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 مقدمه

 به هواشناسی اطالعات کاربرد معنای به کشاورزی هواشناسی

 مهراب و ی)فروزان است مخاطرات جوی با مقابله منظور

موانع استفاده پذیری  ترینمهم کشاورزان ،(138۱ ی،قوچان

اطالعات  نادرست زراعی را، درك های خود در تصمیم گیری

اند نموده عنوان رافیاییجغ موقعیت با اطالعات عدم تناسب و

ی ناکام یلاز دال یکی     . (1398 و همکاران، زاده شریف)

بخش به اطالعات اثر یهدر ارا یخدمات هواشناس یواحدها

ارتباط و نقش منابع  یندکشاورزان، آشنا نبودن آنان با فرا

و همکاران،  )صادقی است یندفرا ینمختلف در ا یارتباط

تواند  یمناسب م یارتباط یها(. عدم به کارگیری کانال1382

از اطالعات  موقعبه  گیریدر بهره یبه عنوان مانعی جد

محسوب شود.  یعیدر زمان وقوع مخاطرات طب یهواشناس

تواند نقش  یمناسب م یارتباط یهابنابراین، استفاده از کانال

 بر عهده داشته باشد یرسانیآگاه یدر راستا یازندهسا

ارایه به موقع استفاده از  (.138۱قوچانی،  و مهراب )فروزانی

پذیری بخش کشاورزی اطالعات هواشناسی در کاهش آسیب

علیرغم   (.(Ouedraogo et al., 2018 سزایی دارد تأثیر به

اهمیت حیاتی استفاده پذیری از اطالعات هواشناسی 

ه باید ازاطالعات هواشناسی طوری ککشاورزی، کشاورزان آن

کنند. و هر ساله صندوق بیمه، کشاورزی استفاده بهینه نمی

کند، از این رو، خسارات زیادی به کشاورزان پرداخت می

در  در مواجهه با خطرات آب وهوایی تحوالتی که الزم است

 ;Motha, 2006)بخش خدمات هواشناسی ارایه گردد

Wamalwa, 2016). 

در پژوهش خود، عوامل  (1398همکاران ) و شریف زاده         

های  گیریمؤثر به کارگیری اطالعات هواشناسی در تصمیم

های یافته  کشاورزان را به روش پیمایشی انجام داده است،

گیری از اطالعات محقق روشن ساخت که برای بهره

های زارعی، تالش وسیعی در  گیریهواشناسی در تصمیم

ء سطح دانش و انگیزش کشاورزان باید صورت راستای ارتقا

در پژوهشی، با رویکردی  (1388) همکارانحاجی و  گیرد. 

اطالعات پنج مانع  گیریاند، که موانع به کارآمیخته نشان داده

گذاری هنجاری، آموزشی، اقتصادی، اطالع رسانی و سیاست

( 211۱ها، نیشیام و همکاران) است. در ادامه بررسی پژوهش

با روش کیفی و مطالعه موردی در ماهاراشترا، هند به نقش 

خدمات اطالعاتی هواشناسی کشاورزی  و نقش پشتیبان 

خدمات  مروجین های کشاورزان  و نقش مهم گیریتصمیم

مورد تحقیق به مطالعه  روستاهایکشاورزی در  هواشناسی

 پرداختند در مطالعه ای دیگر توماس و سانیاولویو

(Thomas & Sanyaolu, 2017) نیجریه با  ایالت در

رویکرد کیفی و مصاحبه عمیق، آموزش استفاده پذیری از 

اطالعات هواشناسی و تحویل به موقع آن به کشاورزان را 

 در تحقیقی دیگر گاندی اند.بسیار مفید قلمداد نموده

(Gandhi et al., 2018 بازخورد کشاورزان در مورد )

 واشناسی کشاورزی را با روش توصیفیخدمات مروجین ه

انجام داده و به این نتیجه رسیده  مصاحبه حضوری و تحلیلی

توان موانع اساسی که با ارایه خدمات مروجین هواشناسی می

را برطرف و باعث ارزش افزوده در کشاورزی شد. در ادامه 

تأثیر آب   (Singh et al, 2018تحقیقات ساین و دیگران )

و هوا و کاربرد  اطالعات آب و هوایی برای کشاورزان  با 

اند که عوامل  رویکرد کیفی مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده

رای کاهش مشکالت و چالش ها در واقع کلیدی موثر ب

اعتمادسازی متقابل: توانمندسازی کشاورزان و کارکنان 

 ,.Tarchiani et al)هواشناسی است. تارچیانی و همکاران

در تحقیقی خدمات هواشناسی کشاورزی برای  (2018

 -پا در آفریقای غربی را با رویکرد کمی کشاورزان خرده

خدمات  کیفی بررسی ونشان داده اند که دسترسی به موقع از

هواشناسی کشاورزی و رفع موانع کاربردپذیری باعث ارزش 

 Oladele et). اوالدلبرای کشاورز می شود افزوده اقتصادی

al)پذیری خدمات اطالعاتی هواشناسی  . در پژوهشی استفاده

در میان کشاورزان مناطق کنیا و اتیوپی با رویکرد کمی و 

تحقیق نشان  پرسشنامه، نظرسنجی نموده و نتایج کلی این

دهد که تجربه کشاورزی و تاثیر زراعت کشاورزی بر  می

کننده در استفاده پذیری از ادوات هواشناسی نقش تعیین

 ,Mukhala)ها، ماخوآال  کشاورزی دارد. در ادامه بررسی

های جوی در جنوب آفریقا  بینی در مورد اثرات پیش (2000

ورد نیاز دهد خالء قابل توجهی بین اطالعات م نشان می

های  کشاورزان و اطالعات ارایه شده توسط سرویس

هواشناسی وجود دارد. این دو بخش طوالنی مدت با هم 

اند اما این ارتباط موثر نبوده است. کشاورزان  ارتباط داشته

دانند  های هواشناسی می  خواهند و سرویسدانند چه می می

عات آنها چه نیاز دارند؛ اما مشکل اصلی عدم درك اطال
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  نشان فوق مطالعات هاییافته توسط کشاورزان است. مرور

 دو قالب در هواشناسی اطالعات هایکه محدودیت دهدیم

که  بوده بررسی قابل اجتماعی و فنی های گروه محدودیت

 مقیاس زمانی، جغرافیایی، محدوده نظیر مسائلی اول گروه

 به همانند دسترسی مواردی دوم، گروه اطالعات صحت

های  اطالعات و واکنش مؤثر کارگیری به موانع اطالعات،

و  افراد درك اطالعات به نسبت مختلف کنشگران فردی

ترجیحات فردی را در بردارد.از این رو، باید کشاورزان در 

ی از اطالعات هواشناس پذیری فرهنگ استفادهزمینه 

اثرات مفید خدمات  داشته باشند تا های الزم آگاهی

کاربست الزم بر افزایش محصوالت برنج  یهواشناس

 خدمات از کافی شناخت . نبود(1384، تهكسند )شود

 نحوه دانش نبود یا و بین کاربران در کشاورزی هواشناسی

 ترینمهم جمله از هواشناسی اطالعات و داده از استفاده

 به زیادی آمدن خسارات وارد باعث که است مشکالتی

. بنابراین (138۱ ی،فروزانی و مهراب قوچان)شود می کاربران

تحلیل کیفی و کمی این موضوع یکی از ضروریات بخش 

هواشناسی کشاورزی است که مورد توجه این پژوهش قرار 

 گرفته است.

پذیری اطالعات  هدف از این پژوهش، شناسایی موانع استفاده

هواشناسی کشاورزی با تمرکز بر رفتار اطالعاتی و نیاز 

سه مرحله کاشت، داشت و برداشت کاران در اطالعاتی برنج

                                         های شمالی کشور انجام داده است و در حوزه برنج در استان

 این پژوهش برای پاسخگویی به سواالت ذیل طراحی شده

 است. 

چه عواملی بر موانع استفاده پذیری اطالعات هواشناسی  -1

 کشاورزی تاثیرگذار است؟

در مرحله  یکاران موانع استفاده از اطالعات هواشناسبرنج -2

 کنند؟یم یابیبرنج را چگونه ارز کاشت

در مرحله  یکاران موانع استفاده از اطالعات هواشناسبرنج -3

 کنند؟یم یابیداشت برنج را چگونه ارز

در مرحله  یکاران موانع استفاده از اطالعات هواشناسبرنج -4

 کنند؟یم یابیا چگونه ارزبرداشت برنج ر
 

 ها مواد و روش
به بررسی چگونگی استفاده پذیری از خدمات  این پژوهش

کاران و اعتبار سنجی مدل هواشناسی کشاورزی توسط برنج

آن پرداخته است، از این رو رویکرد این پژوهش  برآمده از

ترکیبی یا آمیخته اکتشافی است که به ترتیب در دو بخش با 

اجرا شده است. روش پژوهش ترکیبی  کیفی و کمی رویکرد 

های کیفی آوری، تحلیل و ترکیب داده اکتشافی مستلزم جمع

 گیری روندها و پیامدها پرداخته و درو کمی است و به اندازه

استفاده از  .پردازندحال به بررسی معنا، بافت و فرایند می عین

دو بخش  طرح اکتشافی نقاط قوت بارزی دارد؛ این طرح در

انجام شده است و هر بخش بصورت مستقل اجرا گردیده 

است و گزارشی مخصوص به خود دارد، جامعه پژوهش، 

کاران نمونه در استان گیالن و نفر از برنج 21 مشتمل بر

مازندران بودند. با توجه به سطح زیر کشت، تحصیالت 

عالیه، تجربه، بومی و حمایت دولت از برنج کاران استان 

ن و مازندران را برای تحقیق انتخاب شده است. از گیال

باالترین سطح سواد و   طرفی، بیشترین سطح زیر کشت،

هك سازمان هواشناسی کشور ت باالترین همکاری را با سامانه

و مرکز ترویج جهاد کشاورزی در سطح کشوری در این دو 

صورت سنتی کاشت، داشت و استان بوده است. که قبالً به

دادند و در حال حاضر بصورت برنج را انجام میبرداشت 

کارانی که حداقل ده سال کنند. برنج سنتی یا مکانیزه کار می

سابقه کاشت، داشت و برداشت برنج را بصورت مستقل 

بوده و از کودکی به روش سنتی آشنا تجربه کرده بودند و 

بومی همان منطقه گیالن و مازندران بودند و از خدمات و 

های هواشناسی کشاورزی استفاده کرده و حتی در توصیه 

های آموزش مرکز ترویج جهاد کشاورزی شرکت  دوره

اند این گروه منتخب در سطح دو استان مذکور، پس از نموده

دریافت خدمات هواشناسی کشاورزی در یك دوره فصل 

کشت نسبت به تهیه بازخورد با سازمان هواشناسی کشور 

 ند. اهمکاری منسجمی داشته

ادامه گام به گام اجرای پژوهش در دو بخش با رویکرد کیفی 

و کمی به تفکیك تشریح شده، در بخش اول کیفی، 

پذیری اطالعات هواشناسی کشاورزی  چگونگی استفاده

تجربه زیسته آنها از  براساس رفتار اطالعاتی کشاورزان و

اطالعات در سه مرحله کاشت، داشت و برداشت محصول)و 

است. با روش  مشخص برنج( مورد بررسی قرار گرفتهبطور 

های گردآوری شده، کدگذاری گردید، سپس مصاحبه، داده

بندی  شد و بر اساس آنها مدل در این مرحله کدگذاری، تم

شده  استفاده پذیری اطالعات هواشناسی کشاورزی طراحی 
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ساختار یافته بصورت هدفمند است و از طریق مصاحبه نیم

صورت شد. تفسیر و تحلیل یافته های کیفی  به گردآوری

گراندد تئوری انجام شده است در تحلیل این بخش از 

بندی و تفسیر الگوها و ها از طریق رمزگذاری، مقوله یافته

روابط مرتبط مدل مورد نظر اجرا شده است بخش دوم 

رویکرد کمی: در این بخش محتوای مدل در قالب پرسشنامه 

کاران با هدف اعتبار سنجی و جامعه برنج طیف لیکرت برای

بررسی تعمیم پذیری مدل به دست آمده در مرحله اول 

ارسال گردید. در این بخش، با روش کمی و با یك 

پرسشنامه محقق ساخته، مدل کیفی طراحی شده بخش اول، 

مورد ارزیابی قرارگرفته است. ابزار تحقیق در بخش کمی 

. طرح متوالی کی فی است هایپرسشنامه حاصل از مقوله

ها با روش تحقیق  آوری و تحلیل دادهاکتشافی شامل جمع

اول و سپس استفاده از نتایج آن برای  یمرحلهکیفی در 

های کمی است که در نهایت یك  آوری و تحلیل داده جمع

روش در قالب یك مطالعه ، بندی کلی از نتایج تفسیر و جمع

ز اجرای پژوهش، با گرفته است در این مرحله ا صورت

مشخص شدن موانع تاثیرگذار در ارتقای استفاده پذیری 

ای محقق ساخته،  خدمات هواشناسی کشاورزی پرسشنامه

جهت نظر سنجی بین صد نفر از برنجکاران استان های 

گیالن و مازندران که بصورت مستقیم از خدمات هواشناسی 

 کردند تنظیم و توزیع شد. کشاورزی استفاده می

    شاخص  2رای بررسی روایی محتوی به روش کمی از ب

استفاده شد بنابراین یك پرسشنامه طراحی شد که     و 

یا شاخص روایی محتوایی آن مقدار قابل قبول     مقدار 

( میانگین بوده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ۱8/1)

آزمون مجدد و ضریب  -آزمون، دو روش همسانی درونی

 از استفاده ای استفاده شده است. موانعدرون طبقههمبستگی 

با  برنجکاران دیدگاه از کشاورزی هواشناسی خدمات

دهد، این پرسشنامه از میزان پایایی ( نشان می821/1) میانگین

 و به اعتباری همسانی درونی باالیی جهت سنجش عوامل

 هواشناسی خدمات گرفتن قرار استفاده مورد بر تاثیرگذار

 برنجکاران برخوردار است. نظر از کشاورزی
 

 نتایج و بحث
شده  مصاحبه اضبط متن 21ابتدا  که ترتیب این به    

 تایپ رایانه در سپس و پیاده کاغذ روی برنجکاران نمونه بر

 داده ها، بر پژوهشگر تسلط منظور به سپس. شدند و ذخیره

 امهاد. در شدند مرور و خوانده بار چندین ها مصاحبه متن

 که مصاحبه از هایی بخش یا ها پاراگراف جمالت، تمامی

 و جمع هم شدند، کنار مشترك می مفهوم یك ایجاد باعث

ه شد ایجاد مفاهیم بعدی، مرحله در .شد مفهوم سازی سپس

  اصلی و فرعی شدند. از این رو مقوله های تشکیل به منجر

ل شد. استخراج شده و به مدل مربوطه تبدی "های کلیدیتم"

بندی و شناسایی شد. برای یافته ها از طریق رمزگذاری، مقوله

کدگذاری از ذخیره مفاهیمی که قبال محقق در مطالعات 

استفاده پذیری هواشناسی کشاورزی در حوزه برنج و گاهی 

از واژه هایی که مصاحبه شونده یا کد جنین به کار برده بود، 

اندازهای با چشماستفاده شد. در این پیاده سازی، محقق 

مختلف کدگذاری کرد. چالش و مسأله پژوهش، دیدگاه 

فکری و تحلیلی محقق و میزان درگیری وی با فضای 

پژوهش و روش پیاده سازی متن مصاحبه از جمله مواردی 

بود که کدگذاری متن مصاحبه را تحت تاثیر قرار داد. در 

 کدگذاری گزینشی موانع استفاده پذیری استان گیالن و

 (.1-مازندران شناسایی شد)جدول

 

چه عواملی بر موانع استفاده پذیری  -9پرسش 

 ؟ اطالعات هواشناسی کشاورزی تاثیرگذار است

های در این قسمت از پژوهش با رویکرد کیفی، مفهوم

مشابه موانع استفاده پذیری اطالعات هواشناسی برنج در 

شد و زیر عنوان خرده  استان گیالن و مازندران شناسایی

مقوله ها و مقوله های ویژه طبقه بندی شدند. از آنجا که 

مقوله باید از دیگر مفهوم ها انتزاعی تر باشد،در کد گذاری 

کاران، به همراه کدهای محوری، بار دیگر متن مصاحبه برنج

بازخوانده شد و ضمن مقایسه کدها با هم، ارتباط بین مفاهیم 

 گراندد ین مرحله کد گذاری گزینشیبررسی گردید در ا

ها  تئوری، مقوله اصلی را انتخاب نموده و آن را به سایر مقوله

هایی که نیاز به توسعه دارد را سازد و مقوله مرتبط می

دهد، در این مرحله با برقراری پیوند میان  گسترش می

یابد بر این اساس،   ها، اطالعات با یکدیگر پیوند می مقوله

دست آمد که برای استفاده پذیری به کد اولیه، 841 تعدادابتدا 

کد سپس به  321پس از حذف موارد تکراری تعداد کدها به 

کد کاهش یافت حاصل مقوله بندی موانع استفاده پذیری  58
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خدمات،  باورپذیری طبقه دسته بندی شدند: ضعف 5به 

 نبودن پذیری، کاربردی دسترس فوریکا، موانع کاربرمحوری

 هواشناسی خدمات از کشاورزی، ناآگاهی هواشناسی دماتخ

 (. 1-کشاورزی )جدول 

 

 محوری گدگذاری مرحله در گرفته موانع استفاده پذیری اطالعات هواشناسی کشاورزی شكل های مقوله -9جدول 

 مفهوم خرده مقوله مقوله

موانع استفاده 

 پذیری

باورپذیری ضعف 

 خدمات

 بی اعتقادی به  خدمات روزانه سامانه تهك

 کار در همکاری با مروجینکاهش تمایل برنج

 عدم احساس نیاز به خدمات هواشناسی

 کاربرمحوری فوریکا

 قابل اعتماد بودن خدمات نقطه ای کوتاه مدت سایت فوریکا

 صحت باالی خدمات میان مدت سایت خارجی فوریکا

 قابل اعتماد بودن اطالعات نقطه ای فوریکا

موانع دسترس پذیری 

 به اطالعات

 اختالل در ارسال خدمات هفتگی هواشناسی

 اختالل درسامانه پیامکی هواشناسی

 کم سوادی کار با شبکه های اجتماعی

 دسترسی اینترنتی  ضعیف مناطق روستایی به خدمات

 طاقت فرسا بودن کار کشاورزی

کاربردی نبودن خدمات 

 هواشناسی کشاورزی

 سخت فهمی اطالعات هواشناسی

 کاهش خدمات نقطه ای هواشناسی کشاورزی

 روزآمد نبودن

 کارکرد ضعیف اپلیکیشن موبایل

 کاربردی نبودن زیرنویس های تلویزیون

 کارانکاهش خدمات مروجین و تعامل آنان با برنج

 کالس های آموزشیعدم استقبال از 

 کارانآشنایی ضعیف با رفتار برنج

 کاران کشورضعف حمایتی مروجین هواشناسی به برنج

 رسانکار از سامانه تهك خدمتشناخت ناکافی برنج

 کاران با مروجین جهاد کشاورزیعدم تعامل برنج

 کارقابل درك نبودن زبان خدمات هواشناسی برای برنج

 نامفهوم بودن اطالعات در رسانه جمعی

 سخت فهم بودن اطالعات  هواشناسی کشاورزی

ناآگاهی از خدمات 

 هواشناسی کشاورزی

 کم سوادی کار با فضای مجازی

 نا آشنایی از فوائد اطالعات هواشناسی زمان شخم برداری کشت

 بی اطالعی از خدمات هواشناسی

 کاران شهر نشیننیاز برنجنا آشنایی هواشناسی از 

 کاران از زمان سم پاشیشناخت ناکافی برنج

 نیاز به خدمات هوشناسی سه روزه بصورت کامال نقطه ای

 احتیاج به اطالعات روزانه نقطه ای

 کارن از زمان جاگذاری تریکوگراماناآگاهی برنج
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موانع استفاده پذیری از خدمات هواشناسی بر اساس الگوی 

کشاورزی، محدودیت گاربردی نبودن خدمات و ناآگاهی و 

ضعف باورپذیری به خدمات بعنوان یك چالش باعث 

کاران اطالعات ارایه شده توسط مروجین خواهد شد که برنج

ای  را درك نکنند، مخصوصاً اگر اطالعات بصورت نقطه

ای نیستند.  های منطقه ه درك دادهنباشد چون کشاورزان قادر ب

ها را  با زبان ساده درك  بینی در صورتی که کشاورزان پیش

نکنند احتمال بسیار قوی وجود دارد که آنها را به کار نگیرند. 

،  های بدیل غلبه بر این نوع محدودیت یکی از استراتژی

ظرفیت سازی، آموزش کاربران در مورد مفهوم اطالعات و 

تنوع زبانی و  یر اطالعات پیچیده است.چگونگی تفس

فرهنگی، بی اعتقادی به خدمات سامانه تهك توزیع ناجور 

های محلی  ها با رسانه بینی اطالعات و مشکالت تفسیر پیش

های مهم ضعف باورپذیری اطالعات  از جمله محدودیت

شود وباعث کاهش تمایل برنجکاران   هواشناسی محسوب می

 .می گردددر همکاری با مروجین 

بنابراین با توجه به عوامل شناسایی شده برای رفع موانع 

استفاده پذیری خدمات هواشناسی کشاورزی باید،  اطالعات 

صورت نقطه ای ارایه هواشناسی کاربردی شود و  خدمات به

شود، اطالعات قابل فهم و روزآمد باشد، توصیه زیر نویس 

و با ارایه تلویزیون برای برنجکاران قابل فهم گردد 

های آموزشی تعامل بیشتری بین مروجین و کشاورزان  کالس

کاران با سامانه تهك در الویت برقرار شود، و آموزش برنج

کار استفاده از خدمات زمانی که برنج کار قرار گیرد.

هواشناسی کشاورزی استفاده می کند ممکن است تحت تاثیر 

نوان یك چالش ناآگاهی از خدمات هواشناسی قرار بگیرد بع

کار دچار ضعف و باورپذیری از اساسی برطرف نشود برنج

ها باید موانع  گردد و برای رفع چالش خدمات هواشناسی می

 .  (1 دسترسی برنجکاران برطرف شود)شکل

 
 یکاران موانع استفاده از اطالعات هواشناسبرنج -5پرسش

 ؟کنند یم یابیبرنج را چگونه ارز در مرحله کاشت

های انجام شده، موانع تأثیرگذار س مطالعات و مصاحبهبراسا

پذیری خدمات هواشناسی کشاورزی در مرحله بر استفاده

کاران بررسی شده کاشت برنج میزان موافقت از دیدگاه برنج

کاران در ارتباط با مولفه است، برای بررسی دیدگاه برنج

کاران از موانع استفاده از خدمات هواشناسی از تجربه برنج

کاران درباره موانع استفاده گویه استفاده شده و نظر برنج 21

کاران در زمان کاشت از دیدگاه برنج یاز خدمات هواشناس

کاران نتایج گزارش شده است، از نظر برنج 2 برنج در جدول

عی از خدمات الاطبی" هایدهد، نسبت به گویهنشان می

گاهی مروجین جهاد ناآ ،سامانه تهك هواشناسی کشاورزی

سخت فهمی بودن  وکاران کشاورزی از نیاز واقعی برنج

های عمومی خدمات هواشناسی کشاورزی  ها، اخطاریه توصیه

در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

شترین موافقت و نسبت به بی "؟هواشناسی کشاورزی است

خدمات  های آموزشی سالعدم استقبال از ک" گویه

 کمترین موافقت را داشتند. "هواشناسی کشاورزی در کشور

 

 

 
 های شمالی کشور الگوی موانع استفاده پذیری از خدمات هواشناسی کشاورزی در استان -9شكل 
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تواند یکی از فرسا بودن کار کشاورزی تا چه میزان میطاقت. 1

 موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی باشد؟
38 34 12 1 1 23/4 

کاران، تا چه میزان کاهش تعامل مروجین جهاد کشاورزی با برنج. 2

 .از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
35 33 1۱ 4 1 1۱/4 

کاران تا چه میزان از کشاورزی با برنجتعامل مروجین هواشناسی  کاهش .3

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
44 25 1۱ 2 1 31/4 

از قشر آسیب پذیر تا چه میزان از  خدماتی مروجین هواشناسیضعف  .4

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
4۱ 33 8 1 1 45/4 

کاران تا چه میزان از ناآگاهی مروجین جهاد کشاورزی از نیاز واقعی برنج .5

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
51 35 4 1 1 54/4 

کاران تا ناآگاهی مروجین هواشناسی کشاورزی از نیاز واقعی برنج .4

هواشناسی چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .کشاورزی است

48 29 ۱ 5 1 41/4 

ی سایت های خارجی فوریکای هواشناسی تا چه میزان از الصحت با .۱

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
48 33 ۱ 1 1 48/4 

های داخلی مانند سایت هواشناسی  بی اعتمادی به سایت .9

اصلی عدم استفاده از خدمات کشاورزی تا چه میزان از موانع 

 .هواشناسی کشاورزی است

42 24 18 2 1 29/4 

عی از خدمات سامانه تهك هواشناسی کشاورزی در الاطبی .8

کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی 

 .کشاورزی است

54 25 9 1 1 58/4 

روزآمد نبودن خدمات هواشناسی کشاورزی در کشور تا چه میزان از  .11

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
4۱ 21 14 2 4 24/4 

کاربردی نبودن زیرنویس تلویزیونی خدمات هواشناسی  .11

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 کشاورزی است. خدمات هواشناسی

41 24 14 4 1 14/4 

کم سوادی کار با شبکه های اجتماعی و مجازی، خدمات  .12

هواشناسی کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم 

 .استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است

48 29 11 2 1 44/4 

ای، خدمات عدم دسترسی برنجکاران به خدمات نقطه .13

هواشناسی کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم 

 .استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است

48 28 11 1 1 51/4 

اپلیکیشن موبایل خدمات هواشناسی کارکرد ضعیف خدمات .14

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 .خدمات هواشناسی کشاورزی است

3۱ 41 11 1 1 34/4 
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کارکرد ضعیف خدمات سامانه تهك خدمات هواشناسی  .15

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 .خدمات هواشناسی کشاورزی است

28 32 2۱ 1 1 11/4 

های عمومی خدمات ها، اخطاریهفهمی بودن توصیهسخت .14

 هواشناسی کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم

 .استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است

54 29 4 1 1 54/4 

های آموزشی خدمات هواشناسی سالعدم استقبال از ک .1۱

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 .خدمات هواشناسی کشاورزی است

4 21 29 29 8 95/2 

هواشناسی کشاورزی کاران به خدمات عدم احساس نیاز برنج .19

در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .هواشناسی کشاورزی است

34 24 4 12 11 49/3 

کاران از خدمات هواشناسی کشاورزی در شناخت ناکافی برنج .18

کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی 

 .کشاورزی است

44 3۱ 4 2 1 39/4 

قطع خدمات سامانه پیامکی تهك، خدمات هواشناسی  .21

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 .خدمات هواشناسی کشاورزی است

51 28 ۱ 2 1 52/4 

 

 ترتیب، بی، به2های ارائه شده در جدول براساس میانگین

خدمات سامانه تهك هواشناسی کشاورزی و اطالعی از 

ناآگاهی از  ،58/4فهمی اطالعات در کشور با میانگین سخت

صحت سایت فوریکا با  ،54/4روجین با میانگین خدمات م

 ترین مولفه موانع استفادهباالترین و مهم 48/4میانگین 

 های آموزشیشد ولی عدم استقبال از کالس پذیری شناسایی

عنوان  به 95/2سی کشاورزی با میانگین خدمات هواشنا

کاران با مولفه موانع استفاده از ترین میزان موافقت برنجپایین

 کاران شناسایی شد.خدمات هواشناسی از دیدگاه برنج

 

 یکاران موانع استفاده از اطالعات هواشناسبرنج-9پرسش

 ؟کنند یم یابیبرنج را چگونه ارز در مرحله کاشت

کاران در ارتباط با مولفه موانع گاه برنجبرای بررسی دید

استفاده از خدمات هواشناسی براساس تجربه برنجکاران از 

کاران درباره موانع است. نظر برنجگویه استفاده شده  21

استفاده از خدمات هواشناسی در زمان داشت برنج در 

گزارش شده است. از نظر برنجکاران نتایج نشان   3 جدول

مات سامانه عی از خدالاطبی"های به گویهدهد، نسبت می

ناآگاهی مروجین جهاد ، تهك هواشناسی کشاورزی

بیشترین موافقت و کاران کشاورزی از نیاز واقعی برنج

طاقت فرسا بودن کار کشاورزی تا چه  "نسبت به گویه

میزان می تواند یکی از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .ترین موافقت را داشتندم، کهواشناسی کشاورزی باشد

ترتیب، بی به 3 های ارائه شده در جدولبراساس میانگین   

اطالعی از خدمات سامانه تهك هواشناسی کشاورزی با 

و ناآگاهی از خدمات مروجین با میانگین  53/4میانگین 

و مهمترین   18/4و قطع سامانه تهك با میانگین  29/4

ایی شد و طاقت فرسا بودن مولفه موانع استفاده پذیری شناس

ترین موانع عنوان پایینبه 94/2کار کشاورزی با میانگین  

اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی مرحله 

 .داشت برنج شناسایی شد
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 یکاران موانع استفاده از اطالعات هواشناسبرنج-9پرسش

 ؟کنند یم یابیبرنج را چگونه ارز در مرحله کاشت

بررسی دیدگاه برنج کاران در ارتباط با مولفه موانع برای 

استفاده از خدمات هواشناسی براساس تجربه برنجکاران از 

کاران درباره موانع استفاده گویه استفاده شده  و نظر برنج 21

 4 از خدمات هواشناسی در زمان برداشت برنج در جدول

هد، دمی کاران نتایج نشانگزارش شده است. از نظر برنج

از  خدماتی مروجین هواشناسیضعف "های نسبت به گویه

ناآگاهی مروجین جهاد کشاورزی از نیاز  وقشر آسیب پذیر 

عدم "بیشترین موافقت و نسبت به گویه  "کارانبرنج واقعی

های آموزشی خدمات هواشناسی  سالاستقبال از ک

کشاورزی تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

کمترین موافقت را  "اشناسی کشاورزی استخدمات هو

 به 4 های ارائه شده در جدولبراساس میانگین داشتند.

از قشر آسیب  خدماتی مروجین هواشناسیضعف رتیب، ت

و ناآگاهی از خدمات مروجین با  83/4با میانگین پذیر 

و کاربرد ضعیف اپلیکیشن سامانه تهك با  81/4میانگین 

ترین مولفه موانع استفاده پذیری بعنوان مهم 81/4میانگین 

های آموزشی خدمات شناسایی شد و عدم استقبال از کالس

ترین عنوان پایینبه 2۱/3هواشناسی کشاورزی  با میانگین 

مانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی در 

 . زمان برداشت برنج شناسایی شد

 

 داشت برنج میزان موافقت برنجكاران با مولفه موانع استفاده از خدمات هواشناسی از دیدگاه برنجكاران -9 جدول
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 تواند یکی ازطاقت فرسا بودن کار کشاورزی تا چه میزان می. 1

 موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی باشد؟
8 19 18 19 25 94/2 

کاران، تا چه میزان کاهش تعامل مروجین جهاد کشاورزی با برنج. 2

 .از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
25 32 22 8 1 82/3 

کاران تا چه میزان از کاهش تعامل مروجین هواشناسی کشاورزی با برنج .3

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
22 21 31 11 5 43/3 

از قشر آسیب پذیر تا چه میزان  خدماتی مروجین هواشناسیضعف  .4

 از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
31 34 21 1 1 19/4 

کاران تا چه میزان از ناآگاهی مروجین جهاد کشاورزی از نیاز واقعی برنج .5

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
38 31 21 1 1 29/4 

کاران تا ناآگاهی مروجین هواشناسی کشاورزی از نیاز واقعی برنج .4

استفاده از خدمات هواشناسی چه میزان از موانع اصلی عدم 

 .کشاورزی است

24 2۱ 24 9 2 41/3 

ی سایت های خارجی مانند فوریکای هواشناسی تا الصحت با .۱

چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی 

 .کشاورزی است

32 35 14 4 2 15/4 

هواشناسی  های داخلی مانند سایتاعتمادی به سایتبی .9

کشاورزی تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .هواشناسی کشاورزی است

12 35 24 ۱ 4 43/3 

 
عی از خدمات سامانه تهك هواشناسی کشاورزی در کشور الاطبی .8

از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی  تا چه میزان

 .کشاورزی است

51 28 ۱ 2 1 53/4 
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روزآمد نبودن خدمات هواشناسی کشاورزی در کشور تا چه میزان از  .11

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
18 24 2۱ 13 4 51/3 

خدمات هواشناسی کشاورزی  کاربردی نبودن زیر نویس تلویزیونی .11

 هواشناسیدر کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 کشاورزی است.

14 29 2۱ 14 4 53/3 

های اجتماعی و مجازی، خدمات هواشناسی کم سوادی کار با شبکه .12

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .هواشناسی کشاورزی است

24 24 21 13 5 48/3 

عدم دسترسی برنجکاران به خدمات نقطه ای، خدمات هواشناسی  .13

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .هواشناسی کشاورزی است

2۱ 31 22 5 4 81/3 

کارکرد ضعیف خدمات اپلیکیشن موبایل خدمات هواشناسی  .14

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .هواشناسی کشاورزی است

29 33 21 5 2 14/4 

کارکرد ضعیف خدمات سامانه تهك خدمات هواشناسی کشاورزی  .15

در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی 

 .کشاورزی است

18 38 23 4 4 94/3 

سخت فهمی بودن توصیه ها، اخطاریه های عمومی خدمات  .14

هواشناسی کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 .خدمات هواشناسی کشاورزی است

35 41 8 2 2 19/4 

س های آموزشی خدمات هواشناسی کشاورزی العدم استقبال از ک .1۱

عدم استفاده از خدمات هواشناسی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی 

 .کشاورزی است

1۱ 28 23 14 4 41/3 

کاران به خدمات هواشناسی کشاورزی در  عدم احساس نیاز برنج .19

کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی 

 .کشاورزی است

24 18 11 1۱ 1۱ 31/3 

هواشناسی کشاورزی در کشور کاران از خدمات شناخت ناکافی برنج .18

تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی 

 .است

39 25 21 5 1 14/4 

قطع خدمات سامانه پیامکی تهك، خدمات هواشناسی کشاورزی در  .21

کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی 

 .کشاورزی است

39 31 18 4 1 18/4 
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تواند یکی از  کشاورزی تا چه میزان میبودن کار طاقت فرسا . 1

 موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی باشد؟
48 25 14 1 1 35/4 

کاران، تا چه میزان کاهش تعامل مروجین جهاد کشاورزی با برنج. 2

 .از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
۱4 8 3 1 1 93/4 

کاران تا چه میزان از کاهش تعامل مروجین هواشناسی کشاورزی با برنج .3

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
41 18 9 1 1 45/4 

از قشر آسیب پذیر تا چه میزان از  خدماتی مروجین هواشناسیضعف  .4

 موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
91 9 1 1 1 83/4 

کاران تا چه میزان ناآگاهی مروجین جهاد کشاورزی از نیاز واقعی برنج .5

 .از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
92 ۱ 1 1 1 83/4 

کاران ناآگاهی مروجین هواشناسی کشاورزی از نیاز واقعی برنج .4

از خدمات هواشناسی تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده 

 .کشاورزی است

91 ۱ 1 1 1 81/4 

ی سایت های خارجی مانند فوریکای هواشناسی تا الصحت با .۱

چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی 

 .کشاورزی است

5۱ 31 2 1 1 45/4 

اعتمادی به سایت های داخلی مانند سایت هواشناسی بی .9

میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات کشاورزی تا چه 

 .هواشناسی کشاورزی است

۱۱ 11 1 1 1 9۱/4 

عی از خدمات سامانه تهك هواشناسی کشاورزی در البی اط .8

کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .هواشناسی کشاورزی است

۱1 1۱ 2 1 1 ۱۱/4 

روزآمد نبودن خدمات هواشناسی کشاورزی در کشور تا چه میزان از  .11

 .موانع اصلی عدم استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است
42 18 4 2 2 58/4 

کاربردی نبودن زیر نویس تلویزیونی خدمات هواشناسی  .11

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 کشاورزی است. خدمات هواشناسی

41 1۱ 9 4 1 58/4 

کم سوادی کار با شبکه های اجتماعی و مجازی، خدمات  .12

هواشناسی کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم 

 .استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است

43 21 4 1 1 44/4 

کاران به خدمات نقطه ای، خدمات عدم دسترسی برنج .13

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم  هواشناسی

 .استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است

۱3 12 4 1 1 91/4 

کارکرد ضعیف خدمات اپلیکیشن موبایل خدمات هواشناسی  .14

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 .خدمات هواشناسی کشاورزی است

94 3 1 1 1 81/4 
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کارکرد ضعیف خدمات سامانه تهك خدمات هواشناسی  .15

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 .خدمات هواشناسی کشاورزی است

۱4 11 3 1 1 91/4 

سخت فهمی بودن توصیه ها، اخطاریه های عمومی خدمات  .14

هواشناسی کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم 

 .استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی است

48 1۱ 2 1 1 ۱5/4 

س های آموزشی خدمات هواشناسی العدم استقبال از ک .1۱

عدم استفاده از کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی 

 .خدمات هواشناسی کشاورزی است

14 1۱ 22 24 11 2۱/3 

کاران به خدمات هواشناسی کشاورزی عدم احساس نیاز برنج .19

در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .هواشناسی کشاورزی است

38 31 3 4 11 99/3 

هواشناسی کشاورزی در کاران از خدمات شناخت ناکافی برنج .18

کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از خدمات 

 .هواشناسی کشاورزی است

44 19 3 2 1 49/4 

قطع خدمات سامانه پیامکی تهك، خدمات هواشناسی  .21

کشاورزی در کشور تا چه میزان از موانع اصلی عدم استفاده از 

 .خدمات هواشناسی کشاورزی است

۱1 11 4 2 1 ۱3/4 

  

 نتیجه گیری
در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تاأثیرگذار موانع 

های پژوهش کیفی و کمی این از جمع یافتهاستفاده پذیری 

شود که دربخش نتایح تحلیل کیفی پنج گونه استنباط می

آگاهی از خدمات  بودن خدمات، نامقوله عدم کاربردی 

هواشناسی کشاورزی، ضعف باورپذیری به اطالعات 

ترین هواشناسی و  عدم دسترسی متناسب اطالعات از مهم

موانع استفاده پذیری خدمات هواشناسی کشاورزی در بین 

شود و فقدان آگاهی از خدمات کاران محسوب میبرنج

م ترین مانع مه عنوان یکی از هواشناسی کشاورزی به

گردد، از این رو، آگاهی نداشتن از وری از اطالعات می بهره

 شود که برنجنوع خدمات هواشناسی کشاورزی، منجر می

کاران از طریق سایت فوریکا نیاز اطالعاتی خود را برطرف 

پذیری به موقع اطالعات باعث می نمایند. البته در دسترس

اشناسی را تسهیل شود که استفاده پذیری از اطالعات هو

کاران تمایل کند زیرا در این پژوهش مشاهد شد که برنج

داشتند از اطالعاتی استفاده کنند که قابل فهم باشد و 

همچنین به آسانی قابل دسترس باشد، حتی با وجودی که 

وری خدمات بنابراین بهره ترین اطالعات نباشد.مناسب

شود که کاران حاصل میهواشناسی زمانی برای برنج

رسانی  با نیاز کاربران تطبیق یابد. از این رو، خدمات اطالع

شود که رفع موانع استفاده پذیری در صورتی اتخاذ می

کارایی و کاران  و باعث افزایشباورپذیری و آگاهی برنج

بهره وری در کشاورزی گردد. بنابراین بر اساس مطالعات 

نظر برنجکاران  با مواقفت 4، و 3، 2 انجام شده در جداول

بر اساس میانگین  بی اطالعی از سامانه تهك، قطع سامانه 

تهك و ناآگاهی کشاورزان از خدمات مروجین و عدم 

ای هواشناسی کشاورزی نشان  دسترسی به خدمات نقطه

دهنده این مطلب است اطالعات هواشناسی کشاورزی  

بود زمانی از نظر برنجکاران ارزشمند و قابل استفاده خواهد 

کاران ای اشاعه یابد که برنج که خدمات به شکل نقطه

دست آورند  حداکثر سود را از کاربرد محتوای اطالعات،  به
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های  مهارت  های آموزشی در زمینه با این روند تدارك برنامه

ارتباطی باعث خواهد شد آنها اهمیت ارتباط اطالعات را 

منظور درك و بهتر درك کنند. در عین حال الزم است به 

های آموزشی  کاربرد اطالعات هواشناسی کشاورزی، برنامه

استفاده از سامانه تهك  برای همه برنجکاران تدارك دیده 

عالوه بر این تعامل هواشناسان کشاورزی با  شود.

متخصصان علوم اجتماعی به منظور تسهیل اشاعه اطالعات 

مخاطب هایی که برای  به جامعه کشاورزان با تدارك پیام

کارهای مناسبی است که   هدف مناسب باشد از جمله راه

پذیری اطالع رسانی  تواند منجر به افزایش استفاده می

فهمی  سختهواشناسی کشاورزی در کشور باشد. 

های هواشناسی کشاورزی چالش اساسی برای  توصیه

آید و این یکی از دالئل اصلی عدم شمار میکاران به برنج

العات هواشناسی است و این با نتایج ماخواآال استفبال از اط

چنین مسئله ناآگاهی مروجین از از ( موافق است. هم2111)

کاران از اطالعات هواشناسی کشاورزی مانع نیاز واقعی برنج

استفاده پذیری را در پی خواهد داشت، دیگری است که عدم

عبارتی دیگر نقش خدمات آموزشی مروجین و کشاورزان به

ل چشم پوشی نیست و این یافته با نتایج شریف زاده قاب

( در 2119(و گاندی )211۱(، نیشیام )2119(، ساین )1398)

ارتقاء سطح دانش و انگیزش و توانمند سازی کشاورزان و 

هواشناسان تطابق دارد. دسترسی به موقع و تحویل به موقع 

اطالعات هوااشناسی کشاورزی عامل مهم و تعیین کننده ای 

ر رجوع یا عدم رجوع همه کاربران به خدمات هواشناسی د

(، توماس و 2119است و این یافته موئد نتایج تارچیانی )

برخی  ( است.1388( و حاجی و همکاران)211۱سایناواویو)

اعتمادی به صحت کاران باورشان بر این است که بیاز برنج

اطالعات هواشناسی کشاورزی متضمن استفاده کاربران 

 خوانی دارد.( هم2119د بود و این با یافته های ساین)خواه
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 ،ریاست و معاونین محترم سازمان هواشناسی کشور از

سرکار خانم دکترتاجبخش، دکتر آزادی، مهندس حقیقت و 

خانم مهندس کاکاوند، ریاست محترم پژوهشگاه هواشناسی 
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اداره کل هواشناسی استان گیالن، مرکز تحقیقات هواشناسی 

کشاورزی جناب مهندس قدسی، اداره کل هواشناسی 
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کل هواشناسی گلستان مهندس بهزادی و خانم دکتر 

کل هواشناسی خراسان رضوی جناب آقای  نیکزادفر، اداره
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