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 (هوشمندمطلوب) روستای 

ست که راه حل ای هوشمند در مورد مردم روستایی ا . روستا مزیت ها و چالشهای خودش رو دارد زندگی در یک روست

 . را دارندن ابخصوصی برای حل مشکالت و همینطور فرصت های جدید برای بهبود فضای زندگی خودش

که به   های موجود استابزار تکنولوژی دیجیتال فقط یکی از است و استفاده از هر ابزار ممکن در اینجا به معنای ند مشهو

 اتصال آن به دیگرشهرهای کوچک و  و روستاهای اطراف گروهی از به آنمعنی فراتر از روستا فکر کردن و گسترش 

بزرگ و حذف فرهنگ محلی  های روش جدید برای کمپانیشهرها می باشد. هوشمندی نباید منجر به ایجاد بازارهای ف

 در روستاها شود. 

خود استفاده  یریپذبهبود انعطاف یبرا یابتکار یهاحلهستند که از راه  ییروستا یدر نواح ی، جوامع1هوشمند  یروستا

 یتوسعه و اجرا یبرا یمشارکت کردیرو ک ی ها بر آن  .کنندی تمرکز م یمحل یهانقاط قوت و فرصت  یو بر رو  کنندیم

شده توسط  ارائه یهاحلراه جیبا بس ژهیبه و ،یطیمحستیز ای یاجتماع ،یاقتصاد طیبهبود شرا یخود برا یاستراتژ

 دارند.  هیتک تال،یجید یهایآورفن

 . ست یهوشمند ن یروستا ک یشدن به  لیتبد  شرط شیپ تالیجید یهای استفاده از تکنولوژبا این حال باید توجه داشت که 

روستای هوشمند یکی از مفاهیم جدیدی است که در چند سال اخیر محل توجه اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است. از همین  

رو اتحادیه اروپا پروژه ای را در کل اتحادیه بین چندین کشور با محوریت روستای هوشمند آغاز کرد. این پروژه در ذیل 

 ( آغاز به کار کرده است. ENRD) 2توسعه روستایی اروپایی برایشبکه 

 ،ییتوسعه روستا  استیس ی تبادل اطالعات در مورد چگونگ یبرا یبه عنوان مرکز ییتوسعه روستا یبرا ییشبکه اروپا

 . کندی عمل م گریبه اهداف د یابیدست یها برابهبود آن یدر عمل و چگونگ گرید یهاها و طرح ها، پروژهبرنامه 

که با آن  ییو فرصت ها ها مشکل یراه حل برا جادیا یسرتاسر اروپا ، مردم روستا ابتکارات الهام بخش خود را برادر 

 یبرا یادیز یزهایو چ آجرهای ساختمان روستاهای هوشمند هستند ابتکارات متنوع، نیکنند. ا یروبرو هستند اجرا م

کرد که بطور مداوم   دیاز پروژه ها و ابتکارات را مشاهده خواه  یه امجموع  ،ری آنها وجود دارد. در ز  یآموختن از داستانها

به این سو، دهکده های متعددی تحت پوشش این پروژه قرار گرفته اند. از طریق این لینک   2014از سال    .ابدی  یگسترش م

تلند، بلژیک،  می توانید تعداد قابل توجهی از این پروژه ها را که در کشورهایی همچون اسپانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، اسکا

 پیاده شده است را مشاهده فرمایید.  ار، دیجیتالایرلند، سوئد و... و در حوزه های اجتماعی، کسب و ک

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-

portal/projects-initiatives_en 

 
1 Smart Village 
2 The European Network for Rural Development 

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
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هزاران روستا در سراسر ایران وجود دارد و جمعیت بسیاری از روستاهای ایران در حال کاهش است. برای جبران این  

کاهش می توان تعداد زیادی پروژه مختلف تعریف کرد با این حال باید توجه داشت که برای روستا هوشمند فقط یک 

جود ندارد. در ابتدا می توان هر یک از نیازهای زیر را به عنوان مجموعه ای چالش های یک روستا برشمرد. حال مدل و

 با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن منطقه می توان به ابتکار عمل دست زد.

 

 دسترسی به سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی  .1

 دسترسی به انرژی)برق و گاز(  .2

 ترسی به شبکه های ارتباطیدس .3

 آموزش   .4

 بهداشت  .5

 امنیت و رفاه .6

 تفریحات و نیازهای فرهنگی .7

 مبتنی بر توانمندی های روستا پایدار کسب و کار و ایجاد اشتغال .8

 

 مجموعه پیشنهادات در حوزه دیجیتال: -

 دسترسی به شبکه های ارتباطی •

 در سراسر کشور پنجم تلفن همراه ایجاد و توسعه شبکه  چهارم و نسل شبکهتثبیت  

بخش عمده ای از تحوالت دیجیتال در آینده وابسته به زیرساخت های فناوری بخصوص جابجایی دیتا با سرعت باال می 

  IoTپشت کار  منطق است. مشخصا وابسته به توسعه همین زیرساخت یآور فن  ندهیآ یدورنما یا اش نترنتیا دهی اباشد. 

به منظور  ستمیس کیرا در  یمختلف لیوسا IoTراهکارهای ارتباطات و ارتباطات است. یآورو فن  لیادغام وب، موبا

از همین رو حرکت به سمت   .دنکنیهماهنگ فراهم م یاوهیانجام کار خود به ش یبرا گری کدیارتباط و تعامل با  یبرقرار

 در آینده می تواند نقش قابل توجهی در توسعه روستاهای هوشمند داشته باشد.  5Gتکنولوژی 

 

 و رفاه امنیت •

 برق تیری، مدسیستم هوشمند اطفا حریق ، یتیامن یهان یدورب -هوشمند  ی هاساختمان  

 سرقت صی تشخ یو سنسورها برا هان یدورب -نظارت هوشمند  ستمیس 
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 مبتنی بر توانمندی های روستا پایدار کسب و کار و ایجاد اشتغال •

 .غله ی کنترل از راه دور و نظارت بر مزارع و انبارها ونظارت  -هوشمند دامداری   

کنند و   دایپ  یمختلف آگاه  وانیهر ح  یازهایتا به ن  دهدیامکان را م  نیا  زیهوشمند به دامداران ن  یکشاورز  یهاکیتکن

 هیمشاهده شد، آن را از بق وانیح کیدر  یماریمثال اگر عالئم ب ایمشخص کنند.  ازهای ها را بر اساس همان نآن  هیتغذ

 کرده و سالمت گله را بهبود دهند.  یریها جلوگ آن  انیم  یماری ب  وعیاز ش  جهیجدا و مورد درمان قرار دهند در نت  واناتیح

مثل  دی تول ایاختالالت در سالمت  توانندیم ییسنسورها قیاز طر 3قیدق یبه نام دامدار یکشاورزان با استفاده از مفهوم

 وان، یو تحرک ح  تیبدن، فعال  یمثل دما  یاطالعات   یسنسورها با جمع آور  نیدهند. ا  صیزودتر تشخ   اریرا بس  وانیح  کی

کوتاه مزرعه دار را  امیپ قیمثل بود، از طر  د یگاو آماده تول کیکه فرضا  یدر صورت یمکان تیو موقع اهمقاومت بافت

 از قابلیت های دیگر در دامداری هوشمند می توان به موارد زیر اشاره کرد:  .کنندیمطلع م

 مختلف یها نهیدام در زم یتر مطالعات بر رو قیامکان انجام دق 

 و مراقبت دام یدگیزمان رس  کاهش 

 احشام  یو نظارت بر شستشو کنترل 

 انتقال دام ینحوه  کنترل 

 و راحت تر دام ها عی سر یبند دسته 

 مربوطه یها یریگیپ یوارد کننده دام برا ییشناسا 

 الزم  یها یریگ میتصم یاطالعات نژاد دام برا ثبت 

 درباره کاربرد گوشت آن یریگ م یتصم یبرا ییها و اطالعات دارو  یماریب ثبت 

 کنترل اطالعات دام درمرحله کشتار  تیقابل 

 ها یآمار ورود و خروج دام به کشور و دامدار  ثبت 

 گزارشات الزم  یو آماده ساز یابیرد امکان 

 . …و هی تغذ قات،یتزر ون،یناسیواکس یبرنامه ها بهبود 

 یجداکردن خودکار دام ها در مراحل خاص دامدار امکان 

 ش ی و سرما شیکنترل گرما 

 و تهویه  رکولهی فن سکنترل  

 و نور  دماکنترل  

 رطوبت کنترل  

 Co2و  اکیکنترل آمون 

 

 
3 Precision Livestock Farming 
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 یکشاورز یهاتی فعال یبرا یاماهواره  یها داده -هوشمند  زراعت 

 یکشت اراض ریو برآورد سطح ز یکشاورز ینقشه پراکنش اراض هیکشور، ته یمهم بخش کشاورز یازهایاز ن یکی

 شرفتهیپ  یداشته و کشورها  یدی نقشه کل  نهیزم  نی باشد. سنجش از دور در ا  یاز جمله گندم و جو م  کیاستراتژ  یکشاورز

کشت  یو دانش در رابطه با الگو  یکنند. کسب آگاه یخود استفاده م یکشاورز یاراض شیبه منظور پا یفناور نیاز ا

  ـزانیو بـرآورد م یکـشاورز یاراضـ تی ری در مـد ینقش مهم ،یکشاورز کیکشت محصوالت استراتژ ری و سطح ز

 . کندیم فایا ـدیتول

 
مربوط به  یارزشـمند اسـت. اغلب روش ها ـقیدق یبـه کـشاورز ـلیو ن تیریمد یواحدها فیتعر یموضوع برا  نیا

ها نشان  ی. بررس رد یپذ یصورت م  یسنت یو روش ها یکارشناس  ـقی از طر ران،یدر ا یکسب آمار محصوالت کشاورز

 یجمع آور  یهستند. فن استفاده از هوا و فضا برا  رزمانب  ی ندیبوده و فرآ   یادیز  یخطا  یروش ها دارا   نی ه اداده است ک

سنجش از دور به   یبا آنها، امروزه به عنوان فناور  یکیزیمنـابع بـدون تمـاس ف  ییجهت مطالعـه و شناسـا  ینیاطالعات زم

  ی نـیماز اطالعات ز  یمختلف قرار گرفته و در مدت زمان کوتاه حجم قابل توجه  یطور گـسترده مـورد اسـتفاده کشورها

  عی . با توجه به پوشش وسردیگیو مبنا مورد استفاده قرار م هیبه عنوان اطالعات پا هایزی شـده و دربرنامه ر یجمـع آور

امـروزه استفاده  ،یسنجش از دور یهابا روش ریتصاو ل یتحل تیبودن آنهـا و قابل یتکرار هژیبه و یاماهواره  ریتصاو

 جینتا بی . ترکگرددیاستفاده م یعـیو منـابع طب یدر مطالعات مختلف کشـاورز یاره ماهوا ریو تصاو یفناور  نیتوامان ا

 یاهیپوشش گ یهاسنجش از دور و اسـتفاده از شاخص یهابا داده ینیزم یها یریحاصل از مشاهدات و اندازه گ

 . د یکشت محصوالت ارائه نما ریبـهنگـام از سطح ز یهـانقـشه تواندیم
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 ش یپا تیو اهم ضرورت

کشت محصوالت مختلف  یو زمان یاطالعات قابل اعتماد از پراکنش مکان هیته ق،یدق ی به کشاورز لیو اساس ن هیپا

سنجش  یاز فناور  یریمکانمند است. با توجه به کاربرد و امکان بهره گ ی زراع میهمان تقو ایمنطقه  کی در  یکشاورز

 لیاز قب  یامنطقه  یهایزی ردر انواع مطالعات و برنامه  تواندیاطالعات استخراج شده م  ،یزراع   میاز دور در استخراج تقو

  ازیکشت و در صورت ن ی الگو یبه مناطق مختلف، بررس یکشاورز یها نهاده صیآبه، تخصراندمان آب و حق  یبررس

مناسب  یربردار یتصو یهاخ یو تار یمحصوالت کشاورز یاماهواره شیدر پا نهیبه یزمان ها نییتع نیآن و همچن رییتغ

 ی مکان  کیبا قدرت تفک  یاماهواره   ریاز تصاو  یریگا بهره ب  زی و مزرعه ن  یمحل  اسیدر مق  ن ی. همچنرد یمورد استفاده قرار گ

 یدر کشاورز  دیتول  یهاو کنترل نهاده  شیپا  قی از طر  یو باغ  یزراع  نهیبه  تی ریجهت مد  یمناسب  تیظرف  ارباال،یباال و بس

 را تجربه نمود.  یسکیو کم ر یصاداقت دی )آب، بذر، کود و سم( تول

 
 

 / سنجش از دور  ییفضا یفناور نقش

 یاماهواره  یهاتوسط داده   یو منابع آب  یافتینور در   لیاز قب  باشندیموثر م  اهیکه در رشد گ  یاصل  ییاغلب پارامترها  امروزه

مستخرج   یاهیگ  یهادما، رطوبت و شاخص  لیسطح از قب یکیزیوفیب  ی. پارامترهاباشندیسنجش از دور قابل استخراج م

  توانندیم یاهیعوامل موثر در رشد گ ن یدر تخم یدیکل یهایورود نواننجش از دور به عس یاماهواره ریاز تصاو

با  یو زمان یفیط ،یمتنوع مکان یهاکیدر قدرت تفک یاماهواره یهاداده میعظ تیگردند. ظرف دیصورت مستمر تولبه

 نهیزمان و هز  حداقلدر    یکشاورز  یهااز عرصه  ازیمورد ن  یامنطقه  یتا آمارها  دهی نه تنها موجب گرد  یهمگان   یدسترس

مرتبط  یآورد تا اطالعات ارزش افزوده تجار دی پد یبخش خصوص یبرا یگردند، بلکه فرصت ارزشمند نیممکن تام

 ی اب یتیموقع یتوسعه شبکه جهان یاسنجش از دور ماهواره  ی. همگام با فناورندینما نیدر سطح مزرعه را تام دیبا تول

در مزرعه جهت  یکاربرد یهاسنجنده  دی ر تولد IoTایاش نترنتیا یهارساخت یتوسعه ز نیو همچن GPS یمکان
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با صحت باالتر و کاربرد آسانتر توسط کشاورزان   یاتا اطالعات ارزش افزوده ماهواره   دهی موجب گرد  یدانیم  یریگاندازه 

 . رندیمورد استفاده قرار گ

 

  
 محصول.  دیتول  یهوشمند برا یکشاورز  زاتی تجه -هوشمند  یکشاورز 

 یازابه  ها،ک یتکن  نی. در اشودیاستفاده م  یبردارنمونه   یسنت  یهاکیخاک از تکن  تیوضع  لیجهت تحل  ،یسنت  یوه یدر ش

. اما شودیارسال م شگاهیمواد موجود در آن به آزما یِشده و جهت بررس هیاز خاک ته یاهر چند هزار متر مربع، نمونه 

 متری هزار متر مربع به چند سانت نیرا از چند ی بردارو دقت نمونه  اندرده کشاورزان ساده ک یمدرن کار را برا یحسگرها

 ،یرزکشاو  آالتنیهمچون ماش  یوسائل  ی رو  ای  شوندیدرون خاک نصب م  ای  یکشاورز  یاند. حسگرهاداده  شیمربع افزا

 . رندیگیها قرار مپهپادها و ماهواره

بازتاب داده شده توسط  ینور فیبا توجه به ط توانندیهستند که م 4یفیچندط  یحسگرها، حسگرها نیترجیاز را یکی

ها ماهواره ایپهپادها  رینظ ییابزارها یحسگرها رو نیکنند. همانگونه که گفته شد، ا نییها را تعرشد آن تیوضع اهان،یگ

از اطالعات   Planet Labs ییکایداده شود. شرکت آمر صیتشخ اهانیگ تکرشد تک زانیتا م شوندینصب م

قرار دهد.   یمشخص مورد بررس   یزمان  یهاصورت منظم و در بازهتا مزارع را به  کندیشده استفاده م  یآورجمع  یاماهواره

 یااز فاصله توانندیپهپادها هستند که م نیاما ا کنند؛یم یآور طور منظم اطالعات را جمع ها بهکه ماهواره نیبا وجود ا

 کشاورزان قرار دهند.  اریرا در اخت یترق ی کنند و اطالعات دق یمزارع را بررس ترک ینزد

 
4 Multispectral 
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به امضا رسانده  یرنظامیبک غس یماهایمالک هواپ یهارا با شرکت  ی، قراردادMavrxشرکت  گر،ید ینوآور  کی در

 یشده از حسگرها  یآورجمع   یهاشرکت، داده  نیکوچک نصب کرده است. ا  یماهایهواپ  نیا  یخود را رو  یو حسگرها

را با دقت  یاگسترده یهامساحت دهدیاجازه م Mavrxکار به  نی . اکندی م یآورجمع  یاماهواره یهارا با داده ییهوا

مانند تراکم   یموارد اهان،یرشد گ تیشده، عالوه بر وضع یآورجمع  یهاقرار دهد. داده  یمربع تحت بررس متری سانت 20

 . شوندیرا شامل م نیزم یخشک زانیناخواسته و م اهانیگ

مانند برداشت محصول،  ییندهایتا فرا کنندیشده استفاده م یآورجمع یهاداده نیهوشمند، از ا یکشاورز آالتنیماش

 زانیشده از م هیته یهامثال، با کمک نقشه یانجام دهند. برا یاالعادهناخواسته را با دقت فوق  اهانیگ دنیو چ یپاشسم 

مصرف را برداشت کند و  یآماده اهانیتنها گ تواندیهوشمند م راکتورت کی ن،یمختلف زم یهادر بخش اهانیرشد گ

دقت   یمجهز هستند، حت  یاختصاص  یکه به حسگرها  ییماده شدن برداشت نخواهند شد. تراکتورهانارس تا زمان آ  اهانیگ

 یبررس موردتک صورت تک را به ینیزمبی مانند س یحسگرها محصوالت نیبا کمک ا یدارند؛ کشاورزان هلند  یشتریب

 . کنندیخارج م نیکه مناسب برداشت هستند را از دل زم ییهاو در هر مرحله تنها آن دهندیقرار م

 

 برای رصد برخط و بهینه کردن تولید   IOTمجهز کردن گلخانه به تجهیزات  -گلخانه هوشمند 

 سیستم  تواند تحت کنترل یگلخانه و... م طی، کنترل دما و رطوبت محیاریمراحل آب یدر گلخانه هوشمند و مدرن تمام

،  هوشمند گلخانه است ستمیبخش س نی مهمتر یانجام شود . پنل کنترلر مرکز کیو به صورت اتومات ردی هوشمند قرار گ

 نیبه شما ا  یپنل مرکز  نیدهد. همچن  یدهد و به عملگرها فرمان م  یکه گلخانه را به طور کامل تحت کنترل قرار م  یمغز

 دیتوان ی. از همه مهمتر آنکه مدی گلخانه باخبر شو تیو از وضع دیم دهگلخانه را انجا ماتیدهد که تمام تنظ یاجازه را م

 باشد یهمراه م تلفن شنیکیاپل یدارا نی. همچندی کن تیری مد یپنل کاربر کیگلخانه را در  زاتیسنسورها و تجه یتمام

 یکیو مکان  یبرق  زاتیتجه  گریبه عبارت د  ایعملگرها و    ی قابل کنترل است. تمام  یاز هر نقطه ا    نترنت یبه کمک شبکه ا  و

موارد از  یشود و پس از آن تمام یمربوطه انجام م ماتینرم افزار تنظ قی گردد و از طر یمتصل م ستمیس نیگلخانه به ا

  ق یامکان کنترل از طر ستمیشده به صورت خودکار انجام خواهد شد و جهت کنترل و نظارت بر عملکرد س میتنظ شیپ

 فراهم است.  زین لی وباو م نترنتیا

 سطح بندی هوشمند آب در آب بندها در روستاها برای تقسیم آب –هواشناسی و آبیاری هوشمند  

 و آبیاری هوشمند  رطوبت خاک زانیکنترل م 

 یاریگرفتند آب میانجام شد، محققان تصم اءیاش نترنتیا یراهکارها لهیوسبه  یسالحل مسئله خشک یکه برا یقیتحق در

صورت هوشمند انجام شود. به یاریمعنا که تالش کردند آب نیرطوبت خاک انجام دهند. به ا زانیرا بر اساس نظارت بر م

  ی ریگسنسور اندازه کی بلوک  2شدند. و در هر  میبلوک تقس 22درخت آواکادو کاشته شد که به  ۹00 نیهم یبرا
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که   شوندیم رهیذخ یابر یدر فضا شوندیم یآورسنسورها جمع  نیکه از ا ییهابود. تمام داده شدههیرطوبت خاک تعب

که سطح رطوبت  یهوشمند از راه دور تا زمان یاریآب یسنسورها  نیبا استفاده از ا نیها انجام شود. بنابراآن  یرو زیآنال

بود، چرا که تنها با   افتهیمصرف آب کاهش  زانیآمده مدستبه  جی. بر اساس نتاشودیمناسب برسد، انجام م  زانیخاک به م

  ن یاما با استفاده از ا دیتعجب کن د یرا کنترل کرد. شا یار یآب زانیم توانی رطوبت خاک م زانیم یریگاستفاده از اندازه 

ندازه ا  شیگرفت که با افزا  دهیمسئله را ناد  نیا  توانی. البته نمافتیدرصد کاهش    ۷۵اندازه  به   بمصرف آ  زانیم  کرد،یرو

باز هم از حد  یکنترل یمتدها نیبا استفاده از ا شیافزا زانیم نیاما ا دیبایم شیافزا زیها نمصرف آب آن  زانیدرختان، م

 کمتر است.  اریمعمول بس

 ریمختلف نظ  یهابا روش   یاریاستفاده از حسگرها است. در حال حاضر، عمل آب  یایاز مزا  گرید   یکی  زیهوشمند ن  یاریآب

  ی اریآب  یزیربرنامه  توانی. اما با کمک حسگرها، مشودیمشخص انجام م  یبندزمان  یو... و بر اساس برنامه  یباران  ،یاقطره

دما و رطوبت خاک را مورد سنجش    زانیخاک، م  یبا استفاده از حسگرها  CropXصورت هوشمند درآورد. شرکت  را به

  یکمتر یار یها به آبدارند و کدام بخش از ین یشتریب یاریاز خاک به آب ییهاتا مشخص کند که چه بخش دهدیقرار م

انجام  یاری ان الزم عمل آبزیو به م ازیاز حسگرها، تنها در زمان ن یافتیدر یهابا کنترل مداوم داده  ن،یدارند. همچن ازین

 . شودیم
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 شبکه فروش روستا به مصرف کننده عمومی و خاص  -شبکه فروش محصوالت  

زیرساخت های فناوری اطالعات این امکان را مهیا می سازد که ساکنین روستا به راحتی بتوانند در بستر شبکه، محصوالت  

آنها را به فروش برسانند و مرزهایی که تا دیروز بر اساس جاده ها شناخته خود را به کل سرزمین معرفی و ارسال نمایند و 

 می شد را پشت سر بگذارند. 

در حال حاضر در ایران بواسطه وجود سایت متعددی نیز این امکان مهیا شده است که محصوالت متعدد کشاورزی مستقیم 

 و بدون واسطه از کشاورزان خرید شود. برای مثال: 

https://www.keshmoon.com/ 

 

https://basalam.com/ 

 

 

https://www.keshmoon.com/
https://basalam.com/
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http://www.sabadsalva.ir/ 

 

 

 

 

 

https://roustakala.com/ 

 

http://www.sabadsalva.ir/
https://roustakala.com/
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https://roostap.ir/

 

 

 بهداشت  •

 ان ساکن روستاماریب شیپا یبرا  زاتیهوشمند و تجه  یها ستر ب -هوشمند  یبهداشت  یهامراقبت  

 مراقبت های بهداشتی سیار مبتنی بر پزشکی از راه دور  -مراقبت های بهداشتی سیار  

 

 آموزش •

 بر بستر اینترنت پر سرعت  ویدیو قیاز طر یتعامل یر یادگی -آموزش هوشمند  

https://roostap.ir/
https://roostap.ir/

