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تاریخ دریافت1396/12/27 :

تاریخ پذیرش1397/04/13 :

چکیده

هدف : :معرفی اصطالح «اطالعاتی شدن کشاورزی» و اهمیت و کاربرد آن در توسعه کشاورزی با تمرکز بر کشور چین است.

روششناســی پژوهش :این مقاله با رویکرد مروری تالش مینماید چشــماندازی از مقوله اطالعاتی شــدن صنعت کشاورزی و الگوهای ارائه خدمات
اطالعات کشاورزی ،همراه با تغییر و تحوالت به وجود آمده در این حوزه را در کشور چین ارائه نماید.
یافتهها :در کشــور چین ســه نوع سازوکار از اطالعرسانی کشــاورزی وجود دارد که بر اقدامات دولتی ،جریانات بازار و ابتکارات جوامع محلی متکی
اســت .تحلیل آمار مربوط به صاحبان دارای حق تکثیر بســتههای نرمافزاری اطالعات کشــاورزی نشــان میدهد که مؤسســات تحقیقاتی کشــاورزی و
دانشگاهها ،توسعهدهندگان اصلی نرمافزارهای کشاورزی هستند و نقش رهبری را در تحقیق و توسعه آنها ایفا میکنند.
نتیجهگیری :فنهای کشاورزی دانشمحور دقیق و اطالعات بر ،عوامل اصلی تولید پایدار کشاورزی هستند که از طریق کاهش هزینهها ،افزایش کارایی
و بهبود بهرهوری ،سهم بالقوه آنها در کشاورزی مشخص میشود .تغییرات سریع در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات باعث توسعه و انتشار خدمات
الکترونیکی در بخش کشــاورزی میشود .بنابراین ،تدوین راهبردهای ملی برای پیادهسازی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کشاورزی باید
در دستور کار دولتها قرار گیرد.
کلیدواژهها :اطالعاتی شــدن کشــاورزی ،انتشار اطالعات کشاورزی ،فنآوری اطالعات کشــاورزی ،فناوری اطالعات و ارتباطات کشاورزی،
چین.
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مقدمه

اســاس یافتههای مانینگاس 4و همکاران ( )2000انتقال اطالعات

نظر به اینکه جمعیت تا سال  2050به  9/2میلیارد نفر میرسد،

به کشاورزان به معنای توانمندسازی آنها ازطریق کنترل منابع و

انتظار میرود تقاضای جهانی مواد غذایی در  37سال آینده به میزان

فرایندهای تصمیمگیری اســت .ازنظر آنهــا ،یک نظام کارآمد

 60درصد افزایش یابد .این تقاضا باید با توجه به محدودیتهای

و مؤثر انتقال اطالعات و خدمات فناوری ،دسترســی کاربران به

موجود و قابل پیشبینی مانند رکود گســترش زمینهای زراعی،

اطالعــات حیاتی موردنیاز برای تصمیمگیری درخصوص تولید،

کمبود منابع آب ،پیشــرفت تخریب محیطزیســت ،اثرات منفی

فرآوری ،تجارت و بازاریابی محصوالت کشــاورزی را تســهیل

تغییــرات اقلیمی ،بالیــای طبیعی و بیماریهــای نوظهور ،رقابت

مینماید (ویدانا پاتیرانا.)2012 ،

بین محصوالت غذایی و محصوالت انرژی زیســتی در اســتفاده

تغذیه جمعیت رو به رشد کار سادهای نیست .فناوری اطالعات

از منابــع طبیعی محدود ماننــد زمین و آب ،افزایش اســتفاده از

و ارتباطات ، 5نظام اطالعات جغرافیایی ،ابزارهای سنجشازدور،

غالت برای تغذیه حیوانات و ســوختهای زیســتی ،شهرنشینی

کشــاورزی دقیق 6و بســیاری از فناوریهــا و فرآیندهای دیگر،

ســریع و کاهش نیروی کار کشاورزی ،بهویژه کشاورزان جوان

امیدهای زیادی را در ما ایجاد کرده و زرادخانه ما را برای مبارزه

برنامهریزی شــود .اگر نتوانیم این هدف تولید را برآورده کنیم،

با گرسنگی و تغذیه بیش از پیش تقویت میکنند .بهبود وضعیت،

ممکن اســت در آینده با کمبود مواد غذایی مواجه شویم و ثبات

پایداری تولیدات کشــاورزی و رشد بهرهوری ،عمدتاً به انتقال و

اجتماعی و سیاسی و نیز امنیت و صلح جهانی ،آنچنانکه امروز

استفاده از فنّاوریها و نوآوریها در حوزه تحقیقات کشاورزی

شاهد آن هستیم ،به خطر افتد .رفع این چالشها نیازمند پاسخها و

و برنامههای کاربردی مؤثر آن درزمینههای کشــاورزی وابســته

تالشهای هماهنگ بین همه ذینفعان ،ازجمله بخشهای عمومی

است .سازمان خواروبار کشــاورزی جهان (فائو) تخمین میزند

و خصوصی است (سیلوستر .)2013 ، 1اطالعاتی شدن کشاورزی

که در ســال  ،2050باید  91درصــد از افزایش تولید مواد غذایی

 ،یکی از امیدهای جامعه کشاورزی 2برای رسیدن به تولید بهرهور

جهان را ازطریــق افزایش تولید اراضی زراعــی موجود برمبنای

و مقابله با محدودیتهای عوامل تولید است.

بهرهگیــری از تحقیقــات کشــاورزی و انتقال ایــن تحقیقات به

راهبرد بازجوانســازی اجرا و رونق اقتصاد بازار روســتایی،

کشــاورزان ازسوی رابطین محقق ـ مروج تامین کرد .درواقع نیم

ارتقای شــیوههای حل مسائل کشاورزی روســتاها و کشاورزان

میلیارد کشــاورز خانوادگی خردهپا اکثریت مواد غذایی مصرفی

و ارتقای شــالوده رفاه روســتائیان را اطالعاتی شدن کشاورزی

در کشورهای درحالتوسعه را تولید میکنند .بنابراین ،خانوارهای

تعریف میکنند که خدمات علمی و فناوری کشاورزی از ارکان

کشــاورزی کوچکمقیاس در افزایش تولید غذا و امنیت غذایی

مهم آن اســت .برای ایجاد نظام خدمات اطالعات کشــاورزی،

آینده ما نقش مهمی دارند .بااینحال ،آنها اغلب در دسترسی به

اطالعاتی شــدن کشاورزی و بهبود ســطوح نوسازی کشاورزی

بازارها ،دانــش ،فنّاوریهای جدید و مهارتها ،نهادههای نوین،

و رقابت همهجانبه کشــاورزی ،بهرهگیــری از خدمات علمی و

زنجیــره ارزش نوظهور و فرصتهای دیگــر ،با محدودیتهایی

فنــاوری کشــاورزی از اهمیت حیاتی برخوردار اســت (هی 3و

روبرو هســتند .بنابراین ،در این زمینه به نوآوری نیاز داریم و این

همکاران .)2010 ،اطالعات کشــاورزی ،عامل مهمی است که با
ســایر عوامل تولید در تعامل است .با استفاده از اطالعات مرتبط،
قابلاعتماد و ســودمند میتــوان بهرهوری عواملــی مانند زمین،
نیروی کار ،ســرمایه و توانمندیهای مدیریتی را بهبود بخشید .بر

1 .Sylvester
2 .Agricultural Informatization
3 . He
4 . Maningas
)5 . Information and Communications Technology(ICT
6 . Precise Farming
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امــر میتواند از طریق محصوالت ،فرآیندها ،خدمات ،فناوریها

در کشــاورزی و نمونههایی از پیشــرفت و کاربرد آن در جامعه

یــا ایدههای مؤثرتر تحقــق یابد .امروزه ،بــرای ارتقای نوآوری

کشاورزی چین ارائه میشود.

در بخش کشــاورزی ،فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی
دارد .در میــان نوآوریهــا ،تلفنهای همــراه از جایگاه ویژهای

اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در کشاورزی

برخوردارند .در حال حاضر 6/8 ،میلیارد ارتباط تلفن همراه برای

در دهههای گذشــته ،تغییر قابلتوجهی در بخش کشاورزی

 7میلیارد جمعیت جهان راهاندازی شده است .در سالهای 2007

رخ داده اســت .در گذشته ،محرک کشاورزی تعیین قیمت بود.

تا  2012در جنوب و شرق آسیا ،نرخ متوسط رشد ساالنه افرادی

امــا امروز تقاضــا آن را هدایــت میکند .بااینوجــود میتوانیم

که به خدمات تلفن همراه دسترســی دارند ،بــه ترتیب  19و 11

بگوییم که در آینده ،محرک کشــاورزی اطالعات خواهد بود.

درصد افزایش یافته است (سیلوستر.)2013 ،

برای اســتفاده از فرصتهای بالقوه و دستیابی به مزایا ،اطالعات

درواقع ،فناوری تلفن همراه بهطور گســترده برای همه مردم

جدید باید سریعاً در دسترس کاربران نهایی قرار گیرد .اطالعات

قابلدســترس اســت و نقش مهمی در بهبود وضعیت اجتماعی،

مربــوط به بذر ،آب ،مواد مغذی و حفاظــت از گیاهان ،یکی از

اقتصادی و زیســتمحیطی در بازارهای نوظهور ایفا کرده است.

عوامــل اصلی موفقیت کشــاورزی اســت (الوال 1و همکاران،

با اســتفاده از فنّاوری تلفن همراه ،انواع مختلفی از نوآوریها در

.)2017

بخش کشاورزی اتفاق افتاده است که اطالعات و تجزیهوتحلیل

نقش فناوری اطالعــات و ارتباطات بهعنوان یک ابزار تغییر،

قیمــت کاالها و بازار ســهام ،جمعآوری دادههای هواشناســی،

بالقوه قابلتغییر است .استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات

خدمــات مشــاورهای و ترویجــی بــرای کشــاورزان ،نظامهای

مناسب برای زنجیره ارزش کشاورزی ،برای کشاورزان خردهپا،

هشــداردهنده پیشــگیری از حــوادث و کنترل ،خدمــات مالی،

بهویژه زنان شاغل در کشاورزی ،مزیت بزرگی را به همراه دارد.

ردیابی محصوالت کشــاورزی ،جمعآوری آمار کشــاورزی و

دسترســی به اطالعات مناســب در زمان مناسب ،به آنها توانایی

غیره از آن جمله هستند .ارزش این فنّاوریها و خدمات نوآورانه

تصمیمگیــری آگاهانــهای را میدهد که بر معیشــت آنها تأثیر

نباید دستکم گرفته شود ،زیرا بهبود خدمات ترویج کشاورزی

میگــذارد .درنتیجه ،در تأمیــن امنیت غذایی نقــش مهمی ایفا

به کشــاورزان با استفاده از فنآوری تلفن همراه بهطور مؤثری بر

میکند .فنون کشــاورزی دانشمحور دقیــق و اطالعاتمحور،

انتقال نتایج تحقیقات کشاورزی برای استفاده درزمینههای مزرعه

عوامــل اصلــی تولید پایدار کشــاورزی خواهند بــود .درنتیجه،

تأثیــر میگذارد .گزارش بهموقع بیماریهــای دامی بینالمللی با

کشاورزان باید با مزایای اینترنت و سایر فناوریهای اطالعاتی و

اســتفاده از فنّاوری تلفن همــراه میتواند زندگی تعداد زیادی از

ارتباطاتی که برای مدیریت تولید محصوالت کشاورزی خدمات

حیوانــات را نجات دهــد و زیانهای مالی را به حداقل برســاند.

اطالعاتی ارائه میکنند آشــنا باشند .بااینحال ،از توان اقتصادی

دسترسی کشــاورزان به اطالعات بازاریابی کشــاورزی نهتنها به

بالقوه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشــاورزی بهطور کامل

آنها کمک میکند تا محصوالت خــود را با قیمتهای بهتر به

اســتفاده نشــده اســت .برای نمونه میتوان به کشــاورزی دقیق

فروش برســانند ،بلکه برای جلوگیری از نوسان قیمت و احتکار،

و مدیریــت دام اشــاره کرد که فنــاوری اطالعــات و ارتباطات

اطالعــات موثقی از قیمت مواد غذایی را برای سیاســتگذاران

میتواند تصمیمگیری کارآمدی را نهتنها برای مدیران بنگاههای

فراهــم میکنند کــه همه این مــوارد در افزایــش امنیت غذایی

کشاورزی ،بلکه برای سیاستگذاران نیز فرآهم آورد .با کاهش

تأثیرگذار است .در این مقاله ،نقش فناوری اطالعات و ارتباطات

1 .Lawall
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هزینهها ،افزایش کارایــی و بهبود بهرهوری ،فناوری اطالعات و

مختلف و تســهیل تغییر مســیر تولید کشــاورزان بــه بازارهای با

ارتباطات میتواند ســهم بالقوه خود در کشاورزی را ایفا نماید.

قیمت مناسبتر تولید است .کشاورزان به بررسی کلی اطالعات

ابتدا باید نیازهای اطالعاتی کشاورزان تجزیهوتحلیل و ثبت شود.

مربوط به بــازار مواد غذایی نیاز دارند .این بررســیها اطالعات

ســپس باید نظامهای اطالعاتی 1مناســبی توسعه یابند .در توسعه

ارزشــمندی درمــورد برخــی از مهمترین بازارهــای واردات و

ایــن نظامها ،توجه به چالشهای جدید ناشــی از رفع محدودیت

صــادرات ارائه میدهند .فناوری اطالعات 4میتواند از پیشبینی

و جهانیشــدن بخش کشــاورزی از اهمیت ویــژهای برخوردار

وضعیت محصوالت اصلی کشــاورزی اطالعاتی به کشــاورزان

است (سیلوستر .)2013 ،میلوانوویچ )2014( 2بر این عقیده است

ارائه دهد .چنین اطالعاتی به کشــاورزان و تجار کمک میکند

که برای بهبود تولید محصوالت کشــاورزی ،کشاورزان باید به

تــا تصمیم بگیرند چه زمانی و چگونه میتوانند محصوالت خود

اطالعات زیر دسترسی داشته باشند:

را به فروش برســانند .یعنی کمک میکنــد تا دریابند که پس از

اطالعات مربوط به محصول :ازطریق اینترنت و با مراجعه به

برداشــت ،بیدرنگ محصوالت خود را به فروش برســانند یا به

ســرور 3پایگاه دادههای مرتبط کشــاورزی میتوان به اطالعات

امید قیمت بهتر آنها را ذخیــره کنند .این اطالعاتی ،در ترکیب

زیر دسترســی داشت :دســتهبندی محصوالت کشاورزی ،اندازه

بــا دادههای دیگــر (بهعنوانمثال ،بودجه در دســترس بنگاههای

زمین زیر کشــت محصوالت خــاص ،زمان کاشــت بذر ،زمان

کشــاورزی) ،میتواند بــرای تصمیمگیری دربــاره محصوالت

برداشت ،عملکرد محصول و غیره .ازطریق مرورگرهای معمول

کشاورزی استفاده شود.

در اینترنــت میتــوان این اطالعــات را تجزیــه و تحلیل و برای

گزارشهای موجود از بنگاههای کشــاورزی و کشــاورزان

بررسیهای آماری و تهیه جداول قابلدسترس کشاورزان استفاده

نشان میدهد که دسترسی به اینترنت در کشورهای عضو اتحادیه

کرد .بر اســاس این اطالعات ،کشــاورزان میتوانند برنامه تولید

اروپا بین  20تا  95درصد متفاوت اســت .دادههای آماری نشــان

خاص خود را تهیه کنند.

میدهد کــه در ژانویه  ،2009بهطور متوســط  93درصد از همه

اطالعات مربوط به روشهای تولید :که مؤسسات تحقیقاتی و

شرکتهای اتحادیه اروپا به اینترنت دسترسی داشتند 28 .درصد

ایستگاههای ترویج کشاورزی تهیه کردهاند ،میتواند جمعآوری

از کل بنگاههای کشاورزی عضو اتحادیه اروپا از اینترنت استفاده

و یکپارچه شــود .این اطالعات از طریق اینترنت برای کشاورزان

میکنند .کمترین درصد اتصاالت اینترنت همراه در یونان ،قبرس

قابلدسترس است.

و رومانی گزارش شــده است .باتوجه به ســطح پایه دسترسی به

اطالعات مربوط به تجهیزات تولید و نهادههای کشــاورزی:

زیرساختهای مخابراتی تلفن همراه ،استفاده از تلفنهای همراه

برای پردازش خاک و سایر تجهیزات تولید ،بذر و دیگر نهادههای

و حتی تلفنهای هوشمند (با برنامههای کاربردی وب) زیاد است

کشــاورزی ،این اطالعــات از شــرکتهای فــروش تجهیزات

و انتظار میرود در آینده بهشــدت افزایش یابد .دادههای آماری

جمعآوری میشــود .با این روش ،اطالعات جمعآوریشــده به

نشــان میدهند که در کشــورهایی مانند ایتالیا ،ایرلند و اســپانیا،

کشاورزان ارائه میشود.

بیش از  90درصد کشــاورزان از دستگاههای تلفن همراه استفاده

اطالعــات مربوط به بازار :بــرای حمایت از کشــاورزان در
دســتیابی به بهترین قیمت برای محصــوالت خود ،باید اطالعات
بــازار محصــوالت مختلــف کشــاورزی ایجاد شــود .هدف از
فعالیتهای اطالعرســانی بازار ،نشان دادن قیمتها در بازارهای

میکنند ،اما درصد دسترســی به اینترنت با اســتفاده از رایانههای
شــخصی در این کشــورها نســبتاً پایین اســت .در این کشورها،
)1. Information Systems (IS
2 .Milivanvoic
3 . Server
)4 . Information Technology (IT
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از دســتگاههای تلفن همراه بیشــتر بــرای مکالمه و ارســال پیام

الگوهای انتشار اطالعات کشاورزی در چین

اســتفاده میشــود تــا بــرای اســتفاده از برنامههای پشــتیبانی از

در توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای توسعهنیافته،

معامــات تجــاری مبتنی بــر ارتباطــات دادهای .کارشناســان،

کشــاورزی نقش مهمی ایفا میکند .اطالعات باکیفیت مناســب

اســتفاده از برنامه تلفــن همراه برای اهداف کســبوکار در این

و مکفــی ،شــرط الزم برای بهبــود همه حوزههای کشــاورزی

کشــورها را بین  2تــا  5درصد بــرآورد مینمایند (اســمایلی و

است .با توســعه ســریع فناوری اطالعات و ارتباطات و بهمنظور

استورم.)2010 ، 1

حمایت از کشــاورزان و جوامع کشــاورزی و بهبود بهرهوری و

کشــاورزی دقیق میتواند بهعنــوان معرفی برای اندازهگیری

پایداری ،میتــوان دادهها و اطالعات را بهطــور موثری تولید و

خودکارسازی کشاورزی استفاده شود .کشاورزی دقیق ،فناوری

آن را تجزیهوتحلیل ،منتشــر و اســتفاده کرد .استفاده از خدمات

اســت که در چهارچوب اصل توســعه پایدار ،بــا جمعآوری و

اطالعاتی برای کشــاورزان در ســطوح ملــی و منطقهای ،حوزه

ذخیرهســازی ویژگیهــای مکانــی و پــردازش دادهها ،موجب

جدیــد و امیدوارکنندهای از تحقیق و کاربــرد فناوری در حوزه

کاربرد بهینه عوامل و نهادههای تولید بهمنظور افزایش بهرهوری

نوظهور کشــاورزی الکترونیکی است .اطالعاتی شدن ،به تحول

میشــود .کشــاورزی دقیق ازطریــق به دســت آوردن خواص

اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد که ازطریق استفاده مؤثر از فناوری

متغیر خاک و محصول ،نقشــهبرداری ،تحلیل متغیرها و پذیرش

اطالعات و ارتباطات در کســبوکار و کارکردهای اجتماعی و

روشهای مناســب مدیریتی میتواند به حداکثرسازی عملکرد،

اقتصادی حاصل میآید .این موضوع در چین پدیدهای قابلتوجه

بهینهســازی اســتفاده از نهادهها ،کاهش تأثیرات منفی محیطی،

اســت .اطالعاتی شدن کشــاورزی ،که یک اصطالح خاص در

کاهش هزینههای کشاورزی ،کاهش آلودگیهای منابع ،توسعه

چین اســت ،فرایند تحول در بخش کشاورزی است که ازطریق

پایدار کشــاورزی ،افزایش بهرهوری و مدیریت و تصمیمسازی

کاربرد مؤثر فناوری اطالعــات و ارتباطات در تولید ،عملیات و

قویتر بــر پایه اطالعات منجر شــود (باقری و بردبــار.)1392 ،

مدیریت کشاورزی حاصل میشــود .گزارشهایی از اطالعاتی

اهمیت کشاورزی دقیق در خالل آغاز مکانیزاسیون کشاورزی در

شــدن جوامع روستایی در چین منتشر شــده است که چشمانداز

قرن بیســتم گسترش یافت .در آن زمان ،فشار اقتصادی باعث شد

روشــنی از پیشرفت اطالعات ،دستاوردها و پیامدهای سیاسی در

تا مزارع بزرگی با رفتار زراعی یکســان ایجاد شود و کشاورزی

سطوح ملی و محلی را ارائه میدهد .با اطالعاتی شدن کشاورزی

دقیــق با اســتفاده از فناوری اطالعات ،ابــزار الزم برای خودکار

و بهرهگیــری از فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطاتی پیشــرفته،

کردن مدیریــت این مــزارع را فراهم کرد (عســکری.)1392 ،

کشاورزی ســنتی این کشور اصالح شده و درنهایت بهرهوری و

کشاورزی دقیق در تعداد کمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا

پایداری کشاورزی بهبود یافته است .اطالعاتی شدن کشاورزی،

اجرا میشــود .استفاده از کشاورزی دقیق و دادههای جغرافیایی،

محرک درازمدتی برای توســعه کشاورزی و شاخصی مهم برای

فقط به صورت آزمایشــی در برخی از کشــورهای توســعهیافته

نوســازی کشاورزی است .خدمات انتشــار اطالعات کشاورزی

اتحادیه اروپا رایج است .جمهوری چک نمونه خوبی از پیشرفت

یکی از مأموریتهای مهم در اجرای اطالعاتی شــدن کشاورزی

در توســعه کشــاورزی دقیق اســت .تولیدکنندگان ماشینآالت

اســت .امروزه چین رشــد ســریع اقتصادی را تجربــه میکند و

کشــاورزی مهمترین ترویجدهندگان این فناوری در کشورهای

کشــاورزان در توســعه اقتصادی نقــش بارزی دارنــد .تقاضای

2

کشــاورزان برای دسترســی به اطالعات افزایش یافته است زیرا

پیشرفتهای مانند آلمان ،دانمارک ،هلند و فنالند هستند (هولستر
و همکاران.)2012 ،

1. Smihily and Storm
2 .Holster
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برای بهبود بهرهوری و درآمد ،دسترســی بــه اطالعات و دانش
مؤلفهای ضروری است (ژانگ 1و همکاران.)2016 ،

توسعه اقتصادی کم بهمراتب مناسبتر باشد.
نظــام خدمات اطالعــات کشــاورزی بازارگرا :ســازوکار
بازارگــرا بــه توســعه و ارائه خدمــات اطالعاتی به کشــاورزان

سازوکار نظامهای خدمات اطالعات کشاورزی در چین

منفرد ازســوی بنگاههای تجاری اشــاره دارد .کشــاورزان هزینه

راههــای مختلفــی در توســعه ،اســتقرار و مدیریت خدمات

دسترســی و اســتفاده از اطالعات را پرداخــت میکنند؛ بنابراین

اطالعات کشــاورزی در چین وجــود دارد .ســازوکارهای این

ارائهدهنــدگان خدمــات اطالعاتی میتوانند از ســرمایهگذاری

خدمــات را میتــوان به ســه نوع تقســیم کرد :دولــت ـ رهبر،2

خود بهرهمند شوند .در حال حاضر ،سازوکار استفاده از رویکرد

بازارگرا ،3و اجتماعات خودحمایتی 4که هرکدام مزایا و معایب

بازارگــرا برای توســعه نظامهای خدمات اطالعات کشــاورزی

خاص خود را دارا است.

در چیــن هنوز در مراحــل اولیه قرار دارد زیــرا به دلیل خطرات

نظام خدمات اطالعات کشــاورزی دولــت ـ رهبر :دولت

موجود ،بازار اطالعات روســتایی بهاندازه کافی بالغ نشده است.

همواره نقش اساسی در توسعه کشاورزی داشته است .این الگو بر

در بلندمــدت و بــرای اطمینان از حصول خدمات اطالعرســانی

این واقعیت استوار است که پشتیبانی و خدمات دولتی بهصورت

پایدار ،خدمات اطالعات کشــاورزی چین میتواند از سازوکار

رایــگان و با بودجــه دولت تأمین میشــود .ذینفعــان این نظام،

بازارگــرا تبعیت کند .ســازوکار بازارگرا برای مناطقی مناســب

گروههای کشاورزان هستند .وضعیت اقتصاد روستایی این کشور

است که کشاورزان توان مالی باالیی دارند ،به نیازهای اطالعاتی

هنوز بهبود نیافته اســت و ضعیف است .بنابراین ،در حال حاضر

خــود واقفاند و بــرای پرداخت هزینههای اطالعات ارزشــمند

تأمین خدمات اطالعرسانی ازسوی دولت به سازوکار اصلی بدل

از انگیــزه کافی برخوردارند .گاهی برای اطمینان از دســتیابی به

شده است .سازوکاری که به رهبری دولت است ،به ساختار نظام

محیطی ســالم در بازار اطالعات کشاورزی و تحریک و تشویق

حکومتــی بســتگی دارد و بهطورمعمول رویکــردی باال به پایین

خدمات بازارگرا و توســعه بازار اطالعات کشــاورزی تجاری،

دارد .هر نوع ابتکارس ازسوی وزارت کشاورزی توسعهیافته و از

دولتهای محلی ازطریق سیاســتها و انگیزههای مالی مطلوب

طریق نظامهای مدیریتی به استانها ،ادارات کشاورزی و یا مراکز

مانند اعتبارات محلی و مالیاتــی مطلوب ،از بنگاههای اطالعات

پشــتیبانی کشــاورزی ترویج مییابد و درنهایــت در پایگاههای

کشاورزی حمایت میکنند .مزیت عمده این سازوکار آن است

کشــاورزی مستقر در روســتاها اجرا میشــوند .مزایای این نظام

که مبتنی بر تقاضا است و میتواند یک وضعیت بردـ برد را برای

سلســله مراتبی ،کنترل و هماهنگی مؤثر منابع اســت .حمایت از

هر دو گروه ـ بنگاهها و کشــاورزان ـ به ارمغان آورد .بااینحال،

سیاستهای تدوینی و وضع مقررات مناسب برای منابع انسانی و

برای حمایت از حقوق کشــاورزان و کاهــش خطرات احتمالی

مالی ،از مزایای این ســازوکار است .ایجاد سازمانهای جهتدار

بنگاههای تجاری ،وضع مقررات مناسب نیز ضروری است.

دولتی فاقد انگیزه مؤثر و نیز ارائه خدماتی که ممکن است همیشه

نظام خدمات اطالعات کشــاورزی اجتماعات خودحمایتی:

متناســب با نیازهای کشــاورزان نباشــند از جمله معایب این نوع

ســازوکار اجتماعات خودحمایتی ،خدمات اطالعاتی هستند که

نظامها هستند .درنتیجه ،ممکن اســت کشاورزان انگیزه چندانی

جوامع محلی آن را ســازمان میدهند .آنهــا ازطریق منابع مالی

برای استفاده از این خدمات نداشته باشند .استدالل میشود که با
توجه به خدمات رایگان ارائه شــده ازسوی دولت به کشاورزان،
ســازوکار دولت ـ رهبر برای کشــاورزان کمدرآمد در مناطق با

1 . Zhang
2 . Government-Led
3 . Market-Driven
4 . The Community Self-Support
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خود هزینه ارائــه اطالعات را تأمین میکننــد .بنگاههای تعاونی

ســازوکار باید از سیاســتها و مقررات خاصی که دولت تعیین

کشاورزی ،انجمنهای فنآوری کشاورزی ،انجمنهای صنعت

میکند تبعیت نمایند و برای مناطق توســعهیافتهای مناسب است

و غیره ازجمله این نوع جوامع هســتند .در ایــن جوامع .اعضا از

که در آنجا کشاورزان از قابلیت سرمایهگذاری مشخص و قابلیت

اطالعات ارائه شــده این اجتماعات بهرهمند میشوند .ازآنجاکه

تحلیل و پردازش اطالعات برخوردار هســتند .دولتهای محلی

سیاســتهای توســعه دولتی ،رویکرد اجتماعات خودحمایتی را

گاهی برای تشــویق توسعه این سازوکار ،انگیزههای مالی خاصر

تشویق مینماید ،این نوع نظام در حال تبدیل به الگویی محبوب

را برای این نوع جوامع فراهم میکنند.

و مهم برای انتشــار اطالعات کشــاورزی روســتایی اســت .این

شکل  .1ایستگاه خدمات اطالعات کشاورزی در یکی از مناطق استان شیجینگ (سیلوستر)2012 ،

شکل  1تصویری از یک ایستگاه خدمات اطالعات کشاورزی

(روستایی و شهری) نشان داده شده است.

را در یکی از مناطق اســتان شــیجینگ 1نشــان میدهد .این نوع
ایستگاههای خدماتی در شهرها و روستاهایی مستقر هستند که در
آنجا افراد زیادی متقاضی دریافت اطالعات کشــاورزی هستند.
این نوع ایســتگاهها به حمایت ادارات کشــاورزی شهرســتانها
متکی هســتند .در این ایســتگاهها و شــعبات آنها در روستاها،
اطالعات کشــاورزی از دولت به بهرهبــرداران و برعکس انتقال
مییابــد (سیلوســتر .)2012 ،همچنین در شــکلهای  ،3 ،2و ،4
انواع دیگری از ارائه خدمات اطالعات کشــاورزی به متقاضیان

1 . Zhejiang
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شکل  .2مکان خدمات اطالعات کشاورزی در یکی از روستاهای استان شیجینگ (سیلوستر)2012 ،

شکل  .3خودرو خدمات اطالعات کشاورزی متعلق به خانه کشاورز (سیلوستر)2012 ،
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شکل  .4تعاونی تخصصی اطالعات ماشینآالت کشاورزی (سیلوستر)2012 ،

توسعه تحقیق و کاربرد فنآوری اطالعات در چین

نظامهــای الگوســازی محصول بــود .ایــن برنامههــا در ابتدا بر

توسعه برنامههای کاربردی کشــاورزی نشاندهنده پیشرفت

جمعآوری دادههای آزمایشــگاهی مبتنی بــود؛ دادههایی که به

در برنامههای کاربردی فناوری اطالعات در توســعه روســتایی،

نــدرت بهصورت مســتقیم در تولید عملیات کشــاورزی و تغییر

و نیز شــاخص مهم کشــاورزی مدرن در یک کشــور است .در

شــیوه زندگی روستایی مورداســتفاده قرار میگرفت .با نزدیک

کنار توســعه سریع فنآوریهای سختافزار و نرمافزار رایانهای،

شــدن به عصر فناوری اطالعات ،ارائه خدمــات اطالعاتی برای

محصــوالت فــنآوری اطالعــات ماننــد رایانــه ،تلویزیون ،و

تولید محصوالت کشــاورزی ،پردازش محصوالت کشاورزی،

تلفنهای همراه در مناطق روستایی در چین با سرعت چشمگیری

تجهیز منابع و زنجیره تأمین کشاورزی اهمیتی بسیار حیاتی یافت

رو به افزایش است .دولت مرکزی چین ،ادارات محلی و ادارات

و توســعه تولیدات نرمافزاری را ضرورت بیشــتری بخشــید .در

کشــاورزی بیشــتری در بخش فناوری اطالعات سرمایهگذاری

مقایسه با گروه تحقیق و توسعه فناوری کشاورزی  20سال پیش،

کردهاند .در ســالهای اخیر ،رایانهها محبوبیت بیشــتری یافتهاند

این فناوری نیز به ســرعت تغییر یافت .بیشتر مؤسسات تحقیقاتی

و زیرســاختهای شبکهای با ســرعتهای بیسابقهای در مناطق

کشــاورزی و دانشــگاههای کشــاورزی در چین از ظرفیتهای

روستایی چین توسعهیافته اســت .این امر ،شرایط را برای توسعه

توســعه خاص خود برخوردار هســتند .فنآوریهــای رایانهای

برنامههای کاربردی فناوری اطالعات در بخش کشاورزی فراهم

بهطور گســتردهای در فعالیتهای پژوهشــی علمی کشــاورزی،

میکند و تحقیق و توسعه در محصوالت نرمافزاری کشاورزی را

بهعنوان ابزار متداول مورداســتفاده قرار میگیرند .در این زمان،

ضرورت بیشتری میبخشد.

مؤسســات علمی ،دانشــگاهها و شــرکتهای فناوری اطالعات

فنــاوری اطالعات کشــاورزی چین 1در دهه  1980توســعه

بیشتری درگیر تحقیقات و توسعه فناوریهای کشاورزی هستند.

یافته اســت .تمرکــز اولیه ایــن فناوری بــر پــردازش دادههای
کشــاورزی ،پایــگاه دادههــا ،نظامهای تخصصی کشــاورزی و

)1 .Agricultural Information Technology (AIT
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فناوری اطالعات کشــاورزی بــه حوزهای با تــوان بالقوه عظیم
تبدیل شــده است .با توجه به قلمرو سرزمینی گسترده چین ،منابع
کشــاورزی غنی ،جمعیت کشــاورزی بزرگ و سهم بزرگی از
کشــاورزی در اقتصاد ،برنامههای کاربردی فناوری اطالعات در
بخش کشاورزی در آینده بهسرعتتوسعه خواهد یافت (سان،1
.)2011

بستههای نرمافزار کشاورزی

از زمــان ثبــت اولین نرمافــزار بــرای برنامههــای کاربردی
کشــاورزی در ســال  ،1994در این کشــور تعــداد فناوریهای
اطالعات کشاورزی ثبت شده در هر سال در حال افزایش است.
در ســال  ،2003این افزایش دوچندان بوده است .نمودار  1رشد
 867فناوری اطالعات کشــاورزی کــه در مرکز حمایت از حق
مولف چین 2ثبت شده است را نشان میدهد:

نمودار  .1رشد  867نظام فناوری اطالعات کشاورزی ثبت شده در مرکز حمایت از حق مولف چین (سان)2011 ،

طبق آمار بســتههای نرمافزاری ثبت شده کشاورزی 9 ،طبقه

• آگاهی درخصوص حفاظت از حق مولف نرمافزار افزایش

اطالعاتی برای تصمیمگیری کالن کشــاورزی ،مدیریت اقتصاد

در نمــودار  2توزیع  867بســته نرمافزاری کشــاورزی ثبت

کشــاورزی ،مدیریت روســتا ،مدیریت تولید محصول ،مدیریت

شــده بر اساس حوزههای کاربردی آنها نمایش داده شده است.

تولید دام ،مدیریت بازرگانی روستایی ،کنترل و پایش بومشناسی

همانگونه که در این شکل مشاهده میشود:

از بســتهها ازنظر حوزه کاربردی شناسایی شــده است :خدمات

کشــاورزی ،خدمــات اطالعرســانی کشــاورزی و ابزارهــای
نرمافزاری کشــاورزی .براســاس آمار ارائه شــده در این شکل
میتوان چنین نتیجه گرفت:

• با گذشت زمان ،تعداد نظامهای ایجادشده فناوری اطالعات

کشاورزی این کشور رشد کرده است؛

• ظرفیتهای تحقیق و توســعه نرمافزارهای کشاورزی بهبود

یافته است؛

یافته است؛

• نرمافــزار مدیریــت تولیــد محصــول بهطور گســتردهای

مورداستفاده قرار گرفته است؛

• به عملکرد خدمات اطالعات کشاورزی توجه بیشتری شده

است؛

• حفاظت زیســتمحیطی در کانون توجه تحقیقات فناوری
1 . Sun
2 . China Copyright Protection Center

اطالعاتی شدن صنعت کشاورزی و داللتهای آن در کشور چین

اطالعات کشاورزی این کشور قرار گرفته است؛

• در تولیــد نرمافزارهای کاربردی دامپــروری تداوم وجود
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• برنامههای جدید اقتصاد روستایی و مدیریت روستا تدارک

دیدهشدهاند.

دارد؛

نمودار .2توزیع  867بسته نرمافزاری کشاورزی ثبت شده بر اساس حوزههای کاربردی (سان)2011 ،

ظرفیتهای تحقیق و توســعه فناوری اطالعات کشاورزی
در چین

دانشگاهها توسعهدهندگان اصلی نرمافزارهای کشاورزی هستند و
نقش رهبری را در تحقیق و توسعه حوزه کشاورزی ایفا میکنند؛

در نمودار  3توزیع  867بســته نرمافزاری بر اساس دارندگان

• شــرکتهای نرمافــزاری رایانه نقش مهمــی در این زمینه

مؤسســات و توســعهدهندگان خصوصی ارائه شده است .بر طبق

•  241بسته نرمافزاری را شرکتهای نرمافزاری تهیه کردهاند

حق تکثیر بســتههای نرمافزاری کشاورزی ثبت شده ،دانشگاهها،
اطالعات این نمودار:

• مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی و دانشگاهها ،توسعهدهندگان

عمده بستههای فناوری اطالعات کشاورزی هستند؛

دارند؛

که  27/8درصد از کل این بستهها را به خود اختصاص میدهند.
وقتی کاربران نهایی در توســعه نرمافزارها حرفهای نیستند ،نقش
شرکتهای نرمافزاری در این زمینه برجستهتر میشود؛

• طبق آمار مربوط به صاحبان دارای حق تکثیر ،از  867بسته

• عمدتاً مؤسسات و دانشگاهها در توسعه نرمافزار کشاورزی

توسعه دادهاند 89 ،بسته توسعهیافته به دانشگاههای کشاورزی تعلق

• حــق تکثیر نرمافزارهــا عمدتاً به ســازمانهای دولتی تعلق

نرمافزاری 337 ،یا  38/9درصد نرمافزارها را مؤسسات کشاورزی
دارد .این امر نشــان میدهد که مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی و

دخالت داشتهاند؛
دارد.
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نمودار  .3توزیع  867بسته نرمافزاری کشاورزی ثبت شده بر اساس نهادها و سازمانهای تولیدکننده (سان)2011 ،

بحث و نتیجهگیری

باید از مزایای اینترنت و ســایر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی

عصر کشــاورزی به رشد کشاورزی در این سیاره منجر شده

ارائهدهنده خدمات اطالعاتی که برای مدیریت تولید محصوالت

اســت .عصر صنعتی ،به صنعتی شــدن کشــاورزی کمک کرده

کشــاورزی مهم هســتند ،آگاهی یابند .بااینحال ،از توان بالقوه

است و عصر اطالعات به اطالعاتی شدن صنعت کشاورزی منجر

اقتصادی اســتفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی در کشاورزی

شده است (فلور .)1993 ، 1در دهههای گذشته ،تغییر قابلتوجهی

بهطور کامل اســتفاده نمیشــود .ســهم بالقوه فناوری اطالعات

در بخش کشــاورزی رخ داده اســت .در گذشته ،قیمت محرک

و ارتباطــات در کشــاورزی میتواند ازطریق کاهــش هزینهها،

کشاورزی بود اما امروزه تقاضا آن را هدایت میکند .بااینوجود

افزایش کارایی و بهبود بهرهوری موردتوجه قرار گیرد .ابتدا باید

میتوانیم بگوییم که محرک کشاورزی در آینده اطالعات است.

نیازهای اطالعاتی کشــاورزان تجزیهوتحلیل و ثبت شود .سپس،

برای استفاده از فرصتهای بالقوه و دستیابی به مزایا باید اطالعات

نظامهای اطالعاتی مناسب توسعه یابند .در توسعه نظامها ،تمرکز

جدید ســریعاً در دسترس کاربران نهایی قرار گیرد .نقش فناوری

بــر چالشهــای جدید ناشــی از رفع محدودیت و جهانیشــدن

اطالعــات و ارتباطات بهعنوان یک ابزار تغییــر ،بالقوه قابلتغییر

بخــش کشــاورزی از اهمیت ویژه برخــوردار اســت .بهمنظور

اســت .اســتفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی مناسب در

واکنش به شــرایط جدید که مقررات زدایی کامل و جزئی بازار

زنجیره ارزش کشــاورزی ،برای کشاورزان خردهپا ،بهویژه زنان

کشــاورزی ،کاهش اقدامات حمایتی دولت ،گشایش بازارهای

شاغل در کشاورزی ،مزیت بزرگی را به همراه دارد .دسترسی به

جدید کشــاورزی ،نوسانات محیطزیست کشــاورزی و استفاده

اطالعات مناسب در زمان مناسب ،به آنها توانایی تصمیمگیری

از فرصتهای صادرات از مشــخصههای آن اســت ،کشاورزان

آگاهانــهای میبخشــد که بر معیشــت آنهــا تأثیــر میگذارد.

و سیاســتگذارانی که درزمینه بهبود کشــاورزی فعالیت دارند

درنتیجــه ،در تأمین امنیــت غذایی نقش مهمــی را ایفا میکند.

بایــد بتواننــد از فناوری اطالعات و ارتباطات اســتفاده مناســب

ابزارها و فنون کشــاورزی دانشمحور و اطالعاتمحور ،عوامل

داشــته باشــند .با اطالعات کافی که امکان تصمیمگیری بهتری

اصلی تولید پایدار کشــاورزی خواهند بود .درنتیجه ،کشاورزان

1 . Flor
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Abstract

Purpose: The purpose of this article is to introduce the term "Agricultural Informatization" and its importance and application
in agricultural development, focusing on China.

Methodology: This research, with a review approach, seeks to provide an overview of agricultural informatization and
agricultural information dissemination models along with the changes that have been made in this area in China.

Results: The results revealed that there are three mechanisms of agricultural information services that rely on government
actions, market flows, and local community initiatives. The analysis of statistics on the owners of the right to reproduce
the agricultural software packages indicates that agricultural research institutes and universities are the main developers of
agricultural software and play a leading role in their research and development.

Conclusion: Accurate and informative knowledge-based agricultural techniques are the main drivers of sustainable

agricultural production, whose potential contribution to agriculture can be addressed through lower costs, increased
efficiency and improved productivity. Rapid changes in the field of information and communication technology have led
to the development and diffusion of electronic services in the agricultural sector. Therefore, the development of national
strategies for the implementation and use of information and communication technology in agriculture should be on the
agenda of governments.
Keywords: Agricultural Informatization, Agricultural Information Dissemination, Agricultural Information Technology,
Information and Communications Technology.
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