
 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول مرداد 

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

1 

 

 کشاورزی و آب اهم اخبار و رویدادهای جهانی

 6112کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه جوالی  .5

 افریقاجنوب خشکسالی ویرانگر در برنامه فائو برای مقابله با    .2

 کشور جهان 11در   ها تداوم ناآرامیهشدار در مورد بروز گرسنگی شدید بدنبال   .9

  محیطی و اجتماعی جدید توسط هیات مدیره بانک جهانی صویب چارچوب کاری زیستت  .4

  صرفه برای خشکسالی کالیفرنیا حلی مقرون به ارائه راه  .1

 6112تداوم روند تغییرات اقلیمی در سال  .6

 های گیاهی روش جدیدی برای شناسایی ویروس  .7

 آوری آب از اتمسفر با صرف انرژی کمتر جمع  .8

 کش آترازین در مزارع ذرت شیرین جایگزینی برای علف  .3

 از نیتروژن مصرفمعرفی ارقام جدید برنج با کارآئی بیشتر در   .51

 های گیاهی حذف فلزات سنگین از آب توسط روغن  .55

 خوار درخت هلو حلی جدید برای کنترل آفت ساقه راه  .52

 در تحقیقات پزشکی( zebrafish)گورخر ماهی  افزایش کاربرد  .59

 ها محافظت در برابر پشه ماالریا به کمک ماکیان  .54

 کشف پاتوژن جدید فلفل قرمز در استرالیا  .51

 های گیاهی برای سالم نگهداشتن خاک ترکیب گونه  .56

 گذاری بر روی توسعه و تحقیقات لزوم افزایش سرمایه: محققان امریکایی  .57

 .(این بخش شامل عناوین خبری همراه با لینک آنها به منابع ذیربط است) اخبار کوتاه .58

 

 

 

 



 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول مرداد 

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

6 

 

  2156کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه جوالی 

واحد در ماه  3/565با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

کاهش داشت و از ( درصد/. 8)واحد  9/5نسبت به ماه قبل  2156جوالی 

بدنبال . واحد کمتر بود 4/5، 2151شاخص مربوط به همین ماه در سال 

پنج ماه افزایش متوالی، علت اصلی کاهش جزئی بوجود آمده در این ماه، 

های روغنی بود که افزایش  کاهش شاخص های بین المللی غالت و دانه

 . انست آن را جبران کندمربوط به قیمت لبنیات، گوشت و شکر نتو

واحد در ماه جوالی از ماه قبل  5/548شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

درصد کمتر  55، 2151و از  شاخص ماه جوالی ( درصد 6/1)واحد  8/8

در میان غالت اصلی، ذرت بیشترین کاهش را داشت که علت آن . بود

ق اصلی کاشت مساعد بودن بیش از انتظار شرایط آب و هوایی در مناط

م نیز در ماه جوالی عمدتا دقیمت گن. ذرت در امریکا اعالم شده است

بدلیل فراوانی عرضه آن برای صادرات در منطقه دریای سیاه، کاهش پیدا 

در مقایسه قیمت برنج بدلیل کاهش عرضه ارقام باسماتی و دانه بلند . کرد

 . افزایش داشت

واحد در ماه  4/517ط های گیاهی فائو با متوس شاخص قیمت روغن

بدین . کاهش داشت( درصد 8/2)واحد  6/4جوالی نسبت به ماه قبل 

علت . ترتیب کاهش این شاخص برای سومین ماه متوالی ادامه پیدا کرد

ترین  ، پایین آمدن قیمت روغن پالم بود که به پایینهشاصلی این کا

ابگردان قیمت جهانی روغن های سویا، آفت. ماه گذشته رسید 1سطح در 

 . و کلزا نیز بعلت فراوانی عرضه آنها کاهش داشتند

واحد در ماه جوالی  9/542شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

قیمت همه . بیشتر شد( درصد 2/9)واحد  9/4، از ماه قبل 2156

 . محصوالت تعیین کننده این شاخص بخصوص کره افزایش داشتند

واحد در ماه جوالی نسبت به  3/513شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 
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قیمت همه محصوالت گوشتی مربوط به این شاخص . افزایش داشت( درصد 9/5)واحد  2شاخص بازنگری شده ماه قبل 

 . افزایش پیدا کردند

قیمت . بیشتر شد( درصد 5) واحد  7/2، از ماه قبل 2156واحد در ماه جوالی  7/278شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

است که در ماه جوالی ارزش آن در برابر دالر امریکا نسبت به ( Real)جهانی شکر بسیار وابسته به تغییرات واحد پول برزیل 

 . درصد افزایش داشت 4ماه ژوئن 

 /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 161.9 points in July 2016, 1.3 points (0.8 percent) 

below June and 1.4 percent below the corresponding month last year. The modest decline in July that 

followed five consecutive monthly increases was largely caused by drops in international quotations of 

grains and vegetable oils, more than offsetting firmer dairy, meat and sugar prices. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 148.1 points in July, down 8.8 points (5.6 percent) from 

June and 11 percent below the July 2015 level. Among the major cereals, maize values dropped 

sharply as weather conditions in the key growing regions of the United States proved more favourable 

than was predicted. Wheat prices also fell in July mainly on very large world supplies and, in 

particular, prospects for abundant export availabilities from the Black Sea region. By contrast, rice 

prices strengthened somewhat, as dwindling availabilities underpinned Basmati and long-grain 

quotations. 

The FAO Vegetable Oil Price Index averaged 157.4 points in July, down 4.6 points (2.8 

percent) from June and falling for the third consecutive month. The slide was mainly on account of 

palm oil, whose price dropped to a 5-month low 

The FAO Dairy Price Index averaged 142.3 points in July, up 4.3 points (3.2 percent) from June.  

Prices rose for all the dairy commodities that compose the Index, in particular for butter. 

The FAO Meat Price Index* averaged 159.9 points in July, 2.0 points (1.3 percent) higher than its 

revised June value. 

The FAO sugar price index averaged 278.7 points in July, up 2.7 points (1.0 percent) from June. 

International sugar prices were largely influenced by movements in the Brazilian currency (Real). 

  اقتصاد: موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 10/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 افریقا جنوب خشکسالی ویرانگر دربرنامه فائو برای مقابله با 

بر اساس اعالم فائو، در حالیکه فقط چند هفته تا شروع 

 های کشاورزی برای کشت محصوالت سازی زمین آماده

میلیون  29است، حدود  مانده باقیدر جنوب افریقا  اصلی

برای تولید مواد غذایی کافی و جلوگیری  این منطقهدر  نفر

، 2158های بشردوستانه تا اواسط سال  از وابستگی به کمک

 . های حمایتی دارند نیاز فوری به برنامه

با هدف  57/2156نینو  برنامه فائو برای دفاع در برابر ال

ها و  د، ابزار و دیگر نهادهحصول اطمینان از تامین بذر، کو

داران برای مقابله با تاثیرات مخرب خشکسالی  پا و گله خدمات موردنیاز از جمله خدمات حمایتی دام برای کشاورزان خرده

 . است نینو آماده ارائه شده ناشی از ال

 . است شدهمیلیون دالر اعالم  513بودجه موردنیاز برای ارائه برنامه اضطراری حمایتی فوق حداقل 

مجددا با  2157کشاورزان این منطقه باید تا ماه اکتبر کاشت محصوالت خود را انجام دهند در غیراینصورت در ماه مارس 

 .کاهش برداشت روبرو خواهند شد که بر روی امنیت غذایی منطقه تاثیر شدیدی خواهد داشت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/427088/icode  :لینک خبر
 

 :خالصه خبر 
With only a few weeks before land preparation begins for the next main cropping season, some 23 

million people in Southern Africa urgently need support to produce enough food to feed themselves 

and thus avoid being dependent on humanitarian assistance until mid 2018, FAO said today. 

A FAO-prepared response plan aims to ensure that seeds, fertilizers, tools, and other inputs and 

services, including livestock support, are provided to small-holder farmers, agro-pastoralists and 

pastoralists to cope with the devastating impact of an El Niño-induced drought in the region. 

At least $109 million in funding is required to provide this urgently needed support. 

Farmers must be able to plant by October and failure to do so will result in another reduced harvest in 

March 2017, severely affecting food and nutrition security and livelihoods in the region, FAO warned. 

  خشکسالی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 60/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/427088/icode/
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/426926/
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 کشور جهان 57در ها  تداوم ناآرامی عواقبهشدار درباره 

طی گزارشی در مورد تداوم ( WFP)متحد، فائو و برنامه جهانی غذا دو نهاد سازمان ملل 

های جهانی برای از بین بردن  کشور جهان و تاثیر بازدارنده آن بر تالش 57ها در  اآرامین

بر اساس این گزارش، در حال حاضر . تغذیه و وضعیت امنیت غذایی مردم هشدار دادند سوء

میلیون نفر از مردم  61، بیش از (IPC)یی نیت غذاام جامع فازبندی  طبق معیارهای طبقه

 . این کشورها در مرحله بحرانی و یا اضطراری قرار دارند

میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از  54که  کشور یمن قرار دارد بطوری IPCدر صدر فهرست تهیه شده بر اساس معیارهای 

میلیون نفر نیاز  7/8درصد از مردم سوریه یعنی حدود  97. جمعیت آن در شرایط بحرانی از نظر امنیت غذایی هستند

 8/4در حال حاضر . اوضاع در سودان جنوبی نیز رو به وخامت است. های معیشتی دارند اضطراری به مواد غذایی و کمک

کشور  57. درصد از جمعیت این کشور در شرایط بحرانی از نظر امنیت غذایی و معیشتی هستند 41میلیون نفر معادل حدود 

بروندی، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری : هائیتی و کلمبیا، در افریقا: در امریکای التین و کارئیب: الذکر عبارتند از فوق

لبنان، عراق، : بیسائو، ساحل عاج، لیبریا، مالی، سومالی، سودان جنوبی و سودان، در خاورمیانه دموکراتیک کنگو، گینه

 .انستانافغ: سوریه و یمن و در آسیا

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/427423/icode  :لینک خبر
 

 :خالصه خبر 
Protracted conflicts affecting 17 countries have driven millions of people into severe food insecurity 

and are hindering global efforts to eradicate malnutrition, two UN agencies have warned in a report 

submitted to the UN Security Council. A new series of 17 country briefs prepared by the United 

Nations' Food and Agriculture Organization (FAO) and World Food Programme (WFP) and published 

today finds that conflicts have now pushed over 56 million people into either "crisis" or "emergency" 

levels of food insecurity when expressed in terms used by the Integrated Food Security Classification 

Phase (IPC) scale. Topping the list in terms of the sheer numbers of people whose food security is 

being negatively impacted by ongoing conflict are Yemen, where 14 million people - over half the 

population - are now in a state of hunger crisis or emergency on the IPC scale, and Syria, where 8.7 

million people - 37 percent of the pre-conflict population - need urgent food, nutrition and livelihoods 

assistance. 

 مبارزه با گرسنگی : موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 62/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/427423/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/3805c29a-170a-433c-b125-4dbd5199c4e3/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/3805c29a-170a-433c-b125-4dbd5199c4e3/
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Brochure.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Brochure.pdf
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 محیطی و اجتماعی جدید بانک جهانی تصویب چارچوب کاری زیست

محیطی و  مدیران اجرایی بانک جهانی چارچوب کاری زیستهیات 

جدیدی را تصویب کردند که بر اساس آن دامنه ( ESF)اجتماعی 

های  هیط زیست از طریق پروژحمایت از مردم و حفاظت از مح

  .گذاری شده توسط بانک جهانی گسترش خواهد یافت سرمایه

تعامل با  ر سال تجزیه و تحلیل وااین چارچوب کاری نتیجه چه

های جامعه مدنی و با  های جهان، کارشناسان توسعه و گروه دولت

هدف بهبود  اهای گسترده گروه بانک جهانی ب و بعنوان بخشی از تالش کشور بوده 69ذینفع از  8111شرکت نزدیک به 

قای جیم یونگ کیم، رئیس بنا به اظهارات آ. هیل کارهای اجرایی تهیه شده استهای توسعه و پیامدهای آنها و تس برنامه

بانک جهانی، هدف گروه بانک جهانی پایان دادن به فقر شدید و کاهش نابرابری در جهان است و این چارچوب کاری جدید 

و حمایت از اقشار روز شده  نک بههای با طبق برنامه کاری جدید، پروژه. نقش مهمی در رسیدن به این هدف خواهد داشت

همچنین با افزایش قابل مالحظه بودجه برای اقدامات حمایتی و . محیط زیست بهبود خواهد یافتظت از اپذیر و حف آسیب

تری در پشتیبانی از مردم و حفاظت  سازی در کشورهای مختلف جهان، بانک قادر خواهد شد نقش فعال حفاظتی و ظرفیت

 . از محیط زیست  ایفا کند

 kframewor-social-and-environmental-new-approves-board-bank-release/2016/08/04/world-http://www.worldbank.org/en/news/press  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The World Bank’s Board of Executive Directors today approved a new Environmental and Social Framework 

(ESF) that expands protections for people and the environment in Bank-financed investment projects It 

concludes nearly four years of analysis and engagement around the world with governments, development 

experts, and civil society groups, reaching nearly 8,000 stakeholders in 63 countries. The framework is part of a 

far-reaching effort by the World Bank Group to improve development outcomes and streamline its work. “The 

World Bank Group’s mission is to end extreme poverty and reduce inequality in the world, and this new 

framework will be a critical factor in helping us reach those goals,” said World Bank Group President Jim 

Yong Kim.  “These new safeguards will build into our projects updated and improved protections for the most 

vulnerable people in the world and our environment. We also will substantially increase our financing of the 

safeguards to make sure this works as intended – with enough funding for both implementation and building 

capacity in countries so that they can play a more active role in protecting people and the environment.” 

  زیست محیط: موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 10/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/08/04/world-bank-board-approves-new-environmental-and-social-framework
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  خشکسالی کالیفرنیامدیریت صرفه برای  حلی مقرون به ارائه راه

نتایج حاصل از مطالعه جدید انجام شده در دانشگاه استنفورد،  بنا به 

مدیریت خشکسالی چند سال اخیر کالیفرنیا نیاز مبرم به منابع آب با 

ای  حلی مقرون بصرفه است که با طیف گسترده راه.  داردپذیری باال انعطاف

 . از مزایا همراه باشد

ها و مزایای تغذیه و  نتایج این تحقیق، هزینه مربوط به در گزارش

های زیرزمینی در سراسر ایالت کالیفرنیا توضیح داده  سازی آب ذخیره

مزایای متعددی ( Managed Aquifer Recharge)« ها خوان تغذیه مدیریت شده آب»فرایندی تحت عنوان . است شده

 .ها های تاالب کنترل سیل، بهبود کیفیت آب و حفاظت از زیستگاه: باشد از جمله تواند به همراه داشته می

( متر سانتی 1/91/هکتار 414/1)فوت /به ازاء هر اکر MAR های پروژه ساالنه است که متوسط هزینه این مطالعه نشان داده

در مقایسه متوسط هزینه (. مقدار آب موردنیاز برای پوشش یک اکر زمین مسطح به عمق یک فوت). دالر است 451حدود 

 . دالر است 2511برابر رقم فوق یعنی  1های سطحی  های آب پروژه

 . است  منتشر شده San Francisco Estuary & Watershedجزئیات این مطالعه در مجله 

 http://waterinthewest.stanford.edu/sites/default/files/GWAquiferRecharge.pdf: لینک متن کامل مقاله

 tps://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160721151234.htmht  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Strained by drought in recent years, California desperately needs more resilient water supplies. An 

affordable solution that provides a wide range of benefits is within reach, according to a new Stanford 

study. Published in San Francisco Estuary & Watershed, the study reveals the costs and benefits of 

using groundwater recharge and storage across the state. This process, known as "managed aquifer 

recharge," or MAR, can incorporate co-benefits such as flood control, improved water quality and 

wetland habitat protection. The study found the median cost of MAR projects is $410 per acre-foot 

(the amount of water required to cover an acre of level land at a depth of 1 foot) per year. By 

comparison, the median cost of surface water projects is five times more expensive -- $2,100 per acre-

foot. 

  خشکسالی: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 61/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://waterinthewest.stanford.edu/sites/default/files/GWAquiferRecharge.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160721151234.htm
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  2156تداوم روند تغییرات اقلیمی در سال 

ای، دو  های ماهواره بر اساس تجزیه و تحلیل ناسا از مشاهدات زمینی و داده

شاخص کلیدی تغییرات اقلیمی یعنی دمای سطح زمین و  گستردگی 

 . است شکسته رکورد 2156های قطبی، در نیمه اول سال  یخ

)گودارد طبق نظرات محققان موسسه مطالعات فضایی  GISS ، هر یک از (

بعنوان گرمترین ماه سال در سطح جهانی در  2156سال  های نیمه اول ماه

سال یعنی  لهمچنین دوره شش ماهه او. است شدهرکورد دمای مدرن ثبت 

در طی . است از ژانویه تا ژوئن گرمترین نیمه اول سال کره زمین ثبت شده

سط دمای اواخر قرن نوزدهم درجه سانتیگراد از متو 9/5این دوره دما 

تا  5373ای ثبت شده از سال  های ماهواره های قطبی در داده نیز گستردگی یخ 2156در پنج ماه اول سال .  است بیشتر بوده

 کمترینتنها استثناء ماه مارس بوده است که در رده دوم از نظر . است های ذیربط رسیده ترین سطح در ماه کنون  به کم

: مراجعه نمایید زیر لینکبه  توانید میبرای کسب اطالعات بیشتر در باره این مطلب . قرار داردای قطبی ه گستردگی یخ

http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/climate-trends-continue-to-break-records 
 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160719144737.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Two key climate change indicators -- global surface temperatures and Arctic sea ice extent -- have 

broken numerous records through the first half of 2016, according to NASA analyses of ground-based 

observations and satellite data. Each of the first six months of 2016 set a record as the warmest 

respective month globally in the modern temperature record, which dates to 1880, according to 

scientists at NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York. The six-month period 

from January to June was also the planet's warmest half-year on record, with an average temperature 

1.3 degrees Celsius (2.4 degrees Fahrenheit) warmer than the late nineteenth century. Five of the first 

six months of 2016 also set records for the smallest respective monthly Arctic sea ice extent since 

consistent satellite records began in 1979, according to analyses developed by scientists at NASA's 

Goddard Space Flight Center, in Greenbelt, Maryland. The one exception, March, recorded the second 

smallest extent for that month. 

 تغییرات اقلیمی:  موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/climate-trends-continue-to-break-records
http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/climate-trends-continue-to-break-records
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160719144737.htm
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 های گیاهی روش جدیدی برای شناسایی ویروس

یک تیم تحقیقاتی از مرکز تحقیقات امنیت زیستی گیاهی دانشگاه 

، استرالیا بسته تشخیص ویروس گیاهی جدیدی (Murdoch)مرداک 

ها و  ویروس تست قادر به تشخیصاند که با انجام یک  ارائه کرده

 . ویروئیدهای گیاهی است

 اتنها ب به کمک این ابزار جدید،   است که مسئول این پروژه اظهار داشته

ضربه زدن به سیستم دفاع طبیعی گیاه قادر به شناسایی تقریبا کلیه 

 . های شناخته شده طبیعی با دقت باال هستند ویروس

 next generation small RNA sequencing)های کوچک RNAیابی  این تست مبتنی بر  فناوری های نسل جدید توالی

technologies ) است و قسمتی از یک کیت(toolkit )وری آ های جدید شامل جمع جامعی درباره فناوری یاست که راهنمای

 . کند زار غربالگری را فراهم میتحلیل انفورماتیک و ابیط تجزیه و های عملیاتی، مح سازی، روش ها، آماده هنومن

 http://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-016-0504-8: متن کامل مقاله

 viruses.html-07-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A Plant Biosecurity Cooperative Research Centre team are rolling out a plant diagnostic toolkit that can 

accurately detect plant viruses and viroids in a single test. 

"By tapping into the plant's natural defences we are able to detect nearly every known plant virus with much 

greater accuracy – giving us a test with a very high level of confidence," said Dr Roberto Barrero, project leader 

from Murdoch University. 

The test is based on next generation small RNA sequencing technologies and is part of a toolkit that provides 

comprehensive guidance on the new techniques including sample collection, preparation, operating procedures, 

the informatics analytical environment and screening tools. 

The toolkit will be mainly used by Post-Entry Quarantine (PEQ) facilities operated by government quarantine 

agencies including the Australian Department of Agriculture and Water Resources (DAWR), and the New 

Zealand Ministry for Primary Industries. 

 های گیاهی بیماری: موضوع

 phys.org :منبع

 61/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-016-0504-8
http://phys.org/news/2016-07-viruses.html
http://phys.org/tags/toolkit/
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 آوری آب از اتمسفر با صرف انرژی کمتر جمع

( AMH)آوری رطوبت اتمسفر  برای جمعکار جدیدی انجمن شیمی امریکا راه

، بخار آب را قبل (LDS)مایع  -کن سیستم جداسازی بخار خشک. است ارائه کرده

 . کند آب مایع می ن آن از هوا جدا کرده و تبدیل بهاز سرد و متراکم شد

های  نان یکی از چالشکره زمین، بدست آوردن آب تمیز همچدر مناطق خشک 

وری آب از اتمسفر، بعنوان یک آ بدست آمده در جمع تحوالت اخیر. مطرح است

اما بر اساس نتایج . به انرژی زیاد دارد از طرف دیگر، فناوری الزم برای انجام اینکار نیاز . ی این چالش مطرح استحل برا راه

سیستم جدید طوری طراحی  ،است منتشر شده Environmental & Technologyسازی جدید که گزارش آن در مجله  مدل

 . کند تری نیز تولید می است که به انرژی کمتری نیاز داشته و آب با کیفیت شده

، میزان بخار آب موجود در 2111وری از شبنم در سال  المللی بر روی بهره با توجه به مطالعه انجام شده توسط یک سازمان بین

آوری آب از  های فعلی برای جمع اما دستگاه. های شیرین سطحی و زیرزمینی است کل آب اتمسفر اطراف ما قابل مقایسه با

های الکتریکی برای سرد و متراکم کردن  کننده از خنک برای مثال در روشی که. ای دارند های عمده اتمسفر محدودیت

  .  کند درصد از نیاز انرژی کل سیستم را مصرف می 31تا  41شود،  استفاده میبخارآب 

 energy.html-air-harvesting-07-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
An energy-saving, liquid-desiccant vapor separation (LDS) system removes vapor from air before 

cooling the vapor and condensing it into potable water -- a new concept for atmospheric moisture 

harvesting (AMH). Credit: American Chemical Society 

Getting clean water to communities in parched areas of the planet remains an ongoing challenge. 

Recent developments that harvest water from air have been proposed as a solution. However, the 

technology to do so consumes a lot of energy. But based on new modeling results, scientists now 

report in ACS' journal Environmental Science & Technology that a new system design would require 

less energy and produce high-quality water. The atmosphere around us contains water vapor in 

amounts comparable to all the surface and underground liquid freshwater on the planet, according to 

an International Organization for Dew Utilization study published in 2000. However, current machines 

that collect water from this airy reservoir have major limitations. 

  آب: موضوع

 phys.org :منبع

 61/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-07-harvesting-air-energy.html
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/harvestingwa.jpg
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 شیرینکش آترازین در مزارع ذرت  جایگزینی برای علف

های هرز در مزارع ذرت  فاست که از آترازین برای کنترل عل سال 11برای بیش از 

اربرد آن بعنوان است ک اما برخی از خواص آترازین که سبب شده. شود استفاده می

نان ادامه یابد مثل ماندگاری در خاک و قابلیت انتقال به آب کشی موفق همچ علف

. است احتمالی آن بر محیط زیست شده موجب بروز نگرانی از اثرات منفی

و ایالتی امریکا  مزارع در سطح فدرالکاربرد آن در های تعریف شده برای  محدودیت

 .است که بدنبال جایگزینی برای آن باشند صنایع مرتبط با ذرت شیرین را بر آن داشته

تر از های در دسترس برای استفاده در مزارع ذرت شیرین بسیار محدود کش لیست علف

بهمین دلیل کشاورزان و صنایع فرآوری ذرت شیرین . است( field corn)ذرت معمولی 

تالش برای یافتن جایگزین تا کنون چندان . شدیدا وابسته به آترازین هستند

 .است آمیز نبوده موفقیت

رای کنترل های مدیریتی ب کتیکبرای یافتن تا نویز و مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا در تالش تیمی از محققان دانشگاه ایلی

 Weedجزئیات مربوط به این مطالعه در مجله . های هرز در مزارع ذرت شیرین هستند که بتوانند جایگزین آترازین کنند علف

 Science است منتشر شده( .16-00001.1-D-http://wssajournals.org/doi/pdf/10.1614/WS ) 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160719161340.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Atrazine has been very good at killing weeds in corn fields for more than 50 years. But some of the 

properties that make it a successful herbicide, such as its persistence in the soil and ability to be 

transported in water, also lead to concerns about potential environmental impact. At both federal and 

state levels, increasing restrictions on atrazine use has the sweet corn industry wondering about 

alternatives. "The list of herbicides available for use on sweet corn is much more limited than field 

corn, so historically sweet corn growers and processors have relied heavily on atrazine. They have 

been in need of alternatives, but the call for those alternatives has gone largely unanswered," says 

University of Illinois and USDA Agricultural Research Service weed scientist Marty Williams. 

Williams and a team of researchers from Oregon and Minnesota polled growers and processors to find 

out the weed management tactics they would consider using as alternatives. 

 ذرت:  موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://wssajournals.org/doi/pdf/10.1614/WS-D-16-00001.1
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160719161340.htm
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 معرفی ارقام جدید برنج با کارآئی بیشتر در استفاده از نیتروژن

، کانادا Toronto Scarboroughنتایج تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه 

توانند هدررفت کود و اثرات  برنج می« سوپراستار»است که ارقام  نشان داده

در این تحقیق که با . زارع برنج را کاهش دهندسوء زیست محیطی م

رقم  53ت، اس اری دانشگاه فوق و تیمی از آکادمی علوم چین انجام شدهکهم

برنج برای تعیین کارآئی مصرف نیتروژن آنها مورد بررسی و مطالعه قرار 

شود  کارآئی مصرف نیتروژنی که بصورت کود بخاک اضافه می. اند گرفته

در مزارع برنج مناطق گرمسیری ، . توسط اکثر گیاهان زراعی پایین است

های نزدیک مزارع  های حوضه با آلوده کردن آبجاست که نیتروژن مسئله در این. رود درصد از نیتروژن هدر می 71تا  11بین 

از طرف دیگر یکی از منابع اصلی تولید گازهایی مثل . گذارد های زیرزمینی، اثر منفی بر روی کیفیت آب می و نفوذ به آب

ای نیز  ر گازهای گلخانهبلکه از منابع مهم انتشا هستندبزیان مضر تروژن است که نه تنها برای حیات آآمونیاک و اکسیدنی

 . دنباش می

در این تحقیق برای اولین بار محققان موفق به شناسایی کالس جدیدی از مواد شیمیایی شدند که توسط ریشه گیاه برنج 

های میکربی را که منجر به ناکارآمدی مصرف  آنها واکنش. های خاک دارد تولید شده و اثر مستقیم بر متابولیسم میکرب

 .  تواند کمک کند لید ارقام جدید برنج میاند که در تو شود را شناسایی کرده نیتروژن می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160729110959.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new U of T Scarborough study has identified "superstar" varieties of rice that can reduce fertilizer 

loss and cut down on environmental pollution in the process. 

The study, authored by U of T Scarborough Professor Herbert Kronzucker in collaboration with a team 

at the Chinese Academy of Sciences, looked at 19 varieties of rice to see which ones were more 

efficient at using nitrogen. Nitrogen, when applied as fertilizer, is taken up inefficiently by most crops. 

In tropical rice fields, as much as 50 to 70 per cent can be lost. The problem is that nitrogen negatively 

impacts water quality by contaminating nearby watersheds or leaching into ground water. It's also a 

significant source of gases such as ammonia and nitrogen oxide, which are not only harmful to aquatic 

life but also a significant source of greenhouse gas emissions. 

 برنج:  موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 61/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160729110959.htm
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 های گیاهی حذف فلزات سنگین از آب توسط روغن

نی شهری، یکی از معضالت مطرح در بسیاری های آشامید سطح خطرناک سرب در آب

های آلوده به سرب، جیوه و یا سایر فلزات سنگین  آب. از کشورهای جهان است

محیطی  مشکالت جدی نه تنها برای سالمتی انسان هستند بلکه اثرات مخرب زیست

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا، در تالش برای یافتن  . نیز بدنبال دارند

ایمن  برای حذف فلزات سنگین از مواد مختلف هستند و اخیرا موفق به توسعه روشی 

یعات، جامدات و گازها مؤثر تواند در حذف فلزات سنگین از ما های گیاهی می اند که با استفاده از روغن روشی جدید شده

های  تبدیل به روغن های گیاهی اند که طی آن روغن قان فرایندی شیمیایی ایجاد کردهدر این روش محق. باشد

«functionalized »تواند استخراج کند شده و بطور مؤثری فلزات سنگین را از آب می. 

: مثل محیطی هستند ای مطلوب زیسته یهای گیاهی دارای ویژگ بنا به اظهارات یکی از محققان این پروژه، روغن

های گیاهی سابقه دارد از  ولید مواد غیرغذایی از روغنت. پذیری، غیرسمی بودن و استخراج آنها از منابع تجدیدپذیر تجزیه

کننده اصالح شده از  در تحقیقات اولیه موفق شده اند سولفید روان(. lubricants)ها  کننده جوهر، سوخت دیزل و روان: جمله

 . ر شده استهای گیاهی منج به تحقیق درباره استخراج فلزات سنگین به کمک روغن  روغن کلزا و ذرت تولید کنند که

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/aug/oils  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Dangerous lead levels in drinking water in cities across the nation have recently made national 

headlines. Water contaminated with lead, mercury, or other heavy metals poses serious problems for 

not only our health but also for our environment. At the Agricultural Research Service’s (ARS)  in 

Peoria, Illinois, scientists are investigating safe ways to remove heavy metals from various substances. 

Recently, they developed and patented a new method that uses vegetable oils to remove metals from 

liquids, solids, and gases. Rex Murray, research leader at NCAUR’s Bio-Oils Research Unit, and his 

colleagues have created a chemical process to modify vegetable oils into “functionalized” vegetable 

oils that effectively separate heavy metal ions from water. Vegetable oils have excellent environmental 

attributes, Murray says. They are biodegradable, nontoxic, and derived from renewable resources. 

NCAUR scientists have a history of developing different nonfood uses for vegetable oils, including as 

inks, diesel fuel, and lubricants. In earlier research, Bantchev produced sulfide-modified vegetable oil 

lubricants from canola and corn oil, which led to heavy-metal extraction research. 

  کیفیت آب: وضوعم

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 11/08/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/aug/oils/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
mailto:Rex.murray@ars.usda.gov
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=50-10-05-30
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2016&month=Aug&story=oils
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 خوار درخت هلو حلی جدید برای کنترل آفت ساقه راه

، یکی از آفات بومی امریکا است (peach tree borer)خوار درخت هلو  آفت ساقه

محققان مرکز . است در پنسیلوانیا مشاهده شده 5868بار در سال  که برای اولین

حلی پایدار و مقرون بصرفه  موفق به ارائه راه( ARS)تحقیقات کشاورزی امریکا 

 . اند برای مقابله با این آفت مخرب شده

، یک نوع کرم کوچک حلقوی است که Steinernema carpocapsaeنماتد مفید 

علت مفید بودن این . کند خوار حفاظت می آفت مهاجم ساقهدار در برابر  تواند از درخت هلو و سایر درختان میوه هسته می

ها را  اما اشعه ماوراء بنفش خورشید و گرما این کرم. نماتدها، کنترل آفات توسط آنها روشی دوستدار محیط زیست است

. بنابراین برای اینکه آنها بتوانند آفات را کنترل کنند باید در برابر نور خورشید حفاظت شوند. برد و از بین می خشک کرده

. کند های هوایی درخت حمله کرده و نوع دیگر از ریشه درخت تغذیه می یک نوع به قسمت: خوار هلو دو نوع است آفت ساقه

حل جدید  در راه. در از بین بردن هر دو نوع مؤثر است Steinernema carpocapsaeاست که نماتد  در آزمایشگاه ثابت شده

برای حفاظت از نماتدها در برابر نور خورشید استفاده ( fire gel)نشانی  ارائه شده محققان از ژل مورد استفاده در آتش

 . شود ل بر روی آنها استفاده میبدین ترتیب که در مرحله اول نماتدها بر روی درختان اسپری شده و سپس از ژ. است شده

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/aug/nematodes  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Peach growers need help with a formidable insect foe: the lesser peachtree borer, a native insect first 

reported in 1868 in Pennsylvania. Growers are getting this much-needed help fromAgricultural 

Research Service (ARS) scientists in Byron, Georgia, who have developed sustainable and cost-

effective ways to combat this destructive pest. Enter the beneficial nematode Steinernema 

carpocapsae, a tiny roundworm that can protect peach and other stone fruit trees by attacking borer 

pests. They are “beneficial” in that they control insect pests in an environmentally friendly way. But 

the sun’s ultraviolet rays and heat can dry and kill these tiny roundworms. To survive the sun’s rays 

and do their job, these nematodes need protection. There are actually two species of borers that attack 

peaches: lesser peachtree borers, which attack the aboveground portions of the tree, and peachtree 

borers (also known as “greater peachtree borers”), which attack roots. In the laboratory, S. 

carpocapsae nematodes proved effective in killing both borer species. 

 نماتد خاک : موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/08/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 در تحقیقات پزشکی( zebrafish)افزایش کاربرد گورخر ماهی 

( Clinicaltrials.gov)براساس برآورد منتشر شده در وب سایت مؤسسه مالی بهداشت 

ای  میلیون امریکایی برای مطالعات بالینی و مشاهده 48از در حال حاضر بیش 

(observational )در حالیکه بطور سنتی موش حیوانی است  که بیشتر . اند نام کرده ثبت

 31موش و موش صحرایی حدود )است  ر مطالعات همراه انسان بودهاز سایر حیوانات د

اما کاربرد گورخر ماهی ( دهند درصد از حیوانات مورد استفاده در تحقیقات را تشکیل می

(zebrafish )گورخر ماهی از خانواده ماهی قنات . است سریعترین افزایش را داشته(minnow ) بوده و بومی منطقه هیمالیا در

 1/2بزرگی این ماهی در طبیعت به . شود های از هند،  پاکستان، بنگالدش و نپال یافت می قی آسیا است و در بخششر جنوب

سال قبل شروع شد، اما کاربرد  41اولین مطالعه علمی با گورخر ماهی حدود . رسد اینچ می 1/5اینچ و در آکواریوم به حدود 

رخر محقق از گو 21اما، بیرمنگام حدود اکنون فقط در دانشگاه آالب هم. سال گذشته به سرعت افزایش پیدا کرد 51آن در 

یکی از محققان حدود  ردر کمپ این دانشگاه بنا بر اظها. کنند های انسان استفاده می ماهی برای تحقیقات در مورد بیماری

های قلبی،  های مختلف از جمله سرطان، بیماری این ماهی برای مطالعه بر روی بیماری. شود گورخر ماهی نگهداری می  51،111

دالیل متعددی برای افزایش کاربرد آنها در . کاربرد دارد( narcolepsy)و بیماری حمله خواب چاقی، دیسترفی عضالت 

آنها، مقرون بصرفه بودن و از همه مهمتر این ماهی مزایای بیولوژیکی مطالعات وجود دارد از جمله آسان بودن مراقبت از 

  . ن هستندهای تحقیقاتی فاقد آ خاصی دارد که بقیه مدل

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160719.161816  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The National Institutes of Health website Clinicaltrials.gov estimates there are more than 48 million 

Americans currently enrolled in clinical or observational studies. While mice have traditionally been 

the other most commonly studied animal along with humans -- mice and rats make up some 95 percent 

of animals used in research -- the zebrafish has become perhaps the fastest-growing segment of the 

research population. Zebrafish, relatives of the minnow, are native to the Southeastern Himalayan 

region of Asia and are found in parts of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Burma. They are a 

small fish, reaching about 2.5 inches in the wild and topping out around an inch and a half in 

aquariums. The first scientific study of zebrafish began nearly 40 years ago, but it has been in the past 

10 that the use of zebrafish in research has boomed.  

 ماهی:  موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها محافظت در برابر پشه ناقل ماالریا به کمک ماکیان

 زااقل بیماری ماالریا  های ن اند که پشه برای اولین بار محققان نشان داده

ها بخاطر بوی ساطع شده از آنها تغذیه  های خاصی از جانوران مثل مرغ گونه

ن در مجله آبر اساس مطالعه جدید انجام شده که جزئیات . کنند نمی

Malaria Journal است، برای حفاظت از انسان هایی که در  به چاپ رسیده

، از بوی ها هستند تقال آن توسط پشهمعرض خطر بیماری ماالریا از طریق ان

محققان دانشگاه علوم . توان استفاده نمود این جانوران از جمله مرغ می

که گونه غالب انتقال  Anopheles arabiensis اند که گونه پشه  کشاورزی سوئد و دانشگاه آدیس آبابا، اتیوپی دریافته

. کند ها دوری می که در جستجوی میزبان برای تغذیه است از مرغ ماالریا در کشورهای جنوب صحرای افریقا است، هنگامی

های  ها را از سایر گونه ها مرغ ها نیست و پشه کند که مرغ برخالف انسان، گاو، بز و گوسفند میزبان این پشه این ثابت می

، این تیم تحقیقاتی بر روی دهند ها برای تغذیه ترجیح می هایی که پشه به منظور شناسایی گونه . دهند جانوری تشخیص می

هایی که  آنها همچنین پشه. اند آوری شده از مردم و حیوانات اهلی سه روستا در اتیوپی بررسی و مطالعه کرده های جمع داده

ها انسان را  اند که پشه نتایج نشان داده. اند بودند را نیز برای تشخیص منبع خون مورد آزمایش قرار داده از خون تغذیه کرده

 . کنند ها دوری می کنند اما از مرغ گاو، بز و گوسفند تغذیه میدهند و بطور تصادفی از  به حیوانات دیگر برای تغذیه ترجیح می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160720215145.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
For the first time, scientists have shown that malaria-transmitting mosquitoes actively avoid feeding on 

certain animal species such as chickens, using their sense of smell. Odors emitted by species such as 

chickens could provide protection for humans at risk of mosquito-transmitted diseases, according to a 

study in the open access Malaria Journal. Researchers at the Swedish University of Agricultural 

Sciences and Addis Ababa University, Ethiopia found that Anopheles arabiensis, one of the 

predominant species transmitting malaria in sub-Saharan Africa, avoids chickens when looking for 

hosts to feed on. This indicates that, unlike humans, cattle, goats and sheep, chickens are a non-host 

species for An. arabiensis and that the mosquitoes have developed ways of distinguishing them from 

host species. Rickard Ignell, the corresponding author, said: "We were surprised to find that malaria 

mosquitoes are repelled by the odors emitted by chickens.  

  حشرات: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 61/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کشف پاتوژن جدید فلفل قرمز در استرالیا

اند که قبال  محققان استرالیایی چهار نوع پاتوژن جدید فلفل قرمز را شناسایی کرده

های  موجب افزایش مخاطرات مرتبط با تالش این کشف .اند دیده نشدهدر استرالیا 

 . است ها در این کشور شده ای و مقاومت در برابر بیماری قرنطینه

بوده و سبب بروز یک   Colletotrichumاز گونه  یهای جدید همه بخش پاتوژن

اهش شوند که منجر به ک می( anthracnose)نوع بیماری قارچی بنام آنتراکنوز 

ها و  های بزرگ و سیاه بر روی انواع میوه عملکرد شده و در نتیجه ابتال به آن لکه

با وجود اینکه این بیماری قبال در استرالیا مشاهده . شود سبزیجات ایجاد می

است که مسئوالن  است اما کشف چهار پاتوژن جدید در فلفل قرمز موجب شده شده

 . بهتری برای حفاظت از صنایع باغبانی کشور باشند های به فکر روش

های  ها و سبزیجات دیگر بویژه میوه توانند میوه بدین معنی که می. است ها بسیار گسترده دامنه گیاهان میزبان این پاتوژن

 . گرمسیری مثل پاپایا و انبه را نیز آلوده کنند

جزئیات بیشتر . شود هکتار زمین در استرالیا برداشت می 5722بیش از  ای از تن فلفل قرمز و فلفل دلمه 41،111ساالنه حدود 

 . است به چاپ رسیده Plant Pathologyهای جدید در مجله  در مورد پاتوژن

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases.2016/08/160808115838/  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists have identified four new pathogens previously not found in Australian chillies, raising the 

stakes for the country's quarantine and disease resistance efforts. 

The pathogens, all part of the Colletotrichum species, cause a fungal disease called anthracnose, 

which lowers yield and produces large, sunken black spots on a variety of fruits and vegetables. 

While anthracnose already exists in Australia, the discovery of four new pathogens in chillies raises 

important new questions about how to better protect Australia's horticultural industry. 

The pathogens have a broad host range, meaning they are able to infect other fruits and vegetables, but 

particularly tropical fruits such as papayas and mangoes. 

Professor Paul Taylor, from the Faculty of Veterinary and Agricultural Sciences, said the discovery 

highlights the need for an effective and efficient diagnostic quarantine system in Australia. 

 های گیاهی  بیماری: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های گیاهی برای سالم نگهداشتن خاک ترکیب گونه

ها  در نتیجه تغییر در کاربری زمین. های سراسر جهان در معرض خطر قرار دارند خاک

برای تولید مواد غذایی کافی برای جمعیت رو به افزایش، تغییرات اقلیمی و آلوده 

ها به مواد شیمیایی سمی، این منبع با ارزش در حال تخریب بوده و ادامه  شدن زمین

 .این وضعیت آینده امنیت غذایی را در آینده با خطر جدی روبرو خواهد کرد

ها خاک را در مقابل  ریشه. های گیاهان در حفظ خاک نقش مهمی دارند ریشه

اما تا . تواند مؤثر باشد کنند که در جلوگیری از وقوع سیل می فرسایش مقاوم کرده و به جریان آب در داخل آن کمک می

یکی خاک کمتر مطالعه های مختلف گیاهی و اثرات آنها بر شرایط فیز های جمعیت کنون درباره چگونگی تاثیر ریشه

 . است شده

دهند افزایش تنوع  اند که نشان می های انگلستان، آلمان و هلند شواهد جدیدی ارائه کرده تیمی از محققان از دانشگاه

از طریق بهبود ساختار فیزیکی خاک و شرایط کلی سالمتی آن به حفاطت خاک کمک ( grasslands)گیاهان در مراتع 

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12652/epdf :ین تحقیق با استفاده از این لینک در دسترس استمتن کامل ا. کند می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160727111933.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Across the globe, soils are under threat. Due changing land use to feed a growing population, climate 

change, and contamination of land with toxic chemicals, this precious resource is deteriorating, posing 

a serious threat to our future food security. 

Plant roots play a key part in keeping soil together, making it resistant to erosion and helping water 

flow through the soil, which can help to prevent floods. But until now little was understood about how 

the roots under different plant communities affect the physical condition of the soil. 

A Lancaster University-led team of scientists from the UK, Netherlands and Germany has produced 

new evidence that increasing plant species diversity can protect soil in grasslands by improving soil 

structure, maintaining its overall health. 

In a series of experiments in field sites in the UK and Germany, scientists tested the soil's structural 

stability when planted with a variety of different grasses, herbs and legumes. They found that soil 

structure improved with higher plant diversity and that the diverse properties of different plant roots 

were the key factor in keeping soil healthy. 

 خاک : موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 61/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 گذاری بر روی توسعه و تحقیقات شدند محققان امریکایی خواستار افزایش سرمایه

بر اساس تجزیه  و تحلیل جدید انجام شده بر روی بودجه فدرال توسط وزارت 

اند که برای ایجاد سیستم تولید مواد غذایی  کشاورزی امریکا، محققان اعالم کرده

. گذاری بر روی توسعه و تحقیقات ضرورت فوری دارد پایدار و مؤثر ، افزایش سرمایه

 & Environmental Scienceمجله ای در  نتایج این بررسی که بصورت مقاله

Policy جایزه اطلس است برنده  به چاپ رسیدهElsevier  شد 2156در ماه ژوئن . 

همچنین  .شود ید میای توسط بخش کشاورزی تول درصد از کل گازهای گلخانه 91الی  21، برآوردهای انجام شدهطبق 

ها،  ها، آلودگی آب گاه ع زیستی، از بین رفتن زیستکاهش تنو: آثار سوء دیگری نیز است از جملهکشاورزی مدرن دارای 

و به  ثر هستندؤهای جانوری که در کنترل آفات م ها و گونه افشان هش کیفیت خاک و از بین رفتن موجودات مفید مثل گردهکا

کشاورزی . های آشامیدنی ر آبها، افزایش میزان نیتروژن د کش قرار گرفتن در معرض افتبعلت خطر افتادن سالمتی انسان 

محیطی و  ای هستند که به کاهش اثرات زیست های بالقئه های کشت ارگانیک و تناوب زراعی پتانسیل ز جمله شیوهاپایدار 

یر قابل کامل این مقاله با استفاده از لینک زمتن . توانند کمک نمایند مرتبط با کشاورزی مدرن میهای بهداشتی  ریسک

 :دانلود و در دسترس است

-s2.0-00786d21dc9f7&pid=1http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901115300812/pdfft?md5=1f9952e3fbb234c9701

main.pdf-S1462901115300812 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160728105345.htm  :لینک خبر

Based on a new analysis of federal funding from the US Department of Agriculture, researchers say 

there is an urgent need for increased investment in research and development aimed at making 

sustainable food production more effective. The article published in Environmental Science & 

Policy has been selected for the Elsevier Atlas Award of June 2016. 

An estimated 25-35% of global greenhouse gases are produced from agriculture. Modern agriculture 

also contributes to the loss of biological diversity, habitat loss, water pollution, degradation of soil 

quality, and loss of beneficial organisms including pollinators and animals that keep pests under 

control, but which pose a risk to human health through pesticide exposure and excess nitrogen in 

drinking water. Sustainable agriculture, including practices such as organic farming and crop rotation, 

has the potential to alleviate many environmental problems and health risks associated with the 

modern industrial agricultural system. 

 تحقیقات کشاورزی : موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 60/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

  محققان دانشگاه ملی استرالیا موفق به کشف مکانیسم چگونگی حس و واکنش گیاهان در برابر استرس های

 خشکسالی شدند

Australian Research Team Discovers How Plants Sense and Respond to Extreme 

Drought 

 شناسایی ژن های کنترل کننده تحمل شرایط غرقابی در جو 

Researchers Identify Gene Controlling Waterlogging Tolerance in Barley 

 شناسایی ارقام برنج با توانایی کاهش هدررفت کود و کاهش آالیندگی 

'Superstar' Rice Varieties Reduce Fertilizer Loss, Cut Down Pollution 
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