
                                                                          2645-3851:شاپا الکترونیکی

 

 
 413-421صص ،1، شماره5، دوره1401 تابستانجغرافیا و روابط انسانی، 

 استان کشاورزی کارشناسان دیدگاه از دقیق کشاورزی کاربرد شناسایی چالشهای

 اردبیل

 لیال کارپیشه

 گروه کشاورزی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسالمی، پارس آباد مغان، ایران

 29/04/1401تاریخ پذیرش:                                                         29/01/1401تاریخ دریافت:

 چکیده

 هایآب هایرهسف سطح افت ،منابع کمبود، گرسنه افراد تعداد افزایش ،جمعیت رشد دلیل به غذایی نیاز افزایش

 توسعه لحا در کشورهای بر زیادی فشار، کشاورزی خاک حاصلخیزی کاهش ،زیستآلودگی محیط، زیرزمینی

زیست ضروری طمدرن سازگار با محی هایفنّاوری پذیرش و معرفی مشکل این با مقابله است برای کرده وارد

 حاضر مطالعه مقاله هدف ترتیب بدین .دهدمی ارائه هایی رافناوری چنین دقیق رسد، کشاورزیبه نظر می

 نوع از قتحقی شد.این تعیین اردبیل استان کشاورزی کارشناسان دیدگاه از دقیق کشاورزی کاربرد چالشهای

 رشناسانکا تحقیق شامل این آماری همبستگی است. جامعه و پیمایشی ،رویدادی پس ،توصیفی ،کمی، کاربردی

 که( N=365)  اردبیل استان کشاورزی آموزش مرکز و تحقیقات مرکز ،کشاورزی جهاد هایسازمان کشاورزی

ای متناسب محاسبه گردید که به صورت تصادفی طبقه (n=169) فرمول کوکران حجم نمونه با استفاده از

آالت شینما استادان  گروه نظرات از نقطه استفاده با تحقیق روایی محتوایی و ظاهری این انتخاب شدند.

 ت آمد. برایدس اصالحات الزم به اردبیل و ابهر و اعمال واحد اسالمی آزاد دانشگاه ترویج گروه و کشاورزی

ایج حاصل نت .آمد دست به 70/0آلفای کرونباخ  شد و ضریب استفاده پیشاهنگ از آزمون پایایی بدست آوردن

مانع بینشی، زراعی،  4ها و موانع تأثیر گذار بر اجرای کشاورزی دقیق نشان داد که از تحلیل عاملی چالش

بت به اجرای ل واریانس متغییر دیدگاه کارشناسان نسدرصد از ک 75/62آموزشی و ترویجی، مالی و تجهیزاتی، 

ترین سهم و متغییر بیش 88/16کشاورزی دقیق را تبیین کردند و از بین این موانع، عامل بینشی با مقدار واریانس 

ه اجرای کمترین سهم را در تبیین دیدگاه کارشناسان نسبت ب 48/14مالی و تجهیزاتی با مقدار واریانس 

 اند. داشته کشاورزی دقیق

  تحلیل عاملی ، چالش، دقیق ، دیدگاه کلیدی: کشاورزی کلمات
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 مقدمه 

های های آبفرهنیاز غذایی به دلیل رشد جمعیت، افزایش تعداد افراد گرسنه، کمبود منابع، افت سطح س افزایش

 ردهکدرحال توسعه وارد های کشاورزی،  فشار بیشتری را بر کشورهای زیرزمینی و کاهش حاصلخیزی خاک

 Mondal)  ناپذیر است.های مدرن در کشورهای در حال توسعه اجتنابلذا معرفی و پذیرش فناوری است؛

& Basu, 2009; Wang Et al, 2003) .اند که سیستم کشاورزیهمچنین بسیاری از تحقیقات نشان داده 

ه عنوان مثال، (. ب1385کند )صالحی، دچار تحلیل میمتداول یا مرسوم محیط را ویران کرده و منابع طبیعی را 

ان کننده ( وضعیت منابع خاک کشور را به شدت نگر1376(، نقل از کوچکی )1387کامکار و مهدوی دامغانی )

 5/1ود و هزار هکتار جنگل ناب 480هزار هکتار مرتع تخریب،  130کنند که ساالنه گزارش داده و بیان می

ت. همچنین درصد سرمایه ثابت ناخالص کشور اس 14 لرود که معادثر فرسایش از بین میمیلیارد تن خاک در ا

و بدون   درصد اراضی زراعی کشور بر اثر آبیاری مفرط دچار ترکیبی از فرآیندهای شوری و سدیمی شده 15

 .(1387اند یا تولید پایینی دارند )الهیاری، استفاده رها شده

 هایکشآفت وهای شیمیایی در قالب کود رویه از نهادهاورزی رایج، استفاده بیدیگر از مشکالت فعلی کش یکی

قابله م برایمحیطی به دنبال داشته است. شیمیایی صنعتی است که پیامدهای جدی اقتصادی، زراعی و زیست

ر است. ناپذیمحیطی اجتنابهای زیستوری محصوالت بدون آلودگیافزایش سطح بهره ها،با تمام این چالش

رح شده تا کنون راهبردهای متعددی برای حل مسائل کشاورزی متداول مط(. 1401)خسروی پور و همکاران، 

ه بر پایه توان به کشاورزی دقیق اشاره نمود. کشاورزی دقیق، سیستم مدیریت مزرعمی است که از آن جمله

یداری و جهت نیل به سودآوری، پا اطالعات و فناوری برای تعیین، تحلیل و مدیریت تغییرات درون مزرعه

مانند کود  یدهای تولدر کشاورزی دقیق، مدیریت نهاده(. Breazeale, 2006)باشد محافظت بهینه از مزارع می

ق در گردد. فنون کشاورزی دقیهای مکانی مزرعه اجرا میبراساس ویژگیغیره  شیمیایی، علف کش، بذر و

ن روش، ملیات کاشت تا پس از برداشت محصول قابل اجراست. در ایتمام ابعاد و جوانب چرخه تولید از ع

 فناوری مطلوب جهت ارتقا سطح آزمون خاک، خاکورزی، کاشت، کوددهی، سمپاشی، نظارت بر محصول و

نچه گفته با توجه به آ(. Fountas et al., 2006) ای نزدیک خواهد بودبرداشت در دسترس بوده یا در آینده

ی ه گرفت بکارگیری و توسعه کشاورزی دقیق یکی از ضروریات بخش کشاورزی هر کشورتوان نتیجشد می

رو شناسایی و و دست اندرکاران ذیربط قرار گیرد. از این مسئوالنشود که باید مورد توجه کلیه محسوب می

 د.رسد تا بتوان روند توسعه آن را تسریع بخشیبررسی عوامل موثر بر کاربرد آن ضروری به نظر می

کشاورزی دقیق نوعی کشاورزی است که در آن مدیریت نهادهای تولید محصوالت زراعی نظیر کودشیمیایی، 

های مکانی مزرعه با هدف کاهش ضایعات، افزایش درآمد و حفظ آهک، علف کش و غیره بر اساس ویژگی

های کشاورزی براساس فناوریکشاورزی دقیق، یک مفهوم (. 1390زاده، کرمی گردد )منتیزیست اجرا میمحیط
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و سیستم اطالعات جغرافیایی  (RS3) ،سنجش از راه دور (GPS2)یابی جهانی، از قبیل سیستم مکان 1مکانی

(GIS4است که ارزیابی و فهم تغییرپذیری در انواع خاک و شرایط رشدی را امکان پذیر می )کند (Ashraf 

( VRT5)های نرخ متغیردیجیتال خاک، حسگرهای زمینی، فناوریبردای و همچنین استفاده از نقشه  ,2007  (

، که موجب شناسایی تغییرپذیری مکانی و (Cowan, 2000)شودرا شامل می 6های نظارت عملکردو سیستم

 ,Watson et al) گرددزمانی، با در نظر گرفتن حاصلخیزی خاک، جمعیت آفت و خصوصیات محصول می

های تولید و به حداقل رساندن اثرهای منفی زیست افزایش عملکرد، کاهش هزینهها جهت این تکنیک ( 2005

 .( Zhang et al, 2002) محیطی به کار می روند

ارد؛ مثال پذیرش دفناوری کشاورزی دقیق با وجود تمام مزایایی که برای کشاورز ایجاد می کند مشکالتی نیز 

توسعه یافته،  فیزیکی و غیره دارد. لذا در کشورهای کمترآن نیاز به سطح باالی اطالعات، زیرساخت های 

ع کوچک بودن اراضی زیر کشت کشاورزان و محدودیت دسترسی به نظام و ماشین های خاص از موان

   Mishra et al.(2003) در پژوهشی که توسط.(Bordbar et al., 2009) توسعه کشاورزی دقیق هستند.

شرایط بد  ذیری کم کشاورزان،پورزی دقیق در هند را ناشی از خطرکشاعلل اصلی پذیرش کم انجام گرفت 

 جتماعی و اندازه کوچک مزارع بیان نمودند .ا -اقتصادی

Fountas et al. (2004)    و عدم  کمبود مهارت های فنی و کشاورزی، زمان بر بودن پذیرش کشاورزی دقیق

 های توسعه کشاورزی دقیق بیان نمودند. مورد استفاده را از جمله چالشسازگاری سخت افزارهای 

Griffin et al. (2004) اری ی باالی نمونه برد در پژوهشی کمبود ماشین های برداشت محصوالت، هزینه

ر پذیرش دسگرها و تعداد کم شرکت های مشاوره را از جمله دالیل تاخیر حشبکه ای خاک، عدم درک مزایای 

 کشاورزی دقیق دانستند.

فناوریهای مرتبط در خصوص بررسی میزان پذیرش  Mondal & Basu (2009) انجام شده توسطدر پژوهش 

دقیق  با کشاورزی دقیق در برخی از کشورهای در حال توسعه، یکی از چالش های اساسی کاربرد کشاورزی

 .بوده استح فناوری های به کار رفته طدر کشورهای در حال توسعه، باال بودن س

  انجام شده توسط پژوهش هاینتایج حاصل از 

                                                           
1 - Spatial Technology 
2 - Global Positioning System 
3 - Remote Sensing 
4 - Geographic Information System 
5 - Variable Rate Technology 
6 - Yield Monitoring System 
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et al,2003; Banejee et al,  2008; Walton et al,2008)    (Cook  نشان داد که اعتقاد به سودآوری

پایین کشاورزی دقیق، کوچک بودن اندازه ی مزرعه و تجربه و توانایی  کم در اجرای فناوری های کشاورزی 

 قیق می باشند.دقیق از جمله دالیل اصلی عدم پذیرش کشاورزی د

هایی را برای به کارگیری کشاورزی دقیق دارا ها و چالشایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه فرصت

زیست با آن مواجه های فراوانی که ایران برای تضمین امنیت غذایی و حفظ محیطتوجه به چالشباشد. می

رسد. از آنجایی که اجرای کشاورزی ضروری به نظر میاست، بررسی ابعاد مختلف و امکان اجرای آن در ایران 

دقیق در قالب طرحی جامع، از اهدافی است که سازمان جهاد کشاورزی کشور در پی وصول آن است 

تواند تأثیر بسزایی در شناسایی و رفع (، بنابراین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی دقیق می1387)کریمی،

رزی دقیق داشته باشد؛ لذا هدف مقاله حاضر شناخت چالش های مؤثر بر موانع و چالش های اجرای کشاو

 اجرای کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در استان اردبیل می باشد.

 روش تحقیق

پژوهش شناسایی چالش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق می باشد لذا تحقیق از آنجایی که هدف این 

ها پرسشنامه بود در این تحقیق برای به پیمایشی بود. ابزار مورد نیاز برای گردآوری داده –از نوع توصیفی 

ترویج دست آوردن روایی محتوایی و ظاهری از نقطه نظرات استادان گروه ماشین آالت کشاورزی و گروه 

های کشاورزی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل و ابهر و همچنین متخصصان ماشین

 .کشاورزی استفاده شد

پرسشنامه  30استفاده شد.برای این منظور تعداد ( Pilot test) به دست آوردن پایایی از آزمون پیشاهنگ جهت

آلفای کرونباخ سواالت  SPSS 18 شد. سپس با استفاده از نرم افزار بین افراد خارج از نمونه تحقیق  توزیع

باشد می 70/0بود از آنجا که کرونباخ آلفا باالی  79/0طیف لیکرتی محاسبه شد که میانگین آلفای بدست آمده 

 نشان دهنده پایایی باالی پرسشنامه این تحقیق است.

ازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان کشاورزی س

باشد که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ( میN=365مرکز آموزش کشاورزی استان اردبیل )

 های مذکور اشتغال دارندهای مهندسی کشاورزی هستند و در یکی از سازمانارشد در یکی از گرایش

یان مگیری از برای نمونه. به دست آمد  (n=169نمونه قابل قبول )حداقل حجم بر اساس فرمول کوکران، 

با انتساب متناسب استفاده شد. بدین  ایطبقه گیری تصادفیاز روش نمونه کارشناسان کشاورزی استان اردبیل

 مرکز کشاورزی، طبقه )جهاد 3مراکزی که اکثر کارشناسان در آن اشتغال داشتند در  ترتیب در این تحقیق

 طریق از کشاورزی( شناسایی گردید. سپس به نسبت تعداد افراد در هر طبقه، نمونه آموزش مرکز یقات،تحق

 .گردید مشخص طبقات درون در تصادفی گیرینمونه روش انجام
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 مورد مطالعه و حجم نمونه انتخاب شده استان مراکزفهرست   -1جدول

 

 سوار، نمینآباد، گرمی، سرعین، مشگین، بیله* اردبیل، خلخال، پارس

 آباد، خلخال** اردبیل، پارس

 آباد *** اردبیل، پارس

 یافته های تحقیق

از  تاثیر گذار برتوسعه کشاورزی دقیق در بخش کشاورزی ایرانها و مشکالت به منظور تحلیل عاملی چالش

های گرد آوری ها استفاده شد. به منظور تعیین مناسب بودن دادهتحلیل عاملی اکتشافی با رویکرد تلخیص داده

ضریب کیسر( وآماره بارتلت استفاده شد در این بخش مقدار ضریب ) KMOشده برای تحلیل عاملی از ضریب 

KMO ها برای تحلیل های موجود در بین دادبه دست آمد که نشان دهنده مناسب بودن همبستگی 725/0بر برا

نیز   Bartletها برای تحلیل عاملی از آزمون باشد از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن دادهعاملی می

ها برای درصد معنی دار بود لذا داده 1بدست آمد که در سطح   432/749استفاده شد. مقدار این آماره برابر با  

 (.2تحلیل عاملی مناسب بودند )جدول

 

 داریمعنی و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار  -2 جدول

 (.Sig) داریسطح معنی مقدار بارتلت KMOمقدار  مجموعه مورد تحلیل

ها و مشکالت تاثیر گذار بربکارگیری کشاورزی چالش

 دقیق 
725/0  432/749  000/0  

ها و استخراج شدند. و متغیرهای چالش 1عامل با مقادیر ویژه باالتر از  4با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی, 

موانع تاثیرگذار بر بکارگیری کشاورزی دقیق بر اساس بار عاملی و پس از چرخش عاملی متعامد به روش 

کل واریانس را تبیین کردند و تنها  درصد از 75/62بندی شدند و این عوامل واریماکس در این عوامل دسته

درصد واریانس باقیمانده مربوط به عواملی بود که از طریق تحلیل عاملی شناسایی نشدند در جدول  25/37

( تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه هریک از آنها، درصد واریانس هریک از عوامل و درصد 3)

 تجمعی واریانس عوامل آمده است.

 

 تعداد نمونه کارشناسانتعداد کل  ها شهرستان مراکز

 97 211 *8 جهاد کشاورزی

 46 98 **3 مرکز تحقیقات

 26 56 ***2 مرکز آموزش

 169 365  جمع
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 درصد واریانس تجمعی آنهاو عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس  -3دولج

هاعامل  فراوانی تجمعی درصد واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه 

364/2 اول  88/16  88/16  

326/2 دوم  61/16  49/33  

07/2 سوم  78/14  27/48  

028/2 چهارم  48/14  75/62  

 

ها و مشکالت تاثیرگذار براشاعه عوامل تبیین کننده چالشوضعیت قرارگیری مجموعه متغیرهای مرتبط با 

راج شده با فرض واقع شدن متغیرهای خ، با توجه به عوامل استکشاورزی دقیق در بخش کشاورزی ایران 

در جدول  ها،ری عاملریماکس و نامگذااها به روش وپس از چرخش عامل 5/0دارای بار عاملی بزرگتر از 

 ( ارایه شده است. 4)

بیشترین سهم را در تبیین  88/16با مقدار واریانس "بینشی"با توجه به مقدار ویژه عوامل استخراج شده، عامل 

های به ترتیب در رتبه "و مالی و تجهیزاتی "آموزشی و ترویجی "، عامل"زراعی "متغیرها داشت. پس از آن، عامل

 ند. بعدی قرار گرفت
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 متغیرهای مربوط به هر یك از عوامل و میزان بارهای عاملی بدست آمده از ماتریس چرخش یافته -4جدول

 بار عاملی متغیرها نام عامل

شی
 بین

کشاورزان سوی از دقیق کشاورزی اجرای ریسک پذیرش عدم  653/0  

تولیدکنندگان و کشاورزان بین در کاری محافظه روحیه وجود  724/0  

دقیق کشاورزی اجرای به نسبت کشاورزان و کارشناسان مطلوب نگرش عدم  737/0  

عی
زرا

معیشتی کشاورزی سیستم   660/0  

کاشت های سیستم غیریکنواختی  544/0  

اراضی سطح پراکندگی و کوچکی  760/0  

و 
ی 

زش
مو

آ

جی
روی

کشاورزان کم سواد یا سوادی بی ت  531/0  

کشاورزان و کارشناسان بین در دقیق کشاورزی های فناوری زمینه در اطالعاتی فقر  716/0  

دقیق کشاورزی های فناوری اشاعه مشکالت   716/0  

تی
یزا

جه
 وت

لی
گذاری سرمایه زیاد های هزینه ما  750/0  

دقیق کشاورزان از دولت مالی حمایت عدم  778/0  

دقیق کشاورزی اجرای فرایند بودن بر زمان  832/0  

دقیق کشاورزی اجرای نیازجهت مورد های زیرساخت و تجهیزات کمبود  564/0  

ای ماهواره های داده و امکانات به دسترسی عدم   625/0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شده ها موانع تأثیرگذار بر بکارگیری کشاورزی دقیق و درصد واریانس تبیینعوامل تبیین کننده چالش  -1نمودار

 

چالش ها و موانع 

بکارگيری 

 کشاورزی دقيق

 بينشی

 زراعی

و 
ی 

زش
مو

آ

ی
ج

وي
تر

 

ی
زات

هي
ج

و ت
ی 

مال
 

78/%14  48/%14  

8
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/
1
6

6
1

/
1
6
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 و پیشنهادات گیری نتیجه

نشان داد که چالش های بینشی، زراعی، آموزشی و ترویجی و مالی و تجهیزاتی نتایج حاصل از تحلیل عاملی 

الش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق را تبیین می کنند.الزم به ذکر چدرصد از واریانس  75/62حدود 

عدم پذیرش ریسک اجرای کشاورزی دقیق از سوی کشاورزان، وجود روحیه محافظه کاری در بین است که 

کشاورزان و تولیدکنندگان و عدم نگرش مطلوب کارشناسان نسبت به اجرای کشاورزی دقیق بیشترین سهم را 

دقیق دارند. لذا براساس یافته های فوق پیشنهادهای زیر ارائه می پیش روی توسعه کشاورزی  در چالش های

 گردد:

میزان آشنایی کارشناسان با کشاورزی دقیق نسبتاً کم است لذا نگرش مطلوبی نسبت به اجرای  -

و متوالی در  های آموزشی در این زمینه به صورت هدفمندکشاورزی دقیق ندارند بنابراین الزم است برنامه

گذری در زمینه کشاورزی ازآنجایی که سایر کشورهای درحال توسعه نیز اقدام به سرمایه -نظر گرفته شود. 

های الزم برای اند، ضروری است که در کشورمان نیز زمینهاند وبه نتایج مطلوبی نیز دست یافتهدقیق کرده

تا ریسک  وآموزش و پژوهش و فراهم شود هااجرای کشاورزی دقیق در سه بخش تجهیزات، زیر ساخت

 پذیرش کشاورزی دقیق از سوی کشاورزان تقلیل یابد.
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