
 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 عال کردن کسب و کار کشاورزیف

کشاورزی و کسب و کار ایجاد شده توسط 

این بخش یکی از منابع اصلی درآمد و 

زائی برای بخش بزرگی از جمعیت  اشتغال

با توجه به اهمیت حیاتی و . جهان است

ی برای زاثرگذاری کسب و کار کشاور

امنیت غذایی، کاهش فقر و معیشت 

ک روستایی در تمام نقاط دنیا، گروه بان

جهانی اقدام به انتشار نسخه اولیه کتاب 

: 6102وکار کشاورزی  سازی کسب فعال»

 « های مناسب تنظیم مقررات مقایسه شیوه

(Enabling the Business of Agriculture 2016: Comparing Regulatory Good Parctices )

 . است کرده

کشور با سطوح  01رای اولین بار نتایج مربوط به اقدامات انجام شده در در این کتاب، ب

شده  تجزیه وتحلیلارائه و های رتبه بندی  با استفاده از شاخصو  توسعه کشاورزیمختلف 

آمیز قانونی و قابل  ضهای تبعی همچنین ارتباطات بین بازدهی و کیفیت مقررات، شیوه. است

جهت پوشش کامل تمامی عوامل مؤثر . است دسترس بودن اطالعات نظارتی نیز مطرح شده

آالت، بودجه، بازار،  بذر، کود، ماشین: است درنظرگرفته شده بر تولید و بازار، ده موضوع

 .، زمین، آب و دام(ICT)ونقل، فناوری اطالعات و ارتباطات  حمل

 اف  دی در فرمت پیتواند مورد استفاده بویژه سیاستگزاران باشد،  که می متن کامل این کتاب

 : و با استفاده از لینک زیر قابل دانلود است

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23691/

9781464807725.pdf 

 .طفا از ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود دریغ نفرمائیدل

 f_raoufi@yahoo.com  ،gharedaghli@yahoo.com :ایمیل

 180 – 22768381: ،  فاکس 180 – 22768388: تلفن

 : فهرست مطالب
   سخن روز  

 فعال کردن کسب و کار کشاورزی 

  فناوری  

  کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در علوم زمین و

 کشاورزی 

  آبخیزداری 

 های زیرزمینی زیردریایی  اثر تخلیه آب(SGD ) بر

 های ساحلی  آبخوان

   تغذیه 

 مقایسه شیر و گوشت ارگانیک و غیرارگانیک   

   خاک  

 فائی در تولید محصوالت کشاورزی به کمکخودک 

 (هیدروپونیک) کشت بدون خاک

 های گیاهی بیماری 

 ها روشی جدید برای ردیابی و متوقف کردن ویروس  

 محیط زیست  

 های خاک ها در میان الیه بیوتیک تجمع آنتی  

  بیوتکنولوژی 

  تسریع در تجزیه و تحلیل ژنوم 

  زراعت 

  گیاهان پوششی و شخم توام شش دلیل برای کاشت

 عمودی  

  برای دانلودهمراه با لینک کتاب معرفی 

   (بانک جهانی) 6102فعال کردن کسب و کار کشاورزی 

  ( بانک جهانی) 6102ژانویه  –انداز بازار کاالها  چشم 

  بندی  مفاهیم طبقه: بندی پوشش زمین سیستم طبقه

  (فائو)

  های حفاظت  راهنمای تحقیق کیفی بر روی اثرات برنامه

 ( فائو)زایی روستایی  اجتماعی در اشتغال

  

 0930بهمن   – 2شماره 
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 کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در علوم زمین و محیط زیست 

محققان علوم زمین و محیط زیست غالبا برای انجام تحقیقات 

ها، تصاویر و اطالعات تهیه شده توسط هواپیماهای  دادهخود به 

هایی که توسط  فرم پلت. ها وابسته هستند دار و ماهواره سرنشین

های نظارتی کنترل و  های تحقیقاتی بزرگ و یا آژانس سازمان

 .شوند اداره می

در   آمده بدست گیر تکنولوژیکی های چشم با توجه به پیشرفت

تولید و توسعه هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادها 

(Unmanned Aerial Vehicles – UAVs)با دقت و وضوح باال و با  را های موردنیاز خود توانند داده ، امروزه این محققان می

  .  ها بدست بیاورند صرف بخشی جزئی از هزینه مورداستفاده برای هواپیماها یا ماهواره

اما امروزه کاربردهای غیرنظامی زیادی  ،شد بدون سرنشین در آغاز بطور انحصاری برای مقاصد نظامی استفاده میهواپیماهای 

ای  سابقه ها و حسگرهای بسیار کوچک امکانات بی های پیشرفته بکار رفته در آنها در کنترل پرواز، رباتیک فناوری. دان پیدا کرده

 . است راهم کردههای با دقت باال ف آوری داده برای جمع

های  بینی باال برای تشخیص و پیش های با وضوح آوردن داده زیست، بدست های بزرگ محققان علوم زمین و محیط یکی از چالش

 . دقیق است

Earth and environmental scientists have often had to rely on piloted aircraft and satellites to collect 

remote sensing data, platforms that have traditionally been controlled by large research organizations or 

regulatory agencies. 

Thanks to the increased affordability and dramatic technological advances of drones, or Unmanned Aerial 

Vehicles (UAVs), however, earth and environmental scientists can now conduct their own long-term 

high-resolution experiments at a fraction of the cost of using aircraft or satellites. 

"UAVs are poised to revolutionize remote sensing in the earth and environmental sciences," says Enrique 

Vivoni, hydrologist and professor at Arizona State University's School of Earth and Space Exploration 

and Ira A. Fulton Schools of Engineering. "They let individual scientists obtain low-cost repeat imagery 

at high resolution and tailored to a research team's specific interest area." 

Vivoni's own research has focused on rangeland locations in the Sonoran and Chihuahuan deserts, which 

cover large expanses of northern Mexico and the U.S. Southwest. Using UAVs in these areas has allowed 

for improved studies on land-atmosphere exchanges and vegetation-runoff interactions. 

 :بعامن

http://phys.org/news/2016-02-drones-scientists-self-service-approach.html 

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/news/2016-02-drones-scientists-self-service-approach.html
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 های ساحلی خوان بر کیفیت آب( SGD)های زیرزمینی زیردریایی  اثر تخلیه آب 

افتد  زمانی اتفاق می( SGD)های زیرزمینی زیردریایی  تخلیه آب

ها به مناطق ساحلی راه  های زیرزمینی از بستر اقیانوس که آب

اختالط با های زیرزمینی در این نواحی در اثر  آب. کنند پیدا می

های ساحلی، در  معموال در آبخوان .شوند های دریا شور می آب

 . شوند های شور و شیرین مخلوط می محل شکستن امواج، آب

در  Delwareیکی از محققان بخش علوم ژئواکولوژی دانشگاه 

های زیرزمینی  مورد چگونگی اثر جزر و مد و امواج بر جریان آب

ساحلی تحقیق و مطالعه  های آبخوانو توزیع مواد محلول آنها در 

است که در زیر سطوح ساحلی ایجاد  بوده( mixing zones)تمرکز وی بویژه بر روی تشکیل نواحی اختالط . است کرده

های شور دریا با هم ترکیب شده و واکنش های ژئوشیمیایی زیستی  های شیرین زیرزمینی و آب که آب شوند، زمانی می

(biogeochemical )وی در این تحقیق مقیاس زمانی و عوامل مؤثر در وسعت ناحیه اختالط و سرعت جریان . افتند فاق میات

 . است بررسی و مطالعه کردهرا  افتد ها اتفاق می های شیمیایی که در این محل های زیرزمینی به این نواحی و نوع واکنش آب

 .  به چاپ رسیده است  Water Resources managementمتن کامل مقاله در مجله 

If you've ever floated through a cold patch of water while swimming in the ocean, you've experienced a 

phenomenon called submarine groundwater discharge (SGD). 

SGD occurs when groundwater seeps out of the seabed into the coastal ocean. SGD is often brackish as 

a result of fresh groundwater from land mixing with salty ocean water. The mixing of fresh and salty 

groundwater occurs in the beach aquifer, typically where the waves are breaking. 

"That cold spot is groundwater that's been in the ground for tens to hundreds of years and has seeped up 

into coastal waters," explains James Heiss, a doctoral candidate studying coastal hydrogeology in 

University of Delaware's Department of Geological Sciences. Advised by Holly Michael, Unidel Fraser 

Russell Chair for the Environment and associate professor of geology, Heiss is studying how tides and 

waves affect the way groundwater flows and distributes solutes in coastal aquifers. He is particularly 

interested in the "mixing zone" that is created below the beach surface when freshwater and saltwater 

come together to drive biogeochemical reactions. 

Specifically, Heiss is curious about the time scales and factors that affect the size of the mixing zone, the 

rate at which groundwater flows through this zone, and the chemical reactions that take place there. 

 :منابع

http://phys.org/news/2016-02-reactions-groundwater-saltwater-coastal-aquifers.html 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015WR017395/abstract 

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/tags/groundwater/
http://phys.org/news/2016-02-reactions-groundwater-saltwater-coastal-aquifers.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015WR017395/abstract
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 شیر و گوشت ارگانیک و غیرارگانیک مقایسه 

آمده از  دانشگاه نیوکاسل انگلستان از نتایج بدستالمللی از کارشناسان  یک تیم بین

اند که شیر و گوشت ارگانیک هر دو  یک کار تحقیقاتی بزرگ در نوع خود دریافته

 . هستند 9-درصد بیشتر از انواع معمولی دارای اسیدهای چرب امگا 01حدود 

مقاله در مورد  032های بدست آمده از  این تیم تحقیقاتی پس از تجزیه و تحلیل داده

های آشکاری  اند که تفاوت مقاله در مورد گوشت از سراسر جهان دریافته 26شیر و 

ارگانیک و غیرارگانیک بویژه از نظر ترکیب اسید چرب و غلظت بین شیر و گوشت 

 . وجود داردها و مواد معدنی اصلی  اکسیدان آنتی

است که  در این مقاله توضیح داده شده. است به چاپ رسیده British Journal of Nutritionمتن کامل این تحقیق در مجله 

حلی برای افزایش مصرف اسیدهای چرب مفید  تواند راه جایگزین کردن شیر و گوشت ارگانیک بجای انواع غیرارگانیک آنها می

های  بدون افزایش جذب کالری و چربی 9-میزان جذب امگاافزایش مهمتر اینکه در این جایگزینی های غذایی باشد و  در رژیم

یا مصرف چربی معادل آن از سایر )، یک و نیم لیتر شیر پرچرب ارگانیک برای مثال. غیراشباع  نامطلوب صورت خواهد گرفت

کند در  توصیه شده برای مصرف روزانه را تامین می 9-امگا( گرم میلی 93)درصد  02حدود ( محصوالت لبنی مثل کره و پنیر 

 . است( گرم میلی 60)درصد  00صورتیکه این رقم برای انواع غیرارگانیک 

In the largest study of its kind, an international team of experts led by Newcastle University, UK, has shown that 

both organic milk and meat contain around 50% more beneficial omega-3 fatty acids than conventionally 

produced products. 

Analyzing data from around the world, the team reviewed 196 papers on milk and 67 papers on meat and found 

clear differences between organic and conventional milk and meat, especially in terms of fatty acid composition, 

and the concentrations of certain essential minerals and antioxidants. 

Publishing their findings today in the British Journal of Nutrition, the team say the data show a switch to organic 

meat and milk would go some way towards increasing our intake of nutritionally important fatty acids. 

Chris Seal, Professor of Food and Human Nutrition at Newcastle University explains: 

"Omega-3s are linked to reductions in cardiovascular disease, improved neurological development and function, 

and better immune function."Western European diets are recognised as being too low in these fatty acids and the 

European Food Safety Authority (EFSA) recommends we should double our intake. 
. 

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160215210707.htm 

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FBJN115_06%2FS0007114515005073a.pdf&code=ac48

9f06c4c1e8fce332fec41a70bb64 

 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160215210707.htm
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FBJN115_06%2FS0007114515005073a.pdf&code=ac489f06c4c1e8fce332fec41a70bb64
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FBJN115_06%2FS0007114515005073a.pdf&code=ac489f06c4c1e8fce332fec41a70bb64
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 بدون خاک  تکش در تولید محصوالت کشاورزی به کمکخودکفائی  

تواند به کشورهای در حال  می( هیدروپونیک)کشت بدون خاک 

های قابل کشت کم و با شرایط اقلیمی نامناسب برای  توسعه با زمین

کشاورزی مثل قطر در خودکفائی تولید محصوالت کشاورزی کمک 

 . کند

های  کشت  های بدست آمده در زمینه سیستم با توجه به پیشرفت

های غنی از مواد  عمودی چند طبقه هیدروپونیک، که در آنها از آب

ها  است که در این سیستم شود، برآورد شده مغذی استفاده می

عملکردی تقریبا صد برابر عملکرد کشت معمولی در سطح مشابه 

 .داشتتوان  می

اره این روش و طراحی انجام شده توسط نیک جزئیات بیشتر درب

به چاپ  Research Ideas and Outcomes (RIO)عثمان عبداهلل، بیوتکنولوژیست دانشگاه علوم  تکنولوژی مالزی  در مجله 

و  وی در این مقاله درباره مراحل این رویکرد با هدف مقابله با کمبود مواد غذایی و هزینه گزاف واردات آنها. است رسیده

 .است زیست قطر توضیح داده اندازی برنامه ملی امنیت غذایی با همکاری وزارت محیط راه

تواند این کشور را به خودکفائی  افقی پیشنهادی با استفاده از روش کشت بدون خاک می-بر اساس تئوری، کشاورزی عمودی

  . میلیارد دالر برآورد شده است 00بالغ بر  6100ل ذایی قطر در ساواردات مواد غهزینه . در تولید محصوالت کشاورزی برساند

Soilless farming could help developing countries with little arable land and harsh for agriculture climate, such as 

Qatar, to become self-sufficient in terms of their produce. Relying on advanced hydroponics and multi-story 

vertical growing, the proposed system uses nutrient-enriched water to produce approximately a hundred times 

more yield compared to when the crops are grown on a conventional farmland of the same size. 

The hybrid setup, devised by Nik-Othman Abdullah, biotechnologist at Malaysia University of Science and 

Technology, is described in his Methods paper, published in the open-access peer-reviewed journal Research 

Ideas and Outcomes (RIO). In his publication he describes and explains the steps of the approach meant to tackle 

the food-shortage and enormous import expenditures in the country in line with the Ministry of Environment of 

Qatar's recently created National Food Security Programme. 

The proposed vertical-horizontal regulated soilless farming is theoretically capable of increasing the domestic 

produce on such a scale that the country, which has been estimated to have spent USD 11 billion on imported 

food in 2014 alone, could become self-sufficient. 

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217113315.htm 

http://rio.pensoft.net/articles.php?id=8134 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217113315.htm
http://rio.pensoft.net/articles.php?id=8134
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 ها  کشف روشی جدید برای ردیابی و متوقف کردن ویروس 

تواند  است که نه تنها می ا موفق به ارائه روشی شدهیمحققی از ویرجین

. باشد ها را ردیابی کند بلکه قادر به جلوگیری از تکثیر آنها نیز می ویروس

هایی مثل  در توقف شیوع بیماری  گسترده تواند بطور این یافته می

 RNAهای  های دیگر شامل ویروس در انسان و انواع ویروس Cهپاتیت 

 . کاربرد داشته باشد در گیاهان و حیوانات مثبت رشته

های بسیار متفاوتی دارند اما نحوه تکثیر همه آنها  ها میزبان اگرچه ویروس

ها در تولید محصوالت  های علمی مربوط به یک نوع ویروس برای کنترل انواع دیگر ویروس بنابراین یافته. مشابه است

 . کشاورزی و سالمت انسان نیز قابل استفاده است

خانواده  011گونه متعلق به بیش از  0611کند در  در این تحقیق بر روی ویروس موزائیک خیار که انواع کدوها را نیز آلوده می

های لیپیدی  سنتز سلول brome mosaicدر این آزمایشات دریافتند که ویروس . است گیاهی آزمایشات تحقیقی انجام شده

کند و به این نتیجه رسیدند که با  ها تحریک می را در محل تکثیر ویروس( phosphatidylcholine)میزبان بنام فسفاتیدل 

 . ها را متوقف کرد توان تکثیر ویروس مهار این سنتز می

 . است به چاپ رسیده Proceedings of National Academy of Sciencesجزئیات این یافته در مجله 

Viruses are molecular thieves that take from their hosts under the cloak of darkness. But now a Virginia Tech scientist 

has found a way to not only track viral hijackers, but also potentially stop them from replicating. 

The discovery has broad ranging applications in stopping viral outbreaks such as Hepatitis C in humans and a number 

of viruses in plants and animals because it applies to many viruses in the largest category of viral classes—positive-

strand RNA viruses. 

The findings were recently published in the Proceedings of the National Academy of Sciences. 

"Even though these viruses infect very different hosts, they all replicate similarly across the board, so what we learn 

from one virus can potentially be translated to control viruses in agricultural production as well as human health," said 

Xiaofeng Wang, an assistant professor of plant pathology, physiology, and weed science in the College of Agriculture 

and Life Sciences. 

Wang's findings could target any number of plant viruses. One virus Wang has studied—the cucumber mosaic virus—

affects pumpkin, squash and gourds in 1,200 species in over 100 plant families. 

 :منابع

http://phys.org/news/2016-02-scientists-potentially-track-human-agricultural.html 

http://www.pnas.org/content/113/8/E1064 

 بازگشت به فهرست
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 های مواد معدنی خاک  ها در میان الیه بیوتیک تجمع آنتی 

های مازاد  بیوتیک مکانیسم مربوط به چگونگی تجمع و قرار گرفتن آنتی

مصرف موجود در ضایعات انسانی و دامی در خاک موضوع یکی از تحقیقات 

های این تحقیق به  یافته. است بوده( Cornell)در دانشگاه کرنل اجرا شده 

 . کند زیست کمک می بیوتیک در محیط ها و پیامدهای آنتی توضیح ویژگی

 Colloid and Interfaceفوریه مجله  00جزئیات این تحقیق در شماره 

Science فلزاتی است که چگونه  به چاپ رسیده و در آن توضیح داده شده

های  شوند که الیه های رسی را تغییر داده و سبب می های به مقدار فراوان وجود دارند آرایش کانی طبیعی  در خاک که بطور

. یابند بیوتیک در آنها نفوذ کرده و تجمع می کانی از هم جدا شده و خلل و فرجی در مقیاس نانو بین آنها ایجاد شود که آنتی

تواند آغازی  ها براساس شیمی خاک اهمیت دارد و همچنین می ها در خاک بیوتیک آنتی بینی و نحوه ابقاء این یافته برای پیش

 های مهندسی برای از بین بردن این بقایای بالقوه مضر در طبیعت باشد حل برای یافتن راه

به خاک مزارع  ها نشده و در نهایت بصورت کود حیوانی ها جذب بدن دام مصرفی در دامداری های بیوتیک درصد از آنتی 21تا 

هایی که مانع تحرک  بیوتیک تتراسیکلین انجام و در آن به مکانیسم این تحقیق با تمرکز بر آنتی. شوند اضلفه می

 . است شود، پرداخته شده ها در خاک می بیوتیک آنتی

A Cornell study revealed the molecular mechanism of how antibiotics from human and farm animal waste 

become trapped in soils, findings with the potential to explain the behavior and consequences of antibiotics in the 

environment. 

The new study, published Feb. 15 in the Journal of Colloid and Interface Science, reveals how metals that are 

abundant in natural soils change the arrangement of clay minerals, causing the mineral layers to come apart and 

create nanoscale pores that trap antibiotics and hold them in place. 

The finding is important for predicting the retention of antibiotics in lands based on the chemistry of their soils. It 

also opens the door for possibly using engineering solutions to remove these potentially harmful residues. 

"Antibiotics are heavily used in animal agriculture, especially in veterinary medicine," said Ludmilla Aristilde, an 

assistant professor of biological and environmental engineering in the College of Agriculture and Life Sciences, 

and the paper's lead author. Co-authors include researchers from the Université Grenoble Alpes and Université de 

Haute Alsace. At the same time, up to 60 percent of each antibiotic dose is not metabolized and is then excreted, 

and ends up in manure, which is spread as fertilizer on farm fields. Human waste sludge is also applied to lands. 

As a result, antibiotics including tetracyclines, the focus of this paper, are widely found in fields worldwide, from 

pig farms in China to chicken farms in the United States. 
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 تسریع در تجزیه و تحلیل ژنوم 

المللی از مؤسسه ژنوم سنگاپور و مؤسسه  یک تیم تحقیقاتی بین

( ژنوم غربالگر) SIFT4Gافزاری بنام  بیوانفورماتیک موفق به توسعه نرم

 . تواند به تسریع روند تجزیه و تحلیل ژنوم کمک کند اند که می شده

به چاپ  Nature Protocolsجزئیات بیشتر این یافته در مجله 

 . است رسیده

های  یابی ژنوم در واقع ابزاری است که برای شناخت بیشتر مکانیسم توالی

های انسان مورد استفاده  بیولوژیکی در جهات ارتقاء دانش مربوط به بیماری

های تکنیکی بدست آمده در این زمینه  پیشرفت. گیرد دانشمندان قرار می

ای که جامعه علمی با آن روبرو است  مسئله. است ها شده ان و سایر ارگانیسمهای مربوط به بدن انس منجر به تولید مقادیر عظیمی از داده

 . هاست بدست آوردن توانایی الزم برای تجزیه و تحلیل این داده

تجزیه  .های مربوط به ژنوم را با سرعت بسیار باالیی دارد بینی افزار توان پیش مدعی هستند که این نرم SIFT4Gافزار  توسعه دهندگان نرم

 . شود پذیر می های اطالعاتی امکان های ذخیره شده در بانک بینی و تحلیل ژنوم بر اساس پیش

 . های یک ارگانیسم توسط محققان ذیربط است افزار، قابلیت آن در تسریع کشف جهش نکته مهم دیگر درباره این نرم

An international team of scientists, led by researchers from A*STAR's Genome Institute of Singapore (GIS) 

and the Bioinformatics Institute (BII), have developed SIFT 4G (SIFT for Genomes) - a software that can 

lead to faster genome analysis. This development was published in the scientific journal Nature Protocols. 

Genome sequencing has been instrumental in improving knowledge of human diseases, by allowing 

scientists to understand their underlying biological mechanisms. It has also been critical in the global push 

towards precision medicine, where the genetic profile of a disease or patient could improve clinical decision-

making in determining prognoses and the type of treatment prescribed for patients, paving the way for 

improved healthcare outcomes. 

While technological advances have enabled the generation of vast amounts of data on the human body and 

other organisms, an issue facing the scientific community is the ability to analyse such great amounts of data 

well. 

Based on the same principles as its predecessor, SIFT 4G can prepare predictions for genomes at a much 

higher speed. Once the predictions are ready, they are stored in a database and are ready for genome 

analysis.  
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 رای کاشت گیاهان پوششی و شخم عمودیدلیل ب 2 

برای کاشت گیاهان  در حال حاضر بسیاری از کشاورزان

های  از بذرکارهایی که بر روی دستگاه پوششی در مزارع خود

فهرستی از . کنند اند، استفاده می شخم عمودی نصب شده

مزایای اقتصادی و زراعی حاصل از ترکیب گیاهان پوششی با 

 :باشد زیر میشخم عمودی بشرح 

زن عمودی امکان مدیریت   کاشت گیاهان پوششی با شخم (0

 .کند همزمان بقایای کاشت قبلی و کاشت گیاهان پوششی را فراهم می

 .و در نتیجه فشردگی خاک کمتر و تقویت سالمت خاکهمزمانی فوق یعنی کاهش تعداد عبور دستگاه  (6

 .کنند و زمان بیشتری برای رشد پیدا می با این روش گیاهان پوششی سریعتر در خاک قرار گرفته (9

 .کند شخم عمودی با برش دادن بقایا و پوک کردن خاک  بستر کاشت کاملی را برای افزایش تماس بذر با خاک فراهم می (0

 . شود با شخم عمودی و رها سازی بقایای گیاهی در سطح مزارع، فرسایش خاک کم می (0

زن عمودی سطح کاشت بذر در هر بار عبور دستگاه افزایش یافته و  اه با شخمبا استفاده از روش کاشت گیاهان پوششی همر (2

 .رود وری عملکرد باال می بهره

Many farmers are now hitting the field with cover crop seeders mounted to their vertical tillage implements. 

Here are just a few of the agronomic and economic benefits to incorporating cover crops with vertical 

tillage:  

 

1. Manage residue and plant cover crops – at the same time. 

2. Prevent compaction. 

3. Increase your establishment window. 

4. Achieve uniform emergence. 

5. Avoid erosion. 

6. Improve productivity. 

:بعمن  
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 :معرفی کتاب همراه با لینک دانلود 

1. Enabling the Business of Agriculture 2016 : Comparing Regulatory Good Practices 

 

Abstract: 
CONFERENCE EDITION FOR BOOK FORTHCOMING 2016. Enabling 

the Business of Agriculture 2016 provides a tool for policy makers to identify 

and analyze legal barriers for the business of agriculture and to quantify 

transaction costs of dealing with government regulations. Building on an 

earlier progress report published in November 2014, this volume presents the 

main results for 40 countries, for the first time using indicator scores to 

showcase good practices among countries in different stages of agricultural 

development. It also presents interesting results on the relationship between 

efficiency and quality of regulations, discriminatory practices in the laws, and 

whether regulatory information is accessible. Regional, income-group, and 

country-specific trends and data observations are presented on six topics: 

seed, fertilizer, machinery, finance, markets, and transport. The report also 

discusses the continued development of several topics that will be added in 

future reports: information and communication technology, land, water, 

livestock, gender, and environmental sustainability. 

 
Year of publication: 2016 

Publisher: World Bank Group 

Pages: 262 p. 
Download: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23691/9781464807725.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

2. Commodity Markets Outlook, January 2016 

 

Abstract: 

The World Bank is lowering its 2016 forecast for crude oil prices to $37 

per barrel in its latest Commodity Markets Outlook report from $51 per 

barrel in its October projections. The lower forecast reflects a number of 

supply and demand factors. These include sooner-than-anticipated 

resumption of exports by the Islamic Republic of Iran, greater resilience 

in U.S. production due to cost cuts and efficiency gains, a mild winter in 

the Northern Hemisphere, and weak growth prospects in major emerging 

market economies, according to the World Bank’s latest quarterly report. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: World Bank Group 

Pages: 74 p. 
Download: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23680/CMOJan2016FullReport.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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3. Land Cover Classification System: Classification Concepts 

 

Abstract: 

Classification Concepts The FAO Land Cover Classification System 

software is due to be released in its third version, and with it come 

four supporti ng volumes. The first of these is Classification Concepts, 

which lays the foundation for an understanding of the Land Cover 

Metalanguage (LCML) that is used to create classes for legends. The 

FAO LCCS is applicable to commercial use, national security, 

environmental protection, natural resource management, climate 

change mitigation and tracking of greenhouse gas emissions; and 

creates land classifications that are internationally transparent and 

comparable. 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 40 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5232e.pdf 

 

4. Qualitative Research on the Impacts of Social Protection Programmes on 
Decent Rural Employment: A Research Guide 

 

Abstract: 

The Social Protection and Decent Rural Employment research programme of the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has grown out 

of the Social Protection Division’s research platform, “From Protection to 

Production”. The research seeks to gain a better understanding of how social 

protection policies and programmes can affect – and be improved to enhance 

impacts upon – decent rural employment. This Qualitative Research Guide 

describes in detail the sequencing, timing and methodology of the research 

process to be implemented in each country of study: training; fieldwork 

preparation; a simple and clear fieldwork roadmap; the theory of change 

hypotheses for the studies; guiding questions and research tools. The Guide will 

be used for conducting qualitative research as part of this programme and will 

also serve as a basis for future FAO research in social protection and decent rural 

employment. 

 

Year of publication: 2015 

Publisher: FAO 

Pages: 60 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i4687e.pdf  
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