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نوع مقاله: پژوهشی

آمیخته: یک تحلیل کشاورزانبه وسیلهموانع بکارگیري اطالعات هواشناسی 
3و مهسا فاطمی*2زاده، ناصر ولی1لطیف حاجی

)18/08/98؛ پذیرش: 31/02/98(دریافت: 
چکیده

هـدف کلـی ایـن    پذیري کشاورزان در برابر تغییرات آب و هوایی دارد.اطالعات هواشناسی اهمیت زیادي در کاهش آسیبي مؤثراستفاده
کشاورزان است. براي دستیابی به این هدف، پژوهش در دو فاز يیلهوسبهپژوهش شناسایی و تحلیل موانع بکارگیري اطالعات هواشناسی 

12ي مرتبط با موانع بکارگیري اطالعات هواشناسی بود. براي این منظور، ول، شناسایی مفاهیم اولیهکیفی و کمی انجام گرفت. هدف فاز ا
گیري هدفمند گلوله برفی انجام گرفت. هـدف فـاز دوم، تلخـیص مفـاهیم     رزان شهرستان نقده طبق روش نمونهعمیق با کشاويمصاحبه

در قالب عوامل کلی بود. بـراي ایـن منظـور از تحلیـل عـاملی اکتشـافی       هاآندي هاي انجام شده در فاز اول و پیکربنمستخرج از مصاحبه
بـا اسـتفاده از روش   هـا آننفـر از  368) کـه تعـداد   N=9006ي آماري این فاز تمامی کشاورزان شهرستان نقده بوده (استفاده شد. جامعه

پاسخ بـود کـه از   اي بستهنمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این فاز، پرسشنامهعنوانبهاي با انتساب متناسب گیري تصادفی طبقهنمونه
ي کیفی استخراج شده بود. روایی ابزار با استفاده از نظرات متخصصان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفـت.  مفاهیم استخراج شده در مرحله

. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد کـه موانـع   شدها استفاده با کل گویهها براي تعیین پایایی نیز از مقادیر همبستگی هر یک از گویه
زیرسـاختی ـ   موانـع "، "رسـانی اطـالع موانـع "، "هنجـاري موانـع "، "آموزشـی ـ ارتبـاطی   موانـع "بکارگیري اطالعات هواشناسی شـامل  

بکـارگیري اطالعـات و   موانـع درصـد از واریـانس   96/54توانسـتند  مانعهستند. این پنج "تخصصی و اقتصاديموانع"و "اريذگیاستس
ي استفاده از کنندهابزار تسهیلعنوانبههاي مجازي هاي جمعی و شبکهبینی کنند. در نهایت پیشنهاد شد که از رسانههواشناسی را پیش

اطالعات هواشناسی استفاده شود.

.نقدهشهرستاناکتشافی،عاملیتحلیلموانع،عمیق،مصاحبه،هواشناسیاطالعات:کلیديهايواژه

.دانشجوي دکتري بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران١
.دانشجوي دکتري بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران٢
.ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراناستادیار بخش٣
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مقدمه
اي از جمعیـت جهـان   منبع تأمین معاش، غذا و کار براي طیـف گسـترده  دارد وهاکشوربسیاري از اقتصادجایگاه مهمی درکشاورزي

,Allahyari(داردنیـز نقـش چشـمگیري    ایـران  کشور اقتصاد این بخش در ).2014et al.,; Rosenzweig2017et al.,Hazran(است

,Besharat & Amirahmadi(اشـتغال کـل درصـد 23، ملیتولیدکلدرصد19حدودکهيطوربه؛)2009 ارزش درصـد 25، )2011
اختصـاص  بـه خـود   راکشـور ولید مواد اولیه بسیاري از صنایعتودرصد نیازهاي غذایی جامعه93صادرات غیرنفتی، تأمین نزدیک به 

تحـت تـأثیر   شـدت بـه ایـن بخـش   د برخورداري از چنین نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کشور، ووجبا .)1391(آقا نصیري، دهدمی
رشـد، درمهمینقشهواو). آب1397؛ مالیی و همکاران، 1397فمی و همکاران، شعبانعلی(داردآب و هوایی قرار و تغییراتشرایط
ازدرصـد 60ازبـیش توان عنوان کرد کهمیدر این زمینه). 2003et al.,Reyes-Doblas(داردکشاورزيمحصوالتعملکردوتوسعه

).2018et al.,Loboguerrero(استهوایی وآبتنوعدلیلبهجهانیسطحدرعملکردتنوع
et al.,Rippke;2016(داردقـرار  اقلیمـی وهـوایی وآبو حوادث ناشی از تغییراتخطراتمعرضدرشدتبهبخشایناز آنجا که

2014et al.,Rosenzweig(قلمـداد کـرد  کشـاورزي وريبهـره هـاي  تهدیدترینمهمتوان تغییرات آب و هوایی را یکی از می،بنابراین؛
)2010et al.,Ozor(.ل تغییـرات آب و هـوایی   بـ مقاهـا در  پـذیرترین بخـش  یکی از آسیبدهد که بخش کشاورزيمطالعات نشان می

,FAO(دهـد  به خـود اختصـاص مـی   ناشی از پیامدهاي تغییرات اقلیمی را تلفاتوخساراتازدرصد80ازبیشکه ياگونهبهاست؛

2017et al.,Hazran2017;.(،فصـلی، آفـات  الگوهـاي ،، گرماي بیش از حدشدیدهايبادها و طوفانحد،ازبیشبارندگیخشکسالی
کـه )2012et al.,Mertz(هسـتند دامـداري حتـی  وات کشـاورزي  تولیدبرايبزرگی چالش،اقلیمیتغییراتبامرتبطهايبیماريو

.)2016et al.,Wamalwa2003;et al.,Reyes-Doblas(دنـ داردنبـال را به کشاورزانمحصوالت وريبهرهکاهشوتولیددرثباتیبی
داشـته و در  ، کشاورزان در خط مقدم ایـن تهدیـدها قـرار    هابخش کشاورزي از این بحرانبیشتر تأثیرپذیريپرواضح است که به دلیل 

اهمیـت  وهـا چـالش در نظـر گـرفتن ایـن   ن، با بنابرای؛ )1397(ملکی و همکاران، شودمنجر میمعیشت آنان بیشتر ثباتی به بینتیجه 
صـورت گیـرد   کشـاورزي خـدمات قابـل ارائـه در بخـش    برخـی درتحـوالتی و تغییرالزم است ها،آنمربوط بهخطراترفعکاهش/

)2016et al.,Rippke(بتواننـد در برابـر تغییـرات آب و هـوایی سـازگار      خـاص  صورتبهکشاورزان کلی و صورتبهبخش کشاورزي تا
و اسـتفاده از اطالعـات   ترغیـب و تسـهیل   داشته باشند.ها پذیري کمتري در برابر این تهدیدسیبو آ)2011et al.,Beddington(شده 
,FAO(استدر این رابطههاي مطرحتوصیهازیکیهواشناسی هاي بینیپیش 2010.(

هـا آني مؤثر استفادهودسترسینیازمندهوایی،وتغییرات آبدر برابرکشاورزانمداومآوريتابقابلیتارتقاءوپذیريآسیبکاهش
,Mase & Prokopy ;(باشـد مـی هواشناسـی هـاي بینـی پـیش کاربردي اقلیمی و به طبعبه اطالعات  20142016et al.,Wamalwa( ؛

بـراي کارآمـد روشیـک عنـوان بـه کشاورزان،بههواشناسیفنیهايتوصیهي ارائهوییهواوآببهتراطالعاتبهدسترسیبنابراین،
,World Bank(شودمیمحسوباقلیمیتغییراتباسازگاري در گیـري مناسـب کشـاورزان    بر تصمیمتواند تأثیر بسزایی میکه )2008

شـامل یهواشناسـ اطالعـات الزم به ذکر است کـه ).2016et al.,; Davis2018et al.,Singh(داشته باشدگیري از این اطالعات بهره
مرحلـه تعیـین  ،ی که باید کشت شـوند محصوالتنوعبه تعیینکه )2018et al.,Singh(هستندابزارهاوهاروشها،دادهازايمجموعه

تعیـین  هـرز و هـاي علـف مبارزه بـا نامناسب،وهواییآبشرایطتشخیص ها،بیماريآفات وزمان مبارزه با زمان کشت،محصول،رشد
,Motha & Stefanski(ندنکخاك کمک رطوبت 2006.(

,2008et al.,2008; Rubaset al.,2013; Westra & Ashishبسـیار زیـادي (  مطالعـات  2010; Mezaal.,etClements ( و ارزشبـر
در بسـیاري  نـامنظم یِشرایط آب و هـوای ازناشیحوادثاگرچه .کنندمیتأکیدکشاورزيبخشدرهاي هواشناسیبینیپیشاهمیت 
وآبشـرایط بینـی پـیش بـه توجـه بکارگیري مؤثر و ،حالاینبا؛)2003et al.,Reyes-Doblas(استانسانیکنترلازفراتراز موارد 

شود که پایداري معیشت کشاورزان بـا مخـاطره   باعث میسطح ریسک و خسارات وارد بر محصوالت کشاورزي را کاهش داده و،هوایی
,2004et al.,Hansen;2015et al.,DorwardWestra & Ashish(کمتـري مواجـه شـود    . افـزون بـر مـوارد عنـوان شـده،      );2010

,.وري (بهرهوبه رشداطالعات هواشناسی 2015et alRasmussen  (کنـد کمـک مـی  در کشـاورزي  ) و مدیریت ریسـکet al.,Singh

اسـتفاده مـورد  هـم در بخـش کشـاورزي   سودافزایشوتلفاتکاهشجهتتواندمیهواشناسیاطالعاتودانشموقعبهارائه.)2018
بینـی عملکـرد   پـیش باعـث  توانـد میحتیهاي هواشناسی بینیافزون بر این، اطالعات و پیش.)2018et al.,Ouedraogo(قرار گیرند

هواشناسـی هـاي  یبینـ و پیشاطالعاتکهحیاتینقشعلیرغم).2002et al.,Ingram(گرددنیزمحصول و بهبود مدیریت محصوالت
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داردهـا آنپـذیري  و کـاهش آسـیب  هـوایی وآبتغییراتباکشاورزان سازگاريبخش کشاورزي، افزایشدر کاهش خسارات وارده بر 
); World Bank, 20082016et al.,Wamalwa(مـانعی در مقابـل اسـتفاده مـؤثر و     کـه داردوجودمسائلیوهامحدودیتحال،اینبا

,Hansen(هانسـن .)2013al.,etClements(شـود  کارآمد کشاورزان از این اطالعات مـی  کنـد کـه  عنـوان مـی  ) در ایـن زمینـه  2002
ایـن در حـالی اسـت کـه     .باید به نیاز کشاورزان پاسخ دهـد و بـا اهـداف آنـان سـازگار باشـد      ،گیريتصمیمبراياطالعات هواشناسی 

اسـتفاده هایشـان گیـري تصـمیم درهواشناسـی  هـاي بینیخدمات و پیشازکشاورزانازتوجهیقابلبخش،دهدمینشانتحقیقات
,3Frisvold & Murugesan(کنندنمی ).1389زاده و همکاران، شریفو201

هـاي اخیـر   در سـال است کهغربیهاي کشاورزي در استان آذربایجانیکی از مناطق مستعد براي فعالیتدر این میان، شهرستان نقده 
پـذیري  آسـیب افـزایش  این شهرسـتان داشـته اسـت و در نتیجـه باعـث      بر کشاورزي تأثیر مستقیمی تغییرات در الگوهاي هواشناسی

ده بـر  دالیـل ایـن خسـارات وار   ینتـر مهـم کشاورزي این شهرستان و کشاورزان مشغول به فعالیت در این حوزه شـده اسـت. یکـی از    
ازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان    سـ (هـاي هواشناسـی بـوده اسـت    بینـی مناسـب از اطالعـات و پـیش   گیـري کشاورزي نیز عـدم بهـره  

دهـد کـه عمـوم    هـا نشـان مـی   . بـه عبـارتی دیگـر، بررسـی    )1396مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان نقـده،  ؛ 1394غربی، آذربایجان
کـاهش  منظـور بـه مدیریت بهتـر واحـدهاي تولیـدي خـود     در خصوصهاي هواشناسی بینیکشاورزان این منطقه از اطالعات و پیش

همین عامـل نیـز باعـث شـده اسـت مسـائلی       کنند. پذیري نسبت به شرایط نامنظم آب و هوایی و تغییرات اقلیمی استفاده نمیآسیب
(سـازمان  همچون سیل، سرمازدگی، تگرگ و حوادثی از این قبیل خسارات زیادي را بر بخش کشاورزي این شهرسـتان تحمیـل کنـد   

در داخـل کشـور در   دهد که مطالعـات کمـی  از طرف دیگر، بررسی ادبیات پژوهشی نشان می.)1398غربی، جهاد کشاورزي آذربایجان
شـده اسـت.   انجام هاي هواشناسی را محدود کند،بینیي کشاورزان از اطالعات و پیشي موانع احتمالی که ممکن است استفادهزمینه

موانـع بکـارگیري   شناسـایی و تحلیـل  از ایـن رو  .دهـد ایـران نشـان مـی   انجام شده را در خارج از از این مطالعات ايخالصه1جدول 
است.بودههدف اصلی این پژوهش عنوانبهتان هواشناسی توسط کشاورزان این شهرسهاي بینیپیشاطالعات و

هواشناسی توسط کشاورزانهاي بینیي موانع بکارگیري اطالعات و پیشي مطالعات خارجی انجام شده در زمینهخالصهـ1جدول 

سال انجام پژوهشگر/پژوهشگران
موانع مطرح شدهمطالعه

Vincentوینسنت و همکارن ( et al., هواشناسیعلمدرگذاريسرمایهپایینسطحوهامشاهدهمستندسازي ضعیف2017)2017
,Stone & Meinkeاسـتون و مینکـه (   ) و 2006

,Jones & Boydجونز و بوید ( 2011(
و 2006

2011
، خصوصیات اجتماعی ـ اقتصادي کشاورزان، نبود امکانـات   گذاريسیاستضعف 
و منابع

Clementsکلمنتس و همکاران ( et al., هابودن اطالعات و دادهاعتمادقابل، غیرهاآنمنافعوهافرصتازآگاهیعدم2013)2013
Lemosلموس و همکاران ( et al., اطالعاتتولیدکنندگانوکاربرانبینارتباطقطع2012)2012
Singh(سینگ و همکاران  et al., هواشناسیاطالعاتازمؤثراستفادهوارائهبرايناکافینهاديظرفیت2016)2016

,Blockبالك ( 2011(2011
توجـه بینی، عدمضعیف پیشهاي، مهارت)موجودوضعیتحفظ(گریزيریسک

رفتاري فردي، اثراتوسازمانیانعطافسیاسی، عدمومدیریتی، موانع نیازهابه
اطالعاتیهايمحدودیتو

,Hill & Mjeldeهیل و مجلد ( بـا مـرتبط نهـادي هـاي محـدودیت هـا،  بینـی خـود پـیش  مربوط بـه مشکالت2004)2004
،محیطوگیرندگانتصمیم

O’Connorاو کانور و همکاران ( et al., گریزي و نبود امکاناتریسک2005)2005
Mtambanengweهمکاران (ومتانبنگو et al.,

عـدم  بندي نامناسـب، زماناطالعات، فقدان اعتماد،ضعیف تحویلهايمکانیسم2008)2008
هازیرساختتوسعه

Broadبراد و همکاران ( et al., شـده، مشـکل  بینیپیشاطالعاتبهدسترسینهادي، عدماجتماعی ـ مشکالت 2007)2007
محتواي اطالعاتتحریفواطالعاتانتشارازغفلتاطالعات،ازاستفاده

Hertzfeldهرتزفلد و همکاران ( et al., بینیکیفیت پایین پیش2004)2004
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پژوهشروش
ي مصـاحبه 12از کیفـی در مرحلـه  انجـام گرفـت.  هاي کاربردي است که در دو فاز کیفی و کمیتحقیق حاضر از نوع پژوهش

کشـاورزان  در اختیار کشاورزان قرار داده شد که در آن بازپاسخ براي این منظور یک پرسشنامهن استفاده شد. عمیق با کشاورزا
مـدت  . قـرار گرفتنـد  سـؤال مـورد  "هاي هواشناسیبینیموانع بکارگیري یا عدم تمایل به استفاده از اطالعات و پیش"پیرامون

دادنـد.  جامعه پژوهش را کشاورزان شهرستان نقده تشکیل میساعت بود. 5تا 2هاي عمیق کشاورزان بین مصاحبهزمان انجام
کـه ابتـدا یـک کشـاورز     ياگونـه بـه برفی اسـتفاده شـد.   گیري گلولهنمونهاز روش ها (کشاورزان) در این فاز براي انتخاب نمونه

و انجام مصاحبه عمیق انتخاب شد. در پایان فرآینـد مصـاحبه عمیـق بـا اولـین      در پژوهش اولین نمونه براي مشارکت عنوانبه
بـر اسـاس  نیزکشاورزانانتخابمعیاري بعدي معرفی کند.براي انجام مصاحبهنمونه، از او خواسته شد تا یک کشاورز دیگر را 

این فرآینـد  .بودجامعهدرکشاورزانبودنپیشرووکشاورزيبراقلیمتغییراتاثراتيزمینهدرافرادآگاهیتحصیالت،میزان
الزم به ذکر است که نتـایج  ي عمیق بود) ادامه پیدا کرد. کننده در مصاحبهمشارکتزدهمین کشاورز (که آخر فرد اخاب دوتا انت

رد بررسـی و  بعد از هر مصاحبه مـو هاي ضبط شده بود، انوشتاري و صدهاي هاي عمیق که در قالب یادداشتحاصل از مصاحبه
نتـایج  شـد.  هاي قبلی تطبیق داده مـی و با نتایج حاصل از مصاحبه)1389(فاطمی و کرمی، گرفتتحلیل خط به خط قرار می

نهمـین تـا   هـاي  نتایج حاصل از بررسی پاسخشد. راج و خالصه میر قالب مفاهیمی استخهاي خط به خط پاسخگویان دتحلیل
هـا و  به پاسخيدیگر اطالعات جدید،گیريي نمونهعمیق و ادامههاي ي روند مصاحبهپاسخگو نشان داد که با ادامهیندوازدهم

بکـارگیري اطالعـات و   موانـع آشکار گردیـد کـه اشـباع نظـري در مـورد      به عبارت دیگر، ؛ شودنتایج مستخرج قبلی اضافه نمی
راستا، با اتمام مصاحبه با دوازدهمین نمونه و تجزیه و تحلیل نتایج حاصـل  حاصل شده است. در این هاي هواشناسی بینیپیش

موانـع مربـوط بـه   مفـاهیم  و شـد بنـدي  شوندگان جمعهاي مصاحبهدر نهایت پاسخگیري خاتمه پیدا کرد. آیند نمونهاز آن، فر
ها و بحـث در  قسمت یافتهدرو مورد شمارش قرار گرفتند (نتایج حاصل از این قسمت بکارگیري اطالعات هواشناسی استخراج 

آورده شده است).2قالب جدول 
شهرسـتان نقـده  . جامعـه آمـاري مـورد مطالعـه را کشـاورزان      هاي رو در رو با کشاورزان استفاده شددر بخش کمی از مصاحبه

,Krejcie & Morganگیـري کرجسـی و مورگـان (   جدول نمونه). حجم نمونه بر اساس N=9006دادند (تشکیل می ) بـه  1970
بـراي ایـن   اي با انتساب متناسب استفاده شد.گیري تصادفی طبقهروش نمونهگیري ازبراي نمونهنفر برآورد گردید.368تعداد 

تصـادفی  صـورت بـه هـا هـم دو روسـتا    . از هر کدام از ایـن دهسـتان  شددهستان تقسیم 4منظور، ابتدا منطقه مورد مطالعه به 
دلیـل عمـده بـراي    سهتصادفی انتخاب شدند. صورتبهها (کشاورزان) از روستاها، نمونههرکدامسپس در داخل .انتخاب شدند

از لحاظ تعداد کشـاورزان  ها و روستاها) گیري وجود داشت. اول اینکه، واریانس بین طبقات (دهستاناستفاده از این روش نمونه
بود کـه از ایـن روش اسـتفاده شـود. دلیـل دوم      ها بین طبقات مختلف الزمتوزیع مناسب نمونهمنظوربهمتفاوت بود و بنابراین 
هاي داخل طبقـات از لحـاظ   که نمونهناسب، مربوط به مشابهتی بود تانتساب ماي با گیري تصادفی طبقهاستفاده از روش نمونه

دلیـل سـوم   ي کسب اطالعات هواشناسی و مواردي از ایـن قبیـل داشـتند.    ي کشاورزي، شیوهي مختلفی مانند شیوههاویژگی
اي با انتساب متناسب این گیري تصادفی طبقهگیري بود. به عبارتی دیگر، نمونههاي اقتصادي و دقت نمونهمحدودیتمربوط به 

هاي پژوهش کم شـود و هـم   بندي کند که هم هزینهطبقهياگونهبهي مورد مطالعه را دهد که جامعهامکان را به پژوهشگر می
ي پرسشـنامه در ایـن مرحلـه   ابـزار مطالعـه   گیري افزایش پیدا کنـد.  مونهبه دلیل کم بودن واریانس داخل طبقات دقت ناینکه 

(در فاز کیفی) اسـتخراج  ي موانع بکارگیري اطالعات هواشناسیبر اساس مفاهیم استخراج شده در زمینهبود کهساختارمندي
گویـه  45پرسشـنامه شـامل   مورد تأیید قرار گرفـت.  دانشگاهی ان صبا استفاده از پانلی از متخصاین پرسشنامهرواییشده بود. 

: کـامالً  5: مـوافقم و  4، نـه مـوافقم نـه مخـالفم    : 3: مخـالفم،  2: کامالً مخـالفم،  1(یپنج سطحمقیاس لیکرت بر اساسبود که 
اسـتفاده  هـا گویـه کلها با هر یک از گویهاز ضرایب همبستگیابزار مطالعهپایاییبراي تعیین گذاري شده بودند. نمرهموافقم)

ي گویـه 45ند. در نهایـت از  بود از تحلیل حذف گردید3/0تر از مها کبا کل گویههاآنهایی که میزان همبستگی لذا گویهشد. 
دیگر متغیرهاي مورد بررسـی در  گویه در تحلیل عاملی اکتشافی مورد استفاده قرار گرفتند. 42ي کیفی، مرحلهحاصل شده از
مسـاحت  ،درآمدمحل سکونت، نوع فعالیت کشاورزي، ، عبارت بودند از: سن، میزان تحصیالت، سابقه کار کشاورزياین پژوهش 
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افـزار  هـا از نـرم  تحلیـل داده در نهایت الزم به ذکر است که براي تجزیـه و  . يکشاورزیرغهاي اشتغال در شغلوزمین کشاورزي
SPSS22 شداستفاده.

ها و بحثیافته
صـورت بـه درصـد از افـراد   80حـدود ،سکونتمحل از لحاظ . بودسال 46پاسخگویان یمیانگین سننتایج آمار توصیفی نشان داد که 

درصد از پاسـخگویان عـالوه   5/28ها حاکی از آن بود کهیافتهن شغلی غیر از کشاورزي، تاز منظر داشکردند.در روستا زندگی میدائم 
مشـخص سـاخت کـه بیشـتر     مربوط بـه سـطح سـواد    توصیفی هاي تحلیلاشتغال داشتند.هميکشاورزیرغبر کشاورزي در کارهاي 

درصد داراي تحصیالت عالی (کارشناسی و باالتر) بودنـد.  5/12درصد) داراي تحصیالت پایین (ابتدایی و راهنمایی) و 41(پاسخگویان 
یـر غهـاي  . آمار توصیفی مربوط به برخـورداري از اشـتغال  سال بود25افراد قه کار کشاورزي متوسط ساب،نتایج آمار توصیفیبر اساس
افـزون بـر ایـن،    .نـد بودهاي زراعی کشـاورزي مشـغول  ي فعالیتدر حوزههاآندرصد از 64نشان داد که در کنار کشاورزي يکشاورز

تومان بود.میلیون3/1کشاورزان ماهیانه متوسط درآمد هکتار بود و7متوسط طوربهمیزان زمین در اختیار کشاورزان 
پژوهشکیفیهاي بخش یافته

بـر اسـاس نتـایج حاصـل     کشاورزان بود. هاي هواشناسی از دیدگاه بینیو پیششناسایی موانع استفاده از اطالعات،هدف از این مرحله
بعـد از  شناخته شد. هاي هواشناسی بینیاطالعات و پیشاستفاده کشاورزان از موانع عنوانبهمفهوم45، )2شده از این بخش (جدول 

هـاي عمیـق، سـعی شـد تـا میـزان تکـرار        مصاحبههاي هواشناسی از بینیاستخراج مفاهیم مرتبط با موانع بکارگیري اطالعات و پیش
اطمینـان نبـود "چهار مفهـوم  که بودحاکی از آن این فرآیند نتایج . هاي پاسخگویان مورد بررسی قرار گیرداز مفاهیم در پاسخهرکدام

کشـاورزي مراکز خدمات روستاهاي منـاطق مختلـف  درهواشناسیمحلی و بومیمتخصصانفقدان"، "هواشناسیاطالعاتبهکافی
خـاص نیازهـاي بـه توجـه عدم"و "هاآنهاي هواشناسی و عدم درك کشاورزان از تخصصی بودن متون و توصیه"، "خاصصورتبه

شونده دارا بودند.رزان مصاحبههاي کشاوتکرار را در میان پاسختعداد بیشترین "هواشناسیاطالعاتيارائهدرکاربران

بکارگیري اطالعات هواشناسیموانعي هاي عمیق با کشاورزان در زمینهمفاهیم استخراج شده از مصاحبهـ2جدول 
تکرارمفهومدیفر

11هاآنهاي هواشناسی و عدم درك کشاورزان از تخصصی بودن متون و توصیه1

صـورت بـه کشـاورزي مراکز خدمات روستاهاي مناطق مختلـف درهواشناسیمحلی و بومیمتخصصانفقدان2
11خاص

10ي اطالعات هواشناسیعدم توجه به نیازهاي خاص کاربران در ارائه3
10اطالعات هواشناسینبود اطمینان کافی به 4
9هاي اشتباه گذشتهبینیهاي حاصل شده از برخی پیشبدبینی5
9تحصیالت پایین6
9هاي مربوط به استفاده از آمار و اطالعات هواشناسیعدم برخورداري از مهارت7
9هاي هواشناسی در منطقهبینیعدم وجود امکانات الزم براي پیش8
9ي برخی اطالعات هواشناسیهواشناسی در ارائهمحدودیت سازمان 9
9بینی تغییرات آب و هواییهاي قوي براي پیشنبود سامانه10
8هاتحریف محتواي واقعی اطالعات توسط سازمان11
8قابل کنترل بودن)دیدگاه تقدیرگرایانه نسبت به تغییرات آب و هوایی (غیر12
8کالن کشورهايگذاريیاستسي اطالعات هواشناسی به کشاورزان در دیده نشدن بحث اهمیت ارائه13
8ي اطالعات هواشناسیدولت و بخش خصوصی در حوزهگذاري کم سرمایه14

انتقـال اطالعـات هواشناسـی بـه     هایی مانند سازمان جهـاد کشـاورزي و صـدا و سـیما در     همکاري کم سازمان15
8کشاورزان

8اطالعاتیفقر دانشی و 16
8ي اطالعات کشاورزيعدم پاسخگویی اپراتورها به سؤاالت کشاورزان در زمینه17
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2ادامه جدول 
تکرارمفهومردیف
8عدم وجود ارتباط مستقیم میان کشاورزان و کارشناسان هواشناسی و کشاورزي18
7ها و نهادهاي دولتیسازمانریزيضعف در برنامه19
7هاي کشاورزيدلبستگی مکانی کم کشاورزان به زمین20
7هابینیپایین بودن کیفیت پیش21
7ي قوي در منطقهکنندهبینیپیشهاي عدم همکاري نهادهاي دولتی براي استقرار سامانه22
7هاي کشاورزيهاي فعالیتکمبود انگیزه در زمینه23
7هواشناسی به کشاورزانکند بودن سرعت انتقال اطالعات 24
7هاي هواشناسیثبت ضعیف مشاهدات توسط ایستگاه25
6هاآنها استفاده از اطالعات هواشناسی و اهمیت ي شیوههاي آموزشی ترویجی در زمینهعدم وجود کالس26
6ي هواشناسیکنندهبینیي مکانی زیاد با مراکز پیشوجود فاصله27
6هاي هواشناسی در مناطق کشاورزيکمبود ایستگاه28
6از انتشار اطالعاتها غفلت و کوتاهی سازمان29
6استفاده کم از وسایل ارتباط جمعی30
5متمایل و غیر معتمد به اطالعات هواشناسیتأثیرپذیري از کشاورزان غیر31
5پذیريعدم ریسک32
5استانهواشناسیکلادارهدرهواییوآبتغییراتبینیپیشبرايتجربهباوتوانمندمتخصصانکمبود33
5به خسارات احتمالیتوجهیکوچک بودن مساحت زمین کشاورزان و در نتیجه کم34
5ي شیوه و زمان کاشت محصوالت کشاورزيهاي سنتی در زمینهانگاره35
5هاي کشاورزيریزي و هدف صحیح در فعالیتنبود برنامه36
5از اطالعات هواشناسی در کشاورزينشدگی اهمیت و شیوه استفاده نهادینه37
5بر بودن استفاده از اطالعات هواشناسیهزینه38
4بینی موضوعات آب و هوایی کشاورزيخودبرتر بینی بیش از حد در پیش39
4برقراري ارتباط با مراکز هواشناسیيکمبود توانایی ارتباط فردي در زمینه40
4ي اطالعاتاختالفات زبانی در ارائه41
4عدم آگاهی کافی نسبت به فواید استفاده از اطالعات هواشناسی42
4دستیابی سریع به اطالعات هواشناسیمنظوربهفقدان رابط (واسطه) بین سازمان هواشناسی و کشاورزان 43
3از دیدگاه زمانی بلندمدتعدم برخورداري 44
3هاي هواشناسیبینیارزش تلقی کردن اطالعات و پیشکم45

پژوهشکمیهاي بخشیافته
عنـوان بههاي پژوهش تشریح گردید، اطالعات گردآوري شده و استخراج شده از فاز کیفی که در قسمت مواد و روشگونههمان

یـک  عنـوان بـه در فـاز کمـی   ،ي کیفـی مفهوم استخراج شده از مرحله45مبنایی براي فاز کمی پژوهش بود. به عبارتی دیگر، 
مقـادیر . در این مرحله بـراي بررسـی پایـایی ابـزار پـژوهش از      قرار گرفتنددهطیف لیکرت مورد استفاداراي ي کمی پرسشنامه
بـا اسـتناد بـه    یج آزمون پایایی براي ارزشیابی سؤاالت استفاده شـد.  ا. نتشداستفادههاگویهکلباهاگویهازیکهرهمبستگی

,Nunally & Bernstein(استیننانلی و برنهاي مطرح در پژوهشتوصیه بـراي ورود مفـاهیم بـه    3/0اي )، مقـدار کرانـه  1994
و در نتیجه تعلق هاآني ارتباط قوي میان هدهندنشانها ي گویههمبستگی باالي یک گویه با مجموع بقیه. شداستفاده تحلیل

. نتـایج ایـن   شدنداز تحلیل حذف 3/0از هایی به مقادیر همبستگی کمتربر این اساس گویهتر است.ي کالنبه یک سازههاآن
دستیابی سـریع بـه   منظوربهبین سازمان هواشناسی و کشاورزان (واسطه)فقدان رابط"ي قسمت حاکی از آن بود که سه گویه

هـاي بینـی پـیش واطالعـات کـردن تلقـی ارزشکم"و "اطالعاتانتشارازهاسازمانکوتاهیوغفلت"، "اطالعات هواشناسی
نهایی حذف شدند.نتیجه در تحلیلها هستند و در ي گویهمجموع بقیهبا 3/0داراي همبستگی کمتر از "هواشناسی
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هاي هواشناسـی  بینیها در رابطه با موانع استفاده از اطالعات و پیشتأثیر سهم هریک عاملبررسی و تلخیص متغیرهامنظوربه
بررسـی مناسـب بـودن    منظوربهالزم به ذکر است که استفاده شد.) Exploratory Factor Analysis(از تحلیل عاملی اکتشافی 

باشـد 7/0مقدار این آماره باید بیشـتر از  شد.بهره گرفته) KMO)Kaiser-Meyer-Olkinيآمارهتحلیل عاملی ازها براي داده
اسـت؛ 867/0برابـر بـا   KMOيآمـاره مقـدار  کـه  دادنشـان  در این راستا، نتایج پژوهش حاضر).1391پور و صفري، (حبیب

بـراي اطمینـان از اینکـه مـاتریس     افزون بر این، . کندرا تأیید میاکتشافیعاملیتحلیلانجامگیري برايکفایت نمونهبنابراین،
اسـتفاده شـد.   )Bartlett’s Test(بارتلـت آزمـون گیرد، در جامعه برابر صفر نیسـت از  همبستگی که پایه تحلیل عاملی قرار می

,Howardهـاوارد ( هـاي  یافتهبود. با استناد به 05/0و کمتر از 001/0هاعاملیرزي همهبرايي بارتلت،آمارهمعناداريسطح

و بـین متغیرهـاي وارد شـده    شـده رد مـاتریس همبسـتگی   بـودن  همـانی که فرض اشاره دارد به این مفهوم این نتیجه ) 2016
).3(جدولباشدمیمناسباکتشافیعاملیتحلیلانجامبرايهاي پژوهشدادهساختاربنابراین،؛ داري وجود داردي معنیرابطه

بارتلتوKMOآزمون نتایج-3جدول
داريسطح معنیدرجه آزاديي بارتلتآمارهKMOيآمارهتعداد عامل

5867/090/6140666001/0

با توجـه بـه مـالك    و نتایج تحلیل عاملی اکتشافیبر اساسدهد. ها را نشان میمقادیر ویژه و واریانس متناظر با عامل4جدول
,Kaiser(استخراج شدندمقادیر ویژه باالتر از یک داشتند که عامل 5، رکیز بـیش از  ها در مجمـوع توانسـتند  این عامل.)1960
در مطالعـات  .واریانس اسـت تجمعیدرصدمیزانعوامل،تعیینمعیارهايازیکی.کننددرصد از واریانس را تبیین می96/54

تفاوت چشمگیر عامل ). 1397(منصورفر، گیرنددر نظر میکمتر یگاهدرصد و 60درصد واریانس تجمعی را اجتماعی معموالً
.هاي هواشناسی استبینیعات و پیشنخست در مقایسه با دیگر عوامل، بیانگر تأثیرگذاري عمده آن در رابطه با موانع بکارگیري اطال

عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و واریانس تجمعیـ4جدول 
بعد از چرخشقبل از چرخش

درصد تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهدرصد تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژههاعامل
1516/10421/28421/28505/5877/14877/14
2250/3784/8205/37468/4077/12954/26
3819/2619/7824/44396/4880/11834/38
4246/2070/6894/50676/3935/9769/48
5505/1068/4962/54291/2193/6962/54

بـاالتر از بـار عـاملی  با هایی(متغیر)شود، تنها شاخصبار میتعیین اینکه هر متغیر بر روي کدام عامل ها و براي استخراج عامل
بیش از یـک هایی که بر همچنین شاخص.کمتري داشتند از تحلیل خارج شدندیبار عاملو بقیه متغیرها که انتخاب شده5/0

واریمـاکس  تـر نتـایج از چـرخش عـاملی     تحلیـل آسـان  منظـور به.)1391(کالنتري، نیز از تحلیل حذف شدندشدندبارعامل 
مفهوم موجـود در جـدول   45(سه مفهوم از شدکه در مرحله اول شناسایی مفهوم42از پس از انجام چرخش که استفاده شد

.)5(جدولشاخص در تحلیل عاملی وارد شدند36، در آزمون روایی ابزار حذف شدند)
بر اسـاس سپس، . نمودبندي عامل دسته5هاي هواشناسی را در بینی، موانع استفاده از اطالعات و پیشلی اکتشافیتحلیل عام

ها، عناوین مناسبی بـراي هـر عامـل    ها بار شدند و با توجه به میزان همبستگی هر یک از شاخصعامليبر روهایی که شاخص
"ارتبـاطی ــ آموزشـی موانـع "مانع استفاده از اطالعات هواشناسی مربوط به عاملینترمهم،بنابراین، طبق نتایج؛ انتخاب شد

etClements، کلمنتس و همکـاران ( )2012et al.,Lemos(این نتیجه با نتایج مطالعه لموس و همکاران .)5باشد (جدولمی

2013,al. و بالك ()Block, نتـایجی مشـابه ایـن نتیجـه را     بود. "مانع هنجاري"دومین عامل مستخرج، همخوانی دارد. )2011
,Hill & Mjelde(و مجلد)، هیل 2005et al.,O’Connor(اوکونور و همکاراناز قبیلهاي پژوهشگرانیتوان در میان یافتهمی
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,.(همکارانمتانبنگو و) و 2004 2008et alMtambanengwe(از نتـایج  رسانی سومین مانع مستخرج مشاهده کرد. عامل اطالع
,Block(بـالك ،)2004et al.Hertzfeld,(همکـاران  وهرتزفلـد نتیجـه توسـط نتـایج   ایـن این پژوهش بـود.   هنسـن  و) 2011

)Hansen, ، چهـارمین  گـذاري یاسـت سطرح شده، مانع زیرسـاختی ـ   افزون بر عوامل ممورد پشتیبانی قرار گرفته است. )2002
,Stone & Meinkeاستون و مینک (که عامل مستخرج در تحلیل عاملی بود ) و 2007et al.,Broad(براود و همکـاران  ،)2006

عامـل  .انـد یافتـه دستگیري نتیجههاي خود به نتایجی مشابه با چنیننیز در پژوهش)2016et al.,Singh(ینگ و همکاران س
گذاري شد.نهایی استخراج شده در تحلیل عاملی اکتشافی نیز مانع تخصصی ـ اقتصادي نام

هاي استخراج شده از تحلیل عاملیمشخصات عاملـ5جدول 
12345گویهعامل

م
انع

طی
تبا

ـ ار
ی 

زش
آمو

761/0079/0159/0162/0031/0پایینتحصیالت
757/0183/0247/0047/0028/0اطالعاتیودانشیفقر

وهواشناسـی کارشناسـان وکشـاورزان میـان مسـتقیم ارتباطوجودعدم
- 738/0216/0215/0030/0037/0کشاورزي

701/0157/0194/0031/0107/0هواشناسیاطالعاتازاستفادهفوایدبهنسبتکافیآگاهیعدم
692/0099/0222/0112/0172/0هواشناسیاطالعاتبهمعتمدغیرومتمایلغیرکشاورزانازتأثیرپذیري

680/0147/0205/0181/0123/0کشاورزيهايفعالیتهايزمینهدرانگیزهکمبود
-670/0268/0225/0163/0246/0کشاورزيهايزمینبهکشاورزانکممکانیدلبستگی

027/0- 655/0246/0255/0035/0هواشناسیمراکزباارتباطبرقرارييزمینهدرفرديارتباطتواناییکمبود
ازاسـتفاده هـا شـیوه يزمینـه درترویجیآموزشیهايکالسوجودعدم

134/0252/0-064/0- 620/0010/0هاآناهمیتوهواشناسیاطالعات

اطالعـات وآمـار ازاسـتفاده بـه مربـوط هـاي مهـارت ازبرخـورداري عدم
110/0334/0- 600/0025/0033/0هواشناسی

نع 
ما

ري
جا

هن

102/0787/0108/0196/0167/0برتر بینی بیش از حد در موضوعات آب و هوایی کشاورزيخود
-046/0743/0236/0076/0046/0پذیريعدم ریسک

138/0731/0007/0037/0089/0نبود اطمینان کافی به اطالعات هواشناسی
040/0- 158/0727/0167/0025/0ي شیوه و زمان کاشت محصوالت کشاورزيهاي سنتی در زمینهانگاره

ــه ــی در   نهادین ــات هواشناس ــتفاده از اطالع ــیوه اس ــت و ش ــدگی اهمی نش
085/0685/0108/0029/0309/0کشاورزي

322/0570/0056/0093/0064/0هاي اشتباه گذشتهبینیهاي حاصل شده از برخی پیشبدبینی
371/0-341/0545/0185/0036/0هاي کشاورزيریزي و هدف صحیح در فعالیتنبود برنامه

122/0- 132/0538/0299/0121/0(غیرقابل کنترل بودن)دیدگاه تقدیرگرایانه نسبت به تغییرات آب و هوایی 
149/0146/0744/0167/0011/0ي اطالعات هواشناسیعدم توجه به نیازهاي خاص کاربران در ارائه

الع
 اط

انع
م

نی
سا

ر

138/0094/0731/0099/0290/0هابینیپیشکیفیتبودنپایین
سازمان جهاد کشاورزي و صدا و سیما در هایی مانند همکاري کم سازمان

- 116/0182/0686/0018/0040/0انتقال اطالعات هواشناسی به کشاورزان

- 259/0089/0646/0850/0013/0کشاورزانبههواشناسیاطالعاتانتقالسرعتبودنکند
084/0114/0645/0119/0203/0ي اطالعاتاختالفات زبانی در ارائه

173/0039/0632/0262/0043/0هاي هواشناسیعدم درك کشاورزان از تخصصی بودن متون و توصیه
109/0134/0629/0101/0121/0هاتحریف محتواي واقعی اطالعات توسط سازمان
ي اطالعات عدم پاسخگویی اپراتورها به سؤاالت کشاورزان در زمینه

154/0266/0573/0147/0105/0کشاورزي
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5ادامه جدول 

گیري و پیشنهادهانتیجه
تحلیـل  هاي هواشناسی در بین کشـاورزان بـود. نتـایج   بینیشناسایی موانع استفاده از اطالعات و پیشاصلی این پژوهشهدف 

هاي بینیعدم بکارگیري اطالعات و پیشتوانایی را در تبیین ن بیشتری"ارتباطیـآموزشی"مانع عاملی اکتشافی نشان داد که 
مـانع در مقابـل   ینتـر مهـم هـاي کشـاورزان، عوامـل آموزشـی ـ ارتبـاطی       به عبارتی دیگر، بر اساس دیدگاه. هواشناسی داشت

تحصـیالت "تـوان بـه  میاین عاملمفاهیم موجود در ینترمهماز هاي هواشناسی است. بینیي آنان از اطالعات و پیشاستفاده
عـدم "و"کشاورزيوهواشناسیکارشناسانوکشاورزانمیانمستقیمارتباطوجودعدم"،"اطالعاتیودانشیفقر"، "پایین

دالیـل  ینتـر مهـم یکـی از  دهد کهاین نتایج نشان میاشاره کرد. "هواشناسیاطالعاتازاستفادهفوایدبهنسبتکافیآگاهی
(ارتبـاط  در آمـوزش و ارتباطـات کشـاورزان    هاي هواشناسی، مربوط بـه ضـعف  بینیعدم استفاده کشاورزان از اطالعات و پیش

شـود کـه  پیشنهاد میبر این اساس کشاورز با مراکز هواشناسی، ارتباط کشاورز با کارشناسان و ارتباط کشاورز با کشاورز) است. 
اهمیت اطالعات هواشناسیهاي برقراري ارتباط مؤثر با مراکز هواشناسی و کسب اطالعات، ي شیوهزشی در زمینههاي آمودوره

هاي استفاده از اطالعات هواشناسی براي کشاورزان برگزار شود.در کاهش خطرات وارد بر کشاورزي و شیوه
کلی این مـانع بـه   صورتبهگذاري شد. نام"مانع هنجاري"هاي هواشناسی، بینیمانع دوم در مقابل استفاده از اطالعات و پیش

ینــوعبــهشــده (در کشــاورزان و جامعــه) اشــاره دارد کــه نادرســت و در عــین حــال نهادینــههنجارهــاي فــردي و اجتمــاعی 
عـدم  "توان بـه  میي مفاهیم مرتبط با این مانع مورد مطالعه منجر شده بودند. از جملهي کشاورزي محوري در جامعهـکلیشه
هـوایی وآبتغییـرات بهنسبتتقدیرگرایانهدیدگاه"، "بینی)اشناسی (بدطمینان کافی به اطالعات هونبود ا"، "پذیريریسک

نتـایج  به عبارتی دیگر، اشاره کرد. "خودبرتر بینی بیش از حد در موضوعات آب و هوایی کشاورزي"و ")بودنکنترلغیرقابل(
هـاي هواشناسـی   بینـی ي استفاده از اطالعات و پـیش ي در زمینهدینه شده در منطقهدهد که هنجارهاي نادرست نهانشان می

با توجه به اینکـه تغییـر و بهبـود    مانعی مهم در مقابل استفاده و گرایش کشاورزان به استفاده از این اطالعات ایجاد کرده است. 
(کـه بیشـترین تعـداد جمعیـت کشـاورزان را بـه خـود        و داراي تحصـیالت پـایین   رهایی در میان کشاورزان مسنچنین هنجا

کشاورزان جوان و تحصیل کرده در بسیاري از طرف دیگر، کرده است؛ جوان و تحصیلتر از کشاورزان مشکلدهد) اختصاص می
شود کـه  بر این مبنا، پیشنهاد میهواشناسی هستند؛ هايبینییشپي مسائل و منابع کسب اطالعات در زمینهعنوانبهاز موارد 

12345گویهعامل

 ـ 
تی

ساخ
زیر

نع 
ما

س
ست

یا
ري

گذا

140/0051/0155/0743/0013/0هاي هواشناسی در مناطق کشاورزيکمبود ایستگاه
193/0703/0091/0- 132/0052/0هاي هواشناسیثبت ضعیف مشاهدات توسط ایستگاه

خسـارات بهتوجهیکمنتیجهدروکشاورزانزمینمساختبودنکوچک
035/0119/0154/0700/0071/0احتمالی

ي اطالعـات هواشناسـی بـه کشـاورزان در     دیده نشدن بحث اهمیت ارائـه 
663/0269/0- /191/0005-033/0کالن کشورهايگذاريیاستس

- 135/0097/0114/0650/0158/0هاي هواشناسی در منطقهبینیعدم وجود امکانات الزم براي پیش
ي کننـده بینیهاي پیشعدم همکاري نهادهاي دولتی براي استقرار سامانه

007/0074/0123/0647/0247/0قوي در منطقه

- 196/0076/0049/0628/0058/0ي اطالعات هواشناسیگذاري کم دولت و بخش خصوصی در حوزهسرمایه

انع
م

 ـ 
صی

خص
ت

دي
صا

اقت

بینی تغییرات آب و هوایی کمبود متخصصان توانمند و با تجربه براي پیش
115/0301/0150/0031/0660/0در اداره کل هواشناسی استان

194/0334/0189/0047/0634/0بر بودن استفاده از اطالعات هواشناسیهزینه
روسـتاهاي  مراکز خـدمات  درهواشناسیمحلی و بومیمتخصصانفقدان

135/0074/0236/0258/0614/0خاصصورتبهکشاورزيمناطق مختلف
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دهـی  بـراي جهـت  کشـاورز  جوانـان  ایـن  هاي بالقوه ظرفیتهایی مانند سازمان هواشناسی و سازمان جهاد کشاورزي از سازمان
.داشته باشندهاي هواشناسی استفاده الزم را بینیي بکارگیري اطالعات و پیشهنجارهاي فردي و اجتماعی در زمینه
هـاي  بینـی موانـع بکـارگیري اطالعـات و پـیش    ینتـر مهـم نیـز از  "رسـانی اطـالع "مانع بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، 

، "هـا بینـی پـیش کیفیـت بـودن پـایین "این مانع به مسائل و مشکالتی از قبیل باشد. ي مورد مطالعه میهواشناسی در منطقه
کنـد "، "هواشناسـی اطالعـات بـه کافیاطمیناننبود"، "هواشناسیاطالعاتيارائهدرکاربرانخاصنیازهايبهتوجهعدم"

عـدم درك کشـاورزان از   "و "اطالعـات يارائـه درزبـانی اختالفـات "، "کشاورزانبههواشناسیاطالعاتانتقالسرعتبودن
هاي جمعی مانند رادیو شود. با توجه به اینکه رسانهها مربوط میسازمانتوسط"هاي هواشناسی تخصصی بودن متون و توصیه

شـود کـه مرکـز    د مـی باشـند، پیشـنها  مـی کشاورزان از شرایط آب و هوایی و هواشناسـی یابیاطالعاصلی ي و تلویزیون وسیله
داشته جديکشاورزان تجدید نظریژهوبهامعه هواشناسی به اقشار جفرآیند انتقال اطالعات در چگونگی و سیماي استانی صداو
عنـوان بهکرده جوامع کشاورزي هاي فضاي مجازي و عضویت بسیاري از جوانان تحصیلتوان از پتانسیلاین، میافزون بر. باشد

عـام و شهرسـتان   صـورت بهغربی مثال، استان آذربایجانعنوانبهابزاري اثربخش براي انتقال اطالعات هواشناسی استفاده کرد. 
سـیماي اسـتانی عمومـاً بـه     د هستند. این در حالی است کـه صداو و کرتركخاص متشکل از دو قومیت مختلفصورتبهنقده 

اطالعات حیاتی هواشناسـی در زمـان و موعـد مقـرر در     شود که به یک زبان تأکید دارد. این عامل نیز باعث میانتقال اطالعات 
ـ    چنـین  شود که میداي از مخاطبان قرار نگیرد. بر این اساس، پیشنهااختیار طیف گسترده ان ترکـی و  اطالعـاتی بـه هـر دو زب

در موقـع بـه تر و در عین حـال  ورتی دقیقشود که اطالعات هواشناسی به صپیشنهاد میرسانی شود. افزون بر این، کردي اطالع
هاي هواشناسی بینینسبت به اطالعات و پیشعدم اعتمادزیرا این امر باعث خواهد شد تا احساس ؛ اختیار کشاورزان قرار گیرد

اقدامات الزم براي کاهش خطرات احتمالی تغییرات هواشناسـی را  موقعبهو همچنین کشاورزان بتوانند کم شودهاآندر میان 
انجام دهند.

ي کشـاورزان از اطالعـات و   اسـتفاده نیز از موانع بسیار مهـم در مقابـل   "ـ زیرساختیگذاريیاستس"نتایج نشان داد که مانع 
منـاطق درهواشناسـی هـاي ایسـتگاه کمبـود "این مانع بـه مسـائل و مشـکالتی از قبیـل     باشند. هاي هواشناسی میبینیپیش

نتیجـه دروکشـاورزان زمـین تمسـاح بـودن کوچـک "، "هواشناسیهايایستگاهتوسطمشاهداتضعیفثبت"، "کشاورزي
هـاي گـذاري یاسـت سدرکشاورزانبههواشناسیاطالعاتيارائهاهمیتبحثنشدندیده"، "احتمالیخساراتبهتوجهیکم

کمگذاريسرمایه"و "منطقهدرقوييکنندهبینیپیشهايسامانهاستقراربرايدولتینهادهايهمکاريعدم"، "کشورکالن
ثبـت  هـاي مکمبود و قدیمی بودن سیستبه عبارتی دیگر، اشاره دارد. "هواشناسیاطالعاتيحوزهدرخصوصیبخشودولت

سـازمان هواشناسـی هـم کمیـت     ،شود براي رفـع آن است که توصیه میي زیرساختی مانع اصلی در حوزهاطالعات هواشناسی
عـدم همکـاري مناسـب میـان     هاي قدیمی را به روزتـر کنـد.  مراکز ثبت اطالعات هواشناسی را افزایش دهد و هم اینکه سامانه

ي و از طرف نادیده گرفته شدن اهمیت ارائـه سیمازي، سازمان هواشناسی و مراکز صداوهایی مانند سازمان جهاد کشاورسازمان
اسـت.  گذاريیاستسدر بعد موانع اصلی از کشاورزيهاي هاي درست هواشناسی به کشاورزان در سیاستبینیاطالعات و پیش

نهادي میان سازمان هواشناسی، سازمان جهاد در ابتدا ساز و کارهایی براي افزایش همکاري بینشود، میددر این راستا پیشنها
یشـیده اندهاي هواشناسی بـه کشـاورزان   بینیتر و بهتر اطالعات و پیشي راحتدر راستاي ارائهکشاورزي و مراکز صدا و سیما 

سال، بایـد  ي شرایط آب و هوایی و هواشناسی در فصول مختلف رست در زمینهي اطالعات صحیح و دهشود. از طرف دیگر، ارائ
بخش کشاورزي مورد توجه جدي قرار گیرد.گذارانیاستسریزان و گیران، برنامهاز سوي تصمیم

اسـتفاده کشـاورزان از اطالعـات و    را هم بـه  "تخصصی ـ اقتصادي "مانع با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، ت باید یدر نها
آبتغییراتبینیپیشبرايتجربهباوتوانمندمتخصصانکمبود"این مانع مفاهیمی از قبیل هاي هواشناسی افزود. بینیپیش

محلی و بـومی متخصصانفقدان"و "هواشناسیاطالعاتازاستفادهبودنبرهزینه"، "استانهواشناسیکلادارهدرهواییو
در بعـد تخصصـی   دهـد.  را در خود جاي می"خاصصورتبهکشاورزيمراکز خدمات روستاهاي مناطق مختلفدرهواشناسی

هـوایی وآبتغییراتبینیپیشبرايتجربهباوتوانمندمتخصصانکمبودموضوع،. اولین این بعد دو موضوع عمده نهفته است
دومـین موضـوع مطـرح در بعـد     است که به کیفیت پایین کار کارشناسان هواشناسی اشاره دارد. استان هواشناسیکلادارهدر

شود کـه سـازمان   است که به کمیت کارشناسان اشاره دارد. بر این اساس، پیشنهاد میهواشناسیمتخصصانصی، کمبودتخص
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اهمیت بیشتري دهد. از طرف دیگر، در نیروهاي با تخصص و مهارت باال ، به استخدامهواشناسی در فرآیند گزینش کارشناسان
آب و هوا افزایش دهد. افزون بر این، الزم به ذکر است، بر بینی در مراکز محلی ثبت و پیشراحد ممکن باید کادر اجرایی خود

هـاي  بینـی ان از اطالعـات و پـیش  اساس نتایج حاصل از پژوهش، عوامل اقتصادي نیز یکـی از موانـع اصـلی اسـتفاده کشـاورز     
ي اطالعـات  دریـافتی بـراي ارائـه   ي هاي اولیههزینهسازمان هواشناسی شود که باشند. بر این اساس پیشنهاد میهواشناسی می

هواشناسی را کاهش دهد.
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Abstract
Effective use of meteorological information has paramount importance in decreasing farmers' vulnerability
towards climate variability. Analyzing the barriers to meteorological information use by farmers was the main
aim of the study. In order to achieve this goal, the research was conducted through two qualitative and
quantitative phases. The purpose of first phase was to identify the basic concepts associated with barriers to
meteorological information use. Therefore, 12 in-depth interviews were conducted with the farmers of
Naghadeh County based on purposeful snowball sampling method. The purpose of second phase was to reduce
the concepts that had been extracted from in-depth interviews conducted in the previous phase and then
categorize them into some general factors using an exploratory factor analysis (EFA). All of the farmers in
Naghadeh County (N = 9006) were the statistical population of this phase which 368 of them were selected as
the sample using stratified random sampling method. Research tool was a close-ended questionnaire that
developed based on the concepts identified from the qualitative phase. The validity and reliability of
questionnaire were confirmed by a panel of academic experts as well as item-total-correlation coefficients,
respectively. The results of exploratory factor analysis revealed that the barriers of meteorological information
use included "educational-communicative", "normative", "informational", "infrastructural-political", and
"professional-economic" barriers. These five factors could account for 54.96% of the variance of barriers to
meteorological information use. Finally, it was recommended that mass media and social networks can be used
as a facilitating tool for meteorological information use.
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