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آیی مصرف آبگزارش تحلیلی سازمان ملل در مورد کار  

 

بخش آب سازمان ملل متحد  COP26پیش از آغاز کنفرانس تغییرات اقلیمی 

(UN-Water)این . ، خالصه تحلیلی در مورد کارآیی مصرف آب منتشر کرد

گزارش توسط گروه کارشناسان آب سازمان ملل متحد با هماهنگی فائو در مورد 

اقتصادی و اقلیمی -با توجه به تغییر شرایط اجتماعی. کمبود آب تهیه شده است

مربوط و سطح عدم اطمینان از روند کمبود آب شیرین در آینده، دستاوردهای 

 . وری آب نقش اساسی در سازگاری با تغییرات اقلیمی خواهند داشت به بهره

مورد بررسی قرار  SDGدر این گزارش خالصه، روش پذیرفته شده توسط 

های دیگر برای ارزیابی کارآیی استفاده از آب  گرفته و با رویکردهای بخش

عتبارسنجی هر دهد که برای ا این بررسی نشان می. شیرین مقایسه شده است

گونه دستاورد ادعا شده در مورد بازدهی آب، حسابداری عملیاتی آب موردنیاز 

 .  است

  

 https://www.unwater.org/water-use-efficiency-un-water-analytical-brief/ 

 https://www.unwater.org/app/uploads/2021/10/UN-Water-analytical-brief-Water-use-

efficiency_October2021.pdf 

 

 

 : فهرست مطالب

 گزارش تحلیلی سازمان ملل در مورد کارآیی مصرف آب 

  روشی جدید برای شناخت بیشتر تعامل پیچیده ریشه و

 خاک

  اثر استفاده از سوخت گیاهی در هوانوردی بر کاهش

 انتشار گاز کربن

  کشف ژن جدید مؤثر بر بهبود طعم و ماندگاری

 فرنگی گوجه

 چغندرقندفرنگی بنفش با استفاده از رنگ  تولید گوجه 

 ای در مدیریت محیط زیست استفاده از تصاویر ماهواره 

 های هوش مصنوعی در  فناوری: کشاورزی هوشمند

 کشاورزی پایدار

 آبی ی بهتر گیاهان با کمکشف مکانیسمی برای سازگار 

 روش ویرایش ژنی جدید برای افزایش عملکرد گندم 

 

 معرفی کتاب همراه با لینک برای دانلود 

  0202 -وضعیت جهانی خدمات اقلیمی 

 ی بومیهای غذا  سیستم 

 های حساس در برابر تغییرات اقلیمی در  گذاری سرمایه

 کشاورزی

 ر در مقیاس کوچکها برای کشاورزی پایدا ها و چالش فرصت   

 خاک( اسپکتروسکوپی)سنجی  ارزیابی جهانی طیف 

https://www.unwater.org/water-use-efficiency-un-water-analytical-brief/
https://www.unwater.org/app/uploads/2021/10/UN-Water-analytical-brief-Water-use-efficiency_October2021.pdf
https://www.unwater.org/app/uploads/2021/10/UN-Water-analytical-brief-Water-use-efficiency_October2021.pdf
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 روشی جدید برای شناخت تعامل پیچیده ریشه و خاک 

و  Peter Kopittkeنام  محقق علوم خاک در دانشگاه کوئینزلند به

جدید تصویربرداری مبتنی بر نسبت به استفاده از تکنیک همکارانش 

تصاویر سه بعدی از تعامل تهیه برای ( synchrotron)سنکروترون 

  . هستند  بین پیچیده خاک و ریشه بسیار خوش

های زیادی  صنایع کشاورزی استرالیا به دلیل کیفیت خاک با چالش

رود نتایج این تحقیق که با حمایت مالی  انتظار می. مواجه هستند

گیرد،  انجام می( GRDC)و توسعه غالت استرالیا شرکت تحقیق 

 . ای برای صنایع کشاورزی این کشور داشته باشد منافع بالقوه

نیمه »عنوان  دهند، به ها و مواد آلی یک توده ناهمگن را تشکیل می گوید، برای مدت طوالنی جایی که خاک، هوا، ریشه این محقق می

ها باشیم، اطالعات کمی  گذرد و ارزیابی مواردی که ما قادر به بهبود آن درباره آنچه در آنجا میشود به این دلیل که  مینامیده « پنهان

بینی تاثیر مواد مغذی و کودهای اصلی که  این تکنیک جدید برای تکمیل مطالعات میدانی کشاورزی توسعه یافته و پیش. وجود دارد

 . اهد کردشوند، را امکانپذیر خو برای بهبود کیفیت خاک مصرف می

تواند جهشی به جلو در شناخت بیشتر مداخالتی شود  های این تحقیق می بنابراین یافته. های گیاه مهم هستند ها به اندازه شاخه ریشه

 . شوند که باعث بهبود عملکرد محصول می

ویربرداری و پرتوپزشکی با اشعه ایکس در مرکز تص( نگاری برش)کننده که از روی تصاویر توموگرافی  یک ویدیوی سه بعدی خیره

. دهد ها را باجزئیات در یک نمونه خاک بزرگ نشان می های جدید انجام شده است، شبکه ظریف از ریشه افزار تجزیه و تحلیل داده نرم

  21حدود  اند که کود فسفر به عمق آوری کرده برای تجزیه و تحلیل اولیه، تیم تحقیقاتی تصاویر توموگرافی از یک گیاه گندم را جمع

 . متری آن داده شده است سانتی

قبال راهی برای تشخیص میزان تاثیر این روش . استفاده از کود فسفر در عمق، روشی پرهزینه است که به تجهیزات ویژه نیاز دارد

 . گذاری بر روی آن وجود نداشت کوددهی بر عملکرد محصول و ارزیابی سرمایه

 

      ع منب

 تعامل ریشه و خاک    فناوری تصویربرداری : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://phys.org/news/2021-10-revealing-hidden-grain-synchrotron-imaging.html
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 اثر استفاده از سوخت گیاهی در هوانوردی بر روی کاهش انتشار کربن

، Puneet Dwivediنام  بر اساس تحقیقات جدید محقق دانشگاه جورجیا به

جایگزینی سوخت هوانوردی مبتنی بر نفت با سوخت پایداری که از نوعی 

 86را تا  این صنعت تواند کاهش انتشار کربن شود، می گیاه خردل تهیه می

 . درصد کاهش دهد

این سوخت گیاهی و چرخه عمر  سر به سراین تیم تحقیقاتی بر روی قیمت  

تهیه شده از دانه ( SAF)حاصل از سوخت پایدار هوانوردی انتشار کربن 

را برآورد  Brassica carinata نام  ای از خردل به روغن غیرخوراکی گونه

 . اند کرده

ایدار هوانوردی ید بالقوه سوخت پزنجیره عرضه، تول گوید، در صورت تامین مواد اولیه و مشوق اقتصادی مناسب در طول این محقق می

(SAF )درصد از گرمایش زمین مربوط به صنعت  1/3درصد از کل انتشار کربن در امریکا و  1/0. پذیر است در جنوب امریکا امکان

ل پای کربن کمک کند و در عین حاتواند به کاهش رد می Brassica carinataمبتنی بر خردل گونه  SAFتولید . شود هوانوردی می

 . های اکوسیستمی را در سراسر منطقه جنوبی بهبود ببخشد های اقتصادی، جریان عالوه بر ایجاد فرصت

شود زیرا در مقایسه با سایر مناطق این منطقه  عنوان یک محصول زمستانی کاشته می به Brassica carinataدر جنوب امریکا خردل 

شود و به همین دلیل با محصوالت غذایی  کاشته می« کشت»یاه خارج از فصل عنوان گ به Brassica carinata. زمستان سختی ندارد

نقش پوشش عالوه بر این کاشت این محصول در زمستان . رقابت ندارد و باعث ایجاد مشکل در تولید محصوالت غذایی نمی شود

  .تواند کمک کند افشانی می گیاهی دارد که به کیفیت آب، سالمت خاک، تنوع زیستی و گرده

    . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله . منتشر شده است GCB Bioenergyجزئیات این مطالعه در مجله  

 

    2 عمنب

   انتشار کربن       های گیاهی  سوخت: مات کلیدیکل

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12888
https://phys.org/news/2021-10-plant-based-jet-fuel-emissions.html
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 فرنگی  کشف ژن جدید مؤثر بر بهبود طعم و ماندگاری گوجه

همیشه با ریسک همراه است، زیرا در اغلب  ها  فرنگی و سایر میوه خرید گوجه

شناسی  گروهی از محققان گیاه. موارد با وجود ظاهر خوب، طعم و مزه ندارند

فرنگی را افزایش  تواند کیفیت گوجه اند که احتماال می  موفق به کشف ژنی شده

 . رف در خانه کمک کندداده و به حفظ آن از نظر ظاهر و طعم تا زمان مص

از مؤسسه  Jim Giovannoniاین کشف که توسط تیم تحقیقاتی به رهبری 

در امریکا انجام شده است، ( Boyce Thompson)تحقیقاتی بویس تامپسون 

های تجاری میوه داشته باشد که  تواند مزایای زیادی برای تولیدکننده می

 . ها هستند ها بدون از دست داده طعم و مزه آن ان نگهداری میوهتر کردن زم دنبال روشی برای طوالنی همیشه به

در . یابد دست مصرف کننده افزایش می ها تا زمان رسیدن به پذیری و فسادپذیری آن شوند در نتیجه آسیب تر می ها با رسیدن نرم میوه

ها را  محیطی در طول حمل و نقل، عمر مفید آنها قبل از رسیدن و کنترل دما و سایر عوامل  حال حاضر، کشاورزان با برداشت میوه

ها با وجود حفظ ظاهری اما  ها و سایر میوه فرنگی اندازد در نتیجه گوجه دهند، اما این روش کل فرایند رسیدن را به تاخیر می افزایش می

 . کنند طعم خوبی پیدا نمی

های مؤثر در نرم شدن میوه  مورد بررسی قرار گرفته است تا ژن Solanum lycopersicumگوجه فرنگی رقم در این مطالعه ژنوم 

های جانبی  در مرز اندام S. lycopersicumتیم تحقیقاتی موفق به شناسایی یک فاکتور رونویسی ژنتیکی به نام . شناسایی شود

(SlLOB1 )کند ا را تنظیم میه های مرتبط با دیواره سلولی و فرایند نرم شدن میوه شدند که مجموعه بزرگی از ژن . 

 . منتشر شده است Proceedings of the National Academy of Sciencesجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله مربوط به این یافته 

 

      ع منب

    فرنگی  گوجه  ژنتیک گیاهی  : مات کلیدیکل

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://www.pnas.org/content/118/33/e2102486118
https://phys.org/news/2021-10-gene-tomato-flavor-shelf-life.html
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 فرنگی بنفش با استفاده رنگ چغندرقند تولید گوجه

آلمان  Halleدر شهر  Leibnizمحققان مؤسسه بیوشیمی گیاهی 

فرنگی  های مهندسی ژنتیک موفق به تولید گوجه با استفاده از روش

 . اده از رنگ چغندرقند شدندفبنفش با است

فرنگی منتقل  های بیوسنتز بتانین را به گیاه گوجه این محققان ژن

بتانین در . اند فعال کردهها  ها را در مرحله رسیدن میوه کرده و آن

غندر قند عنوان رنگ طبیعی از چ شود و به میفرنگی تشکیل ن گوجه

ها، بتانین دارای اثر  مانند بسیاری از رنگ. آید دست می به

های بنفش تولید شده  فرنگی گوجه. اکسیدانی قوی است آنتی

مرحله محققان در تالش برای تولید این در . ستفاده قرار بگیرندآمیزی مواد غذایی مورد ا عنوان منبع بتانین برای رنگ توانند به می

 . فرنگی هستند ماست و لیموناد رنگی با بتانین گوجه

در . ها است های قابل مشاهده برای تجزیه و تحلیل بیشتر آن های مهندسی ژنتیک برای تولید رنگ هدف از این مطالعه توسعه روش

محققان این . فرنگی انجام شده است دتی برای دستیابی به عملکرد مطلوب از سنتز آن در گوجهریزی طوالنی م مورد بتانین، برنامه

اند که همه  فرنگی، چند سوئیچ ژنتیکی را نیز انتقال داده مؤسسه تحقیقاتی عالوه بر سه ژن موردنیاز برای بیوسنتز بتانین در گوجه

با این وجود میزان تولید بتانین در مراحل اولیه کم بود و تیم . ها فعال شوند نگیفر زمان و دقیقا در زمان رسیدن گوجه طور هم  ها به آن

 . تحقیقاتی مجبور به معرفی ژن چهارم شدند تا پایداری بیوسنتز رنگ  افزایش یابد

 . کلیک نمایید اینجابرای مشاهده متن کامل مقاله 

 

      ع منب

    فرنگی بنفش  گوجه    ژنتیک گیاهی  : مات کلیدیکل

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ipb-halle.de/oeffentlichkeit/aktuelles/artikel-detail/lila-tomaten-durch-farbstoff-aus-der-roten-beete/
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19053
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 ای در مدیریت محیط زیست استفاده از تصاویر ماهواره

طی تحقیقات جدید  Surreyمحققان مرکز محیط زیست و پایداری دانشگاه 

ای، کیفیت و کمیت برخی از انواع  اند که با استفاده از تصاویر ماهواره خود دریافته

 . ودتوان ارزیابی نم ها را به دقت می زیستگاه

ای برای نظارت، گزارش و  صرفه های مقرون به تواند راهگشای روش این یافته می

های تشویقی در زمینه مدیریت زمین مانند طرح جدید مدیریت  تایید طرح

زیست محیطی زمین ارائه شده توسط وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی 

 . انگلستان باشد

های طبیعی است که یکی از  مدیریت زیست محیطی زمین یک عامل تعیین کننده در سازگاری برای حفاظت از جوامع و زیستگاه

 . است COP26اهداف کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد 

اقتصاد روستایی و در عین  عنوان جایگزینی برای سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا برای حمایت از به 0202این طرح در مارس 

در این طرح از . ساله محیط زیست و کمک به تحقق تعهدات در زمینه کاهش انتشار کربن اعالم شد 01حال دستیابی به اهداف برنامه 

در ایجاد  کاالهایی که. کند استفاده می«  کاالهای خوب»ای از  بودجه دولتی برای پرداخت به کشاورزان و مدیران در ازای ارائه مجموعه

محیطی و کاهش و  هوای پاک، آب تمیز و فراوان، گیاهان و حیات وحش بالنده، حفاظت محیط زیست و کاهش خطرات زیست

 . سازگاری با تغییرات اقلیمی مؤثر باشند

ن معیارهای زیستگاه ای در تعیی ها برای آزمایش استفاده از تصاویر ماهواره با اکولوژیست محققان برای تایید کاربرد عملی رویکردشان

و سنجاقک در ( hazel dormice)، موش زمستان خواب skylarksبرای پنج گونه نمونه شامل دو نوع پروانه، نوعی چکاوک به نام 

های مناسب و سالم برای خود آنها و هم از  های زیستی برای زیستگاه عنوان شاخص ها به این گونه. کار کردند Surrey Hillsمنطقه 

 . سیستم شناخته می شوندنظر اکو

شناسایی اتوماتیک و نقشه برداری برای ارزیابی طور مؤثر از جمله از طریق  های رصد زمین به توانند از داده ها دریافتند که می آن

سازی چکاوک نمونه خراب  های النه در طول فصل تولید مثل پرندگان آیا مکان برای مثال مشخص کنند که. ه کنندها استفاد زیستگاه

اند برای مثال مناطقی که  ای برای بهبود مدیریت زمین شناسایی کرده های دیگری را نیز برای استفاده از تصاویر ماهواره راه. نشده است

اشند و یا مناطقی که نیاز به مراقبت ویژه در برابر اسپری کودهای ها ب های گیاهی خاص می توانند میزبان جمعیت پروانه با وجود دانه

 .  شیمیایی دارند

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله . منتشر شده است  Sustainabilityجزیئات بیشتر در مجله 

      ع منب

    مدیریت محیط زیست     ای  های ماهواره داده : مات کلیدیکل

 

 بازگشت به فهرست

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9105
https://phys.org/news/2021-10-satellite-images-environmental.html
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 های هوش مصنوعی برای کشاورزی پایدار فناوری: کشاورزی هوشمند

طیف وسیعی از عوامل از جمله، شرایط در حال تغییر 

اقلیمی، کمبود نیروی انسانی ماهر، استفاده از سموم دفع 

آفات بر کیفیت و جریان فرایندهای کشاورزی تاثیر 

محققان مؤسسه ارتباطات از راه دور فرانهوفر، . گذارند می

کنند با استفاده از  تالش می HHIمؤسسه هاینریش هرتز و 

به کارآمدتر و پایدارتر شدن ری ابری و هوش مصنوعی فناو

نام  ای به ها تحت پروژه آن. فرایندهای کشاورزی کمک کنند

«NaLamKI »فزاری خدماتی  فرم نرم بر روی ایجاد پلت

 ،های دستگاهی و ماشینی دادهآوری  با جمعکنند که  کار می

ا ه گیری ها و کمک به تصمیم بینی ای برای پیش مبنای داده

 . ایجاد شود

گسترده تغییرات اقلیمی را کامال احساس  تدر حال حاضر کشاورزان آلمانی اثرا: ای مواجه است های عمده بخش کشاورزی با چالش

از رشد محصول  ها بر روی همه متغیرهای کشاورزی افزایش دما و تغییر در الگوی بارش. ها سازگار شوند ینده با آنآکنند و باید در  می

توانند به کارآمدتر شدن  هوش مصنوعی غیرمتمرکز ابری و متمرکز در مزرعه میگذارند،  تاثیر می ورزی گرفته تا تناوب زراعی و خاک

 . فرایند سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کنند

توانست شرایط محصول و خاک در مناطق  فرم کشاورزان خواهند های کاربردی هوش مصنوعی استفاده شده در این پلت برنامهبه کمک 

دهی مجدد فرایندهای حفاظت از مواد مغذی و محصول مانند آبیاری، کوددهی و کنترل آفات  را تجزیه و تحلیل کنند و سازمانوسیع 

 . را بهینه کنند

آید که بررسی  اغلب پیش می. گذارد عالوه بر تغییرات اقلیمی، کمبود نیروی کار نیز بر کیفیت و جریان فرایندهای کشاورزی تاثیر می

امکان شناسایی و تشخیص دقیق شرایط آب خاک یا  .شرایط گیاه باید کامال انتخابی انجام شود و در حال حاضر این امکان وجود ندارد

های  و تحلیل دادههای هوش مصنوعی برای تجزیه  فرم با استفاده از روش این پلت. آلودگی به آفات نیز در مناطق وسیع نیز وجود ندارد

تواند به حل این مشکالت  های کشاورزی می در زمین 5Gهای  سازی فرایندهای کشاورزی و برای شبکه سنجش از راه دور برای مدل

 . کمک کند

      ع منب

    هوش مصنوعی     تغییرات اقلیمی  : مات کلیدیکل

 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2021-11-smart-farming-ai-technologies-sustainable.html


 
  

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

8 

 0066 مهر – 06شماره 

 آبی  گیاهان با کمبهتر کشف مکانیسمی برای سازگاری 

محققان موفق به کشف مکانیسمی در گیاهان شدند که 

تواند  ها در برابر خشکسالی و کمبود آب می به مقابله آن

هایی است که  این مکانیسم بر پایه پروتئین. کمک کند

انتقال ملکول سیگنالی مربوط به دو فرایند حیاتی در 

ها برای  های برگ بستن روزنه: کنند گیاهان را کنترل می

های جانبی  از هدررفت آب و تنظیم رشد ریشه جلوگیری

های غیرزیستی مثل  برای واکنش بهتر در برابر تنش

 . شوری یا خشکی

طور مشترک توسط محققانی از سوئیس،  این تحقیق به

ساله   8ای  اسراییل،آلمان، امریکا و دانمارک طی مطالعه

 . است منتشر شده Scirnce Advancesمقاله مربوط به این یافته در مجله . انجام شده است

دهد که با توجه به تغییرات اقلیمی، شناخت بیشتر درباره واکنش گیاهان به محیط در حال  یکی از محققان این پروژه توضیح می

ها قبل محققان آگاه  از مدت. کنند تغییر بسیار مهم است بخصوص در مورد محصوالتی که مواد غذایی موردنیاز انسان را تولید می

ها هستند  ها منافذ کوچکی در برگ روزنه. ها است های برگ ب، بسته شدن روزنهآهای واکنش گیاهان به کمبود  بودند که یکی از راه

م باز بودن این هنگا. کنند محیط را امکانپذیر می و امکان برقراری تبادل بین گیاه و اند که توسط دو سلول محافظ احاطه شده

کند که منجر به رشد گیاه و تولید میوه  می یابد و فرایند فتوسنتز تسریع شده گیاه انرژی تولید می منافذ، تبادل گاز افزایش

این یک فرایند حساس و سریع . ها بسته می شوند تا میزان تعرق کاهش یابد اما زمانی که گیاه نیاز به حفظ آب دارد روزنه. شود می

زمان باز و بسته شدن منافذ در عرض چند ثانیه یا دقیقه در پاسخ به  .است که سبب حفظ تعادل گیاه در هر لحظه می شود

 . افتد ب در دسترس، دما و نور اتقاق میکوچک در میزان آهرگونه تغییر 

که یک مولکول سیگنالی کوچک است، در ( ABA)نام اسید آبسزیک  محققان کشف کردند که هورمون گیاهی به 2682در سال 

ها باز می  ها بسته و بر عکس با کم شدن آن روزنه زمانی که میزان این هورمون زیاد باشد روزنه. داردبسته شدن روزنه ها نقش 

ها منتقل  تصور غالب بر این بود که این هورمون در ریشه در واکنش گیاه نسبت به کمبود آب در خاک تولید شده و به برگ. شوند

 .  است  ضیه کار کرده و دریافتند که مکانیسم آن بسیار پیچیدهاما در تحقیق جدید، محققان بر روی این فر. شود می

 . کلیک نمایید اینجابرای مشاهده متن کامل مقاله 

      ع منب

    فیزیولوژی گیاهی     تغییرات اقلیمی: مات کلیدیکل

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abf6069
https://phys.org/news/2021-11-exploring-mechanism-cope-shortages.html
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 روش ویرایش ژنی جدید برای افزایش عملکرد گندم 

موفق به ( John Innes)محققان مرکز تحقیقاتی جان اینز 

اند که تاثیر بسیار زیادی بر روی تولید  شناسایی ژنی در گندم شده

های ویرایش ژن برای شناسایی و توضیح  ها از تکنیک آن. دانه دارد

درصد  12در سطح جهانی . اند در گندم شده ZIP4نام  ژن کلیدی به

 . دهد از تولید محصوالت کشاورزی را گندم تشکیل می

جدید برای تولید ارقام پرمحصول و ممتاز  این کشف یک فرصت 

ال حگندم با استفاده از یک جهش جدید در ژن است که در عین 

پذیری در برابر گرما و  امکان معرفی صفات مهم دیگر مثل انعطاف

 . کند مقاومت در برابر بیماری را نیز فراهم می

میلیارد نفر  1/0در برابر تغییرات اقلیمی به تامین محصول موردنیاز گوید، توسعه گندم  پروفسور گراهام مور درباره این دستاورد می

اکنون محققان . درصد دانه در گندم است 12مسئول حفظ  آن و فنوتیپ ZIP4ژن . ن هستند، کمک خواهد کرده آکه به وابسته ب

پذیری آن در برابر تغییرات  ندم و انعطافتوانند با شناسایی انواع این ژن و اثراتی که بر روی عملکرد گندم دارند به عملکرد گ می

 . اقلیمی کمک کنند

پلوئید به عنوان  گندم پلی. های متعدد است پلوئید، گندم دارای ژنوم های گیاهی از جمله گیاهان گلدار پلی مانند بسیاری از گونه

 . تسال پیش در خاورمیانه اهلی شده اس 220222ترکیبی حاصل از تالقی انواع گندمیان حدود 

 . کلیک نمایید اینجابرای مشاهده کامل آن . است منتشر شده Scientific Reportsجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

      ع منب

    گندم     مهندسی ژنتیک : مات کلیدیکل

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-01379-z
https://phys.org/news/2021-11-gene-editing-discovery-yields-high-wheat.html
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. 2021 State of Climate Services 

 

  Abstract: 

More than 2 billion people are living in countries under water stress and 3.6 

billion people face inadequate access to water at least one month per year. 

Meanwhile, water-related hazards have increased in frequency for the past 20 

years. Since 2000, flood-related disasters have increased by 134%, and the 

number and duration of droughts also increased by 29%. 

Integrated Water Resources Management (IWRM) is vital to achieving long-

term social, economic and environmental well-being. But, although most 

countries have advanced their level of IWRM implementation, 107 countries 

remain off track to hit the goal of sustainably managing their water resources by 

2030 (UN SDG 6). 

 

Year of publication: 2021  

Publisher:  World Meteorological Organization (WMO) 

Pages:  46 pp 

English PDFDownload:  

2. Indigenous Peoples’ food systems 

 

 

Abstract: 

 

This publication provides an overview of the common and unique sustainability 

elements of Indigenous Peoples' food systems, in terms of natural resource 

management, access to the market, diet diversity, indigenous peoples’ 

governance systems, and links to traditional knowledge and indigenous 

languages. While enhancing the learning on Indigenous Peoples food systems, it 

will raise awareness on the need to enhance the protection of Indigenous 

Peoples' food systems as a source of livelihood for the 476 million indigenous 

inhabitants in the world, while contributing to the Zero Hunger Goal. 

 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  FAO, CIAT 

Pages:  420 pp 

Download: English PDF 

 

 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=author_see&id=1
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10826
http://www.fao.org/3/cb5131en/cb5131en.pdf
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3. Making climate-sensitive investments in agriculture 

Approaches, tools and selected experiences 

 

Abstract: 

Climate change is a major challenge for agriculture, a vital source of food, 

income and employment for most of the world’s poor. Agricultural investments, 

as a result, need to become more climate sensitive. This is as true for general 

agricultural investments focused on development outcomes as for projects 

specifically addressing climate change adaptation and mitigation. This 

comprehensive knowledge product provides investment practitioners with 

practical reference material on integrating climate risk considerations at all 

stages of the investment project cycle, from design to implementation, 

monitoring and evaluation. Produced by multidisciplinary teams across FAO, the 

knowledge product is organized as a compendium of modules and thematic 

sections.   

 

Year of publication: 2021 

Publisher: FAO 

Pages: 216 pp 

English PDF Download: 

 

 

4. Opportunities and challenges for small-scale sustainable farming 

  

Abstract:  

This book will convince the reader to care about fruit and vegetables 

and to see that the  small-scale production of these crops is 

fundamental to achieving sustainable development goals. In five 

chapters, the reader will learn about the challenges and rewards for 

producers, sellers, and consumers. 

This publication takes readers on a journey introducing them to a 

diverse array of fruit and vegetables through colorfully illustrated 

studies from around the world. It justifies the importance of these 

crops and it encourages readers to take an active role both in 

promoting fruit and vegetable production and in encouraging more 

people to eat them. 

 
 

Year of publication: 2021 

Publisher:  FAO, CIRAD 

Pages:  196 pp 

http://www.fao.org/3/cb1067en/cb1067en.pdf
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English PDF Download: 
 

 

5. Global Soil Spectroscopy Assessment 

Spectral soil data – Needs and capacities 

  

Abstract:  

The publication reports the information collected in the survey on the 

capabilities and needs of soil laboratories for collecting and managing 

soil spectral data. The text provides an overview of the current expertise, 

capabilities, needs and priority areas for labs that want to start or improve 

their spectral measurements and modelling, both for MIR and VNIR 

regions. 

Last updated date 13/10/2021 (minor correction in the cover image) 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  FAO and WHO 

Pages:  288 pp 

English PDF Download: 

 

 

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/cb4173en/cb4173en.pdf
http://www.fao.org/3/cb5006en/cb5006en.pdf
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