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مزایا ،کاربردها و چالشهای مربوط به اینترنت اشیاء در آبیاری
مسعود پورغالم

آمیجي*1

چکیده
صنعـت کشـاورزی در سالهای اخیـر ،بـا استفاده از فناوریهای ارتباطـات و اطالعـات بهویـژه اینترنت اشیاء پیشـرفت چشـمگیری
داشـته اسـت .این سیسـتم کــه مجموعــهای از ابزارهــای متصلبههم اســت ،میتواند در زمینههــای مختلـف ،دادههـا و اطالعـات
موردنیاز در بهینه سـازی عملکـرد را به سهولت و بـا سـرعت و دقـت کامـل انتقـال دهـد .کشـاورزان میتوانند اطالعـات مربوطـه را بـا
اسـتفاده از تلفنهـای هوشـمند و اینترنـت در هـر زمـان و مـکان دریافـت کننـد .به مجموعه این فرایندهای هوشمند ،پیشرفته و پیچیده
که در راستای تسهیل در کلیه امور کشاورزی و آبیاری گرد هم آمدهاند ،اینترنت اشیاء گفته میشود .اینترنت اشیا ،فناوری جدیدی است که
بهعنوان یک شبکه جهانی از ماشینآالت و دستگاههای قادر به تعامل با یکدیگر ،تصور میشود .همچنین اینترنت اشیاء بهعنوان یکی از
مهمترین زمینههای فناوری آینده شناختهشده و موردتوجه بسیاری از صنایع قرارگرفته است .این سیستم کــه احساس ،هوش و توانایی
فکر کردن ،بهخاطرسپردن ،تصمیم گرفتن و واکنش بـه محیط فیزیکی را از مغز انسان الهام میگیرد ،از سه قسمت انواع حسگرها ،شـبکه
ارتباطی واحدهای پردازش اطالعات و درگاههای هوشمند و واحد مدیریت داده و پردازش تشکیل شده است .این پژوهش که با استفاده از
مطالعه کتابخانهای وسیع و با استفاده از اطالعات معتبر بینالمللی به انجام رسیده ،از پیشینه تا کاربردهای اینترنت اشیاء را دنبال کرده و
تمامی اجزای کوچک تا بزرگ مربوط به این رویکرد در مزرعه را موردبررسی قرار داده است .سپس کاربرد این مفهوم در علوم آبیاری
بهویژه در خودکارسازی و هوشمند سازی سامانههای آبیاری در مزرعه بررسیشده است .درنهایت ابزارهای رایج نظیر حسگرهای درون
مزرعهای ،شبکه حسگرهای بیسیم ،ماهوارهها و استفاده از پهپادها که بهعنوان یک وسیله در جهت نیل به هدف ارتباط بین اینترنت اشیاء
و سامانههای هوشمند آبیاری در مزارع به شمار میروند ،معرفی و مزایا ،کاربردها و چالشهای پیش روی فعلی و آتی اینترنت اشیاء در
آبیاری بیان شد.
واژههای کلیدی :آبیاری هوشمند ،امنیت شبکه و دادهها ،کشاورزی دقیق ،ماهواره و پهپاد ،مدیریت زنجیره تأمین.
بتواند نیاز جمعیت  9/6میلیارد نفری جهان را تأمین کند ( FAO

مقدمه1
بر همگان واضح و مبرهن است کـه اهمیـت کشـاورزی در

 .)and UNICEF., 2020بـرای پاسـخگویی بـه ایـن تقاضـا،
IoT2

تطبیق یافتهاند .اینترنت اشیاء ()IoT

دهههای آینده ،بیشـتر از همیشـه خواهـد بـود .طبـق گـزارش

فناوریهای زیادی با

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ،جهان نیـاز بـه افـزایش 70

یک شبکه مشترک از اشیاء است که میتوانند از طریق اینترنـت

درصدی در تولید مواد غـذایی در سـال  2050مـیالدی دارد تـا

بدون هیچگونه کمک و یا تعامل انسانی با یکدیگر ارتباط برقـرار
کنند .کشاورزی هوشمند مبتنـی بـر  IoTمیتوانـد بـه کـاهش

 -1دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پـردیس کشـاورزی و
منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(* نویسنده مسئول)Email: Mpourgholam6@ut.ac.ir :
تاریخ دریافت1399/11/27 :
تاریخ پذیرش1399/12/26 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.2.4.3

تلفات ،استفاده بهینه از کود و درنتیجه افزایش عملکرد محصول
و درعینحال جلوگیری از آلـودگیهـای زیسـتمحیطی کمـک
کنـد .فنـاوری  IoTمیتوانـد هزینـههای مزرعـه را کـاهش و
Internet of Things
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بهرهوری کشاورزی را افزایش دهد و در صرفهجویی مصرف آب

ثبت تصاویر با وضوح مکـانی و زمـانی بـاال مـورد بهرهبـرداری

کمک شایانی نمایـد ( .)Salam., 2020; Cays, 2021مفهـوم

قرارداد ( ;Subashini et al., 2018; Barkunan et al., 2019

 ،IoTمفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات به شـمار مـی

 .)Munir et al., 2021انتظار میرود این فنـاوریهـا ،انقالبـی

اشـتون1

بزرگ در کشاورزی و بخش آبیاری ایجاد کننـد و تصـمیمگیری

مورداستفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد کـه در آن هـر

های مدیریتی را از چند ماه یا چند هفته ،بهروز و سـاعت تغییـر

چیزی ،ازجمله اشیای بیجان ،برای خود هویت دیجیتال داشـته

داده و نوید کاهش چشمگیر هزینه و افزایش عملکرد را بدهنـد.

باشــند و بــه کامپیوترهــا اجــازه دهنــد آنهــا را ســازماندهی و

چنین فناوریهایی امکان استفاده مـؤثر از نهادههـای مزرعـه را

مدیریت کنند .اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل

فراهم کرده و از چهار بخش کشاورزی دقیق پشتیبانی میکنند؛

میکند ولی با اینترنت چیزها تمام اشیاء به هم متصل میشوند.

یعنی اعمال صحیح ،در مکـان مناسـ  ،در زمـان مناسـ و بـا

مفهوم  IoTبهطورکلی بـه بسـیاری از اشـیاء و وسـایل محـیط

مقدار مناس (.)Tsouros et al., 2019; Cays, 2021

آید و برای نخستین بار در سـال  1999توسـط کـوین

پیرامونمان کـه بـه شـبکه اینترنـت متصـل شـدهانـد و توسـط

از مزایای اینترنت اشیاء ( )IoTدر آبیاری میتوان اینگونـه

نرمافزارهای موجود در تلفنهای هوشمند و تبلت که قابلکنترل

بیان کرد که سامانههای آبیـاری هوشـمند از طریـق واحـدهای

و م ـدیریت هســتند ،اشــاره دارد IoT .بــه زبــان ســاده ،ارتبــاط

حسگر مبتنی بر اینترنت اشیاء ( ،)IoTنیاز آبیاری را بهطور دقیق

حسگرها و دستگاهها با شبکهای است که از طریق آن میتوانند

تخمین زده و با ثبت دمـای محصـول و رطوبـت خـاک ،از وارد

بـا یکـدیگر و بـا کاربرانشـان تعامـل کننـد (.)Ashton, 1999

شدن تنش بـه گیـاه جلـوگیری کـرده و بـدین ترتیـ امکـان

مدیریت آب ،یک راهحل مؤثر و بسیار مهم برای تأمین تقاضای

دستیابی به حداکثر محصول (با حـداقل آب مصـرفی) و توسـعه

روزافزون جهان است .آبیاری دقیق ( ،)PI2بهعنوان یک مفهـوم

پایدار را فراهم میکنند .بنابراین ،آبیاری دقیق ( )PIیک راهحـل

پیشرفته در کشاورزی ،نویـدبخش خـوبی بـرای بهبـود کـارایی

کارآمد برای مقابلـه بـا کمبـود منـابع اساسـی ماننـد غـذا ،آب،

استفاده از آب و همچنین حفـ یـا افـزایش عملکـرد محصـول

واحدهای زمینی و بازده محصول میباشد (

است .آبیاری دقیق خود نیازمند فناوریهـای پیشـرفته مختلفـی

;2018; Jalilvand et al., 2019; Bodkhe et al., 2020

مانند اینترنت اشیاء ( ،)IoTشبکههای حسگر بیسـیم ()WSN3
و رایــانش ابــری 4اســت (

Shi et al., 2019; Hossein

 .)Motlagh et al., 2020; Khriji et al., 2021بنـابراین
فناوریهـای نوظهـور ماننـد اینترنـت اشـیاء ( )IoTمـیتواننـد
پتانسیل قابلتوجهی در برنامههای کاربردی کشاورزی هوشـمند
( )SF5و کشاورزی دقیق ( )PA6فراهم کرده و امکـان دسـتیابی
بــه دادههــای زیســتمحیطی در هــر زمــان را تــأمین کننــد.
دستگاههای اینترنت اشیاء مانند هواپیماهای بـدون سرنشـین را
میتوان در برنامههای مختلف مربوط به مدیریت محصوالت بـا
1

Kevin Ashton
Precision irrigation
3 Wireless Sensor Network
4 Cloud Computing
5 Smart Farming
6 Precision Agriculture
2

Subashini et al.,

 .)Munir et al., 2021همچنین باید بیـان کـرد کـه اینترنـت
اشیاء ( ،)IoTپتانسیل فوقالعادهای در سنجش زمینی پارامترهـا،
کنترل از راه دور مزرعه ،برنامه زمانی کار بـرای ماشـینآالت و
تدوین راهبردهای مناس و دقیق برای سامانههای آبیـاری دارد
و میتواند پیوند قوی بین کشاورزان ،مشاوران و مـدیران ایجـاد
کند .هدف  IoTدر بخش آبیاری هوشمند و امنیـت کشـاورزی،
ارائه تحقیقات و الگوهـای مناسـ بـرای تـرویج تولیـد پایـدار
کشاورزی ،استفاده بهینه از منابع آب ،محصوالت سالم و سودآور
اســت (

Shi et al., 2019; Salam, 2020; Serra and

 .)Espírito-Santo., 2021در دنیـــای صـــنعتی و مکـــانیزه
امروزی ،درختان ،گیاهان و فضای سبز ،شریانهای اصلی حیات
شهرها هسـتند و آبیـاری یکـی از نیازهـای اولیـه و اساسـی در
نگهداری آنها است .حال استفاده از روشهای نوین و پیشرفته
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آبیاری بهعنوان روشـی مـؤثر و ضـروری مـیتوانـد در کـاهش

مدیریت آب قرار دارد .هند که کشوری با بیشترین تولیـد مقالـه

مشکل بحران کمآبـی و اثـرات خشکسـالی مفیـد باشـد و بـا

است و سیستمهای اینترنت اشـیاء ( )IoTرا بـرای مـدیریت آب

جلوگیری از هدر رفت آبهای موجود به بهتـرین روش آبیـاری

ارائه میدهد ،از نظر مساحت زمینهای کشاورزی در رده هفـتم

باغات و زمینهای کشاورزی دست یابد .عالوه بر مـوارد فـوق،

قرار دارد .با توجه به شش کشور برتر از نظر مقاالت منتشرشـده

هزینه نیروی کارگری نیز افزایشیافته که خود نیاز به مـدیریت

در رابطه با سامانههای آبیاری مبتنی بر  ،IoTسـه کشـور هنـد،

بیشتر و بهکارگیری کمتر نیروی کارگری را میطلبد .هدف ایـن

چین و اسپانیا جز مناطقی هستند که کمبود آب زیـاد و متوسـط

گـزارش بررسـی مفهـوم اینترنـت اشـیاء و روشهـای مختلــف

دارند (شکل  .)1باز هم کشورهایی با مناطق تحت تأثیر کمبـود

هوشمند سازی سامانههای آبیاری و عملکرد آنها از جنبههـای

آب وجود دارند که از اینترنت اشیاء ( )IoTدر آبیاری و کشاورزی

مختلف است .روشهای مختلفی همچون بهـرهگیـری از انـواع

اســتفاده مـیکننــد و مقــاالت کمتــری منتشــر کردهانــد (ماننــد

حسگرها ،پهپادها ،سنجشازدور و اینترنت اشیاء بـرای هوشـمند

ایاالتمتحده آمریکا) .بااینحال ،این بدان معنا نیست که در این

سازی سامانههای آبیاری ارائهشده است .بهرهگیـری از سـامانه-

کشورها هیچ کوششی برای کاهش استفاده از آب در کشـاورزی

های هوشمند آبیاری عالوه بر بهبود عملکـرد گیاهـان ،موجـ

انجام نمیشود .ممکن است که در این کشورها عمده تالشهـا

کاهش تلفات آب و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ناشـی از

توسط بنگاههای اقتصادی انجام شود و یافتههای آنهـا بـهطور

فعالیتهای کشاورزی خواهد شد.

مستقیم ثبت اختراعشده و درجایی منتشر نشده باشد .درمجمـوع
بیشتر مقـاالت توسـط نویسـندگانی اسـت کـه جـز کشـورهای

سطح توسعه کاربرد اینترنت اشیاء در کشاورزی

درحالتوسعه هستند (.)García et al., 2020

اینترنت اشیاء ( )IoTفناوری جدیدی است که روز به روز در
حال گسترش بوده و کشورهای زیـادی در حـال اسـتفاده از آن
هســتند .در همــین راســتا ،پراکنــدگی مقــاالت منتشرشــده در
کشورهای مختلف که نشـان از اسـتفاده آنهـا از فنـاوری

IoT

است ،در شکل ( )1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،کشورهایی که اینترنـت اشـیاء ( )IoTرا بـرای آبیـاری
استفاده کردند ،کشورهایی هستند که منبع اقتصادی عمده آنها
از بخش کشاورزی تأمین میشـود .هنـد کشـوری بـا بیشـترین
تعداد مقاله با مجموع  92مقاله 57/5 ،درصد از کل مقاله اسـت.
چین و اسپانیا هرکدام با هفت مقاله مساوی هستند .کاسـتاریکا،
اکوادور ،اندونزی ،تایلند و ایاالتمتحده آمریکا بین سه تا شـش
مقاله دارند .بقیه کشورهایی که اینترنـت اشـیاء ( )IoTرا بـرای
آبیاری بررسی کردهاند ،دارای یک یا دو مقاله هستند .ایـن آمـار
مربوط به اواسط سال  2019میباشد (.)García et al., 2020
نکته قابلتوجه این اسـت کـه از پـنج کشـور بـا بیشـترین
مساحت زمین کشاورزی (چین ،ایاالتمتحـده آمریکـا ،اسـترالیا،
برزیل و قزاقستان) فقط یک کشور در پنج کشـور برتـر از نظـر

شکل  -1تعداد مقاالت منتشرشده با استفاده اینترنت
اشیاء برای آبیاری در جهان

ازنظر تعداد مقـاالت منتشرشـده در سـالهـای مختلـف بـا
استفاده از  IOTدر بحث آبیاری و بـهطورکلی کشـاورزی ،مـی
توان به شکل ( )2مراجعه کرد .این شکل حاکی از توسـعه ایـن
فناوری بوده و نشان میدهـد کـه عالقـه بـه ایـن موضـوع در
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طول سالهای اخیر افزایشیافته است .مقـادیر کمتـر مقـاالت

کند .برای طراحی یک سامانه آبیاری هوشـمند مبتنـی بـر
مستقل 3برای

IoT

برای سال  2019به دلیل ناتمـام مانـدن سـال انتخـاب مراحـل

میتوان از مجموعه حسگرهای

مقاالت است .بنابراین ،همه مقاالت انجامشـده در سـال 2019

استفاده کرد .این مجموعه میتواند شامل چهـار حسـگر اصـلی

منتشرنشده است .همچنین میتوان متصور بود که تعداد مقاالت

نظیر رطوبت خاک ،دمای خاک ،دما و رطوبت محـیط و حسـگر

زیادی در سال  2020و  2021انجام شده باشد و از رونـد رو بـه

اشعه ماوراءبنفش تشکیل شود .دیگر حسگرها کـه بنـا بـه نیـاز

García et al.,

میتواند مورد استفاده قرار گیرند ،شامل حسگر سنجش سـرعت

رشـد شـکل ( )2مـیتـوان آن را تخمـین زد (
.)2020

جمعآوری دادههـا

باد ،تبخیر و تعرق ،باران ،نور خورشید ،دمای برگ pH ،خـاک و
هدایت الکتریکی آب هستند .خروجی این حسگرها نیز در یـک

70

50

شد .دادههای خواندهشـده در یـک پایگـاه داده کـه متصـل بـه

30

داد م ا

60

میکروکنترلر

40

زیگبی نمونهای از یک شبکه هوشمند است کـه بـین کمپـانی

0
2019

2018

2017

وبسایت نیز است ،ذخیره میشود .در کشت و صنعتهـا مـی-
حسگرها را بهوسیله فناوری زیگبی 5به پایگاه داده منتقل کرد.

10
2016

که برنامهنویسی شده است ،خوانده خواهـد

توان از چندین حسـگر مسـتقل اسـتفاده کـرد و دادههـای ایـن

20

2015

متنباز4

های معتبر ارائهکننده خـدمات بـرد کوتـاه بـا هزینـه کـم و بـا

2014

مشخصه دستهای از پروتکلهای ارتباط سطح باال اسـت کـه از

ا انتشار

شکل  -2تعداد مقاالت منتشرشده با استفاده از اینترنت اشیا

فرستنده و گیرندههای دیجیتال کممصرف مبتنی بـر اسـتاندارد

برای آبیاری در سالهای مختلف در جهان

 IEEE802برای شبکههای شخصی بیسیم با نرخ ارسـال داده
پایین استفاده میکنند .این فناوری به کمک رادیوهای دیجیتال

مفهوم نوظهور اینترنت اشیاء

کوچک و کممصرف از آن ،برای مصـارفی چـون خودکارسـازی

مفهوم اینترنت اشیا )IoT( ،شروع ورود به تمـام بحثهـای

خــانگی ،کشــاورزی دقیــق و هوشــمند ،جمــعآوری دادههــای

مربوط بـه آبیـاری هوشـمند ،کشـاورزی دقیـق ،خودکارسـازی

دستگاههای پزشکی و سایر نیازهای با پهنـای بانـد کـم بـرای

ســامانهها و تمــام ســامانههای کنتــرل از راه دور اســت و یــک

پروژههای کوچکمقیاس که به ارتباط بیسیم نیاز دارند ،استفاده

مجموعه بههمپیوسته را تشکیل میدهد .هرکـدام از ایـن اجـزا

میشود .در توضیح اهمیت مفهوم نوظهور اینترنت اشیاء همـین

بدون وجود دیگری ،معنی ندارد و خروجـی هـر بخـش ،ورودی

بس که با استفاده از فناوری  ،IoTکشـاورزان میتواننـد در هـر

بخش دیگر را تشکیل میدهـد .درنتیجـه اسـتفاده از ابزارهـای

زمان و در هر مکان تنها با استفاده از یک گوشـی هوشـمند بـه

مزرعهای نظیر حسگرها ،شبکه حسگرهای بیسـیم ،روشهـای

مزرعه خود متصل شوند و تمام عملیات از شروع تا پایان را زیـر

سنجشازدور و ماهوارهها ،1فنـاوری رایـانش ابـری ،اسـتفاده از

نظر داشته باشند .شبکههای حسگر بیسـیم بـرای نظـارت بـر

پهپادها (پرنده هدایتپذیر از راه دور )2UAV -و غیره بـهعنوان

مزرعـه اسـتفاده میشـوند و از میکروکنترلرهـا (واپایشـگرهای

یک وسیله در راستای نیل به هدف ارتبـاط بـین  IoTو سـامانه

کوچک) برای کنترل و اتوماسیون فرایندهای کشاورزی استفاده

های هوشمند آبیاری در مزارع به شمار میروند .بنـابراین ادغـام

میکنند.

کشاورزی با  IoTمیتواند آن را فعالیتی بسیار کارآمد و سـودآور
3

Remote Sensing and Satellites
Unmanned Aerial Vehicle

1
2

Standalone
Open Source Microcontroller
5 Zigbee
4
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در بخش میکروکنترلر این دادهها بـا آسـتانههـایی کـه از قبـل

ابزار ،روش و فناوریهای مربوط به اینترنت اشیاء
هوشمند سازی سامانههـای آبیـاری بـرخالف سـامانههـای

تعیینشده است ،مقایسه میشوند .درصـورتیکه ایـن مقـادیر از

آبیاری سنتی ،آب تنها به میزان نیاز گیاه و خاک تأمین میشـود

آستانه بیشتر یا کمتر باشند ،به کشاورز از طریق پیامـک اطـالع

که میتوان گفـت بزرگتـرین مزیـت هوشـمند سـازی اسـت.

میدهد.

خودکارسازی سامانههای آبیاری عبارت است از استفاده از ابـزار،
روش و فناوریهای مختلف برای زمانبندی آبیاری ،به عبـارتی
تفاوت خودکارسازی بـا هوشـمند سـازی در ایـن اسـت کـه در
هوشمند سازی تمامی کارها بهصورت هوشـمند و بـدون انجـام
هیچگونه فعالیتی از سمت کشاورز یا کارگر انجام میشود امـا در
خودکارسازی بر اساس زمانی که به توزیـعکننـدههـای آب داده
میشود ،آبیاری صورت میگیرد .بـه عبـاراتی هوشـمند سـازی،
یکقدم جلوتر از خودکارسازی است.
شکل  -3شمای کلی سامانههای آبیاری مبتنی بر

حسگرهای درون مزرعهای

حسگرهای هوشمند

آبیاری زمانی مؤثر خواهد بود که عالوه بر نیاز گیاه ،شرایط
محیطی هم باید بهطور مداوم پایش شود زیرا عواملی مانند دما،

حسگرهای رطوبتی بهطورمعمول ثابت دیالکتریک خاک را

رطوبت ،بارندگی و مقدار رطوبت خاک ،مقدار آب موردنیاز برای

برداشت میکنند .بعضی از حسگرهای رطوبتی بهطور همزمـان

یک آبیاری مؤثر را تعیین خواهند کرد .حسگرهایی کـه در ایـن

دما و رطوبت را پایش میکنند (شکل -4الف).

زمینه استفاده میشوند باید پارامترهایی همچون دما و رطوبت را
بررسی کننـد .شـکل ( )3شـمای کلـی از یـک سـامانه آبیـاری

حسگرهای دما

هوشــمند بــر اســاس حســگرهای مختلــف را نشــان مــیدهــد

حسگرهای دما با دریافت دمای جـو و تبـدیل ایـن پـارامتر

( .)Barkunan et al, 2019سـامانههـای مبتنـی بـر حسـگرها

فیزیکی به یک ولتـاژ الکتریکـی اطالعـات را بـه میکروکنترلـر

بهطورکلی از سـه واحـد تشـکیل مـیشـوند کـه شـامل واحـد

ارسال میکنند .شکل (-4ب) نمونه یک حسگر دمایی است که

حسگرها ،واحد میکروکنترلر و واحد کاربری میباشد .اطالعـات

قادر به اندازهگیری دما از  -55تا  +150درجه سلسیوس است.

محیطـی بـه میکروکنترلــر ارسالشـده و در ایــن واحـد پــس از
پردازش ،توسط شبکه ارتباطی تلفن همراه 1بـه کشـاورز اطـالع

حسگرهای نور

حسگرهای نوری نیز با تبدیل انرژی نور بـه یـک مقاومـت

داده میشود.

الکتریکی ،میزان شدت نور را به سامانه مخابره میکنند (شـکل
حسگرهای رطوبتی

-4ج) .این نوع حسگرها بهطورمعمول رسانایی خود را با کاهش

حسگرهای تشخیص رطوبت خاک معموالً در نزدیک ریشه

مقاومــت هنگــام زیادشــدن شــدت نــور ،افــزایش مــیدهنــد و

گیاهان فرو برده میشوند .این حسگرها رطوبت را هرچند دقیقه

بدینصــورت تغییــرات نــوری محیطــی بررســی مــیشــود

و یا ساعت پایش کرده و آن را به میکروکنترلر ارسال میکننـد.

(.)Barkunan et al, 2019

)Global System for Mobile (GSM

1
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(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -4الف) نمونه یک حسگر رطوبت و دما (مدل  )DHT11هر پنج دقیقه مقدار دما و رطوبت خاک را برداشت میکند ،ب) نمونه یک
حسگر دمایی و ج) نمونه یک حسگر نوری

جریان شیرهای ،5کنترلکننده مقدار آبیاری در ایـن روش اسـت

حسگرهای گیاهی

از آنجاکه اولین تأثیر رطوبـت در خـاک ،بالفاصـله در خـود

(.)Romero et al, 2008

گیاه ظاهر میشود ،لذا تعیین زمان آبیـاری بـر اسـاس شـاخص
گیاهی مثل دمای پوشش سبز گیاه 1یـا پتانسـیل آب بـرگ کـه
وضعیت آبی گیاه را نشان مـیدهـد ،در مقایسـه بـا روشهـای
غیرمســتقیم (از قبیــل رطوبــت خــاک ،مکــش خــاک بهوس ـیله
تانسیومتر و غیره) دقیقتر است .حتی در مواردی ممکـن اسـت
رطوبت موجود در خاک زیاد باشد ولی به دالیلی ماننـد شـوری
آب یا خاک ،این رطوبت برای گیاه قابلاستفاده نیست کـه ایـن
تنش بالفاصله توسط شاخصهای گیاهی نمایان میشود .دمای
پوشش سبز گیاهان با تعرق رابطه دارد و تحت تأثیر باد ،رطوبت
نسبی هوا ،تشعشع دریافتی و بهخصوص رطوبت موجود در خاک
است و با دماسنج مادونقرمز بهطور دقیق قابلاندازهگیری است.
در این روش دمای پوشش سبز گیاه هر دقیقه اندازهگیری مـی-
شود .هر موقع مجمـوع ایـن انـدازهگیـریهـا از دمـای آسـتانه
تعیینشده بیشتر شد ،آبیاری صورت خواهد گرفت (

Subashini

 .)et al., 2018; Zhang et al., 2021دماسنجهای مادونقرمز
قابلیت نص روی سامانههای متحرک آبیاری مانند

سـنترپیوت2

و لینیر 3را دارا هستند کـه در شـکل ( )5نمونـهای از آن نشـان
دادهشده است ( .)Peters & Evett., 2008در تحقیقاتی نیـز از
ابزاری مانند دندرومتر 4بـا اسـتفاده از تغییـرات قطـر روزنـههـا،
تغییرات غلظت شیره گیاهان را به دست آورند که این منجر بـه
تعیین نیاز آبی و غذایی گیاه در زمـانهـای مختلـف مـیشـود.

شکل  -5دماسنجهای مادون قرمز نصبشده روی سامانه
سنترپیوت ()Peters & Evett, 2008

شبکه حسگرهای بیسیم
شبکه حسـگرهای بیسـیم ( )WSNمتشـکل از مجموعـه
حسگرهایی با قابلیت اندازهگیری پارامترهای مختلف ،محاسبات
و ارسال اطالعات است که برای نظارت بر شـرایط فیزیکـی در
محیط قرار میگیرند .بخشهای مختلف اینترنت اشیاء ( )IoTدر
جدول ( )1آمده است.
 IoTترکیبــی از چنــدین فنــاوری اســت کــه بهوس ـیله آن
حسگرها ،عملگرها و سـایر نقـشهـای یـک پـروژه بهصـورت
هوشمند به یکدیگر متصل میشوند .در  IoTتمـامی عملگرهـا

1

Canopy Temperature
Center Pivot
3 Linear
4 Dendrometers
2

Sap Flow

5
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باید هویت منحصربهفرد داشته و بـا سـایر سـاختارها در تعامـل

بخشید .کارایی مصرف آب در سامانههای هوشمند با اسـتفاده از

باشد.

دادههای هواشناسی تا  20درصد افزایش یافته است (

اینترنت اشیاء نیز میتواند در بخشهای مختلف کشـاورزی

Sharma

.)et al., 2016

ماننــد :مراحــل مختلــف کاشــت ،داشــت ،برداشــت ،فــرآوری و

بهعنوان یک مطالعه موردی ،جدول ( )2مقدار تخمینـی آب

مدیریت منابع آب حضورداشته باشد که هرکدام از فناوریهـای

مصرفی در طی یک دوره رشد گیاه برنج در سامانههای مختلف

فوق با توجه به شـرایط اقتصـادی و محیطـی و بسـته بـه نـوع

آبیاری در کشور هنـد را نشـان مـیدهـد (

فعالیت استفاده میشوند.

 .)2019همــانطور کــه قابلمشــاهده اســت ،آبیــاری قطــرهای

Barkunan et al.,

سامانههای مبتنی بر اینترنت اشیاء قادر خواهند بـود تـا 67

هوشمند مبتنی بر  ،IoTمقدار قابلتوجهی از آب را ذخیره کـرد.

درصد در مصرف آب نسبت به آبیاری سنتی صـرفهجویی کننـد.

نتایج این مطالعه نشان میدهد که اگر برای آبیاری سـنتی نیـاز

آبیاری هوشمند قادر است که بدون کاهش در عملکرد محصول،

به  100درصد آب باشد ،آنگاه مقدار آب موردنیاز بـرای سـامانه

مصرف آب را تا  59درصد کاهش دهد .همچنین آبیاری قطـره-

آبیاری قطرهای و آبیاری قطـرهای هوشـمند بـه ترتیـ مقـدار

ای مبتنی بر حسگرها در برخـی محصـوالت همچـون مـوز بـا

 67/35و  58/57درصد خواهد بود.

کاهش  20درصدی آب ،عملکـرد گیـاه را تـا  15درصـد بهبـود
جدول  -1بخشهای مختلف یک سامانه مبتنی بر اینترنت اشیاء ()Sharma et al., 2016
نام زیرمجموعه

فناوریهای در دسترس

حسگرها و عملگرها

رطوبت خاک ،دمای خاک ،دما و رطوبت محیط ،حسگر اشعه ماوراء بنفش ،سرعت باد ،تبخیر و تعرق ،باران ،نور خورشید،
دمای برگ pH ،خاک ،هدایت الکتریکی آب ،سطح آب ،ضری دیالکتریک ،شوری ،فتوسنتز ،فشار و غیره

فناوریهای ارتباطی

Zigbee, 6LoWPAN, Near Field, Communication (NFC), Bluetooth, Mobile Networks (2G,
)3G, 4G), Radio Frequency Identification (RFID

فناوری پردازش ابری

سرویسهای زیرساختی ( ،)IaaSپلتفرم ( ،)Paasنرمافزاری ()SaaS

جدول  -2مقدار تخمینی آب مصرفی در سامانههای مختلف آبیاری ()Barkunan et al., 2019
مرحله رشد

آبیاری سنتی (میلیمتر)

آبیاری قطرهای (میلیمتر)

آبیاری قطرهای هوشمند (میلیمتر)

آمادهسازی زمین
کشت
گلدهی
رشد کامل
مجموع

300-200
450-400
450-400
150-100
1350-1100

300-200
400-300
200-100
100-50
1000-650

300-200
350-300
150-100
25-10
825-610

میانگین

1225

825

717/5

.1

تهیه نقشه آبیاری

در چند دهه اخیر سـنجشازدور بـهعنوان یـک روش مـؤثر

.2

کمی کردن مقدار آبیاری

برای نظارت بر زمینهای تحت آبیاری مورداسـتفاده قرارگرفتـه

.3

تعیین زمان آبیاری (.)Jalilvand et al., 2019

روش سنجشازدور و ماهوارهها

اسـت .مطالعـات بـا اسـتفاده از مشـاهدات سـنجشازدور بـرای

نظر به اینکه امنیت غذائی با توجه به رشد روز افـزون جمعیـت

تخمین آبیاری معموالً سه هدف اصلی را دنبال میکنند:

بسیار موردتوجه است ،بهدست آوردن اطالعات وسعت و توزیـع
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مناطق تحت آبیاری ضروری بـه نظـر مـیرسـد .سـنجشازدور

فناوری رایانش ابری

ماهوارهای بر اساس سیگنالهـای مـادونقرمز بازتـاب شـده از

رایانش ابری در حقیقت بستر جمعآوری اطالعـات و انجـام

سطح زمین نوع پوشش گیاه و نیازهـای آبـی گیـاه را مشـخص

محاسبات در فناوری اینترنت اشیاء است .اصلیترین بخشهـای

میکند (.)Ozdogan et al., 2010; Bodkhe et al., 2020

رایانش ابری در شکل ( )6نشان داده شده اسـت .ممکـن اسـت
اطالعــات ارســالی از حســگرها و عملگرهــا حجــیم باشــند

مزایای سنجشازدور

(بهخصوص در امر پردازش تصـویر) و همـینطـور محاسـبات و

ماهیت دیجیتال دادههای ماهوارهای باعث میشود که برای

تحلیل سنگین برای بررسی دادهها اهمیت وجود رایانش ابری را

استفاده در سامانههای مختلف مانند سامانه اطالعات جغرافیایی

افزایش میدهد .رایانش ابری کشاورز را قادر خواهد سـاخت تـا

( ،)GISنســبتاً آســان باشــد و همــینطــور برداشــت دادههــای

وضعیت ،شرایط کاری و عملکرد تجهیزات در محـیط مزرعـه را

سنجشازدور نسبت به روشهای سـنتی ماننـد عکـسبـرداری

بهصورت برخط 1بررسی کند ( .)Munir et al., 2021همچنین

هوائی کمهزینهتر و نیاز بهوقت کمتری داشته باشد ( Ozdogan

رایانش ابری وضعیت تولید مزرعه را در هـر زمـان بـه کشـاورز

 .)et al., 2010همچنین به خاطر برداشت اطالعـات بهصـورت

گزارش داده و باعث خواهـد شـد تـا کشـاورز از وقـوع هرگونـه

وسیع کاربران قادر خواهند بود بهصورت عینی تأثیرات آبیاری را

چالش در محیط مزرعه باخبر شود و اقدامات الزم را انجام دهـد

در مزرعه و خارج از مزرعه مشاهده و اقدامات الزم مـدیریتی را

(.)Khriji et al., 2021

اجرا نمایند (.)Montgomery et al., 2015
آبیاری قطرهای هوشـمند مبتنـی بـر حسـگرهای مختلـف،
 41/43درصد نسبت به آبیاری سنتی در مصرف آب صرفهجویی
میکند ( ;Barkunan et al., 2019; Jalilvand et al., 2019

.)Serra & Espírito-Santo., 2021
معایب و محدویتهای سنجشازدور

معموالً برداشت تصاویر ماهوارهای در مساحتهـای بـزرگ
مورداستفاده قـرار مـیگیرنـد و قـدرت برداشـت تصـاویر بـرای
مساحتهای کوچک دشوار است .همچنین جدا کردن زمینهای
آبیاری شده از زمینهای غیر آبیاری در مناطق مرطوب به دلیل

شکل  -6ساختار آبیاری هوشمند مبتنی بر رایانش ابری

همپوشانی قابلتوجـه در مرزهـای طیفـی آنهـا دشـوار اسـت.
اطالعات ماهوارهها به دلیل گردش به دور زمیظان ،ممکن است
گاهاً در زمان ایدهآل ثبت نشوند.

پهپادها
پهپاد ،اختصار پرنده هدایتپذیر از راه دور اسـت .نـامهـای

قابلیت دسترسی به دادهها نیـز در منـاطقی بـا پوشـش ابـر

التین آن  drone ،quad copterو  UAV2است .نوآوری پهپاد

مکرر ،مانند مناطق مرطوب استوایی و نیمه استوایی دشوار است

در سال  1900برای اهداف نظامی ابداع شد .اخیراً اهداف دیگـر

;Montgomery et al, 2015; Jalilvand et al., 2019

غیرنظامی از قبیل نظارت بر آتشسوزی جنگل ،کنترل ترافیک،

(

.)Serra & Espírito-Santo, 2021
Online
Unmanned Aerial Vehicle

1
2
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گشت مرزی ،فـیلمبـرداری ،کشـاورزی و غیـره باعـث اسـتفاده

انواع پهپادها

روزافزون از این وسیله شده است .بیشـترین سـرمایهگـذاری در

پهپادها به دودسته اصلی تقسیم مـیشـوند؛ پهپـاد بـا چنـد

جهان درزمینه ساخت و تجهیز پهپـادهـا را وزارت دفـاع ایالـت

پروانه( 1شکل  )8و پهپاد با بالهای ثابت( 2شکل  )9که هرکدام

متحده آمریکا انجام داده است .فناوری تصویربرداری هـوایی یـا

از آنها کاربردهای مختلفی دارد .برای اطالعات بیشتر میتـوان

ماهوارهای مدتهاست که برای مصـارف بسـیاری مورداسـتفاده

به سوروس و همکاران ،ردوگلو و گرامتیکیس ،منیر و همکـاران

قرار میگیرند ،اما پهپادهای امروزی با توجه به اینکه در ارتفـاع

و کریجـی و همکـاران رجـوع کـرد ( ;Tsouros et al., 2019

پایینتری پرواز میکنند ،میتوانند این امکانـات را بـا وضـوح و

Radoglou-Grammatikis et al., 2020; Munir et al.,

کیفیتی بسیار باالتر و ارزانتر فراهم آوردند .همچنین پهپاد مـی

 .)2021; Khriji et al., 2021پهپادهای با بال ثابت نسبت بـه

تواند انسان را از ورود به مناطق دشـوار و خطرنـاک حفـ کنـد

پهپادهای با چند پروانه ،سیستم پرواز سادهتری دارند و در ارتفاع

;Muchiri & Kimathi., 2016; Tsouros et al., 2019

باالتری پرواز میکنند .به همین دلیل میتوانند سطح بیشتری را

(

.)Radoglou-Grammatikis et al., 2020
روشهایی نیز به برداشت تصاویر حرارتی از سـطح مزرعـه

پوشش دهند .از دیگر مزایای آن این است که زمان بیشتری در
آسمان پرواز میکنند .این پهپادها ظرفیت ترابری باالتری دارند

توسط پهپادها پرداختند .تصویربرداری حرارتی میتوانـد روشـی

و مقـدار بـار بیشـتری حمـل کننـد (

مناســ بــرای شناســایی پارامترهــای کلیــدی در راســتای

)2016؛ بنابراین میتوان سنسورهای بیشتری بـر آنهـا نصـ

برنامهریزی آبیاری است .از مزایای مهم این روش دید گسـترده

کرد و اطالعات بیشتری در هر پرواز بهدست آورد .بااینحال بـه

آن است کـه مـیتوانـد در هـر لحظـه نقـاط مختلـف زمـین را

دلیل اینکه ارتفاع پرواز آنها نسبت بـه پهپادهـای چنـد پروانـه

بهصورت یکپارچه بررسی و وضعیت رطوبت و نیاز آبی گیاه را به

باالتر است وضوح تصاویر در آنها پایینتر است .همچنین ایـن

کاربر مخابره کند .پهپادها باعث کاهش اسـتفاده از حسـگرهای

پهپادها گرانتر هستند .قیمـت پهپادهـای بـا بـال ثابـت حـدود

حرارتی و رطـوبتی در مزرعـه خواهنـد شـد ( Tsouros et al.,

 5000-25000دالر و پهپادهــای چنــد پروانــه حــدود -10000

 .)2019در شکل ( )7پردازش تصویر بـر اسـاس واکـنشهـای

 1000دالر میباشد (.)Milics., 2019

Muchiri & Kimathi.,

روزنهای و پتانسیل آب برگ انجام شده است.

شکل  -8پهپاد با چند پروانه
شکل  -7نمونهای از تصویربرداری مزارع توسط پهپادها
Multi Rotor
Fixed Wing

1
2
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شکل  -10دوربین با وضوحباال
شکل  -9پهپاد با بال ثابت

انواع دوربین و سنسورها
با توجه به نوع کاربرد پهپـاد ،از دوربـینهـا و سنسـورهای
متفاوتی میتوان استفاده کرد (.)Park et al., 2017
دوربین با وضوح باال

این دوربینها قادر به گرفتن تصاویر بـا طـول مـوج مرئـی
شکل  -11دوربین چند طیفی

( )RGB, Red, Green, Blueهستند ،همچنین برخـی از ایـن
سنسورها مجهز به گرفتن تصاویر مـادونقرمز نزدیـک

)(NIR

نیز هستند .حداقل میزان وضوح برای کـاربرد در کشـاورزی 12
مگاپیکسل است.
دوربینهای چند طیفی )(MS1

این دوریینها قـادر بـه گـرفتن تصـاویری هسـتند کـه بـا
طولموج مرئی دیده نمیشود .همچنـین شـامل طولموجهـای
مرئی ،مادونقرمز نزدیک ،مادونقرمز حرارتی هسـتند .البتـه بـا
توجه باندهای طیفی که دوربین پوشش میدهـد ،قابلیـت ثبـت

شکل  -12عکس گرفتهشده با دوربین حرارتی

طولموجها مختلف است.
دوربینهای شاخص نرمالشده تفااوت پوشاش گیااهی
دوربینهای حرارتی )(T2

()NDVI3

این دوربینها دمای تصاویر را نشان میدهند .بهعنوانمثال

این دوربین سالمتی گیاه را نشان میدهند .قسمتهایی که

با استفاده از ایـن دوربـینهـا مـیتـوان نشـت آب در زمـین را

به رنگ قرمز هستند تنش واردشده به گیاه را نشان مـیدهـد و

شناسایی کرد.

قسمتهای سبزرنگ حاکی از شادابی و سالمت گیاه است.
Multi Spectral
Thermal

1
2

Normalized Difference Vegetation Index

3
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شکل  -15مسیر پرواز پهپاد

شکل  -13مقایسه تصویر دوربین  NDVIو تفاوت آن با تصویر
مرئی

تصویربرداری

پهپاد بهصورت اتوماتیک بعد از قرار گرفتن در مسـیر پـرواز

دوربینهای لیدار )(LIDAR1

این دوربینها برای اندازهگیـری فاصـله اسـت و مـیتوانـد

شروع به تصویربرداری میکند .پهپاد در هنگام تصـویربرداری از

نقشه عوارض زمین ،ارتفاع گیاه و غیـره را بـهدسـت آورد .ایـن

GPS2

سنسورها بسیار گران هستند.

کشاورزی بایـد حـداقل  70درصـد هـمپوشـانی داشـته باشـند.

استفاده میکند .گرفتن تصاویر با وضوحباال برای اهداف

تصویربرداری بهصورت دستی هم میتواند انجام شود.

شکل  -14عکس گرفتهشده توسط دوربین LIDAR

روش کار پهپاد
فرآیند جمعآوری اطالعات با پهپاد شامل سه مرحله اساسی
اسـت ( )Park et al., 2017; Tsouros et al., 2019کـه
عبارتند از:

شکل  -16تصویربرداری پهپاد

پردازش تصاویر

چالش برانگیزترین قسمت ،پردازش صدها تصویر است کـه
از دوربینها و سنسورهای مرئی ،مـادونقرمز و حرارتـی در هـر

برنامهریزی پرواز

اکثر پهپادهای جدید شامل یک نرمافزار پرواز هستند که بـا
مشخصکردن محدوده زمین در محـیط گوگـل ار  ،نـرمافـزار
بهصورت خودکار نقشه پرواز را ایجاد و کوتاهترین مسیر پرواز را
انتخاب میکند و سپس آماده پرواز میشود.
Light Detection and Ranging

1

پرواز بهدست میآید .بدین منظور باید از نـرمافزارهـای موجـود
استفاده کرد .نرمافزارهای متعددی در بازار وجود دارد که برخـی
از آنهـا عبارتانـد از،Precision Mapper ،Pix4D ،ENVI :
 Data Mapper ،Trimbleو غیره که این نرمافزارها بسته بـه

Global Positioning System

2
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نیاز آیکونهای متنوعی دارند ،بهعنوانمثال محاسبه شـاخص-

های فتوسنتزی محصـول بـه دسـت آیـد و همچنـین تغییـرات

های گیاهی ،نقشههای دوبعدی یـا سـهبعدی ،نقشـه ارتفـاعی،

پوشش گیاهی در طی فصل رشد ثبت شود زیرا ایـن اطالعـات

Veroustraete.,

برای بهینهسازی برنامهریزی آبیاری ،بسیار مهم و کلیدی است.

2015; Tsouros et al., 2019; Radoglou-Grammatikis

پهپادهای مخزندار که میتواند  10لیتر مایع را در خـود ذخیـره

ارتفاع گیـاه ،بـرآورد تبخیـر-تعـرق و غیـره (

 .)et al., 2020; Khriji et al., 2021بـهطورکلی ،کـاربرد
پهپادها در کشاورزی را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:
 آنالیز زمین و خاک.

کند با اسکن زمین زیر پای خود و حف فاصله مناس از سـطح
زمین و محصوالت ،مقدار آب موردنیاز گیاه را در مکان و مقـدار
دقیـق بـهطور یکنـواختی اسـپری مـیکنـد (

Veroustraete.,

 شناسایی علف هرز ،آفت ،قارچها و کاربرد مواد شیمیایی.

2015; Tsouros et al., 2019; Radoglou-Grammatikis

 شناسایی و ارزیابی سـالمت گیـاه و بـرآورد شـاخصهـای

.)et al., 2020; Khriji et al., 2021
بر اساس اطالعات و مطالـ بیانشـده در فـوق ،کارهـای

گیاهی.

مدیریتی در مزرعه که از طریق پهپادها قابلکنترل میباشد ،بـه
اینترنت اشیاء؛ رویکردی برای مدیریت آب در مزرعه
یکی از موضوعات سـنجشازدور ،اشـعه الکترومغناطیسـی
منتشرشده از اشیاء است .دوربینهای قابل تنظـیم پهنـای بانـد
میتواننـد بـر اسـاس کاربردهـای مختلـف ،چنـدین عکـس از
محدودههای گوناگون باند از مرئی تا مادونقرمز و حرارتی تولید
کنند.
برای سنجش سامانههای آبیاری ،ایستگاههای پروب زمینی
گران هستند و فقط میتوانند معرف محدوده کـوچکی از زمـین
باشند .عکسهـای مـاهوارهای مـیتواننـد منطقـهی بزرگـی را
پوشش دهند اما وضوح آنها پایین و سرعت بهروزرسانی آن کم
است .وضوح زمانی و مکانی باالی هواپیماهای بدون سرنشـین
برای کشاورزی دقیق و برنامه آبیاری مناس اسـت (

Gago et

شرح زیر است.
محاسبه تبخیر تعرق

نیاز آبی بهطورمعمول توسط تبخیر تعرق بهدست میآیـد.
در کشاورزی ،مدیریت دقیق آب بر روی ایـن موضـوع کـه چـه
زمانی و به چه مقداری آب به محصول داده شود تمرکز میکند.
پهپادها با استفاده از تصاویر حرارتی ،مرئی و مـادونقرمز مـی-
توانند با روش بیالن انرژی ،مقـدار تبخیـر -تعـرق را بـهدسـت
آورند .تصاویر حرارتی در برآورد تبخیر-تعرق بسیار حائز اهمیـت
است ،به دلیل اینکه جریان گرما با استفاده از این تصاویر تعیین
خواهد شد .همچنین پهپادها میتوانند از روی تصـاویر ،NDVI
ضری گیاهی ) (Kcرا نیز بهدست آورند .در تحقیقات انجامشده

al., 2015; Park et al., 2017; Milics, 2019; Munir et

بیان میشود تبخیـر-تعـرق بهدسـتآمده از پهپادهـا در مقابـل

.)al., 2021

ماهوارهها از دقت خوبی برخوردار است.

پهپاد با سنسورهای حرارتی و چند طیفی میتواند قسـمت-
هایی از زمین را که خشک هستند و یـا نیـاز بـه بهبـود دارنـد،
شناسایی کند .بر اساس عکسهای حرارتی میتوان دریافـت در
کجای زمین آب وجود دارد که میتواند ناشی از نشت کانالهای
آبیاری باشد .این تکنولوژی به شناسایی مناطق پستی که مستعد
جمع شدن آب هستند و نیاز به زهکشی دارند ،کمک میکند .با
استفاده از تصاویر حرارتی و شناسایی مکانهـای خشـک و تـر

شاخصها بر اساس بازتاب برگ و کنوپی

بازتاب برگ میتواند بهعنوان شاخص عملکرد گیاه استفاده
شود ،زیرا نور بازتابی بهطور مستقیم به ترکی رنگدانـه بـرگ
ارتباط دارد .بیشترین شاخصی که برای تخمین پوشش گیاهی و
سبز بودن آن استفاده میشود NDVI ،است.
شاخص تنش آبی گیاه

میتوان به یکنواختی توزیع آب در مزرعه پی برد .دوربـینهـای

یکی از شاخصهای مهم برای بـهدسـت آوردن اطالعـات

چندمنظوره این امکان را میدهد که مشخصات دقیقتر فعالیت-

مربوط به تشخیص تنش فیزیولوژیکی گیـاهی ،شـاخص تـنش
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آبی گیاه است .تنش خشکی یکی از مهمترین تحقیقات در مورد

آنها را کاهــش دهنــد .کشــاورزی هوشــمند بــا اســتفاده

تنش است ،زیـرا پیامـدهای آن بـرای بهـرهوری و زمـانبنـدی

از فنــاوری شــبکه حســگر بیسیم توســعه پیداکرده اســت

آبیاری اهمیت زیادی دارد .شاخص تنش آبـی گیـاه(CWSI1) ،

( .)Tzounis et al., 2017; Shi et al., 2019ایــــن

بهعنوان یک شاخص کارآمـد از وضـعیت آب گیـاه معرفیشـده

حســــگرها ارزان هســــتند و شــــرایط محیطــــی را بــــا

است.

ابــــزاری ســــاده تشــــخیص مـیدهنــد و بــــرای اهــــداف
مختلــف در مزرعــه بـهکاربرده مـیشـــوند .کشـــاورز بـــا

کاربرد اینترنت اشیاء در زمینههای مختلف

اســتفاده از حســگرها و ابزارهــای مختلـف بیسیم میتوانـد

هــدف مهــم اینترنــت اشیاء )IoT( ،ایجــاد محیطهای

بـه اطالعـات مربـوط بـه مراحـل مختلـف کاشـت ،داشـــت،

هوشــــمند ماننــــد کشـــاورزی هوشـــمند ،خانـــه هوشـــمند،

برداشــت محصــوالت ،رطوبــت خــاک ،شــرایط تغذیــهای

سیسـتم سـالمت هوشـمند ،حملونقل هوشــمند و غیـره بـــا

و عناصـر خـاک ،بیماریها و آفــات گیاهــی و غیـره دســت

اســتفاده از فناوریهــای مختلــف حســـگرها و ابزارهـــا و

یابـد .بــر اســاس اطالعــات جمـعآوریشـده توســط ایــن

پروتکلهای ارتباطـی اســت .بـهطورکلی ،اسـتفاده از اینترنـت

سیسـتم ،کشـاورز میتواند بـا واکنـش بهموقع ،عملیـات الزم و

اشیاء در کشاورزی و آبیاری سه مزیت اصلی را ایجاد میکند که

روشهای اندازهگیـری مناسـ را به کار گیـرد (

با آن میتوان گامی مهـم در هوشـمند سـازی و خودکارسـازی

;Kalezhi., 2015; Elijah et al., 2018; Cays, 2021

سامانهها برداشت .این مزایا عبارتاند از:

 .)Munir et al., 2021مزایـا و کاربردهـای اینترنـت اشـیاء در
قال کلـی در جـدول ( )4ارائهشده اســـت .کـاهش مشـکالت

 .1سنجش و پایش هوشمند

کشاورزان در زمینه آبیاری ،هوشمند کردن آبیاری ،استفاده بهینه

 .2تجزیهوتحلیل و برنامهریزی هوشمند

از باران و هدر نرفتن آب ،کاهش هزینههای مربوط به آبیاری و

 .3سپس کنترل ،مدیریت و بهرهبرداری هوشمند.
جـــدول ( )3کاربـــرد اینترنـــت اشــیاء را در زمینــههـــای
مختلـــف نشـــان مـیدهـــد (

Dlodlo and

Hossein Motlagh et al.,

کشاورزی ،افزایش بازده محصول ،صرفهجویی در انرژی (تـا 35
درصد) ،منابع و نیروی انسانی ،حذف نظارت برای اندازهگیری و

2020; Munir et al., 2021; Khriji et al., 2021; Cays,

تشخیص میزان رطوبت خـاک ،آبیـاری بـهموقع محصـوالت و

.)2021

کاهش ضررهای ناشی از عدم آبیاری بهموقع ،تأمین آب کـافی
برای ادامـه زنـدگی گیـاه در مواقـع نیـاز گیـاه ،حـذف آبیـاری

کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء

زودهنگام مزارع کشاورزی ،تنظیم ارتفاع مناس برای جلوگیری

اینترنــت اشیاء ( )IoTدر بخشهای مختلــف صنعــت و

از تبخیر سطح و صدمه زدن به گیاهان ،کاهش مصرف انـرژی،

کس وکار دنیــا ،انقــالب بزرگــی ایجـــاد کـــرده اســـت.

نظارت از راه دور ،استفاده از فناوری بیسیم ،استفاده از ورقهای

پیشــرفت ایــن فنــاوری بــر تولیـــد عرصـههای مختلــف

عایق در لوله پخش آب برای جلوگیری از گرم شدن لوله انتقال

محصـوالت کشـاورزی و امـور دام نیـز تأثیر گذاشــته اســت.

آب و غیره ازجمله مزایای کاربرد رویکرد جدید اینترنت اشیاء در

فنــاوری اینترنــت اشیاء بــه کشـــاورزان ایـــن امـــکان را

ترکی با سامانههای هوشمند میباشد که نیاز اسـت تـا جامعـه

میدهد کــه بااتصال ابـزار و تجهیــزات مختلــف کشــاورزی

امروزی به این سـمت تغییـر جهـت دهـد و از ایـن فنـاوری در

بـه اینترنـت و کنتــرل هوشــمند شــرایط کشـــت ،بـــازده

کشاورزی و زندگی روزمـره خـود اسـتفاده کنـد ( Dlodlo and

محصــوالت را بهطــور چشــمگیری افزایـــش و ضایعـــات

Kalezhi., 2015; Sharma et al., 2016; Tzounis et al.,

Crop Water Stress Index
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2017; Elijah et al., 2018; Shi et al., 2019; Hossein

 .)Motlagh et al., 2020; Cays, 2021بـا توجـه بـه مـوارد
فوق ،مدیریتهای هوشـمند حاصـل از کـاربرد اینترنـت اشـیاء
( )IoTدر کشاورزی و آبیاری به شرح ذیل است:
 .1مدیریت هوشمند نهادههای کشاورزی (آبیاری هوشـمند،
کنترل هوشمند کیفیـت خـاک ،مـدیریت هوشـمند بـذر،
کوددهی هوشمند)
 .2مدیریت عوامل خسارتزا (کنتـرل هوشـمند علـفهـای

هرز ،آفات و بیماریهـای گیـاهی و شناسـایی نوسـانات
جمعیت عوامل خسارتزا)
 .3مدیریت هوشمند شرایط آبوهوایی
 .4مدیریت هوشمند تجهیزات و ماشینهای کشاورزی
 .5کنترل هوشمند رشد محصوالت کشاورزی در مزرعه
 .6مدیریت هوشمند گلخانه
 .7مدیریت هوشمند دام
 .8مدیریت هوشمند فروش و بازار محصوالت کشاورزی

جدول  -3کاربرد اینترنت اشیاء در بخشهای کشاورزی ،محیطزیست ،آب ،دامداری و گلخانه
بخش
کشاورزی
محیطزیست
آب
دامداری
گلخانه

کاربردها
مدیریت مزرعه ،سیستم کنترل آب گیاهان ،کنترل محصوالت کشاورزی ،مبارزه با عوامل خسارتزا ،پیشبینی آبوهوا و غیره
کنترل و نظارت بر آلودگی در مناطق شهری ،نظارت بر حواد بحرانی در مناطق دورافتاده از قبیل آتشسوزی در جنگلها ،رانش
زمین ،وقوع بهمن ،زمینلرزه در مناطق لرزهخیز و غیره
کنترل و نظارت بر آب در محیطهای طبیعی و عمرانی ،کنترل کیفیت آب (مانند حضور مواد شیمیایی ،آالیندهها و غیره) در
رودخانهها یا در زیرساختهای توزیع آب ،تشخیص نشت آب در لولهها یا مخازن آب ،کنترل سطح آب رودخانهها ،سدها ،مخازن و
تشخیص سیل و خشکسالی
قابلیت ردیابی حیوانات اهلی با نص سیستمها ی شناسایی دام و طیور ،کنترل وضعیت واکسینه شدن دام و پیشگیری از شیوع انواع
بیماریها ،اطالعات دقیق از تعداد حیوانات و میزان تولیدات دامی و غیره
کنترل دما و رطوبت خاک ،نظارت بر دمای محیط گلخانه با استفاده از حسگرهای بیسیم ،قابلیت بررسی حرکت مواد غذایی و غیره
جدول  -4مزایا و کاربردهای مختلف اینترنت اشیاء در کشاورزی

مزایا
افزایش بهرهوری در آب ،خاک ،کودها و آفتکشها
کاهش هزینههای تولید
افزایش سودآوری
افزایش کمیت ،کیفیت و امنیت محصوالت کشاورزی
توسعه پایدار
امنیت غذایی
حفاظت محیطزیست

آبیاری هوشمند و مبتنی بر اینترنت اشیاء

کاربردها
مدیریت هوشمند نهادههای کشاورزی (آب ،خاک ،بذر ،کود و سم)
مدیریت هوشمند عوامل خسارتزا (آفات ،بیماریهای گیاهی و علفهای هرز)
مدیریت هوشمند شرایط اقلیمی
مدیریت هوشمند تجهیزات و ماشینآالت کشاورزی
کنترل هوشمند رشد محصوالت کشاورزی
سیستم دامداری هوشمند
مدیریت هوشمند فروش و بازار محصوالت کشاورزی

آبوهوایی متفـاوت ،روشهای آبیـاری متنوعـی بـرای تولیــد

بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایــی کشــور و همچنیــن

محصـوالت کشـاورزی وجـود دارد .بـا درک کلـی از سیســتم

بحـران آب در سالهای اخیـر ،متخصصــان و مســئوالن بــه

اینترنــت اشــیاء و قـــدرت رایانـــش ابـــری ،آبیـــاری اراضـــی

مدیریـت آبیـاری در بخـش کشــاورزی بـهطور ویــژه توجــه

کشـاورزی در هـر زمـان بــا اســتفاده از ابزارهــای کمهزینـه

کردهاند .مدیریـت آبیـاری بــر اســاس نیــاز محصــول و بــا

امکانپذیر میشـود .در سامانه آبیـاری هوشـمند ،بـا اسـتفاده از

توجـه بـه توزیـع غیریکنواخـت بـاران در اراضــی کشــاورزی

پـردازش اطالعــات دریافتــی از حســگرهای دمـا و رطوبـت

دشـوار اسـت .در ساختمانهای مختلـف خــاک و در شــرایط

تعبیهشـده در گیـاه و خـاک و هـوا ،انجـام عملیـات آبیـاری در
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مناسـ ترین زمـــان فراهـــم مــیشــــود .ایــــن سیســــتم از

آورنــد (

حســگرهایی ساختهشده اســت کــه اطالعــات رطوبـــت و

.)Hossein Motlagh et al., 2020; Cays, 2021

;Sharma et al., 2016; Elijah et al., 2018

دمــای هــوا و از همــه مهمتر رطوبــت خــاک را جمـــع-

به دلیل آبیاری منظمی که سامانه انجام میدهد ،با کمترین

آوری و بـــه پلتفــرم ابــری منتقــل مـیکننـد ( & Dlodlo

آب بیشترین بهرهوری حاصل میشود .با توجه به وضعیت فعلی

Kalezhi., 2015; Tzounis et al., 2017; Shi et al.,

آب کشور و این نکته که بخش زیادی از مصـرف و هـدر رفـت

 .)2019; Cays, 2021اطالعــات ارســالی توســط عملیــات
یادگیـری ماشــین ( )ML1و هوش مصنوعی ( )AI2پـــردازش
میشوند .ســپس کشــاورز از طریــق برنامههــای اینترنتــی
یـا تلفـن همـراه از زمـان و نحـوه آبیـاری مطلـع میشـود.
بنابراین سامانه آبرسانی و آبیاری هوشمند سیستمی اسـت
که میتواند با برنامههای از پیش تعریفشده توسط کاربر ،گیـاه
یا گیاهانی را در هر نوع توپوگرافی زمین متناس با نوع نیاز آن
گیاه آبیاری کند .از مزیتهایی که باعث میشود تا این سیسـتم
در آبیاری انواع زمینها و گلخانهها ،باغات ،فضای سـبز و غیـره
مورد اسـتفاده قـرار گیـرد؛ اوالً صـرفهجویی بـاالی آب و ثانیـاً
انعطافپذیری این نوع دستگاهها بـا شـرایط گونـاگون زمـین و
منطبق شدن با نوع نیاز گیاه در مصرف آب است .همچنـین بـا
نص سامانه در فضاهای سـبز مـیتـوان پخشکننـدههای آب
نص شده در محیط (سـامانه قطـرهای و بـارانی) را نیـز کنتـرل
نمود .در بخش فضای سبز و باغداری میتوان با مجهـز کـردن
زمینها به سامانههای آبیاری و نص سیستم هوشـمند آبیـاری
روی تجهیــزات آبیــاری تحتفشــار ،فرآینــد هوشــمند ســازی و
مکانیزه کردن آبیاری را انجام داد .با نص ایستگاههای سـامانه
هوشمند آبیاری و تقسیم زمین موردنظر به چندین واحد آبیاری،
میتوان فرآیند آبیاری را حتی با سرانه کم آب (حقابه) انجام داد.
بهوسیله سامانه هوشمند آبیاری و برقراری ارتبـاط بیسـیم
ایمن و بدون نویز ،هیچگونه محدودیتی در مساحت زمین یا بـا
تحت پوشش سامانه هوشمند آبیاری وجود نخواهد داشـت .ایـن
سامانهها کاربر را قادر میسازد تا بهراحتی فضای سبز یـا زمـین
موردنظر را در هر زمانی کـه تمایـل داشـتند ،آبیـاری کنـد و از
آسی دیدن گیاهان بر اثر بیآبی یا کمآبـی ممانعـت بـه عمـل

آب در بخش کشاورزی است ،اسـتفاده از راهحلهـای هوشـمند
سازی سامانههای آبیاری میتواند یک راهحل مطمئن و مطلوب
بــرای برونرفــت از بحــران آب و مــدیریت مناس ـ آن باشــد.
بنابراین با استفاده از هوشمند سازی سامانههای آبیاری مبتنی بر
اینترنت اشیاء میتوان به مزایای زیر در تعیین مقدار آب موردنیاز
و عملیات آبیاری دستیافت ( Munir et al., 2021; Khriji et

:)al., 2021
 تجهیز مزرعه به سنسورهای هواشناسی ،دمـا و رطوبـت
خاک و انواع پارامترهای جوی
 برآورد نیاز آبی محصول کشاورزی با حداقل مصرف آب
 محاسبه خودکار نیاز آبی محصول کشـاورزی بـر اسـاس
پارامترهای اندازهگیری شده و نوع گیاه
 مدیریت شبکه آبیاری بر اساس نیاز آبی بهدستآمده

نتیجهگیری کلی
سامانههای کشاورزی در ایران اکثراً سنتی بوده و بـه دلیـل
دشواری فعالیتهای کشاورزی بدین شـیوه ،سـطح زیرکشـت و
تحت مدیریت کشاورزان نسبت به کـل زمـینهـای قابلکشـت
بسیار پایین است؛ ازایـنرو هوشـمند سـازی و مکـانیزه کـردن
سامانههای کشاورزی موجـ گسـترش ایـن صـنعت بـه دلیـل
آسانتر شدن امور کشاورزی خواهد شد .نباید فراموش شود کـه
هوشمند سازی سامانههای آبیاری ،نیازمنـد هزینـههـای بیشـتر
نسبت به سامانههای سنتی است.
آموزش به کشاورزان برای رسیدن به بیشترین عملکرد نیز
از دیگر مشکالت این سامانهها است .در وضع فعلی و کشاورزی
و آبیاری سنتی در کشور ،سامانههای هوشمند در مزارع کوچـک
صرفه اقتصادی نخواهند داشت و این درحـالی اسـت کـه اکثـر

Machine Learning
Artificial Intelligence

1
2

مزارع کشور بهصورت خرده مالکی مدیریت میشوند .با توسـعه
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سامانههای نوین آبیاری نیز میتوان کارهای خوب و ارزشمندی

 .5نکته حائز اهمیت دیگر افزایش تولید محصول بـا مصـرف

در زمینه هوشمند سازی سامانههای آبیاری مبتنـی بـر اینترنـت

آب کمتر است کـه خـود سـود اقتصـادی بیشـتر را بـرای

اشیاء انجام داد.

کشاورز به ارمغان خواهد آورد.

در همین رابطه ،تحقیقات مختلف نشان میدهد که بهـره-

 .6تجاریسازی ،توسعه و بهبود فضـای کسـ وکـار و ایجـاد

گیری از سامانههای هوشمند آبیاری عالوه بـر بهبـود عملکـرد

اشتغالهای نوپا و پایدار نیز از دستاوردهای مهم حاصـل از

گیاهــان ،موج ـ کــاهش تلفــات آب و کــاهش آلــودگیهــای

هوشمند سازی است.

زیسـتمحیطی ناشــی از فعالیــتهـای کشــاورزی خواهــد شــد.

 .7جلوگیری از سـرعت رو بـه رشـد بحـران آب و همچنـین

همچنین امروزه دسترسی به اینترنت و گوشیهـای هوشـمند و

تلفات آب در بخش کشاورزی ،از دیگر مزیتهای هوشمند

سایر فناوریهای وابسته در اکثر روستاها امکانپذیر شده است و

سازی سامانههای آبیاری است که از این طریـق مـیتـوان

قشر جوان بهصورت گستردهای از این امکانات استفاده میکننـد

گامی مهم در راستای کشاورزی پایدار برداشت.

که استفاده از سامانههای آبیاری هوشمند باعث جذب قشـرهای
مختلف به این صنعت خواهد شد.
بهطورکلی میتوان دالیل مهم نوسازی و هوشـمند سـازی

رهیافت ترویجی
حال این سؤال مطرح میشـود کـه دالیـل کارآمـدی ایـن

سامانههای آبیاری مبتنی بر  IoTرا در موارد زیر خالصه کرده و

سامانههای هوشمند و مبتنی بر اینترنت اشـیاء ( )IoTچیسـت

نتایج این مطالعه را بدینصورت شرح داد:

ارتباط بـا نقـاط مختلـف جهـان از طریـق ابزارهـای ارتبـاطی،

 .1بهرهوری آب را بـهطور سـاده مـیتـوان بهصـورت مقـدار

دسترسی سریع به اطالعات ،بهرهوری زمان و فعالیت انسـانی و

محصول تولیدشده بخش بر مقدار آب مصرفی تعریف کرد.

ارتباط کارآمد ،پاسخ این سؤال خواهد بود .بااینحال ،گسترش و

با استفاده از مدرنیزه کردن سامانههـای آبیـاری مـیتـوان

بهرهبــرداری واقعــی از اینترنــت اشــیا و پهپادهــا در کشــاورزی

امکان تولید محصول بیشتر با مصرف آب کمتـر را فـراهم

هوشمند به دلیل چالشهای پیش روی هنگام انتخاب و استقرار

کرد .با استفاده از سامانههای هوشمند آبیاری بهرهوری آب

فناوریهای مربوطـه ،ازجملـه جمـعآوری دادههـا و روشهـای

تا بیش از  50درصد قابلافزایش خواهد بود.

پردازش تصویر ،همانطور که انتظار میرفت خیلی خوب نبـوده

 .2نوسازی سامانههای آبیاری باعث بهبـود زنـدگی روسـتایی

است .مشکل اصلی این اسـت کـه هنـوز هـیچ گـردش کـاری

میشود .حف منابع آبی در مناطق روستایی باعث میشـود

استانداردی برای استفاده از پهپادها در چنین برنامـههایی وجـود

تا جمعیت در این منطقه تثبیت و از مهاجرتها کاسته شود.

ندارد ،زیرا این یک فناوری نسبتاً جدید است .بنابراین با توجه به

این امر باعث افزایش ارزش اجتماعی آب خواهد شد.

شرایط فعلی کشور و همچنین بحران آب ،بهتر است مـا نیـز از

 .3بهبود مـدیریت فنـی سـامانههـای آبیـاری باعـث کـاهش

فناوریهای جدید استفاده کرده و از کشـورهای توسـعهیافتـه و

آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای کشـاورزی

پیشگام در هوشـمند سـازی آبیـاری مبتنـی بـر اینترنـت اشـیاء

میشود .بهروزرسانی این سامانهها از شسته شدن نمکها و

الگوبرداری صحیح داشته باشیم.

مواد مغذی بهطور مؤثری جلوگیری خواهد کرد.

در چند سال اخیر ،پیشرفتهای خوب ولی اندکی در زمینه

 .4ورود فناوریهای جدیـد بـه عرصـه کشـاورزی منجـر بـه

توسعه کشاورزی هوشمند مبتنـی بـر اینترنـت اشـیاء در کشـور

جذابتر شدن این فعالیتها خواهد شد که خود نیز رقابـت

صورت گرفتـه و شـرکتهای دانشبنیـان بـه ایـن بحـث ورود

برای رسیدن به جدیدترین سامانهها را در بـین کشـاورزان

کردهاند .همچنین کشـت و صـنعتهای کشـور نیـز تمایـل بـه

افزایش خواهد داد.

استفاده از این فناوری را نشان دادهاند .امـا همچنـان در سـطوح
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وسیع به اجرا نرسیدهاند و بیشتر در سطح پروژههـای کوچـک و

تقدیر و تشکر

تحقیقاتی این اتفاق رخ داده است .اگرچه ضعفهای سـاختاری،

بدینوسیله برخورد الزم میدانم که از زحمات آقای مهندس

نرمافزاری و سختافزاری به همراه برخـی مسـائل اجتمـاعی و

رضا دلباز و خانم مهندس الهه میرزایی که در انجام پژوهش

اقتصادی در کشور وجود دارد ،اما بهتر است این موضوع از یـک

حاضر به بنده یاری رساندهاند ،کمال تشکر را داشته باشم.

جایی شروع شود تا بـا رفـع چالشهـا ،گـامی بلنـد در راسـتای
خودکارسازی ،هوشمند سازی آبیاری و کشاورزی دقیق صـورت
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Abstract
The agricultural industry has made significant progress in recent years with the use of
communication and information technologies, especially the Internet of Things. This system, which is
a set of interconnected tools, can easily and quickly and accurately transfer the data and information
needed to optimize performance in a variety of contexts. Farmers can receive the relevant information
using smartphones and the Internet at any time and place. The set of these intelligent, advanced, and
complex processes that come together to facilitate all of agriculture and irrigation is called the Internet
of Things. The Internet of Things is a new technology that is conceived as a global network of
machines and devices that can interact with each other. The Internet of Things is also known as one of
the most important fields of technology of the future and has been considered by many industries.
This system mimics the characteristics of emotion, intelligence, and the ability to think, memorize,
make decisions, and react to the physical environment from the human brain. Also, from three parts of
different types of sensors, the communication network of information processing units and intelligent
and data management and processing units have been formed. The study, conducted using a large
library study and using credible international information, traces the IoT from the background to
applications and examines all the small to large components of this on-farm approach. Then the
application of this concept in irrigation, especially in automation and intelligent irrigation systems in
the field was investigated. Finally, common tools such as in-field sensors, wireless sensor networks,
satellites, and the use of an unmanned aerial vehicle as a means to achieve the goal of communication
between the Internet of Things and intelligent farm irrigation systems, were introduced. Finally, the
benefits, applications, and challenges of the present and future of the Internet of Things in irrigation
were outlined.
Keywords: Artificial Satellite and Unmanned Aerial Vehicle, Network and Data Security, Precision
Agriculture, Smart Irrigation, Supply Chain Management
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