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توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب
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چکیده :کشاورزی با توجه به مشکالت متعددی نظیر کمبود منابع و تغییرات آبوهوایی که با آن مواجه است،
ازلحاظ کیفی و کمی نیاز به تولید بیشتر محصوالت غذایی دارد .پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری اینترنت
اشیاء و تحلیل دادههای آن این امکان را فراهم نموده است که راهکارهای جدیدی برای مقابله با این چالشهای
پیچیده استفاده گردد .ازاینرو هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای تحلیل داده فناوری اینترنت اشیاء در بخش
کشاورزی است .برای این منظور با استفاده از روش فراترکیب ،از میان  480مقالۀ انگلیسیزبان در فاصلۀ زمانی 8
سال ( 168 ،)2017-2010مقاله برای تجزیهوتحلیل نهایی انتخاب گردید .مقاالت انتخابشده در هشت حوزۀ
کشاورزی بهعنوان مقولههای اصلی (شامل زراعت ،گلخانه ،کشاورزی شهری ،باغداری ،پرورش داموطیور ،پرورش
ماهیوآبزیان ،جنگلداری و شبکۀ تأمین و توزیع) و سپس به شش حوزۀ تحلیل دادهای بهعنوان مقولههای فرعی
شامل :نظارت ،کنترل ،ردیابی ،تشخیص و برنامهریزی تجویزی دستهبندیشده است .درنهایت روند تحقیقات و
کاربردهای موضوعی مرتبط با هر یک از هشت حوزه کشاورزی هوشمند معرفی گردیده است.
کلیدواژهها :اینترنت اشیاء ،تحلیل داده ،فراترکیب ،کاربردها ،کشاورزی هوشمند.

 .1نویسنده مسئولmohamadian@ut.ac.ir :
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مقدمه
ضرورت نوآوری برای تغذیۀ جمعیت جهان در  100سال گذشته که رشد  7میلیارد نفری داشته است،
همیشه وجود داشته است .بهمنظور تأمین پایدار غذای ایمن و مغذیِ جمعیتی که تا سال  2050به بیش
از  9میلیارد نفر خواهد رسید و روی سیارهای که منابع آن در حال کاهش است ،این نوآوری بایستی ادامه
یابد ) .(Shepherd et al. 2018; Sharma, Kamble and Gunasekaran 2018از همین رو
فناوریها و راهکارهای جدید بهعنوان جایگزینی مناسب برای جمعآوری و پردازش اطالعات جهت افزایش
بهرهوری در حوزۀ کشاورزی به کار گرفته میشوند ) .(Ray 2017اینترنت اشیاء با جمعآوری دادههای
موردنیاز الگوریتمهای یادگیری ماشین  1بهمنظور ارائه پیشبینیها ،سهولت در برنامهریزی و
تصمیمگیری برای مالکان ،مدیران و سیاستگذاران ،قادر است فرصتهای جدیدی را خلق کند
( .)Talavera et al. 2017مفهوم اینترنت اشیاء برای اولین بار در سال  1999توسط آقای کوین اشتون
مورد استفاده قرار گرفت و سیستمی را توصیف کرد که در آن اشیاء در دنیای فیزیکی میتوانند توسط
حسگر به اینترنت متصل شوند ) .(Marsan 2015اینترنت اشیاء میلیاردها دستگاه را به اینترنت متصل
میکند و در دهۀ اخیر بهعنوان فناوری متفاوت و پیشرو محبوبیت چشمگیری را به دست آورده است.
بهطورکلی ،دستگاههای اینترنت اشیاء از طریق ترکیب تکنیکهای سنجش ،محاسبات و ارتباطات
میتوانند جمعآوری از راه دور داده و کنترل سیستم را امکان پذیر کنند ).(Ruiz-Rosero et al. 2017
از همین رو کاربردهای اینترنت اشیاء را میتوان در حوزههای مختلف نظیر شهر هوشمند ،خانۀ هوشمند،
انرژی هوشمند ،خودروهای متصل ،کشاورزی هوشمند ،ساختمانها و کمپهای متصل ،سالمت و
لجستیک نیز در نظر گرفت ).(Elijah et al. 2018
هدف از بهکارگیری اینترنت اشیاء در کشاورزی توانمندسازی کشاورزان از طریق فناوریهای
اتوماسیون و ابزارهای تصمیمگیری است که منجر به یکپارچگی محصوالت ،دانش و سرویسها برای
بهرهوری و کیفیت بهتر میشود ) .(Elijah et al. 2018ازاینرو اینترنت اشیاء در سطوح مختلفی در
حوزۀ کشاورزی میتواند مورداستفاده واقع شود .بهعنوانمثال برای سنجش متغیرهایی نظیر حالت خاک،
شرایط جوی و زیست تودۀ گیاهان یا جانوران به کار رود .جهت ارزیابی و کنترل متغیرهایی نظیر دما،
رطوبت ،نوسانات و ضربه در مسیر حملونقل محصوالت کشاورزی نیز میتوان از آن استفاده کرد.
همچنین از آن میتوان برای نظارت و پیشبینی وضعیت و تقاضای محصول در قفسهها و حتی درون
یخچالها استفاده کرد .عالوه بر این از اینترنت اشیاء میتوان برای ارائۀ اطالعات مربوط به مبدأ و خواص
مربوط به محصول تولیدشده به کاربر نهایی استفاده کرد ) .(Talavera et al. 2017از سوی دیگر ایران
بهعنوان یک کشور در حال گذر از اقتصاد عامل محور به اقتصاد کاراییمحور ،برای دستیابی به چشمانداز
اقتصادی ( 1404برابر با سال  2025میالدی) خود به دنبال توسعۀ کاربردهای اینترنت اشیاء در صنایع به

1.Machine learning algorithms
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منظور استفاده از مزایای آن در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار 1است ( Mohammadzadeh et

.)al. 2018
با بررسی ادبیات موضوع میتوان مشاهده کرد که پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه به دنبال
شناسایی کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی ( Dlodlo and Kalezhi 2015; Verdouw, Wolfert
 ،)and Tekinerdogan 2016بررسی جامع پیشرفتهای اخیر اینترنت اشیاء در این حوزه (نظیر بررسی
فناوری ،پلتفرمها و غیره) و ارائه معماری اینترنت اشیاء در کشاورزی (Ray 2017; Talavera et al.
( 2017; ;;;;;;; ;; ;;. 2017و بررسی جامع تأثیر اینترنت اشیاء بر روی زنجیرۀ تأمین محصوالت
کشاورزی ) (Nukala et al. 2016بوده است .این در حالی است که هیچیک از پژوهشها به معرفی
جامع کاربردهای تحلیل دادهای فناوری اینترنت اشیاء نپرداخته است .ازاینرو هدف این پژوهش شناسایی
کاربردهای تحلیل دادههای ناشی از استفاده فناوری اینترنت اشیاء در کشاورزی است .ازاینرو این پژوهش
به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است:
• کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء بهعنوان یکی از فناوریهای تحول دیجیتال در هر یک از
حوزههای کشاورزی را چگونه میتواند دستهبندی نمود؟
• توزیع بهکارگیری تحلیل دادههای ناشی از استفاده از فناوری اینترنت اشیاء و کاربردهای فرعی
در هر یک از حوزههای کشاورزی به چه صورت است؟
در این مقاله ابتدا دربارۀ اهمیت این موضوع بحث شده است .در ادامه پیشینۀ پژوهش و روش
پژوهش استفادهشده شرح داده میشود ،پسازآن به یافتههای پژوهش و تجزیهوتحلیل دادههای
بهدستآمده پرداختهشده است و در پایان نتیجهگیری و پیشنهاد ارائه میشود.

پیشینه پژوهش
دالدو و کالژی )2015( 2با بررسی پتانسیلهای بالقوۀ فناوری اینترنت اشیاء ،راهکارهای مبتنی بر اینترنت
اشیاء را جهت تحقق توسعه پایدار در روستاهای زیمباوه و آفریقای جنوبی پیشنهاد دادهاند .آنها در مقالۀ
خود به کاربردهای اینترنت اشیاء نظیر سیستم آبیاری دقیق ،سیستم پشتیبان تصمیمگیری تولید
محصول ،سیستم پیشبینی آب وهوا ،سیستم کنترل بیماری و آفات و نظارت بر پارامترهای محیطی و
خاک در زمینۀ مزرعهداری و سیستم ردیابی و شناسایی حیوانات و سالمت آنها و سیستم ردیابی و
تشخیص آتشسوزی درختان جنگل اشاره کردند.
وردو 3و همکاران ( )2016بهمرور ادبیات فناوری اینترنت اشیاء در کشاورزی و محصوالت غذایی
پرداختند .آنها در مقالۀ خود کاربردهای اینترنت اشیاء را در نُه حوزۀ کشاورزی عمومی ،مزرعهداری،

1.Sustainable Development Goals
2.Dlodlo & Kalezhi
3.Verdouw
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پرورش ماهیوآبزیان ،مصرف محصوالت غذایی ،زنجیره تأمین محصوالت غذایی ،گلخانه ،کشاورزی
فراغت ،پرورش دام و طیور ،باغداری دستهبندی کردند.
ری )2017( 1و تزونیس 2و همکاران ( )2017در مقالۀ خود ،ابتدا کاربردهای بالقوۀ اینترنت اشیاء در
کشاورزی و چالشهای مرتبط با آن را بهصورت جامع بررسی کرده است .سپس مطالعههای موردی را
بررسی کرده و درنهایت چالشها و نقشه راه آیندۀ اینترنت اشیاء را برای کشاورزی هوشمند را پیشنهاد
داده است.
3
تاالورا و همکاران ( )2017کاربردهای اینترنت اشیاء در حوزۀ کشاورزی را بررسی کردهاند .آنها
کاربردهای استخراجشده را در چهار دستۀ نظارت ،کنترل ،پیشبینی و لجستیک دستهبندی و درنهایت
معماری اینترنت اشیاء در حوزۀ کشاورزی را ارائه کردند.
با توجه به آنکه در هیچیک از پژوهشهای گذشته بر روی کاربردها و تحلیل دادههای اینترنت اشیاء
در حوزه کشاورزی بهصورت گسترده در پایگاههای علمی مرور سیستماتیک صورت نگرفته است ،هدف
این پژوهش بررسی روند تحقیقات گذشته و تحلیل شکافهای علمی در این حوزه است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و بر اساس نحوۀ گردآوری دادهها که برای شناسایی کاربردهای
فناوری اینترنت اشیاء در کشاورزی از روش فراترکیب استفادهشده است ،از نوع پژوهشهای کیفی است.
روش فراترکیب یک روش یکپارچه مرور ادبیات کیفی در حوزۀ خاص و تجزیهوتحلیل دادههای ثانویه از
دادههای اولیه مطالعات انتخابشده نیست؛ بلکه تجزیهوتحلیل یافتههای این مطالعات است.
بهعبارتیدیگر ،فراترکیب تفسیرِ تفسیرهای دادههای اصلی مطالعات منتخب است ).(Zimmer 2004
هدف روش فراترکیب توسعۀ تئوری (ساخت نظریه ،حمایت از تئوریهای موجود ،تفسیر و روشنسازی
نظریههای موجود و تکمیل تئوریهای موجود) ،خالصهسازی باکیفیت عالی و تعمیمپذیری یافتههای
کیفی برای کاربردهای عملی است (Schreiber, Crooks and Stern 1997; Sandelowski and
) .Barroso 2006در این پژوهش برای شناسایی کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی با استفاده از
روش فراترکیب ،از روش هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو استفادهشده است (شکل 1یک) .واژههای
کلیدی متنوعی که برای جستوجوی مقالههای پژوهش مورداستفاده قرارگرفته در جدول  1آورده شده
است ،در بازۀ زمانی بین سالهای  2010تا سپتامبر  2017بررسیشده است .درنتیجۀ جستوجو و
بررسی پایگاههای داده ،ژورنالها و موتورهای جستوجوی مختلف (شکل 2دو) و با استفاده از واژههای
کلیدی موردنظر ،چهارصدوهشتاد مقاله یافت شد .در

1.Ray
2.Tzounis
3.Talavera
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جدول  2معیارهای پذیرش و عدم پذیرش مقالهها بیانشده است.

شکل  .1مراحل فرا ترکیب
جدول  .1واژههای مورد جستجو
واژههای جستجو شده
(TITLE-ABS-KEY (agriculture) OR TITLE-ABS-KEY (smart AND agriculture) OR
TITLE-ABS-KEY (e-agriculture) OR TITLE-ABS-KEY (farming) OR TITLE-ABSKEY (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

تجزیهوتحلیل دادهها ،آنها را به اطالعات ارزشمند تبدیل میکند و میتوان از آن در ایجاد دانش
همیشگی و تصمیمگیری فعاالنه استفاده کرد .درنهایت امتزاج تجزیهوتحلیل و کنترل دادهها میتواند
منجر به مدلهای نوآورانۀ کسبوکار ،محصوالت و خدمات جدید شود ) .(Stolpe 2016از سوی دیگر
ارزش اینترنت اشیاء در دادههای تولیدشده توسط اشیاء متصلبههم نهفته است و توانایی شناسایی ارزش
در دادههای تولیدشده ،یکی از پیشنیازهای موفقیت کسبوکارها است ) (Jesse 2016بنابراین در این
پژوهش بهمنظور شناسایی تحلیلهای دادهای ناشی از فناوری اینترنت اشیاء ،برحسب نظر جس ( Jesse
 ،)2016دادههای حاصل از مقاالت نهایی در شش بخش شامل نظارت ،کنترل ،ردیابی ،تشخیص،
پیشبینی و تجویزی دستهبندی گردیده است (شکل 3سه).
جدول  .2معیارهای پذیرش و عدم پذیرش مقالهها
نوع معیار

معیار پذيرش

محدوده جغرافیایی

مطالعات انگلیسی

زبان تحقیقات

انگلیسی

زمان مطالعات

از  2005تا سپتامبر 2017

روشهای مطالعه

کیفی و روشهای علم طراحی در حوزه فنی -مهندسی

جامعه موردمطالعه

اینترنت اشیاء و کشاورزی هوشمند

نوع مطالعه

مقاالت چاپشده در ژورنالها و کنفرانسها
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شکل  .2خالصهای از نتایج جستجو و انتخاب مقاالت مناسب

شکل  .3از واپس نگری تا بصیرت و از بصیرت تا آیندهنگری (اقتباسشده از ())Jesse 2016

در این پژوهش بهمنظور بررسی روایی ،از ابزار  CASPاستفادهشده است .با کمک این ابزار ،تمامی
پژوهشهای منتخب بهوسیلۀ  10معیار مورد ارزشیابی قرار گرفتند و مقاالتی که ارزش باالتر از  25را به
خود اختصاص دادند ،انتخاب شدند .همچنین محقق برای کنترل مفاهیم استخراجی و بررسی پایایی
پژوهش خود ،از مقایسۀ نظرات خود با یک خبرۀ دیگر با استفاده از محاسبه درجه توافق بهره برده است.
برای این منظور ،تعداد  30نمونه از مقالهها انتخاب و در اختیار یکی از خبرگان قرار گرفت و نتایج حاصله
از طریق شاخص کاپا به کمک نرمافزار  SPSSارزیابی شد .با توجه به ضریب کاپا  0.634و عدد معناداری
 0.001این شاخص موردپذیرش قرار گرفت.

تجزيهوتحلیل يافتهها
طبقهبندی حوزهها و کاربردهای اينترنت اشیاء در کشاورزی
در پژوهش پیش رو تحلیل و طبقهبندی کدهای استخراجی از مقالهها بدین گونه انجامشده است :ستون
اول مقوله اصلی است که بیانگر حوزههای اصلی کشاورزی است ،ستون دوم مقوله فرعی است که بیانگر
کاربردهای تحلیل دادههای اینترنت اشیاء در کشاورزی است و ستون سوم بیانگر مفاهیم است که
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کاربردهای موضوعی مرتبط با حوزههای اصلی کشاورزی را مشخص میکند .در ستون چهارم نیز مراجع
مربوط به هر کاربرد موضوعی ثبتشده است (شامل نام و نام خانوادگی نویسنده ،به همراه سال انتشار
مقاله) .نتایج حاصل از فرآیند باال را میتوان در جدول  3مشاهده کرد.
همچنین در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  ،Rابر کلمات عناوین مقاالت استخراجشده است (شکل
4چهار) .با توجه به تجزیهوتحلیلهای صورت گرفته ،به ترتیب کلمات Internet of ،Agriculture ،IoT
 System ،Thingsو  Monitoringبا تکرارهای  60 ،81 ،87 ،90و  43دارای بیشترین تکرار بودهاند.

شکل  .4ابر کلمات استخراجشده
بر اساس تحلیل کشور محققان ،مشخص گردید ،تحقیقات کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی در
کشورهای آسیایی بهخصوص چین و هند ،بیشتر موردتوجه قرارگرفته است ،بطوریکه  %72تحقیقات
انجامشده مربوط به این دو کشور بوده است.
جدول  .3حوزهها ،تحلیلهای دادهای و کاربردهای موضوعی استخراجشده اینترنت اشیاء در کشاورزی هوشمند
(حوزههای

(کاربردهای

(کاربردهای

کشاورزی)

تحلیل دادهای)

موضوعی)

نظارت و کنترل

سیستم آبیاری

زراعت هوشمند

مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفاهیم
منبع
(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

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

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)
(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)
(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)
(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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مفاهیم

مقوله فرعی

مقوله اصلی

(کاربردهای

(کاربردهای

(حوزههای

)موضوعی

)تحلیل دادهای

)کشاورزی

سیستم
تشخیص
بیماری و آفات

سیستم
مدیریت تولید
محصول

سیستم نظارت
بر پارامترهای
محیطی
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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)
(Arun Gnanaraj and Gnana Jayanthi 2016)

مفاهیم

مقوله فرعی

مقوله اصلی

(کاربردهای

(کاربردهای

(حوزههای

)موضوعی

)تحلیل دادهای

)کشاورزی

سیستم نظارت
بر شرایط
نگهداری
محصول

(Nukala et al. 2016), (Oksanen, Linkolehto,
and Seilonen 2016), (Verdouw 2016)

سیستم کنترل
ماشینآالت

(Kalathas et al. 2016)

سیستم نظارت
بر محیط
پرورش بذر

(Sukhadeve and Roy 2016), (Verma and
Usman 2016)

(Grgić, Špeh, and Hedi 2016)

(Dlodlo and Kalezhi 2015)

(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)

سیستم
محافظت از
محصول در
برابر جانوران
سیستم نظارت
بر رطوبت و
دما در زمان
خشککردن
محصوالت
سیستم
پیشبینی
سیالب
سیستم
تشخیص کود
موردنیاز برای
رشد محصول
نظارت بر

برنامهریزی
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مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفاهیم

(حوزههای

(کاربردهای

(کاربردهای

کشاورزی)

تحلیل دادهای)

موضوعی)

منبع

زمینهای
کشاورزی از
طریق
ماهوارهها

پیشبینی

گلخانه هوشمند

تشخیص

تجهیزات
کشاورزی

)(Zhiguo, Hui, and Wensheng 2011

سیستم
پیشبینی
آبوهوا

(Verma and Usman 2016), (Dlodlo and
)Kalezhi 2015

سیستم
مدیریت تولید
محصول

)(M. Lee, Hwang, and Yoe 2013

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

سیستم آبیاری

(Mat et al. 2016), (Mohd Kassim, Mat, and
Harun 2014), (Guo and Zhong 2015), (Ni
)2014
)(Guo and Zhong 2015

سیستم
مدیریت
بیماری و آفات
نظارت و کنترل

سیستم
مدیریت انرژی

)(Verdouw, Wolfert, and Tekinerdogan 2016

سیستم
تشخیص کود
موردنیاز برای
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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منبع

مفاهیم

مقوله فرعی

مقوله اصلی

(کاربردهای

(کاربردهای

(حوزههای

)موضوعی

)تحلیل دادهای

)کشاورزی

محصول
(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)
(Verdouw 2016)

(Y. G. Lin 2014)

سیستم نظارت
بر پارامترهای
محیطی

سیستم نظارت
بر پارامترهای
محیطی
(باغهای
)خانگی

(Ferrández-Pastor et al. 2016),
(Pitakphongmetha et al. 2017), (Charumathi et
al. 2017), (Tu et al. 2016)

سیستم نظارت
بر پارامترهای
محیطی
)(هیدروپونیک

(Sivamani, Bae, and Cho 2013)

سیستم نظارت
بر پارامترهای
محیطی
(کشاورزی
)عمودی

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

سیستم نظارت
بر کیفیت آب
(سیستم

نظارت و کنترل

کشاورزی شهری هوشمند

سیستم
هوشمند
کشاورزی
فراغت
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مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفاهیم

(حوزههای

(کاربردهای

(کاربردهای

کشاورزی)

تحلیل دادهای)

موضوعی)

منبع

آکواپونیک)

باغبانی هوشمند

سیستم آبیاری

نظارت و کنترل

سیستم
مدیریت تولید
محصول

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

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
موردنیاز برای
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

پیشبینی

سیستم
پیشبینی
سرمازدگی
باغها

نظارت و کنترل

پرورش هوشمند دام و طیور

باغبانی هوشمند

سیستم
مدیریت
بیماری و آفات

(M. M. Kumar et al. 2017), (Popović et al.
)2017
(Chougule, Jha, and Mukhopadhyay 2016),
)(Suciu et al. 2015

نظارت و کنترل

)(Brun-Laguna et al. 2016

سیستم نظارت
بر تغذیه
حیوانات

(Bhargava, Ivanov, and Donnelly 2015),
(Hongjian, Qiang, and Pengfei 2013), (Memon
)et al. 2016

سیستم نظارت
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

13

 دهويی و قربانی، محمديان/ ...شناسايی و دستهبندی کاربردهای تحلیل دادهای فناوری اينترنت اشیاء

منبع

مفاهیم

مقوله فرعی

مقوله اصلی

(کاربردهای

(کاربردهای

(حوزههای

)موضوعی

)تحلیل دادهای

)کشاورزی

حیوانات
(Dlodlo and Kalezhi 2015), (Sharma et al.
2016), (Memon et al. 2016)

سیستم
شناسایی و
ردیابی حیوانات

(Bhargava, Ivanov, and Donnelly 2015),
(Hongjian, Qiang, and Pengfei 2013), (Dlodlo
and Kalezhi 2015)

سیستم نظارت
بر سالمت
حیوانات

تشخیص

سیستم نظارت
بر پارامترهای
محیطی

نظارت و کنترل

ردیابی

(Memon et al. 2016)

سیستم
پیشبینی رفتار
مصرفکننده

پیشبینی

سیستم
مدیریت
اطالعات
(ردیابی

ردیابی

شبکۀ تأمین و توزیع هوشمند

نظارت و کنترل

پرورش

سیستم ردیابی
ایمنی
محصوالت
کشاورزی

هوشمند

(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,

ردیابی

جنگلداری

(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)
(Nukala et al. 2016)

سیستم ردیابی
درختان

هوشمند ماهی

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

و آبزیان

(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)
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مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفاهیم

(حوزههای

(کاربردهای

(کاربردهای

کشاورزی)

تحلیل دادهای)

موضوعی)
محصوالت
کشاورزی در
طول زنجیرۀ
تأمین

منبع
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

با تحلیل سالیانه دادهها طی سالهای  2010الی سپتامبر ( 2017شکل  )5میتوان شاهد روند افزایشی
استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی بود .همچنین با توجه به اینکه  126مقاله از 168
مقالۀ استخراجشده ،مقاالت کنفرانسی هستند ،بیانگر تازه بودن این موضوع در بخش کشاورزی و قرار
داشتن آن در مراحل ابتدایی رشد خود است.

شکل  .5روند انتشار مقاالت اینترنت اشیاء در حوزه کشاورزی طی سالهای  2010الی 2017

با تحلیل روند استفاده از اینترنت اشیاء در هر یک از حوزههای اصلی کشاورزی نیز مشخص گردید در
سال  2010بخش زراعت اولین و مهمترین بخش برای بهکارگیری فناوری اینترنت اشیاء موردتوجه
محققان قرارگرفته است .عالوه بر این ،در سال  2016نیز این حوزه با تعداد  49مقاله بیش از  5برابر سایر
حوزهها موردتوجه محققان قرارگرفته است .پس از بخش زراعت دو بخش شبکۀ تأمین و توزیع و بخش
گلخانه ،جایگاه دوم و سوم انجام تحقیقات را به خود اختصاص دادهاند.
شش بیانگر دستهبندی سهم هریک از کاربردهای تحلیل دادهای اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی
است .ابعاد نظارت و کنترل هرکدام به ترتیب با  %49.81و  %30.86سهم ،بیشترین کاربرد استفادهشده از
فناوری اینترنت اشیاء را به خود اختصاص دادهاند .ابعاد ردیابی ،تشخیص ،پیشبینی و برنامهریزی در
جایگاههای بعدی قرارگرفتهاند.
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شکل  .6سهم هریک از کاربردهای تحلیل دادهای فناوری اینترنت اشیاء کشاورزی

شکل 7هفت سهم حوزههای اصلی کشاورزی در بهکارگیری اینترنت اشیاء از منظر کاربردهای تحلیل
دادهای را نشان می دهد .با توجه به شکل ،بخش زراعت دارای بیشترین تنوع کاربردهای تحلیل دادهای
فناوری اینترنت اشیاء است ،اما به دلیل اینکه جزء کشتهای محیط باز محسوب میشود و کنترل همۀ
پارامترها دشوار است ،همچنان بُعد نظارت بیشترین سهم از کاربردهای فناورانۀ اینترنت اشیاء را در این
بخش به خود اختصاص داده است .از سوی دیگر در بخشهای گلخانه ،کشاورزی شهری و باغات ،به دلیل
قابلکنترل بودن برخی از پارامترهای محیطی ،از بُعد کنترل فناوری اینترنت اشیاء بیشتر استفادهشده
است .در بخشهای دام و طیور و پرورش ماهی و آبزیان ،تحلیل دادهها باهدف افزایش نظارت هستند و در
بخشهای جنگلداری و شبکۀتأمین و توزیع ،کاربردهای استفادهشده از جنس ردیابی هستند .ازاینرو
بیشتر کاربردهای تحلیل دادهای از فناوری اینترنت اشیاء در حوزه کشاورزی تاکنون محدود به کاربردهای
نظارتی ،تشخیصی و کنترل از راه دور بودهاند .ازاینرو نیاز است در آینده توجه بیشتری به تحلیلهای
پیشبینی و برنامهریزی تجویزی صورت گیرد.
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شکل  .7سهم کاربردهای موضوعی اینترنت اشیاء از منظر کاربردهای تحلیل دادهای در بخشهای مختلف کشاورزی

توصیف کاربردهای موضوعی مبتنی بر اينترنت اشیاء در کشاورزی
زراعت
زراعت فرآیند کاشت ،داشت و برداشت گیاهانی است که بعد از کاشت دانه ،حداکثر تا یک سال محصول
می دهند .همچنین با توجه به اینکه زراعت در محیط باز (روش کشت سنتی) با سیستم کشت گلخانهای
تفاوت اساسی دارد ،کاربردهای اینترنت اشیاء در این دو بخش تفکیکشده است .همانطور که در شکل 8
نشان دادهشده است ،با توجه به دالیل شرایط خاص آبوهوایی و محدودیتهای منابع آبی ،روند استفاده
از فناوری اینترنت اشیاء در زمینههای آبیاری و شرایط محیطی ،همچنان رشد صعودی خود را حفظ
کردهاند .همچنین کاربردهای اینترنت اشیاء در زمینۀ بیماری و آفات که از سال  2014موردتوجه
قرارگرفته است ،همچنان روند صعودی خود را حفظ نموده است و در زمینۀ تولید محصول همچنان
جایگاه خود را حفظ نموده و از شیب نسبتاً مالیمی برخوردار بوده است.

شکل  .8روند استفاده از کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در بخش زراعت

شناسايی و دستهبندی کاربردهای تحلیل دادهای فناوری اينترنت اشیاء / ...محمديان ،دهويی و قربانی

17

گلخانه
گلخانه به فضای محدودی اطالق می شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان
از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال را داشته باشد .نظر به اینکه کشت گیاهان در گلخانه به
آب و زمین کمتری احتیاج دارد ،کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء در این بخش بیشتر در زمینۀ شرایط
محیطی مطرحشده است .با توجه به شکل  9در زمینۀ شرایط محیطی بیشترین کاربردهای اینترنت اشیاء
به کار گرفتهشده است.

شکل  -9روند استفاده از کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در بخش گلخانه

کشاورزی شهری
کشاورزی شهری فرآیند تولید ،فرآوری و بازاریابی مواد غذایی و محصوالت مرتبط با آن در مناطق شهری
و حاشیه شهرها ،از طریق کشت سنجیده بهمنظور مصرف در همان مناطق شهری و حاشیه شهرها است.
با توجه به اینکه در این دستهبندی از روشهای نوین کشاورزی نظیر کشاورزی عمودی ،هیدروپونیک و
آکواپونیک استفاده میشود ،کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء در این بخش ،نسبت به سایر حوزهها کمتر
مورداستفاده قرارگرفته است (شکل .)10

شکل  .10روند استفاده از کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی شهری
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باغداری
همانگونه که در شکل  11نشان دادهشده است ،کاربردهای فناورانۀ اینترنت اشیاء از سال  2015تا
سپتامبر  2017در این بخش بیشتر مورداستفاده قرارگرفته شده است .کاربردهای استفادهشده بیشتر در
زمینۀ آبیاری ،بیماری و آفات و شرایط محیطی مطرحشده است.

شکل  .11روند استفاده از کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در بخش باغداری

پرورش دام و طیور
همانطور که در شکل  12نشان دادهشده است تا سال  2015کاربردهای اینترنت اشیاء غالباً بهصورت
موردی به کار گرفتهشده است و از سال  2015تا سپتامبر  2017همچنان که روند رو به رشدی داشته
است ،کاربردهای استفادهشده از تنوع بیشتری برخوردار شده است.

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

پرورش ماهی و آبزيان
با توجه به شکل  13فاز سال  2014تا سپتامبر  2017کاربرد اینترنت اشیاء در بخش پرورش ماهی و
آبزیان روند رو به رشد داشته است .در این بخش عمده کاربردهای فناورانۀ اینترنت اشیاء در زمینۀ نظارت
بر کیفیت آب و شرایط محیطی ماهیها و آبزیان استفادهشده است.
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شکل  .13روند استفاده از کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در بخش پرورش ماهی و آبزیان

جنگلداری
همانطور که در شکل  14نشان دادهشده است ،کاربردهای مورداستفاده از روند نزولی برخوردار بوده است
و در تحقیقات مطالعه شده ،به کاربردهایی نظیر ردیابی درختان و الوار و تشخیص آتشسوزی اشارهشده
است.

شکل  -14روند استفاده از کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در بخش جنگلداری

شبکۀ تأمین و توزيع
با توجه به شکل  15اگرچه کاربردهای مورداستفاده در این بخش در سال  2015تنزل پیداکرده است اما
بهطورکلی طی سالهای  2011تا سپتامبر  2017از روند رو به رشدی برخوردار بوده است .کاربردهای
مورداستفاده شده در این بخش بیشتر بر روی بهینهسازی زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی با استفاده از
اینترنت اشیاء و نظارت بر کیفیت و تازگی محصوالت کشاورزی اشارهکردهاند.
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شکل  .15روند استفاده از کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در بخش شبکه توزیع و تأمین

نتیجهگیری
با توجه به پتانسیل فناوری اینترنت اشیاء در توسعه کشاورزی هوشمند و توجه به اینکه سرعت تولید
منابع علمی رو به افزایش است ،ضرورت ترکیب و ادغام یافتههای تحقیقات گذشته به امری به امری
اجتنابناپذیر تبدیل گردیده است؛ بنابراین در این پژوهش به کمک روش فراترکیب به شناسایی حوزهها
و تحلیلهای دادهای و کاربردهای موضوعی اینترنت اشیا در کشاورزی پرداختهشده است .روش فراترکیب،
عصارۀ پژوهشهای انجامگرفته در یک موضوع خاص را به شیوۀ نظاممند و علمی فرا روی سیاستگذاران
قرار میدهد و نقش مهمی در روشن کردن ابعاد مختلف پدیدههای سیاستی پیچیده دارد و یادگیری
سیاستی و آگاهی از تجارب موفق را تسهیل میکند .در این پژوهش بر اساس روش فراترکیب ابتدا 480
مقاله استخراجشده است که ازاینبین  168مقاله برای تحلیل نهایی مورداستفاده قرار گرفت.
با استفاده از تجزیهوتحلیل های صورت گرفته بر روی مقاالت نهایی به کمک نرمافزار  Rابر کلمات
عناوین مقاالت نهایی استخراج گردید و همچنین مشخص شد که انتشار مقاالت مرتبط با راهکارهای
اینترنت اشیاء در حوزۀ کشاورزی از روند صعودی برخوردار بوده و کشورهای چین و هند در استفاده از
فناوری اینترنت اشیاء در حوزۀ کشاورزی پیشرو هستند .سپس با استخراج نمودار روند استفاده از
فناوریهای اینترنت اشیاء در بخشهای مختلف کشاورزی مشخص شد که به ترتیب بخش زراعت ،شبکۀ
تأمین وتوزیع و گلخانه بیشترین موارد استفاده از فناوری اینترنت اشیاء را به خود اختصاص دادهاند .بر
اساس دستهبندی یافتهها مبتنی بر کاربردهای تحلیل دادهای اینترنت اشیاء مشخص شد که اکثر
کاربردها در مرحلۀ تحلیل توصیفی و تشخیص قرار داشته و این موضوع بیانگر این است که اینترنت اشیاء
در حوزۀ کشاورزی در مراحل ابتدایی در دنیا قرار دارد.
درنهایت بر اساس تجارب موفق سایر کشورها و بهمنظور تصمیم سازی برای تصمیمگیرندگان کشور،
میتوان کاربردهای فناورانۀ ذیل را به ترتیب مبنای برنامهریزی و تدوین نقشه راه کشاورزی هوشمند در
کشور قرارداد:
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 )1زراعت هوشمند :شامل کاربردهای سیستم نظارت و کنترل بر پارامترهای محیطی و
پارا مترهای خاک ،سیستم آبیاری هوشمند ،سیستم آبیاری دقیق توسط شبکۀ حسگر ،سیستم
تشخیص کود موردنیاز جهت رشد محصول ،سیستم نظارت بر تولید محصول و سیستم نظارت بر آفات
 )2شبکۀ تأمین و توزیع هوشمند :شامل کاربردهای سیستم ردیابی ایمنی محصوالت تولیدشده،
سیستم نظارت بر کیفیت و تازگی محصوالت
 )3گلخانۀ هوشمند :شامل کاربردهای سیستم نظارت بر پارامترهای محیطی و پارامترهای خاک،
سیستم آبیاری دقیق توسط شبکۀ حسگر
 )4پرورش هوشمند دام و طیور :شامل کاربردهای سیستم نظارت بر رفتار حیوانات ،سیستم
ردیابی و شناسایی حیوانات
 )5باغداری هوشمند :شامل کاربردهای سیستم نظارت و کنترل بر پارامترهای محیطی و
پارامترهای خاک ،سیستم آبیاری هوشمند
 )6کشاورزی شهری هوشمند :شامل کاربردهای سیستم نظارت بر کیفیت آب در آکواپونیک،
سیستم نظارت بر شرایط محیطی کشاورزی هیدروپونیک
 )7پرورش هوشمند ماهی و آبزیان :شامل کاربردهای سیستم نظارت بر شرایط محیطی ،سیستم
نظارت بر کیفیت آب
 )8جنگلداری هوشمند :شامل کاربردهای سیستم تشخیص آتشسوزی ،سیستم ردیابی درختان
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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.
Keywords: Internet of Things, Smart Agriculture, Application, data Analytics, Meta
Synthesis
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