
در   اءیاش نترنتیا یفناور داده ل یتحلی  کاربردها یبنددسته و  ییشناسا

 ب یهوشمند با استفاده از روش فراترک   یکشاورز ۀتوسع

 

 
 ان یمحمد وبیا 

 . 1ران یتهران، ا، دانشگاه تهران ت،یریاطالعات، دانشکده مد  یفناور  تیریمد  ار یاستاد

 یی دهو یدریح لیجل
 . رانیدانشگاه تهران، تهران، ا  ت،یریدانشکده مد  ، یصنعت تیریمد  اریدانش 

 یقربان رضایعل
 .رانی، تهران، ادانشگاه تهران ت،یریاطالعات، دانشکده مد  یفناور  تیریارشد مد  یکارشناس

 
به مشکالت متعدد  ی کشاورز:  چکیده توجه  تغ  ر ینظ  یبا  و  منابع  مواجه است،    ییوهواآب  رات ییکمبود  آن  با  که 

کم  یفیک  ازلحاظ تول  ازین   یو  غذا  شتریب   دی به  پ  یی محصوالت  در    ی هاشرفتیدارد.  گرفته    نترنت یافناوری  صورت 

امکان    یهاداده  لیتحلو    اءیاش این  که    را فراهمآن  ا  ی برا  یدیجد   راهکارهاینموده است  با    ی هاچالش  نی مقابله 

  بخش   در  اینترنت اشیاء  فناوری  تحلیل داده  یکاربردها  ییپژوهش شناسا   ن یهدف ا   رونی ازا.  استفاده گردد  دهیچیپ

  8  یزمان   ۀدر فاصل   زبانیسیانگل  ۀمقال   480  انیاز م  ب،یبا استفاده از روش فراترک  برای این منظور  است.  یکشاورز

( برا  168(،  2017-2010سال  مقاالت  دی گرد  نتخابا   یینها   لیوتحلهی تجز  ی مقاله  حوز  شده انتخاب.  هشت    ۀ در 

کشاورز  اصلی   ی هامقوله  عنوان به  ی کشاورز گلخانه،  زراعت،  دام  ،یباغدار  ، یشهر  ی)شامل  پرورش    ور،یوطپرورش 

فرعی    یهامقوله  عنوان به  یاداده  لی تحل  ۀ ( و سپس به شش حوزعی و توز  ن یتأم  ۀو شبک  یدارجنگل  ان، ی وآبزیماه

ردشامل کنترل،  نظارت،  برنامه  صی تشخ  ، یاب ی :  تحقیقات   تی درنهااست.    شدهیبنددسته  ی زیتجو   ی زیرو  و    روند 

 هشت حوزه کشاورزی هوشمند معرفی گردیده است.هر یک از  کاربردهای موضوعی مرتبط با 

 .هوشمند یکشاورز ،کاربردها،  بیفراترک ،تحلیل داده ،اینترنت اشیاء  ها:کلیدواژه 
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 مقدمه 
میلیارد نفری داشته است،    7سال گذشته که رشد    100نوآوری برای تغذیۀ جمعیت جهان در  ضرورت  

به بیش    2050تأمین پایدار غذای ایمن و مغذیِ جمعیتی که تا سال    منظوربه داشته است.    وجودهمیشه  

ای که منابع آن در حال کاهش است، این نوآوری بایستی ادامه  میلیارد نفر خواهد رسید و روی سیاره   9از  

رو  (Shepherd et al. 2018; Sharma, Kamble and Gunasekaran 2018)یابد همین  از   .

آوری و پردازش اطالعات جهت افزایش  جایگزینی مناسب برای جمع  عنوان به جدید   کارهایها و راه فناوری 

های  آوری داده با جمع  اینترنت اشیاء .  (Ray 2017)  شوندوری در حوزۀ کشاورزی به کار گرفته میبهره 

یادگیریالگوریتم   ازیموردن پیش   منظوربه  1ماشین    های  برنامه بینیارائه  در  سهولت  و  ها،  ریزی 

سیاست صمیمت و  مدیران  مالکان،  برای  فرصتگیری  است  قادر  کند گذاران،  خلق  را  جدیدی    های 

(Talavera et al. 2017.)   اشتون   نیکو  آقای  طتوس  1999بار در سال    نیاول  یبرا  اینترنت اشیاء مفهوم  

توسط    توانندی م  یکیزیف  یایدر دن  اء یکه در آن اشتوصیف کرد  را    ی ستمیقرار گرفت و س  استفاده  مورد

میلیاردها دستگاه را به اینترنت متصل    اینترنت اشیاء .  (Marsan 2015)  متصل شوند  نترنتیبه ا  گرحس 

آورده است.    به دستفناوری متفاوت و پیشرو محبوبیت چشمگیری را    عنوانبهکند و در دهۀ اخیر  می

دستگاه یطورکلبه اشیاء های  ،  تکنیک   اینترنت  ترکیب  طریق  سنجاز  ارتباطات  های  و  محاسبات  ش، 

.  (Ruiz-Rosero et al. 2017)  امکان پذیر کنندآوری از راه دور داده و کنترل سیستم را  د جمع نتوانمی

نظیر شهر هوشمند، خانۀ هوشمند،    مختلف  یهاحوزه توان در  میرا    اینترنت اشیاء از همین رو کاربردهای 

هوشمند،   کشاورزی  متصل،  خودروهای  هوشمند،  کمپساختمان انرژی  و  و  ها  سالمت  متصل،  های 

 . (Elijah et al. 2018)  نیز در نظر گرفتلجستیک  

از   اشیاء   یریکارگبههدف  فناوری   اینترنت  طریق  از  کشاورزان  توانمندسازی  کشاورزی  های  در 

تصمیم ابزارهای  و  محصوالتاتوماسیون  یکپارچگی  به  منجر  که  است  سرویس گیری  و  دانش  برای  ،  ها 

وبهره  بهتر می  وری  اشیاء   رون یازا.  (Elijah et al. 2018)  شودکیفیت  در سطوح مختلفی در   اینترنت 

برای سنجش متغیرهایی نظیر حالت خاک،    مثالعنوانبه   واقع شود.  استفاده موردتواند  حوزۀ کشاورزی می 

و زیست  نظیر دما،  شرایط جوی  متغیرهایی  و کنترل  ارزیابی  رود. جهت  به کار  یا جانوران  تودۀ گیاهان 

در    نوساناترطوبت،   ضربه  کشاورزی  ونقلحملمسیر  و  آن  توانیمنیز    محصوالت  کرد.    از  استفاده 

آ از  و پیش ن میهمچنین  نظارت  برای  تقاضای محصول در قفسهتوان  و  و حتی درون  بینی وضعیت  ها 

توان برای ارائۀ اطالعات مربوط به مبدأ و خواص  می  اینترنت اشیاء ها استفاده کرد. عالوه بر این از  یخچال 

  ران یادیگر    . از سوی(Talavera et al. 2017)  به کاربر نهایی استفاده کرد  دشدهیتولمربوط به محصول  

انداز  به چشم   یابیدست  یبرا   ،محوریی به اقتصاد کارا  عامل محورکشور در حال گذر از اقتصاد    کی  عنوانبه

به   عیدر صنا اینترنت اشیاء  یکاربردها ۀ( خود به دنبال توسعی الدیم  2025برابر با سال ) 1404اقتصادی 

 
1.Machine learning algorithms 
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 Mohammadzadeh et) است 1دار یپاه توسع اهدافی دستیابی به  آن در راستا  یا یاستفاده از مزامنظور  

al. 2018 .) 

های صورت گرفته در این حوزه به دنبال توان مشاهده کرد که پژوهش با بررسی ادبیات موضوع می

 Dlodlo and Kalezhi 2015; Verdouw, Wolfert)  در کشاورزی  اینترنت اشیاء شناسایی کاربردهای  

and Tekinerdogan 2016)  در این حوزه )نظیر بررسی    اینترنت اشیاء های اخیر  جامع پیشرفت ، بررسی

 .Ray 2017; Talavera et al)کشاورزی    در  ها و غیره( و ارائه معماری اینترنت اشیاء فناوری، پلتفرم 

بر روی زنجیرۀ تأمین محصوالت    اینترنت اشیاء و بررسی جامع تأثیر    )2017 .;; ;; ;;;;;;; ;2017

که    (Nukala et al. 2016)کشاورزی   است  حالی  در  این  است.  معرفی  به    هاپژوهش از    کیچیهبوده 

هدف این پژوهش شناسایی   رونی ازانپرداخته است.   اینترنت اشیاء ای فناوری داده  جامع کاربردهای تحلیل

این پژوهش    رون یازادر کشاورزی است.    اینترنت اشیاء   ریناشی از استفاده فناو  یهادادهتحلیل  ی  کاربردها 

 به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است: 

اشیاء   • اینترنت  فناوری  فناوری   عنوانبهکاربردهای  از  دیجیتایکی  تحول  از  های  یک  هر  در  ل 

 ؟نمود  یبنددسته  تواندی مرا چگونه  های کشاورزی  حوزه 

فرعی  کاربردهای  و    اینترنت اشیاء فناوری    ناشی از استفاده از  یهادادهتحلیل    یریکارگبهتوزیع   •

 های کشاورزی به چه صورت است؟ در هر یک از حوزه 

درب ابتدا  مقاله  این  استدر  شده  بحث  موضوع  این  اهمیت  ادامه  .ارۀ  و  در  پژوهش  روش    پیشینۀ 

می  شدهاستفاده پژوهش   داده  یافته  ازآنپس شود،  شرح  تجزیهبه  و  پژوهش  دادههای  های  وتحلیل 

 شود. گیری و پیشنهاد ارائه می است و در پایان نتیجه  شدهپرداخته   آمدهدست به

 

 پیشینه پژوهش 
اینترنت  کارهای مبتنی بر  ، راه اینترنت اشیاء های بالقوۀ فناوری با بررسی پتانسیل  (2015)  2دالدو و کالژی 

در مقالۀ   هاآن .  اندداده روستاهای زیمباوه و آفریقای جنوبی پیشنهاد در  توسعه پایداررا جهت تحقق  اشیاء 

کاربردهای   به  اشیاء خود  تصمیم  اینترنت  پشتیبان  سیستم  دقیق،  آبیاری  سیستم  تولید  نظیر  گیری 

پارامتربینی آبمحصول، سیستم پیش  بر  نظارت  و  آفات  و  بیماری  های محیطی و  وهوا، سیستم کنترل 

زمینۀ   در  و سالمت    یدارمزرعه خاک  حیوانات  شناسایی  و  ردیابی  سیستم  و    هاآن و  ردیابی  سیستم  و 

 سوزی درختان جنگل اشاره کردند. تشخیص آتش

همکاران  3وردو  فناوری    مرور به   (2016)  و  اشیاء ادبیات  غذایی    اینترنت  محصوالت  و  کشاورزی  در 

خود    هاآن پرداختند.   مقالۀ  اشیاء کاربردهای  در  عمومی،    اینترنت  حوزۀ کشاورزی  نُه  در  ،  یدار مزرعهرا 

 
1.Sustainable Development Goals 

2.Dlodlo & Kalezhi 
3.Verdouw 



 1399 بهار و تابستان، 1شماره  ،6 مديريت اطالعات/ دوره                                                              4

ماهی غذایی،  پرورش  محصوالت  مصرف  تأمینوآبزیان،  کشاورزی    زنجیره  گلخانه،  غذایی،  محصوالت 

 بندی کردند. فراغت، پرورش دام و طیور، باغداری دسته

 

تزونیس (  2017)  1ری  همکاران    2و  ا  (2017)و  خود،  مقالۀ  بالقوۀ  در  کاربردهای  اشیاء بتدا  در    اینترنت 

با آن را  کشاورزی و چالش  های موردی را  جامع بررسی کرده است. سپس مطالعه   صورتبههای مرتبط 

را برای کشاورزی هوشمند را پیشنهاد    اینترنت اشیاء ها و نقشه راه آیندۀ  چالش   تیدرنهابررسی کرده و  

 داده است. 

همکاران  3تاالورا  اشیاء کاربردهای  (  2017)  و  حوزۀ  اینترنت  را    در    هاآن .  اند کرده   بررسیکشاورزی 

  ت یدرنهابندی و  بینی و لجستیک دستهرا در چهار دستۀ نظارت، کنترل، پیش   شدهاستخراج کاربردهای  

 کشاورزی را ارائه کردند. در حوزۀ    اینترنت اشیاء معماری  

  اینترنت اشیاء   یهادادهو تحلیل    بر روی کاربردهاگذشته    یهاپژوهش از    کیچیهبا توجه به آنکه در  

هدف    ،مرور سیستماتیک صورت نگرفته استعلمی    یهاگاه یپاگسترده در    صورتبه  در حوزه کشاورزی

 . است  در این حوزهعلمی    یهاشکاف تحلیل  و  گذشته  روند تحقیقات    وهش بررسیژ این پ

 

 پژوهش  شناسیروش
ها که برای شناسایی کاربردهای  و بر اساس نحوۀ گردآوری داده   استهدف کاربردی    ازنظراین پژوهش  

.  استهای کیفی  است، از نوع پژوهش   شدهاستفاده ر کشاورزی از روش فراترکیب  د  اینترنت اشیاء فناوری  

از    هیثانو  یهاداده  لیوتحلهیخاص و تجز  ۀدر حوز  یفیک  اتی مرور ادب  کپارچهیروش    کی  بیروش فراترک

تجز  ست؛ین  شدهانتخاب مطالعات    هیاول  یهاداده  است.    نیا  یهاافتهی  لیوتحلهیبلکه  مطالعات 

است    یاصل  یهاداده   یرهایتفس  رِیتفس  بیفراترک  ،گریدیعبارتبه منتخب  .  (Zimmer 2004)مطالعات 

  ی ساز و روشن   ریموجود، تفس  یها ی از تئور  تیحما  ه،ی)ساخت نظر  یتئور  ۀتوسع  بیفراترکهدف روش  

تکم  یهاه ینظر و  خالصه   یهای تئور  لیموجود  تعم  یعال  تیفیباک  یسازموجود(،    ی هاافتهی   یریپذمیو 

 Schreiber, Crooks and Stern 1997; Sandelowski and)است    یعمل  یکاربردها   یبرا  یفیک

Barroso 2006)  .برا   نیا  در اشیاء   یکاربردها   ییشناسا  یپژوهش  از    یدر کشاورز  اینترنت  استفاده  با 

  ی هاواژه (.  یک1شکل  )  است  شدهاستفاده   و باروسو  یسندلوسک  یااز روش هفت مرحله  ب،یروش فراترک

آورده شده    1جدول    در  قرارگرفته  مورداستفادهپژوهش    یهامقاله   یوجو جست   یکه برا   یمتنوع  یدیکل

باز  ،است  سپتامبر    2010  یهاسال   نیب  یزمان  ۀدر  و  جست  ۀجیدرنتاست.    شدهیبررس  2017تا  وجو 

  ی ها( و با استفاده از واژه دو2شکل  مختلف )  یوجو جست   یها و موتورها داده، ژورنال   یهاگاه یپا  یبررس

 شد. در    افتی، چهارصدوهشتاد مقاله  موردنظر   یدیکل

 
1.Ray 
2.Tzounis 
3.Talavera 
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 است.   شدهان یبها  مقاله  رشیو عدم پذ   رشیپذ  یارها یمع  2  جدول

 
 ب فرا ترکیمراحل  .1شکل 

 مورد جستجو  یهاواژه .1جدول 

جستجو شده  یهاواژه  

(TITLE-ABS-KEY (agriculture) OR TITLE-ABS-KEY (smart AND agriculture) OR 

TITLE-ABS-KEY (e-agriculture) OR TITLE-ABS-KEY (farming) OR TITLE-ABS-

KEY (smart AND farming) OR TITLE-ABS-KEY (greenhouse) OR TITLE-ABS-KEY 

(horticulture) OR TITLE-ABS-KEY (forestry) OR TITLE-ABS-KEY (fishery) OR 

TITLE-ABS-KEY (aquaculture) OR TITLE-ABS-KEY (livestock) AND TITLE-ABS-

KEY (internet AND of AND things) OR TITLE-ABS-KEY (iot)) 

 

دادهتجزیه می  هاآنها،  وتحلیل  تبدیل  ارزشمند  اطالعات  به  میرا  و  دانش  کند  ایجاد  در  آن  از  توان 

تصمیم و  کرد.    گیریهمیشگی  استفاده  تجزیه  تیدرنهافعاالنه  داده امتزاج  کنترل  و  میوتحلیل  تواند  ها 

. از سوی دیگر  (Stolpe 2016)وکار، محصوالت و خدمات جدید شود  های نوآورانۀ کسبمنجر به مدل 

ارزش    ییشناسا  یینهفته است و توانا  همبهمتصل   یاء توسط اش  دشدهیتول  یهادر داده   ترنت اشیاء اینارزش  

بنابراین در این    (Jesse 2016)است    وکارهاکسب   یتموفق  یازهاینش یپاز    یکی  ،دشدهی تول  یهادر داده 

 Jesse) برحسب نظر جس  ،اینترنت اشیاء فناوری ناشی از  ایداده  یها لیتحلشناسایی  منظوربهپژوهش 

نهایی  داده  ،(2016 مقاالت  از  حاصل  بخش  در های  تشخیص،   شامل  شش  ردیابی،  کنترل،  نظارت، 

 (. سه3شکل  )  گردیده است  یبنددستهبینی و تجویزی  پیش 
 ها مقاله رشیو عدم پذ  رشیپذ  یارهایمع .2جدول 

ار یمع نوع رشيپذ اریمع   

یی ای جغراف محدوده یسیانگل  مطالعات   

قات یتحق زبان ی سیانگل   

مطالعات  زمان  2017  سپتامبر تا 2005 از   

مطالعه  یهاروش ی مهندس -یفن  ی علم طراحی در حوزههاروش و یفیک   

موردمطالعه  جامعه هوشمند  یکشاورز و اینترنت اشیاء   

مطالعه  نوع  هاکنفرانس و ها ژورنال در شده چاپ مقاالت    
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 جستجو و انتخاب مقاالت مناسب  جی از نتا یاخالصه .2شکل 

 

 
 ((Jesse 2016)  از  شده)اقتباس ینگرندهیآتا  رتیو از بص  رتیتا بص ی نگر  واپساز  .3شکل 

پژوهش   این  ابزار  منظوربهدر  از  روایی،  تمامی    شدهاستفاده   CASP  بررسی  ابزار،  این  کمک  با  است. 

را به   25معیار مورد ارزشیابی قرار گرفتند و مقاالتی که ارزش باالتر از    10  ۀلیوسبههای منتخب  پژوهش 

پایایی   بررسی  و  استخراجی  مفاهیم  کنترل  برای  محقق  همچنین  شدند.  انتخاب  دادند،  اختصاص  خود 

بهره برده است.  با استفاده از محاسبه درجه توافق  مقایسۀ نظرات خود با یک خبرۀ دیگر    پژوهش خود، از

در اختیار یکی از خبرگان قرار گرفت و نتایج حاصله   و ها انتخاباز مقاله  نمونه 30 این منظور، تعداد برای

و عدد معناداری    0.634ارزیابی شد. با توجه به ضریب کاپا    SPSSافزار  از طریق شاخص کاپا به کمک نرم 

 .قرار گرفت  رشیموردپذاین شاخص    0.001

 

 ها وتحلیل يافتهتجزيه

 ی در کشاورز اءیاش  نترنتي ا یو کاربردها هاحوزه  یدبنطبقه

: ستون  است  شدهانجام ها بدین گونه  مقاله استخراجی از    بندی کدهایتحلیل و طبقه   در پژوهش پیش رو

مقوله فرعی است که بیانگر    ستون دوم  ،است   کشاورزیاصلی  های  حوزه  مقوله اصلی است که بیانگر  اول

تحلیل   اشیاء   یهاداده کاربردهای  است  اینترنت  کشاورزی  سوم  در  ستون  که    و  است  مفاهیم  بیانگر 



 7  ی قربان و يیدهو ان،ي محمد ... / اءیاش  نترنتي ا یفناور یاداده لیتحل  یکاربردها یبنددستهو  يیشناسا

جع  امر نیز  . در ستون چهارم  کندی ماصلی کشاورزی را مشخص    یهاحوزه کاربردهای موضوعی مرتبط با  

انتشار  است )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، به همراه س  شدهثبت  کاربرد موضوعیمربوط به هر   ال 

 . مشاهده کرد  3جدول    توان درمقاله(. نتایج حاصل از فرآیند باال را می

شکل  است )  شدهاستخراج ن مقاالت  یابر کلمات عناو،  Rافزار  در این پژوهش با استفاده از نرمهمچنین  

به تجزیه چهار4 با توجه  ترتیب کلمات  وتحلیل(.  به   IoT  ،Agriculture  ،Internet ofهای صورت گرفته، 

Things ،System و Monitoring   اند. دارای بیشترین تکرار بوده   43  و  60،  81،  87،  90با تکرارهای 

 
 شده استخراج کلمات    ابر  .4شکل  

اساس گرد  لیتحل  بر  مشخص  محققان،  اشیاء   یکاربردها  قاتیتحق  د،یکشور  کشاورز  اینترنت  در    یدر 

ب  نیچ  خصوصبه  ییای آس  یکشورها  هند،  بطور  قرارگرفته  موردتوجه  شتریو    قات یتحق  %72  کهیاست، 

 دو کشور بوده است.   نیمربوط به ا  شدهانجام 

 هوشمند  یدر کشاورز اءیاش نترنت یا  شدهاستخراج  موضوعی یکاربردها و ی اداده یهالیتحل، هاحوزه .3جدول 

 مقوله اصلی 

  یهاحوزه)

 کشاورزی( 

 مقوله فرعی 

کاربردهای )

 ای( داده تحلیل

 مفاهیم

های کاربرد )

 موضوعی( 

 منبع

ت هوشمند 
زراع

 

 سیستم آبیاری  نظارت و کنترل

(Verdouw, Wolfert, and Tekinerdogan 2016), 

(Ray 2017), (Prakash Jayaraman et al. n.d.), 

(Xiao-Yan et al. 2013), (Mehta and Patel 

2016), (Bo and Wang 2011), (Dlodlo and 

Kalezhi 2015), (Sanbo Li 2012), (J. Chen et al. 

2014), (S and Praveena 2017), (Kodali and 

Sahu 2016), (Harun et al. 2015), (Saseendran 

and Nithya 2016), (Karim, Karim, and Frihida 

2017), (Arun Gnanaraj and Gnana Jayanthi 

2016), (Vijay Hari Ram et al. 2015), (Shahzadi 
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 مقوله اصلی 

  یهاحوزه)

 کشاورزی( 

 مقوله فرعی 

کاربردهای )

 ای( داده تحلیل

 مفاهیم

های کاربرد )

 موضوعی( 

 منبع

et al. 2016), (Rajalakshmi and Devi 

Mahalakshmi 2016), (Sharma et al. 2016), 

(Shenoy and Pingle 2016a), (Sukhadeve and 

Roy 2016), (Sureephong, Wiangnak, and 

Wicha 2017), (Gondchawar and Kawitkar 

2016), (Cambra et al. 2017), (Giri, Dutta, and 

Neogy 2017), (Rajalakshmi and Devi 

Mahalakshmi 2016), (Khelifa et al. 2015), (Z. 

Zhang et al. 2015), (L. F. Zhang 2014), 

(Sreekantha and Kavya 2017), (Putjaika et al. 

2016), (Verma and Usman 2016), (Ping 2014) 

سیستم 

تشخیص 

 بیماری و آفات 

(Gavaskar 2017), (K. A. Patil and Kale 2017), 

(Sreekantha and Kavya 2017), (Mehta and 

Patel 2016), (Bhargava, Ivanov, and Donnelly 

2015),(S and Praveena 2017), (Sukhadeve and 

Roy 2016), (Ray 2017), (Bo and Wang 2011), 

(Dlodlo and Kalezhi 2015), (Verdouw, 

Wolfert, and Tekinerdogan 2016), (Channe et 

al. 2015) 

سیستم 

مدیریت تولید  

 محصول

(Cambra et al. 2017), (Jayaraman et al. 2015), 

(Y. E. Duan and Niu 2012), (Dlodlo and 

Kalezhi 2015a), (Savale et al. 2015), (Di Noia 

et al. 2016), (Cao, Li, and Gou 2013), (Y. E. 

Duan 2012), (Kapoor et al. 2016), (Shahzadi et 

al. 2016), (B. P. Wang 2014), (Bo and Wang 

2011), (Yan-E 2011), (H. Lin et al. 2015), (Ye 

et al. 2013), (Arun Gnanaraj and Gnana 

Jayanthi 2016), (Sun 2012), (Z. L. Liu and 

Liang 2012), (Sreekantha and Kavya 2017), 

(Xin Ding, Yang, and Sun 2014), (Verdouw 

2016), (Chu, Cui, and Li 2013), (Ray 2017) 

سیستم نظارت  

بر پارامترهای  

 محیطی

(Suakanto et al. 2016), (Y. P. Duan, Zhao, and 

Tian 2014), (Xiao-Yan et al. 2013), 

(Gondchawar and Kawitkar 2016), (Z. Zhao 

2014), (Mahajan 2016), (Cao, Li, and Gou 

2013), (Bajceta et al. 2016), (Prakash 

Jayaraman et al. n.d.), (Shenoy and Pingle 

2016b), (S. M. Patil and Sakkaravarthi 2017), 

(H. Zhou, Liu, and Dong 2012), (Shengduo Li 

and Zou 2012), (Juntao Li, Gu, and Yuan 

2016), (W. Zhang 2011), (Giri, Dutta, and 

Neogy 2017), (Abidin and Noorjannah Ibrahim 

2016), (Nukala et al. 2016), (Verma and 

Usman 2016), (K. S. Zhang et al. 2013), (Lao 

and Li 2014), (Rodriguez de la Concepcion, 

Stefanelli, and Trinchero 2014), (Xufeng Ding 
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 مقوله اصلی 

  یهاحوزه)

 کشاورزی( 

 مقوله فرعی 

کاربردهای )

 ای( داده تحلیل

 مفاهیم

های کاربرد )

 موضوعی( 

 منبع

et al. 2013), (K. Wang and Cai 2012), 

(Sreekantha and Kavya 2017), (Cao-hoang and 

Duy 2017), (Ray 2017), (Zulkifli and Noor 

2017), (Arun Gnanaraj and Gnana Jayanthi 

2016), (C. Wang, George, and Green 2014), 

(Cheng-Jun 2014), (Rajalakshmi and Devi 

Mahalakshmi 2016), (Gondchawar and 

Kawitkar 2016) 

سیستم نظارت  

بر شرایط  

نگهداری  

 محصول

(Arun Gnanaraj and Gnana Jayanthi 2016) 

سیستم کنترل 

 آالت نیماش

(Nukala et al. 2016), (Oksanen, Linkolehto, 

and Seilonen 2016), (Verdouw 2016) 

سیستم نظارت  

بر محیط  

 پرورش بذر 

(Kalathas et al. 2016) 

سیستم 

محافظت از  

محصول در  

 برابر جانوران 

(Sukhadeve and Roy 2016), (Verma and 

Usman 2016) 

سیستم نظارت  

و   بر رطوبت

دما در زمان  

  کردنخشک

 محصوالت 

(Grgić, Špeh, and Hedi 2016) 

سیستم 

بینی پیش

 سیالب 

(Dlodlo and Kalezhi 2015) 

سیستم 

تشخیص کود  

برای   از یموردن 

 رشد محصول 

(Channe et al. 2015), (Mehta and Patel 2016), 

(Prakash Jayaraman et al. n.d.), (Kamilaris et 

al. 2016), (Na et al. 2016), (Abidin and 

Noorjannah Ibrahim 2016) 

 (Juntao Li, Gu, and Yuan 2016)نظارت بر   ی زی ربرنامه
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 مقوله اصلی 

  یهاحوزه)

 کشاورزی( 

 مقوله فرعی 

کاربردهای )

 ای( داده تحلیل

 مفاهیم

های کاربرد )

 موضوعی( 

 منبع

های  زمین

کشاورزی از  

طریق  

 ها ماهواره

تجهیزات  

 کشاورزی 

(Zhiguo, Hui, and Wensheng 2011) 

 بینیپیش

سیستم 

بینی پیش

 وهواآب

(Verma and Usman 2016), (Dlodlo and 

Kalezhi 2015) 

سیستم 

مدیریت تولید  

 محصول

(M. Lee, Hwang, and Yoe 2013) 

 تشخیص

سیستم 

تشخیص نوع  

محصول جهت  

 کشت 

(Channe et al. 2015), (Spandana and Kpl 

2017), (Kamilaris et al. 2016) 

سیستم 

تشخیص 

 بیماری و آفات 

(Y. P. Duan, Zhao, and Tian 2014), (Giri, 

Dutta, and Neogy 2017), (Arun Gnanaraj and 

Gnana Jayanthi 2016), (Bhavani and Begum 

2017) 

گلخانه هوشمند 
 

 نظارت و کنترل

 سیستم آبیاری 
(Mat et al. 2016), (Mohd Kassim, Mat, and 

Harun 2014), (Guo and Zhong 2015), (Ni 

2014) 

سیستم 

مدیریت  

 بیماری و آفات 

(Guo and Zhong 2015) 

سیستم 

 مدیریت انرژی 

(Verdouw, Wolfert, and Tekinerdogan 2016) 

سیستم 

تشخیص کود  

برای   از یموردن 

 رشد محصول 

(Z. Wu, Zhao, and Lu 2014) 

سیستم 

مدیریت تولید  

(Q. Yu 2015), (Xu, Ren, and Yang 2014), (Z. 

Li et al. 2017), (Qiu, Xiao, and Zhou 2013) 
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 مقوله اصلی 

  یهاحوزه)

 کشاورزی( 

 مقوله فرعی 

کاربردهای )

 ای( داده تحلیل

 مفاهیم

های کاربرد )

 موضوعی( 

 منبع

 محصول

سیستم نظارت  

بر پارامترهای  

 محیطی

(Verdouw 2016), (Ray 2017), (J. Chen et al. 

2014), (Shang and Fu 2017), (D. Liu et al. 

2016), (Z. Wu, Zhao, and Lu 2014), (Sharma 

et al. 2016), (Guo and Zhong 2015), (J. C. 

Zhao et al. 2010), (Carrasquilla-Batista, 

Chacon-Rodriguez, and Solorzano-Quintana 

2017), (Juanjuan Li 2017), (Arun Gnanaraj 

and Gnana Jayanthi 2016), (J. Liu and Tao 

2016), (K. S. Zhang et al. 2013), (J. Yu and 

Zhang 2013), (S. L. Li et al. 2011), 

(Sreekantha and Kavya 2017), (Vatari, Bakshi, 

and Thakur 2017), (Carrasquilla-Batista et al. 

2017), (Liao et al. 2017), (Mehta and Patel 

2016)¸ (Ni 2014), (Z. Wu, Zhao, and Lu 2014) 

ی هوشمند 
ی شهر

کشاورز
 

 نظارت و کنترل

نظارت  سیستم 

بر پارامترهای  

محیطی 

های  )باغ

 خانگی( 

(Verdouw 2016) 

سیستم 

هوشمند  

کشاورزی  

 فراغت 

(Y. G. Lin 2014) 

سیستم نظارت  

بر پارامترهای  

محیطی 

 )هیدروپونیک( 

(Ferrández-Pastor et al. 2016), 

(Pitakphongmetha et al. 2017), (Charumathi et 

al. 2017), (Tu et al. 2016) 

سیستم نظارت  

بر پارامترهای  

محیطی 

)کشاورزی  

 عمودی(

(Sivamani, Bae, and Cho 2013) 

سیستم نظارت  

بر کیفیت آب  

)سیستم 

(Tu et al. 2016; De Silva and De Silva 2016) 
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 مقوله اصلی 

  یهاحوزه)

 کشاورزی( 

 مقوله فرعی 

کاربردهای )

 ای( داده تحلیل

 مفاهیم

های کاربرد )

 موضوعی( 

 منبع

 آکواپونیک( 

ی هوشمند 
باغبان

 

 نظارت و کنترل

 .Popović et al) ,(M. M. Kumar et al. 2017) سیستم آبیاری 

2017) 

سیستم 

مدیریت  

 بیماری و آفات 

(Chougule, Jha, and Mukhopadhyay 2016), 

(Suciu et al. 2015) 

سیستم 

مدیریت تولید  

 محصول

(Verdouw 2016), (Feng et al. 2012) 

ی هوشمند 
باغبان

 

 نظارت و کنترل

سیستم نظارت  

بر پارامترهای  

 محیطی

(Fu 2012), (Suciu et al. 2017), (V. S. Kumar et 

al. 2016), (Sawant, Adinarayana, and Durbha 

2014) 

سیستم 

تشخیص کود  

برای   از یموردن 

 رشد محصول 

(Popović et al. 2017) 

 تشخیص

سیستم 

تشخیص 

 بیماری و آفات 

(Popović et al. 2017), (S. S. Patil and Thorat 

2016), (H. Lee et al. 2017) 

 بینیپیش

سیستم 

بینی پیش

سرمازدگی  

 ها باغ

(Brun-Laguna et al. 2016) 

ش هوشمند دام و طیور 
پرور

 

 نظارت و کنترل

سیستم نظارت  

بر تغذیه  

 حیوانات 

(Bhargava, Ivanov, and Donnelly 2015), 

(Hongjian, Qiang, and Pengfei 2013), (Memon 

et al. 2016) 

نظارت  سیستم 

بر رفتار  

 حیوانات 

(Ray 2017), (Nukala et al. 2016), (J. Zhang et 

al. 2016), (Debauche et al. 2017), (Verdouw 

2016), (Kamilaris et al. 2016), (Sreekantha and 

Kavya 2017) 

سیستم نظارت  

بر شرایط  

محیطی 

(Cheng, Ma, and Liang 2014), (Memon et al. 

2016) 
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 مقوله اصلی 

  یهاحوزه)

 کشاورزی( 

 مقوله فرعی 

کاربردهای )

 ای( داده تحلیل

 مفاهیم

های کاربرد )

 موضوعی( 

 منبع

 حیوانات 

 ردیابی 

سیستم 

شناسایی و  

 ردیابی حیوانات 

(Dlodlo and Kalezhi 2015), (Sharma et al. 

2016), (Memon et al. 2016) 

 تشخیص

سیستم نظارت  

بر سالمت  

 حیوانات 

(Bhargava, Ivanov, and Donnelly 2015), 

(Hongjian, Qiang, and Pengfei 2013), (Dlodlo 

and Kalezhi 2015) 

سیستم نظارت  

بر پارامترهای  

 محیطی

(Memon et al. 2016) 

ش  
پرور

ی  
هوشمند ماه

و 
آبز
ی 

ان 
 

 نظارت و کنترل

(Popović et al. 2017), (Sreekantha and Kavya 

2017), (Rajesh 2016), (Sung et al. 2014), (Sita 

and Raju 2017), (Encinas et al. 2017), 

(Verdouw 2016), (Chiang 2017) 

ل
جنگ

ی  
دار

هوشمند 
 

 ردیابی 
سیستم ردیابی  

 درختان 

(Bo and Wang 2011), (Dlodlo and Kalezhi 

2015), (C. Zhao, Li, and Chen 2011), (Bo and 

Wang 2011) 

ن و توزیع هوشمند 
شبکۀ تأمی

 نظارت و کنترل 

سیستم ردیابی  

ایمنی  

محصوالت  

 کشاورزی 

(G. Zhang 2013), (X. Wang and Liu 2014), (Q. 

Wang and Yang 2014), (Gu and Jing 2011), 

(Srinivasan, Anitha, and Vijayakumar 2017), 

(Xu, Ren, and Yang 2014), (Bao, Liu, and Jia 

2013), (J. Zhao and Dong 2014), (Agrawal et 

al. 2016), (Baranwal, Nitika, and Pateriya 

2016), (Y. P. Duan, Zhao, and Tian 2014), 

(Verdouw 2016), (Y. Li et al. 2015), 

(Lianguang 2014), (M. Z. Wu, Wang, and Liao 

2013), (Dlodlo and Kalezhi 2015), 

(Srinivasan, Shanthi, and Anand 2017), 

(Channe et al. 2015), (Nukala et al. 2016) 

 بینییشپ

سیستم 

بینی رفتار  پیش

 کنندهمصرف

(Nukala et al. 2016) 

 ردیابی 

سیستم 

مدیریت  

اطالعات  

)ردیابی  

(F. Zhang 2013), (Yan et al. 2016), (Bo and 

Wang 2011), (J. Chen et al. 2014), (Zheng and 

Wang 2014), (X. Li, Peng, and Sun 2012), (Y. 

P. Duan, Zhao, and Tian 2014), (Y. E. Duan 

2012), (Juntao Li, Gu, and Yuan 2016), (Fu 

2012), (W. Zhang 2011), (Maksimović, 
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 مقوله اصلی 

  یهاحوزه)

 کشاورزی( 

 مقوله فرعی 

کاربردهای )

 ای( داده تحلیل

 مفاهیم

های کاربرد )

 موضوعی( 

 منبع

محصوالت  

کشاورزی در  

طول زنجیرۀ  

 تأمین

Vujović, and Omanović-Mikličanin 2015), (Y. 

Liu et al. 2014), (G. Zhao et al. 2015)¸(X., D., 

and W.M. 2014), (Y. Zhao and Cao 2017), (R. 

Y. Chen 2015), (Verdouw 2016), (Z. Zhou and 

Zhou 2012), (M. Li, Chen, and Zhu 2013), 

(Yang 2014), (M. . Yu et al. 2014), (Sharma et 

al. 2016), (Ray 2017) 

توان شاهد روند افزایشی  ( می5شکل  )  2017الی سپتامبر    2010های  ها طی سالبا تحلیل سالیانه داده 

اینکه    اینترنت اشیاء استفاده از فناوری     168مقاله از    126در بخش کشاورزی بود. همچنین با توجه به 

بخش کشاورزی و قرار  گر تازه بودن این موضوع در  ، مقاالت کنفرانسی هستند، بیانشدهاستخراج مقالۀ  

 داشتن آن در مراحل ابتدایی رشد خود است. 

 

 2017 یال 2010 یهاسال  یط یکشاورز حوزهدر  اءیاش نترنتیا  مقاالتروند انتشار  .5شکل 

اینترنت اشیاء در هر یک   از  اصلی کشاورزی نیز مشخص گردید در    یهااز حوزه با تحلیل روند استفاده 

زراعت    2010سال   وبخش  برای  مهم   اولین  بخش  اشیاء فناوری    یریکارگبهترین    موردتوجه   اینترنت 

برابر سایر   5بیش از مقاله  49با تعداد   نیز این حوزه 2016. عالوه بر این، در سال است قرارگرفتهمحققان 

بخش شبکۀ تأمین و توزیع و  دو بخش  پس از بخش زراعت    .است  قرارگرفته محققان    موردتوجه  هاحوزه 

 اند. را به خود اختصاص داده   انجام تحقیقات  گلخانه، جایگاه دوم و سوم

در بخش کشاورزی    اینترنت اشیاء   یا دادهتحلیل    سهم هریک از کاربردهای  یبنددسته بیانگر    شش

از    شدهاستفاده سهم، بیشترین کاربرد    %30.86و    %49.81به ترتیب با    هرکداماست. ابعاد نظارت و کنترل  

داده  اختصاص  خود  به  را  اشیاء  اینترنت  پیش فناوری  تشخیص،  ردیابی،  ابعاد  برنامه اند.  و  در  بینی  ریزی 

 . اندقرارگرفته های بعدی  جایگاه 
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 یکشاورز  اءیاش  نترنتیا ی فناور یاداده لی تحل ی از کاربردها  کی سهم هر .6شکل 

در    یهاحوزه سهم    هفت7شکل   کشاورزی  تحلیل   یریکارگبهاصلی  کاربردهای  منظر  از  اشیاء  اینترنت 

ای  دهد. با توجه به شکل، بخش زراعت دارای بیشترین تنوع کاربردهای تحلیل داده ای را نشان می داده 

شود و کنترل همۀ  های محیط باز محسوب می است، اما به دلیل اینکه جزء کشت  اء اینترنت اشیفناوری  

در این را    اینترنت اشیاء پارامترها دشوار است، همچنان بُعد نظارت بیشترین سهم از کاربردهای فناورانۀ  

ل  های گلخانه، کشاورزی شهری و باغات، به دلیبه خود اختصاص داده است. از سوی دیگر در بخش بخش 

فناوری    کنترلقابل بُعد کنترل  از  پارامترهای محیطی،  از  برخی  اشیاء بودن    شده استفاده بیشتر    اینترنت 

نظارت هستند و در   افزایش  باهدف  هادادهتحلیل  های دام و طیور و پرورش ماهی و آبزیان،  است. در بخش 

و شبکۀهای جنگلبخش  توزیع، کاربردهای  داری  و  ردیابی هستنداز    شدهاستفاده تأمین    رو نیازا.  جنس 

  محدود به کاربردهای  تاکنونحوزه کشاورزی  در اشیاء   از فناوری اینترنت یاداده کاربردهای تحلیل بیشتر 

  یهالیتحل نیاز است در آینده توجه بیشتری به    رون یازا  .اندبوده و کنترل از راه دور    ی، تشخیصینظارت

 صورت گیرد.  تجویزی  یزیربرنامه و    ینیبش یپ
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 ی مختلف کشاورز یهادر بخش یا داده لیتحل یاز منظر کاربردها اءی اش نترنتیا  یموضوع یسهم کاربردها .7شکل 

 ی در کشاورز اينترنت اشیاءبر   یمبتن   یموضوع  یکاربردها فیتوص

 زراعت 

زراعت فرآیند کاشت، داشت و برداشت گیاهانی است که بعد از کاشت دانه، حداکثر تا یک سال محصول  

ای  دهند. همچنین با توجه به اینکه زراعت در محیط باز )روش کشت سنتی( با سیستم کشت گلخانهمی

 8شکل    که در  رطوهماناست.    شدهکیتفکدر این دو بخش    اینترنت اشیاء تفاوت اساسی دارد، کاربردهای  

های منابع آبی، روند استفاده  وهوایی و محدودیتاست، با توجه به دالیل شرایط خاص آب   شدهداده نشان  

زمینه در  اشیاء  اینترنت  فناوری  آبیاریاز  را حفظ    های  خود  رشد صعودی  همچنان  محیطی،  شرایط  و 

کاربردهای  کرده  همچنین  اشیاء اند.  سال    اینترنت  از  که  آفات  و  بیماری  زمینۀ    موردتوجه   2014در 

همچنان    قرارگرفته محصول  تولید  زمینۀ  در  و  است  نموده  حفظ  را  خود  روند صعودی  همچنان  است، 

 بوده است.   برخوردارمالیمی    نسبتاًجایگاه خود را حفظ نموده و از شیب  

 
 زراعت   در بخش اینترنت اشیاءروند استفاده از کاربردهای فناوری  .8شکل 
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 گلخانه 

شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان  گلخانه به فضای محدودی اطالق می 

از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال را داشته باشد. نظر به اینکه کشت گیاهان در گلخانه به  

ر در زمینۀ شرایط  آب و زمین کمتری احتیاج دارد، کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء در این بخش بیشت

  اینترنت اشیاء در زمینۀ شرایط محیطی بیشترین کاربردهای  9شکل است. با توجه به   شدهمطرح محیطی 

 است.   شدهگرفتهبه کار  

 

 گلخانه  در بخش اینترنت اشیاءروند استفاده از کاربردهای فناوری  -9شکل 

 کشاورزی شهری 

کشاورزی شهری فرآیند تولید، فرآوری و بازاریابی مواد غذایی و محصوالت مرتبط با آن در مناطق شهری  

حاشیه شهرها است.    مصرف در همان مناطق شهری و  منظوربه نجیده  سو حاشیه شهرها، از طریق کشت  

های نوین کشاورزی نظیر کشاورزی عمودی، هیدروپونیک و  بندی از روش با توجه به اینکه در این دسته

کمتر   هاحوزه در این بخش، نسبت به سایر    اینترنت اشیاء شود، کاربردهای فناورانه  آکواپونیک استفاده می 

 (.10شکل  است )  قرارگرفته  مورداستفاده

 
 کشاورزی شهری  در بخش اینترنت اشیاءاز کاربردهای فناوری   استفادهروند  .10شکل 



 1399 بهار و تابستان، 1شماره  ،6 مديريت اطالعات/ دوره                                                              18

 باغداری 

در    گونههمان سال    شدهداده   نشان  11شکل  که  از  اشیاء  اینترنت  فناورانۀ  کاربردهای  تا    2015است، 

بیشتر در    شدهاستفاده شده است. کاربردهای    قرارگرفته  مورداستفادهدر این بخش بیشتر    2017سپتامبر  

 است.   شدهمطرح ایط محیطی  زمینۀ آبیاری، بیماری و آفات و شر

 
 داری باغ در بخش اینترنت اشیاءاوری از کاربردهای فن  استفادهروند  .11شکل 

 پرورش دام و طیور 

اشیاء غالباً    2015تا سال    است  شدهدادهنشان    12شکل  که در    طورهمان اینترنت    صورتبه کاربردهای 

همچنان که روند رو به رشدی داشته    2017تا سپتامبر    2015است و از سال    شدهگرفتهموردی به کار  

 ع بیشتری برخوردار شده است. از تنو  شدهاستفاده است، کاربردهای  

 
 پرورش دام و طیور در بخش اینترنت اشیاءروند استفاده از کاربردهای فناوری  .12شکل 

 پرورش ماهی و آبزيان 

در بخش پرورش ماهی و    اینترنت اشیاء کاربرد    2017تا سپتامبر    2014از سال  ف  13شکل  با توجه به  

در زمینۀ نظارت   اینترنت اشیاء داشته است. در این بخش عمده کاربردهای فناورانۀ  رشدآبزیان روند رو به 

 است.   شدهاستفاده ها و آبزیان  ی ماهی بر کیفیت آب و شرایط محیط



 19  ی قربان و يیدهو ان،ي محمد ... / اءیاش  نترنتي ا یفناور یاداده لیتحل  یکاربردها یبنددستهو  يیشناسا

 
 پرورش ماهی و آبزیان  در بخش اینترنت اشیاءروند استفاده از کاربردهای فناوری  .13شکل 

 داریجنگل

از روند نزولی برخوردار بوده است    مورداستفادهاست، کاربردهای    شدهدادهنشان    14شکل  که در    طورهمان

  شده اشاره سوزی  و در تحقیقات مطالعه شده، به کاربردهایی نظیر ردیابی درختان و الوار و تشخیص آتش

 است. 

 
 داری جنگل در بخش اینترنت اشیاءروند استفاده از کاربردهای فناوری   -14شکل 

 شبکۀ تأمین و توزيع 

است اما    داکردهیپتنزل    2015در این بخش در سال    مورداستفادهاگرچه کاربردهای    15شکل  با توجه به  

برخوردار بوده است. کاربردهای    از روند رو به رشدی  2017تا سپتامبر    2011های  طی سال   یطورکلبه

محصوالت کشاورزی با استفاده از    زنجیره تأمینسازی  شده در این بخش بیشتر بر روی بهینه   مورداستفاده

 . اندکردهاشاره و نظارت بر کیفیت و تازگی محصوالت کشاورزی    اینترنت اشیاء 
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 شبکه توزیع و تأمین در بخش اینترنت اشیاءروند استفاده از کاربردهای فناوری  .15شکل 

 گیری نتیجه
فناوری   پتانسیل  اشیاء با توجه به  تولید    هوشمند   کشاورزی  توسعهدر    اینترنت  اینکه سرعت  و توجه به 

یافته ادغام  و  ترکیب  است، ضرورت  افزایش  به  رو  علمی  امری  های  منابع  به  امری  تحقیقات گذشته  به 

  هاحوزه   بنابراین در این پژوهش به کمک روش فراترکیب به شناسایی؛  است  تبدیل گردیدهناپذیر  اجتناب 

است. روش فراترکیب،    شدهپرداخته اشیا در کشاورزی    اینترنت  موضوعی  کاربردهای  و  یاداده  یهالیتحل  و

  گذاران است یسمند و علمی فرا روی  گرفته در یک موضوع خاص را به شیوۀ نظام های انجام عصارۀ پژوهش

می پدیده   و  دهدقرار  مختلف  ابعاد  روشن کردن  در  مهمی  یادگیری  نقش  و  دارد  پیچیده  سیاستی  های 

  480فراترکیب ابتدا    روش  بر اساساین پژوهش  در    .کندرا تسهیل می  از تجارب موفق  آگاهیسیاستی و  

 .قرار گرفت   مورداستفادهمقاله برای تحلیل نهایی    168  نیبن یازااست که    شدهاستخراج مقاله  

از تجزیه  استفاده  نهایی به کمک  وتحلیلبا  بر روی مقاالت  ابر کلمات    R  افزارنرم های صورت گرفته 

راهکارهای   با  مرتبط  مقاالت  انتشار  که  و همچنین مشخص شد  گردید  استخراج  نهایی  مقاالت  عناوین 

در حوزۀ کشاورزی از روند صعودی برخوردار بوده و کشورهای چین و هند در استفاده از    اینترنت اشیاء 

اشیاء اینترنفناوری   از    ت  استفاده  روند  نمودار  استخراج  با  سپس  هستند.  پیشرو  کشاورزی  حوزۀ  در 

های مختلف کشاورزی مشخص شد که به ترتیب بخش زراعت، شبکۀ  در بخش  اینترنت اشیاء های  فناوری 

فناوری  تأمین از  استفاده  موارد  بیشترین  و گلخانه  اشیاء وتوزیع  اختصاص    اینترنت  به خود  بر  .  اندداده را 

دسته  یافته اساس  داده بندی  تحلیل  کاربردهای  بر  مبتنی  اشیاء ای  ها  اکثر    اینترنت  که  شد  مشخص 

  اینترنت اشیاء کاربردها در مرحلۀ تحلیل توصیفی و تشخیص قرار داشته و این موضوع بیانگر این است که 

 قرار دارد.  در دنیا  در حوزۀ کشاورزی در مراحل ابتدایی

کشور،    رندگانیگمیتصمتصمیم سازی برای    منظوربهب موفق سایر کشورها و  تجار  بر اساس  تیدرنها

و تدوین نقشه راه کشاورزی هوشمند در    یزیربرنامه ذیل را به ترتیب مبنای  اربردهای فناورانۀ  ک  توانیم

 : قراردادکشور  



 21  ی قربان و يیدهو ان،ي محمد ... / اءیاش  نترنتي ا یفناور یاداده لیتحل  یکاربردها یبنددستهو  يیشناسا

هوشمند:   (1 کازراعت  و  بردهای  رشامل  محیطی  پارامترهای  بر  کنترل  و  نظارت  سیستم 

شبکۀ  ا پار توسط  دقیق  آبیاری  سیستم  هوشمند،  آبیاری  سیستم  خاک،  سیستم  گرحس مترهای   ،

 جهت رشد محصول، سیستم نظارت بر تولید محصول و سیستم نظارت بر آفات   ازیموردنتشخیص کود  

،  دشدهیتولسیستم ردیابی ایمنی محصوالت  شامل کاربردهای  شبکۀ تأمین و توزیع هوشمند:   (2

 و تازگی محصوالت   سیستم نظارت بر کیفیت

سیستم نظارت بر پارامترهای محیطی و پارامترهای خاک،    شامل کاربردهای  گلخانۀ هوشمند: (3

 گرحس سیستم آبیاری دقیق توسط شبکۀ  

طیور:   (4 و  دام  هوشمند  کاربردهای  پرورش  سیستم  شامل  حیوانات،  رفتار  بر  نظارت  سیستم 

 ردیابی و شناسایی حیوانات 

هوشمند: (5 کار  باغداری  و    بردهایشامل  محیطی  پارامترهای  بر  کنترل  و  نظارت  سیستم 

 پارامترهای خاک، سیستم آبیاری هوشمند 

کاربردهای  هوشمند:  شهری  کشاورزی   (6 آکواپونیک،  شامل  در  آب  کیفیت  بر  نظارت  سیستم 

 سیستم نظارت بر شرایط محیطی کشاورزی هیدروپونیک 

ارت بر شرایط محیطی، سیستم  سیستم نظ شامل کاربردهای  پرورش هوشمند ماهی و آبزیان:   (7

 نظارت بر کیفیت آب 

 سوزی، سیستم ردیابی درختانسیستم تشخیص آتششامل کاربردهای  داری هوشمند:  جنگل  (8
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Abstract: The agricultural sector needs to produce more food, both in terms of quantity and 

quality, on a planet that face enormous challenges like scarce resources and changing climate. 

The advancement of digital technologies, Internet of Things and analytics offers new solutions 

to these complex challenges. Hence, the purpose of this research is to identify the applications 

of IoT in smart agriculture. With the help of meta-synthesis approach, we have examined 480 

academic documents written in English and published over a period of 8 years (2010-2017), 

among which only 168 have been selected for the final analysis. Selected documents were 

categorized into eight areas of agriculture (including “farming,” “greenhouse,” “urban 

agriculture,” “horticulture,” “livestock” and “supply and distribution network of agriculture”) 

and then clustered into six analytics domains corresponding to: “monitoring,” “control,” 

“tracing,” “diagnosis” and “descriptive planning”. Finally, by using the Shannon entropy 

method, the effect coefficient of the elements was determined in selected documents and 

technical uses of internet of things in each agriculture sector have been addressed. 
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Synthesis 

 

 
1.Corresponding Author: mohamadian@ut.ac.ir 


