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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 سازی و پایدارسازی شهرها سالم

 

 0202رود تا سال  انتظار می. کنند بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می

روند شهرنشینی در سطح جهانی با بیشترین تحوالت . رابر شودجمعیت شهرنشینان دو ب

شود مربوط به شهرها  که در جهان منتشر می CO2در صدی از گاز  02. است همراه بوده

از طرفی، . شود است و دو سوم انرژی تولید شده در جهان نیز در شهرها مصرف می

های نوآورانه  افتن روشاز عوامل مهم در یها  سرعت شهرنشینی در بسیاری از زمینه

اما یک فاکتور اغلب مورد غلفت قرار . است، مثل مسکن، حمل و نقل، زیرساختارها بوده

 . امنیت غذایی و تغذیه: است گرفته

همچنین مناطق . های غذایی ضعیف است رژیممتاسفانه زندگی شهری اغلب همراه با 

گسترش شهری، در بسیاری از موارد به منابع . اله هستندشهری از منابع مهم تولید زب

پذیری شهرها در برابر  طبیعی و فضای سبز لطمه وارد کرده و سبب افزایش آسیب

 . است تغییرات اقلیمی شده

توانید از  تر و پایدارتر کردن شهرها می  های مؤثر در سالم برای آگاهی بیشتر از روش

 :های زیر استفاده نمایید لینک

 

 http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1260457/ 

 http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA3151EN 

 

 

 : فهرست مطالب

   سخن روز  

 سازی و پایدارسازی شهرها سالم 

  فناوری 

 ها هوشمند برای مقابله با ملخهای  استفاده از گوشی  

 نوآوری 

 های قارچی تقویت تولید مواد غذایی به کمک شبکه  

 استفاده از نخود به جای سویا در تولید خوراک دام 

 خاک و آب 

 ترس بودن آب برای گیاهان را افزایش سیلیکا در دس

  دهد می

  تغییرات اقلیمی 

  هشدار محققان درباره کاهش جمعیت حشرات  

 تغییرات اقلیمی تهدیدی تنها برای گیاهان نیست  

  تغذیه 

  کننده بستنی عنوان تثبیت فرنگی خشک به استفاده از توت 

  معرفی کتاب همراه با لینک برای دانلود 

  آسیا و ) 9102بررسی اجمالی امنیت غذایی و تغذیه در

 (اقیانوسیه

  اروپا و ) 9102بررسی اجمالی امنیت غذایی و تغذیه در

 (آسیای مرکزی

 در اروپا، قفقاز و  یهو تغذ ییغذا یتامن یاستهایس یدهچک

 9102-9102 ی،مرکز یایآس

 9102ها در مواد غذایی،  کش باقیمانده آفت 

 یدر سازگار ییو همگرا یابال یسککاهش ر یچالش ها 

 یمیاقل ییراتبا تغ یکشاورز

 8331 دی  – 03شماره 

 

http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1260457/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA3151EN
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8


 
 های کشاورزی و آب ها و نوآوری بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

0 

 8331 دی – 03شماره 

 

 ها  های هوشمند برای مقابله با ملخ استفاده از گوشی

هوشمند با هدف مقابله با آفات طراحی و ارائه  های برای گوشیجدیدی که برنامه 

های ملخ قرار  های آنها مورد حمله دسته است به زودی به کشاورزانی که زمین شده

های کشاورزی در حدی  ها به زمین وضعیت هجوم ملخ. مک خواهد کرداست، ک گرفته

و مقابله با آنها  برای کنترل« اقدام سریع»است که سازمان ملل متحد خواستار 

 . است شده

نام  تخصصی به( اپلیکیشن)تیم تحقیقاتی از دانشگاه لینکلن انگلستان برنامه کاربردی 

MAESTRO های هوشمند تشخیص داده و نقاط مکانی  ها و آفات مشابه را با دوربین گوشی اند که قادر است ملخ ارائه کرده

 . ثبت کند GPSها را با  آن

ها با استفاده از گوشی همراه است تا بتوان بر اساس آن از سموم  برنامه به کشاورزان، ثبت محل و تراکم ملخهدف از ارائه 

مرحله بعدی این برنامه،  .ت استفاده کردشیمیایی به روشی هدفمند برای جلوگیری از گسترش آن و کاهش تلفات محصوال

(  real time)طوریکه مکان آفات در زمان واقعی  ده را بارگذاری کند بههای ثبت ش که برنامه بتواند داده توسعه سرور ابری است

 . های ملخ خواهد شد دسته کنترل برایاین رویکرد هدفمند منجر به کاهش سموم شیمیایی مصرف شده . قابل تشخیص شود

گوید، ساالنه  می رعهده داردی این تیم تحقیاتی را بدکتر بشیر الدیری از دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه لینکلن که رهبر

 . گذارد ها تاثیر شدیدی می وری آن رسانند که بر روی کشاورزان و بهره میلیون هکتار آسیب می 81ها به حدود  ملخ

A new smartphone app to tackle pests destroying crops has been developed—and it could soon help 

farmers whose lands are being decimated by swarms of locusts, something the UN has called for "rapid 

action" action on. 

The team of researchers from the University of Lincoln, UK, has designed and built the specialist app, 

called MAESTRO, which can recognize locusts and grasshopper pests through the smartphone's camera 

and record their GPS location. 

The aim is for farmers to use the app to record the location and volume of locusts to enable the targeted 

delivery of pesticides to prevent swarms from spreading and decimating crops in their path. The next stage 

is the development of a cloud server which the app data will be uploaded to so that the pest's location can 

be identified in real time. 

 :بعامن

https://phys.org/news/2020-02-farmers-tackle-locust-swarms-armed.html 

 https://www.nature.com/articles/s41598-020-57674-8 

 بازگشت به فهرست
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 های قارچی  تقویت تولید مواد غذایی به کمک شبکه

پا در سراسر جهان با این واقعیت روبرو  بیش از دو میلیارد نفر کشاورز خرده

های  زیرا زمین. های زراعی تبدیل اراضی بیشتر به زمیننباز به : هستند

روی  زمین تنها گزینه پیش عملکرد کافی نیستند و اضافه کردن دارایموجود 

 . آنهاست

، اضافه کردن مواد تهای مطرح برای جایگزینی این وضعی یکی دیگر از گزینه

این روش در . است مغذی به خاکی است که حاصلخیزی خود را از دست داده

ترین روش  تر، کارآمدترین و ارزان در مناطق وسیعنپذیر است، اما هایی مثل کمپوست امکا های کوچک با اضافه کردن نهاده باغ

. دهند آن را ترجیح میبه همین دلیل انتخابی است که بیشتر کشاورزان . برای جایگزینی مواد مغذی از دست رفته خاک است

اما این تنها . گیرد قرار میپس از جذب مواد مغذی توسط گیاه از مواد شیمیایی اضافه شده، خاک در وضعیت بدتری ، متاسفانه

 . دنای نیز نقش مهمی دار استفاده از کودهای شیمیایی در انتشار جهانی گازهای گلخانه. وجه این مشکل نیست

های مورد توجه محققان  یکی از روش. هایی برای قابل مصرف کردن مواد مغذی غیرقابل دسترس برای گیاهان وجود دارند روش

درصد از گیاهان گلدار دارای  32است، ریشه حدود  تا آنجا که مشخص شده. ها است تحقیق درباره روابط بین گیاهان و قارچ

ریشه شده و امکان جذب مواد مغذی غیرقابل ها سبب تقویت و گسترش سیستم  قارچ .ها هستند آمیز با قارچ همزیستی مسالمت

های مفید قارچی  شبکه. کنند در مقابل مواد کربنی موردنیاز خود را از گیاه تامین می. کنند دسترس را برای آنها فراهم می

mycorrhizae شوند نامیده می .  

This is the reality that over two billion—yes, billion—smallholder farmers face around the world. 

Converting additional land to agriculture when existing land does not provide enough yield can often feel 

like the only option. 

One alternative to land conversion is to add nutrients to the soil where they are depleted. In small gardens 

this can be done with inputs such as compost, but when we start looking at covering areas measured in 

hectares, chemical fertilizers are by far the most efficient and inexpensive way to replace lost soil nutrients, 

and thus they remain the preferred option for most farmers. Unfortunately, the addition of chemical inputs 

leaves the soil in a worse state once the nutrients have been taken up. But that's not the only problem; the 

practice of using chemical fertilizers is also a significant contributor to global greenhouse gas emissions. 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-02-marvelous-mycorrhizae-fungal-networks-boost.html 

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ppp3.10092 

 بازگشت به فهرست
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 استفاده از نخود به جای سویا در تولید خوراک دام

در حال حاضر، بیشترین بخش سویای تولید شده در جهان صرف تولید خوراک دام 

ویژه برای کشورهای عرضه کننده سویا مشکالت زیست  این وضعیت به. شود می

محققان در پژوهشکده علوم کشاورزی و تغذیه . کند محیطی زیادی را ایجاد می

ای  بر روی یافتن گزینه SilaToastعنوان بخشی از پروژه  بهدانشگاه مارتین لوترکینگ 

طور مشترک با اداره امور محیط  این پروژه به. داخلی برای جایگزینی سویا هستند

با ارزش  مناسب برای تولید خوراک دام های و با هدف دستیابی به جایگزین Saxonشناسی ایالت  زیست، کشاورزی و زمین

 . غذایی برابر با سویا درحال انجام است

اما بنا به دالیل مختلفی کشت آن با . ت داشتن پروتئین باال یکی از مواد غذایی پرطرفدار برای تولید خوراک دام استعل سویا به

اصالح شده ژنتیکی است که  بیشترین رقم مورد کشت سویا، رقم کای جنوبییبرای مثال، در امر. انتقادهای زیادی روبرو است

کشت سویا همچنین منجر به تخریب بسیاری از مناطق مهم اکولوژیکی . مورد اعتراض روزافزون مصرف کنندگان اروپایی است

در کل، رد پای زیست . شود های طوالنی منجر به آلودگی محیط زیست می افتو حمل محصول از مس  ای بارانی شدهه مثل جنگل

ایگزین به یافتن محصوالت جیا دارد سبب حمایت وزارت فدرال کشاورزی و محیط زیست از تحقیقات مربوط محیطی بدی که سو

آنها . اند بدین منظور محققان دو نوع از حبوبات بومی یعنی نخود فرنگی و باقال را مورد بررسی و آزمایش قرار داده. است آن شده

 . اند نگی رسیدهبه نتایج خوبی در مورد جایگزینی سویا با نخودفر

By far the largest proportion of soybeans grown worldwide is used for animal feed. This is particularly 

problematic because soybean cultivation inflicts massive environmental damage on supplier countries. The 

Institute of Agricultural and Nutritional Sciences at Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) is 

therefore currently researching domestic alternatives as part of the SilaToast project. This project is 

conducted jointly with the Saxon State Office for the Environment, Agriculture and Geology (LfULG), 

with the aim of determining what special handling alternative feedstuffs will require to equal the nutritional 

value of soybeans. 

Soy is a popular feedstuff mainly due to its high protein content. However, its cultivation has been 

criticized on several grounds. For one, most soybeans, grown primarily in South America, are genetically 

modified, a practice which European consumers increasingly object to. Soybean cultivation also destroys 

important ecological areas such as rainforests, and their transport over long distances pollutes the 

environment. The overall poor environmental footprint of soya has led the Federal Ministry of Agriculture 

and Food (BMEL) to support research into substitutes. It funds the joint MLU and LfULG SilaToast 

project for testing two native legumes, the pea and the field bean.  

 :منابع

https://phys.org/news/2020-02-pea-soy-animal.html 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871141319311710?via%3Dihub 
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 دهد سیلیکا در دسترس بودن آب برای گیاهان را افزایش می

تری برای  های خشکسالی بیشتر و طوالنی در نتیجه تغییرات اقلیمی، دوره

های مربوط به  کاهش عملکرد کشاورزی از ریسک . شود آینده پیش بینی می

و مرکز تحقیقات کشاورزی  Bayreuth  محققان از دانشگاه. خشکسالی است

Leibniz (ZALF) لیکای یس :اند حلی برای مقابله با این مشکل پیدا کرده راه

توجهی قادر به افزایش آب در دسترس  به میزان قابل( amorphous)شکل  بی

این یافته فرصتی برای تقویت امنیت جهانی غذا با وجود . استگیاه برای 

است که در آن  منتشر شده Scientific Reportsجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله . کند تغییرات اقلیمی فراهم می

 . شود شکل در خاک می اند که منجر به افزایش میزان سیلیکای بی ای برای مدیریت خاک پیشنهاد کرده شیوه محققان

آنها  برای . دست آمده از این تحقیق حاصل همکاری نزدیک بین ژئوشیمیدانان محیط زیست و فیزیکدانان خاک است نتایج به

و   شکل بر توانایی خاک در جذب آب و ذخیره آن مطالعه کرده یکای بیطور سیستماتیک بر روی چگونگی تاثیر سیل اولین بار به

شکل موجود در خاک حتی فقط یک درصد افزایش یابد، میزان  اگر نسبت وزنی سیلیکای بی: اند به نتایج جالب توجهی رسیده

ی که حاوی مقادیر زیادی آب هستند  های به این دلیل که ژل. کند درصد افزایش پیدا می 42آب قابل استفاده برای گیاه در خاک تا 

 . شوند شکل در خاک تشکیل می های سیلیکای بی خارج از مولکول

As a result of climate change, more frequent and longer drought periods are predicted in the future. 

Drought risks may decrease agricultural yield. Researchers at the University of Bayreuth and the Leibniz 

Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) have now discovered a way to mitigate this problem: 

Amorphous silica is able to significantly increase the amount of available water for plants. This offers an 

opportunity to enhance global food security despite climate change. The researchers presented their 

findings in the journal Scientific Reports. They suggest a soil management that ensures a higher amorphous 

silica content. 

The new research results are the product of close collaboration between environmental geochemists 

and soil physicists. The scientists have systematically investigated how amorphous silica affects the ability 

of soils to absorb and store water, for the first time. The results are impressive: "Even if the proportion of 

amorphous silica in soils increases by just one percent by weight, the amount of plant available water in 

soils increases by up to 40 percent—or even more," reports Dr. Jörg Schaller from the Department of 

Environmental Geochemistry at the University of Bayreuth and ZALF. This is because gels, which contain 

enormous amounts of water, form in the soil out of amorphous silica molecules. These water supplies are 

easily accessible to the roots of plants. 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-02-silica-availability-food.html 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-59437-x 

 بازگشت به فهرست
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 هشدار محققان درباره کاهش جهانی جمعیت حشرات

ت در بسیاری از نقاط جهان کاهش جمعیت و انقراض حشرات شد

این وضعیت منجر به از بین رفتن یکی از خدمات غیرقابل . است یافته

جایگزین اکوسیستمی به انسان شده و پیامدهای ناشی از آن 

گروهی از محققان از سراسر جهان برای . بینی است غیرقابل پیش

 . اند هشدار درباره این خطرات متحد شده

در مورد آینده گزاران  برقراری تعامل بین جوامع مدنی و سیاست

عالوه بر کاهش تغییرات . دانسان و حشرات نقش بسیار مهمی دار

های  برای حفاظت و تبدیل و ارتقاء شیوه های قابل مدیریت بزرگ و با کیفیت  حل اختصاص زمین اقلیمی، یک جنبه مهم این راه

 .ها برقرار باشد هایی است که در آنها همزیستی بین گونه رایج کشاورزی به شیوه

به همین دلیل میزان انقراض روزانه حشرات . اند ها غیرقابل بازسازی شده های انسانی بسیاری از اکوسیستم در نتیجه فعالیت

و  مخاطرات است، منتشر شده کارشناس از سراسر جهان 32توسط  که دو مقاله علمیدر اخیرا، . است خارج از تصور شده

است تا در ایجاد تغییر الزم در نگرش جهانی  حشرات مورد بحث و بررسی قرار گرفته های جلوگیری از افزایش روند انقراض روش

 . باشند موردنیاز برای بقای بشریت نقش داشته

Insect declines and extinctions are accelerating in many parts of the world. With this comes the 

disappearance of irreplaceable services to humans, the consequences of which are unpredictable. A group 

of scientists from around the globe has united to warn humanity of such dangers. 

Engaging civil society and policymakers is essential for the future and mutual well-being both of people 

and insects. In addition to mitigating climate change, an important aspect of the solution involves setting 

aside high-quality and manageable portions of land for conservation, and transforming global agricultural 

practices to promote species co-existence. 

Humanity is pushing many ecosystems beyond recovery. As a consequence, unquantified and 

unquantifiable insect extinctions are happening every day. Two scientific papers by 30 experts from around 

the world discuss both the perils and ways to avoid further extinctions, intending to contribute to a 

necessary change of attitude for humanity's survival. 
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 تغییرات اقلیمی تهدیدی فقط برای گیاهان نیست

های گیاهی و جانوری زمین، عالوه بر اثرات مستقیم  در حفاظت از گونه

. شوند  ، سایر موارد مهم زیست محیطی نیز باید در نظر گرفتهتغییرات اقلیمی

های کشاورزی و جنگلداری و اثرات غیرمستقیم  مواردی مثل تغییر در شیوه

 . ها سوزی آب و هوایی مانند افزایش وقوع آتش

نام   محقق گروه اکولوژی، محیط زیست و علوم گیاهی دانشگاه استکهلم به

John Ehrlen ئل مربوط به اقلیم باید با جدیت تمام مورد گوید، مسا می

شود، تهدیدات دیگری نیز وجود دارند که از اهمیتی به همان  که موضوع تنوع زیستی مطرح می بررسی قرار گیرند، اما زمانی

 . برخوردارنداندازه اقلیم 

تعداد و نحوه توزیع گیاهان دارند، مطالعه به منظور تعیین آن دسته از فاکتورهای محیط زیستی که بیشترین تاثیر را بر روی 

. اند شده ها و گیاهان علفی در نظر گرفته شامل درختان، درختچه ندر این تحقیق انواع مختلف گیاها. است جدیدی انجام شده

ب و هوایی مثل های آ ها و پدیده خواران، رقابت  ها، گیاه افشان  محققان سایر فاکتورهای متاثر از تغییرات اقلیمی مانند گرده

 . اند سوزی را مورد بررسی قرار داده ، سیل و آتش طوفان

 . است منتشر شده PNASجزئیات بیشتر درباره این مطالعه در مجله 

To maintain plant and animal species on earth, we need not only to consider the direct effects of climate 

change, but we must also take other equally important environmental issues into consideration—such as 

changes in agricultural and forestry practices and indirect effects of climate such as increased frequencies 

of fires. 

"We should absolutely address the climate issue with the utmost seriousness, but, when it comes to 

biodiversity, there are many other threats that are at least as important to consider," says Johan Ehrlén, 

professor at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences of Stockholm University. 

A recent study published in the scientific journal PNAS has looked at many different types plants; trees, 

shrubs, herbs and grasses from all over the world. The aim was to explore which environmental factors has 

the largest effects on the number of plants and how these plants are distributed in the landscape. The 

scientists looked among other things at effects from climate, pollinators, plant feeders, competition and 

natural disturbances, such as hurricanes, flooding and fires. 
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 عنوان تثبیت کننده بستنی فرنگی خشک به توتزده  استفاده از پودرهای یخ

اند که برخی از پودرهای  دریافته  (ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

توانند نقش یک ماده  فرنگی می توت مخصوصا berryهای خانواده  زده میوه خشک یخ

 . تثبیت کننده عالی در بستنی و سایر دسرهای لبنی داشته باشند

نام  های غذایی این مرکز به تایج تحقیقی که توسط متخصص فناوریبر اساس ن

Cristiana Bilbao-Sainz است، خاصیت تثبیت کنندگی پودر توت فرنگی  انجام شده

خشک شده در حدی است که شکل دسرهای لبنی یخ زده پس از رسیدن به دمای اتاق 

وی چربی شیر باشد، در درصد حا 86تا  82بستنی باید  ،از نظر فنی. شود شکل حفظ می

 . صورت نوعی از دسرهای لبنی یخ زده خواهد بود غیر این

این . های یخ بزرگ به طرز ناخوشایندی ترد خواهند شد با رشد کریستالهای خانگی یا تجاری  بستنی ها بدون تثبیت کننده

کنند، از  ها سرعت ذوب را کم می کنندهت تثبی. ساز ممکن است اتفاق بیافتد حالت با تغییر درجه حرارت در فریزر یا بستنی

 . دهند سازی جلوگیری کرده و حس کرمی بودن را در زمان مصرف افزایش می کوچک شدن حجم در طی ذخیره

، صمغ گوار، کاراگینان آیوتا، صمغ گزانتان و  (alginate)سدیم آلژینات : های استاندارد و رایج عبارتند از تثبیت کننده

العمل مردم  ، عکسبا این فکر که مواد افزودنی مصنوعی هستنداما با دیدن آنها در ترکیبات بستنی و . متیل سلولز کربوکسی

ای  یی قهوهدر حقیقت برخی از آنها مثل سدیم آلژینات منشا طبیعی دارند و از نوعی جلبک دریا  .نسبت به آنها منفی است

 . شوند استخراج می

ARS researchers have shown some freeze-dried berry powders—especially freeze-dried strawberry 

powder—can act as outstanding stabilizers in ice cream and other frozen dairy desserts. 

Freeze-dried strawberry powder is so effective a stabilizer that frozen dairy desserts with it included will 

maintain their shape even after reaching room temperature, according to Agricultural Research Service 

(ARS) research food technologist Cristina Bilbao-Sainz with the Healthy Processed Foods Research 

Unit in Albany, California. 

To be technically classified as ice cream, it must contain between 10 percent and 16 percent milkfat; 

everything else is called a frozen dairy dessert. 

 :بعمن
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1. Asia and Pacific, Regional Overview of Food Security and Nutrition 2019  

Abstract: 

Asia-Pacific is home to well over half of all people worldwide who do not 

obtain sufficient dietary energy to maintain normal,  active, healthy lives. But 

the problem goes well beyond calories. In most countries in the region, the 

diets of more than half of all very young children (aged 6–23 months) fail to 

meet minimum standards of diversity, leading to micronutrient deficiencies 

that affect child development and therefore the potential of future generations. 

The high prevalence of stunting and wasting among children under five years 

of age is a result of these deficiencies. The report notes that only four countries 

in the region are on track to meet the global target of a 40 percent reduction in 

the number of stunted children between 2012 and 2025.  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages: 84pp 

http://www.fao.org/3/ca7062en/ca7062en.pdf Download: 

 

 

2. Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central 

Asia 2019  

Abstract:  

This edition introduces analysis based on the prevalence of moderate or severe food 

insecurity, also based on the FIES methodology. It captures people’s difficulties in 

accessing safe, nutritious and sufficient food and so is more relevant for countries in 

the Europe and Central Asia (ECA) region in which severe food deprivation may no 

longer be of concern but where sizeable pockets of food-insecure populations still 

remain. The new estimates show that the prevalence at the moderate or severe level 

could be quite high, at an average of 11 percent for the ECA region, affecting more 

than 100 million people. Moreover, the prevalence was non-trivial even in many 

relatively high-income countries of the European Union and the European Free Trade 

Association. 
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3. Food security and nutrition policy dialogues in Europe, the Caucasus and 

Central Asia 2016–2019 

 

  Abstract: 

This publication is a compendium of the main outcomes of the online stakeholder 

dialogue organized by the project “Developing Capacity for Strengthening Food Security 

and Nutrition in Selected Countries in the Caucasus and Central Asia”, funded by the 

Russian Federation, in collaboration with the Global Forum on Food Security and 

Nutrition (FSN Forum). The Agricultural Development Economics Division of FAO 

leads both activities.  

The publication presents an overview of the multiple topics that were discussed from 

2017 onwards and provides the reader with a brief introduction to the main ideas and 

conclusions that emerged during these online consultations. 
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Pages:  130 pp 
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4. Pesticide residues in food 2019 

 

Abstract: 

The FAO and WHO Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) is an expert ad hoc 

body administered jointly by FAO and WHO in the purpose of harmonizing the 

requirement and the risk assessment on the pesticide residues. The JMPR meets annually 

to evaluate possible hazards to humans arising from the occurrence of pesticide residues 

in foods. The Evaluation monographs of pesticide residues in food 2019-Part I (e-version 

only) includes summary of the residue data considered by the 2019 JMPR. The JMPR is 

the only scientific advisory body to service the Codex and FAO member countries in risk 

assessment of pesticide residues and in establishment of Codex MRL in food and feed. 

The JMPR report and evaluations are the unique technical publications in the review of 

pesticide residue data from around the world. The Report provides the evaluations of the 

Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO 

Core Assessment Group on Pesticide Residues. 
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5. Governance challenges for disaster risk reduction and climate change 

adaptation convergence in agriculture 

 

  Abstract: 

Agriculture depends strongly on weather and climate conditions. The impacts of 

disasters and climate change are diverse and potentially massive for global food 

security. From the perspective of farmers, pastoralists, as well as for fish and forestry 

dependent communities, the occurrence of climate and weather induced disasters and 

climate change go hand in hand. Possible impacts on agriculture include decreased 

yields, enhanced disease pressure, increased water problems, and soil erosion. The 

agriculture sectors – including crops, livestock, fisheries and aquaculture, and forestry 

– absorb approximately 26 percent of the economic impact caused by medium and 

large‑scale climate and weather‑induced disasters in developing countries.  

 

Year of publication: 2019  
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Pages:  68 pp 

http://www.fao.org/3/ca5389en/ca5389en.pdf Download: 

 

6. Antimicrobial movement from agricultural areas to the environment 

 

Abstract: 

Antimicrobials (AM) play a critical role in the treatment of human and animal 

(aquatic and terrestrial) diseases,  which has led to their widespread application and 

use. Antimicrobial resistance (AMR) is the ability of microorganisms (e.g. bacteria, 

viruses and some parasites) to stop an antibiotic, such as an antimicrobial, antiviral 

or antimalarial, from working against them. Globally, about 700 000 deaths per year 

arise from resistant infections as a result of the fact that antimicrobial drugs have 

become less effective at killing resistant pathogens. Antimicrobial chemicals that are 

present in environmental compartments can trigger the development of AMR. These 

chemicals can also cause antibiotic-resistant bacteria (ARB) to further spread 

antibiotic resistance genes (ARG) because they may have an evolutionary advantage 

over non-resistant bacteria. This paper will provide alternative screening methods useful for environmental 

samples and surveillance approaches in planning such screening efforts.  
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