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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 در کشاورزی( IoT)کاربرد اینترنت اشیا 

 

است، از  در سطح جهانی بخش کشاورزی شاهد تحوالت انقالبی متعددی بوده

های الستیکی همراه با ماشین  جمله استفاده از تراکتورهای همه کاره با چرخ

تا  0393فرنگی در سال  ، برداشت مکانیکی گوجه0391آالت تکمیلی در سال 

رود  انتظار می اما. 0331های دقیق در دهه  کاربرد فناوری اطالعات و تکنیک

 . باشد IoTترین نوآوری مفید برای کشاورزی، اینترنت اشیا یا  انقالبی

توان از کشاورزی دقیق،  در کشاورزی می IoTهای کاربرد  از جمله زمینه

پهپادهای مورد استفاده در عملیات کشاورزی، ارزیابی شرایط آب و هوایی و 

در کشاورزی  IoTطرح در مورد ترین چالش م مهم. های هوشمند نام برد گلخانه

شود که فاقد زیرساختار شبکه ارتباطاتی  مربوط به مناطق توسعه نیافته می

برای کشاورزان هزینه باالیی  IoTهای  موردنیاز هستند و استفاده از سیستم

توانید از  در کشاورزی و کاربردهای آن می IoTبرای اطالعات بیشتر درباره . دارد

 : اده نماییدهای زیر استف لینک

 https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/10/iot-in-agriculture-market/11761 

 https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/10/universal-automation-in-

agriculture/11725 

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169918308913 

 https://theiotmagazine.com/iot-in-agriculture-why-it-is-a-future-of-connected-

farming-world-70b64936627c 
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 ای ویژه درباره ژنتیک گندم مجموعه

های بزرگی روبرو است از افزایش  در حال حاضر تولید جهانی گندم با چالش

این عوامل در . های مختلف تغییرات آب و هوایی گرفته تا بروز آفات و بیماری

. اند کشورهایی مانند چین سبب تداوم محدودیت در تولید گندم شده

درصد  01دمای غیر معمول  منجر به کاهش بیش از ، 2101که در سال  طوری به

هم طور  بهتقریبا . عمده کاشت این محصول در چین شد تولید گندم در مناطق

بیماری فوزاریوم شیوع پیدا  Huaiهای زرد و  تسه تا دره یانگ در مناطقزمان 

 . شمال چین با کمبود آب مواجه گردیدکرد و 

ها با شرایط موجود در  های جدید و یکپارچگی آن المللی و همچنین توسعه فناوری های بین همکاری ،های مطرح با توجه با چالش

المللی اصالح ذرت و گندم  مرکز بین. ویژه در کشورهای در حال توسعه نقش کلیدی دارند حمایت از بهبود پایدار تولید گندم به

(CIMMYT)  گیری در برخی  کاری داشته و پیشرفت های چشمسال است که در زمینه بهبود گندم با چین هم 01بیش از

 . است دست آورده مناطق به

مقاله مروری و  3در قالب  Frontiers of Agricultural Science and Engineeringمحققان سیمیت در شماره ویژه مجله 

ها و همچنین  دست آمده در ژنومیک گندم، ارقام مقاوم در برابر بیماری  های به یک مقاله تحقیقاتی، موارد برجسته از پیشرفت

 .  اند بهبود کیفیت گندم ارائه کرده

Global wheat production is currently facing great challenges, from increasing climate variation to 

occurrence of various pests and diseases. These factors continue to limit wheat production in a number of 

countries, including China, where in 2018 unseasonably cold temperatures resulted in yield reduction of 

more than 10% in major wheat growing regions. Around the same time, Fusarium head blight spread from 

the Yangtze region to the Yellow and Huai Valleys, and northern China experienced a shortage of irrigated 

water. 

In light of these ongoing challenges, international collaboration, as well as the development of new 

technologies and their integration with existing ones, has a key role to play in supporting sustainable wheat 

improvement, especially in developing countries. The International Maize and Wheat Improvement Center 

(CIMMYT) has been collaborating with China on wheat improvement for over 40 years, driving significant 

progress in a number of areas. 

 :بعامن

https://www.cimmyt.org/publications/new-publications-special-collection-on-wheat-genetics-and-breeding/ 

http://journal.hep.com.cn/fase/EN/volumn/volumn_3501.shtml 

 بازگشت به فهرست
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 ایمنی گیاهان  الگوهای ژنتیک مرتبط با سیستم

از اطالعات ژنومیک گیاهان برای تقویت تولیدات کشاورزی و بهبود امنیت غذایی به 

شناخت بهتر از راوبط بین اطالعات ژنتیکی گیاه و . توان استفاده نمود ای پایدار می شیوه

تواند به تولید گیاهانی با صفات بهتر مثل مقاومت در برابر  صفات منتج از آنها می

های  از طریق تالقی دادن گردهتوان  می. و غیره منجر شودها، تحمل خشکی  بیماری

 . گیاهان با صفات منتخب و تولید ارقام هیبرید با صفات مطلوب به نتایج مطلوب رسید

از دپارتمان علوم  Eunyoung Chaeیک تیم تحقیقاتی به رهبری پروفسور 

موفق  selectiveبا استفاده از روش اصالح ارقام به شیوه  NUSشناسی دانشگاه  زیست

مسئول در کنترل سیستم دفاعی گیاه آرابیدوپسیس در مقابل  های به شناسایی ژن

 . اند شده( RPW8)سفیدک پودری 

برای مطالعه گیاه مدل آرابیدوپسیس  GWASدر این تحقیق آنها از تکنیکی موسوم به 

به کمک این . تیکی مرتبط به صفات خاص در گیاهاناین تکنیک ابزار مهمی است برای شناسایی تغییرات ژن. اند استفاده کرده

های طبیعی  را عالمت گذاری کنند که سبب اختالف( SNPs)های نوکلوئیدی منفردی  مورفیسم توانند پلی تکنیک محققان می

 . شوند های گیاهان در ارتباط با سیستم ایمنی آنها می موجود در ژنوم

Genomic information from plants can be used to enhance agricultural production and improve food 

security in a sustainable manner. Through better understanding of the relationship between a plant's genetic 

information and the resulting behavior, improved crops with better traits (resistance to diseases, tolerance 

to drought, etc.) can be developed. This can be achieved through cross pollinating plants with selected 

traits to produce a hybrid with the desired characteristics. 

A research team led by Prof Eunyoung Chae from the Department of Biological Sciences, NUS, has 

discovered that in selective plant breeding, the genes responsible for providing defense responses 

against powdery mildew (RPW8) in the Arabidopsis thaliana plant, when duplicated as multiple copies in 

the genome, can misregulate immune receptors to trigger autoimmunity in hybrid plants. This can cause the 

premature gradual death of the foliage in these hybrids, known as hybrid necrosis. 

 :بعامن

https://phys.org/news/2019-11-genetic-patterns-immunity.html  

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008313 

 بازگشت به فهرست
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 های جدید در مورد واکنش گیاهان در برابر خشکسالی یافته

محققان همیشه بر این گمان . است کشاورزی همواره از خشکسالی آسیب دیده

اند که دلیل بقای گیاهان تحت شرایط خشکسالی ممکن است به الگوی  بوده

محققان در یک . های متابولیک گیاهان ارتباط داشته باشد ژنتیکی و فعالیت

نی مدت گیاهان از تنش طوال درک متابولیسم چگونگی دربارهمطالعه جدید 

 . اند تری کرده خشکی بررسی عمیق

. ها منجر به پیری گیاه شود تواند در نتیجه از بین بردن سلول شرایط خشک می

توانند از  های باقیمانده می های کمتر یعنی نیاز به آب کمتر در نتیجه سلول سلول

، به شود نامیده می senescenceپیری یا این فرایند که . مواد مغذی استفاده کنند

با افزایش دما . گذارد وری آن اثر منفی می کند ولی بر روی بهره بقای گیاه کمک می

از فرایندهای  به شناخت بیشترنیاز شناسی  های زیست و کاهش بارندگی در برخی از مناطق جهان، محققان، کشاورزان و مهندس

 . کنند پیدا می گیاهان تحت شرایط خشکسالی طوالنی مدت مربوط به بقا و مرگ

بینی شرایط اقلیمی مرتبط با خشکسالی و بهبود تحمل خشکی در محصوالت زراعی  تواند به پیش های این تحقیق می یافته

  . خوراکی و گیاهان انرژی زیستی کمک کند

Drought has plagued agriculture for centuries. Scientists suspect the reason plants survive under drought 

may have something to do with the plant's genetic programming and metabolic activities. A recent study 

delved deeper into the metabolic underpinnings of plants to understand what happens when they undergo 

prolonged drought stress to the point of mortality. 

Drought can cause plants to age, killing cells. Fewer cells mean less water is needed, and the remaining 

cells can use the nutrients. This process, called senescence, helps plant survival, but it can have devastating 

effects on crop productivity. As temperatures warm and rainfall decreases in parts of the world, scientists, 

farmers, and bioengineers need to understand the processes of crop mortality and survival under 

sustained drought. The information gained in this study may help predict drought acclimation and improve 

drought tolerance in bioenergy and food crops. 

 :بعامن

https://phys.org/news/2019-11-delving-deeper-response-drought.html  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945219306697?via%3Dihub 

 بازگشت به فهرست
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 دهد آبی را افزایش می ماده شیمیایی جدیدی که تحمل گیاهان در برابر کم

یک  یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا ریورساید موفق به ساخت

تواند به گیاهان در نگهداری آب کمک  میایی شدند که مییماده شنوع 

کند و در نتیجه با کاهش تلفات سنگین محصول در اثر خشکسالی به 

 . کشاورزان در تولید محصوالت غذایی علیرغم تغییرات اقلیمی کمک کند

محقق این پروژه، خشکسالی اولین عامل از  ،Sean Cutler بنا به اظهار

بین رفتن محصوالت کشاورزی در جهان است که ارتباط تنگاتنگی نیز با 

تواند  آبی می این ماده شیمیایی ابزار جدیدی است که به کشاورزان در مدیریت بهتر محصوالت زراعی در زمان کم. سیل دارد

 . کمک کند

  Scienceای در مجله  صورت مقاله دهند، به و مؤثر در کاهش آبی که گیاهان از دست می جزئیات بیشتر درباره این ماده جدید

 . است نامگذاری شده OPیا به اختصار  Opabactinاین ماده جدید . است منتشر شده

. د اولین بودنامگذاری شده بود که در نوع خو Quinabactinتولید و  Cutler، شکل اولیه این ماده توسط تیم 2109قبال در سال 

های  طور طبیعی برای واکنش در برابر تنش است که نوعی هورمون گیاهی است و به ABAیا  abscisicاسید این ماده تقلیدی از 

 شود خشکی توسط گیاهان تولید می

A UC Riverside-led team has created a chemical to help plants hold onto water, which could stem the tide 

of massive annual crop losses from drought and help farmers grow food despite a changing climate. 

"Drought is the No. 1 cause, closely tied with flooding, of annual crop failures worldwide," said Sean 

Cutler, a plant cell biology professor at UC Riverside, who led the research. "This chemical is an exciting 

new tool that could help farmers better manage crop performance when water levels are low." 

Details of the team's work on the newer, more effective anti-water-loss chemical is described in a paper 

published today in Science. This chemical, Opabactin, is also known as "OP," which is gamer slang for 

"overpowered," referring to the best character or weapon in a game. 

"The name is also a shoutout to my 10-year-old at home," Cutler said. 

An earlier version of OP developed by Cutler's team in 2013, called Quinabactin, was the first of its kind. It 

mimics abscisic acid, or ABA, the natural hormone produced by plants in response to drought stress. ABA 

slows a plant's growth, so it doesn't consume more water than is available and doesn't wilt. 

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191025075842.htm 

https://science.sciencemag.org/content/366/6464/eaaw8848 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191025075842.htm
https://science.sciencemag.org/content/366/6464/eaaw8848
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 اثر قطرات آب بر روی سیستم دفاعی گیاهان

اما . تندها قادر به احساس درد نیس گیاهان مانند انسان

ن، باد و اثرات های بارا های مکانیکی مثل ضربات قطره تحریک

ان یا حیوانات منجر به فعال شدن فیزیکی از طرف انس

شود و  سیستم دفاعی گیاهان در سطح بیوشیمیایی می

 شود دنبال آن عالوه بر سایر موارد، تنش هورمونی ایجاد می به

 . تواند به تقویت سیستم ایمنی گیاه کمک کند که می

و نتایج مطالعات  قیق جدیدی درباره این موضوع انجامتح

اما این بار محققان به تغییرات . قبلی را تایید کرده است

جاسمونیک نام اسید   و بر روی نقش و تنظیم هورمون گیاهی به  مولکولی در مقیاس بزرگتری یعنی در مقیاس کل ژنوم پرداخته

 .اند تمرکز کرده

های  دقیقه از ضربه وارد شده توسط آب بر روی سطح برگ 01اند که پس از گذشتن فقط  در تحقیق جدید، محققان دریافته

ای از تنظیمات  آنها همچنین شبکه. گیرند های رشد زیادی تحت تاثیر قرار می گیاهان، هزاران ژن، صدها پروتئین و هورمون

های دفاعی اثر گذاشته و  نه این شبکه بر روی هورموناند که چگو و دریافته اند که تا کنون ناشناخته بوده کرده هورمونی را کشف

 . شود های دفاعی پس از وارد آمدن ضربه می سبب تقویت هورمون

In contrast to humans, plants cannot feel pain. However, so-called mechanical stimulation -- rain, wind and 

physical impact from humans and animals -- contributes to the activation of a plant's defence system at a 

biochemical level. This in turn triggers a stress hormone that, among other things, can lead to the 

strengthening of a plant's immune system. 

The new study confirms the results of previous research. However, this time the researchers looked at 

molecular changes on a much larger scale -- genome-wide -- and focused on the role and regulation of the 

plant hormone jasmonic acid. 

The researchers found that thousands of genes, hundreds of proteins and many growth hormones are 

affected within t just ten minutes following water hitting the leaf surface of a plant. They also discovered a 

never seen before regulatory network that affects how the plant's defence hormones are strengthened by 

mechanical stimulation. 

 :منبع

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191030110006.htm 

https://www.pnas.org/content/116/46/23345 

 بازگشت به فهرست
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 محیطی مواد غذایی سالم و غیرسالم مقایسه اثرات زیست

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید که توسط محققان دانشگاه 

های  سوتا و آکسفورد انجام شده است، سازگاری گسترده رژیم مینه

محیطی کشاورزی و  تر در سطح معناداری اثرات زیست غذایی سالم

 . تولید مواد غذایی را کاهش خواهد داد

سالمتی مواد  ارتباط بین اثرات ،در این تحقیق برای اولین بار محققان

محیطی حاصل از آنها مورد بررسی  غذایی را با پیامدهای کلی زیست

اند که مواد غذایی با اثرات مطلوب بر  گیری کرده اند و نتیجه قرار داده

در حالیکه سایر مواد غذایی مثل گوشت قرمز . روی سالمتی جزء عواملی هستند که کمترین تاثیر سوء بر محیط زیست دارند

 . ثر منفی هم بر روی سالمتی و هم بر روی محیط زیست هستنددارای ا

 دهند دارای اثرات قابل توجهی بر روی ما و محیط زیست ما دارند های غذایی ما را تشکیل می گویند موادی که رژیم محققان می

 گیرد ارتری انجام میتر بدین معنی است که تغذیه به شیوه پاید دهد که مصرف مواد غذایی سالم و این مطالعه نشان می

 . است منتشر شده Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)های آنها در مجله  جزئیات یافته

Widespread adaptation of healthier diets would markedly reduce the environmental impact of agriculture 

and food production, according to new research from the University of Minnesota and Oxford University. 

For the first time, researchers have tied the health impacts of foods to their overall environmental impact. 

The report, published Monday in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 

concludes that foods with positive health outcomes have among the lowest environmental impacts, while 

other foods, such as red meat, can be especially harmful to both. 

"The foods making up our diets have a large impact on both ourselves and our environment. This study 

shows that eating healthier also means eating more sustainably," said David Tilman, professor of ecology, 

evolution and behavior at the University of Minnesota College of Biological Sciences. 

The researchers explored how consuming 15 different food groups is, on average, associated with five 

different health outcomes and five aspects of environmental degradation. 
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 احتمال کاهش عملکرد و افزایش میزان آرسنیک برنج در آینده

برنح یکی از محصوالت زراعی عمده جهان است که توسط بیش از نیمی از جمعیت 

انجام شده در دانشگاه استنفورد نشان اما آزمایشات جدید . شود جهان مصرف می

دهند که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی، تولید برنج در مناطق اصلی کشت آن که  می

فته و عرضه مواد غذایی با شدت کاهش یا به های آنها حاوی آرسنیک است، خاک

 . بحران جدی روبرو خواهد شد

. درصد کاهش پیدا کند 01ممکن است تا  2011دهند که تحت شرایط اقلیمی آینده، تولید برنج تا سال  این آزمایشات نشان می

. این وضعیت در برخی از نقاط دنیا که برای تامین غذای خود وابسته به برنج هستند، پیامدهای مخربی به دنبال خواهد داشت

ندهای خاک در نتیجه افزایش دما ایجاد خواهد شد، منجر به دو برابر شدن میزان آرسنیک عالوه بر این، تغییراتی که در فرای

 . سمی در برنج در مقایسه با برنج مصرفی امروز خواهد شد

 . است منتشر شده Nature Communication مجله  2103نوامبر  0های این تحقیق در شماره   جزئیات یافته

میلیارد نفر  01جمعیت جهان به حدود  2011رود تا سال  گوید، انتظار می ز نویسندگان مقاله میمحقق دانشگاه استنفورد و یکی ا

میلیارد نفر به کالری موردنیاز طبیعی خود  2میلیارد نفر برای تامین غذای خود وابسته به برنج خواهند بود و  9برسد و این یعنی 

 .نها آماده کنیمبوده و خود را برای سازگاری با آ رو آگاه های پیش همین دلیل ما باید از چالش به. دسترسی نخواهند داشت

 Rice is the largest global staple crop, consumed by more than half the world's population—but new 

experiments from Stanford University suggest that with climate change, production in major rice-growing 

regions with endemic soil arsenic will undergo a dramatic decline and jeopardize critical food supplies. 

These experiments exploring rice production in future climate conditions show rice yields could drop about 

40 percent by 2100—with potentially devastating consequences in parts of the world that rely on the crop 

as a basic food source. What's more, changes to soil processes due to increased temperatures will 

cause rice to contain twice as much toxic arsenic than the rice consumed today. The research was published 

Nov. 1 in Nature Communications. 

"By the time we get to 2100, we're estimated to have approximately 10 billion people, so that would mean 

we have 5 billion people dependent on rice, and 2 billion who would not have access to the calories they 

would normally need," said co-author Scott Fendorf, the Terry Huffington Professor in Earth system 

science at Stanford University's School of Earth, Energy & Environmental Sciences (Stanford Earth). "We 

have to be aware of these challenges that are coming so we can be ready to adapt." 
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 کتاب همراه با لینک دانلود معرفی

1. Commodity Markets Outlook, October 2019 

  

Abstract:  

Commodity Markets Outlook provides market analysis for major 

commodity groups -- energy, metals, agriculture, precious metals, and 

fertilizers. The report forecasts prices for 46 key commodities, including oil. 

It is published in April and October. The October 2019 report has a special 

focus on the role of substitution in commodity demand. 

 

Year of publication: 2019  

Publisher:  WorldBank 

Pages:  94 pp 

-October-https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32633/CMO Download:

2019.pdf?sequence=7&isAllowed=y 

 

 

2. Enabling the Business of Agriculture 2019 
 
 

  Abstract: 

Enabling the Business of Agriculture 2019 presents indicators that 

measure the laws, regulations and bureaucratic processes that affect 

farmers in 101 countries. The study covers eight thematic areas: 

supplying seed, registering fertilizer, securing water, registering 

machinery, sustaining livestock, protecting plant health, trading food and 

accessing finance. The report highlights global best performers and 

countries that made the most significant regulatory improvements in 

support of farmers. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  WorldBank 

Pages:  142 pp 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31804/9781464813870.pdf?sequenceDownload:

=5&isAllowed=y 
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3. The State of Food and Agriculture 2019 

Moving forward on food loss and waste reduction  

  
Abstract: 

A new FAO report launched today by the UN Food and Agriculture Organization 

provides insights into how much food is lost - as well as where and why - at 

different stages of the food supply chain, calls for informed decisions for an 

effective reduction and offers new ways to measure progress. 

This will not only help to achieve progress towards the important target of 

reducing food loss and waste, but could also contribute to a number of 

Sustainable Development Goals related to food security and environmental 

sustainability, the report states. 

According to the State of Food and Agriculture 2019, globally around 14 percent 

of the world's food is lost after harvesting and before reaching the retail level, 

including through on-farm activities, storage and transportation. However, the 

food losses vary considerably from one region to another within the same commodity groups and supply chain 

stages. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  182 pp 

http://www.fao.org/3/CA6030EN/ca6030en.pdf Download: 

 

4. Water use in livestock production systems and supply chains  

 

Abstract: 

These guidelines are a product of the Livestock Environmental Assessment and 

Performance (LEAP) Partnership, a multi-stakeholder initiative whose goal is to 

improve the environmental sustainability of livestock supply chains through 

better methods, metrics and data.  

Water is essential to life and crucial for agricultural food production. During the 

last century, irrigation played an important role in increasing and stabilizing crop 

yields leading to significant improvements in food security and nutrition in many 

countries. According to OECD (2010), approximately 70 percent of global 

freshwater withdrawal is used in agriculture, and a large share goes on feed and 

livestock production (Opio et al., 2011).  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  130 pp 

http://www.fao.org/3/ca5685en/ca5685en.pdf Download: 
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5. Mountain agriculture  

Opportunities for harnessing Zero Hunger in Asia 
 

Abstract: 

Mountains are home to one tenth of the world's population, and cover one fifth of 

the world's land mass. To most of us, mountain regions offer landscapes of 

spectacular scenic beauty – but what we don't see are the lives and struggles of the 

people who live in the mountains, many of whom are poor and marginalized. 

Going by the global average, one in eight persons is food insecure, but in rural 

mountain areas this ratio is one out in two. This means that around 300 million 

mountain people are food insecure, with half of them suffering from chronic 

hunger. FAO has been providing global leadership on sustainable mountain 

development for decades, including overseeing the implementation of the 

mountain-related chapter of Agenda 21, the blueprint for sustainable development 

of the 1992 UN Earth Summit, and the International Year of Mountains in 2002.  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  322 pp 

/ca5561en/ca5561en.pdfhttp://www.fao.org/3 Download: 

 

 

6. Sustainable healthy diets – Guiding principles  

 

Abstract: 

Sustainable Healthy Diets are dietary patterns that promote all dimensions of 

individuals’ health and wellbeing; have low environmental pressure and 

impact; are accessible, affordable, safe and equitable; and are culturally 

acceptable. The aims of Sustainable Healthy Diets are to achieve optimal 

growth and development of all individuals and support functioning and 

physical, mental, and social wellbeing at all life stages for present and future 

generations; contribute to preventing all forms of malnutrition (i.e. 

undernutrition, micronutrient deficiency, overweight and obesity); reduce 

the risk of diet-related NCDs; and support the preservation of biodiversity 

and planetary health.  

 

Publisher:  FAO 

Pages:  42 pp 

http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf Download: 
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