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 چکیده 

 طبق که است مواجه نفر میلیارد 9.6 غذای تأمین برای متعددی مشکالت با کشاورزی بخش

 در بایستمی غذایی محصوالت تولید. بود خواهند سیّاره این ساکن 2050 سال در فائو هایبینییشپ

 دیجیتال هایفناوری از یکی که اشیاء اینترنت ظهور. یابد افزایش درصد 70 مقدار به 2050 سال

 شده کشاورزی حوزۀ در ابتکاری تحقیقات از جدیدی مسیر ایجاد به منجر شود،می محسوب نوظهور

 مواجه آن با که هوایی و آب تغییرات و منابع کمبود نظیر متعددی مشکالت به توجه با کشاورزی .است

 در گرفته صورت هایدارد. پیشرفت غذایی محصوالت بیشتر تولید به نیاز کمی و کیفی ازلحاظ است،

 برای جدیدی راهکارهای که است نموده فراهم را امکان این آن هایداده تحلیل و اینترنت اشیاء فناوری

 کشاورزی در اشیاء اینترنت کارگیری به از هدف .گردد استفاده های پیچیدهچالش این با مقابله

 به منجر که است گیریتصمیم ابزارهای و اتوماسیون هایفناوری طریق از کشاورزان توانمندسازی

 .شودمی بهتر کیفیت و وریبهره برای هاسرویس و دانش محصوالت، یکپارچگی

 
 .سیمهای حسگر بیشبکه، کشاورزی هوشمند، اینترنت اشیا، کشاورزی واژگان کلیدی: 

 

 

 
 

 

 

 



  

2 

 

 
 مقدمه 

 

 فوری اقدام و مصرف، تولید پایدار الگوهای تضمین فقر، و گرسنگی بین بردن از مانند اهدافی به دستیابی طریق از کشاورزی،

 تحقق در را مهمی دریاها، منابع طبیعی نقش ها،اقیانوس از پایدار استفادۀ و حفاظت آن،آثار  و اقلیم تغییر با رویارویی برای

 محیط زیست و اقتصادی اجتماعی، بهبود بهمنظور کشور193 توسط  ، 2015 سپتامبر در که پایدار توسعۀ گانۀ 17اهداف 

 کند.می ایفا رسید تصویب به جهان

 داشته وجود همیشه است، داشته نفری میلیارد 7 رشد که گذشته سال 100 رد جهان جمعیت تغذیۀ برای نوآوری ضرورت

 روی و رسید خواهد نفر میلیارد 9 از بیش به 2050 سال تا که جمعیتی مغذیِ و ایمن غذای پایدار تأمین منظور به. است

 سال در بار اولین برای ء اشیا اینترنت مفهوم یابد. ادامه بایستی نوآوری این است، کاهش حال در آن منابع که های سیار

 فیزیکی دنیای در ء اشیا آن در که کرد توصیف را سیستمی و گرفت قرار استفاده مورد اشتون کوین آقای توسط 1999

 ماشین یادگیری هایالگوریتم موردنیاز هایداده آوریجمع با ء اشیا اینترنت. شوند متصل اینترنت به حسگر توسط توانندمی

 هایفرصت است قادر گذاران،سیاست و مدیران مالکان، برای گیریتصمیم و ریزیبرنامه در سهولت ها،بینیپیش ارائه منظور به

 .کند خلق را جدیدی

 محبوبیت پیشرو و متفاوت فناوری عنوان به اخیر دهۀ در و کندمی متصل اینترنت به را دستگاه میلیاردها ء اشیا اینترنت

 و محاسبات سنجش، هایتکنیک ترکیب طریق از ء اشیا اینترنت هایدستگاه طورکلی، به. است وردهآ دست به را گیریچشم

 را ء اشیا اینترنت کاربردهای رو همیناز  .کنند پذیر امکان را سیستم کنترل و داده دور راه از آوریجمع توانندمی ارتباطات

 هوشمند، کشاورزی متصل، خودروهای هوشمند، انرژی ند،هوشم خانۀ هوشمند، شهر نظیر مختلف هایحوزه در توانمی

 .گرفت نظر در نیز لجستیک و سالمت متصل، هایکمپ و هاساختمان

 بود خواهد منفعت و سود کسب با همراه شود وارد که صنعتی هر در اشیاء اشیاء، اینترنت سریع اینترنت توسعه به توجه با

 نمض، سازدمی فراهم زمانی هر در و دنیا از نقطه هر از را شده متصل هایگاهدست به سریع دسترسی امکان اشیاء اینترنت

 سازدمی کنمم را کنمغیرم کارهای از بسیاری امجان مسأله ینمه و دهدمی شکاه نممک حداقل به را انسانی التخمدا اینکه

 2 کارایی محور اقتصاد به اقتصاد عامل محور زا گذر حال در کشور یک به عنوان ایران .دهدمی شافزای امکان حد تا را کارایی و

آن  مزایای از استفاده و مختلف صنایع در به کارگیری اینترنت اشیاء نیازمند ، 14043 اقتصادی به چشم انداز دستیابی جهت

 .است پایدار توسعۀ اهداف راستای در

 کاربردهای دیگر، سوی از و داشته قرار خود آغازین حلمرا در کشاورزی حوزه در اینترنتاشیاء توسعه ایران در اینکهبا توجه به 

 سازی پیاده احتمالی هایریسک از جلوگیری منظور به است، آمده پدید حوزه این در اشیاء اینترنت طریق از متنوعی نوآورانه

 چند و پیچیدگی به جهتو با طرف یک از راستا، این در. دارد پایدار توسعۀ جهانی اهداف مبنای بر ریزیبرنامه به نیاز آن،
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 گیریتصمیم جهت کامل فقدان اطالعات و اینترنت اشیاء بودن بدیع به توجه باو از طرف دیگر  پایداری مسایل بودن وجهی

 کند.پیدا می چند شاخصه ضرورت های تصمیم گیریتکنیک بکارگیری و خبرگان نظرات از گذاران استفاده سیاست

 مرور ادبیات

در  کشاورزی حوزه در کشاورزی توسعۀ پروژه انتخاب بهترین برای خود بررسی ، در2001همکاران در سال در مقاله کوداس و 

 هایسیالب جایگاه زنان، تغذیه، سالمت، درآمد، هزینه، تولید، از که عبارتند پایدار توسعه معیار 15 اساس بر بنگالدش کشور

 انجام را انتخاب و ارزیابی هوا و کیفیت حاصلخیزی /آفتی أثیراتت آشامیدنی، آب ضایعات صنعت، جنگل، استهالک مداوم،

 اند.داده

 

 را اینترنت اشیاء بر مبتنی هکارهای را اشیاء، اینترنت فناوری بالقوۀ هایپتانسیل بررسی با، 2015دالدو و همکاران در سال 

 اینترنت کاربردهای به مقالۀ خود در اند. آنهاهداد پیشنهاد جنوبی آفریقای و زیمباوه روستاهای در پایدار توسعه تحقق جهت

 کنترل سیستم آب و هوا، بینیپیش سیستم تولید محصول، گیریتصمیم پشتیبان سیستم دقیق، آبیاری سیستم نظیر اشیاء

 متسال و حیوانات شناسایی و ردیابی سیستم و داریمزرعه زمینۀ در و خاک محیطی پارامترهای بر نظارت و آفات و بیماری

 . کردند اشاره جنگل درختان سوزیآتش و تشخیص ردیابی سیستم و آنها
 

 شامل: توسعه پایدار معیار 9 از پایداری اخالقی اصول و ها،   برای انتخاب استراتژی2016در مقاله ویزی و همکاران در سال 

 سودآوری، زمین، کیفیت کیفیت زندگی، عدالت، نفس، به اعتماد و حمایتی هایکشاورزی، سیاست هایسیستم پذیریانعطاف

 جستند. بهره، AHPاز روش  استفاده با محصوالت کیفیت و غذایی امنیت از منابع، عاقالنه استفادۀ

 

 اینترنت سازیپیاده منظور به مختلف صنایع بندیاولویت به، MDMهای تکنیک از استفاده ، با2016زارعی و همکاران در سال 

 ارزیابی برای محیطی و اجتماعی اقتصادی، معیار سه از پژوهش این در آنها .پرداختند پایدار توسعۀ فاهدا تحقق جهت اشیاء

 .پرداختند مختلف صنایع

 

 ماهی پرورش داری،مزرعه عمومی، کشاورزی حوزۀ نُه در را ء اشیا اینترنت کاربردهای، 2016در مقاله وردو و همکاران در سال 

 باغداری طیور، و دام پرورش فراغت، کشاورزی گلخانه، غذایی، محصوالت تأمین زنجیره ایی،غذ محصوالت مصرف آبزیان، و

 . کردند بندیدسته

 

 و پیشبینی کنترل، دستۀ نظارت، چهار نهایت در کشاورزی هایحوزه به توجه ، بدون2017در مقاله تاالورا و همکاران در ال 

 .اندکرده معرفی کشاورزی رد اشیا اینترنت به عنوان کاربردهای را لجستیک
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 به را آن با مرتبط هایچالش و کشاورزی در ء اشیا اینترنت بالقوۀ کاربردهای ابتدا، 2017در مقاله تزونیس و همکاران در سال 

 را اشیاء اینترنت آیندۀ راه نقشه و هاچالش درنهایت و کرده بررسی را موردی هایمطالعه سپسکردند.  بررسی جامع صورت

 . ندداد پیشنهاد را هوشمند کشاورزی ایبر
 

 

  کار روش

 اینترنت اشیا در کشاورزی

 با انسانی تعامل یا و کمک گونه هیچ بدون اینترنت طریق از توانندمی که است اشیاء از مشترک شبکه یک اشیاء اینترنت

 و غذا سازمان گزارش طبق ،بود واهدخ یشهمه از بیشتر آینده، هایدهه در کشاورزی یتماه. کنند برقرار ارتباط یکدیگر

 جمعیت نیاز بتواند ، تادارد 2050 سال در غذایی مواد تولید در درصدی 70 شافزای به نیاز جهان متحد، ملل سازمان کشاورزی

 دانیافته تطبیق اشیاء اینترنتبا  زیادی های فناوری تقاضا، این به پاسخگویی برای کند. تامین را جهان نفری میلیارد 9

 حال عین در و محصول عملکرد افزایش نتیجه در و کود از بهینه استفاده کاهش تلفات، به تواند می هوشمند کشاورزی

 را کشاورزی وریبهره تواند هزینه را کاهش و ومی اشیاء اینترنتتکنولوژی  کند کمک محیطی زیست هایآلودگی از جلوگیری

 دهد. افزایش

 

 کشاورزی دیجیتال

 مناسب و دقیق اطالعات به کشاورزان و نیستند بینیشپی قبل مسایل از بسیاری اینکه به توجه با به سنتی کشاورزی در

 حل راه شود می وریبهره شکاه باعث امر ینمه و گرفت رو تلفات و ساراتخ از بسیاری جلوی توانیمن ندارند دسترسی

 افزایش را وریبهره با کاهش هزینه، ندمهوش کشاورزی باشد هانج مردم امروز غذایی نیاز پاسخگوی تواندینم سنتی کشاورزی

 برداری،نقشه هوشمند، آبیاری بدون سرنشین، هواپیماهای حسگرها، جمله از مختلف های تکنولوژی از کشاورزان دهدمی

 برای یابند دست ورزیکشا در پایدارتری و کارآمدتر تولید به بتوانند تا کنندمی استفاده، GPSو  خودراهبردی تراکتورهای

 هایگام اشیاء اینترنت آمد واهدخ وارد کشاورزی مزراع روی بر سنگین فشارهای آینده، هایدهه در غذایی مواد تولید شافزای

 بر نظارت امکان سازیفراهم و هزینه کاش  طریق از تولید بهبود منظور به کشاورزی در ای برجسته شنق و برداشته بزرگی

 هوشمند، آبیاری و هوا و آب بر نظارت محصول، بر نظارت بر عالوه کشاورزی هوشمند در داشت. خواهد دور راه از مزرعه

 هوشمند، کشاورزی در بود خواهد انجام قابل اشیاء اینترنتاز  استفاده با به راحتی کشاورزی دیگر هایفعالیت از بسیاری

 غیره، و سرنشین بدون هواپیماهای ها،فرستنده میکروکنترلرها، ا،حسگره از با استفاده کشاورزی هایزمین محیطی هایداده

 .شوندمی گیریاندازه دقت به و پردازش دریافت،

 باید شود، محصول انجام آن برای نظارتی اقدامات مناسب زمان در باید و دارد نیاز متفاوتی هوایی و آب شرایط به محصول هر

 مالی زیان اینصورت کشاورزان غیر در و کندمی تولید را عملکرد حداکثر سالم صولمح شود داشتهنگه دور هاعلف و آفات از

 آفات، کنترل است. حسگرهای ضروری بسیار گیاهان در بیداری و آفت موقع به تشخیص شد خواهند متحمل را بزرگی
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 کشاورزان آفت، سگرهای کنترلح به مجهز اشیاء اینترنتاستقرار  کنند، بامی مانیتور را آفات رشد و محیطی پارامترهای

 مزرعه در طور خودکار به هاکش دریافتی، آفت هایداده براساس کنند دنبال را آفات حمله به مربوط کامل اطالعات توانندمی

 شیمیایی مواد میزان سیستم آفات، رشد اساس و بر کنندمی نظارت آفات توسعه بر سیم بی حسگر هایشبکه شوندمی اسپری

 به سم زیاد مقدار ورود از و حفظ را محصول سالمتی این طریق از و فعال را آن خودکار طور به و کرده گیریاندازه را یازن مورد

 کند.می جلوگیری گیاهان اکوسیستم

 

 

 در زمینه کشاورزیاشیاء  اینترنتمشارکت 

 بههوشمند  گوشی یک از استفاده با تنها مکان ره در و زمان هر در توانندمی کشاورزان، اشیاء اینترنتفناوری  از استفاده با

 و کنترل برای میکروکنترلرها از و شوندمی استفاده مزرعه بر نظارت برای سیم بی حسگر هایشبکه شوند متصل ودخ مزرعه

 استفاده دور راه از مشاهده مزرعه برای سیم بی حسگرهای و هادوربین . ازشودمی استفاده کشاورزی فرایندهای اتوماسیون

 زمین فعلی شرایط از دنیا هر کجای از و زمان هر در هوشمند تلفن یک از استفاده با تواندمی کشاورز یک همچنین شودمی

 و کاهش را هزینهتوانند می اشیاء اینترنت هایفناوری شود مطلع کند،می استفاده اشیاء اینترنت فناوری از که کشاورزی

 دهند. افزایش را وریبهره

محصول  نهایی کیفیت از اطمینان برای هوا و آب بینیآفات، پیش مدیریت آبیاری، نظارت، منظور به هوشمند گرهایحس

 تجهیزات شرایط ردیابی برای آنها از که داردوجود  اشیاء اینترنتهای از فناوری دیگری مجدوعه شوندمی استفاده شده کاشته

 تنظیم برای آفات ردیابی و تشخیص رطوبت، و حرارت درجه با مرتبط اطالعاتبه  توجه با هوشدند آبیاری سیستم کشاورزی؛

 محصول، بر نظارت دقیق، کشاورزی شامل که اشیاء اینترنت کاربردی هایبرنامه شوداستفاده می آفات کنترل سیستم سریع

 زیادی اهمیت از است موارد ایرس و مخازن بر نظارت دامداری، بر نظارت کشاورزی، نقلیه ردیابی وسایل مزرعه، بر نظارت

 برخوردارند.

 

 دقیق کشاورزی مفهوم

 و آوری عمج اشیاء فناوری اینترنت از پیشرفته کشورهای در امروزه که است اطالعات فناوری دقیق، کشاورزی مفهوم اساس

 پذیردمی صورت یاگسترده هایفعالیت زیست طمحی و طبیعی منابع کشاورزی، هایشبخ در اطالعاتی های بانک ادایج

 کارآمد محصوالت تولید منظور به مزرعه از شده آوری عمج هایداده تحلیل و زیهتج و پردازش شامل دتاًمع دقیق، کشاورزی

 .باشد می

 مورد کود میزان شود، کاشته باید بذری چه اینکه در مورد اطالعاتی تا کندمی کمک کشاورزان به شده آوری جمع های داده

 توانندمی کشاورزان اشیاء، اینترنت سازیپیاده با همچنین داشته باشد انتظار مورد عملکرد میزان و برداشت زمان نبهتری نیاز،

 حسگرها کنند تعیین را دام خوراک میزان و محصول رشد خاک، میزان رطوبت تا کنند مانیتور حسگرها از استفاده با را مزرعه

 مانند مختلف، منابع از که هاییداده کرد، استفاده آبیاری تجهیزات برای کنترل اآنه از و مدیریت دور راه از توان می را
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 استفاده با تواندمی کاربر شوندمی تحلیل و تهزیه و آوری جمع ابر در آید می به دست غیره و هواشناسی هایایستگاه حسگرها،

 نماید. اتخاذ را مناسب اتتصمیم و کند برقرار ارتباط سیستم با این دور راه از هوشمند گوشی از

 کشاورز به و کندمی بینیپیش وقوع از قبل را اتفاقات از بسیاری اشیاء، های اینترنتبرنامه از استفاده با دقیق کشاورزی در

 کمک کشاورزان به اشیاء اینترنتهای فناوری کند ریزیبرنامه و کرده عمل شده آوری اطالعات جدع اساس بر دهدمی اجازه

 دهند. کاهش را کشاورزی محصوالت تولید هایهزینه و افزایش پایداری، و با کیفیت همراه را کمیت تا ندکمی

 

 
 اشیاء اینترنتفناوری  بر مبتنی دقیق کشاورزی. 1شکل 

 

 آبیاری هوشمند

 آسیب آب بودمک یا و آب حد از شبی آبیاری وضعیت دو هر در محصوالت است، ضروری بسیار کشاورزی برای مناسب آبیاری

 ادغام طریق از اشیاء اینترنت فناوری است حیاتی محصول رشد برای مناسب مقدار به و مناسب زمان در آب تأمین دید واهندخ

 مصرف سازیبهینه و آبی نیاز تأمین برای حلی راه و کند می (،کارSOSحسگر ) نظارت ( و سرویسWMSوب ) نقشه سرویس

 را محصول نیاز مورد آب اک،خ در مستقر حسگرهای از استفاده با اشیاء، اینترنت بر تنیمب کشاورزی ،است کرده فراهم آب

 .کند محافظت محصول از و شکاه را آب رفت هدر میزان تا کندمی استفاده آب منابع از و کندمی تحلیل و زیهجت

 التخمدا هیچ بدون دریافتی، هایادهد اساس بر و کندمی گیریاندازه را اکخ رطوبت میزان ندمهوش صورت به رطوبت حسگر

 .بود واهدخ تشخیص قابل نیز آب هایلوله در نشت چنینمه کندمی لمع ودکارخ طور به انسانی،

 

 نظارت بردامداری

 سالمتی دام وضعیت بر دور راه از نظارت منظور به ابر تکنولوژی بر مبتنی افزار افزار، نرم سخت شامل دام بر نظارت سیستم

 بالدرنگ در زمان که دهدمی را اطمینان این دام بر نظارت سیستم کندمی کمک دام موقعیت تعیین به و شودمی استفاده

 .کندمی جلوگیری بیداری گسترش از گله از آنها جداسازی با سپس شوند شناسایی بیدار حیوانات
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 هوشمند سرنشین بدون هواپیماهای

 بر اساس را آبیاری توانندمی هواپیماها این هستند دقیق کشاورزی تکنولوژیکی حل راه از بخشی سرنشین بدون هواپیماهای

 افزایش ها موجبکش آفت اسپری و مزرعه در بیداری و آفات موقع به شناسایی و اسکن با و دهند انجام هوایی و آب شرایط

 شوند. تولید عملکرد

 

 GPSبه  مجهز اتوماتیک سازیتراکتور

های شده توسط دستگاه تولیده بالدرنگ هایداده رودمی کار به تراکتور بر ایلحظه نظارت برای،  GPS  بر مبتنی ناوبری 

GPS ،و شده یرهخذ ابر بر مبتنی هایسیستم در تراکتور، مانند کشاورزی هیزاتجت در و مزرعه در مستقر حسگرهای و 

 .کنند استفاده آب از بهینه استفاده و محصول لکردمع بهبود یبرا هاداده این از گزارش و ودارمن قالب در توانندمی کشاورزان
 

  گیریبحث و نتیجه
 افزایش به رو علمی منابع تولید سرعت اینکه به توجه و هوشمند کشاورزی توسعه در اشیاء اینترنت فناوری پتانسیل به توجه با

 و آفات و آبیاری مدیریت کنند مقابله آب بودکم چون هاییچالش با تا کند می کمک کشاورزان به اشیاء اینترنت.  است

 به و انسانی اشتباهات به کاهش اشیاء منجر اینترنت هایتکنولوژی و هاسیستم اجرای طریق از هاهزینه مدیریت همچنین

 .شودمی کارآمد روش یک با عملکرد حداکثر رساندن
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