
 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 6102شعار روز جهانی غذا 

. امنیت غذایی یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی است

داران که اکثریت مردم فقیر جهان را تشکیل  کشاورزان، ماهیگیران و رمه

دهند، بیشترین آسیب را ازافزایش دمای زمین و وقوع مکرر بالیای  می

از طرف دیگر با توجه به روند افزایش جمعیت جهان و . بینند طبیعی می

، بخش کشاورزی و 6101میلیارد نفر تا سال  2/9بینی رسیدن آن به  یشپ

با تغییرات های تولید غذا جهت تامین نیازهای غذایی جهان باید  سیستم

وری و پایداری آنها  پذیر شده و بهره اقلیمی سازگار و در برابر آنها انعطاف

 . افزایش یابد

شرایط » را  6102انی غذا با درنظر گرفتن مسائل فوق، فائو شعار روز جه

« های غذا و کشاورزی نیز باید تغییر کند اقلیمی در حال تغییر است، سیستم

گذاری بر روی  اعالم کرد و خواستار توجه بیشتر به غذا و کشاورزی و سرمایه

 . های مقابله با تغییرات اقلیمی شد توسعه روستایی توسط کشورها در برنامه

    :  و مسابقه روز جهانی غذا  های مربوط به مطالب لینک

http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/en/ 

http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/ 

http://www.fao.org/3/a-i5685e.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  

  6102اعالم شعار روز جهانی غذا 

  خاک، محیط زیست  

 های آلوده سازی خاک پاک  

   ژنتیک 

  ژنوم کامل هویج، تصویری از تاریخچه اهلی شدن گیاهان

  زراعی 

   نوآوری 

 فتوسنتز مصنوعی، تقلیدی از خالقیت طبیعی 

 بینی باران نکات کلیدی برای بهبود پیش 

 تغذیه 

 ها در خارج از یخچال استفاده از ابریشم برای نگهداری میوه  

   فناوری 

  فناوری فضایی در کشاورزیاستفاده از 

  تاثیر نورLED اکسیدانی کاهو در افزایش خاصیت آنتی 

  زیست محیط  

  زیست ها در محیط کش تغلظت آفمدلی ساده برای تعیین 

 

  برای دانلودهمراه با لینک کتاب معرفی 

  بر روی کشاورزی، امنیت غذایی و  6102-02نینو  اثرات ال

  تغذیه

  های سنجش از راه دور در مدیریت منابع آب کاربرد داده 

  های آموزش الکترونیکی فائو معرفی دوره 

  گذشته، حال و آینده اصالح نباتات: از گیاه تا محصول 

  های داروهای دامپزشکی ارزیابی باقیمانده 

  اه در مناطق روستایی فقیرکاربرد تلفن همر  

 0990اردیبهشت   – 9شماره 

 

http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/en/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/
http://www.fao.org/3/a-i5685e.pdf
mailto:f_raoufi@yahoo.com
mailto:gharedaghli@yahoo.com
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 های آلوده سازی خاک پاک

هایی مثل نفت، گریس، فلزات سنگین و یا  آالینده

های شهری و  ها از طریق هرزآب کش آفت

های صنعتی وارد  کشاورزی و همچنین پساب

 . سازند را آلوده می خاک شده و آن

های آلوده به  سازی خاک فرایند اصالح و پاک

بردن مواد  شود و نیاز به از بین سادگی انجام نمی

نظر گرفتن شرایط ویژه محل،  با در. آالینده دارد

های  ، هزینه و درجهبا بازدهی های مختلفی روش

انتخاب روش مناسب . پایداری متفاوت وجود دارد

پس از ارزیابی و تشخیص نوع آلودگی و دامنه 

 سازی زیست و علوم کاربردی زمین امریکا، پنج روش موجود برای پاک برنامه مدیریت محیط .گیرد گسترش آن صورت می

 : است زیست و کارآئی آنها به شرح زیر اعالم کرده های آلوده را با توجه به سازگاری با محیط خاک

  (Air Sparging)یا تهویه خاک تزریق هوا  .0

 ( Air Stripping)زدایش آلودگی توسط هوا  .6

 (Enhanced Biodegradation)تجزیه زیستی پیشرفته  .9

 (Phytoremediation)پاالیش گیاهی  .4

 (Soil Vapor Extraction)بخارهای آلوده استخراج  .0

It may be hard to imagine, but soil gets dirty. Soil can become contaminated with oil, grease, heavy metals or 

pesticides through urban and agricultural runoff as well as industrial spills or precipitation. 

The clean-up process involves more than a broom and a dust pan. Soil must undergo remediation—the process of 

removing pollutants and contaminants from the ground. 

Several different remediation processes are available, varying in efficiency, cost and sustainability for specific 

site conditions. When officials suspect a site is contaminated, they conduct an assessment to determine the 

pollutant, the extent of contamination and the appropriate method to remediate the soil. 

The Applied Geosciences and Environment Management Program at the U.S. Department of Energy's Argonne 

National Laboratory evaluates potentially contaminated sites and applies remediation methods, such as those 

described below, that are both efficient and environmentally friendly by reducing secondary impacts—such as 

emissions from trucks that transport soil to a treatment facility. 

 :منبع

http://phys.org/news/2016-05-ways-scientists-soil-dirty.html 

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/tags/contaminants/
http://phys.org/tags/soil/
http://phys.org/news/2016-05-ways-scientists-soil-dirty.html
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 اهلی شدن گیاهان زراعی تاریخچه ژنوم هویج، تصویری از

به تاریخچه تکامل  توان یک فسیل میی موارد، از روی در برخ

و  DNAدر بعضی موارد نیز الزم است . برد یک گونه پی

های نقوش باستانی استخراج  اطالعات ژنتیکی از روی نمونه

 . گردند

اخیرا، اطالعات کامل ژنوم هویج توسط تیمی از محققان 

این اطالعات شامل . است دانشگاه ویسکانسین رمزگشایی شده

نژادی،  تاریخچه کامل گیاه هویج از اهلی شدن، تحوالت به

 . گیرد زیستی و تغییرات ژئولوژیک را در بر می اثرات محیط

سال پیش در آسیای مرکزی  0011برای اولین بار حدود . ای دارای تاریخچه طوالنی است گیاه هویج بعنوان یک محصول ریشه

در  0011گونه رایج کنونی در سده . های سفید اجدادی خود بنفش و زرد بودند ها بر خالف گونه جاین هوی. است مشاهده شده

ژنوم هویج حاوی بیش از .  است استفاده شده از آنها شده و بعنوان یک نماد زیبائی در آثار هنری آلمانی و اسپانیایی اروپا دیده

ها، کاروتنوئیدهای رنگی و سایر  ای مربوط به مقاومت در برابر بیماریو کده  کروموزوم آن قرار گرفته 9ژن است که در  96111

 . کنند صفات هویج را تعیین می

 . است به چاپ رسیده Nature Geneticsجزئیات این تحقیق در مجله 

Sometimes, the evolutionary history of a species can be found in a fossil record. Other times, rocks and 

imprints must be swapped for DNA and genetic fingerprints. 

The latter is the case for the good-for-your-eyes carrot, a top crop whose full genetic code was just 

deciphered by a team of researchers led by University of Wisconsin-Madison horticulture professor and 

geneticist Phil Simon. Simon is also a research scientist with the U.S. Department of Agriculture's 

Agricultural Research Service, which helped fund the work. The study is published in the journal Nature 

Genetics. 

It tells a story of how the carrot has been touched by domestication and breeding practices and influenced 

by environmental and geologic change, and it fills in a family tree of relatives that otherwise appear 

distinct. It also reveals how carrots have become so good at accumulating carotenoids, the pigment 

compounds that give them their characteristic colors and provide them with their nutritional strength. 

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160509145531.htm 

http://news.wisc.edu/carrot-genome-paints-picture-of-domestication-could-help-improve-crops/ 

 به فهرست بازگشت

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160509145531.htm
http://news.wisc.edu/carrot-genome-paints-picture-of-domestication-could-help-improve-crops/
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 فتوسنتز مصنوعی، تقلیدی از خالقیت طبیعت

هدف از تالش برای تحقق فتوسنتز مصنوعی، دستیابی به یک منبع انرژی 

محققان شیمی . نشدنی است پاک، سازگار با شرایط اقلیمی و تقریبا تمام

 . اند یک گام  به این هدف نزدیکتر شده Würzburgدانشگاه 

فرایندی است که طی آن گیاهان با استفاده از نور در طبیعت، فتوسنتز 

اکسید کربن هوا، ترکیبات آلی پر انرژی معموال به فرم  خورشید و دی

دانشمندان معتقدند که اگر موفق . کنند ها و اکسیژن تولید می کربوهیدرات

به بازسازی این فرایند در مقیاس بزرگ شوند، بسیاری از مشکالتی که 

از طریق فتوسنتز . حل خواهند شد ،ا آنها روبرو استاکنون بشریت ب هم

مصنوعی  مواد سوختی با تراکم انرژی باال مثل هیدروژن، متان و متانول  

 . اکسیدکربن هوا و سرعت تغییرات اقلیمی نیز کاهش خواهد یافت اینکه میزان دی قابل تولید خواهند شد ضمن

در طبیعت واحد . های مرتبط با آنها، در مرکز توجه تحقیقات این تیم است نگتولید کاتالیزورهای الزم با کارآئی مناسب و ر

محققان در بازسازی مصنوعی فتوسنتز از فلز نادری بنام روتنیم . ، جزء اصلی فرایند فتوسنتز استIIفتوسیستم

(ruthenium )بیعی است با این تفاوت که کارآئی سیستم مصنوعی تقریبا مشابه سیستم ط. کنند بعنوان کاتالیزور استفاده می

 . محققان در تالش برای کاهش سرعت تجزیه این کاتالیزور هستند. شود این کاتالیزور بسرعت تجزیه می

 . است به چاپ رسیده Nature Chemistryها در مجله  های آن جزئیات تحقیق و یافته

A clean, climate-friendly energy source that is virtually inexhaustible: This is the promise artificial photosynthesis 

holds. Chemists from the University of Würzburg have now got one step closer to reaching this goal. The scientists 

present their work in the journal Nature Chemistry. 

Nature shows how to do it: Photosynthesis is a process used by plants to create energy-rich organic compounds, 

usually in the form of carbohydrates, and oxygen (O2) from carbon dioxide (CO2) and water (H2O) driven by light. If 

we succeeded in mimicking this process on a large scale, numerous problems of humanity would probably be solved. 

Artificial photosynthesis could supply the Earth with fuels of high energy density such as hydrogen, methane or 

methanol while reducing the amount of carbon dioxide in our atmosphere and slowing down climate change. 

Developing the necessary efficient catalysts and associated dyes is a focal area of research at the Chair of Professor 

Frank Würthner at the University of Würzburg's Institute of Organic Chemistry. Two of Professor Würthner's 

doctoral students, Marcus Schulze and Valentin Kunz, have recently reported a partial success in this regard. They 

present the results of their research work in the current issue of the journal Nature Chemistry. 

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160503072412.htm 

http://www.nature.com/nchem/journal/v8/n6/full/nchem.2503.html 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160503072412.htm
http://www.nature.com/nchem/journal/v8/n6/full/nchem.2503.html
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 بینی بارندگی نکاتی کلیدی برای بهبود پیش

میزان شوری آب دریاها تا حد زیادی بستگی به میزان 

رطوبتی دارد که تبخیر شده و توسط باد ها از سطح آب به 

اما تعیین اینکه، این رطوبت در . شود مناطق دیگر منتقل می

ای است که  کجا تبدیل به باران خواهد شد، موضوع پیچیده

  .است برای مدت زمان طوالنی دانشمندان را درگیر کرده

 Woods Holeشناسی  تازگی، محققان مؤسسه اقیانوس به

. اند های فصلی ارائه کرده بینی بهتر بارندگی روشی برای پیش

اپ به چ Science Advancesهای آنها که در مجله  یافته

بارندگی  اطلس شمالی و افزایش  های سطحی اقیانوس دهند که ارتباط آشکاری بین باال رفتن شوری آب است نشان می رسیده

 . های ساوانا در افریقای مرکزی وجود دارد ای واقع در بین صحرای افریقا و دشت های منطقه در زمین

بهمین دلیل آنها سعی . هاست نشان دهنده افزایش تبخیر از سطح اقیانوسبنا بر اظهارات یکی از محققان، باال رفتن شوری 

توان بعنوان شاخصی برای  دهنده تغییرات در چرخه آب است می نشاناند دریابند که آیا از روی میزان شوری که  کرده

است که بر اساس آنها بین میزان باالی شوری  هبینی بارندگی استفاده کرد؟ این تحقیق برای اولین بار شواهدی را ارائه کرد پیش

 .  ا ارتباط مستقیمی وجود داردهای موسمی در ساحل افریق آب در بخش شمال شرقی اقیانوس اطلس شمالی و افزایش بارندگی

The saltiness, or salinity, of seawater depends largely on how much moisture is pulled into the air as 

evaporative winds sweep over the ocean. But pinpointing where the moisture rains back down is a 

complicated question scientists have long contended with. 

Now, scientists at the Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) have found a potential path to better 

seasonal rainfall predictions. Their study, which is published in the May 6, 2016 issue of Science Advances, 

shows a clear link between higher sea surface salinity levels in the North Atlantic Ocean and increased 

rainfall on land in the African Sahel, the area between the Sahara Desert and the savannah across Central 

Africa. 

"We know that higher salinity is a likely signature of increased moisture export from the ocean," said 

Laifang Li, a postdoctoral scholar in physical oceanography at WHOI and lead author of the study. "So, we 

were motivated to look at whether salinity, which is typically used to understand ocean dynamics and 

variations in the water cycle, could be utilized as a predictor of precipitation on land. Our study, for the 

first time, provides evidence that high springtime salinity levels in the northeastern portion of the 

subtropical Atlantic correlate significantly with increased monsoon-season rainfall in the African Sahel.  
 :منبع

http://phys.org/news/2016-05-clues-rainfall.html 

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/tags/rainfall/
http://phys.org/tags/salinity/
http://phys.org/tags/salinity+levels/
http://phys.org/news/2016-05-clues-rainfall.html
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 خارج از یخچال در ها استفاده از ابریشم برای نگهداری میوه

ها و سبزیجات در سطح  بر اساس گزارش فائو، نیمی از میوه

جهانی در طول زنجیره عرضه غذایی عمدتا بدلیل فساد 

 . روند زودهنگام از بین می

 Tuftsدانشگاه ( biomedical)پزشکی  مهندسان زیست

های را برای بیش از یک هفته خارج از  اند که میوه دریافته

ای  که آنها با الیه داشت در صورتی توان تازه نگه یخچال می

پذیر پوشانده  بو و تجزیه بسیار نازک نامرئی از ابریشم بی

کننده رویکرد جدیدی برای  تواند ارائه این یافته می. شوند

قات طبیعی و حفظ مواد غذایی فسادپذیر بوسیله مشت

 . فرایندهای مبتنی بر آب باشد

پروتئین نامحلول موجود در  .های موجود در طبیعت است ترین ماده ساختار کریستالی منحصر بفرد ابریشم، یکی از سخت

ر پذیر است قابلیت ایجاد ثبات و محافظت از مواد دیگ ای زیست سازگار و زیست تجزیه ضمن اینکه ماده fibrionابریشم بنام 

 .  را دارد

 . است به چاپ رسیده  Scientific Reports جزئیات این تحقیق در شماره ماه مه مجله 

Half of the world's fruit and vegetable crops are lost during the food supply chain, due mostly to premature 

deterioration of these perishable foods, according to the Food and Agriculture Organization (FAO) of the 

United Nations. 

Tufts University biomedical engineers have demonstrated that fruits can stay fresh for more than a week 

without refrigeration if they are coated in an odorless, biocompatible silk solution so thin as to be virtually 

invisible. The approach is a promising alternative for preservation of delicate foods using a naturally 

derived material and a water-based manufacturing process. 

The work is reported in the May 6 issue of Scientific Reports. 

Silk's unique crystalline structure makes it one of nature's toughest materials. Fibroin, an insoluble protein 

found in silk, has a remarkable ability to stabilize and protect other materials while being fully 

biocompatible and biodegradable. 

 :بعامن

http://phys.org/news/2016-05-silk-fruit-fresh-refrigeration.html 

http://www.nature.com/articles/srep25263 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://m.phys.org/tags/silk/
http://phys.org/news/2016-05-silk-fruit-fresh-refrigeration.html
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 تکنولوژی فضایی در کشاورزیاستفاده از 

در تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه 

Strathclyde  در دستگاهی مربوط به تست کیفیت

 . است خاک از تکنولوژی فضائی استفاده شده

فرم  ک پلتسیستم پایش کشاورزی شامل یاین 

تجهیزات  متحرک با یک بازوی رباتیک حامل 

سنجش کیفیت خاک است که فناوری به کار برده 

شده در آن قبال در پروژه اکتشاف مریخ استفاده 

 . است شده

این تیم تحقیقاتی با همکاری محققانی از انگلستان و 

این پروژه . را در عملیات کشاورزی آزمایش و ارائه خواهند کرد این دستگاهه از چین، طی یک پروژه تحقیقاتی امکان استفاد

المللی فضائی وابسته به آژانس فضائی انگلستان به مرحله اجرا  گذاری برنامه مشارکت بین با سرمایه AgriRoverتحت عنوان 

 . در خواهد آمد

محیطی، تغییرات جمعیتی،  وزه فاکتورهایی مثل مالحظات زیستگذرد اما امر آالت در کشاورزی چند قرن می از کاربرد ماشین

آالت کشاورزی  شهرنشینی، کشاورزی پایدار، افزایش رقابت و نیاز به تولید و ارائه سریع غذا، اهمیت و ارائه نوآوری در ماشین

 . است ضروری ساختهرا بیش از پیش 

Space technology is to be put to work on Earth -- in a device for testing soil quality, in research involving the 

University of Strathclyde. 

The agricultural monitoring system, consisting of a mobile rover platform with a robotic arm which carries a soil 

sensing instrument, will be based on technology previously developed for use in exploration on Mars. 

The Strathclyde researchers, working with partners in the UK and China, will demonstrate in trials the feasibility of 

the device's agricultural operation by using an integrated, force feedback-controlled robotic system on the ground 

during the project. 

The project for the device, known as the AgriRover, is funded through the UK Space Agency's International 

Partnerships Space Programme (IPSP). 

Professor Xiu Yan, of Strathclyde's Space Mechatronic Systems Technology Laboratory (SMeSTech), in the  

Department of Design, Manufacture and Engineering Management, is the Principal Investigator in the research. 
 :منبع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160510085141.htm 

 بازگشت به فهرست
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 اکسیدانی کاهو در افزایش خاصیت آنتی LEDتاثیر نور 

های  در سیستمسبزیجات با کارآئی باالتر اشت ک

. زایش استبدون خاک یا هیدروپونیک در حال اف

های هیدروپونیک بعلت قابلیت آنها  کاربرد سیستم

در بهبود بازدهی مصرف آب و عناصر مغذی و 

مزیت دیگر . عملکرد بهتر محصول مورد توجه است

ها کاهش مصرف کودهای شیمیایی در  ین سیستما

 . استآنه

د مطالعه و را مورهای هیدروپونیک  و در سیستمکاهرشد و کیفیت بر  LEDاثرات ترکیبی نور  در چین و انگلستانمحققان 

تواند  میبر روی کاهش تجمع نیترات نیز  ،است که آیا تیمارهای مورد استفاده هدف از این تحقیق این بوده. اند بررسی قرار داده

 . است نظر بودهدنیز م( phytochemicals)گیاهی شیمیایی  د؟ و همچنین اثرات آنها بر روی میزان موادنباش رمؤث

باال  های آنها مصرف خوراکی دارد با خطر بویژه سبزیجاتی که برگ و پرورش سبزیجات کاشت های هیدروپونیک،  سیستمدر 

 . رفتن سطح نیترات در گیاهان همراه است

  . است به چاپ رسیده  American Society for Horticultural Science این تحقیق و نتایج حاصل از آن در مجلهجزئیات 

Increasingly, vegetables are being efficiently grown using soilless techniques such as hydroponics. 

Hydroponic systems are favored for their ability to improve water and nutrient use efficiency and crop 

yields, and have the added benefit of allowing growers to use fewer chemical fertilizers. Researchers in 

China and United Kingdom studied the effects of LED light combinations on lettuce grown in hydroponic 

systems to determine whether the treatments could reduce nitrate accumulation, and to find out what effect 

the treatments might have on phytochemical levels. 

"Vegetables, especially leaf vegetables, grown in hydroponics can accumulate high levels of nitrate and 

other harmful substances," explained Qi-Chang Yang and Chungui Lu, corresponding authors of the study 

published in the Journal of the American Society for Horticultural Science. "  

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160510103139.htm 

http://www.ashs.org/news/288642/LED-treatments-enhance-lettuce-phytochemicals-antioxidants.htm 
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 زیست ها در محیط کش غلظت آفت عیینتاده برای مدلی س

زیست دانشگاه  جدید انجام شده در بخش علوم محیطحقیق ت

Koblenz-Landau فدرال سوئیس ی و مؤسسه تکنولوژ(ETH ) در

تر و جدید ارائه شده نسبت به  ه است که مدل ساد زوریخ نشان داده

نتایج  ،ها شک یابی خطرات آفتزهای مرسوم فعلی برای ار مدل

 . داردزیست  حیطبرای ماعتمادتری  قابل

برای ارزیابی خطرات  FOCUSهای   مدل ازحال حاضر در اروپا در 

اند که  داده این تحقیق نشاننتایج  .شود ها استفاده می کش آفت

 تایجنهای رایج  نسبت به مدلدل کمتر پیچیده جدید استفاده از م

 . تری را بدنبال دارد یمنامحیطی  زیست

بینی غلظت تجمع  گیرند که پیش اروپا، مواد مورداستفاده برای حفظ نباتات زمانی موردتایید قرار گرفته و مجوز کاربری میدر 

برای ، در اروپا 0991از اواخر دهه   .دنباشزیست  برای محیط  طحی کمتر از حد آستانه بحرانی تعریف شدههای س آنها در آب

استفاده  FOCUSهای  از مدلهای سطحی  های مورد استفاده در کارهای کشاورزی به آب کش بینی میزان تخلیه آفت پیش

 . است ها را نشان داده عدم کارآئی الزم این مدلقیق جدید اما تح. شود می

بکاربرده شده در رویکرد ماهیت اختالف در های قدیمی  با مدل ساده جدید (box models)ای  جعبههای  بین مدلتفاوت 

به انتقال از یک ها  کش شیمیایی مورد ارزیابی یا آفت های ماده های قدیمی از گرایش جدید برخالف مدل سازی مدلدر . آنهاست

 است  و تنها بر اساس چند صفت از ماده موردنظر کار شدهمثال از خاک به هوا  محیط اکولوژیکی به محیط دیگر

For the evaluation of pesticides a simple model yields more reliable results than the method currently used in the EU. 

A recent study by the Department of Environmental Sciences of the University Koblenz-Landau and the Swiss 

Federal Institute of Technology (ETH) in Zurich documents this. The researchers show that a significantly less 

complex box model for the risk assessment of pesticides can offer greater environmental safety than the FOCUS 

modelling approach presently employed by the EU within the regulatory risk assessment. 

Plant protection products can be approved in Europe only when the predicted concentrations in surface waters are 

below the ecologically critical threshold value. Since the end of the 1990s the EU employs so-called FOCUS models 

for the calculation of the expected discharge of pesticides from agricultural use to surface waters. 

 :بعامن 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160519101301.htm 

http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b05721 
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 :معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. 2015-2016 El Niño: Early action and response for agriculture, food security 
and nutrition 

 
 

Abstract: 
 The publication provides an overview of the impacts of the 

El Niño phenomenon on agriculture and food security. El 

Niño is the warming of sea surface temperatures in the 

tropical Pacific, which occurs roughly every two to seven 

years, lasting from six to 24 months. While the main threat 

to food production is reduced rainfall and drought in some 

regions, El Niño can also cause heavy rains and flooding in 

other regions. Current consequences at global, regional and 

country level are highlighted (including data on: crop 

production; livestock production; number of food insecure 

people) as well as FAO actions and funding requirements. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 48 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5491e.pdf 
 

2. Earth Observation for Water Resources Management : Current Use and Future 
Opportunities for the Water Sector 

 

Abstract: 
 This book describes some key global water challenges, perspectives for 

remote sensing approaches, and their importance for water resources-

related activities. It presents eight key types of water resources 

management variables, a list of sensors that can produce such 

information, and a description of existing data products with examples. 

This book provides a series of practical guidelines that can be used by 

project leaders to decide whether remote sensing may be useful for the 

problem at hand and suitable data sources to consider if so. The book 

concludes with a review of the literature on reliability statistics of 

remote-sensed estimations. 

 

Year of publication: 2016 

Publisher: Worldbank 

Pages: 267 p. 
Download: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22952/9781464804755.pdf?sequence=3&isAll
owed=y 

http://www.fao.org/3/a-i5491e.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22952/9781464804755.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22952/9781464804755.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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3. E-learning courses 
 
Abstract: 
The EU-FAO Improved Global Governance for Hunger Reduction 

programme has been developing a series of extensive self-paced e-learning 

courses which are delivered free of charge on CD and over the internet 

at http://www.fao.org/elearning/. The e-learning courses aim at supporting 

capacity development and on-the-job training of professionals at the national 

and international level. 

 http://www.fao.org/publications/card/en/c/21347edd-37b0-419f-
b401-733ce2429c01/ 

 http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/home 
 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 4 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5598e.pdf 
 
 

4. From Plant to Crop: The Past, Present, and Future of Plant Breeding 
 

Abstract: 
The new VIB Fact Series issue, From Plant to Crop: The Past, 

Present and Future of Plant Breeding,outlines how the crops we know 

today were developed via diverse plant breeding techniques. Special 

attention is given to the New Breeding Technologies (NBT). 

Whenever plant biotechnology pops up in conversation, it is usually as 

part of a debate on GM crops. Nevertheless, selective genetic 

modification of crops with the use of GM technology is only one of 

the many possibilities we have to make plants respond better to our 

needs. This VIB Fact series issue outlines how the crops we know 

today have evolved from nature, with particular emphasis on the role 

humans have played. 

Since agriculture began around 10,000 years ago, humans have 

adapted plants to suit their purposes. We selected plants and crossed 

them so that they slowly but surely become more adapted to our 

requirements.  

 

Year of publication: 2016 

Publisher: VIB 

Pages: 44 p. 

Download: http://www.vib.be/en/about-vib/plant-biotech-
news/Documents/vib_facts_series_fromplanttocrop_ENG.pdf 

http://www.fao.org/elearning/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/21347edd-37b0-419f-b401-733ce2429c01/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/21347edd-37b0-419f-b401-733ce2429c01/
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/home
http://www.fao.org/3/a-i5598e.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
http://www.vib.be/en/about-vib/plant-biotech-news/Documents/vib_facts_series_fromplanttocrop_ENG.pdf
http://www.vib.be/en/about-vib/plant-biotech-news/Documents/vib_facts_series_fromplanttocrop_ENG.pdf
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5. Residue Evaluation of Certain Veterinary Drugs 

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. 81st meeting 2015 

 
Abstract: 

This volume of FAO JECFA Monographs contains residue evaluation of certain 

veterinary drugs prepared at the 81st Meeting of the Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives (JECFA), held in Rome, Italy, 17–26 November 

2015. This JECFA meeting was convened specifically to consider residues of 

veterinary drugs in food-producing animal species, to further elaborate principles 

for evaluating the safety of residues of veterinary drugs in food and for 

establishing acceptable daily intakes (ADIs) and/or acute reference doses 

(ARfDs), and to recommend maximum residue limits (MRLs) for substances on 

the agenda when they are administered to food-producing animals in accordance 

with good veterinary practice in the use of veterinary drugs. The monographs 

contained therein provide the scientific basis for the recommendations of MRLs. 

 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 228 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5590e.pdf 
 

6. Use of mobile phones by the rural poor: gender perspectives from selected 
Asian countries 

 
Abstract: 
Mobile phones have been shown (though not uniformly) to positively 

contribute in various ways to rural development, from reducing 

information asymmetry, improving functional networks, to increasing 

access to services and finance. Yet a digital gender divide exists. When 

contrasted with the fact that women compromise 43% of the worlds’ 

agricultural labor force, this digital gender divide can inhibit rural 

development. There is substantial exploration of the digital gender divide 

in the literature. Yet the answers to questions regarding differential access 

and use of information and communication technologies are mostly 

inconclusive. 

This study tries identify the information needs of the rural poor with 

gender dissagregated statistics. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 68 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5477e.pdf 
 

 

http://www.fao.org/3/a-i5590e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5477e.pdf
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