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 چکیده
 شهرر یکهه در منها گ مهر  و  شها  هرار دارنه  ب       ییدر کشورها مسئله نیبشر است. ا یمشکالت کنون نیتراز بزرگ یکیکمبود آب و کاهش آن، 

بهه   میاههان زرایهی  از  یاریبر وردار است. بسه  یاژهیو تیمزارع از اهم یاریزمان آب ی،و چه سنر نیچه نو یاریدر هر روش آبباش . میو درک  لمس ابل
آب   نیمشکل کاهش ر وبت  اک و نرسه  نییم ه ا لیدل کن .کاهش پی ا می و یملکردشانمطلوب رش  نکرده  ان ازهبه یاریآبیشب ای یاریکم آب لیدل
رانه مان   شیکه در افهزا  ییهاروشاز  یک. یآب است ان ازهبهو  مو عبه ، مصرفمسئلهاین جهت مقابله با  مؤثر یها    یکی از به محصول است. مو عبه

را  وههوا آب تیر وبت  اک مزارع و وضع گید   وربهدر مزریه است که  آبیاری هوشمن  هاییسرمسدارد اسرفاده از  تیاهم آبیاریمصرف آب در بخش 
 نیدر ا .کما کنن  د یگ یو کشاورزآب  نهیبه صرفبه م یابیتوانن  در دسرمی اینررنت اشیابر  یبرنهوشمن  م یاریآب تیریم  یهاسامانه .کن عیین میت

 شود.می یآن بررس نوین )اینررنت اشیا( در هاییفناورنقش  و ش هیمعرفهوشمن   یاریآب امانهمقاله س
 .کشاورزیکمبود آب، آبیاری هوشمن ، اینررنت اشیا، : کلیدی یهاواژه
 

 123مقدمه
اشیا و  نیاست که اتصال ب مسرردهاصطالح  ای 4اشیا نررنتیا

کن . در می فیتوص نررنتیا گیروزانه را از  ر یمخرلف زن م وسایل
است که  فردمنحصربهدارای یا شناسه  ءیشهر  اینررنت اشیامفهو  

ها را از تا بروان  داده شودمیآن شناسه شنا ره با در شبکه اینررنت 
باش  با انسان به تعامل انسان  نیازشبکه انرقال ده  ب ون آنکه  گی ر
(Morais,2005; Agrawal, 2011.)  در اینررنت اشیا  ابل  یءشهر

 یلهوسبهیابی از  ریگ اینررنت و دهی، شناسایی،  وان ن و مکانآدرس
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 Shahzadi etشود )میمحاسبات ابری و بسیاری موارد دیگر اسرفاده 

al., 2016.) 

شمار  ج ی  در دنیای فناوری و ارتبا ات به میاشیاء مفهو اینررنت
مورد  9شرونکوین اتوسط  1777برای نخسرین بار در سال و آی  می

اسرفاده  رار مرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، 
جان، برای  ود هویت دیجیرال داشره باشن  و به اشیای بی ازجمله

ها را سازمان هی و م یریت کنن . اینررنت در کامپیوترها اجازه دهن  آن
 اینررنت چیزها ولی با کن میحال حاضر همه مرد  را به هم مرصل 

از  یاریبه بس ی ورکلبهاشیا  نررنتیا. شون تما  اشیاء به هم مرصل می
مرصل ش ه و  نررنتیا هکه به شبک مانرامونیپ طیمح لیو وسا ایاش

و  کنررل ابلهوشمن  و تبلت  یهاموجود در تلفن یافزارهانر توسط 
 حسگرها به زبان ساده، ارتباط اشیا نررنتی. ااشاره دارد هسرن  تیریم 
و با  گریک یبا  توانن یآن م گیاست که از  ر یاها با شبکهدسرگاه و

 ایارتباط  یسادمبه توان یمفهو  م نیکاربرانشان تعامل کنن . ا
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نظارت بر  ی میچیبه پ ای باش  ونیزیهوشمن  با تلو یموش
 هاییخچال به توانمی نمونه برای. ایو تراف یشهر یهارسا تیز

 انقضا تاریخ و موجودی از را شما و ان مرصل اینررنت به که هوشمن 
کل، مفهو   در .نمود اشاره سازن می با بر یخچال دا ل  وراکی مواد

مخرلف به یک یگر از  ریگ اینررنت  یهادسرگاهاینررنت اشیا اتصال 
توانن  از های مخرلف میو دسرگاه هابرنامه اینررنت اشیا است. به کما
 در. کنن  صحبت و تعامل انسان حری و یک یگر با اینررنت ریگ اتصال 

 ود را از راه  مورداسرفاده اشیا تا سازدمی  ادر را شما اشیا اینررنت وا ع،
امروزه  .های اینررنری م یریت و کنررل کنی دور و به کما زیرسا ت

غذا برای انبوه جمعیت از  ینتأمبا مسررش جمعیت جهان و نیاز به 
از سوی دیگر،  کشت ابلهای و کمبود آب، انرژی و زمین سویا

عیت جهان های سنری کشاورزی دیگر پاسخگوی نیاز غذایی جمروش
  رارمرفره موردتوجهکشاورزی هوشمن  بسیار  به همین دلیل نیست و

های کاربردی بر مبنای و برنامه در این میان حوزه اینررنت اشیا است.
 ارائهی هوشمن  بر یه ه دارد و آن نقشی محوری در کشاورز

برای  افزودهارزشبه ایجاد  یراًنها، اینررنت اشیا مبرنی بر یکارهاراه
ادغا  کشاورزی با اینررنت اشیا  انجام .مشرریان و کشاورزان می

آبیاری  ودکار مبرنی . سودآور کن بسیار کارآم  و  را فعالیری توان  آنمی
ش ن آبیاری در منطقه ریشه میاه ش ه بایث بهینه  و اکآببر حسگر 

این  رح م یریت  و به دنبال آن رش  سریع میاه را نیز به دنبال دارد
 توجه ابل ییجوصرفهتوان  بایث درسری بر منابع آب دارد همچنین می

 شود.ب در مقایسه با آبیاری سنری آ
 ییدرآم  کشاورزان و پاسخگو شیافزا یمزریه برا یوربهبود بهره

 یضرور ییمواد غذا یدر حال رش  برا سریتبهجمعیت  یبه تقاضا
  یسازمان ملل مرح ، تول ی بگ مزارش سازمان غذا و کشاورز است.

غذای تا بروان   اب ی شیدرص  افزا 62  یبا 2252تا سال  ییمواد غذا
تا آن زمان میزان  رود کهمیکن  و انرظار  ینتأمرو به رش  را  تیجمع

هوشمن   یکشاورز .(FAO, 2016) برس  نفر اردیلیم 7به  جمعیت
اشیا  نررنتیا یژهوبهو  یارتبا ات ا الیات یهایآورشامل اسرفاده از فن

، نظارت هاچالش نیبزرگ مرتبط با ا یهاداده وتحلیلیهتجز و
 اک،  ،زیستیطمح نیو همچن یبر محصوالت کشاورز ایالکررون
ها را نهیتوانن  هزمی اشیا نررنتیا یهایفناور است. آبیاری و کود

 یهاداده یآورجمع گیرا از  ر یمطالعات نیچن اسیکاهش داده و مق
 یهاحسگراز  ییفضا یهاحسگر، داده یهامرتبط با شبکه یامجمویه

 یهاتلفن گیاز  ر توسط انسان ش هثبتو مشاه ات  یربرداریتصو

 یاریآب تیریم  یهاسرمیس. (Salehi, 2015) دهن  شیافزا را هوشمن 
آب  نهیبه منابع به یابیتوانن  در دسرمی اینررنت اشیابر  یبرنهوشمن  م

آب در حال حاضر بر  کمبود .کما کنن  ی د یگکشاورز ان ازچشمدر 
 شیمذارد و در  ول زمان با توجه به افزامی یرتأثبخش از جهان  ای

 .میردیبرمتری از جهان را در بخش وسیع ن،یریآب ش به ازیو ن تیجمع
 را نیریاز آب ش یابخش یم ه ،یاریآب یژهوبه ،یبخش کشاورز

 ،یهوش مصنوی یاریآب یهاسرمیکمبود س لیکن . به دلمیمصرف 
 یبرا یافرهتوسعه یبا کشورها سهیدر مقا توسعهدرحال یکشورها

، مثالینوانبه کنن .میمصرف  یشرریبه یملکرد مشابه، آب ب یابیدسر
 19  مت به  یجهان را برا نیریدرص  از منابع آب ش 4هن  ح ود 
 یاز محصوالت اصل یبعض ی، براحالینبااجهان دارد؛  تیدرص  جمع

 مرح هیاالتا و نیکشورها مانن  چ ریاز سا شرریب رابرب 4تا  2 یکشاورز
ایجاد بنابراین، نیاز به  (.Aayog, 2016)کن  میآب مصرف  اکیآمر

های های پیشرفره و سیسرمآوریهای هوشمن  مبرنی بر فناسرراتژی
بر  یمبرن یهاحلراه آب وجود دارد. از مؤثرم یریری برای اسرفاده 

است و   یمف اریبس یان از کشاورزاز ابعاد چشم یاریدر بساینررنت اشیا 
از  نهیبههوشمن  با اسرفاده  یاریآب درتوان  میهوشمن   یهاحلراه نیا

 (.Sharma et al., 2016باش  )آب سودمن  

  یمذارد. در مورد تولمی یرتأثبر یملکرد محصول  یاریآب تیریم 
منجر شود،  میو ک یفیتوان  به بهبود کمی نهیبه یاریآب جات،یسبز
محصول را  رش  موفگتوان  میو یا کمرر  ازح یشبآبیاری  کهیدرحال

بر  میمسرق رییالوه بر تأث .(Pardossi et al., 2009) ین ازدببه  طر 
  .نمذارمی ریتأثنیز  زیستیطمحبر  یاریآب یهایملکرد محصول، روش

 یو صنعر ینیشهرنش لی، به دلتوسعهدرحالو  یافرهتوسعه یدر کشورها
 یاب کاهش  اینزد ن هیدر آ دسررسدر  یاریآب آب رودمیش ن، انرظار 

(Playán and Mateos, 2006; Levidow et al., 2014.) در  یاریآب
بالقوه در  یآب و منبع آلودم کنن همصرف ینتربزرگ بخش کشاورزی

بایث  ازح یشبهمچنین به دلیل آبیاری  .است از کشورها یاریبس
رهاسازی مواد شیمیایی کشاورزی از  ریگ آبشویی و رواناب در 

 ریا  یهادر دهه جاتیسبز یاملخانه  یتولشود. می زیستیطمح
مانن  منطقه  ،ییمناسب آب و هوا طیشرا یدر منا گ دارا یژهوبه
  یتول (.Baudoin et al., 2013است ) افرهی یادیز تیاهم ررانهیم 
را نسبت به کشت  محیطییستز یراتتأثتوان  می یاملخانه جاتیسبز
 (.Stanghellini, 2014ده  )باز کاهش  یفضا

را   ودکار یاریآب یبن برنامه زمان ای( 2212)اوشا نسی و اوت 
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ده  که آب را می شنهادیآب  اک پ میمسرق یریمان ازه بر اساس
و  موتیرز کن .میاسرفاده  یدسر یاریآب امانهتر از سمعقول صورتبه

سامانه آبیاری  ودکار با اسرفاده از شبکه حسگر یا  (2214همکاران )
-برای صرفه)سرویس بسره امواج رادیویی(  1GPRSسیم و ماژولبی

، یا شبکه از امانهآبیاری پیشنهاد کرد. در این س جویی در آب
در یا مزریه برای نظارت بر  کنن هکنررلهای ر وبت  اک با حسگر

همکاران و  جامویی است. ش هنصبزمان وا عی و کنررل آبیاری 
داده  ئهارا اک  یر وبت نسب زانیم صیتشخ یبرا یروش (2215)

از  اک کما  ش همرفره یهایکسروش از پردازش  نیاست. در ا
تلفن همراه مرفره  ایتوسط  هایکس کهی وربه. شودمرفره می

 .شودزده می نیر وبت آن تخم زانیو با توجه به رنگ  اک م شون می
و روپایی  روش کم است. نیمشخص است، د ت ا که ور همان

بر  یهوشمن  مبرن یارینظارت آب سرمیس ای (2219همکاران )
 نیاز دورب یشنهادیپ ایکرد. تکن شنهادیرا پ یحرارت یربرداریتصو
اسرفاده  نیب ون سرنش یماهایهواپ یبر رو یحرارت یربرداریتصو
ای در بسیاری از یملیات مرتبط با تصاویر حرارتی کاربرد بالقوه کن .می

زنی بذر، تخمین توان به ارزیابی  ابلیت جوانهمی ؛ کهکشاورزی دارد
ریزی آبیاری، میزان ر وبت  اک، تخمین تنش آبی محصول، برنامه

، تخمین یمر میوه، ارزیابی دی هیبآسها و میاهان تعیین بیماری
اشاره کرد. اسرفاده از این فناوری برای  یجاتو سبزرسی می میوه 

یاهان و تخمین در ه ایت روزنه نمایش دمای تاج، تشخیص تنش در م
بسیاری از  یموردبررسهای آبیاری ریزی در روشبرای کما به برنامه

و ژاوو . (Leinonen and Jones, 2004است )  رارمرفرهمحققان 
بر روی کاربرد اینررنت اشیا در کشاورزی مطالعه  (2212همکاران )

که حسگر اینررنت و شب بر اساسکردن  و یا سیسرم نظارت مزریه 

بر  "رالیجید یکشاورز" (2211چن و ژی ) پیشنهاد کردن . سیمیب
به دو  یکشاورز م ل یندر ا .کردن  شنهادیپاینررنت اشیا را اساس 

شود: در مرحله اول ا الیات مربوط به دما، باد، می میمرحله تقس
شود. می یآورجمعمخرلف  یهاحسگرتوسط  رهی اک و غ ی آبمحروا

و لی  ده .ا الیات را انرقال میمبرنی بر بلوتوث  ماژول در مرحله دو 
در  میسیهوشمن  ب یهاحسگر در مورد کاربرد (2211همکاران )

 هیبر پا یهادر مورد کاربرد سن مانیبحث کردن . نو ایاش نررنتیا
و شبکه هوشمن   یفایوا م،یسیکه از شبکه حسگر ب ایاش نررنتیا

                                                        

 

 گیهوشمن انه، د  یآورکه هوشمن  جمعبرن  بحث کردن . شببهره می
 شیبسرر پا ای ایاش نررنتیآورد. ارا فراهم می یاتو درست ا ال
 گیاز  ر ییکن . ا الیات آب و هوامی جادیرا ا یطیهوشمن انه مح
شون  تا شون  و به سمت مرکز داده فرسراده میمی یآورحسگرها جمع

 گید  یبه کشاورز لین یها برانیپردازش شون . همه ا ن هیدر آ
کردن  که اسرفاده از  یریمجهینر سن مانیمقاله نو نیباش . در امی

بر بلوتوث بهرر  یمبرن یهابا ماژول سهیدر مقا میسیشبکه حسگر ب
کنن ه شرایط کنررل هاییسرمسدر مورد  (1772) سان ان .رفرار کرده

سیسرم مبرنی بر محیطی ملخانه تحقیقاتی را به انجا  رسان . او از یا 
میکروکنررلر برای کنررل و نظارت بر دمای هوا، دمای  اک و نور 

افزار سیسرم از یا واح  اصلی، سخت درون ملخانه اسرفاده کرد.
های کنررلی و های آنالوگ به دیجیرال،  روجیتع ادی حسگر، مب ل

یا سیسرم کنررل کامپیوتری  (1772)لیپو  بود. ش هیلتشکنمایشگر 
ن  را برای کنررل شرایط محیطی ملخانه  راحی کرد. وی هوشم
اکسی  و همچنین میزان هایی نظیر دما، نور، ر وبت، کربن دیپارامرر

و هون  میری و کنررل کرد.ای محلول در آب آبیاری را ان ازهمواد تغذیه
میری شرایط روی یا سیسرم کنررل  ودکار ان ازه (1775همکاران )

ها  راحی سیسرمی بود که لعه کردن . ه ف آنمحیطی ملخانه مطا
شرایط محیطی بهینه را برای ملخانه فراهم کن . این سیسرم از سه 

 بود. ش هیلتشککنن ه و کامپیوتر  سمت اصلی حسگرها، کنررل

یا سیسرم آبیاری اتوماتیا را جهت  (2214همکاران )و موتیرز 
مصرف بهینه آب برای آبیاری محصوالت توسعه دادن . این سیسرم بر 

شامل حسگرهای ر وبت  اک و دما  سیمیحسگر بمبنای شبکه 
درص  بیشرر از  72باش . این سامانه آبیاری هوشمن  آب را تا می

 کن .آبیاری سنری ذ یره می یهاروش
سیسرم هوشمن  آبیاری را با  (2216)راجاالکشمی و ماهاالکشمی 

 دادن .توسعه  اسرفاده از حسگرهای ر وبت  اک، ر وبت هوا، نور و دما
شون ، سپس می یآورجمعتوسط حسگرها  هادادهدر این سیسرم 

شون  و امر میزان ر وبت یا به مرکز کنررل ارسال می سیمیب صورتبه
  وربهشود. ا الیات نیز معینی کمرر باش ، آبیاری انجا  می از ح دما 

کشاورز  ادر  ترتیبینابهشود م او  برای تلفن همراه کشاورز ارسال می
است تا از راه دور بر شرایط مزریه  ود نظارت داشره باش . این سیسرم 

درص   72باش  و تا قی که آب کم یاب است بسیار سودمن  میدر منا 
باش .سنری و معمولی می یهاروشدر مصرف آب کارآم تر از 
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یا م ل ملخانه هوشمن  را معرفی  (2216ک الی و همکاران )
 ش . ییجوصرفهدرص  در مصرف آب  02تا  92به میزان  ؛ کهکردن 

های الکررومغنا یسی از حسگر (2215نیکوالداکیس و اسرفانوس )
میزان ر وبت  اک اسرفاده کردن . این حسگرها برای  یریمان ازهبرای 

م او    وربهشون  و نظارت بر محصول و آبیاری هوشمن  اسرفاده می
کنن  و ا الیات را به مرکز کنررل ارسال وضعیت مزریه را سنجش می

اتیا در زمان برای آبیاری اتوم میرییمتصمبر این اساس  ؛ وکنن می
در مصرف آب در  درص  53شود. با این روش به میزان الز  اتخاذ می
ه ف از مردآوری این مقاله بررسی نقش  ش . ییجوصرفهآبیاری بارانی 

های آبیاری و سامانههای نوین )اینررنت اشیا( در اسرفاده از فناوری
این فناوری در اسرفاده بهینه و درست از آب  یریکارمبههای مزیت
 باش .می

 

 هامواد و روش
های نوین تحقیگ توصیفی است و به بررسی کاربرد فناوری یاینا

آبیاری هوشمن  پردا ره  یژهوبه )اینررنت اشیا( در حوزه کشاورزی و
 کن .میهای ج ی  را ترویج و تبلیغ است و تکنیا

 

 یبارت است از: ایاش ینترنتا بر یهوشمند مبتن یاریآب

-صرفهو  زیستیطمحاز  حفاظتوری در تولی ، م یریت، افزایش بهره

. شودانجا  می نینو یهایبا اسرفاده از فناور که آبدر مصرف  ییجو
 صورتبهمزریه و باغ را  باغچه، یاریآب تیریکه م  یاریبه دسرگاه آب

. ن یمومی  ودکار یاریآبده ، می ودکار و ب ون د الت انسان انجا  
  یتول یهانهیبه کاهش هز یادیتوان  تا ح  زمی یاریآب یوربهبود بهره
 یمناسب اراض یاریآب گیاز  ر یورکما کن . بهره یدر کشاورز

 اک و  تیفیک شیافزا توان  در حفظ ویمروسط م  وربه یکشاورز
مال از ای یناش محیطییستزبه ح ا ل رسان ن اثرات  یجهدرنر

با سا ت  و یآورفن شرفتیبکن . با پ ییبسزاآب کما  ازح یشب
  ودکارتوان بر یملکرد کارآم  و می و اکآب شرفرهیپ یحسگرها

بر  یمبرن هوشمن  یاریداشت. آب یحینظارت صح یاریآب یهاسرمیس
ش ه و  اهیم شهیدر منطقه ر یاریآب ش ن ینهبهبایث  و اکآبحسگر 

ی اریآب گرید یایبه دنبال دارد. از مزا را اهیم عیسربه دنبال آن رش  
سازمار با  سرمیس نیباش . امیو آسان بودن آن  یراحر هوشمن 

به  یاریآب یبرا یازموردنباش  و مق ار آب میو در ت  اهیم یازهاین
 رح  نیدارد. ا یبسرگ اهی ود م طیدر  ول فصل و شرا وهواآب طیشرا

 ییجودارد بلکه به صرفه و اکآببر منابع  یدرسر تیریم  تنهانه
 ای واه  ش .  منجر یسنر یاریبا آب سهیمنابع آب در مقا توجه ابل
ها، مرکز کنررل، شامل حسگر ییهوشمن  از اجزا یاریآب سرمیس
 یاریدسرگاه آب ایشود. می لیها و اتصاالت تشک، لولهیبر  یرهایش

که  یدر رابطه است و بر اساس ا الیات یمخرلف یهوشمن  با حسگرها
ها حسگر نیکن . امی تیریرا م  یاریکن  آبمی افتیها دراز حسگر

نبودن هوا و  ایبودن  یمثل باران یا الیات یتوانن  به دسرگاه مرکزمی
ش ت وزش باد را  ایر وبت  اک و  زانیم نیو همچن طیمح یدما

 مریتا یاریآب یهاکنررلنسبت به  سرمیس نیکه ا یرین . مزا الع ده
 یاریآب یفقط و فقط و ر رایز؛ آن در مصرف آب است ریتأث زانیدارد م
 داشره باشن . ازیبه آب ن اهانیشود که در ران و ممیانجا  

ابزار مونامونی در این روش به کار مرفره  ها وتکنیا ها،روش
 از: ان یبارت هاآنترین شود که مهممی

و  ش همرفرههای از  اک مزریه و پردازش یکس یبرداریکس
 تخمین میزان ر وبت  اک با توجه به رنگ آن

-روی هواپیما های تصویربرداری حرارتی که براسرفاده از دوربین

از مزریه و تعیین  یبرداریکسمیرد برای های ب ون سرنشین  رار می
از روی تصاویر  وضعیت میاه و ر وبت  اک و تشخیص زمان آبیاری

 توسط دوربین. ش هثبت
سیسرم نظارت بر آبیاری مزریه بر اساس اینررنت و  یریکارمبه

 سیمشبکه حسگر بی
این روش دو مرحله کلی دارد ابر ا ا الیات مربوط به دما، باد، 

شود. در مرحله بع  آوری میر وبت  اک و... توسط حسگرها جمع
 شود.ارسال می پایگاه دادهبه  ا الیات از  ریگ واح  کنررل

کنن ه در ر وبت  اک با کنررلهای حسگر شبکه از ،روشدر این 
اسرفاده آبیاری  م یریتان وا عی و مزریه برای نظارت بر زمیا 
 شود.می

 

 هاحسگر

 اک را  ای از حسگر ر وبتنمونه 1شکل  :ر وبت  اک حسگر
 یاجزا ترینیاصلاز  یکیر وبت  اک  حسگرده . نشان می

 میتوانمی حسگر نیباش  با اسرفاده از امی یکشاورز ونیاتوماس
 نیرا رص  نموده و با اسرفاده از ا اهیم شهیر وبت ر وسرهیپ صورتبه

 ینترارزاناز بهررین و  .میینما تیریا الیات مصرف آب را م 
 ر وبت نا  برد. یریمان ازه یرا برا HIH4000توان حسگرها می
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 نمونه حسگر رطوبت خاک -1شکل 

 

 سنجسنج و جهتسریت حسگر سنجش سرعت باد: حسگر

 حسگر نیباش  و اسرفاده از امی یمهم در کشاورز یمرهاحسباد از 
 یدر مزاری وا ع شود مؤثر اریبس گید  یداشرن کشاورز یتوان  برامی

باال  یباش  برامینصب ای یقربهو  ی آبیاری بارانی  طیهاکه دسرگاه
 نیاسرفاده کرد. به ا توانمی حسگر نیو ران مان از ا یوربهره بردن

 یریجلوم یاری ودکار از آب صورتبه  یباد ش  طیصورت که در شرا
 . ینمامی یآب  وددار هودهیکرده و از مصرف ب

توان  در شرایط تبخیر و تعرق می حسگر حسگر تبخیر و تعرق:

رود از آبیاری می باال ش تبهها که دمای هوا بسیار  شا مانن  ظهر
هایی را برای آبیاری مجاز ب ان  که شرایط تبخیر جلومیری کرده و زمان

 مثالًصورت است که  نیحسگر به ا نیکارکرد اناسب باش . مو تعرق 
 شا  طیدر شرا معموالًکمرر ش  که  یح ا ل ایر وبت هوا از  یو ر

 .آوردیدرم طع و وصل را به حالت  طع  ریافر  شیاتفاق م

 .بارد نیازی به آبیاری نیستمیو ری باران  حسگر باران:

در فصل زمسران یا در زمان یخبن ان آبیاری در ران  حسگر دما:

 .ستا ایکار بیهوده

نجا  شود که بهرر است آبیاری زمانی ا حسگر نور خورشید:

آبیاری چمن در  مثالًآفراب نباش  تا از میزان تبخیر آب کاسره شود. 
 .ها  واه  ش آفراب ش ی  بایث ص مه ج ی به چمن

-را ان ازه اسی ی یا بازی بودن  اک میزان خاک: pHحسگر 

کن  که با میصورت یمل  نیبه ا مرحسنوع  نیا. کن میری می
 pHغلظت امالح در واح  حجم  اک  شیکاهش ر وبت  اک و افزا

 یرا بر اساس ح  باال یاریتوان زمان آبیلذا م اب ییم شی اک افزا
pH کرد میتنظ 

تشخیص میزان تشنگی برای  گیری دمای برگ:حسگر اندازه

 شود.اسرفاده می میاه

 الکتریکی آبگیری هدایتحسگر اندازه

 
و نحوه ارتبا ات  ایاش نررنتیبر ا یمبرن یاریم ل آب ای 2شکل در 
 ط،یمانن  دما، نور مح یطیمح هایاست. پارامرر ش هارائهآن  یاجزا

ش ه و به  یریمان ازه هار وبت  اک، ر وبت هوا و ... توسط حسگر
  رار هاحسگر یکیواح  در نزد نی. اشون یارسال م کنن هکنررلواح  
انجا  داده و  ریمقاد نیا یرو وتحلیلییهتجز کنن هکنررل ح وا. دارد

. کن یم رهیداده ذ  گاهیپا ایدر  نررنتیشبکه ا گ ری از را هاآن
 رهیذ  گاهیپا نیدر ا یالحظهو  روزبه صورتبها الیات  یگردیبارتبه
 نررنتیشبکه ا گیاز راه دور و از  ر توان یکاربر م ای. حال شون یم

 توان می کنن هواح  کنررل نیکن . همچن  ایپ دسررسی هاداده نیبه ا
صورت کاربر از  نی. در ا ینما افتیداده در گاهیپا نیرا از ا یاریبرنامه آب

در حالت  نی. همچن ینما میرا تنظ یاریبرنامه آب نیا توان یراه دور م
 یمل کن . یبر اساس برنامه مشخص توان می کنن ه ودکار، واح  کنررل

 

مزایای استفاده از آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا 

 از: اندعبارت

 نیروی انسانی یریکارمبه جویی درصرفه .1

 های دسریآب بیشرر از روش صرفدر م ییجوصرفه .2
ی که هایم یریت درست و هوشمن  آب در آبیاری مزریه در زمان .3

 مواجه هسریم. یآبکم با مشکل

و  اک از راه دور و تشخیص اینکه  اسرعال  دما و ر وبت محیط .4
 .هایی نیاز میاه به آب ج ی استچه زمان

اینکه دچار تشنگی یا  میاه ب ون یازموردنا رصاص دادن آب  .5
 .شود یپرآب

نیاز  برحسبمیری ر وبت  اک و آبیاری هوشمن  کنررل و ان ازه .6
برای هر واح   یازموردنمحصوالت مرفاوت، با سنجش میزان آب 
 جویی در مصرف آب( اک. )اسرفاده د یگ از منابع آب و صرفه

شود ذ یره می پایگاه داده با آبیاری ا الیات در زمانهم همچنین .9
کارنامه د یقی از د شود تا ما از مزریه  وو این یمل بایث می

 .میداشره باش یاریو زمان و م ت آب خیتار
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 اءیاش نترنتیا بر یمبتن هوشمند یاریآب مدل در هوشمند همراه تلفن و داده گاهیپا ،کنندهکنترل واحد ،حسگرها نیب ارتباط نحوه -2شکل 

 

 مدیریت گلخانه با استفاده از اینترنت اشیا

 باش . م لمیها یا کاربرد دیگر اینررنت اشیا در ملخانه

 یکشاورز یفعل یهاوهیدر جهت بهبود ش یم تاً ملخانه هوشمن 
یملکرد بهرر است. ملخانه  یم رن برا هاییفناوربا اسرفاده از 

 ییآب و هوا  یش  طیرا از شرا اهانیمکه  است سا رار بسره ای
و  ماوراءبنفش: باد، هجو   وفان، اشعه ازجمله، کن میمحافظت 

 یمرهاحستوسط نیز دما و ر وبت هوا  .حمالت حشرات و آفات
ملخانه  ایهوا در  یر وبت و دما. ن شومیر وبت و دما کنررل 

شود و هر زمان که درجه حرارت یم یریمان ازه حسگرهاتوسط 
فراهم کردن  یبرا مه پاش شود،ر وبت هوا کم  ایباال باش  
بر  یر وبت نسب .شودیروشن م ،و  نا کردن یازموردنر وبت 

یملکرد  نیو همچن یافشانمرده زانیبرگ، فروسنرز، م رش 
درجه حرارت  ایو  طیمحی  والنی مذارد.  شکیم یرتأثمحصول 

بایث  سریتبهو ایجاد کن   و  شا فیظر کاسبرگ توان یباال م
کنررل ر وبت هوا و درجه  روینازا. مرگ مل  بل از بلوغ آن شود

حسگر دما و ر وبت دا ل ملخانه  مهم است. اریحرارت بس
  .نشوداده میر وبت و دما  رار  یریمان ازه یهوشمن  برا

 اب ،ییم شیافزا ینیسطح مع ایکه دما باالتر از میهنگا
که  کن می را صادر مه پاش فرمان روشن ش ن کروکنررلریم

 گیرا در هوا به حالت تعل کرونیم زا ترکوچا طرات آب 
ر وبت  کهیدرصورتآورد. می نییحرارت را پا جهو در آوردیدرم
 واه   جادیمشابه ا یسممکان ،باش  ش هیینتعاز مق ار  تریینپاهوا 

کرد   ن واه را حفظ یش  و  طرات آب کوچا ر وبت نسب
(Kodali et al.,2016  برای فرآین .)و افزایش  یکنن م نا

در شود. ر وبت نسبی درون ملخانه از سیسرم مه پاش اسرفاده می
با  زمانهمبرای کاهش دما، سیسرم مه پاش  یکنن م نا حالت

الت با فعال ش ن سیسرم مه شود. در این حفرآین  تهویه فعال می
یاب . سیسرم مه پاش پاش ر وبت محیط درون ملخانه افزایش می

بر مبنای پودر ش ن ذرات آب در مجاورت جریان ش ی  هوا یمل 
از دو مسیر  فشارتحت یوهواآبکن . به این صورت که جریان می
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شود و در آنجا جریان ج امانه به سر نازل مه پاش منرقل می

کن  و از نازل بر ورد می ش ه ارج فشارتحتآب با هوای 
شود و سپس به شکل مه در محیط تب یل به پودر می سریتبه

 شود.ملخانه پخش می
توان  و می اب یارتقا  یتوان  به  رق مخرلفملخانه هوشمن  می

توان آن را در هر مسررده اسرفاده شود. می یکشاورز یهادر برنامه
و به کار برد تا بروان  هر نوع پوشش  داد  رار یطیمح طیشرا
 ینسبت به کشاورزملخانه هوشمن   تیمزرا رش  ده .  یاهیم

از محصوالت ب ون اسرفاده   یاست که ما  ادر به تول نیا یمعمول
رش   یرا برا طیو مح میو محصوالت ب ون سمو  هسر کشحشره

 کنیمجویی می، در مصرف آب صرفهمیکنیم جادیا اهانیمناسب م
 .میزنینم بیآس زیستیطمحو به 

 

 رهیافت ترویجی
 اریبس فعالیری توان  آن رامیاینررنت اشیا با  یادغا  کشاورز

روشن ای آین ه وشمن ه یهاملخانه. سودآور کن کارآم  و 

انقالب در راه  ای جادیبایث او هسرن   یکشاورز ٔ  ینهدرزم

ن . آبیاری هوشمن  شومی توسعهدرحالکشورهای  در یکشاورز
شود در حقیقت آب می مو عبهو  ان ازهبهمزارع بایث مصرف 

توان در مصرف آب  واهیم داشت و می بر منابعم یریت درسری 
 شییملکرد و نرخ رش  را افزاجویی کرد. همچنین آب صرفه

 ینهبهبایث  و اکآب حسگر مبرنی بر  ودکارآبیاری . ده می
آبیاری در منطقه ریشه میاه ش ه و به دنبال آن رش  سریع  ش ن

بر منابع آب  یدرسر تیریم   رح نیا میاه را نیز به دنبال دارد
 سهیآب در مقا مصرف توجه ابل ییجوصرفه همچنین بایث دارد
حلی برای م یریت آب ه. اینررنت اشیا راشودمی یسنر یاریبا آب

برای هر محصول را  یازموردن واه  بود؛ این فنّاوری میزان منابع 
کن  و با کنررل منابع آبی موجود، از اتالف آن جلومیری بررسی می

  وربهتوان کشاورز را میاینررنت اشیا با اسرفاده از  .کن می
چنگال او را از  وان تکه می ،ردمرصل ک کنن همصرفبه  میمسرق

کشاورز را کاهش ده  و  کار تالش و زمان، نجات ده  هاواسطه
 شود. و سودآور یا رصاد کشاورزی هاییتفعالبایث شود 
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Abstract 
 
Lack of water and its reduction is one of the biggest problems facing humankind. This problem is more perceptible in 

countries that are hot and dry. In both modern and traditional irrigation methods, the irrigation time of the fields is of 

particular importance. Many crops have not grown to the optimum size due to irrigation or watering, and their efficiency 

decreases. The main reason for this problem is to reduce the moisture content of the soil and not to deliver timely water to 

the product. One of the most effective steps to tackle this problem is timely and as much water consumption. One of the 

ways to increase water use efficiency in agriculture is to use smart field irrigation systems that accurately determine the soil 

moisture and weather conditions. smart Irrigation Management Systems Internet-based things can help in achieving optimal 

water and farming consumption. In this article, the system of smart irrigation is introduced and the role of new technologies 

(Internet of Things) is examined. 
 

Keywords: Agriculture, Internet of things, Smart irrigation, Water reduction. 
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