ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ در ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﺎورزی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮﺷﺎد ﺻﻔﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
در  Iowaآﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود  3000ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺖ داﻧﻪ ﺗﺎ
ﮐﻮد دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺰارع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  Mitchellاﺳﺖ .زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﺰارع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻼت در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد

ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺸﺎورزان روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی روی ﻣﯽ آورﻧﺪ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻻن
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ  ۱۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۹۹۰ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن( ﺗﺎ ) ۲۰۱۰ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ۳۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن( از رﺷﺪی  ۲۲.۵درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ Census Buereau .ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۵۰ﺗﺎ  ۴۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را در ﺧﺎک ﺧﻮدش ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ داد .از
اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ رﺑﺎتﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﮐﺸﺎورزان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﻧﺸﮕﺎه  Illinoisرﺑﺎت ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺳﻪ
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ دوم آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﻪ ﭘﺎﺷﯽ ،ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ،ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل را دارد.
در آﺧﺮ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدﮐﺎر )ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن( ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،ﮐﺸﺎورزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

رﺑﺎت ﻫﺎ در راه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،رﺑﺎت ﻫﺎی Shake
 And Catchﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﯾﺎ

ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮری ﮐﻪ در ﭘﺎﻦ درﺧﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺟﻤﻊ آوری
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎزده
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ

و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،ﯾﮏ رﺑﺎت از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﺧﺪﻣﻪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺟﻤﻊ آوری  ۱۰۰ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﺳﺎﻋﺖ را دارد .از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ آوری ﺳﯿﺐ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی آن ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ دﭼﺎر

آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ،ﯾﮏ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن در ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﯾﮏ ﻧﺎوﮔﺎن از رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  HV۱۰۰ﯾﺎ ) (Harveyرا از
ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ  Wall-Eﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻬﺎلﻫﺎ را
در ﺣﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻻزم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ، Harveyرﺑﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﻮ ﺷﺮﮐﺖ  ، Blue River Technologyدﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از رﺷﺪ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﮐﺎﻫﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﻮ در  Salinas Valleyدر ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ در زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن ،ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﮐﺎﻫﻮ را ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد
ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮﺗﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ زﯾﺎدی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ آن را ﻣﯽ ﭼﯿﻨﺪ و دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﺑﺎت ،در ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ  Minnestotaﺑﯿﺶ از  ۱۴ﺳﺎل وﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺻﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات از  GPSاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد ،ﺑﻌﺪ از آن
رﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻘﺸﻪ ی زﻣﯿﻦ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و راه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺘﺮل
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻋﺪم ﺧﺮوج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.
اﯾﻦ رﺑﺎت ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ رادار ﺑﺮای دوری از درﺧﺘﺎن و دﯾﮕﺮ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻣﻌﺎدن و ﺟﺴﺘﺠﻮ در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .رﺑﺎت ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ رﺑﺎت ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ  San Diegoوﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﻮه
ﺟﺎت ﯾﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﮐﺸﺎورز را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻘﻂ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﻫﺎی ﺷﯿﺮﺳﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ را در

ﻣﺰارع ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺎو ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﺷﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﯿﺮدوﺷﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﯿﺰان ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﮔﺎو ،ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه در روز و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰار ع در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﮐﺮﯾﺲ ﻣﺎﯾﻠﯽ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮ ﻧﺸﯿﻦ در ﺷﺮﮐﺖ  AUVSIدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ Wierd
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ،ﻋﻼﻗﻪ ای ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اداره ﻫﻮاﻧﻮردی ﻓﺪرال ﻫﻨﻮز ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ در ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﺎورزان
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک را ﻧﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ  ۱۷ﺳﺎﻟﻪای از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﻧﺰاس ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ  AgEagleرا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯿﺸﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺎدون
ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮑﺴﺎن در دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﯾﯽ از زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ

از آب ،ﮐﻮد و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.

آﯾﻨﺪه رﺑﺎت ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
رﺑﺎت ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  Mitchellsو دﯾﮕﺮ رﻓﻘﺎﯾﺶ ،ﺑﺎﻋﺚ

ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد راه ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺬای ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد و
ﻏﺬای ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﯽ ﺟﺰ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﻧﺪارد.
ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰارع اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ.
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل  4.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را در ﺳﺎل  2013ﺑﺮ
روی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .در آﺧﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺷﺮوع راه رﺑﺎت

ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

