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چکیده

نسبت به کشاورزي ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان کشاورزي حاضر با هدف تحقیق 
همبستگی انجام گردید. جامعه آماري تحقیق را -دقیق و با استفاده از روش توصیفی

) کهN=153ورزي استان تهران تشکیل دادند (کشاجهاد هاي کارشناسان کشاورزي سازمان
ها مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن با نفر از آن115

و آموزش کشاورزي هاي کشاورزي و ترویج مکانیک و ماشینهاي نظرات استادان گروهکسب
ورزي موسسه تحقیقات فنی و هاي کشامتخصصان ماشین،دانشگاه تربیت مدرس و همچنین

صورت گرفت. پایایی پرسشنامه نیز اصالحات الزم وکرج مورد بررسیمهندسی کشاورزي 
و 91/0برابر ریچاردسون به ترتیب -کودر20و فرمول آلفاي کرونباخ هاي با استفاده از آزمون

کشاورزي بت به نسکارشناسان آگاهیمیزان که هاي تحقیق نشان داد یافتهبه دست آمد.72/0
برداري نمونه،یابی جهانیمربوط به سیستم مکانآگاهیبیشترین میزان .تا متوسط بوددقیق کم 

- افزارها و نرمسخت، مفهوم پایش عملکرد در هنگام برداشت محصول، بر اساس نوع خاك

. بوداي برداري ماهوارهبرداري هوایی و تصویرعکس، و افزارهاي سیستم اطالعات جغرافیایی
میزان کار، و سطح تحصیالت با نتایج حاصل از همبستگی نشان داد بین متغیرهاي سن، سابقه

هاي میزان آگاهی داري وجود دارد. بین میانگینرابطه معنیکشاورزي دقیق نسبت بهگاهیآ
هاي نوین، اطالع از مندي به یادگیري فناورينسبت به کشاورزي دقیق در رابطه با عالقه

هاي آموزشی، بازدید از مزارع تحقیقاتی، و کسب هاي انجام شده، شرکت در کالسفعالیت
داري مشاهده شد. اطالعات از طریق مقاالت علمی و پژوهشی نیز تفاوت معنی

کشاورزي دقیق، آگاهی، کارشناسان کشاورزي.کلیدي:هايواژه

مقدمه
افزون جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا رشد روز

-اي غذا، کشاورزان جهان را مجبور به پذیرش فعالیتبر

پایدار همراه با حداکثر استفاده از هاي کشاورزي غیر
;Jayaratne, 2001(کرده استها نهاده Shanwad et

al., 2002( سزایی در بسیاري از مشکالتهسهم بو
است داشته محیطی اجتماعی، و زیستاقتصادي، 

)Handler, 1970; Pimentel, 1990; Bultina, 1991;

McNairn & Mitchell, 1992; Ikerd, 1996;

Jayaratne, 2001; Shanwad et al., 2002( .هاي چالش
و پایداري توسعه کشاورزي ي کافی غذاتولیدمربوط به
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-به مراتب وضعیت بحرانیکشورهاي در حال توسعه در

باالي تولید و هاي هزینه). Maohua, 2001(تري دارد
محدودیت و ، )Mondal & Basu, 2009(وري پایینرهبه

دسترسی ،)Maohua, 2001(در علوم کشاورزي انحصار 
هاآخرین و جدیدترین فناوريو استفاده بسیار محدود از

موقع تحقیق روي علوم هعدم شروع ب،و در نتیجه
از مشکالت اصلی )Mondal & Tewari, 2007پیشرفته (

الذکر در مناطقی هاي فوقچالشتمام کشورها است.این 
کننده تولید هاي اقلیمی و محیطی، محدودکه ویژگی

محصوالت کشاورزي هستند، نظیر مناطق خشک و 
خشک که ایران هم در چنین اقلیمی قرار دارد، نیمه

Kamkar & Mahdaviاهمیت دو چندان یافته است (

Damghani, 2008.(مراتعتخریب رو به تزاید،ندر ایرا
و شوري، ، خاكفرسایشمشکالت مربوط به ها،و جنگل

مربوط به آن، وضعیت ماندابی و مشکالت زهکشی 
سخت شدن ساختمان مزرعه و مشکل شدن عملیات 

- بهمنابع آب در کشاورزي قابل باورتلفات غیر، کشاورزي
کودهاي ورویه سموم مصرف بی، آبیاري ناکارآمددلیل 

و بهداشتی،محیطییستمشکالت ز، و غیره، شیمیایی
زیادي را ایجاد کرده استاقتصادي و اجتماعی

)Koocheki, 1995; Koocheki, 1997; Karami &

Hayati, 1998; Koocheki, 2003; Kamkar &

Mahdavi Damghani, 2008( .
-کاربرد فناوريباید ،هابراي مقابله با تمام این چالش

که براي نیل به زیست سازگار با محیطو هاي پیشرفته 
مدیریت آمدمنابع را به صورت کارتمامکشاورزي پایدار، 

براي این که هاییراهبردیکی از .می کند، تحقق یابد
& Mondal(است١کشاورزي دقیقمطرح شده، منظور 

Tewari, 2007; Blackmore, 1994(.کشاورزي دقیق ،
هاي اطالعات و یک راهبرد مدیریتی است که فناوري

-به طوريکندبا صنعت کشاورزي ادغام میاطات راارتب
مزرعه را نواحی کوچک در یک از جزء هراطالعات که 

در آن هادر جهت تطبیق نوع و مقدار دروندادها و نهاده
پذیريمدیریت تغییروارزیابی گیرد تا نواحی، به کار می

;Gold, 1999(صورت گیردتر دقیق٣و مکانی٢زمانی

1. Precision Agriculture: PA

2 .Temporal Variability

Hatch et al., 1999; Dobermann et al., 2004;
Fountas et al., 2005; Watson et al., 2005; Singh,

n. d. .( این مفهوم مترادف واژه مدیریت موضعی
). Oishi, 2006باشد (می٥و کاربرد نرخ متغیر٤محصول

کردن بازدهی تولید از ایده ایجاد این استراتژي، بهینه
بر که طوريتقل است، بهطریق اداره هر واحد به طور مس

میانگین کل مزرعه را براي ، کشاورزي متداولخالف 
;Grusy, 2002گیرد (هاي آن در نظر نمیهمه قسمت

Isik & Khanna, 2003(هاي فناوريو براي این منظور ؛
، سنجش از ٧، از قبیل سیستم مکانیابی جهانی٦مکانی

et al.,Zhang(٩، و سیستم اطالعات جغرافیایی٨راه دور

برداري دیجیتال استفاده از نقشه،و همچنین)1999
،١٢هاي نرخ متغیر، فناوري١١، حسگرهاي زمینی١٠خاك

شود را شامل می١٣هاي نظارت عملکردو سیستم
)Cowan, 2000(. فنون کشاورزي دقیق در تمامی ابعاد

و جوانب چرخه تولید محصوالت زراعی، از عملیات قبل 
باشد حصول قابل اجرا میاز کاشت تا برداشت م

)Morgan & Ess, 2004.(ها از تر نهادهکاربرد دقیق
ها، افزایش طریق کشاورزي دقیق باعث کاهش هزینه
-محیطی نادرآمد مزرعه، و کاهش پیامدهاي زیست

;Zhang et al., 1999; Khosla, 2001گردد (میمطلوب 

Robert et al., 2002; Sevier & Lee, 2005;

Crumpler, 2004; Oishi, 2006(.
رسد که کشاورزي دقیق در نظر میدر نگاه اول به

کشورهاي در حال توسعه، به دلیل وجود کشاورزان 
هاي کوچک فقیر، سیستم کشاورزي معیشتی، زمین

افزاري در میان کشاورزان زراعی، کمبود دانش فنی و نرم
هاي باالي آن، قابل اجرا کنندگان، و هزینهو تولید

3. Spatial Variability

4. Site-Specific Crop Management: SSCM

5. Variable Rate Application :VRA

6 .Spatial Technologies

7. Global Positioning System: GPS

8. Remote Sensing: RS

9. Geographic Information System: GIS

10. Digital Soil Mapping

11. Ground-based Sensors

12. Variable Rate Technologies: VRT

13. Yield Monitoring Systems
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هاي عظیمی در که این رهیافت پتانسیلحالینیست؛ در
کشورهاي در حال توسعه، جهت بهبود تولیدات 

Maohua, 2001; Shanwad et(باشد کشاورزي دارا می

al., 2002; Mondal et al., 2004; Mondal & Basu,

2009; Kamble, n. d..(چین، هند، مانند ی یکشورها
آفریقاي ، مکزیک،برزیلآرژانتین، ،فیلیپینمالزي، 

و شروع به پذیرش و غیره کاستاریکا،اوروگوئه، جنوبی
ویژه در مزارع هاي کشاورزي دقیق بهمولفهکاربرد 

از راسیستم این سودآوري خود کرده و تحقیقاتی
& Gimenezاند (ارزیابی کردهسیستم متداول بیشتر

Lamothe, 2000; Stoorvogel & Orich, 2000;
Sparovek & Schnug, 2001; Cook et al., 2003;
Mcbratney et al., 2005; Srinivasan, 2006;
Swinton & Lowenberg-deboer, 2006; Silva et al.,

2007; Mondal & Basu, 2009.( ایران نیز به عنوان
براي فراوانیهاي قابلیتاز یک کشور در حال توسعه 

ی محصوالته ویژه براي ب،برداري از کشاورزي دقیقبهره
د باشدارا میو برنج،گندم، خرما، نیشکرمانند 

)Albozahr, 2005; Ghafari, 2005; Nikbakht & Zaki

Dizaji, 2005(.
مطالعات مختلفی توسط پژوهشگران در زمینه 
کشاورزي دقیق و نگرش عوامل انسانی دخیل در اجراي 

اتی که به ها، در مطالعآن انجام شده است. از جمله آن
منظور بررسی نیازهاي آموزشی کشاورزي دقیق صورت 

کننده ترین عوامل محدودگرفت، محققان یکی از مهم
هاي پذیرش کشاورزي دقیق را مشکالت مربوط به برنامه

هاي عدم وجود آموزشماننداي آموزشی و مشاوره
صحیح و مناسب به آموزشگران و سایر عوامل انسانی 

ه یهاي کشاورزي دقیق، عدم اراوريدست اندرکار فنا
-اطالعات در زمان مناسب، عدم وجود اعتماد به فناوري

هاي فنی الزم هاي کشاورزي دقیق، کمبود زیرساخت
براي آموزش در این زمینه، عدم دسترسی آسان به 

هاي مورد نیاز در حل مشکالت، و کمبود کمک
کارشناسان محلی متخصص در زمینه کشاورزي دقیق 

,.Wiebold et al., 1999; Kitchen et alستند (دان

2002; Robert, 2002 .( محققان یک فرآیند یادگیري
هاي کشاورزي اي براي کسب دانش و مهارتشش مرحله

هاي دقیق شامل یادگیري و درك مفاهیم مدیریت داده
گیري و هاي اطالعاتی، و نمونهمکانی (تغییرپذیري، نقشه

-ستفاده درست از حسگرها و کنترلها)، اآوري دادهجمع

هاي ، و سیستمGPS ،RS ،VRTهاي خودکار (کننده
گیري بر اساس ، تصمیمGISپایش عملکرد)، استفاده از 

هاي عملکرد، ایجاد پذیري عملکرد و نقشهارزیابی تغییر
برداري )، و نمونهSSMهاي مدیریت ویژه (نقشه

ه دادند یه اراهاي درون مزرعاستراتژیک و انجام آزمایش
)Kitchen et al., 2002.(Daberkow & McBride

اي که در آمریکا انجام دادند، نرخ ) در مطالعه2003(
پایین پذیرش کشاورزي دقیق را به دلیل کمبود آگاهی 

ها دانستند. در یک مطالعه مشخص شد از این فناوري
هاي اقتصادي و که عدم وجود اطالعات کافی در زمینه

مربوط به کشاورزي دقیق باعث عدم پذیرش آن زراعی 
بخش کشاورزي باید ،گردد. بنابراینتوسط کشاورزان می

تمهیدات الزم براي توسعه یک نظام اطالعات کشاورزي 
در چهارمین ). Grusy, 2002دقیق را مد نظر قرار دهد (

المللی کشاورزي دقیق نیازهاي یک برنامه کنفرانس بین
ي دقیق مورد توجه قرار گرفت. آموزشی براي کشاورز

طور خالصه شامل آموزش مبانی کشاورزي این نیازها به
(محصوالت، خاك، مدیریت مزرعه، علوم پایه) به همراه 

). Robert, 1999یافته حل مسئله بود (هاي بهبودمهارت
در مطالعات مختلف در زمینه کشاورزي دقیق در آمریکا 

ونی ترویج یک مشخص شد که کارشناسان خدمات تعا
کنندگان بودند منبع مهم براي انتقال اطالعات به تولید

)Bruening & Martin, 1992; Martin & Cook,

در یک مطالعه به منظور تدوین یک چهارچوب ). 2002
محتواي آموزشی استاندارد براي کشاورزي دقیق در 
کالیفرنیاي آمریکا، مفاهیم کشاورزي دقیق به عنوان یک 

به موضوعات ،)Interdisciplinaryرشته اي (نموضوع بی
قابل تدریس شامل معرفی کشاورزي دقیق، سیستم 
اطالعات جغرافیایی، سیستم مکانیابی جهانی، راهنماي 

نظارت عملکرد، سنجش )، Precision Guidanceدقیق (
از راه دور، فناوري نرخ متغیر، خاك و عناصر غذایی 

ها، و اقتصاد در دهگیاه، آبیاري، مدیریت و ثبت دا
Frank, 2002 .(Crumpler(تقسیم شدکشاورزي دقیق 

) در یک مطالعه که به منظور بررسی وضعیت 2004(
آموزش کشاورزي دقیق در تولیدات کشاورزي و 

تعیین نیازهاي آموزشی آموزشگران ترویج و ،همچنین
سایر عوامل انسانی شاغل در خدمات کشاورزي ایالت 

یکا انجام داد مشخص کرد که اکثریت اکالهما در آمر
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خدمت را هاي ضمنآموزشگران کشاورزي آموزش
هاي ضمن خدمت براي سودمند دانسته اند و آموزش

هاي متنوع هاي مزایا و معایب فعالیتها باید در زمینهآن
ل فنی مربوط به آن، و مزایا و یکشاورزي دقیق، مسا

م گیرد. محیطی کشاورزي دقیق انجاهاي زیستجنبه
هاي آموزشی عملی و اکثر آموزشگران روش،همچنین

ها انتخاب کردند. در نمایشی را براي دریافت این آموزش
یک پژوهش در زمینه پذیرش کشاورزي دقیق توسط 

-کنندگان پنبه در آمریکا، نمایندگان فروش فناوريتولید

ترین منبع کسب اطالعات هاي کشاورزي دقیق، متداول
نه بودند و خدمات ترویج و نشریات کشاورزي در این زمی

). Lavergne, 2004هاي بعدي قرار داشتند (در رتبه
Ashraf)2007 در یک مطالعه براي شناسایی نیازهاي (

هاي آموزشی کارشناسان کشاورزي نسبت به فناوري
) براي کشاورزي دقیق در استان RSسنجش از راه دور (

زان آگاهی بلوچستان پاکستان، مشخص کرد می
پاسخگویان در مورد اکثر مفاهیم سنجش از راه دور کم 

ها نشان داد که متغیرهاي یافته،تا متوسط بود. همچنین
هاي آموزشی، و کار، دسترسی به فرصتسن، سابقه

-دسترسی به منابع اطالعاتی همبستگی مثبت و معنی

RSداري با میزان آگاهی کارشناسان کشاورزي در مورد 

اي که در زمینه رزي دقیق دارند. در مطالعهدر کشاو
هاي هاي مختلف کشاورزي دقیق از قبیل فناوريفناوري

میزان متغیر سموم، میزان متغیر بذرکاري، و نظارت 
هاي فارس و عملکرد بر روي کارشناسان کشاورزي استان

خوزستان انجام شد مشخص گردید که کارشناسان در 
Salehiها داشتند (ناوريکل نظر مثبتی نسبت به این ف

et al., 2008; Salehi et al., 2009; Rezaei-
Moghaddam & Salehi, 2010; Salehi et al., 2010,

a.; Salehi et al., 2010, b..(
بررسی طور که ذکر شد اکثر کشورهاي جهانهمان

هاي اجراي کشاورزي دقیق را در ها و قابلیتزمینه
اند. با توجه به ي خود قرار دادههاي توسعه کشاورزبرنامه
هاي فراوانی که ایران براي تضمین امنیت غذایی و چالش

بررسی این زیست با آن مواجه است، حفظ محیط
که چنانرسد.در ایران ضروري به نظر میرهیافت 

Meuser & Nagel)1991 اشاره کردند کارشناسان (
رباره اشخاصی هستند که امتیاز دسترسی به اطالعات د

گیري را دارند. آنها هاي تصمیمها، افراد، یا فرآیندگروه

ها، یا ها، استراتژيحلمسئول توسعه، اجرا، یا کنترل راه
ها هستند. از این رو نقش کارشناسان کشاورزي سیاست

هاي جدید در بخش کشاورزي گیري فناوريدر به کار
ایش بسیار مهم است و همانطور که پیشتر اشاره شد افز

هاي مختلف کشاورزي دانش و آگاهی در زمینه جنبه
گردد دقیق باعث افزایش میزان پذیرش و توسعه آن می

)Wiebold, et al. 1999; Frank, 2002; Grusy, 2002;

Kitchen et al., 2002; Robert, 2002; Daberkow &
McBride, 2003; Crumpler; 2004; Lavergne,

سی نیازهاي آموزشی ) و بدین ترتیب برر2004
کارشناسان کشاورزي در زمینه کشاورزي دقیق بسیار 

& Bruening & Martin, 1992; Martinمهم است (

Cook, 2002; Crumpler, 2004 .(ارزیابی ،بنابراین
نسبت میزان آگاهی کارشناسان کشاورزي استان تهران 

-میي است کهجمله عوامل موثربه کشاورزي دقیق از 

اجراي کشاورزي دقیق سازيزمینهیر بسزایی در تواند تأث
. در جهت رسیدن به هدف داشته باشددر این استان 

هاي کارشناسان، تعیین و کلی فوق، توصیف ویژگی
بندي میزان آگاهی کارشناسان نسبت به اولویت

هاي کشاورزي دقیق، و بررسی و تحلیل تاثیر ویژگی
ه کشاورزي کارشناسان بر میزان آگاهی آنها نسبت ب

دقیق، به عنوان اهداف اختصاصی مشخص شدند.

هامواد و روش
همبستگی بوده _این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی

و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماري تحقیق را 
هاي جهاد کشاورزي کلیه کارشناسان کشاورزي سازمان

شهرستان تهران، دماوند، 13شامل استان تهران 
کریم، ، ري، ساوجبالغ، شمیرانات، شهریار، رباطفیروزکوه

تشکیل کرج، ورامین، پاکدشت، اسالمشهر، و نظرآباد 
ها، پرسشنامه ). ابزار جمع آوري دادهN=153دادند (

بخش مشخصات فردي و 3ساخته بود که از محقق
اي، کسب اطالعات درباره کشاورزي دقیق، و میزان حرفه

شاورزي دقیق تشکیل آگاهی کارشناسان نسبت به ک
شده بود. در بخش میزان آگاهی کارشناسان از کشاورزي 
دقیق از پاسخگویان خواسته شد که میزان آگاهی خود 

گویه مربوط به این بخش در یک 14را در هر کدام از 
بسیار = 5تابسیار کم = 1گزینه اي (5طیف لیکرت 

) مشخص نمایند. سواالت مربوط به بخش زیاد
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اي وکسب اطالعات درباره دي و حرفهمشخصات فر
سوال باز و بسته تنظیم 13کشاورزي دقیق در قالب 

گردید. 
دست آوردن روایی محتوایی و ظاهري براي به

پرسشنامه از نقطه نظرات استادان گروه مکانیک و 
هاي کشاورزي و گروه ترویج و آموزش کشاورزي ماشین

-اشینمو همچنین متخصصان دانشگاه تربیت مدرس 

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی هاي کشاورزي 
ها کشاورزي کرج استفاده شد و بر اساس نظرات آن

اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال گردید. براي به دست 
آوردن پایایی از آزمون پیشاهنگ استفاده شد. براي این 

پرسشنامه در یک جامعه آماري مشابه 30منظور تعداد 
جهاد ت وزارشرکت نداشتند (که در مطالعه اصلی 
با استفاده از ،) توزیع شد. سپسکشاورزي استان تهران

براي بخش ١آلفاي کرونباخضریب SPPS 16نرم افزار 
و میزان آگاهی کارشناسان نسبت به کشاورزي دقیق 

) براي بخش 20٣(فرمول ٢ریچاردسون-ضریب کودر
کسب اطالعات درباره کشاورزي دقیق محاسبه گردید 

نشانگر و 72/0و 91/0ها به ترتیب برابرمقدار آنکه
پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. 

در این تحقیق به منظور گردآوري اطالعات دقیق و 
جامع از جامعه آماري، از روش سرشماري استفاده شد. 

دربین اعضاي پرسشنامه 153به این ترتیب تعداد 
ها، نامهجامعه توزیع شد. در نوبت اول ارسال پرسش

) نفر پاسخ دادند. پس از پیگیري %71/47(73تعداد 
پرسشنامه 115مجدد، در مرحله دوم نهایتا تعداد 

با توجه به عدم بازگشت ) جمع آوري شد.16/75%(
ها و به منظور باال بردن اعتبار نتایج تعدادي از پرسشنامه

تحقیق و قابلیت تعمیم آن به کل جامعه مورد مطالعه، 
& Lindner) و Miller & Smith)1983شنهاد طبق پی

Wingenbach)2002هایی که در هاي پرسشنامه) پاسخ
Earlyاولین مرحله توزیع بازپس داده شده (

Respondentsهایی که با تاخیر و پس از ) و پرسشنامه
Lateپیگیري مجدد بازپس داده شده بود (

1. Cronbach’s Alpha

2. Kuder-Richardson

3. KR20

Respondents هم ) از نظر متغیرهاي اصلی تحقیق با
هاي داري بین پاسخمقایسه شدند و چون تفاوت معنی

-این دو گروه مشاهده نشد، نتیجه گرفته شد که پاسخ

ها را بازپس نداده هاي سایر کارشناسانی که پرسشنامه
-هاي کارشناسانی است که پرسشنامهبودند، مشابه پاسخ

ها را تکمیل کرده و بازپس دادند. بنابراین، نتایج تحقیق 
کارشناسان کشاورزي استان تهران تعمیم داده به کل 

SPSSهاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار شد. داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.16

نتایج و بحث
اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهویژگی

هاي تحقیق اکثریت پاسخگویان بر اساس یافته
سال 7/39) مرد بودند. میانگین سنی کارشناسان 87%(

سال 45تا 36در گروه سنی هادرصد از آن4/51بود و 
ترین سال و مسن24ترین کارشناس قرار داشتند. جوان

) %6/47سال سن داشتند. اکثر پاسخگویان (59ها آن
کار کار داشتند. میانگین سابقهسال سابقه20تا 11بین 

. سال بود30و 2ها سال و کمترین و بیشترین آن8/14
درصد از کارشناسان داراي مدرك کارشناسی و 5/65
در ارشد بودند. درصد نیز داراي مدرك کارشناسی5/34

9/88از افراد مورد مطالعه مدیر ودرصد1/11مجموع
.بودندکارشناس همدرصد

هاي پاسخگویان بر حسب کسب اطالعات درباره ویژگی
کشاورزي دقیق

شود، اکثر ه می) مشاهد1طور که در جدول (همان
هاي نوین مند به یادگیري فناوريکارشناسان عالقه

هاي در کالسبا این وجود تعداد اندکی؛کشاورزي بودند
از مزارع تحقیقاتی کشاورزي و کشاورزي دقیق شرکت 
کارشناسان از . همچنین، اکثر دقیق بازدید کرده بودند

هاي انجام شده در زمینه کشاورزي دقیق در فعالیت
شور و منطقه بی اطالع بودند. این آمار نشان دهنده ک

هاي ها و برنامهدسترسی بسیار کم کارشناسان به فرصت
آموزشی در زمینه کشاورزي دقیق و حاکی از عدم توجه 

ریزان به این موضوع است. اکثر کافی مسئوالن و برنامه
از اینترنت براي کسب اطالعات در زمینه انپاسخگوی

استفاده کرده بودند و نشریات مربوط به کشاورزي دقیق
سهم و همکاراناصول و مفاهیم عمومی و مقدماتی
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کمتري در این موضوع داشتند. مطالعه مقاالت علمی و 
پژوهشی مرتبط با کشاورزي دقیق کمترین سهم را به 

) نیز در بررسی خود Ashraf)2007خود اختصاص داد. 
هاي سنجش از راه از منابع اطالعاتی مرتبط با فناوري

هاي مشابهی به ) براي کشاورزي دقیق، یافتهRSدور (
کند که امروزه به ها مشخص میدست آورد. این یافته

دلیل افزایش دسترسی افراد به کامپیوتر و اینترنت، 
منابع اطالعاتی آنالین نقش بیشتري در کسب آگاهی در 

-یمورد مسائل مختلف و از جمله کشاورزي دقیق ایفا م
کنند. نشریات و همکاران نیز توسط حدود نیمی از 
کارشناسان مورد استفاده قرار گرفته و در جایگاه 
متوسطی قرار دارند؛ اما بیشترین نگرانی در مورد مقاالت 
علمی و پژوهشی است که بیش از سه چهارم کارشناسان 

اي در زمینه کشاورزي دقیق از این طریق ندارند؛ مطالعه
-است که این منابع اطالعاتی از جمله مهماین در حالی

ترین منابع به شمار می آیند که ترین و ضروري
هاي جدیدترین اطالعات و تحقیقات را در زمینه فناوري

ه یاي براي اراآورند و باید تمهیدات ویژهنوین فراهم می
هاي الزم در این زمینه به اینگونه منابع و آموزش

اي که ل آید. در دو مطالعهکارشناسان کشاورزي به عم

هاي در زمینه شناسایی نیازهاي آموزشی در مورد برنامه
مدیریت تلفیقی آفات انجام گرفت، مشخص گردید که 

هاي آموزشی و منابع اطالعاتی دسترسی به فرصت
هاي ها یا تکنیکعوامل مهمی هستند که کاربرد فناوري

کنند جدید را در کشورهاي در حال توسعه محدود می
)Sithole et al., 2002; Van Huis & Meerman,

دیگر مطالعات انجام گرفته نشان داد ،). همچنین1997
کننده پذیرش ترین عوامل محدودکه یکی از مهم

کشاورزي دقیق، مشکالت مربوط به آموزش و عدم 
ها و منابع مناسب و کافی بوده و دسترسی به آموزش

ی در این زمینه نقش هاي مختلف آموزشوجود برنامه
;Wiebold et al., 1999مثبت و موثري داشته است (

Frank, 2002; Grusy, 2002; Kitchen et al., 2002;
Robert, 2002; Daberkow & McBride, 2003;

Crumpler, 2004; Lavergne, 2004 با توجه به .(
هاي مندي زیاد کارشناسان به یادگیري فناوريعالقه

هاي آموزشی زي، برگزاري این قبیل دورهنوین کشاور
تواند مورد استقبال قرار گرفته و نیل به اهداف مورد می

ها را تضمین کند.انتظار برنامه

هاي پاسخگویان بر حسب کسب اطالعات درباره کشاورزي دقیق ویژگی-1جدول 
متغير

بليوين عالقه
خير

١٠٧
٥

٥/٩٥
٥/٤

بلي
خير

٣٤
٧٨

٤/٣٠
٦/٦٩

بلي
خير

٣٠
٨٢

٨/٢٦
٢/٧٣

بلي
خير

٣٩
٧٣

٨/٣٤
٢/٦٥

بلي
خير

٨٥
٢٧

٩/٧٥
١/٢٤

طريق 
بلي
خير

٧٣
٣٩

٢/٦٥
٨/٣٤

طريق 
بلي
خير

٥٠
٦٢

٦/٤٤
٤/٥٥

ق طري
بلي
خير

١٨
٩٤

١/١٦
٩/٨٣
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بندي میزان آگاهی کارشناسان نسبت تعیین و اولویت
به کشاورزي دقیق

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق مشخص شد که 
در کشاورزي دقیقنسبت به کارشناسان آگاهیمیزان 

در ه و بودکم82/0و انحراف معیار 37/2با میانگین کل 
بررسی هر . )2(جدول قرار نداشته استد قابل قبولیح

ها نشان داد که میزان آگاهی کارشناسان در یک از گویه
. در گرفته است) قرار 86/2) تا متوسط (01/2دامنه کم (

) براي شناسایی نیازهاي آموزشی Ashraf)2007تحقیق 
هاي سنجش از کارشناسان کشاورزي نسبت به فناوري

براي کشاورزي دقیق، نیز میزان دانش ) RSراه دور (
کارشناسان نسبت به اکثر مفاهیم مربوطه کم تا متوسط 
اعالم شد. مطالعات متعدد انجام شده در این زمینه 
نشان داده است که کمبود آگاهی و عدم وجود اطالعات 

هاي مختلف کشاورزي دقیق موجب نرخ کافی در زمینه
Wieboldه است (پایین یا عدم پذیرش این رهیافت شد

et al., 1999; Frank, 2002; Grusy, 2002; Kitchen
et al., 2002; Robert, 2002; Daberkow & McBride,

2003; Crumpler, 2004; Lavergne, 2004بنابراین .(،
با توجه به نقش کارشناسان کشاورزي استان تهران در 

یس گیري، انتقال اطالعات، و تدرتجزیه و تحلیل، تصمیم
و آموزش در زمینه کشاورزي دقیق به منظور خدمت به 

ها یکی از اولین کشاورزان، کم بودن میزان آگاهی آن
گیري کشاورزي دقیق در این کننده به کارعوامل محدود
استان است. 

شود، با ) مشاهده می2طور که در جدول (همان
ها بر اساس نمره میانگین، بندي گویهتوجه به اولویت

کارشناسان مربوط به سیستم آگاهیترین میزان بیش
، ١برداري بر اساس نوع خاكنمونه،مکانیابی جهانی

-سخت، مفهوم پایش عملکرد در هنگام برداشت محصول

و ،افزارهاي سیستم اطالعات جغرافیاییافزارها و نرم

1. Soil Type Sampling

بود و ٣ايبرداري ماهوارهو تصویر٢برداري هواییعکس
ار داشت. این مفاهیم نسبت به تقریبا در حد متوسط قر

به تر هستند و احتماالًسایر مفاهیم کشاورزي دقیق کلی
همین دلیل کارشناسان میزان دانش خود را نسبت به 

رسد اطالعات ها بیشتر عنوان کردند و به نظر نمیآن
ها در این موضوعات کامال مرتبط به کشاورزي دقیق آن

باشد. 
اسان مربوط به مفاهیم کارشنگاهیکمترین میزان آ

سیستم مکانیابی ، اعمال نرخ متغیر و فناوري نرخ متغیر
و زمانیپذیري مکانیتغییراهیممف، و ٤جهانی افتراقی

) 2هاي کشاورزي دقیق (جدول . در مورد سایر گویهبود
نیز میزان دانش و آگاهی کم بود. این مفاهیم در 

تر و يتر و در عین حال ضرورکشاورزي دقیق تخصصی
) Kitchen et al.)2002طور که تر هستند و همانمهم

پذیري درون مزرعه، استفاده اند شناخت تغییربیان کرده
-گیري صحیح، توانایی تهیه برنامههاي نمونهاز تکنیک

هاي مدیریت موضعی، یادگیري استفاده از کامپیوتر و 
، و آموزش در زمینه تجهیزات و GISهایی مثل برنامه

افزارهاي کشاورزي دقیق مفاهیم مهمی در کشاورزي منر
ها از اولویت زیادي برخوردار دقیق بوده و آموزش آن

) مشخص شد Grusy)2002در تحقیق ،است. همچنین
، و اعمال نرخ متغیر کود ٥اي خاكبرداري شبکهکه نمونه

بیشترین استفاده را در بین کاربران دارند و بعد از آن 
آوري براي جمعستم مکانیابی جهانیسیاستفاده از 

هاي عملکرد و سود کامپیوتري، اطالعات عملکرد، نقشه
هاي بعدي قرار دارند. و اعمال نرخ متغیر بذر در اولویت

بنابراین، آگاهی کم کارشناسان نسبت به این مفاهیم 
نشان می دهد که اصول و اهداف اولیه کشاورزي دقیق 

ده و این میزان دانش به ها به درستی درك نشتوسط آن

2. Aerial Photography

3. Satellite Imaging

4. Differential Global Positioning System: DGPS

5. Grid Soil Sampling
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بخش نیست و ضروري است که با هیچ عنوان رضایت
هاي هاي آموزش کارکنان و کارگاهبرگزاري دوره

سازي هر چه آموزشی و سایر اقدامات، در جهت آشنا
بیشتر کارشناسان با مفاهیم و اهداف کشاورزي دقیق 

اقدام شود. 

کشاورزي دقیقنسبت بهناسان کارشگاهیبندي میزان آاولویت-2جدول 
*ميانگين

٨٦/٢٠٧/١١) Global Positioning System: GPSسيستم مكانيابي جهاني (
٧٠/٢٠٤/١٢) Soil Type Samplingنمونه

Yield Monitoring٦١/٢٠٨/١٣
:Geographic Information Systemسخت

GIS (
٥٤/٢٠٩/١٤

٥٣/٢١١/١٥) Aerial PhotographySatellite Imagingعكس
٤١/٢١٢/١٦) Grid Soil Samplingنمونه
Soil Mapping٣١/٢١/١٧پهنه

Remote Sensing (٣٠/٢٠٤/١٨
٢٢/٢٠٩/١٩) Site-Specific Crop Management: SSCMمديريت موضعي (

Yield Mapping٢٠/٢٩٨/٠١٠بنپهنه
Spatial Variability (١٨/٢٠٥/١١١

Temporal Variability (١٣/٢٩٨/٠١٢
Differential Global Positioning System: DGPS (٠٣/٢٩٧/٠١٣

Variable Rate Application: VRAVariable

Rate Technology: VRT (
٠١/٢٠٠/١١٤

٣٧/٢٨٢/٠ميانگين كل
٤٥= متوسط   ٣= كم   ١٢*

مستقل بر میزان آگاهی کارشناسان تاثیر متغیرهاي 
نسبت به کشاورزي دقیق

میزان متغیرهاي تحقیق وبراي تعیین رابطه بین 
بر اساس ، کشاورزي دقیقکارشناسان نسبت بهآگاهی

اسپیرمن پیرسون و از آزمون همبستگی مقیاس متغیرها 
دادنشان به دست آمده). نتایج 3(جدولاستفاده شد

کشاورزي نسبت بهکارشناسان گاهیکه بین میزان آ
sig= 003/0(درصد99سطح اطمینان سن در دقیق و 

،287/0- =rدرصد95در سطح اطمینان کار ) و سابقه
)034/0 =sig،214/0- =r (ي داررابطه منفی و معنی

کار افزایش پیدا قدر سن و سابقه. یعنی هرچوجود داشت

ه کشاورزي کند، میزان آگاهی کارشناسان نسبت بمی
دقیق کاهش می یابد یا بالعکس. در تحلیل این موضوع 

کار تر و با سابقهشاید بتوان گفت که کارشناسان جوان
هاي شخصی خاص سن و موقعیت کمتر به دلیل ویژگی

ها، عالقه بیشتري به مطالعه خود و گرایش به نوآوري
هاي نوینی مثل کشاورزي دقیق دارند. همچنین فناوري
ه دلیل اینکه زمان کمتري از اتمام تحصیالت شاید ب

ها نسبت به دانشگاهی این افراد سپري شده، آگاهی آن
هاي نوین بیشتر و به روزتر است. این در حالی فناوري

کار بیشتر تمایل کمتر و تر و با سابقهاست که افراد مسن
هایی تري براي آشنایی با چنین نوآوريموقعیت ضعیف
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) در مورد Zoghi)1997مؤید یافته یج این نتادارند. 
هاي عمومی کارشناسان نسبت به رابطه دانستنی

Ashrafنتایجکار بود. اما کشاورزي پایدار و سابقه

کار رابطه دو متغیر سن و سابقهمشخص کردکه ) 2007(
داري با دانش کارشناسان کشاورزي نسبت مثبت و معنی

دارند، رزي دقیق در کشاوبه مفاهیم سنجش از راه دور 
بین ،هاي این تحقیق بود. همچنینبا یافتهمغایرت در 

Zoghiهاي تخصصی کارشناسان در تحقیق دانستنی

Siskداري وجود نداشت. کار رابطه معنی) و سابقه1997(

) نیز در مطالعه خود به منظور بررسی صالحیت 1995(
علمی کارشناسان ترویج در منطقه جنوب ایاالت متحده 

-آمریکا نسبت به کشاورزي پایدار نشان داد تفاوت معنی

کار داري بین صالحیت کشاورزي پایدار و سن و سابقه
رابطه که وجود ندارد. از طرف دیگر نتایج نشان داد 

گاهیمیزان آو سطح تحصیالتبین داريمثبت و معنی
سطح اطمینان در کشاورزي دقیقنسبت بهکارشناسان 

. یعنی وجود دارد) sig،254/0 =r= 006/0(درصد99
کارشناسانی که تحصیالت باالتري دارند میزان آشنایی 

Ashrafبیشتري نیز با کشاورزي دقیق دارند. در تحقیق 

) بین سطح تحصیالت و میزان 1995(Siskو )2007(
داري مشاهده نشد. دانش کارشناسان رابطه معنی

شخص-٣

داريسطح معنی)rضریب همبستگی (نوع آزمون همبستگیمقیاسکارشناساناي هاي شخصی و حرفهویژگی
003/0- 872/0**پیرسوننسبیسن

254/0006/0**اسپیرمنترتیبیسطح تحصیالت
034/0-421/0*پیرسوننسبیکارسابقه

**≤ 0/01p                           *5≤ 0/0p

هاي آماري در یکی از با توجه به آنکه تعداد نمونه
مندي به یادگیري عالقههاي طبقه شغلی، زیرگروه
کسب اطالعات در زمینه هاي نوین کشاورزي، و فناوري

مقاالت علمی و پژوهشی (دو کشاورزي دقیق از طریق 
هاي پارامتري را دارا یط آزمونزیرگروه) کم بوده و شرا

ویتنی براي مقایسه میانگین میزان مننبود، لذا از آزمون 
ها آگاهی نسبت به کشاورزي دقیق در بین این گروه

بین میزان آگاهی نتایج بیانگر آن است که استفاده شد. 
کارشناسان نسبت به کشاورزي دقیق بر حسب متغیر 

در ي نوین کشاورزيهامندي به یادگیري فناوريعالقه
داري وجود یتفاوت معن، درصد95سطح اطمینان 

دلیل ). بهsig،261/0 - =Z،249 =U= 040/0شت (دا
ناپذیر است پیشرفت سریع علم و فناوري، تغییر اجتناب

ها مند به یادگیري این نوآوريو کارشناسانی که عالقه
اند آگاهی بیشتري نسبت به سایر کارشناسان بوده

و )Ashraf)2007داشتند. این نتایج توسط مطالعات 
Delgado-Hernandez)1998 که نشان دادند آگاهی (

بر احساس و نگرش به یک موضوع تاثیرگذار است مورد 
بین میزان آگاهی ،همچنینتایید قرار گرفت.

کسب اطالعات در زمینه کشاورزي کارشناسان بر اساس 
سطح در وهشی نیز مقاالت علمی و پژدقیق از طریق 

مشاهده شد داري یتفاوت معن، درصد95اطمینان 
)048/0 =sig،256/0- =Z،505 =U که با نتایج (

Ashraf)2007( علمی و پژوهشی همخوانی دارد. مقاالت
شده، و معتبري را براي محور، آزمایشاطالعات تحقیق

آورد و هاي نوین فراهم میکاربرد عملی فناوري
ها تاثیر مثبتی در افزایش آگاهی به آندسترسی 

کارشناسان دارد. بین میزان آگاهی نسبت به کشاورزي 
داري تفاوت معنیطبقه شغلیدقیق بر اساس متغیر

). 4جدول (مشاهده نشد. 

ویتنی)(آزمون منکشاورزي دقیق آگاهی نسبت بهدر ارتباط با میزان هاي مختلفگروهمقایسه میانگین -4جدول 
سطح معنيZUهامتغير

٠٠٠/٥٦٧٩٧٦/٠-١٢٢٥/٥٤٠٣٠/٠مديرطبقه شغلي



1395، 3، شماره 47-2دوره مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران666

٩٥٩٧/٥٣
٠٠٠/٢٤٩۰٤٠/٠*-١٠٧٢٠/٦٠٢٦١/٠بليعالقه

٥٣٣/٥٦خير

طريق 
٠٠٠/٥٠٥٠٤٨/٠*-١٨٧٨/٥٧٢٥٦/٠بلي
٩٤٦٦/٥٥خير

*5≤ 0/0p

مقایسه میزان آگاهی کارشناسان نسبت به منظوربه
ها، کالسکشاورزي دقیق بر اساس متغیرهاي شرکت در 

هاي انجام از فعالیتاطالع،از مزارع تحقیقاتیبازدید
اطالعات در زمینه کشاورزي دقیق از کسبو شده،

طریق اینترنت، نشریات، و همکاران، از آزمون مقایسه 
قبالً بررسی نرمال بودن مستقل استفاده شد. tمیانگین 

اسمیرنوف صورت - ها توسط آزمون کولموگروفداده
شود، با ) مشاهده می5طور که در جدول (گرفت. همان

ري و مقایسه آن با سطح داتوجه به مقدار سطح معنی
) 0Hها (، فرض نرمال بودن توزیع داده05/0داري معنی

). p> 0/05تایید شد (

اسمیرنوف)-ها (آزمون کولموگروفبررسی نرمال بودن توزیع داده-5جدول 
سطح معني- متغير

٠٧/٠٢٠٠/٠
٢٣/١٠٩٩/٠
٦٧/١٠٧٨/٠
٢٢/١٠٩٩/٠
٨٨/٠٤١٦/٠

٥٩/١٠٦٢/٠(مفاهيم مقدماتي)
٠١/١٢٥٦/٠

آمده )6(در جدول از مقایسه میانگیننتایج حاصل 
شود که بین است. بر اساس این جدول مشاهده می

میزان آگاهی کارشناسان نسبت به کشاورزي دقیق بر 
هاي کشاورزي دقیق سکالحسب متغیرهاي شرکت در 

)،sig،92/1 =t= 048/0(درصد95سطح اطمینان در 
سطح در کشاورزي دقیقاز مزارع تحقیقاتی بازدید

از اطالعو )،sig،36/2 =t= 020/0(درصد95اطمینان 
در هاي انجام شده در زمینه کشاورزي دقیق فعالیت

) sig،36/5 =t= 000/0(درصد99سطح اطمینان 
کارشناسانی که در شت.داري وجود دایوت معنتفا

هاي کشاورزي دقیق شرکت کرده بودند، آگاهی کالس
هاي آموزشی برگزاري کالس،بنابراین.بیشتري داشتند

نقش موثري در افزایش دانش کارشناسان در زمینه 
& Van Huisکشاورزي دقیق داشته است. در تحقیق 

Meerman)1997،(Sithole et al.)2002،(Crumpler

)2004 ،(Frank)2002و ،(Ashraf)2007( نیز این
هاي فعالیت،از طرف دیگرموضوع مورد تایید قرار گرفت. 

گیرند، مانند آموزشی که به صورت عینی انجام می
بازدید، نیز تاثیر مثبتی در افزایش میزان آگاهی 
کارشناسان در مورد کشاورزي دقیق داشته است. در 

) نیز بازدید از مراکز تحقیقاتی در Zoghi)1997تحقیق 
هاي ترین روشزمینه کشاورزي پایدار، یکی از مناسب

-میزان آگاهی کارشناسانی که از فعالیتآموزشی بود. 

هاي انجام شده در زمینه کشاورزي دقیق مطلع بودند، 
نسبت به کشاورزي دقیق بیشتر بود. بین میزان آگاهی 

کسبق بر اساس متغیرهاي نسبت به کشاورزي دقی
اطالعات در زمینه کشاورزي دقیق از طریق اینترنت، 

این .داري مشاهده نشدتفاوت معنینشریات، و همکاران
رغم دهد که این منابع اطالعاتی علینتایج نشان می

داشتن سهم زیاد در کسب اطالعات کشاورزي دقیق، 
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زمینه اند اطالعات کامل و مفیدي را در این نتوانسته
Ashrafها با نتایج تحقیق فراهم نمایند. این یافته

مغایرت دارد.)2007(

)مستقلt(آزمون کشاورزي دقیقآگاهی نسبت بهدر ارتباط با میزان هاي مختلفگروهمقایسه میانگین -6جدول 
سطح معنيtميانگين هامتغير

٩٢/١٠٤٨/٠*٣٤٦١/٢٧١/٠بلي
٧٨٢٩/٢٨٦/٠خير
٣٦/٢٠٢٠/٠*٣٠٧٠/٢٠٢/١بلي
٨٢٢٧/٢٧٤/٠خير
٣٦/٥٠٠٠/٠**٣٩٩٠/٢٨٦/٠بلي
٧٣١٢/٢٦٥/٠خير
٨٥٣٩/٢٧٨/٠٠٣/٠٩٧٥/٠بلي
٢٧٣٨/٢٩٨/٠خير
٧٣٤٠/٢٨٧/٠٢٨/٠٧٨٤/٠بلي
٣٩٣٦/٢٧٤/٠خير
٥٣٦/٠-٥٠٣٣/٢٩٥/٠٦٢/٠بلي
٦٢٤٣/٢٧٢/٠خير

**≤p٠/٠١*≤p٠/٥٠

گیري و پیشنهادهانتیجه
کشاورزي دقیق یکی از راهبردهایی است که براي 

امنیت غذایی و پایداري هاي تامین مقابله با چالش
ت. بدیهی است که هر ه شده اسیاراتوسعه کشاورزي

ریزي براي اجراي کشاورزي دقیق نیازمند گونه برنامه
در افزایش آگاهی و دانشهاي فکري وایجاد زمینه

این هدف ،بنابراینباشد. کارشناسان و مسئوالن می
میزان آگاهی کارشناسان کشاورزي تحقیق ارزیابی 

نسبت به کشاورزي دقیق تعیین شد. 
کارشناسان آگاهیمیزان حقیق، بر اساس نتایج این ت

ارزیابی شد که کم تا متوسط،کشاورزي دقیقنسبت به 
و ضروري است که در در حد قابل قبولی قرار ندارد 

هاي اجراي این اولین اقدامات براي تدارك زمینه
ه منابع یهاي آموزشی الزم و ارارهیافت، به برگزاري دوره

هاي ریزيهاطالعاتی معتبر و مناسب و سایر برنام
آموزشی در این زمینه پرداخته شود تا بدین ترتیب 
موجب افزایش آگاهی و دانش کارشناسان از کشاورزي 

دقیق و ایجاد توانایی و صالحیت تجزیه و تحلیل، 
گیري، انتقال اطالعات، تدریس و آموزش در این تصمیم

با توجه به زمینه به منظور خدمت به کشاورزان گردد.
بنیادي و مفاهیم درباره کارشناسانگاهین آمیزااینکه 

اعمال حال تخصصی کشاورزي دقیق مثل در عین
سیستم مکانیابی جهانی ، نرخ متغیر و فناوري نرخ متغیر

کمتر از و زمانیپذیري مکانیتغییراهیممف، و افتراقی
هاي آموزشی با تاکید ، الزم است دورهبودسایر مفاهیم 

هاي کشاورزي دقیق هیم و فناوريبر اصول و مبانی مفا
) پیشنهاد کردند که Kitchen et al.)2002برگزار گردد. 

هاي کشاورزي دقیق باید در سه حوزه دانش و آموزش
هاي کامپیوتري و مدیریت هاي کشاورزي، مهارتمهارت

اطالعات، و شناخت و توسعه کشاورزي دقیق به عنوان 
انجام گیرد. یک سیستم مدیریتی جهت افزایش دانش 

) Crumpler)2004بر اساس مطالعات ،همچنین
-خدمت در زمینههاي ضمنشود که آموزشپیشنهاد می

هاي متنوع کشاورزي دقیق، هاي مزایا و معایب فعالیت
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-هاي زیستمسائل فنی مربوط به آن، مزایا و جنبه

(به دلیل GPSمحیطی کشاورزي دقیق، استفاده از 
ابلیت شناسایی سودآوري حاصل از اینکه با دارا بودن ق

گیري آن، پیچیدگی کم، و سازگاري خوب، از به کار
هاي مفید کشاورزي دقیق براي انواع جمله فناوري

هاي کم هاي کشت است)، فناوريمختلف سیستم
برداري هوایی مادون تر این رهیافت مثل عکسهزینه
، و٢هاي اطالعاتی کشاورزي دقیق، پایگاه داده١قرمز

انجام گیرد.٣قابل نصبGPSواحدهاي 
کار و سابقهسن با توجه به نتایج تحلیل همبستگی، 

سطح تحصیالت رابطه مثبت و و داررابطه منفی و معنی
نسبت بهکارشناسان گاهیمیزان آبا داري معنی

الزم است با برگزاري ،داشت. بنابراینکشاورزي دقیق 
منابع اطالعاتی ه ایارخدمت و هاي آموزشی ضمندوره

کار تر و با سابقه، به ویژه براي کارشناسان مسنمعتبر
ها را تر، میزان آگاهی آنبیشتر و سطح تحصیالت پایین

هاي افزایش داده و اطالعات آنان را در زمینه فناوري
نوین به روز نمود. 

نتایج آزمون مقایسه میانگین مشخص کرد بین 
شرکت قیق بر اساس میزان آگاهی نسبت به کشاورزي د

کشاورزي دقیقاز مزارع تحقیقاتی بازدیدها وکالسدر 
این در حالی است که شت. داري وجود دایتفاوت معن

هاي ها و برنامهکارشناسان دسترسی کمی به فرصت
شود اقدامات پیشنهاد می،بر این اساسآموزشی داشتند.

مدت هاي آموزشی کوتاهبیشتري در زمینه برگزاري دوره
هاي آموزشی، و بازدیدهاي علمی از مدت، کارگاهو بلند

گیري بیشتر مزارع تحقیقاتی انجام گیرد و براي بهره
هایی چون ها، به وسیله مشوقکارشناسان از این برنامه

ارتقاء شغلی و افزایش حقوق، در آنان انگیزه ایجاد کرد. 
هاي آموزشی باهمچنین بهتر است برگزاري این برنامه

ها، مراکز آموزش عالی، و موسسات همکاري دانشگاه
ها، منابع انسانی، و تحقیقاتی انجام شود تا بتوان تخصص

طور که تجهیزات الزم در این زمینه را فراهم کرد. همان
Kitchen et al.)2002 و (Frank)2002اند، ) بیان کرده

1. Infrared Aerial Photography

2. PA Databases

3. Attachable GPS Units

رشته اي است و باید کشاورزي دقیق یک رهیافت چند
یس آن نگرش سیستمی وجود داشته باشد و در در تدر

عین حال که آموزش هر بخش کشاورزي دقیق به طور 
کامل مورد توجه قرار می گیرد، در نهایت همه این 

ها باید به صورت منسجم و به عنوان یک سیستم بخش
در نظر گرفته شود، وگرنه توفیقی به دست نخواهد آمد. 

-ن و آموزشگران رشتهالزم است که از متخصصا،بنابراین

هاي مختلف کشاورزي براي این منظور استفاده نمود و 
هاي اقدامات الزم براي تشویق و ترغیب اجراي برنامه

رشته اي و سیستمی انجام گیرد. آموزشی به صورت چند
بر اساس نتایج آزمون مقایسه میانگین، بین میزان 

مندي عالقهآگاهی نسبت به کشاورزي دقیق بر حسب 
از اطالعهاي نوین کشاورزي وبه یادگیري فناوري

تفاوت هاي انجام شده در زمینه کشاورزي دقیقفعالیت
اکثر شت. با توجه به اینکه داري وجود دایمعن

هاي نوین مند به یادگیري فناوريکارشناسان، عالقه
-کشاورزي بودند و ارائه اطالعات بیشتر در مورد جنبه

رزي دقیق باعث افزایش هاي مختلف و مثبت کشاو
شود، الزم است در این زمینه بیشتر عالقه آنان می

-اقدامات مورد نیاز صورت گیرد. همچنین پیشنهاد می

هاي درسی گردد آموزش کشاورزي دقیق در برنامه
ها و دانشجویان کشاورزي گنجانده شود و دانشگاه

هاي هاي کشاورزي، تدریس مفاهیم و جنبهدانشکده
؛هاي آموزشی خود قرار دهندرا در برنامهمختلف آن

زیرا کشاورزي دقیق بخش مهمی از آینده کشاورزي 
هاي درسی دانشگاهی باعث است و تلفیق آن در برنامه

افزایش عالقه و آگاهی مدیران و کارشناسان آینده بخش 
گردد.کشاورزي می

کسب بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که 
مقاالت زي دقیق از طریق اطالعات در زمینه کشاور

داري در افزایش آگاهی علمی و پژوهشی، نقش معنی
،شت. بنابراینداکارشناسان نسبت به کشاورزي دقیق 

شود شرایط دسترسی به اینگونه منابع پیشنهاد می
معتبر اطالعاتی بهبود یابد و بدین وسیله اعتماد و 

آگاهی آنان نسبت به این رهیافت افزایش یابد. 
آگاهی نسبت به کشاورزي دقیق بر اساس بین 

کسب اطالعات در زمینه کشاورزي دقیق از متغیرهاي 
داري تفاوت معنیطریق اینترنت، نشریات، و همکاران
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اینترنت و نشریات سهم مشاهده نشد. از آنجایی که 
زیادي در کسب اطالعات در زمینه کشاورزي دقیق 

-گذاريرمایهمدت و سهاي بلندداشت، الزم است برنامه

هاي کارشناسان براي هاي الزم جهت افزایش مهارت

استفاده از منابع معتبر انگلیسی در اینترنت و نشریات و 
همچنین معرفی و ارائه منابع اطالعاتی معتبر انجام 

گیرد.
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