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 را عامل اصلی قحطی اعالم کرد  شورای امنیت سازمان ملل متحد، جنگ

برای   ها را جنگ اعالم کرد و خواستار افزایش تالش سازمان ملل متحد علت اصلی قحطی

مدیرکل فائو ضمن . کشورهای جنگ زده شددر پذیری  انعطاف ایجاد درازمدت وبهبود 

استقبال از به رسمیت شناخته شدن جنگ بعنوان عامل اصلی قحطی توسط شورای امنیت 

است که باالترین  برده  های خود پی سازمان ملل متحد گفت که این سازمان در طی فعالیت

بر ادامه کار با سیستم وجود دارد و بر تعهد خود سطح عدم امنیت غذایی در این کشورها 

 . منیت غذایی در کشورهای جنگ زده تاکید کردسازمان ملل متحد و کشورهای عضو بر روی عدم ا

میلیون نفر در چهار کشور شامل  21حدود . سال اخیر مواجه است 71در حال حاضر جهان با بزرگترین بحران غذایی در 

میلیون نفر  61رت نگیرد، و اگر اقدامی صو لی، سودان جنوبی و یمن در خطر قحطی قرار دارندشمال شرقی نیجریه، سوما

های  مورد از بدترین بحران 61هر بحران از  3های داخلی عامل اصلی  در واقع، جنگ. دیگر به این جمعیت اضافه خواهند شد

کشورهای که پس از جنگ با عدم امنیت . جهان هستند، که نشان دهنده وجود ارتباط قوی بین جنگ و گرسنگی است

 . درصد است 41باالی  آنهاه ساله، احتمال بروز عدم امنیت غذایی در دشوند، در یک دوره  غذایی روبرو می

  code/http://www.fao.org/news/story/en/item/1029956/i:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
The UN Food and Agriculture Organization (FAO) welcomes the UN Security Council's recognition of conflict 

as a major cause of famine, and the call to enhance longer-term recovery and resilience of conflict-affected 

countries. FAO's response comes after the UN Security Council adopted a presidential statementacknowledging 

the link between conflict and famine.  

"We know through our work that countries with the highest levels of food insecurity are also those most 

affected by conflict," said FAO Director-General José Graziano Da Silva. "FAO reaffirms our commitment to 

work with the UN system and Member Nations to address conflict-related food insecurity, and we echo the 

Security Council's call for greater access in conflict-affected countries so we can reach those in need," he said.  

The world faces one of the largest food crises in 70 years, with 20 million people in four countries - northeastern 

Nigeria, Somalia, South Sudan and Yemen - at risk of famine. If no action is taken, an additional 10 million will 

be threatened by famine. In fact, civil conflict is the driving factor in nine of the 10 worst humanitarian crises, 

underscoring the strong linkage between conflict and hunger. Post-conflict countries with high food insecurity 

are 40 percent more likely to relapse into conflict within a 10-year timespan.  

 امنیت غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1029956/icode/
http://www.un.org/press/en/2017/sc12946.doc.htm
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 مت وضعیت امنیت غذایی در جمهوری دموکراتیک کنگووخا

بر اساس گزارش جدید فائو و برنامه جهانی غذا در سال گذشته در جمهوری دموکراتیک 

تعداد افرادی که با ها و باال رفتن تعداد آوارگان،  ، بعلت افزایش خشونت(DRC) کنگو

 . است یلیون نفر رسیدهم 7/7درصد افزایش به حدود  91گرسنگی شدید روبرو هستند با 

که « (IPC)بندی یکپارچه فاز عدم امنیت غذایی  تجزیه و تحلیل طبقه»گزارش جدید  طبق

 4و 9فاز )حل اضطراری و بحرانی از نظر امنیت غذایی هستند اتعداد جمعیتی  که در مر منتشر گردید، 2167اوت  64در تاریخ 

IPC ) تا ژوئن  2161در فاصله ماه ژوئن های فوری بشردوستانه غذایی دارند،  مکمراحل قبل از قحطی و نیاز شدید به کیعنی

این بدین  .است میلیون نفر رسیده 7/7میلیون نفر به  3/5میلیون نفر افزایش از  8/6با در جمهوری دموکراتیک کنگو  2167

 . برد معنی است که از هر ده نفر از مردم روستایی یک نفر در گرسنگی حاد بسرمی

در این مناطق در . اصلی تشدید گرسنگی، باال رفتن و تداوم جنگ و آوارگی در مناطق مرکزی و شرق این کشور استعلت 

 . های خود شدند میلیون نفر مجبور به ترک خانه 4/6سال گذشته حدود 

  rg/news/story/en/item/1028934/icode/http://www.fao.o:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Amid rising violence and displacement in the Democratic Republic of Congo (DRC), 7.7 million 

people face acute hunger - a 30 percent increase over the last year, the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) and the World Food Programme (WFP) warned today in a 

new report. According to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) analysis released 

today, between June 2016 and June 2017, the number of people in “emergency” and  “crisis” levels of 

food insecurity (IPC Phase 4 and 3) – which precede “famine” levels on the IPC scale – and requiring 

urgent humanitarian food assistance  rose by 1.8 million, from 5.9 million to 7.7 million. 

This means that more than one in ten people living in rural areas suffer from acute hunger. 

Hunger is on the rise due to escalating and prolonged conflict and displacement in central and eastern 

DRC, mainly in the Kasaï and Tanganyika regions, where there has been widespread violence. Some 

1.4 million people have been forced to flee their homes over the past year. 

The report noted that the humanitarian situation has been exacerbated by the spread of fall armyworm 

infestations and cholera and measles outbreaks. 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1028934/icode/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-map-detail/en/c/1029391/
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 سیستم غذایی وابسته به اطالعات درست است

واشناسی تلویزیون ممکن است عادی بینی هبرای بسیاری از افراد تماشای برنامه پیش

وضعیت بارندگی و که درآمد فردی بستگی به زمانی کننده باشد، اماو حتی سرگرم

-رسانی صرف و یا سرگرمای فراتر از اطالعبینی هواشناسی برنامهیشدمای هوا دارد، پ

ا با توجه به اطالعاتی که درباره وضعیت هو اندازهای یک کشاورزچشم. استکننده

هایی مثل ریزی کاشت، برداشت، استفاده از نهادهتوانند برروی برنامهاین اطالعات می. تغییر یابدتواند میکند، دریافت می

 . ها تاثیرگذار باشندقیمت و های تجاری مرتبط با محصول و دامها و فعالیتکشکود، آفت

توانند هزینه بر بوده و همیت دارند و اطالعات نادرست میهای زراعی بسیار ادر دسترس بودن و کیفیت اطالعات در ریسک

-های اطالعاتی ریسکگذاری در سیستمسرمایه. منجر شوندو نهایتا به از دست رفتن درآمدها های اشتباه گیرییا به تصمیم

ثر در کل های درست توسط کشاورزان و سایر عوامل مؤگیریاست برای تضمین تصمیمهای زراعی روشی مقرون بصرفه

در این رابطه بانک جهانی . رفیت و بودجه کافی هستندها در اغلب کشورها فاقد ظگونه سیستماما این. زنجیره عرضه غذا

آرژانتین با پشتیبانی بانک جهانی در . استها در مکزیک شروع کردهپروژه جدیدی را با هدف تقویت ظرفیت این سیستم

 . استوردههای مهمی بدست آاین زمینه پیشرفت

    deliver-we-can-how-information-right-depends-system-food-http://blogs.worldbank.org/ic4d/our:خبرلینک 

 :ر خالصه خب
For most of us, watching the weather forecast on TV is an ordinary, risk-free and occasionally entertaining activity. 

Farmers get a sense of the risks they face down the road and plan their planting, harvest, use of inputs like fertilizers and 

pesticides, crop and livestock activities and market sales around weather reports and other information—on prices, local 

pests and diseases, changes in credit terms and availability, and changes in regulations, among other things.  The 

availability and quality of such agriculture risk information is hugely important for farmers, and the potential impact of bad 

information can be quite costly, leading the farmer to make wrong decisions and eventually lose revenue. Information 

systems that have unreliable sources and/or poor data processing protocols, produce unreliable results, no matter how 

complex the data processing model is. In other words, one can have “garbage in – garbage out.” Information is integral to 

agriculture risk management, not only in the short term to hedge against large adverse events, but also in the medium and 

long term to adapt to climate change and adopt climate smart agriculture practices. Climate-smart agriculture programs and 

agriculture risk management policies are toothless unless farmers have reliable information to implement changes on the 

ground. 

 آمار و اطالعات: موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://blogs.worldbank.org/ic4d/our-food-system-depends-right-information-how-can-we-deliver?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT
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 در متحول کردن کشاورزی( IoT)اینترنت اشیا  ثراتا

های غذایی، محدودیت منابع و تغییرات اقلیمی از مشکالتی رژیم رشد سریع جمعیت، تغییر

بر اساس .  کنندهستند که کشاورزان را مجبور به تولید بیشتر با مصرف کمتر منابع می

درصد افزایش پیدا کند تا نیازهای غذایی  71باید  2151تولید جهانی غذا تا سال تخمین فائو، 

نظارت دقیق و ها بدون کارآمد و استفاده بهینه از نهاده مدیریت. جمعیت جهانی برآورده گردد

پا، که چهار پنجم تولید محصوالت کشاورزی برای کشاورزان خرده. پذیر نیستمداوم امکان

تولید و کسب درآمد  هاست، دستیابی به اطالعات درست، بهدر مناطق در حال توسعه بعهده آن

بر پایه های کشاورزان گیریتصمیمبسیاری از  هنوزاما متاسفانه، . بیشتر کمک خواهد کرد

 . هاها است نه بر اساس دادهها و گمانحدس

به عبارتی برقراری ارتباط اینترنتی بین اشیا کمک  ،(IoT)تواند از اینترنت اشیا در ارتباط با مشکل فوق، بخش کشاورزی می

های توان دادهبر روی وسایل نقلیه می مثل زمین، آب و یا هاگرها در تمام محیطحسبا نصب از طریق اینترنت اشیا، . بگیرد

ذخیره کرده و به آسانی از طریق اینترنت توسط یک ( cloud system)آوری شده را در یک سرور و یا سیستم ابری جمع

 . تلفن همراه هوشمند و یا تبلت در دسترس کشاورزان قرار گیرد

  sector-farming-revolutionize-can-things-internet-how-20-http://blogs.worldbank.org/ic4d/agriculture:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Some of the problems global agriculture faces, and how they unfold for farmers on the ground. Rapid population growth, 

dietary shifts, resource constraints, and climate change are confronting farmers who need to produce more with less. 

Indeed, the Food and Agriculture Organization (FAO) estimates that global food production will need to rise by 70% to 

meet the projected demand by 2050. Efficient management and optimized use of farm inputs such as seeds and fertilizer 

will be essential. However, managing these inputs efficiently is difficult without consistent and precise monitoring. For 

smallholder farmers, who account for 4/5 of global agricultural production from developing regions, getting the right 

information would help increase production gains. Unfortunately, many of them still rely on guess work, rather than data, 

for their farming decisions. 
 This is where agriculture can get a little help from the Internet of Things (IoT)—or internet-enabled communications 

between everyday objects. Through the IoT, sensors can be deployed wherever you want–on the ground, in water, or in 

vehicles–to collect data on target inputs such as soil moisture and crop health. The collected data are stored on a server or 

cloud system wirelessly, and can be easily accessed by farmers via the Internet with tablets and mobile phones.  

 فناوری: موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://blogs.worldbank.org/ic4d/agriculture-20-how-internet-things-can-revolutionize-farming-sector?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
http://www.ifpri.org/topic/smallholder-farming
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 آنجلس های لس های بازیافت شده در خیابان های آب حاصل از تصفیه آب ارائه بطری

وسط شده تهای بازیافتتصفیه آبخالص تولید شده از  بطری آب 2111حدود 

های ایمنی و آنجلس برای نشان دادن پیشرفتکانتی، لسشهرداری اورنج

ها در فراهم نمودن منابع جدید آب آشامیدنی بصورت رایگان عرضه فناوری

اداره بهداشت اورنج کانتی با مشارکت تسهیالت تصفیه ای و آب منطقه. شدند

امیدنی که آب برای جلب اطمینان و متقاعد ساختن مردم از خلوص آب آش

 . انداست، دست به این اقدام زدهزمانی پسماند بوده

نمود، آگاهی  های مناسب بازیافت و مجددا استفادههای محلی را بصورت ایمن و با هزینهتوان آبدرباره این مسئله که می

کانتی، آنها موفق به تکمیل ای اورنج بنا بر اظهار رئیس آب منطقه. اهالی کالیفرنیا و سایر مناطق جهان بیشتر شده است

های شده اند و این اقدام آنها حاوی این پیام است که آب( GWRS)رسانی زیرزمینی های آبات مربوط به سیستمزتجهی

رسانی بنا به ادعای وی، با وجود اینکه آب بدست آمده توسط سیستم آب. تولید شده فاقد هرگونه فاکتور ناخوشایند هستند

ردهای آب آشامیدنی دولت فدرال است، اما مقررات موجود ادارای استانداردهای باالتر از استاند (GWRS)زیرزمینی 

دارای درجه خلوصی نزدیک به  عرضه شده یهاآب. ها برای پر کردن منابع زیرزمینی را محدود می کننداستفاده از این آب

 . اندعرضه شده ار آموزشیو بعنوان ابزبصورت رایگان  تقطیر با کیفیت باال بوده و 

  angeles/-los-streets-hit-water-recycled-purified-https://www.thesourcemagazine.org/bottles:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Agencies such as OCWD are now allowed to bottle highly purified recycled water to be handed out for free as 

an educational tool .Around 2,000 bottles of purified wastewater have been handed out along Hollywood 

Boulevard in Los Angeles, by Orange County utilities to demonstrate the safety and technological 

advancements to provide new sources of drinking water. 

The Orange County Water District (OCWD) and Orange County Sanitation District (OCSD)have collaborated 

in a water purification facility to further convince the public that purifying what was once wastewater can 

become a trusted new water resource. “California, and the world, are increasingly becoming aware that we can 

reuse our local water supplies in a safe and cost-efficient manner,” said Denis Bilodeau, President, OCWD. “We 

have perfected the treatment technology at our Groundwater Replenishment System (GWRS) facility. We are 

taking our water and our message to the public to alleviate any ‘yuck’ factor.” 

 آب: موضوع

 www.thesourcemagazine.org :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.thesourcemagazine.org/bottles-purified-recycled-water-hit-streets-los-angeles/
https://www.ocwd.com/
https://www.ocsd.com/
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 سازی تحولی دائمی ایجاد خواهد کرد؟ آیا گیاه استویا در صنعت نوشابه

 Green Room Brandsل شرکت اول وودوارد مدیرعامپای  احبهاخیرا طی مص

است این شرکت در تالش برای ارائه یک نوع نوشابه جدید بدون اثرات  گفته

های وی، این نوشابه بعنوان یک  بنا بر گفته. منفی در بازار انگلستان است

نوشیدنی سبز داراری طعم خوب، فاقد شکر و بدون مواد شیمیایی ناخواسته، 

 . هد بودمواد افزودنی و نگهدارنده خوا

هایی  با ویژگی green colaکند که نوشیدنی تجاری  بر روی این تولید کار کرده و اکنون اعالم می 2162این شرکت از سال 

ها است و بطور طبیعی با استویا شیرین شده و حتی کافئین  بدون شکر، آسپارتام، اسید فسفریک و یا نگهدارنده خاص یعنی

 . است های قهوه سبز تهیه شده دانهموجود در آن طبیعی بوده و از 

که گیاه بومی امریکای جنوبی است، بدست  Stevia Rebaudianaاز گیاهی بنام  وکننده طبیعی است  استویا یک شیرین

تر از شکر  بار شیرین 651-211استویا . اند کرده سال پیش تا کنون از این گیاه استفاده می 6511بومیان این منطقه از . آید می

 . است

   cola/-green-drinks-soft-https://www.newfoodmagazine.com/news/43190/stevia:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Green Cola is the result of years of perseverance and passion in a quest to make a great tasting, zero 

sugar cola without loading it with unwanted chemicals, additives and preservatives. 

We believe that you should be able to enjoy a delicious, refreshing cola, without having to compromise 

on a healthy lifestyle. 

Starting in 2012, we have worked tirelessly with our developers and dedicated nutrition experts, 

through painstaking recipe refinement (and literally thousands of attempts) to remove the chemicals 

found widely in most low calorie soft drinks. One by one. Each time, we always kept in mind the strict 

rule that we must never make sacrifices on taste. 

Today we are extremely proud to say that the Green Cola brand contains no sugar, aspartame, 

phosphoric acid, or preservatives and is naturally sweetened with stevia – even the caffeine in our cola 

is natural, sourced from green coffee beans. 

 استویا: موضوع

 www.newfoodmagazine.com :منبع

 10/81/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.newfoodmagazine.com/news/43190/stevia-soft-drinks-green-cola/
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 ها های زیستی از باکتری تولید سوخت

های جلبک مانند سه  گروهی از ارگانیسم( Bay Area)شرکتی در منطقه شمال کالیفرنیا 

توانند مقدار زیادی قند قابل مصرف برای  ت که پس از رشد میاس سلولی را به ثبت رسانده

( Heliobiology)آزمایشگاه ملی سندیا با این شرکت . های زیستی تولید کنند تولید سوخت

تقاضا برای . کند ها در مقیاس وسیع همکاری می کشت این ارگانیسم زآمی برای تولید موفقیت

ها  ب انجام تحقیقات زیادی در مورد جلبکپذیر سب انرژی پاک، تولید داخلی، تجدید

های زیستی هستند، زیرا از نظر زمین،  ها منبعی مطلوب برای تولید سوخت جلبک. است شده

ها  آبی که برای رشد جلبک. کنند آب و منابع دیگر با سایر محصوالت کشاورزی رقابت نمی

توده به مقدار زیاد انجام  ها با هدف تولید زیست جلبکمعموال کشت . مناسب است معموال در کشاورزی قابل استفاده نیست

 . شوند شود که پس از برداشت تبدیل به سوخت، مواد شیمیایی و یا دیگر محصوالت مبتنی بر مواد زیستی می می

ها از  شد که سیانوباکتری تصور می 331تا اوایل سال . کند سیانوباکتری کار میبر روی ارگانیسمی بنام  HelioBioSysشرکت 

نامیده « آبی-سبز»شود و به اشتباه جلبک  های آنها نیز در آب تشکیل می ها کلنی زیرا مثل جلبک. ها باشند گروه جلبک

   . کنند مواد قندی را آزاد می کنند، ها، آنها بطور مستقیم مواد قندی را در آبی که در آن رشد می اما برخالف جلبک. شدند می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170821135052.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
You might not cook with this sugar, but from a biofuels standpoint, it's pretty sweet. A Bay Area company has 

patented a group of three single-celled, algae-like organisms that, when grown together, can produce high 

quantities of sugar just right for making biofuels. Sandia National Laboratories is helping HelioBioSys Inc. 

learn whether farming them on a large scale would be successful. 

The demand for clean, domestically produced, renewable energy has resulted in a lot of research on algae. Algae 

is a desirable biofuel source because it doesn't compete with food crops for land, water or other resources. The 

water used to grow algae is not usually suitable for agriculture. Typically, algae farms aim to produce large 

quantities of biomass, so they can then be harvested and converted into fuels, chemicals or other bio-based 

products. By contrast, HelioBioSys is working with organisms called cyanobacteria. Until the early 1900s, they 

were mistaken for algae. Like algae, colonies of cyanobacteria grow in water and have incorrectly been referred 

to as "blue-green algae." But unlike algae, these marine cyanobacteria excrete sugars directly into the water 

where they grow. A lot of it. 

 های زیستی سوخت: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 21/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170821135052.htm
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 هایی با اندازه بزرگتر و وزن بیشتر فرنگی تولید گوجه

موفق به انجام جهشی در ژن محققان دانشگاه جورجیا 

اند که سبب فرنگی شدهتنظیم کننده اندازه سلولی گوجه

-دارتر شدهازه بزرگتر و آبدهایی با انفرنگیتولید گوجه

، مجله 2167اوت  67جزئیات این یافته در شماره . است

PLOS Genetics اهلی شدن گیاه  .استمنتشر شده

ر اکوادور و شمال پرو فرنگی از مناطق کوهستانی آند دگوجه

های بزرگتر کردند که دارای میوههایی را انتخاب میهای متوالی بوتهدر این مناطق کشاورزان در طی کشت. استآغاز شده

 . شوند هزار بار بزرگتر از ارقام اجدادی خود هستندهایی که در بازار ارائه میفرنگیاکنون پس از هزاران سال، گوجه. باشند

است که سبب افزایش وزن میوه در نتیجه کار شده CSRیا « تنظیم کننده اندازه سلولی»تحقیق بر روی ژنی بنام در این 

بزرگ بودن اندازه . دهندهای پریکارپ قسمت گوشتی میوه را تشکیل میسلول. شودهای پریکارپ میبزرگ شدن سلول

امروزه دانش . شوداین سبب افزایش درآمد کشاورزان نیز میها بخصوص در صنایع غذایی مهم است و عالوه بر فرنگیگوجه

 . ها به افزایش اندازه و وزن میوه کمک کندتواند بدون اثرات جانبی مثل اثر منفی بر روی مقاومت در برابر بیماریژنتیک می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817141813.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 

Farmers can grow big, juicy tomatoes thanks to a mutation in the Cell Size Regulator gene that occurred during 

the tomato domestication process. Esther van der Knaap of the University of Georgia, Athens and colleagues 

describe this gene variant in a study published in open-access journal PLOS Genetics on August 17th, 2017. 

When humans first began cultivating the wild tomato in the Andean mountain regions of Ecuador and Northern 

Peru, they continually selected plants that produced larger fruits. Now, thousands of years later, tomatoes on the 

market can weigh 1,000 times more than the fruits of their ancestors. In the current study, researchers 

investigated a gene they named Cell Size Regulator, or CSR, that boosts fruit weight by increasing the size of 

the individual cells in the pericarp, which is the fleshy part of the tomato. Compared to wild tomatoes, 

domesticated varieties carry a mutation in the CSR genes that shortens the resulting protein in tomato cells, and 

that truncation likely affects its role in regulating cell differentiation and maturation in the fruit and vascular 

tissues. The variation originated in the cherry tomato but now appears in all large cultivated tomato varieties. 

 فرنگی گوجه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817141813.htm
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 ها یابی و مقایسه ژنوم تهیه نقشه کامل تاریخچه سیب به کمک توالی

و  قرن ها پیش، شبکه قدیمی جاده ابریشم سبب برقراری ارتباطات اقتصادی

ای تبادل عالوه بر این، این شبکه مسیرهایی بر. سیاسی بین کشورهای اوراسیا شد

ترین میوه در جهان یعنی اد کرد، که یکی از آنها رایجژنتیکی انواع گیاهان ایج

از طریق سفرها در مسیر شرق و غرب جاده ابریشم، تبادل تجاری . است« سیب»

های که یکی از این تبادالت مربوط به دانهگرفت ها نیز صورت میبین کاالها و ایده

های اولیه، در نهایت امروزه به حدود این انتخاب. شدندمیهای درختان وحشی سیب انتخاب شد که از بین میوهسیبی می

 . استنوع سیب منجر شده 7511

ند که نتایج مطالعات آنها در اتاریخچه تکامل سیب مطالعه کردهبر روی کشف اسرار ( BTI)مؤسسه بویس تامپسون محققان 

تبادالت ژنتیکی که انگیزی درباره  های شگفتدر این مقاله دیدگاه. استمنتشر شده   Nature Communicationsمجله 

 .شوداست، مطرح میشده Malus domesticaمنجر به رقم امروزی سیب یعنی 

دادند  که منشاء سیب مطالعات قبلی نشان می. سیب استاین مطالعه تهیه نقشه جامع تاریخچه یکی از دستاوردهای مهم 

که از طریق جاده  است  Malus sieversiiیک رقم سیب وحشی در آسیای مرکزی بنام  Malus domesticaمعمولی یا 

به بعنوان مثال منشاء سیب مربوط . دهداما نتایج مطالعه جدید جزئیات بیشتری را نشان می. استابریشم به اروپا رسیده

 . ای در قزاقستان در غرب کوه تیان شان استمنطقه

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170815095041.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 

Centuries ago, the ancient networks of the Silk Road facilitated a political and economic openness between the 

nations of Eurasia. But this network also opened pathways for genetic exchange that shaped one of the world's 

most popular fruits: the apple. As travelers journeyed east and west along the Silk Road, trading their goods and 

ideas, they brought with them hitchhiking apple seeds, discarded from the choicest fruit they pulled from wild 

trees. This early selection would eventually lead to the 7,500 varieties of apple that exist today. 

Researchers at Boyce Thompson Institute (BTI) have been working hard to excavate the mysteries of the apple's 

evolutionary history, and a new publication this week in Nature Communications reveals surprising insights 

into the genetic exchange that brought us today's modern, domesticated apple, Malus domestica. 

 سیب: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170815095041.htm


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه دوم مرداد 

http://awnrc.com                                                                 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات یمل مرکز   

11 

 

 تحقیقات برای افزایش عملکرد گندم با باال بردن کارآئی فتوسنتز 

ش بر اساس نتایج تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه لنکستر، انگلستان، از طریق افزای

کارآئی تبدیل انرژی خورشیدی به مواد غذایی در گیاه، عملکرد محصوالتی مثل گندم را 

 . درصد باال برد 26توان تا می

-زنجیره غذایی وابسته به میزان مصرف انرژی خورشیدی توسط گیاهان برای تبدیل دی

ها پس از زمانی که برگ. اکسیدکربن به مواد غذایی است و این فرایند فتوسنتز نام دارد

گیرند، برای رسیدن میزان فتوسنتز به قرار گرفتن در سایه در معرض تابش نور قرار می

بدین معنی که در این فاصله زمانی انرژی باارزش . بردمدتی زمان میحداکثر کارآئی، 

 . بود سبه نشدهاما تاکنون میزان این کاهش بصورت کمّی محا. شود وری گیاه می رفته و سبب کاهش بهرهخورشیدی هدر 

سازی  با استفاده آنالیزور مادون قرمز گازی در اتاقکی با شرایط محیطی کنترل شده، محققان این دانشگاه موفق به شبیه

گیری  تابش ناگهانی نور به گیاه پس از قرار گرفتن آن در سایه شدند و زمان الزم برای کارآئی ماکزیمم فتوسنتز را اندازه

کشد تا کارآئی فتوسنتز به حداکثر میزان خود برسد و محاسبه کردند در این  دقیقه طول می 65د حدود آنها دریافتن. کردند

 . تواند باشد درصدی در عملکرد نهائی گندم می 26اکسید کربن جذب شده معادل افزایش  فاصله زمانی، میزان کاهش دی

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817122130.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Crops such as wheat could be up to 21% more efficient at turning the sun's energy into food, according to new research by 

Lancaster University. The food chain relies on plants using sunlight to turn carbon dioxide from the air into food. This 

process, known as photosynthesis, is essential for plants to grow, including crops like wheat. 

However, when a leaf returns to full sunlight after a period in the shade, it takes some time for photosynthesis to regain 

peak efficiency, meaning valuable energy from the sun is wasted. This clearly reduces crop productivity, but until now, the 

scale of the issue had not been experimentally quantified. 

Using infra-red gas analysers connected to a miniature controlled environment chamber, Dr Samuel Taylor and Professor 

Steve Long, at the Lancaster Environment Centre (LEC) simulated a sudden increase in sunlight following shade, and 

measured the time it took for the plant to regain its maximum photosynthesis efficiency and take full advantage of the extra 

energy from light. They found it took about 15 minutes for photosynthesis to reach maximum efficiency. Based on the light 

fluctuations that would occur in a wheat crop, they then calculated how much less carbon dioxide the crop was absorbing 

over the course of a day because of this slow adjustment. The surprising result was 21%. 

 گندم: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817122130.htm
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 ها های کوددهی بر میزان استروژن در رواناب مقایسه اثرات روش

امریکا در نتیجه باال رفتن میزان مواد مغذی در   Chesapeakeکیفیت آب در خلیح 

ها  ها و تولید مثل آنها در رودخانه و همچنین در ترکیب جمعیتی ماهی  آن کاهش یافته

ها به  میزان مواد مغذی و ترکیبات شیمیایی در رواناب اگر. است اختالل بوجود آمده

 . حداقل رسانده نشود، کشاورزی منطقه در وضعیت بحرانی قرار خواهد گرفت

های کم عمق برای  استفاده از دیسک است که نتایج یک تحقیق جدید در کالج علوم کشاورزی ایالت پنسیلوانیا نشان داده

بجای روش سنتی پخش کردن انها در سطح خاک، سبب کاهش میزان استروژن در  تزریق کودهای حیوانی به داخل خاک

های مناسب کوددهی حیوانی برای کاهش انتقال مواد  های این تحقیق، با استفاده از روش بنا بر یافته. شود ها می رواناب

 . توان از کیفیت آب محافظت کرد شیمیایی می

در این تحقیق همچنین . است منتشر شده Agriculture, Ecosystems and Environmentجزئیات این تحقیق در مجله 

محققان دریافتند که . است ها نیز بررسی شده بر روی اثر روش کوددهی بر روی میزان ترکیبات فسفری محلول در رواناب

 . دهد روش تزریق سطحی کود سرعت انتقال این ترکیبات را نیز کاهش می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170816160618.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 

With water quality in the Chesapeake Bay suffering from excess nutrients and fish populations in rivers such as 

the Susquehanna experiencing gender skewing and other reproductive abnormalities, understanding how to 

minimize runoff of both nutrients and endocrine-disrupting compounds from farm fields after manure 

applications is a critical objective for agriculture. 

A new study by researchers in Penn State's College of Agricultural Sciences shows that applying manure to crop 

fields by means of shallow disk injection into the soil rather than traditional surface broadcast significantly 

reduces estrogens in surface runoff. This finding suggests that manure-application methods can be used to 

control the mobilization potential of estrogens and points to opportunities for protecting downstream water 

quality. The research, published this month in Agriculture, Ecosystems and Environment, also investigated 

how manure-application methods affected runoff of total dissolved phosphorus and dissolved organic carbon. 

Researchers found that transport rates of those nutrients, to a lesser degree, also were lower after manure 

injection than after surface broadcast. 

 کود: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170816160618.htm
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 ها به کودهای ارزان قیمت تبدیل گرده

با توجه به روند افزایش جمعیت جهان، کارشناسان در تالش برای 

افزایش تولید محصوالت کشاورزی  هایی جهت حل یافتن راه

یکی از . هستند بطوریکه تقاضا برای مواد غذایی تامین شود

در این رابطه، محققان روشی کم . ها افزایش عملکرد است تاکتیک

هزینه برای تولید کودی کم هزینه و سازگار با محیط زیست با 

مشتق شده از ( carbon dots)نانوساختارهای کربنی استفاده از 

استفاده از محققان دریافتند که . است منتشر شده ACS Omegaنتایج این تحقیق در مجله . اند کلزا ارائه کرده یها ردهگ

 . شود درصدی در رشد آن می 51نانوساختارهای کربنی در پرورش هیدروپونیک کاهو، سبب افزایش 

های  کتریکی هستند که معموال با در ارتباط با دستگاههایی خاص مکانیکی، حرارتی، نوری و ال کربن دارای ویژگی ذراتنانو  

تعجب نشان دادند که سبب رشد  لمطالعاتی که در مورد اثرات آنها بر روی گیاهان انجام شده، در کما. پیچیده کاربرد دارند

. لزات سنگین هستندمشکل مطرح در رابطه با ذرات باال بودن هزینه تولید آنهاست و اینکه معموال همراه با ف. شوند گیاه می

 . اند های کلزا شده اما در یک تحقیق جدید، تیمی از محققان موفق به سنتز نانوذرات کربنی از تجزیه و حرارت دادن گرده

  http://www.fao.org/news/story/en/item/1027418/icode/:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
As the world population continues to balloon, agricultural experts puzzle over how farms will produce 

enough food to keep up with demand. One tactic involves boosting crop yields. Toward that end, 

scientists have developed a method to make a low-cost, biocompatible fertilizer with carbon dots 

derived from rapeseed pollen. The study, appearing in ACS Omega, found that applying the carbon 

dots to hydroponically cultivated lettuce promoted its growth by 50 percent. 

Equipped with exceptional mechanical, thermal, optical and electrical properties, carbon nanomaterials 

are commonly associated with complex devices. Surprisingly, these materials could also have potential 

agricultural applications -- some studies have shown that they increase plant growth. The problem with 

this concept, however, is that many carbon nanomaterials are expensive to produce and usually come 

with heavy metal contamination. For a safer alternative, Yingliang Liu, Bingfu Lei and colleagues 

turned to carbon dots, which previous studies have shown are biocompatible. 

 کود: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1027418/icode/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه دوم مرداد 

http://awnrc.com                                                                 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات یمل مرکز   

11 

 

 ها عامل کلیدی مقاومت گیاهان در برابر خشکسالی برگ

ها در برابر اثرات مضر خشکسالی  از برگ« پماد»الیه مومی برگ مثل یک نوع 

مکان احل برای  دهد یک راه یک تحقیق جدید نشان می نتایج. کند محافظت می

های خشکسالی ایجاد و کشت  رشد گیاهان در شرایط خشک یا در طول دوره

 . تر مومی از خود محافظت کنند های ضخیم ارقامی است که بتوانند به کمک الیه

تگزاس بر  A&Mو دانشگاه ( USC)تیمی از محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 

های  در طی آزمایش. کنند ها، تغییرات اقلیمی و ایجاد ارقام زراعی مقاوم در برابر خشکسالی مطالعه می الیه مومی برگروی 

افتند که ارقام منطقه خشک تگزاس و محصوالت مشابه دری های مخمری خود بر  روی گندم زمستانه مورد استفاده برای نان

تیم تحقیقاتی مشاهدات بدست آمده در شرایط این . کنند یه مومی بیشتری برای مقابله با شرایط شدید خشکی تولید میال

 . غلظت موم در ارقام نواحی خشک باالتر است: نتیجه بدست آمده نشان داد. سازی کردند اکوسیستم طبیعی را شبیه

اصلی بتوانند حققان امیدوارند با شناسایی صفات مهم گیاهان زراعی ه به نوآوری است و در این رابطه متحفاظت از آب وابس

 Organicمجله  2167اوت  64جزئیات نتایج این تحقیق در شماره . ارقام مقاوم گندم با میزان عملکرد باال ایجاد کنند

Geochemistry منتشر شده است . 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1027418/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
A solution to help farmers to grow crops in dry areas or during stretches of drought may depend on breeding and 

cultivating plants that protect themselves with a thicker layer of leaf wax, a new study shows. Sarah Feakins, a 

scientist at USC who has studied leaf wax in the context of climate change, teamed up recently with researchers 

at Texas A&M University to research and develop drought-resistant crops. During tests with growing winter 

wheat, a type harvested for yeast-based breads and other such products, the team found that the cultivars in a 

high and dry area of Texas generated more protective wax on their leaves as a measure to protect themselves 

against more extreme conditions. 

The results mimicked what scientists have found in leaves in natural ecosystems: Those that survive in dry 

climates have higher concentrations of wax. The study was published in the journal Organic Geochemistry on 

Aug. 14. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تقویت مکانیسم دفاعی گیاه با افزودن سیلیکون به خاک

، استرالیا Hawkesbury، امریکا و مؤسسه Delwareگروهی از محققان ار دانشگاه 

مقاومت یکون به خاک برای کمک به تقویت مکانیسم بر روی اثرات اضافه کرده سیل

 .کنند ی و مطالعه میگیاهان در برابر آفات بررس

این پروژه بر اساس ارزیابی اثر قارچ  گوید، محقق مسئول این پروژه می

arbuscular mycorrhizal  بر روی کیفیت غذایی گیاهان و همچنین بر روی آفات

ضوع این پروژه بر روی نیشکر و آفات تغذیه کننده از ریشه مورد آزمایش و بررسی قرار مو. است ریزی شده ای برنامه ریشه

صورت اثرات آبشاری است، به عبارت دیگر، سیلیکون و سایر عناصر مغذی ن پروژه بنتایج بدست آمده در ای. است گرفته

فاکتورهای شیمیایی خاک بر روی نحوه رشد ها هستند و سایر  هایی که در تعامل با گیاه و متابولیت موجود در خاک و قارچ

 . حشرات اثرگذارند

اما بعلت فرم سنگی یا معدنی بودن قابل جذب توسط . ترین عنصر پس از اکسیژن در پوسته زمین است سیلیکون، فراوان

قان توانستند با اضافه کردن سیلیکا به خاک محق. توانند جذب کنند گیاهان سیلیکون را در فرم سیلیکا می. گیاهان نیست

 . کند که گیاهان را قادر به دفاع در برابر حشرات می های گیاهی ایجاد کنند در گیاهان ذرات ریزی بنام فیتولیت یا سنگ

 . است منتشر شده Soil Biology and Biochemistryنتایج و جزئیات بدست آمده از این تحقیق در مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170815121450.htm:خبرلینک 

The University of Delaware's Ivan Hiltpold and researchers from the Hawkesbury Institute for the 

Environment at Western Sydney University in Australia are examining the addition of silicon to the 

soil in which plants are grown to help strengthen plants against potential predators. 

The research was published recently in the journal Soil Biology and Biochemistry and was funded 

by Sugar Research Australia. Adam Frew, currently a postdoctoral research fellow at the Charles Sturt 

University in Australia, is the lead author on the paper. 

Hiltpold, assistant professor of entomology and wildlife ecology in UD's College of Agriculture and 

Natural Resources, said the basis of the project was to assess the impact of arbuscular mycorrhizal 

fungi on a plant's nutritional quality and also on root pests, using sugar cane and root-feeding insects, 

primarily cane grubs -- the voracious larvae of the cane beetle. 

 آفات: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های گیاهی دانه خواص بیشمار رنگ

افشان، محافظت از  ها در گیاهان فقط برای زیبایی نیستند، آنها در جذب حشرات گرده رنگ

علت مزایایی که برای سالمتی انسان دارند در  هوده و همچنین بها مؤثر ب گیاه در برابر بیماری

در تحقیق جدید انجام شده در مؤسسه علوم وایزمن، . شوند صنایع غذایی و دارو استفاده می

یعنی ایجاد ( Betalains)بتالین  های دانه های جدیدی برای استفاده بالقوه از رنگ پتانسیل

شمار  های دارای خواص مفید بی این رنگدانه. اند افتههای قرمز، بنفش و زرد ی کننده رنگ

 . شوند های غذایی استفاده می اکسیدان در رنگ عنوان مواد دارای خاصیت آنتی ههستند و ب

و برخی از گیاهان خوراکی از جمله  (bougainvillea)هایی مانند گل کاغذی  های بتالین در میوه کاکتوس، گل دانه رنگ

تا کنون . دانه معموال در طبیعت کمیاب هستند های رایج،  این رنگ دانه در مقایسه با دو گروه دیگر از رنگ. چغندر وجود دارد

 Beta)محققان این دانشگاه بر روی دو گیاه، چغندر قرمز . است اطالعات کمی درباره نحوه سنتز آنها در گیاهان بدست آمده

vulgaris ) و گل الله عباسی یا گل ساعت چهار(Mirabilis jalapa )اند دانه استفاده کرده در آنالیزهای خود برای این رنگ .

بود در سنتز بتالین   ته دریافتند که ژنی که تا کنون ناشناختههای پیشرف و دیگر فناوری RNAیابی  با استفاده از روش توالی

. آمینه تیروسین به بتالین نقش دارند های بیوشیمیایی گیاهی در  تبدیل اسید دخالت دارد و نشان دادند که کدام واکنش

 .  امریکا منتشر شده است Proceedings of National Academy of Sciencesهای این تحقیق در مجله  یافته

  /htmhttps://www.sciencedaily.com/releases.2017/08/170815111115:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Color in the plant kingdom is not merely a joy to the eye. Colored pigments attract pollinating insects, they protect plants 

against disease, and they confer health benefits and are used in the food and drug industries. A new study conducted at the 

Weizmann Institute of Science, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences , USA, has now 

opened the way to numerous potential uses of betalains, the highly nutritious red-violet and yellow pigments known for 

their antioxidant properties and commonly used as food dyes. 

Betalains are made by cactus fruit, flowers such as bougainvillea and certain edible plants -- most notably, beets. They are 

relatively rare in nature, compared to the two other major groups of plant pigments, and until recently, their synthesis in 

plants was poorly understood. Prof. Asaph Aharoni of Weizmann's Plant and Environmental Sciences Department and Dr. 

Guy Polturak, then a research student, along with other team members, used two betalain-producing plants -- red beet 

(Beta vulgaris) and four o'clock flowers (Mirabilis jalapa) -- in their analysis. Using next-generation RNA sequencing 

and other advanced technologies, the researchers identified a previously unknown gene involved in betalain synthesis and 

revealed which biochemical reactions plants use to convert the amino acid tyrosine into betalains. 

 تغذیه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

  بازگشت به فهرست
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 زمینی استفاده بهتر از ضایعات سیبهای جدید برای  روش

زمینی در  با توجه به وجود بیش از بیست و چهار شرکت تولید چیپس سیب

ایالت پنسیلوانیای امریکا، محققان کالج علوم کشاورزی این ایالت در تالش 

زمینی  برای یافتن روش جدیدی جهت استفاده بهینه از ضایعات سیب

های  است به کاهش هزینه تولید سوخت نتیجه تحقیقات آنها ممکن. هستند

 . زیستی و افزایش درآمد تولیدکنندگان در آینده گردد

های  زمینی و باقیمانده ضایعات حاصل از پوست کندن سیباین محققان 

فرایند تجزیه نشاسته )ساکاریفیکاسیون  ان در شرایطمبطور همز در راکتورهای زیستی را نآحاصل از فرآوری صنعتی 

رار ق( ها تبدیل قند به اتانول توسط مخمرها و سایر میکروارگانیسم)و تخمیر ( قندهای ساده های پیچیده به کربوهیدرات

این فرایندها برای اولین بار انجام همزمانی شناسی،  ی کشاورزی و زیستبه گفته علی دمیرچی، پروفسور مهندسبنا . دادند

. کند و مخمر به داخل راکتور زیستی تبدیل ضایعات به اتانول زیستی را تسهیل می( mold) اضافه کردن کپک. است شده

. شود تی پالستیکی است که تشکیل بیوفیلم را تسریع کرده و سبب افزایش جمعیت میکربی میراکتور زیستی دارای کامپوزی

در محیط بیوفیلم،   .های میکربی بر روی یک ماده جامد است تحرک کردن سلول یک روش طبیعی برای بیبیوفیلم تشکیل 

 . شود های محیطی دارند که سبب افزایش تولید نهایی می های میکربی زیاد بوده و مقاومت بیشتری نسبت به استرس سلول

  conversion.html-food-road-potato-08-https://phys.org/news/2017:خبرلینک 

 :خالصه خبر 

With more than two dozen companies in Pennsylvania manufacturing potato chips, it is no wonder that researchers in Penn 

State's College of Agricultural Sciences have developed a novel approach to more efficiently convert potato waste into 

ethanol. This process may lead to reduced production costs for biofuel in the future and add extra value for chip makers. 

Using potato mash made from the peelings and potato residuals from a Pennsylvania food-processor, researchers triggered 

simultaneous saccharification—the process of breaking down the complex carbohydrate starch into simple sugars—and 

fermentation—the process in which sugars are converted to ethanol by yeasts or other microorganisms in bioreactors. 

The simultaneous nature of the process was innovative, according to researcher Ali Demirci, professor of agricultural and 

biological engineering. The addition to the bioreactor of mold and yeast—Aspergillus niger and Saccharomyces cerevisiae, 

respectively—catalyzed the conversion of potato waste to bioethanol. The bioreactor had plastic composite supports to 

encourage and enhance biofilm formation and to increase the microbial population. 

 زمینی سیب: موضوع

  phys.org  :منبع

 11/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ای در هند شده با استفاده از اطالعات ماهواره های محصوالت بیمه هزینهرداخت پ

در ای  اطالعات ماهواره ازبا استفاده ند هر دولت اولین بارای ب

م به تسریع در ، تصمیات وارده به محصوالت زراعیارزیابی خسار

در  تامیل نادوایالت . است بیمه به کشاورزان گرفته های پرداخت

که تقریبا یک  جمعیت دارد میلیون نفر 18حدود  جنوب هند

ا بدترین خشکسالی باین ایالت . کار هستند میلیون نفر از آنها برنج

خشک  و شالیزارها  ها زمین وسال اخیر روبرو شده است  641در 

در نتیجه مزارع بدون محصول و کشاورزان در شرایط . شده اند

 . اند رفتهگبسیار بدی قرار 

دیده و برآورد محصوالت از  آسیبمزارع ه برای شناسایی ن خسارات واردبیمه کشاورزی هند برای تسریع در جبراشرکت 

کشاورزی موفق به  211،111بطوریکه تا کنون حدود . کند استفاده می Sentinel-1دست رفته از اطالعات ماهوره کوپرنیک 

امکان  دور سنجش از راه، استفاده از فناوری شرکت بیمه مدیرار، کومهای ماالی  بنا بر گفته. اند  دریافت حق بیمه خود شده

عالوه بر ارزیابی خسارات وارده به محصول . کند بیمه محصوالت زراعی فراهم میای ه برنامه برایطرفی بیشتری را  بی رعایت

 . خواهیم بود در آخر هر فصل ه برآورد عملکرد واقعی بما قادر 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1027418/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
For the first time in India, a state government is using satellites to assess lost crops so that farmers can benefit 

from speedy insurance payouts. 

The southern Indian state of Tamil Nadu is home to around 68 million people, of which almost a million are rice 

farmers. However, Tamil Nadu is facing the worst drought in 140 years, leading to the land being too dry for 

paddy fields, lost yield, widespread misery and unrest. 

The Copernicus Sentinel-1 radar mission has been used to alleviate a little of the suffering by providing 

evidence of damaged land and failed crops so that the Agricultural Insurance Company of India can compensate 

farmers as quickly as possible. So far, more than 200 000 farmers have received payouts. Malay Kumar Poddar, 

the company's general manager, said, "Assessing damages based on remote-sensing technology is introducing 

much objectivity into the crop insurance programme. "Beyond the area loss assessment, we are also keen to 

apply the technology to assess actual yields at the end of the season." 

 فناوری: موضوع

  phys.org  :منبع

 10/80/2811: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .6

 ها در تکثیر ویروس نواری برنج کشف نقش ملخ   

 Unlocking Planthoppers' Role in Rice Stripe Virus Reproduction 

 سازی خردل تراریخته یارحمایت اقتصاددانان هندی از تج 

 Indian Agricultural Economists Support GM Mustard Commercialization 

 اروپا  .2

 های گیاهی های جدید انتقال پروتئین در سلول کشف مکانیسم 

 Biologists Discover New Mechanisms of Protein Transport in Plant Cells 

 تغذیه رنج تراریخته برای مقابله با کمبود سه ریزمغذی مؤثر در بروز سوءرقم جدیدی از ب 

 Genetically Modified Multi-Nutrient Rice Offers Three Micronutrients Against Malnutrition 

  مریکاا .9

 کمیته ملی ایمنی زیستی برزیل یک رقم جدید از سویای تراریخته را تایید کرد 

 Brazil's CTNBIO Approves New GM Soybean 

 برنامه سازمان غذا و داروی امریکا برای کاهش نیکوتین در سیگار 

 Us FDA's Plan to Reduce Nicotine in Cigarettes Prompts other Countries to Follow Suit 

 میلیارد دالر خواهد رسید 5/93در سطح جهانی به  2122بیوتکنولوژی تا سال  -تجاری کشاورزی شارز 

 Agri-Biotech Global Market May Reach US$39.5B in 2022 

 تحقیقات .4

 باال بردن عملکردهای انقالب سبز برای  ژن  

Green Revolution Genes Promise More Yield 

 سازی اصطالحات برای ارتباطات عمومی را خواستار شدند محققان گیاهان تراریخته در افریقا  ساده . 

Terminology Matters in Biosafety Communication 

 بازگشت به فهرست
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