
 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 پیام مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی آب

آب آشامیدنی سالم منابع میلیارد نفر به  0.2 تعداد ،0101و  0991بین سالهای در فاصلۀ 

میلیون نفر به  011هنوز بیش از  .این اقدامی مثبت است، اما کافی نیست .رسی پیدا کردنددست

گزارش جهانی  .رسی ندارندتمیز و مناسب برای یک زندگی سالم و بهداشتی دست ،آب سالم

میلیارد نفر  0تخمین زده است که چیزی در حدود  0102توسعۀ آب سازمان ملل در سال 

رسی به بهداشت مناسب هستند که در این راستا دختران و زنان همچنان نیازمند دست

بسیاری از کشورهای در حال توسعه در مناطق . دارند بیشترین محرومیت از بهداشت بهینه را

قرار دارند که مشکل شدید آب دارند و در نتیجه بیش از مناطق دیگر تحت تأثیر  جغرافیایی

 0121 به همین دلیل آب در رأس دستور کار جدید توسعۀ پایدار .بینندتغییر اقلیم آسیب می

در هدف  .به وضوح به موضوع آب اشاره شده استدر هدف شمارۀ شش از دستورکار . قرار دارد

مدیریت پایدار آب و رسی به آب و تتضمین دسبرای توسعۀ پایدار  0121شش از دستورکار 

انداز بهداشت و اهمیت آب در تحقق سایر اهداف دستورکار، از جمله برای پیشبرد چشم

رای توسعه قرار دارد، ، موضوعی که درکانون گزارش جهانی آب ببرای همه شایسته اشتغال

 .برجسته شده است

 :است های زیر در دسترس این پیام از با استفاده از لینکتن کامل م
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 ها ها و کوکی غالت در شیرینی های غیر معمول شبه استفاده از دانه 

( pseudoceraels)غالت  های شبه بسیاری از مردم از فواید دانه

و دانه چیا یا تخم شربتی ( amaranth)مثل دانه گل تاج خروس 

(chia seed )اما کاربرد آنها در . برای سالمتی آگاه هستند

محققان مرکز تحقیقات . ای نیست های غذایی کار ساده رژیم

کنند با کشف خواص فیزیکی  سعی می( ARS)کشاورزی امریکا 

 تهیهخلوط آرد چاودار و دانه چیا مثل مترکیباتی  ،ها این دانه

های عادی برای  ها و کوکی کنند که ضمن دارا بودن طعم شیرینی

های قلبی و یا  بوده و امکان ابتال به ناراحتیسالمتی نیز مفید 

 . های مثل دیابت و یا چاقی را کاهش دهند بیماری

 که سبب کاهش کلسترول خون و آرد چاودار دارای بتاگلوکان است( lysine)آرد دانه گل تاج خروس حاوی اسید آمینه لیزین 

مقایسه بین خمیر و کوکی تهیه . اند فاقد شکر و گلوتن شده های ماده موفق به تهیه کوکیدو محققان از ترکیب این . می شود

دهد که  به تنهائی و آرد گندم نشان می خمیر و کوکی تهیه شده از آرد هریکخروس با  شده از ترکیب آرد چاودار و دانه گل تاج

ها  کل خمیرها و کوکیاز نظر سفتی و ش. خروس نسبت به آرد گندم خالص بیشتر است ظرفیت نگهداری آب آرد دانه گل تاچ

 . اختالف وجود دارد ولی در رنگ و مزه آنها اختالف قابل توجهی وجود ندارد

   . مراجعه نمائید AgResearchمجله   0102توانید به شماره ماه مارس  برای کسب اطالعات بیشتر می

More people are becoming aware of the health benefits of ancient grains and seeds, such as amaranth and 

chia seeds, but incorporating them into one’s diet is not always easy. That could change in the near future 

as Agricultural Research Service (ARS) scientists explore the physical properties of these foods, blending 

mixtures to make treats like sugar cookies that are tasty and good for your health. 

At the ARS National Center for Agricultural Utilization Research (NCAUR) in Peoria, Illinois, 

scientist George E. Inglett and his assistant Diejun Chen have developed amaranth-oat and chia-oat 

composites that may be used to create foods with health benefits that include lowering the occurrence of 

heart problems, diabetes, and obesity. 

Amaranth flour contains lysine, an essential amino acid, and oats contain beta-glucan, known for lowering 

blood cholesterol. The researchers blended the two ingredients to make nutritious, gluten-free sugar 

cookies. 

 :بعمن

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/mar/cookies/ 
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 (NAGP)پالسم حیوانات اهلی امریکا  جموعه ملی ژرمم 

پالسم حیوانات اهلی امریکا واقع در فورت  کلکسیون ملی ژرم

پالسم  های ژرم رگترین مجموعهزکالینز، کلرادو، یکی از ب

در این مجموعه . حیوانات اهلی تولید کننده غذا و الیاف است

یک های منجمد شده به روش کرایوژن ها و جنین اسپرم

(cryogenic )در حال حاضر حدود یک . شوند نگهداری می

 . گونه در این مجموعه وجود دارد 02میلیون نمونه از 

های حیوانات اهلی عادی مثل  پالسم این مجموعه شامل ژرم

پروری مثل ماهی  های آبزی خوک، مرغ، گاو، گوسفند و گونه

( elk)گوزن شمالی  و( bison)دار امریکائی  اهلی مثل گاومیش کوهانهای کمتر معمول  آال و گربه ماهی و همچنین گونه قزل

راس از آنها  111،111است بطوریکه در حال حاضر حدود  دار امریکائی طرفداران زیادی در امریکا پیدا کرده گاومیش کوهان. است

ت امریکا نقش بسیار مهمی در پرورش پالسم دامی مرکز تحقیقا مجموعه ژرم. شوند برای تولید گوشت در امریکا پرورش داده می

 . است میزان باروری و تنوع ژنتیکی این نوع گاوها در امریکا روند نزولی پیدا کرده. گاوهای شیری هلشتاین دارد

 همانندهایی  های دامی موجود بویژه برای هنگام بروز بحران عه نگهداری و حفاظت از تنوع گونهاز اهداف ایجاد این مجمویکی 

 . است اعالم شده 0110در انگلستان در سال تب برفکی شیوع 

مراجعه  AgResearchمجله   0102توانید به شماره ماه مارس  برای کسب اطالعات بیشتر درباره این کلکسیون و اهمیت آن می

   . نمائید

There is no larger assembly of preserved genetic material from animals that provide food and fiber than 

that in the National Animal Germplasm Collection. Located in Fort Collins, Colorado, and composed 

mostly of cryogenically frozen sperm and embryos, the program includes nearly a million samples from 

26 species. 

The germplasm collection includes common domesticated species such as pigs, chickens, cattle, sheep, 

and farmed aquatic species like trout and catfish, and also less common domesticated species like bison, 

elk, and even yaks. Bison, in particular, are gaining popularity as livestock in the United States, with 

about 400,000 now being raised for meat. “There may not be a strong bison breed association right this 

minute keeping track of pedigrees, but storing the bison’s genetic diversity before any genetic bottlenecks 

develop is well worth doing,” says geneticistHarvey Blackburn, who leads theAgricultural Research 

Service’s (ARS) National Animal Germplasm Program (NAGP). 

 :بعمن

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/mar/animals/ 
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 بینی اثربخشی موادشیمیایی کشاورزی معرفی مدل کامپیوتری برای پیش 

محققان مؤسسه فیزیک و تکنولوژی مسکو و دانشگاه دولتی مسکو موفق به 

میزان مؤثر بودن مواد شیمیایی بینی  توسعه مدل کامپیوتری برای پیش

 . اند در گیاهان شده( agrochemicals)کشاورزی 

 العات خودآنها به کمک یک سری آزمایشات مستقل و نتایح حاصل از مط

. بینی باالیی دارد اند که مدل معرفی شده توسط آنها قدرت پیش نشان داده

به چاپ  phytochemistryجزئیات بیشتر درباره این مدل در مجله 

های یادگیری ماشینی و بطور  برای ساخت این مدل از روش. است رسیده

 Kohonen self-organizing)های خود سازماندهی کوهونن  خاص از نقشه

maps )استفاده شده است. 

به منظور کشف . های رشد گیاهی کننده ها و تنظیم کش آفت : شوند های مواد شیمیایی کشاورزی به دو دسته تقسیم می مولکول

بر هستند که در اغلب  مولکول فعال جدید از هر گروه و میزان اثربخشی آن، محققان مجبور به انجام آزمایشات طوالنی و هزینه

ها مورد آزمایش برای مراحل بعدی  هدف از تحقیقات جدید کاهش تعداد مولکول. د نیز امکان دارد به نتیجه مطلوب نرسندموار

 . کند های جدید کاهش پیدا می زمان و هزینه جستجو برای یافتن مولکول بینی آن با استفاده از این مدل و دقت باالی پیش. است

Scientists from MIPT (Moscow Institute of Physics and Technology) and MSU (Moscow State 

University), under the leadership of Yan Ivanenkov, developed the first computer model predicting 

agrochemical activity, the beneficial influence of simple molecules on plants. With the help of an 

independent test set and the results of their own study, they showed that the model has a high predictive 

power. The work is published in the scientific journal Phytochemistry. To construct the model, the 

authors used methods of machine learning, in particular Kohonen self-organizing maps.  

The molecules of interest to agrochemistry can be divided into two categories: pesticides (which fight 

against insects, weeds and fungi) and plant growth regulators (which stimulate or inhibit plant growth). In 

order to discover a new active molecule from a group, the scientists conduct costly experiments . 

 :منابع

http://phys.org/news/2016-02-scientists-unique-silico-agrochemical-small-molecule.html 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031942215301229 
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 زمینی با میزان کلسیم باال ارقام جدید سیب 

هایی توخالی در  خشهای تیره و یا ب اند که وجود لکه تحقیقات اولیه نشان داده

میزان کلسیم . از کمبود کلسیم استناشی زمینی به احتمال زیاد  سیب

وجود این . شود از نظر ژنتیکی به کیفیت غده مربوط می یزمین های سیب غده

 . کند عوارض عالوه بر ظاهر ناخوشایند احتمال فاسد بودن آن را هم زیاد می

. کشت بطور طبیعی کم است زمینی مورد میزان کلسیم بیشتر ارقام سیب

-گاه ویسکانسینقیقات کشاورزی امریکا با همکاری دانشمحققان مرکز تح

زمینی وحشی با هدف تولید ارقام جدید با میزان کلسیم باال تحقیق  های سیب مدیسون برای رفع این کمبود بر روی گونه

 . اند کرده

های وحشی منابع ژنتیکی بسیار  این گونه. زمینی وجود دارد سیبخانواده وحشی زیادی از  های هم در امریکای جنوبی گونه

ای  این محققان موفق به یافتن گونه. توانند پیدا کنند زیرا صفات مطلوب زیادی را در آنها می. باارزشی برای محققان هستند

های  زمینی القی آن با سیببا ایزوله کردن این صفت و ت. زمینی معمولی است اند که میزان کلسیم آن هفت برابر سیب شده

دستیابی به نشگرهای مولکولی یک صفت روند تولید ارقام جدید را تسریع . معمولی به نشانگرهای مولکولی دست یافتند

 . است به چاپ رسیده Crop Scienceجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله . کند می

Have you ever cut into a potato to find a dark spot or hollow part? Early research shows that these defects 

are likely the result of calcium deficiencies in the potato -- and that tuber calcium is genetically linked to 

tuber quality. 

Neither consumers at grocery stores nor the companies that make potato chips and fries want these low 

calcium defects. In addition to the cosmetic issues, these potatoes are more likely to rot. 

Most farmed varieties of potatoes have naturally low levels of calcium. So researchers at the USDA-ARS 

and University of Wisconsin-Madison, including Shelley Jansky, John Bamberg, and Jiwan Palta looked to 

wild potatoes. Their purpose: to breed new potato cultivars with high calcium levels. 

Many wild potato relatives are still present in South America. Their presence means growers' potato plants 

in that region often exchange genes with wild species. "That's a way they continue to evolve as the climate 

changes or as disease and pest patterns change," says Jansky. "But (in the United States), we have removed 

our potatoes from that environment. We have to breed new genes in from these wild relatives when we 

want to improve our cultivars." 

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160224133638.htm 

https://dl.sciencesocieties.org/publications/cs/abstracts/56/2/576 
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 ها کش تعیین مؤثرترین زمان کاربرد علف 

ه در دانشگاه تنسی، برخی از بر اساس تحقیق جدید انجام شد

شوند نسبت به صبح زود یا  ها اگر در اواسط روز بکار برده کش علف

 . غروب اثربخشی بیشتری دارند

  protoporphyrinogen oxidase  کش در این تحقیق سه نوع علف

بر روی نوعی علف هرز مقاوم به گلیفوسیت بنام تاج خروس  PPOیا 

مزارع سویا در سه نوبت صبح زود،  در( palmer amaranth)وحشی 

روز نتایج  01بعد از . ظهر و غروب مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتند

کش در هنگام ظهر بطور  بدست آمده نشان دادند که استفاده از علف

 . است درصد نسبت به غروب کارآئی بیشتری داشته 01درصد از صبح زود و حدود  05-01متوسط 

و  کنند های تولید کننده کلروفیل اختالل ایجاد می به اینصورت است که در فعالیت آنزیم PPOهای  کش مکانیسم عملکرد علف

های  های موجود در برابر علف کش دانند زیرا تنها علف ها را برای تولید محصوالت کشاورزی بسیار مهم می کش محققان این علف

 . هرز مقاوم به گلیفوسیت هستند

از طرف . مهمتر از همه کاهش تعداد دفعات استفاده از آنهاست. ها به چند دلیل مهم است کش ربرد علفتعیین بهترین زمان کا

 . کش کاهش دهد های هرز را نسبت به آن علف تواند سرعت روند ایجاد مقاومت در علف ها می کش دیگر کاربرد مؤثرتر علف

Some herbicides are more effective when applied at noon compared to early morning or late evening 

applications, according to data from the University of Tennessee Institute of Agriculture. 

The study evaluated three protoporphyrinogen oxidase (PPO) herbicides applied to glyphosate-resistant 

Palmer amaranth in soybean plots at sunrise, noon and sunset. After 14 days, the noon applications on 

average performed 15-20 percent better than the sunrise applications. The noon applications outperformed 

the sunset applications by an average of approximately 10 percent. "We're definitely getting better control 

when these herbicides are applied in the middle part of the day," says Garret Montgomery, lead author 

and doctoral student with UT's Department of Plant Sciences.  

PPO herbicides work by inhibiting an enzyme involved in chlorophyll production. Researchers explain 

that this family of herbicides is significant to agricultural producers as it's the only post-emergence mode 

of action available for controlling glyphosate-resistant weeds in glyphosate-tolerant soybeans. 

 :بعمن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160222155723.htm 
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 رجدید برای انتخاب گیاهان با فتوسنتز بهتروشی  

از دانشگاه و مرکز تحقیقات واگنینگن هلند برای اولین حققان م

بار موفق به توسعه روش جدیدی شدند که با دقت باال و بطور 

 . گیری کند تواند اندازه اه را میگی 0511همزمان میزان فتوسنتز 

این روش از یک ربات تجزیه و تحلیل تصویر بنام در 

Phenovator ط دانشگاه واگنینگن استفاده طراحی شده توس

عالوه بر میزان فتوسنتز این ربات همچنین قادر به . شده است

 .اه در طول روز و شب استگیری میزان رشد و حرکات گی اندازه

را این ربات  .کند نیز تسهیل می نین انجام تحقیقات بنیادی دیگر مثل مسائل مربوط به وراثت فتوسنتز راچاین ربات هم

به  در مطالعات مربوطبر موارد فوق، عالوه . بکار بردهای مرتبط با فتوسنتز نیز  تحقیق درباره ژن توان بطور خاص برای  می

ها در این فرایندها اثرگذار  و اینکه کدام ژن نور، دما و یا خشکیتغییرات در شدت اثرات سایر فرایندها بر فتوسنتز مثل 

 . نیز قابل استفاده استهستند، 

  . نمائید هعمراج دانشگاه واگنینگن توانید به وب سایت کسب اطالعات بیشتر درباره این ربات میبرای 

Scientists from Wageningen University and Research Centre in the Netherlands (Wageningen UR) 

have developed the first ever method for accurately and simultaneously measuring the photosynthesis 

of nearly 1,500 plants. 

The method uses an image analysis robot called the Phenovator, designed by Wageningen UR. Aside 

from photosynthesis, the robot also measures the growth and movements of plants during daytime and 

nighttime. The Phenovator also facilitates new fundamental research into issues such as the heredity of 

photosynthesis. It can also specifically search for genes that are relevant to photosynthesis. In addition, 

the Phenovator can be used to study the influence of other processes on photosynthesis, such as 

changes in light intensity, temperature or drought, and which genes are involved in such processes. 

 

 :منابع

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14169 

http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research-

international/show/Wageningen-UR-publishes-method-for-selecting-plants-with-better-photosynthesis.htm 
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 زمینی یابی ژنوم بادام توالیکمیل ت 

خشک  المللی تحقیقات گیاهان گرمسیری نیمه مؤسسه بینجیا و راز دانشگاه جوحققانی م

(ICRISAT ) زمینی  المللی ژنوم بادام اری بینکابترنامه بطی(IPGI ) موفق به تکمیل توالی

 . اجدادی بادام زمینی شدند های گونه ژنوم

 Arachis duranensisهای  هیبریداسیون دو گونه وحشی بنام اصلحمعمولی  زمینی بادامگونه 

ژنوم ساختار نقشه تهیه منظور به . شدند ه در امریکای جنوبی کاشته میک ستا A. ipaensisو 

محققان یابی  توالیاین توسط . یابی کردند ، محققان ژنوم دو گونه احدادی آنرا توالیبادام زمینی

یکی از  های توالی DNAمقایسه . را شناسایی کنندزمینی  های بادام د از ژندرص 92 توانستند

 . یکسان هستنددرصد  92/99داد که آنها زمینی معمولی نشان  های وحشی با بادام گونه

یابی  با استفاده از توالی ها آفات و بیماریو افزایش مقاومت آنها نسبت به زمینی در برابر شرایط خشکسالی،  ارقام بادامبهبود 

ها و مواد  کش آنها به کشاورزان کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد که عملکرد محصول خود را با کاربرد آفت ژنوم

در بیشتر دراین باره جزئیات . د و در نتیجه تغذیه و وضعیت معیشتی آنها نیز بهتر گرددشیمیایی کمتری بهبود ببخشن

 .سایت ایکرسات در دسترس است وب

The International Peanut Genome Initiative (IPGI), including researchers from the University of 

Georgia and the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), has 

completed sequencing the ancestral genomes of groundnut. 

The groundnut that is grown today comes from the hybridization of two wild species, Arachis 

duranensis (V14167, A-genome ancestor) and A. ipaensis (K30076, B-genome ancestor), cultivated in 

South America. To map the groundnut's genome structure, the researchers sequenced the two ancestral 

parents, and the sequences provide researchers access to 96% of all groundnut genes in their genomic 

context. A comparison of the DNA sequences of one of the wild species with the cultivated groundnut 

showed that they are 99.96% identical. "Improving groundnut varieties to be more drought, insect and 

disease resistant using the genome sequence, can help farmers in developing nations produce more 

groundnuts with fewer pesticides and other chemicals and help these farmers feed their families and 

build more secure livelihoods," said Dr. Rajeev Varshney, Research Program Director – Grain 

Legumes and Director, Center of Excellence in Genomics at ICRISAT. 

 :منابع

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14201 

http://www.icrisat.org/genome-code-of-cultivated-groundnut-cracked/ 
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 با امنیت غذایی پایدار ییشهرهاوسعه ت 

رای زمان ب از مشکالت مطرح در جهان امروزی، موضوع امنیت غذاییکی ی

ترین مسائل مطرح در این زمینه  یکی از ملموس. حال و نسل آینده است

توسعه رحال ها نفر در کشورهای د تغذیه است که در حال حاضر میلیون وءس

پذیر در  مبتال به آن هستند و همچنین خطری برای بسیاری از مردم آسیب

مشکل امنیت غذایی فراتر از فقط اما .  آید کشورهای توسعه یافته بشمار می

های موجود در رابطه با واردات مواد  عرضه مواد غذایی است، بلکه چالش

های  ایعات غذایی و ارائه رژیمضا، ه غذایی در سطح جهانی، افزایش قیمت

 . گیرد غذایی متعادل و مغذی را نیز دربرمی

بر روی پروژه  Poole، انگلستان با همکاری برنامه مشارکت برای امنیت غذایی پایدار شهر  Bournemouthدانشگاه محققان 

 افزایش تولید و مصرف غذاهای محلی و شیوه تغذیه پایدار بویژه تشویق به غذا ترویجرای یافتن روشی مناسب برای بجدیدی 

این ایده شامل موضوعات . است هدف اصلی از اجرای این پروژه تحقیقی ایده سالمت غذایی اعالم شده. کنند تحقیق می

های تهیه غذای سالم و تولید مواد غذایی  شنایی با شیوهاعتماد به منابع مواد غذایی، آ غذایی متعادل،  ای از جمله رژیم گسترده

   . پایدار است

The issue of global food security is a problem for us now, and for future generations. Perhaps the most 

visible issue is malnutrition, which affects millions in the developing world and poses a risk to many 

vulnerable people in the developed world. But the issue of global food security is much broader than the 

supply of food -- it also refers to the challenges of our dependence on globally imported food, rising food 

prices, food waste and the provision of a nutritious, balanced diet. 

Researchers at BU are working in collaboration with Bournemouth and Poole's Sustainable Food City 

partnership to tackle some of these issues through a new project designed to look at how we can 

encourage sustainable food and eating practices, particularly through the growth and consumption of local 

foods. At the heart of the project is the idea of nutritional wellbeing; a broad concept that incorporates 

issues such as a balanced diet, trusting the source of food, knowing how to produce healthy meals, and 

sustainable food production.  

 :بعمن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160310080826.htm 
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 سوختگی معمولی حبوبات بیماری با مقابله  

حبوبات یکی از مخربترین ( common blight)سوختگی باکتریایی معمولی یماری ب

که سبب کاهش عملکرد و کیفیت این های باکتریایی در سطح جهانی است  بیماری

توان ارقام جدید  نژادی می  های معمول به با استفاده از تکنیک. شود محصوالت می

لید نمود اما تولید رقم مقاوم به این بیماری همراه با حفظ مقاوم به این بیماری تو

 . استهای مطرح  عملکرد و کیفیت مطلوب از چالش

هان نیز گسترش پیدا و معتدل ج طق گرمسیریبیماری به منااین حال حاضر در 

دف تحقیقات خود ه Shree Singhدانشگاه آیداهو بنام  از محققان ییک. است کرده

هایی برای ایجاد ارقام مقاوم حبوبات در برابر این بیماری قرار  را بر روی یافتن راه

شود و مقابله با آن بسیار  د میایجا( Xanthomonas)انتوموناس باکتری متعلق به جنس ز این بیماری توسط دو گونه. است داده

پس از برداشت . کند میشود باکتری جوانه را آلوده کرده و به کل گیاه گسترش پیدا  که بذر آلوده کاشته می زمانی. دشوار است

های مختلف آن بر  از دیگر مشکالت مقابله با این بیماری وجود سویه. کنند نیز بقایای محصول چرخه بعدی کاشت را آلوده می

بهمین دلیل ایجاد ارقام  .اند ای جلوگیری از گسترش این بیماری مؤثر نبودهشیمیایی برهای  تاکنون روش .یک بذر است روی

 . مقاوم برای مدیریت و کنترل آن مقرون بصرفه و سازگار با محیط زیست است

Common blight is a devastating bacterial disease. It greatly reduces the yield and quality of bean crops 

across the world. Conventional breeding techniques can be used to generate cultivars of common bean 

that are resistant to the common blight. But it remains challenging to breed cultivars of common bean that 

combine the desired high yield and quality with resistance to diseases. 

Bean blight's reach expands to both tropical and temperate regions of the world. Shree Singh, a professor 

at the University of Idaho, has spent his career researching ways to generate cultivars of common bean 

resistant to diseases. According to Singh, "Common blight is by far the most severe and widely occurring 

bacterial disease that adversely affects common bean production worldwide." Common blight is caused 

by two species of bacteria belonging to the Xanthomonas genus. It is a difficult disease to attack. The 

bacteria can move along with seeds and plant matter.  

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160309130135.htm 

https://dl.sciencesocieties.org/publications/cs/abstracts/55/3/971 
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 :معرفی کتاب همراه با لینک دانلود 

1. Gender in Climate-Smart Agriculture. Module 18 for the Gender in Agriculture Sourcebook 

 

Abstract: 
This Gender in Climate-Smart Agriculture module was pre-pared jointly 

by the Food and Agricultre Organization (FAO), International Fund for 

Agricultural Development (IFAD), and the World Bank. The 

coordination team con-sisted of Sanna-Liisa Taivalmaa (World Bank), 

Ilaria Fir-mian (IFAD), and Kaisa Karttunen (FAO), with technical 

support from Christine Heumesser, Eija Pehu, and Ademola Braimoh 

from the World Bank; Clare Bishop-Sambrook from IFAD; and Ilaria 

Sisto and Szilvia Lehel from FAO. Patti Kristjanson (consultant) 

offered valuable guidance for the entire module in addition to writing 

two Thematic Notes and one Innovative Activity Profile. 

 

Year of publication: 2015 

Publisher: FAO; World Bank; IFAD 

Pages: 96 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-az917e.pdf 
 

2. Knowledge and Information for Sustainable Food Systems 

Abstract: 

The FAO/UNEP joint programme is catalysing partnerships among 

United Nations agencies, other international agencies, governments, 

industry and civil society to promote activities that can contribute to 

sustainable food systems. Improving knowledge collection and 

sharing are a key area of work to progress towards more sustainable 

food systems, taking into consideration the environmental, economic 

and social dimensions. This work aims to better identify the 

requirements and perspectives of the various types of actors, in terms 

of data and means to access them, to identify and assess existing data 

and gaps, and to identify and assess existing knowledge-sharing tools 

and mechanisms. The FAO/UNEP programme organized, in 

September 2014, a workshop on “Knowledge and Information for 

Sustainable Food Systems”. The various sessions of the workshop 

considered the needs and perspectives of the various stakeholders and 

ways to address them. This publication is a compilation of the papers 

presented at the workshop, and the workshop summary. 

 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAo 

Pages: 238 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5373e.pdf 
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3. Exploring the concept of water tenure 

 

Abstract: 

The purpose of this paper is examine the notion of tenure in connection with 

water resources and to explore whether the concept of water tenure has the 

potential to make a useful contribution towards resolving the world’s water 

resources challenges. It seeks to provide answers to the following questions: 

(a) What is water tenure? (b) Does water tenure really exist or is water 

simply too different from other natural resources? (c) Could the concept of 

water tenure be useful in terms of the development of natural resources 

policies and practices? (d) Is there scope for further work on the possible 

development of guidelines on water 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 94 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5435e.pdf 
 

4. Forty years of community-based forestry 

A review of its extent and effectiveness 
Abstract: 

Since the 1970s and 1980s, community-based forestry has grown in 

popularity, based on the concept that local communities, when granted 

sufficient property rights over local forest commons, can organize 

autonomously and develop local institutions to regulate the use of natural 

resources and manage them sustainably. Over time, various forms of 

community-based forestry have evolved in different countries, but all have at 

their heart the notion of some level of participation by smallholders and 

community groups in planning and implementation. This publication is 

FAO’s first comprehensive look at the impact of community-based forestry 

since previous reviews in 1991 and 2001. It considers both collaborative 

regimes (forestry practised on land with formal communal tenure requiring 

collective action) and smallholder forestry (on land that is generally privately owned). The publication examines 

the extent of community-based forestry globally and regionally and assesses its effectiveness in delivering on key 

biophysical and socioeconomic outcomes, i.e. moving towards sustainable forest management and improving 

local livelihoods. The report is targeted at policy-makers, practitioners, researchers, communities and civil 

society. 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 168 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5415e.pdf 
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5. Innovations in Financing Mechanisms for Demand Driven Agricultural Advisory 
Services: Evolution of the Danish model 

Abstract: 

The study describes the historic development of the Danish Agricultural 

Advisory Services (DAAS). This is the case of a national advisory system 

owned and managed by the farmer organizations and financed with public 

subsidies combined with farmer/user payments, gradually developed to 

full user payment. The links and relations between the empowerment of 

farmers and their organizations, their evolving roles in advisory systems, 

and the innovative financial mechanisms in extension, especially pull-

mechanisms, are analyzed. The study also looks at the effectiveness and 

impact of the advisory system, advice and accountability of advisory 

services to small-scale male and female producers. It draws out lessons 

learned from this that can relate to other countries engaged in reforming 

their advisory services. 

 

Year of publication: 2015 

Publisher: FAO 

Pages: 64 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5117e.pdf 
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