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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 (Regenerative Agriculture) احیا کنندهکشاورزی 

بر اساس گزارش منتشر شده توسط 

اداره ملی مطالعات اقیانوس و اتمسفر 

میزان  9102امریکا، در آوریل 

موجود در هوا به اکسیدکربن  دی

میلیون سال  3باالترین سطح در 

رونده   یشپافزایش  .است رسیده گذشته

افزایش نه تنها منجر به  CO2سطح 

ها  ها و طوفان شود بلکه امکان بروز وقایع مخرب جوی مثل خشکسالی دمای جهانی می

اورزان را بار است زیرا کش این وضعیت برای بخش کشاورزی بسیار زیان. رود نیز باال می

  .کند های زیادی روبرو می در مسیر تولید پایدار مواد غذایی و امنیت غذایی با چالش

پیشرفت بحران تغییرات اقلیمی در حدی است که انتقال انرژی به منابع تجدیدپذیر به 

های  در اتمسفر باید در شیوه CO2برای کاهش سطح . تنهایی در کاهش آن مؤثر نیست

. شوند، تجدیدنظر شود سبب آزاد شدن این گاز به اتمسفر میمخرب کشاورزی که 

محققان معتقدند اصالح ای است و  گازهای گلخانه کشاورزی یکی از منابع اصلی تولید

 ی بحران اقلیمیها حل ترین و کارآمدترین راه از مقرون به صرفه کشاورزی های شیوه

در . است د توجه قرار گرفتههای اخیر، کشاورزی احیا کننده بسیار مور در سال. است

هایی مثل تناوب محصول، پوشش گیاهی و کود سبز  کشاورزی احیاکننده از تکنیک

   . شود که بر کیفیت خاک افزوده و حداقل آثار سوء را بر اکوسیستم دارند استفاده می

 

 http://www.regenerativeagriculturedefinition.com/ 

 https://www.foodandlandusecoalition.org/wp-

content/uploads/2019/09/Regenerative-Agriculture-final.pdf 

 https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/11/regenerative

-farming-the-need-of-modern-agriculture/11823 
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 کاربردهای جدید برای مواد اولیه کشاورزی

غیر از  های مختلف به اولیه در بخشیژه مواد و کاربرد کاالهای کشاورزی به

برای مثال در بخش انرژی به شکل . صنایع غذایی و الیاف رو به افزایش است

و اتانول، محصوالت صنعتی مثل مواد شیمیایی ( بیودیزل)دیزل زیستی 

یی مفید و مصنوعی مبتنی بر زیست توده، محصوالت دارویی مثل مواد غذا

دست آمده در  های به عالوه بر این، پیشرفت. دهای رش هورمون و سالم

های  های مختلف افزایش داده و موجب بروز نگرانی بیوتکنوژی پتانسیل بالقوه کاربردهای مواد اولیه کشاورزی را در بخش

 . است گسترده اجتماعی و عمومی شده

بودن آنها برای جامعه، هنوز تعداد مطالعات علیرغم ادعاهای موجود مبنی بر تولید گیاهان و محصوالت جدید صنعتی و مفید 

با توجه به کمبود اطالعات موردنیاز در این زمینه، رسیدن به جواب قطعی . انجام شده برای تایید این مطلب بسیار اندک است

 .دشوار است

است که از منابع خام  های زیستی نسل اول به شکل اتانول از گندم، ذرت، نیشکر یا چغندرقند و بیودیزل در حال حاضر، سوخت

های زیستی نسل دوم نیز از مواد  تولید سوخت. های سویا، کلزا و پالم تهیه شده و در بازار رایج هستند مختلف مثل روغن

 91پتانسیل برای تولید مواد شیمیایی زیستی نیز بسیار باال است بطوریکه سهم این مواد در بازار از . است سلولزی شروع شده

 . برسد 9111درصد در سال  11تواند به سهم بالقوه  یدرصد فعلی م

Agricultural commodities, notably, raw materials, are progressively being used in sectors beyond 

conventional nutrition and fiber industries. This includes energy in the form of biodiesel and ethanol, 

industrial products such as bio-based synthetic chemicals, pharmaceutical products like functional foods, 

growth hormones, and organ transplants. Moreover, advancements in the field of biotechnology have 

encouraged the potential usage of agricultural raw materials, resulting in broadened social and public 

concerns.  

Despite claims that new industrial crops and products will result in benefiting the society, few studies have 

attempted to examine whether this holds true. Because of the lack of needed information, it is difficult to 

arrive at a definitive answer. Existing studies can be used to tentatively monitor market trends and market 

size for some of the products. The expansion of agricultural production in the 1970s and its impact on rural 

employment provides a platform to examine the potential employment trends resulting from new industrial 

crops and development.  

 :بعامن

https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/11/growing-functionality-of-agricultural-raw-

materials/11793 
https://www.ifama.org/resources/Documents/v14i2/Boehlje-Broering.pdf 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/11/growing-functionality-of-agricultural-raw-materials/11793
https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/11/growing-functionality-of-agricultural-raw-materials/11793
https://www.ifama.org/resources/Documents/v14i2/Boehlje-Broering.pdf


 
 های کشاورزی و آب ها و نوآوری بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

3 

 0321 آبان – 10شماره 

 

 در صنایع خودرواستفاده از ضایعات کشاورزی 

عنوان بخشی از  اسپانیا به( Alicante)محققان دانشگاه آلیکانته 

پروژه باربارا موفق به استخراج مواد طبیعی جدیدی با خاصیت 

  . های نوری شدند های جدید و جلوه ضدمیکربی، معطر و رنگ

ها شریک اروپایی ترکیبات طبیعی با  این محققان با همکاری ده

اند که قابلیت استفاده در صنعت  اال تولید کردهارزش افزوده ب

این ترکیبات از ضایعات کشاورزی . سازی دارند خودرو و ساختمان

این . اند مربوط به لیمو، انار، بروکلی و پوسته بادام استخراج شده

 . خواصی بسیار عالی هستند دارایمواد نوآورانه و پایدار 

ها و داشبورد که در معرض مداوم آلودگی هستند،   هایی از ماشین مثل دستگیره در قسمت بنا به اظهار محققان، کاربرد این مواد

گونه  عالوه بر این، از جنبه اقتصاد چرخشی، طراحی این. شودهایی مثل کرایه اتومبیل  در بخش تحولی بزرگ تواند منجر به می

 . کردقطعات پایدار به کاهش مقادیر زیادی از ضایعات کشاورزی کمک خواهد 

As part of European project Barbara, UA researchers have extracted innovative natural substances with 

antimicrobial effect, fragrance release, and new colors and optical effects. 

Researchers at the University of Alicante, in collaboration with a dozen European partners, have 

developed natural compounds of high added value for the automotive industry or construction. The final 

product has been extracted from agricultural waste of lemon, pomegranate, broccoli and almond shells, 

sustainable and innovative substances with advanced properties such as antimicrobial effect, fragrance 

releasing, and new colors and optical effects. 

According to Ph.D. in Chemical Sciences and coordinator of the UA work team M. Carmen Garrigós, these 

substances present a revolution for sectors such as car rental as they can be implemented in parts exposed 

to contamination by microbes such as handles and dashboards. In addition, from a circular economy 

approach, more sustainable pieces have been designed as a contribution to reducing the large amounts of 

agricultural waste that are generated every day. 

 :منابع

https://phys.org/news/2019-12-automobile-agricultural.html 

https://cordis.europa.eu/article/id/411729-automobile-parts-from-agricultural-waste-of-lemon-

pomegranate-broccoli-and-almond-shells 

 بازگشت به فهرست
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 بندی از ضایعات موز تولید مواد بسته

استرالیا روش جدیدی برای ( UNSW)دو محقق از دانشگاه نیو ساوث ولز 

مواد نه  نای. اند بندی ارائه کرده به مواد بستههای مزارع موز  تبدیل زباله

 . پذیر بلکه قابل بازیافت نیز هستند تنها تجزیه

هایی برای تبدیل ضایعات کشاورزی به  دنبال یافتن راه این محققان به

صنعت مرتبط به حل  که ضمن داشتن ارزش افزوده برای موادی هستند

 . مشکالت دیگر نیز کمک کند

ها برای این منظور است،  پروژه، صنعت پرورش موز به دلیل باال بودن میزان ضایعات یکی از بهترین بخش نای بنا به نظر محقق

واقعیت دیگر درباره موز این است . شود مورد استفاده قرار گرفته و بقیه آن دور ریخته میموز درصد از گیاه  09تنها میوه یعنی 

های آن در  ای و گوشتی این گیاه را خرد کرده برخی از قسمت معموال تنه الیه. رود می که پس از هر بار برداشت، گیاه موز از بین

 . نساجی کاربرد دارد و همچنین در تولید کمپوست استفاده شده و بقیه دور ریخته می شود

بندی  عنوان جایگزینی برای مواد مورد استفاده در بسته محققان بر روی مواد تشکیل دهنده تنه موز و استفاده از سلولز آن به

های پزشکی مثل  بخشسلولز در تولید مواد بسته بندی، محصوالت کاغذی، منسوجات و حتی در برخی از . کنند تحقیق می

 . دترمیم زخم و تحویل دارو نیز کاربرد دار

Two researchers at UNSW Sydney have discovered a novel way to turn banana plantation waste into 

packaging material that is not only biodegradable, but also recyclable. 

Associate Professor Jayashree Arcot and Professor Martina Stenzel were looking for ways to convert 

agricultural waste into something that could value add to the industry it came from while potentially 

solving problems for another. 

A good contender was the banana growing industry which, according to A/Prof Arcot, produces large 

amounts of organic waste, with only 12% of the plant being used (the fruit) while the rest is discarded after 

harvest. 

"What makes the banana growing business particularly wasteful compared to other fruit crops is the fact 

that the plant dies after each harvest," said A/Prof Arcot, UNSW School of Chemical Engineering. 

"We were particularly interested in the pseudostems—basically the layered, fleshy trunk of the plant which 

is cut down after each harvest and mostly discarded on the field. Some of it is used for textiles, some as 

compost, but other than that, it's a huge waste." 

 :منابع

https://phys.org/news/2019-11-packaging-banana-a-peeling-alternative.html 

https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/packaging-made-banana-plants-peeling-alternative 

 بازگشت به فهرست
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 ستم دفاعی جو دوسریافته جدید در مورد سی

های مهمی از سیستم دفاع ژنتیکی  محققان موفق به شناسایی بخش

زای  های بیماری اند که این گیاه را در برابر پاتوژن شده گیاه جو دو سر

 . کند خاکی مقاوم می

تواند به سایر محققان و تولیدکنندگان ارقام جدید گیاهی  این یافته می

های مختلف  های این سیستم دفاعی به گونه در معرفی سایر نسخه

 . محصوالت زراعی کمک کند

لین این ترکیبات برای او. شوند بیوتیکی هستند که در ریشه جو دوسر تولید می ترکیبات دفاعی آنتی( avenacins)ها  اوناسین

سال قبل شناسایی شدن و متعلق به خانواده تریترپن گلیکوزیدها هستند که یکی از محصوالت طبیعی پرکاربرد  01بار بیش از 

 . تواند باشد ها می به اوناسین یقات مربوطکشف جدید نقطه عطفی در تحق. باشند در صنعت و کشاورزی می

این بیماری، از عوامل بسیار . کند مقاوم می( Take-all)خاکی از جمله پاخوره  های ها گیاه جو دوسر را در برابر پاتوژن اوناسین 

 .  مخرب گندم و جو است

 . است منتشر شده PNASافته در مجله یجزئیات بیشتر درباره این 

Researchers have identified the critical last pieces of a genetic defence system that gives oats resistance to 

soil pathogens. 

The discovery opens significant opportunities for scientists and breeders to introduce versions of this 

defence mechanism into other crops. 

It is an important milestone in research into avenacins, defensive antimicrobial compounds produced in the 

roots of oats. These were first identified more than 70 years ago and belong to the triterpene glycoside 

family of natural products which have diverse industrial and agricultural applications. 

Avenacins give oats resistance against soil pathogens including Take-all, a notorious disease that causes 

major losses in wheat and barley. 

Professor Anne Osbourn of the John Innes Centre and an author of the study said: "When we started 20 

years ago we didn't have any of the genetic pieces in this avenacin defence pathway. Now we have found 

the last critical steps we have the potential to engineer it into other crops. 

 :منابع

https://phys.org/news/2019-12-oat-pathogen-defence-discovery-important.html 

https://www.pnas.org/content/early/2019/12/04/1914652116 

 بازگشت به فهرست
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 ترین توالی ژنوم نیشکر دستیابی کامل

المللی تحقیقاتی به سرپرستی محققان برزیلی موفق به  یک تیم بین

ها نقشه  آن. ترین توالی ژنوم نیشکر تجاری شدند مونتاژ کامل

 . درصد کل ژنوم را تهیه کردند 0/22ژن یعنی  303.162

ح سال تحقیق است که اساس اصال 91این دستاورد نتیجه تقریبا 

بر اساس فائو نیشکر بزرگترین . دهد را تشکیل میژنتیکی این محصول 

 . محصول از نظر تناژ در جهان است

 Glauciaاست، نویسنده اصلی مقاله، پروفسور  منتشر شده GiaScienceهای این تحقیق در مجله  ای که درباره یافته در مقاله 

Mendes Souza  سائوپولو  مؤسسه شیمی دانشگاهاز(IQ-USP )برای اولین بار است که تمام و یا قریب به : دهد توضیح می

دلیل فقدان ابزار  است، به در تحقیقات قبلی که توسط محققان مختلف انجام شده. اند های نیشکر را مشاهده کرده اتفاق تمام ژن

 . شتندشد و محققان فقط به تقریبی از ژنوم دستیابی دا مونتاژ مناسب توالی ژنوم تکمیل نمی

هایی با  جایگزینی و یا حذف ژن)ها  تواند در کاربردهای زیادی در بیوتکنولوژی، بهبود ژنتیکی و ویرایش ژن این یافته می 

 . نقش مهمی داشته باشد( عملکرد خاص

An international group of researchers led by Brazilian scientists has assembled the most complete genome 

sequence of commercial sugarcane. They mapped 373,869 genes or 99.1 percent of the total genome. 

This feat is the result of almost 20 years of research, and will serve as a basis for the genetic improvement 

of the world's largest crop in tonnage according to the U.N. Food & Agriculture Organization (FAO). 

An article describing the study is published in GigaScience. Its lead authors are Glaucia Mendes Souza, a 

full professor at the University of São Paulo's Chemistry Institute (IQ-USP) and a member of the steering 

committee for the FAPESP Bioenergy Research Program (BIOEN- FAPESP), and Marie-Anne Van Sluys, 

a full professor at the same university's Bioscience Institute (IB-USP) and a member of FAPESP's Life 

Sciences Adjunct Panel. 

"It's the first time all the genes of the sugarcane plant, or the vast majority, have been seen. In previous 

projects by various research groups, the sequences had to be collapsed for lack of a proper assembly tool, 

so they were only an approximation," said Souza. 

 :منابع

https://phys.org/news/2019-12-commercial-sugarcane-genome-sequence.html 

https://academic.oup.com/gigascience/article/8/12/giz129/5647371 
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 کاری جدید برای مقابله با بیماری ویروئیدی مرکبات راه

و مرکز ( IBMCP)شناسی مولکولی و سلولی گیاهی  از مؤسسه زیستتیم تحقیقاتی 

تکنیک والنسیا و شورای ملی تحقیقات اسپانیا  تحقیقاتی مشترک دانشگاه پلی

(CSIC )کنند های مربوط به آنها تحقیق می بر روی ویروئیدهای گیاهی و ناشناخته .

توانند  های این محققان می های زیادی درباره ویروئیدها وجود دارند که یافته ناشناخته

کنندگی بسیار باال  ها دارای قدرت آلوده این پاتوژن. به مقابله با ویروئیدها کمک کند

 . آیند شمار می هستند و یکی از بزرگترین دشمنان محصوالت گیاهی از جمله مرکبات به

ها، در این مورد ویروئید  ریبوزومی توسط پاتوژن های خود درباره چگونگی ایجاد استرس محققان از آزمایشگاهاین برای اولین بار

ecocortis این . دنگذار طور مستقیم بر وضعیت فیزیولوژیکی گیاهان تاثیر می های ریبوزومی به استرس. اند مرکبات توضیح داده

کبک، )با مشارکت محققان دانشگاه شربورک است  منتشر شده  Nucleic Acids Researchئیات آن در مجله زمطالعه که ج

 . است انجام شده( فرانکفورت آلمان)و دانشگاه گوته ( کانادا

برای اولین بار این . کند زایی ویروئیدی ایجاد می عد جدیدی را در مطالعات بیماریبنا به اظهار یکی از محققان، این تحقیق بُ

ریبوزوم برای بیوسنتز . شوند های گیاهی سبب عدم تشکیل ریبوزوم می پاتوژناین است که ویروئیدها،  تحقیق ثابت کرده

 .  پروتئین الزم است

What's a viroid like you doing in a ribosome like this? This is the question set out by a team from the 

Institute for Plant Molecular and Cellular Biology (IBMCP, in Spanish), a joint center of the Universitat 

Politècnica de València and the Spanish National Research Council (CSIC, in Spanish). The answer opens 

a door, unknown until now, to fight viroids. These pathogens have great infectious power in plants, and 

they are one of the biggest enemies of crops, especially citrus crops. 

From their laboratories, scientists have described for the first time how a pathogen–in this case the citrus 

exocortis viroid–can cause ribosomal stress in plants, which directly affects their physiological state. The 

study, whose conclusions have been published in the renowned journal Nucleic Acids Research, also 

includes the participation of researchers from the Université de Sherbrooke (Québec, Canada) and the 

Goethe University (Frankfurt, Germany). 

"This study opens a new dimension in viroid pathogenesis. This is the first time that viroids, plant 

pathogens, have been proven to cause a failure in ribosome assembly, which is needed for protein 

biosynthesis," explains Purificación Lisón. 
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 روشی جدید برای افزایش عملکرد گندم زمستانه 

روشی جدید ( RUDN)دانان کشاورزی از دانشگاه دوستی ملل روسیه  شیمی

نام علف شیر یا  های هرز گندم زمستانه به برای مقابله با یکی از انواع اصلی علف

cleavers دهد، این  های آنها نشان می طور که نتایج آزمایش آن. اند ارائه کرده

درصدی  61تا  46اند که منجر به افزایش  ها را یافته کش محققان ترکیبی از علف

 . ده استعملکرد گندم زمستانه ش

 . است منتشر شده Archives of Agronomy and Soil Scienceجرئیات بیشتر درباره روش آنها در مجله 

( .Triticum aestivum L)، علف هرزی است که مانع رشد گندم زمستانه Cleavers (Galium aparine L.)علف شیر یا 

های  ترین علف کننده آلودهوترین  این علف هرز از گسترده. هدد توجهی کاهش می شود و عملکرد محصول را به میزان قابل می

که در برابر  طوری شود به خوبی با محیط سازگار می این علف به. هرز محصوالت زمستانه در اوراسیا و امریکای شمالی است

های رایج  های کش علف شیر نسبت به بسیاری از علف ،عالوه بر این. زدگی مقاوم بوده و دارای تنوع ژنتیکی باالیی است یخ

 . گذارند های مؤثر بر آن به محصوالت زراعی نیز آسیب رسانده و اثر منفی بر عملکرد محصول می کش مقاوم است و علف

از اند مخلوطی  شده کارانش از روسیه و ایران موفقو هم RUDNمیثم زرگر، استادیار گروه آگروبیوتکنولوژی دانشگاه  

 . درصد افزایش یافته است 11مؤثر بوده و میزان عملکرد تا  Cleaversها تهیه کنند که در از بین بردن علف هرز  کش علف

Agricultural chemists from RUDN University have developed a new way to deal with cleavers, a weed that 

is the main enemy of winter wheat crops. They found a combination of herbicides that, as the experiments 

have shown, increases the yield of winter wheat by 46-60 percent. The results are published in Archives of 

Agronomy and Soil Science. 

Cleavers (Galium aparine L.) is a weed plant that impedes the growth of winter wheat (Triticum aestivum 

L.) and significantly reduces the yield. The weed is one of the most widespread, infesting winter crops in 

Eurasia and North America. It adapts well to the environment, has high frost resistance and great genetic 

diversity. In addition, cleavers is resistant to many common herbicides, and those that are effective can 

damage cultivated crops and adversely affect the yield. 

Meisam Zargar, an associate professor at the RUDN University Agrobiotechnology Department and his 

colleagues from Russia and Iran, were able to develop a mixture of herbicides that effectively fights 

cleavers and increases wheat yield approximately by half. 
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. World Food and Agriculture – Statistical pocketbook 2019 
  

Abstract:  

The implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda is just at the onset. 

Pursuing the wide and ambitious Sustainable Development Objectives (SDGs) poses 

major challenges at all levels, from the sub-national, to the regional and the 

international level, and calls for a timely decision of effective policy actions in a 

quickly-evolving world of scarce resources. In this context, the ability to design sound 

policies and monitor their outcomes is a key requirement. Measuring progress towards 

international goals and their national and subnational specifications is of paramount 

importance. 

This pocketbook presents, at a glance, selected key indicators on agriculture and food 

security, and is meant to serve as an easy-to- access and quick reference for all 

stakeholders and partenrs involved in policy formulation or decision making processed. 

 

Year of publication: 2019  

Publisher:  FAO 

Pages:  254 pp 

http://www.fao.org/3/ca6463en/ca6463en.pdf Download: 

 

2. Voluntary Guidelines for the Conservation and Sustainable Use of Farmers’ 

Varieties/Landraces 
 
 

  Abstract: 

Farmers' varieties and landraces are populations of a cultivated crop that are often 

genetically diverse with high local adaptation to the growing environment. They 

are associated with a set of indigenous knowledge regarding farmers' practices of 

seed selection and field management. The dynamic management of farmers' 

varieties/landraces, including their exposure to different production regimes, 

environments, farmers' selection and seed preservation and exchange systems, 

maintains a reservoir of continuously evolving genetic variability. They often 

have preferred agronomic or culinary qualities or relate to locally important 

cultural values and make an important contribution to food and nutrition security, 

rural livelihoods, coping with climate change and even human survival. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  151 pp 

http://www.fao.org/3/ca5601en/ca5601en.pdf Download: 
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3. FAO’S WORK ON CLIMATE CHANGE 

United Nations Climate Change Conference 2019 

 
Abstract: 

Climate change dominated the global agenda in 2019. Greenhouse 

gas emissions are showing no signs of falling, as they must to meet 

the goals of the Paris Agreement and the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. The world is in danger of missing the 

target of limiting global warming to 1.5 °C this century, set out in 

the Paris Agreement. 

Several major reports in 2019 showed why this would be a 

disaster. FAO’s State of the World’s Biodiversity for Food and 

Agriculture and a report from the world’s top biodiversity body, 

IPBES, laid out how climate change will accelerate the loss of the 

ecosystems and biodiversity that provide the foundations for 

human existence, including food production. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  40 pp 

http://www.fao.org/3/ca7126en/ca7126en.pdf Download: 

 

 

4. Digital technologies in agriculture and rural areas – Status report 

 

Abstract: 

This report aims to identify the different scenarios where the process of 

digital transformation is taking place in agriculture. This identifies those 

aspects of basic conditions, such as those of infrastructure and networks, 

affordability, education and institutional support. In addition, enablers are 

identified, which are the factors that allow adopting and integrating 

changes in the production and decision-making processes. Finally identify 

through cases, existing literature and reports how substantive changes are 

taking place in the adoption of digital technologies in agriculture. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  152 pp 

Download: http://www.fao.org/3/ca4985en/ca4985en.pdf 
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