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 همدان ینیب زمید سیدر تول یت آب کشاورزیریبر مد مؤثر یجیترو-یآموزشهای عامل

 9یبالل دیحم و 2یرضا موحد، 7یفائزه گل

 نا،یس یدانشگاه بو عل ،یو آموزش کشاورز جیارشد، رشته ترو یدانش آموخته کارشناس -1
 همدان.

 همدان. نا،یس یشگاه بو علدان ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو ،یآموزش کشاورز اریدانش -2
 نا،یس یدانشگاه بو عل ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو ،یاقتصاد و توسعه کشاورز اریدانش -3

 .همدان
 

 دهیچک
 یهمهدر  های آبیمدیریت منبع، ن رویاست. از ا جدی و اساسی یک نگرانیدر ایران  یچالش کم آب

ای هژیت ویاهم دارای، است هامنبعاین از کننده استفاده ترینکه بزرگ یکشاورز به ویژهی، اقتصاد یهابخش
 یاز براینه آب مورد نیت بهیریبر مد مؤثر یجیترو-یآموزشهای عاملشناسی ق نتیجهین تحقیهدف ا. است
ها با استفاده انجام شده و داده یشیماین پژوهش با روش پیباشد. امی در شهرستان همدان ینیب زمید سیتول

کار شهرستان همدان بود که  ینیب زمیکشاورز س 2331ق یتحق یشدند. جامعه آمار یه گردآوراز پرسشنام
 ییتن به عنوان نمونه انتخاب شدند. روا 333 یتصادفگیری له روش نمونهیه فرمول کوکران و به وسیبر پا
 یشاورزج و آموزش کیترو یئت علمیه یو اعضا یاز کارشناسان کشاورز یپرسشنامه را گروه ییمحتوا

 یب تتایز با استفاده از ضریمختلف آن نهای بخش ییاید کردند و پاییو تا یبررس نا همدانیس یدانشگاه بوعل
 را یت آب کشاورزیریبر مد مؤثر یرهایمتغ، نشان داد یل عاملیتحل (.=θ 03/3-59/3) د شدییتا یبیترت
و شبکه  ینهاد محل، رت کارشناسانمها، ت مرکز خدماتیفیک، انبوهیهای عامل: رسانه 6توان در می

 مؤثر یرهایانس متغیدرصد از وار 03در مجموع ها ن عاملیخالصه کرد. ا ید و کالس آموزشیبازدی، اجتماع
  ن کردند.ییرا تب یت آب کشاورزیریبر مد
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 قدمهم
ک ، یندهیط آیبا نگاه به شرا یچالش کم آب

تمرکز بر ، ن رویاست. از ا یو مل یجهان ینگران
 یهمهدر  یاتین منبع حیا وریبهره یارتقا
ترین که بزرگ یکشاورز به ویژهی، اقتصادهای بخش

ت یاهم دارای، است یاز منابع آبکننده تفادهاس
ت یوضع (.1359، ر و همکارانیجهانگ) استای هژیو
پذیر دیزان سرانه منابع آب تجدیران و میا یمیاقل

نده گویای آن است یآ پیشبینیط قابل یکشور و شرا
 یآب کشور به چالش هایت منبعیریمد یزوده که ب

ک یکه در  نیا ل خواهد شد. با علم بهیمهم تبد
 یکشاورز ین کاربرد آب برایمهمتری، اس ملیمق

ت یریوجود دارد که مد ینان کاملین اطمیبنابرا، است
ت یرا بر قابل تأثیر ترینی، بیشبهتر آب در کشاورز

و  یفروزان) آب خواهد داشت هایبه منبع یدسترس
 ای کهشیوه به یکشاورزهای فعالیت (.1351ی، کرم
ه یممکن است سوءتغذ، شوندمی زمان حاضر انجام در
نده را به دنبال داشته باشد. یآهای نسل یگرسنگ و
را  تریبیشن سبب الزم است که کشاورزان زمان یبد

ت اختصاص یریو توسعه مد ریزی، برنامهکردن به فکر
دار یپا ید کشاورزیبا تول یک واحد زراعیدهند تا به 

 ما وردرکش (.1300، و همکاران یموسو) ابندیدست 
 مورد بهره یدر کشاورز یآب هایمنبع از درصد 9/53

افزون  (.1353، ساربان یدریح) ردیگمی قرار یبردار
انتقال آب ی، ر آبیذخا یآلودگ کمبود آب و، نیبر ا

ن مصرف آب ییپا ییکارا وها به دیگر بخش یکشاورز
 یبه بحرانی تبدیل شده که توجه جد یدرکشاورز

طلبد. ی میدر عرصه مل ان رایمسئوالن و متول
های ش دورهیآب و افزا یش تقاضا برایافزاچنین، هم

ت یکمی، عیطب هایانسان بر منبع تأثیرو  یخشکسال
رو به  یجدهای آب را با مخاطره هایمنبعت یفیو ک

 یت عقالنیریت مدیان اهمین میرو ساخته است. درا
دار و یآب برحسب توسعه پا هایمنبع یبردار و بهره

 شودمی مطرح یدارکشاورزیژه توسعه پایه وب
  (.2332، ساو همکارانیالد)

هایی در پاسخ به چالش یمدیریت آب کشاورز
های اثرآب و  هایمنبعمانند استفاده نامناسب از 

 یسنت یکشاورز یو اقتصاد یطیست محیزیان آور ز

ت یریمد (.2336ی، ذریو چ یعمان) ظاهر شده است
نه استفاده یزم در یمهم یراهبردها یآب کشاورز
ن ین ایمهمترنظر دارد.  آب را مد هایمنبعبهینه از 

راهبردها عبارتند از: استفاده متعادل از کودها و 
، ه خاكیت تغذیریتوجه به مدیی، ایمیشهای سم

استفاده از ، ح آنیو تسط یاراض یکیزیاصالح ف
 ای،و قطره یباران یاریمانند آب یارین آبینوهای روش
ن یکه توجه به همه ا یمانیسهای خت آبراههسا

در ای های پایهرپذیریییازمند تغیمهم ن یراهبردها
ی، عمان) نگرش و مهارت کشاورزان است، دانش
ن یمشارکت کشاورزان که بزرگتر (.1305
در ، آب در داخل کشور هستندکننده مصرف
آب و  هایمنبعت یریمربوط به مدهای پروژه
که هرگونه  یبوده به طور یرورض یامر یزداریآبخ

نظر گرفتن کشاورزان با شکست  بدون در ریزیبرنامه
 (.1359، موالن نژاد و همکاران) رو خواهد شدبه  رو

د بر یبا تاکها مهارت یارتقا یچالش اصل، نیبنابرا
ی نه آب در سطح فردیت بهیریدانش و نگرش مد

در حال  (.1351ی، و کرم یفروزان) است(، کشاورز)
شود می ه پنداشتهیک سرمایحاضر دانش به عنوان 

ش یافزا یبرا یبوده و منبع یارزش اقتصاد یکه دارا
دگاه ین که دانش بر پایه دیاست. برخالف ا وریبهره

 نه ذهنی و درك وی از کاربرد آن پاالیشیزم، هر فرد
 بر نگرش فرد به شمار مؤثر یز عاملیخود ن، شودمی
ر ین مسین اییتع در (.2330، اسلجرز) آیدمی

نگرش و ، د در آغاز دانشیبا گرانی، آموزشآموزش
بر پایه گاه آن در کل بسنجند مهارت کشاورزان را

آموزش را  ریموجود مسهای نگرش و مهارت، دانش
و  ینور) مشخص کنند تا به سطح مطلوب برسند

ج و یبه نقش ترو در این جا باید (.1352، همکاران
ر ییجاد تغیا یاصل یعنوان متولآموزش کشاورزی به 
ی، گانه شناخت سههای طهیق حیدر رفتار افراد از طر

ت آب یریبرای بهبود مد یحرکت-یو روان یعاطف
و  یشاهرود) توسط کشاورزان اشاره کرد یکشاورز
طه یی حجهینت، و دانش یآگاه (.1300، همکاران

-یطه روانیجه حیر در نگرش افراد و نتییتغ یعاطف
 افراد استهای وسعه و بهبود سطح مهارتت یحرکت

از  یج کشاورزیچنانچه ترو (.1353، ساربان یدریح)
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درست ، در دسترس هایساختار و منبع، هاهدفنظر 
در دراز مدت توسعه ، شده باشد یو سازمانده یطراح

 ریزیبرنامهن خواهد کرد. یبخش و جامعه را تضم
 یآموزش یازهاید نیبا یدر آموزش کشاورز راهبردی

ن یسه وضع موجود با وضع مطلوب تدویمقا بر پایهرا 
از یبر ن هماهنگاگر  یآموزشهای کند. برنامه
نه به یمنابع و هز رفت هدرج شود از یکشاورزان ترو
 یمنجر به ارتقا شده و یریجلوگ یرینحو چشمگ
 ت آنانیریمد در نهایتمهارت و ، نشیب، سطح دانش

 (.1359، و همکاران یثان) شودمی
درباره ( 1350) سیار زلیخایی پژوهشنتایج 

نشان داد  طراحی الگوی مدیریت پایدار آب کشاورزی
درصد از واریانس مدیریت پایدار آب  15که 

ترویجی و  -آموزشیهای کشاورزی توسط عامل
های شود. از میان عاملتبیین می ی کشاورزانباورها

 تلویزیون و) جمعیی رسانه، آموزشی و ترویجی
را بر مدیریت پایدار آب  تأثیر ترین(، بیشاینترنت

 . بودکشاورزی داشته و دارای اولویت باالتری 

در بررسی خود با (، 1309) و همکاران یدریح
مصرف آب برای تولید  یین کاراییعنوان تع

و مهارت کشاورزان  یش آگاهیافزای، محصوالت زراع
با )ی جیو ترو یمختلف آموزشهای ق برنامهیاز طر
های شرفتید و با در نظر گرفتن پیجدهای روش
ی مهمهای را از اقدام( جهان یر در کشاورزیاخ
 ییش کارایارتقا افزاهای د در برنامهیداند که بامی

 مصرف آب در نظر گرفته شود.
پژوهشی در زمینه (، 1306ی )ذریو چ ینوروز

کاران  گندم یرگذار بر دانش فنیتاثهای عامل یبررس
 یت آب کشاورزیریرامون مدیتان نهاوند پشهرس

انگر وجود رابطه یج آن نمایانجام دادند که نتا
نه یشیپ، سنی )شخص یرهایمتغ ین برخیبدار یمعن
سطح ، نه کشت گندمیشیو پ یکشاورزهای تیفعال
، زان عملکردیمی )اقتصاد یرهایو متغ( التیتحص

ی، رکشت گندم آبیز یاراضی، کشاورز یزان اراضیم
ی اجتماع یرهایمتغچنین هم وی( ت اقتصادیعوض
های زان استفاده از راهیمی، جیتروهای زان تماسیم)

 یبا دانش فنی( و مشارکت اجتماع یارتباط
 .است یت آب کشاورزیریرامون مدیگندمکاران پ

ق خود با یدر تحق(، 1306) و همکاران یذریچ
آب بران بر نگرش کشاورزان  یتعاون تأثیرعنوان 
مشخص کردند که ی، ت آب کشاورزیریبه مد نسبت

ان در شبکه یاز پاسخگو یمیش از نیزان نگرش بیم
ت آب یریبران نسبت به مد آب یتعاون یدارا یاریآب

در سطوح به نسبت مثبت و مثبت قرار ی، کشاورز
منطقه و  یاریت آبیوضع، نگرش یدارد و با ارتقا

 .کندمی دایبهبود پ یاریآبهای مشارکت در شبکه
در بررسی خود درباره سنجش (، 1300ی )کرم

، ان کرده استیکاران استان تهران ب گندم یدانش فن

 یادیز یدانش فن یاز کشاورزان که دارا یبرخ

آنان در سطح  یعملکرد و نظام زراع یداریپا، هستند

، هایل آن است که از نظر نشر نوآوریاست. دل ینییپا

انش هستند و کشاورزان در مرحله دریافت و درك د

خود  یکه بتوانند دانش فناند دهیب نرسیهنوز به ترغ

 .رندیرا به کارگ
در پژوهش خود با ( 1300) و همکاران یموسو

ن در برای رویارویی ینو یراهکار یعنوان آب مجاز
ی، جیتروهای تماس، با بحران آب نشان دادند

و استفاده از  یمنزلت اجتماعی، مشارکت اجتماع
دانش کشاورزان را در ارتباط با ی، باطارتهای راه
 ارتقا داده است. یآب کشاورز هایمنبعت یریمد

دانش  بر های مؤثرعامل(، 1305ی )عمان
کاران  ن گندمیدر ب یآب کشاورزسازی نهیبه

به های یافتهی شهرستان اهواز را ارزیابی کرد. بر پایه
شش عامل ، مشخص شد یل عاملیدست آمده از تحل

ی، ارتباطهای استفاده از راهی، اقتصادای هیژگیو
ی، جیو ترو یآموزشهای تیفعال یرهایمتغ
و ، دانش و اطالعاتی، اجتماعهای تیفعال
رات ییدرصد تغ 65دولت در مجموع های تیحما

 کنند.می نییگندمکاران را تب یسطح دانش فن
در پژوهش خود با (، 1351ی )و کرم یفروزان

ت ید بر اهمیضمن تاکت آب یریعنوان دانش مد
آب چهار راهکار بنیادی  هایمنبعت یریدانش در مد

ان کردند که شامل یدانش کشاورزان ب یارتقا یرا برا
های رساختیز، د و دانشیخالق تولهای روش
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و به  یآموزش و سطح نهادی، و ارتباط یاطالع
 دانند.ی میریکارگ
ق خود با عنوان یدر نتایج تحق(، 1353ی )دریح
مصرف آب در  ییش کارایافزا یها و راهکارهالهمسا

ها و مساله یشه اصلیر، کشور عنوان کرد کشتزارهای
مصرف آب در  یین بودن کاراییها پامشکل

 یتوان در شش گروه اصلیران را میا کشتزارهای
بودن  یناکافی(، اریبازده آب) ن بودن بازدهییشامل: پا

ت یفین بودن کییپای، اریمطمئن آب هایمنبع
های ن بودن شاخصییپا، آب و خاك هایمنبع
 یمهندس هایمسالهی، ون کشاورزیزاسیمکان

 یدانش کم و آموزش ناکافی، اریآبهای سامانه
ی، راهبردهای کرد. از جنبهبندی ردهبرداران بهره
انگر آن است که مسائل و یق بین تحقیج اینتا

د یامصرف آب مزرعه را نب ییش کارایافزا یراهکارها
بلکه ، ت آب جستجو کردیریل مدیتنها در مسا

 یهاون مزرعه و دیگر مسالهیزاسیمکانی، ل زراعیمسا
 کنند.می فاینه این زمیدر ا یز نقش مهمیوابسته ن
، در بررسی خود بیان داشت( 2339) تیاسم

در توسعه دانش  یمشارکتهای افتیاستفاده از ره
کشاورزان  یشاز آموزیو توجه به نبرداران بهره یفن

دار آب یت پایریمد یدر اشاعه دانش فن ینقش موثر
 دارد. یزراع

گسترش ی، توسعه دانش فن(، 2339) رایپرپ
و اشاعه فرهنگ استفاده از  یمشارکتهای تیفعال
های را از عامل یآب در بخش کشاورز هایمنبع
ان یآب ب هایمنبعنه یت بهیریدر توسعه مد ایپایه

 کرده است.
ی و پوروشوتام و پاند( 2330) نگیو س یرا

کشاورزان را  یآموزش یازهاین نیترمهم(، 2330)
آب و بهبود  هایمنبعحفاظت از های یشامل فناور

ق چپمن و یج تحقینتا اند.دانسته یاریت آبیریمد
از ین نیمهمترنشان داد که ( 2335) همکاران
نه یالزم در زمهای به آموزش، کشاورزان یآموزش

، سود-نهیهز یابیاز جمله: ارز یاریابزار آبکاربرد 
برآورد استفاده از آب ، هات اطالعات و دادهیریمد
ابزار گوناگون  یو کاربرد استانداردها برای، زراع

فراهم نبودن (، 2336) خواهد بود. رگنر و همکاران

کشاورزان در زمینه به کارگیری  یبستر آموزش برا
ق کردند و دریافتند را تحقی یارینوین آبهای سامانه

ت یرینه مدیاز مشکالت مهم در زمها که این سامانه
 د.نباشمی آب در بخش کشاورزی
 بیان کردند که(، 2330) بوئلتز و همکاران

 و یآموزشهای کشاورزان با اقدامسازی توانمند
 . شودمیتر ساده یجیترو

در بررسی خود در (، 2335) گروبرو همکاران
جه ین نتیبه ا یکشاورز یصلآب ف یمورد تقاضا

و  یدانش فنی، تیریبهبود دانش مد، افتندیدست 
د در راهبرد یکشاورز با یبه اعتبارات برا یدسترس

مورد توجه قرار  یبهبود مصرف آب کشاورز یبرا یمل
 رد.یگ

در بررسی خود (، 2313ی )و کرم یفروزان

در  یآب کشاورزسازی نهیبر دانش به های مؤثرعامل

کاران شهرستان اهواز را ارزیابی کرد. بر  من گندیب

مشخص شد  یل عاملیج بدست آمده از تحلیپایه نتا

استفاده ی، اقتصادهای یژگیکه شش عامل و

و  یآموزشهای تیفعال یرهایمتغی، ارتباطهای ازراه

و ، دانش و اطالعاتی، اجتماعهای تیفعالی، جیترو

ت راییدرصد از تغ 65دولت در جمع های تیحما

 کنند.می نییگندمکاران را تب یسطح دانش فن
در بررسی خود با (، 2311) و همکاران یاصول

 یدار آب کشاورزیت پایریبر مد های مؤثرعنوان عامل
ن یمهمتر، دندیجه رسین نتیدر مناطق خشک به ا

 یدار آب کشاورزیت پایریبر مد تأثیرگذارهای عامل
ی اعو اجتم یاقتصادی، فنی، آموزشهای عامل
 باشند.می

های با عنوان عامل یقیدر تحق(، 2311ی )عمان
جه ینت یآب کشاورز هایمنبعدار یت پایریبر مد مؤثر

دانش ، مربوط به اندازه مزرعههای گرفت که عامل
ون یزاسیزان مکانیو م یاجتماعهای عامل، کشاورزان
آب  هایمنبعدار یت پایریبر مد های مؤثراز عامل
 د.باشی میکشاورز

صورت گرفته در های پیشبینیبا توجه به 
شدن  یو بحران یت آب کشاورزیریمدی نهیزم

 یژه در بخش کشاورزیآب به و هایمنبعت یوضع



 7931 تابستان، 45شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 1   

ت آب در دستور کار یریشهرستان همدان مسئله مد
ن یا یه هدف اصلین پایقرار گرفته است. بر ا یجد
 بر مؤثرهای آموزشی ترویجی عامل یق بررسیتحق
در بین سیب زمینی کاران  یت آب کشاورزیریمد

  .است شهرستان همدان

 شناسیروش
و به  یدمان از نوع کمیبه لحاظ دق ین تحقیا

گردآوری  به لحاظ روش و یلحاظ هدف کاربرد
امکان و توان کنترل از نوع میدانی و از نظر ها داده

ن یا یجامعه آمار ارتباطی است.-یل  ع متغیرها
 یکار ینیب زمیشاورزان سک یپژوهش شامل همه

است که در محدوده شهرستان همدان فعالیت دارند 
ن یحجم نمونه در ا تن است. 2341که شمار آنان 
تن از  333شامل ق فرمول کوکران یپژوهش از طر
 19کار شهرستان همدان در  ینیب زمیکشاورزان س
 ساده یز از نوع تصادفینگیری روش نمونه روستا بود.

در این ها دادهگردآوری  شنامه ابزارباشد. پرسمی
ق شامل یپرسشنامه تحقهای پژوهش بود که پرسش

 30ی، تیریپرسش مد 13ی، مورد مشخصات فرد 15
نه یدر زم یپرسش نگرش 10و  یپرسش دانش

 یین رواییبود. برای تع یت آب کشاورزیریمد
از کارشناسان  یگروهمشورت با ها پرسشنامه
ج و آموزش یترو یلمئت عیه یو اعضا یکشاورز
انجام شد و از  نا همدانیس یدانشگاه بوعل یکشاورز

نظرهای آنان در اصالح پرسشنامه استفاده شد. برای 
استفاده شد که مقدار  یبیترت یاز تتا ییاین پاییتع

مختلف های بخش یبرا R افزارنرمآن با استفاده از 
ن پژوهش در بخش یدر ا پرسشنامه به دست آمد.

ی، جدول فراوان چونهمهایی از آمارهها ادهف دیتوص
تحلیل ، راتییب تغیار و ضریانحراف مع، نیانگیم

عاملی اکتشافی و در بخش استنباطی از آزمون من 
بستگی، همهای ضریب، سیکروسکال والی، ت نیو

 ون ترتیبی استفاده شده است.یرگرس، Fآزمون
زان دانش کشاورزان درباره یبرای سنجش م

پرسش در ارتباط با اصول  33ی، آب کشاورزت یریمد
 ینیب زمیت آب در محصول سیریمدهای و روش

ان درخواست شد تا نظر یمطرح شد و از پاسخگو

ان یا نادرست بودن آن بیش را درباره درست یخو
دانم نمی نهیاز گز یا درصورت ناآگاهیکنند و 

از ینه درست امتیبه گز یازدهیامت یاستفاده کنند. برا
از صفر یدانم امتنمی نادرست وهای نهیو به گز 1

انجام گرفت. به این  ین پایه کددهیتعلق گرفت و بر ا
ازهای دانش کشاورزان درباره دانش یامت، ترتیب

 باشد.می 3-33ن یت آب بیریمد

ف پنج یزان نگرش از طیم یازدهیامت یبرا
، نظری ندارم، موافقم، کامال موافقم) کرتیل یقسمت

استفاده شد. در مرحله ( کامال مخالفم، مخالفم
با سوی ها از پرسشای که دستهجا آن از یازدهیامت
 spss افزارنرمند با استفاده از مطرح شد یمنف

انجام ها ن دسته از پرسشیا یدوباره برا یکدگذار
 شد. 

 یت آب کشاورزیرین پژوهش مدیر وابسته ایمتغ
 ریرح زبه شها از عاملای است که تابع مجموعه

 باشد: می
 ریمتغ، عملکردشامل  ییرهایی متغمجموعه

ی، اریمدت آب ریمتغی، اریروش آب ریمتغی، آبده
، نوع آبراهه ریمتغ، عمق چاه ریمتغ، ساعت ریمتغ
و  یکود مرغ ریمتغ، تناوب ریمتغ، طول آبراهه ریمتغ
در این  متغیر کالنباشد. یی میایمیکود ش ریمتغ

برشمرده  یرهایبود. متغ ت آبیریبررسی شاخص مد
رها به ین متغیرا ایکند. زمی اریک اختیمقدار صفر یا 
 استفاده شدند.  یصورت موهوم

 هایافته
تا  22ن یب یکاران مورد بررس ینیب زمیسن س

( درصد 20ی )فراوانترین شیر است. بیسال متغ 03
ن کمتریساله است و  33تا  31 یمربوط به گروه سن

 29ر یز یز مربوط به گروه سنین( ددرص 9/3ی )فراوان
 یمربوط به افراد دارا یفراوان ترینبیشباشد. می سال

( درصد 1/26) سواد یو ب( درصد 1/32یی )سواد ابتدا
 یز مربوط به افراد داراین ین فراوانکمتریاست. 
باشد. ( میدرصد 9/1ی )الت دانشگاهیتحص

 313درآمد  یمربوط به افراد دارا یفراوانترین شیب
 333ر یو ز( درصد 6/33) ون ریالیلیم 633تا 
ن کمتریدر سال است. ( درصد 5/23) ون ریالیلیم
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درآمد  یکاران دارا ینیب زمیز مربوط به سین یفراوان
 .باشد( میدرصد 0/6) ون ریالیلیم 1233تا  513
تن 229 تن سیب زمینی کار مورد مطالعه 333از 
ت یالکم یتن دارا139و  یت شخصیمالک یدارا

( درصد 9/96) هانمونهتر بیش باشند.میای اجاره
چنین هم بودند.( هکتار 9ر یز) کوچک یاراض یدارا

 یکاران ینیب زمیز مربوط به سین ین فراوانکمتری
( درصد 9/1) نیهکتار زم 29تا  21 یاست که دارا

 باشند. می
 150 تن سیب زمینی کار مورد مطالعه 333از 

 19ن و یقطعه زم 2از کمتر  یرادا( درصد 0/95) تن
 نیقطعه زم 9ش از یب یز داراین( درصد 9/3) تن
( 3/30ی )کشاورزان مورد بررس ترینبیشباشند. می
ن کمتریباشند می تن در هکتار 33تا  31عملکردیدارا

تن در  23تا  11ز مربوط به کشاورزان یعملکرد ن
باشد. از مجموع جامعه مورد می( درصد 9/1) هکتار
از ( درصد 9/93) نفر 103کشاورزان تر بیش بررسی

از چاه ( درصد 3/33) نفر 133چاه مشاع و 
ز ین یزان آبدهیاز نظر م اند.استفاده کرده یاختصاص
زان یبا م یمنبع آب یدارا(، درصد 9/00) نفر 295
 یدارا( درصد 1/16) نفر 93و اند متوسط بوده یآبده

( درصد 3/9) نفر 10کم و  یزان آبدهیبا م یمنبع آب
از  اند.اد بودهیز یزان آبدهیبا م یمنبع آب یدارا

 یاریدرصد از روش آب 9/09، کشاورزان مورد بررسی
 9/13و حدود اند استفاده کردهی( باران) تحت فشار

 اند.استفاده کرده یغرقاب یاریز از روش آبیدرصد ن
تا  6ن هر یب(، درصد 6/63ی )عن، یکشاورزانتر بیش

چنین، همکنند. ی میاریکبار مزارع خود را آبی روز 0
( درصد 2/00ی )جامعه مورد بررس یتن از اعضا 299

ی اریساعت در هر دور مزارع خود را آب 9تا  3
 یدارا(، درصد 0/33) تن از کشاورزان 112کنند. می

نفر  52چنین، هممتر هستند.  53تا  01چاه با عمق 
 یدارا( درصد 0/20ی )جامعه مورد بررس یاز اعضا

تر بیش متر هستند. 113تا  51چاه با عمق 
از نفر  223 و یاز پمپ برق( درصد 0/01) کشاورزان

لن یات یاز لوله پل( درصد 0/66) جامعه یاعضا
درصد از  3/25کشتزارهای کنند. می استفاده

 یمتر برا 333تا  231طول آبراهه  یکشاورزان دارا
 5/63) نفر 211، انکشاورزتر بیش انتقال آب بوده.

 را در مزارع خود انجام یتناوب زراع(، درصد
(، درصد 3/30) جامعه مورد بررسیتر بیش دهند.نمی

 مصرف یتن در هکتار کود مرغ 13و برابرکمتر 
برحسب ها نمونه یع فراوانیتوزچنین هم کنند.می

ب ینفر از س 130دهد که می نشان ییایمیکود ش
تا  131از ( درصد 3/32) یکاران مورد بررس ینیزم

 مصرف ییایمیلوگرم در هکتار کود شیک 233
(، درصد 63) جامعه مورد بررسیتر بیش کنند.می

 تر در هکتار آفت کش مصرفیل 2و تا کمتر 
زان یبرحسب مها نمونه یع فراوانیکنند. توزمی

نفر از  203دهد که می کش نشان مصرف سموم علف
 1از ( درصد 1/06) یکاران مورد بررس ینیزم بیس
 کنند.می کش مصرف تر در هکتار علفیل 2تا 
(، درصد 62) تن 155کشاورزان مورد بررسی تر بیش

ی فراوانترین شیندارند. بای چ مطالعهیدر طول روز ه
 633تا  313مربوط به کشاورزان دارای وام ( 3/26)
ز ین( درصد 0/9ی )ن فراوانکمتریون ریال و یلیم

 1313و برابر تر بیش وام یورزان دارامربوط به کشا
 باشد.می ون ریالیلیم

نه یمربوط به دانش کشاورزان در زمهای پرسش
 راتییب تغین و ضریانگیمی، ت آب کشاورزیریمد
  نشان داده شده است.، 1در جدول ها آن

های استفاده از لوله 1های جدول طبق یافته
ت باالیی دار در مدیریت آب کشاورزی از اهمیدریچه

پراکنش نیز  2های جدول برخوردار است. طبق یافته
سیب زمینی کاران بر پایه دانش مدیریت آب 

کشاورزان تر دهد که دانش بیشکشاورزی نشان می
درصد( درباره مدیریت آب کشاورزی در سطح  0/92)

 (.2ضعیفی است )جدول 
مدیریت آب بندی معیارهای نگرش اولویت
زمینی کاران شهرستان  از نظر سیبکشاورزی 

نشان  3، آمده است. نتایج جدول 3همدان در جدول 
دهد که مدیریت آب کشاورزی سهم باالیی در می

 جلوگیری از هرج و مرج در توزیع آب دارد.
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 از نظر سیب زمینی کاران همدان یت آب کشاورزیریمددانش معیارهای بندی رتبه -7جدول 
 میانگین معیار

  ایرتبه

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرپذیری

 رتبه

 1 936/3 00/3 61/1 ینیزم بیس یسطح یاریآبهای در روشدار چهیدرهای کاربرد لوله

 2 920/3 06/3 63/1 ینیزم بیس ید آبیط تنش شدینا در شرایسات، لوگا، ساواالنهای استفاده از رقم

 یهابرا هاوپساب ت آبخوان با استفاده از زهآبیفش ظریو افزا ینیرزمیکاهش مصرف آب ز

 ینیزم بیدوباره در مزارع س یاریآب

36/1 03/3 936/3 3 

 3 933/3 06/3 91/1 ینیزم بیس یم آبیط تنش مالیدراگا در شرا، زریکاهای استفاده از رقم

 بیسق در مزارع یعم ر مجاز چاهیآب در نتیجه حفر غ یو خروج یبه هم خوردن تعادل ورود

 ینیزم

0/1 00/3 300/3 9 

 6 305/3 01/3 65/1 برای دستیابی به بیشینه سود در مناطق کم آب ینیزم بیکشت توام گندم و س

 0 300/3 00/3 61/1 ینیزم بیقنات در مزارع س اکورهیچاه گذاری کول با یو کاهش هدررفت آبده ییش کارایافزا

 0 309/3 00/3 03/1 ینیزم بیدر مزارع س یروش برای اعمال کم آب کیبه عنوان ( PRD) شهیه ریناح یبخش یاریآب

 5 303/3 03/3 96/1  ینیزم بیزان آب مورد نیاز زراعت سین مییتع یش خاك برایآزما

از  یرینه و جلوگیاستفاده به، ع آبیش توزیافزا، ش بازده انتقالیدروفلوم برای افزایکاربرد لوله ه

 یر و فرونشست عمقیت تبخبه صور ینیزم بیهدررفت آب س

01/1 03/3 369/3 13 

 11 363/3 01/3 93/1  ینیزم بیچاه در مزارع س یبرداشت از آب با توجه به دب

در ( خاکپوش، کود سبزی، تناوب زراع، کمپوستی، پخش کود دام) کنترل رطوبت خاك روش

 ینیزم بیس

99/1 02/3 363/3 12 

 13 361/3 01/3 93/1  ینیب زمیدر مزارع س انیدرمکی یاریآببا  ر کاشتیتاخاز  یریو جلوگ یاریسرعت آبش یافزا

 13 396/3 03/3 03/1  ینیب زمیدر مزارع س یحفاظت یر از خاك با خاك ورزیش رطوبت خاك و کاهش تبخیافزا

 19 330/3 51/3 33/2  یو مقاوم به خشک( دراگا، مانند رقم بورنی )نیزم بیزودرس سهای کاشت رقم

 16 336/3 00/3 53/1 ینیب زمیش بازده انتقال آب در مزارع سیبرای افزا لنیات یپلی، بتونی، تفاده از لوله فلزاس

 10 339/3 69/3 36/1 ی( باران یاریآبی )نیب زمیس یاریروش آبترین مناسب

 10 333/3 00/3 56/1 ینیزم بیآب در مزارع س یش مقدار خروجیافزا یقنات برا یروب یال

 15 335/3 03/3 05/1 ینیب زمیخشک روز در حل بحران آب در مزارع سهای در ساعت یاریآب یرتأث

 23 329/3 65/3 62/1 ینیزم بیل حمل و نقل در مزارع سیدر نتیجه عبور وسا یخاکهای سوراخ شدن آبراهه

 21 323/3 00/3 30/2 ینیزم بیدر مزارع سها ع آبراههیش سریب آبراهه انتقال آب برای کاهش فرسایمتناسب بودن ش

 22 321/3 51/3 16/2 ینیب زمیت آب در مزارع سیریسک و گاوآهن مرکب برای مدید، زلیاستفاده از انواع گاوآهن چ

 23 312/3 93/3 31/1 ینیزم بیر کشت سین زیزان زمیو مها ن شمار چاهیتناسب ب

 بیس انتقال آب از منبع تا مزرعه یز براروباهای آبراههاستفاده از در نتیجه اد آب یر حجم زیتبخ

 ینیزم

30/2 09/3 330/3 23 

مصرف آب  ییو کارآم یفسفر و پتاس، ن ازتیمات، وزن، ش عملکردیدر افزا یش کود دامیافزا تأثیر

 ینیزم بیدر س

03/1 03/3 332/3 29 

 26 331/3 63/3 90/1 یاز آبیدرصد از ن 23تا  یاریبا اعمال کم آب ینیب زمیمصرف آب محصول س ییش کارآیافزا

 20 350/3 90/3 33/1 دیش تولیدر کاهش مصرف آب و افزا ینیزم بیاستفاده از بذر مناسب س تأثیر

 20 300/3 00/3 33/2 ( دنیل غده تا رسیهنگام تشکی )نیب زمیس یاز آبیزمان نترین ن حساسییتع

 25 361/3 6/3 66/1 ینیمز بید سینه خاك در بیشینه میزان تولیرطوبت حد به تأثیر

 33 333/3 03/3 31/2 ینیزم بیس هدر رفتن آباز  یریجلوگبرای  انتقال آبهای آبراهههای چ و خمین بردن پیاز ب

 31 320/3 02/3 9/2 ینیزم بیا زودرس بودن سیررس یک دوره با توجه به دیکاشت  یبرا یاریشمار بارهای آب

 قیتحقهای افتهیمنبع: 
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 از مدیریت آب کشاورزی ها آن سیب زمینی کاران همدان بر پایه سطح دانش یف فراوانیتوص -2جدول 
 درصد فراوانی سطوح دانش دسته بندی

 5/3 3 خیلی ضعیف 9/6-3

 0/92 103 ضعیف 1/13-6/6

 3/26 00 متوسط 0/15-2/13

 0/10 95 خوب 9/26-5/15

 2/2 0 عالی 33-6/26

 133 333  جمع

 
 از نظر سیب زمینی کاران همدانمدیریت آب کشاورزی بندی معیارهای نگرش اولویت -9جدول 

انحراف  میانگین معیار

 معیار

ضریب 

 تغییرپذیری

 رتبه

 1 900/3 22/1 11/2 شود.می مدیریت آب موجب جلوگیری از هرج و مرج در توزیع آب

 2 935/3 22/1 26/2 وان نماینده کشاورزان امور مربوط به مدیریت آب را پیگیری کنم.تمایل دارم به عن

 3 931/3 53/3 00/1 هاست و باید استفاده از آن را مدیریت کرد. های آب متعلق به همه نسلمنبع

 3 930/3 23/1 32/2 است. مؤثرهای آبیاری بین کشاورزان مدیریت آب در رفع اختالف

 9 353/3 36/1 19/2 آب را تلف کنم.تر بیش برای رسیدن به سودحاضر نیستم 

 6 353/3 33/1 11/2 .دهدمی های آب افزایشمدیریت آب رضایت کشاورزان را برای نگهداری منبع

 0 305/3 5/3 03/1 مدیریت آب آموزش ببینم. های آب عالقمندم در مورد شیوهبرای حفظ منبع

 0 303/3 00/3 03/1 شود.می رد و کیفیت محصوالت کشاورزیمدیریت آب موجب افزایش عملک

 5 305/3 26/1 63/2 های آب وظیفه دولت است و کسی در این باره مسئولیتی ندارد.حفظ منبع

جدید آبیاری تشویق های برایمان اهمیت ندارد که کشاورز را به استفاده از روش

 کنیم. 

06/2 32/1 300/3 13 

 11 300/3 31/1 03/2 شود.نمی یع عادالنه آب بین کشاورزانمدیریت آب موجب توز

 12 360/3 00/3 00/1 بدانم.تر بیش تمایل دارم در مورد مدیریت بهتر استفاده از آب

 13 363/3 23/1 60/2 دهد.نمی مدیریت آب مشکالت کم آبی را تاحد زیادی کاهش

 13 363/3 55/3 19/2 کنم.می شویقهای آب تدیگر کشاورزان را به استفاده درست از منبع

 19 320/3 52/3 19/2 ترویجی و توجیهی مدیریت آب شرکت کنم.های تمایل دارم کالس

 16 336/3 6/3 03/1 تمایل دارم مسئوالن دولتی را در همه مراحل مدیریت آب یاری دهم.

   12/15 51/35 جمع

 قیتحقهای افتهیمنبع: 

 

 کشاورزان نگرش دهدنشان می 3نتایج جدول 
 و امتیاز دامنه مبنای بر کشاورزی آب مدیریت درباره
 شده تقسیم برابر سطح چهار بهها نمرهبندی دسته
تر کشاورزان بیش ، نگرشدهدمی نشان نتایج. است

 درصد( درباره مدیریت آب در سطح متوسطی 1/35)
 است.

های آموزشی ترویجی مدیریت بندی عاملرتبه
، آمده 9 دیدگاه کشاورزان در جدول آب کشاورزی از

های آموزشی و ترویجی آنهایی عامل ین. مهمتراست
بر این پایه، . دارند که ضریب تغییرات کمتری هستند

های ترویجی ها و نشریهمجلهها، استفاده از روزنامه
در زمینه مدیریت آب کشاورزی )با ضریب تغییرات 

شی )با های آموز(، مطالعه مجله و نشریه350/3
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های ( از مهمترین عامل331/3ضریب تغییرات 
به منظور شناسایی  ترویجی هستند. –آموزشی
های آموزشی ترویجی مؤثر بر مدیریت آب عامل

کشاورزی از دیدگاه کشاورزان از تحلیل عاملی 
تشخیص مناسب برای اکتشافی استفاده شده است. 

 مارهاز آ با استفاده عاملی تحلیل برایها بودن داده
 مقدار. گیردو آزمون بارتلت انجام می KMOهای

KMO و مقدار آماره بارتلت برابر  013/3برابر
( p= 0/000) داری نیز برابرمعنی مقدارو  636/3903
 بود. صفر

 

 یت آب کشاورزیرینگرش مد پراکنش سیب زمینی کاران همدان بر پایه سطح -4جدول 
 درصد یفراوان وح نگرشسط یدسته بند

 3/2 0 فیضع <00/33

 1/35 162 متوسط 32/32-00/33

 5/30 190 خوب 06/93-32/32

 6/3 2 یعال >06/93

 133 333  جمع

  قیتحقهای افتهیمنبع: 

 

 کاران همدانسیب زمینی  های آموزشی ترویجی مدیریت آب کشاورزی از دیدگاهعاملبندی اولویت -5جدول 
انحراف  میانگین  گویه

 معیار

ضریب 

 تغییرپذیری

 اولویت

 1 350/3 30/1 02/2 های ترویجی در باره مدیریت آب کشاورزیمجله و نشریه، استفاده از روزنامه

 2 331/3 21/1 31/3 های آموزشیمطالعه مجله

 3 316/3 19/1 06/2 مهارت و تخصص کارشناسان بخش ترویج کشاورزی

 3 323/3 13/1 65/2 مشارکتی با کشاورزانهای تفاده از روشاس

 9 326/3 59/3 23/2 آموزشی در سطح مزرعههای برگزاری کارگاه

 6 331/3 13/1 63/2 کشاورزی برای حل مشکالت مدیریت آبای ارجاع کشاورزان به مراکز خدمات مشاوره

 0 332/3 16/1 60/2 برگزاری بازدید از مزارع موفق و نمایشی برای کشاورز

 0 333/3 30/1 30/2 ترویجیهای استفاده از تماس

 5 336/3 16/1 66/2 مهارت و تخصص کارشناسان بخش آبیاری

 13 335/3 12/1 99/2 کشاورزی تلویزیونهای استفاده از برنامه

 11 330/3 21/1 03/2 آموزشیهای تشویق کشاورزان به شرکت در کالس

 12 335/3 23/1 06/2 شی در زمینه مدیریت آب کشاورزیآموزهای پخش فیلم

 12 335/3 12/1 35/2 جدید ترویجی در زمینه مدیریت آب کشاورزیهای و رهیافتها استفاده از روش

در زمینه مدیریت آب  تعاونی، دهیاری، استفادهازظرفیت نهادهای محلی مانند شوراها

 کشاورزی

23/2 32/1 399/3 13 

 13 363/3 21/1 63/2 ا تلفن همراه در زمینه مدیریت آب کشاورزیبرسانی پیام

 19 369/3 13/1 39/2 آموزش از طریق رهبران محلی

 16 302/3 10/1 9/2 کشاورزی رادیوهای استفاده از برنامه

 10 303/3 19/1 33/2 استفاده از اینترنت در زمینه استفاده بهینه از آب کشاورزی

 10 300/3 33/1 00/2 اجتماعی در زمینه مدیریت آب کشاورزی هایاستفاده از شبکه

 15 303/3 10/1 32/2 پرشماری و نزدیکی مراکز خدمات و ترویج کشاورزی

 23 306/3 30/1 22/2 آموزشی در زمینه مدیریت آب کشاورزیهای برگزاری کالس

 21 352/3 33/1 02/2 آبیاری نوینهای برگزاری بازدید از سیستم

 22 935/3 25/1 93/2 آموزشی ترویجی مدیریت آب کشاورزیهای کت درکالسمشار

 تحقیقهای منبع: یافته
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 ترویجی یآموزشهای خالصه تحلیل عاملی اکتشافی عامل -6جدول 
 مقادیر ویژه چرخش یافته مقادیر ویژه اولیه 

 انباشتهدرصد  درصد واریانس مقدار ویژه انباشتهدرصد  درصد واریانس مقدار ویژه عامل

 560/13 560/13 333/3 033/32 033/32 991/0 های انبوهیرسانه

 160/20 155/13 336/3 230/33 330/13 353/2 کیفیت مرکز خدمات

 133/33 506/11 099/2 230/92 313/5 302/2 مهارت و تخصص کارشناسان

 363/92 521/11 032/2 359/95 230/0 660/1 های اجتماعینهادهای محلی و شبکه

 330/63 203/11 953/2 639/69 193/6 319/1 بازدید از مزارع

 616/03 205/0 603/1 616/03 501/3 133/1 آموزشیهای کالس

 تحقیقهای منبع: یافته

 
 یآموزشهای عاملی، ل عاملیتحلهای بنابر یافته

 چون، شدند ییرگذار شناسایشش عامل تاثی، جیترو
، 6بود. چنانچه جدول  1بزرگتر از ها آن ژهیمقدار و
درصد  03ن شش عامل حدود یدهد امی نشان

ت یکنند. ماهمی نییانس کل را تبیرات وارییتغ
ها آنگذاری جه نامیاستخراج شده و در نتهای عامل

های شود است. در عاملمی دیده، 6در جدول 
ایی هشاخص یت آب کشاورزیریمد یجیترو یآموزش
 ییبودند شناسا 9/3بزرگتر از  یبار عامل یکه دارا

درصد از  560/13شدند. در عامل اول که حدود 
های شاخص، کندمی نییانس کل را تبیرات وارییتغ

نه یدر زم یجیات ترویمجله و نشر، استفادهاز روزنامه
های استفاده از برنامهی، ت آب کشاورزیریمد

 یکشاورزهای برنامهاستفاده از ، ونیزیتلو یکشاورز
ن یبودند. ا 9/3بزرگتر از  یبار عامل ی.. دارا.و ویراد

شد.  ینامگذار یجمعهای عامل با عنوان عامل رسانه
رات ییدرصد از تغ 155/13در عامل دوم که حدود 

پرشماری های شاخص، کندمی نییانس کل را تبیوار
مشارکت ی، ج کشاورزیمراکز خدمات و ترو یکیو نزد
ی، ت آب کشاورزیریمد یجیترویآموزشهای سدرکال

ت آب یریمد یجیترو یآموزشهای مشارکت درکالس
بودند. عامل  9/3بزرگتر از  یبار عامل یدارا یکشاورز
عامل ، 521/11عامل چهارم ، 506/11سوم 
درصد از  205/0و عامل ششم  203/11پنجم

را متغیرهای آموزشی ترویجی انس کل یرات وارییتغ
آموزشی های هر یک از عامل .کنندمی نییتب

 هستند. 0طبق جدول  هاییدارای شاخص ترویجی

 بستگیتحلیل هم

بستگی بین متغیرهای به منظور بررسی رابطه هم
مستقل و وابسته تحقیق با توجه به مقیاس هریک 

 بستگی شد. های هماقدام به محاسبه ضریب
ه ، و متغیر وابستدانشبستگی بین متغیر مستقل هم

بستگی بین مدیریت آب کشاورزی: نتایج ضریب هم
و  مثبتاین متغیرها بیانگر آن است که رابطه 

بین این متغیر و مدیریت  39/3داری در سطح معنی
توان درصد می 59آب وجود دارد. لذا با اطمینان 

گفت که بین این متغیر و مدیریت آب کشاورزی 
هرچه این  یعنی داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنی

تر خواهد شد. متغیر افزایش یابد مدیریت آب بیش
 31/3داری در سطح چنین رابطه مثبت و معنیهم

بین متغیر نگرش و مدیریت آب وجود دارد. لذا با 
توان گفت که بین این متغیر درصد می 55اطمینان 

داری و مدیریت آب کشاورزی رابطه مثبت و معنی
سیب زمینی کاران  وجود دارد. یعنی هرچه نگرش

 تر باشد مدیریت آب بهتر خواهد شد.مثبت
بستگی بین متغیر مستقل بازدید از مزارع و هم

متغیر وابسته مدیریت آب کشاورزی: نتایج ضریب 
بستگی بین این متغیرها بیانگر آن است که رابطه هم

بین این متغیر و  31/3داری در سطح مثبت و معنی
عنی هرچه تعداد بازدید مدیریت آب وجود دارد. ی

کاران برگزار شود تری برای سیب زمینیبیش
بستگی بین متغیر مدیریت آب بهتر خواهد شد. هم

مستقل مهارت کارشناسان و متغیر وابسته مدیریت 
بستگی بین این متغیر آب کشاورزی: نتایج ضریب هم

داری در سطح بیانگر آن است که رابطه مثبت و معنی
متغیر و مدیریت آب وجود دارد. یعنی بین این  31/3

ها هرچه مهارت کارشناسانی که کشاورزان به آن
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 س دوران یافتهیحاصل از ماتر یعامل یو بارها یجیترو یآموزشهای مربوط به عامل یرهایمتغ -1جدول 
 بارعاملی متغیرها نام عامل

 009/3 های ترویجی در زمینه مدیریت آب کشاورزیها و نشریههمجل، استفادهاز روزنامه های جمعیرسانه

 021/3 های کشاورزی تلویزیوناستفاده از برنامه

 691/3 های کشاورزی رادیو استفاده از برنامه

 636/3 آموزشی در سطح مزرعههای برگزاری کارگاه

 960/3 آموزشیهای تشویق کشاورزان به شرکت در کالس

 036/3 پرشماری و نزدیکی مراکز خدمات و ترویج کشاورزی ز خدماتکیفیت مرک

 603/3 آموزشی ترویجی مدیریت آب کشاورزیهای مشارکت درکالس

 639/3 با تلفن همراه در زمینه مدیریت آب کشاورزیرسانی پیام

 951/3 های نوین ترویجی در زمینه مدیریت آب کشاورزیاستفاده از روشها و رهیافت

 930/3 استفاده از اینترنت در زمینه استفاده بهینه از آب کشاورزی

 936/3 ترویجیهای استفاده از تماس 

 062/3 مهارت و تخصص کارشناسان بخش ترویج کشاورزی مهارت و تخصص کارشناسان 

 029/3 مهارت و تخصص کارشناسان بخش آبیاری

 601/3 ورزیآموزشی در زمینه مدیریت آب کشاهای پخش فیلم

..در زمینه استفاده صحیح از آب .هاو تعاونی، هادهیاری، استفاده از نهادهای محلی مانند شوراها های اجتماعینهادهای محلی و شبکه

 کشاورزی

033/3 

 000/3 استفاده از روشهای مشارکتی با کشاورزان

 635/3 ورزیهای اجتماعی در زمینه استفاده بهینه از آب کشااستفاده از شبکه

 000/3  برگزاری بازدید از مزارع موفق و نمایشی برای کشاورز  بازدید از مزارع

 060/3 های آبیاری نوینبرگزاری بازدید از سامانه

 030/3 های آموزشیها و نشریهمطالعه مجله

 025/3 مدیریت آبکشاورزی برای حل مشکالت ای ارجاع کشاورزان به مراکز خدمات مشاوره کالسهای آموزشی

 923/3 آموزشی در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزیهای برگزاری کالس

 قیتحقهای افتهیمنبع: 

 
 یکشاورز آب تیریمد ترویجی با -های آموزشیبین عامل بستگیهم -8جدول 

 r p آزمون مقیاس متغیر مستقل

 313/3 211/3٭٭ پیرسون فاصله ای دانش

 339/3 131/3٭ الاکند ترتیبی نگرش

 339/3 109/3** پیرسون فاصله ای بازدید

 323/3 130/3 پیرسون فاصله ای ( مجله و نشریات) رسانه انبوهی

 332/3 150/3** پیرسون فاصله ای مهارت کارشناسان

 321/3 319/3** پیرسون فاصله ای ترویجیهای کالس

 310/3 190/3** سونپیر فاصله ای کیفیت مرکز خدمات

 333/3 350/3 پیرسون فاصله ای نهادهای محلی

 ددرص 9در سطح دار ی*معن درصد 1در سطح دار ی** معن

 

 ج آزمون نسبت احتمالینتا -3جدول 
sig df  Chi-square Log likelihood model 

333/3 6  900/00 321/50 Intercept only 
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کنند بشتر باشد مدیریت آب بهتر مراجعه می
 خواهد شد.
بستگی بین متغیرهای برگزاری کالس نتایج هم

ترویجی و مدیریت آب بیانگر وجود رابطه مثبت و 
 55بود. لذا با اطمینان  31/3داری در سطح معنی

 درصد این متغیر بر مدیریت آب کشاورزی تأثیرگذار
ز یت نسبت به آب نیریمدها ش کالسیو با افزا بوده
 ابد.یمی شیافزا

در سطح داری معنی رابطه مثبت و چنینهم
ر مستقل کیفیت مرکز خدمات با ین متغیب 31/3
درصد  55نان یت آب وجود دارد. لذا با اطمیریمد

کیفیت مرکز خدمات بر بهبود مدیریت آب کشاورزی 
 بوده است تأثیرگذارکاران همدان بین سیب زمینی

 (.0جدول )

 حلیل رگرسیونت
ه کمتغیر وابسته  گیریاندازه مقیاسبا توجه به 
نقش  تعیین برای از رگرسیون ترتیبی ترتیبی است

استفاده شد. نتیجه  بر آن متغیرهای آموزشی ترویجی
شود. می دیده 5آزمون نسبت احتمال در جدول 

 مقدار به دست آمده برای آماره کای اسکویر
(333/3=p ،900/00 =2x )لجیت مدل، دهدمی نشان 

متغیرهای مستقل به خوبی  و بوده مناسب مدل
 تبیین را وابسته متغیرسطح  تغییر احتمال توانندمی

 .کنند
 مقدار سه ضریب تعیین کاکس و اسنل

(coexand snell ،)ناگل کرك (Nagelkerke ) و مک
 پزودو تعیینهای که به آماره( McFadden) فادن

 بدست 29/3، 23/3، 13/3 ترتیب به دارند شهرت
یرشان بین صفر و یک مقاد که ها-ضریب این آمد

نوسان دارد در واقع برآورد ضریب تعیین در 
رگرسیون غیرخطی هستند و بیانگر میزان توانایی 
متغیرهای مستقل در تبیین احتمال تغییرپذیری 

، ادشدهیسطح متغیر وابسته هستند. با توجه به آماره 
کالس ، دانشهای مؤلفه که ردک گیرینتیجه توانمی

، کیفیت مرکز خدمات، هارسانه، بازدید، ترویجی
 از بخشی توانندو نگرش می مهارت کارشناس

 آب مدیریت سطحهای تغییرپذیری احتمال
کنند و برآورد میزان احتمال  تبیین را کشاورزی

رگرسیونی هریک از متغیرهای  تأثیرنتایج آماره والد 
مشاهده  13کشاورزی در جدول  بر مدیریت آب مؤثر
 .شودمی

مهارت  13بنابر نتایج بدست آمده از جدول 
نسبت  تریبیشاهمیت  کارشناسان و برگزاری بازدید

به دیگر متغیرها در حیطه مدیریت آب کشاورزی 
 مهارت کارشناساندارد. لذا شاخص برآورد متغیر 

در ، محاسبه شده است که بیانگر آن است 325/2
افزایش یک ، متغیرهای مدل تأثیربت ماندن شرایط ثا
واحدی در  325/2متغیر موجب افزایش این واحد در 

 .باشدنسبت لگاریتم متغیر مدیریت آب کشاورزی می
برای مقایسه میانگین بین نگرش کشاورزان در به 

متغیر  و کشاورزی آب مدیریتهای کارگیری فناوری
و  شد فادهاست هیکسوی واریانس مقایسه آزمون از سن
 شد. انجام LSDنیز به وسیله آزمون بندی گروه
 

 یت آب کشاورزیریبر مد های آموزشی ترویجینقش عامل -71جدول 
 S.E Wald p برآورد ریمتغ

 333/3 523/6 321/3 301/1 دانش

 333/3 100/3 316/3 026/3 نگرش

 330/3 210/0 309/3 339/1 ترویجیهای کالس

 339/3 520/0 906/3 622/1 بازدید

 33/3 233/3 652/3 315/1 ( نشریاتمجله و ) رسانه انبوهی

 339/3 003/0 911/3 329/1 کیفیت مرکز خدمات

 339/3 090/0 026/3 325/2 مهارت کارشناسان

 قیتحقهای افتهیمنبع: 
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 و کشاورزی آب مدیریتهای ورزان در بکارگیری فناوریمقایسه میانگین بین نگرش کشا -77جدول 
 سنیهای گروه

 نتیجه معناداری ضریب انحراف معیار میانگین گروه سنی متغیر وابسته

    30/15 0/03 سال و کمتر 33 

 وجود تفاوت 31/3 11/3 13/22 2/63 سال 63تا  31 نگرش

    33/22 3/60 سال 61باالی  

 قتحقیهای منبع: یافته

 

 هبرپای کشاورزی آب مدیریتهای مقایسه میانگین بین نگرش کشاورزان در به کارگیری فناوری -72جدول 
 التیتحص

 نتیجه معناداری ضریب  متغیر وابسته میانگین رتبه سطح تحصیالت متغیر مستقل

 بیسواد تحصیالت

 ابتدایی

 راهنمایی

 دبیرستان و دیپلم

 انشگاهیتحصیالت د

99/165 

05/106 

91/162 

25/133 

03/11 

 وجود تفاوت 333/3 30/23٭٭ مدیریت آب

 تحقیقهای منبع: یافته

 
 بین شودمی ، دیده11 گونه که در جدولهمان

داری از معنی تسن تفاو هپای بر کشاورزانهای گروه
نظر نگرش مدیریت آب کشاورزی وجود دارد. به 

سال و کمتر از  33سن  عبارتی کشاورزان با میزان
های گروه گریآن دارای نگرش بهتری نسبت به د

نتایج به دست آمده نشان  .بودند کشاورزان سنی
 متغیر بین 31/3 سطح در معناداری اختالفدهد می

 کشاورزی آب مدیریت نگرش و تحصیالت سطح
 (.12)جدول  دارد وجود

 گیریبحث و نتیجه

 0/92، شان دادنتایج در زمینه دانش کشاورزان ن
درصد از کشاورزان دانش ضعیفی در زمینه مدیریت 

درصد از  3/26در حالی که ، آب کشاورزی دارند
درصد در سطح  0/10، کشاورزان در سطح متوسط

درصد نیز از لحاظ دانش فنی در زمینه  2/2خوب و 
درصد  5/3مدیریت آب کشاورزی در سطح عالی و 
ند. نتایج به نیز در سطح خیلی ضعیف قرار داشت

دست آمده از این فرضیه با تحقیقات فروزانی و 
(، 2336) بورتون(، 1353) حیدری(، 1351) کرمی

(، 1309) کریمی و سعدی(، 2335) گروبر و همکاران
( 2312) و آجونا و همکاران( 1353) زارع و زاللی
 همخوانی دارد.

، از نظر سطوح نگرش نتایج نشان داد چنینهم
د از کشاورزان در سطح متوسط و درص 1/35نگرش 

درصد از کشاورزان نیز در سطح خوب هستند.  5/30
درصد نیز  6/3، درصد دارای نگرش ضعیف 3/2

نگرشی در سطح عالی دارند. این یافته با پژوهش 
(، 1352) نوری و همکاران(، 1353) حیدری ساربان

 و شاهرودی و همکاران( 1300) موسوی و همکاران
 دارد. یهمخوان( 1300)

های آموزشی ترویجی به کار رفته مورد عامل در
ها از دیدگاه کشاورزان ین عاملمهمتردر این پژوهش 

های ترویجی در نشریه و مجله، از روزنامه استفاده
 باره مدیریت آب کشاورزی با ضریب تغییرات

های آموزشی با هیها و نشرمطالعه مجله(، 350/3)
 صصرت و تخمها(، 331/3) ضریب تغییرات

( 316/3) کارشناسان بخش ترویج کشاورزی با ضریب
  .باشندتغییرات می

قات یتحق جنتای با آمده دست به جینتا
(، 1302) یو خالد یاحسان(، 1303) یرابوالقاسمیم
 وانس و اسکاجیا(، 1309) و همکاران یدریح
 یهماهنگ( 2311) و همکاران یو اصول( 2333)

  دارد.
 رابطه مثبت و، نشان داد گیبستهمب یضر جینتا
 ت آب وجود دارد. لذایرین دانش و مدیبداری معنی
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 یکشاورز آب تیریمد بر ریمتغ نیا گفت توانمی
 کاران ینیزم بیس دانش شیافزا با و بوده تأثیرگذار

 نیا. ابدیمی شیافزا زین آب به نسبت آنان تیریمد
 یزیعز(، 1353) نساربا یدریح قاتیتحق با جینتا
( 2313) ساال و همکاران(، 1303) انیزهتاب(، 1303)

 دارد. یهمخوان
ن نگرش و یبداری معنی رابطه مثبت و چنینهم
کالس ، مهارت کارشناسان، رسانه انبوهی، بازدید

 وجود آب تیریمد با کیفیت مرکز خدمات، ترویجی
 آب تیریمد بر رهایمتغ نیا گفت توانمی لذا. دارد

 آمده دست به جینتا. است هبود تأثیرگذار یکشاورز
 و همکاران یقات موسویتحق جنتای با نگرش نهیزم در
-نه روشیج در زمین نتایدارد. ا یهمخوان( 1300)
 یدریز با پژوهش سهراب جاین یجیترو یآموزش یها

(، 1306) یذریو چ ینوروز(، 1353) و همکاران
 دارد.  یهمخوان زین(، 2330) یذریو چ یشاهرود
که در  ین عاملیمهمترآن است که  یایگو جینتا

استفاده از  مؤثر یت آب کشاورزیریبهبود مد
 با که یمعن نیا به. است یجمع ارتباطهای رسانه
 به تریبیش یدسترس کشاورزاناین که  به توجه
و و... یراد، ونیزیمانند تلو یباط جمعارتهای رسانه

 یبرا مؤثر یروش عنوان بهها ن رسانهیاستفاده از ا
ت بهتر یریج کشاورزان در ارتباط با مدیوزش و تروآم

 که همزمان یار سودمند است به طوریبس یآب امر
 ارتباط زین کشاورزان از یادیز شمار با توانمی

 یا در براام است هیکسوی هرچند ارتباط نیا. داشت
د است. یار مفیبس یو کاربرد یارائه اطالعات ضرور

 یموسو(، 1305) ینعما قاتیتحق جیج با نتاین نتایا
(، 1306) یذریو چ ینوروز(، 1300) و همکاران

( 2339) هاورث و همکاران(، 2336) رگنر و همکاران
 دارد. یی.. همسو.و

 سن تفاوت هپای بر کشاورزانهای گروه نیب
 یت آب کشاورزیریاز نظر نگرش مدداری معنی

 33زان سن یکشاورزان با م یوجود دارد. به عبارت
نسبت به  ینگرش بهتر یاز آن دارا سال و کمتر

 .بودند کشاورزان یسنهای گروه گرید
 نیانگیم نیب، دهدمی به دست آمده نشان جینتا
 التیتحص سطح حسب بر کاران ینیزم بیس نگرش

ه ین فرضیج اید دارد. از نتاوجوداری معنی اختالف
الت کشاورزان و یسطح تحص یلزوم توجه به ارتقا

ن مسئله یبه ا یابیدست یرافراهم کردن فرصت ب
 .شودمی تیاهم یدارا

نشان  یبیون ترتیبه دست آمده از رگرس جینتا
، یجیتروکالس نگرش و ، دانش یرهایمتغ، داد

کیفیت مرکز خدمات و مهارت ، رسانه انبوهی، بازدید
را  سهم ترینبیش کهاند بوده ییرهایمتغ کارشناسان

 نیبنابرا اند.ر وابسته داشتهیرات متغییزان تغیدر م
ط یبهبود شرا برای رهایمتغ نیا به توجه لزوم
 رد.یبگ رد مورد توجه قرایبا یت آب کشاورزیریمد

 ارائه ریز یشنهادهایپ قیتحقهای افتهیبر  بنا
 : شودمی

، ش دانش کشاورزان ضرورت داردینه افزایزم در
 یها-طهیح ینه ارتقایدر زم یآموزشهای دوره

 در کشاورزان یحرکت –انو رو یعاطف، یشناخت
 یبرا. شود برگزار یکشاورز آب تیریمد یراستا
 یکاف اعتبارات یستیبا مسئله نیا شدن ییاجرا

 افتیره مانندهایی روش یاجرا یبرا دولت توسط
و  یمشارکتهای افتیره، مزرعه کشاورز در مدرسه

 یارتقا دانش و آگاه یآب بران براهای جاد تشکلیا
ل دانش یتحص یود. به طور کلن شیکشاورزان تام

د همواره مورد توجه یاست که با یریان ناپذیند پایفرا
 توانمی نهین زمیشود. در ا یریگیقرار گرفته و پ

، ردیگنمی صورت آموزش بدون دانش کسب که گفت
 ییش توانایهدف عمده آموزش افزاچنین هم

و مهارت آنان است  یش سطح بازدهیکشاورزان و افزا
را بهتر  یکشاورز یکارها، نه از منابعیتفاده بهتا با اس

ش دانش یت افزاین با توجه به اهمیانجام دهند. بنابرا
 یاجرا یالزم براهای اقدام یستیکشاورزان با

ش یافزا یبرا یو فرهنگ یموزشآ مختلفهای برنامه
 ییروستا یافراد در نهادها یزان مشارکت اجتماعیم

 عمل بهها یتعاون وها کتابخانه، مدرسه، مانند مسجد
 . دیآ

 لیتحل از آمده بدستهای افتهیبنابر  چنینهم
 یآموزش تأثیرگذار عامل 6 ییشناسا بر یمبن یعامل
 توجهتر بیش رزی موارد نسبت است الزم یجیترو
 :شود
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، یجیترو یآموزشهای تیرفعالینه تاثیزم در
، محققان از تریبیش شمار یهمکار ازگیری بهره

های وهیش نهیزم در آگاه کارشناسان و مروجان
 کشاورزانتر بیش مشارکت و یکشاورز آب تیریمد
 یجیتروهای برنامههای هدف نییتع و ریزیبرنامه در
 دمندوس جیترو یآموزشهای دوره تیفیک و تیکم بر

 یبا برگزار یکشاورزهای سازمان، ن رابطهیاست. در ا
 یجیتروای هروشگیری کار به و یآموزشهای دوره
 یارتقا برای در را یمهم نقش توانندمی مؤثر
 در یکشاورز تیریمدهای وهیش رشیپذ وها یآگاه

 . کنند فایا انییروستا نیب
 یجمع ارتباطهای توجه به نقش مهم رسانه با
ج یترو یبرا یون به عنوان ابزاریزیو و تلویند رادمان
 به با توانمی یعمومرسانی یآگاه وها شهیاند

ت هرچه بهتر آب یریمد برای درها آن یریکارگ
 اقدام کرد. یکشاورز

ان ییبه روستارسانی ت مراکز خدماتیفیک شیافزا
های تشکل، یجهاد کشاورز، دیتول یشامل تعاون

 است. مؤثر یت آب کشاورزیریمد برای در انییروستا
ج یاز کارشناسان و متخصصان زبده ترو استفاده

ارائه  یبرا یاریرشناسان آبکاچنین هم و یکشاورز
 به کشاورزان. یفنهای مشاوره و الزمهای آموزش

های ق شبکهیارتباط سازنده از طر یبرقرار
مشاوره در  برای مروجان و کشاورزان نیب یاجتماع

ن مشکالت از ینه مشکالت موجود آب و انتقال ایزم
ق مروجان به مسئوالن مرتبط در جهت ارائه یطر

 .ییب اجرامناس یراهکارها
د از یبازد یو برگزار یآموزش یکالسها یبرگزار

 ییآشنا یو مزارع موفق برا نینو یاریآبهای سامانه
ها ن روشیا یریق آنان در به کارگیکشاورزان و تشو

 است. یت آب کشاورزیریمد جهت در گرید یراهکار

 هابعمن
. ییو غذا یت آبین امنیبه منظور تام یکشاورز آب وریبهره یشناخت و ارتقا (.1302) ه.، یخالد، م.، یاحسان
 .690-663، رانیا یو زهکش یاریآب یته ملیش کمین همایازدهمی
 دار از منابع آبین کننده استفاده پاییتعهای عامل (.1300) ب.، ریغ. و م، ینور، ح.، یمحمد، م.، یباقر
 .91-63(:1) 19، ستیط زیحم یعلوم و تکنولوژ (.ر احمدیه و بویلویاستان کهگ یمطالعه مورد)
صرفه جو محور در تجزبه  یاریروش آب یمعرف (.1359) ع.، م. و قزل، یمحبوب، غ.، عبداهلل زاده، ل.، ریجهانگ
علوم و  یش ملین همایازدهمی(.از منطقه تازه آباد آق قال استان گلستان یتجارب) آب یت مشارکتیریمد

 ت:ی. قابل دسترس درساجاسویدانشگاه ، رانیا یزداریانجمن آبخ، اسوجی، رانیا یزداریآبخ یمهندس
http://www.civilica.com/Paper-WATERSHED11-WATERSHED11_012.html 

ت آب در یریه مدیمصارف آب در مزارع کشور. نشر ییش کارایافزا یمسائل و راهکارها (.1353) ن.، یدریح
 .33-30 (:1) 2، یکشاورز

 یمصرف آب محصوالت زراع یین کاراییتع (.1309) ا.، یع. وکانون، یروزآبادیف یقدم، ا.، یاسالم، .ن، یدریح
 یش ملیمجموعه مقاالت هما (.گلستان و خوزستان، مغان، همدان، مناطق کرمان) مناطق مختلف کشور

 علوم آب.  یدانشکده مهندس، اهواز، در دانشگاه چمران یو زهکش یاریآبهای ت شبکهیریمد)
رامون یبر دانش کشاورزان گندمکار پ مؤثر یو اقتصاد یاجتماعهای عامل یبررس (.1353) و.، ساربان یدریح

 3، یج وآموزش کشاورزیتروهای پژوهش (.ن شهری: شهرستان مشگیمطالعه مورد) یت آب زراعیریمد
(3:) 111-56. 
پژوهش  نامهفصلر. ین کشاورزان رامشیدر ب یارینه آبیت بهیریمد یاز آموزشین (.1353) ن.، یزالل، ع.، زارع

  .03-56: 33، یت آموزش کشاورزیریمد
دار آب کشاورزی در استان همدان. رساله دکتری رشته یت پایریطراحی الگوی مد (.1350) ز.، زلیخایی سیار

 همدان.، دانشگاه بو علی سینا، توسعه کشاورزی
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نار ین سمیمجموعه مقاالت هفتمن. یدر منطقه ورام یاریآب ن بودن بازدهییعلل پا (.1303) .غ، انیزهتاب
 .13-10، رانیا یو زهکش یاریل آبیتکم
آب بران بر نگرش کشاورزان نسبت به  یرتعاونیتاث (.1300) غ.، راد یو پزشک م.، .یذریچ، ع.، .یشاهرود
ع یعلوم و صنا) ی. اقتصاد و توسعه کشاورزیاستان خراسان رضو ی: مطالعه موردیت آب کشاورزیریمد

 .01-09 (:2) 22(، یکشاورز
 .113-130 (:36) 5، و توسعه یه اقتصاد کشاورزی. نشریآب کشاورز یداریپا (.1303) ج.، یزیعز
ز یحوزه آبخ یدر بخش شمال یدار منابع آب کشاورزیت پایریبر مد مؤثرهای عامل یبررس (.1305) ا.، یعمان

 .20-33: 00(، یپژ وهش و سازندگ) یزداریآبخ یهامدرس استان خوزستان. پژوهش
دکنندگان گندم شهرستان مرودشت استان ین تولیت آب: در بیریدانش مد (.1351) ع.، یکرم، م.، یفروزان

 .33-33، ژه نامه تابستانیو، یت آموزش کشاورزیریپژوهش مد نامهفصلفارس. 
 (.هران: استان تیمطالعة مورد) گندمکاران تحت پوشش ناظران گندم یدانش فن یبررس (.1300) .ع، یکرم

 .52-133 (:205) 23، مجله جهاد
نه یمناسب در زم ینه بهره برداریکشاورزان در زم یآموزش یازهاین یبررس (.1309) ح.ا.، یسعد، س.، یمیکر

 .33-32تهران. ، بهشتیارد 2، داریست و توسعه پایط زیمح، ش خاكیآب و خاك. هما
ج یتروهای تیگاه آن در فعالیو جا یبخشجهینت (.1359) ع.، م. و قزل، یمحبوب، س.، یثان یمحمود

شان یشرکت هم اند، تهران، یو علوم دام ین در کشاورزینوهای پژوهش یش سراسرین همای. اولیکشاورز
 ت:ینوآور علم.قابل دسترس درسا

http://www.civilica.com/Paper-AASCONFERENCE01AASCONFERENCE01_039.html 

نه و کاربرد آب دو گروه یهز یو بررس یمتین کشش قییتع (.1300) غ. ،یح. و سلطان، یمحمد، .ن، یموسو
 .60-09 (:1) 1، منابع آب یدر منطقه مرودشت.مهندسای و اجاره یت شخصیبا مالک یخانوار شهر

ب کشاورزان به مشارکت در یمؤثر بر ترغهای عامل (.1359) ب.، ج. و خضرلو، یعقوبی، ل.، نژاد موالن
 یعلوم و مهندس یش ملین همایازدهمیاندوآب.یدر شهرستان م یزداریآب و آبخ تیریمدهای برنامه
 :تیاسوج. قابل دسترس در سایدانشگاه ، رانیا یزداریانجمن آبخ، اسوجی، رانیا یزداریآبخ

http://www.civilica.com/Paper-WATERSHED11-WATERSHED11_004.html 

ران. مجموعه مقاالت یا یسنتهای از شبکه یدر تعداد یاریبازده آب یابیارز (.1303) ه.، یرابوالقاسمیم
 ت:ی.قابل دسترس در سا22مقاله شماره، رانیا یو زهکش یاریآبهای تهینار کمین سمیهفتم

http://www.irncid.org/seminars/7.html 

شهرستان  در نگرش گندمکاران مؤثر یو اجتماع یفرهنگهای سازه یبررس (.1306) م.، یذریا. و چ، ینوروز
 .95-01: 2، رانیا یج و آموزش کشاورزیعلوم ترو نامهفصل. یباران یاریرامون توسعه آبینهاوند پ

و  یفرهنگهای ل عاملیتحل (.1352) ع.، یفتح ز.و، مقدم یتیهدا، م.، یدیجمش، ع.، یدیجمش، .ه.س، ینور
روان و ی: شهرستان شیدمطالعه مور) یت آب زراعیریمؤثر بر نگرش کشاورزان درباره مد یاجتماع
 .639-699 (:3) 33، رانیا یقات اقتصاد و توسعه کشاورزیتحق (.چرداول
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Abstract 

The problem of water scarcity in Iran is a basic and serious concern. Hence, the management 

of water resources has a particular importance in all sectors of the economy, especially 

agriculture, which is the largest user of these resources. The main purpose of this study was to 

explore extension-training factors affecting the agricultural water management in Hamadan's 

potato production. This research has been done through a surveying method and data were 

gathered through a questionnaire tool. The study's population included 2341 potato farmers 

around Hamedan, which of those 330 samples were selected based on Cochranformulaby a 

simple randomized sampling method. The content validity of the questionnaire was confirmed 

by a team of agricultural experts and professors in agricultural extension and education 

department of Bu-Ali Sina University. The reliability of the research instrument was determined 

using Ordinal theta coefficient (θ= 0.80-0.95). The results of thefactor analysis showed that the 

factors affecting on agricultural water management can be classified in 6 groups. These were: 

the mass media factor, quality of extension services centers, experts' skills, local institutions and 

social networks, visit system, and training courses. These factors explained 70 percent of the 

total variance changes.  

 

Index Terms: extension-training factors, agricultural water management, potato farmer. 
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