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 دراز مدت  در برابر تغییرات اقلیمی برای سازگاری  کشور 8برنامه جدید سازمان ملل برای کمک به 

ر در حال وکش 8گذاری آلمان به  برنامه جدید سازمان ملل متحد با سرمایه

توسعه در نوسازی و تقویت سازگاری آنها در برابر تغییرات اقلیمی کمک 

سازی بخش کشاورزی با  هماهنگ»این برنامه تحت عنوان . خواهد کرد

توسط فائو و برنامه توسعه سازمان ملل « (NAPs)های سازگاری ملی  طرح

کشور شامل نپال، کنیا،  8ارت کشاورزی زو با همکاری و( UNDP)متحد 

فیلیپین، تایلند، اوگاندا، اوروگوئه، ویتنام و زامبیا با هدف تامین معیشت، 

 . افزایش تولید محصوالت کشاورزی و تقویت امنیت غذایی به مرحله اجرا درخواهد آمد

مشاوره در . ها برخوردار خواهند شد اول این برنامه که چهار ساله خواهد بود، کشورهای فوق از انواع حمایتدر مرحله 

های سازگاری در  های کشاورزی، جنگل و شیالت با حفظ اولویت های بخش های فنی در فعالیت ها و پشتیبانی گزاری سیاست

و بودجه و تقویت های اقلیمی، برنامه ریزی  ریسک مک به مدیریتک. برابر تغییرات اقلیمی توسط فائو انجام خواهد گرفت

 . خواهد بود UNDPرسانی و ایجاد همکاری بین مؤسسات دولتی بعهده   های اطالع سیستم

میلیون دالری این برنامه توسط وزارت فدرال آلمان در حفاظت از محیط زیست و طبیعت، ایجاد امنیت هسته ای  42بودجه 

(BMUB )فائو و . تامین خواهد شدUNDP ها را در سایر کشورهای در حال توسعه نیز گسترش  در نظر دارند این نوع برنامه

 . دهند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/326801/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new UN programme funded by Germany will help eight developing countries revamp and 

strengthen their adaptation responses to climate change. 

Through the Integrating Agriculture in National Adaptation Plans programme, FAO and UNDP will 

work with ministries of agriculture in Nepal, Kenya, the Philippines, Thailand, Uganda, Uruguay, Viet 

Nam and Zambia to incorporate agricultural sectors into National Adaptation Plans (NAPs) in order to 

safeguard livelihoods, raise agricultural production and boost food security. In particular, the initiative 

aims to help countries make improvements in medium- to long-term planning and budgeting processes. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/19/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/326801/icode/
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 در قطب شمال خزانه جهانی بذرزمینی در  های مختلف سیب گونه حفاظت از

زمینی که یکی از مواد غذایی اصلی بسیاری از  های مختلف سیب گونه

مردم جهان است برای آینده بسیار دور در خزانه جهانی بذر سوالبارد 

(Svalbard Global Seed Vault )های قطب شمال  در اعماق یخ

در حال حاضر در این خزانه بیش از . نگهداری و حفاظت خواهند شد

این خزانه توسط . شود نوع بذر از سراسر جهان نگهداری می 861،111

و دولت نروژ با هدف ( GCDP)صندوق جهانی تنوع محصوالت زراعی 

و آینده تامین حفاظت از تنوع بذور گیاهی برای امنیت غذایی نسل کنونی 

زمینی در این خزانه آقای داسیلو مدیر کل فائو و نمایندگان  سازی بذرهای سیب در مراسم آغاز عملیات ذخیره. گردد مالی می

هستند و کارشناسان نروژی ( Parque de la Papa)« زمینی  پارک سیب»ای بنام  جوامع بومی ناحیه آند که مؤسس مجموعه

 . شرکت داشتند

های غذایی خود  زمینی سومین غذای اصلی مردم جهان است و بیش از یک میلیارد نفر روزانه در وعده ضر، سیبدر حال حا

گونه از آن توسط  2111های آند واقع در امریکای جنوبی است که بیش از  زمینی کوه خاستگاه سیب. کنند از آن استفاده می

 . است ف پرورش داده شدههای مختل ها و اندازه ها، رنگ کشاورزان بومی در شکل

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/326369/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Varieties of one of the world's most important staple crops will be stored for perpetuity deep in the 

Arctic ice today. José Graziano da Silva, Director-General of the Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) is joining scientific experts and delegations from Peru, Costa Rica and 

Norway to witness a ceremony here this afternoon that will help to preserve these vital crops for future 

generations. The deposit is being made at the Svalbard Global Seed Vault, a back-up facility in the 

permafrost far north of the Arctic Circle that currently holds over 860,000 food crop seeds from all 

over the world. Its operation is co-funded by the Global Crop Diversity Trust, whose mission is to 

conserve the planet's crop diversity for the food security of current and future generations, and the 

government of Norway.   
 بذر :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 52/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/326369/icode/
https://www.croptrust.org/what-we-do/svalbard-global-seed-vault/
https://www.croptrust.org/
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 2415روز جهانی غذا  مسابقه پوستری

: حفاظت اجتماعی و کشاورزی» 2145شعار روز جهانی غذا در سال 

و در این رابطه فائو   اعالم شده« شکستن چرخه فقر در مناطق روستایی

 . است مسابقه پوستری برگزار نموده

به منظور تاکید بر اهمیت کاهش فقر، امکان دسترسی به مواد غذایی و  

ی بعنوان موضوع روز جهانی خرید آن در مناطق روستایی، حفاظت اجتماع

 . است غذا در سال جاری  انتخاب شده

ها که اغلب  حل توان بعنوان گستره وسیعی از راه حفاظت اجتماعی را می

پذیر و  ت حمایت از اقشار آسیبهیه غذا، پول و سایر خدمات در جههای شغلی، تامین و ت بهم مرتبط هستند مانند فرصت

 .تعریف کردبرای رهایی از گرسنگی و فقر جامعه  رفقی

سال بوده و آخرین  47تا  49و 42، 8تا  5های سنی  ای که در این خصوص توسط فائو در حال برگزاری است برای گروه مسابقه

 . است اعالم شده( 4931مهر ماه  8) 2145سپتامبر  91فرصت برای ارسال پوسترها 

 day/contest/2015/en/?utm_source=faohomepage&utm_medium=web&utm_campaign=featurebar-food-http://www.fao.org/world  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Social Protection has been chosen as the theme of this year’s World Food Day (WFD) to highlight its 

importance in reducing rural poverty and granting access to food or means to buy food. 

Social protection can be defined as a range of solutions, often combined with each others, —such as 

work opportunities, provision of food, money and services— that are designed to support the 

vulnerable and help the poor in society move out of hunger and poverty. 

To help you get acquainted with the 2015 theme, we have prepared two short briefs that you can read 

for background information, ideas and suggestions.  

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 51/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/world-food-day/contest/2015/en/?utm_source=faohomepage&utm_medium=web&utm_campaign=featurebar
http://www.iana.ir/media/k2/items/cache/da586b93434ce49387c9caac086f5e2c_XL.jpg
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 وخامت وضعیت امنیت غذایی در سومالی

مردم این سترده ادامه داشته و بسیاری از تغذیه حاد و گ در سومالی، سوء

این وضعیت بدنبال . برند می کشور همچنان در ناامنی غذایی شدید بسر

تر از حد متوسط در نواحی وابسته  کاهش میزان برداشت محصول به پائین

به دام و کشاورزی و تداوم ازهم گسیختگی تجارت در مناطق جنوبی بعلت 

 . است های شورشیان و آواره شدن مردم تشدید شده فعالیت

جاری شدن های سنگین و  رود بعلت امکان وقوع بارندگی انتظار می

نینو هم خواهد بود، اوضاع بدتر  افتد و در سال جاری تحت تاثیر ال که معموال بین اکتبر تا دسامبر اتفاق می های فصلی سیل

سال دچار سوءتغذیه حاد هستند و طبق  5کودک زیر  241،711بر اساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر  . گردد

، که با همکاری 2145یه و تحلیل تغذیه و امنیت غذایی سومالی در ماه مه تا جوالی های انجام شده توسط واحد تجز بررسی

 .  خواهد یافتافزایش  2145تغذیه حاد تا انتهای سال  دکان مبتال به سوءآمار کواست،  فائو اجرا شده

 w.fao.org/news/story/en/item/326756/icode/http://ww  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Widespread acute malnutrition persists across Somalia and large numbers of people will be acutely 

food insecure through December 2015, following below average cereal harvests in crop dependent 

areas; poor rainfall in some pastoral and agropastoral areas; trade disruption in some southern urban 

areas due to insurgent activities; and new and continued population displacement. 

This situation is likely to be exacerbated by heavy downpours and flooding which typically happen 

during Deyr rainy season. These rains fall from October to December and, as is the case this year, are 

affected by El Niño. 

An estimated 214,700 children under the age of five are acutely malnourished (39,700 of them 

severely malnourished) based on prevalence results from 39 nutrition surveys conducted  from May to 

July 2015 by the Food Security and Nutrition Analysis Unit for Somalia (FSNAU), a project managed 

by the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, and partners across Somalia. 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/326756/icode/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه اول شهریور 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.htmlآب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

1 

 

 باز برای کمک به کمبود آب -منبع بانک اطالعاتیاندازی پایگاه  راه

 6الی  4)آگوست  28الی  29در آغاز کنفرانس ساالنه هفته جهانی آب که 

اندازی پایگاه  در استکهلم، سوئد برگزار گردید، فائو راه( 31شهریور ماه 

این پایگاه با استفاده از . باز را اعالم نمود -بانک اطالعاتی جدید منبع

و شمال آب واقع در شرق نزدیک  ای به کشورهای کم تصاویر ماهواره

 . افریقا در مدیریت بهتر این منابع باارزش کمک خواهد کرد

در حال حاضر کلیه کشورهای شمال افریقا و شرق نزدیک از کمبود 

 . در این مناطق کشاورزی باالترین مصرف آب را دارد. برند شدید آب و در نتیجه مشکالت آبیاری در کشاورزی رنج می

های مکرر و طوالنی گردد که  رود این شرایط منجر به وقوع خشکسالی لیمی انتظار میبا درنطر گرفتن وضعیت تغییرات اق

 . پیامدهای جدی بر روی تولید مواد غذایی خواهد داشت

وری  ای است که در بهبود بهره آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات ماهواره اندازی این پایگاه بانک اطالعاتی، جمع هدف از راه

تمام اطالعات این پایگاه بصورت منبع باز بوده و  دسترسی . های کشاورزی مؤثر باشند پایداری سیستم زمین و آب و تقویت

 . پذیر است امکانبرای کاربران از همه کشورها به آنها آزاد 

 en/item/326000/icode/http://www.fao.org/news/story/  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new open-access data portal to be developed by FAO will use satellite imagery to help water-scarce 

countries in the Near East and North Africa better manage this precious resource. Currently all 

countries in North Africa and the Near East suffer from severe water scarcity, with significant 

consequences for irrigated agriculture, the region's largest water user. 

This situation is expected to further intensify as climate change leads to more frequent and longer 

droughts, with severe impacts on food production. The aim of the new data portal is to collect and 

analyze satellite information that can be used to improve land and water productivity and boost the 

sustainability of agricultural systems. All information will be openly available for countries and users 

who need it. 

 آب :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 54/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/326000/icode/
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 نقش خاک در چرخه آب

پذیری جوامع را در برابر خشکسالی و سیل  با حفظ و فیلتر آب، امنیت غذایی و انعطاف  خاک

 . بخشد بهبود می

پذیری در برابر سیل و خشکسالی  های فعال نقش کلیدی در عرضه آب تمیز و انعطاف خاک

در  جدا و جذب خاک شده و هاها از آن به داخل خاک، آالینده ها آبنفوذ ضمن . کنند ایفا می

های جذب شده  عالوه بر این، آب. شود های زیرزمینی جلوگیری می ا به آبنهنتیجه از ورود آ

سطحی آب رسند و بدین ترتیب تبخیر  توسط خاک ذخیره و سپس به مصرف گیاهان می

 . یابد وری آن افزایش می کاهش یافته و بازدهی مصرف آب و بهره

یت بهینه رطوبت ربنابراین مدی. اورزی داردهای کش برای فعالیت« نیروی حیاتی»کم حآب 

کاهش ظرفیت خاک برای جذب، نگهداری و رهاسازی و انتقال . خاک برای تولید پایدار غذا و عرضه آب بسیار حیاتی است

های  یکی از چالش. گردد ها و درختان می و انواع درختچه های مرتعی وری محصوالت زراعی، گونه آب منجر به کاهش بهره

 . در دهه آینده، تولید غذا با مصرف کمتر آب خواهد بود بویژه در کشورهایی که کمبود منابع آبی روبرو هستند بزرگ

های پایدار کشاورزی و  ها و کشاورزان در سراسر دنیا در به حداکثر رساندن و پایدارسازی منابع از طریق فعالیت فائو از دولت

های کلیدی در این رابطه مشارکت کشاورزی برای آب در افریقا  یکی از طرح. است مدیریت بهینه آب اعالم حمایت کرده

(AgWa )باشد می . 

 detail/en/c/326283/-2015/news/news-http://www.fao.org/soils  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Soils store and filter water improving food security and our resilience to floods and droughts.  

Functional soils play a key role in the supply of clean water and resilience to floods and droughts. 

Water infiltration through soil traps pollutants and prevents them from leaching into the groundwater. 

Moreover, the soil captures and stores water, making it available for absorption by crops, and thus 

minimizing surface evaporation and maximizing water use efficiency and productivity. 

Water is the “lifeblood” of agricultural practice worldwide 

 خاک :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/en/c/326283/
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 در مقیاس کوچک و جنگل همکاری فائو و سوئد در حمایت از کشاورزی

( We Effect)داد همکاری جدیدی بین فائو و سازمان توسعه همکاری سوئد رقرا

های کشاورزی در مقیاس  های جنگل و تولیدکننده با هدف تقویت سازمان

کوچک  در کشورهای در حال توسعه به امضا رسید، بطوریکه دسترسی آنها به 

 . زمین و بازار امکانپذیر و وضعیت معیشت آنها بهبود پیدا کند

الوی، در مرحله اول اجرا، این قرارداد کشورهای بولیوی، گواتماال، کنیا، ما

 . شتبرای مدت سه سال تحت پوشش خواهد دارا میانمار، نیکاراگوئه، ویتنام و زامبیا 

های تولیدکنندگان مشغول  در بخش جنگل بصورت جوامع محلی و یا تشکل میلیون نفر در جهان 51در حال حاضر بیش از 

 مختلف با مشکالت زیادی از جمله حق های بخش های کشاورز در این جمعیت همراه با تعداد زیادی از خانواده. فعالیت هستند

 . های مرتبط هستند های کلیدی در فعالیت تصدی زمین و جنگل مواجه بوده و اغلب فاقد مهارت ضعیف

 . است های فوق اعالم شده هدف اصلی این قرارداد پرداختن به چالش

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/326664/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

 FAO and the Swedish-based development cooperation organization We Effect have agreed to work 

together to strengthen small-scale forest and farm producers’ organizations in developing countries so 

they can access land and markets and improve the livelihoods of their members. 

A partnership agreement signed today will initially involve eight countries: Bolivia, Guatemala, 

Kenya, Malawi, Myanmar, Nicaragua, Vietnam and Zambia for a period of three years. 

The forestry sector provides employment to over 50 million people, many of them banded together in 

community groups or producer organizations. However, they along with many other small-holder 

family farmers in different sectors face a number of hurdles, including weak tenure rights to land and 

forests, and often lack key skills that would help them make the most of their activities. 

 محیط زیست :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 و برش داده شده تازه های یوهروشی جدید برای شستشوی م

یکی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا در پنسیلوانیا موفق به توسعه 

است که برای شستشوی  فرمول جدیدی با استفاده از ترکیبات طبیعی شده

تواند به  این یافته می. برش داده شده قابل استفاده خواهد بودهای تازه و  میوه

مثل  ییها های با منشاء غذایی گردد که اغلب توسط باکتری کاهش بیماری

 . آیند اشرشیاکولی، سالمونال و لیستریا بوجود می

های تازه از مواد شوینده مبتنی  معموال برای شستشو و ضدعفونی کردن  میوه

ها در خانه قبل از برش  شستشوی میوه. شود که همیشه هم بطور کامل مؤثر نیستند بر کلر یا پراکسیدهیدروژن استفاده می

 . اده شده همچنان باقی بمانندها در قطعات برش د کند اما امکان دارد باکتری ها کمک می دادن آنها به کاهش باکتری

میلیون نفر به  18نفر معادل  6ها، ساالنه در امریکا، یک نفر از هر  بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری

 .  دهند نفر جان خود را از دست می 9111نفر بستری شده و  428،111های با منشاء غذایی مبتال می شوند،  بیماری

است بجای آب، آب کلر دار و یا  نامگذاری شده« Lovit»که  nisin-EDTAمحلول شوینده در روش جدید از 

 . است به چاپ رسیده    Journal of Food Protectionجزئیات بیشتر در مجله . پراکسیدهیدروژن استفاده شده است

 p://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/sep/wash/htt  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

An Agricultural Research Service scientist in Pennsylvania has developed a sanitizing wash 

formulated with natural compounds that could reduce the number of foodborne illnesses caused each 

year by Escherichia coli, Salmonella, and Listeria on fresh-cut produce. 

Food processors sometimes use chlorinated water or hydrogen peroxide-based washes to sanitize 

produce, but they are not always effective. Washing produce at home in water before slicing it also 

helps, but bacteria can persist in cut-up pieces. Each year about 1 in 6 Americans (or 48 million 

people) get sick; 128,000 are hospitalized; and 3,000 die of foodborne diseases, according to the U.S. 

Centers for Disease Control and Prevention. 

 تغذیه :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 11/19/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/sep/wash/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
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 جدید آفات گیاهی های کنترل کننده: ها مورچه

های  بع محدود، نیاز به روشابا توجه به روند افزایش جمعیت جهان و کاهش من 

محققان اکولوژی . شود پایدارتر برای کنترل آفات در کشاورزی بیشتر احساس می

های جدید  کننده ها بعنوان کنترل دانمارک از مورچه(  Aarhus)دانشگاه آرهوس 

تر و  سالم ی و معمولهای قبل اند که نسبت به روش آفات گیاهی استفاده کرده

 . های تکنولوژیک پیچیده ندارد یاز به تکنولوژی باال و یا فناوریپایدارتر بوده و ن

است که برای کنترل آفات بسیاری از محصوالت از کاکائو  محقق ثابت کرده 71نتیجه مطالعات انجام شده توسط بیش از 

 . تر از مواد شیمیایی استفاده کرد ها بطور مؤثرتر و ارزان توان از مورچه گرفته تا مرکبات و درخت پالم و سدر می

 8محصول در  3گونه از آفات و  51سال بر روی بیش از  21مدت تقریبا  از دانشگاه آرهوس برای Joachim Offenbergدکتر 

 برگ بر روی گونه بیشترین تحقیق آقای آفن. است کشور واقع در افریقا، جنوب آسیا و استرالیا مطالعه و بررسی کرده

ها  درختان نزدیک به میوه برهای توپ مانند خود را  گونه خاصی که النه. است انجام گرفته( Oecophylla)های بافنده  مورچه

 . توانند بیشتر موثر باشند دلیل در کنترل آفات می  سازند و بهمین ها می و گل

 . است به چاپ رسیده Journal of Applied Ecologyجزئیات بیشتر این تحقیق در مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150831001137.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

As global population rises and finite resources dwindle, farmers need new, more sustainable ways to 

control pests. Now, ecologists have found a safe, sustainable and cost-effective new pest control. But 

rather than a high-tech compound or genetic technology, it's a tiny, low-tech organism: the ant. 

Published today in the British Ecological Society's Journal of Applied Ecology, a review of more 

than 70 scientific studies provides evidence that on many crops from cocoa and citrus to palm oil and 

cedar, ants can control pests as efficiently -- and more cheaply than -- chemicals. 

 آفات گیاهی :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 31/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150831001137.htm
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 کاهش هوموس از پیامدهای تغییرات اقلیمی

تا کنون در اروپا، میزان عملکرد بسیاری از محصوالت مهم بدون تغییر  4331از دهه 

تشکیل دهنده اصلی هوموس در نتیجه اضافه شدن مواد آلی به خاک بعنوان . است مانده

رود که در  انتظار می( TUM)بنا بر نظر محققان دانشگاه فنی مونیخ . است کاهش پیدا کرده

هوموس یکی از . های زراعی کاهش یابد اثر تغییرات اقلیمی نیز میزان هوموس خاک

بهمین دلیل این موضوع برای تولیدات کشاورزی در . است فاکتورهای اصلی خاک زنده

تا  4361زراعی در کشورهای اروپایی را از دهه محققان این دانشگاه عملکرد محصوالت .  ا و سایر نقاط جهان اهمیت دارداروپ

اند که عملکرد سه محصول مهم غالت یعنی گندم، جو و  و دریافته  کنون با استفاده از آمار فائو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

گیری با سایر مطالعات انجام شده بر روی عملکرد محصوالت در سایر نقاط  این نتیجه. است سال اخیر ثابت مانده 21ذرت در 

 . دنیا همخوانی دارد

تواند مؤثر بوده باشد از جمله کاهش مصرف کود و حذف کاشت گیاهان  عوامل مختلفی در ثابت ماندن میزان عملکرد می

تغییرات  و 4331های زراعی اتحادیه اروپا در دهه  ی جدید در سیاستها لگومینوز از چرخه تناوب زراعی بدنبال اعالم اولویت

کاهش میزان دام در اروپا و بدنبال آن کاهش  .ر از حد متوسط برای رویش گیاهان آب و هوایی از جمله افزایش دما به باالت

 . توانند از دالیل ثابت ماندن عملکرد باشند پخش کودهای آلی نیز می

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150827100910.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

In their study, which has been published in Science of the Total Environment  (2015), scientists 

from the Technical University Munich (TUM) evaluated the crop yield statistics for EU countries 

compiled by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) since the 1960s. The 

yields for the three most important cereal crops, wheat, barley, and corn, have been stagnating in 

Central and Northern Europe for 20 years. "The stagnation in yields has only been statistically 

verifiable for a few years," explains Dr. Martin Wiesmeier from the TUM Chair of Soil Science in 

Freising-Weihenstephan and first author of the study. This finding coincides with those of other 

studies, which confirm that crop yields, particularly in the case of cereals, are falling throughout the 

world. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 31/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150827100910.htm
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 ینفتمواد های آلوده به  خیز کردن خاک حاصل

سازی  محققان دانشگاه رایس موفق به ارائه روشی جدید برای پاک

جویی در مصرف  اند که عالوه بر صرفه های آلوده به مواد نفتی شده خاک

آنها از روشی بنام . شود خیز شدن خاک نیز می انرژی سبب احیاء و حاصل

pyrolysis (تجزیه شیمیایی توسط گرما )های آلوده در  که طی آن خاک

این روش . اند ، استفاده کردهشرایط عدم وجود اکسیژن گرمادهی می شود

 . محیطی بسیار بهتر است ها در خاک بویژه از نظر زیست بردن آالینده برای از بیندن انزهای استاندارد سو نسبت به روش

های نفتی وارد خاک  درصد از آالینده 38که  در صورتی است های نفتی سواحل بیشتر مورد توجه بوده تا کنون آالینده

 . شود های نفتی می سازی آالینده  ها صرف پاک میلیارد دالر توسط صنایع و دولت 41ساالنه بیش از . شوند می

ساعت نه  9های آلوده به مدت  بر روی خاک  pyrolysisاست که کاربرد روش  نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داده

خیزی خاک  دهد بلکه میزان کربن باقیمانده ار آنها نیز سبب افزایش حاصل های نفتی را کاهش می دروکربنتنها میزان هی

 Environmental Science andجزئیات بیشتر درباره این روش در مجله انجمن علوم شیمی امریکا بنام . شود می

Technology است به چاپ رسیده  . 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820144852.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Rice University scientists are cleaning soil contaminated by oil spills in a way that saves energy and 

reclaims the soil's fertility. They use a process known as pyrolysis, which involves heating 

contaminated soils in the absence of oxygen. This approach is much better for the environment than 

standard incineration techniques for fast remediation, said Rice environmental engineer Pedro Alvarez. 

"Our original goal was to speed the response to oil spills, but our aspiration was to turn contaminated 

soil into fertile soil," said Alvarez, the George R. Brown Professor and chair of Rice's Civil and 

Environmental Engineering Department. The new paper by Alvarez and his Rice colleagues in the 

American Chemical Society journal Environmental Science and Technology demonstrates how 

they've done just that. 

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 51/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820144852.htm
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 پوسیدگی ریشهبیماری های مؤثر در پیشگیری از  باکتری

اند که  به تازگی محققان مرکز اکولوژی شیمیایی ماکس پالنک آلمان دریافته

های گیاهان  آمیز در ارتباط با ریشه زندگی مسالمتیک ها نقشی فراتر از  باکتری

اند که وجود  در آزمایشات میدانی انجام شده در یوتا، امریکا آنها کشف کرده. دارند

توانند در بقای یک گونه وحشی توتون بنام  های خاک می مخلوط مناسبی از میکروب

Nicotiana attenuate گیاهانی کردند که آنها مشاهده . تاثیر مستقیم داشته باشند

های خاک نبودند به یک نوع بیماری که  که قادر به ایجاد ارتباط محافظتی با باکتری

های عامل این بیماری بعلت کشت مداوم این  پاتوژن. رفتند شود، مبتال و در عرض یک روز از بین می سبب پژمردگی گیاه می

زنی گیاه قبل  بر این در آزمایشات از یک محیط استریل برای جوانهعالوه . گیاه بومی در این مزرعه گسترش پیدا کرده بودند

ها و ریشه جلوگیری  آمیز طبیعی بین باکتری بود که در نتیجه آن از برقراری ارتباط مسالمت ار انتقال به مزرعه استفاده شده

 . شده بود

امریکا به چاپ رسیده  Proceedings of the National Academy of sciencesآمده در این تحقیق که در  نتایج بدست

وژیک گیاهان را بویژه زاد دارد و پیچیدگی اکول های خاک است، تاکید بر اهمیت تناوب زراعی در جلوگیری از گسترش بیماری

 . دهد های مفید و مضر نشان می چندجانبه با میکروارگانیسم در ارتباط

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150825103241.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Root bacteria are known to form symbiotic relationships with plants by improving the plants' supply of 

nutrients. Yet as scientists at the Max Planck Institute for Chemical Ecology in Jena, Germany, found 

recently, the bacteria actually play a much more profound role. During field experiments in Utah, in 

the western USA, researchers discovered that the right mixture of soil microbiota directly influences 

the survival of Nicotiana attenuata, a species of wild tobacco. Plants that had been unable to establish 

a protective alliance with the vitally important soil bacteria were susceptible to an infectious wilt 

disease that could kill them overnight. The pathogens that caused the disease had built up and spread 

because the researchers had been continuously growing this native plant in the same field.  

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 51/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150825103241.htm
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 شاهدانهجوانا و  بر روی گیاه ماری گسترده اولین مطالعات ژنتیکانجام 

تری از  است، تصویر روشن در مطالعه جدیدی که توسط محققان کانادایی انجام شده

است که  ارائه شده (cannabis) تاریخچه تکامل و ساختار ژنتیک گیاه شاهدانه

 . باشد پیامدهای کشاورزی، پزشکی و قانونی مثبتی برای این گیاه داشتهتواند  می

مورد بررسی ( hemp)بنگ نمونه از گیاه  19جوانا و  ژنوتیپ ماری 84در این تحقیق، 

اند به  در ژنوم شاهدانه آنها توانسته DNAاز انواع  با استفاده . اند قرار گرفته

اند که سه گونه از انواع شاهدانه  و دریافته موجود بین این گیاهان پی ببرندت ارتباطا

اغلب به اشتباه برچسب گذاری  (C. sativa, C. indica, C. ruderalis)شامل 

 . اند شده

بیش از . در جهان است( cannabis)کانادا بزرگترین تولید کننده گیاه شاهدانه 

مجوز از اداره سالمت کانادا برای . شده است برای تولید دانه و الیاف این گیاه اختصاص داده( هکتار91،111حدود )اکر  81،111

 24111تولید کننده مجوز کاشت و تهیه برای  25در حال حاضر . جوانا برای کاربردهای پزشکی موردنیاز است کاشت گیاه ماری

 . ا دارندبیمار ر

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150826144110.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A study by Canadian researchers is providing a clearer picture of the evolutionary history and genetic 

organization of cannabis, a step that could have agricultural, medical and legal implications for this 

valuable crop. 

"Even though hemp and marijuana are important crops, knowledge about cannabis is lacking because 

of its status as a controlled drug," said Jonathan Page, a University of British Columbia botanist who 

co-led the first large-scale study of the genetic diversity of cannabis. The research was conducted 

together with Sean Myles, a population geneticist at Dalhousie University. 

 ژنتیک گیاهی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 51/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها کشف علت اسیدی شدن خاک

های قابل توجهی در تعیین علت اسیدی  محققان استرالیایی و چینی پیشرفت

های تخریب شده  تواند به احیاء خاک اند که می ها بدست آورده شدن خاک

 . زراعی کمک نماید

در این پروژه تحقیقاتی که با همکاری دانشگاه جیمز کوک استرالیا و آکادمی 

است، ارتباط بین سطوح  جام گرفتهنو ان علوم چین در استرالیا و پاپاگینه

های مدیریتی که منجر به اسیدی شدن خاک  خاک و شیوه PHمختلف 

 . است شوند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته می

های مرکزی  های چین از نواحی اطراف قطب شمال تا بیابان کیلومتر از خاک 9611در طی این تحقیق، محققان مقطعی معادل 

ها  های جدیدی شده است که در اسیدی شدن خاک و نتایج بدست آمده منجر به کشف مکانیسم اند ردهچین را مطالعه ک

تواند در  ها و اطالعات بدست آمده در این پروژه می تهار دکتر نلسون، مجری این طرح تحقیقاتی، یافهبنا بر اظ. دخالت دارند

شدن خاک و به مدیریت بهینه خاک و بهبود کیفی  سازی روند اسیدی طراحی راهبردهای مناسب برای جلوگیری و معکوس

 . آن کمک نماید

استفاده بیش از  یط اقلیمی واسیدی شدن خاک یکی از عوامل اصلی تخریب خاک در سراسر جهان است که در ارتباط با شرا

   . دهد نیاز کودهای ازته روی می

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150819103700.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Australian and Chinese scientists have made significant progress in determining what causes soil 

acidification -- a discovery that could assist in turning back the clock on degraded croplands. 

James Cook University's Associate Professor Paul Nelson said the Chinese Academy of Sciences 

sought out the Australian researchers because of work they had done in Australia and Papua New 

Guinea on the relationship between soil pH levels and the management practices that cause 

acidification. 

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 19/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های محیطی در گیاه برنج  کشف مکانیسم اثر استرس

یکی از علل کاهش عملکرد و کیفیت برنج، شرایط آب و هوایی نامساعد مثل 

 . محیطی است های زیست گرما و سرمای زیاد و سایر استرس

تگزاس بر روی درک ( AgriLife)محققان مرکز تحقیقات و ترویج اگری الیف 

مکانیسم اثرگذاری این عوامل بر روی برنج تحقیق و بررسی کرده و به 

آنها نه تنها گرما بلکه اثرات سرما، غرقابی . اند دستاوردهای جدیدی رسیده

یکی . اند شدن، شوری، باد و خشکی را بر روی گیاه برنج بررسی و مطالعه کرده

ط با دمای شبانه باال بود که وقوع آن در تگزاس های مهم در ارتبا از یافته

در این شرایط گیاه برنج هورمون استرس بیشتری . شود دمای شبانه باال سبب بروز دو واکنش در گیاه برنج می. معمول است

کاهش دهد که به گیاه آسیب رسانده و منجر به  العمل اکسیداتیو استرس در گیاه رخ می و بدنبال آن عکس کند تولید می

 . عملکرد و کیفیت محصول می شود

اکسیداتیو »برای مقابله با وقوع این واکنش در گیاه برنج، آنها روشی مشابه واکسینه کردن گیاه با اسپری کردن مقدار کمی 

  . کند سازی می ظرفیتهای بعدی  بکار گرفتند و کشف کردند که با اینکار گیاه برای سازگاری در برابر استرس« استرس

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150818153812.htm  :ینک خبرل

 :خالصه خبر 

Dr. Lee Tarpley, AgriLife Research plant physiologist, is studying what specifically affects rice plants 

under extreme environmental conditions. Knowing that, he believes, could lead to ways of helping 

plants thrive in the heat and other stressful conditions. 

"We tend to view these environmental stresses as necessary evils -- especially temperature stresses -- 

as if there is little we can do to counter the effect," he said. "We're finding that we can use specific 

knowledge of how the stress affects the plant to design prevention measures." 

Tarpley and Dr. Abdul Razack Mohammed, AgriLife Research assistant scientist, presented their 

findings at the recent Rice Field Day at the Beaumont center. They've studied not only the effect of 

heat but cold, submergence, salinity, wind and drought on rice crops. 

 برنج :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 18/18/5112: خبرتاریخ 

 بازگشت به فهرست
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 رواج بازارهای محلی مواد غذایی در امریکا

کنند و تنها  بیشتر از هر زمان دیگری مردم امریکا از بازارهای محلی مواد غذایی حمایت می

جدید انجام شده در بر اساس مطالعه .  دلیل آن نیز تنها تازه بودن و طعم بهتر آنها نیست

قه بوده و علت آن عالقه مردم ساب دانشگاه آیوا، استقبال مردم از بازارهای محلی غذایی بی

دوستداران مصرف غذاهای . دهندگان مواد غذایی مورد مصرف آنهاست به دانستن پرورش

دلیل خرید و مصرف محصوالت و گوشت محلی را تعهد و اشتیاق به   locavoresمحلی یا 

آنها این عمل را یک وظیفه مدنی دانسته . دانند ط زیست پایدار میسالم و محی یک زندگی

 . اند اقتصاد محلی اعالم کرده در برابر تهدیدات جهانی شدن و حفظو عملی 

شناسی امریکا در شیکاگو  ن جامعآگوست در جلسه ساالنه  انجم 22در این بررسی نتایج 

 . است ارائه شده

کشاورزی امریکا، تعداد بازارهای ملی فروش مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده در فاصله  تبر اساس گزارش وزار

 2141ال بازار در س 8268به  2111در سال  9716بازارهای ملی کشاورزان از  دتعدا. است سه برابر شده 2117تا  4332های  سال

دهند که تعداد جستجوهای اینترنتی برای  عالوه بر این نتایج بدست آمده توسط محققان دانشگاه آیوا نشان می. رسیده است

 . است بازارهای محلی در دوره ده ساله فوق سه برابر شده

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150822154908.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

More Americans than ever before are supporting their local food markets and it's not just because they 

believe the food is fresher and tastes better. According to a new University of Iowa study, people are 

shopping farmers markets and joining food coops at record numbers because they enjoy knowing who 

grows their food. These so-called "locavores" are also driven to eat locally grown produce and meat 

because their commitment to do so makes them feel a part of something greater than themselves -- a 

community that shares their passion for a healthy lifestyle and a sustainable environment. For these 

enthusiasts, supporting the local food movement is a sort of civic duty, an act to preserve their local 

economy against the threats of globalization and big-box stores. 

 اقتصاد :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 55/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های جدید کامل سریع زنبورهای عسل برای غلبه بر بیماریت

افشانی محصوالت  میلیون نفر در سطح جهانی وابسته به زنبورهای عسل برای گرده

های با ارزش  افشان های این گرده در طی دهه اخیر کلونی. زراعی و سایر گیاهان هستند

اما بر اساس مقاله . است عمدتا بدلیل گسترش شکارگر واروآ کاهش زیادی داشته

ممکن است اوضاع زنبورها به  Nature Communicationمنتشر شده در مجله 

 . وخامت آنچه بنظر میاید نباشد

ها به  اند که علیرغم حمله گسترده کنه محققان جمعیتی از زنبورهای وحشی در ناحیه ایتاکا نیویورک را مشاهده کرده

از موسسه  Mikheyevی نویسنده این مقاله آقا. اند امروز به همان قوت قبلی باقی مانده 4331جمعیت آنها در اواسط دهه 

 . است رسد در این زنبورها مقاومت ژنتیکی بوجود آمده است که بنظر می گفته( OIST)علوم و تکنولوژی اوکیناوا، ژاپن 

های  نمونه DNAو دانشگاه کورنل بر روی ژنتیک کلونی زنبورهای وحشی مطالعه کرده و   OISTالمللی تحقیقاتی از  تیم بین

آنها برای ادامه تحقیق، ابزار تجزیه و . اند با هم مقایسه کرده 2141های سال  از همان محل را با نمونه 4377آوری در سال  جمع

با استفاده از .  ای توسعه دادند های موزه های تخریب شده موجود در نمونه DNAجدیدی را برای کار بر روی  DNAتحلیل 

ها  برخالف این باور که تکامل در طی میلیون. نها موفق به درک  نحوه تکامل ژنتیک در این زنبورها شدندای آ های موزه نمونه

دهد و با مقایسه زنبورهای  از نسلی به نسل آینده رخ می بتدریج سال اتفاق میافتد، نتیجه این تحقیق نشان داد که تکامل

 . بقا و تولید شدندهای طبیعی برای  ه دیدن انتخابیک کلونی به فاصله فقط چند دهه تیم تحقیقاتی موفق ب

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150819083650.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

An international research team has some good news for the struggling honeybee, and the millions of 

people who depend on them to pollinate crops and other plants. These valuable pollinators have faced 

widespread colony losses over the past decade, largely due to the spread of a predatory mite called 

Varroa destructor. But the bees might not be in as dire a state as it seems, according to research 

recently published in Nature Communications. Researchers found a population of wild bees from 

around Ithaca, New York, which is as strong today as ever, despite the mites invading the region in the 

mid-1990s. 

 زنبور عسل :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 55/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 2145-46گندم و ذرت برای سال  تولید انداز جهانی چشم

تولید جهانی  بینی خود برای هفته گذشته پیشدر ( IGC)المللی غالت  شورای بین

این . میلیون تن اعالم کرد 721میلیون تن افزایش،  41با  را 46/2145گندم در سال 

انداز مساعد تولید در روسیه، اوکراین و  افزایش تا حد زیادی منعکس کننده چشم

ییر در حال حاضر میزان تولید نسبت به فصل قبل بدون تغ. اتحادیه اروپا اشت

 . است مانده

که با . است میلیون تن برآورد شده 53میلیون تن افزایش  1بینی برای تولید گندم روسیه با  پیش IGCدر گزارش ماهانه 

 .  اختالف جزئی دارد میلیون تن 7/53یعنی تولید فصل قبل 

بینی  پیش. است بینی شده پیش 3/454میلیون تن و برای اتحادیه اروپا  25میلیون تن افزایش  9میزان تولید گندم اوکراین با 

 . میلیون تن اعالم شده بود 5/418قبلی برای اتحادیه اروپا 

میلیون  5/42ی آرژانتین از بود و برامیلیون  28میلیون تن نسبت به  5/25انداز کاهش تولید گندم برای کانادا معادل  چشم

 . ن تن کاهش داشتمیلیو 3/41تن به 

 . است میلیون تن اعالم شده 368میلیون تن افزایش  2بینی این شورا برای تولید جهانی ذرت با  پیش

 outlooks-crop-wheat-corn-global-201516-raises-igc-http://www.agweek.com/crops/wheat/3826316  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The International Grains Council (IGC) on Thursday raised its forecast for 2015/16 

global wheat production by 10 million tons to 720 million, largely reflecting improved outlooks 

in Russia, Ukraine and the European Union. Production is now set to be unchanged from the previous 

season. In a monthly report, the IGC raised its forecast for Russia's wheat crop by 4 million tons to 59 

million although it remained marginally below the prior season's 59.7 million. Ukraine's wheat crop 

was revised up by 3 million tons to 25 million while the EU crop was seen at 151.9 million, up from a 

previous forecast of 148.5 million. The major downward revisions on wheat were for Canada, 25.5 

million from 28.0 million, and Argentina down to 10.9 million from 12.5 million. 

 اقتصاد :موضوع

 www.agweek.com :منبع

 52/18/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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