ﻫﺸﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )(1

ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی

ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ارزان ﺑﺎ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداری ارزان راهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﻓﺮاروی ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ و آﺳﻴﺐﻫﺎی زﻣﻴﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  «2015اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ  :1ﭘﻬﭙﺎد ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  3D Roboticsﺑﺮ ﻓﺮاز زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﻮﻧﺪ
راﻳﺎن ﮐﻮﻧﺪ ﮐﺸﺎورزی از اﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﺎورز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﻬﭙﺎد ﻧﻴﺰ اﺳﺖ و او
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ .او ﻳﮑﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﭘﻴﺶﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از وﺳﻴﻠﻪای ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در زﻣﺮه
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮاﻧﻮردی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮی
ﭘﺮورش دﻫﺪ .اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روﺑﺎﺗﻴﮏ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ در ﮐﺸﺎورزی از ﺑﺰرگدادهﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﻮﻧﺪ و ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
او ﮐﻪ ﺷﻤﺎرﺷﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ» ،ﭘﻬﭙﺎد« ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻢﻫﺰﻳﻨﻪ دورﺑﻴﻦ )ﻋﮑﺲﺑﺮداری( ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ اﻳﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺛﺎﺑﺖﺑﺎل و ﭼﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺮواﻧﻪ )ﮐﻮادﮐﻮﭘﺘﺮ( و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﺑﺎلﮔﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﻴﻐﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺟﯽﭘﯽاس و ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﺳﺎده ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﺧﻮدﮐﺎر راﻫﺒﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ روی زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﻫﻮاﯾﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮزاﻳﻴﮑﯽ واﺿﺢ ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎورد .ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺎ اﻣﻮاج

رادﯾﻮﯾﯽ را ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ از روی زﻣﻴﻦ راﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﻬﭙﺎد ﮐﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮواز ،از ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮود را ﺧﻠﺒﺎن
ﺧﻮدﮐﺎر )ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  3D Roboticsآن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮوازی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺮﭼﻪ وﺳﻴﻊﺗﺮی از زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی او را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و دورﺑﻴﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

امروزه ،زمينهای کشاورزی با بهرهگيری از شگفتیهای مهندسی در حال دگرگونی هستند .اين
برآيند چندين سال خودکارسازی و استفاده از نوآوریهای ديگری است که با هدف پروردن غذای
بيشتر با نيروی کار کمتر صورت گرفته است.

اﻳﻦ دﻳﺪ از ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ )از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  120ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاز زﻣﻴﻦ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﺑﯽﺳﺮﻧﺸﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺠﻮز اداره ﻫﻮاﻧﻮردی ﻓﺪرال ﻧﻴﺎزی ﻧﺪارد( ﭼﺸﻢاﻧﺪازی را ﭘﻴﺶ روی ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداریﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺴﻴﺎر ارزانﺗﺮ اﺳﺖ و وﺿﻮح
ﺑﻴﺶﺗﺮی ﻫﻢ دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻬﭙﺎد زﻳﺮ اﺑﺮﻫﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ را ﭘﻴﺶ رو ﻧﺪارد و ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ارزانﺗﺮ از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﺳﺮﻧﺸﻴﻦدار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد .ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮ از
ﻫﺰار دﻻر ﻳﮏ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺨﺮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  :2اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮوﺳﺮخ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﺳﺒﺰﻳﻨﻪ )ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ( آنﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮ ﺑﺮ آوردن اﻳﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ارزان ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺶرﻓﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ) MEMSﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ ،ژﻳﺮوﺳﮑﻮپ ،ﺟﺎذﺑﻪﺳﻨﺞ و اﻏﻠﺐ
ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ( ،ﻣﺎﺟﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﯽﭘﯽاس ،ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮانﻣﻨﺪ ،و ﻃﻴﻔﯽ از رادﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل .اﮐﻨﻮن
ﺑﻪﻟﻄﻒ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده آنﻫﺎ در اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ و
ارزانﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﻬﭙﺎد ﻧﺮماﻓﺰار وﻳﮋهای را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  DIY Dronesﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ آن ﺑﻮدهام ،آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺮانﻗﻴﻤﺘﯽ
ﮐﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪ دﻗﻴﻖ را ﻓﺮاروی ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  :3ﻳﮑﯽ از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  PrecisionHawkﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺲﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداری از زﻣﻴﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﻳﮏ ﺑﺮش از ارﺗﻔﺎع ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻨﻮع ﺧﺎک و ﺣﺘﯽ آﻓﺖﻫﺎ و
ﻗﺎرچﻫﺎ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .دوم ،دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﻴﻔﯽ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و دادهﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﯽ از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی
ﻓﺮوﺳﺮخ و ﻧﻴﺰ ﻃﻴﻒﻫﺎی ﻣﺮﺋﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از آن ﺑﺮش ﭘﺪﻳﺪ آورد ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺎﻟﻢ و آﺳﻴﺐﺧﻮرده را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ دﻳﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻳﮏ
ﭘﻬﭙﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از زﻣﻴﻦ را ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﺮ روز ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭙﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻳﮏ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در آن ﺑﺨﺶ زﻣﻴﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ زﻣﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻴﻄﻪ روﺑﻪرﺷﺪ ﮐﺸﺎورزی داده راﻫﺒﺮ ﺟﺮﻳﺎن
دارد .اﻣﺮوزه ،زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺳﺎل ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮآوریﻫﺎی دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮوردن ﻏﺬای ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر ﮐﻢﺗﺮ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮاﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر داﻧﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن را در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﻣﮑﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
دروﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺟﯽﭘﯽاس راﻫﺒﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ درو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﻴﻢ ﺗﻮانﻣﻨﺪ
دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوریﺷﺪه درﺑﺎره آﺑﻴﺎری ﺧﺎک و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی راهدور ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺘﻮای آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد و در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و
ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺖﻫﺎ ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎی دﻗﻴﻖﺗﺮی داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﺮ روز ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻠﯽ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد روﺑﻪرو
ﺑﻮدﯾﻢ؟

پهپادهای کشاورزی در حال تبدیل شدن به وسيلهای مانند ديگر وسيلههای کاربردی هستند و
گفتوگو درباره آنچه میتوان با کمک آنها انجام داد ،آغاز شده است.

اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ  9.6ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ
و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪﺻﻮرت ورودی ،ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ورودیﻫﺎ )آب و
آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ( را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ و ﺧﺮوﺟﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻳﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ را از ﺳﺮ راه
ﺑﺮدارﻳﻢ .ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ وﺳﻴﻠﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎره
آنﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد ،آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻳﺎن ﮐﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻢﺗﺮ آﺑﻴﺎری ﮐﻨﺪ ،ﮐﻢﺗﺮ از آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ

ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮی ﭘﺮورش دﻫﺪ .دادهﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ را
در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﺬای ﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﮐﻪ آنﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻓﻨﺎوری ﻧﻈﺎﻣﯽ
آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪای در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻨﺎوری ﺳﺒﺰ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺑﻴﺎﺑﺪ ،و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮواز دادن روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﮔﺮدروﺑﯽ زﻣﻴﻦ
اﺳﺖ.
ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﺻﻠﯽ
3D Robotics
ﻳﺎﻣﺎﻫﺎ
PrecisionHawk
ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻓﺖﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ.
دﺳﺘﺎورد
ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد و ﮐﻢﺗﺮ از ﻫﺰار دﻻر ﻗﻴﻤﺖ دارﻧﺪ.
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