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گرد کنوانسیون رامسرلبه مناسبت پنجاهمین سا  

به مناسبت پنجاهمین سالگرد  0202-انداز جهانی تاالب نسخه ویژه چشم

های این کتاب بر اساس بیش از  سر فصل. کنوانسیون رامسر منتشر گردید

های علمی جدید عبارتند  ای و سایر یافته ارزیابی مهم جهانی و منطقه 02

 :از

 ای در حال از بین رفتن هستند کننده ها با سرعت نگران تاالب 

 های سالم در دستیابی به اهداف توسعه پایدار نقش حیاتی دارند االبت. 

 های  های زمینی برای مقابله با بحران ها از مؤثرترین اکوسیستم تاالب

 . اقلیمی هستند

گیری و پیامدهای آن بر  همه:  های مهم دیگر این کتاب عبارتند از بخش

هایی برای  ؛ درستا کنون 0222ها از سال  ها؛ روند تاالب روی تاالب

ها؛ نقش و تاثیر کنوانسیون رامسر در مورد  کاربری و حفاظت از تاالب

 . ها کاربری و حفاظت از تاالب

و جهت  اینجابرای کسب اطالعات بیشتر در مورد کنوانسیون رامسر 

کلیک  اینجا 0202-انداز جهانی تاالب  دسترسی به متن کامل کتاب چشم

 . نمایید

 

 

 

 

 : فهرست مطالب

 به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون رامسر   

  تشخیص وضعیت نیتروژن مزرعه در زمان واقعی

 نصب شده بر روی هواپیما توسط حسگرهای

   ن در جذب های نامرئی آفتابگردا رنگتاثیر

 زنبورها و مقاومت در برابر خشکی و گرما 

 اثر نوع تابش آفتاب بر آنزیم روبیسکو و فتوسنتز 

 های  عنوان سازنده کاشت و استفاده از گیاهان به
mRNA 

 ها نقش حشرات هوشمند خاک در کنترل بیماری 

 ژنوم تا  0222یابی  پروژه بیوژنوم زمین، توالی

 0200پایان سال 

  تولید هیبریدهای بادام زمینی مقاوم در برابر

  ها بیماری

 کشاورزی سلولی و تولید لبنیات بدون گاو  

 

 معرفی کتاب همراه با لینک برای دانلود 

 0200ژانویه  –انداز اقتصاد جهانی  چشم 

 آب، مهاجرت و توسعه: جزر و مد، جلد اول 

 های  های مربوط به آب تامین منابع مالی برای همکاری

 آبخیز حوضه فرا مرزی و توسعه

 اری بیشتریددر مسیر پا: گردشگری کوهستان 

 روش ارزیابی نیازهای ظرفیت جهانی 

 

https://www.global-wetland-outlook.ramsar.org/report-1
https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e17ba335ea89fe1f/t/61b8a904f3ceb458e9b5ca44/1639491853578/Ramsar+GWO_Special+Edition+2021%E2%80%93ENGLISH_WEB.pdf


 
  

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

2 

 1011 دی – 36شماره 

 توسط حسگرهای نصب شده بر روی هواپیما تشخیص وضعیت نیتروژن مزرعه در زمان واقعی

مصرف کودهای نیتروژن پس از انقالب سبز سبب ایجاد تحول در 

کشاورزی شد و در نتیجه افزایش عملکرد محصول، موجب تقویت 

وجود بهبود بازدهی مصرف نیتروژن در اما با . گردیدامنیت غذایی 

کشاورزی، همیشه نگرانی از احتمال عملکرد ناکافی موجب محصوالت 

در نتیجه مصرف بیش از . مصرف بیش از مقدار موردنیاز کود شده است

های زیرزمینی شده  ها از جمله آب نیاز کود، نیتروژن اضافی وارد آبراهه

موردنیاز یک محصول برای یک سال کار بینی مقدار نیتروژن  پیش .شوند ای وارد اتمسفر می و همچنین به شکل گازهای گلخانه

گیری دستی میزان نیتروژن برگ در  اما اندازه. است( real time) ضعیت نیتروژن در زمان واقعیاولین مرحله شناخت و. دشواری است

 .پذیری نیست بینانه و مقیاس طول فصل کار واقع

تیم تحقیقاتی از دانشگاه ایلینویز از حسگرهای فرا طیفی شود، یک  ای که در نوع خود برای اولین بار انجام می در مطالعه

(hyperspectral ) استفاده وضعیت نیتروژن و ظرفیت فتوسنتزی ذرت سریع و دقیق نصب شده بر روی هواپیما برای تشخیص

 .کردند

بر بوده و  مزرعه کاری بسیار زمانگیری نیتروژن در  گوید، اندازه می Sheng Wangنام  محقق و نویسنده مقاله مربوط به این مطالعه به

اما تکنیک سنجش فراطیفی نصب شده بر روی هواپیما امکان اسکن مزارع با سرعت باال و در زمان . نیاز به نیروی انسانی زیاد دارد

ای  اویر ماهوارهمطالعات مشابه انجام شده با استفاده از تصبه وضوح طیفی و مکانی این تکنیک نیز نسبت . کند بسیار کم را فراهم می

رویکرد مورد . است ای های میدانی و ماهواره گیری ردن فاصله بین اندازهکها از این مطالعه پر  گوید هدف آن او می. بسیار باال است

 . الت کشاورزی دقیق استورویکردی مقرون به صرفه و بسیار دقیق برای مدیریت نیتروژن محص ها استفاده آن

های مرئی و نزدیک مادون قرمز  سنسور پیشرفته با قابلیت تشخیص طول موج در این مطالعه مجهز به یک استفادههواپیمای مورد  

در . سه بار بر فراز یک مزرعه آزمایشی در ایلینویز پرواز کرده است 0222بوده است که در طول فصل رشد سال ( نانومتر 0022-022)

های شاهد برای مقایسه نتایج بدست آمده از  ها و کانوپی را نیز به عنوان داده برگ های الزم از این تحقیق، محققان همچنین اندازگیری

های مربوط به نیتروژن برگ و کانوپی بدست آمده توسط حسگرهای نصب شده بر روی هواپیما  گیری دقت اندازه. اند حسگرها انجام داده

 . درصد بوده است 28تا های مربوط به ظرفیت فتوسنتزی و عملکرد دانه  گیری شامل اندازه

 International Journal of Applied Earth Observation andجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

Geoinformation کلیک نمایید اینجات دسترسی به متن کامل مقاله جه. منتشر شده است . 

 منبع

    گیری نیتروژن  اندازه   حسگرهای پیشرفته       فناوری : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030324342100324X?via%3Dihub
https://phys.org/news/2022-01-powerful-sensors-planes-crop-nitrogen.html
https://phys.org/news/2022-01-powerful-sensors-planes-crop-nitrogen.html
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 در جذب زنبورها و مقاومت در برابر خشکی و گرما های نامرئی آفتابگردان رنگ تاثیر

، (UBC)بر اساس تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه بریتیش کلمبیا 

. زیبا دارند یهای آفتابگردان عملکردی فراتر از ظاهر رسد گل نظر می به

افشان  گرده ها نه تنها سبب جذب حشرات این گل های فرابنفش رنگ

 . دهد نیز مؤثر است شود بلکه در تنظیم آبی که گیاه از دست می می

که از نظر )یک گل آفتابگردان  رنگ های زرد مجموعه متراکم گلبرگ

( شود شمار نامیده می های بی یا مجموعه از گل« آذین گل»تکنیکی 

است و ها ناپید ای آشنا برای همه است، اما چیزی که برای ما انسان منظره

 . است( UV)پرتو فرابنفش  bullseyeنه برای بیشتر حشرات و زنبورها، الگوی 

ها، همیشه به عنوان عامل بهبود جذابیت  به علت نمود بیشتر گل( الگوی متشکل از چند دایره متحدالمرکز) bullseyeاین الگوهای 

تازگی منتشر  به eLifeدر مجله  UBCوسط محققان دانشگاه اند براساس مقاله جدیدی که ت ها شناخته شده افشان ها برای گرده گل

هایی مانند خشکی یا  کنند، در واکنش گیاه به استرس را در آفتابگردان تولید می UVهای مشابهی که الگوهای  مولکولشده است 

یاهان با آب و هواهای مختلف توان درباره چگونگی سازگاری گ ها می طور بالقوه به کمک آن گذارند و به دمای شدید نیز تاثیر می

 . شناخت بیشتری پیدا کرد

ایی  طور غیرمنتظره ها به گوید که آن می UBCاز مرکز تحقیقات تنوع زیستی دانشگاه   Marco Todescoنام  نویسنده اصلی مقاله به

توانند در  بزرگتر هستند و می UVهای هایی با الگو کنند، دارای گل تر رشد می هایی که در آب و هوای خشک اند آفتابگردان متوجه شده

 .  حفظ آب به گیاه کمک کنند

 UVدر دانشگاه کاشته و الگوهای  0222و  0222آفتابگردان وحشی از دو گونه مختلف را در سال  0222این تیم تحقیقاتی حدود 

های وحشی از مناطق مختلف  افتند که آفتابگرداناند و دری و ژنوم گیاهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده  گیری کرده ها را اندازه آن

 . بسیار متفاوت هستند bullseyeامریکای شمالی دارای الگوهای 

 . کلیک نمایید اینجا جهت دسترسی به متن کامل مقاله

 

 منبع

    الگوهای فرابنفش     ها   گرده افشان     آفتابگردان   : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://elifesciences.org/articles/72072
https://phys.org/news/2022-01-sunflowers-invisible-bees-drought.html
https://phys.org/news/2022-01-sunflowers-invisible-bees-drought.html
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 اثر نوع تابش آفتاب بر روی آنزیم روبیسکو و فتوسنتز

انگلستان که با هدف بهبود ( Lancaster)محققان دانشگاه لنکستر 

وری پایدار محصوالت اصلی کشاورزی در جنوب صحرای افریقا کار  بهره

کنند متوجه نقصی در آنزیم حیاتی روبیسکو در لوبیا چشم بلبلی  می

(cowpea ) شدند و بر این باورند که این نقص احتماال در سایر

 . رک باشدمحصوالت نیز مشت

تمام کربن موجود در بدن ما، در مواد غذایی و در کل بیوسفر حاصل 

با توجه به اهمیت . نام روبیسکو می شناسند شناسان به جذب دی اکسید کربن از طریق فتوسنتز توسط یک آنزیم خاص است که زیست

 . ترین نوع پروتئین در جهان است این آنزیم جای تعجب نیست که فراوان

گوید، آنزیم روبیسکو نقش مهمی در فتوسنتز دارد و  می Elizabete Carmo-Silvaنام  یزیولوژی گیاهی دانشگاه لنکستر بهمحقق ف

. کنند فعالیت روبیسکو را مطابق با فراوانی انرژی خورشیدی تنظیم میها  برگ. کند زراعی را محدود می تاغلب جذب کربن در محصوال

کو و مقدار انرژی سقصی در این تنظیم شدند بدین صورت که در اغلب موارد میزان فعال بودن روبیاما این تیم تحقیقاتی متوجه ن

 . خورشیدی موجود برای فتوسنتز با یکدیگر هماهنگ نبودند

ای دارد و  ویژهشود، اما در غرب افریقا جایگاه  پروتئین بسیار باالیی دارد و به همین دلیل در سراسر افریقا کشت میلوبیا چشم بلبلی 

در تحقیق جدیدی که توسط محققان دانشگاه لنکستر انجام شده است، محققان دریافتند که . ترین منبع پروتئین گیاهی است مهم

 . یابد شد، کاهش می تر از آنچه قبال تصور می گیرند، فعالیت روبیسکو بسیار سریع قرار می های لوبیا چشم بلبلی در سایه برگ هنگامی که

در . کشد ها از سایه وارد نور می شوند تنظیم فتوسنتزی چند دقیقه طول می های فتوسنتزی فوری نیستند و زمانی که برگ واکنش

های از  شود که در طول روز مجموع دقیقه تخمین زده می. کند جذب نمی CO2طول این چند دقیقه برگ متناسب با نور خورشیدی 

های مختلف لوبیا  اند تا گونه به همین دلیل این محققان تصمیم گرفته. باشد CO2جذب بالقوه  درصد از 02معادل حداقل دست رفته 

 . سازی تنظیم فتوسنتزی شناسایی کنند چشم بلبلی را با توجه به سرعت فعال

 . منتشر شده است Nature Plantsجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 

 منبع

        لوبیا چشم بلبلی      آنزیم روبیسکو       تابش آفتاب   : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41477-021-01068-9
https://phys.org/news/2022-01-fickle-sunshine-rubisco-enzyme-limits.html
https://phys.org/news/2022-01-fickle-sunshine-rubisco-enzyme-limits.html
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 mRNAهای  عنوان سازنده استفاده از گیاهان بهکاشت و 

ها بیشتر شبیه خوردن ساالد باشند تا تزریق  در آینده ممکن است واکسن

بر ( UV Riverside)محققان دانشگاه کالیفرنیا ریورساید . واکسن به بازو

توان گیاهان خوراکی مانند کاهو را به  کنند که آیا می روی این موضوع کار می

 تبدیل کنند یا خیر؟  mRNAهای تولید واکسن  کارخانه

استفاده  mRNAیا  RNAرسان  از پیام 22-های کووید در ساخت واکسن

های بدن برای شناسایی  این فناوری بر اساس آموزش سلول. شده است

 . کند ها کار می عفونی و محافظت در برابر آن های بیماری

سازی باید در دمای پایین و  این مواد هنگام حمل و نقل و ذخیره ،های این فناوری جدید این است که برای حفظ پایداری یکی از چالش

توانند قابلیت  م هستند میمبتنی بر گیاه که خوراکی ه mRNAهای  آمیز باشد، واکسن اگر پروژه جدید موفقیت. سرما نگهداری شوند

 . نگهداری در دمای اتاق را هم داشته باشند

اول، نشان : کند هدف را دنبال می 0این پروژه . اندازی شده است هزار دالری بنیاد ملی علوم امریکا راه 822پروژه جدید با کمک مالی 

یاهای انتقال داد که در آن تکثیر شوند، دوم، های گ توان با موفقیت به بخشی از سلول را می mRNAحاوی واکسن  DNAدهند 

های سنتی باشند و در نهایت تعیین  تولید کنند که قابل رقابت با واکسن  mRNAتوانند به مقدار کافی  نشان دادن اینکه گیاهان می

 . دوز مناسب واکسن

عهده  که رهبری این پروژه را به Juan Pablo Giraldoنام  دانشگاه کالیفرنیا ریورساید بهشناسی و علوم گیاهی  محقق بخش گیاه

 . موردنیاز برای واکسینه کردن یک فرد را تولید خواهد کرد mRNA ،گوید، در وضعیت آرمانی، تنها یک گیاه دارد می

هم این است که ها در حال آزمایش این رویکرد بر روی اسفناج و کاهو هستند و اهداف بلند مدت  گوید که آن این محقق همچنین می

 .  ها و یا کشاورزان در مزارع خود پرورش دهند افراد بتوانند این نوع گیاهان را در باغ

 

 منبع

     فناوری       mRNA  واکسن : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

https://scitechdaily.com/grow-and-eat-your-own-vaccines-using-plants-as-mrna-factories/
https://scitechdaily.com/grow-and-eat-your-own-vaccines-using-plants-as-mrna-factories/
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 ها نقش حشرات هوشمند خاک در کنترل بیماری

های محصوالت زراعی با  ای برای کنترل طیف وسیعی از بیماری روش جدید و نوآورانه

های بومی و مفید خاک از طریق همکاری تحقیقات و صنعت ارائه  استفاده از باکتری

 . شده است

تواند به کشاورزان راهی برای کاهش هزینه و آسیب  کشاورزی می-نوآوری در فناوری

های گیاهی  محیطی ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده برای کنترل بیماری زیست

 .کند ارائه

صدها گونه از باکتری سودوموناس ( John Innes)تیم تحقیقاتی از مرکز جان اینز 

(Pseudomonas ) یک مزرعه سیب زمینی جدا کرده و آزمایش کردند و را از خاک

 .یابی کردند سویه را توالی 22سپس ژنوم 

کنند با ژنوم  ها که فعالیت پاتوژن را سرکوب می با مقایسه ژنوم آن دسته از سویه

که از  ندها شد هایی که قادر به این کار نیستند، تیم تحقیقاتی موفق به شناسایی مکانیسم کلیدی موجود در این سویه سویه

 . کند زا محافظت می های بیماری زمینی در مقابل باکتری سیب

نام لییپوپپتیدهای حلقوی  های کوچکی به های شیمیایی، ژنتیکی و عفونت گیاهی نشان دادند که تولید مولکول سپس با انجام آزمایش

(cyclic lipopeptides )ب در کنترل بیماری اسک(scab )این بیماری باکتریایی ساالنه . ار مهمی داردزمینی نقش بسی سیب

 . کند های زیادی به محصول سیب زمینی وارد می خسارت

های محافظ  زمینی دارند و به سودوموناس زای عامل اسکب سیب های بیماری های کوچک اثر ضدباکتریایی بر روی باکتری این مولکول

 . دکنند که در اطراف ریشه گیاه کلونی ایجاد کنن کمک می

 .  شود ها در خاک می نتایج آزمایشات همچنین نشان دادند که آبیاری سبب ایجاد تغییرات اساسی در تنوع جمعیت سودوموناس

 . منتشر شده است eLifeجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 .  کلیک نمایید اینجا چهات دسترسی به متن کامل مقاله

 

 منبع

     ارگانیسم های خاک      های گیاهی  بیماری : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://elifesciences.org/articles/71900
https://phys.org/news/2022-01-smart-soil-bugs-farmers-ecofriendly.html
https://phys.org/news/2022-01-smart-soil-bugs-farmers-ecofriendly.html
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 2122ژنوم تا پایان سال  6111یابی  پروژه بیوژنوم زمین، توالی

ها و  تالش جهانی برای تهیه نقشه از ژنوم تمام گیاهان، جانوران، قارچ

سایر موجودات میکربی روی زمین با اتمام مرحله پایلوت پروژه و آغاز 

درباره . جدیدی شده استها در مقیاس کامل وارد مرحله  یابی ژنوم توالی

یا ( The Earth BioGenome)این مرحله از پروژه بیوژنوم زمین 

EBP در   0200ژانویه  21ای از مقاالت که در هفته  در مجموعه

Proceedings of the National Academy of Sciences 
در این مقاالت درباره اهداف پروژه، . منتشر شد، توضیح داده شده است

 . های بعدی نوشته شده است ای آن تا به امروز و گامدستاورده

، رئیس گروه کاری پروژه بیوژنوم زمین و (Harris Lewin)هریس لوین 

گوید، ویژگی خاص این  استاد تکامل و اکولوژی دانشگاه کالیفرنیا می

بزرگترین تالش هماهنگ در تاریخ  مرتبط با پروژه ماهیت و هیجان

از دانش بنیادی تا  با توجه به گستره وسیع موضوعات .شناسی است زیست

ای از مشکالت مهم جهانی مانند جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و سازگار کردن  های کاربردی پیشرفته در طیف گسترده  برنامه

پروژه بیوژنوم زمین را  ،یابی حیات یوکاریوتی دست آمده در توالی های به محصوالت کشاورزی غذایی با تغییرات اقلیمی، پیشرفت

 . یابی کل حیات یوکاریوتی در دسترس باشد رسد رسیدن به هدف نهایی توالی اکنون به نظر می. کند بخش می برانگیز و الهام تواضع

گونه  میلیون 2/2از کل  DNAهدف از این پروژه ارائه کاتالوگی از توالی کامل . اندازی شده است راه 0222پروژه بیوژنوم در نوامبر 

 . سلولی است های تک ها و یوکاریوت نامگذاری شده از گیاهان، جانوران و قارچ

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله  

 

 منبع

   پروژه بیوژنوم زمین  : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pnas.org/content/115/17/4325
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220117165548.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220117165548.htm
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 ها تولید هیبریدهای بادام زمینی مقاوم در برابر بیماری

های  شیوهو با استفاده از  رجیانصف محصول ساالنه بادام زمینی امریکا در ایالت جو

زمینی مدرن  های بادام گونه. آید عمل می ها به ثابت شده برای مقابله با بیماری زراعی

به همین دلیل . های مخرب دارند قدرت دفاع ژنتیکی کمی  در برابر برخی از بیماری

ها  کش ها و حشره کش کشاورزان در مورد زمان کاشت، زمان آبیاری و استفاده از قارچ

 . ها جلوگیری کنند ماریی محصول به بکنند تا از ابتال بسیار دقت می

ها را از  های ایجاد مقاومت در برابر بیماری دهندگان ارقام جدید، ژن اگر پرورش

تر و نیاز به مصرف مواد  های وحشی بادام زمینی استخراج و مورد استفاده قرار دهند، شیوه زراعی معمول بادام زمینی آسان گونه

 . شیمیایی نیز کاهش خواهد یافت

این محقق با . های وحشی تولید کرده است زمینی با استفاده گونه سه الین بادام Ye Juliet Chu نام محقق باغبانی دانشگاه جورجیا به

تولید کننده بادام زمینی از  Corley Holbrookمتخصص ژنتیک گیاهی از دانشگاه جورجیا و  Peggy Ozias-Akinsهمکاری 

 . کند های اصالح ژنتیکی کار می ی با استفاده از روشمرکز تحقیقات کشاورزی امریکا بر روی تولید ارقام جدید بادام زمین

اولین . های مخرب مصون هستند کنند، عمال در برابر برخی از بیماری های وحشی بادام زمینی که در امریکای جنوبی رشد می گونه

برای تولید محصول بادام زمینی  های رایج مورد استفاده های وحشی این است که گونه برداری از منابع ژنتیکی این گونه چالش در بهره

 . های باستانی فقط دو کروموزوم دارند تتراپلوئید هستند یعنی گیاهانی با چهار کروموزوم ، در حالیکه گونه

ها از  آن. اند حشی بادام زمینی شدهگونه و 22بریدهای تتراپلوئیدی از در چند سال گذشته محققان دانشگاه جورجیا موفق به تولید هی

های مربوط به مقاومت به بیماری و سایر صفات مطلوب را انجام  های والد استفاده کرده و آزمایش ای مختلف به عنوان پایهه جفت

 . اند داده

اند که در برابر بیماری لکه برگی  هیبریدی از پنج گونه خویشاوند بادام زمینی ساخته شده  Ye Juliet Chuسه رقم ثبت شده توسط 

 . ها در مدیریت مزارع بادام زمینی است ترین بیماری بیماری یکی از پرهزینه این. مقاوم هستند

 . منتشر شده است  Plant Registrationsر درباره هیبریدهای جدید در مجله جزئیات بیشت

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 

 منبع

 بادام زمینی        های گیاهی  بیماری : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/plr2.20146
https://phys.org/news/2022-01-peanut-disease-resistant-hybrids.html
https://phys.org/news/2022-01-peanut-disease-resistant-hybrids.html
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 و تولید لبنیات بدون گاکشاورزی سلولی و 

. موج جدیدی از محصوالت لبنی تولید شده بدون گاو وارد بازار شده است

های اصالح ژنتیکی شده برای  از قارچ Perfect Dayدر امریکا، شرکت 

و . کند تولید پروتئین شیر برای بستنی در مقیاس تجاری استفاده می

-در مرحله پیش Better Milk و TurtleyTreeهایی مانند  شرکت

های پستانی برای تولید شیر انسان و گاو در  تجاری بر روی سلول

 . کنند، اگرچه هنوز در مراحل اولیه توسعه هستند ها مهندسی می آزمایشگاه

ممکن است تا وارد شدن محصوالت لبنی تولید شده بدون گاو به 

 دآن بهبو فهای مواد غذایی کانادا مدتی طول بکشد، اما این فناوری نوظهور بخشی از چهارمین انقالب کشاورزی است که هد روشگاهف

 آیا با توجه به این آینده، بخش لبنیات باید نگران آینده باشند؟ . امنیت غذایی، پایداری و شرایط کاری بخش کشاورزی است

های غذایی مطالعه  بریتیش کلمبیا بر روی مرحله گذار سیستم Fraser Valleyدر دانشگاه  محققان مؤسسه غذا و کشاورزی

طور خاص  به همین دلیل این محققان به. واقع است Fraserدرصد از مزارع تولید لبنیات بریتیش کلمبیا در دره  22حدود . کنند می

 . داشته باشد، عالقمند هستند تواند روی سیستم تولید لبنیات بر تاثیری که کشاورزی سلولی می

بر اساس آمار سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، مزارع دامی تقریبا . انات نقش بزرگی در سیستم غذایی جهانی دارندو حیوکشاورزی 

و به  کنند معیشت بیش از یک میلیارد نفر را پشتیبانی می. کنند یک سوم پروتئین غذایی مورد نیاز در سطح جهانی را تامین می

 . کنند خیزی خاک نیز کمک می حاصل

این مزارع یکی از منابع مهم . اما از نظر اثرات زیست محیطی و مسائل مربوط به رفاه حیوانات نیاز به بررسی و نظارت بیشتری دارند

 . شود ید از انتشار جهانی مربوط به این بخش مدرص 8/22که طبق برآوردها بیش از  ای هستند انتشار گازهای گلخانه

این فناوری متفاوت از تولید . کند که معادل یا تقریبا معادل مواد تولید شده از حیوانات است کشاورزی سلولی مواد غذایی تولید می

و دو سر است که از ترکیبات گیاهی مشابه با و شیر ج Beyond Burgersمانند های لبنیات  گوشت مبتنی بر گیاه و جایگزین

  . ها استفاده می شود آنترکیبات حیوانی در 

ها به  ها و باکتری در کشاورزی سلولی کاربرد روش تخمیر پیشرفته است که در آن مخمرها، قارچ یکی از رویکردهای مورد استفاده

های بسیار تخصصی که  این رویکرد مشابه تهیه مخمر آبجو است اما با میکروارگانیسم. منظور تولید پروتئین، اصالح ژنتیکی می شوند

 . ها اضافه شده است هایی به کدهای ژنتیکی آن دستورالعمل

 منبع

     لبنیات      کشاورزی سلولی  : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

https://turtletree.com/
https://www.bettermilknow.com/
https://phys.org/news/2022-01-cow-cellular-agriculture-future-farming.html
https://phys.org/news/2022-01-cow-cellular-agriculture-future-farming.html
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. Global Economic Prospects, January 2022 

 

  Abstract: 

The global recovery is set to decelerate amid diminished policy support, 

continued COVID-19 flare-ups, and lingering supply bottlenecks. In contrast 

to that in advanced economies, output in emerging market and developing 

economies will remain markedly below pre-pandemic trends over the 

forecast horizon. The outlook is clouded by various downside risks, 

including new COVID-19 outbreaks, the possibility of de-anchored inflation 

expectations, and financial stress in a context of record-high debt levels. If 

some countries eventually require debt restructuring, this will be more 

difficult to achieve than in the past. Climate change may increase commodity 

price volatility, creating challenges for the almost two-thirds of emerging 

market and developing economies that rely heavily on commodity exports 

and highlighting the need for asset diversification.  

 

Year of publication: 2022 

Publisher:  WorldBank 

Pages:  240 pp 

Download: English PDF 

 

2. Ebb and Flow, Volume 1 : Water, Migration, and Development 
 

  Abstract: 

Migration shapes the lives of those who move and transforms the 

geographies and  economies of their points of departure and destinations 

alike. The water sector, and the availability of water itself, implicitly and 

explicitly shape migration flows. Ebb and Flow, Volume 1. Water, 

Migration, and Development presents new global evidence to advance our 

understanding of how fluctuations in water availability, as induced by 

rainfall shocks, influence internal migration, and hence regional 

development. It finds that cumulative water deficits result in five times as 

much migration as water excess does. But there are important nuances in 

why and when these events lead to migration.  
 

Year of publication: 2021  

Publisher:  WorldBank 

Pages:  161 pp 

Download: English PDF 

 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=author_see&id=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://library.wmo.int/index.php?lvl=author_see&id=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36089/9781464817458.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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3. Funding and financing of transboundary water cooperation and basin 

development 

 

Abstract: 

 

More than 60 per cent of the world’s freshwater flow is shared between two or 

more riparian states.  The sustainable and cooperative management of these 

transboundary water resources is crucial for access to water, sustainable 

development as well as regional stability and peace. However, many countries 

and basins struggle to identify and mobilize the needed funding for 

transboundary water cooperation processes and basin development projects. 

Financial capacity constraints faced by countries and limited understanding of 

the benefits of cooperation often hinder the mobilization of financial resources 

for transboundary water cooperation and basin development. The risk perceived 

in investing in transboundary settings is also often considered a challenge, 

especially by investors. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  United Nations  

Pages: 81 pp 

Download: English PDF 

 

 

4. Mountain tourism – Towards a more sustainable path 

  

Abstract: 

With their soaring peaks, remote locations, and majestic beauty, 

mountains have long been a powerful attraction for visitors from all 

walks of life, who are drawn by the often colorful traditions of local 

communities, the opportunities for sporting activities, and the spiritual 

solace to be found in highland landscapes. 

This study highlights the important role that tourism can play in valuing 

the natural and spiritual heritage of mountains, and the cultural diversity 

and traditional practices of mountain peoples. Particularly when linked to 

nature and rural tourism, mountain tourism can make a valuable 

contribution to promoting sustainable food systems and adding value to 

local products. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher: FAO 

Pages: 120 pp 

English PDF Download: 

 

 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/Funding%20%26amp%3B%20Financing%20transboundary%20water%20cooperationa%20and%20basin%20development_Sept%202021_2110185_E_pdf_web.pdf
https://www.fao.org/3/cb7884en/cb7884en.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/Funding &amp; Financing transboundary water cooperationa and basin development_Sept 2021_2110185_E_pdf_web.pdf
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5. Global capacity needs assessment methodology 

  

Abstract:  

The agricultural sector is able to provide food of sufficient quantity and quality 

to feed  and nourish the world’s population. However, capacity-development 

efforts need to be strengthened among agricultural extension and advisory 

services through a systematic approach based on a better understanding of 

needs, challenges and interactions at and among all institutional levels, from 

front-line workers to policymakers. 

The Global Capacity Needs Assessment (GCNA) methodology examines the 

capacity gaps at the individual, organizational and enabling-environment levels 

and aims at: 

 exploring all the opportunities and challenges to integrate nutrition-

related objectives into agricultural programmes and policies; 

 identifying capacity needs of the EAS providers and at the 

organizational and policy/enabling environment levels for strengthening capacities to integrate 

nutrition outcomes in their regular tasks and responsibilities; and 

 identifying knowledge gaps in training materials on nutrition-sensitive agriculture. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  FAO 

Pages:  42  pp 

English PDF Download: 

 

 

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/cb2069en/cb2069en.pdf
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