
فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 54

الزام های آموزشی به كارگیری كشاورزی دقیق از دیدگاه محققان كشاورزی 

استان ایالم

محمد باقر آرایش1، محمد صادق صبوری2

1- استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
2-استادیار گروه ترویج و آموزش كشاورزی واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران

چكیده
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مقدمه
بـی شـک مسـاله ی غـذا و امنیـت غذایـی یكـی از اساسـی 
تریـن و مهـم تریـن چالش های امـروزو آینده ی جهان اسـت. 
بیشـینه  از  اسـتفاده  و  سـو  یـک  از  جهـان  جمعیـت  افزایـش 
از  را  قابـل كشـت، مسـیر حركـت بشـر  گسـترده زمیـن هـای 
تـالش در جهـت افزایـش سـطح زیـر كشـت بـه سـمت افزایش 
عملكـرد در واحـد سـطح سـو داده اسـت. متخصصـان علـوم 
بـه  و  زراعـی  بـه  زمینـه  دو  كـه  هاسـت  سـال  نیـز  كشـاورزی 
نـژادی گیاهـان زراعـی رابـه عنـوان راهبردهـای هـای اصلـی 
وكلـی بـرای تامیـن آینـده غذایـی بشـر برگزیـده انـد. درایـن 
ارقـام  تولیـد  سـمت  بـه  گیاهـان  اصـالح  متخصصـان  راسـتا، 
اصـالح شـده و پرمحصول، دانشـمندان علوم ژنتیک و زیسـت 
فنـاوری كشـاورزی بـه سـمت دسـتكاری هـای ژنـی گیاهـان و 
متخصصـان علـوم زراعـی نیـز بـه سـمت اصـالح نظـام هـای 
مدیریـت  نویـن  هـای  نظـام  آوردن  پدیـد  و  موجـود  زراعـی 

انـد. آورده  كشـتزار روی 
در ایـن میـان كمبـود آب نیز برحساسـیت هـای قابل دركی 
كـه در سـال هـای اخیـر در قبال موضـوع حفظ محیط زیسـت 
و حفـظ منبـع هـای انـرژی ایجـاد شـده، افـزوده اسـت. نظـر 
بـه ایـن كـه نظام هـای سـنتی كشـاورزی بـا مدیریت نادرسـت 
آب و ایـن كـه مصـرف بـی رویـه كودهـا، علـف كـش هـاو آفـت 
كـش هـای شـیمیایی از مهـم ترین منبـع های آلودگـی محیط 
و  باغـی  زراعـی،  علـوم  لـذا متخصصـان  اسـت،  بـوده  زیسـت 
دامـی در سـالیان اخیـر بدنبال شـیوه های نوینـی در مدیریت 
كشـتزار بـوده انـد تـا افـزون بر بهینـه سـازی مصرف نهـاده ها، 
عملكـرد را نیـز افزایش داده و در نهایت بـازده اقتصادی تولید 

را بـاال ببرند. 
ــه  ــه، در ده ــت مزرع ــاز در مدیری ــن نی ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ی اخیــر موضــوع كشــاورزی دقیــق مطــرح شــده اســت. 
ــی  ــاص مكان ــاورزی خ ــی آن را كش ــه گاه ــق ك ــاورزی دقی كش
نیزمــی نامنــد، یــک نــوع نگــرش جدیــد در مدیریــت كشــتزار 
و دام اســت. بــه عبارتــی ســاده تــر، كشــاورزی دقیــق نظامــی 
ــادر  ــه تنه ــاک ن ــول و خ ــای محص ــی ه ــه در آن ویژگ ــت ك اس
ــز  ــان نی ــول زم ــه در ط ــد، بلك ــی كنن ــر م ــق تغیی ــطح و عم س
مــی  كشــاورزی  تولیدكننــدگان  و  گردنــد  تغییرمــی  دچــار 
ــای  ــی ه ــا و غیریكنواخت ــری ه ــیله آن تغییرپذی ــد بوس توانن
ــا مدیریــت ایــن  داخــل كشــتزاررا شناســایی كــرده و ســپس ب

تغییرپذیــری هــا در جهــت افزایــش محصــوالت زراعــی و 
یــک  دقیــق  كشــاورزی  بردارنــد.  گام  وری  بهــره  افزایــش 
راهبــرد مدیریتــی اســت كــه جزییــات و اطالعــات مربــوط بــه 
هــر قســمت از كشــتزاررا بــه كار گرفتــه و مدیریــت دقیقــی بــر 

ــد. ــی كن ــال م ــا اعم ــاده ه نه
كـه  اسـت  كشـاورزی  دقیـق  ایـن  مدیریـت  ی  فلسـفه 
نهاده هـای  تولیـد )بـذر، كود، مواد شـیمیایی و دیگـر نهاده ها( 
احسـاس  آن  بـه  نیـاز  كـه  جایـی   در  و  نیـاز  میـزان  مـورد  بـه  
می شـود بـرای داشـتن تولیـد اقتصادی بیشـتر اسـتفاده شـود 
)بردبـار و همـكاران، 1389(.دركشـاورزی سـنتی  هركشـتزار 
بـه عنـوان یـك واحـد تلقـی شـده  و آن چـه مبنـای مدیریـت 
ازوضعیـت  میانگینـی  بـرآورد  ی  برپایـه  كشـتزارقرارمیگیرد 
نهاده هـای  مصـرف  كشتزارمی باشـد.  هـر  زراعـی  در  شـرایط 
كشـاورزی اعـم از كودهـا، سـم هـای شـیمیایی و بذرهـا نیـز 
برپایـه ایـن مبنـای  مدیریتی ارزیابـی قرار می شـود. به یقین، 
بـا این گونـه مدیریـت، هزینه ی مصـرف نهاده های كشـاورزی 
دو چنـدان بـوده و زیـان های مالـی فراوان را متوجه كشـاورز و 

كـرد. جامعـه مصرف كننـده خواهـد 
امـا برخـالف آن، در كشـاورزی  دقیـق، فنـاوری حـرف اول 
مدیریـت كشـتزاررا مـی زنـد. درایـن نوع كشـاورزی كه بیشـتر 
در كشـورهای توسـعه یافته متداول است و برخی از كشورهای 
درحـال توسـعه هـم در ایـن زمینـه گام هایـی برداشـته اند، بـا 
موقعیت یـاب  هـای  ی  سـامانه   )GPS( دسـتگاه  از  اسـتفاده 
جدیـد كشـتزار را بـه واحدهایـی  كوچكتـر تبدیل كـرده و برای 
هرواحـد شـرایط و ویژگی هـای آن را تعریـف و برپایـه یافته هـا 
واحـد  آن  مدیریـت  بـه  آمـده  دسـت  بـه  علمـی  اطالعـات  و 
می پردازنـد )احمـدی، 1389(.  برخـالف این كـه در نگاه اول، 
كاربـرد كشـاورزی دقیق مدیریـت پیچیده ای را مـی طلبد و از 
سـویی توجیـه اقتصـادی چنیـن نظامـی بـا تردیدهایـی رو بـه 
رو اسـت، امـا بـه نظر می رسـد بـا توجه بـه چالش هـای عمده 
ای كـه جهـان، در زمینـه ی آب، غـذا، آلودگـی محیط زیسـت 
و منابـع انـرژی با آن ها روبه رو سـت، نسـل های آینـده ناگزیر 
بـه روی آوردن بـه چنیـن شـیوه هایـی خواهنـد بود)پاندیت و 

اسـتودنت، 2012(. 
ایــران،  در  دقیــق  كشــاورزی  فناوری هــای  ی  توســعه 
مقوله ایســت كــه در چنــد ســال گذشــته بــه شــدت مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن حیطــه، موضــوع هــای 
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ــت  ــی، مدیری ــع طبیع ــری مناب ــه تغییرپذی ــی ازجمل گوناگون
بــر  دقیــق  كشــاورزی  فناوری هــای  تأثیــر  تغییرپذیــری، 
و  فنــی  نوآوری هــای  زیســت،  محیــط  و  اقتصادكشــتزار 
مهندســی در حــس گرهــا، كنتــرل  كننده هــا و ســنجش از 
دورســامانه هــای مدیریــت اطالعــات جغرافیایــی، كاربــرد 
ــاورزی  ــا كش ــط ب ــای مرتب ــرش فناوری ه ــد پذی ــی و رون جهان
دقیــق و ظرفیــت ایــن فنا وریهــا در بهبــود كشــاورزی بررســی 
می شــوند )رنجبــرو همــكاران، 1390(. كشــاورزی  دقیــق، 
ــه  ــه برپای ــت ك ــاورزی اس ــه كش ــاوری در عرص ــن فن جدیدتری
ســه اصــل افزایــش عملكــرد بــا همــان ســطح از مصــرف نهــاده 
هــا از راه تغییــردر نحــوه توزیــع نهــاده هــا، افزایــش بهــره وری 
اقتصــادی و كاهــش اثرگــذاری هــای بــد زیســت محیطــی 

.)1388 كار،  می شــود)صداقت  دنبــال 
جهانـی  دوم،  جنـگ  پـس از  ویـژه  بـه   كشـاورزی،  بخـش 
بـه  دلیـل  بهره گیـری  از قـوای محركـه وماشـین هـا، اسـتفاده 
و  تخصصـی  شـدن   شـیمیایی،   هـای  مـاده   روزافـزون  از 
یافتـه  تغییـر  غیرمنتظـره ای  طـور  بـه  دولتـی  سیاسـت های 
،افزایـش  محصـول  عملكـرد  بهـره وری  و  وسـبب  باالرفتـن 
تولیدمحصـول هـای كشـاورزی، كاهـش سـختی كارو بهبـود 
موردهـا  ایـن  كـه  ایـن  وجـود  بـا  اسـت.  شـده   كاری  شـرایط 
خطـر  آمـدن  پاییـن  و  بسـیار  هـای  تغییرپذیـری  سـبب 
آمـدن  وارد  سـبب  امـا  شـده،  كشـاورزی  فعالیت هـای  ذاتـی 
آلودگـی  خـاك،  فرسـایش  ماننـد  توجهـی  هزینه هـای  قابـل  
خانوادگـی  كشـاورزی  رفتـن  بیـن  از  زیرزمینـی،  آب هـای 
وناهماهنگـی شـرایط اجتماعـی و اقتصـادی در جامعـه هـای 

.)1391 همـكاران،  و  شده اند)سـواری  روسـتایی 
هزینــه نهاده هایــی ماننــد نیــروی كار، ماشــین هــا و هزینــه 
آب مصرفــی بــا افزایــش میــزان خــرد شــدن زمیــن هاافزایــش 
از  ناشــی  هزینه هــای  وجــود  صــورت  ایــن  بــه  می یابــد. 
ــاورزی در  ــاختن كش ــه س ــه یكپارچ ــرای برنام ــی، اج پراكندگ
سیاســت توســعه كشــاورزی بــه عنــوان یــك ضــرورت را توصیــه 
می كنــد. مالكیت هــای كوچــك همــراه بــا قطعــه قطعــه بــودن 
آن، ایجــاد مرزهــا و تلفــات، بخشــی از مهــم تریــن بازدارنــده 
منطقــه  اراضــی  از  مطلــوب  بهره بــرداری  پیشــروی  هــای 
ــد  ــای تولی ــل ه ــه از عام ــتفاده بهین ــكان اس ــه ام ــد ك می باش
باعــث هدررفــت نهاده هــا، فرســایش و  را دشــوار كــرده و 
خرابــی بیــش از حــد ماشــین هــا و مصــرف بی رویــه آب، خــرد 

شــدن اراضــی، خــرد شــدن بــاغ هــا و هــدر رفتــن توانایی هــا 
و همــكاران،  آبــادی   نجیبــی خیــر  امكانــات می شــود)  و 

  .)1389
انقـالب سـبز  بـا سـه  اهـرم، سـم هـای شـیمیایی  و اصـالح 
و  تأمیـن غـذای بشـر  و رقـم هـای جدیـد هرچنـد در  بذرهـا 
توسـعه  ی كشـاورزی  نقـش  خطیـری  ایفـا كـرد، ولـی  در بـروز 
بهره بـرداری   تخریـب  محیط زیسـت،  هایـی  چـون   چالـش 
 مفـرط  از ذخایـر پایـدار طبیعت بـا توجه به افزایـش جمعیت، 
مصرف گرایـی  و  جهـان  در  توسـعه  سیاسـت های  ناپایـداری 
اسـت  داشـته  بسـزایی  نقـش  غربـی  كشـورهای  در  مفـرط 

همـكاران،1390(. و  )طاهرآبـادی 
در ایــران ســاالنه بیــش از 2/5 میلیــون تــن اوره بــرای 
ــود.  ــتفاده می ش ــاورزی اس ــان دركش ــی گیاه ــن نیازازت تأمی
ــی  ــاك و آلودگ ــازده خ ــش ب ــبب كاه ــود اوره  س ــتفاده  از ك اس
ــر  ــده دیگ ــای پیچی ــب ه ــا و تركی ــكیل نمك ه ــدید آن، تش ش
در خاك)شــوره بســتن( و تجمــع اوره در بافــت گیاهــان )عامــل 
ــن  ــود. ای ــی ش ــان( م ــوارش در انس ــتگاه گ ــرطان های دس س
مســاله، هزینه هــای بســیار باالیــی، حــدود650 میلیــون دالر، 
ــد  ــدود32 درص ــاالنه ح ــن س ــال دارد. همچنی ــه دنب ــز ب را نی
از تولیــدات  كشــاورزی مــورد حملــه آفــات و بیماری هــای 
ــن  ــا 24000ت ــا آن ه ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــه ك ــرار گرفت ــی ق گیاه
ــه  ــود ك ــرف می ش ــور مص ــات در كش ــع آف ــای دف ــم ه ــواع س ان
ــال  ــم 2069786 دالر در هرس ــزان س ــن می ــه واردات ای هزین

ــكاران، 1387(.  ــی راد و هم ــت )عنایت اس
میــزان  توزیــع  ســم هــا  در اســتان  ایــالم، بــر اســاس ســطح 
زیــر كشــت محصــول هــای زراعــی و باغــی، جایــگاه دوازدهــم 
را در ســطح كشــور دارد. مصــرف بــی رویــه ســم بــدون توجــه 
بــه دوره تاثیــرو زمــان مناســب مصــرف آن، بــی توجهــی 
ــی  ــكات ایمنــی در كشــتزارها و ناتوان ــه رعایــت ن كشــاورزان ب
ان هــا در تشــخیص عامــل آســیب در مناطــق مختلــف اســتان 
بــه چشــم مــی خــورد. از ســویی دیگراســتان ایــالم نیــز ماننــد 
ــب در  ــد متناس ــگ رش ــدون آهن ــور ب ــای كش ــتان ه ــایر اس س
ــد.  ــی باش ــق م ــاورزی دقی ــری كش ــه كارگی ــت ب ــه نهض زمین
ــراردارد.  ــی ق ــات ابتدای ــه ی تحقیق ــرا در مرحل ــاظ اج ــه لح ب
بــه نظــر مــی رســد كــه از میــان ســه حلقــه ی اساســی جامعــه 
بهــره بــردار، جامعــه تحقیقــات كشــاورزی و كارشناســان 
آموزشــی ترویجــی، آمــوزش نیــروی انســانی ارزش و اهمیــت 

الزام های آموزشی به کارگیری...
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ــی دارد. خاص
چـرا كـه هنوز بسـیاری از كشـاورزان و مدیران كشـتزارهای 
بـزرگ در سـطح اسـتان با مفهـوم اولیه كشـاورزی دقیق آشـنا 
و  ایـن مفهـوم هـا، ارزش هـا، اصـول  نیسـتند و الزم اسـت، 
بـا كشـاورزی دقیـق آمـوزش داده  دیگـر فاكتورهـای مرتبـط 

شـود )حسـین زاده و همـكاران،  1389(.  
تصور بسـیاری از كارشناسـان مسـایل كشـاورزی این است 
كـه كشـاورزی دقیـق در كشـور هـای در حال توسـعه، بـه دلیل 
و زمیـن  نظـام كشـاورزی معیشـتی  فقیـر،  وجـود كشـاورزان 
بـرای  اسـت  ممكـن  و  بـوده  زا  مشـكل  زراعـی  كوچـک  هـای 
جامعـه كشـاورزی مقـرون بـه صرفـه نباشـد. این در حالیسـت 
كـه بررسـی هـای انجـام شـده در كشـتزارهای برنج كشـورهای 
هندوسـتان و فیلیپیـن  در سـال هـای 2002 تـا 2010 نشـان 
داده اسـت كـه بـا بكارگیری كشـاورزی دقیق، به طور متوسـط 
عملكـرد دانـه برنـج 11 درصـد افزایـش و اسـتفاده از كـود ازته 
متوسـطی  سـود  نتیجـه  ودر  اسـت  داشـته  كاهـش  4درصـد 
معـادل 46 دالر آمریـكا درهـر هكتـار عایـد كشـاورزان شـده 

اسـت )نیكبخـت و زكـی دیزجـی، 1384(.
جهـان  كشـور  یـک  عنـوان  بـه  هندوسـتان  كشـور  تجربـه 
سـومی نشان داده اسـت كه 58 درصداز مسـاحت كشتزارهای 
كشـاورزی آن هـا كمتـر از یـک هكتـار بـوده و متوسـط زمیـن 
هـای ایـن كشـور 1.57 هكتـار اسـت ) سـوینتون و لونبـرگ، 

.)2002
فنـاوری كشـاورزی دقیـق بـه صـورت وسـیع بـرای ایالـت 
هـای پنجـاب وهاریانا درمـورد محصوالت اسـتراتژیک گندم و 
برنـج اجرا شـده اسـت.  بر این پایـه، به نظر می رسـد با امكان 
پذیـر شـدن كاربرد كشـاورزی دقیـق در كشـور، آن هم با همت 
دقیـق،  كشـاورزی  فنـاوری  انتقـال  و  آمـوزش  بخـش  جـدی 
توزیـع مناسـب نهـاده هـا در كشـتزارها، اسـتفاده هـا از حـس 
گرهـا بـرای مبـارزه بـا ویـروس هـا و پاتـوژن هـای محصـوالت 
كشـاورزی، كاهـش ضایعات محصـول های كشـاورزی، تعیین 
دقیـق نیازهـای تغذیـه ای گیاهـان، كاهـش خطرهای زیسـت 
محیطـی میسـر خواهـد شـد و كشـاورزان هـدف از جنبـه های 
مختلـف از مزیـت هـای ایـن فن آوری بهـره مند خواهند شـد. 
بررسـی هـای گوناگونـی در زمینـه ی كشـاورزی دقیـق بـه 
صـورت پراكنـده صـورت گرفته اسـت كه برخـی از آنهـا عبارت 

انـد از:

اسـت  ایـن  )1388(،  بیانگـر  همـكاران  و  بردبـار  تحقیـق 
اقتصـادی،  مدیریتـی،  عامل)فنی،تحقیقاتـی،  هفـت   كـه 
از   درصـد  حـدود50  در  ترویجـی(  آموزشـی،  مشـاركتی، 
راتبییـن  كشـاورزی  دقیـق  كاربـرد  امكان پذیـری  واریانـس 

 . می كننـد
اذعـان داشـته  كار )1388(، در تحقیـق خویـش  صداقـت 
وتجهیـزات  امكانـات  فراهم سـازی  و  تأمیـن  كـه  اسـت 
ماهـواره ای، چگونگـی انتقـال فنـاوری و دانش فنی مـورد نیاز 
بـه كشـاورزان و بهـره بـرداران بخـش كشـاورزی و هزینه هـای 
اجـرای آن مهـم ترین چالش هـای كاربرد كشـاورزی دقیق در 

ایـران هسـتند.
بهـرام نـژاد و امیـدی)1389(، بـر ایـن بـاور بـوده انـد كـه به 
كارگیـری كشـاورزی دقیـق منـوط بـه زیرسـاخت هـای  فنـی، 
بـه  كـه كشـورهای پیشـرفته  و فیزیكـی می باشـند  اجتماعـی 
دلیـل دارا بـودن چنیـن زیرسـاخت هـا در بـه كارگیـری فنـون 
كشـاورزی  دقیـق پیشـرو بـوده و میـزان پذیـرش در آنهـا باالتر 

از دیگـر كشـورها می باشـد. 
نجــف آبـادی و همـكاران )2011(، معتقدنـد كـه آمـوزش، 
اقتصــاد، ویژگـی هـای اجرایـی، مهـارت فنـی، كیفیـت داده، 
خطرپذیــری، خطـر بــاال، زمــان، آمــوزش آموزشــگاهی و 
ناســازگاری از چالـش هــای پیــش روی اجــرای كشــاورزی 
و  آموزشــی  هــای  چالـش  بیــن  ایــن  در  هسـتند.  دقیـق 
هـای  چالـش  و  بودنــد  باالتــری  اهمیــت  دارای  اقتصــادی 
آموزشـی، نبـود كارشناســان محلـی، نبـود تحقیقــات قابـل 
درک و اتــكا و نبــود كاركنــان ترویجــی تاثیــر مهــم تـری در 

مقایســه با دیگــر موردهــا دارنــد. 
زیربناهـای  پژوهــشی  در   ،)1389( همـكاران  و  بردبـار 
كارشناســان  دیـدگاه  از  دقیـق  كشــاورزی  كاربــرد  امـكان 
جهادكشــاورزی اسـتان فــارس را بررسی نموده و به رابطـه ی 
معنــی دار بین متغیرهـای: عامل هـای آموزشـی، اقتصادی، 
كاربـرد  امــكان  و  هـا  گـذاری  سیاســت  مدیریتـی،  فنـی، 
كشــاورزی دقیــق اشــاره كردنـد. در حالــی كـه بیـن عامــل 
هــای اجتماعــی و امــكان كاربـرد كشــاورزی دقیـق رابطه ی 
معنـی دار وجـود نداشـت، متغیرهـای آموزشـی، اقتصـادی و 
فنــی قـادر بودنــد 69 درصـد از تغییـرات متغیــر وابسـته نیاز 

آموزشــی را بــرآورد كننـد.
آدریـــان و همـــكاران)2005(، در بررســـی ادراک و نگـرش 
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تولیدكننـــدگان دربـــاره ی فنـــاوری هـــای كشـــاورزی دقیـق، 
ــری  ــد متغی ــل چن ــاختاری و تحلی ــای سـ ــه ه ــدل معادلـ از م
ــه ی  ــرش درزمین ــه نگـ ــد ك ــزارش كردنـ ــرده و گـ ــتفاده ك اسـ
اعتمــاد بـــه كاربــرد فنــاوری كشـــاورزی دقیـــق، ادراک ســـود 
خالـــص، انـــدازه كشـــتزار و سـطح آموزشـی كشـــاورز بـه طـور 
مثبـــت بـــر مفهـوم پذیـــرش فنـــاوری كشـاورزی دقیـــق تأثیر 

ــد. دارن
پژوهـش  بررسـی  بـه  همـكاران)1390(،  و  زاده  منتـی 
كشـاورزی دقیـق، رهیافتـی پایـدار در مدیریـت سـامانه های 
كشـاورزی پرداختـه و بـه نشـان دادنـد كـه مهـم تریـن عامـل 
سـطح  دقیـق،  كشـاورزی   فنـاوری  پذیـرش  بـر  موثـر  هـای 
كاربـرد،  فناوری هـا، آسـانی  تحصیـالت كشـاورز، سـودآوری 
اندازه كشـتزار، سـطح دسترسـی به فناوری و مهارت اسـتفاده 

از رایانـه و نـرم افـزار مـی باشـد.
در تحقیـق ایـزدی و حیاتـی)1391(، میـزان زمیـن هـای 
آموزشـی  ودوره هـای  نظـارت  كار  پیشـینه ی  نظـارت،  تحـت 
گذرانـده شـده از سـازه های حرفـه ای موثـر بـر سـطح دانـش 
سـطح  و  جنـس  متغیرهـای  و   انـد  بـوده  دقیـق  كشـاورزی 
منطقـه  در  كشـت  وتنـوع  فـردی،  سـازه های  از  تحصیـالت 
از عوامـل تأثیـر گـذار برسـطح دانـش  از سـازه های محیطـی 

انـد. بـوده  دقیـق  كشـاورزی 
مفهـوم  كـه  دادنـد  نشـان   ،)2001( همـكاران  و  مكنیـون 
كشـاورزی  دقیـق همـراه بـا مـدل هـای ماننـد سـازی محصول 
می تـوان  را  جغرافیایـی  اطالعـات  هـای  سـامانه  فنـاوری  و 
داد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  جنـوب  در  پنبـه  تولیـد  نظـام  در 
بهینه سـازی عملكـرد در حالـی كـه بـه كمینه رسـاندن مصرف 

اسـت. نیتـروژن  ورودی  و  آب 
جین تانگ و همكاران )2002(، در پژوهشـی به این نتیجه 
رسـیدند كه سـرمایه گذاری بهینـه در نهاده ها، اسـتفاده بهینه 
كیفیـت  و  آلودگـی محیطـی  كاهـش  از منبـع هـای طبیعـی، 

بـاالی تولیـدات را از نتایـج كشـاورزی  دقیق می باشـند.
در تحقیـق زانـگ و همـكاران )2002(، بحـث هایـی ماننـد 
تنـوع منابـع طبیعـی، مدیریـت تنـوع، مدیریـت منطقـه تأثیر 
و  كشـاورزی  سـودآوری  بـر  دقیـق  كشـاورزی   فناوری هـای 
محیـط زیسـت، مهندسـی نـوآوری در حـس گرهـا، كنتـرل و 
سـنجش از راه دور، مدیریـت اطالعـات، برنامه هـای كاربردی 
كشـاورزی  فناوری هـای  پذیـرش  رونـد  و  جهـان  سراسـر  در 

 دقیـق و قابلیـت هـای فنـاوری در نویـن كـردن كشـاورزی در 
چیـن بررسـی شـده اسـت.

كاربـرد  هـای  الزمـه   ،)2003( همـكاران  و  میشـرا 
كشـاورزی دقیـق در هندوسـتان را شـامل: ایجـاد دوره هـای 
تصویـب  كشـاورزی،  تعاونی هـای  تأسـیس  رشـته ای،  چنـد 
قانون هایـی از طـرف دولـت بـرای جلوگیـری از اسـتفاده بیش 
آزمایشـی  مناطـق  انتخـاب  كشـاورزی،  نهاده هـای  از  حـد  از 
بـرای اجـرای كشـاورزی  دقیـق، اطـالع رسـانی بـه كشـاورزان 
نهاده هـای  ازحـد  بیـش  اسـتفاده  پیامدهـای  درزمینـه 

انـد.  دانسـته  كشـاورزی، 
بـت و دیـک مـن )2010(، بـه بررسـی پذیـرش كشـاورزی 
كـه  دانـد  نشـان  و  پرداختـه  اوهایـو  در  آن  واسـتفاده  دقیـق 
بـرای  دقیـق  كشـاورزی   اعتبـاری  هـای  برتـری  از  كشـاورزان 
طیف گسـترده ای ازانواع تصمیم گیری ها، مشـتاق به اسـتفاده 
اطالعات)نقشـه های  آوری  جمـع  فناوری هـای  از  بیشـتری 
عملكردی وآشـكار سـازی عملكـرد( برای اسـتفاده در مصرف 

نهاده هـا بـه میـزان نـرخ متغیـر)VRA( هسـتند. 
نتایج بررسـی لگسـدون )2006(، نشـان داد كه همبستگی 
منفـی بین سـن و میـزان پذیرش كشـاورزی دقیق وجـود دارد 
پذیـرش  میـزان  و  كشـتزار  انـدازه  بیـن  مثبـت  همبسـتگی  و 
كشـاورزی دقیـق وجـود دارد. او نیزنتیجـه گرفـت كـه شـركت 
كشـاورزی دقیـق در كنتاكـی باتوجـه بـه شـرایط اقتصـادی و 

مدیریتـی قـادر بـه رشـد بسـیار خوبـی می باشـد
مونـدال و تـواری )2007(، بـه بررسـی پذیـرش كشـاورزی 
اسـترالیا  در  و فرصت هـا  ـ چالش هـا   دقیـق در سـطح وسـیع 
پرداختـه ونشـان دادنـد كـه تجهیزات كشـاورزی دقیـق دارای 
راه  از  كشـاورزان  بـرای  سـودآوری  و  پـول  ذخیـره   قابلیـت 
افزایـش بهـره وری سـامانه  هـای كاشـت كشـتزارهای پهنـاور 
هسـتند. امـا عاملی كـه می تواند پذیـرش این نظـام را محدود 
سـازد هزینـه اولیـه آن اسـت كـه ایـن امر بـه علت وجـود فصل 
هـای خشـك یـا غیر قابـل پیـش بینـی در دهه های گذشـته در 

منطقـه مـورد بررسـی اسـت.
براملـی و همكاران )2008(، نشـان دادند كه اطالع رسـانی 
كاهـش  در  ارزشـمندی  سـهم  می توانـد  كشـاورزی  در  بهتـر 
تأثیرگـذاری هـای منفـی محیـط زیسـت در اسـترالیا داشـته 

 . شد با
ایـن  بـه  خـود  تحقیـق  در   ،) همـكاران)2008  و  ایسـگین 
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نتیجـه رسـیدند كـه چندیـن عامـل بـه صـورت چشـم گیـری 
بـر شـدت و احتمـال پذیـرش فناوری هـای كشـاورزی دقیـق 
تأثیـر می گذارنـد. ازجملـه ایـن عامـل هـا می تـوان بـه پهنه ی 
تأثیرگـذاری  خـاک،  كیفیـت  كشـاورزان،  جمعیـت  كشـتزار، 
هـای شـهری، وضعیـت بدهـی كشـاورزان ومحـل و موقعیـت  

جغرافیایـی كشـتزار در كشـور اشـاره كـرد.   
ریچـارد و هالتـر )2009(، در پژوهشـی بـا عنـوان پذیـرش 
وچشـم انـداز آینـده ی كشـاورزی دقیـق در آلمـان،  گـزارش 
پذیـرش  در  مهمـی  نقـش  كشـاورزان  آمـوزش  كـه  دادنـد 
اهمیـت  بـه  توجـه  بررسـی  ایـن  دارد،  جدیـد  فناوری هـای 
و  بیشـتر  اطالعـات  كسـب  مناسـب،  مشـاوره ای  خدمـات 
می كنـد.  توصیـه  را  كشـاورزان  بـه  نویـن  مباحـث  آمـوزش 
وی همچنیـن تأكیـد می كنـد كـه چالـش هـای اولیـه ناشـی از 
اجـرای كشـاورزی دقیـق بازدارنده ادامه بیشـتر كشـاورزان در 
اسـتفاده از ایـن فنـاوری بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت كـه 
بیشـتر كشـاورزانی كـه چالـش هـای اولیـه را برطـرف كـرده و 

بودنـد. راضـی  تولیـد  نظـام  ایـن  اجـرای  از  گذرانده انـد 
تـوزر ) 2009(، در پژوهـش خـود بـه بررسـی نبـود قطعیت 
و سـرمایه گـذاری در كشـاورزی دقیـق در اسـترالیا  پرداخته و 
بیـان كـرد كـه در بیشـتر موردهـا، اگرچـه هزینه هـای عملیات 
كشـاورزی  فعالیت هـای  بـا  مقایسـه  در  دقیـق  كشـاورزی 
شـده  ایجـاد  افـزوده  ارزش  ولـی  می باشـد  بـاال  محدودتـر، 

بـود. هزینه هاخواهـد  ایـن  پاسـخگوی 
خویـش  تحقیـق  در   ،)2010( مقـدم  رضایـی  و  صالحـی    
بـه  نگـرش  و  توانایـی  دیـد،  جنبـه ی  سـه  كـه  دادنـد  نشـان 
تعییـن  دقیـق  كشـاورزی  فناوری هـای  پذیـرش  بـر  اسـتفاده 

باشـد. مـی  كننـده 
كـه  داد  نشـان   ،)2011( همـكاران  و  كنـت  تحقیـق 

بـه  بیشـتری  رغبـت  كـرده  تحصیـل  و  جـوان  تولیدكننـدگان 
انـد.  داشـته  دقیـق  كشـاورزی  ازفنـاوری  اسـتفاده 

و  پذیـرش  بررسـی  بـه   ،)2012( اسـتودنت  و  پاندیـت 
نپذیرفتـن فنـاوری كشـاورزی  دقیـق توسـط كشـاورزان پنبـه 
پرداختنـد. نتایـج این بررسـی نشـان داد كـه، اندازه كشـتزار، 
در  كـه  كشـاورزان  از  شـماری  بـر  رسـمی  پـرورش  و  آمـوزش 
نشسـت هـای فناوری هـای كشـاورزی  دقیـق حضـور داشـته 

انـد، تأثیـر مثبـت داشـته اسـت
امیــدی  و دیــن پنــاه)2013(، عوامــل موثــر بــه امــكان 
ســنجی كشــاورزی دقیــق در رابطــه بــا زیــر ســاخت ها در 
ــه  ــده از تجزی ــت آم ــه دس ــج ب ــد.  نتای ــی كردن ــران را بررس ای
وتحلیــل رگرســیون چنــد گانــه در ایــن تحقیــق نشــان  داد كــه 
ــوع  ــی متن ــای آموزش ــل ه ــادی و عام ــی، اقتص ــرش سیاس نگ
ــح  ــق را توضی ــاورزی دقی ــاخت های كش ــر س ــد از زی 23 درص

ــد. ــی دهن م
آموزشــی  نیازهــای  همــكاران)1394(،  و  محمــدزاده 
ــالن را در  ــتان گی ــاورزی اس ــاد كش ــازمان جه ــان س كارشناس
زمینــه اجــرای كشــاورزی دقیــق بررســی كردنــد. ایــن تحقیــق 
نشــان داد كــه اطالعــات و بــه كارگیــری فنــاور ی هــای مرتبــط 
بــا ســامانه اطالعــات جغرافیایــی، آگاهــی و بــه كارگیــری 
ــول و  ــرد محص ــای عملك ــه ه ــا نقش ــط ب ــای مرتب ــاوری ه فن
ــای  ــه ه ــا نقش ــط ب ــای مرتب ــاور یه ــری فن ــه كارگی ــی و ب آگاه
ــن  ــم تری ــوان مه ــه عن ــب ب ــه ترتی ــتزار ب ــی كش ــاک شناس خ
ــرای  ــرای آمــوزش كارشناســان ب موضــوع هــای اولویــت دار ب
ــوابق  ــه س ــه ب ــا توج ــد.  ب ــوده ان ــق ب ــاورزی دقی ــرای كش اج
تحقیــق هــای انجــام شــده، مــدل نظــری تحقیــق در نــگاره1 

ــت. ــده اس ــه ش ارائ

الزام های آموزش بكارگیری 
كشاورزی دقیق

سیاستگذاری اقتصادی

مدیریتی

اجتماعی
فرهنگی 

مهارتی 

آموزشی - ترویجی

نمودار 1- مدل نظری تحقیق
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 كشاورزی دقیق یك فنا وری جدید و ارزان قیمت نیست  اما 
برای توجیه  نهاده  افزایش عملكرد و كاهش  سودمندی های  
بدست  آمده  از  سود  اگر  است.  نیاز  مورد  این  فناوری  نوین 
افزایش  عملكرد و كاهش  نهاده ها بیشتر از هزینه های  اضافی 
فناوری  بازدهی  این   از  استفاده  پس  باشد،  كشاورز ی  دقیق 
به  پاسخ  برای  همكاران،1390(.  و  دارد)زادمهر  بیشتری 
فناوری  این  بودن  سودآور  از  اطمینان  و  پرسش ها  گونه  این 
در استان ایالم، نیازمند بررسی تحقیقاتی هستیم كه در آن 
برای  را  دقیق  كشاورزی  فناوری  آموزشی  های  الزام  بتوان 

كاربرد درست آن مطالعه كرد.
با پیمایش دقیق، آن  بر ان است كه  این تحقیق سعی  در 
هم از منظر كارشناسی، این الزام ها را در شرایط واقعی مورد 
شناسایی قرار داد. به این ترتیب، لذا مساله ی اساسی تحقیق 
كشاورزی  كاربردی  های  الزام  ایالم،  استان  در  كه  است  آن 
دقیق تا به حال بررسی نشده و توجه خاصی نیز به آن نشده 
است و مشخص نیست كه مهم ترین الزام های آموزش كاربرد 
الزام  شناسایی  تحقیق  این  هدف  اند.  كدام  دقیق  كشاورزی 
دیدگاه محققان  از  كارگیری كشاورزی دقیق  به  آموزش  های 

كشاورزی استان ایالم  در سال 1392 بوده است. 

روش شناسی
رویكـرد  بـا  كـه  اسـت  كاربـردی  نـوع  از  تحقیـق  ایـن 
خردگرایانـه انجـام می گیـرد. تحلیـل به كار گرفته شـده در این 
پژوهـش از نـوع توصیفـی می باشـد. ایـن تحقیـق بـه بررسـی 
بـه كارگیـری  دیـدگاه محققـان كشـاورزی در زمینـه آمـوزش 
كشـاورزی دقیق در اسـتان ایـالم می پـردازد. جامعـه آمـاری 
این پژوهش را 136 نفر محققان كشـاورزی شـاغل در سـازمان 
منابـع  كشـاورزی،  تحقیقـات  مركزهـای  و  جهادكشـاورزی 
طبیعـی و امـور دام اسـتان ایالم تشـكیل دادند كه سرشـماری 
شـدند. در ایـن تحقیق اسـتان ایـالم به عنـوان منطقه ی مورد 

پژوهـش انتخـاب شـد.
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است 
كه مبنای طراحی آن بررسی منابع داخلی و خارجی، هدف 
ها و پرسش های تحقیق بوده است. پرسشنامه تحقیق در 3 
بخش ویژگی های جمعیتی جامعه اماری تحقیق ) 7 پرسش( 
ایالم  استان  در  دقیق  كشاورزی  فناوری  اجرای  های  الزام   ،
 ( لیكرت  مقیاس  ای  گزینه   5 های  پاسخ  قالب  در  گویه(   61(

كشاورزی  كاربرد  امكان  زیاد(و  خیلی  تا  كم  خیلی  دامنه  در 
روایی  تعیین  برای  است.  شده  تشكیل  گویه(   18( دقیق 
از پرسشنامه  ابزار تحقیق، چندین نسخه  و محتوایی  شكلی 
و  ترویج  گروه  علمی  هیات  ازاعضای  اختیارگروهی  در 
آموزش كشاورزی، مدیریت كشاورزی و زراعت دانشگاه آزاد 
حسب  بر  الزم  های  اصالح  و  گرفت  قرار  ایالم  واحد  اسالمی 

پیشنهادهای آنان صورت گرفت.
بـرای تعییـن ضریـب پایایی ابـزار تحقیـق نیز 20 نسـخه از 
پرسشـنامه در اختیـار افـرادی بـا ویژگـی هـای ماننـد و خـارج 
از محـدوده جامعـه آمـاری تحقیـق) شهرسـتان اندیمشـک( 
متغیرهـای  گیـری  انـدازه  سـطح  بـه  توجـه  بـا  شـد.  توزیـع 
تحقیـق ) متغیـر وابسـته( در قالـب طیـف 5 گزینـه ای لیكرت، 
بسـته  وارد  پیشـاهنگ  از مرحلـه  گـردآوری شـده  داده هـای 
نـرم افـزاری  Rشـده و ضریـب پایایـی تتـای ترتیبـی محاسـبه 
Ө(. زامبـو، گادرومـن، و زیسـر )2007(، برایـن  شـد )87/.= 
بـاور هسـتند كـه در شـرایطی كه متغیرهـای تحقیق در سـطح 
مقیـاس انـدازه گیـری رتبـه ای باشـند، بهتـر اسـت كـه بـرای 
محاسـبه پایایـی ابزار تحقیـق از ضریب تتـای ترتیبی به جای 

آلفـای كرونبـاخ اسـتفاده شـود.
استدالل آنان این بوده است كه آلفای كرونباخ برای داده 
های با مقیاس فاصله ای و نسبی مناسب می باشد، ضمن آن 
كه نا اریبی مثبت آلفای كرونباخ باالتر می باشد. اطالعات گرد 
آوری شده در این تحقیق تركیبی از بررسی های كتابخانه ای و 
میدانی است. كار داده پردازی و تحلیل داده ها در این بررسی 
در دو سطح آمار توصیفی و آمار تحلیلی صورت گرفته است. 
به این معنا كه در بخش آمار توصیفی برای تشریح و توصیف 
وضعیت جاری جامعه آماری تحقیق از شاخص های مركزی 
و پراكندگی متناسب با مقیاس اندازه گیری متغیرها استفاده 
میان  همبستگی  بررسی  برای  تحلیلی  آمار  بخش  در  شد. 
و  اسپیرمن  ای  رتبه  همبستگی  ضریب  از  تحقیق  متغیرهای 
تبیین  در  مستقل  متغیرهای  جمعی  نقش  تعیین  منظور  به 
واریانس متغیر وابسته از رگرسیون رتبه ای و برای شناسایی 
الزام های كاربرد كشاورزی دقیق، از تحلیل عاملی اكتشافی با 

استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.  

یافته ها 
یافته هـای تحقیـق نشـان دادند كه بیشـترین افـراد جامعه 
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مـورد بررسـی بـا فراوانـی 36 نفـر در گـروه سـنی40تا 45 سـال 
مركزهـای  در  كـه  محققانـی  سـنی  میانگیـن  و  داشـته   قـرار 
تحقیقـات كشـاورزی اسـتان ایـالم مـورد بررسـی قـرار گرفتند 
41/32سـال بـوده اسـت. از 136 نفر كـه پیشـینه ی كار خود را 
در مركزهـای تحقیقـات كشـاورزی اسـتان اعـالم كردنـد60/4 
بـا پیشـینه ی كار 12 تـا 19 سـال  بـا فراوانـی 67 نفـر  درصـد 
از محققـان  از نظـر سـطح تحصیلـی، 77/5 درصـد  بوده انـد. 
مـورد بررسـی بـا فراوانـی 86 تـن در مقطع كارشناسـی ارشـدو 
22/5درصـد با فراوانی 25 در سـطح دكتری بـوده اند. از جهت 
جنـس، 88/3 درصـد از محققـان مـورد بررسـی بـا فراوانی 98 
نفـر مـرد و11/7درصـد از محققان مورد بررسـی بـا فراوانی 13 
نفـر در جامعـه مـورد بررسـی زن بوده انـد. قابـل ذكـر اسـت كه 
57/7 درصـد از محققـان مـورد بررسـی بـا فراوانـی 64 نفـردر 
رشـته زراعـت واصـالح گیاهـان تحصیل كـرده اند )جـدول1(. 

بـه منظـور بررسـی رابطـه بیـن متغیرهـای تحقیق بـا توجه 
بـه مقیـاس هریـک، اقـدام بـه محاسـبه ضریـب همبسـتگی و 
بررسـی سـطح معنـی داری آن هـا شـد. جـدول 2 متغیرهـا، 
نشـان  را  هـا  آن  معنـی داری  سـطح  و  همبسـتگی  ضریـب 

می دهـد.

نشان  تحقیق  های  متغیر  بین  همبستگی  رابطه  بررسی   
الزام  اقتصادی،  های  الزام  كار،  پیشینه  سن،  بین  كه  داد 
دقیق  كشاورزی  گارگیری  به  آموزش  و  گذاری  سیاست  های 
رابطه مثبت و  با اطمینان  ٪99  از دیدگاه محققان كشاورزی 
معنی داری وجود داشته و بین الزام های آموزشی، الزام های 
اجتماعی، الزام های مدیریتی، الزام های فرهنگی و آموزش 
با  كشاورزی  محققان  دیدگاه  از  دقیق  كشاورزی  كارگیری  به 
اطمینان  95٪ رابطه مثبت و معنی داری  وجود داشته  است. 
های  الزام  شناسایی  برای  تحلیلی  یافته های  بخش  در 
محققان  نظر  از  ایالم  استان  در  دقیق  كشاورزی  كاربرد 
كشاورزی استان ایالم از روش تحلیل عاملی اكتشافی به كمک 
spss نسخه 19 استفاده شده است.  در این  نرم افزار آماری 
تحقیق هدف از كاربرد تحلیل عاملی مشخص كردن الزام های 
و  پاسخگویان  از دیدگاه  كارگیری كشاورزی دقیق  به  آموزش 
تبیین مقدار واریانس تبیین شده توسط هر كدام از متغیرها 
در قالب عامل های دسته بندی شده می باشد در این تحقیق 

به طور كلی مراحل زیر طی شد. 
و   p   = مقـدار)000/.  بـه  توجـه  بـا  تحقیـق  ایـن  در 
KMO=2146/4 (، مـی تـوان گفـت كـه داده هـا بـرای تحلیـل 

انـد.  بـوده  مناسـب  عاملـی 

جدول 1- توزیع فراوانی پاسـخگویان بر حسـب ویژگیهای 
)n=136( فردی

متغیر

سن

پیشینه كار

سطح تحصیالت 

جنسیت

رشته تحصیلی

سطوح تغییرات

28-33
34-39
40-45
46-51
52-57
2-10

11-19
19 به باال

كارشناسی ارشد
دكتری

مرد
زن

زراعت
ژنتیک
باغبانی

فیزیولوژی گیاهان زراعی
آبیاری

مكانیزاسیون وماشین آالت
گیاه پزشكی

علف های هرز
سازه های آبی

مدیریت كشاورزی
ترویج كشاورزی

علوم آب

فراوانی

13
31
36
25
6

27
67
17
86
25
98
13
64
3

17
3
2
4
8
5
1
2
1
1

درصد

11/7
27/9
32/4
22/5
5/4

24/3
60/4
15/3
77/5
22/5
88/3
11/7
57/7
2/7

15/3
2/7
1/8
3/6
7/2
4/5
0/9
1/8
0/9
0/9

درصد
تجمعی

11/7
39/6
72/1
94/6
100
24/3
84/7
100
77/5
100
----
---

جدول2- همبسنگی میان متغیرهای تحقیق

متغیر اول

سن
سطح تحصیالت

پیشینه كار
الزام های اقتصادی
الزام های آموزشی

الزام های اجتماعی
الزام های فنی

الزام های مدیریتی
الزام های سیاست گذاری

الزام های فرهنگی

r

٭٭0/274
-0/34

٭٭0/265
٭٭0/246
٭0/195
٭0/226
0/149

٭0/187
٭٭0/375
٭0/241

P

0/004
0/720
0/005
0/009
0/041
0/017
0/119
0/050
0/000
0/011
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جدول4- عامل های استخراج شده، همراه با متغیرهای هر عامل پس از چرخش عاملی 

متغیرها

برگزاری دوره های آموزشی برای كارشناسان، مسئوالن و برنامه ریزان پیرامون چگونگی انجام آن در كشتزار
ارائه خدمات مشاوره ای مناسب به كشاورزان  توسط متخصصان و مشاوران حرفه ای در زمینه كشاورزی دقیق

تشكیل انجمن های علمی برای آموزش همه  افراد مرتبط با اشاعه و اجرای كشاورزی دقیق با حضور فعال كشاورزان مخاطب
انتشار كتاب ها  و مقاه های  مورد نیاز در موردچگونگی كاربرد و اجرای فناوری كشاورزی دقیق در سطح كشتزار

برنامه ریزی درس های دانشگاهی در ارتباط با كشاورزی دقیق متناسب با شرایط، اولویت ها، نیازها و محدودیت های كشاورزان كشور
اطالع رسانی پیرامون معرفی كشاورزی دقیق به كشاورزان از طریق رسانه هایارتباط جمعی  و گروهی

افزایش دانش كشاورزان در زمینه كشاورزی دقیق از طریق روش های آموزشی گروهی
بهبود نگرش كشاورزان نسبت به كشاورزی دقیق از طریق روش های مختلف آموزشی

میزان دانش فنی محققان، كارشناسان  و مسئوالن در زمینه اجرای كشاورزی دقیق
آموزش مباحث نوین كشاورزی به كشاورزان ، محققان، كارشناسان در زمینه اجرای كشاورزی دقیق

انتقال مهارت كاربرد فناوری كشاورزی دقیق از طریق آموزش های انفرادی
توانمند سازی كشاورزان از طریق تأمین تسهیالت آموزشی– كارگاهی در زمینه اجرای كشاورزی دقیق

تدارک بازدید كشاورزان از كشتزارهای  موفق در زمینه كاربرد كشاورزی دقیق
دسترسی آسان به كارشناسان و مروجان برای حل چالش ها  و  نارسا یی های احتما لی در زمینه كاربرد فناوری

برگزاری دوره های آموزشی خارج از كشور و فراهم كردن  شرایط شركت محققان و مروجان در سمینارهای بین المللی 
مدیریت مناسب دركشتزارها  برای اجرای كشاورزی دقیق

همكاری با سازمان های غیردولتی برای استفاده از امكا نات آنها  در فعالیت های تحقیقاتی و ترویجی بر كشاورزی دقیق
مدیریت  بهینه  و مناسب در سازمان ها برای اشاعه و كاربرد كشاورزی دقیق

مدیریت بازاریابی محصوالت كشاورزی
مدیریت ارتباط بین تولید وبازاریابی محصوالت كشاورزی

همكاری با مراكز تحقیقات بین المللی به منظور استفاده از مكانات  آنها در فعالیت های تحقیقاتی و ترویجی بر كشاورزی دقیق
توجه به مهارت های مدیریت كشتزار جهت تسهیل توسعه كشاورزی دقیق

مدیریت منابع انسانی بهینه در جهت اجرای كشاورزی دقیق
توانایی مدیریت فناوری های نوین دركشاورزی دقیق جهت كنترل ساختارها وسیاست های موجود

مدیریت تهدیدها وفرصت  هادر اجرای كشاورزی دقیق
به كارگیری مدیران با تخصص  در جهت بهبودی روند اجرای كشاورزی دقیق

تأمین اعتبارات كافی وسهل الوصول برای كشاورزان برای خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز كشاورزی دقیق
تأمین یارانه های مناسب برای تهیه نهاده ها  ابزار و  تجهیزات مورد نیاز اجرای كشاورزی دقیق

اعطای تسهیالت از طرف دولت برای خرید تجهیزات به مراكز خدمات حمایتی وبخش خصوصی
ارائه مشوق های مالی متناسب برای كشاورزان در جهت اجرای كشاورزی دقیق

فراهم كردن  اعتبارات  اختصاصی و بودجه های مالی كافی برای انجام تحقیقات كاربردی در ارتباط با كشاورزی  دقیق در سطح كشتزارها 

نام عامل

آموزشی-  
ترویجی

مدیریتی

اقتصادی

بار عاملی

./82

./76
/.80
./68
./72
./64
./67
./60
./72
./73
./63
./58
./54
./50
./52
./66
./62
./60
./63
./61
./58
./56
./54
./48
./46
./45
./59
./73
./72
./82
./69

های  شمارعامل  تعیین  عاملی  تحلیل  موردهای  از  یكی 
معیار  مانند  معیارهایی  از  امروزه  است.  استخراج  قابل 
بریدگی  آزمون  واریانس،  درصد  پیشین،  معیار  ویژه،  مقدار 
استفاده  ویژه  مقدار  از  تحقیق  این  در  كه  شود  می  استفاده 
ویژه  مقدار  با  همراه  شده  استخراج  های  عامل  است.  شده 
و درصد واریانس انباشته ی آن ها در جدول )3( آورده شده 
است. عامل اول با مقدار ویژه 16/54، به تنهایی تبیین كننده 
28/039 درصد واریانس كل است. و این 4 عامل در مجموع 
توانسته اند 72/88 درصد كل واریانس الزام های آموزش به 

كارگیری كشاورزی دقیق را تبیین كنند. 
متغیرهای  وریماكس،  شیوه  به  عاملی  چرخش  از  پس 

تحقیق در 4 دسته قرار گرفته و نامگذاری شدند)جدول4(. 

درصد تجمعی 
واریانس

28.039
36.76
43.29
49.71
54.62
59.45
72.88

جـدول3- عامـل هـای اسـتخراج شـده همـراه بـا مقـدار 
انباشـته واریانـس  و درصـد  ویـژه 

عامل

 1
 2
 3
 4
 5
6
7

مقدار ویژه

16.54
5.14
3.85
3.79
2.89
2.85
2.46

درصد واریانس 
مقدار ویژه

28.039
8.72
6.53
6.42
4.90
4.83
4.62

منبع: یافته های تحقیق
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ادامه جدول4

متغیرها

توانمند سازی مالی مراكز تحقیقاتی برای اجرای پروژه های كشاورزی دقیق
آشنایی كشاورزان ازچگونگی  سود ومیزان درآمد به وسیله كاربرد كشاورزی دقیق

ایجاد سرمایه گذاری اولیه دولت ومراكز خصوصی در جهت به كارگیری كشاورزی دقیق در استان
GIS تأمین نرم افزارهای سازماندهی و پردازش داده ها در كشاورزی دقیق مانند

آسانگری  استفاده از فناوری اطالعات مرتبط با كاربرد كشاورزی دقیق برای كارشناسان كشاورزی
تسهیل استفاده از فناوری اطالعات مرتبط با كاربرد كشاورزی دقیق برای كشاورزان

آشناسازی كشاورزان با فناوری پیشرفته  ونحوه دسترسی به فناوری های پیشرفته
كمک به كاربران كشاورزی دقیق با تأسیس ایستگاه ها و مراكزی برای  تحلیل داده ها توسط سازمان های كشاورزی

پیشرفت سطح مكانیزاسیون استان به منظور اجرای كشاورزی دقیق
تقویت توانایی محققان و مروجان در زمینه تبدیل و تفسیر یافته های تحقیقاتی به صورت یافته های كاربردی برای كشاورزان

یكپارچگی سطح قطعات كشت كشاورزی درجهت اجرای كشاورزی دقیق
اجرای طرح كشاورزی دقیق به صورت آزمایشی در چند نقطه استان برای اشاعه و كاربرد این فناوری

ایجاد تیم های چند رشته ای شامل محققان، مهندسان، تولیدكنندگان و اقتصاددانان برای  بررسی  و ارائه طرح كشاورزی دقیق مناسب 
با استان

تخصیص نهاده های كشاورزی منطبق با الزام ها  و نیازهای كشاورزی دقیق
گنجاندن برنامه كشاورزی دقیق به عنوان یک ركن در چارچوب نظام كالن ساختار و سیاست های كشاورزی و توسعه روستایی 

ارزشیابی از طرح كشاورزی دقیق پس از هر فصل كاشت برای اجرای هر چه صحیح تر طرح یاد شده  در فصل كاشت بعدی
اجرای نظام  هم كشتی برای كشاورزان خرده پا در  د ستیا بی  به اجرای كشاورزی دقیق

حمایت رسمی سازمان ها ومراكز تحقیقاتی در جهت اجرای كشاورزی دقیق
ارائه خدمات حمایتی به كشاورزان در استفاده از فناوری كشاورزی دقیق)بیمه  كشتزارها  ، بیمه ابزار مورد استفاده مانند كمباین(

حمایت دولت از نوآوری وكارآفرینی در جهت اجرای كشاورزی دقیق
ارائه بازخورد تحقیقات در ارتباط با كشاورزی دقیق در كشتزارها  برای سیاست  گذاران  و برنامه ریزان  برای تعیین اولویت های تحقیقاتی 

 متشكل كردن كشاورزان به صورت سازمانهای فعال كشاورزان
  توجه به وضعیت كلی كشتزارها و كشاورزان به عنوان شرایط واقعی برای كاربرد نتایج تحقیقات
 مشاركت كشاورزان، محققان و مروجان در همه مراحل تولید، ارزیابی و ترویج نتایج تحقیقات

 آگاهی  كشاورزان، محققان و مروجان در همه مراحل تولید، ارزیابی و ترویج نتایج تحقیقات
  برگزاری كشتزارهای نمونه نمایشی درزمینه اجرای كشاورزی دقیق  برای  جلب  اعتماد  كشاورزان

به كار گیری فناوری های نوین سازگار با روش كنونی كشاورزی در كشاورزی دقیق
اجرای فناوری كشاورزی دقیق برای همه گروه های كشاورزان)خرده پا و بزرگ مالک(

 فرهنگ وسطح دانش كشاورزان در مشاركت واستفاده جمعی از منابع
اعتماد كشاورزان به مسئوالن امر درجهت اجرای كشاورزی دقیق

نام عامل

مهارتی 

سیاست گذاری

اجتماعی

فرهنگی

بار عاملی

./65

./63

./60

./64

./68

./69

./70

./71

./59

./56

./52

./44

./45

./78

./75

./56

./58

./68

./64

./63

./64

./61

./59

./53

./50

./49

./44

./42

./38

./42

نتایـج جـدول)4( نشـان می دهد كـه عامل اول) الـزام های 
آموزشـی ( بـا مقـدار ویـژه 16.54 بـه تنهایـی تبییـن كننـده 
28.039 واریانـس كل مجموعـه مـورد تحلیـل و عامـل هفتـم 
)الـزام هـای فرهنگـی ( بـا مقـدار ویـژه 2.46، كـم تریـن سـهم 
بـه كارگیـری كشـاورزی  تبییـن آمـوزش  را در  )4.62درصـد( 

دقیـق اسـتان ایـالم داشـته اند. 
عامـل اول شـامل15 متغیر و مربوط به الزام های آموزشـی 
– ترویجـی می باشـد بنابراین، نخسـتین عامـل را كه 28/039 
درصـد از واریانـس را بـه خـود اختصـاص داده و با مقـدار ویژه 
16/54 عامـل اول تحلیـل عاملـی را می تـوان عامـل آموزشـی 
دوره هـای  نشـدن  برگـزار  برگیرنـده  در  كـه  نامیـد  ترویجـی   -

برنامه ریـزان  و  مسـئوالن  كارشناسـان،  بـرای  آموزشـی 
در  آن  انجـام  چگونگـی  و  دقیـق  كشـاورزی  اصـول  پیرامـون 
كشـاورزان   بـه  مناسـب  مشـاوره ای  خدمـات  ارایـه  كشـتزار، 
توسـط متخصصـان و مشـاوران حرفـه ای در زمینـه كشـاورزی 
دقیـق،  تشـكیل انجمن هـای علمـی بـرای آموزش همـه افراد 
مرتبـط بـا اشـاعه و اجـرای كشـاورزی دقیـق بـا حضـور فعـال 
كشـاورزان مخاطـب، انتشـار كتـاب هـا و مقاله های مـورد نیاز 
در مـورد چگونگـی كاربـرد و اجـرای فنـاوری كشـاورزی دقیق 
در سـطح كشـتزار، برنامه ریـزی دروس دانشـگاهی در ارتبـاط 
بـا كشـاورزی دقیـق متناسـب بـا شـرایط، اولویت هـا، نیازهـا 
و محدودیت هـای كشـاورزان كشـور، اطـالع رسـانی پیرامـون 
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معرفـی كشـاورزی دقیـق بـه كشـاورزان از طریـق رسـانه های 
ارتبـاط جمعـی و گروهـی، بهبـود نگـرش كشـاورزان نسـبت 
بـه كشـاورزی دقیـق از طریـق روش هـای مختلـف آموزشـی ، 
افزایـش دانش كشـاورزان در زمینه كشـاورزی دقیـق از طریق 
روش هـای آموزشـی گروهـی، میـزان دانـش فنـی محققـان، 
كارشناسـان ومسـئو الن در زمینـه اجـرای كشـاورزی دقیـق، 
آمـوزش مباحـث نویـن كشـاورزی بـه كشـاورزان ، محققـان، 
انتقـال  دقیـق،  كشـاورزی  اجـرای  زمینـه  در  كارشناسـان 
مهـارت كاربرد فناوری كشـاورزی دقیـق از طریق آموزش های 
انفرادی، توانمند سـازی كشـاورزان از طریق تأمین تسهیالت 
دقیـق،  كشـاورزی  اجـرای  زمینـه  در  كارگاهـی  آموزشـی– 
زمینـه  در  موفـق  كشـتزارهای  از  كشـاورزان  بازدیـد  تـدارک 
كاربـرد كشـاورزی دقیـق، دسترسـی آسـان بـه كارشناسـان و 
مروجـان بـرای حـل چالـش هـا ونارسـایی هـای احتمالـی در 
زمینـه كاربـرد فنـاوری، برگزاری دوره هـای آموزشـی خارج از 
كشـور و فراهـم نمودن شـرایط شـركت محققـان و مروجان در 
سـمینارهای بین المللـی و برگزاری دوره های آموزشـی خارج 
از كشـور و فراهـم نمـودن شـرایط شـركت محققـان و مروجان 
یافتـه تحقیـق  ایـن  یاشـد  المللـی مـی  بیـن  در سـمینارهای 
بردبـار  وهمـكاران)1387(،  فلكـی  تحقیقاتـی  یافته هـای  بـا 
ایـزدی   ،  )1389( همـكاران  و  بردبـار  همـكاران)1388(،  و 
نجـف  امیـدی  مـن)2010(،  و دیـک  بـت  و حیاتـی )1391(، 
)2012( همـكاران  و  پاندیـت   ،)2013( پنـاه  دیـن  و  آبـادی 

دارد.   همخوانـی 
بـرای تبییـن نقـش جمعـی متغیرهـای مسـتقل در تبییـن 
ازرگرسـیون  ای  رتبـه  مقیـاس  در  وابسـته  متغیـر  واریانـس 
رتبـه ای اسـتفاده شـده اسـت. در رگرسـیون رتبـه ای سـعی 
بـر ایـن اسـت كـه مجمـوع مجـذورات بیـن یـک متغیر وابسـته 
و تركیبـی وزن یافتـه از متغیرهـای مسـتقل بـه كمترین میزان 
كاهـش یابـد. در ایـن نـوع رگرسـیون، ضریب های رگرسـیونی 
نشـان مـی دهنـد كـه چگونـه تغییـرات در متغیرهای مسـتقل 
مـی  تاثیـر  وابسـته  متغیـر  هـای  سـطح  در  تغییـر  براحتمـال 

گـذارد.
بـرای اجـرای رگرسـیون ترتیبـی بـا توجـه بـه اریـب بـودن 
داده هـا بـه حد بـاال، از تابع ارتباط لوگ مكمل اسـتفاده شـده 
اسـت) صفـری شـالی و حبیـب پـور، 1391(. بر اسـاس نتیجه 
ترتیبـی،  رگرسـیون  مـدل  بـرازش  آزمـون  آمـده،  دسـت  بـه 

مقـدار آمـاره كای دو برابـر 222 را حاصـل كـرده كـه در سـطح 
اطمینـان 99 درصـد مـدل را تاییـد مـی كنـد. ایـن آمـاره بـه 
آزمـون فـرض یكسـان بـودن مـدل رگرسـیون بـرآورد شـده بـا 
مـدل مقادیـر صحیـح كـه تنهـا بـه احتمـاالت متغیـر وابسـته 
اكتفـا مـی كنـد، می پـردازد. بـه بیان دیگـر با توجه بـه نتیجه، 
متغیـر  احتمـال  گیـری  شـكل  در  مسـتقل  متغیرهـای  نقـش 
وابسـته در سـطح هـای مختلـف تاییـد شـده و مـدل مناسـب 
اسـت. همچنیـن مـدل بـرآورد شـده در جـدول5 بـر اسـاس 

آمـاره كای دو پیرسـون و دویانـس نیـز تاییـد شـده اسـت.

مقیـاس شـبه  R2 در مقیـاس كاكـس و اسـنل )94/.(، در 
نشـان   )./965( فـادن  مـک  و   )./985( كـرک  نـاگل  مقیـاس 
كاریـرد  امـكان  وابسـته  متغیـر  خـوب  بسـیار  تبییـن  دهنـده 

اسـت. مسـتقل  متغیرهـای  طریـق  از  دقیـق  كشـاورزی 
آزمـون خطـوط مـوازی بـه منظـور بررسـی یكسـان بـودن 
ضریـب هـای اهمیـت متغیرهـای مسـتقل اجـرا شـده و فرض 
اسـت  شـده  تاثیرگـذاررد  متغیرهـای  اهمیـت  بـودن  برابـر 
ضریـب  بـا  تاثیرگـذار  متغیرهـای   رو،  ایـن  از  )جـدول6(. 
هـای اهمیـت متفاوتـی بـر متغیـر وابسـته تاثیـر مـی گذارنـد. 
آموزشـی،  متغیرهـای  ای،  رتبـه  رگرسـیون  بنابرنتیجـه ی 
مدیریتـی، اقتصـادی و فنی بـه ترتیب در آموزش بـه كارگیری 

انـد.  بـوده  تاثیرگـذار  كشـاورزی دقیـق 

جدول5- برازش مدل رگرسـیون ترتیبـی نقش متغیرهای 
تحقیـق بر آموزش به كارگیری كشـاورزی دقیق 

مدل

مدل مقادیر صحیح
مدل رگرسیونی
كای دو پیرسون
كای دو دویانس

-2Logelihood

222/11
./000

----
-----

X2

---------
222/11
458/89
170/38

df

--------------
13

878
878

P

------------
./000
./000

1

جدول6- نتایج آزمون خطوط موازی رگرسیون ترتیبی نقش 
متغیرهای تحقیق بر آموزش به كارگیری كشاورزی دقیق

مدل

فرض صفر
فرض عمومی

-2Logelihood

2042/53
2012/23

X2

--------------
55/07

df

--------------
13

P

---------
./000

الزام های آموزشی به کارگیری...
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شماره 35، زمستان 1394

بحث و نتیجه گیری:
بـه  الـزام هـای آمـوزش  بـا هـدف شناسـایی  ایـن تحقیـق 
كشـاورزی  محققـان  دیـدگاه  از  دقیـق  كشـاورزی  كارگیـری 
مولفـه  شناسـایی  بـرای  اسـت.  شـده  انجـام  ایـالم  اسـتان 
هـای كاربـرد كشـاورزی دقیـق بـر پایـه روش شناسـی تحقیـق 
توصیفـی و روش تمـام شـمار 136 نفـر از محققـان كشـاورزی 

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه انـد. 
در بخـش اول ایـن تحقیـق، همبسـتگی بیـن متغیرهـای 
تحقیـق بـه كمـک ضریب همبسـتگی اسـپیرمن بررسـی شـد. 
بیـن  مالحظـه  قابـل  همخوانـی  بیانگـر  بررسـی  ایـن  نتایـج 
باابعـاد  دقیـق  كشـاورزی  كارگیـری  بـه  آموزشـی  هـای  الـزام 
درصـد   99 سـطح  در  آمـوزش  گـذاری  سیاسـت  و  اقتصـادی 
اطمینـان بـود. عامـل هـای مدیریتـی، مهارتـی، اجتماعـی و 
فرهنگـی نیـز دارای رابطـه معنـی دار بـا الـزام هـای آموزشـی 
كاربردكشـاورزی دقیـق آموزش در سـطح 95 درصـد اطمینان 
بودنـد. بـه طـوری كـه دربررسـی انجـام شـده توسـط بردبـارو 
همـكاران)1389(، بـه وجـود رابطـه معنـی داری بیـن عوامـل 
آموزشـی، اقتصـادی، مهارتـی، مدیریتی و سیاسـت گذاری با 
امـكان كاربـرد كشـاورزی دقیـق اشـاره شـده اسـت. در بخـش 
دوم مطالعـه، بـرای بررسـی نقش جمعـی متغیرهای مسـتقل 
تحقیـق در تبیین واریانس متغیر وابسـته تحقیق از رگرسـیون 

ترتیبـی اسـتفاده شـد.
در ایـن نـوع رگرسـیون، ضریب های رگرسـیونی نشـان می 
دهنـد كـه چگونـه تغییـرات در متغیرهـای مسـتقل بـر متغیـر 
وابسـته تاثیـر مـی گـذارد. بـرای اجـرای رگرسـیون ترتیبـی با 
توجـه بـه اریب بـودن داده هـا به حد بـاال، از تابـع ارتباط لوگ 
مكمـل اسـتفاده شـد. بر اسـاس نتایج به دسـت آمـده، آزمون 
بـرازش مـدل رگرسـیون ترتیبـی، مقـدار آمـاره كای دو برابـر 
222 را حاصـل كـرده كـه در سـطح اطمینـان 99 درصـد مـدل 
را تاییـد مـی كنـد. ایـن آمـاره بـه آزمـون فـرض یكسـان بودن 
مـدل رگرسـیون بـرآورد شـده بـا مـدل مقادیـر صحیح كـه تنها 
بـه احتمـاالت متغیـر وابسـته اكتفـا مـی كنـد، مـی پـردازد. به 
بیـان دیگـر بـا توجـه بـه نتایـج، نقـش متغیرهـای مسـتقل در 
وابسـته در سـطوح مختلـف  متغیـر  احتمـاالت  گیـری  شـكل 

تاییـد شـده و مـدل مناسـب بوده اسـت.
همجنیـن آزمون خطوط موازی به منظور بررسـی یكسـان 
بـودن ضریـب هـای اهمیـت متغیرهـای مسـتقل اجـرا شـده 

تاثیرگـذار رد شـده  بـودن اهمیـت متغیرهـای  برابـر  و فـرض 
اسـت. از ایـن رو متغیرهـای  تاثیرگذار با ضریـب های اهمیت 
متفاوتـی بـر متغیر وابسـته تاثیـر می گذارنـد. بر اسـاس نتایج 
بـه دسـت آمـده از رگرسـیون رتبـه ای، متغیرهـای آموزشـی، 
مدیریتـی، اقتصـادی و فنی بـه ترتیب در آموزش بـه كارگیری 
كشـاورزی دقیـق تاثیرگـذار بودنـد. در بخش سـوم مطالعه، از 
روش تحلیـل عاملـی اكتشـافی بـا رویكـرد تحلیـل مولفـه های 

اصلی اسـتفاد شـد.
نتایـج ایـن بخـش گویـای آن بـود كـه الـزام های آموزشـی- 
كاربـرد  واریانـس  درصـد   28.03 بودنـد،   توانسـته  ترویجـی 
یافتـه  ایـن  كننـد.  بیـان  را  دقیـق  كشـاورزی  كاربـرد  امـكان 
وهمـكاران)1387(،  فلكـی  تحقیقاتـی  یافته هـای  تحقیـق، 
وارفعـی)1388(،   شـیخی  همـكاران)1388(،  و  بردبـار 
و  ایـزدی   ،)1389( همـكاران  و  بردبـار  علـوی)1389(، 
حیاتـی)1391(، حیـدری سـاربان )1391(، ریچـارد و جونـز 
و  آبـادی  نجـف  امیـدی  مـن)2010(،  دیـک  و  بـت   ،)2009(
همـكاران )2011( ، پاندیـت و اسـتودنت )2012(را تاییـد می 
كنـد.  بـاال بـردن سـطح دانـش محققـان بـه وسـیله برنامه هـا 
و فعالیت هـای  آموزشـی در زمینـه اجـرای كشـاورزی دقیـق  
می توانـد رهنمـودی بـرای امكان پذیـری به كارگیـری این علم 

نویـن دراسـتان  فراهـم كنـد. 
پیشنهادها:

بنابـر یافته هـای تحقیـق می تـوان مـوارد زیـر را پیشـنهاد 
: د كر

بـا توجـه به تبییـن درصد باالیـی از كاربرد كشـاورزی دقیق 
بوسـیله الـزام هـای آموزشـی- ترویجـی ، بـه نظـر می رسـد كه 
ترویـج اسـتفاده از كشـاورزی دقیـق بـه منظـور كاهـش كاربرد 
زیـر سـاخت ها می باشـد  و تكمیـل  نیازمنـد اصـالح  نهاده هـا 
بنابرایـن ضـرورت دارد سـطح دانـش محققـان را بـاال بـرده  و 
بـه منظورآشـنایی هـر چـه بیشـتر آنـان بـا كشـاورزی دقیـق 
تالشـهایی در جهت برگزاری  كالسـهای ترویجی و كارگاههای 

شود. آموزشـی 
- برگزاری نشسـت های آموزشـی برای محققان كشـاورزی 
بـرای آگاهـی و آشـنایی بیشـتر بـا سـودمندی هـا، قابلیت هـا 

وكاربردهـای كشـاورزی دقیق
انتشـار كتـاب هـا و مقالـه هـا، بروشـورهاو پوسـترهایی   -
آگاهـی  باالبـردن  منظـور  بـه  دقیـق  كشـاورزی  بـا  متناسـب 
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كشـاورزان كارشناسـان،  محققـان، 
- بـه منظـور بـاال بـردن سـطح آگاهـی ودانـش محققـان در 
بـرای  اسـتان خوزسـتان  كاربـرد كشـاورزی دقیـق در  زمینـه 
ضمـن  آموزش هـای  كشـاورزی  تحقیقـات  مراكـز  محققـان 
خدمـت در زمینـه ی علـم كشـاورزی دقیق بـه آنان داده  شـود 
تـا نسـبت بـه افزایش كارایـی فنـی و روزآمد كـردن دانش آنان 

گامـی برداشـته شـود
- محققان كشاورزی با برنامه ریزی درست، ساز وكارهایی 

رابرای آموزش بهتر كشاورزان طرح ریزی كنند
- فراهم كردن امكان بازدید محققان از مناطق مجری وموفق 

درزمینه ی اجرای طرح های نوین چون كشاورزی دقیق 
امـكان  پیرامـون  تحقیقاتـی  طرح هـای  از  پشـتیبانی   -
كاربـرد فناوری هـای نویـن كشـاورزی، بـه منظـور بـاال بـردن 

محققـان وآگاهـی  دانـش 
كاربـرد  در  اقتصـادی  هـای  الـزام  شناسـایی  بـه  توجـه  بـا 
كشـاورزی دقیق، می بایسـتی دولت با ارائه تسـهیالتی دراین 
زمینـه سـبب تشـویق كشـاورزان و پشـتیبانی هـر چـه بیشـتر 
تعاونی هـای  ایجـاد  بـا  می توانـد  همچنیـن  شـود.  محققـان 
جهـت  در  موجـود  هزینه هـای  كاهـش  سـبب  نیـز  كشـاورزی 

پیشـرفت ایـن فنـاوری شـود.
جلب  وانگیزه  زمینه ها  وایجاد  گذاری  سرمایه  افزایش   -
وجذب سرمایه های داخلی وخارجی در اجرای كشاورزی دقیق
- اختصـاص بودجـه مناسـب وكافـی بـرای تهیـه تجهیـزات 

فنـی پیشـرفته جدیـد بـه منظـور كاربـرد كشـاورزی دقیق 
در  اجتماعـی  هـای  الـزام  شـدن  مشـخص  بـه  توجـه  بـا 
ایـن تحقیـق در جهـت كاربـرد كشـاورزی دقیـق، الزم اسـت 

بـا  همـگام  كشـتزارها  در  دقیـق  كشـاورزی  متخصصـان 
كشـاورزان بـرای ارائـه راهنمایـی  در جهـت اجـرای كشـاورزی 

حضوریابنـد. دقیـق 
- برنامه هـای مختلـف آموزشـی و فرهنگـی  بـرای محققـان 
بـرای بهبـود جایـگاه و نقـش دزمینـه كاربـرد كشـاورزی دقیق  

درجامعـه اقدامـات الزم بـه عمـل آید.
بـا توجه بـه اینكه امكان كاربرد كشـاورزی دقیـق از دید گاه 
محققـان كشـاورزی متاثـر از الـزام هـای مدیریتی بوده اسـت، 
لـذا ضـرورت دارد درجهـت اجرای كشـاورزی دقیق دراسـتان 
و  بهینـه  مدیریـت  توانایـی  كـه  شـود  اسـتفاده  مدیرانـی  از 
مناسـب در سـازمان ها برای اشـاعه وكاربرد كشـاورزی دقیق و 
مدیریـت ارتبـاط بین تولید و بـازار یابی محصوالت كشـاورزی 

را داشـته  باشند.  
دیـدگاه  از  دقیـق  كشـاورزی  كاربـرد  اینكـه  بـه  توجـه  بـا 
محققـان كشـاورزی  بـه رعایـت الـزام هـای فرهنگـی وابسـته 
بـا  مسـئوالن  كـه  شـود  داده  ترتیبـی  بایـد  لـذا  اسـت،   شـده 
ایـن نظـام هـا را در  نقـش كاربـرد  آمـوزش و ترویـج بیشـتر، 
افزایـش درآمـد هـر چـه بیشـتر كشـاورزان تبییـن كـرده و بـا 
فرهنگ سـازی مناسـب زمینـه حركـت كشـاورزان بـه سـوی به 

سـازند. فراهـم  را  دقیـق  كشـاورزی  كارگیـری 
ویـژه  بـه  و  طبیعـی  ازمنابـع  حفاظـت  فرهنـگ  اشـاعه   -
حفاظـت از ذخایرتـوارث گیاهی و جانوری اسـتان با مشـاركت 
محققـان، كارشناسـان، كشـاورزان و ترویـج فرهنـگ  بـه كار 
گیـری فناوری هـای پیشـرفته جدیـد سـازگار كشـاورزی دقیق 

اسـتان با 
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Abstract
The main purpose of this research was to idntifying the educational requirements of using precision 

agriculture from the view point of Ilam province Agriculture Jihad Organization researchers. The sta-
tistical Population of this research have formed 136 people of Agricultural Researchers of Agriculture 
Jihad Organization of Ilam Province and Researcher at agriculture research, natural resources and vet-
erinary affairs centers of Ilam province who all of them were selected. The main tool for collecting data 
has been the researcher made questionnaire, whose superficial and content reliability was confirmed 
by the expert groups of Agricultural Extension and education, agricultural management and agrono-
my of  Islamic Azad University, Ilam branch. The Reliability of the research tool was also determined 
through calculation of ordinal’s Theta with helping R Statistical Software (Ө =0.87). The relationship 
between variables using the Spearman correlation coefficient showed that there were positive significant 
relationship between economic and policies requirements  with training requirements at the level of 
99%, and educational, Social, management and cultural requirements with training requirements using 
precision agriculture at the level of 95%. According to the result of the ordinal regression, educational, 
Management, economic and technical requirements have been effective in training requirements of us-
ing precision agriculture. The results of the explatory factor analysis of research indicated that with an 
eigenvalue of 16.54, the first factor (training requirements) has explained 28.039% of the total variance 
of requirments alone. Generally, 7 training factors of management, economic, technical, policy making, 
social and cultural have been able to explain in total 72.78% of total variance of requirments. 

Index Terms: Precision agriculture, Agriculture Researchers, training Requirements
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