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 پیشگفتـار
اند.اینتوسعهیافتهانگیاههدههاخیربرایکمکبهکشتسطولهایکشاورزیدقیقدرفناوری

 موقعیتکنونی است، داده روی گذشته در آنچه بررسی و مرور اینکتاببه برای آینده آنچه و

میفناوری رقم میها زبدهزند، متخصصان سهیمپردازد. کشاورزیدقیق توسعه پیشرفتو در ایکه

آورند.فراهمموجوددراینکتابرااند،اطالعاتبوده

موادخوارکیمقدارروبهافزایشیازموادغذاییباکیفیت،فیبر،علوفهوکشاورزیبایدهمواره

شیوه به را اینکار باید و فراهمسازد لحاظزیستبرایبشر به دهدکه اقتصادیوایانجام محیطی،

اجتماعیپایدارباشد.اینامردرآیندهچالشبرانگیزترهمخواهدشدچراکههیچفناوریوجودندارد

تنهاییکه مبه این برشکلبتواند دقیقرا مناسبکشاورزی اجرای و توسعه رو، این از طرفکند.

یابیبهاینوظیفهبسیارمهمباشد.تواندکمکبزرگیدرجهتدستمی

 نیاز به تولید

ترنیازغذایبیشدرصد60به2050کندکهماتاسالسازمانغذاوکشاورزیمللمتحدبرآوردمی

،جمعیتجهاناز2012گردد.درسالیبهافزایشجمعیتبرمیوداینامرتاحددلیلخواهیمداشت.

 میلیارد7مرز اگرنفر اوجآنبهنصفکاهشیافتهگذشت. به رسیدن نرخرشدجمعیتپساز چه

 است، پیشسازمان بینیمیمللمتحد سال تا جمعیتجهان 2050کندکه افزایشنفرمیلیارد6/9به

بایدسیرشوند.اینافرادهمخواهدیافت.

کنندگانبههایغذاییدرحالتغییربسیاریازمصرفترنیازبهافزایشتولید،رژیمامادلیلعمده

اقتصادهای افرادیدر ویژه جمعیتو پر نوظهور سال از مثال، طور به 1978است. مصرف2008تا

گذارازرژیمهاستافزایشیافتدرصد800درحدوددرچینگوشت هایپرازمحصوالتخامبه.

هاوسبزیجاتهستند،نیازمندتولیدمیوه،رقابلتوجهیازمحصوالتحیوانیهاییکهحاویمقادیرژیم

درسال2250شدهازهایمصرفاست.همزمان،متوسطسرانهکلکالریانگیاهرحاصلازکشتبیشت

1961 سال2750به پیش2007در استو بینیمیافزایشیافته به د3070شود سال برسد.2050ر

تقاضادرنتیجهآنافزایشوافزایشجمعیت مصرفکالریسرانهدر بهافزایشزیادها، نیاز به منجر

گردد.کشاورزیمیاتتولید

لیوابستهاست.هایفسیوفیبرهابهمیزانزیادیبهسوختجهانبرایسوختخود،موادشیمیایی

رسند.به،محدودندوبهزودیبهپایانمیبااینحال،منابعنفتوگازیکهبهآسانیدردسترسباشند

کربنبهسطحوورودآنبهجوهایفسیلیاززیرسطحزمینسببباالآمدنعالوه،استخراجسوخت

اکسیدکربنگیاهسببحذفدییابد.کشتایافزایشمیگلخانههایگازاثر؛وبهاینترتیبگرددمی

هایفراهمآوردنموادخامبرایسوختهایفسیلیودرنتیجهشود.برایجایگزینیسوختازجومی



 

 
 

است.بااینحال،افزایشاننیازگیاهترهرچهبیشتولید؛بهایطبیعیوفیبرهزیستی،مواداولیهشیمیایی

توانستنددرتولیدبهمصرفمنابعکشاورزیشودکهمیاستمنجرچنینکاربردهاییازگیاهانممکن

است.کشاورزیتولیداتبیانگرنیازبهافزایشخودغذاییسهیمباشند.اینامرمواد

برایحمایتازجمعیت؛کشاورزیاتتولیدافزایشمیزانهمانطورکهگفتهشد،واضحاستکه

رشد به تغییررو غذاییرژیماتو ضمنهای سوختدر به وابستگی است.هایکاهش فسیلی

فناوری به مناسب پاسخ با دقیق کشاورزی خاکهای در زمانی و مکانی محصوالتتغییرپذیری ها،

برایکننکمکمیانگیاهوریکشتخیزیوبهرهبهافزایشحاصل؛وآفاتکشاورزی بهترینراه د.

نیاز تولیدبرآوردن ؛آتییهای بهترین با ترکیب در دقیق کشاورزی از روشاستفاده ی،ژنتیکهای

یابیبهحداکثرتولیداست.دستبهمنظورفرهنگی،تجهیزاتومدیریتکشاورزی

 نیاز به پایداری

انسان حاضر حال حکمدر زمین بر میها حصورانی برای شادیکنند. و سالمتی از اطمینان ل

تواندازطریقاستفادهازکشاورزییدارزندگیکنیم.اینپایداریمیایپاهآینده،بایدبهشیوهاینسل

دقیقبهبودیابد.

برداشتمحصوالتس و رشد بینرفتنمواد پایدارییخاکمیایغذبباز منظور به که شود

درخاکدرازمدتبایددرمحیطیزیست مینأد.درکشورهایکمدرآمدکهتنجایگزینشومجدداً

داشتهباشند.درأکارروندکهبهترینتهرمناطقیبکنندگانکودهامحدودهستند،کودهابایدد ثیررا

به اغلبکودها درآمد، بکشورهایپر اندازه بیشاز یکنواختو طور میه کار از تا پیامدهایروند

رکتنیتروژنوفسفرآن،قابلیتحیدرهرمنطقهاجتنابگردد.پسازایغذاقتصادیکمبودهایمواد

هایکشاورزیشودومتعاقباًیدرزمینایغذبینرفتناینموادتواندسببازهمیکاررفتهبیشازحدب

حدجلبک بیشاز رشد آلودگیآبآشامیدنییا اسهابه گردد. محلمنجر در کودها، از بجا تفاده

درزمانصحیحبرایحفظمحیطرشدمناسبوبدونآلودگیمحصولاهمیتدارد.وصحیح

ازکاربردآبدرصد70آبیاریکشاورزیحدوداًمحیطیمشابهاست.آبنیزیکموضوعزیست

اختصاصمیهاتوسطانسان خود به داردهد.را تقاضاهایرقابتیوجود ما د.نبرایمنابعآبیمحدود

وریکاربردآبرابهحداکثربرساند.تواندبهرهدقیقمیآبیاریکشاورزی

بااینحال،کارمیهبهابهطوریکنواختدریکزمینکشاورزیکشازنظرسنتی،آفت روند.

بیماری متغیرنحشرات، مکانی نظر از آفاتعلفهرز و یکنواختآفتها کاربرد بنابراین، هاکشد.

درمحیطکشاغلبسببآزادشدنآفت شودکهبهآفتهاییمیها ایندرحالیکشنیازیندارند.



نمودنیازمورداستفادههاتنهادرمحلوزماکشآفت؛کشاورزیدقیقاستکهدرصورتاستفادهاز

یافت.محیطیارتقامیپایداریزیستوگرفتندقرارمی

اقتصاد میپایداری افزایش دقیق کشاورزی با نیز نهادهیابدی و. کودها آب، همچون هایی

بکشآفت هزینهها قابلتوجهیدر بسیار نحو کاهشه افزایشنهادهاینهایتولیدسهیمهستند. و ها

ودمندسازد.رابهلحاظاقتصادیبسیارسکشاورزیتوانداکیفیتازطریقکشاورزیدقیقمیباتیدتول

هایایمنافعاقتصادیثانویهنیزهستوازاینروهزینهدارهاوریکاربردنهادههمچنین،افزایشبهره

دهد.محیطیراکاهشمیهایزیستانرژیوهزینهپنهانمربوطبه

هایتردرمحیطدرحالحاضربیشازنیمیازجمعیتجهانبهدلیلتداوممهاجرتبهشهرهابیش

محیطشهریزندگیمی در تا کنند درصد مهاجهایروستایی. از جوانینامتناسبی بزرگساالن را ران

هایارزشمندترهستند.مهاجرتهایاقتصادیبهتروشغلجویفرصتودهندکهدرجستتشکیلمی

مناطقآن از پایداریاجتماعیثیرزیانأروستاییتها هریوروستاییدارد.درهردومنطقهشباریبر

هایکشاورزیدقیقپیشرفتهممکناستبرایمعرفیفناوریمکناستاندکباشد،ثیرمأاگرچهاینت

روستایینماید.هاراتشویقبهماندندرجوامعبهاندازهکافیجذابباشدتاآنبرخیازمهاجرانبالقوه

 کاریزیرساختار، میعوامل دقیق کشاورزی تجربه کاهششکافدیجیتالو به یتواند میانموجود

شهریکمککند.هایروستاییوجمعیت

 پتانسیل کشاورزی دقیق برای کمک به برآوردن این نیازها

تریندرآیندهوظیفهدشواریاست.بزرگانگیاهیتولیدوپایداریبرایکشتبرآوردننیازها

هایهاست.الزماستفناوریهادربسیاریاززمینهننیازهاوجودتلفیقیازپیشرفتایشانسبرآوردن

تمزرعهوجودداشتهباشد.ومدیریبینیآبوهوا،تجهیزاتهایفرهنگی،پیشنتیک،شیوهبهتریدرژ

نیازمندتوسعههایکشاورزیدقیقفناوری و م،موجود هایتولیدسامانهثروکارآمددرؤبایدبهطور

محصولتلفیقگردندتادرافزایشتولیدوپایداریسهیمباشند.

است کتابآن خصوصفنهدفاین اطالعاتدر انتقال با سایرکه به دقیق کشاورزی اوری

فصلسببتسهیلدرتلفیقپیشرفت،ومتخصصانپژوهشگران گردد. هایکتابتوسطمتخصصانیها

شد مهنوشته به فناوریاندکه توسعه قابلتوجهیدر آنهایکشاورزیدقیقسهیمبودهیزان بهاند. ها

بررسیپیشرفت میهایبحثو گذشته در شده توصیفمیپرایجاد موقعیتکنونیرا ودازند، کنند

دهند.رابطهباآیندهاحتمالیارائهمیهاییهمدربینیپیش

 دهی این کتابسازمان

ایبرایبحثوشودتازمینهزتاریخچهکشاورزیدقیقارائهمیدرفصلاولیکبررسیاجمالیا

درفصلاربردهایهاوکبررسیفناوری هایهایبعدجزئیاتیدرخصوصفناوریخاصایجادگردد.



 

 
 

هایگردند،ابزارمیکهتلفیقها،زمانیشود.فناوریسازیوکنترلارائهمی،مدلهاهدادتحلیلسنجش،

موفقیت برای نیاز مورد فصلآمحیاتی هستند. دقیق کشاورزی بودن بعدیز مییهای کهنشان دهند

،کشاورزیمتنوعواجتماعیرگ،کشاورزیبامقیاسبزشاورزیتوانددرکدقیقمیچگونهکشاورزی

شوند..درنهایت،نیازهایآتیمطرحمیبهعنوانیکشیوهکشاورزیخوبمورداستفادهقرارگیرد

یازآنچهبتواندریککتابگنجاندوجودالبته،درموردکشاورزیدقیقاطالعاتبسیاربیشتر

 ؤمدارد. و تجربه از مهملفان انتخاب برای خود مرتبطدانشگسترده و استفادهترین اطالعات ترین

اند.امیدوارمهمانندمن،اینکتاببرایشمانیزجالبوآموزندهباشد.کرده



ری.شولِجانکِ

گروهمهندسیمکانیکوهوافضا

دانشگاهفلوریدا
 ویل،فلوریداسینگِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درباره ویراستار

 


Dr. Qin Zhang 

 
چینژانگ) Dr. Qin Zhangدکتر مدیر سامانه»( کشاورزیدقیقمرکز هایخودکار استاد« و

( واشنگتُن ایالتی دانشگاه بیوسیستم مهندسی گروه در کشاورزی زمینهWSUاتوماسیون است. های(

هایمزرعهوکشاورزیدقیقهایکشاورزیهوشمند،رُباتکاریاوشاملاتوماسیونکشاورزی،ماشین

تاپیشازپیوستنبههیئتعلمی ایلینویدراورباناWSUاست. چَمپِینبودودر-،ویاستاددانشگاه

حل راه ارائه و کشاورزی مکانیزاسیون توسعه برازمینه سامانههایی نمودن کشاورزییخودکار های

برنوشتن.وینمودفعالیتمی ویراستارکتاببرایسایرفصلجداگانه6وکتابمرجع2عالوه 2ها،

مقالهعلمیوارائهبیشاز125داشتهاست.نشرنقشکنفرانسنیز2کتابفنیبودهودررونداجرایی

آید.هایویبهشمارمیاختراع،ازجملهفعالیت10مللیوثبتالهایملیوبینمقالهدرکنفرانس200

کنونبرایتدریسوارائهسمیناردر 18ویتا 9دانشگاه، و شرکتصنعتیدرشمال11پژوهشگاه

دعوتشدهاست. وآسیا اروپا کنفرانس14هایکلیدیدرویهمچنینبرایایرادسخنرانیآمریکا،

است.المللیدعوتشفنیبین «رایانهوالکترونیکدرکشاورزی»سردبیرمجلهویدرحالحاضرده

(Computers and Electronics in Agriculture)المللیورئیسقسمتتولیداتگیاهیکمیسیونبین

.(استCIGRمهندسیبیوسیستم)
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نویسنده/نویسندگان نویسندهبارهدر

 التین()اسامیبه

شماره

 فصل

گروهعلومخاک

دانشگاهایالتیداکوتایشمالی-

 سوتادانشگاهمینه-گروهخاک،آبواقلیم

دیویدفرانزِن

(David Franzen)

 (David Mullaدیویدموال)
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گروهمهندسیبیوسیستم

دانشگاهایالتیاوکالهاما-

گروهعلومخاکوزراعت

 اوکالهامادانشگاهایالتی-

مارویناِلاِستون

(Marvin L. Stone)

ویلیامآررائون

(William R. Raun) 

2 

مرکزملیتحقیقاتمهندسیفناوریاطالعات

پِکَن،ژاپن-(NERCITAدرکشاورزی)

مرکزملیتحقیقاتمهندسیتجهیزاتهوشمند

پِکَن،ژاپن-(NERCIEAدرکشاورزی)

فناوریاطالعاتمرکزملیتحقیقاتمهندسی

پِکَن،ژاپن-(NERCITAدرکشاورزی)

مرکزملیتحقیقاتمهندسیفناوریاطالعات

 پِکَن،ژاپن-(NERCITAدرکشاورزی)

چونجیانگژائو

(Chunjiang Zhao)

 لیپینگچن

(Liping Chen)

 گوئیجِنیانگ

(Guijun Yang)

 زیائوسونگ

(Xiaoyu Song) 

3 

خودکارکشاورزیدقیقهایمرکزسامانه

 دانشگاهایالتیواشنگتون-

 چینژانگ

(Qin Zhang) 

4 

John-Deereکمپانی

گروهمهندسیبیوسیستم

وادانشگاهایالتیآیُ-

وادانشگاهایالتیآیُ-گروهمهندسیبیوسیستم

(Shufeng Hanشوفنگهان)

 برایاناِلاستیوار

(Brian L. Steward)

 (Lie Tangلیتانگ)
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 پیشگفتار مترجمین
تأمینغذابرایجمعیتروبهرشددرسراسرجهاننیازمندافزایشتولیداتکشاورزیاست.این

هایتولیدیازجملهآبمحدودهایکشاورزیقابلکشتدردسترسونهادهدرحالیاستکهزمین

شوند.ازاینرویهکودهاوسمومشیمیاییموجبآلودگیمحیطزیستمیهستند.ازطرفی،مصرفبی

فناوری از استفاده با باید غذایی نیازهای افزایشبهرهرو، بر عالوه که شوند تأمین تولید،هایی وری
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