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 چکیده

در قرن حاضر مسائل مهمی از قبیل افزایش خطرسالمتی انسان و آلودگی محیط زیست از یک طرف و لزوم کاهش 

های نوین از جمله کشاورزی دقیق را در عرصه کشاورزی از طرف دیگر، کاربرد فناوری ها و توسعه پایدارمصرف نهاده

های تولید منجر به ست. کشاورزی دقیق با مدیریت نهادههای کشاورزی بیش از پیش ضروری ساخته امدیریت نهاده

سازی وری، مدیریت و تصمیمهای زیست محیطی، افزایش عملکرد، افزایش بهرههای تولید، کاهش آلودگیکاهش هزینه

رزی کشاوهای عظیمی که پتانسیل گردد. با توجه به اهمیت موضوع وتر بر پایه اطالعات و توسعه پایدار کشاورزی میقوی

کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران برای بهبود بخش کشاورزی دارد؛ هدف کلی این تحقیق تحلیل مسائل و  دقیق در

تحقیق از این مشکالت توسعه کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه است. 

نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی  323 ه آماری این تحقیقجامع .بود پیمایشی -نوع کاربردی و به روش توصیفی

مسائل و مشکالت آوری اطالعات از روش سرشماری استفاده شد. برای شناسایی شهرستان ارومیه بودند که برای جمع

ترین مسائل و مشکالت کشاورزی بر اساس نتایج تحقیق، مهم عاملی اکتشافی بهره گرفته شد.تحلیل کشاورزی دقیق از

ای هزمینه فناوری )ضعف دانش در اطالعاتی و آموزشی مشکالتدقیق از دیدگاه کارشناسان مورد مطالعه به ترتیب شامل: 

ی مالی و ضعف بنیه سودآوری کشاورزی دقیق )عدم توجیه اقتصادی و اقتصادی مشکالتکشاورزی دقیق(،  مرتبط با

ه )دسترسی ضعیف ب سازمانی فنی و مشکالت)پایبندی مدیران به اعمال مدیریت سنتی(،  یتیمدیر مشکالت(، کشاورزان

به  التحصیالن برای ورود)انگیزه کم فارغ انگیزشی مشکالت داخل کشور(، در نیاز مورد افزارهایسخت و افزارهانرم

بر اساس نتایج به دست آمده، )عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی( بودند.  تکنولوژیکی شکالتم کشاورزی(، عرصه تولید

 کردند.درصد تغییرات واریانس کل را تبیین می 64/02حدود  که در شش عامل خالصه شده اند  مشکالتی

 

 مدیریتیمشکالت اقتصادی، مشکالت آموزشی،  مشکالت، ، کشاورزی دقیقتوسعه کشاورزی کلیدی: هایواژه

 

 

 

 



 9911بهار   / 9شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                      عیدی، کاظمیه                  292

 

Analysis of Precision Agricultural Problems from the Viewpoint of Agricultural jihad 

Experts in Urmia 

 
Asma Eidi1, Fatemeh Kazemiyeh2*, Shapour Zarifian2, Sohrab Mirloo3 

 

 

Received: May 10, 2019   Accepted: June 3, 2019 

1-PhD Student of Agricultural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of 

Agriculture, University of Tabriz, Iran. 

2-Assist.Prof., and Assoc. Prof., Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University 

of Tabriz, Iran. 
3-MSc. Student of Rural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, 

University of Tabriz, Iran. 
*Corresponding Author Email:  a.eidi2155@gmail.com 

 
Abstract 

     In the current century, important issues such as increasing human health and environmental pollution and 

need to reduce inputs and sustainable agriculture, have made it more urgent to use modern technologies, 

including precision agricultural, in the field of agricultural input management. Equal application of agricultural 

inputs on farms, regardless of variables within the farm and existing conditions, has not shown good results in 

product performance. However, precision farming by managing production inputs reduces production costs 

and environmental pollution, increase yields and productivity, better management and decision-making based 

on information and sustainable agriculture development. Considering the importance of the topic and the 

enormous potential that precision agriculture has in developing countries, including Iran, to improve the 

agricultural sector, the objective of this study is to analyze the problems of the development of precision 

agriculture from the viewpoint of experts in the Agricultural Jihad Organization of Urmia. This research was 

applied and descriptive-survey. The statistical population of this research was 101 experts of Urmia 

Agricultural Jihad Organization. The census method was used to collect data. An exploratory analysis was 

used to identify the challenges and precision agriculture. According to the results of the research, the most 

important problems of precision agricultural from the viewpoint of the experts were: information and 

educational problems (knowledge weakness in the field of precision farming technologies), economic 

problems (lack of economic justification and precision farming profitability and financial weakness Farmers), 

management problems (adherence of managers to traditional management practices), technical and 

organizational problems (poor access to software and hardware needed inside the country), motivational 

problems (low motivation for graduates to enter agricultural production), technological problems (lack of 

development of agricultural mechanization). Based on the results, all the problems that are summarized in the 

six factors have a negative effect on the implementation of the precision agricultural process and slow down 

or stop the process. The problems encountered in the six factors explained about 70.46% of the total variance. 

 

Keywords: Agricultural Development, Economic Problems, Educational Problems, Management Problems, 

Precision Agriculture 
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 مقدمه

ترین نیازهای فیزیولوژیکی انسان، نیاز به یکی از مهم

به دنبال  غذاست. درحال حاضر باتوجه به رشد جمعیت و

 محدودیت سطح زیرکشت؛ آن افزایش تقاضا برای غذا و

های کشاورزی کشاورزان را مجبور به پذیرش فعالیت

کند. ها میغیرپایدار همراه با حداکثر استفاده از نهاده

اند که سیستم کشاورزی بسیاری از تحقیقات نشان داده

های شیمیایی، منابع ی نهادهغیرپایدار  با کاربرد بی رویه

 (0232 زادهمهدی )آجودانی و طبیعی را دچار تحلیل کرده

ها وارد و خسارات جبران ناپذیری را بر سالمتی انسان

هایی در سطح جهانی های اخیر، نگرانیسازند. در سالمی

های درباره ی عواقب و اثرات جانبی برخی از فعالیت

  )سلیمانی شده کشاورزی به محیط زیست و جامعه ابراز

انتقاد شدید  و نظام های کشاورزی متداول مورد (0228

ته اند و یک اجماع جهانی در حمایت از محیط قرارگرف

زیست طبیعی به وجود آمده تا نوعی کشاورزی را 

وری، کمترین توسعه دهد که بتواند ضمن افزایش بهره

زیست وارد سازد مجموعه این عوامل آسیب را به محیط

گردید تا حفظ محیط زیست و امنیت و بهداشت  سبب

عصر حاضر تبدیل های بشر در غذایی به یکی از چالش

شود و جوامع بین المللی در پی یافتن راهبردهای مناسبی 

های کشاورزی برای حل این معضالت و دستیابی به نظام

های کشاورزی کشاورزی پایدار، سیستم. پایدار باشند

است که ازنظر اقتصادی سودآور، ازنظرزیست محیطی 

)خدمات خطر، واز نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد بی

کشاورزی پایدار (. 0223ترویج دانشگاه ایالتی آیووا 

 های کشاورزی را ازدرنهایت باید بتواند فعالیت

محیطی به صورت مطلوبی مدیریت کند وبهبود نظرزیست

دراین راستا توجه به کشاورزی  .(0226بخشد )هرسمن 

های بزرگ جهانی سازگار بامحیط زیست ازجمله چالش

ان امررا به خود معطوف است که توجه تمامی صاحب

داشته است. تاکیداین نوع کشاورزی این است که نباید 

وا تولیدات کشاورزی همن طبیعت رانادیده گرفت، بلکه باید

تولید بتواند درآینده  محیط زیست پیش رود تا روند با

ا نمایان شدن (. ب3883 و همکاران  )بوشنل نیزادامه یابد

دنبال آن معرفی  مسائل زیست محیطی کشاورزی و به

اصطالحات کشاورزی ارگانیک، بیولوژیک، کم نهاده، 

ودر نهایت کشاورزی پایدار تاکنون راهبردهای  جایگزین

مختلفی برای مسائل کشاورزی متداول یا به عبارتی 

کشاورزی متداول صنعتی شده مطرح گردیده که ازآن 

)شیبوساوا  توان به کشاورزی دقیق اشاره کردجمله می

3889.) 

کشاورزی دقیق با مدیریت متغیرهای درون مزرعه و 

به دست آوردن خواص متغیر خاك ومحصوالت، نقشه 

های مناسب برداری، تحلیل متغیرها و پذیرش روش

نهاده ها و افزایش  مدیریت منجر به استفاده بهینه از

-ضمن کاهش تأثیرات منفی زیست محیطی می  عملکرد

. کشاورزی دقیق به (0221و همکاران  )میشرا باشد

فناوری اطالعات در حوزه کشاورزی  عنوان کاربرد

فلسفه اصلی مدیریت کشاورزی دقیق . معرفی شده است

شیمیایی  بذر، کود، مواد(های تولید این است که نهاده

برای داشتن  و...( به میزان مورد نیاز و در محل مورد نیاز

 یردبگ تولیدات اقتصادی بیشتر مورد استفاده قرار

به  کشاورزی سنتی هرکشتزار در (.3880)سیرسی 

چه مبنای مدیریت کشتزار عنوان یک واحد تلقی شده آن 

وضعیت  ی برآورد میانگینی ازپایه گیرد برقرار می

های مصرف نهاده باشد.هر کشتزار می شرایط زراعی در

بذرها نیز  و های شیمیاییکشاورزی اعم از کودها، سم

به یقین  مینای مدیریتی ارزیابی می شود.ی این پایه بر

های ی مصرف نهادهاین گونه مدیریت، هزینه با

 های مالی فراوان  رازیان کشاورزی دوچندان بوده و

 کرد جامعه مصرف کننده خواهد متوجه کشاورز و

 (.  اما برخالف آن، در0234 )آرایش و صبوری

-یفناوری حرف اول مدیریت کشت را م کشاورزی دقیق،

کشورهای  در این نوع کشاورزی که بیشتر زند در

برخی کشورهای درحال  توسعه یافته متداول است و
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استفاده  اند باهایی دراین زمینه برداشتهتوسعه نیز گام

 3هانیج های سامانه ی موقعیت یاب (GPSاز دستگاه )

 هر  برای کشتزار را به واحدهای کوچکتر تبدیل کرده و

ها پایه یافته ویژگی های آن را تعریف و شرایط و واحد

می واطالعات علمی به دست آمده به مدیریت آن واحد

(. کشاورزی دقیق یک سیستم 0233 )احمدی پردازند

مدیریتی تلفیقی است که کوشش دارد نوع ومیزان نهاده

ها رابراساس نیازهای واقعی محصوالت که درمناطق 

 های موردفناوری جمله از کوچک قراردارند تطبیق دهد.

توان به سیستم اطالعات کشاورزی دقیق می استفاده در

 1راه دور ، حسگرهای کنترل ازGPS(، GIS) 0جغرافیایی

(RSو ) 6 فناوری نرخ متغیر (VRTاشاره نمود )  گریفین(

قلمروکشاورزی دقیق شامل هفت مرحله اساسی  .(0226

آزمون است که شامل؛ فناوری مطلوب جهت ارتقاء سطح 

پاشی، نظارت ورزی، کاشت، کوددهی، سمخاك، خاك

به زودی  برمحصول، وبرداشت دردسترس بوده ویا

به طورکلی کشاورزی  (.0221 واسو خواهدبود)مورگان 

دقیق یک رهیافت سیستمی است که کل سیستم 

کشاورزی رابه صورت یک سیستم کم نهاده با بازدهی 

 (.3889)شیبوساوا  دهدباال وپایدار دوباره سازمان می

مسلما بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه 

های کشاورزی دقیق ازجمله ایران برای پذیرش فناوری

اما (، 0226 وندال و همکاران)م پیشرفته آماده نیست

انند توبعضی نواحی نسبتا توسعه یافته وجوددارد که می

های های جدید و فناوریبه عنوان مراکز رشد برای ایده

(. 0223)ونگ  پیشرفته، براساس شرایط بومی عمل کنند

هدف اساسی کشاورزی دقیق فراهم کردن اطالعات 

تشریفات  تجمل و از مکانی برای کاهش عدم قطعیت دور

ضروری برای سرعت  باید به عنوان یک عنصر است و

جهان درحال توسعه حتی به شکلی  دادن به تغییرات در

رضه شده است نگریسته متفاوت ازآنچه که دراروپا ع

های سیستم این رو ز(. ا0221)کوك و همکاران  شود

                                                           
1 Global Positioning Systems 

2 Geographic Information System 

کشاورزی کشورهای درحال توسعه موانع وهمچنین 

برای پذیرش کشاورزی دقیق فراهم می  هایی رافرصت

به عنوان یک کشور درحال توسعه قابلیت ایران نیز. آورد

 برداری ازکشاورزی دقیق دارابرای بهره های زیادی را

اراضی وسیع کشاورزی،  باتوجه به وجود باشد.می

ق مناط آب آبیاری، ونیمه خشک بودن اکثر مشکل کمبود

نماشی نیز عنایت به سطح فناوری اطالعاتی و و با کشور

به ماشین توانندنصب سیستم هایی می های موجود که با

 دتوانهوشمند تغییریابند، کشاورزی دقیق مینیمه های 

گرفته شود. استفاده  تن تمهیداتی بکارنظرگرف در با

 هد تادازکشاورزی دقیق به تولیدکننده اجازه می

اداره  را کشف و تغییرپذیری موردنیاز جهت کسب سود

. فناوری کشاورزی دقیق موجب (3889)بوچر  نماید

طریق مدیریت  کاهش آلودگی زمین، مصرف کمترآب از

مصرف کاهش  برداری ازسیستم های آبیاری، وبهره

موادشیمیایی از طریق کاربرد متغیرکود، کنترل آفت 

نهایت پلی درجهت  گردد ودرمدیریت خاك می ها وکش

و  تضمین امنیت غذایی پایدار و رسیدن به کشاورزی

زیست است. کاربردکشاورزی دقیق دارای محیط ظحف

 توجه به نوپا رسد بامزایای متعددی است اما به نظرمی

عنایت بر اینکه اجرای کشاورزی  با و بودن این فناوری

 و باشدقالب اهداف سازمان جهادکشاورزی می دقیق در

استان آذربایجان  کاملی در ای جامع وتاکنون نیزمطالعه

غربی دراین زمینه صورت نگرفته است دراین پژوهش 

موجود جهت مشکالت این است که به بررسی  سعی بر

ناسان سازمان توسعه کشاورزی دقیق ازدیدگاه کارش

کشاورزی شهرستان ارومیه پرداخته شود. درذیل  جهاد

-به برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره می

 شود:

در پژوهش خود  (0220سوئینتون و دیبور در سال )

در ارتباط با پذیرش جهانی فناوری کشاورزی دقیق 

برداری خاك بیشترین میزان عنوان داشتند که نمونه

3 Remote Sensing 
4 Variable Rate Technology 
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مطالعه در  8پذیرش را دارد. همچنین این محققان تعداد 

منطقه برای ارزیابی سودمندی کاربرد میزان متغیر  46

کودها انجام دادند که نتایج مثبتی را گزارش دادند. آنان 

 گذاریدر مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که سرمایه

 های طبیعی،ها، استفاده بهینه از منبعبهینه در نهاده

کاهش آلودگی محیطی و کیفیت باالی تولیدات از نتایج 

 کشاورزی دقیق می باشند.

های کاربرد (، الزمه0221) میشرا و همکاران  

های کشاورزی دقیق در هندوستان را شامل: ایجاد دوره

های کشاورزی، تصویب ای ، تأسیس تعاونیچند رشته

ش ه بیهایی از طرف دولت برای جلوگیری از استفادقانون

های کشاورزی، انتخاب مناطق آزمایشی از حد از نهاده

ی دقیق، اطالع رسانی به کشاورزان برای اجرای کشاورز

های درزمینه پیامدهای استفاده بیش ازحد نهاده

  کشاورزی، دانسته اند.

( 0226پژوهشی توسط گریفین و همکاران در سال )

در ارتباط با پذیرش و سودآوری کشاورزی دقیق 

توان به بیان نمودن صورت گرفت که از جمله نتایج آن می

فناوری میزان متغیر به عنوان رایج ترین مقیاس پذیرش 

کشاورزی دقیق اشاره نمود. همچنین به طور کلی میزان 

استفاده گسترده از حسگرها توسط کشاورزان در این 

 امر گزارش شد .

(، به بررسی پذیرش 0220) موندال و تواری

ها در ها و فرصتکشاورزی دقیق در سطح وسیع  چالش

استرالیا پرداخته ونشان دادند که تجهیزات کشاورزی 

پول و سودآوری برای  هدقیق دارای قابلیت ذخیر

های کاشت وری سامانههکشاورزان از راه افزایش بهر

تواند پذیرش کشتزارهای پهناور هستند. اما عاملی که می

سازد هزینه اولیه آن است که این امر این نظام را محدود 

به علت وجود فصل های خشک یا غیر قابل پیش بینی در 

 های گذشته در منطقه مورد بررسی است.دهه

(، در تحقیق خود به این 0229) ایسگین و همکاران

نتیجه رسیدند که چندین عامل به صورت چشم گیری بر 

 های کشاورزی دقیقشدت و احتمال پذیرش فناوری

ی توان به پهنهها میجمله این عامل گذارند. ازمی تأثیر

-کشتزار، جمعیت کشاورزان، کیفیت خاك، تأثیرگذاری

های شهری، وضعیت بدهی کشاورزان ومحل و موقعیت 

 جغرافیایی کشتزار اشاره کرد.

(، در پژوهشی با عنوان پذیرش 0228ریچارد و هالتر )

ر آلمان، گزارش ی کشاورزی دقیق دهچشم انداز آیند و

دادند که آموزش کشاورزان نقش مهمی در پذیرش 

های جدید دارد، این بررسی توجه به اهمیت یفناور

خدمات مشاوره ای مناسب، کسب اطالعات بیشتر و 

کند. وی آموزش مباحث نوین به کشاورزان را توصیه می

که چالش های اولیه ناشی از اجرای  کندهمچنین تأکید می

دقیق بازدارنده ادامه بیشتر کشاورزان در کشاورزی 

استفاده از این فناوری بوده است. این در حالی است که 

بیشتر کشاورزانی که چالش های اولیه را برطرف کرده 

 و گذرانده اند از اجرای این نظام تولید راضی بودند.

(،  به بررسی پذیرش کشاورزی 0232بت و دیک من )

ند که دیو پرداخته و نشان دادقیق واستفاده آن در اوها

کشاورزان از برتری های اعتباری کشاورزی دقیق برای 

ها، مشتاق به گیریانواع تصمیم ای ازهطیف گسترد

 آوری اطالعاتهای جمعاستفاده بیشتری از فناوری

های عملکردی وآشکار سازی عملکرد( برای )نقشه

 هستند. ها به میزان نرخ متغیراستفاده در مصرف نهاده

باعنوان ( طی مطالعه ای  0233حسینی و همکاران ) 

از دیدگاه بررسی امکان کاربرد کشاورزی دقیق 

دریافتند که استان فارس، ی کارشناسان جهاد کشاورز

بین متغیرهای عوامل آموزشی، اقتصادی، فنی، مدیریتی، 

گزاری و امکان کاربرد کشاورزی دقیق رابطه سیاست

. همچنین متغیرهای عوامل آموزشی دار وجود داردمعنی

درصد از تغییرات متغیر  48، اقتصادی و فنی درمجموع 

 وابسته را تبیین نمودند.

(، عوامل موثر به امکان 0231) امیدی و دین پناه

ها در سنجی کشاورزی دقیق در رابطه با زیر ساخت

ایران را بررسی کردند. نتایج به دست آمده از تجزیه 

چند گانه در این تحقیق نشان داد که  ن وتحلیل رگرسیو
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 01نگرش سیاسی، اقتصادی و عامل های آموزشی متنوع

های کشاورزی دقیق را توضیح می درصد از زیر ساخت

 دهند.

(، میزان زمین های 0231در تحقیق ایزدی و حیاتی )

های آموزشی ی  کار نظارت ودورهتحت نظارت، پیشینه

ای موثر بر سطح دانش ههای حرفهگذرانده شده از ساز

کشاورزی دقیق بوده اند و متغیرهای جنس و سطح 

های فردی، وتنوع کشت در منطقه از تحصیالت  از سازه

های محیطی از عوامل تأثیر گذار برسطح دانش سازه

 کشاورزی دقیق بوده اند.

ای تحت عنوان (، در مطالعه0234) همکاران فتحی و

کشاورزی دقیق در استان بررسی میزان استفاده از 

 هایهمدان به این نتیجه رسیدند که برخی از تکنولوژی

در استان همدان دارای  کشاورزی دقیق مانند نرخ متغیر

باشد و امکان اجرای بیشتری دراین رتبه باالتری می

 استان دارد.

(، نیازهای آموزشی 0234) محمدزاده و همکاران

تان گیالن را در کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی اس

زمینه اجرای کشاورزی دقیق بررسی کردند. این تحقیق 

های مرتبط با بکارگیری فناوری و نشان داد که اطالعات

-سامانه اطالعات جغرافیایی، آگاهی و بکارگیری فناوری

های عملکرد محصول و آگاهی و به های مرتبط با نقشه

اسی شنهای خاكهای مرتبط با نقشهکارگیری فناوری

های ترین موضوعکشتزار به ترتیب به عنوان مهم

دار برای آموزش کارشناسان برای اجرای اولویت

 اند.کشاورزی دقیق بوده

ای با عنوان ( در مطالعه0234) آرایش و صبوری

 از دقیق کشاورزی کارگیری به آموزشی ایهالزام

کشاورزی استان ایالم به این نتیجه  محققان دیدگاه

به تنهایی  46/34رسیدند که الزام آموزشی با مقدار ویژه 

ها بوده  درصد ازواریانس کل الزام 18/09تببین کننده 

 عامل آموزشی، مدیریتی، اقتصادی، فنی، 0 است.

-اری، اجتماعی و فرهنگی جملگی توانستهزگسیاست

 ها را تبیین کنند.ماز واریانس کل الزادرصد  09/00اند

با توجه به اهمیت و ویژگی های کشاورزی دقیق  و 

عدم توسعه آن در سطح استان آذربایجان غربی هدف 

تحقیق آن بود که مسائل و مشکالت بکارگیری فناوری 

کشاورزی دقیق از نظر کارشناسان سازمان جهاد 

کشاورزی استان شناسائی شوند تا با توجه به نتایج 

ارهای مناسب جهت توسعه بکارگیری این تحقیق راهک

فناوری توسط کشاورزان در سطح استان شناسائی و 

معرفی گردد تا زمینه بهرمندی از مزایای این فناوری در 

 استان فراهم گردد

 

 هامواد و روش

هدف کاربردی و از لحاظ نحوه از نظر  این تحقیق

 یپیمایش -گردآوری اطالعات در زمره تحقیقات توصیفی

نفر از  323است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 

کشاورزی شهرستان ارومیه  کارشناسان سازمان جهاد

که در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه  بودند

آوری اطالعات آماری از روش سرشماری برای جمع

های تحقیق از دو روش استفاده شد. برای گردآوری داده

ده شد. در روش اسنادی از اسنادی و میدانی استفا

ها، ها، فصلنامهنامههای علمی، پایانمجموعه گزارش

 که در روش میدانی از پرسشنامه استفاده شدو مقاالت 

 پرسشنامه مشتمل بر سه بخش به شرح ذیل بود؛

ای برای آشناشدن پاسخ دهندگان به بخش اول مقدمه    

 هدف تحقیق آورده شد،

 کارشناسان ایحرفه و شخصی هایویژگی دومبخش   

 گرفت، قرار پرسش مورد

های گویه خصوص در کارشناسان سوم نظرات بخش    

قالب  مشکالت کشاورزی دقیق در وسائل مربوط به م

 .گرفت قرار سنجش طیف لیکرت مورد

گیری در این مطالعه جهت سنجش پایایی ابزار اندازه     

آلفای کرونباخ . شتتتداستتتتفاده از روش آلفای کرونباخ 

( که حاکی از برخورداری α=23819محتاستتتبته شتتتده )   

اعتبتتار همچنین . بودابزارتحقیق از پتتایتتایی قتتابتتل قبول 

، با نظرخواهی از استتتاتید و کارشتتتناستتتان  نیز تحقیق
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. به منظور تجزیه و ستازمان جهاد کشتاورزی تایید شد  

استفاده  SPSS ها در این تحقیق، از نرم افزارتحلیل داده

در بخش  توصتتیفی از آماره های: فروانی، میانگین  .شتد 

و مشکالت کاربرد کشاورزی  مستائل و.... و برای تحلیل 

تحلیل عاملی  دقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.

های آماری چند نام عمومی استتتت برای برخی از روش

هاست. این متغیره که هدف اصلی آن خالصه کردن داده

همبستتتتگی درونی تعتداد زیادی از  روش بته بررستتتی  

های پردازد و در نهتایتت آنهتا را در قتالتب     متغیرهتا می 

عمومی محدودی دستته بندی کرده و تبیین میکند. تحلیل  

وابسته  بوده که در آن کلیه متغیرها به عاملی روشی هم

گیرند. در این تکنیک هریک طور همزمان مد نظر قرار می

یر وابستتتتتته لحتتاظ میاز متغیرهتتا بتته عنوان یتتک متغ

استتتتفاده تحلیل عاملی را به دو  (. 0220)کالنتری گردند

 توان تقسیم کرد:دسته کلی می

 

 تحلیل عاملی تاییدی-

ه بنایی یک پدیدبته منظور پی بردن به متغیرهای زیر  

هتا از روش تحلیل عاملی  ای از دادهیتا تلخی  مجموعته  

تاییدی، درباره های عاملی شتتود. در تحلیلاستتتفاده می

شود ی بیان مییهاها به طور آشتکار فرضتیه  تعداد عامل

و برازش ستتتاختتار عتتاملی مورد نظر در فرضتتتیته بتتا    

گیری شتتتده مورد ستتتاختار کواریانس متغیرهای اندازه

 (.  0220گیرد )کالنتری آزمون قرار می

 

 تحلیل عاملی اکتشافی -

در تحلیل اکتشافی پژوهشگر به دنبال بررسی  

ها های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخ داده

و نیز روابط بین آنهاست. در اینجا پیش مدل معینی وجود 

ندارد. در این مطالعه تعداد زیادی از شاخ  ها در موارد 

مختلف پردازش شده و به تعداد کمتری از سازه های 

ی مؤثر کاهش می یابند. در ادامه زیربنایی و شاخ  ها

این تحقیق به منظور پاالیش متغیرهای مربوط به 

مشکالت مورد بررسی و پی بردن به عامل های اصلی 

باشند، از تحلیل که مانع بکارگیری کشاورزی دقیق می

عاملی اکتشافی بر اساس روش تجزیه به مؤلفه های 

 اصلی استفاده شد.

 

 بحث نتایج و

 ای پاسخگویانحرفه فردی وویژگی های  -

نفر از پاستتخگویان  46نتایج پژوهش نشتتان داد که  

درصتتد( زن بودند. 4/14نفر ) 10و درصتتد( مرد  6/41)

که کمترین  سال بود. 84/63 میانگین ستنی پاستخگویان  

نشان   ستال داشتتند. نتایج   44 آنها بیشتترین  و 04 آنها

 درصتتد پاستتخگویان دارای مدرك یک دهد که حدود می

 حدود  دارای مدرك کارشتناسی و  درصتد  4/40 دیپلم،

باالتر  و درصد آنها دارای مدرك کارشناسی ارشد 4/64

 98/36 بودند. میانگین ستابقه خدمت پاسخگویان حدود  

ستال بود. بیشترین فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان  

 به ترتیب مربوط به رشتتته ترویج وآموزش کشتتاورزی 

 اراضتتی درصتتد( و امور 8/33درصتتد(، زراعت ) 9/00)

  درصد( بود. 8/32)

 

  کشاورزی دقیق  مسائل و مشکالتتحلیل عاملی   -

برای مجموعه  KMO در تحلیل انجام شتتتده، مقدار

که  بدست آمد 94/2کشاورزی دقیق  مستائل و مشکالت 

بیانگر مناستتب بودن همبستتتگی متغیرهای وارد شتتده    

بین  KMOبرای تحلیتل عتاملی می بتاشتتتد. زیرا دامنه    

صفر تا یک بوده و هر چه قدر این میزان به یک نزدیکتر 

باشتتد به همان میزان روایی نمونه باالتر استتت. همچنین 

بدستتتت آمد که 39843060نتیجته آزمون بارتلت با مقدار 

توان نتیجه دار بود. بنابراین میدرصد معنی 3در ستطح  

ها به درستتتتی انجام شتتتده و  گرفتت کته تفکیتک عتامل    

ای باالیی با یکدیگر های هر عامل همبستتگی ریشه متغیر

   .(3جدول )دارند 

دهد. دار را نشتتان میتعداد عامل های معنی 0 دولج

عامل برای مجموعه مستتائل و مشتتکالت   4در این تحلیل 

بیشتتتر بود  3کشتتاورزی دقیق  که مقدار ویژه آن ها از 

 است که برای تعیین تعداد ذکر شایان   شناسایی شدند.
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 و آزمون بارتلت   KMOمقادیر   -1 جدول
 

مسائل و مشکالت کشاورزی دقیق مجموعه  

 

KMO 94/2رمقدا   

060/3984  آزمون بارتلت    

222/2 سطح معنی داری   

 

ها در این تحلیل از مالك کیسر و درصد واریانس  عامل

استفاده شده است. بر اساس این مالك، عامل هایی که 

شود. در مقدار ویژه آنها بزرگتر از یک است انتخاب می

عامل استخراج  4این مرحله با توجه به مالك های مذکور 

شده است از آنجایی که در تحقیقات علوم اجتماعی و 

ها درصد از واریانس کل توسط عامل 42انسانی تبیین 

کند شش عامل مذکور حدود  گیری کفایت میجهت تصمیم

کنند. درصد تغییرات واریانس کل را تبیین می 64/02

ها از روش وریماکس استفاده شد. برای چرخش عامل

باشند به  4/2متغیرهایی که بار عاملی آن ها بزرگتر از 

 ستخراج می گردند.عنوان بارهای عاملی معنی دار ا

 

 های استخراج شده در خصوص مسائل و مشکالت توسعه کشاورزی دقیق  از دیدگاه کارشناسانعامل -2جدول

 درصدی از کل عامل ها درصد مقدار ویژه مقدار ویزه عامل شماره عامل

498/1 عامل اطالعاتی وآموزشی 3  382/36  318/02  

اقتصادیعامل  0  413/1  492/31  001/38  

006/1 عامل مدیریتی 1  480/30  949/30  

سازمانی -عامل فنی 6  280/1  832/33  821/34  

624/0 عامل انگیزشی 4  046/8  309/31  

106/0 عامل تکنولوژیکی 4  819/9  401/30  

64/02   جمع کل  322 

 

متغیرهای ضتتتعف دانش  (1جدول) نتایج بتاتوجه به 

هتای مرتبط باکشتتتاورزی دقیق، عدم  درزمینته فنتاوری  

آشتتنایی بهره برداران باکشتتاورزی دقیق، عدم استتتقاده 

درحوزه های تخصتصی،   ازمدیران متخصت  وکارآمد 

فراهم نبودن زیرستتتتاختتت هتتای الزم برای توستتتعتته  

کشتاورزی دقیق وپایین بودن سطح دانش بهره برداران  

در مجموع بتتا وبودنتتد  4/2زرگتر از دارای بتتار عتتاملی ب

درصتتتد از تغییرات واریتانس کل در عامل   31/02تبیین 

اطالعاتی به نام عامل این عوامل  اندبارگذاری شتتتده اول

 نام گرفت. و آموزشی 

متغیرهتتای عتتدم توجیتته اقتصتتتادی وستتتودآوری   

ی مالی کشاورزان، هزینه کشتاورزی دقیق، ضتعف بنیه  

زی دقیق و کمبودنیروی هتتای کشتتتتاوربتتاالی فنتتاوری

دارای بار عاملی  متخصتتت  درزمینه کشتتتاورزی دقیق

درصد  00/38بودند ودر مجموع با تبیین  4/2بزرگتر از 

 انداز تغییرات واریانس کل در عامل دوم بارگذاری شتتده

 این عوامل به نام عامل اقتصادی نام گرفت.

در عتامتل ستتتوم، نیز متغیرهتای پایبندی مدیران به    

دیریت سنتی، مناسب نبودن آموزش های رسمی اعمال م

با نیازهای بخش کشتاورزی، ضعف آمارواطالع رسانی  

وعتدم متدیریتت اطالعتات، عدم آشتتتنایی مدیران بخش     

بودند.  4/2دارای بار عاملی بزرگتر از باکشاورزی دقیق

این عتامل به نام عامل مدیریتی نام گرفت. عامل ستتتوم  
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یتانس کل را تبیین  درصتتتد از تغییرات وار94/30حتدود  

 کند.می

دستترستی ضتعیف به نرم افزارهاوسخت     پنج متغیر

افزارهتای موردنیتازدرداختل کشتتتور، محدودیت تامین    

ای، عدم اعتمادکشاورزان به امکانات وتجهیزات ماهواره

فناوری های نو و ارتباط ضعیف دانشگاه وبهره  کاربرد

بودند که این عامل  4/2دارای بار عاملی بزرگتر از  بردار

عامل حدود این نتام گرفت.   ستتتازمتانی -فنینیز عتامتل   

 کند.درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین می82/34

 در عامل پنجم نیز ستتته متغیر کوچک بودن زمین ها

وعدم اعمال مدیریت یکپارچه مزارع، ستتنتی بودن روش 

 التحصیالن برای ورودفارغ انگیزه کمو های کشتاورزی 

به عرصتته تولید کشتتاورزی دارای بار عاملی بزرگتر از 

بودند شناسایی شدند. این عامل نیز عامل انگیزشی  4/2

درصتتتد از 30/31نتامگتذاری شتتتد. عتامتل پنجم حدود     

 کند.تغییرات واریانس کل را تبیین می

در عتتامتتل شتتتشتتتم نیز متغیرهتتای عتدم توستتتعتته   

عدم توجه به ترویج شتتیوه  مکانیزاستتیون کشتتاورزی، 

های نوین وعدم شناخت توانایی ها وقابلیت های توسعه 

بودند   4/2کشتتتاورزی دقیق دارای بار عاملی بزرگتر از 

ژیکی نامگذاری شتتتد که واین عتامتل به نام عامل  تکنول  

درصتتتد از تغییرات واریتانس کل را تبیین  40/30حتدود  

 کند.می

 

 به روش واریماکس متغیرهای مربوط به هر یك از عامل ها و ضرایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته  -3جدول
 نام عامل گویه ها بارعاملی

041/2   های مرتبط با کشاورزی دقیقضعف دانش در زمینه فناوری 
 

 عامل اطالعاتی وآموزشی

431/2  عدم آشنایی بهره برداران با کشاورزی دقیق 

421/2  خصصیتهای عدم استقاده از مدیران متخص  و کارآمددرحوزه 

423/2  فراهم نبودن زیرساخت های الزم برای توسعه کشاورزی دقیق 

41/2  پایین بودن سطح دانش بهره برداران 

826/2   عدم توجیه اقتصادی و سودآوری کشاورزی دقیق 
 

 عامل اقتصادی

980/2  کشاورزانی مالی ضعف بنیه 

998/2  های کشاورزی دقیقهزینه باالی فناوری 

460/2  کمبود نیروی متخص  درزمینه کشاورزی دقیق 

014/2   پایبندی مدیران به اعمال مدیریت سنتی 
408/2 عامل مدیریتی  های رسمی با نیازهای بخش کشاورزیمناسب نبودن آموزش 

461/2  مدیریت اطالعاتضعف آمار و اطالع رسانی و عدم  

418/2  عدم آشنایی مدیران بخش با کشاورزی دقیق 

939/2   دسترسی ضعیف به نرم افزارها و سخت افزارهای موردنیاز در داخل کشور 
 
 سازمانی-عامل فنی

920/2  ایمحدودیت تامین امکانات و تجهیزات ماهواره 

448/2  های نوعدم اعتماد کشاورزان به کاربرد فناوری 

436/2  ارتباط ضعیف دانشگاه و بهره بردار 

424/2  عدم هماهنگی میان بخشی وبین سازمانی 

068/2   کوچک بودن زمین هاوعدم اعمال مدیریت یکپارچه مزارع 
489/2 عامل انگیزشی  بودن روش های کشاورزیسنتی 

469/2  التحصیالن برای ورودبه عرصه تولید کشاورزیانگیزه کم فارغ 

913/2   عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 
043/2 عامل تکنولوژیکی  عدم توجه به ترویج شیوه های نوین 

404/2  ها و قابلیت های توسعه کشاورزی دقیقعدم شناخت توانایی 



 9911بهار   / 9شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                      عیدی، کاظمیه                  223

 

 

های مسااائل و مشکالت کشاورزی رتبه بندی گویه  -

 دقیق ازدیدگاه پاسخگویان 

بنتتدی متغیرهتتای مورد نتتتایج حتتاصتتتل از اولویتتت 

( نشان 6بررستی بر استاس ضتریب تغییرات در جدول)   

 بردار،دهد، پنج متغیر ارتباط ضتتعیف دانشتتگاه وبهرهمی

فراهم نبودن زیرستتتتاختتت هتتای الزم برای توستتتعتته  

وعدم اعمال  کشتتتاورزی دقیق، کوچتک بودن زمین هتا  

 وی مالی کشاورزان ضعف بنیهمدیریت یکپارچه مزارع، 

های نو به کشتتتاورزان بته کاربرد فناوری  عتدم اعتمتاد  

، 306/2، 303/2، 303/2، 342/2ترتیب با ضریب تغییرات 

   بیشترین اهمیت را ازدید پاسخگویان دارا بودند.304/2

 

 دقیقکشاورزی مسائل و مشکالت اولویت بندی دیدگاه کارشناسان درخصوص  -4جدول
 

 کشاورزی دقیق ازدید پاسخگویانمسائل و مشکالت رتبه بندی 

 گویه ها ماینگین انحراف معیار ضریب تغییر اولویت

1 151/1  76/1  47/4  بهره بردار ارتباط ضعیف دانشگاه و 

2 161/1  627/1  24/4  فراهم نبودن زیرساخت های الزم برای توسعه کشاورزی دقیق 

3 161/1  61/1  14/4  عدم اعمال مدیریت یکپارچه مزارع و کوچک بودن زمین ها 

4 164/1  62/1  12/4  ی مالی کشاورزانضعف بنیه 

5 167/1  637/1  2/4  فناوری های نو عدم اعتمادکشاورزان به کاربرد 

7 167/1  625/1  11/4  هزینه باالی فناوری های کشاورزی دقیق 

6 181/1  64/1  17/4  فناوری های مرتبط باکشاورزی دقیقزمینه  ضعف دانش در 

8 187/1  66/1  11/4  عدم هماهنگی میان بخشی وبین سازمانی 

7 186/1  66/1  13/4  عدم آشنایی بهره برداران باکشاورزی دقیق 

11 188/1  67/1  21/4  محدودیت تامین امکانات وتجهیزات ماهواره ای 

11 171/1  67/1  13/4  کشاورزی دقیقعدم توجیه اقتصادی وسودآوری  

12 172/1  81/1  21/4  درحوزه های تخصصی عدم استقاده ازمدیران متخص  وکارآمد 

13 172/1  678/1  عدم توجه به ترویج شیوه های نوین 4 

14 175/1  813/1  11/4  به عرصه تولیدکشاورزی التحصیالن برای ورودانگیزه کم فارغ 

15 176/1  81/1  13/4  کشاورزیهای سنتی بودن روش 

17 176/1  676/1  15/4  پایین بودن سطح دانش بهره برداران 

16 178/1  666/1  73/3  قابلیت های توسعه کشاورزی دقیق و عدم شناخت توانایی ها 

18 215/1  818/1  ضعف آمارواطالع رسانی وعدم مدیریت اطالعات 4 

17 216/1  856/1  15/4  موردنیازدرداخل کشوردسترسی ضعیف به نرم افزارهاوسخت افزارهای  

21 216/1  846/1  1/4  مناسب نبودن آموزش های رسمی بانیازهای بخش کشاورزی 

21 216/1  82/1  78/3  نیروی متخص  درزمینه کشاورزی دقیق کمبود 

22 217/1  84/1  88/3  عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

23 224/1  86/1  87/3  عدم آشنایی مدیران بخش باکشاورزی دقیق 

24 227/1  883/1  87/3  پایبندی مدیران به اعمال مدیریت سنتی 
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 پیشنهاداتگیری و نتیجه

این تحقیق با هدف تحلیل و شتتتناستتتایی مستتتائل و  

مشتکالت توسعه کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان  

 .ستازمان جهاد کشتاورزی شهرستان ارومیه انجام شد  

مورد توجه مسئوالن های این تحقیق یافتهرود انتظار می

ریزان کشتتتاورزی استتتتتان قرار گرفتته و با    و برنتامته  

بکارگیری راهکارهای پیشتتنهادی و نتایج تحقیق شتتاهد  

تر فناوری کشاورزی دقیق در توستعه بکارگیری وستیع  

نشان داد که حاصل ازپژوهش نتایج سطح استان شویم. 

وآموزشتتتی، اقتصتتتادی،  های اطالعاتی عاملبته ترتیب  

سازمانی، انگیزشی و تکنولوژیکی ازجمله -مدیریتی، فنی

مهم دررابطه با توسعه کشاورزی دقیق بودند  شتکالت م

( 0232) رادشتیرخانی و پزشکی های تحقیقات که با یافته

و  (0234) (، زارع وهمکاران0233) همکاران حستتینی و 

اساس براین  .باشدهم سو می (0234) صبوری آرایش و

بستتتیاری  مشتتتکالتها خود شتتتامل هر یک از این عامل

شوند که دراجرای کشاورزی دقیق دارای اثرات منفی می

بازدارنده هستتند. بر استاس نتایج به دست آمده، همه    و

که در شتش عامل خالصته شده اند بر فرآیند    مشتکالتی 

اجرای کشتتتاورزی دقیق تأثیر منفی داشتتتته و روند این 

ود شتتو یا متوقف می کنند. لذا توصتتیه میکُند  فرآیند را

هتتای جتتاری در این زمینتته، منظور تقویتتت فعتتالیتتت بتته

 طراحی مشکالتیهایی جهت رفع و مقابله با چنین برنامه

و اجرا گردد و نقاط ضتعف موجود بیش از پیش اصالح  

پیشنهادات  این راستا در شده تا نتایج حاصله بهبود یابد.

توستتعه کشاورزی  مشتتکالتمستائل و  زیر جهت حذف 

 شوند:دقیق بر اساس نتایج ارائه می

 سازوکارهایی  درست ریزیهکشتاورزی با برنام  مدیران

زمینته توستتتعه   دربرای آموزش بهتر کشتتتاورزان  را

 .ریزی کنندطرحکشاورزی دقیق 

   ها وانگیزه جلب افزایش ستتترمتایته گذاری وایجاد زمینه

اجرای هتتای داخلی وختتارجی در وجتتذب ستتترمتتایتته 

 کشاورزی دقیق

  کارشتتتناستتتان کشتتتاورزی،  فراهم کردن امکان بازدید

از مناطق مجری وموفق  وکشتتتاورزان پیشتتترو محققان

 های نوین چون کشاورزی دقیقاجرای طرح یهدرزمین

 دکاربرتحقیقاتی پیرامون امکان  هایحپشتیبانی از طر 

-انگیزهنوین کشاورزی، به منظور باال بردن  هاییفناور

 ورود فارغ التحصیالنو گذاران، کشاورزان مایهسری 

 به این عرصه کشاورزی

 کارآمد برای توسعه   استفاده از مدیران متخص  و

 ریزی دراین راستاوبرنامه کشاورزی دقیق

 سوی دولت برای تشویق  پشتیبانی و ارائه تسهیالت از

 گذارانکشاورزان وسرمایه

  مختلف  هایسازی و اجرای برنامهفرهنگنسبت به

آموزشی و فرهنگی برای کشاورزان وکارشناسان 

نقش در زمینه کاربرد  کشاورزی جهت بهبود جایگاه و

 کشاورزی دقیق اقدام گردد.
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