
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1400 بهار، ومسچهل و ، شماره يازدهمدوره 

 20/04/1400تأييد نهايي:   16/01/1400دريافت مقاله: 

  88-102 صص

 سالي خشکبراي مقابله با  آب ي ینهبهترويجي مديريت مصرف -راهكارهاي آموزشي

 بخش درح شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبي مرزي ي منطقهدر  

 دانشگاه بیرجند-آبعلوم و مهندسی گروه  دانشیار ،شهيديعلي 

 دانشگاه بیرجند-دانشجوي دکتري علوم و مهندسی آب، *زهرا زراعتکار

 دانشگاه بیرجند-هاي آبیکارشناس ارشد سازهسعيده محمدي گيوشاد، 

 دهيچک

در این بخش  نابع آبماز   ینهبهي لزوم استفاده ،بخش کشاورزيسهم مصرف آب در  باال بودنبا توجه به 

 يآب برا ي ینهبهت مصرف یریمد یجیترو-یآموزش يراهکارها یبررسق، یتحق از اینهدف لذا  ؛ناپذیر استاجتناب

 ي جامعهبوده و  1398-1399زراعی در سال  شهیشهرستان سرب درحمرزي  يدر منطقه سالی خشکمقابله با 

جهت ن تحقیق از آمار توصیفی در ای .استستان سربیشه شهربخش درح  پیشرو فعال و کشاورزان، آماري تحقیق

 ي لی پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینهاص متغیر چهارثیر أبررسی ت منظور  بهاطالعات استفاده شد.  وتحلیل یهتجز

هاي پرسشنامه بر مدیریت متغیربررسی مقدار بار عاملی اثر  باگردید. استفاده یابی معادالت ساختاري مدلآب از 

با  آب ينهیبه مصرف تیریمد ينهیزم در جیترو ریمتغ، هامتغیر نیا نیدر بکه نشان داد  آب يصرف بهینهم

 ،61/3 نیانگیبا م آب ينهیبه مصرف تیریمد ينهیمشارکت کشاورزان در زم یاثربخشو  نیترشیب ،96/3 نیانگیم

از  تري بیشاز همکاري شمار  دهدنشان می قتحقی يمتغیرهابندي اولویت نتایج .کندیم فایا را نقش ترین کم

کشاورزان  تر یشبمشارکت  ،هاي مدیریت آب کشاورزيشیوه ي ینهزمدر  تخصصیمحققان، مروجان و کارشناسان 

هاي زیرزمینی و تدارك آب براي مصارف سفره کردن یرابس در راستاي مدیریت سیالبو  آب ریزيدر برنامه

 استفاده گردد. افغانستانبا  مرز مشتركروجی از آب سطحی خ ي یرهذخ و کشاورزي

 .مشارکت ،مروجان ،آب يبهینه مصرف تیریمد ،سالی خشک ،ترویجی-راهکارهاي آموزشی :کليدي واژگان

  

                                                           

 *  Email: z.zeraatkar@birjand.ac.ir                                                                            ي مسئول:نویسنده

آب براي مقابله با خشکسالی در  يبهینهترویجی مدیریت مصرف -بررسی راهکارهاي آموزشی"این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی 

 باشد.با دانشگاه بیرجند می "موردي: بخش درح شهرستان سربیشه( يرزي )مطالعهم يمنطقه
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 مقدمه -1

دور شاهد آن  چندان نه ايندهیکشور، در آ ریدپذیمنابع آب تجد يسرانه زانیو م رانیا یمیاقل تیبا توجه به وضع

 نتری بیش ،یمل اسیمق کیدر  کهیناخواهد شد. با علم به  لیمهم تبد یمنابع آب کشور به چالش تیریبود که مد میخواه

را بر  ریتأث نتری بیش ،يبهتر آب در کشاورز تیریوجود دارد که مد یکامل نانیاطم نیاست، بنابرا يکشاورز يکاربرد آب برا

 یطدر شرا آبیچالش کم نظر گرفتن(. با در 45: 1397همکاران،  و موحديبه منابع آب خواهد داشت) یدسترس تیقابل

 ینتر بزرگکه  يکشاورز یژهو به ياقتصاد هايبخش يدر همه یاتیمنبع ح نیا وريکشور، تمرکز بر ارتقاء بهره يندهیآ

د طبیعی غیرمترقبه و (. هر پیشام1359و همکاران،  ریاست)جهانگ ايژهیو تیاهم ياست، دارا آبی منابع از کنندهاستفاده

 مالی، و جانی خسارات مانند فیزیکی و اجتماعی اقتصادي، هايدر مواردي ناگهانی که موجب تضعیف و نابودي توانمندي

قلمداد  طبیعی بالي عنوان به آورد، فراهم را جامعه اشتغال زوال هايو زمینه صادياقت منابع زیربنایی، تأسیسات تخریب

 تأثیر تحت را انسانی جوامع که طبیعی بالیاي و حوادث میان در اخیر هايدهه در(. 43: 1387 ،کرمی و کشاورز)شودیم

 ي(. ماهیت پدیدهWilhite, 2000)است بوده طبیعی بالیاي و عوارض سایر از بیش سالی خشک فراوانی اند،داده قرار

 در است ممکن سالی خشک هايیرا ویژگیز ؛آن ارائه نشود ازکامل و جامعی سبب شده که تاکنون تعریف  سالی خشک

 یمین در هر اقلآاست و وقوع  تکرارشوندهو  یعیطب ايپدیده ؛سالی خشک. باشد متفاوت دنیا هوایی و آب مختلف هايرژیم

 ؛از اند عبارتوقوع  بیترتبه  سالی خشکاست. چهار وجه مهم  یمختلف يها جنبه يدارا سالی شک. خاستمحتمل 

، ینباوجودا. یو اجتماع ياقتصاد سالی خشکو  یکیدرولوژیه سالی خشک، يکشاورز سالی خشک، یمیاقل سالی خشک

مقدار آب موجود در منابع   ،دورهپیوسته و پایدار )از چند ماه تا چند سال( است که در این  ي دورهشامل یک  یسال خشک

 (.1387 فیان،ثق)شودمبود میک دچار و یابدکاهش می یتوجه قابلآبی منطقه به میزان 

مشخص،  فیعدم تعر ،سالی خشکنداشتن اطالعات جامع مرتبط با  ،در کشور سالی خشک تیریمد هايعمده چالش از

 يها شاخصاستانداردها و  يهیعدم ته ،سالی خشکمختلف کشور و محصوالت گوناگون از  هاي یماقلمتناسب با و  جامع

و فقدان  سالی خشک مسائل ريیگیبه پ فمسئول که طبق قانون موظواحد و مرجع  کیعدم وجود  ،سالی خشکمرتبط با 

 (.1388 ،يری)طحان و خاستو... باشد کشور  سالی خشکجامع  يبرنامه

مدیریت مصرف  توانیراهکارها را م نیاز ا یکی. است متفاوت ،مختلف کشورهاي در یسال خشک با مقابله هايروش 

نهاد ترویج و  ينگرش و مهارت کشاورزان، وظیفه آب کشاورزي با افزایش دانش، آب دانست. بهبود راندمان مصرف يبهینه

 ازجمله. (Howarth and Lal, 2002: 16)انجام گیرد یدرست به مزرعه در آب مدیریت هايآموزش است تا اجراي شیوه

 تحقیق به توانست، میآب صورت گرفته ا يدر مدیریت مصرف بهینه مؤثربررسی راهکارهاي  يمطالعاتی که در زمینه

 بر مؤثر مدیریتی عوامل ،«کشاورزي آب پایداري» عنوان تحت خود يمطالعه در که نمود اشاره (1380) سال در عزیزي

 و داندمی ترویجی هايکالس در شرکت دفعات تعداد تحصیالت، میزان سابقه، سن، شامل را آب منابع از پایدار ياستفاده

 از یکی که گیردمی صورت ترویجی-آموزشی مختلف هايت کشاورزان از طریق برنامهمهار و گاهیآ افزایش گیردمی نتیجه

 عنوان تحت تحقیقی در( 1387) سعديگرفته شود.  رمدنظ باید آب مصرف کارایی ارتقاء در که است مهمی اقدامات

پایه و اساس مقابله با که د اذعان کر «سالی خشکیریت مصرف آب براي مقابله با مد در کشاورزان آموزش ضرورت»

. بدانند را آب حداقل از استفاده هايآشنا شوند و راه يهاي مناسب آبیار، خود کشاورزان هستند که باید با شیوهسالی خشک

 خسارت آبیاري، الگوي و کاشت هايیر سیستمتغی با و نمود آگاه آینده هايسال آبیکم از را هاآن کشاورزان آموزش با باید

آب  داریپا تیریمد يالگو یطراح ي( درباره1397) اریس ییخایپژوهش زل جنتای. داد کاهش را سالی خشک از شینا

 يو باورها یجیروت-یآموزش هايتوسط عامل يآب کشاورز داریپا تیریمد انسیدرصد از وار 15نشان داد که  يکشاورز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1683-en.html


 90                            شهيدي و همکاران    /  ...براي مقابله با آب ي ينهترويجي مديريت مصرف به-راهکارهاي آموزشي

را بر  ریتأث نتری بیش(، نترنتیو ا ونیزی)تلو یجمع يرسانه ،یجیو ترو یآموزش هايلعام انی. از مشودیم نییکشاورزان تب

 ت.اس يباالتر تیاولو يداراداشته و  يآب کشاورز داریپا تیریمد

 «یسال خشکآب در شرایط  يدرك کشاورزان از مدیریت بهینه»در تحقیقی با عنوان  (2006) 1رانو همکا دزالن

 عنوان به سازيظرفیت و آموزش و نبوده آگاه آب تخصیص راهکارهاي از یموردبررس خانوارهاي ترمشخص کردند که بیش

 يهاي توانمندسازي در مدیریت بهینهو اجراي برنامه يریزبرنامه شناخت براي ابزاري و دانش مهارت، در کلیدي عنصرهاي

 هاياقدام يزان به وسیلهبه این نتیجه رسیدند که توانمندسازي کشاور (2008) 2باشند. بوئلنز و همکارانمنابع آبی می

 ت.اس کشاورزي آب منابع يبهینه مدیریت در عمده عوامل از ترویجی و آموزشی

مقررات، ابزارهاي براي حل بحران آب در مناطق روستایی، از اصالحات نهادي، تجدیدنظر در  (2015) 3و همکاران یو

 4همکاران آزونیو. گرفتند بهره ترویجی هايآموزش از هاستفاد با کشاورزان در سازي یتظرفهاي جدید و اقتصادي فناوري

 هاهداد به دسترسی باران، آب آوريجمع آموزشی، هايو کارگاه مینارهامانند افزایش آگاهی از طریق س راهکارهایی( 2017)

نسبت به  نهادهاي دولتی و بهبود درك کشاورزان و محققان بین مؤثر هماهنگی ذینفع، افراد درگیرشدن اطالعات، و

( در 2017) 5ارانهمک و مانگو. کندمنابع آب در بخش کشاورزي پیشنهاد می ي ینهبهمدیریت منابع آب را براي مدیریت 

پرداختند. نتایج این  وخاك آبهاي حفاظتی اقدام يهاي مؤثر بر دانش کشاورزان در زمینهتحقیق خود به تعیین عامل

 عوامل از کشاورزي هايتوصیه پذیرش و کشاورزي هايآموزش، عضویت در گروهسن، سطح تحصیالت  داد کهمطالعه نشان 

 گسترش کشاورزان، آموزش سطح افزایش بر شاید منطقه در دولت هايسیاست و است کشاورزان آگاهی افزایش بر مؤثر

 یابد. کپادونو و تماعی مانند تشکیل گروه تمرکزاج ي یهسرما و اعتبارات به دسترسی زمین، مالکیت ترویجی، خدمات

و آموزش در  آگاهی زمین، مالکیت ،وخاك آب حفاظتی هايروش اتخاذ براي کشاورزان اصلی هايمحرك (2017) 6همکاران

 .کندیم یو دسترسی به منابع مالی معرف وخاك آبهاي حفاظت شیوه ي زمینه

تغییرات اقلیمی در کشاورزان در مواجهه با اي با هدف تعیین ادراك و سازگاري در مطالعه (2017) 7آچیکپا و همکاران

دریافتند که تغییر تاریخ کاشت، تنوع محصول مزرعه، تغییر زمان برداشت، استفاده از ارقام مقاوم به خشکی،  بنین و نیجریه

کاشت از زمین زراعی، تغییر مکان مزرعه و تکرار  ي اجارههاي خارج از مزرعه، استفاده از ارقام زودرس، تنوع در فعالیت

هاي کار کشاورزي، فعالیت ي، تجربه(مرد بودن) بودند. عواملی شامل جنسیت مورداستفادهترین راهبردهاي سازگاري مهم

کارگیري راهبردهاي سازگاري با تغییرات داري بر بهخارج از مزرعه، اعتبارات و ادراك تغییرات اقلیمی اثر مثبت و معنی

 داري بر سازگاري با تغییرات اقلیمی بودند.و بعد خانوار، داراي اثر منفی و معنی التتحصیسطح  که یدرحالاقلیمی داشتند؛ 

هاي سازگاري گوناگون با آن در در بررسی آگاهی و ادراك کشاورزان از تغییرات اقلیمی و روش (2018) 8گیچانگی و گاترو

ح الاز، پرورش گیاهان مقاوم به خشکی و نیز اصخشک شرق کنیا گزارش کردند که تخمین میزان غذاي موردنیمناطق نیمه

عواملی از قبیل سن سرپرست خانوار و . ترین راهبردهاي سازگاري کشاورزان بودندنتریمهم ،هاي استفاده از آبروش

 د؛شونداري باعث افزایش استفاده از راهبردهاي سازگاري کشاورزان با تغییرات اقلیمی میطور معنی عات اقلیمی بهالاط

                                                           
1- Desalegn 

2- Boelense 

3- Yu 

4- Azhoni 

5- Mango 

6- Kpadonou 

7- Atchikpa 

8- Gichangi & Gatheru 
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 9خانال و همکاران. داري در اجراي راهبردهاي سازگاري با تغییرات اقلیمی داردمزرعه اثر منفی و معنی يکه اندازهدرحالی

وتحلیل مقدماتی راهبردهاي سازگاري با تغییرات اقلیمی در نپال دریافتند که از بین انواع راهبردهاي در تجزیه (2018)

هاي گیاهی، لت و گونهالمحصو اصالحبندي عملیات کشاورزي و نیز ح زمانالبا اصهمراه  ، مدیریت خاك و آبسازگاري

به عنوان )، عواملی مانند سن و سطح تحصیالت سرپرست خانواده عالوه ترین اثر را در تولید غذا داشته است. بهبیش

هاي کشاورز یا ارتباط وي با انجمن، بعد خانوار، فاصله تا بازار، عضویت (راهبردهاي سازگاري يگیرنده در زمینهتصمیم

اقلیمی، باور به  اطالعاتتغییرات اقلیمی، دسترسی به  يقبلی در زمینه يکشاورزي، تعداد قطعات زمین زیر کشت، تجربه

 سازگاري با تغییرات اقلیمی تأثیرگذار بودند. تغییرات اقلیمی و نگرش به سازگاري بر پذیرش راهبردهاي

محور را تجربه به نوعی مشکالت مختلف آب ،متفاوت هواییونیز با وجود برخورداري از شرایط آبخراسان جنوبی  استان

 لحاظ به وارده هايآسیب میزان شناختی،زمین و جغرافیایی بستر به وابستگی دلیل بهروستایی  مناطق در طرفی از. کندمی

سال  چند طی موضوع، اهمیت رغم(. علی8: 1393ن، همکارا )رومیانی واست مشهود بیشتر اجتماعی، و محیطی اقتصادي،

 و سالیخشک يپدیده براي جنوبی خراسان استان در جامعی يمطالعه تاکنون مکرر هايسالیخشک وقوع از پس و اخیر

 دتوانمی همسئل این که است نپذیرفته صورت روستایی مناطق در ویژههب آن با مقابله ترویجی و آموزش راهکارهاي شناخت

 .سازد مواجه مشکل با را هاآن و کاسته استان در سالیخشک با مقابله هايبرنامه اثربخشی از

است که در این منطقه  ییکی از مناطق مستعد کشاورزي استان خراسان جنوب شهیدرح از توابع شهرستان سرب بخش

وجود  با گذشته يدهه در اما شوند؛محصوالت مهمی مانند گندم، جو و سایر محصوالت آبی کاشت و تولید می

آب زیرزمینی دچار  بسیاري از منابع فانهمتأس کشاورزي، آب منابع صحیح و دقیق مدیریت نبود و درپیپی هاي یسال خشک

 نیدر ا يآب کشاورز یمنبع اصل توانمی ،افغانستان سمت به هاو رواناب یسطح هايخروج آب ،درواقعاند. هاُفت شدید شد

 امري ،یموردبررس ي منطقه در آب منابع مدیرت ویژهتوجه به منابع آبی، به رو ینازادانست.  ینیرزمیبع آب زمنطقه را منا

 منابع خشک شدن از جلوگیري براي بلندمدت ریزيبه مدیریت و برنامه ازپیش یشبضروري و حیاتی است که نیازمند توجه 

 هايمستیس يبا اجرا یاستان خراسان جنوب يسازمان جهاد کشاورز ریاخ هايسال در .است زیرزمینی آبی منابع ویژهبه آبی

 کشاورزي بخش بردارانمنطقه و آموزش بهره يکشاورز يها( در اکثر چاهفشار کم ياریتحت فشار و آب ياری)آب ياریآب نینو

، هدف کلی این تحقیق .را در حفظ منابع برداشته است یگام مهم ،وخاك آباز منابع  یو اصول حیاستفاده صح ي ینهزمدر 

. اهداف اختصاصی نیز است یسال خشکآب براي مقابله با  يرویجی مدیریت مصرف بهینهت-بررسی راهکارهاي آموزشی

 بررسی نقش مروجینو  آب کشاورزي يبراي مدیریت مصرف بهینه کاررفته بهترویجی -شناخت راهکارهاي آموزشیشامل 

 .است سالی خشکآب در مواقع  يدر مدیریت مصرف بهینه بخش کشاورزي

 موردمطالعه ي منطقه -2

و  یلومترمربعک 3331سطح  در استان خراسان جنوبی داراي سربیشه شهرستان هايیکی از بخش عنوان بهبخش درح 

 يمتوسط درجه با گرم و خشک یاقلیمی داراي اقلیملحاظ این بخش از . استمتر  1400 یال 650 نیارتفاع از سطح دریا ب

 يدماآن با  ماکزیمم و ماه بهمندر گراد سانتی يدرجه -15آن با دماي  که مینیمماست گراد سانتی يدرجه 83/17 ارتحر

هاي هاي گرم و همراه با طوفانسرد و تابستان هاي نسبتاًداراي زمستان ،در کل و است خردادماه درگراد سانتی يدرجه 40

تبخیر در این بخش به  رسد.مال شرق به جنوب غرب در تیر و مرداد به اوج میاز ش روزه 120شدید است. بادهاي غالب 

حلقه چاه مربوط به دهستان  53عمیق که نیمهحلقه چاه عمیق و  66از لحاظ منابع آبی داراي  رسد.متر میمیلی 3600

                                                           
9- Khanal 
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و فصلی  دائمی يمهچش 120قنات و  111 حدود همچنین این بخش داراي مربوط دهستان النو است. حلقه 13درح و 

 .است

 
در کشور و استان موردمطالعه ي منطقهموقعیت : 1شکل   

 هامواد و روش -۳

کشاورزان پیشرو آماري این تحقیق را  يجامعهانجام شده است.  يا نامهپرسش-یشیمایپژوهش حاضر به صورت پ

و شدند نمونه انتخاب  عنوان به رادکل اف ،دهندتشکیل می خراسان جنوبیدر استان درح شهرستان سربیشه  يمنطقه

 یموردبررس یسال خشکآب براي مقابله با  يترویجی مدیریت مصرف بهینه-ها نسبت به راهکارهاي آموزشیهاي آندیدگاه

شامل  (یشاخص اصل 4ف ی)تعر بخش 4مشتمل بر  ياات موضوع، پرسشنامهیجامع ادب یپس از بررسقرار گرفته است. 

آب،  ينهیت مصرف بهیریمد ينهیمشارکت کشاورزان در زم یآب، اثربخش ينهیت مصرف بهیریمد ينهیج در زمینقش ترو

ي بهینه فمصر مدیریتي مینهدر ز مشکالت موجودآب و  ينهیت مصرف بهیریمد ينهیدر زم یآموزش يهار روشیتأث

 ییا روایها در پرسشنامه دقت شاخص ن شد.یو تدو یطراح در قالب مقیاس لیکرت هیگو 63 مجموع شاملو در آبمنابع 

و  د قرار گرفته استییمورد تأتخصصی کشاورزي  ي ینهزمدر نشگاه د دایتوسط کارشناسان مسائل آب و چند تن از اسات

درصد،  78نقش ترویج  متغیر میزان آلفاي کرنباخ که يطور به ؛پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرنباخ محاسبه گردید

ف یدر بخش توصدرصد است.  86درصد و کل پرسشنامه  85درصد و مشکالت  95هاي آموزشی درصد، روش 89 مشارکت

استفاده  یآمار استنباطاز ها ل دادهین و در بخش تحلیانگی، ماری، درصد، انحراف معیثل فراوانم یفیتوص راطالعات از آما

د تا یمحاسبه گرد شاخص پژوهشمربوط به  يهاهیگون یانگیابتدا م ،یآمار استنباط يهالیتحل یبررس جهت د، لذایگرد

رها پرداخته شده است. یمتغ نرمال بودنگزارش آزمون  يئهاسپس به ار ،ر کندییتغ یت کمیبه ماه یفیت کیها از ماهداده

با استفاده از  و معادالت ساختاري SPSSافزار با استفاده از نرم یهمبستگآزمون پژوهش از  یات اصلیفرض یبه منظور بررس

 د.یاستفاده گرداسمارت پی ال اس  افزار نرم
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 نتايج بحث و -4

 موردمطالعهيان ئاي روستافردي و حرفه هايويژگي -4-1

ترین جوان کهاست درصد  65سال با فراوانی  50از  تر یشب موردمطالعههاي تحقیق، میانگین سن افراد بر اساس یافته

درصد  40سواد، بی درصد 40گویان موردمطالعه ساله بودند. از مجموع پاسخ 65ها رین آنتو مسن سال 25گو فرد پاسخ

 د.درصد داراي لیسانس و باالتر بودن 15دیپلم و درصد فوق 5/2، دیپلمدرصد  5/2، سیکل

 قيتحق يرهايمتغ يفيتوص وتحليل يهتجز -4-2

 نیا نی. در بارائه شده است (1) جدولدر  وهشپژ يهاهاي متغیر آزمودنی يتوصیفی و نمرههاي  مقادیر شاخص

مشارکت کشاورزان در  یاثربخشو  نیترشیب ،96/3میانگین با  آب ينهیت مصرف بهیریمد ينهیج در زمینقش ترو، ها متغیر

 .را دارد نیانگیم ترین کم 61/3مقدار با  آب ينهیت مصرف بهیریمد ينهیزم
 

 آن ي دهنده یلتشکهاي  و مؤلفهپرسشنامه  یفیتوص يها شاخص :1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 47/0 96/3 40 آب يمدیریت مصرف بهینه ينقش ترویج در زمینه

 38/0 61/3 40 آب يمدیریت مصرف بهینه ياثربخشی مشارکت کشاورزان در زمینه

 32/0 68/3 40 آب يمدیریت مصرف بهینه يهاي آموزشی در زمینهتأثیر روش

 25/0 71/3 40 آبمنابع ي بهینه فمصر مدیریتي مینهدر ز مشکالت موجود

 27/0 81/3 40 کل

 پژوهش يرهايمتغ نرمال بودن ياستنباط وتحليل يهتجز -4-۳

 (2)ج در جدول یرنف استفاده شد و نتایکولموگروف اسم يها از آزمون ناپارامتر داده نرمال بودن يهیفرض یجهت بررس

 05/0 يرنف از سطح خطایآزمون کولموگروف اسم يدارید مقدار سطح معنیکنیگونه که مالحظه مد. همانیردارائه گ

 پژوهش برقرار است. يرهایمتغ يبودن برا فرض نرمال ،درصد 95نان یلذا در سطح اطم ، (p>05/0است )تر شیدرصد ب
 

 رنوفیاسم کولموگروف ج حاصل از آزمونینتا :2جدول 

 يدار یسطح معن آماره عدادت ها شاخص

 82/0 78/0 40 آب ينهیت مصرف بهیریمد ينهیج در زمینقش ترو

 ينهیت مصرف بهیریمد ينهیمشارکت کشاورزان در زم یاثربخش

 آب

40 17/1 12/0 

 13/0 16/1 40 آب ينهیت مصرف بهیریمد ينهیدر زم یآموزش يهار روشیتأث

 75/0 67/0 40 آبمنابع ي بهینه فمصر مدیریتي مینهدر ز مشکالت موجود

 30/0 97/0 40 کل
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 قيتحق يهاهيفرض يل استنباطيه و تحليتجز -4-4

ترویجی در بین -و توزیع نشریات آموزشی کشاورزانمالقات مروجان با این فرضیه مدعی است که بین  اول: يفرضيه

 داري وجود دارد.معنی يرابطه ،ابع آبمن يارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینه آنان و

ارتقاء سطح  و آنانترویجی در بین -و توزیع نشریات آموزشی کشاورزانمالقات مروجان با ن یب يرابطه یبه منظور بررس

ارائه  (3)جدول  که در رسون استفاده شدیپ ضریب همبستگی از آزمون منابع آب يدانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینه

 ت.شده اس

منابع  يارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینه کشاورزان ومالقات مروجان با بین  بر اساس نتایج حاصل،

 ،استدرصد  42( و شدت این رابطه برابر با p=04/0<05/0است )درصد برقرار  95معناداري در سطح اطمینان  يرابطه ،آب

آنان در بین با  منابع آب ياء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینهارتق وترویجی -توزیع نشریات آموزشیولی بین 

 (.p>05/0) ود نداردجدرصد و 95معناداري در سطح اطمینان  يرابطه
 

 اول يضریب همبستگی اسپرمن بین متغیرهاي پژوهش فرضیه :3جدول 

 شاخص متغیر
ارتقاء سطح دانش 

 و مهارت

مالقات مروجان با 

 کشاورزان

-نشریات آموزشیتوزیع 

 ترویجی

ضریب  ارتقاء سطح دانش و مهارت

 همبستگی
1   

ضریب  کشاورزانمالقات مروجان با 

 همبستگی
38/0** 1  

ضریب  ترویجی-توزیع نشریات آموزشی

 همبستگی
21/0 22/0 1 

 01/0 سطح **:

 05/0 سطح *:

 

کشاورزان در مدیریت  رویجی و مشارکتت–هاي آموزشیشرکت در کالس: این فرضیه مدعی است که بین 2 يفرضیه

 داري وجود دارد.معنی يرابطه، آب يمصرف بهینه

کشاورزان در مدیریت  و مشارکت ترویجی-هاي آموزشیشرکت در کالسن یب يرابطه یبه منظور بررس دوم: يفرضيه

 د.یرائه گردا (4)ج در جدول یاستفاده شد و نتاضریب همبستگی پیرسون از آزمون  آب يمصرف بهینه
 

 اول يهیپژوهش فرض يرهاین متغیرسون بیپ یب همبستگیضر: 4جدول 

 شاخص ریمتغ
-یهاي آموزششرکت در کالس

 ترویجی

کشاورزان در  مشارکت

 آب يمدیریت مصرف بهینه

 ترویجی-هاي آموزشیشرکت در کالس
  1 یب همبستگیضر

  - يسطح معنادار

کشاورزان در مدیریت مصرف  مشارکت

 آب يهینهب

 1 414/0 یب همبستگیضر

 - 008/0 يسطح معنادار
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کشاورزان در  و مشارکت ترویجی–هاي آموزشیشرکت در کالسن یب ،شودیمالحظه م (4)که در جدول  گونه همان

( و شدت p=008/0<05/0است )درصد برقرار  95نان یدر سطح اطم يثبت معنادارم يرابطه ،آب يمدیریت مصرف بهینه

 .است 414/0ن رابطه برابر با یا

به منظور  .یستنپرسشنامه از منظر کشاورزان داراي اهمیت یکسان  سؤاالتاین فرضیه مدعی است که  سوم: يفرضيه

دمن یاز آزمون فر یکننده در نظرسنجاز منظر کشاورزان شرکت راهکارهاي پیشنهادي(پرسشنامه ) هايآیتمت یاهم یبررس

 د.یارائه گرد( 6( و )5) ج در جداولید و نتایاستفاده گرد
 

 دمنیک فریآزمون ناپارامتر: 5جدول 

 داري یمعنسطح  يآزاد يدرجه دو یخ يآماره متغیر

 p<001/0 62 692 کنندهکشاورزان شرکت

 

 یدر نظرسنج کننده شرکتپرسشنامه از منظر کشاورزان  سؤاالتت یاهم ،شودیمشاهده م( 5)که در جدول  گونه همان

 يبند رتبهدمن یپرسشنامه با توجه به آزمون فر سؤاالتت ی(. اهمp<001/0درصد متفاوت است ) 95نان یدر سطح اطم

 ت(.یاهم ترین کم: 63 يت و رتبهین اهمیترشی: ب1 يرتبهگردید )ارائه  (8)ج در جدول ید و نتایگرد

از  سالی خشکبراي مقابله با  آب يف بهینهترویجی مدیریت مصر-راهکارهاي آموزشی ي ینهزماز منظر کشاورزان در 

هاي پرسشنامه، کمبود مروجان و نیروهاي فنی، تعادل در استفاده از سموم شیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه زراعی، بین آیتم

هاي سطحی و زیرزمینی خروجی از و عدم مدیریت صحیح آب یماصداوسمجزا به بخش کشاورزي در  ياختصاص یک شبکه

 ها،هاي عمومی و همایشبحران آب از طریق تریبون يسخنرانی در زمینه که یدرحال؛ استرز از اهمیت زیاد برخوردار م

آب و روز مزرعه / مدرسه در مزرعه از اهمیت کمی برخوردار بطه با در رایجی وتر يهشیو-يها یآموزشس کالدر  شرکت

 است.

  
 پرسشنامه سؤاالت يبندرتبه: 6جدول 

 رتبه سؤال سؤال ي شماره نماد

S45 45 1 وهاي فنینیرن و جاومرد کمبو 

S22 22 2 تعادل در استفاده از سموم شیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه زراعی 

S15 15 3 مایصداوسمجزا به بخش کشاورزي در  ياختصاص یک شبکه 

S23 23 4 آبیاري متناسب با وضعیت اقلیمی ياصالح نوع سامانه 

S60 60  5 سطحی و زیرزمینی خروجی از مرز يها آبعدم مدیریت صحیح 

S4 4 6 از سوي مسئوالن با بازده باالتر شده هیتوصهاي جدید آبیاري روش يریکارگ به 

S20 20 7 تسطیح اراضی براي کاهش هدررفت آب در مزارع 

S19 19 8 زراعی تعادل در استفاده از کودهاي شیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه 

S7 7 
هاي بحرانی و آشنایی ها و منابع آبی در دشتبازدید کشاورزان از پیامدهاي خشک شدن چاه

 تر با پیامدهاي این پدیدهبیش
9 

S26 26 
 وخم چیپنهرهاي آبیاري )تعویض نهرهاي سنتی با نهرهاي بتنی، از بین بردن  يمدیریت بهینه

 نهرهاي سنتی و غیره(
10 
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 رتبه سؤال سؤال ي شماره نماد

S3 3 11 عملیات کشاورزي ياي کاربردي و مستمر توسط ناظران کشاورزي تا آخرین مرحلههآموزش 

S13 13 12 تأکید بر استفاده از بذرهاي مقاوم به خشکی 

S49 49 13 ارعمزدر آبیاري کم  يتجربه 

S48 48 14 ريبیال آمسیر کانادن طوالنی بو 

S2 2  15 اي دانش کشاورزانهاي آموزشی و ترویجی به منظور ارتقدورهبرگزاري 

S27 27 16 گردآوري آب آبیاري در مخازن خاص و استفاده از آن براي آبیاري 

S16 16 17 به کارگیري الگوي کشت مناسب 

S39 39 18 رادیویی تلویزیونی يها برنامه 

S24 24 19 وريانجام کم آبیاري به منظور ارتقاي بهره 

S28 28 20 کاهش دور آبیاري یا تغییر در زمان کشت محصول تغییر در مدیریت آبیاري مانند 

S14 14 21 استفاده از شخم حفاظتی به منظور کاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاك 

S35 35 22 هاي ترویجیپوستر و نشریه 

S50 50 23 لمسیر کانال طون در یش گیاهارو 

S33 33 24 مالقات مروجان با کشاورزان 

S6 6  25 شده ها اجرادر آن وخاك آبهاي حفاظت از موفق و نمایشی که فناوريبازدید از کشتزارهاي 

S25 25 26 کارشناسی براي آبیاري دوباره يبه شیوه شده هیتصفهاي کشاورزي و صنعتی استفاده از پساب 

S9 9 
هاي اقتصادي و اجتماعی هاي آبی در قالب شاخصها و پیکرهتبیین پیامدهاي افت آبخوان

 براي کشاورزان و مسئولین درك قابل
27 

S1 1 28 رویه از منابع آبهاي جمعی در آشکارسازي پیامدهاي استفاده بینقش رسانه 

S42 42 29 ژپمپاه یستگااري انگهدو یس وجهت سرورز گاهی کشاآنا 

S41 41 30 ضیدن ارابوه کنداپر 

S30 30 31 یسال خشکمقابله اي ربآب  يبهینهف مصر يزیر برنامهورزان در کشادادن کت رمشا 

S40 40 32 روش سنتیپایین ن ندمااز راگاهی آنا 

S47 47 33 ضیدن ارانامسطح بو 

S43 43 34 نوین آبیاريسیستم ش پذیرم عد 

S51 51 35 هاي نوین آبیفناوري از یاطالع یب 

S31 31 36 ريبیاآمدیریت ورزان در کشا يکت شبکهرمشا 

S21 21  37 گیاهان زراعیشناسایی نیاز آبی 

S57 57 38 همصنوعی چا يتغذیهم عد 

S36 36 39 کارگاه و بازدید آموزشی 

S12 12 40 آموزشی مدرسه در مزرعه کشاورز براي آموزش کشاورزان ياستفاده از شیوه 

S44 44 41 ضیدن ارابور شو 

S59 59 42 یرسان آب يها کانالدن بو وخم چیپرپ 

S58 58 43 ريابیدن آب آبور شو 

S32 32 44 ريبیاآ يشبکهح صالورزان در اکت کشارمشا 
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 رتبه سؤال سؤال ي شماره نماد

S17 17 45 استفاده از تناوب زراعی براي حفظ رطوبت خاك 

S8 8 46 آب و اکران عمومی آن يهاي آموزشی کوتاه و بلند در راستاي مصرف بهینهساخت فیلم 

S56 56 47 هچاآب فت سطح ا 

S34 34  48 رویجیآموزشی و ت يها هدوربرگزاري 

S55 55 49 عهرمزز هر يها علفد جوو 

S62 62 50 رف غیر کشاورزيمصااي براز آب غیرقانونی ده ستفاا 

S54 54 51 ريبیاآب آنه به رایاص ختصام اعد 

S38 38 52 ترویجی يها لمیفو  نامه شینما 

S10 10 53 ي الزمهااي کشاورزي براي دریافت راهنماییارجاع کشاورزان به مراکز مشاوره 

S46 46 54 نصب و نگهداري()نی راباري بیاآ يهزینه 

S5 5 55 مدیریت آب در کشاورزي يهاي ترویجی در زمینهها و نشریهانتشار مجله 

S18 18 56 استفاده از کودهاي دامی براي حفظ رطوبت خاك 

S61 61 57 یکدیگرر کنادر  ها چاهدن یک بودنز 

S52 52 58 ل آبنتقاا يها لولهن شدراخ سو 

S53 53 59 ي آبهالولهل تصاف آب از اتالا 

S37 37 60 روز مزرعه / مدرسه در مزرعه 

S29 29  61 آببطه با در رایجی وتر يهشیو-يها یآموزشس کالدر شرکت 

S11 11 62 هاهاي عمومی و همایشبحران آب از طریق تریبون يسخنرانی در زمینه 

S63 63 63 ي انتقال آبهالظرفیت کم کانا 

 

شرکت در  آب، يمدیریت مصرف بهینه ينقش ترویج در زمینهاین فرضیه مدعی است که  چهارم: يفرضيه

مدیریت  يمینهدر ز دموجو تمشکالو  آب يکشاورزان در مدیریت مصرف بهینه ترویجی، مشارکت–هاي آموزشی کالس

نقش ترویج در  یرتأث یبه منظور بررس متفاوت دارد. یرأثتآب  يدر مدیریت مصرف بهینه ،آبمنابع  يبهینه فمصر

کشاورزان در مدیریت مصرف  مشارکت ترویجی،–هاي آموزشیشرکت در کالس آب، يمدیریت مصرف بهینه يزمینه

ت یریبر مد آب يدر مدیریت مصرف بهینه ،آبمنابع ي بهینه فمصر مدیریتي مینهدر ز مشکالت موجودو  آب يبهینه

 (7) ج حاصل از برازش مدل در جدولیاستفاده شد. نتا (3)و  (2)شکل در  يج معادالت ساختاریآب از نتا ينهیهمصرف ب

ن یبرازش مناسب مدل روابط ب يدهنده نشانقرار دارند که  قبول قابلبرازش در حد  ییکوین يهانشان داد که تمام شاخص

  ه است.ین فرضیا يرهایمتغ
 

 (4) يهیبرازش فرض ییکوین يهاشاخص :7جدول 

 قبول قابلحدود      ریمتغ
 مقدار مقدار مقدار مقدار شاخص

AVE 69/0 82/0 87/0 62/0 5/0شتر از یب 
 7/0شتر از یب 82/0 96/0 93/0 87/0 مرکب ییایپا

 7/0شتر از یب 85/0 95/0 89/0 78/0 کرانباخ يآلفا
R Square 24/0 - 
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افت که نقش یتوان دریم (2) نه در شکلیت مصرف بهیریپرسشنامه بر مد يهامتغیر اثر یمقدار بار عامل یبا بررس

آب در  ينهیت مصرف بهیریترویج بر مد–هاي آموزشیشرکت در کالس آب و ينهیت مصرف بهیریمد ينهیج در زمیترو

 ينهیج در زمیش ترونق یرتأثشدت  (3)( و با توجه به شکل p<05/0بوده است ) یرگذارتأثدرصد  95نان یسطح اطم

ت یریترویج بر مد–هاي آموزشیشرکت در کالس ودرصد  37 ،آب ينهیت مصرف بهیریمد بر  آب ينهیت مصرف بهیریمد

در  مشکالت موجودو  آب يکشاورزان در مدیریت مصرف بهینه درصد بوده است و مشارکت 35 ،آب ينهیمصرف به

( نداشته است. با توجه p>05/0آب ) ينهیت مصرف بهیریبر مد يمعنادار یرتأثآب منابع  يبهینه فمصر مدیریت ي مینهز

ت یریرات مدییدرصد تغ 24ط یر شرایپرسشنامه با فرض ثابت بودن سا يهامتغیرجه گرفت که یتوان نتیبه موارد فوق م

 (.8جدول نماید )یم ینیبشیآب را پ ينهیمصرف به

 

 
هاي پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینه يمتغیرهامقدار معناداري اثر  :2شکل   
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هاي پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینه متغیرهايبار عاملی اثر  :3شکل   

 

 يمدیریت مصرف بهینه ينقش ترویج در زمینه، متغیر اصلی در نظر گرفته شده 4بین در  نتایج تحقیق نشان داد که

، 61/3میانگین با  آب يمدیریت مصرف بهینه يورزان در زمینهاثربخشی مشارکت کشاو  نیترشیب، 96/3میانگین با  آب

همچنین نتایج  .استسو هم( 1390میرزایی و همکاران )(، 1388) هاي یعقوبی و همکارانبا یافتهکه  را داردتأثیر  ترین کم

 يبهینه فمصر مدیریت يمینهدر ز مشکالت موجودو  آب يکشاورزان در مدیریت مصرف بهینه نشان داد که مشارکت

ترویجی نیز -هاي آموزشیروش ي ینهزماین نتایج در آب نداشته است.  يمعناداري بر مدیریت مصرف بهینه یرتأث ،آبمنابع 

 د.دارخوانی هم (2007) شاهرودي و چیذري ،(1386) و همکاران نوروزيبا پژوهش 

 
 آب ي هینبهمدیریت مصرف بر پرسشنامه  هاي اصلی متغیرهايب یضرا :8جدول 

 قیتحق يهیفرض

ب یضر

 یهمبستگ

(r) 

ب یضر

rن )ییتب
2) 

مقدار 

 (t) يمعنادار

 سطح

 يداریمعن
 آزمون يجهینت

ت یریمد ←ج ینقش ترو

 آب ينهیمصرف به
356/0 127/0 86/2 006/0 

. در سطح است 96/1از  تر کم t يآماره

 است. رگذاریتأثدرصد  95نان یاطم

ت مصرف یریمد ←مشارکت 

 آب ينهیبه
029/0 001/0 14/0 38/0 

. در سطح است 96/1تر از شیب t يآماره

 ست.ین رگذاریتأثدرصد  95نان یاطم

 ←یآموزش يها روش

 آب ينهیت مصرف بهیریمد
352/0 124/0 34/2 009/0 

. در سطح است 96/1تر از  شیب t يآماره

 است. رگذاریتأثدرصد  95نان یاطم

ت مصرف یریمد ←مشکالت 

 آب ينهیبه
144/0 021/0 46/0 27/0 

. در سطح است 96/1تر از شیب t يآماره

 ست.ین رگذاریتأثدرصد  95نان یاطم
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 يريگجهينت -5

در  یسال خشکآب براي مقابله با  يترویجی مدیریت مصرف بهینه-بررسی راهکارهاي آموزشیاین تحقیق با هدف 

، افراد موردمطالعهدرصد  65داد که نشان  کشاورزانهاي فردي ویژگینتایج . صورت گرفتدرح شهرستان سربیشه  يمنطقه

آزمون ناپارامتري کولموگروف اسمیرنف نشان داد که در سطح همچنین بررسی  .سال داشتند 50از  تر یشب یمیانگین سن

بین  نتایج تحلیل همبستگی نشان داد کهبراي متغیرهاي پژوهش برقرار است.  نرمال بودنفرض  ،درصد 95اطمینان 

معناداري در سطح  يرابطه منابع آب يارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینه کشاورزان ومالقات مروجان با 

ارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت  وترویجی -توزیع نشریات آموزشیبین  اما ،درصد برقرار است 95اطمینان 

شرکت در همچنین بین  .اول( يفرضیهندارد )جود درصد و 95ح اطمینان معناداري در سط يرابطه منابع آب يبهینه

مثبت معناداري در سطح  يرابطه ،آب يکشاورزان در مدیریت مصرف بهینه مشارکت و ترویجی–هاي آموزشیکالس

پیشرو در پرسشنامه از منظر کشاورزان  سؤاالتدوم(. به منظور بررسی اهمیت  يدرصد برقرار است )فرضیه 95اطمینان 

در مدیریت مصرف  ترویج نقشها از دیدگاه کشاورزان در مورد ترین عاملمهماز آزمون فریدمن استفاده گردید.  ،منطقه

، ترویج تعادل در استفاده از سموم و کودهاي یماصداوسمجزا به بخش کشاورزي در  ياختصاص یک شبکه آب، ي ینهبه

آبیاري متناسب با وضعیت اقلیمی، بازدید کشاورزان از  ي، ترویج اصالح نوع سامانهشیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه زراعی

، ترویج مدیریت  یدهپدبا پیامدهاي این  تر یشبهاي بحرانی و آشنایی ها و منابع آبی در دشتپیامدهاي خشک شدن چاه

نهرهاي سنتی و غیره( و تسطیح  وخم یچپ بردن ینبنهرهاي آبیاري )تعویض نهرهاي سنتی با نهرهاي بتنی، از  ي ینهبه

 .استاراضی براي کاهش هدررفت آب در مزارع 

آب از نتایج معادالت ساختاري استفاده شد.  ي ینهبهی پرسشنامه بر مدیریت مصرف اصل متغیر 4ثیر أبه منظور بررسی ت

مدیریت  ينقش ترویج در زمینه هاي پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینه نشان داد کهمتغیربررسی مقدار بار عاملی اثر 

 35آب با شدت  ي ینهبهترویج بر مدیریت مصرف –هاي آموزشیشرکت در کالس درصد و 37آب با شدت  يمصرف بهینه

 ثیرگذار بوده است.أدرصد ت 95درصد در سطح اطمینان 

لذا توصیه  ،کار خواهد شدبه آن  تر یشبمیزان دانش و آگاهی در هر کاري باعث ایجاد رغبت یا عدم رغبت  ازآنجاکه

آب  مصرف ي ینهبهمدیریت  راستايدر  کشاورزاندانش ارتقاي  ي ینهزمدر  هاي آموزشیها و کارگاهدورهشود با برگزاري می

هایی مانند مدرسه در بایستی اعتبارات کافی توسط دولت براي اجراي روش ،براي اجرایی شدن این مسئلهاقدام گردد. 

 مین شود.أهاي آب بران براي ارتقا دانش و آگاهی کشاورزان تي مشارکتی و ایجاد تشکلهامزرعه، رهیافت

از محققان،  تري بیشاز همکاري شمار  گرددمی شنهادیپهاي تحقیق توسط کشاورزان، گویه يبند تیاولوبا بررسی 

آب  ریزيکشاورزان در برنامه تر یشبهاي مدیریت آب کشاورزي و مشارکت شیوه ي ینهزمدر  تخصصیمروجان و کارشناسان 

هاي ترویجی مؤثر روش یريکارگ بهآموزشی و  هايکارگاهکشاورزي با برگزاري جهاد هاي سازمان همچنین. گردد استفاده

با نمایند. هاي مدیریت کشاورزي در بین روستاییان ایفا ها و پذیرش شیوهتوانند نقش مهمی را در براي ارتقاي آگاهیمی

رسانی ها و آگاهیابزاري براي ترویج اندیشه عنوان بهمانند رادیو و تلویزیون  یجمع ارتباطهاي نقش مهم رسانهتوجه به 

براي مدیریت هرچه بهتر آب کشاورزي ، مایصداوسمجزا به بخش کشاورزي در  ياختصاص یک شبکهبا توان عمومی می

ن مقدار آب مصرفی در جهان و ایران تری بیش و نیزدهند شکیل میکشاورزان قشر وسیعی از جامعه را ت ازآنجاکه. اقدام کرد

هاي زیرزمینی و تدارك آب براي مصارف سفره کردن یرابس در راستاي مدیریت سیالبمربوط به بخش کشاورزي است، 

 رسد.به نظر میضروري  افغانستانبا  مرز مشتركآب سطحی خروجی از  ي یرهذخو  کشاورزي
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 سپاس -6

و با استفاده از اعتبارات  22/08/1398مورخ  1398/د/18190ابالغیه  يدر قالب طرح پژوهشی به شمارهاین تحقیق 

  .شودوسیله تشکر و قدردانی میپژوهشی دانشگاه بیرجند انجام شده است که بدین

 منابع -7

مرکز تحقیقات کشاورزي و  ،اي کشورهمنطق یسال خشکبینی راهبردي ارزیابی و پیش ي نویس برنامه(. پیش1387) هرامثقفیان، ب -1

 منابع طبیعی خراسان رضوي.

جو محور در معرفی روش آبیاري صرفه(. 1395) بدالوهابقزل، ع حمدرضا،، محبوبی، مالمحسینزاده، غعبداهلل، یالجهانگیر، ل -2

مایش ملی علوم و مهندسی یازدهمین ه، (استان گلستان قال آق آباد تازه يتجاربی از منطقه)مدیریت مشارکتی آب  تجربه

 .ن، یاسوج، انجمن آبخیزداري ایرانآبخیزداري ایرا

جوامع روستایی براي مقابله با  ي توسعهنقش مدیریت در  (.1393) یدرح ، صالحی میشانی،مشیدج ، عینالی،احمد رومیانی، -3

، 3ي  دوره روستایی،یزي ر برنامه وپژوهش  ي مجله ،آباد(شهرستان خرم ي زاغهدهستان  موردي: ي مطالعه) مخاطرات زلزله

 .93-107صص  ،8 ي شماره

بر مدیریت پایدار آب  مؤثرهاي آموزشی و ترویجی (. مدل عامل1397) ضا، موحدي، رریم، نادري مهدیی، کیالزلیخائی سیار، ل -4

 .16-33صص  ،46 ي شماره، 10ي  دوره، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي، کشاورزي از دیدگاه متخصصان آب استان همدان

 .http://www ::سایت در دسترس قابل ،سالی خشکضرورت آموزش کشاورزان براي مقابله با  .(1387)اهلل شمتسعدي، ح -5

aiiri.gov.ir/  
، همایش ملی مدیریت سالی خشکو راهکارهاي مقابله با  سالی خشکمدیریت بحران (. 1388) قایق، خیري، شرشادطحان، ف -6

 د اسالمی واحد مرودشت.بحران آب، دانشگاه آزا

 .113-137 صص، 36 ي شماره، 9 ي دورهاقتصاد کشاورزي و توسعه،  ي یهنشر ،پایداري آب کشاورزي .(1380) عفرعزیزي، ج -7

کاربرد مدل  اي آن:پیامده کشاورزان و یسال خشکهاي اثرگذار بر مدیریت (. سازه1387) اهللزتکرمی، ع کشاورز، مرضیه، -8

 .267-283 صص، 43 ي شماره، 12 ي دورهلوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، ع ،معادالت ساختاري

 زمینیدر تولید سیب مؤثر بر مدیریت آب کشاورزي ترویجی-هاي آموزشیعامل(. 1397) مید، باللی، حائزهگلی، ف ،ضاموحدي، ر -9

 .1-19 صص ،45 ي شمارهمدیریت آموزش کشاورزي،  يفصلنامه ،همدان

تأثیر ابزارهاي ترویجی و منابع اطالعاتی بر (. 1390) شرف، سجادي، ایدمحمود، سسینیح یدمهدي،میردامادي، س، رزومیرزایی، آ -10

-143 ، صص5ي  شماره، 22ي  دورهي تعاون و کشاورزي، ، فصلنامهبرانهاي آبمشارکت کشاورزان استان گلستان در تعاونی

127. 

کاران شهرستان نهاوند پیرامون هاي فرهنگی و اجتماعی مؤثر در نگرش گندمبررسی سازه(. 1386) حمدچیذري، م مید،نوروزي، ا -11

 .59-69، صص 2ي  شماره، 2ي  دورهعلوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران،  يفصلنامه ،آبیاري بارانی يتوسعه

هاي مردمی طرح هايبررسی عوامل مؤثر در جلب مشارکت (.1388) همنپور، بخسروي ابراهیم،شمسایی، عفر، یعقوبی، ج -12

علوم کشاورزي و منابع  يدانشکده ،ی علوم و مهندسی آبخیزداري ایرانپنجمین همایش مل ،رودآبخیز زنجان يآبخیزداري حوضه

 .1-6 ، صصطبیعی گرگان
13- Atchikpa, MT., Adzawla, W., Yegbemey, RN., Diallo, M., & Aman, NA. (2017). Determinants 

of Farmers’ Perception and Adaptation to Climate Change: The Case of Maize and Sorghum 

Farmers In Benin And Nigeria, Conference Paper, 1-19.  

14- Azhoni, A., Holman, I., & Jude, S. (2017). Adapting water management to climate change: 

Institutional involvement, inter- institutional networks and barriers in India. Global 

Environmental Change, 44, 144-157. 
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