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 نکات برجسته* 
 

 

 هاست.پایه و استراتژیک اقتصاد، تامین کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش بخش کشاورزی به عنوان بخش 

 اشتن برد انیاز م یروز برا فناوری ازمندین شیاز پ شیمحدود ب یعیکه با وجود منابع طب ستهایی ابخشاز  یکی یصنعت کشاورز

 ..باشدیموانع م

 امنیت غذایی با تاکید بر سالمت غذا و از طرفی حفظ منابع پایه، تنوع زیستی و  توسعه و رونق کشاورزی با توجه به افزایش جمعیت و مسئله

 شود.های جدید میسر نمیهای نوین و تکنولوژیکارگیری و استفاده از فناوریه محیط زیست بدون ب

 و از تاثیرات منفی زیست  های تولید را کاهش دادهکشاورزی دقیق عبارت است از مجموعه عملیاتی که ضمن ارتقای بهره وری، هزینه

 کاهد.های کشاورزی میمحیطی فعالیت

 آورند به دست گیاهان بذر و آب خاك، وضعیت در مورد را دقیقی اطالعات توانندمی راحتی فناوری به ابزارهای از استفاده با کشاورزان 

 . کنند تولید محیط زیست ساختار با سازگار و بهتر محصوالتی با کیفیت طریق این از تا

 هایی چون کودهای شیمیایی و در مهمترین نقش فناوری کشاورزی دقیق، تحقق کشاورزی پایدار است که در قالب کاهش استفاده از نهاده

 ..های زیرزمینی قابل دستیابی استهای آبویژه آلودگینتیجه کاهش آلودگی زیست محیطی به

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 مقدمه و طرح مسئله *

ی بخش هایاز  یکی یدور مانده باشد. صنعت کشاورز فناوریمدرن  یوردهااکه از ابداعات و دست افتیتوان یرا م یارشتهامروزه کمتر   

ذاری . مدیریت و سیاستگباشدیبرداشتن موانع م انیاز م یروز برا فناوری ازمندین شیاز پ شیمحدود ب یعیکه با وجود منابع طب است

طح تواند هم در ستواند محیط مناسب برای فناوری را ایجاد کند. این محیط میتوسعه آن دارد زیرا میصحیح فناوری نقش بسزایی در 

ها است که به طور طبیعی شامل تدوین ها ایجاد شود. ایجاد محیط مناسب در سطح ملی از وظایف دولتملی و هم در سطح بنگاه

ا توانند بها میباشد. دولتهای الزم و وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده میها، ترویج فرهنگ نوآوری، ایجاد نهادها، برنامهسیاست

 های اقتصادی نیز تاثیر داشته و روابط بین نهادهای مرتبط با توسعه فناوری را تسهیل کنند. سیاستگذاری صحیح بر عملکرد بنگاه

یت ست. در صورت فعالهاا و مواد اولیه برای سایر بخشبخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تامین کننده غذ 

م است یابد. آنچه مسلها تهیه شده و کشور به سوی توسعه سوق میمفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش

توسعه و رونق کشاورزی با توجه به افزایش جمعیت و مسئله امنیت غذایی با تاکید بر سالمت غذا و از طرفی حفظ منابع پایه، تنوع 

 شود.های جدید میسر نمیهای نوین و تکنولوژیگیری و استفاده از فناوریکاره محیط زیست بدون بزیستی و 

 هیبر پا فیتعر نیا د،یعنوان گرد کایدر آمر یالدیم ۸۰بار در دهه  نیاول ی( براPrecision Agricalture) قیدق یکشاورز واژه

و  دیها و کود بود را حل نماکشهمچون استفاده از آفت یکشاورز تیفعال جهیرا که نت یطیمح ستیبنا شده تا مسائل ز ییتقاضاها

در  دهد. شیرا افزا یمحصوالت کشاورز نهیبه بیآن، ضر عاتیاز منابع آب و خاك و کاهش ضا یبهره ور شیبا افزا نعالوه بر آ

 رآقای دکت ای با، مصاحبهو ابزارهای آن کشاورزی دقیق در توسعه بخش کشاورزی و بررسی بیشتر تبییناستا و برای همین ر

 1کشاورزیوزارت جهاد ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی های برنامهموسسه پژوهش، پژوهشگر جهانبخش امامی

 شود.می ارائه پژوهش این در آن هایبخش که مهمترین شده انجام

 

 

 کشاورزی دقیق و الگوهای آن تعریف*
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تاثیرات منفی  را کاهش داده و از های تولیدی که ضمن ارتقای بهره وری، هزینهکشاورزی دقیق عبارت است از مجموعه عملیات  

های اعمال شده در زمین به منظور تولید محصول با سطح کاهد. به عبارت دیگر، ورودیهای کشاورزی میزیست محیطی فعالیت

قابلیت عملکرد محصول همبستگی دارد. یک سیستم مدیریتی اطالعات و تکنولوژی است که از منابع مختلفی مانند اطالعات مربوط 

محیط  ها، رطوبت و عملکرد در راستای بهره وری مطلوب، پایداری و حمایت ازخاك، عناصر غذایی، آفات و بیماریه گیاهان زراعی، ب

 نمایند.پیرامون استفاده می

 کشاورزی دقیق با سه الگوی متفاوت، قابل اجراست:

 
 های نیمه مکانیزه در کاشت وآموزش و استفاده از سیستمعات در کشاورزی دقیق نوین براساس دسترسی متوسط به فن آوری اطال

کانیکی های مهای اتوماتیک و فن آوریبر اساس استفاده گسترده از سیستمآوری باال شود و کشاورزی دقیق با فنبرداشت بیان می

 شود. کشاورزیش( تعریف میطالعات )در حوزه آموزآوری ارسی گسترده و ضریب نفوذ باالی فنو کنترلی در امر کشاورزی و دست

ه زه بآوری اطالعات به عنوان ابزار آموزش و استفاده محدود از ماشین آالت مکانیم براساس سطح پائین دسترسی به فنمرسوم ه

 .شودعنوان ابزار اجرا تعریف می
 

 ابزارهای کشاورزی دقیق  *

مچنین هنماید. ها کمک میه پایش تغییرپذیری و مدیریت نهادهباشد که بکشاورزی دقیق دارای تعدادی ابزار و مراحل پیشرفته می

اربر تر و کتر، مقرون به صرفهی باال به جامعه کشاورزی که دقیقسازی ابزارهای جدید دارای تکنولوژشاورزی دقیق به دلیل آشناک

 :باشدابزارها شامل موارد زیر می پسندتر هستند در سطح وسیعی محبوبیت به دست آورده است این

 2(GPSو سیستم مکان یابی جهانی ) 1(GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی*

 :کندیم یبانیپشت یاز افراد مشغول به کار در بخش کشاورز ریبا فراهم آوردن موارد ز GIS یآور فن

 
 :طبیعی منابع و کشاورزی در اس پی جی از استفاده

توان های جی پی اس میر واقع با دستگاهد ؛شودهای کشاورزی میکشاورزی باعث پیشرفت زمین ر صنعتوجود جی پی اس د

توان از امکان پیش بینی آب و هوا برای جلوگیری از بذرپاشی و سم پاشی در شرایط کشاورزی را ردیابی کرد و حتی می ماشین آالت

به این صورت که از  های کشاورزی را بارورتر کردتوان زمینجی پی اس میا استفاده از فناوری ب . همچنینهوا استفاده کرد بد آب و

 های کشاورزی دست کشید و به صورت پیشرفته از فناوری جی پی اس استفاده کرد. های سنتی در کشت و برداشت زمینروش

 سیریابیم برای داری،هی، جنگلن مرز بندی مناطق زیر کشت، پوشش گیاتعیی کشاورزی، مختلف هایاز جی پی اس برای تهیه نقش

 ،کشاورزی برداری بهره واحدهای مکانی موقعیت ثبت ، پاشی سم جهت مناطق گذاری عالمت یا و هواپیماها مسیریابی ها،جنگل در

 .شودمی استفاده نیز غیره و کشاورزی برداران بهره کردن دارمکان

                                                           
1 - Geographic information system 
2 - Global Positioning System 

کشاورزی دقیق نوین
آوری کشاورزی دقیق با فن

باال
کشاورزی دقیق مرسوم

تر حمایت تحلیلی بیش
از کشاورزی دقیق

درک بهتر از عوامل 
خطر

درآمد باالتر و بازیابی
هزینه بهتر

بهره وری بیشتر از 
طریق اتوماسیون 

وظیفه

دسترسی بیشتر به
خدمات دولتی و 

اطالعات 

برای ترپشتیبانی دقیق
گیریتصمیم

تر برای بینش دقیق
گذاریتسیاس

تر برای گزارش آسان
های دولت و برنامه

پیروی از مقررات 
مدیریت بهتر منابع
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سنجش عملکرد محصول و نقشه کشی، کنترل امور مربوط به ، زراعیتوان کاداستر طور فهرست وار میه از دیگر کاربردهای این سیستم ب

های بلند، پیش بینی وضع هوا )از طریق اندازه گیری میزان انرژی موج فرستاده شده رافیک، کنترل جابجایی سدها و برجحمل و نقل و ت

دریایی  تعیین موقعیت سکوهای، (نگاری)آب ، هیدروگرافی(نظر های جو و ابرهای موجود در منطقه موردپس از عبور از الیه GPS از سوی

فاده جهت شیال، استهای تعیین موقعیت اینرکردن دریا، بروز رسانی سیستماسکن ، یابیهای مرجانی، مینتعیین موقعیت جزیره نفتی،

 نام برد. ... وکاربردهای وسیع نظامی و های سنجش از دورکنترل ماهواره

 1هاوقایع نگارهای داده ،سنسورها*

ی و سم نیاز دارد و بدین یاز مزرعه به چه میزان عناصر غذا شود که هر قسمت کوچکاز نانو سنسورها مشخص میامروزه با استفاده 

توانند نانو سنسورها می سازد.ممکن می را ، سالمت محصوالت و افزایش بازده اقتصادیکردهمحیط زیست جلوگیری آلودگی وسیله از

 های گیاهان به مرکز پردازش اطالعات سیستم را در نگهداری محصوالت یاری نماید.زدهی به موقع نیابا کنترل دقیق وگزارش

کی های الکتریهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتای است که کمیتحس کننده ،حسگر یا سنسور المان

ی یا شیمیایی را ککند. در واقع آن یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیرپیوسته )دیجیتال( تبدیل مییا غیپیوسته )آنالوگ( 

 .نمایدرا به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند و آنگیری میاندازه

های داده. مورد دیده بانی قرار دادها به فراوانی زیاد توان با استفاده از این فناوریخاك و اقلیم را می ،اطالعات مربوط به گیاه زراعی

ها سازد. مجموعه دادهجمع آوری شده بر مبنای محل ـ خاص، اطالعاتی را برای تصمیمات مدیریت کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می

 کار گیرد.ه تواند سنسورهای درون خطی، سنسورهای از راه دور یا سنسورهای برون خطی را بمی

 هنگام ارتباط با  : 2سنسورهای درون خطیGPS ها، در ضمن حرکت در محدوده مزرعه مورد نظر و وقایع نگار داده

ترین کاربرد سنسور درون خطی جریان سنجی دانه است، که قادر به تهیه کنند. متداولاطالعات محل ـ خاص را دریافت می

 باشد.نقشه عملکرد در طی عملیات برداشت می

 های هوایی ای یا عکسبرداری ماهوارهکنند. تصویرز محل دور دریافت میهای محل ـ خاص را اداده :3سنسورهای از راه دور

های هرز، جوانه زنی بذر و سالمت گیاه زراعی ها به علفتوانند انواع عوامل موثر بر عملکرد مانند نوع خاك، ناهمواری، آلودگیمی

 :شودمی گرهای راه دور اشارهردهای حسرا شناسایی نمایند. در زیر به چند نمونه از کارب

 :ها را از نظر مواد آلی توان خاكاد آلی که با تصاویر چند بعدی میمواردی مانند مو برآورد خصوصیات ظاهری خاک

 طبقه بندی کرد.

 ها مفید بودهکشها برای کاربردهای مختلف علفپاشگرهای سوار شونده بر روی سم استفاده از حس ها:کشف آفت 

 د.انهای هرز مزرعه ذرت نیز توسعه داده شدهبندی علفهای رنگی دیجیتالی برای طبقهاست. همچنین استفاده از عکس

 :کند. این سیستم از طریق اختالف رود و زمان موثر آبیاری آن را مشخص میکار میه که بیشتر برای ذرت ب فشار آب

شود که هر میزان تعرق را مشخص و از این طریق زمان موثر آبیاری تعیین میگیری شده از راه دور و از زمین دمای اندازه

 مزرعه دارای جداول رنگی مخصوص به خود هستند.

 های غیر از هنگام کار در گیری عوامل موثر بر عملکرد در زمانهاین سنسورها قادر به انداز :4سنسورهای برون خطی

شیره گیاهی یا شناسایی های گیریندازهای حاصلخیزی خاك، شمارش حشرات، اهنمایند. به عنوان مثال ارزیابیمحل می

 توان نام برد.را می های هرزتهاجم علف

ند، باشو نوارهای شوری می گیری بافت خاكلکترومغناطیسی که قادر به اندازهسایر سنسورهای مفید شامل سنسورهای القای ا

نسورها س حرکت دائم دوربین مادون قرمز یا نوری هستند. همچنین امروزه با استفاده از نانوهای کشف علف هرز با استفاده از سیستم

شود که هر قسمت کوچک از مزرعه به چه میزان عناصر غذایی و سم نیاز دارد و بدین وسیله از آلودگی محیط زیست مشخص می

 شود.جلوگیری شده، سالمت محصوالت و افزایش بازده اقتصادی ممکن می

 

                                                           
 1- Sensors  & Dataloggers 
 2- Online Sensors 
 3 - Remote Sensors 
 4 - Off-line Sensors 
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 فناوری اطالعات و ارتباطات*

 به دست گیاهان بذر و آب خاك، وضعیت در مورد را دقیقی اطالعات توانندمی راحتی فناوری به ابزارهای از استفاده با کشاورزان

 . کنند تولید محیط زیست ساختار با سازگار و بهتر محصوالتی با کیفیت طریق این از تا آورند

 در و یابد افزایش یکدیگر با این صنعت مختلف هایبخش میان رقابت است تا شده باعث کشاورزی عرصه اطالعات به فناوری ورود

 و ارائه جدید هاىفناوری از استفاده قالب اطالعات در مجموعه این. شود حاصل قیمت آنها کاهش و محصوالت کیفیت نتیجه افزایش

 اختیار کشاورزان، در را اى ارزنده خدمات تواندوب، مى به مبتنى محیط یک روى بر منابع طبیعى و کشاورزى اطالعات خدمات

 فرآورى و تولید زمینه فعال در هاىشرکت صاحبان و حتى مدیران و آبزى پروران صیادان، دامداران، مرغداران، جنگلداران، باغداران،

 دهند. قرار محصوالت کشاورزى
 

 موارد کاربرد فن آوری اطالعات در کشاورزی *

رین ند نمونه از مهمتباشد که در اینجا به چر کشاورزی بسیار مختلف و زیاد میکارگیری فناوری اطالعات ده های استفاده و بزمینه  

 گردد: آن اشاره می

اطالعات در  ینقش فناور

 :یهواشناس

ه با ک تلفیق هواشناسی کشاورزی مبتی بر تکنولوژی ارتباطات و اطالعات این امکان را میدهد

در  که یونیکمخابراتی و الکتر یهاپردازش این اطالعات جامع و انتقال آن به وسیله دستگاه

توان بخش اعظمی از شرایط را تحت کنترل ارتباطات و اطالعات پیش بینی شده است می یفناور

 اد.و اختیار کشاورز قرار د

اطالعات در  ینقش فناور

 :یدامپرو

ا هتواند به طور مؤثر در تغذیه دامها، تولید مثل، کنترل بیماریکامپیوتر و قطعات الکترونیکی می

ورت صکامال دقیق و سریع این شناسایی توسط ابزارهای مختلفی  .و کنترل محیط استفاده شود

  .حیوان با او همراه خواهد بود تا آخر عمرو گیرد می

اطالعات در  ینقش فناور

 :اهانیپرورش گ

باشد و توسعه این بخش با ها میدر زمینه مدیریت حشرات و کرم IT یکی دیگر از کاربردهای

همکاری سخت افزار و نرم افزار امکان پذیر شده است که تغییرات چشمگیری را در مدیریت 

و پرسنل ایفا کرده  کشاورزانها در تمامی سطوح تحقیقات، توسعه و مدیریت حشرات و کرم

 .است

 :(VRT) یمتغ زانیم یفناور

ه ده و بکنترل ش یوتریصورت کامپه باشند که بیم یزاتیشامل تجه ریمتغ زانیم یهایتکنولوژ

 ییهادستورالعمل یحاصل از نمونه بردار یها. دادهندینمایم لیطور مداوم مقدار استفاده را تعد

فراهم  یاریآب آب یو حت ذورها، بها، علف کش(، آفت کشیاو دانه عیما یکودها )کودها یرا برا

 .کار روده طور مجزا به ب هیهر ناح یتا برا ندینما یم

 استارتاپ: یفناور

 اریکنند، در سطح بسیارائه م یکشاورز یکه خدمات تخصص ینوظهور خصوص یهاشرکت

 نترنتیو ا لیموبا یهاشبکه فوذ. البته نباشدمیدر جامعه ما در حال رشد محدود وجود دارند و 

 نیکه به ا یاست و روز به روز بر تعداد کشاورزان شیبه سرعت در حال افزا ییبه مناطق روستا

ها با است که استارتاپ یفرصت یدآورندهیامر پد نی. اشودیدارند افزوده م یها دسترسشبکه

 .به حل مشکالت کشاورزان بپردازند توانندیاستفاده از آن م
 

 * جمع بندی
 ییناساو با ش دینما فایکشور ا ییغذا تیدر امن ییبسزا ریتواند تاثیکشور م یاثرگذار در توسعه کشاورز نینو یهاینقش فناور 

ست که ا حاکی از آن پژوهشنتایج این  د.کر ییکشور اجرا طیمهم و متناسب با شرا یهایتکنولوژ یریگکاره ب یراهکار مناسب، برا

ی هایی چون کودهای شیمیایکشاورزی پایدار است که در قالب کاهش استفاده از نهادهمهمترین نقش فناوری کشاورزی دقیق، تحقق 

های تمبا ترکیبی مناسب از سیس های زیرزمینی قابل دستیابی است.های آبویژه آلودگیو در نتیجه کاهش آلودگی زیست محیطی به

گیری بتوانند با حداکثر دقت، پارامترهای خاك را اندازه یابی جهانی و نیز کاربرد حسگرهایی کهمکانسنجش از راه دور و سیستم 

ای چون ایران شاهد تحقق این حال توسعهبه حداقل رسانده و در کشورهای درتوان عوامل محدود کننده این فناوری را نماید می

 فناوری بود.
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از اطالعات مربوط به خاك، دما،  ی( در مزارع، منبع غن GPS)  ابی تیموقع یهاو دستگاه حضور سنسورها از راه دوربنابراین   

 نیدهند. همچنیرا ارائه م گریاستفاده از آب و موارد د ،یکاشت محصوالت کشاورز ن،یدام، کود، زم ،یکشاورز زاتیرطوبت، دانه، تجه

 یبهره ور شیتواند منجر به افزایشود که میارائه اطالعات استفاده م ی، برااءیاش نترنتیو ا شرفتهیپ لیو تحل هیها در تجزداده نیاز ا

 یسوز ا "قیدق یکشاورز"نسبت به  رشیامر باعث شده تا پذ نیشود، که ا نهیمحصول، کمبود زباله، حفاظت از منابع و کنترل هز

   .ردیکشاورزان انجام بپذ

    


