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محیطی بر رفتار پایدار کشاورزان استان فارستأثیر باورهاي زیست
برداري از منابع آب زیرزمینیدر بهره

1، حسن صدیقی و مسـعود بیـژنی*عید صـالحی، محمد چیذريـس

)20/06/95پذیرش:؛ 27/04/95(دریافت:
چکیده

، ریشه در رفتار انسان داشته که با درك رفتار او قابل حل هستند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر علّی محیط زیستبسیاري از مشکالت 
محیطی و باور ویژه آب زیرزمینی بر رفتار پایداري آب زیرزمینی در بین کشاورزان استان فارس انجام شد. مطالعه باورهاي عمومی زیست
انجام شد. اعضاي نمونه از "زیستروانشناسی محیط"هاي استفاده از فن پیمایش و مبتنی بر پارادایماي و با رابطهـبه روش توصیفی و علّی

پذیري باال، متوسط و پایین آب زیرزمینی کشاورزي بران سه محدوده مطالعات آب زیرزمینی استان فارس با وضعیت آسیببین آب
)1224N=نفر برآورد گردید. ابزار گردآوري 296با استفاده از فرمول کوکران به تعداد اي انتخاب وگیري تصادفی طبقه)، به روش نمونه

گیري از دیدگاه پانلی از استادان دانشگاه و کارشناسان ي ساختارمند بود که روایی آن به روش آماري و همچنین بهرهها، پرسشنامهداده
سازي معادالت گیري از مدل) تأیید گردید. تحلیل علّی با بهرهα≤61/0≥82/0مربوطه و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ (

هاياست که خود متأثر از باورکننده قوي از رفتار پایداري آب زیرزمینیانجام شد. نتایج نشان داد باور ویژه آب زیرزمینی تعیینساختاري
همچنین نتایج نشان داد در بین باورهاي عمومی است. محیطی  وین زیستو پارادایم نبودن انسانمستثنیپارادایم محیطی عمومی زیست

، بیشترین اثر علّی بودن انسانمستثنی ، بیشترین اثر علّی مستقیم و پارادایم پارادایم نوین وابستگی متقابل انسانیمحیطی،زیست
غیرمستقیم را بر رفتار کشاورزان استان فارس دارا بودند.

پارادایم نوین محیطی، ، پارادایم نوین زیستبودن انسانمستثنیمحیطی کشاورزان، پارادایم باورهاي زیستهاي کلیدي: واژه
.، استان فارسوابستگی متقابل انسانی

آموخته دکتري، استاد، دانشیار و استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.دانشبه ترتیب 1
mchizari@modares.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: *
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مقدمه
، منابع طبیعی مثل آب، خـاك رویه از منابع انرژي، استفاده بی

Wiseman(دنیاي کنونی اسـت  هاي چالشینترمهمیکی از 

& Bogner, 2003; Tanimoto, 2004; Noorollah-

noorivandi et al., 2009; Bijani et al., ). بسـیاري از  2017
زیست، بر این بـاور هسـتند   پردازان محیطپژوهشگران و نظریه

The(منـابع مشـترك  یـک تـراژدي   یزیستمحیطن اکه بحر

Tragedy of The Common(    بـا نســبت بسـیار زیـاد اســت
)Beardsley, ــهآب ) و 1993 ــوانبـ ــاهر  عنـ ــی از مظـ یکـ

تنها متغیر بسـیار مهـم در دنیـاي در    عنوانبهمحیطی، زیست
Alessaحال تغییر سریع، تشخیص داده شـده اسـت (   et al.,

کمبود و فقـر کیفـی آب   مسأله). به اعتقاد کارشناسان، 2009
محیطـی  هاي عمده زیسـت براي مصرف انسان، یکی از چالش

& Brown(شـود مـی با آن روبـرو  بشر ،21است که در قرن 

Flavin, 1999.(
ها و بررسی مقیـاس اثـرات انسـان بـر     افزایش آگاهیبه دنبال

گیري مفهوم توسعه پایدار یـا  طبیعی، باعث شکلروي محیط 
Quental(پایداري شده است  et al., 2011; Kurz, کـه  )2002

مـیالدي و  90پایـداري از دهـه   بـه با شروع مباحـث مربـوط   
GMD((تبیـین اهـداف توسـعه هـزاره     2000(Millennium

DevelopmentGoal( ــین 2000در ســال مــیالدي و همچن
ــدوین  ــارچوب ت ــابی چ ــتارزی ــومزیس ــزارهب MEA((ه

2005(Millennium Ecosystem Assessment( ــال در سـ
ــداري   2005 ــمین پایـ ــل، تضـ ــازمان ملـ ــیالدي در سـ مـ
قـرار  یـد تأکیکی از اهداف اصلی مـورد  عنوانبهیست زمحیط

گرفته است.
مهـم اقتصـادي،   بخشیرزعنوان یک ههاي کشاورزي بفعالیت
شناختی و اجتمـاعی  ییمحیطی، زیباهاي زیستکارکردداراي
Howley(است et al., 2014; Abbasian et al., بـه  که)2017
زیست ناشـی  براي تخریب محیطهایی کهافزایش نگرانیعلت

& Sulemana(شـته هاي کشاورزي وجود دااز فعالیت James

Jr., مفهــوم پایــداري نیــز بــه بخــش کشــاورزي وارد . )2014
، پذیرفته شده است.  "کشاورزي پایدار"گردیده و پارادایم 

درصد از مصرف جهانی آب، در بخش کشـاورزي و  90حدود 
Siebertگیـرد ( هاي فاریاب صورت مـی زمین et al., ) و 2010

اي در تولیــدات اســتفاده از آب زیرزمینــی نیــز ســهم عمــده 
طــوري کــه در کشــورهاي هنــد، اســپانیا، کشــاورزي دارد بــه

، 89مریکا، استرالیا، یونان، چین و ژاپـن بـه ترتیـب    آآرژانتین، 
درصــد از آب زیرزمینــی، در 23و 54، 58، 67، 68، 70، 80

,Zektser & Everett(شـود بخش کشـاورزي اسـتفاده مـی   

ننـده بـیش از   کبخش کشاورزي در ایران، مصـرف . )2006
منــابع آب یــژهوبــهو یرپــذیــدتجددرصــد منــابع آب 90

ــی و فرشــی، باشــد (زیرزمینــی مــی ؛1382ســادات میرئ
Khoshbakht, & Bijani؛ 1392بیژنـی و حیـاتی،   2011

Hayati, Salehi؛ 1395صالحی، ؛ 2015 et al., ) کـه 2017
هـاي  ها از منـابع آب زیرزمینـی طـی دهـه    اضافه برداشت

ــیالن منفــی در ســفره  هــاي آب گذشــته، ضــمن ایجــاد ب
کهيطوربهاست باعث تخریب کیفیت آب شده زیرزمینی، 

نوسانات سطح آب زیرزمینی 1343-1391در دوره آماري 
(شرکت مدیریت منـابع  متر رسیده است-18در کشور به 

).1392ـ وزارت نیرو، آب ایران
هاي کشور، با توجه به مساحت استان فارس در بین استان

تنوع اقلیمـی، از جایگـاه بـاالیی در    و هاي کشاورزيزمین
تولید محصوالت کشـاورزي ایـران برخـوردار اسـت (گـروه      

ــات و بررســی  ــل مطالع ــات اقتصــادي اداره ک ــاي مطالع ه
35/13کـه بـا   ضمن آن) 1390اقتصادي بانک کشاورزي، 

داراهاي کشاورزي ایران را درصد، بیشترین مساحت زمین
ــاورزي، (ســتا ــاد کش ــاري، ،)1392وزارت جه ــایج آم نت

زراعت و باغداري از بخشیرزبیشترین سهم ارزش افزوده 
درصد به ایـن اسـتان   4/10هاي کشاورزي کشور، با بخش

و ایـن در حـالی   )1392اختصاص دارد (مرکز آمار ایـران،  
کشاورزي اسـتان  هاي زمیندرصد مساحت 4/85کهاست

ــارس  ــاب ف ــوده و فاری ــرب ــابع آب ســطحی و متکــی ب من
جهاد وزارت (هستندمنابع آب زیرزمینی یژهوبهزیرزمینی 

منابع آب زیرزمینـی، بـیش   کهيطوربه)1392، يکشاورز
ینتـأم درصد آب مصرفی بخش کشاورزي استان را 71از 
.)1392اي اسـتان فـارس،   کننـد (شـرکت آب منطقـه   می

بیشـترین  هـاي کشـور، داراي   در بین اسـتان استان فارس 
حجم بیشترین و درصد)03/11(هاي کشاورزيتعداد چاه

(شرکت مدیریت منـابع  استتخلیه از منابع آب زیرزمینی 
نتـایج آخـرین   بر اساسو )1392وزارت نیرو، ـ آب ایران

در ســال آمـاربرداري منـابع آب زیرزمینــی اسـتان فـارس    
، کاربري کشاورزي حفرشدههاي درصد چاه61/69، 1388

دارند. نتایج بیالن منابع و مصارف منابع آب استان فـارس  
باعـث شـده   ، هـا آبخـوان برداشت از دهد، افزایشن مینشا

میـانگین، بـا  طوربهحجم، ازنظراست منابع آب زیرزمینی 
باشـد  میلیـون مترمکعـب روبـرو    1/616افت ساالنه حجم

فراوانـی  کـه ) 1392اي استان فـارس،  (شرکت آب منطقه
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توجـه  جمعیـت قابـل  نشـان از ،هـاي کشـاورزي  تعداد چاه
گـذار بـر منـابع آب زیرزمینـی     تأثیرافراد یا همان بران آب

.دارد
علـت عمـده معضـالت    معتقدنـد،  نظرانصاحباز يبسیار

عملکـرد  یشـناخت روانمحیطی، ریشـه در سـاختار   زیست
,Sober & Wilsonدارند (هاانسان عبارت دیگـر،  هب.)1998

ریشه بسیاري از مشکالت زیست محیطی، در رفتار انسـان  
ـ با درك رفتـار او حـل گـردد (   تواندیماست و  و زادهیول

ــاران،  ,Corral-verdugo؛ 1394همک 2010; Price &

Leviston, 2014; Clayton & Myers, 2015; Gifford,

2014; Hamilton, ــه). 2015 ــالت  ب ــر، معض ــارت دیگ عب
محیطی در واقع معضالت رفتـاري بشـریت هسـتند    زیست

)Scott et al., زیست بـه شـدت بـه    محیطپایداري). 2015
ینکـه اتوجـه بـه   باشد و با کیفیت زندگی انسان مرتبط می

ــکالت پا ــمش ــد ز يداری ــا ح ــت ــان و  يادی ــل انس از تعام
ي،و رفتـار یپژوهش اجتماع،گرددناشی میستیزطیمح
ــه ــوانب ــعن ــرا کی ــل الزم ب ــوم طب"يمکم ــیعل و "یع

ضـرورت  یطـ یمحستیمشکالت ز"فناورانههاي پژوهش"
ــد  ,Vlek & Steg(دارن ــه ). 2007 منظــور در مجمــوع، ب
تغییرات به ی، بومزیستهر مدیریت پایداراطمینان ازحصول

هــاي و مشــوقهــاسیاســت، نهادهــاي حکمرانــیاساســی در
ــاعی و اقتصــادي ــل اجتم ــاري، عوام ــرفت ــشوري، ا، فن و دان
,MEAباشد (ها، مورد نیاز میاز پاسخيمؤثرمجموعه  2005 (

فزایش تخریب منابع طبیعـی در چنـد دهـه اخیــر،  اامروزهو
ناپذیر سـاخته اسـت  حفاظـت خردمندانه این منابع را اجتناب

ــاورز،   ــی و کشـ ــرد) و1394(کرمـ ــاي راهبـ ــت هـ حفاظـ
هــاي راهبــردهــا از تغییــر دیــدگاه، در جهــتزیســتمحــیط
گـذاري  پایـه کننـده  هـاي پیشـگیري  راهبـرد کننده بـه  درمان

Rezaei-moghaddamگردند (می et al., 2006.(
اي اسـت کـه   رشتهبینيزیست یک زمینهروانشناسی محیط

اش متقابل و برهم کنش بین انسان و محیط پیرامونیتأثیربر 
ــردازد (مــی ,.Bell et alپ 2001; Gifford et al., 2011 .(

روابط متقابل بین محـیط  ،زمینه مطالعاتیدیگر، اینعبارت هب
دهـد  و عواطف، شناخت و رفتار انسان را مورد بررسی قرار می

)Mirilia & Marino, 2002; Gifford, 1987 & در). 2007
یـه پابـر یو فرهنگـ یاجتمـاع ینـدهاي فرآ، 1970دههیانپا

هـاي  پـژوهش در تمرکـز  یسـت، زیطمحـ يمـردم بـرا  ینگران
,Dunlap & Van Liere(قرار گرفتیستزیطحروانشناسی م

1978 & 2008; Weigel & Weigel, ، ویـژه طـور بـه ).;1978

Dunlapالیـر ( و وندانلـپ  & Van-Liere, 1978 & 2008 (
یـه اولهـاي  سـامانه "یـا - ینـی بجهانعنوانبهاین فرایندها را 

ــاور ــف و "ب NEP)The New Environmentalرا آنتعری

Paradigm(پــارادایم نــوین  اصــالتاً.نمودنــديگــذارنــام
ضـد  و یسـنت یممقابله بـا پـارادا  يبراNEPمحیطی یا زیست
HEP)The Humanانسـان یـا  بودنمستثنیمحیطیزیست

Exception Paradigm(، ایــن بــر اســاسمعرفــی شــد زیــرا
زنـده، از موجـودات  يهاگونهیگر، بر خالف دهانانساپارادایم،
معاف هستند.یعی،طبيهایتمحدود

یبررسـ بـه ی مختلفیپژوهشيهازمینه،1990دههدر طول
رفتـار  دهـی بـر شـکل  مـؤثر یها و اصول اخالقـ ارزشیشترب

یست پرداختند که در ایـن بـین، سـاختارهاي   زیطمحطرفدار
یـر غ"ماننـد  ینه،زمیندر اگوناگونییشناختروانـیاجتماع
& Non-Anthropocentrism(")Chandler(يمحـور انسان

Dreger, در مقابـل  محـوري بـوم تزیسـ "ینبیز)، تما1993
ــان ــورانس ")Ecocentrism vs. Anthropocentrism(يمح

)Thompson & Barton, یســتز"ینبــتمــایز یــا) و 1994
ــور ــانيمح ــل انس ــوردر مقاب .BEHocentrism vs(يمح

Anthropocentrism(")McFarlane & Boxall, 2000(
هـاي  مطالعات بـر ارزش این انداز واحدي،چشمو درپیشنهاد

فـردي، در سطح یطیمحیستزيهاینگرانعمومی مبتنی بر
ــز  ــد ومتمرک ــبگردیدن ــت،اغل ــاارزشاهمی ــانی،يه همگ

و شخصـی هـاي ارزشبـا  یسـه در مقاي،مادو پسایرخواهیخ
Corral-Verdugoداده شـدند ( خودخواهانـه، نشــان   et al.,

2008(.
اساسـی هاي تا اوایل قرن بیست و یکم، پارادایمعبارت دیگربه

زیسـت شـامل سـه پـارادایم جبرگرایـی     روانشناسی محیط
)Determinism(گرایــــی، تعامــــل)Interactionalism( و

,Giffordگردیـد ( مـی )Transactionalism(ییتبادل گرا

1987 & 2007Moser & Uzzell, ــد از آن ;2003 ) بع
پـارادایم مسـتثنی  توسط پژوهشگران، با انتقاداتی کـه بـر   

ــان  ــودن انس ــارادایم ب ــد، پ ــاب  وارد ش ــوینی در ب ــاي ن ه
زیست با درك بیشـتر اصـول پایـداري و    روانشناسی محیط

زیسـت  مسائل مربوط به پایداري منـابع طبیعـی و محـیط   
پارادایم "توان به طبیعی معرفی گردید که از آن جمله می

پارادایم وابسـتگی متقابـل انسـانی   "، "محیطینوین زیست
)The Human Interdependence Paradigm (HIP)("

Gärlingگارلینگ و همکـاران (  et al., پـارادایم  ") و 2002
ــل انســانی  ــوین وابســتگی متقاب The New Human(ن
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Interdependence Paradigm (NHIP) (" کورال ورداگو و
Corral-Verdugoهمکاران ( et al., ) اشاره کـرد کـه   2008

هـاي اثرگـذاري و   یـد، بـر جنبـه   هـاي جد در این پـارادایم 
بیشـتري  یـد تأکزیست طبیعی تأثیرپذیري انسان و محیط

هاي کنند رفتارهاي جدید، اذعان میگردیده است. پارادایم
بـه  هـاي منفـی زیـادي    پیامداساساًمحیطی مخرب زیست

آورنـد کـه در فرآینـد پیگیـري منـافع شخصـی       میوجود
Gärlingآینـد ( وجود مـی ها بهگروهتوسط افراد و  et al.,

2002  .(
کـه  هسـتند هـا محیطی، نظـامی از نگـرش  زیستهايباور

و دنـ کنزیسـت تعیـین مـی   برابـر محـیط  دررارفتار فرد
باشـند  مـی زیسـت  چارچوب مرجـع در تعامـل بـا محـیط    

)Corral-Verdugo et al., هـاي گذشـته،   در سـال .)2003
General(محیطـی هاي عمومی زیستباور"جهت ارزیابی 

Environmental Beliefs (GEB)(" ،  ــوین ــارادایم ن از پ
-NEPبـودن انسـان (  پـارادایم مسـتثنی  محیطـی و زیست

HEP (گسـترده طـور به   ) اي اسـتفاده شـده اسـتCorral-

Verdugo et al., ) و بـه اعتقـاد اسـترن و همکـاران     2003
)Stern et al.,1995 ،(NEP-HEP"  بینـی پارادایم یـا جهـان"

اي راجع به روابـط انسـان   اي از باورهاي عمومی شدهمجموعه
مشـتمل بـر دو متغیـر    ، NEPپـارادایم  .زیست اسـت با محیط

ــی " ــادل طبیع Natural Balance(تع (NB)(  ــوم ــه مفه ب
محـدودیت "و "هماهنگی بین انسـان و سـایر اجـزا طبیعـت    

Limits to Growth(رشد (LG)(  به مفهوم اعمال محـدودیت
,Dunlap & Van Liereاسـت ( "هاي انسانیبر فعالیت 1978

& 2008; Corral-Verdugo et al., 2003 & قابـل  . )2008
ــر  ، "محیطــیباورهــاي عمــومی زیســت"ذکــر اســت در براب

Specific Environmental(محیطـی باورهاي ویـژه زیسـت  "

Beliefs (SEB) (" در هــاباورهــا و پنداشــتوجــود دارد کــه
، مثـل آب (وضعیت یکـی از مظـاهر منـابع طبیعـی     ارتباط با

Corral-Verdugo(شودمیمطالعه )اقلیم et al., 2003(.
انتقــاداتی کــه بــر پــارادایم نــوین بــر اســاساز طــرف دیگــر، 

Dunlap(و همکـاران محیطـی دانـالپ  زیسـت  et al., 2000 (
اجتمـاعی پـذیرش وتعمـیم توسـعه، همچنـین  و شدمطرح 

بینـی یـک جهـان  طراحیهایی برايپژوهشمفاهیم پایداري،
پـارادایم "نـام بـه دوگانـه یـر غوفراگیـر ،نوپامحیطیزیست

Gärling("انسانیمتقابلوابستگی et al., انجـام شـد.   )2002
Corral-Verdugoورداگـو و همکـاران (  ـتوسط کورال et al.,

و محــوريبــومزیســت) پــارادایمی طراحــی شــد کــه 2008

ــوین "گرفتــه ومحــوري را یکجــا، در نظــر انســان ــارادایم ن پ
و بعـد از آن  شديگذارنام) NHIP("وابستگی متقابل انسانی

ــه ــوانب ــه عن ــوینی در زمین ــارادایم ن ــی  يپ ــم روانشناس عل
نـوین پـارادایم یـا چارچوبزیست عمومیت یافت. اینمحیط

اجـزاي میـان در"متقابـل وابسـتگی "مفهـوم یکپایهبر که
شـده  زمینـی تصـور  اجتماعـات وبـوم زیسـت زمانیومکانی
و یکپارچـه پویـا از نیازهـاي  ینـد آي یک فردر برگیرندهاست،

در .باشـد مـی تعـادل طبیعـی  حساب شـده انسـان در بطـن    
در جهـت نگـر، کـل بینـی جهانیکعنوانبه،NHIPمجموع، 

بـا محـوري، بومزیستـمحوريانساندوگانگیهم شکستن
زیسـت محـیط باورهاي مربـوط بـه حفاظـت   نمودنیکپارچه
اســت شــدهارائــه،انســانپیشــرفتبــهدســتیابیوطبیعــی

)Hernández et al., 2012(.
Corral-Verdugoورداگـو و همکـاران (  ـکورال et al., 2008 (

، وابستگی متقابـل انسـانی  پارادایم نوین پس از طراحی نظري
یادشده، یک مطالعه چارچوبو پایاییبه منظور تعیین روایی

با هـدف بررسـی رفتـار    ، NEP-HEPبینی جهانبا تطبیقی را 
کشـور  4کننـدگان آب شـرب در   حفاظت آب در بین مصرف

فرانسه، ایتالیا، مکزیک و هند انجام دادند که نتـایج نشـان داد   
NHIPدر تـري از رفتـار حفاظـت آب    کننده قـوي بینی، پیش

در رسـاله دکتـري   همچنین باشد.میHEPو NEPمقایسه با 
ــو ( ,Tronuترن ــأثیر) 2012 هــاي عمــومی باورهــا و نگــرشت
General(یمحیطـ زیسـت رفتـار عمـومی   بر محیطی زیست

Environmental Behavior (GEBEH)( و رفتـــار واقعـــی
ــامیدنی  ــرف آب آش Actual Water Consumption(مص

(AWC)(، مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. از     مختلف نمونهدر دو
پارادایم نوین وابسـتگی  و محیطیزیستپارادایم نوین مقیاس 

عنــوان مقیــاس ســنجش باورهــاي    بــهی متقابــل انســان 
رفتـار  بر NEPمحیطی استفاده شد که نتایج نشان داد زیست

، اثـر  واقعـی آب آشـامیدنی  رفتـار  و محیطـی زیسـت عمومی 
و محیطـی  زیسـت رفتـار عمـومی   داري ندارد اما آماري معنی

بـوده کـه اثـر    NHIPاز متأثرافراد، رفتار واقعی آب آشامیدنی
در مقایسه با رفتـار واقعـی   ی محیطزیستآن بر رفتار عمومی 

است.تر و از لحاظ جهت مثبت ، قويآب آشامیدنی
Corral-Verdugoورداگو و همکاران (ـکورال et al.,

هاي عمومی باور"تأثیرجهت بررسی ) 2003
طبیعی) تعادل 1متغیرهايشامل ("محیطیزیست

)NEP-NB ،(2) محدودیت رشد (NEP-LG 3) و (
بر رفتار مصرف آب ))HEPانسان (بودنمستثنیپارادایم 
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، دو مدل پژوهش ساکنان دو شهر مکزیکآشامیدنی
مستقیم متغیرهاي یرتأثتنظیم نمودند که در یک مدل، 

بر رفتار مصرف آب "محیطیباورهاي عمومی زیست"
هاي ویژهباور"متغیر بررسی گردید و در مدل دیگر، 

Specific Environmental(آشامیدنیآبـ محیطیزیست

Beliefs-Water (SEBW)("و اضافهبه مدل میانجی طوربه
طوربهمحیطی متغیرهاي باورهاي عمومی زیستیرتأث

مورد سنجش قرار آشامیدنیبر رفتار مصرف آب غیرمستقیم 
محیطی ـ آب زیستهاي ویژه باور". نتایج نشان داد گرفت

هاي عمومی ر باوراثمتغیر میانجی، "آشامیدنی
بوده و درصد بیشتري از بر رفتار مصرف آب محیطیزیست

.دتبیین شرفتار مصرف آب آشامیدنیوابسته واریانس متغیر 
زیســت، محــیطحفاظــتعلــم روانشناســی  يدر زمینــه

کننـده برخـی از   مطالعـه عوامـل تعیـین   منظوربههایی تالش
)Pro-Environmental(زیســتهــاي طرفـدار محــیط فعالیـت 

ل استفاده مجدد، بازیافـت و ... انجـام شـده، امـا مطالعـات      مث
حفاظـت آب  کننـده بینـی یشپـ اندکی در خصـوص عوامـل   

ــه  ــورت گرفت ــتص Corral-Verdugo(اس et al., ) و 2003
ي حفاظــت آب محــدودیت مطالعــات انجــام شــده در زمینــه

رغـم  علـی حفاظت و پایداري آب زیرزمینـی یژهوبهکشاورزي 
، در ایـران یژهوبهها در بخش کشاورزيدرصد باالي مصرف آن

هـا  دست پژوهشاین انجام و ضرورتشودبیشتر مشاهده می

اهمیت باورهـا  از طرف دیگر، گردد.بیش از پیش احساس می
در بـروز رفتـار  هايتـرین پیشـایند  ايیکـی از پایـه  عنـوان به

ينظریـه مثـل  یشـناخت روانهـاي  ها و نظریهتعدادي از مدل
;TPB(ریزي شـده رفتار برنامه Ajzen, و نظریـه ارزش  )1991

;VBNTــ بـاور ـ هنجـار (     Stern, قـرار  یـد تأک) مـورد  2000
باورهــايبینــی یــاجهــانشــناختاز ایــن رو،گرفتــه اســت

بـین  در رفتار پایداري آب زیرزمینـی کشـاورزي  کننده تعیین
با توجـه بـه معضـالت آب    استان فارسبران آب زیرزمینی آب

زیرزمینی ایجادشده شامل درصد بـاالي سـهم آب زیرزمینـی    
در مصرف کشاورزي، افـت سـطح و بـیالن منفـی منـابع آب      

بــا هــدف پــژوهشایــن از ایــن رو،ضــرورت دارد. زیرزمینــی 
و بـاور ویـژه   محیطـی زیسـت عمومی ی باورهاي علّبررسی اثر

آب مصـرف  بر رفتـار پایـداري   آب زیرزمینی ـمحیطیزیست
زیرزمینی کشاورزان استان فارس انجـام گرفـت. بـا توجـه بـه      

مسـیر عمـده   سـه مبتنی بر این پژوهشاساس نظري هدف، 
) باورهاي 1زیست شامل پژوهشی در حوزه روانشناسی محیط

) بـاور ویـژه   HEP (2و NHIP ،NEPمحیطی (عمومی زیست
) رفتـار پایـداري   3آب زیرزمینـی) و  محیطی (باور ویژهزیست

یـادآوري  .)1ي تعیین گردید (نگـاره آب زیرزمینی کشاورزي
بـاور  "سازي، در ادامـه، از اصـطالح   گردد به جهت خالصهمی

ــژه آب زیرزمینــی ــژه زیســت"بجــاي اصــطالح "وی ــاور وی ب
اســــتفاده شــــده اســــت. "آب زیرزمینــــیـمحیطــــی

چارچوب مفهومی پژوهشـ1نگاره

باور ویژه آب زیرزمینی 
)SGWB(

رفتار پایداري آب زیرزمینی 
)BEH(

محدودیت رشد
)NEP-LG(

پارادایم نوین وابستگی 
)NHIPمتقابل انسانی (

تعادل طبیعی
)NEP-NB(

بودن پارادایم مستثنی
)HEPانسان (
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روش پژوهش
هاي کمی، از پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهشاین 

نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی، از نظر 
اي و کاربردي و از لحاظ هاي توسعههدف از نوع پژوهش

و هاي توصیفی چگونگی گردآوري داده از نوع پژوهش
. صورت گرفتفن پیمایش استفاده از با و ايرابطهـعلّی

هاي محدوده) 1در این پژوهش، گیريونهنمواحد 
بران کشاورزي منابع آب آب) 2مطالعات آب زیرزمینی و 

ها هاي کشاورزي) واقع در محدودهزیرزمینی (مالکان چاه
گیري شدند. اي، نمونهطبقهتصادفی بودند که به روش 

هاي مطالعات آب انتخاب نمونه از بین محدودهمنظوربه
) استفاده شد. 1395ج پژوهش صالحی (زیرزمینی، از نتای

پذیري آب شاخص آسیب") ضمن طراحی 1395صالحی (
102بندي ، اقدام به ارزیابی و رتبه"زیرزمینی کشاورزي

ي مطالعات آب زیرزمینی واقع در حوزه فعالیت محدوده
اي فارس نمود که شامل طیفی از شرکت آب منطقه

هاي کشاورزي پذیري کم تا زیاد ناشی از فعالیتآسیب
مطالعات آب ، سه محدودهحاضرگردید. در پژوهش

پذیري آب کران باال، متوسط و پایین آسیببازیرزمینی 
زیرزمینی به ترتیب محدوده مطالعاتی فراشبند، داریان 

و از بین)1ي (نقشهانتخاب آباد آباده شیراز و  صادق
حلقه چاه کشاورزي در سه محدوده یادشده1224

با فرض)1393اي فارس، (شرکت سهامی آب منطقه
کشاورزي (جامعه آماري حداقل یک مالک براي هر چاه

معادله کوکران، بر اساسنفر کشاورز مالک چاه) 1224
نفر از مالکان 87نفر (296به تعداد نمونه پژوهش 

نفر از 167هاي کشاورزي محدوده مطالعاتی فراشبند، چاه
يهانفر محدوده42داریان شیراز و محدوده مطالعاتی 

.شدآباد آباده) برآورد مطالعاتی صادق
نامه ساختارمند بود پرسشهاي پژوهش، ابزار گردآوري داده

اي درباره موضوع که پس از انجام مطالعات کتابخانه
توسط راهنمایشپاي جهت مطالعه پژوهش، پرسشنامه

تنظیم و روایی (اعتبار) آن با دریافت نظر پژوهشگران
برخی استادان مرتبط دانشگاه و کارشناسان و همچنین به 

و آزمون بارتلتKMOلحاظ آماري و با استفاده از آماره 
منظوربه) و در ادامه 1مورد بررسی قرار گرفت (جدول 

و تعیین پایایی (اعتماد)، یک راهنمایشپانجام مطالعه 
ي اصلی (در محدوده نفري خارج از نمونه30ي نمونه

خرامه) انتخاب و ـمطالعات آب زیرزمینی مرودشت

ها توزیع و نظرات گردآوري شد. بعد از پرسشنامه بین آن
، تغییرات الزم در پرسشنامه راهنمایشپانجام مطالعه 

مذکور داده شد که میزان ضریب آلفاي کرونباخ براي هر 
آمد به دست82/0تا 61/0ي منهیک از متغیرها، در دا

ها، از تحلیل که جهت تحلیل داده). نظر به این1(جدول 
سازي معادالت ) به روش مدلPath Analysisمسیر (

)، Structural Equation Modeling (SEM)ساختاري (
شاخص پیشنهاد شده توسط بر اساساستفاده شد، 

,Bagozzi & Yiباگوزي و یاي ( ، SEM) براي 1998
باشد که براي 60/0باید باالتر از ضریب آلفاي کرونباخ می

متغیرهاي این پژوهش، تمامی ضرایب باالتر از حداقل 
مقدار پیشنهاد شده بود. الزم به ذکر است پس از تکمیل 

ها کدگذاري ها، اطالعات موجود در پرسشنامهپرسشنامه
23ي نسخهSPSSافزار آماري شده و با استفاده از نرم

23ي نسخهAMOSتحت ویندوز و همچنین نرم افراز 
تحت ویندوز، تحلیل شدند.
هاي مربوط به متغیرهاي باور الزم به یادآوري است گویه

محیطی )، باور عمومی زیستSGWBویژه آب زیرزمینی (
، )NHIP(متقابل انسانییوابستگشامل پارادایم نوین 

) NEP-LG(رشد محدود بودن)، NEP-NBتعادل طبیعی (
) در قالب طیف HEPبودن انسان (و پارادایم مستثنی
)، 1(از بسیار مخالفم (نمره يادرجه6لیکرت با مقیاس 

يتا حد)3مخالفم (نمره يتا حد)2مخالفم (نمره 
) و بسیار موافقم (نمره 5)، موافقم (نمره 4موافقم (نمره 

)) مورد سنجش قرار گرفتند. متغیر رفتار پایداري آب 6
نیز با استفاده از طیف لیکرت با مقیاس )BEH(زیرزمینی

) و همیشه 2)، گاهی (نمره 1اي، (هرگز (نمره درجه3
گیري شد.)) اندازه3(نمره 
ها و بحثیافته

بران آب زیرزمینی نفر از آب296هش شامل نمونه پژو
کشاورزي استان فارس شدند که میانگین سنی و سابقه کار 

نفر از 24سال بوده و 19و 8/39، به ترتیب هاآنکشاورزي 
درصد) زیر 7/76نفر (227سواد، درصد) پاسخگویان بی1/8(

درصد) نیز در مقطع باالتر از دیپلم 2/15نفر (45دیپلم و 
ساکن مناطق هاآننفر از 241داراي تحصیالت بودند که 

75اند. نفر در شهرهاي اطراف، سکونت داشته52روستایی و 
44درصد پاسخگویان از لوله جهت انتقال آب به سر مزرعه، 

درصد نیز از 47هاي آبیاري تحت فشار و درصد از روش
کردند.) استفاده میTapeروش آبیاري نواري (
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هاي آمار توصیفی مربوط به گویه7تا 2هاي در جدول
متغیرهاي مدل پژوهش آورده شده است. مقایسه آماري نمره 

)، Meهر متغیر با میانه طیف لیکرت مربوطه ()Mمیانگین (
نشان داد میانگین نمره کشاورزان یا آب بران آب زیرزمینی 

متغیر باور ویژه آب جزبهاستان فارس در مورد همه متغیرها 
بودن انسان ) و پارادایم مستثنی ϰ=22/3زیرزمینی (

)41/3=ϰ) بیشتر از مقدار متوسط یا میانه ،(Me طیف (
ود.لیکرت ب

که گفته شد متغیر رفتار پایداري آب زیرزمینی با طورهمان
سنجش شد که تایی3گویه و در قالب طیف لیکرت 19

بر قابل مشاهده است. 2ها در جدول بندي گویهنتایج رتبه
بران بیشترین مقدار میانگین نظر کشاورزان/آباساس

گیري در موقع آبیاري از هرز رفتن آب جلو") به گویه 81/2(
ساالنه ") به گویه 79/1و کمترین مقدار میانگین ("کنممی

برم کشت مییرکل مساحت زمین تحت پوشش چاهم را به ز
اختصاص یافته است. الزم به ذکر "کنم.و آن را آبیاري می

35/2است میانگین نمره متغیر رفتار پایداري آب زیرزمینی 
دهد رویکرد کشاورزان در جهت آمد که نشان میبه دست

رفتار پایداري آب زیرزمینی است اما یک رویکرد کامل رفتار 
پایداري نیست.

هاي مربوط به بندي گویهنیز نتایج رتبه7تا 3هايجدولدر 
متغیرهاي باور ویژه آب زیرزمینی و باورهاي عمومی 

HEPوNHIP،NEP-NB ،NEP-LGمحیطی شامل زیست

هاي متغیر باور آورده شده است. بیشترین نمره میانگین گویه
زیرزمینی قابل اگر آب "ویژه آب زیرزمینی مربوط به گویه 

"، خیلی زود تمام خواهد شد.درست مصرف نکنیمرا استفاده 
ترین آب کم ارزش"و کمترین نمره به گویه 43/5با نمره 

اي بدون هیچ هزینه، دولت باید از این رومنابع طبیعی است. 
تعلق یافته است. 2/2با نمره ".آن را در اختیار ما بگذارد

عاقالنه مثل آب، منابع طبیعیانسان در صورتی که از "گویه 
باالترین نمره "رد.بلذت بآن تواند از می،استفاده کند

و تعادل در طبیعتمعتقدم"، گویه NHIPمیانگین متغیر 
هم ه بتواند مییراحتبهدر اثر دخالت انسان زیست،محیط

به "، گویه NEP-NBبیشترین نمره میانگین متغیر "خورد.ب
تواند نظر من، طبیعت چون حجم محدودي دارد، دیگر نمی

بیشترین نمره میانگین متغیر "بیش از این بخشنده باشد.
NEP-LGهاي در نظر گرفته و بیشترین نمره میانگین گویه

در درجه اول، گیاهان و "به گویه HEPهت متغیر شده ج
اند که توسط انسان مورد استفاده قرار حیوانات به وجود آمده

.به دست آمد"گیرند.

هاآنپذیريآسیببنديهاي مطالعات آب زیرزمینی استان فارس و طبقهـ محدوده1نقشه
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پژوهشروایی و پایایی آماري متغیرهايـ1جدول 

دامنهتعداد گویهمتغیر
طیف لیکرت

پایاییروایی
آلفاي کرونباخداريسطح معنیآزمون بارتلتKMOآماره 

BEH193-171/038/2315p<0.0174/0
SGWB86-173/086/891p<0.0176/0
NHIP56-167/084/318p<0.0166/0
NEP-NB36-165/012/187p<0.0162/0
NEP-LG36-171/048/328p<0.0182/0
HEP36-163/034/151p<0.0161/0

هاي مربوط به متغیر رفتار پایداري آب زیرزمینیبندي گویهآمار توصیفی و نتایج رتبهـ2جدول 

انحراف*میانگین)BEH(رفتار پایداري آب زیرزمینی
رتبهاستاندارد

35/227/0
81/243/01کنم.در موقع آبیاري، از هرز رفتن آب جلوگیري می

73/251/02دانم که از آب درست استفاده کنم.دانم سفره آب زیرزمینی مثل یک کاسه است، پس خود را ملزم میمی
73/252/03.کنندبرداري بهرهدرست،از آب زیرزمینیکنم که تشویق میکشاورزان را 

67/253/04.کنمبرداري از آب مینهایت دقت را بهره، چاهدر موقع آبیاري با آب معموالً
63/251/05کنم.ام، تنظیم میدور آبیاري را متناسب با نوع گیاهی که کشت کرده

57/265/06کنم.آبیاري استفاده میهاي کم براي اینکه سایر کشاورزان به مشکل کم آبی دچار نشوند، از روش
57/268/07دانم که بیش از اندازه، از زمین آب نکشم.خود را در برابر سایر کشاورزان منطقه موظف می

52/259/08نه بیشتر نه کمتر.کنمیمخودم، آب برداشت کشتیرزمن به نسبت اندازه مساحت زمین 
51/266/09کنم.زیرزمینی، از مصرف بیش از اندازه کودهاي شیمیایی خودداري میجهت جلوگیري از آلودگی آب 

40/254/010کنم.محصوالت با نیاز آبی کم، کشت می
32/251/011کارم.هاي گیاهی که به لحاظ آب، کم مصرف هستند، در زیردست چاهم میرقم

20/273/012دور آبیاري محصوالت من، مثل دیگر کشاورزان است.
19/270/013کنم.براي اینکه مصرف آب کم شود، اغلب شبانه آبیاري می

08/263/014کند.ام کشت میکنم که شریک یا همسایهدر زیردست چاهم، محصوالتی را کشت می
05/278/015کنم.شود، آبیاري نمیروز که مصرف آب بیشتر میدر ساعات گرم شبانه

04/270/016برم.نمیکشتیرزبقیه کشاورزان به مشکل کم آبی برنخورند، کل زمین تحت پوشش چاهم را به ینکهابراي 
02/260/017دهم.به کشاورزانی که چاهشان در اثر خشکسالی، خشک شده است، آب می

92/186/018کنم.برداشت میام از چاه، آبام، من هم مثل شریک یا همسایهبدون در نظر گرفتن نوع محصولی که کاشته
79/170/019کنم.برم و آن را آبیاري میمیکشتیرزساالنه کل مساحت زمین تحت پوشش چاهم را به 

همیشه))3گاهی و 2باشد (یک هرگز، می3تایکازتایی3، در قالب طیف لیکرت سنجش گویهي* (دامنه
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هاي مربوط به متغیر باور ویژه آب زیرزمینیبندي گویهرتبهـ آمار توصیفی و نتایج 3جدول 

)SGWBباور ویژه آب زیرزمینی (
میانگین

*
انحراف
رتبهاستاندارد

22/398/0
43/594/01، خیلی زود تمام خواهد شد.درست مصرف نکنیمرا زیرزمینی قابل استفاده اگر آب 

64/436/12.کردضروري است، استفاده کامالًاز آن در زمانی که باید ، زیرزمینیجلوگیري از تمام شدن آب براي
04/393/13.و شیرین، یک منبع نامحدود استریپذدیتجدب زیرزمینیآ

گویند مثل یک ظرف است و حجم نیست که میطورنیاآب در زیر زمین مثل یک رودخانه جریان دارد و 
98/289/14مشخصی دارد.

64/269/15هاي آب زیرزمینی، تمام شدنی باشند.کنم آب موجود در سفرهمن که فکر نمیاصالً
48/268/16.بکشیمباالزیادي در منطقه ما براي کشاورزي وجود دارد. ما فقط باید آن را زیرزمینی آب

39/250/17.هاي تولیدشده توسط سیاستمداران استدروغاز ، زیرزمینیکمبود آب
20/239/18.اي آن را در اختیار ما بگذارد، دولت باید بدون هیچ هزینهاز این رومنابع طبیعی است. نیترارزشآب کم 
کامال6ًموافقم و 5موافقم، يتا حد4مخالفم، يتا حد3مخالفم، 2، مخالفمکامال1ً(باشدمیششتایکازتایی6سنجش گویه، در قالب طیف لیکرت ي* (دامنه

))موافقم
هاي مربوط به متغیر پارادایم نوین وابستگی متقابل انسانیبندي گویهـ آمار توصیفی و نتایج رتبه4جدول 

انحراف*میانگین)NHIPپارادایم نوین وابستگی متقابل انسانی (
رتبهاستاندارد

21/562/0
45/569/01رد.بلذت بآن تواند از می،استفاده کندعاقالنه مثل آب، منابع طبیعیانسان در صورتی که از 

33/583/02نسان است.نسل احفظ طبیعت به معناي اطمینان از آینده شرایط امروز،در 
30/504/13.یابدکاهش منابع آب، ژهیوبهمنابع طبیعی براي اطمینان از رفاه نسل حاضر و آینده، باید سطح مصرف

14/508/14.است، (مثل آب، خاك و ...)حفاظت از منابع طبیعیدر گروانسانپیشرفت 
84/407/15محیطی به دست آید.تواند با حفظ تعادل زیستپیشرفت بشر، می

کامال6ًموافقم و 5موافقم، يحدتا 4مخالفم، يتا حد3مخالفم، 2، مخالفمکامال1ً(باشدمیششتایکازتایی6سنجش گویه، در قالب طیف لیکرت ي* (دامنه
))موافقم

محیطی ـ تعادل طبیعیهاي مربوط به متغیر پارادایم نوین زیستبندي گویهـ آمار توصیفی و نتایج رتبه5جدول 

انحراف*میانگین)NEP-NBـ تعادل طبیعی (محیطی پارادایم نوین زیست
رتبهاستاندارد

87/481/0
94/419/11خورد.بهم ه بتواندیمبه راحتی در اثر دخالت انسان زیست،و محیطتعادل در طبیعتمعتقدم
89/412/12.نداردو محیط زیست اطراف خودهماهنگی با طبیعتراهی جزبقاي خود، منظوربهانسان 

77/419/13کند.سوء استفاده می،زیستمحیططبیعت و بشر شدیدا از این روزها، به نظرم،
کامال6ًموافقم و 5تاحدي موافقم، 4تاحدي مخالفم، 3مخالفم، 2، مخالفمکامال1ً(باشدمیششتایکازتایی6سنجش گویه، در قالب طیف لیکرت ي* (دامنه

))موافقم

محیطی ـ محدودبودن رشد انسانهاي مربوط به متغیر پارادایم نوین زیستبندي گویهـ آمار توصیفی و نتایج رتبه6جدول 

انحراف*میانگین)NEP-LGمحدودبودن رشد انسان (ـ محیطی پارادایم نوین زیست
رتبهاستاندارد

81/331/1
92/369/11تواند بیش از این بخشنده باشد.به نظر من، طبیعت چون حجم محدودي دارد، دیگر نمی

84/350/12هایی که می توانند از آن استفاده کنند، به محدودیت رسیده است.کنم زمین از لحاظ تعداد انسانفکر می
65/336/13.تواند تعداد مشخصی مسافر را سوار کندکه میي محدود استهاصندلیبا تعداد اتوبوسیک مثلزمین 
کامال6ًموافقم و 5تاحدي موافقم، 4تاحدي مخالفم، 3مخالفم، 2، مخالفمکامال1ً(باشدمیششتایکازتایی6سنجش گویه، در قالب طیف لیکرت ي* (دامنه

))موافقم
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بودن انسانهاي مربوط به متغیر پارادایم مستثنیبندي گویهـ آمار توصیفی و نتایج رتبه7جدول 

انحراف*میانگین)HEPبودن انسان (مستثنیپارادایم 
رتبهاستاندارد

41/395/0
05/413/11اند که توسط انسان مورد استفاده قرار گیرند.در درجه اول، گیاهان و حیوانات بوجود آمده

78/339/12توانند طبیعت را با نیازهایشان متناسب کنند.میهاآن،ها با شرایط محیط طبیعی سازگار نیستنیاز انسان
40/253/13.استفاده کنندزیست محیطخواهد از هر طور دلشان مینیازهایشان، نیتأمها حق دارند به منظور انسان

کامال6ًموافقم و 5موافقم، يتا حد4مخالفم، يتا حد3مخالفم، 2، مخالفمکامال1ً(باشدمیششتایکازتایی6سنجش گویه، در قالب طیف لیکرت ي* (دامنه
))موافقم

سازي معادالت ساختاريمدل
با استفاده تحلیل مسیر بر مبناي مدل پیشنهادي پژوهش، 

) مورد سنجش SEMسازي معادالت ساختاري (مدلفن 
و )Measurement(گیرياندازهدو مدل SEM.گرفتقرار 

مدل پژوهش ي هادر بین متغیررا )Structure(ساختاري
گیري، در مدل اندازهدهد که میمورد بررسی قرار 
گیرد که نتایج مورد بررسی قرار میهماهنگی درونی مدل

این پژوهش در دو بخش الف) ضریب همبستگی بین 
اق آورده شده است.برازش مدل یا میزان انطبمتغیرها و ب) 
آزموناست کهدومین مرحله در برآورد مدلمدل ساختاري 

داري ضرایب مسیر فرض شده در مدل پژوهش و معنی
ي هر واریانس تشریح شده یا ضریب تبیینی که به وسیله

& ,Jöreskog(کندرا ارائه میگرددمسیر برآورد می

Sörbom, 2002; Markland, در ادامه نتایج مدل .)2006
گیري و ساختاري مدل پژوهش تشریح شده است.اندازه

الف) ضریب همبستگی بین متغیرها
ینکهاآماري بین متغیرهاي پژوهش، با توجه به يرابطه

اي بود، با استفاده از ضریب از نوع فاصلههاآنمقیاس 
، 8جدول گیري شد. با توجه بههمبستگی پیرسون اندازه

یعنی آماري تمامی متغیرهاي مدل پژوهشهايهابطر
محیطی محیطی و باور ویژه زیستباورهاي عمومی زیست

با متغیر وابسته رفتار پایداري (باور ویژه آب زیرزمینی)
,HEPr=0.25(دار بود معنی01/0در سطح زیرزمینیآب

NHIPr= 0.33, NEP-NBr=0.41, NEP-LGr=0.28,

SGWBr=0.44→BEH, p<0.01(.بر این نتیجه منطبق
;TRAنظریه کنش علّی (ي رفتارهاي مثل نظریه

Fishbein & Ajzen, ریزي ي رفتار برنامهنظریه)، 1975
,TPB; Ajzenشده ( ) و نظریه ارزش ـ باور و هنجار 1991

)VBNT; Stern, عنوان ) بوده که باورها به2000
و با افزایش و ارتقا باور بودهپیشایندهاي مهم رفتاري 

اساس ینبر هم. بهبود خواهد یافتهاآنافراد، رفتار 
یامدهايپمردم از آگاه کردنشود باچنین نتیجه می

و بروزبه نسبتتوان، میهاآنمحیطی زیسترفتار
.نموداقدامزیست،طرفدار محیطرفتارهاي سازي نهادینه

نتایج، ضریب همبستگی مثبت و بر اساسهمچنین 
"محیطیباور عمومی زیست"داري بین متغیرهاي معنی

بودن انسان و پارادایم نوین شامل پارادایم مستثنی
باور ویژه ") با متغیرNEP-HEPمحیطی (زیست
,HEPr=0.44زیرزمینی (آب یعنی باور ویژه "محیطیزیست

NEP-NBr=0.19, NEP-LGr=0.31,→SGWB, p<0.01 (
پارادایم نوین متغیر مشاهده شد اما ضریب همبستگی

با متغیر باور ویژه آب )NHIPوابستگی متقابل انسانی (
با توجه به اینکه باورهاي .دار نگردیدزیرزمینی معنی

محیطی شامل طیفی متفاوتی از باورها زیستعمومی 
بوم یا باورهاي زیست،)HEPگرایانه (باورهاي انسانشامل
بینابین ) و باورهاي NEPگرایانه (زیستمحیط
، از ) استNHIPگرایانه (محیطگرایانه ـ زیستانسان

با باور ویژه آب زیرزمینی چنین هاآني بررسی رابطه
آب برانآبباور ویژه آب زیرزمینی گردد که استدالل می

حد وسط طیف باورهاي متناسب با باورهاي،زیرزمینی
گرایانه ـ باور بینابین انسانیامحیطی عمومی زیست

یابد بلکه گرایش تغییر نمی) NHIPگرایانه (محیطزیست
محیطی هاي کناري طیف باورهاي عمومی زیستبه کران

، باورهاهمبستگی هايتوجه ضریببا دارد. HEP-NEPیعنی 
شود که باور ویژه آب زیرزمینی آب چنین نتیجه گرفته می
گرایانه یا همان طیف باورهاي انسانبران، بیشتر متمایل به 

) داشته و در رتبه بعد، HEPبودن انسان (پارادایم مستثنی
) است.NEPگرایانه (زیستمتمایل به باورهاي محیط

بین متغیرهايیآزمون ضریب همبستگی پیرسوندر آخر، 
مدل پژوهش "محیطیباور عمومی زیست"چهارگانه
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ایم پارادمتغیر بین دو جزبه،نشان داد بین همه متغیرها
بودن و پارادایم مستثنینوین وابستگی متقابل انسانی

ي مثبت و )، رابطهNHIP-HEPr=-0.06, p>0.05انسان (
از این نتیجه چنین برداشت داري وجود دارد.معنی

بران آب زیرزمینی، باور شود که در دیدگاه باوري آبمی
) NHIPگرایانه (محیطزیستـانهگرایبینابین انسان

گرایانه است تا محیطبیشتري متمایل به باورهاي زیست
گرایانه. به عبارت بهتر، با افزایش باورهايباورهاي انسان

NHIPباورهاي ،NEPیابند اما باورهاي نیز افزایش می
HEPکنند که این نتیجه، به شرایط داري نمیتغییر معنی

موجود در وضعیت آب زیرزمینی و مسائل و مشکالت 
ایجادشده در این ارتباط در استان فارس بوده که باعث 

محیطی هاي زیستشده است تا حدي کشاورزان گرایش
داشته باشند.

ي مثبت آماري نتیجه این پژوهش در مورد وجود رابطه
) و رفتار NEPمحیطی (متغیر پارادایم نوین زیستبین دو 

پایداري آب زیرزمینی همسو با نتیجه مطالعه ملکی و 
& Maleki(زادهیمکر، ملکی و )1393همکاران (

Karimzadeh, & Scott)، اسکات و ویلیامز (2011

Willits, -Corral) و کورال ورداگو و آرماندز (1994

Verdugo & Armendariz, داري است. معنی) 2000
-NEPبا متغیرهاي NHIPضریب همبستگی بین متغیر 

NB وNEP-LGداري با متغیر و عدم معنیHEP همسو

-Corralبا نتایج مطالعه کورال ورداگو و همکاران (

Verdugo et al., ي ) است. در این مطالعه، رابطه2008
NEP-LGو NEP-NBبا متغیرهاي HEPآماري متغیر 

داري شد که برخالف نتایج مطالعه کورال ورداگو و معنی
,.Corral-Verdugo et alهمکاران ( باشد. از این ) می2008

ي آماري گردد که وجود رابطهنتایج چنین استدالل می
محیطی و باور ویژه آب بین باورهاي عمومی زیست

ي بر نظریهزیرزمینی با متغیر رفتار آب زیرزمینی، منطبق
,TPB; Ajzenریزي شده آجزن (تار برنامهرف ) بوده 1991

که باورها پیشایندهاي مهم رفتاري هستند و با افزایش و 
بهبود خواهد یافت.هاآنارتقا باور افراد، رفتار 

ب) برازش مدل
نتایج مربوط به برازش مدل نمونه استان فارس در جدول 

که در جدول مشاهده طورهمانآورده شده است. 9
هاي برازش مدل در مقایسه شود، مقدار تمامی شاخصمی

بوده و برخورداربا معیار پیشنهاد شده، از مقدار مناسبی 
شامل متغیرهاي درونی (وابسته و یافتهبرازش مدل 

)، باور ویژه BEHمیانجی) رفتار پایداري آب زیرزمینی (
محیطی (باور ویژه آب زیرزمینی) و متغیرهاي زیست

محیطی بیرونی (یا مستقل) شامل باورهاي عمومی زیست
HEP ،NEP وNHIPتوانستند در مدل برازش شد که

یافته نمونه استان فارس وارد شوند.

مدل پژوهشضریب همبستگی بین متغیرهاي ـ 8جدول 
BEHSGWBNHIPمتغیر

NEP-
NB

NEP-
LG

HEP

BEH1رفتار پایداري آب زیرزمینی
SGWB**44/01آب زیرزمینیمحیطی ـ باور ویژه زیستباور ویژه 

ی 
موم

ر ع
باو ست

زی
طی

حی
م

NHIP**33/007/0 -1پارادایم نوین وابستگی متقابل انسانی
NEP-NB**41/0**19/0**34/01ـ تعادل طبیعیمحیطیپارادایم نوین زیست
NEP-LG**28/0**31/0**21/0**32/01ـ محدودیت رشدمحیطیپارادایم نوین زیست

HEP**25/0**44/006/0 -*12/0**29/01بودن انسانپارادایم مستثنی
خطا01/0داري در سطح معنی**و خطا05/0داري در سطح معنی*
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نتایج برازش مدل پژوهشـ9جدول 
نتایج در این پژوهش*معیار پیشنهاد شدهشاخص برازش

χ2/df3< x <1245/2
p-value05/0>062/0

GFI90/0990/0
AGFI90/0948/0

NFI90/0972/0
NNFI90/0939/0

CFI90/0984/0
IFI90/0984/0

RMSEA08/0065/0
,Jöreskog, & Sörbomمنبع:* 1983; Jöreskog, et al., 2001; Markland, 2006; Gefen et al., 2000

مدل ساختاريپ) 
داري ضرایب معنیدومین مرحله در برآورد مدل، آزمون

مسیر فرض شده در مدل پژوهش و واریانس تشریح شده 
ي هر مسیر برآورد که به وسیلهاست یا ضریب تبیینی 

مدل علّی بین متغیرهاي ضرایب مسیرنتایج گردد.می
و 2ي نگارهدر قالب مدل ساختاري در یافتهبرازش 
آورده شده است.10جدول 

تغییرات واریانس متغیر درونی،)2ي نتایج (نگارهبر اساس
تأثیر، تحت )SGWBباور ویژه آب زیرزمینی (و میانجی

محدودیت متغیر بیرونی دار اثر مستقیم مثبت و معنی
) و پارادایم NEPLGرشد پاردایم نوین زیست محیطی (

در که طورهمانباشد. می) HEPانسان (بودنمستثنی
بودنمستثنیپارادایم شود متغیرمالحظه می3ي نگاره

محدودیت رشد پاردایم نوین )،HEPانسان (
پاردایم نوین تعادل طبیعی) و NEP-LGمحیطی (زیست

با ضریب مسیر ) به ترتیب NEP-NBزیست محیطی (
ی مستقیمی بر متغیر اثر عل09/0ّو 17/0، 38/0مثبت

HEPمیانجی یادشده دارند که در این بین، متغیر 

)SGWBباور ویژه آب زیرزمینی (را بر تأثیربیشترین 
در در مجموع، . )10(جدول د. داربران استان فارس آب

درصد از تغییرات 23، پژوهشمتغیرهاي یعلّنتیجه اثر 
تبیین )SGWBزیرزمینی (باور ویژه آب واریانس متغیر 

نتایج این پژوهش در مورد .)SGWBSMC=0.23شده است (
متغیر محدودیت رشد پاردایم داري ضریب مسیر معنی

بودنمستثنی) و پارادایم NEP-LGمحیطی (نوین زیست

تعادل داري ضریب مسیر متغیر ) و عدم معنیHEPانسان (
) با متغیر NEP-NB(محیطیزیستپاردایم نوین طبیعی

همسو با نتایج مطالعه )SGWBباور ویژه آب زیرزمینی (
Corral-Verdugoکورال ورداگو و همکاران ( et al.,

باشد.) می2003
پاردایم تعادل طبیعیبیرونی هاينتایج، متغیربر اساس

) و پارادایم نوین وابستگی NEP-NBمحیطی (نوین زیست
باور ویژه متغیر میانجی و درونی ) و NHIPمتقابل انسانی (
، 23/0به ترتیب با ضرایب مسیر )SGWBآب زیرزمینی (

ی بر متغیر علّی مستقیمي داراي رابطه41/0و 28/0
کشاورزان استان فارس بوده و رفتار پایداري آب زیرزمینی

). 3ي باشد (نگارهدار میها مثبت و معنیضرایب مسیر آن
دیت رشد پاردایم نوین زیست محدودر این بین، متغیر 

بودن انسان ) و پارادایم مستثنیNEP-LGمحیطی (
)HEP متغیر رفتار پایداري آب ) اگرچه اثر مستقیم علّی بر

باور ویژه آب ندارند اما از طریق متغیر میانجی زیرزمینی
07/0به ترتیب به میزان اثر علّی غیرمستقیمی زیرزمینی،

پاردایم تعادل طبیعیبر متغیر رفتار دارند. متغیر 15/0و 
) عالوه بر اثر علّی NEP-NBمحیطی (نوین زیست

مستقیم، اثر علّی غیرمستقیم نیز بر رفتار پایداري آب 
). در 10دارد (جدول 04/0) به میزان BEHزیرزمینی (

یم متغیرهاي مجموع، در نتیجه اثر مستقیم و غیرمستق
) کشاورزان BEHبر رفتار پایداري آب زیرزمینی (مؤثر

درصد تغییرات واریانس 39این متغیرها،استان فارس، 
که از نتایج طورهماننمایند. را تبیین مییادشدهمتغیر 
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پارادایم نوین ، باور ویژه آب زیرزمینیآید، متغیرهايبر می
پاردایم تعادل طبیعی) و NHIPوابستگی متقابل انسانی (

يکنندهتبیین،به ترتیب) NEP-NB(محیطینوین زیست
بران استان آبرفتار پایداري آب زیرزمینی از يترقوي

;SGWBβ=0.41; NHIPγ=0.28(باشند فارس می NEP-

NBγ=0.27; HEPγ=0.15; NEP-LGγ=0.07→BEH,

SMC=0.39( .پارادایم داري ضریب مسیر متغیر معنی
) با متغیر رفتار NHIPوابستگی متقابل انسانی (نوین 

پایدار آب زیرزمینی همسو با نتیجه مطالعه کورال ورداگو 
Corral-Verdugoو همکاران ( et al., )، ترنو 2008

)Tronu, Hernández) و هرناندز و همکاران (2012 et al.,

باور ویژه آب داري ضریب مسیر متغیر ) است. معنی2012
و رفتار پایداري آب زیرزمینی )SGWBزیرزمینی (

)BEH همسو با نتایج مطالعه کورال ورداگو و همکاران (
)Corral-Verdugo et al., باشد.) می2003

بر متغیرهاي درونی مدل پژوهشمؤثرهاي مسیر متغیرهاي ضریبـ10جدول 
اثر علّیاثر غیرمستقیممستقیماثر گذارتأثیرمتغیر متغیر وابسته

باور ویژه آب زیرزمینی
)SGWB(

NEP-NB09/000/009/0
NEP-LG**17/000/017/0

HEP**38/000/038/0

رفتار پایداري
آب زیرزمینی

)BEH(

SGWB**41/000/041/0
NEP-NB**23/004/027/0
NEP-LG00/007/007/0

HEP00/015/015/0
NHIP**28/000/028/0

خطا01/0داري در سطح معنی**خطا و 05/0داري در سطح معنی*

در مورد رفتار پایداري آب زیرزمینیسازي معادالت ساختاري مدلبه روش تحلیل مسیر (اثر علّی) نتایج ـ 2نگاره 

محدودیت رشد 
)NEP-LG(

تعادل طبیعی
)NEP-NB(

باور ویژه آب زیرزمینی
SMC= 23/0

رفتار پایداري آب زیرزمینی
SMC= 39/0

بودن پارادایم مستثنی
)HEP(انسان

23/0 **

41/0 **

30/0 **

32/0 **

14/0 *

پارادایم نوین وابستگی 
)NHIPمتقابل انسانی (

1.

28/0 **

34/0 **

22/0 **

38/0 **

17/0 **
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نتایج نشان داد باور ویژه آب زیرزمینی در مجموع، 
)SGWB(ترین متغیر رفتار پایداري آب کنندهتعیین

زیرزمینی در بین کشاورزان استان فارس است اما در بین 
و HEP ،NEPمحیطی یعنی باورهاي عمومی زیست

NHIPپارادایم نوین وابستگی متقابل انسانی ،)NHIP اثر (
علّی مستقیمی بر رفتار پایداري آب زیرزمینی 

بران استان فارس دارد اما پارادایم مستثنیکشاورزان/آب
، اگرچه اثر مستقیمی بر رفتار پایداري HEPبودن انسان یا 

بران ندارد اما از طریق متغیر آب زیرزمینی کشاورزان/آب
) دارد. 15/0باور ویژه آب زیرزمینی اثر غیرمستقیم (

بودن انسان ها نشان داد پارادایم مستثنیهمچنین یافته
بیشترین اثر علّی مستقیم را بر باور ویژه آب HEPیا 

شود زیرزمینی دارد. از این یافته چنین نتیجه گرفته می
رغم اظهارات که رویکرد کشاورزان به آب زیرزمینی علی

گرایانه) نگرایانه (انسامحیطزیستها، یک باور غیرآن
گیري بیش از آنکه جهتهاآناست و رویکرد 

گیري محیطی به آب زیرزمینی داشته باشد، جهتزیست
محور و غلبه انسان بر طبیعت است که این یک انسان

اي است که تخریبی و خطرناك و همان مسألهرویکرد 
,Hardinهاردین ( منابع تراژدي "عنوان ) از آن به1968

شود باور ویژه که دیده میطورهمانکند و یاد می"مشترك
NEPگرایانه محیطآب زیرزمینی کشاورزان، از باور زیست

) و تعادل NEP-LG(شامل محدودیت رشد انسان هاآن
) تأثیرپذیري علّی مستقیم بسیار NEP-NBمحیطی (زیست

کمی دارد.
هاگیري و پیشنهادنتیجه

علّی باورهاي عمومی تأثیرمطالعه با هدف بررسی این
آب محیطی (باور ویژهزیستباور ویژهمحیطی و زیست

بر رفتار پایداري آب زیرزمینی در بین کشاورزان )زیرزمینی
مسیر عمده پژوهشی در حوزه سهاستان فارس انجام و 

باورهاي عمومی )1زیست شامل روانشناسی محیط
باور ویژه) HEP(2وNHIP،NEPمحیطی (زیست
) رفتار پایداري 3و )آب زیرزمینیمحیطی (باور ویژهزیست

مطالعه، یناآب زیرزمینی کشاورزي مورد بررسی قرار گرفت. 
محیطی، عمومی زیستيباورهاینبارتباطاز را يشواهد

محیطی (باور ویژه آب زیرزمینی) با یک رفتار باور ویژه زیست
فتار پایداري آب زیرزمینی ارائه کرد.محیطی یعنی رزیست

مربوط به جامعه یشناختیتجمعدر این پژوهش، دو نکته 
کشاورزان حائز اهمیت است: میانگین سنی باال و نرخ 

که بیشتر افراد، سطح تحصیالت طوريه باسوادي پایین. ب
هاي آموزشی و کمتر از دیپلم داشته که این موضوع، فعالیت

پایداري آب تغییر باور، نگرش و رفتار ترویجی در مورد 
از دهد.قرار مییرتأثزیرزمینی بخش کشاورزي را تحت 

شهرنشین بوده اما نمونه پژوهشدرصد 20طرفی حدود 
. هستندآب زیرزمینی برداربهرهشغل کشاورزي، واسطهبه

نمودن دسترسی افراد جهت دشواراین موضوع عالوه بر 
از آنجا که هاي ترویجی و آموزشی، فعالیتگیري از بهره

شهرنشینان نسبت به روستانشینان، اند ها نشان دادهپژوهش
Berenguer(تري دارندمحیطی ضعیفرفتار زیست et al.,

2005; Huddart-Kennedy et al., شود پیشنهاد می.)2009
تري گرایانهباور انسانرود این کشاورزان میآن که بیماز آنجا 
هاي آموزشی و برنامهد آب زیرزمینی، داشته باشند،در مور
ویژه در طوربهپایداري آب زیرزمینی، مربوط بهترویجی

آب زیرزمینی شامل مجموعه متولیدستور کار نهادهاي 
قرار گیرد.اي و سازمان کشاورزي فارسشرکت آب منطقه
و همچنین تحلیل نمره برآورد میانگیناز نتیجه 
چنین هر یک از متغیرهاي مدل پژوهش گویه به گویه 

دیدگاه گردید بینی میپیشدر مواردي کهگردددرك می
کامالًمخالف/کامالً(لیکرتبران بر یکی از دو سر طیفآب

رغم مسائل و علینبوده استچنینیناگرددبیان موافق)
باور قطعی به همچنانهاآنایجادشده، محیطیزیست

و اثر آب زیرزمینییژهوبهمنابع طبیعی محدود بودن
پاسخگویی در مورد متغیر گونه . اینانسان ندارندتخریبی

بودن پارادایم مستثنی)،SGWBباور ویژه آب زیرزمینی (
بودن رشد پارادایم نوین و محدود)HEPانسان (

) بیشتر بارز است.NEP-LGمحیطی (زیست
اما در دامنه متوسط کلی طوربهمیانگین دیدگاه افراد 

. از آنجا که این تري دارد، دامنه گستردهتحلیل هر متغیر
است، گردآوري شدهدهی گزارشخودصورتبهها دیدگاه

باور و رفتار گونه از ممکن است افراد ارزیابی مثبت و اغراق
گردد با توجه به اهمیت پیشنهاد میاند، خود داشته

هاي آتی ضمن موضوع آب زیرزمینی، در پژوهش
و هاي کمی از دادههاي پژوهش ترکیبی، بکارگیري روش

نیز استفاده گردد.مشاهده مستقیمکیفی 
دار با توجه به نتایج وجود ضریب همبستگی مثبت و معنی

محیطی (عمومی و ویژه) و رفتار بین باورهاي زیست
دهد هر چه پایداري آب زیرزمینی، این نتیجه نشان می

ن در خصوص وضعیت کمی و کیفی، روند، باور کشاورزا
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مسلماًدسترسی و نحوه مصرف آب زیرزمینی بهبود یابد، 
ها در مورد آب زیرزمینی به نگرش و رفتار پایدارتر آن

دانش ینکها. از این رو، نظر به منجر خواهد شد
محیطی مقدمه باور، نگرش و رفتار پایداري یا زیست
گردد نسبت به افزایش محیطی است پیشنهاد میزیست

بران استان دانش پایداري آب زیرزمینی کشاورزان یا آب
شود افزایش فارس اقدام شود. بدین منظور پیشنهاد می

) تدوین نظام 1دانش پایداري آب زیرزمینی در سه حیطه 
) دانش عملی کاربرد و 2زیرزمینی، اطالعات آبدانش و 

هاي کننده ناشی از آسیبراهبردهاي پیشگیرانه و درمان
) دانش طرفدار رفتارهاي 3وارد بر آب زیرزمینی و 

ریزي و اجرا گردد و زیرزمینی برنامهمسئوالنه آب
تغییر نگرش و رفتار کشاورزان، دانش پایداري منظوربه

یرزمینیآب زهاي آموزش رگزاري برنامهآب زیرزمینی با ب
(آموزش فردي، گروهی، انبوهی و غیرمستقیم) متناسب با 
وضعیت سنی و سطح تحصیالت و میزان سواد کشاورزان، 

اندرکاران و کارگزاران دولتی آب مورد توجه ویژه دست
وزارت نیرو و کشاورزي قرار گیرد.ازجمله

بر )HEP(بودن انسانارادایم مستثنیثیر پبا توجه به تأ
که شود چنین نتیجه گرفته میباور ویژه آب زیرزمینی، 

هستند معتقد آب زیرزمینی )برانآب(کشاورزانیشترب
را منابع آب زیرزمینیاز يبرداربهرههرگونه حق هاآنکه 

جهت منبع نامحدود یکهاآنازنظرزیرزمینیآبدارند و 
همچنین، اگر است.کشاورزيهاي فعالیتدر استفاده

عنوان عوامل پیشایندي رفتار پایداري آب زیرزمینی به
اي کشاورزان استان فارس، دو دسته عوامل فردي و زمینه

زمینه باور یا از عوامل فردي که پیشدر نظر گرفته شود،
) کشاورزان HEPبودن انسان (بینی پارادایم مستثنیجهان

سطح میانگین سنی باال، توان بهمیاستفارس شده 
آگاهی عمومی ، رویکرد شهرنشینی وتحصیالت پایین

هاي ضعیف در مورد وضعیت آب زیرزمینی در آبخوان
و از عوامل آب زیرزمینیمطالعاتي محدوده102

هاي توان به حق برداشت بدون محدودیتاي میزمینه
ها، نرخ باالي قانونی و فنی آب زیرزمینی از آبخوان

کشت محصوالت و عدم عدم نظارت برهاي غیرمجاز، چاه
هاي هاي واقع در هر یک از محدودهآمایش سرزمین دشت

گذاري آب هاي قیمتمطالعات آب زیرزمینی، سیاست
آب زیرزمینی، پایین بودن قیمت آب یژهوبهکشاورزي 
عمل کردنیک نهاده و منفعل عنوانبهزیرزمینی 

و سازمان اينطقهآب مشرکتنهادهاي مسئول (
رسانی در مورد وضعیت جاري و در اطالع)فارسکشاورزي

از آنجا کههمچنین.نسبت دادآب زیرزمینی و بیالن آتی
این پژوهش مبتنی بر روش پیمایش و صورت خود

دهی در مورد رفتار پایدار آب زیرزمینی (نه رفتار گزارش
یرتأثواقعی پایداري آب زیرزمینی) انجام شد. با توجه به 

محیطی آب بر باور ویژه زیستHEPگرایانه باور انسان
زیرزمینی کشاورزان و از آنجا که این نتیجه، واقعیت 

آب زیرزمینی را در بین يبرداربهرهنامناسبی از باور 
گردد پیشنهاد میدهد، ران استان فارس نشان میبآب

تر هاي تکمیلی و کیفی جهت روشنضمن انجام پژوهش
شدن موضوع، اقدامات درمانگر و پیشگیرانه مناسب

توسط نهادهاي یشناختروانترویجی و اجتماعی ـ 
ریزي و اجرا گردد.برنامهمسئول یادشده،

محیطی داري اثر باور زیست، از معنیHEPبرخالف 
بر باور ویژه آب زیرزمینی، )NEP-LG(محدودیت رشد

کنند آب گردد که کشاورزان فکر میاستدالل می
گرددتظاباید حفعنوان یک منبع طبیعی،بهزیرزمینی

تر از به مراتب قويHEPکه مالحظه شد، اثر طورهماناما 
باور علّیداري اثرعدم معنیاز طرفی، . استNEP-LGاثر 

را به ذهن یجهنتینا)،NEP-EB(محیطیتعادل زیست
زیرزمینیآببران از نظر کشاورزان/آبسازد کهمتبادر می

یازهاينینعنصر در تعادل بیکعنوانبهبیش از آنکه
یکعنوانبهدر نظر گرفته شود، باید یعتانسان و طب

.به حساب آورده شودقابل حفاظتمنبع 
بینی یا باورهاي جهاندهد که یمپژوهش حاضر نشان

هاي مربوط گیريها و تصمیمسازيکشاورزان، در تصمیم
.هستندو حیاتیبه مصرف آب زیرزمینی کشاورزي مهم

پذیري آب ي متفاوت آسیببا توجه به درجهاز این رو، 
هاي هاي کشاورزي در حوضهزیرزمینی ناشی از فعالیت

آب زیرزمینی استان فارس مطالعات محدوده102آبریز و 
و ، کشاورزيمحیطیو همچنین تنوع اقلیمی، زیست

یکافهايفرهنگی ـ اجتماعی موجود در استان، زمینه
مبتنی بر یشناختروانمدل یک و طراحیبرآورديبرا

حوزه آبریز در هر محیطی، باورهاي عمومی و ویژه زیست
وجود دارد.یا محدوده مطالعات آب زیرمینی 

و گریلتعداین مطالعه نشان داد باور ویژه آب زیرزمینی، 
محیطی گر بسیار مهمی از باورهاي عمومی زیستمیانجی

پایه این آب زیرزمینی است. بررفتار پایداري در مورد 
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محیطی گردد از سایر باورهاي ویژه زیستنتیجه، پیشنهاد می
گرفته شود. هاي آتی بکار مربوط به آب زیرزمینی در پژوهش

محیطیباورهاي زیستنکته مهم این است که تأثیر از طرفی،
، غیرمستقیم و با واسطه متغیرهاي دیگر و رفتاربر کنش

Corral-Verdugo(گیردصورت می et al., به عبارت)2003
هاي غیرمستقیم رفتار هستند بینپیش،دیگر، باورها

)Fishbein & Ajzen, پیشنهاد نتیجه، ینبنابرا،)1975
مربوط به آب زیرزمینی هاي بعديگردد در پژوهشمی

زیست، از متغیرهاي روانشناسی محیطبرمبتنیکشاورزي،
یداري هنجاري، نگرش و تمایل رفتاري جهت بررسی رفتار پا

ها آب زیرزمینی استفاده گردد ضمن آنکه لزوم توجه به ارزش
بل اجتناب است.غیرقااساساًي باور، عنوان مقدمهبه

ها آن بر بارشیرتأثهاي گذشته و با توجه به تداوم خشکسالی
آن، منابع آب زیرزمینی در استان فارس، رفتار تبعبهو 

بایست بیش از پیش کشاورزان در قبال آب زیرزمینی می
هاي پایدارساز منابع آب زیرزمینی باشد. از این رو، برنامه

پایداري آب يگري ترویج کشاورزي در زمینهمداخله
بایست به فشارهاي اجتماعی و طرفداران زیرزمینی، می

، بنابراینبیرونی نیز پاسخ مناسبی داشته باشد زیستمحیط
هاي ارشادي و هاي کاربردي، اجراي برنامهانجام پژوهش

هدایتی و همسوسازي رفتارهاي کشاورزان در خصوص آب 
هاي ها، باورها و انگیزهزیرزمینی، مبتنی بر تغییر در ارزش

مدیران مزرعه و همچنین ساماندهی عنوانبهکشاورزان 
شود.متعارف پیشنهاد میکشاورزي 
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Abstract
Many environmental problems are rooted in human behavior and can thus be solved by understanding behavior.
The purpose of this study was to investigate the causal effect of ‘general environmental beliefs’ and ‘special
groundwater belief’ on ‘groundwater sustainable behavior’ among agricultural groundwater users in Fars
Province. This study is a ‘descriptive and causal-correlative’ research that was conducted using survey technique
as a research method by using the paradigms of environmental psychology. The units of analysis was agricultural
groundwater users (owners of agricultural wells; N=1224). Based on the stratified random sampling method, 296
people were selected as a sample in three high, medium and low vulnerability range of groundwater studies
limits. A researcher-structured questionnaire was used for data collection, which its validity and reliability were
confirmed by using a panel of university professors and relevent experts and using Cronbach's alpha
(0.61≤α≤0.82), respectively. A causal analysis was performed by using Structural Equations Modeling. The
results showed special groundwater belief was strong determinant of groundwater sustainable behavior that is
affected by human exception paradigm and new environmental paradigm. According to results, new human
interdependence paradigm has the most direct causal effect and human exception paradigm has the most indirect
causal effect on groundwater sustainable behavior.

Keywords: Farmers’ Environmental Beliefs, Human Exception Paradigm, New Environmental Paradigm,
New Human Interdependence Paradigm, Fars Province.
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