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مقدمه
     کش�ورهایي با پش�توانه غني اطالعات و دانش کش�اورزي حاصل از فعالیت های 
تحقیقاتی محققان و پژوهش�گران، عملکرد بیش�تر و پایدارت�ری درتولید محصوالت 
س�الم و ب�ا کیفی�ت مناس�ب دارن�د. س�رعت جری�ان ای�ن دان�ش بای�د ب�ه گون�ه ای 
باش�د ک�ه به�ره  ب�رداران بتوانن�د در کوت�اه تری�ن زم�ان ممکن ب�ه جدیدترین یافته  ها 
و دس�تاوردهای تحقیقات�ی دسترس�ی آس�ان داش�ته باش�ند. بدیه�ی اس�ت نق�ش 
اساس�ی و حیات�ی در جه�ت ده�ی جریان دان�ش کش�اورزی و فراهم نم�ودن  امکان 
به�ره  گی�ری عمل�ی از آن ب�ه عهده ترویج اس�ت. یک�ی از راهکاره�ای تحقق جریان 
دان�ش اس�تفاده از توانمندی  ه�ای بالقوه و بالفعل فناوری اطالعات و ارتباطات اس�ت.

     مرک�ز آم�ار ای�ران اطالع�ات جدی�دی از دسترس�ی خانوارها به وس�ایل ارتباطی 
منتش�ر ک�رده اس�ت. ب�ر اس�اس ای�ن آم�ار، ضری�ب نف�وذ تلف�ن هم�راه در کش�ور 
بی�ش از 90 درص�د اس�ت ب�ه گون�ه ای ک�ه ه�م اکن�ون 80 میلی�ون نفر در کش�ور 
دارای تلف�ن همراه هس�تندکه س�هم خانواده های ش�هری 99/3 درص�د و خانواده های 
روس�تایی 97 درصد اس�ت. نفوذ گس�ترده تلفن همراه در جوامع روس�تایی، ترویج 
را ب�ر آن داش�ته اس�ت ت�ا ب�ا تلفی�ق توانمندی  ه�ای این فن�اوری و دانش گس�ترده 
موج�ود در ح�وزه  ه�ای مختل�ف کش�اورزی به عن�وان فرص�ت طالیی ب�رای تقویت 
ت�وان علم�ی، فن�ی و مهارت�ی بهره  ب�رداران، مروجان و کارشناس�ان فع�ال در مراکز 
جه�اد کش�اورزی دهس�تان  ها نهای�ت اس�تفاده را بب�رد. از نمونه ای�ن توانمندی  ها 
ک�ه ب�ا اس�تفاده از تلف�ن هم�راه تحق�ق م�ی  یاب�د، می ت�وان به ام�کان اس�تفاده از 
اپلیکیش�ن  ه�ای کش�اورزی اش�اره کرد ک�ه در غالب کش�ورهای توس�عه یافته و در 
ح�ال توس�عه بنح�و گس�ترده ای در بخ�ش کش�اورزی کارب�رد دارند. تروی�ج بر آن 
اس�ت ت�ا در ای�ن راس�تا بخ�ش عم�ده  ای از دان�ش پنهان محقق�ان و پژوهش�گران 
را ک�ه در م�وارد زی�ادی می  تواند راهگش�ا و پاس�خگوی بس�یاری از س�ؤاالت بهره- 
 ب�رداران باش�د در قالب اپلیکیش�ن های کش�اورزی در اختیار بی�ش از چهار میلیون 
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به�ره ب�ردار و ده  ه�ا کارش�ناس و م�روج ق�رار دهد. ای�ن ن�رم افزارها به دلی�ل جامع 
ب�ودن و قابلی�ت ارائ�ه اطالع�ات تکمیل�ی، قاب�ل دس�ترس ب�ودن در ه�ر زم�ان و 
م�کان، تح�ت پوش�ش ق�رار دادن مخاطب�ان بس�یار و همچنی�ن ک�م حج�م بودن 

م�ی توان�د در حل مش�کالت کش�اورزان کم�ک بس�یاری کند. 
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اپلیکیشن: یک تعریف ساده
    

      اپلیکیش�ن نوع�ی برنام�ه ن�رم اف�زاری کارب�ردی اس�ت که به س�ادگی از طریق 
نص�ب در ان�واع سیس�تم  ه�ای هوش�مند تلفن هم�راه )اندروی�د، ios( به ف�رم  های 
آنالی�ن و آفالی�ن م�ی  توان�د اطالع�ات جامع�ی از موضوع�ات مختل�ف را در اختیار 
کارب�ران و ذی نفع�ان ق�رار ده�د. این نرم افزاره�ا قابلیت کاربرد در بخش کش�اورزی 
ه�م دارد. در اپلیکیش�ن ه�ای آنالی�ن قابلی�ت اعمال تغیی�رات توس�ط برنامه نویس 
ی�ا تی�م پش�تیبان از طریـق شـبکه اینترنت وج�ود دارد. به بی�ان دیگ�ر قابلیت 
ب�ه روزرس�انی ن�رم اف�زار از دو جنبه محتوایی و فن�ی برای پدیدآورن�دگان از طریق 
ش�بکه اینترن�ت ام�کان پذی�ر اس�ت و ب�ه همی�ن دلی�ل نیاز به فضای گسـترده 
از حافظـه تلفـن همراه ندارنـد. در حالی که در اپلیکیش�ن ه�ای آفالین،فضای 
بیشـتری بـر روی حافظه تلفن همراه اشـغال می  شـود و در فواصل�ی نیازمند 

ب�ه روز رس�انی غیر اینترنتی هس�تند.

کاربرد اپلیکیشن ها در کشاورزی و منابع طبیعی

     ش�یوه  ه�ای مختلف�ی برای گ�روه بندی انواع اپلیکیش�ن  های با کارب�رد در بخش 
کش�اورزی وج�ود دارد )ش�کل1( ک�ه در اینج�ا صرف�اً به یک ن�وع از این گ�روه بندی 

اش�اره می  شود.
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شکل1- برخی از کاربردها ی اپلیکیشن در کشاورزی

انواع اپلیکیشن  های کشاورزی
    

 اپلیکیشن  های کشاورزی در گروه  های زیر قرار می  گیرند:
)ID Apps( 1-اپلیکیشن  های شناسایی

   مبن�ای طراح�ی ای�ن ن�وع اپلیکیش�ن ای�ن اس�ت ک�ه به�ره  ب�ردار در مزرع�ه ب�ا 
س�واالتی در ذهن�ش روب�رو می  ش�ود ک�ه دوس�ت دارد در همان لحظه پاس�خ آن را 
بدان�د و ی�ا حداق�ل راهنمای�ی مناس�بی دریافت کند. ب�ه عنوان مث�ال عالئمی روی 
گیاه�ش در مزرع�ه مش�اهده می کند و س�ؤال هایی در ذهنش ش�کل م�ی  گیرد. آیا 
ای�ن عالئ�م مرب�وط به یک آفت اس�ت؟ آیا ای�ن نوعی بیماری اس�ت؟ آی�ا اثر تغذیه 
جون�دگان اس�ت؟ آی�ا نوعی کمب�ود عناصر غذایی اس�ت؟ آیا تاثیر تنش خش�کی یا 
آبی�اری بی�ش از ح�د اس�ت؟ چ�ه ش�یوه ای می تواند پاس�خی س�ریع ب�ه او بدهد تا 
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بتواند براس�اس آن س�ریع دس�ت به کار ش�ود و جلو خس�ارت را بگیرد؟
     در زی��ر ب��ه نمون��ه ه��ای عمل��ی از ای��ن ن��وع اپلیکیش��ن ه��ا ک��ه ب��رای پاس��خ 

ب��ه س��ؤاالت ب��اال ب��کار م��ی رود اش��اره م��ی  ش��ود.

اپلیکیشن شناسایی آفات
      ب��ه عن��وان مث��ال اپلیکیش��ن شناس��ایی آف��ات مرکب��ات ب��ه باغ��دار کم��ک 
م��ی کن��د ت��ا ب��ا پاس��خ ب��ه چن��د س��ؤال س��اده ب��ه اطالع��ات مرب��وط ب��ه آف��ت 

گی��اه خ��ود دس��ت یاب��د.

شکل2- اپلیکیشن شناسایی آفات مرکبات

     در ای��ن اپلیکیش��ن ب��ا اس��تفاده از تصاوی��ر بس��یار واض��ح و توضیحات��ی مختصر، 
باغ��دار ق��ادر خواه��د ب��ود آف��ت را ب��ه س��ادگی از طری��ق اطالع��ات تصوی��ری و 

نوش��تاری شناس��ایی کن��د.
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اپلیکیشن شناسایی علف  های هرز
     ش��ما در مزرع��ه خ��ود ب��ا عل��ف  ه��ای ه��رز زی��ادی روب��رو م��ی ش��وید. آیا ش��یوه 
کنت��رل و مب��ارزه ب��ا هم��ه عل��ف  ه��ای ه��رز یکس��ان اس��ت؟ قطع��ا چنی��ن نیس��ت. 
ام��روزه اپلیکیش��ن  ه��ای متنوع��ی ب��رای ارائ��ه راهنمای��ی  ه��ای عمل��ی شناس��ایی 
عل��ف  ه��ای ه��رز باغ��ات و م��زارع تولی��د ش��ده  ان��د ک��ه ش��ما را ب��ا ش��یوه  ای بس��یار 
س��اده ب��ا عل��ف ه��رز ب��اغ ی��ا مزرع��ه ت��ان آش��نا م��ی  کن��د. ای��ن اپلیکیش��ن ه��ا در 
م��واردی ب��رای محصول��ی خ��اص تهی��ه ش��ده ان��د. نظی��ر اپلیکیش��ن شناس��ایی 

عل��ف  ه��ای ه��رز م��زارع ذرت، باغ��ات س��یب، عل��ف  ه��ای ه��رز غ��الت و ......
     در ای��ن اپلیکیش��ن ضم��ن مراجع��ه ب��ه تصاوی��ر متع��دد، از ش��ما در م��ورد ش��کل 
مش��خصات ظاه��ری عل��ف ه��رزی ک��ه در مزرع��ه م��ی  بینید س��ؤال م��ی  ش��ود و بعد 

از چن��د س��ؤال س��اده ن��ام عل��ف ه��رز را ب��ه ش��ما نش��ان م��ی  ده��د )ش��کل3و4(.

شکل3ـ نمونه  ای از اپلیکیشن شناسایی علف های هرز
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شکل4ـ  نمونه  ای از اپلیکیشن شناسایی علف  های هرز

اپلیکیشن کمبود عناصر غذایی 
     گاه��ی اوق��ات در مزرع��ه ی��ا ب��اغ خ��ود عالئم��ی را ب��ر روی گی��اه مش��اهده می کنید 
ک��ه عل��ت اصل��ی آن کمب��ود نوع��ی از عناص��ر غذای��ی اس��ت. ب��رای ش��ناخت آس��ان 
و س��ریع  ای��ن عالئ��م، اپلیکیش��ن ه��ای زی��ادی س��اخته ش��ده  ان��د ک��ه بعضاً مش��ابه 
عل��ف  ه��ای ه��رز تخصص��ی عم��ل م��ی کنن��د. ب��ه عن��وان مث��ال اپلیکیش��ن کمب��ود 
عناص��ر غذای��ی مرکب��ات، برن��ج، س��یب ی��ا محص��والت گلخان��ه  ای. ای��ن اپلیکیش��ن  ها 
حت��ی م��ی توانن��د ب��ه ص��ورت ترکیب��ی باش��ند یعن��ی ه��م ن��وع کمب��ود عناص��ر 
غذای��ی را مش��خص م��ی کنن��د و ه��م راه ح��ل درم��ان کمب��ود را ارائ��ه م��ی  دهن��د 

)ش��کل5 تــا 8(.
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شکل5- نمونه  ای از عالئم کمبود عناصر غذایی بر روی برگ  ها

شکل6- نمونه  ای از اپلیکیشن کمبود عناصر غذایی
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اپلیکیشن شناسایی بیماری های گیاهی
      از ای��ن ن��وع اپلیکیش��ن ه��ا ب��ه منظ��ور شناس��ایی بیم��اری ه��ای گیاه��ی 
اس��تفاده م��ی ش��ود. همچنی��ن توصی��ه ه��ای الزم را ب��رای تش��خیص ی��ا پیش��گیری 

آنه��ا را ارائ��ه م��ی ده��د.

شکل8- نمونه ای از اپلیکیشن شناسایی عوامل بیماری  زای گندم و جو

اپلیکیشن شناسایی بیماری طیور
    از ان��واع ای��ن اپلیکیش��ن ه��ا در ح��وزه دام، طی��ور و آبزی��ان ه��م تولی��د ش��ده 
اس��ت ک��ه ب��رای شناس��ایی بیم��اری ه��ای آنه��ا م��ورد اس��تفاده ق��رار م��ی گیرن��د 
و توصی��ه ه��ایالزم را ب��رای پیش��گیری ی��ا درم��ان ارائ��ه م��ی دهن��د. ممک��ن 
اس��ت در مرغ��داری ی��ا مزرع��ه حال��ت های��ی مختل��ف ی��ا عالئ��م خاص��ی در طی��ور 
خ��ود مش��اهده کنی��د و احس��اس کنی��د آنه��ا بیم��ار ی��ا دارای ی��ک مش��کل خ��اص 
هس��تند. آی��ا در ای��ن گون��ه م��وارد ش��یوه ه��ای درمان��ی یکس��انی وج��ود دارد؟ قطعاً 
چنی��ن نیس��ت در ای��ن زمین��ه ه��م اپلیکیش��ن ه��ای متنوع��ی وج��ود دارد ک��ه ب��ه 

زنگ برگی قهوه ای

جست و جو

پاتوژن     نام متداول

وارد کردن نام بیامری

نام عمومی: زنگ برگی قهوه ای 
     توســط قارچ puccinia recondita ایجاد می شــود،عالئم 
ــیاه در  ــک و س ــای کوچ ــوش ه ــورت ج ــه ص ــامری ب بی

ســطح پهنــک بــرگ ظاهــر مــی شــود. 

 میزبان:
پاتــوژن روی جــو، قــدرت 
پارازیتــی  ضعیفــی دارد  اما 
ــد  ــوده منــی کن ــوالف را آل ی
ــه  ــارچ ب ــری از ق ــه دیگ گون
نــام p.hordei وجــود دارد 
ــه  ــه جــو حمل ــب ب ــه اغل ک

مــی کنــد.

اهمیتاهمیت چرخه زندگیچرخه زندگی عالئمعالئم میزبانمیزبان گالریگالری

پیدا کردن بیامریپیدا کردن بیامریپیدا کردن بیامری مرکز اطالعات مرکز اطالعات مرکز اطالعات

شناسایی بیامری
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عن��وان ی��ک راهنم��ای عمل��ی و کارب��ردی درای��ن گون��ه م��وارد عم��ل م��ی کنن��د 
ب��ه صورت��ی ک��ه ش��ما تنه��ا م��ی توانی��د عالئ��م طی��ور خ��ود را در ن��رم اف��زار وارد 
کنی��د و ب��ا کم��ک ن��رم اف��زار، ن��وع بیم��اری طی��ور خ��ود را شناس��ایی کنی��د و 

راهکاره��ای مناس��ب درمان��ی توصی��ه ش��ده را ب��ه کار ببری��د )ش��کل9(.

شکل9-  نمونه ای از اپلیکیشن شناسایی بیماری  های طیور

اپلیکیشن شناسایی بیماری  های آبزیان
      در آبزی�ان بیم�اری ه�ای زی�ادی وج�ود دارد که باع�ث ایجاد تلف�ات زیادی در 
اس�تخر ه�ای پ�رورش می ش�ود . به عن�وان مثال اگ�ر در کار پرورش ماهی هس�تید 
گاه�ی اوق�ات، ممک�ن اس�ت ش�ما ب�ا عالئ�م عجیبی ب�ر روی ب�دن ماهی ه�ا مانند 
خونری�زی در اط�راف چش�م و ی�ا وج�ود ت�اول های�ی ب�ر روی پوس�ت و ..... مواج�ه 
ش�وید ام�ا م�ی توانی�د ب�ا اس�تفاده از اپلیکیش�ن شناس�ایی بیم�اری ه�ای ماهی به 

ن�وع بیم�اری و راه ه�ای پیش�گیری و درمانی آن دس�ت بیابید )ش�کل10و11(.

شناسایی بیماری های
 مهم طیور

طیور

مرغ

جست وجوی بیماری

جست وجوی بیماری

واکسیناسیون

بیماری ویروسی

بیماری انگل داخلی

بیماری انگل خارجی

بیماری قارچی

باکتری ها

داروخانه ها

فروشگاه خوراک

نوک چینی طیور

اردک

بوقلمون
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شکل10- نمونه  ای از اپلیکیشن شناسایی بیماری های ماهی

 شکل11- نمونه  ای از اپلیکیشن های شناسایی عالئم کمبود عناصر غذایی در خوراك ماهی

شناسایی عالئم کمبود 

عناصر غذایی در 

خوراک ماهی
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اپلیکیشن  شناسایی بیماری  های دام 
    در ح�وزه عل�وم دام�ی ان�واع اپلیکیش�ن های�ی وج�ود دارد ک�ه ب�ه جنب�ه ه�ای 
مختل�ف عل�وم دام�ی نظیر بیم�اری ه�ای دام، تغذی�ه دام، بهداش�ت دام و اطالعات 
ب�ازار م�ی پ�ردازد. ش�کل 12 نمون�ه ای از ای�ن اپلیکیش�ن ه�ا را ک�ه در ارتب�اط ب�ا 

شناس�ایی بیم�اری ه�ای دام تهی�ه ش�ده اس�ت نش�ان م�ی دهد.   

شکل12- نمونه  ای از اپلیکیشن شناسایی بیماری  های دام
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)CALC Apps( 2-اپلیکیشن  های محاسباتی
     ای��ن گ��روه ش��امل آن دس��ته از اپلیکیش��ن های��ی اس��ت ک��ه مبن��ای طراح��ی 
آن فرم��ول های��ی اس��ت ک��ه ب��ر اس��اس آن ام��کان محاس��به وج��ود دارد. در ای��ن 
اپلیکیش��ن ه��ا ب��ا وارد ک��ردن داده ه��ای مرتب��ط و انج��ام مراحل محاس��باتی توس��ط 
ن��رم اف��زار، مناس��ب تری��ن پاس��خ ب��ه کارب��ر ارائ��ه میش��ود ، نظی��ر محاس��به می��زان 
خ��روج عناص��ر غذای��ی خ��اك در اث��ر تغذی��ه گی��اه، محاس��به می��زان اخت��الط 
عناص��ر ی��ا س��موم در تان��ک سمپاش��ی، محاس��به می��زان و غلظ��ت س��موم ب��رای 
سمپاش��ی و .... ب��ه عن��وان مث��ال در زمین��ه آزم��ون خ��اك، به��ره ب��ردار ممکن اس��ت 
ب��ا ی��ک س��ری مش��کالت در رش��د گی��اه خ��ود مواج��ه ش��ود و س��ؤاالتی در ذه��ن او 
ایج��اد کن��د ک��ه عل��ت تغیی��رات و مش��کالت رش��دی در گی��اه چیس��ت؟ ی��ا زمان��ی 
ک��ه م��ی خواه��د مزرع��ه خ��ود را کودده��ی کن��د ش��اید ای��ن س��ؤال پی��ش بیای��د 
ک��ه چ��ه می��زان ک��ود الزم اس��ت؟ ی��ا اص��اًل ک��ود ده��ی نی��از اس��ت؟ ب��ه منظ��ور 
پاس��خگویی ب��ه ای��ن دس��ته س��ؤاالت بای��د آزم��ون خ��اك گرفت��ه ش��ود. ب��رای 
ای��ن کار ب��ه راحت��ی م��ی ت��وان از اپلیکیش��ن ه��ای آزم��ون خ��اك اس��تفاده ک��رد. 
ب��ا وارد ک��ردن ی��ک س��ری اطالع��ات درب��اره خ��اك مزرع��ه، اپلیکیش��ن می��زان 
عناص��ر غذای��ی خ��اك و ن��وع خ��اك مزرع��ه را ب��ه ش��ما نش��ان م��ی ده��د. حت��ی ب��ا 
دادن اطالع��ات مختص��ری برخ��ی از ای��ن اپلیکیش��ن ه��ای محاس��باتی م��ی توانن��د 
می��زان ب��ذر م��ورد نی��از ب��رای کش��ت ی��ک ن��وع گی��اه در س��طح مش��خصی از 
مزرع��ه و ی��ا می��زان عملک��رد محص��ول را ب��ه ش��ما ارائ��ه دهن��د )ش��کل13 و 14(.
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شکل13-  نمونه  ای از اپلیکیشن محاسبه میزان عملکرد محصول

شکل14-  نمونه  ای از اپلیکیشن محاسبه نرخ بذر
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     در بی��ن اپلیکیش��ن ه��ای محاس��باتی، اپلیکیش��ن نمون��ه ب��رداری از خ��اك 
م��ی توان��د ن��وع خ��اك ش��ما را مش��خص کن��د. مش��ابه همی��ن م��ورد را م��ی ت��وان 
در اپلیکیش��ن آزم��ون آب مش��اهده ک��رد ک��ه اطالع��ات مناس��بی در م��ورد کیفی��ت 

آب آبی��اری ب��ه دس��ت م��ی ده��د و ب��ه کاربرکم��ک م��ی کن��د )ش��کل15و 16(.

شکل15- نمونه  ای از اپلیکیشن آزمون خاك

شکل16- اپلیکیشن آزمون آب
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اپلیکیشن های کود
     ای��ن اپلیکیش��ن کم��ک م��ی کن��د ت��ا مق��دار مناس��بی از کوده��ای م��ورد نی��از 
ب��رای تغذی��ه گی��اه از طری��ق محاس��بات تعیی��ن ش��ود. ای��ن اپلیکیش��ن بع��الوه 
ش��امل اطالعات��ی درب��اره کنت��رل و تنظی��م کودپ��اش، اس��تفاده از عنص��ر مرج��ع 
در ترکی��ب ب��ا ک��ود و ی��ک محاس��به کنن��ده ک��ود اس��ت ک��ه ب��ه ش��ما خواه��د 
گف��ت چ��ه مق��دار از ه��ر ک��ود ب��رای محص��ول ش��ما م��ورد نی��از اس��ت ک��ه بای��د 

ب��ه مخ��زن اضاف��ه ش��ود )ش��کل17(.

شکل17 �  نمونه  ای از اپلیکیشن محاسبه میزان کود مورد نیاز گیاه
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)E-BOOK Apps(3- اپلیکیشن  های کتاب الکترونیکی
     مبن��ای س��اخت ای��ن  اپلیکیش��ن ه��ا نش��ریات ترویج��ی وکت��ب اس��ت ک��ه 
ب��ه ش��کل فص��ل بن��دی ش��ده و در چارچ��وب اس��تانداردهای س��اخت اپلیکیش��ن 

طراح��ی و اج��را م��ی ش��وند. 
در زیر مثال هائی از این دسته اپلیکیشن ها ارائه می شود.

اپلیکیشن مدیریت مزرعه 
      ای��ن اپلیکیش��ن ش��امل  نقش��ه مرزه��ای مزرع��ه، پرچ��م گ��ذاری، گرفت��ن 
عک��س جغرافیای��ی از زمی��ن و مش��خص ک��ردن موقعی��ت جغرافیای��ی زمی��ن اس��ت 

)ش��کل18(.

شکل18-  نمونه  ای از اپلیکیشن مدیریت مزرعه

نقشه مرزهای مزرعه

پرچم گذاری

تنظیامت

مرز

گرفنت عکس جغرافیایی

اتصال به مزرعه
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اپلیکیشن بسته مدیریت تلفیقی آفات
    ای��ن اپلیکیش��ن ح��اوی جدیدتری��ن مق��االت قاب��ل دانل��ود و تصاوی��ر آف��ات مه��م  

اس��ت ک��ه ب��ه ش��ما در مدیری��ت تلفیق��ی آف��ات کم��ک م��ی کند )ش��کل19(.

شکل19-  نمونه  ای از اپلیکیشن مدیریت تلفیقی آفات

اپلیکیشن علوم دامی
   اپلیکیش��ن عل��وم دام��ی ش��امل مجموع��ه  ای از بیم��اری  ه��ا و راه  های پیش��گیری 

و درم��ان آن در دام های س��بک و س��نگین اس��ت )ش��کل20(.
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شکل20-  نمونه  ای ازکتاب الکترونیکی علوم دامی

4- اپلیکیشن  های ترکیبی

     ای��ن دس��ته اپلیکیش��ن ه��ا م��ی توان��د ش��امل ترکیب��ی از ان��واع شناس��ائی و 
محاس��باتی باش��دکه غال��ب اطالع��ات م��ورد نی��از درب��اره ی��ک محص��ول خ��اص 
نظی��ر شناس��ایی بیم��اری  ه��ا، آف��ات و عل��ف  ه��ای ه��رز و نی��ز اطالعات محاس��باتی 
از جمل��ه آزم��ون خ��اك، آزم��ون آب و..... را در اختی��ار به��ره  ب��ردار ق��رار م��ی  ده��د 

)ش��کل21(.
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شکل21-  نمونه  ای از اپلیکیشن ترکیبی راهنمای ذرت

مراحل طراحی و ساخت اپلیکیشن کشاورزی

     در ای��ن ش��یوه نام��ه نکات��ی ک��ه در س��اخت اپلیکیش��ن کش��اورزی بای��د مدنظ��ر 
ق��رار بگی��رد ارائ��ه  می  ش��ود.

1-صفحه اول
     عنوان

     - عنوان اپلیکیشن باید جامع باشد.
   انتخ��اب عن��وان بس��تگی خ��اص ب��ه ن��وع س��ؤال مدنظ��ر کارب��ر، ن��وع محص��ول 
تولی��دی، ش��رایط اقلیم��ی مح��ل فعالی��ت کارب��ر و ده ه��ا عام��ل دیگ��ر دارد. ب��ه 
عن��وان مث��ال ی��ک کارب��ر فق��ط ذرت کار اس��ت. بدیه��ی اس��ت ای��ن کارب��ر نی��از 
دارد ت��ا تمام��ی اطالع��ات مرتب��ط ب��ا ذرت را در قال��ب ی��ک اپلیکیش��ن دریاف��ت 
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کن��د. ی��ا حداق��ل آنچ��ه در م��ورد عوام��ل خس��ارت زای ذرت م��ی خواه��د در قال��ب 
ی��ک اپلیکیش��ن در اختی��ار او ق��رار گی��رد. روش��ن اس��ت ک��ه ی��ک اپلیکیش��ن آن 
ه��م صرف��اً در خص��وص ی��ک آف��ت ی��ا بیم��اری ی��ا عل��ف ه��رز کارگش��ا نخواهد ب��ود و 
کارب��ر را مجب��ور م��ی کن��د اپلیکیش��ن ه��ای متنوع��ی را در فض��ای تلف��ن هم��راه 
خ��ود بارگ��ذاری کن��د. ای��ن ن��وع عناوی��ن توصی��ه نم��ی ش��ود. ی��ک عن��وان کل��ی  
و جام��ع ت��ر نظی��ر عوام��ل خس��ارت زای ذرت ی��ا آف��ات ذرت بیش��تر م��ورد 

تأکی��د اس��ت.    
     - کوتاه و دربرگیرنده موضوع اصلی اپلیکیشن باشد.

     عنوان بین 5 تا 10 کلمه باشد و از دو خط تجاوز نکند. 
     توصیه می شود فونت عنوان IranNastaliq، و سایز24،22 یا 26 باشد.

     - در این صفحه آرم وزارت جهادکشاورزی در باالی سمت راست و آرم نظام نوین 
ترویج کشاورزی در باالی سمت چپ کادر قرار گیرد.

     - آدرس تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی در قسمت پایین به صورت ریز نوشته 
شود )شکل22(.

شکل22- صفحه اول اپلیکیشن
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2-صفحه دوم
     الف( عنوان اپلیکیشن در باالی صفحه و در سمت راست نوشته شود.

     ب( از عکس متناسب با موضوع در پس زمینه صفحه استفاده شود.
     د( پوشه  های اصلی: 

     - تع��داد و اس��امی پوش��ه  ه��ا ب��ر اس��اس فص��ل بن��دی مطال��ب اپلیکیش��ن 
تعیی��ن م��ی  ش��ود. 

     - نم��ای ه��ر پوش��ه اصل��ی ش��امل دو بخ��ش نوش��تار و تصوی��ر اس��ت ک��ه 
تصوی��ر اس��تفاده ش��ده در نم��ای پوش��ه مع��رف عن��وان هم��ان فص��ل باش��د و بخش 

نوش��تاری نم��ا نی��ز هم��ان عن��وان فص��ل اس��ت. 
     - محت��وای ه��ر پوش��ه اصل��ی ش��امل تمام��ی مباح��ث مرتب��ط و م��ورد نی��از 
عن��وان فص��ل اس��ت ک��ه ب��ه ش��کل کام��ل و جام��ع ب��ه آن پرداخت��ه م��ی ش��ود. 
تمام��ی مباح��ث ب��ا دس��ته بن��دی مناس��ب در زی��ر پوش��ه  ه��ا ق��رار م��ی گی��رد. در 
ادام��ه ای��ن دس��تورالعمل زی��ر پوش��ه  ه��ا توضی��ح داده خواه��د ش��د )ش��کل23(. 
     - پوش��ه درب��اره م��ا: در ای��ن پوش��ه کلی��ه اطالع��ات شناس��نامه ای کار 
ق��رار م��ی  گی��رد ک��ه در بخ��ش شناس��نامه اپلیکیش��ن ب��ه ط��ور کام��ل ب��ه آن 

اش��اره م��ی  ش��ود.
     - پوش��ه  مناب��ع و لین��ک  ه��ای مفی��د: لین��ک ه��ای مرتب��ط / معرف��ی مناب��ع 

م��ی توان��د در ای��ن پوش��ه ق��رار گی��رد.
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شکل23- صفحه دوم اپلیکیشن شامل پوشه  ها

ــح: بهت��ر اس��ت ب��رای اپلیکیش��ن  ه��ای از ن��وع اطالعات��ی )کت��اب-       توضی
ه��ای الکترونیک��ی( بخ��ش مقدم��ه ق��رار داده ش��ود و مح��ل آن نی��ز در ابت��دای 
زیرپوش��ه اولی��ن پوش��ه اصل��ی اس��ت. حج��م مقدم��ه نبای��د بیش��تر از س��ه ال��ی 
چه��ار خ��ط باش��د. ب��رای س��ایر اپلیکیش��ن  محاس��باتی و تش��خیصی الزم اس��ت 
راهنم��ا ی اس��تفاده از اپلیکیش��ن، تهی��ه و در مح��ل م��ورد نظ��ر در صفح��ه دوم 

ق��رار داده ش��ود. 

3-زیر پوشه ها
     از صفح��ه دوم ب��ه بع��د زی��ر پوش��ه  ه��ا ب��ه ش��کل مج��زا ب��رای ه��ر پوش��ه 
اصل��ی ق��رار م��ی  گی��رد ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه ن��وع اپلیکیش��ن )شناس��ایی، محاس��باتی، 
E- Book(، طراح��ی زی��ر پوش��ه ه��ا متف��اوت اس��ت. طراح��ی زیر پوش��ه  ه��ا 
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ب��ر مبن��ای س��اختار اپلیکیش��ن و ش��رکت س��ازنده متف��اوت اس��ت. الزم اس��ت 
س��ازندگان اپلیکیش��ن ب��ا توج��ه ب��ه موض��وع پوش��ه اصل��ی متناس��ب تری��ن 

س��اختار را طراح��ی نماین��د.
     برای ساخت زیر پوشه  ها باید نکات زیر مد نظر سازندگان قرار گیرد:

     - در اپلیکیش��ن  ه��ای شناس��ایی ک��ه مبن��ای طراح��ی س��ؤاالت کلیش��ه ای ب��رای 
یافت��ن پاس��خ کارب��ر اس��ت، زی��ر پوش��ه ه��ا بای��د الگ��و گرفت��ه از س��ؤاالت باش��ند. 
درای��ن ن��وع اپلیکیش��ن گزین��ه ه��ای مرب��وط ب��ه پاس��خ ب��ه س��ؤاالت کلیش��ه ای در 
زیرپوش��ه  ه��ا و در نهای��ت پاس��خ نهای��ی در زی��ر پوش��ه انتهای��ی کار ق��رار م��ی گی��رد. 
     - در اپلیکیش��ن  ه��ای محاس��باتی، زی��ر پوش��ه ه��ا ب��ه هم��راه زی��ر ش��اخه ه��ای آن 
ب��ر مبن��ای ن��وع و مراح��ل مختل��ف اج��رای فرم��ول محاس��باتی موضوع اپلیکیش��ن 

طراح��ی و اج��را م��ی ش��ود. 
     - در اپلیکیش��ن  ه��ای E-Book  زی��ر پوش��ه ه��ا و ش��اخه ه��ای آن تقریب��اً 
نش��أت گرفت��ه از فص��ول فهرس��ت کت��اب ی��ا نش��ریه ترویج��ی خواه��د ب��ود. الزم به 
ذک��ر اس��ت مت��ون زی��ر پوش��ه ه��ا جام��ع، س��اده، روان و قاب��ل فه��م باش��د و ت��ا 

ح��د ام��کان از تصاوی��ر ب��رای فه��م بهت��ر مطال��ب اس��تفاده ش��ود. 

نمونه  ای از پوشه بندی 
     ب��ه عن��وان مث��ال در زمین��ه راهنم��ای تغذی��ه گن��دم ب��ه عن��وان اپلیکیش��ن در 

ش��کل7 مراجع��ه ش��ود.
     الــف( پوشــه هــای اصلی شــامل:  تش��خیص کمب��ود عناص��ر غذای��ی در گندم، 

تش��خیص کمب��ود عناصر غذایی براس��اس تصوی��ر، آزم��ون خاك، آزم��ون آب.
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 ب( زیرپوشه ها
     زی��ر پوش��ه، پوش��ه اصل��ی تش��خیص عناص��ر غذای��ی در گن��دم ب��ه ص��ورت 

زی��ر اس��ت:
     عالئم کمبود در کدام بخش از گیاه دیده می شود؟

     انتخاب گزینه:
     برگ های بالغ)پایینی(گیاه

     برگ های میانی
     برگ های جوان 

     برگ های تازه سبز شده
     ح��اال ب��ا انتخ��اب هرک��دام از ای��ن گزین��ه ه��ا ب��ا س��ؤال دیگ��ری ک��ه الزم��ه 
رس��یدن ب��ه پاس��خ صحی��ح اس��ت روبرو هس��تیم،  ب��رای مثال ب��ا انتخ��اب گزینه ب��رگ های 

بال��غ )پایین��ی( گی��اه، س��ؤال بع��دی چنی��ن اس��ت، 
     کل گیاه چه رنگی است؟ 

     انتخاب گزینه:
     سبز روشن 

     سبز تیره
     سبز تیره همراه باریک شدن برگ

     ب��ا انتخ��اب هرک��دام از ای��ن گزین��ه ه��ا کارب��ر م��ی توان��د ب��ه مش��کل تغذی��ه ای 
کش��ت خ��ود پ��ی بب��رد. 
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 4- شناسنامه کار 
     شناس��نامه اپلیکیش��ن در پوش��ه ای تح��ت عن��وان درب��اره م��ا ق��رار م��ی گی��رد 

ای��ن پوش��ه ب��ا اطالع��ات زی��ر طراح��ی م��ی ش��ود:

 عنوان 	
 پدی��ده آورن��دگان )ن��ام و ن��ام خانوادگ��ی، پس��ت س��ازمانی، مؤسس��ه/	

مرکز(
 ای��ن اث��ر در مرک��ز فن��اوری اطالع��ات و اط��الع  رس��انی کش��اورزی ب��ا 	

ش��ماره ...........  ثب��ت ش��د. 
 ذکر نام سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، معاونت ترویج 	
 دفتر شبکه دانش و رسانه  های ترویجی	
 کلی��ه حق��وق م��ادی و معن��وی ای��ن اث��ر متعل��ق ب��ه س��ازمان تحقیق��ات، 	

آم��وزش و تروی��ج کش��اورزی اس��ت.
 نام شرکت سازنده	

5-مشخصات فنی تصویری و نوشتاری اپلیکیشن
     - تصاوی��ر انتخ��اب ش��ده از کیفی��ت Resolution  و DPI خوب��ی برخ��وردار 
باش��د ب��ه ط��وری ک��ه توصی��ه م��ی  ش��ود ب��رای پ��س زمین��ه1440*2560 پیکس��ل 

و مابق��ی عک��س  ه��ا 220 پیکس��ل کمت��ر نباش��د.
     - بهتر است از فونت های 18 ،16 ،14 و قلم IranSans استفاده شود.

     - حداکث��ر تع��داد س��طر در ه��ر صفح��ه بی��ن 7-5 س��طر باش��د  و از 7 س��طر 
تج��اوز نکن��د.
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معرفی سایت خارجی برای اپلیکیشن های کشاورزی
   

     در س��ایت www.farms.com  اپلیکیش��ن های��ی در ح��وزه ه��ای مختل��ف 
کش��اورزی وج��ود دارد ک��ه ب��ه ط��ور رای��گان قاب��ل دانل��ود هس��تند. بنابرای��ن 
طراح��ان اپ م��ی توانن��د ب��رای الگ��و ب��رداری از ان��واع اپ ه��ای موج��ود در 
ح��وزه تخصص��ی خ��ود و انتخ��اب عناوی��ن و نح��وه س��اخت اپ از ای��ن س��ایت 

ای��ده بگیرن��د.

ورود به سایت و دانلود اپلیکیشن
    

 ابتدا وارد سایت www.farms.com  شوید
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 پ��س از مش��خص ش��دن صفح��ه زی��ر، در س��مت چ��پ در قس��مت پایی��ن زی��ر 
تیت��ر Other Resources گزین��ه Agriculture Apps  را انتخ��اب کنی��د.

    

 بع��د طب��ق صفح��ه بع��د در قس��مت جس��تجو کلی��د واژه تخصص��ی مربوط��ه را 
جس��تجو م��ی کنی��د. مث��ال در صورت��ی ک��ه مای��ل ب��ه پی��دا ک��ردن اپلیکیش��ن 
در زمین��ه گن��دم هس��تید کاف��ی اس��ت کلی��د واژه wheat را وارد کنی��د و کلی��د 
جس��تجو را بزنی��د ب��ه دنب��ال آن اپ ه��ای تخصص��ی در م��ورد کلی��د واژه ش��ما 
ظاه��ر خواه��د ش��د. در قس��مت وس��ط )قس��مت دانل��ود( دو گزین��ه در م��ورد اپ- 
ه��ای رای��گان مش��خص ش��ده اس��ت )اندروی��د- ios( ک��ه بس��ته ب��ه ن��وع سیس��تم 
تلف��ن هم��راه م��ی توانی��د یک��ی از گزین��ه ه��ا را انتخ��اب و اپ ه��ای م��ورد نظ��ر را 

دانل��ود و اج��را کنی��د.
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     پایی��ن صفح��ه، در قس��مت Most Popular اپ ه��ای م��ورد نظ��ر ش��ما 
در قال��ب کلی��د واژه  های��ی تخصص��ی مش��خص ش��ده اس��ت. ک��ه از ای��ن طری��ق  
نی��ز م��ی توانی��د ب��ه الگوه��ای مختل��ف اپلیکیش��ن ه��ای تخصص��ی دسترس��ی 

پی��دا کنی��د.
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 نمون��ه ای از صفح��ه اول / پوش��ه ه��ا/ زیرپوش��ه ه��ا در اش��کال زی��ر نش��ان داده 
ش��ده اس��ت:

شکل26- نمونه ای از صفحه اول، پوشه ها و زیر پوشه ها

لینک  های مفید برای دسترسی به اپلیکیشن

• www.croplife.com
• www.croplife.com
• modernfarmer.com
• insightrixdigital.com
• www.croplife.com
• www.itnewsafrica.com
• https://venturesafrica.com
•www.agriculture.com 
• www.flowfinity.com
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت


