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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 ی دیجیتالکشاورز 

قالب یک سیستم است  های جدید و پیشرفته در کشاورزی دیجیتال استفاده از فناوری

و دیگر ذینفعان زنجیره ارزش کشاورزی در جهت بهبود تولید مواد  که به کشاورزان

 .کند غذایی کمک می

عنوان مثال برای تعیین میزان کود مصرفی،  بر پایه ترکیبی از  امروزه اکثر کشاورزان به

کنند، اما نتایج این  ها تصمیم گرفته و سپس آن را اجرا می ها و توصیه ها، تجربه شیوه

اما در یک سیستم . شود معمول تا زمان برداشت مشخص نمیطور  تصمیمات به

هایی از منابع  طور مرتب و دقیق و اغلب همراه با داده کشاورزی دیجیتال، اطالعات به

های ترکیبی تجزیه و  داده. دنشو آوری می جمع( مانند اطالعات آب و هوایی)خارجی 

تری اتخاذ  تر و مناسب انههای آگاه شود تا کشاورز بتواند تصمیم تحلیل و تفسیر می

صورت رباتیک و با  ها به سرعت و با دقت بسیار باال به سپس این تصمیم. دنکن

توانند در زمان  در این روش کشاورزان می. دنشو ت پیشرفته عملیاتی میآال شینما

 . بازخوردهای تصمیمات خود را مشاهده کنند( real-time)واقعی 

  https://www.cema-agri.org/position-papers/254-digital-

farming-what-does-it-really-mean 

 http://breakthrough.unglobalcompact.org/disruptive-technologies/digital-agriculture/ 

 https://www.cema-agri.org/images/publications/position-papers/CEMA_Digital_Farming_-

_Agriculture_4.0__13_02_2017_0.pdf 

 https://www.japan.go.jp/technology/innovation/digitalfarming.html
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 های دیجیتال برای بهبود تولیدات کشاورزی استفاده از فناوری

های  ها و شیوه های جدی در رابطه با سیستم در حال حاضر جهان با چالش

های غذایی رایج از عوامل  سیستم. مصرف ناپایدار مواد غذایی مواجه است

زدائی و از بین رفتن تنوع زیستی بوده و همچنین یک چهارم  اصلی جنگل

  . کنند ای را تولید می های مربوط به گازهای گلخانه آلودگی

درصد از مواد غذایی  15پا که  میلیون کشاورز خرده 055عالوه بر این، حدود 

از . کنند، بخشی از فقیرترین مردم جهان بوده و دچار کمبود شدید مواد مغذی هستند موردنیاز در سطح جهانی را تولید می

میلیون نفر از مردم نیز  855ذایی، بیش از در نتیجه اثرات تغییرات اقلیمی بر روی کشاورزی و امنیت غ 2595طرف دیگر، تا سال 

 . دچار فقر شدید خواهند شد

صورت پایدار و افزایش درآمد کشاورزان و  میلیارد نفر جمعیت جهان به 85همین دلیل، برای تامین مواد غذایی موردنیاز  به

 . تی استهای غذایی امری حیا محافظت از آنها در برابر تغییرات اقلیمی،  بهبود عملکرد سیستم

ثبت در زنجیره ارزش غذایی اثرگذاری م برای های دیجیتال دارای پتانسیل بالقوه دست آمده در فناوری های به پیشرفت

های غذایی را افزایش دهند و سبب افزایش مقاومت در برابر  وری سیستم توانند بهره هایی که می نوآوریهستند، شامل 

هایی که سبب  های زیستی محافظت گیاهان، یا فناوری ، ویرایش ژنتیکی و شیوهقتغییرات اقلیمی شوند مثل کشاورزی دقی

 . بهبود ردیابی مواد غذایی از مزرعه تا سفره می شوند

The world is today facing the pressing challenge of unsustainable food production and consumption practices. 

Today’s food system is the main driver of deforestation and biodiversity loss and generates a quarter of the 

greenhouse gas pollution globally. 

What’s more, the world’s roughly 500 million smallholder farmers who contribute 80 percent of our food are 

amongst the poorest and most malnourished groups. In fact, climate change could force over 100 million people into 

extreme poverty by 2030, mostly through impacts on agriculture and food security. 

Hence, improving the performance of the food system is critical if we are to sustainably feed nearly 10 billion people 

by 2050 while raising farmer incomes, protecting them from climate change and helping them to thrive. 

Breakthrough digital technologies have the potential to deliver significant positive impacts across food value chains. 

These range from innovations that can make food systems more resource-efficient and climate-resilient such as 

precision agriculture, gene-editing and biological-based crop protection, or technologies that improve traceability 

from farm to fork. 

 :منابع

http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/future-of-food-harnessing-digital-technologies-to-improve-food-system-outcomes 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31565/Future-of-Food-Harnessing-Digital-Technologies-to-Improve-Food-

System-Outcomes.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 بازگشت به فهرست
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 فرنگی در فضا خواهند شد فضانوردان به زودی قادر به پرورش گوجه

های  الیفرنیا ریورساید موفق به تولید بوتهک محققان دانشگاه

های  که در آینده فضانوردان در ایستگاهاند  فرنگی کوچکی شده گوجه

ها  این بوته. ها تغذیه کنند المللی خواهند توانست از آن فضایی بین

های بسیار کوچک هستند اما به قادر به تولید  دارای برگ و ساقه

این خصوصیات آنها را به گیاهانی با  .باشند میوه به مقدار طبیعی می

هایی با خاک و منابع  وری باال و با پتانسیل قابلیت رشد در مکان بهره

 . کند طبیعی محدود تبدیل می

گذاری مؤسسه پژوهشی ناسا برای سالمت فضایی مشغول تحقیق بر روی تبدیل آنها به  در حال حاضر این محققان با سرمایه

های مورد استفاده در تولید گیاهان کوچک آزمایشگاهی  فناوری. ناسب برای رشد در فضا هستندفرد م گیاهان منحصر به

ای از محصوالت  برای تولید مجموعه ( SPACE یا Small Plants for spACe Expeditions)مناسب برای سفرهای فضایی 

 .   هستنداستفاده قابل های فضایی در آینده  و کلنی المللی فضایی های بین مختلف کشاورزی به منظور استفاده در ایستگاه

هایی با شرایط  رفظهمکارانش بر روی کاشت گیاهان در دالری،  رابرت جینکرسون و  155،555محققان این پروژه دوساله 

المللی  با هدف کاهش اندازه گیاهان و یا مینیاتوری کردن آنها، افزایش ظرفیت فتوسنتز کار  های فضایی بین مشابه ایستگاه

 . کنند ها را نیز تجزیه و تحلیل می میوهآنها همچنین مواد مغذی و طعم . کنند می

-CRISPRفرنگی و کاهش نسبت برگ و ساقه به میوه از فناوری ویرایش ژن  برای کاهش اندازه گیاهان معمولی گوجهمحققان 

CAS9 کنند استفاده می . 

Tiny tomato plants developed at the University of California, Riverside, could one day feed astronauts on 

the International Space Station. The plants have minimal leaves and stems but still produce a normal 

amount of fruit, making them a potentially productive crop for cultivation anywhere with limited soil and 

natural resources. 

Now, with a grant from the NASA-funded Translational Research Institute for Space Health, UCR 

researchers will tweak the tomatoes to make them also uniquely suited to growing in space. Dubbed Small 

Plants for spACe Expeditions, or SPACE, plants by the researchers, the technology could be applied to 

other plants to develop a suite of crops for agriculture on the International Space Station and future space 

colonies. 

 :منابع

tomatoes.html-space-astronauts-04-https://phys.org/news/2019 

tomatoes-space-grow-soon-might-cles/2019/04/25/astronautshttps://news.ucr.edu/arti 

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/space/
https://phys.org/news/2019-04-astronauts-space-tomatoes.html
https://news.ucr.edu/articles/2019/04/25/astronauts-might-soon-grow-space-tomatoes
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 های بسته فناوری کشاورزی در محیط

 ،ها مخصوص های بسته، با استفاده از فناوری در کشاورزی در محیط

شود که به گیاهان  در داخل تاسیسات ایجاد میمحیطی مصنوعی 

تری نسبت به کشاورزی سنتی  کند در مدت زمان کوتاه کمک می

وری و کیفیت گیاهان  در این نوع کشاورزی، رشد، بهره. رشد کنند

ستفاده برای کنترل شرایط اقلیمی، های مورد ا بستگی به فناوری

. تصفیه هوا، سیستم روشنایی و سیستم پمپ و آبیاری دارد

.  گیرند های بسته نزدیک به محل فروش محصول و جایی که باالترین بازدهی را دارد، قرار می های کشاورزی در محیط سیستم

تاسیسات مورد استفاده محیطی بسته . ورزی سنتی استبت به کشاها باالتر بودن عملکرد نس یکی از مزایای اصلی این سیستم

طوریکه کشاورزان در زمینی  کنند، به زنی بذر تا برداشت محصول فراهم می با شرایط مطلوب برای رشد گیاه از مرحله جوانه

 . محدود قادر به تولید محصولی با عملکرد بیشتر در مدت زمان کوتاهتر می شوند

های  های تولید شده در محیط فرنگی ، میانگین عملکرد گوجه2582زی  امریکا، در سال بر اساس گزارش وزارت کشاور

مربع  ند در هر فوتوپ 10/8است، در حالیکه در کشاورزی سنتی  پوند در هر فوت مربع بوده 03/85ای  هیدروپونیک گلخانه

 . برآورد شده است

Indoor farming technology creates an artificial environment inside an enclosed facility using 

technologies that help plants grow and become more nutritious in a short span of time as compared to 

traditional farming. The growth, productivity, and quality of plants depend on technologies such as 

climate control, air purification, lighting systems, and pump & irrigation systems. Indoor farms are 

located close to the point of sale or where efficiency can be maximized. One of the main advantages of 

indoor farming is its higher yield compared to traditional farming, which makes it a viable option. 

Enclosed facilities used in indoor farming create optimum growing conditions for farmers to grow a 

crop from the seed to its harvesting stages in lesser time and obtain higher yields in each cycle with 

limited land area.  

According to the USDA data, in 2016, the average yield of tomatoes grown in greenhouse hydroponics 

was 10.59 pounds per square foot, and that of traditionally grown tomatoes was 1.85 pounds per square 

foot.  

 :منابع

https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/04/indoor-farming-technology/11397 
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 نکاتی در مورد کشاورزی هوشمند

های  های دیجیتال و شهرهای هوشمند مطالب و صحبت مورد فناوری در

فراوانی وجود دارد، اما مردم چقدر در مورد کشاورزی هوشمند 

دانند؟ تصور بسیاری از مردم هنوز هم از کشاورزی، مزارعی با شکل  می

اما امروزه بیشتر محصوالت غذایی در . و ساختارهای سنتی است

ای یا  های وسیع شیشه مزارع صنعتی و گلخانه کشورهایی مثل کانادا در

 .شوند فلزی تولید می

است، اما مسائل  کشاورزی کامال شناخته شده-محیطی صنعتی شدن مواد غذایی که پیامدهای اجتماعی و زیست در حالی

امروزه شاهد بوجود آمدن تغییرات اساسی در مزارع . های دیجیتال در این بخش موضوع جدیدی است مربوط به کاربرد فناوری

های کشاورزی کوچک و  بر روی سیستمهای مختلف حتی  ها و گستره سدر مقیا. ها هستیم ای توسط فناوری و امور مزرعه

 . ها تاثیرگذار هستند ارگانیک فناوری

های  کنند به مدیریت داده های شیرده خود می ای که زمان صرف امور گله لی به همان اندازهحدر واقع، به زودی کشاورزان م

 . خود را به اپلیکشن شیردوشی خواهد دادبند شیردوشی جای  پیش. دیجیتال خود نیز خواهند پرداخت

گروهی از محققان دانشگاه . است تحقیقات کمی انجام شده( agri-tech)های کشاورزی  درباره اثرات اجتماعی بالقوه فناوری

  . اند گلف در برنامه جدید خود برخی از اثرات احتمالی انقالب فناوری در کشاورزی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده

There's a lot of talk about digital technology and smart cities, but what about smart farms? Many of us 

still have a romantic view of farmers surveying rolling hills and farm kids cuddling calves, but our food 

in Canada increasingly comes from industrial-scale factory farms and vast glass and steel forests of 

greenhouses. 

While the social and environmental consequences of agri-food industrialization are fairly well 

understood, issues around digital technology are now just emerging. Yet, technology is radically 

transforming farms and farming. And while different in scale and scope, technology is playing 

a growing role in small and organic farming systems as well. 

In reality then, your friendly local farmer will soon spend as much time managing their digital data as 

they will their dairy herd. The milking apron is being replaced by the milking app. 

 :منابع

https://phys.org/news/2019-05-smart-cities-minute-smartfarms.html 
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 عدم امنیت غذایی در عصر دیجیتال

جویی، شکار و یا کشاورزی دائما  انسان در جستجوی غذا به هر روشی از طریق خوراک

عالوه بر این، همواره توزیع غذا نیز ناعادالنه . است در حال جنگ با طبیعت بوده

برند، در  میلیون نفر از گرسنگی رنج می 155که در حال حاضر بیش  طوری است به  بوده

 . وزن بوده و یا چاق هستندمقابل دو میلیارد نفر دارای اضافه 

، موتورهای 81در اواسط قرن . اند های صنعتی تعریف شده کنیم توسط انقالب از چه چیزی تغذیه می اینکه آنچه ما هستیم و

 . های تولید و حمل و نقل مواد غذایی را تغییر دادند آهن و کشاورزی مکانیزه روش بخار، راه

های  حذف شغلهای برق، خطوط مونتاژ و تولید انبوه بود که به منجر به  ، نتیجه انقالب صنعتی دوم شبکه83در اواسط قرن 

، نود درصد 83عنوان مثال، در امریکا در ابتدای قرن  به. های تولید و خدمات شد زیادی در کشاورزی و افزایش اشتغال در بخش

 .است درصد رسیده 2به کمتر از  امروز، اما کردند از مردم در مزارع کار می

از های دیجیتال  در شروع انقالب دیجیتال، تمامی دستگاه. آغاز شد 8341در سال ترازیستور  عسومین انقالب صنعتی با اخترا

ی گیاهی، برای مثال، مصرف بهینه مواد مغذ. رفته تا تجهیزات کشاورزی مجهز به ترانزیستور بودندگهای شخصی  دستگاه

ها،  ها، پهپاد گرها، ربات د حسناطالع رسانی و تجهیزات دیگری مانهای  بیاری با استفاده از فناوریآها، بذرها و یا  کش آفت

GPS است شدهپذیر  و وسایل خودران امکان  . 

های  فرصت های فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیکی است که کارگیری فناوری انقالب صنعتی چهارم نتیجه توسعه سریع و به

های ویرایش ژنتیکی شده، شیرهای  کند، مانند گیاهان و دام های مختلف فراهم می برای تولید بیشتر غذا به روش شماری بی

  . های آزمایشگاهی تولید شده با فرایند تخمیر، پنیرهای گیاهی و گوشت

In the search for food —whether through foraging, hunting or agriculture —we are constantly at war with 

nature. In addition, food is distributed unequally: over 800 million people experience hunger while two 

billion are overweight or obese. 

Successive industrial revolutions have defined who we are and what we eat. In the mid-18th century, steam 

engines, railways and mechanized agriculture changed the ways food was produced and transported. 

The Second Industrial Revolution, in the mid-19th century, brought electrical grids, assembly lines and 

mass production. Job loss happened in agriculture, while employment in the manufacturing and service 

sector grew. In the United States, for instance, 90 per cent of people worked on farms at the beginning of 

the 19th century, but now it is under two per cent. 
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 یابی بسیار دقیق ژنوم بادام زمینی  توالی

موفق به ارائه تصویری بسیار واضح از ( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

تواند به افزایش مقاومت  المللی آنها می حاصل تالش بین. ژنوم پیچیده بادام زمینی شدند

 . فات و تحمل خشکی این محصول کمک کندآدر برابر 

ه رشد و دمحققان به منظور شناخت بیشتر درباره مکانیسم مولکولی و سلولی تعیین کنن 

لوب مانند بهبود عملکرد، باال بردن م زمینی و همچنین ایجاد صفات مطاتوسعه گیاه باد

ای ریشه این  های پرهزینه و آفاتی مثل نماتد گره کیفیت روغن و مقاومت در برابر بیماری

 . اند پروژه بزرگ را اجرا کرده

ست که ان از محصوالت مهم روغنی های مهم و همچنی از حبوبات یا لگوم Arachis hypogaeaنام  رقم رایج بادام زمینی به

، های بادام زمینی عالوه بر روغن حاوی پروتئین دانه. رسد میلیون هکتار می 03در سطح جهانی به تقریبا  ر کشت آنسطح زی

 . رسد میلیارد دالر در سال می 2ارزش تجاری تولید بادام زمینی در امریکا به . تندسها و سایر مواد مغذی ه ویتامین

بادام زمینی چندین هزار سال قبل در امریکای جنوبی آغاز شد، گونه رایج کنونی حاصل ادغام ژنتیکی دو گونه وحشی  کشت

 A. duranensis  وA. ipaensis در نتیجه گونه رایج بادام زمینی دارای یک ترکیب ژنتیکی بسیارپیچیده است که . است

 . دارد DNAرد جفت پایه میلیا 9تقریبا به اندازه ژنوم انسان یعنی حدود 

Improved pest resistance and drought tolerance are among potential benefits of an international effort in 

which Agricultural Research Service (ARS) scientists and their collaborators have produced the clearest 

picture yet of the complex genomic history of the cultivated peanut. 

Scientists undertook this large project to better understand the molecular and cellular mechanisms that 

underpin the peanut plant's growth and development, as well as the expression of desirable traits, like high 

seed yield, improved oil quality and resistance to costly diseases and pests such as root knot nematodes. 

Cultivated peanut, Arachis hypogaea, is an important grain legume and oilseed crop, with a total global 

production area of approximately 59 million acres. Besides oil, peanut seed contains protein, vitamins and 

other nutrients. United States peanut production, valued at $2 billion annually, extends from Virginia south 

to Florida and westward to New Mexico. 
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 کند سازی می های ژنتیکی که گیاهان را مناسب بومی ویژگی

دانشگاه ایالتی آیووا، دانشگاه توسط محققان  که یدر تحقیقات جدید

 Genome Biology انجام و نتایج آن در مجله  سوتا  جورجیا، کرنل و مینه

سازی دو محصول مهم زراعی  های ژنومیک که بومی است، ویژگی منتشر شده

است، مشخص و توضیح  پذیر کرده جهان یعنی سویا و ذرت را امکان

 . است شده داده

ها   سازی یا فرایندی که از طریق آن انسان های مرتبط با بومی محققان  ویژگی

این . اند مشخص کنند ها تولید کنند را در این تحقیق توانسته ن را طی قرناند ارقام بهتر با صفات مطلوب موردنظرشا توانسته

آوری شده مربوط به ژنوم ذرت و سویا و مقایسه آنها با مقاطع مشخصی از ژنوم  تحقیق بر اساس حجم زیادی از اطالعات جمع

 . است اند، انجام شده ی واگرا بودهها به میزان قابل توجه های بومی با توجه به جاهایی که ژنوم های وحشی و گونه گونه

آنها همچنین . اند یا گونه اجدادی آن مقایسه شده( teosinte)ای تئوسنیت  ذرت با گیاه علوفهنمونه  855در این تحقیق بیش از 

 . اند های سویا و سویای وحشی نیز تحقیق کرده نمونه از مجموعه داده 952بر روی 

New research published this week identifies the genomic features that might have made domestication 

possible for corn and soybeans, two of the world's most critical crop species. 

The research, published Thursday in the peer-reviewed academic journal Genome Biology, has implications 

for how scientists understand domestication, or the process by which humans have been able to breed 

plants for desirable traits through centuries of cultivation. The researchers drew on vast amounts of data on 

the genomes of corn and soybeans and compared particular sections of the genomes of wild species and 

domestic varieties, noting where the genomes diverged most markedly. 

Iowa State University researchers worked with scientists from the University of Georgia, Cornell 

University and the University of Minnesota. The researchers studied more than 100 accessions from 

comparisons of corn with teosinte, its progenitor species. They also looked at 302 accessions from a dataset 

of wild and domesticated soybeans. 
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1. Commodity Markets Outlook, April 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 April 2019 

report has a special focus on food prices. 

 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  worldbank 
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Download: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31549/CMO-April-

2019.pdf?sequence=8&isAllowed=y 

 

 

2. E-Agriculture in action: Blockchain 

For Agriculture, Opportunities and Challenges  
 

  Abstract: 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

and the International Telecommunication Union (ITU) continue to 

work together to promote the use of sustainable information and 

communication technologies (ICTs) in agriculture. 

The world faces enormous challenges when it comes to proving food 

for the ever-growing population, specifically: challenges from climate 

change, floods, drought, desertification, loss of biodiversity, pests and 

disease. Innovation in agriculture processes are needed to overcome 

some of these challenges and make agriculture attractive to and 

profitable for the smallholder farmers involved in feeding the world. 
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3. Guidelines on irrigation investment projects 

  

Abstract: 

Significant and responsible public and private investments in irrigation 

are vital for delivering on the 2030 Agenda – from reducing poverty, 

improving food and nutrition security and boosting agricultural 

production, to strengthening rural livelihoods and managing land and 

water resources sustainably. Development of the irrigation sector faces 

multiple challenges, including water scarcity and degradation, 

competition over shared resources, agricultural transformation and the 

impact of climate change. Business as usual is not an option. 

Investments in irrigation innovations that promote productive, equitable 

and sustainable water use are urgently needed in order to provide more 

reliable, flexible and diversified water services for agriculture and rural 

development. 

 

Year of publication: 2019  

Publisher:  FAO 

Pages:  120 pp 
Download: http://www.fao.org/3/CA2608EN/ca2608en.pdf 
 

4. Agriculture and climate change 

Challenges and opportunities at the global and local level Collaboration on Climate-Smart 

Agriculture  

 
Abstract: 

This publication is intended to provide an overview of the successes 

reached by the implementation of Project GCP/GLO/534/ITA 

“International Alliance on Climate-Smart Agriculture”, funded by 

IMELS and implemented by FAO.  

The IMELS has fostered, within this project, knowledge sharing on 

CSA, the creation and the implementation of GACSA, and the 

development of initiatives to support developing countries in their 

international commitments for climate change and sustainable 

development in the field of agriculture and food security.  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  56 pp 
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5. Crossing boundaries 

Legal and Policy Arrangements for Cross-Border Pastoralism 
 

Abstract: 

This review “Crossing boundaries: Legal and policy arrangements 

for crossborder pastoralism” was authored by a team from the 

International Union for Conservation of Nature (IUCN), led by 

Jonathan Davies and comprising Claire Ogali, Lydia Slobodian, 

Guyo Roba and Razingrim Ouedraogo. The work was done under 

the coordination and supervision of Gregorio Velasco-Gil and 

Natasha Maru of the Pastoralist Knowledge Hub of the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

Several experts provided valuable input for the production of this 

document. The authors would like to thank Emmanuelle Moy for 

research assistance, and Katelijn van Hende, Yacouba Savadogo and 

Christina Allard for their expert contribution and advice. 
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