
 رییکشاورزان تغ يرا برا نیبدست آوردن سود از چشم انداز زم يتوانسته راه ها حیصح يکشاورز کیامروزه 
 زیو تجو وانیح اه،یخاك، گ طیشرا يبر رو ییایجغراف يداده ها يعبارتست از جمع آور حیصح يدهد. کشاورز

 طیمحافظت از مح نیچنو هم يمحصوالت کشاورز شیافزا يبرا یوبگاه خاص درمان کیو فراهم آوردن 
 قیکه دق يباال به جامعه کشاورز يتکنولوژ يدارا دیجد يابزارها يآشناساز لیبه دل قیدق ي. کشاورزستیز

از  ياریبه دست آورده است. بس تیمحبوب یعیتر، مقرون به صرفه تر و کاربر پسندتر هستند، در سطح وس
  دارند. هیتک یو مکان یزمان GPS يها ستمیاطالعات و س يجمع آور يبر سنسورها دیجد يها ينوآور

  

 ییامر توانا نیمشکل بود. ا نیو برداشت محصول با توجه به متنوع بودن زم دیتول نیدر گذشته ارتباط ب
به منظور باال بردن محصوالت آن ها را محدود  اهیدرمان خاك/گ يروش ها نیتوسعه موثرتر يکشاورزان برا

و کنترل بهتر  ییایمیش ياز آفت کش ها، علف کش ها، کودها يتر قیجامع و دق يبرنامه ها کرده بود. امروزه
مزرعه سازگارتر  کی جادیعملکرد باالتر، و ا کی دیها، تول نهیکاهش هز قیاز طر ییایمیمواد ش نیا یاز پراکندگ

  است.  ریامکان پذ ستیز طیبا مح

 ستمیس لهیداده ها که به وس يجمع آور يقو ياز دستگاه ها یاهیگ يغالت و دانه ها نهیمشاوران در زم
GPS یاستفاده م نیهرز در زم يمحل آفات، حشرات، هجوم علف ها قیدق یابیمکان  يکنند، برا یکار م 

آفت زده در محصوالت  یحتوان نوا یم يشنهادیپ يها هیتوص يو اجرا ندهیدر آ یتیریمد ماتیتصم يکنند. برا
تواند به کار رود، به  یم زیسم پاش ن يماهایهواپ ياطالعات برا نیکرد. ا يرا مشخص و نقشه گذار يکشاورز

مزارع را انجام دهند.  قیدق پاشی¬سم ،یانسان يرویبه ن ازیسازد بدون ن یکه آن ها را قادر م قیطر نیا
هستند،  GPSمحصوالت که مجهز به  يبر رو ییایمیش وادمحصوالت و پخش کننده م زکنندهیتم يماهایهواپ

که الزم است، پخش کرده و اتالف مواد  ییمحصوالت در جاها يرا فقط بر رو ییایمیقادر خواهند بود مواد ش
 نیا نیهمچن GPS ستمیرا به وجود آورد. س ستیز طیرا به حداقل رسانده و موجبات حفظ مح ییایمیش

  کشاورزان قرار دهند.  اریرا در اخت قیدق يه نقشه هاآورد ک یارمغان م هخلبانان ب يامکان را برا



  

 بسیاري بر این باورند که فواید و منافع یک کشاورزي دقیق تنها در مزارع بزرگ با
 صحیح امر این البته که آید، می دست به اطالعات فناوري از حاصله تجارب و بزرگ هاي گذاري¬سرمایه
. داد قرار دسترس در کشاورزان تمامی استفاده براي توان می ارزانی و آسان هاي تکنیک و ها روش. نیست

می توان اطالعات مورد نیاز  (RS) و کنترل از راه دور GPS ،GIS هاي سیستم از استفاده طریق از چه اگر
براي بهبود زمین و استفاده از آب را جمع آوري کرد، کشاورزان می توانند از طریق ترکیب و بکارگیري هر چه 
بهتر کودهاي شیمیایی، سایر اصالح کننده هاي خاك، تعیین حد آستانه اقتصادي براي هجوم علف هاي هرز 

 .ستفاده آیندگان، منافع و مزایاي مضاعفی را به دست آورندو آفت ها و حفاظت از منابع طبیعی براي ا
چندین ابزار را براي کمک به کشاورزان در جهت کشت سازنده و کارآمدتر در  GPS تولیدکنندگان تجهیزات

فعالیت هاي کشاورزي دقیق خود، روانه بازار کرده اند. امروزه بسیاري از کشاورزان براي افزایش کارکرد در 
استفاده می کنند. اطالعات محل توسط گیرنده  GPS کشاورزي خود از محصوالت برگرفته شده از کسب و کار

براي جاده ها، سیستم هاي آبیاري، حوزه هاي مشکل در محصوالت کشاورزي مانند علف هاي  GPS هاي
سطح زیر به کشاورزان اجازه می دهد تا نقشه هاي زمین با  GPS هرز یا بیماري جمع آوري می شوند. دقت

 .کشت دقیق از مناطق زمینه، محل جاده ها و فواصل بین نقاط مورد توجه، ایجاد کنند
 مشاوران در زمینه غالت و دانه هاي گیاهی از دستگاه هاي قوي جمع آوري داده ها که به وسیله سیستم

GPS استفاده می  کار می کنند، براي مکان یابی دقیق محل آفات، حشرات، هجوم علف هاي هرز در زمین
کنند. براي تصمیمات مدیریتی در آینده و اجراي توصیه هاي پیشنهادي می توان نواحی آفت زده در محصوالت 
کشاورزي را مشخص و نقشه گذاري کرد. این اطالعات براي هواپیماهاي سم پاش نیز می تواند به کار رود، به 

. دهند انجام را مزارع دقیق پاشی¬ي انسانی، سماین طریق که آن ها را قادر می سازد بدون نیاز به نیرو
هستند،  GPS به مجهز که محصوالت روي بر شیمیایی مواد کننده پخش و محصوالت تمیزکننده هواپیماهاي

قادر خواهند بود مواد شیمیایی را فقط بر روي محصوالت در جاهایی که الزم است، پخش کرده و اتالف مواد 
همچنین این  GPS ه و موجبات حفظ محیط زیست را به وجود آورد. سیستمشیمیایی را به حداقل رساند

 .امکان را براي خلبانان به ارمغان می آورد که نقشه هاي دقیق را در اختیار کشاورزان قرار دهند


