاي  اصلی رفتار حفاظت از آب است و همچنین سازهکنندهنییتب
) نشان دادند کـه زنـان روسـتایی    1391همچنین شاهنوشی و همکاران (بر روي قصد رفتاري حفاظت از آب دارند. يداریمعن

هاي حفاظت از منابع آب کشـاورزي  ها را با روشنجار ذهنی) و آن(هباشندرگذاریتأثبر افراد خانواده و اطرافیان خود توانندیم
) در خصوص عوامل مؤثر بر رفتار حفاظـت از آب نشـان داد   1394بررسی محمدي و همکاران (،نتایجفزون بر این اآشنا کنند. 

وجـود  يداریمعنـ که میان نگرش، هنجار ذهنی و اخالقی و خودکارآمدي با قصد رفتار حفاظتی از منابع آبی رابطـه مثبـت و   
بر کنندهنییتببتی برقرار است و قصد رفتاري اثر دارد. همچنین بین قصد رفتاري و رفتار واقعی حفاظت از منابع آبی رابطه مث

نشـان داد کـه   نیـز ) درباره عوامل مؤثر بر رفتـار حفاظـت از آب  b1395آباد و همکاران (بررسی رحیمی فیضرفتار واقعی دارد. 
همچنـین  د.حفاظـت از آب دار کشـاورزان در  داري بـر رفتـار   معنـی تـأثیر میمسـتق مستقیم و غیـر  طوربهسازه خودکارآمدي 

هـاي کنتـرل   نگرش، هنجار ذهنی بر نیت افراد براي حفاظت از منابع آب تأثیرگـذار هسـتند و از طـرف دیگـر سـازه     هايسازه
آبی هستند.رفتار حفاظت از يهاکنندهنییتبمحسوس رفتاري و نیت 

Yazdanpanah(پناه و همکارانیزداننتایج مطالعه et al., هـاي  کننـده تـرین تبیـین  خودکارآمدي از مهـم نیز نشان داد)2015
) نشـان داد کـه بـین سـازه نگـرش      1392رفتار واقعی در حفاظت از آب است. در همین راستا نتایج بررسی نوري و همکاران (

ابطـه  دانش، آگاهی و سواد فنـی ر هاي ارتباطی ترویجی،استفاده از کانالهاي مشارکت،کشاورزان به مدیریت منابع آبی با سازه
هاي ارتباطی ترویجی اثـر  دانش و آگاهی کشاورزان و میزان استفاده از کاناليهاسازهوجود دارد. همچنین يداریمعنمثبت و 

از جملـه آگـاهی و اطالعـات در خصـوص     ییهاسازهاز طرفی بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت منابع آبی دارد.يداریمعن
تواننـد در رفتـار حفاظـت از آب مـؤثر باشـند     هـایی ماننـد تلویزیـون مـی    تفاده از رسـانه منابع آب، نگرش نسـبت بـه آب، اسـ   

(Dolnicar et al., ) نیز نشان داد که متغیرهاي دانش، نگرش و دسترسی بـه منـابع در   1390عمانی و چیذري (بررسی .(2010
) 1391افتخـاري ( نیالدرکنهمچنین مطالعه وزین و د.شونبه مدیریت پایدار منابع آبی راهبردي مؤثر محسوب مییابیدست

مربوط به آن نقش مؤثري در حفاظت از منابع آب زیرزمینی دارد. يهایآگاهنشان داد که نقش دانش بومی و 
میـزان وآبمنابعمدیریتازکشاورزانسطح دانشمیانمعناداري) نشان داد که رابطه1391نتایج مطالعه فروزانی و کرمی (

) نشـان داد کـه   1393افجدي و همکاران (همچنین نتایج مطالعه نبی.داردوجودآنانتوسطکشاورزيآبمنابعبهینهمدیریت
نتـایج  از عوامل مؤثر در توسعه مدیریت منابع آب هسـتند. برداري و مصرف راهکارهاي آموزشی دانشی و راهکارهاي بهینه بهره

Rezaei(رضایی و همکاران مطالعه  et al., که بین دانش و آگاهی با رفتار سـازگاري رابطـه معنـاداري    حاکی از آن است)2017
در هـا آنداري با ادراك کشـاورزان نسـبت بـه کمبـود آب و فعالیـت      معنیيرسانه رابطهها و بین شبکهطورنیهم.وجود دارد

وجـود دارد، امـا   يداریمعنـ بین درك و آگاهی با قصد رابطـه  تینهادر.جهت مدیریت بهتر آب در شرایط بحرانی وجود دارد
در جـو مشـارکت ) نشان داد که مدیریت 1391از طرفی نتایج مطالعه رسولی و همکاران (.قصد بر رفتار سازگاري تأثیري ندارد

توسـعه پایـدار و   رهیافتی مردم مدار است کـه در مباحـث نـوینی همچـون     جومشارکتپایداري منابع آب مؤثر است. مدیریت 
بندي با توجه به مطالعاتی کـه ذکـر شـد    در یک جمعگیرد.مدیریت در منابع آب و خاك و منابع طبیعی مورد استفاده قرار می

نیـز  فاحشی داشته است که تغییرات اقلیم هاي کشور افت توان اظهار داشت که در سالیان اخیر منابع آبی در برخی از دشتمی
شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار حفاظت از منابع آب زیرزمینـی خطـرات   وتوان با مدیریتمیاین پدیده را تسریع کرده است. 

رفتـاري، بـر طبـق    هـاي موجـود در مـدل   نمود. در این راستا عالوه بـر سـازه  برطرفرا تا حدودي ینیرزمیزکاهش منابع آب 
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بـر رفتـار حفـاظتی اثرگـذار باشـند و بـه       توانندمتغیرهاي بیرونی میعنوانبهو آگاهی خودکارآمدي، دانشهاي سازهمطالعات 
عوامل مؤثر بر رفتار حفاظتی از منابع آب زیرزمینی کمک کنند. نییتبتوسعه مدل و 

يهـا فـرض یک فرضـیه هسـتند کـه در اینجـا     هافلشاز هرکدامهاي پژوهش اشاره شده است (به مدل و فرضیه2ي در نگاره
هـا  ی و حفاظـت از آن هاي زیرزمیندر خصوص اهمیت آبآنچهبا توجه ).13تا 1از فرضیه شوندیماصلی مرتبط با مدل تست 

اسـت.  هـاي اخیـر افـزایش یافتـه     کشور در سالتبعبهنیز هاي کرمانشاه دشتهاي آب زیرزمینی از سفرهيبرداربهره، بیان شد
باشد. در ایـن اسـتان   برخوردار میمناسبیینیرزمیزهاي خاص خود از منابع آبیشناسنیزماستان کرمانشاه به دلیل شرایط 

يهـا کـوه ها و نـزوالت جـوي و وجـود    وضعیت به همراه بارندگیهاي وسیع با بسترهاي آبرفتی عمیق وجود دارد که ایندشت
فـراهم سـاخته   ینـ یرزمیزهـاي  ستان از منـابع آب آهکی و طبقات غیر قابل نفوذ شرایط مساعدي را براي برخوردار بودن این ا

سـطح کـاهش افزایش جمعیت، توسعه کشاورزي، هاي اخیر اما در سال،)1396اي کرمانشاه، (شرکت سهامی آب منطقهاست
از بعضـی درپـی در پـی  هـاي  زیرزمینی و خشکسـالی آبهیرویببرداشتوآبهايمتعدد چاهحفردلیلبهزیرزمینیهايآب

شده و تعادل ها دشتاین برداري از منابع آب زیرزمینی باعث افزایش رشد بهرهمناطق و مدیریت نامناسب منابع آب زیرزمینی 
هـاي اسـتان از جملـه دشـت ماهیدشـت و سـراب نیلـوفر        دشـت برخـی  در حال حاضـر  است ومخازن زیرزمینی را بر هم زده

؛ 1389؛ زارع، 1393؛ جلیلـی و همکـاران،   1391(کریمی و همکـاران،  کرده استرا با بحران کسري مخازن مواجه (باالدربند) 
).  1395فتح نیا و همکاران، 

ها ها، چشمه، خشک شدن منابع آبی از جمله چاهبسیار مشهود بوده استدهستان سراب نیلوفر در دهه اخیر در آنچهاز طرفی 
خشک شدن کامـل آن در  و 1386-1391هايمرز نابودي در سالتا و حتی سراب زیباي دهستان (کم آب شدن سراب نیلوفر 

مسـاعد شـرایط دلیلبهدهستان باالدربند و روستاهاي اطراف آنباشد.ها حاکی از بحران می) است که همگی این1392سال 
ذرت نیـز محسـوب   هاي کشاورزي اسـتان در تولیـد گنـدم، نخـود و     ترین قطبطبیعی از مهمنظیربیاندازهايچشمواقلیمی

مطالعات علمی نیز حاکی از آن است که میزان تغذیه ساالنه دشـت سـراب نیلـوفر بسـیار کمتـر از تخلیـه و برداشـت        شود.می
درصد از اضافه برداشت از آبخوان آزاد این دشت قابـل جبـران اسـت و    1/30و تنها )مترمکعبمیلیون 97/28منفی باشد (می

).1393(جلیلی و همکاران، باشد تغییرات مخزن منفی می

ارچوب پژوهشچمدل و -2ي نگاره
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اسـت کـه بـه طـرز نگـرش،      دشـت ینیرزمیزاز منابع کشاورزانرویههاي بیقسمت اعظم کمبود منابع آبی مربوط به برداشت
منابعو حفاظت ازپایدارهاستفادبرايهاییروشیافتنگردد و باز میدر حفاظت از منابع آبیدانش و رفتارهاي مدیریتی آنان

منطقـه  توان گفت رفتار حفـاظتی کشـاورزان  با این آمارها میاست.دشواربسیارروستاییان،مشارکت همهوهمراهیبدونآب،
دشـت  نکـه یادر به وجود آوردن این شرایط سهیم بوده است. با توجـه بـه   خشکسالی نیز هرچند،مناسب نبوده استذکر شده

و ایـن شـرایط ممکـن    هاي زیرزمینی توسط کشاورزان شـده اسـت  ي منابع آبهاسراب نیلوفر وارد مرحله حساسی از برداشت
که چـه عـواملی بـر    تشود این اسکه در اینجا مطرح مییسؤالبنابراین، در آینده شوديریناپذجبرانهاي است باعث خسارت
هـا و  واکـاوي دیـدگاه  ،اي زیرزمینی تأثیرگذار است؟ از این رو هدف کلی این پژوهشهحفاظت از منابع آبرفتار کشاورزان در 

اي رفتار کشاورزان نسبت به حفاظت از منابع آب زیرزمینی دهستان باالدربند، شهرستان کرمانشاه بـا اسـتفاده از مـدل توسـعه    
شوند:پژوهش حاضر دنبال میباشد. بر همین اساس اهداف اختصاصی زیر نیز در میریزي شدهرفتار برنامه

؛ینیرزمیزمؤثر بر رفتار حفاظت از منابع آب هايشناسایی دیدگاه-
هاي قصد رفتاري، نگـرش، هنجـار ذهنـی، دانـش و آگـاهی، خودکارآمـدي و کنتـرل        از سازههرکدامیعلرابطه تأثیرتعیین -

ي بر سازه رفتار حفاظت از منابع آب زیرزمینی؛رمحسوس رفتا
جهت مدیریت منابع آبی.و ارائه راهکارهاي مناسبشناسایی ادراك و تعاریف کشاورزان از مفهوم منابع آب زیرزمینی-

روش پژوهش
هـا  این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی، با توجـه بـه هـدف از نـوع تحقیقـات کـاربردي و از لحـاظ گـردآوري داده        

باشد. جامعه آماري تحقیـق شـامل کشـاورزان داراي زمـین     همبستگی می-ل توصیفیپیمایشی و از لحاظ روش تجزیه و تحلی
) که با استفاده فرمول کـوکران  =750Nهاي بخش مرکزي شهرستان کرمانشاه بودند (زراعی آبی دهستان باالدربند از دهستان

بودند و جهـت آبیـاري از منـابع آب    زراعی آبی که داراي اراضی دهستانروستاي 52هاي مورد مطالعه از محاسبه شد. نمونهنفر 254
یـابی رفتـار   ي و درونبنـد سـطح . از طرفـی بـا توجـه بـه     انتخاب شدندتصادفی سادهصورتبهکردندزیرزمینی مانند چاه استفاده می

ابـزار  محتـوایی وبـراي تعیـین روایـی ظـاهري    .روستاي مورد مطالعه انتخاب شـوند 52کشاورزان سعی شد این تعداد نمونه از تمامی 
هـا و بخـش آخـر مربـوط بـه      هـاي موجـود در مـدل   بخش مربـوط بـه سـازه   هشتاي ساختارمند (در ها که پرسشنامهگردآوري داده

پـژوهش  ي هـا تعاریف مفهومی و عملیاتی سـازه 1شناختی و فردي) بود، از متخصصان فن بهره گرفته شد. جدول هاي جمعیتویژگی
میـانگین  دو شـاخص  ازهـا ) به جهت پایـایی پرسشـنامه، بـراي اعتبـار سـازه     αبر ضریب آلفاي کرونباخ (فزوننشان داده شده است. ا
اسـتفاده شـده  ) Composit Relability(CR)سازه (ترکیبیو پایایی )Average Variance Extracted (AVE)(واریانس استخراج شده

هـا  براي مناسب بـودن آن 7/0و 5/0، 7/0استفاده شد که به ترتیب مقدار باالتر از Smart PLSver3افزارنرمبراي این منظور از است که 
ضروري است.

پژوهششده درکاربردهبههاي عملیاتی سازههايتعریف-1جدول 
αAVECRعملیاتیتعریف مفهومی وشاخص

رفتار حفاظت از منابع آب 
ینیرزمیز

قابل و عملپاسخ. رفتار را زندسر میرفتار به معناي هر عملی است که از شخص 
و در مشخص با توجه بـه هـدفی معـین   يو زمینهي فرد در یک موقعیتمشاهده

هـاي  اسـتفاده از روش پرسشششرفتار با ،. در این پژوهشدندانزمانی خاص می
شده و متناسـب بـا نیـاز    يزیربرنامهآبیاري ، جهت کاهش مصرف آبآبیاري نوین

يسـاز کپارچهی، جهت تسریع آبیاريیرسانآبهاي احداث کانال، گیاه کشت شده
کاشت محصوالت با نیاز آبی کمتـر  ، اراضی و زهکشی مناسب جهت حفظ بهتر آب

و جلوگیري از هـرز آب در قالـب   ترآسانو ترعیسرآبیاري تسطیح اراضی جهت و
و خیر سنجیده شده است.بلی

-658/0918/0

قصد رفتار حفاظتی

هـدف انجـام رفتـار  برايي شخص انگیزهاراده ومقدار یا وسعتيکنندهمنعکس
حفاظـت هاي زراعی جهت روشيریکارگبهقصد پرسشسهکه در قالب باشدمی

قصـد ترغیـب کشـاورزان دیگـر     ،تصمیم به کشت گیاهان با نیاز آبی کمتـر ،از آب
= 5کـامالً مخـالفم تـا    = 1طیـف  جهت انجام کارهایی در حفاظت از منابع آبـی بـا   

بسیار موافقم سنجیده شده است.

909/0845/0942/0
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1جدول ادامه 
αAVECRعملیاتیتعریف مفهومی وشاخص

نگرش نسبت به حفاظت از 
منابع آبی

ي گـرایش  اي از باورهایی است که منعکس کننـده یافته یا ویژهي سازمانمجموعه
نگرش نسـبت بـه   ،در این پژوهشباشد.موقعیت میافراد نسبت به یک موضوع یا 

،اسـت کننـده نگـران هـا  دشـت يهـا فرو نشـت پرسشنُهحفاظت از منابع آبی با 
کمبـود منـابع آبـی بـراي     ،راستهاي غلط موجب کاهش ذخایر آبی شده سیاست

بسیار مخالفم تـا  =1در قالب طیف غیرهمحروم کردن کشاورز از حق خود است و
موافقم سنجیده شده است.بسیار =5

881/0508/0891/0

هنجار ذهنی درباره 
حفاظت از منابع آبی

ي اینکه، کسـانی کـه بـراي آنـان     دربارهنهنجارهاي ذهنی افراد یعنی باورهاي آنا
چهـار . در این پژوهش بـا  کنندارزیابی مینگرند ومیمهم هستند، رفتار را چگونه

،آشـنایان و نزدیکـان  ،پرسش اهمیت نظرات کارشناسـان مرکـز جهـاد کشـاورزي    
طیـف در قالـب  ،بـه حفاظـت از منـابع آبـی    هـاي آنـان  جامعه روستایی و توصـیه 

= خیلی زیاد سنجیده شده است.5= خیلی کم تا 1

890/0750/0923/0

دانش و آگاهی جهت 
حفاظت از منابع آبی

شناخت، میزان دانش و آگاهی فرد در مـورد حفاظـت از   ازمنظوردر این پژوهش 
آشـنایی و  پرسـش پـنج باشد که با ها میطریقه انجام و اصول و روشمنابع آب و

، دانـش در خصـوص تغذیـه مصـنوعی، ایجـاد      هـاي نـوین آبیـاري   دانش بـا روش 
زهکـش دربـاره ، آشنایی و دانش هاي نفوذ آب در جهت تعادل منابع آبیحوضچه

در جهت مصـرف  ی با نیازآبی محصوالت زراعی و غیره مناسب زمین زراعی، آشنای
= بسیار موافقم سنجیده شده است.5= بسیار مخالفم تا 1طیف کم آب در قالب 

843/0615/0888/0

محسوسکنترل رفتاري

هاي درونی و بیرونی انجام رفتـار  کنترل رفتاري محسوس، ادراك فرد از محدودیت
باشد که یا دشواري درك شده جهت انجام یک رفتار خاص میيآسان گرو میزان 

هـایی در جهـت   در انجـام فعالیـت  يریپذتیمسئولتوانایی، تالشپرسشچهاربا 
ـ رکارشناسان و ، برخورداري از عامل دلگرمی و تشویق حفاظت منابع دانیسـف شی

و توانایی در جهت ترویج و تشویق کشاورزان به حفاظـت  هامهارتمحلی، ایمان به 
منابع و کافی و مستند بودن قـوانین، آداب و عـرف جامعـه در جهـت حفاظـت از      

= بسیار مـوافقم سـنجیده شـده    5= بسیار مخالفم تا 1طیف در قالب غیره منابع و 
است.

796/0620/0867/0

خودکارآمدي

سـه سهولت یا دشواري درك شده در مواجهه با رفتار است که در این پژوهش بـا  
پرسش قادر به مدیریت آب مزرعـه جهـت هـرز نـرفتن آن هسـتم، توانـایی حـل        

اظـت  مشکالت در خصوص حفاظت از منابع آب، تغییر الگوي کشت در جهـت حف 
= بسـیار  5بسیار مخـالفم تـا   = 1طیف در قالب منابع آبی برایم آسان است و غیره

موافقم سنجیده شده است.

835/0750/090/0

بهره AMOSver20افزارنرمهاي ساختاري با کاربرد یابی معادلهمدلوSPSSver20،ArcMapver10.2افزارنرماز تحلیل دادهمنظوربه
پـژوهش خـود   رساند تاروشی کمی تلقی کرد که به محقق یاري میعنوانبهتوان را میسازي معادله ساختاريگرفته شد. مدل

مدل مسیر یکـی از  هاي تجربی، در قالبی چند متغیره سامان بخشد. ها گرفته تا تحلیل دادهنظري و تدوین آنهايرا از بررسی
هـایی  . مـدل مسـیر داراي ویژگـی   ها بهره بردهاي مختلف از آنبینی پدیدهتوان در تبیین و پیشهایی هستند که میانواع مدل

سازي مدلهاي ها در بحثترین انواع مدلیکی از زیربناییعنوانبهمعمول طوربهییهاهستند که به لحاظ داشتن چنین ویژگی
):1389د از (قاسمی، انتوان براي این کار برشمرد عبارتکه مییهایمعادله ساختاري مورد توجه است و برخی از ویژگی

ي متغیرهاي خطا) از نوع متغیرهاي مشاهده شده هستند و بنـابراین یکـی   استثنابهمتغیرهاي اصلی در مدل (همه متغیرها يهمه- 1
گیري وجود ندارد.خطاي اندازهمدلدرهاي این نوع مدل آن است که از فرض
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توانـد در نقـش یـک متغیـر وابسـته یـا در       تنها میهاي مسیر اغلب بیشتر از یک متغیر درونی وجود دارد. هر متغیر درونی در مدل- 2
شـود کـه مقـدار معیـار (حـد      اسـتفاده مـی  یی هـا از شـاخص براي برازش مدل باشد.زمانهمطوربهنقش یک متغیر مستقل و وابسته 

آورده شده است2براي مدل مسیر در جدول ها مطلوب) هر یک از آن

هاي برازندگی مدلشاخص-2جدول 
X2/dfRMRGFINFITLIIFICFIRMSEAشاخص برازش

3میزان مطلوب
ترو کم

05/0
ترو کوچک

9/0
و باالتر

9/0
و باالتر

9/0
و باالتر

9/0
و باالتر

9/0
و باالتر

08/0
ترو کوچک

1390،آربروکل؛ 1389منبع: قاسمی، 

ها و بحثیافته
افـراد  میـانگین سـنی   ،دهدیآبی نشان مزراعیروستاي داراي اراضی52کشاورزانوپاسخگویان ي توصیفی گردآوري شده ازهایافته

درصـد)  4/37نفـر ( 95بر اطالعات به دست آمـده در زمینـه میـزان تحصـیالت پاسـخگویان،      سال بوده است. بنا29/57مورد مطالعه
. از طرفـی  باشـند مـی سوادیبدرصد) 6/10نفر (27یت درصد) دیپلم و باالتر و در نها24نفر (61درصد) ابتدایی، 28نفر (71سیکل، 

زراعـی آبـی پاسـخگویان    هـاي باشد. همچنین میانگین میزان زمینسال می17/28میانگین تجربه کاري کشاورزي افراد مورد بررسی 
هـاي آبیـاري   جهز بـه سیسـتم  ین زراعی خود را ماند که زمدرصد) از افراد اظهار داشته8/87نفر (223که باشدهکتار میبیش از پنج
وزارت جهـاد کشـاورزي در   فشـار تحـت . البته ذکر این نکته اینجا ضروري است که یارانه مصوب اجراي سیستم آبیـاري  اندهنوین نمود

توصـیف  ي د. بـرا انهاند که با هزینه شخصی خود این کار را انجام دادکه برخی نیز اظهار داشتههرچنداین زمینه بسیار مؤثر بوده است، 
ArcMapافـزار نرمی در روستاهاي داراي اراضی زراعی آبی از نیرزمیزي رفتار پاسخگویان در خصوص حفاظت از منابع آب بندسطحو

)1انحـراف معیـار از میـانگین (رابطـه     سطح رفتاري کم، متوسط و زیاد از تفاوت برحسببندي براي این گروه.کمک گرفته شد10.2
).= زیادC= متوسط، B= کم، Aزیر استفاده شد (صورتبه

)1رابطه (

تـري نسـبت بـه سـایر نـواحی بـا رنـگ        دهد که نواحی با رنگ تیره تر داراي رفتار حفاظتی مناسب، نشان می1نتایج در نقشه 
تر هستند.روشن

در راسـتاي تعـادل بخشـی بـه منـابع در میـان       مؤثر بر رفتار حفاظت از منـابع آبـی   هاي توصیف و بررسی دیگر سازهمنظوربه
مـاتریس  نکـه یاشـوند. بـا توجـه بـه     بین متغیرهاي تشکیل دهنده مـدل بـا یکـدیگر بررسـی مـی     يرابطه،در آغاز،کشاورزان

هاي مورد بررسی در مـدل تحقیـق در   ماتریس همبستگی سازهبنابرایناست، یعلهاي همبستگی، مبناي تجزیه و تحلیل مدل
میانگین 3که جدول باشندها از متوسط و باالتر میدهد اکثر سازهیها نشان مآورده شده است. بررسی میانگین سازه3جدول 

هـاي  طور که مشخص اسـت بـین بیشـتر سـازه    دهد. همانهاي مدل را نشان میهاي اولیه بین سازهانحراف معیار و همبستگی
داري حاکم است.از منابع آبی) ارتباط مثبت و معنیي تحقیق (رفتار حفاظتي وابستهمستقل با سازه
در میان ینیرزمیزرفتار حفاظت از منابع آب هاي مورد نظر بر ساختاري به بررسی تأثیر سازههايیابی معادلهلبا استفاده از مد

)، PBCرفتـاري ( کنتـرل محسـوس  )،SEهاي خودکارآمـدي ( سازه3ي در نگارهکشاورزان سطح دهستان پرداخته شده است.
آب قصد رفتار حفاظـت از منـابع   )، SNهنجار ذهنی ()،ATT(یآبنسبت به حفاظت از منابع )، نگرش AGAHدانش و آگاهی (

)IU (ینیرزمیز) و پذیرش یا رفتار واقعی حفاظت از منابع آبBEHA  و همچنین خطاهایی که در مدل وجود دارند، مشـاهده (
.باشدیمگزارش نهایی پژوهش شوند این مدل اشباع شده و می
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رفتار حفاظت از منابع آبیبر اساسروستاهاي مورد مطالعه يبندسطح-1نقشه 

هاي پژوهش در مدلماتریس همبستگی بین سازه-3جدول 
انحراف میانگینهاسازه

معیار
1234567

1--حفاظتیرفتار -1
434/01**77/368/0قصد انجام رفتار-2
583/01**478/0**94/350/0حفاظتنگرش به-3
707/01**627/0**477/0**47/378/0هنجار ذهنی-4
568/01**572/0**496/0**409/0**84/277/0دانش، آگاهی-5
591/01**832/0**691/0**689/0**514/0**47/377/0کنترل رفتاري-6
642/01**252/0**548/0**385/0**455/0**241/0**21/368/0خودکارآمدي-8

درصد5داري در سطح معنی*درصد 1داري در سطح معنی**
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χ2=10.279, df= 6, χ2/df= 1/713, P=0.113, RMR=0.007, GFI=0.98, NFI=0.99, IFI=0.99, TLI=0.98, CFI=0.99,

RMSEA=0.05
هاي برازش مدلمنابع آب و شاخصبر سازه رفتار حفاظت ازهامدل مسیر اثرهاي مستقیم و غیر مستقیم سازه-3ي نگاره

بر رفتار حفاظت از منابع آبـی  هاآنيرگذاریتأثدرجه برحسبهاسازهبندي هاي تحقیق و اولویتدر این مرحله به تست فرضیه
و مقـدار  9/0بـاالتر از  NFIو GFI ،IFI،TLI ،CFIمقـادیر  ، شودکه مالحظه میگونههمانرسیم. در راستاي تعادل بخشی می

RMSEA برآورد شده است. همچنین مقدار 08/0کمتر ازRMR نتـایج تحلیـل   ،شده است. از طـرف دیگـر  05/0نیز کمتر از
دار نبـود،  ، معنـی 113/0در سـطح  )=279/10χ2/df(بر درجـه آزادي بـه دسـت آمـده در مـدل      مربع کايمقدار نشان داد که 

ي قابـل  مدل در سطح و محـدوده یکلهاي برازش شاخص، همهپذیرفته شد. بنابراینمربع کايدار نبودن بنابراین شرط معنی
پـژوهش داراي  و الگويدنباشنشانگر سازگاري مناسب می،برازشهاي ر شاخصیي مقادکلیهبه عبارت دیگر،د.نقبول قرار دار

4مشخص شده است. از طرفی جدول نیچخطدار با یمسیرهاي غیر معن3ي در مدل مسیر در نگارهباشد.مناسبی میبرازش 
ه شده است.پرداختهاهیفرضبه تأیید یا رد يداریمعندهد که با استفاده از تحقیق را نشان میيهاهیفرضتست 

هاي تحقیقآزمون فرضیه-4جدول
آزمون فرضیهt-valuesهاي تحقیق بر طبق مسیرهافرضیه

H1 تأیید472/2*رفتار حفاظت از منابع آبقصد رفتار حفاظت از منابع آب
H2تأیید983/4**رفتار حفاظت از منابع آبکنترل رفتاري
H3 قصد رفتار حفاظت از منابع آبهنجار ذهنیns675/1رد
H4تأیید907/2*قصد رفتار حفاظت از منابع آبنگرش نسبت به حفاظت از منابع
H5تأیید430/5**قصد رفتار حفاظت از منابع آبکنترل رفتاري
H6تأیید171/4**نگرش نسبت به حفاظت از منابع آبهنجار ذهنی
H7 تأیید051/4**نگرش نسبت به حفاظت از منابع آبدانش و آگاهی نسبت به حفاظت از منابع
H8نگرش نسبت به حفاظت از منابع آبخودکارآمديns812/0-رد
H9تأیید352/3**نگرش نسبت به حفاظت از منابع آبکنترل رفتاري

H10 تأیید466/10**ذهنیهنجار دانش و آگاهی نسبت به حفاظت از منابع
H11تأیید482/9**هنجار ذهنیخودکارآمدي
H12تأیید693/10**کنترل رفتاريدانش و آگاهی نسبت به حفاظت از منابع
H13تأیید975/12**کنترل رفتاريخودکارآمدي

دارغیر معنیnsدار در سطح پنج درصد   معنی*دار در سطح یک درصد   معنی**
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افـراد بـه یـک    .)p=184/0=ß ,013/0(دار اسـت  رفتار حفاظت از منـابع آب معنـی  بر مسیر قصد رفتار،نتایج تحلیل نشان داد
کننـد. در ایـن نظریـه،    ي احتمال نتایج و پیامدهاي آن فکر میکنند و قبل از انجام هــر کاري، دربارهي عقالنی عمل میشیوه

نیت رفتاري مدنظر است. این انتظار وجود دارد که افراد آنچه را عنوانبهباشد که رفتار میي هر رفتار، نیت آنواسطهمرجع بی
تر باشد، احتمال انجام آن رفتار بیشـتر اسـت   خود رفتار نمایند. هرچه یک نیت قوياتینکنند، انجام دهند و طبق که نیت می

)Beedel & Rehman, پنـاه و  یزدان)،1394)، محمدي و همکاران (1396و همکاران (). این یافته با نتایج مطالعه صالحی2000
Yazdanpanah(و همکاران et al., yazdanpanah(پناه و همکارانیزدانو)2014 et al., دارد.مطابقت)2011
نتـایج مطالعـه  که بـا  )p=370/0=ß ,001/0(دار است مسیر کنترل رفتاري نیز به سمت رفتار حفاظت از منابع معنیاز طرفی 

Yazdanpanah(پناه و همکارانیزدان et al., ي آسانی یا دشواري انجام یک رفتار، از روي درجهمطابق و همخوان است.)2014
هایی را دارا هسـتند  توان کنترل محسوس رفتار و باورهاي شخص را سنجید. هرچه افراد بیشتر فکر کنند که منابع و فرصتمی

هاي کمتري را انتظار داشته باشند، کنترل محسوس بیشتري بر رفتار خود خواهند داشت. ایـن اثرگـذاري   و موانع و محدودیت
تواننـد آن را بـه   گویاي آن است که کشاورزان کنترل محسوس رفتار و باورهایی در خصوص حفاظت از منابع آبی دارند که مـی 

همچنـین  .شـود یمـ س رفتار حفاظتی توسط این دو سازه تبیین درصد از واریان26در نهایتعمل و رفتار واقعی تبدیل کنند.
به سمت قصـد رفتـاري   )p=449/0=ß ,001/0(و کنترل رفتاري )p=182/0=ß ,004/0(مسیرهاي نگرش به حفاظت از منابع 

کنتـرل رفتـاري و آسـانی و    وینـ یرزمیزحفاظـت از منـابع آب   بـه دهد نگرش مثبت کشاورزان باشد که نشان میدار میمعنی
مؤثر باشد و در نهایـت بـه رفتـار    ینیرزمیزحفاظت از منابع آب مستقیم در قصد کشاورزان به طوربهتواند میمزایاي این رفتار

) مطابقـت دارد. از  1394مطالعه محمدي و همکاران () و a1395(آباد حفاظتی منجر شود این یافته نیز با مطالعه رحیمی فیض
کرد استنباطنیچننیاتوان نشد. میداریمعن) به سمت سازه قصد رفتار p=141/0=ß ,09/0مسیر سازه هنجار ذهنی (طرفی 

مؤثر نخواهد بود. از طرفی کشاورزان بـه خـاطر   بر حفاظت از منابع آبکارشناسان دهایسفشیرآشنایان، معتمدین و که اجبار
برنـد کـه اصـرار و پافشـاري در ایـن      ري را زیر کشت محصوالت زارعی آبی میهاي بیشتوضعیت معیشتی خود و خانواده زمین

درصد از واریـانس سـازه قصـد رفتـاري را تبیـین کننـد.       50اندتوانستهها این سازهمورد دیگر سودي نخواهد داشت. در نهایت
مطـابق بـا   ایاي حفاظت از منابع آب زیرزمینی، )، دانش و آگاهی به مزp=333/0=ß ,001/0همچنین مسیرهاي هنجار ذهنی (

Dolnicarدولینسـر و همکـاران (  و)1392همکاران (مطالعه نوري و  et al., 2010()001/0, p=223/0=ß   و کنتـرل رفتـاري (
)002/0, p=294/0=ßایـن  ،دهـد دار شد کـه نشـان مـی   ) به سمت سازه نگرش نسبت به حفاظت از منابع آب زیرزمینی معنی

ــازه ــاس ــأثیره ــت و ت ــمثب ــدي      يداریمعن ــیر خودکارآم ــا مس ــد. ام ــابع آب دارن ــت از من ــه حفاظ ــبت ب ــرش نس در نگ
)417/0, p=047/0=-ß(ها دشوار اسـت در مواجهه با رفتار براي آنالعملعکسهنوز دهدیمکه نشان نشدداریمعننگرش بر

هـا تغییـري مثبـت ایجـاد کنـد. در مجمـوع ایـن متغیرهـا         اند که بتوانـد در نگـرش آن  و هنوز به آن باور خودکارآمدي نرسیده
) p=430/0=ß ,001/0زم به ذکر است مسیرهاي خودکارآمدي (الدرصد از واریانس سازه نگرش را تبیین کنند.54اندتوانسته

است که با مطالعه رحیمی داریمعن) به سمت هنجار ذهنی p=474/0=ß ,001/0(و دانش و آگاهی نسبت به حفاظت از منابع
هنجارهـاي ذهنـی افـراد    تواند برخودکارآمدي، دانش و آگاهی میدهدیمو نشان ) مطابقت دارد b1395و همکاران (آبادضیف

تبیـین  یـانس سـازه هنجـار ذهنـی را    واردرصـد از 52هـا  در زمینه حفاظت از منابع طبیعی مؤثر باشد. در مجموع ایـن سـازه  
) به سمت سازه کنترل p=534/0=ß ,001/0) و خودکارآمدي (p=440/0=ß ,001/0کنند. همچنین مسیر دانش و آگاهی (می

را بر روي سازه وابسته رفتار حفاظـت از منـابع   هااثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل سازه5در جدول است.داریمعنرفتاري 
کنترل محسوس رفتاري بیشترین اثر مستقیم را بر رفتار دارد. با توجه بـه اثـرات مسـتقیم و غیـر     دهد.آب زیرزمینی نشان می

رار گرفـت و  بر رفتار قـ تأثیر،مستقیم و در نهایت اثر کل مشخص شد که کنترل رفتاري در منطقه مورد مطالعه در اولویت اول
هاي بعدي اثر بـر رفتـار قـرار گرفتنـد کـه نشـان از       تاري، هنجار ذهنی و نگرش در رتبهخودکارآمدي، دانش و آگاهی، قصد رف

.باشداهمیت دانش و آگاهی و خودکارآمدي در اثرگذاري غیر مستقیم بر رفتار حفاظت از منابع آبی می
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ه پژوهش (رفتار حفاظت از منابع آب زیرزمینی)ها بر سازه وابستتحلیل مسیر سازه-5جدول 
اولویت اثراثر کلاثرات غیرمستقیماثر مستقیمهاسازه
184/04-184/0قصد رفتار حفاظت از منابع آب

033/0033/06-حفاظت از منابع آبنگرش به
037/0037/05-در خصوص حفاظت از منابع آبهنجار ذهنی

228/0228/03-خصوص حفاظت از منابع آبدانش، آگاهی در 
370/0092/0462/01کنترل رفتاري در خصوص حفاظت از منابع آب
261/0261/02-خودکارآمدي در خصوص حفاظت از منابع آب

(R2)SMC 26/0رفتار حفاظت از منابع آبی(R2)SMC 50/0قصد انجام رفتار حفاظتی
(R2) SMC 54/0نگرش نسبت به رفتار حفاظت از منابع(R2) SMC 52/0هنجار ذهنی
(R2) SMC 60/0کنترل رفتاري

و پیشنهادهاگیرينتیجه
بـه  خـاك وآبمنـابع باشـد. محـدودیت  میمنابع آب زیرزمینیکمبود مسئلهکندمیتهدیدرابشرکهمهمهايبحرانازیکی

بهینـه يبرداربهرهدیگر، سويازخودکفاییآرمانيریپذتحققاهمیتوطرفیکازکشوراقلیمیوجغرافیاییموقعیتخاطر
و اسـت زیرزمینیهايآببرداشتبهوابستهایران بیشترمناطقدر اغلبکشاورزي.سازدمیریناپذاجتنابامريراآبمنابعاز

قسـمت  اسـت.  زیرزمینی شدههايآبسطحمالحظهقابلکاهشبهمنجراخیردههچنددرمناطقایندرحدازبیشبرداشت
است که به طرز نگرش، دانـش و رفتارهـاي   ینیرزمیزاز منابع کشاورزانهیرویبهاي اعظم کمبود منابع آبی مربوط به برداشت

همراهیبدونآب،منابعو حفاظت ازپایدارهاستفادبرايییهاروشیافتنگردد و باز میآبیدر حفاظت از منابع مدیریتی آنان
در حـال حاضـر   وند نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت  هاي استان کرمانشاهاست. دشتدشواربسیارروستاییان،مشارکت همهو

،را بـا بحـران کسـري مخـازن مواجـه کـرده اسـت       هاي استان از جمله دشت ماهیدشت و سراب نیلوفر (باالدربند) دشتبرخی 
.باشدمیینیرزمیزاز منابع آب هاي مؤثر بر رفتار حفاظتتحلیل سازه،هدف پژوهش حاضربنابراین

ریـزي شـده و توسـعه    مشتمل بر مدل رفتار برنامهنامه انجام گرفت که این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش
پانل کارشناسان و پایایی آن از طریـق  يلهیوسهاي مرتبط با حفاظت از منابع آب طراحی گردید. روایی پرسشنامه بهآن با سازه

وهش (رفتـار  هاي مسـتقل بـا سـازه اصـلی پـژ     نتایج همبستگی بین سازهي آماري تأیید شد. یک مطالعه راهنما خارج از نمونه
هـا باعـث بهبـود رفتـار     سـازه هرکـدام و افـزایش در  داري حاکم اسـت ي مثبت و معنیها رابطهنشان داد که بین آنحفاظتی) 

هـاي سـاختاري بهـره    یـابی معادلـه  هاي رفتار حفاظت از منابع آب از مدلکنندهاثر تعیینشود. جهت حفاظتی از منابع آب می
یخوببهنهادي شیپو الگويدنباشها در محدوده مناسب میر شاخصیي مقادکلیه،دهدنشان میگرفته شد. نتایج برازش مدل 

.هاي گردآوري شده برازش دارندبا داده
که مسیر تصمیم به انجام رفتار حفـاظتی و کنتـرل رفتـاري بـر سـازه      دهدمینشان هانتایج تحلیل مدل مسیر و تست فرضیه

درصد از تغییرات سازه 26و این دو سازه باشد آسان رفتار میدار است و این نشان از آمادگی افراد و انجام رفتار حفاظتی معنی
و کنترل رفتاري بر قصـد و تصـمیم بـه    هاي نگرش نسبت به حفاظت از منابع آباز طرفی دیگر مسیرکنند.رفتار را تبیین می

دار نشـد و ایـن نشـان از ایـن     هنجار ذهنی بر تصمیم به انجام رفتار معنـی لی مسیر سازهدار است وانجام رفتار حفاظتی معنی
کـه بتواننـد   انـد نکـرده و بازخورد مناسبی از سوي کارشناسان، آشنایان و افراد معتمد دریافت داشت که کشاورزان هنوز هنجار

ز واریانس سازه قصـد رفتـاري را تبیـین    درصد ا50اندتوانستهها این سازهتصمیمی در خصوص حفاظت از منابع آب بگیرند و
کنند. از طرفی مسیرهاي هنجار ذهنی، دانش و آگاهی به مزایاي حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کنتـرل رفتـاري بـه سـمت     

نشد و در مجموع داریمعننگرش اما مسیر خودکارآمدي بر،دار شدسازه نگرش نسبت به حفاظت از منابع آب زیرزمینی معنی
درصد از واریانس سازه نگرش را تبیین کنند. الزم به ذکر است مسیرهاي خودکارآمـدي و دانـش و   54اندتوانستهاین متغیرها 



...ها و رفتار کشاورزان نسبت به حفاظت از منابع آب زیرزمینیواکاوي دیدگاه

14

واریـانس سـازه   درصـد از 52هـا  دار است در مجموع ایـن سـازه  آگاهی نسبت به حفاظت از منابع به سمت هنجار ذهنی معنی
است.داریمعنکنند. همچنین مسیر دانش، آگاهی و خودکارآمدي به سمت سازه کنترل رفتاري تبیین میهنجار ذهنی را

کنترل رفتار و تصـمیم بـه انجـام رفتـار حفـاظتی      هاي سازهکه نشان داد هادر پایان اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل سازه
اثرگـذار بـر سـازه رفتـار حفـاظتی      يهـا سازه،اد که به ترتیببیشترین اثر مستقیم را بر رفتار دارند. تحلیل اثر کل نیز نشان د

دهـد کـه   ایـن نشـان مـی   . هستندکنترل رفتاري، خودکارآمدي، دانش و آگاهی، قصد رفتاري، هنجار ذهنی و نگرشازعبارت
نـابع ضـروري،   زمـانی کـه فاقـد م   حتی اگر افراد داراي قصد و تمایل قوي براي رفتار حفاظت از منـابع آب زیرزمینـی باشـند،    

بنابراین نیاز است که در مدیریت منابع آبی در منطقه مورد ،دهندها و حس کنترل رفتاري باشند، آن رفتار را انجام نمیمهارت
هایی که در اولویت باالیی قرار گرفتند مورد توجه باشند.مطالعه سازه

.را مطرح کردییهاشنهادیپتوان هاي مهم پژوهش میبا توجه به برخی از یافته
پیشـنهاد مـدیریت منـابع آب   انـدرکاران دستمدیران و بهدار قصد رفتاري بر سازه رفتار واقعی با توجه به اثر مثبت و معنی-

قصـد کشـاورزان   فشارتحتهاي آبیاري اجراي سیستممنظوربهبالعوض بیشتر با انجام امور خاص مانند دادن یارانهکهشودمی
با توجه به نـرخ بـاالي تـورم    در حال حاضر، خود منجر به برزو رفتار حفاظتی خواهد شد. هانیارا برانگیزانند که به انجام رفتار

و باید بازنگري در این کـار صـورت گیـرد.    رسددر خرید تجهیزات مناسب و با کیفیت این میزان وام بالعوض به نظر ناکافی می
تواند در این زمینه مؤثر باشد.میجهاد کشاورزي و سازمان آبازمانتشکیل کارگروه ویژه متشکل از کارشناسان س

دار سازه کنترل محسوس رفتاري بر روي رفتار و قصد رفتاري و همچنین اثر کل که رتبه و رابطه مثبت و معنیتأثیربا توجه -
هـا، اعتمـاد بـه    واناییها، ت(از قبیل مهارتي عوامل درونیعامل کنترل، در برگیرندهاز دیدگاه پاسخگویان به دست آورد،اول را 

مناسـب) و بیرونـی (از قبیـل زمـان، فرصـت، منـابع و امکانـات، موانـع یـا          ریـزي  گذشته، دانش و تدبیر و برنامـه نفس، تجربه 
ا دیـد ویـژه   ریزان مدیریت منابع آب بشود که برنامهباشد. پیشنهاد میها و وابستگی رفتار به همکاري دیگر افراد) میمحدودیت

به دنبال شرایطی باشند که کشاورزان قابل دسترس بودن و آسان بودن انجام امر حفاظت از منابع آب را بـاور داشـته باشـند و    
ریـزان بـا   . برنامهها را برطرف سازندعوامل درونی آنان را تقویت و به آنان در تسهیل عوامل بیرونی نیز یاري رسانند و محدودیت

هـاي حفاظـت از منـابع    مالی براي توسعه روشهايدر توسعه امکانات و منبعیبانیپشتهاي حمایتی و سیاستتدوین و اعمال 
ت ها باعث افزایش دید مثبت کشاورزان و اراده رفتاري آنان را به سممحسوس و عینی کردن این امکانات و حمایتژهیوبه،آبی

رفتار واقعی که همان حفاظت است، خواهد شد.
هاي مناسب با بازدهی باال شود روشوجه به اولویت باالي اثر دانش و آگاهی در خصوص حفاظت از منابع آب پیشنهاد میبا ت-

ماننـد  یالمللـ نیبـ هـاي  هاي جدیدي که سازمانورزي حفاظتی و روشهاي خاكدر خصوص حفاظت از منابع آب مانند روش
هـاي  در کـالس را ی کم و ارائه الگوي کشت متناسب با منطقه مـورد مطالعـه   ، کشت محصوالت با نیاز آببنددایکاردا به کار می

افزایش دهند که به نوبه خـود  ،و دانش آنان نسبت به حفاظت از منابع آبیها براي کشاورزان تشریح کنندیترویجی و گردهمای
هـا شـده اسـت نیـز     نظم شـدن بـارش  ها و تغییرات اقلیمی که سبب نـام یادآوري خشکسالیتوانند در حفاظت مؤثر باشند.می
.تواند مؤثر باشدمی

کـه در منطقـه مـورد    توان گفت یمبا توجه به اثرگذاري خودکارآمدي و نگرش در انجام رفتار حفاظت از منابع آب زیرزمینی-
نمونـه  ،نگرش کشاورزان به حفاظت از منـابع آب شـده اسـت   که سبب خودکارآمدي و بهبود اجرا شده استهاییمطالعه طرح

روسـتاي منطقـه اجـرا    24ورزي حفاظتی دانست کـه در  اجراي کشاورزي حفاظتی و خاكتوانیمبسیار واضح این عملکرد را 
به سایر کشاورزان روستاهاي دیگر نیز سبب ایجاد نگرش مثبـت در حفاظـت   هاطرحگونهنیاشده است و معرفی دستاوردهاي 

شود که منجر به حفاظت از منابع آب خواهد شد.از منابع آب و افزایش خودکارآمدي می

منابع
و مرضیه کشاورز. کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازي.. ترجمه: کیومرث زرافشانیAMOSراهنماي جامع ). 1390آربروکل، ج. (

مطالعه موردي: دشت رفسنجان): گزارش رویه از منابع آب زیرزمینی و پیامدهاي آن برداري بی). بهره1387ابراهیمی لویه، ع. (
.70-73صص ،3، شماره 4، دوره تحقیقات منابع ایرانمجلهفنی. 
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هـاي زیـر زمینـی بـر درآمـد کشـاورزان منـاطق بیابـانی و         ). تأثیر برداشـت از آب 1397احسانی، م.، مهرگان، ن.، و باللی، ح. (
.29-36، صص 2شماره ،5، دوره مدیریت آب در کشاورزينشریه غیربیابانی ایران. 

). آثار تعدیل یارانه انرژي در بخش کشـاورزي بـر تعـادل و    1387باللی، ح.، خلیلیان، ص.، احمدیان، م.، و ترابی پلت کله، ص. (
صـص  ،3، شـماره  8، دوره پژوهش کشاورزي: آب، خاك و گیاه در کشاورزيمجلهآب زیر زمینی. برداري منابع بهره
106-95.
). اثرات مدیریت منابع آب کشاورزي بر فقرزدایـی معیشـتی در منـاطق روسـتایی ایـران.      1392محمدي، ا. (لکپناهی، ف.، و م

.1-17، صص 4، شماره 16فصلنامه روستا و توسعه، دوره 
بررسـی  ). 1394پورمحمدي، س.، دستورانی، م .ت.، جعفري، ه.، رحیمیـان، م. ح.، گـودرزي، م.، مسـماریان، ز.، و بـاقري، ف. (    

،4، شـماره  2دوره ،مجله اکو هیدرولوژي. الن آب زیرزمینی دشت تویسرکان همدان به کمک مدل ریاضی مادفلوبی
.371-382صص

هاي زهکش هاي آب زیرزمینی از طریق کانال). تغذیه مصنوعی سفره1393جلیلی، ج.، جلیلی، خ.، حصادي، ه.، و حدیدي، م. (
.29-36صص ،24، شماره 8دوره و مهندسی آبخیزداري ایران،نشریه علوم. AHPسطحی با استفاده از روش 

هـاي  ). شناسایی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشـه 1396یزد، ا.، داوري، ك.، یوسفی، ع.، و قهرمانی، ب. (حاتمی
، 2، شـماره  13، دوره تحقیقات منابع ایرانمجلهشناختی کنشگران (مورد مطالعه: کنشگران مدیریت دشت مشهد). 

1-17صص 
دشـت روسـتایی نـواحی درزیرزمینـی آببرداشتبهبخشیتعادلراهکارهايبندي). اولویت1393نژاد. ع.، و پایدار، ا. (حاجی

.1-18صص ،18، شماره 5دورهمطالعات جغرافیایی مناطق خشک، . MOORAتکنیک ازاستفادهباجیرفت
هاي مدیریت منابع آب (مطالعه ). تحلیل بازدارنده1394ا.، ظهرابی، ب.، و زارع ابیانه، ح. (حسنی، ن.، بدالهی، پ.، مرتضوي، ع. 

.98-108، صص 5، شماره2دوره کشاورزي بوم شناختی، مجله بهار). -موردي: دشت همدان
صـاد و توسـعه   تحقیقـات اقت مجلـه  ). جایگاه مـدیریت منـابع آب در توسـعه کشـاورزي.     1392زاده، ج.، و کاظمیه، ف. (حسین

.369-377، صص 3، شماره 44دوره کشاورزي ایران، 
). تبیین رفتار حفاظت از آب کشـاورزان  1395الفپناه، م.،  فروزانی، م.، محمدزاده، س.، و بورتن، ر. (آباد، ف.، یزدانفیضرحیمی

علوم تـرویج و آمـوزش   مجله. رریزي شده: مورد مطالعه شهرستان الشتبا استفاده از تئوري توسعه یافته رفتار برنامه
.  1-17، صص 2، شماره 12دوره کشاورزي ایران،

). تعیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظـت از  1395بپناه، م.، فروزانی، م.، محمدزاده، س.، و بورتن، ر. (آباد، ف.، یزدانفیضرحیمی
یقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایـران،  مجله تحقسازي هنجار. آب کشاورزان در شهرستان سلسله: کاربرد مدل فعال

. 379-390صص ، 2، شماره 47-2دوره 
جو در پایداري منابع آب خاك طـرح  ). تأثیر مدیریت مشارکت1391سعیدعصر، م. (و ،بیگی، م.، داداشی، ص.رسولی، ر.، رجب

.115-122صص 1، شماره 8دوره ترویج و آموزش کشاورزي ایرن، علوم مجلهحبله رود. 
برداري تلفیقی از منابع با تاکید بر کـاهش اثـرات خشکسـالی.    ). بهره1396رقیبی، و.، صفوي، ح. ر.، و مرتضوي نائینی، س. م. (

.  20-37، صص 1، شماره 13دوره تحقیقات منابع ایران، مجله
وزهکشـی دشـت  آبیـاري مـدرن هايشبکهتوسعهاقتصاديواجتماعیمحیطی،زیست). اثرات1394زارع، ش.، و حیاتی، د. (

-390، صـص  3، شـماره  29دوره نشریه آب در کشاورزي،برداران، بهرهدیدگاهازآنيکنندهتعیینو عواملکربال
370.

). بررسی امکان تغذیه مصنوعی با استفاده از مدل مفهومی و ریاضی در آبخوان دشـت ماهیدشـت. پایـان نامـه     1389زارع، م. (
کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي. 

منیت آبـی کشـور.   ). ارایه مدل مفهومی و تدوین الگوي مدیریت یکپارچه منابع آب با تاکید بر ا1388زرگرپور، ر.، و نورزاد، ع. (
.1-13صص ، 3، شماره 5دوره تحقیقات منابع آب ایران، 
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عوامـل مـؤثر بـر مشـارکت زنـان روسـتایی در       ). بررسی 1391. (، مزادهشاهنوشی، ن.، مظفري، م.، خاکسارآستانه، ح.، و رسول
، 4، شـماره  15دوره فصلنامه روستا و توسعه، حفاظت از منابع آب کشاورزي: مطالعه موردي استان خراسان رضوي. 

.137-154صص 
فصـلنامه  آبریـز.  هـاي درحوضـه اجتماعیومحیطیزیستمالحظاتوآبمنابعپایداري). 1396مالیی، ي. (شرفی، ن.، و تقی

.  30-49، صص 6، شماره 2، دوره استراتژي راهبردي جنگل
. قابـل دسـترس در آدرس اینترنتـی:    شـاه اطالعـات آمـاري اسـتان کرمان   ). 1396شرکت سـهامی آب منطقـه ایـی کرمانشـاه. (    

>http://www.kshrw.ir/SC.php?type=static&id=19<.
، 25دورهزیسـت،  محـیط وانسـان فصـلنامه احیا. روشهايوزیرزمینیآبهايآلودگی). منابع1392شهبازي، ا.، و مهرجو، ف. (

.13-21صص
بـه  یـابی دسـت جهـت درزیرزمینـی آبسـفره تعـادل وپایداريوضعیت). بررسی1393صابونی، م (شیرزادي، س.، و صبوحی

، صـص  4، شـماره  6دوره تحقیقات اقتصاد کشـاورزي، مجلهنیشابور). آبریسحوضه:مورديپایدار (مطالعهمدیریت
128-107 .

فارس استانکشاورزانپایداررفتاربرزیست محیطیباورهاي). تأثیر1396بیژنی، م. (صالحی، س.، چیذري، م.، صدیقی، ح.، و 
.175-193، صص 1، شماره 13دوره علوم ترویج و آموزش کشاورزي، مجلهزیرزمینی. آبمنابعازبرداريبهرهدر

دیریت آب کشـاورزي در دسـتیابی بـه    ). تحلیـل موانـع و مشـکالت مـ    1395طاهرآبادي، ف.، معتمد، م. ك.، و خالدیان، م. ر. (
فصـلنامه اقتصـاد فضـا و توسـعه روسـتایی،     توسعه پایدار مورد: شهرستان هاي کنگاور و صحنه در استان کرمانشاه. 

.  57-70، صص 3، شماره 5دوره 
بـین درزراعـی  آبمنـابع پایـدار مـدیریت پـذیرش بینـی پـیش مناسـب مـدل ). شناسایی1390عمانی، ا. ر.، و چیذري، م. (

. 1-24، صص 73، شماره 19دوره اقتصاد کشاورزي و توسعه، مجلهاهواز. شهرستانگندمکاران
هـا بـر دبـی    بینـی اثـر خشکسـالی   ). پـایش و پـیش  1395ج. (پور سـماکوش،  نیا، ا.، احمدآبادي، ع.، رجایی، س.، و معصومفتح

.  38-51، صص 3، شماره 5دوره وژي کمی، هاي ژئومورفولژوهشپمجلههاي کارستی شهرستان کرمانشاه. چشمه
فصـلنامه ). دانش مدیریت آب: در بین تولیدکنندگان گندم شهرستان مرودشت استان فـارس.  1391فروزانی، م.، و کرمی، ع. (

.43-34نامه تابستان، صص ویژهکشاورزي، آموزشمدیریتپژوهش
. تهـران: انتشـارات   Amos Graphicsهـاي اجتمـاعی بـا کـاربرد     سازي معادلـه سـاختاري در پـژوهش   مدل). 1389قاسمی، و. (

شناسان.جامعه
حکمرانـی تقویـت جهتزیستمحیطآموزشالگوي). تدوین1395قائمی، آ.، الریجانی، م.، شبیري، س. م.، و سرمدي، م. ر. (

.177-194، صص 44دوره مدیریت شهري،مجلهکشور. آبمنابعپایدار
هـاي راهبـردي در علـوم    مجلـه پـژوهش  ). تغییر اقلیم، خشکسالی و تنگدستی در ایران: نگاهی بـه آینـده.   1395کرمی، ع. ا. (

.53-68صص، 1، شماره 1دوره ، کشاورزي و منابع طبیعی
، شماره 11دوره یج و آموزش کشاورزي ایران، مجله علوم ترو). ابعاد حفاظت از منابع طبیعی. 1394کرمی، ع. ا.، و کشاورز، م. (

.101-120، صص 2
هـاي سـطحی بـر روي سـطح آب     ). بررسـی تـأثیر آب  1391عبـده کالهچـی، ع. (  و ،زاده، م.کریمی، ز.، پرهمت، ج.، حیـدري 
.63-79صص ،23شماره 3د.ره فصلنامه زمین،زیرزمینی ماهیدشت. 

هـاي مـدیریت آب   ). بررسی مسایل و محـدودین 1390زاده، م. (ي.، ح.، و جاللگودرزي، س.، شعبانعلی فمی، ح.، موحد محمد
، شـماره  42-2، دوره تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایرانمجله کشاورزي از دیدگاه کشاورزان شهرستان کرج. 

. 243-253، صص 2
باغـداران توسـط آبازحفاظـت رفتـار ونیتبرمؤثرعواملبررسی). 1394پناه، م. (محمدي، س. ز.، محمدزاده، س.، و یزدان

، 8دوره ،هاي ترویج و آموزش کشاورزيمجله پژوهششده. ریزيبرنامهرفتارتئوريازآزمونیشهرستان دشتستان؛
. 75-89، صص 4شماره 
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رستان زریـن  ). شناسایی و تحلیل مشکالت مدیریت اب کشاورزي در شه1389محمدي، ي.، شعبانعلی فمی، ح.، و اسدي، ع. (
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Abstract
In most parts of Iran, agriculture is dependent on groundwater resources. Groundwater resources
exploitation rate depends basically on the attitude, knowledge, managerial, and conservation
behaviors of farmers. In the present study, farmers' perspectives and behavior towards conservation of
groundwater resources have been studied and analyzed in Baladarband village of Kermanshah. The
statistical population of this study included irrigated farmers of Baladarband village in the 2018-2019
cropping year (N= 750). The sample size estimated to be 254 using the Cochran's formula. This study
has been done by survey method and a researcher-made questionnaire as the research tool. The
validity of the questionnaire has been confirmed by relevant a panel of experts and specialists. The
validity of the factors was confirmed using Alpha (α<0.7) and composite reliability (CR <0.7)
coefficients and average variance explained (AVE> 0.5). SPSS20, AMOS20, and ArcMap software were
used to analyze the data. Analysis of direct and indirect effects in the research model revealed that the
constructs behavioral control, self-efficacy, knowledge and awareness, behavioral intention,
subjective norm, and attitude ranked first to sixth places in terms of predictive power. The findings of
this study can enable managers and planners to manage groundwater resources properly in the study
area.
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