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 (IoT)آب با اینترنت اشیا  یتبهبود کیفیت مدیر

 

اما . جایگاهی ندارند« داده محور»و « دیجیتالی»در کشاورزی سنتی اصطالحاتی مثل 

رویکرد کشاورزی هوشمند، به معنای بکارگیری دهد که استفاده از  آمار نشان می

ها در تولید محصوالت کشاورزی، به سرعت در حال افزایش  ها و داده جدیدترین فناوری

های کشاورزی شامل کشاورزی عمودی، کشاورزی دقیق،  در انواع مختلف سیستم. است

ویژه اینترنت  به کاربرد فناوری و ،ای، هیدروپونیک یا هر نوع شیوه دیگر کشاورزی گلخانه

امری کامال واضح بوده و نقش ارزشمند آنها در ایجاد شرایط مطلوب برای ( IoT)اشیا 

های پیشرفته، کشاورزان  با استفاده از فناوری. است رشد گیاهان زراعی ثابت شده

 . بیشتری خواهند توانست توانایی خود در تولید را به حداکثر برسانند

های زیر در دسترس هستند، اهمیت نظارت بر  فاده از لینکهایی که با است در مقاله

های بسته و نقش کلیدی حسگرهای آب مبتنی بر  کیفیت آب در کشاورزی در محیط

 .است اینترنت اشیا در باال بردن عملکرد محصول مورد بررسی قرار گرفته

 https://www.agritechtomorrow.com/article/2020/03/iot-

water-sensors-improving-water-quality-management-in-

agriculture/12059 

 https://www.digiteum.com/smart-water-management-iot

 : فهرست مطالب
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 های زیرزمینی انتشار نقشه جدید جهانی از آب

محققان ناسا نقشه جدید مبتنی بر ماهواره از رطوبت خاک و شرایط رطوبت 

های یک تا سه ماهه  بینی صورت هفتگی و پیش های زیرزمینی جهان به آب

های نشان دهنده شرایط  نقشه. از آنها برای امریکا را منتشر کردند

ه در دسترس بود و این اولین بار است ک 2192رطوبت امریکا از سال /خشکی

 . شوند ها در سطح جهانی ارائه می این نقشه

گوید، با  از ناسا می Matt Rodellنام  هیدرولوژیست و رهبر این پروژه به

. ای برخوردارند از اهمیت ویژه در این زمینه های خشکسالی در سطح جهانی، تولید محصوالت جهانی توجه به تعداد کم نقشه

عنوان مثال، وقتی که در افریقای مرکزی  اما به. است وقوع خشکسالی کامال شناخته شده زمان معموال در کشورهای پیشرفته

هایی  همین دلیل، تهیه چنین نقشه به. افتد، تا زمان ظهور بحران های انسانی، ممکن است متوجه آن نشوند خشکسالی اتفاق می

 . بسیار ارزشمند است

برای پشتیبانی از نظارت ( UNL)لینکلن -ش خشکسالی در دانشگاه نبراسکاصورت آنالین توسط مرکز ملی کاه ها به این نقشه

 . شوند جهانی تهیه میخشکسالی امریکا بر 

زیرا رطوبت خاک، آب . بینی عملکرد آنها ضروری است نظارت بر شرایط رطوبتی خاک برای مدیریت محصوالت زراعی و پیش

 .  ینی اغلب تامین کننده منبع آب برای آبیاری محصوالت زراعی هستندهای زیرزم آب. قابل استفاده برای ریشه گیاهان است

NASA researchers have developed new satellite-based, weekly global maps of soil moisture and 

groundwater wetness conditions and one to three-month U.S. forecasts of each product. While maps of 

current dry/wet conditions for the United States have been available since 2012, this is the first time they 

have been available globally. 

"The global products are important because there are so few worldwide drought maps out there," said 

hydrologist and project lead Matt Rodell of NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. 

"Droughts are usually well known when they happen in developed nations. But when there's a drought in 

central Africa, for example, it may not be noticed until it causes a humanitarian crisis. So it's valuable to 

have a product like this where people can say, wow, it's really dry there and no one's reporting it." 

These maps are distributed online by the National Drought Mitigation Center at the University of 

Nebraska-Lincoln (UNL) to support U.S. and global drought monitoring. 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-03-team-global-groundwater.html 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-university-of-nebraska-release-new-global-groundwater-

maps-and-us-drought-forecasts 

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/global+products/
https://phys.org/news/2020-03-team-global-groundwater.html
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-university-of-nebraska-release-new-global-groundwater-maps-and-us-drought-forecasts
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-university-of-nebraska-release-new-global-groundwater-maps-and-us-drought-forecasts
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 های زیرزمینی  آب مدیریت پایداررورت ض

، منبع تامین (FAO)های سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد  دادهبر اساس 

درصد از آب مورد استفاده در  39آب شیرین موردنیاز نیمی از جمعیت جهان و 

های  طبق محاسبات انجام شده با وجود اهمیت آب. های زیرزمینی است آبیاری ، آب

سرعت در حال خشک  های جهان به خوان زیرزمینی، حدود یک سوم از بزرگترین آب

در اسپانیا، کشوری . درصد آنها بیش از حد است 21شدن هستند و میزان برداشت از 

شود،  که آب موردنیاز بخش بزرگی از محصوالت زراعی از منابع زیرزمینی تامین می

جایگزینی مجدد آن دهند که میزان استخراج آب از میزان  های علمی نشان می داده

 . بیشتر است

ی ارزش افزوده و مدیریت هماهنگ منابع با استفاده از کلیه های نظارتی و کاشت محصوالت زراعی دارا استفاده از سیستم

خوان در بخش کشاورزی نقش  آب درحالیکه. های در حال خشک شدن باشند خوان توانند از عوامل اصلی نجات آب ها می بخش

آیند و  حیاتی دارند، عوامل دیگری مانند افزایش جمعیت، مشکالت مربوط به مقررات استفاده از منابع که اغلب به چشم نمی

 . کنند ها فشار وارد می خوان های سطحی به آب کمبود بارندگی و منابع آب

ستند که توسط گروه تحقیقاتی از اقتصاد آب، محیط زیست و منابع دست آمده از یک پروژه تحقیقاتی ه نکات فوق نتایج به

در این . است گزاری کشاورزی دانشگاه کلرادو اجرا شده شناسی و سیاست در دپارتمان اقتصاد، جامعه( WEARE)کشاورزی 

قرار تحلیل  تجزیه ومورد است،  خوانی در حال خشک شدن در استان گرانادا شده تحقیق شرایطی که منجر به شروع احیا آب

 .گرفته است

According to data from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), groundwater 

supplies half of the world's population with fresh water and makes up 43% of the water used in irrigation. 

Despite its importance, it is calculated that about a third of the world's greatest aquifers are drying up 

quickly and that 20% are being overexploited. In Spain, a country where a large number of crops are 

watered with groundwater, scientific data show that the extraction rate is much higher than the water 

replenishing rate. 

The use of monitoring systems and the use of high added-value crops and governance as a way to manage 

resources using all the sectors, could be some of the main lifesavers for these overexploited aquifers. In 

spite of being essential for agriculture, aquifers are suffering extreme pressure due to population increase, 

difficulties in abiding by the laws regulating a resource that usually remains unseen, and lack of rainfall 

and surface water resources. 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-04-groundwater-threatened-resource-requiring-sustainable.html 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837719304545?via%3Dihub 

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/water/
https://phys.org/news/2020-04-groundwater-threatened-resource-requiring-sustainable.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837719304545?via%3Dihub
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 نظارت بر سالمت گیاه با حسگرهای گاز اتیلن

. کنند دهی و رسیده شدن میوه، هورمون گازی اتیلن آزاد می گیاهان برای کنترل گل

توانند در میزان انتشار هورمون  ها می شرایط محیطی مثل خشکی، شوری و بیماری

تواند اطالعات  بنابراین، پایش انتشار گاز اتیلن در زمان واقعی می. نوسان ایجاد کنند

. سالمتی گیاه در اختیار کشاورزان قرار دهدمفیدی را درباره وضعیت رشد و 

کار  تواند این اند که می محققان موفق به توسعه حسگر جدیدی با کاربری آسان شده

 . را انجام دهد

با توجه به نقش کلیدی گاز اتیلن در سالمت گیاهان، صنایع کشاورزی بسیار 

دهنگام تغییرات تشخیص زو. این هورمون است رد به پایش و نظارت بر انتشاعالقمن

اما، . های پیشگیرانه را فراهم کرده و خسارت وارده به محصول را کاهش دهد تواند امکان انجام اقدام در انتشار این گاز می

محققان انستیتوی . کند ناپذیر می ها را در مزارع عمال امکان هایی هستند که کاربرد آن حسگرهای موجود دارای محدودیت

تالش برای ساخت سنسوری هستند که بتواند نوسانات انتشار گاز اتیلن را با حساسیت باالیی تشخیص  فناوری ماساچوست در

 . دهد

ای که با دو الکترود  بر روی یک قطعه شیشه( SWCNTs)جداره  های کربنی تک ای از نانولوله محققان در سنسور جدید از شبکه

 . اند آنها مخلوطی از کاتالیزور حاوی پاالدیوم را در باالی شبکه قرار داده. اند طالیی در حالت ساوندیچی قرار دارند، استفاده کرده

 . است منتشر شده ACS Central Scienceجزئیات بیشتر درباره این سنسور در مجله  

To control flowering and fruit ripening, plants release the gaseous hormone ethylene. Environmental 

conditions, including drought, salinity and pathogens, can also cause levels of the hormone to fluctuate. 

Therefore, monitoring ethylene's release in real time could provide a farmer with important information 

about a plant's development and health. Now, researchers reporting in ACS Central Science have developed 

an easy-to-use, robust sensor that can do just that. 

Because of the key role ethylene plays in plant health, the agricultural industry is interested in monitoring 

the hormone. Early detection of changes in the release of this gas could allow farmers to take preventative 

actions that restore plant health, reducing crop losses. However, existing sensors have limitations that make 

them impractical for use in the field. Timothy Swager, Darryl Fong and colleagues at the Massachusetts 

Institute of Technology wanted to make a sensor that could sensitively detect changes in ethylene levels. 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-03-ethylene-sensor-health.html 

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acscentsci.0c00022  

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/agricultural+industry/
https://phys.org/news/2020-03-ethylene-sensor-health.html
https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acscentsci.0c00022
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 شف ترکیب شیمیایی جدید ضدقارچک

ن زا تهدید بزرگ و رو به افزایشی برای امنیت غذایی جها های بیماری چقار

های  ت از گیاهان زراعی در برابر بیماریظدر حال حاضر، برای محاف. هستند

 . شود ها استفاده می کش نام قارچ کردن مواد شیمیایی به قارچی از روش اسپری

اما از طرف دیگر، مقابله با افزایش مقاومت میکربی در برابر این مواد شیمیایی 

 . های جدید دارد کش نیاز به توسعه مداوم قارچ

  Gero Steinbergکنسرسیومی از محققان دانشگاه اکستر به رهبری پروفسور  

روشی جدید برای مبارزه با  نهای خود تالش در یافت ده از تخصصبا استفا

 . زای گیاهی هستند های بیماری قارچ

اند، از شناسایی ترکیب شیمیایی جدید مرکب از  منتشر کرده Nature Communicationای که اخیرا در مجله   آنها در مقاله

 Septoria triticiبرای محافظت از محصوالت زراعی در برابر قارچ ( MALC's)های لیپوفیلیک  زنجیره جدید مونوآلکیل کاتیون

 . اند یماری بالست گندم و برنج خبر دادهدر ب

کنند در نتیجه امنیت این  گندم و برنج را تهدید می دکنند مانن در مناطق معتدل رشد میها محصوالت زراعی که  این نوع بیماری

 . دهند دو محصول مهم تامین کننده کالری را در معرض خطر قرار می

Pathogenic fungi pose a huge and growing threat to global food security. 

Currently, we protect our crops against fungal disease by spraying them with anti-fungal chemistries, also 

known as fungicides. 

However, the growing threat of microbial resistance against these chemistries requires continuous 

development of new fungicides. 

A consortium of researchers from the University of Exeter, led by Professor Gero Steinberg, combined 

their expertise to join the fight against plant pathogenic fungi. 

In a recent publication, in the prestigious scientific journal Nature Communications, they report the 

identification of novel mono-alkyl chain lipophilic cations (MALCs) in protecting crops against Septoria 

tritici blotch in wheat and rice blast disease. 

These diseases challenge temperate-grown wheat and rice, respectively, and so jeopardise the security of 

our two most important calorie crops. 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-03-chemistry-crops-fungal-disease.html 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-14949-y 

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/fungal+disease/
https://phys.org/tags/pathogenic+fungi/
https://phys.org/tags/rice+blast+disease/
https://phys.org/news/2020-03-chemistry-crops-fungal-disease.html
https://www.nature.com/articles/s41467-020-14949-y
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 ها رویکرد جدید برای محافظت از گیاهان در برابر بیماری

برای . دهد تاثیر قرار می افزایش خشکسالی و گرما شدیدا گیاهان را تحت

های  مثال، در منطقه باالدست راین تغییرات اقلیمی منجر به ظهور بیماری

که سبب از بین رفتن درختان   Escaاست، مثل بیماری شدهجدید گیاهی 

ای  و شرکا پروژه( KIT)محققان مؤسسه فناوری کارلسروهه . شود انگور می

اند که بر روی رویکردهای جدید برای  اندازی کرده راه DialogProTecنام  به

ر د. ها تمرکز دارد کش ها و قارچ کش محافظت از گیاهان بدون استفاده از علف

سازان، کشاورزان و صنایع انجام  این پروژه محققانی از آلمان، فرانسه و سوئیس تحقیقات خود را با برقراری ارتباط با شراب

 . شود تامین می Interreg Upper Rhineگذاری این پروژه توسط اتحادیه اروپا تحت برنامه  سرمایه. دهند می

تغییرات . ضرر روی گیاهان ممکن است تبدیل به یک عامل کُشنده شوند های بی قارچهای آب و هوایی، برای مثال  تحت استرس

از طرف دیگر . های بزرگی روبرو سازند توانند کشاورزی را با چالش های جدیدی شده است که می اقلیمی منجر به ظهور بیماری

به همین دلیل در . رای حفاظت از گیاهان هستندهای پایدار و سازگار با محیط زیست ب حل کنندگان و جامعه خواستار راه مصرف

های علوم گیاهی، ژنتیک قارچ، فناوری تراشه، شیمی ارگانیک و علوم  های مختلف در زمینه این پروژه محققانی از تخصص

یاهان یعنی یافتن مواد زیستی فعال و پایدار برای حفاظت از گ ال یافتن رویکردهای جدیدبهمکاری یکدیگر به دن اکشاورزی ب

 . هستند

Increasing drought and heat seriously affect plants. In the Upper Rhine area, for example, climate change 

results in the development of new plant diseases, an example being Esca, a disease that causes vines to die. 

Researchers of Karlsruhe Institute of Technology (KIT) and partners have now launched the DialogProTec 

project that focuses on new approaches to plant protection without herbicides and fungicides. In 

collaboration with colleagues from Germany, France, and Switzerland, the researchers are conducting 

research in dialog with winegrowers, farmers, and industry. The project is funded by the EU under the 

border-crossing Interreg Upper Rhine program. 

For plants under climate stress, a harmless fellow occupant, such as a fungus, may turn into a dangerous 

killer. Climate change gives rise to new diseases that pose big challenges to agriculture. At the same time, 

consumers and society demand sustainable and ecologically compatible plant protection solutions. "For this 

reason, we are looking for new approaches to protecting plants," says Dr. Alexandra Wolf of KIT's 

Botanical Institute. Within this network, experts in the areas of plant sciences, fungal genetics, chip 

technology, organic chemistry, and agricultural sciences collaborate to reach their joint objective: Finding 

active substances for plant protection that are sustainable, because they are rooted in biological evolution. 
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 های گیاهان در کاهش فرسایش خاک نقش ریشک

های موجود در ریشه  دهد که ریشک نتایج یک تحقیق جدید نشان می

این تحقیق در . گیاهان نقش اساسی در کمک به کاهش فرسایش خاک دارند

   Communication Biologyدانشکاه بریستول انجام و جزئیات آن در مجله 

کنند  ای ارائه می های این تحقیق شواهد قانع کننده یافته. است منتشر شده

با محیط اطراف  وها  که بر اساس آنها در صورت وجود تعامل بین ریشک

 . کند افزایش اتصاالت بین  ذرات خاک، فرسایش کاهش پیدا می

فرسایش خاک اثرات مخربی در سراسر جهان داشته و تهدیدی جدی برای 

ها  افزایش تقاضا برای کشاورزی منجر به تبدیل جنگل. کشاورزی مدرن است

 .  است های کشاورزی و مراتع شده طبیعی به زمینو علفزارهای 

ب افزایش توانند سب میبرای بازسازی فراتر از توانایی خاک  یکشاورزی مانند قهوه، پنبه و پالم به میزان بسیاری از گیاهان

 تحمل شوند و یا بدلیل کاهش توانایی از طرف دیگر سبب افزایش آلودگی و ترسیب در انهار و رودخانه می. فرسایش خاک شوند

اگر گسترش جمعیت زمین و تغییرات اقلیمی هم درنظر . توانند شرایط وقوع سیل را بدتر کنند می ،باقی ماندن در آب رایبخاک 

 . شود مشکل بیشتر می گرفته شوند، ضرورت مقابله با این

The tiny hairs found on plant roots play a pivotal role in helping reduce soil erosion, a new study has 

found. The research, led by the University of Bristol and published in Communications Biology, provides 

compelling evidence that when root hairs interact with the surrounding soil they reduce soil erosion and 

increase soil cohesion by binding soil particles. 

Soil erosion can have a devastating impact across the globe and a serious threat for modern agriculture. The 

increased demand for agriculture has led to forests and natural grasslands being converted to farm fields 

and pastures. 

However, many of the plants grown, such as coffee, cotton and palm oil, can significantly increase soil 

erosion beyond the soil's ability to maintain and renovate. It can also lead to increased pollution and 

sedimentation in streams and rivers or, because these areas are often less able to hold onto water, can 

worsen flooding. This problem is particularly urgent considering the ever-expanding human population and 

climate change. 
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 روشی جدید برای مقابله با آلودگی نیتراتی

وم پایه در کره لمؤسسه عمحققان مرکز علوم منابع پایدار در ژاپن و 

(KBSI )اند که قادر  با یادگیری از طبیعت موفق به یافتن کاتالیستی شده

. است بدون نیاز به دمای باال یا اسیدیته، نیترات را به نیتریت تبدیل کند

پذیر کردن این واکنش مهم از نظر زیست  این محققان مکانیسم امکان

 .  اند محیطی را شناسایی کرده

اما اغلب . عنصر نیتروژن نقش مهمی در بسیاری از فرایندهای زیستی دارد

ها  در طبیعت، این تبدیل معموال توسط باکتری. نام چرخه نیتروژن از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود الزم است در سیستمی به

جه استفاده بیش از حد از کودهای ازته، اخیرا، در نتی .شود انجام میمتعادل   pHدر دمای محیط و ها  یا سایر میکروارگانیسم

NO3)های نیترات  ها  در نتیجه باال بودن یون آلودگی آب
های سطحی حاصل از کشاورزی  رواناب. است در کودها افزایش یافته( -

. اند ا شدهه ها و افزایش رشد جلبک ها و باتالق دریاچه( eutrophication)های آشامیدنی و یوتروفیکاسیون  منجر به آلودگی آب

 . است های نیترات به محیط زیست کاری ضروری شده به همین دلیل کاهش انتشار یون

ها ترشح  طبیعی ردوکتاز نیترات استفاده کنند که توسط آنزیمی که باکتری قیقاتی تصمیم گرفتند از همان روشاین تیم تح

 Angewandte Chemie حقیقات آنها در مجلههای مختلف مورد استفاده در ت جزئیات روش. شود کنند، انجام می می

International Edition منتشر شده است    . 

Learning from nature, scientists from the Center for Sustainable Resource Science in Japan and the Korean 

Basic Science Institute (KBSI) have found a catalyst that efficiently transforms nitrate into nitrite—an 

environmentally important reaction—without requiring high temperature or acidity, and now have 

identified the mechanism that makes this efficiency possible. 

Nitrogen is an important element for various biological processes, but it is often necessary to convert it into 

one form or another, in a system known as the nitrogen cycle. In nature, this is usually carried out by 

bacteria and other microorganisms, which can perform the feat at ambient temperature and mild pH 

conditions. Recently, the excessive use of nitrogen fertilizers in response to population growth has led to 

serious water pollution due to the presence of nitrate (NO3
-) ions in fertilizers. Runoff from agriculture can 

lead to nitrate pollution of drinking water, and the eutrophication of lakes and marshes, leading to algae 

growth. As a result, it has become necessary to reduce the emission of nitrate ions into the environment. 
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1. COVID-19: Channels of transmission to food and agriculture 

 

  Abstract: 

This paper aims to identify the channels of transmissions of the COVID-19 

pandemic into the food and agriculture sectors and, based on this, to 

delineate the degrees of exposure to the COVID-19 shock by geographic 

region. Primary production, trade and final consumption are analysed in 

detail and, where possible, quantified. Based on results of the analysis, a 

country taxonomy of the exposure is developed and presented. 
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2. COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond? 

 

Abstract: 

 

As the COVID-19 pandemic turns into a global crisis, countries are 

taking measures to contain the pandemic. 

Supermarket shelves remain stocked for now. But a protracted pandemic 

crisis could quickly put a strain on the food supply chains, which is a 

complex web of interactions involving farmers, agricultural inputs, 

processing plants, shipping, retailers and more. The shipping industry is 

already reporting slowdowns because of port closures, and logistics 

hurdles could disrupt the supply chains in the coming weeks. 

This policy brief provides recommendations on measures to consider in 

order to keep the supply chain alive in these times of crisis. 
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3. World Bank East Asia and Pacific Economic Update, April 2020 : East Asia 

and Pacific in the Time of COVID-19 
Abstract: 

The COVID-19 virus that triggered a supply shock in China has now caused a global 

shock.  Developing economies in East Asia and the Pacific (EAP), recovering from a 

trade war and struggling with a viral disease, now face the prospect of a global 

financial shock and recession. Significant economic pain seems unavoidable in all 

countries and the risk of financial instability is high, especially in countries with 

excessive private indebtedness. Several economies are expected to contract in 2020, 

which will lead to an increase in the poverty rate. Households linked to affected 

sectors will suffer more. To deal with this crisis, countries need to act fast and 

decisively to contain the spread of infection, while expanding capacity both to treat 

people and to test and trace infections.  

 

Year of publication: 2020 

Publisher:  WorldBank 

Pages: 234pp 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33477/9781464815652.pdf load:Down 

 

4. Global Energy and Climate Outlook 2019 

 Electrification for the low-carbon transition 

Abstract:  

The latest edition of the JRC’s Global Energy and Climate Outlook (GECO), 

identifies four technological dynamics in the energy sector that have the power 

to limit global warming to below 2°C if implemented simultaneously. 

The global average temperature is already 1°C above the pre-industrial levels and 

today's emissions and energy consumption trends are not on track to meet the 

targets of the Paris Agreement. But the means exist to reach those targets. The 

JRC’s latest Global Energy and Climate Outlook (GECO), produced jointly with the 

Chinese National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation 

(NCSC), shows that it is technically possible to reach the 2°C target of the Paris 

agreement –  at relatively low cost – by simultaneously transforming four elements 

of the energy system. 

 

Year of publication: 2020 

Publisher:  JRC 

Pages:  154 pp 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119619/kjna30053enn_geco2019.pdf: Download 
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