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                                                                                                                                                                                          چکیده

مربوط به آن   ندارداستا و سیم بی حسگر های آوری فن اخیر های توسعه بر کلی یمرور مقاله این در

در  شده اعمال غذایی مواد تولید و کشاورزی در حسگر های شبکه و سیم بی سنسور از هایی نمونه .شده است

 تاسیسات و ساز و ساخت ،M2M بر مبتنی فرآیند کنترل و دستگاه قیق،د کشاورزی زیست، محیط بر ظارتن

 استفاده مزایای درباره همچنین مقاله این .شود می دادهئه ارا RFID بر مبتنی ردیابی های وسیستم اتوماسیون

 تحلیل و تجزیه اساس بر نهایت، درو کند می جلوگیری سریع ازپذیرش که موانعی و سیم بی حسگرهای از

 می بحث غذایی صنایع و کشاورزی بخش در سیم بی حسگر آوری فن توسعه آینده روند مورد در بازار، رشد

   .کند

                                                                                                                                                                                                       

 ی                                                                                              سیم، صنعت مواد غذایی وکشاورزحسگرها )سنسور( بی کلید واژه:

 

 

 مقدمه -1

 حال در سیم بی های فناوری انواع. است بوده اخیر های سال طول در سریع توسعه تحت، سیم بی های آوری فن

 بی های شبکه به نقطه، به نقطه یافته توسعه ارتباطات کوتاه، برد برای قرمز مادون نور از استفاده با که ساده IrDA از وسیعی

 بی محلی شبکه برد، میان ،ZigBeeو بلوتوث مانند نقطه، چند به نقطه کوتاه،ارتباطات برد برای( WPAN) شخصی سیم

 فن قوی تاثیر، مردم کثرا .است CDMA و GSM / GPRS مانند دور، راه همراه تلفن های ،سیستمmulti-hop (WLAN)سیم

 مردم از بسیاری حال، این با .کنند می احساس همراه تلفن بازار آور شگفت رشد به توجه با عمده طور بهرا   سیم بی آوری

 سهم به تبدیل زودی به همراه، های تلفن فردی،مانند میان ارتباطات سیم، بی برای باند پهنای از تقاضا که اند شده متوجه

 آوری فن دیگر انواع از کاربردی های برنامه و توسعه برای بسیاری پتانسیل. بود خواهد دسترس در باند پهنای کل از اقلیت

 سمت به محیطی،حرکت زیست و نظامی نظارت شروع با حسگر، های شبکه و سیم بی حسگرهای ویژه به سیم، بی های

 سیم بی حسگر های شبکه .دارد وجود ما زندگی های جنبه تمام به رسیدن نهایت در و ،(M2M) ارتباطات ماشین به ماشین

 های شبکه. است قدرت منابع و میکروکنترلرها حسگرها، گیرنده، و فرستنده( RF) رادیویی فرکانس از متشکل سیستم یک

 یا مشکالت حل برای یافته توسعه های قابلیت خودسازنده و تشخیص خود پیکربندی، خود سازمان، خود با سیم بی حسگر

 این است، دسترس در که هنگامی. دهد آن از آدرسی تواند نمی سنتی های آوری فن که کاربردی های برنامه کردن فعال برای

 فن .به ما می دهد باشد نشده گرفته نظر در ممکن این از پیش تا که بسیاری جدید های برنامه کردن پیدا اجازه آوری فن

mailto:besharatisadegh@gmail.com


 

2 
 

 کشاورزی بخش در سیم بی حسگرهای از کاربردی های برنامه. است آن اولیه توسعه مرحله در هنوز سیم بی حسگر های آوری

 صنایع و کشاورزی به اجرا قابل که سیم بی حسگر های آوری فن بر کلی یمرور ،مقاله این. است نادر هم هنوز غذایی وصنایع

 اینترنت و متون گسترده جستجوی یک طریق از کاربردی های برنامه چنین از هایی نمونهاست داشته و دسترس در غذایی

 .است شده ارائه

 

 سیم؟ بی سنسور چرا

 هزینه که است شده برآورد. است کردن مهار و کشی سیم در ساده و توجه قابل کاهش ،سیم بی انتقال آشکار مزیت

 درصد 80-20 سیم بی تکنولوژی اتخاذ و است متر هر در $ 650-130 متحده ایاالت صنعتی تاسیسات در معمولی کشی سیم

 طریق از تجهیزات از تر کارآمد کنترل توسط تواند می کلی اضافی های درهزینه جویی صرفه .برد می بین را هزینه این از

 دریچه بر نظارت برای سیم بی سیستم Honeywell شرکتدر مثال، عنوان به .باشد آمده دست به زیست محیط از موثر نظارت

 برنامه حسگر سیم بی حسگرهای .[1] است سال هر در $ 300،000-100،000 شرکت این شده ذخیره و شده نصب بخار

 می اجازه را ندارد کشی سیم امکان که افتاده دور مکان و خطرناک،مناطق خطر، بر نظارت مانند ممکن، غیر کاربردی های

 می فراهم شبکه استحکام افزایش و سنسورها برای نامحدود تقریبا اندازی راه و نصب پذیری انعطاف تکنولوژی این. دهد

 اجازه سیم بی حسگر آوری فن .دهد می کاهش را ها وهزینه نگهداری و تعمیر پیچیدگی سیم بی آوری فن این، بر عالوه.کند

 و کوچک اندازه کم، بسیار هزینه با "ذرات" مزرعه به یکپارچه واحد رادیو و وضعیتی سیگنال با MEMS سنسور تا دهد می

 های سنسور و strain gageسنسور رطوبت، سنسور دما، سنسور فشار، سنسور اینرسی، حسگرهای MEMS. باشد نیاز مورد

 موجود و شده یکپارچه سیم بی حسگر های گره به ارتعاش گیری اندازه و شتاب سرعت، موقعیت، نزدیکی، برای خازنی مختلف

 نقل و حمل در توان می را سنسورها این. است آنها تحرک سیم بی سنسورهای مزایای دیگر یکی .[1] اند شده تبدیل بازار در

 برای محور یک مانند گیرد، می قرار دوار تجهیزات در توانند می همچنین آنها. داد قرار زیست محیط بر نظارت نقلیه وسایل

 وانتقال سنسورها محل در نصب واحد پردازش و سیگنال وضعیت سیم بی سنسور بیشتر  .حیاتی پارامترهای گیری اندازه

 سیگنال انتقال اطمینان قابلیت است، شده حذف انتقال از ها سیم که آنجا از این، بر عالوه. دارد دیجیتال شکل در سیگنال

 .است یافته افزایش

 

 مواد و روش ها        -2

 سیم  بی سنسورهای برای نیاز مورد افزار نرم و افزار سخت -2-1 

 کارآمد انرژی با پردازنده(2) قوی، رادیویی تکنولوژی( 1: )از عبارتند سیم بی سنسورهای برای نیاز مورد افزار سخت

 سکوتوسعه پذیر، انعطاف( 5)و انرژی منبع طوالنی عمر طول( 4) مختلف، سنسورهای پذیربرای انعطاف I / O( 3) ، هزینه، وکم

 نرم. اند یافته توسعه الزامات این برآوردن به رادیویی، یکپارچه پردازشگر واحد که ،"متدها" از مختلفی انواع. باز منبع یافته

 از استفاده( 2)کوچک، های پردازنده روی بر اجرا برای کوچکی ابعاد( 1: )از عبارتند سیم بی سنسورهای برای نیاز مورد افزار

  .دارد کم قدرت به نیاز که های شبکه موقت قوی توری( 5) و باال پیمانه( 4) ذرات، خوب همزمانی قابلیت( 3) کارآمد، انرژی

 ذره یک و ها داده/  سنسور آوری جمع بورد یک توسط تواند می شبکه در گره یک سیم، بی حسگر شبکه محیط یک در

 با ارتباط برقراری قابلیت دارای که دروازه، واحد یک با تواند می ها گره این. شود تشکیل( رادیو/  مدیره هیئت پردازنده)

. کند برقرار ارتباط اینترنت و WLAN، WPAN یک محلی، شبکه یک مانند دیگر، های شبکه طریق از دیگر های کامپیوتر

 سنسور دما، سنسور ،GPS نور،واحد سنسور هوا، فشار سنسور سنج، شتاب شامل بازار در موجود سیم بی حسگر های تخته
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 تابش سنسور قرمز، مادون آشکارسازهای پیروالکتریک فلزی، اشیاء از مغناطیسی، سنسورهای صوتی، های سنسور رطوبت،

    .ی استا لرزه سنسورهای و بارش باد،متر سرعت سنسور خاک، دمای سنسور خاک، رطوبت سنسور خورشیدی،

                                                                                                                               
 

 "هوشمند های مبدل" و سیم بی حسگرهای -2-2

. باشد می شبکه قابلیت و "هوش" محلی ارائه برای میکروکنترلر به مجهز کننده فعال یا و حسگر "هوشمند مبدل"

 ،IEEE، 1997) استاندارد IEEE 1451 توسعه برای( NIST) فناوری و استاندارد ملی موسسه توسط شده آغاز استاندارد تالش

1999a )مبدل رابط ماژول یک شامل هوشمند مبدل یک معماری .است شده منجر هوشمند های مبدل برای 

 یک و ،NCAP و STIM بین( TII) مبدل مستقل رابط یک ،(NCAP) شبکه قوی افزار نرم پردازنده یک ،(STIM)هوشمند

 وضعیتی مدارات و( کننده فعال یا سنسور) مبدل .است مستقل میکروکنترلر یک شامل NCAP و STIM ماژول هر. است شبکه

 پردازنده ریز به توان می را سنسورها از دیجیتال و آنالوگ های سیگنال.هستند STIM از گرفته نظر در خودقطعات سیگنال،

STIM دیجیتال به آنالوگ مبدل یک طریق از (ADC )دیجیتال ورودی وپورت (DI )را کنترل های سیگنال . باشد شده متصل 

 ارسال پردازنده ریز( DO) دیجیتال خروجی پورت یا و( DAC) آنالوگ به دیجیتال مبدل یک طریق از کننده فعال به توان می

 یک همچنین استانداردهای. دهد جای را ها محرک و سنسورها از ای گسترده طیف تواند می STIM ماژول یک بنابراین،. کرد

 به NCAP توابع .کند می مشخص را مبدل های ویژگی توصیف برای STIM در( TED) ها داده الکترونیکی های مبدل ورق

 و TII رابط طریق از سو یک در STIM مبدل های داده به دسترسی این. استSTIM و شبکه ساختار بین دروازه یک عنوان

 های مبدل برای مستقل قابلیت با وشبکه فعال شبکه یک هم با NCAP و TII. استاست دیگر سوی در شبکه منابع دسترسی

   .کند می فراهم را هوشمند

 

 غذایی مواد تولید و کشاورزی بخش در شبکه و سیم بی سنسورهای کاربردی های برنامه -2-3

 را افزار نرم .دارد قرار آغاز مرحله در هنوز غذایی صنایع و کشاورزی در حسگر های شبکه و سیم بی سنسور استقرار

      :کرد بندی طبقه دسته پنج به توان می

      

 زیست محیط بر نظارت -2-3-1

 داده و هوا و آب های داده مانند محیطی، متغیرهای از درست گیری اندازه و کامپیوتر تکنولوژی سریع توسعه وجود با

 و فشرده کار که یادداشت، ودفتر مداد ها، داده نگار واقعه و ثابت سنسور در هم هنوز ،مرجع جغرافیایی های آب کیفیت های

 شده گزارش کانادا در تاکستان یک در سیم بی حسگر شبکه یک از برنامه .[6] دارد بستگی رونویسی در خطا ضبط به حساس

 یک به خورشید نور شدت و رطوبت دما، گزارش دور راه از تا بود شده نصب هکتاری 1 سرزمین یک در  ذره پنج و شصت.است

 جلوگیری برای واقعی زمان در تاکستان از منطقه هر بر نظارت تواند می راحتی به صاحب. بدهد دقیقه 5 هر مرکزی کامپیوتر

  .کند استفاده آن از برداشت برنامه ترتیب و کود کاربردی های برنامه تعیین آبیاری، مدیریت زدگی، یخ از

 

 دقیق کشاورزی -2-3-2

 تکنولوژی( 3)دقیق، آبیاری( 2) فضایی، های داده مجموعه( 1) به کمک برای دقیق کشاورزی در سیم بی سگرهایح

 داده توسعه همکاران Gomide توسط همراه تلفن ها داده اکتساب سیستم. است کشاورزان به ها داده تهیه( 4) و متغیر سرعت

 داده آوری جمع نقلیه وسیله یک شامل سیستم.  است متنوع فضایی مطالعات و محصول مدیریت برای ها داده آوری جمع. شد
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 بررسی انجام به قادر سیستم .مزرعه های ماشین روی بر کنترل های سیستم هاو داده اکتساب و مدیر نقلیه وسیله یک ها،

 توده، زیست عملکرد خاک، حاصلخیزی خاک، تراکم دسترس، در خاک آب اطالعات آوری جمع برای محلی های زمینه

 عملکرد هرز، علف، حشرات هجوم محلی، هوای و آب داده آب، کارخانه برگ،وضعیت کلروفیل برگ، دمای برگ، سطح شاخص

 منطقه یک کنترل برای را شده داده توسعه اتوماتیک آبیاری سیستم دور، راه از کنترل همکاران، و داماساست. غیره و دانه

 هر.شد تقسیم نصب دروازه 1850 مجموع با منطقه زیر هفت به منطقه. کردند متحانا اسپانیا در هکتار 1500 آبیاری تحت

 نشانرا   آب مصرف در جویی صرفه ٪60-30 مزرعهو  شد می کنترل بخش یک توسط و بود نظارت تحت منطقه زیر از یک

 یک همکاران و Cugati                                                                                                                داد.

 زمان در و GPS برای ورودی ماژول یک از متشکل سیستم این. ایجادکردند درختی محصوالت برای خودکار کود اپلیکاتور

 ماژول یک و کود، برای گسترش الگوی و مطلوب مقدار محاسبه برای گیری تصمیم ماژول یک حسگر، های داده کسب واقعی

 می کشاورزان.شد انجام بلوتوث شبکه یک از استفاده با ماژول میان هادر داده ارتباطات. بود کود میزان تنظیم برای خروجی

 ,Gomide et al (کنند استفاده عملیات ریزی برنامه برای آنها از و دانلود اینترنت طریق از مستقیم طور به را اطالعات توانند

2001) . 
 

   آالت وماشین فرآیند کنترل -2-3-3

 M2Mشود می پشتیبانی سیم بی یا سیم با که تکنولوژی یک (WPAN، WLAN، سلولی، های سیستم )...از ارتباطات 

 افزایش زیادی حد تا M2M فناوری. میباشد دستگاه به همراه تلفن از یا و همراه تلفن به دستگاه از ماشین، به ماشین

 یک با سیستم در گسسته دارایی ادغام و( کار و کسب یک یا و فرایند یک آالت، ماشین و سیستم یک) سیستم اتوماسیون

 آالت، ماشین با مزرعه ایستگاه یک اتصال برای WLAN داده بر مبتنی ارتباطی سیستم یک ایجاد .شودمی منجر را IT سیستم

 دو ارتباط سریع، اجازه و زمینه این در و دادن کود متغیربرای سرعت تجهیزات اسپری، تجهیزات پنبه، آوری جمع قبیل از

 آن در که کردند طراحی شده توزیع سیم بی ربات کنترل سیستم یک همکاران، وHirakawa. است واطالعات ها داده طرفه

 از استفاده با سیم بی قدرت انتقال سیستم یک حال، همین در. شد می کنترل محلی لینک کنترلر توسط ربات کنترل

 بهبود ربات،و شاخه تحرک افزایش ، برداشته میان از کابل و ،سیم سیم بی کنترل این درکه شد طراحی محوری ترانسفورماتور

 طول در چوب رطوبت بر نظارت  به جهت ( WPS)  سیم بی کاوشگر سیستم یک طراحی .ایجاد شده است ربات سازگاری

 .[4] است واقعی زمان در کردن خشک فرآیند
 

 تاسیسات اتوماسیون -2-3-4

 انرژی، روشنایی،مدیریت کنترل مطبوع، تهویه شامل حیوانات، تغذیه  امکانات و ها گلخانه شامل کشاورزی، امکانات 

 طوالنی زمان مدت برای سیمی HVAC کنترل های سیستم برای استاندارد. است وامنیتی ساختاری نظارت دسترسی، کنترل

 تست گلخانه مجموعه مدیریت برای مشابه شده داده توسعه توزیع سیستم کنترل و ها داده اکتساب آزمایش.است شده ایجاد

 یک ای، گلخانه هر داخل در و نظارت، پایین سطح در. شد استفاده ها داده ارتباطات برای مختلفی ارتباطی های تکنیک. شد

 محلی کنترل یک به حسگر های شبکه  استفاده مورد لینک به 433.92MHz رادیویی فرکانس از استفاده با WLAN شبکه

 حیوانات سالمت حفظ به کمکدر  تواند می حیوان نگهداری درمحل هوا و آب به مربوط متغیرهای بر نظارت .گرفت قرار

 در هوا در آمونیاک و روشنایی صدا، و سر نسبی، رطوبت دما، گیری اندازه برای همراه ابزار حمل، قابل توسعه. باشد مناسب

  .شود می داده ارتباط سیم بی داده به قرمز مادون داده یک طریق از و نگهداری محل درون
 

  ( RFID) ردیابی های سیستم -2-3-5
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RFID انسان، و ها داده آوری درجمع یافته سازمان خوبی به ردیابی قابلیت سیستم برای جدید تکنولوژی یک عنوان به 

 سال 10 در سرعت به RFID از کاربردی های برنامه که است شده بینی پیش است. شده پذیرفته محصول ردیابی و حیوان

 زیادی تحقیقات ،RFID بزرگ برنامه پتانسیل این از حمایت برای. بود خواهد ٪32.2 ترکیبی ساالنه درآمد رشد نرخ با آینده

 های سنسور از که( گاو) احشام برای شده طراحی دور راه از نظارت و بهداشت سیستم یک  همکاران و ناگلاست.  شده انجام

 کمربند بدن، مرکزی حرارت درجه سنسور یک متر، اکسی پالس یک ،GPS واحد یک جمله از شد، گنجانیده مختلف

. بلوتوث دور از گیری اندازه طریق از پایه ایستگاه یک با سیم بی ارتباط سیستم .دما مبدل محیط و تنفس مبدل الکترونیکی،

 حسگر تغذیه با حیوانات از یک هر. کردند گزارش حیوانات جامع مدیریت سیستم ،"هوشمند" روی بر مطالعه یک ومایر تیلور

 ورث ونت .کند ارائه حیوانات سیم بی سالمت با مرتبط اطالعات و محل از دقیق گیری اندازه تواند می که ذره، یک و سیم بی

 برای غذایی محصوالت در استفاده مورد مصرف یکبار RFID زیستی حسگر ی ها برچسب بودن، ارزان هدف با مطالعه یک

 واکنش از استفاده با وه بود صوتی موج فرم پلت در زیستی حسگر. انجام داد موجودی کنترل و آلودگی و تاریخ کردن چک

 بر نظارت سیستم و گریس و همکاران (2003گبرسنبت و همکاران ) .[5] است باکتری شناسایی برای بادی آنتی- ژن آنتی

 حیوانات محفظه در شده نصب سنسورهای شامل سیستم. کردند پیشنهاد نقل و حمل طول در حیوانات برایرا  جاده روی

 به داده ارسال منظم طور به داده انتقال واحد .بود حیوانات ورفتارهای ارتعاش کیفیت، با برهوا نظارت و حیوانات شناسایی برای

 در حیوانات رفاه بهبود زیادی حد تا سیستم که است شده گزارش. گرفت می انجام را موبایل شبکه طریق از خدمات مرکز یک

 غذایی گیاه یک از کیفیت بازرسان برای دستی کامپیوتر یک همکاران و نجار .[2] ه استداشترا  انتقال و نقل و حمل طول

 از را کارخانه مدیر کامپیوتر به ها داده ارسال و فرم تکمیل فرم، یک تا کرد می کمک بازرسان هسامانه ب این. دادند توسعه

به  همچنین سیستم این. انتخاب کنند ثانیه/  بایت مگا 2 داده سیم بی وارتباطات دوبلکس، صوتی کامل بیتی، 16 یک طریق

 .[2]داد را گیاهان در نقطه هر از ها داده ورود به خود، های دست جای خود،به صدای از استفادهاجازه  کارگران
 

 نتایج و بحث -3 

 محصوالت کیفی های ویژگی کنترل و نظارت برای غذایی مواد پردازش در سیم بی سنسورهای اخیر، های سال در

 را دما سیرتکاملی بتواند تا شود وارد غذا یک به تواند می دما سنسور یک مثال، عنوان به .اند گرفته قرار استفاده مورد غذایی

 گسترده طیف در سرعتبه هانسورس .دهد انتقال مرکزی کننده کنترل یک به سیم بی صورت به را دما های داده و کند ثبت

 اخیر روند. است بوده کاهش حال در مداوم طور به سنسور هزینهشده و تکثیر صنعتی و کاربردی های برنامه از ای

 سیستم ها، هزینه کاهش سمت به صنعت، حرکت به زیادی حد تا صنعت اتحاد کمک با توسعه حال در جدید استانداردهای

 دهه طول در مداوم افزایش حال به تا سیم بی سنسورهای برای بازار .است کرده کمک باالتر عملکرد دارای سیم بی های

 سال در تعداد این که.است شده فروخته حسگر های شبکه سیم بی 500،000-200،000 ،2004 سال در. است داشته گذشته

 محصوالت برای درآمد سیم، بی حسگر های آوری فن از مهم جزء یک عنوان به .یافته است افزایش میلیون10-6 به 2006

RFID (. 1 شکل) دهد می نشان را بعدی سال 6 طول در پیوسته طور به رشد بینی پیش نیز 
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 2000-2010 ، جهان سراسر در درآمد بینی پیش : RFID بر مبتنی کاربردی های برنامه مجموعه. 1شکل

M2M برای هزینه که شودمی بینی پیش همچنین .کند ارزآوری سال هر در دالر میلیارد 4 که رود می انتظار سیم بی 

 در ماه 18 هر درصد 50 از بیش قیمت. یافت خواهد کاهش آینده سال چهار طول در سریع طور به سیم بی حسگر محصوالت

 وزارت صنعت تکنولوژی بخش حمایت با( WINA) سیم بی صنعتی های شبکه اتحادیه .کرد خواهد سقوط معین حجم هر

 ٪10 را  انرژی یبازده و تولیدات ساخت تواند می سیم بی سنسورهای از گسترده استفاده کهکرده  بینی پیش آمریکا انرژی

 صنعت به کمک برای یبزرگ وعده سیم بی آوری وفن سیم بی های شبکه های سیستم :داشت اظهار WINA. بخشد بهبود

 بوده است. آمریکا انرژی

 
 

  آینده روندنتیجه و  -4

 در. شدمی  گرفته نظر در سیار وسایل برای تکنولوژیک های پیشرفت از ای نشانه حد از بیش کشی سیم گذشته، در

 پایان -باال نقلیه وسیله یک در کیلومتر 4 به تعداد این. بود متر 45 حدود خودرو در الکتریکی های سیم کل طول ،1955 سال

 یابد می کاهش زیادی حد تا کنترل، های شبکه مانند سیار، وسایل روی های شبکه چه اگر .است داشته رشد 2002 سال در

 است، خورده گره "سیم" به هم هنوز مدرن نقلیه وسایل در کنترل های آوری فن ترین کشی،پیشرفته سیم و سیم مقدار

 "سیم بی هایX" با"سیم با X" حرف جای. " سیم با کردن محدود "و" سیم با تعلیق "،" سیم با شکاف" ،"سیم با هدایت"

 برای بالفعل ابزار  مزرعه آالت ماشین سنگین وزن و زیاد قدرت .استشده  گرفته نظر در پرخطر و اعتماد قابل غیر هم هنوز

 آنها. شوند می تراکم بوسیله ها زمین به دائمی آسیب باعث ها ماشین این .است شده موجود وضعیت سبب کشاورزی، عملیات

 واقعی معنای به ،"کارخانه توسط کشاورزی" و "پیاده پای با کشاورزی" از مانع ،خود بزرگ اندازه و سوخت مصرف زیاد مقداربا

 های زمین در مختلف توابع اجرای برای ندنتوا می که کوچک های روبات که است شده پیشنهاد .گردند می کشاورزی صحت

. دنگرد بزرگ ماشین جایگزین نهایت در است ممکن دنکن ریزی برنامه مزارع و جنگل باغات، در همچنین و گلخانه محصول،

 یک در که کشاورزی مختلف عملیات رساندن انجام به برای سیم بی های شبکه با توان می را محلی سیم بی حسگر های شبکه

 "ردیابی قابلیت سیستم" یک ایجاد برای شناسایی ابزار ترین ازمهم RFID .وشاندپ،شوند می اداره خوب و دقیق منظم، روش

 اختصاص "هوشمند برچسب" تا دهد می اجازه RFID بارکد، سنتی های روش با مقایسه در. است شده گرفته نظر در موثر

 برچسب این، بر عالوه .شود خوانده خوانندگان با فیزیکی تماس بدون موقعیت هر در فرد به منحصر محصول هر به یافته

 و حمل بندی، بسته پردازش، رشد، بر اطالعات کامل آرشیو کردن فراهم برای  زنجیره تامین کل امتداد در تواند می هوشمند

 سیستم شود، ترکیب سیم بی سنسور با که هنگامی .باشد شده رسانی روز به بازیافت و بندی قفسه سازی، ذخیره توزیع، نقل،

. کند ضبط را زنجیره طول در محصول ایمنی/  خاص کیفیت های ویژگی و محیطی زیست پارامترهای تواند می RFID های

 ایجاد نزدیک آینده در بزرگ رونق ردیابی های سیستم در سیم بی سنسورهای و RFID استقرار که کرد بینی پیش توان می
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ABSTRACT 
This paper presents an overviewon recent development of wireless sensor technologies and standards for 

wireless communications as applied to wireless sensors. Examples of wireless sensors and sensor networks 

applied in agriculture and food production for environmental monitoring, precision agriculture, M2M-based 

machine and process control, building and facility automation and RFID-based traceability systems are given. 

The paper also discusses advantages of wireless sensors and obstacles that prevent their fast adoption. Finally, 

based on an analysis of market growth, the paper discusses future trend of wireless sensor technology 

development in agriculture and food industry. 
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