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تحلیل رفتار پایدار آب کشاورزی و شناسایی عامل های موثر بر آن در بین بهره برداران
آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی
آزاده بخشی ،بهمن خسروی پورو منصور غنیان

*

گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت1397/60/11 :

تاریخ پذیرش1397/07/02 :

بخشی ،آ ،ب .خسروی پور و م .غنیان  .1398تحلیل رفتار پایدار آب کشاورزی و شناسایی عامل های موثر بر آن در بین بهره برداران
آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی .فصلنامه علوم محیطی.173-188:)2(17 .
سابقه و هدف :در سال های اخیر مسئله خشکسالی های مداوم منجر به برداشت بی رویه بهره برداران کشاورزی از منبع های آب زیرزمینی
شده است و متعاقبا تهدید کننده جدی کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی و دوام جریان آن بوده است .از آنجا که رفتار انسان در صدر
مشکل های محیط زیستی قرار دارد ،تغییر رفتار بهره برداران نقش مهمی را در بهبودمدیریت منبع های طبیعی و پایداری محیطی ایفا می
کند.بنابراینتحقیق حاضر با هدف تحلیل رفتار پایدار بهره برداران آب کشاورزی و شناسایی عامل های موثر بر آن بر مبنای تئوری رفتاری
آیزن در استان خراسان جنوبی صورت گرفت.
کمي و از طريق پیمايش صورت گرفت.جامعة آماری این پژوهش در برگیرنده کلیه بهره برداران
مواد و روشها :تحقیق حاضر به شیوه ّ
کشاورزی آب چاه کشاورزی درهفت شهرستان استان با تعداد  49685می باشد .روش نمونه گیری به شیوه هدفمند خوشه ای چند
مرحله ای بوده است .همچنین بر طبق فرمول کوکران  381نفربعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .تعداد پرسشنامه های تکمیل شده
نمونه مورد بررسی  273نفر بوده است .برای جمع آوری اطالعات ،از پرسشنامه ای ساختارمند استفاده شد ،که میزان ضریب آلفای
کرونباخ برای متغیر های مورد بررسی در دامنه  0/70تا  0/88به دست آمد .داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار 22SPSSو
 22AMOSتجزیه و تحلیل شدند.
نتایج و بحث :در حدود  80درصد از جامعه مورد مطالعه سهمی از آب چاه را تحت مالکیت خود داشتند که از این بین  92/0درصد آن
ها کمتر از  24ساعت سهم آب از چاه کشاورزی داشتند و همچنین  6/ 96درصد از بهره برداران چاه آب نظام خرده مالکی در زمینهای
کشاورزی داشتند .نتایج برازش مدل حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که چهار سازه رفتار محیط زیستی برابری ،صرفه جویی و
بشردوستانه به خوبی رفتار پایدار را می سنجند .بطوری که بیشتر بودن  TLIو  CLIاز  0/9بیانگر آن است که مدل اندازهگیری از مدل
استقالل فاصله گرفته است .همچنین نتایج برازش مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار اموس گویای آن بود که متغیر قصد عمل
با ضریب 0/56درصد واریانس رفتار پایدار آب زیرزمینی را تبیین می کند .همچنین چهار متغیر هویت محیط زیستی ،نگرش نسبت به
خشکسالی ،هنجار ذهنی و الزام شخصی نیز بعنوان متغیر های تاثیر گذار بر قصد عمل و رفتار مورد بررسی قرار گرفتند .ضرایب به دست آمده
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گویای آن است که نگرش نسبت به خشکسالی 0/47درصد بر قصد عمل پایداری آب زیرزمینی بصورت مستقیم و مثبت تاثیر داشته است.
همچنین هنجار ذهنی و الزام شخصی در سطح  0/05اثر مثبت و غیر مستقیم و هویت محیط زیستی در سطح  0/05اثر مثبت و مستقیم
بر قصد عمل پایداری داشته است .از سوی دیگر مسیر هنجار ذهنی بر الزام شخصی اثر مستقیم و مثبت بوده است .همچنین دو متغیر قصد
عمل پایداری و هویت محیط زیستی اثر مستقیم و معناداری بر رفتار پایدار آب زیرزمینی بهره بردار نشان دادند و از سوی دیگر بین مسیر
متغیر های نگرش نسبت به خشکسالی ،هنجار ذهنی و الزام شخصی اثر غیر مستقیم و معنادار به دست آمد.
نتیجهگیری :انجام اقدام های بنیانی در راستای هدف پایداری جریان دوام آب زیرزمینی موجود ضروری به نظر می رسد .از آنجا که تغییر
رفتار بهره بردار بعنوان مهمترین عامل در رسیدن به این هدف شناخته شده است و همچنین با توجه به این که رسالت ترویج کشاورزی
تغییر رفتار بهره برداران و کمک به تصمیم گیری آن ها در مدیریت منبع های طبیعی می باشد.با مشخص شدن تاثیر متغیر های مورد
بررسی بر رفتار پایدار فرد نشان می دهد هر چه بهره بردار آب چاه بینش روشن تری نسبت به پدیده خشکسالی و پیامد های آن داشته
باشد بر قصد عمل وی نسبت به مدیریت پایدار منبع های آب کشاورزی در سطح مزرعه تاثیر مثبت تری خواهد داشت.ارائه آموزش های
کاربردی در راستای توسعه دانش فنی و نگرش بهره برداران در سه حیطه محیط زیستی ،اجتماعی و اقتصادی نسبت به آب زیرزمینی
متناسب با ویژگی های جمعیت شناختی بهره برداران می تواند یک عامل پیش برنده در بروز رفتارهای پایدارتر نسبت به آب زیرزمینی باشد.
واژه های کلیدی:رفتار پایدار ،بهره بردار آب کشاورزی ،آب زیرزمینی ،معادالت ساختاری.

مقدمه

ظرفیت تولیدی آن هدف جامعه های بشری بوده است .این
مهم به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک

امروزه بحث توسعه پایدار در همه سطح های بین المللی،

(Törnqvist

 )and Jarsjö, 2012که از منبع های آب زیرزمینیدر تولیدهای

ملی و محلی نفوذ کرده است و به عنوان اساسی در جهت مقابله

کشاورزی استفاده می شود ،و به شدت در حال کمیاب شدن

با چالش های محیط زیستی مطرح شده است .چرا که درجه

می باشد( Faramarzi et al., 2010؛ ) Rosegrant et al.,2009در

تخریب منابع طبیعی جهان در دوران انقالب صنعتی ،به ویژه در

صدر اولویت ها قرار گرفته است .استان خراسان جنوبی شرقی

نیم قرن گذشته ،به حدی افزایش یافته که انجام اقدام های ویژه

ترین استان ایران و با اقلیم خشک و بیابانی است .به طوری

را ضروری کرده است .از بین منبع های طبیعی بسیار ،امروزه

که تنها منبع آبی قابل اتکا سفرههای آب زیرزمینی است که

منبع های آب بعنوان عامالصلی محدود کننده در سیستم

بیشتر مصرف آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد.مسئله هایی

تولید( )Iglesias and Garrote, 2015بویژه در تولید غذا

همچون صادر کردن مجوز های متعدد حفر چاه در دهه های

( ،)Xiao-nan et al.,2015به یکی از سریع ترین موضوع هایی

گذشته ،الگوی کشت نامناسب و زراعت محصول های آب بر و

تبدیل شده ،که در سراسر جهان در حال انجام است .چرا که

همچنین شیوه های نامناسب آبیاری صدمه های جبران ناپذیری

منبع های آب شیرین به شدت کمیاب شهده(�Iglesias and Gar

را به ذخیره های آب زیرزمینی استان وارد کرده است.از آنجا

rote, 2015؛  )Xiao-nan et al.,2015و این بحران ،با افزایش

که رفتار انسان در صدر ریشه های مشکل های محیط زیستی

هزینه هایی از جمله ،تولید منبع های آب جدید ،تخریب

قرار دارد( ،)Davis et al., 2012تغییر رفتار بهره برداران نقش

زمین در مناطق آبی ،کاهش سطح آب های زیر زمینی ،آلودگی

مهمی را در بهبود مدیریت منابع طبیعی و پایداری محیطی ایفا

منبعهای آب و تخریب اکوسیستم مشخص تر شده است .ازآنجا

می کند( .)Steg et al., 2014بنابراین تحقیق حاضر با در نظر

که سهم زیادی از منبع های آب در دسترس جهان در بخش

گرفتن این خالء پژوهشی و با هدف تعیین مدل رفتار پایدار

میشود(،)Iglesias and Garrote, 2015

بهره برداران آب چاه کشاورزی در استان خراسان جنوبی صورت

بررسی این منبع حیاتی در بخش کشاورزی اهمیت دوچندان

گرفت تا بتواند بر مبنای آن پیشنهادهايي برای سوق دادن

یافته است .زیرا که بخش کشاورزی در بسیاری از کشور ها

هرچه بیشتر بهره برداران به سوی بروز رفتارهای پایدار

محور اصلی اقتصاد و توسعه محسوب می شود(Törnqvist and

نسبت به بهره برداری و استفاده از منبع های آب زیرزمینی

.)Jarsjö, 2012بنابراین همواره ،رسیدن به امنیت آب و افزایش

مطرح کند .بر این اساس اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

کشاورزی مصرف
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بخشی و همکاران

 -1تحلیل ابعاد رفتار پایدار آب زیرزمینی بهره برداران کشاورزی

اکوسیستم است و در شکل استفاده مجدد ،بازیافت ،ترکیب

 -2بررسی تاثیر متغیر های هویت محیط زیستی ،نگرش

کردن مشخص می شود و از سوی دیگر مطالعه کردن و بحث

نسبت به خشکسالی،الزام شخصی و هنجار شخصی بر

کردن در زمینه مشکل های محیط زیستی را نیز دربرمی

قصد عمل و رفتار پایدار بهره بردارانکشاورزی آب چاه

گیرد ( .)Corral-Verdugo et al., 2011رفتار محیط زیستی

 -3بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم هر یک از متغیر های مورد

در بهترین حالت به شکل ترکیبی از نفع خود و نگرانی

بررسی بر قصد عمل و رفتار بهره برداران کشاورزی آب چاه

برای دیگران در نسل آینده و اکوسیستم مشخص می شود.
بسیاری از مدل های نظری منعکس کننده بروز این گونه

مبانی نظری

رفتار ها هستند .محققانی که سرچشمه ی این رفتارها را

رفتارپایدار بهره بردار

انگیزندههای اجتماعی می دانند از مدل هنجارـمحرک به

در راستای تعریف کاربردی رفتار پایدار ،اولین چارچوب نظری
توسط( Hines et al.,)1987مطرح شد که رفتارهای محیط
زیستی مسئوالنه را مورد توجه قرار می دهد .دومین مدل،
چارچوب هنجار -باور و ارزش ( Stern et al.)1999است که
بیان می کند بر اساس ارزش ها ،رفتارهای افراد پیش بینی
می شوند .این مدل پنج عامل را تعیین کننده اقدام می داند
( .)Juárez-Nájera, 2015از سوی دیگر سومین چارچوب،
نظری هشوش های چندگانه 1که بوسیله

ی�Harvard Gard

) ner(1983-1993بر مبنای هفت مهارت زبان ،منطق
ریاضی ،موسیقی ،فضایی ،تخیلی و هوش درون و بیرون
فردی توسعه یافت .چهارمین و آخرین نظریه به وسیله
ی ) Corral-Verdugo and Pin hero(2004مطرح شد که
از پنج بعد روانشناسی برای دستیابی به اقدام های پایدار
تشکیل شده است که عبارتند از اثربخشی ،تعمق ،پیش
بینی  ،انسجام و پرهیز ) .)Juárez-Nájera, 2015مطالعه
حاضر بر مبنای آخرین نظریه یاد شده بنا شده است و بر
این اساسرفتار پایدار مجموعه ای از اقدام های مشخص و
مؤثر در سطح های مختلف تعریف می شود که به حفاظت
اجتماعی ـ فیزیکی محیط زیست برای نسل حاضر و
آینده منجر یمی

شود(�Corral-Verdugo et al., 2011;Ibtis

.)sem,2010بر این مبنا مطالعه های زیادی نشان دادند که
رفتار پایدار از رفتار های محیط زیستی ،صرفه جویی ،بشر
دوستانه و برابری تشکیل شده است

(Corral-Verdugo et

 .)al., 2011;Tapia-Fonllem et al.,2013رفتارهای محیط
زیستی شامل اقدام هایی در زمینه حفاظت از منبع های
طبیعی مانند آب ،خاک ،هوا ،انرژی گیاهان ،حیوانات و

عنوان چارچوب نظری استفاده می کنند و آن دسته که
نفع خود را محرک اصلی بروز این رفتارها می دانند بر مدل
های انتخاب منطقی مانند نظریهی رفتار برنامه ریزی شده
آیزن 2تاکید دارند.رفتار های صرفه جویانه بیانگر سبک
زندگی در مسیر کاهش مصرف ،دوری جستن از خرید غیر
ضروری و هدر دادن منبع ها هستند .این رفتارها به طور
مشخص در ارتباط با اقدام های محیط زیستی هستند و
به حفاظت از منبع های طبیعی منجر می

 .)Verdugo et al., 2011رفتار های بشردوستانه و رفتارهای
برابری به دنبال رفاه برای دیگران هستند و این اقدام هابر
محیط اجتماعی تاثیر می گذارند .رفتار های بشر دوستانه
به معنی رفتار هایی هستند که بیشترکردن منافع دیگران
را مورد توجه قرار می دهند ،درحالی که رفتار های برابری
به معنی برخورد عادالنه و به دور از جهت گیری جمعیت
شناختی ،3زیست شناختی و یا ویژگی های شخصیتی
هستند .برابری همچنین به معنی توزیع عادالنه منبع ها
بین مردم بدون توجه نژاد،ملیت،جنسیت وسن است
(.)Corral-Verdugo et al., 2011

از متغیر های مورد بررسی در مطالعه حاضر و مؤثر بر رفتار
پایداربهره بردار آب زیرزمینی نگرش نسبت به خشکسالی است.
در مطالعه ی ) Dascher et al. (2014با عنوان “پایداری آب:
نگرش محیط زیستی ،نگرش خشکسالی و انگیزش” رفتار
مصرف کننده تحت عنوان مصرف آگاهانه آب و انرژی سنجیده
شد .نتایج معادله های ساختاری نشان دادند که متغیر نگرش
خشکسالی بر رفتار مصرف کننده تاثیر معناداری نداشته است.
در تحقیق دیگر با عنوان “مصرف پایدار آب :دیدگاه مصرف
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شوند(Corral-
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کنندگان اسپانیایی” ) Kang et al.(2017عالوه برسنجش

اقدمام های ذخیره آب تاثیر معنی داری نداشته

متغیر های نظری رفتار برنامه ریزی شده به بررسی متغیرهای

) ton(2003مفهوم هویت محیط زیستی را بعنوان یک نوع از

درک شدت خشکسالی و دغدغه نسبت به دوام منبع های

هویت مطرح کرد و مقیاسی را برای سنجش آن پیشنهاد داد.

آبی بر رفتار پایدار مصرف کننده پرداختند ،نتایج تحلیل مسیر

افراد با هویت هایمحیط زیستی قوی تر رفتارهای پایدار محیط

نشان داد دغدغه نسبت به دوام منبع های آب بر نگرش ،هنجار

زیستی بیشتری انجام می دهند ( )Davis et al., 2011هویت

ذهنی و کنترل درک شده و الزام اخالقی تاثیر مستقیم و مثبت

محیط زیستی بعنوان برچسبی برای توصیف یک فرد در ارتباط

دارد و همچنین بر رفتار پایدار مصرف کننده نیز همین گونه

با یک رفتار خاص توصیف می شود (.)Werff et al., 2013

است ،ولی تاثیر متغیر دردرک شدت خشکسالی بر رفتار مصرف

بعبارت دیگر ،حدی که فرد خود را جزئی از محیط زیست

پایدار معنادار نیست .همچنین این متغیر بطور معنادار ومنفی

می داند و نسبت به آن دوستانه عمل می کند .در تحقیق

بر کنترل درک شده تاثیر دارد ولی تاثیر آن بر نگرش مصرف

) Werff et al. (2013با عنوان” ارزش هویت محیط زیستی ارتباط

پایدار آب ،هنجار ذهنی و الزام اخالقی معنادار نبوده است.

بین ارزش ها،هویت و اولویت های محیط زیستی  ،نیت و رفتار”

همچنین( Klockner )2013نشان داد دغدغه های محیط

نشان دادند که هر چه ارزش ها محیط زیستی قوی تر ،هویت

زیستی بر رفتار و نیت رفتاری تاثیر دارد.تمایل و قصد به درگیر

زیست محیطی فرد بیشتر باشد ،نیت و رفتار وی قوی تر است.

شدن در یک رفتار،بعنوان پیش بینی کننده یک رفتار شناخته

( Joshi and Rahman)2013در مطالعه خود با عنوان” بررسی

می شوند

تعیین کننده های رفتار خرید مصرف کنندگان” با استفاده از

( )Floress et al.,2017و برخالف این که در برخی پژوهش

روش معادالت ساختاری نشان دادند که متغیر های رفتار های

Ajzen

حمایتی سازمان ها ،هنجارهای ذهنی ،نگرش مصرف کننده

گیرد(Floress

نسبت به خرید پایدار ،اثر درک شده بازار ،دانش مصرف کننده

.)et al.,2017قصد عمل یک ساختاری از سه تعیین کننده

نسبت به موضوع پایداری و دغدغه های محیط زیستی پیش

اصلی نگرش نسبت به رفتار ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری

بینی کننده رفتار خرید پایدار مصرف کنندگان در شهر دهلی

درک شده می باشد ( .)Pino et al., 2017در پژوهشی با عنوان

هند هستند.در مطالعه ای دیگر Lee (2008) ،نشان داد که

“تعیین کنندههای قصد کشاورزان نسبت به پذیرش اقدام های

دغدغه های محیط زیستی تعیین کننده ای قوی در رفتار پایدار

ذخیره آب :شواهدی از ایتالیا” ( Pino et al.(2017نشان دادند

است .از سوی دیگر ،مطالعات زیادی تاثیر مثبت هنجارهای

نگرش و نوآوری بر قصد پذیرش اقدام های ذخیره آب تاثیر

ذهنی بر رفتار های محیط زیستی را نشان داده

اندBiel( .

مثبت دارد.همچنین هنجار ذهنی بر قصد پذیرش نیز تاثیر

 )and Thøgersen,2007;Chen,2007پژوهش های زیادی

داشته ولی تاثیر آن کم گزارش شده است .همچنین نتایج

همچنین ارتباط قوی بین هنجار های ذهنی و نیت را نشان

نشان داد که متغیر کنترل رفتاری درک شده بر متغیر قصد

داده اند(.)Kang et al, 2017; Yazdan Panah et al., 2014

عمل تاثیر معناداری نداشته است .در مطالعه(Bamberg)2007

) Arvola(2008بیان می دارد که هنجار های اخالقی بعنوان

 and Moserبا بکارگیری روش معادالت ساختاری نشان دادند

قوانین اخالقی درونی یا ارزش های درونی برانگیزاننده فرد

که نیت  27درصد از تغییر رفتار های محیط زیستی را تبیین

محسوب می شوند( .)Yazdan Panah et al., 2014در تحقیق

می کند .همچنین نشان دادند که افزون بر نگرش و کنترل

) Chan and Bishop(2013با عنوان “بنیان اخالقی بازیافت:

رفتاری درک شده ،هنجار شخصی نیز از پیش بینی کننده

گسترش تئوری رفتار برنامه ریزی شده” نشان دادند که الزام

های رفتار محیط زیستی می باشد .همچنین در مطالعه ای

اخالقی بر قوی تر بودن نیت رفتار بازیافت تاثیر معنادار و

دیگر Yazdan Panah et al.(2014) ،نشان دادند که کنترل

قوی دارد .همچنین ( Bamberg and Moser)2007در یک

رفتاری درک شده بر قصد عمل کشاورزان ایران در پذیرش

نحلیل متا از ابعاد اجتماعی ـ روانی رفتار محیط زیستی در

ها آن ها را با ساختار متفاوت در نظر گرفته اند،
) (2011هر دو را با ساختار یکسان درنظر می
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چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده با اضافه کردن الزام

رفتار محیط زیستی پرداختند .نتایج نشان داد که نیت

اخالقی نشان دادند که 52درصد از واریانس تبیین شده نیت از

پیش بینی کننده رفتار و نگرش ،کنترل درک شده و

ترکیب متغیر های نگرش ،الزام شخصی و کنترل رفتاری درک

الزام شخصی پیش بینی کننده نیت رفتار بازیافت بودند.

شده بوده است .در تحقیق دیگر ) Kasier(2006نشان داد که
متغیر الزام اخالقی بعنوان پیش بینی کننده نیت و نگرش در

مواد و روشها

رفتار حفاظتی محسوب می شود .همچنین در تحقیق دیگر

تحقیق حاضر داراي ماهیت کمی بوده و از جهت هدف

) Nigbur et al. (2010به بررسی تاثیر الزام اخالقی بر

جزءتحقیق های کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها جزء

شکل1ـچارچوبتحقیق

Fig.1- Research framework

تحقیق های توصیفی ـ همبستگی از نوع علل و معلولی بشمار

بر اساس  4ویژگی1ـ کشاورز بودن2،ـ عضویت در چاه ،و 3ـ

می رود.جامعه ی آماری شامل کلیه بهره برداران کشاورزی

داشتن بیش از 6ساعت آب که برای کشاورزی متعارف منطقه

آب چاه در استان خراسان جنوبی بودند( .)N=49685روش
نمونه گیری به شیوه هدفمند خوشه ای چند مرحله ای بوده
است بطوری که بر اساس تقسیم بندی دشت های استان بر
اساس وضعیت آب های زیرزمینی به سه دسته دشت های آزاد،
دشتهای ممنوعه ،دشت های بحرانی از بین  11شهرستان
استان 7شهرستان که معرف هر کدام از دشت ها باشند ،بعنوان
خوشه ها انتخاب شدند.در مرحله بعد از بین دهستان های هر
شهرستان(هر شهرستان بین دو تا چهار دهستان دارد) بصورت
تصادفی تعدادی انتخاب شده و سپس در هر دهستان انتخابی،
تعدادی چاه بصورت تصادفی و از هر چاه تعدادی از بهره برداران

الزم است ،و 4ـ اینکه مزرعه ها و یا باغ های خود را تنها با
آب چاه آبیاری کنند ،انتخاب شدند .بر طبق فرمول کوکران
 381نفربعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .برای جمع آوری
اطالعات ،از پرسشنامه ای ساختارمند استفاده شد که برای
تأيید روايي صوری ،4در اختیار استادان بخش ترويج و آموزش
کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منبع های طبیعی خوزستان
و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
قرار گرفت .سپس با مطالعة راهنما  ،5با تکمیل  32پرسشنامه
از افراد خارج از جامعة آماری ،از ضريب آلفای کرونباخ برای به
دست آوردن میزان پايايي مناسب سنجه های تحقیق استفاده
شد .میزان ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های مورد بررسی
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در دامنه  0/70تا  0/88به دست آمد(جدول .)1از تحلیل مسیر

زیاد ،نگرش نسبت به خشکسالی که بر مبنای دو تحقیق

به روش معادالت ساختاری برای تحلیل داده های تحقیق

) Dascher et al. (2014و ) Kang et al.(2017بوده است به

استفاده شد .الزم به گفتن است که در بعضی منبع ها از جمله

طوری که درک شدت خشکسالی با سه سوال در طیف =1

) Bagozzi and Yi(1998کمترین میزان قابل قبول آلفای

خیلی بدتر تا  =6خیلی بهتر ،دغدغه نسبت به تداوم منبع های

کرونباخ برای کاربرد این روش 0/6گزارش شده است

آب زیرزمینی با یک سوال در طیف” =1اصال نگران نیستم تا6

(،)Salehi et al., 2017که در تحقیق حاضرضرایب همه متغیر

خیلی نگرانم و همچنین اعتماد به خشکسالی نیز با یک سوال”

ها باالتر از کمترین میزان پیشنهاد شده بود.الزم به گفتن

چه وقت فکر می کنید خشکسالی تمام شود؟” در طیف =1

است کهدر مجموع تعداد پرسشنامه های تکمیل شده و

هیچ وقت =6 ،تمام شده است ،مورد سنجش قرار گرفت ،این

برگشت داده شده  237مورد بوده است که پس از کدگذاری

پنج سوال بیان کننده نگرش بهره بردار نسبت به خشکسالی

با استفاده از نرم افزار  SPSS22و  AMOS22تحلیل شدند.

می باشد ،برای سنجش متغیر الزام شخصی از تحقیق

در پژوهش حاضر متغیر های مورد بررسی عبارتند از پایداری

) Steg et al. (2005و همین طور برای سنجش متغیر هویت

رفتار بهره برداران کشاورزی آب چاه که برای سنجش این

محیط زیستی فرد بهره بردار از مطالعه )Davis et al. (2014

متغیر از تحقیق ) Tapia-Fonllem et al. (2013استفاده شده

که بعد از تطبیق با موضوع مطالعه حاضر در طیف لیکرت

است که  4متغیر هم وابسته برای سنجش ابعاد رفتار پایدار

 =1کامال مخالفم تا  =6کامال موافقم بهره گرفته شده است.

بهره بردار عبارتند از رفتار محیط زیستی  ،رفتار صرفه جویی،

گویههای هر متغیر و ضرايب آلفای کرونباخ برای مقیاس های

رفتار برابری و رفتار بشر دوستانه .و همچنین متغیر های

تحقیق در جدول  1آمده است.

مستقل تحقیق حاضر عبارتند از :قصد عملبر مبنای مطالعات

نتایج و بحث

) Floress et al.(2017در طیف  =1خیلی کم تا  =6خیلی

جدول1ـ متغیر های تحقیق همراه با ضریب کرونباخ آلفا

Table 1. Cronbach’s alpha coefficient for the research variables
متغیر

Variable

هویت محیط زیستی

Environmental identity

الزام شخصی

Personal obligation

هنجار ذهنی

Subjective norms

نگرش نسبت به خشکسالی

Attitude towardsdrought

قصد عمل

Intention

محیط زیستی

Pro-ecological behavior

صرفه جویی
Frugality

برابری

Equity

بشر دوستانه
Altruism

تعداد گویه

Reference

منبع

Cronbach’s alpha coefficient

4

)Davis et al. (2014

0.76

8

Steg et al.(2005); Kang et
)al.(2017

0.70

2

)Kang et al.(2017

0.74

5

Dascher et al., (2014); Kang et
)al.(2017

0.88

5

)Floress et al.(2017

0.87

6

)Tapia-Fonllem et al.( 2013

0.83

6

)Tapia-Fonllem et al.( 2013

0.73

5

)Tapia-Fonllem et al.( 2013

0.76

4

)Tapia-Fonllem et al.( 2013

0.76

Items

ویژگی های فردی حرفه ای پاسخگویان

ضریب آلفای کرونباخ

 50/6سال ،همچنین تعداد افرادی که سن آن ها بین 40-
 65سال بوده است با  67/1درصد( 159نفر) بیشتر از دیگر

بررسی توزیع فراوانی ویژگی های فردی-حرفه ای بهره برداران
آب چاه کشاورزی نشان می دهدکه میانگین سنی آن ها

گروه های سنی بودند .از لحاظ مالکیت زمین کشاورزی 84/0
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درصد از بهره برداران چاه آب کشاورزی مالک زمین کشاورزی خود

برداران چاه آب نظام خرده مالکی در زمینهای کشاورزی داشتند.

بودندو همچنین  79/3درصد( 188نفر) از جامعه مورد مطالعه

شایان توجه است خشکسالی های شدید دراستان خراسان جنوبی

سهمی از آب چاه را تحت مالکیت خود داشتند که از این بین

منجر به باال رفتن ارزش ساعت آب چاه شده ،بنابراین بیشتر بهره

 92/0درصد( 218نفر) آنها کمتر از  24ساعت سهم آب از چاه

برداران کشاورزی مصمم به فروش سهم آب خود شده اند ودر پی

کشاورزی داشتند و میانگین ساعت آب تحت مالکیت پاسخگویان

آن تعداد بهره برداران هر چاه افزایش یافته است .در نتیجه بیشتر

 19/80ساعت بوده است و همچنین  96/6درصد( 229نفر) از بهره

بهره برداران کشاورزی کمتر از یک شبانه روز از چاه آب سهم دارند.

جدول2ـ ویژگی های فردی حرفه ای پاسخگویان

Table 2. Respondents’ demographic characteristics
سطح

Frequency

فراوانی

Frequency
percentage

≤40

51

21.5

21.5

40-65

159

67.1

88.6

>65

27

11.4

100

Owner

199

84.0

-

Tenant
Both of
them
Ownership
Tenancy
Both of
them
≤24

4

1.7

-

34

14.3

-

188
5
44

79.3
2.1
18.6

-

218

92.0

92.0

˃24

19

8

100

خرده مالکی
تعاونی
تجاری

229

96.6

-

6
2

2.5
0.8

-

level

سن

Age

مالکیت زمین

Land tenure

مالکیت آب چاه
Water rights

سهم ساعت آب
تحت مالکیت

Hours of pumping rights from the
wells

نوع نظام مالکیت

Managementsystem

درصد
فراوانی

درصد تجمعی
Cumulative
percentage

در پژوهش حاضر ،مدل پیشنهادی ،با استفاده از تحلیل مسیر

اندازه گیری و ساختاری مدل پژوهش در ادامه آورده شده است.

بر مبنای مدل سازی معادالت ساختاری( )SEMمورد سنجش

الف) تحلیل عاملی تاییدی مدل اندازه گیری رفتار

قرار گرفت .این روش دو مدل اندازه گیری و ساختاری را در بین
متغیر های مدل پژوهش مورد بررسی قرار می دهد .در مدل اندازه
گیری ،در ابتدا با روش تحلیل عاملی تایییدی(�Confirmatory fac

 )tor analysisروابط بین سازه های رفتار پایدار بهره بردار و سنجه
های برازش آن مورد بررسی قرار گرفت .در مرحله بعد ،ضریب
همبستگی بین متغیر های مورد بررسی و برازش مدل اندازه گیری
بیان شده است .همچنین در مدل ساختاری ،آزمون معنی داری

پایدار بهره بردارآب زیرزمینی
نتایج برازش مدل اندازه گیری نمونه استان خراسان جنوبی در
جدول3بیانشدهاست.نتایجگویایآناستکهمیزانهمهسنجه
های برازش مدل در مقایسه با معیار پیشنهاد شده در پژوهش
های پیشین ،از میزان مناسب و قابل قبولی برخوردار بوده است.
با توجه به جدول ،3سنجه های برازش مدل اندازه گیری رفتار

ضرایب مسیر فرض شده در مدل پژوهش و ضریب تبیینی که به

پایدار بهره بردار بیانگر برازش مناسب مدل هستند .بیشتر بودن

وسیله هر مسیر برآورد می گردد ،نشان داده شده است .نتایج مدل

 TLIو  CFIاز  0/9بیانگر آن است که مدل اندازه گیری از
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مدل استقالل فاصله گرفته است .همچنین بیشتر بودن

 RMSEAاز 0/008نشان دهنده آن است که مدل مزبور

 PNFIو  PCFIاز  0/5نشان می دهد که پژوهشگر در

واقعیت جامعه آماری را منعکس می کند .بطور کلی

مدل اندازه گیری رفتار پایدار ،در آزاد گذاشتن پارامتر

نتایج سنجه های مطلق ،تطبیقی و مقتصد بیانگر برازش

ها دقت الزم را داشته است و در نهایت کمتر بودن میزان

مناسب مدل است.

جدول -3نتایج برازش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سازه های رفتار پایدار بهره بردار

Table3.Fitness indicators of the confirmatory factor analysis of sustainable behavior
سنجه -
های
برازش

Fitness
indicator

نتایج در
پژوهش
Results

کای
اسکوئر
هنجار
شده

سطح
معناداری

سنجه-
های
برازش
تعدیل
شده

2.18

0.00

0.878

p-value

PRATIO

سنجه
های
تاکر-
لویس

سنجه
های
افزایشی
برازش
IFI

برازش
تطبیقی
CFI

TLI

0.912

0.914

0.878

برازش
نسبی
RFI

برازش
هنجار
شده

برازش
هنجار
PCFI
شده
مقتصد CMIN
PNFI

df

0.857

0.600

0.640

NFI

0.795

میانگین
مربعات
خطای
برآورد

RMSEA
0.069

ب) همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی

نسبت به خشکسالی” و “ محیط زیستی “بامتغیر وابسته”رفتار

قبلازمحاسبهضرایبمسیر،ضریبهمبستگیبینمتغیرهايمدل

پایدار نسبت به آب زیرزمینی” در سطح  0/01درصد معنی دار
بود.این نتایج منطبق بر تئوری های رفتاری پیشین از جمله تئوری

پژوهش محاسبه شدکه نتایج آن درجدول  4آمده است.رابطه ي

رفتار برنامه ریزی شده ،بعنوان یکی از قوی ترین نظریه ها در تشریح

آماري بین متغیرهاي پژوهش،با توجه به اینکه مقیاس آن ها از نوع

رفتار پایدارمی باشد ،بطوری که قصد عمل پیش درآمد رفتار در

فاصله اي بود ،با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون اندازه گیري

فرد می باشد.نتایج این همبستگی با تحقیق kang et al.(2017)،

شد .با توجه به جدول  8رابطه هاي آماري همه متغیرهاي مدل

) Ajzen(1991)، Chan and bishop(2013همسو می باشد.

پژوهشیعنی”هنجارذهنی”“،الزامشخصی””،قصدعمل”“،نگرش

جدول4ـضریبهمبستگیبینمتغیرهایمدلپژوهش

Table 4. Correlation between variables of theresearch model
متغیر

Variable

رفتار پایدار
SGWB

ب زیر زمینی
رفتار پایدار آ 
Intension

هنجار ذهنی

Subjective norm

الزام شخصی

Personal obligation

نگرش نسبت به خشکسالی
Attitudes to drought

هویتمحیط زیستی

Environmental identity

Intension

Subjective
norm

Personal
obligation

Attitudes

Environmental
identity

1

SGWB

قصد عمل

قصد عمل

هنجار ذهنی

الزام شخصی

نگرش

هویت زیست
محیطی

1

0.631

*

*0.273
*0.346
*0.493

*0.260

1

*0.342

*0.573

*0.532

*0.260

*0.237

0.402

0.476

0.346

*

*0.510

1

*

*

1
*

0.384

1
**Error level 0.01

**سطح  0/01خطا

ج) مدل ساختاری

بردار مدل ساختاری با وارد کردن بقیه متغیر های مورد

پس از تایید مدل تحلیل عاملی سازه های رفتار پایدار بهره

بررسی در پژوهش ترسیم و سنجه های برازش آن مورد
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بررسی قرار گرفت .در این مرحله در برآورد مدل ،آزمون معنی داری

برازش مدل معادالت ساختاری در جدول  5نشان داده شده است.

ضرایب مسیر فرض شده در مدل پژوهش و واریانس تشریح شده

نتایج ضرایب تحلیل مسیر علی بین متغیر های مدل برازش یافته

که به وسیله هر مسیر برآورد شده است ،مشخص می شود .نتایج

در قالب مدل ساختاری در شکل  2و جدول  6بیان شده است.

شکل2ـ نتایج تحلیل مسیر(اثر علی) با ضرایب استاندارد شده

Fig. 2-Causal analysis model of the present study along with the standard coefficients of the paths

در شکل  2مدل نهایی پژوهش نشان داده شده است .قصد پایداری

مدیریت مزرعه می توان در جهت بستر سازی بروز و نهادینه

با ضریب  0/56درصد معنا دار و مثبت بر رفتار پایدار آب زیرزمینی

کردن رفتار های پایدار آب زیرزمینی تالش نمود.شایان توجه

موثر است .همچنین ضرایب گویای آن است که نگرش نسبت

است که داشتن دیدگاه و بینش متناسب با شرایط خشکسالی

به خشکسالی 0/47درصد بر قصد عمل تاثیر دارد ،بنابراین می

و محدودیت های مرتبط با آن در عرصه تولید بطور مستقیم بر

توان نتیجه گرفت آگاه کردن بهره برداران آب کشاورزی نسبت

تصمیم های کشاورزان در نحوه مدیریت آب در سطح مزرعه موثر

به پدیده خشکسالی و پیامد های ناشی از آن و همچنین پیامد

است و همین امر می تواند زیربنای اقدام های و رفتارهای او در

های بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از آب چاه از جمله پایین

رویارویی با شرایط خشکسالی باشد .از این رو بکارگیری شیوه های

رفتن سطح آب های زیرزمینی و شور شدن سفره های آبی و

آموزشی متناسب و داشتن محتوای کاربردی در این آموزش ها

کاهش عملکرد در تولید های کشاورزی می تواند نگرشی را در

ضمن جذب بهره برداران ،نگرش آنان را در راستای مدیریت پایدار

فرد جهت تغییر رفتار به سمت دوام و پایداری این منبع محیط

آب بهبود می بخشد.در تحقیق های( .Dascher et al)2014و

زیستی ایجاد کند .از سوی دیگر ،تشویق اقدام های موثر بهره

) Kang et al.(2017نگرش نسبت به خشکسالی و رفتار فرد

برداران کشاورزی و القاء اینکه آنان نقش بسیار مهم و موثری در

تاثیر معناداری گزارش نشد .همچنین الزام شخصی با ضریب

دوام و پایداری آب چاه دارند ،زمینه ساز نظام خود باوری کشاورزان

 0/17درصد برقصد عمل موثر است که با نتایج تحقیق ()2007

شده و می تواند منجر به تقویت الزام شخصی فرد و پیشرفت

 Bamberg and Moserو ) Kang et al.(2017هم راستا

هویت محیط زیستی او در جهت مدیریت پایدار آب چاه کشاورزی

است .همینطور متغیر هویت محیط زیستی برقصد عمل و

شود .در این راستا با آموزش های کاربردی مروجین کشاورزی

رفتار پایدار بهره بردار تاثیر مثبت و معناداری دارد که با تحقیق

در حوزه بهره برداری و استفاده بهینه از آب چاه کشاورزی و

) Werff et al. (2013هم راستا است.در ادامه ،سنجه های برازش
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جدول5ـ نتایج برازش مدل معادالت ساختاری تمام متغیر های مورد بررسی در پژوهش
Table 5. Fitness indicators of the variables in the study

سطح
معناداری

سنجه
برازش
تعدیل
شده

PRATIO

IFI

0.826

0.945

Fitness
indicator

کای
اسکوئر
هنجار
شده

p-value

نتایج در
پژوهش

1.55

0.000

سنجه
برازش

Results

CMIN
df

سنجه
های
افزایشی
برازش

سنجه
های
تاکر-
لویس

CFI

0.932

0.944

TLI

برازش
تطبیقی

برازش
نسبی
RFI

برازش
هنجار
شده

برازش
هنجار
شده
مقتصد

0.858

0.708

NFI

0.828

PCFI

میانگین
مربعات
خطای
برآورد

0.779

0.048

RMSEA

PNFI

جدول -6ضریب های مسیر متغیر های موثر بر متغیرهای درونی مدل پژوهش

Table 6. Analysis of direct, indirect, and total effects of all variables
متغیر وابسته

Dependentvariable

اثر مستقیم

متغیر تاثیرگذار

Effective variable

نگرش نسبت به خشکسالی
Attitude to drought

نیت پایدار رفتارآب
زیرزمینی
Intention

هنجار ذهنی

Perceived norm

هویتمحیط زیستی
Environmental
Identity

0.477

0.000

0.000

0.116

0.116

0.000

0.190

0.150

0.000

0.150

0.000

0.000

0.000

0.771

0.000

0.771

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

نیت پایدار آبزیرزمینی

0.567

0.000

0.567

نگرش نسبت به خشکسالی
Attitude to drought
هنجار ذهنی

Personal obligation

نگرش نسبت به خشکسالی
Attitude to drought

هنجار ذهنی

Perceived norm

هویتمحیط زیستی

Environmental identity

نیت

Intention
Intention

ب زیرزمینی
رفتار پایدار آ 
Sustainable behavior

Indirect
effect

Total
effect
0.477

0.190

الزام شخصی

الزام شخصی
Personal Obligation

Direct
effect

اثر غیر مستقیم

اثرات کل

Perceivednorm

هویتمحیط زیستی

Environmentalidentity

الزام شخصی

Personalobligation

0.000

0.270

0.270

0.000

0.066

0.066

0.308

0.108

0.416

0.000

0.085

0.085

مدل معادالت ساختاری در جدول  5نشان داده شده است.

مستقیم و “هویت محیط زیستی “()β=0.190در سطح 05/0

نتایج نشان می دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.

اثر مثبت و مستقیم بر “ قصد عمل پایداری” داشته است.

ضرایب مسیر همه متغیر ها مثبت و معنی دار بوده است.

نتایج به دست آمده با

تحقیق(،Joshi and Rahman)2013

“نگرش نسبت به خشکسالی” در سطح  0/001با آماره 5/97

.et al. (2015)Rahimi Faizabadi، (2010)Wauters et al

بر” قصد عمل پایداری آب زیرزمینی” اثر مستقیم و مثبت

مطابقت دارد.از سوی دیگر مسیر “هنجار ذهنی” بر “ الزام شخصی”

داشته است( .)β=0.477همچنین “هنجار ذهنی”()β=0.116

در مدل مورد آزمون قرار گرفت .بر اساس جدول 6نتایج نشان داد

و” الزام شخصی” ( )β =0.150در سطح  0/05اثر مثبت و غیر

این مسیراثرمستقیمومثبتبر“ الزامشخصی”داشتهاست.متغیر
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“قصد عمل پایداری”( )β= 0.567در سطح  0/001اثر مستقیم و

کننده پايداري و يا ناپايداري منبع های محیط زیستی هستند.

معناداری بر “رفتار پایدار آب زیرزمینی” بهره بردار نشان داد و از سوی

بنابراین پیشنهاد می شود ،مروجین کشاورزی در تعامل بیشتر

دیگربینمسیرمتغیرهای“نگرشنسبتبهخشکسالی”(،)β=0.270

با بهره برداران کشاورزی چاه آب و شناخت نحوه بهره برداری و

“هنجار ذهنی” ( )β=0.066و “ الزام شخصی”( )β=0.085اثر
غیر مستقیم و معنادار به دست آمد .که با نتایج پژوهش های
Lopez and Arango, (2008), Nigber et al.(2010),
)Mennatizadeh and zamani (2012), Wang et al.(2014

و ) Shin et al. (2017همخوانی دارد.

چگونگی استفاده آنان از چاه آب و همچنین روش ارتباط بهره
برداران چاه آب با یکدیگر در زمینه آموزش و ترویج بهره برداران
در راستای توسعه دانش فنی و نگرش آن ها در سه حیطه
محیط زیستی ،اجتماعی و اقتصادی نسبت به آب زیرزمینی از
طریق برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی و روز مزرعه
همچنین برنامه های رادیویی و تلویزیونی تالش کنند.بر اساس

نتیجهگیری

نتایج جمعیت شناختی به دست آمده از تحقیق ،نکاتی در خور

كشاورزي درمنطقه های خشك و نيمه خشك ،بیشتر وابسته

توجه است ،از جمله نظام خرده مالکی و قطعه قطعه بودن زمین

به منبع های آب زيرزميني است .درسال هاي اخير با توجه

های کشاورزی و از سوی دیگر تعداد زیاد بهره برداران چاه آب

به خشكساليهاي مداوم و برداشت بي رويه از آن ،سطح آب

(با توجه به این که بیشتر آن ها کمتر از یک شبانه روز از چاه

زيرزميني بيالن منفي داشته و همچنین ازكيفيت آن ها به

آب سهم داشتند)منجر به مسئله هایی همانند بروز اختالف

شدت كاسته شده است .بطوری که روند برداشت بي رويه آب

و تعارض بین بهره برداران نسبت به نحوه مدیریت و تصمیم

هاي زيرزميني از طريق چاه هاي عميق و نيمه عميق منجر

گیری آب زیرزمینی می شود .بنابراین پیشنهاد می شود بخش

به پيشروي آب شور در سفره های آب شيرين شده است .در

ترویج استان با تشویق کشاوزران به یکپارچه سازی زمین ها

استان خراسان جنوبی حدود  80درصد آب زیرزمینی در بخش

از یک سو و همچنین ایجاد گروه های هم آب و یا تشکلهای

کشاورزی مصرف می شود ومسئله هایی همچون خشکسالی

آب بران در راستای گسترش فرهنگ مشارکت و تصمیم گیری

های چندین ساله ،استفاده غیراصولی از منبع های آب برداشته

جمعی با هدف پایداری منبع آب زیرزمینی گام بردارد .نتایج

شده ،پایین بودن بهره وری آب در سطح مزرعه ها ،کمبود منبع

حاصل ازمعادالت ساختاری حاضر نشان داد که هر چه بهره

های آبی (با توجه به اینکه بیشتر دشت های استان ممنوعه و

بردار”،هویت محیط زیستی “ قوی تر و” نگرش نسبت به

بحرانی اعالم شده اند)مشکل هایزیادی را در بخش منبع هایآب

خشکسالی” بیشتری داشته باشد” قصد عمل” قوی تری نسبت

استان ایجاد کرده است .هدف اصلی این پژوهش تحلیل رفتار

به بروز “رفتار های پایدار “از خود نشان می دهد.بطوری که هر

پایدار بهره بردار چاه آب کشاورزی و بررسی عامل های موثر بر

چه بهره برداران درک کنند که رفتار آن ها بر دوام و پایداری

بروز رفتار های پایدار آب کشاورزی بود .بنابراینبا توجه به نتایج

جریان آب چاه تاثیرگذاراست ،جهت گیری آنان در راستای

پژوهش انجام اقدام های بنیانی که در راستای هدف پایداری

بروز اقدام های پایدار بیشتر خواهد بود.بعنوان نمونه با تشویق

جریان دوام آب زیرزمینی موجود باشد،بیان می شود.بر اساس

و ترغیب بهره بردارانی که شیوه آبیاری مزرعه خود را با روش

نتایج به دست آمده تحقیق حاضر شامل چهار متغیر رفتار

های نوین آبیاری جایگزین کرده اند و یا آن گروه از بهره برداران

محیط زیستی  ،برابری ،بشر دوستانه و صرفه جویی به خوبی

که الگوی کشت خود را در راستای استفاده بهینه ازآب چاه

معرف رفتار پایدار بهره بردار آبچاه کشاورزی می باشد.با توجه به

تغییر داده اند و پررنگ کردن این گونه اقدام ها از سوی سازمان

این که رسالت ترویج کشاورزی تغییر رفتار بهره برداران و کمک

ها و ارگان های ذی ربط ،هویت محیط زیستی و الزام شخصی

به تصمیم گیری آن ها در مدیریت منبع های طبیعی می باشد.

فردی را در بین بهره برداران چاه آب کشاورزی تقویت کنند.

و از طرفی الگو هاي رفتاري بهره برداران مهم ترين عامل تعیین

بطورکلی شناسایی متغیر های موثر بر رفتار های پایدار و تاکید
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بر ارتقاء و درونی کردن آنان در بین بهره برداران مستلزم فعالیت

.منبع خاموش برنامه ریزی دقیق تر و عملیاتی تری صورت پذیرد

 بنابراین پیشنهاد.های آموزشی و ترویجی گسترده ای می باشد

پی نوشت ها

می شود در حوزه سیاست گذاری های در زمینه حفاظت و

1

The theory of multiple intelligences

نگهداری آب زیرزمینی بر مبحث پایداری رفتار بهره برداران اصلی

2

Ajzen

3

Demographic

که کشاورزان هستند تاکید ویژه ای شود و در راستای آموزش

4

Face validity

5

و نهادینه کردن فرهنگ پایداری بهره برداری و استفاده از این

Study pilot
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Introduction: Among numerous natural resources, the water accounts as an increasingly scarce resource in Iran. Especially, in South Khorasan, a province with low annual rainfall, groundwater is a vital resource for agricultural systems. In
recent years, the frequent and prolonged droughts led to aquifer overexploitation by agricultural operators. Because human
behavior is the most important issue in environmental challenges, changing operators’ behavior plays an important role in
sustainable resource management. For this reason, the present study aimed to investigate agricultural operators’ sustainable
behavior and its correlates in South Khorasan.
Material and methods: The present study is practical in terms of its nature and objectives, a descriptive survey in terms
of data collection, and a correlation study in terms of analyzing the data. The total statistical population was the agricultural
operators from the wells in seven counties (N=49685). A Purposive-quota sampling method was used (n=381) and the
total data were gathered via the use of a research-based questionnaire.In total, 273 filled questionnaires were obtained. For
assessing sustainable behavior based on Tapia-Fonllem research,four dimensions named pro-ecological, equity, frugality,
and altruism were assessed. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach’s alpha coefficient
which was obtained 0.70-0.88. The data were analyzed using SPSSv.22and AMOSv.22.
Results and discussion: According to descriptive analysis, 84% of respondents were the owner of the farms and around
80% were the owner of the wells. However, 92% of them had lower than 24 hours share of the well’s water. Also, 96% of
farm systems were peasant. Both dependent and independent variables were analyzed via Structural Equation Modeling
(SEM). However, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to confirm the goodness of the latent variables. According
to the results, pro-environmental behavior, equity, frugality, and altruism initially showed fit-indices. In addition,the result
of SEM showed that intention predicted 0.56 percent of variations in Sustainable groundwater behaviour(SGWB). Results
of this study showed that attitudes towards drought had a positive and direct effectonthe intention by 0.47 percent. In addi* Corresponding Author: Email Address. m_ghanian@asnrukh.ac.ir

tion, environmental identity hada direct and positive effect on intention too. Subjective norm and personal obligation had a
positive and indirect effect on intention variable. Also, intention and environmental behavior had a positive and direct effect
on SGWB.
Conclusion: It is necessary to do measures in order to conserve groundwater sustainability. Changing behavior is the most
important factor to achieve this goal. According to the results of the present study, it could be concluded that if the operators
of the wells have a clear attitude towards the drought and its effect, they can get a better decision on sustainable agricultural
water management at farm level. In addition, if operators believe that their measures determine the sustainability of groundwater, they will try to improve their environmental identity and personal obligation. However, practical extension and
education programs in environmental, social, and economic aspects can help to improve groundwater sustainable behavior
among agricultural operators.
Keywords: Sustainablebehavior, Agricultural water operators, Groundwater, Structural equation modeling.
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