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چکیده
امروزه کشاورزی پایدار ضمن اینکه کمک شایانی به تولید مطلوب محصوالت کشاورزی میکندد باعد کداش

مصدر نهدادهشدا شدده و

کمترین اثر سوء را بر محیط می گذارد .به طور کلی کشاورزی پایدار با محیط سازگار است ،به منافع انسان مدی اندیشدد و کدارایی اسدتااده از
منابع موجود را بیشتر می کند .در راستای کشاورزی پایدار ،کشاورزی دقیق نیز مطرح شده که اجرای آن کمک بیشتر و دقیق تری بده حاد
محیط زیست و استااده ی بهینه از نهاده شای الزم برای تولید محصول با کیایت بهتر می کند .از آنجا کده یکدی از مهد تدرین آسدی شدای
زیستمحیطی استااده از سموم شیمیایی برای کنترل بیماریشای گیاشی است ،کشاورزی دقیق با داشتن ساختارشای مؤثر کمک به کداش
آلودگی و پایین آوردن زیان شای ناشی از بیماری شای گیاشی بدون نیاز به مصر سموم شیمیایی یا مصر حدداق آنهدا مدی کندد .در ایدن
مطالعه سعی شده به برخی از این ساختارشا اشاره شود.
واژههای کلیدی
کشاورزی دقیق ،کنترل بیماریشای گیاشی ،نهادهشای تولید.

* نویسنده مسوول مکاتباتfarzanehlak@gmail.com :
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 .1مقدمه

 .2کشاورزی دقیق چیست؟

امروزه ،تأمین نیاز غذایی انسان با توجه به منابع موجدود و بدا در

ایددن نددو کشدداورزی را کدده بدده  Precision farmingیددا

نظر گرفتن روند رو به رشد جمعیت جهان از یک طر و کاش

یا  Precision agricultureنامگذاری کردهاندد ،در ذشدن افدراد

منابع در دسترس از طر دیگر ،از چال شدای اساسدی بشدر در

مختل معانی متااوتی را القا مینماید .بعضی بر این باورندد کده

کشداورزی نیدز شمانندد سدایر

کشدداورزی دقیددق بدده معنددی اسددتااده از مدداشواره ،حسددگرشا 3و

بخ شای تولیدی نیازمند فنون نوین مدیریتی اسدت تدا بتواندد

نقشهشای الکترونی برای انجام شمان کارشایی است کده پددران

مه ترین نیاز مادی بشر را که غذا میباشد ،برآورده سازد .بهکدار

آنها با یک جات چش تیزبین و لمدس مقدداری خدا در بدین

گرفتن شیوهشای نوین علمی در مدیریت مزرعه مانند کشاورزی

انگشتان دست و با حافظهای قوی انجام میدادند .بدرای برخدی

کشاورزی

دیگر ،دورنمایی از کشاورزی آینده است کده در آن بدا کمتدرین

جوامع جهدانی مدیباشدد .بخد

دقیق پاسخی است که میتواند انتظارات کنونی بخ
را تأمین نماید )(Morgan, 2004

مقدار نهادهشا شمچون بذر ،سد  ،کدود و غیدره در شدر وجد از

کشاورزی دقیدق بدرای اولدین بدار در دشدهی  3391در ایداالت

خا  ،ضایعات را کمینده ،درآمدد را بیشدینه و محدیط زیسدت را

متحده آمریکا عنوان گردیدد .ایدن روش ندوین کشداورزی بندابر

سال تر نگه میدارد.

تقاضاشایی بنا شد تدا مسدال زیسدتمحیطدی را کده در نتیجده

کشاورزی دقیق یدک روش ندوین بدا ابدزار جدیدد گیرنددهشدای

فعالیتشای کشاورزی شمچون استااده از کودشا و آفدتکد شدا

ماشوارهای ،نقشهکشی جغرافیایی زمین ،دستگاه سنج

عملکرد

بهوجود میآیند ،ح نمایدد .از سدال  3335شدر دو سدال یکبدار

محصول و ماشینشای خودکار اجدرای عملیدات مدیباشدد .ایدن

کنارانس بین المللی کشاورزی دقیق به منظور بررسدی و ارزیدابی

روش گرچه در کشورشای پیشدرفته نیدز جدیدد مدیباشدد ولدی

این روش و اراله ی راشکارشای جدید برگزار می شود .امروزه این

اشمیددت آن بددرای کشددورشای در حددال توسددعه بیشددتر اسددت

عل  ،به عنوان یک رشتهی دانشگاشی تدریس میشدود و عدووه

(بهروزیالر و شمکاران.)3133 ،

بر آن ماشینآالت زیادی در این راستا تولید شدده اسدت ،بدرای

نامشای مختلای که برای کشداورزی دقیدق غیدر از

مثال حدود  5211رایانه بر روی کمباینشا جاسازی شددهاندد تدا

 agricultureوجددود دارد ،عبارتنددد ازPrecision farming :؛

اطوعات مربوط به محصول ذرت و سویا را مطابق شاخصشدا و

Spatially variable farming؛ GPS farming؛ Farming

استانداردشای این دان

by satellite؛  Farming by footو

ثبت و نگهداری کنند .امدروز در بیشدتر

Precision

Variable rate

کشورشای پیشرفته این اعتقاد وجدود دارد کده یکدی از راهشدای

 .applicationبعددد از کشدداورزی دقیددق ،اصددطوح کشدداورزی

رسیدن به کشاورزی پایدار قدم در مسیر کشاورزی دقیدق اسدت

ماشوارهای بیشترین کاربرد را دارد.

(بهروزیالر و شمکاران ،در دست انتشار).

دالیلی چون قیمت باالی نهادهشا مث بذر ،کود ،سموم ،مسدال

کشاورزی دقیق یک روش مدیریت مزرعه اسدت کده شدد آن

و مشدکوت زیسدتمحیطدی در اثددر اسدتااده از علد کد شددا،

کمینه و بهینهسازی استااده از نهادهشا برای رسیدن بده حدداکثر

آفت ک شا ،کودشا و وجود پیشرفت تکنولوژی که امکان به اجرا

تولید ممکن است .این شد با انجام اندازهگیدریشدای الزم در

درآوردن این فناوری جدید را میسر می کرد ،باع مطدرح شددن

مزرعدده در حددین عملیددات یددا تهیددهی نقشدده از زمددین و ثبددت

کشاورزی دقیق شد .اشدا کشاورزی دقیق عبارتند از :مددیریت

خصوصیات مربوط به نقداط مختلد مزرعده و تعیدین نیداز شدر

متغیرشددا ،حا د محددیطزیسددت و درآمددد بیشددتر (بهددروزیالر و

قسمت مزرعه به نهاده شا و بده دنبدال آن اختصدا

شمکاران.)3133 ،

نهداده شدا و

شمچنین کاربرد شوشمند ادوات کشاورزی و امکانات تولید شمراه
است .این نهاده شا می توانند مواردی مث کود ،س  ،بدذر و آب را

 .3اصول کشاورزی ماهوارهای

شام شوند (بهروزیالر و شمکاران.)3133 ،

شد از کشاورزی ماشوارهای شمانطور کده گاتده شدد ،درآمدد
بیشتر از کشت و کار شمراه با حا محیط زیست است .افدزای
درآمد به عملکرد کمی و کیای باالتر و میزان نهاده کمتر و تیمار
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مؤثرتر بستگی دارد .گیاه برای رشد خود از یک طر بده شدوا و

این دستگاه به اندازه یک گوشدی موباید اسدت کده مدیتدوان

انرژی خورشیدی و از طر دیگر به مواد غذایی خدا نیازمندد

به وسدیله آن سدرعت حرکدت متحدر  ،ارتادا از سدط دریدا،

است .مواد غذایی در خا شام مواد آلدی ،کودشدای نیتدروژن،

فاصله ی یک مبداء تا مقصد ،طول زمدان طدی شدده از مبدداء و

فسار و پتاس و رطوبت است کده مجموعدا حاصدلخیزی خدا

زمان باقیمانده تا مقصد را تعیین کرد .این دستگاه متشک از سه

گاته می شود .شوا و انرژی نیازی به کنترل و تنظی ندارند ولدی

بخ ؛ اندام فضایی ،اندام کنتدرل و انددام کدار اسدت

حاصلخیزی خا باید در حد مطلوب باشد ،این عام از طرفدی

).Estes, 1990

& (Star

در نقاط مختل خا معموال متغیدر اسدت .بندابراین ابتددا بایدد
نقشهای از حاصلخیزی وج به وج خا را در اختیار داشت تا

 .5اندام فضایی

بدین وسیله مقدار نهدادهشدای مدورد نیداز معلدوم شدوند .میدزان

شام  51ماشواره است که در  6مسیر معدین در ارتادا 51511

مناس بده مقددار

کیلومتری سط زمین قرار دارند و در شر روز دوبار به دور زمدین

نهادهشا را آنگاه میتوان با ماشینشای پخ

الزم به خا اضافه نمود (بهروزیالر و شمکاران.)3133 ،

میگردند .از این تعداد 53 ،ماشواره فعال و  1ماشواره دیگر یدکی

شمانطور که در باال بح شد ایدن مددل از کشداورزی نیازمندد

شستند .شر دستگاه  GPSدر ساعات شبانهروز حداق  1مداشواره

ماشددینآالت ،فندداوری اطوعددات و تکنولددوژی اسددت .درواقددع

را می بیند .درواقع گیرنده امواج و عویمی را که از این ماشواره شا

کشاورزی دقیق بر پایهی چند سیست از تکنولوژی میباشد:

به زمین فرستاده میشوند ،میتوانند دریافت کنند (شک .)3

)Global Positioning System (GPS



)Geography Information System (GIS



)Variable Rate Technology (VRT



)Remote Sensing (RS



)Yield Monitoring (YM



در این مطالعه تنها به سه سیست از کشداورزی دقیدق پرداختده
میشود که در زیر به آنها اشاره شده است.
 .4سیستم موقعیتیابی جهانی )(GPS

شکل  .1شمایی از  42ماهواره که در  6مدار به دور کرهی

یکی از مه ترین ابزار در جمعآوری اطوعدات موقعیدتیدابی در

زمین میگردند (مورگان)1811 ،

کشاورزی سیست موقعیتیابی جهانی ) (GPSمیباشد .سیسدت
 GPSوابسته به سیست شدایتی ماشواره ای عمد کنندده توسدط

 .6اندام کنترل

وزارت دفا آمریکا می باشد .این ماشواره شا سیگنال شدایی را کده

ماشواره شا توسط چند دستگاه زمینی کده در نقداط مختلد کدره

محتددوی اطوعددات زمددانی و مکددانی اسددت مخددابره مددیکنددد.

زمین نص شده اند ردیابی و شناسدایی مدیشدوند .ایدن شدبکه

دریافتکنندهشای  GPSدر روی زمین سیگنالشدای مداشوارهای

شناسایی را معموال اندام کنترل  GPSمینامند .قسدمت کنترلدی

که تعیینکننده موقعیت و جهت میباشند را جمعآوری مدیکندد.

در پایگاه نیروی شوایی  Colorado Springsدر کلرادو مسدتقر

پس از آن این دادهشدا مدورد تجزیده و تحلید قدرار مدیگیدرد.

است .امواج صادر شده توسط ماشوارهشا به ایدن بخد

موقعیتسنجی ،یعنی تشخیص ،ثبت و ذخیره موقعیت یک شیء

کنترلدی

صادر شده و ایستگاه مادر با دریافت این اطوعدات مددار دقیدق

یا انسان و وسیلهای که این کار را انجام می دشد ،موقعیدت سدن

ماشوارهشا را محاسبه و بهروز مینمایند (شک .)5

مینامند .موقعیت سنجی معموال با وسدای الکترونیکدی صدورت
مددیگیددرد در حقیقددت موقعیددتسددنجی اسدداس کددار کشدداورزی
ماشوارهای است ).(Goodchild, 1993
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شکل  .4موقعیت پایگاه کنترلکننده ماهواره در کلرادو (مورگان)1811 ،

 .7اندام کار
دستگاه گیرنده  GPSرا که افراد یا ارت

کار گیرندهی  GPSبرای تشخیص موقعیدت خدود روی کدرهی
برای تشخیص دقیدق

زمین بر تعیدین فاصدلهی آن از مداشواره شدا اسدتوار اسدت .شدر

یک شخص یا خدودرو بدهکدار مدیبرندد ،انددام کدار مدینامندد.

ماشواره ،امواجی را به طور مستمر صادر می کندد و گیرندده شدا بدا

شهروندان نیازی به جواز برای کاربرد این دستگاه ندارندد چدون

دریافت این امواج و تعیین دقیق طول زمان دریافت آن ،فاصلهی

فقط گیرنده است یعنی شیچ نو امواجی را صادر نمیکندد تدا در

ماشواره را از خود محاسبه مینماید (شک .)1

دستگاه شای صوتی و تصویری اطرا اخول ایجاد نماید .اصول

شکل  .8گیرندهی  GPSروی خودرو ،دوچرخه یا توسط فرد حمل میشود http://www.farmflavor.com

13

سی و نهم ـ بهار و تابستان 5931
 .8کاربرد  GPSدر کشاورزی

نیاز از شر عنصر اقدام به کودپاشی می شدود .اینجدا یدک سدؤال

 .3کشیدن نقشهی مزرعه؛

مطرح می شود و اینکه آیا این میزان کدودی کده بده زمدین داده

 .5تشخیص قسمتشایی از محصول که شدیدا به عل شدرز ،آفدات و

میشود باید بهطور مساوی در سط مزرعه پخ

بیماری شا مبتو می باشد .این تشخیص کمک به سد پاشدی نقطده ای

کشاورزی دقیق به این سؤال با استااده از تکنولدوژیشدایی کده

میکند؛

بهکار میبرد و از آنها در بداال یداد شدده اسدت ،پاسدخ مناسدبی

 .1نمونهبرداری خا ؛

میدشد .مسال اقتصادی و زیستمحیطی در کنار مسدال فندی،

 .1دیدهبانی مزرعه.

تولیدکنندددگان محصددوالت کشدداورزی را وادار کددرده اسددت
روش شای جدید را در مدیریت تولید محصوالت کشاورزی بهکار

 .9سیستم اطالعات جغرافیایی )(GIS

گیرند .در روششای متدداول تولیدد محصدوالت کدود شدیمیایی

 GISمربوط به اطوعات جمعآوری شده توسط  GPSمیباشدد.

به طور یکنواخت در سط مزرعه توزیع میگدردد .ایدن در حدالی

 GISتوانایی تعام با الیه شدایی از اطوعدات فضدایی و کشد

است که حاصلخیزی خا در سط مزرعه یکنواخدت نیسدت و

موقعیتشدای مختلد را کده از راه شدای دیگدر ممکدن نیسدت

در بعضی نقاط مواد غذایی خا ممکن است بی

دارد ) .(Goodchild, 1993فرایند تغییر یک الیه از اطوعات و
پیوستگی آن به الیدهی دوم ثبدت 5نامیدده مدیشدود

& (Star

حدی باشد که حتی بعد از کوددشی نیز این کمبود اصوح نشدود
(بهزادی و جوادی.)3193 ،

آفات ،عل شای شرز و بیماریشای گیاشی بهکار برده شده اسدت

از آنجا که در کشور ما کودپاشی بدون در نظر گرفتن تغییدرات در

).(Nelson et al., 1994

مزرعه صورت میگیرد ،تحقیقی توسط بهزادی و جدوادی ()3139

ولتزاین موضوعی با عندوان  Geophoto pathologyرا معرفدی

انجام شده تا میزان کارایی این روش بررسی شود .در این تحقیق

کرده است و توصیاات جزیی اسدتااده از نقشدهشدا بدرای نشدان

ابتدا داده شای مکانی مربوط به میزان نیتدروژن خدا بده صدورت

بیماریشای گیاشی در سراسدر منطقده یدا قداره و

نقشه درآورده شد .در نقشهی مورد نظر تنهدا مکدان شدایی کده از

شمچنین کلیه نقشهشایی را که برای این شد میتوانند استااده

نظر میزان نیتروژن مورد نیاز گیاه فقیر بودند کودپاشی شدند و در

شوند را طبقهبندی کرده است ).(Weltzien, 1978

مکانشایی که دارای میزان مناسد نیتدروژن بودندد ندازلشدای
کودپاش غیرفعال بوده و شیچگونه پاششی نداشدتند .ندر پاشد

 .11کاربرد کشاورزی دقیق یا مااهوارهای در کنتارل

در مکانشایی که از لحاظ میزان ازت فقیرند متغیدر خواشدد بدود.

بیماریهای گیاهی

نتیجهای که از این تحقیق حاص شدد کداش

فلساهی کشاورزی دقیق در زمینهی بیمداریشدای گیداشی ایدن

شمانطور که در باال آمدده اسدت یکدی از کاربردشدای  GPSدر

از کشتزار بهکار برده شود .در این ندو کشداورزی

نمونه گیری خا می باشد .وقتی نمونه برداری شای خدا زمدین

امکان محاسبه و برآورد اختو بین کوچکترین سطوح ممکن

توسط  GPSانجام شود در نهایت میتدوان یدک نقشده کلدی از

عملدی مدیشدود ) (Morgan, 2004الزم بدهذکدر اسدت کده

قسمت شای نمونهبرداری تهیه کرد و شمدراه آن بعدد از آزمدای

بیماری شای گیاشی ناشی از عوام زنده و غیرزنده می باشند کده

خا میتوان کمبودشای عناصر مورد نظر در زمین را مشدخص

یکی از موارد غیرزنده که موج اختول در گیاه شده و بیمداری

کرد تا برای کودپاشی فقط به قسمتشایی از زمین کده نیداز بده

توأم با نشانه را سب می شود ،کمبود عناصر غذایی داخ خدا

کودپاشی دارد کود داده شود آن ش به میزانی که الزم میباشد.

است .مشخص شده است که عناصر مدورد نیداز گیداه در داخد
خا بهطور یکنواخت پخ

 29/12درصددی

مصر کود نسبت به روش متداول (توزیع یکنواخت) بود.

است که نهادهشای کشاورزی نظیر کود ،س و غیره متناسد بدا
نیاز شر بخ

از نیداز گیداه

باشد و در جاشای دیگر شاید کمبود عناصدر مدورد نیداز گیداه در

) GIS .Estes, 1990در کشاورزی در زمینهی تحلید فضدایی

دادن پراکن

شود یا نه؟

در شک  1یک نقشه مربوط به میزان پتاسی خدا آورده شدده

نشده اسدت و امدروزه بدرای کدود

است که نمایانگر میزان پتاس در شر کدام از بخ شدای قطعده

دادن به خا بعد از نمونهبرداری ،نمونهشدا بده آزمایشدگاهشدای

زمین مورد نیاز است ).(Cotty, 1994

خا شناسی برده می شود و بعد از مشخص شددن میدزان مدورد
19
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شکل  .2نقشهی میزان پتاسیم در داخل زمین تهیه شده با ( GPSمورگان)1811 ،

شکل  .5نقشهی بیانگر میزان  PHداخل زمین تهیه شده با ( GPSمورگان)1811 ،

از آنجا که میزان  pHبر رشد گیاه و شمچنین میزان آسی پدذیر

 .11کاربرد  GISدر کنترل بیماریهای گیاهی

شدن گیاه در مقاب عوام بیماریزا تدأثیر بده سدزایی دارد پدس

در زیر به مثال شایی از مدیریت بیمداری شدای گیداشی براسداس

می توان با استااده از کشاورزی دقیق و داشدتن چندین نقشدهای

سیست  GISاشاره شده است.


متوجه میزان اسیدیته خا آن ش بهطدور دقیدق باشدی  .یدک

مثالی که در این مورد وجدود دارد تحقیقدی اسدت کده در

مبارزهی تجربی که در برابر بیماری  Take-allیا پداخوره گنددم

مددورد دو جدایددهی قددار

انجام میشود اسیدی کردن خا بدا پاشدیدن گدوگرد در داخد

منطقهی  Yuma Countyکشور مکزیدک انجدام شدده
اسددت و جدایددهشددای ایددن گوندده را براسدداس اندددازهی

زمین است که با عل به اینکه چه مقدار گوگرد آن ش در کجای
زمین مورد نیاز است ،کمک زیادی در تعیین میزان پاش

 Aspergillus flavusدر

اسکروت شایی که می توانند داشته باشند بده دو جدایده بدا

آن در

اسکروت کوچک 1و جدایده بدا اسدکروت بدزر  1تقسدی

داخ زمین میکند (شک .(Cotty, 1994) )2

کردند و نقشهی آلودگی ایدن دو جدایده را بدا  GISتهیده
کردند.
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از مثال شای دیگر درباره مدیریت بیماری شدای گیداشی بدا

 .12تکنولوژی نرخ متغیر )(VRT

استااده از کشاورزی دقیق و سیسدت  GISمدیتدوان بده

در کاربرد میزان ثابت نهادهشا در زمینشای زراعی با ویژگیشای

مدیریت بیماری ویروسی گوجه فرنگی در کشور مکزیدک

متااوت از نظر بافدت ،سداختمان و سدایر خصوصدیات فیزیکدی،

در روسددتای  Fuerteاشدداره کددرد .ایددن بیمدداری را بددین

شیمیایی و بیولوژیکی آنها افراط و تاریط شایی صورت می گیدرد.

سالشای  3333تا  3336بدا از بدین بدردن میزبدانشدای

بهکارگیری میزان ثابدت یدک نهداده در زمدین کشداورزی طدی

تناوبی و تغییر در تاریخ کاشت مدیریت کردندد .اطوعدات

سالیان متمادی باع شده است کده در بعضدی منداطق میدزان

 GISکه بیانگر الگوشای برگشتی این بیماری بود ،نشدان
میداد که با توجه به خطر بروز بیماری ویروسی مذکور در

نهاده شا بیشتر از حد نیاز بدوده و در منداطق دیگدری کمبدود آن

منطقه ،از کشت گوجه فرنگی اجتناب گردد و بدهدنبدال آن

احساس شود .تجمع بی

از حد نهدادهشدا باعد آلدودگیشدای

به کمک یکی از استراتژیشدای  2IPMسدعی در کنتدرل

زیستمحیطی بهویژه آبشای زیرزمینی میشود و مصر کمتدر

غیرشدیمیایی نداقلین ایدن ویدروس شدد & (Bolkan

از حد نیاز سب نقصان عملکرد مدیگدردد .بندابراین الزم اسدت

).Reinert, 1994



نهاده مناس با زمان و مکان بهکار برده شوند .برای تحقق ایدن

بررسی دیگر در روستای  Fuerteمکزیدک روی بیمداری

امر نیاز به فناوری خاصی است تا بتدوان نهدادهشدا را بده میدزان

بویددت سددی زمینددی کدده عامدد آن قددار گونددهی

معین و در مکان مشخص بهکار برد .یکی از این روششا فناوری

 Phytophthora infestanceمددیباشددد ،انجددام شددد.

ندر متغیددر در کشداورزی دقیددق اسدت (شددک )6

نقشهشای  GISنشان میداد علیرغ استااده از سدموم،
بهخصو

(Morgan,

).2004

س متاالکسی  ،بیماری شمواره وجود داشدته و

در ادامهی بررسی ،محققین به این نتیجه رسدیدند کده در

این سیست درواقع باع ترکی  GPSو  GISمیشود و کاربرد

بین جمعیدت ایدن قدار  ،جدایدهشدایی وجدود دارندد کده

آن بر پایهی اطوعات ثبتی می باشد و اینکه چه میزان و در کجا

واکن

شای مختلای نسبت بده سد متاالکسدی از خدود

متغیری باید استااده شود ).(Nelson et al., 1994

نشان میدشند و علت آن ش وجود تااوت در ژنوتیپ این
گونه بیماریزا بود ).(Fry et al., 1993

شکل  .6نشاندهندهی ماشینی است که بر پایهی سیستم نرخ متغیر در حال کار است )(www.claas.com



 .13کاربرد VRT


در استااده از عل ک شا؛



در استااده از قار ک شا؛



در استااده از حشرهک شا؛
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