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نسبت به کشت محصوالت متناسب با منابع رفتیکشاورزان دشت جلیسنجش تما
شده و مدل اعتقاد سالمتيزیررفتار برنامهيکاربرد تئور:یآب
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چکیده
تغییر اقلیم و بحران آب در تغییـر دامنـه جغرافیـایی و عملکـرد محصـوالت کشـاورزي مطالعـات انـدکی در مـورد عوامـل           تأثیررغم علی

نیت کشاورزان براي تغییر الگوي کشت خود به کاشت محصوالت بر اساس منابع آبی انجام شده است. بـر ایـن اسـاس، ایـن     کنندهیینتع
در زمینه کاهش تولید محصوالت زراعی با نیاز آب زیاد انجام مؤثرمطالعه براي ارزیابی تمایل کشاورزان جیرفتی براي پیروي از این راهکار 

اي از بـین  تصادفی طبقهیريگنمونهکه از طریق نفر برآورد شد 393نیاز بر اساس جدول کرجسی و مورگان شده است. حجم نمونه مورد
هاي تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایـایی  انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده1399کشاورزان شاغل این دشت، در سال 

مـدل رفتـاري، تئـوري رفتـار     ر گرفت. نیت کشاورزان در زمینه کشت محصوالت بر اساس منابع آبـی بـا اسـتفاده از دو   قراتأییدآن مورد 
سازي معادالت ساختاري مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تئـوري رفتـار  ریزي شده و مدل اعتقاد سالمت و از طریق مدلبرنامه
درصـد از  3/67نمایـد و همچنـین   درصد از واریانس نیت کشاورزان را تبیین مـی 7/41هنجار ذهنی سازه نگرش وشده با دوریزي برنامه

هاي تشویق بـه عمـل، شـدت درك    نیت کشاورزان در خصوص انتخاب محصول بر اساس منابع آبی توسط مدل اعتقاد سالمت شامل سازه
بـالقوه توانـایی   طـور بـه شده است. با وجود اینکه هر دو نظریه شده، مزایاي درك شده، حساسیت درك شده و خودکارآمدي توضیح داده 

شـده  ریزي برنامهنیت کشاورزان داشتند، اما مدل اعتقاد سالمت در این مطالعه عملکرد بهتري نسبت به تئوري رفتاربینییشپباالیی در 
داشت.
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مقدمه
,طبیعـی بـوده اسـت   هـاي بـوم یسـت زاثر انسانی در تغییر شـرایط  مخربمطالعات در ایران حاکی از نقش  2020)et al.(Maghrebi .

هـاي آبریـز   تعریـق و تغییـرات ذخیـره) در حوضـه    (دما، بارش، رواناب، تبخیر وآب و اقلیمرات متغیرهاي یادیر و تغیمقبررسی
رخ داده اسـت  ایـران هاي آبریز و اجزاي معادله بـیالن آب  تغییرات گسترده هیدرولوژیکی در تمام حوضهنشان داداصلی ایران 

Panahiبوده است (ناپایدارانسانیهايفعالیتآناصلیعاملکه et al., ). تغییرات منفی در منابع آبـی، منجـر بـه بـروز     2020
هاي متعـددي  که در برخی کشورها نظیر نیجریه، سومالی، سوریه و ایران بحرانياگونهبهدنیا شده است بحران در برخی نقاط 

هاي اجتماعی و در برخـی مـوارد حتـی جنـگ اشـاره      توان به مهاجرت گسترده، ناآرامیبه بحران آب پیوند خورده از جمله می
Garousiنمود ( et al., 2013: Madani et al., 2016; Boazar et al., هـاي  ). در ایـران بحـران منـابع آب بـر همـه بخـش      2019

هـایی  ها در بخشهاي گزاف انسانی و اقتصادي اجتماعی به همراه داشته است. این هزینهبوده است و هزینهیرگذارتأثاقتصادي 
ایران در این زمینه اشاره کرده است، اگـر سـطح برداشـت از منـابع آبـی در      زیستیطمحاز ایران شدیدتر است. رئیس سازمان 
هاي شرقی و جنوب شرقی ایران (که دشت جیرفت نیز در آن واقع شده است) شک قسمتسطح فعلی آن ادامه داشته باشد بی

Boazarرود (سال آینده به سمت خشک شدن پیش می25تا  et al., هـایی  ران همـواره سیاسـت  رفع این بحـ منظوربه). 2019
Tajerimoghadamمدیریت منابع آب هسـتند ( تقاضامحورهاي عرضه محور و پیشنهاد شده است که به دو دسته کلی سیاست

et al, هاي انتقال آب در سطح وسیع (شیرین سازي آب دریـا)  و طرحيسدساز). در بخش سیاست عرضه محور توجه به 2020
هاي هلیل رود در دشت جیرفت به شهر کرمان) مد نظر بوده اسـت کـه همگـی    تقال آب سرشاخهاي (طرح انو در سطح منطقه

آب کـه بـه بـاور رئـیس     تقاضـامحور هـاي  اند، اما سیاسـت همراه با اعتراضات وسیع در سطح جوامع علمی و جوامع محلی بوده
Boazarانـد ( تبـدیل شـده  ایران دیگر یک انتخاب نیستند بلکه به نیاز جامعـه  زیستیطمحسازمان حفاظت  et al, و در )2019

هـا شـامل   درصـد) مطـرح اسـت ایـن سیاسـت     90منابع آبی کشور ایـران ( کنندهمصرفبیشترین عنوانبهبخش کشاورزي که 
هـایی از قبیـل محـدودیت برداشـت از منـابع آب،      هاي پولی و غیر پولی در سطح خرد (مزرعه) است که شامل سیاستسیاست

Yaghobiشـود ( ذخیـره آب و حفاظـت از منـابع آب مـی    هـاي يفنـاور  et al, 2018., Keshavarz et al, در ایـران نیـز   ).2013
Karimiکریمی و همکاران (اند. اتخاذ نمودههواوآبتغییرپذیريبابراي سازگاريکشاورزان رفتارهایی را  et al., ) نشان 2018

حـداقل بـه شـده، اصـالح هايگونهاتخاذکاشت،برنامهتغییرشاملزراعیمدیریتهايدادند که کشاورزان در ایران استراتژي
وخشـک منـاطق درکشـاورزان ایـن، براند. عالوهرا در پیش گرفتهزمینتسطیحوکشتالگوهايتغییر،يورزخاكرساندن

هـا آندهنـد تغییـر محلـی اقلیمیشرایطبهتوجهبارامحصولالگويدارندتمایلهستند،روبروخشکسالیباکهخشکیمهن
باشند.سازگارترخشکسالیشرایطدرکههستندمحصوالتیانتخاببهمایل

کلی در ایـران  طوربهو در نقاط مختلف دنیا متفاوت است و از سوي دیگر راهکارهاي سازگاري نیز متفاوت استیآبکممشکل 
Ghanianمـدنظر بـوده اسـت (   یآبـ کـم ل سیاست اصلی براي سازگاري کشـاورزان بـا مشـک   چهار et al., سیاسـت اول  ). 2020

هواشناسی و هشدار به کشاورزان در این زمینه است. دومین سیاست بهبـود معیشـت   يهانقشهخشکسالی بر اساس بینییشپ
هـاي  از کشور که کشاورزان با بحران آب و کاهش درآمد مواجه هسـتند و سیاسـت سـوم بهبـود روش    ییهابخشکشاورزان در 

تولیـد و توسـعه کشـت    هـاي يفناورآبیاري و بهبود کارایی مصرف آب است و سیاست آخر اصالح الگوي کشت از طریق بهبود 
ق با بحران خشکسالی در نظر گرفتـه شـده اسـت   محصوالت متناسب با منابع آبی و کاشت محصوالت با نیاز آبی کمتر در مناط

)Savari & Shokati Amghan, 2020; Delfiyan et al., 2020.(
در خصوص سیاست چهارم که موضوع اصلی این تحقیق است مطالعات متعددي نشان از تغییر در پراکنش مناسب محصـوالت  

مثـل  يگـر یمحصول بـا مسـائل د  رییتغاستیساده است اما کشاورزي در سطح جهانی است که در اثر تغییرات اقلیم اتفاق افت
,Seo & Mendelsohn(ردیـ توجه قرار گوردمدیخاك همراه است که بابیوقوع آفات و تخرمت،یقییایپو 2008; Rippke et

al., در يسـاز مـدل هاي تغییر اقلیم، کشاورزان به تغییر الگـوي فعلـی کشـت خـود نیـاز دارنـد و       ). براي رهایی از آسیب2016
مقیاس جهانی نشان داده است که با تغییر بهینه الگوي کشت محصوالت تا دو سوم از پتانسـیل تغییـرات اقلـیم بـراي کـاهش      
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Costinotمحصول کاسته خواهد شد ( et al., Tessema). تسـما و همکـاران (  2016 et al., ) تغییـر محصـول را شـامل دو    2019
یرش محصول براي اولین بار در مزرعه و دیگري رها کردن محصوالت فعلی. اکثـر مطالعـاتی   فرایند تعریف کردند یکی شروع پذ

که در زمینه تغییر محصوالت در نواحی مختلف صورت پذیرفته بیشتر از این جنبه رفتار کشاورزان را مطالعه کردند کـه تغییـر   
این رفتار را محیطییستزاجتماعی و –اقتصادي محصول یک رفتار سازگاري در قبال تغییرات اقلیمی بوده است و چه عوامل

Deressaدهد (قرار میتأثیرتحت  et al., 2011Bryan et al., چنـین موفقیـت انـد کـه  داشـته اظهـار بارهـا محققـان ).;2013
) کشـاورزان (خردسطحدرآناجرايوپذیرشبهوابستهکامالًگیردابتکارهایی که در راستاي حفاظت از منابع آبی صورت می

Hurlimann(است et al., 2009; Jorgensen et al., رخ خواهـد داد صـورتی درتنهاپذیرشیباور دارند که چنینهاآن). 2009
بخـش هـیچ توسـط توانـد نمـی ) تغییر محصول(اقداماتیچنیندیگر،عبارتبه؛ دریابندرامشکلاهمیتکنندگانمصرفکه

Boazarباشد (اجراقابلنهاییکاربرانتوسطداوطلبانهپذیرشبدونودیگريقدرتهریادولتی et al., از آنجایی که .)2020
توان در زمره رفتارهـاي  شود، لذا این رفتار را میتغییر محصول یک رفتار سازگاري با تغییرات منابع آبی و اقلیمی محسوب می

شود که بیشتر مطالعات تمرکز بر رفع مشکل منابع آبی را در میتقسیم کرد. با مرور مطالعات مشخصزیستیطمحدوست دار 
) Eeconomic oriented perspective(محـور  ياقتصـاد دو چارچوب مورد توجه قرار داده است دسته اول مطالعاتی که رویکـرد 

دیگـر  دگاهیـ و دانـد دانستهیمدستوري را راهکار مناسبی صورتبهاند و ایجاد تعرفه بر آب یا محدودیت کشت به مسئله داشته
) که اعتقاد بر رفع مشکل تغییرات منابع آبی با پیدا کردن راهکارهاي فنـی  Technological oriented perspective(گرا يفناور

انـد. بـه اعتقـاد    نوین آبیاري، شیرین کردن آب دریا، اسـتفاده از آب بازیـافتی را مطـرح کـرده    يهاروشبراي مسئله فوق مثل 
,Moghimehfar & Halpennyفر و هالپنی (هممقی ی در زمینـه رفتـار کشـاورزان، توجـه بـه      زیستمحیط) بیشتر مطالعات 2016

روانشناسـی  يهاجنبههاي رفتاري از اند و کمتر به محدودیتهاي ساختاري (زمان، زیرساخت، درآمد و غیره) داشتهمحدودیت
داشـتند و بـر   یدتأکياقتصاديهابر روششتریمطالعات موجود بشود که میرو مشخصو اجتماعی پرداخته شده است. از این

.نکردندیتوجه چندانيعلوم رفتار
-ياقتصاديرهایمتغلحاظ نمودن سایر ، در مطالعات براي مطالعه نیت و رفتار افراد استفاده شوندي رفتاريهاجنبهزمانی که 

,Poppenborg & Koellner(گردددهندگی مدل میمنجر به کاهش قدرت توضیح در مدل،یاجتماع ، لیـ دلنی). به هم2013
گیـري یمتصمبهبود درك تدر جهیاجتماع-ی روانشناسهاي تئورياز ينظريهاچارچوببیبه سمت ترکگرایش شدیدي

Borgesاسـت ( صورت گرفته يگذاراستیسبرايبهتر یرسانها جهت اطالعنشیبنیاستفاده از اهمچنین کشاورزان و  et al.,

2016; Adnan et al., هـاي  مدلکننده آن، ینیبشیانسان و عوامل پیمطالعه رفتار حفاظتيهاروشینترمهماز یکی.)2017
Yazdanpanahاست (یروانشناس-ی اجتماعيهاو مدلیشناختروان et al., 2015; Turaga et al., همچنین مشخص ).2010

هـا ياستراتژدر مورد خطرات و کشاورزانکه اگر ، بر این فرض است بر مدل انتقال دانشیمبتنیمداخالت سنتشده است که 
در جهت حفظ منابع موجـود  مناسب یکنترليهايدهند و استراتژیرا توسعه میتیحمايها، نگرشینندآموزش ببیبه درست
دهـد انتقـال   یمـ کرده است که نشان یدرا تولريمدل و چارچوب رفتایاديتعداد زیحال، علوم اجتماعینکنند. با ایرا اجرا م

McLeodدیگري نیز وجود دارند (یرگذارتأثیست و عوامل رفتار نییرخود، قادر به تغيدانش، به خود et al., 2015.(
Daxiniداکسینی و همکاران ( et al., متغیـر  مزرعـه، انـدازه مزرعـه و    ستمیس) بیان داشتند که متغیرهاي اقتصادي مثل 2018

وجـود،  نیبا اهاي مدیریت خاك را توضیح دهند، اما دلیل پایین بودن تمایل کشاورزان در استفاده از روشقادرندسن کشاورز
نارضایتی عمومی در، نیکنند. عالوه بر ايرویپهافناورياین از رندیگیممیوجود ندارد که چرا کشاورزان تصمیشواهد واضح

بـا در نظـر گـرفتن فقـط متغیرهـاي      ایـن تحقیقـات  چراکـه اجتماعی وجود دارد –ادبیات مطالعات اقتصادي ناییتواخصوص 
Feolaد (نـ کشـاورزان ارائـه ده  گیريیمتصمفرایند از یدرك کاملاند اجتماعی نتوانسته–اقتصادي  et al., 2015; Zeweld et

al., ي لحـاظ  بـرا ينظـر یمتناقض و عدم وجـود مبـان  یريگاندازه، يسازمفهومبودن سطح نییپالیاحتماالً به دلنیا).2017
Borges(کشاورزان استگیريیمتصملیدر تحلیمانند نگرش و فشار اجتماعیشناختروانیمباحث اجتماعنمودن  et al., 2016(.
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) TPBشـده ( ریـزي امـه نظریه رفتار برنگرفته استدر مطالعات مختلف مورد توجه قرار که رفتاريهاي نظريیکی از این مدل
,Ajzenاست ( در آمیـزي یتموفقطوربهشده ریزي برنامهتئوري رفتار.که در تحقیق حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفت)1991

هـاي  نسـبت بـه برنامـه   کشـاورزان و توضیح نیت و رفتار کشاورزان در مطالعات بکار برده شده اسـت از جملـه نیـت    بینییشپ
Daxiniمدیریت تغذیه خاك ( et al., )، تمایـل بـه کشـاورزي کـم     1397(تاجري مقدم و همکـاران،  آب)، رفتار حفاظت 2019

,Hou & Houکربن ( Borges)، رفتارهاي حمایت از حیوانات (2019 et al., )، تمایل کشـاورزان بـه مصـرف صـحیح کـود      2016
,Savari & Gharechaeeشیمیایی ( Ataeiسبز (يهاکشآفتو تمایل به مصرف )2020 at al., ). همچنین از آنجایی کـه  2021

و خشکسـالی اسـت، لـذا    یآبـ کمدر برابر خطراتی از قبیل کنندهیشگیريپپذیرش الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی یک رفتار 
هاي پیشگیرانه است در تحقیق حاضـر اسـتفاده شـده    دالیل عدم تمایل به پذیرش رفتارکنندهیانبمدل اعتقاد سالمت نیز که 
اي در تحقیقات مرتبط با علوم کشاورزي و توسعه روستایی استفاده شده اسـت کـه از   گستردهطوربهاست. مدل اعتقاد سالمت 

Tajeri moghadamتوان به مطالعه رفتار حفاظـت از آب ( آن می et al., Boazar()، تغییـر کشـت محصـول بـرنج    2020 et al.,

,Rezaei & Mianaji) ایمنـی مـواد غـذایی (   2020 Yazdanpanahهـاي تجدیدپـذیر (  اسـتفاده از انـرژي  )2019 et al., 2015 ،(
Yazdanpanahها (کشاستفاده ایمن از آفت et al., Bakhtiyariزیسـتی ( يهـا )، تمایل به سـوخت 2016 et al., ) و نیـت  2017

Tamaکشاورزان نسبت به کشاورزي حفاظتی ( et al., Moradhaseli)، استفاده کشاورزان از اقـدامات محـافظتی (  2020 et al.,

Ataei(سبزيهاکشآفت) و تمایل به استفاده از 2020 et al., ) اشاره کرد که کاربرد مدل اعتقـاد سـالمت بـراي بررسـی     2021
نماید.تمایل کشاورزان به الگوي کشت متناسب با منابع آبی را توجیه می

شدهریزي برنامهتئوري رفتار
کنـد  ) اسـت، فـرض مـی   Theory of Planned Behaviourشـده ( ریزي برنامهکه مبناي نظري تئوري رفتارنظریه اقدام منطقی

ها، هنجارهـاي ذهنـی و نیـت رفتـاري     اي از ساختارهاي نظري شامل نگرشمجموعهبر اساسافراد براي انجام یک رفتار خاص 
,Ajzen & Fishbeinکنند (گیري میتصمیم اثـر مشـترك دو عامـل    تـأثیر ). بر این اساس نیت رفتـاري کـه خـود تحـت     1975
تار نگرش توسط اعتقادات فرد فرد است. ساخکننده رفتاربینییشپترینيقوو ترینیکنزدها و هنجارهاي ذهنی است نگرش

Daxiniشـود ( گیرد، کنترل مـی که با ارزیابی نتایج مورد ارزیابی قرار میدر مورد نتایج حاصل از انجام یک رفتار خاص et al.,

ار گیرد (به عبارت دیگر، آیا نظر دیگران در مورد رفتـ باورهاي هنجاري فرد قرار میتأثیر). ساختار هنجارهاي ذهنی تحت 2019
,Montano & Kasprzykپـذیرد ( مـی تأثیرهاي او براي مطابقت با هنجارهاي موجود است؟) و از انگیزهتأییدمورد نظر  2015 .(

ییآنجاها کنترل ارادي دارند کارکرد مناسبی دارد اما از رفتارهایی که آزمودنیبینییشپبا وجود اینکه نظریه اقدام منطقی در 
بستگی داشته فناوريمانند منابع اقتصادي، اجتماعی، محیطی یا کنندهیلتسهممکن است به شرایط قصد انجام یک رفتارکه

باشد آجزن و همکارانش این مدل را توسعه دادند و متغیر کنتـرل رفتـار درك شـده را بـه آن اضـافه نمودنـد و تئـوري رفتـار        
Zhang) را ارائه دادند (TPBشده (ریزي برنامه et al., یـا هـا کنندهیلتسهنترل رفتار ادراك شده به درك فرد از وقوع ک). 2020

يوشـده ادراكقدرت عمیقتأثیرتحت که اشاره دارد)شدهکنترلباورهاي مثال، عنوانبهرفتار خاص (یکموانع هنگام انجام 
,Montano & Kasprzykبازدارنده است (یاکنندهیلتسهعامل از هر  2015.(

مدل اعتقاد سالمت
) براي اولین بار توسط گروهی از روانشناسان اجتماعی، خدمات بهداشـت عمـومی   Health Belief Modelمدل اعتقاد سالمت (

Mehriمیالدي توسعه داده شده اسـت ( 1950در دهه  et al., يبـرا یشـتر مـدل جـامع اسـت کـه ب    یـک ایـن تئـوري  . )2011
مطالعـات اقتصـادي و   یـژه وبـه در علوم پزشکی کاربرد داشته است که بعداً براي کـاربرد در سـایر علـوم    ها یمارياز بپیشگیري

پـذیرش در مـورد  گیريیمتصميوجود دارد که افراد را برایدو نوع باور اصلاجتماعی توسعه یافته است. بر اساس این تئوري،
یـک فعالیـت کـه    کننـده یلتعـد اقدام و اعتقادات مربوط بـه عوامـل   يبراآمادگیدهد: اعتقادات مربوط بهیقرار متأثیرتحت 

شـده  ریـزي  برنامـه رفتـار یـه ماننـد نظر ي رفتـاري  هامدلیراز سامدل اعتقاد سالمت. و موانع اقدام فرد هستندکنندهیلتسه
Nejadمختلـف وجـود نـدارد (   یرهايرفتارها از متغبینییشپیدر مورد چگونگیقدقيراهنمایچهیرامتفاوت است ز et al.,

يهدف برایک) ارزش 1دارد (یبستگیردر درجه اول به دو متغمدل اعتقاد سالمتیاساسيهامؤلفهیگر به عبارت د؛ )2005
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Moradhaseliموفـق اسـت (  بـه آن هـدف   اینکه یک اقدام خاص چقـدر در دسـتیابی   فرد از احتمال یابی) ارز2فرد و ( et al.,

2019; Ataeiet al., ،درك شـده یتشـده اسـت: شـدت درك شـده، حساسـ     یلاز شش سازه تشکمدل اعتقاد سالمت).2021
بـر دو بعـد   تشویق به عمل. بر این اساس مدل اعتقـاد سـالمت  درك شده و يدرك شده، موانع درك شده، خودکارآمدیايمزا

متمرکز است.يرفتاریابیخطر درك شده و ارزی شامل رفتار سالمت
مجزا توانایی توضیح دهندگی دو مدل فوق را مـورد  طوربهاگرچه در مرور منابع صورت گرفته مشخص شد که مطالعات زیادي 

اي در زمینه مقایسه تئوریکی و عملیاتی این دو مدل در زمینه نیت کشاورزان نسـبت بـه   مطالعهتاکنوناند، ولی قرار دادهتأیید
شـود. لـذا در ایـن    گزارش نشده است و بر این اساس نوآوري تحقیق حاضـر محسـوب مـی   منابع آبی بر اساسانتخاب محصول 

پرداخته شده است.کشاورزانمطالعه به مقایسه قدرت توضیح دهندگی دو مدل در تمایل 
نشان داده شده است.1در دو مدل مورد مطالعه در نگاره هاسازهروابط بین 

)HBM) و (ب) مدل اعتقاد سالمت (TPBشده (ریزي برنامهبین متغیرها در دو مدل مورد مطالعه. (الف) تئوري رفتارروابط-1نگاره 

هاي نشان داده شده است در بخش1) که در نگاره TPBریزي شده (هاي تئوري رفتار برنامههمچنین بر اساس روابط بین سازه
گیرد:رار میهاي زیر مورد بررسی قبعدي این تحقیق فرض

تـأثیر به ایـن الگـوي کشـت    فرضیه اول: نگرش کشاورزان نسبت به الگوي کشت متناسب با منابع آبی بر نیت کشاورزان نسبت
دارد.

دارد.تأثیربر نیت کشاورزان نسبت به الگوي کشت متناسب با منابع آبی فرضیه دوم: کنترل رفتار درك شده کشاورزان
دارد.تأثیرنسبت به الگوي کشت متناسب با منابع آبی هاآنفرضیه سوم: هنجار ذهنی کشاورزان بر نیت 

نشان داده شده اسـت  1و در خصوص متغیرهاي مدل اعتقاد سالمت بر اساس مبانی نظري این مدل و مطابق با آنچه در نگاره 
هاي زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:فرض

دارد.تأثیرسیت درك شده بر نیت کشاورزان نسبت به الگوي کشت متناسب با منابع آبی فرضیه اول: حسا
دارد.تأثیرفرضیه دوم: شدت درك شده بر نیت کشاورزان نسبت به الگوي کشت متناسب با منابع آبی 
.داردتأثیرفرضیه سوم: منافع درك شده بر نیت کشاورزان نسبت به الگوي کشت متناسب با منابع آبی 

دارد.تأثیربر نیت کشاورزان نسبت به الگوي کشت متناسب با منابع آبی فرضیه چهارم: موانع درك شده 

(الف) )(ب
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دارد.تأثیربر نیت کشاورزان نسبت به الگوي کشت متناسب با منابع آبی فرضیه پنجم: خود کارآمدي 
دارد.تأثیرابع آبی بر نیت کشاورزان نسبت به الگوي کشت متناسب با منفرضیه ششم: تشویق به عمل 

روش پژوهش
کاشـت  دشـت جیرفـت نسـبت بـه    کشـاورزان  تمایـل هـدف همبستگی است کـه بـا  -از نوع تحقیقات توصیفی حاضرتحقیق

صـورت پـذیرفت. بـه لحـاظ     پیمایشـی شیوهو بهکمیتحقیقاترویکرداساسبرطراحی شد.محصوالت متناسب با منابع آبی
هاي حفاظت منابع آب اسـتفاده شـود.  تواند در پیشبرد برنامهکه نتایج آن میشودکاربردي محسوب میهدف، از نوع تحقیقات 

بود که بـا اسـتفاده از مصـاحبه حضـوري و از     اولیههايدادهنوعازالزم براي دستیابی به اهداف تحقیقهايدادهبه این منظور
اي طبقـه یـري گنمونهفعالیت داشتند، با روش 1399ر سال زراعی کشاورزان شاغل در دشت جیرفت که به فعالیت کشاورزي د

=Nبا احتساب متناسب گردآوري شد. جامعه آماري شامل کلیه کشاورزان دشت جیرفت ( بنـدي  ) بود. بر اساس تقسـیم 23713
، آبـاد اسـالم ، بـاد آدولـت هاي محمد آبـاد،  از دهستاناندعبارتاند که دهستان در محدوده دشت جیرفت واقع شده12کشوري 

یـک  عنـوان بـه هـا  و مردهک که هر یک از این دهسـتان جهادآباد، گرمسار، آبادیعل، آبادخاتون، آبادینحس، هلیل، آبادگنجاسماعیلی، 
طبقه در نظر گرفته شد. در مرحله بعد بر اساس جمعیت هر دهستان و نسبت آن به کل جامعه تعداد نمونه در هر طبقـه تعیـین شـد.    

کشـاورز  393از هـا دادهبرآورد گردید که براي افزایش درجه اطمینـان  380بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه مورد نیاز 
هایی استفاده شد که در قالـب طیـف لیکـرت    و تحلیل قرار گرفت. براي سنجش متغیرهاي تحقیق از گویهگردآوري شد و مورد تجزیه 

هـا بـر اسـاس    اند. پایایی ایـن گویـه  ارائه شده1کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شده بودند که در جدول با پنج سطح خیلی
اراده شده است و تأییـدي بـر پایـایی مناسـب ابـزار تحقیـق بـوده اسـت.         3جدول آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در 

) 1) اسـتفاده شـده اسـت (معادلـه     ISDMهاي مورد مطالعه از اختالف استاندارد یا شاخص (متغیرهاي مدليبندطبقههمچنین براي 
)Gangadharappa et al., 2007; Savari & Gharechaee, 2020.(

1معادله 

Smart PLSو SPSS23يافـزار نرمهاي ها بررسی شد و در بستهاز کشاورزان دشت جیرفت، دادههاپرسشنامهپس از گردآوري 

از يامجموعهخاص براي طوربه) یک ساختاري علی است که SEMمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل معادالت ساختاري (
& Savariپنهان طراحـی شـده اسـت (   يهاداده Gharechaee, 2020 .(Smart PLS      نسـل دوم معـادالت سـاختاري اسـت کـه

,Harringtonانعطاف بیشتري نسبت به سایر مدل معادالت ساختاري دارد ( 2009; Hoyle, 2012.(

تحقیقیريگاندازهمفاهیم و متغیرهاي -1جدول 
منابعهاگویهسازهتئوري

تئوري رفتار
برنامه

ریزي 
شده

)
T

P
B

(

نیت

,Ajzenمدر زمینه الگوي کشت متناسب با منابع آبی باشد من دوست دارم در آن مشارکت کنيابرنامهاگر  2002;
Yadav &

Pathak, 2016;
Savari &

Gharechaee,
2020; Ataei et

al., 2021

من قصد دارم به زودي از الگوي کشت متناسب با منابع آبی استفاده کنم
.سایر کشاورزان را به کشت متناسب با منابع آبی تشویق نمایممن قصد دارم 

من دوست دارم در آینده نزدیک براي حفظ منابع آبی، الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی را اجرا نمایم.

هنجار ذهنی

Daxini.استفاده کنمیکشت متناسب با منابع آبيالگوازمن انتظار دارند کهکانیدوستان و نزد et al.,
2019., Ataei et

al., 2021;
Savari et al.,

2020; Zhang et
al., 2020

ـ اکشـاورزي را اسـتفاده کـنم کارشناسـان   یکشت متناسب با منابع آبيمن الگواگر تأییـد رفتـار مـن را   نی
.کنندیم

.اندکردهبه من توصیه را یکشت متناسب با منابع آبيالگواستفاده ازشرویپشاورزانک
.استفاده کنمیکشت متناسب با منابع آبيتا از الگوکنندیمقیو اقوام، من را تشوخانواده
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1ادامه جدول 
منابعهاگویهسازهتئوري

تئوري رفتار
برنامه

ریزي 
شده

)
T

P
B

(

کنترل رفتار 
درك شده

Kimآبی را بکار گیرم.منابعالگوي متناسب با توانمیممن مطمئنم در صورت لزوم  & Han,
2010; Daxini
et al., 2019;
Zhang et al.,

2020; Ataei et
al., 2021

اي است.برایم کار راحت و سادههنگامی که الگوي متناسب با منابع آبی را بخواهم اجرا کنم،
اجراي آن دارم.مهارت کافی برايمن اگر زمان پیروي از الگوي متناسب با منابع آبی برسد 

ش
نگر

Ajzenبکارگیري الگوي کشت متناسب با منابع آبی ایده بسیار مهم و ضروري است. 2002;
Yadav, &

Pathak 2016;
Daxini et al.,

2019; Zhang et
al., 2020

بکارگیري الگوي کشت متناسب با منابع آبـی، خطـر خشکسـالی در دشـت جیرفـت را کـاهش       
خواهد داد.

بکارگیري الگوي کشت متناسب با منابع آبی در بلند مدت قابل اعتماد است.
و بقـاي منـابع آبـی دشـت     سـت یزطیمحبه نظر من الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی به حفظ 

کند.جیرفت کمک می

مدل اعتقاد سالمت
)

H
B

M
(

حساسیت درك 
شده

,Jeong & Hamالگوي کشت فعلی وجود دارد.کنم احتمال به خطر افتادن منابع آبی به دلیلفکر می
2018; Ejeta et

al., 2016
Ataei et al.,

2021

و تـاالب جازموریـان را تخریـب    سـت یزطیمحـ کنم کاشت محصوالت با نیاز آبـی زیـاد   فکر می
.کندیم

دهد.کنم کاشت محصوالت آب بر در الگوي کشت فعلی کیفیت منابع آبی را کاهش میفکر می

شدت درك شده

بـه شـدت بـه طبیعـت و کشـاورزي      کنم عدم توجه به منابع آبی در الگوي کشت فعلیفکر می
.زندیمآسیب 

Bakhtiyari et
al., 2017;

Yazdanpanah
et al., 2015;
Ataei et al.,

بوعذار و ؛2021
)1397همکاران، (

محصوالت بـا نیـاز آبـی بـاال خطـر      کنم، خطر کاهش کیفیت منابع آبی به دلیل کاشت فکر می
جدي براي کشاورزي است.

کنم که عدم توجه به منابع آبی در طراحی الگوي کشت، تهدید جـدي بـراي طبیعـت و    فکر می
کشاورزي در دشت جیرفت است.

منافع درك شده

با اجراي الگوي کشت مبتنی با منابع آبـی، کشـاورزي در زمـان حـال و آینـده رونـق بیشـتري        
گیرد.می

Boazar et al.,
2020; Tajeri
moghadam et

al., 2020;
Rezaei &

Mianaji, 2019

.کندیمجلوگیري ستیزطیمحالگوي کشت مبتنی با منابع آبی از تخریب منابع آبی و 

موانع درك شده

دشـوار  نیازمند تغییر رفتارهاي گذشته است کـه بـرایم   اجراي الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی
است.

Vassallo et al.,
2009; Orji et

al., 2012;
Akey et al.,

2013
شود.هاي تولید میاجراي الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی باعث افزایش هزینه

الزم براي اجراي الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی در دشت وجود ندارد.فناوريزیرساخت و 

تشویق به عمل

ملـی، محلـی و   هـاي رسـانه من اطالعات مربوط به نیاز آبی گیاهان در الگوي کشت را از طریق 
کنم.اجتماعی دریافت می

Boazar et al.,
2020; Jeong &

Ham, 2018;
Rezaei &

Mianaji, 2019,
Moradhaseli et

al., 2019

هـاي مـدیریت آن   روشمدیران جهاد کشاورزي درباره الگـوي کشـت مبتنـی بـر منـابع آبـی و       
کنند.هاي آموزشی برگزار میها و دورهکارگاه

کنم.من اطالعات مربوط به الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی را از کارشناسان ترویج دریافت می
شان است.بر اساس منابع آبیکشتشانشناسم که الگوي کشاورزانی را می

خودکارآمدي

& ,Yadavانجام الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی را دارممن اطالعات کافی براي 
Pathak, 2016;
Akey et al.,
2013; Tajeri
moghadam et

al., 2020;
بوعذار و همکاران 

)1397(

نمایم.را اجرا مییآبالگوي کشت مبتنی بر منابع یراحتبهمن اگر بخواهم 
مبتنی بر منابع آبی را دارم.من مهارت الزم براي انجام الگوي کشت 

من اگر هم بخواهم امکان تغییر الگوي کشت فعلی برایم مقدور نیست.
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يریگاندازهمدل 
مـورد بررسـی   نتایجاز صحت و دقت یناناطميتناسب مدل برادرجه ، ي تحقیقهایهفرضیشآزمايمدل براي، قبل از اجراSEMر د

) مرتبه اول اسـتفاده شـد کـه روشـی بـراي      CFA(ییديتأاز تحلیل عاملی گیريدو مدل اندازهبرازشبه منظور بررسی .گیردقرار می
,Harringtonانـد ( دقت نشانگرهایی است که براي سنجش متغیرهـاي پنهـان انتخـاب شـده    دهندهنشانآزمون فرضیه است و  ؛ )2009

تأییـد 2هـاي جـدول   شده و مدل اعتقاد سالمت) بر اسـاس آمـاره  ریزي برنامهگیري (تئوري رفتاربنابراین، بررسی دقت دو مدل اندازه
و ضریب آلفاي کرونباخ براي ایـن متغیرهـا   60/0هاي موجود در مدل پیشنهادي پژوهش بیشتر از ) تمام سازهCRشد. پایایی ترکیبی (

هـاي مـدل پیشـنهادي پـژوهش     تمـام سـازه  ) بـراي  AVEمحاسبه شد. همچنین، میانگین واریانس استخراج شده (70/0از نیز باالتر 
(جـدول  انـد شـده پایایی و روایی مناسب متغیرهاي پنهانی است که در این مطالعـه بررسـی   دهندهنشانمحاسبه شد و 50/0بیشتر از 

اسـت کـه بـه معنـی آن اسـت کـه       )Unidimensionality(). یکی از فروض برآورد مدل معادالت ساختاري شرط تک بعـدي بـودن  3
بـه  ). ک بعدي بـودن (شرط تیانس مشترك هر نشانگر با سایر نشانگرها در همان خصیصه به متغیر مکنون نامشخصی مربوط نباشدوار

بعدي بودن در نظریه توانایی ذهنی اسپیرمن نیز مشهود اسـت. در واقـع، فـرض عـدم وجـود کوواریـانس بـین        تک لحاظ نظري ریشه 
بعـدي بـودن یـک مقیـاس     بنـابراین، وقتـی از تـک   ؛ به نوعی به این فرض اشاره داشته باشـد تواند می) measures(خطاهاي دو اندازه

شود، در واقع این موضوع مورد نظر است که با حذف اثر عامل زیربنایی که نشانگرهاي مربوطـه بـراي بازنمـایی آن بـه کـار      صحبت می
در تحقیق حاضـر مقـدار   .)1392د (ایزانلو و همکاران، ا را تبیین کنبین نشانگرهماندهیباقاند، هیچ عامل دیگري نباید کوواریانس رفته

) و از لحـاظ آمـاري در سـطح خطـاي     5/0هاي مورد نظر (بـاالتر از  ) تمامی نشانگرهاي انتخابی براي سازهƛعاملی استاندارد شده (بار
بـه منجرکهدیگري استمشتركعاملوجودبردلیلخطاعباراتبین). همچنین وجود کوواریانسP<0.01یک درصد معنادار بودند (

هرچند کـه کرد،خواهدرا مختلیريگاندازهفرایندکلبودنبعديتکفرضپیشنقض.شدخواهدبودنتک بعديفرضیشپنقض
,Gefenکنند (نمیتوجهآنبهومحسوس نیستزیادمحققینبرايموضوعاین و هـا مانـده یبـاق لذا عدم وجود کوواریانس بین .)2003

هـاي  فـرض تـک بعـدي بودنـد و نشـانگرهاي انتخـابی در مـدل       تأییـد شـواهد کـافی بـراي    همچنین مقدار بار عاملی استاندارد شده 
اند.هاي پژوهش به درستی انتخاب شدههتوان اظهار کرد که نشانگرهاي انتخابی براي سنجش سازگیري بودند، بنابراین میاندازه

گیري تحقیقهاي اندازهزش مدلنتایج برا-2جدول 
پایاي و رواییيهاآمارهآماره tبار عاملیانحراف معیارمیانگینيریگاندازهموارد سازه

نیت
Intention

Int1

17/287/0

87/07/29
AVE: 0.544

CR: 0.857 : 0.785
Int289/030
Int388/04/25
Int484/05/17

نگرش
)Attitude(

Att1

8/163/0

89/01/27
AVE: 0.602

CR: 0.874 : 0.788

Att286/04/22
Att384/04/23
Att453/03/6

کنترل رفتار درك شده
)PBC(

PBC1

2/29/0
71/02/4AVE: 0.562

CR: 0.902 : 0.802 PBC274/05/4
PBC372/09/4

هنجار ذهنی
)SN(

SN1

4/201/1

78/04/13

AVE: 0.745
CR: 0.957 : 0.877

SN278/03/15
SN381/04/15
SN475/01/15
Int288/01/31
Int389/027
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2ادامه جدول 
ي پایاي و رواییهاآمارهبار عاملیtآماره انحراف معیارمیانگینيریگاندازهموارد سازه

درك شدهشدت 
Perceived severity

(PSV)

PSV1

4/409/1
90/06/32

AVE: 0.655
CR: 0.921 : 0.852

PSV293/037
PSV389/06/22

منافع درك شده
Perceived benefit

(PB)

PB1
5/302/1

92/02/17
AVE: 0.544

CR: 0.855 : 0.701 PB290/08/14

موانع درك شده
Perceived barriers (PBR)

PBR1

4/298/0
70/029/6

AVE: 0.748
CR: 0.954 : 0.897

PBR293/09/41
PBR392/01/37

تشویق به عمل
)CA(Cue to action

CA1

5/159/0

79/05/14

AVE: 0.501
CR: 0.873 : 0.741

CA280/01/13
CA378/02/11
CA465/08/8

خود کارآمدي
Self-efficacy (SE)

SE1

05/29/0

88/02/22

AVE: 0.588
CR: 0.874 : 0.744

SE285/03/22
SE387/03/35
SE484/05/19

نیت
Intention2

مدل اعتقاد سالمت

Int1

17/287/0

87/08/27
AVE: 0.522

CR: 0.935 : 0.785

Int288/01/31
Int389/027
Int484/04/18

شدهریزي برنامهروایی تشخیصی تئوري رفتار
طـور کلـی   که مشخص است بـه طورهمانده است. ارائه ش3هاي موجود در مدل تحقیق در جدول نتایج بررسی روایی تشخیصی سازه

بـود. ایـن   هـا آناز مجذور همبستگی بـین  تربزرگ) AVE<0.88>0.77هاي پژوهش (جذر میانگین واریانس استخراج شده براي سازه
Ataeiکـرد ( تأییـد هـاي موجـود در مـدل پیشـنهادي پـژوهش را      نتیجه روایی تشخیصی سازه et al, 2021; Savari & Gharechaee,

2020.(
HBMو TPBیريگاندازهروایی تشخیصی مدل -3جدول 

یتهاسازه
ن

ش
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ده
ش

ك 
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مو

ده
ش

مل
ه ع

ق ب
شوی

ت

a76/0نیت
77/0نگرش

88/0کنترل رفتار
82/0هنجار ذهنی

62/0نیت
74/0خود کارآمدي

85/0حساسیت درك شده
74/0شدت درك شده
92/0منافع درك شده
92/0موانع درك شده
95/0تشویق به عمل

a شدهاستخراجریشه دوم میانگین واریانس
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روایی تشخیصی مدل اعتقاد سالمت
هـاي  بـراي سـازه  شـده اسـتخراج طور کلی جـذر میـانگین واریـانس    گیري مدل اعتقاد سالمت نشان داد که بهنتایج مدل اندازه

دهـد  ینشان مـ نتایج) بود. به بیان دیگرr<35/0>55/0(هاآناز مجذور همبستگی بین تربزرگ) AVE<62/0>95/0پژوهش (
انگرها نشـ توسـط ) AVEاسـتخراج شـده (  یـانس وارمیـانگین  دومیشـه از ريکمتـر یرمقادسازههر يبرایهمبستگمربع که 

)Indicators (.از روایی تشخیصی مناسبی برخـوردار  مطالعه، یکلیريگکه مدل اندازهگرفتیجهنتتوان میبر این اساساست
Zhangاست ( et al., ، یـن الوه بر اع).3(جدول است.یزمتمایگردهايآن است که هر سازه از ساختاریانگرب. این نتیجه)2020

دو مـدل  در ) Multicollinearity(چندگانـه هـم خطـی   از عدم وجود مسـائل  يشواهدکه بود5کمتر از )VIF(فاکتور یرمقاد
شده و مدل اعتقاد سالمت است.ریزي برنامهتئوري رفتار

شده، با متغیرهاي نیت، نگرش، کنترل رفتار درك شـده و هنجـار   ریزي برنامهبرازش مدل ساختاري پژوهش براي تئوري رفتار
براي مدل اعتقاد سالمت، با متغیرهاي حساسیت درك شده، شدت درك شده، منافع درك شده، موانع درك همچنینذهنی و 

). نتایج بیانگر این بـود  4هاي ارزیابی نیکویی برازش استفاده شد (جدول شده، تشویق به عمل، خود کارآمدي و نیت از شاخص
هاي پژوهش پشتیبان مناسـبی بـراي مـدل نظـري تحقیـق      ت و دادهکه مدل ساختاري پژوهش از برازش مناسبی برخوردار اس

بودند همچنین نتایج نشان داده است که مدل اعتقاد سالمت از برازش بهتري برخوردار بوده است.

اعتقاد سالمتشده و تئوريریزي برنامهمدل رفتاریريگاندازهنیکویی برازش براي مدل يهاآمارهخالصه -4جدول 
RMS-ThetaNFID-G2D-G1SRMRسبتشاخص منا

>1/0<05/0<05/0<90/0≥12/0مقدار پیشنهاد شده

06/098/0587/0566/005/0سالمتقدار برآورد شده اصلی مدل اعتقاد م
07/097/0563/0475/007/0ریزي شدهرآورد شده اصلی مدل رفتار برنامهمقدار ب

ها و بحثیافته
سـال بـود و در   5/40اي کشاورزان نشان داد که میـانگین سـن پاسـخگویان    هاي فردي و مشخصات مزرعهنتایج بررسی ویژگی

سـال سـابقه فعالیـت کشـاورزي داشـتند و      24/12متوسـط  طـور بـه سال قرار داشـتند. کشـاورزان   84تا 24دامنه سنی بین 
سواد بیشتر از سایر طبقـات بـود   ر داشت. از نظر تحصیلی فراوانی افراد بیسال نیز در بین کشاورزان قرا40کشاورزانی با سابقه 

درصد نیز سواد در سطح ابتدائی داشـتند. میـانگین تعـداد اعضـاي خـانوار      8/19سواد بودند و درصد کشاورزان بی39و حدود 
درصـد  7/58ت مشـخص شـد کـه    نفر قرار داشت. در خصوص سطح زیر کش12تا 1نفر گزارش شد و در دامنه بین 7/5افراد 

هکتار بوده اسـت. بـیش از   75/3کشاورزان مورد مطالعه سطح زیر کشت کمتر از دو هکتار داشتند و میانگین سطح زیر کشت 
اند.درصد کشاورزان میزان کمبود منابع آبی خود را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده72

شده و مدل اعتقاد سالمتریزي هبرنامنتایج توصیفی متغیرهاي تئوري رفتار
60تمایل کشاورزان نسبت به الگوي کشت متناسب با منـابع آبـی کـم اسـت و بـیش از      2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

نگـرش و  يهـا مؤلفهدر زمینه کشاورزاندرصد کشاورزان در گروه با تمایل کم قرار گرفتند. نتایج همچنین نشان داد که امتیاز 
از آن است و در زمینـه هنجـار ذهنـی در    تریینپاشده در سطح میانگین و ریزي برنامهرفتار درك شده در تئوري رفتارکنترل 

حد متوسط ارزیابی شدند. این نتایج حاکی از آن است که کشاورزان نگرش مثبتی نسبت به الگوي کشت مبتنی بر منـابع آبـی   
نیست و شناخت خوبی نسبت به آن وجود ندارد همچنین کنترل تأییدندارند و این مسئله در بعد عمومی (هنجار ذهنی) مورد 

بنـدي  ل و خوبی در زمینه انتخاب محصول مبتنی بر منابع آبی در بین کشاورزان دشت جیرفت وجود نـدارد. نتـایج طبقـه   کام
نشان داد که حساسیت درك شده، شدت درك شـده، منـافع درك شـده    ISDMدرجه متغیرها در کشاورزان بر اساس شاخص 

انـد امـا در متغیـر    کشاورزان نمره نسبتاً باالیی در این متغیرها داشـته در مدل اعتقاد سالمت امتیاز باالتري از میانگین دارند و 
اند و بیشتر در طبقـه بـا درجـه کـم قـرار      موانع درك شده، خودکارآمدي و تشویق به عمل کشاورزان امتیاز پایینی کسب کرده
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اسـاس منـابع آبـی تشـویق     دارند. بر اساس نتایج فوق همچنین مشخص است که کشاورزان نسبت به انتخاب محصول خود بـر  
اند. همچنـین مشـخص   هاي مرجع دریافت داشتهکمتري نسبت به این موضوع از سوي نهادهاي مسئول در منطقه و سایر گروه

کننـد و بیشـتر نسـبت بـه منـافع حاصـل از       است که کشاورزان موانع فنی و زیرساختی زیادي براي اجراي این الگو تصور نمی
.اجراي این الگو شک دارند

بر نیت کشاورزان در خصوص انتخاب محصول متناسب با منابع آبیمؤثرمتغیرهاي 
منظـور بـه اسـتفاده شـده اسـت.   PLSافـزار  از مدل معادالت ساختاري براي تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهاي پنهان در نرم

هبی مدل ساختاري) استفاده شد. خالصـ ها در قالب مدل مفهومی پیشنهادي پژوهش از روش تحلیل مسیر (ارزیاآزمون فرضیه
شده و مـدل  ریزي برنامهرفتاردو تئوري براينتایج ارزیابی مدل ساختاري پژوهش با نمایش مقادیر بار عاملی (مدل استاندارد) 

.ارائه شده است2اند در نگاره بودهمدنظردر تحقیق حاضر سالمت کهاعتقاد 

شده و (ب) مدل اعتقاد سالمتریزي برنامههاي ساختاري پژوهش در حالت استاندارد: (الف) تئوري رفتارمدل- 2نگاره 

TPB)الف(

HBM) ب(
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نهایی متغیرهـا بـر تمایـل بـه پـذیرش الگـوي کشـت        تأثیراستفاده شد. bootstrappingبراي آزمون فرضیات پژوهش از روش 
تأییـد ارائه شده است. نتایج بیانگر این بود که دو فـرض اول و سـوم تحقیـق    5مبتنی بر منابع آبی توسط کشاورزان در جدول 

رنـد کـه   نشد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهـاي تحقیـق قاد  تأییدشد و فرضیه اثر متغیر کنترل رفتار درك شده بر نیت 
درصد از تغییرات نیت کشاورزان دشت جیرفت در خصوص پذیرش الگوي کشت مبتنی بر منابع آبـی را تبیـین نماینـد.    1/47

دهـد  است این نتیجه نشان مـی داریمعندهد اثر متغیر نگرش بر نیت کشاورزان مثبت و نشان می5که نتایج جدول طورهمان
کنند احتمال بیشتري دارد که نیت مثبتـی نسـبت   بر منابع آبی را مثبت ارزیابی میکشاورزانی که عایدي الگوي کشت مبتنی 

به دنبال کردن الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی داشته باشند.

هاي ساختاريارزیابی نتایج مدل-5جدول 
R2نتایجTγهاهیفرض

H1تأیید98/444/0: نگرش                                     نیت
417/0 H2رد-89/0067/0: کنترل رفتار درك شده              نیت

H3تأیید46/649/0: هنجار ذهنی                            نیت

کند که نشان دادند نگرش یـک متغیـر کلیـدي    ریزي شده را حمایت میاین نتیجه تحقیقات قبلی در زمینه تئوري رفتار برنامه
Wautersفرایند نیت کشاورزان براي پذیرش عملیات کشاورزي است (در  et al., 2010; Zeweld et al., 2017; Daxini et al.,

2019; farani et al., 2019; Savari et al., 2020; Ataei et al., در مطالعـه  هرچنـد ) 1399، تاجري مقـدم و همکـاران،   2021
)Floress et al., ,Bonke & Mosshoffنشد. بونک و موسشاف (تأیید) اثر مثبت این متغیر 2017 ) نیز بیـان داشـتند کـه    2020

کننده نیت رفتاري است.بینییشپمتغیر ینترمهمنگرش 
Beegleبـرخالف برخـی تحقیقـات قبلـی (     et al., 2000; Walters & Shrubsole, 2014; Daxini et al., 2019; Hou & Hou,

2019; Bonke & Mosshoff, گـزارش نشـده اسـت. ایـن     داریمعنـ ) اثر کنترل رفتار درك شده بر نیـت در مـدل نهـایی    2020
اسـت و فراینـد آن قابـل کنتـرل     تـر آساناند که اگر کشاورزان باور داشته باشند که عملیات مورد بررسی تحقیقات بیان داشته

) اثر ایـن متغیـر را   1399نتایج (تاجري مقدم و همکاران، هرچندد. وجود دارهاآنباشد شانس بیشتري براي مثبت بودن نیت 
خوانی داشت. تحقیقات قبلی دریافتند که هنجار ذهنی یک متغیـر کلیـدي   دار گزارش نکرد و با نتایج تحقیق همدر مدل معنی

Faisalشـمند ( هـاي اقلـیم هو  در نیت کشاورزان است براي مثال در نیت دامداران نسبت به فعالیتکنندهیینتع et al., 2020 ،(
Savariاستفاده صحیح از کود شیمیایی در کشاورزي ( et al., Daxini)، پذیرش عملیات مـدیریت تغذیـه خـاك (   2020 et al.,

Zhang)، پذیرش رفتارهاي سازگاري و کنترلی تغییر اقلیم (2019 et al., Ataeiهاي کم خطر (کش) پذیرش آفت2020 et al.,

کرد. ایـن بـدان   تأییددار متغیر هنجار ذهنی را شده است. نتایج مدل برآورد شده نیز اثر مثبت و معنیتأیید) این نتیجه 2021
شدن براي انتخاب محصـول بـر اسـاس منـابع     تأییدتري نسبت به فشار اجتماعی و معنی است که کشاورزانی که احساس قوي

نسبت به پذیرش آن دارند. این ممکن است در اثر ترس فاصله گرفتن سـایر افـراد   تريآبی دارند به احتمال باالتري نیت مثبت
Daxiniشـود) باشـد (  مـی اجتماع از کشاورز به دلیل آنچه عدم پیروي از یک رفتار (که مثبت تلقـی   et al., ). ترافیمـو و  2019

,.Trafimow & Finlayفینلی ( انگیـزش محـور یـا هنجـار ذهنـی محـور       ) بیان داشتند که کشاورزان ممکن است بیشتر 2001
خاص باشد ممکن است کشاورزان بیشتر بر اساس نیروي اجتمـاعی  يکشاورزباشند و زمانی که نوبت به پیروي از یک عملیات 

,Burtonبیرونی برانگیخته شوند تا نیروي باور داخلی (انگیزه) خودشـان. برتـون (   ) بیـان داشـت کـه مـردم در تقابـل بـا       2004
قـرار  هاآنتأثیرمرجع مورد احترام خود توجه منطقی و باور ذهنی خود را کنار گذاشته و در مورد موارد خاص تحت هايگروه
Yoshidaگیرند. یوشیدا و همکاران (می et al., ) نیز این نظریه را تقویـت کردنـد کـه کشـاورزان در تقابـل بـا فشـارهاي        2018

کنند.شخصی خود را فراموش میاجتماعی و تقاضا براي تولید محصول انگیزه 
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گـزارش شـده   6استفاده شد که نتایج آن در جـدول  bootstrappingفرضیات پژوهش مدل اعتقاد سالمت از روش براي آزمون 
شد و فرضیه اثر متغیر موانع درك شده بـر  تأییدهاي اول، دوم، سوم، پنجم و ششم تحقیق است. نتایج بیانگر این بود که فرض

درصد از تغییرات نیت کشاورزان دشت جیرفت 3/67نشد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهاي تحقیق قادرند که تأییدنیت 
دهد لـذا  باالي مدل را نشان میکنندگییینتبدر خصوص پذیرش الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی را تبیین نمایند که قدرت 

برداري قرار گیرد.شت مبتنی بر منابع آبی در دشت جیرفت مورد بهرهتواند در راستاي توسعه پذیرش الگوي کنتایج آن می

نتایج مدل ساختاري تحقیق-6جدول 
R2نتایجtγهاهیفرض

67/0تأیید43/227/0نیتحساسیت درك شده             فرضیه اول:
تأیید47/332/0نیتفرضیه دوم: شدت درك شده                

تأیید17/216/0نیتفرضیه سوم: منافع درك شده                 
رد23/113/0نیتفرضیه چهارم: موانع درك شده

تأیید13/412/0نیتفرضیه پنجم: خود کارآمدي
تأیید16/232/0نیتفرضیه ششم: نقش

به مراتب بیشـتري نسـبت بـه متغیرهـاي     تأثیرنتایج مدل نشان داد که متغیرهاي درك تهدید (حساسیت و شدت درك شده) 
نتایج مورد انتظار (منافع و موانع درك شده) داشته است. همچنین مشخص شد که درصد تغییـرات واریـانس متغیـر نیـت بـه      
خوبی توسط متغیرهاي مدل اعتقاد سالمت توضیح داده شـده اسـت. مقـدار تبیـین تغییـرات متغیـر نیـت توسـط متغیرهـاي          

درصد گـزارش شـد کـه درصـد     67دت درك شده، منافع درك شده، تشویق به عمل و خود کارآمدي حساسیت درك شده، ش
,Armitage & Connerقابل قبولی است. آرمیتیج و کونر ( بینـی  ) با انجام فراتحلیـل نشـان دادنـد متوسـط قـدرت پـیش      2001

حقیق حاضر مناسب است که این نتیجه در درصد است لذا مقدار درصد تبیین شده متغیر نیت در ت39یشناختروانهاي مدل
Tajeri moghadamمدل اعتقاد سالمت را پایین گـزارش کـرده بودنـد (   بینییشپتضاد با تحقیقاتی است که درصد قدرت  et

al., 2020; Boazar et al., داري بر نیـت کشـاورزان نداشـته اسـت.     است که متغیر موانع درك شده اثر معنیذکریانشا). 2020
تواند به دلیل تفاوت در محـدوده جغرافیـایی و موضـوعی تحقیـق حاضـر بـا       داري در تضاد با تحقیقات قبلی مین عدم معنیای

Tajeri moghadamدار گزارش کردند. تاجري مقدم و همکاران (تحقیقات قبلی باشد که اثر متغیر موانع درك شده را معنی et

al., داري برخی متغیرها در مدل اعتقاد سالمت ایـن اسـت کـه ایـن تئـوري یـک       عنی) بیان داشتند که یک دلیل عدم م2020
تئوري غربی است که در مراحل اولیه استفاده در حوزه کشاورزي در کشور ایران است و تحقیقات قبلی بیشـتر در حـوزه علـوم    

در تبیین متغیر نیت کشـاورزان  یرتأثبهداشتی انجام شده است. نتایج مقدار ضرایب مدل اعتقاد سالمت نشان داد که بیشترین 
نشـان  2که نتایج مدل ساختاري استاندارد شده در نگـاره  طورهماناند. را متغیرهاي شدت درك شده و تشویق به عمل داشته

دهد شدت درك شده کشاورزان نسبت به مسائل ناشی از عدم توجه به نیاز آبی گیاهان و میزان منابع آبـی در دسـترس بـر    می
فرضیه دوم مدل اعتقـاد سـالمت اسـت. مهـري و     تأییدبیشتري دارد که تأثیرمدل هايمؤلفهدر مقایسه با سایر شانیتنسطح 

Mehriهمکاران ( et al., ,Gerend & Shepherd) و گرند و شفرد (2011 متغیـر در  مؤثرترین) نیز دریافتند که این متغیر 2012
,Rezaie & mianajiمت بوده است. همچنین نتایج مطالعـات ( رفتار پاسخگویان در مدل اعتقاد سالبینیپیش 2019; Boazare

et al., 2019; Sheppard & Thomas, 2020; Tajeri moghadam et al., از ایـن  )1394و هاشـمی نـژاد و یـزدان پنـاه،     2020
مثـال خشکسـالی)   عنـوان بـه این است که فرد درك کند کـه یـک تهدیـد (   کنندهبیانکند. شدت درك شده یافته حمایت می

کند که براي خود و دیگر افراد مضر است و اگر کشـاورزان،  خطرات متفاوت (اقتصادي، اجتماعی، جسمی و اجتماعی) ایجاد می
خشکسالی را مضر تلقی کنند، احتمال بکارگیري استراتژي کاهش خطر وجود دارد زیرا مطالعـات قبلـی نشـان داده اسـت کـه      

Delfiyanبل توجهی در پاسخ تطبیقی آنان دارد (قاتأثیرشدت تهدید  et al., عنـوان بـه ). همچنین متغیر تشویق به عمل 2020
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هـاي  یک فـاکتور شـامل محـرك   عنوانبهکننده قوي در مدل تحقیق بوده است. در این تحقیق تشویق به عمل بینیپیشیک 
انـد و کشـاورزان را بـراي ایـن امـر      دادهمنابع آبی سوق مـی بیرونی است که کشاورزان را به پیاده کردن الگوي کشت مبتنی بر

هاي آموزشی و ترویجی و نقـش  هاي بیرونی در این تحقیق شامل نقش سازمان جهاد کشاورزي، فعالیتاند. محركتشویق کرده
بـه پـذیرش الگـوي    مزارع نمونه کشاورزان در منطقه مورد مطالعه یک انگیزنده خوب براي کشاورزان در راستاي افزایش تمایل

Deshpande؛1394کشت مبتنی بر منابع آبی بوده است. این نتایج مطابق با نتایج تحقیقات قبلی (یزدان پنـاه و همکـاران،    et

al., 2009; Ejeta et al., 2016; Bakhtiari et al., 2017; Boazar et al., 2020; Tajeri moghadam et al., بـوده  );2020
Orjiج مطالعـات ( نتـای هرچنداست،  et al., 2012; Jeong & Ham, 2018; Moradhaseli et al., تـأثیر ) حـاکی از عـدم   2020

متغیر تشویق به عمل در مدل نهایی بوده است. نتایج نشان داد که حساسیت درك شده کشاورزان نسبت بـه تهدیـد کمیـت و    
جازموریان توسط الگوي کشـت فعلـی و عـدم توجـه بـه      کیفیت منابع آبی و همچنین اکوسیستم دشت جیرفت از جمله تاالب

داري بر تمایل کشاورزان به نیت مثبت نسبت معنیتأثیرتناسب بین نیاز آبی گیاهان و منابع آبی در دسترس، در الگوي کشت 
سـبت بـه   درك شده باور ذهنی کشاورزان نپذیريیبآسبه انتخاب محصول متناسب با منابع آبی دارد. حساسیت درك شده یا 

Ataeiجدي بودن تهدید است ( et al., ). در این مطالعه، این متغیر احتمال تخریب کمی و کیفی منابع آبی و خسارت بـه  2021
هاي طبیعی در اثر کشاورزي با الگوي کشت فعلی اسـت.  یکی از سرمایهعنوانبهدشت جیرفت و تاالب جازموریان زیستمحیط

یروي محرکی است که کشاورزان را براي داشتن نیت مثبت بـه پـذیرش انتخـاب محصـول بـر      باید توجه داشت که این متغیر ن
یک عامل مثبـت اسـت کـه کشـاورزان احسـاس کننـد       عنوانبهکند. در واقع حساسیت درك شده اساس منابع آبی ترغیب می

کـاهش ریسـک تولیـد در بلنـد مـدت      تا در راستاي وجود داردیشتشانمعاحتمال از بین رفتن منابع آبی و به مخاطره افتادن 
,Rainear & Christensenبراي پذیرش رفتارهاي پیشگیرانه از قبیل انتخاب محصول بر اساس منابع آبی تمایل داشته باشند (

در راسـتاي  هـا آنشـود کـه   محققین بر این باورند که حساسیت درك شده کشاورزان از یک مسـئله باعـث مـی   ). برخی2017
Groenewoldنبـال راهبردهـاي مناسـب باشـند (    کـاهش ریسـک بـه د    et al., & Savariهـاي ( ). ایـن بخـش بـا یافتـه    2012

Gharechaee, 2020; Ataei et al., 2021; Tajeri moghadam et al., ) مطابقـت دارد، همچنـین مـراد حاصـلی و ون دن     2020
Mradhaseliبروك ( et al., سایر متغیرها برآورد کردند.) اثر این متغیر را در مدل بیشتر از 2020

که کشاورزانی که باور دارند الگـوي کشـت   کندیمداري متغیر منافع درك شده توسط کشاورزان این واقعیت را منعکس معنی
شـود و  رهایی از خطرات بحران آبی است و منجر به رونق فعالیت کشاورزي در زمان حال و آینده میحلراهمبتنی بر نیاز آبی 

انـد و  دارد لذا تمایل بیشتري براي بکارگیري این الگو داشـته زیستمحیطخوبی در زمینه حفظ منابع آبی و حمایت از توانایی 
Deshpande؛1397نتـایج تحقیقـات (بوعـذار و همکـاران،     نماید. میتأییدفرض سوم تحقیق در مدل اعتقاد سالمت را  et al.,

2009; Boazar et al., 2020; Tajeri moghadam et al., 2020; Moradhaseli et al., کننـد و  ) از نتیجه فوق حمایت می2020
Boazarهمچنین در مطالعـه (  et al., 2020; Tajeri moghadam et al., 2020; Ataei et al., ) تأثیرگـذارترین متغیـر در   2021

توان با این واقعیت توضیح داد کـه کشـاورزان انتخـاب    مدل اعتقاد سالمت، متغیر منافع درك شده بوده است. این نتیجه را می
و این سودمند تلقی شدن انتخاب محصول بر اساس منابع آبی دانندمیمؤثرمحصول بر اساس منابع آبی را براي خود و جامعه 

کند و انگیزه بیشتري را براي کشاورزان در جهت اجراي رفتارهاي سـازگار و مقابلـه   یک مشوق در پذیرش آن عمل میعنوانبه
Savariکند (ایجاد می et al., 2020.(

تأییدداري در مدل نهایی داشته است خود کارآمدي بود که مثبت و معنیتأثیرمدل اعتقاد سالمت که يهامؤلفهیکی دیگر از 
Deshpande؛1394) پژوهش بود و مطابقت با تحقیقات پیشین (یـزدان پنـاه و همکـاران،    6ه (فرضی et al., 2009; Orji et al.,

2012; Rezaei & Mianaji, 2019; Tajeri moghadam et al., 2020; Moradhaseli & Van den bruck, بـوده اسـت.   )2020
فهـم  دارد و يمـؤثر دهی به رفتار فردي و دسـتیابی موفـق بـه اهـداف نقـش      دهند خودکارآمدي در شکلها نشان میپژوهش

است و خودکارآمدي ضمن ایجاد آمادگی در افراد میزان تـالش فـرد را   یرگذارتأثخودکارآمدي براي شروع یک رفتار بهداشتی 
Savariدهد (براي تغییر رفتار نیز نشان می et al., ) و باورهاي خودکارآمدي نقـش مهمـی در چگـونگی نگـرش، تعیـین      2020

را یـز انگچـالش دهند تا مسـائل و اهـداف   احساس، فکر و رفتار افراد دارد. در واقع افراد با سطح باالي خودکارآمدي، ترجیح می
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کننـد  غلبه بر مشکالت پیدا مـی برايها تعهد عمیقی داشته باشند و همچنین فعاالنه راهیانتخاب کنند و نسبت به این چالش
Valoisنتایج دلخواه ایجاد کند (تالششانو انتظار دارند  et al., و مسـائل اما افراد بـا احسـاس خودکارآمـدي پـایین از     ؛ )2017

نـع، بـه   کنند. این افراد تعهدات ضعیفی نسبت به اهداف خود دارند و هنگام مواجه شدن با مواپرهیز مییزبرانگچالشمشکالت 
,Zimmermanکنند (ها و نتایج منفی خود تمرکز میها، بر شکستحلجاي جستجوي راه 2008.(

و پیشنهادهاگیريیجهنت
) و 1399ونـد،  (ریگی و احمـد ، بستگی داردتولیدکنندگانهاي ذهنی وارهگیري در خصوص انتخاب نوع کشت، به طرحتصمیم

ها و تمایل کشاورزان در این زمینـه مـورد اسـتفاده قـرار     هاي رفتاري مختلفی در مطالعات براي سنجش دیدگاهتئوريروینازا
شده و مدل اعتقاد سالمت بـراي بررسـی تمایـل کشـاورزان نسـبت بـه       ریزي برنامهاند. در مطالعه حاضر دو تئوري رفتارگرفته

تئوري رفتـار  هايمؤلفهرو تحقیق حاضر با هدف شناسایی اثر شده است. از اینانتخاب محصول مبتنی بر منابع آبی بکار گرفته
ریزي شده (نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درك شده) و مدل اعتقاد سـالمت (حساسـیت درك شـده، شـدت درك     برنامه

جیرفت در زمینـه انتخـاب   شده، منافع درك شده، موانع درك شده، تشویق به عمل و خودکارآمدي) بر تمایل کشاورزان دشت
کشاورز صورت پذیرفته است. واریانس تبیین شده در 393با استفاده از اطالعات 1399محصول متناسب با منابع آبی در سال 

درصـد) و مـدل   7/41شـده ( ریـزي  برنامـه بر تمایل به انتخاب محصول مبتنی بر منابع آبی در تئوري رفتارمؤثرزمینه عوامل 
شـده بـه   ریـزي  برنامـه بر اسـاس تئـوري رفتـار   یرگذارتأثمتغیرهاي ینترمهمدرصد) مناسب بوده است. 3/67(اعتقاد سالمت 

بر اساس مدل اعتقاد سـالمت بـه ترتیـب شـدت     یرگذارتأثمتغیرهاي ینترمهمترتیب اهمیت نگرش و هنجاري ذهنی بودند و 
ود کارآمـدي بودنـد. هـر دو مـدل از قـدرت توضـیح       درك شده، تشویق به عمل، حساسیت درك شده، منافع درك شـده و خـ  

دهندگی خوبی برخوردار بودند با این وجود مدل اعتقاد سالمت توانایی باالتري داشته و مدل برتر است. با توجـه بـه اینکـه در    
ضـیح  این تحقیق نیت کشاورزان نسبت به یک فعالیتی سنجیده شد که نقش پیشگیري در هدر رفـت منـابع آبـی دارد، لـذا تو    

متغیرهاي این مدل در واقع به دنبال چرایـی عـدم پـذیرش افـراد     چراکهدهندگی باالتر مدل اعتقاد سالمت قابل توجیه است. 
شود در تحقیقات کشاورزي که سنجش نیت و رفتار کشاورزان نسـبت بـه   رانه هستند، لذا پیشنهاد میینسبت به اقدامات پیشگ

شـده  ریـزي  برنامـه مدل استفاده شود. نتایج آزمون فرضیات نشان داد، در تئـوري رفتـار  است از این مدنظراقدامات پیشگیرانه 
دار قرار نگرفت و در مدل اعتقاد سالمت اثر متغیر موانـع درك شـده معنـی   تأییدفرض اثر متغیر کنترل رفتار درك شده مورد 

ارزیـابی  شـده مشـخص شـد کـه     ریـزي  برنامهشده است. بر اساس نتایج تئوري رفتارتأییدمطرح شده هايیهفرضنبود و سایر 
نسـبت بـه   هاآنکشاورزان از مزایا و اهمیت انتخاب محصول بر اساس منابع آبی به مراتب اهمیت بیشتري از توانایی درك شده 

اجتماعی بر پـذیرش  يهاگروهفشار اجرا و مدیریت انتخاب محصول بر اساس منابع آبی دارد همچنین مشخص شد که اهمیت
انتخاب محصول بر اساس منابع آبی مهم است. نتایج مدل اعتقاد سالمت نیز نشان داد که حساسیت و شدت درك شده نسـبت  

مهمـی  تأثیردر الگوي کشت فعلی که توجهی به انتخاب محصول بر اساس منابع آبی ندارد زیستمحیطبه تخریب منابع آبی و 
هاي بیرونی بر تمایل کشـاورزان بـر اسـاس ضـریب ایـن پـارامتر در مـدل        ه پذیرش کشاورزان دارد. همچنین مشوقدر تمایل ب

منابع آبـی و درك توانـایی و   بر اساسدارد. عالوه بر این منافع درك شده کشاورزان از تغییر محصول خود یتوجهقابلاهمیت 
قابل توجهی داشته است.یرتأثشان در زمینه مدیریت کاشت این محصوالت کارآمدي

پذیرش الگوي کشت متناسب هاآنتواند توسط برنامه ریزان در جهت سازگاري و توسعه راهکارهایی که هدف تحقیق میجنتای
در هـایی یشـنهاد پهـاي تحقیـق   یافتـه برداري قرار گیرد. به این منظور بر اسـاس با منابع آبی توسط کشاورزان است مورد بهره

گردد:راستاي توسعه سطح تمایل به پذیرش کشاورزان نسبت به انتخاب محصول متناسب با منابع آبی ارائه می
توجه بـه حفـظ منـابع آبـی     شکیباز آنجایی که دشت جیرفت به منابع آبی براي حفظ جایگاهش در تولیدات کشاورزي وابسته است 

براي ارائه و اجراي هر برنامه و سیاستی در بخش کشاورزي بایستی باشد.نیازیشپیک 
آن بر منابع آبی اگر کشاورزان بر این باور باشند که با انتخاب محصول بـر اسـاس   تأثیربنا به اهمیت انتخاب محصول در الگوي کشت و 

اً انگیزه بیشتري در این زمینه خواهند داشـت، بنـابراین   جلوگیري کنند قطعدر دشتیآبکممنابع آبی قادر هستند از پیامدهاي منفی 
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ضروري است که از طریق رسانه محلی و ملی توسط کارشناسان مجرب جهاد کشـاورزي بـه کشـاورزان آگـاهی الزم در زمینـه اثـرات       
هاي مدیریت خشکسالی داده شود.کوتاه مدت و بلندمدت روش

الگوي کشت بـا منـابع   يسازمتناسبود که موفقیت کشاورزان پیشرو در زمینه شتقویت نگرش کشاورزان پیشنهاد میمنظوربه
هاي کشـاورزي  در حفظ منابع آبی و کسب منافع، به سایر کشاورزان منتقل شود. همچنین برگزاري نمایشگاهیتشانموفقو آبی

آموزشی کمک نماید.يهابستهو علمی و کاربردي از طریق توزیع بروشورهايیافتهتواند به انتقال در این زمینه می
بایستی بر روي متغیرهاي تهدید درك شده متمرکز باشـند و کشـاورزان را   سویکهاي آموزشی از بر اساس نتایج تحقیق برنامه

از معایب و مخاطرات ادامه الگوي کشت فعلی بر منابع آبی و کشاورزي منطقه آگاه سازند و حس نگرانـی در خصـوص   یخوببه
تفهـیم شـوند و از سـوي دیگـر از مزایـاي الگـوي کشـت پیشـنهادي در زمینـه          یخـوب بهرا شانیآبمنابع پذیريبیآسشدت 

شان مطلع شوند تا آگاهی پیدا کنند با کاشت محصوالت با نیاز آبی کمتـر در  با سطح منابع آبیکشتشانالگوي يسازمتناسب
شان در بخش کشاورزي در حفـظ منـابع آبـی بـراي     توانند ضمن حفظ فرصت شغلیدارد مییآبکمنقاطی از دشت که مشکل 

هاي آینده نیز نقش مثبتی در بخش اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی منطقه داشته باشند. بایستی کشاورزان مطلع شوند که نسل
ببرند. مزایایی شامل حفظ منابع آبی، محافظـت  از مزایاي متنوعی بهره توانندیمبا انتخاب صحیح محصوالت بر اساس نیاز آبی 

از تجارت کشاورزي در آینده، تولید درآمد توأم با حفظ سـالمتی سـاکنین دشـت و بهبـود اسـتانداردهاي زنـدگی، مراقبـت از        
اکوسیستم دشت.

ترویجی را در هايیتفعالمتغیر تشویق به عمل و منافع درك شده در واقع دو روي یک سکه هستند و نقش کلیدي آموزش و 
کشند. به عبارت ساده الگوي کشت مبتنی بر منابع آبی را به تصویر میسازيیادهپبخش کشاورزي در بهبود و تقویت تمایل به 

یـک عملیـات حفـاظتی    عنوانبهاین الگوي کشت برداشت که سازيیادهپتوان گام مهمی در راستاي هاي آموزشی میبا برنامه
هـایی  آن است که سیاسـت یدمؤشود. اهمیت متغیر تشویق به عمل آب در بخش کشاورزي محسوب میبراي منابعتقاضامحور

عنـوان بـه ترویجـی را  يهـا برنامـه که در جهت تشویق کشاورزان به پذیرش انتخاب محصول بر اساس منابع آبی است بایسـتی  
حصول بـر اسـاس منـابع آبـی گردنـد. بـر ایـن        عامل مشوق خارجی بکار گیرد تا موجب تحریک کشاورزان به پذیرش انتخاب م

هاي آموزشی، بازدید از مناطقی از دشـت کـه در اثـر خشکسـالی و عـدم تطـابق       توان با کارگاهترویجی میيهابرنامهاساس در 
هاي موفق اجراي الگوي کشت مبتنی بر منابع آبـی اسـتفاده  الگوي کشت و منابع آبی رو به زوال گذاشته است و نمایش نمونه

کرد.
در زمینـه  دهـد  ی، نشان مـ سودمند باشدیزنهاي مشابه با دشت جیرفت در سطح کشور دشتیرسايتواند برایکه میجن نتاای

توان با مشارکت خود کشاورزان در راستاي آگاهی بخشی به کشاورزان در زمینه خطـرات  میمثبت نمودن هنجارهاي اجتماعی
را در پـذیرش آن و تقویـت نمـود   را کشـاورزان  بر منابع آبی، سـطح تمایـل پـذیرش   الگوي کشت فعلی و منافع الگوي مبتنی

.توسعه دادبزرگ یاسمق
هاي بعد با همین نمونه مورد مطالعه صـورت گیـرد تـا مشـخص گـردد آیـا نیـت        شود یک مطالعه پیگیري در سالپیشنهاد می

کننده مناسبی براي رفتار کشاورزان بوده است؟بینیپیش
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Abstract
Although climate change and water crisis result in changing the geographical and yield ranges of crops, there
are few studies focusing on the determinants farmer’s intention to adopt crops suited to water resources.
Accordingly, this study has been done to evaluate the Jiroft farmers’ intention to adopt this effective invention
as a strategy for reducing the cultivation rate of the crop with high water requirement. This study has been
conducted in one of agriculturally important plains named Jiroft plain which has been located in south-eastern of
Iran. The study sample consisted of 393 farmers in Jiroft plain. The study samples were selected using Krejcie
and Morgan table and stratified random sampling approach. Farmers’ intention to cultivate crops suited to water
resources was empirically examined using two the theory of planned behavior (TPB) and the health belief model
(HBM). The associations of the constructs were examined using structural equation modelling (SEM). The
results showed that the construct attitude and subjective norm accounted for 41.7% of the variance of farmers'
intention in TPB. In contrast, the results revealed that 67.3% of the intentions in HBM has been predicted using
cue to action, perceived severity, perceived benefits, perceived susceptibility, and self-efficacy. The results
indicated that both theories potentially can predict the farmers' intention. However, HBM is better than TPB in
terms of explanatory power.
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