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 The aim of this study was to determine the effect of communication and 

information channels in the application of agricultural water protection behavior. 

The statistical population of the study was all households of wheat farmers in 

Khorramabad (N = 12500). The sample size was determined using Cochran's 

sampling formula of 240 heads of farmers' households. The data collection tool 

was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and its 

reliability was confirmed. Data analysis in two sections of descriptive and 

inferential statistics was performed by SPSS software. The results showed that 

most of the water conservation behaviors used by farmers included "irrigation of 

the land to the extent that the land is able to absorb it" and "irrigation of the land 

is uniform". Minimum operations include "storing excess water at each irrigation 

for subsequent irrigation" and "storing water in the pool". The results also 

showed that the most used channels in the field of water protection included 

participation in promotional rounds and television programs. The diagnostic 

analysis showed that the dimensions of communication and information 

channels including face-to-face, electronic, audio and written appropriately 

differentiate approximately 87% of farmers who carry out water conservation 

operations from other farmers having no activity in this field.  
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Introduction 

Our farmers are a vital part of the national 

economy, providing jobs for people in rural 

communities and food for our tables. Farmers 

can play an essential role in sustainable 

development by protecting agricultural water 

resources. To achieve this, they need training to 

be able to conserve water optimally. In this 

regard, this study was conducted with the aim of 

the effect of communication and information 

channels in adopt agricultural water protection 

behavior. 

Materials and Methods 

The statistical population of the study was all 

households of wheat farmers in Khorramabad 

County (N = 12500). The sample size was 

determined using Cochran's sampling formula of 

240 heads of farmers' households. The data 

collection tool was a questionnaire, which its 

validity was determined by a panel of experts 

including faculty members of the Department of 

Agricultural Extension and Education, 

Agricultural Sciences and Natural Resources 

University of Khuzestan and its reliability for 

communication channels and water protection 

behavior were confirmed using Cronbach's alpha 

coefficient and Split Half method, respectively. 

Data analysis was performed in two sections of 

descriptive and inferential statistics by SPSS 

software.  

Results 

The results showed that most of the water 

conservation behaviors used by farmers included 

"irrigation of the land to the extent that the land 

is able to absorb it" and "irrigation of the land is 

uniform" and minimum operations include 

"storing excess water at each irrigation for 

subsequent irrigation" and "storing water in the 

pool" (Table 1). The results also showed that the 

most used channels in the field of water 

conservation included participation in 

promotional rounds and television programs. The 

results of discriminate analysis showed that the 

dimensions of communication and information 

channels (face to face, electronic, audio and text) 

can be about 87% of farmers who carry out water 

conservation operations than other farmers in 

Properly separate these fields of activity.  

Table 1 The status of farmers' use of communication and information channels in the field of water conservation 

Sd Mean Items Types of channels 

1.56 3.96 Communication with promoters and experts Face to face 

1.41 2.90 Communication with other farmers Face to face 

1.38 4.01 Communication with rural organizations or cooperatives Face to face 

1.08 3.42 Communication with private companies in the field of agriculture Face to face 

1.04 3.42 Communication with sellers of new irrigation equipment and tools Face to face 

1.21 3.69 Visit sample farms Visual 

1.21 3.58 Visiting agricultural fairs Visual 

1.11 4.36 Extension training courses Visual 

1.49 3.67 Radio programs Hearing 

1.72 4.11 TV programs Hearing 

1.53 3.75 Newspaper Written 

1.42 4.02 Magazines, publications and brochures and extension posters Written 

1.42 3.83 Book Written 

1.25 2.55 Video programs and educational CDs Written 

1.13 3.24 Internet Electronic 

1.21 3.22 Telephone communication with agricultural service centers Electronic 

Conclusions 

The agricultural sector as the most important 

sector of water consumption needs special 

attention to be used optimally for water. The 

media can help farmers in this important matter. 
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 کوتاه  لهمقا

کارگیری رفتار حفاظت از آب به های ارتباطی و اطالعاتی در کانالواکاوی نقش 

 کشاورزی

 2رانوندیبفاطمه نقی و *1 یسوار مسلم 
 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران   ،استادیار1
 ران یدانشگاه زنجان، ا  ،یدانشکده کشاورز   ،ییارتباطات و توسعه روستا  ج،یگروه ترو  ،یدکتر  یدانشجو 2

 

 اطالعات مقاله 

  

 چکیده 

 [18/01/1400]  ت:تاریخ دریاف

 [  06/02/1400]:  تاریخ بازنگری

 [ 30/30/1400]تاریخ پذیرش:    

 

کارگیری رفتار حفاظت از آب  در به  یو اطالعات  یارتباط  یهاثر کانال ا  تعیین   این پژوهش با هدف

کار در شهرستان  کشاورزان گندم  یخانوارها   یپژوهش تمام  یجامعه آماری انجام شد.  کشاورز 

نفر از    240کوکران    یریگ(. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه N= 12500آباد بودند )خرم 

که روایی آن    اطالعات پرسشنامه بود  یآور . ابزار جمع ی کشاورزان تعیین شدسرپرست خانوارها 

تأیید   کردن  مهیدونروش  اخ و  و پایایی آن با استفاده ضریب آلفای کرونب  خبرگانتوسط پانل  

انجام    SPSSافزار  نرم   وسیلۀبه  ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطیداده  لیوتحله یتجزشد.  

که   داد  نشان  پژوهش  نتایج  ب  یرفتارها  نیشتریبشد.  آب  از  گرفتهه حفاظت  توسط  کار  شده 

باشد« آن  جذب  به  قادر  زمین  که  حدی  تا  زمین  »آبیاری  شامل  زمین    کشاورزان  »آبیاری  و 

آنان شامل »ذخیره آب اضافی در  یریکارگبه اتیعمل نیکمتر .بود باشد«یصورت یکنواخت مبه

. همچنین نتایج نشان داد  استخر« است  درهر نوبت آبیاری جهت آبیاری بعدی« و »ذخیره آب  

های ترویجی و  های مورداستفاده در زمینه حفاظت از آب شامل شرکت در دوربیشترین کانال 

کانال برنامه  ابعاد  که  داد  نشان  تشخیصی  تحلیل  نتایج  بود.  تلویزیونی  و  های  ارتباطی  های 

از   ٪87ند نزدیک به  توانی می و نوشتار  یدار یشن  ،یکیچهره به چهره، الکتروناز جمله  اطالعاتی  

می انجام  را  آب  از  حفاظت  عملیات  که  زمینه کشاورزانی  این  در  که  کشاورزان  سایر  از  دهند 

 درستی از هم تفکیک کند.فعالیتی ندارند را به 

 :  های کلیدیواژه 

 حفاظت از آب 

 های ارتباطی کانال 

 کشاورزی پایدار 

 آباد شهرستان خرم 

 مدیریت آب 
      مسئول:نویسنده *

savari@asnrukh.ac.ir 
 

 

 مقدمه -1
ها و سایر  آب یک منبع حیاتی و ماده اولیه مهم برای زندگی انسان 

می زنده  نمیموجودات  زندگی  آب  بدون  داشته  باشد  جریان  تواند 

مناطقی   %80اما    .(Kumar 2013)  باشد در  جهان  جمعیت  از 

و   ندارند  امنیت آبی چندانی  از    4/3سکونت دارند که  نفر  میلیارد 

 .Ferrero et alآبی مواجه هستند )جمعیت کره زمین با خطر بی

نقاط  2019 از  بسیاری  در  آب  مسئله  حاضر  عصر  در  بنابراین،   .)

های مختلف تبدیل جهان به فاکتور محدودکننده توسعه در بخش

 .Zhang et al)ترین چالش قرن حاضر است  ه است و مهمشد

دل  زی ن  رانیا.  (2014 و    یریقرارگ  لیبه  خشک  مناطق  در 

  ی غالب در تمام  دهی پد  کیعنوان  سالی به خشک جهان، خشک مهین
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شدت با  آن  دارد    یهامناطق  وجود   .Savari et al)مختلف 

2020; Savari and Shokati Amghani 2020  و از طرف )

از آب، کشور را در وضعیت بحرانی قرار برداری بیر بهره دیگ رویه 

بنابراین، کمبود آب بهAzadi et al. 2019داده است ) عنوان  (. 

نگرانی مهم  از  کشاورزی  بخش  در  نهاده  و  ترین  ایران  عمده  های 

می محسوب  )جهان  کشاورزان  (.  Ferrero et al., 2019شود 

کرد   خواهند  تجربه  را  آب  بحران  که  هستند  گروهی  اولین 

(Savari and Shokati Amghani 2022  .)  بخش کشاورزی

و   سطح  ازای  به  محصول  پایین  تولید  و  عملکرد  و  آب  مصرف  با 

های بسیار مهم در زمینه مدیریت میزان آب مصرفی یکی از چالش 

لذا در پاسخ  (.  Savari et al. 2020شود )منابع آب محسوب می 

چن آب    تیریمد  ییهاچالش   نیبه  شده  مطرح    یکشاورزمنابع 

از منبع  نهیاستفاده به نه یدر زم یمهم ییمقوله راهبردها نیا است

   (. Amani 2010آب را مدنظر دارد )

  های توسعه پایدار است ترین پایهاصولی  جزء وخاک  آب  از  حفاظت

(Savari et al. 2020.)   به  بی آب  توجهی  تواند  میحفاظت 

ناپذیری را از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای  عواقب جبران 

  (. Kazem Nezhad et al. 2011دنبال داشته باشد )ه  کشور ب
کارگیری عملیات حفاظت از آب  یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در به

  است   استفاده فناوری اطالعات و ارتباطات جهت آموزش کشاورزان

(Wang et al. 2008 .)منابع ارتباطی و اطالعاتی درهای   سعه تو

استفاده  برای  میجدید  باز  نامحدود  امکانات  از  روستاها  و  ی  کند 

به را  روستایی  تغییر گونه ارتباطات  نشده  تصور  تاکنون  که  ای 

)می روزنامه رسانه   (.Savari et al. 2020دهد  و  ها  های جمعی 

اطالعمی با  آگاهیتوانند  و  نگرش  رسانی  تغییر  سبب  بخشی 

آب  بهینه  مصرف  موضوع  به  نسبت  حساسیت  ایجاد  و  شهروندان 

( ها  رسانه (.  Mirzakhanian and Bakhtyari 2016شوند 

مسائل   درک  و  شناخت  عمومی  آگاهی  که  دارند  را  ظرفیت  این 

طور خاص را تحت تأثیر  طور عام و مسائل آب بهمحیطی به زیست

های مناسب از طریق  (. آموزش Mayed et al. 2019قرار دهند )

نشریه دوره  آموزشی،  سایر  های  و  تلویزیون  رادیو،  ترویجی،  های 

ارتباط  سطح آگاهی و نگرش کشاورزان را    ندتوانمی  یجمعوسایل 

ارتقا   آب  منابع  مدیریت  به   .Hassani et al)  دهندنسبت 

مهم    (.2016 این  راستا  کانال در  نقش  به  پژوهش  این  های  در 

به  در  اطالعاتی  و  از آب  ارتباطی  پایدار حفاظت  کارگیری عملیات 

 پرداخته شد. آباد  در روستاهای شهرستان خرم 

 هامواد و روش  -2

کمی بود. جامعه    هایپژوهشپژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع  

گندم  کشاورزان  خانوارهای  تمامی  شامل  شهرست آماری  در  ان  کار 

)خرم  بودند  فرمول  N= 12500آباد  از  استفاده  با  نمونه  حجم   .)

کوکران نمونه  خانوارها   240  1گیری  سرپرست  از  کشاورزان  نفر  ی 

شد ابزار جمع تعیین  دو  .  شامل  که  بود  پرسشنامه  اطالعات  آوری 

پایدار   عملیات  سنجش  برای  مقیاسی  اول:  بخش  بود.  بخش 

دهم و یا انجام  ی )انجام می دووجهصورت  حفاظت از آب بود که به 

سنجش  نمی به  مربوط  پرسشنامه  دوم  بخش  شد.  سنجیده  دهم( 

توسط  کانال  که  بود  اطالعاتی  و  ارتباطی   Razaghiهای 

Bourkhani (2019)    ،این منابع به چهار بخش چهره به چهره

نوشتاری   و  شنیداری  صوری  اندشده میتقسالکترونیکی،  روایی   .

اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه   پرسشنامه توسط 

قرار گرفت.   تأیید  مورد  منابع طبیعی خوزستان  و  علوم کشاورزی 

سنجش   برا   ییایپابرای  کانال   یآن  رفتار    یارتباط  یهابخش  و 

کرونباخ و روش    ی آلفا  بیضرهای  از روش   بیحفاظت از آب به ترت

تجزیه  کردن  مهیدون شد.  دادهاستفاده  از  وتحلیل  استفاده  با  ها 

شد.    SPSSافزار  نرم  تحل بهانجام  بخش داده  لیمنظور  دو  در  ها 

منظور    نیاستفاده شد. بد  SPSSافزار  از نرم  یو استنباط  یفیتوص

  ار یو انحراف مع  نیانگیدرصد، م  ،ی از فراوان  یفیدر بخش آمار توص

 استفاده شد.   تحلیل تشخیصی  یاستنباطدر بخش آمار  

 بحث  و  هاافتهی -3

 کارگیری رفتارهای حفاظت از آب توسط کشاورزان به   -1-3

به  میزان  بررسی  توسط  در  آب  از  حفاظت  رفتارهای  کارگیری 

داد که بیششهرستان خرم کشاورزان   نشان  نتایج  موارد  آباد  ترین 

«  آبیاری زمین تا حدی که زمین قادر به جذب آن باشددر زمینه »

(. در  1باشد« است )جدول  می  صورت یکنواختآبیاری زمین به و »

می یافته  این  گفت  تحلیل  مشکالت    که توان  از  بسیاری  ریشه 

  است، در رفتارهای نامتعارف زیستی که بشر با آن روبرو بوده محیط

است،   نهفته  در    کهیدرصورتانسان  سازگاری  رفتارهای  انسان 

خواهد    ستیزطیمح دنبال  را  پویاتری  شرایط  محیط  باشد  داشته 

 (.  Nguyen and Nguyen 2020نمود )

کانال به   -2-3 زمینه  کارگیری  در  اطالعاتی  و  ارتباطی  های 

 حفاظت از آب 

به میزان  کانال کارگیری  بررسی  اطالعاتی  انواع  و  ارتباطی  بر  ها 

بیش  اساس که  داد  نشان  میانگین  استفاده  آماره  میزان  ترین 

کارگیری رفتارهای حفاظت از  ها در زمینه بهکشاورزان از این کانال 

های تلویزیونی«  های ترویجی« و »برنامه آب شامل »شرکت در دور

یافته می2بود )جدول   این  از    توان گفت(. در تحلیل  بسیاری  که 

ها  کنند که در دسترس آن هایی استفاده میکشاورزان تنها از روش 

 .Savari et al)  کنندترین قیمت بتوانند استفاده  باشد و با نازل 

2020 .) 

 
1Cochran 
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 )%(   پایدار حفاظت از آبکارگیری عملیات  بررسی میزان به   -1جدول  

Table 1 Investigating the use of sustainable water conservation operations (%) 

I don't do I do Items 

57.2 42.8 Proper ground design to facilitate surface drainage 

61.8 38.2 Farm drainage 

79.2 20.8 Water storage in the pool 

80.4 19.6 Save extra water in each irrigation turn for the next irrigation 

73.2 26.8 Repair of main highways around the farm 

48.1 51.9 Irrigate the soil to the extent that the soil is able to absorb it 

43.3 56.7 Irrigate the soil evenly 

77.5 22.5 Testing the water 

53.8 46.2 Irrigation scheduling 

68.4 31.6 Determine the annual water requirement 

69.8 30.2 Downstream water recovery 

 

 آب های ارتباطی و اطالعاتی در زمینه حفاظت از  وضعیت استفاده کشاورزان از کانال   -2جدول  

Table 2 the status of farmers' use of communication and information channels in the field of water conservation 

Sd Mean Items Types of channels 

1.56 3.96 Communication with promoters and experts Face to face 

1.41 2.90 Communication with other farmers Face to face 

1.38 4.01 Communication with rural organizations or cooperatives Face to face 

1.08 3.42 Communication with private companies in the field of agriculture Face to face 

1.04 3.42 Communication with sellers of new irrigation equipment and tools Face to face 

1.21 3.69 Visit sample farms Visual 

1.21 3.58 Visiting agricultural fairs Visual 

1.11 4.36 Extension training courses Visual 

1.49 3.67 Radio programs Hearing 

1.72 4.11 TV programs Hearing 

1.53 3.75 Newspaper Written 

1.42 4.02 Magazines, publications and brochures and extension posters Written 

1.42 3.83 Book Written 

1.25 2.55 Video programs and educational CDs Written 

1.13 3.24 Internet Electronic 

1.21 3.22 Telephone communication with agricultural service centers Electronic 

 

 رفتار حفاظت از آب   -3-3

مهم به شناسایی  عدم  منظور  و  انجام  متمایزکننده  متغیرهای  ترین 

فعالیت  شیوه  انجام  به  تشخیصی  تحلیل  از  آب  حفاظت  های 

  3(، تحلیل تشخیصی تا  3جدول )  براساسگام استفاده شد.  بهگام 

را    زرفت و در هر مرحله متغیری که مقدار المبدای ویلک  گام پیش 

می به ش حداقل  تابع  وارد  متغیرهای  رساند  اساس،  این  بر  د. 

های شنیداری  های دیداری و کانال به چهره، کانال   های چهره کانال 

 وارد تابع شد.   گامسهترتیب در  به

بود که بیانگر قابلیت باالی تابع    698/0مقدار ویژه در این تحلیل  

به تفکیک  در  به تشخیصی  عدم  و  رفتارهای  کارگیری  کارگیری 

عالو بود.  آب  از  مقدار  حفاظت  بیانگر  کانونی  این، همبستگی  بر  ه 

نشان   را  مستقل  متغیرهای  توسط  وابسته  متغیر  تبیینی  واریانس 

دست آمد. به عبارتی با مجذور نمودن  به  594/0دهد که مقدار  می

به تبیینی  واریانس  مقدار  میآن  است که  دست  آن  بیانگر  که  آید 

تبیین    2/35% مستقل  متغیرهای  توسط  وابسته  متغیر  واریانس  از 

 گردد. می

 گام بهنتایج تحلیل تشخیصی به روش گام   -3جدول  

Table 3 Results of stepwise discriminate analysis 

Sig Df2 df1 Exact F Df3 df2 df1 Lambda Wilkes Predictor variable Step 

0.000 237 1 51.48 237 1 1 0.723 Face to Face 1 

0.000 236 2 34.18 237 1 2 0.618 Visual 2 

0.000 235 3 27.18 237 1 3 0.538 Written 3 

 

مقددددار ضدددریب اسدددتاندارد و غیراسدددتاندارد متغیرهدددای تدددابع  

  بیضددددرااسددددت.    شدددددهارائه(  4تشخیصددددی در جدددددول )

هدددددر    ینسدددددب  یاسدددددتاندارد در نشدددددان دادن پراکنددددددگ

و    کنددددیکمدددک مددد   صیبددده تدددابع تشدددخ  کنندهییشدددگویپ

معدددادل بتدددا در رگرسدددیون چندددد متغیدددره اسدددت و اهمیدددت  

کارگیری  متغیرهدددای مسدددتقل را در تفکیدددک دو گدددروه بددده
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کارگیری رفتددددار حفاظددددت از آب را نشددددان  و عدددددم بدددده

در    Bدهدددد و ضدددرایب اسدددتاندارد نشدددده نیدددز بیدددانگر  مدددی

 رگرسیون است.

ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای تابع    -4جدول  

 تشخیصی

Table 4 Standard and non-standard coefficients of 

discriminate function variables 

Non-Standardized 

Coefficients 

Standard 

Coefficients 

Variable 

-4.074 - Constant 

0.288 0.874 Face to face 

(X1) 

0.211 0.702 Visual (X2) 

0.103 0.648 Written (X3) 

( جدول  زمینه  4نتایج  در  مهم  متغیر  اولین  که  است  آن  بیانگر   )

های چهره به  کارگیری رفتارهای حفاظت از آب استفاده از کانال به

بود و   بود.  کانال   بعدازآنچهره  و شنیداری  اساس های دیداری    بر 

نشده   استاندارد  )  شدهارائهضرایب  جدول  تشخیصی  4در  تابع   )

بهبه عدم  و  بهکارگکارگیری  آب  از  حفاظت  رفتارهای  صورت  یری 

 باشد. می   (1رابطه )

(1   ))3) + 0.103(X2) + 0.211(X14.074 + 0.288(X-Y=  

می نتیجه  این  تحلیل  از    ریابرخوردتوان گفت که  در    ک ی جامعه 

روان اجتماع  یجو سالمت  پ  یو  هنگام  در    شیدر  بحران،    حین از 

است که بر    ییهات یولئپس از گذر از بحران از جمله مس  ایبحران  

رسانه  اطالععهده  کنار  در  تا  دارد  قرار  آگاهیرسانها  ،  یبخش  ی، 

ا به  ینقش  یفاگر یآموزش،  که  به  کنترل   ینوعباشند  بحران  کننده 

م آب    (.Emadi and Eslami 2018)  دیآیشمار  و بحران 

ب  ی،درپی پ  یهاسالی خشک    هیرویب  شیافزا  ،تیجمع  هیرویرشد 

منابع و مصارف که با    نیویژه عدم توازن و تعادل ببه   مصرف آب و

برنامه   تیریمد از  ی اصول  یزیرجامع  مهم  و  همکارهمه    ی تر 

موقع به  به   یرسانبا اطالع   تواندمیها  با رسانه   ییو همسو  یهماهنگ

  ی ها برنامه ها را با  بگذارد و آن   هابر رفتار آن  یادیز  مخاطبان تأثیر

کند همراه  و   Javanmard and Gholampour)  همسو 

از تاریخ نقش رسانه(.  2014 این برهه  اثرگذاری آن در  و  بر  ها  ها 

های اجتماعی،  روی مخاطبان در بحران آب، حضور فعال در شبکه 

برنامه  در  برگزاری  حضور  رادیویی،  و  تلویزیونی  مختلف  های 

برای   مجازی  فضای  در  ضرورت  میزگردها  آبی  بحران  با  مقابله 

است توان  میهمچنین    (Martirani et al. 2016)   انکارناپذیر 

مهم  گفت از  رسانه  نیترکه  بحران  وظایف  از  بعد  و  قبل  در  ها 

بحرانمی با  مواجهه  و  پیشگیری  آموزش  به  کند   توان  کمک  آب 
(Alborzi Davati et al. 2017.) 

 گیرینتیجه  -4
کلی   هدف  با  پژوهش  کانال   ی واکاو این  و    یارتباط  یهانقش 

به  یاطالعات کشاورز   یریکارگدر  آب  از  حفاظت  در  رفتار  ی 

خرم  جمع شهرستان  در  شد.  انجام  میآباد  کلی  نتایج بندی  توان 

 پژوهش را در موارد زیر خالصه نمود. 

به  نیترشیب  -1 آب  از  حفاظت  توسط   شدهگرفتهکار  رفتارهای 

آبیاری زمین تا حدی که زمین قادر به جذب آن » کشاورزان شامل

به»و    «باشد زمین  مآبیاری  یکنواخت    نیکمتر  و  «باشدی صورت 

آنبه  اتیعمل نوبت  »شامل    انکارگیری  هر  در  اضافی  آب  ذخیره 

 . است  «ذخیره آب در استخر»و    «آبیاری جهت آبیاری بعدی

کانال بیش  -2 مورداستفادترین  آب  های  از  حفاظت  زمینه  در  ه 

 های تلویزیونی بود.  های ترویجی و برنامهشامل شرکت در دور 

نشان  -3 تشخیصی  تحلیل  مبنای  بر  پژوهش  این  که داد  نتایج 

از کانال  اطالعاتی میاستفاده  و  ارتباطی  بهها  رفتار  تواند  کارگیری 

 .حفاظت از آب را بهبود ببخشد

کارگیری رفتارهای حفاظت از آب  های ترویجی در بهاهمیت کانال   

و    یاجتماع  یهاعرصه  یرا در تمام  یابدون شک تحوالت گسترده 

مدیریت پایدار  به دنبال داشته و تأثیر آن بر    کشاورزان را  یاقتصاد

 آب و حفظ نیازهای آبی نسل بعد بر کسی پوشیده نیست. 

 سپاسگزاری 
حمایت     با  پژوهش  طبیعی این  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 

از   را  مراتب قدردانی خود  نویسندگان  است،  انجام شده  خوزستان 

 د. نداردانشگاه مذکور اعالم می 

 هادسترسی به داده 

 شده است. های پژوهش در این مقاله ارائه داده 

 تضاد منافع نویسندگان 
منافعی    نویسندگان تضاد  دارند که هیچ  اعالم می  مقاله  این 

 . ندارند  مقاله این  انتشار یا ویسندگی نو  در رابطه با
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