
 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 (COP21)برای تغییرات اقلیمی درباره اجالس سازمان ملل متحد 

المللی به تغییرات  واکنش سیاسی بین

 2991اقلیمی از اجالس زمین ریو در سال 

آغاز شد که طی آن برنامه سازمان ملل 

( UNFCCC)متحد درباره تغییرات اقلیمی 

تصویب « کنوانسیون ریو»تحت عنوان 

هدف کنوانسیون تثبیت غلظت . شد

وگیری از تداخل ای برای جل گازهای گلخانه

های بشری با سیستم  خطرناک فعالیت

 .است اقلیمی تعریف شده

. بررسی روند اجرای کنوانسیون ریو است( COP)هدف اصلی اجالس ساالنه سران 

پروتکل کیوتو  COP3پس از آن در . در برلین برگزار شد 2991در سال  COPاولین 

در کپنهاگ  COP15معرفی و  برنامه عملیاتی مونترال COP11در . به تصویب رسید

 COP17که در آن توافق در مورد موفقیت پروتکل کیوتو محقق نشد و برگزار شد 

 . در دوربان که طی آن صندوق اقلیم سبز ایجاد گردید

تحت عنوان کنفرانس اقلیمی پاریس ، برای اولین بار در  COP21، 1121در سال 

سال مذاکرات سازمان ملل است که با هدف دستیابی به یک توافق  11بیش از 

و جهانی درباره اقلیم برای نگهداشتن میزان افزایش دمای  یآور حقوق الزام

 .شود درجه سانتیگراد  برگزار می 1زمین زیر  کره

سایت رسمی اجالس به آدرس  توانید به وب برای اطالعات بیشتر می

http://www.cop21.gouv.fr/en  مراجعه نمائید . 

 

 .طفا از ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود دریغ نفرمائیدل

 f_raoufi@yahoo.com  ،gharedaghli@yahoo.com :ایمیل

 180 – 22768381: ،  فاکس 180 – 22768388: تلفن

 : فهرست مطالب

  سخن روز  

  درباره اجالس سازمان ملل متحد برای تغییرات اقلیمی

(COP21)  

 کشاورزی  

 یابی ژنوم گندم  معرفی ابزارهای جدید برای توالی  

 غذایی صنایع 

 استفاده از جلبک دریایی در صنایع غذایی  

 بیوتکنولوژی 

 ارقام تراریخته مرکبات مقاوم به بیماری لکه سبز 

 محیط زیست 

 روژن برای نجات زمیناستفاده بهتر از نیت 

 فناوری 

 حسگرهای کوچکی برای اعالم نیاز آبی گیاهان 

 های بذرکار اتوماتیک سیستم سعهچالش تو 

  بردار خاک های نمونه دستگاهنسل جدید   

 های هرز رباتی برای از بین بردن علف 

 فیزیولوژی گیاهی 

 سلولی گیاهان مکانیسم ارتباط بین کشف 

 کتاب برای دانلود 

 ساالنه بازار جهانی غذا گزارش دو -انداز غذا چشم  

 پروری در برابر تغییرات اقلیمی پذیری شیالت و آبزی ارزیابی آسیب  

 های کسب و کار فراگیر مدل  

 تحول کشاورزی در کشورهای آسیایی با درآمد اقتصادی متوسط  

 انتخاب شاخص عملیاتی استاندارد در تنوع رژیم غذایی زنان 

 2391آبان   –3شماره 
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 یابی ژنوم گندم معرفی ابزارهای جدید برای توالی

آغاز پروژه جدیدی را برای سرعت ( IWGSC)یابی ژنوم گندم  المللی توالی بینکنسرسیوم 

این پروژه منابع الزم برای . بخشیدن به روند کشف ژن در ارقام گندم نان اعالم کرد

های زیستی و  های تولید و توسغه ارقام پایدار و متحمل در برابر تنش دهی به برنامه شتاب

 . ردزیستی را فراهم خواهد کغیر

تامین ( INRA)و مؤسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه  BayerCropScienceشرکت 

های  این پروژه با مشارکت رؤسای گروه. کننده هستند کنندگان مالی و کنسرسیوم هماهنگ

هوری چک، مرکز منایع شناسی جم کشور، مؤسسه گیاه 21از  یابی کروموزوم گندم توالی

 . هلند به اجرا درخواهد آمد KeyGeneشرکت ژنومیک فرانسه و 

اطالعات  KeyGeneشرکت ( WGP)سازی کل ژنوم  کنسرسیوم با استفاده از فناوری نمایه

های فیزیکی  وری نقشه جدیدی از توالی ژنوم گندم تولید خواهد کرد که به بهبود کیفی و بهره

آمدی برای ایجاد روش کار WGPاست که فناوری  ثابت شده. کروموزوم منجر خواهدشد 21

 . های پیچیده مثل ژنوم گندم است های فیزیکی با کیفیت از ژنوم نقشه

تاسیس و در حال  1111است که در سال  ، یک سازمان غیرانتفاعی امریکایی(IWGSC)یابی ژنوم گندم  المللی توالی کنسرسیوم بین

وم ایجاد توالی باکیفیت از ژنوم گندم و در اختیار قراردادن آن هدف از ایجاد این کنسرسی. کشور دارد 11عضو از  2211بیش از  حاضر 

 .مراجعه نمائید( لینک دوم )سایت کنسرسیوم  توانید به وب برای اطالعات بیشتر می. است برای کلیه محققان در این زمینه عنوان شده

The International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC) announced today that it has started a new project 

to speed up gene discovery in bread wheat. It will provide plant breeders around the world with essential resources to 

accelerate their breeding programs and develop more sustainable wheat varieties with increased tolerance to biotic and 

abiotic stresses. 

The project, funded by BayerCropScience and the French National Institute for Agricultural Research (INRA), is 

being coordinated by the IWGSC and involves the leaders of the wheat chromosome sequencing groups in 12 

countries, the Institute of Experimental Botany in the Czech Republic, the French Plant Genomic Resource Centre 

(CNRGV) and KeyGene from The Netherlands. 

The IWGSC will use the KeyGene Whole Genome Profiling (WGP) technology to generate new sequence information 

that will improve the quality and utility of physical maps for 15 chromosomes. WGP has proved to be a useful method 

for building high quality physical maps of complex genomes with a high fraction of repetitive regions – such as the 

wheat genome – that can then be used by breeders to better locate and clone genes and markers of interest. 

 :بعامن

http://phys.org/news/2015-11-wheat-sequencing-consortium-tools-breeders.html 

http://www.wheatgenome.org/ 

http://www.wheatgenome.org/content/download/16222/276825/file/PR_WGP_Final.pdf 

 بازگشت به فهرست
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 های قلبی و عروقی استفاده از جلبک دریایی در صنایع غذایی برای مقابله با بیماری 

تواند سبب کاهش  اضافه کردن جلبک دریایی به غذاهای فرآوری شده می

، جایگزین کردن بر اساس یک مقاله جدید علمی. شودهای قلبی و عروقی  بیماری

 . است دریایی خشک پیشنهاد شده با پودرجلبکخمیر پیتزا درصد از  1

های قلبی و عروقی عامل  ، بیماری(WHO)بنا بر اعالم سازمان بهداشت جهانی 

نکته قابل تامل اینجاست که بسیاری . های زودرس در جهان است درجه اول مرگ

های قلبی و عروقی قابل  ماریهای منجر به مرگ زودرس در نتیجه بی از آسیب

های جلوگیری از ابتال به این نوع  یکی از مهمترین راه. پیشگیری هستند

که بنا بر نظر یکی از محققان دانشگاه دانمارک این مسئله فقط مسئولیت فردی  اهای سالم استها، مقابله با چاقی و خوردن غذ بیماری

 . ته باشدنبوده بلکه جامعه نیز باید در آن مشارکت داش

های دریایی بر سالمتی مورد  گونه از جلبک 31است، اثرات  منتشر شده Phycologiaطی مقاله ای که توسط این محقق در مجله  در

توانند با استفاده از  ایی میصرف کنندگان بطور فردی و صنایع غذاست که چگونه م همچنین پیشنهاد شده. است بررسی قرار گرفته

 .  نمایند تولیدمصرف و ذاهای سالم های دریایی غ جلبک

است و سبب احساس سیری  آنهاست که بعنوان مزه پنجم شناخته شده( umami)های دریایی مزه اومامی  های جلبک یکی از ویژگی

 .کند شده و به تنظیم مصرف غذا و کاهش تمایل به مصرف نمک، شکر و چربی کمک می

Adding seaweed to processed foods such as frozen pizzas, hot dogs and dried pasta will reduce 

cardiovascular diseases, concludes a new scientific article. One suggestion is to replace 5% of the flour 

in pizza dough with dried and granulated seaweed. 

According to the World Health Organization (WHO) cardiovascular diseases are the number one cause 

of premature death globally. Ironically, many of the pathologies leading to premature death from 

cardiovascular diseases are not only widespread, but they are preventable. 

One way to prevent cardiovascular diseases is to avoid obesity and eat healthy, leaving the responsibility 

with the individual consumer. 

But the responsibility should also be shared by society, argues University of Southern Denmark 

professor of biophysics, Ole G. Mouritsen, who has authored several books on seaweed as food. 

Professor Mouritsen is the co-author of an article in the journal Phycologiareviewing existing 

knowledge on the health effects of 35 different seaweed species. 

 :بعامن

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151123101902.htm 

http://www.phycologia.org/doi/abs/10.2216/15-77.1 
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http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151123101902.htm
http://www.phycologia.org/doi/abs/10.2216/15-77.1


 
 های کشاورزی و آب ها و نوآوری بولتن فناوری

 

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

1 

 2391آبان  – 3شماره

 ارقام مرکبات مقاوم به بیماری لکه سبزتولید  

محققان مؤسسه علوم کشاورزی و غذای فلوریدا پس از یک دهه تالش موفق به 

اند که نه تنها در برابر بیماری  تولید درختان اصالح ژنتیکی شده مرکبات شده

ریایی و لکه سیاه های شانکر باکت نسبت به بیماریبلکه  (greening) لکه سبز

البته  به مرحله تجاری رسیدن این ارقام چند سال . م هستندمرکبات نیز مقاو

 . طول خواهد کشید

جدا شده از گیاه آرابیدوپسیس ژن یک این محققان برای تولید این درختان از 

به چاپ رسیده  PLOS ONEجزئیات تحقیق آنها در مجله . اند استفاده کرده

 . است

بر است و  بسیار مشکل و زمان( سال 21تا  1)های متداول برای بهبود ارقام مرکبات بعلت طوالنی بودن دوره رشد آنها  استفاده از شیوه

بینگ  النگ هوانگبیماری لکه سبز که بنام . ها است ترین روش برای تولید ارقام جدید و مقاوم در برابر بیماری مهندسی ژنتیک سریع

(huanglongbing  یاHLB )های مرکبات در سراسر دنیا است است یکی از مخربترین بیماری شناخته شده . 

 1112در فلوریدا مشاهده و از سال  1111ای فلوریدا این بیماری برای اولین بار در سال ذبر اساس گزارشات مؤسسه علوم کشاورزی و غ

 .  است میلیارد دالر برآورد شده 6/3این بیماری حدود تا کنون خسارت وارده ناشی ار 

After a decade of battling the highly destructive citrus greening bacterium, researchers with the 

University of Florida's Institute of Food and Agricultural Sciences have developed genetically modified 

citrus trees that show enhanced resistance to greening, and have the potential to resist canker and black 

spot, as well. However, the commercial availability of those trees is still several years away. 

Jude Grosser, a professor of plant cell genetics at UF's Institute of Food and Agricultural Sciences Citrus 

Research and Education Center, and Manjul Dutt, a research assistant scientist at the CREC, used a gene 

isolated from the Arabidopsis plant, a member of the mustard family, to create the new trees. Their 

experiment resulted in trees that exhibited enhanced resistance to greening, reduced disease severity and 

even several trees that remained disease-free after 36 months of planting in a field with a high number of 

diseased trees. The journal PLOS ONE recently published a paper on their study. 

"Citrus crop improvement using conventional breeding methods is difficult and time consuming due to 

the long juvenile phase in citrus, which can vary from four to twelve years, "Grosser said. 

"Improvement of citrus through genetic engineering remains the fastest method for improvement of 

existing citrus cultivars and has been a key component in the University of Florida's genetic 

improvement strategy." 

 :منبع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151123202216.htm 
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 استفاده بهتر از نیتروژن برای نجات زمین 

این . دو تا سه میلیارد نفر افزوده شود 1111رود که به جمعیت جهان تا سال  انتظار می

های توسعه پایدار، تنوع زیستی و امنیت غذایی را  های جدی در زمینه بینی نگرانی پیش

امروزه در تولید مواد غذایی که توسط بیش از نیمی از جمعیت جهان  . است مطرح کرده

مصرف این . شود ای شیمیایی حاوی ازت سنتتیک استفاده میشوند از کوده مصرف می

مانده  گیاهان ازت موردنیاز خود را جذب و باقی. کودها برای باالبردن عملکرد الزم است

ای اکسیدنیترژن  گردد که نتیجه نهائی آن انتشار گاز گلخانه ازت وارد زمین، آب و هوا می

ها مثل اتروفیکاسیون  گیو مخرب الیه ازن و همچنین سایر انواع آلود

(eutrophication )های آشامیدنی است ها و آلودگی آب یا افزوده شدن مواد آلی مثل نیترات به آب دریاها و رودخانه . 

الذکر را بدنبال  های فوق لودگیآبا توجه به رشد تقاضا برای غذا، مصرف کود ازته نیز افزایش خواهد یافت که افزایش اثرات مخرب و 

 در مقاله جدیدی که. زیست مفید خواهد بود بنابراین استفاده کارآمدتر از کود، هم برای تولید مواد غذایی و هم محیط. د داشتخواه

 . ین موضوع مورد بررسی قرار گرفته استمنتشر شده است، ا Natureدر مجله  توسط محققان دانشگاه پرینستون

کارآیی مصرف نیترژن به . است در سطح جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته« کارآیی مصرف نیتروژن»در این مقاله برای اولین بار  

با توجه به اطالعات مربوط به مصرف . زیست گفته می شود میزان نیتروژن جذب شده توسط گیاه در برابر مقدار آزاد شده آن در محیط

ها و شرایط بازار  گزاری در مناطقی مثل امریکا، اروپای غربی و جنوب صحرای افریقا، چگونگی اثرگذاری سیاست کود و برداشت محصول

 . است بر مصرف کود توسط کشاورزان در بیش از پنج دهه اخیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته

The global population is expected to increase by two to three billion people by 2050, a projection raising serious 

concerns about sustainable development, biodiversity and food security. 

Today, more than half of the world's population is nourished by food grown with fertilizers containing synthetic 

nitrogen, which is needed to produce high crop yields. Plants take the nitrogen they need to grow, and the excess is left 

in the ground, water and air. This results in significant emissions of nitrous oxide, a potent greenhouse and ozone 

depleting gas, and other forms of nitrogen pollution, including eutrophication of lakes and rivers and contamination of 

drinking water. Given the world's growing food demands, nitrogen fertilizer use is likely to increase. Using too much 

fertilizer, however, will lead to increased pollution of waterways and the air. What's needed is a more efficient use of 

fertilizer, which will benefit both food production and the environment, according to a study published in Nature. 

Led by Princeton University, the paper is among the first to globally analyze "nitrogen use efficiency" -- a measure of 

the amount of nitrogen a plant takes in to grow versus what is left behind as pollution. Looking at fertilizer and crop 

harvest data in regions like the United States, Western Europe and Sub-Saharan Africa, the researchers examined how 

policies and market conditions have influenced farmers' use of nitrogen fertilizers over the past five decades. 

 :بعامن

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151123202342.htm 

http://wws.princeton.edu/news-and-events/news/item/save-earth-better-nitrogen-use-hungrier-planet-must-be-addressed 

http://www.nature.com/nature/journal/v528/n7580/full/nature15743.html 
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 حسگرهای کوچکی برای اعالم نیاز گیاه به آب 

بر های الکتریکی  گیری پالس با نصب حسگرهای کوچکی که قادر به اندازه

ها و در نتیجه از وضعیت  توان میزان استحکام برگ روی برگ گیاهان می

های منفرد بدون  این حسگره به برگ. سالمتی و نیاز آنها به آن مطلع شد

 . شوند وصل شده و در اثر باران و یا باد از آنها جدا نمی آسیب رساندم به آنها

از پروژه ناسا برای پرورش ( spin-off)حسگرها در واقع محصول جانبی 

که مخترع آنها پس ار گرفتن حمایت اولیه از ناسا با . کاهو در فضا هستند

 . کنند سازی آن کار می کارآفرین دیگر بر روی تجاری

کشاورزی امریکا کارکرد این حسگرها را در یک  آنها با همکاری وزارت

درصدی مصرف آب  11تا  11محصول موردآزمایش همزمان با کاهش . سیستم آبیاری بصورت ماشه اتوماتیک مورد آزمایش قرار دادند

ریزی ثابت است  برنامه های سنتی، آبیاری تابع یک بردند که در روش های آزمایشات، آنها پی با بررسی داده. میزان عملکرد طبیعی داشت

با بررسی . بعنوان مثال آنها در آزمایشات خود چهار تاریخ آبیاری تنظیم کرده بودند. کنند اما حسگرها منطبق با شرایط محلی عمل می

بیاری تشخیص  ریزی شده، بدون حسگرها عدم نیاز به آ های برنامه هادریافتند در صورت وقوع بارندگی بالفاصله قبل از یکی از تاریخ داده

 . نمی شود داده

This tiny sensor measures electrical pulses, creating a proxy for determining leaf rigidity and thus its general health 

and need for water. Originally developed for astronauts to take the guesswork out of watering (because yes, they, 

too, panic and overwater, drowning their first crop of lettuce!), the sensors adhere to individual leaves without 

damaging the plant or falling off when ruffled by wind or rain. 

After getting initial support from NASA, inventor Hans Seelig partnered up with entrepreneur Richard Stoner to 

commercialize the product as a NASA spinoff. 

First, they partnered with the Department of Agriculture to test if using the sensors to automatically trigger an 

irrigation system would actually work. It did, producing a viable crop while simultaneously reducing water use by 

25% to 45% of normal. When checking over the data, Stoner realized that while traditional methods stuck to a 

fixed watering schedule, the sensors adapted to local conditions: 

“In our test, we set four watering dates, but what we discovered by looking at the data is that some rain that fell 

before one of those dates made the irrigation unnecessary. The plants simply didn’t need to be watered—though we 

couldn’t have known that without the sensors in place.” 

 :منبع

http://space.io9.com/tiny-sensors-phone-home-when-their-plant-needs-water-1739861567 
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 بذرکار اتوماتیک های سیستم توسعه چالش 

های خودکار برای انجام کارهای سخت و  رویای استفاده از سیستم

طاقت فرسا در مزارع بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک 

اند؟ در  اما آیا آنها برای استفاده در زمان مناسب آماده. است شده

های  برگزار خواهد شد، پیشرفت 1126مسابقه جدیدی که در ماه مه 

 . اندازهای آینده آن معلوم خواهد شد ست آمده در این صنعت و چشمبد

های مربوط به  دانشجویان و کارشناسان فناوری در چالشدر این رقابت 

رکار بدون دخالت انسان شرکت خواهند ذهای رباتیک ب ساخت سیستم

 . داشت

در تیم  9تا کنون . برگزارخواهد شد  airBridgeشرکتی بنام و با حمایت مالی  agOT2016این رویداد اولین چالش در این زمینه با نام 

کاشت بذر  ها کارهایی فراتر از اما طبق قوانین مسابقه، سیستم. اند نام کرده زمینه توسعه سیستم بذرکار کارآمد و بدون سرنشین ثبت

افزار،  عالوه بر این باید سخت. ی بطول بیش از نیم مایل باشندیها ها باید قادر به کاشت دو رقم بذر در ردیف سیستم. نیز باید انجام دهند

. های بعدی در زمینه کشاورزی و رباتیک قابل توسعه باشند افزار، حسگرها و رابط های کنترلی میان انسان و ماشین برای پیشرفت نرم

 . ت در زمان واقعی باشدبذرکار اتوماتیک باید با استفاده از آنتن ردیاب تلفن همراه قادر به ارائه اطالعا

. ردیف باشند 21قادر به کاشت همزمان در دو ردیف و در مجموع  GPSتنظیم شده توسط  مکانی باید براساس مختصاتبذرکارها 

طیف وسیعی از کارهای دیگر نیز برای . مایل در ساعت کار کنند 21تا  1/3همچنین باید توانائی دادن کود بوده و با سرعتی برابر 

 . رها در نظر گرفته شده استبذرکا

The dream of automated systems doing the big chores on the farm are closer to reality than ever, but are they 

ready for prime time? A new competition slated for May of 2016 will offer a look at just how far the industry has 

come, and perhaps how much farther it has to go. Yet teams of students and tech experts are signing on for the 

challenge of building and operating a robotic planter system capability of planting seed with no humans near by. 

The event is the first-ever 2016 agBOT Challenge sponsored by an organization called airBridge Agricultural 

Communication Solutions. So far 9 teams have accepted the challenge. Their assignment is to develop an 

efficient, unmanned crop seeder. But it has to do more than just plant. Competition rules say it must be capable of 

‘planting two varieties of seed over half-mile long rows.” In addition, competitors must “develop hardware, 

software, sensors and human-machine control interfaces to enable their robotic technology and further propel the 

field of agriculture and robotics.” The robotic planter must “provide real-time data and utilize a mobile-tracking 

antenna.” 

 :بعامن

http://farmindustrynews.com/precision-farming/robot-planting-challenge 

http://www.agbot.ag/ 
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 بردار خاک های نمونه نسل جدید دستگاه 

ارائه دستگاه نمونه بردار خاک سال گذشته کشاورزی از کارولینای شمالی با 

برداری  این دستگاه قادر به نمونه. ها را بخود جلب کرد اتوماتیک بنام فالکون توجه

در نمایشگاه صنایع . از خاک در حین به حرکت درآورده شدن در مزرعه بود

بردار  تر از دستگاه نمونه دو مدل پیشرفته ،، این مخترع1121کشاورزی در ماه اوت 

 . دداشتنارئه کرد که دیگر نیاز به حرکت درآورده شدن توسط انسان نخاک را 

برداری دقیق از عمق  بنا بر اظهار این مخترع، به حرکت درآوردن دستگاه و نمونه

یکسان با دست بخصوص با درنظر گرفتن شرایط متغیر خاک، تقریبا غیرممکن 

سان نباشند، برنامه ریزی های یک های از عمق برداری و از طرف دیگر اگر نمونه. است

 . های خاک نادرست صورت خواهد گرفت مدیریت حاصلخیزی خاک بر اساس نمونه

فوت  21که معادل   پس هر یک دور چرخش چرخ دستگاههای جدید،  در دستگاه

هستند و  GPSهای جدید مجهز به  همچنین مدل. شوند ها برداشته می است، نمونه

شود که قابل دانلود  مربوط به مکان نمونه تهیه می پس از هر نمونه برداری بارکدی

 .توسط کامپیوتر خواهد بود

، یک رابط کاربری پیشرفته کامپیوتری و فناوری  سیستم  GPSبر پایه یک چرخ ساده، دستگاه فالکون سیستمی یکپارچه مجهز به  

 . یق را فراهم خواهد کردها برای کشاورزی دق برای انجام عملیات کارآمد و مدیریت داده ابری پردازش

North Carolina farmer Allan Baucom attracted attention at farm shows last year when he unveiled an automated 

soil sampling machine called the Falcon, which took soil samples on the go as it was pulled down the field. In 

August at the 2015 Midwest Ag Industries Expo, Baucom unveiled two models that automate the process even 

further and replace the old method of pulling samples by hand. 

“It’s almost impossible to push a hand probe into the soil at the same depth time after time, especially as soil 

conditions change and the day gets long,” says Baucom. “If you don’t take cores at the same depth, the sample 

isn’t accurate, and you are basing your fertility program on that inaccurate soil sample. We now have a better 

way.” 

Like the original Falcon, the new Model 1000 and Model 5000 take soil samples with a probe attached to a 5-

foot-diameter drum mounted on a trailer. A sample is collected every 15 feet, which is one revolution of the 

wheel. The soil is mixed inside the wheel, and each sample is funneled into its own container, which can be sent 

to a soil lab for analysis. 

 :بعامن

http://farmindustrynews.com/variable-rate/next-gen-soil-sampler 

http://www.falconsoil.com/ 
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 کشف مکانیسم ارتباط بین سلولی گیاهان 

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه بن موفق به کشف اساس نحوه ارتباطات بین سلولی گیاهان 

با . کند سطح سلولی کنترل می غلظت یون کلسیم را در ،هاندر گیا MICUپروتئین . اند شده

آبی را  ها و واکنش به استرس کم استفاده از این نشانگر شیمیایی، برای مثال گیاه تشکیل اندام

تواند برای بهبود محصوالت کشاورزی در  نتایج بدست آمده در این تحقیق می. کند تنظیم می

 .  است گزارش شده The Plant Cellجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله . آینده کمک نماید

بعنوان مثال . دهند العمل نشان می ای خاص خود عکسه های محیطی با پاسخ گیاهان به محرک

دهند و یا در صورت  های خود را کاهش می اگر آب در دسترس کم شود، میزان تبخیر از برگ

برای . دهند یهای دفاعی شیمیایی از خود نشان م زا، آنها واکنش هجوم یک عامل بیماری

هر یک از  .گیرد ، تنظیمات الزم برای منافع متقابل صورت میها  آمیز با قارچ همزیستی مسالمت

 . سلولی زیادی دارد ها نیاز به برقراری ارتباطات بین این واکنش

های کلسیم یعنی  کلمات از یونهای گیاهی برای برقراری ارتباط با یکدیگر بجای  بنا بر اظهار یکی از محققان این تیم تحقیقاتی، سلول

اینکه یک یون . شوند اطالعات بصورت نوسانات مختلف غلظت یون کلسیم کدگذاری می .  کنند های کلسیم با بار مثبت استفاده می اتم

  .است ها برای دانشمندان مورد سوال بوده چگونه حاوی این اطالعات بوده و همچنین چگونگی نحوه انتقال اطالعات توسط یون

در کلن آلمان و دانشگاه مونستر در حال حاضر برای این تیم تحقیقاتی با همکاری محققانی از ایتالیا، فرانسه، استرالیا و مؤسسه پالنک 

در کنترل غلظت یون کلسیم در میتوکندری  MICUاست که پروتئین  های آنها نشان داده یافته. کنند یافتن پاسخ به این سواالت کار می

 . کند را ایفا مینقش اصلی 

A team of researchers led by scientists from the University of Bonn has discovered a basis of communication in 

plant cells: The 'MICU' protein controls the calcium ion concentration in the cellular power stations. Using these 

chemical signatures, the plants regulate, for instance, the formation of organs and react to water stress. The results 

may be used in the future to optimize agricultural crops. The journal The Plant Cell reports on the results in its 

current issue. 

Plants react to stimuli from their environment by specific responses: If available water becomes limiting, they curb 

evaporation from their leaves. If a pathogen attacks, they arm themselves with chemical weapons. If a soil fungus 

wishes to collaborate with a plant root for mutual benefit, both partners discuss their duties. "All of these fine 

adjustments require a great deal of communication between the individual compartments of the plant cell," says Dr. 

Markus Schwarzlaender, principle investigator of an Emmy Noether group at the Institute of Crop Science and 

Resource Conservation at the University of Bonn. 

 :بعامن

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151104120808.htm 

https://www.uni-bonn.de/Press-releases/how-plant-cell-compartments-chat-with-each-other 

http://www.plantcell.org/content/early/2015/11/03/tpc.15.00509.abstract 
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 های هرز رباتی برای از بین بردن علف 

محققان شرکت ، (IROS2015) 1121های هوشمند  ها و ربات سیستم کنفرانسر د

Bosch آپی بنام  استارتDeepField  ای تحت عنوان  در مقالهرا«Vision-Based 

High-Speed Manipulation for Robotic Ultra-Precise Weed Control »

   . های هرز را شناسایی و نابود کند علف ودکارخ که قادر است بطوراند همعرفی کرد

 های هرز برای کنترل علف تنها راه عملی ،کشاورزیردگی تتوجه به گسبا امروزه 

کمک  بههای شیمیایی  کش علف کاربرد کوتاهدر سطح وسیع و در مدت زمان 

با اثرات جانبی جدی برای محیط زیست همراه  است که ا هواپیما تراکتور و ی

 . است

 تنها روش نهاآ و از خاک بیرون کشیدن یعنی کندنهای هرز حذف فیزیکی علف

 ها خرد کردن آن حل بهتر راه اما شاید. است زیست محیطارگانیک و سازگار با 

 . از عهده یک ربات برآیدسریع و آسان باشد که 

های هرز را با خرد کردن و  قادر است علف Boschمعرفی شده توسط شرکت ربات 

خردکننده این ربات ابزار . بین ببرد زمتری خاک ا سانتی 3آنها تا عمق  فرو بردن

 . کند یمها ضربه وارد  لفعثانیه به  میلی 211 هرد و متر قطر دار حدود یک سانتی

و مشاهده کردند که این ربات با دقت بسیار باالیی بدون وارد  همایش قرار دادمحققان عملکرد این ربات را در یک مزرعه هویج مورد آز

متر  سانتی 2/3علف در ثانیه و سرعت آن  21/2ثر سرعت این ربات کحدا. است ردهنابود کرز را ههای  بی به گیاه اصلی علفهیچ آسیکردن 

 . است ودهبر ثانیه ب

At IROS last month, researchers from a Bosch startup called Deepfield Robotics presented a paper on “Vision-Based 

High-Speed Manipulation for Robotic Ultra-Precise Weed Control,” which has like four distinct exciting-sounding 

phrases in it. We wanted to write about it immediately, but Deepfield asked us to hold off a bit until their fancy new 

website went live, which it now has. This  

means that we can show you video of their enormous agricultural robot that can autonomously detect and physically 

obliterate individual weeds in a tenth of a second. 

Given the scale of farming today, treating weeds chemically is really the only practical way for humans to keep them 

under control, because you can use tractors or airplanes to cover large areas in a short amount of time. But all of 

those necessarily deadly (to weeds) chemicals then get on the plants we don’t want to kill (because we want to eat 

them), as well as getting washed into the soil. The most organic and eco-friendly way of dealing with weeds is the 

old-fashioned way: physically removing them. “Physical removal” can mean pulling weeds out completely, but that 

involves both grasping the weed and doing something with it. 

 :بعامن 

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/bosch-deepfield-robotics-weed-control 
http://www.iros2015.org/ 
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