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:ای های آبیاری قطره اتوماسیون در سیستم  

 آب کمتر، محصول بیشتر

(CIMMYT)گندمالمللیاصالحذرتوایتوسطمحققانمرکزبینمطالعه

قطره آبیاری و اتوماسیون ترکیب تاثیر روی وبر افزایشکارایی روی بر ای

بهبهره سیستموریمصرفآب در غالتجنوبویژه بر مبتنی کشاورزی های

.آسیاانجامگرفتهاست

بین مرکز محققان از تیمی توسط مطالعه گندماین و ذرت اصالح المللی

(CIMMYT)سیوفناوریومؤسسهمهندThaparهندانجامشدهاست

سیستم اتوماسیون درباره موجود اطالعات آن طی قطرهو آبیاری وهای ای

آن پیشرفتترکیب با بهها شبکههای به مربوط دانش در آمده دست

هایارتباطیوسایرفناوری(IoT)،اینترنتاشیا(WSN)سیمحسگرهایبی

توانندکمککنند،مطالعهومیهاوکاهشهزینهکهبهافزایشظرفیتتولید

.بررسیشدهاست

.کلیکنماییداینجاتوانیدمقالهمیمتنکاملبرایدسترسیبه

crops/-better-for-water-https://www.cimmyt.org/news/less 

 



 

 

 : فهرست مطالب

 آبکمتر،:ایهایآبیاریقطرهاتوماسیوندرسیستم

 محصولبیشتر

 هوشمندارزانقیمتبرایکاهشمصرفحسگرهای

 کود

 حسگرهایزیستیجدیدبرایمشاهدهنتایجویرایش

 CRISPRژنبهروش

 هایحشراتمهاجمبااستفادهبینیگسترشگونهپیش

 سازیکامپیوتریازشبیه

 هزینهبرایتشخیصآهکدرخاکروشیجدیدوکم 

 هایجدیددرموردکشاورزیعمودییافته 

 سازیمالچبرایشناختبیشترخصوصیاتخاکمدل

 کشاورزی

 کشفترکیباتضدسرطانیجدیددرگیاهان 

 رویکردینوآورنهبرایکشاورزیدقیق 

 

 معرفی کتاب همراه با لینک برای دانلود 

 0202دسامبر–اندازمحصولووضعیتغذاچشم 

 هایشورنقشهجهانیخاک 

 فراخوانبرای:هاهایکشاورزیوپایداریآنارزیابیپالستیک

 اقدام

 منابعجهانیآبوزمینبرایکشاورزیوضعیت 

 اقتصاد:شراتوکشاورزیهیدروپونیکدرافریقاپرورشح

 چرخشیجدیدغذایی



https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065211321000286
https://www.cimmyt.org/news/less-water-for-better-crops/
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 کاهش مصرف کودحسگرهای هوشمند ارزان قیمت برای 

فناوریجدیدمعرفیشدهاستکهNature Foodاخیرادرمجله

هکشاورزاندرتشخیصبهترینزمانومیزانمصرفکودبتواندمی

.نظرگرفتنعواملیمانندآبوهواووضعیتخاککمککندبادر

می فناوری هزینهاین محیطی زیست اثرات کاهش در وتواند بر

ایاکسیدمخربمصرفبیشازحدکودکهبهآزادسازیگازگلخانه

.بسیارمؤثرباشدشود،منجرمیهاهاوآبراههنیتروژنوآلودگیخاک

درصداز20درسطحجهانیتاکنوندرنتیجهکوددهیبیشازحد

تغیرقابلاستفادهشدهومصرفکودهایمبتنیهایقابلکشزمین

درصدافزایشیافتهاست022سالگذشته02برنیتروژندر برایتولیدکنندگانمحصوالتکشاورزیتنظیمدقیقمیزانمصرف.

آنشود،مصرفبسیارکممصرفبیشازحدآنسببآسیبرساندنبهمحیطزیستوهدررفتنپولمی:کودکاردشواریاست

افزایشمی را دهدریسککاهشعملکرد اینفناوریجدیدمی. کار آنمیمحققاندستاندر از تواندهمبرایگویندکهاستفاده

.محیطزیستوهمتولیدکنندگانمفیدواقعشود

گیریمیزانآمونیمزهنامداردقادربهاندا(chemPEGS)حسگرجدیدکهحسگرگازالکتریکیمبتنیبرکاغذباعملکردشیمیایی

اینسنسوربااستفادهازهوش.شودهایخاکبهنیتریتونیتراتتبدیلمیآمونیمترکیبیاستکهتوسطباکتری.درخاکاست

وقابلیتهدایتالکتریکیخاکpHهایآبوهوا،مدتزمانپسازکوددهی،میزانآمونیمراباداده(یادگیریماشین)مصنوعی

روزآیندهوتعیینبهترینزمان20بینیمقدارکلنیتروژنخاکدرزمانحاضروتاهایحاصلبرایپیشکندوازدادهبمیترکی

.کندکوددهیاستفادهمی

تواندبهکشاورزاندرافزایشعملکردمحصولباحداقلهزینهمیحلجدیدوکمدهدکهچگونهراهاینمطالعهتحقیقاتینشانمی

هایزیستهایتولیدکنندگانوآسیبتواندهزینهطورهمزمانمیاینفناوریبه.ویژهدرمحصوالتیمثلگندمکمککندوددهیبهک

.تریننوعکودهستندکودهایمبتنیبرنیتروژنپرمصرف.محیطیناشیازمصرفکودنیتروژنراکاهشدهد

وعیمرتبطباآنکهدرحالحاضردرمرحلهاولیهتولیدنمونههستند،بانوفناوریهوشمص chemPEGSمحققانانتظاردارن

.سازیآمادهگرددسالآیندهبرایتجاری0تا3آزمایشاتبیشترواستانداردسازیتولیدطی

 

منبع

کود(AI)هوشمصنوعی:ماتکلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

https://phys.org/news/2021-12-low-cost-ai-soil-sensors-farmers.html
https://phys.org/news/2021-12-low-cost-ai-soil-sensors-farmers.html
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 CRISPRحسگرهای زیستی جدید برای مشاهده نتایج ویرایش ژن به روش 

ملی موفقOak Ridgeمحققانآزمایشگاه وزارتانرژیامریکا

شده جدیدی فناوری توسعه ابزارهایبه تشخیصفعالیت که اند

 ژن فرابنفشCRISPRویرایش نور و غیرمسلح چشم با را

.کندپذیرمیامکان

اب این استفاده با که دادند نشان زمانمحققان تشخیصدر زار

می توانواقعی باکتریCRISPRعملکرد حیوانات، در وهرا ا

زیستی،قارچ امنیت بیوتکنولوژی، در آن دیگر کاربردهای و ها

پیش کشاورزی و زیستی کردانرژی بینی درباره. بیشتر جزئیات

منتشرACS Synthetic BiologyدرتحقیقاتباغبانیواثباتعملکردآندرمجلهUVهایآمیزکاربردسیستمتوسعهموفقیت

.استشده

هایجدیدآنپیوستهدرحالتوسعهبهسرعتتبدیلبهابزاراولیهمهندسیزیستیشدهاستونسخهCRISPRامروزهفناوری

.بریبودتشخیصاینکهآیااستفادهازاینفناوریمنجربهاصالحموجودزندهشدهاستیانه،تاکنونفرایندپیچیدهوزمان.هستند

طر و محققتحلیلشیمیزیستی میپلآبراهام، ایمناینآزمایشگاه اکوسیستم تشخیصاح راه تنها این، پیشاز نتیجهگوید،

آمیزدراینزمینهدربارهشکلژنومبرایدستیابیبهنتیجهموفقیت.مهندسیژنوم،انجامتجزیهوتحلیلبهروشپزشکیقانونیبود

بود بازنویسیآگاه قبلاز درزمانواقعیCRISPRکهمحققانبتوانندفعالیتابزارهایفرمیبودبنابرایننیازبهطراحیپلت. را

.مشاهدهکنند

براینشاندادنخوداینفناوریCRISPRکهازروشحلخودتشخیصیکارآمدیراطراحیکردندبنابراین،تیمتحقیقاتیراه

 کندمیاستفاده . اتصالبهیکتوالیCRISPRدرشرایطعادی، بهRNAبا کارمیRNAنامکوتاه کندراهنما .RNAراهنما

CRISPRرابهتوالیDNAپسازپیداکردن.کندمنطبقهدایتمیDNAهدفCRISPRباعملکردیمشابهقیچیمولکولی

.دهدتغییرموردنظرراانجاممیDNAبستهبهنوعفناوریبابریدنیکیاهردورشته

.کلیکنماییداینجابرایدسترسیبهمتنکاملمقاله

 

منبع

CRISPRفناوریزیستی:ماتکلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acssynbio.1c00455
https://phys.org/news/2021-12-biosensors-crispr-gene.html
https://phys.org/news/2021-12-biosensors-crispr-gene.html
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 سازی کامپیوتری های حشرات مهاجم با استفاده از شبیه بینی گسترش گونه پیش

شبیه برنامه توسعه به موفق توکیو متروپولیتن دانشگاه سازیمحققان

.هایمهاجمسوسکاستبینیگونهاندکهقادربهپیشکامپیوتریشده

ثبتاینمدلبراساسطولجاده،طولرودخانهوتعداددرختانگیالس

 در هایسلول»شده » در منطقهمربعی  Saitama)سایتاما

Prefecture)ساختهشدهاستتوکیو دستمحققاندریافتندنتایجبه.

هایآمدهازیکمدلسادهبراساسطولرودخانهدرحدمطلوبباداده

تواندبههایخوبودقیقمیبینیپیش.دنیایواقعیقابلمقایسهاست

هاییکهبیشترموردنیازبهمکانراککندتامنابعمحدودمسئولینکم

.هستند،هدایتکنند

آیندشمارمیهایحشراتمهاجمازتهدیداتمستقیمبهحیاتوحشبهگونه نهتنهابراکوسیستمآسیبواردهازطرفآن. هایها

مجموعخسارتساالنهحاصلازتهاجماتبیولوژیکیبالغبربراساسبرخیبرآوردها.محلیبلکهبررویاقتصادنیزتاثیرگذاراست

.شودمیلیارددالرامریکامی222 قاعدهمستثنینیستنیزاز Aromia bungiiسوسکشاخبلندآلویا اگرچهدرآسیایشرقی.

دردههپسازآناثراتمخربزیادیبرباغاتهلوودرختان.مشاهدهشدهاست0220رایجاست،امادرژاپنبرایاولینباردرسال

 رقم ویژه استSomei Yoshinoگیالسبه داشته ژاپنهستند، زیبایبهاریدر مناظر زینتدهنده که ته. تنهااین نه اجم

تهدید درمناطقیکهبهدرختانگیالسفراوانمعروفهستند، بلکهصنعتگردشگریبهاریرا تحتتاثیرقرارداده کشاورزیرا

.کندمی

هایفناوریعلیرغمطیفوسیعیازنوآوری.هااستگونهآفاتشناساییمحلگسترشساالنهآنهایمهممدیریتاینیکیازجنبه

مسئولیننیازدارندبدانندکههرسال:استبودههایمخصوص،هموارهتعدادمنابعکاربردیمحدودهایاخیر،مثلتلهالدرطیس

بینیسازیکامپیوتریبرایپیشبررویشبیهTakeshi Osawaتیمتحقیقاتیبهرهبری.ایتمرکزکنندبایدبررویچهمنطقه

.هابرایتوسعهمدلخودمنطقهسایتاماراانتخابکردندنآ.کنندهاکارمیمحلهجومسوسک

شبیه اتوماتایسلولیمدل cellular automata)سازی می( شکلتقسیم قطعاتمربع به را حرکتنمایزمین احتمال و کند

:غیرمختلفتنظیمکردندساسسهمتکاربردهشدهدرمدلرابرامحققانقوانینبه.کندهادرجهاتمختلفرامحاسبهمیسوسک

هادرختانگیالسوجودهابهایندلیلکهدرامتدادآنهاوجادهتعداددرختانگیالسثبتشدهدرهرمربع،مجموعطولرودخانه

.دارد

.کلیکنماییداینجابرایدسترسیبهمتنکاملمقاله

منبع

سازیکامپیوتریشبیهآفاتگیاهی:ماتکلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

https://www.reabic.net/journals/mbi/2021/Accepted/MBI_2022_Osawa_etal_correctedproof.pdf
https://phys.org/news/2021-12-invasive-insect-species-simulations.html
https://phys.org/news/2021-12-invasive-insect-species-simulations.html
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 هزینه برای تشخیص آهک در خاک کمروشی جدید و 

برای سریع ارزانو روشیساده، استرالیا آدالید دانشگاه محققان

اندازه و کردهتشخیص ارائه خاک در آهک معموالگیری که اند

.کاریدشواروزمانبراست

 مجله در جدید روش این درباره بیشتر Geodermaجزئیات

.منتشرشدهاست

به مقاله نویسنده و دکترا مقطع دانشجوی Ruby Humeنام

اینروشمی اسیدیتهخاکمیدرباره تواندبرایمحصوالتگوید،

هایکشاورزیدردرصداززمین02حدود.زراعیبسیارمضرباشد

سیدیبودنخاکمشکلجدیدیاگرچها.جنوباسترالیابااینمشکلروبروهستندکهدرچنددههآیندهممکناستدوبرابرشود

هایغنیازجزیرهیورکوخاکاسترالیایجنوبینیست،امااکنوندرمناطقیکهقبالاینمشکلرانداشتندمانندشمالوشبهدر

.رسدرجنوبشرقیاسترالیاشاهدبروزآنهستیم

هایسطحیاستکههایزیرینخاکاسیدیدرعمقهایوجودآمدنالیهکنندبهیکیدیگرازمسائلمهمیکهمحققانمطرحمی

.تشخیصودرمانآنکاربسیاردشواریاست

شناختبیشتردربارهچگونگیحلشدنوحرکت.شوددرمزارعمعموالبرایرفعاسیدیتهخاکاستفادهمی(کربناتکلسیم)ازآهک

.آندرخاکبسیارمهماست

.شوداستفادهمی(MIR)سنجیمادونقرمزمیانیگیریکربناتدرخاکازطیفصواندازهدرروشجدیدارائهشدهبرایتشخی

درخاکزماننوساناتپیوندهایمولکولیگیرییکابزارنسبتاتثبیتشدهدرشیمیخاکاستکهبرایاندازهMIRسنجیطیف

.گیردتابشنورمادونقرمزبهنمونهمورداستفادهقرارمی

توانمقادیربسیارکمآهکراکهدرمیانسایراطالعاتموجوددربارهخاکازدستگوید،بااینفناوریمییسندهمقالهمیمحققنو

.رفتهباشند،راتعیینکرد

.کلیکنماییداینجاجهتدسترسیبهمتنکاملمقاله

 

منبع

آهکخاکنوآوری:ماتکلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016706121007199?via%3Dihub
https://phys.org/news/2021-12-inexpensive-method-lime-soil.html
https://phys.org/news/2021-12-inexpensive-method-lime-soil.html
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 های جدید در مورد کشاورزی عمودی یافته

این.عالقهبهکشاورزیعمودیدرحالافزایشاستدرسطحجهانی

نوعکشتمزایایبزرگیازجملهامکانتهیهمحصولمحلیوتازهبه

دارد همراه به مکانیرا هر در روشیپایدار جنبه. هایمنفیآناز

هزینه و برق باالی سرمایهمصرف باالی استهای گذاری محققان.

همکا با هلند واگنینگن بیندانشگاه محققان سایر مقالهری المللی

 review article)مروری ) مجله در آن Nature Foodدرباره

ازوضعیتکشاورزیعمودیارائه منتشرکردهودیدگاهمتعادلیرا

.اندکرده

روش برای کلی اصطالح یک عمودی سازهکشاورزی در گیاهان پرورش ساختمانهای مانند مختلف اتاقهای خالی، یاهای ها

اینویژگیامکانهماهنگکردندقیقشرایطرشد.هابستهبودنفضایسیستماستویژگیمشترکآن.هایمخصوصاستمحفظه

کود) آبو اقلیم، نور، گیاه( نیاز فراهممیمطابقبا کندرا نتیجهگیاهانبه. برنامهدر و یکنواخترشدکرده هاریزیبرایآنطور

.توانمیزانموادمغذیسالمرادرمحصوالتکنترلکردهمچنینمی.شودپذیرمیامکان

کشاورزیعمودیهنوزدریکجایگاهتخصصیقمیSander van Deldenنامنویسندهاصلیمقالهبه دارایگوید، اما راردارد،

سنجیآننظراتانتقادیوجودداشت؛امااکنونازدرابتدادرموردامکان.عالقهبهآندرحالافزایشاست.هایزیادیاستپتانسیل

.صادقانهمطرحشدهاستآنبههمیندلیلدراینمقالهمعایبومزایایآنمرحلهفراتررفتهاست

المللیزیادینوشتهشدهودرتهیهآنمحققاندانشگاهواگنینگنوهمکارانبینNature Foodستمجلهاینمقالهبنابهدرخوا

هایاجتماعیوهایاینروششاملنحوهکشت،فناوری،پایداری،سالمتی،جنبهاندتاتصویریکاملازتمامجنبهمشارکتداشته

.هایمرتبطباآنارائهگرددسیاست

مکاندیراهکشاورزیعمو وسبزیجاتدر کیفیتشاملمیوه هاینزدیکبهمصرفکنندگانحلیبرایتولیدمحصوالتمحلیبا

وخاکامکانانجاماینکاردرهرمحلیصرف.شهریاست پذیراستنظرازنوعآبوهوا توانندازتولیداتسایرشهرنشینانمی.

.تواندمفیدباشددرمواقعبحرانیمینیازشوندکهبرایحلمشکالتعرضهمناطقبی

 

منبع

کشاورزیعمودیفناوری:ماتکلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://phys.org/news/2021-12-indoor-cultivation-daylight-age.html
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 درباره خاک کشاورزیسازی مالچ برای شناخت بیشتر  مدل

اطمینانازدسترسیمناسببههایاصلیکشاورزانازنگرانیکی

آباست بیشازحد. ویا اثرکم بودنآبمحصوالتزراعیدر

به با و داشته بینبروندکاهشعملکرد کاملاز طور ظرفیت.  اما

ایاستوبهعواملزیادیازنگهداریآبدرخاکفرایندپیچیده

،دمایمحلی،زمین،مورفولوژیسطحخاکهتغییراتترکیبجمل

.رطوبتوبادبستگیدارد

سازیاینفرایندبراییکسناریویوانگوهمکارانبررویمدل

هاییکمحصولپوششیزمستانیتشکیلخاکدرحضورمالچپوششیازبقایایمحصولکهازباقیمانده:رایجکشاورزیکارکردند

است شده تث. بودنچندیناثر دارا نظر رویخامالچاز بر بهبیتکننده جمله از است، شده نورکشناخته برابر عنوانعایقدر

.خورشید،کاهشسرعتجریانسطحیآبوبهحداقلرساندنتغییراتدما

تکیهبرروشاجزایمحدود بهمنطق( finite element method)نویسندگانمقالهبا هایگسستههیکسریالیهموردنظررا

هایمالچهستندوبخشتحتانیرامرزالیهزیرآنیکسریالیه.دربخشفوقانیتعاملبینمالچوهواوجوددارد.اندتقسیمکرده

ازبارانبرایمثال،.شوندهایمختلفمنتشرمیها،نهادهسپسبراساسمعادالتمربوطبهالیه.دهدخاکومالچتشکیلمی ابتدا

.کندهاعبورمیتدریجازالیهاتمسفرواردشدهوبه

فرایندهایبیولوژیکیدیگرمثلMAIZSIMمدل.کهازقبلوجودداشت،تلفیقشدندMAIZSIMناماینفرایندهادرمدلیبه

هایدلزیشدهاست،سایرمسارشدذرتمدلبراساس MAIZSIMاگرچه.کندرشدگیاهواثراتآنرابررویخاکارائهمی

زمینیگسترشهارابهسایرمحصوالتمهمدیگرمانندسویاوسیبتواننداینتکنیکدارندمیمحصوالتزراعیکهکدخاکمشابه

دهند بامدلMAIZISMمحققانمدل. سازیتجزیهمالچوتبادلکربنونیتروژنگسترشهایموجوددیگربهمنظورشبیهرا

.دادند

جهت.منتشرشدهاست Water Resources Researchو Water Resources Researchمقالهمربوطبهاینمطالعهدر

.کلیکنماییداینجادسترسیبهمتنکاملمقاله
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سازیمدلمالچ :ماتکلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021WR030431
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 ترکیبات ضد سرطانی در گیاهان مسیر بیوسنتز کشف 

آویشنوپونهکوهیدارایترکیباتضدسرطانیهستندکهازمانع

امابرایاستفادهبیشترازفوایدقابلتوجهآنرشدتومورمی شوند،

سسگوجه در آن مقدار کردن نیستاضافه کافی مصرفی .فرنگی

استفادهازخاصیتاینگیاهانباالبردنمقدارترکیبایجادجهت

.اینترکیببرایتولیددارواستیاسنتزدرگیاهشده

باتهیهنقشهمسیربیوسنتزیآن(Purdue)محققاندانشگاهپردو

اندکهبهدستورالعملمولکولیازموادومراحلموردنیازدستیافته

.توانداولینگامدراستفادهازاینترکیبدرداروسازیباشدمی

گوید،اینگیاهانحاویدربارهاینپروژهتحقیقاتیمیNatalia Dudarevaوبهناممحققبرجستهبیوشیمیدرکالجکشاورزیپرد

باشناخت.تواناستخراجکردهانمیترکیباتمهمیهستند،امابهدلیلکمبودنمقداراینترکیباتدرگیاهانبهمقدارکافیازآن

گیاهانیتولیدکردکهمقداربیشتریازاینترکیباتراداشتهباشندتوانازطریقمهندسیتشکیلاینترکیباتمیبیشترازچگونگی

.هابهمنظورکاربردهایپزشکیسنتزکردویاترکیباترادرمیکروارگانیسم

می اینموضوع حالحاضر گیاهیشگفتدر برایعلوم باشدتواند انگیز دسترسکهاینمحققهمچنینمی. ابزارهایدر با گوید

سریع ارزانتر و دارد وجود ترهستندامکانگسترشدیدگاه به. غیرقابلباور تقریبا کردنبهداخلسلولاستکه نظرمانندنگاه

.رسدمی

کارواکرول(Thymol)تیمول ،(carvacrol تیموهیدروکینون( thymohydroquinone)و پونه( آویشن، ترکیباتطعمدهنده

اکسیدانیوسایرخواصمطلوبواینترکیباتدارایخواصضدباکتری،ضدالتهابی،آنتی.عهستندکوهیوسایرگیاهانخانوادهنعنا

.تیموهیدروکینونخواصضدسرطانیداردوموردتوجهویژهاست.مفیدبرایسالمتیانسانهستند

 تحقیقاتی یافتهتیم ترکیبات این بیوسنتزی مسیر مورد در جدیدی های مقالهبهرا طی را نتایج و آورده مجلهدست در ای

Proceedings of the National Academy of Sciencesاندمنتشرکرده.

.کلیکنماییداینجابرایدسترسیبهمتنکاملمقاله
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آویشن،پونهکوهیگیاهانداروئی:ماتکلیدیکل
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 رویکردی نوآورانه برای کشاورزی دقیق

فناوریزمین آزمایش برای بستری کشاورزی هایهای

به توسعه حال در سرنشینسرعت بدون هواپیماهای مانند

(UAV)هاییکهفناوری.هایپردازشتصویراستوتکنیک

و کارآمد برایکشاورزیدقیقو ابزاریضروری به امروزه

فنوتیپ گیاهان گیاهان)سازی مشاهده قابل صفات (ارزیابی

دستآمدهتوسطبااستفادهازتصاویرهواییبه.انددیلشدهتب

هایچندطیفینصبشدهبررویپهپادها،کارشناساندوربین

گیاهمی اطالعاتمفیدیدرباره کوتاه زمانیبسیار تواننددر

مانندارتفاعگیاه،میزانکلروفیلونیتروژنووجودیامیزان

.ورنددستآهایگیاهیبهگسترشبیمار

از.هاوجودداردقتعملآنهاییدررابطهباکاراییودهایکاربردیمجهزبهپهپاد،محدودیتاماباوجودپتانسیلبسیارباالیبرنامه

مجددیاهایکوچکوابستههستند،خوداتکاییکمیدارندوزمانالزمبرایشارژهابرایتامینانرژیبهباترییکهایندستگاهآنجائ

وضوحمکانییادرحالحاضر،اینمشکلفقطباهزینه.هایبزرگشودهابرایزمینهایآنانتقالدادهمانعتواندتعویضباتریمی

.کیفیتبازسازیسهبعدیسطوحهدفقابلحلاست

درمقاله.انداویرارائهکردهفرانسهرویکردجدیدیرابرایگردآوریتصHIPHENوINRAEازUMT CAPTEتیمتحقیقاتی

مجله در استPlant Phenomicsمنتشرشده شده توضیحداده اینرویکرد درباره آن. دوربینرویکرد دو از شاملاستفاده ها

تصاویریکهازباندهایطیفیموفقشدنداینمحققان.شوندکهبرروییکپهپادنصبمیاستبافواصلکانونیمختلف(حداقل)

بااین.کنند(ترازوتنظیم)اندراثبتهاییکهبافواصلکانونیمختلفوزوایایمتفاوتگرفتهشدهازجملهآناندختلفیگرفتهشدهم

orthoimageایمتراکمسهبعدیازخاکومحصولتولیدکردهوسپسازآنبرایایجادیکتصویرکارتوانستندیکابرنقطه

.ازکلمزرعهواستخراجارتفاعگیاهاناستفادهکردند(ظرهندسیبرایمقیاسیکنواختاصالحشدهاستعکسهواییکهازن)

.کلیکنماییداینجاجهتدسترسیبهمتنکاملمقاله

 

منبع

پهپادکشاورزیدقیق:ماتکلیدیکل

 بازگشت به فهرست
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. Crop Prospects and Food Situation #4, December 2021 

 

  Abstract: 

FAO assesses that globally 44 countries, including 33 in Africa, 

nine in Asia and two in Latin America and the Caribbean, are in 

need of external assistance for food. Food insecurity conditions are 

of grave concern in parts of East Africa due to conflict and drought 

conditions, while in West Africa, food insecurity is foreseen to 

worsen to alarming levels in 2022 underpinned by shortfalls in 

agricultural production and persisting conflicts. 

 

 

Year of publication: 2021  

Publisher:  FAO 

Pages:  46 pp 

Download: English PDF 

2. Global map of salt-affected soils 

 

Abstract: 

 

Naturally saline or sodic soils host valuable ecosystems, including a range of 

rare plants, that are adapted to extreme conditions. However, salt-affected 

soils may develop quickly in response to human activities. Soils may thus 

become affected by salinity and sodicity due to inappropriate management or 

through saline water intrusion from sea, river, or groundwater and undergo a 

rapid decline of health, losing their capacity for biomass production, natural 

filtration, carbon sequestration, and other necessary ecosystem functions. The 

Global map of salt-affected soils (GSASmap) is an important tool for 

identifying salt-affected soils where sustainable soil management practices 

should be adopted to halt salinization and a foundation for launching a 

monitoring framework to track soil salinization and sodification and move 

into early detection and management. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  FAO,  

Pages: 20 pp 

Download: English PDF 

 

 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=author_see&id=1
https://www.fao.org/3/cb7877en/cb7877en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7247en/cb7247en.pdf
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3. Assessment of agricultural plastics and their sustainability: A call for action 

 

Abstract: 

This report presents the results of a study on agricultural plastic products 

used globally in a range of different value chains. The study assessed the 

types and quantities of plastic products, their benefits and trade-offs. 

Sustainable alternative products or practices were identified for products 

assessed as having high potential to cause harm to human and ecosystem 

health or having poor end-of-life management. The report is based on data 

derived from peer-reviewed scientific papers, governmental and non-

governmental organization’s research reports, as well as from industry 

experts, including relevant trade bodies. The report’s recommendations were 

verified during extensive consultation and review with FAO and external 

experts. The authors hope that the study will provide an impetus for 

discussion about the use of agricultural plastics, their benefits and trade-offs, 

and ultimately stimulate action to reduce their potential for harm to human health and the environment. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher: FAO 

Pages: 160 pp 

English PDF Download: 

 

4. The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture  

Systems at breaking point (SOLAW 2021)  
 

Abstract:  

Satisfying the changing food habits and increased demand for food 

intensifies pressure on the world’s water, land and soil resources. However, 

agriculture bears great promise to alleviate these pressures and provide 

multiple opportunities to contribute to global goals. Sustainable agricultural 

practices lead to water saving, soil conservation, sustainable land 

management, conservation of natural resources, ecosystem and climate 

change benefits. Accomplishing this requires accurate information and a 

major change in how we manage these resources. It also requires 

complementing efforts from outside the natural resources management 

domain to maximize synergies and manage trade-offs. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  FAO,  

Pages: 82 pp 

English PDF Download: 

 

 

http://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf
http://www.fao.org/3/cb7654en/cb7654en.pdf


 
  

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

06 

 0011 آذر – 26شماره 

5. Insect and Hydroponic Farming in Africa : The New Circular Food 

Economy 

  

Abstract:  

This book presents a heavily disruptive, inclusive, and resilient solution to 

Africa’s wide-ranging food security challenges. Specifically, it assesses the 

benefits and costs of using the frontier agriculture technologies to create a 

circular food economy in Africa, particularly in Fragility, Conflict, and 

Violence (FCV)-affected countries. This book focuses on two types of 

frontier agriculture technologies: insect farming and hydroponic crop 

farming. Both technologies quickly produce nutritious human food and 

animal feed and could provide tremendous health, social, economic, 

climatic, environmental, and food security benefits in Africa. Insect and 

hydroponic farming can create a circular food economy by reusing society’s 

organic waste, including agricultural and certain industrial waste, to 

produce foods for humans, fish, and livestock without the need for vast 

amounts of arable land or water resources.  

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  Worldbank 

Pages:  283  pp 

English PDF Download: 

 

 

 بازگشت به فهرست

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36401/9781464817663.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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