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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 در محصوالت غذایی "طبیعی"تعریف واژه  

چندین دهه قبل این که به چه از 

واژه  ت غذاییمحصوالگروه از 

توان  را می طبیعی 

های  اطالق کرد، موضوع بحث

. است زیادی در سراسر جهان بوده

ترین  یکی از محبوب طبیعیواژه 

 .در بازار است ها  برای تعریف یک ماده غذایی واژه

در سطح جهانی فقط در تعداد معدودی از کشورهای جهان ضوابط مربوط به 

در قانون اتحادیه اروپا برای دو . است استفاده از این واژه در قانون تعریف شده

شرایط الزم ( 2  های معدنی در مورد آب(1: است تعریف شده طبیعیمورد واژه 

علت مشکل بودن تعریف این . ها دهنده برای استفاده از این واژه در مورد طعم

اول از : شود واژه و موانع اصلی چیست؟  از دو جنبه به این موضوع پرداخته می

جنبه منابع تهیه مواد غذایی و دوم فرایندهایی که طی آنها محصوالت غذایی 

 . شوند تهیه و تولید می

شود به اینکه آیا محصوالتی که ترکیبات  یگری که مطرح است مربوط مینکته د

اند نیز جزء محصوالت طبیعی باید  مهندسی شده تهیه شده زیست ذوربآنها از 

 ارگانیکو  طبیعیاگر غیر از این باشد تفاوت بین دو واژه  ؟محسوب شوند

درباره موضوع،  برای کسب اطالعات بیشتر و قوانین اتحادیه اروپاچیست؟ 

 : های زیر مراجعه نمایید توانید به لینک می

  

  Directive 2009/54/EC 

 Regulation (EC) 1334/2008

 https://www.newfoodmagazine.com/news/33418/defining-

natural-food-beverage/ 

 : فهرست مطالب
   سخن روز  

  در محصوالت غذایی "طبیعی"تعریف واژه   

 بیوتکنولوژی 

 راهی برای تولید گیاهان  ، نقشهژنوم آفتابگردانیابی  توالی

 پذیر انعطاف

   نوآوری 

 سیستم جدیدی برای تغذیه برگی گیاهان 

  تغذیه، محیط زیست 

  ای با باال بردن  کاهش انتشار گازهای گلخانهکمک به

 رمزمصرف حبوبات بجای گوشت ق

 های دامی بیماری 

 ها بیوتیک کشف ژن جدید ایجاد مقاومت در برابر آنتی 

 ژنتیک گیاهی 

 فرنگی های ژنتیکی جدید درباره گوجه یافته 

  نوآوری 

 کاربردهای جدید برای ضایعات سورگوم 

 تغذیه 

 های  های گیاهی بر روی بیماری اثرات مفید افزودنی

 مزمن عصبی

     معرفی کتاب همراه با لینک برای بارگذاری 

  خطرات بالیای طبیعی: 7102انسانی کره زمین اطلس 

 7102-گذاری کربن بان قیمت گزارش دیده 

 ماه مه -گزارش وضعیت اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی

7102 

 فناوری  الت زیستوضعیت جهانی محصو(GM )تجاری 

  راهبرد برابری جنسیتی در منطقه شرق نزدیک و

 شمال افریقا

 ای کتاب راهنما برای مدارس مزرعه 
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 پذیر یابی ژنوم آفتابگردان، نقشه راهی برای تولید گیاهان انعطاف توالی

یابی ژنوم آفتابگردان توسط یک  برای اولین بار اطالعات مربوط به توالی

المللی تحقیقاتی شامل محققانی از دانشگاه جورجیا منتشر  تیم بین

ت بعنوان منبع جدیدی از ابزار ژنتیکی در آینده این اطالعا. شد

پذیری گیاهان و  های تحقیقاتی برای بهبود انعطاف تواند به برنامه می

 Natureجزئیات این یافته در مجله . های گیاهی کمک کند تولید روغن

 . است منتشر شده

روغنی است  گیاه آفتابگردان که از جنبه زیبائی و اهمیتش بعنوان منبعی برای تولید مواد غذایی مشهور است، از گیاهان دانه

محیطی از جمله خشکسالی  که از نظر سازگاری با تغییرات اقلیمی نیز ویژگی خاصی دارد، زیرا در شرایط مختلف زیست

این . های مشابه و مرتبط با یکدیگر مشکل بود اژ ژنوم آفتابگردان بعلت دارا بودن توالیتا همین اواخر، مونت. عملکرد ثابتی دارد

آنها همچنین تجزیه و . شدند Helianthus annusیابی ژنوم رقم بومی شده آفتابگردان بنام  تیم تحقیقاتی موفق به توالی

آستریدها زیرگروهی از گیاهان گلدار شامل . اند تکامل آستریدها رسیدهدر های جدیدی  تحلیلی ژنومی انجام و به دیدگاه

صفاتی از  اهای مولکولی مرتبط ب درک مکانیسم ،محققان، این یافته بنا بر نظر این. فرنگی و قهوه هستند زمینی، گوجه سیب

این توالی  های غیرزیستی مثل خشکسالی، شوری و مقاومت در برابر باد را تسهیل خواهد کرد و قبیل مقاومت در برابر استرس

 .های مربوط به این صفات دانست راه ژنتیکی برای تشخیص ژن توان بعنوان نقش ژنوم را می

University of Georgia researchers are part of an international team that has published the first sunflower 

genome sequence. This new resource will assist future research programs using genetic tools to improve 

crop resilience and oil production. 

They published their findings today in the journal Nature. 

Known for its beauty and also as an important source of food, the sunflower is a global oil crop that shows 

promise for climate change adaptation because it can maintain stable yields across a wide variety of 

environmental conditions, including drought. However, assembling the sunflower genome has until 

recently been difficult, because it mostly consists of highly similar, related sequences. 

The research team in North America and Europe sequenced the genome of the domesticated sunflower 

Helianthus annuus L. They also performed comparative and genome-wide analyses, which provide insights 

into the evolutionary history of Asterids, a subgroup of flowering plants that includes potatoes, tomatoes 

and coffee. 

 :   بعامن

https://phys.org/news/2017-05-sunflower-genome-sequence-roadmap-resilient.html 

https://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature22380.html 

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/sunflower/
https://phys.org/news/2017-05-sunflower-genome-sequence-roadmap-resilient.html
https://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature22380.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/sunflowergen.png
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 سیستم جدیدی برای تغذیه برگی گیاهان

توانند  ها نیز می ها از طریق برگ گیاهان مواد مغذی را عالوه بر ریشه

در مجله . اما تغذیه برگی در دوره طوالنی مدت مشکل است. جذب کنند

Angewandte Chemie محققان آلمانی سیستم تغذیه برگی کارآمدی ،

های زیست هیبریدی  برای جذب عناصر ریزمغذی مبتنی بر میکروژل

(biohybrid microgels )های  در این سیستم، مولکول. اند معرفی کرده

چسبیده و بر ( microcontainer)های میکرو  پپتید خاصی به محفظه

اتصاالت موجود بین آنها سبب آزاد . گیرند ها قرار می روی سطح برگ

در برخی موارد بعنوان مثال در . شود ر مغذی میشدن تدریجی عناص

اما بعلت استفاده از . شود  شوند، از روش تغذیه برگی استفاده می ها زرد می که بعلت کمبود مواد معدنی برگ ها زمانی تاکستان

چند هفته تقریبا  های رطوبت، کنترل آزادسازی عناصر مغذی در طی ، مواد چسبنده و نگهدارنده(detergents)کننده  مواد پاک

 ه و بصورتدرصد از مواد مغذی شسته و یا وارد خاک شد 08های معمول تغذیه برگی،  روشدر نتیجه در . غیرممکن است

مشکل . محیطی نیز بدنبال دارد ها مشکالت زیست عالوه بر این، ورود آنها به داخل آب. آیند غیرقابل استفاده برای گیاه درمی

ول کود در اثر تابش شدید آفتاب است که سبب باال رفتن غلظت نمک و خارج شدن آب از برگها و دیگر، تبخیر آب از محل

بهم متصل ( cross-linked)ای  های ماکرو که بصورت شبکه ها، ذرات ریزی متشکل از مولکول میکروژل. شود سوختن آنها می

 . دارند می ها را بطور مؤثری بهم متصل نگه هستند و آب و سایر مولکول

Plants can absorb nutrients through their leaves as well as their roots. However, foliar fertilization over 

an extended period is difficult. In the journal Angewandte Chemie, German researchers have now 

introduced an efficient delivery system for micronutrients based on biohybrid microgels. Special 

peptides anchor the "microcontainers" onto the leaf surface while binding sites inside ensure gradual 

release of the "cargo". 

Foliar fertilization is already commonly used in areas such as viniculture, when the leaves on the vines 

turn yellow due to a mineral deficiency. Yet, despite the use of detergents, adhesives, and humectants, 

controlled delivery of nutrients through foliar fertilization over several weeks is nearly impossible to 

achieve. Up to 80% of the nutrients are washed away, winding up in the soil and being converted into 

forms that the plant cannot use. In addition, they can be washed into bodies of water and cause 

environmental problems. An additional problem is that strong sunlight evaporates the water out of the 

applied fertilizer solution. This results in a high salt concentration that draws water out of the leaf and 

causes burn damage. 

 :   بعامن

fertilizers.html-delivery-micro-05-17https://phys.org/news/20 

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/anie.201701620/full 

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-05-micro-delivery-fertilizers.html
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 ای با باال بردن مصرف حبوبات بجای گوشت گاو گازهای کخانهکمک به کاهش انتشار 

اند که  دانشگاه امریکایی اعالم کرده 4یک تیم تحقیقاتی از 

در ( GHG)ای  نکته کلیدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

بنا بر پیشنهاد . شود مدت به نحوه تغذیه انسان مربوط می کوتاه

ها اثرات  غذایی امریکایی این تیم، یک تغییر ساده در رفتار

ها  اگر امریکایی: محیطی بزرگی را بدنبال خواهد داشت زیست

بجای گوشت گاو، حبوبات مصرف کنند، این کشور بالفاصله به 

ای  درصد از اهداف خود برای کاهش گازهای گلخانه 50تا  08

دهند که  این محققان توضیح می. خواهد رسید 2828تا سال 

انواع لوبیا، )ای همراه است و اینکه میزان انتشار در تولید حبوبات  ا بیشترین میزان تولید گازهای گلخانهتولید گوشت گاو ب

 . نسبت به تولید گوشت گاو برابر یک چهلم است...( نخود و 

د و تا چه ال داریراتی بدنببا توجه به این نتایج جدید، محققان انتظار دارند که نشان دهند تولید مواد غذایی چه اثرات و تغی

 . های مربوط به تغییرات اقلیمی استفاده کرد گزاری ها در سیاست توان از این گزینه اندازه می

های غذایی یکی از موضوعات داغ برای  و اعضا مختلف جامعه تغییر در رژیم گزاران، دانشگاهیان در حال حاضر، بین سیاست

عالوه بر کاهش انتشار  های غذایی بسمت مواد گیاهی  ند که تغییر رژیممحققان معتقد. کاهش اثرات تغییرات اقلیمی است

 . سازی روند افزایش  دمای زمین نیز کمک خواهد کرد ای به معکوس گازهای گلخانه

A team of researchers from four American universities says the key to reducing harmful greenhouse 

gases (GHG) in the short term is more likely to be found on the dinner plate than at the gas pump. 

The team, headed by Loma Linda University (LLU) researcher Helen Harwatt, PhD, suggests that one 

simple change in American eating habits would have a large impact on the environment: if Americans 

would eat beans instead of beef, the United States would immediately realize approximately 50 to 75 

percent of its GHG reduction targets for the year 2020. 

The researchers explained that beef cattle are the most GHG-intensive food to produce and that the 

production of legumes (beans, peas, etc.) results in one-fortieth the amount of GHGs as beef. 

"Given the novelty, we would expect that the study will be useful in demonstrating just how much of an 

impact changes in food production can make and increase the utility of such options in climate-

change policy," Harwatt said. 

 :   منبع

https://phys.org/news/2017-05-beans-beef-sharply-greenhouse-gasses.html 

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/tags/beef/
https://phys.org/tags/beef+cattle/
https://phys.org/tags/climate+change/
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 ها بیوتیک کشف یک ژن جدید مقاوم در برابر آنتی

اند که سبب ایجاد  کانادایی موفق به کشف ژنی شدهیک تیم تحقیقاتی 

شود که  می( fosfomycin)بیوتیک فسفومایسین  مقاومت در برابر آنتی

محققان این ژن را در چند ایزوله . است بیوتیکی با طیف گسترده آنتی

 . اند های گوشتی یافته در جوجه Salmonella entericaپاتوژن 

ست دارای سطح باالیی از مقاومت در ا نامیده شده fosA7این ژن که 

بیوتیکی بسیار مؤثر برای از بین بردن  برابر فسفومایسین، آنتی

دهنده هفتمین ژن شناسایی شده در ایجاد  نشان 5عدد . های مقاوم در برابر داروهای چندگانه است های ناشی از باکتری عفونت

های سالمونال در برابر  ز محققان، تنها تعداد محدودی از گونهبنا بر اظهار یکی ا. بیوتیک است آنتی این مقاومت در برابر

است که امکان گسترش آن در میان سایر  سبب ایجاد این نگرانی شده fosA7شناسایی ژن . فسفومایسین مقاوم هستند

این ژن . داردهای بالینی و دامپزشکی وجود  زا در محیط ای بیماریه باکتریهای  های سالمونال و همچنین سایر گونه سویه

این آنزیم با . کند که عامل ایجاد مقاومت در برابر فسفومایسین است تولید می glutathione-S-transferaseآنزیمی بنام 

 سازد بیوتیک است آن را غیرفعال می اتصال به فسفومایسین و ایجاد پارگی در ساختار حلقوی مولکولی که بخشی از آنتی

وابسته به انجمن میکروبیولوژی امریکا منتشر  Antimicrobial Agents and Chemotheraphyجزئیات این یافته در مجله 

 . است شده

A team of investigators from Agriculture and Agri-Food Canada, Guelph, Ontario, has discovered a 

gene that confers resistance to the important broad-spectrum antibiotic, fosfomycin. The researchers 

found the gene in isolates of the pathogen, Salmonella enterica, from broiler chickens. The research is 

published in Antimicrobial Agents and Chemotherapy, a journal of the American Society for 

Microbiology. 

The gene, dubbed fosA7, confers a high level of resistance to fosfomycin, which is otherwise a safe and 

effective agent for eliminating infections caused by multidrug resistant bacteria. (The "7" in fosA7 

indicates that this is the seventh antibiotic resistant fosA gene that has been discovered.) 

Currently, there is only limited fosfomycin resistance among Salmonella species, said corresponding 

author Moussa S. Diarra, PhD, Research Scientist in Food Safety at Agriculture and Agri-Food Canada. 

But the powerful resistance the fosA7 gene confers is worrisome, said Diarra. It could spread among 

different Salmonella serovars (a serovar is a strain of a species), as well as other bacterial pathogen 

species, via horizontal gene transfer, due to increased use of fosfomycin in both clinical and veterinary 

settings, said Diarra. Thus, "vigilant monitoring for the spread of fosfomycin resistance in bacteria, 

isolated from humans and animals, is needed." 

 :   منبع

https://phys.org/news/2017-05-team-antibiotic-resistance-gene-salmonella.html 

 بازگشت به فهرست
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 فرنگی عملکرد گوجههای ژنتیکی جدید برای بهبود کیفیت و  یافته

های بزرگتر، ارقام رایج  میوههای انجام شده توسط انسان برای تولید  نژادی در نتیجه به

هایی به اندازه نخود بوده اند، مسیر  فرنگی نسبت به ارقام باستانی خود که بصورت توت گوجه

شوند همیشه با  های مطلوب که منجر به افزایش اندازه میوه می جهش. اند طوالنی را طی کرده

 2815ماه مه،  10آن در شماره در تحقیقی که نتایج . افتند سایر صفات مطلوب همزمان اتفاق نمی

های طبیعی مربوط به دو دسته ژن  اند که جهش است، محققان دریافته منتشر شده Cellمجله 

نژادی انتخاب  های مختلف به شوند که به دو منظور مختلف در برنامه فرنگی می مهم گوجه

ای زیاد شده و از ه توانند سبب تولید شاخه ها اگر در یک گیاه باشند می این جهش. اند شده

ها ارقام  توان از این ژن اند که با استفاده از آن می اما محققان به روش جدید دست یافته. طرف دیگر سبب کاهش عملکرد شوند

 .های بزرگتر تولید نمود فرنگی با عملکرد بیشتر و میوه بهبودیافته گوجه

های بومی در مرکز و جنوب امریکا  شوند، زمانیکه امریکای ی میفرنگ های باستانی گوجه ها مربوط به گونه یک دسته از این ژن

فرنگی  ها بخش کاله مانند سبز رنگ در باالی گوجه که این ژناند  محققان دریافته. سال قبل آنها را بومی کردند 0888در بیش از 

های قرن بیستم شده و  مربوط به جهش jointless2دسته دیگر بنام . شوند که اندازه میوه بزرگتر شود و سبب می را تولید کرده

شوند که اتصال میوه را به گیاه را محکم کرده و به برداشت آسان آن کمک  سبب تولید ساقه نرم و صاف متصل به میوه می

ازدیاد شاخه و گل به معنای باال رفتن عملکرد نیست زیرا . شود وجود دودسته ژن در یک گیاه سبب ازدیاد شاخه می. کند می

 . ها نیست ه قادر به رساندن مواد غذایی موردنیاز به همه گلگیا

Tomatoes have come a long way from their origins as pea-sized berries due to humans breeding tomato 

plants to produce bigger fruit. However, favorable mutations that went along with increased fruit size 

and other beneficial traits do not always play well together. A study published in Cell on May 18 found 

that natural mutations in two important tomato genes that were selected for different purposes in 

breeding can cause extreme branching and reduce fruit yield when they occur in the same plant. 

However, the researchers have found a way to use those genes to create an improved tomato plant that 

grows a larger number of tomatoes. 

One of the two genes is ancient, dating back to when Native Americans in South and Central America 

domesticated the tomato plant more than 8,000 years ago. That gene causes the green leafy "cap" on top 

of tomato fruits to grow larger, the researchers found. The other gene, called Jointless2, is a 20th-

century mutant, which results in a smoother stem connected to the fruit and a firmer attachment to the 

plant.  
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 کاربردهای جدید برای ضایعات سورگوم

های قبل، سورگوم یکی از مواد عمده غذایی در بسیاری از نقاط دنیا  از مدت

کننده و  است، اما در ایاالت متحده امریکا، بیشتر بعنوان ماده شیرین بوده

با افزایش تقاضا برای دانه آن، میزان ضایعات . شود خوراک دام شناخته می

گزارشی در مجله طی ن برای کاهش این ضایعات، محققا. رود حاصل نیز باال می

 ACS Sustainable Chemistry & Engineering  جدیدی  کاربردهای

ی پشم با خواص زمیآ اند از جمله ماده رنگ ضایعات سورگوم ارائه کرده برای

 . محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش و فلورسانس کردن البسه

گیاهی سخت و مقاوم به خشکی است است، ( couscousعربی، بلغور گندم )های مرواریدی کوسکوس  سورگوم که شبیه دانه

عالوه بر این، محققان در تالش برای تولید . که بعنوان ماده غذایی سالم، خوراک دام و منبعی برای اتانول زیستی محبوبیت دارد

آمیزی آن،  رنگبا توجه به خواص . های خوراکی، تصفیه فاضالب های مختلف از ضایعات آن هستند مثل رنگ موادی با کاربری

Yigi Yang   از دانشگاهJiangnanو همکارانش استفاده از سبوس سورگوم برای رنگ کردن منسوجات را امتحان  ، چین

. اند ای آزمایش کرده های مختلفی از رنگ قهوه آنها از عصاره سبوس سورگوم بر روی پارچه پشمی برای تولید طیف. اند کرده

ها پس از شستشو، سایش و اتوکشی خوب بوده و خواص محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش و فلورسانسی آن  پایداری رنگ

 . است بار شستشو با ماشین دوام داشته 98نیز پس 

Sorghum has long been a staple food in many parts of the world, but in the U.S., it's best known as a 

sweetener and livestock feed. As demand for the grain soars, so does the amount of waste husks. To 

reduce this waste, scientists report in the journal ACS Sustainable Chemistry & Engineering a new use 

for it: a wool dye that can add ultraviolet protection and fluorescence properties to clothing. 

Sorghum, which looks like pearl couscous, is a hardy, drought-tolerant crop that is gaining popularity as 

a health food, livestock feed and source of bioethanol. Additionally, scientists are working on 

transforming the crop's waste for a range of applications, including food coloring and waste water 

purification. Building further on the colorant possibilities, Yiqi Yang, Xiuliang Hou and colleagues 

wanted to see if they could develop a practical clothing dye out of sorghum husks. 

The researchers tested extracts of husks on wool materials, which turned varying shades of brown. The 

dyes showed good colorfastness even when the wool was washed, rubbed and ironed. They also added 

UV protection and fluorescence properties to the materials, which withstood 30 cycles of laundering. 
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 های مزمن عصبی های گیاهی بر روی بیماری اثرات مفید افزودنی

تواند همراه  های مزمن عصبی زیادی می سالخوردگی فرایندی پیچیده است که با بیماری

های درمانی برای اختالالت عصبی قادر به جلوگیری از  روش تا به امروز اکثر. باشد

تعداد جمعیت سالمندان، با افزایش . اند ها نبوده های عصبی یا نورون استحاله سلول

و اشکال پیشرفته اختالالت شناختی ( cognitive)شیوع زوال تدریجی قوای شناختی 

 21در حال حاضر در سطح جهانی، بیش از  .یابد نیز افزایش می( AD)مثل آلزایمر 

و عالوه بر این،  میلیون نفر برسند 181به بیش از  2808رود تا سال  شناسایی شده اند و انتظار می ADمیلیون بیمار مبتال به 

ایش نیز حتی بین افراد سالم در حال افز 28شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش عملکرد شناختی در سنین دهه 

 . شود است و با تغذیه بد تشدید می

های تغذیه و ارتقای  مسائل کلیدی مرتبط با سالمت عمومی در زمینه( ILSI)المللی علوم زندگی  شاخه اروپایی مؤسسه بین

ها،  این مؤسسه از کارشناسان بنام از دانشگاه. سالمت، ایمنی غذا، ارزیابی ریسک و محیط زیست را در دستور کار خود دارد

 . منتشر کنند های خود را است بر روی موضوعات فوق کار کرده و یافته های عمومی دعوت کرده صنعت و بخش

عالقمندی به مواد افزودنی گیاهی رو به افزایش است و با در نظر گرفتن اثرات مثبت این مواد در بهبود قوای  از آنجائیکه

را « مواد افزودنی گیاهی و عملکرد شناختی»ای بنام  پروژه ILSIشناختی و جلوگیری از کاهش عملکرد شناختی در پیری، 

کافئین، جینکو : ز گیاهان و مواد تشکیل دهنده آنها بعنوان افزایش دهنده قوای شناختی عبارتند ازتعدادی ا. است آغاز کرده

(ginkgo) بیلوبا ،(biloba) جینسنگ ،(ginseng) بادرنجبوبه ،(lemon balm)گلی  ، مریم(sage) فالوانول کاکائو ،(cocoa 

flavanol  .) 

Ageing is a highly complex process that is associated with  many common chronic neurodegenerative 

diseases. To date, the majority of existing drug treatments for neurodegenerative disorders are unable to 

prevent the further degeneration of neurons. 

In parallel with the increasing number of ageing adults, the prevalence of mild cognitive decline and 

advanced forms of cognitive disorders, such as Alzheimer’s disease (AD), has also increased
1
. Worldwide, 

today, more than 26 million patients are diagnosed with AD and its prevalence is expected to exceed 106 

million by 2050
2
. We have also to consider a growing number of individuals 70 years of age and older that 

are likely experiencing cognitive impairment without dementia, effecting not only their ability to carry out 

activities of daily living, but also to continue living independently
3
. Moreover, evidence is growing that 

cognitive function declines from the 20s onwards even in healthy individuals
4
 and is exacerbated by poor 

nutrition
5
. 
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 :معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. Atlas of the Human Planet 2017: Global Exposure to Natural Hazards 

Abstract: 

The Atlas of the Human Planet 2017. Global Exposure to Natural Hazards summarizes 

the global multi-temporal analysis of exposure to six major natural hazards: earthquakes, 

volcanoes, tsunamis, floods, tropical cyclone winds, and sea level surge. The exposure 

focuses on human settlements assessed through two variables: the global built-up and the 

global resident population. The two datasets are generated within the Global Human 

Settlement Project of the Joint Research Centre. They represent the core dataset of the 

Atlas of the Human Planet 2016 which provides empirical evidence on urbanization 

trends and dynamics. The figures presented in the Atlas 2017 show that exposure to 

natural hazards doubled in the last 40 years, both for built-up area and population. 

Earthquake is the hazard that accounts for the highest number of people potentially 

exposed. Flood, the most frequent natural disaster, potentially affects more people in 

Asia (76.9% of the global population exposed) and Africa (12.2%) than in other regions. 

Tropical cyclone winds threaten 89 countries in the world and the population exposed to 

cyclones increased from 1 billion in 1975 up to 1.6 billion in 2015.  

 
Year of publication:  2017 

Publisher: Publications Office of the European Union 

Pages: 92 p. 

Download: atlas2017_online.pdf 
 

 

2. Carbon Pricing Watch 2017 

 

Abstract: 

The report is a one stop shop for learning about key developments and 

prospects of existing and emerging carbon initiatives. A challenging 

international carbon market has not stopped the development of 

domestic carbon pricing initiatives. Today, about 40 national and over 

20 sub-national jurisdictions responsible for almost one fourth of global 

greenhouse gas emissions are putting a price on carbon. Together, these 

initiatives cover the equivalent of almost 6 gigatons of carbon dioxide, 

or about 12% of global emissions. 

 

 
Year of publication:  2017 

Publisher: World Bank Group 

Pages: 20 p. 

Download:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26565/9781464811296.pdf?sequence=2&isAllow

ed=y 
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3. Europe and Central Asia Economic Update, May 2017 : Trade in 
Transition in Europe and Central Asia 

 

Abstract: 
 

Countries in ECA have gone through turbulent times since the global financial 

crisis of 2008. In the western part of the region, the European Union and 

neighboring countries were mired in the fallout from the financial crisis, with 

weakened banking sectors, lack of growth, high unemployment, and greatly 

narrowed fiscal space. The Brexit vote—and voters’ dissatisfaction more 

generally—have threatened European cohesion, and the refugee crisis has tested 

Europe’s capacity to implement a unified policy responsive. In the Russian 

Federation and Central Asia, the fall in oil prices resulted in greater income 

losses than experienced after the global financial crisis, creating challenges well 

beyond income losses and fiscal pressures. Monetary policy regimes became 

sustainable, prices of real estate and other assets tumbled, several banks became 

insolvent, and demand for workers in construction and domestic services 

softened. 

 
Year of publication:  2017 

Publisher: World Bank Group 

Pages: 98 p. 

Download:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26497/9781464811135.pdf?sequence=5&isAllow

ed=y 
 

4. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016 

 

Abstract:  

 

The first 20 years of commercialization of biotech crops (1996 to 2015) has 

confirmed that biotech crops have delivered substantial agronomic, 

environmental, economic, health and social benefits to farmers, and 

increasingly to the consumers. The rapid adoption of biotech crops reflects the 

substantial multiple benefits realized by both large and small farmers in 

industrial and developing countries which have commercially grown biotech 

crops. In 20 years, an accumulated 2 billion hectares of biotech crops have 

been grown commercially comprised of 1.0 billion hectares of biotech 

soybean, 0.6 billion hectares of biotech maize, 0.3 billion hectares of biotech 

cotton, and 0.1 billion hectares of biotech canola. Biotech products derived 

from this 2 billion hectares significantly contributes food and shelter to the 

current 7.4 billion people. Hence, feeding the world which is continuously 

increasing and predicted to be 9.9 billion in 2050 and 12.3 billion in 2100 is 

indeed a daunting task. It is estimated that the world will require some 50% to 

70% increase in food production with dwindling resources of land, water, and 

the environmental and agricultural challenges brought by climate change. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)  
Pages: 135 p. 

2016.pdf-52-brief-http://isaaa.org/resources/publications/briefs/52/download/isaaa Download: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26497/9781464811135.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26497/9781464811135.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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5. Regional gender equality strategy for the Near East and North Africa 
2017-2020 

 

Abstract: 
 

This Regional Gender Strategy is designed to enable FAO RNE officers and 

country officers in the region as well as development practitioners to respond to 

current regional priorities. As a complement to the FAO Gender Equality Policy, 

the regional gender strategy will promote coherence and improve efficiency of 

gender-sensitive programming. The strategy supports the development of easy and 

efficient approaches and methodologies to adequately address the needs of the 

different stakeholders and specific groups, particularly the most invisible and 

under-considered ones among women, men, youth as well as understand the 

different interactions or synergies. It is aligned with global FAO priorities and 

their incorporation of gender equality as a cross-cutting theme. 

 

Year of publication:  2017 

Publisher: FAO 

Pages: 25 p. 

i7116e.pdf-http://www.fao.org/3/a Download: 

 

6. Facilitators' guide book for farmers field schools 

 

Abstract: 
 

In Fiji rice, is a major source of food and has contributed to the improvement of 

the livelihood of thousands of farmers relying on rice as a main source of 

income. Rice has multi-dimension roles as the foundations of food security, 

economic growth as well as social and political stability. However, the Fiji rice 

industry increasingly weakened over the years as the rice area and production 

declined while the rice yield growth has been stagnant or marginal. The 

Government has given supportive policies and incentives along with increased 

investment from public and private sector to promote the rice industry 

development. This publication offers facilitators technical guidance to manage 

field farm schools to support local famers in all aspects of rice crop management. 

Technical knowledge gained by farmers will revitalize the rice industry in Fiji 

and assist food security by alleviating dependence on rice imports. 

 
Year of publication: 2017 

Publisher: FAO 

Pages: 48 p. 

i7110e.pdf-http://www.fao.org/3/a Download: 

 

 

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/a-i7116e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7110e.pdf

	تعریف واژه  "طبیعی" در محصولات غذایی
	توالییابی ژنوم آفتابگردان، نقشه راهی برای تولید گیاهان انعطافپذیر
	سیستم جدیدی برای تغذیه برگی گیاهان
	کمک به کاهش انتشار گازهای کخانهای با بالا بردن مصرف حبوبات بجای گوشت گاو
	کشف یک ژن جدید مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها
	یافتههای ژنتیکی جدید برای بهبود کیفیت و عملکرد گوجهفرنگی
	کاربردهای جدید برای ضایعات سورگوم
	اثرات مفید افزودنیهای گیاهی بر روی بیماریهای مزمن عصبی
	معرفی کتاب همراه با لینک دانلود:

