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امكان سنجی کاربرد کشاورزي دقیق در ایران
نیكروز باقري

*1

تاریخ دریافت1332/11/12 :
تاریخ پذیرش1333/1/28 :

چكیده
در پژوهش حاضر به امكان سنجی کاربرد و توسعه کشاورزي دقیق در ایران از دیدگاه متخصصمان ایمن حموزه
پرداخته شده است .این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري داده هما پرسشمنامه ممی
باشد که از طریق پست در اختیار افراد قرار گرفت .جامعه آماري شامل  111نفمر از متخصصمان علموم کشماورزي و
آشنا با کشاورزي دقیق بود .به منظور سنجش متغیرهاي تحقیق از آمار توصیفی استفاده شمد .نتمایج نشمان داد کمه از
دیدگاه  65درصد جامعه آماري ،شرایط کشور براي توسعه کشاورزي دقیمق تقریبماً مناسمب اسمت .براسماس نتمایج
پژوهش ،تعریف کشاورزي دقیق ،اهداف ،ضرورت توسعه و علل عدم پذیرش کشاورزي دقیق در ایران تعیین شد.
واژههاي کلیدي :امكان سنجی ،پرسش نامه ،فناوري هاي نوین ،کشاورزي دقیق.
کاهش هزینه هاي تولید ،کاهش آلودگی هاي زیسمت

مقدمه
در قرن حاضر مسمائل مهممی از قبیمل افمزایش

محیطی ،افزایش عملكرد ،افزایش بهره وري ،مدیریت

خطرسالمتی انسان و آلودگی محمیط زیسمت از یمک

و تصمیم سازي قوي تر بر پایمه اطالعمات و توسمعه

طرف و لزوم کاهش مصرف نهاده ها و توسعه پایمدار

پایدار کشاورزي می گردد ;(Mishra et al., 2003

کشاورزي از طرف دیگر ،کاربرد فناوري هماي نموین

).Du et al., 2008

کشمماورزي دقیممق بمما مممدیریت متغیرهمماي درون

از جمله کشاورزي دقیق را در عرصه ممدیریت نهماده

مزرعممه و بممه دسممت آوردن خممواص متغیممر خمماك و

هاي کشاورزي بیش از پیش ضروري سماخته اسمت.

محصوالت ،نقشه برداري ،تحلیل متغیرهما و پمذیرش

بممه عبممارت دیگممر ،کمماربرد یكنواخممت نهممادههمماي

روش هاي مناسب مدیریت منجر به استفاده بهینمه از

کشاورزي در مزارع بدون توجه بمه متغیرهماي درون

نهاده ها و افمزایش عملكمرد ضممن کماهش تمأثیرات

مزرعه و شرایط موجود ،نتمایج مطلموبی در عملكمرد

منفمی زیسمت محیطمی ممیباشمد (Mishra et al.,

محصوالت نشان نداده است .این در حالی اسمت کمه

).2003

کشاورزي دقیق با مدیریت نهاده هاي تولید منجمر بمه

 1پژوهشگر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

(* نویسنده :مسئول)nikroozbagheri@yahoo.com.au :
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به طور کلی کشاورزي دقیق بمه عنموان کماربرد

) .et al., 2008میشرا و همكاران ( )2113علل اصلی

فناوري اطالعات در حموزه کشماورزي معرفمی شمده

پذیرش کم کشاورزي دقیق در کشور هند را به دلیمل

است ) .(Auernhammer., 2001این فناوري بمراي

خطرپمممذیري کمممم کشممماورزان ،شمممرایط نامناسمممب

مدیریت خاص -مكانی 1مزرعه به سیسمتم اطالعمات

اقتصممادي -اجتممماعی و انممدازه کوچممک مممزارع بیممان

جغرافیایی ،2سیستم موقعیت یماب جهمانی ،3فنماوري

نمودند .آنهما پیشمنهادهایی بمراي توسمعه کشماورزي

نرخ متغیر 5و فناوري سنجش از دور  1نیازمنمد اسمت

دقیق در کشور هند ارائه نمودند .از جمله :ایجاد تمیم

) .(Searcy, 1997فلسفه اصلی ممدیریتی کشماورزي

چنممد رشممته اي شممامل پژوهشممگران کشمماورزي،

دقیق این است که نهادههاي تولید (بمذر ،کمود ،ممواد

مهندسان ،تولیدکنندگان و اقتصاد دانان بمراي مطالعمه

شیمیایی و )...به میزان مورد نیاز و در محل مورد نیاز

همه جانبه طرح کشاورزي دقیق ،شكل دهی تعماونی

براي داشتن تولیدات اقتصادي بیشمتر ممورد اسمتفاده

کشمماورزان ،اجممراي فنمماوري در منمماطق آزمایشممی و

قممرار بگیممرد ) .(Searcy, 1997تمماکنون در مقمماالت

اطالع رسانی به کشاورزان درباره اثرات منفی کماربرد

متعددي در زمینه تعریف ،دامنه کاربرد ،علل توسعه و

نامتعمادل نهمادههماي کشماورزي (Mishra et al.,

شرایط پذیرش کشاورزي دقیق در کشورهاي مختلف

).2003

نتایج پژوهش گریفین و همكاران ( )2115نشمان

بحممث شممده اسممت .نممو و همكمماران (سممال)2115

داد که تأخیر در پذیرش کشماورزي دقیمق بمه علمت

کشاورزي دقیق را به عنوان یک سامانه مدیریتی براي

هزینه ي باالي نمونه بمرداري شمبكه اي خماك ،عمدم

تولید محصول بر پایه فناوري اطالعات تعریف نموده

درك فواید حاصل از حسگرها و تعمداد کمم شمرکت

اند که منجر به افزایش سودآوري و توسعه پایدار بمر

هماي مشماوره اي بودنمد ).(Griffin et al., 2004

پایه تغییرات زمانی و مكانی مزرعه می شمود (Noh

فونتاس و همكاران ( )2115کمبود مهارت هاي فنمی

) .et al.,2004سمممو و همكممماران (سمممال)2116

و کشاورزي را به عنوان علمت اصملی عمدم پمذیرش

کشاورزي دقیق را به عنوان فناوري معرفی کردند کمه

کشاورزي دقیق بیان کردند و دستیابی به سیستم هاي

براي تنظیم نهاده ها بر اساس نیاز گیاهمان در نمواحی

جامع حممایتی تصممیم گیمري را بمه عنموان راه کمار

مشخص مزرعه عمل ممی کنمد ).(Sui et al., 2006

مناسب پیشمنهاد نمودنمد ).(Fountas et al., 2004

روبرتسون و همكاران (سال )2118کشاورزي دقیق را

ایسگین و همكاران (سال )2118پذیرش فناوري هاي

به عنوان مدیریت موضعی با همدف افمزایش سمود و

مرتبط با کشاورزي دقیق را از نظر احتممال و کثمرت

عملكرد محصول ضمن کاهش میزان مصرف نهاده ها

کاربرد مولفه هاي فناوري به کار رفته بررسی کردنمد.

به کار برده انمد ) .(Robertson et al., 2008ملكمی

آنها از روش نمونه گیري تصادفی ساده براي انتخماب

و همكاران (سال )2118کشاورزي دقیق را بمه عنموان

جامعه آماري نمونه استفاده کردند .نتایج نشان داد کمه

سامانه ممدیریتی نمرخ متغیمر بمراي تغییمر نهماده هما،

عوامل مؤثر بر کاربرد فناوري هماي کشماورزي دقیمق

متناسب با شرایط خاك و  ...معرفی کردند (Maleki

تممابعی از انممدازه مزرعممه ،کیفیممت خمماك ،تممأثیرات
شهرنشینی ،میزان بدهی کشاورزان و موقعیت مزرعمه

)1 . Site-Specific Management (SSM
)2. Geographical Information System (GIS
)3. Global Positioning System (GPS
)4. Variable Rate Technology (VRT
)5. Remote Sensing (RS

اسممت ) .(ISgin et al., 2008مونممدال و باسممو
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(سال )2113میمزان پذیرش فناوري هماي مرتبممط بما

تحقیق شامل  111نفر از متخصصان علوم کشماورزي

کشاورزي دقیق در هنممد و برخمی از کشمورهاي در

و آشنا با کشاورزي دقیق اعمم از اسمتادان دانشمگاه و

حال توسعممه و همم چنمین راهبمرد هماي الزم بمراي

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري دانشمكده هماي

توسممعه کشمماورزي دقیممق در آن کشممورها را بررسممی

کشاورزي دانشگاه هاي سراسر کشمور ،پژوهشمگران

کردند .آنها نشان دادند تغییرات اقتصمادي -اجتمماعی

مؤسسه تحقیقات فنّی و مهندسی کشاورزي و مراکمز

سریع در کشورهاي در حال توسعه موجمب پمذیرش

آن در سممطح کشممور ،کارشناسممان مرکممز توسممعه

بیشتر این فناوري ها شمده اسمت .بماال بمودن سمطح

مكانیزاسممیون کشمماورزي و ادارات آن در اسممتانهمما،

فناوري هاي به کار رفتمه را بمه عنموان یكمی از علمل

دبیران اتاق فكر جهاد کشاورزي اسمتان هما ،شمرکت

اصلی تأخیر در پذیرش و کاربرد ایمن فنماوري شمده

خدمات حمایتی و نمایندگی هاي آن و نخبگان فعمال

است ).(Mondal & Basu., 2009

بخش کشاورزي بودند .به منظور انتخاب نمونه هما از

بدیهی است کاربرد کشاورزي دقیق داراي

روش نمونممه گیممري تصممادفی سمماده اسممتفاده شممد

مزایاي متعددي است اما به نظر می رسد با توجه به

) .(Delavar, 2005در پرسممش نامممه در خصمموص

نوپا بودن این فناوري در کشور پیش از هرگونه اقدام

ممواردي از قبیمل تعریممف کشماورزي دقیمق ،اهممداف

جدي براي توسعه آن ،بررسی همه جانبه شرایط

توسعه ،بررسی شمرایط علممی ،فنماوري و آموزشمی

کشاورزي کشور و بسترسازي سنجیده و اصولی یک

ایران براي توسعه ،دالیل ضرورت توسعه و علل عدم

ضرورت می باشد .بنابراین در این پژوهش امكان

پممذیرش کشمماورزي دقیممق در کشممور از متخصصممان

سنجی و نیازسنجی توسعه مؤثر این فناوري در کشور

اظهار نظر شده است .براي سنجش متغیرهاي تحقیمق

از دیدگاه متخصصان این حوزه بررسی شده است.

از آمممار توصممیفی نظیممر درصممد فراوانممی و میممانگین

مواد و روشها

استفاده شد .شكل -1نممودار قطماعی جامعمه آمماري
نمونه بر حسب میزان تحصیالت را نشان می دهد .بر

پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشمی ممی
باشد .ابزار جمع آوري اطالعات نیز پرسشنامه بود

اسمماس شممكل 35 ،درصممد جامعممه آممماري داراي

) (Naderi & Seifnaraghi, 2004کممه از طریممق

تحصیالت در سطح کارشناسی 11 ،درصد کارشناسی

پست در اختیار افراد قرار گرفت .جامعه آماري نمونه

ارشد و 11درصد دکتري می باشد.

شكل -1جامعه آماري نمونه بر حسب میزان تحصیالت
Fig 1: Research population based on educational level
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بحث و نتایج

مدیریت کوچكترین واحد مزرعه در اعمال نهمادههما.

تعریف کشاورزي دقیق

بنابر نتایج حاصمل از جممع بنمدي پرسمش ناممه هما

به منظور ایجاد همفكري و دستیابی به یک دیمد

تعریف کشاورزي دقیق عبمارت اسمت از :کشماورزي

یكسان در میان جامعه آماري ممورد مطالعمه ،نیماز بمه

دقیق فناوري است کمه در چمارچوب اصمول توسمعه

درك درست و تعریف مناسبی از موضوع کشماورزي

پایدار با جممع آوري و ذخیمره سمازي ویژگمیهماي

دقیق بود .از هممین رو از مخاطبمان خواسمته شمد تما

مكانی و پردازش دادهها ،موجب کاربرد بهینه عواممل

کشاورزي دقیق را از دیمدگاه خمود تعریمف نماینمد.

و نهادههاي تولید میشود.

براي جمع بندي نتایج و تعیین تعریمف «کشمماورزي

اهداف توسعه کشاورزي دقیق در ایران

دقیمق» از موارد مشترکی که داراي بیشمترین فراوانمی

در جدول -1اهداف اصلی توسمعه کشماورزي

در پاسخ ها بود استفاده شمد .ایمن مموارد عبارتنمد از:

دقیق به همراه درصد فراوانمی آنهما نشمان داده شمده

مدیریت دقیق خاك و گیماه بمر اسماس ویژگمیهماي

است .در این جدول مواردي از قبیل ضرورت حفم

مكانی ،سنجش و پایش خصوصیات مزرعه بر اسماس

محیط زیست ،مصرف بهینه نهاده ها ،افزایش تولید و

شرایط متغیر زمانی و مكانی ،اسمتفاده بهینمه ،دقیمق و

بهره وري و توسعه پایدار کشاورزي از اهداف اصملی

علمی از نهاده ها ،کشاورزي مبتنی بمر فنماوري هماي

کشاورزي دقیق شناخته شده است .با توجه به مموارد

جدید ،راهبرد مدیریتی در فرآیند تولیمد محصمول بما

جدول -1هدف اصلی کشاورزي دقیق عبارت اسمت

مالحظه اصول توسعه پایدار ،مدیریت اخمتالف هماي

از :مصرف بهینه نهاده ها به منظور افزایش بهمره وري

زراعممی در مزرعممه ،کمماربرد فنمماوري اطالعممات در

و تولیممد محصممول سممالم ضمممن رعایممت مالحظممات

کشمماورزي (شممامل جمممع آوري ،ذخیممره سممازي و

زیست محیطی.

پردازش دادهها) ،سامانه مدیریت اطالعات و فناوري،
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جدول -1اهداف کشاورزي دقیق

Table 1: Precision Agriculture (PA) objectives

ردیف

میزان (درصد)

عنوان

*

جمع

111/1

1

حف محیط زیست و منابع و کاهش آلودگی هاي زیست محیطی

21/1

2

مصرف بهینه نهاده ها ( کاهش نهاده هاي مصرفی)

11/5

3

افزایش تولید و عملكرد محصوالت کشاورزي

12/1

5

افزایش بهره وري از نهاده هاي مصرفی

3/2

1

افزایش بازده اقتصادي ،افزایش درآمد تولید کننده و کاهش هزینه هاي تولید

8/8

6

توسعه پایدارکشاورزي

8/1

2

تولید محصوالت سالم و ارگانیک (تأمین غذاي سالم)

5/3

8

افزایش کیفیت محصوالت کشاورزي

3/3

3

توسعه کشاورزي علمی و صنعتی

2/3

 11تأمین امنیت غذایی و خودکفایی

2/3

 11کاهش ضایعات کشاورزي

1/3

 12افزایش صادرات و عضویت در بازارهاي جهانی

1/1

 13اطالع رسانی و گرد آوري آمار و اطالعات دقیق و به روز

1/2

 15کاهش مصرف انرژي

1/2

 11اشتغال زایی

1/2

 16اصالح نظام بهره برداري

1/1

 12مدیریت تغییرات و شناسایی دقیق تغییرپذیري

1/5

 18توصیه الگوي کشت با توجه به پتانسیل هاي هر منطقه

1/2

 13ارتقاء سطح علمی بهره برداران و متخصصان کشاورزي

1/2

 21کنترل آفات ،بیماري ها وعلف هرز

1/1

شرایط علمی ،فناوري و آموزشی ایران براي توسمعه

می دهد .از دیدگاه  65درصد جامعمه آمماري شمرایط

کشاورزي دقیق

کشور براي توسعه کشماورزي دقیمق تقریبماً مناسمب
است .هم چنین هفت درصمد افمراد شمرایط را کمامالً

شكل -2نتایج بررسی شرایط علممی ،فنماوري و

مناسب و  23درصد کامالً نامناسب ارزیابی نمودند.

آموزشی ایران براي توسعه کشاورزي دقیمق را نشمان
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شكل -2شرایط علمی ،فناوري و آموزشی ایران براي توسعه کشاورزي دقیق
Fig 2: Educational, technological and scientific conditions for PA development in Iran

کشاورزي دقیق می توان به خرد بودن بهره برداري

ضرورت توسعه کشاورزي دقیق در ایران
نتایج نشان داد که مخاطبان  28مورد را به عنوان

ها ،در اختیارنداشتن فناوري هاي مورد نیاز ،پایین

دالیل ضرورت توسعه کشاورزي دقیق با فراوانی

بودن سطح دانش فنی بهره برداران و عدم توسعه

 613مورد و 11عنوان را با فراوانی  81مورد ،به

سنجیده مكانیزاسیون کشاورزي اشاره کرد.

عنوان علل عدم پذیرش کاربرد کشاورزي دقیق

بنابراین ضرورت توسعه کشاورزي دقیق در

مطرح نموده اند .جدول -2ضرورت توسعه

ایران عبارت است از :لزوم حف

محیط زیست،

کشاورزي دقیق در ایران و جدول -3علل اصلی عدم

محدودیت منابع طبیعی ،لزوم کاهش مصرف نهاده

پذیرش کشاورزي دقیق در ایران را نشان می دهد .از

ها ،شرایط اقلیمی مناسب کشور ،افزایش جمعیت و

جمله علل اصلی توسعه کشاورزي دقیق در ایران

لزوم تأمین امنیّت غذایی جامعه ،وجود نیروهاي

لزوم حف محیط زیست ،مصرف بی رویه نهاده هاي

متخصص و مراکز آموزشی در داخل کشور

کشاورزي و لزوم کاهش آن و پایین بودن بهره وري

وضرورت ارتقاء بهرهوري.

می باشد .هم چنین از جمله علل اصلی عدم پذیرش
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جدول -2علل ضرورت توسعه کشاورزي دقیق در ایران
Table2: reasons for necessity of PA development in Iran

ردیف

میزان (درصد)

عنوان

*

جمع

111/1

1

آلودگی محیط زیست ولزوم حف محیط زیست

16/1

2

محدودیت منابع

12/2

3

مصرف بی رویه نهادهها و باال بودن میزان ضایعات

11/5

5

پایین بودن میزان بهره وري ،تولید و عملكرد

8/5

1

شرایط اقلیمی مناسب کشور

2/1

6

اهمیت تأمین امنیت غذایی

2/2

2

افزایش جمعیت

1/3

8

وجود نیروهاي متخصص و مراکز آموزشی متعدد در داخل کشور

1/2

3

پیشرفت فناوري و لزوم استفاده از علوم و فنون نوین

5/3

11

اهمیت خودکفایی و توسعه پایدار

3/2

11

عدم مدیریت صحیح

3/2

12

باال بودن هزینههاي تولید محصول

2/3

13

ضرورت تولید محصوالت سالم

2/1

15

اهمیت سالمت جامعه

1/3

11

افزایش صادرات و دستیابی به بازارهاي جهانی

1/1

16

لزوم اصالح کشاورزي سنتی

1/2

12

اشتغال زایی

1/1

18

پایین بودن کیفیت برخی از محصوالت

1/3

13

ایجاد توان رقابتی کشور در چرخه تولید

1/8

21

حف منابع انرژي

1/6

21

ضرورت کاهش خطرپذیري

1/1

22

افزایش درآمد

1/1

23

کاهش واردات

1/3

25

وجود بازار مناسب در کشورهاي همسایه و مسلمان

1/3

26

مزیت نسبی اقتصادي بخش کشاورزي به سایر بخشهاي اقتصادي کشور

1/2

22

جهانی شدن اقتصاد

1/2

28

بومی سازي فناوريهاي نوین

1/2
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جدول  -3علل اصلی عدم پذیرش کشاورزي دقیق در ایران
Table 3: Reasons for not adoption of PA in Iran

ردیف

میزان(درصد)

عنوان

*

جمع

111/1

1

خرد بودن بهرهبرداريها

22/2

2

عدم داشتن فناوريهاي مناسب

23/1

3

پایین بودن سطح دانش کشاورزان و باال بودن سن آنها

22/2

5

پایین بودن سطح فناوري به لحاظ کیفی

2/5

1

سنتی بودن کشاورزي

6/3

6

عدم توسعه مكانیزاسیون کشاورزي

5/3

2

وجود مشكالت اقتصادي

3/2

8

عدم ثابت بودن قوانین

1/2

3

وجود شكاف میان پژوهش و ترویج

1/2

11

ضعف بنیه مالی کشاورزان

1/2

11

هزینه باالي کاربرد فناوريهاي مرتبط با کشاورزي دقیق

1/2

کشاورزي ،پایین بودن بهره وري و ضرورت ارتقا آن

نتیجهگیري

میباشد .هم چنین علل اصلی عدم پذیرش کشاورزي

با توجه به نتایج این پژوهش میتوان موارد زیمر
را نتیجه گرفت:

دقیق خرد بودن بهرهبرداريها ،در اختیار نداشتن

 -کشاورزي دقیق فنماوري اسمت کمه در چمارچوب

فناوريهاي مورد نیاز ،پایین بودن سطح دانش فنی

اصول توسعه پایدار با جممع آوري و ذخیمره سمازي

بهرهبرداران و عدم توسعه مكانیزاسیون کشاورزي

ویژگی هاي مكانی و پردازش داده ها ،موجب کاربرد

میباشد.

بهینه عوامل و نهاده هاي تولید می شود.

قدردانی :بدین وسیله از اتاق فكر جهاد کشاورزي به

 -بر اساس نتایج پژوهش ،شرایط علمی ،آموزشمی و

دلیل تمأمین هزینمههماي پمژوهش و از کلیمه اسماتید،

فناوري ایران بمراي توسمعه کشماورزي دقیمق تقریبماً

دانشجویان و متخصصان گرامی در سراسر کشور کمه

مناسب است.

در تكمیل پرسشنامه طرح را مورد عنایت خود قمرار

 -اهداف اصلی توسعه کشاورزي دقیق عبارت اسمت

دادند تقدیر میشود.

از :ضرورت مصرف بهینه نهادهها ،افمزایش بهمرهوري
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Abstract
In this research, optimum situation for SPAM in Iran is drawn. For this goal, studying and
analyzing current position of SPAM in 10 provinces of country (as a view of SPAM in Iran)
were made by case study, document, interview and questionnaire methods. Statistical society
included all professionals, academics, experts and producers in SPAM area that selected by
simple random sampling. Challenges facing SPAM development in country and guidelines in
order to overcome challenges are determined. Extracted challenges classified and prioritized
using non-parametric statistic method. Since the SPAM roadmap was based on the country's
fifth development plan; the obligations relating to SPAM was extracted from the Fifth
Development Plan and the main parts of road map are explained based on them. For each
program, projects, funding requirements and schedule are performed. Then, parameters
affecting the development of SPAM are defined. The effective indices for development of
SPAM were defined and their quantities for current and optimum situations were determined.
Keywords: Development indices, Optimum situation, Road map, Self-propelled agricultural
machinery (SPAM).
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