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 مقدمه
هسته اصلی سیستم اطالعات به عنوان مهمترین تسهیلگر و . یکی از عوامل مهم در توسعه کشاورزی، بازاریابی محصوالت کشاورزی است

به عنوان بستر ساز اطالع رسانی شاید  (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات . [1]بازاریابی نقش مهمی در افزایش بهره وری سیستم بازاریابی دارد

میتوان از ذائقه افراد با خبر شد و   ICTدر بحث فروش و بازاریابی محصوالت با کمک. [2]بزرگترین فرصت برای بخش کشاورزی محسوب شود

امروزه دستیابی به اطالعات از طریق ارتباطات شبکه ها به کشاورزان کمک میکند که در مورد  .[3]محصولی در خور ذائقه آنها تولید و صادر کرد

کنند، کشاورزان می توانند از مزایای آنچه می خواهند کشت کنند و جایی که می توانند محصوالت خود را به فروش برسانند بهتر تصمیم گیری 

ICT امروز بشر زندگی در کشاورزی محصوالت بازاریابی و بازرگانی اهمیت به توجه با .[4]آمد بیشتر استفاده کنندبه منظور بازاریابی و در 

 های هعرص در را مناسبی جایگاه آن از گیری بهره با و جست بهره (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری اساسی دستاوردهای و نتایج از میتوان

 .[5]آورد بدست جهانی بازارهای و المللی بین

 

 (ICT) فناوری های اطالعات و ارتباطات

پردازش ،  فناوری اطالعات و ارتباطات مجموعه ای از ابزارها ، ماشین ها ، دانش فنی روش ها ، و مهارت های استفاده از آنها در تولید ، دادوستد،

   جابجایی ، انتقال و مصرف اطالعات ، که از ساده ترین تا پیچیده ترین ، واز ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل اطالعاتی را در بر بازیافت ،

 .[6]می گیرد

تبادل آسان  فناوری اطالعات و ارتباطات ، فناوری هزاره جدید است که باعث کم کردن زمان انجام محاسبات ، دقیق تر شدن پردازش داده ها ، ،

مفهوم جامعه اطالعاتی ، که در واقع به دسترسی نامحدود زمانی و مکانی به اطالعات داللت . اطالعات و کاستن از هزینه داد و ستد شده است 

اعی و شکاف اطالعاتی به طور کلی به تفاوت های اجتم .[7]دارد ، در درون خود مفهوم دیگری به نام شکاف اطالعاتی نیز متضمن می شود 



به طورکلی فناوری اطالعات و ارتباطات که از تعامل سه بخش متمایز رایانه ، اطالعات و  .[8]اطالق می گردد   ICTاقتصادی در استفاده از 

، در مناطق روستایی تالش دارد تا خدمت نمایندگی های مرکزی دولتی و غیردولتی را برای ساکنان [9]ارتباطات مخابراتی حاصل شده است 

درزمان . ه ترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی محسوب می گرددیکی از عمد  ICTامروزه  [.11]مناطق روستایی فراهم سازد

چنان بر جنبه های مختلف زندگی اعم از سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی افراد و اجتماعات تأثیر گذاشته است که نمی توان   ICTحاضر 

 .أثیر پذیرفته اند ت  ICTدر این زمینه ، روستاها نیز از توسعه .از آن غفلت ورزید 

 

 ICTبازاریابی محصوالت کشاورزی و 
اطالعات دقیق و به موقع از طریق باال بردن دانش افراد مشغول در  .نقش اطالعات بازار در مفهوم کارایی و بهره وری بسیار مد نظر قرار گرفته 

محصوالت مزرعه را خریداری میکند، چه قیمتی پیشنهاد داده می آگاهی از اینکه چه کسی . [11]بازار  باعث افزایش بهره وری بازار می شوند 

 .[4]شود، خریداران چه کسانی هستند و هزینه های مورد انتظار مثل حمل و نقل چیست نقش مهمی دارد
یی بازارها، صرفه باعث دسترسی سریع به بازار، افزایش قدرت انتخاب، بهبود ارتباطات، شناسا ICTاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

 .[12]جویی در زمان و انرژی، بهبود بازاریابی و کاهش هزینه های تجارت   می گردد

. اطالعات به عنوان عامل مهم تسهیل کننده نظام بازاریابی بوده و گفته میشود که اطالعات چرخ های  نظام بازاریابی را روغن کاری میکند

 .بازار بوده ونقش موثری در افزایش کارایی نظام بازاریابی دارداطالعات و تحقیقات بازار، نیروی حیاتی 

ا امروزه هواشناسی کشاورزی یکی از مهمترین پایه های  انتخاب نوع زراعت و اعمال روشهای کاشت می باشد بارها شنیده ایم که زراعت های  م

تلفیق .محصوالت برداشت نشده در اثر سرمازدگی نابود شده اند در اثر خشکسالی و یا سیل از بین رفته اند و یا بذرهای تازه کاشته شده و 

هواشناسی کشاورزی مبتی بر تکنولوژی ارتباطات و اطالعات این امکان را می دهد که مجامع و سازمان های ذیصالح با کسب دقیق ترین 

قاتی و ارتباطات مخابراتی در کوتاهترین زمان ممکن تحقی -اطالعات هواشناسی از دقیق ترین دستگاه های اندازه گیری، ماهواره های هواشناسی

قوی ترین پیش بینی ها را در مورد اوضاع جوی و میزان بارندگی و تاثیر آن در زراعت و پیشنهادات تخصصی در مورد کاشت، داشت و برداشت 

 .هر یک از محصوالت فصل داشته باشند

پیش بینی شده است می تواند بخش   ICTه های مخابراتی و الکترونیکی که بوسیلهپردازش این اطالعات جامع و انتقال آن به وسیله دستگا

 .اعظمی از شرایط را تحت کنترل و اختیار کشاورز قراردهد

          محصوالت کشاورزی در اقتصاد رو به جهانی شدن به مانند نفت تابع شرایط مختلف اقتصادی و حتی سیاسی دستخوش نوسانات قیمت

یرات دفعی آب و هوا ، تحریم های مسائلی چون تغی. ورسهای عمده کشاورزی دنیا در تغییرات قیمت محصوالت نقش موثری دارندب. می شوند

از جمله عوامل موثر در نوسانات بازار هستند از سوی دیگر نهاده های کشاورزی خود دارای ... اقتصادی، تغییرات در تعرفه های گمرکی و 

 .ت هستند و این موجب پیچیده تر شدن مسئله قیمت گذاری و محصول خروجی می شودنوسانات و تغییرات قیم



و نظام جامع اقتصاد کشاورزی می تواند  موثر ترین کمک در راه رسیدن به یک کشاورزی شفاف و دور از تنش های بازار   ICTدر این جا تلفیق

کشاورزان قرار گیرد وآنها بدانند که کشور در یک سال چه میزان واردات و از چه  باشد اگر اطالعات جامع و به روزی از قیمت نهاده ها در اختیار

محصولی آگاه باشند بدون شک خواهیم توانست استراتژی هدایت تولید ملی را از سطح هر  نوع محصولی خواهد داشت و از میزان نیاز داخل به

ی کوچک ترین مزارع پیش ببریم و این هدف فقط با هدایت جامع تولیدکنندگان و تلفیق کلیه عوامل موثر در کشاورزی امکان پذیر است شاید خیل

 .قابل رفع و هدایت است ICTکپارچه برنامه ریزی شده بر اصول دور ازذهن نباشد که همه این موارد با یک نظام هماهنگ و ی

شناخت و تعیین ظرفیت های زراعی هر منطقه از کشور و تلفیق دقیق این ظرفیت ها با سایر شرایط حاکم برآن منطقه از قبیل آب و هوا ، 

وع محصولی که باالترین بازده اقتصادی را برای کشور دارد می تواند هرساله در ابتدای فصل زراعی کشاورز را برای انتخاب ن... مکانیزاسیون و 

 .یاری کند ضمن اینکه اکثر شرایط را تحت کنترل و اختیار کشاورز قرار می دهد

مهمترین چالش در بازاریابی کشاورزی نقش صادرات و واردات و عوامل موثر بر آن و همچنین سیاستهای کلی کشور در امر کشاورزی است 

راکثر سالهاست که اکثر کارشناسان مسائل اقتصاد کشاورزی داد سخن برآورده اند که ایران با تکیه بر توانایی ها و قابلیت های خود می تواند د

تولید کشاورزی به خود کفایی برسد به گونه ای که کشور را از واردات محصوالت مهمی چون گندم، ذرت یا مرغ بی نیاز کند و از فشار موارد 

و به جریان افتادن طرح  دولت  ICT  اخیراٌ با توجه دولت به پدیده . اقتصادی و سیاسی وارد شده از جانب کشور های صادر کننده آن بکاهد

جای امیدواری بسیاری پیش آمده تا هر یک از وزارتخانه هاو سیاستگذاران با توجه به کارکرد خود فناوری ارتباطات و اطالعات را در  الکترونیکی

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سیاستگذار بخش کشاورزی می تواند با . ساختار برنامه ریزی های خود تزریق کنند و از نتایج آن بهره ببرند

سازمانهاو ارگانهای تاثیر  پردازش و رسانش اطالعات نقش مهمی را بازی کند ضمن اینکه با اتصال به سایر یزی اصولی به جمع آوری،برنامه ر

را در ساختار کشاورزی ایران  ICT فناوری کلیه زیر ساخت های شکل گیری  گذار در این بخش از جمله وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و

 .فراهم کند 

ی کردن اهبردجانبه در کشاورزی می باشد، ر از دیگر راهکارهای رسیدن به توسعه همه  ICTفناوری وجه به آموزش و ترویج با تکیه برت

ارتباطات  و توجه به نوآوری های علمی از یک سو و انتقال به هنگام تکنیک های  جدید تولیدی با تکیه بر پایه های فناوریاهی تحقیقات دانشگ

 .اطالعات می تواند کشاورزی ایران را ظرف چند سال آینده متحول کندو 

 
 : تکیه بر فناوری ارتباطات واطالعات از آنها متاثر شود اشاخص هایی که یک کشاورزی مدرن و علمی می تواند ب

 هواشناسی علمی و پیشرفته -1

 اطالعات دقیق از نوسانات قیمت نهاده ها -2

 سنجی بازار های مصرف ملی و بین المللیامکان سنجی و نیاز  -3

 ترکیب روش های علمی و عملی -4



 اطالعات صادرات و واردات از طریق بخش خصوصی و دولتی -5

 آموزش و ترویج مناسب و پیشرفته -6

 .[13]اهداف و سیاستهای  کلی کشور -7

 

 :توسعه نظام اطالعات بازار
بدست آوردن اطالعات بازار از شبکه اینترنت استفاده می کنند، به گونهای که وضعیت عرضه و  بیشتر کشاورزان در کشورهای توسعه یافته برای

کاربرد مشابهی از تکنیک های . قیمت در بازارهای مختلف را با مراجعه به سایتهای خاص و یا از طریق پست الکترونیکی دریافت می نمایند

 :جدید در کشورهای جهان به شرح زیر گزارش شده است

 انتشار اطالعات بازار به صورت پیام متنی(  1

 توزیع موبایل در روستاها به صورت اعتباری( 2

 اندازی رایانه به همراه دسترسی به اینترنت در اداره پست روستا راه( 3

 اطالعات بازار به صورت تل تکست تلویزیون( 4

 .[14]دسترسی به اطالعات بازار از طریق تلفن با پرداخت مبلغ معین( 5

 

 
 :و در نهایت

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات میتوان در مرحله کاشت محصوالت کشاورزی اطالعات الزم در زمینه نوع محصول مورد نیاز برای  -1

افتاده ترین  کشت، آخرین واریته ها و بذرهای اصالح شده تولیدی،و آخرین شیوه ها و دستگاه های کشت را در سریعترین زمان ممکن دردور

 .روستاها در اختیار کشاورزان و تو لید کنندگان قرار داد

رد اطالعات به روز و به موقع در مورد شیوه های مبارزه با آفات و علف های هرز ، کودهای شیمیایی و میزان مناسب آنها برای استفاده در مو -2

جدید مورد استفاده در مرحله داشت به باالتر رفتن کیفیت محصوالت  محصوالت مختلف ،ماشینهای کشاورزی جدید، انواع سموم و محصوالت

 .تولیدی کمک کرده و بازاریابی آنها را آسانتر میکند

اطالعات در زمینه زمان مناسب عرضه محصوالت به بازار با توجه به نیاز مشتریان  همچنین وضعیت آب و هوایی و راههای ارتباطی،  -3

را در مورد انتخاب زمان مناسب برداشت محصوالت و راه و وسیله مناسب رساندن محصول به دست مشتریان کمک  کشاورزان و تولید کنندگان

ی کرده و از فاسد شدن و ضایعات محصوالت کاسته، دست واسطه ها را از بازار کوتاه میکند و از هزینه های اضافی برای نگهداری و انبار دار

 .کند محصوالت جلوگیری می

ی اطالعات و ارتباطات با ارائه آخرین اخبار در مورد قیمت محصوالت در بازار هدف و سایر بازارها بیشترین سود آوری را در مورد فناور -4

 .می دهدکنندگان و کشاورزان قرار  قیمت گذاری محصوالت کشاورزی در اختیار تولید



خواسته های مشتریان و شیوه های بسته بندی و ارائه محصوالت به بازارهای کشاورزا ن و تولید کنندگان با داشتن اصالعات در مورد سالیق و  -5

 .هدف میتوانند بازاریابی بهتر و یود آور تری داشته باشند

ن و تولید کنندگان در به کشاورزا ICTاطالع از سیاست های بازار و شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر بازار داخلی و خارجی بوسیله  -6

 .حصوالتشان کمک میکندبازاریابی م

 

 :نتیجه گیری
 و نیاز عدم , اطالعات کم تولید, اقتصادی رویکردهای نبودن پیچیده, و فرهنگی اجتماعی,  سیاسی خاص شرایط وجود دلیل به گذشته ادوار در

 ای جنبه به اطالعات نیاز بشری جوامع مختلف سطوح در و نداشت همگانی رسانی جنبه اطالع و اطالعات,  دیگر دلیل هر به و ضرورت

. دارد بسیاری اهمیت و توسعه رشد برای آن به دسترسی و اطالعات به نیاز اکنون, اما. آمد نمی حساب به اجتماعی و فردی زندگی از ضروری

 عصر که است رو همین از. آید حساب می به توسعه اساسی رکن جامعه هر در رسانی اطالع فرایند پویای یک وجود و اطالعات تولید اینک

 .اند نام نهاده اطالعات عصر را حاضر

 کشاورزی مجموع توسعة در سریع و و بازاریابی تولید های هزینه کاهش و آینده در تولید افزایش برای خود ویژة مکانی شرایط دلیل به کشاورزان

و  اطالعات فناوری که گفت توان می .باشند می نیازمند ارتباطات و اطالعات های فناوری استفاده از و روز به و تخصصی اطالعات به روستاها در

تولیدات ،آگاهی از مکان مناسب فروش محصوالت، قیمت  کیفیت افزایش زمینه در بخصوص,  زمینه بازاریابی محصوالت کشاورزی در ارتباطات

ابی آنها به تصمیم گیری صحیح برای تولیدات کشاورزی و بازاریکاالها و سود آوری برای کشاورزان و تولید کنندگان نقش مهمی ایفا میکند و در 

 :کشاورزان کمک می کند در نتیجه

 .آن  اطالعات  بازار  می باشد بازاریابی محصوالت کشاورزی  یکی از  فرآیندهای  اساسی  در توسعه  بخش  کشاورزی  است  و هسته اصلی -1

ازار نقش  مهمی  در فرآیند  بازاریابی  محصوالت  کشاورزی دارد و فناوری اطالعات وارتباطات  ارائه اطالعات دقیق و به موقع از شرایط  ب -2

 .یکی از ابزارهای اساسی درارائه  این اطالعات می باشد 

ورزان  مبنی شرایط بازار بوسیله  فناوریهای اطالعات وارتباطات می تواند بر تصمیم گیری صحیح کشااهی کشاورزان و تولیدکنندگان از آگ -3

 .براینکه  چه نوع  محصولی کشت  کنند موثر باشد 

قیمت محصوالت  درتوسعه و بهبود بازاریابی  محصوالت تهای فروش ، بازارهای احتمالی و اطالعات سریع  و دقیق از شرایط بازار ، سیاس -4

 .کشاورزی نقش  مهمی ایفا می کنند 

، می توان با دادن اطالعات به دورافتاده ترین نقاط سودآوری کشاورزان و تولیدکنندگان را از (ICT) از طریق فناوری اطالعات وارتباطات  -5

 .فروش محصوالت کشاورزی افزایش داد  و دست دالالن را کوتاه کرد 

محصوالت تولیدی شده و  آگاهی کشاورزان و تولیدکنندگان  از شرایط  بازار به واسطه  فناوری های اطالعات وارتباطات باعث ارتفاء کیفیت -6

کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت مورد تقاضای مردم را با ریسک کمتری تولید و دربهترین زمان و مناسب ترین مکان با سود مطلوب به 

 .فروش می رسانند 

 پیشنهادها
بنابراین  محصوالت کشاورزی می باشدعدم وجود زیرساختهای مناسب و یک نظام جامع اطالع رسانی در کشور از معضالت بخش بازاریابی 

 :پیشنهاد می گردد

 .توسعه وگسترش سیستم های اطالع رسانی به روستاها ومناطق دورافتاده  -1
 .تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه فناوری های اطالعات وارتباطات  -2



 .افزایش آگاهی و دانش کشاورزان از فناوریهای اطالعات وارتباطات  -3

حمایت ها وسیاست های دولت مبنی برایجاد و توسعه  زیرساخت های مناسب درمناطق مختلف جهت ارائه خدمات واطالعات مناسب به  -4

 .تولیدکنندگان و کشاورزان 

 .ده ایجاد یک سیستم جامع اطالع رسانی وقیمت گذاری محصوالت کشاورزی درکشور و توسعه آن به تمام مناطق روستایی و دورافتا -5

 .شناسایی فناوریهای مناسب به منظور اطالع رسانی صحیح و دقیق به کشاورزان و تولیدکنندگان -6
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