
خدمات پهپادی و ماهواره ای 
در کشاورزی دقیق و هوشمند مزارع

هادی شریفیان

98شهریور 27و 26

شکوفاییصندوق نوآوری و 



هایقابلیتکاربردها و 
پهپادهای کشاورزی



محلول پاشی و سم پاشی

 درصدی در مصرف آب97صرفه جویی

لیتر در هکتار200میانگین  روش غیر پهپادی

لیتر در هکتار9میانگین  روش پهپادی



محلول پاشی و سم پاشی

هزار تن30: میزان مصرف سم سالیانه کشور

6.000.000=200*1000*30.000 متر مکعب

میلیون متر مکعب 1جالب است بدانیم ذخیره آب شرب تهران حدود 
.است



محلول پاشی و سم پاشی

هزار تن30: میزان مصرف سم سالیانه کشور

9.000.000=0.3*1000*30.000 Kg

هزار تومان در نظر بگیریم،  100اگر قیمت هر کلیو سم را حداقل 
.میلیارد تومان خواهد بود900صرفه جویی ریالی حدود 

هزار شغل پهپادی می توان  30جالب است بدانیم با این مبلغ حدود 
.ایجاد کرد



مزایای محلول پاشی با پهپاد

محصولتلفاتوتخریبعدم

تنمیلیون82حدود:کشورزراعیتولیدمیزان
برابردرصد10:پهپادیغیرپاشیمحلولنوبتچنددرتخریبمیانگین

تنمیلیون8.2با
هزار14حدودبگیریم،نظردرقیمتارزانگندمرامحصوالتکلاگر

.داشتخواهیممحصولتلفاتتومانمیلیارد
!است98سالدرکشاورزیجهادوزارتبودجهبرابر7حدودرقماین



مزایای محلول پاشی با پهپاد

(دقیقه10تا7هکتارهر)باالبسیارعملیاتیسرعت
سمومبااپراتورمستقیمتماسعدم
زمینبودنگِلیوخیسدرمأموریتانجام
نقاطتمامدرسمومیکنواختپاشش
محصولتولیدافزایش
داشتمرحله یهایهزینهکاهش



پادپهباطیف سنجی؛ مدیریت آبیاری و آفت مزرعه 



کشاورزیمساحی زمین 



پایش و پیشگیری

ملخوحشراتاز.استمختلفجانورانمزارع،همیشگیهایآفتازیکی
خوارهساقهایکرمازوترسندنمیمترسکازدیگرکهپرندگانیتاگرفته
.وحشیگرازهایتاگرفته
میراچیزهمهکههستندآسماندرکشاورزانچشممثلپایشگرپهپادهای

.دهندنمیمزرعهدیگرنقاطبهآنتسریوتخریبتوسعهاجازهوبینند



موذیپهپادی جانوران پایش 







ارز آوری گیاهان دارویی

 میلیون دالری گیاهان دارویی و فراورده های مربوطه در 300ارز آوری
97سال 

 میلیون هکتار اعالم  84.7آخرین برآوردها وسعت مراتع کشور را حدود
منبع. درصد مساحت کشور را شامل می شود۵2کرده است که حدود 

https://www.isna.ir/news/97011302554/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


کشاورزی ایران و هلند: یک مقایسه

منبع

صادرات 
کشاورزی  

(میلیارد دالر)

تولید 
(میلیون تن)

سطح زیر  
کشت 

(هکتار)

مساحت  
کیلومتر)

(مربع

جمعیت 
(میلیون)

90 33 8۵0.000 41.000 17 هلند

۵ 7 1.300.000 ۵7.000 7.۵ سه استان  
شمالی ایران

https://www.isna.ir/news/97120401866/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


همایش ها و نمایشگاه های ترویجی



















اشتغال زایی به روش پهپاد

هایدستگاهونهادهادرنفرهزار1۵0ازبیشگذشتهسالپنجدر
منبع.اندشدهشاغلوجذباجرایی

کشوراستخدامیواداریامورسازمانرییسوجمهوریرییسمعاون
سازمانواداراتبراینفرهزار32تاهزار30استخدامیآزمون:گفت

منبع.شودمیبرگزارامسالمهرماهها
غلشهرایجادسرانه:گفتکشورمحروممناطقوروستاییتوسعهمعاون

درباشد،میریالمیلیون۵00روستاییپایداراشتغالتسهیالتمحلاز
منبع.استریالمیلیارد2هابخشسایردرمیزاناینکهحالی

https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-67/334265-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.aro.gov.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=85649b22-7aea-4082-ab8c-a007bf1ee0c6&ObjectId=f97a2ea5-94b8-4720-a481-fb42c9a64306&WebpartId=13193607-dd3a-43ab-8f59-00447392e6eb
https://www.irna.ir/news/83308117/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-500-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


اشتغال زایی به روش پهپاد
بهپایدارشغل۵گذاری،سرمایهتومانمیلیون1۵0حدودباپهپادهر

:کندمیایجادزیرشرح
خلبان.1
خلبانکمک.2
فنیمسئول.3
پروازناظر.4
گیاهپزشک.۵

واستتومانمیلیون30فقطپهپادیشغلیکایجادسرانه
جذبحدودیعنیداردراکشوردرشغلهزار200ایجادظرفیت
.سال7دردولتیهایارگانونهادها



یشاخصه اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر27

خصوصی –کاهش وابستگی به نفت –اصالح الگوی مصرف -دانش محوری 
–علم گرایی–زنجیره تولید علم –فعال شدن شرکت های دانش بنیان –سازی 

ایجاد فضای آرامش برای نخبگان و حمایت از نخبگان



آتش به اختیار عمل کردن

درستراصحنههممیکند،عملدستوربههماست؛صحنهدرجوانافسر
جوانند؛افسراناینهالذا.می آزمایدراصحنهخودجانوخودجسمبامیبینید؛
دارند،همعملدارند،همفکرجوان،افسرانحقیقتًا.استایننقششدانشجو

.میکنندکارهمچهارچوبدرمیبینند،همرااوضاعدارند،حضورهمصحنهتو



مغایر با 
فرامین رهبری



سپاس از توجه شما


