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المللی توسعه پایدار کوهستان سال بین: 2122سال   

 

متحد به پیشنهاد دولت قرقیزستان، سال  ن مللسازما یعموم مجمع

در . المللی توسعه پایدار کوهستان اعالم کرد عنوان سال بین را به 2222

 61هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

المللی توسعه پایدار  قطعنامه مربوط به سال بین 2226دسامبر 

 .تکشور قرار گرف 49کوهستان تصویب و مورد حمایت 

های  از کشورهای عضو، سازمان(  A/76/L.28سند )در این قطعنامه 

المللی و ذینفعان از جمله  های بین سیستم ملل متحد، سایر سازمان

جوامع مدنی، بخش خصوصی و دانشگاهی خواستار فعالیت در زمینه 

افزایش آگاهی در مورد اهمیت توسعه پایدار کوهستان و حفاظت و 

 . های کوهستانی شده است اکوسیستماستفاده پایدار از 

المللی اختصاص  همچنین بیستمین سالگرد اولین سال بین 2222سال 

و همچنین بیستمین ( 2222ها  المللی کوه سال بین)ها  داده شده به کوه

 . است (Mountain Partnership)سالگرد برنامه مشارکت کوهستانی 

 ( 6)ان المللی توسعه پایدار کوهست سال بین

 ( 2)ان المللی توسعه پایدار کوهست سال بین

 

 

 

 

 

 : فهرست مطالب

  المللی توسعه پایدار کوهستان سال بین: 2222سال 

 برای بهبود  های حاوی مواد نانو استفاده از اسپری

  کیفیت محصول

  گیری در  معرفی ابزار جدید برای پشتیبانی از تصمیم

  CABIکشاورزی توسط 

  روش ویرایش ژنوم چندگانه برای ایجاد گندم مقاوم در

 برابر بیماری

 های برگ گیاه با استفاده از برنامه تشخیص بیماری  

 مبتنی بر یادگیری عمیق

 افزار  ارتقاء نرمBioCro سازی بهتر رشد  برای شبیه

  گیاهان

  گیاه کم استفاده مؤثر در مقابله با  نوع 6299شناسایی

 کمبود ویتامین

 زمینی ژنوم سیبمزگشایی ر 

  کننده طبیعی، استویا های جدید درباره شیرین یافته 

 معرفی کتاب همراه با لینک برای دانلود 

 کشاورزی دیجیتال در عمل  

  2222گزارش توسعه جهانی  

 آلودگی هوا، آلودگی پالستیکی : آسمان آبی، دریای آبی

 ها و فرسایش ساحلی در خاورمیانه و شمال افریقا آب

  های قابل استفاده در  برای میکروارگانیسممنابع ژنتیکی

 پروری ی آبز

 های غذایی  تهیه و تامین مواد غذایی عمومی برای سیستم

 (2و  6جلد )های غذایی سالم  پایدار و رژیم

https://www.fao.org/mountain-partnership/events/internationalyear2022/fr/
https://media.un.org/en/asset/k1u/k1ui299g5i
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 های حاوی مواد نانو برای بهبود کیفیت محصول  استفاده از اسپری

ژاپن ( CSRS)برای علوم منابع پایدار  RIKENمحققان مرکز 

ن نیاز به ایجاد گیاهان وبرای بهبود کیفیت محصول بدحل جدیدی  راه

جدید به جای تغییر ژنوم  کدر تکنی. اند ژنتیکی ارائه کرده اصالح شده

شود تا از  های فعال زیستی بر روی گیاهان اسپری می گیاهی، مولکول

تر شدن گیاهان  های گیاهی برسند و به مقاوم ا به سلوله طریق برگ

این . های محیطی مثل خشکسالی کمک کنند در برابر آفات یا تنش

تکنیک در مقایسه با تولید محصوالت اصالح ژنتیکی شده نیاز به زمان 

 . و هزینه کمتری دارد

 . منتشر شده است ACS Nanoجزئیات بیشتر درباره این تکنیک در مجله 

اما تولید . تولید کرد( GMOs)را تغییر داده و محصوالت اصالح ژنتیکی شده یا تراریخته  ها طور مستقیم ژنوم توان به ی میه کمک فناورب

به  RIKEN CSRSمحققان . این محصوالت نیاز به زمان و هزینه داشته و عالوه بر این هنوز از حمایت عمومی گسترده برخوردار نیستند

برای . تواند بر مشکالت فوق غلبه کند اند که می ارائه کرده GMروش جایگزینی برای تولید محصوالت   Masaki Odaharaسرپرستی 

توان همان ژن را با وارد کردن یک ترکیب فعال زیستی خاص در گیاه  عدم بیان یک ژن خاص، می جهتمثال برای تغییر ژنوم گیاهی 

  . شود وارد سلول گیاهی میتواند به دیواره سلولی نفوذ کند  زیستی توسط حاملی که میدر این سناریو، ترکیب فعال . سرکوب کرد

گوید، عالوه بر طراحی روشی برای معرفی  اوداهارا می. که بیان این مفهوم ممکن است ساده به نظر آید، تحقق آن یک چالش است در حال

این تیم . محصوالت زراعی تحت شرایط واقعی عملی باشد برای شود که های فعال زیستی به گیاهان، باید روشی در نظر گرفته مولکول

 . اند های زیستی دانسته های حاوی مولکول تحقیقاتی بهترین روش را اسپری محلول

 . کلیک نمایید اینجاجهت کسب اطالعات بیشتر و دسترسی به متن کامل مقاله 

 

 منبع

 ترکیبات فعال زیستی   اصالح ژنتیکی     فناوری   : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

  CABIتوسط  کشاورزیگیری در  معرفی ابزار جدیدی برای پشتیبانی تصمیم

ائه این محصول هدف از ار. را ارائه کرد Crop App Index، محصول جدیدی به (CABI)المللی کشاورزی و علوم زیستی  مرکز بین

در حل موجود است تا ( agricultural decision support)ها در کشاورزی  گیری تسهیل مسیر رسیدن به ابزارهای پشتیبانی از تصمیم

 . مسائل مربوط به سالمتی گیاهان کمک کند

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c07723
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220223085748.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220223085748.htm
https://cropappindex.org/
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بوده و به عنوان بخشی از  رایگان Crop App Indexدسترسی به برنامه 

و هدف از آن بهبود معیشت یا . ایجاد شده است PlantwisePlusبرنامه 

تر از طریق رویکردهای  تر و با کیفیت حمایت از تولید مواد غذایی ایمن

 . پایدار برای تولید محصول اعالم شده است

کند که شامل  شده کاتالوگی قابل فیلتر ارائه می یانداز وب سایت جدید راه

موجود مرتبط با سالمتی ای ه و وب سایت (APP)ی تلفن همراه ها برنامه

سایت یا اپ استور  ها و لینک به وب گیاهان همراه با اطالعات محتوایی آن

، مروجان، فروشندگان محصوالت کشاورزی و سایر Plantwiseها کاربران شامل دکترهای برنامه  هایی که از طریق آن بندی دسته. است

های کودی و دسترسی به بازارها را جستجو  های گیاهی، توصیه ایی آفات و بیماریهای مختلف شامل شناس توانند در زمینه ذینفعان می

 . کنند

دهندگان خدمات کشاورزی بسیار  ای و ترویجی و ارائه اطالعات مرتبط به کشاورزان و ارائه ابزارهای دیجیتال در زمینه ارائه خدمات مشاوره

ها را برای  ها و محاسبات مربوط به آن کش های آفت ات کلیدی مانند گزینهدسترسی به اطالع Crop App Indexبرنامه . مفید هستند

 . کند کاربران تسهیل می

 . کلیک نمایید اینجا Crop App Indexجهت کسب اطالعات بیشتر و مشاهده امکانات 

 

 منبع

 سالمت گیاهان     ابزارهای دیجیتال  : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 روش ویرایش ژنوم چندگانه برای ایجاد گندم مقاوم در برابر بیماری 

منتشر  Natureصورت آنالین در  ای که به محققان چینی طی مقاله

برای افزایش مقاومت اند، استفاده از روشی جدید برای ویرایش ژنوم  کرده

گونه اثر منفی بر رشد محصول را توضیح  ها بدون هیچ بیماریبرابر گندم در 

   .اند داده

ای و مؤسسه  توسعه شناسی دو تیم تحقیقاتی از مؤسسه ژنتیک و زیست

نام  گندم جهش یافته جدیدی به ،کادمی علوم چینآمیکروبیولوژی 

Tamlo-R32  با مقاومت بسیار باال در برابر بیماری سفیدک پودری

(powdery mildew )اند بدون عوارض منفی در رشد یا عملکرد ساخته . 

https://www.plantwise.org/
https://cropappindex.org/
https://phys.org/news/2022-02-crop-app-index-paves-smoother.html
https://phys.org/news/2022-02-crop-app-index-paves-smoother.html


 
  

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

0 

 1011 اسفند  – 56شماره 

روند که تهدید کننده امنیت غذایی در  های گیاهی از بین می صد از کل محصوالت تولید شده در جهان در اثر بیماریدر 02ساالنه حدود 

اگرچه . کنند های گیاهی برای آلوده کردن گیاهان استفاده می در میزبان( S genes)های حساس  ها معموال از ژن پاتوژن. جهان است

معموال منجر به اثرات  Sهای  شود، اما حذف ژن ها می مت با طیف گسترده و بادوام در برابر پاتوژنمنجر به ایجاد مقاو Sهای  جهش در ژن

 . به همین دلیل استفاده از این روش در اصالح ارقام مقاوم محدود است. شود نامطلوب می( pleiotropic)پلیوتروپیک 

بیماری . کنند محصول زراعی اصلی در جهان است که بیش از یک سوم جمعیت زمین از آن تغذیه می(  Triticum aestivum)گندم 

 . گذارد بوده و بر عملکرد گندم در سطح جهانی تاثیر میهای مهم  سفیدک پودری از بیماری

ریق ایجاد اختالل ژنتیکی در محل گونه گندم مقاومی در برابر بیماری سفیدک پودری از ط 2269این دو تیم تحقیقاتی قبال در سال 

این رقم گرچه دارای مقاومت خوبی در برابر بیماری داشت اما در مقایسه با گونه . ایجاد کرده بودند( MLO)مقاومت به کپک گندم 

 . وحشی خود رشد کمی داشت

 . ندا ههای جدیدی رسید کار کردند و به یافته Tamlo-R32در مطالعه جدید محققان بر روی جهش 

 

 منبع

 بیماری سفیدک پودری   گندم     مهندسی ژنتیک  : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 مبتنی بر یادگیری عمیق   های برگ گیاه با استفاده از برنامه تشخیص بیماری

های گیاه یک روش استاندارد برای  بررسی بصری و لمسی برگ

اما این رویکرد . ها در محصوالت زراعی و باغی است شناسایی بیماری

ای باشد و به مهارت بررسی کننده بستگی  تواند به شدت سلیقه می

 . دارد

 Internationalتیم تحقیقاتی از مصر طی مقاله جدیدی در مجله 

Journal of Computational Vision and Robotics 
های برگی گیاه با استفاده از  رویکرد جدیدی را برای تشخیص بیماری

برنامه مبتنی بر یادگیری عمیق در تلفن همراه ارائه و توضیح 

های یک پایگاه  های این تیم با استفاده از داده آزمایش. اند داده

این فرایند بسیار سریع . اند درصد دقت داشته 49تشخیصی های بیمار انجام شده و نتایج به دست آمده  اطالعاتی استاندارد از تصاویر برگ

 . های همراه مدرن برای این نوع کارهای فشرده است بوده و نشان دهنده قدرت محاسباتی پیچیده موجود در تلفن

https://phys.org/news/2022-02-leveraging-multiplex-genome-disease-resistant-wheat.html
https://phys.org/news/2022-02-leveraging-multiplex-genome-disease-resistant-wheat.html
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 Shaheera A. Rashwanهای  محققان از مؤسسه تحقیقات انفورماتیک در شهر تحقیقات علمی و تکنولوژیکی در اسکندریه مصر به نام

این برنامه موبایلی را برای کشاورزان مناطق دورافتاده که دسترسی فوری به متخصصان گیاهی ندارند توصیه   Marwa K. Elteirو 

 . کنند می

( GPUs)ویژه واحدهای پردازش گرافیکی  های محاسبانی و به این تیم تحقیقاتی برای رویکرد ارائه شده از تکامل اخیر در سیستم

های عصبی پیچشی  این عملیات اجرای ابزارهایی مانند شبکه. اند که بر کارآمدی عملیات یادگیری ماشینی افزوده است برداری کرده بهره

(convolutional )های خاصی از عملکرد مغز را تقلید کرده و تشخیص سریع تصویر و وظایف مرتبط با آن  کنند که ویژگی را تسهیل می

 . اند برگی را در این نوع برنامه تعبیه کرده  های بیماری محققان این تیم تشخیص تصویری از ویژگی. ازندس را ممکن  می

 . با وجود دقت و سرعت تشخیص باالی بیماری، هنوز امکان ارتقاء برنامه وجود دارد

 

 منبع

 های گیاهی  بیماری  تلفن همراه     فناوری   : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 سازی بهتر رشد محصوالت  برای شبیه BioCroافزار  ارتقاء نرم

  را اصالح و آن BioCroسازی محصول  افزار پرطرفدار شبیه تیمی از دانشگاه ایلینویز نرم

. اند بینی عملکرد محصول افزوده را کاربرپسندتر کرده و بر کارآیی آن برای پیش

. کنندتر کار  توانند راحت می BioCro IIنسخه به روز شده سازان با استفاده از  مدل

 . تر است تر و دقیق های سریع شامل الگوریتم روز شده نسخه به

گوید، در نسخه اصلی  می Justin McGrathمحقق فیزیولوژیست گیاهی به نام 

BioCro نویسی ترکیب  کردند با زبان برنامه سازها استفاده می تمام ریاضیاتی که مدل

در . ها آشنایی نداشتند، بنابراین امکان اشتباه زیاد بود شد که بسیاری از مردم با آن می

BioCro II  داده و نویسی کمتری انجام  برنامه ،سازان اند تا مدل ها جداسازی شده آن

 . بیشتر روی معادالت تمرکز داشته باشند

دهد که به آسانی  نویسی به محققان این امکان را می جداسازی معادالت از زبان برنامه

برای مثال اگر در یک پروژه به دنبال این باشند که چگونه یک ژن خاص به گیاه در استفاده . های جدید را امتحان کنند سازی بتوانند شبیه

آن ژن خاص را به مدل اضافه کنند بدون اینکه نیاز به تغییر کل مدل برای گنجاندن توانند معادالت  کند، می از نور کمک می مؤثرتر

 BioCroدهد که پیشرفت بزرگی برای برنامه  های دیگر را می افزار امکان کار با مدل توانایی جدید به نرم. اطالعات جدید داشته باشند

 . اصلی است

https://phys.org/news/2022-03-leaf-disease-deep-mobile-device.html
https://phys.org/news/2022-03-leaf-disease-deep-mobile-device.html
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 . منتشر شده است silico Plantsیشتر درباره نسخه به روز شده در مجله جزئیات ب

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 

 منبع

      BioCroنرم افزار     فناوری   : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 گیاه کم استفاده مؤثر در مقابله با کمبود ویتامیننوع  1100شناسایی 

نوع گیاه خوراکی شدند که  6222محققان در تحقیقی جدید موفق به شناسایی بیش از 

 .را در هزاران نفر رفع کند Bتوانند کمبود ویتامین  می

 شناسی سلطنتی های گیاه ، محققان باغNature Plantsدر مقاله جدیدی در مجله 

(Kew)خود را  جدید ، امپریال کالج لندن و همکارانی از انگلستان و امریکا نتایج مطالعه

اند که دارای  گونه گیاهی را شناسایی کرده 6299دهد  اند که نشان می منتشر کرده

 .هستند Bتانسیل تبدیل شدن به منبع ویتامین پ

ویتامین . در اشکال مختلف خود به تجزیه و آزاد شدن انرژی از غذا کمک کرده و در حفظ سالمتی سیستم عصبی مؤثر است Bویتامین 

B د این ویتامین را دارندبرای سالمتی انسان ضروری است، اما بسیاری از مردم هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه کمبو. 

ها دریافتند  آن. آوری کردند مشخص را جمع ای  های تغذیه گونه گیاهی با ویژگی 022دود ح Bهای مربوط به میزان ویتامین  محققان داده

بینی  برای پیشهای دور از هم دارند، در نتیجه  ای مشابهی نسبت به گونه های تغذیه هایی که ارتباط نزدیک به هم دارند ارزش که گونه

 .گونه خوراکی ثبت شده در جهان از نظر میزان ویتامین از روابط تکاملی این گیاهان استفاده کردند 1222ارزش بیش از 

 B1،B2یعنی  Bگونه گیاهی جدید قابلیت تبدیل شدن به منابع بالقوه پنج نوع از ویتامین  6222دهد که تقریبا  ها نشان می های آن یافته

 ،B3 ،B5 و B6 های طبیعی خود در معرض انقراض هستند مورد از این گیاهان در محیط 10همچنین دریافتند که . را دارند . 

 منبع

 گیاهان کم استفاده       Bویتامین  : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://watermark.silverchair.com/diac003.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAwAwggL8BgkqhkiG9w0BBwagggLtMIIC6QIBADCCAuIGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMDbn5hyOs3E9SEMVgAgEQgIICs6ubgAG9I00E-mWvEArwktBGUW1MutwRgJpxDHMEsRt4Dkzy
https://phys.org/news/2022-02-team-significantly-biocro-software-virtual.html
https://phys.org/news/2022-02-team-significantly-biocro-software-virtual.html
https://phys.org/news/2022-02-underused-combat-vitamin-deficiency.html
https://phys.org/news/2022-02-underused-combat-vitamin-deficiency.html
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 زمینی ژنوم سیبرمزگشایی 

محققان دانشگاه برای اولین بار انسان، از انتشار اولین ژنوم پس سال  22از یش ب

در  مکس پالنکتحقیقاتی اصالح نباتات لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ و مؤسسه 

از نظر تکنیکی . گشایی کردندرمززمینی را  نوم بسیار پیچیده سیبمان ژکلن آل

 اتر ب ع ایجاد ارقام جدید و مقاومزمینی پایه و اساس تسری گشایی ژنوم سیبرمز

ها به  ت سالتاهدفی که اصالح نبا. های بیوتکنولوژیک است استفاده از روش

 . مهم برای امنیت غذایی جهانی است میدنبال آن بوده و گا

سال قبل  622کنونی همان تنوع بیش از موجود در بازار های  زمینی سیبع تنو

زمینی، عدم وجود تنوع در  با وجود پرطرفدار بودن ارقام سنتی سیب. است

موفق به ارائه اولین مجموعه کامل  Korbinian Schneebergerمحققان گروه ژنتیک . های غالب این محصول قابل مشاهده است گونه

 . کند های جدید و مقاوم هموار می زمینی شدند که راه را برای تولید گونه ژنوم سیب

در حال افزایش است حتی در کشورهای آسیایی مثل چین که برنج غذای های غذایی  رژیمدر  زمینی سیباستفاده از سطح جهانی در 

و همچنین مقاوم در  وری باالتر رهههای جدید با ب رمزگشایی جدید، محققان قادر به اصالح ژنوم و ایجاد گونهبر اساس . اصلی سنتی است

 . واند داشته باشدت های آینده می بر روی تامین امنیت غذایی در دههدی که تاثیر زیا خواهند بودبرابر تغییرات اقلیمی 

های مشخص  ز مثالا. باشدامدهای شدیدی داشته تواند پی ها است که می زمینی از عوامل حساس بودن در برابر بیماری کم سیبتنوع 

 ها نفر  های زراعی پوسیده شده و میلیون زمینی در زمین که برای چندین سال تقریبا کل محصوالت سیباست  6992قحطی ایرلند در دهه 

 . مقاوم نبود (tuber blight) در برابر بیماری بالیتتنها گونه مورد کاشت فقط به این دلیل که  شدند رسنگی و قحطیدچار گ

، محققان و کارشناسان اصالح نباتات موفق به افزایش عملکرد بسیاری از محصوالت زراعی 6412و  6492های  در دهه طول انقالب سبزدر 

های جدید با  ها برای ایجاد گونه ای وجود نداشت و تالش پیشرفت قابل مالحظهزمینی  ورد سیبدر ماما  .مله برنج و گندم شدنداز ج

  . زمینی است یدگی بسیار باالی ژنوم سیبچیکی از دالیل این امر پی. عملکرد باال تا به امروز تا حد زیادی ناموفق بوده است

 . کلیک نمایید اینجادسترسی به متن کامل مقاله جهت 

 منبع

 زمینی   سیب    مهندسی ژنتیک  : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41588-022-01015-0
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220303112155.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220303112155.htm
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 کننده طبیعی، استویا های جدید درباره شیرین افتهی

: کنندگانی که به دنبال جایگزینی سالم برای قند هستند خوب برای مصرفبر خ

واحد مواد غذایی ت کشاورزی امریکا و همکارانشان در محققان مرکز تحقیقا

نشینی طبیعی ان جدریافتند که استویا به عنوالبنیات در ویندمور بردی و رکا

 . رای قند هیچ تاثیر منفی بر سالمت روده انسان نداردب

، گونه گیاهی بومی برزیل و rebaudiana Steviaهای گیاه  از برگاستویا 

صفر )کننده طبیعی غیرمغذی  ناستویا یک شیری. آید دست می پاراگوئه به

ها  این ویژگی. ز شکر داردتر ا است که طعمی چند صد برابر شیرین( کالری

های شکر در سراسر جهان از  ترین جایگزین استویا را تبدیل به یکی از پرمصرف

 . رده استجنوبی کریکای جمله در ژاپن، اتحادیه اروپا و ام

ها در مورد اثرات بالقوه آن بر بدن  ثیر نگرانیوضعیت تجاری و قانونی آن در امریکا تا حدود زیادی تحت تاوجود محبوبیت جهانی استویا، با 

شناس مولکولی مرکز  زیست. استویا استاره یکی از دالیل این وضعیت، محدود بودن تحقیقات انجام شده درب. انسان قرار گرفته است

گوید، تا کنون مطالعات بسیار کمی به ویژه بر روی تاثیر استویا بر روی  می Karley Mahalakتحقیقات کشاورزی امریکا به نام 

 . انجام شده است بیوتای روده ومیکر

محقق و همکارانش طی مطالعات آزمایشگاهی و غیرآزمایشگاهی دریافتند که ترکیبات موجود در عصاره استویا تغییر قابل توجهی در این 

غذی دیگری های غیرم کننده و اریتریتول، شیریناستویول گلیکوزیدهای شامل )این ترکیبات . کنند ع میکربی روده ایجاد نمیترکیب یا تنو

لیپیدها و فیبرها موردنیاز هستند، تاثیر /ها ها چربی روده که برای تجزیهمتابولیک حیاتی  فرایندهاینیز بر ( شوند ها یافت می که در میوه

 . گذارند نمی

انجام مطالعات . کند سوکرالوز و ساخارین متمایز میدیگر مانند آسپارتام، جایگزین پرطرفدار کننده  شیرینچندین  یافته استویا را ازاین 

 . های روده انسان دارند میکروبتوجهی بر ترکیب و ساختار  ها تاثیر قابل که آندهند  های مصنوعی نشان می کننده شده بر روی این شیرین

 

 منبع

  استویا      کننده طبیعی  شیرین : مات کلیدیکل

 بازگشت به فهرست

 

https://www.ars.usda.gov/people-locations/person?person-id=55487
https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/natural-sweetener-stevia-makes-a-gutsy-comeback/
https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/natural-sweetener-stevia-makes-a-gutsy-comeback/
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. Digital agriculture in action 

ArtificiaI intelligence for agriculture 

 
  Abstract: 

This publication on artificial intelligence (AI) for agriculture is the fifth in the 

E-agriculture in Action series, launched in 2016 and jointly produced by FAO 

and ITU. It aims to raise awareness about existing AI applications in agriculture 

and to inspire stakeholders to develop and replicate the new ones. Improvement 

of capacity and tools for capturing and processing data and substantial advances 

in the field of machine learning open new horizons for data-driven solutions 

that can support decision-making, facilitate supervision and monitoring, 

improve the timeliness and effectiveness of safety measures (e.g. use of 

pesticides), and support automation of many resource-consuming tasks in 

agriculture.  

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  FAO 

Pages:  106 pp 

Download: English PDF 

 

2. World Development Report 2022 : Finance for an Equitable Recovery 

 

  Abstract:  

World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery 

examines the central role of finance in the economic recovery from COVID-

19. Based on an in-depth look at the consequences of the crisis most likely to 

affect low- and middle-income economies, it advocates a set of policies and 

measures to mitigate the interconnected economic risks stemming from the 

pandemic—risks that may become more acute as stimulus measures are 

withdrawn at both the domestic and global levels. Those policies include the 

efficient and transparent management of nonperforming loans to mitigate 

threats to financial stability, insolvency reforms to allow for the orderly 

reduction of unsustainable debts, innovations in risk management and lending 

models to ensure continued access to credit for households and businesses, and improvements in 

sovereign debt management to preserve the ability of governments to support an equitable recovery. 

 

Year of publication: 2022 

Publisher:  Worldbank 

Pages:  282 pp 

Download: English PDF 

 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=author_see&id=1
http://www.fao.org/3/cb7142en/cb7142en.pdf
https://library.wmo.int/index.php?lvl=author_see&id=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36883/9781464817304.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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3. Blue Skies, Blue Seas : Air Pollution, Marine Plastics, and Coastal 

Erosion in the Middle East and North Africa 

Abstract: 

 

This book shows how virtually all forms of natural capital, but particularly “blue” 

natural capital – skies and seas – has been degrading in the Middle East and 

North Africa (MENA) region over the last three decades, and focuses on the three 

challenges of air pollution, marine plastics, and coastal erosion. MENA’s cities 

are on average more than 5 times as air-polluted as recommended by the WHO 

guidelines, and not a single MENA city, which reported data, meets them. 

MENA’s seas are amongst the most plastics-polluted in international comparison, 

particularly so the Mediterranean. Coastal erosion relentlessly eats away at the 

coastline, particularly so in the Maghreb region, where coastal erosion is about 10 

times faster than the global average, which is 7 mm per year. This natural capital 

degradation has effects on people and the economy, which are assessed in this 

book.  

 

Year of publication: 2022 

Publisher:  Worldbank 

Pages: 406 pp 

Download: English PDF 

 

 

4. Genetic resources for microorganisms of current and potential use in 

aquaculture 

  

Abstract: 

Aquaculture is the farming of aquatic organisms ranging from microbes to 

shellfish and finfish. Fisheries production from the capture of wild fish has 

remained fairly constant since the late 1980s and it is the increase in 

production from aquaculture that has led to substantial growth in fish 

production for human consumption, with aquaculture contributing more than 

wildcaught fisheries for the first time in 2014 and this trend is likely to 

continue. Global aquaculture production accounted for 44.1 percent of total 

global fish production, including production for non-food uses, in 2014. The 

share of fish produced by aquaculture for human consumption increased from 

26 percent in 1994 to about 50 percent in 2014, with 73.8 million tonnes of 

fish valued at USD 160 billion being harvested from aquaculture in 2014.  

 

Year of publication: 2021 

Publisher: FAO 

Pages: 50 pp 

English PDF Download: 

 

 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=author_see&id=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36912/9781464818127.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.fao.org/3/cb7876en/cb7876en.pdf
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5. Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets 

- Volume 1 & 2 

 

Abstract: 

 

Sustainable Public Food Procurement (PFP) represents a key game changer for 

food systems transformation. It can influence both food consumption and food 

production patterns. It can deliver multiple social, economic, and environmental 

benefits towards sustainable food systems for healthy diets. 

This publication aims to contribute to the improved understanding, 

dissemination, and use of PFP as a development tool in particular in the case of 

school meals programmes. 

In Volume 1, researchers, policymakers, and development partners can find 

evidence on how PFP can be used as a development tool and deliver multiple 

benefits for multiple beneficiaries. It argues that PFP can provide a market for 

local and smallholder farmers, promote the conservation and sustainable use of agrobiodiversity, and 

improve the nutrition and health of children and communities. 

Volume 2 of this publication, available at https://doi.org/10.4060/cb7969en presents further analysis of 

the instruments, enablers and barriers for PFP implementation. It also provides case studies with local, 

regional and national experiences from Africa, Asia, Europe and North and South America. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher: FAO 

Pages: 330 pp & 402 pp 

Download: English PDF-1 , English PDF-2 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

https://doi.org/10.4060/cb7969en
http://www.fao.org/3/cb7960en/cb7960en.pdf
http://www.fao.org/3/cb7969en/cb7969en.pdf
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