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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 های غذای محلی سیستم

 

های غذایی محلی رویکردی است که در بسیاری از جوامع  توسعه سیستم

کار گرفته  پذیرفته شده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی پایدار و عادالنه به

های اقتصادی از جمله  ای از پروژه تواند طیف گسترده این رویکرد می. شود می

های مردمی،  های کشاورزی مبتنی بر حمایت بازارهای کشاورزان، شرکت

در برخی موارد . های کشاورزی شهری و مراکز غذایی را در بر بگیرد پروژه

غذایی و  های مواد ای مثل فروشگاه های بازاریابی واسطه تواند کانال می

 .  کنندگان بزرگی را نیز شامل شود که تمایل به تهیه غذاهای محلی دارند توزیع

و تجزیه و   های غذای محلی سیستمبرای کسب اطالعات بیشتر درباره 

های زیر استفاده توانید از لینکمیهای تحقیقاتی انجام شده درباره آنها  تحلیل

 :نمایید

 Local foods systems and community economic 

development 

 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/assets/pdf/rural-

entrepreneurship/localfoodguide.pdf 
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 دهد ها را نشان می رباتی که علت تخریب خاک

ربات یک نوع . شوند ها برای کاربردهای مختلف ساخته می ربات

تواند به شناخت و در نهایت به مدیریت شرایط در حال  جدید می

ها  ین ربات شش پا قادر به حرکت روی تپها. تغییر مراتع کمک کند

آوری داده در هر نوع شرایط آب و  ها و جمع و پیشروی در بیابان

کمک به یک محقق مرکز تحقیقات  این ربات برای. هوایی است

در زمینه شناخت بهتر فرسایش بادی ( ARS)کشاورزی امریکا 

 . ساخته شده است

محقق این مرکز در واحد تحقیقات فرسایش بادی و حفاظت آب در 

استفاده از با همکاری محققان دانشگاه پنسیلوانیا بر روی یافتن روشی برای به مدت سه سال  Van Peltنام  لوبوک تگزاس به

گیری سرعت باد و  تجهیزات الزم برای اندازه. است گیری فرسایش باد در مناطق ناهموار و دورافتاده کار کرده ربات برای اندازه

های گردآوری شده  بنا به گفته این محقق داده .ربات قابل نصب استاین به راحتی و در هر ایستگاهی بر روی  جوی سایر شرایط

آوری داده با  از طرف دیگر جمع. دکن میارائه یک ایستگاه  آوری شده از جمع های تری نسبت به داده تصویر جامعاز چند ایستگاه 

آوری داده  تجهیزات نصب شده بر روی ربات تمام کارهای جمع. مضر استانسان حضور در شرایط نامساعد طوفانی برای سالمتی 

 . توانند انجام دهند را می

It can climb hills and plod its way across open deserts, collecting data in all kinds of weather. 

The six-legged robot is also designed to help an Agricultural Research Service (ARS) scientist and his 

colleagues better understand wind erosion, which is a threat to the western U.S. rangelands that beef 

producers depend on for grazing. 

“Robots are being developed for all sorts of uses. In this case, they will help us understand, and ultimately 

manage, the changing conditions we’re seeing on millions of acres of rangelands,” says R. Scott Van Pelt, 

of the ARS Wind Erosion and Water Conservation Research Unit in Lubbock, Texas. 

Van Pelt has been working for 3 years with University of Pennsylvania researchers on finding ways to use 

the university’s robot to measure wind erosion in rugged and remote areas where windstorms make 24-

hour monitoring hazardous. Instruments that measure wind speeds and other conditions can be mounted on 

a robot about as easily as they could be placed at any stationary site. Data from multiple sites will give a 

more comprehensive picture than data from just a few fixed sites, says Van Pelt. “It’s unhealthy to be out 

in a sandstorm collecting data, and all the equipment you need to collect it can be put on a robot,” he says. 

 :بعمن

https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/gone-with-the-wind/ 

 بازگشت به فهرست

https://www.ars.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/plains-area/lubbock-tx/cropping-systems-research-laboratory/wind-erosion-and-water-conservation-research/people/r-scott-van-pelt/
https://www.ars.usda.gov/plains-area/lubbock-tx/cropping-systems-research-laboratory/wind-erosion-and-water-conservation-research/
https://kodlab.seas.upenn.edu/
https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/gone-with-the-wind/
https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/sep19/d4035-1/
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 فرنگی در تولید گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی گوجه پرشیهای  استفاده از ژن

در ( jumping genes)« های پرشی ژن»محققان موفق به کشف ژنی از گروه 

تواند در تسریع تولید ارقام گیاهی با صفات مطلوب مثل  اند که می فرنگی شده گوجه

دانشگاه  Sainsburyمحققان آزمایشگاه  .اوم در برابر خشکسالی مؤثر باشدمق

استرس خشکسالی سبب  گویند می با همکاری بخش علوم گیاهی( SLCU)کمبریج 

شود  می( Rider retrotransposons)های پرشی  هایی از گروه ژن تحریک فعالیت ژن

. فرنگی نقش داشته باشند گیری میوه و رنگ گوجه رفت در شکل که قبال تصور می

دهند که این  های جدید نشان می یافته. است منتشر شده PLOS Geneticsها در مجله  های این ژن جزئیات مربوط به ویژگی

توانند منبعی برای ایجاد صفات مطلوب جدید باشند و به  ز وجود دارند و میگروه ژنی به صورت بالقوه فعال در سایر گیاهان نی

 . گیاهان در تحمل شرایط شدید آب و هوایی کمک کنند

. ها دارای پتانسیل بزرگی در بهبود محصوالت زراعی هستند گوید، ترانسپوزون دکتر ماتیاس بنوئیت محقق و نویسنده مقاله می

اکنون محققان . توان از آنها برای بهبود محصوالت زراعی استفاده نمود د صفات متنوع هستند و میآنها محرکی قدرتمند در ایجا

 . های مولکولی در این رابطه هستند در آغاز راه شناخت مکانیسم

 های توانند در موقعیت هستند که می DNAشوند، قطعات متحرکی از  های پرشی نیز نامیده می ها که معموال ژن ترانسپوزون

 . جدیدی در درون ژنوم کپی شوند

Once dismissed as 'junk DNA' that served no purpose, a family of 'jumping genes' found in tomatoes has 

the potential to accelerate crop breeding for traits such as improved drought resistance. 

Researchers from the University of Cambridge's Sainsbury Laboratory (SLCU) and Department of Plant 

Sciences have discovered that drought stress triggers the activity of a family of jumping genes (Rider 

retrotransposons) previously known to contribute to fruit shape and colour in tomatoes. Their 

characterisation of Rider, published today in the journal PLOS Genetics, revealed that the Rider family is 

also present and potentially active in other crops, highlighting its potential as a source of new trait 

variations that could help plants better cope with more extreme conditions driven by our changing climate. 

"Transposons carry huge potential for crop improvement. They are powerful drivers of trait diversity, and 

while we have been harnessing these traits to improve our crops for generations, we are now starting to 

understand the molecular mechanisms involved," said Dr Matthias Benoit, the paper's first author, formerly 

at SLCU. 

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190916143949.htm 

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008370 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190916143949.htm
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008370


 
 های کشاورزی و آب ها و نوآوری بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

8 

 8934 مرداد – 84شماره 

 

 کردن ذرت در برابر بیماری باکتریایی نواری غالتمقاوم 

ز مشکالت جدی در های ذرت و ا بیماری باکتریایی نواری یکی از بیماری

یکی از محققان دانشگاه ایلینویز به نام . امریکا است کمربندی ذرت غرب

Jamann درصدی عملکرد ذرت  22تواند منجر به کاهش  گوید این بیماری می می

علت باکتریایی  به. برای این بیماری وجود نداردمؤثری کنترل شیمیایی . شود

به همین دلیل همانند سایر . ها بر روی این بیماری اثری ندارند کش بودن قارچ

  . های باکتریایی، مقاوم بودن گیاه میزبان نقش بسیار مهمی دارد بیماری

ها مستقر شده و نوارهای طوالنی   هرگها به داخل گیاه نفوذ کرده و بین  های برگ های مولد این بیماری از طریق روزنه باکتری

. افتد، وجود ندارد بنا به اظهار این محقق، تا کنون شناخت کاملی از آنچه در داخل گیاه اتفاق می. کنند خاکستری رنگ ایجاد می

با توجه به مشابهت ظاهری این . کنند بب اختالل در فتوسنتز شده و به عملکرد محصول صدمه وارد میاما ضایعات ایجاد شده س

ای غیرضروری  کنند که نه تنها اثرگذار نیست بلکه هزینه کش استفاده می ها قارچی، کشاورزان به اشتباه از قارچ بیماری با بیماری

 . است

های امیدوار کننده را برای تجزیه و تحلیل بیشتر  الین مختلف ذرت، الین 22اری به در تحقیق جدید انجام شده با تلقیح این بیم

 . اند ارقام ذرت با مقاومت توسط و نواحی ژنتیکی مرتبط با ایجاد مقاومت در برابر این بیماری را شناسایی کنند محققان توانسته

 . منتشر شده است  Crop Science ها آنها در مجله  چزئیات یافته

Bacterial leaf streak, a foliar disease in corn, has only been in the United States for a handful of years, but 

Tiffany Jamann says it's a major problem in the Western Corn Belt. 

"We don't have hard numbers yet, but this pathogen in other systems can cause up to 20% yield losses," 

says Jamann, an assistant professor in the Department of Crop Sciences at the University of Illinois and co-

author of a new study in the journal Crop Science. "There's no effective chemical control. Fungicides don't 

work, as it's a bacterial disease. That's why host resistance is going to be critical, just as it is for controlling 

other bacterial diseases of corn, such as Goss's wilt and blight." 

The disease-causing bacteria squirm in through open pores -- stomata -- on the leaf surface, then set up 

shop between veins to form long greyish streaks. Although no one has determined precisely what's 

happening inside the plant, Jamann says the necrotic lesions are disrupting the photosynthetic capacity of 

the leaf. And that hurts yield. 

 :بعنم

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190911125117.htm 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190911125117.htm
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 کاهش، استفاده مجدد، بازیافت: آینده فسفر در خاک

اشتباه عنصر فسفر را کشف  به( Hennig brandt)، هنیگ برنت میالدی 8223در سال 

آن . آید اما این اشتباه او یک کشف علمی بسیار مهم به شمار می. او به دنبال طال بود. کرد

فسفر یکی از مواد ضروری برای . دانست زمان وی اهمیت فسفر را در آینده کشاورزی نمی

که مزارع کشاورزی کوچک و خودکفا بودند،  انیزم. رشد سالم و عملکرد محصول است

خانواده و حیوانات محصوالت را مصرف . شدند مواد مغذی خاک به ندرت از مزارع خارج می

شد، در نتیجه فسفر در یک چرخه نسبتا بسته  کرده و کود حیوانی مورد مصرف در مزرعه سبب بازگشت مواد مغذی به خاک می

  .  گرفت قرار می

کشاورزان بخش زیادی از محصوالت . با افزایش جمعیت جهان و به همراه آن نیازها به مواد غذایی و تغذیه نیز افزایش یافت اما

. های جدید از جمله کودهای شیمیایی کشاورزی توسعه پیدا کرد با استفاده از روش. خود را برای فروش از مزارع خاج نمودند

ز طرفی این ا. های فسفات هستند که در طبیعت به مقدار محدودی وجود دارند ودها، سنگمنبع اصلی فسفر مورد استفاده در ک

 . تند و از طرف دیگر استخراج و پردازش فسفر نیز بسیار سخت استمنابع در حال اتمام هس

وری  به افزایش بهرهگوید، در سیستم های زراعی کنونی نیاز مبرم  نام کیمبرلی اشنایدر می محقق تحقیقات کشاورزی کانادایی به

فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی متعددی وجود دارند که بر روی میزان در دسترس بودن . مصرف فسفر وجود دارد

به همین دلیل اطمینان از در دسترس بودن فسفر کافی برای محصوالت کشاورزی . گذارند فسفر برای محصوالت زراعی تاثیر می

 .  مهم استبرای کشاورزان بسیار 

درباره فسفر و  Journal of Environmental Qualityای در مجله  به مناسبت سیصدوپنجاهمین سالگرد کشف فسفر مقاله

 . اهمیت آن در کشاورزی منتشر شده است

When Hennig Brandt discovered the element phosphorus in 1669, it was a mistake. He was really looking 

for gold. But his mistake was a very important scientific discovery. What Brandt couldn't have realized was 

the importance of phosphorus to the future of farming. 

Phosphorus is one of the necessary ingredients for healthy crop growth and yields. When farms were 

smaller and self-sufficient, farmers harvested their crops, and nutrients rarely left the farm. The family or 

animals consumed the food, and the farmer could spread manure from their animals onto the soil to rebuild 

nutrients. This was a fairly closed-loop phosphorus cycle. 

 :منابع

https://phys.org/news/2019-09-reuse-recycle-future-phosphorus.html 

https://dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/abstracts/48/5/1247 

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/tags/crops/
https://phys.org/tags/soil/
https://phys.org/news/2019-09-reuse-recycle-future-phosphorus.html
https://dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/abstracts/48/5/1247
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 های بزرگ فراملی در مدیریت منابع طبیعی نقش مهم شرکت

های  اند که در کنار سیاست فعالیت شرکتی را شناسایی کردهنوع محققان شش 

های بزرگ فراملی  توانند به شرکت عمومی تاثیرگذار و مقررات دولتی بهبود یافته می

 . های مربوط به حفاظت از محیط زیست در سطح جهانی کمک کنند در تالش

تعداد  گوید، ایالتی اورگان میجیمز واتسون محقق علوم پایداری در دانشگاه 

داری،  جنگل ،های کلیدی مثل کشاورزی های فراملی در بخش معدودی از شرکت

همچنین دارای آنها . توجهی دارند نقش قابلمحیطی  های زیست محصوالت دریایی، مواد معدنی و انرژی فسیلی در فعالیت

. توانند تاثیر بگذارند نی مدت میپایداری طوال جهت برقرایهایی هستند که بر روی وقوع تغییرات مهم صنعتی در  قابلیت

 . کند های این تغییرات این موضوع را تایید می ویژگی

ها  گوید، جهت ایجاد پایداری در سطح جهانی روسای این شرکت ده علوم زمین، اقیانوس و اتمسفر نیز میواتسون محقق دانشک

توان اقدام نمود بلکه باید به صورت هماهنگ عمل  برای برقراری پایداری در سراسر جهان به تنهایی نمی. باید در کنار هم باشند

 نویسندگان این مقاله محققان. استمنتشر شده  Nature Ecology & Evoltion های این محققان در مجله  یافته. شود

 . یک آکادمی علوم سلطنتی سوئد استژاقتصاد اکولو برجسته از اروپا و امریکا بوده و نویسنده اصلی آن کارل فولک از انستیتو

Researchers have identified six corporate actions that, combined with effective public policy and improved 

governmental regulations, could help large transnational corporations steer environmental stewardship 

efforts around the world, a new paper suggests. 

A handful of transnational corporations in key sectors such as agriculture, forestry, seafood, minerals and 

fossil energy have a significant environmental impact but also possess the ability to influence important 

industry changes to ensure long term sustainability, and these features of change underscore that, said 

James Watson, a co-author of the paper and an assistant professor who specializes in sustainability 

science at Oregon State University. "The leaders of these companies should be at the table when we're 

talking about issues of global sustainability," said Watson, who is on the faculty of OSU's College of Earth, 

Ocean, and Atmospheric Sciences. "In the past, you would not have imagined them at the table. But to 

create sustainability around the globe, we can't act alone in one place. We have to act in concert." 

The researchers' findings were published today in Nature Ecology & Evolution. The paper's authors include 

notable ecology and economics researchers from the U.S. and Europe; the lead author is Carl Folke of the 

Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences. 
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 ها و میکرو ارگانیسم (فیلوسفر)های هوایی گیاهان  اندام

اما . ها هستند بزرگترین فضای زیستی برای میکربها  ها و میوه ها، گل ساقه

آنها در ها بر روی  میکربها در مورد چگونگی استقرار و ادامه حیات  اکولوژیست

 . طی فصل رشد گیاه اطالعات زیادی ندارند

در  Great Lakesتوسط محققان مرکز تحقیقات بیولوژیک  مطالعه جدیدی

است که هدف آن شناخت بیشتر در مورد  دانشگاه ایالتی میشیگان انجام شده

محقق میکروبیولوژی و ژنتیک . نام دارد( phyllosphere)هاست که فیلوسفر  های گیاهی باالی خاک و محل زندگی میکرب اندام

های اصلی تشکیل دهنده جوامع میکربی را در  بو همکاران آزمایشگاهی وی میکر Ashley Shadeنام  مولکولی این دانشگاه به

با آنها . هستند miscanthusو  switchgrassها شامل  این سیستم.  اند بندی کرده های زیستی طبقه دو سیستم کشت سوخت

 . دندهای داخل خاک ایجاد کر بندی، تمایز مهمی در مورد نحوه تشکیل این جوامع و چگونگی ارتباط آنها با میکرب این تقسیم

کنند نقش مهمی در رشد و سالمت گیاه میزبان خود  ها زندگی می هایی که در فیلوسفر تصور بر این است که میکروارگانیسم

، نیتروژن و سایر مواد مغذی که ربیوم باالی سطح خاک نیز بر میزان فسفوهای زیرزمینی، میکر همانند میکرب. داشته باشند

 .   گذارند ها خارج سازند، تاثیر می راهه توانند از آب میانرژی زیستی  کنندهگیاهان تولید

 . است منتشر شده Nature Communicationsجزئیات بیشتر درباره این مطالعه در مجله 

Stems, leaves, flowers and fruits make up the biggest chunk of potential living space for microbes in the 

environment, but ecologists still don't know a lot about how the microorganisms that reside there establish 

and maintain themselves over the course of a growing season. 

In a new study in Nature Communications, Great Lakes Bioenergy Research Center scientists at Michigan 

State University have focused on understanding more about the plant regions above the soil where these 

microbes can live, called the "phyllosphere." Ashley Shade, MSU assistant professor of microbiology and 

molecular genetics, and her lab classified core members of this community in two bioenergy cropping 

systems: switchgrass and miscanthus. In so doing, the group made important distinctions about how these 

communities assemble -- and how they're connected to microbes in the soil. 

Microorganisms that dwell in the phyllosphere are thought to play a role in their host's growth and health. 

And, like their subterranean kin, the topside microbiome affects how much phosphorus, nitrogen and other 

nutrients bioenergy crops can keep out of our waterways and atmosphere. 
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture 

  

Abstract:  

THIS IS THE PRELIMINARY VERSION FOR A BOOK EXPECTED IN 

NOVEMBER 2019. This book documents frontier knowledge on the drivers of 

agriculture productivity to derive pragmatic policy advice for governments and 

development partners on reducing poverty and boosting shared prosperity. The 

analysis describes global trends and long-term sources of total factor 

productivity growth, along with broad trends in partial factor productivity for 

land and labor, revisiting the question of scale economies in farming. 

Technology is central to growth in agricultural productivity, yet across many 

parts of the developing world, readily available technology is never taken up. 

We investigate demand-side constraints of the technology equation to analyze 

factors that might influence producers, particularly poor producers, to adopt 

modern technology.  

 

Year of publication: 2019  

Publisher:  WorldBank 

Pages:  269 pp 

wledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32350/9781464813931.pdfhttps://openkno Download: 

 

 

2. Women in Water Utilities: Breaking Barriers 

 
 

  Abstract: 

Women are significantly underrepresented in the water workforce. 

Multiple barriers, ranging from social norms, to inadequate HR policies, to 

an unwelcoming work environment, pose challenges to female water 

professionals’ entering, staying and advancing in the water sector. This 

study explores these barriers and provides utilities with practical 

approaches to advance their gender diversity. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  WorldBank 

Pages:  92 pp 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32319/140993.pdf?sequence=6&isAlDownload:

lowed=y 
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3. Doing More with Less: Smarter Subsidies for Water Supply and Sanitation 

  

Abstract: 

 

This report explores how scarce public resources can be used most 

effectively to achieve universal delivery of water supply and sanitation 

services. It analyzes the prevalence and performance of subsidies in the 

sector, then guide policymakers on improving subsidy design and 

implementation to improve their efficacy and efficiency in attaining their 

objectives. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  WorldBank 

Pages:  135 pp 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32277/137841.pdf?sequence=2&isAlDownload:

lowed=y 

 

4. Using Carbon Revenues 

 

Abstract: 

This work is a product of the staff of The World Bank with external 

contributions, including from the Partnership for Market Readiness. The 

Partnership for Market Readiness supports collective innovation and action by 

providing a platform for countries to share lessons and work together to shape 

the future of cost-effective greenhouse gas mitigation. It also funds capacity 

building to scale up climate change mitigation efforts. 

The findings, interpretations, and conclusions expressed by World Bank Staff or 

external contributors in this work do not reflect the views of The World Bank, its 

Board of Executive Directors, or the governments they represent.  

The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this 

work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on 

any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of 

any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  WorldBank 

Pages:  60 pp 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32247/UsingCarbonRevenues.pdf?seDownload:

quence=5&isAllowed=y 
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5. Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience 

 
 

  Abstract:  

This report focuses on making the case for climate adaptation, providing 

specific insights and recommendations in key sectors: food security, the natural 

environment, water, cities and urban areas, infrastructure, disaster risk 

management, and finance. It is designed to inspire action among decision-

makers, including heads of state and government officials, mayors, business 

executives, investors, and community leaders. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  WorldBank 

Pages:  90 pp 

Download: 

=1&isAllowed=yhttps://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32362/AdaptNow.pdf?sequence 
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