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 مقدمه

 

 

 

 

 فصل اول :

 :مقدمه -1-1

 

یه و امنیت غذایی ذجهان در قرن بیست و یکم با چالشی پیچیده و روزافزون در زمینه ی تغ

جمعیت در حال رشد روبه رو می باشد، در حالی که توسعه پایدار و عادالنه را نیز باید 

تضمین نماید.علی رغم پیشرفت های علمی و فنی که در طی چند دهه اخیر صورت 

د میلیار 8/1بیش از  .می باشد روبروگرفته)نظیر انقالب سبز(جهان هنوز هم با افزایش فقر 

جمعیت جهان زیر خط فقر زندگی می کنند که حدود سه چهارم آنها در نواحی نفر از 

[و 8میلیون نفر از مردم دنیا دچار سوء تغذیه می باشند] 188بیش از  .روستایی ساکن هستند

میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر سوءتغذیه جان خود را از دست  88هر ساله بیش از 

ر نفر در هر روز و یک نفر در هر پنج ثانیه بر اثر سوءتغذیه از هزا 58عبارت دیگر  دهند؛ به می

میلیون نفر از کودکان پیش دبستانی دارای وزن متناسب با سن خود  818بیش از .روند بین می

نیستند که اینها نشان دهنده عدم امنیت غذایی در حال و آیند می باشند. فقر مطلق به شدت در 

 و ناحیه صحرای آفریقا رخنه کرده است.درصد  جمعیت آسیای جنوبی  08

افزایش فرسایش خاک، بیابان زایی، تخریب جنگل ها و محیط زیستت، تبتاهی منتابب طبیعتی،     

اجتماعی و .... همگتی حکایتت از آن دارد کته در قترن اخیتر بتا        -افزایش مشکالت اقتصادی
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 5858تا سال چالش ها و مشکالت جدیدی روبه رو هستیم.پیش بینی می شود جمعیت جهان 

 5توسعه، تقریبتا   ای در حالمیلیلرد نفر برسد و در این سال نیاز به مواد غذایی در کشوره 1به 

 58برابر می شود.برای رفب این نیاز میزان بهره وری و تولید در زمین های فعلی کشتاورزی، تتا  

 برابر می شود . 5 سال آینده

اد غذایی مورد نیاز برای مردم آن کشتور  نقش مهم و اساسیکشاورزی در هر کشوری، تولید مو

است، البته مسلم است که کشاورزی در سایر زمینهها نظیر ایجاد اشتغال، تولید مواد اولیه بترای  

صنعت، صادرات و ارزآوری نیز نقش بزرگی ایفا می کنتد.ولی تمرکتز و اهمیتت آن در تولیتد     

نقش کند، کمک بزرگی بته توستعه و    مواد غذایی است و اگر بتواند در این زمینه بخوبی ایفای

سط قرن بیستم با ظهور کشاورزی صنعتی و انقالب ستبز،  وا خود کفایی کشور نموده است. در

شیرین دیری نپاییتد کته    یاما  این رویا ،ن و دلگرم شدئبشر به تامین تغذیه آینده خویش مطم

تاه مدت در اکثر نقاط برآشفت، چرا که انقالب سبز و کشاورزی صنعتی اگر چه توانست در کو

دنیا ازدیاد و افزایش تولید محصوالت کشاورزی را به ارمغان بیاورد، اما به خاطر عدم توجه به 

مسایل اخالقی و اجتماعی)نظیر توجه نکردنبه حقوق دیگر موجودات و نسلهای آینتده نستبت   

استتفاده ی   به اراضی کشاورزی و منابب طبیعی و صرفا پرداختن به منفعتت و رفتاه ختویش(و   

بیش از حد از مواد شیمیایی، امتروزه نته تنهتا تولیتد متواد غتذایی رو بته کتاهش نهتاده بلکته           

اقتصادی بسیاری را به وجود آورده استت و جمعیتت    –مشکالت زیست محیطی و اجتماعی 

را با بحرانی بزرگ و فاجعه ای عظیم روبه رو ساخته است که مستلما  « خاکی»گرسنه این سیاره

 آن باید بهای سنگینی بپردازد . برای حل

امنیت غذایی فقط زمانی قابل دستیابی است که همزمان همه مردم به غذای کافی برای سالمتی 

و بقای زندگی دسترسی داشته باشند، امنیت غذایی شامل سه قسمت متفاوت از هم است که 

شده  فراهممی توان گفت امنیت غذایی  کردندهر وقت این قسمت ها در کنار هم جمب 

سوم غذای موجود و دوم غذای موجود در دسترس افراد  ،موجود یاست.قسمت نخست، غذا

و در دسترس از لحاظ مواد مغذی مفید باشد.البته گفتنی است که امنیت غذایی همچنین به 

 محیط جامعه، فرهنگ، سیاست و نهادهای وابسته است .
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به نقل از محققان و صاحبنظران مختلف، تخریب منابب طبیعی و فرسایش خاک، مهاجرت 

سطحی و زیر زمینی آبهای کشاورزی، آلودگی  کاربرد سموم درروزافزون روستاییان به شهرها، 

 ل می باشد .از جمله پیامدهای منفی کشاورزی صنعتی یا متداو

کشاورزی، همکاری گسترده جامعه بین برای مقابله با چالش های پیچیده و نوین بخش 

المللی، تعمیق درک جهان فیزیکی و توسعه و به کارگیری ابزارهای اکتشاف جهان مانند 

 ستند .فنآوری اطالعات از اهمیت باالیی برخوردار ه

که به نظر می یکیازشاخههایجدیدعلم میباشدInformation Technology))اطالعاتفناوری

د و انتظارمی رود بتوانت های بسیاری را به جامعه انسانی عرضه نمودهرسد توانایی ها وقابلی

دررفب مشکالت موجود جامعه بشری مفید و موثر باشند. بسیاری در سراسرجهان بر این 

عقیدهاند که تسریب و تعدیل در فرآیند تبادل دانش و اطالعات از طریق فن آوری های 

تیابی به توسعه منابب انسانی و توسعه پایدار ارتباطیو اطالعاتی نقش بسیار کلیدی در دس

نمود و جامعه مبتنی بر دانش و اطالعات ، به عنوان الگوی توسعه پایدار شناختهمی  دایفاخواه

 . شود

باکشاورزیبهتنظیماقتصادوبازرگانیوافزایشسطحاطمیناندربخشهای ITتعامل 

ارتباطبسیار ITمختلفکشاورزیازطریقافزایشوبهبودجریاناطالعاتکمکمیکند.

از  ITنزدیکیباکشاورزیدقیقداردودرپیشرفتوتوسعهآننیزسهمبسزائیداشتهاست. 

، E-Mailاستفادهمیکندکهازآنهامیتوانبهاینترنت،پست الکترونیکییا اجراابزارهایمختلفیبرایپیشرفتو

GPSیاسیستممختصاتیابیجهانیوGISیاسیستماطالعات جغرافیاییاشارهکرد . 

 . بهوفور استفادهمیشودITاز ... ایلند،آمریکا،هندتایوانودرکشورهاییمانندمالزی،ت

هماکنونمنافعزیادیرااز HLLو MSLL ،ICTشرکتهایبزرگیمانند 

 باکشاورزیجستجومیکنند .ITتعامل

هرچندکهروشهایمختلفآنمم.اطالعاتموجبایجادرقابتشدهوسرعتفروشدریکسطحثابترابهبودمیبخشد

 .موجب کاهشهزینههامیشوددراز مدت ر دردیگکناستدرابتداهزینهبرباشدولیازطرف

 :درکشاورزیمیکندعبارتندازITبرخیازمشکالتیکهمارامجبوربهاستفادهاز
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الف(افزایشروبهرشدجمعیتزمینکهوقوعبحرانغذاییراحتیدرکشورهای 

 .توسعهیافتهپسازرسیدنبهخودکفاییبهدنبالدارد

 .طرحمیباشدب(مشکلتعادلتولیداتکشاورزیبانیازهایمحیطیکهدرکشورهایبزرگدنیانیز م

 شود. ط         میج(سیاستواقتصاددرمکانیسمتجارتجهانیبهتعادلعرضهغذاوتقاضامربو

در آستانههزاره سوم ، هنوز توسعه پایدار، امنیت غذایی و مسائلوابسته به آن مهم ترین چالش 

های فن نوآوری. جهانی محسوب می شوند که پاسخی امیدوارکننده به آنها داده نشده است

شناختی در عرصه اطالعات می بایست به کار گرفتهشوند تا بتوانند اثربخشی و کارایی مطلوب 

 . داشته باشند

 8/1علی رغم اهمیت ارتباطات و تبادل اطالعات، سهم این فناوری در بخش کشاورزی تنها 

درصد می باشد.در حالیکه، تلفیق آن با بخش کشاورزی کمک شایانی به تنظیم تجارت و 

اقتصاد کشاورزی خواهد نمود. با توجه به چالش هایی همچون رشد جمعیت و احتمال ایجاد 

بحران امنیت غذایی، بویژه در کشورهای در حال توسعه، وابستگی مباحث سیاسی، اقتصادی و 

تعدیل عرضه و تقاضای غذا، ذخیره سازی ناکارامددادهها و اطالعات با تجارت بین الملل به 

ضعیت جوی و تاثیر آن در نگام ووجود گردآوری حجم عظیمی از اطالعات، عدم پیش بینی به

میزان تولیدات کشاورزی، و وجود پاره ای مشکالت در ایجاد تعادل بین تولیدات کشاورزی، 

ت مردم، نقش فناوری اطالعات در حل بسیاری از چالش نیازمندیهای زیست محیطی و انتظارا

 ود می گردد .بخش کشاورزی پایدار بیش از پیش مشه یها

سالها پیش کشور ما با توجه و تاکید بر شتعار کشتاورزی محتور توستعه شتاهد تتال  هتای        

گستردهای برای خروج از بن بست های تولید و رسیدن به دروازههتای ختود کفتایی بود.امتا     

وجه اصولی و جامب برای شناخت ظرفیتها و قابلیتهای موجود که مبتنی بتر آینتدهنگری   عدم ت

های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی باعث شد سیاست های نادرست و ناهماهنتگ در ستاختارها   

و زیر بخش های کشاورزی ایران تاثیر مخرب حود را بگذارد. برنامته ریتزی هتای مقطعتی و     

یتک کشتور صتادر کننتده تتا حتد یتک وارد کنندهمحصتوالت          موردی کشور ما را از قابلیت

کشاورزی پایین آورد. .حذف و هضم ایران در بازارهای کشاورزی جهان روندی بود کته یتک   

بلکه با تولید محصوالتی که کشتور متا در صتادرات آنهتا حترف اول را متی زد        ،شبه رخ نداد
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ازارهای بین المللتی بته کنتاری    توسط سایر کشور ها به مرور در عرصه تجارت کشاورزی از ب

رانده شد. محصوالتی چون پسته، زعفران، برنج، فر  و.... روزگتاری نته چنتدان دور بتا نتام      

ربتوده   اما امروزه کشورهایی مثل پاکستان و هند گوی سبقت را از ما ،ایران شناخته می شدند

بته ختود اختصتاا داده    اند و با هماهنگ کردن خود بر اساس ساختار و نیاز بازار سهم ما را 

 اند.

باز خورد این مسائل در کشاورزی ما نقش منفی و تاثیر بدی داشت و فشار آن بتر تمتام اجتزا    

و  هتولیدی و توزیعی بخش کشاورزی علی الخصوا کشتاورزان و روستتا نشتینان وارد شتد    

ی موجب فرو پاشیدن ارکان اقتصاد روستایی ایران گردیتد. از ستوی دیگتر عتدم برنامته ریتز      

یکپارچه و هماهنگ در تولید موجب شد تا کشور علی رغم شترایط مستاعد و مناستب بترای     

به شدت تحت )دستیابی به تولیدات باال)موقعیت مساعد ایران از نظر طول و عرض جغرافیایی

نوسانات بازار داخلی و خارجی قرار بگیرد.گرایش دسته جمعی کشاورزان یک منطقه به تولید 

سال با کمبود آن از قیمت باالیی برخوردار شده باعث تولید بیش از حتد  محصولی که در یک 

آن محصول در سال بعد می شود تا جایی که حتی برداشت آن از روی زمین از نظر اقتصتادی  

این نقیصه از آنجا ناشی می شود که تنظیم ستط  تولیتد بترای بتازار مصترف       .به صرفه نیست

گذاران قرار نگرفته استت.پیش بینتی عوامتل متوثر در     هیچگاه به طور جدی مورد توجه سیاست

تولید کشاورزی اگر چه امری است پیچیده؛ اما غیر ممکن نیست. همانطور کهمی دانتیم یکتی   

گستتر  ستط     (ها و معیارهای توسعه به مفهتوم عتام آن)توستعه پایتدار    از مهمترین شاخص

شرو و پویا ست.نقش و تاثیر دانش و اطالعات در هر یک از ارکان و بخش های یک جامعه پی

کشور غیتر قابتل     کشاورزی در توسعه پایدار و همه جانبه به عنوان یکی از ارکان استراتژیک

ملی و فرا ملی و استتفادههرچه بهتتر از ظرفیتهتای ناشتناخته      ریزیهای انکار است. انجام برنامه

بختش نیازمنتد ایجتاد    کشاورزی و همچنین گستر  استفاده بهینه از قابلیت های موجود ایتن  

یک تحول اساسیو نگر  جامب به پدیده اطالع رسانی استت.پرداختن بهتاین موضتوع امکتان     

های کشاورزی فراهم برنامه ریزی های دقیق و جامب و جزءنگر را در تمام سطوح و زیر بخش

 می آورد.



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
18 

دقیق   بررسی و تجزیه و تحلیل  تحقق نگر  علمی و اقتصادی بر توسعه کشاورزی نیازمند

حد ممکن است . کشور ما به عنوان یکی از  تمامی مسائل و عوامل موثر در باالترین

کشورهای در حال توسعه، از نظر شاخص های کاربرد فناوری ارتباطات و اطالعات در زمره 

کشورهای در حال توسعه فناوری اطالعات قرار دارد. توجه اخیر سیاستگذاران در گستر  

له افزایش سرانه خطوط تلفن همراه و ثابت، افزایش تعداد رایانههای از جم ICT شاحصهای

شخصی، اتوماسیون امور اداری، افزایش تعداد کاربران اینترنت و .... زمینههای الزم را در 

فراهم کرده است. بهره گیری مناسب از امکانات و  IT جهت باال بردن استانداردهای توسعه

ثیر شگرفی در اقتصادی تر شدن کشاورزی ایران داشته شاخص های ذکر شده می تواند تا

سعی می شود با ذکر شاخص های موثر در تولید علمی و عملی کشاورزی که جا در این  .باشد

در   تاثیر فناوری اطالعاتو موجبات کاهش و یا ازبین رفتن احتما الت را فراهم می کند 

 . کاربردی تر شدن این شاخص ها مورد بررسی قرار گیرد

اما شاید خیلی دور از دهن نباشد کههمه این موارد با یک نظام هماهنگ و یکپارچه برنامه 

شناخت و تعیین ظرفیتهای زراعی و  .قابل رفب و هدایت است IT ریزی شده بر اصول

کشاورزی هر منطقه از کشور و تلفیق دقیق این ظرفیتها با سایر شرایط حاکم برآن منطقه از 

مکانیزاسیون و ... می تواند هر ساله در ابتدای فصل زراعی کشاورز را برای  قبیل آب و هوا ،

ضمن اینکه  .انتخاب نوع محصولی که باالترین بازده اقتصادی را برای کشور دارد یاری کند

مهمترین چالش در کشاورزی نقش  .اکثر شرایط را تحت کنترل و اختیار کشاورز قرار می دهد

ل موثر بر آن و همچنین سیاستهای کلی کشور در امر کشاورزی صادرات و واردات و عوام

سالهاست که اکثر کارشناسان مسائل اقتصاد کشاورزی داد سخن برآورده اند که ایران با  .است

تکیه بر توانایی ها و قابلیت های خود می تواند دراکثر موارد تولید کشاورزی به خود کفایی 

اردات محصوالت مهمی چون گندم، ذرت یا مرغ بی نیاز به گونه ای که کشور را از و ،برسد

انب کشورهایصادر کننده آن جو از فشار های اقتصادی و سیاسی وارد شده از  ردهک

و به جریان افتادن طرح دولت الکترونیکی جای  IT  اخیراٌ توجه دولت به پدیده.بکاهد

امیدواری بسیاری پیش آمده تا هر یک از وزارتخانهها و سیاستگذاران با توجه به کارکرد خود 

فناوری ارتباطات و اطالعات را در ساختار برنامه ریزی های خود تزریق کنند و از نتایج آن 
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تگذاری و راهبری بخش کشاورزی می وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سیا س .بهره ببرند

تواند با برنامه ریزی اصولی به جمب آوری، پرداز  و رسانش اطالعات نقش مهمی را باز 

ضمن اینکه با اتصال به سایر سازمان ها و ارگان های تاثیر گذار در این بخش از جمله  .کند

را در  IT گیریوزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری کلیه زیر ساختهای شکل 

 .ساختار کشاورزی ایران فراهم کند

از دیگر راهکارهای رسیدن به توسعههمه  IT توجه به آموز  و ترویج با تکیه بر قابلیتهای

ی کردن تحقیقات دانشگاهی و توجه به نوآوری های دراهبر .جانبه در کشاورزی می باشد

با تکیه بر پایههای فناوری  علمی از یک سو و انتقال بههنگام تکنیکهای جدید تولیدی

می تواند کشاورزی ایران را ظرف چند سال آینده متحول کند و   ارتباطات و اطالعات

 .را فراهم نماید« کشاورزی محور توسعه»زمینههای عملی شعار 

 .تمامی این امور از طریق ترکیبی از نوآوری تکنولوژی و فناوری اطالعات باعث می شود

[.فن آوری 8مهارت های کشاورزی بهبود یافته و در کشاورزی امروز تغییراتی ایجاد شود]

ساخت تا از اطالعات گردآوری شده برای کنترل خودکار عملیات  داطالعات ما را قادر خواه

کشاورزی و اتخاذ تصمیمات به موقب و مناسب در این بخش استفاده نماییم. هر چند کاربرد 

محدود به زمینه خاصی از کشاورزی نمی گردد ولی یکی از مهمترین این  فناوری اطالعات

« کشاورزی دقیق»زمینهها که قادر است فنآوری مذکور را در سط  گسترده ای به کار گیرد

آنچه را که نمی توانی اندازه بگیری نمی توانی »عبارت مشهوری است که می گوید .است

یا مورد نیاز کشاورزی از طریق اندازه گیری بدست  موجود یبسیاری از دادهها«. مدیریت کنی

می آید. در کشاورزی برای اندازه گیری ویژگی های گوناگون مانند حجم، وزن، حرارت، 

رطوبت نسبی، جریان گازها و مایعات ابزارهای ویژه ای طراحی و ساخته شده اند که در 

توسعه فن آوری  .گیرند محیط های کشاورزیبا دقت قابل قبولی مورد استفاده قرار می

(مقوله ای است که در چند سال اخیر شدیدا مورد توجه قرار گرفته PAکشاورزی دقیق )

است. در این حیطه، موضوعات از جمله تغییر پذیری منابعطبیعی،مدیریت تغییر پذیری، تاثیر 

فناوری های کشاورزی دقیق بر سودآوری مزرعه و محیط زیست، نوآوری های فنی و 

سی در حس گرها ، کنترل کنندهها سنجش از راه دور مدیریت اطالعات، کاربرد جهانی و مهند
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روند پذیر  فنآوری های مرتبط با کشاورزی دقیق و همچنین پتانسیل این فناوری در 

 نوسازی و بهبود کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرند.

سا در حوزه توسعه صنعتی ی که اساینظام های تولید کشاورزی نیز از پیشرفت فناوری ها

اتفاق می افتد، بهره مند می شوند. برای مثال، عصر صنعت بههمراه خود مکانیزاسیون و یا 

استفاده از کودهای شیمیایی ترکیبی را برای کشاورزی به ارمغان آورد. عصر فناوری نیز 

ه است. توانمندی هایی مانند مهندسی ژنتیک و اتوماسیون را به بخش کشاورزی عرضه کرد

این در حالی است که عصر اطالعات زمینه را برای تلفیق پیشرفتههای تکنولوژی با کشاورزی 

 دقیق فراهم ساخته است.

این اصل پایه که عوامل زراعی و خاکی یک مزرعه از نظر زمانی و مکانی تغییرپذیرند، قرن ها 

دد. قبل از ظهور توسط بشر شناخته شده و اینک اساس کشاورزی دقیق نیز محسوب می گر

مکانیزاسیون، بسیاری از عملیات کشاورزی به ویژه در مزارع کوچک به وسیله دست انجام می 

شد. با گستر  کشاورزی مکانیزاسیون فشرده نیاز به کنترل عوامل تغییر دهنده در درون 

مزرعه بسیار حائز اهمیت است. ولی باید توجه داشت که این کنترل میسر نمی گردد، مگر 

 .آنکه یک تحول انقالبی در فناوری های مورد استفاده صورت گیرد

از دیدگاه نظام مند، کشاورزی دقیق به معنی سازماندهی مجدد کل نظام کشاورزی به سوی 

 .یک کشاورزی پایدار، با کارایی باال و مصرف پایین نهاده است

عته ای از فنتاوری هتا    این رویکرد جدید به کشاورزی دقیق، نیازمند ظهور و همگرایتی مجمو 

(، اجتترای GIS(،سیستتتم اطالعتتات جغرافیتتایی)GPSماننتتد نظتتام تعیتتین موقعیتتت جهتتانی )

کامپیوتری بسیار ریز، کنتترل خودکتار، ستنجش از راه دور و در مزرعته ، محاستبه متحترک و       

سیار، پرداز  پیشرفته اطالعات و ارتباطات از راه دور است. امروزه فناوری های نوین کمتک  

کند تا بتواند دادههای جامب تری از تغییرپذیری عوامل تولید هم از نظر زمانی و هم مکانی می 

در بخش کشاورزی گردآوری کرد. هدف اصلی کشاورزی دقیق در این شرایط، پاسخگویی به 

 .نیازهای ناشی از تغییرپذیری در مقیاس مناسب است

 :چالش های بخش کشاورزی در آستانه هزاره سوم
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کشاورزی از مهم ترین اولویت ها در برنامه های توسعه ملیکشورهای در حال توسعه توسعه 

محسوب می شود. علی رغم چندین دهه فعالیت های گوناگون در اینزمینه ، اختالف بین 

ترشده است . از سوی معدود، بیش کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته به جز موارد

ی در زمینه رفاهو درآمد و ابعاد اهنگه یافته نیز ناهمدیگر،حتی در درون کشورهای توسع

گوناگون پیشرفت وجود دارد و حاشیه نشینی یک معضل اساسی محسوب میشود. اعمال 

سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی ، نوسازی صنعتی ، انتقال فن آوری ،تاکید بر افزایش 

ی و زیستمحیطی و به طورکلی تولید و صادرات منجر به پیامدهای منفی اقتصادی ، اجتماع

ناپایداری بخش کشاورزی در بسیاری از کشورها گردیده اند. رشدفزاینده واردات موادغذایی 

در اغلب کشورهای جهان سوم ابعادی نگران کننده پیدا کردهاست . با مطالعه این شرایط 

ر آینده عمده ترین چالش هایی را مطرح می سازیم که بخش کشاورزی رادر حال حاضر و د

  :تحت تاثیر قرار می دهند

 جهانی شدن اقتصاد و نظام های تولیدالف( 

جهانی شدن و گستردگی وابستگی های اقتصادی در سراسر جهان باعثشده است که تصمیم 

گیری فعالیت های زراعی نه تنها در سط  ملی ، بلکه حتی در سط  یکمزرعه نیز متاثراز 

تحوالت و تغییرات اقتصاد جهانی و روندهای آن باشد. این مسئلهفشار زیادی به مجموعه 

ست گذاران ، محققان ، کارکنان ترویج وتوسعه و بهره برداران بخش کشاورزی )اعم از سیا

وارد می کند و حجم قابل توجهی از منابب موجود را به خوداختصاا می دهد. عالوه )

براقتصاد، نظام های تولید نیز به مقدار زیادی متاثر از پدیدهجهانی شدن هستند. الگوها، رو  

معیار وسیعیمورد سنجش قرار می گیرند و تقاضا  هاو استانداردهای کیفی و کمی ، همگی در

و کشش بازار براساس آن ها تعیین می شود وتولیدکنندگان نیز می بایست به نحوی در این 

چهارچوب پویا فعالیت نمایند. با توجهبه روند متغیر این الگوها، نظام های تولیدی کشاورزی 

یر  آن ها داشته باشند. ازسوی دیگر، لزوما می بایست انعطاف پذیریزیادی جهت تطبیق و پذ

پدیده جهانی شدن فرصت هاییرا نیز در اختیار بخش کشاورزی قرار می دهد که دریافت و 

  .استفاده از آن ها جهتپایداری در رقابت های حال و آینده ضروری اند

 فرسایش منابع پایه و بحران های زیست محیطیب( 
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یط زیست بر حیات انسانی ، ازدیگر پیامدهای ناشتی  گذشته از صدمه های ناشی از تخریب مح

از تخریب منابب طبیعی در اثر بکارگیری الگوهای نامناسب تولیدی ،می توان به ناپایداری نظتام  

های تولید و بهره برداری کشاورزی و از بین رفتن منابعپایه و در نتیجه تحدیدامکانات تولیدی 

ابعاولیه و پایه تحت فشتارند تتا هتدف حتداکثر تولیتد      اشاره نمود. در این شرایط، از طرفی من

محقق گردند و از طرفی ، دولت ها ودستگاه های سیاست گتذار مصتمم هستتند تانظتام بهتره      

برداری را به سمت توسعه پایدار وتولید بهینه سوق دهند و این امر مستلزم پیامدهایی چون کم 

پیچیده تر و پیشرفته تر و افزایش ستط   شدن مقطعی درآمد، استفادهاز دانش و فن آوری های 

کشاورزی مدرن مبتنتی  ، محصوالت کشاورزی تولیدشده درهمچنین. دانش تولیدکنندگان است

بر رو  های انقالب سبز،منشاء بسیاری از مشکالت برای ستالمتی انستان هستتند کته تتداوم      

ت مستتلزم سترمایه   تولید به این شیوه راغیرممکن ساخته است . کاهش این بحران ها و مشکال

  . گذاری های بیش تر واتخاذ رهیافت های نوینی از سوی بخش کشاورزی است

 فقر و امنیت غذاییپ( 

در آستانه هزاره سوم کماکان فقر غذایی اصلی ترین چالش مرتبط بابخش کشاورزی است . 

رسال جمعیت رو به رشد جهان نیاز روزافزونی به غذا دارد. طبق برآوردها،جمعیت جهان د

میلیون نفر در سراسرجهان 188میلیارد نفر می رسد، و هم اکنون نیز بیش از  1به حدود  5858

از گرسنگی مزمن ، و حدود دو میلیارد نفر از سوءتغذیه رنجمی برند. رفب نیازهای غذایی این 

جهت جمعیت منجر به فشار روزافزون به منابب طبیعی پایه ونیز به نظام های کشاورزی در

گردد. از طرفی نظام هایتولیدی فعلی نیز پایدار نیستند ولذا ایش هرچه بیش تر تولید میافز

  . بحران امنیت غذایی از مهم ترین چالش های بشریدر آستانه هزاره جدید است

 فرصت های مقابله با بحران هاج( 

اگرچه این چالش ها و بحران ها ، موانعی جدی در برابر توسعهمحسوب می شوند، 

اماتحوالت همه جانبه جهانی ، فرصت ها و امکاناتی را نیز در اختیارقرار داده اند. فرصت های 

به وجود آمده در سایه تحوالت علمی و فن شناختی در نیم قرناخیر را می توان به عنوان فن 

ژن و ، آوری های به وجود آمده در ابزار و مواد، به توان وقدرت دست کاری انسان در مواد

اطالعات خالصه نمود. در بخش اول می توان به فنآوری های مکانیکی ، شیمیایی )شامل 
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اشاره کرد و در گروه دوم ،فن  (ماشین آالت ، سموم ، آفت کش ها و انواع مواد مغذیو کودها

می تواند منشأتحوالت جدی در بهره وری تولید و بازده زیست  (آوری زیستی )بیوتکنولوژی 

رار گیرد. گروه سوم ، شاملتوانمندی انسان در مهندسی و مدیریت اطالعات است که شناسانه ق

یکیاز مهم ترین ابزارها و فرصت های موجود،فن آوری   .به فن آوری اطالعات مشهور است

است که می تواند در پرکردن شکاف فزاینده اطالعات ، دانش و توسعه ،نقشی  طالعاتیهای ا

وری هایمزبور ظرفیت های فراوانی برای کشورهای در حال توسعه اساسی ایفا نماید. فن آ

  .جهت دستیابی به توسعه پایدارایجاد نموده اند

ماننداختالف درآمدی ،شکاف  ،اختالف توسعه یافتگی پدیده ای است که ابعاد گوناگونی دارد

رتیب بین ، عدم دسترسی و محرومیت نسبی، و به این ت(اطالعاتی )موسوم به شکاف دیجیتال 

جوامب ، مناطق و افراد، تمایز و شکاف ایجاد کرده است . فنآوری اطالعات به علت نرخ باالی 

سرعت گستر  ، هزینه نسبی پایین ، قابلیت فراگیر وقابلیت ارتباطات دوسویه می تواند در 

رفب مشکالت ناشی از دانش و اطالعات و نیز عدمدسترسی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. 

ستر  روزافزون اینترنت و ارتباطات ماهواره ایاین امکان را به وجود آورده است که نواحی گ

روستایی دورافتاده نیز بتوانند با هزینهمناسبی در دسترس قرار گیرند. به این ترتیب ، در جهت 

انجام فعالیت های توسعه کهدانش و اطالعات اساس آن ها را تشکیل می دهند، زمینه مناسبی 

  . هم شدهاستفرا

چالش های مذکور و بسیاری موانب دیگر لزوم اتخاذ راه کارهایگزینه ای در جهت افزایش 

کارایی و بهره وری و بهینه سازی فرآیندهای تولید کشاورزی ودر مقیاس کالن ، تحقق توسعه 

یانه کشاورزی و روستایی را اجتناب ناپذیر کرده اند. امروز،با گذار از نگر  خطی و رفتارگرا

نسبت به مقوله توسعه و دیدگاه سیستمی به نظامتولید کشاورزی به عنوان یک کل نگریسته می 

شود و با توجه به رشد نهاده ها و امکاناتمورد نیاز و در راستای تحوالت جهانی مرتبط،رشد 

فن آوری مفهوم جامب تری را، در قالبتوسعه کمی و کیفی دانش و اطالعات به عنوان محور 

در واقب ، ارز  یافتن اطالعات در کلیه فعالیت  . یت های توسعه ، شامل گردیده استفعال

های اقتصادی ، از جمله بخش کشاورزیبه عنوان یک ابزار کارآمد به منظور تحقق اهداف عصر 

به این لحاظ، در دیدگاه های نوین ، فرآیند توسعه کشاورزی در قالب  .صنعتی تلقی می شود
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 طالعات کشاورزی تعریف و شناسایی افناوری سیستمی 

 د .می شو
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 فناوری اطالعات و کشاورزی
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 : پیدایشفناوریاطالعات

بااختراعموتوربخارآغاز8688الی8668یهافناوریاطالعاتبااختراعنخستینتکنولوژیانقالبصنعتیدرسال

وصنعتشیمیاستمراریافتعهوتوستهواختراعالکتریسی8818الی8188شدوبادومینانقالبصنعتیدرسالهای

 . درانقالبسومصنعتیبااختراعرادیو،تلویزیونوکامپیوترتکمیلشتتتتتتتتتتتتد 

اطالعاتیمفید،دردبهیخامراهادادهکهایازخدماتومحصوالتیاطالقکنیمعهمجموبهاگرفناوریاطالعاترا

 فناوریدرحالحاضتتتتتربدانیمعهاوجوکمالتوسطهاینترنترانقظهورسترسوبامعنیتبدیلمینماید،باید

 . دارندهمیباهونبایدتصورشودفناوریاطالعات،اینترنتاستتتتتتتتتوایندوتفاوتماتهالب.

،یکجریانفکریاثرگهنگ،یکفرشته ناوریاطالعاتیکاندیزیرااینترنتتکنولوژیباقابلیتباالویکامکاناست،اماف

 .ذارمیباشد

 

 فناوری اطالعات در کشاورزی : اهمیت

های مختلف اهمیت بسیاری پیتدا کترده،    اگرچه امروزه اطالعات و استفاده بهینه از آن در زمینه

شده است. با روی  های دور در کشاورزی مهم تلقی می دهد این ابزار از سال ها نشان می بررسی

کار آمدن مباحثی چون دهکده جهانی و جریان آزادی اطالعات، اصول و فنون کشتاورزی نیتز   

ترین عامل در تتامین   عنوان مهم های جدید به سر جهان تغییر کرد و باعث شد تا فناوریدر سرا

کار گرفتته شتود. فنتاوری اطالعتات امتروزه در تمتامی        نیاز روزافزون جمعیت جهان به غذا به
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مراحل کاشت، داشت و برداشت و همچنین صنایب جانبی کشتاورزی جایگتاه ختود را تثبیتت     

  .فیت محصوالت تولید شده افزایش یابدکرده و باعث شده تا کی

تواننتد اطالعتات دقیقتی را در متورد      راحتتی متی   کشاورزان با استفاده از ابزارهای فنتاوری بته  

دست آورند تا از این طریق محصوالتی با کیفیت بهتر و  وضعیت خاک، آب، بذر گیاهان و... به

 امتل دو صتنعت کشتاوری و   زیست تولید شتود. در حتال حاضتر تع    سازگار با ساختار محیط 

ITقدری افتزایش یافتته کته تمتامی ابزارهتای نتوین فنتاوری نظیتر اینترنتت، پستت            امروزه به

صتتورت  و... بته (GIS)سیستتتم اطالعتات جغرافیتتای  (GPS)الکترونیکتی، سیستتتم مستیریاب  

 .اند تخصصی در اختیار کشاورزان قرار گرفته

هتای مختلتف ایتن     تا رقابت میان بخشورود فناوری اطالعات به عرصه کشاورزی باعث شده 

هتا   صنعت با یکدیگر افزایش یابد و در نتیجه افزایش کیفیت محصتوالت و کتاهش قیمتت آن   

تترین   اند، افزایش چشتمگیر جمعیتت کتره زمتین مهتم      حاصل شود. کارشناسان امروزه دریافته

ر کشتاورزی و  شود که اقبال مسؤوالن را به استفاده از فنتاوری اطالعتات د   عاملی محسوب می

تولید محصوالت زراعی افزایش داده است. اگرچه امروزه برای تمامی ساکنان کره زمتین متواد   

شود، نبود سیستم مناسب برای توزیب آن موجب شده تا همچنتان تعتداد قابتل     غذایی تولید می

اطتات و  کننتد فنتاوری ارتب   توجهی از این افراد گرسنه بمانند. با این وجود، کارشناسان ادعا می 

اطالعات قادر است این مشکل را تا چند سال آینده از میان بردارد و مواد غذایی را بتا بهتترین   

 .دست همه مردم برساند کیفیت به

هتای ستنتی    های منتشر شده از کشورهای بتزرگ و صتنعتی، ایتن روزهتا رو      بر پایه گزار 

ای ختود   ازهای محلی و منطقهباعث شده تا صاحبان صنایب کشاورزی توانایی برآورده کردن نی

ختوبی   کارگیری ابزارهای فناوری توانسته این مشکل را به را نداشته باشند، در کنار این مسئله به

حل و با افزایش تولیدات محصوالت کشتاورزی در داختل، نیتاز کشتورها را بته واردات ایتن       

در صنعت کشاورزی متورد  ها فناوری  واسطه آن ترین اهدافی که به ها برطرف کند. مهم فرآورده

سازی سیستم منابب طبیعی مطابق با ضتروریات سیاستی و    گیرد، شامل یکپارچه استفاده قرار می

های تولید و پیشترفت ستالمت سیستتم منتابب      های تایید شده سیستم اقتصادی، توسعه شاخص

 . شود طبیعی می
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 : تعاریففناوریاطالعات

 : عبارتندازهابرخیازآنکهدادیهبرایفناوریاطالعاتمیتوانتعاریفمختلفیارا

 می  بااستفادهازکامپیوتروارتباطاتاطالعاتراذخیرهوبازیابیومنتقلکهدسیمهنازخه های شا

 کند.

 بارگذاریوکاربرهموضوعاتمرتبطباوسایلعلومکامپیوتروتکنولوژیدرطراحی،توسعهمهشامل

 ITهیزوتوسعجهمعماریفناوریاطالعاتقالبیتلفیقیبرایت . دسیستماطالعاتاست

 یههامولف.یوتکنیکیاستذهنیهاهشاملمولفکه استراتژیکاستههدفهایرسیدنببرای

همولف. یاطالعاتیوتابعی،پیکربندیسیستمیوجریاناطالعاتاستهاشاملنیازذهنی

 .میباشد،بازیمیکندهنییذههادرمولفهنقشیکو  ITیتکنیکیشامالستانداردهایها

 کارمیرودهیکامپیوتریدریکسازمانبفههاعنوانمترادفیبرایحرهبهومیکفهم 

 DP (DataوIS(information system(چونهاییمچنینتحتنامه.

processing) .هم می باشد 

 دانستهاضبط،پرداز ،بازسازیوانتقالدادهجهتاوریاطالعاترامیتوانابزاریفن . 

 .وعینیمیباشدهذهنیدرواقعدارایدومولف

 

 با کشاورزی :ITبرخیازاهدافتعامل

توسعهوتقویتمدلهایتصمیمگیریچندبعدیبراییکپارچهسازیسیستممنابب  )الف

 .طبیعیبههمراهضروریاتسیاسیواقتصادی

 .توسعهشاخصهایتاییدشدهسیستمهایتولیددرکشاورزی )ب

 . نگهداریوپیشرفتسالمتسیستممنابعطبیعی)ج

 

 

 فناوری اطالعات :اهداف اشاعه اطالعات کشاورزی بر پایه 
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اهداف اصلی اشاعه اطالعات کشاورزی بر پایه فناوری اطالعات، افزایش سودمندی از طریق 

ایی نهاده های کشاورزی و کاهش هزینه تولیدی می باشد. راه های دستبیابی به رافزایش کا

 می باشد:چنین اهدافی مستلزم ارایه به موقب توصیه های فنی در زمینه موارد زیر به کشاورزان 

 کاربرد بذور با کیفیت و وارینه های پر محصول 

  رو  و نوع کاشت بذور، فاصله بذور و زمان مناسب کشت 

  توصیه مواد مغذی مورد نیاز و ارایه مدیریت تغذیه 

  نحوه و زمان آبیاری محصول 

  شناسایی آفات و نحوه ی مبارزه با آنها 

 توصیه رو  های مبارزه تلفیقی با آفاتIPM 

 فنون و رو  های سم پاشی محصول و مبارزه با علف های هرز 

 نحوه برداشت محصول 

 بازاریابی و حمل و نقل محصول 

 رو  های مناسب کنترل آفات 

 کاربرد کودها در زمینه زمان و میزان مصرف 

 کاربرد نوع محصول بر اساس آزمون خاک، آب و شرایط اقلیمی 

 زمانبندی کشت محصوالت مختلف 

 راهبردی برنامه ریزی 

 

 : تحوالت ناشی از فناوری اطالعات در توسعه آموزش کشاورزی

توسعه این فناوری از یک سو بسیاری از امور زندگی را باتحول مواجه ساخته واز سوی دیگتر  

فرصتهای بیشماری را به همراه آورده است. نظام آموز  کشاورزی نیز متتأثر از ایتن فنتاوری    

ی که در این زمینه ایجاد شده و پتانسیل هایی که این فناوری در شده است و با توجه به تحوالت

زمینه آموز  دارد باعث شده است که فرصت هایی برای گستر  آمتوز  کشتاورزی ایجتاد    

 .شود
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، هزار درصتد  8888تا  8888رشد اینترنت رااز سال  ALTVISTA, CINNETشرکت های

شاهراههای اطالعاتی راه یافته اند ومی تواننتد  ذکر کرده اند. بدین ترتیب کاربران ایرانی نیز به 

خدمات اینترنت به صورت متتن، تصتویر،    (World Wide Web) از طریق تار جهان گستر

صدا، فیلم به صورت چند رسانه ای استفاده نماینتد. هتم اکنتون بستیاری دانشتگاهها و مراکتز       

بب اطالعاتی استفاده کننتد.  آموزشی به پایگاههای داخلی وخارجی متصل هستند واز اشتراک منا

توجه به ابزارهای اطالعاتی، از جمله شبکه هاوپایگاههای اطالع رسانی که در مقیتاس جهتانی   

فعالیت دارند امری ضروری می باشد که برای دستیابی به این دانش واطالعات در زمینه علتوم  

العات پرداختت  مختلف کشاورزی می توان از طریق پایگاههای اطالع رسانی به جستجوی اط

ودرتوسعه وتکمیل دانش کشاورزی از آن بهره گرفتت. در حتال حاضتر دسترستی بته چنتین       

پایگاههایی در اکثر مراکز آموزشی کشتورهای صتنعتی بته ستادگی امکانپذیراستت. بتا ارتبتاط        

مستقیم با گروههای متخصص موجود در سراسر دنیا از طریق پایگاههای اینترنتی، می تتوان از  

سایر دانش پژوهان و آموز  گران علوم کشاورزی بهره برد و بخشی از امکانات این تجربیات 

 پایگاههای اطالعاتی عبارتند از ؛

 انتقال پیام به شخصی یا گروه مورد نظتر در نقطته ای دیگتر از جهتان در طتی متدتی کوتتاه       -

  دریافت مقاالت از اکثر مراکز آموزشی، تحقیقاتی ودانشگاهی جهان -

  به بانکهای اطالعاتی آموزشی وتحقیقاتیدسترسی -

  تهیه برخی کتب و مجالت از طریق شبکه -

 .جستجو در آرشیو کتابخانه های دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی -
 

محیط آموزشی مجازی دیگر یک محیط بسته با تشکیالت و وظایف ثابت، محتدود ومحصتور   

متنتوع آموزشتی، پژوهشتی وختدمات      در ابعاد فیزیکی نیست بلکه مجموعه ای از کارکردهای

تخصصی و فناوری اطالعات را شامل می شود که میدانی پیوسته ومتحول از دانتش جهتانی را   

 .پوشش می دهد

چنین محیط آموزشی، پویایی، تحرک و قابلیت انعطاف بیشتتری بترای همراهتی بتا تحتوالت      

ای متحتول و دنیتای کتار و    پرشتاب کنونی وجامعه متالطم اطالعاتی و تناسب با جامعه ونیازه



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
31 

پیشه دارد و می تواند دانش آموختگتانی در حتال دانتش افزایتی متداوم و کتارآفرینی و دارای       

مهارتهای کاربردی برای ورود به عرصه زندگی تربیتت کترد. چتالش هتای علمتی، پیچیتدگی       

ذشته مشاغل وسیستم های ارتباطی آن چنان در تحول هستند که دیگر نمی توان با طرز تلقی گ

 .و رویکردهتتتای ستتتنتی بتتته فراینتتتد تربیتتتت و آمتتتوز  نستتتل جتتتوان اندیشتتتید        

تحقیقات نشان می دهد که دانتش آمتوزان و دانشتجویان هنتوز در فراینتد تحصتیل، مشتغول        

یادگیری مهارتهای پایه و مقدماتی هستند. آنها عالوه بر اینکه مهارتهای ستط  بتاال را کته نیتاز     

لکه در اکثر نظامهای آموزشی از تجربته مربتوط بته حیتات     عصر اطالعات است، نمی آموزند ب

 .ذهنی محروم هستند

کته از طترف انجمتن بتین المللتی      ( timss ) نتایج سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علتوم 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طراحی وبه اجرا درآمده است نشان می دهد که درمحتوای دروس 

 . هی نشده استاکثر کشورها به مهارت، چندان توج

 

 : ایفناوریاطالعاتدرامرآموزشهابزار

 مرکزیکاربردفناوریاطالعاتدرآموزشاینترنتاستتتتتتتتتتهنقط :ینترنتتتتتتتتتتا (1

 . اطالعاتموردنظررابدستتاورد نهاآهمیتوانبادسترسیبهبسیاریوجوددارندکهایامروزهسایت.

 . تاستتتهگامیدراینجهایآموزشیتوسطبرخیازموسساتیاحتیدانشگاههاطراحیسایتهمچنین

 . میتوانمطالبموردنظرراکاوشکردهاتمامیزبانهبها ازطریقموتورجستجو

 . وبالگاستهاینترنتگسترشیافتهامروزهبواسطهاییکهیکیازپدیده:وبالگ (2

 :ایمجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازیههکتابخان (3

،صورتفیزیکیموجودنیستندهبهطیفیگستردهازمنابعیکهایمجازی،دسترسیفوریرابههکتابخان

-هکتابخانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهدرحالیک.فراممیکننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

مجازیبدونداشتنموانعفیزیکی،میتوهایهستند،کتابخانهزمانومکانخاصیهیفیزیکی،محدودبها

 .کنندهممنابعخودرافراهجاوازطریقیکارتباطاینترنتیدسترستتتتتیبهرازهرلحظهاننددر

 .یمجازی،یادگیریفرایندیمستقالززمانو مکانمیباشدها هدرکتابخان
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ایدر هیوکنفرانسرایانامتیازعمدهپستالکترونیک:ایوپستالکترونیکیهکنفرانسرایان (4

از هندخودشانبخواهزمانومکانیکهرشرکتکنندگانمیتواننددرهتعلیموتربیتوکارآموزیایناستک

 . استفادهکنندهاآن

 ویدئو کنفرانس: (5

ایازکشور هدرنقطهسرکالسدرسمعلمیکپروژهویژهایراکهاوقاتالزماستکهيگا

بدهضیحاتخوبیمیتوانددراینبارهتوهرینفردیکهبهتدراینمرحلدهد.ایجادشدهاست،توضیح

 خودمدیرآنپروژهاستد 

توانستارتباطاتگستردهارتباطجمعیبودکهترینوسیلمهمرادیونخستینوشاید:رادیووتلویزیون (6

 هاهينبرقرارکندونقشموثریدرتبادالطالعاتوآگاجهاودرنقاطمختلفهاهایرادرمیانانسان

 . عمومیمردمایفانمایدهنگوافزایشسطحدانشوفر

وارتباطاتازمرزصوتفراتهیارتباطاتواطالعاتتکمیلشد،انتقاالطالعاتوآگاهباورودتلویزیونحلق

 . یفراوانیشدهادارایجذابیته خودنمودهودرنتیجهمراهررفتوتصویررا

استاطالعاتکاملوجامعیراازاتفاقات،تحوالتو هتلویزیونتوانست

 د .بگذارهاصورتکامالٌمفیدوموثردراختیارانسانبهیجوامعمختلفبشریهارویداد

 

 : اوری اطالعات در آموزش کشاورزیاهداف فن

آموز  فراگیران برای برطرف کردن نیازهای تخصصی آنها در زمینه استفاده از فناوری -8

 اطالعات

ارتقاء و افزایش توانایی آموزشگران در زمینه بکارگیری فناوری اطالعات در مراکز آموزشی: -5

اطالعات یکی از مهمترین عوامل موفقیت توانایی و مهارت آموزشگران در به کارگیری فناوری 

آموز  کشاورزی در بهره گیری مناسب از فناوری اطالعات است.قبل از هر چیز آنها باید 

قادر به کارکردن با رایانه و استفاده از اینترنت باشند و بتوانند به خوبی از نرم افزارهای 

فاده از ابزارهای فناوری اطالعات آموزشی به منظور ارتقای سط  آموز  استفاده کنند و با است

در فراگیران، انگیزه ایجاد کنند.اینترنت را به عنوان منبب اطالعاتی مناسب به آنها معرفی کنند و 

 .طرز استفاده صحی  از آن را به آنها آموزشی دهند
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تجهیز مراکز آموز  کشاورزی به امکانات و ابزارهای مورد نیتاز جهتت گستتر  فنتاوری     -1

پیش نیاز مهم بکارگیری و استفاده مؤثر از فناوری در آموز  کشاورزی، توسعه زیر  اطالعات:

 .قرارگیردهای مختلف مورد استتفاده گونهتواند بهساخت فناوری اطالعات در اینگونه مراکز می

 گیتتری بهینتته از فنتتاوری اطالعتتات بتترای تغییرستتاختار آموزشتتی: فنتتاوری اطالعتتات  بهتتره-0

ای نظام آموز  کشاورزی فراهم کرده است، با بهره گیری متؤثر از ایتن   هایی جدید برفرصت

  .ها وهمچنین پتانسیل های موجود، می توان ساختاری در خور هزاره جدید بنا نهادفرصت

استفاده از فناوری اطالعات برای ایجاد فرصت های فراگیری و تحصیل برای همه فراگیتران  -8

الکترونیکی و آموز  از راه دور، نمونته هتایی جدیتد از    آموز  کشاورزی، از طریق آموز  

روشهای آموزشی هستند که با گستر  فناوری اطالعات شکل گرفته وتوسعه یافته اند. این دو 

نوع آموز ، بسیاری از محدودیتهای روشهای موجود را ندارند وافراد بسیاری متی تواننتد بتا    

. مشخصه عمده این نتوع آموزشها،گستتردگی،   توجه به شرایط خاا خود از آنها استفاده کنند

 .تنوع و قابلیت تغییر بر اساس استعدادها و عالیق افراد است

استفاده از فناوری اطالعات به منظور ارتقای کیفیت آموز  و بهبود روشتهای تتدریس : در   -6

از حال حاضر روشهای آموزشی که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار متی گیترد،   

کارآیی باالیی برخوردارنیستند ونمی توانند پاسخگوی بسیاری از نیازهای امروز جامعته باشتند   

با بهره گیری مناسب ازفناوری اطالعات می تتوان کیفیتت آمتوز  را افتزایش داد. روشتهایی      

ا نوین ابداع کرد، و فرایند انتقال مطالب درسی به فراگیران رابهبود بخشید. تنظیم برنامه درسی ب

توجه به عالیق و استعدادهای فراگیران، فراهم کردن منتابب اطالعتاتی مفیتد بترای فراگیتران و      

 .استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات به عنوان وسایل کمک آموزشتی از جملته ایتن مواردنتد    

افزایش ارتباط میان مراکز آموزشی و جهان امروز، آموزشگران و فراگیتران ضتمن برقتراری    -۷

با دیگر مؤسسات آموزشی، با آنها همکاری می کنند. از آنها کمک متی گیرنتد و از ایتن    ارتباط 

 .طریق افق دید غنی تری نسبت به دنیای بدون مرز بدست می آورند

تولید فرایندهای نوآورانه در آموز  کشاورزی : توسعه استراتژی ها وهدف گیری های -1

ه برای برنامه ریزان آموزشی پدید می جدید در آموز  کشاورزی ویادگیری فرصتهای تاز

آورد. به منظور توسعه وبکارگیری فناوری اطالعات، استقالل کافی به مراکز آموزشی داده می 



 فصل دوم: فناوری اطالعات و کشاورزی

 

33 

شود. و طرحهای جدید مراکز آموزشی برپایه استفاده بهینه از امکانات و مزایای فناوری 

  .اطالعات اجرا می شود

اوری اطالعات، این امکان را به فراگیتران متی دهتد    گستر  تفکر خالق، آموز  بر پایه فن-8

 .که به صورت فعال و نوآورانه بیندیشتند و از ایتن ایتده هتا بصتورت مشتترک استتفاده کننتد        

رتقای سط  مدیریتی واداری در سیستم آموز  کشتاورزی : فنتاوری اطالعتات موجتب     ا-88

فزایش در بتاال بتردن ستط     افزایش کارایی واثربخشی سیستم اداری ومدیریتی می شود واین ا

 .کیفی آموز  نقشی مؤثر ایفا می کند

ایجاد چارچوبی جهت افزایش فرصت های آموزشی در محیطهای الکترونیکی در طول -88

  برنامه ریزی

کنترل وارزیابی برنامه های آموزشی ؛ در این مورد، برنامه های راهبردی و کسب اطالعات -85

برای آموزشگران و فراگیران مراکز آموزشی، مورد توجه  درباره سودمندی فناوری اطالعات

قرارمی گیرد. در این نظام، ابزارهای متناسب با نیازهای مدرسان و فراگیران برای تسهیل روند 

 .ارزشیابی وجود دارد

فناوری اطالعات برای ایجاد تحول در نظام آموزشی متناسب با پیشرفتها : این بخش -81

ظام آموزشی تأکید دارد و برای دست یابی به این تغییرات باید موارد زیر برتغییرات دائمی در ن

 .بصورت مستمر در نظام آموزشی پیاده شود

  آموز  حرفه ای آموزشگران وحمایت از آنها ؛ این امرمی تواند از طریق تقویت

مراکز آموز  کشاورزیو آماده سازی این مراکز برای تربیت مربیان، متناسب با 

. ضمن اینکه، امکان ارتباط از راه دور از یابدتحوالت برنامه های آموزشی تحقق 

ورایانه را در  توراز طریق ویدئو پروژک ی آموزشگرانطریق رایانه، وارائه مطالب درس

کالسها داشته باشند وبا دستیابی به بانکهای اطالعاتی، واژه پردازها، ودیگر نرم 

 .افزارهای کاربردیبه افزایش بهره وری برسند

  تسهیالت مراکز آموزشی در هر ناحیه باید منابب و بودجه کافی برای فراهم کردن

اری دوره های پیشرفته فناوری اطالعات برای اساتید و سخت افزار و نرم افزار، برگز

دانشجویان را در اختیار داشته باشد. در نظام جدید باید امکان بهره گیری از کتابخانه 
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الکترونیکی وهمچنین امکان برقراری ارتباط مستقیم میان فراگیران با یکدیگر از طریق 

  .فراهم شود( chat ) گپ الکترونیکی

  د.ای بهره منتد خواهندشت  هفراگیران از مهارتهای الزم سواد اطالعاتی و رایانهمه -80

خواهد شبکه، آموز  و یادگیری را متحول متون ومحتوای دیجیتالی و کاربرد های-88

 .کرد

 

 
 [85:آموز  کشاورزان از طریق اینترنت یا برنامه های آموزشی .]8شکل 

 

 : کاربردهایفناوریاطالعاتدرآموزشکشاورزی

یه ارا(،آموزشوخدماتهشپژو) یآنهاکارکردبهتریذیلرفعنواقصآموزشکشاورزیوانجامهاقابلیت

 .میشود

 :هتتتتتتاهزینهشتتتتتتهافزایشکارآمدیواثربخشیدراستفادهازمنابعموجودوکمکبهکا -8

پستالکترونیکوکنفرانسهایراهدوراستکلهاینترنت،دارایامکاناتیازجملهفناوریاطالعاتوازجم

باپیشرفتهارهزینههآموزشگرانوفراگیرانمیتواننددربسیاریازمواردبدوننیازبهسفرهایطوالنیوپ

 .گامباشتتتتتتتتتتتتتتتندی جهتتتتتتتتتتتتتتتان همیعلمتتتتتتتتتتتتتتت

هزینه مدیریتنظامآموزشیمیتواندبابکارگیریفناوریاطالعاتبستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیاریاز

هزینه د،ازهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدههایرفتوآمدراکاهای
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آموزشیازراهدوربرایفراگیرانوکارکنان،آسانترستتاختنامورمربوهایمه،اجرایبرنااهدهایچاپیبک

طبهکنترلوگردشاطالعاتدرسازمانبااستفادهازسیستماطالعاتمدیریتوحذفتدریجیمدیریتمیا

 .هایآموزشتتتتتتتتتتتتتتتتتتیومدیریتیبپردازدهشهزینهنی،بهکوچکسازیسازمانودرنهایتکا

یاستکهباکمکفنوارتباطبادیگرمراکزآموزشیوتحقیقاتیبخشکشاورزیازفعالیتهایدیگرهمکاری

 .هاکمکمیکندهزینهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاکمیشودوبهتسهیلاوریاطالعات

  ستتتتتتتتتتط« ارتقتتتتتتتتتتاجهتفناوریاطالعات،در»مراکزآموزشیبااستتتتتتتتتتتفادهاز

وافزایشاثربخشیاقتصادیخود،باارزیابیمیزاناجرایکارکردهایموردنظربرایآنهشیآموزشیوپژو

 .تعیینشدهخوددستمییابنداهداف هابه

شدیداستخدامدربخشدولتیدرکشهشبهدلیلکارآمادهسازیفارغالتحصیالنبرایورودبهبازارکا -5

عه ورهایدرحالتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مدیرانمراکزآموزشکشاورزیمیبایستنیازهایبازارکاررابطورمداومارزیابیوبررسیکنندونتایجآ

مهریزی هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای نرادربرنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

یی کهتوانا،تابدینطریقآموزشکشتتتاورزیبتواندفراگیرانیدهندقرارجهدرسیکشاورزیموردتو

مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارت وها

موردنیازبخشخصوصیوکارآفرینیرادارندتربیتکندپیشرفتهایسریعفناوریاطالعاتوارتباطاهای

صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته توتاثیرآنبرتمامعر

شدن،لزومکسبمزیتهایتولیدیکشاورزی،توانمندیکسبوانتقالسرجهانیهایزندگیانسان،فرایند

 یعاخبارواطالعاتبرایرقابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدربازارهای

. فرصتهایشغلیآیندهنیازمندتوانمندیدرفناوریاطالعاتاستتتت،بیانگرآناستکهبسیاریازجهانی

طه ،نیروییاستتتکهبتواندبهخوبیازفناوریهایاطالعاتیوارتباطیمربوطبهحیماهردرواقعنیرویکار

 .تخصصیخودبهرهببرد

 : انرفراگیقهایجادشراطاجرایشیوههایمناسبآموزشیوافزایشتتتتتتتتتعال -1

قه شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعالاستفادهازفناوریاطالعاتدرآموزشکشاورزیمیتواندضمنافزای

لتارتباطبینآموزشگرانوفراگیرانبرایتبادلعقاید،اطالعاتوتعاملبامحققانستترا سهوفراگیران،باعث
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بایداطمینانیافتکهازفناوریاطالعاتدرمراکزآموزشی،بصورتروشهایصتحی .بشودجهانسرنقاط

 .دگردشودوبطورمداومومنظمازآنهاپشتیبانیمیحآموزشیاستفادهمی

ه وکمکبهکاربردیکردنیافتهشیوکارآمدسازیفعالیتهایپژوتسهیل -0

هزشهیتحقیقاتیبابکارگیریفناوریاطالعات،میتوانضمنایجادشبکههایعلمیکارآمدوموثر،کاها

 .،باسرعتبیشتروباکیفیتباالتربهایجادارتباطوتبادالطالعاتپرداختینه ها

آموزشکشاورزیمیتواندبااستفادهازفناوریاطالعات،ارتباطخودرابابخشهایمختلفاقتصادی،ا

اخلکشورحفظکردهوازدانشبومیموجوددرجوامعروستاییوکشاورزیبهرهمنجتماعیوعلمید

 .دشود

هاوکاربردصفحاتگستهاستفادهموثرازابزارهایفناوریاطالعاتمانندواژهپردازها،مدیریتپایگا -8

 .ایهاهردهوکاربردموثرازاینابزاربرایمعرفیچندرسان

 .میمگیریبرایحلمسائل،جمعآوریاطالعات،مدیریتاطالعات،نمایشوتصنه استفادهازرایا -6

 وفناورینهاستفادهازرایانهموضوعاتاخالقی،قانونیوانسانیدرزمییهدانشارا -۷

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهولتآموز  ومنابعفناوریمرتبطبهمنظورنهمعرفیرایا -1

 .مادامالعمروادغامنقشآموزشگروفراگیر

 طراحیوارزیابییادگیریفراگیرانازمنابعفناوری -8

یبرایمدرسانوایجادمهارتهایشغلیوحرفمهاکسبفرصتهایجدیدبراییادگیریمادامالعمروارتقای -88

 .شاغلجدیدبرایدانشآموختگان

 .دگرگونیدرنحوهسیستمهایآموزشکشاورزیدرسطحکشور -88

 .جذابترشدنفرایندیادگیری -85

 .ایجادامکانانتخابمحتواییادگیریتوسطفراگیر -81

 (برایتقویتتوانعلمیوآموزشیدانشآموختگان)ایجادرقابتهایسازندهبینموسساتومراکزآموزشی -80

 .فراگیرانهمهویکسانسازیامکاناتآموزشیبرایهماهنگ -88

 فزایشبهرهوریوکارآیینظامهایآموزشکشاورزیا -86

 .تغییردرمحتوایمتوندرسی -8۷

 .هادرآموزشکشاورزینهاستفادهازابررسا -81
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 : شاخص هایی یک کشاورزی مدرن و علمی-2-6

شاخص هایی که یک کشاورزی مدرن و علمی متی توانتد بتر تکیته بتر فنتاوری ارتباطتات و        

اطالعات از آنها متاثر شود و نهایتاٌ به هدف اصلی که همان افزایش کمی و کیفتی تولیتد استت    

 شامل:

 هواشناسی علمی و پیشرفته(8

 اطالعات دقیق از نوسانات قیمت نهاده ها(5

 امکان سنجی و نیاز سنجی بازارهای مصرف ملی و بین المللی(1

 ترکیب رو  های علمی و عملی(0

 ت و واردات از طریق بخش خصوصی و دولتیاطالعات صادرا (8

 آموز  و ترویج مناسب و پیشرفته(6

 اهداف و سیاستهای کلی کشور. (۷

امروزه هواشناسی کشاورزی یکی از مهمترین پایه های انتخاب نوع زراعت و اعمال رو  

بارها شنیده ایم که زراعت های ما در اثر خشکسالی و یا سیل از بین  ،های کاشت می باشد

رفته اند و یا بذر های تازه کاشته شده و محصوالت برداشت نشده در اثر سرمازدگی نابود 

شده اند .تلفیق هواشناسی کشاورزی مبتی بر تکنولوژی ارتباطات و اطالعات این امکان را می 

-مناسبیصالح با کسب دقیق ترین اطالعات هواشناسی از دهد که مجامب و سازمان های ذ

تحقیقاتی و ارتباطات مخابراتی در  -های هواشناسیگیری، ماهوارهترین دستگاه های اندازه

کوتا هترین زمان ممکن قوی ترین پیش بینی ها را در مورد اوضاع جوی و میزان بارندگیها و 

مورد کاشت، داشت و برداشت هر یک از  تاثیر آن در زراعت ها و پیشنهادات تخصصی در

 محصوالت فصل داشته باشند.

پرداز  این اطالعات جامب و انتقال آن به وسیله دستگاهها ی مخابراتی و الکترونیکی که 

می تواند بخش اعظمی از شرایط را تحت کنترل و اختیار   پیش بینی شده است IT در

 کشاورز قرار دهد. 
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اقتصاد رو به جهانی شدن به مانند نفت تابب شرایط مختلف اقتصادی محصوالت کشاورزی در 

می شوند. بورس هتای عمتده کشتاورزی دنیتا در      و حتی سیاسی دستخو  نوسانات قیمت

تغییرات قیمت محصوالت نقش متوثری دارنتد.. مستائلی چتون تغییترات دفعتی آب و هتوا ،        

. از جمله عوامتل متوثر در نوستانات    های اقتصادی، تغییرات در تعرفه های گمرکی و ..تحریم

از سوی دیگر نهاده های کشاورزی خود دارای نوسانات و تغییرات قیمت هستند  .بازار هستند

در ایتن جتا    .و این موجب پیچیده تر شدن مسئله قیمت گذاری محصول خروجتی متی شتود   

ن بته یتک   و نظام جامب اقتصاد کشاورزی می تواند موثر ترین کمک در راه رستید  IT تلفیق

اگر اطالعات جامب و به روزی از قیمت نهاده  .کشاورزی شفاف و دور از تنش های بازار باشد

ها در اختیار کشاورزان قرار گیرد و آنها بدانند که کشور در یک ستال چته میتزان واردات و از    

بدون شتک   ،چه نوع محصولی خواهد داشت و از میزان نیاز داخل به هر محصولی آگاه باشند

و ایتن   ردهتوانست استراتژی هدایت تولید ملی را از سط  کوچک ترین مزارع پیش بت  دواهخ

هدف فقط با هدایت جامب تولیدکنندگانو تلفیق کلیه عوامل متوثر در کشتاورزی امکتان پتذیر     

صورت بغرنج و الینحل درآمده بته عنتوان مثتالی یتاد      هاست . مسئله ای که در سالهای اخیر ب

با میزان تولید سیب زمینی و قیمت   قابل ما بین میزان تولید پیاز و قیمت آنشود؛ نوسان متمی

آن امری است که حتی سیاستگذاران کشاورزی هم دیگر به آن عادت کرده اند، در یتک ستال   

آنقدر پیاز تولید می شود که باعث افت شدید قیمت آن می شود و در مقابل چون تولید ستیب  

-باال می رود و در سال دیگر دقیقاٌ بر عکس همین قضیه پیش میزمینی کاهش یافته قیمت آن 

 .آید

و   ، نقتتش شتتده متتوارد مطتترح   بتته  بتتا توجتته  کشتتاورزی  و اطالعتتات  دانتتش  نظتتام توستتعه

  قابتل   مختلتف   هتای  از دیدگاه  دانش  نظام در توسعه  و اطالعاتی  ارتباطی  های آوری فن  جایگاه

شتود،   متی   محستوب   نظتام   ایتن   فرآینددرونی  ترین مهم  دانش  تبادل  جا که . از آن است  بررسی

 دارند. آن  در توسعه  کلیدی  مذکور نیز جایگاه  های آوری فن

 

 : قرارندد   این  به  کشاورزی  در توسعه  اطالعات  های آوری فن  کاربردهای  ترین مهم-2-7 

  :کشتتاورزی  وری ابتتزار ارتقتتاء بهتتره  عنتتوان بتته  و اطالعتتاتی  ارتبتتاطی  هتتای آوری فننقشتت -8
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  تعامتل  باشند و با افزایش  افراد و جوامب  در توانمندسازی  مهم  ابزاری توانند ها می آوری فن  این

  شتوند و بته    منتافب   ارزشتمند توستط صتاحبان     اطالعتات   کستب   موجتب   و جوامب افراد  بین

  همتتین  ستتبب بتته  اکنتتون یابتتد. هتتم  هتتا افتتزایش آن  و بتتازدهی  فعالیتتت  کتتارایی  ترتیتتب ایتتن

)نتتزد افتتراد و    حتتداکثر اطالعتتات   داشتتتن  بتته  گتتذار از تمایتتل   حالتتت نتتوعی هتتا، تعامتتل

شتتود.  متتی  مشتتاهده  موقتتب  و بتته  درستتت  وکتتاربرد اطالعتتات  کستتب  ستتوی بتته هتتا( ستتازمان

پتتا،  ردهختت  )کشتتاورزان  و دور از دستتترس  تواننتتد افرادمحتتروم متتی  اطالعتتاتی  هتتای آوری فتتن

  نیافته توسعه و  از پیشرفته  کشورها، اعم  ( رادر تمام شهری  های نشین و حاشیه  روستایی  جوامب

هتا   آوری فتن   ایتن   که  گفت  توان می  طورکلی قرار دهند. به  پوشش  تحت  طور نسبتا یکسانی ، به

 بهبود بخشند:  چهار حیطه را در  توسعه های  برنامه  مخاطبان  توانند توانمندی می

 ( بهداشت ، )مانند آموز  پایه  خدمات  به  . دسترسی الف

  ها درمناطق افراد و گروه  بین  و تعامل  تماس  )از طریق  و سیاسی  اجتماعی  . بهبود مشارکت  ب

 (مختلف

  اقتصادی  های از فعالیت  . پشتیبانی پ

  اعتباری  خدمات  به  . بهبود دسترسی ت 

  دراین  وجود دارند که  مختلف  در کشورهای  توجهی  قابل  های تجربه  فوق  های نهزمی  در کلیه

 شود. می  ها اشاره از آن  برخی  به  مقاله

 :تولیتتد  شناستتانه  زیستتت  بتتازده  در افتتزایش  اطالعتتات و  ارتباطتتات  هتتای آوری فتتن  نقتتش-5

بته    کشتاورزی   دانتش   نشر و انتقال  در زمینه  گذشته  های در سال  که  زیادی  های تال   علیرغم

هنتتوز دور از   و اطالعتتات  از دانتتش  زیتتادی  ، حجتتم استتت  گرفتتته  صتتورت  آن  بتترداران بهتتره 

مفیتتد   تنهتتایی  بتته  طالعتتاتا  کتته  استتت  ایتتن  از افتتراد قتترار دارد. علتتت   بستتیاری دستتترس

  تولیدکننتدگان   بتین   رابطته   و از طریتق   یافتته   ستازمان   از آن  خاصتی  بختش   که این مگر، نیست

  نهایتت  و در  و تحلیتل   متورد تجزیته    خاصی  اهداف  به  دستیابی و برای  آن  کنندگان مصرف و

از   بتارزی   نمونته   کشتاورزان   در بین  عملکرد محصوالت  در میزان  کاربرد قرار گیرد. ناموزونی

  بترای   فنتی   اطالعات  رساندن  طریق. از  است  مزرعه  مدیریت  اطالعات  در رسانش  توازن  عدم

را   زراعتی   هتای  آوری و فن  فنی  های توصیه کاربرد  امکان  توان می کشاورزی  برداران بهره  تمامی
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  زمینته   در ایتن   اطالعتاتی   محورهتای   تترین  نمتود. مهتم   ها ایجتاد  ازآن  تری تعداد بیش  در بین

 انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد از: عبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارت

  انجتتتام  تتتتر و کارآمتتتدتر بتتترای به  تولیتتتدی  هتتتای و مهتتتارت  فنتتتی  اطالعتتتات . التتتف

  برداری واحدبهره مزرعهامور

 . تولیدی ( و ضایعات )ریسک  مخاطره  (، کاهش خطرساز )ریسک  عوامل  در زمینه  . اطالعات ب

 . محیطی  های هوا( و تنش و  )آب  اقلیمی  های بینی پیش  . اطالعات پ

 تولیتتتد  اقتصتتتادی  بتتتازده  افتتتزایش در  عتتتاتیو اطال  ارتبتتتاطی  هتتتای آوری فتتتن  نقتتتش-1

 بتتتازار و  اطالعتتتات  کشتتتاورزی  وستتتعهت مفیتتتد در  اطالعتتتات  نتتتوع  از بتتتارزترین  یکتتتی

  توجته   قابتل   و تفاوت  است  تولید کشاورزی  محرک  عوامل  ترین ها از مهم .قیمت هاست متقی

در   موقتب   بته   رستانی  اطالع  یقتواند از طر می  مصرف و در بازار  در مزرعه  محصول قیمت  بین

  برختی   یابتد. براستاس    کتاهش   نحو مطلوبی  بازار به  و کشش و تقاضا  ها و عرضه قیمت زمینه

هتا،   واستطه   برختی   توانتد بتا کنارگذاشتتن    (میe-commerce)  الکترونی  ، تجارت مطالعات

هتا   آن  معمتول  برابر درآمد 88تا   گاه  نهایی  قیمتهای  ارائه  فقیر را ازطریق  تولیدکنندگان درآمد

بتا    کشاورزان  مرتبطساختن توانند، از طریق می  و اطالعات  ارتباطات های آوری فن. دهد  افزایش

و کتار در    کستب  را بهبتود بخشتند و    افتراد دور از دستترس    اقتصتادی  هتای  بازارها، فعالیتت 

 بدهند.  تری بیش  را رونق نیافته توسعه  روستایی نواحی

  وادوات  آالت ماشین  های و بذر( و نیز قیمت  )مانند کود، سم  مزرعه  مصرفی  های نهاده  قیمت

ها نیتز   و نظیرآن  و واردات  صادرات  ، قوانین محصوالت  و کیفی  کمی  استانداردهای  و همچنین

 .ارگیرندقر  کشاورزی  برداران بهره روز در اختیار به  بایست می  هستند که  مهمی  اطالعات

تواند وضعیت کشاورزی  با وجود اینکه فناوری ارتباطات و اطالعات می تخصص و کشاورزی

اند که نبود تخصتص   در تمامی کشورها را توسعه بخشد، محققان بر پایه مطالعات خود دریافته

ای در ایتن   کافی برای استفاده از ابزارهای مرتبط با فناوری باعث شده تا نتتایج قابتل مالحظته   

هتای آموزشتی بترای استتفاده بهینته از       زمینه حاصل نشود. امروزه در برخی منتاطق دنیتا دوره  

ختوبی بتواننتد از ایتن     ها به شود تا افراد با شرکت در آن های موجود کشاورزی دایر می فناوری
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شود، کشاورزان در بیشتر مواقب تمایلی به شترکت در ایتن    وسایل استفاده کنند که البته دیده می

 .های آموزشی ندارند رهدو

که تا اندازه زیادی  گردندافزار هوشمندی  محققان برای حل این مسئله موفق به ساخت نرم

افزار با بررسی اطالعات و  برد. این نرم های فناوری را برای کشاورزان از بین می پیچیدگی

شود تا  می ها به متخصصان کشاورزی باعث های تولیدکنندگان محصول و انتقال آن استنتاج

ها با  تر صورت گیرد و این فعالیت گیری برای تغییرات شرایط یک زمین زراعی آسان تصمیم

افزار هوشمند شامل پایگاه اطالعاتی در مورد جزئیات گیاهان  هزینه کمتری انجام شود. این نرم

ها،  نهای موجود در پایگاه اطالعاتی و استفاده درست از آ ها، کنترل رو  و شرایط رشد آن

 .شود افزار با سالیق کاربر و... می کننده نرم بخش هماهنگ

افزارهای فراوانی برای صنایب مرتبط با کشاورزی تولید شده، امتا بایتد توجته     اگرچه امروزه نرم

شتوند و امکانتات فراوانتی را در     ها فقط شامل تعداد محدودی دستتور متی   داشت که بیشتر آن

افزار جدیدی که توسط محققان ساخته شتده بته کتاربر امکتان      نرمدهند.  اختیار کاربر قرار نمی

 .دست آورد قبولی را به دهد تا اطالعات شخصی خود را نیز به آن بیفزاید و نتایج قابل  می

 

5-8-IT سیستمهایآندردانشکدههایکشاورزی :و 

باهدفکاربرد  ... اینسیستمهاباامکاناتوسیعکامپیوتری،صوتیوتصویری،اینترنتو

ITدرکشاورزیتوسعهیافتهاندکهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد : 

8- (Washington Educational Conferencing Network)WCEN: 

ایتتتتن  .یکیازسیستمهاییاستکهتوسطدپارتماناطالعاتیدانشکدهکشاورزیمدیریتمیشتتتتود

 درنوعحضوریحاضتتتتتتتران .سیستمبهدوصورتحضوریوغیرحضوریمیباشتتتتتتتد

انواعمختلفاتاقهایدرسیوکنفرانسیباامکاناتعدیدهصوتیوتصتتتتتتتویری،کامپیوتریو میتواننتتتتتتتداز 

 Internet Protocol ( IPدرنوعغیرحضوریازطریقشتتبکههای) .اینترنتیبهرهمندشتتوند

کههمانارتباطبتا سترعت هتای      Integrated Services Digital Networkویاشتبکههای 

(60-110 Kbps) میباشدکاربرانمیتوانندبهصورتغیرحضوریدر کنفرانسهاشرکتکنند. 

 

 سیستمتخصصیدرکشاورزی: -2
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یکسیستمتخصصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی،یکنرمافزارکامپیوتری 

هوشمندمیباشدکهازاطالعاتواستنتاجهایتولیدکنندگانمحصولبرایحلمستتتتتتتتتتتتتتتتائلیکهبه 

 .افرادمتخصصاحتیاجدارداستفادهمینماید

تتصمیمگیریقرارمیگیردکهاغلب ایننرمافزارکهازلحاظنوعدرردهابزارهایتقوی

 . شاملپیشنهادهاییدرقالبراهحلبهاربابرجوعمیباشدتاکشاورزکارهایخودرااقتصادی ترانجامدهد

 : ایننوعنرمافزارهاشاملقسمتهایزیرمیباشند

 .قرارکنندهربمنطقهمربوطهوشرایطارتباطخصوصیاتالف(پایهاطالعاتیاز

 .ب(رویهاستنتاجیاساختارکنترلبرایمفیدواقعکردنپایهاطالعاتی

 (User Interface )ج( ارتباطکامالسادهبیننرمافزارواستفادهکننده

منطقهوشرایطفردیمیباشدکهاولیاطالعات خصوصیاتپایهاطالعاتشاملدوبخش

کهشامل می باشدکلیوعمومیازمنطقهموردنظربودهودومیبیشترخصوصیوفردی

 .برپایهتجربهمیباشدقضاوتهاوحدسهایشخص

شود،درواقعبخشاجراییایننرم میسیستماستنتاجوتحلیلکهموتوراستنتاجنامیده

افزارمیباشدکهشاملتصمیمهاینزدیکبهراهحلکلیمسئله،دستیابیبهقوانیناختصاصی 

 .براساسپایهعلمیوبکارگیریقوانینوتصمیمگیریدرزمانیکهالاقلیکراهحلقابلقبول یافتشود،میباشد

 .مافزارواستفادهکنندههمبهعنوانسیستمورودیوخروجی شناختهمیشودارتباطمستقیمبیننر

فرقاساسیایننوعنرمافزارهابانرمافزارهایدیگرایناستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکهنرمافزارهایدیگرفقط 

 طبقدستوراتموجوددربرنامهکارمیکنندوایندستوراتمحدودمیباشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدولی

 .هامرتبمیباشدروزشدناطالعاتآنه افزارهای فوقعالوهبرآنباآگاهیودانشکارمیکنندکهبهدلیلبنرم

 کاربردهایکشاورزیاینسیستم :

-هاودادهبرایپاسخگوییبهسواالتازیکصفحهکلیدمتصلبهکامپیوترجهتواردساختن خواسته

 دهند:هااستفادهمیشودکهبرخیازسیستمهایتوسعهیافتهخدماتزیرراارائهمی

 . مدیریتفراهممیکندرایاطالعاتیراب :COMAX الف(
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مانند محیطیتصمیماتمدیریتیروزانهرابااستفادهازاطالعات :GOSSYM ب(

آبوهوا،پارامترهایظاهریخاک،سطححاصلخیزیخاکواطالعاتمدیریتیآفتکهروی 

 دادههایورودیپایهریزیشده،برایکشاورزانجاممیدهد

توصیههایمدیریتیروزانهرادرموردباغاتسیبوآفتهاارائهمی  :POMME ج(

 .هواشاملپیشبینیهاوعالیمدرموردسیبها میباشدنمایدکهاطالعاتخروجیمانندپیشبینیآبو

 .درتشخیصآفتهایسویاکمکمیکندومیتواندتوسط کشاورزانبکارگرفتهشود :PLANT/DS (د

یکیازسیستمهایتخصصیاولیهمیباشدکهمیتواندبه  :SUBERMAX ه(

مدیرانانبارهایسیبزمینیبهخصوصدرهنگامبرداشتباتهیهاطالعاتیدرموردکیفیتسیب 

 .زمینی،محیطداخلیوبیرونیانبارها،پیشنهادهاوتوصیههاییراارائهنماید

سیستمتخصصیبیرونآوردنروغنازسویامیباشدکهتوصیههایی  :SOYEX و(

 .رائهمیدهدمطمئنرابرایمصرفکنندگانا

یکسیستمتقویتتصمیمگیریهوشمندمیباشدکهبرایکمکبه  :FINDS ز(

 .مدیریتمطلوبماشینهایکشاورزیدرسطحکشاورزیتوسعهیافتهمیباشد

معلومنمودنپیشنهادهایمختلفبازاریابیوحمایتاز  : ح( مشاوربازاریابیدانه

انه، تولیدکنندههادریافتناستراتژیهایمطلوبجمعآوریاطالعاتدرموردمحلهایذخیرهد

 .راانجاممیدهد ... قابلیتدسترسیبهخشککنها،سطحقیمتها،

غیرازمثالهایفوقبرنامههایدیگریبرایارائهتوصیههارویمطالبگوناگونیمانند 

 .درحالتوسعهمیباشند ... جیرهبندیغذاییبرایاحشامشیرده،استراتژیفروشذرتو

 

 در دامپروری : ITکاربرد

کامپیوتروقطعاتالکترونیکیمیتواندبهطورمؤثردرتغذیهدامها،تولیدمثل،کنترل 

 .بیماریهاوکنترلمحیطاستفادهشودکهاولینقدمآنشناساییحیوانبطریقهالکترونیکیمی باشد

شناساییحیواندرتمامبخشهایمدیریتازجملهنگهداریاطالعاتثبتشده، 

اساییتوسط شن . کنترلغذابهصورتفردی،کنترآلفتوتوسعهجنسیضروریمیباشد

 . بایستیدقیقو سریعباشدوابزارهایمختلفیصورتمیگیردکهتاآخرعمرحیوانبااوهمراهخواهدبود
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برایمثالرویزنجیرگردنگاوهایشیردهازسنسورهایخاصالکترونیکی 

ابزارتوزیعغذا،حیوانراباگیرندهشناساییمیکندتا  . استفادهمیشودتاحیوانراشناساییکند

اینسیستمبهحیوانایناجازهرا  .هرهمندگردددرمرحلهتولیدشیرازبیشترینموادمغذیب

 .میدهددرحالتیکهدرمحیطیبستهقرارداردبهراحتیتغذیهکند

زیراانرژیداخلیبتتتتدنحیوان  . همچنیناینسیستمقادربهاحساسدمایبیرونمیباشتتتتد

ارتباطمستقیمبانوعآبوهواوتغذیهداردکهدرهرمرحلهازرشدفرقمیکندواینحستتتتتتتتتتتتتتتتتگرها 

 ازامکاناتدیگر،تحلیلسریعمیزانعلوفهحاضردرآخور میباشتد  . درتنظیمرژیمغذاییمؤثرمیباشند

درفرموالسیونجیرهبندی،اینسیستمدرتحلیلمیزانکلسیم،فستتتتتتتتفرولیزینمؤثر  .

 .خواهدبودکهمیتوانددرآسیابمطلوبموادغذاییبکاررود

 استفادهبالقوهازابزارهایالکترونیکیدرحوزهتولیدمثلوبهبودنژادنتایجبسیار سودآوریراخواهدداشت

 ستماجازهمیدهدتاحیواندرسریعترینزمانممکنبهزادو ولدبپردازدوزمانآنکوتاهترباشداینسی .

از  . درزمینههاییماننداطالعاتامراض،کنترلوپیشگیریمیتواناستتتتتتفادهنمودITاز

ومرغداریهانیزبهوفوراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفاده گاوکامپیوترمیتواندرمراکزشیردوشی،واحدهایتولید

اینسیستتتمها . یفرنیابهوفوراستفادهمیشتتودازاینگونهبرنامههادرمیشیگان،نیویورکوکال.کتترد

توسطفرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتندههایرادیوئیبامراکزمربوطهارتباطدارندکهاطالعاتیازقبیلثبتتولیدمثل، 

مصرفغذایی،ثبتتولیدات،زمانهایواکسیناستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیون،تاریخهایبارداری،تعدادزادوولدها 

 بیماریهاوامراضوهزینههایمصرفیبرایپیشگیرییامعالجهراشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامل

 .شودمی

روسسورهاییبرایکنترلمحیطنگهداریحیواناتازقبیلکاهش همچنینمیکروپ

 .گازهایبودار،گردوغباروبهبودسیستمتهویهبکارمیرود

همهمواردجهتمدیریتبهتردامداریها،مرغداریها،افزایشبازده،کاهشهزینهها، 

 .تولیدنمونههایبهتروکاهشتلفاتمیباشد

 

 در پرورش گیاهان : ITاستفاده  -2-11
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درزمینهمدیریتحشراتوکرمهامیباشدوتوسعهاینبخشبا ITیکی دیگر از کاربردهای 

تغییراتچشمگیریرادرمدیریت وهمکاریسختافزارونرمافزارامکانپذیرشدهاست

 .حشراتوکرمهادرتمامیسطوحتحقیقات،توسعهومدیریتکشاورزانوپرسنالیفاکردهاست

 : برخیاطالعاتاولیهمهمعبارتنداز

 شرایطجزئیدرکلیهمراحلرشدگیاه. 

 حشراتمختلفوآفتهایکرمیودرصددشمنانطبیعیآنهادرمحصولو طبیعت 

 چگونگیوعلتشیوعامراضگیاهی،علفهرز،نحوهکنترآلن. 

 شرایطآبوهواییومحیطی. 

بیشترایناطالعاتبایستیبهروزباشدکهکامپیوترواینترنتدربهروزکردنمنظمو 

 .تجزیهوتحلیآلننقشبهسزاییدارند

 

 :گاهی به چند تجربهن

برخی کشورهای در حال توسعه در به کارگیری فنآوری ارتباطات مروری بر تجربههای 

درتوسعه روستایی و کشاورزی نشان می دهد که استفاده از فن آوری هایاطالعاتی تقریبا 

های در این زمینه نمونه . توجه است دهای آن ها، موردرتمامی این کشورها، به تناسب توانایی

کالن ، مانند راهبردهای ملیتوسعه این فن آوری ها بسیاری از اقدام ها و سیاست های 

وجوددارند و در عین حال ابداعات و ابتکارها و برنامههای خاصینیز به صورت زیرمجموعه 

  .سیاست گذاری های کالن انجام گرفته اند که در ادامه به برخیاز آن ها اشاره می شود

شبکه ای ،رایانههای کوچکی  در کشور هند، در جهت همگانی سازی دسترسی به اطالعات

 – Simple , Inexpensive , Multilangual Computer تحت عنوان سیمپوتر

Simpoter ساخته شده اند. این رایانهها جهت استفاده افراد بی سواد و کمسواد واستفاده

اشتراکی در محیطهای روستایی طراحی شده اند. نرم افزارهای آن ها بهزبان محلی است و 

هندوستان خوبی در جهت رسانش اطالعات و کاربری توسط افراد از خود نشانداده اند. کاربرد

از جمله کشورهایی است که صنعت کشاورزی آن امروزه وابستگی فراوانی به فناوری 

اطالعات پیدا کرده است. انجمن ملی توسعه شیر هندوستان در چند سال گذشته موفق شده با 
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طور چشمگیری افزایش دهد. در  ثر شیر میزان تولیدات خود را بهاندازی سیستم انتقال مو راه

این سیستم هر یک از کشاورزان با دریافت یک کارت پالستیکی که حاوی تمام اطالعات 

شوند و آخرین وضعیت خود را به  هاست، به سیستم مرکزی انجمن متصل می شخصی آن

د در این سیستم، شیر تولید شده توسط دهند. پس از شناسایی اطالعات افرا مسؤوالن انتقال می

لیتری را از شیر  صورت خودکار یک نمونه پنج میلی شود و دستگاه مربوطه به ها وزن می آن

 .دهد های الزم را روی آن انجام می انتخاب و آزمایش

شود و به این طریق دامداران  نتایج این آزمایش پس از گذشت مدت بسیار کوتاهی اعالم می

صورت مکتوب از سیستم دریافت کنند.  وزن کلی شیر، میزان چربی موجود و... را به توانند می

ها پرداخت  شده برای این مقدار شیر به آن بههنگام انتقال این اطالعات به دامدار، پول محاسبه 

شود که این  ثانیه انجام می 18ذکر است که تمام عملیات یاد شده در کمتر از  شود. الزم به می

  .کند ر کارایی و اثربخشی هرچه بیشتر فناوری در کشاورزی و دامداری تاکید میامر ب

های دیگری را برای توسعه فناوری اطالعات در  ، مقامات هندی فعالیت در کنار این مسئله

دولت هند اقدام  5888اند. این طور که اعالم شده، از ابتدای سال  بخش کشاورزی انجام داده

نترنتی در پنج ناحیه روستایی خود کرده تا به این وسیله با کشاورزان کیوسک ای 58به نصب 

درصد از ساکنان این مناطق در زیر خط  68ارتباط مستمر داشته باشد. در حال حاضر حدود 

ها  برند، اما استفاده از اینترنت باعث شده تا محصوالت تولید شده توسط آن سر می فقر به

ها برآوردهای مراکز مزایده تولیدات کشاورزی،  ین کیوسککیفیت بهتری داشته باشد. در ا

های کشاورزان نظیر مساحت، سند، نوع خاک و غیره،  اطالعات تخصصی در مورد زمین

ارایهگواهی درآمد، صنف و محل اقامت به صورت آنالین، سرویس پاسخگویی به شکایات 

شود.  داران قرار داده میهای روستایی در اختیار کشاورزان و دام مزایده مردم و سرویس

ماه نخست اجرای این طرح تعداد مراجعات مردم از  88دهد، در  اطالعات ثبت شده نشان می

 .هزار بار افزایش یافته است 88بار به  8588

 

 : کیوسکهاسرویسهایذیلدرآنارائهمیشود
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 درموردنرخهایشایعمحصوالت  :برآوردهایمراکزمزایدهتولیداتکشاورزی

 Online.مهمدرکلیهمراکزمزایدهشناختهشدهدرهندبصورت 

 اطالعاتاززمینهایکشاورزانمانندمساحت،سند،شکلکلیو.... 

 ارائهخدماتکلی Online:  مانندگواهیدرآمد،صنف،محالقامت،خدمات

 ....شهرداری،بخشداریو

 پاسخگوییبهشکایاتدرمدتحداکثریکهفتهوبصورت .Online 

 یدهروستاییسایتمزا : 

شروعبهکارکردهکهمزایدههاوزمینوماشینهاوتجهیزاتدیگراورابهراحتیفرا5888درجوالی

 .همکردهو حتیکاالهایاورابهفروشمیرساند

 اطالعاتراجعبهبرنامههایدولتی. 

 استفادهازاینترنتوپستالکترونیکی. 

فناوری های جامب و استفاده از جدیدترین خدمات  اندازی این سیستم ها با راه هندی

ترین منبب اطالعاتی یک کشاورز، کشاورز دیگر  اند که امروزه مهم اطالعات دریافته

 . شود محسوب می

MSSRF: الت دعدریکیازمراکزتحقیقاتییونسکوباتکیهبهعلموتکنولوژیوتوسعه

اجتماعیتوسطیکپروفسوبومشناسیرویتقویتکشاورزیوتوسعهروستاییتحقیقات 

در و وسیعیجهتجلوگیریازکوچنشینیبهشهرهاوافزایششهرنشینیانجامشد

باتکیه  . کلبهایننتیجهرسیدندکهمهمترینمنبعاطالعاتییککشاورز،کشاورزدیگرمیباشد

برایمثالدرآنجااطالعاتآماریخاک،  . هایاطالعاتیدرروستاهادایرشدShopبرایننتیجه

ریزی،قیمتهای قیمتادواتکشاورزی،دردسترسبودنامکاناتحملونقلوبرنامه

 .محصوالت،ریسکها،اخبارهواشناسی،نظارتبرآفتها،میزانآبموجودارائهمیشود

 های شایانی  تنها در کشاورزی، بلکه در دامپروری نیز کمک های الکترونیکی نه سیستم

ها، تولیدمثل،  دام صورت خودکار تغذیه ها قادرند به اند. این سیستم ها کرده را بههندی

صورت کامال الکترونیکی  . را زیر نظر بگیرند و از حیوانات بهها و.. بیماری شیوع

نگهداری کنند. شناسایی این عوامل در حیوانات و همچنین نگهداری اطالعات ثبت 



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
48 

شده، کنترل غذا برای هر یک از حیوانات، کنترل آفت و بهبود وضعیت جنسی حیوان 

شود. این اعمال  صورت کامال الکترونیکی در هند انجام می در حال حاضر به

شود که میزان خطا در  کند و گفته می الکترونیکی تا آخر عمر، حیوان را همراهی می

 .ها بسیار کم است آن

اکنون روی گردن تمامی گاوهای شیرده خود از حسگرهای  ها هم طور مثال، هندی به

ورد. آ کنند که امکان شناسایی حیوان را در هر شرایط فراهم می ای استفاده می ویژه

توانند به کمک این حسگرها حیوان را شناسایی کنند و علوفه  ابزارهای توزیب غذا می

مورد نیاز آن را در اختیار  قرار دهند تا به این وسیله میزان شیردهی گاو مورد نظر 

تواند میزان دمای  خوبی می تا چندین برابر افزایش پیدا کند. این سیستم پیشرفته به

وهوای موجود بسنجد. در  و شرایط بدنی حیوان را با آب محیط را تشخیص دهد

شود تا  ها باعث می بندی غذایی، حسگرهای نصب شده روی گردن گاو سیستم جیره

صورت کنترل شده در اختیار حیوان  میزان کلسیم، فسفر و لیزین موجود در علوفه به

زاد و ولد، کنترل و  توان گفت، امروزه فناوری اطالعات طور کلی می قرار داده شود. به

های موجود در یک  ها، شیردوشی، غذادهی و تمامی فعالیت پیشگیری بیماری

 .دامداری را در اختیار دارد

شوند و از  های نیز استفاده می های هوشمند در مرغداری اکنون سیستم در کشور هند هم

والت تولیدی های غذایی، محص طریق امواج رادیویی اطالعاتی از قبیل تولیدمثل، رژیم

ها و امراض،  مرغداری، زمان واکسیناسیون، زمان بارداری، میزان زاد و ولد، بیماری

های  دهند. در محیط های مصرفی، داروها و غیره را به مراکز مربوطه انتقال می هزینه

صورت خودکار میزان  شود که به هایی نصب می پردازنده نگهداری از دام و طیور ریز

 .کند ان گرد و غبار و وضعیت سیستم تهویه را بررسی میهوا، میز رطوبت

اند به کمک فناوری ارتباطات و اطالعات  امروزه بیشتر کشورهای آسیایی موفق شده

های کشاورزی و دامپروری خود را توسعه دهند و این امکان را برای افراد ایجاد  بخش

طور  کنند که با صرف حداقل هزینه ممکن، محصوالتی با بهترین کیفیت را تولید کنند. به
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ناپذیر کشاورزی  های جدایی وری اطالعات به یکی از بخشکلی باید گفت که اکنون فنا

 . گیرد ها را زیر نظر می جهان تبدیل شده و از مرحله کاشت تا فرو  محصوالت آن

شبکه ای رایانه ای بهوسیله دولت ایجاد شده (Gyndoot)«گیان دوت»در هند، تحت برنامه 

وقتاندک به مدارک ، اطالعات ، است که ازطریق آن روستائیان می توانند با صرف هزینه و 

توسط روستائیان و از طریق  (اسناد و قوانین دولتی دسترسی پیدا کنند. هزینه کاربری)استفاده

  .واسطههایی پرداخت می شود که کیوسک های دریافتاطالعات را اداره می کنند

بین مردم  در سری النکا، تحت یک برنامه مشترک یونسکو و دولت ، از رادیو به عنوانرابط

واینترنت استفاده می شود. در این فعالیت ، عالوه بر کسب اطالعات ازشبکه های مختلف و 

پخش آن ها برای افرادی که زبان انگلیسی نمی دانند، اطالعاتدرخواستی افراد نیز تهیه وارائه 

شود می شوند. همچنین ، یک بانک اطالعات روستایی نیز ازکلیه اطالعات درخواستی تهیه می 

در برزیل ، کمیته دموکراسی در فن آوری  .و به طرق مختلف در اختیار افراد قرار می گیرد

دوره های Committee for Democracy in Information Technologyاطالعات

برگزارمی نماید و هدف از این کار  (آموز  رایانه برای حاشیه نشین ها )به ویژه درشهرها

مب دورافتادهاطالعاتی است . اندیشه اصلی آن این است که آموز  توانمندسازی افراد و جوا

رایانه می تواند فرصت های حضور دربازار کار را برای افرادبیش تر نماید و به پیشبرد برابری 

 .اجتماعی و دموکراسی کمککند

خدمات استفادهتجاری از تلفن همراه (Grameen Phone)در بنگالد ، پروژه گرامین فون

نواحی روستایی است که عمدتا بوسیله زنان روستایی برایدریافت کمک ها و توصیههای در 

پزشکی و اطالع از قیمت های محصوالت در نواحی شهری بهکار می رود. نتایج این پروژه 

بسیارموفقیت آمیز بوده است و بعنوان نمونه پس از اجرایآن ، قیمت فرو  محصوالت توسط 

تحت پوشش بیش از گذشته بوده است، چرا که روستائیان اطالعات روستاییان در روستاهای 

بیش تری از بازار و قیمت ها داشته اند. تعاونی ملیتوسعه لبنیات در هند که یکی از بزرگ 

هزار خانوار خدمت می دهد. این 688ترین تعاونی ها در جهان است ، روزانه به حدود

جمعآوری می شوند. نظام رایانه ای مورد  (ناحیه 518روستا در  86888ز امحصوالت )شیر

کاربرد دراین تعاونی می تواند به سرعت و در محل، امور خرید، آزمون محتوای چربی شیر، 



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
51 

صدورصورت حساب و به طور کلی مدیریت امر خرید،جمب آوری، حسابداری و توزیب را 

 . انجام دهد

هتمواجهه مطلوب با چالش در ج)8881ت5888سیاست ملی کشاورزی در کشور مالزی )برنامه

های توسعه کشاورزی و روستایی ،براساس رهیافت مدیریت دانش پایهریزی شده است . این 

سیاست به منظور بهبود مدیریت کارشناسانه امور کشاورزی ، به بهرهوری بیش تر،جلوگیری 

ای موجود از دوباره کاری ها، کاربرد بهتر منابب موجود، تشویق به استفادهاز بهترین رو  ه

در تولید، بهبود سرویس دهی به جوامب کشاورزی و در عین حالدرک و کسب بهترنیازهای 

  . محیطهای کشاورزی و روستایی اتخاذ شده است

 انجام گرفته است که از جمله آن: ITدر تایوان اقدمات زیادی در زمینه ی 

درابتدایکارعدهایازافرادعالقمند  : آموزشکشاورزانبرایاستفادهازاینترنت)الف

 بهاینکارانتخابشدندوچگونگیاستفادهازاینترنتوپستالکترونیکیبهآنهاآموزشدادهشد

عدهایدیگر  : تربیتگستردهپرسنلبرایایجادسایتاینترنتیمخصوصهرمنطقه )ب

آنها  .یاابرمتنهاآموزشدادهشدندHTMLجهتساختنسایتهایمخصوصهرمنطقهتوسط 

 ... اورزانرااعمازمحصوالتتولیدی،قیمتها،آفتهایمنطقهواطالعاتوآمارمربوطبهکش

 .رادرسایتقرارمیدادند

بعدازمدتیسیستمهایکامپیوتریسرویسهای  : تعیینقیمتهاوتبلیغاتمحصوالت )ج

جانبیمحصوالتبوجودآمدکهکلیهفعالیتهاودادههایمحصولراتحلیلمیکردوسرویس 

یدبهینهمحصولسهیم دیگریجهترسیدگیبهتجهیزاتتولیدمحصولنیزبوجودآمدتادرتول

 .باشدکههردویاینسیستمهادرسایتقراردادهشدند

رایانه ایبه منظور گستر  دانش و (Expert Systems)در مصر، استفاده از نظام های خبره

مزرعه ، توسط بهره بردارانبه میزان زیادی گستر  یافته  )اطالعات مدیریتی )فنی و اقتصادی 

برای مدیریت مزرعهدرباره محصوالت و شرایط مختلف  است . دراین نظام کلیه اطالعات الزم

جمب آوری می شوند و در نرم افزارهایی که براساس نظامهای هوشمند طراحی شده اند، 

  .دراختیار مصرف کنندگان آن ها قرار می گیرند
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در ایران نیز تجربههایی در زمینه نظام های تلفنی پاسخگو )دراستان اصفهان و نیز موسسه 

و نیز نظام های شبکه ای مبادله اطالعاتبراساس پایگاههای اینترنتی در  )تحقیقات خاک وآب 

 .برخی استان ها وجود دارد که تلفیق آن ها نیز در قالبطرح ، مورد نظر است

 

 

  



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
52 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 در روستاها ITفصل سوم: 

 

53 

 

 

 

 

 سوم فصل

 
IT در روستاها 

 

 

 

IT : و روستاها 

های روزمره امری جدید  های نوین و تطابق آن با زندگی تال  برای فهم بیشتر فناوری

گرفته است. تطابق فناوری ارتباطات و های دور مورد توجه قرار  شود و از سال محسوب نمی

های  شود که در سال اطالعات در مناطق روستایی و دورافتاده یک مسئله جدی محسوب می

 5888المللی مورد توجه قرار گرفته است. در سال  ای، ملی و بین اخیر در حوزه منطقه

آیا ": برگزار شد و این سؤال اساسی در آن مطرح شد EFITA/WCCAکنفرانسی با نام

خصوا کشاورزی مفید واقب  تواند در بخش روستایی و به فناوری ارتباطات و اطالعات می

های زیادی مطرح شد و در آخر کارشناسان به این نتیجه رسیدند  در این کنفرانس بحث "شود؟

که در دنیای پیشرفته امروزی تنها عامل توسعه کشاورزی و بهبود وضعیت کنونی آن استفاده از 

 .و تطابق آن با شرایط محلی استICTودهایدستا

درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی میکنند و نقش بزرگی از  08ی نظر به اینکه یاز سو

و استفاده از آن به خصوا اینترنت  ITاقتصاد کشور متکی به روستاها می باشد لزوم توسعه 

در جوامب روستایی بسیار پر اهمیت می باشد، زیرا کشاورزان و روستاییان از این طریق قادرند 

در یک زمان کوتاه و  با صرف هزینه کمتر از اطالعات و تجارب روز استفاده کرده و حتی 

 اطالعات و تجارب خود را هم انتقال دهند .
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ی بیشتری در زندگی بشر خواهد داشت که اطالعات، زمانی تاثیر گذار فناوریدستاوردهای 

بتوانددر تمام زمینه ها و در میان تمام اقشارجامعه رسوخ کند. مشکالت جامعه بشری روز به 

روز در حال افزایش است و معضالت شهر نشینی، شرایط دشواری را برای زندگی انسان هابه 

ردم به سمت شهرها باعث تشدید مشکالت و معضالتی وجود آورده است.همچنین مهاجرت م

که این امر موجب عدم سرمایه گذاری و شده در شهر و عالوه برآن باعث تخلیه روستاها 

خدمات رسانی در محیط روستاها می گردد.شهرها و روستاهای الکترونیکی، زیر مجموعه 

در دنیا مطرح شده اند و  تفکر جامعه اطالعاتی و ارتباطی می باشند که در سالهای اخیر 

روستاییان بهتر می توانند از اخبار و اطالعات شهرها آگاهی پیدا کرده و دستاوردهای بیشتری 

را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره کسب نمایند.بنابراین ضروروی به نظر می 

آشنایی و آموز   رسد که با شناسایی و تقویت توانمندی های شهرها و روستاها و همچنین

آنها با این فناوری توسط کارشناسان مربوطه در جهت توسعه عادالنه روابط شهر و روستا گام 

های اساسی برداشته شود. با توجه به وجود مشکالت در زمینه اداره روابط  شهر و روستا و 

استفاده از اینکه روابط خدمات رسانی به آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، دقت در کاربرد و 

این فناوری برای مسئوالن برنامه ریزی و اجرایی در هر بخش مدیریتی می بایستی بیشتر گشته 

تا بتوانند از این خدمات و امکانات گسترده در امر توسعه مکان شهری و روستایی نهایت 

 استفاده صحی  راداشته باشند.

زم و کافی را جهت ایجاد و فناوری اطالعات از راه های مختلف می تواند زمینه های ال

گستر  عوامل شتاب دهنده توسعه در روستاها به وجود آورد. این فناوری در روستاها، قادر 

خواهد بود از طریق افزایش دسترسی به اطالعات، گستر  بازارهای اصلی آنها، افزایش 

 فرصت های شغلی و...روند توسعه را شتاب بخشد .

 

 و توسعه روستایی : ITهدف-1-2

بهبود استاندارد سط  زندگی جمعیت روستایی می باشد که شامل » هدف از توسعه روستایی

 « .چند بخش متفاوت اعم از کشاورزی، صنعت و تسهیالت اجتماعی است
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نظریه پردازان توسعه علت فقر شدید در کشورهای در حال توسعه را اغلب محروم بودن 

 می دانند.اکثریت مردم از اطالعات و جامعه اطالعاتی 

برای مثال نظام های مالی کشورها طبق شرایط خاصی کمک هایی را به صورت یارانه و وام در 

اختیار مردم قرار می دهند و مردم با اخذ آنها از اجرای پروژهای دولتی حمایت می کنند و به 

 مشارکت در آبادانی و محرومیت زدایی بر می خیزند.

ه شدت وابسته به سط  شاخص  های فناوری اطالعات  در اما امکان اطالع رسانی دولت ها ب

کشور است و امکان مطلعشدن مردم و دسترسی به خدمات دولتی نیز وابسته به امکانات 

 ارتباطی است . یدسترسی به این اطالعات از طریق رسانه ها و پایانه ها

 

 نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت روابط شهر و روستا :

دلی بین شهرو هم روستا وجود داشته است. شهرها از نظر منابب اصر صنعت روابط متعدر ع

غذایی و مواد خام، وابسته به روستاها بوده اند.در این رابطه هم شهر و هم روستا سود می برده 

اند. در عصر مدرن به خصوا در کشورهای جهان سوم و آن هم در کشورهایی که منابب 

منابب معدنی مثل نفت می باشد، وابستگی شهرها روز به روز )به  درآمد آنها محدود به

رامونی خود(کمتر شده است. برعکس وابستگی های روستاها)از نظر یخصوا روستاهای پ

دریافت خدمات، سرمایه و مواد غذایی( به شهرهای بیشترمی شود.این امر نه تنها موجب عقب 

عدم تعادل، منشا بسیاری از نابرابری ها در  ماندگی روستاها و مهاجرت می گردد، بلکه این

 سط  جهانو عدالت اجتماعی است.

شکل گیری و تحول فضاهای جغرافیایی به درک شیوه های سازمان بندی در فضا منتهی می 

به عواملی همچون توزیب امکانات و خدمات در شهر و روستا، « توسعه پایدار روستایی»شود.

کت و حفظ محیط زیست بستگی دارد که خود نشان از کاهش فقر، امنیت غذایی، مشار

رشد اقتصادی، ارتقاء آگاهی و افزایش تعداد تحصیلکردگان آن جامعه  ،بالندگی فرهنگی

دارد.روستاها بدون این عوامل نمی توانند قدم به عرصه توسعه بگذارند.اگرچه ایجاد یا مهیا 

کردن همه این ها در زمانهای گذشته، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ نیروی  انسانی دشوار 

این مشکل تا حدی « فناوری اطالعات»یشرفت فن آوری  به ویژه بوده است، ولی امروزه با پ
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حل شده و یا به عبارتی زمینه های متعددی جهت فراهم کردن توسعه روستا و مناسبات بین 

به « فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی»شهر و روستا را در آینده ساماندهی خواهد کرد.

ری است که دانایی را به توانایی مبدل می عنوان پدیده هزاره سوم، رویکرد دانش محو

زندگی بشر را دچار تحول کرده است و درآینده نه چندان دور، اداره « فناوری اطالعات»سازد.

بخش اعظمی از امور بشر بدون استفاده از این فناوری مقدور نخواهد بود. در عرصه ارتباطات، 

ی به جای حرکت ها و دسترسی می توان با جایگزینی حرکت های مجازی و دسترسی مجاز

ساماندهی و  ،فیزیکی حجم تقاضای سفرهای شهری و روستایی را تا حد بسیار زیادی کاهش

 جابه جایی را روز به روز ساده تر کرد .

 

 در روستاها : ITعوارض تاخیر توسعه 

برقراری ارتباط موجب اجرای طرح های  و فناوری اطالعات با گذر از موانب زمانی و مکانی

جوامب روستایی، بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات، باال بردن استانداردهای زندگی روستاییان 

. شود می همراه با حفظ هویت فرهنگی و افزایش نرخ حضور روستاییان در تصمیم گیری ها 

اجتماعی در کشور مقور اقتصادی و  -بدون دستیابی به فناوری اطالعات ادامه حیات سیاسی

نیست و باید فناوری اطالعات را در تمام بخش ها به جریان درآورد تا برنامه های توسعه توان 

در روستاها عوارضی چون مهاجرت  ITتازه تری یابد و در صورت تاخیر در توسعه 

ظرفیت روستاییان به شهر ،تخریب منابب طبیعی، کاهش فقر و ترویج کشاورزیو عدم استفاده از 

 های گردشگری روستاها را کاهش خواهد داد که در ذیل به آنها پرداخته شده است .

افزایش مهاجرت روستاییان: مهاجرت و مهاجرت پذیری، درد دیرین روستاها و  -8

شهرهای بزرگ از سالها پیش که بحث انفجار جمعیت در شهرها مطرح شد، می 

مه این روند، صنعت کشاورزی و او اد باشد. راهکارهای گذشته تا کنون سودمند نبوده

دامداری را دچار مشکل اساسی خواهد کرد. اگر نواحی روستایی بتوانند از فناوری 

اقتصاد در روستاها با سرعت بیشتری شکل می گیرد و به  ،اطالعات بهرمند شوند

 ویژه اینکه فناوری مناسب برای نواحی روستایی در حال توسعه و گستر  است.
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ابب طبیعی: امروزه بهره برداری های بی برنامه از منابب طبیعی باعث شده تخریب من -5

است در بسیاری از مناطق کشور مثل شمال ایران با بحران های مختلفی از جمله 

 گل ها و ... مواجه شویم.ننابودی ج

و  قیقکاهش درآمد گردشگری: جهانگردانی که از ایران دیدن می کنند اطالع د -1

از این رو تردیدی ندارند از آثار گرانقدر مناطق دور افتاده کشور  سازمان یافته ای

 رونق اقتصادی نیز وجود ندارد.که نیست 

کاهش فقر: فناوری اطالعات ابزاری مهم برای کاهش فقر است که اگر به طور  -0

صحی  در جهت رفب نیازهای اطالعاتی و ارتباطی فقرا به کار رود تاثیرات به سزایی 

فقیر خصوصا آنهایی که در نواحی دور دست روستایی زندگی می کنند به دارد. افراد 

جهت رهایی  برای حمایت از تال  های خود ITاطالعات دسترسی پیدا کنند و از 

وسعه فناوری اطالعات در روستاها موجب اجرای طرح جامب از فقر استفاده کنند، ت

زندگی روستاییان همراه با  روستا، بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات و باال بردن سط 

 حفظ هویت فرهنگی آنان می شود .

ترویج کشاورزی: عدم هماهنگی سازمانها و دالل بازی به هنگام فرو  محصول  -8

از این رو فناوری اطالعات و ارتباطات  ابزارهای ترکیبی بسیار  .بسیار زیاد است

خوبی را در اختیار ترویج کشاورزی قرار می دهد تا آن را با حداقل سرمایه گذاری 

اثر بخش مناسب تر و معتبرترنماید و از جنبه های مختلف از جمله بازاریابی 

، اطالعات و آگاهی محصوالت کشاورزی، گفت و گوی مداوم دوطرفه با کشاورزان

درصد افزایش قیمت  58از قیمت های بازار، حذف واسطه گران، محصوالتشان را با 

استفاده می کنند می توانند با بهره گیری از  ITبفروشند. عالوه بر آن کشاورزانی که از 

اطالعات، دانش و آگاهی خود را درباره فعالیت کشاورزی افزایش داده تا شاهد باال 

یت و تنوع محصوالت خود باشند همچنین کشاورزان می توانند از دانش رفتن کیف

جدید کشاورزی در دنیا آگاه شوند که یک نیاز اساسی به امر توسعه کشاورزی پایدار 

 است.
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ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه که جمعیت روستایی آن رو به کاهش و 

در روستاها و مناطق دور  ITعه شدیدا به توس .جمعیت شهری آن رو به افزایش است

در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در  ITدست نیاز دارد.بنابراین نقش 

روستاها می تواند از اهمیت بسیار زیادی در شکوفایی جامعه و ارتقای موقعیت 

در جوامب روستایی مانند  ITگرچه اجرا و اندازه مطلوب  ،روستاییان داشته باشد

زان، سرمایه گذاری ثابت اولیه، بهره برداری و نگهداری، فقدان پشتیبانی نصب تجهی

 می باشد .یا مشکالت مواجه  فنی تسهیالت و تعمییرات و غیره 

 

 در روستاها : ITمزایای گسترش 

دستگاه های متولی توسعه روستایی می توانند امکان تبادل تهیه اطالعات مورد نیاز روستا و 

ورزی را فراهم آورده و مواردی نظیر تغییرات قیمت، کاهش واسطه بازار محصوالت کشا

گری، افزایش تولید سط  زیر کشت محصوالت، تغییرات جوی، اقلیمی و نظایر آن از جمله 

در  ITاشاره کرد. به طور کلی گستر   به آن موضوعاتی است که در این خصوا می توان

 که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: روستاها دامنه تاثیرات مثبت و مفید زیادی است

فرآیند تصمیم گیری: سرعت تصمیم گیری به قابلیت استفاده از محیط، زمان و  -8

اطالعات بهنگام، وابسته است. مشکل امنیت غذایی در مواجه با کشورهای در حال 

وسعه توسعه ثابت کرده که ما به وجود پژوهشگران، طراحان، سیاستگزاران، کارکنان ت

 و کشاورزان آگاه نیازمندیم.

اطالعات همچنین در تسهیل امر توسعه و اجرای سیاست های امنیت غذایی، الزم است. 

 دوردستپست الکترونیکی و اینترنت می تواند در انتقال اطالعات به مناطق روستایی 

 مفید باشد و انها را نیز در امر تصمیم گیری یاری رساند.

رنمای تجاری(: کشاورزان اگر به دستورات شبکه عمل کنند می چشم انداز بازار )دو -5

توانند سط  تولید محصول هایشان را باال ببرند و در فرو  محصول های خود موفق 

 تر عمل کنند، یعنی معامله برای آنها به بهترین وجه پرداز  و کارسازی می شود.
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ت بازار جهانی را در دسترس سازد تا اطالعامی تجارت الکترونیکی نیز شرکت ها را قادر 

د. همچنین می تواند بازار جهانی را به سوی مناطق جدید و مناسب ترین نرخ ها نداشته باش

 سوق دهد، و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان را در پی خواهد داشت.

می تواند جوامب روستایی را توانمند سازند و  ICTوITروستایی: بتوانا سازی جوام -1

های جدید،  ITفرصتی را برای کمک به فرآیند توسعه به آن ها واگذار کنند. با 

جامعه روستایی می تواند ظرفیتی به سوی بهبود وضعیت زندگی  و ایجاد انگیز  از 

ی طریق آموز  و گفت وگو با دیگران کسب کند، تا به این وسیله آنها به سطح

در این  برسند که بتوانند برای توسعه شخصی خودشان تصمیم بگیرند کشور هند

 .زمینه تجربه کرده است

یک فرصت در اختیار مردم روستایی قرار می گیرد، معنای این واگذاری این است که یک 

موقعیت، یک جایگاه برای بیان دیدگاه ها و عقایدشان د راختیارشان قرار می گیرد، و این 

مناسبی است برای فرآیند تصمیم گیری. این رویکرد باید سبب بهبود هدایت و  فرصت

 مشارکت در طرح ها و انجام سیاستها شود.

هدف قرار دادن گروههای حاشیه ای)کنار رفته(: اغلب مردم روستایی دچار ناتوانی در 

شهری به ویژه ها می تواند منافب همه ذینفعان از جمله جامعه  ITدسترسی به اطالعات هستند.

شامل روستاییان معیشتی  مین کند، و گروه های خسارت دیده مورد هدف زنان و جوانان را تا

 و از کار افتاده هستند.

ها هستند که می  ITاشتغال زایی:از میان مراکز اطالعات روستایی تاسیس شده، این  -0

توانند فرصت ها شغلی را در مناطق روستایی خلق کنند و این کار به وسیله مشاوران 

تلفنی، به ویژه، مشاوران اطالعاتی، مترجم ها و تکنسین های فناوری اطالعاتی انجام 

 می شود که جالب توجه است .

ه که ضمن به در حقیقت فناوری اطالعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شد

حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصادی جامعه و 

 ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود.
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فناوری اطالعات بر کلیه فعالیت های فردی و اجتماعی معاصر از جمله کارآفرینی،اثر 

حوالت اساسی به وجود آورده است.امروزه کارآفرینی به گذاشته و در بسیاری از آنها ت

شدت به رشد فناوری اطالعات وابسته است و از آن بهره زیادی می گیرد و می توان 

گفت که کارآفرینی بدون فناوری اطالعات، امری غیر ممکن و دشوار است. از سوی دیگر 

ت. فعالیت های توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، خود مرهون کارآفرینی اس

کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و تولید فناوری ها می شوند. کارآفرینی 

موتور توسعه فناوری و خلق فناوری های جدید است. به عبارت دیگر، گستر  فناوری 

اطالعات تحوالت شگرفی در دستیابی به اطالعاتبه وجود آورده و بسترهای ارتباطقوی 

 کرده است . تری را فراهم

چنین مراکزی پل نجات شکاف بین جامعه شهری و روستایی هستند و مشکل حاشیه 

 روستا ها را از هم کم می کنند . شدن یا فاصله گرفتن شهر و

 

 محدودیت های  توسعه فناوری اطالعات در روستاها :

 نبود زیر ساخت ها ی مناسب مخابراتی در روستاها : -8

ی مخابراتی الزم برای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در حال حاضر، زیر ساخت ها

در روستاها فراهم نیست. روستاها فاقد مراکز سرویس دهنده اینترنت بوده  و روستاییان 

ناچارند از طریق سرویس دهندگان شهری به شبکه اینترنت متصل گردند. اتصال به 

ارتباطات به دلیل بعد مسافت بین اینترنت دارای دو محدودیت مهم می باشد. اوال این نوع 

روستاها و شهر پر هزینه است. ثانیا به دلیل شباهت خطوط مخابراتی روستاها و اختالل 

 در ارسال پیام، دریافت اطالعات، بسیار کند صورت می گیرد .

 فقدان رایانه های شخصی در منزل  -5

 .عدم آشنایی روستاییان با کاربری کامپیوتر - 1

 مالحظات سیاسی -8

 هزینه های سنگین ارتباطات از راه دوربرای برخی کشورهای در حال توسعه -6

 زیر ساخت های اقتصادی -۷
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 نبود گنجایش محلی و مانب لهجه و زبان -1

 نرخ باالی بی سوادی در مناطق روستایی -8

 منابب انسانی ناکافی -88

 طرح های پایدار . -88

 

 اهمیت کاربرد فناوری اطالعاتی در روستاها :

از اقدام ها و اعمال تعیین و تعریف شود که در چه سطحی روی می  آن مهم است که هدف

دهد، اقدام در سه سط  محلی، ملی و جهانی می باشد.در سط  محلی)مناطق روستایی و یا در 

برخی موارد سطوح شهری(فناوری های اطالعاتی بومی با اطالعاتی درباره، برای نمونه، قیمت 

ت و دانش و آموز  تهیه شده اند. در سط  ملی یافته اشهای بازار و خدمات اجتماعی، بهد

های نظام فناوری اطالعاتی پیچیدگی بیشتری دارد که اطالعات مورد لزوم مشاغل را در بر 

دارد، مانند فرصت های سرمایه گذاری کاال و خدمات، سرانجام یک سط  وسیب از نظام های 

عالی به طور معمول شامل زیر  موجود که متصل به زیر ساخت های جهانی است. هر سط 

مجموعه ای از عناصر و سطوحی از اقدام هایی است که صورت گرفته است.برای نمونه در 

سطوح محلی، منافعی که یک کشاورز از فناوری برای کسب نرخ روزانه بازار به دست می 

و  درصد زیر قیمت هستند بخرد، 58آورد، این است که می تواند به دنبال بذرهایی که 

 درصد بیشتر با کم کردن دست دالالن بفروشد. 58محصوالتش را با

اگر ما در این زمینه بخواهیم فقر را تعریف کنیم می توان چنین گفت، محروم شدن از 

اطالعات مورد نیاز برای اشتراک در عرصه اجتماع که دارای سه سط  محلی، ملی یا جهانی 

 .است 
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 کشاورزی دقیق 

 

 

 

 

 فصل چهارم :

 کشاورزی دقیق :

فناوری امتروزه همته چیتز را درنوردیتده استت. علتوم مختلتف وعرصته هتای گونتاگون آن           

استفاد ههای فراوانی میبرند که وجود آمده است. به ازپیشرفتهای شگرفی در زمینه هایاطالعاتی 

و درآینده کاربرد فناوری اطالعات گستر  بیشتری خواهد یافت. کشاورزی که یکی از علتوم  

ی تمدن بشریت دارد از این تاثیر مصون نمانده استت.  ااولیه بشرابتدائی میباشد و قدمتی به بلند

کشت صیفی جات و حتی عملیات پتس  بخشمختلف کشاورزی از قبیل کشت غالت، باغها و 

ازبرداشت نیز از این فناوری که امروزه به عنوان کشاورزی دقیق کته همتان کتاربرد فناوریهتای     

اطالعاتی توام با استفاده از ماشینهای پیشرفته میباشد، در حال ظهور میباشد. هر چنتد کته ایتن    

دن جمعیت جهانی و افزایش آن فناوری دردوران طفولیت خود قرار دارد ولی با توجه به پیر ش

انتظار می رودکته مستئله تتامین غتذا، حفتظ محتیط زیستت و آب از عمتده تترین و چتالش           

برانگیزترین مسائل بشر درآینده نه چندان دور باشد. بهر حتال کشتاورزی ایتن فنتاوری را بته      

 چالش کشانده است.
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حاضر و آینده از کسی  بی شک اهمیت غذا و امنیت غذایی به عنوان یکی از چالش های عصر

پوشیده نیست. افزایش روزافزون جمعیت از یک سو و کمبود زمین های قابل کشت از سوی 

دیگر ، بشر را به سمت افزایش عملکرد در واحد سط  سوق داده است. از طرف دیگر کمبود 

آب و حساسیت دانشمندان در قبال حفظ محیط زیست و حفظ منابب انرژی ، متخصصین علوم 

اورزی را بر آن داشت تا با ایجاد شیوه های نوین در مدیریت مزرعه ،عالوه بر بهینه سازی کش

مصرف نهاده ها، عملکرد را نیز افزایش داده و در نهایت بازده ی اقتصادی را باال ببرند. 

ترین راهکارها جهت  جدیددرراستای چنین اهدافی بود که کشاورزی دقیق به عنوان یکی از 

 [88.] ار و ماشین در عملیات کشاورزی پا به عرصه ی دنیای تکنولوژی جدید نهادکاربرد ابز

 

 تاریخچه کشاورزی دقیق :

امروزهاطالعاترکناساسیهرگونهعملیاتیراتشکیلمیدهد،خواهاینعملیاتاقتصادی،بازرگانی،جنگیویاک

 .شاورزیباشد

آوریاطالعاتنامگرفتهاسنحوهدستیابیبهاطالعات،جمعآوریوپردازشآنهامبنایعلمیجدیدشدهاستکهفن

 .ت

کشاورزینیزکهیکیازشاخههایعلومکاربردیمیباشدازایندگرگونیهابینصیبنماندهاستوباتوجهبهمشکالت

ومسائلیکهدربخشکشاورزیموجودبودهلزوماستفادهازاینفنآوریبیشازبیشآشکارگردیدوزمینهظهورک

 یاد کرد.شاورزیدقیقفراهمگردید که از آن به عنوان کشاورزی پایدار نیز می توان 

ه کشاورزی پایدار ، از دیدگاه افراد مختلف معانی مختلفی دارد؛ که بستگی به حیطه عالقه ژوا

. کشاورزان ، متخصصان محیط زیست ، حافظان منابب طبیعی و ساکنان دارد و سابقه آنها

روستایی همگی عالئق و نگرانی های متفاوتی دارند و کشاورزی پایدار را به صور مختلفی 

 .تعریف می کنند ؛ بنابراین تعریف واحدی برای کشاورزی پایدار وجود ندارد

تعریف ابداع شده است که هریک تفاوتهای  18حداقل بیش از  881۷سال  ازاز توسعه پایدار 

 .ظریفی با دیگری دارد و بر ارزشها ، اولویتها و هدفهای خاصی تاکید می کند

ه طور تجریدی صورت گرفته است. مفهوم کشاورزی تالشهای بسیاری برای تعریف پایداری ب

به صورت مترادف با  8808رایج شد ، ولی قبل از آن نیز در دهه  881۷پایدار از سال 
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اصطالحاتی چون کشاورزی ارگانیک ، طبیعی ، اکولوژیک و کم نهاده بکار برده می شد. البته 

تنها  ،از آن محسوب می شود مفهوم و مضمون توسعه پایدار که کشاورزی پایدار نیز بخشی

متعلق به دوران معاصر نیست . به نحوی که بعضی تاریخچه آن را به نیوتن ، جان الک ، 

توماس جفرسون و چارلز داروین و حتی به آسیای قدیم نیز نسبت می دهند . اما همانطور که 

ت محیطی گفته شد واژه پایداری به دنبال پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و باالخص زیس

 . فعالیتهای انسان مورد استفاده قرار گرفت . از هنگام تعریف کمیسیون برونت لند

کشاورزی در ایاالت متحده که در مراحلصنعتی شدن خود قرار داشت بین  58در اوایل قرن 

خاک سطحی به علت فرسایش  ضعفجوامب روستایی و تغییرات به اصطالح افراطی ناشی از

، گانیک، تجمب نمک، کاهش حاصلخیزی خاک،چرخه مجدد مواد آلیتخریب مواد ار ،خاک

 8818همچنین در دهه .اشاره کرده بود کودها و سمومآبهای زیرزمینی در اثر نفوذ  آلودگی

 5888کرد و در سال مفهوم پایداری راپیشنهاد  (iucn)اتحاد بینالمللی حفاظت از طبیعت

 همان کشاورزی دقیق است. که بیانگر بحثپایداری در تولید را مطرح کرد

پس می توان گفت :کشاورزی دقیق، جدید ترین فناوری در عرصه کشاورزی می باشد که بر 

 مبنای کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم و پاک، استوار است.

قوت گرفت ولی  8858البته ایده اصلی کشاورزی دقیق در سال 

ظهور  "کشاورزیدقیق"میالدیبانام8888یکاربردایننوعفناورینیزدربخش کشاورزیازدهه 

یافتواهدافدوگانهیاقتصادی)افزایشسودوکاهشهزینههای مزرعه( وزیستمحیطی 

 .دمیکن        )کاهشاثراتزیستمحیطیحاصالز  کاربردنهادههایکشاورزی( رادنبال

به  888۷و از سال  5888کشاورزی دقیق با مفهوم مدیریت دقیق مکانی و زمانی از دهه 

 امال حرفه ای شکل گرفته است.صورت ک

ا، کشورهای شرق دی(، کانامکشورهایی مثل ایالت متحده )ایالت میا درکشاورزی دقیق 

اروپا و برخی کشورهای غرب اروپا، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی بویژه آرژانتین، 

مانند  بعضی از کشورهای آسیاییبرزیل، شیلی، کاستاریکا، مکزیک، استرالیا،و نیوزلند و 

 تجربه شده است . چین و هندوستان

 تعاریف کشاورزی دقیق :
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  کشاورزی دقیق، جدید ترین فناوری در عرصه کشاورزی می باشد که بر مبنای

 کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم و پاک، استوار است.

 .-

کشاورزیدقیقروشیازمدیریتمزرعهمیباشدکهبهکشاورزاجازهتولیدموثرترراازطریقاستفاده

 .دهدازمنابعبصورتاقتصادیرامی

  ،کشاورزی دقیق به روشی از مدیریت محصول اطالق می گردد که بوسیله ی آن

 .واحدهای مختلف از یک زمین زراعی با سطوح مختلفی از نهاده ها مدیریتمی شود

 . تگی به پتانسیل عملکرد محصول در منطقه ی مورد نظر دارداین مدیریت بس

 - ،کشاورزی دقیق عبارت از مجموعه عملیاتی است که ضمن ارتقای بهره وری

محیطی فعالیت های -هزینه های تولید را کاهش داده و از تاثیرات منفی زیست

 کشاورزی می کاهد

 -( کشاورزی دقیقPrecision Farming  یاPrecision Agriculture یک )

مفهوم جدید در کشاورزی امروزی است و بر مبنای وجود ناهمگونی در سط  

 . مزرعه استوار است

  مدیریت دقیق گیاه و خاک مطابق با شرایط متغیر یک مزرعه. البته در فرهنگ

 Site specificاصطالحات علمی از واژه هایی چون کشاورزی موضعی )

management )Spot Agriculture نیز استفاده می شود . 

  از دیدگاه نظام مند، کشاورزی دقیق به معنی سازماندهی مجدد کل نظام کشاورزی به

 سوی یک کشاورزی پایدار، با کارایی باال و مصرف پایین نهاده است

 کشاورزیدقیق به معنای وجود ناهمگونی در سط  مزارع و پرداز  اطالعات مربوط 

گیاه و خاک مطابق شرایط متغیر  را رابطه اورزی دقیقبرخی از منابب نیز کش بوده و

 یک مزرعه تعریف کرده اند .

  یک سیستم پیشرفته تولید گیاه و  دقیقطبق یک تعریف مشابه دیگر، کشاورزی ،

 باشد:زیر خصوصیت  8احشاماست که دارای حداقل 
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سازد، دوم : اول : این سیستم نیازهای غذایی را به شکل کامالً ایمن برای بشر برطرف 

موجبات افزایش کیفیت محیط و منابب طبیعی را فراهم سازد، سوم : باعث استفاده مؤثرتر از 

منابب تجدیدنشدنی و حفظ و کنترل بهینه چرخه های بیولوژیکی گردد، چهارم: حمایت 

اقتصادی از کشاورزان را افزایش دهد و پنجم: موجب افزایش کیفیت زندگی برای کشاورزان و 

. همچین مشوق ها،  انگیزه و سرمایه ی الزم جهت تمرکز و توجه بر افراد جامعه شود کلیه

تحقیق، آموز  و توسعه ی تکنواوژی در بخش خصوصی و دولتی در زمینه ی تلفیق  بهره 

 زیست محیطی را فراهم نماید . وری و سود آوری کشاورزی با نظارت و حفاظت

 دبای در تعریف دیگر مورد کشاورزی دقیق: 

 .از نظر اقتصادی کارآمد باشد 

 .از نظر زیست محیطی سالم باشند 

 از نظر اجتماعی قابل قبول باشند 

 اسی قابل حمایت باشند .از نظر سی 

 

 کشاورزی دقیق چیست :

سیستمی است که در آن با اعمال مدیریت صحی  در  یا کشاورزی دقیق کشاورزی پایدار

استفاده از منابعطبیعی ، می توان نیازهای غذایی بشر را تأمین و کیفیت محیط زیست را حفظ و 

 از تخریب ذخایر طبیعی جلوگیری به عمل آورد.

در توسعه پایدار کشاورزی، کاهش فشار وارده به اراضی زیرکشت، عدم مصرف مواد شیمیایی 

د و سم(، حفظ ذخایر طبیعی و سالمت نسل حاضر و آینده ، جزء مباحث اصلی است. طی )کو

گام هایی که به سمت ایجاد کشاورزی پایدار برداشته می شود، قبل از هر چیز باید به تعادل 

مجموعه یا  هبین تولید محصول و تغییرات محیطی توجه شود و سیستم زراعی را نه به منزل

تلقی کرد. اگر  دت بایتقل، بلکه به عنوان بخشی از کل سیستم محیط زیستشکیالت مجزا و مس

به جای استفاده از کودها و سموم شیمیایی، علف کش ها، هورمون ها از تناوب زراعی، بقایای 

گیاهی، کود سبز، کودهای آلی ، مبارزه بیولوژیک با حشرات و ارقام مقاوم به تنش های زنده و 
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، آنگاه می توان گفت که سیستم کشاورزی پایدار، مولد، تجدیدشونده غیرزنده، استفاده گردد

 .سودآور و خودکفاست و لطمه ای به محیط زیست وارد نخواهد ساخت

اولیه کشاورزیحتی قبل ازکاشت وارد عمل می شود.این اطالعات   کشاورزی دقیق از مراحل

محصول خاا در منطقه  مربوط به شرایط خاک واقلیم ونوع بذر,کود ها وآفت کش های یک

وی کامال مشخص و به صورت یک جا ودسته بندی شده به کشاورز آموز  داده می شود و

نه به اجرا می پردازد,این گرد  اطالعات از آنجائی که نیاز به حفظ اطالعات و اشاعه آگاها

 این .امکان پذیر نیست  (IT)گسترده آن به منظوردسترسی همگانی دارد جز در چرخه ای ت

سیستم قادر است مدیریت مزرعه را در شرایط خاا وبحرانی با در دسترس قرار دادن 

اطالعات قابل اعتماد یاری و در حل مشکالت به انها کمک کند. دیده بانی محصول که امروزه 

کاربرد گسترده ای یافته در رو  کشاورزی با استفاده از سیستم های جی ای اس و جی پی 

رعه را که از جی پی اس محل مورد نظر در مز ه این صورت با استفادهب .اس صورت می پذیرد

مد نظر است :مشخص می کنند واطالعات مربوط به ان را با مقایسه سایر داده ها درجی ای 

در کشاورزی دقیق مرسوم حتی می توان اطالعات   .اس مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهند

متفاوت   مختلف یک مزرعه با یک محصول را از لحاظ تنوع خاک ویا حالت های آب دهی

بررسی ونتایج آن را ثبت کرد وبا پرداز  آن وتهیه نرم افزار مربوط به آن از منابب موجود 

ی این اطالعات را به مزارع استفاده الزم را به عمل آورد وبا چرخش اطالعات نرم افزار

در رو  های مدرن کشاورزی حتی . رساندو صاحبان مزارع از نتایج این تجربیات آگاه کرد

مراحل کاشت راهم با ماشین آالت مکانیزه وبا استفاده از رایانه انجام می دهند به طوری که 

از اتاق نگهبانی حتی آبیاری را به صورت برنامه ریزی شده وتوسط پرداز  گر قابل کنترل ,

 . مزرعه هدایت می کنند

ی در ژ  و کشاورزان، پیشرفت تکنولو دانشمندانیکی از دالیل رشد کشاورزی دقیق در میان 

, سنسورها, عکسهای GPSجغرافیاییمختصات زمینه های مختلف از جمله سیستم تعیین 

یالت مدیریت اطالعات جغرافیایی است. بر هو تس سنجش از دور()یا  ماهواره ایهوایی یا 

این اساس اطالعات جمب آوری شده توسط تکنولوژی های ذکر شده برای انجام محاسبات 

دقیق در مورد سط  ناهمگونی در مزرعه از جهت های مختلف از جمله مقدار مواد مغذی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
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بیماریها و علفهای هرز در سط  مزرعه همچنین تصمیم گیری و خاک، گستر  و پخش آفتها 

در مورد موعد فعالیتهای مدیریتی و همچنین پیش بینی مقدار عملکرد مورد ارزیابی قرار 

 .خواهند گرفت 

در کشاورزی مرسوم، هر مزرعه به عنوان یک واحد تلقی می شود و مبنای مدیریتی، 

همین گیرد و در نتیجه نهاده ها بر اساس شرایط و خصوصیات متوسط مزرعه قرار می 

شوند. اما کشاورزی دقیق با استفاده از فن آوری های اطالعاتی مزرعه خصوصیات تعریف می

را به واحدهای کوچک تر تقسیم بندی کرده و سپس به تعیین خصوصیات هر واحد می 

د بود نهاده ها را در محل پردازد. در نتیجه استفاده از این فن آوری، تولید کننده ها قادر خواهن

 . دقیق اعمال کرده در نهایت از بیماری و تلفات بکاهند

متوسط , یا یکنواخت انجام می شود که تمام سط  شرایط مدیریت مزرعه به نوعی بر مبنای 

مزرعه کاربرد یکنواخت نهاده های زراعی را دریافت نماید.بهر حال , تغییرپذیری در نوع خاک 

همواری یا شیب , یا علف های هرز می توانند موجب تغییراتی در عملکرد , عمق خاک , نا

تن در هکتار در داخل  88شوند. به طور نمونه دامنه عملکرد دانه می تواند از صفر تا بیش از 

یک مزرعه باشد. مفهوم کشاورزی دقیق به طور ساده مدیریت این تغییرپذیری با تطبیق نهاده 

یا بذر , با پتاسیل محل می باشد.در این رو  , عملکرد گیاه زراعی به  ها , مانند کود شیمیایی

حداکثر می رسد و در ضمن مصرف بیش از اندازه نهاده های زراعی به حداقل کاهش می 

 ود .گفته می ش "خاا– کشاورزی محل"یابد.به این فرایند مدیریت 

ان کاربرد فناوری های مدیریت خاا مکانی محصوالت یا کشاورزی دقیق می تواند به عنو

اطالعات همراه با تجربیات تولید برای رسیدن به بهینه سازی تولیدات کارا، بهینه سازی 

کیفیت، حداقل سازی اثرات محیطی و حداقل سازی احتمال ضرر و زیان عنوان شود، همچنین 

مفهوم کشاورزی دقیق به عنوان مدیریت تغییرات زمانی و مکانی مزرعه بیان شده است، این 

 رات درون مزرعه ایجاد میکند. مدیریتی یک محدوده ی مدیریتی را برای ارزیابی و رفتار با تغیی

فرق اساسی بین کشاورزی مرسوم و کشاورزی دقیق، سوای بکارگیری تکنولوژی فضایی، 

سیستم های جانبی در کنار تجهیزات معمول در کشاورزی مرسوم در اندازه ی کوچکترین 

سط  ممکن به عنوان واحد مدیریتی است. بدیهی است که در سط  یک مزرعه هر چند 
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تیم.تفاوت ویژگی خاک قسمت های مختلف از یک کوچک، با متغیر های مختلفی روبرو هس

سو و نیازهای گیاهان بخشهای مختلف از دیگرسو و نیز سایر عوامل متغیر در سط  مزرعه 

نیازمند اعمال مدیریت متغیر و متناسب با هر قسمت از مزرعه می باشد که نیاز به چنین 

 . ده استمدیریت متغیری، فلسفه ی اصلی پیدایش سیستم کشاورزی دقیق بو

 

 
 :کشاورزی در حین استفاده از ابزارهای کشاورزی دقیق .8-0شکل 

 

مراحل آماده سازی  و ابزارهای کشاورزی دقیق  ها فن آوریاستفاده از  در کشاورزی دقیق با 

مزارع را با استفاده از فن آوری های نو مثل استفاده از فن آوری لیزری در تسطی  مزارع به 

ارزیابی . این ها نمونه ای از کاربرد گسترده فن آوری در کشاورزی استانجام می رسانند 

تخریب خاک وبررسی اثرات فعالیتهای بشری بر اراضی، پایه هر نوع آمایش سرزمین ) طراحی 

استفاده از اراضی( می باشد. اعتماد عمومی بایستی به وسیله کاربرد ابزار و تکنولوژی های 

دیریت اراضی، بخصوا اراضی کشاورزی تامین گردد. طبقه پیشرفته در برنامه ریزی و م

بندی نواحی کشاورزی با توجه به سطوح مختلف حساسیت به تخریب و قابلیت تولیدی آنها 

بر اساس مطالعات مشخصات شیمیایی خاکها و تشری  آنها بعالوه خواا فیزیکی، مرفولوژی، 

گیرد. سیستم اطالعات می نجام خصوصیات هیدرولوژیکی، کاربریهای واقعی وپتانسیل، ا

جغرافیایی، تامین کننده سریهای مناسب داده ها برپایه خصوصیات منطقه می باشد که با تو جه 

به در بر داشتن اطالعات مرتبطی از موسسات عمومی و تحقیقاتی ) خاک، آب، هوا، پوشش 
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اجتماعی و غیره _گیاهی، جانوری، کاربردهای شهریوصنعتی، میراث فرهنگی، شرایط اقتصادی

( ابزار کاربردی و موثر دراین نوع بررسی ها می باشد. مرحله بعد شامل ارزیابی شرایط واقعی 

منابب و خطرات تخریب آنها با اهداف طراحی اندازه گیری ها می باشد که توانایی جلوگیری یا 

ز نماید را حداقل محدود نمودن هر نوع اثرات منفی که می تواند از کاربریهای مختلف برو

تکنولوژی جی ای اس به کشاورزان ، تعاونی کشاورزی و فروشندگان کودهای  داراست

این امکان را می دهد تا کشاورزان را در انتخاب کود مناسب جهت  کشاورزی کمک می کند و

 واز جمله راههایی که تکنولوژی جی ای اس به فروشندگان .رشد بهتر محصول یاری رسانند

کشاورزان کمک می کند محاسبه محصول برداشتی به وسیله ی تحلیل میزان حاصلخیزی و 

رتبه بندی خاک است. جی ای اس نقشه هایی را در اختیار کشاورزان قرار می دهد که میزان 

.این کار در سطوح متفاوت کوددهی به تعیین می نماید کوددهی مناسب به یک مزرعه را به 

یکى از  د.جهت اعمال میزان مناسب کوددهی صورت می گیر نقاط مختلف یک مزرعه

بزرگترین مشکالت منابب طبیعى، مسئله فرسایش خاک است. با از دست رفتن خاک مهمترین 

منبب تولید مایحتاج بشر از بین مى رود که جبران این امر غیرممکن است. جهت شناسایى دقیق 

امروزه وجود سیستم هاى ابزار دقیق  .ى باشدعوامل تخریب خاک نیاز به اطالعات پایه دقیق م

و مدلهاى مختلف این تو انایى و ابزار را در اختیار انسان قرار داده اند که بتوان با استفاده از آن 

 . اطالعات پایه را ذخیره ودر صورت نیاز بازیابى نمود

مقدار ( میزان شدت فرسایش و GIS( و )P.S.I.A.Cبدین منظور از تلفیق مدل پسیاک )

مى توان برآورد نمود.با توجه به اینکه نقشه هاى توپوگرافى،  را رسوب تولید شده حوزه ها

شیب، جهت و زمین شناسى در تعیین واحدهاى همگن کاربرد دارند، لذا این دا ده ها بصورت 

( شده و بعد از پرداز  و ساماندهى آنها با GISالیه هاى اطالعاتى وارد محیط سیستم ) 

ه مدل پسیاک اقدام به رده بندى و امتیازدهى به هر یک از عوامل موثر در شدت توجه ب

. در نهایت با جمب بندى امتیازات هر یک از این الیه ها ,  می گرددفرسایش و رسوبزایى 

امتیاز نهایى استخراج و بر این اساس شدت فرسایش و رسوبزایى اراضى منطقه مورد مطالعه 

 .می گرددتعیین 
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یشود. ه برای بهینه سازی تولید طراحی مدقیق یک سیستم مدیریت جامب است ک کشاورزی

یتواند در فناوری و مدیریت، کشاورزی دقیق ماستفاده از المانهای کلیدی همچون اطالعات، 

راستای افزایش بازده تولید، بهبود کیفیت محصول، بهبود بازده استفاده از مواد شیمیایی، حفظ 

ریتی همچون دیدهبانی زیست قدم بردارد. فناوری و عملیات مدی انرژی و حفاظت محیط

کنترل نرخ متغیر، نقشه محصول و فرآوری پس از برداشت می  ،هبرداری مزرعهمزرعه، نقش

تواند برای محصوالت باغی تطابق یابد. هنوز بیشتر این فناوری در دوران طفولیت خود قرار 

به مرحله بلوغ برسد. هنگامی که این فناوری  دارد. تحقیقات بیشتری الزم است تا اینکه

عملیاتی گردید، تحقیقات دیگری مورد نیاز خواهد بود تا اثرات و منافب اقتصادی و زیست 

 . محیطی بسیاری از المانهای کشاورزی دقیق را روشن سازد

کشاورزی دقیق نوین بر اساس دسترسی متوسط به فن آوری اطالعات در آموز  و استفاده 

وکشاورزی دقیق با فن آوری   یستم های نیمه مکانیزدرکاشت وبرداشت بیان میشودازس

باالبراساس استفاده گسترده ازسیستم های اتو ماتیک و فن آوری های مکانیکی وکنترلی در امر 

کشاورزی و دسترسی گسترده وضریب نفوذ باالی فن آوری اطالعات )درحوزه 

هم بر اساس سط  پائین دسترسی به فن آوری کشاورزی مرسوم   آموز (تعریف میشود.

اطالعات به عنوان ابزار آموز  واستفاده محدود از ماشین آالت مکانیزه به عنوان ابزار اجرا 

تعریف می شود.با توجه به تعاریف باال نقش فن آوری اطالعات در این علم بسیار مهم 

 .دوحیاتی می باش

 "ویژه -سایت" براساسروشهاییکه

نامیدهمیشود،کشاورزیدقیقدرگیرمباحثیمیشودکهمطالعهومدیریتتغییراتدرمزارعازاجزاءاصلیآنمی 

کشاورزیدقیقحوالینمبحثدورمی  .باشدوبرمیزانتولیدمحصولتاثیرمیگذارد

زندکهدرنظرگرفتنمزارعبزرگبصورتیکنواخت،بیفایدهبودهوبایستیازمنابعهزینهبرباالئیازجملهکوده

 .نمودا،علفکشهاوآفتکشهااستفاده

هرمحلیکهبهبزرگییکمزرعهباشددارایتغییراتوسیعیدرنوعخاک،قابلیتدردسترسبودنموادغذائیودیگرفا

 .بدوندرنظرگیریاینپارامترها،تولیدمحصولنقصانخواهدیافت.کتورهایمهمجهترشدمحصولمیباشد

نامرنادرحالیکههزینههایتولیدافزایشمییابدبرخیازکشاورزاننمیتوانندقیمتمحصوالتخودراباالببرندکهای
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  .شیازویژگیهایبازارکاالهایآنکشوریامحلمیباشد

رتقایسطحنظارتمحیطی،یکیازاجزاءکلیدیکشاورزیدقیقوافزایشگرایشهادرزمینهاستفادهبیشترازاینرا

 .وشمیباشد

 

 سه اصل کشاورزی دقیق:

 کاهش اثرات سوء زیست محیطی . افزایش عملکرد ، افزایش بهره اقتصادی و

 

 دقیق:مهمترین محور کشاورزی 

بتوان زمین زراعی  هشناخت دقیق مزرعه و زمین زراعی در نقاط مختلف آن است، به طوری ک

را آسیب شناسی نموده و در جهت اصالح آن متناسب با شرایط نقاط مختلف زمین گام 

برداشت. جهت آسیب شناسی مزرعه الزم است در مرحله برداشت، وضعیت عملکرد آن در 

 ائی شده و به عبارتی نقشه عملکرد مزرعه ترسیم گردد.نقاط مختلف به دقت شناس

 

 قدم های اساسي در کشاورزی دقیق عبارتند از:

 شناسایی و تشخیص تغییرپذیری -الف

 مدیریت تغییرات -ب

 ارزیابی عملی -ج

یرا زشناسایی و تشخیص تغییر پذیری: این مرحله یک گام اساسی به شمار می رود.  -الف

که گفته شده تغییرات هیچ مدیریتی بدون شناخت کافی از مسأله، ممکن نیست. همان طور 

 Temporal( ( یا زمانی)Spatialvariability)توانند مکانیمزرعه ای می

variability باشند که عمدتاً رو  های استفاده شده به تعیین تغیرات مکانی مستلزم )

صل زراعی می باشد که چیزی نیست جز تغییرپذیری مطالعه روند رشد محصول درطول یک ف

 زمانی. بنابراین کاو  هر دو تغییرپذیری در کشاورزی دقیق ضروری به نظر می رسد .

مدیریت تغییرات: زمانی که تغییرات درمزرعه مطالعه مکان یابی شد، تولید کننده باید  -ب

ات اتخاذ کند. این مدیریت براساس دانش زراعی خود مدیریت مناسبی متناسب با آن تغییر
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( نام Site-specific crop managementاصطالحاً مدیریت موضعی محصول )

مشهوراست. البته هرچه قدر بعد زمانی تغییرپذیری در این شیوه مدیریتی   sscmبه دارد که

غالب تر باشد، مشکالت بیشتر است. به عنوان مثال در بحث پتاسیم و فسفر، بعد زمانی 

دانی بر تغییرپذیری آن در مزرعه ندارد در حالی که این مطلب درمورد کودهای تأثیرچن

 نیتروژنه صادق نیست.

ارزیابی عملی: سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و انتقال فن آوری در این مرحله بیشترین  -ج

 اهمیت را دارند. مهمترین واقعیتی که باید در کشاورزی دقیق قبول کرد این است که اطالعات

وداده ها در این نوع کشاورزی ارز  محسوب می شوند نه فن آوری. بنابراین این داده ها به 

هر شیوه ای که به دست می آیند، در صورت داشتن دقت باال و خطای قابل قبول، با ارز  

بوده و یک ورودی برای مدیریت موضعی اند. نکته دوّم این است که حفظ محیط زیست 

ل تأثیرگذار در بوجود آمدن کشاورزی دقیق مطرح بوده است. کاهش همواره به عنوان عام

استفاده از مواد شیمیایی، سموم، آفت کش ها، افزایش کارایی کودها و در نتیجه افزایش 

بازدهی نهاده ها، جلوگیری فرسایش خاک  از مزایای زیست محیطی این نوع کشاورزی به 

 [18.] آیند شمار می 

 

 :"ویژه–سایت " مفهوم-1-4-4

می عبارتیاستکهبهعمآلوریکوچکترینسطحممکنبعنوانیکالمانمنفرداشاره

برایمثال،بجایبحثدرموردکلسطحمزرعهدررابطهبابکاربریعلفکشمیتوانفقطدرجاییازمزرعهکه.کند

 "ویژه-سایت"مدیریت .موادمذکوررابکاربرد .موردهجومعلفهایهرزقرارگرفتهاست

 .میباشدمدیریتسمپاشیهماناراضیموردهجومقرارگرفته

سایت،بطورساده،کوچکترینواحدیاستکهکشاورزمیتواندباابزارهایدردسترس،آنرامدیریتنماید،کهاین

 .فوتمربعمیباشد888سطحمعموالدرحدود

تیماریاعمآلوریهرسایت،مخصوصبهخوداستونیازبهاطالعاتخاصیاستکهتوسطدادههایآزمایشخاکوگ

 زارشاتدیده بانی محصوالنجاممی پذیرد .
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 العاتدرکشاورزیدقیق:مراحلپردازشاط

 کشاورزیدقیق،فرآیندیدورهایاست،البتهکشاورزدرهرزمانیمیتواندعملیاترابراساساطالعات

 .شروعنماید "ویژه–سایت"

نوعفناوریجزئی 68فناوریهایکشاورزیدقیقشاملبیشاز

 .میگرددکهازمرحلهیپیشازکاشتتامرحلهیپسازبرداشتدر مزرعهکاربرددارند

ریزیسالیانه، هبرنامعمومًاکشاورزاننیازمند

 .جمعآوریدادهومراحلتجزیهوتحلیالطالعاتجهتتکمیلسیکلکشاورزیدقیقبشرحذیلرادارند

 قبالزکاشت،تستخاکراانجامدهید،سپستجزیهوتحلیلدادههاجهتتعیینتغییراتپروفیلشرایطخاک

 .انجامدهیدتابتواندرهرموقعوباهرروشیدادههارافراخوانینمود

 وجهبهدادهها،کارراآغازنمائیدوازکاربرد درفصلزراعی،باکاشتمقادیرمتفاوتبذربات

دیدهبانی  .ههاییکهازآزمایشخاکبدستآمدهاند،سودببریددانرخمتغیرکودکهبوسیله

یافتههام.یگرددمهرز،آفاتیاامراضموردانجامعلفهایمحصولبرایتحقیقدرموردمسائلیهمچون

 .شخصمیکنندکهتیمارهایشیمیایییاسایرعملیاتایمنبودهاند

  هنگامیکهمحصولبرداشتمیشود،مانیتورمحصولکهدرداخلکمباین

جاسازیشدهاست،وضعیتمحصولراباتوجهبهموقعیتجغرافیاییجمب آوری 

 .تهیهمیگرددجغرافیائی اشونقشهوضعیتمحصولسرتاسرمزرعهباتوجهبهموقعیت

کشاورزرادررابطهباموثربودنکاربردروشهایمدیریتمیتواندمیزانمحصولمتغیرسرتاسرمزرعه

 لشدهاست،یارینمایدودرساآلیندهاورابهبهرهگیریازروشهایدیگررهنمونسازد .یکهاعما

 

 :ضروریت و اهمیت کشاورزی دقیق

اهمیت کشاورزی دقیق و تکنولوژی آن با توجه به محدودیت منابب و افزایش روزافزون 

آن تحقیق و بررسی  بارهامّا آنچه باید مورد بحث قرار گیرد و در  ،جمعیت بسیار روشن است

سیاست های کالن و برنامه ریزی های بلند مدّت و کوتاه مدّت کشور در ;جدی صورت گیرد 

ارتباط با این تکنولوژی است.انتقال بطئی وتدریجی این تکنولوژی ، تناسب سازی بکارگیری 
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به کشور  ویژهآن در مناطق  آن باوضعیت خاا کشور ، اعمال برنامه هایی جهت بکارگیری  

آزمایشی واحداث مراکز تحقیقاتی در کنار این مناطق ، تال  درجهت تطبیق  صورت 

تکنولوژی موجود در کشور چه داخلی وچه وارداتی با این تکنولوژی ،شکل های مختلفی 

گیرند. برای این منظور داشتن برنامه مدون و سیا ست می هستند که در این ارتباط مدنظرقرار 

 رائی باال ،الزم به نظر میرسد.مشخص باپشتوانه ی اج

 

 تستآزمایشگاهی()موادوروشها

 .کشاورزیامروزیبستگیبهمنابعخارجیجهتگرفتنبرخیاطالعاتهمچوندادههایخاکدارد

تستهایآزمایشگاهیقادرهستندکهمیزانموادخاکازقبیلنیتروژن،فسفر،پتاسیمو 

دردسترس روشهایگوناگونیبراینمونهگیرینقطهای .دیگرموادمغذیخاکراتعییننمایند

نقطهاصلیایناستکهبازیاد  .بدستآیدGISگیریمی تواندبوسیلهسیستم نمونه استوشبکه

گیریهاوتستکردن هخواهیمداشت. اینگونهنمون "ویژه–سایت" تعدادزیادینه ها شدنتعدادنمو

 فراهممیسازد .VRAپایهرابرایتوسعهطرحهای یآنهااطالعاتاساس

 

 دیدهبانیمحصول:

مشکالتوتوسعهآنهاراثبتنمبروزهنگامیکهمحصولرشدمیکند،مشاهداتبایستیبهدقتانجامشودتاهرگونه

 ، نمی باشداگرچهدیدهبانیمحصولچیزجدیدی .اید

 واردشودوبهمحلدقیقمشکالزطریقGISدیدهبانیمحصوالمروزهمیتواندبه 

می موردتجزیهوتحلیلقرار GISارتباطپیدانمایدواطالعاتبامقایسهسایردادههادر GPSدادههای

 .گیرد

هبانیمحدیدبطریقهعادی،افراددارایدانشکافیقادرهستندتامشکالتزیادیکهدرمزرعهبوجودآمدهتعیینو

 .میباشدو کامپیوترلپتاپGPSازجملهوسایلمدرندیدهبانیگیرنده  .صولراانجامدهند

بعدًاتوسطافرادباظهورنقشهبرداریویدئوئی،هرشخصآموزشندیده،نیزقادربهثبتشرایطمزرعهمیباشدتا

 .متخصصبازبینیوموردتجزیهوتحلیلقرارگیرد

مسایرروشهاجهتتشخیصمشکالتدریکمزرعهشاملسنجشازدورتوسطسفاینفضایییاسایرتجهیزاتهوائی
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اماباالخرهاینگونهدادههابا.،بهینهسازیهادرقابلیتدسترسیبهدادههایماهوارهایضروریمیباشندیباشد

 فادهقرارگیرد .یستیبعنوانمنبععادیاطالعاتکشاورزیمورداست

 

 مدیریت ها در کشاورزی دقیق:-4-4-9

شود، مدیریت  پروژ ه های کشاورزی دقیق در دانشگاه ایالتی کارولینا به دو قسمت تقسیم می

 "(SSM)" و مدیریت عملیات و فرآیندهای پس از برداشت (PPM)"سایت ویژه"مدیریت 

عبارت از مدیریت محصوالت کشاورزی در یک مقیاس  معروف بوده و که به مدیریت بر مکان

 فضایی کوچکتر از کل مزرعه یا واحد بهره برداری است.

سایت ویژه همان مدیریت تولید در سط  مزرعه می باشد و مدیریت فرآیند پس از لحظه 

 .برداشت محصول شروع شده و تا زمان فرآوری نهایی یا مصرف آن ادامه می یابد

 

 "ت ویژهسای"مدیریت -8

عملیاتی مرسوم مزرعه تفاوت دارد. درمدیریت  ویژه کال با مفهوم مدیریتسایت "مدیریت 

کلی مزرعه، متوسط شرایط برای مزرعه تعیین شده و بر طبق آن عملیات مدیریتی اعمال 

شود، که اغلب مزارع به چندین منطقه مدیریتی تقسیم می "سایت ویژه "میگردد. در مدیریت 

این حالت کمیتهای مورد نیاز هر قسمت از شبکه تعیین و بطور مجزا  در یشود.م شبکه نامیده

 .مدیریت میشود

، تولید کنندگان بایستی دارای اطالعات ضروری و "سایت ویژ ه"برای عملیاتی کردن مدیریت 

فناوری باشند. بطوریکه بتوان یک برنامه مدیریتی جامب را به اجرا در آورد. نیازمندیهای 

اتی فضائی شامل خواا فیزیکی و شیمیایی خاک، توپوگرافی مزرعه، جمعیت آفات، اطالع

. فناوری برای بدست آوردن و بکار بردن قرار می گیردامراض گیاهی و رطوبت در دسترس 

اینگونه اطالعات ضروری سیستم های کنترل و سیستم های تهیه نقشه محصول 

،GPS/GISده بهینه از این فناوری، بایستی بر روی میباشد. با این وجود، بمنظور استفا

تجهیزات تولید، کارنده ها، سمپاشها، ماشینهای برداشت و ... نصب شود و سازگار با فناوری 
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سط  باال و دقت مورد نیاز در کشاورزی دقیق باشد. تجهیزاتی که نمی توانند با زراعت مرسوم 

 .د بودنهخود را تطبیق دهند. در کشاورزی دقیق مورد قبول نخوا

دیدهبانی مزرعه و نقشه برداری در کشاورزی دقیق برای تعیین اطالعات مربوطه جغرافیایی در 

وسیعی از پارامترها مورد استفاده قرار می گیرد. نمونهبرداری خاک وابسته به  طیف

، نشان داده است که می تواند بعنوان یک ابزار موثر و کارآ در مشخص یی ا موقعیتجغرافیا

مجرد اینکه، خواا تغذیه ای و بحرانی خاک ه شرایط متغیر خاک و مزرعه باشد. ب نمودن

تعیین شدند، در صورت نیاز گامهای بعدی جهت حل مسئله برای هر محل مزرعه، برداشته 

شود. عالوه بر این، نقشهها را میتوان با استفاده از دیده بانی مزرعه برای بسیاری ازآافات مزرعه 

ین محل جمعیت آفات مزرعه در نواحی محدود، ما را قادر می سازد تا بتوانیم توسعه داد. تعی

را اعمال نمائیم. توسعه حسگرهای زمان واقعی  برای نشان دادن  "ویژه –سایت "مدیریت 

یشود. تهیه شده قبلی استفاده م ه هایپارامترهای بحرانی می تواند بعنوان مکملهای نقش

اهی یا جمعیت آفات را سنجیده و راه را جهت اجرا حسگرها حاصلخیزی خاک، تنش گی

مگیری مدیریتی با فناوری کنترل مناسب بصورت کردن الگوریتمهای مدیریتی و تصمی

اتوماتیک هموار می سازند.کارند ههای دقیق برای قرار دادن بذر در عمق مناسب و قرار دادن 

ر، فاصله و عمق نشانه هایی از یشوند. کنترل دقیق میزان کاشت بذم آن در بستر بذر طراحی

ههای کاشت مرسوم شامل کمتر بودن هزین کاشت دقیق می باشند. مزایای کاشت دقیق نسبت به

تنک کردن، کاهش مصرف بذر، کاهش رقابت بین گیاهان جوان و کاهش شوک وارد به گیاهان 

زنی، آماده هسیستم شامل حفظ گیاه بعد از جوانبه هنگام عملیات تنک کردن میباشد. این 

سازی بسیار مناسب بستر بذر و همچنین تیمار بذر میباشد تا عملکرد کارنده بهبود یابد. به 

محض اینکه تصمیم بر آن شد که از کارنده دقیق بتوانیم استفاده نمائیم. فرصت های پیش 

میتواند مد نظر قرارگیرد. می توان  "سایت ویژه"روی موجود جهت بکارگیری مدیریت 

ای متغیر میزان بذر را به کارنده نصب نمود تا به اپراتور این توانایی داده شود که میزان کنترله

 وضعیت کاشت، بتواند کنترل نماید. بهترینبذر را در واحد سط  برای رسیدن به

Real- Time Sensors سمپاشهای نرخ متغیر و سمپاشها قطعات کلیدی فناوری مدیریت

گیاه را قادر می سازد تا مقادیر متفاوت سم را  ،تجهیزات پرونده .اینگونهمیباشند "سایت ویژه"
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تا رسیدن به نیازمندیهای این کار بوسیله کاربری سیستم بدست میآید و کامپیوتری که برای 

سمپاشی قرار گرفته است، نقشه توصیه شدهرا خوانده و یا داده های بدست آمده از حسگرها 

های سیستم کنترل، تنظیمات الزم را جهت رسیدن به داد هرا قرائت و تفسیر می نماید. سپس 

ینماید. از نظر فنی کاربرد مقادیر متفاوت آهک، کود و آفت کش ها نقشه توصیه شده اعمال م

تواند بصورتی بسیار کارآ در مزرعه با تطبیق مقادیر میبا این وجود، این کار می گردد. امکانپذیر 

کاهش  با هدف استفاده شود. کاربرد آفتکشها "ویژه -سایت"کاربرد با توجه به نیازمندیهای 

یباشد. جمعیت درصد دارا م 18 استفاده از اصول تلفیقی مدیریت آفت  (IPM)مصرف ، 

 درصد موفقیت داشته اند. 18به میزان  نسخه های آفت کششده و  نقشه برداریآفات، 

اطالعات مقادیر به سیستم کنترل ارسال می شود و سمپا  با واکنش های خود که با تغییر 

مقادیر کاربرد سم همراه است به آن جواب می دهد. نقشهبرداری محصول یکی از قسمت های 

تصمیم سازیهای دقیق تر  جهت حیاتی حلقه بازخور در کشاورزی دقیق میباشد. نقشه محصول

 .فاده نمایدجهت سال آینده است

 

 مدیریت فرآیند پس ازبرداشت -2

فرآوری پس از برداشت بالفاصله پس از برداشت محصول انجام می گردد. حمل و نقل 

نامناسب محصول بهنگام پروسه انتقال می تواند آسیب های جدی را به کیفیت محصول وارد 

اشت ازحسگرهایی سازد. کاربردهای کشاورزی دقیق در مدیریت فرآیند عملیات پس از برد

سازی شرایط محصول و انبار نشان که شرایط و وضعیت محصول بهنگام بهبود گردداستفادهمی

مهای اتوماتیک کنترل فته و کیفیت را حفظ نمائیم. سیستیدهد تا به پارامترهای بهینه دست یام

شرایط برای تنظیم دما، رطوبت و تحویل هوای تازه استفاده می شوند. با مانیتورینگ مدام 

یتواند اعمال گردد که نبار یا حمل و نقل تنظیماتی که ممحصول بهنگام پروسه بهبود سازی یا ا

در حالت روشهای مرسوم با کنترل دستی هرگز نمی توانست عملی شود. پس با مانیتورینگ 

مداوم می توان شرایط محصول را بصورت لحظه ای در فرآیند بهبودسازی و یا انبار ثبت و 

تجزیه و تحلیل های الزم در همانزمان، تنظیمات مقتضی را به مورد اجرا در آمده تا پس از 

 .کیفیت حفظ و حتی باال برده شود
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علی رغم اینکه در نگاه اول کاربرد کشاورزی دقیق مدیریت پیچیده ای را می طلبد و از طرفی 

رسد با چالشهای  توجیه اقتصادی چنین سیستمی با تردید هایی مواجه است امّا به نظر می

موجود در جهان امروز،نسلهای آینده نا گزیر به روی آوردن به چنین شیوه هایی 

خواهندبود.هرچند که در حال حاضر نیزاین نوع سیستم مدیریت مزرعه درکشورهای پیشرفته 

بویژه امریکا در حال تبدیل به سیستم رایج کشاورزی می باشد.سهولت دسترسی به ابزارهاو 

پیشرفته در این کشورها و همچنین سط  وسیب اغلب مزارع از دیگر عوامل روی  تکنولوژی

 . آوردن این کشورها به این نوع سیستم کشاورزی است

 

 : کشاورزی دقیق اهداف

اهداف کشاورزی پایدار ارتباط نزدیکی با تعاریف آن دارند و در واقب جمب بندی این تعاریف 

 :پایدار موفق در بر گیرنده هفت هدف زیر می باشدمی باشند . یک برنامه کشاورزی 

فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی و کیفی آن ضمن در نظر گرفتن نیاز های -8

 ؛نسلهای بعدی

 حفاظت از منابب آب،خاک و منابب طبیعی؛ -5

 ی در داخل و خارج از مزرعه ؛ژحفاظت از منابب انر -1

 ورزان ؛حفظ و بهبود سود آوری کشا-0

 حفظ نیروی حیات جامعه روستایی ؛-8

 حفظ تنوع زیستی ؛-6

جمب آوری و پرداز  داده های مرتبط با تنوع ویژگی های خاک و شرایط متغیر تولید  -۷

محصول، جهت افزایش بهره وری از نهاده های مصرفی در واحدهای کوچکی از زمین زراعی 

فات موجود در زمین زراعی بایستی مورد توجه است. جهت دستیابی به حداکثر راندمان، اختال

 . قرار گیرند

 : کلی زیر بیان می کند اصولبه طور کلی همه اهداف کشاورزی پایدار را در قالب 

مناسب  یبکارگیری فناوری ها همسو نمودن فعالیت های کشاورزی با فرایندهای اکولوژیکی

عدم بکارگیری نهاده ها و  ،و اتخاذ یک مدیریت صحی  و معقول در روند تولیدات کشاورزی
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افزایش تولید ، مواد شیمیایی که برای محیط زیست وسالمت بشر و حیوانات خطرناک هستند

استفاده  ،محصوالت کشاورزی با بهره گیری از پتانسیل بیولوژیکی و ژنتیکی گونه های مختلف

افزایش  و مهمترین آنها از منابب و حفظ واحیای منابب تجدید شونده و غیر قابل تجدید عاقالنه

زیان بار کاهش آثار  کشورهای فقیرمورد نیازارز  محصوالتکشاورزی بویژه محصوالت 

 .زیست محیطی در بخش کشاورزی

 بهینه سازی تولیدات کارا:-

ع می باشد.شناسایی تغییرات در در کل هدف از کشاورزی دقیق، بهینه سازی بازده مزار

پتانسیل عملکرد، احتمال بهینه سازی کمیت تولیدات با استفاده از مدیریت تشخیص را افزایش 

 می دهد.

 بهینه سازی کیفیت:-

در این زمینه حتی می توان پاالیش هایی را برای عملکردهای با کیفیت بیشتر در نظر گرفت که 

هند نهاده ها را برای بدست آوردن تولیدات با کیفیت در این صورت کشاورزان ترجی  می د

 مورد استفاده قرار دهند یا در صورت نیاز در آنها تغییراتی ایجاد کنند.

 محیطی: زیان بار حداقل سازی اثرات-

اگر تصمیمات مدیریتی برای سازمان دهی نهاده ها در جهت معرفی نیاز های تولید بهتر اتخاذ 

خسارات محیطی را شاهد خواهیم بود.این  کاهشه به پیش فرض ها، شوند  در نتیجه با توج

توضی  به این معنی نیست که خسارات محیطی وجود نخواهد داشت، ولی می توان بیان 

 داشت که کاهش در خسارات محیطی را خواهیم داشت.

 

 

 حداقل سازی ریسک:-

ه قرار می گیرد. با این در این سیستم مدیریت ریسک از دو جنبه ی درآمد و محیط مورد توج

محیط مورد توجه قرار می گیرد و  -مل محصوالتاتع چگونگیرو ، استراتژی مدیریت 

 بیشتری از فناوری اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد . امکانات
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 مزیتهای کشاورزی دقیق:

های بیشینه و کمینه مواد مغذی خاک و  شیمیایی به علت وجود نقشه کودهای کاهش مصرف

های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از حد مواد شیمیایی و  کمک به کاهش آلودگی

 تی است.موارد مدیری رعایتهمچنین افزایش عملکرد در صورت 

 یابد.می هزینه ی تولید محصول در منطقه ی مورد نظر کاهش  -8

خطر آلودگی زیست محیطی به واسطه ی استفاده ی بهینه از کودها و مواد شیمیایی به  -5

 . حداقل می رسد

 

 :محدودیت های کشاورزی دقیق

باالی آن ، لزوم از جمله محدودیت های حاکم بر تکنولوژی دقیق در کشاورزی هزینه ی نسبتا 

بیان علت ها می باشد.بخاطر این  وتصحی  اولیه ی داده ها ونقشه های آن با واقعیت ها ،

محدودیت ها کشاورز باید ابتدا به ارزیابی اقتصادی بکارگیری آن بپردازد واز همه مهمتر 

 توصیه شده است که کشاورز بایدبه محاسبه و برآورد اختالف داخل مزرعه ای خود اقدام

کندو سپس اگر اختالف درون مزرعه ای خود ،از حدی باالتر بود از تکنولوژی دقیق استفاده 

کند.الزم است این نکته را متذکر شویم که اختالف درون مزرعه ای می تواند اختالف در 

پستی و بلندی ،مقدار عنصر خاصی در خاک ،حاصلخیزی خاک ،عمق خاک زراعی و غیره 

 د .باش

 

 

 

 :دهنده ی سیستم کشاورزی دقیق اجزای تشکیل

 :(GPS) سیستم موقعیت یاب جهانی

 :GPSریخچه تا

و  ؟راهی قابل اطمینان پیدا کنند کته بداننتد کجتا هستتند     داشتندانسان ها از ما قبل تاریخ سعی 

انسان های اولیه این کتار   .آنها را به جاییکه می روند راهنمایی کرده و سپس به خانه باز گرداند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF
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سنگ چین کردن و در نظر گرفتن عالئم طبیعی انجام می دادند ولی این عالئتم بته مترور    را با 

ملوانان نیز ابتدا سواحل را به دقت دنبال می کردنتد تتا از گتم شدنشتان      .زمان از بین می رفتند

 . جلوگیری کنند

متی تواننتد    وقتی دریانوردان اولیه در دریاهای باز )اقیانوسها ( کشتیرانی کردنتد ،دریافتنتد کته   

مسیر خود را با دنبال کردن ستاره ها ترسیم کنند .فنیقیهایباستان از ستاره شمالی برای ستفر بته   

گفته ی هومر الهه آتنا به اودیسه گفته است کته   قبر طب .مصر و جزیره کرت استفاده می کردند

نه برای اودیسه هنگام سفر کردن در جزیره کالیپسو دب اکبر را سمت راستخود قرار بده .متاسفا

 بودند.و دیگر دریانوردان ستاره ها تنها در شب های صاف قابل رویت 

 سترانجام و  (Syxtant)پیشرفت مهم بعدی کشف قطب نمتای مغناطیستی و دستتگاه زاویته     

 است. GPS(GlobalPositioning System)ایجاد سیستم تعیین موقعیت جهانی 

 8808دستتامبر  ۷در  Pearl harborدر دوران جنتتگ ستترد و پتتس از حملتته غافیلگرانتته بتته 

آمریکایی ها احساس خطر کردند و با دلیل نگرانتی از آغتاز جنتگ ناگهتانی و از دستت دادن      

نمودنتد .بته ایتن ترتیتب پیشترفته تترین و جدیتدترین         GPSمستعمراتشان شروع به طراحی 

متولد شد که در راستای تعیین مکان و زمان جغرافیتایی در   GPSناوبری جهانی، یعنی  مسیست

های اولیه بسیار پیچیده بودند و کار با آنهتا بستیار   GPSبستر هوانوردی به سرعت فراگیر شد. 

ها بسیار پیشرفته شتدند ولتی ایتن دستتگاه فقتط در اختیتار        GPSسخت بود و به مرور زمان 

قادر به استفاده از این تکنولتوژی نبتود. پتس از     یآمریکا بود و هیچ سازمان دیگر دفاع وزارت

 رئتیس جمهتور وقتت امریکتا    کره ای در روسیه به خاطر ناوبری اشتتباه   88۷سقوط هواپیمای 

(، یک سیستم GPSبرای عموم آزاد است.سیستم موقعیت یاب ) GPSاعالم کرد که استفاده از

ماهواره تشکیل شتده استت. ایتن     50راهبردی و مسیر یابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 

. این سیستم شدندماهواره هابه سفار  وزارت دفاع ایاالت متحده ساخته  و در مدار قرار داده 

استفاده عمومی آن آزاد شتد.خدمات    8818در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد. ولی از سال 

در تمام ساعت شتبانه روز   این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین

در دسترس است. پدید آورندگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظتر نگرفتته   

 اند و استفاده از آن رایگان است.
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  سیستم موقعیت یاب جهانی تنها سیستمی می باشتد کته امتروزه قتادر استت، موقعیتت دقیتق        

 .ن و در هر هوایی مشخص کندرا بر روی زمین در هر زمان، هر مکا پدیده ها

 

GPSچیست؟ 

.یتک سیستتم هتدایت    GPS(Global Positioning System)سیستم مکان یتاب جهتانی   

هتزار   88متاهواره در گترد  در فاصتله     50)ناوبری(ماهواره ای است که شتامل شتبکه ای از   

ماهواره ها دائما در حال حرکت می باشند و در عترض   میباشد.مایلی و در شش مدار مختلف 

ماهواره هتای   .مایل در ثانیه( 881ساعت دوبار کامل بر گرد زمین می گردند )با سرعتی در  50

GPS به نامNAVSTAR شناخته می شوند . 

 
 

 
 GPS [7]: نمونه ای از یک  ۱-9شکل 

 

ماهواره در  50زمین در حال چرخشند. ماهواره است که به دور  5۷این سیستم مجموعه ای از 

از ماهواره های اصلی  یکهم هنگام بروز مشکل برای هر  پشتیبان ماهواره 1حال کار هستند و 

 . فعال می شوند

 ایتام نیروی خود را از خورشید تامین می کنند. همچنین باتری هایی نیتز بترای    ها این ماهواره

 زمین حرکت می کنند، به همراه دارد. ای که در سایهقب خورشید گرفتگی و یا موا
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 : شود به برخی از مشخصات جالب این سیستم اشاره می

 سال پیش در مدار زمین قرار گرفت. 18یعنی حدود  88۷1سال  درGPSاولین ماهواره -

 تکمیل شد. NAVSTARعددی  50شبکه  8880در سال-

 می شود.نیز سال است که جایگزین  88عمر هر ماهواره حدود -

متتر استت و    8/8هزار پاوند وزن دارد و طول باتری های خورشیدی آن  5هر ماهواره حدود -

 .میباشدفوت  ۷دارای صفحات آفتابی به پهنای 

 . وات است 88انرژی مصرف هر ماهواره، کمتر از  -

 

 چیست؟ ،ارسال می کند GPS اطالعاتی که یک ماهواره

،داده ای بته نتام    Pseudo Random Codeشامل :یتک کتد شتبه تصتادفی      GPSسیگنال 

ephemeris  و یک داده بنامalmanac   می باشد.کد شبه تصادفی مشخص کننده ی متاهواره

بنتام  ه اطالعات )کد شناسایی ماهواره(می باشد. هتر متاهواره بتا کتدی مخصتوا      نندارسال ک

PPN:شناسایی می شودPPN Random Code Pseudo   ایتن  استت  15و  8عددی بتین .

می  50نمایش داده می شود. دلیل اینکه تعداد این شناسه ها بیش از  GPSگیرنده  هر عدد در 

می باشد.زیرا ممکن است یک متاهواره پرتتاپ و    GPSباشد، امکان تسهیل و نگه داری شبکه 

شروع به کار کند. قبل از اینکه ماهواره های قبلی از رده خارج شده باشد.به ایتن دلیتل از یتک    

 برای شناسایی این ماهواره جدید استفاده می شود.    15و 8عدد دیگر بین 

دائما به وستیله متاهواره ارستال متی گتردد و حتاوی اطالعتاتی در متورد:          Ephemerisداده 

بتدون وجتود    GPSم( و تاریخ و زمان می باشد. گیرنتده  لوضعیت خود ماهواره )سالم یا ناسا

ندارد. این بخش پیام نکتته اساستی بترای     این بخش از پیام در مورد زمان و تاریخ فعلی درکی

 [00تعیین مکان می باشد.]

Almanac    داده هایی را انتقال می دهد که نشان دهنده ی اطالعات مداری برای هتر متاهواره

 .می باشد ها و تمام ماهواره های دیگر سیستم 

 

 :GPSشیوه کار 
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هستتم،   Xهر ماهواره پیامی را ارسال می کند که بطور ساده متی گویتد: متن متاهواره شتماره      

 ارسال شده است. Zاست، و این پیام در زمان  Yموقعیت فعلی من 

هر چند که این شکل ساده شده پیام ارسالی است ولی می تواند نحوه ی کتار سیستتم را بیتان    

را جهتتت  ephemerisو  almanacداده هتتای پیتتام را متتی خوانتتد و  GPSنمایتتد. گیرنتتده 

استفاده بعدی ذخیره می نماید.این اطالعات می تواند برای تصحی  و یا تنظیم ستاعت درونتی   

GPS  نیز به کار رود.حال برای تعیین موقعیت، گیرندهGPS   زمانهای دریافت شده را با زمتان

از ماهواره مزبور  GPSه ی خود مقایسه می کند. تفاوت این دو مشخص کنندهی فاصله گیرند

انجام می دهد. با استفادهاز حتداقل سته     GPSمی باشد. این عملی است که دقیقا یک گیرنده 

می تواند طول و عرض جغرافیایی مکان خود را تعیین نماید. )کته آن   GPSماهواره  یا بیشتر، 

متی توانتد    GPSیتک  را تعیین دو بعدی می نامند(. و با تبتادل بتا چهتار )یتا بیشتتر(ماهواره      

موقعیت سه بعدی مکان خود را تعیین نماید که شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفتاع متی   

می تواند سرعت و جهتت حرکتت ختود را نیتز بته دقتت        GPSین محاسبات،اباشد. با انجام 

 . مشخص نماید

هنگام عبور از یونیسفر و اتمسفر با تاخیر های زمانی  GPSباید در نظر داشت که سیگنال 

 . مواجه است

 

 

 
 IGBT-588[1۷]مدل GPS: دستگاه گیرنده  1-0شکل 

 



 فصل چهارم: کشاورزی دقیق 

 

87 

 :GPSارکان

 الف( فضا          ب(بخش کنترل         ج(بخش کاربران

 

GPS :چه کاربردهایی دارد 
GPSمتنوعی در زمین، دریا و هوا می باشند، اساسا  یها دارای کاربردهاGPS  هر جایی قابل

مانند داخل ساختمانها،  .استفاده است مگر در نقاطی که امکان وصول امواج ماهواره نباشد

تجاری  ،در رهیابی برای هوانوردی GPSیا زیر دریا، کاربرد هوایی  زمینغارها و نقاط زیر 

برای رهیابی  GPS، قایقهای تجاری و دریا نوردان حرفه ای از می باشد. در دریا نیز ماهیگیران

 استفاده می کنند.

برای استفاده از قابلیت  GPSبسیار گسترده می باشد.مراکز علمی از  GPSاستفاده های زمینی 

ی برا ی توسعه  GPSو دقت سنجی و اطالعات مکانی استفاده می کنند. نقشه برداران از 

ه می گیرند. سایتهای گرانقیمت نقشه برداری دقتهایی تا یک متر را منطقه ی کاری خود بهر

بهتری را برای این در هزینه ، فرصت های عالوه بر صرفه جویی  GPSفراهم می آورند. 

نیز به تعداد تمام ورزشهای تفریحی  GPSسایتها به ارمغان می آورند. استفاده های تفریحی از 

 .کاربرد داردان، برف نوردان، کوهنوردان و سیاحان و... متنوع به عنوان مثال برای شکارچی

 است .  GPSپیش بینی زلزله  و کنترل ماهواره های سنجش از دور، از دیگر کاربردهای 

نظام تعیین موقعیت جهانی یکی از  .کاربرد آن در کشاورزی است GPSمهمترین استفاده های 

طور مستقیم بر تولید محصوالت فن آوری های ضروری در کشاورزی دقیق است که به 

کارایی کاربرد  فوق کشاورزی و به طور غیر مستقیم بر محیط زیست تاثیرمی گذارد. فن آوری

نهاده های کشاورزی مانند بذور، کودهای شیمیایی و آب آبیاری را بهبود می بخشد. این نظام 

نترل می کند و از این طریق از طریق استفاده از نقشه مزرعه، ادوات و تجهیزات را از راه دور ک

محیطی آن ها کاهش می -کارایی اقتصادی نهاده های مصرفی را افزایش و آسیب هایزیست

 دهد .

 

 در کشاورزی مدرن و پایدار: GPSاستفاده از 
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عی کشاورزی وابسته به مکان این است که کشاورز می تواند به طور منظم عمل قارز  وا

شخم را انجام دهد و یا میزان بذر پاشی را بر حسب شرایط خاک تنظیم کند.این منافب ارز  

ساختار مدیریت  اما کشاورز باید اصالحاتی را دردهد. می سود دهی محصوالت را افزایش 

در طول شخم با مناسب عمق  تعیینایجاد نماید. توانایی به منظور خود به منظور انجام آن کار 

توجه به شرایط خاک جهت تهیه بستر مناسب برای بذر و همچنین کنترل علف های هرز و 

سوخت مصرفی و در نهایت هزینه ی آن برای کشاورز امری مهم به شمار می آید. بسیاری از 

د، می دانند که این نوع شخم، بهتر و آسانتر کشاورزان که از شخم حافظتی استفاده می کنن

د سالم و موجب عملکرد باالتر و تولیعمل کرده روی بعضی از خاک ها نسبت به انواع دیگر 

 تر با هزینه  کمتر شود .

که یک کارشناس  ییا هنگام .کمک گرفت GPSبه عنوان مثال برای تقسیم اراضی می توان از

با دادن یک نقطه به دستگاه  می کند.طقه نمونه ای تهیه گیاه پزشک یا خاک شناس از یک من

در ضمن اگر نیازی به  .می تواند آنرا ثبت کند و نیازی به یاداشت ها و عالمت گذاری نیست

با کمک همان نقطه و مجدد شد،بازدید  بهنمونه برداری دیگری باشد یا اینکه بعد از مدتی نیاز 

GPs رف کمترین انرژی رسیده و کارها را ادامه دهند .می توانند به محل مورد نظر با ص 

 در کشاورزی عبارتند از: GPSدیگر موارد استفاده از 

 .مورد توجه(توان حریم گذاری دقیق برای مناطق 8

 سم پاشی های هوایی. محل های(تعیین دقیق 5

 انتقال آب به مزارع. ی مناسب(تعیین میزان شیب ها1

 (امکان تعیین دقیق مساحت کشت شده از یک محصول 0

 مسیر برای کارشناسان کشاورزی در بازدیدها. تعیین( 8

 ( امکان ارزیابی عرض و طول رودخانه ها و بررسی خاکشویی و رسوب گذاری6

 (امکان جهت یابی در نقاط دور افتاده و دور از دسترس ۷

حاظ آفات و بیماریهای گیاهی و گزار  به مراکز نارنجی و قرمز از ل نقاط آسیب دیده(تعیین 1

 مربوطه برای آمادگی های اولیه.
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( تهیه ی نقطه ها و نقشه های هوشمندانه ی از پیش تعیین شده بترای پروژهتایی کته نمونته     8

 برداری در سط  وسیب انجام می گیرد.

ف بتا فرضتهای   (ارزیابی دقیق و صحی  مناطقی از جمله جنگل ها و بازدید از نقتاط مختلت  88

 و یافتن مسیرهای صحی . GPSقبلی 

(نقطه یابی دقیق برای کارشناسانی که در پی یافتن گونته هتای جدیتد و کمیتاب گیتاهی و      88

 جانوری هستند.

کتاربران توانتایی    ،در ضمن با استفاده از نرم افزار هایی که به همراه این وسیله ارائه متی شتود  

مودار، رستم جتداول، دستته بنتدی اطالعتات و استتفاده از       تحلیل اطالعات، ارزیابی، تهیه ی ن

بانک های اطالعتاتی دیگتر را بتر روی کامپیوترهتای شخصتی      انتقال و همچنین GPSتصاویر

(PC)  با استفاده روز افزون از این وسیله به کاربردهای آن بیشتر پی بردهو در وقتت   میرودکه

 گردد .و انرژی صرفه جویی 

 

 در تنظیم میزان بذر پاشی و مواد شیمیایی: GPSنقش 
GPS  مقدار بذر پاشی یا میزان تراکم متناسب با شرایط خاک نظیر بهترین دستگاه تعیین

ساخت مواد عالی و رطوبت موجود در خاک می باشد. کشاورز در خاک شناسی نسبت به 

شت. تراکم پایین خاک لومی سیلتی به خاطر تاثیر خصوصیات خاک، بذر کمتری را خواهد کا

تر گیاهان باعث تولید خوشه های بزرگتر می شود که در نهایت تعداد بذرهای برداشت شده 

به ازای هر بوته سبب دستیابی به حداکثر عملکرد تضمین خواهد شد.از آنجا که در خاک ها 

با مزرعه برای میزان بذر پاشی را متناسب  شرایطحتی در خود مزرعه متفاوت هستند.قابلیت 

رساند. یک نقشه کامپیوتری خاک از یک مزرعه مشخص روی می شرایط خاک به حداکثر 

 موقعیت مکانیمی تواند  GPSکامپیوتر نصب شده روی یک تراکتور همراه با یک سیستم 

مشخص سازد و بدین ترتیب امکان تنظیم میزان بذر پاشی را در حالی که او از مزارع  رازارع 

 خود بازدیدمی کند، فراهم سازد.

 زیستیمواد شیمیایی و کودها برای کشاورزان دارای اهمیت اقتصادی و میزان مناسب کاربرد 

فوت  888ه می باشد .تنظیم شرایط محیطی برای تداوم کاربردهای معین علف کش در فاصل
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فوتی یک جریان آب معین مورد نیاز  هستند. با  68یا در فاصله و )پا( از جوی آب یا چاه 

در طول یک نقشه زهکشی، کشاورز می تواند از این آفت کش ها با رو   GPSاستفاده از 

سالم تر استفاده کند. در واقب ابزار پاشش می توانند برنامه ریزی شوند تا هنگامی کهبه یک 

این عمل سبب کاهش هزینه و شرایط سم پاشی را تعیین کند.دوده نقشه زهکشی رسیدند مح

 شیمیایی و کودها می شود .همچنین کاربرد بهترو مفیدتر از مواد 

 

 :در ماشینهای کشاورزی GPSکاربرد

 هدایت اتوماتیک ادوات کشاورزی

ده است. کنترل برتر بترای  یک هدف بو سالیان درازکنترل اتوماتیک وسایل نقلیه روی زمین در 

اتیک کردن وسایل گوناگون تقاضاهای بی شماری دارند، وسایل هوشمندی موسایل فردی واتو

که راننده ، تنها مقصد رادر آنها برنامه ریزی می کنتد، وستایل راهستازی کته بطتور اتوماتیتک       

کته  وسایل کشتاورزی هستتند   می سازند. بزرگترین تقاضا در مورد کنترل اتوماتیک   ها راجاده

تنها در تصمیم گیریهای سط  باال از یک عامل انسانی استفاده متی کننتد. عملیتات کشتاورزی     

ساعات طوالنی کار درزمانهتای برداشتت، مته آلتود بتودن      است . سخت وکسل کننده  یعملیات

وستایل   و... عواملی هستتند کته استتفاده از کنتترل اتوماتیتک را در      کاروگردو خاک در هنگام 

 می تواند در سه مرحله باشد.: GPS کشاورزی توجیه می کند.استفاده از گیرنده

 راننده برای کنترل از یک نمایشگر گرافیکی استفاده می کند    -8

 می کند. کمک، به کنترل اتوماتیک مهمراننده در تصمیمات     -5

 د کرد.ن ساعت بدون مداخله کار خواهیراهنمای خودکار وسیله چند    -1

استفاده از این سیستم به معنی حذف کامل راننده نیست. در سیستم های جدید از 

به طور همزمان استفاده می شود.این سیستم  vision mchine ودید ماشین  GPS امکانات

یت اتوماتیک اهر بار ادوات را در مسیر دلخواه قرار داده وهدایت می کند.ازیک طرف هد

را   وبه اواجازه می دهد تمام وقتششده حمت برای راننده موجب کاهش سختی کار وز

باعث کاهش هزینه ، افزایش کیفیت کار زراعت می شود.  کهصرف کنترل وتنظیم وسیله نماید 
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کرده و باعث  نازطرف دیگر کاررا بصورت دقیق وبهینه در طول روز ودر سراسر مزرعه تضمی

 بیشتر می شود.کاهش هزینه ،افزایش راندمان محصول وسود 

 الف( خاك ورز عمق متغیر:

در رو  خاکورزی مرسوم عمق شخم درطول وعرض مزرعه یکسان بوده، اما عمق الیه 

تغییر می کند. در رو  خاکورزی   سخت وفشرده خاک از یک ناحیه به ناحیه دیگر معموال

شودکه  دقیق عمق شخم در هر ناحیه از مزرعه بر اساس عمق سخت الیه خاک شخم زده می

این امر موجب کاهش مصرف سوخت وتوان مصرفی می شود. در خاکورزی دقیق، خاکورز 

عمق متغیر یا با استفاده از حسگرهای در حال حرکت عمق سخت الیه را تشخیص می دهدیا 

با استفاده از فروسنج مخروطی  ابتداستم نقشه مبنا، تفاده می کند. در سیاز سیستم نقشه مبنا اس

. برای تنظیم می شودت خاک زمین مرجب تهیه وعمق کار خاکورزی بر اساس آن نقشه مقاوم

این منظور یک دستگاه فروسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به سیستم موقعیت یاب 

جهانی به منظور تهیه نقشه تغییر پذیری مکانی مقاومت خاک ویک دستگاه خاکورز عمق متغیر 

ته شده است. در حین حرکت تراکتور، رایانه محل مجهز به سیستم موقعیت یاب جهانی ساخ

دریافت کرده واز طریق سیستم کنترل آن نقشه مقاومت خاک موجوددر  GPS دستگاه را از

 رایانه عمق خاکورز را از طریق سستم کنترل آن به مقدار مورد نظر می رساند.

 سمپاشی با آهنگ متغیر:-کوددهی ب(

کود وسم را افزایش داده و میزان آلودگی محیط زیست را  استفاده از این فناوری بازده مصرف

 کاهش می دهد. این رو  در سه راستای متفاوت زیر اقدام می کند:

 ل برای تهیه نقشه وجمب آوری اطالعات مربوط به حاصلخیزی خاک ومیزان محص

 اتی مزرعهعاطال

 به کارگیری GPS ز نقشه های برای تعیین موقیت مکانی ماشین در مزرعه واستفاده ا

 VRT استفاده از تکنولوژی کوددهی با آهنگ متغیرجهت مزبور 

 GPS ج( هدایت هواپیما جهت سمپاشی مزارع توسط 

یک سیستم هدایتی هواپیما نیز برا ی استفاده در زمینهای کشاورزی وزراعت مدرن وجود دارد. 

موجود، مسیر زمین وسرعت هواپیمتا    برای تعیین موقعیت GPSاین سیستم شامل یک گیرنده
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ومستیر   کترده زمین کشاورزی را ذخیره  شرایط می باشد. همچنین گیرنده می تواند وضعیت و

پرواز را برای پوشش کامل ومطلوب زمین حساب کنتد وهمچنتین انحتراف هواپیمتا از مستیر      

 .نمایدمورد نظر را مشخص 

 در کمباین:  GPS د(  استفاده از سیستم 

سرعت وسایر عوامل برای برداشت متوثرتر   ،ن بر حسب تراکم محصول در یک نقطهبا نصب آ

ی وتوان خواهتد   تنظیم می شود. لذا بازده افزایش داشته وموجب کاهش مصرف انرژ  محصول

 [1۷شد]

 

 
 روی کمباینGPSی دبی گندم و گیرنده محل نصب دستگاه اندازه گیر: 0-0شکل 

 

 (:GIS)سیستم اطالعات جغرافیایي

 :GISتاریخچه 

 معرفيو از کانادا  1947بسیار کم است.این سیستم در سال GISقدمت 

را با توجه به وسیع بودن این  Tomlinsonشد.دولت کانادا پیشنهاد دکتر 

کشور و اهمیت دادن به مسائل محیط زیست پذیرفت.اما به طورکامل تر در 
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یک سیستم میالدی مرکز خدمات بهداشت عمومي در آمریکا  1941سال 

 کامپیوتری به وجود آمد که برای ذخیره اطالعات کیفیت آب کاربرد داشت .
. در این سیستم ها عکس های هوایی، اطالعات کشاورزی، جنگلداری، خاک ، زمین شناسی و 

با پیشرفت علم و امکان دسترسی  88۷8نقشه های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 

یوتری و تکنولوژیهای الزم برای کار با داده های مکانی، سیستم اطالعات به فناوری های کامپ

، برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجم های بزرگ داده های (GIS) جغرافیایی یا

جغرافیایی شکل گرفت. در دهه های اخیر به سبب گستر  تکنولوژی های کامپیوتری،سیستم 

ری به روز داده های زمین مرجب و نیز امکان ترکیب های اطالعات جغرافیایی امکان نگهدا

برای تحقیق و بررسی GISمجموعه داده های مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه

به کار گرفته می ای های علمی، مدیریت منابب و ذخایر و همچنین برنامه ریزی های توسعه 

 .شود

 08درکشورهای غربی ازجمله کانادا وآمریکا به بیش ازاس  آی که سابقه فناوری جی در حالی

 .اس در اغلب کشورهای جهان سوم بسیار جوان است آی رسد، فناوری جی سال می

 . متاسفانهقبالزانقالبکشوربافقرنقشهمواجهبود •

،توسطکارشناسانارتشآمریکاوسازمانجغرافیاییکشوردرسا8:88888نقشههایپوششیکشوردرمقیاس

 .تهیهشد886۷ل

ایران، اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی را در کشور  در

براساس مصوبه مجلس شورای  8168برداری کشور بود که در سال  سازمان نقشه ،آغاز کرد

 .  دار طرح به کارگیری این سیستم شد اسالمی، عهده

 

 

 مفهوم سیستم  اطالعات جغرافیایی:

یک سیستم GISیا(Geographic Information Systems)جغرافیاییسیستم اطالعات 

کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی بوده که قابلیت جمب آوری، 
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بر  (GIS) ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطالعات جغرافیایی مکانی را دارد. داده ها در

 .اساس موقعیتشان نشان داده می شوند

 فیایی واژه جغرا(Geographicعبارت است از موقعیت موضوع ) ها،  های داده

 .مختصات جغرافیایی برحسب

 ( واژهInformation) ها در  دهد که داده یا اطالعات نشان میGIS  برای ارائه

های  ها و تصاویر رنگی بلکه بصورت گرافیک های مفید، نه تنها به صورت نقشه دانسته

های نمایشی متنوعی به منظور جستجوهای عملی سازماندهی  آماری، جداول و پاسخ

 شوند. می

 ( واژهSystemیا سیستم نیز نشان ده ) نده این است کهGIS  از چندین قسمت

 است . متصل و وابسته به یکدیگر برای کارکردهای گوناگون، ساخته شده

 

 
 تجزیه و تحلیل شده GIS:نمایی از عکس های ماهواره ای که به وسیله نرم افزار  8-0شکل 

 

 

 

 :های اطالعات جغرافیایی عناصراصلی تشکیل دهنده سیستم

 :با چهار طبقه زیربنایی ساخته شده استاس بر روی هرمی  آی جی

توانند از  ای که مطالعات در آن قرار دارد، کاربران می افزار: با توجه به مرحله سخت -

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 :بندی زیر استفاده نمایند افزارهای موجود در دسته سخت

 (....کننده، اسکنر، و افزارهای مرتبط با ورود اطالعات )صفحه کلید، رقومی سخت ٭

 ...(.ها مانند ماوس جانبی رایانه افزارهای سخت افزارهای مرتبط با مدیریت اطالعات )سخت ٭

 (....ها، و افزارهای مرتبط با خروج نتایج )چاپگرها، رسام سخت ٭

توان  ها می ترین آن ای الزم است. از معروف اس برنامه رایانه آی نرم افزار: برای راه اندازی جی٭

اشاره نمود که دارای توابب عملیاتی متعدد در « مپ اینفو»، «اسپانز»، «ک ویوآر»، «آرک اینفو»به 

های بزرگ  جهت تجزیه و تحلیل مسائل و محاسبات آماری هستند و عمدتاً توسط شرکت

 .گردند ای تولید می رایانه

ها و  ریزی شده و دارای محدودیت افزارها برای مطالعات خاصی برنامه هر یک از این نرم

افزارهای رایج این سیستم  باشند. در این پژوهش از دو نمونه از نرم ن خاا خود میمحاس

 .استفاده شده است« آرک ویو»و « آرک اینفو» )یعنی

اطالعات: بدون اطالعات نه هدفی وجود دارد و نه پیشنهادی. تمرکز توجه روی اطالعات  -

اس را  آی ، زیرا اطالعات قلب جیشود ها برای اطالعات انجام می است. در واقب اکثر فعالیت

باشد.  ترین موضوعات قابل توجه و اساسی می دهد. کیفیت اطالعات یکی از مهم تشکیل می

کیفیت اطالعات در ارتباط مستقیم با دقت، صراحت، مبانی علمی، ترکیب اطالعات، و تحلیل 

 .و مدلسازی است

باشد، زیرا سازمان و  اس می آی جیدهنده  ترین بخش تشکیل سازمان و نیروی انسانی: مهم -

افزارهای بسیار  افزارها و نرم کند. سخت اس را کنترل می آی نیروی انسانی است که عملیات جی

برای اجرای   اس بدون پشتیباتی کادر متبحر، به کارآیی مناسب نخواهند رسید. آی قوی جی

را، بهینه نمودن و نهایتاً موفق سیستم، سازماندهی نیروهای متخصص و کارآمد که در جهت اج

 . نمایند، الزامی است های گوناگونی را ایفا می ها نقش راهبری سیستم
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 های اطالعات جغرافیایی عناصراصلی تشکیل دهنده سیستم: 6-0شکل 

 

را بوجود مي آورند. GISهرگاه چهار عنصر فوق به شکل مناسبي بهم بپیوندند، سامانه 

 چیست؟ GISحال خروجي این سامانه 

همان انتظاراتی است که از دولت الکترونیک مد نظر است. هنگامی که  GISخروجی سامانه 

منظور انجام امور و تصمیم گیری و یافتن راه حل ها به  ،صحبت از دولت الکترونیک است

دامنه وسیب تری را در ذهن  GISمدد نرم افزارها و سخت افزارهای الکترونیکی است.اما 

فقط مکانیزه شدن امور مد نظر نیست، بلکه تحلیل اطالعات و کسب  GISدر  .متبادر می سازد

علوم مهندسی، GISمورد انتظار است. ،نتایجی که از روشهای معمولی میسر نیست

یزد و آمار،ریاضیات ونمونه هایی از دنیای واقعی را با منطق از پیش تعریف شده درهم می آم
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خروجی هایی را به تصمیم گیران، مهندسان و مدیران ارائه می نماید که کسب آنها با رو  

 های معمولی میسر نیست .

 

 GISپرسش و پاسخ های اساسی ئر فناوری  :8-0جدول 

 

 

  :فرآیند تحلیل اطالعات در سیستم اطالعات جغرافیایي

جی آی اس یک سیستم رایانه ای است که چهار قابلیت اساسی را در رابطه با داده های زمین 

  .مرجب فراهم می آورد

  ورودی داده ها، ▪

  مدیریت داده ها، ▪

  پرداز  و تحلیل داده ها، ▪

 هاخروجی داده  ▪

 

1.1  

 

 پاسخ ها سواالت ردیف

 بررسی مکانی پدیده ها چه چیزی)چه موضوعی(.....؟ 8

 بررسی شرایط موجود جغرافیایی(.....؟در کجا)از نظر  5

 روند پدیده در مکان و زمان چه تغییراتی صورت گرفته است....؟ 1

 تغییرات در اشکال و قالب ها الگوی پدیده چگونه است.....؟ 0

 ارائه راه حل های متناسب با نیاز بهترین رو  کدام است.....؟ 8

 ایجاد مدل های کاربردی پیش بینی حوادث و چه خواهد شد اگر.....؟ 6
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 GIS: نمایی از ابزار  ۷-0شکل 

 

 :GISانواع داده ها در

 
 دادههایمکانی

 توصیفیدادههای

 GIS: انواع دادهها در  1-0شکل 

 

(داده های مکانی: موقعیت جغرافیایی عوارض را نشان می دهند)مانند نقاط یا خطوطی که 8

 دهند(عوارض جغرافیایی مانند خیابان، دریاچه و غیره را نشان می 
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(داده های توصیفی:غیر مکانی که به توصیف خصوصیات عوارض می پردازند، مثل شوری 5

 آب یک دریاچه و یا اطالعاتی مانند اسم یک خیابان .

GIS دنیای واقعی را در دنیای مجازی با سرعت بسیار زیاد اندازه گیری، تحلیل، پرداز ، و

ا اطالعات مکانی )نقشه( و توصیفی ر GISشبیه سازی می نماید.قسمت اعظم پروژه های 

تشکیل می دهد .ایجاد رابطه دو طرفه بین اطالعات مکانی و توصیفی، پرداز  و تحلیل بر 

روی این اطالعات و نمایان سازی اثرات این پرداز  ها و تحلیل ها از توانایی های فناوری 

GIS . محسوب می گردد 

 

 ؟GISدالیل استفاده از 

 : چالشهایمهموبزرگدرجهانامروزباابعادجغرافیاییوافزایشبیرویهاطالعاتفزایندهدرزمینههایزیر

 افزایشجمعیتجهانی -8

 آلودگیمحیطزیست -5

 نابودیجنگلهاومراتب -1

 سیل،زلزله،آتشسوزی : مصایبطبیعی -0

 خشکسالی -8

 امنیتغذایی -6

 ...و -۷

 باعثشدهاستکهبشربهفکرایجادسیستمهاییباشدتابتوانددسترسیویرابهاطالعاتآسانتروسریعترنماید .

الزمه مدیریت محیط، اطالع از وضعیت محیط است و محیط یک سیستم پیچیده است، لذا این 

که همان نقشه های موضوعی هستند، نظیر زمین  شدهمحیط پیچیده به چندین پارامتر تجزیه 

م، ارتفاع، شیب، شبکه آبها، پوشش گیاهی، ثبت امالک)مالکیت زمین(،آبرسانی، شناسی، اقلی

 تراکم جمعیت، کاربری زمین، شبکه راهها و غیره.

دوباره  GISپس از تجزیه محیط پیچیده به نقشه های موضوعی، الیه های مورد نیاز به کمک 

تلفیق می شوند و از " مجدداGISتلفیق می شوند و از روی تلفیق الیه های مورد نیاز به کمک

 GISروی تلفیق الیه ها، تصمیم گیری جامب و درست عملی می شود. بنابراین اساس کار در 
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نقشه است که در آن مختصات مکانی نقاط مشخص بوده و این نقاط شامل داده های خصیصه 

ها مورد  zنمایش داده می شود.ولی در دیگر سیستم ها،  zهمراه با yو  xای نیز میباشند، یعنی 

 .هستندتوجه 

های یک جامعه است.بدون وجود نقشه های قابل برنامه نقشه بی شک زیر ساخت تمام 

برنامه ریزی های مدیریتی و تبیین راهکارهای  ،دسترس و به روز، بررسی های کارشناسانه

است.زمانی تهیه نقشه محدود به تهیه یک لیست الزم در اجرای پروژه های عمرانی غیر ممکن 

. اما امروزه، موضوع بود یا سیاهه )هر چند ترسیمی( از عوارض طبیعی و ساخت دست بشر

تولید نقشه و اطالعات مکانی بسیار فراتر از این گردید و طیف وسیعی از آنالیزها را نیز در بر 

 می گیرد.

با توجه به  کهاطالعات و عمدتا بسیار حجیم است از طرفی اطالعات جغرافیایی شامل دو نوع 

کاربردهای روز افزون آنها و تغییر پذیری داده ها، ضرورت استفاده از روشهای نوین و 

الکترونیکی را مطرح ساخته است.همچنین توسعه و تکامل سریب فناوری رایانه ای، تسهیالت 

 ده است .فنی زیادی جهتپرداز  داده های مرتبط با زمین فراهم کر

 

 : GISاهمیت اطالعات در 

گیری از  به منظور شناخت عوامل طبیعی و انسانی با هدف بهره ‚عات به روز امروزه وجود اطال

عات  امری بدیهی است. به همین دلیل استفاده از اطال ‚آن در برنامه ریزی توسعه پایدار

  :تواند در موارد زیر موثر باشد میGISدرسیستم

 به نیاز کاربران در کلیه زمینه هاپاسخگوئی  - 

 ساماندهی و افزایش بهره وری از منابب موجود - 

 بهینه سازی سرمایه گذاری و برنامه ریزی ها -

 ابزاری مفید در جهت تصمیم گیری مدیران -

 سرعت و دقت کار - 

 ها ی توسعه در مناطق و مکانهای مختلف تعیین قابلیت - 
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 :های اطالعات جغرافیایي ستمهای سی کاربردها و توانایي

 :GISتوانایی های عام -

 (پرسوجویهایساده8

 شناسایییکمکانمشخصوچهچیزهایدرآنمکانوجوددارد-

 یافتنمکانمشخصباگذاشتنشرطهایخاا-

 
 در شناسایی یک مکان مشخص GIS:توانایی های نرم افزار  8-0شکل 

 

 (آنالیزهای فضایی:5

 همپوشانییارویهمگذاریچندالیهمختلفوایجادیکالیهجدید باتوجهنیازورفعمشکالتمکانی

 (حریم بندی:1

 ایجادیکمساحتموردنیازپیرامونیکعارضهیانقطه
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 در نشان دادن محدوده هر منطقه GIS:توانایی نرم افزار 88-0شکل 

 

 (ترکیب روشهای مختلف نمایش:0

 
 

در نشان دادن اطالعات یک منطقه به صورت های گوناگون  GIS:توانایی های نرم افزار 88-0شکل 

 در یک زمان
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 (مدل کردن روند آتی:8

 
 در مدل کردن یک نقشه GIS: توانایی های نرم افزار 85-0شکل

 

 (مقایسه و دسته بندی اطالعات:6

 
 در مقایسه همزمان یک مکان در زمان های مختلف GIS:توانایی های نرم افزار  81-0شکل 
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های دستتی   های اطالعاتی مشابه و رو  اس نسبت به سیستم آی های جی بطور اجمال قابلیت-

 :توان به شرح زیر بیان داشت را می

  آوری، ذخیتتره، بازیتتابی و تجزیتته و تحلیتتل اطالعتتات بتتا حجتتم زیتتاد؛     قابلیتتت جمتتب ●

غیرجغرافیایی)جتداول  قابلیت برقراری ارتباط بین اطالعات جغرافیایی )نقشته( و اطالعتات   ●

اطالعاتی( و ایجاد امکانتات تجزیته و تحلیتل اطالعتات جغرافیتایی بتا استتفاده از اطالعتات         

 غیرجغرافیایی و بالعکس؛

هتا، پیتداکردن اشتیای     ها مانند: روی هم قتراردادن الیته   توانایی انجام طیف وسیعی از تحلیل●

ستازی، محاستبه تعتداد     ختاا، شتبیه  ء  ها به یک شی مختلف با استفاده از خاصیت نزدیکی آن

 دفعتتتات وقتتتوع یتتتک حادثتتته در فاصتتتله مشتتتخص از نقطتتته یتتتا نقتتتاط معتتتین، و ...؛   

 هتتا؛ ستتازی داده داشتتتن دقتتت، کتتارآیی، ستترعت عمتتل زیتتاد و ستتهولت در بهنگتتام       ●

 هتای مشتخص شتده؛    توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محتیط پدیتده  ●

 هتتتای جغرافیتتتایی در طتتتول زمتتتان؛   تغییتتترات مکتتتان قابلیتتتت ردیتتتابی و بررستتتی  ●

 . های مختلف یابی پروژه قابلیت استفاده برای مکان●

 

 مي توان: GISو از کاربردهای 

 .  احداث یک سد و یا یک شهر 

 :تهیه نقشههای حوادث و بالیای طبیعی در مدیریت بحران . 

 نقشه برداری 

 جغرافیا 

 مهندسی معدن 

 عیمنابب طبی 

 سنجش از دور 

 هواشناسی 

 محیط زیست 

 مخابرات 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 :اسب درامورتجاریمحلها و سیستمهای تحویل من تجارت. 

 صنعت حملونقل، ارتباطات و ...: کاربردGIS ،در صنعت میتواند به عنوان نمونه

تعیین مسیر ترانزیت کاال، تعیین موقعیت مناسب برای احداث جادهها، خطوط نیرو، 

 .سیستمهای مخابراتی و.... باشد

 سازمانها: استفاده در کلیه اموراستانها به صورت محلی و استانی 

 سرویسهای اضطراری: مثل آتشنشانی و پلیس 

 ظامی: استفاده دربرنامهریزیهای نظامین 

 صنعت 

 شهرسازی 

 :ماسه فرآوریهای متنوع زمینشناسی جهت ارزیابی منابعی مانند آب،  زمین شناسی

وگراول، سنگ ساختمانی، نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ، انرژی زمین گرمایی 

در کنار کانیهای فلزی. تحقیقات اکتشافی در زمینه شناسایی روابط متقابل مکانی میان 

مجموعه دادهها در طول دوره تحقیق زمینشناسی، مانند درک عالئم ژئوشیمیایی 

ویا ارزیابی عالئم حاصل از تصاویر IوSوعی گرانیت های نا وژئوفیزیکی منطقه

 .ماهوارهای در ارتباط با لیتولوژی و پوشش گیاهی

 کشف منابب آبی زیرزمینی و بررسی آبهای سطحیمنابب آب و آبخیز داری : 

 :به وسیله سیستم اطالعات جغرافیایی نقشه جنگلها دائماً وبطور پیوسته  جنگل داری

میتواند برای ذخیره و تجزیه و تحلیل اطالعات GISشوند. همچنینمی به روز 

جنگل از قبیل محاسبه مقدار چوب قابل برداشت از یک منطقه، بررسی چگونگی 

توزیب آتشسوزی در جنگل و یا ارزیابی برنامههای مختلف برداشت چوب، بکار 

امکان GISرود، در حالی که انجام بسیاری از این تجزیه و تحلیلها بدون بکارگیری

 ر نمیباشندپذی

 از سازمانهای مربوط به کشاورزی و کاربری اراضی، هم اکنون از کشاورزی دقیق

دههای مربوط به کاربری اراضی و بهره میگیرند. به عنوان نمونه، داGISتکنیک های

ها، اندازهگیریهای زمینی و اطالعات مربوط به ه هواشناسی حاصل از ماهوار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82
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محصول سال قبل، همه با هم برای پیش بینی میزان یک یا چند نوع محصول دریک 

 . شوندمی منطقه تجزیه و تحلیل 

  از کاربردهایGIS : نقطه دلخواه ارائه و نمایش اطالعات توصیفی و مکانی هر

 ..بصورت آماری، هیستوگرام، جدول، نقشه و تصاویر و

 
: نمایش اطالعات توصیفی و مکانی به صورت آماری، هیستوگرام، جدول، نقشه و  80-0شکل 

 تصاویر و... .

 

 در کشاورزی: GISکاربرد 

طبیعی مورد کشاورزی از چنان اهمیت بنیادی بر خوردار است که همواره بیشتر از دیگر منابب 

توجه میباشد و کشورهای توسعه یافته،دارای سرویس های ملی منظمی برای تهیه گزار  های 

اماری در رابطه کشاورزان،شرایط رشد گیاهان،تولیدمحصول ساالنه وپیش بینی عرضه و تقاضا 

 در بازارهای ملی و بین مللی محصوالت کشاورزی می باشند .

ز دادهای بسیار متنوع نظیر گزار  های زمینی،گزار   در کشاورزی ا GISبرای استفاده 

آماری ساالنه،اطالعاتی در زمینه تولید سالهای قبل ،اطالعات ماهواره های هواشناسی 

میتوان استفاده نمود یا با استفاده از spotو  landsatواطالعات تصاویر ماهواره هایی مانند

بسیاری نظیر تعیین مقدار افزایش یا تجزیه و تحلیلهای GISاین اطالعات در یک سیستم 

کاهش تولید در مقایسه با سالهای قبل یا آنالیزهای پیچیده تری مانند استفاده از کامپیوتر در 

شبیه سازی رشد یک نوع محصول با استفاده از داده های هواشناسی و داده های مربوط به نوع 
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رزی میتوان انجام داد.بیشتر این حصوالت کشاونگی  بهره گیری ازآن برای تولید مخاک وچگو

 اطالعات میتوانند با استفاده از مشاهدات ماهوار های بدست آیند .

می توان تخمین درستی از میزان محصوالت  GISبااستفاده از تصاویر ماهواره ای در سامانه 

و یا در خصوا سالمتی گیاه پیش بینی قابل قبولی نمود.با کمک فناوری  داشتکشاورزی را 

می توان تعداد درختان مثمر و غیر مثمر،شاخص آبخوری گیاه،  GISنجش از دور در محیط س

 میزان شوری و یا دیگر اجزای خاک از جمله نیتروژن را در سطحی گسترده محاسبه نمود.در

GIS دنیای واقعی به صورت مجازی ایجاد می شود و محتویات آن بنا به نیاز موضوع متغیر

 است.

 GISجازی دسته های مختلف اطالعات به زمین منتسب می گردد.تحولی که در این دنیای م

در زندگی بشر ایجاد نمود بر پایه همین اصل ساده بود که داده های مکانی را به داده های 

توصیفی منتسب نمود و شرایط تحلیل بر روی داده هایی که به طرق مختلف با همدیگر مرتبط 

 فراهم نمود. ،بودند

ورزی دنیایی از اطالعات مربوط به بهره برداران کشاورزی، مزارع، باغات، در بخش کشا

دامداری ها، پرور  مرغ و طیور، زنبور داری، پرور  ماهی، پرور  کرم ابریشم و همچنین 

مطالعات امراض دامی و آفات نباتی وجود دارد و این طیف وسیب اطالعات دائما در حال 

از اطالعات متغیر و استفاده از آنها در جهت تصمیم گیری تغییر است.مدیریت این حجم عظیم 

 بر می آید. GISها فقط از عهده سامانه های هوشمند سازمانی تعامل پذیر مانند 

تعامل پذیر تمامی این اطالعات را در پایگاه داده ها ذخیره می  سازمان GISدر حقیقت سامانه 

قدار از اطالعات در هر زمان قابل بازیابی ، تحلیل نماید تا بنا به اقتضا و نیاز، هر دسته و هر م

 و پرسش و پاسخ باشد .

از اطالعات جغرافیایی، کشاورزی می توانند دقیقا نیازهای گیاه به آب، کود و سایر نهاده ها را 

و تحلیل پیشرفته مانند رایانه ها و  هتعیین نمایند.در نظام اطالعات جغرافیایی که از ابزار تجزی

مدل های ریاضی متعدد و متنوع استفاده می شود، کشاورزان کنترل بیشتری برای امور همچنین 

جاری مزرعه داشته و عملکرد مطلوب تری از فعالیت های او حاصل می گردد.در این نظام از 

حس گرهای الکترونیکی، ابزار و وسایل تحلیل داده ها رایانه ها  و همچنین مدل سازی 
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نظام اطالعات جغرافیایی در تولید محصوالت زراعی و دامی و ریاضی استفاده می شود.

 همچنین فعالیت های پژوهشی کاربرد زیادی دارد.

در نظام اطالعات جغرافیایی داده های فضایی و مکانی گردآوری شده از منابب گوناگون توسط 

GIS تلفیق می شوند.ولی این داده های گرد آوری شده  توسط نمونه گیری متنوع با مقیاس

زمانی قابل استفاده هستند که از طریق رهیافت ها و فن آوری   GISهای متفاوت در نظام 

های نوین تصمیم گیری مانند مدل های فرآیندی، نظام های هو  مصنوعی و نظام خبره 

فرآیندی در واقب مدل های شبیه سازی شده از رشد محصوالت تجزیه تحلیل شوند.مدل های 

زراعی و باغی و دام ها بر اساس نظریه های موجود در علوم فیولوژی و مرفرلوژی رشد این 

موجودات زنده است. این مدل ممکن است برای رشد روزانه یا هر ساعت شبیه سازی شوند.با 

هان یا دام ها را پیش بینی کرد.این نظام ها  استفاده از این مدل ها می توان روند رشد گیا

معموال بر اساس قواعد ذهنی به جای الگوریتم های ثابت عمل می کنند که در آنها مساله از 

طریق سعی و خطای هوشمند حل می شوند.یعنی در هر مرحله با بهره گیری از ذهن و تحلیل 

با به کار گیر ی قواعد ذهنی، گزینه شرایط موجود،نتایج احتمالی پیش بینی می شود. این رو  

های تصمیم گیری مناسبی را در اختیار مدیر مزرعه قرار می دهد. نظام های خبره که خود 

شاخه ای از هو  مصنوعی محسوب می شوند و به گونه ای عمل می کنند که در آن قواعدی 

پیش ی غیر قابل نهاده اطالعات خود را جای مبادی تجرب ،که منجر به تصمیم گیری می شود

از انسان دریافت می کند.در نظام خبره این مدیر مزرعه است که با در نظر گرفتن بسیاری  بینی

مشخص می کند که کاربرد هر یک از نهادها در زمانها و  ،از شرایط و از جمله داده های دقیق 

فشار دکمه مکان های گوناگون چگونه باید باشد.در واقب کشاورزی دقیق یک نظام کشاورزی 

 GISنیست بلکه مجموعه ای از داده های خام پس ازپرداز  اولیه توسط فناوری هایی چون 

، در اختیار مدیر بهره برداری قرار می گیرد تا با استفاده از آنها تصمیمات مناسب را اتخاذ 

در مرحله اخذ تصمیمات بهتر است که شبکه ارتباطی از یک جامعه مجازی مرتیط با  .نماید

وضوع پدید آید.کنشگران این اجتماع، یا نظام، کشاورزان، متخصصان ترویج، تعاونی ها، 

صاحبان صنایب کشاورزی، توزیب کنندگان نهاده ها و مشاوران کشاورزی هستند که اطالعات 
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دقیق را با یکدیگر مبادله ودر تصمیم گیری های کشاورزی دقیق با هم تصمیم مشترک اتخاذ 

 می نمایند .

لوژی جی ای اس به کشاورزان ، تعاونی کشاورزی و فروشندگان کودهای کشاورزی تکنو

کمک می کند و این امکان را می دهد تا کشاورزان را در انتخاب کود مناسب جهت رشد بهتر 

از جمله راههایی که تکنولوژی جی ای اس به فروشندگان و به  .محصول یاری رسانند

ل برداشتی به وسیله ی تحلیل میزان حاصلخیزی و کشاورزان کمک می کند محاسبه محصو

رتبه بندی خاک است. جی ای اس نقشه هایی را در اختیار کشاورزان قرار می دهد که میزان 

کوددهی مناسب به یک مزرعه را به آنها نشان می دهد.این کار در سطوح متفاوت کوددهی به 

جی ای اس . ورت می گیریدنقاط مختلف یک مزرعه جهت اعمال میزان مناسب کوددهی ص

اطالعات کوددهی مزرعه با توجه به نقشه آن مزرعه را به ابزار مخصوصی می دهد که این 

ابزادرختان میوه به وسیله آب فراهم شده توسط یک حوزه ی آبیاری رشد کردند،حوزه ای که 

ال آب تامین کننده ی نیازهای جامعه ی کشاورزی و کشاورزان است و از هزاران مایل کان

 رسانی نگهداری می کند .

روستاها و مناطق کشاورزی کشور به عنوان کانون تولیدغذای کافی و سالم نقش به سزایی در 

تامین مواد غذایی جمعیت کشور و تحقق اهداف خودکفایی در تولیدات کشاورزی به عهده 

فوق، فواید قابل دارند. تال  در جهت توسعه پایدار و عمران روستایی عالوه بر تحقق موارد 

توجهی از قبیل افزایش تولید، اشتغالزایی، مدیریت و کنترل مهاجرت به شهرها و پیامدهای 

نامطلوب آن، کم کردن اثرات منفی رو  های تولید بر محیط زیست و تامین سالمت مناطق 

روستایی و شهری و ارتقای شاخصهای اقتصادی و زیست محیطی در سط  محلی، منطقه ای، 

 ITو بین المللی را به دنبال دارد. برنامه ریزی های مبتنی بر ابزارهای بسیار قدرتمند ملی 

( عالوه GIS)تکنولوژی اطالعات( و جنبه هایی از آن مثل سیستم های اطالعات جغرافیایی )

بر برنامه ریزی هدفمند و موثر در استفاده و حفاظت از منابب کشاورزی و طبیعی در مناطق 

در بسیاری از موارد با سایر بخش های صنعتی ، فصل مشترک و اثرات متقابل روستایی که 

فراوان دارند، ضمن فراهم کردن موجبات رویکردهای نوین در برنامه ریزی ها و نزدیک کردن 

فضای اطالعاتی و تصمیم گیری سیاست گذاران و درگیر کردن بخش های خصوصی ودولتی 



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
111 

جویی های اقتصادی و اکولوژیک بسیار زیادی به دنبال در این زمینه، بهینه سازی و صرفه 

خواهد داشت. این گونه برنامه ریزیها، دولتمردان را در ارائه خدمات اثر بخش و کاراتر به 

روستاییان و شهروندان یاری می رساند و طبعا منجر به افزایش بهره وری در حوزه های متعدد 

نوینی در رابطه با نیاز به تغییر ابزارهای برنامه ریزی  می گردد. این طرز تفکر به نوبه خود ابعاد

و نیز حمایتهای مالی دولت برای سرمایه گذاری در جهت کاربرد هرچه بیشتر این تکنولوژی و 

تجاری شدن آن از طریق نمود گسترده در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 

 ایجاد می کند.

 GISکشاورزی و کاربری اراضی، هم اکنون از تکنیک های بسیاری از سازمانهای مربوط به 

بهره می گیرند. به عنوان نمونه، داده های مربوط به کاربری اراضی و هواشناسی حاصل از 

ماهواره ها، اندازه گیری های زمینی و اطالعات مربوط به محصول سال قبل، همه با هم برای 

 . طقه می توانند تجزیه و تحلیل شوندپیش بینی میزان یک یا چند نوع محصول دریک من

 

 ی کشاورزی و روستایی های فنون مرسوم در توسعه ی قابلیت مقایسهجدول  : 5-0جدول 

 پارامترها

 فنون
 فنون سنتی)دستی( (GISفنون نوین)

 استفاده از ماشین

به کارگیری ماشین در مراحل تشکیل 

،  بانک اطالعاتی، تجزیه و تحلیل

 گیری و ... نتیجه

استفاده محدود از ماشین و فنون ابتدایی در 

 مرحله پرداز  اطالعات

گذاری اولیه  سرمایه

 )بنیادی(

زیاد ) سخت افزار، نرم افزار و 

 آموز (
 کم )عملیات میدانی ت مواد مصرفی(

ی گردآوری   شیوه

 اطالعات

های هوایی و  غیرمستقیم )عکس

ای(، مستقیم )میدانی،  ماهواره

 اسنادی (ای و  کتابخانه

 ای و اسنادی( مستقیم )میدانی، کتابخانه

 نیروی متخصص

 انسانی
 ضرورت آشنایی کاربر با فنون نوین

ی کاربر از  عدم ضرورت آشنایی و استفاده

 های نوین فنون و سیستم

 بر زمان بسیار زیاد سرعت پرداز 
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دقت و صحت 

 نتایج

بسیار زیاد )امکان بازبینی و ارزیابی 

 مجدد نتایج(
 امکان بروز خطاهای عملیاتی و انسانی زیاد

 ذخیره اطالعات
ی آسان با حجم بسیار کم به  ذخیره

 صورت فایل امنیت اطالعات ذخیره

ای با حجم زیاد  به صورت اسنادی و کتابخانه

 و امکان مخدو  شدن اطالعات

 

تولید، به میزان بذر و دیگر عوامل   کار، با اجرای این اصل مهم تلفات آب، زمین، نیروی 

شود.  بخشی اصالح می یابد. روابط اجتماعی تولید به صورت رضایت گیری کاهش می چشم

های  طور کلی زمینه رسد و به ها به پایان می های ناشی از پراکندگی زمین اختالف و درگیری

های کشاورزان و باالخره سودآوری بخش کشاورزی فراهم  بیشتر و مناسبتری برای فعالیت

های کشاورزی که عموماً همراه با  گذاری بیشتر فعالیت حال شرایط برای سرمایه آید. در عین  می

 شود باشد، مهیا می استفاده از دستاوردهای علمی و فنی می
 

 :GISمراحل تهیه نقشه کشاورزی با استفاده از 

 (تشکیل الیه های اطالعاتی:یعنی چه نوع الیه اطالعاتی مطلوب نظر است8

 داده ها .رقومی کردن و اسکن نمودن (ورود5

 (انطباق داده ها با الیه های موجود1

 (ذخیره ی الیه ها0

 (هموارسازی یا میان یابی داده ها8

 (چاپ نقشه ها .6
 

 در کشاورزی  GISانواع کاربردهای سیستم 

 (مدل های محصوالت کشاورزی8

 (برآورد سط  کشت5

 (حاصلخیزی بالقوه اراضی1

 ن(تهیه شیب زمی0

 (مقادیر فرسایش خاک در محصوالت زراعی8
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 (مهندسی ژنتیک6

 (توصیه های مرتبط با نهاده های کشاورزی۷

 (برنامه ریزی استفاده از زمین1

 (انتقال تکنولوژی در کشاورزی8

 ( برآورد و مدیریت سیالب88

 (عمق مناسب کشت گیاهان زراعی88

 (محل پیشنهادی برای احداث سد85

 به گیاه با استفاده از مدل گیاه زراعی کوددهی(81

 (آبیاری و قابلیت منابب آب80

 (برنامه ریزی جنگل، محاسبه تراکم درختی و میزان چوب قابل برداشت .88

 (شناخت منابب محیطی و برنامه ریزی برای آمایش سرزمین 86

 (بررسی تفاوت های منطقه ی فقر و نابرابر با مدیریت اطالعات جغرافیایی8۷

 (شناخت مناطق بالقوه در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی .81

  برآورد سط  زیر کشت:خریداران بزرگ محصوالت کشاورزی برای تصمیم گیری در

مورد اینکه چه هنگام نسبت به خرید کاال اقدام نمایند، تا اندازه ای از داده های 

انستن این مسئله که ماهواره ای برای پیش بینی وضعیت محصوال استفاده می کنند.د

مقدار محصول،بیشتر یا کمتر از حد معمول خواهد بود، در صورتی که به موقب 

حتی اگر سط  دقت موجود در اطالعات بسیار  .مشخص شود بسیار با ارز  است

به وضعیت محصوالت  ز کمپانی ها این نوع گزار  مربوطبعضی ا ،کم و کلی باشد

 Agriculture)برای نمونه، کمپانی .دناررا به طور تجاری در اختیار می گذ

Canada)  از تصاویر ماهواره ای برای تعیین وضعیت محصوالت گندم در کانادا

، این 8811برای نمونه هنگام خشکسالی چمن زارها در سال  .استفاده  می کند

سیستم به طور هفتگی گزار  های مربوط به ارزیابی محصوالت را ارایه کرد و پس 

ه های باال برای نمایش شدت خشکسالی به کار رفتند.دپارتمان منابب آب از آن داد

کالیفرنیا به منظور پیش بینی آب مورد نیاز برای آبیاری با استفاده از تصاویر ماهواره 
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ای مساحت زمین های زراعی را تخمین زده است .این دپارتمان از این تخمین ها 

آب مورد نیاز در شبکه آبیاری استفاده می برای تعیین میزان آب مخازن و نیز میزان 

کند و دقت مورد درخواست از تصاویر ماهواره ای،مانند دیگر منابب داده های 

 جغرافیایی، بستگی به کاربرد مورد نظر دارد .

  ارزیابی تخریب خاک وبررسی اثرات فعالیتهای بشری بر اراضی، پایه هر نوع آمایش

سرزمین ) طراحی استفاده از اراضی( می باشد. اعتماد عمومی بایستی به وسیله کاربرد 

ابزار و تکنولوژی های پیشرفته در برنامه ریزی و مدیریت اراضی، بخصوا اراضی 

احی کشاورزی با توجه به سطوح مختلف کشاورزی تامین گردد. طبقه بندی نو

حساسیت به تخریب و قابلیت تولیدی آنها بر اساس مطالعات مشخصات شیمیایی 

خاکها و تشری  آنها بعالوه خواا فیزیکی، مرفولوژی، خصوصیات هیدرولوژیکی، 

گیرد. سیستم اطالعات جغرافیایی، تامین کننده می کاربریهای واقعی وپتانسیل، انجام 

جه به در بر داشتن خصوصیات منطقه می باشد که با تو مناسب داده ها برپایه سریهای

اطالعات مرتبطی از موسسات عمومی و تحقیقاتی ) خاک، آب، هوا، پوشش گیاهی، 

اجتماعی و _جانوری، کاربردهای شهری وصنعتی، میراث فرهنگی، شرایط اقتصادی

می باشد. مرحله بعد شامل ارزیابی غیره ( ابزار کاربردی و موثر دراین نوع بررسی ها 

شرایط واقعی منابب و خطرات تخریب آنها با اهداف طراحی اندازه گیری های می 

که توانایی جلوگیری یا حداقل محدود نمودن هر نوع اثرات منفی که از  ،باشد

 .کاربریهای مختلف را داراست
 

 در گرایشهای مختلف کشاورزی: GISبرخی کاربردهای 

ررسی عملکرد میزان رشد روزانه و نهایی و نیز بررسی میزان تراکم های گیاهی در (زراعت:ب8

 واحد سط 

(گیاهان دارویی:بدست آوردن اطالعات دقیق در مورد نوع، محل رویش، نوع پوشش و تراکم 5

 گیاهان دارویی در مناطقمختلف جهان



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
114 

بررسی شیبها، (آبیاری:هدایت و رساندن آب به مزارع در طرح های بزرگ و کوچک، 1

 ناهمواریها و غیره

 (خاک شناسی: بررسی بافتهای مختلف خاک تا عمق چندین کیلومتر0

(مرتب داری: بررسی نوع پوشش مراتب و تقسیم بندی اکولوژیک آنها برای جلوگیری از 8

 گستر  بیابانها 

 (باغبانی: بررسی باغات میوه از نظر رشد، تاثیر عوامل طبیعی، عملکردو.... .6

 

 (:GISمحاسن و معایب یک سیستم اطالعات جغرافیایی)

 محاسن یک سیستم اطالعات جغرافیایی شامل موارد زیر است:

 کیفیت باالی تحلیل داده ها و امکانتجزیه و تحلیل آنها با رو  های پیشرفته -

 های مختلف و امکان به روز کردن آنها هروشهای بهتر و جدیدتر برای تهیه ی نقش-

حجم زیادی از اطالعات در جداول  ذخیرهجاد ارتباط بین عوارض مختلف و امکان ای-

 اطالعاتی.

 اشتغال. ایجادکاهش زمان، هزینه و مواد مصرفی .-

 استفاده وسیب در علوم مختلف.-

 اداره و سازماندهی وسیعی از داده های زمین مرجب.-

 به روز رسانی سریب و جمب آوری اطالعات پراکنده.-

 بازبینی روشها.قابلیت -

 مدل سازی، فرضیه و آزمایش و پیشگویی.-

 ایب یک سیستم اطالعات جغرافیایی عبارتند از:عبرخی از م

جدید بودن این فناوری که باعث عدم استفاده وسیب در تمام علوم و نیز مشکل بودن آن می -

 شود.

 و نحوه استفاده از آن . GISعدم اطالع از قابلیتهای -
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صحی  و عاقالنه به منظور بهره برداری بهینه از اراضی، منابب طبیعی و انسانی باید برنامه ریزی 

ی، ضمن کسب حداکثر محصول و در نتیجه حداکثر ورتی باشد که با شناخت منابب اراضبه ص

 بماند .و همچنین محیط زیست محفوظسود برای استفاده کنندگان از این اراضی، منابب 

 

 :سیستم سنجش از راه دور

 تاریخچه سنجش از راه دور:

منظور فقط  ،هنگامی که برای نخستین بار نام سنجش از راه دور مطرح شد 8868در سال 

 . بودمشاهده و اندازه گیری یک شی بدون تماس با آن 

دور از نظر محتوایی و هم از نظر راه موضوع سنجش از  88۷8و  8868طی سالهای دهه 

سالهای سازنده در این زمینه هستندزیرا تفسیر 8868ی ساختاری دچار تغییراتی شد.دهه 

بصری عکس های  هوایی سیاه و سفید به موازات تحقیق در مورد استفاده از داده های حاصل 

جدید مستقر بر هواپیماها و ماهواره ها تداوم یافت. پیشرفتهای حاصل در طول ارزیابهای از

ت، سمپوزیمها و مجالت فتو گرامتری درج این سالها در گزار  های سازمانی، مجموعه مقاال

امولسیونهای عکاسی در محدوده ی گسترده ای به  8868شده است. در اواخر سالهای دهه ی 

سرخ گرمایی  مادونکار گرفته شد و نیز نتایج آزمایشهایی که داده های حاصل از سنجده های 

  .مورد استفاده قرار می دادند  و میکرو موج مستقر در هواپیماها، دوربین های ماهواره ای را

این ماهواره ها قادر بودند ویژگی های دقیق تری نظیر توده  گیاهی و رطوبت خاک و گیاه را 

نیز از طریق تحلیل طیف امواج منعکس شده از گیاهان و خاک را بسنجد و همچنین قابلیت 

پیشرو بسیاری از روشها روزرا نشان داد که  81فراهم آوردن امکان دید کلی سط  زمین در هر 

 و فنون تغییریاست که امروزه از آنها استفاده می شود .
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 :  نمایی از ماهواره های سنجش از راه دور 88-0شکل 

 

با افزایش دقت این ابزارها جزئیات بیشتری از طیف به دست آمده ی تفسیر و با به کار گیری 

سیمدقیق نتایج روی نقشه ها تحول مهمی همزمان دستگاه های پرداز  دیجیتالی داده ها و تر

در این زمینه ایجاد شد، به طوری که اندازه ی پیکسل ها یا تصاویر مربعی کوچک به کمتر از 

رادارهای به متر مربب  در تصاویر ماهواره ای کاهش پیدا کرد. به مرور زمان این دستگاهها  88

ات سه بعدی دقیقی را از پوشش که قادر هستند اطالع ندمجهز شد (LIDAR)لیزری هوایی 

 زمین با کمک حس گرهای طیفی چند گانه گردآوری کنند .

 

 : مراحل تاریخی رشد سنجش از دور

  اولین عکس هوایی توسط گاسپارد فلیکس از یک بالون هوایی تهیه شد. 8188در سال  -8

  از کبوترهای جاسوس در ماموریت های نظامی استفاده شد. 8881در سال  -5

ویلبر رایت اولین هواپیمای عکاس را رهبری نمود و بونویالن عکسهای  8881در سال  -1

  هوایی را تهیه کرد.

در سالهای آخر جنگ جهانی اول عکسهای هوایی به سرعت برای اهداف شناسایی بکار  -0

گرفته شدند. اما جنگ جهانی دوم دوره جدیدی برای عکسبرداری های هوایی به همراه 
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  داشت.

آمریکا بر علیه کوبا و شوروی سابق شروع به جمب آوری اطالعات از طریق  8868در دهه  -8

  ماهواره های جاسوسی نمود.

را به فضا پرتاب کرد  ERTS-8ناسا اولین ماهواره ارزیابی منابب زمینی بنام  88۷5در سال  -6

های لندست با  اولین سری ماهواره 88۷5که بعدها تحت نام لندست شناخته شد. در سال 

 RBV (Return Beam Vidicon) ،MSS (multispectralدوربین و سنجنده های 

sensor و )TM(Thematic Mapper در چهار و هفت باند توسط ایاالت متحده آمریکا )

در مدار زمین قرار گرفته، از این مرحله که تصویربرداری از حالت آنالوگ خارج و بصورت 

تعبیر و تفسیر آنها به روی بشر  "جدید برای پرداز  تصاویر و نهایتا رقومی درآمد، دریچه ای

  گشوده شد.

متر  58و  88را با قدرت تفکیک  SPOTاولین سری ماهواره های  8816فرانسه در سال  -۷

  )در سه باند( به فضا فرستاد.

 راه8811را در سال  IRS (Indian Remote Sensing)هندوستان سری ماهواره های  -1

  اندازی نمود.

 MOS (Marine Observation Satellites)سری ماهواره های  8888ژاپن در سال  -8

  را به فضا فرستادند. ERSو آژانس فضایی اروپا سری ماهواره های 

(European Remote-Sensing Satellites)  

 Radioداد. )را در مدار زمین قرار  Radar-sat، کانادا سری ماهواره های8888در سال  -88

Detection and Ranging-Satellite )  

 صورت گرفت. CBERSمشارکت برزیل و چین پرتاب ماهواره با ، 8888در سال  -88

(China-Brazil Earth Resource Satellite)  

  متر 0متر و  8با قدرت تفکیک  IKONOS، آمریکا با پرتاب ماهواره 8886در سال  -85

 00،5سانتیمتر و  68با قدرت تفکیک  QuickBirdو پرتاب ماهواره های 8888در سال  -81

  متر

  متر 0متر و  8با قدرت تفکیک  OrbViewو  5888در سال  -80
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(، در حال تحقیق درباره پروژه ماهواره ISROو سازمان تحقیقات فضایی هند ) 5881در سال 

و بازگشت مجدد به زمین هستند. این پروژه در  هایی است که دارای قابلیت ارسال به فضا

د. امروزه شبهره برداری  5888است و در سال  ISROحال سپری کردن سیر تکاملی خود در 

و انبوهی  مجهز به انواع سنجنده ها بدور زمین گرد  می کنندی تعداد زیادی از ماهواره ها 

 . صصان قرار می دهندبارة سیارة زمین در اختیار متخراز اطالعات متنوع را د

 

 تاریخچه سنجش از راه دور در ایران:

به صورت طرح ماهواره ها در سازمان برنامه  8180در ایران فعالیت سنجش از راه دور از سال 

و بودجه شروع شد و با مشارکت آمریکایی ها یکی از اولین ایستگاههای گیرنده ی زمینی در 

ایستگاه چند ماهی قبل از انقالب اسالمی شروع به  مرد آباد کرج شروع به ساخت گردید.این

آن از کار افتاد.مرکز سنجش از دور ایران نیز سرنوشتی مشابه  اخراجکارکنانکار نمود که با 

ایستگاه مزبور داشته و پس از سالها از سازمان برنامه و بودجه جدا شده و به سازمان رادیو و 

رای اسالمی تحویل وزارت پست و تلگراف و ولی طبق مصوبه مجلس شو.تلویزیون پیوست 

 تلفن گردید و هم اکنون در سعادت آباد تهران مشغول به کار است .

 

 مفهوم سنجش از راه دور: 

ی برای نخستین بار در سالهای دهه Remote sensingاصطالح فنی ))سنجش از راه دور (( 

شامل فتو گرامتری، تفسیر عکس،  در ایالت متحده ی آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و 8868

 زمین شناسی به کمک عکس یا فوتوژئولوژی و غیره بود .

فن آوری سنجش از راه دور بر اساس اندازه گیری انرژی منعکس شده از اشیاء بدون برقراری 

 تماس با آنها عمل می کنند .

استفاده از تجهیزات سنجش از راه دور تکنولوژی کسب اطالعات و تصویربرداری از زمین با 

 است . 2، بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره 1هوانوردی مثل هواپیما

                                                 
۹ -Aircraft- based 

۱ -Satelite- based 
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به عبارتی دیگر سنجش از راه دور عبارتست از علم و هنر کسب اطالعات فیزیکی و شیمیایی 

از پدیده های زمینی و جوی از طریق ویژگی های امواج الکترومغناطیسی بازتابی یا منتشر شده 

 . ها و بدون تماس مستقیم با پدیده های مذکور می باشداز آن 

 
 : نمایی از عکس هایی که به وسیله ی ماهواره های گرفته شده است  86-0شکل 

 

RS  جمب آوری داده ها از دور است. حسگرهایی مربوط به داده های مورد نظر به آسانی بر

روی هواپیما نصب می شوند یا اینکه این داده ها می توانند از ماهواره ها تامین گردند. چنین 

 داده هایی زمینه را برای ارزیابی سالمت گیاه تامین می کنند .

  

 اجزای سیستم سنجش از راه دور:

ر قسمت ومغناطیسی استفاده می کند از چهار سیستم سنجش از راه دور که از تابش الکتره

 اساسی تشکیل شده است:منبب، بر هم کنش با سط  زمین، بر هم کنش با جو زمین  و سنجده.

منبب: منبب تابش الکترومغناطیسی می تواند مصنوعی یا طبیعی باشد. مصنوعی مانند رادار 

 مانند نور بازتابیده ی خورشید یا گرمای گسیل شده از زمین. میکرو موج و طبیعی

بر هم کنش با سط  زمین: مقدار مشخصه های تابش گسیلی یا بازتابیده از سط  زمین به 

 مشخصه های اشیای روی سط  زمین بستگی دارد.

 بر هم کنش با جو زمین: انرژی الکترو مغناطیسی که از جو زمین عبور می کند و پیچیده و

 پراکنده می شود.
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سنجده: تابش الکترومغنایسی که با سط  و جو زمین بر هم کنش به وسیله  سنجده ای مانند 

تابش سنج یا دوربین عکاسی ثبت می شود. بر هم کنش طول موجهای مرئی ، فروسرخ  

 .هستند نزدیک و میانی تابش الکترومغناطیسی

به محلی اطالق می شود که سنجنده در آن قرار   (Platform)دور راه سکوها:در سنجش از 

می گیرد.سکوها به طور کلی شامل سکو های زیر زمینی، سکو های هوایی و سکوهای فضایی 

 هستند .

در سنجش از راه دور بازتاب امواج الکترومغناطیسی پس از برخورد با پدیده های مختلف 

ها، ایستگاههای فضایی مانند شاتل و ی که بر روی سکوها )راکت یزمین به وسیله سنجده ها

اهواره ها ( تعبیه شده ثبت و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. امواج م

الکترومغناطیسی به هنگام برخورد با پدیده های سط  زمین  دچار سه حالت ) انعکاس، 

 رعبو جذب، یا عبور( می شوند. باید توجه داشت که نسبت انرژی منعکس شده، جذب شده و

یافته در پدیده های مختلف برای یک طول موج تفاوت داشته و بستگی به نوع ماده و شرایط  

و وضعیت آنها دارد و این اختالف، شناخت پدیده های مختلف را بر روی تصویر میسر می 

یک پدیده ی معین در طول موجهای مختلف فرق  تکند. همچنین نسبت انرژی در سه حال

طیف طول موج انعکاسی و اختالف بین مدت زمان طول موج تابشی و می کند. بر اساس 

 انعکاسی نوع پدیده مورد شناسایی قرار می گیرد.

بنابراین وقتی شناخت دو پدیده در یک محدوده ی طیفی به دلیل تشابه نسبت به حالت های 

وت سه گانه ی فوق میسر نباشد، ممکن است در محدوده ی طیفی دیگر به طور کامل متفا

 بوده و شناخت آنها را  از یکدیگر میسر می سازد .
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88-80         88-85     88-88    88-1       88-6          88-0         88-5          8  

          885          880    886 

 
 : طیف طول موجهای مورد استفاده برای بررسی پدیده های مختلف در بخش کشاورزی  1-0جدول

 پدیده های مورد بررسی در بخش کشاورزی

 
 طیف طول موجهای مورد استفاده

 88mm,8,0 - 8,8mm-6 بیماریهای گیاهی و خسارات آفات 

 8,8mm - 8,0 زمینهای زیر سط  کشت و بایربررسی 

 8,8mm – 8,0 تعیین نوع و مشخصات بافت خاک

 85mm,8,0 – 8,8mm-6 مدیریت آب و کنترل سیالبها

تعیین نوع محصوالت کشت شده و میزان 

 عملکرد در واحد سط 

8,0 - 8,8mm 

 8,8mm and 6-85mm – 8,0 تعیین کیفیت آب و میزان ذخایر آبهای سطحی

 8,8mm and ۷-85mm – 8,0 تعیین میزان مواد معدنی موجود در خاک 

 888mm, 8,0 – 8,1 mm-1 میزان آب موجود در خاک

 

 

 سنجش از راه دور :

دور یعنی شناسایی و ثبت سیگنالهای الکترومغناطیسی منعکس شده از سط   راه سنجش از

 .که در خارج از هواپیما یا ماهواره قرار داده شده اند گیرنده هاییزمین و اتمسفر  با استفاده از 

این سیگنال ها اغلب به صورت رقومی ثبت می شوند، جاییکه هر عدد بیانگر اطالعاتی درباره 

 ی میانگین ویژگی های عوارض آن ناحیه ی کوچک در روی زمین است.
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ه ی مشاهده ، انقالب عظیمی در نحو هدور در چندین دهه گذشتراه فناوری سنجش از 

سنجش از  .پرداز ، نمایش و مدیریت داده های مربوط به محیط های طبیعی ایجاد کرده است

دور به نحوه ی استفاده از تجهیزات دور سنجی، تکنیک هاو رو  هایی اطالق می شود که از 

آن طریق امکان جمب آوری داده ها ازسط  زمین، پرداز  تصاویر رقومی و مدل سازی نهایی 

 کن خواهد شد.مم

به طور معمول مشاهدات از طریق اسکن کردن سط  زمین توسط سنجده هایی مانند لندست، 

اسپات وایکنوس در مقیاس ها و با تفکیکهای متفاوت و در باندهای الکترومغناتیک مختلف 

حاصل می آید. نتیجه ی نهایی، به صورت انواع تصاویر و داده های رقومی ذخیره می شود که 

از کان ها، پدیده ها، فرآیندها و چشم اندازهای جغرافیایی سرو کار دارند. در حال حاضر، با م

جمله کاربردهای فن سنجش از دور می توان به استفاده از آن در زمین شناسی، آب شناسی، 

معدن، شیالت، کارتوگرافی، جغرافیا، مطالعات زیست شناسی، مطالعات زیست محیطی، 

غرافیایی، هواشناسی، کشاورزی، جنگلداری، توسعه اراضی و به طور سیستم های اطالعات ج

کلی مدیریت منابب زمینی و غیره اشاره کرد. سنجش از دور می تواند تغییرات دوره ای پدیده 

های سط  زمین را نشان دهد و در مواردی چون بررسی تغییر مسیر رودخانه ها، تغییر حد و 

، دریاها و اقیانوسها، تغییر مورفولوژی سط  زمین و غیره مرز پیکره های آبی چون دریاچه ها

بسیار کارساز است. افزون بر این یک سیستم سنجش از دور با توجه به این که بر اساس ثبت 

تغییرات و اختالفهای بازتابش الکترومغناطیسی از پدیده های مختلف کار می کند، میتواند حد 

واع خاکها، سنگها، گیاهان، محصوالت کشاورزی و مرز پدیده های زمینی اعم از مرز ان

گوناگون و ... را مشخص کند. سنجش از دور در پیش بینی وضب هوا و اندازه گیری میزان 

کشف آلودگی آبها و لکه های نفتی در سط  دریا، اکتشافات  ،خسارت ناشی از بالیای طبیعی

العات اکتشافی و منابب طبیعی و معدنی نیز کاربرد دارد. بدون شک استفاده از این فن در مط

بلکه از نظر دقت و هزینه و نیروی  ،سایر موارد نه تنها سرعت انجام مطالعات را بیشتر می کند

 .انسانی نیز بسیار با صرفه تر است

 بهره برداریدانان از سی سال پیش، که استفاده از این اطالعات امکان پذیر شد، از آنها اجغرافی 

جمب آوری داده ها مربوط به جو برای ل اقلیم شناسان ، از ماهواره ها برای می کنند برای مثا
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تصویر و پیش گویی تغییرات آن استفاده می کنند.اطالعات کسب شده توسط سنجش از دور 

همچنین در بازسازی و به روز کردن نقشه های عوارض طبیعی، بیولوژکی و فرهنگی سط  

ر سنجنده خاا برای دیدن از میان پوشش ابر و توانایی زمین بسیار مفیدند. توانایی نظام ه

منبب دیگری  عاتی را فراهم می آورد که از هیچنامحدود برای پوشش کلیه ی سط  زمین اطال

 قابل دستیابی نیست .

 

 نقش حسگر ها در سنجش از راه دور:

داخل مزارع یکی از ابزارهای مهم  در سنجش از راه دور حسگرها هستند .حسگرها اطالعات 

را می گیرند و از طریق ماهواره ها به سیستم های نرم افزاری انتقال می دهند و پس از آن 

اطالعات مورد سنجش و پرداز  قرار می گیرد. باید توجه داشت که این حسگرها در ماشین 

 .آالت کشاورزی،سط  زمین،فضای اطراف گیاه و سایر نقاط حساس استقرار پیدا می کند

 
: عکس های که ماهواره های سنجش از راه دور و پستی ها و بلندی های یک منطقه و  8۷-0شکل 

 میزان آب موجود در آن

 

 کاربرد سنجش از دور در کشاورزی:

توجه  زیادی را به  ؛دقیقبزار مدیریتی بالقوه برای کشاورزی سنجش از دور به عنوان یک ا 

عی به علت دارا بودن توانایی پوشش خود جلب کرده است. سنجش از دور محصوالت زرا

 سنتی بازدید از کشتزارها باشد. سطوح وسیب می تواند جایگزین جذاب برای روشهای 
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این مطلب که چرا  درکگیاهی با طول موج تغییر می کند.برای  پوششبازتابندگی طیفی 

ر است بهت ؟طول موجهای بخصوا را بیشتر از سایر طول موجها باز می تابد ،گیاهی پوشش

ابتدا ویژگی های بازتابندگی نیمکره ای یک برگ را مورد توجه قرار دهیم. یک برگ از الیه 

های مواد آلی که حالت الیاف دارند ساخته شده است. در داخل این الیه ها سلول های رنگی 

پر از آب و فضای خالی وجود دارد. هر یک از سه عامل تجمب رنگدانه ها، ساختمان 

و محتوای آب تاثیر بسزایی بر ویژگی های بازتابندگی، جذب کنندگی و  کییولوژزیفی

 برگ سبز دارند.ی تراگسیل

بطور کلی گیاهان آسانترین قسمتدنیای طبیعی برای جداسازی و تشخیص آنها از مواد دیگر 

طرح سنجنده های لندست اکثرا برای دیدبانی گیاهان  .توسط سنجش از دور می باشد

گیاهان دارای میزان جذب طیفی  .ساده در مقیاس جهان بوده است "نسبتا کشاورزی به طریق

وی لبه ی جدا سرخ خیلی نزدیک ،قرمز و سبز( حامادون این قسمت طیف )  .خاصی هستند

در ضمن این  ،ناحیه ای است که کلروفیل حداکثر جذب را داردکننده ی قرمز است همچنین 

ناحیه ی سلول گیاه حداکثر انرژی را بازتاب می کند. )فروسرخ خیلی نزدیک (. بازتاب پایین 

غیر عادی گیاهان در قرمز با مقایسه  با بازتاب باالی آنها در فروسرخ باعث می شود که 

 در حالیکه سایر. گیاهان در تصاویر مرکب رنگی کاذب به صورت سایه های قرمز ظاهر شوند

رویه های طبیعی به رنگ خاکستری، آبی ، زرد و قهوه ای ظاهر می شوند. پوشش گیاهی حتی 

 فروسرخ خیلی نزدیک و قرمز نمایان تر می گردد. ددر نسبت گیری بان

مقدار اندکس باال و در جائیکه تراکم  ،گیاهی پر پشت تر می گردد یدر جایی که پوشش ها

کم است و یک اندازه گیری شبه کمیتی  ندکس نیزاپوشش گیاهی کم و ناچیز است مقدار 

 تشخیص نوع آنها میسر می سازد.،طیفی  مقایسهپوشش گیاهی  را بدست  می دهد. در این 

استفاده از داده های حاصل از سنجش ماهواره های لندست می تواند هزینه ی تولید نقشه ی 

کاهش  5/8تا حدود نصف و هزینه ی نقشه برداری جنگل را 5/8پوشش زمین را تا حدود 

کره ی زمین را به خوبی در فنون و تکنیک هایی که در  ،حاصل ازسنجش از دور نتایجدهد. 

است. این تکنیک ها به منظور برآورد نیاز ایالت متحده  مشخصشدهکشاورزی به کار می روند 

بازار جهانی  آمریکا به اطالعات در مورد تولید غله جهان پیش از اقدام به انجام معامالت در
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توسعه یافتند.نخستین برنامه ی جامب فهرست برداری موسوم به آزمایش فهرست برداری 

انجام گرفت. تولید گندم اتحاد جماهیر  88۷۷تا  88۷0محصول در سط  گسترده از سال 

شوروی سابق، آمریکای التین، چین، استرالیا با ضرب سط  زیر کشت استخراج شده از داده 

در میزان محصول تخمینی استخراج شده از داده های سنجنده ماهواره  8-لندستهای سنجنده 

 .های هواشناسی برآورد شد 

ف، در زمینه های مختلف کشاورزی این سیستم ها به بررسی تغییرات و پدیده های مختل

تخمین میزان عملکرد محصول، میزان رشد، تغییرات رشد، فاکتورهای موثر بر رشد)شرایط آب 

ئه ایی نامساعد محیطی، عوامل بیماری زای گیاهی، افزایش و کمبود مواد غذایی( و ارو هوا

مدل های پیش بینی و کنترل عوامل مختلف می پردازد.خاصیت تکراری بودن اطالعات 

ماهواره ها به بررسی پدیده های مختلف زمینی و کنترل آنها کمک می کند. تصاویر ماهواره ای 

ن را فراهم می کندکه سط   زمین در مناطق مختلف به طور پیاپی با پوشش وسیب این امکا

مطالعه شود و تغییراتی که در فاصله ی زمانی دو یا چند عکس برداری متوالی در پدیده های 

مورد بررسی و کنترل قرار گیرند. از نمونه های بارز این بررسی ها کنترل  ،زمینی رخ می دهند

 سط  آفات و بیماری ها، طغیان رودخانه ها، کاهش یا افزایشتغییرات آب، دریاچه ها، طغیان 

جنگل و مراتب و ... می باشد.بنابراین انطابق چنین تغییراتی از راه نقشه برداری و عملیات 

با استقاده از تصاویر ماهواره ای  ،اماصرف وقت زیاد و بسیار مشکل است مستلزم صحرایی،

صحرایی مورد  با مقیاس بزرگتر نسبت به عملیات به سرعت می توان تغییرات را با دقت و

این سیستم ها در شناسایی و تشخیص عوامل بیماری زای گیاهی مختلف به  .بررسی قرار داد

طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از این سیستم ها می توان به پیش بینی 

ئه نقشه های ات. این سیستم ها با اربیماری های اپیدمیک و تعیین شیوه و شدت آنها پرداخ

پراکنش بیماریها و عوامل موثر در شیوع بیماری های اپیدمیک تحت شرایط خاا، راه 

کارهای کنترلی موثر  در فواصل مختلف را ارئه می دهند در واقب این سیستم ها با پهنه بندی 

نواحی  خص کردنمشمزارع آلوده در مقیاس های وسیب و ردیابی دقیق بیماری و همچنین 

 در هزینه صرفه جویی می شود .هم آلوده از سالم در تشخیص سریب بیماری هم در وقت و 
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RS  می تواند غیر یکنواختی درون فصلی را که عملکرد گیاه زراعی را تحت تاثیر قرار می

دهد، آشکار کند و همچنین می تواند از نظر زمانی برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی که سود 

. تجزیه و تحلیل چنین تضمین نمایدرا برای گیاه زراعی کاشته شده فراهم می کند،  بخشی

سپس اینگونه  .تنش گیاهی کمک نماید عواملبعضی از  شخیصتصاویری می تواند به ت

تصاویر برای کاربرد لکه ی آفت کش ها که در واقب در جهت بهینه سازی مصرف آنهاست، به 

کار برده می شوند.نقشه برداریاز ویژگی های گیاه و خاک قدم اول در کشاورزی دقیق است. 

 کارهای نقشه برداری دارای انواع زیر است:

8-Manual 

5-Filed Operation 

1-Remote Sensing 

بازبینی  ینه می باشد. ترین رو  تولید و چگونگی اعمال مدیریت به بهترینبازبینی عملکرد  

عملکرد، گیاه زراعی را ارزیابی می کند. مانیتورهای عملکرد معموال وزن گیاه، نیروهای وارد و 

زمان شکست و پرتو های نور را اندازه گیری می کنند.همزمان با اندازه گیری عملکرد، 

هماهنگ کننده آن است، ذخیره می شود  و سپس نرم   GPSعات بر روی رایانه ای که اطال

افزار طراحی، نقشه  عملکرد را فراهم می نماید. نقشه ی عملکرد بالفاصله دو سری اطالعات 

 . را فراهم می کند مهم تغییرات عملکرد و تولید عملکرد

نشان  ،ای از عملکرد را مشخص می کنددامنه  یکتغییرات عملکرد با تغییر رنگهایی که هر 

برای نشان دادن  (داده می شود. دو رنگ اصلی یعنی قرمز)عملکرد کم( و سبز )عملکرد زیاد

تغییرات عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند.یکی از زمینه های جالب توجه در کنترل 

این عمل با  .ست اتوماتیک ماشین های کشاورزی، کنترل سرعت حرکت ماشین برداشت دانه ا

عالوه بر آن حس گر  .نصب حس گرهای مخصوا بر روی چرخ های ماشین عملی می باشد

های مخصوصینیز برای اندازه گیری سرعت جریان دانه در ماشین برداشت نصب می شود که 

 سرعت ماشین االت تنظیم شوند .و با توجه به میزان عملکرد در واحد سط 

ره ای و تفسیر آنها  از مناطق مختلف در بخش کشاورزی با توجه به عکس های ماهوا 

در یک منطقه میزان پوشش گیاهی  می آید.به عنوان مثالبه دست می توان اطالعات مفیدی 
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و یا در چه قسمتی گیاهان متراکم تر و در چه قسمتی دارای تراک کمتری هستند.  ؟چقدر است

از دیگر  ؟ر به سمت حاشیه چقدر استاز دیگر اطالعات مورد استفاده میزان پیشروی کوی

اطالعات عکس ها نوع گیاهان زراعی و مساحت زیر کشت آنها را می توان تخمین زد و در 

آفات و امراض گیاهان زراعی را می توان مشاهده کرد و  ،بخش مدرن تر تفسیر عکس ها 

هرحال استفاده از حتی در مواردی می توان با تکنیک های خاصی نوع آنها را نیز معین کرد.به 

عکس های هوایی و اطالعات تفسیری آنها وسیله ای بسیار مفید جهت بدست آوردن یکسری 

با آفات و امراض آنها و در یک کالم سنجش از دور  هاطالعات در مورد گیاهان زراعی و مقابل

 پنجره ای است که از آسمان می توان به زمین نگاه کرد .

ر پنج سال گذشته تغییرات زیادی به خود دیده است. در تکنولوژی سنجش از راه دور د

. شودتراکتورها از حسگرهایی که پارامترهای خاک و گیاه را اندازه گیری می کنند، استفاده می 

 به عالوه تجهیزات ماهواره ای سنجش از راه دور با شبیه سازی ویژگی شب نمایی گیاهان

 می توانند سالمتی گیاه را بسنجند .

یگر از کاربردهای این تجهیزات کنترل آلودگی های هوا از طریق اندازه گیری طیف یکی د 

نوری یا اسپکتروفوتومتریکاست. از رادارهای عمود نگربرای بررسی و نظارت بر مهاجرت 

آفات و حشرات استفاده می شود. رادارهای نفوذ کننده در زمین نیز در ارزیابی وضعیت  سفره 

در مدیریت جنگل ها و مراتب  .در مناطق خشک به کار گرفته می شوندهای آبهای زیر زمینی 

وسیب نیز فن آوری سنجش از راه دور بسیار موثر و در خیلی از اوقات مانب خسارت سنگین 

 مانند آتش سوزی می شود .

 

 قابلیتهای سنجش از دور در کشاورزی:

از یک هواپیما می توان عکس های هوایی و تصاویر دیجیتالی که پدیده های غیر طبیعی در  

با استفاده از ماهواره ها تصاویری همرا با تحلیل های  .مزرعه را نشان می دهد به دست آورد

امکانات زیر را استفاده از ماهواره  میاید.بدست  ه بعدی( که در گذشته پنهان بودند،فضایی)س

 می سازد: میسر

 ر از یک قسمت کوچک مزرعه تهمراه با جزئیات بیش مشاهدهتصویر برداری یا -8
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 تشری  با دقت بیشتر، رنگ های مخصوا یا پاسخ های درست منعکس شده از مزرعه -5

 روز ۷-8بدست آوردن اطالعات در یک فاصله  منظم هر روزه یا هر-1

 و میزان عملکرد کمی آنها لف به تفکیکتتعیین سط  زیر کشت محصوالت مخ-0 

 تعیین نوع بیماری های گیاهی، برآورد خسارت آفات و میزان علف های هرز مزارع .-8

تعیین مراحل مختلف رشد گیاهان شامل مراحل گیاهچه ای، پنجه دهی، ساقه دهی، گل -6

 دهی، دانه دهی، رسیدگی فیزیولوژیک و زمان برداشت )فنولوژی گیاهان(

 LAIتعیین شاخص سط  برگ گیاهان -۷

 بررسی  پوشش گیاهی و تراکم آن در مراتب و میزان مراتب قابل استفاده برای دام ها-1

 تعیین نوع آب و هوای مناطق مختلف .-8

  به روز کردن نقشه های موجود -88

  مطالعات کشاورزی ، زمین شناسی ، منابب آب سطحی -88

  بررسی آلودگی آب -85

  ...مدیریت مزرعه ، مدیریت طرح های کالن آبیاری و -81

  زهکشی-80

 خاک و کویر زدایی فرسایشکنترل  -88

 خاک ، بررسی روند شوری خاک بافت تعیین -86

  تعیین سط  زیر کشت اراضی آبیاری شده -8۷

 برنامه ریزی مدیریت منابب آب و ... -81

 

 :یقبکارگیری سیستم سنجش از راه دور در کشاورزی دق

 نقشه های خاک و زهکشی-

 مدیریت منطقه ای و نقشه های خاک 

نقشه های خاک همواره جهت تعیین مدیریت منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرند. نقشه 

های خاک به عنوان اطالعات پایه ای در سیستم اطالعات جغرافیایی مورد استفاده قرار می 

 گیرند.
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از کرت های هم اندازه و یکسان های مجزایی از خاک رایری، نمونه تکنیک کرت های نمونه گ

وجود تنوع بسیار  ،در سط  مزرعه می گیرد. مشکلی که در این سیستم نمونه گیری وجود دارد

زیاد در نوع خاک هر کرت می باشد. چنین اختالفاتی تعیین ویژگی های خاک هر کرت را 

جهت مدیریت نهاده های مصرفی دشوار می سازد. جهت به حداقل رساندن این مشکل، کرت 

 های کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرد .بنابراین تعداد کرت ها افزایش یافته که در نتیجه ی

رین بخش هزینه های ت. نمونه گیری از خاک بیشگرددآن بایستی نمونه های بیشتری تهیه 

 کشاورزی دقیق را در بر می گیرد.

 نقشه های زهکش 

 ،سال قبل یا بیشتر درخاک زیرین نصب شده اند 88خطوط آجری زهکش زیر سطحی که از 

ب، خطوط آجری قدیمی تر امروزه به صورت کامل یا جزیی از آن به خوبی کار می کند. اغل

به واسطه ی مرگ صاحبان مزرعه یا فرو  مزرعه از بین رفته است. در برخی از مناطق طرح 

تجهیز صاحبان مزرعه به صفحات زهکش آغاز گردیده است. این زهکش ها دارای ثبت کننده 

 های استانی می باشند. این عمل برای بدست آوردن نقشه های زهکشی دقیق برای اهدافی

چون تعمیر و نگهداری و احداث سیستم های زهکش مفید می باشد. احداث زهکش های 

جدید ممکن است باعث قطب کردن و بریدن خطوط زهکش قبلی در مکان های نا شناخته 

گردد. ساخت کودده های دامی باعث قطب و بر  خطوط قدیمی ناشناخته زهکش می گردد، 

 سطه ی نشت کود از خطوط قدیمی را فراهم موجبات آلودگی های زیست محیطی بواکه 

 می آورد.

به نظر می رسد عکس های رنگی مادون قرمز هوایی یک وسیله ی مؤثر جهت موقعیت یابی 

خطوط آجری زهکش های زیر سطحی باشد. تصاویر هوایی مادون قرمز حالت های مختلفی 

به نوع خاک و میزان  از رنگ خاکستری را نشان می دهند که البته میزان این رنگ بستگی

رطوبت آن دارد. براساس میزان انعکاس از سط  خاک، میزان رطوبت و نوع خاک تعیین می 

گردد. در خاک های خشک میزان انعکاس بیشتر و در خاکهای مرطوب میزان بازگشت و 

انعکاس کمترین مقدار است. نتیجه ی حاصل از این تصاویر، تعیین محل دقیق خطوط زهکش 

 سالمت سیستم زهکش در مزرعه است. و تعیین
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عکس های رنگی هوایی معمولی جهت تعیین محل خطوط زهکش ها مورد استفاده قرار می 

گیرند. این عکس ها اطالعاتی همانند اطالعات عکس های رنگی مادون قرمز در اختیار 

اگر خاک  با این تفاوت که هزینه ی آن ها کمتر است. به عنوان نمونه ،کشاورز قرار می دهد

 کامال خشک باشد، خطوط زهکش قابل رؤیت نمی باشد

 کنترل و مدیریت سالمت محصول-

داده های حاصل از دورسنجی و عکس ها این امکان را برای کشاورز فراهم می آورد تا شرایط 

( ، نور منعکس multispectral)وسالمت محصوالت را کنترل کند. دورسنجی چند طیفی

آشکار می کند. کلروفیل برگ گیاهان،  ،غیر مسل  قابل رؤیت نمی باشد شده ای را که با چشم

رنگ سبز را منعکس می کند و این در حالی است که طول موج های قرمز و آبی منتشر شده 

از خورشید را جذب می کند. گیاهان تحت تنش، طول موج های متنوعی از نور را منعکس می 

تفاوت دارد.  ،ایی که از گیاهان سالم منعکس می شودکنند که این طول موج ها با طول موج ه

نرژی مادون قرمز بیشتری را نسبت به گیاهان ناسالم و با بافت اسفنجی منعکس گیاهان سالم ا

می کنند. امواج مادون قرمز منعکس شده از سط  گیاهان، منطقه ی گیاهان تحت تنش و 

ن وسیله کشاورز زمان کافی برای استرس را قبل از آنکه نمایان شوند مشخص کرده و بدی

 دارد. را بررسی تنش و کاربرد تیمار مناسب برای رفب تنش

 تنش آبي-

استفاده از سیستم دورسنجی برای تخمین مستقیم میزان رطوبت زمین موفق نبوده است. 

به رطوبت خاک حساس هستند و  SAR (Synthetic Aperture Radar) حسگرهای

جهت تخمین میزان رطوبت به صورت مستقیم به کار می روند. اطالعات حاصل 

نیازمند پرداز  های زیادی جهت حذف پارازیت های غالب بر سط  زمین همانند  SAR از

 ناهمواری ها، پوشش گیاهی و عوارض زمین می باشد.

تی وسایر مشکالت بوجود آمده برای کاهش میزان تبخیروتعرق محصول شاخص تنش رطوب

گیاه ،همانند بیماری گیاه وهجوم حشرات می باشد. تصاویر دورسنجی با مدل شاخص تنش 

( ترکیب می شود و جهت تخمین میزان تنوع رطوبتی "CWSI ")رطوبتی یک محصول

 درزمین زراعی مورد استفاده قرار می گیرد.
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د. نوارها نده از تجهیزات آبیاری نقطه ای می باشنمایانگر مشکالت استفا رنگیتصاویر هوایی 

در تصاویر پوشش گیاهی نقاطی هستند که مشخص کننده ی وجود مشکل در نازل های)سر 

 لوله های( وسایل پخش آب می باشد.

 مدیریت علف هرز-

یکی از اهداف کشاورزی دقیق کاهش نهاده های مصرفی است که نتیجه ی آن صرفه جویی در 

بهبود زیست محیطی می باشد. در رو  های سنتی کشت و کار، علف کش ها در  هزینه ها و

د، در حالیکه پخش متغیر با تشخیص دقیق مکانی، نکل سط  زمین مورد استفاده قرار می گیر

استفاده می کند. دور سنجی  ،از علف کش ها تنها در مناطقی که علف های هرز وجود دارند

خوبی برای مدیریت و تعیین دقیق پراکندگی علف های هرز  هوایی تا به حال کارایی بسیار

نداشته اند. برخی از مشکالتی که با آن مواجه شده اند این است که علف های هرزطوری 

درسط  مزرعه پراکنده می شوند که از نظر طیف سنجی یکسانند و به تصاویر با دقت زیاد و 

 کیفیت بسیار باال جهت شناسایی آنها نیاز است.

بر روی سمپا  ها موجب تعیین مکان علف هرز  مشاهده ماشینیاستفاده از سیستم تکنولوژی 

موجب ایجاد کیفیت های باالی  زمان یرداشتبه صورت مستقیم می شود. نزدیک شدن به 

فضایی می شود. سیستم مشاهده ی ماشینی توانایی کار در زمین زراعی با قابلیت تغییرات آنی 

 ه جهت کنترل سمپا  ها مفید می باشد.را دارا می باشد ک

 ردیابي حشرات-

دورسنجی هوایی یا فضایی جهت تعیین محل دقیق حشرات بطور مستقیم موفق نبوده است. 

ردیابی غیر مستقیم حشرات در یک منطقه که بر اساس ظهور تنش در گیاهان صورت می گیرد 

از درمان باآشکار شدن تنش در گیاهان یکساله کاربرد ندارد.آسیب های اقتصادی حاصل 

توسط سنجش از راه دورافزایش می یابد. حشره شناسان ترجی  می دهند که به صورت 

شیمیایی  بیولوژیک و یا مستقیم با دیده بانی حشرات را در مزرعه ردیابی کرده و با مبارزه ی

 تا عمل آنها موثر و همچنین اقتصادی باشد. برده آن ها را از بین
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 غذایي تنش مواد-

با بهره گیری از تصاویر هوایی رنگی مادون قرمز می توان تنش نیتروژن را در یک مزرعه 

مشخص نمود. انعکاس طول موج های نزدیک مادون قرمز بستگی بسیار زیاد به مقدار نیتروژن 

موجود در زمین دارد. تخمین مقدار نور قرمز منعکسشده جهت تعیین واقعی بازده محصول 

 مناسب است.

 

 در کشاورزی: GISو RSنمونه هایی از کاربرد 

با توجهبه اینکه قیمت  .فرض کنید کشورمان قصد وارد کردن گندم از خارج کشور را دارد-

پس باید ابتدا رو  هایی را ؛گندم در بازارهای جهانی در زمان های مختلف متفاوت است 

میزان شناخت این کار نیازمند  گردد.زمان، گندم مورد نیاز خریداری  کمترینتا در  کرداتخاذ 

گندم مورد نیاز کشور است که از سالی به سال دیگر متفاوت است، زیرا قسمت قابل توجهی 

از گندم کشور از کشت دیم حاصل می شودو میزان  عملکرد کشت دیم با توجه به تغییرات 

حال این  .ییر می کندهر ساله نیاز به واردات گندم نیز تغ ،در نتیجهوضعیت جوی متفاوت است

زیرا مجبور است تا گزار  نهایی میزان تولید  ،مشکلی است که کشور با آن روبه رو است

و بعد گندم مورد نیاز را وارد کند که این زمان مصادف با گران شدن  کردهگندم داخلی صبر 

ر نتیجه د .زیاد است در این مقطب زیرا تقاضا برای خرید گندم .گندم در بازار جهانی است

ش بینی گندم علت عدم توان پی و کشور مجبور است هزینه گزافی را به بوده قیمت ها باال

حال اگر بتوانیم نقشه زمین های دیم تحت کشت گندم را تهیه و بر .مورد نیاز پرداخت کند 

اساس میزان بارندگی پاییز و دیگر مسائل جوی مدلی برای عملکرد در نقاط مختلف تهیه 

دقیقی مشخص می شود )با توجه به اینکه  "نسبتالی زود میزان تولید داخلی تا حد کنیم، خی

سط  زیر کشت قابل برآورد است( و  اینکه تولید گندم آبی تقریبا ثابت است و یا با توجه به

با استفاده از تکنولوژی  برنامهاین  .می توان در زمان مناسب گندم را با قیمت پایین تر خرید

 عملی است. GISسنجش از دور و 

مثالی دیگر در بررسی ویژگی های بازتابش طیفی گوجه فرنگی در تاریخ کشت مختلف با -  

که هر چه گوجه فرنگی دیرتر  می گردد ،مشاهده  GISو  RSاستفاده از سنجش از دور 
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روز بعد از نشا  88-18ان آن در و میز شدهدر یک زمان مشابه بازتابش کمتر  ،کاشته شود

که به علت زرد شدن و ریز  برگ ها  میدهدکاری در همه ی تاریخ های کشت کاهش نشان 

 . استدر کانوپی گوجه فرنگی 

ضی به محض تغییر اهمانطور که در قبل یاد شد با استفاده از تصاویر تکراری ماهواره ها از ار-

 یویر قبلی پی به خسارت ناشی از آفات یا بیماریهارنگ در تصاویر و مقایسه ی آنها با تصا

گیاهی برده می شود و در نتیجه یک اعالم خطری می باشد تا نسبت به کنترل این عوامل 

اقدامات الزم انجام گیرد. یکی از فواید بکار گیری این سیستم ها در بیماری شناسی گیاهی این 

 .فت در کنترل بیماریها شده استپیش ر و است که سبب توسعه سیستم های پیش آگاهی

نمونه های آن سیستم پیش آگاهی برای بیماری بالیت دیررس سیب زمینی و آتشک سیب و 

 گالبی می باشد.

نانومتر یا کوچکتر، بررسی دقیق تر  88و رسیدن درجه ی تفکیک طیفی  RSبا گستر  -

ترس های محیطی پاسخ های محصوالت زراعی به اس .شدممکن صفات مختلف فیزیکی گیاه 

یخبندان و آفت ها ممکن است به خوبی ویژگی های کمی قابل  ،خشکی ،از قبیل کمبود مواد

این آزمایش با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره های کانوپی برنج  .تشخیص و طبقه بندی باشد

 است . صورت گرفته در دوره ی تنش خشکی در فاز رویشی

تهیه نقشه آبراهه ها، بررسی تغییر مسیر رودخانه ها بر اثر مطالعه آبهای سطحی منطقه و -

عوامل طبیعی یا مصنوعی، تخمین میزان آب سطحی هر منطقه از جمله جالبترین کاربرد داده 

های ماهواره ای است.کشور ما از جمله کشورهایی است که با وجود داشتن منابب آبهای 

برد، استفاده از تکنولوژی نوین وبه دست  سطحی در بسیاری مناطق از مشکل کم آبی رنج می

 . آوردن اطالعات دقیق می تواند راهگشای استفاده بهتر ازمنابب آب کشور باشد

 

 حسگرها:

در کشاورزی دقیق، ماهواره ها، حسگرها و ابزارهای ساده و پیچیده الکترونیکی چیدمانی را 

می سازند که کار کارگری به کمینه برسد و همزمان با بکارگیری بهینه ی مصرف نهاده ها، 
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منافب اقتصادی و تولید پایدار تامین شود.در عین حال آسیبهای زیست محیطی نیز به حداقل 

 .برسد

شود. انجام میمورد نظر زراعی  طحاکم بر محیطعملیات کشاورزی متناسب با شرایونه هر گ

 زمانی و مکانی شرایط. شودبنابراین دقت در برآورد شرایط محیطی باعث افزایش بازده می

  نواحی مختلف. در نتیجه بهتر است که عملیات کشاورزی متناسب با شرایط هستندمتفاوت 

-افزایش میبازده  نقطه به نقطه، گیری دقت در اندازه با افزایش انجام شود. در هر زمان مزرعه

د که به وسیله گرددستیابی به اهداف فوق، از ابزارهایی به نام حسگر استفاده می جهت .یابد

اند  هایی نصب شده گره درشوند.این حسگرها گرفته می  ها پارامترهای مختلف محیطی اندازهنآ

العمل الزم  ها و عکس  های دریافتی را به مرکز اصلی برای نگهداری داده داده که وظیفه ارسال

رها را ای از حسگ سیم تشکیل شبکه ها به طور بی این گره در شرایط خاا  بر عهده دارند.

در سط  مزرعه توزیب و به دریافت اطالعات الزم به کمک دهند که به طور گسترده می

تغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی حسگرها ،پردازند ها میحسگرهای تعبیه شده بر روی آن

 . کنندرا به تغییرات پارامترهای الکترونیکی تبدیل می

 

 تاریخچه پیدایش حس گرها)سنسور( در کشاورزی:

انجمن مهندسی کشاورزی آمریکا برای اولین بار، نیاز به تحقیق برای کاهش صدمات و 

عنوان کرد. نمایندگان صنعت تولید ادوات کشاورزی، این  8811خسارات کشاورزی را در سال

در جلسه ای با حضور نمایندگان تولید ادوات و نماینده ی دولت  8881نیاز را در اواسط سال 

فدرال دوباره تاکید کردند.بدین خاطر، مرکز اطالعات انتقال تکنولوژی کتابخانه ی کشاورزی 

تحقیق به منظور تعیین راه حل های بالقوه  (U.S) ملی و وزارت کشاورزی ایاالت متحده 

 بر عهده گرفت . را  برای کاهش این صدمات

این حسگرهای کوچک که توانایي انجام اعمالي چون دریافت اطالعات مختلف 

محیطي )بر اساس نوع حسگر( و پردازش و ارسال آن اطالعات را دارند، موجب پیدایش 

شده اند.  1ایده ای برای ایجاد و گسترش شبکه های موسوم به شبکه های بي سیم حسگر

ای حسگری است که در یک محیط به یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره ه
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طور گسترده پخش شده و به جمع آوری اطالعات از محیط مي پردازند. لزوما مکان قرار 

 گرفتن گره های حسگری، از قبل تعیین شده و مشخص نیست. 

چنین خصوصیتي این امکان را فراهم مي آورد که بتوان آنها را در مکان های خطرناک یا 

ش زاین سنسورها با دریافت اطالعات از محیط و اعمال پردا رد.کغیرقابل دسترس رها 

اولیه آنها را به سمت ایستگاه های کنترلي مي فرستند و پس از انجام پردازش و تصمیم 

گیری عمل مورد نظر توسط قسمت های اجرایي صورت مي پذیرد. در این سیستم ها بر 

پیکربندی و آرایش شبکه کاسته خالف سیستم های سیمي قدیمي، از یک سو هزینه های 

مي شود و از سوی دیگر به جای نصب هزاران متر سیم فقط باید دستگاه های کوچکي را 

که تقریبا چند سانتیمتر مکعب هستند را در نقاط مورد نظر قرار داد. شبکه به سادگي با 

 . افزودن چند گره گسترشمي یابد و نیازی به طراحي پیکربندی پیچیده نیست

 
 : نمایشگر ، اطالعات سنسور را نمایش مي دهد 14-1کل ش

 

 :بیسیمگر ساختارشبکهحس

حسگر یک وسیله ی الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری و  : حسگر

آنها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. حسگرها در واقب ابزار ارتباط ربات با دنیای 

د و یا به طور کلی ابزارهایی هستند که نخارج و کسب اطالعات محیطی و نیز داخلی می باش

ا از خود واکنش های پیش بینی شده و مورد انتظار نشان می دهند. شاید تحت شرایط خا

 .بتوان دماسنج را جزو اولین حسگرهایی دانست که بشر ساخت



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
136 

 : گفتهمیشودکهفقطشاملیکیاچندحسگرباشدمجموعه ایبهگره حسگر. 

 : ای متشکل از تعداد زیادی گره کوچک است که در هر گره  شبکه شبکه حسگر

کارانداز وجود دارد. شبکه حسکر بشدت با محیط فیزیکی تعامل تعدادی حسگر و 

دارد. از طریق حسگرها اطالعات محیط را گرفته و از طریق کار اندازها واکنش نشان 

ها بصورت بیسیم است. هرگره بطور مستقل و بدون دخالت  دهد. ارتباط بین گره می

ها  فاوت اساسی این شبکهکند و از لحاظ فیزیکی بسیار کوچک است. ت انسان کار می

های قدیمی ارتباط بین انسانها و  های فیزیکی است. شبکه ارتباط آن با محیط و پدیده

کند در حالی که شبکه ی حسگر مستقیما با جهان  های اطالعاتی را فراهم می پایگاه

فیزیکی در ارتباط است. با استفاده از حسگرها محیط فیزیکی را مشاهده کرده، بر 

 دهند . شاهدات خود تصمیم گیری نموده و عملیات مناسب را انجام میاساس م

 

 ساختار کلي یک حسگر:-

در طراحی یک حسگر دانشمندان علوم مختلف مانند بیوشیمی، الکترونیک، شاخه هایی مانند 

دارند.قسمت اصلی یک حسگر شیمیایی یا زیستی عنصر حسگر آن می  وجودفیزیک و شیمی 

باشد.عنصر حسگر در تماس با یک آشکار ساز است.این عنصر مسوول شناسایی و پیوند 

عنصر حسگر با گونه ی مورد نظر تولید شده را به یک سیگنال خروجی قابل اندازه گیری 

ظیر آنتی بادی تکیه دارند. آنزیم ها، تبدیل می کند.حسگرهای زیستی بر اجزای بیولوژکی ن

 گیرنده ها یا کل سلول ها می توانند به عنوان عنصر حسگر مورد استفاده قرار گیرند.

 

 خصوصیات حسگرها:

 یک حسگر ایده آل باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

 سیگنال خروجی باید متناسب با نوع و میزان گونه هدف باشد.-8

 به گونه ی مورد نظر عمل کند. بسیار اختصاصی نسبت-5

 .قدرت تفکیک و گزینش پذیری باالیی داشته باشد -1

 تکرار پذیری و صحت باالیی داشته باشند. -0
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 سرعت پاسخ دهی باالیی داشته باشند.)در حد میلی ثانیه( -8

 . را دارا باشدعدم پاسخ دهی به عوامل مزاحم محیطی مانند دما، قدرت یونی محیط و.....-6

 

 کاربرد حسگر ها در کشاورزی نوین:

های دقیق از حسگرهای الکترونیکی  و به طور کلی در سامانه پیشرفتهدر کشاورزی حسگرها 

، پیزوالکتریک، خازنیایی، قمقاومتی، ال  گونه  کار حسگرها هفت  شود. نحوهاستفاده می

حسگر ایفای نقش عواملی که در انتخاب یک . دنباشفتوالکتریک، االستیک و حرارتی می

طی یا غیرخطی بودن تغییرات خروجی حسگر نسبت به تغییرات پارامتر : خعبارتند از ،میکنند

میزان انرژی الزم برای ایجاد تغییرات مناسب  ،کار  نحوه ،زمان پاسخ ،عمر مفید ،دقت ،محیطی

 ،نرخ تغییرات.قیمت ،در خروجی حسگر

 
 گیری الکترونیکی: نمودار کلی ابزارهای انداره  88-0شکل 

 

حسگرها هر یک کمیتی را می سنجد که معموال در ماشین های زراعی محرک و متحرک با 

اطالعات موقعیت جغرافیایی ادغام می شود و نقشه های محصول را به وجود می آورد. این 

نقشه ها معموال به صورت سایت ویژه در می آیند و هر سایت نشان دهنده ی مشخصات ویژه  

 آن ناحیه است که از قسمت های دیگر مزرعه تمیزداده شده است.برای 

کاربرد این نقشه ها در مدیریت دقیق مزرعه است. به طوریکه مدیر مزرعه می تواند از آن ها 

نتایج منطقی را بدست آورد و اعمال نهاده ها و تیمارها را با تفسیر صحی  نقشه به انجام 

بذر، آب، کود، سم، زمان، خاک و سرمایه  ،مصرف انرژیبرساند که خود موجب بهینه  سازی 

می شود. در مطالعات کشاورزی دقیق به صرفه جویی های قابل توجه در مصرف نهادهها 

ها  درصدی در مصرف علف کش 58اشاره شده استکه از آن جمله می توان به صرفه جویی 
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هزینه های مزارع  ،هکتار(  در) دالر 18تا  88به کار گیری آهنگ متغیر نیتروژن نیز به میزان 

پنبه صرفه جویی در برداشته است و در یک کار تحقیقی دیگر، به کار گیری خاک ورزی 

درصد صرفه  18و  نهاده هادرصد صرفه جویی در  88سایت ویژه )عمق متغیر( منجر به 

 جویی در سوخت شده است .

از داده ها  ئیعه ،استخراج تودهادر اداره ی مزربه طور حتم حاصل بکارگیری کشاورزی دقیق 

خواهدبود که توسط ابزارها وتجهیزاتی همچون حسگرها ی الکترونیکی در فواصل کوتاه 

داری این حجم وسیب از ه همین منظور فضای زیادی جهت نگهزمانی جمب آوری می شوند.ب

 .داده ها و نقشه های گرافیکی مورد نیاز است 

 

 
 ماشین االت کشاورزی .گرها در :کاربرد حس 58-0شکل 

 

با قرار دادن یک  .می توانند از این شبکه ها بهره ببرند  اهلی  پرور  چارپایان در همچنین

( کنترل …نسور در روی هر گاو یا خوک وضعیت سالمتی حیوان را )بوسیله دمای بدن و س

، از وظایف کند عالیم حیاتی از مقدار آستانه تجاوز یزانمی کند و تولید یک پیام هشدار اگر م

 . حسگرها است

توان  های حسگر است که می زراعت یکی از کاربردهای امید بخش شبکه عملیات دقیق

. ر میکنندمحصول با کیفیت را بهینه ایجاد کرد.زمین زراعی را مجهز به حسگرهای اندازه گی
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ی گیرند.هدف اصل فشار و نسبت رطوبت هوا و رطوبت خاک را اندازه می، این حسگرها

یا کاهش امالح در آن در حال پیشرفت و زمین که قارچ زده  بیمارص قسمت یشخت

 . ،میباشداست

استفاده از شبکه های بی سیم حسگر در کشاورزی اجازه می دهد آبیاری به طور دقیق انجام 

نسورها در داخل خاک  انجام می شود.  برای این رور کردن خاک بوسیله قرار دادن سبا. شود 

.  به همین نیاز است در هر صد متر مربب ریک سنسوبمیزان کار تعداد سنسور های نسبتا کمی 

 . می گرددنحو، برای کنترل آفت در زمین کشاورزی از این شبکه استفاده 

AIT: شده  ابداعییکیازسیستمهایعلمیومدیریتاطالعاتیمیباشدکهبرپایهتکنولوژیفضای

 NOAA/AVHRR TERAA/MODIS) اطالعاتراازسنسورهایموجوددرفضا )AITاست.

و  GISاینسیستمبههمراه .دریافتکردهودادههاراازطریقاینترنتبرایکاربردسریعمنتشرمیکند

RS.کار می کند 

 

 انواع حسگرها :

گرهتای   د فراوانی دارند که از جمله ی آن می توان  بته حتس  رحس گر ها در کشاورزی، کارب

 اشاره کرد. ...جریان دانه در کمباین، سرعت، رطوبت دانه و خاک و  تنظیم

مجموعه داده ها  در کشاورزی دقیق میتواند حسگر  درون خطی , سنسور های از راه دور یتا  -

 سنسور های برون خطی را به کار گیرند.

نگار داده هتا ,   و وقایب GPS : هنگام ارتباط با On-line sensors حسگر های دورن خطی

خاا را دریافتت متی کننتد.     – مزرعه مورد نظر اطالعات محل هدر ضمن حرکت در محدود

متداول ترین کاربرد حسگر درون خطی جریان سنجی دانته استت , کته قتادر بته تهیته نقشته        

 عملکرد در طی عملیات برداشت می نماید.

که قادر به اندازه گیتری بافتت   سایر حسگرهای مفید شامل حسگر های القای الکترومغناطیسی 

خاک و نواری های شوری می باشند ,سیستم های کشف علف هرز با استفاده از حرکتت دائتم   

  دوربین مادون قرمز یا نوری هستند .
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ختتاا را از محتتل دور دریافتتت متتی کننتتد.   – حستتگر هتتای از راه دور : داده هتتای محتتل 

انند انواع عوامل موثر بتر عملکترد ماننتد    تصویربرداری ماهواره ای یا عکس های هوایی می تو

نوع خاک , ناهمواری , آلودگی ها به علف های هرز, جوانه زنی بذر , و سالمت گیتاه زراعتی   

 را شناسایی نمایند.

 

 : Off-line sensors حسگر های برون خطی

ها قادر به اندازه گیری عوامل موثر بر عملکرد در زمان های غیر از هنگام کار در  حسگرها این

محل می نمایند.به عنوا ن مثتال , از ارزیتابی هتای حاصتلخیزی ختاک , شتمار  حشترات ,        

اندازگیری شیره گیاهی , یا شناسایی تهاجم علف هرز می توان تصتویری ستاخت کته ممکتن     

 .تاثیر گذارنداست بر عملکرد های اواخر فصل 

همان طور که مالحظه می شود، حسگرهای پیوسته یا در حال حرکت، برمبنای پنج اصل 

فیزیکی طبقه بندی شده اند. حسگرهای الکتریکی ومغناطیسی، هدایت مقاومت الکتریکی، 

ظرفیت خازنی ویا القای مغناطیسی را تحت تأثیر جنس تشکیل دهنده یک ماده اندازه گیری 

 اندازه گیریادیو متری نیز از امواج الکترو مغناطیسی برای می کنند. حسگرهای نوری و ر

خاک یا بافت گیاه  ساختمانسط  انرژی جذب شده، باز تابیده شده یا انتقال یافته توسط 

(  Machine Visionاستفاده می کنند. همچنین این حسگرها می توانند از اصل دید ماشین )

بهره « همزمان» دازه گیری تراکم گیاه به صورت برای شناسایی گونه های مختلف گیاهان یا ان

بگیرند. حسگرهای صوتی از صدای ایجاد شده توسط درگیری وسیله با خاک و اندازه گیری 

 .آن استفاده می کنند 

     حسگرهای بادی با تزریق مقدار معینی باد به داخل خاک میزان فشردگی خاک را تعیین 

ایجاد شده در اثر درگیری یک وسیله با خاک یا گیاه را کنند. حسگرهای مکانیکی، نیروی می 

می باشند که   ی الکترو شیمیایی شامل غشاءهای یون انتخابیحسگرهااندازه گیری می کنند. 

دراثرفعالیت یون های مشخصی در محلول خاک، ایجاد ولتاژ می کنند. با کالیبره کردن این 

.اگرچه تولید کنندگان، حسگرهایی را گرددمی ولتاژ، سط  فعالیت یون های انتخابی کاو  

ولی واقعیت ،ترجی  می دهندکه دارای ورودی مستقیم به الگوریتم های تصمیم گیری باشند 
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غیرمستقیم پارامترهای خاک یا گیاه  بررسیهای ساخته شده، تنها قادر به این است که حسگر

وسط حسگرهای الکتریکی می باشند. به عنوان مثال، تغییرات هدایت الکتریکی خاک که ت

بیانگرتغییرات در شوری خاک، رطوبت، بافت و نیز ماده آلی خاک می  ،اندازه گیری می شود

 باشند.

 :حسگر جریان دانه 

سنسور مورد استفاده جهت محاسبه ی جرم یا حجم دانه تمیز شده ای که از جدا کننده کمباین 

عبور می کند، ضروری ترین جزء  هر سیستم مانیتورینگ  محصول است. در حالی کهممکن 

است نوع حس جریان جرمی یا جریان حجمی در بین سازندگان متفاوت باشند. اما این ابزار 

 یا نزدیک آن نصب می شوند.  جدابر باالی باالبر دانه  آالت تقریبا همیشه

 :حسگر جریان جرمي 

معمولترین رو ، حس جریان جرمی است که با برآورد نیروی ضربه ای دانه ای که با صفحه 

برخورد می کند، انجام می شود. پره های باالبر دانه تمیز، به دانه سرعت می دهند. به طوریکه 

درجه ایجاد می کند.به محض اینکه پره ها، این چرخش  818، چرخش در باالی باالبر زنجیر

را ایجاد می کنند، شتاب گریز از مرکزی به وجود می آید که منجر به جدا شدن دانه از پره ها 

بارگیری مخزن  هلیسمی کند و به طرف کف دانه با کناره باالبر تماس پیدا می شود. سپس

که دانه به محفظه باالبر ضربه می زند که این حسگر سرازیر می شود. در این حالت است  

 های ضربه ای در آن قرار دارند.
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 :حسگر جریان حجمي 

عبور از بین یک منبب رادیویی و حسگر را جریان جرمی دانه در حال  "حسگر رادیویی"

محاسبه می کند که به طور معمول در باالی باالبر دانه تمیز سوار شده است. وجود دانه مابین  

منبب و حسگر، دامنه تشعشب رادیویی حسگر را ضعیف یا کم می کند و تابعی از جرم دانه بین 

 .است آنها

هر پره باالبر دانه تمیز را محاسبهمی کند. یک حجم دانه ی موجود در  "حسگر فتوالکتریک"

ی کدیگر از این سو به آن سوی محفظه یا چند منبب نوری  و حسگر های جفت در مقابل ی

باالبر دانه تمیز قرار دارند و جریان حجمی دانه به زمان بندی قطب شدگی ها برآوردی از 

سیستم وجود دارد، خطای جریان حجمی دانه را بدست می دهد. محدودیتی که برای این 

بالقوه ای است که در صورت فعالیت کمباین در دامنه ی تپه ها، منجر به این می شود که دانه 

 رد می کند.ابه یک طرف پرههای باالبر نیرو و

لیس هدر ته مخزن  "چرخ پره دار"جریان حجمی را همچنین می توان با استفاده از یک 

ر با سرعت کنترل شده ای می چرخد  تا این اطمینان بارگیری محاسبه نمود. چرخ پره دا

مجاور بادانه پر می شود. چرخش چرخ به یک موقعیت  یحاصل گردد که ناحیه ی بین پره ها

جدید به دانه ها اجازه می دهد تا در فضای بین دو پره بعدی جمب شود. سپس حجم دانه به 

 وسیله ی ثبت تعداد حرکات انتقالی پره مشخص می شود.

 :حسگر سرعت 

در فرآیند مانیتورینگ محصول، تعیین سرعت جدا کننده و سرعت زمین ضروری است. 

سرعت جدا کننده با استفاده از یک حسگر مغناطیسی ساده بر روی یکی از شافت های جدا 

کننده تعیین می شود. این حسگر، موجی مربعی با فرکانس تولید می کند که متناسب است با 

وک آهنی، از بردارنده  مغناطیسی می گذرد. این سنسورها، اصوال به منظور سرعتی که یک بل

نظارت بر سرعت استوانه و دمنده بر روی کمباین نصب می شوند. سرعت باالبر دانه تمیز 

آید. می برای کالبیره کردن نرخ جریان جرمی بدست  کهاز سرعت جدا کننده  ،مضربی است

طور مستقیم با گرداننده ی باالبر در گیر شده است. از یک با مانیتورینگ سرعت شافتی که به 

نسبت ساده می توان جهت تعیین فرکانس پره ای که از صفحه ی فشاری عبور می کند، 
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 می گردد.نرخ جریان جرمی استفاده  یاز آن برای تنظیم سیگنال ها .همچنیناستفاده نمود 

ی را تهیه می کنند که به نصب کننده بیشتر سازندگان مانیتورهای محصول تجاری، کابل های

 اجازه می دهد  تا از این سیگنال به سرعت بهره برداری نماید.

 از سرعت زمینی)سرعت( و زمان نمونه برداری تلفیقیفاصله ی پیموده شده به طور ساده 

آب مغناطیسی موجود که -. سرعت زمینی را می توان به راحتی با استفاده ازیک پیکاست

دندانه های چرخ دنده  اینکه ده ی کمباین تهیه شده است، محاسبه نمود. به محضتوسط سازن

تولید می  یآب مغناطیسی عبور کند، یک موج مربع-ی آهنی دستگاه انتقال قدرت از پیک

شود. سرعت زمینی مضرب ثابتی از این فرکانس های تولید شده است و در طی کالیبره نمودن 

 مانیتور محصول مشخص می شود.

به تازگی سازندگان مانیتور محصول شروع به استفاده از تعیین سرعت به وسیله ی یک گیرنده 

DGPS  نموده اند. اما موانعی برای این رو  وجود دارد. در صورتی که از آن برای تعیین

وجود داشته باشد. در صورتی که سیگنال  GPSسرعت استفاده  شود، باید یک گیرنده ی فعال

سترس نباشد، فعالیت مانیتور محصول ممکن نمی شود. همچنین، تعیین در د GPSهای 

تحت تاثیر همان خطاهای تعیین موقت است. هر چند جای نگرانی زیادی  GPSسرعت با

 همیشه صحی  تر از تعیین موقعیت است. GPSنیست چرا که سرعت بدست آمده از 

 :حسگر رطوبت دانه 

محاسبه ی مقدار رطوبت دانه هم، رکن مهمی از مانیتورینگ محصول است. تولید کنندگان از 

جنبه های برداشت، خشک کردن و نگهداری دانه، به عالوه ی هزینه ی خشک کردن  یا 

این مقدار رطوبت در موقب برداشت  تعیینباراندازی در باالبر، نگران مقدار رطوبت هستند. 

عات محصول تصحی  شود تا وزن بازار پسند صحیحی از دانه را نتیجه باعث می شود تا اطال

رطوبت، در برداشت نیز مفید است چرا که به کاربر کمباین اجازه می دهد تا  تعییندهد. 

تناسب یک زمین خاا را برای برداشت و مقصد تحویل انبار، خشک کردن یا باالبر محلی 

 مشخص کند.

شود. مقدار  می الکتریکی دانه برداشت شده مشخص مقدار رطوبت با حس کردن خواا

رطوبت در دانه، ظرفیت الکتریکی دانه)توانایی آن برای نگهداری یک شارژ الکتریکی( را تحت 
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تاثیر قرار می دهد. که با محدود کردن حجم از پیش مشخص دانه مابین دو سط  فلز رسانا 

با نصب یک سنسور رطوبتیهم در  حس می گردد.برای بیشتر مانیتورهای محصول، این امر

 ز، انجام می گیرد .یباالی هلیس بارگیری  مخزن و هم در کنار باالبر دانه تم

امروزه بیشتر سنسورها یرطوبتی بر کناره باالبر دانه تمیز سوار می شود. که تجمب خار و 

می  خاشاک را در صفحات سنسور کاهش می دهد. این تجمب در محاسبات رطوبت ایراد وارد

کند. سنسور رطوبتی لزوما یک قشر رسانا یا صفحات فلزی با یک باله ی فلزی داخلی عایق 

شده است. همچنان که دانه در باالبر  دانه تمیز باال می رود، مقدار کمی وارد قسمت فوقانی 

سنسور رطوبتی شده  و بین صفحات فلزی حرکت می کند. یک چرخ کوچک پره دار در 

ار گرفته است تا مطمئن شویم که همیشه دانه صفحات را می پوشاند. کفمحفظه سنسور قر

چرخ پره ها همچنین ، سرعتی که دانه  دو مرتبه وارد باالبر دانه تمیز می شود را کنترل  می 

کنند و در مواقعی که کنترل کند. کابران  باید سنسور رطویتی را در فواصل زمانی معینی 

دارای علف های هرز کار می کند، صفحات را تمیز کنند. این کمباین در دانه های مرطوب یا 

ر اجزای حس کننده ب خار و خاشاک یا بقایایی گیاهی بشرایط کاری می تواند منجر به تجم

 شود که در محاسبات  رطوبت دانه، اختالل ایجاد می کند.

 :حسگر های خاک 

خاک   را در طول  قابلیت انعکاس طیفی (NIR)یک حسگر خاک نزدیک به مادون قرمز 

نانومتر اندازه  گرفته  یا مواد آلی خاک و مقادیر رطوبت خاک ها  5688تا  8688موجهای 

نور سنج مستقیم و بی درنگ خاک، ضریب –سطحی و زیر سطحی را برآورد کند. یک طیف 

کیلومتر بر ساعت  1,6با سرعت زمینی  NIRبازتابی طیفی خاک را در طول موجهای مرئی و 

اندازه گیری می کند. آزمایشات مزرعه ای، روابط خطی بین بازتابش را در طول موجهای معین 

 وبوده که شامل مواد آلی و مقدار رطوبت خاک  ده استو ویژگی های مختلف به اثبات رسان

 آلیطبقهبندیکردمواردیمانندموادآلیکهباتصاویرچندبعدی میتوانخاکهاراازنظرمواد

 

 

 نقش حسگر ها در آبیاری:



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
146 

در مناطقی ما نند ایران که منابب آبی اندک است، عالوه بر قحطی آب، مدیریت ناکارآمد نیز از 

عوامل کمبود این منبب ارزشمند می باشد. در این راستا، بر اساس مطالعات جهانی، برای 

مچنین استفاده بهینه از منابب آب، لزوم رود و هکاهش میزان آبی که در حین آبیاری به هدر می

 شود.توسعه تکنیک های آبیاری مدرن نظیر تغییر رو  های آبیاری، برجسته می

اینسیستمازطریقاختالفدمایاندازهگیریشدهازراهدورواززمینمیزانتعرقرامشخصو 

 .ازاینطریقزمانموثرآبیاریتعیینمیشودکههرمزرعهدارایجداولرنگیمخصوصبهخود رادارامیباشد

سیم برای آبیاری در مزارع یکی از روشهای نوین مدیریت منابب آبی استفاده از شبکه حسگر بی

باشد که امروزه در کشورهایی چون استرالیا، هلند و ایالت متحده آمریکا برای در جهان می

سیم به علت هزینه کم، قابلیت ی حسگر بیشده است. شبکه بکار کرفتهمدیریت منابب آب 

 .باشد و نصب آسان یکی از راه حلهای موثر مدیریت منابب آبی می انتقال

استفاده از شبکه های بی سیم حسگر در کشاورزی اجازه می دهد آبیاری به طور دقیق انجام 

. برای این صورت میگیردنسورها در داخل خاک رور کردن خاک بوسیله قرار دادن سشود و با

. به همین الزم است در هر صد متر مربب رنسویبا یک سنسبتا کمی تقر نسور های کار تعداد س

 . میشودنحو، برای کنترل آفت در زمین کشاورزی از این شبکه استفاده 

 

 نقش حسگر هادر ماشین آالت کشاورزی:

بکار  از حسگرهایی که در زمینه های مختلف کشاورزی و ماشین ها و سیستم های مرتبط

نیرو، جابجایی، سرعت، شتاب، ارتعا ، گشتاور، دما،  گرفته می شوند می توان به حسگرهای

 نور، صدا، دبی، فشار و غیره اشاره کرد.

در رو  های اکتشافی ، خودرو به داده هایی که از طریق همه حسگر ها به آن منتقل می 

شود تکیه کرده و از این اطالعات تشخیص می دهد که کدام راه ایمن تر است و خیلی کند 

در آن مسیر می کند تا اطالعات را ثبت کند .حال چنانچه خودرو در محلی  شروع به حرکت

قرار بگیرد که مرز ها ی آن مشخص و قبال مساحی شده است در زمان حرکت در آن 

 و اطالعات جدید را جایگزین اطالعات قبلی  مقایسهاطالعات خود را با اطالعات قبلی "متناوبا

 .می کند 
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در زراعت ، بذرپاشی ،وجین علف هرز  که از انساخته شده  اخیرا ماشینی از این نوع

،گشت زنی اکتشافی، کاربرد کود ها و مواد شیمیایی ،آبیاری و برداشت محصول استفاده می 

شود. دو مثال خوب از این فرایند در زمینه اکتشاف و شناسایی زمین و ماشین های وجین 

ی از حسگر ها از راه حس کردن می زمین زراعی تعداد زیاد در مدیریتعلف هرز است 

 .توانند شرایط دانه و خاک را معلوم کنند 

شود دارای اجزای مجزایی است که  می یکی از این سیستم ها که در حال حاضر استفاده

مدت زمان طوالنی را برای فرایندکسب داده های آماری می گیرد.برای مثال ماشین های بینا که 

ز استفاده می شود. دراین سیستم با در یافت چندین طیف پاسخ در ماشین های وجین علف هر

مقداردی اکسید کربن که همچنین از تاج پوشش گیاهی که مقدار کلروفیل را نمایش می دهدو

به سالمتی خاک وابسته است و قابلیت هدایت الکتریکی خاک که با رطوبت همبسته است، را 

مهم وابسته به موجودات آلی ،ظرفیت مبادله یون  نشان می دهد.برای تعیین نیترید خاک ،مسائل

،ph  خاک و رطوبت خاک که از مسائل مهم در عمق های مختلف شمرده می شود ازبازتاب

اشعه مادون قرمز با طیف سنج فتو خاک در زمان طبیعی می توان استفاده کرد. ترانزیستور های 

و دیگر فاکتور های محلول  PH ،می توانند به نیترید  (ISFETS) تاثیر گزینشی یونی نیز

  در خاک، زمانی که مقدار آن ها از حالت تعادل خارج می شوند حساس باشند.

اگر این سیستم ها اتوماتیک باشند و روی یک خودروی خود کارسوارشوند هزینه اپراتور 

به طرز قابل قبولی کاهش می یابد .به این معنی که هزینه هابرای بدست آوردن داده های 

علف هرز از آن جا که بیشتر علف های  مکانیکی وجین کن .اطالعاتی کاهش پیدا می کند

اهمیت  هرز در بسیاری ازموارد در ردیف های فاصله دارو داخل ردیف ها رشد می کنند

 اند.یافته

تنها مشکل، ارزیابی نسبی فاصله بین دو دانه و ابزار وجین علف هرزاست ، به طوری که 

پیشرفت های . شتن تراکتور واقعا همسو و موازی با ردیف دانه ها مشکل استامروزه نگه دا

اخیر دقت استفاده از ماشین های بینا را در شناسایی ردیف دانه ها و راهنمایی ابزار در بین 

ه است .این عقیده برای اولین بار در اوایل دهه نود آزمایش و اخیرا شدگیاهان تا یک صدم متر 

توسط موسسه تحقیقات دانمارک به صورت اقتصادی در آمده است  کهاست  توسعه پیدا کرده
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. سیستم های مورد نیاز تجهیزات وجین کن مکانیکی برای حمل و نقل و استفاده مانند 

که  بودهبر روی یک خودروی خود کار کوچک  نصببسیاری دیگر از تجهیزات، به صورت 

را در دوره های طوالنی از زمان انجام دهد .برای انجام دادن  عملیاتمی تواند گرد  کند و 

 .این وظایف،خودرو باید خواا و ویژگی هاو رفتار های مهمی داشته باشد 

اصلی ترین سیستم هایی که مورد نیاز برای طرح خودروبودن،می باشند به قرار زیر است -

 : 

 اندازه کوچک )و بنابراین بدون سر نشین (  -

 ک وزن سب -

قادر به کار کردن )رفتار کردن (در یک حالت مطمئن و بی خطر، حتی زمانی که به طور  -

 مختصر سیستم دچار عیب یا نقص می شود .

 توانایی سازگاری با دیگر ماشین ها  - 

  قادر به نمایش رفتار محسوس،در مدت طوالنی -

 توانایی دریافت آموخته ها وا رتباط اطالعات- 

کار کوچک بر دقت باالی عمل خود یخودروباشد. جام کار مفید سایز کوچکقادر به ان - 

بهنگام کننده داللت می کند ،که باعث کاهش مواد قالب گیری و نسبتا بی خطر ماندن سیستم 

 . بروز مشکل یا نقص فنی می شود 

اشند ، در این صورت به متر طول داشته ب 5-8خودرو های خود کار ممکن است در حدود 

مطمئن اما به اندازه کافی برای فاکتور های ایمنی  ،هستند دارای استحکامفی ازه کااند

است. برای دست یافتن به انرژی کافی، آن ها با موتور  hp 18-88نیروی آن ها بین . نیستند

های احتراق داخلی تجهیز می شوند .خودرو های خود کار کوچک تر که خیلی کمتر از یک 

های خیلی تخصصی با انرژی برای کارکنند را می تولید توان  8hpحدود متر طول دارند و 

مورد نیاز خیلی کم مثل زمانی که از حسگر های غیر تماسی استفاده می شود، به کار می برند 

.کاهش مواد قالب گیری و تغییر در خودرو های خود کار و افزایش ظرفیت خط تولید به 

ک می تواند پذیر  کشاورزان و مردم را برای این وسیله خط تولید های کامال اتوماتی

خودروها نسبت به انواع بزرگ تر آن افزایش دهد . این خودرو های خود کار، فواید بیشتری 
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از جهات به خصوصی نسبت به ماشین های بزرگ تر دارند .مزایا ی اصلی آن ها سایز کوچک 

خیلی کوچک، سرعت کاری پایین  و قابلیت مانور باالی آن ها است . خودرو های خود کار

تری دارند بنابراین دارای رفتار مطلوب در مدت زمان دلخواه نخواهند بود.این ماشین های 

.این ماشین های  صرف می کنندجبران کار باقی مانده  به جهتکوچک ساعات طوالنی را 

استعداد های و عملیات خیلی دقیق هستند و با داشتن  انواع کاربردهاکوچک قادر به انجام 

گیاهی ی از گیاهان زراعی و یا جایگزین حفاظتبالقوه از لحاظ هوشمندی و احساس در زمینه 

  برداشت محصول، مورد استفاده قرار گیرند. .بهمراه که مشکل دارد 

سبک وزن بودن چنان مهم است که به کاهش فشردگی خاک بستگی دارد .مشخص شده که 

سنتی سیستم اجرای رف کشت وزراعت می شود به واسطه درصد انرژی ذخیره شده که ص ۷8

در ین عدد برای شخم زدن در نواحی کم عمق است و (558Mj/haها به هدر می رود ) 

%از انرژی در کشت سنتی 88-18که  بهمین دلیل پیش بینی می شود. نواحی عمیق بیشتر است

شیوه های سنتی استفاده از تراکتور های بزرگ  ناشی ازبرای تعمیر ومرمت خسارت های 

 ،خودرو های هوشمند سبک باجابجایی تراکتور های بزرگ در صورت صرف می شود . 

امکان کاهش  بااحتمال ایجاد سیستم مکانیسم کشاورزی کامال جدید، وجود خواهد داشت .

ستفاده از را کاهش دهد.ازیاد فشردگی و وجین مکانیکی را ممکن است نیاز به شخم 

 Micro-Tillage  بطوری که اگر سالمتی می کنددر بقا کشاورزی بازی ای نقش عمده.

موقعیت ایده آلی برای پیشرفت بنیادی در  ،طبیعی بیوسیستمخاک در ساختار خاک، بهبود یابد

منابب انرژی هستند اما کشاورزی است .اگرچه ماشین های خود کار، به طور ذاتی سبک 

توان بیشتری نیاز داشته باشند می توان با استفاده از موتور های بزرگ تر،  ورند کمتری الزم دا

  این توان را جبران کرد.

و می توانند  هستند خودرو های خود کارنسبت به شرایط آب و هوایی روی زمین مستقل

ر یک بهتر مطابقت الزم را با نیاز های کشاورزی ایجاد کنند . هر ماشین خودکار باید همیشه د

عمل کند .در این موارد .شرایط ایمنی حتی در طول مدتی که سیستم دچار نقص فنی می شود

نقص های وقفه انداز غیر قابل قبول است .ایمنی به معنی تامین ایمنی در همه اجزای خودرو 

است وحتی ایمنی بوته ها را نیز شامل می شود.سیستم مورد نیاز برای شناسایی این که کدام 
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سیستم های هماهنگ و کنترل کننده می باشند .این سیستم ها .دچار نقص شده است سیستم 

نقص را شناسایی می کنند و روشی برای ارزیابی آن ارائه می دهند ودر نتیجه خودرو، 

  اتوماتیک وار خود  را با شرایط ایجاد شده منطبق می کند .

عوامل حس کننده بسیار موثر  این سیستم در افزایش قابلیت اطمینان در مورد داده های

است زیرا همواره سیستم را کنترل کرده و از به وجود آمدن داده های نادرست خودداری می 

 ،کند. با استفاده از این سیستم در مراحل مختلفی که قسمتی از سیستم دچار نقص شده است

خودرو حاصل گردیده است و در حالت کلی ، سیستم،  از کار اپیشرفت مطلوبی در تنزل زمان 

در زمان ایجاد نقص می باشد.به  -هر چند با کاهش ظرفیت کاری -قادر به انجام کارخود

طورکلی این موضوع سبب می شود فقط قسمتی از سیستم که دچار مشکل شده خامو  شود 

ر از خامو  شدن کل دستگاه و با افزایش نقص ها، کارکرد به تدریج کاهش می یابد و این بهت

است . تنها سیستم های مجهز به سیستم کنترل و هماهنگ کننده و خود تشخیص عیب ها می 

 .توانند اجازه این طور رفتار ها را بدهند 

 

 حالت های ایمني برای خودرو های خود کار و ابزاری که توسط آن ها به کار گرفته 

 : مي شود به ترتیب زیر مشخص شده است

عملیات خودرو خود کار و همه سیستم های ابزار، مطابق با گستره  :یمنی ظاهریا -8

 پارامتر های نرمال عمل می کنند. 

،در این حالت بعضی از اعالم :ایمنی عملیات با اعالم خطر برای انجام عملیاتی بی خطر -5

 خطرها در باره وضب غیر عادی و ناهنجاری ها ی ایجاد شده، وجود دارد.

تا یک اندازه سیستم معیوب از کا ر می افتد اگر چه  :خامو  متحرک سیستم های -1

 خودرو همچنان متحرک است.

تا یک اندازه سیستم معیوب از کار می افتد و خودرو  :سیستم های خامو  غیر متحرک -0

 غیر متحرک می باشد . 

قص ایست کامل خودرو با دلیل ایجاد ن ،ایستادن در حالی که هنوز ارتباط برقرار است -8

 به طوری که خودرو هنوز ارتباط خود را با مرکز کنترل حفظ کرده است.
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سیستم کامال خامو  می شود و خودرو نیز در این حالت هیچ گونه  :کامال مرده -6 

  ارتباطی با مرکز کنترل ندارد .

کنترل ایمنی همیشه برای کنترل چگونگی انجام کارها و نظارت بر وضعیت سیستم ها ، 

حفظ و نگه داری آ ن ها، تشخیص دقیق نقص ها قابل استفاده است و همچنین در  تعمیر یا

مطمئن ساختن چگونگی کیفیت سیستم تغییر مکان )حسگرها ،فعال کننده ها، به کار انداز ها( 

و مراحل مختلف کنترل کامپیوتر ها و غیره ... نیزقابل استفاده است. .یکی از اهداف مهم ایجاد 

خیص اولیه )تشخیص ، ایزوالسیون و شناسایی (نقص ها ، در حالی که آن ها سیستم ایمنی تش

در مراحل ابتدایی و سخت در تشخیص و ایزو السیون هستند، می باشد. هدف دیگر این 

سیستم این است که به خودرو اجازه می دهد در مواقعی که نقصی پیش می آید ، به صورت 

انسانی و ماشین های ساخت دست بشر این است  وجه اشتراک فاکتور های. مطلوب کار کند

که برای انجام هر کاری باید اطالعات برای آن ها قابل فهم باشد و آخرین حلقه از فرایند 

ایمنی این است که اطالعات را به صورت قابل فهم به مرکز کنترل یا هدایت کننده خودرو 

  بدهد .

مدت بدون متصدی و به طور خود کار  چون این خودرو ها برای کار در دوره های طوالنی

وجود دارد .اگر کسی به خودرو   Thaft طراحی شده اند ،احتمال زیادی برای اعالم حالت

نزدیک شود طبق یک حالت ایمنی تا زمانی که آن شخص از آن ناحیه دور شود،خودرو 

ند! تراکتور خامو  است اما بعد از تهدید شدن همچنان حرکت می ک-8خامو  می شود. 

همچنین در چنین حالتی یک اپراتور می تواند با بیسیم امواج رادیویی خودرو را کنترل و 

درغیر این صورت خودرو به حالت سکون می رود و با حفظ فعالیت قبلی  .راهنمایی کند

آخرین داده ها را به مرکز کنترل می فرستد .مثال دیگر زمانی است که خودرو بیرون از 

حتی با  .اعالم می شود thaft ر کار می کند در این صورت هشدار خطرمحدوده توان موتو

همه این احتیاط ها در زمین ممکن است کامپیوتر از این که لحظه به لحظه حالت یا موقعیت 

در نتیجه خودرو های کوچک تر و کندتر نسبت به نوع  دچار مشکل شود.ها را متوجه بشود 

یریت سریب کامپیوتر دراین موارد به عنوان یک کشاورز بزرگ تر و تندتر ایمن تر هستند. مد

همه چیز و همه  (MIS) است و به عنوان یک مدیر با استفاده از سیستم مدیریت اطالعات
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جا را تشخیص می دهد و خودرو خود کار، کار هایش را کنترل می کند. کامپیوتر هماهنگ 

ه و تحلیل کرده واز طریق یک خط وکنترل کننده اطالعات مربوط به کار های مشخص را تجزی

رادیویی برای خودرو ارسال می کند.همچنین کامپیوتر هماهنگ و کنترل کننده همواره 

در ارتباط است و با توجه به اطالعات آن که از لحظه ای به لحظه دیگر تغییر می  GIS با

ستقل تصویری باید یک خط م MIS.تجهیزات و نقشه های قابل استفاده را آماده می کند ،کند

به طوری که مدیر  ،با یک دوربین هدایت شونده در زمان های واقعی برای خودرو داشته باشد

  بتواند در تمام مدت خیلی سریب از فعالیت خودرو ها اطالع یابد.

که همه پارامتر های در حال کار خودرو را  mimic این سیستم از یک نمایش گر وضعیت

 . تشکیل شده است ،نشان می دهد

 

 :ضرورت نیاز به حسگر ها در ماشین االت کشاورزی

شد 8880انجمن ایمنی در آمریکا،میزان آسیبهای تراکتوررا که موجب مرگ کشاورزان در سال 

درصد به  56درصد به خاطر واژگونی تراکتور و  85مورد گزار  داد که از این مورد  181 را

نمونه های دیگری از کشتارها و  .خاطر زیر گرفتن افراد توسط تراکتور گزار  شده است

صدمات با ماشین های در حال کار و یا مجاورت با آنها اتفاق افتاد که شامل درگیری با تسمه 

حال با توجه به این خطراتی  .و مکانیزم فرآوری بوده است PTOچرخ دنده ها،  ها، زنجیر ها،

 عرصه هایکه باعث تهدید کشاورزان می شود و با توجه به گستردگی کار کشاورزی در 

مختلف، نیاز به تدبیر راه حلی برای جلوگیری از صدمه دیدن کشاورزان می باشد، برای مثال 

گیریم سیستم کشاورزی و تغذیه در این ایالت، یکی از بزرگترین اگر ایالت متحده را در نظر ب

 میلیون دالر در سال  08مازاد کسر درآمد تجارت خارجی را فراهم می کند که بیشتر از 

میلیون آمریکایی را در سرتاسر کشور استخدام می کند  85بخش تغذیه و کشاورزی  .می باشد

کشاورز است. این مشاغل به طور تقریبی بیست که شامل هفت شغل خارج از مزرعه برای هر 

درصد شغل ها را در ایالت متحده شامل می شود و به عنوان بزرگترین صنعت تجاری غذایی 

و علوفه ی یک تریلیون دالر از تولیدات ناخالص ملی را فراهم می کند که حدود شانزده 

تصاد هر کشور خیلی مهم ایاالت متحده می باشد.  سهم کشاورزی در اق درآمد درصد از کل



 فصل چهارم: کشاورزی دقیق 

 

153 

هم چنین کشاورزی روی استاندارد زندگی همه ی آمریکایی ها تاثیر می گذارد. بنابر  .است

این با توجه به اهمیت نقش کشاورزان، تضمین سالمتی و ایمنی آنها در حین کار ضروری 

ی است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توان از حس گرها )سنسورها( در ادوات کشاورز

 استفاده کرد که خود نقش مهمی در تعیین سالمت افراد به هنگام کار خواهد داشت .

 

 خطرات ناشی از ماشین ها ی کشاورزی :
با توجه به تشری  عملکرد اجزای ماشین با حرکتی که سبب خسارت به یک شخص می شود 

چند نوع از این را می توان به انواع مختلف تقسیم بندی کرد.  ممکن است ماشینها، یک یا 

 خطرات را شامل باشند:

خطرات فشردگی موضعی: جاییکه دو قسمت از ماشین نسبت به هم در حال حرکت هستند -8

و یکی از آنها در مسیر دایره ای حرکت می کند. برای مثال در جاییکه تسمه های متحرک با 

در گیر با هم در چرخ های پولی، زنجیر های متحرک با چرخ دنده ها یا غلتک های تغذیه 

 حال حرکت هستند.

خطرات بریدگی در جاییکه لبه های دو قسمت متحرک در عرض یکدیگر یا یک لبه منفرد -5

در برابر بک لبه ی ثابت حرکت می کند، وجود دارد.در نمونه های مختلفی از ماشین های 

ه ها  و آگرهای از جمله موور، هدکمباین، خرد کنند دیده شده است.مزرعه ای، این نوع خطر 

 غالت.

صدمات مربوط به قسمت هایی که به طور آزاد می چرخند. این نوع صدمات به طور  -1

معمول از قسمت هایی از ماشین که بعد از انتقال توان به قسمت هایی که متوقف شده است  

ولی هنوز در حال حرکت می باشد.به طور معمول از تداوم چرخش چاقو یا تیغه های فن می 

 اشد. ب

آسیب های ناشی از قسمت های هرز گرد، این نوع آسیبها به طور معمول همراه با آسیب  -0

های ناشی از بریدگی همراه  است. نمونه هایی از ماشین هایی که دارای قسمت های گرد  

یه، موورهای چرخشی ذبدون کنترل هستند، مانند برداشت کننده های علوفه، تیز کننده های تغ

 های انباری موجب این آسیب می شوند.و دمنده 
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خطرات کشیده شدن به داخل دستگاه، این نوع آسیب دیدگی برای اولین بار توسط -8

کشیده شدن به داخل دستگاه در  ماشین های برداشت مزرعه ای تشخیص داده شد. خطر

ماشین، محصوالت را برای فرآیند مجدد جا می دهد، اتفاق می افتد. از جمله این  جایی که

 ماشین ها می توان کمباین غالت، خردکنندههای علوفه، بسته بندی ها و بیلر ها  را نام برد

این نوع آسیب از چرخش اجزای ماشین ایجاد می شود.  :خطرات ناشی از پیچیده شدن -6

 .PTOمثل محور

 

 الزم برای یک حسگر:خصوصیات 

 ساله را درک کنند. چندحسگرها )سنسورها( باید حضور هر شخص حتی یک کودک  -8

حضور یا عدم حضور راننده یا اشخاا دیگر که در معرض خطر با ماشین های  -5

حس کند، بنابراین می توانند کاهش چشم گیری در میزان احتمال  راکشاورزی هستند 

 برخورد با ماشین ایجاد کنند.

بعاد پوششی هشدار دهنده در حد مناسب باشد. به طور مثال اندازه و شکل محدوده ا -1

 58بسته به کاربرد آن در حدود  ،خطری که توسط حسگر)سنسور( تحت پوشش است

 متر( باشد. 6/8فوت )

باید به طور مداوم و موثر بین افراد و دیگر پارامتر ها نظیر محصوالت و  ماشین های  -0

ند. یعنی هنگامی که ماشین عمل کنندهی ثابت و یا در حال حرکت دیگر تفاوت بگذار

عالیم  ،هست زمانی که چنین پارامترهایی در میدان دید حسگر )سنسور( قرار دارد

 اشتباه بدهد.

باید قابلیت کاربرد با ادوات کششی، و سایل خود گردان و انواع مدل های تراکتور را  -8

 داشته باشد.

 ا نباید در کارکرد طبیعی وسایل دخالت کنند.اندازه و موقعیت حسگر ه -6

 زمان عکس العمل یا پاسخگویی حس گر نباید بیشتر از چند میلی ثانیه باشد. -۷

باید بعد از اولین زینه بندی)کالیبراسیون(بدون نیاز به تنظیم مجدد روی محدوده خاصی  -1

 از شرایط محیطی عمل کند.



 فصل چهارم: کشاورزی دقیق 

 

155 

رسد و بANSI/ASAEانداردهای از استEP08باید به سط  الزامات زیست محیطی  -8

و در دمای انبار داری  Tmax= +۷8° ،Tmin= -18°همچنین نباید به دمای کاری 

Tmax= +18° ،Tmin= -18°.محدود باشد ، 

 درصد اطمینان باشد. ۷8هزار ساعت در سط   ۷باید دارای حداقل عمر  -88

تماس انسان با پاسخ سیستم باید دارای سرعت کافی برای خنثی کردن خطر نسبت به  -88

 ماشین را داشته باشد.

حس گرها باید دارای یک هشدار دهنده ) آژیر ( با کارایی خوب باشند تا امنیت راننده  -85

 را به  هنگام خطر تامین کنند .

 

 کارهایی که حسگرها در ماشین آالت کشاورزی انجام می دهند:

 تراکتورها : 

 سرعت پیشروی •

 میزان لغز  چرخ های محرک •

 ، ...(PTOسرعت دورانی محور ها )موتور،  •

 گشتاور محور های دورانی •

 

 :کمباین

 اندازه گیری سرعت و گشتاور محور ها به منظور جلوگیری از بیش باری •

 اندازه گیری  سط  دانه در مخزن •

 اندازه گیری شدت جریان دانه در نقاله ها و الواتور ها •

 کنترل هد کمباین •

 کنترل کمباین های خود تراز •

 حس کننده اشیاء فلزی •

 حس کننده اشیاء بزرگ فلزی و غیر فلزی •

 :ادوات
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 نیروهای وارد بر سه نقطه اتصال برای کنترل کشش و ارتفاع •

 اندازه گیری نیروی کششی در ادوات )دینامومتر( •

 کنترل تعداد بذر کاشته شده در ماشنهای کاشت •

 یم سمپا  هااندازه گیری دبی، فشار و سرعت پیشروی  جهت کنترل و تنظ •

 :فرآوری محصوالت

 کنترل عوامل محیطی در خشک کنها •

 اندازه گیری شدت جریان مواد و رطوبت در انتقال مواد •

 کنترل عوامل محیطی در سرد خانه ها، انبار ها، سیلوها، گلخانه ها و صنعت طیور •

 .کنترل کیفیت محصوالت )جداسازی، درجه بندی، بسته بندی و ....( •

 

 مانیتورینگمحصول:

 .ترینبخشکشاورزیدقیقباشددیبنیاصول،حشایدمانیتورینگم

میدهدکنشان،راهیراگیردروشسنتیمانیتورینگمحصولکهباوزنکردندستهمحصوالتبرداشتشدهانجاممی

 .مفید واقب می شودهدرروشمانیتورینگلحظهایمحصولدرکشاورزی

یبردکهدررویکمباینقراردادهمیشودتامممثالدربرداشتغالتمانیتورینگمدرنمحصوالزسنسورهاییبهره

هر داده  GPSایندادهبامکان  .یزان محصولبرداشتشدههمراهباسرعتبرداشتراثبتنماید

 را  GISترکیبشدهوامکانتهیهنقشهمحصولدرسیستم  

ایننقشهمیتواندبانتایج می دهد. 

ادشیمیاحاصالزکشاورزانومشاورانمحصولدررابطهبانقشههایدادههایآزمایشخاک،نقشههایکاربردمو

 .ویژهساآلینده مورداستفادهقرارگیرد–ییوسایراطالعاتمقایسهگرددوبرایمدیریتبرنامهسایت

هایبررویهمقرار یهبهصورتالGISدرسیستم نقشه ها هنگامیکهاین

میگیرندوباهمدیگرادغاممیشوند،نقشهمحصولروابطبینمیزانمحصولومتغیرهایوضعیتمزرعهرابصورت

 مستندنشانمیدهد .

 : (Varible- rate TECHNOLOGY)متغیرفن آوری ارزیابي 
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های مربوط به حاصلخیزی خاک و  یعنی کاربرد داده (VRA) یکنواختیانا پخش متناسب 

بنام وسایل مشابه هایی چون بذر، کود و سم، کاربرد  عوامل گیاهی برای پخش متناسب نهاده

 (SSCM) شود. مدیریت وجبی محصول نامیده می (VRT) تکنولوژی پخش متناسب

یکیازشاخه .گردد را شامل میVRAتر از ای وسیب ایست که دامنه واژه

هایکشاورزیدقیقکاربردفنآوریمیزانمتغیر استکهدرآنانجامهرگونهعملیاتزراعیازجملهاعمالنهاده 

هایینظیربذر،کود،موادشیمیاییوآببر اساسنیازهربخشازمزرعهصورتمی 

د،یکیازمواردمهمدر اینتکنولوژی،نقشه پذیردورایجترینفناوریبهکاررفتهدرکشاورزیدقیقمی باش

هایالکترونیکی هستندکهتوسطسیستمسنجشازراهدور)ماهواره ها و رادرها( از 

ایننقشههاکهمقداراختالفاترادرنقاطمختلفمزرعهنشانمی  .مزارعمختلفتهیهمی شوند

دهندبهحافظهماشینهایجدید کهباتکنولوژیدقیقکارمیکنندوتحتعنوانماشینهایپخشمتغیر می 

 یهارابراساساطالعاتنقشه،بهتناسبمقدارموردنیازاعمالدوروسپردهمیشوند. ماشینهامقدار،دباشن

عالوهبرنقشههایالکترونیکی،  .کنندمی

 رعهایدرنقاطمختلفآن،کاربردبسزاییدارند .احسگرهانیزبراینشاندادناختالفاتدرونمز

VRT   تکنولوژی نرخ متغیر( و(VRA   )بهتوسعهوبسطسمپاشهای )کاربرد نرخ متغیر

در  .نرخمتغیراتوماتیکمنتسبمیشوندکهیکوسیلهبسیارمهمدرکشاورزیدقیقهستند

جایگزینعملیاتکاربردموادشیمیاییبامیزانثابتدرکل  "ویژه -سایت" مکانهاییکهتیمارهای

 .مزرعهگردیدهاند،سمپاشهاییکهقادربهتوزیعمقادیرمتفاوتموادشیمیاییباشند،ضروریواساسیهستند

 .ماشینهابرایتحویلمقادیرصحیحیازموادشیمیاییبستهبهشرایطمزرعه قابلبرنامهریزیهستنداینگونه

 .اینبرنامهریزیبوسیلهنهادندادههایدیدهبانیمحصولوشرایطمحصولوتجزیهوتحلیآلنهاانجاممیگردد

هزینه اینجزءازکشاورزیدقیقباکاربرداتوماتیکمقادیرحداقلموادشیمیاییعهدهدار پائینآوردن

 .یانرسانیبهمحیطزیست میباشدداشتوکاهشزهای

ی  دارر پذیری یک متغیر خاا در نقاط مختلف نظام بهره بریاین فناوری ضمن تخمین تغی

 کاربرد نهاده ها در این مکان را بر اساس نیاز و مدل های تعریف شده کنترل و تنظیم میکند .

قشه  داده و ن GPSمعمولیشاملکنترلکنندهکامپیوتری،دریافتکننده VRTاجزاییکسیستم 

لذامتخصصینعلومزراعیدرسالهای [.68].می باشد GISهای
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اخیربهدنبالشیوههاینوینیدرمدیریتمزرعهبودهاندکهعالوهبربهینهسازیمصرفنهادهها، 

عملکردرانیزافزایشدادهودر نهایتبازدهاقتصادیتولیدراباالببرند. 

 درجهتچنینهدفیبودکهازاوایلدههاخیرموضوعکشاورزیدقیقمطرحشدهاست .

پخش یکنواخت در تمام مزرعه یا عدم پخش یکنواخت در یک مزرعه یا قسمتی از آن به 

 .عملکرد و گران تمام شدن تولید از موارد موضوعه این واژه است کمیسبب 

 

 :روشهای پخش متناسب

 .دو رو  اصولی برای پخش متناسب وجود دارند که هر یک مزایا و معایب خود را دارند

 :گیرند ی از هر دو بهره میکشاورزان از ترکیب

 )ای )از روی نقشه نقشه

 )حسگری )توسط حسگر

 

 :ای پخش متناسب نقشه-1

 گیرد که در نقشه الکترونیکی در این رو  میزان پخش یک ماده طبق اطالعاتی صورت می

(GIS) باشد. ماشینهایی که برای این رو  بکار  ثبت شده و حاوی ویژگیهای مزرعه می

قادر باشند که موقعیت خود را روی نقشه تشخیص داده و آنگاه نهاده را به مقدار روند باید  می

 .کار گیرندشود در خاک ب متناسب آن موقعیت که از روی نقشه خوانده می

 .شود که در هکتار پاشیده می است حجم یا وزنی از آن ماده ،میزان پخش یک ماده 

ای پس از آن  یا ثانیه مسافتیچه بگیرد که در  ماشین در هر لحظه، نگاهی به جلو دارد تا تصمیم

ین کار یا اشود و لذا مکانیسمهای خود را طبق آن تنظیم نماید. انجام  نهاده نیاز دارد؟ چه میزان

 .گیری، مستلزم صرف وقت است تصمیم

 :پخش متناسب حس گری-5

شود که عملیات مزرعه را بطور الکترونیکی و در  استفاده میدر این رو  از حس گرهایی 

بلکه  ،نماید. حس گرهای زمان واقعی نیازی به خواندن نقشه ندارند زمان واقعی کنترل می

ویژگیهای خاک و محصول را در حال حرکت حس کرده و اطالعات را به دستگاه کنترل 
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برای تنظیمات را بالفاصله به اندامهای  فرستند تا دستگاه به نوبه خود، دستورهای مناسب می

 .مربوطه صادر نماید

شوند باید جریانی از اطالعات را به  حس گرهایی که به جلوی ماشین یا تراکتور بسته می

صورت پیوسته به دستگاه کنترل بفرستند تا ماشین پخش متناسب که در عقب وصل شده است 

مزرعه تنظیم نماید. وجود دستگاه مکان سنج  ها را متناسب با حتی وسعت کمی بتواند نهاده

توان از  برای حس گرها ضرورتی ندارد ولی از آنجا که برای تهیه نقشه های الکترونیکی نیز می

به ثبت و ذخیره  GPS با اضافه کردن یک دستگاه استهمین حس گرها بهره گرفت، بهتر 

 .ات بعدی بهره گرفتها یا انجام عملی ها برای کاربرد آتی در تهیه نقشه داده

 

 :ای مزایای پخش متناسب نقشه-

توان دو عمل نمونه برداری و پخش متناسب را بطور مجزا، در دو زمان  در این رو  می

دانند  ای این رو  را خیلی پیشرفته می مختلف و توسط ماشینهای متفاوت به انجام رساند. عده

آورند. بهرحال به نظر  حساب میولی بعضی دیگر آن را پیش قراول رو  حس گری به 

ای بتواند پخش متناسب را بهتر به انجام برساند. بعضی از مزایای این  رسد که رو  نقشه می

 .رو  عبارتند از: توانایی انجام عملیاتی که حس گرهایی برای آن وجود ندارند

 .را به عمل آوردتوان تحلیلهای الزم  با استفاده از زمان موجود بین نمونه برداری و پخش، می

گیری و  میزان پخش در هر نقطه از مزرعه از قبل معلوم است و لذا تاخیر زمانی بین تصمیم

 .اجرا وجود نداشته یا نسبت به رو  حس گری کمتر است

 

 

 

 :ای معایب پخش متناسب نقشه-

تهیه، ذخیره ها باید با نمونه برداری  داده، DGPS نیاز به کاربرد نوعی دستگاه مکان سنج مثالً

 .ترسیم و یا پرداز  شوندGISو توسط

 .های کنترل پخش الزم است افزارهای تخصصی برای تولید نقشه نرم
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خطاهایی در تعیین موقعیت دقیق محلهای نمونه برداری و نیز ماشین پخش در مزرعه ممکن 

 .روی دهد،است 

        ته در مزرعه گرفته ها از نقاط غیرپیوس های پخش پیوسته است در حالی که نمونه نقشه

 .آیدبینی میزان پخش در بین این نقاط ممکن است پیش  . خطاهایی در پیشمی شوند

این فناوری یا مبتی بر نقشه یا مبتنی بر حس گر است. از پیش نیاز های اساسی به کارگیری  

ی و مناسب این فناوری عبارتند از تعیین دقیق موقعیت مکان ها در مزرعه، کسب اطالعات کاف

 [۷از این نقاط و انجام عملیات به موقب و مناسب کشاورزی در مکان های مورد نظر .]

از کاربرد های این سیستم می توان از مواد شامل کود های مایب، کود های دانه ای، علف کش 

شامل یک کنترل کننده  VRT، اعمال کننده های نام بردها، بذر ها و حتی آب آبیاری موجود 

ی برای تنظیم میزان جریان واقعی مواد، همچنین دارای یک سیستم موقعیت یاب و نقشه 

 کاربرد میزان مطلوب مواد برای مزرعه می باشند .

 GPSکنترل کننده ها توسط شرکت های متعددی ساخته شده اند و عموما می توانند به کمک 

وضعیت مزرعه ترسیم نماید و سخت افزارهایی  یک نقشه ی کاربردی جهت موقعیت سنجی

 را که میزان کاربرد)کود های شیمیایی و آفت کش ها( را تغییر می دهد، کنترل می کنند .

نمی تواند عمل کند. در طول دهه GISو  GPSبنابراین فنآوری ارزیابی متغیر بدون فن آوری 

ت. نوآوری های فنی و مهندسی یش از پیش گردیده اسبی گذشته که توجه به کشاورزی دقیق 

زیادی در این حوزه به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال برای سنجش بسیاری از تغییر پذیری 

ها، انواع حسگر های سنجش عملکرد محصول، خاک مزرعه و مانند آن طراحی و ساخته شده 

تحوالت زیادی  است. در زمینه ی کنترل کاربرد نهاده ها به تناسب تغییر پذیری مزرعه نیز

صورت گرفته است که از جمله می توان به سیستم های برداشت روباتیک، سیستم های 

هدایت خودکار، سیستم های شبکه ای و سیستم های توزیب کود و سموم پیشرفته  اشاره نمود 

. 

اطالعاتی را به اپراتور می دهد  GPSد کود های شیمیایی است.ر، در کاربVRTیک مثال از 

پیام به کنترل کننده GISبا  GPSارتباط  ؟کتور در چه جایی از مزرعه مستقر شده استکه ترا

و سپس عملکرد از قبل تعیین  ؟که چه خصوصیاتی از مزرعه در آن محل وجود دارند می دهد
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سپس  .می کند تعیینشده مقدار دقیق کود شیمیایی را که در آن محل بایستی مصرف شود، 

. پخش نمایدطوری تنظیم می کند که مقدار مناسب کود شیمیایی را  کنترل کننده ی ماشین را

مصرف آفت کش ها نیز به همین رو  عمل می شود. در واقب برای تعیین مقدار آفت کش ها 

بایستی نقشه ای براساس گشت زنی در مزرعه تهیه شود تا سط  آلودگی آفات مزرعه بدست 

 آید .

 

VRT چیست؟ 

 .یکراهکارمدیریتیبرایپرداختنبهتغییرپذیریمکانیدرونکشتزارمیباشد(VRT)فنآوریمیزانمتغیر

 .باشدمیبهینه نهادههایتولیدتخصیص  VRT بهبیاندیگر

هدفاساسیاینفنآوری،تحققکشاورزیپایداراستکهدرقالبکاهشاستفادهازنهادههاییچون 

دستیابیاست. بهایزیرزمینیقابلآدهایشیمیاییودرنتیجهکاهشآلودگیهایزیستمحیطیبهویژهآلودگیهایکو

کشاورزیدقیقگرچهابتداباهدفایجادسودبیشترمتولدشداما 

هماکنون،نیلبهسودپایداروکاهشآلودگیهایزیست محیطیازمهمتریننتایجآناست، 

بدینترتیبمتخصصینعلومزراعیدرسالیاناخیربهدنبالشیوههاینوینیدرمدیریتمزرعه 

ودرنهایتبازدهاقتصادیتولیدراباالبودهاندکهعالوهبربهینهسازیمصرفنهادهها،عملکردرانیزافزایشداده

 ببرد،درجهت چنینهدفیبودکهازاوایلدههیاخیرموضوعکشاورزیدقیقمطرحشدهاست.

 

 

 

 ( از سه بخش اساسی تشکیل یافته است:VRTفن آوری نرخ متغیر)

 کنترل کننده  -8

 موقعیت یاب  -5

 فعال کننده -1

کنترل کننده در واقب شامل تجهیزات دقیقی است که می تواند با استفاده از نقشه، وضعیت 

پرداز  کند. این پرداز  به کمک  مکان مورد نظر را از نظر خصوصیت خاک یا گیاه 
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موقعیت یک مکان را با نقطه تعیین شده در نقشه هماهنگ کرده ودر نتیجه  است.موقعیت یاب 

اتخاذ نماید. سیستم موقعیت یاب در واقب یک دریافت  بکارگیری نهاده هاتصمیم الزم را برای 

است که مختصات موقعیت جغرافیایی مکان مورد نظررا از لحاظ طول و  DGPSکننده 

عرض جغرافیایی و همچنین ارتفاع نمایش می دهد. در مرحله آخر، فعال کننده، تصمیم اتخاذ 

 شده توسط پردازشگر را عملی می سازد.

رایاینفناوریها،همیشهسهمسالهی موقعیتصحیحدرمزرعه،اطالعاتصحیحدرموقعیتیاموضعو ب

 نظارتبهموقعدرموقعیتیاموضب،بایدمدنظرقرارگیرند .

 

 : VRTاجزای 

ونقشهیدادههای GPSمعمولیشاملکنترلکنندهیکامپیوتری،دریافتکننده یVRTاجزاییکسیستم

GIS  کنندهکامپیوتریبادادههای میباشد.کنترل

GIS تکاملپیداکردهاستکهایندادههاشاملدستورالعمالستفادهازتجهیزاتمیباشد،ووظیفهی

یتجهیزاتپخشنهاده،ثبتمیزاندقیقنهادهیمصرفیدرهرواحدمزرعهوسپسذخیرهدرسیستبکارگیرآنتنظیم

 .یباشدمتصحیحنقشههاینهادهیبکاربردهشدهو  GISم 

اده  استف GPSکنترلکنندهکامپیوتریازمختصاتمکانیبدستآمدهازدستگاه 

تعییننمایدوسپس GISآنموقعیتادواتوتجهیزاترابرروینقشهیمزرعهرسمشدهتوسط همیکندتابهوسیل

دستورالعملهایسیستم 

GISراخواندهونهادهیموردنیازدرداخلزمینراباحرکتادواتدرسطحمزرعهبصورتمتغیر پخشمیکند. 

میزاننهاده VRTاگرچه 

 درجهحرارت رانمیتواندکنترلکند .هایمصرفیمحصولراکنترلمیکند،ولیفاکتورهاییهمچوننوعخاکو

 

 ادوات پخش متغیر عبارتند از:

 سم پا  های پخش متغیر-8

 ،به وسیله ی چنین سم پا  هایی، اپراتور، مواد شیمیایی را در مخزن اصلی مخلوط نمی کند

بلکه مواد درون ظرف باقی مانده و به مقدار مورد نیاز به تزریق کننده جایی که مواد به طور 
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خودکار با آب مخلوط می شوند، پمپ می شود. این سیستم در مقایسه با سیستم مخلوط کننده 

در مخزن دارای محاسنی چون ایمنی بیشتر، مدیریت بهتر مواد شیمیایی مخلوط شده و کنترل 

و هدایت دستگاه به طور خودکار می باشد. پمپ سمپا  نیز طوری طراحی شده است که 

مواد شیمیایی وارد شده به درون سمپا  را کنترل کرد. مخزن آب نیز  براحتی می توان میزان

دارای سنسوری می باشد که به وسیله ی آن، کامپیوتر و کنترل کننده میزان آب باقی مانده ی 

درون مخزن را اندازه می گیرند. جریان کل سیال به وسیله ی سوپاپ کنترل جریان کنترل شده 

یوتر و کنترل کننده کنترل می شود. جریان کل لحظه ای سیال که این سوپاپ خود توسط کامپ

نیز بوسیله ی حسگرهای جریان سیال اندازه گیری شده و از این اطالعات جهت تنظیم دقیق 

جریان سوپاپ کنترل توسط کامپیوتر وکنترل کننده استفاده می شود. میزان جریان سیال و 

مرتباً در کامپیوتر ثبت  GIS ه های قبلی برایموقعیت وسیله در هنگام سمپاشی به عنوان داد

 .می شود. این اطالعات حاوی داده هایی از زمان و مقدار مواد شیمیایی مورد استفاده می باشد

جهت روشن ساختن آینده ی این سیستم، زمانی را فرض کنید که در اواسط فصل رشد پنبه 

وارد مزرعه می شود. هنگامی  دستی GIS با در دست داشتن یک دستگاه GISاست. اپراتور

که منطقه ای مورد هجوم حشرات شناسایی می شود اپراتور می بایستی پیرامون منطقه ی 

حرکت کرده و بدین ترتیب موقعیت دقیق منطقه ی مورد حمله GIS شناسایی شده به همراه

ستی را شناسایی و ثبت کند. فرض کنید دو منطقه مورد هجوم مشخص شده است. اپراتور بای

این دو منطقه را به زارع اطالع دهد و زارع نیز نقشه ی مناطق مورد هجوم را ذخیره کند. نقشه 

 .می شودعالوه بر مشخص کردن حشره ی شناسایی شده، تراکم تخمینی حشره را هم شامل 

  
بایستی  GIS نرم افزارمزرعه ی خود کند. GIS ی منطقه ی هجوم را واردزارع بایستی نقشه

ی مرتبط با وضعیت آب و هوایی، سن گیاه و پیشینه ی گیاه را بیازماید. نرم داده ها

را باید طوری طراحی نمود که بتوان بوسیله ی آن رشد محصول و تأثیر حشرات  GIS افزار

بر روی عملکرد محصول را مدل سازی کرد. هدف از این کار مشخص کردن اثرات سمپاشی 

سمپاشی تنها در  -5کل مزرعه به طور یکنواخت  سمپاشی -8در سه حالت متفاوت است: 

بدون سمپاشی . فرض کنید این سیستم هوشمند تنها مناطق مورد  -1منطقه ی مورد هجوم 
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بنابراین زارع بایستی نقشه های متعدد و مهمی را بر  ،هجوم را جهت سمپاشی مشخص کند

شامل  GIS لت اطالعاتروی کامپیوتر وکنترل کننده ماشین سم پاشی نصب کند. در این حا

نقشه ای که نشان دهنده ی مختصات مرزهای مزرعه است و شامل  -8چندین نقشه می باشد: 

نقشه ای که نشان  -5زمین های خارج از مزرعه مثل مسیرآب ها، جاده ها و غیره نمی شود. 

نقشه ای که شامل موقعیت ردیف های  -1دهنده ی مختصات مناطق کشت شده است. 

نقشه ای که مشخص کننده ی منطقه مورد هجوم و نام حشره است. می  -0باشد.  محصول می

توان چنین فرض کرد که میزان پخش حشره کش در هر یک از مناطق مورد هجوم متغیر است. 

اطالعات مربوط به میزان آب و مواد شیمیایی کل مورد نیاز جهت سمپاشی نقطه ای را نیز 

 ر وکنترل کننده نصب کرد.بایستی بر روی حافظه ی کامپیوت

هنگامی که اپراتور شروع به کار می کند، نرم افزار کامپیوتر و کنترل کننده، داده های بدست 

را آزمایش می کند. صفحه نمایش کامپیوتر دستورالعملی مبنی بر نوع و  GIS آمده توسط

سپس اپراتور مخزن میزان ماده ی شیمیایی و آب مورد نیاز جهت بارگیری در وسیله را ارائه و 

ماده ی شیمیایی را در وسیله قرار می دهد. در ادامه کامپیوتر اطالعات را از یک میکروتراشه 

خوانده و جهت اطمینان از استفاده درست از ماده شیمیایی مناسب  ،که روی مخزن قرار دارد

خش برای محصول و حشره، اطالعات را تست و بررسی می کند و در این حالت چگونگی پ

مناسب را تعیین می کند. همچنین کامپیوتر، حسگر مخزن را جهت اطمینان از وجود ماده 

شیمیایی کافی برای انجام سمپاشی تست و بررسی می کند. به منظور پرکردن مخزن آب، 

اپراتور از حوض آبی استفاده می کند که دارای یک سوپاپ در محل ورودی بوده و بوسیله 

سوپاپ ورودی  ،ده کنترل می شود. چنانچه مخزن، آب کافی نداشته باشدکامپیوتر و کنترل کنن

باز و هنگامی که به کامپیوتر فرمان برسد که آب کافی درون مخزن وجود دارد سوپاپ ورودی 

 .بسته می شود

چنانچه اپراتور، مزارع بسیاری را در سط  منطقه سم پاشی کند، سیستم یک نقشه ی جاده ای 

-RT کند که این نقشه درون کابین نمایش داده می شود. از سیستم از منطقه تهیه می

DGPS  جهت نمایش موقعیت واقعی وسیله روی نقشه استفاده می شود. هنگامی که وسیله

وارد زمین می شود، سیستم نمایش دهنده به طور خودکار تغییر وضعیت داده و نقشه ی مزرعه 
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یش می دهد. صفحه ی نمایش دهنده، اطالعات را به همراه موقعیت منطقه ی مورد هجوم نما

ردیف هایی است که اپراتور بایستی سمپاشی کند ، به اپراتور نشان می شامل جهت یابی که 

از وجود وسیله در مزرعه خبر می دهد، سمپا  کار سمپاشی  RT-DGPS دهد. هنگامی که

سمپاشی می کند. را شروع می کند. اپراتور، ردیف اولی را که به سمت آن هدایت شده 

هنگامی که سمپا  به مرز منطقه ی مورد هجوم حشرات می رسد، پمپ اصلی به صورت 

خودکار شروع به کار می کند و سوپاپ باز شده و سمپا  آب را توزیب می کند. هنگامی که 

پاشی به پایان می رسد، دست می یابد می ایستد. این یله به خط پایان، جایی که کار سموس

چرخه تا هنگامی که تمام مزرعه سمپاشی شود ادامه می یابد. البته الزم به ذکر است که گاهی 

 .تنها سمپاشی قسمتی از مزرعه الزم می باشد 

هنگامی که کار سم پاشی به پایان می رسد، اپراتور اطالعات را ثبت کرده تا آن ها را 

جهت استفاده در پروژه های آتی بکار گیرد. این اطالعات جهت ارزیابی تأثیر ماده  GIS در

 شیمیایی و همچنین تصمیم گیری در پروژه های بعدی مفید می باشند.

 

 کودپاشهایپخشمتغیر:-5

 .جامد، مایعویاگازیمورداستفادهقرارمیگیرندودهایککنترلکنندههایپخشمتغیرجهتپخش

کنترلکننده وسیلهی بایندستگاهها

ه دکارتوسطیککامپیوترمجهزبهنقشوخهایدستیهمچونرانندهیماشینهاویابهطور

 .حظهایبهطورمداوماینفرایندراکنترلمیکنندلورهایسنس    .یشوندمدقیقالکترونیکیکنترل ی

بهطورمثالمیزانمطلوبپخشکودیکیازنتایج حاصالزآزمایشخاک،موقعیتمزرعهومحصولمی باشد. 

خاککهبادانستنموقعیتمزرعه پدیدآمدهاسترابایستیدر نتایجحاصالزتفسیرآزمایش

GIS واردکردوبررویسیستمکامپیوتروکنترلکنندهیکودپاشنصبکرد،چنانچهیکمحصول

کودپاشیشدهدرحالرشدباشد،اپراتور،محصولراازطریقصفحهکلیددرکامپیوتروکنترلکنندهثبتمی 

عنواندوموقعیتمتفاوتدر ایناطالعاتبه،یکیدرمیاندرحالرشدباشندنوارهای کندویااگردو محصولدر

GISوسایلپخشمتغیرنصبمیگردده یثبتگردیدهو سپسبررویسیستمکامپیوتروکنترلکنند. 

هوسیلهپخشمتغیراطالعاتمکانیاز   کنندهنگامیکهوسیلهدرحالکاردرمزرعه  می باشد،کامپیوترکنترل
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RT-DGPS   رادریافتکردهومیزانپخشنهادهمورد

 .جهتکنترلوسیلهیبکاربردهشدهبههممرتبطمیسازند،ستندنیازونوعمحصولراکهتابعیازموقعیتمزرعهه

لحظه گاهینیز ممکناستیکحسگر

درخاکموجودباشدکهبتوانداطالعاتمیزانپخشموردنیازکودرابدوننیازبهتکنیکهای ای

 .تفسیرنمونهخاکارائهدهد

تجهیزاتبکاربردهشدهنیزممکناستدارایحسگرهاییباشندکهاطالعاتکمیازمیزانواقعی 

-RTایناطالعاتبههمراهموقعیت  .قراردهندپخشرادراختیارزارع

DGPSتوانندبهعنواندادههاییازمیزانپخش،ثبت گردندمی. 

سازدتابتواندعللوآثاررادرسیستمکشاورزیدقیقتجزیهوتحلیلکیچنیناطالعاتثبتشدهایکشاورزراقادرم

رده  

مووالبتهبهطورحتماینبررسیدرچگونگیاخذتصمیماتآتیجهتاجرایپروسهکارباکامپیوتروکنترلکننده

 .ثرمیباشد

برایمثالفرضکنیدکهاطالعاتکافیدرطیچندسالجمعآوریشدهوزارعنیزاطالعاتثبتشدهقبلیازاثرات 

درچنین.تمامینهادههابرسیستماجراشدهدرمکانمشخصیازمزرعهخودکهمحصولیرانیزدربرداشتهدارد

شرایطیبا استفادهازسیستم 

GISعللوآثاررابراساسفاکتورهایبسیاریتجزیهوتحلیلنمودهومیزانپخشموادشیمیایی را  میتوان

 برایفصلهایزراعیبعدیتنظیمنمود

 

 

 

 :VRTکاربردهای 

کامپیوتر و کنترل کننده جزء مرکزی تجهیزات پخش متغیر می باشد. این وسیله اطالعات را از 

 منابب مختلفی دریافت کرده و به نوبت از آن ها جهت کنترل تجهیزات پخش متغیر استفاده 

 می کند.
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سیستم راهنما در کلیه فعالیت های کشاورزی دقیق سیستمی می باشد که موقعیت لحظه به 

تجهیزات را در حین کار در مزرعه مشخص می کند و داده را به شکل مناسبی در یک لحظه 

کامپیوتر ارائه می دهد. تکنولوژی که هم اکنون به عنوان یک سیستم مطلوب، مورد پذیر  

خطای لحظه ای  GPSیاب جهانی می باشد. یک دریافت کننده سیستم موقعیت ،واقب شده است

که چنین خطایی در سیستم کشاورزی دقیق مورد قبول نیست.  متر دارد 888به اندازه ای 

خوشبختانه سیستم های متعددی جهت برآورد این خطا طراحی شده اند که این امکان را به 

ماشین های زراعی می دهد تا موقعیت دقیق آن ها را بسته به تکنولوژی مورد  GPSسیستم 

دسی  8( کمتر از 1متر، ) 8(کمتر از  5) ، متر 8تا  5 (8استفاده در سه رنج اصلی ارائه دهد: )

متر. میزان این خطا به موقعیت افقی و عمودی )ارتفاع( بستگی دارد که خطای موقعیت 

برابر خطای موقعیت افقی می باشد. وجود اطالعاتی پیرامون موقعیت  88تا  8عمودی معموال 

جهت توسعه ی نقشه های عمودی در اکثر فعالیت های کشاورزی دقیق الزم نیست. تنها 

توپوگرافی است که به اطالعات موقعیت عمودی به اندازه موقعیت افقی نیاز است. تعداد 

زیادی از فعالیت های کشاورزی دقیق که به وجود سیستمی جهت تصحی  لحظه به لحظه 

متغیرها نیاز دارندتا بدین وسیله اطالعات مکانی وسیله ی در حال کار در مزرعه درست و 

به RT-GPS( بایستی به صورت GPSقیق باشد. در کشاورزی دقیق تکنولوژی مکان یابی )د

این سیستم کشاورزی همیشه از سیستم تصحی  لحظه ای متغیرها به منظور  تاکار گرفته شود 

 کاهش خطای مکان یابی استفاده کند.

 ،ژه ای می باشند( که مربوط به عملیات زراعی ویGISداده های سیستم اطالعاتی جغرافیایی )

روی سیستم کامپیوتر نصب می شوند. کامپیوتر و کنترل کننده  پیش از آغاز عملیات زراعی بر

میزان کاربرد پخش کننده های متغیر بر پایه ی دانش حاصل از سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS( و سنسورهای لحظه ای )Real Time مداوماً کنترل می کند. به طور مثال میزان )

مطلوب پخش کود یکی از نتایج حاصل از آزمایش خاک، موقعیت مزرعه و محصول می باشد. 

نتایج حاصل از تفسیر آزمایش خاک که با دانستن موقعیت مزرعه پدید آمده است را بایستی 

. چنانچه نمودوارد کرد و بر روی سیستم کامپیوتر و کنترل کننده ی کودپا  نصب  GISدر 

ده در حال رشد باشد، اپراتور، محصول را از طریق صفحه کلید در یک محصول کودپاشی ش
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کامپیوتر و کنترل کننده ثبت می کند و یا اگر دو محصول در نوارهای یکی در میان در حال 

ثبت گردیده و سپس بر روی  GISبه عنوان دو موقعیت متفاوت در این اطالعات  ،رشد باشند

. هنگامی که وسیله در می شوندل پخش متغیر نصب سیستم کامپیوتر و کنترل کننده ی وسای

-RT حال کار در مزرعه باشد، کامپیوتر وکنترل کننده وسیله پخش متغیر اطالعات مکانی از 

DGPS را دریافت کرده و میزان پخش نهاده ی مورد نیاز و نوع محصول راکه تابعی از

م مرتبط می سازند.گاهی نیز جهت کنترل وسیله ی بکاربرده شده به ه ،موقعیت مزرعه هستند

ممکن است یک حسگر لحظه ای در خاک موجود باشد که بتواند اطالعات میزان پخش مورد 

 خاک ارائه دهد. نیاز به تکنیک های تفسیر نمونه  نیاز کود را بدون

تجهیزات بکار برده شده نیز ممکن است دارای حسگرهایی باشند که اطالعات کمی از میزان 

 RT-DGPSا در اختیار زارع قرار دهند. این اطالعات به همراه موقعیت واقعی پخش ر

می توانند به عنوان داده هایی از میزان پخش، ثبت گردند. چنین اطالعات ثبت شده ای 

را در سیستم کشاورزی دقیق تجزیه و تحلیل آثار عملیات کشاورز را قادر می سازد تا بتواند 

جهت اجرای پروسه کار با کامپیوتر و کنترل کننده موثر  کرده در چگونگی اخذ تصمیمات آتی

می باشد. برای مثال فرض کنید که اطالعات کافی در طی چند سال جمب آوری شده و زارع 

نیز اطالعات ثبت شده قبلی از اثرات تمامی نهاده ها بر سیستم اجرا شده در مکان مشخصی از 

 GISد. در چنین شرایطی با استفاده ازسیستم مزرعه خود که محصولی را نیزدر بر داشته، دار

را براساس فاکتورهای بسیاری تجزیه و تحلیل نموده و میزان پخش مواد  شواهدمی توان 

 شیمیایی را برای فصل های زراعی بعدی تنظیم نمود.

  
می توان به عنوان راهنما در ماشین های زراعی استفاده کرد.  RT-DGPSسرانجام از سیستم 

 ،دراغلب سیستم های راهنمای امروزی سیستم دیداری برای اپراتور در نظر گرفته شده است

 . اما در آینده سیستم های راهنما به طور خودکار وسیله را راهنمایی خواهند کرد
 

 نقشه های عملکرد محصول: 

به همراه کنترل کننده های  GPS (Global Positioning System) دریافت کننده های

عملکرد محصول وظیفه اعالم داده هایی همچون مختصات فضایی را به کنترل کننده های 
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عملکرد محصول دارند. این داده ها به نقشه های عملکرد محصول مزرعه تبدیل می شوند. 

ی هستند که نتایج حاصل از میزان نقشه های عملکرد محصول دارای داده های مورد تأیید

 اختالفات موجود در قسمت های مختلف مزرعه را بیان می کند.
 

 نقشه های علف های هرز:

یک کشاورز در هنگام دروکردن، انجام عملیات بذر پاشی و یا سم پاشی می تواند با استفاده از 

نقشه ی علف های  ،تنظیم شده اند GPS یک صفحه کلید و یا دکمه هایی که با گیرنده ی

هرز را رسم کند. سپس جزئیات این نقشه ها بر روی یک کامپیوتر مطالعه و نتیجه را با نقشه 

های عملکرد محصول، نقشه های کودپاشی و سم پاشی مقایسه و تصمیم های الزم و اساسی 

 را جهت مبارزه با علف های هرز اتخاذ نماید.
 

 نقشه برداری و مرزکشی: 

با دقت باال می توان نقشه های توپوگرافی دقیق  DGPS با استفاده از سیستمبدیهی است که 

که این نقشه ها در تفسیر هر چه بهتر نقشه ها ی عملکرد محصول و  ؛هر مزرعه را تهیه نمود

 نقشه های علف های هرز وتصمیم گیری در خصوا تقسیم بندی مزرعه کمک می کند.
 

 نقشه های شوری خاك مزرعه:

نقشه ها نیز همانند نقشه های توپوگرافی در تفسیر نقشه های عملکرد و علفهای هرز  این نوع 

 مفید می باشند.

 سیستم راهنما: 

در دنیای امروز تولید کننده های متعددی در حال تولید سیستم های راهنمای مجهز به  

حرکت  با دقت باال هستند که می توانند موقعیت دقیق ماشین ها ی در حال DGPS سیستم

 در مزرعه را حتی در حد یک فوت و یا کمتر شناسایی کنند.

 

 : داده ها وتجزیه و تحلیل آنها
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به طور حتم حاصل بکارگیری کشاورزی دقیق در اداره ی مزرعه، استخراج توده ای از داده ها  

خواهد بود که توسط ابزارها و تجهیزاتی همچون حسگرها ی الکترونیکی در فواصل کوتاه 

زمانی جمب آوری می شوند. به همین منظور فضای زیادی جهت نگهداری این حجم وسیب از 

 ی گرافیکی مورد نیاز است .داده ها و نقشه ها

 

 کاربردهای کشاورزی دقیق:

از مهمترین موضوعات کشاورزی دقیق، ترسیم نقشه عملکرد محصول میباشد که مبنای آسیب 

است. جهت اندازه گیری عملکرد مزرعه از حس   شناسی و تشخیص متغیرها در سط  مزرعه

استفاده شده است و امروزه اکثر کمباینهای  ،گیری جریان نصب شده بر روی کمباین گر اندازه

باشند. همچنین امروزه با بکار گیری این  پیشرقته به مبدلهای عملکرد محصول مجهز می

های  ، میتوان با دقت بسیار باال نقشه(GPS )تجهیزات همراه با شبکه تعیین موقعیت جهانی

عات جغرافیائی محلی در شبکه با اطال نقشه های عملکرد یاعملکرد را ترسیم نمود. تلفیق 

یاری به صورت سوابق سالیانه به برنامه ریزی بهتر مزارع  (GIS)سیستم اطالعات جغرافیائی

 .میرساند

( هستند که Electronic mapsیکی از موارد مهم در این تکنولوژی، نقشه های الکترونیکی )

مزارع مختلف تهیه می شوند. این توسط سیستم سنجش از راه دور )ماهواره ها و رادارها( از 

نقشه ها که مقدار اختالفات را در نقاط مختلف مزرعه نشان می دهند به حافظه ماشین های 

 Variableجدید که با تکنولوژی دقیق کار می کنند و تحت عنوان ماشین های پخش متغیر )

Rate Applications )ورودی ها را تا این ماشین ها مقدار  شدهسپرده  نامیده می شوند

براساس اطالعات نقشه، به تناسب مقدار مورد نیاز اعمال کنند. عالوه بر نقشه های 

الکترونیکی، حسگرها نیز برای نشان دادن اختالفات درون مزرعه ای در نقاط مختلف آن، 

 کاربرد بسزایی دارند.

کمترین ورودی  کند که بتوان با کشاورزی دقیق که همواره آرزویی دیرینه بوده است،کمک می

ها و. . .( بیشترینخروجی )عملکرد محصوالت( را به دست  کش ها، علف کش )کودها، آفت

محیطی وعملکردهای هدفمند قابل دستیابی است. در   آورد؛ این هدف با بررسی متغیرهای
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و  (GPS) یاب جهانی ای مکان های ماهواره ها،سیستم کشاورزی دقیق با استفاده از رایانه

توان در مورد کیفیت رشد محصوالت کشاورزی،  های حسگر کنترل از راه دور،می دستگاه

برنامه ریزی به گونه ای تشخیص دقیق طبیعت منطقه و مشکالت آن،تصمیم صحی  گرفت. 

بر کاهش هزینه، بهکاهش ضایعات کشاورزی کمک کرده، آلودگی  عالوهتنظیم می شود که

های کنترل و پایش که با کمک  ی کوچکو سیستممحیط زیست را به حداقل برساند. حسگرها

 .دارنداند،  تأثیرمهمی بر شیوه جدید کشاورزی  نانوساخته شده فناوری
    

 آبیاری در کشاورزی دقیق:

مدیریت منابب آب بخشی از برنامه ریزی توسعه کشورها تلقی می شود و هر کشوری بر مبنای 

برنامه خاصی رابرای بهره برداری بهینه از منابب آب میزان منابب آب در دسترس، استراتژی و 

موجود اجرا می کند.در دو دهه اخیر بویژه در سالهای پایانی قرن بیستم، آب و مدیریت آب به 

یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. تشکیل نشست های متعدد در سطوح ملی، 

، مدیریتی و سیاسی حکایت از تشدید منطقه ای و بین المللی و در ردههای مختلف کارشناسی

انی در آب و فعالیتهای انس شاین نگرانی ها است. مروری گذرا بر وضعیت حاکم به چرخ

از افزایش جمعیت و توسعه صنایب از یک سو و ضرورت تامین  حوزه ی آبریز و آثار مرتبط

گر گویای این امنیت غذایی و نیازهای پایه انسانها به همراه حفظ محیط زیست از سوی دی

واقعیت است که احراز مقام دومی برای مساله آب بعد از جمعیت در رده بندی جهانی مسایل 

روی بشر برای قرن بیست و یکم که از سوی سازمان ملل متحد صورت گرفته کامال به ر رود

 جا و منطقی است.

 ۷8حدود همچنین آب در توسعه روستایی به چندین  دلیل دارای اهمیت ویژه ای است، 

درصد جمعیت در روستاها زندگی می کنند که معا  و شغل آنها به کشاورزی وابسته است، 

 و امنیت غذایی بسیار مهم است . افزایش تولیدتسریب در رشد کشاورزی برای 

کشور ایران از نظر موقعیت استراتژیکی و اقلیمی یکی از کشورهای بی نظیر در کره ی زمین با 

کیلومتر مربب از شمال تا جنوب واز شرق تا غرب دارای آب و هوای  8601888وسعتی برابر 

 ،متغیر با اقلیم های متفاوت است.درکشوری بااین همه نعمات خدادادی نباید فقر یافت شود
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درحالی که معضالت اجتماعی امروز ناشی از عدم بکارگیری نیروها و امکانات در استفاده از 

 این نعمات میباشد.

شده است که از  ده از کشاورزی دقیق و ابزار های آن سیستم آبیاری تحت فشار ایجابا استفاد

 88میزان آب قابل استحصال ودردسترس ما حدود.زیرااهمیت بسیار زیادی برخوردار است

مفهوم  این ارقام آن است که  .% آب قابل استحصال جهان(1میلیارد مترمکعب است )بیش از 

ری ثروتمند است اما اراضی زیر کشت آبی کشور ایران حدود ایران ازنظر آب و خاک کشو

در حالیکه اراضی مستعد کشور  .% کل مساحت کشور است8میلیون هکتار یعنی کمتر از  1,۷

 درصد کل مساحت کشور 18تا  58میلیون هکتار یعنی بین  88تا 18برای کشاورزی بین 

 . برآورد شده است

ه آبیاری تحت فشار درکشور شناسایی شده که با مطالعه میلیون هکتار از اراضی قابل توسع۷

ساله 88میلیون هکتار آن قابلیت اجرای آبیاری تحت فشار را دارند که طی برتامه  8,5آنها 

هزار هکتاراز اراضی کشاورزی زیر پوشش  آبیاری تحت فشار قرار  588تا  588کشور ساالنه 

 خواهد گرفت.

درصد تولید  18درصدی در آب وافزایش حدود  88 آبیاری تحت فشار موجب صرفه جویی

 .می شود

هزارهکتاراز اراضی  ۷88سال اخیر 8۷ازاین رو باید این نوع آبیاری درمزارع ترویج یابد . طی 

کشاورزی درکشور مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شده اند که با توجه به فواید ومزایای 

بیاری بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد ، کل اراضی آبی کشور آاین طرح ، باید این نوع 

 میلیون هکتار می باشد. 1,۷معادل 

 :انواع سیستمهای آبیاری تحت فشار  

که عبارتست از پخش آهسته آب بر سط  یا زیر خاک بصورت :آبیاری قطره ای  -8

هایی  که قطرات مجزا ، پیوسته ، جریان باریک یا اسپری ریز و از طریق قطره چکان

 در طول خط انتقال آب قرار دارند که شامل 
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 .آبیاری قطره ای :  51-0شکل 

 

آبیاری موضعی: که آب را بصورت موضعی در سط  خاک از قطره چکانهای -الف 

 داخل و یا روی خطی با فواصل مختلف پخش می نماید. 

 
 . آبیاری موضعی : 50-0شکل 

آبیاری زیر قشری : که پخش آهسته آب درزیر سط  خاک از قطره چکانهایی با  -ب 

 لیتر در ساعت انجام می شود.  0-1دبی درحدود آبیاری موضعی 
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 . آبیاری زیر قشری : 58-0شکل 

 

لر : پخش آب بر سط   خاک بصورت جریان باریک یا فواره از سوراخی آبیاری باب –ج 

 با دبی بیشتر از آبدهی  آبیاری موضعی 

 
 

 . لر: آبیاری باب 56-0شکل 

 

 آبیاری اسپری : پخش آب بوسیله یک اسپری یا مه پا  کوچک بر سط  خاک . –د 
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 آبیاری اسپری . : 5۷-0شکل 

 

% در سیستم آبیاری قطره ای از جمله مزایای عمده 88عالوه بر افزایش راندمان آبیاری تا 

 :این سیستم می توان 

 کاهش هزینه های بهره برداری -8

 عملیات زراعی آسان تر  -5

 کاهش رشد علفهای هرز  -1

 کاهش هزینه کارگری ، مواد شیمیایی و مکانیزاسیون   -0

 ای صخره ای و اراضی با شیب تند را نام برد.     امکان استفاده از خاکه -8

 
 

 : نمایی از آبیاری در خاکهای صخره ای وشیب تند . 51-0شکل 
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در آبیاری به رو  بارانی آب با فشار در داخل یک شبکه لوله کشی شده جریان پیدا می کند 

و سپس از خروجی هایی که روی این شبکه تعبیه شده و آبپا  نامیده می شوند خارج می 

شود. ساختمان آبپاشها طوری است که هنگامی که آب با فشار از آن خارج می شود بصورت 

آمده و مشابه باران در سط  مزرعه ریخته می شود. به همین دلیل این قطرات ریز و درشت در

 سیستم بارانی  نامیده می شود. 

 % می رسد.18-۷8راندمان آبیاری دراین سیستم به 

     عالوه بر افزایش راندمان ،

 کاهش هزینه کارگری  -

 افزایش تولید درواحد سط   -

 امکان زیر کشت بردن اراضی شیبدار -

 مبارزه با یخبندان  -

 را می توان بیان کرد.  
 

 :انواع سیستمهای بارانی 

 کالسیک ثابت  -8

 
 . کالسیک ثابت : نمایی از سیستم بارانی 58-0شکل 
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 کالسیک نیمه متحرک  -5

 
 . کالسیک نیمه متحرک : نمایی از سیستم بارانی 18-0شکل 

 

 ویلمو  -1

 
 

 . ویلمو :  نمایی از سیستم بارانی 18-0شکل 
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 لینیر  -0

 
 .لینیر  : نمایی از سیستم بارانی 15-0شکل 

 

 سنتر پیوت  -8

 
 . سنتر پیوت :  نمایی از سیستم بارانی 11-0شکل 
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 گان  -6

 
 :  نمایی از سیستم بارانی گان . 10-0شکل 

 

 آبیاری هیدروفلوم:

کم فشار و دریچه نوعی از سیستم آبیاری مختص کشتهای ردیفی که آب از طریق لوله های 

     دار در سط  مزرعهپخش و استفاده می شود.

در این نوع سیستم امکان استفاده از آبهای لب شور و دارای امالح باال که مناسب برای استفاده 

 در سیستم قطره ای و بارانی نمی باشد ، امکان پذیر است .

 
 

 . آبیاری هیدروفلوم :  18-0شکل 
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 :ضایعات محصوالت کشاورزی

ضایعات این های برداشت محصوالت کشاورزی، قسمت قسمت یکی از حساسترین 

 ت است.محصوال

ضایعات مربوط به تولید یا مازاد ، ضایعات مربوط به تاخیرهای زمانیعملیات  عالوه بر

سازی و نگهداری، فراوری  برداشت و پس از آن، ضایعات مربوط به حمل و نقل، ذخیره

نیز دیده گندم و آرد و حتی ضایعات مربوط به تولید محصوالت معیوب و مصرف نامناسب 

 می شوند.

ناوری نوین تولید محصوالت کشاورزی که اتفاقا صادرکنندگان در کشورهای صاحب فامروزه 

شوند، با استفاده از فناوری رباتیک  عمده گندم و سایر موادغذایی استراتژیک هم محسوب می

یاآهنگ تغییر( سط  فعالیت تیغه کمباین با ارتفاع  VRTو لیزر در ساخت کمباین، )فناوری 

کنند تا وظیفه جلوگیری  ه صورت اتوماتیک تنظیم میوار را بمساقه گندم و زمین پست یا ناه

 از حداقل ریز  گندم را هم دستگاه انجام دهد.

درصدی  18قم ضایعات قسمت  برداشت محصوالت کشاورزی از آن جهت مهم استکه ر

هدف میلیون تن  18 بمیزان میلیون تن تولیدات کشاورزی 888محصوالت کشاورزی برای 

های هنگفت آب، بذر و امکانات  میلیون تن هزینه 18که برای تولید در حالی رفت خواهد بود.

  .شده استو سرمایه مصرف 

زمینی، گوجه  درصد ضایعات مطرح شده مربوط به بخش زراعی خصوصا گندم، سیب 18

درصد ضایعات در کشور  8/51اما در بخش باغبانی هم رقم  است فرنگی، سبزی و صیفی

دهد تا چه  درصد نشان می 18ت، انگور و انجیر با رقم عجیب سیب، مرکبا که برایثبت شده 

شود. این شرایط در حالی مایه تاسف  حد از تولید محصوالت کشاورزی در ایران ضایب می

 51درصد اشتغال و  55درصد تولید ناخالص داخلی و  88است که کشاورزی در سط  ملی 

اگر رقم ضایعات را به نفب اشتغال که  .دهد درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاا می

درصدی  18ضمن بهبود  ،و صادرات محصوالت کشاورزی محاسبه و منظور نمائیم

درآمدهای کشاورزی، رقم صادرات نیز به نفب کل اقتصاد کشور ذخیره خواهد شد که آن نیز 

 .رود به هدر می
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 کشاورزی دقیق در کشورهای در حال توسعه:

مدیریت مزرعه در کشور های پیشرفته به ویژه آمریکا در حال در حال حاضر این سیستم 

تبدیل به سیستم های رایج کشاورزی می باشد و می توان گفت سهولت دسترسی به ابزارها و 

تکنولوژی پیشرفته در این کشورها و همچنین سط  وسیب اغلب مزارع از عوامل روی آوردن 

د.از طرف دیگر حساسیت هایی که در این کشورها به این نوع سیستم کشاورزی می باش

کی محصوالت کشاورزی یکشورهای توسعه یافته نسبت به خطرات زیست محیطی و بیولوژ

کشاورزان این کشورها را به استفاده از  ،حاصل از دستکاری های ژنتیکی ایجاد شده است

برخالف . سیستم های زراعی جهت افزایش عملکرد در واحد سط  ترغیب می کند 

های پیشرفته، کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته همچنان استفاده از ارقام اصالح کشور

     شده و در برخی موارد محصوالت بیوتکنولوژی را بر استفاده از چنین شیوه هایی ترجی 

 دهند. می

سودآوری مورد انتظار آنها  ،برای اکثریت کشاورزانی که به درآمد کشاورزی اتکا نمودند

اساسی می باشد. آنها بایستی درآمد کافی داشته باشند تا در مشاغل خود باقی بمانند و شرایط 

ابب کارآمد و ضروری مثل زمین، ندر تال  برای کسب سود به واسطه دسترسی محدود به م

نیروی کار، نیروی کار، تجهیزات، ساخت و سازها و دانش مدیریتی تحت فشار قرار می 

 گیرند.

وم برای پایین بودن پذیر  کشاورزی دقیق این است که مزایای آن برای در واقب دلیل معل

کشاورزی دقیق در  اجرایتوجیه هزینه ناکافی می باشد که ظاهرا این موضوع مانب از 

زیرا در این کشورها سودآوری نسبت به کشورهای  ؛کشورهای در حال توسعه می گردد

ی کشاورزی دقیق فراهم نمودن اطالعات پیشرفته پایین می باشد و این ادعا که هدف اصل

به عنوان یک ضرورت  است،تنهامکانی برای کاهش تردید و عدم قطعیت در تصمیم گیری 

در شکلی متفاوت از  باید، البته شناخته شده استبرای تغییر سریب در کشورهای در حال 

 کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی ارایه گردد.

عاتمکانی در کشورهای در حال توسعه مانعی بزرگ برای پیشرفت به کار گیری و توجیه اطال

کشاورزی دقیق می باشد.اما پیشنهاد می گردد که جایگزین هایی برای تکنولوژی های گران 
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جمب آوری اطالعات، بر اساس اطالعات قابل دسترس در مقیاس های محلی و ناحیه ای 

این تکنولوژی  ،کشاورزی دقیق قرار دارد ایجاد گردد.در حالی که تکنولوژی اطالعات در قلب

 در کشورهای در حال توسعه مناسب و قابل دسترس  اندکیبرای کشاورزان 

 می باشد.

شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشاورزان، تغییر در مقیاس های مربوطه را جهت مدیریت 

اما با افزایش تخریب زمین ها، رو  های به کار گرفته  ،شناسایی نموده و به کار می گیرند

شده محلی به نوبه خود برای این که کشاورزان از عهده ی تغییرات سریب برآیند، به قدر کافی 

 موثر نمی باشد.

کشاورزان دارای حجم زیادی از دانش و اطالعات بر اساس ویزگی های قابل مشاهده نسبت 

شند که عدم وجود دانش پرداز  شده در رابطه با عملکرد به دانش سازماندهی شده می با

اکوسیستم زراعی موجب ایجاد عدم اطمینان می گردد و در نتیجه، مانب از تصمیم گیری در 

شرایط متغیر می شود و این امر فرصت هایی را برای کاربرد موفقیت آمیز اصول و اطالعات 

ت نموده و به موجب آن کارایی دانش محلی را مکانی ایجاد می نماید تا تغییر پذیری را مدیری

 افزایش می دهد.

در کشاورزی در حال توسعه، تقاضا برای اطالعات در مقیاس وسیب جهت برنامه ریزی 

راهبردی در سط  محلی و ملی وجود دارد.در سط  ملی محدودیت های شدید هزینه ای و 

کار مزرعه می گردد.اما تاکید بر بهد سیون مانب از کاربرد نمایشگرهای عملکرافقدان مکانیز

گیری و استفاده از دانش محلی کشاورزان برای کاهش قطعیت و عدم اطمینان در تصمیم 

 گیری وجود دارد.

د اما آنها دارای نبرای مثال کشاورزان خرده پا به فنون نظارتی و نمایشی جدید دسترسی ندار

ت های مشخص و خاا می باشند که به درک در مراحل زمانی بلند مدت در ارتباط با موقعی

واسطه ی مشاهدات مکرر ایجاد گردیده است. این مشاهدات متراکم و زیاد می تواند با 

اطالعات علمی مربوطه که فرصت هایی را برای توسعه مدیریت مکانی فراهم می آورد، در 

 ارتباط باشد.
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فعالیت های آگاهانه تر به منظور در هر دو کشور در حال توسعه و توسعه یافته تقاضا برای 

کاهش عدم قطعیت و تردید در تصمیمات وجود دارد.در هر دو موقعیت، اطالعات ارز  

بالقوه ای برای کاهش احتمال خطاهای تصمیم گیری دارد و در هر دو موقعیت اطالعات به 

 خودی خود ارز  ندارد مگر اینکه خطاها را از طریق تصمیم گیری بهتر کاهش دهد.

از یک سو این کشورها دارای محصوالت سنتی در مقیاس کوچک هستند.به طور مثال در 

اما امروزه دچار بحران شده  ،گذشته محصول قهوه وسیله معا  میلیون ها کشاورز خرده پا بود

تمرکز برای شناسایی نقاط حساس تولید و مدیریت می باشد و گزینه ی دیگر کشت  .است 

که کشاورزان را قادر به متنوع  استان دیگر مثل گیاهان علوفه ای نقاط نامناسب با گیاه

 ساختن دارایی هایشان می نماید.

از سوی دیگر محصوالت جدیدی مثلمیوه های فانتزی، پنبه، موز، خرما و بارهنگ وجود دارد 

که به کار گیری آن احتماال به واسطه ی تولید در بازارهای محلی و صادراتی با توجه به 

 لیت های تولید، کیفیت و قابلیت های پیگیری تولید تاثیر گذار می باشند.فعا

تا زمانیکه  مواد شناخته شده کمی از کشاورز دقیق مثل)موز:کاستاریکا، 

خرما:مالزی،برنج:فلیپین(وجود دارد، ظاهرا به نظر می رسد که کشاورزی دقیق در کشورهای 

 شتی تکیه نمودند نامناسب می باشد .در حال توسعه که به صورت محصوات نقدی و میع

از سوی دیگر پذیر  کشاورزی دقیق در جایی صورت می گیرد که هزینه ی نیروی کار 

گزاف بوده و زمین و سرمایه نسبتا از هزینه ی کمتری برخوردار باشد، زیرا هزینه ی نیروی 

ی کشاورزی دقیق کار بر پذیر ، کشاورزی دقیق تاثیر گذار می باشد. برخی از تکنولوژی ها

( و هنگامی که هزینه نیروی کار پایین GPSذخیره کننده ی نیروی کار هستند)مثل هدایت گر 

اما جایگزینی تجهیزات با نیروی کار  .ارز  ذخیره سازی نیروی کار کاهش می یابد ،باشد

تحت تاثیر عوامل زیادی، مستقل از زمین از جمله نرخ بهره بانکی و قیمت محصوالت رار 

 دارد.

و زمین فراوان ادامه داشته و  کملذا پذیر  کشاورزی دقیق در کشورهایی با نیروی کار 

گامی که قیمت محصوالت و تولیدات باال و نرخ بهره بانکی پایین باشد، این نرخ افزایش نه

 خواهد یافت.
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یک اصل مربوط به کشاوررزی سودآور متعادل ساختن کاربرد نهاده می باشد که عدم 

ص مجدد نهاده ها می تواند هزینه ی تولید را کاهش دهد. بدین ترتیب در کشوری که تخصی

زمین در مقایسه با سرمایه گران و باارز  تر می باشد کشاورزان به تجهیزات کافی برای 

کاشت و برداشت محصول در زمان مناسب و به موقب دسترسی دارندکه در نتیجه آن عایدات 

 زمین به حداکثر می رسد.

در مقایسه با آن، در کشور که سرمایه گرانترین منبب می باشد، کشاورزان دوره کشت و 

برداشت را برای صرفه جویی در تجهیزات، طوالنی می نماید ولو اینکه این کار موجب 

عملکرد کمتر در واحد سط  گردد و به این علت است که در ایالت میانی ایالت متحده که در 

ت، اغلب کشاورزان، خود مالکان مزارع و کمباین ها هستند، در مقابل ارز  سرمایه پایین اس

اغلب به عامالن خدمات که در آن  ،کشاورزان آرژانتین که نرخ بهره باالتری را می پردازند

کشور مرسوم می باشند وابسته هستند. این اصل همچنین متضمن این نکته می باشد که تمایل 

 ای جدید به علت صرفه جویی در کاربرد نهاده هایبه پذیر  و توسعه ی تکنولوزی ه

 گرانتر و کمیاب تر می باشد .

 

 : تجارب کشورهای مختلف در مورد کاربرد کشاورزی دقیق

 مدیریت عناصر غذایی در سیستم های کاشت ذرت و سویا، ایاالت متحده آمریکا  -8

 سیستم های کشت دیمی وآبی کمربند ذرت آمریکا با مزارع بزرگ و کاربرد 

سال گذشته، افزایش  18فن آوری های جدید شناخته شده است. با وجود این که طی 

عملکرد خوبی در این مزارع رخ داد امّا آلودگی آبهای زیرزمینی )به علت استفاده مداوم 

وم ( معضل اساسی این کشاورزی بوده ازسموم و کودهای شیمیایی دررو  های مرس

است. کشاورزی دقیق گرچه ابتدا با هدف ایجاد سود بیشتر متولد شد امّا هم اکنون، نیل به 

 سود پایداروکاهش آلودگی های زیست محیطی از مهمترین نتایج آن است .

، VRTدرابتدای به وجود آمدن کشاورزی دقیق دراین منطقه، عمدتاً سیستم های 

بزرگ را مدیریت می کرد. به خصوا در کاربرد متغیر کودهای نیتروژنه، فسفاته و مزارع 

 پتاسیم ودیگرنهاده ها این سیستم جایگاه خاصی داشت.
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( مزارع به sscmامّا با گذشت زمان و توسعه سیستم های مدیریت موضعی )

ی واحدهای کوچک تری از لحاظ مدیریتی تقسیم شدند. همچنین به علت هزینه باال

 on-the-goنمونه برداری درمزارع وسیب، رویکرد سنجش ازراه دور، حسگرهای 

وتهیه نقشه های عملکردی جایگزین رو  های قدیمی گشت. بنابراین کشاورزی دقیق 

درآمریکا جایگاه خاصی پیدا کرد. البته درمرحله ارزیابی عملی این سیستم مشخص شد 

امّا افزایش  .ستفاده از نهاده ها کاهش پیدا کردکه اگر چه با کاربرد این تکنولوژی سط  ا

 VRTمچنین روشن نیست که آیا کاربرد ؛همعنی داری درعملکرد محصول مشاهده نشد

می تواند باعث کاهش آبشویی نیترات گردد یا خیر. به هرحال این تکنولوژی فعال به 

صورت گسترده وفراگیرکاربرد پیدا نکرده است امّا مطالعه وبررسی ها بویژه در بحث مواد 

 مغذی، چالش اساسی محققان کشاورزی دقیق در آمریکا است.

 مدیریت کود نیتروژنه در کاشت غالت، شمال اروپا 5

عملکرد غالت زمستانه و استفاده از کود نیتروژنه در اروپا باالست. برآوردهایی که در 

مبین این است که هزینه استفاده از نیتروژن مازاد  پذیرفتانگلستان و آلمان صورت 

اگر چه در دانمارک، استفاده از نیتروژن دارای یک حدّ  .وغیرضروری بسیارزیاد می باشد 

ت درزمینه کاربرد بهینه میزان نیتروژن وافزایش کارایی آن محور بیشینه است، مطالعا

اساسی تحقیقات انگلستان امّا تحقیقات مشابهی نیزدرکشورهایی چون آلمان ودانمارک 

 درحال انجام است.

سال انجام شد که هدف عمده آن  8برنامه کشاورزی دقیق درجنوب انگلستان درطی 

ایی نهاده ها و کاهش صدمات زیست محیطی تعیین خط مشی هایی جهت افزایش کار

 .بود

 

 مرحله بود: 1این برنامه درعمل شامل 

 کاو  و بررسی سط  تغییرپذیری درمزارع انگلیس. (8

 توسعه تکنیک هایی جهت اندازه گیری تغییرات در طی فصل رشد )مدیریت تغییرات( (5
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ترویج وانتقال اطالعات به کشاورز و تولید کننده و توجیه بخش کشاورزی دقیق نسبت  (1

خصوصیاتی مانند رطوبت خاک، بافت خاک، سنتی و بررسی به مزایای استفاده از کشاورزی 

و  GISومواد مغذی آن به صورت نقشه هایی تهیه و به صورت کاربردی در اختیار برنامه های

GPS ه ارزیابی عملی این فن آوری، محققان انگلیسی دریافتند که کاربرد قرار گرفت. درمرحل

دهد و نیز سودی  کاهش می  را Nمتغیر نیتروژن با استفاده از کشاورزی دقیق، استفاده مازاد 

درمجموع یافته های ، دکن روشهای سنّتی عاید کشاورز می یورو بر هکتار درمقایسه با 16معادل 

مشابه نتایج آمریکا بود. بدین معنی   نگلستان وبه طور کلّی اروپابررسی کشاورزی دقیق در ا

 یامّا همچنان افزایش صورت گرفتNاز  که اگرچه به عنوان مثال کاهش چشمگیری در استفاده

 در عملکرد و میزان پروتئین دانه، مشاهده نشد.

 مدیریت عناصر غذایي در مزارع آبي برنج، آسیا -1

رای ابعاد کوچکی هستند و بنابراین تنها می توان، ازتجهیزات در آسیا، مزارع خصوصی دا

کوچک استفاده نمود. بررسی های مزرعه ای نشان داده است که عدم قطعیت های بسیاری 

کشاورزی دقیق    نابراین،ب دراثر تغییرپذیری منابب تغذیه ای خاک در همین مزارع موجود است .

توسعه یافت وبررسی هایی که طی سالهای  درمناطقی چون چین، هندوستان و فیلیپین

مبین این واقعیت بود که به  ،نقطه از مناطق برنج خیزآسیایی انجام گرفت 8۷8در 5888تا888۷

درصد درمقایسه  0درصد افزایش و استفاده از کود نیتروژنه  88طور متوسط عملکرد دانه برنج 

دالر آمریکا درهر هکتار  06ادل با رو  های مرسوم کاهش یافت و در نتیجه سود متوسطی مع

  Site)و در هر چین برداشت، عاید کشاورزان شد. بنابراین مدیریت موضعی مواد مغذی 

Specific  Nutrient  Management در این مناطق با وجود کوچک بودن مزارع )

 )که مشکل مزارع ایران نیز می باشد( پاسخ نسبتاً خوبی ارائه کرده است.

 دقیق در هندوستانکشاورزی  -1

با وجود این که کشاورزی دقیق تقریباً در حال حاضر در انحصار کشورهای رشد یافته 

است امّا در کشورهای در حال توسعه چون هندوستان نیز تال  هایی برای اجرای این 

ل . در حال حاضر، پتانسیل استفاده از کشاورزی دقیق در هند به دلی      آوری انجام شده است  فن

 .   گیری و تحلیل فاکتورهای موثر خاک و گیاه محدود شده است  های اندازه کمبود تکنیک
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بوجود آمدن سیستم های مختلف علمی شامل دانشمندان کشاورزی در سنجش های  -الف

 مختلف آن مهندسان، سازندگان و اقتصاددانان به منظور مطالعه دورنمای کلی کشاورزی دقیق.

ی کشاورزی جهت تهیه تجهیزات، چرا که بسیاری از لوازم مورد تشکیل تعاونی ها -ب

 آوری گران قیمت هستند. نیاز این فن

 جهت یکپارچه سازی تال  جهت ادغام اراضی کشاورزی  -ج

ترویج و آگاهی دادن به کشاورزان نسبت به مزایای استفاده از کشاورزی دقیق از جمله  -د

 ها. و آفت کش ها کاهش میزان مصرف کود، آب، حشره کش

و ( Department of space)بر همین اساس مطالعاتی با همکاری بخش فضایی 

و مزارع خصوصی ICRISAT طرح پژوهشی در مزارع 1دولت هندوستان در قالب 

کشاورزان تدوین شده است. هدف این سری پژوهش ها، بررسی شکاف عملکردی در مزارع، 

غییرپذیری خصوصیات وابسته به زمان و فصل و تغییر پذیری خصوصیات مکانی در خاک و ت

نمایش آنها است که توسط اطالعات حاصله از حسگرهای نوری و میکرویوی انجام می شود. 

محصوالت کاشته شده در مزارع مورد مطالعه شامل گندم، سورگوم، برنج، سویا و بقوالت 

 . هستند. مشابه این تحقیقات در ابعاد کوچک تر نیز انجام شده است

 کشاورزی دقیق در چین:-1

در کشور چین، تسهیالت قابل توجهی به شرکت ها و  ICTتوسعه اینترنت همگام با 

برای راه اندازی مراکز روستایی و گستر  اینترنت در روستاها  ،ITموسسات فعال در زمینه 

برای گستر  و بهبود  کشاورزی دقیق  ICTاختصاا یافت. یکی از اهداف این مرکزکاربرد 

مرسوم بود.آنها از گستر  اینترنت در روستاها به منظورآموز  و هدایت کشاورزان بهره الزم 

را برده و به صورت  موازی اقدام به بررسی و ایجاد سیستم های شاخص دقیق محصوالت 

پارامترهایی چون مختلف کشاورزی نظیر، غالت و درختان میوه  کردند. در این شاخص به 

آب، خاک، کود شیمیایی و تاثیر متفاوت عوامل بر روی آن محصول پرداخته و شاخص ها را 

به صورت  نرم افزارهایی منتشر کردند. در این شاخص به بهینه ساختن استفاده از کود های 

 نیتروژنه در جهت کاهش صدمات زیستی آنها و  مزایای استفاده از خصوصیاتی مانند رطوبت

 GPSو GISخاک، بافت خاک و مواد مغذی آن به صورت نقشه هایی تهیه شده توسط
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توجه شایانی داشته اند.انتشار این شاخص ها و در اختیار قرار دادن این اطالعات به کشاورزان 

، حمایت GISو در عین حال افزایش مدیریت اطالعات مزارع بر پایه  ICTتوسط مراکز 

ر، استفاده از تکنولوژی مرسوم ماشین آالت  کشاورزی به کشاورزان متقاضی طرح مزبو

صورت منظم و برنامه ریزی شده و تبدیل مزارع به سایت های ویژه مدیریتی مزرعه، آنها را به 

در سط  وسیب تری از  بهنتایج جالبی رساند و  اکنون با جدیت بسیار به دنبال توسعه این تجر

 کشور خود هستند .

 ایران: کشاورزی دقیق در-4

در ایران به کار گیری سیستم های اینترنتی به منظور انجام آزمایش و آشنایی با خدمات و راه 

های کشاورزی دقیق بسیار پایین است و همگان دسترسی به آن را ندارند. از طرفی، استفاده از 

سیون کشاورزی چندان گسترده نیست. با توجه به تشابه چین و ایران در زمینه اروشهای مکانیز

و استفاده از سط  مرسوم  –به لحاظ توسعه و زیر بنا  -روستایی ICTی تجربه ی 

یون کشاورزی در این دو کشور، الگوی کشور چین قابل توجه باشد که این امر با اسمکانیز

 عملیاتی خواهد گردید.سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی 

سیون در کشاورزی ااستفاده از تسطی  لیزری در برخی از مناطق، نوید بخش توسعه مکانیز

ایران می باشد. در ایران پروژه ))کشاورزی دقیق (( در استان فارس با همکاری مرکز توسعه 

یه شدو تا نخستین طرح پایلوت ته 8110. در سال کردآغاز به کار  8111سیون از سال امکانیز

کمباین مجهز به  8116مقدمات اجرایی این طرح فراهم گردید. سپس در سال  8116سال

سیستم))نمایش عملکرد(( تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. در یک طرح تحقیقاتی در شیراز 

مشخص شد که با استفاده از این فناوری، مصرف یک نوع علف کش  در مزارع ذرت حدود 

 ا می کند.درصد کاهش پید ۷8

بازدارنده در کشورهای در حال توسعه چون ایران را می توان در میان  لموانب و عوام

فاکتورهای کالن )متوسط مساحت اراضی کشاورزی، حرفه ای بودن کشاورزی، سودآور بودن 

آن، سواد و اطالعات نرم افزاری و داشتن امکانات و تجهیزات ماهواره ای و فضایی ( و فاکتور 

د )سود اقتصادی بیشتر، افزایش عملکرد محصول، کاهش مصرف نهاده هایی مانند های خر

 کود و آب و آسانی کار( جستجو کرد.
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اولین قدم در بحث کشاورزی دقیق برای ایران، شناسایی توانایی ها و قابلیت های بالقوه ای 

باعث محلی شدن است که می تواند بسیاری از محدودیت ها را از سر راه برداشته و در نتیجه 

این فناوری گردد. بنابراین می توان طی مراحل شناسایی و تشخیص سط  تغییر پذیری مزارع 

ایران، مدیریت تغییرات و ارزیابی عملی فن آوری مذکور را برای محصوالت محوری چون 

 گندم. برنج در ایران متصور بود.

آموز  فراگیر و گسترده ، پایین آوردن تعرفه های استفاده از اینترنت و افزایش زیر بنا به 

منظور هدایت فناوری اطالعات به سبد اقتصادی خانوار، برنامه ریزی  و استفاده ی بهینه از 

تحقیقات کشاورزی در راستای گستر  شاخص ها و تولید نرم افزار های متنوع، همه گیر 

ده از آنها به منظور باال بردن کیفیت کشاورزی دقیق کمک شایانی به این روند می کردن استفا

نماید توجه به قابلیت های باالی بخش کشاورزی جهت نیل به خود کفایی غذایی و صادارت 

سرمایه گذاری در ضروری است .محصوالت کشاورزی و توسعه بخش صنایب جانبی وابسته 

 .همی را ایفا خواهد نمود این مورد در آینده کشور نفش م

 

 : موانع توسعه کشاورزی دقیق در دنیا

برای پرداختن به موانب سر راه توسعه و پیشرفت کشاورزی دقیق، ابتدا باید فاکتورهای 

موثر بر توسعه آن را بررسی کرد. این فاکتورها به دو دسته مهم طبقه بندی می شوند: 

د یا فاکتورهایی که مربوط به تولیدکنندگان وکشاورزان است. رفاکتورهای کالن و فاکتورهای خ

متوسط مساحت اراضی کشاورزی، حرفه ای بودن کشاورزان، سودآورد بودن آن، سواد و 

اطالعات نرم افزاری و داشتن امکانات و تجهیزات ماهواره ای و فضایی، از جمله عوامل 

دقیق دریک کشور به صورت قابل  کالنی هستند که جایگزین سازی و عملی کردن کشاورزی

 می باشد. آنتوجهی تحت تأثیر این 

سود اقتصادی بیشتر، افزایش عملکرد محصول، کاهش مصرف نهاده هایی مانند کود و آب 

و آسانی کار نیز از دیدگاه فردی برای کشاورزان حائز اهمیت است. در راستای عملیاتی کردن 

 هار سؤال مهم مطرح می شود.شیوه های کشاورزی دقیق در هر کشوری چ
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بخش کشاورزی هست و  درآیا اطالعات به دست آمده از کشاورزی دقیق قابل تحقیق  -8

 اساساً چه شیوه های مدیریتی قابل تطبیق با اطالعات بدست آمده می توان اتخاذ کرد؟

 آیا اطالعات بروز و جدید هستند؟    -5

تا این  ؟صمیم گیری کند معنی دار استآیا اطالعات برای شخصی که می خواهد ت   -1

 شخص دست به تغییر و تحول بزند؟

 آیا اطالعات را می توان در عمل پیاده کرد؟    -0

با پذیرفتن این که اطالعات مهم، قابل دسترسی، بروز و جدید و هم چنین معنی دار می باشند 

اجرای سیستم های  و می توان در عرصه عمل اجرا کرد،یک تولیدکننده نسبت به انجام و

کشاورزی دقیق متقاعدمی شود.امّابایدتوجه داشت که کشاورزی دقیق یک امرتدریجی وقدم به 

قدم است وهرگزباتصمیمات عاجل وسریب قابل اجرا نخواهد بود. موانب و عوامل بازدارنده 

خش چون ایران را می توان از میان فاکتورهای مذکور چه در ب ای درکشورهای در حال توسعه

در استرالیا، ترویج و انتقال فن آوری، بیشترین اهمیت  .کالن و چه در بعد فردی، جستجو کرد

امّا در . را از لحاظ بازدارندگی نسبت به عواملی چون اقتصاد و تجهیزات ایفا می کند

کشورهایی چون هندوستان، سط  کوچک اراضی، غیر یکنواختی سیستم های کاشت، کمبود 

افزاری در میان کشاورزان و تولیدکنندگان و هزینه های باال به عنوان محدود دانش فنی و نرم 

درصد مزارع  81کننده های کشاورزی دقیق مطرح هستند. با این توضی  که در هند بیش از 

هکتار  8۷/8کشاورزی مساحت کمتر از یک هکتار داشته و متوسط مساحت اراضی این کشور 

درصد از اراضی مساحتی  58ب، گوجارات و هاریانا بیش از است. تنها در ایاالتی چون پنجا

هکتار نیز در بخش پاتیاالی ایالت  88هکتار دارند. البته زمین هایی با وسعت بیش از  0بیش از 

نظر می رسند و به مناسب به پنجاب وجود دارند که برای اجرای طرح های کشاورزی دقیق 

ب و هاریانا، مقدماتی برای اجرای کشاورزی دقیق همین دلیل در حال حاضر در دو ایالت پنجا

 .برای محصوالت محوری چون برنج و گندم تدارک دیده شده است
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 کشاورزی دقیق را باید از کجا آغاز کرد؟

یا یک مانیتور عملکرد محصول در مزرعه GPSکشاورزی دقیق را نمی توان تنها با یک دستگاه

اجرا کرد.این سیستم را زمانی می توان در مزرعه به طور کامل پیاده کرد که کشاورز یک 

سیستم مدیریتی جدید را در مزرعه خود بکارگیرد.بدون شک مهم ترین وابتدایی ترین عامل 

عات کشاورز در پیشرفت و مؤفقیت در اعمال کشاورزی دقیق، افزایش معلومات و اطال

طبیعی مزرعه می باشدکه این خود موجب ایجاد درک بهتری از نوع خاک،  عواملخصوا 

هیدرولوژی،میکرواقلیم ها وعکس های هوایی می شود. یک کشاورز بایستی این توانایی را 

بتواند عوامل مختلف  ،داشته باشدتا قبل از آنکه نقشه ی عملکرد محصول بدست وی برسد

رعه را که در میزان عملکرد محصول مؤثر هستند شناسایی کند. نقشه های موجود در مز

عملکرد محصول نیز فقط به عنوان یک داده ی مورد تایید که نتایج حاصل از میزان اختالفات 

 موجود درقسمت های مختلف مزرعه رانشان می دهد برای کشاورز مفید است.

یه شده توسط ماهواره ها از مزرعه می باشد یکی از مهم ترین منابب اطالعاتی عکس هوایی ته

 . که بدون وجود آن کشاورز نباید سیستم کشاورزی دقیق را در مزرعه ی خود اعمال کند

 نقشه برداری عملکرد می تواند صرفه جویی های اساسی به دو طریق فراهم نمایند.

 ریق کاربرد موثر تر .با به حداقل رساندن نهاده ها و اثر نامطلوب بر زیست محیطی , از ط -8

  خاا نسبت بهعملکرد– به حداکثر رساندن عملکرد ها , با غلبه بر محدودیت های محل -5

تولید نقشه های عملکرد به تنهایی بدون پایش ضروری گیاه زراعی , خا ک و علف های هرز 

اقدامات ارز  کمی دارند. داده های جمب آوری شده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و 

اصالحی برای نیل به سوددهی از طریق سرمایه گذاری اجرا گردد.فواید بالقوه شناسایی شده 

 توسط کاربران این فن آوری عبارت است از :

 افزایش عملکرد -8

 کاهش هزینه ها -5

 محیط زیست دبهبو -1

 

 بعضی از تحقیقات مهم انجام شده در کشاورزی دقیق:
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این سیستم بر روی دستگاه سم پا   :Optoelectronic Systemاستفاده از سیستم -8

نصب شده و به کمک حس گرهای وصل شده به دستگاه این سیستم با استفاده از انعکاس 

 نور، علف های هرز را در مزارع در حال آیش شناسایی کرده و بر روی آنها سم می پاشند.

این سیستم قادر است که محل ریز  ادرار دام ها بر  Sensor-Unit:استفاده از سیستم -5

روی خاک مراتب را شناسایی کند و حس گرهای بخصوا بر روی دستگاه کود پا  نصب 

می شوند و به کمک این حس گرها در قسمت هایی که ادرار دام به خاک اضافه شده باشد، از 

 پاشیدن کود جلوگیری می کند.

مزرع زیر کشت با استفاده از حس گرهایی که به کمک  شناسایی علف های هرز مهم در-1

 بازتاب نور، گیاهان زراعی و علف های هرز را تشخیص می دهند.

 Grain Flowتعیین مقدار عملکرد حاصل از کوچکترین بخش خاک به کمک دستگاه -0

Meter .که بر روی کمباین نصب می شود و به طریق نقشه عملکرد تهیه می شود 

 . Straw Flow Sensorsری مقدار کاه و کلش برداشت شده با استفاده از اندازه گی-8

 Trailerتهیه نقشه عملکرد گیاهان که با کمباین برداشت نمی شوند با استفاده از سیستم  -6

Based Weighing System . 

اندازه گیری مقدار بیوماس سبز گیاهان زراعی به کمک حس گرهای نوری که بازتاب نور  -۷

 ل فتوسنتزی را مشخص میکنند.فعا

تعیین مقدار آب در خاک با استفاده از حس گرهایی که بازتاب نور فعال فتوسنتزی را  -1

 اندازه گیری می کنند.

به طور کلی تحقیقات زیادی در مورد کاربرد کشاورزی دقیق در زمینه تولید مرکبات، پنبه، 

به عنوان  PFت و در پایان قرن بیستم بادام زمینی، سبزی جات و دام ها در حال گستر  اس

یک مقوله تحقیقی رایج در تمام دنیا متحول گردید.امروزه اغلب نظام های کشاورزی دنیا که 

در این سعی و تال  شرکت دارند، به پیشرفت تکنولوژی کشاورزی کمک نمودند و از این 

 ورزی فراهم نمودند .راه انگیزه هایی را از طریق تلفیق تکنووژی اطالعات با ادوات کشا
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 نتیجه گیری  :

 هستندازجملهمسایلی…اجتماعیو  -فقر،سوءتغذیه،تخریبمحیطزیستومنابعطبیعی،مشکالتاقتصادی

قبل ههپیشرفتهایعلمیوتکنولوژیکی که درد .گریبانگیرجامعهبشریمیباشد58کهدرآستانهقرن

صورتگرفته)نظیرانقالبسبز(باآنکهتوانستهاستتاحدیبازدهیوکارآییتولیدکشاورزیرابهبوددهدو 

مسائلمذکور هماماهنوز،نیازهایغذاییودرآمدکشاورزانرابخصوصدربعضیازکشورهاافزایش دهد

تهدیدمیکنند. با توجه به وضعیت بحرانی در حال توسعه ویکسریمسائلدیگرتوسعهوامنیتجوامعرا

به ویژه کشورهای آفریقایی و رشد جمعیت روزافزون و تقاضای مواد غذایی در سال های 

اخیر به بیش از دوبرابر حال حاضر، در بحث امنیت غذایی و توسعه روستایی به دنبال راه و 

ه سمت توسعه کشاورزی پایداری که مد چاره ای که بتواند با حل مشکالت یاد شده ما را ب

 .باشندنظر اغلب کشورهای در حال توسعه است سوق دهد، 

باانقالبدیجیتالیدردههاخیر 

وپابهعرصهنهادنفنآوریهاینویناطالعاتوارتباطات،رویایمشارکتهمهجانبهوارتباطاتدوسویه 

پراکندهشدهاندرا هم تعاملوتبادالطالعاتبینمحققان،مروجانوکشاورزانمختلفکهدرمکانهایدوراز

 .بهواقعیتنزدیککرد
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بنابراین برای رسیدن به رویکرد توسعه کشاورزی پایدار، نیازمند باال بردن افزایش سط  دانش 

کسی  ؛و اطالعات روستاییان و کشاورزان از فناوری های نوین و به روز است.در تعریف فقر

است، در این ارتباط مباحثی  فقیر تعریف می شود که از عرصه اطالعات دور مانده و ناآگاه

مانند تصمیم گیری و سرعت در تصمیم گیری مساله اطالعات بهنگام یا دانش به روز از جمله 

موارد الزم و مهمترین و موثرترین راه برای انتقال دانش و اطالعات و ارتباطات جدید است 

سرعت   .ترهآموزشیاستانعطافپذیری،افزایشرغبتدرفراگیرانوافزایشگسهمچونکه مزایای فراوانی 

در تصمیم گیری  مساله اطالعات و ارتباطات جدید است ، مدیریت آبیاری، چشم اندازهای 

 -وسیب تجاری، حفاظت از محیط زیست و منابب طبیعی کمک نموده و وضعیت اقتصادی

،اشتغال زایی رسیدن به یک طرح  می بخشداجتماعی کشاورزان و امنیت غذایی را بهبود 

مداوم برای تواناسازی جامعه روستایی و نیزاستفاده همه اقشار روستا اعم از معیشتی و  پایدار و

 از کار افتاده را در پی دارد.

حاآلن کهمعایب آنشاملپرهزینهبودن،محدودیت های برقراری ارتباطات انسانی و 

ی ملی سازمانی،تاسیسات مخابراتی،الکترونیکی، خرج و هزینه باالی این تاسیسات، سیاست ها

و مقررات مخابراتی،عدم دسترسی روستاییان به کامپیوتر و وسایل مورد نیاز، نبود انگیزه کافی 

می بودن خطوط ارتباطی تلفنی روستاها و مناطق دور دست، یبرای استفاده از اینترنت، قد

سرمایه گذاری اولیه سخت افزاری و نرم افزاری و در نهایت نیاز به مهارت ها و ظرفیت های 

مدیریتی و حفاظت موثر فنی است. 

پیچیدگی ،نیازبهآموزشمعلمانوایجاداطمیناندرمعلمانجهتاستفادهازآناست

تحوالتومتغیرهایانسانیوغیرمنتظرهبودنعواملمحیطیواقتصادجهانیتاثیرگذاربرفعالیتهای 

را با « توسعهکشاورزی» امنیتغذاییومقابلهبافقرازسویدیگر اهمیتراهبردیکشاورزیازیکسو،و

 . شهایعمیقوگستردهایروبهروکردهاستچال

روندفزایندهجهانیشدنتجارتمحصوالتکشاورزیورقابت گستردهدراینزمینه 

را  « صنعتکشاورزی»کهچارچوبمعادالتبازاررادگرگونساختهاست،تمامیاجزای

  .دکردهدستخوشتحوالتاساسیوساختاریخوا

های آن به طور متوازن و  در توسعه فناوری اطالعات باید به گونه ای عمل نمود که همه جنبه

هماهنگ گستر  یابند. همزمان با گردآوری داده ها باید ابزار ذخیره سازی، پرداز ، مدیریت 
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و تحلیل آنها فراهم گردد. در گام بعد نیاز به فناوری استاندارد سازی اطالعات و انتقال آنها می 

نش گران مختلف نظام باشد. بهبود مدیریت مناسب و اطالعات مورد مبادله ممکن است ک

دانش و اطالعات کشاورزی را دچار سر درگمی سازد. یکی از زمینه هایی که در طول دهه 

گذشته در آن اطالعات و داده های زیادی گردآوری شده که نیاز به  سازماندهی و به کار 

 گیری موثر دارد، کشاورزی دقیق است.

راهبرد نوین برای مدیریت نظام های بهره همانطور که شرح داده شده کشاورزی دقیق یک 

برداری است که ضمن افزایش بهره وری و بازدهی اقتصادی، تاثیرات منفی زیست محیطی 

عملیات کشاورزی را کاهش می دهد. این راهبرد مبتنی بر سنجش تغییر پذیری درون و بین 

گزینه های مطلوب مدیریتی و ست و بر اساس آن راهکارهای مناسب واحدهای بهره برداری ا

ه می نماید، به کارگیری این راهبرد مستلزم آشنا سازی مدیران با آخرین ائتصمیم گیری را ار

پیشرفت ها در حوزه فناوری اطالعات است که می توان تحول مهمی را در نظام های 

کشاورزی ایجاد کند. بنابراین ضرورت همکاری فشرده و نزدیک دو بخش کشاورزی و 

ن زمینه پیش از پیش احساس می گردد. یکی از مشکالت توسعه کشاورزی دقیق صنعت در ای

در سالهای اخیر این بوده است که علی رغم برخورداری از فناوری های پیشرفته موجود برای 

شناخت و کنترل عوامل تغییر پذیری محیط کشاورزی، نتوانسته از دانش زراعت و بوم شناسی 

هاده در زمان و مکان مشخص بهره مند شود. به عبارت در خصوا میزان بهینه مصرف ن

دیگر، زراعت و بوم شناسی که باید این حد بهینه را مشخص نمایند، هنوز به طور کامل به 

 پیشرفت های قابل قبولی در این زمینه دست نیافه اند. 

 عوامل مهم انگیزشی کشاورزان برای پذیر  فناوری های کشاورزی دقیق عبارتند از:

 قوانین محکم محیط زیست-8

 نگرانی عمومی در مورد استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی-5

 کسب سود بیشتراز طریق کاهش مصرف نهادهها -1

 بهبود کارایی مدیریت مزرعه -0

بنابراین زمانی فناوری های کشاورزی دقیق می توانند موجب تحول در بخش کشاورزی شوند 

 نها را از طریق منافب اقتصادی و زیست محیطی سنجید.که بتوان موفقیت یا کارایی آ
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مفهوم بنیادی کشاورزی دقیق، جمب آوری دادهها و تصمیم گیری براساس آنها، برای سالها 

زیادی متداول بوده است. در این مفهوم کشاورزی دقیق در قطعات کوچک تر آسانتر انجام می 

به ابزار و فنون جدید که فوق العاده پیشرفته شود. اما از آنجایی که مزارع بزرگتر شدند نیاز 

بودند جهت به کار گیری سیستم کشاورزی دقیق ضروری بود .لذا همین امر مستلزم زیر 

اشد که کشورهای پیشرفته به دلیل دارا بودن بساخت های فنی،اجتماعی، فیزیکی و ... می 

بوده و میزان پذیر  در   ی در به کار گیری فنون کشاورزی دقیق پیشروئچنین زیرساختارها

آنها باالتر از سایر کشورها می باشد. از سوی دیگر توجه به مزایای زیست محیطی و اقتصادی 

این نوع سیستم کشاورزی در این کشورها قابل مالحظه بوده که بر نرخ پذیر  بسیار تاثیر 

اسب تر در هر دو گذار می باشد. اما به کارگیری اطالعات صحی  و دقیق تر و عملکرد های من

کشور های در حال توسعه و توسعه یافته بسیار ارزشمند می باشد که با توجه به عدم وجود 

شرایط و زیر ساختارهای موجود کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه، به 

تجارب و فناوری های مورد استفاده در این کشورها به صورت تعدیل یافته و  یکارگیر

با شرایط کشورهای در حال توسعه امری ضروری در اجرای این نوع سیستم سازگار 

 کشاورزی می باشد. 

باتوجهبهمطالبذکرشده،افزایشجمعیت،نیازآنهابهغذا،تامینبهینهغذا،کاهشهزینهها،قوانینتجارتجهانی،

رقابتشدیدجهانیدرامرتولیدمحصوالتکشاورزیباقیمتهایتمامشدهارزانوکیفیتهایباال،پیشرفتسریعکشا

 ... تکنولوژیهایفضایی،پیشرفتبیحدومرزکامپیوتروعلوموابستهوالعاده ورزیدقیق،پیشرفتفوق

بخشهایجداناپذیرکشاورزیدرجهانشدهاستوکشورهاییکهکشاورزیآنهابرمبنایعلم یکی از  ITاکنون

وکشاورزیدقیقدرتمامیمراحل ITمکانیزاسیونکشاورزیمیباشدهماکنونازهردوی 

 .بهوفوراستفاده  مینمایند ...کاشتوداشتوبرداشتوفرایندهایپسازبرداشتوفروشوبازاریابیو

نرمافزارهایبسیارزیادیهمدرزمینههایمختلفعلومکشاورزیموجودمیباشد 

 .کهبهاینامرکمکفوقالعادهایخواهدنمود

درکشورماهمبدلیالینکهسیستمکشاورزیدربسیاریازمزارعومراکزکشاورزی 

درقطبهایکشاورزیکهبایستیتوسطمروجینو ITمکانیزهنمیباشد،استفادهوتبلیغعملی 

یرد،میتوانددرتوسعهمکانیزاسیوندرجهتبهبود مهندسینعلوممختلفکشاورزیانجامگ

باتوسعهاستفادهوآموزشکامپیوترواینترنتوگنجاندنواحدهای  .کشاورزیبسیارموثرباشد
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درسیجدیدترمانندبرنامهنویسیکاربردیبرایعلومکشاورزیوحذفواحدهایکلیشهایدر 

دانشکدههایکشاورزیمیتوانگامیبسیارموثروعملیدرراستایتولیدنرمافزارهاو 

 .یدقیقکشاورزیکهبرحسبنیازهاوتوانمندیهایکشورمیباشد،برداشتسیستمها

یشود. ه برای بهینه سازی تولید طراحی مکشاورزی دقیق یک سیستم مدیریت جامب است ک

یتواند در زی دقیق ماستفاده از المانهای کلیدی همچون اطالعات، فناوری و مدیریت، کشاور

ول، بهبود بازده استفاده از مواد شیمیایی، حفظ راستای افزایش بازده تولید، بهبود کیفیت محص

بانی هدناوری و عملیات مدیریتی همچون دیانرژی و حفاظت محیط زیست قدم بردارد. ف

می تواند قشه محصول و فرآوری پس از برداشتهبرداری مزرعه کنترل نرخ متغیر، نمزرعه، نقش

دوران طفولیت خود قرار دارد.  برای محصوالت باغی تطابق یابد. هنوز بیشتر این فناوری در

تحقیقات بیشتری الزم است تا اینکه به مرحله بلوغ برسد. هنگامی که این فناوری عملیاتی 

گردید، تحقیقات دیگری مورد نیاز خواهد بود تا اثرات و منافب اقتصادی و زیست محیطی 

ی مدیریت دقیق و کشاورزی دقیق به معنا .بسیاری از المانهای کشاورزی دقیق را روشن سازد

مناسب خاک و محصوالت برای تطبیق در شرایط متفاوت مزرعه می باشد که در نهایت بهره 

وری را بهبود می بخشد، هزینه ها را کاهش می دهد و احتمال تخریب های محیطی را نیز 

 کاهش می دهد.

رار گیرند. چنین نتیجه اینکه نهادهها بایستی به میزان مورد نیاز در هر قسمت مورد استفاده ق

تکنولوژی موثری توسط کشاورزی دقیق ارائه می شود که مدیریت نهاده های تولید 

محصوالت زراعی مانند کود شیمیایی، آهک، علف کش، بذر و سایر نهاده ها بر اساس ویژگی 

های مکانی مزرعه با هدف کاهش ضایعات، افزایش درآمد و حفظ کیفیت محیط زیست اجرا 

می توان ذکر نمود با استفاده از کشاورزی دقیق می توان مدیریت صحیحی بر می گردد. پس 

 نهاده ها اعمال داشت.

وکشاورزیدقیقدرجهتتوسعه ITدرکلبایستیبااستفادهازروشهاوسیستمهایمختلف 

 .مکانیزاسیون،کشاورزیایرانرابهبودبخشید

یوامکاندستیابیبهفناوریهایاطالعاتیکهدردهههای یکتوسعهروزافزونصنعتالکترون

امروزهبهلطفپیشرفتوتوسعهدرتمامیعرصههایدانش،فناوریهای ،گذشتهبعیدبهنظرمیرسید

 .دردسترسبشرقرارگرفتهاندکهبهکمکآنهامیتواندرتمامیزمینههایعلمیباسرعت شگفتانگیزیپیشتاخت
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نداینعرصهنوینازعلمراموردتوجهقراردهندوتحقیقاتیرادر محققانوپژوهشگراناندیشم

 .دهندتوسعهزمینههایتطابقاینفناوریباکشوربردارندوآنرامطابقشرایطاقتصادی،اجتماعی،علمیایران 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:

تخصصی تحقیقات -مهندسی کشاورزی در یک جهان در حال تغییر /مجموعه مقاالت علمی-8

 81۷6بهار -8شماره –سال دوم -فنی و مهندسی کشاورزی

 8۷و  86نقش تکنولوژی در کشاورزی پایدار/ماهنامته کشتاورزی و توستعه پایدار/شتماره      -5

 /سعید کریمی8116/خرداد و تیر 

 فناوریاطالعاتونقشآندرعرصههایمختلفکشاورزی/حسین غفاریو یاسر رزمیان -1

د محمود حستینیو محمتد   چرا کشاورزی دقیق/ماهنامه برزگر/ نویسنده : مرضیه بردبار و سی -0

 58/ سال 8858/شماره 8111چیذری/ نیمه اول مهر ماه 



 فصل چهارم: کشاورزی دقیق 

 

 ز 

نقش فن آوری هتای اطالعتات و ارتباطتات در کشتاورزی/مهندس ستعید کریمی/ماهنامته       -8

 8118آذر ماه  -شماره سیو نهم –زیست محیطی /سال چهارم  -کشاورزی -علمی

م درآمد/محمتد برزعلتی و فترخ    توسعه کشاورزی، گامی در جهت کاهش فقر کشاورزان ک-6

 81۷8سال  8۷دین قزلی و محسن موحدی دهنوی/ماهنامه کشاورزی و صنعت/شماره 

نقتتش فنتتاوری اطالعتتات در بهبتتود متتدیریت عوامتتل تولیتتد در نظتتام هتتای کشتتاورزی    -۷

متی وفرحنتاز رستتمی و معصتومه رحتیم زاده/ ماهنامته       :دکتر حسین شعبانعلی قدقیق/نویسنده

 10زیست محیطی/سال دوم شماره بیست و سوم ،مرداد  علمی،کشاورزی و

 /نقشفن آوری اطالعات و ارتباطات در تسریب فرآیند توسعه کشاورزی-1

ارتباطتتتات و توستتتعه پایتتتدار کشتتتاورزی/ماهنامه دفتتتتر محتتتیط زیستتتت و توستتتعه     -8

 8111کشاورزی:کشاورزی پایدار/پیش شماره /زمستان 

کشاورزی/فرنود حسنی/ماهنامه برزگر/نیمه اول دی متاه  نقش فناوری اطالعات در توسعه  -88

 58/ سال 8888/شماره  1۷

مجله جهاد .سال بیستت و  . )اصول روشهای تولیدی در کشاورزی پایدار8118کریمی .س)-88

 580سوم.شماره 

ویکردها، تحوالت و زمینه هتای مناستب بترای کتاربرد فنتاوری اطالعتات در آمتوز         ر -85

 کشاورزی

 818 -810جهتاد.   « مهرداد. اینترنت در خدمت ترویج و آموز  کشتاورزی.   اطرشی، -81

 .15-18ا (.  81۷8فروردین و اردیبهشت )

بالمپ، برامل هیوس. کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموز . ترجمه اباصتلت   .80-۷

 .58 -88ا (.  8118 -15مهر . ) 8خراسانی. رشد تکنولوژی آموزشی.  

پتائیز  )  15جهانگرد، نصترا.. فنتاوری اطالعتات و ارتباطتات. فرهنتگ عمتومی.          .88-8

 55 -81ا (. 8118

دیلمقتانی، میتتترا. فنتتاوری اطالعتات در آمتتوز  و پتترور  آمریکتا. رشتتد وتکنولتتوژی     -86

 .18 – 51ا (.  8115آبان)  5آموزشی.   

کتا. رشتتد وتکنولتتوژی  دیلمقتانی، میتتترا. فنتتاوری اطالعتات در آمتتوز  و پتترور  آمری   -8۷

 .18 – 5۷ا (.  8115آذر)  1آموزشی.   



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
 ح 

دیلمقانی، میترا. فناوری اطالعات در برنامته هتای آموزشتی کشتورها. رشتد وتکنولتوژی        -81

 .8۷ – 80ا (. 8115 -11بهمن )  8آموزشی.   

رئیس دانا، فرخ لقا. چالشتهای پتیش رو در زمینته فنتاوری آموزشتی. رشتد وتکنولتوژی         .88

 .51 – 58ا (. 8115آذر . ) 1آموزشی.   

: اطالعات و کاربرد های آن. تهران علی احمدی، علیرضا و شراگیم شمس عراقی. فناوری -58

  .8115دانشگاه علم وصنعت ایران، 

/ احمد رضا عمانی/دهاتی.ماهنامه علمی،کشاورزی و  (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات-58

 10/شهریور50زیست محیطی/سال دوم /شماره 

تحلیلی بر نقش علم و فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه روستایی/دکتر حمید برقتی  -55

 و دکتر یوسف قنبری

نامته  نقش فناوری اطالعات و ارتباطتات در روستتاها/مهندس احمتد جلوداری/دهاتی/ماه   -51

 18علمی، کشاورزی و زیست محیطی/سال سوم شماره سی و پنجم،مرداد 

در دستیابی به امنیت غذایی و توسعه روستتایی   (ICT)نقش فناوری اطالعات و ارتباطات -50

و تتتاثیر آن بتتر توستتعه کشتتاورزی پایدار/ماهنامتته علمتتی تخصصتتی کشاورزی/زیتون/شتتماره  

 8110/بهمن و اسفند 866

مدرن اطالعاتی و ترویج کشارزی/مهندس نگین فالح حقیقی /دهاتی ماهنامه فناوری های -58

 8110علمی، کشاورزی و زیست محیطی/شماره بیست و هفتم /سال سوم/آذر ماه 

نقش تکنولوژی های ارتباطی در توسعه کشاورزی/مجید انتظاری ملکی/ماهنامه کشتاورزی  -56

  886/شماره 1۷و صنعت/شهریور و مهر 

قش فناوری اطالعات و ارتباطات در گستر  کتارآفرینی در کشتاورزی و منتابب    بررسی ن-5۷

طبیعتتی در هتتزاره ستتوم/مهندس مهتتدی چرمچیتتان لنگرودی/کشتتاورزی و صتتنعت/فروردین  

 /سال دوازدهم858/شماره18

/ شتماره ی  8118پذیر  جهتانی کشتاورزی دقیق/ماهنامته برزگر/نیمته ی دوم آبتان متاه       -51

 سال سی و یکم8806



 فصل چهارم: کشاورزی دقیق 

 

 ط 

نشتتریه ی اقتصتتاد و توستتعه ی کشتتاورزی)علوم و صتتنایب کشاورزی(/ستتعید صتتالحی و  -58

مقایسهمعادلهیستتاختاریامکانپذیریکاربردفناوریهایمیزانمتغیرآبیاری  کتتورو  رضتتایی مقتتدم/   

 8111، نیمسال دوم51/جلد دراستانهایفارسوخوزستان

 -محمتد رضتا چتائی    چشم اندازی از کشاورزی دقیق در کشاورزی پایدار/میثم اویسی و -18

  8118چی/ ماهنامه کشاورزی و توسعه پایدار/شماره دوازده . سیزده/آذر و دی 

 .کاربردفناوریاطالعاتدرکشاورزی،کشاورزیدقیق/حسینغفاری-18

تهیه نقشه عملکرد محصول مزرعه به عنوان مهمترین گتام در کشتاورزی دقیتق)طراحی و    -15

مجموعته  م برداشتت شتده توستط کمبتاین کالس(    ساخت دستگاه اندازه گیر پیوسته دبی گنتد 

صتمد  مقاالت پنجمین کنگره ملی مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون/دانشگاه فردوسی مشتهد/  

 نظرزاده اوغاز ، محمد رضا مستوفی سرکاری ، حسین میرزایی مقدم

،آلبرتا،کانادا،ارائته توستط تتام    888۷جتوالی  58-58مقاله ی کنفرانس کشتاورزی دقیتق در  -11

 اردگود

شتبکه علمتی    .تکنولتوژی نتوین در متدیریت مزرعته     -کشتاورزی دقیتق  .8110 .بی نتام  -10

 کشاورزی و منابب طبیعی ایران

مبتتانی کشتتاورزی دقیتتق و زمینتته هتتای کتتاربرد آن در کشتتاورزی     .8110 .البتتوزهر، ا -18

 80۷مجله سنبله  .کشور

نتتوین کشتتاورزی.مجله (.عوامتتل متتوثر در فراینتتد انتقتتال تکنولتتوژی  8118کریمتتی،س.)-16

 68مزرعه.شماره 

1۷-www.magiran.com 

 .در تولید محصوالت باغی(GPS)کاربرد فناوری کشاورزی دقیق -11

متریم  و   مهتراب محمتدنیا   /مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده /کشاورزی دقیق -18

 .لطفعلیان

میتر دامتادی و   مدیریت آب کشاورزی، اهمیت و راهکارهای بهبود/دکتر ستید مهتدی   -08

/ستال  888۷/ شماره 1۷دکتر محمد منشوری و نوید لقمانی جهرمی/برزگر/ نیمه اول بهمن ماه 

58 



 تاثیر فناوری اطالعات بر کشاورزی

 
 ي 

فصلنامه نظام مهندسی کشتاورزی  «.58کلید توسعه در قرن  ITو ICT.» (8115)کیهان پور،-08

 .8و منابب طبیعی، سال اول، شماره 

کشتاورزی و توستعه پایتدار ،مجلته     . مجلته  سید محسن جزایری  ه،نویسند GPSمعرفی -05

 8118خرداد و تیر -18آموزشی ،پژوهشی،اطالع رسانی و تحلیلی.سال دوم شماره

ابتراهیم محمتدی ستلیمانی.مجله     ه،نویستند  GPSآشنایی با سیستم موقعیت یاب جهتانی  -01

 ، سال سی ام.8818، شماره11برزگر ،نیمه اول بهمن ماه 

اکبتتر گنتتدمکار. ماهنامتته  ه، نویستتند GPSی یتتا فتتن آوری سیستتتم مکتتان یتتابی جهتتان -00

 885/شماره1۷اردیبهشت و خرداد -کشاورزی/صنعتی/فنی/اقتصادی/سال دهم

فاطمته خدائی/ماهنامته   -در کشاورزی/نویستندها: عباستعلی تقتی پتور بتافقی      GPSنقش-08

 18/شماره18بهمن-کشاورزی/صنعتی/فنی/اقتصادی/سال سوم

 81۷8ای بارو.ترجمه حسن طاهر کیا، انتشارات سمت،سیستم اطالعات جغرافیایی.پی -06

تحت وب ستازمان جهتاد کشتاورزی استتان گلستتان      -توصیفی-مکانی–سامانه اطالعاتی -0۷

 /مهندسین مشاور پارسینه طرح آتیه

1-ARC GIS8,5   8188/ مهندس سارا سنجری .انتشارات عابد. چاپ هشتم 

و کاربرد آن در کشاورزی/نویسنده ها :مولود چرم زاده  GISسیستم اطالعات جغرافیایی-01

کارشناس ارشد ترویج و آموز  کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابب طبیعی -و هستی فتوحی

 8188/فروردین و اردیبهشت 588رامین/ماهنامه زیتون/سال سی و یکم/شمارهو

در   (RS)و ستتنجش از دور(GIS)کاربردهتتای ستتامانه هتتای اطالعتتات جغرافیتتایی   -08

کشاورزی/نویستتتتتتنده اصتتتتتتغر رحیمتتتتتتی/ ماهنامتتتتتته علمتتتتتتی تخصصتتتتتتی      

 8116/شهریور818کشاورزی/زیتون/شماره

88-GIS  1۷/مهر و آبان 58/ماهنامه کشاورزی و توسعه پایدار/شماره 

پهنه بندی اکولوژیکی کشاورزی بتا استتفاده از ستنجش از دور و ستامانه هتای اطالعتات       -88

کستان/نویسنده : محمد صادق عسکری/فریدون سرمدیان/مارال در منطقه تا  (GIS)جغرافیایی

 8111سال 08خدادادیو علی اکبر نوروزی/مجله تحقیقات آب و خاک ایرانشماره 

85- ARC GIS8,5   8188/ مهندس سارا سنجری .انتشارات عابد. چاپ هشتم 



 فصل چهارم: کشاورزی دقیق 

 

 ك 

ت ، فنی و اقتصادی عسنجش از دور و کشاورزی.  مهندس سیامک جاهد.کشاورزی و صن -81

 ۷1شماره پنجم مهر ماه  –

 کاربرد سیستم های اطالعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در بیماری شناسی گیاهی-80

 8111قلمرو فلسفه ی جغرافیا نوشته ی دکتر احمد پور احمد.انتشارات دانشتگاه تهتران   --88

 /چاپ سوم

. چاپ اول ، انتشتارات  811۷تر سلیمانی .مقدمه ای بر شناخت زمین در فضا ، نویسنده :دک-86

 دانشگاه مازندران

 

 

 
 

 


