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مقدمه
به معناي کاربرد اطالعات هواشناسی در مراحل )Agro-meteorology(ولوژيرئاگرومتاصطالحاًهواشناسی کشاورزي یا 

,Stigter(آمادگی آنان براي مواجهه با مخاطرات جوي استمنظوربهمختلف تولید محصول توسط کشاورزان  اطالعات .)2005
اما ؛ و با ارزش هستندیاتیحاریبسيمحصوالت کشاورزدیتوليبراهمواره يجويهاینیبشیو پيکشاورزیهواشناس

در یآمادگياطالعات برانیاستفاده کشاورزان از ایو چگونگکشاورزياطالعات به بخشنیانتقال مؤثر ایموضوع چگونگ
باشد. در تیتواند حائز اهمیمياطالعات در بخش کشاورزنیااثربخشیاست که تحت عنوان یمسائلزا،يبرابر اوضاع جو

بر یها تأثیر مثبتآنکارگیريبهو افتهیشیافزايدر بخش کشاورزیاستفاده از اطالعات هواشناس،گذشتههايدههیط
Changnon(استدرآمد کشاورزان داشته et al., ضعفاقلیم،تغییرشرایطدرکشاورزيپیش رويهايچالشازیکی. )1999

احتمالیخساراتکاهشیاوخسارتازجلوگیريمنظوربهبه کشاورزانموقعبهیرساناطالعوقويآگاهیپیشهايسیستم
همهدردهندهآگاهییشپوهواشناسیهايایستگاهاستقراروهر منطقهجويهايپتانسیلشناساییباتوانمیلذا. است
رساند حداقلبهراآبمنابعمدیریتبرمنفیتأثیراتآن،تبعبهو هواوآبناگهانیتغییراتازناشیخسارات،هادشت

.)1397(مالیی و همکاران، 
توان انتظار تولید مطلوب از بخش کشاورزي با اتکا به اطالعات جوي به فعالیت خود ادامه دهد میکهدر صورتیروشن است 

Hannaway(این بخش را داشت et al., کشاورزان براي مواجهه با بیشتر براي مثال، اطالعات جوي باعث آمادگی ). 2002
باعث اخذ تصمیمات این اطالعات همچنینشود. میمخاطرات گوناگون طبیعی همچون سیل، طوفان، خشکسالی، تگرگ و ... 

کاشت، کشت گیاهان زودرس، کاربرد کود، ذخیره انتخاب ارقام مختلف بذور، تنظیم زمان مانندهایی ها در زمینهآنترآگاهانه
,Kishore(، استفاده از سموم و ... شده استهایماريبمحصول، ذخیره آب، مبارزه با آفات و  هاي هواشناسی بینیپیش). 1999

ایفا ،شوندهاي مخرب طبیعی حادث میپس از وقوع پدیدهکه هاي بحرانی توانند نقش مؤثري در فرآیند کنترل وضعیتمی
به اعتقاد ).1383مهدویان و جوانمرد، (سازندي مدیریت ریسک را فراهم میها زمینهبینیگونه پیشنمایند و در حقیقت این

ها را از آناستفادهحداکثر ،دانند که کاربر نهایی (کشاورزان)برخی متخصصان، اطالعات هواشناسی را زمانی با ارزش می
Weissدست آورند (به et al., 2000.(

ها همواره بینیهاي هواشناسی براي تولید محصوالت کشاورزي با ارزش هستند با این حال در مورد این پیشبینیاگرچه پیش
پذیر جامعه و مسأله دیگر، چگونگی هاي آسیبها به بخشبینیدو مسأله مهم وجود دارد؛ یکی چگونگی انتقال مؤثر پیش

ها براي آمادگی در برابر اوضاع جوي است. بدیهی است آگاهی و نگرش کشاورزان نسبت به بینیکشاورز از پیشبرداريبهره
سزایی در ها دارند تأثیر بهبینیات و پیشاهمیت اطالعات هواشناسی و نیز میزان اعتمادي که کشاورزان نسبت به این اطالع

ولی با این حال، شواهد در بسیاري ها خواهد داشت. آمد آنکاربرد مؤثر این اطالعات در جریان تولید محصوالت و افزایش در
طرفازونشدهواردمحصوالت کشاورزيتولیدعرصهاز کشورها نشان داده است که اطالعات هواشناسی کشاورزي در

Carbera(است نگرفتههنوز مورد اقبال چندانی قراربرداران، این اطالعاتبهرهوکشاورزان et al., 2006Ziervogel, 2005;.(
Naabبه عقیده ناب و همکاران ( et al., اثر بخش شود و اطالعات هواشناسی کشاورزي در عرصه کشاورزي اینکه ) براي 2019

مطالعات .ضروري است،دهدکه خدمات آب و هوایی را به کشاورزان انتقال هایی و سازماننهادهایستأسکاربرد پیدا کند 
اطالعات در گونهینااثربخشیدر خصوص اهمیت و تأثیر اطالعات هواشناسی در بخش کشاورزي و عوامل مؤثر بر بسیاري

چند انجام گرفته است که در زیر به ذکر مختصر نتایج پژوهشگرانکشورهاي جهان توسط برخی ایران و بین جوامع روستایی 
.پردازیمیمهاآنمورد از 

میزان بین کار استان گلستان، نتیجه گرفتند که ) در یک پژوهش میدانی در بین کشاورزان گندم1388محبوبی و همکاران (
اطالعات اثربخشیتولید محصول، میزان اعتماد کشاورزان و معلومات قبلی زارعین در مورد هواشناسی و ارزیابی کشاورز از 

استفاده مطلوب و بهینه از اطالعات هواشناسی، توجه به منظوربهدارد. همچنین داري وجودمثبت و معنیيههواشناسی رابط
باشد.این اطالعات در مراحل مختلف تولید محصوالت کشاورزي توسط متخصصان هواشناسی و مروجان ضروري میاثربخشی

که از دید ندکاران استان فارس انجام دادند، نتیجه گرفت) در پژوهشی که در بین گندم1389(همکارانو زادهیفشر
اطالعات کارگیريبهموانع ینترمهمکشاورزان، اطالعات هواشناسی براي تصمیمات کشاورزي سودمند نیست. کشاورزان 
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نادرست اطالعات و عدم تناسب اطالعات با حوزه هاي زراعی را نبود تجهیزات مناسب زراعی، درك گیريهواشناسی در تصمیم
.اندنمودهجغرافیایی فعالیت زراعی خود عنوان 

Nazemossadat(همکارانالسادات و ناظم et al., هاي هواشناسی بلندمدت بارش توسط بینیپذیرش پیشي) در زمینه2006
بارش داراي منافع و مزایاي مطلوبی چون بینیاطالعات پیش،کشاورزان استان فارس نتیجه گرفتند که از دیدگاه کشاورزان

و تغییر میزان سطح کشت بوده و در موقعبهجویی در مصرف آب، آمادگی براي مقابله با خسارات، اجراي عملیات کشت صرفه
اي که اثرات تغییر طالعهدر م)1393پرهیزکاري و همکاران (مورد نیاز و سازگار با موقعیت آنان است.،عین حال این اطالعات

نتیجه گرفتند که افزایش دما در طول فصل رشد ،اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوزه آبخیز شاهرود مورد بررسی قرار دادند
پارامترهاي وکشاورزيهواشناسیهايشاخصتأثیر )، 1395رسولی و همکاران (گذارد. منفی مییرتأثبر عملکرد گندم آبی 

21وکشاورزيهواشناسیشاخص5مبنايبرهاآنکلزا در شهرستان مشهد مورد بررسی قرار دادند. عملکرداقلیمی را بر
آماري و هايمدلتحلیلوهمبستگیروشازاستفادهبا92-93الی 78-79زراعی سالدورهطیدراقلیمیپارامتر

نمایند.بینییشپبررسی و عملکرد و حتی مراحل فنولوژي کلزارا بر کشاورزي ثیر اطالعات هواشناسی أرگرسیون توانستند ت
محمدي و عات فنی و هواشناسی، مطالعه خاناز اطالکارگندمکشاورزان یابیاطالعيهاکانالدر خصوص بررسی منابع و 

اطالعاتی چند درصد در حد پایین از منابع 46و درصد کشاورزان در حد متوسط 50نشان داد که تنها ) 1396رضایی (
سازگاري با تغییر منظوربه) 1396جمشیدي و همکاران (تحقیقاساس نتایج از سوي دیگر بر.شوندیممند اي بهرهرسانه

جامعواطالعات کاملارائهبهنسبت هواشناسی، سازمانیسنجبارانهايایستگاهافزایشگردید ضمن توصیهاقلیم 
نیازموردامکاناتاطالعات،اثربخشیهدف باکشاورزيجهادمانندمتولیهايو سازمانکنداقدامکشاورزانبههواشناسی
.کنندتأمینفنیهايتوصیهارائهبازمانهمراکشاورزان

بر تمایل به استفاده از اطالعات هواشناسی کشاورزي توسط کشاورزان مؤثر) در پژوهشی عوامل 1398جابري و همکاران (
با تحلیل معادالت ساختاري نتیجه گرفتند که متغیرهاي درك سهولت هاآنکار در شهرستان دهلران را تبیین کردند. گندم

معناداري بر تمایل به استفاده از ثیر أاستفاده از اطالعات هواشناسی، سودمندي ادراك شده، انتظارات نتیجه و خود کارآمدي، ت
درصد از تغییرات تمایالت کشاورزان به استفاده از اطالعات 59مجموعاًاطالعات هواشناسی داشته است. این متغیرها 

.کردندهواشناسی را تبیین 
,Carvajal(کارواجال هواشناسی را افزایش عملکرد ترین منافع اقتصادي اطالعات اي در کشور اکوادور، عمدهدر مطالعه)2000

سوزي در مناطق جنگلی ذکر کرده است.محصوالت کشاورزان و کاهش آتش
,Mukhala(موخاال هاي هواشناسی بینیي میدانی در کشور آفریقاي جنوبی، دلیل اثربخشی اندك پیشبا انجام مطالعه) 2000

داند.العات فراهم شده توسط ادارات هواشناسی میي بین اطالعات مورد نیاز کشاورزان و اطرا شکاف قابل مالحظه
,Aken & Muchinda(پژوهشی در کشور آفریقاي جنوبی توسط آکن و موچیندا حاکی از اثربخشی اندك اطالعات ) 2001

هر چند که اطالعات هواشناسی از طریق تلفن، ،جه گرفتندخود نتیدر تحقیقاتهاآنهواشناسی در بخش کشاورزي بود. 
گیرد؛ اما مشارکت صورت متن، جدول و نمودار در اختیار کاربران قرار میآوري شده و بهگار، نامه و پست الکترونیک جمعدورن

اي جوي، از عوامل عمده هبینیسازي و اشاعه پیشآوري اطالعات، آمادهو مروجان کشاورزي در جمعپژوهشگراننداشتن 
چگونگی يذکر کردند. همچنین عدم وجود یک نظام بازخورد در زمینهاثربخشی اندك اطالعات هواشناسی در آفریقا

کارگیري اطالعات توسط کاربران و آگاهی کم نسبت به منافع و ارزش اقتصادي این اطالعات، کمبود وسایل ارتباط جمعی، به
اثربخشی اندك اطالعات از عوامل عمده ،آموزش ناکافی کشاورزان در زمینه استفاده از اطالعات و کمبود کادر متخصص

هواشناسی در آفریقا ذکر شد.
,Mumbiمومبی ( هاي رادیویی را ) با اشاره به نتایج مطالعه انجام شده در کشور زامبیا، مروجان کشاورزي و سپس برنامه2003

ي رادیویی را هاترین منبع کسب اطالعات هواشناسی کشاورزان ذکر نمود و وي یکی از دالیل اثربخشی باالي برنامهمهم
ها، یکی از بینی بارشپیشدرستیدهد قابلیت اعتماد و داند. پژوهش دیگر در این خصوص نشان میاستفاده از زبان محلی می

Ziervogelهاي کشاورزان است و این اطالعات باید مورد نیاز مزارع و متناسب با موقعیت کشاورزان باشد (دغدغه et al.,

2005.(
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Cabreraدیگر که توسط کابررا و همکاران (اي در مطالعه et al., که شد) در ایالت فلوریدا آمریکا انجام شد، مشخص 2006
ها شده است. همچنین نشان داد هاي بارش توسط کشاورزان پذیرنده، موجب کاهش خطرپذیري آنبینیاستفاده از نتایج پیش

موقع و دقیق آن است.رسانی بهطالعهاي بارش، ابینیکه یکی از دالیل پذیرش نتایج پیش
Mainiماینی و راتور ( & Rathore, کشاورزيهواشناسیايمشاورهخدماتاقتصادياثراتدر پژوهشی به ارزیابی)2011

)Agro-meteorological Advisory Service (AAS)( .این پژوهش، محاسبه درصدهدفدر بخش کشاورزي هند پرداختند
مطالعه در این از کاربرد اطالعات هواشناسی کشاورزي بود. محصوالت کشاورزي ناشیخالصبازدهوعملکردافزایش یا کاهش

نتایج نشان بود، ) AAS(کشاورزي هواشناسیايمشاورهخدماتواحد127به شدهصادرهواشناسیاطالعات برکه مبتنی
به خالصسودطور میانگین از افزایش بهسبزیجات، کشاورزانومیوهروغنی،هايداد که براي محصوالتی از قبیل غالت، دانه

درصد برخوردار شده بودند.15تا 10میزان 
Zuma-Netshiukhwiزوما نت شیوخی و همکاران ( et al., )PRAبا استفاده از ارزیابی مشارکتی روستایی ()2016

)Participatory Rural Appraisal(اطالعاتازاستفادههاي کمی و کیفی به بررسی نحوه تصمیمات کشاورزان باو روش
مختلف کشور مناطقدرکشاورزاندر این پژوهش نتیجه گرفتند که هاآنجنوبی پرداختند. هواشناسی کشاورزي در آفریقاي

در مناطقی که اطالعات نبودند.برخوردارهواي منطقه وآبباکشاورزي متناسبو اطالعات هواشناسیدانشبهدسترسیاز
مربوط به هايگیريیمتصمدرهاآنمنتقل شده بود، یخوببههواشناسی کشاورزي متناسب با آب و هواي منطقه به کشاورزان 

چراي اردوگاهو ایجاد آالچیقکودها،کاربردها،بیماريوآفاتمدیریتکاشت،زمانزمین،تهیهقبیلازکشاورزي در مواردي
مفید و سودمند عمل کرده بودند.بسیاردام،

,Zuma-Netshiukhwi& Stigterنت شیوخی و استیگر (همچنین زوما بهبود اطالعات منظوربهپژوهشی دیگر ) در 2016
اطالعات هواشناسی، یک رویکرد توسعه بردارانبهرهوکنندگانیهتهبینهواشناسی کشاورزي در غرب آفریقا و کاهش شکاف

پیشنهاد )FSAD(Farming Systems Approach to Development((یافته به نام رویکرد سیستمی کشاورزي براي توسعه 
و هواشناسی کشاورزي اطالعاتمناسبانتشارتقویتمنظوربهعملیيهاحلراهوهاي موجودخالء،در این رویکردکردند. 
ارائه شد.کشاورزيپایداريوربهرهافزایش 

,Thomas & Sanyaoluتوماس و سانیائولو ( کشاورزي درهواشناسیخدماتازهاي استفادهبه بررسی و محدودیت) 2017
از اطالعات مربوط به دهندگانپاسخدرصد 70گرفتند که حدود نتیجههاآنپرداختند. نیجریهاوویوایالتکشاورزي درمزارع

نظیر ،هاي هواشناسیبینیهاي دیگر پیشسرویسازکشاورزان درصد 30تا 20حدود که در حالیکنند بارندگی استفاده می
هواشناسیاطالعاتدر نتیجه،مطلع شدندو ...آب و هواییاولیهاخطارهايپیامخاك،باد، رطوبتدما، جهتتغییرات 

موردکاملطوربه،هاي خدمات کشاورزيآژانستوسطاطالعاتموقعبهانتشاربامرتبطهايمحدودیتدلیلکشاورزي به
دستیابی و انتقال اطالعات هواشناسی کشاورزي به کشاورزان منجر به عدم محدودیت،ینبنابرا؛ استنگرفتهقراراستفاده

شده است.نیجریه این اطالعات در عرصه کشاورزي موقعبهمفید و يبرداربهره
وفنیهايمحدودیتگروهدوقالبدرهواشناسیاطالعاتهايکه محدودیتتوان دریافت میفوقمطالعاتهايیافتهمروربا

موارديدوم،گروهواطالعاتدرستیوزمانیمقیاسجغرافیایی،محدودهنظیرمسائلیاولگروهکهبودهبررسیقابلاجتماعی
فرديهايواکنشواطالعاتمحتوايتحریفونشرمسائلاطالعات،مؤثرکارگیريبهموانعاطالعات،بهدسترسیهمانند

اثرات انتقال اطالعات ،اما در مجموع؛بردارددررافردي)ترجیحاتوافراداطالعات (دركبهنسبتمختلفکنشگران
اثربخشیبا این حال تحقیقات کمتري در خصوص هواشناسی کشاورزي بر بخش کشاورزي در دنیا و ایران مثبت بوده است.

تر با ساختار کشاورزي معیشتی انجام گرفته است که این در جوامع سنتییژهوبهدر ایران کشاورزي اطالعات هواشناسی 
اثربخشیشناسایی عوامل مؤثر بر و یبا بررسحاضر پژوهش افزون بر این، جوامع باشد. گونهیناد پاسخگوي توانمیتحقیق 

يتأثیرگذاريبرایاستیبسته سکضمن تدوین ید توانمی،کشاورزاننید گندم در بیر تولاطالعات هواشناسی کشاورزي د
اطالعات دیتوليهادر خصوص بهبود برنامهيرهنمودیی، کشاورزان و جوامع روستانیدر بیاطالعات هواشناسشتریب

و یو بهبود کممزارع کشاورزي يوربهرهشیافزااتموجبها باشد. بدیهی است با اجراي این برنامهکشاورزانژهیویهواشناس
شود.فراهم میکهگیلویه و بویراحمد گندم در استان رینظيکشاورزکیمحصوالت استراتژیفیک
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اهمیت کشت گندم از نظر استراتژیک بودن و سطح زیر کشت نسبی باالي آن در استان ،استاناین کاران علت انتخاب گندم
142هزار هکتار سطح زیر کشت محصوالت زراعی در استان، 163از ،)1397ي (وزارت جهاد کشاورزاست. بر اساس آمار 

درصد سطح کشت 74هزار هکتار، حدود 105گندم با سطح بیش از درصد) به کشت غالت اختصاص دارد. 87هزار هکتار (
درصد) 77اي از آن (درصد سطح کل محصوالت زراعی استان را به خود اختصاص داده است که بخش عمده64غالت و 

از سوي هاي مسئولین این استان بوده است.شود. توسعه کمی و کیفی تولید گندم، همواره از برنامهدیم کشت میصورتبه
توان شاخص کشاورزان کاران را میآورند. لذا گندمدیگر کشاورزان استان حداقل یک بار گندم را در تناوب زراعی خود می

.دهدیمچارچوب مفهومی تحقیق را نشان 1نگاره.استان بر شمرد

مفهومی تحقیقچارچوب-1نگاره

پژوهشروش 
آمارياست. جامعههاي آن از نوع مقطعیو دادهپیمایشیصورتبه،روش تحقیقاز نظر نوع تحقیق کاربردي و این پژوهش، 

هزار نفر 42که بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد، حدود کاران استانگندماین پژوهش تمام
پیشینه مبنايبربستهسؤاالتکه حاويحاضر قرار گرفتمحقق ساخته، ابزار اصلی پژوهش ايپرسشنامهینبنابرا؛ باشدمی

مربوط به سؤاالتکاران، بخش دوم گندماي و مزرعههاي فردي پرسشنامه مربوط به ویژگیسؤاالتبخش اول است. هانگاشته
نسبت کارانگندمگویه، بخش سوم مربوط به سنجش اعتماد 15نسبت به اطالعات هواشناسی با کارانگندمسنجش نگرش 

اثربخشی اطالعات هواشناسی سنجش متغیر پرسشنامه مربوط به سؤاالتگویه و بخش چهارم 9به اطالعات هواشناسی با 
روایی . باشدیمساس طیف پنج تایی لیکرتمبناي سنجش این متغیرها بر ا. باشدیمگویه 12کشاورزي از نگاه زارعین با 

و کارشناسان متخصصان تعدادي از پرسشنامه پس از اینکه چند مرحله توسط سؤاالتها در ها و گویهدقت شاخص(اعتبار) یا 
با استفاده از روایی صوري، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین قابلیت یتاًنها،اصالح و بازنگري شداستان زراعت و هواشناسی 

30با آزمونیشپبررسی گردید. بدین ترتیب، یک مطالعه توسط آزمون آلفاي کرونباخپرسشنامه یا پایاییسؤاالتاعتماد 
مختلف سنجش متغیرهاي يبرا82/0- 87/0بینيآلفابیضردست آمدنهپرسشنامه، مبناي سنجش پایایی قرار گرفت. ب

، نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه طراحی شده یا میزان قابلیت باالي اعتماد و اطمینان ابزار پژوهش بود پرسشنامه
).1(جدول 

هاي ابزار سنجشآلفاي کروباخ براي مقیاسیبضرانمایش محاسبه -1جدول 

ضریب آلفاي کرونباختعداد گویهسنجشمتغیرهاي
1587/0کشاورزيکشاورزان نسبت به اطالعات هواشناسینگرش 

982/0کشاورزياعتماد کشاورزان نسبت به اطالعات هواشناسی
1283/0کشاورزياطالعات هواشناسیاثربخشی
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نهادها نظیر اداره رسمی منابع که از هاي هواشناسی و دادهاطالعات (الف) روشدواطالعات مورد نیاز از در این پژوهش، 
آوري پرسشنامه جمعتکمیل تحقیق پیمایشی توسطاطالعاتی که از طریق (ب) و آیندمیبدست هواشناسی و اداره کشاورزي 

ابتدا بر اساس تراکم کشت گندم در استان، تعداد بود. ايچند مرحلهاز نوع گیري در تحقیق حاضر،شیوه نمونهاند.شده
تصادفی انتخاب و سپس در هر روستا، طوربهتعیین شد، آنگاه در هر بخش و یا دهستان تعداد معینی روستا مشخصی بخش

مان . بر اساس آمار سازشدمحاسبه انتخاب شدند. حجم نمونه از فرمول کوکرانتصادفی کار به شیوه تعدادي کشاورز گندم
) در نظر گرفته شد. بدین ترتیب، تعداد =42000Nهزار نفر (42کاران استان، حدود جهاد کشاورزي، جامعه آماري گندم

نفر محاسبه شد.320طور تقریب هنمونه ب
بخش استان که داراي مرکز خدمات 10کار از پرسشنامه گندم335با این حال در این پژوهش براي اطمینان بیشتر، تعداد 

مناطق کیبه تفکيریگنمونهتوزیع فراوانی ، 2هاي آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جدول کشاورزي بودند تکمیل و داده
دهد.نشان میمختلف استان يهاو بخشیمیاقل

متغیر وابسته، باشد ومیکارگندماي و مزرعهفردينگرش، اعتماد و عوامل متغیرهاي مستقل این پژوهش شامل متغیرهاي 
ابتدا پس از اینکه اطالعات هواشناسی، میزان اثر بخشی از نگاه کشاورزان بود.کشاورزي اطالعات هواشناسی اثربخشیمیزان 

صفر متغیر مجازيصورتبهدر بخش دیگر مطالعه که مربوط به تخمین رگرسیون بود گویه و طیف لیکرت سنجش شد، 12با 
اطالعات برابر این اثر یا کم اثر بودن عات هواشناسی برابر عدد یک و بیترتیب که اثر بخش بودن اطالو یک بیان گردید. بدین 

رفته شامل میانگین، درصد توزیع فراوانی، انحراف معیار و ضریب کاربههاي آمار توصیفی روشعدد صفر در نظر گرفته شد. 
ها استفاده هاي جامعه آماري از آنر صفات مختلف و توصیف ویژگیها از نظبندي آزمودنیدستهمنظوربهپراکندگی است که 

بود.و رگرسیون لوجستیک هاي آمار استنباطی مورد استفاده، شامل ضرایب همبستگی. روششد

هاي مختلف استانگیري به تفکیک مناطق اقلیمی و بخشتوزیع فراوانی نمونه-2جدول 
منطقه 
اقلیمی

مراکز خدمات کشاورزي
(بخش / دهستان)

تعداد 
منطقه درصدنمونه

اقلیمی
مراکز خدمات کشاورزي

درصدتعداد نمونه(بخش / دهستان)

سردسیري
)110(

300/9چیتاب

گرمسیري
)225(

670/20چرام
171/5سرفاریاب197/5دشت روم
696/20دهدشت126/3مارگون
512/15لیشتر200/6لوداب
213/6گچساران297/8پاتاوه

335100کل استان

یرپذیريتأثهواشناسی و اطالعاتکارگیريبهاطالعات هواشناسی بر اساس میزاناثربخشیدر محاسباتانجاممبناي
جوي هايبینی(پیشبلند مدت هفته) ویکتاساعتچندازجويهايبینی(پیشهواشناسی مدتکوتاهاطالعاتازکشاورزان

بندي اطالعات بدست آمده و نیز تجزیه و تنظیم و دستهمنظوربهبود. زراعی هايگیريتصمیمماه) درتا چندهفتهیکاز
استفاده گردید.16نسخه SPSSيافزارنرمهاي آماري استنباطی، از بسته تحلیل
ها و بحثیافته
انکارگندمهاي فردي و اقتصادي ویژگیالف) 

سال که 7/50کاران نمونه مورد بررسی گندممیانگین سنی ،کارانهاي فردي و اقتصادي گندمویژگینتایج توصیفی بر اساس 
جوانان به اندكسال در نوسان است. باال بودن میانگین سنی کشاورزان نشان از تمایل 95و حداکثر 19دامنه آن از حداقل 

سال در 60تا حداکثر 2سال است که از حداقل 2/29کاران کار کشاورزي در بین گندمشغل کشاورزي است. میانگین سابقه 
متغیر هکتار 44هکتار تا حداکثر 5/0که دامنه آن از حداقل است هکتار 7/5سطح زیر کشت گندم، باشد. میانگین نوسان می
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بوده 1394-95میلیون تومان در سال زراعی 12کار در نمونه مورد بررسی حدودمیانگین درآمد کل کشاورزان گندمباشد. می
میلیون تومان در بین کشاورزان در نوسان بوده است. با توجه به 744است که دامنه آن از حداقل نیم میلیون تا حداکثر 

یلیون م2/2کاران در هر هکتار حدود توان اذعان کرد که میانگین درآمد گندمکاران در استان میمیانگین سطح کشت گندم
تومان بوده است.

7/93نفر (314داد کهنشان ان) کارگندماسخگویان (پهاي فردي توزیع فراوانی سایر ویژگی، اساس اطالعات گردآوري شدهبر
درصد) کشاورزي و افرادي 60کاران (حدود ) زن بودند. شغل اصلی اکثر گندمدرصد3/6نفر (21) از نمونه مورد مطالعه مرد و درصد

درصد کل نمونه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده 6/3و 2/16، 6/3ترتیببهها دامدار، شغل آزاد و کارگر بود شغل اصلی آنکه 
درصد 6/20،سوادهمچنین کشاورزان بیبودند. درصد کل نمونه 8/4و 2/12ترتیببههاي دولت کارمندان و بازنشستهسهم بودند. 

ر درصد د9/14کاران استان در مقطع ابتدایی، گندمتحصیالتدرصد20ده بودند. در مورد سطح تحصیلی، داتشکیل حجم نمونه را 
افزون بر درصد فوق لیسانس و دکترا بودند. 1/2لیسانس و درصد6/14دیپلم، فوقدرصد 9/9، دیپلمدرصد9/17، راهنماییمقطع 

کار دیم هستند.درصد) گندم8/64نفر (217کار آبی و گندمصرفاًدرصد) 2/35نفر (118مشخص شد که ،این
کاران نسبت به اهمیت اطالعات هواشناسینگرش گندمب) 

15هاي جوي در تصمیمات زراعی، از کشاورزان بینیی و پیشاطالعات هواشناستیاهمکشاورزان نسبت به نگرش در مورد شاخص 
لیکرت ايدرجهنظرسنجی و بر اساس طیف پنج صورتبهسؤاالتپیرامون مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم پرسیده شد. سؤال

نشان داد 3نگرش با توجه به جدول شاخصيتبیین کنندههاي گویهتحلیل توصیفی. طراحی شدخیلی مخالف تا خیلی موافق) از (
یکود دهاولویت در مورد تعیین تاریخ کاشت گندم، زمان مناسب ترتیببهاهمیت اطالعات هواشناسی موافق که اکثر کشاورزان 

، 332/0برابر ترتیببهپراکندگی یبضراگندم با هايیماريبسرك، تعیین زمان مناسب برداشت گندم و مبارزه با آفات و صورتبه
هاي هرز، انتخاب بذر و رقم مناسب گندم، زمان خرمن کوبی، هستند. عملیات دیگر شامل مبارزه با علف398/0و 392/0، 345/0

کشاورزان بود. با این اهمیت در نگرش هاي بعدي زمان حمل و نقل و فروش، زمان آبیاري در مراحل مختلف رشد گیاه در اولویت
کمترین اولویت را از بین سایر عملیات زراعی گندم داشت که نشان 562/0زي حفاظتی با ضریب پراکندگی حال عملیات خاکور

کاران نسبت به عملیات خاکورزي حفاظتی است.دهنده آگاهی کم گندم
کاران نسبت به اطالعات هواشناسیج) اعتماد گندم

8کاران که در واقع پاسخ به میزان اعتماد گندمي ي تبیین کنندههاگویهتحلیل توصیفیشود مالحظه می4طور که در جدول همان
زمین با يسازآمادهپیرامون عملیات مختلف زراعت گندم است، نشان داد که اکثر کشاورزان در مورد تعیین تاریخ مناسب سؤال

و 391/0، تعیین زمان مناسب برداشت گندم با ضریب 380/0، تعیین تاریخ مناسب کاشت بذر با ضریب 364/0ضریب پراکندگی 
ترتیب با اولویت اول تا چهارم داراي بیشترین اعتماد را نسبت به به397/0تعیین مقدار سطح کشت گندم و یا اجاره زمین با ضریب 

هاي گندم، براي تعیین نوع کشت گندم هاي آن دارند. با این حال در مورد مبارزه با آفات و بیماريبینییشاطالعات هواشناسی و پ
صورت آبی یا دیم، براي اقدام نسبت به بیـمه کردن محصول گندم و براي تعیین میزان بذر مصرفی گندم در زراعت آبی و دیم، به

هاي آن دارند.بینیشناسی و پیشکمترین میزان اعتماد را نسبت به اطالعات هوا
یزراعيهامیتصمی در اثربخشی اطالعات هواشناسد) 

(گویه) پیرامون میزان سؤال12ی با استفاده از پاسخ اطالعات هواشناسارزیابی پاسخگویان (کشاورزان) از شاخص اثربخشی 
ها نجیده شد و پس از آن تبیین و گویهی در کلیه تصمیمات و مراحل عملیات زراعی گندم ساطالعات هواشناساثربخشی 

هاي گویهتحلیل توصیفیشود مالحظه می5طور که در جدول بندي شدند. همانتوسط ضریب پراکندگی، اولویت
ی توسط نمونه مورد مطالعه بیانگر این است اطالعات هواشناسمیزان اثربخشی، نشان داد که ارزیابی اثربخشی يکنندهیینتب

هایی چون تعیین تاریخ کاشت گندم با ترتیب در زمینهکه اکثر کشاورزان معتقد به اثربخشی بیشتر اطالعات هواشناسی به
هاي گندم با ضریب ، مبارزه با آفات و بیماري438/0، تصمیم به بیمه کردن محصول گندم با ضریب 393/0ضریب پراکندگی 

ترتیب، ها بههستند. این گویه451/0و افزایش کیفیت گندم با ضریب 451/0، تعیین میزان بذر مصرفی با ضریب 448/0
هاي اول تا پنجـم را در بین سایـر مـوارد به خود اختصـاص داده بودنـد. در حالی که اکثر کشاورزان، اثربخشی اولویت

ها)، (کمترین اولویت در بین سایر گویه479/0ایش درآمد کشاورز با ضریب هایی چون افزاطالعات هواشناسی را در زمینه
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بنابراین عوامل ذکر ؛ را کمتر ارزیابی کردند476/0و کاهش ضایعات گندم با ضریب 478/0موقع مزرعه با ضریب آبیاري به
کارگیري اطالعات بهاند. لذا، صاص دادههاي جوي به خود اختبینیترتیب کمترین تأثیر را از اطالعات هواشناسی و پیششده به

است اما همگام با ارائه نقش مؤثري از نگاه کشاورزان داشتهنسبتاًهاي زراعیگیريتصمیمبرخی از هواشناسی در 
صالح مانند هاي جوي از سوي مراجع ذيکشاورزان براي مقابله با بحرانآگاهییشپهاي هواشناسی نسبت به بینیپیش

هاي هواشناسی و جهاد کشاورزي توجه جدي و کافی صورت نگرفته است که باید نسبت به رفع آن اقدام ان سازمانکارشناس
شود.

کشاورزيکاران از اهمیت اطالعات هواشناسینگرش گندمشاخص -3جدول 

میانگین عملیات مختلف زراعی براي تولید گندممراحل زراعی
*ايرتبه

انحراف 
معیار

ضریب 
اولویتپراکندگی

کاشت

85/227/14467/012هاي هرز)شخم قبل از کشت (براي از بین بردن علف
96/230/14416/011دیسک زدن زمین و کود پاشی توسط کودپاش

02/322/14040/06انتخاب بذر و رقم مناسب گندم
77/229/14661/013دیسک بعد از کود پاشی تا کود به زیر خاك رود

67/322/13327/01گندمموقعبهتعیین تاریخ کاشت 
49/240/15627/015براي خاکورزي حفاظتی

داشت

09/334/14356/010دهیزنی و ساقهزنی، پنجهمراحل جوانهزمان آبیاري در
10/332/14268/09زمان آبیاري در مرحله گل دهی و پر شدن دانه گندم

90/243/14952/014کاريآبیاري تکمیلی در اراضی دیم
19/327/13994/05هاي هرز مزارعمبارزه با علف

16/326/13987/04هاي گندممبارزه با آفات و بیماري
63/325/13457/02سركصورتبهیکود دهزمان مناسب 

برداشت
14/323/13920/03تعیین زمان مناسب برداشت گندم

08/325/14078/07کردن گندمانبارو یکوبخرمنبراي 
00/327/14233/08براي حمل و نقل، فروش و یا تحویل به سیلو

باشد.ها بین یک تا پنج میدامنه میانگین*

مختلف زراعت گندمکاران نسبت به اطالعات هواشناسی در مراحل میزان اعتماد گندمبنديیتاولو-4جدول 
کار نسبت به اطالعات هواشناسی در عملیات اعتماد کشاورز گندم

مختلف زراعی
میانگین 

*ايرتبه
انحراف 

معیار
ضریب 

اولویتپراکندگی

71/207/13974/04براي تعیین مقدار سطح کشت گندم و یا اجاره زمین
99/208/13642/01زمینيسازآمادهبراي تعیین تاریخ مناسب 

92/217/14007/06آبی یا دیمصورتبهي کارگندمبراي تعیین نوع 
05/315/13800/02براي تعیین تاریخ مناسب کاشت بذر

75/218/14313/08براي تعیین میزان بذر مصرفی گندم در زراعت آبی و دیم
95/220/14068/07براي اقدام نسبت به بیمه کردن محصول گندم

87/214/14003/05هاي گندمبراي مبارزه با آفات و بیماري
96/215/13916/03براي تعیین زمان مناسب برداشت گندم

باشد.ها بین یک تا پنج میدامنه میانگین*
گندمتولیدزراعیمختلفعملیاتدرهواشناسیاطالعاتاثر بخشی میزان بنديیتاولو-5جدول 
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میانگین عملیات مختلف زراعی تولید گندماطالعات هواشناسی در اثربخشی
*ايرتبه

انحراف 
اولویتضریب پراکندگیمعیار

66/222/14586/08تعیین مقدار سطح زیر کشت گندم
08/321/13932/01تعیین تاریخ کاشت گندم

64/219/14511/04تعیین میزان بذر مصرفی گندم
03/332/14386/02کردن محصول گندمتصمیم به بیمه 

85/236/14786/011مزرعهموقعبهآبیاري 
86/228/14483/03هاي گندممبارزه با آفات و بیماري

88/232/14587/09زمان مناسب برداشت گندم با کمباین
89/230/14522/06کردن گندمانبارخرمن کوبی و 

79/226/14534/07تحویل به سیلوحمل و نقل، فروش و یا 
70/228/14763/010کاهش ضایعات گندم
85/228/14516/05افزایش کیفیت گندم

83/235/14799/012افزایش درآمد کشاورز
باشد.ها بین یک تا پنج میدامنه میانگین*

یاطالعات هواشناسکارگیريبهتأثیر منابع ارتباطی در هـ) 
ایها و افراد، گروهپیرامون سؤال12کاران ی، از گندماطالعات هواشناسکارگیريبهدر یمنابع ارتباطهر یک از تأثیر خصوصدر 

و میزان استفاده کشاورزان از هر یک از این منابع اخذ اطالعات، پرسیده کارانبه گندمیانتقال دهنده اطالعات هواشناسيهارسانه
هاي هواشناسی توسط کشاورزبینیو پیشاطالعات کارگیريبهتأثیر هر یک از منابع ارتباطی در بیانگر میزان سؤاالتشد. پاسخ این 

ی، نشان داد که تأثیر منابع ارتباطيتبیین کنندههاي گویهل توصیفیـتحلیشود مالحظه می6طور که در جدول باشد. همانمی
، سایر 447/0شبکه ملی با ضریب یزیونتلو، رادیو و 412/0شبکه استانی با ضریب پراکندگی یزیونتلومنابعی همچون رادیو و 

،ول تا چهارمبا اولویت اترتیببه487/0و کارشناسان مرکز خدمات کشاورزي با ضریب 476/0کار با ضریب کشاورزان گندم
با این حال از نگاه کشاورزان در مورد منابع ارتباطی همچــون سایر کشاورزان بودند. منابع ارتباطی اطالعات هواشناسی ینترمهم

، کمترین تأثیر را 607/0ها با ضریب ها، مجالت و خبرنامهو روزنامه649/0، سربازان سازندگی با ضریب 2752/1ها با ضریب رسانــه
منابع کسب اطالعات کوتاه مدت و بلند مدت هواشناسی ینترمهماند. این نتایج بیانگر این است که بین سایر منابع ارتباطی داشتهدر 

ها، هاي چاپی شامل روزنامهرسانه،ترین منابع کسب اطالعاتاست و ضعیفیزیونتلوچون رادیو و همهاي انبوهی شامل رسانه
که هاي چاپی در مقابل رسانهیزیونتلوی مانند رادیو و یهاتر بودن رسانهبه هرحال قابل دسترس و ارزانباشد.میها مجالت و خبرنامه

کند.بر هستند دلیل این یافته را توجیه میهزینه
ي اثربخشی اطالعات هواشناسی و منابع ارتباطیو) رابطه

هاي زراعی در سطح مزرعه از ضرایب اثربخشی اطالعات هواشناسی در تصمیمبراي بررسی تأثیر هر یک از متغیرهاي ارتباطی بر 
متغیر 12خالصه شده است نشان داد که تمام 7همبستگی بهره گرفته شد. نتایج محاسبات ضرایب همبستگی که در جدول 

العات هواشناسی دارند. نتایج نشان ) بر متغیر اثربخشی اطP=01/0داري در سطح احتمال (ارتباطی مورد مطالعه، تأثیر مثبت و معنی
داد که شدت همبستگی تمام منابع ارتباطی موجود در استان، در حد متوسط و ضعیف بوده است. شدت همبستگی متغیرهاي 

هاي کشاورزي، سربازان سازندگی و بزرگ هاي چاپی شامل روزنامه، مجله و خبرنامه، مراکز فروش نهادهارتباطی مربوط به رسانه
هاي استانی و یزیون شبکهتلوهاي انبوهی شامل رادیو و ان و ریش سفیدان در حد ضعیف و متغیرهاي ارتباطی مربوط به رسانهمالک

، کارشناسان بیمه، سایر ایتلفن گواز طریق پیامک و کارشناسان سازمان هواشناسی ملی، کارشناسان مراکز خدمات کشاورزي، 
رغم تالش براي تولید اطالعات هواشناسی و باشد. این نتایج بیانگر این است که علیوسط میکشاورزان و همسر و فرزندان در حد مت

هاي مختلف اجتماعی روستاها هاي الزم براي انتقال مؤثر و هدفمند این اطالعات به الیهها و زیر ساختهاي جوي، آگاهیبینیپیش
هاي هواشناسی بهره کمی برده است. لذا از بینیاین اطالعات و پیشدار ازو بخش کشاورزي بسیار ضعیف بوده و در نهایت مزرعه

هاي شود با تقویت زیر ساختاند، تأکید میآنجایی که هر کدام از منابع ارتباطی موجود، تأثیر مثبت هرچند با شدت ضعیف داشته
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هاي چاپی (روزنامه، خبرنامه و مجله) در نهیزیون و تلفن همراه) و رساتلوهاي انبوهی (رادیو، ارتباطی و افزایش کیفیت رسانه
هاي هواشناسی مؤثر در سطح مزرعه را بیش از گذشته انتقال و نشر دهند. بینیهاي هدفمند هواشناسی، اطالعات و پیشبرنامه

ارشناسان مراکز ها، کتوان نقش سایر منابع ارتباطی نظیر مراکز فروش نهادههاي ابتکاري و خالقانه مدیریتی میهمچنین با روش
تر کرد.خدمات کشاورزي و کارشناسان بیمه را در انتقال اطالعات هواشناسی به سطح مزرعه پررنگ

هواشناسیکارگیري اطالعاتبهها) در و یا رسانههاگروهمیزان تأثیر منابع ارتباطی (افراد، بنديیتاولو-6جدول 
هاي زراعیدر تصمیم

منابع ارتباطی
میانگین 

*ايرتبه
انحراف 

معیار
ضریب 

اولویتپراکندگی

هارسانه
17/231/16078/010هاها، مجالت و خبرنامهروزنامه
32/337/14127/01شبکه استانییزیونتلورادیو و 
28/346/14476/02شبکه ملییزیونتلورادیو و 

کارشناسان، 
افراد و سایر

67/234/15026/05بزرگ مالکان (ریش سفیدان)
39/234/15607/07کارشناسان بیمه و بانک کشاورزي و ...

92/242/14873/04کارشناسان مرکز خدمات کشاورزي
41/235/15622/08گویا، پیامک و ...)کارشناسان هواشناسی (تلفن

99/118/15960/09هاي کشاورزي (بذر، سم، کود و ...)مراکز فروش نهاده
77/232/14769/03کار در منطقهسایر کشاورزان گندم

59/235/15247/06همسر و فرزندان کشاورز
83/118/16497/011سربازان سازندگی

01/128/12752/112سایر
ها بین یک تا پنج است.دامنه میانگین*

*هاي زراعی با متغیرهاي ارتباطیهواشناسی در تصمیمضریب همبستگی متغیر اثربخشی اطالعات-7جدول 

متغیرهاي ارتباطی
مقدار ضریب 

)rهمبستگی (
شدت

**همبستگی

هارسانه
ضعیف272/0**هاها، مجالت و خبرنامهروزنامه
متوسط406/0**شبکه استانییزیونتلورادیو و 
متوسط385/0**شبکه ملییزیونتلورادیو و 

افراد و سایرکارشناسان،

ضعیف299/0**بزرگ مالکان (ریش سفیدان)
متوسط337/0**کارشناسان بیمه محصوالت کشاورزي و بانک کشاورزي و ...

متوسط314/0**کارشناسان مرکز خدمات کشاورزي
متوسط319/0**کارشناسان سازمان هواشناسی (تلفن گویا، پیامک و ...)

ضعیف269/0**هاي کشاورزي (بذر، سم، کود و ...)فروش نهادهمراکز 
متوسط373/0**کار در منطقهسایر کشاورزان گندم

متوسط404/0**همسر و فرزندان کشاورز
ضعیف256/0**سربازان سازندگی

ضعیف248/0**سایر
ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.به دلیل اینکه مقیاس از نوع ترتیبی است از*

درصد1دار در سطح احتمال معنی**

کشاورزيیاطالعات هواشناسیبر اثربخشمؤثرهاي سازه) ز
میزان اثربخشی اطالعات هواشناسی کشاورزي (متغیر وابسته) پس از ،آمده استدر بخش روش تحقیقبر اساس توضیحاتی که 

صفر و )Dummy Variable(به صورت متغیر مجازيدر رگرسیون لوجستیک یتاًنها، ندگویه و طیف لیکرت سنجش شد12اینکه با 
یا کم اثر اثریباثر بخش بودن اطالعات هواشناسی برابر عدد یک و بر اساس دیدگاه کشاورزان، یک بیان گردید. بدین ترتیب که 
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60تا 0هاي اثربخشی اطالعات هواشناسی کشاورزي بین (مجموع نمرات گویهگرفته شداطالعات برابر عدد صفر در نظر این بودن 
و 1بود، عدد 30بیش از هاآنهاي اثربخشی دادي، کشاورزانی که مجموع نمرات گویهقرارصورتبهباشد. در این پژوهش، متغیر می

)، X2متغیرهاي سطح کشت گندم (نتایج نشان داد که ،8ه به جدول با توج. بودند عدد صفر در نظر گرفتیم.)30که کمتر از ییهاآن
) P=01/0در سطح احتمال یک درصد () X5عنوان شغل اصلی (ه) و متغیر موهومی کشاورزي بX4(درآمد کل کشاورز در سال

که اطالعات هواشناسی در مزارع گندم نیستند. درحالیاثربخشینیستند. لذا متغیرهاي نامبرده فوق قادر به تبیین داریمعن
) با تأثیـر X8کار بودن () و دیــمX7اعتماد ()، میزانX6)، میزان نگرش (X3(سن کشاورز )، X1متغیرهاي میزان تحصیالت کشاورز (
هواشناسی در مزارع گندم اطالعاتاثربخشیيدار هستند و لذا تبیین کننده) معنیP=01/0مثبت در سطح احتمال یک درصد (

نسبت بخت به ناميااز آمارهدر رگرسیون لوجستیک، براي تعیین میزان تأثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته،باشند. می
))OR(Odd Ratio( نسبت احتمال رخ دادن یک پدیده به احتمال رخ ندادن آن پدیده که با یعنی

i

i

P

P

1
استفاده )دهند.نمایش می

Expدار مثبت است، مقدار (ضریب رگرسیون لوجستیک) براي متغیرهاي معنیBبا توجه به اینکه مقدار شود.می (B)ها ، در آن
وضعیت اي دارند و به ازاي یک واحد تغییر در شود. لذا این متغیرها در اثربخشی اطالعات هواشناسی تأثیر فزایندهباالتر از یک می

که سایر شرایط ثابت بماند، لگاریتم نسبت بخت یا احتمال اینکه اثربخشی اطالعات هواشناسی هاي مورد بررسی، در صورتیمؤلفه
اي دارند و به ازاي یک واحد اطالعات هواشناسی تأثیر فزایندهاثربخشیمتغیرها در ینبنابرا).8شود (جدول بیشتر شود، اضافه می

اثربخشیسایر شرایط ثابت بماند، لگاریتم نسبت بخت یا احتمال اینکه کهدر صورتیهاي مورد بررسی، تغییر در وضعیت مؤلفه
378/0) برابر X1). براي مثال، ضریب متغیر میزان تحصیالت کشاورز (8(جدول شودمیاطالعات هواشناسی بیشتر شود، اضافه 

د شده است. به این معنی است که براي یک واحد افزایش در تحصیالت کشاورز، احتمال شانس اثر بخش بودن اطالعات برآور
Exp(B1)=e0.378]د یاببرابر افزایش می459/1) همین ضریب یعنی Expهواشناسی به اندازه اکسپوننشیال ( بنابراین اعداد ؛ [1.459=

هاي مورد افزایش یک واحد از هرکدام از مؤلفهاطالعـات هواشناسی با اثربخشیگر احتمال شانس بیان8در جدول Exp(B)ستون 
دارد. بدین معنی که با افزایش 324/2متغیر میزان اعتماد کشاورز با ضریب بیشترین تأثیر را ،ستوناین توجه به که با بررسی است

برابر افزایش 213/10این اطالعات بر تولید گندم به میزان اثربخشیت هواشناسی، احتمال یک واحد اعتماد کشاورزان به اطالعا
را به اثربخشیاحتمال ییتنهابهیابد. پس از آن متغیر نگرش کشاورز نسبت به اهمیت اطالعات هواشناسی است که این مؤلفه می

اهمیت شامل اعتماد کشاورز، نگرش کشاورز، ترتیببهاثربخشیها، بر بنابراین تأثیرگذاري مؤلفه؛ دهدبرابر افزایش می507/5مقدار 
باشد.کار بودن، میزان تحصیالت و سن کشاورز میدیم

اطالعات هواشناسیاثربخشینتایج رگرسیون لوجستیک تخمین اثر متغیرهاي مستقل بر شاخص - 8جدول 
عالمت 
ضریبتعریف متغیرمتغیر

B
Sig(Exp (B)(داريسطح معنیWaldآزمون 

A000/0004/0**752/22-464/5مقدار ثابت
X1003/0459/1**378/0921/8میزان تحصیالت کشاورز
X2727/0394/0980/0- 020/0سطح کشت گندم
X3018/0036/1**035/0573/5سن کشاورز
X4000/0243/1265/0000/1درآمد کل در سال
X5 464/0072/2150/0590/1شغل اصلیعنوانبهکشاورزي
X6000/0507/5**706/1730/18میزان نگرش کشاورز
X7000/0213/10**324/2230/42میزان اعتماد کشاورز
X8049/0876/1*629/0881/3کار بودن کشاورزدیم

-2 Log likelihood=292.902; Cox & Snell R Square= 0.274; Nagelkerker R Square=0.383
Hosmer and Lemeshow test (Chi-square =5.236, df=8, Sig=0.732)

درصد 1و 5در سطح احتمال ترتیببهدار معنیو ***
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Fهاي معمولی که از آماره هاي نیکویی برازش مدل رگرسیون لوجستیک آمده است. بر خالف رگرسیون، شاخص8در جدول 

و آزمون هاسمر)Log likelihood(حداکثر درستنماییکنند در رگرسیون لوجستیک از آمارهبراي نیکویی برازش استفاده می
)Hosmer & Lemeshow test(بایزیدي و همکاران، شود استفاده می)در مدل برآورد شده این پژوهش، حداکثر ). 1389

5داري بیشتر از و تا حد زیادي بیانگر درست نمایی مدل است. همچنین آزمون هاسمر با سطح معنی9/292درستنمایی برابر 
کند.ن مدل را تأیید میبینی شده است و مناسب بودي توافق بین نتایج مشاهده شده با نتایج پیشنشان دهندهدرصد، 

بنابراین، از نتایج مدل رگرسیون فوق و ؛ شدکار بردهري ضرایب محاسبه شده بهدابراي آزمون معنی)Wald test(آماره والد
نگرش، دار (شامل سن، هاي معنیشود که در صورت بهبود وضعیت مؤلفهدار، چنین استنتاج میحذف متغیرهاي غیر معنی

هاي جوي در سطح مزارع کشاورزي بینیرود، میزان اثربخشی اطالعات هواشناسی و پیش) انتظار میکار بودندیماعتماد و 
توان تابع رگرسیون تخمین زده شده را با توجه به مدل رگرسیون لوجستیک و متغیرهاي بیشتر شود. در این پژوهش می

در زیر خالصه کرد:1يهرابطدار آن به شکل معنی
)1  (

87631 629.0324.2706.1035.0378.0464.5-)
1

( XXXXX
P

P
Iny

i

i
i 




و پیشنهادهاگیرينتیجه
، نشان داد که اکثر کشاورزان معتقد به نسبت به اطالعات هواشناسینگرشزانیميتبیین کنندههاي ویهتحلیل گنتایج 

صورتبهیکود دهکاشت گندم، زمان مناسب خیتارنییدر مورد تع،تیاولوترتیببهیاطالعات هواشناسو سودمندي تیاهم
ترتیببهمقادیر کم ضریب پراکندگی، که با گندم هستندهايیماريبسرك، زمان مناسب برداشت گندم و مبارزه با آفات و 

هرز، انتخاب بذر يهاعلفشامل مبارزه با گریداتیعملرا از نظر نگرش به خود اختصاص داده است.چهارمهاي اول تا اولویت
هايیتاولودر اهیدر مراحل مختلف رشد گياریزمان حمل و نقل و فروش، زمان آب،یو رقم مناسب گندم، زمان خرمن کوب

شترینظر باز ،یزراعماتیدر تصمیاطالعات هواشناسياست که سودمندنیاانگریبجیانتنینگرش کشاورزان بود. ايبعد
ينهیخود در زمیرا در سطح معلومات قبليرییشده تغادیآنان با اخذ اطالعات ،نیعالوه بر اکشاورزان قابل درك است و 

این و نگرش حاصل شده است. نشیبیعنیخود يراز ابعاد رفتایکیدر يرییگفت تغتوانیماند و کردهاحساس یهواشناس
) منطبق نبوده است اما با نتایج پژوهش میدانی در استان فارس توسط 1389(همکارانو زادهیفشرنتیجه با یافته پژوهش 

Nazemossadatالسادات و همکاران (ناظم et al., یحفاظتيخاکورزاتیحال عملنیبا ا. داشته استانطباق کامالً) 2006
يخاکورزاتیان نسبت به عملکارگندمکم یآگاهدهندهنشانگندم داشت که یزراعاتیعملریسانیرا از بتیاولونیکمتر

است.یحفاظت
در مورد زمان مناسب ترتیب بهکاران، نشان داد که اکثر کشاورزان میزان اعتماد گندميتبیین کنندههاي گویهتجزیه و تحلیل 

سازي زمین، تعیین تاریخ مناسب کاشت بذر، زمان مناسب برداشت گندم و مقدار سطح کشت گندم، بیشترین اعتماد را آماده
هاي گندم، نوع کشت هاي آن دارند. با این حال در مورد مبارزه با آفات و بیماريبینینسبت به اطالعات هواشناسی و پیش

آبی یا دیم، اقدام نسبت به بیمه کردن محصول گندم و براي تعیین میزان بذر مصرفی گندم در زراعت صورتبهي کارگندم
دهد که هاي آن دارند. این نتایج نشان میبینیآبی و دیم، کمترین میزان اعتماد را نسبت به اطالعات هواشناسی و پیش

هاي زراعی مورد نیاز کشاورزان، توجه ها، امکانات و ارائه توصیهنهادهینتأمهاي هواشناسی نسبت به بینیهمگام با ارائه پیش
کافی صورت نگرفته است و در عین حال اطالعات ارائه شده، پاسخگوي تمامی نیازهاي کشاورزان نبوده است و واجد 

هایی است که باید نسبت به رفع آن اقدام شود.کاستی
اطالعات هواشناسی اثربخشینشان داد که اکثر کشاورزان معتقد به نتایج ، اثربخشیمیزان يکنندهیینتبهاي گویهدر مورد 

ها، تعیین میزان هایی چون تعیین تاریخ کاشت گندم، تصمیم به بیمه کردن، مبارزه با آفات و بیمارياولویت در زمینهترتیببه
ل تا پنجم را در بین سایر موارد به خود هاي اواولویتترتیببهها بذر مصرفی و افزایش کیفیت گندم هستند. این گویه

توان اذعان از نگاه کشاورزان بود، میاثربخشیاند. با توجه به اینکه، تعیین تاریخ کاشت گندم در اولین اولویت اختصاص داده
اثربخشیاز سوي دیگر اکثر پاسخگویان، . اطالعات هواشناسی کشاورزي تأثیر مثبت در زمان مناسب کاشت گندم داردکرد که 
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مزرعه و کاهش ضایعات گندم را کمتر ارزیابی کردند. موقعبههایی چون افزایش درآمد، آبیاري اطالعات هواشناسی را در زمینه
اطالعات هواشناسی اذعان کرد که توانمیبنابراین ؛ بودندها ها در بین سایر گویهکه این موارد جزء کمترین اولویتطوريهب

نداشته است.افزایش درآمد کشاورزان و همچنین در کاهش ضایعات گندم انی چندکشاورزي تأثیر 
کم اثربخشیمربوط به عملیات پس از برداشت، نشان داد که ارزیابی اکثر کشاورزان، حاکی از هاي گویهتجزیه و تحلیل 

کوبی ها، عملیاتی همچون خرمنه با توجه به ضریب پراکندگی گویهکطوريهاطالعات هواشناسی در این عملیات بوده است. ب
ها کردن گندم، اولویت ششم و عملیاتی مانند حمل و نقل، فروش و یا تحویل به سیلو، اولویت هفتم را در بین سایر گویهانبارو 

ر عملیات پس از برداشت چندانی دتوان اذعان کرد که اطالعات هواشناسی کشاورزي تأثیر اند. لذا میبه خود اختصاص داده
اطالعات هواشناسی در بردکارکند، هر چند که باشد. این نتایج بیان مییا تأثیر مثبت آن بسیار ضعیف میداشته است و ن

هاي هواشناسی بینیاما همگام با ارائه پیشداشته استنقش مؤثري از نگاه کشاورزان نسبتاًهاي زراعیگیريتصمیمبرخی از 
هاي جوي توجه کافی صورت نگرفته انکشاورزان و مقابله با بحرآگاهییشپمنظوربهعی هاي فنی و زرانسبت به ارائه توصیه

است و در عین حال اطالعات ارائه شده پاسخگوي تمام نیازهاي کشاورزان نبوده است.
متفاوت اطالعات هواشناسی در مراحل مختلف اثربخشیحاکی از ها ارزیابیمربوط به عملیات زراعی، هاي گویهدر خصوص

ها، عملیاتی همچون تاریخ کاشت در اولویت اول که با توجه به ضریب پراکندگی گویهطوريهعملیات زراعی گندم است. ب
هاي سوم و چهارمدر اولویتترتیببههاي گندم و مقدار بذر مصرفی که مبارزه با آفات و بیماري، در حالیاستاثربخشی
مزرعه در اولویت یازدهم و تعیین مقدار سطح زیر کشت موقعبهقرار دارد. حتی عملیات زراعی مهمی مانند آبیاري اثربخشی

توان اذعان کرد که اطالعات هواشناسی کشاورزي براي برخی از عملیات زراعی قرار دارد. لذا میاثربخشیدر اولویت هشتم 
هاي گندم و مقدار بذر ولی براي برخی از عملیات زراعی نظیر مبارزه با آفات و بیمارياریرگذتأثبسیار نظیر تاریخ کاشت گندم 

ثیر بوده أتبیمزرعه و تعیین مقدار سطح زیر کشت، موقعبهباالخره در عملیات مهمی مانند آبیاري کم و تأثیر داراي مصرفی 
طور یکسان و ههاي فنی در مورد عملیات مختلف زراعی بتوصیههاي هواشناسی و بینیرسد پیشبنابراین به نظر می؛ است

اي بین اطالعات مورد نیاز کشاورزان و شکاف قابل مالحظهشود و کشاورزان توصیه و تأکید نمیآگاهییشپهماهنگ براي 
,Mukhalaهاي موخاال (اطالعات فراهم شده توسط سازمان هواشناسی وجود دارد. این نتیجه با نتایج یافته ) در کشور 2000

اطالعات هواشناسی مطابقت داشت.اثربخشیآفریقاي جنوبی در مورد 
شبکه یزیونتلوکه اکثر کشاورزان منابعی همچون رادیو و مشخص کرد ی، تأثیر منابع ارتباطيکنندهیینتبهاي گویهتحلیل 

با اولویت اول تا ترتیببهرشناســان مرکز خدمات کشاورزي کار و کاشبکه ملی، سایر کشاورزان گندمیزیونتلواستانی، رادیو و 
با این حال از نگاه کشاورزان در مورد دانستند. هاي آن بینیمنابع ارتباطی اطالعات هواشناسی و پیشینترمهمعنوانبهچهارم 

ها، کمترین تأثیر را در بین سایر منابع ها، مجالت و خبرنامهها، سربازان سازندگی و روزنامهمنابع ارتباطی همچون سایر رسانه
منابع کسب اطالعات کوتاه مدت و بلند مدت هواشناسی شامل ینترمهماند. این نتایج بیانگر این است که ارتباطی داشته

ها، مجالت و امل روزنامههاي چاپی شترین منابع کسب اطالعات رسانهاست و ضعیفیزیونتلورادیو و نظیر هاي انبوهی رسانه
هاي مناسب نشر مین روشأهاي هواشناسی، نسبت به تبینیرسد همسو با ارائه پیشبه نظر میینبنابرا؛ باشدها میخبرنامه

ویژه ایجاد یک نظام بازخورد براي منابع ارتباطی مختلف در ههاي فنی و زراعی مورد نیاز کشاورزان باطالعات و توصیه
مؤثر این اطالعات توجه کافی نشده است.کارگیريبه

اطالعات هواشناسی از ضرایب همبستگی بهره گرفتـه شـد. نتـایج    اثربخشیبراي بررسی تأثیر هر یک از متغیرهاي ارتباطی بر 
داري در سـطح احتمـال   هواشناسی، تأثیر مثبت و معنیاثربخشینشان داد که تمام متغیرهاي ارتباطی مورد مطالعه، بر متغیر 

هاي چاپی شـامل روزنامـه، مجلـه و خبرنامـه، مراکـز      اما شدت همبستگی متغیرهاي ارتباطی مربوط به رسانه؛ یک درصد دارند
ـ  فروش نهاده وط بـه  هاي کشاورزي، سربازان سازندگی و بزرگ مالکان و ریش سفیدان در حد ضعیف و متغیرهاي ارتبـاطی مرب

کارشناسـان سـازمان   هاي استانی و ملی، کارشناسان مراکز خدمات کشـاورزي،  شبکهیزیونتلوهاي انبوهی شامل رادیو و رسانه
بنـابراین  ؛ باشد، کارشناسان بیمه، سایر کشاورزان و همسر و فرزندان در حد متوسط میایتلفن گواز طریق پیامک و هواشناسی 

اثربخشـی ، روزنامه و خبرنامه تأثیر مثبتـی در  یزیونتلوعوامل ارتباطی رادیو، گفت که توانمیاین پژوهشهايیافتهبر اساس 
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,Mumbiاین نتیجه با یافته پژوهش مومبی (.اطالعات هواشناسی دارد محمـدي و  و نتایج تحقیـق خـان  ) در کشور زامبیا 2003
مطابقت داشت.یز کاران زنجان نگندمیابیاطالع) در مورد منابع 1396رضایی (

هاي الزم براي انتقال ها و زیر ساختهاي جوي، آگاهیبینیرغم تالش براي تولید اطالعات هواشناسی و پیشیبنابراین، عل
دار از این اطالعات و هاي مختلف اجتماعی روستاها بسیار ضعیف بوده و در نهایت مزرعهمؤثر و هدفمند این اطالعات به الیه

با شدت هرچندآنجایی که هر کدام از منابع ارتباطی موجود، تأثیر مثبت هاي هواشناسی بهره کمی برده است. از بینیپیش
ها در دستور کار قرار گیرد، بلکه بایستی هاي ارتباطی و افزایش کیفیت رسانهباید تقویت زیر ساختتنهانهاند، ضعیف داشته

و کارشناسان بیمه را در انتقال اطالعات ها، کارشناسان مراکز خدمات کشاورزيسایر منابع ارتباطی نظیر مراکز فروش نهاده
ترغیب نمود.ارعهواشناسی به سطح مز

از مدل رگرسیون لوجستیک بهره گرفته ،اطالعات هواشناسی در محیط کشاورزياثربخشیهاي مؤثر بر بررسی سازهمنظوربه
کار بودن در سطح ، میزان نگرش، میزان اعتماد و دیمسن کشاورزمیزان تحصیالت کشاورز، در این پژوهش متغیرهاي شد. 

؛ باشنداطالعات هواشناسی در مزارع گندم میاثربخشیيکنندهنییتبدار هستند و لذا این متغیرها، احتمال یک درصد معنی
اثربخشیتوان انتظار داشت که می،هاي مورد بررسیکه در صورت بهبود وضعیت مؤلفهشوددریافت میبنابراین، چنین 

نتایج ضرایب متغیرها در رگرسیون لوجستیک نشان داد که همچنین اطالعات هواشناسی در سطح مزارع گندم بیشتر شود. 
طوري که بیشترین تأثیر را متغیر هاحتمال شانس اثر بخش بودن اطالعات هواشناسی براي متغیرهاي مختلف، متفاوت است ب

اثربخشیورز داشت. بدین معنی که با افزایش یک واحد اعتماد کشاورزان به اطالعات هواشناسی، احتمال میزان اعتماد کشا
یابد. پس از آن متغیر نگرش کشاورز است که این مؤلفه احتمال برابر افزایش می2/10این اطالعات بر تولید گندم به میزان 

کار متغیرهاي دیمنشان داد که ن نتایج برآورد رگرسیون لوجستیکدهد. همچنیبرابر افزایش می5/5را به مقدار اثربخشی
اطالعات هواشناسی را افزایش دهد. اثربخشیتوانند احتمال برابر می5/1برابر و 9/1حدود ترتیببهبودن و میزان تحصیالت 

این با توجه به نتایج مطابقت داشت.کامالً) در استان گلستان 1388(همکارانمحبوبی و این نتیجه با یافته پژوهش میدانی 
نمود:پیشنهاد توانمیرا هاي زیر توصیه، پژوهش

ایفا اثربخشیدر و نقش بسیار حیاتی متغیري قوي یک ،به اطالعات هواشناسینسبت با توجه به اینکه اعتماد کشاورزان ) 1
لذا ضمن کاربردي داده است،برابر افزایش 10را به مقدار اثربخشیاین متغیر به تنهایی، احتمال طوري که هکرده است. ب

هاي ، برنامه(کاشت، داشت و برداشت)هاي مفید در مراحل مختلف زراعیاطالعات هواشناسی و ارائه توصیهبیشتر کردن 
هاي برگزاري کارگاهکه با در دستور کار قرار گیرد. به طوريسازي از سوي سازمان هواشناسی و جهاد کشاورزي اعتمادترویجی 

هاي بینیپیشو نشر اطالعات و ارائه از آموزشی و ارائه اطالعات مفید و کاربردي از اطالعات هواشناسی و همچنین ممانعت 
ایجاد افزایش اعتماد کشاورزان نسبت به اطالعات هواشناسی کشاورزي زمینه را براي به کشاورزان، با احتمال ضعیف جوي

نماییم.
را اثربخشیبرابر احتمال 5/5به تنهایی توانسته است، به مقدار از آنجایی که نگرش به سودمندي اطالعات هواشناسی ) 2

شود با ارائه رود، لذا توصیه مینگرش و بینش افراد به شمار میبهبوداي قدرتمند در آموزش، مؤلفهغالباًافزایش دهد و اینکه 
را بیش از گذشته کشاورزان یآگاههاي آموزشی هدفمند در مورد هواشناسی و کاربردهاي آن در کشاورزي، سطح کارگاه

.ادهاي جوي در مراحل مختلف زراعی ارتقاء دبینیهواشناسی و پیشاطالعات کارگیريبهيایمزانسبت به 
هاي هدفمند هواشناسی در استان، در حد شدت همبستگی تمام منابع ارتباطی موجود در برنامهنتایج نشان داده است که ) 3

رادیو، (مانند هاي انبوهی یفیت رسانهرا تقویت کرد و کهاي ارتباطی زیر ساختبایستی ،ینبنابرا؛ متوسط و ضعیف است
هاي بینیاطالعات و پیشافزایش داد تا را روزنامه، خبرنامه و مجله) مانند چاپی (هاي ) و رسانهتلفن همراهو یزیونتلو

در سطح مزارع انتقال و نشر یابد تا یتاًنهاهاي مختلف اجتماعی در روستاها و اثربخش و کاربردي به الیهطوربههواشناسی 
.شوددار هاي هواشناسی، نصیب مزرعهبینیاطالعات و پیشاین بهره کافی از 

هاي هواشناسی در مورد عملیات مختلف زراعی (تاریخ کاشت، بینیها و پیشتوصیهنظر کشاورزان مبنی بر اینکه با توجه ) 4
منتشر و تفسیر طور یکسان و هماهنگ هو آبیاري و ...) از سوي مراجع، بیکود دهها، زمان مناسب مبارزه با آفات و بیماري

اي بین اطالعات مورد نیاز کشاورزان و اطالعات فراهم شده توسط سازمان هواشناسی وجود شکاف قابل مالحظهشود و نمی
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شود در صورت امکان با حضور یک کارشناس هواشناسی معین در مراکز خدمات کشاورزي، امکان تأکید میینبنابرا؛ دارد
فراهم آید تا از این رهگذر یک نظام ،کشاورزان آن منطقهکاربردي کردن اطالعات هواشناسی و قابل درك کردن آن براي

زارعین در مقابله با شرایط متغیر جوي در تمامی مراحل مختلف زراعی گندم و حتی سایر آگاهییشپهماهنگ براي 
.شودمحصوالت کشاورزي ایجاد 

سپاسگزاري
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تهیه شده است که بدین وسیله "تأثیر اطالعات هواشناسی کشاورزي بر تولید گندمبررسی "کهگیلویه و بویراحمد تحت عنوان 
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Abstract
Meteorological information (MI) and weather forecasts are vital for producing agricultural yields. The aim of
this study was to investigate the effectiveness of agro-meteorological information from the perspective of
farmers in Kohgiluyeh-va-Boyerahmad Province. The study was based on a survey and statistical population
consisted of 42000 wheat farmers in the province. Using Cochran sampling formula, 335 of them were selected
as a sample. The validity of questionnaire confirmed by a panel of experts in agricultural and meteorological
information areas. The reliability of the research tool was investigated using Cronbach’s Alpha coefficients. The
results revealed that most of farmers believe that agro-meteorological information are effective in terms of
determining the data of wheat sowing, using insurance services, controlling pests, required seeds, and increasing
the quality of wheat, respectively. Communication sources had a significant positive impact on the effectiveness
of MI. The result of logistic regression revealed that the affecting components of MI effectiveness consist of the
farmer’s trust, attitude, farming without irrigation system, and level of education, respectively. Therfore, it is
expected that the effectiveness of meteorological information be increasing by improving the components.
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