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ایجادسیستم
باراهاندازی تصمیمیار
نظامیکپارچهاطالعات

کشاورزی

حسینفرازمند
حامدمزینانی

مرکز علوم و فناوری اطاعات 
کشاورزی سازمان 

دارد،  به همـراه  را  حـوزه  ایـن  اطاعـات  پایـش  نهایـت  در  کـه  کشـاورزی  اطاعـات  یکپارچه سـازی 

امـکان بهره گیـری ذی نفعـان اصلـی را از شـاخص ها، گزارش هـا و نمودارهـا مهیـا می سـازد تـا مدیـران و 

سیاسـت گذاران با اسـتناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد حوزه کشـاورزی را مشـاهده و وضعیت آن 

را نسـبت بـه چشـم اندازهای کوتـاه و بلنـد مـدت مقایسـه و بررسـی نمـوده و امکان بهینه سـازی فرایندها 

را جهـت بهبـود عملکـرد بخش هـای مختلـف حـوزه کشـاورزی مهیـا سـازند. پایـش اطاعـات کشـاورزی به 

ح  عنـوان یـک رویکـرد نویـن و ابـزاری بـرای پشـتیبانی و برنامه ریـزی در تصمیم گیـری حـوزه کشـاورزی مطـر

 تشـخیص، شناسـایی و اندازه گیری مناطق اصلی تولید محصوالت کشـاورزی 
ً
می باشـد. هدف آن عمدتا

)زراعـت، باغـداری، دامـداری، صنایـع وابسـته بـه کشـاورزی(، تحلیـل، مدل سـازی و تخمیـن آنهـا اسـت. در 

خصـوص پایـش اطاعـات کشـاورزی در سـطح جهانـی تجربیات متعددی وجـود دارد که به برخـی از آنها در 

شـکل 1 اشـاره شـده اسـت. 

مقدمه:

ایران  پایشاطالعاتکشاورزیدر
پایـش اطاعـات کشـاورزی، بـا هـدف پایـش و اندازه گیـری وضعیت 

راسـتای  در  ایـران  کشـاورزی  مختلـف  بخش هـای  شـاخص های 

ماموریـت و وظایـف سـازمانی و حاکمیتـی وزارت جهادکشـاورزی انجـام 

می شود تا داده، اطاعات و دانشی را در اختیار تصمیم گیران، مدیران 

بـر تصمیم گیـری  و  قـرار دهـد  ایـن حـوزه  کارشناسـان و ذی نفعـان   و 

آمایـش سـرزمین بخـش  آنهـا در برنامه ریـزی فضایـی و  هوشـمندانه 

کشـاورزی تاثیرگـذار باشـد. توجـه بـه الگوهـای توزیـع جغرافیایـی محل 

و  مصـرف  برداشـت،  میـزان  گلخانه هـا،  دام،  باغـی،  زراعـی،  تولیـدات 

درک  بـه  را  مـا  کشـاورزان  کشـاورزی،  مختلـف  بخش هـای  نهاده هـای 

رهنمـون  کشـور  کشـاورزی  آینـده  و  حـال  وضعیـت  بهتـر  شـناخت  و 

خواهـد کـرد، تـا متناسـب بـا ظرفیـت و توانمندی هـای مناطـق مختلـف 

کشـور از فضای ملی اسـتفاده شـود. بخش کشـاورزی از پویایی زمانی 

و مکانـی خاصـی برخـوردار اسـت. تغییـرات زمانـی در بخـش کشـاورزی 

موضـوع مهمـی اسـت که باید بـه آن توجه کرد. زمان تولید، پیش بینی 

و  سیاسـت ها  تدویـن  در  محصـول  بارنشسـتن  بـه  زمـان  تولیـد، 

، تفاوت هـای  شناسـایی نیـاز بـازار اهمیـت زیـادی دارد. از سـویی دیگـر

جغرافیایی ایران در بخش کشـاورزی کاما مشـهود اسـت. برای مثال 

در بخش هایـی از غـرب کشـور در حـال کشـت محصـول می باشـند، در 

حالـی کـه در جنـوب کشـور در حـال بهره بـرداری اسـت. ایـن موضـوع 

نگرش سیسـتماتیک و پویا  به بخش کشـاورزی و رصد آن را  ضروری 

می نمایـد.
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خصوصپایشاطالعاتکشاورزی شکل1.     برخیتجربیاتجهانیدر

شاخه آماری وزارت کشاورزی 
ایاالت متحده و آژانس اصلی 
سیستم آماری فدرال ایاالت 

متحده است که دارای 12 دفتر 
منطقه ای است و هر ساله 

 500 گزارش ملی درباره 
ً
تقریبا

موضوعاتی از جمله تولید 
محصوالت کشاورزی ، اقتصاد، 
جمعیت و محیط زیست صادر 

می کند

سرویسملیآمار
کشاورزیایاالت

متحده

به منظور رصد تحوالت پوشش 
گیاهی و منابع غذایی جهان به 

صورت فصلی سامانه پیش 
بینی فصلی را ایجاد کرده است، 

در این روش از تصاویر
ماهواره ای ، میزان بارندگی و 

پوشش گیاهی را بررسی می  کند 
تا فصل رشد و چگونگی تأثیر 

چنین شرایطی بر زندگی و 
معیشت جمعیت ساکن را 

بررسی کند

برنامهغذا
سازمانملل

از سال 1988 برای ظرفیت 
سازی در اتحادیه اروپا برای 

پایش امور کشاورزی جهانی 
و ارزیابی امنیت غذایی 
توسعه یافته است. در 

زمینه های  رصد کشاورزی،  
پیش بینی محصوالت زراعی، 

امنیت غذای جهانی، تنوع 
زیستی کشاورزی، توسعه 

روستایی، تغییرات آب و هوایی 
و مشاهدات زمین گسترش 

پایش دارد

رصدمنابع
کشاورزی
 )MARS(

فائو مجموعه ای از پروژه های 
رصد و پایش را در حال اجرا 
دارد که هدف آن ایجاد یک 
نظام ملی پایش کشاورزی 

بر اساس روش های توسعه 
، ابزارها، فناوری مکانی و  پایدار

داده است

نظامپایش
کشاورزیفائو

 مولفههایپایشکشاورزیایران
چهار مولفه داده )مهمترین رکن مرکز پایش می باشد که این داده ها 

از منابع مختلف در نتیجه فرایندهای سازمانی تولید و مورد استفاده 

اندازه گیری  برای  مناسبی  )ابزارهای  نماگر  یا  شاخص  می گیرند(؛  قرار 

ابعاد مختلف کشاورزی ایران می باشند و از ابعاد مختلف مانند منبع 

داده، سلسله مراتب فضایی داده، زمان، سلسله مراتب شاخص ها، 

مدل سازی  و  تحلیل  هستند(؛  توجه  مورد  نماگرها  گونه شناسی  و 

)استفاده از دانش تحلیل و مدل سازی، برای تبدیل داده، به اطاعات 

دانش و در نهایت شناخت و تصمیم گیری می باشد(؛ و انتشار اطاعات 

)ارائه اطاعات و نمایش دانش به کمک ابزارهای مختلف(، مهم ترین 

مولفه های پایش اطاعات کشاورزی هستند. 

از منابع مختلف شامل  پایش،   داده های مورد استفاده در مرکز 

پردازش  و  اخذ  اجرایی  سازمان های  و  تحقیقاتی  مراکز  و  موسسات 

می شود. پس از پردازش اطاعات این داده ها در قالب وب سرویس 

می توانند در دسترس قرار گیرند. منابع داده مرکز پایش را می توان به 

چهار بخش تقسیم نمود )شکل 2(.

)مادیس،لنست، دور دادههایماهوارهایوسنجشاز
سنجندهحرارتی،ماهوارههواشناسیوماهوارهسنتینل(

اینترنتاشیاء

سامانهجمعآوریدادههایزمینی)جمعآوریزنده
اطالعاتمیدانیتوسطکارشناسانپهنه،مروجینو

محققین(

پایگاههایداده)سامانهجامعپهنهبندیو سایر
مدیریتدادههایکشاورزی،سامانهمدیریتاطالعات

ایران آمار جهاد،گلخانههاومرکز ،مراکز صنعتطیور

پایشاطالعاتکشاورزی شکل2.     منابعدادهمرکز
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در مرکز پایش، داده ها از منابع مختلف به صورت وب سرویس اخذ 

شده و در سامانه مرکز وارد می شود. این داده ها زنده بوده و می تواند 

خروجی های لحظه ای را تولید کنند. کلیه نقشه ها و الیه های اطاعاتی، 

در پایگاه داده های مکانی/جغرافیایی مرکز قرار می گیرند و داده هایی 

که از طریق سرویس های تحت وب برای اخذ داده دریافت می شوند، 

براساس پروتکل های اتصال داده به نقشه متصل می شوند.

 شاخصهایپایشاطالعاتکشاورزی
پایـش  مرکـز  هـر  اساسـی  ارکان  از  یکـی  شـاخص ها  یـا  نماگرهـا 

قـرار  نماگرهـا  پایـگاه  در  و  تعریـف  نماگرهـا  از  مجموعـه ای  می باشـند. 

می گیرنـد و بـه کمـک آنهـا امـکان سـاخت نقشـه های موضوعـی و معیار 

وجـود دارد. بـا توجـه بـه ماهیـت بخـش کشـاورزی، نماگرهـا می تواننـد 

از سـطح بین المللـی شـروع شـده و تـا سـطح مزرعـه ادامـه یابنـد و در 

سـطح متناسـب با موضوع و محتوا شـاخص های خاص خود را داشـته 

باشـند. کاربـرد شـاخص ها و مفاهیـم آن در سـطوح مختلـف فضایـی و 

در اجـزا و عناصـر تولیـد داده، تلفیـق فضایـی و ارائـه بصـری شـاخص ها 

وابسـته بـه نـوع عـوارض فضایـی اسـت کـه در قالـب آن شـاخص ها ارائه 

می شـوند و می تواند سلسـله مراتب فضایی از سـطح ملی تا سطح خرد 

را در بـر بگیـرد.

پیش بینــی  ایــران،  کشــاورزی  پایــش  مرکــز  موضوعــات  از  یکــی 

ــا آنهــا مواجــه هســتیم پیوســتاری  آینــده اســت. پدیده هایــی کــه مــا ب

از گذشــته می باشــد کــه بــه زمــان حــال رســیده و ادامــه آن می توانــد 

در پیش بینــی آینــده مفیــد و موثــر واقــع شــود. داده هــا از منابــع داده 

شــاخص ها،  پایــگاه  اســاس  بــر  می شــود.  خوانــده   Geodatabase و 

شاخص ســازی می شــوند و ســپس بــه کمــک ابزارهــای تحلیلــی مــورد 

قبیــل  از  تحلیلــی  متنــوع  ابزارهــای  می گیرنــد.  قــرار  تحلیــل  و  تجزیــه 

روش هــای آمــاری، روش هــای تصمیم گیــری چندمعیــاره، روش هــای 

تحلیــل فضایــی، سیســتم های هوشــمند و شبیه ســازی وجــود دارنــد 

کــه در مرکــز پایــش پیش بینــی شــده و بــه کمــک آنهــا داده هــا پــردازش 

می شــوند.

 مدلساختاری-کارکردیوزارتجهادکشاورزی
رسـالت اصلـی وزارت جهادکشـاورزی تامیـن امنیـت غذایـی مـردم 

کشـور اسـت. در تامین امنیت غذایی 4 محور اساسـی حفظ منابع پایه 

شکل3.     مؤلفههایپایشوروندتوسعهوتکاملرصداطالعاتکشاورزی

داشبورد تحت وب

گزارشهایتخصصی

رصدخانه کشاورزی

پایگاهداده
موجود

سامانههمراه
ایستگاهاینترنتاشیاجمعآوریداده

هواشناسی
ماهوارههای
هواشناسی

ماهوارههای
منابعزمین

پردازشدادهکنترلکیفیتاخذداده

مدلیکپارچه
مدیریت
اطالعات
کشاورزی مکانی

وبسرویس
داده های  
خام مکانی

توصیفیکشاورزیایران

مکانی

وبسرویس
دادههای تحلیلی

کشاورزیایران
شاخصها

محاسبه
شاخص

تحلیلاکتشافی
فضایی

SDSS

انتخاب
شاخص انتخابداده

تولید
نقشههایمعیار

موتورمحاسبه
شاخصها

پایگاه
شاخصها

فراداده
شاخصها

مدلنظری
کشاورزی

تحلیلاستنباط
فضایی

سیستمهای
هوشمند

ذخیرهدروب
سرویس

PSS ESDA

MCDM Local Analysis Data Mining

Expert Systems Spatial Statistics

سیستمهایهوشمند

تحلیلفضایی

تصمیمچندمعیاره

دادهانتشار

شاخصتحلیل

نقشهمعیار
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)مدیریت زمین، آب و خاک(، مدیریت تولید و کشت، مدیریت منابع و 

نهاده هـا، و مدیریـت بـازار عرضـه و مسـائل اقتصـادی تولید وجـود دارد. 

در صـورت حصـول ایـن چهـار اصـل در کنـار هـم، امنیـت غذایـی تحقـق 

مرکـز  سـاختاری-کارکردی  مفهومـی  مـدل  طراحـی  بـرای  یافـت.  خواهـد 

پایـش کشـاورزی، اهـداف کان وزارت متبـوع ، معاونت هـا، برنامه هـای 

توسـعه کشـور و ... مورد بررسـی قرار گرفتند و در نهایت شـش موضوع 

پایـه،  منابـع  حفـظ  غذایـی،  امنیـت  تحقـق  کشـت،  و  تولیـد  مدیریـت 

مدیریـت منابـع و نهاده هـا، مدیریـت بـازار عرضـه و نهـاده، و مدیریـت 

مرکـز  مـدل  اسـتخوان بندی،  شـالوده  عنـوان  بـه  خـاک   و  آب  زمیـن، 

پایـش کشـاورزی ایـران مـورد توجـه قـرار گرفـت. بـرای هر بخش بـا توجه 

بـه اهـداف و زیـر اهـداف شـاخص هایی تدویـن و مشـخص شـدند، تـا 

امـکان اندازه گیـری بخش هـای مختلـف وزراتخانـه  وجود داشـته باشـد. 

شکل4.     ترکیبکشتاستانیسال1396

   بررسی،آمادهسازیووروددادههایپایهبهسیستم
هـدف بررسـی منابـع داده، جمـع آوری، آماده سـازی و ورود داده هـای 

پایـه بـه سـامانه می باشـد. نقشـه های پایه بـه عنوان بسـتر و پس زمینه 

اطاعـات محسـوب می شـوند و جزییاتـی از جهـت مکان هـا می تواننـد 

در اختیـار قـرار دهنـد. معمـوال اطاعـات تخصصی نیـز روی اطاعات پایه 

سوار می شوند. بنابراین اطاعات تخصصی نیز به این اطاعات متصل 

می شـوند و از آنهـا ارث بـری می کننـد. بـرای مثـال تقسـیمات کشـوری بـه 

عنـوان نقشـه پایـه شـناخته می شـود و اطاعات کشـاورزی نیـز در قالب 

ایـن اطاعـات پایـه جمـع آوری و پـردازش می شـوند. فراینـد جمـع آوری و 

پـردازش اطاعـات کشـاورزی، فراینـد پیچیـده و همـراه بـا چالش هـای 

مختلـف اجرایـی و عملیاتـی اسـت کـه بخش هـای اصلـی آن انجـام شـده 

و  جمـع آوری  دسترسـی  در  اطاعاتـی  بانک هـای  از  اطاعـات  و  اسـت 

آماده سـازی شـده اسـت. بـا اسـتفاده از اطاعـات پایـه جمع آوری شـده، 

گزارش های تحلیلی براسـاس چهار دسـته کلی شـاخص ها )نسـبت ها، 

منتشـر  و  تهیـه  عملکردهـا(  و  قطعـات  مسـاحت  متوسـط  سـرانه ها، 

می شـود. نمونـه گـزارش  تحلیلـی )توزیـع فضایـی ترکیب کشـت اسـتانی 

سـال 1396( در شـکل 4 نشـان داده شـده اسـت.

 طراحیسیستمپشتیبانتصمیمکشاورزی
 بـه منظـور کمـک بـه حـل موضوعـات نیمه سـاختاریافته در حـوزه 

کشـاورزی از جملـه سـنجش پتانسـیل زمیـن، مکان یابـی فعالیت هـا، 

برنامه ریـز  پشـتیبان   ،1  )SDSS(مکانـی تصمیـم  پشـتیبان  سـامانه های 

اسـتنباط  سیسـتم  و  مصنوعـی  هـوش  شـبکه های  و   ،2)PSS( مکانـی 

ایـران  کشـاورزی  پایـش  مرکـز  مختلـف، در  حوزه هـای  در   3)FSS( فـازی 

چهـار  دارای  تصمیـم،  پشـتیبان  سیسـتم های  ایـن  می شـود.  ایجـاد 

مولفـه اصلـی تعریـف شـرط، تعریـف محدودیـت، تعریف مدل سیسـتم 

می باشـد. موردنیـاز  خروجـی  گزارش هـای  و  نقشـه ها  تولیـد  و 

1- Spatial Decision Support System
2- Planning Support System
3- Fuzzy Support System


