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  1چکیده
 نآ تفعالی و بوده برخوردار ايویژه تاهمی از هاحوزه تمامی در وب و اینترنت کارگیريهب امروزه

 در اینترنت نقشبخش کشاورزي نیز از این قاعده مستثنی نیست و . است داشته توجهی قابل گسترش
کارکردهاي اینترنت در  از جمله .دارد اي نیزویژه کارکردهاي و است بدیهی امري کشاورزي توسعه

 هايهشبک گسترش اجتماعی؛ عمران به کمک کشاورزي؛ مولدان اقتصادي توسعه توان بهکشاورزي می
 و کشاورزان ها؛ اجتماع مجازي و هماهنگیقیمت مستقیم کاهش و هاواسطه جدید؛ حذف ايرسانه
اشاره نمود.  کشاورزان به موقع به و دقیق سریع، تر ارائه اطالعات و از همه مهم بخش؛ این فعاالن

صورت دولتی و  به کشاورزي زمینه در بسیاري هايسایتوب جهان سطح ها نشان داد درنتایج بررسی
دولتی خدمات و اطالعات ارائه به و بوده دولتی هاسایت این وب از بسیاري کنند.می تخصوصی فعالی 

 فعاالن مجازي اجتماع براي کشاورزي هايپورتال توسعه. پردازندمی بخش این فعاالن و کشاورزان به
 ارائه جهت مجازي هايشرکت تشکیل براي زمینه ایجاد و تبلیغات طریق از کشاورزي؛ درآمدزایی
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کارآفرینی و ایجاد ها سایتوب مدیران و کشاورزي التحصیالنتواند براي فارغمختلف می خدمات
هاي ترغم گستره زیاد فعالیآن است که علیبیانگر هاي حاصل از مرور منابع کار نماید. یافته و کسب

اقدامات خاصی در در ایران تاکنون  ،وب تحت کارگیري خدماتهاي متعدد در بهاینترنتی و قابلیت
 ارائه خدمات تحت وب توسط ،پژوهشاین  هايپیشنهاداز جمله  بنابراین این زمینه انجام نشده است.

تر و نیز منظور ارائه خدمات با کیفیتبهبخش کشاورزي سسات خصوصی ؤهاي دولتی و مدستگاه
  باشد.میبخش کشاورزي  رسانی به کشاورزان و فعاالنارتقاي سطح خدمت

  
  وب کشاورزي، بازار الکترونیکی، کارآفرینی، اینترنت، خدمات تحتخدمات  کلیدي:هاي  هواژ

  

  مقدمه
 داخلی، ناخالص تولید از مهمی سهم کننده مینأت که است کشور اقتصاد هايبخش از کشاورزي، بخش

 رشد با گذشته دهه چند طی بخش این .است صنایع نیاز و غیرنفتی صادرات غذایی، نیازهاي اشتغال،
 بسیار شرایط در حتی و نموده است ایفا کشور اقتصاد در ايکننده تعیین نقش همچنان پیوسته ولی تدریجی
  ).1386 محمدي، گل( است داده نشان را خود هايظرفیت و شکوفایی نیز اقتصادي نامطلوب

 گفتگوهاي و مذاکرات ،کشورها میان در عادالنه و آزاد تجارت پیشبرد هدف با 1984 سال در
 این نتیجه. گردید جهانی تجارت و هاتعرفه در عمومی توافق منجربه که شد انجام مدتی طوالنی

 توافقدر این مذاکرات . شد) گات( جهانی تجارت سازمان گیريشکل منجربه 1995 سال در مذاکرات
 به عضو کشورهاي آن طی که شد لحاص کشاورزي محصوالت تجارت اصالح عرصه در نیز ايویژه

 جهانی تجارت بخش از دولتی حمایت کاهش و صادراتی رقابت و بازار به دسترسی براي تالش
   ).Robbins, 1999( شدندمی متعهد و تشویق کشاورزي محصوالت

این  و یافته بیشتري گسترش ،دیگر عامل و پدیده چند با شدن جهانی فرآینداین در حالی است که 
 هايرسانه رسدمی نظر به. الکترونیک هايرسانه و نقل و حمل فناوري، پول،: از عبارتندمل عوا

مجموعه  ).1383 ادریسی،( است کرده تشدید را پدیده این سرعت ماهواره و اینترنت مانند الکترونیک
بر  عالوه این عوامل ضرورت ایجاد بازارهاي الکترونیکی در بخش کشاورزي را دوچندان نموده است.

که  ممکن هايبخش تمام به باید ایران کشاورزي بخش در اطالعات فناوري کاربرد توسعه براي این
فناوري این به معناي آن است که الزم است  نمود. توجه شوند استفاده بخش این در توانندمی



 اول و همکاران محمد اسماعیلی

33 

ها، نهادهمین أهاي مربوط به بخش کشاورزي اعم از مشاوره، خدمات، تاطالعات در تمامی زمینه
ت نماید.فروش و ... فعالی  

هاي علمی و خدماتی بخش کشاورزي و تفعالی بهبا توجه به ضرورت ورود اینترنت رو  از این
توضیحاتی  ارائه با هدف پژوهشاین  ،وب تحت کشاورزي همچنین بازاریابی اینترنتی و ارائه خدمات

و بازاریابی اینترنتی محصوالت کشاورزي ر آن دي هاکارکردو  فناوري اطالعات، اینترنت در رابطه با
  صورت مروري به انجام رسیده است. به

 و قدرتمندترین از یکی به گستر،جهان وب سایه در اینترنت شبکه: سایت)(وب اینترنت و وب
 چنان اینترنت کاربران براي وب کاربرد .استشده  تبدیل هاانسان میان تعامل و ارتباط ابزار ترینسریع
 روزافزون رشد با همگام. دانندمی هم معادل را وب و اینترنت از افراد بسیاري امروزه که است بوده

 است افزایش حال در آوريشگفت طور به نیز رقمی محیط این در موجود اطالعات اینترنت، کاربران
  . )1386(مهراد و بینش، 

 و شودیم کنترل و جادیا یمختلف افراد توسط که است رمتمرکزیغ یطیمح ،1وب گستر جهان شبکه
این امر کاربران را قادر . دارد وجود مرسوم یاطالعات يهارسانه به نسبت يکمتر موانع آن به ورود يبرا

حقوقی)  -ساخته تا با دانشی اندك در زمینه رایانه و اینترنت بتوانند براي خود یا یک مجموعه (حقیقی
 يکاربرها کدام هر که دهیگرد يمتعدد يهاتیسا جادیا باعث اندازي نمایند. این مسئلهیک سایت راه

 اینترنت طریق از دسترس قابل منابع تعدادرو  )؛ از این1387(دانش و همکاران،  دارند خود به مخصوص
 شبکه به سایت 435000 بالغ بر ماه هر متوسط طور  اند که به. برخی منابع اذعان داشتهاست شماربی

 يهاتیسا ها،تیسا نوع و کثرت به توجه بارو  )، از اینKahen, 2000( گرددمی فهاضا جهانی اینترنت
 نترنتیاکه  بنابراین با توجه به این ).1387(دانش و همکاران،  دارند ياژهیو گاهیجا یتخصص و یموضوع

 يریتصو ،یکیگراف همچون مختلف اشکال به را یکیالکترون مجالت و اطالعات يادیز قادر است میزان
ها منابعی پرکاربرد هستند و استفاده از سایت بنابراین) Layfield and Scanlon, 1999( درآورد یمتن و

کند. این بدان ها به نحو چشمگیري امور روزمره را تسهیل و بسیاري از مشکالت بشر را رفع می آن
 بالقوه ازین کی به یپاسخگوی يبرا یک هر که است مدارك از عظیم ايمجموعه وبجهت است که 

  ). 1385(ارسطوپور،  است دهیگرد منتشر اینترنت بستر در و ایجاد
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و ضرورت تاهمی اینترنت و وب از  کارگیري هب امروزه: کشاورزي در بخشی اینترنت هايتفعالی
ت ویژهاهمیبهها گسترش قابل توجهی داشته است. ت آن در تمامی حوزهاي برخوردار است و فعالی 

 که ییهاروستادر  .میکنیم یزندگ یجهان يروستا کی در ما امروزه )1976( 1چاردسونیر اعتقاد
 در که يدیجد يهايفناور با. کنندیم یزندگ جاهمه از خبریب يهاانسان کنار در مطلع و آگاه نخبگان

 کمک ییاروست و يکشاورز جوامع در داریپا توسعه هب و داد رییتغ را تیوضع نیا توانیم است اریاخت
 جمله از .باشد ثیرگذارأت کشاورزي با مرتبط هايبخش از بسیاري در تواندمیاین رسانه  بنابراین .دنمو

 کالن، ریزيبرنامه تسهیل ها،یارانه ارائه تسهیل مردم، و دولت بین روابط تسهیل توان بهیم موارد نای
 فراهم نیاز، مورد زمان هر در کامل و دقیق آمارهاي ارائه فرآیندها، روي بر دقیق کنترل امکان ایجاد

 فناوري . همچنین)FAO, 1996( نیاز اشاره نمود مورد اطالعات به همگان دسترسی امکان آوردن
 عدم نظیر کشاورزي، بخش گیرگریبان قدیمی مشکالت از جلوگیري امکان ارتباطات و اطالعات
 کالن عمکرد بهبود جهت در را کشاورزي مختلف محصوالت مورد در تقاضا و عرضه همخوانی

 ).1387نژاد و همکاران، ؛ موسوي1376(اطرشی، نماید می فراهم بخش این در هادولت

ناوري اطالعات و فکارگیري هو ب »وب تحت«ارائه خدمات امروزه  توجه به آنچه گفته شد، با
ی و خصوصی ضرورت یافته و الزم است بخش دولت بیش از پیشدر حوزه کشاورزي ارتباطات 

ارائه نمایند. این مهم در  »2برخط«صورت  خدمات خود را از طریق اینترنت و بهوابسته به کشاورزي، 
 ثر خواهد بود.ؤسزایی داشته و در تسهیل خدمات نیز متوسعه کشاورزي نقش به

 ییروستا و يکشاورز توسعه در نترنتیا: در حوزه کشاورزيو وب اینترنت  هايکارکردنقش و 
 کمک ،يکشاورز مولدان ياقتصاد توسعه توان بهمی کارکردهااین  از جمله. اي داردي ویژهردهاکارک

 دیجد يارسانه يهاشبکه گسترش و متوسط و خرد ياقتصاد يهاتیفعال توسعه ،یاجتماع عمران به
 در اطالعات فناوري از استفاده گرفتن این کارکردها و در نظر با). 1376د (اطرشی، نمو اشاره

 با توانمی هاقیمت مستقیم کاهش و هاواسطه حذف بر عالوه کشاورزي، با مرتبط مختلف یندهايآفر
 محصول شده تمام قیمت ،مشتري به محصول رسیدن زمان کاهش طریق از غذایی مواد تلفات کاهش

 به ومیعم دسترسی و وب هايمحیط در رسانیاطالع امر شفافیت علت به همچنین. داد کاهش نیز را
 موردنیاز محصوالت بر شفاف گذاريقیمت جهت مسیري عنوان به توانندمی این ابزارها اینترنت،
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 هايریزيبرنامه و به موقع و دقیق رسانیاطالع با بنابراین. گیرد قرار استفاده مورد کنندگانمصرف
 یا و هایارانه ،تضمینی ايخریده در که دولتی منابع اتالفز ا جلوگیري باو  روزبه بر اطالعات مبتنی

نژاد و همکاران، (موسوي کرد کمک کشاورزي بخش توسعه به توانمی شود،می صرف آموزش
 اب که هستند هاییارگان داراي یافته توسعه کشورهاي ، اغلبشدهانجام تحقیقات به باتوجه ).1387

 بخش این فعاالن و کشاورزان هماهنگی نیز و رسانیاطالع به سایتوب جمله از مختلفی راهکارهاي
 هايریزيبرنامه و هماهنگ هايدرخواست یا جمعی خریدهاي در ها آن به کمک با .دنکنمی کمک

 افزایش و هاهزینه کاهش طریق از کشاورزي بخش روزافزون توسعه براي را راه توانمی یکنواخت
  نمود. فراهم راندمان

 .داشت مدنظر فروش یا خرید بازار عنوان به را دنیا تمام وانتمی اینترنت طریق از که این به توجه با
 نهایی کننده مصرف دست به محصول رساندن نیز و اولیه مواد یا و مشتري سریع یافتن امکان بنابراین

 اینترنت طریق از تواندمی نیز دولت .شودمی فراهم غذایی ماده فساد از قبل دوردست نقاط در
نژاد و (موسوي برساند کشاورزي بخش فعاالن و کشاورزان به را موقع به و دقیق سریع، اطالعات

  ).1387همکاران، 
اشاره نمود.  1الکترونیکی توان به ایجاد بازاراز کارکردهاي دیگر اینترنت در حوزه کشاورزي می

 با و هماهنگ اینترنت طریق از که است کنندگان مینأت و خریداران از ايبازار الکترونیکی مجموعه
 خریداران مینأت هايسیستم که است الکترونیک تجارت از فرم یک واقع، در. شوندمی مرتبط یکدیگر

 ایجاد کارو کسب  مبادالت براي استاندارد یندآفر یک و کرده هماهنگ فروشندگان اجرایی سیستم با را
 کار واقعی دنیاي شرایط به توجه با باید الکترونیکی بازار یک ).1387نژاد و همکاران، (موسوي کندمی
 بازارهاي بین مشترك که نکته چهار کاربستن به وسیله به را مجازي و حقیقی بازار بتواند شرایط و کند

 حفظ) 3 ها،تفاوت تشخیص یافتن بهبود) 2 اي،هزینه جوییصرفه) 1: دهد تطبیق اندمجازي و حقیقی
 هاي تجارتتفعالی مشابه، مطالعات تمام در ندتوامی فاکتور چهار توسعه بازار. این )4 و اعتماد

   .)Loebbecke and O’Keefe, 2002(دهد  پیوند واقعی دنیاي با را الکترونیکی
که  استتوسعه کشاورزي  اینترنت در دیگر کارکردهاياز جمله  نیز »وب درگاه« یا 2پورتالایجاد 

 هايارتباط از استفاده با و مجتمع طمحی یک در یکپارچه، صورت هب را خدمات از يامجموعه عمدتا
                                                             
1- E-marketplace 
2- Portal 
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 یکپارچه، هايپورتال و الکترونیکی بازارهاي بنابراین .کندمی فراهم دیگر هايسایتوب با مختلف
 به وب تحت حل راه یکنموده و همچنین  ایجاد مرتبط کار و کسب چندین براي را واحد ینديآفر

. نمایندمی فراهم اقتصادي کالن تا خرد سطوح در ي،تجار تعامالت براي را نمابر و تلفن کاغذ، جاي
 فرآیندهاي و شوند متصل آن به شرکت چندین که دهدمی را اجازه این امروزه الکترونیکی بازارهاي
 کنندمی فراهم را زیر شرایط الکترونیکی بازارهاي خالصه طور به. کنند دیجیتالی را بیشتري

)Wikipedia, 2007طیف؛ تکبهتک جايبه چندبهچند ارتباط :)1387اران، نژاد و همک؛ موسوي 
 تمد؛ شبکه و ارتباط کمتر هايهزینه به توجه با بیشتر آمديکار؛ دیجیتالی فرآیندهاي از ايگسترده

  .گوییپاسخ کوتاه
 ندهندگاارائه از زیادي تعداد سزایی در ارائه خدمات ایفا نماید وهتواند نقش بمی بنابراین پورتال

 و آورد گردهم و این افراد را نموده را شناسایی دارند خاصی توانایی کدام هر که کشاورزي خدمات
 درآمد همچنیندهد.  کاهش را خریداران هايهزینه موجود خدمات و نیازها هماهنگی طریق از سپس

ید در نظر داشت با .ثر خواهد بودؤنیز م خدمات در ارتقاي کیفیت و یافته افزایش نیز دهندگان خدمات
 براي مهم از جمله شرایط الکترونیکی تجارت و خدمات سایت از مشتري انتظارات به توجهکه 

 ،اندخورده شکست مشتري انتظار تشخیص در هاسایتوب اکثر البته. باشدمیالکترونیک  تجارت
 موفقی هايسایت الزاما باال، ارائه خدمات کیفیت با هايسایتوب بنابراین باید در نظر داشت که

نظر گرفتن سایت با در ت مدیران و طراحان وبالزم اس بنابراین. )Schubert, 2002بود ( نخواهند
سایت و بر اساس هاي مختلف وبسازي محتوا، دسترسی آسان به بخشانتظارات مشتریان، ساده

طراحی سایت مناسب  مسئله محتوا و .سایت خود نمایندسازي وبمداري اقدام به پیادهاصول مشتري
اي دارد که توضیح آن در این مقاله هاي مختلف متغیر بوده و مباحث مبسوط و ویژهتبراي فعالی

و مشتریان  کشاورزان یعنی هدف جامعه قئسال و شرایط نیازها، شناخت با بنابراین. نیست ممکن
نژاد و (موسوي نمود طراحی به سادگی را نوین هايفناوري کاربرد توانمی خدمات کشاورزي،

  ).1387همکاران، 
تواند وسیله ارتباطی سایت؛ تلفن همراه نیز میوبارائه خدمات کشاورزي از طریق بر  عالوه

 یافته مردم میان در قبولی قابل توسعه همراه تلفن موجود آمارهاي مناسبی براي کشاورزان باشد. طبق
 و کنند می استفاده اپراتور این از همراه تلفن ركمشت میلیون 28 اول همراه شرکت اعالم بنابر. است

. دارد مشترك میلیون 8/11 ایلنا گفته به تاکنون و است افزایش به رو سرعت به نیز ایرانسل مشترکان
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 از بسیاري در .هستند آشنا آن با و کرده استفاده موبایل از کشاورزان جمله از مردم اکثر ایران در
 خدمات از بسیاري کشورها از دیگر بسیاري و آمریکا انگلیس، استرالیا، ر،سنگاپو مالزي، نظیر کشورها

شود می ارائه کوتاه پیام طریق تلفن همراه و از غیره و اخطارها ها،اطالعیه ها،درخواست نظیر
)Ntaliani, 2008( .مشکل اداري مراکز به کشاورزان دسترسی مواقع، اغلب در که این به با توجه 

 کشاورزي بخش فعاالن و کشاورزان رفاه افزایش در ملموسی تواند نتایجمی خدمات هگون این است،
  شود. ها جویی در هزینه آنصرفه و وقت رفتن هدر از مانع و داشته

 در بسیاري هايسایتوب: هاي فعال بخش کشاورزي در ایران و جهانسایتمعرفی تعدادي از وب
 به و هستند دولتی هايپورتال ها آن از بسیاري البته که کنندمی تفعالی کشاورزي زمینه در جهان سطح
گفته  طور که قبالً همان. پردازندمی بخش این در فعاالن و کشاورزان به دولتی خدمات و اطالعات ارائه
 الکترونیکی کشاورزي بازارهاي ایجاد شود، وارد آن در تواندمی خصوصی بخش که کار از قسمتیشد 

 تواند برايمی که دارد وجود بخش این در بسیاري فرآیندهاي. است آن به مربوط مینأت زنجیره و
 کشاورزي محصوالت فروشیخرده توان بهاین موارد می . از جملهکند ایجاد توجیه خصوصی بخش

 کشاورزي هايپورتال توسعه کشاورزي، محصوالت تبدیلی هايفرآورده و فروش تبلیغ فاسدشدنی،
 ایجاد و تبلیغات طریق از درآمدزایی و خاص مکان یک در کشاورزي زي فعاالنمجا اجتماع براي
 در هماهنگی ایجاد طریق از مختلف خدمات ارائه جهت مجازي هايشرکت تشکیل براي زمینه

  اشاره نمود.  امکانات از استفاده
د بسیار زیاد کننت میهایی که در زمینه کشاورزي فعالیسایتتوان گفت تعداد وبطور کلی می به

اطالعاتی در مورد تعدادي از  جدول زیربوده و از پراکندگی محتوا و خدمات برخوردار است. در 
رس اینترنتی، نوع مدیریت و خدمات ارائه گردیده دهاي فعال در ایران و جهان همراه با آسایتوب

  است.
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  سایتخدمات وب  مدیریت  آدرس اینترنتی  سایتنام وب
 کشاورزي ارتوز پورتال

لتی  www.usda.gov  متحده ایاالت
دو

  

ارائه کلیه خدمات کشاورزي در بخش دولتی و 
  همکاري با بخش خصوصی

For Farmers  www.forfarmers.com  

صی
صو

خ
  

 خرید امکان ایجاد شغلی، هايفرصت ارائه به
 هايبنديدسته انواع نیز و تولیدکننده از مستقیم

  کشاورزي به مربوط تخدما و کاال براي نیاز مورد

AGRICULTURE  www.agricuture.com  
صی

صو
خ

  

محصوالت کشاورزي، مشاغل زمینه در تفعالی 
 هاي نیازمندي ارائه کشاورزي، بازاریابی ارگانیک،

  ... و کشاورزي هاي نهاده کشاورزي،

STAT  www.statpub.com  

صی
صو

خ
  

 کاالهاي براي بازار ایجاد وب، تحت خبرنامه ارائه
 تولید کشاورزان، نیازهاي به پاسخگویی رزي،کشاو

 دام روغنی، هاي دانه ها، دانه از بازرگانان و کنندگان
  دیگر محصوالت و

AGRIWATCH  www.agriwatch.com  

صی
صو

خ
  

 فعالین اطالعات ارائه کشاورزي، کاالهاي تجارت
 گران، معامله کشاورزان، مانند کشاورزي بخش

 ارائه با غیره و رزيکشاو هاي نهاده کنندگان تولید
  .اطالعات دقیق و آخرین

AGRISEEK  www.agriseek.com  

صی
صو

خ
  

 مستقیم خرید امکان ایجاد شغلی، هايفرصت ارائه
 نیاز مورد هايبنديدسته انواع نیز و تولیدکننده از

  کشاورزي به مربوط خدمات و کاال براي
کشاورزي  وزارت جهاد

لتی  www.maj.ir  ایران
دو

  

هاي موردنیاز، بار، اطالعات، فرمارائه اخ
  ها، دفاتر و ... بخش کشاورزي زیرمجموعه

 و مجازي نمایشگاه
  www.iranagribiz.com  آگروفوداکس دائمی

صی
صو

خ
  

 بخش در فعال بازار الکترونیکی خصوصی
  کشاورزي ایران

پایگاه مروج کشاورزي 
  www.magri.ir  نوین

صی
صو

خ
  

پژوهشی جدید  ارائه اخبار و دستاوردهاي علمی و
ها  بخش کشاورزي؛ انتشار اخبار و فراخوان همایش

 المللی؛ ارائه مطالب علمی،هاي ملی و بینو کنگره
؛ فروشگاه کتاب و کشاورزيآموزشی و ترویجی 

 محصوالت کشاورزي؛ درج تبلیغات اشخاص
  ها و ...ها، سازمان، شرکتحقیقی

 آالتماشین توسعه بنگاه
  www.agrimec.ir  فارس استان

صی
صو

خ
  

 کشاورزي، زمینه مکانیزاسیون ارائه خدمات در
 تولید محصوالت کشاورزي، محصوالت تولید
 آالت، ماشین تعمیراتی خدمات کشاورزي، تبدیلی

  ... و رسانیآب خدمات
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  گیري نتیجه
 تمامی در آن تفعالی و است برخوردار ايویژه تاهمی از وب و اینترنت کارگیري هب امروزه

 در وب و اینترنت ثیرأت و نقش نظرانصاحب گفته به. است داشته توجهی قابل گسترش ها حوزه
 حوزه این در تفعالی براي نیز زیادي هايسایتوب تاکنون و است بدیهی امري کشاورزي توسعه
 کارکردها این. دارد ايویژه کارکردهاي روستایی و کشاورزي توسعه در اینترنت. است شده ایجاد
 ؛اقتصادي هايتفعالی توسعه ؛اجتماعی عمران به کمک ؛کشاورزي مولدان اقتصادي توسعه شامل

اجتماع مجازي و  ؛هاقیمت مستقیم کاهش و هاواسطه ؛ حذفجدید ايرسانه هايشبکه گسترش
 به موقع به و دقیق سریع، و از همه مهمتر ارائه اطالعات ؛بخش این فعاالن و کشاورزان هماهنگی
   باشد.می کشاورزان

 راه از هايارتباط و یاینترنتدر ارائه خدمات  حاضر عصرهاي با این وجود و با توجه به پیشرفت
 به توجه با بنابراین برساند. حداقل به را روستاها و شهرها کشورها، فاصله زیادي نسبتاً حد تا، دور
 ایجاد بنابراین ،داشت مدنظر فروش یا دخری بازار عنوان به را دنیا تمام توانمی اینترنت طریق از که این

 نماید.ضروري می هاي کشاورزياندازي پورتالو راه الکترونیکی هايبازار

 کشاورزي زمینه در بسیاري هايسایتوب جهان سطح درهاي صورت گرفته نشان داد که  بررسی
 و اطالعات ارائه به و ندهست دولتی ها آن از بسیاري البته. کنندمی تفعالیصورت دولتی و خصوصی  به

 ایجادنیز  خصوصی بخشتوسط . پردازندمی بخش این در فعاالن و کشاورزان به دولتی خدمات
 فرآیندهاي. اقداماتی صورت گرفته است آن به مربوط مینأت زنجیره و کشاورزي الکترونیکی بازارهاي
 تبدیلی هايفرآورده شفرو و تبلیغ ؛شدنی فاسد کشاورزي محصوالت فروشیخردهنظیر  بسیاري

 توسعه بنابراین کند. ایجاد توجیه خصوصی بخش براي تواندمی که دارد وجود کشاورزي محصوالت
 ایجاد و تبلیغات طریق از درآمدزایی؛ کشاورزي فعاالن مجازي اجتماع براي کشاورزي هايپورتال

 التحصیالنبراي فارغتواند می مختلف خدمات ارائه جهت مجازي هايشرکت تشکیل براي زمینه
   کار نماید. و ها کارآفرینی و ایجاد کسبسایتوب مدیران و کشاورزي
هاي اینترنتی ترغم گستره زیاد فعالیآن است که علیبیانگر هاي حاصل از مرور منابع مختلف یافته
این زمینه  کارگیري خدمات تحت وب در ایران؛ تاکنون اقدامات خاصی درهاي متعدد در بهو قابلیت

  انجام نشده است.
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هاي خصوصی سسات و شرکتؤهاي دولتی و همچنین مدستگاه شودبر این اساس پیشنهاد می
رسانی به کشاورزان و فعاالن بخش تر و نیز ارتقاي سطح خدمتمنظور ارائه خدمات با کیفیت به

است با انجام نظرسنجی و  بر این الزم کشاورزي نسبت به ارائه خدمات تحت وب اقدام نمایند. عالوه
جهت ارائه خدمات کشاورزي نیازسنجی از کاربران اینترنت در بخش کشاورزي، یک پورتال جامع 

  اندازي شود. راه
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Abstract 1 

Today, using the Internet and the Web is important in all areas of its activities 
have expanded considerably. Agriculture is no exception, and the role of the 
Internet in agricultural development is obvious and has special functions. Among 
the functions of the Internet in agriculture can be Economically productive 
agricultural development; Contribute to social development; Expansion of new 
media; Eliminating middlemen and reducing direct costs; Virtual community and 
coordination of farmers and activists; And most importantly Data provided quick, 
accurate and timely farmers mentioned. The results showed that globally many 
websites on agriculture to public and private acts. However, many state and 
government to provide information and services to farmers and activists engage in 
this sector. Electronic markets created by the private sector in agriculture and 
related supply chain that has been done. Development of agricultural portal for 
virtual community agricultural activities; Findings from a review of the literature 
suggests that, despite the large range of internet activities and the deployment of 
multiple Web services, since in certain actions have been taken in this regard. 
Therefore, the recommendations of this study is to provide Web services by public 
and private institutions in the agricultural sector to provide more quality services 
and enhancing services to Farmers and agriculture are. 
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