
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ؛پژوهشی  مصاحبه
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 تعاليبسمه

 نکات برجسته* 
 

 

 همراه با  یدیجد ریسم یکشاورز یهاشنیکیاپل طور نیو هم یکشاورز شرفتهیپ یهایامروزه با استفاده از فناور

 کشاورزان قرار گرفته است. اریامکانات بهتر در اخت

 ه ب قبلا  که استروستایی  کشاورزان برای جدید هایفرصت گشودن در حال مختلف سنسورهای به مجهز هوشمند هایتلفن

 داشتند. محدود کشاورزی، دسترسی کارشناسان کمک و( زراعی هایبیماری اخبارو  هوا و آب بازار،) کشاورزی اطلعات

 کاربر  ییاستفاده نها یاست که برا یوتریافزار کامپنرم یشود، نوعیم ادیاز آن  اپکه عمدتا با نام  لیموبا شنیکیاپل

 .شده است یطراح لیموبا یهادستگاه یو قابل اجرا رو

 توان به آمریکا، استرالیا، هند، چین و تعدادی کشاورزی می لیموبا شنیکیاپلر کشورهای پیشرو در زمینه در حال حاض

 .از کشورهای اروپایی اشاره کرد

 و یفناور این هایتوانمندی تلفیق با تا است داشته آن بر را ترویج روستایی، جوامع در همراه تلفن گسترده نفوذ 

 بهره مهارتی و فنی علمی، تقویت توان برای طلیی فرصت کشاورزی مختلف هایحوزه در موجود گسترده دانش

 .به وجود آورد را هادهستان کشاورزی مراکز جهاد در فعال کارشناسان و مروجان برداران،

 رید خهای موبایل که در کشور تولید شده، نشان دهنده مراحل اولیه بوده و غالبا در بخش آموزش یا شنیارزیابی اپلیک

 اند. مانند؛ همراهها یا محصوالت کشاورزی فعالیت دارند. در این قسمت تعدادی از آنها معرفی شدهو فروش نهاده

ره. مدرن و غی کشاورزی پیشرفته، کشاورزی ،(کشاورزی بازار) فارمکت برنج، هایبیماری و کشاورزی، آفات کلینیک

 .شده است عرضه ها در برنامه بازارکه مجموعه این اپلیکشن

 نظور م نیالزم به ا یهاساخت ریو ز طیدهد که شرایها نشان مشنیکیکاربرد اپل نهیدر زم شرویپ یتجارب کشورها یبررس

موجود باشد که عبارتند از، پوشش گسترده شبکه تلفن همراه در  دیبا یدر کشاورز یفناور نیتوسعه و استفاده از ا یبرا

 تال،یجید میکشاورزان با مفاه ییآشنا مناسب، داشتن سواد، متیبا ق نترنتیبه ا یکشور، دسترس یهاتمام مناطق و روستاه

 .یدر کشاورز یبوم یهاشنیکیو توسعه اپل ییاطلعات و ارتباطات در مناطق روستا یتوسعه فناور
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 مقدمه و طرح مسئله *

ث های جدید باعسیر تحول عظیمی را پیموده و فناوریپیشرفت تکنولوژی در زمینه کشاورزی از گذشته تا به امروز    

های روز، گیری از فناوریوری در زمینه کشاورزی شده است و باید بتوانیم با بهرهکاهش بسیاری از ضایعات و افزایش بهره

 نیو هم یکشاورز شرفتهیپ یهایامروزه با استفاده از فناور .به هوشمند کردن هرچه بیشتر حوزه کشاورزی روی آوریم

کشاورزان قرار گرفته است. در حال حاضر  اریهمراه با امکانات بهتر در اخت یدیجد ریسم یکشاورز یهاشنیکیاپل طور

هاست که روند مدت اند.شده لیتبد یتحوالت جهان نیهمراه به مرکز ا یهاهوشمند تلفن یهایها و فناورشنیکیاپل

 و یرانیا شنیکیها اپلد. امروزه دهشوها متوقف یزود نیرسد که به ایهوشمند رو به رشد است و به نظر نم یکشاورز

 یکند تا با جمع آوریبه کشاورزان کمک م یکاربرد یهابرنامه نیوجود دارند. ا یحل مشکالت کشاورز یبرا یخارج

به اعمال  یکشاورز یهاشنیکیاپل نیکنند. عالوه بر ا تیریمد یخود را به خوب یاعارزشمند، محصوالت زر یهاداده

 کند.یکمک م ییمواد غذا دیتول رهیمختلف زنج یهاهوشمندانه در بخش یکردیرو

و  یآنها طراح یبهره ور شیافزا جهیکشاورزان و در نت یهانهیبه منظور کاهش هز یکشاورز یهاشنیکیاپل یطور کل به   

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و در سال جهش  راستا همین دراند. افتهیتوسعه 

 یتاسیس هیو ارائه توص یجهان تجاربی و تلفن همراه در کشاورزی هاشنیکیکاربرد اپل بیشتر و معرفیی بررس تولید، برای

ریزی، اقتصاد های برنامهموسسه پژوهشی، پژوهشگر اصغر عبداله یعل آقای دکتر ای با، مصاحبهرانیا یبرا

 شود.می ارائه پژوهش این در آن هایبخش که مهمترین شده انجام 1کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی و توسعه روستایی 

 یها در کشاورزشنیکیاپل ضرورت و اهمیت *

دارد.  ازین نیو نو دیجد یهاجهان به روش ییغذا تیامن نیتضم لذادارد،  ییمواد غذا دیدر تول ینقش مهم یکشاورز    

 یهالبه نس یثوبه صورت مور یروستا تعلق دارد و تخصص و دانش کشاورز کی ایخانواده  کیمعموالً به  یسنت یکشاورز

اطراف  طیمح یعیطب طیبه شرا یادیتا حد ز یکشاورز رایز ست،ین سبمنا گرید یسنت هایوهیشود. لذا شیبعد منتقل م

. دارد یمکرر( بستگ لیو س یخشکسال جادی)ا نیمربوط به گرم شدن کره زم لئ)به عنوان مثال آب و هوا و آب( و مسا

ست که شده ا تغییرات زیادیدستخوش  یکشاورز. ستین ینبرد با مسائل کاف یبرا ییبه تنها یدانش و مشاهدات انسان

توسعه ، ونیزاسیمکانمانند، بوده است.  یابیدست رقابلیشده که قبالً غ یدر سطح یعملکرد و سودآور ،ییکارآ شیباعث افزا

در  ند.شد لیتکم یکیاصالح ژنت یهای، که با ظهور فناوریو استفاده از مواد زراع یو مقاوم تر محصوالت زراع دیانواع جد

خواهد  ریبر رفتار کشاورزان تأث تالیجید یکمک کند. کشاورز تیتواند به بشریم"یکشاورز تالیجیانقالب د" رحال حاض

و فروش محصوالت  متی، قیو خرده فروش یفرآور یهاعرضه کننده کاال، شرکت یبر نحوه عرضه بازارها نیگذاشت و همچن

 .خواهد گذاشت ریتأث

لف مخت انواع بین در را زیادی از بازار سهم هوشمند هایهای هوشمند است. تلفنتلفن مهم دیجیتال، هایفناوری یکی از   

 هایتلفن کاربران آنها و افزایش تعداد مناسب قیمت و استفاده سهولت بودن، مفید دلیل اند. بهکرده کسب هافناوری

 امکند. انجمی تقویت کاربران به کمک برای را هوشمند هایتلفن توانایی که دارد. یکی از عواملی ادامه هوشمند همچنان
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ا و هدوربین حرکتی، حسگرهای یابی، موقعیت سنسورهای مثال، عنوان به) داخلی هایبه وسیله سنسور مختلف کارهای

 سنسورهای به مجهز هوشمند هایتلفن است. مهم استفاده از آن در کشاورزی هوشمند بخش است که یک( میکروفون

 و اخبار هوا و آب بازار،) کشاورزی به اطالعات قبالً که هستند کشاورزان برای جدید هایفرصت گشودن حال در مختلف

این نرم افزارها به دلیل جامع بودن و قابلیت  داشتند. محدود کشاورزی، دسترسی کارشناسان کمک و( زراعی هایبیماری

ارائه اطالعات تکمیلی، قابل دسترس بودن در هر زمان و مکان، تحت پوشش قرار دادن مخاطبان بسیار و همچنین کم 

 مشکالت کشاورزان کمک بسیاری کند. تواند در حلحجم بودن می
 

 یدر کشاورز تلفن همراه یهاشنیکیاپل کاربرد *

 این مزایای جهانی بانکاز نگاه  .های موبایل در زمینه کشاورزی با کاربردهای متنوع در جهان تولید شده استاپلیکشن  

 :شودمی حاصل زیر هایراه از کشاورزی بخش توسعه در هابرنامه

 قیمت ایشافز کنندگان، به تولید بازار اطلعات به سریع دسترسی آوردن فراهم با :اطالعات به بهتر دسترسی بینی پیش

 و آفات هوا، و آب وضعیت مورد در دقیق اطلعات به دستیابی با همچنین. آورد دست تقاضا را به افزایش و محصوالت

 .شودمی حاصل بهتری ریسک مدیریت ها،بیماری

 خدمات این .شودمی دقیق هایتوصیه کشاورزی هایپشتیبانی فعالیت برای :کشاورزی ترویج خدمات به بهتر دسترسی ارائه

 .شودمی مراتع وضعیت از تریدقیق ارزیابی به منجر وموثر است  محصول عملکرد بهبود در

 ارزش هاینجیرهز و کنندگان تأمین کنندگان، تولید بین پیوند بهبود با :توزیع هایشبکه و بازار با بهتر ارتباطات برقراری

 هترب ردیابی قابلیت و حسابرسی این، بر علوه شود،می دستکاری هاواسطه توسط کمتر کارآمدتر، و ترشفاف خریداران

 .شودمی کلهبرداری و اداری بازی کاغذ کاهش باعث نتیجه در و شده کارآیی افزایش موجب

 شاورزانک جایگزین، پرداخت هایروش و بیمه هایفرصت و بودجه به دسترسی با :اعتبار تأمین برای دسترسی کردن فراهم

 .شوند اقتصادی ضرر کاهش و تولید تنوع به منجر محصول بازده افزایش به توانندمی
 

 موبایل شنیکیاپل تعریف *
 

 ییهااستفاده ن یاست که برا یوتریافزار کامپنرم یشود، نوعیم ادیاز آن  اپکه عمدتا با نام  لیموبا شنیکیاپل

توان بر می را های تلفن همراهاپلیکیشن .شده است یطراح تلفن همراه یهادستگاه یکاربر و قابل اجرا رو

 .کردسبک زندگی و کاربردی طبقه بندی  ، خرید و فروش، سرگرمی،مانند، خدمات، آموزشکارکرد نوع  اساس،
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 های کشاورزی در کشورهای پیشروشنیکیاپل معرفی *

و تعدادی از کشورهای اروپایی آمریکا  ،استرالیا، هند، چین توان بهدر حال حاضر کشورهای پیشرو در این زمینه می

 :آنها معرفی می شودتعدادی از در اینجا که  اشاره کرد
 

Sirrus 
 . ایننمایدکشاورزان روزانه ارائه میرا به شرایط جوی فعلی و موارد دیگر  Sirrusبرنامه هواشناسی 

 به صورت رایگان در دسترس است. iOSهای برنامه مفید برای کشاورزان در سیستم عامل

FarmLogs 

گیری در مورد بازاریابی یک برنامه مدیریت مزرعه است که برای کمک به کشاورزان در تصمیم

امه بسیار مفید، اطالعات مفصلی را در هر توانید با استفاده از این برنطراحی شده است. شما می

ها، سوابق بارندگی، برنامه و بودجه را به صورت توانید لیستزمینه جمع آوری کنید. همچنین می

 فصل به فصل پیگیری کنید.

Growers 

Edge 

بازار کشاورزی، اطالعات  خبرهایهمچنین  کمک کردهمهم تجارت  در اموربه کشاورزان این برنامه 

 دهد.ارائه میرا به کشاورزان آب و هوا، گزارش محلی و قیمت کاالها 

FarmFutures اید.نممی را به کشاورزان ارائهها از دنیای کشاورزی ها و پادکستآخرین اخبار صنعت کشاورزی، تفسیرها، نقل قول 

Far At Hand 

مبتنی بر رایانش  را برنامه رایگان مدیریت مزرعهاین با  ،کشاورزی مزارعمدیریت  ای برایبرنامه

کند و ضبط می در محیط کار راهای کلیدی . این برنامه همچنین دادهتوانند انجام دهندمیابری 

 های کلیدی مانند برداشت، سم پاشی و کاشت را ردیابی کنید.دهد فعالیتبه شما امکان می

Ross  شودمیمرغداری استفاده در این برنامه مرجع برای افزایش عملکرد و کارایی. 

Encirca View 

Pioneer 

های بازاریابی، اخبار کشاورزی، آب و هوا بازار، استراتژیزمینه؛  در یاین برنامه یک منبع اطالعات

اده از این برنامه توانید با استفدر زمان واقعی و هشدار برای جامعه کشاورزی است. همچنین می

های مربوط به موقعیت جغرافیایی، ایجاد روندهای آب و هوایی صاحبان مشاغل مزرعه، یادداشت

 د.نو به اشتراک بگذارکرده تاریخی و موارد دیگر را ایجاد 

TractorHouse 

 

 کشاورزانوقت و انرژی  که دربرای خرید تراکتورهای جدید، مرور هزاران لیست تراکتور از این برنامه 

 جستجو کنند. ترین مکان برای خرید رابرای نیازهای خاص خود، نزدیک توانندمی. کردهصرفه جویی 

AgWeb 
 هک برای دریافت مستقیم اخبار روز بازار کشاورزی، پیش بینی وضعیت هوای هفت روزهای برنامه

 ببخشند.به وضعیت کسب و کار خود بهبود  توانندمی با نصب این برنامه

FARMapper 

صیلی های توصیفی و تفدهد تا نقشهیک برنامه مبتنی بر وب است که به کشاورزان این امکان را می

مزرعه را به سرعت و کارآمد ایجاد کرده. با استفاده از برنامه به مزرعه خود دسترسی پیدا کرده و 

 تقریباً از هر دستگاهی آن را به اشتراک و مدیریت نمایید.
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Stockmove 

Express 

توانید حرکت، زایمان و مرگ دام را ثبت کنند. این برنامه با صرفه جویی در زمان این برنامه می اب

 ها استفاده شود.تواند در حالت ضبط آفالین از دادهمی

Magri 

 شده زارشگ کشاورزان توسط قبال که را بیماری و آفات به مربوط اطالعات چین از در اپلیکشن موبایل این

 آمده بدست مکانی اطالعات از استفاده با همچنین مبارزه با آفات و همچنین از آن برای. نمایداستفاده می

 دهد.هشدار می کشاورزان دیگر نزدیکی که آفات زده به مناطق در موبایل GPS  از

SIFSS 
 هب خاک، دقیق اطالعات کشاورزان. شوداستفاده می کشاورزی اراضی خاک مطالعه برای اسکاتلند، در

 کنند،دریافت می اسکاتلند در آنها مکان براساس را K و ،N، P خاک، کربن ،pH مثال، عنوان

EMA-i 

گزارش  لیتسه یبرا (FAO) و کشاورزی خواربارسازمان  است که توسط هیبرنامه هشدار اول کی

ا در ارتباط ب کشنیاپل نیا در دام توسط ماموران بهداشت دام ساخته شده است. یماریب تیفیک

 عی، تجمرهیآن ذخ مختلف در یکشورها یهاکه داده یجانور یهایماریب یاطالعات جهان ستمیس

 گینه، غنا، عاج، ساحل) آفریقا کشور شش در حاضر حال در این اپلیکشن .شوندیو استفاده م

 شود.می استفاده (زیمبابوه و تانزانیا لسوتو،

 

 

 های کشاورزی در ایران شنیکیاپل *

 این اساس بر. است کرده منتشر ارتباطی وسایل به خانوارها دسترسی از جدیدی اطالعات 1396ایران در سال  آمار مرکز

 تلفن دارای کشور در نفر میلیون 80 اکنون هم که ایگونه به است درصد 90 از بیش  کشور در همراه تلفن نفوذ ضریب آمار،

 .است درصد 97 روستایی هایخانواده و درصد 3/99 شهری هایخانواده سهم که هستند همراه

 

 
  

 فناوری این هایتوانمندی تلفیق با تا است داشته آن بر را ترویج روستایی، جوامع در همراه تلفن گسترده نفوذ

 و فنی علمی، تقویت توان برای طلیی فرصت عنوان به کشاورزی مختلف هایحوزه در موجود گسترده دانش و

 ببرد. را استفاده نهایت هادهستان کشاورزی جهاد مراکز در فعال کارشناسان و مروجان برداران، بهره مهارتی

 
 

ا بخش آموزش ی های موبایل که در کشور تولید شده، نشان دهنده مراحل اولیه بوده و غالبا درارزیابی اپلیکشن

مانند؛  اند.ن قسمت تعدادی از آنها معرفی شدهفعالیت دارند. در ایها یا محصوالت کشاورزی خرید و فروش نهاده

 کشاورزی پیشرفته، کشاورزی ،(کشاورزی بازار) فارمکت برنج، هایبیماری و آفات کشاورزی، کلینیک همراه

 .عرضه شده است 1ها در برنامه بازارن و غیره که مجموعه این اپلیکشنمدر

 

                                                           
1 https://cafebazaar.ir 
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همراه کلینیک       

 کشاورزی

 تا و شده تهیه این برنامه جهت استفاده کشاورزان، کارشناسان و خصوصًا مهندسین ناظر کشاورزی

. ودش استفاده های گیاهیدر زمینه بیماری کاربردی مطالب مفیدترین از است شده سعی امکان حد

 اطالعات به کشاورزان و کارشناسان فعال در مراکز جهاد کشاورزی را دسترسی افزار نرم این همچنین

)بذر، کود و سم( در  یکشاورز یهانهاده نیآنال دیامکان خرو  کردهتر باغی و زراعی آسان ای،گلخانه

 مجموعه وجود دارد. نیا

 فارمکت   

 (ی)بازار کشاورز 

اولین بازار رقابتی آنالین ویژه محصوالت، خدمات و تجهیزات مرتبط با حوزه کشاورزی و دامی کشور 

 .توانید محصوالت و خدمات خود را به مشتریان در سراسر ایران معرفی کنیدوسیله آن میاست که به 

توانید کلیه محصوالت، خدمات و تجهیزات مرتبط با کشاورزی و دامی در حقیقت از طریق فارمکت می

 .را در مکانی که مختص همین کار طراحی شده، بخرید و بفروشید

 امدادکشاورز

کشاورزی)

 (هوشمند

 یتلفن مشاوره دهد. امکانها مختلف مشاوره کارشناسی ارائه میبه کشاورزان در زمینهنرم افزار  نیا

 مقابله و آفات دقیق اینترنت، تشخیص به نیاز بدون و کشور سراسر در کشاورزی خبره کارشناسان با

 با پاسخ و پرسش کشاورزی، امکان هواشناسی دقیق اطالعات و هاها، توصیهها اخطاریهبیماری با

 و محصوالت واسطه بدون فروش و کشاورزی، خرید هایمهارت جدیدترین به کارشناسان، دسترسی

 کشاورزی است. هاینهاده

 

 

 

 

 

 های کشاورزی در ایران شنیکیاپلراهکارهای توسعه  *

 

ه الزم ب یهاساخت ریو ز طیدهد که شرایها نشان مکشنیکاربرد اپل نهیدر زم شرویپ یتجارب کشورها یبررس

وشش پ :عبارتند ازاین شرایط موجود باشد که  دیبا یدر کشاورز یفناور نیتوسعه و استفاده از ا یمنظور برا نیا

 مناسب، داشتن متیبا ق نترنتیبه ا یکشور، دسترس یهاگسترده شبکه تلفن همراه در تمام مناطق و روستا

ه و توسع ییاطلعات و ارتباطات در مناطق روستا یتوسعه فناور تال،یجید میکشاورزان با مفاه ییآشنا سواد،

 .یدر کشاورز یبوم یهاکشنیاپل
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 شود:یم شنهادیانجام شده پ یهایبا توجه به بررس

 
  

 جمع بندی  *

مدرن  یکشاورز یرو شیپ یهاآب و کمبود منابع از جمله چالش ادیخاک، مصرف ز بیتخر ،یاگلخانه یگازها دیتول   

 یهای. امروزه با استفاده از فناورمیاصنعت بوده نیشاهد تکامل در ا ،یکشاورز یتکنولوژ شرفتیاست. خوشبختانه با پ

رار قکشاورزان  اریهمراه با امکانات بهتر در اخت یدیجد ریسم یکشاورز یهاشنیکیاپل طورنیو هم یکشاورز شرفتهیپ

 هم ما. وری در زمینه کشاورزی شده استبسیاری از ضایعات و افزایش بهرههای نوین باعث کاهش گرفته است. فناوری

 . های جدید، به هوشمند کردن هرچه بیشتر حوزه کشاورزی روی آوریمگیری از فناوریباید بکوشیم با بهره

ت یک مزرعه های مختلف برای مدیریهای زیادی برای مدیریت مزرعه وجود دارد و استراتژیدر صنایع کشاورزی، راه  

در بازار اپلیکیشن های مختلفی برای کشاورزی وجود دارد و هر . افزارهای کشاورزی اجرا شودتواند از طریق انواع نرممی

همراه به  یهاهوشمند تلفن یهایها و فناورشنیکیدر حال حاضر اپل. شودافزار جدید نیز به آنها اضافه میروز صدها نرم

 اند.شده لیتبد یتحوالت جهان نیمرکز ا

  

 

های کشاورزیهای دانش بنیان به منظور تولید، رشد و توسعه اپلیکشنپشتیبانی از شرکت

های مختلف کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف کننده ها در بخشتوسعه اپلیکشن

توسعه شبکه موبایل کشور و ارائه اینترنت برای روستائیان با قیمت مناسب

رزی برای فرهنگ سازی استفاده از این فناوری در کشور به خصوص کشاورزان روستایی و تولید کنندگان محصوالت کشاو
هااستفاده از این اپلیکشن

توسعه واحدهای توسعه فناوری اطلعات و ارتباطات روستایی در کشور

توسعه سواد استفاده از فناوری های دیجیتال در مقاطع مختلف تحصیلی در روستاها


