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تا ۲۰۳۰

رونق کشاورزی دیجیتال در بحران کرونا
خبرنگار

حــاال دیگر بحــران کرونا بــه یک تهدید جــدی برای
تأمیــن امنیت غذایی صدها میلیون نفر در سراســر
جهــان تبدیــل شــده و مجمــع جهانی اقتصــاد نیز
هشــدار داده اســت که با توجه به ادامه دار شدن این
بیماری ،چرخه کشاورزی جهان هم دچار مشکالتی
جــدی میشــود کــه خــود در تأمیــن غــذای جهــان
تأثیرگذار خواهد بود .این مجمع ،بتازگی اعالم کرده
اســت که تنها کشــاورزی دیجیتال میتواند با کمبود
احتمالی مــواد غذایی جهان در آینــده مقابله کرده
و بــه کشــاورزان بویژه در کشــورهای درحال توســعه
کمک کند تا از مشــکالت اقتصادی کرونا عبور کنند.
در همین راســتا بســیاری از کشورها دســت به دامان
تکنولــوژی شــدهاند تــا با کمــک جدیدتریــن ابزارها
و تجهیــزات فناورانــه بتواننــد از ایــن گردنه ســخت
اقتصادیعبورکنند.
ëëتکنولوژییاریگرکشورهایکمدرآمد
انتظــار میرود تــا ســال  ۲۰۵۰تعــداد جمعیت
جهــان از ۱۰میلیــارد نفر فراتر بــرود که دوســوم این
جمعیت در مناطق شهری زندگی میکنند و نسبت
به ۷.۸میلیارد نفر فعلی ،رقم باالیی اســت .ازسوی
دیگر هرروز بر تعداد کسانی که از روستاها به شهرها
مهاجرت میکنند افزوده میشــود و همین موضوع
عمالً توازن بین نیروی کار حوزه تأمین غذای جهان
و مصرف کنندگان را به هم میزند .شــیوع کرونا نیز
در کوتــاه مــدت در اثــر محدودیتهــای حملونقل
هوایی  ،زمینی و ...انتقال غذای تازه را مختل میکند
و در درازمــدت نیــز فقــدان نیــروی کار بــر کاشــت و
برداشــت محصــوالت اثرگــذار اســت و میتوانــد به
کمبود محصول و افزایش قیمت محصوالت منجر
شود .در این میان به نظر میرسد تکنولوژی ،پاسخی
صریح برای حل تمام این مشکالت در آستین دارد
چرا که شــاهد اجرای طرحهای فناورانه مختلفی در
این زمینه هستیم .یکی از این مراکز ،سازمان توسعه
کشــاورزی دقیــق( ،)PADیک ســازمان غیرانتفاعی
است که در زمینه آموزش کشاورزی فناورانه و دقیق
به کشــاورزان جهان بویژه در کشورهای کمتر توسعه
یافتــه ،فعالیــت دارد .تحقیق  PADنشــان میدهد
کرونا بر میزان تولید و زندگی کشاورزان در کشورهای
جهانسومتأثیرگذاربودهوهرچندشکافبینطبقه
ثروتمند و فقرا بیشــتر شــده ولی با کمک تکنولوژی
میتوان وضعیت زندگی کشــاورزان را در کشورهای

بــه پنلهای خورشــیدی مجهــز هســتند بنابراین از
ســوخت فســیلی اســتفاده نمیکننــد و ســهمی در
آلودگی محیط زیســت و تغییرات اقلیمی نخواهند
داشــت .این روباتها که تعدادی دوربین و سنســور
دارنــد و بــه نــرم افزارهای خاص مجهز هســتند ،در
اندازه و شــکلهای مختلفی طراحی خواهند شــد تا
در مزارع با محصوالت مختلف بتواند کارآیی داشته
باشــد .ایــن روباتها با حرکــت در مــزارع میتوانند
دیتا و اطالعاتی درباره ارتفاع گیاه ،سایز میوه ،میزان
ســبزی و طراوت برگ و ...را جمــعآوری کنند و آن را
همــراه با ســایر اطالعات همچــون وضعیت خاک،
وضعیت آب و هوایی و ...در اختیار سیســتم ماشین
یادگیــری قرار دهند .حاال کشــاورزان بــا توجه به این
دادههابهترینزمانبرایکوددهی،آبیاری،برداشت
محصول و ...را در اختیار دارند و میتوانند با کمترین
ضایعات،بیشترینبازدهمحصولراتجربهکنند.این
روبات حتی میتواند در صورت آلوده شدن یک بوته
بهآفت،بالفاصلهبهکشاورزاطالعدهدتابااقدامات
اولیه ضروری ،بیماری به کل مزرعه سرایت نکند.
یکــی دیگر از مشــکالت کشــاورزی وجیــن کردن
علفهــای هــرز اســت کــه در مــزارع بــزرگ هزینــه
زیــادی باید بــرای کارگــر پرداخت شــود و در صورت
اســتفاده از علــف کشهــا نیــز محیط زیســت آلوده
میشــود و احتمال دارد اســتفاده از محصوالت این
مــزارع بــرای ســامت مردم مشــکالتی ایجــاد کند.
بنابرایــن روباتهــای  AVOتوســط کمپانی آلمانی
 ecoRobotixبهعنوانگزینهایمناسبارائهشدهاند.

این روبات از هوش مصنوعی بهره میگیرد و میزان
اســتفاده از علــف کشهــا در مــزارع را تــا ۹۰درصــد
کاهش میدهد .این روبات هم با انرژی خورشــیدی
کار میکند و میتواند تا ۱۲ساعت در مزارع فعالیت
داشــته باشد .شب هنگام هم میتوان برای شارژ آن
از باتری اســتفاده کــرد .این روبات همچنین دوربین
و سنســور دارد و مجهز به سیســتم هشــدار اســت تا
چنانچهباوضعیتیغیرمنتظرهازنظرمیزانعلفها
و ...مواجه شد ،به کشاورز اطالعرسانی کند.
ëëپهپادهایچینی
یکی از کشورهایی که با شیوع کرونا تحقیق درباره
کشــاورزی مبتنی بر فناوری ،کشاورزی دقیق ،آبیاری
هوشمند و ...در آن بسرعت جان گرفت ،چین است.
باشیوعکرونادرچین،کشاورزانتوسطدولتتشویق
شدهاند که امسال بر سطح زمینهای زیر کشت خود
بیفزاینــد تــا محصول بیشــتری تولید شــود و در این
میــان مزارع هوشــمند مورد توجــه قــرار گرفتهاند و
پهپادها جایگاه ویــژهای در این طرح دارند .چین که
در زمینه استفاده از پهپادها در ارتش پیشتاز است با
کمک این فنــاوری میخواهد انقالبی در کشــاورزی
نیز ایجاد کند .بنیانگذار  ،XAGیک کمپانی پهپادی
واقــع در گوانگجو چین اعالم کرده که پهپادهای این
کمپانی به کشــاورزان کمک میکند تا بر محصوالت
خود نظارت بیشــتری داشــته باشــند و نحوه کاشت
بذر و اســتفاده از کودها به صورتــی کامالً مؤثر انجام
گیرد .درحال حاضر ۴۲هزار پهپاد این کمپانی روزانه
بیشاز۱.۲میلیونپروازدارند.ازآنجاکهپهپادها۱۰بار

مؤثرتر از نیروهای انسانی کارآزموده عمل میکنند،
کم هزینهتر بوده و دوســتدار محیط زیســت هستند
ایــن فناوری در چین بســیار مــورد توجه قــرار گرفته
اســت« .لی لیپینــگ» یک کشــاورز ۵۱ســاله که حاال
از ایــن پهپادهــا کمک میگیــرد میگویــد دیگر الزم
نیست تمام مزرعه را طی کنم .پهپادها برحسب نیاز
محصول به کوددهی و دفع آفات میپردازند و  ۵۰تا
 ۸۰بار ســریعتر از روشهای ســنتی عمل میکنند و
کشاورز هم دیگر بوی سم یا آفت کشها را استنشاق
نمیکند .وی اعتقاد دارد شــاید اســتفاده از پهپاد در
نگاه نخســت پرهزینه به چشــم بیاید اما با توجه به
اینکهبیشترکشاورزانسنباالییدارندوجوانانکمتر
بــه این موضوع روی خوش نشــان میدهنــد امروزه
یافتــن کارگر برای مــزارع چندان راحت نیســت.وی
که حــاال کار با پهپادهــا را یاد گرفته میگوید امســال
۲۰هکتار بیشــتر برنج کاشــته و با توجه به استفاده از
پهپاد احتماالً بازده محصول باالیی خواهد داشــت
چراکه خطاهای انســانی در آن به حداقل میرســد.
 DJIهم یکی دیگر از کمپانیهای پهپادی چین است
کــه بیش از ۱۰میلیــون یوآن در پهپادهای کشــاورزی
هزینه کرده و قرار است حداقل به۲۰هزار نفر آموزش
استفاده از پهپاد را بدهد.
5Gëëبازویکمکیمالزی
مالزی نیز یکی از کشــورهایی اســت کــه در زمینه
کشــاورزی فناورانه و پایدار تالش فراوانی دارد و حاال
در بحران کرونا این تالش افزون شده است .در مالزی
کشاورزی یکی از بازوهای اقتصاد این کشور محسوب
میشود و حدود ۷تا۱۲درصد تولید ناخالص داخلی
این کشــور به کشــاورزی مربوط میشــود اما کرونا به
آن آسیب زیادی وارد کرده است.مؤسسه تحقیقات
و توســعه کشــاورزی مالزی( )MARDIبرای توسعه
سریع کشاورزی این کشور از انقالب صنعتی چهارم
اســتفاده کرده و با کمک اپراتور مخابراتــی  Maxisاز
فنــاوری  5Gبهره گرفته تا راهکارهایی به کشــاورزان
ارائــه بدهد .به این ترتیب دادههای فراوانی ازطریق
فناوری اینترنت اشــیا سنســورها جمعآوری میشد
و به کشــاورزان کمک میکرد تا با استفاده از سیستم
هوشــمند  agritechبر رشد محصوالت خود نظارت
دائم و فناورانه داشــته باشــند و به طور دقیق از کود ،
ســموم و ...اســتفاده کنند .در این سیســتم سنسورها
میــزان رطوبت وPHخاک ،دمــای محیط و ...بهطور
دائم اندازهگیری و بهترین و مؤثرترین زمان ممکن
برای آبیاری و ...اعالم میشود.

اخبـــــار

میترا جلیلی

درحال توسعه بهبود بخشید .در گزارش این سازمان
آمــده اســت :درآمد ۹۰درصــد مردم ایــن مناطق از
کشاورزیتأمینمیشودامابیشترازروشهایسنتی
بهــره میگیرند کــه بازدهی کمــی دارد و باید به آنها
لزوم استفاده از تکنولوژی را آموزش داد.
این ســازمان تاکنــون در بنگالدش ،کنیــا ،رواندا،
پ اکســتان ،اوگانــدا ،زامبیــا ،اتیوپــی و هندوســتان
تالشهای فراوانی کرده تا کشــاورزان کم درآمد را با
ابزارهایفناورانهآنالیزخاک،عکسبرداریپهپادهااز
مزارع و تهیه بیگ دیتا(ابرداده) و همچنین استفاده
ازتحقیقاتماشینهاییادگیریآشناکندوالبتهاین
موضوع از زمان آغاز بحران کرونا شــدت یافته است
تــا تأثیر این بحران بر کشــاورزان فقیر این مناطق به
حداقل برسد و ازسوی دیگر در جریان چرخه تأمین
غذای این کشورها نیز مشکل زیادی ایجاد نشود.
از زمــان آغــاز کرونا و جدیتر شــدن این بحران،
ســازمان  PADهمچنین با شــرکت  mPowerکه در
زمینه تولید اپلیکیشــن و طراحی برنامههای خاص
برای کشــاورزان کــم درآمد فعالیــت دارد ،همکاری
خود را آغاز کرده اســت .این شــرکت در حال حاضر
نحوه کشــاورزی و زندگی کشــاورزان در ۱۵کشور فقیر
جهان را با کمک طرح های Agro360وGeoPotato
تغییر داده اســت Agro360 .با برنج کاران و کسانی
کــه مــزارع فلفل دارنــد ازطریق پیامک ارتبــاط دارد
و مشــکالت آنهــا را حــل میکند تــا بــدون نگرانی از
ضعیــف بــودن اینترنــت ،راهنماییهــای الزم را در
زمینه کشاورزی دریافت کنند .در قالب GeoPotato
نیــز کشــاورزان هشــدارهای هواشناســی را دریافــت
میکننــد و زمــان مناســب بــرای هرکارمربــوط بــه
کشاورزی دقیق به آنها یادآوری میشود.
ëëبازهمردپایگوگلوروباتها
یکیازکمپانیهایبزرگفعالدرزمینهکمکبه
کشاورزان در دوران کرونا نیز شرکت آلفابت(شرکت
مــادر تخصصی گوگل) اســت که بتازگــی به کمپین
تالش برای کشاورزی پایدار پیوسته است .این شرکت
ازروباتهاوآنالیزبیگدیتا(ابرداده)استفادهمیکند
تا درجنگ با کمبود احتمالی غذا و گرســنگی ،پیروز
میدان باشد .همانطور که گوگل ارتباط مردم جهان
با یکدیگر را از طریق شــبکه جهانــی وب برقرار کرده
است ،حاال آلفابت میخواهد به کشاورز کمک کند تا
شــبکهای از دیتای هر گیاه را در یک مزرعه در اختیار
داشــته باشــد و بــرای این منظــور هــم از روباتهای
توسعهیافتهوپیشرفتهاستفادهمیکند.اینروباتها

روباتها بخشی از ارتش انگلیس می شوند

رئیس ســتاد نیروهای مســلح انگلیس معتقد اســت تا دهه  ۲۰۳۰میالدی یک
چهارم ارتش این کشــور را روباتها تشــکیل خواهند داد.به گــزارش مهر ،اتکای
نیروهای نظامی به پهپادها و وســایل نقلیه روباتیک هر روز بیشــتر میشــود .در
همین راســتا «ســرنیک کارتــر» رئیس ســتاد نیروهای مســلح انگلیــس در یک
مصاحبه اعالم کرد به اعتقاد او یک چهارم ارتش این کشور تا دهه  ۲۰۳۰میالدی
با روباتها جایگزین میشــود .البته
او اشــاره کــرد چنیــن هدفــی هنــوز
تأیید نشــده امــا برخــی فرآیندهای
اتوماســیون را میتــوان در خطــوط
مقدم درگیریها به کار گرفت .البته
این پیشبینی چندان دقیق نیست.
چرا که میشــد ســرمایه بیشتر برای
توســعه جنــگ افزارهــای روباتیــک
در بازنگری پنج ساله دفاعی در نظر گرفته شود که اکنون به تعویق افتاده است.
کارتر در این مصاحبه از دولت خواست بازنگری مذکور را زودتر انجام دهد .البته
تعجبــی نــدارد که انگلیس روباتهای بیشــتری را در ارتش بــه کار بگیرد .ارتش
ایــن کشــور هم اکنون فقط  ۷۳هزار و  ۸۷۰ســرباز آموزش دیــده دارد ،حال آنکه
پیشبینی میشــد تعداد این سربازان  ۸۲هزار و  ۵۰نفر باشد .بنابراین روباتها
میتواننــد جای خالــی نیروهای آموزش دیــده را پر کنند یا عــاوه بر کاهش اتکا
به ســربازان ،ارتش را گســترش دهند .البته مشــخص نیســت ایــن روباتها چه
نقشهاییدرارتشبرعهدهمیگیرند.

سرقت اطالعات کاربران در حمله سایبری
به سوپرمارکت هندی

اطالعات شــخصی میلیونها نفر از کاربران ســوپرمارکت اینترنتی هندی «بیگ
بســکت» در جریان یک حمله ســایبری به ســرقت رفت .بهگزارش ایسنا ،هری
منــون ،مدیرعامل و یکی از مؤسســان ســوپرمارکت آنالین «بیگ بســکت» این
حمله را تأیید کرد که نخستین بار توسط شرکت تحقیقات امنیت سایبری سایبل
امریکا گزارش شــده بود .اطالعات به ســرقت رفته شــامل آدرس ایمیل ،شماره
تلفن همراه و نشــانی کامل هســتند کــه در دارک وب به قیمت بیــش از  ۴۰هزار
دالر به فروش گذاشته شدهاند .منون به بلومبرگ نیوز گفت :یک رخنه اطالعاتی
صــورت گرفتــه و ما این مســأله را به پلیس جرایم ســایبری گــزارش کردهایم اما
بهدلیل ادامه تحقیقات ،به ابعاد این حمله اشارهای نکرد .با روی آوردن فزاینده
کاربران به اینترنت برای تهیه مایحتاج خــود در دوران همهگیری ویروس کرونا،
جرایم سایبری افزایش پیدا کرده است .گروه علی بابا هولدینگ که حامی بزرگ
سوپرمارکت آنالین «بیگ بسکت» است ،اوایل امسال هدف حمله سایبری قرار
گرفته بود که به پایگاه داده واحد الزادای این شرکت رخنه کرده بودند.اما مقامات
هندیبرایانجامتحقیقاتدیجیتالیبهحدکافیمجهزنیستند.بانگالورکههاب
فناوری هند اســت ،هشت واحد پلیس جرایم سایبر در یک سال گذشته تشکیل
داده کــه در رأس هــر کدام یک بازرس پلیس قرار دارد اما بســیاری از کارکنان این
واحدها برای تحقیق درباره فیشــینگ ،هک و ســایر انواع حمالت آنالین تعلیم
ندیدهاند .برخی از این دفاتر هر ماه صدها شکایت دریافت میکنند اما بسیاری از
این جرایم حل نشده باقی میمانند .بر اساس گزارش بلومبرگ« ،بیگ بسکت»
که مقر آن در بانگالور است ،محصوالت غذایی به خریداران در بیش از دهها شهر
میفروشد .این سوپرمارکت آنالین سرگرم مذاکره برای فروش حدود  ۵۰درصد
سهم به ارزش حدود دو میلیارد دالر به گروه تاتا است.

