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آینده نگرانه می توانند در  با طراحی  تراکتورهای هوشمند 
در  را  قدیمی  تراکتورهای  جای  دور،  چندان  نه  آینده ای 

مزارع و زمین های کشاورزی بگیرند.
این تراکتورها به گونه ای طراحی شده اند که هم به صورت 
خودران و هم به کمک راننده قادر به حرکت هستند. با نصب دوربین های 
۳6۰ درجه  روی بدنه آنها، همچنین، حسگرها و ابزارهای مسیریابی برای 
هدایت تراکتور در مزارع، کاربر می تواند ناوگان تراکتور را از هر مکان و 
در هر زمانی )روز و شب( مدیریت کند و ضمن افزایش ایمنی، در وقت و 

هزینه کشاورز نیز صرفه جویی بسیاری خواهد شد.
 Machine( ماشین  »یادگیری  روش  از  استفاده  با  یادگیری  توانایی 
learning(«، از دیگر ویژگی های بسیار جذاب این نوع تراکتورها است، 
با استفاده از سامانه یادشده، می توان تا 24۰ گیگابایت داده را هنگام کار 
در زمین های کشاورزی به صورت برخط )On The Go( جمع آوری و 
با استفاده از آنها و بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده، به 
بهبود و اصالح روش های کشاورزی کمک کرد. همچنین این تراکتورها 
قادر به تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه تجزیه بلند مدت پیرامون کیفیت زمین 
و بهبود دقت دستگاه هستند، داده های جمع آوری شده نیز در فضای ابری 
دستگاه، ذخیره می شود. این  تراکتورها با استفاده از یک گوشی هوشمند 
یا دستگاهی خاص، قابل کنترل از راه دور هستند به طوری که، کاربر آن 
می تواند از این طریق به روزرسانی ها، هشدارها، گزارش های هواشناسی، 
آنالیزها و ذخیره سازی را برای برنامه ریزی کشاورزی کارآمدتر دریافت کند.
 LIDAR: Light and( لیدار ،GPS این نوع دستگاه های مفهومی، به
Radar(، دوربین های ویدئو و سیگنال های تصحیح ماهواره ای مجهزند 
تا بتوانند مسیرشان را در اطراف مزرعه و زمین های کشاورزی پیدا و در 
مسیر درست به  سمت مزرعه و برعکس حرکت کنند. طراحان این نوع 
تراکتورهای هوشمند، که می توانند با انواع ابزارها و ادوات دنباله بند متداول 
کار کنند، پیش بینی کرده اند، روزی این تراکتورها با پیش بینی وضعیت 
آب و هوا می توانند برای خود برنامه روزانه بچینند. تراکتورهای الکتریکی 
به گونه ای طراحی شده اند تا بسیاری از مشکالت متداول را از جمله کمبود 
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نیروی کار، تغییرات آب و هوایی، نگرانی های ایمنی کاربر و ... تا حد امکان 
برطرف کنند. یک نمونه دیگر از این نسل می تواند با یک بار شارژ، بین 
1۰ تا 12 ساعت راهپیمایی کند، البته این مدت زمان، در  حالتی  که از 
حداکثر قدرت تراکتور استفاده شود، ۳ تا 4 ساعت خواهد بود، این تراکتور 
توانایی حمل وزن تقریبی یک تن را نیز دارد. قدرت پیشرانه الکتریکی 
این تراکتور در وضعیت عادی کار، 4۰ اسب بخار )۳۰ کیلووات( و اوج 
قدرت آن 7۰ اسب بخار )52 کیلووات( برای استفاده چندمنظوره است. 

این نسل از تراکتورها هیچ  نقشی در انتشار گازهای گلخانه ای ندارند، 
درواقع آنها با ترکیبی از نیروی برق، توان خودرانی، یادگیری ماشین و 
بهره وری،  افزایش  با هدف ارتقای عملیات کشاورزی،  آنالیز داده ها و 
ایمنی کار و بازده محصول از طریق کاهش هزینه ها و انتشار گازهای 

گلخانه ای در کشاورزی استفاده خواهند شد.
در ایران نیز در پارك علم و فناوري استان آذربایجان شرقي، با هدف 
دستیابي به دانش فني تولید صنعتي، تراکتورهایی با توان حفظ تعادل 
شیب دار(،  اراضي  در  دیم  کشت  برای  )مورد نیاز  شیب دار  اراضي  در 

پژوهش هایی در حال اجراست.
پیشرفته  ماشین های  به کارگیری  تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
از  حفاظت  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  کشاورزی  زمین های  در 
که  نیست  کس  پوشیده  هیچ   بر  بود.  خواهند  مؤثر  طبیعی  محیط های 
عملکرد محصوالت کشاورزی در واحد سطح در ایران، بسیار پایین تر 
از استانداردهای جهانی است. این امر سبب می شود تا دو مقوله آب و 
زمین در تهدید همیشگی برای گسترش کشاورزی و افزایش تولیدات آن 
باشد. هر چقدر مکانیزاسیون بیشتر و هدفمندتر وارد چرخه های مختلف 
در صنعت مزبور شود، با افزایش بهره وری می تواند سهم درخوری در 

جلوگیری از آسیب های وارده به محیط های طبیعی داشته باشد.
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