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 ييغذا يتامن ينمأدر ت يوسيستمب يننقش مهندس

 محمدباقر لك
 سامانه پرديس شركت زيستتري مهندسي مكانيك بيوسيستم، دك

mbagherlak@agrimechanization.com 
 

چهار معيار  طول زمان در ثبات و اغذ از مندي بهره غذا، به اقتصادي و فيزيكي دسترسي غذا، بودن فراهم
 مردم، همه كه يابد مي تحقق زماني در يك جامعه هستند. اين مهم امنيت غذاييبراي ارزيابي تأمين 

دي به غذاي كافي، سالم و مغذي داشته باشند كه نيازها و كي، اجتماعي و اقتصافيزي دسترسي هميشه،
   ترجيحات غذايي آنها را براي زندگي فعال و سالم تأمين نمايد.

 است بوده كشاورزي مهندسي و فني بخش متولي صنعت، و كشاورزي ميانجي بعنوان مهندسي بيوسيستم
با ورود نخستين تراكتورها به مزرعه شكل  كشاورزي مكانيزاسيونو از ابتداي قرن بيستم و پيدايش 

 به دادنشدت با كه پرتوان منابع و تجهيزات ،ها ماشين انواع توسعه و مكانيزاسيون رشد از پس. گرفت
 از ورزي حفاظتي خاك هاي روش انواع توسعه شدند؛ زيست محيط تخريب موجب كشاورزي، عمليات

و توجه ويژه به باالبردن  1980 دهه اواخر از كشاورزي دقيق ، پيدايش مفاهيمي همچون1970 دهه
 راستاي در بيوسيستم مهندسي اقدامات جمله از گلخانه هاي قابل كنترل مانند وري توليد در محيط بهره

ن بيوسيستم دامنه ست. در عين حال كه متخصصيا بوده غذايي امنيت مينتأ و پايدار كشاورزينيل به 
هاي اخير در همه موضوعات كشاورزي  دههباغباني محدود نكرده و در طي  فعاليت خود را به زراعت و

و غذا، از جمله امور دام، طيور، آبزيان و حتي صنايع غذايي ورود كرده و نه تنها به دنبال افزايش 
ت و صنايع وابسته به كشاورزي فعاليت هاي پس از برداش اند كه در زمينه فرآوري وري توليد بوده بهره

 اند. اي كرده گسترده
را سال جهاني خاك ناميده بود و به اهميت  2015) سال FAO1سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (

اكسيد كربن و اثر آن بر تغييرات اقليم  حفاظت از آن براي جلوگيري از نشر گازهاي گلخانه از جمله دي
فائو بخش اعظم كربن زمين در خاك ذخيره شده است و مديريت نادرست خاك منجر  پرداخت. به اعتقاد
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شود. در همين راستا، انواع  اي در فضا مي به خروج كربن به اشكال مختلف و انتشار گازهاي گلخانه
ها، تجهيزات يا حتي  گسترش يافته است و ماشين ها صيانت از خاكبراي  ورزي حفاظتي خاكهاي  روش
 هاي درست توسط متخصصين بيوسيستم ارائه يا پيشنهاد شده است. روش

ت از منابع طبيعي و محيط زيست و البته سالمتي انسان، در اواخر هزاره دوم با توجه به اهميت صيان
سازي  هدف بهينه كشاورزي دقيقمطرح شد. در  كشاورزي دقيق يا  ها مديريت موضعي نهاده مفهومي بنام

اين، مهندسين بيوسيستم با توسعه ها در مكان و زمان مناسب است. بنابر كارگيري آن ها با به مصرف نهاده
به دنبال  موجودات زندهها و تجهيزات كشاورزي يا حتي  هاي كنترل خودكار بر روي ماشين انواع سامانه

هاي  ها يا عمليات در واحدهاي كشاورزي هستند. اين سامانه سازي آهنگ به كارگيري نهاده متناسب
كارگيري  با به افيايي يا حسگرها كنترل كرد ياطالعات جغرا هاي گيري از سامانه توان با بهره خودكار را مي

 ،ممكن حد كمترين به ،انسان دخالت كاهش و رشد گياهي هاي مدل هاي فرايندگرا مانند انواع مدل
كشاورزي هزاره سوم نام گرفته است كه بخش قابل  كشاورزي دقيق د را توسعه داد.هوشمن هاي نهساما

كارگيري يا  ه بهتوجهي از گسترش آن مرهون توسعه تجهيزات پيشرفته الكترونيكي و مخابراتي است ك
 شود.ها توسط پژوهشگران در زمينه مهندسي بيوسيستم پيگيري مي حتي توسعه آن

هاي قابل  ستم فعاليتگلخانه نيز متخصصين بيوسيمحيط  در وري افزايش بهرهو  مهندسي گلخانهدر زمينه 
 با. اند رسانده انجام به ها نهاده ساير و كود وري آب، كاهش مصرف و افزايش بهرهتوجهي در زمينه

يابد. چه  ت مصرف انرژي اهميتي دوچندان ميها، مديري اهاي سرپوشيده از جمله گلخانهفض از گيري بهره
است كه عمدتاً از منابع فسيلي  اينكه توليد محصول در فصول سرد سال نيازمند مصرف انرژي گرمايي

هاي كنترل محيط،  باشد. بنابراين، توسعه روش شود كه خود يكي از عوامل آلودگي هوا مي مين ميأت
هاي مناسب، افزايش بازدهي تجهيزات  ي پوششكارگير انتخاب جهت و شكل مناسب سازه، به

 هستند مواردي جمله از مرسوم هاي سوخت جايگزيني براي قيمتارزان و  وسعه منابع پاكت گرمايشي،
 اند. اختهكه متخصصين بيوسيستم تا كنون بدان پرد

ها بر روي مواد غذايي  مختلف اعم از انجام انواع فرآيند هاي بخشدر زمينه مهندسي پس از برداشت در 
 اي گسترده فعاليت بيوسيستم متخصصين نيز هاي تجديدپذير توليد انرژي و مديريت پسماندها، ضايعات تا

سويي ديگر از آلودگي  از ها توده زيست بازيافت و سو يك ازغذايي مواد وري بهره افزايش با. اند كرده
اي  شود و انتشار گازهاي گلخانهبه محيط زيست كاسته ميناشي از ورود مستقيم حجم زياد اين مواد 
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يابد. چه اينكه اين مواد در  ارزش در طبيعت تا اندازه زيادي كاهش مي ناشي از فرآيند تجزيه اين مواد بي
ن كرده و خود كمكي بوده ميأاند و بخشي از نيازهاي انسان را ت فرآيندهايي تبديل به مواد ارزشمند شده

 ن امنيت غذايي كه با توسعه پايدار پيوندي ناگسستني دارد.ميأاست به ت
محور در چند دهه اخير، بعد اقتصادي توليد  هاي كشاورزي فناوري هاي قابل مالحظه عليرغم پيشرفت

هاي بشر، از اهميت خاصي  با كشاورزي، همانند همه فعاليتهاي مرتبط  مواد غذايي و ساير فعاليت
هاي كاربردي مهندسين بيوسيستم بيش از پيش مورد توجه  برخوردار است و الزم است كه در پژوهش

شود و تا كنون روشي كارآمد، هم از  قرار گيرد. چه بسا نيازهايي كه در بخش كشاورزي احساس مي
و فرهنگي، براي آن ارائه نشده است و همين موارد ممكن است لحاظ فني و هم از لحاظ اقتصادي 

 مين امنيت غذايي باشند.أتهديدي براي ت

 

 

  


