
 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 روز جهانی غذابه مناسبت 

، مسابقه پوستر و (6932مهر  62) 6161اکتبر،  61، مناسبت روز جهانی غذا فائو به

ویدئو برگزار و از کودکان و نوجوانان سراسر جهان برای شرکت در  این مسابقه 

  . دعوت کرد

 3به بیش از  6121های انجام شده، جمعیت جهان تا سال  بینی بر اساس پیش

ت که برای تامین نیاز غذایی این جمعیت، اس میلیارد نفر خواهد رسید و برآورد شده

این در حالی است . درصد افزایش یابد 11تولید مواد غذایی در سطح جهانی باید تا 

های کشاورز که بخش عمده نیاز غذایی جهان را  پا و خانواده که کشاورزان خرده

ناشی ها و بالیای طبیعی  دمای زمین، خشکسالی کنند، در برابر باال رفتن ولید میت

ن دلیل فائو بهمی. ها هستند پذیرترین جزء آسیباز شرایط آب و هوایی و اقلیمی 

های  شرایط اقلیمی در حال تغییر است، سیستم »شعار امسال روز جهانی غذا را 

 . اعالم کرد« غذا و کشاورزی نیز باید تغییر کند

( مهر ماه 3)سپتامبر  91مهلت ارسال پوستر و ویدیو برای شرکت در این مسابقه 

مربوط ذا و مسابقه های روز جهانی غ تر درباره برنامهبرای کسب اطالعات بیش. است

 :توانید مراجعه نمایید های زیر می به آن به لینک

http://www.fao.org/news/story/en/item/416025/icode/ 

http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/ 

http://www.fao.org/3/a-i5685e.pdf 

 .ائیدطفا از ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود دریغ نفرمل

 f_raoufi@yahoo.com  ،gharedaghli@yahoo.com :ایمیل

 180 – 22768381: ،  فاکس 180 – 22768388: تلفن

 : فهرست مطالب

   سخن روز  

 به مناسبت روز جهانی غذا   

  فناوری  

 های پرنده در خدمت امنیت غذایی ربات 

    تغییرات اقلیمی 

  سازگاری گیاهان به افزایش میزانCO2  اتمسفر 

 کشاورزی پایدار 

 ل برومایدروشی پایدار برای جایگزینی متی 

   منابع آب  

 جاذب ب به کمک پلیمرهای سوپرجوئی در مصرف آ صرفه  

 نوآوری 

 گرد و غبار های طوفانل محاسباتی برای شناخت بهتر مد  

  بیوتکنولوژی  

 زگشایی ژنوم بادام زمینی رم  

  بانیغبا 

  معرفی دو میوه از خانواده توت  

  برای دانلودهمراه با لینک کتاب معرفی 

   کتاب راهنمای حسابداری و حسابرسی آب  

    راهنمای کاربرد ریاضیات درIPM 

    نحوه رعایت اصول پایداری در راهبردهای اقتصاد زیستی در

 ای المللی، ملی و منطقه سطوح بین

  مللی فائو درباره نقش ال سلسله مقاالت سمپوزیوم بین

 های پایدار غذا بیوتکنولوژی کشاورزی در سیستم

  های کشاورز تطبیق خدمات مشاوره روستایی با خانواده 

   اوکراین: آب در زنجیره غذا 

 6932مرداد   – 66شماره 
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http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/
http://www.fao.org/3/a-i5685e.pdf
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mailto:gharedaghli@yahoo.com
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 های پرنده در خدمت امنیت غذایی ربات

کنید، اولین  میر فک( drone)زمانی که درباره یک پهپاد 

پهپادها که در ابتدا ید، چیست؟ آ چیزی که به ذهنتان می

، امروزه کاربرد آنها در ندشد برای مقاصد نظامی استفاده می

های امداد،  های مختلف توسط محققان، سازمان زمینه

 . های دولتی و خصوصی رو به افزایش است شرکت

، (UAVs)پهپادها یا همان هواپیماهای بدون سرنشین 

های مختلف صنعتی و  ای هستند که بخش های پرنده ربات

فائو کاربردهای . توانند متحول سازند کشاورزی را می

توانید به آن گوش  می های زیر از لینکاست که با استفاده  مختلف این فناوری در کشاورزی را بصورت پادکست منتشر کرده

 .دهید و یا به متن آن دسترسی پیدا کنید

http://www.fao.org/news/podcast/drones/en/ 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/TZ07-Drones%20-transcript-05272016.pdf   

 :در این پادکست تاثیر کاربرد پهپادها در پشتیبانی و بهبود تولید مواد غذایی از سه جنبه مختلف بررسی شده است

 نی از بخش دولتی و کشاورزانپشتیبا (6

های هوایی با وضوح باال و از زوایای مختلف  توانند عکس هواپیماهای بدون سرنشین کشاورزی مجهز به ابزار فتوگرامتری می

ها، سواحل و مناطق جنگلی را تسهیل کرده و به اجرای  آوری شده پایش دولتی از وضعیت زمین های جمع داده. دتهیه کنن

های جنگلی  سوزی های جنگلی، آتش تغییرات پوشش همچنین در پایش. کنند های زیربنائی کمک می های دولتی و پروژه برنامه

 ها، بهبود مدیریت منابع طبیعی و تخصیص بهتر منابع آفات و بیماری ها و اطالعات درباره آوری داده مؤثر بوده و در جمع

 . مورد استفاده قرار گیرند توانند می

 کمک به آمادگی در برابر بالیای طبیعی (6

اندرکاران  های هشدار دهنده، مشاورین مزارع و دست به سیستم (real-time)دستیابی به اطالعات در زمان واقعی  امکان

 . کند های اضطراری برای کاهش ریسک بالیای طبیعی کمک می ها و اجرای برنامه گیری تصمیممحلی و ملی در 

ای مزایایی دارد از جمله، قابلیت پرواز آنها در ارتفاعی  استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نسبت به تصاویر مرسوم ماهواره

متر، تهیه اطالعات در کمترین زمان از قبل  سانتی  و با دقتی در حد سه ها و تصاویر با وضوح باال آوری داده تر از ابرها، جمع پایین

ای مساحتی برابر  قیقه 91تواند در هر پرواز  از آنجائیکه یک پهپاد می. و بعد وقوع بالیای طبیعی حتی از مناطق دور از دسترس

http://www.fao.org/news/podcast/drones/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/TZ07-Drones%20-transcript-05272016.pdf
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کشد، سریع  زیادی طول می دت زمانهای معمولی م هکتار را پوشش دهد، روند تجزیه و تحلیل ریسک را که به روش 611

 .کند می

 و کنترل شیوع آفات  پیشگیری (9

به کمک . شود های گیاهی استفاده مییامروزه از امریکا تا استرالیا، از هواپیماهای بدون سرنشین برای پایش آفات و بیمار

های  مثل استرس. شخیص استهای گیاهی ناشی از عوامل مختلف  بسرعت قابل ت گرهای نصب شده بر روی آنها، استرس حس

به کمک پهپادها . آنها همچنین قادر به تشخیص وضعیت فتوسنتز گیاهان نیز هستند. ناشی از کمبود کود یا آب یا هجوم آفات

های آفات نیز در حال  آوری نمونه ها برای جمع تحقیقات بر روی تجهیز این ربات. توان به وضعیت سالمتی گیاهان پی برد می

 . انجام است

 عوامل محدود کننده کاربرد پهپادها (4

. دالر باشد 01،111تواند تا  در حال حاضر بسته به نوع تجهیزات، هزینه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در کشاورزی می

 . اهش یابدهای آینده ک آنها در سال  ها، قیمت های بدست آمده در فناوری رود با افزایش قابل توجه تقاضا و پیشرفت انتظار می

گیگ داده باشد که نیاز به تجهیزات مناسب  21تا  41تواند  در حال حاضر، حاصل پرواز یک پهپاد بر روی یک منطقه کوچک می

طراحی های موردنیاز در توسعه ظرفیت آنها شامل  گذاری سرمایه. آنها داردسازی و افراد متخصص برای تجزیه و تحلیل  ذخیره

برداری با وضوح باال  های میدانی، پردازش تصاویر و نقشه آوری داده اژ، تمهیدات و نگهداری، جمعهای پرواز، مونت برنامه

 . باشد می

 .رود کاربرد آنها در بخش کشاورزی نیز افزایش یابد با تداوم تکامل هواپیماهای بدون سرنشین، انتظار می

What is the first thing that comes to mind when you think of drones? Widely known originally for their use 

for military purposes, increasingly, researchers, aid organizations, governments and private companies are 

exploring the many ways drones can be used for good. Otherwise known as unmanned aerial vehicles or 

UAVs, these flying robots have started to transform various industries, including agriculture. 

Let us hop on a flight to three destinations to find out how drones support and improve food production. 

1) Supporting governments and farmers 

2) Helping to prepare for natural disasters 

3) Preventing and controlling pest outbreaks  

4) Understanding the limiting factors 

    :منبع

   http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/428256/ 

 گشت به فهرستباز

 

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/428256/
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 اتمسفر CO2افزایش سازگاری گیاهان به باال رفتن میزان 

، southhamptonنتایج تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه 

دهد که گیاهان خود را با افزایش میزان  انگلستان نشان می

 . دهند اکسیدکربن اتمسفر تطبیق می دی

منتشر  Global Change Biologyجزئیات این تحقیق در مجله 

اکسیدکربن هوا  در این مقاله همچنین بر اثرات افزایش دی. است شده

در طوالنی مدت بر روی امنیت غذایی و حفاظت از طبیعت نیز پرداخته 

است که  پروفسور گیل تیلور، نویسنده مقاله اظهار داشته. است شده

بوده و  6331تر از دهه  سریع 6111ای در دهه  لخانهاکسید کربن هوا در حال افزایش است و سرعت انتشار گازهای گ میزان دی

 . رسید PPM411به   6169ل اسبرای اولین بار در تاریخ در  CO2غلظت 

های  در واقعیت نیز در دهه. شود زیرا سبب تسریع فتوسنتز می مدت مفید است برای رشد گیاهان در کوتاه CO2از طرف دیگر 

گزارشی مبنی بر اثرات این افزایش در  اما تا کنون . است افزایش داشته  CO2ش اخیر، رشد پوشش گیاهی در نتیجه افزای

سازگاری این مربوط به ( molecular signature)های گیاهان ارائه نشده است و هیچ نشان مولکولی  طوالنی مدت بر نسل

 . است مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته

Plants are adapting to increasing atmospheric CO2 according to a new study from the University of 

Southampton. 

The research, published in the journal Global Change Biology, provides insight into the long-term 

impacts of rising CO2 and the implications for global food security and nature conservation. 

Lead author Professor Gail Taylor, from Biological Sciences at the University of Southampton, said: 

"Atmospheric CO2 is rising -- emissions grew faster in the 2000s than the 1990s and the concentration 

of CO2 reached 400 ppm for the first time in recorded history in 2013. 

"On the one hand, more CO2 is known to be good for plants, at least in the short-term because this 

drives up photosynthesis and plant growth including crop growth and food production. Indeed recent 

decades have seen the planet becoming greener as vegetation growth is stimulated as CO2 rises. 

"Until now, few reports had given us any insight into the long-term impacts of rising CO2 over multiple 

generations and none have been undertaken on the molecular signature underpinning such adaptation. 

One reason for this is that's it's a difficult problem to crack -- to find plants that have been exposed to 

conditions of the future, but are available today." 

 :   منبع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160824110910.htm 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160824110910.htm


 
 های کشاورزی و آب ها و نوآوری بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

2 

 6932مرداد  – 66شماره 

 

 روشی پایدار برای جایگزینی متیل بروماید

ای پایدارتر و مؤثرتر برای  محققان در تالش برای یافتن گزینه

 در میان. جایگزینی متیل بروماید در تولید سبزیجات هستند

رسد روش  های جایگزین غیرشیمیایی بنظر می روش

 . ، روش مؤثری باشد(ASD)زدائی غیرهوازی خاک  انگل

تواند بر روی طیف  است که این روش می تحقیقات نشان داده

های مختلف برای از  ای از محصوالت زراعی و در محیط گسترده

 . های هرز کاربرد داشته باشد ی انگلی و علفهای باکتریایی، نماتدها زاد، بیماری های خاک بین بردن قارچ

مطالعات میدانی با هدف ارزیابی و مقایسه روش . است فرنگی انجام شده تحقیق جدید با تمرکز بر روی محصول گوجه

و همچنین  های هرز و نماتدها  در کنترل علف( CSF)با  روش ضدعفونی شیمیایی خاک ( ASD)زدائی غیرهوازی خاک  انگل

 .  فرنگی انجام گرفته است نها بر عملکرد و کیفیت میوه گوجهاثرات آ

های  بر کیفیت میوه( ASD)زدائی غیرهوازی خاک  است که کاربرد روش انگل تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داده

ین روش قابل مقایسه و های تولید شده با استفاده از ا منفی نداشته و کیفیت و میزان مواد معدنی میوه فرنگی تجاری اثر گوجه

بکار گرفته ( CSF)است که در آنها از روش ضدعفونی شیمیایی خاک  های تولید شده در قطعاتی بوده حتی بیشتر از میوه

 . بود شده

 . است به چاپ رسیده HortScienceجزئیات این تحقیق در شماره ماه ژوئن مجله 

Anaerobic soil disinfestations determined effective for controlling weeds, nematodes in Florida fresh-market tomato 

Following the phase out of methyl bromide, scientists continue to explore effective, viable, and more sustainable 

options for vegetable crop production. Among nonchemical alternatives, anaerobic soil disinfestations (ASD) is 

considered to be one of the most promising methods. ASD has been determined to be effective with a range of crops 

and environments against several soil borne fungal and bacterial plant diseases, plant-parasitic nematodes, and 

weeds. 

A study in the June 2016 issue of HortScience focused on the effects of ASD in an open-field, fresh-market tomato 

production system. Field studies were conducted to evaluate and compare ASD with chemical soil fumigation (CSF) 

treatments for controlling weeds and nematodes, as well as for influence on tomato fruit yield and quality. Analyses 

showed that the application of ASD did not negatively affect commercial tomato fruit quality, and that quality and 

the mineral content of fruit produced with ASD was comparable or higher than that of fruit produced in CSF plots. 

 :   منبع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160825113223.htm 

 گشت به فهرستباز

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160825113223.htm
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  جویی در مصرف آب به کمک پلیمرهای سوپرجاذب صرفه

 از طریقم پلیمرهای سوپر جاذب بناهای خاک  دهندههبود ب

سازی آنها در شرایط  جذب و ذخیره آب و عناصر مغذی و آزاد

  .کاهش نیاز آبی محصوالت کشاورزی را دارند، پتانسیل خشک

ست که سبب بزرگترین استرس غیرزیستی اخشکسالی 

ا توجه به تغییرات اقلیمی انتظار بشود و  کاهش عملکرد می

 از طرف دیگر .رود که بر تکرار و شدت آن افزوده شود می

. مواجه هستندمحدودیت عرضه آب  بسیاری از کشورها با

منجر به یز عیت نمزایش جافشود  بینی می پیشعالوه بر این، 

 . بنابراین یافتن راهی برای بهبود کارآئی مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار ضروری است. ینده خواهد شدآافزایش تقاضا در 

های مختلف  از این پلیمرها در حال حاضر در بخش. است ( SAPs)های پیشنهادی استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب  از راهیکی 

 SAPsهای سوپرجاذب بر  هیدروژل. شود ه استفاده میواد غذایی و غیربندی م ، بستهگیاهان داروئیکشاورزی مثل باغبانی، 

مقایسه و بررسی دو . هایی دارد ارجحیت دارند اما بعلت هزینه باال و اثرات سوء آن بر محیط زیست، استفاده از آنها محدودیت

در یران است که هکردی از دانشگاه آزاد اسالمی ادتوسط آقای داوود خدادادی ق موضوع تحقیق انجام شده سوپر جاذب فو

 .است منتشر شده Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science (JTAS)مجله 

Soil conditioners called superabsorbent polymers have the potential to reduce irrigation needs for agricultural crops 

by storing water and nutrients and then releasing them in drought conditions, according to a recent paper published in 

the Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science (JTAS). Drought is the largest abiotic stress that can reduce 

crop yields, and its frequency and severity are expected to increase in the face of climate change. Meanwhile, a lack 

of water supply is an issue for many countries. Adding this to increasing population growth, water demands are 

predicted to rise even further. Therefore, finding new ways to improve water efficiency in the agricultural sector is 

necessary. One way of doing this is to use superabsorbent polymers (SAPs). These are soil conditioners that have the 

capacity to absorb and retain 1,000 times more water than their size and weight. SAPs are currently used in various 

sectors including agriculture, horticulture, pharmaceuticals, food packaging, oil drilling and so on. Superabsorbent 

hydrogels (SAHs) are superior to SAPs due to their unique properties but the extension of their application is limited 

because of high production costs and their impact on the environment. 

In a JTAS review paper, Davoud Khodadadi Dehkordi of Islamic Azad University in Iran looked at the effects of 

SAPs and SAHs on soils and plants, suitable usage rates and the amount of irrigation water that can be saved by 

using superabsorbent polymers. 

 :   بعامن

http://phys.org/news/2016-08-superabsorbent-polymers.html 

http://www.researchsea.com/html/article.php/aid/9980/cid/1/research/science/universiti_putra_malaysia__upm_/saving_water_wit

h_superabsorbent_polymers.html 
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 ریقا به عربستانفبار از اغن گرد و جریا بهتر محاسباتی برای شناختدل م

های حامل گرد و غبار بر فراز دریای سرخ که  طوفانشاهده م

به سمت عربستان سعودی در حال حرکت هستند، بسیار 

مغذی بوده و آنها را ها حامل عناصر  این طوفان. است دیدنی

کنند و بر تعادل انرژی  به اکوسیستم دریای سرخ اضافه می

اثر گذاشته و پیامدهایی خورشیدی و کیفیت هوای منطقه 

 . ، کشاورزی و صنعت دارندیاقلیمشرایط متی، ر سالنیز ب

عربستان ملک عبداهلل  علوم و فناوری دانشگاهمحققان 

(KAUST)، حلی برای  موفق به ارائه راههای گرد و غبار تابستانی  برای طوفانیک مدل محاسباتی با وضوح باال  به کمک

 .اند بینی اثرات این رویداد جوی شده پیش

تندبادهای است شود، در نتیجه  شناخته می( haboob)بار که بنام هبوب های گرد و غ های بوجود آمدن طوفان از مکانیسمیکی 

 این جابجائی معموال در مقیاس کوچک بوده و. شوند مرطوب ایجاد می( downdraft)جریان هوای رو به پایین جابجائی که از 

جزیره عربستان تحقیق  شبهتیمی از محققان این دانشگاه که بر روی اتمسفر و اقلیم دریای سرخ و . شوند سازی نمی مدل

این مدل به شناخت بهتر چگونگی . اند ساخته( haboob)های گرد و غبار  طوفانسازی پویایی  کنند، مدلی برای شبیه می

 . توانند کمک کنند ها و اثرات آنها بر کشاورزی می شرایط جوی و تشکیل طوفان

Violent dust storms that carry dust over the Red Sea from Africa and toward Saudi Arabia can look spectacular from 

space. The dust brings nutrients into the Red Sea ecosystem and affects the solar energy balance and air quality 

across the region, with implications for health, climate, agriculture and industry. 

Researchers at King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia, have used a high-

resolution computational model of summer dust storms that will help to decipher and predict the effects of these 

major atmospheric events. 

One major mechanism generating the dust storms is known as haboob, and is associated with wind gusts produced by 

moist downdrafts from convection. "This convection is of small scale and usually is not resolved in the models," 

explained KAUST Professor Georgiy Stenchikov, who heads a research group at the University that investigates the 

atmosphere and climate of the Red Sea and Arabian Peninsula. "Our model simulates the dynamics of haboobs from 

first principles." 

 :   منبع

http://phys.org/news/2016-08-high-resolution-africa-arabia.html 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015JD024480/full 
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 ژنوم بادام زمینیمزگشایی ر

شناسی مربوط به  یک حفاری باستانطی  سال قبل، ند چ

م ابادگونه پرطرفدار یچیده منشاء پدهنده  آثار نشان، ژنتیک

 . کشف گردید Arachis hypogaeaبنام  زمینی

المللی از محققان مرکز تحقیقات  ، تیمی بین6164سال در 

دیگر پیشرفت  های کشاورزی امریکا، دانشگاه جورجیا و سازمان

نویس توالی  اولین پیشته و اتمام قابل توجهی در این زمینه داش

 . ژنوم بادام زمینی را اعالم کردند

های  که ژنوم اجداد وحشی بادام زمینی یهای DNA های محققان به کمک ابزارهای بسیار پیشرفته توانستند ترتیب پایهاین 

ز مواد غذایی مغذی ادام رمینی یک از منابع تولید روغن پخت و پز با کیفیت و اامروزه ب  . امروزی هستند را رمزگشایی کنند

مدت زمان نگهداری ملکرد باال، زمینی با صفات مطلوب مثل ع تواند به تولید ارقام بادام این یافته می. شود محسوب می

 .کمک کند سالی یط خشکارها و ش فات و بیماریآمقاوم در برابر  تر و طوالنی

 . است به چاپ رسیده Nature Geneticsمجله  6161 این تحقیق در شماره ماه فوریهجزئیات 

Over the past couple years, an archaeological dig—of the genetic kind—has been in the works to 

uncover the complex beginnings of the beloved peanut, Arachis hypogaea. 

Major headway was made in 2014, when an international team of scientists from the Agricultural 

Research Service (ARS), University of Georgia, and other organizations announced the completion of a 

first-draft sequence of the peanut’s book of life—or “genome.” 

The team accomplished the feat using cutting-edge tools to decode the order of the DNA bases that 

make up the genomes of the modern peanut’s wild ancestors, which merged long ago to form the 

cultivated species grown today as a source of high-quality cooking oil and nutritious food. 

A research paper published in the February 2016 issue of Nature Genetics describes the results of the 

team’s draft genome-sequencing efforts. The advance should speed efforts to breed new peanut varieties 

that have desirable traits like higher yield; longer shelf life; and greater resilience to pests, diseases, and 

drought. 

 :   منبع

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/sep/peanut/ 
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  دو میوه از خانواده توت معرفی

توسط  (بلک برییک بلو بری و یک )رقم میوه جدید از خانواده توت دو 

ه ارائه به و آماد معرفی( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

 . شدندعموم 

و د ش ری میآو بلوبری بصورت وحشی جمع، میوه 6311های  اوایل سالتا 

. وردندآ های دیگر دوام نمی تقال به مکانهای آنها در صورت ان بوته

  6361ارقام جدید با صفات مطلوب تا قبل از سازی واقعی آنها و تولید  اهلی

شناس وزارت کشاورزی امریکا بنام  گیاهاینکه تا . پذیر نشد امکان

Frederick Coville های  بلوبری نیاز به خاکهای  کشف کرد که بوته

یعنی دقیقا یک قرن پیش، اولین  6361در سال . اسیدی و مرطوب دارند

 . بلوبری وارد بازار شدگونه تجاری و پر محصول 

عات بیشتر درباره ارقام جدید می توانید به شماره ماه کسب اطالبرای 

  .مراجعه نمائید AgResearchMagazineسپتامبر مجله 

 

Agricultural Research Service (ARS) geneticist Chad Finn and his colleagues at the Horticultural Crops 

Research Unit in Corvallis, Oregon, developed two new berry varieties—a blueberry and a blackberry—

that were recently released to the public. 

Up until the early 1900s, blueberries were picked from the wild, and the bushes often did not survive 

when transplanted elsewhere. True domestication-involving propagation of the plant by the grower and 

plant breeding to improve desirable traits-was beyond reach until 1910. That's when USDA botanist 

Frederick Coville discovered that blueberry bushes require moist, acidic soil to thrive. In 1916, exactly a 

century ago, the first commercial cultivated crop of high bush blueberries was harvested. 

 :   منبع

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/sep/berries/ 
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 :رفی کتاب همراه با لینک دانلودمع

1. Water Accounting and Auditing Guidelines: A Sourcebook 

FAO Water Reports, no. 43 

Abstract: 

In many regions of the world, sustainable and reliable delivery of water services has 
become increasingly complex and problematic. Complexities that are very likely to 
increase, considering the unprecedented confluence of pressures linked to 
demographic, economic, dietary trends, and climate change. Particularly if overall 
demand for freshwater exceeds supply, the delivery of water services is often less 
about engineering, although engineering is still required, and more about politics, 
governance, managing and protecting sources, resolving conflicts about water, 
ensuring rights to water are respected, and so on. It is also about understanding and 
monitoring the hydrological cycle at the appropriate scale of analysis. This is where 
water accounting and auditing can play a crucial role. The rationale behind this water 
accounting and auditing sourcebook is that scope exists worldwide to improve water-
related sectoral and inter-sectoral decision-making at local, regional and national 
levels.  
 
Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 232 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5923e.pdf 

2. Guidelines for the Use of Mathematics in Operational Area-Wide Integrated 
Pest Management Programmes Using the Sterile 
Insect Technique with a Special Focus on 
Tephritid Fruit Flies 

 
Abstract: 
This guideline will assist managers in the use of mathematics in area-wide 
Integrated Pest Management (AW-IPM) programmes using the Sterile Insect 
Technique (SIT). It describes mathematical tools that can be used at different 
stages of suppression/eradication programmes. It provides simple methods for 
calculating the various quantities of sterile insects required so that more realistic 
sterile: fertile rates to suppress pest populations can be achieved. On the other 
hand, most SIT programmes have information systems based on GIS that 
produces reliable profiles of historic information. Based on the results of past 
activities they describe what has happened in the last weeks but barely explain 
what is expected in the following weeks. With the help of this guideline current 
AW-IPM progammes can use that historic information to develop predictive 
models for their particular conditions to better plan control measures. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 108 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5573e.pdf 
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3. How Sustainability is Addressed in Official Bioeconomy Strategies at 
International, National and Regional Levels: An Overview 

 
Abstract: 

This report provides an overview of about twenty bioeconomy 
strategies, at international , national and sub-national levels. It 
analyses how these strategies have addressed sustainability issues. 
The report also provides a brief discussion on approaches used to 
develop bioeconomy strategies. Finally, it also discusses the action 
plans of 10 action plans related to some of these strategies,and 
some concluding remarks. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 48 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5998e.pdf 
 

4. Proceedings of the FAO International Symposium on the Role of Agricultural 
Biotechnologies in Sustainable Food Systems and Nutrition 

 

Abstract: 

The FAO international symposium on “The role of agricultural 
biotechnologies in sustainable food systems and nutrition” took place from 
15 to 17 February 2016 at FAO headquarters, Rome. Over 400 people 
attended, including 230 delegates from 75 member countries and the 
European Union, as well as representatives of intergovernmental 
organizations, private sector entities, civil society organizations, 
academia/research organizations and producer organizations/cooperatives. 
The symposium encompassed the crop, livestock, forestry and fishery 
sectors and was organized around three main themes: i) climate change; ii) 
sustainable food systems and nutrition; and iii) people, policies, institutions 
and communities. The proceedings provide the main highlights of the 
symposium which covered a broad range of biotechnologies, from low-tech 
approaches such as those involving use of microbial fermentation processes, 
biofertilizers, biopesticides and artificial insemination, to high-tech 
approaches such as those involving advanced DNA-based methodologies and 
genetically modified organisms. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 284 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5922e.pdf 
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5. Tailoring Rural Advisory Services for Family Farms 
A Policy Paper 

 

Abstract: 

Rural Advisory Services (RAS) are increasingly recognised as critical to 
agricultural and rural development. They provide rural communities 
with wide range of skills and knowledge and facilitate their interactions 
among the different actors to help them access support and services 
required for improving their livelihoods. Family Farmers are one of the 
important clients of RAS as they are the most predominant type of 
farmers worldwide. This policy document results from several initiatives 
held during IYFF 2014: the FAO-GFRAS side event organized at the 5th 
GFRAS Annual Meeting in Buenos Aires on ‘RAS for family farms’, the 
side event during the Global Dialogue on Family Farming at FAO HQ and 
the FAO e-conference on ‘Tailoring RAS to family farms’. The results of 
these events are the basics of this policy document. It looks at what are 
the specific needs of family farms and the response needed by RAS. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO  

Pages: 66 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5704e.pdf 
 

6. Water along the Food Chain: Ukraine 
 

Abstract: 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), through its 
Investment Centre (IC) Division, is assisting the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) in its goal to improve the impact of 
future EBRD agribusiness investments regarding water efficiency. To this end, in 
2013, a joint FAO/EBRD project entitled “Water along the food chain” was 
initiated in four pilot countries – Ukraine, Turkey, Jordan and Kyrgyz Republic. 
The specific objectives of this project are four-fold: (i) conduct selected analyses 
of water efficiency along the food chain to inform EBRD’s agribusiness 
investment decisions; (ii) identify potential agribusiness clients for the bank and 
areas for further policy dialogue to improve water efficiency; (iii) improve 
agricultural water-use policy-making processes at the country level in the four 
abovementioned pilot countries through the involvement of private sector 
players; and (iv) coordinate the bank’s future interventions regarding water 
efficiency along the food value chain with those of other international financial 
institutions (IFIs) operating in the transition region. The main objective of this 
report is to indicate ways for Ukraine to move towards more water efficient and 
productive solutions. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 90 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5979e.pdf 
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