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 روز جهانی زنان روستایی

( % 49بیش از یک چهارم جمعیت جهان و اکثریت زنان شاغل در بخش کشاورزی )

، زننددهند. آنها برای تامین غذای مردم زمین شخم میرا زنان روستایی تشکیل می

-نیت غذایی برای جوامع خود بوده و در ایجاد انعطافکارند و تضمین کننده امدانه می

ابی که مالکیت زمین، دستیذیری در برابر تغییرات اقلیمی نیز نقش دارند. اما زمانیپ

شوند، بعد از مردان و در درجه دوم های کشاورزی، بودجه و فناوری مطرح میبه نهاده

 گیرند. قرار می

پذیر برای برقراری برابری ها در کشاورزی انعطافها و فرصتچالش»تبر( سال جاری بر اک 65موضوع روز جهانی زنان روستایی )

تغییر در »اکتبر( با شعار  61تمرکز دارد. این روز قبل از روز جهانی غذا )« مندسازی زنان و دختران روستایینجنسیتی و توا

اکتبر( است که نشان دهنده  67ز جهانی فقرزدایی )و رو« گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستاییآینده مهاجرت: سرمایه

 تواند باشد. مندسازی زنان روستایی میناهمیت ارتباط آنها با توا

پذیر در برابر اقلیم و همچنین رسیدن به برابری جنسیتی از طریق کشاورزی انعطافدفتر زنان سازمان ملل متحد با هدف 

هایی که در جهت افزایش دسترسی زنان کشاورز به زمین، ی سبز، از تالشتقویت ظرفیت آنها در افزایش زنجیره کشاورز

 کند. حمایت می باشد، های هوشمند در برابر اقلیمبودجه، اطالعات اقلیمی و فناوری

  /poverty-food-women-focus/rural-en/news/inhttp://www.unwomen.org:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Rural women make up over a quarter the world population and majority of the 43 per cent of women in the global 

agricultural labour force. They till the lands and plant seeds to feed nations. They ensure food security for their 

communities and build climate resilience. But when it comes to owning land, accessing agricultural inputs, 

financing and technologies for climate resilience, they are left far behind men. 

This year, International Day for Rural Women (15 October), focuses on the theme, “Challenges and opportunities 

in climate-resilient agriculture for gender equality and the empowerment of rural women and girls”. The 

International Day for Rural Women is followed by World Food Day (16 October, themed, “Change the future of 

Migration: Invest in Food Security and Rural Development”) and International Day for the Eradication of 

Poverty (17 October)—highlighting issues that are inextricably linked with rural women’s empowerment. 

 موضوع: زنان روستایی

 سازمان ملل متحد منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 ه فهرستبازگشت ب
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 G7گروه کشورهای نشست وزرای کشاورزی 

در  2167اکتبر  65که در روز  G7در نشست وزرای کشاورزی کشورهای، گروه 

برگامو، ایتالیا برگزار گردید، گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو بر نقش کشاورزی 

ا، هو توسعه روستایی در پیشگیری و واکنش در برابر مشکالت مربوط به جنگ

 هاجرت و امنیت غذایی تاکید کرد. م

المللی مهاجرت ملل متحد مدیرکل فائو بعنوان یکی از روسای سازمان بین

(GMG) وزرای حاضر در نشست را از تصمیم فائو درباره اهمیت دادن و ،

 یت مشترکای از فعالبرجسته نمودن ارتباط بین کشاورزی و توسعه روستایی با مهاجرت مطلع ساخت. وی همچنین خالصه

های مداوم حلپنج رویکرد بعنوان راهبه ( ارائه داد که در آن IFPRIگزاری غذایی )المللی تحقیقات سیاستفائو و مؤسسه بین

است. از جمله اینکه های اجباری اشاره شدهها ارائه شده و به برخی از علل اصلی مهاجرتو پایدار برای کمک به مقابله با جنگ

گذاری بر روی تقویت معیشت و فرایندهای پذیری از طریق سرمایهها باید به کمک ایجاد انعطافا و شوکهدر برابر ریسک

 شود.  العمل نشان دادهمشارکتی جامع و قوی در دستیابی و مصرف منابع طبیعی عکس

  ww.fao.org/news/story/en/item/1043932/icode/http://w:لینک خبر

 خالصه خبر :
At the G7 Agriculture Ministers Meeting today, FAO Director-General José Graziano da Silva stressed 

the role of agriculture and rural development in addressing prevention and responses related to conflicts, 

migration, and food security. 

The G7 ministers were informed by the Director-General about FAO's intention, as co-chair - with 

the International Organization for Migration - in 2018, of the United Nations Global Migration 

Group (GMG), to emphasize the linkages between agricultural and rural development and migration. 

Addressing the G7 ministers, Graziano da Silva cited FAO and the International Food Policy Research 

Institute's (IFPRI) joint brief which includes five pathways towards durable and sustainable solutions to 

help to prevent conflicts and address some of the underlying causes of forced migration. 

These include the need to support risk and shock responses through resilience by investing in 

strengthening livelihoods and to foster inclusive and participatory processes on access to and use of 

natural resources. 

 G7موضوع: گروه 

 (FAOفائو ) منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها تاکید پاپ بر روی تالش برای مقابله با تغییرات اقلیمی و جنگ

پاپ فرانسیس با حضور در مراسمی که به مناسبت روز جهانی غذا در مقر فائو در رم 

تر و ها در سراسر جهان خواست که با مشارکت خود در امناز دولت برگزار شد،

تالش کنند. وی همچنین گفت که تضمین امنیت غذایی  ها داوطلبانه کردن مهاجرت

 ها است. نیازمند مقابله با تغییرات اقلیمی و پایان دادن به جنگ ،برای همه

گذاری بر روی یق سرمایهموضوع امسال روز جهانی غذا بر حل مشکالت مهاجرت از طر

 ها و تغییرات اقلیمی، علل اصلیامنیت غذایی و توسعه روستایی تمرکز دارد. پاپ همچنین در سخنان خود تاکید کرد که جنگ

ناپذیر نیست، خواستار مقابله با آنها و یک تعهد جمعی برای بیماری عالجگرسنگی  بوده و با توجه به اینکه گرسنگی یک 

یجی و سیستماتیک شد. وی همچنین بر تغییر سبک زندگی بطوریکه مصرف منابع و تولید و مصرف مواد غذایی سالح تدرخلع

ن که برای اولی« مدار و منظمالمللی درباره مهاجرت ایمن، قانونپیمان بین»در جهت حفظ زمین باشد، تاکید کرد.  با اشاره به 

ل متحد مورد مذاکره قرار گرفت، پاپ اظهار داشت که مدیریت مهاجرت نظر سازمان ملها تحتبار در نوع خود توسط دولت

 دولتی، هماهنگ و سیستماتیک دارد.  انسانی نیاز به یک اقدام بین

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1043699/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Pope Francis called for governments around the world to collaborate to make migration a safer and voluntary 

choice, arguing that assuring food security for all requires tackling climate change and ending conflicts. He 

made the call at the global ceremony to mark World Food Day, held at the UN Food and Agriculture 

Organization (FAO) headquarters. This year's theme focuses on addressing migration through investing in food 

security and rural development. 

"It is clear that wars and climatic change are a cause of hunger, so let's not present it as if hunger is an incurable 

disease," the pontiff said during his key note address.  

He called for a total commitment to gradual and systematic disarmament, and urged a change to lifestyles, the 

use of resources and the production and consumption of food to protect the planet. 

In reference to the development of the Global Compact on Safe, Regular and Orderly Migration - the first 

agreement of its kind negotiated by governments under the auspices of the UN - he said, "Managing human 

mobility requires a coordinated, systematic intergovernmental action in line with existing international norms, 

and full of love and intelligence".   

 موضوع: روز جهانی غذا

 (FAOفائو ) منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 (CFSبرگزاری چهل و چهارمین جلسه کمیته امنیت غذایی جهانی )

( به مدت یک هفته در CFSمنیت غذایی جهانی )چهل و چهارمین جلسه کمیته ا

 بود و طی آن« ایجاد تغییر در امنیت غذایی و تغذیه»رم برگزار شد. موضوع جلسه 

ه، غذایی و تغذیدرباره نقش مدیریت پایدار جنگل در دستیابی همگانی به امنیت 

 های جدیدی ارائه و تصویب شد.  توصیه

ستی یکپارچه در مورد جنگل، کشاورزی، آب و ها بر نیاز به یک رویکرد سیاتوصیه

همچنین بر حراست از زمین و سایر منابع بعنوان  .است های بین بخشی متمرکزاز طریق تقویت هماهنگی امنیت غذایی و تغذیه

را  نارائه شده در مورد حراست زمی است. کمیته افزایش نقش دستورالعمل داوطلبانهنکات کلیدی در این رویکرد تاکید شده

 نیز تایید کرد. 

فرمی برای ذینفعان به منظور همکاری در این جلسات همچنین شهرسازی و توسعه روستایی نیز مورد بحث قرار گرفت و پلت

شدن رویکردهای مرتبط با شهرنشینی و توسعه روستایی ارائه شد. این موضوع با یکدیگر برای ممانعت از جداگانه درنظر گرفته

بین  2151های غذایی، بسیار حائز اهمیت است. تعداد شهرنشینان تا سال با افزایش شهرنشینی و تغییر سیستمبویژه در رابطه 

 درصد افزایش خواهد داشت.  11تا  51

  /icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/1043669:خبرلینک 

 خالصه خبر :
The week-long, 44th Session of the Committee on World Food Security (CFS) - Making a Difference in Food 

Security and Nutrition - endorsed new recommendations on the role of sustainable forestry in achieving food 

security and nutrition for all. 

The recommendations centred on the need for an integrated policy approach to forestry, agriculture, water and 

food security and nutrition by reinforcing cross-sectoral coordination. Tenure of land and other resources were 

also highlighted as key in the recommended approach, with the Committee acknowledging the greater role that 

the CFS Voluntary Guidelines on Tenure could play. 

CFS also discussed urbanization and rural development, and offered a platform for stakeholders to work together 

and steer away from approaching urbanization and rural development as separate sectors as has been the case in 

the recent past. This is especially pertinent in a context of an increasingly urbanized world and changing food 

systems. The number of people living in cities is to rise from 50 percent to 66 percent by 2050. 

 منیت غذاییاموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 13/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کشاورزان جوان بدنبال آینده بهتر با نوآوری در کشاورزی

های جدید، عوامل ایجاد تغییر در کشاورزی و بوجود آمدن ها و نوآوریفناوری

جوانان هستند. با وجود موانع جنسیتی، زنان کشاورز های شغلی برای فرصت

همچنان برای شکستن این موانع از طریق اداره مزارع خانوادگی و مدیریت 

کنند. مشارکت، نکته کلیدی برای وکارهای موفق در کشاورزی تالش میکسب

 ها وهای آنالین به ایجاد شبکهفرمغاز کار هستند، پلتآافرادی است که در 

 کنند. کمک می گذاری اطالعات کاشترا

ش البرای نشان دادن کشاورزانی که بدنبال درآمدزائی و ت بود اخیرا بانک جهانی به مناسبت روز جهانی غذا، میزبان مراسمی

استقبال از فعالیت کشاورزان جوانی بود که در راه تامین مواد غذایی و بهبود امنیت  ،. هدفهدفمند در کشاورزی هستند

 کنند. ها تالش میبه کمک نوآوری غذایی

 Pedro Diniz   کشاورز مرغدار از جامائیکا، Shelly-Ann dinnallنگار و با حضور ، روزنامهFemi Okeاین مراسم با مدیریت 

 Brian Ndyagumaکشاورز غالت از استرالیا و  Katrina Sasseگذار و مدیرعامل یک مزرعه بزرگ ارگانیک در برزیل، بنیان

 کند، برگزار شد.ارآفرینی که به تولید سبزیجات برای عرضه در اوگاندا فعالیت میک

 /inspire-farmers-12/younghttp://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10-:خبرلینک 

harvest-future-our-for-optimism 

 خالصه خبر :
New technologies and innovations are driving change in agriculture and creating job opportunities for 

youth. 

Gender barriers still exist, but women farmers continue to break stereotypes as they take over family 

farms and manage successful agribusinesses. 

Collaboration is key for farmers who are just starting out. Online platforms are helping for networking 

and sharing information. 

To commemorate World Food Day, we’re celebrating young farmers who are working to feed the world 

and improve food security through innovation, collaboration and hard work. The World Bank recently 

hosted an event highlighting farmers who are finding profit and purpose in agriculture.  

 موضوع: نوآوری کشاورزی

 (worldbankبانک جهانی ) منبع:

 12/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 نامه جدید بین دولت هند و بانک جهانی برای بهبود کیفیت تحصیالت عالی کشاورزیتوافق

میلیون دالری برای  5/82نامه مربوط به وام ی توافقدولت هند و بانک جهان

پروژه ملی تحصیالت عالی کشاورزی را امضا کردند. این پروژه در حمایت از 

های دولتی کشاورزی ( و دانشگاهICARشورای تحقیقات کشاورزی هند )

های مرتبط و برای بهبود کیفیت آموش عالی کشاورزی به اجرا در ارائه برنامه

 آمد.  درخواهد

های ( در راه توسعه دانشگاهICARشورای تحقیقات کشاورزی هند )

 Sameer Kumarسمیر کومار )نامه کند. در مراسم امضا توافقکشاورزی این کشور به مراکز برتر تحصیالت عالی تالش می

Khareهای دانشجویان، ق بهبود آموخته(، دبیر کل وزارت امور اقتصادی و وزارت امور مالی دولت هند گفت، این برنامه از طری

های مورد تقاضا در کشاورزی های خود با مهارتباال بردن امکان اشتغال آنها در آینده بویژه در بخش خصوصی، تکمیل رزومه

 کمک خواهد کرد.  ICARهای و خدمات مربوط به آن، به تقویت فعالیت

ند و سومیال گولیانی، مدیر شعبه بانک جهانی در هند امضا شد. این نامه توسط سمیر کومار بعنوان نماینده دولت هاین توافق

(، 5اه شدن در آینده دارند )(، مؤسساتی که قابلیت دانشگ19های دولتی کشاورزی )مؤسسه شامل دانشگاه 75برنامه  

 خواهد داد.   ( را تحت پوشش قرار9های مرکزی کشاورزی )( و دانشگاه4های مرکزی )های کشاورزی دانشگاهدهدانشک

  universities-agriculture-education-higher-quality-improve-release/2017/10/16/agreement-http://www.worldbank.org/en/news/press:خبرلینک 

 خالصه خبر :
The Government of India and the World Bank today signed a $82.50 million loan agreement for the National 

Agricultural Higher Education Project. 

The project will support the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and participating agricultural 

universities in providing more relevant and better quality agricultural higher education to students. 

ICAR is making efforts to develop the agricultural universities across the country into centers of excellence for 

higher education. “This project will strengthen ICAR’s efforts by improving student learning outcomes; raising 

their prospects for future employability, particularly in the private sector; and aligning their academic curricula 

with the skill sets being demanded in the agriculture and allied services sector,” said Sameer Kumar Khare, Joint 

Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.  

 موضوع: اقتصاد

 (worldbankبانک جهانی ) منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/16/agreement-improve-quality-higher-education-agriculture-universities
http://projects.worldbank.org/P151072?lang=en
http://projects.worldbank.org/P151072?lang=en
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 اولین نقشه راه برای جلوگیری از انتقال بیماری سل گاوی به انسان

( Tuberculosisای اولین بار نقشه راه مقابله با بیماری سل گاوی یا توبرکولوسیس )بر

شود، تهیه شد. )بیماری های نامیده می Zoonotic TBانسان که و انتقال آن به 

های اهگویند(. رهای قابل انتقال بین حیوانات و انسان میزنوتیک به آن دسته از بیماری

 انتقال آن اغلب از طریق مصرف گوشت و یا محصوالت لبنی آلوده است. 

رانس جهانی بهداشت ریه در چهل و هشتمین کنف 2167اکتبر  62این نقشه راه در روز 

المللی شامل سازمان بین 4نتیجه تالش مشترک  ،که در گواداالجا، در مکزیک برگزار گردید، ارائه شد. نقشه راه تهیه شده

 theهای ریوی )( و انجمن جهانی علیه سل و بیماریOIEسالمت دام )(، فائو، سازمان جهانی WHOسازمان بهداشت جهانی )

UNION است. آن بر اثرات این بیماری بر سالمت و اقتصاد تاکید شده( است و در 

نفر به این بیماری مبتال شده و بیش از  641،111طبق آمار جدید منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، ساالنه بیش از 

 د. دهند که اغلب از افریقا و مناطق جنوب شرقی آسیا هستننفر از آنها جان خود را از دست می 62،111

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1043345/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The first-ever roadmap to combat animal tuberculosis (bovine TB) and its transmission to humans, 

referred to as zoonotic TB, most often through consumption of contaminated untreated meat or dairy 

products from diseased animals, calls for close collaboration between those working to improve   human 

and animal health. It is built on a One Health approach, addressing health risks across sectors. 

The Roadmap for Zoonotic TB was launched today at the 48th Union World Conference on Lung 

Health taking place in Guadalajara, Mexico this week. Four partners in health, the World Health 

Organization (WHO), the World Organisation for Animal Health (OIE), the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) and the International Union Against Tuberculosis and Lung 

Disease (The Union) have joined forces to develop the roadmap and address the major health and 

economic impact of this disease.  

New data released by the World Health Organization (WHO) estimates that over 140,000 people fall ill 

and more than 12,000 people lose their lives each year to zoonotic TB - mostly in the African and the 

South-East Asian regions. 

 های دامبیماریموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 12/11/2117: اریخ خبرت

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1043345/icode/
http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2010_one-health.html
http://www.fao.org/3/a-i7807e.pdf
http://guadalajara.worldlunghealth.org/
http://guadalajara.worldlunghealth.org/
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 های کشاورزیها برای انتشار نوآوریاستفاده از شبکه

ای هها و نوآوریها در گسترش و انتشار فناوریدر یک تحقیق جدید بر روی نقش شبکه

ها در زمینه نتشار نوآوریاست. در این تحقیق بر روی اکشاورزی بررسی و مطالعه شده

( و کشاورزانی که در مکزیک در رابطه با برنامه ابتکاری CAکشاورزی حفاظتی )

کنند، تمرکز ( کار میMasAgroسازی پایدار کشاورزی سنتی در مکزیک )مدرن

، پوشش دائمی گیاهی و ورزی حداقل خاک بر پایه است. اصول کشاورزی حفاظتیشده

 است. ده شدهتناوب زراعی بنا نها

تماال عدم امنیت غذایی افزایش پیدا یرات اقلیمی حاکی از آن است که احبینی تغیروند کنونی افزایش جمعیت جهان و پیش

 های اینها نقش حیاتی در تامین غذای موردنیاز دارد. یافتههای نوین و فناوریخواهد کرد. واکنش کشاورزان نسبت به شیوه

شوند. های داخلی خود مطلع میهای نو  از یکدیگر و از طریق شبکهکشاورزان عمدتا درباره شیوه دهند کهتحقیق نشان می

های ممکن است برای دستیابی به آنها  به مؤسسات تحقیقاتی و سایر منابع خارجی فراتر از گروهاما بسته به نوع اطالعات، 

 ورزی وعمدتا در مورد ماشین آالت، تناوب زراعی، حداقل خاک هاحفاظتی تولیدکننده داخلی نیاز داشته باشند. در کشاورزی

گیرند اما برای کسب اطالعات درباره کودهای زیستی و آفات متکی به مؤسسات های هرز از یکدیگر یاد میوجین علف

 های خارجی هستند. تحقیقاتی و کسب اطالعات از شبکه

  innovations/-agricultural-disseminate-to-networks-using-publications-http://www.cimmyt.org/new:خبرلینک 

 خالصه خبر :
A new study examines how networks help spread new technologies and innovations in agriculture. 

The study’s authors focused on the dissemination of innovations relating to conservation 

agriculture (CA) – practices based on the principles of minimal soil disturbance, permanent soil cover 

and crop rotation – and studied farmers working with Mexico’s Sustainable Modernization of Traditional 

Agriculture Initiative(MasAgro). 

Current population trends and current climate change projections suggest that food insecurity is likely 

to rise. Farmer responsiveness to new practices and technologies will play a crucial role in determining 

if there will be adequate food production. 

 نوآوری کشاورزیموضوع: 

 (CIMMYT) سیمیت منبع:

 12/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/new-publications-using-networks-to-disseminate-agricultural-innovations/
https://www.researchgate.net/profile/Aguilar_Jorge/publication/274695716_Innovation_Diffusion_in_Conservation_Agriculture_A_Network_Approach/links/56a6598108ae2c689d39e7d3.pdf
http://www.cimmyt.org/sustainable-intensification-program/
http://www.cimmyt.org/sustainable-intensification-program/
http://masagro.mx/index.php/en/
http://masagro.mx/index.php/en/
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 عنوان کوداستفاده از نانوذرات اکسید روی به

ات ش( با همکاری مؤسسه ملی تحقیقات و آزمایUPMتکنیک اسپانیا )محققان دانشگاه پلی

اکسید روی در کشاورزی مطالعه و  وذراتبر روی اثرات استفاده از نان( INIAکشاورزی )

سیستم های زیستی این  محققان دانشکده کشاورزی، غذا و مهندسی اند. بررسی کرده

( بر روی اثر نانوذرات اکسید Ecotoxicologyسم شناس ) دانشگاه با همکاری گروهی بوم

اند. نوع اثرات  به نوع گیاه، زمانی که گیاه در فرنگی و لوبیا تحقیق کردهروی بر روی گوجه

خاک بستگی دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه شده است که استفاده از این  phگیرد و معرض اکسید روی قرار می

ان شان بعنوتوان بر روی کاربرد آنها از نظر خواص مفیدنانوذرات از نظر سمی بودن برای گیاهان خطری ندارد. بهمین دلیل می

مصرف سنجیده نانوذرات در کشاورزی، اگرچه هنوز در مراحل اولیه د. شوهای بیشتری انجام منبعی برای ریزمغذی روی بررسی

خود دارند، بویژه از نظر سطح مخصوص و انرژی   یهای معمولتی با اندازهوااست. ذرات نانو خواص متفاست، اما امیدوارکننده  

توان ن خواص می. از ایمؤثر است پذیری بسیار باالر خواص فیزیکوشیمیایی، اپتیکی و الکتریکی و واکنشسطحی بسیار باال که د

های این تحقیق در مجله جزئیات یافتهدر کشاورزی برای مثال در توسعه فرموالسیون کودها و بهداشت گیاهان استفاده کرد. 

Science of Total environment .منتشر شده است 

  fertilizers.html-nanoparticles-oxide-zinc-10-https://phys.org/news/2017:برخلینک 

 خالصه خبر :
Researchers from Universidad Politécnica de Madrid (UPM) and National Institute for Agricultural Research and 

Experimentation (INIA) have studied the effects of using zinc oxide nanoparticles on agriculture. Researchers at 

the School of Agricultural, Food and Biosystems Engineering (ETSIAAB) from UPM in collaboration with the 

Ecotoxicology group of INIA, has studied how zinc oxide nanoparticlesaffect tomato and bean plants. The effects 

depended on the type of crop, exposure time, and soil pH. 

The results, which have been published in Science of the Total Environment journal, suggest that the use of these 

nanoparticles does not pose a toxicity risk for these crops and this would allow us to use their good fertilizing 

properties as a source of zinc micronutrient. The deliberate application of nanoparticles in agriculture, although 

incipient, is promising. Due to their small size, the nanoparticles have different properties from the same material 

in their regular size. Essentially, they have a high specific area and a high surface energy that produce changes in 

its physicochemical, optical and electrical properties, as well as a high reactivity. 

 کودموضوع: 

 phys.org/ منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2017-10-zinc-oxide-nanoparticles-fertilizers.html
https://phys.org/tags/oxide/
https://phys.org/tags/nanoparticles/
https://phys.org/tags/soil/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2017/1-usingzincoxi.jpg
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 بخش تاریک کشت قهوه در اوگاندا

گاه شناسی دانش، استاد جامعهستینآنتایج یک تحقیق انجام شده توسط کلی 

Lehigh دهد که در  صنعت کشت و تولید قهوه معامالت نابرابری نشان می

قهوه در اوگاندا را نشان های وی نتایج منفی حاصل از کشت وجود دارد. یافته

آموزان، پذیری در برابر ماالریا، کاهش تعداد دانشدهد از جمله: آسیبمی

 محیطی. های جنسیتی و تخریب زیستنابرابری

های قهوه معموال از ماه جوالی تا اکتبر انجام اوگاندا بعد از اتیوپی دومین صادرکننده بزرگ قهوه در جهان است. برداشت دانه

 تر نیز شود. ها، فصل برداشت ممکن است طوالنید. بسته به میزان بارندگی، دما و درجه رسیده شده دانهشومی

واقع است. این منطقه دارای منابع طبیعی منحصر بفردی است  Elgonدر شرق اوگاندا در دامنه کوه آتشفشان  Bududaایالت 

(  کیفیت robostaکند. قهوه عربیکا در مقایسه با قهوه روبوستا )می (Arabicaکه آن را مکانی مناسب برای کشت قهوه عربیکا )

است که همگی در کار کشت قهوه هستند. یکی از سال مصاحبه شده 71تا  91بهتری دارد. در این تحقیق با اهالی منطقه بین  

رف تند که قهوه برای نوشیدن مصنکات جالبی که در این تحقیق دریافتند این بود که فقط نیمی از تولیدکنندگان اطالع داش

کردند که برای ساخت سالح شود و حتی برخی فکر میکردند که برای نان یا دارو استفاده میشود. تعداد زیادی فکر میمی

 کاربرد دارد. 

  encedaily.com/releases/2017/10/171011144817.htmhttps://www.sci:خبرلینک 

 خالصه خبر :
New research led by Kelly Austin, associate professor of sociology at Lehigh, explores unequal exchange in the 

coffee industry. She cites a range of negative consequences that coffee cultivation contributes to, including: 

malaria vulnerability, decreased participation in schooling, gender inequalities, and environmental degradation in 

Bududa, Uganda. In Bududa, Uganda -- Africa's second largest coffee exporter following Ethiopia -- the harvest 

typically runs from July through October. The season can extend beyond this, depending on the amount of rainfall, 

temperatures and the ripeness of the coffee cherries. 

Located in the eastern region of Uganda, Bududa lies at the foot of the slopes of the Mount Elgon volcano, which 

provides a unique set of natural resources that make it an optimal place for cultivation of Arabica beans. The 

Arabica beans are considered higher quality in comparison to Robusta coffee, which is cultivated in the warmer, 

lower-lying regions in central Uganda. 

 قهوهموضوع: 

 (sciencedaily) دیلیساینس منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171011144817.htm
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 برای حفاظت از حیات وحش یورو بودجهمیلیون  45 با برنامه ابتکاری

و در میلیون یور 45ای معادل المللی با بودجهای با مشارکت چند سازمان بینبرنامه

  فائو برای کمک به کشورهای افریقایی، منطقه کارائیب و اقیانوس آرام راه اندازی شد. 

وحش، محافظت از میراث طبیعی و یدار حیاتاهدف از این برنامه مقابله با شکار ناپ

 تقویت وضعیت معیشتی مردم و امنیت غذایی است. 

 رکت فائو و کارشناسانی از مرکزاین برنامه ابتکاری با بودجه کمیسیون اروپا و با مشا

( و انجمن حفاظت CIRADالمللی )(، مرکز تحقیقات کشاورزی فرانسه برای توسعه بینCIFORالمللی تحقیقات جنگل )بین

ها ( اجرا خواهد شد. تمرکز این برنامه بر مشارکت در حفاظت و کاربری پایدار جنگل، ساواناها و تاالبWCSاز حیات وحش )

ررات شکار وحش، تقویت ظرفیت مدیریت جوامع بومی و روستایی و افزایش عرضه پایدار محصوالت گوشتی و از طریق مق

های فقیر روستایی و رفع نیازهای روزافزون ماهیان پرورشی خواهد بود. اجرای این برنامه به جبران کمبود پروتئین خانواده

 جوامع شهری و رستایی به مواد غذایی کمک خواهد کرد. 

های اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی است. وحش دارای ارزشدیرکل فائو در مصاحبه خود در باره این برنامه گفت، حیاتم

همچنین در توسعه روستایی، برنامه ریزی کاربری زمین، عرضه مواد غذایی، توریسم، تحقیقات علمی و حفظ میراث طبیعی 

 اهمیت دارد. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1042762/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
A €45 million multi-partner programme launched today at FAO seeks to help African, Caribbean and Pacific 

countries halt unsustainable wildlife hunting, conserve their natural heritage and strengthen people's livelihoods 

and food security. Funded by the European Commission, the seven-year programme is an initiative of the 

African Caribbean and Pacific Group of States (ACP).  Led by FAO, it will also rely on the expertise of the 

Centre for International Forestry Research (CIFOR), the French Agricultural Research Centre for International 

Development (CIRAD) and the Wildlife Conservation Society (WCS).    

The programme will contribute to the conservation and sustainable use of wildlife in forests, savannas and 

wetlands by regulating wildlife hunting, strengthening the management capacities of indigenous and rural 

communities and increasing the supply of sustainably produced meat products and farmed fish. This will help to 

avert a looming protein deficit for poor rural families and meet the growing rural and urban demand for food. 

 موضوع: تنوع زیستی

 (FAOفائو ) منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1042762/icode/
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 اره واکنش آب در برابر تغییر دماکشف جدیدی درب

 زده در برابر دماهای جدیدی از تغییرات آب یخواکنشموفق به کشف  از محققان شیمیتیمی 

ن نیچت اقلیم و همادر تحقیق تواندهای آنها مییافته شدند. و تشکیل اشکال متفاوت آب 

 . باشدداشته تاثیر وری مواد غذایی تا کشاورزیفرآ در ای دیگری مثل تشکیل یخفراینده

دهد، که دانشگاه نیویورک درباره این یافته توضیح می، استاد شیمی (Ward) واردمایکل 

ادی یبدلیل تعداد متغیرهای بسیار ز رایندهافافتد. این ترین فرایندهایی است که روی زمین اتفاق میو ذوب یخ از رایج انجماد

رکیبات ت در رابطه با یدها جداند. یافتهو تا کنون کامل شناخته نشدهوری پیچیده هستند آبطور شگفت دارند، دخالت اکه در آنه

شناخت  دهند.نشان میباره تماس سطح یخ با آب مایع خواص دینامیک غیرمعمولی را در ،ایزوتوپ جامد و مایع متفاوت

زدگی ز یخهای حاصل انه تنها در تحقیقات اقلیم بلکه در صنایع مختلف از جمله کاهش آسیب یل یخکدینامیک تبلور یخ یا تش

ها و ریل ها، باند فرودگاهسازی محافظت از مواد غذایی و شناخت اثرات آن بر روی جادهدر کشاورزی و ساختمان سازی، بهینه

 Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)این تحقیق در مجله جزئیات قطارها نیز کاربرد دارد. 

 است. منتشر شده

  ratures.htmltempe-responses-newfound-scientists-10-https://phys.org/news/2017:لینک خبر

 خالصه خبر :
A team of chemists has uncovered new ways in which frozen water responds to changes in temperature to produce 

novel formations. Its findings have implications for climate research as well as other processes that involve ice 

formation—from food preservation to agriculture. 

"The freezing and melting of ice are among the most common events on Earth," explains Michael Ward, a 

professor of chemistry at New York University and one of the co-authors of the paper, which appears in the 

journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). "These processes are surprisingly complex, 

however, and are not well understood because of the number of variables involved. Our findings reveal some 

unusual dynamic properties of ice surfaces in contact with liquid water when the isotopic compositions of the 

solid and liquid differ." Understanding the dynamics of ice crystallization—otherwise known as ice formation—

is vital in not only climate research, but also in several industries: mitigating frost damage in agriculture and 

construction, optimizing food preservation, and understanding its impact on roads, runways, and rails. 

 آبموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 ای بر روند کمبود آهن در مواد غذاییتاثیر انتشار گازهای گلخانه

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2017-10-scientists-newfound-responses-temperatures.html
https://phys.org/tags/water/
https://phys.org/tags/climate+research/
https://phys.org/tags/food+preservation/
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ان میز دهد کهماساچوست، امریکا نشان مییک تحقیق انجام شده توسط محققان تایج 

کاهش  CO2غلظت   های غالت و محصوالت زراعی دیگر با افزایش برخی از دانه آهن در

اساس ترکیب مواد غذایی فعلی، شیوع کمبود آهن در حال حاضر و بر کند. پیدا می

هایی که برای یافتن گروه این تحقیقدر ، 2151ای تا سال میزان انتشار گازهای گلخانه

-رژیم هستند،  CO2 نتیجه افزایش انتشار در ابتال به کمبود آهنخطر  در معرض یشترب

  . رفته استگکشور مورد بررسی قرار  652یی از های غذا

( تعیین میزان کاهش مصرف 2( تعیین مقدار و منبع عرضه آهن غذایی در هر کشور 6هدف اصلی این تحقیق عبارتند از: سه 

پذیرترین کشورها از نظر کمبود آهن آسیب (خونیکمشیوع  فعلی و آتیروند ( شناسایی )بر اساس 9سرانه آهن در هر کشور و 

درصد از کل زنان  11میلیون( و  994ساله ) 5تا  6درصد از کودکان  57  - یافته کلیدی این تحقیق عبارتند از:غذایی. چند 

 CO2ای ی در اثر انتشار گاز گلخانهکنند که در معرض شیوع کمبود آهن غذایمیلیارد( در کشورهایی زندگی می 11/6باردار )

آمار در این رابطه بیشترین  –است  % 5/5تا  % 5/6های غذایی بین ژیمتمام این کشورها میزان کاهش آهن در ردر  – هستند. 

 .افریقا لمربوط به کشورهای هند، خاورمیانه و شما

    deficiency-iron-global-risk-increase-may-emissions-dioxide-carbon-library/anthropogenic-http://www.fcrn.org.uk/research:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Certain cereal grains and other crop plants have been shown to have lower iron concentrations when grown under 

elevated CO2. This study by researchers from Massachusetts, USA, examined diets from 152 countries to 

investigate which groups of people might be most at risk of iron deficiency as a result of increasing 

CO2 emissions, on the basis of current dietary composition, the current global prevalence of iron deficiency, and 

projected CO2 emissions up to the year 2050. The study has three main aims: 1) to determine the quantity and 

source of dietary iron supply by country, 2) to quantify the predicted decrease in iron consumption per capita by 

country, and 3) to identify (based on the above and on current anaemia prevalence) the countries most vulnerable 

to iron losses. The ultimate goal of the study is to “identify high-risk regions where high prevalence of 

contemporary iron deficiency overlaps with a large vulnerability to the eCO
2
 effect”. The authors make the 

reasonable assumption that due to the hidden nature of the effect, consumers would be unlikely to have made 

corrective adjustments to their diets to counteract falling iron content. 

 ایموضوع: گازهای گلخانه

 www.fcrn.org.uk منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 های غذایی پایدار برای انسان و زمین سالمرژیم

http://awnrc.com/
http://www.fcrn.org.uk/research-library/anthropogenic-carbon-dioxide-emissions-may-increase-risk-global-iron-deficiency
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های غذایی سالم ( مقاله جدیدی درباره رژیمUNSCNتغذیه سازمان ملل متحد )کمیته 

های جهانی مرتبط و تعهدات این مقاله، چارچوب سیاستدر  است. پایدار منتشر کرده

ی اقدامات قبل از تعیین . همچنیناستموجود در مورد تغذیه و تغییرات اقلیمی مطرح شده

ل بین ی متقابوابستگ ماتی که باید در آینده انجام شوند،و اقداکه باید در زمینه تحقیقات 

 است. بررسی قرار گرفتهمورد تغییرات اقلیمی، سیستم های غذایی، تغذیه و سالمت 

برای سالمتی  پایدارسالم و های غذایی یمژ( ر6د از: عبارتنمهم این مقاله  گیرینتیجه چند

( تصویب 2اثرات مثبتی است.  انسان و محیط زیست هر دو دارایای و وضعیت تغذیه

رعایت شده باشند، از اهمیت باالیی  پایداری هایهای غذایی که در آنها معیاردستورالعمل

شود، در سطح اقلیمی که در آنها از تغذیه حمایت میتعامل با اقدامات ( 9. است داربرخور

 درنظر بندی اقلیمالم و تغذیه باید بعنوان یک اولویت در بودجههای غذایی پایدار و سژیمج ر( تروی4جهانی موردنیاز است. 

  شوند.گرفته

 در دسترس است.  زیر از لینکمتن کامل مقاله 

https://www.unscn.org/en/topics/climate-change-and-nutrition?idnews=1739 

  planet-healthy-and-people-healthy-diets-sustainable-paper-discussion-library/unscn-http://www.fcrn.org.uk/research:خبرلینک 

 خالصه خبر :
The United Nations System Standing Committee on Nutrition (link is external) (UNSCN) has produced 

a discussion paper on sustainable healthy diets. It begins by outlining the relevant global policy 

framework and existing commitments on nutrition and climate change. It then goes on to examine the 

interdependence of climate change, food systems, diets, nutrition and health, before setting out which 

policy steps need to be taken to further research and action in this area. 

 موضوع:  تغذیه

 www.fcrn.org.uk منبع:

 11/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های انسانی بر اکوسیستم حشراتبار فعالیتفاجعهاثرات 

http://awnrc.com/
https://www.unscn.org/en/topics/climate-change-and-nutrition?idnews=1739
http://www.fcrn.org.uk/research-library/unscn-discussion-paper-sustainable-diets-healthy-people-and-healthy-planet
https://www.unscn.org/


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه دوم مهر 

http://awnrc.com                                                                 آب و شاورزیک راهبردی مطالعات ملی مرکز   

11 

 

( Terry Erwinامریکایی بنام تری اروین )  شناسو پنج سال پیش یک زیستسی 

کش استفاده از مه و حشرهبا او  های حشرات انجام داد. آزمایشی برای شمارش تعداد گونه

  Luehea seemanniiدرخت استوایی از گونه  63ات از کانوپی استخراج تمام حشرموفق به 

گونه که تقریبا همگی از خانواده سوسک  6211حدود های بارانی پاناما شد. در جنگل

(beetlesبودند و بسیاری از گونه ) و تخمین زدهایی که از نظر علمی شناخته شده نبودند 

نظر گرفتن اینکه رمحاسبه او، با دطبق  توان پیدا کرد. می  Luehea seemanniiفقط بر روی درخت را نوع از آنها  619که 

گونه فقط سوسک در کانوپی میلیون  8برای هر درختی، بیش از  619رقم گونه درخت جنگلی وجود دارد و  51،111حدود 

-بندپایان را تشکیل میدرصد از تمام انواع  41ها حدود آنجائیکه سوسکاز های بارانی استوایی وجود دارند. درختان جنگل

میلیون برسد. با  21مکن است تا مباشند  ها تا هزارپایانانواع از عنکبوتو سایر  حاوی حشراتکه هایی تعداد کل گونهدهند، 

 میلیون برسد.  91تا  تواندمی کند این رقمهای مختلف با هم فرق میجنگل فون کانوپی اینکه توجه به

تا کنون  6383شرات پروازی در آلمان از سال است که میزان بیوماس حآور اخیر گاردین نشان داده شدهدر گزارش شگفتاما 

 آید. بشمار میمحیطی یک تهدید زیستاست. که به میزان سه چهارم کاسته شده

  catastrophe-activity-human-collapsing-ecosystem-giant-https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/21/insects:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Thirty-five years ago an American biologist Terry Erwin conducted an experiment to count insect species. Using 

an insecticide “fog”, he managed to extract all the small living things in the canopies of 19 individuals of one 

species of tropical tree, Luehea seemannii, in the rainforest of Panama. He recorded about 1,200 separate 

species, nearly all of them coleoptera (beetles) and many new to science; and he estimated that 163 of these would 

be found on Luehea seemannii only.  He calculated that as there are about 50,000 species of tropical tree, if 

that figure of 163 was typical for all the other trees, there would be more than eight million species, just of beetles, 

in the tropical rainforest canopy; and as beetles make up about 40% of all the arthropods, the grouping that 

contains the insects and the other creepy-crawlies from spiders to millipedes, the total number of such species in 

the canopy might be 20 million; and as he estimated the canopy fauna to be separate from, and twice as rich as, 

the forest floor, for the tropical forest as a whole the number of species might be 30 million. 

 موضوع: اکوسیستم

 (guardianگاردین ) منبع:

 21/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 برای مقابله با تهدید جدی برای موز  جهانی برنامه

http://awnrc.com/
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/21/insects-giant-ecosystem-collapsing-human-activity-catastrophe
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-تواند خسارتقارچی قرار دارند که می تهدیدموز در سراسر جهان در معرض درختان 

که منبع میلیون نفر  411های اقتصادی فراوان بدنبال داشته و همچنین معیشت بیش از 

دارای بیشترین کند. موز موز است را تهدید می و یکی از مواد غذایی اصلی آنهادرآمد 

  ها است. تجارت جهانی در میان میوه

ری المللی کشاورزی مناطق گرمسیالمللی و مؤسسه بینزیستی بینتنوعهمکاری  ابفائو 

. نداندازی کرد( راهTR4وم )کنترل و مدیریت گونه جدید فوزاریمیلیون دالری برای  38یک برنامه جهانی  و انجمن جهانی موز

کشاورزی، آب، کفش و وسایل نقلیه به مزارع  ابزارمانده و از طرق مختلف مانند تواند در خاک باقیها میقارچ برای سالاین 

وضعیت تهدید جدی برای تولید موز این گوید، میش تولید و حفاظت از گیاهان فائو هانس درایر، مدیر بخ .دیگر منتقل شود

-پذیری طوالنی مدت سیستمانعطافبرای جلوگیری از گسترش آن اقدام شود. که باید به سرعت  است جهان چندین منطقهدر 

های و همکاریهای ملی رفیتظ، تقویت بیماری نترلکی برای وای قههای تولید موز فقط از طریق نظارت مستمر، رویکرد

 ذیر است. پبرای مدیریت یکپارچه بیماری امکانالمللی بین

  ao.org/news/story/en/item/1041688/icode/http://www.f:خبرلینک 

 خالصه خبر :
A fungus poses major risks to the world's banana production and could cause vast commercial losses and even 

greater damage to the livelihoods of the 400 million people who rely on the world's most traded fruit as a staple 

food or source of income. 

FAO and its partners Bioversity International, the International Institute of Tropical Agriculture and the World 

Banana Forum have launched a global programme requiring $98 million to contain and manage a new strain - 

Tropical Race 4 (TR4) - of Fusarium wilt, an insidious disease that can last for years in soils and can hitchhike to 

new fields and destinations through a number of means such as infected planting materials, water, shoes, farm 

tools and vehicles. "This is a major threat to banana production in several regions of the world. We need to move 

quickly to prevent its further spread from where it is right now and to support already affected countries in their 

efforts to cope with the disease. The long term resilience of banana production systems can only be improved 

through continuous monitoring, robust containment strategies, strengthening national capacities and enhancing 

international collaboration to deploy integrated disease management approaches," said Hans Dreyer, Director of 

FAO's Plant Production and Protection Division. 

 موز  موضوع:

 (FAOفائو ) منبع:

 18/11/2117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 اخبار کوتاه 

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1041688/icode/
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 آسیا  .6

 زمینی عاری از آفالتوکسین توسط محققان ایکریساتارائه رویکرد بیوتکنولوژیکی دو گانه برای تولید بادام 

ICRISAT Scientists Use Double-Defense Biotech Approach to Produce Aflatoxin-Free Peanuts 

 اروپا    .2

 .امنیت غذایی نیاز به محصوالت تراریخته بیشتری دارد 

Study: Food Security Needs more from GM Crops    

   سال قبل توسط کشاورزان آمازون 4111کشف رمز بومی کردن برنج وحشی در 

Amazonian Farmers Discovered Secret to Wild Rice Domestication 4,000 Years Ago 

  مریکاا .2

 کا عرضه خواهند شد.ای شدن بزودی در بازارهای امریهای تراریخته مقاوم در برابر قهوهسیب 

Non-Browning Biotech Apples Will be Available in the U.S. soon 

 ها نفر مفید باشند.توانند برای میلیونهای غنی شده به کمک مهندسی ژنتیک میذرت 

 Genetically Improving Nutritional Value of Corn Could Benefit Millions 

 تحقیقات .9

 ای استفاده از برنج طالییهدستورالعمل 

 Golden Rice: instructions for use 
 شودروغن سویای تراریخته کمتر سبب چاقی و مقاومت در برابر انسولین می 

Gm Soybean Oil Causes Less Obesity and Insulin Resistance 

  روش مهندسی ژنتیکTALEN زمینی همراه استهای ناخواسته کمتری در سیببا جهش 

 Genome Editing in Potato Using Talens Delivered via Agroinfiltration 

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15525
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15877http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15769
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15877http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15769
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15878
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15878
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15878
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15878
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15856
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15862
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15725
https://agricultureandfoodsecurity.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40066-017-0136-2
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15853
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15876
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15876
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