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 چکیده

ها شامل مصارف که سایر بخشدرصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده است، در حالی 93تا  90رهای موجود بخش کشاورزی ایران طبق آما
های مختلفی توسط دولت جهت مدیریت آب در بخش کشاورزی رو، استراتژیکنند. از ایندرصد از آب را مصرف می 10خانوادگی و صنعتی تنها کمتر از 

های کشاورزی است تا بدین وسیله مصررف آب توسرط کشراورزان    ها نصب کنتور هوشمند بر روی چاهته شده است که یکی از این استراتژیبه کار گرف
های دهستان ماهیدشت استان کرمانشاه مندی کشاورزان از کنتورهای نصب شده بر چاهکنترل گردد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت

گیری تصادفی طبقههای مورد نیاز گردآوری شد. حجم نمونه از روش نمونهروش تحقیق بکار رفته پیمایش بود و با استفاده از پرسشنامه داده انجام شد.
کشاورز تعیین گردید. روایی پرسشنامه توسط مسئولین بخش حفاظت از آب زیرزمینی و برخی از صاحبنظران دانشرااهی و پایرایی آن    120ای متناسب 

های طراحی شده از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است. نتایج حاصل از تحلیرل  توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نشان داد تمامی مقیاس
، مسیر مشخص نمود که نارش کشاورز نسبت به حفاظت آب، درک ارزش حفاظت از آب از دید کشاورز، عادالنه بودن نصب کنتور، مفیرد برودن کنترور   

میت درآمد، تصور کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب، دسترسی به منابع مورد نیاز جهت حفاظت آب، تحصیالت و آموزش پس از نصب کنتور به ترتیب اه
زایش انردرکاران بخرش کشراورزی را جهرت افر     تواند دستمندی کشاورزان از نصب کنتور دارد. نتایج این تحقیق میداری بر رضایتتأثیر مثبت و معنی

 مندی کشاورزان از نصب کنتور، یاری نماید.رضایت
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    1 مقدمه

بخش اعظرم آب استحصرالی ایرران در بخرش کشراورزی مرورد       
های تأسفانه حجم وسیعی از آب بر اثر شیوهگیرد که ماستفاده قرار می

نادرست مصرف و همچنین اضافه برداشت از منابع آب موجود به هدر 
های کشاورزی به منابع آب زیرزمینی به رود. میزان وابستای زمینمی

درصرد و   2/46درصد، در منطقه خاورمیانره   8/37طور متوسط در دنیا 
وضوع، تأییدی بر سهم باالی درصد است. این م 1/62در کشور ایران 

بخش کشاورزی از مصرف آب زیرزمینی در ایران در مقایسه با دیارر  
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  (. 17کشورها است )
هررا و ابزارهررای مرردیریتی مختلفرری توسررط دولررت هماننررد شرریوه

های غیرمجاز و اجرای الاوهرای مصررف بهینره    جلوگیری از حفر چاه
یکری از مهمتررین   (، کره در ایرن برین    12آب به کار برده شده است )

بخشری آب زیرزمینری از طریرق نصرب     ها طرر  احیرا و تعرادل   برنامه
های کشراورزی اسرت. در قالرب ایرن     کنتورهای هوشمند بر روی چاه

اند نسربت بره خریرد و    های کشاورزی موظف شدهبرنامه صاحبان چاه
هرای خرود اقردام    نصب کنتورهای هوشمند مصرف آب برر روی چراه  

طقی که برنامه مذکور در آن به اجرا درآمرده اسرت،   نمایند. یکی از منا
کشاورزان  1389باشد که از سال دشت ماهیدشت استان کرمانشاه می

دار آن منطقه ملزم به نصب کنتور هوشمند بر روی چاه خود شرده چاه
اند. اگر چه نصب کنتور هوشمند بر روی چاه اجباری بوده و کشاورز را 

ند، اما اگر قرار باشد کشاورزان از این کمجبور به مصرف کمتر آب می
ترری برا آب داشرته باشرند یقینرا       برنامه رضایت داشته و رفتار مناسب

بایسررتی اقررداماتی در راسررتای قررانع کررردن کشرراورزان و افررزایش    
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مندی آنان انجام پرذیرد. بنرابراین مطالعره رفترار رضرایتمندی      رضایت
برر آن بره مردیران و    کشاورزان و شناسایی و تحلیل عوامرل اثرگرذار   

سیاستاذاران کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانند کشاورزان را قانع کننرد  
 تری یا آب داشته باشند. که رفتار مناسب

مدیریت بهتر آب کشاورزی از طریق نصرب کنترور هوشرمند برر     
گرردد  روی چاه کشاورزی، یک رفتار مناسب زیست محیطی تلقی مری 

رغم اجباری بودن این برنامره،  ت تا علیتر اسکه نیازمند مطالعه دقیق
هرای  مندی بیشتر کشاروزان را فرراهم نمایرد. تئروری   موجبات رضایت

مختلفی جهت بررسی رفتار زیست محیطی کشراورزان بره کرار رفتره     
هرایی کره در ایرن زمینره وجرود دارد،      است. یکی از مؤثرترین تئوری

مختلفی بر کراربرد  است. تحقیقات  1ها، باورها و هنجارهاتئوری ارزش
این تئوری در زمینه مطالعه رفتار زیست محیطی کشاورزان تأیید کرده 

( بیان 22گونه که پرایس و لویستون )(. اما با این حال همان26است )
ترر و بیشرتر ایرن تئروری در زمینره      دارند، نیاز به مطالعره گسرترده  می

 رفتارهای زیست محیطی وجود دارد.
( رفتار زیست محیطی از طرفی 1ل شماره مطابق این تئوری )شک

ها، باورها و هنجارهای فردی و از طرف دیار تحرت  تحت تأثیر ارزش
تأثیر عوامل اجتماعی، رفتاری )فردی( و زیست محیطی است. بر ایرن  
اساس رفتار زیست محیطری تحرت تراثیر چهرار گرروه از متییرهرای       

 (: 29گیرد )مستقل قرار می
)رفترراری( و زیسررت محیطرری: شررامل   ای فررردیعوامررل زمینرره

هرای  های فرد در زمینه آن رفتار خاص، ویژگری ها و مهارتتوانمندی
های زیست محیطی اجتماعی فردی، و شرایط و محدودیت -اقتصادی
 است.

هررا و هررا و باورهررای زیسررت محیطرری: دربرگیرنررده ارزش ارزش
رانری اعتقادات فرد نسبت به محیط زیست و پدیده مورد مطالعره و نا 

هایی است که فرد نسبت به آینده محیط زیست و پدیده مورد مطالعره  
 دارد. 

درک فرد از کنترل رفتار زیست محیطی مورد نظر: شرامل تصرور   
ها( در اختیارش بررای  ها و تواناییفرد از منابع )مالی، امکانات، مهارت

 شد.بابروز رفتار مناسب و نیز انتظاراتش از نتیجه رفتار مورد نظر می

هنجارهای فردی و اجتماعی: دربرگیرنده تصور فررد از انتظرارات   
جامعه از وی برای نحوه برخورد با پدیده مورد نظر، تصور فررد نسربت   
به نقش خود در جامعه، هنجارهای فرردی و دیردگاه فررد نسربت بره      

 دولت در ارتباط با پدیده مورد مطالعه است.

ع رفتار زیست محیطری  براساس تئوری مذکور، بسته به تحلیل نو
توان در مورد هریک از چهار گروه متییر اصلی تئوری، مورد مطالعه می

متییرهای مربوط به آن رفتار را شناسایی کرده و در عمل مورد مطالعه 
منردی کشراورزان از   قرار داد. به این ترتیب برای مطالعه رفتار رضایت

                                                           
1 - Theory of Values, Beliefs, Norms  

ی در ابتردا در  های کشراورزی بایسرت  نصب کنتور هوشمند بر روی چاه
یک از چهار گروه متییر اصلی تئوری، متییرهرای مربوطره را    مورد هر

منردی  شناسایی کرده و سپس تأثیر هریک از آنها را برر روی رضرایت  
مورد آزمون قرار داد. به عنوان مثال بایستی در مرورد باورهرا و ارزش  

هرا و باورهرایی   های زیست محیطی بررسی کرد کره چره نروع ارزش   
سب با بحث کنتور هوشرمند آب کشراورزی قابرل بررسری اسرت.      متنا

یرک از چهرار    بنابراین برای شناسایی متییرهای مختلف مربوط به هر
 گروه متییر اصلی مدل الزم است به تحقیقات قبلی مراجعه شود.

ای اثرگذار برر رفترار رضرایت   مطابق تحقیقات قبلی، عوامل زمینه
هرا و  گردد: دسته اول مهرارت میمندی کشاورزان به دو دسته تقسیم 

هررای کشرراورز جهررت حفاظررت آب برروده کرره شررامل سررط   توانررایی
تحصیالت کشراورز و آمروزش پرس از نصرب کنترور اسرت. رگنرر و        

های الزم ( در مطالعه خود دریافتند فراهم نشدن آموزش23همکاران )
برای کشاورزان در خصوص مردیریت آب و عردم توجره بره مردیریت      

مندی اس نیاز آبی هر محصول در مزرعه عدم رضایتمصرف آب براس
هرای محیطری پریش روی    آنها را بدنبال دارد. دسرته دوم محردودیت  

کشاورزان است که شامل میزان حمایرت دولرت از کشراورز و توجیره     
باشرد.  نمودن کشاورز توسط دولت قبل از نصب کنترور هوشرمند مری   

داد دام، درآمرد  ای شرامل سرن، میرزان زمرین، تعر     سایر عوامل زمینره 
ها، شیل، وام دریرافتی، سرابقه آبیراری تحرت فشرار و      سالیانه، دارایی

ای کره  باشد. در این زمینه مطالعره هکتار آبیاری شده توسط کنتور می
( در ناحیره چیتروان کشرور نپرال انجرام      21توسط پراساد و همکاران )

ند از تواگرفت، نشان داد سن، سط  سواد و ابعاد مزرعه کشاورزان می
منردی  داری برر میرزان رضرایت   هایی باشد که به میزان معنری ویژگی

طور تحقیقات اورتارا  کشاورزان از نحوه مدیریت آب مؤثر است. همین
( درآمد، نوع آبیاری )سنتی و مدرن( و میزان دسترسی 20و همکاران )

 به آب را به این عوامل اضافه نمود.
ت بره حفاظرت آب   مطابق تحقیقات قبلی، ناررش کشراورز نسرب   

های حفاظت از مندی او از پروژهرضایتمندی یا عدمساز رضایتزمینه
طور ضعف در مدیریت منرابع آب، عردم تعریرف    (. همین24آب است )

درست مسئله کمبود آب و نبود دیدگاه بلند مدت نزد مصرف کننده به 
آموزشی و فنی از جمله عوامرل   -علت اجرای نامناسب اصول ترویجی

 (. 13ری است که در نارضایتی فرد مؤثر است )دیا
( مشخص نمود سرن، تحصریالت و   1مطالعه اعظمی و همکاران )

منردی اسرت.   میزان سط  کشت از متییرهای تأثیرگرذار برر رضرایت   
مندی خود را به ذخیرره آب کرافی،   برداران رضایتعالوه بر این، بهره

براط دادنرد.   کاهش میزان آب مصرفی و آبدهی بره موقرع مزرعره ارت   
مندی خود را ناشی از قطع نابهنارام آب مزرعره،   رضایتهمچنین عدم

طراحی و اجرای نامناسب سیستم آبیراری تحرت فشرار نصرب شرده،      
 مسائل تشکیل پرونده و دریافت تسهیالت اعالم نمودند.
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 (29محیطی )ها، باورها و هنجارها و ارتباط آن با رفتارهای زیستتئوری ارزش -1شکل 
Figure 1- Theory of Values, Beliefs, Norms and its relationship with environmental behaviors (29) 

  
( دریافتند پایین رفتن آب چاه، شرور شردن و   11فاطمی و کرمی )

هرا،  تیییر طعم و مزه آب، کاهش تولید، کاهش درآمد و افزایش هزینه
چاه، دسترسی نامساوی بره  نارش منفی نسبت به پایداری میزان آب 

رضرایت های مدیریتی نامناسب و نبود شیل دوم موجب عدمآب، شیوه
مندی کشراورزان از شریوه نروین مردیریت آب شرده اسرت. افشرار و        

( در مطالعه خود دریافتند سن، سط  تحصیالت، وابستای 2زرافشانی )
معیشت کشاورزان به آب، نارش آنها نسبت به مدیریت آب و میرزان  

برداران از اداره امور مندی بهرهسعت اراضی تحت مالکیت در رضایتو
آب مؤثر است. آنها همچنین گران بودن کنتور، مشکالت ناهداری از 
کنتور، عدم اطمینان به تأمین آب کافی و مجبرور شردن بره پرداخرت     

مندی عنوان نمودند. رضایتحقابه پس از نصب کنتور را از دالیل عدم
( دریافتند که کشاورزان از باورهای منفعرت 28مکاران )زاده و هشریف

گرایانه در خصوص مدیریت آب کشاورزی برخوردار بوده و ایرن براور   
مندی آتها باشد. بهرامی و نورمحمردی  ساز عدم رضایتتواند زمینهمی
( در تحقیق خود دریافتند سط  زمین زراعی، میرزان تحصریالت و   3)

منردی از  ت را در بکارگیری و رضایتنارش کشاورزان بیشترین اهمی
های نوین مدیریت آب با تأکید بر کنتورهای هوشمند نصب شده شیوه

منردی از نصرب کنتورهرای هوشرمند برا      رضرایت  دارد. همچنین عدم
 برداران در ارتباط است. وضعیت اقتصادی از جمله درآمد بهره

وی باورهای کشاورزان نسبت به شیوه مدیریتی القرا  شرده از سر   
منردی فررد از شریوه    دولت نیز یک متییر اثرگذار بر برر روی رضرایت  

مدیریت مذکور است که در زمینه کنترور هوشرمند ایرن نظرام باورهرا      

شامل دیدگاه فرد نسبت به عادالنه بودن نصب کنتور، باور فرد نسبت 
به تأثیر کنتور در کاهش مصرف آب، باور به مفید بودن نصب کنترور،  

نسبت به تأثیر کنتور در عملکرد زراعی و درآمرد، درک   دیدگاه کشاورز
کشاورز از میزان دسترسی به منابع مورد نیاز جهت حفاظت آب، درک 
کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب، باور به محاسبه منطقی مصرف آب 
توسط کنتور، و باور به وضعیت دسترسی به آب پرس از نصرب کنترور    

 باشد. می
( دریافتند که هنجار اخالقی در 33و همکاران )به عالوه، یزدانپناه 

آبری، سرهم قابرل    زمینه حفاظت از آب و درک کشراورز در مرورد کرم   
مندی او از شیوه حفاظت آب دارد. مطالعات سرتلر و  توجهی در رضایت

( نشان داد که متییرهای دیاری همچون مشارکت اجتماعی 25ناگل )
محیطی در تهدیدات زیست و باور به ارزش آب در کشاورزی، آگاهی از

منردی او از اقردامات حفراظتی جهرت     تیییر رفترار کشراورز و رضرایت   
 مدیریت منابع آب زراعی مؤثر است. 

با توجه به مطالب گفته شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر به شر  
باشد. بر این اساس، هدف تحقیق حاضرر، بررسری   می 2شکل شماره 
ب کنتور و تأثیر عوامل اثرگذار بر مندی کشاورزان از نصمیزان رضایت

ها، باورها و هنجارها بود تا بتوان پس از آن با استفاده از تئوری ارزش
تررین عوامرل مرؤثر، راهکارهرای الزم بررای بهبرود       دستیابی به مهم

 مندی در میان آنها را پیدا نمود. رضایت
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 چارچوب نظری تحقیق -2شکل 

Figure 2- Theoretical framework of the research 
 

 هامواد و روش

تحقیق حاضر در دهسرتان ماهیدشرت از توابرع اسرتان کرمانشراه      
و برا مسراحت    گرفتره  قرارن ایرا غرب درماهیدشت  منطقهانجام شد. 

 مرکرزی  بخش کرمانشاه حومه به شرق و شمال ازمربع  کیلومتر 459
 آبراد اسرالم  شهرسرتان  به غرب از و زآبادسرفیرو بخش به جنوب از و

د شده است. از ابتدای پروژه نصب کنتور هوشمند بر روی محدو غرب
کنتور نصرب شرده برر روی     1152های کشاورزی تاکنون از تعداد چاه
عرردد برره دهسررتان  352هررای آب کشرراورزی اسررتان کرمانشرراه، چرراه

کشاورز  352 ماهیدشت تعلق دارد. بنابراین جامعه هدف تحقیق شامل
دهستان ماهیدشت و برخوردار از کنتور هوشمند است. اندازه نمونره از  

کشاورزی که کنتور هوشمند بر روی چاه آنهرا نصرب شرده     352بین 

ای متناسب به این امرر  انتخاب گردید و از طریق روش تصادفی طبقه
روسرتا مرورد    151مبادرت شد. بردین منظرور از دهسرتان ماهیدشرت     

ر گرفت و از هر روستا حجرم نمونره متناسرب برا بزرگری و      مطالعه قرا
کوچکی روستا انتخاب گردید. در نهایت به منظور تعیین حجرم نمونره   

 نفر کشاورز انتخاب گردید. 120از طریق فرمول کوکران 
مندی کشاورزان از نصب کنتور متییر وابسته تحقیق شامل رضایت

سنجش آن بررروی   هوشمند بر روی چاههای کشاورزی بود که برای
ای از کشاورزان سوال شد تا چه انردازه از نصرب   نمره 20یک مقیاس 

 کنتور بر روی چاه خود راضی هستند؟
گیری آنهرا در  لیست متییرهای مستقل مورد مطالعه و نحوه اندازه

 شر  داده شده است. 1جدول 
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 گیری آنهالیست متغیرهای مستقل تحقیق و نحوه اندازه -1جدول 

Table 1- Research variables and measurements 
 عامل

Factor 
 نام متغیر مستقل
Independent variable  

 مقیاس متغیر
Scale 

 تعداد گویه
Number of items 

عوامل زمینه
ی
ا

 
C

o
n

tex
tu

al facto
rs

 

 سن

Age 
 ایفاصله

Interval 
1 

 میزان زمین زراعی

Land area 
 ایفاصله

Interval 
2 

 دامتعداد 

Animal numbers 
 ایفاصله

Interval 
2 

 درآمد سالیانه 

Salary income 
 ایفاصله

Interval 
3 

 دارایی 

Assets 
 ایفاصله

Interval 
3 

 شغل اصلی 

Main job 
 اسمی

Nominal 
1 

 وام دریافتی

Loan  
 اسمی

Nominal 
1 

 سابقه آبیاری تحت فشار

Pressurized irrigation experience 
 ایفاصله

Interval 
1 

 هکتار آبیاری شده توسط کنتور

Hectare irrigated by flowmeter 
 ایفاصله

Interval 
1 

 تحصیالت 

Education 
 ایفاصله

Interval 
1 

 آموزش پس از نصب کنتور 

Training experience after installing the flowmeter 
 اسمی

Nominal 
1 

 میزان حمایت دولت 

Support from government 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
1 

 توجیه توسط دولت قبل از نصب کنتور

Training by government before installation 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
1 

ش
ارز

ها
 V

alu
es

 نگرش کشاورز به لزوم حفاظت آب 

Attitude towards water conservation 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
4 

 ارزش حفاظت آب از دیدگاه کشاورز

Water conservation value as perceived by farmer 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
7 

باورها
 B

eliefs
 

 دیدگاه کشاورز نسبت به عادالنه بودن نصب کنتور

Attitude towards installation fairness 
 (20ز صفر تا ای )افاصله

Interval 
1 

 تأثیر کنتور در کاهش مصرف آب

Influence of flowmeter on water consumption decrease 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
1 

 دیدگاه کشاورز نسبت به مفید بودن کنتور

Attitude towards usefulness of the flowmeter 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
1 

 تأثیر کنتور در کاهش عملکرد

Influence of flowmeter on production decrease 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
1 

 تأثیر کنتور در کاهش درآمد

Influence of flowmeter on income decrease 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
1 

 آب منابع مورد نیاز حفاظتدرک کشاورز از میزان دسترسی او به 

Water conservation perceived behavioral control 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
3 

 درک کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب

Self-perception regarding water conservation impact 
 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
3 

 طقی مصرف آب توسط کنتورباور کشاورز به محاسبه من

Belief regarding logical estimation of water consumption by 
flowmeter 

 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
1 

 باور کشاورز به کاهش دسترسی به موقع به آب پس از نصب کنتور

Belief towards water accessibility problem after installing the 
flowmeter 

 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
1 

هنجارها
 N

o
rm

s
 

 هنجارهای اجتماعی درک شده

Subjective social norms 

 (20ای )از صفر تا فاصله

Interval 
 

3 

 Source: Research findings    های تحقیق   یافتهمآخذ: 
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 آوری اطالعات از پرسشنامه استفادهدر این مطالعه به منظور جمع

هرای  شد که برای تأیید روایی در اختیار مسرئولین دفترر مردیریت آب   
ای اسرتان کرمانشراه و برخری از صراحب    زیرزمینی شرکت آب منطقه

نظران دانشااهی قرار گرفت. جهت تعیین پایایی آن، در یک مطالعره  
پرسشنامه در اختیار کشاورزانی که کنتور هوشمند برر   30راهنما تعداد 

آنها نصب شده و در خارج از جامعه آماری )مشرابه   روی چاه کشاورزی

جامعه( بودند قرار گرفت. سپس با اسرتفاده از ضرریب آلفرای کرنبراخ     
های پرسشنامه محاسبه شد. برای ایرن منظرور در ابتردا    پایایی مقیاس

متییرهای تحقیرق تبردیل بره طیرف لیکررت شردند. سرپس برا نررم          
هرای پرسشرنامه   اسضریب آلفرای کرونبراخ بررای مقیر      SPSSافزار

 (.2محاسبه گردید )جدول 

 

 آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق -2جدول 

Table 2- Alpha cronbach coefficient for research scales 
 مقدار آلفا

Alpha coefficient 
 نام عامل
Factor 

0.93 
 نارش کشاورز نسبت به حفاظت آب

Attitude towards water conservation 

0.82 
 ارزش حفاظت آب از دیدگاه کشاورز

Water conservation value as perceived by farmer 

0.95 
 درک کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب

Self-perception regarding water conservation impact 

0.71 
 اش به منابع مورد نیاز در زمینه حفاظت آبدرک کشاورز از دسترسی

Water conservation perceived behavioral control 

0.95 
 درک کشاورز از هنجارهای اجتماعی

Subjective social norms 

 Source: Research findings تحقیقهای ماخذ: یافته

 نتایج و بحث

های مندرج در جدول نمایران اسرت، مقردار    گونه که از دادههمان
شنامه براالتر از  های طراحی شده در پرسآلفای کرونباخ تمامی مقیاس

هرای بکرار رفتره    /. است که نشان از قابلیت اعتماد باالی مقیراس 70
 دارد.

 نشان داده شده است. 3های توصیفی در جدول یافته

کشاورزان شرکت کننده در تحقیق به  3های جدول بر طبق یافته
سرال هسرتند کره نشران از      45لحاظ سنی تقریبا  دارای میاناین سن 

چاهداران منطقه مورد مطالعه دارد. برا توجره بره نمرا     میان سال بودن 
بدست آمده تحصیالت کشاورزان در سط  دبیرستان بوده کره نشران  

هرای  دهنده سط  سواد فراتر از خواندن و نوشتن است. میاناین زمین
هکتار است. شریل کشراورزی بره عنروان شریل       22زراعی کشاورزان 

ان دام نداشرتند. بره طرور    اصلی کشاورزان بوده است. اکثریت کشاورز
مندی از آمروزش در زمینره شریوه مردیریتی     کلی استناد به نمایِ بهره

مندی کشاورزان از آموزش بوده بهره نصب کنتور هوشمند، بیانار عدم
دهرد تروجیهی در زمینره نصرب کنترور      است. مشاهده نما نشران مری  

ر هوشمند به جهت حفاظت آب صورت نارفته است. با توجه به مقرادی 
توان گفت که کشاورزان استفاده از کنترور  می 3میانه مندرج در جدول 

را آسران، نقررش آن را در مرردیریت آب مفیررد و نقررش خودشرران را در  

اند. از دیدگاه کشراورزان، بره طرور    حفاظت آب کشاورزی مؤثر دانسته
کلی کنتور هوشمند در کاهش درآمد آنها به میزان زیادی تأثیر داشرته  

ور نارش کشاورزان نسبت به حفاظت آب مساعد است. طاست. همین
کشاورزان شرکت کننده در تحقیق در حد متوسط از نصرب کنترور برر    
روی چاه کشاورزی رضایت دارند. آنها در حد متوسطی ارزش حفاظت 

کنند و معتقدند که تا حد متوسطی بره منرابع مرورد    آز آب را درک می
این کشراورزان معتقدنرد کره    نیاز جهت حفاظت از آب دسترسی دارند. 

مقدار آب مصرف شده توسط کنتور هوشمند به طور منطقی محاسربه  
ناردیده است. همچنین کشاورزان نصب کنتور هوشمند بر روی چاه را 

 اند. عادالنه ندانسته

 AMOSافرزار  ها از روش تحلیل مسیر و برا اسرتفاده از نررم   داده
نشان داده  3شکل شماره  تجزیه و تحلیل شدند. مدل مسیر حاصله در

 ارائه شده است. 4نتایج حاصل از مدل کلی در جدول  شده است.
اسکور برابرر  مقدار آماره کای 4های مندرج در جدول براساس داده

دار نشرده اسرت.   معنری  α= %5به دست آمده که در سرط    167/0با 
هرای  سرایر شراخص   5گردد. در جردول  بنابراین برازش مدل تأیید می

 زش مدل ارائه شده است.برا
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 های توصیفی تحقیقیافته -3جدول
Table 3- Descriptive results 

 میانگین )انحراف معیار(

Mean (SD) 
 میانه

Median 
 نما

Mode 
 نام متغیر

Variable 
45 (12) 
 سن )سال( --- --- 

Age (year) 

--- 
 دبیرستان

Senior highschool 
--- 

 تحصیالت

Education 

 میزان زمین زراعی )هکتار( --- --- (6) 22

Land area 

 ندارد --- ---
Does not have 

 میزان دام

Domestic animals 

 ارزش دارایی)میلیون تومان( --- --- (45) 300

Assets value (million tomans) 

 میزان درآمد سالیانه )میلیون تومان( --- --- (42) 120

Yearly income (million tomans) 

 کشاورزی --- ---

Agriculture 
 شیل اصلی

Main job 

 فاقد وام --- ---

No 
 وضعیت دریافت وام

Loan received 

--- --- 
 اندآموزش ندیده

Not experienced 
 آموزش پس از نصب کنتور
Training experience after installing the flowmeter 

 سابقه آبیاری تحت فشار --- --- (2) 5

Pressurized irrigation experienced 

 میزان هکتار آبیاری با کنتور --- --- (5) 18

Areas irrigated by flowmeter (hectares) 

--- ---- Not trained 
 توجیه کشاورزان پس از نصب کنتور

Training by government before installation 

 کمخیلی (3) 4

Very low 
 پس از نصبمیزان حمایت دولت  ---

Support from government 

 متوسط (4) 12
Medium 

--- 
 مندی کشاورزان از نصب کنتوررضایت

Satisfaction from installing the flowmeter 

 زیاد (3) 15
Easy  

--- 
 آسانی استفاده از کنتور

Ease of use 

 خیلی کم (3) 4
Very little 

--- 
 تأثیر کنتور در کاهش مصرف آب
Influence of flowmeter on water consumption decrease 

 کم (2) 8
Low 

--- 
 مفید بودن نصب کنتور هوشمند

Attitude towards usefulness of the flowmeter 

 کم (3) 7
Low 

--- 
 محاسبه منطقی آب توسط کنتور
Belief regarding logical estimation of water consumption by flowmeter 

15 (4) 
 زیاد

High 
--- 

 تأثیر کنتور هوشمند در کاهش درآمد کشاورزی

Influence of flowmeter on income decrease 

 کم (2) 7

Little 
--- 

 عادالنه بودن نصب کنتور هوشمند

Attitude towards installation fairness 

 مساعد (3) 15

Positive  
--- 

 نارش کشاورز نسبت به حفاظت آب

Attitude towards water conservation 

 متوسط (2) 14

Medium 
--- 

 ارزش حفاظت آب کشاورزی
Water conservation value as perceived by farmer 

 زیاد (3) 15

High 
--- 

 درک کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب
Self-perception regarding water conservation impact 

 متوسط (3) 13

Medium 
--- 

 میزان دسترسی به منابع جهت حفاظت آب

Water conservation perceived behavioral control 

 کم (3) 9

Low 
--- 

 درک فرد از هنجارهای اجتماعی در زمینه حفاظت آب
Subjective social norms 

 Source: Research findings تحقیقهای ماخذ: یافته
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 مندی از نصب کنتور هوشمندتحلیل مسیر عوامل موثر بر رضایت -3شکل 

Figure 3- Path analysis for factors affecting satisfaction from installation of intelligent flowmeter 

 

 برازش کلی مدل برآورد شده -4جدول 

Table 4- General goodness of fit for estimated model 

 مقدار

Value 

 شاخص

Index 
 (Chi-square) اسکورکای 0.167

 (Degree of freedom) آزادیدرجه 5

 (Significance level) داریسط  معنی 0.651

 Source: Research findingsهای تحقیق  مآخذ: یافته

 
 های برازش مدلشاخص -5جدول 

Table 5- Model’s goodness of fit indices 
 Significance داریسطح معنی

Level 
  مقدار

Value 
 شاخص 

  Index 

 

 
 (CMIN/DFاسکور نسبی )کای  0.146 0.48

 (RMRها )ماندهمیاناین مجذور پس  3.2 ---

 (GFIشاخص برازندگی)  0.96 ----

 (AGFIشاخص برازندگی تعدیل شده )  0.93 ----

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب   0.001 -----
(RMSEA) تحقیقهای ماخذ: یافته Source: Research findings 

 

 اجتماعی

 رفتاری

هاارزش  هنجارها باورها 

 

 

 

 

مندی از رضایت

نصب 

 کنتور

عبه منابدرک کشاورز از دسترسی   
 مورد نیاز جهت حفاظت آب

 
 

 

ایعوامل زمینه  

 محیطی

ددرآم  

 رفتار

 تحصیالت
 

آموزش پس از نصب 
 کنتور

 

 درک کشاورز از تأثیرش
  در حفاظت آب 
 

 

ورعادالنه بودن نصب کنت   
 

 

 
نتوراعتقاد به مفید بودن ک  

 
 

 

 نگرش به حفاظت آب
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 اثرات مستقیم استاندارد شده متغیرهای مستقل مدل  -6جدول 
Table 6- Standardized direct effects of variables 

 نگرش به حفاظت آب

Attitude 

towards water 

conservation 

 

ودن اعتقاد به مفید ب

 کنتور

Attitude 

towards 

usefulness of 

the flowmeter 

 عادالنه بودن نصب

 کنتور

Attitude 

towards 

installation 

fairness 
 

 آموزش پس از نصب

 کنتور

Training 

experience after 

installing 

flowmeter 

 درآمد

Yearly 

Income 

 

درک کشاورز از 

 تأثیرش در حفاظت آب
Self-perception of 

water 

conservation 

impact 

درک کشاورز از 

ع  دسترسی به مناب

مورد نیاز جهت 

 حفاظت آب

Perceived 

behavioral 

control 

 تحصیالت
Education 

 نام متغیر

Variable 

0.42 0.39 0.36 0.35 0.32 0.31 0.29 0.28 

 اثرمستقیم

Direct 
effect 

 Source: Research findingsهای تحقیق  مآخذ: یافته
 

 مستقیم متغیرهای مستقل مدل اثرات غیر -7جدول 

Table 7- Standardized indirect effects of variables 

نگرش به 

 حفاظت آب

Attitude 

towards 

water 

conservation 

 تحصیالت
Education 

 درآمد

Yearly 

Income 

 

 

 آموزش پس از نصب

 کنتور

Training 

experience after 

installing 

flowmeter 

 بعادالنه بودن نص

 کنتور

Attitude 

towards 

installation 

fairness 
 

ودن اعتقاد به مفید ب

 کنتور

Attitude 

towards 

usefulness of 

the flowmeter 

درک کشاورز از 

تأثیرش  در حفاظت 

 آب
Self-perception of 

water 

conservation 

impact 

درک کشاورز از 

ع  دسترسی به مناب

مورد نیاز حفاظت 

 آب
Perceived 

behavioral 

control 

 نام متغیر
Variable 

0.29 0.20 0.17 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 

 اثرغیرمستقیم

Indirect 

effect 

 Source: Research findingsهای تحقیق  مآخذ: یافته
 

 اثرات کل متغیرهای مستقل مدل  -8جدول 

Table 8- Standardized total effects of variables 
نگرش به 

 فاظت آبح

Attitude 

towards 

water 

conservation 

 

ودن اعتقاد به مفید ب

 کنتور

Attitude 

towards 

usefulness of 

the flowmeter 

 درآمد

Yearly 

Income 

 

 

 تحصیالت
Education 

 آموزش پس از نصب

 کنتور

Training 

experience after 

installing the 

flowmeter 

 عادالنه بودن نصب

 کنتور

Attitude 

towards 

installation 

fairness 
 

درک کشاورز از 

تأثیرش  در حفاظت 

 آب
Self-perception of 

water 

conservation 

impact 

درک کشاورز از 

دسترسی به 

از منابع  مورد نی

جهت حفاظت 

 آب
Perceived 

behavioral 

control 

 نام متغیر
Variable 

 اثرکل 0.38 0.41 0.48 0.48 0.48 0.49 0.50 0.71

Total effect 

 Source: Research findingsهای تحقیق  مآخذ: یافته

 
کنرد مقردار آمراره    بیان می 5های برازش مدل در جدول مشخصه

 48/0بدست آمده برابر برا   Pو مقدار  146/0اسکور نسبی برابر با کای
نشان 05/0بزرگتر از  Pاسکور نسبی پایین و مقدار باشد. مقدار کایمی
دهد مدل از برازش خوبی برخوردار اسرت. میراناین مجرذور پرس    می

باشد کره میرزان پرایین آن نیرز تأییرد کننرده       می 2/3برابر با  1ماندها
( و شرراخص 96/0برررازش مرردل اسررت. مقررادیر شرراخص برازنرردگی )

دهرد  ( بدست آمده برای مدل نشران مری  93/0برازندگی تعدیل شده )
ر ریشره دوم بررآورد واریرانس    مدل دارای برازش خروبی اسرت. مقردا   

                                                           
1- RMR 

کنرد مردل از   بدست آمده کره تأییرد مری    001/0برابر  2خطای تقریب
برازندگی خوبی برخوردار است. الزم به ذکر است کره ضرریب تعیرین    

مندی از نصب کنتور هوشمند برابر برا  مدل برای متییر وابسته رضایت
سرتقلی  دهد متییرهای م( که نشان می3/. بدست آمد )شکل 77مقدار 

/. درصرد واریرانس متییرر    77اند که به صورت همزمان وارد مدل شده
/. آن ناشی از خطا بروده، یعنری   23وابسته را تبیین نموده است و فقط 

گویی دهنده قدرت پیشمدل؛ مدلِ قوی و مناسبی بوده است که نشان
مستقیم و اثرات مستقیم استاندارد شده، غیر 8تا  6آن است. در جداول 

                                                           
2- RMSEA 
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منردی کشراورزان از نصرب کنترور     تییرهای مستقل برر رضرایت  کل م
ها، باورهرا و هنجارهرا   هوشمند برروی چاه خود براساس تئوری ارزش

 ارائه شده است.
دهد از میران متییرهرای مطالعره شرده،     نشان می 8جدول شماره 

بیشترین تأثیر را  71/0نارش کشاورز نسبت به حفاظت آب با اثر کل 
نصب کنتور هوشمند بر روی چراه کشراورزی دارد.    مندی ازبر رضایت

بیانار این است که متییرر مرذکور هرم بره صرورت       3دقت در شکل 
مستقیم و هم از طریق تأثیرگذاری بر روی باورهای فرردی، رضرایت  

دهرد. نتیجره بره    مندی از نصب کنتور هوشمند را تحت تأثیر قرار می
ی در زمینره رفترار   دست آمده با روند کلری موجرود در تحقیقرات قبلر    

حفاظت محیط زیست، که طی آن تأثیر معنادار نارش فررد برر رفترار    
انرد، سرازگاری دارد. بره عنروان مثرال      ییرد کررده  أزیست محیطی را ت

( دریافتند نارش کشاورزان ایرانی نسربت بره   32یزدانپناه و همکاران )
. گرذارد به شدت بر رفتار حفاظت آب در میان آنان اثر می  حفاظت آب

( نیز نتیجه گرفتند که یکی از عوامل اثرگذار برر  24صال  و مختاری )
های مدیریت آب، نارش آنان نسربت  مندی کشاورزان از پروژهرضایت

به حفاظت آب است. محققان مختلف دیاری نیز به نتایج مشابهی در 
توان بره  اند که میزمینه بررسی رفتارهای زیست محیطی دست یافته

(، 19(، مونوسررتوری و هرروری  )16ز و همکرراران )تحقیقررات کشرراور
(، 30(، ترومبو و اوکیفی )10(، کالرک و فینلی )8) کارولین و همکاران
( اشاره نمود. لرذا  34) ( و زرافشانی و همکاران15) یورگنسن و مارتین

مندی ترین عوامل اثرگذار بر رضایتتوان نتیجه گرفت یکی از مهممی
های کشاورزی ناررش  هوشمند بر روی چاهکشاورزان از نصب کنتور 

آنان نسبت به حفاظت آب است. در حقیقت هر چه کشاورزان ناررش  
مساعدتری نسبت به حفاظت آب داشته باشند آنااه با رضایت بیشتری 
-نسبت به نصب کنتور بر روی چاه خود اقدام کرده و در نتیجره علری  

 آن خواهند داشت.تری با رغم اجباری بودن نصب کنتور، رفتار مناسب
ای درآمرد )اثرر کرل:    ، سره متییرر زمینره   8براساس جدول شماره 

( و آموزش پس از نصب کنتور )اثرر  48/0(، سط  سواد )اثر کل: 49/0
(، متییرهایی هستند که بعد از نارش فرد نسبت به حفاظت 48/0کل: 

آب و اعتقاد فرد نسبت به مفید بودن کنتور هوشمند، بیشترین تأثیر را 
( در تبیرین  29ر روی رضایت کشاورزان از نصب کنتور دارند. استرن )ب

ای بیشترین گوید متییرهای زمینهها، باورها، هنجارها میتئوری ارزش
تأثیر را بر رفتار زیست محیطی کشاورزان دارند. نتایج تحقیرق حاضرر   

توان نتیجره گرفرت اگرر    ( بوده و می29نیز تاییدکننده دیدگاه استرن )
، آموزش پس از نصب کنتور و سرط  سرواد را بره عنروان یرک      درآمد

منردی  بینی کننده رضایتترین پیشفاکتور در نظر بایریم، آنااه قوی
کشاورزان از نصب کنتور هوشمند بر روی چاه کشاورزی خواهرد برود.   

دهرد سره متییرر مرذکور هرم بره صرورت        نشان می 3دقت در شکل 
وی باورهرای فرردی برر روی    مستقیم و هم از طریق اثرگرذاری برر ر  

 گذارند. رضایت کشاورزان تأثیر می

، اعتقاد به مفیرد برودن کنترور هوشرمند     8بر اساس جدول شماره 
بیشترین اثر را بر روی رفترار   50/0دومین متییری است که با اثر کل 

رضایتمندی کشراورزان از نصرب کنترور هوشرمند برر روی چراه دارد.       
(، هورلیمان و همکاران 7) ، بکرا و همکاران(31مطالعات ورما و نامارا )

( نیز مؤید این مطلرب اسرت. در حقیقرت    4( و باللی و همکاران )14)
توان نتیجه گرفت هر چه کشاورزان معتقد باشند که نصرب کنترور   می

منردی بیشرتری نیرز از نصرب آن خواهرد      اقدامی مفید است، رضرایت 
ورهرای فررد در زمینره    داشت. در کنار متییر فوق که بخشی از نظام با

حفاظت آب کشاورزی است سایر باورهای فردی اثرگرذار برر رضرایت   
مندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند شرامل براور فررد نسربت بره      

(، درک کشاورز از تأثیرش در 48/0عادالنه بودن نصب کنتور )اثر کل: 
( و درک او از دسترسی به منرابع  41/0حفاظت آب کشاورزی )اثر کل: 

رد نیاز جهت حفاظت آب پس از نصب کنتور هوشمند بر روی چراه  مو
اند کره  باشد. تحقیقات مختلف به این نتیجه رسیده( می38/0)اثر کل: 

اش به منابع مورد نیاز جهت حفاظت آب برر  درک کشاورز از دسترسی
 و 15، 32، 28دارد )روی رفتار حفاظتی آنان تأثیر مثبرت و معنراداری   

ن نتیجه گرفت اگر کشاورزان براور داشرته باشرند کره     توا(. لذا می22
منابع مادی، انسرانی و مهرارتی الزم بررای حفاظرت آب را در اختیرار      
دارند، آنااه میزان رضایت آنان از نصرب کنترور هوشرمند نیرز بیشرتر      
خواهد شد؛ زیررا در آن صرورت تصرور خواهنرد کررد تروان کنتررل و        

را بردون آن کره ترأثیری     مدیریت کنتور نصب شده بر روی چاه خرود 
شان داشته باشد، دارند. تحقیقات مختلفری  منفی بر وضعیت کشاورزی

اش در حفاظت از آب و محیط زیست نیز تأثیر درک فرد از تأثیرگذاری
اند. در را بر روی رفتار حفاظتی کشاورزان مثبت و معنادار ارزیابی کرده

کشاورزانی که تصرور  ( نتیجه گرفتند 22این زمینه پرایس و لویستون )
توانند نقش پررنای در حفاظت محیط زیست داشته باشند کنند میمی

در مقایسه با آنهایی که چنین تصوری از خود ندارند تمایل بیشتری به 
تری با آن خواهند کررد.  حفاظت از محیط زیست داشته و رفتار مناسب

 د.( نیز در این راستا نتیجه مشابهی گرفتن5بامبرگ و موسر )
های تحقیق باور فرد نسبت به عادالنه برودن نصرب   مطابق یافته

منردی  داری برر روی رضرایت  آن بر روی چاه کشاورزی، ترأثیر معنری  
( نیرز  18( و مول و همکراران ) 27کشاورزان دارد. شجری و ترکمانی )

قبال  عادالنه بودن نصب کنتور را در جلروگیری از اضرافه برداشرت از    
توان نتیجره گرفرت برا    اند. بنابراین مییید نمودهگذاری تأطریق قیمت

توجه به اجباری بودن نصب کنتور هوشمند بر روی چاه کشاورزی، هر 
چه کشاورزان باور داشته باشند که این اقردام کراری مفیرد و عادالنره     

مندی بیشتری از نصب کنتور خواهند داشت و لرذا  است؛ آنااه رضایت
را با شرایط جدید مدیریت آب سازگار  بیشتر تالش خواهند کرد تا خود

 سازند.
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

منردی  دهد که رضرایت به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان می
توان با کشاورزان از نصب کنتور هوشمند بر روی چاه کشاورزی را می

ها، هنجارها و باورهرا تحلیرل نمرود. برر ایرن      استفاده از تئوری ارزش
ای همانند درآمد، سرط  سرواد و آمروزش    عوامل زمینه اساس تعدادی

درباره مدیریت کنتور پس از نصرب در کنرار ناررش فررد نسربت بره       
حفاظت آب و نیز نظام باورهای فرردی دربراره حفاظرت آب، عرواملی     
هستند که بر روی رضایت کشاورزان ترأثیر گذاشرته و ترا حرد بسریار      

کننرد. نترایج ایرن    مری مندی را پیش بینری  ( این رضایت%77) زیادی
مطالعه این دیدگاه را که تیییر رفتار در زمینه کشاورزی به شدت تحت 

 کند. ( تأیید می6 و 9های فردی است )تأثیر عوامل و انایزه

توان نتیجره گرفرت اگرر دولرت    بر اساس نتایج به دست آمده می
رغرم اجبراری برودن نصرب     دهند که علری مردان و مدیران ترجی  می

هوشمند بر روی چراه کشراورزی، کشراورزان برا رضرایت آن را      کنتور 
تری از آن استفاده کنند، آنااه بایسرتی  نصب کرده و با دیدگاه مناسب

بر روی نارش، باورها و اعتقادات کشاورزان و همچنین روی آمروزش  
هرای  گذاری بیشتری انجام دهند. بر این اسراس، فعالیرت  آنان سرمایه

منردی  شوند تأثیر زیادی بر جلرب رضرایت   ترویجی اگر درست تدوین
کشاورزان و در نتیجه مدیریت بهتر منرابع آبری توسرط آنران خواهرد      

هرای  داشت؛ زیرا غیر از درآمد و سرط  سرواد )کره کمترر برا فعالیرت      
منردی  ترویجی قابل ارتقا هستند(، سایر متییرهای اثرگذار بر رضرایت 

توانند از طریق که میکشاورزان از نصب کنتور هوشمند آنهایی هستند 
 های ترویجی مناسب ارتقا یافته و بهبود پیدا کنند. آموزش

ها، باورها و هنجارها، در تحقیق حاضر ترأثیر  برخالف مدل ارزش
دار نشد. هنجارهای فردی و اجتماعی بر روی رضایت کشاورزان معنی

به علت محدودیت فضا، آمار توصیفی این متییر در اینجرا ذکرر نشرده    
ت. اما نمونه مطالعه شده از نظر این متییر تقریبرا  همارن برود؛ بره     اس

نمونره( معتقرد بودنرد از     % 90طوری که اکثریت کشاورزان )بریش از  
ترر برا آن   سوی جامعه و دوستان جهت مردیریت آب و رفترار مناسرب   

چندان تحت فشار نیستند. در نتیجه در چنرین شررایطی کره اکثریرت     
توان تأثیر این متییرر را برر روی   کسانی دارند نمیافراد دیدگاه تقریبا  ی

رفتار مطالعه کررد. الزم اسرت در مطالعرات بعردی افرراد بیشرتر و برا        
تری مطالعه گردد تا بتوان در زمینه تأثیر این متییرر  های متنوعدیدگاه
 بندی رسید.به جمع

منردی کشراورزان از   دهرد رضرایت  نتایج مطالعه حاضر نشان مری 
ای و وشرمند برر روی چراه بسرتای بره عوامرل زمینره       نصب کنتور ه

اجتماعی آنان دارد. مدل برآورد شده در ایرن   -های روانشناختیویژگی
رضرایت کشراورزان از نصرب کنترور      %77مطالعه توانست بره میرزان   

بینی کند که درصد براالیی بروده و نشران از تناسرب     هوشمند را پیش
العه رفترار زیسرت محیطری    ها، باورها و هنجارها جهت مطمدل ارزش

هرای ایرن مطالعره اگرر     اجباری توسرط کشراورزان دارد. طبرق یافتره    
ریزان بتواننرد بره درسرتی برر روی متییرهرای      گذاران و برنامهسیاست
ریزی کنند، قرادر خواهنرد   دار شناسایی شده در این مطالعه برنامهمعنی

رزان را کشراو  %77رغم اجباری بودن نصب کنتور، به میرزان  بود علی
قانع کنند تا با رضایت خاطر نسبت به نصب کنتور هوشرمند برر روی   

تری با آب داشته باشرند.  چاه خود اقدام کرده و در نتیجه رفتار مناسب
اهمیت نتیجه به دست آمده در این مطالعه بسیار زیاد است؛ زیررا اگرر   
 نتوان کشاورز را قانع کرد که نصب کنتور هوشمند یک اقدام مدیریتی
مفید و سودمند است، آنااه با توجه بره اجبراری برودن نصرب آن، در     
آینده ضررهای بیشتری برای بخش کشراورزی خواهرد داشرت. زیررا     
کشاورزان در آن صورت همواره این حس را خواهنرد داشرت کره بره     

اند که از آن رضایت ندارنرد؛ در نتیجره   اجبار وادار به انجام کاری شده
ه رفتار گذشته و در نتیجه مصرف بیشتر آب هر لحظه امکان برگشت ب

ریرزان و سیاسرت  گردد برنامره وجود خواهد داشت. بنابراین توصیه می
ترویجی مناسب تالش کنند ترا   -های آموزشیگذاران از طریق برنامه

ضمن ایجاد نارش مساعدتر نسبت به حفاظت آب در بین کشراورزان  
چاه کشاورزی مفید بروده؛  آنها را متقاعد کنند که نصب کنتور بر روی 

شود و تأثیر منفری  اقدامی عادالنه است؛ و باعث مصرف بهینه آب می
 چندانی بر روی عملکرد محصوالت کشاورزی آنان نخواهد داشت. 

دهد در هنارام تصرمیم  های این تحقیق نشان میهمچنین یافته
سازی در زمینه امور مختلف کشاورزی و مدیریت رفتار گیری و تصمیم

ها و باورها مهم بوده و نبایستی صرفا  شاورزان هم زمینه و هم ارزشک
از بعد فنی و تکنولوژیکی به این مسائل نااه شود. بره عبرارتی دیارر    

هرای  همان اندازه که عوامل فنری و تکنولروژیکی در طراحری برنامره    
مدیریت آب کشاورزی اثرگذار هستند؛ حرداقل بره همران انردازه نیرز      

هرای ایرن   اجتماعی و فردی اثرگذار هستند. یافته -تیعوامل روانشناخ
هرای مردیریت آب   کند در هنارام طراحری اسرتراتژی   تحقیق بیان می

هرا طروری   کشاورزی و تیییر رفتار کشاورزان الزم است این استراتژی
طراحی شود که باعث ایجاد احساس و باور مثبت و خوداقناعی در بین 

ورزان برا تمایرل بیشرتری آن    کشاورزان گرردد. در ایرن صرورت کشرا    
 استراتژی را به کار خواهند گرفت.
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