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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 WFPبرآورد هزینه واقعی یک بشقاب غذا توسط 

دهند نابرابری شدید حاکم بر جهان دلیل افزایش بحران گرسنگی  می تحقیقات نشان

، هزینه یک بشقاب (WFP)است، طبق برآوردهای انجام شده توسط برنامه جهانی غذا 

بر اساس گزارش  .ها هزینه دارد غذا برای مردم فقیر جهان بیشتر از درآمد روزانه آن

ای فردی با درآمد متوسط فقط اگر قیمت یک بشقاب غذا در نیویورک بر WFPجدید 

 . دالر باید برای آن هزینه شود 023دالر باشد، در سودان جنوبی معادل  2/1

اقتصاددانان برنامه جهانی غذا، یک وعده غذای استاندارد شامل حبوبات را معیار قرار 

محاسبه و سپس آن را با  غذاهای رایج محلیبرای  معادل آن را  داده و کربوهیدرات

در این گزارش، بر . اند ملی مقایسه کرده GDPروزانه استخراج شده از سرانه  بودجه

ای خرید یک اساس مبنای فوق، با توجه به نسبتی از درآمد روزانه که در هر کشور بر

برای فردی در نیویورکی با درآمد متوسط   شود، هزینه آن را بشقاب غذا باید صرف 

ردین و گزارش کامل برنامه جهانی غذا با متن کامل مقاله گا.  اند تعیین کرده

 : های زیر در دسترس است استفاده از لینک

 https://www.theguardian.com/global-development/2017/oct/16/the-true-

cost-of-a-plate-of-food-new-york-south-sudan-global-hunger-crisis? 

 https://www.wfp.org/content/2017-counting-beans-true-cost-plate-food-

around-world 

 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-

0000023327/download/?_ga=2.102849536.1851239101.1512034361-

333998718.1512034361 
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 ها با استفاده از حسگرهای پیشرفته تعین نیازهای گیاهان و دام

کشاورزی »کشاورزی دقیق یک مفهوم مدیریت مزرعه است که تحت عنوان 

تئوری، در این  در. شود نیز نامیده می« مدیریت مکانی مزرعه» یا « ای ماهواره

شود و این اطالعات به  آوری می لیات زراعی جمعط به عموبمفهوم اطالعات مر

وری آ اما جمع  ،کنند های مدیریتی کمک می کشاورزان در انتخاب بهترین تصمیم

 .  یکی نیست( decision support)گیری  ها با سیستم پشتیبانی تصمیم داده

برای . اند، اما مهم آگاهی از نحوه کاربرد آنهاست ها همیشه وجود داشته داده

دادند،  هایی وجود داشتند که اختالف عملکرد را در نقاط مختلف مزرعه نشان می ال در آغاز معرفی کشاورزی دقیق، نقشهمث

تحقیقات نشان دادند که . ایی برای بهبود مدیریت وجود نداشت های نقشه گونگی استفاده از دادهاما شناخت کافی در مورد چ

برای شناخت بهتر . ایش عملکرد مؤثر هستند مثل، میزان رطوبت، بافت و شوری خاکعوامل مختلفی بغیر از دادن کود در افز

های  حل تر و راه های رشد و عملکرد گیاهان را توسعه دادند که به سواالت تحقیقاتی دقیق نحوه تاثیر این عوامل، محققان مدل

اکسیدکربن و  ها، میزان انتشار دی تغییرات وزن دامها برای تعیین نوع تغذیه،  امروزه در مدیریت دام. مدیریتی موفق منجر شد

هایی است که  کاربرد حسگرها یا سنسورها از نوآوری. شود های مدیریتی مبتنی بر داده استفاده می مصرف اکسیژن از سیستم

لروفیل قیق کدبرای مثال از سنسورهای گیاهی برای تعیین میزان . به افزایش است رو استفاده از آنها در کشاورزی دقیق

سازی  های پیاده ها و یا نسخه همچنین از سنسورهای نصب شده در ماهواره. شود ها و وضعیت نیتروژن گیاه استفاده می برگ

یعنی مکان، زمان، مقدار و نوع مناسب  4Rها رعایت دقیق  این سیستم. شود ریزی کاربرد متغیر کود استفاده می شده در برنامه

  . کنند ر میپذی عناصر غذایی را  امکان

Precision agriculture is a farm management concept sometimes referred to as “satellite farming” or “site-

specific crop management.” In theory, data is collected about farm operations, and that data helps farmers 

make the best management decisions for their farms. But data gathering does not equal decision support. 

We have had data for a long time, but we haven’t always known how to use it. For example, at the 

beginning of the precision agriculture movement, we had maps that showed how yields varied across fields 

and farms. But no one knew how best to use yield-map data to guide management. Simply putting more 

fertilizer on low-yielding areas of a field didn’t increase yields. 

Research into why that approach didn’t work revealed many interacting factors that determine yield, 

including soil water content, texture, and salinity. This led to research on models of plant growth and yield 

that improved understanding of these factors, helped formulate more detailed research questions, and led to 

successful data-driven management solutions. Data-driven management decisions are now also being 

applied to animal management, using data about animal feed, body mass change, carbon dioxide emission, 

and oxygen consumption to more efficiently manage animal production. 

 :   منابع

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/dec/plants/ 

 بازگشت به فهرست

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/dec/plants/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2017&month=Dec&story=plants
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 های آبیاری های بی سیم پرسرعت در سیستم کاربرد شبکه

های همراه و اینترنت  سرعت فقط در تلفنسیم پر های بی امروزه شبکه

توانند یکی از اجزاء کلیدی سیستم های اتوماتیک  آنها می. کاربرد ندارند

تعیین کننده مکان، زمان و مقدار آب مورنیاز محصوالت زراعی برای 

 . دستیابی به میزان رشد و عملکرد مطلوب باشند

تگزاس، بر روی یک لند  محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا در بوش

کنند  سیم کار می گیری مبتنی بر سنسورهای بی سیستم پشتیبانی تصمیم

تا از آن در آبیاری اتوماتیک با نرخ متغیر بر اساس نیاز گیاه در هر نقطه از 

یستم تحت بنا به گفته یکی از محققان این پروژه، این س. استفاده کنند( real time)واقعی  زمان های مزرعه با استفاده از داده

امکان تعیین مقدار، مکان و زمان مناسب آب  ISSCADAعنوان کنترل نظارتی بر زمان بندی آبیاری و گردآوری اطالعات یا 

 .را در مزرعه فراهم خواهد کرد

ها به حداقل نیروی  این سیستم. شود استفاده می( دوار مرکزی)سنترپیوت  بیاریآصد از مزارع آبی امریکا از سیسم در 84در 

فاده از فناوری جدید تاس. ر کارآیی آسان و قابل اعتماد بوده و امکان کنترل از راه دور نیز دارندظاز ن انسانی نیاز داشته و

 . کند های پمپاژ کمک می پذیر است که به بهبود عملکرد، حفظ آب و کاهش هزینه نها امکانآدر نیز ( VRI)آبیاری با نرخ متغیر 

High-speed wireless connectivity isn’t just convenient for cell phone and Internet use anymore. It could 

also become key to automated methods that determine where, when, and how much to irrigate crops for 

optimal growth and yield. 

In Bushland, Texas, Agricultural Research Service (ARS) scientists are testing a wireless sensor-based 

decision-support system that could help automated center-pivot irrigation systems tailor water application 

rates to specific areas of a crop field—on the fly and using real-time data. 

Known as Irrigation Scheduling Supervisory Control and Data Acquisition, or ISSCADA, the patented 

system will allow for “applying the right amount of water at the right time and in the right location in a 

field,” says Susan O’Shaughnessy, an agricultural engineer in the ARS Soil and Water Management 

Research Unit in Bushland. 

Center-pivot irrigation systems are used on 48 percent of U.S. irrigated cropland. The systems require 

minimal labor and are reliable, easy to operate, and conducive to remote operation and control, she adds. 

They can also be modified with the latest variable-rate irrigation (VRI) technology, offering a way to 

improve crop yields, conserve water, and reduce the cost of pumping it. 

 :   منابع

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/dec/crops/ 

 بازگشت به فهرست
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 ها در مدیریت باغ پیشرفته لیزریناوری فکاربرد 

ختان رداران پس از کاشت درختان باید چند سال تا به بار نشستن د اغب

از ابتدای رشد تا تبدیل شدن به درختان در تمام مراحل . ر باشندظمنت

درخت کامل و میوه دادن باید از نظر آفات، انگل و صدمات آب و هوایی 

دنبال  ات کشاورزی امریکا بهمحققان مرکز تحقیق. تحت کنترل باشند

ها برای کمک به  ها در زمینه مدیریت باغ ها و نوآوری استفاده از فناوری

 . ی به عملکرد مطلوب هستندمدیریت آنها و کاهش تلفات و دستیاب

تیم تحقیقاتی از مرکز . ت استدن این مواد به نقاط صحیح درخانرستر از مقدار  زمان استفاده از مواد شیمیایی مهمدر 

اوهایو، دانشگاه ایالتی اورگان و دانشگاه تنسی موفق به ارائه یک وسیله ریکا با  همکاری دانشگاه ایالتی تحقیقات کشاورزی ام

 . کند شیمیایی کمک می داران در تعیین مقدار دقیق مواد لیزری شده اند که به باغ پاش مس

ش متغیر خروجی شرداری از درخت است و یک سیستم پامجهز به فناوری اسکن لیزری پرسرعت برای تصویرب اشپ مساین 

. پاشی کند مردیف درخت را بطور همزمان س 1تا یک تنی  2پاش  مساین . کند ت کنترل میاسپری را در مطابقت با ساختار درخ

درصد و روی زمین  47تا  83مواد شیمیایی در سطح کانوپی ررفت است که هد استفاده از این سیستم در باغ سیب نشان داده

 . اند درصد کاهش پیدا کرده 30تا  14بین 

After planting an orchard, a grower must wait a couple of years before the trees bear fruit. Whether the 

trees are young and growing or mature and productive, orchard managers must monitor them for pest, 

parasite, and weather damage. Agricultural Research Service (ARS) scientists in several locations are at the 

forefront of innovative new technologies in orchard management to help growers mitigate losses and 

achieve optimal fruit yields. 

When applying chemicals to crops, where the chemical is delivered is sometimes more important than how 

much is delivered. 

Led by Agricultural Research Service (ARS) agricultural engineer Heping Zhu, a team—which included 

ARS agricultural engineer Richard Derksen, plant pathologist Charles Krause, entomologists Michael 

Reding and Christopher Ranger, and colleagues at the Ohio State University, Oregon State University, and 

University of Tennessee—successfully developed and tested an innovative laser-guided sprayer to help 

nursery, orchard, and grape growers apply precise amounts of chemicals. 

The system uses high-speed laser scanning technology to image the tree structures, and then an air-assisted 

variable-rate spraying system controls the spray outputs to match targeted tree structures. The 2-ton sprayer 

can treat one to six rows of trees at a time.  

 :   منابع

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/dec/orchard/ 
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 های هرز توسط پهپادها علفشخیص ت

های  یک مزرعه سویا در نزدیکی آزمایشگاه واحد تحقیقاتی سیستمر د

، وابسته به مرکز پی سی سی ، می Stonevileتولید محصوالت کشاورزی در 

تحقیقات کشاورزی امریکا، پهپادها یا سیستم های هوایی بدون سرنشین 

مقاوم به ماده شیمیایی  های هرز فوتی پرواز کرده و علف 13تا  03در ارتفاع 

 . کنند را شناسایی می( GR) گلیفوسیت

م به وهرز مقا علفقادر به تشخیص صحیح  درصد دقت 33با  سیستماین 

که بطور راندآپ است کش  لفعال عیت ماده شیمایی فسگلیفو. است مایشگاه و مزرعه بودهها در آز یفوسیت از سایر علفگل

هرز  نوع علف 13لیفوسیت در گآزمایش، عالئم مقاومت در برابر  در منطقه مورد. گسترده مصرف آن در امریکا رواج دارد

 ryegrassدر مزارع سویا و  palmer amaranth متعددی از جمله مقاوم به گلیفوسیت های هرز  علف. است مشاهده شده

 . یندآ ده کشاورزان این منطقه بشمار میهای عم نگرانی از مزارع پنبهتالیایی در یا

کمتر هزینه کرده و از باشند تا  یرمقاومهای هرز مقاوم از غ به گفته محقق این پروژه، کشاورزان باید قادر به شناسایی علفبنا 

نیروی استفاده از . ندباشنکش  ها با بیش از یک نوع علف فکش استفاده کرده و مجبور به سمپاشی همه عل ضررترین علف کم

ها از  وری دادهآ جمع حل دیگر راه .بر و ناکارآمد است های هرز هزینه وری و شناسایی نوع علفآ انسانی در مزرعه برای جمع

شته و زم را دااستفاده از پهپادها دقت ال. استای و پهپادها  استفاده از سنسورهای ماهواره طریق سنجش از راه دور و 

 . تر هم هستند هزینه کم

When ARS agricultural engineer Yanbo Huang hears a drone in a field, he is not hearing the droning of bees 

pollinating plants nor the thrum of a tractor or combine. Huang and his technician Ryan Poeare just out flying their 

DJI Phantom drones. 

They are flying the drones—formally known as unmanned aerial vehicles (UAV)—30 to 60 feet above a soybean 

field near their lab in the ARS Crop Production Systems Research Unit in Stoneville, Mississippi, to hunt for 

glyphosate-resistant (GR) weeds. 

Huang can already correctly identify a weed as GR or not GR about 90 percent of the time from lab and field studies. 

Glyphosate is the active ingredient in Roundup, and it is the country’s most widely used herbicide. But signs of 

glyphosate resistance have shown up in 10 different weeds across Mississippi. Several of the weeds have become 

major concerns to farmers, such as GR palmer amaranth (pigweed) in soybeans and GR Italian ryegrass in cotton. 

 :   منابع

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/dec/drone/ 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.ars.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/southeast-area/stoneville-ms/crop-production-systems-research/people/yanbo-huang/
https://www.ars.usda.gov/people-locations/person?person-id=51305
https://www.ars.usda.gov/southeast-area/stoneville-ms/crop-production-systems-research/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/dec/drone/


 
 های کشاورزی و آب ها و نوآوری بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

1 

 1031 آبان  – 27شماره 

 

 ها در مزارع ربات

از ردیابی گاوها و . ها از تجهیزات دائمی مزارع خواهند شد رباتزودی ب

تا توزیع مواد شیمیایی، سنجش سالمت محصوالت کشاورزی 

هایی برای رفع مشکل کمبود نیروی  حل توانند راه های جدید می فناوری

ری و همچنین در زمینه و کار در مزارع، مشکالت تولید و مسائل بهره

 . حیطی باشندهای روز افزون زیست م نگران

ای در کنفرانس  های مزرعه و نوآوری مرکز ربات تحقیقات رمدی

 لحادر  گفت، ( 2317نوامبر  11تا  7)در برلین « دیوارها روپاشیف»

الخره روزی مربوط به مزارع هستند و با روامشوند که در حال انجام  ده میهای بیشتری در مزارع دی بروز رباتروز حاضر، 

ی بدست ها به پیشرفتاشاره با . هند شدواها اداره خ اتوماتیک توسط ربات اتوماتیک و یا کامال هزارع نیمخواهد رسید که مفرا

 رای بتوانند  ، وی گفت اکنون کشاورزان میهای زمان واقعی و تجزیه و تحلیل داده وریآ جمع ،محاسبات انجام آمده در 

. مهمی بگیرند صمیماتتخت و یا دام ریک دبرای  طفقداری و یا مزرعه بلکه  کل دامبرای نه فقط  رسیدگی به مشکالت 

و ( multi-spectral)و چند طیفی ( hyper-spectral)طیفی -های جدید مجهز به ابزارهایی هستند که تصاویر فوق تربا

شوند که  های یادگیری ماشینی اضافه می به این اطالعات سپس الگوریتم .کنند میتهیه لیزری  های ، حرارتی و دادهمادون قرمز

 . دهند ها را افزایش می عملکرد ربات

Robots will soon be fixtures in farms. From tracking cattle and measuring crop health to counting yields 

and dispensing agro-chemicals, the new technologies promise solutions to pressing farm labour shortages, 

yield and productivity issues as well as growing environmental concerns. 

“We are starting to see more and more robots on the farm, doing farm tasks and eventually, we are going to 

get to the stage where you see semi-automated or even fully automated farms happening,” Salah Sukkarieh, 

director of research and innovation at the Australian Centre for Field Robotics (ACFR), said during the 

Falling Walls conference (7-11 November) in Berlin. 

Pointing out that leaps forward in computing power have made real time data gathering and analysis 

possible, Sukkarieh said farmers would now be able to make critical decisions that address the issues of an 

individual plant, tree or animal, rather than having to apply decisions on a whole farm or orchard. 

The robots are equipped with instruments that collect hyper-spectral and multi-spectral images and 

infrared, thermal and laser data. This information is then fed into machine learning algorithms that enhance 

the robot’s performance. Other tools such as precision nozzles allow them to target specific plants for the 

application of pesticides and fertilizers, dramatically cutting chemical use. Powered by solar panels, robots 

such as RIPPA are able to function for days. 
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 ها آب سازی اکپبرای  بتنی بر خاکمفیلترهای آجری صب ن

با استفاده در مراکش موفق به ساخت فیلترهای خانگی تیم تحقیقاتی ک ی

از است که  های خانگی شده فاضالب تصفیهشن برای  های خاک و از الیه

 . توان در آبیاری استفاده نمود میخروجی آن 

کیلومتری  83اولیه این فیلتر در یک ناحیه روستایی در جدود نمونه 

مقدار ر به حذف دقا این فیلتر. کش مورد آزمایش قرار گرفته استمرا

های آلی، نیتروژن و  ذرات جامد، آالینده شامل واد زائدمزیادی 

دهند که  همچنین نتایج بدست آمده نشان می. استهای کود  باقیمانده

، و E.coliزای موجود در آب مثل مدفوع،  ها و سایر عوامل بیماری باکتری

 ربسیا ، مردابیالگونیا سایر انواع مثل فیلترهای هزینه این فیلترها در مقایسه ب. برد استرپتوکوک را نیز از بین می  باکتری

 .کمتر است

با محققان . ها مونتاژ کرد واند به راحتی با استفاده از مواد محلی آن را در بشکهای است که می ت شامل فرایند دو مرحلهسیستم 

سنگریزه در ه و همراه با آجرهای فیلتری ساختخرده آهن و فشرده کردن آنها استفاده از خاک شنی، زغال چوب، خاک اره و 

 . آب ضمن عبور از داخل بشکه توسط فیلترها و سنگرسزه تصفیه می شود. اند ها قرار داده بشکه

منتشر  International journal of Hugiene and Environmental Health  تبر مجلهاک 10آزمایشات در شماره نتایح 

 . است شده

A home-made filter system using layers of soil and gravel cleans domestic waste water well enough to 

make it suitable for irrigation, a research team in Morocco has found. 

The filter prototype, tested in Al Haouz, a rural district about 40 kilometres from Marrakech, removed a 

large amount of waste such as solid particles, organic pollution, nitrogen and fertiliser residue. The system 

was also successful at killing off coliform bacteria and other pathogens in the water including faecal 

matter, E.coli and streptococci bacteria.  

The filter system consists of a two-stage process that can be easily assembled with local material in water 

barrels. The researchers created filter ‘bricks’ from sandy soil, charcoal, sawdust and iron scraps, and 

packed these into the barrels with gravel. While running through the barrel, the water is filtered 

alternatively by the bricks and the gravel. 

The experiment’s results were published on 13 October in the International Journal of Hygiene and 

Environmental Health.  
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 ژنتیکی برای افزایش توام عملکرد و پروتئین سویاوش ر

های سویا  برای مثال، هنگامی که دانه. توانند ارزشمند باشند ها می اقیماندهب

باقیمانده این فرایند، کنجاله سویا شود،  خرد شده و روغن آنها استخراج می

 33در سطح جهانی، . شود که حاوی مقدار زیادی پروتئین است نامیده می

فائو کنجاله . شوند در تولید خوراک دام مصرف می های سویا درصد از کنجاله

ی تولید خوراک دام برترین منبع پروتئین با کیفیت براترین و  یا را مهمسو

 . است اعالم کرده

سویا  دملکرافزایش عوبرو هستند، با آن ر تولید کنندگان سویا چالشی که اما 

رود سطح  ال میاین دو ویژگی رابطه عکس با هم دارند، هنگامی که میزان عملکرد با. آن استباال بردن میزان پروتئین همراه با 

 .و بالعکس آید پروتئین پایین می

اند نتایح بدست آمده از  هبرایان دیرز و همکارانش بر روی  این موضوع کار کردمحققان دانشگاه ایلینوی، یک تحقیق جدید، در 

تولید کنندگان سویا . پذیر است ن بدون کاهش عملکرد سویا امکانین سطح پروتئدهند که امکان باالبرد نها نشان میآتحقیق 

در . ترجیح آنها ارقامی است که دارای عملکرد بیشتری هستند محصول خود را بر اساس وزن آن بفروش می رسانند بنابراین

 . شود رقم مختلف سویا سبب باال رفتن میزان پروتئین میدو در نها موفق به شناسایی ژنی در سویا شدند که آاین تحقیق 

Leftovers can be quite valuable. For instance, when soybean seed is crushed and the oil extracted, what's 

left is called soybean meal. You'll want to save this leftover. 

Soybean meal contains high-quality protein. Globally, close to 98% of soybean meal produced is used in 

animal feed. The United Nations Food and Agriculture Organization calls it "the most important and 

preferred source of high-quality vegetable protein for animal feed." 

But soybean growers face a challenge. It has proved difficult to develop soybean varieties with both high 

protein levels and high yields. These two characteristics are negatively correlated: when soybean yields are 

high, protein levels tend to decrease, and vice-versa. 

Plant breeder Brian Diers and colleagues addressed this problem in a new study. Their initial results 

suggest it might be possible to breed soybeans with higher protein concentration without significantly 

decreasing yields. 

"Growers are typically paid based on the weight of soybeans they deliver to buyers," says Diers, a 

researcher at the University of Illinois at Urbana-Champaign. "Therefore, growers decide which varieties 

of soybean to grow based primarily on yields." 
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 کرده های گوشت چرخ جدید برای تشخیص سریع ناخالصیتکنیکی 

حلی بهتر برای شناسایی مواد ناخواسته در  راهدانشگاه بریتیش کلمبیا حققان م

 . کرده شدند های چرخ گوشت

با استفاده از  Xiaonan Luنظر پروفسور  علوم غذایی تحتدانشجویان 

رصد دقت توانستند د 33سنج مجهز به لیزر و تجزیه و تحلیلی آماری با  طیف

مایش دارای ترکیباتی از کرده مورد آز یا نمونه گوشت چرخآتشخیص دهند که 

 دتنسدرصد دقت توان 43ا همچنین بآنها . های دام نیز هست یا نه سایر اندام

 . ها استفاده شده است هایی و به چه میزانی در نمونه تشخیص دهند که از چه اندام

تواند به تغییر ابزار بازرسی مورد  که می. است های فوق با استفاده از روش جدید در کمتر از پنج دقیقه انجام شده تشخیص

سریع و آسان گوید که این روش نوآورانه به تشخیص  محقق مسئول این پروژه می. تی و صنایع شوداستفاده در نهادهای دول

 . تواند کمک کند میتقلب در مواد غذایی 

قادیر زیاد مهنگامی که تولیدکنندکان با . شود در مواد غذایی بطور عمدی و برای دستیابی به شود بیشتر انجام میتقلب 

شوند، آنها را در ترکیب محصوالت پرطرفدار گنجانده و  محصول جانبی گوشت که متقاضی کمی در بازار دارند مواجه می

  .مشاهده شده است ایرلند و روسیه  انگلستان، سال گذشته موارد تقلب زیادی در این زمینه در 5در . رسانند بفروش می

Researchers at the University of British Columbia have found a better way to identify unwanted animal 

products in ground beef. 

Food science students led by professor Xiaonan Lu used a laser-equipped spectrometer and statistical 

analysis to determine with 99 per cent accuracy whether ground beef samples included other animal parts. 

They were able to say with 80 per cent accuracy which animal parts were used, and in what concentration. 

Their new method can accomplish all of this in less than five minutes, which makes it a potentially 

transformative food inspection tool for government and industry. 

"By using this innovative technique, the detection of food fraud can be simpler, faster and easier," said the 

study's lead author Yaxi Hu, a PhD candidate in UBC's faculty of land and food systems. 

Food fraud is the intentional misrepresentation of food products for economic gain. When producers hold 

an excess supply of meat or byproducts for which there is relatively little market demand, the potential 

exists for unscrupulous operators to try to pass those products off as something else. In the past five years, 

high-profile scandals in the U.K., Ireland, and Russia have seen lamb, chicken and even rat meat 

substituted for higher-quality meat products. 
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 :عرفی کتاب همراه با لینک دانلودم

1. Land resource planning for sustainable land management 

Current and emerging needs in land resource planning for food security, sustainable livelihoods, 

integrated landscape management and restoration 

 

Abstract:  

 

This working paper provides an overview of the historic development and current 

status of implementation of land evaluation and land use planning concepts and tools 

for land resources/landscape management and proposes a way forward. The 

increasing and juxtaposed challenges of population growth and increasing demands 

on limited resources by diverse actors, land degradation, biodiversity loss and climate 

change, require a rational utilization of resources to sustain and enhance productivity 

and maintain resilient ecosystems. 

 

Year of publication: 2017 

Publisher: FAO 
Pages:  70 

i5937e.pdf-http://www.fao.org/3/a :Download 

 

2. Farmers' rights 

Educational Module on Farmers' rights 

 

Abstract: 

The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (the 

International Treaty), which was adopted in 2001, addresses the issue of Farmers’ 

Rights in Article 9, and in its preamble. Although it has no legislative powers, the 

Treaty advises Contracting Parties to protect and promote Farmers’ Rights in 

accordance with national laws. To help achieve this objective, a range of measures 

are suggested, to be examined in greater detail in subsequent lessons. This 

Educational Module V helps stakeholders to know more about the history and 

evolution of the concept of Farmers Rights and provides some examples of how 
they have been implemented in several countries. 

 

Year of publication: 2017 

Publisher:  FAO 
Pages:  116 

i7820e.pdf-http://www.fao.org/3/a Download: 
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3. Pulses and their by-products as animal feed 

 

Abstract: 
 

2016 is the International Year of Pulses (IYP). The pulses have an important role in 

food and nutrition security; however, an important dimension that is always missed 

is the role of pulses and their by-products (husk, small pulse grain particles obtained 

during processing for human consumption and crop residues) as animal feed. These 

by-products are good animal feeds and play an important role in feed-food security 

nexus. Also these by-products do not compete with human food. These by-products 

are extensively used as animal feed in Asia, and many groups have investigated the 

nutritional value of various by-products as animal feed; however the information is 

scattered. Currently there is no review or technical document that gives a synthesis 

on this subject. The length of the document is expected to be between 200 and 250 

pages and will be based on the FAO definition of pulses.   
 

Year of publication: 2017 

Publisher:  FAO 
Pages:  222 

i7779e.pdf-http://www.fao.org/3/a Download: 

 

 

4. Review of the available remote sensing tools, products, methodologies and 

data to improve crop production forecasts 

 

Abstract: 
Timely and reliable agricultural production forecasts are critical to make informed d to 

enable rapid responses to emerging food shortfalls. Agricultural forecasts are 

increasingly important in national planning in sub-Saharan Africa (SSA) due to highly 

variable yield, production and consumption trends, which are in turn occasioned by high 

climate variability and change, rapidly increasing populations, and limited financial 

capacity to cope with frequent food insecurity crises. This review examines the current 

status of the remote sensing (RS) tools, products, methodologies and data that can help 

to improve agricultural crop production forecasting systems. The review is structured in 

three parts: A description of the methodology used for this review; A literature review 

that covers four core areas, namely: an overview of the application of RS in crop 

production forecasting; the RS methodologies currently used in crop production 

forecasting; insight into the available geoportals and RS data and products on crop production forecasting; and an 

analysis of the national agencies mandated to generate crop production statistics in the three pilot countries of 

Kenya, Senegal and Zimbabwe; A discussion on the key findings and the conclusions.  
 
Year of publication: 2017 

Publisher:  FAO 
Pages:  94 

i7569e.pdf-http://www.fao.org/3/a Download: 
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5. Nutrition-sensitive agriculture and food systems in practice-Revised edition 

 

Abstract: 

 

This publication provides a list of food system-based intervention options to improve 

nutrition and a set concrete entry points for maximizing the impact of each intervention. 

Developed through leveraging different expertise in FAO, it is a key resource to assist 

professionals involved in different areas - from breeding to production; from food 

transformation and packaging to transportation and trade; from marketing and value 

chain to food safety; from food labelling to consumer education - to understand the 

linkages with nutrition, and to increase their contribution for a world free from 

malnutrition in all its forms. 
 

Year of publication: 2017 

Publisher:  FAO 
Pages:  102 

Download: http://www.fao.org/3/a-i7848e.pdf 

 

6. Voluntary guidelines for the conservation and sustainable use of crop wild 

relatives and wild food plants 

 

Abstract: 

 

These Guidelines are aimed as reference material for national governments conservation 

and sustainable use preparing a National Plan for the Conservation and Sustainable Use of 

Crop Wild Relatives and Wild Food Plants. The focus is on in situ conservation and 

fostering linkages between it and the ex situ conservation and ultimately, the use of CWR 

and wild food plants. The precise process of preparing the National Plan will depend on 

the national context, including the availability of baseline data, existing policy framework, 

and remit of the agencies that are responsible for its formulation and implementation, as 

well as on the resources available for its implementation. 
 

Year of publication: 2017 

Publisher:  FAO 
Pages:  106 

Download: http://www.fao.org/3/a-i7788e.pdf 
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