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اي و با بکارگیري مدل تلفیقی عوامل زمینهکشاورزيمصرف پایدار آبرفتارتحلیل
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ار آب ضروري است. سازمان ملل، مصرف پایدار آب کشاورزي را به معناي براي رسیدن به توسعه پایدار کشاورزي دستیابی به مصرف پاید
هاي تغییر رفتار و رشد منفی مصرف آب معرفی نموده است. موفقیت در اجراي اقدامات مؤثر مصرف پایدار آب منوط به شناخت مؤلفه

اضر با هدف تحلیل رفتار مصرف پایدار آب هستند. پژوهش حاي است که کشاورزان در آن به فعالیت کشاورزي مشغولشرایط زمینه
بودند که اي به انجام رسید. جامعه آماري کل کشاورزان شهرستان مینودشت کشاورزي در چارچوب الگوي تلفیقی عوامل رفتاري با زمینه

اي افراد چندمرحلهگیري تصادفی نفر تعیین شد که با روش نمونه331نفر بودند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 2358تعداد 
ساخته پژوهش توسط پانلی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مقادیر ضریب آلفاي انتخاب شدند. اعتبار ظاهري پرسشنامه محقق

افزارهاي ها از نرمبدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول است. براي تحلیل داده98/0تا 60/0کرونباخ براي متغیرهاي پرسشنامه بین 
SPSS22 وSmart PLS2هاي نگرش، هنجار ذهنی، ریسک، خودتنظیمی و توانایی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که به ترتیب مؤلفه

باشد؛ این متغیرها به جز توانایی به طور معناداري توسط عامل باور اکولوژیکی هاي مؤثر بر قصد رفتاري مصرف پایدار آب میکنندهتعیین
تواند کننده آن است که دیدگاه و باوري که کشاورزان نسبت به منابع آب دارند میرار دارند. به عبارتی نتایج بیانآب تحت تأثیر ق

هاي روانشناختی باشند و نهایتاً بر آمادگی در رفتار مصرف پایدار آب تأثیرگذار باشند. همچنین، عامل کننده اصلی تغییرات مؤلفهتعیین
اي بود.ر معناداري تحت تأثیر متغیرهاي زمینهباور اکولوژیکی آب به طو
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مقدمه
کشاورزي است و استفاده پایدار از اراضیییغذایتامنوري کشاورزي، حمایت از معاش روستایی، آب پیشران ضروري بهره

)Laubenstein, تا نیمه قرن آینده اراضی آبیکهوجود دارد انتظار تنها در قاره آسیا، این بشر،يمین غذامنظور تأ). به 2021
Rosegrant(درصد داشته باشد 22افزایشی به میزان2010نسبت به سال آن et al., برداشت آب در جهان تقریباً). 2017

به اندازه سرعت نرخ جمعیت در قرن گذشته است ته است؛ سرعت این افزایش نرخ برداشت آب دقیقاًدوبرابر افزایش یاف
)2021et al.,Callejas Moncaleano .( این در حالی است که تولیدات کشاورزي در معرض افزایش ریسک آب است که این

ی، افت سطح آب زیرزمینی و افزایش رقابت در دستیابی آب و هوایافزایش رویدادهاي غیرمنتظرهامر ناشی از تغییرات اقلیمی، 
Gruèreهاي آینده خواهد بود (ها در دههبه منابع آب از سوي سایر بخش et al., کمبود منابع آب خطر جدي براي ). 2018

Yangتوسعه پایدار کشاورزي است ( et al., تحت سان، میلیون ان200لیارد و میها بیانگر آن است که یکتخمین). 2022
520متأسفانهکه ثیر کمبود آب استأها تحت تآبی و دیم آنهاي کشتزمینو کنند شرایط شدید کمیابی آب زندگی می

,FAOدر مناطق روستایی ساکن هستند (میلیون نفر از این جمعیت، ). تغییرات اقلیمی به شدت ریسک آب را براي 2020
درصد 60تا 20بیش از 2100ها تا سال تعداد خشکسالیاحتماالًاي که گونهدهد بهسیستم تولیدات کشاورزي افزایش می

,FAO IWMIیابد (افزایش می در بیش از نیمی از سطح جهان شود که سیل ناشی از تغییرات اقلیمیبینی می)؛ پیش2019
,FAOافزایش یابد ( ها جهت مصارف دریاچهآبیغیراصولتخصیصو هاي سطحیبه علت فصلی بودن آبدر ایران،). 2020

,Michelمتنوع انسانی ( درصد)85(کشاورزيآب براي مصارف هاي زیرزمینی منبع قابل اعتمادآب، در اکثر نقاط)2017
اند که قرار گرفتههاي زیرزمینیرویه آببرداشت بیاضافهحوضه اصلی آب) تحت30حوضه از 23(اراضیدرصد 77است.

Ashrafاست (کشت محصوالتجمعیت و اصلی سکونت مرکزها،این حوضه et al., سازمان ملل تخمین زده است که . )2021
,Shahiچهار برابر شده است (در ایران استخراج آب زیرزمینی 2000تا سال 1970بین دهه  نشان برخی مطالعات ).2019

درصد کاهش 22ذیه ساالنه منابع آبی کشور تا به علت کاهش بارش و تبخیر و تعرق بیشتر، تغ2040دهد که تا سال می
,Michelیابد (می نشان داد که میزان 2020تا 1961هاي بررسی روند تحوالت اراضی کشاورزي ایران در طی سال). 2017

,FAOSTATه است (تیافهزار هکتار افزایش17536به هزار هکتار 15271از ) Cropland(کشتیرزاراضی  به )؛2022
د که در همین دوره میزان اراضی کنمیبیانآمارهاي فائو .دهدرشد را نشان میصد رد24/0به طور متوسط سالیانه ی عبارت

,FAOSTATافزایش یافته است (هزار هکتار9600به هزار هکتار4700از آبیکشاورزي  رشد متوسط سالیانه نرخ و )2022
سال گذشته افزایش اراضی آبی بیشتر ناشی از تبدیل 60س آمار، در طی در واقع بر اسادرصد را تجربه کرده است. 73/1

مدیریت ر تحت شرایط خشکسالی قرار دارد؛ امادرصد اراضی کشو97تقریباًهمچنین اراضی دیم به اراضی آبی بوده است. 
,Shahiبیش از عوامل اقلیمی در این خشکسالی اثرگذار بوده است (،آب و اثرات آنمنابعنادرست  2019; Madani et al.,

براي دستیابی به منابع آب افزایش یافته است ؛ صنعت و کشاورزيبین شهر و روستاهاي اجتماعی در ایران تنش. )2016
)Michel, تواند با پیامدهاي آب میعدم دسترسی به منابعوآنجایی که مصرف عمده آب در بخش کشاورزي است ). از 2017

Keshavarz(همراه شودتصادي و سیاسی نامطلوب اجتماعی، اق et al., 2013; Madani et al., بنابراین مصرف پایدار ). 2016
آب در بخش کشاورزي نقش اصلی را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و سایر اهداف سیاسی در زمینه توسعه پایدار دارد 

)Laubenstein, 2021.(
). در 1395پورجمشیدي و همکاران، ه در آن کاهش مصارف منابع و انرژي مورد توجه است (اشاره به اهدافی دارد کمصرف پایدار 

منابع آب معرفی با اهداف حفاظت و بهبود وضعیت محیطیرویکرد زیستیک به عنوانمباحث آب کشاورزي اصطالح مصرف پایدار 
,European Union(شده است منافع بتوان در حالی که ،مدت منابعمصرف بلندالشی است براي در واقع مصرف پایدار ت). 2020
,Bonsard & Schroder(را به حداقل رساندآنمحیطیبه حداکثر و اثرات زیستحاصل از مصرف را اجتماعی  سازمان ملل ). 2021

وسعه پایدار براي رسیدن به تکشاورزي معرفی نموده است.در بخش مصرف پایدار آب کشاورزي را به معناي رشد منفی مصرف آب 
Yangجویانه آب ضروري است (آب از طریق اقدامات صرفهپایدارکشاورزي دستیابی به مصرف et al., مصرف پایدار آب در ). 2022

گذاري مالی در بخش آبیاري و ایجاد و تقویت برگیرنده اقداماتی مانند بهبود کارایی مصرف آب، تقویت مدیریت آب، بهبود سرمایه
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Yang;ره و حفاظت آب است (هاي ذخیپروژه et al., 2022Ahmadi, ه نمودن مصرف پایدار در جامعه نمدت نهادیطوالنیدر ). 2022
Sustainable consumption Behavior(رفتار مصرف پایدار).1395(پورجمشیدي و همکاران، ایجاد رفتار پایدار گرددتواند منشأمی

(SWB) (مین محصوالت دوستار طبیعت به منظور تأبع طبیعی، تغییر سبک زندگی و مصرف اشاره به الگوي کاهش مصرف منا
,Rizkallaهاي آینده دارد (نیازهاي فعلی و نسل اي از موضوعات مانند تأمین نیازهاي رفتار مصرف پایدار حیطه گسترده).2018

ابع تجدیدپذیر و حداقل کردن ضایعات را در بر کنندگان، ارتقا کارایی منابع، بهبود کیفیت زندگی، تشویق به کاربرد منمصرف
Çakırبه منظور حفاظت از آب در جهان، ضروري است که رفتار مصرف پایدار آب توسعه یابد (). 2014et al.,Wangگیرد (می

2019et al.,Yıldırım.( تعیین عواملی که بر رفتار مصرف آب تأثیرگذار است در مدیریت منابع آب بسیار حیاتی) استetSalimi

al., زدایی و بازچرخانی پساب افزایش یابد و یا یا باید عرضه آب از طریق نمکرفتار مصرف پایدار آببراي دستیابی به). 2020
اي و روانشناسی متنوعی، زیربناي عوامل زمینه).2019et al.,Çakır Yıldırımتقاضاي آب کاهش یابد و از منابع آب حفاظت نمود (

افراد و محیط و زمینههاي است که به ویژگیمحیطیونهاديفنی،اقتصادي،- اجتماعیعواملشاملايزمینهاست. عواملرفتار
Dreibelbisها اشاره دارد (شرایط آن et al., گذارند میثیرسیرهاي متنوعی بر عوامل رفتاري تأاي در ماین عوامل زمینه). 2013

)Mosler, 2012&Contzen .(است غیرهوهنجارهاها،نگرشریسک،ادراكبامرتبطعواملشاملرفتاريواملع)Callejas

2021et al.,Moncaleano.() 2019اصطالح عوامل رفتاري مترادف با عوامل روانشناسی استet al.,Dessart .( عوامل رفتاري
این عوامل در کل، طرز فکر یک فرد را در ارتباط با رفتار .تأثیر داردها، افکار، احساسات و باورهایی است که بر انجام یک رفتار ادراك

Contzenکند (مشخص می & Mosler, تاري عوامل رفهمه، باید هاي تغییر رفتاراز این رو براي انتخاب مؤثرترین تکنیک). 2012
رهیافت ریسک، نگرش، هنجار، اي رفتاري، ههاي مؤلفهکنندهها براي شناخت تعیینیکی از بهترین روش. شناسایی شود،بالقوه

بر اساس هسته مرکزي این . است) RANAS: Risks, Attitudes, Norms, Abilities and Self-regulation(توانایی و خودتنظیمی 
ت هاي روانشناسی را به مداخالاین مدل عوامل رفتاري منتج شده از تئوري).1نگارهگردد (معرفی میRANASرهیافت، مدل 

هاي رفتاري را براي توصیف و تغییر رفتار ترکیب این مدل مهمترین تئوريدهد. آید، ربط میرفتاري که از ادبیات موضوع بدست می
Contzenنموده است ( & Mosler, اي از رفتارها در تنوعی از جوامع تواند براي دامنه). دو مزیت عمده این مدل آن است که می2012

تواند ارائه دهد سازي عوامل رفتاري و تحلیل رفتار میرا براي کمیسؤاالتي از دکه چارچوب استانداردیگر آنتطبیق داده شود و
)2021et al.,Callejas Moncaleano .( مدلRANASذهنی، توانایی و خودتنظیمی ر شامل پنج بلوك عاملی ریسک، نگرش، هنجا

هاي در کشورهاي در حال توسعه در زمینه تغییر رفتار براي بخشاین رهیافتستند.هاي اصلی رفتار هها، پیشراناست که این عامل
,USAID(اي از رفتار نیز کاربرد دارد گستردهدامنهدر RANASرهیافت آب، بهداشت و سالمت تدوین شده است اما  2019;

Contzen & Mosler, ,Moslerها داشته است (ر رهیافتمدل موفقیت بیشتري در تغییر رفتار نسبت به سایاین.)2015 مدل).2012
RANAS 2022آبیاري (هاييفناوردر مطالعات تغییر رفتار براي قصد پذیرشet al.,Hatch و قصد اقدامات حفاظت آب کاربرد (

Klessensدارد ( et al., 2022.(

,RANAS)Moslerمدل تغییر رفتار -1نگاره 2012(

پیامدهاي رفتاري
)عادت(رفتار قصد رفتار 

عامل ریسک

عامل نگرش
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تنظیمی-عامل خود
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در مطالعات تغییر رفتار براي بهبود اي افراد هستند.ل زمینهتحت تأثیر عوامRANASعوامل رفتاري معرفی شده در مدل 
).2نگارهاي پیشنهاد شده است (با عوامل زمینهRANASکارایی مصرف آب، مدل تلفیقی 

)2021et al.,Callejas Moncaleano(اي در بررسی رفتار کارایی مصرف آب زمینهو عوامل RANASمدل تلفیقی - 2نگاره

مصرف پایدار آب کشاورزي را تحت تأثیر قرار رفتار که و روانشناسیاي به منظور شناخت از عوامل زمینهحاضر، پژوهش در
زیستی با هدف ر آب یکی از رفتارهاي محیطاز آنجا که رفتار مصرف پایدادهند، ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت. می

,European Unionحفاظت از منابع آب و بهبود وضعیت آن است ( )؛ بنابراین مقاالت رفتار حفاظت منابع آب و مدیریت پایدار 2020
رزي در شهرستان کشاو) در پژوهشی با عنوان ساز و کارهاي حفاظت از منابع آب 1401آور و سواري (رزمآب مورد توجه قرار گرفت. 

کار انسانی، ذهنی، محیطی، حمایتی، نظارتی و قانونی و اقتصادي را براي خروج از موانع حفاظت آب پیشنهاد نمودند. ودشتستان، ساز
) در زمینه واکاوي موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزي از دیدگاه گندمکاران روستاهاي 1400مطالعات کاظمیه و همکاران (

هاي کانال، نگرش و رویه، مدیریت نامناسب، ویژگیبرداري بیهاي غیرمجاز و بهرهنشان داد که هفت دسته موانع اقتصادي، چاهمراغه 
) چهار 1400کمبود دانش فنی، اقلیم و ترویج و ارتباطات از موانع عمده مدیریت پایدار آب کشاورزي است. اسدپوریان و همکاران (

نهادي، اقتصادي و تکنولوژیکی را براي مدیریت پایدار منابع آب کشاورزي استان لرستان - ، حمایتیسازيفرهنگ- مؤلفه آموزشی
شده و هنجار اجتماعی اثر ) نشان داد که نگرش، کنترل رفتاري درك1400نیا و صفا (هاي پژوهش ولییافتهشناسایی نمودند. 

ن بررسی آثار ااي با عنو) در مطالعه1399فیلستان و همکاران (خانی. معناداري بر قصد انجام اقدامات حفاظت از منابع آب داشتند
عوامل اقتصادي و مدیریت بر پایداري آب در بخش کشاورزي در استان تهران به این نتیجه دست یافتند که بین مدیریت پایدار منابع 

هاي ه کشاورزان در زمینه مدیریت آب، ویژگیهاي ارائه شده بآب با متغیرهاي عوامل اقتصادي و مدیریتی، نگرش، میزان آموزش
) در تحلیل رفتار کشاورزان 1399نیا (آبی ارتباط معناداري وجود دارد. سعدي و هدایتیمزارع کشاورزان، درك کشاورزان از بحران کم

رفتاري، هنجار ذهنی و هاي کنترل رفتاري، خودکارآمدي، دانش و آگاهی، قصد نسبت به حفاظت منابع آب زیرزمینی به ترتیب سازه
هاي ارزیابی تهدید و ارزیابی ) عوامل تأثیرگذار بر رفتارهاي حفاظت از منابع آب را سازه1399نیا (نگرش را مؤثر دانستند. صفا و ولی

رفتار
مصرف (

کاراي آب)

عامل ریسک

عامل نگرش

عامل هنجارذهنی

عامل توانایی

تنظیمی-عامل خود

RANASمدل

ارزش

باور

تئوري ارزش 
باور هنجار

عوامل روانشناسی

اقتصادي اجتماعی

فنی

نهادي

محیطیزیست

ايعامل زمینه
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هاي پاسخ و خودکارآمدي معرفی نمودند.شده، اثربخشی پاسخ، هزینهحساسیت درك شده، شدت دركهايمقابله و همچنین مؤلفه
) با عنوان راهکارهاي مدیریت پایدار آب کشاورزي مطالعه موردي استان همدان نشان داد 1398سیار و همکاران (مطالعات زلیخایی

بخشی و هاي کاربردي و مستمر، بازچرخانی آب در فرایند تولید، افزایش راندمان انتقال آب، آگاهیریزي آبیاري، آموزشکه برنامه
عوامل تأثیرگذار در مدیریت پایدار آب کشاورزي در استان همدان نیترمهمیت کاهش ضایعات کشاورزي رسانی و در نهااطالع

کارگیري اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در ) با عنوان عوامل تأثیرگذار بر به1395هستند. مطالعات افشاري و همکاران (
کارگیري اقدامات داد که عوامل آموزشی و مشارکتی بیشترین تأثیر در بهبین کشاورزان شهرستان کمیجان استان مرکزي نشان

& Feizabadiآبادي و گرجی (مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب و سپس عوامل حمایتی و ترویجی اثرگذار بودند. مطالعات فیض

Gorji, اد که از دیدگاه کارشناسان آبیاري ) تحت عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت آب کشاورزي در ایران نشان د2018
هاي جدید و آوري آب سطحی، ممنوعیت حفر چاهمتغیرهایی مانند نگهداري تجهیزات آبیاري مدرن، ارتقا دانش کشاورزان، جمع

ه ثیر را در مدیریت آب کشاورزي داشتند، عالوه بر آن نتایج این مطالعبیشترین تأفشارتحتهاي آبیاري آموزش اثربخش سیستم
29/64نشان داد که مؤلفه نهادي و قانونی، مؤلفه آموزشی و ترویجی، مؤلفه اقتصادي، مؤلفه فنی و نهایتاً مؤلفه نظام زراعی توانست 

محیطی یابی حفاظت زیست) در پژوهش مدل1396صفا و همکاران (درصد تغییرات مدیریت آب کشاورزي را تبیین نماید. 
در د. معناداري دارهنجار نشان داد که باور و عقاید اکولوژیکی بر رفتار حفاظت اثر - عقیده- روستاییان بر مبناي تئوري ارزش

Samian)مطالعات سامیان و همکاران  et al., 2015a) تحت عنوان عوامل مؤثر در مدیریت پایدار آب کشاورزي بیان نمودند که عوامل
یرات مدیریت پایدار آب کشاورزي را تبیین نمایند. در پژوهش دیگري از درصد از تغی34زراعی، عوامل سیاسی و نهادي قادرند که 

Samian)سامیان و همکاران  et al., 2015b) با عنوان شناسایی عوامل تأثیرگذار در مدیریت بهینه آب کشاورزي بیان نمودند که
بیشترین تأثیر را در مدیریت بهینه آب چهار عامل کلیدي نهادي و قانونی، عامل فنی و دانش، عامل اقتصادي و عامل اجتماعی

ها را به صورت داشتند که باید با دیدگاه سیستمایک به این عوامل نگاه شود و نباید آندیتأکها بر این نکته کشاورزي داشته است. آن
,Chartzoulakis & Bertaki)مجزا به منظور مدیریت بهینه آب مورد توجه قرار داد. پژوهش چارزوالکی و برتاکی  در زمینه (2015

مدیریت پایدار آب در کشاورزي تحت تغییرات اقلیمی نشان دهنده آن است که استفاده پایدار از آب آبیاري در مناطق خشک اولویت 
ها و آفات با مدیریت پایدار آب کشاورزي مرتبط هاي کشاورزي مانند مدیریت خاك، آبیاري و کوددهی و کنترل بیماريدارد و شیوه

فنی نیست بلکه مالحظات دیگري مانند رفتار اجتماعی جوامع روستایی، مسئلهت. پذیرش مدیریت پایدار آب تنها یک اس
ها هاي نهادي و قانونی نیز وجود دارد که منجر به پذیرش برخی از موارد و یا عدم بکارگیري آنهاي اقتصادي، چارچوبمحدودیت

تواند با پذیرش اقدامات بهبود در آبیاري، که مدیریت پایدار آب کشاورزي میادنتیجه کلی پژوهش مذکور نشان دگردد. می
گذاري آب، استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده، مشارکت گیاهان، قیمتهاي کنترل آفات و بیماريخاك و مدیریت هاي شیوه

اي از جمله هاي زمینه، تأثیر عاملانجام شدهبر اساس تحقیقاتدر کل، آید.میسازي به دست کشاورزان در مدیریت آب و ظرفیت
فیلستان و خانی، )1400(اسدپوریان و همکاران )، 1400کاظمیه و همکاران ()، 1401آور و سواري (رزماقتصادي در تحقیقات عامل

& Feizabadiآبادي و گرجی (فیض)، 1399(همکاران Gorji, Samian)سامیان و همکاران ، )2018 et al., 2015b) چارزوالکی و و
,Chartzoulakis & Bertaki)برتاکی  سیار و همکاران زلیخایی)،1400(اسدپوریان و همکاران زراعی در تحقیقات- ین؛ عامل ف(2015

Samian)سامیان و همکاران )، 1398( et al., 2015a) ،آبادي و گرجی (فیضFeizabadi & Gorji, سامیان و همکاران و)2018
2015b)t al.,e(Samianویجی در مطالعاترت- ؛ عامل آموزش) 1400(اسدپوریان و همکاران )، 1400کاظمیه و همکاران ،(

، )1395)، افشاري و همکاران (1398سیار و همکاران (زلیخایی)، 1399(نیاسعدي و هدایتی)، 1399(فیلستان و همکارانخانی
& Feizabadiآبادي و گرجی (فیض Gorji, Samian)سامیان و همکاران و )2018 et al., 2015b)هايو عامل حمایتی در پژوهش

& GorjiFeizabadi,آبادي و گرجی (فیض، )1395افشاري و همکاران ()، 1400(اسدپوریان و همکاران )، 1401آور و سواري (رزم

Samian)سامیان و همکاران،)2018 et al., 2015a) چارزوالکی و برتاکی و(Chartzoulakis & Bertaki, بر مدیریت پایدار (2015
تأیید شد.آب 

کالجازمونکالینو و مطالعاتبر مبناي، جهت تحلیل رفتار مصرف پایدار آب کشاورزيحاضرپژوهش مورد استفاده درمفهومیمدل 
که عامل استRANASل مد. الگوي رفتاري مطرح شده استو ادبیات موضوع ) et al.,Callejas Moncaleano(2021همکاران



...اي و رفتاريدل تلفیقی عوامل زمینهتحلیل رفتار مصرف پایدار آب کشاورزي با بکارگیري م

26
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

شامل اي زمینهعاملوکند بررسی میخودتنظیمی وذهنی، تواناییلب متغیرهاي ریسک، نگرش، هنجارروانشناسی را در قا
که از ادبیات موضوع استخراج گردیده است؛ روابط بین استزراعی- و فنیترویجی- ، حمایتی، آموزشیاقتصاديتغیرهاي م

ترسیم گردید)2021et al.,Callejas Moncaleano(کالجازمونکالینو و همکاراناي بر اساس مطالعات زمینهمتغیرهاي روانشناسی و
که اي در کنار یکدیگر بود ترین دالیل استفاده از مدل مذکور، در نظر گرفتن متغیرهاي روانشناسی و زمینهیکی از مهم. )3(نگاره 

توجه همزمان به این دو عامل در مطالعات مربوط به مدیریت آب از . ثر باشندؤف پایدار آب مر مصرتبیین بهتر رفتارود در انتظار می
اي و رفتاري ناکارآمد آب را فقدان ارزیابی تلفیقی از عوامل زمینهمصرفا که محققان یکی از دالیل اهمیت خاصی برخوردار است چر

).2021et al.,Callejas Moncaleanoاند (دانسته

پژوهشمفهومیمدل-3نگاره 

ثر روانشناسی رفتار مصرف پایدار آب کشاورزي شامل متغیرهاي زیر است:پژوهش، عوامل مؤبر اساس مدل مفهومی
عهده داردداند که بشر براي حفاظت از آن مسئولیت بربه دیدگاهی اشاره دارد که آب را یک منبع محدود می:آباکولوژیکیباور

)2017et al.,Kang.(
نگرانی)،کنندحدي که افراد خشکسالی را نسبت به سال قبل در منطقه درك میشده (ت خشکسالی دركاشاره به شدریسک:

).2017et al.,Kangاست (سطح اطمینان از رفتار مصرفی آبهمچنین محلی به طور مداوم و دسترسی به منابع آب
). به عبارتی نگرش ارزیابی مثبت و منفی فرد از 1397ارزیابی کردن افراد، اشیا و نظرات (آرونسون و همکاران، ازاستعبارتنگرش:

,Mosler(دهدانجام یک رفتار خاص را نشان می 2015&Contzen(.
شتی از رفتار مورد نظر دارند که سایر اشخاص مهم چه برداکننده باورهاي افراد درباره اینذهنی تبییندر واقع هنجارذهنی:نجاره

و تعهد استو متداول ه رفتار در سطح جامعه چقدر محبوب کننده آن است کهنجارها در واقع بیان).1397(آرونسون و همکاران، 
).2015et al.,Lilje(فرد نسبت به آن چگونه است

,Mosler(هایش براي انجام رفتار اییاز توان(اطمینان در اجرا، تداوم و بازیابی)سطح اطمینان فردتوانایی: 2015&Contzen.(
,Mosler(با رفتار مصرف پایدار آبتعارضاهداف مریزي و خودنظارتی رفتار و مدیریت تالش فرد در طرحخودتنظیمی: 2015&

Contzen(.

در مینودشتکشاورزي آب پایدارقصد مصرف 

عوامل حمایتی ترویجی-عامل آموزشیعامل اقتصادي زراعی-فنیعامل

باورها

ریسک نگرش هنجارهاي ذهنی توانایی تنظیمی-خود

مصرف پایدار آب کشاورزي در مینودشترفتار
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هاي (الگوي کشت مناسب، فناوريوري آب کشاورزي ضمن افزایش بهرهآمادگی براي انجام رفتارهایی که قصد مصرف پایدار آب: 
کاهشاي)، میزان مصرف آب کشاورزي (عدم گسترش سطح زیرکشت، عدم تغییر کشت دیم به آبی، نوین آبیاري و کشت گلخانه

.ها) را کاهش دهندآبی در خشکسالیزراعتسطح 
فیزیکی منابع آب - به حفاظت اجتماعیثر در سطوح مختلف است که ؤهاي مشخص و ماي از اقداممجموعهرفتار مصرف پایدار آب:

تالش براي افزایش در این تحقیق منظور آن است که کشاورز ضمن ). 1398(بخشی و همکاران، منجر شودبراي نسل حاضر و آینده 
.انجام دهدکشاورزيآبمصرف کاهش مقدارثري را براي ؤاقدامات مشخص و متولید،

ایدار آب کشاورزي در بین کشاورزان شهرستان مینودشت است. شهرستان مینودشت در هدف از تحقیق حاضر، تحلیل رفتار مصرف پ
اي که در گونههاي اصلی تولید محصوالت زراعی ایران هستند بهشهرستان یکی از قطبواقع شده است. این استان گلستانشرق 

تان را به خود اختصاص داده است (آمارنامه رتبه سوم ایران و شهرستان مینودشت رتبه ششم در اسگلستانتولید گندم استان
. این شهرستان به لحاظ سطح زیرکشت شودترین فعالیت اقتصادي شهرستان محسوب میکشاورزي یکی از مهم)1396کشاورزي، 

در زراعی در استان جایگاه هشتم؛ به لحاظ میزان تولیدات محصوالت زراعی در مکان یازدهم؛ از جنبه میزان سطح زیرکشت باغی
سازمان (ششم و از جنبه میزان تولیدات باغی رتبه سوم را بین چهارده شهرستان استان گلستان به خود اختصاص داده استيتبهر

کمبود فیزیکی آب در این )Falkenmark’s threshold(بر اساس شاخص فالکن مارك.)1397ریزي استان گلستان، مدیریت و برنامه
هاي اي که از بین چهارده شهرستان استان گلستان، شهرستان مینودشت بعد از شهرستانه گونهشهرستان قابل توجه است، ب

,Zhangبندرگز، بندر ترکمن و کردکوي بدترین شرایط را براي دسترسی به منابع آب دارند ( 2018&Jafari Shalamzari .( منابع
آبیاري در مزارع استان گلستان در کاربردعمیق) است. راندمانهات و چاه (عمیق و نیمآب این شهرستان شامل رودخانه، چشمه، قن

دهنده تنوع مدیریت آبیاري در درصد در نوسان است و نشان80تا 54درصد و در روش آبیاري بارانی از 81تا 21روش سنتی 
کیلوگرم 45/0و9/0ستان به ترتیب و برنج در استان گلوري فیزیکی آب براي گندمهرهمیزان ب.)1393مزارع است (حسام و کیانی، 

و 77/0وري فیزیکی آب در محصوالت گندم و برنج در ایران به ترتیب میانگین بهره.)1399رضایی و همکاران، (در هکتار است
ي وربهرههرچندگردد که ). با نگاهی به ارقام مالحظه می1399است (مالرضا قصاب و همکاران، 09/1و در جهان هر دو 42/0

با توجه به اهمیت تر است.فیزیکی آب در استان گلستان از متوسط سطح کشور باالتر است اما همچنان از میانگین جهانی پایین
اساسی پژوهش سؤالبنابراین ؛ بخش کشاورزي و جایگاه نهاده آب الزم است رفتار مصرف پایدار آب کشاورزي مورد بررسی قرار گیرد

اي در تبیین رفتار مصرف پایدار کشاورزان شهرستان اثرگذار امل روانشناسی به همراه سایر عوامل زمینهاین است که به چه میزان ع
است؟

روش پژوهش
پیمایشی است و از جنبه نوع هدف، جزء - هاي توصیفیشود و از نوع پژوهشبندي میهاي کمی طبقهپژوهش حاضر جزء پژوهش

) که به N=2358آماري این پژوهش، کلیه کشاورزان شهرستان مینودشت بودند (شود. جامعه هاي کاربردي محسوب میپژوهش
نفر تعداد نمونه بدست آمد.331پرداختند که با استفاده از فرمول کوکران هاي زراعی و باغی میفعالیت

) نسبت برخورداري از صفت P، () بیانگر ضریب اطمینان قابل قبولZ) نماد جمعیت آماري، (Nبیانگر حجم نمونه، ()n(در این فرمول 
باشد. در این میرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب) دd) بیانگر نسبت عدم برخورداري از صفت مورد نظر، (q=1-pمورد نظر، (

ه دست آوردن حجم مناسبی از نمونه مورد نظر با توجه به خصوصیات جامعه آماري و با استفاده از اطالعات بپژوهش به منظور به
به دست آمد.331شرح زیر، حجم نمونه 

N=2357, z=1.96, d=0.05, p=0.5
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اي معرف از جامعه آماري مورد مطالعه، هاي مختلف و به منظور دستیابی به نمونهبا توجه به توزیع و پراکندگی کشاورزان در دهستان
گیري تصادفی ساده از بین چهار دهستان اس روش نمونهاي استفاده شد؛ در مرحله اول بر اسگیري تصادفی چندمرحلهاز نمونه

چاي و قلعه قافه انتخاب شدند. در مجموع تعداد قافه، گرو و سرگل، دو دهستان چهلشهرستان مینودشت شامل چهل چاي، قلعه 
ها، در مرحله دوم ستانروستا بود که با توجه به توزیع ناهمگن روستاها در این ده62روستاهاي دو دهستان انتخاب شده برابر با 

گیري ساده با انتساب متناسب (شامل هشت روستا از دهستان چهل چاي و شش روستا از روستا با استفاده از روش نمونه14تعداد 
روستاي انتخاب شده، 14دهستان قلعه قافه) براي انجام مطالعه مدنظر قرار گرفت. سپس بر مبناي تعداد کل کشاورزان در هر یک از 

ها از بین کشاورزان در هر روستا تعیین و نهایتاً به طور تصادفی ساده نمونههاآننمونه مورد نیاز به صورت متناسب با حجم 331
ها و اطالعات، مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه آوري داده). در تحقیق حاضر ابزارهاي جمع1آوري گردید (جدول ها جمعانتخاب و داده

هاي ساخته (در دوازده بخش مربوط به سازهها که پرسشنامه محققیی ظاهري و محتوایی ابزار گردآوري دادهبود. براي تعیین روا
هاي آبیاري، ترویج و آموزش، هاي دموگرافیک) بود، از متخصصان دانشگاهی در بخشموجود در مدل و یک بخش مربوط به ویژگی

و همچنین کارشناسان خبره جهادکشاورزي شهرستان بهره گرفته شد. براي توسعه کشاورزي و روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران
خان که جزء روستاهاي شهرستان نفر از کشاورزان روستاي حسن30آزمون در بین تعیین پایایی ابزار پرسشنامه، مطالعه پیش

ا استفاده از آزمون کرونباخ آلفا برآورد شد پرسشنامه بسؤاالتمینودشت اما خارج از نمونه مورد مطالعه بود انجام پذیرفت. پایایی 
يسازمدلهاي آماري در قالب آمار توصیفی و استنباطی (هاي بدست آمده از روش). به منظور تجزیه و تحلیل داده2(جدول 

یبضراحاسبه استفاده شد. براي آزمون کفایت مدل تحلیلی تحقیق و مSmart PLS2و SPSS22افزارهاي معادالت ساختاري) و از نرم
5بهتر تا خیلی1اي لیکرت (درجه5) بهره گرفته شد. سازه ریسک در مقیاس SEMیابی معادالت ساختاري (تأثیر از روش مدل

کامال 1نگران) در گویه نگرانی نسبت به منابع آبی، (خیلی5توجه تا بسیار بی1شده، (بدتر) در گویه شدت خشکسالی دركخیلی
امال موافقم) در گویه سطح درك کشاورز به مشکالت دسترسی به آب مطابق با تحقیق کنگ و همکاران ک5مخالفم تا 

Kang et al., کامال مطمئنم) مطابق با تحقیق کنتزن 5اصال اطمینان ندارم تا 1اي لیکرت (درجه5)؛ سازه توانایی در مقیاس (2017
,Contzen & Moslerو مسلر ( برنامه جامع و روشنی 5اي ندارم تا برنامه1اي لیکرت (درجه5ه خودتنظیمی در مقیاس )؛ ساز2015

اصال توجه ندارم تا 1و (2خیلی مهم) درگویه خودتنظیمی 5اصال مهم نیست تا 1ساخته)، ((محقق1دارم) در گویه خودتنظیمی 
,Contzen & Moslerمسلر (مطابق با تحقیق کنتزن و3کامال توجه دارم) درگویه خودتنظیمی 5 )؛ سازه قصد رفتاري و رفتار 2015

5کامال مخالفم تا 1اي لیکرت (درجه5ها در مقیاس همیشه) و سنجش سایر سازه5وقت تا هیچ1اي لیکرت (درجه5در مقیاس 
از خوبمتوسط و ف،یضعبرحسب سطوح یفیتوصيهاافتهیيبندسطحمنظورگیري شدند. همچنین، بهکامال موافقم) اندازه

استفاده شد:ریزصورتبه(ISDM)نیانگیاز ماریشاخص تفاوت انحراف مع
A     (A < mean-½ Sd(فیضع) 1(

B        (mean-½ Sd) متوسط (2( ≤ B ≤ mean+ ½ Sd

C         (C > mean+ ½ Sd) خوب (3(

پراکندگی حجم نمونه بر اساس روستا-1جدول 
تعداد نمونهتعداد کشاورزانروستادهستانتعداد نمونهتعداد کشاورزانروستادهستان

چهل چاي

23340الفجر

قلعه قافه

17731قلعه قافه باال
10118قلعه قافه پایین20635قلمی

15327ده چناشک7513پرسه سو
5410کفش محله36964قره چشمه
8815دوروك11019دشت حلقه

9817زندانچال356جنگلده پایین
5610جنگلده باال
15126پس پشته
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هاتخراج گویه، مقیاس و منابع استفاده شده براي اسهامؤلفههاي اصلی پرسشنامه به همراه بخش-2جدول 

تعداد نمادسازههابخش
هاگویه

آلفاي 
کرونباخ

منابع اصلی براي 
هاگویههااستخراج گویه

زم
ینه

اي

Eco5858/0اقتصادي
فیلستانخانی

)؛1399همکاران (و 
Samian et
al (2015)

میزان سطح زیرکشت بر نحوه مدیریت و 
استفاده از آب در مزرعه اثرگذار است 

)Eco1(
مقدار درآمد کشاورزي بر نحوه مدیریت 

هاي ها و روشآب و استفاده از فناوري
کاهش مصرف آب در مزرعه توسط 

)Eco2کشاورزان مؤثر است (
بندي عرضه آب به کشاورزان در جیره

)Eco3استفاده پایدار آب اثرگذار است (
افزایش قیمت آب بر مدیریت و استفاده 

)Eco4ثر است (ؤآن مبهینه
سطح تأمین مالی کشاورزان براي استفاده 

هاي نوین آبیاري بر مدیریت آب از روش
)Eco5اثرگذار است (

-فنی
Tech-Agri8892/0زراعی

فیلستان وخانی
)؛1399همکاران (

)؛ افشاري و همکاران 1398نظري (
)1395(

) بر و بافتنوع زمین کشاورزي (شیب
کشاورزان در زمینه شیوه آبیاري تصمیم 

)Tech-Agri1در مزرعه تأثیرگذار است (
با اجراي کانال انتقال آبطراحی و 

مشارکت مردم محلی در کاهش مصرف 
)Tech-Agri2آب اثرگذار است (

اي با رویکرد هاي گلخانهتوسعه کشت
کاهش برداشت آب در استفاده پایدار آب 

)Tech-Agri3تند (کشاورزي مؤثر هس
اي خدمات هاي مشاورهتشکیل شرکت

آبیاري بر مدیریت صحیح و افزایش 
استیرگذارتأثوري آب بهره

)Tech-Agri4(
طراحی و اجراي سیستم بازچرخانی آب و 

ها در مدیریت صحیح آب تصفیه پساب
)Tech-Agri5اثرگذار است (

یزاسیون کشاورزي در بهبود سطح مکان
وري آب کاهش هدرروي و افزایش بهره

)Tech-Agri6اثرگذار است (
اصالح الگوي کشت بر مبناي مزیت نسبی 

به ازاي آب در افزایش افزودهارزشو 
)Tech-Agri7وري آب اثرگذار است (بهره

پایش شفاف وضعیت کمی و کیفی آب در 
ورزان گیري کشاسطح دشت در تصمیم

براي مدیریت بهینه آب کشاورزي اثرگذار 
)Tech-Agri8است (
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2ادامه جدول 

تعداد نمادسازههابخش
هاگویه

آلفاي 
کرونباخ

منابع اصلی براي 
هاگویههااستخراج گویه

زمینه
اي

)؛ 1395افشاري و همکاران (Supp2674/0حمایتی
Feizabadi & Masomi (2018)

ــ  ــررات مش ــدوین مق ــفاف در ت خص و ش
زمینه حفاظت و استفاده پایدار از منـابع  
آب کشاورزي و پایبندي به اجراي آن در 
مـــدیریت صـــحیح آن اثرگـــذار اســـت 

)Supp1(
هاي جدید در ممنوعیت حفر چاه

استفاده پایدار از آب اثرگذار است 
)Supp2(

- آموزشی
Edu-Exte9988/0ترویجی

)؛1398نظري (
)؛ 1395اران (افشاري و همک

Feizabadi & Masomi (2018)

آموزش مستمر و مداوم کشاورزان بر 
مدیریت مصرف آب مؤثر است 

)Edu-Exte1(
هاي یادگیري بهبود تشکیل کانون

وري آب در بین کشاورزان در بهره
چگونگی مصرف و کاهش آب کشاورزي 

)Edu-Exte2در مزرعه مؤثر است (
هاي جمعی و آموزش اده از رسانهاستف

وري آب کشاورزي همگانی در بهره
)Edu-Exte3اثرگذار است (

انتخاب و ترویج ارقام مناسب در مدیریت 
وري آب تأثیرگذار است و بهبود بهره

)Edu-Exte4(
تالش براي افزایش سطح دانش فنی 
کشاورزان در زمینه استفاده و مدیریت 

ع آب در استفاده پایدار از آب بهینه مناب
)Edu-Exte5اثرگذار است (

انتقال اطالعات مرتبط با مدیریت پایدار 
برداران از طریق افزایش منابع آب به بهره

ها با کارشناسان ارتباط و تعامل بین آن
ترویج و متخصصان آبیاري مهم است 

)Edu-Exte6(
هاي برگزاري برنامه بازدید از شبکه

یقو تشوآبیاري موفق در سایر مناطق 
ها در کشاورزان به شرکت در این برنامه

مدیریت آب کشاورزان اثرگذار است 
)Edu-Exte7(

آموزش اثربخش سیستم آبیاري 
فشار در مدیریت و کاهش مصرف تحت

)Edu-Exte8آب مؤثر است (
آموزش اثربخش انتقال آب با لوله در 

کاهش مصرف آب مؤثر است مدیریت و 
)Edu-Exte9(
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2ادامه جدول 

تعداد نمادسازههابخش
هاگویه

آلفاي 
کرونباخ

منابع اصلی براي 
هاگویههااستخراج گویه

روانشناسی

Belief6722/0Kangباور et al (2017)

باید زیستیطمحدر هر شرایطی سهم آب 
)Belief1مورد توجه کشاورزان قرار گیرد (

بر این باور هستم که منابع آب موجود 
محدود است و باید در زمینه مصرف آن 

)Belief2درستی انجام پذیرد (یزيربرنامه
باور دارم که با کمبود منابع آب شیرین 
مواجه هستیم و ما کشاورزان باید همت و 
عزم جدي براي حفاظت از آن منابع را 

بگیرم هنگام کار کشاورزي در نظر
)Belief3(

، منابع مشترك و یآباعتقاد دارم که منابع 
)Belief4ملی ما است (

هاي آینده نیز تعلق باور دارم که آب به نسل
دارد و باید به نحو بهینه از آن استفاده نمود 

)Belief5(
باور دارم که کمبود منابع آب تنها ناشی از 

یریت ما بر آن کمبود بارش نیست و مد
)Belief6تواند اثرگذار باشد (می

Atti7971/0نگرش

Kang et al Bayard؛ (2017) et

al نیا ؛ سعدي و هدایتی(2007)
)؛ مختاري حصاري و همکاران 1399(

)1399(

هاي حفاظت از آب در استفاده از روش
مزرعه مانند تغییر الگوي کشت، استفاده از 

یح اراضی و غیره هاي نوین، تسطفناوري
)Atti1خوب است (زیستیطمحبراي 

کشاورزان باید مقدار آبی را که براي 
هاي زراعی و باغی باید مصرف فعالیت

کنند، در نظر بگیرند و سپس تصمیم به 
)Atti2کشت نمایند (

چراکهمنابع آب در وضعیت خطرناك است 
افت کرده است هاي آب زیرزمینیسفره

)Atti3(
منابع آب به دلیل افزایش برداشت از 

هاي سطحی و زیرزمینی در حال آب
)Atti4نابودي است (

کننده است ها نگرانفرونشست دشت
)Atti5(

به نظر من، تغییر الگوي کشت، 
آبیاري، تسطیح اراضی، استفاده از کم

هاي هاي تصفیه شده و فناوريپساب
راي تمامی کشاورزان جدید آبیاري ب

)Atti6تواند مفید و ارزشمند باشد (می
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2ادامه جدول 

تعداد نمادسازههابخش
هاگویه

آلفاي 
کرونباخ

منابع اصلی براي 
هاگویههااستخراج گویه

روانشناسی

Atti7971/0نگرش

Kang et al Bayard؛ (2017) et

al نیا ؛ سعدي و هدایتی(2007)
تاري حصاري و همکاران )؛ مخ1399(

)1399(

کنم با توجه به خشکسالی و من فکر می
کمبود منابع آب کشاورزي، حداقل استفاده 

هاي استفاده پایدار از آب از یکی از روش
)Atti7ضروري است (

هنجار 
Norm4627/0Kangذهنی et al ؛ مختاري حصاري (2017)

)1399و همکاران (

جویی در رفهکنم اگر براي صاحساس می
مصرف آب کشاورزي تالش کنم، دیگران به 

)Norm1کنند (من افتخار می
افرادي که براي من مهم هستند فکر 

جویی کنند که باید در مصرف آب صرفهمی
)Norm2کنم (

کنم از سوي دوستان و من احساس می
هاي سایر کشاورزان براي بکارگیري روش

ب تحت فشار هستم استفاده پایدار از آ
)Norm3(

در صورت استفاده سایر کشاورزان، دوستان 
هاي استفاده و آشنایان نزدیکم از روش

پایدار از آب من نیز به استفاده از آن 
)Norm4شوم (ترغیب می

Risk5812/0Kangریسک et al (2017)

خشکسالی امسال در مقایسه با خشکسالی 
)Risk1ت؟ (هاي قبل چگونه اسسال

چقدر نگران مسائل مربوط به منابع آب در 
)Risk2شهرستان خود هستید؟ (

من نگران مصرف بیهوده آب در بخش 
)Risk3کشاورزي هستم (

مشکالت مربوط به آب (کمبود و آلودگی و 
گذاشته است یرتأثغیره) روي کشاورزي ما 

)Risk4(
ب (کمبود و آلودگی و مشکالت مربوط به آ

کشاورزان ینمابغیره) روي روابط اجتماعی 
)Risk5گذاشته است (یرتأث

Ability3603/0Contzen & mosler (2015)توانایی

توانید حداقل چقدر مطمئن هستید که می
هاي استفاده پایدار از آب را در یکی از روش

)Ability1مزرعه خودتان اجرا کنید؟ (
توانید الگوي در مطمئن هستید که میچق

کشت خودتان را در مزرعه تغییر دهید، 
حتی اگر باید براي انجام آن مقدار زیادي 

)Ability2پول خرج کنید؟ (
توانید از چقدر مطمئن هستید که می

هاي نوین آبیاري استفاده کنید، فناوري
حتی اگر باید مقدار زیادي پول براي 

)Ability3اخت کنید؟ (اجراي آن پرد
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2ادامه جدول 

تعداد نمادسازههابخش
هاگویه

آلفاي 
کرونباخ

منابع اصلی براي 
هاگویههااستخراج گویه

روانشناسی

-Selfخودتنظیمی
regul

3627/0Contzen & mosler (2015)

اي دارید که حداقل یکی از آیا برنامه
هاي حفاظت آب را در مزرعه خودتانروش

-Selfاجرا کنید؟ اگر بله مشخص کنید (

regul1(
هاي چقدر براي شما مهم است که روش

حفاظت آب را در مزرعه خودتان اجرا 
)Self-regul2کنید؟ (

هاي حفاظت آب در چقدر به اجراي روش
-Selfمزرعه خودتان توجه دارید؟ 

)regul3(

)؛ رحیمی و 1396ران (ابدي و همکاInten3816/0قصد رفتاري
)1395همکاران (

را در اميکشاورزمن قصد دارم مصرف آب 
)Inten1آینده نزدیک کاهش دهم (

در آینده نزدیک برنامه دارم تا در مصرف 
)Inten2جویی کنم (آب کشاورزي صرفه

هاي بهینه مصرف استفاده از روشیاًقومن 
ن توصیه آب کشاورزي را به سایر کشاورزا

)Inten3خواهم کرد (

)؛ رحیمی و 1396ابدي و همکاران (Behav6627/0رفتار
)1395همکاران (

بر آبیاري نظارت مستمر و دقیقی دارم 
)Behav1(

هاي مرتبط با کاهش مصرف آب از فناوري
)Behav2کنم (استفاده می

کنم آوري میمن آب باران را جمع
)Behav3(

کنم ارقام مقاوم به خشکسالی را کشت می
)Behav4(

کنم هاي آبیاري را الیروبی میکانال
)Behav5(

در ساعات خنک روز مثل غروب، شب یا 
)Behav6کنم (سحر آبیاري می

ها و بحثیافته
شهر درنفر ششروستا و درنفر 325ها از میان آننفر زن بودند.15دهنده مرد و نفر پاسخ316هاي توصیفی نشان داد که یافته

60- 51فر ن73سال؛ 50- 41نفر هفتسال؛ 40- 31نفر چهارسال؛ 30- 20نفر سه. بر اساس نمونه آماري پژوهش سکونت داشتند
41نفر سیکل؛ 122؛ سوادیبنفر 159. به لحاظ وضعیت تحصیالت سال و باالتر داشتند71نفر 156و سال61- 70نفر 88سال؛ 

نفر یک هکتار و 53کشتیرزاز جنبه میزان سطح . و باالتر بودندیسانسلفوقنفر چهارو و لیسانس یپلمدفوقنفر پنجنفر دیپلم؛ 
در زمینه عی در اختیار داشتند. اهکتار زمین زرششنفر باالي 28هکتار و 6- 3نفر بین 150هکتار؛ 3- 1نفر بین 100کمتر؛ 

آب تأمیناصلیهاي زراعی بودند. با توجه به نتایج نمونه آماري این پژوهش نوع منبعنفر مالک زمین316اي و نفر اجاره15مالکیت 
نفر به صورت 36؛ کرتینفر به صورت 271نفر رودخانه بود که 126چشمه و نفر45عمیق؛ نفر چاه نیمه79نفر چاه عمیق؛ 81
درصد)6/51(کشاورزاننیمی ازالزم به ذکر است که نمودند. هاي خود را آبیاري میاي زمینقطره- نفر غرقابی24بارانی و- ابیغرق
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هاي سطحی براي آبیاري کشاورزانی که از آبدرصد 40حدود همچنین، .کردنداز چند نوع منبع آب براي کشاورزي استفاده می
هاي نوین از فناورياصالًها نفر از آن271نتایج نشان داد که.نمودندمیاستفاده بتنیبراي انتقال آب از کانالکردنداستفاده می

19هاي نوین آبیاري مجهز نمودند و تنها درصد زمین را به فناوري50نفر کمتر از 41کنند و آبیاري در مزارع خودشان استفاده نمی
هاي جدید است. وضعیت پاسخگویان نشان داد که تنها يها تحت پوشش فناورهاي آننفر اظهار داشتند که بیش از نیمی از زمین

هاي ها درآمدي به غیر از فعالیتنفر از آن270اند و هاي ترویجی مرتبط با مدیریت آب شرکت کردهها در کالسنفر از آن101
د.هم داشتنزراعی و باغی

شده و هنجار ذهنی در وضعیت نامناسب و دركبه جز ریسک یشناختروانسطح تمام متغیرهاي ، 3هاي جدول بر اساس یافته
نفر) باور اکولوژیکی ضعیفی نسبت به محدودیت آب دارند. 211درصد کشاورزان (7/63نتایج نشان داد که ضعیف قرار داشت. 

درصد 5/46درصد) سطح قصد رفتار مصرف پایدار آب در بخش کشاورزي را در حد ضعیف دانستند. 64اکثریت افراد مورد مطالعه (
درصد 1/25نفر) در حد متوسط و تنها 94درصد آنان (4/27نفر) سطح رفتار مصرف پایدار آب را در حد ضعیف، 154کشاورزان (
دهندگان سطح متغیرهاي نگرش، توانایی و خودتنظیمی را به ترتیب با دانستند. اکثریت پاسخنفر) در حد خوب می83کشاورزان (

درصد، در حد ضعیف بیان کردند.48درصد و 58درصد، 4/64

و باور اکولوژیکی آبRANASمدل متغیرهاي بنديسطح-3جدول 
مددرصدفراوانیسطح متغیرضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیر

39/430/0068/0ریسک
1115/33ضعیف

خوب 757/22متوسط
1458/43خوب

21/445/0106/0هنجار ذهنی
828/24ضعیف

متوسط 19258متوسط
572/17خوب

35/447/0108/0آبیکیباور اکولوژ
2117/63ضعیف

ضعیف 39/0متوسط
1173/35خوب

35/448/0110/0يقصد رفتار
21264ضعیف

ضعیف 00متوسط
11936خوب

32/449/0113/0نگرش
2134/64ضعیف

ضعیف 00متوسط
1186/35خوب

87/354/0139/0توانایی
19258ضعیف

ضعیف 828/24متوسط
572/17خوب

69/245/0167/0رفتار مصرف پایدار آب
1545/46ضعیف

ضعیف 944/28متوسط
831/25خوب

17/358/0182/0خودتنظیمی
15948ضعیف

ضعیف 873/26متوسط
857/25خوب

) 2گیري، ) بررسی برازش مدل اندازه1آزمون مدل مفهومی پژوهش با روش معادالت ساختاري در سه بخش :بررسی مدل تحقیق
گیري و ساختاري) انجام شد.) بررسی برازش کلی مدل (اندازه3بررسی برازش مدل ساختاري و 
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و پایایی کرونباخيآلفاگیري از معیارهاي هاي اندازهگیري پایایی مدلبراي اندازه:گیري مدلو پایایی بخش اندازهارزیابی روایی 
هاي عاملی تائیدي، مقادیر استفاده شد. در تحلیلمیانگین واریانس استخراجیو یبار عاملترکیبی و براي بررسی روایی از مقادیر 

براي 5/0باالي )AVEشاخص میانگین واریانس استخراجی (و 7/0) باالتر از CRضریب پایایی ترکیبی (، 5/0بارهاي عاملی باالتر از 
نشان داده 5و4جدولدرنتایج ). 1394؛ دالور و اسدي، 1396اسفنجانی،؛ (عباسیت هاي مورد مطالعه ضروري استمامی سازه

.تاسگیري مدل از اعتبار الزم برخوردار است که بخش اندازه
گیري تحقیقنتایج معیارهاي برازش مدل اندازه-4جدول 

CRAVEداريمعنیt-valueبار عاملیساختارهاي انعکاسیهاسازه

EcoEco1 <- Eco91/042/3691/067/0داريمعنی
Eco2<- Eco78/065/4داريمعنی
Eco3 <- Eco63/039/5داريمعنی
Eco4 <- Eco81/048/16داريمعنی
Eco5 <- Eco91/042/36داريمعنی

Tech-AgriTech-Agri 1 <- Tech-Agri94/013/396/079/0داريمعنی
Tech-Agri 2 <- Tech-Agri94/035/18داريمعنی
Tech-Agri 3 <- Tech-Agri70/035/18داريمعنی
Tech-Agri 4 <- Tech-Agri83/082/9داريعنیم
Tech-Agri 5 <- Tech-Agri86/073/8داريمعنی
Tech-Agri 6 <- Tech-Agri94/067/14داريمعنی
Tech-Agri 7 <- Tech-Agri74/035/18داريمعنی
Tech-Agri 8 <- Tech-Agri94/035/18داريمعنی

SuppSupp 1 <- Supp94/052/4183/071/0داريمعنی
Supp 2 <- Supp78/013/3داريمعنی

Edu-ExteEdu-Exte1 <- Edu-Exte76/055/6398/091/0داريمعنی
Edu-Exte2 <- Edu-Exte75/055/63داريمعنی
Edu-Exte3 <- Edu-Exte63/055/63داريمعنی
Edu-Exte4 <- Edu-Exte90/025/26داريمعنی
Edu-Exte5 <- Edu-Exte92/018/127داريمعنی
Edu-Exte 6<- Edu-Exte78/018/127داريمعنی
Edu-Exte7 <- Edu-Exte71/018/127داريمعنی
Edu-Exte8 <- Edu-Exte89/056/34داريمعنی
Edu-Exte9 <- Edu-Exte90/098/26داريمعنی

BeliefBelief 1 <- Belief89/038/1798/093/0داريمعنی
Belief 2 <- Belief92/06/291داريمعنی
Belief 3 <- Belief92/06/291داريمعنی
Belief 4 <- Belief82/071/24داريمعنی
Belief 5 <- Belief71/065/4داريمعنی
Belief 6 <- Belief73/039/5داريمعنی

AttiAtti1 <- Atti69/088/8397/086/0داريمعنی
Atti2 <- Atti69/088/83داريمعنی
Atti3 <- Atti96/088/83داريمعنی
Atti4 <- Atti76/002/17داريمعنی
Atti5 <- Atti91/099/6داريمعنی
Atti6 <- Atti76/002/17داريمعنی
Atti7 <- Atti78/009/3داريمعنی
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4ادامه جدول 
CRAVEداريمعنیt-valueبار عاملیساختارهاي انعکاسیهاسازه

NormNorm1 <- Norm96/069/14172/062/0داريمعنی
Norm2 <- Norm60/003/10داريمعنی
Norm3 <- Norm53/057/2داريمعنی
Norm4 <- Norm96/069/141داريمعنی

RiskRisk1 <- Risk65/080/493/080/0داريمعنی
Risk2 <- Risk76/018/20داريمعنی
Risk3 <- Risk88/018/20داريمعنی
Risk4 <- Risk83/078/8داريمعنی
Risk5 <- Risk69/056/5داريمعنی

AbilityAbility1 <- Ability73/016/3564/042/0داريمعنی
Ability2 <- Ability71/068/2داريمعنی
Ability3 <- Ability73/068/2داريمعنی

Self-regulSelf-regul1 <- Self-regul90/019/1383/072/0داريمعنی
Self-regul2 <- Self-regul78/041/52داريمعنی
Self-regul3 <- Self-regul61/057/10

IntenInten1 <- Inten91/070/492/079/0داريمعنی
Inten 2<- Inten91/070/4داريمعنی
Inten 3<- Inten83/007/21داريمعنی

BehavBehav1 <- Behav75/009/1173/070/0داريمعنی
Behav2 <- Behav94/045/158داريمعنی
Behav3 <- Behav77/045/19داريمعنی
Behav4 <- Behav83/076/21داريمعنی
Behav5 <- Behav71/097/15داريمعنی
Behav6 <- Behav69/067/8داريمعنی

گیري مدلاعتبار تشخیصی براي ارزیابی بخش اندازه-5جدول 
Construct(123455789101112ساختار (

Ability 1-64/0
Atti 2-27/093/0

Behavi 3-15/071/084/0
Belief 4 -11/063/073/096/0

Eco 5-03/069/059/073/081/0
Edu-Exte 6 -01/056/075/059/042/095/0

Inten 7-40/057/075/029/029/049/088/0
Norm 8-33/065/076/062/062/043/060/078/0

Risk 9-27/041/071/051/051/047/063/069/089/0
Self-regul 10-01/057/074/048/040/040/046/060/054/084/

Supp 11 -12/047/060/070/070/042/015/058/052/041/084/0
Tech-Agri 12 -03/067/075/078/051/051/045/056/051/042/45/088/0

.هستند، در حالی که بقیه مقادیر همبستگی بین متغیرهاي نهفته هستندAVEمقادیر روي قطر (پررنگ) ریشه دوم
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67/0و 33/0، 19/0مقدار سهبراي قضاوتاستفاده شد.R2از PLSهاي ساختاري براي برازش مدل:ساختاريبرازش مدل
وجه به مقادیر بدست ). با ت1397(حسینی و همکاران، معرفی شده استبه عنوان مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي 

).6(جدولاستبرخوردار ابل قبولیقمدل از برازش آمده به غیر از متغیر توانایی، سایر متغیرهاي
از فرمول ذیل آنبراي محاسبهو ) GOF: Goodness of Fitمعیار (رازش کلی مدل از براي بآزمون نیکویی برازش مدل کلی:

,Henseler & Sarstedt(استفاده شد ي بین وسط مقدار، مدل با برازش مت36/0. براي برازش خوب مقداري باالتر از )2013
به 649/0نی آن در فرمول ذیل، مقدار و جایگزی6). با توجه به جدول 1397(حسینی و همکاران، الزم است36/0تا 19/0

ها تأیید شد.برازش مناسب مدل کلی تحقیق براي آزمون فرضیهکهدست آمد
649/0=

R2و Communalityیر مقاد-6جدول

R SquareCommunalityمتغیر
Ability013/042/0

Atti756/086/0
Behavi615/073/0
Belief691/093/0
Inten858/079/0
Norm589/062/0
Risk514/080/0

Self-regul558/072/0

هاآزمون فرضیه
هاي شده مربوط به مسیرها، فرضیهد) هر یک از مسیرها و ضرایب استاندارtیرمقاد(zپس از برازش مدل، با بررسی ضرایب معناداري 

د معنادار و فرضیه درص95باشد، مسیر مربوطه در سطح اطمینان 96/1تحقیق آزمون شد. در صورتی که ضریب مسیرها بیش از 
مطالعه نشان داد که به جز رابطه بین این نتایج شود،مشاهده می8و 7هاي طور که در جدولشود. همانید میمرتبط با آن تأی

دار ، بقیه مسیرها معنیی به آباقتصاد با باور اکولوژیکمصرف پایدار آب و متغیر ر انجام اقداماتدباور اکولوژیکی آب با تواناییمتغیر 
شده است.

توانایی ریسک، خودتنظیمی و،ذهنیجارنگرش، هنیشناختروانهاي لفهاضر بیانگر آن است که به ترتیب مؤوهش حژنتایج پ
به حفاظت هر یک واحد بهبود در نگرش کشاورزان حاضر مطالعه درباشد. ثر بر قصد رفتاري مصرف پایدار آب میهاي مؤکنندهتعیین

ترین قوي،رشدر این مطالعه نگ. دهدمیافزایش 829/0میزان قصد رفتاري مصرف پایدار منابع آب را به اندازه از منابع آبی، 
دهندگان اکثریت پاسخهاي توصیفی این مطالعه، با توجه به یافتهرفتار مصرف پایدار آب بود.قصدلفه مؤ) β= 829/0(کننده تعیین

و از آنجایی که این متغیر مؤثرترین مؤلفه بر قصد ضعیفی نسبت به مصرف پایدار آب کشاورزي داشتندسطح نگرشدرصد) 4/64(
.ویانه در مصرف آب از خود نشان دادجرا براي انجام اقدامات صرفهضعیفیقصد رفتاري نگرش ضعیف، این رو، زرفتاري است ا

، توسط افرادي که براي کشاورز مهم است (هنجار ذهنی)مصرف پایدار آبکننده آن است که هر چه رفتار ها بیانمچنین یافتهه
ها یک واحد افزایش دربر اساس یافتهتر خواهد شد. ضعیفانجام آن رفتار صد براي تمایل و قاحتمال گرددترو متداولترمحبوب

به میزان ي رفتارقصدکاهشمنجر به ،اقدامات رفتاري مصرف پایدار منابع آب در جامعه مورد مطالعهو متداول شدنمحبوبیت
سطح مؤلفه هنجار ذهنی در وضعیت د از کشاورزان درص58از دیدگاه ،هاي توصیفی این مطالعهبر اساس یافته.گرددمی678/0

از آنجایی نماید؛ اما میرا ایجاد متوسطی معنادار بنابراین این متغیر بر قصد رفتاري انجام اقدامات مصرف پایدار آب اثر ؛ متوسط است
هاي فرد در برابر واستهتوان اظهار نمود که قدرت خدرصد) قرار داشت، می64که سطح متغیر قصد رفتاري در وضعیت ضعیف (

؛ تبعیت نمایداجتماعیقرار نداشت تا از هنجارهنجار در وضعیت مطلوبی و همچنین انگیزه فرد براي اطالعات ازتر قويجامعه 
شده ریسک دركدر این مطالعه بنابراین، در تحقیقات بعدي باید به این دو متغیر هم در مسائل مرتبط با مصرف آب توجه نمود.
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رفتار کنونی آنان در تداوم نگرانی از میزان دسترسی به منابع آب و سطح اطمینان از کشاورزان به لحاظ شدت خشکسالی، توسط
اي که با افزایش یک گونهثیر معناداري در آمادگی رفتار مصرف پایدار آب داشت، بهأتگیري از منابع آبی براي کشاورزي،بهرهخصوص 

که کشاورزان درك اما با وجود آن؛ یافتخواهد واحد افزایش 668/0رفتار مصرف پایدار به اندازه واحد درك ریسک، آمادگی براي
کار ،خوبی نسبت به ریسک خشکسالی و نگرانی نسبت به دسترسی به آب در مقایسه با گذشته داشتند، ولی هنوز در شرایطی

. از این رو، با وجود درك مناسب از شرایط خشکسالی و اثردادند که به چندین منبع آب دسترسی داشتندکشاورزي را انجام می
معنادار مثبت بر قصد رفتاري مصرف پایدار آب کشاورزي ولی در مقایسه با سایر متغیرهاي این تحقیق، نتوانسته بود بهبود چندانی 

د براي تنظیم و تهیه برنامه، طرح و در این پژوهش، مؤلفه خودتنظیمی که بیانگر تالش فردر سطح متغیر قصد رفتاري ایجاد نماید. 
در حقیقت با یک تاري مصرف پایدار آب داشت؛نقشه در راستاي کاهش مصرف آب در مزرعه است، ارتباط معناداري در قصد رف

واحد افزایش49/0تالش به سمت تدوین برنامه جهت کاهش مصرف آب، تمایل به رفتار مصرف پایدار آب به اندازه واحد افزایش در 
؛ کشاورزان سطح متغیر خودتنظیمی در شرایط ضعیف قرار داشتدرصد از 48هاي توصیفی، از دیدگاه بر اساس یافتهیافت.می

در نهایت سطح اطمینان فرد از توانایی در اجراي اقدامات معنادار ضعیفی را در قصد رفتاري ایجاد کرده بود. بنابراین، این متغیر اثر
ثیرگذار بود. در أآب و همچنین تداوم چنین اقداماتی به طور معناداري بر آمادگی بر رفتار مصرف پایدار آب تمرتبط با مصرف پایدار 

شد. خواهد در این مطالعه مصرف پایدار آبرفتارواحد در قصد213/0رز منجر به افزایش واقع هر یک واحد افزایش در توانایی کشاو
سعدي و )، 1399(فیلستان و همکاران خانی)، 1400(کاظمیه و همکاران)، 1400یا و صفا (نولیبا تحقیقاتي این مطالعههایافته

مدیریت پایدار منابع آب ثیر نگرش بر اي محققان بیانگر تأهیافتههمخوانی دارد. ) 1398بخشی و همکاران (و)1399(نیاهدایتی
ثیر معناداري به تأ)1398و بخشی و همکاران () 1399(نیا تیسعدي و هدای)، 1400نیا و صفا (ولیاست در این ارتباط مطالعات

ها آنچراکهاست راستاهم)1399(نیا صفا و ولیهمچنین با نتایج مطالعه اشاره نمودند. قصد رفتاري بر نگرش و هنجار ذهنی 
را در رفتار انگر توانایی است لفه خودکارآمدي که بیؤشده که نشان دهنده ارزیابی ریسک و تهدید است و مهاي شدت دركلفهؤم

ثر دانستند.حفاظت از منابع آب مؤ
ثیر تأو خودتنظیمی ریسک نگرش، هنجار،یشناختروانهاي لفهؤبر مکولوژیکی آب ادر این مطالعه، نتایج حاکی از آن است که باور 

که کشاورزان نسبت به منابع آب دارند دیدگاه و باوري در واقع،یید قرار نگرفت. أثیر آن مورد تمؤلفه توانایی تأمعناداري داشت، اما بر 
ي و رفتارقصدبر و معناداربه صورت غیرمستقیمباشند و نهایتاًیشناختروانهاي لفهؤکننده اصلی تغییرات متواند تعیینمی

Chen(چن و همکارانهاي این مطالعه با تحقیقاتیافتهثیرگذار باشند. مصرف پایدار آب تأهمچنین رفتار et al., و صفا و ) 2020
وجود دارد. قوي بین باور و رفتارارتباط مثبتمذکور نشان داد کههاينتیجه کلی پژوهشچراکههمخوانی دارد؛ ) 1396همکاران (

Ajzen(بینآجزن و فیشهمچنین با نظرات & Fishbein, ت به ، آنان ادعا نمودند که افراد باورهایی که نسباستراستاهم) 1980
گیرند گیرند و سپس بر اساس این استدالل است که تصمیم میرفتار مورد نظر دارند و همچنین اثر و نتیجه آن رفتار را در نظر می

. که چگونه رفتار کنند
به ترتیب نسبت به محدودیت منابع آب باور کشاورزان گیري شکلهاي کنندهتعیینهاي حاصل از مطالعه نشان داد کهیافته

، انند شیوه و نوع آبیاري، الگوي کشتدر واقع اقدامات زراعی و فنی مترویجی بود. - زراعی، حمایتی و آموزشی- فنیتغیرهاي م
اي در زمینه خدمات هاي مشاورهاي، ایجاد شرکتطراحی و اجراي سیستم بازچرخانی آب و تصفیه پساب، توسعه کشت گلخانه

ومرتبط با مصرف آبشفاف قوانین و مقررات تدوین ؛ در بخش اقدامات حمایتی انتقال آبکانالبرداري از و توسعه و بهرهآبیاري
در يهاي یادگیرکانونتقویت هاي آموزش اثربخش، برگزاري دورهترویجی به طور مثال - از حفر چاه؛ در متغیر آموزشیممانعت 

ي موفق، انتقال اطالعات در زمینه مدیریت پایدار منابع آب و هاي آبیاروري آب، برگزاري برنامه بازدید از شبکهزمینه بهبود بهره
ایجادکننده آموزش همگانی در زمینه نحوه مدیریت پایدار منابع آبتالش براي هاي جمعی مانند رادیو و تلویزیون و استفاده از رسانه

همکاران فنک و امین)،1400(ظمیه و همکارانکاهاي پژوهش حاضر با مطالعات یافتهدر کشاورزان نسبت به آب بود. اکولوژیکیباور
افشاري و همکاران)، 1398(سیار و همکاران یزلیخای)، 1399(فیلستان و همکارانخانی)، 1400(اسدپوریان و همکاران)، 1400(
& Feizabadiآبادي و گرجی (فیض)،1395( Gorji, Samian)سامیان و همکاران)،2018 et al., 2015b)گرچه این بود.اراستهم
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ي فنی، زراعی، حمایتی، متغیرهایا کلیه برخیثیرگذاري ي به باور نداشتند اما همگی به تأامستقیم اشارهتتحقیقات به صور
.اندان نمودهعدر مدیریت پایدار آب اذآموزشی و ترویجی

سطح مواردي مانندر واقعشت؛ دبع آب نداگیري باور کشاورزان نسبت به محدودیت منادر شکليمعناداریرتأثمتغیر اقتصادي 
اکولوژیکی آب گیري باور ثیرگذاري در شکلنقش تأبندي عرضه آبجیرهوافزایش قیمت آب، درآمد، سطح تأمین مالی، زیرکشت

کثریت اداشتند اما همچنان در مقایسه با گذشته کشاورزان درك خوبی نسبت به خشکسالی هرچنددر منطقه مورد مطالعه، . نداشت
؛ از طرفی کشاورزان قادر به تأمین امنیت براي بودندبا هزینه کم ري مزارع خودشان قادر به استفاده از چند منبع آب براي آبیا

در گذاري در این امر را نداشتند.هاي نوین آبیاري در مزارع نبودند، از این رو تمایل به سرمایهنگهداري وسایل و تجهیزات فناوري
باعث شده بود که مؤلفه اقتصادي تأثیري بر یکی از مواردي بود که با هزینه کم ی به منابع جایگزین براي آبیاري مزارع دسترسواقع،

مین آب براي آبیاريقادر به تأو وضعیت مالیها نداشته باشد و کشاورزان با هر مقدار زمین زیرکشتباور محدودیت آب براي آن
فیلستان و همکارانخانی)، 1400(اسدپوریان و همکاران)، 1400(کاظمیه و همکاران)، 1401(آور و سواريرزممطالعات.بودند

& Feizabadiآبادي و گرجی () و فیض1399( Gorji, ینزم، اما در ثر دانستندؤاقتصادي را در مدیریت پایدار آب ممؤلفه) 2018
لفه ؤبر اساس مطالعات پژوهشگران مهرچنددر واقع . اي یافت نشدهاقتصادي و باور اکولوژیکی آب نتیجمؤلفهارتباط مستقیم بین 

گیري باور اکولوژیکی در شکلهاي پژوهش حاضر نشان داد که یافتههاي مدیریت پایدار آب است ولی کنندهاقتصادي یکی از تعیین
کننده تشخیص داده پایدار آب تعیینلفه اقتصادي به طور غیرمستقیم هم بر رفتار مصرف ؤو در نهایت مثري نیستؤلفه مؤآب م
نشد.

بین متغیرهاي مکنون مدل تحقیقtمقدار ضریب مسیر، مقدار -7جدول
نتیجه فرضیهβ(S.Et-valueضرایب مسیر()Constuctsها (زهسافرضیات

H1-> IntenAbility213/0088/041/2شدتأیید
H2-> IntenAtti829/0278/098/2دتأیید ش
H3Belief -> Ability116/0131/088/0تأیید نشد
H4-> AttiBelief869/0052/067/16تأیید شد
H5-> NormBelief767/0072/063/10تأیید شد
H6-> RiskBelief717/0091/082/7تأیید شد
H7-> Self-regulBelief747/0073/015/10تأیید شد
H8-> BeliefEco098/0 -251/039/0 شدنتأیید
H9-> BeliefEdu-Exte196/0088/022/2 شدتأیید
H10-> BehaviInten569/0135/020/4تأیید شد
H11-> IntenNorm678/0-309/019/2تأیید شد
H12Risk -> Inten668/0311/014/2تأیید شد
H13-> IntenSelf-regul49/0145/035/3تأیید شد
H14-> BeliefSupp316/0160/096/1تأیید شد
H15-> BeliefTech-Agri598/0236/053/2تأیید شد

بررسی اثرات کل متغیرهاي مکنون مدل پژوهش- 8جدول
داريسطح معنیS.Et-valueاثرات کل(Constucts)ا هزهسا

ability -> behavi12/0053/026/2داريمعنی
ability -> inten21/0088/041/2داريمعنی

atti -> behavi47/0233/001/2داريمعنی
atti -> inten82/0278/098/2داريمعنی

beleif -> ability11/0131/088/0داريعدم معنی
beleif -> atti86/0052/067/16داريمعنی

beleif -> behavi76/0047/034/16داريمعنی
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8ادامه جدول 
داريسطح معنیS.Et-valueاثرات کل(Constucts)ا هزهسا

beleif -> inten70/0059/079/11داريمعنی
beleif -> norm76/0072/063/10داريمعنی

beleif -> risk71/0091/082/7داريمعنی
beleif -> self-regul74/0073/015/10داريمعنی

eco -> ability01/0 -059/019/0داريعدم معنی
eco -> atti08/0 -221/038/0داريعدم معنی

eco -> behavi07/0 -198/038/0داريعدم معنی
eco -> beleif09/0 -251/039/0داريعدم معنی
eco -> inten06/0 -190/036/0داريعدم معنی
eco -> norm07/0 -197/038/0داريعدم معنی

eco -> risk07/0 -187/037/0داريعدم معنی
eco -> self-regul07/0 -180/040/0داريعدم معنی

edu-exte -> ability02/0030/075/0داريعدم معنی
edu-exte -> atti17/0078/016/2داريمعنی

edu-exte -> behavi15/0069/015/2داريمعنی
edu-exte -> beleif19/0088/022/2داريمعنی
edu-exte -> inten13/0066/009/2داريمعنی
edu-exte -> norm15/0072/008/2داريمعنی

edu-exte -> risk14/0068/004/2داريمعنی
edu-exte -> self-regul14/0066/019/2داريمعنی

inten -> behavi56/0135/020/4داريمعنی
norm -> behavi38/0 -161/038/2داريمعنی

norm -> inten67/0 -309/019/2داريمعنی
risk -> behavi38/019/001/2داريمعنی

risk -> inten66/031/014/2داريمعنی
self-regul -> inten49/0145/035/3داريمعنی

supp -> ability03/0056/065/0داريعدم معنی
supp -> atti27/0127/016/2داريمعنی

supp -> behavi24/0114/012/2داريمعنی
supp -> beleif31/0160/096/1داريمعنی
supp -> inten22/0110/002/2داريمعنی
supp -> norm24/0122/099/1داريمعنی

supp -> risk22/0116/095/1داريعدم معنی
supp -> self-regul23/0102/030/2داريمعنی

tech-agri -> ability06/0106/065/0داريعدم معنی
tech-agri -> atti52/0219/036/2داريمعنی

tech-agri -> behavi45/0200/028/2داريمعنی
tech-agri -> beleif59/0236/053/2داريمعنی
tech-agri -> inten42/0196/014/2داريمعنی
tech-agri -> norm45/0180/053/2داريمعنی

tech-agri -> risk42/0174/046/2داريمعنی
tech-agri -> self-regul44/0177/051/2داريمعنی
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گیري و پیشنهادهانتیجه
گونه معادالت ساختاري مورد آزمون قرار گرفت. همانيسازمدلدر چارچوب روش با توجه به مدل مفهومی تحقیق، فرضیات

ثرترین عوامل در ؤبه ترتیب به عنوان مترویجی- زراعی، حمایتی و آموزشی-فنیسه عامل که نتایج این تحقیق نشان داد
وط به محدودیت تقویت باورهاي مرببراي ،. بر اساس نتایج حاضرگیري باور اکولوژیکی آب در کشاورزان شناخته شدندشکل

هاي مطالعه حاضر، دستیابی به این مهم تنها متمرکز شد. بر اساس یافتهزراعی-عامل فنیبایستی در درجه اول بر منابع آب 
هاي رکتشپایش شفاف وضعیت کمی و کیفی آب، طراحی و اجراي سیستم بازچرخانی آب و تصفیه پساب، تشکیل از طریق 
با مشارکت مردم محلیکانال انتقال آباي و توسعه ت آبیاري، اصالح الگوي کشت، توسعه کشت گلخانهخدمامشاوره 

پایش و ارزیابی کمی و کیفی ،باور محدودیت منابع آبو تقویت به منظور ایجاد شود کهپیشنهاد میرویناپذیر است؛ از امکان
جویانه آب به نوع گیري کشاورز به انجام یا عدم انجام اقدامات صرفهتصمیمچراکهانجام پذیرد؛ به صورت منظم منطقه در آب 
هرچقدررویناه است، از وابستمصرفی در فرایند تولید آب تکیفیهمچنین، و آبی که در دسترس دارد به مقدار ها آنباور

ثیر قرار تأتحتمحدودیت منابع آب نسبت به ها زمینه افزایش یابد، باور آناین ها در آن، شناخت و دانشاطالعاتآگاهی،
پایش کمی و کیفی ماهه و ساالنه ماهه، ششاي استان گلستان، گزارش سهالزم است تا سازمان آب منطقهروینا. از دگیرمی

شهرستان مینودشت قرار دهد تا مروجان بتوانند يجهاد کشاورزاداره و يجهاد کشاورزرا در اختیار سازمان آب شهرستان 
سازي کشاورزان مدنظر قرار دهند. وزشی و ترویجی خود به منظور آگاههاي آمرش کمی و کیفی منابع آب را در برنامهگزا

سازي گردد که در اي پیادهبه گونهآب رودخانه به مزارع رساندنبراي کانال انتقال آببرداري از فرایند توسعه و بهره،همچنین
ند مورد توجه قرار گیرد تا این باور ایجاد گردد که به دلیل محدودیت منابع آب لزوم آن مشارکت کشاورزان در تمامی فرای

و ینسبیتمزبا توجه به اهمیت اصالح الگوي کشت بر اساس .اجراي اقدامات حفاظتی در فرایند تولید ضروري است
اي باشد که درك و آگاهی به گونهلتهاي دوگذاريها و سیاستگردد برنامهپیشنهاد می،افزوده به ازاي آب مصرفیارزش

يجهاد کشاورزالزم است تا اداره افزایش یابد. در این راستاتغییر الگوي کشت متناسب با شرایط اقلیمیلزوم کشاورزان به 
مثبتیکه نگرشضمن آنکه نمایدسازي در چارچوبی طراحی و پیادهرافرایندها ، شهرستان مینودشت با همکاري واحد ترویج

انجام آموزشی- هاي ترویجیبا فعالیتسازي بستر اجرایی آنآمادهایجاد گردد؛تغییر الگوي کشتلزومنسبت بهکشاورزان در 
همچنین، با توجه به لزوم طراحی و اجراي سیستم توسط دولت فراهم گردد.هاي الزم براي اقدام آن،و زیرساختپذیرد

جهاد گردد اداره صرف آب کشاورزي از منابع چاه، رودخانه و چشمه پیشنهاد میبازچرخانی آب و تصفیه پساب در کاهش م
رسانی و افزایش دانش کشاورزان سازي، اطالعآموزشی و ترویجی جهت آگاههايفعالیتاجرايشهرستان، ضمنيکشاورز

یالت کم بهره در اختیار آنان قرار هاي الزم را در قالب تسهدولت نیز مشوقفاده از پساب تصفیه شده در مزارع،نسبت به است
سازي و تسهیل محیط و فراهمکشاورزانیبانیپشتدر مزارع نیازمند دهد. از آنجایی که انجام اقدامات جدید زراعی و فنی 

هاي مشاوره خدمات گردد شرکتبنابراین پیشنهاد می؛استجویانه آبمناسب براي اعتماد کشاورزان به انجام اقدامات صرفه
به منظور همچنین،انجام پذیرد.هاهاي آنتشکلها به کشاورزان و هاي آنیاري ایجاد و فرایند معرفی وظایف و فعالیتآب

با عنایت به حفاظت هاي الزم در اختیار کشاورزان قرار گیرد.ها باید تسهیالت و مشوقگیري از خدمات این نوع شرکتبهره
شهرستان با همکاري مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در يجهاد کشاورزگردد اداره هاد میپیشن،ايبهتر آب در واحدهاي گلخانه

ها نسبت به میزان آب آموزشی را براي بازدید کشاورزان و افزایش دانش و آگاهی آن- اي تحقیقاتیواحدهاي گلخانهابتدا 
کشاورزان نسبت به محدودیت منابع آب کشاورزي مصرفی و مزایاي اقتصادي این نوع فعالیت ایجاد نمایند تا اعتقاد و باور 

ها ایجاد گردد.در آنارگیري اقدامات مؤثر براي مصرف پایدار آب به بکنسبت تقویت گردد و نگرش مثبتی 
بر اساس بر باور اکولوژیکی آب دارد. از آنجایی که اثر معنادار و مستقیمی حمایتی مؤلفههاي این پژوهش، بر اساس یافته

کشاورزان خواستار تدوین مقررات مشخص و شفاف در زمینه حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب ي مؤلفه حمایتی، هاگویه
تواند مسیر قوانین آب موجود نمیاز دیدگاه کشاورزان شهرستان مینودشت، رویناکشاورزي و پایبندي به اجراي آن بودند؛ از 

هاي حمایتی دولت از طریق تدوین و تصویب قوانین ار سازد و باید سیاستدستیابی به مصرف پایدار آب کشاورزي را همو
گردد که پیشنهاد میروینااز .شفاف و مشخص در راستاي اقدامات مصرف پایدار منابع آب در بخش کشاورزي تنظیم گردد
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سیستم نظارت متن قوانین ودرراستا به عناصر شفافیت این بازنگري اساسی نسبت به قوانین آب در کشور صورت گیرد و در 
شفاف در زمینه مصرف پایدار قوانین به پشتوانه توجه خاص صورت پذیرد تا براي پایبندي به اجراي قوانین مصرف پایدار آب

را در کشاورزان باور محدودیت منابع آب بتوانها در راستاي پایبندي به اجراي آن در سطح مناطق، نامهآب و طراحی آیین
توان این باور را در اي باشد نمیتا زمانی که قوانین شفاف نباشد و نظارت در این امر ضعیف و حاشیهچراکهود،تقویت نم

همچنین، از دیدگاه کشاورزان ممنوعیت در حفر چاه .با محدودیت منابع آب مواجه هستندجامعه کشاورزان ایجاد نمود که
اي استان با گردد سازمان آب منطقهز آب کشاورزي باشد؛ بنابراین پیشنهاد میتواند عامل مؤثري بر استفاده پایدار اجدید می

جلسات توجیهی براي کشاورزان در زمینه چرایی عدم مجوز براي حفر شهرستان مینودشت يجهاد کشاورزهمکاري اداره 
ها جهت جلوگیري از حفر هاي جدید و همچنین، اقدامات اصالحی براي همکاري بهتر کشاورزان براي نظارت بر دشتچاه
هاي غیرقانونی انجام پذیرد.چاه

این امر از طریق ؤثر بود.عامل آموزشی و ترویجی در راستاي ایجاد باور اکولوژیکی آب مهاي این پژوهش،یافتهبا توجه به 
هاي موفق در امر سامانههاي ترویجی مانند بازدید از آموزش اثربخش، ایجاد کانون تبادل اطالعات مابین کشاورزان، فعالیت

ها براي آموزش همگانی و همچنین آموزش مستمر در زمینه نحوه استفاده پایدار از آب گیري از رسانهمدیریت پایدار آب، بهره
هاي برنامه و طرحبا همکاري واحد ترویج،شهرستان مینودشتيجهاد کشاورزگردد که اداره پیشنهاد میبنابراین؛ میسر است
برداران رادیو و تلویزیون در اختیار بهرههاي جمعی مانند یق رسانهروستاها و هم از طرمستمري را هم در سطح آموزشی 

وآب آبیاري کاهش مصرفتجارب حاصل از انتقال گردد که به منظور تسهیل پیشنهاد می،د و همچنینکشاورزي قرار دهن
هاي یادگیري را از طریق نهادها، شرایط و بستر ایجاد کانون،کشاورزانبرداران موفق و سایرتبادل دانش و اطالعات بین بهره

د.نفراهم سازشهرستانهاي کشاورزان در سطح ها و تعاونیانجمن
، ذهنی، ریسکنگرش، هنجاربه ترتیب رفتار مصرف پایدار آب کشاورزي آمادگی براي هاي اصلی کنندهتعییناز آنجایی که 

ها سواد بودند و میانگین سنی آنسواد و یا بیکه اکثر کشاورزان کمبا توجه به اینگردد ؛ پیشنهاد میدبوو تواناییخودتنظیمی
در قالب هاي آموزشی و ترویجی اقدامات و برنامه،ترویجشهرستان مینودشت با همکاري واحد يجهاد کشاورزاداره باال بود،

نمونه بر اساس معیارهاي رفتار حفاظت آب و انآب، معرفی کشاورزبهینهاريبردمزارع نمایشی، بازدید از مزارع موفق در بهره
سبت به مصرف پایدار آب نمثبت نگرش تاایجاد نماید هایی بین کشاورزان شهرستان و کشاورزان نمونهبرگزاري نشست

اداره گردد ري داشت؛ پیشنهاد میر معنادار منفی بر قصد رفتایثأتقویت گردد. از آنجایی که هنجار ذهنی تها در آنکشاورزي
هایی را با مطلعین روستاها و افراد مورد اعتماد کشاورزان شهرستان مینودشت با همکاري مروجان نشستيجهاد کشاورز

اطالعات و آگاهی الزم را ،برگزار کنند تا نسبت به عدم اطاعت و پیروي کشاورزان از هنجار جامعه نسبت به کاهش مصرف آب
از آنجایی که اکثریت کشاورزان مورد سازي کنند. ها و تدابیر الزم را تدوین و پیادهدند و سپس براي رفع آن، برنامهبدست آور

مروجان در گردد که پیشنهاد میروینا؛ از بع آب را به خوبی درك نمودندمطالعه، ریسک خشکسالی و کاهش دسترسی به منا
هاي ره از پیامدهاي تغییرات اقلیمی و تأثیر تداوم خشکسالی بر منابع آب و فعالیتها و اقدامات ترویجی خودشان هموابرنامه

کشاورزي مباحثی را مطرح و سپس راهکارهاي سازگاري و تطبیق با آن را در زمینه کاهش مصرف آب و چگونگی انجام آن در 
پیشنهاد ؛هاي معنادار در پژوهش حاضر بودملکه توانایی کشاورزان یکی از عابا عنایت به اینمزارع و باغات بیان نمایند. 

مؤثراقدامات و مدیریتتداوماجرا، تغییر،در از دانش، مهارت و توانایی خودشان ارتقا سطح اطمینان کشاورزان برايگردد می
ها و همچنین، لآب با کانال، نحوه الیروبی کانای را در زمینه انتقال اثربخشهاي مستمر وآموزش، مروجانمصرف پایدار آب

.در سطح شهرستان برگزار نمایندفشارتحتهاي نوین آبیاري مانند آبیاري هایی را در زمینه فناوريآموزش
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Abstract 
To achieve sustainable agricultural development, it is necessary to achieve sustainable water consumption. The 

United Nations has introduced sustainable agricultural water consumption in the sense of negative growth of 

water consumption. Success in the implementation of effective sustainable water consumption measures 

depends on knowing the components of behavior change and the background conditions in which farmers are 

engaged in agricultural activities. The present research was conducted with the aim of analyzing sustainable 

agricultural water consumption behavior through the framework of the integrated model of behavioral-

contextual factors. The statistical population was all the farmers of Minodasht county, whose number was 2358 

cases. Based on Cochran's formula, the sample size was estimated to be 331 cases who were selected through a 

multi-stage random sampling method. The face validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by 

a panel of experts. Cronbach's alpha coefficients for the questionnaire variables ranged between 0.60 and 0.98, 

indicating acceptable reliability. SPSS22 and Smart PLS2 software were employed for data analysis. The results 

showed that attitude, subjective norm, risk, self-regulation, and ability are the most important determinants of 

the behavioral intention of sustainable water consumption, respectively. Except ability, all these variables 

significantly were influenced by the water ecological belief. In other words, the results demonstrate that 

farmers’ perspectives and beliefs about water resources can be considered the main determinants of changes in 

psychological components. This ultimately affects the preparedness for the sustainable water consumption 

behavior. Also, the water ecological belief factor was significantly influenced by contextual variables. 

 

Keywords: Water ecological belief, Sustainable behavior, Behavioral factor, Contextual factor, Sustainable 

water consumption, RANAS model. 
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