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Abstract
Food security and sustainability of agricultural
development are one of the most important challenges
facing countries in the world, especially developing
countries. In recent years, one of the strategies presented
to combat this challenge has been precision farming.
Considering the huge capabilities that precision farming
in developing countries, including Iran, has to improve
agriculture, is important. Precision farming can address
many of the current agricultural weaknesses and use
modern computational methods to make optimal use of
agricultural inputs. In precision farming, managing
inputs for crops such as chemical crops, herbicides, and
so on, based on the spatial characteristics of the farm and
with the goal of reducing waste, increasing income and
maintaining environmental quality. Precision farming
can affect inputs and product revenue.The purpose of this
study was to study the feasibility of using precision
agriculture in poultry industry from the viewpoint of
Semnan Agricultural Jihad Experts. This research is a
descriptive-correlative method. The statistical population
of this research was experts in the Jihad-e-Agriculture
Organization of Semnan province (N = 205). The sample
size was 75 using Cochran's formula (n = 75). The
research
instrument
was
a
researcher-made
questionnaire. Content and appearance validity of the
questionnaire was done using the views of the professors
of Islamic Azad University of Garmsarah and necessary
corrections. Cronbach's alpha coefficient was 94% to
obtain reliability using a preliminary test (30
questionnaires in Pakdasht). Regression analysis showed
that educational factors, technical factors, challenges and
challenges, policy making, economic factors and social
factors were respectively the most important variables
that had the most share in exact agricultural application.
Keywords: Agricultural Jihad Experts, Feasibility,
Poultry Industry, Precision Agriculture.

 چکیده
هاای مهاک کشاورهای

امنیت غذایی و پایداری توسعه کشااورزی از ااا

 در سالهای اخیر یکی از.جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه است
 کشاورزی دقیا باوده،ارائه گردید

راهبردهایی که برای مقابله با این اا

 با توجه به توانمندی های عظیمی که کشاورزی دقی در کشورهای در.است
 بررسی آن مهک،کشاورزی دارد
کشااورزی فعلای را

حال توسعه از جمله ایران برای بهبود بخ

 کشاورزی دقی می تواند بسیاری از نقاط ضاع.است

برطرف کند واز شیوه های نوین قابل محاسبه برای استفاده بهینه از نهادههای
 مادیریت نهاادههاای تو یاد،  در کشااورزی دقیا.کشاورزی استفاده نماود
 باذرو مانناد آن بار اساا،  عل ک،محصوالت زراعی مانندکود شیمیایی
درآمد و حفا

 افزای،ضایعات

ویژگی های مکانی مزرعه وبا هدف کاه

 کشااورزی دقیا مای تواناد بار هزیناه.کیفیت محیط زیست اجرا می گردد
 هادف ایان تحقیا معا عاه.نهادهها و درآمد تو ید محصول تاثیرگذار باشد
امکااانساان ی کاااربرد کشاااورزی دقی ا در صاانعت مرغااداری از دیاادگاه
 تحقی حاضر از نوع کاربردی.کارشناسان جهاد کشاورزی استان سمنان بود
 جامعاه آمااری ایان تحقیا. همبستگی اجراشد-است که به شیوه توصیفی
) بودند کاه ح اکn=202( کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
 ابازار. بدسات آماد12 ) تعادادn=12( نمونه با استفاده از فرماول کاوکران
 پرسشنامه ای محقا سااخت باود کاه روایای محتاوایی و ااهری، تحقی
پرسشنامه با استفاده از نقعه نظارات اساتادان دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد
 برای بدست آوردن پایایی با.گرمسار ان ام و اصالحات الزم صورت گرفت
 پرسشاانامه در پاکدشاات) ضااریی آ فااای90( اسااتفاده از آزمااون مقاادماتی
 تحلیال رگرسایونی نشاان داد کاه عوامال. درصد بدسات آماد39 کرونباخ
 عوامال اقتصاادی و، سیاستگذاری،ها و موانع

 اا، عوامل فنی،آموزشی

عوامل اجتماعی به ترتیی به عنوان مهمترین متغیرهاایی بودندکاه بیشاترین
.سهک رادر کاربرد کشاورزی دقی داشتند
،  کشاورزی دقی، کارشناسان جهاد کشاورزی،امکان سن ی:کلماتکلیدی
.صنعت مرغداری

فصلنامه زیست شناسی سلو ی و مو کو ی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلو ی و مو کو ی گیاهی

12-22  صص،2  شماره،19  دوره،1931 سال

12-22  صص،2  شماره،19  دوره،1931 سال
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مقدمهوکلیات 

ارتباط این صنعت با صنایعی همچون کشاورزی

امروزه تأمین نیاز غذایی انسان با توجه به منابع

مشهود است ،ذا همواره این صنعت نقشی حیاتی در

موجود و با در نظر گرفتن روند رو به رشد جمعیت

سعح

جهان از یک طرف و کاه

منابع در دستر

از

اقتصاد کشور داشته است .خوشبختانه با افزای

آگاهی عمومی در مورد فرهنگ تغذیه با توجه به

طرف دیگر ،از اا

های اساسی بشر در جوامع

مواردی نظیر کمتر بودن اربی و کلسترول گوشت

جهانی میباشد .بخ

کشاورزی نیز به تبعیت از

سفید نسبت به گوشت قرمز ،میزان مصرف گوشت

سایر بخ ها نیازمند به فنون نوین مدیریتی است تا

سفید در کشور نسبت به بگذشته افزای

قابل

بتواند مهکترین نیاز مادی بشر را که غذا میباشد

مالحظهای داشته است .ذا نق

برآورده کند .به کار گرفتن شیوههای نوین علمی در

صنعت پدیدار میگردد ،ذا با توجه به پتانسیلهای

مدیریت مزرعه مانند کشاورزی دقی پاسخی است

در کشورهای در حال

که میتواند انتظارات کنونی بخ

کشاورزی را تأمین

عظیمی که کشاورزی دقی

پررنگ فعاالن این

توسعه ،از جمله ایران برای بهبود بخ

کشاورزی

کند ( .)Mark Morgan, 2004همچنین بسیاری از

دارد و از طرف دیگر صنعت مرغداری پس از صنعت

تحقیقات نشان دادهاند که سیستک کشاورزی متداول یا

نفت دومین صنعت سرمایهای کشور به شمار میرود

مرسوم با کاربرد بیرویه نهادههای شیمیایی محیط را

و همچنین وجود اا

های اساسی در صنعت

ویران کرده و منابع طبیعی را داار تحلیل میکند،

مرغداری از جمله (رعایت نشدن اصول صحیح

تاکنون راهبردهای متفاوتی برای حل مسائل

مدیریتی و استانداردهای فنی در تو ید و پرورش

کشاورزی متداول معرح شده که از آن جمله میتوان

مرغ) خسارات قابل توجهی در وهله اول به تو ید

اشاره نمود (صا حی.)1932 ،

کنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملی وارد شده

سیستک مدیریت مزرعه بر پایه

است ،به طور کلی در ایران این شاخه از دامپروری به

اطالعات و فناوری برای تعیین ،تحلیل و مدیریت

دالیلی همچون بهره وری پایین تو ید ،ضع

در

تغییرات درون مزرعه برای سودآوری ،پایداری و

مدیریت ،عدم کارایی واحدها و اعمال شیوههای

محافظت بهینه از مزارع میباشد (.)Breaseale, 2006

سنتی تو ید از نیل به هدف توسعه باز مانده است ،در

در کشاورزی دقی  ،مدیریت نهادههای تو ید

تحقی

حاضر میخواهیک بدانیک آیا در سعح استان

محصوالت زراعی مانند کود شیمیایی ،عل ک  ،بذر

امکان کاربرد کشاورزی دقی از منظرهای مختل

به کشاورزی دقی
کشاورزی دقی

از

ویژگیهای مکانی مزرعه با

جمله اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،آموزشی و غیره در

درآمد و حف کیفیت

سعح مرغداریهای استان وجود داردیا خیر؟ استان

محیط زیست اجرا میگردد .کشاورزی دقی میتواند

سمنان اشک اندازهای متفاوتی دارد که نشان دهندهی

بر هزینه نهادهها و درآمد تو ید محصول تأثیر گذار

تنوع آب و هوا در سعح استان است .این استان از

و سایر موارد بر اسا
هدف کاه

ضایعات ،افزای

خشک و نیمهخشک کشور به شمار میآید.

باشد .نظر به اینکه صنعت پرورش طیور بویژه مرغ

مناط

گوشتی در کشور دارای پیشینهای درخور تحسین

و ی به علت م اورت با دشت کویر و قرار گرفتن در

وگستره ای اشمگیر میباشد و از سویی دیگر نیز

دامنهی جنوبی ا برز دارای تنوع آب و هوایی است.

امکانسنجی کاربرد کشاورزی دقیق در61 ...

اما در تحلیل کلی میتوان بیان کرد که این استان

کشاورزی دقی به کار گرفته میشوند ،ذا این تحقی

بیشتر تحت تأثیر جریانهای گرم و خشک دشت

جز تحقیقات کاربردی محسوب میشود .برای اجرای

کویر قرار دارد و خشکی یکی از ویژگیهای بارز آب

تحقی در مرحله اول پیشینه نظری و ادبیات تحقی

و هوایی آن است .استان سمنان دارای  212مرغداری

جمع آوری شد .سپس به جمعآوری پیشینه عملی

گوشتی است .استان سمنان با داشتن  9شهرستان

اقدام گردید .جامعه آماری این تحقی

کارشناسان

(دامغان ،سمنان ،شاهرود ،گرمسار)  12بخ 11،

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ( )n=202بودند

شهرف  23دهستان دارای مساحتی معادل 31312

که ح ک نمونه با استفاده از فرمول کوکران ()n=12

کیلومتر مربع میباشد که بین  21درجه و  21دقیقه

تعداد  12بدست آمد .ابزار تحقی  ،پرسشنامهای

تا  21درجه و  9دقیقه طول شرقی و  99درجه و 19

محق

ساخت بود که روایی محتوایی و اهری

دقیقه تا  91درجه و  20دقیقه عرض شما ی از نص

پرسشنامه با استفاده از نقعه نظرات استادان دانشگاه

ا نهار گرینویچ قرارگرفته است .این استان از جانی

آزاد اسالمی واحد گرمسار ان ام و اصالحات الزم

شمال به استانهای خراسان شما ی ،گلستان و

صورت گرفت .برای بدست آوردن پایایی با استفاده

مازندران از جنوب به استانهای یزد ،اصفهان از

از آزمون مقدماتی ( 90پرسشنامه در پاکدشت)

مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به

ضریی آ فای کرونباخ  39درصد بدست آمد .این

استان های تهران و قک محدود است و مرکز آن شهر

تحقی به حاظ میزان نظارت و درجه کنترل ،از نوع

سمنان میباشد .این تحقی در سال  32-39در استان

غیرآزمایشی میباشد و همچنین از حاظ ماهیت از

سمنان از استانهای فعال کشور در تو ید گوشت مرغ

نوع علی -ارتباطی است ،زیرا که در این تحقی

است و با موضوعیت تأثیر هر یک از عوامل آموزشی،

علتها و میزان نق

عوامل فنی ،ا زامات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاست

اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،سیاستگذاری هادر کاربرد

گذاریهای الزم جهت اجرای کشاورزی دقی

در

فعا یتهای آموزشی ،عوامل

کشاورزی دقی بررسی میگردد .جامعه آماری تحقی

صنعت مرغداری ان ام گرفت.

حاضر شامل گروه کارشناسان جهاد کشاورزی استان

فرآیندپژوهش

سمنان که شامل  202نفر از کارشناسان جهاد

با عنایت به اینکه پژوهشگر در تحقی حاضر قصد

کشاورزی استان سمنان میباشد .در این تحقی
نمونهگیری

دارد بدون دستکاری در متغییرهای مورد بررسی به

روش

شرح مفصلی از امکان سن ی کاربرد کشاورزی دقی

میگرددت

در صنعت مرغداری از دیدگاه کارشناسان جهاد

کتابخانهای ا کترونیکی میدانی با استفاده از پرسشنامه

کشاورزی استان سمنان بپردازد ،ذا از روش توصیفی

ان ام گردیده است ابزار اندازهگیری وسیلهای برای

همبستگی که از معمولترین و مناسیترین روشها

دریافت اطالعات و دادهها از جامعه مورد معا عه

می باشند ،استفاده شده است .هک انین از نتایج و

میباشد .یکی از ابزارهای رایج تحقی  ،پرسشنامه

ادبیات و نظریهها ،قانونمندیها ،اصول و فنونی را که

میباشد که یکی از متداولترین ابزار جمعآوری

در تحقی تدوین میشوند .برای حل مسائل اجرایی

اطالعات در تحقیقات میباشد .به منظور پاسخگویی

حقی

تصادفی

طبقهای

از

استفاده

حاضر ابتدا به شیوه اسنادی-
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اهداف مورد نظر ،پرسشنامهای به

توزیع سن پاسخگویان با توجه به دادهها بهدست آمد.

به مسئله تحقی

عنوان ابزار تحقی طراحی گردید .در این تحقی به

نتایج جدول شماره  9نشان میدهند که میانگین سن

منظور ت زیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار آماری

پاسخگویان  91سال ( )29/99با انحراف معیار  2سال

علوم اجتماعی  PASW Statistics21وSPSS

( )2/13است که در دامنه سنی  90سال تا  10سال در

استفاده شده است .برای دستیابی به اطالعات از آمار

تغییر است .همچنین ،اکثریت پاسخگویان ( 91یا

توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .در این

 )93%از نظر سنی در گروه سنی  91 -20سال قرار

بخ

برای تعیین رابعه و تأثیر هر یک از متغییرهای

مستقل بر متغییرهای وابسته از ضریی همبستگی
اسپیرمن ،آزمون کو موگروف– اسمیرن  ،تحلیل
عاملی و تحلیل رگرسیون اندگانه استفاده شده است.
نتایجوبحث

دارند .
جدول:3توزیعسنپاسخگویان( )n=57
سعوح متغیر

فراوانی

درصد

90 -90

29

90/11

91 -20

91

93

21 -10

1

3

جمع

12

100

جنسیت پاسخگویان با توجه به دادهها بهدست آمد.

توزیع سابقه کاری پاسخگویان با توجه به دادهها به-

نتایج جدول شماره ( )1نشان میدهد که تقریباً اهار

دست آمد .نتایج جدول شماره  9نشان میدهند که

پن ک پاسخگویان را مردان ( 12یا  )32/1%تشکیل

میانگین سابقهکاری پاسخگویان  20سال ( )13/33با

میدهند .این در حا ی است که زنان فقط 11/9

انحراف معیار  2سال ( )2/23است که در دامنه  3سال

درصد ( 19نفر) پاسخگویان را تشکیل میدهند.

تا  23سال در تغییر است .همچنین ،اکثریت

جدول:1توزیعجنسیتپاسخگویان( )n=57
سعوح متغیر

فراوانی

درصد

مرد

12

32/1

زن

19

11/9

جمع

12

100

سعح تحصیالت پاسخگویان با توجه به دادهها
بهدست آمد .نتایج جدول شماره ( )2نشان میدهند
که تحصیالت اکثریت پاسخگویان در سعح
کارشناسی ارشد ( 93یا  )19%است .این وضعیت در
حا ی است که سعح تحصیالت دکترا ( 13یا  )29%و
کارشناسی ( 3یا  )12%در رتبههای دوم و سوم قرار
دارند.
جدول:2توزیعسطحتحصیالتپاسخگویان( )n=57

پاسخگویان ( 92یا  )29/30%دارای  12تا  29سال
سابقه دامداری هستند.
جدول:4توزیعسابقهکاریپاسخگویان( )n=57
فراوانی

درصد

سعوح متغیر
3 -19

11

19/11

12-29

90

29/99

29 -23

29

92

جمع

12

100

توزیع شرکت در دورههای آموزشی پاسخگویان با
توجه به دادهها بهدست آمد .نتایج جدول شماره 2
نشان میدهند که  %19پاسخگویان ( 93نفر) در
دورههای آموزشی کشاورزی شرکت کردهاند و %91
( 21نفر) نیز شرکت نکردهاند .
جدول:7توزیعشرکتدردورهآموزشیکشاورزی( )n=57

سعوح متغیر

فراوانی

درصد

کارشناسی

3

12

دوره آموزشی

فراوانی

درصد

کارشناسیارشد

93

19

بله

93

19

دکترا

13

29

خیر

21

91

جمع

12

100

جمع

12

100

امکانسنجی کاربرد کشاورزی دقیق در61 ...
جدول:6توزیعشرکتدردورهآموزشیکشاورزی( )n=57

توزیع بازدید از مزارع تحقیقاتی پاسخگویان با توجه
به دادهها بهدست آمد .نتایج جدول شماره  1نشان

دوره آموزشی

فراوانی

درصد

بله

93

19

خیر

21

91

جمع

12

100

میدهند که  %19پاسخگویان ( 93نفر) در دورههای
آموزشی کشاورزی شرکت کردهاند و  21( %91نفر)
نیز شرکت نکردهاند .

بندیچالشهاوموانعکشاورزیدقیقپاسخگویان( )n=57

جدول:5اولویت
گویه ها

* میانگین

انحراف معیار

ضریی تغییرات

عدم دسترسی به امکانات و دادههای ماهوارهای

9/22

0/12

0/192

9/29

0/11

0/192

عدم تأمین اعتبارات کافی و سهل ا وصول برای خرید
وازم و ت هیزات مورد نیاز توسط کشاورزان
عدم فراهک نمودن اعتبارات و بودجه ما ی کافی برای
ان ام تحقیقات مرتبط با کشاورزی دقی در سعح مزارع

9/29

0/13

0/112

کشاورزان
سیستک کشاورزی معیشتی و درآمد کک کشاورزان

9/29

0/13

0/112

سودهای نامشخص و مشکل توجیه اقتصادی و سودآوری

9/13

0/12

0/112

عدم اطمینان کشاورزان به کاربرد کشاورزی دقی

9/93

0/11

0/119

9/99

0/13

0/112

کمبود سختافزار و نرمافزار مناسی
عدم استفاده از دستگاههای پیشرفته در مرغداریهای
گوشتی
عدم آشنایی مرغداران با سیستک مدرن سا نهای مرغداری
کمبود دان

فنی و نرمافزاری و سواد کامپیوتری در میان
کشاورزان
عدم اععای یارانه به نهادههای تو ید

هزینههای زیاد سرمایهگذاری (ت هیزات ،زیرساختی،
آموزشی ،پژوه )
فقر اطالعات فنی و کاربردی در زمینه ا زامات اجرای
کشاورزی دقی
عدم ارائه مشوقهای ما ی مناسی به کشاورزان برای
اجرای کشاورزی دقی

9/99

0/13

0/112

9/91

0/11

0/111

9/00

0/19

0/132

9/13

0/39

0/200

9/91

0/33

0/209

9/01

0/32

0/211

9/10

0/30

0/213

9/10

0/30

0/213

عدم مشارکت کشاورزان ،محققان و مروجان در همه
مراحل تو ید ،ارزیابی و ترویج نتایج حاصل از تحقیقات
بر کشاورزی دقی
عدم گن اندن برنامه کشاورزی دقی به عنوان یک رکن
اساسی در ااراوب نظام کالن ساختار و سیاستهای

9/39

0/39

0/292

کشاورزی و توسعه روستایی کشور
عدم شرکت محققان و مروجان در دورههای آموزشی
خارج از کشور و سمینارها
فقدان سیاستهای شفاف در جهت کاربرد و توسعه
کشاورزی دقی
عدم تشوی و حمایت از بخ

خصوصی به منظور

سرمایه گذاری در کشاورزی دقی
عدم اععای یارانه به بخ

کشاورزی از طری پرداخت

بخشی از ح بیمه
مشکالت انتقال فناوری مورد نیاز کشاورزی دقی به
کشاورزان
عدم نگرش معلوب به کشاورزی دقی

9/13

0/39

0/232

9/19

1/11

0/913

9/10

1/21

0/921

9/99

1/13

0/992

9/91

1/11

0/991

9/00

1/19

0/992

 02فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره سیزدهم ،شماره دوم7931 ،
عدم تربیت متخصصان و مشاوران حرفهای در زمینه
کشاورزی دقی
عدم برنامهریزی درو

دانشگاهی مرتبط با کشاورزی
دقی

9/13

1/39

9/91

0/920
0/929

1/33

عدم تشکل کشاورزان در قا ی سازمانهای فعال
کشاورزان برای ارتباط متقابل بین سیاستگزاران،

9/01

1/32

0/911

9/10

1/30

0/913

9/10

1/32

0/913

برنامهریزان
کافی

نبود متخصصان با دان

عدم اععای یارانه به اعتبارات و تسهیالت بخ

جهت

امور جاری و سرمایهای
عدم تشکیل ان من علمی برای افراد مرتبط با اشاعه و

9/39

1/39

0/912

عدم برگزاری کال های آموزشی برای کشاورزان

9/13

1/39

0/912

عدم برگزاری دورههای آموزشی برای کارشناسان

9/19

1/31

0/913

عدم ارائه یارانههای کشاورزی

9/10

1/11

0/931

اجرای کشاورزی دقی

*=1:خیلیکم=2،کم=3،متوسط=4،زیاد=7،خیلیزیاد 
جدول:8عواملاستخراجشدههمراهبامقدارویژه،درصدواریانسودرصدواریانستجمعیآنها 
درصد ت معی مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

مقدار ویژه

عامل

90/112

90/112

12/190

1

21/222

12/130

9/332

2

12/192

3/130

2/391

9

19/192

3/911

2/101

9

32/229

3/913

2/231

2

31/019

9/220

1/910

1

بهچالشهاوموانعکشاورزیدقیقبههمراهبارعاملی 

:عاملهاومتغیرهایمربوط

جدول9
بار عامل

نام عامل
عدم ارائه یارانههای کشاورزی از (تو ید ناخا ص ملی)
کشاورزی از طری پرداخت بخشی از ح بیمه

عدم اععای یارانه به بخ

فقدان سیاستهای شفاف در جهت کاربرد و توسعه کشاورزی دقی

تروی ی

عدم اععای یارانه به نهادههای تو ید
مشکالت انتقال فناوری مورد نیاز کشاورزی دقی به کشاورزان

0/392

کافی

عدم برگزاری دورههای آموزشی برای کارشناسان
عدم شرکت محققان و مروجان در دورههای آموزشی خارج از کشور و سمینارها

0/319

عدم تشکیل ان من علمی برای افراد مرتبط با اشاعه و اجرای کشاورزی دقی

0/319

عدم تربیت متخصصان و مشاوران حرفهای در زمینه کشاورزی دقی

0/131

عدم برنامهریزی درو

دانشگاهی مرتبط با کشاورزی دقی

عدم مشارکت کشاورزان ،محققان و مروجان در همه مراحل تو ید ،ارزیابی و ترویج نتایج حاصل از
تحقیقات بر کشاورزی دقی
عدم تشکل کشاورزان در قا ی سازمانهای فعال کشاورزان برای ارتباط متقابل بین سیاستگزاران ،برنامه
ریزان و کشاورزان در ارتباط با اجرای کشاورزی دقی
عدم اطمینان کشاورزان به کاربرد کشاورزی دقی
عدم تشوی و حمایت از بخ

خصوصی به منظور سرمایهگذاری در کشاورزی دقی

فقر اطالعات فنی و کاربردی در زمینه ا زامات اجرای کشاورزی دقی

دان

ت هیزات

0/311
0/139

عدم نگرش معلوب به کشاورزی دقی

فنی و تأمین

0/319
0/123

نبود متخصصان با دان

و مشکالت

0/393
0/119

عدم برگزاری کال های آموزشی برای کشاورزان
سیاستگذاریها

0/311

0/391
0/193
0/111
0/392
0/321
0/111
0/393

کمبود سخت افزار و نرم افزار مناسی

0/311

عدم دسترسی به امکانات وداده های ماهوارهای

0/319

کمبود دان

فنی و نرم افزاری و سواد کامپیوتری در میان کشاورزان

عدم فراهک نمودن اعتبارات و بودجه ما ی کافی برای ان ام تحقیقات مرتبط با کشاورزی دقی در سعح
مزارع کشاورزان
عدم تأمین اعتبارات کافی و سهل ا وصول برای خرید وازم و ت هیزات مورد نیاز توسط کشاورزان

0/399
0/912
0/939

امکانسنجی کاربرد کشاورزی دقیق در06 ...
عدم اععای یارانه به اعتبارات و تسهیالت بخ

دو ت

0/321

جهت امور جاری و سرمایهای

مشکالت

عدم استفاده از دستگاههای پیشرفته در مرغداریهای گوشتی

0/139

اقتصادی

هزینههای زیاد سرمایهگذاری (ت هیزات ،زیرساختی ،آموزشی ،پژوه )

0/331

عدم آشنایی مرغداران با سیستک مدرن سا نهای مرغداری

0/039
0/132

سیستک کشاورزی معیشتی و درآمد کک کشاورزان
عدم ارائه مشوقهای ما ی مناسی به کشاورزان برای اجرای کشاورزی دقی (مانند در اختیار گذاشتن

مشکالت آموزش

ماشین آالت مرتبط به اجرای فناوری با هزینه کمتر در دستر
عدم گن اندن برنامه کشاورزی دقی

کشاورزان)

به عنوان یک رکن اساسی درااراوب نظام کالن ساختار و

سیاستهای کشاورزی و توسعه روستایی کشور
ریسک اقتصادی

به منظور کاه

سودهای نامشخص و مشکل توجیه اقتصادی و سودآوری

0/119
0/111

به عوامل

گزارش حداکثر واریانس مرتی شدهاند .این عاملها

کمتر و تعیین سهک تأثیر هر یک از عاملها در

ها و موانع

اا

تعداد متغیرهای تحقی

0/221

با توجه به ماهیت مو فههای اا

ها و موانع از تحلیل عاملی استفاده شد.

نامگذاری شدند .عامل اول با توجه به مقدار ویژه آن

محاسبات ان ام شده نشان داد که انس ام درونی

( )12/190که از سایر عوامل بیشتر است90/112 .

دادهها مناسی بوده ( )KMO= 0/39و آماره بارتلت

درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین مینماید .عامل

نیز در سعح  p= 0/01معنیدار بود .با توجه به مالک

دوم با توجه به مقدار ویژه آن ( )9/332مقدار

کیسر  1عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک استخراج

 12/130درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین

عاملی به روش

مینماید .عامل سوم با توجه به مقدار ویژه آن

وریماکس متغیرهادر  1عامل دستهبندی شدند.

( )2/391مقدار  3/130درصد از کل واریانس متغیرها

(جدول  )3مشخصه ویژه که در واقع م موع

را تبیین مینماید .عامل اهارم با توجه به مقدار ویژه

م ذورات بارهای عاملی هر عامل است ،واریانس

آن ( )2/101مقدار  3/911درصد از کل واریانس

تعیین شده به وسیله آن عامل را تعیین میکند .این

متغیرها را تبیین مینماید .عامل پن ک با توجه به

مقدار کل واریانس ،ریشه مشخصه یا ارزش ویژه

مقدار ویژه آن ( )2/231مقدار  3/913درصد از کل

عامل است که هر اه قدر ارزش ویژه عامل زیاد

واریانس متغیرها را تبیین مینماید و عامل ششک با

باشد آن عامل واریانس بیشتری را تعیین میکند .بر

توجه به مقدار ویژه آن ( )1/910مقدار  9/220درصد

شدند (جدول  .)3پس از ارخ

حاضر ش

مبنای این مقدار در پژوه

از کل واریانس متغیرها را تبیین مینماید.

عامل با

مقدار ویژه باالتر از یک استخراج شدند که به ترتیی
جدول:11همبستگیمتغیرهایمستقلباامکانپذیریکشاورزیدقیق 
عوامل آموزشی
عوامل آموزشی

1

عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی

-0/033

1

عوامل فنی

**0/931

**0/233

عوامل اجتماعی

**

سیاستگذاری
اا

های فنی

امکانپذیری

عوامل فنی

عوامل اجتماعی

سیاست گذاری

اا

های فنی

امکان پذیری

1

0/931

-0/091

-0/012

1

**0/913

**0/921

**0/922

**0/992

*

-0/299

-0/091

-0/221

**

**0/192

**-0/191

**0/990

1

0-/910

-0/002

1

*-0/291

*-0/231

*0/299

معنیداراست .
معنیداراست *.درسطح 0.05
**درسطح  0.01

1
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جدول فوق ضریی همبستگی متغیرها را نشان

نتیجهگیریکلی 


میدهد .همان طور که در جدول مشاهده میگردد،

نتایج حاصل از تحقی نشان میدهد که در میان افراد

عامل آموزشی با عواملی همچون عوامل فنی

پاسخگو ،اکثریت پاسخگویان ( 91یا  )93%از نظر

اجتماعی

سنی در گروه سنی  91 -20سال قرار دارند و این

(،r=0/379

بیانگر آن است که اکثریت کارشناسان را افراد میانسال

 )p=0/001امکانپذیری ( )p=0/007 ،r=0/635در

تشکیل میدهد .در خصوص جنسیت افراد نیز تنها

های فنی

 11/9درصد ( 19نفر) زن بودهاند و مابقی افراد را

( )p=0/036 ،r=-0/243در سعح  0/05رابعه معنیدار

مردان تشکیل دادهاند و این بیانگر حضور کک زنان در

دارد و با عاملی همچون عوامل اقتصادی (،r=0/088

فعا یتهای بخ

کشاورزی میباشد .نتایج سعح

 )p=0/453رابعه معنیداری ندارد .همچنین با توجه

تحصیالت پاسخگویان نشان میدهند که اکثریت

به جدول فوق عامل اقتصادی با عوامل فنی

پاسخگویان در سعح کارشناسی ارشد ( 93یا )19%

( )p=0/009 ،r=0/298و سیاستگذاری (،r=0/351

است .این وضعیت در حا ی است که سعح

 )p=0/002و امکانپذیری ( )p=0/002 ،r=0/631در

تحصیالت دکترا ( 13یا  )29%و کارشناسی ( 3یا

سعح  0/01معنیدار است و با سایر عوامل من مله

 )12%و این بیانگر این است که اکثریت پاسخگویان

های فنی رابعه

تحصیالت عا یه داشتهاند .اکثریت پاسخگویان ( 92یا

معنیداری ندارد .با توجه به جدول فوق در مورد

 )29/30%دارای  12تا  29سال سابقه دامداری هستند.

عوامل فنی رابعه معنیداری با سیاستگذاری

نتایج نشان میدهند که  %19پاسخگویان ( 93نفر) در

( )p=0/004 ،r=0/325و امکانپذیری (،r=0/340

دورههای آموزشی کشاورزی شرکت کردهاند و %91

 )p=0/012در سعح  0/01دارد و در مابقی رابعه

( 21نفر) نیز شرکت نکردهاند و این بیانگر این است

معنی داری وجود ندارد .در عامل اجتماعی رابعه

که اکثر کارشناسان در دورههای آموزشی شرکت

معنیداری با سیاستگذاری ( )p=0/003 ،r=0/342و

داشتهاند .نتایج نشان میدهند که  %19پاسخگویان

های فنی ( )p=0/002 ،r=0/360در سعح 0/01

( 93نفر) در دورههای آموزشی کشاورزی (بازدید از

وجوددارد و با عامل امکانپذیری (،r=0/237

مزارع) شرکت کردهاند و  21( %91نفر) نیز شرکت

 )p=0/017رابعه معنی داری در سعح  0/02وجود

نکردهاند و این بیانگر این است که اکثر پاسخگویان

دارد .همچنین در عامل سیاستگذاری با عامل

از مزارع نمونه بازدید کردهاند .این نتایج بیانگر این

های فنی ( )p=0/988 ،r=0/002رابعه

است که نرمافزارها و سختافزارهای الزم تأمین و

()p=0/000،r=0/481
()p=0/001،r=0/381

عوامل
سیاستگذاری

سعح  0/01معنیدار است و با عامل اا

عوامل اجتماعی ،سیاستگذاری ،اا

اا

اا

معنیداری وجود ندارد و با عامل امکانپذیری
( )p=0/003 ،r=0/591و سران ام بین اا

نحوه عملکرد آنها آموزش داده شود تا کشاورزان و

های فنی

مرغداران به راحتی بتوانند کشاورزی دقی را به کار

و امکانپذیری ( )p=0/036 ،r=0/243رابعهای وجود

ببندند .او ویتبندی گویهها بر اسا

ضریی تغییرات

دارد.

درخصوص تأثیر عوامل اجتماعی نشان میدهد که
انتقال

تکنو وژی

سازگار

با

محیط

زیست

امکانسنجی کاربرد کشاورزی دقیق در02 ...

( )CV=0/191ارزیابی و ترویج نتایج حاصل

( )CV=0/119کک اثرترین عوامل سیاست گذاری در

ازتحقیقات و ارزشیابی طرحهای کشاورزی دقی

زمینه کاربرد کشاورزی دقی بوده و این نتایج نشان

( )CV=0/199مؤثرترین عوامل اجتماعی در زمینه

میدهد که اگر دو ت پس از هر دوره کاربرد

از دیدگاه پاسخگویان .این

کشاورزی دقی در مرغداری یک ارزیابی ان ام دهد

وضعیت در حا ی است که ارتباط متقابل بین

و برای اجرای هر اه صحیحتر طرح در دوره بعدی

سیاستگزاران ،برنامه ریزان و مرغداران در ارتباط با

تالش نماید و برنامه کشاورزی دقی را به عنوان یک

( ،)CV=0/192حفا ت و

رکن اساسی در اهاراوب نظام کالن ساختار و

حمایت از سالمت مردم ( )CV=0/111کک اثرترین

سیاستهای کشاورزی بگن اند میتوان امکان کاربرد

عوامل فنی در زمینه کاربرد کشاورزی دقی بوده و

کشاورزی دقی در صنعت مرغداری را توسعه داد.

این نتایج بیانگر این است که مهکترین عامل اجتماعی

ضریی تغییرات در

کاربرد کشاورزی دقی

اجرای کشاورزی دقی

او ویتبندی گویهها بر اسا

که من ر به کاربرد کشاورزی دقی میشود تخریی

خصوص اا

کمتر محیط زیست از طری این روش می باشدو هک

میدهد که عدم دسترسی به امکانات وداده های

انین ارزیابی طرحهای تحقیقاتی در مورد کشاورزی

ماهوارهای ( )CV=0/192عدم تأمین اعتبارات کافی و

برای کاربرد

سهلا وصول برای خرید وازم و ت هیزات مورد نیاز

کشاورزی دقی در میان جامعه کشاورزان و مرغداران

و

دقی

میتواند موثرترین عامل تشوی

باشد .او ویت بندی گویه ها بر اسا

ها و موانع کشاورزی دقی

نشان

توسط کشاورزان ( )CV=0/192مؤثرترین اا

ضریی

مانع در کشاورزی از دیدگاه پاسخگویان .این

تغییرات در خصوص تأثیر سیاست گذاریها نشان

وضعیت در حا ی است که عدم برگزاری دورههای

میدهد که گن اندن برنامه کشاورزی دقی به عنوان

آموزشی برای کشاورزان ( ،)CV=0/912عدم

یک رکن اساسی در اهاراوب نظام کالن ساختار و

برگزاری دورههای آموزشی برای کارشناسان

روستایی

در کشاورزی

سیاستهای

کشاورزی

و

توسعه

( )CV=0/192ارزشیابی از طرح کشاورزی دقی پس

( )CV=0/913ککاثرترین مانع و اا

بوده و این نتایج نشان میدهد که مهکترین اا

از هر دوره برای اجرای هراه صحیحتر طرح

برای کاربرد کشاورزی دقی

مذکوردر دوره بعدی ( )CV=0/192مؤثرترین عوامل

امکانات و دادههای ماهوارهای و تأمین اعتبارات کافی

از

و سهل ا وصول برای خرید وازم و ت هیزات مورد

دیدگاه پاسخگویان .این وضعیت در حا ی است که

نیاز توسط کشاورزان میباشد ،بنابراین باید دسترسی

ارائه بازخورد از ان ام تحقیقات مرتبط با کشاورزی

به این امکانات در استان توسعه یابد .او ویتبندی

دقی درسعح مرغداری برای سیاست گزاران و برنامه

گویهها بر اسا

ضریی تغییرات در خصوص امکان

ریزان به منظور تعیین او ویتهای تحقیقاتی مرتبط

پذیری کشاورزی دقی از ابعاد مختل

بعدی ( ،)CV=0/112سیاستهای حمایتی در زمینه

که میزان دسترسی کشاورزان به امکانات آموزشی

سیاستگذاری در زمینه کاربرد کشاورزی دقی

پرداخت یارانه به بخ

کشاورزی از سوی یارانههای

مصرفی به سمت یارانههای تو یدی منعع

شود،

الزم

در

خصوص

کاربرد

عدم دسترسی به

نشان میدهند

کشاورزی

دقی

( )CV=0/129میزان دسترسی به حسگرهای هوشمند

 02فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره سیزدهم ،شماره دوم7931 ،

و سیستکهای حمل هوشمند به منظور ردیابی و

واریانس متغیرها را تبیین مینماید و عامل ششک با

مبارزهی سریع و مفید با ویرو ها و سایر عوامل

توجه به مقدار ویژه آن ( )1/910مقدار  9/220درصد

بیماریزا در مرغداریهای گوشتی ()CV=0/191

از کل واریانس متغیرها را تبیین مینماید .یعنی اگر در

مؤثرترین عامل امکان پذیری در کشاورزی از دیدگاه

برنامههای آموزشی تروی ی کشاورزی دقی

این

پاسخگویان .این وضعیت در حا ی است که میزان

عوامل مورد توجه قرار گیرند میتوان اعتقاد داشت

حمایت و حفا ت از سالمت مردم (،)CV=0/112

که موانع موجود در کاربرد کشاورزی دقی تا حدود

میزان امکان پذیری کاربرد کشاورزی دقی در مزارع

زیادی برطرف خواهد شد .این یافتهها با نتایج حاصل

و مرغداریهای گوشتی بزرگ ( )CV=0/119کک

از تحقی

(ایذری وحسینی )1933 ،و (صا حی،

اثرترین عامل امکان پذیری در کاربردکشاورزی دقی

 )1932و ( )Davis et al.,1998مورد تأیید قرارگرفته

بوده است .بنابر نتایج باید دسترسی کشاورزان و

است.

مرغداران به امکانات آموزشی الزم در خصوص

منابع 

ودسترسی به حسگرهای
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