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 مروری بر عوامل بازدارنده در توسعه کوددهی نرخ متغیر در ایران

 2رضا ملکی، محمد*1آسو مرادزاغه 

 چکيده

هاي مورد نياز خاك و هادهکه ن یلبراي کل مزرعه مورد استفاده قرار دهند، در حا یکنواختصورت ها را بهمرسوم است که کشاورزان نهاده
اعث شده ب يمل متعددت. عواهاي مختلف درون یك مزرعه نيز متفاوت اسرعه دیگر، بلکه در قسمتاي به مزمحصوالت نه تنها از مزرعه

تالش شده که به مرور و  يقتحق ینروبرو شود. در ا ايیدهعد هايياز کشورها با دشوار یدر برخ يرنرخ متغ یکودده هايشرو يريکارگبه
 يقتحق ینانجام ا يشود. برا حیتشر نیرادر ا يرنرخ متغ یکودده ينهع بازدارنده در زمموجود پرداخته و عوامل و موان یعلم منابع يبندجمع

 نشان داد که یج. نتاگرفته است ه قرارمورد استفاد یرانا يردر حال توسعه نظ يمرتبط با کشورها یخارج یمقاالت يزو ن خلیمقاالت مرتبط دا
 ی،مکان اصخ هاييهتوص م وجوداز خاك، عد يبردارنمونه ين،اطالعات زم توانیم یراندر ا يرنرخ متغ یکودده يهااستفاده از روش يبرا
رف کردن برط يما براا. نمودل حدر کوتاه مدت  يبا آموزش کشاورزرا  ینامناسب و استفاده از اطالعات زراع یریتکشاورزان، مد یرشپذ
خاك،  يهولا، اطالعات دولت گذاريیهعدم سرما ی،بخش خصوص یلاکشاورزان، عدم تم یهاندازه مزارع، سرما ها،ینههز يرعوامل نظ یرسا

الزم است.  يورکالن کش زيیامه رافزار و سنجش از دور برنمرتبط، نرم يها و حسگرهااستفاده از ابزار یترفع محدود ي،کشاورز يزاتتجه
 یریتتارها و مدحول در ساخآن ت فعر يکرد و برا كيتفک يو فناور یزراع  ي،اقتصاد-یتوان در گروه اجتماع یعوامل فوق را م ینبنابر ا
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 مقدمه

های کشاورزی با نرخ یکسان در مزارع بدون توجه به متغیرهای درون مزرعه و شرایط موجود، نه تنها کاربرد نهاده

را در دراز مدت  یعیوس یطیمح یستت نتایج مطلوبی در عملکرد محصوالت نخواهد داشت بلکه اثرات زدرکوتاه مد

وری باال و فناوری های صنعتی از سیستم کشاورزی مدرن با بهرهدر حالی که کشور خواهند گذاشت. یبه جا

اربرد محدود فناوری استفاده ها همچنان از نوع کشاورزی سنتی با کشوند، در سایر کشورمند میپیشرفته بهره

 ترین دالیل عقب ماندگی علوم کشاورزی در این کشورها استشود. محدودیت و انحصار فناوری از مهممی

(Islamian, 2013).  در قرن حاضر، برخی از مشکالت مهم از جمله افزایش مالحظات بهداشتی این در حالی است که

ها و توسعه کشاورزی پایدار از سوی دیگر ما را رت کاهش مصرف نهادهبرای انسان و محیط زیست از یک سو و ضرو

کشاورزی دقیق . ) ,2013Bagheri( کرده است 1های مدرن مانند کشاورزی دقیقمجبور به استفاده از فناوری

تم و سیس 2براساس استفاده از اطالعات مربوط به فناوری برای توصیف تنوع در این زمینه، عملیات با نرخ متغیر

سازی نرخ متغیر مانند سامانه های مورد استفاده برای پیادهبیش از یک دهه است که فناوری گیری است.تصمیم

) ,Cook & Bramlerهای نرخ متغیر در دسترس هستند و کاربرد 4های عملکرد، نمایشگر3یابی جغرافیاییموقعیت

سازی آن، تنوع درون مزرعه و یا به که جهت پیادهاست  کوددهی نرخ متغیر، یکی از فناوری نرخ متغیر  .(2001

عبارتی تغییرپذیری مزرعه باید به طور دقیق شناسایی و پایش گردد. عوامل مذکور مبنای کوددهی نرخ متغیر و نیز 

تواند کارساز باشد. این آیند. اگر کوددهی نرخ متغیر به درستی انجام شود، میپیش شرط موفقیت آن به حساب می

ها به ها، سودآوری در مزرعه و نظارت بر محیط زیست است. هدف کلی این فناوریوری نهادهیل برای بهرهپتانس

 ,.Shi et al) حداکثر رساندن میزان تولید و به حداقل رساندن مصرف کود و در نتیجه دستیابی به بهینه تولید است

مزایای فراوان حاصل از آن غیر قابل انکار است. اما با با وجود نوپا بودن کوددهی نرخ متغیر در ایران، وجود  .(2020

رسد قابلیت وجود مقرون به صرفه بودن، سازگار بودن با شرایط و قابل اعتماد بودن کوددهی نرخ متغیر، به نظر می

رار گیرد، رو توسعه آور است و باید  مورد بررسی قاستفاده از این فناوری در کشور، با توجه به عوامل بازدارنده پیش 

اند کوددهی نرخ متغیر در ایران در مراحل اولیه اجرا و کاربرد قرار بگیرد شناسایی تا عوامل بازدارنده که باعث شده

های گوناگون پرداخته است بندی این عوامل بازدارنده در پژوهششوند. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی و جمع

 ه آن، سبب بهبود توسعه کوددهی نرخ متغیر شود.و سعی دارد با بیان عوامل بازدارند

 عوامل بازدارنده توسعه و پیشرفت کوددهی نرخ متغیر

 اجتماعی -عوامل بازدارنده اقتصادی .1

                                           
1  . Precision farming 
2. Variable rate technology 

3. Global Positioning System (GPS) 

4  . Yield Monitoring 



 

1762 

شود که توسط بسیاری  از کشاورزان های اضافی میهای نرخ متغیر باعث ایجاد هزینهاجرای روشها: هزینه

به اثبات رسید. در این  1999ستفاده از یک نظرسنجی ساالنه در سال مطرح شد. این موضوع به طور مکرر با ا

 & Akridge)های نرخ متغیر را هزینه عنوان کردند درصد از کشاورزان مانع اصلی اتخاذ روش 61بررسی 

Whipker, 1999) .های جدید از قبیل حسگرها برای پایش عملکرد و تجهیزات ها شامل فناوریبیشتر هزینه

ها است. یک عامل بازدارنده افزارهای الزم برای پردازش و تجزیه و تحلیل دادهموقعیت و نرم یرندهجدید ، گ

بزرگ دیگر برای کوددهی نرخ متغیر، هزینه تهیه پهنه سطح عناصر موجود در خاک است. هزینه خدمات 

که به این دلیل که اکثر های کوددهی نرخ متغیر از جمله موارد دیگری است ها برای تهیه پهنهپردازش داده

شود. باید اشاره نمود که این ها افزوده میکشاورزان مهارت و زمان الزم برای انجام آن را ندارند به سایر هزینه

عامل نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز این مطرح است. یک مانع مهم دیگر عدم 

درصد از کل تولیدکنندگان  44آالت مناسب و هزینه خرید توسط اشتن ماشینارائه خدمات کشاورزی است. ند

از دیگر عوامل بازدارنده،  . (Robertson et al., 2012)شودبه عنوان مشکل در کل مناطق استرالیا تلقی می

لی کشاورزان و نیز عدم توانایی ما  )2004et al.,  Griffin(مزارع کشاورزی  1برداری از خاکهزینه باالی نمونه

   .(Maheswari et al., 2008)های آن است برای پرداخت هزینه

های اند و هزینهتجزیه و تحلیل هزینه و سود: کشاورزان نوآور که چندین سال از کشاورزی دقیق استفاده کرده

یشتر باسفانه اند. متمند شدهآوری بهرهوری و سودطور کلی از افزایش بهرهاند، بهاضافی را پرداخت کرده

های حلیله و تگیرند و تجزیگذاری در نظر نمیهای اضافی کشاورزی دقیق را به عنوان سرمایهکشاورزان هزینه

 .(Robert, 2002)دهند مناسب هزینه و سود را انجام نمی

است یر خ متغاندازه مزارع: اندازه کوچک و نامنظم بودن مزرعه یکی دیگر از عوامل بازدارنده کوددهی نر

(Mishra et al., 2003).   یابد و مزیت یمهزینه هر واحد از مولفه ثابت همیشه با افزایش اندازه مزرعه کاهش

برای  .(Terry & Ditrich, 2003)کند تر فراهم میتر نسبت به مزارع کوچکاقتصادی ذاتی را برای مزارع بزرگ

خت افزاری قابل پرداافزاری و نرمخدمات سختساکنان روستایی و کشاورزان مزارع کوچک  هزینه خرید و 

 نیست. 

نشان داد که سن، نگرش و تحصیالت در ایاالت متحده  های پذیرش کشاورزی دقیقها: نظرسنجیمهارت

سال  55کشاورزان عوامل بازدارنده قابل توجهی هستند. همچنین نشان داده شده که  اکثر کشاورزان بیش از 

های اساسی ت متوسط یا کامل دبیرستان هستند که عالقه محدودی به تغییر روشسن دارند، و دارای تحصیال

 ,Akridge & Whipker, 1999. NRC)ای دارند های رایانهبرداشت محصول و شروع به استفاده از سیستم

سود خالص، اندازه مزرعه و سطح  درکهای کشاورزی دقیق، وریانگرش نسبت به استفاده از فن .(1997

 Adrian)ت اس های کشاورزی دقیق تاثیر مثبت داشتهوریای کشاورز به طور مثبت بر قصد استفاده از فنتحصیل

et al., 2005).  اند سوادبرداران روستایی بیدرصد از بهره 44در ایران،  1382براساس سرشماری کشاورزی سال

                                           
1. Soil Sampling 
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اند. بنابراین سطح دانش غیر رسمی ها دارای سطح سواد ابتدایی ودرصد آن 59درصد باسواد،  56و از کل 

. باید اضافه شودکه سطح دانش  های جدیدکشاورزی ایران استهای عدم توسعه روشکشاورزی یکی از علت

سال به باال داشته و بیشتر  47درصد  کشاورزی  40متأثر از سن آن هاست. به نحوی که حدود کشاورزان 

 ,Jabrili).باشندمیسال باسواد  23درصد بهره برداران زیر  87از سواد بوده ولی این در حالی است که بیش بی

2014)   

های عملی موجود نیز در گیرد و زمینههای ایران صرفاً بصورت تئوری صورت میآموزش: آموزش در دانشگاه

باط گیرد. به عالوه ناکافی بودن ارتباط دانشگاه و بخش تحقیقات و صنعت، ارتسطح بسیار ناکافی صورت می

ها های تولید نهادهکشاورزان با کارشناسان بخش تحقیقات، ارتباط کارشناسان زیربط و متخصصین با کارخانه

های تحقیقی در این خصوص از جمله دیگر عواملی است که در آموزش کشاورزی باید مورد نظیر کود، فعالیت

یری، پایین بودن مهارت فنی، مشکالت پذضعف روحیه خطر .(Arzanesh et al., 2010)بازنگری قرار بگیرد 

 Banerjee et)افزارعدم توانایی در استفاده از سخت ، (Omidi Najafabadi et al, 2011)مرتبط با آموزش اقتصاد

al., 2008) عدم وجود آموزش آزمایشگاهی، فقدان تحقیقات قابل اتکا ،(Omidi Najafabadi et al., 2011)  و 

از سایر عوامل بازدارنده فناوری نرخ   (Robert, 2002)الزم برای آموزش در این زمینه های فنیکمبود زیر ساخت

 متغیر است که مرتبط با نظام آموزشی هستند.

ـبود در بخـش کشـاورزی بـه دلـیل وجـود تنگـناهای سـاختاری و کم ای کشاورزان:محدودیت سرمایه

اکثر . (Shakeri & Mousavi, 2003)دارد ی نمود بیشتری گذارامکانـات مالـی، مشـکالت مـربوط بـه سرمایه

گاهی از آتند. تری برخوردار هسهای اقتصادی از درآمد پایینکشاورزان ایرانی در قیاس با فعاالن دیگر بخش

نظر من از تواند شرایط الزم را برای بهبود درآمد آناعوامل موثر در تعیین میزان درآمد کشاورزان می

                                                    .(Mirsalari & Khaledi, 2016) فراهم سازدگذاری سیاست

درصد تولید را بخش  95رغم اینکه بیش از بخش کشاورزی بهدر گذاری بخش خصوصی: عدم تمایل سرمایه

گذاری بخش ای سرمایهدهد ولی به دالیل خاصی همچون سود پایین و ریسک زیاد، انگیزه برخصوصی انجام می

ای را پر واضح است که بخش خصوصی به عنوان واسطه با کمترین ریسک سود قابل توجه .وجود نداردخصوصی 

از جمله دالیل این امر نبود حمایت دولت از بخش بیند. گذاری در تولید نمیکند و لزومی به سرمایهکسب می

بنایی پایین بودن سطح اعتبارات عمرانی دولت در امور زیرکشاورزی، ناکافی بودن تسهیالت اعتباری بانکی، 

بخش، عدم پوشش سیاست تعیین قیمت و تضمین خرید محصوالت کشاورزی است. منابع تولید در این بخش 

گذاری را نداشته است. عوامل اقتصادی صورت گرفته و توان جذب سرمایه و تأمین سود سرمایهمقیاس غیر در

بـا  .است دانش نوین کشاورزی شده به پذیرریسک و مدآدن نیروهای متخصص، کارجذب نش موجب مذکور

پاییـن بـودن . 1اند از: موجود در آن عبارتعوامل بازدارنده گذاری در بخش کشاورزی توجـه به روند سرمایه

 به منجرداشتن قیمت محصوالت کشاورزی، نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی که با توجه به پایین نگه

فراهم نبودن امکانات مالی، اقتصادی، اجتماعی و فنی برای  .2ت گذاری در بخش شده اسکاهش تمایل سرمایه
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گـذاری و مـنابع مالـی الزم در زمیـنه ایجـاد و گسـترش کمـبود سـرمایه. 3گذاری خارجی جلب سرمایه

مشـارکت بخـش خصوصـی و تجـاری کـردن نـبود نظـام تشـویقی بـرای . 5ی صـنایع تبدیلـی و واحدهای فن

. 7گذاری در بخش کشاورزی فقدان عوامل حمایتی از جمله بیمه سرمایه. 8تولـید در بخـش کشاورزی 

ویژه در خدمات که موجب شده ههای اقتصادی بسودآوری بیشتر در زمان کمتر و امنیت بیشتر در سایر بخش

 .(Shakeri & Mousavi, 2003) شوند زیربه سوی این بخش سرا ها بیشتراست سرمایه

آمدهای به در گـذاری به دلیل وابستگی شدیددر ایـران موضـوع سـرمایه و سـرمایه گذاری دولت:عدم سرمایه

کالت مشـ همـواره بـا گذاری در بخش کشاورزیسرمایه ثباتـی قیمـت آن و بـاال بـودن ریسـکنفتی و بـی

 ورزی،های مخـتلف از جملـه بخـش کشاشگـذاری در بخمین دلیل سـرمایهفراوانـی همراه بوده و به ه

 ین بخشابه  توجه چندانینیز های مالیاتی نفتی و درآمدصـادرات غـیردر  .های شدیدی داشته استنوسان

 الیلزی به دبخش کشاور. قیمت نفت تأثیر زیادی بـر تـورم و کسری بودجه دولت دارد هاینوسانو نشده است 

ی و اکارای، نصوالتهای مورد نیاز تولید محنـبود تـوازن بیـن افزایش قیمت محصوالت کشاورزی با افزایش نهاده

رانی رات عمپایین بودن سطح اعتبا، ناکافی بودن تسهیالت اعتباری بانکی اختصاص یافته به بخش کشاورزی

مشـخص  خش،ب یالی برای تشکیل سرمایه درکمبود اعتبارات ارزی و ری ،بنایی بخش کشاورزدولت در امور زیر

ر دانکی کننده دولت برای هدایت منابع بخش خصوصی و نظام بنـبودن سـاز و کارهـای ارشـادی و هدایت

ان ای در اقتصاد ایرتوفیق چندانی در جذب منابع سرمایهآن، گذاری تولیدی و عدم استمرار جهت سرمایه

                                               . (Shakeri & Mousavi, 2003) ت نداشته اس

 عوامل بازدارنده زراعی .2

خاص مکانی و های نظیر ایجاد پهنه عملکرد، روشنرخ متغیر های دقیق و کارآمد فناوری برخی از روش

است ن ه ممکاطالعات دقیق مزرعه از عواملی است که منحصرا باید در بخش کشاورزی اجرا شوند. در حالی ک

ی عاطالعات زرا های صنعت  در فناوری نرخ متغیر به کار گرفته شود،استفاده از یک حسگر خاص از سایر شاخه

 .منحصراً باید در بخش کشاورزی و یا حتی برای یک منطقه خاص تهیه و تنظیم شوند

های با قالب نقشه : در کشورهای در حال توسعه معموالً اطالعات خاک مزارع کشاورزی  دراطالعات اولیه خاک

ریزی کالن این مقیاس عمدتًا در راستای برنامه (.USDA-NRCS)شوند ارائه می 1:24000یا  1:20000مقیاس 

تهیه و تنظیم شده است و در فناوری نرخ متغیر استفاده بسیار محدودی دارد. برای مدیریت فناوری نرخ متغیر 

سیستم  ،1های جدید )سیستم اطالعات جغرافیاییریاساس فناوبندی، برهای  جدید پهنهتوسعه روش

های های دقیق خاک و گیاه در مقیاسسازی زمینی( برای ایجاد پهنه، مدل3، سنجش از دور2یاب جهانیموقعیت

 .(Johnson & Robert, 1998)و یا کمتر  الزم است  5000به  1کوچک تر مثالً 

                                           
1.  Geographic information system 
2. global positioning system 
3. Remote Sensing (RS) 
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برداری و های شدیدی بین موقعیت نمونهبستگیدهد که هماطالعات اساسی زمین: نتایج تحقیقات نشان می

 ,.Robert et al)های هرز و عملکرد محصول نهایی مشاهده شده استخصوصیات خاک، نیاز کود، توزیع علف

های با شیب عرضی نسبت به راستای اجرای به عنوان مثال گزارش شده که سطح پروتئین در مکان . (2000

اطالعات های اما نقشه (.Nugteren et al., 1999)دهد ات کمتری از خود نشان میعملیات کشاورزی تغییر

تری نسبت به اند و یا به آسانی در دسترس همگان نیست. لذا باید در مقیاس کوچکیا تهیه نشده اساسی زمین

 آوری اطالعات زمین حتی در مقیاس یک مزرعه اقدام کرد. جمع

بندی است. نظرسنجی برداری به روش شبکهترین روش، نمونهحاضر، رایج: در حال برداری از خاکنمونه

درصد از  36دهد که نشان می (Akridge & Whipker, 1999)متحده در مورد پذیرش کشاورزی دقیق ایاالت

ها استفاده هکتار برای کاهش هزینه 1تر از برداری بزرگفروشندگان و مشاوران از یک اندازه شبکه نمونه

هکتار باشد،  1تا  4/0برداری بیش از تر بودن اندازه نمونهدهد در صورت بزرگاند. اما تحقیقات نشان میهکرد

(. Mallarino & Wittry, 2000کنند )های وضعیت مواد مغذی، نیازهای عناصر خاک مناسب را فراهم نمینقشه

 & Akridge) رصد از فروشندگاند 31برداری خاک، های نمونهیک روش رایج دیگر برای انتخاب مکان

Whipker, 1999)  های خاک است. این روش تعداد نمونه 1:20000استفاده از نقشه استاندارد خاک در مقیاس

های نقشه و مدیریت مزرعه گذشته دهد. اما بررسی خاک به دلیل تغییرپذیری نوع خاک در واحدرا کاهش می

ر به شناسایی ضعیف وضعیت عناصر خاک خواهد شد. در حال در نظر گرفته نشده است و به طور کلی منج

با این  . (Franzen et al., 2000)برداری هوشمند استحاضر، یک روش ترجیحی براساس مناطق مدیریتی، نمونه

های عملکرد، اطالعات برداری، نقشههای خاک، پارامترهای نمونهای مانند ویژگیحال، این روش به اطالعات پایه

 و فعلی مدیریت محصول و تصاویر هوایی نیاز دارد. گذشته

اصر ای عننظارت بر محصول: نظارت بر محصوالت زراعی در طول فصل رشد از نظر وضعیت رطوبت خاک، نیازه

مزرعه و  های هرز، حشرات و ...(، رسیدن محصول، بسته به محصول،خاک به ویژه ازت، مشکالت آفات )علف

صورت هتر ببهای انجام شده توسط مشاوران بینیبسیار متفاوت است. بیشتر پیش منطقه از نظر شدت و کیفیت

های هوشمند تمها و الگوریدر صورتی که این عمل نیازمند حسگرهای پیشرفته و نیز مدل شوند تجربی اجرا می

های توسعه رهای موجود در انجام این عمل است. عالوه بر این در کشوترین چالشاست که این خود از اصلی

تصویری که از  شاملای در حد بسیار محدودی رایج است و حداکثر مشاهدات یافته استفاده از تصاویر ماهواره

 .(Robert, 2002)بخش کوچکی از یک منطقه آن هم صرفا جهت شناسایی مرزهای اراضی زراعی متداول است 

سازی و کاربرد اطالعات الزم جهت پیاده خاص مکانی به معنی گردآوریهای توصیه های خاص مکانی: توصیه

ها و یا انستیتوهای وسیله دانشگاهخ متغیر برای یک منطقه و یا یک ناحیه بخصوص کشاورزی بهکوددهی نر

ها بعضاً با اشتباهات محتمل در این امر ممکن است تحقیقاتی معموالً نزدیک آن منطقه است. این توصیه

ا به منظور تهیه ها را مخدوش کند. عالوه بر این ممکن است این اطالعات صرفاطمینان از صحت کلی آن

های رایج کارشناسان در راستای وظایف شغلی صورت بگیرد و اصال مبنای علمی استواری نداشته باشد. گزارش
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دانش فنی الزم نیز ممکن است در این خصوص موجود نباشد. از دیگر عوامل محدودیت باید اضافه شود که 

ارشناسان نتایج بدست آمده را با چالش استفاده امکانات آزمایشگاهی فرسوده  است که حتی در صورت تبحر ک

  .(Maleki et al., 2007)کند رو میاز آن روبه

آوری کنند که جمعدرصد از کشاوزان آمریکا احساس می 43پذیرش کشاورزان: گزارش شده که حدود  

درصد  40کند و د میگیری مزرعه  را کندهی نرخ متغیر کار اصلی تصمیمسازی کوداطالعات مزرعه برای پیاده

کنند که یمدرصد از آنها فکر  50دانند. بدترین وضعیت زمانی است که از کشاورزان آن را اتالف وقت می

کنند که هزینه انجام درصد نیز فکر می 40آوری این اطالعات با اطالعات الزم سنخیتی ندارد. در نهایت جمع

اورزان نه تنها در ایران نیز کش  (.Oppenheim, 1997)ها برسد ای است که قرار است به آنشده بیشتر از فایده

ز پذیرش احتی  در تمایلی به پذیرش فناوری های الزم مثالً برای اجرای کوددهی نرخ متغیر را ندارند بلکه

 ورزند. نظرات اثبات شده و قطعی کارشناسان ذی ربط اجتناب می

نی است. عات فدهی نرخ متغیر یک مدیریت مبتنی بر اطالکود مدیریت نامناسب و استفاده از اطالعات زراعی:

برد. ال میبنابراین هر گونه دخل و تصرف در بکارگیری اطالعات الزم در این خصوص اساس کار را زیر سو

شورهای ه در کشود. این مسئلوری در مزرعه به فناوری جدید نسبت داده میبنابراین در این خصوص عدم بهره

برخی از  عنوان شده ( Robert, 2002)ز مطرح است. در گزارش که در این زمینه ارائه شده است پیشرفته نی

ستفاده صالً از ااین یا کنند. در حالی که سایرکشاورزان اطالعات ارائه شده را درک و از آن به درستی استفاده می

 نند. کهای اطالعاتی عاجزاند و یا بصورت نادرست از آن استفاده میاز داده

گیرند. قرار می تفادههای جدید دارد که غالبا در مزارع مورد اسمشاوره زراعی: کوددهی نرخ متغیر نیاز به مهارت

گان روشندف درحال حاضر، بیشتر کشاورزان برای استفاده از مدیریت کود به خدمات مشاوران زراعی و حتی 

ا یر نادر و ی دیگشد، به طور کلی در مناطق و کشورهافناوری وابسته هستند اگر این خدمات غالبا در دسترس با

عه نظیر ال توسحای از دیگر عوامل بازدارنده است که در کشورهای در های مشاورهتعداد کم شرکت .وجود ندارد

 .(Griffin et al., 2004)ایران نیز مطرح است 

 عواملی بازدارنده فناوری .3

توجه  سیار قابلیاز بنفناوری در ارتباط است. با این حال، هنوز یک  مفهوم کوددهی نرخ متغیر از ابتدا با توسعه

، سیستم GISآالت، حسگر، های جدید برای ماشینبرای بهبود فناوری کوددهی نرخ متغیر و توسعه فناوری

ری دم وجود فناوباید اشاره شود که ع .(Robert, 2002)افزار و سنجش از دور وجود دارد یاب جهانی، نرمموقعیت

مل بعدی های پیچیده عادر کشورهای در حال توسعه عامل اصلی و در درجه بعد عدم امکان استفاده ازفناوری

 های نرخ متغیر خواهد بود.محدودیت اجرای فناوری
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های اولیه کود برای شرایط کشورهای در حال توسعه مثل ایران در سطح کنندهتجهیزات کشاورزی: پخش

نیست. بعالوه در  های کوددهی نرخ متغیر در دسترسرد. اما این ادوات برای روشوسیعی مورد استفاده دا

ای و های رایانهسازی سیستمهای تجهیزات موجود هنوز برای پیادهکشورهای در حال توسعه  استاندارد

به استفاده ای که قادر کارگران آموزش دیدههای فناوری نرخ متغیر هنوز عمومی نشده است و مضافاً افزارنرم

دارند. گزارش شده ندرت  وجود های فناوری پیشرفته باشند، در مناطق روستایی بهکارآمد از تجهیزات و سیستم

 Raun)شود های جدید در برخی از کشورها ساالنه هزار تن کود اضافی به مزارع داده میبا نادیده گرفتن فناوری

et al., 1998.)  

کنند. دو نوع روش ها نقش بسیار مهمی در کوددهی نرخ متغیر ایفا میحسگرمحدودیت استفاده از حسگرها: 

 Maleki) و دیگری با استفاده از پایش خاک(  .Yara Vita Co) گیاهکوددهی نرخ متغیر یکی با استفاده از پایش 

et al., 2008 ).یچیده و گران ها بعضًا بسیار پاین در حالی است که فناوری مورد استفاده در آن  مرسوم است

اند. حتی در ها هنوز در حال تکامل بوده و صرفًا در سطح تحقیقاتی باقی ماندهقیمت است و بعضی از آن

های ریزتر و با بندیتر که معموالً با شبکهآوری اطالعات وسیعکوددهی نرخ متغیر پهنه مبنا جمع هایروش

  Mouazen et al, 2007) کندی تکامل حسگرها برخورد میاستفاده از حسگر انجام شود باز هم به مانع اصلی یعن

; Shibusawa et al., 2000.) 

ر دبرای مصارف کشاورزی به راحتی  یاب جهانیهای سیستم موقعیتیاب جهانی: گیرندهسیستم موقعیت

 ههزین دسترس هستند، اما سیگنال تصحیح مورد نیاز برای کشاورزی دقیق، ممکن است به راحتی و بدون

ر محدوده تر، داشتراک ساالنه دردسترس نباشد. کشاورزان پیشرفته کشاورزی دقیق منتظر سیگنال با دقت باال

تند های شبانه هستر و عملیاتهای سریعها، کاربردگیری بهتر ورودیمتر، برای تعیین موقعیت قرارسانتی
(Morgen & Ess, 1997). 

بل توجهی را در پیشرفت قا GIS ها، پردازش و تجزیه و تحلیل در محیط افزار برای اکتساب دادهافزار: نرمنرم

سازی نهه بهیسهولت استفاده، تجزیه و تحلیل فضایی و نمایش داشته است اما هنوز به موارد بیشتری ازجمل

ره بهای ختم، سیساستفاده از اطالعات مکانی چند الیه و چند ساله نیاز است که باید برای رسیدن به این هدف

 .گیری توسعه داده شوندو سیستم ابزارهای تصمیم

های بردهای سنجش از دور دارای کارسنجش از دور: تحقیقات برای چندین دهه نشان داده است که تکنیک

ا این ی دارند. بای در کشاورزمختلفی از جمله، مدیریت کود، استفاده از تصاویر زمینی، هواپیمایی و یا ماهواره

 و مزایا، ربردهااستفاده از آن در مزرعه هنوز کمیاب است و با موانع متعددی مانند عدم درک کاحال کاربرد 

ر مناطق دهارت ها، در دسترس بودن تصاویر، کیفیت و وضوح تصاویر، تاخیر در گرفتن تصاویر و کمبود مهزینه

 .(Morgen & Ess, 1997)روستایی برای تفسیر تصاویر مواجه است 
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 و پیشنهادهاگیری نتیجه

ی اصلی روه اصلگتواند دریافت که عوامل بازدارنده در اجرای کوددهی نرخ متغیر  سه از مرور منابع موجود می

زینه و هها، تجزیه و تحلیل اجتماعی، زراعی و فناوری دخیل هستند. در گروه اول عواملی نظیر هزینه -اقتصادی

گذاری هسرمای سرمایه کشاورزان، پذیرش کشاورزان، عدم تمایل ها، آموزش، محدودیتسود، اندازه مزارع، مهارت

عات ک، اطالگذاری دولت دخیل هستند. در گروه دوم عواملی نظیر اطالعات اولیه خابخش خصوصی و عدم سرمایه

 وامناسب نهای خاص مکانی، مدیریت برداری از خاک، نظارت بر محصول، توصیههای زراعی، نمونهاساسی زمین

، شاورزیکده از اطالعات زراعی و مشاوره زراعی دخیل هستند و در گروه سوم عواملی نظیر تجهیزات استفا

ر یک دافزار و سنجش از دور دخیل هستند. ها، سیستم موقعیت جهانی، نرمهای استفاده از حسگرمحدودیت

ران  ر در ایکوددهی نرخ متغیهای توان اظهار داشت که از میان عوامل فوق برای استفاده ار روشبندی میجمع

مکانی،  های خاصبرداری از خاک، نظارت بر محصول، توصیهها، آموزش، اطالعات اساسی زمین، نمونهتوان مهارتمی

دت کوتاه م درن درمپذیرش کشاورزان، مدیریت نامناسب و استفاده از اطالعات زراعی را با ترویج وآموزش کشاورزی 

زان، یه کشاورت سرماها، اندازه مزارع، محدودیبرای برطرف کردن سایر عوامل نظیر هزینه تا حدودی جبران کرد. اما

هیزات عی، تجگذاری دولت، اطالعات اولیه خاک، مشاوره زراگذاران بخش خصوصی، عدم سرمایهعدم تمایل سرمایه

گیری در سطح میماز دور به تصافزار و سنجش ها و حسگرهای مرتبط، نرمکشاورزی، رفع محدودیت استفاده از ابزار

پذیری مزارع ایران، توان طی مراحل شناسایی و تشخیص سطح تغییردر نتیجه می .کالن کشوری نیاز خواهد بود

 .وری مذکور را برای محصوالت در ایران متصور بودامدیریت تغییرات و ارزیابی عملی فن
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