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 خلاصه

 که دارد اقتصادی یدر توسعه یتوسعه، نقش مهم یاز محورهای اساس یکیکشاورزی به عنوان    

 ازیاز سوی کشاورزان ن یرفتنپذی و مناسب هایو برنامه هااستیکشاورزی به س یبه توسعه یابدستی جهت

 دکنندگانیرا به تول هاییبیاست که همه ساله آس یعیراستا وجود مخاطرات و حوادث طب نیاست. در ا

موثر بر  یو اقتصاد یعوامل اجتماع یبا هدف بررس زین یهمبستگ -یفیتوص قیتحق نی. اسازدیوارد م

بهاره در شهرستان  ررسید یاز سرمازدگ یریدر جلوگ نینو هایینگرش باغداران نسبت به تکنولوژ

و با استفاده از فرمول  یصادفت ایطبقه یرگیاجرا شد. با استفاده از روش نمونه لیاستان اردب شهر،نیمشگ

 بیباغات س شهرکهنیانار، قصابه و جبدرق واقع در شهرستان مشگ ینفر از باغداران روستاها 141کوکران 

آن از  لیکه با تکم باشدیپرسشنامه م قیتحق نیا یداشتند، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اصل

استفاده  SPSS16 افزار نرم از هاداده لیو تحل هیتجز ی. برادیدگر یگردآور مصاحبه، اطلاعات لازم قیطر

 ریتاث نیشتربی هادر تشکل تیو عضو ییدارا ،یسابقه باغدار یرهاینشان داد که متغ قیتحق هایافتهیشد. 

بهاره درشهرستان  ررسید یاز سرمازدگ یریجلوگ نینو هاییرا بر نگرش باغداران نسبت به تکنولوژ

 .شتندشهر دا نیشگم

 

 لیاردب شهر،نیمشگ ب،یس ،یسرمازدگ ن،نویهاییتکنولوژ: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

بتواند موجب بهبود  ،یاقتصاد ییایاز پو یاست که ضمن برخوردار هاییبه نظام یابیدست ازمندیامروزه انسان ن

 تیفیانسان و در ارتقاء ک ییغذا یازهاین نیدر تام نیاز منابع موجود شده و همچن نهیو استفاده به ستیز طیمح تیوضع

 یاقتصاد هایبخش ریرا از سا یخصوص آنچه که بخش کشاورز نی[. در ا4داشته باشد] یینقش بسزا یجوامع بشر یزندگ

[. 11]سازدیوارد م دکنندگانیرا به تول هایی بیاست که همه ساله آس یعیوجود مخاطرات و حوادث طب سازد،یم زیمتما

 ایهرتکه همه ساله خسا شد،بامی یتیریمد ریغ زایخسارت یعیطب یاز عوامل قهر یکیبه عنوان  خبندانیو  یسرمازدگ

و یخبندان به  ی[. به طور کلی سرمازدگ1]دنماییخصوصاً باغات کشور وارد م یکشاورز یبه جامعه یریجبران ناپذ

 سلسیوس درجه صفر از کمتر به باشندمی آن با پیوند در که ییاشیا و زمین سطح دمای آن در که شودشرایطی اطلاق می
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شهرستان  ق،یتحق نیخصوص منطقه مورد مطالعه در ا نیشود. در ا شکیلت هاآن روی بر یخ نازك هایکریستال و برسد

 در سرمازدگی از ناشی هایهزینه اتلاف ازبه منظور جلوگیری  نی[. بنابرا3]باشدیم لیشهر واقع در استان اردب نیمشگ

موثر بر نگرش باغداران نسبت به  یو اقتصاد یعوامل اجتماع بررسی مان،سرزمین اقلیمی  تنوع دلیل به و ایران کشاورزی

 تاهمی از ل،یشهر واقع در استان اردب نیبهاره در شهرستان مشگ ررسید یاز سرمازدگ یریدرجلوگ نینو هاییتکنولوژ

  ت.برخوردار اس ییبسزا

شابهی در خصوص نگرش کشاورزان در داخل و خارج از کشور انجام گرفته که نتایج این تحقیقات به مطالعات م

 که رسیدند نتیجه این به جامائیکا در کوچک کشاورزان رفتار مطالعه (، با2111) 1همکاران و کمپبل  :شرح زیر است

 با هایدارایی با کشاورزان کلی طور به. دارد بستگی هاآن دارایی به خشکسالی با سازگاری یا و مقابله برای توانایی کشاورزان

 و بایارد .بود خواهند آماده تر هوایی و آب نامعمول تغییرات به پاسخگویی برای متنوع تر، درآمد و منابع ترثبات

 لاتمعاد مدل روش با اقتصادی کشاورزان – اجتماعی شرایط و زیست محیطی رفتار (، در تحقیقی باعنوان2112)2جولی

 ارتباط درصد پنج سطح در زیست،تخریب محیط خصوص در کشاورزان آگاهی و دانش که نتیجه رسیدند این به ساختاری

های (، با توضیح بررسی نقاط ضعف و قوت روش2111)3دارد. بارد و بری محیطی زیست رفتارهای با داریو معنی مثبت

ی کشاورزی روش جدیدی به نام مقیاس نگرشی را برای نگرش هااستخراج نگرش ریسک در میان تصمیم گیرندگان واحد

کشاورز عضو اتحادیه کشاورزان در ایلینویز آمریکا انتخاب شدند.  61نسبت به ریسک ابداع کردند. برای آزمون این روش 

ده، بیمه درمانی و های آیننتایج نشانگر بالا بودن میزان توافق کشاورزان با کاربرد ابزارهای مدیریت ریسک مانند قرارداد

اجتماعی و نگرش نسبت به ریسک نیز در این تحقیق آزمون شد که  –های اقتصادی اعتبار مالی بود. رابطه بین ویژگی

 ماهنشان شهرستان باغداران (، در پژوهشی با عنوان نگرش1331داری بدست نیامد. شمس، دهقانی و هوشمندان)معنی

 حد در پایدار کشاورزی به نسبت اکثر باغداران نگرش که داد نشان پژوهش هاییافتهپایدار پرداختند.  کشاورزی به نسبت

 ریز موارد در آنها هاینگرش بین باغداران بر حاکم و آموزشی اقتصادی عوامل خاطر به موارد برخی در و باشدمی متوسط

 دارد. وجود محتوایی تضاد پایداری
 

 

 هامواد و روش .2

و در  یفتوصی نوع از هابه دست آوردن داده یو از نظر نحوه و چگونگ یکاربرد قیف تحقبرحسب هد قیتحق نیا  

مصاحبه،  قیآن از طر لیکه با تکم باشدیپرسشنامه م قیتحق نیا یقرار دارد. ابزار اصل یشیمایپ یدانیحوزه مطالعات م

راستا  نیبوده و در ا ایو به شکل طبقه یبصورت کاملا تصادف قیحجم نمونه تحق نییشده است. تع یاطلاعات لازم گردآور

انار، قصابه  ینفر از باغداران روستاها 141استفاده شده است. که تعداد  باشدیکننده فرمول کوکران م انی( که ب1از رابطه )

 .قرار گرفتند مطالعهانتخاب و مورد  1331-1331 یدرسال زراع لیاستان اردب -شهرنیو جبدرق واقع در شهرستان مشگ

 
(1) 

 

روایی پرسشنامه توسط اساتید رشته مدیریت کشاورزی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی ابزار 

 63/1استفاده به عمل آمد. مقدار این ضریب  SPSS16تحقیق از روش ضریب آلفای کرونباخ، با استفاده از نرم افزار 

 اینکه به توجه با باغداران، نگرش پراکندگی توصیف مه بود. جهتمحاسبه گردید. که حاکی از سطح مطلوبیت پرسشنا

                                                 
1. Campbell et al.  

2. Bayard & Jolly.   

3. Bard and Barry.   
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 چهار به زیر شرح فرمول به از استفاده با نگرش میزان داشتند، قرار( خیلی زیاد) 1 و (خیر) صفر بین دامنه در هاپاسخ

 .[1]و [1]شد1 (ISDM)تقسیم طبقه

 

A< Mean–Sd = A یمنف 

B = Mean -Sd < B< Mean ینسبتاً منف 

  C = Mean < C < Mean + Sd نسبتاً مثبت 

D = Mean + Sd< D مثبت 

 نتایج و بحث  .3

 یباغ  یواحدها رانیمد یاجتماع هاییژگیو یبررس

 هادر تشکل تیخانواده، عضو یتعداد اعضا ،یسابقه باغدار لات،یانجام شده سن، تحص قاتیتحق ترشیدر ب معمولا

 یاز لحاظ اجتماع زین قیتحق نیرو در ا نیقرار گرفته است. از ا یرد بحث و بررسنگرش مو بررسی در هادوره در شرکت و

. میبهاره قرار داد ررسید یاز سرمازدگ یریجلوگ نینو هاییتکنولوژنگرش باغداران نسبت به  یرا جهت بررس رهایمتغ نیا

 نیانگیبوده است. م ادیمناطق زکل  نیانگیباغداران در سه منطقه نسبت به م یسن نیانگی(، م1با توجه به جدول )

تعداد  نیمچننسبت به کل مناطق کم بوده است. ه یبوده است. سابقه باغدار کیکل نزد نیانگیباغداران به م لاتیتحص

 نسبت هابه کل مناطق بوده و شرکت در دوره کنزدی هادر تشکل تیبه کل منطقه بوده است. عضو کیخانواده نزد یاعضا

 ق کم بوده است.کل مناط نیانگمی به

 
اجتماعی در مناطق مختلف تحقیق میانگین متغیرهای - 1جدول   

(05انار) متغیرها (94جبدرق)  (94قصابه)  (191کل)   

51/04 سن)سال(  44/90  90/94  50/09  

35/0 تحصیلات)سال(   04/4  21/4  31/0  

35/21 سابقه باغداری)سال(   10/39  51/11  02/20  

11/3 تعداد اعضای خانواده)نفر(  34/0  94/9  32/9  

ها)عدد(عضویت در  تشکل  50/1  13/1  11/1  13/1  

ها)عدد(شرکت در دوره  44/9  41/9  52/2  40/3  

های تحقیقیافته: منابع  
 

 های اقتصادی مدیران واحدهای باغیبررسی ویژگی

دربررسی نگرش مورد خالص و ناخالص و دارایی ها، سودها، درآمدتر تحقیقات انجام شده هزینهمعمولا در بیش

بحث و بررسی قرار گرفته است. از این رو در این تحقیق نیز از لحاظ اقتصادی این متغیرها را جهت بررسی نگرش باغداران 

توان بیان کردکه ( می2نسبت به تکنولوژی های نوین جلوگیری از سرمادزگی دیررس بهاره قرار دادیم. با توجه به جدول )

خالص، دارایی، درآمد اختصاص هزینه متغیر پایین اما نسبت به روستاهای دیگر از لحاظ اقتصادی) روستای انار با وجود

های نوین کنترل و کاهش سرمازدگی دیررس بهاره را دارد. در این راستا بالاتر( قابلیت دریافت و پذیرش روش و تکنولوژی

 باغداران از درصد2/31 باغداران نگرش نسبتا منفی، درصد3/31 باغداران نگرش منفی، از درصد3/11 (،3)باتوجه به جدول

های نوین در جلوگیری از نگرش مثبت نسبت به استفاده از تکنولوژی باغداران از درصد 1/11 نسبتا مثبت، حد نگرش در

 .ها دارندسرمازدگی دیررس بهاره داشتند. به عبارتی باغداران نگرش نسبتا مثبتی به تکنولوژی

                                                 
1. Interval of Standard Deviation from theMean.  
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میانگین متغیرهای اقتصادی برحسب متوسط هکتار در مناطق مختلف تحقیق)تومان( -2جدول  

(05انار) متغیرها (94جبدرق)  (94قصابه)  (191کل)   

های ثابتهزینه  495/32  439/241  223/944/2  215/141  

های متغیرهزینه  440/192  152/420/2  519/059/2  101/550/2  

521/441/22 درآمد  041/142/0  211/913/13  200/100/10  

593/333/22 سود ناخالص  449/494/0  194/404/15  101/159/13  

153/355/22 سود خالص  595/411/09  229/459/15  341/413/12  

555/450/04 دارایی  229/411/92  404/410/24  540/441/09  

 های تحقیقیافته: منابع
 

 تحقیق نوین درجلوگیری از سرمازدگی دیررس بهاره در مناطق هایـ فراوانی میزان نگرش باغداران نسبت به تکنولوژی3 جدول

 نگرش

 سطوح

 کل مثبت نسبتا مثبت نسبتامنفی منفی شرح

 141 22 11 41 23 فراوانی

3/11 درصد  3/31  2/31  1/11  1/111  

 های تحقیقیافته: منابع
 

 یاز سرمازدگ یریدر جلوگ نینو هاییباغداران نسبت به تکنولوژ یو اقتصاد یاجتماع هاییژگینگرش و و نیرابطه ب

 بهاره ررسید

و نگرش  باغداری سابقه و هادر تشکل تیعضو ،ییدارا نیکه  ب دهدی(، نشان م4در جدول ) قیتحق هایافتهی

داری در سطح بهاره  همبستگی مثبت و معنی ررسید یاز سرمازدگ یریجلوگ نینو هاییباغداران نسبت به تکنولوژ

 .درصد وجود دارد کی دارییمعن

 (191بر نگرش باغداران ) یو اقتصاد یاجتماع یها یژگیو نیب یهمبستگ-9 جدول

ینوع همبستگ متغیر مستقل داریسطح معنی مقدار آماره انحراف معیار میانگین   

21/3 پیرسون سن  444/5  193/5-  42/5  

123/0 اسپیرمن تحصیلات  9200/5  102/5  511/5  

رسونپی تعداد اعضای خانواده  41/1  004/5  534/5  104/5  

31/2 پیرسون سابقه باغداری  110/5  5/234** 559/5  

هاعضو تشکل 40/3 پیرسون   923/1  5/244 ** 552/5  

هاشرکت در دوره 13/1 پیرسون   943/5  503/5  004/5  

های ثابتهزینه -50/5  920000 141215 پیرسون   409/5  

های متغیرهزینه 0210191 2550101 پیرسون   05/5-  395/5  

20111/0 10113350 پیرسون درآمد  31/5  114/5  

35111/0 13159101 پیرسون سودناخالص  95/5  139/5  

35444/0 12413341 پیرسون سودخالص  95/5  193/5  

44111/9 0944154004 پیرسون دارایی  5/301** 555/5  

 (درصد  1 سطح در داری معنی  ـ*درصد،   1 سطح در داری معنی ـ)**                  های تحقیقیافته: منابع
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 گیرینتیجه .9

های نوین موثر بر نگرش باغداران در رابطه با تکنولوژیاجتماعی و اقتصادی تحقیق حاضر در پی تبیین عوامل    

شتر افراد بینشان داد که های اجتماعی و اقتصادی باغداران ویژگیبررسی  نتایجبود.  دیررس بهاره سرمازدگی جلوگیری از

ها و میان سال، تحصیلات ابتدایی سابقه باغداری خوب و به طور میانگین فاصله نسبتا بیشتری به باغ داشته و کمتر در دوره

اند. از لحاظ اقتصادی بیشترین تاثیر را متغیر دارایی بوده که بر نگرش باغداران تاثیر داشته است. ها شرکت داشتهدر تشکل

 ها دارند. باسطوح فراوانی نگرش، باغداران نگرش نسبتاَ مثبتی به تکنولوژی از نظرهمخوانی دارد.  [6]هایکه با نتایج یافته

ها و توجه به رابطه بین عوامل موثر بر نگرش هر چه میزان دارایی افراد بالاتر بوده و تجربه بالایی از عضویت در تشکل

یابد. های نوین افزایش میها نسبت به پذیرش تکنولوژین نگرش آناستفاده از این تجربیات در باغ بیشتر باشد. میزا

نوین  هایتکنولوژیتوان با شناخت نگرش افراد انگیزه افراد را نسبت به باتوجه به نتایج تحقیق حاضر می

ها وشهای نوین نسبت به استفاده ازاین رتکنولوژیسرمازدگی دیررس بهاره بالا برده تا در مواجه با  ازجلوگیری

های تواند عاملی موثر در پذیرش فناوریهای نوین میاقدام کنند. به عبارتی بررسی نگرش نسبت به تکنولوژی

 نوین باشد.

 

 قدردانی .0

 

 .منماییتشکر م مانهینمودند صم یاری قیتحق نیکه ما را در انجام ا یاز تمام کسان لهینوسیبد
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ABSTRACT 
Agriculture as one of the main pillars of development plays an important role in economic development, 

which requires farmers to adopt acceptable policies and programs in order to achieve agricultural 

development. In this regard, there are natural hazards and incidents that annually cause damage to producers. 

This descriptive correlation study was conducted to investigate socio-economic factors affecting gardener's 

attitude towards modern technologies in preventing late spring frost in Meshgin-Shahr, Ardebil province. 

Using stratified random sampling method, using Cochran formula, 146 gardeners from the villages of onar, 

Qasabeh and Jabdaraq located in Meshgin Shahr, Iran, had apple orchards, were selected and studied in 

Meshgin-Shahr city. The main tool of this research is a questionnaire, which is completed by interviewing the 

necessary information. SPSS16 software was used to analyze the data. The findings of this study showed that 

the variables of  asset, Gardening experience and membership in associations had The greatest impact on 

farmers' attitudes towards new technologies to avoid late spring frost had Meshginshahr city. 
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