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طالعات و ارتباطات در صنایع غذایی کاربردها و فرصت های فناوری های نوین ا

 وکشاورزی
 

 سعید صمدی  

 عضو هیئت علمی گروه ماشین آالت صنایع غذایی ، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 
 

 s.samadi@rifst.ac 
 

 چکیده

غذایی و ( در بسیاری از فعالیت های توسعه ای به کار گرفته می شود. صنایع ITدر دنیای مدرن امروز، فناوری اطالعات )

در اکثر فعالیت های روزانه خود نموده اند. این مقاله به  ITکشاورزی نیز از جمله صنایعی هستند که اقدام به بهره گیری از 

بحث درباره کاربردها و فرصت های ناشی از فناوری های مبتنی بر اطالعات و ارتباطات در صنایع غذایی و کشاورزی می 

فته و گرایشات موجود در این حوزه تاکید می کند. به طور خاص در مورد فناوری های شناسایی پردازد و بر فناوری های پیشر

( برای مدیریت زنجیره تامین، کیفیت و نظارت بر ایمنی، تجارت الکترونیک، رباتیک، شبکه های 23RFIDبا امواج رادیویی )

ی شود. از آنجا که تمام فناوری های (  بحث م21GIS( و سیستم های اطالعاتی جغرافیایی )22WSNبی سیم حسگر )

در صنایع غذایی وکشاورزی را نیز بررسی  ITنوظهور با چالش هایی مواجه هستند، این مقاله، چالش ها و مزایای به کارگیری 

 ITمی کند. ایمنی و کیفیت مواد غذایی یکی از مسائل حیاتی در حوزه صنایع غذایی است. از این رو، اهمیت یکپارچه سازی 

در صنایع غذایی جهت بهبود ایمنی و کیفیت محصوالت غذایی نیز ذکر شده است. در پایان بر ضرورت افزایش آگاهی در 

حوزه صنایع غذایی و کشاورزی در رابطه با اهمیت بکارگیری فناوری های مبتنی بر اینترنت به عنوان یکی از عوامل کلیدی 

   .برای موفقیت در قرن بیست و یکم تاکید می شود
 

 RFID ،.WSNکلمات کلیدی: اینترنت، صنایع غذایی، فناوری اطالعات،
 

  مقدمه

( یکی از عواملی است که به تنهایی در جهانی سازی و پیشرفت استانداردهای زندگی نقش ITفناوری اطالعات )

بکارگیری  بسیار پرشتاب صورت گرفته است. ITدارد. این پیشرفت ها به خاطر سرعت نوآوری مربوط به صنعت 

در  ITدر اکثر فعالیت های توسعه ای گواهی بر گسترش و اهمیت این فناوری است. صنعت  ITقابل مالحظه 

صنایع ساختمانی، تولید، ساخت، خدمات درمانی، آموزش و پرورش، مدیریت اطالعات، امنیت و تولید محصوالت 

در حوزه های فوق  ITود این، میزان بکارگیری غذایی و کشاورزی در سراسر جهان به کار گرفته شده است. با وج

رتبه اول را به خود اختصاص داده است و پیشرفته  ITالذکر متفاوت است. مدیریت اطالعات از لحاظ استفاده از 

، ITترین حوزه در این زمینه محسوب می شود. از سوی دیگر، کشاورزی به خاطر داشتن کمترین استفاده از 

خود اختصاص می دهد. سایر حوزه های تولیدی غیر از مواد غذایی و کشاورزی به دلیل به کمترین نوآوری را به 

[. بیشتر سود 1]-[0در سطحی باال از حداکثر ظرفیت تولید خود استفاده می کنند] ITکارگیری سیستم های 

                                                 

 

 
43 Radio Frequency IDentification 
44 Wireless Sensor Networks 
45 Geographic Information Systems 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

                                                                                 

                                                                                  

   
 

132 

 

 

 

های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیداشت و پس از برداشت محصوالت کشاوربر  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

رکت های ( حاصل می شود. از این رو، شSMEحاصل از بخش کشاورزی در شرکت های اندازه کوچک و متوسط )

تولیدی بزرگ در صنعت تولید محصوالت کشاورزی و غذایی نقش سازنده ای در این کسب و کار ایفا نمی کنند. 

SME  ها دارای ظرفیت مالی پایین یا متوسط هستند. این گونه شرایط مالی نمی تواند قادر به تامین اعتبار برای

( و WSN(، شبکه های حسگر بی سیم )RFID) ای چون شناسایی با امواج رادیوییفناوری های پیشرفته

بکارگیری تجارت الکترونیک باشد. این فناوری ها در اختیار صنایع غذایی و کشاورزی قرار دارند و در صورت 

 [.3بکارگیری آنها، صنایع تولید مواد غذایی و کشاورزی قادر به استفاده حداکثری از پتانسیل خود خواهند بود]

  

 موضوع مروری بر ادبیات 

به میزان قابل مالحظه ای بهره می گیرد. متاسفانه،  ITدر حال حاضر، صنعت تولید مواد غذایی و کشاورزی از 

های همچنان چالش هایی وجود دارد که منجر به تحمیل زیان و کاهش اعتبار این صنعت شده است. این چالش

خود نمایانگر تکنیک هایی است که منجر به تولید  ITفنی را می توان با استفاده از فناوری های نوین اصالح کرد. 

سریعتر و پربازده با حداقل نیروی انسانی می شوند. تولید محصوالت کشاورزی خود یک نوع فعالیت اقتصادی 

محسوب می شود و وابستگی بیشتری به ورودی انسانی به نسبت ورودی ماشینی در مقایسه با سایر فعالیت ها 

نا نیست که فناوری های مربوط به کاهش نیرو و ورودی انسانی در این صنعت جایی ندارند. دارد. این بدین مع

فناوری های که قادر به کاهش ورودی انسانی هستند در این صنعت وجود دارند، ولی چالش موجود هزینه استفاده 

نعت محسوب می شوند ولی ها تولیدکنندگان قوی در این ص SMEاز آنها است. همان گونه که در ابتدا گفته شد، 

در حوزه کشاورزی نیازمند سرمایه  ITفاقد سرمایه کافی برای پشتیبانی از این فناوری ها هستند. به کارگیری 

[. حوزه هایی از صنعت تولید محصوالت کشاورزی که می توانند از 2اولیه باالیی است ولی بازدهی باالیی نیز دارد]

IT رد می شود؛ زنجیره تامین، برداشت، استانداردسازی، بازاریابی، حاصلخیزی زمین بهره گیری کنند شامل این موا

، RFID ،WSN ،GISو براورد بازدهی. فناوری هایی که می توانند این حوزه ها را بهبود بخشند عبارتند از: 

اهداف مختلفی به  کنترل رباتیک و تجارت الکترونیک. این فناوری ها در صنایع تولید مواد غذایی و کشاورزی برای

شوند و عمدتا از شبکه های ارتباطی بهره می گیرند. با وجود این، برخی از این فناوری ها مانند کار گرفته می

RFID  بیش از یک کاربرد در این صنایع دارند. از این فناوری می توان در مدیریت زنجیره تامین و هم چنین

 [.1پیگیری استانداردسازی استفاده کرد]

 

 موجود یها یاورفن

 RFID ی. فناورالف

 نی. ا(1)شکل  کند یاستفاده م دیاطالعات مربوط به تول افتیدر ایو  ییجهت شناسا ییویاز امواج راد یفناور نیا

بارکد،  یکند. بجا یعمل م یسینوار مغناط یدارا یبکارگرفته شده در بارکد ها زمیبا استفاده از همان مکان یفناور

RFID یا لهیبارکد، کد م یشوند. در فناور یم هیتعبکه در محصول مدنظر  ی کنداستفاده م ییه هاتراش زیاز ر 

بهتر  RFID لحاظ نیشود. از ا افتیبارکد خوان قرار داشته باشد تا اطالعات مربوط به آن در دیدر خط د دیبا

آن باشند، به  دیاشه در خط داطالعات از تر افتیندارد تراشه و دستگاه خواننده آن جهت در یاست، چرا که لزوم

 نانیاطم تیکه قابل نستیا RFID گرید تیکند. مز یم دیتول یمشخص یویراد یفرکانس ها راشه،خاطر که ت نیا

به کار  گریجدا شدن آن د ایکد  یدگیخاطر است که بارکد در صورت خراش نیبه ا نیاز بارکد است. ا شتریآن ب

 .[3]رندی گینم قراردر سطح محصول  رایز ستند،یقابل جدا شدن ن یبه راحت RFID ینخواهد آمد. تراشه ها
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 RFIDنحوه عملکرد و اجزای سامانه مبتنی بر فناوری  -1شکل 

 

از مسائل بحث  یکیغذا  تیفیاستفاده کرد. ک یو استانداردساز نیتام رهیزنج تیریتوان در مد یم RFID از

 یشتریشوند احتمال فساد ب ینم ینگهدار یکه به طرز مناسب ییاست. مواد غذا ییغذا عیدر حوزه صنا زیبرانگ

است چرا که ممکن  نیخطرآفر ییذاغ تیسم باشند. مسموم یحالت حاو نیدر ا ییدارند و ممکن است مواد غذا

 تیثیغذا ممکن است به ح تیفیرو، عدم توجه به ک نیمرگ شود. از ا یاست منجر به اختالل در سالمت و حت

به کاربر امکان  RFID د.شو یآنها م یبرا یمنجر به ضرر مال تیازنده آن ضربه بزند که در نهاعرضه کننده و س

شده از  یاطالعات مربوط به زمان سپر ن،ی. همچنی دهدرا م ییماده غذا دهدهن لیمقدار و نوع مواد تشک نییتع

مصرف کننده  یفروشنده و هم برا یبرااطالعات هم  نی. ای گذاردم اریاستفاده را در اخت نیتا زمان اول دیزمان تول

 خیتار ییمواد غذا فاز مصر یناش ییغذا تیتعداد موارد مسموم ،یفناور نیدارند. با استفاده از ا یفراوان تیاهم

 [.7]افتیکاهش خواهد  یزا به مقدار قابل مالحظه ا تیمواد حساس ایمصرف گذشته و 

است. مصرف  یو صنعت کشاورز ییمواد غذا دیدر تول یرمحو یاز چالش ها گرید یکی نیتام رهیزنج تیریمد

شوند. از  یم دیتول یدر مناطق خاص یتنها به طور انحصار یاست، ول یانسان ها ضرور یبرا ییاز مواد غذا یبرخ

مصرف کننده سودمند باشد.  یو هم برا دکنندهیتول یبرقرار کرد تا هم برا دیرا با یجامع نیتام رهیرو، زنج نیا

. مواد ی شودخرده فروشان م انیم عیو توز یاز برداشت، به فرآور ییانتقال مواد غذا ندیشامل فرآ نیتام رهیزنج

که قبل از  ،یطوالن ریمس نیا رغمیکنند. عل یم یط ییبه مصرف کننده نها دنیرا قبل از رس ندیفرآ نیا ییغذا

از مصرف  یاضاف نهیمعناست که هز نیدب نیمحرز شود. ا دیآن با یشود، ارزش پول یم یطاستفاده از محصول 

 یبرا یرساختیبه عنوان ز RFID یکم نباشد. فناور زیبه سازنده ن یگرفته نشود و پول پرداخت ییکننده نها

 ییمحصول نها نانیاطم تیقابل شیافزا جهیدهنده آن و در نت لیو مواد تشک ییماده غذا دیمحل تول یابیرد

 هیسرما شیافزا یبرا یا زهینقش دارند، انگ ییمواد غذا دیکه در تول ییآنها هژیشود. کشاورزان، به و یشناخته م

با  سهیدر مقا یشتریکار ندارند. در گذشته، افراد واسطه سود ب نیخود به خاطر سود محدود حاصل از ا یگذار

 یریبکارگ . درحال حاضر، بای شدافراد محدود م نیبه ا اصلزدند و سود ح یم بیکشاورز و مصرف کننده به ج

RFIDیاست. فناور افتهی شیکاال افزا نیتام رهیزنج تیبه خاطر تقو تیرضا زانیو م ای، مزا RFID از  دیرا با

عرضه کننده  ایکننده و  عیرا که توز یانبوه نهیامر هز نی)کشاورز( تا مصرف کننده بکار گرفت. ا دینقطه تول

شود  یمحسوب م یعرضه کننده ا یجزء شرکت ها (Wal-Mart) دهد. وال مارت یکاهش م ی شوندم مّلمتح

 دیشرکت ها تول نیکرده است. ا بیسود خود ترغ شیجهت افزا RFID را به استفاده از دکنندگانیکه تول

از  یاریدر بس هیور نی. ای کنندم بیترغ RFID یساز ادهیپ نهیاز هز یبخش یمال نیتام قیکنندگان را از طر
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خود را در بازار  ییمواد غذا دیشوند تا عملکرد تول یم یمال نیها تام SME ت واس جیدرحال توسعه را یکشورها

 [.0]دهند شیافزا المللی نیب

 

 ییمواد غذا یمنیو ا تیفیجهت نظارت بر ک یاطالعات یها ی. فناورب

ست. ا ییو مصرف کننده نها ییمواد غذا عیتوز یشرکت ها انیاز عدم اعتماد م یناش ییغذا عیصنا فیضع عملکرد

درصد در  12 زانیبه م ییغذا عیسود حاصل از صنا ن،یاست. در چ ییمواد غذا تیو مسموم یامر حاصل آلودگ نیا

 کیکه  یاست، به گونه ا ییغذا عیصنا تیاهامر نشان دهنده م نیاست. ا افتهیکاهش  ییمواد غذا یآلودگ جهینت

 هیاز سرما نیچ ییمواد غذا دیتول شتریب ن،یون بر اصنعت را دارد. افز نیضربه زدن به ا لیپتانس یینقص به تنها

شود.  یبخش استفاده نم نیا تیمعناست که از حداکثر ظرف نیبه ا نیشود. ا یکوچک حاصل م اسیدر مق یگذار

مواد  یبکار گرفته است، بسته بند ییعرضه مواد غذا تیکشور جهت بهبود وضع نیا که ییها یاز فناور یکی

محصوالت  یموجود زانیدهنده و م لیمواد تشک ییجهت شناسا RFID از یفناور نی. ا[9]است RFID با ییغذا

 ولهرگونه سل ییپادتن و پادگن جهت شناسا انیواکنش م جادیا یمصرف برا کباری  یستیو از حسگر ز ییغذا

 کیشده،  یبسته بند ییدر محصول غذا یحاصل از رشد باکتر جهی. نتی کنداستفاده م ییدر ماده غذا ییایباکتر

ارتقای  به یفناور نیرو، ا نی. از ایسم ایکند و  یم اتیب ایرا  ییاست که ماده غذا ییایمیو ش یستیواکنش ز

 یبهتر م ییمحصوالت غذا یمنیو ا تیفیک بیترت نیا هکند و ب یکمک م ییغذا عیصنا سیستمهای نظارتی در 

موثر بوده است.  دکنندگانتولی و کنندگان مصرف انیاطالعات در بازگرداندن اعتماد م یفناور جه،یشود. در نت

غذا  تیفیو ک ییغذا تیاز مسموم یناش موارد، RFID با استفاده از یبسته بند یاز زمان ورود فناور ن،یافزون بر ا

مورد استفاده در  یستیز  یدارد و آن حسگرها یگریکاربرد د RFID یاست. فناور افتهیدرصد کاهش  12 تا

استفاده کرد.  نیتام رهیزنج تیریتوان از آنها در مد یاست که م یموجود نهیاطالعات در زم یوحا یبرچسب ها

مواد  دیتول عیدر صنا یاصل یاز دغدغه ها گرید یکیاز کشاورز به مصرف کننده  ییمحصوالت غذا یابیرد تیقابل

با  یی. شناسااستخود  تیظرف ها از حداکثر SME استفاده چالشی برای نیتام رهیموثر زنج تیریاست. مد ییغذا

دهنده، مقصد و مکان  لیاطالعات مربوط به مواد تشک RFID مانع است؛ نیا یبرا یراه حل RFID استفاده از

 تیاز ظرف حیصح یدر داشتن درک ییغذا عیامر به صنا نی. اردیگیرا دربر م ییمحصوالت غذا حیصح ییایرافجغ

به  یمال انیز بیترت نیکند و به ا یخود در صورت لزوم کمک م دیلکاهش تو ای شیافزا جهیبازار خود و در نت

. ی سازدم ریرا امکانپذ یینها ییغذا دهنامطلوب ما تیفیک ایسموم و  عیسر صیتشخ ،یفناور نی. ایرسدحداقل م

 [.12ی کند]فراهم م نیتام رهیرا در طول زنج ییمحصوالت غذا کیاتومات ییامکان شناسا ن،یهم چن

 

 کیالکترون. تجارت ج

و  دکنندهیتول انیکنند که ارتباط م یرا فراهم م یتر یموجود در حوزه تجارت ، بازار تعامل ینترنتیا یها یفناور

 مانندمشهور   یشبکه اجتماع یها تیوب سا قیتوان از طر یمهم م نی. به ای بخشدمصرف کننده را بهبود م

Facebook  و Twitter  قالب  یخود را بررو یعشبکه اجتما یها تیاوب س دکنندگان،ی. تولافتیدست

با شرکت  میتشکر، مصرف کننده قادر به ارتباط مستق ای تیتا در صورت شکا ی کننددرج م ییمحصوالت غذا

 ییخدمت و مصرف کننده نها ایارائه دهنده محصول  انیم نانیکه امکان ارتباط قابل اطم یباشد. هنگام ییغذا

کرد که ارتباط  سهیمقا یتوان با حالت یحالت را م نی. ابوداحتماال خوب خواهد برقرار باشد، عملکرد محصول 

گذارد  یم اریدر اخت یداده بهتر گاهیپا تیریمد یها ستمی، سIT د.مصرف کننده و سازنده وجود ندار انیم یجامع

 یم ییحصوالت غذامنجر به گسترش بازار م کیکنند. تجارت الکترون یم میمصرف کننده را ترس قیدق یازهایکه ن

در آن تا بحال  یخاص ییمحصول غذا کیاست که  یاز مناطق دیجد انیقادر به جذب مشتر نترنتی، چرا که ا دشو
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 هیآن، سرما ابیها در بردارد، چرا که در غ SME یبرا یشتریب یایمزا کیاست. تجارت الکترون دهیبه فروش نرس

شرکت  کیاز استخدام  کیالکترون تنخواهد بود. تجار یکاف ییمحصوالت غذا یابیبازار یشرکت ها برا نیا

 یرو برا نیبوده و از ا نیآنال یابیجهت انجام بازار نفرحداکثر پنج  ازمندین ستمیس نای. است تر ارزان یابیبازار

SME جه،یها مقرون به صرفه است. در نت SME بزرگتر بدون درخواست کمک  یبه بازار یها قادر به دسترس

 نانیاطم تیبا قابل نیتام رهیزنج جادیا ینترنتیا یها یرو، فناور نیهستند. از ا یابیبازار لیجهت تسه یاضاف یمال

 [.11یکنند]م نیرا تضم ییمحصوالت غذا یبرا ترعیوس یو بازار ییمحصوالت غذا شتریب تیفیک شتر،یب

 دیو کار و کارکنان آنها با که صاحبان کسب نستیها ا SME در نترنتیبر ا یمبتن یها یفناور بیاز معا یکی

 هیاست که سرما یاضاف یها نهیاز هز گرید یکی نیباشند. ا یوتریکامپ یها ستمیتا قادر به فهم س نندیآموزش بب

ها را در معرض  SME نیهمچن IT د.دهممکن کاهش  لهیمقدار آن را به هر وس دیکوچک با اسیگذار در مق

 هیسرما یتواند منجر به ضرر باال برا یدهد که خود م یقرار م یدارچون هک کردن و کالهبر ینترنتیا داتیتهد

 [.10]شود گذاران 

 

 کیربات ی. فناورد

 IT توان با کمک یقابل مشاهده است را م یبه خوب ییمواد غذا دی، که در صنعت تول اریبس یانسان یرویبه ن ازین

 ،یانسان یمواجه است. برخالف ورود کنواختی ریغو  فیضع یبا مانع خروج یانسان یکرد. ورود نیگزیجا نیبا ماش

است و سود  عتریسر ینوع ورود نی. به عالوه، ااتکاخواهد بود و هم قابل  کنواختیهم  IT با کمک ینیماش یورود

بردن علف  نیکاشت و از ب ن،یزم یکند. از ربات ها در آماده ساز یحاصل م یانسان یبا ورود سهیدر مقا یشتریب

را انجام دهند  یمحصوالت کشاورز دیتول ندیفرآ ییتوانند به تنها یم IT یشود. دستگاه ها یفاده مهرز است یها

 نیگزیاست که جا ییها نیاز ماش یکی نیکنند. دستگاه کمبا یرا محدود به نقش نظارت یانسان یروین یریو بکارگ

 تیمز کیشود،  یاستفاده م نیز ماشکه ا یی(. در جاها 0برداشت شده است )شکل  یها تیدر فعال یدخالت انسان

 نیشود. ا یم دهیکنند د یدر برداشت استفاده م یانسان یرویکه از ن یبا مناطق سهیدر بازده در مقا یدرصد 122

 [. 13]وجود دارد کسانی یمیاقل طیاندازه و شرا بامساله در مناطق 

 

 دروگر ی. نمودار نشان دهنده ربات ها2شکل
 

 (WSN) میسیشبکه حسگر ب یفناور ی. کاربردهاه

WSN  ه(برچسب )شناس کهیحوزه است، در حال نیا زاتیتجه ریشدن با سا کپارچهیقادر به RFID یرا تنها م 

 از WSN د.شو یمحسوب م یدو فناور نیا یاز تفاوت ها یکی نیخواند و ا RFID توان با دستگاه شناسه خوان

Wi-Fiیو پزشک یعلم ،یعتآخر در محدوده باند صنشود. دو مورد  یم بی تشکیل گی، بلوتوث و ز (ISM )  با
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 فی)مجوز(، اختصاص ط سانسیبه ل ازیمختلف بدون ن یها اتیکنند که انجام عمل یعمل م گاهرتزیگ 0,2فرکانس 

بکارگرفته  یکشاورز یندهایفرآ لیتسه یدر راستا زین زاتیتجه ری. سای سازدرا فراهم م یجهان یو سازگار عیوس

شود.  یدر مزرعه استفاده م یجهت نظارت و مراقبت از محصوالت زراع نعتص نیدر ا WSN یز فناورشوند. ا یم

 نی. ایگذاردم ریتاث یدر صنعت کشاورز WSN است که بر عملکرد یتنها چالش ییآب و هوا راتییتغ ن،یبا وجود ا

 نی. از ا[12]ندرا دار ییآب و هوا طیکند که امکان تداخل با شرا یاستفاده م ییویامواج راد یاز فرکانس ها یفناور

 نینصب حسگرها و دورب قیامر از طر نیشود. ا یاستفاده م یکشاورز یها نیجهت مراقبت و نظارت بر زم یفناور

 می سیب یفناور لهیکنترل واقع در مزرعه به وس ستگاهیبه ا زاتیتجه نیشود. ا یمختلف در مزرعه حاصل م یها

را فراهم  یو جو ینامساعد خاک طیشرا صیامکان تشخ یکشاورز یها نیظارت بر زمشوند. ن می متصل الذکر فوق

. یکنندکاشت اتخاذ م یها تیفعال نهیدر زم یجامع ماتیاطالعات تصم نی. کشاورزان با استفاده از ای کندم

 میزده فراهم الزم را جهت به حداکثر رساندن با یاریآب یها تیامکان کنترل آفات و فعال میسیب یفناور ن،چنیهم

 زانیکه م یرطوبت موجود در خاک هستند. هنگام زانیخاک قادر به سنجش م ینصب شده بررو یسگرهاکنند. ح

شوند و مرکز کنترل به  یاطالعات به مرکز کنترل انتقال داده م نیرطوبت خاک کمتر از حداقل مجاز آن باشد ، ا

 و دما ریخود تحت تاث های گیاهی و زراعی یماریبفات و آکند.  یاریدهد که خاک را آب یفرمان م یاریآب ستمیس

مگارهرتز جهت  913مگاهرتز و  030 یتوان در محدوده فرکانس ی. از ذرات کوچک مهستند ییو آب و هوا طیشرا

به  نییپا اریبس ایباال  اریبس یسنجش مقدار رطوبت موجود در هوا و دما استفاده کرد. اطالعات مربوط به دماها

 [11]را آغاز کند یسمپاش اتیتا عمل ی شوندکنترل ارسال م ستگاهیا

 

 (GIS) ییایاطالعات جغراف ستمیس ی. کاربردهاو

 یخاک است. در سراسر جهان، بازده کشاورز یزیو حاصلخ یجو طیشرا ریاثتحت ت ییمواد غذا دیو تول یکشاورز 

 یزراع یها تیوابسته به فعال فیضع ماتیماز تص یامر ناش نی.اردیگ یاثر م یمیو اقل ییآب و هوا راتییاز تغ

 هک یهنگام جه،ی. در نتردیگ یمتوسط به باال صورت م یخشک و دما یمثال، برداشت در آب و هوا یاست. برا

 قیکند، بازده و سود حاصل کم خواهد بود. کشاورزان از طر یم یجو طیشرا ریکشاورز اقدام به برداشت در سا

هستند که به آنها امکان انجام  یو در زمان واقع یجو طیشرا نهیعات در زمقادر به کسب اطال GIS یفناور

جهت نشان  یمنحصر به فرد یرنگ ها هیرنگ ها و سااز  GIS .دهد یرا م یمقتض یبه طرز یزراع یها تیفعال

 ستمیس نی. ا(3)شکل  کند یاستفاده م نیو پوشش زم یاراض شینماو مختلف  ییو آب و هوا یجو طیدادن شرا

هستند و  GIS کند. ماهواره ها تنها مختص یاستفاده م نیاز سطح زم ییهوا ریتصاو افتیاز ماهواره ها جهت در

به رنگ  یاز ماهواره عاد یحوزه آب کیمثال،  یهستند. برا یآنها به طور عاد شیو سطوح، متفاوت از نما ایرنگ اش

مختص  GIS ریدهد. تصاو ینشان م رهیرنگ تآن را به  GIS ماهواره مختص کهیشود، در حال یم دهید یآب

مناطق مناسب  ییگذاران قادر به شناسا هیکشاورزان و سرما جه،یهستند. در نت یعیو طب یکیزیف ی هایژگیو

و  لیشود. تحل یم یمال انیو ز یخاک نامساعد منجر به کاهش بازده یخود هستند. کاشتن بررو یگذار هیسرما

 نیکند. از ا یخاک حاصل نم طیو شرا بیاز ترک قیدق یفیمسلح لزوما توص ریغ خاک با استفاده از چشم یبررس

 دیاز تول یکسب بازده حداکثر جهیو در نت نیمنجر به استفاده بهتر از زم IT حاصل از شرفتهیپ یرو، روش ها

 [. 13ی شوند]م یو صنعت کشاورز ییمواد غذا
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 (GIS) ریوحاصل از سنجش از راه دور )تص ری. نمودار تصو3شکل
 

 یبحث و بررس  

و مستمر  یبه بازده حداکثر دنیو رس ییغذا تیامن یارتقا ،یی و کشاورزیغذا عیدر صنا IT یریبکارگ هیاول هدف

ی م نیموثر به آنها را تضم یابیدست IT وجود دارند که زین هیاهداف ثانو ه،یاست. بعد از برآورده شدن هدف اول

 فوق یها یفناور قیاز طرIT ی. ساز رهیذخ و یابیبازار ع،یتوز ،یشوند: فرآور یم موارد نیاهداف شامل ا نی. اکند

جامع  یجیکننده حصول نتا نیتضم. RFID ی سازدم سریاهداف را م نیاز ا کیبه هر دنیدر رس تموفقی الذکر،

در  RFID که از ی. مناطقی شودصنعت محسوب م نیدر ا هیاز اهداف ثانو یکیعرضه است که خود  تیریاز مد

با مناطق  سهیدر مقا ییمواد غذا دیو صنعت تول یاز کشاورز یشتریکنند، درآمد ب یخود استفاده م نیتام رهیزنج

 داریپا یکنند قادر به کشاورز یاستفاده م WSN که از یمشابه، مناطق قی. به طر[17]دارند RFID یفاقد فناور

که بر سر راه استفاده  یگریمانع د د،یهستند. بعد از تول یورفنا نیاز مناطق فاقد استفاده از ا یبزرگتر اسیدر مق

بزرگ در  اسیمق دکنندگانیاست. تول شده محصوالت برداشت یابیقرار دارد، بازار یدر کشاورز لیاز حداکثر پتانس

ی آنها را پوشش م داتینود درصد تول بایکه تقر یدارند به گونه ا یعیوس یابیبازار یراهبردها ،یحوزه کشاورز

جامع با  یابیبازار یفاقد راهبردها یو کشاورز ییغذا محصوالت دیفعال در تول یهاSME گر،ید ی. از سودهد

شبکه  جادیا طیاز شرا یکیاست که خود  نهیمانع هز نیجذب محصوالت خود در بازار هستند. اول نیتضم تیقابل

دهکده  جادیمثبت در ا ینقش یفاینون با ااک نترنتیاست. ا یفناور گریشود. مانع د یجامع محسوب م یابیبازار

 میارتباط مستق یشود. کشاورزان قادر به برقرار یمحسوب م یفناور یایدن هیمشکل اول یبرا یراه حل یجهان یها

با  میمستق یارتباط ا،یمثال، انجمن قهوه کاران کن یهستند. برا یو مصرف کننده و شرکت فرآور دکنندهیبا تول

به حداکثر جبران  یابیبه کشاورزان امکان دست مرا نیمتحده دارد. ا االتیقع در انگلستان و اوا یفرآور یشرکت ها

دهد.  یم شیخود را افزا یکشاورزان جهت توسعه امور زراع زهیانگ جهیدهد و در نت یدر قبال محصوالت خود را م

 هیسرما[. 10]شود یستفاده ما نهیبه یبه طرز ییو غذا یمحصوالت کشاورز دیتول لیاز پتانس ب،یترت نیبه ا

 عیاز صنا یشتربی درآمد اند، آورده یرو کیکه به سمت استفاده از ربات و تجارت الکترون ییگذاران حوزه مواد غذا

کنند،  یاز آن اجتناب م ایندارند و  یاطالع یفناور نیکه از ا ییگذاران حوزه مواد غذا هیبا سرما سهیدر مقا ییغذا

ها در  وهیش نیشوند و ا یم قیها تشو وهیش نیبه استفاده از ا افرادکه  ییدر کشورها جه،یکنند. در نت یکسب م

 فناوری یریدر بکارگ تیمحدود یدارا یبا کشورها سهیدر مقا یهستند اقتصاد بهتر جیرا یسطح گسترده ا

و پاسخ  یبهبود بازده ،ییغذا عیدر حوزه صنا نترنتیبر ا یمبتن یها یفناور یایاز مزا گرید یک.یدارند اطالعات
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شده ماده  یاز مزرعه تا لحظه مصرف است. از لحاظ مسافت ط یدر زمان واقع نیتام رهیزنج تیریاز مد یافتیدر

 قیمثال از طر یو اثرات کربن یا خانهگل یتواند منجر به کاهش انتشار گازها یامر م نیاز مزرعه به مصرف، ا ییغذا

 ی شود.پسماند م تیریحمل و نقل و مد لیشده توسط وسا مودهیکاهش مسافت پ

مقاله باشد.  نینامبرده شده در ا یها یفناور یریبر سر راه بکارگ یتواند مانع یاست که م یچالش یتالیجید شکاف

 یارتباط یها یبه فناور یو افراد فاقد دسترس یدسترس یافراد دارا انیبه شکاف موجود م شتریب یتالیجیشکاف د

شکاف رو  کی ن،یشود. افزون بر ا یاطالق م ICT تخدما یریالزم در بکارگ یمهارت ها ایو  (ICT) یو اطالعات

و نوظهور وجود دارد. جهت  شرفتهیپ یها یفناور یریدر بکارگ ییو روستا یشهر یبخش ها انیبه گسترش م

 یارتقا لهیبه وس یو کشاورز ییغذا عیدر صنا کیانفورمات تیتقو یدر راستا یاقدامات دیمساله، با نیغلبه بر ا

و  الملی نیو ب یمل یاطالعات یها گاهیپا انیم وندیپ جادیا ،یاطالعات یها گاهیو پا یمل تاطالعا تیتوسعه ظرف

 یها وهیش ن،ی. همچنردیآنها در سطوح مختلف صورت گ یریبه کارگ لیافزودن ارزش به اطالعات جهت تسه

و  ییغذا عیدر صنا یاطالعات یها ستمیهمچون س) ICT بر یمبتن یکردن منابع اطالعات بیترک نهیدر زم یابتکار

 .لحاظ کرد دیبا زیرا ن ی( با منابع سنتیکشاورز

 

 یریگ جهینت

 یو بررس یمعرف ییغذا عیآنها بر صنا ریو تاث IT بر یمطرح مبتن یها یفناور  یمقاله به صورت اجمال نیا در

هم  ییغذا عیدر صنا ییتوانند نقش بسزا یمنتخب م یردکارب ینشان داده شد که چگونه حوزه ها نیشدند. همچن

 یکنند. چگونگ فایآنها ا تیریمد لیتسه وبازده و هم از لحاظ در دسترس قراردادن داده ها  شیاز لحاظ افزا

انتقال  تیچون قابل یایآن مزا جهیو در نت ییمحصوالت غذا تیفیو ک یمنیها جهت بهبود ا یفناور نیا یریبکارگ

متصل به  زاتیتجه ینمونه عمدتا بر مبنا یها یفناور نیمورد بحث قرار گرفت. ا زیعمل ن یو آزاد تیفآسان، شفا

 یشتریب اریبس یکارها ن،یکنند، قرار دارند. با وجود ا یارتباط استفاده م یکه از شبکه برا یزاتیتجه ایشبکه و 

 .ردیصورت گ یو کشاورز ییغذا یشبکه ها قیبزرگ از طر اسیدر مق یو هماهنگ کپارچهیارتباط  نهیدر زم دیبا

 یدر کشورها نترنتیبر ا یمبتن یها یفناور یریبکارگ یفوق العاده برا یبر وجود فرصت ها نیمقاله هم چن نیا

جهت غلبه بر  یمختلف یاز راهبردها دیدرحال توسعه با یدر اکثر کشورها ن،یدارد. با وجود ا دیدرحال توسعه تاک

قرار دارند.  یها در بخش غذا و کشاورز یفناور نیا شتریاستفاده کرد که بر سر راه توسعه ب یو اجتماع یموانع فن

در بخش  ITبر  یمبتن یها کیتکن یریاز بکارگ ییو غذا یاست که مسووالن حوزه کشاورز یرو، ضرور نیاز ا

 یدیمحصوالت تول یبرا یا و بازار گسترده ابدی شیافزا دیحاصل کنند تا تول نانیاطم ییو مواد غذا یکشاورز

 شود. جادیا
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