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 اقدامات کشوری در برابر مقاومت ضدمیکربی المللی دربارهبین انتشار گزارش

و ( WHO)سازمان بهداشت جهانی د فائو که بطور مشترک با گزارش جدی بر اساس

های  است، علیرغم گام تهیه و منتشر شده( OIE)سازمان جهانی بهداشت دام 

بیوتیکی برداشته  توجهی که در کشورهای مختلف در مقابله با مقاومت آنتی قابل

 . است که نیاز به اقدام فوری دارند مانده های زیادی باقی است، اما هنوز کاستی شده

های  است که اختالف کشور ارائه شده 754رش نمودار پیشرفت در این گزا

های انسانی و  دهه است که در بخش 4برخی از آنها از جمله کشورهای اروپایی بیش از . دهد ای را میان آنها نشان می گسترده

مینه این تهدید رو به برخی از کشورها در ز. اند کار کرده( AMR)گزاری در برابر مقاومت ضدمیکربی   دامی بر روی سیاست

های توسعه و اجرا در کشورهای با درآمد باال بیشتر از کشورهای  پیشرفت در برنامه. اند رشد اخیراً شروع به فعالیت کرده

 . است که کشوری  در مقیاس کل مناطق تحت پوشش ظرفیت دائمی ایجاد کرده باشد اما گزارش نشده. دآمد است کم

منتشر شد، به پایش، آموزش، نظارت و تنظیم مصرف و  2175ای طرح اقدام جهانی که در سال ه در این گزارش طبق توصیه

 . است ها در سالمت انسان و سالمت حیوانات و تولید گیاهان و همچنین محیط زیست پرداخته شده بیوتیک کاربرد آنتی

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1145635/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Countries are making significant steps in tackling antimicrobial resistance (AMR), but  serious gaps 

remain and require  urgent action, according to a report released today by the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), World Organization for Animal Health (OIE) and the 

World Health Organization (WHO). 

The report charts progress in 154 countries and reveals wide discrepancies.  Some, including many 

European countries, have been working on AMR policies in human and animal sectors for more than 4 

decades. Others have only recently started to take action to contain this growing threat. Progress in 

developing and implementing plans is greater in high-income than low-income countries but all 

countries have scope for improvement. No country reports sustained capacity at scale in all areas. 

 مقاومت آنتی بیوتیکی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1145635/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA0486EN
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 زیست در برابر ترکیبات شیمیایی متعدد سازی انسان و محیط ایمن

هر روزه در معرض صدها ماده شیمیایی مختلف ساخت انسان، هر چند در سطوح 

کم، قرار داریم، برای مثال مواد شیمیایی داخل مواد غذایی و محصوالت مصرفی 

محیط زیست نیز در معرض تعداد بیشماری از . کنیم و هوایی که تنفس می

 . ترکیبات شیمیایی از منابع مختلف است

ها از خطرات  های ارزیابی ایمنی، عمدتاً مبنای شناخت در حال حاضر درروش

احتمالی ناشی از یک ماده شیمیایی است نه بر اساس ترکیبات مختلف وا قعی 

با هدف کمک به ( JRC)مرکز مشترک تحقیقات اروپا . بنابراین اثرات ترکیبی بالقوه آنها ممکن است نادیده گرفته شوند. آنها

های بدست آمده  بی مؤثر مبتنی بر تحقیقات علمی، در حال بررسی و تحقیق بر روی پیشرفتهای ارزیا دستیابی به روش

های  گزاری  خالصه گزارش منتشر شده درباره آخرین سیاست. اخیر در مورد اثرات ترکیبی مواد شیمیایی چندگانه است

سائل مربوط به این موضوع را تلفیق و به م« چیزی از هیچ چیز؟ اطمینان از ایمنی مواد شیمیایی ترکیبی»رسمی تحت عنوان 

 . های اتحادیه اروپا پرداخته است های مورد بحث درباره ترکیبات شیمیایی در گروه کاری خدمات کمیسیون و آژانس چالش

  /safety-mixtures-news/chemicalhttps://ec.europa.eu/jrc/en:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Every day we are exposed to low levels of hundreds of different manmade chemicals present for 

example in our food, consumer products and the air we breathe. 

Our environment too is exposed to a near-infinite number of chemical mixtures derived from 

numerous sources. However, current safety assessment practice is primarily based on understanding 

the potential risk posed by single substances rather than their "real life" combinations, thus potential 

combination effects might be overlooked. 

The JRC is investigating recent progress in considering combined exposures to multiple chemicals to 

help translate best science into best assessment practice.  The latest policy brief, Something from 

nothing? Ensuring the safety of chemical mixtures, puts together issues around the topic, including the 

specific challenges that will further inform discussions of the working group of Commission services 

and EU agencies on the combination effects of chemicals. 

 ترکیبات شیمیایی  :موضوع

 مرکز تحقیقات مشترک اروپا :منبع

 28/06/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/chemical-mixtures-safety
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/something-nothing-ensuring-safety-chemical-mixtures
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/something-nothing-ensuring-safety-chemical-mixtures
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/chemical-mixtures-illustration.jpg?itok=vIKD2Jy1
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 غذاضرورت اتخاذ رویکردهای جدید برای حل بحران جهانی 

اما رویکردهای . های جهانی غذا ناپایدار است و نیاز فوری به بازنگری دارند سیستم

ها از طریق تحقیقات آکادمیک بسیار محدود بوده و در این  حل جاری برای یافتن راه

ای از اجزاء جدا از هم در نظر گرفته شده و  بر  غذا بعنوان مجموعه  رویکردها سیستم

شناسی  یا علوم تغذیه  های موجود مانند زراعت، جامعه ینمدیریت آن با دیسیپل

 . شود تاکید می

نفره از محققان دانشگاه میشیگان در  72ای که توسط یک گروه  بر اساس مقاله

شر شده منت Frontiers in Sustainable Food Systemsجوالی مجله  29شماره 

است که در آن همه اجزاء سیستم  ای تاکید شده رشته قعی میانخطاب به جامعه جهانی دانشگاهی بر ضرورت یک رویکرد وا

این محققان که بر روی بخشی از برنامه ابتکاری . شود غذا بعنوان بخش از یک واحد و در چارچوبی جامع در نظر گرفته

روش تحقیقاتی  کنند، از همکاران خود در سراسر جهان خواستند که با های غذایی پایدار دانشگاه میشیگان کار می سیستم

 . اند اعالم کرده« تحول موردنیاز و عاجل»های غذایی تمرکز کرده و آن را  جدید بر روی مطالعات سیستم

  crisis.html-food-global-focus-scholarly-07-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The global food system is unsustainable and urgently needs an overhaul. Yet current approaches to 

finding solutions through applied academic research are too narrow and treat the food system as a 

collection of isolated components within established disciplines such as agronomy, sociology or 

nutritional science. 

What's needed is a truly interdisciplinary approach that views all elements of the food system as part of 

a single, comprehensive framework, according to a group of 12 University of Michigan faculty 

members who issued a call to the global academic community July 23 in the journal Frontiers in 

Sustainable Food Systems. 

The researchers, who are part of U-M's fledgling Sustainable Food Systems Initiative, urged 

colleagues worldwide to adopt a new scholarly focus for food-system studies, calling it an "urgently 

needed transformation." 

 های غذا سیستم :موضوع

 phys.org :منبع

 23/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-07-scholarly-focus-global-food-crisis.html
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 ارتباط بین رژیم غذایی و تامین نیار غذایی جمعیت جهان در آینده

دهند که عملکرد فعلی  نتایج بدست آمده ار یک تحقیق جدید نشان می

را  2151بینی شده تا سال  غذایی جمعیت پیش موادمحصوالت کشاورزی 

های  تغییرات اساسی در شیوه رژیم شرطی که توانند فراهم کنند، اما به می

 . غذایی و انتخاب مواد غذایی صورت گیرد

ای مواد  های منابع جهانی و منطقه محققان دانشگاه لنکستر، انگلستان داده

های حیاتی از تولید تا مصرف  یزمغذیغذایی را از نظر میزان کالری، پروتئین و ر

 . است منتشر شده  Elementa, Science of the Anthropoceneاند که جزئیات آن در مجله  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

ز ها و نیا اطالعات موجود درباره چرای دام وهای مواد مغذی  های فائو با داده های موردنیاز این تحقیق از ترکیب داده داده

با  را جمعیت رو به رشد آیندهنیاز غذایی  توان میهدف یافتن پاسخ به این سوال بود که آیا . غذایی انسان بدست آمده است

اند که حتی بدون اینکه نیاز به  آنها به این نتیجه رسیده ؟شود، تامین نمود میزان مواد غذایی که در حال حاضر تولید می

 2151بینی شده در سال  میلیارد نفر جمعیت پیش 1/3ان تولید فعلی برای تامین غذای بهبود عملکرد محصوالت باشد، میز

 .ای در رفتار غذایی کنونی است تغییرات ریشه انجام به منوط کافی است، که البته 

  ways.html-world-07-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Current crop yields could provide nutritious food for the projected 2050 global population, but only if we make 

radical changes to our dietary choices, a new study shows. Researchers from Lancaster University have 

analysed global and regional food supplies to reveal the flows of calories, protein and vital micro-nutrients from 

production through to human consumption, in a study published in Elementa, Science of the Anthropocene. 

Combining data from the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) with food nutrient data, and 

information on animal grazing and on human nutritional need, they explore whether we could feed a growing 

population with the food we already produce. 

They conclude that, even without improvements in crop yield, current crop production is sufficient to provide 

enough healthy food for the predicted 9.7 billion world population in 2050, although this will require radical 

shifts in behaviour. 

 رژیم غذایی :موضوع

 phys.org :منبع

 23/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-07-world-ways.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2014/soybeans7.jpg
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 روش آزمایش جدیدی برای تعیین سطح نیتروژن خاک

نیتروژن از عناصر مغذی اصلی موردنیاز غالت از جمله ذرت است که سبب 

تواند  اما میزان زیاد چیزهای خوب نیز می. شود تسریع رشد و تقویت آنها می

ب باران جاری نیتروژن همراه آمازاد . باشد برخی اوقات پیامدهای منفی داشته

تازگی  به. اند آلوده کندتو شده و یا در خاک نفوذ کرده و آبهای زیرزمینی را می

گیری میزان  یک روش آزمایش جدید ساده، سریع و قابل اعتماد برای اندازه

 . است نیتروژن خاک معرفی شده

در تولید ذرت، میزان نیتروژنی که برای یک نوع خاک مناسب است برای خاک دیگر ممکن است جوابگو نباشد، زیرا در 

، (USDA)بنا به گفته محقق وزارت کشاورزی امریکا . است ده آلی خاک منظور نشدهتعیین آن میزان نیتروژن مربوط به ما

Alan Franzluebbers سازی نیتروژن از  که مسئول پروژه تحقیقاتی در این زمینه است، آگاهی از پتانسیل خاک در کانی

هایی  در سری آزمایش. کند ن کمک میهای کودی نیتروژ مواد آلی خاک و قابل استفاده کردن آن برای گیاه، به بهبود توصیه

است اثربخشی این روش جدید و ارزان قیمت بررسی و مورد  منتشر شده Soil Science Society of Americaکه در مجله 

 . است مطالعه قرار گرفته

  soil/-in-levels-nitrogen-determine-can-test-news/2018/new-events/news/research-https://www.ars.usda.gov/news:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Surface soil is sampled in a field in Virginia while in winter cover crop, but that will be planted to corn in the 

spring. Photo by Alan Franzluebbers, USDA/ARS 

Nitrogen is the main nutrient added to cereal crops like corn, which makes them grow faster and stronger. But 

too much of a good thing could sometimes have negative outcomes. Too much nitrogen can run off with 

rainwater or leach through to soil and contaminate groundwater. Now, a simple, rapid and reliable test can 

determine the nitrogen amount in soil. For corn growers, the current assumption is that corn grain requires 1.2 

pounds of nitrogen applied for every bushel produced. This works for some soils, but not exactly for others, as 

the assumption doesn’t factor in nitrogen from soil organic matter. Knowing the soil’s potential to mineralize 

nitrogen from organic matter, making it available to plants, would help improve nitrogen fertilizer 

recommendations, according to U.S. Department of Agriculture (USDA) ecologist Alan Franzluebbers, lead 

investigator of this research. 

 خاک:موضوع

 مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 16/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2018/new-test-can-determine-nitrogen-levels-in-soil/
https://www.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/people-locations/person/?person-id=1823
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 های جدید اصالح نباتاتها به کمک فناوریمیوه جذاب کردن ظاهر

ها  توان ظاهر میوه های جدید اصالح نباتات می با استفاده از فناوری

بر اساس گزارش دو . تر و برای ذائقه خوشایندتر کرد را جذاب

محقق از مؤسسه تحقیقات علوم گیاهی و غذایی نیوزلند، در 

بهتر   هایی تولید کرد که رنگ، شکل و اندازه توان میوه آینده می

 . داشته و مزایای سالمتی آنها نیز بیشتر باشد

طبق توضیحات این محققان استفاده از تکنیک ویرایش ژن 

CRISPR-Cas9   روند اصالح نباتات را سرعت بخشیده و دیگر

این فناوری . شود جدید نیست، بر خالف آنچه در اغلب محصوالت اصالح ژنتیکی شده انجام می DNAنیازی به افزودن توالی 

های فاکتور رونویسی  در استفاده از این فناوری بویژه بر روی ژن. د را ویرایش کنندوهای موج سازد که ژن محققان را قادر می

 . شود که کنترل کننده صفات کلیدی مطلوب مصرف کننده را بعهده دارند تمرکز می MYBsبنام 

 . است منتشر شده Trends in Plant Scienceجزئیات این گزارش در مجله 

  produce/-technology-breeding-https://www.earth.com/news/plant:لینک خبر

 :خالصه خبر 

New plant breeding technologies have the potential to make fruits and vegetables more appealing to 

the eyes and also to the taste buds. A pair of food experts is reporting that the produce of the future 

could have enhanced colors, shapes, and sizes, along with improved health benefits. 

Study co-author Andrew Allan is a food researcher at the New Zealand science institute Plant & Food 

Research. 

The researchers explained that fast breeding with CRISPR-Cas9 gene editing does not require the 

addition of a new DNA sequence, which is often the case with genetically modified crops. Instead, this 

technology allows scientists to edit existing genes. There is focus, in particular, on transcription factor 

genes called MYBs that control many of the key consumer traits in plants. 

 صالح نباتاتا :موضوع

 www.earth.com :منبع

 11/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.earth.com/news/plant-breeding-technology-produce/
https://www.plantandfood.co.nz/
https://www.plantandfood.co.nz/
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 بخش تاریک مزارع بسیار بزرگ کالیفرنیا

دهه قبل سطح آرسنیک در آب شرب شهرهای واقع از دو تقریبا 

این آلودگی در . درمنطقه دره مرکزی کالیفرنیا باالتر از حد فدرال است

دهند خطر ابتال به انواع سرطان را  سطحی است که تحقیقات نشان می

در . شود در کودکان می (IQ)افزایش داده و سبب کاهش ضریب هوشی 

اند، این  طی همین دوره، محققان متوجه پدیده غیرعادی دیگری شده

رسد  نظر می به. متر در سال در حال کاهش است سانتی 25دره با سرعت 

 . که این دو مشکل در ارتباط با یکدیگر باشند

آید  نوع محصول در آن بعمل می 251و حدود  ردکیلومترمربع نقش حیاتی در زندگی مردم امریکا دا 51،111این دره به وسعت 

بویژه . کشاورزی در این مقیاس نیاز به مقدار زیادی آب دارد. کند که حدود یک چهارم عرضه مواد غذایی مردم را تامین می

ورزان راهی جز ها و تغییرات ماهانه بارندگی کشا ب رودخانهبا توجه به سطح آ. باالیی  دارند محصوالتی مثل بادام که نیاز آبی

 . ها ندارند خوان حفاری چاه و تخلیه آب

شناسی امریکا در طول قرن گذشته، سطح آب زیرزمینی در برخی مناطق در شرایط خشکسالی تا  طبق بررسی سازمان زمین

 . است متر کاهش یافته 211

  agriculture-farming-water-arsenic-sinking-valley-central-https://www.theguardian.com/environment/2018/jul/18/california:لینک خبر

 :ه خبر خالص

Towns across the Central Valley region of California have had tap water arsenic levels above the federal limit 

for almost two decades, levels that research suggests can raise the risk of a variety of cancers and lower IQ in 

children. During the same period, locals and scientists have noticed another odd phenomenon: the valley is 

sinking, at rates as fast as 25cm a year. Now it seems that the two problems are connected 

The 50,000 sq km of the Central Valley play an essential role in American life: some 250 crops grow here, 

about one-quarter of the nation’s food supply. Agriculture on this scale requires an enormous amount of water, 

especially as water-hungry crops like almonds have gained popularity. And since the area’s river and rainfall 

levels fluctuate widely even month to month, farmers say they have no choice but to drill wells and draw 

aggressively on aquifers. 

 آلودگی آب :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 11/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2018/jul/18/california-central-valley-sinking-arsenic-water-farming-agriculture
https://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/28/california-central-valley-sinking-farmers-deepwater-wells
https://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/28/california-central-valley-sinking-farmers-deepwater-wells
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/05/dry-farming-california-drought-wine-crops
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 های اصالح ژناز تکنیک العاده با استفادههای غیرعادی و خارقتولید میوه

هایی  توان میوه می های پیشرفته  گویند با استفاده از فناوری محققان می

رنگ یا پر  دلخواه، صاف یا پرزدار، بدون طعم یا با طعم تند و زیاد، کم به

 . نمودها عرضه  کننده رنگ تولید و به مصرف

های سنتی اصالح نباتات  گویند اگرچه قبالً به کمک روش کارشناسان می

های جدید مثل  فناوریبا شد، اما  های خاص تولید می گیاهانی با ویژگی

توان گفت با  بطوریکه می. توان ایجاد کرد این تغییرات را خیلی سریعتر و کارآمدتر می Crispr-Cas9تکنیک ویرایش ژن 

 . های بسیار متفاوت از آنچه هم اکنون دارند، تولید کرد ها و سبزیجات با طعم و مزه طیف وسیعی از میوهتوان  این فناوری می

کنند، بعنوان مثال،  های مواد غذایی استفاده می در حال حاضر محققان از فناوری ویرایش ژن برای ایجاد تعییر در ویژگی

که برای  کنند تحقیق می ز محققان در اسپانیا بر روی تولید گندمیدر حال حاضر تیمی ا. شوند ای نمی هایی که قهوه قارچ

ای دیگر از این روش برای ایجاد مقاومت در برابر مشکالت محیطی و  عده. استفاده باشد افراد مبتال به بیماری سلیاک نیز قابل

 . کنند در گیاهان کار میها  پاتوژن

  editing-gene-to-thanks-soon-aisles-hit-could-fruits-new-https://www.theguardian.com/science/2018/jul/19/weird:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Smooth or hairy, pungent or tasteless, deep-hued or bright: new versions of old fruits could be hitting the 

produce aisles as plant experts embrace cutting-edge technology, scientists say. 

While researchers have previously produced plants with specific traits through traditional breeding techniques, 

experts say new technologies such as the gene-editing tool Crispr-Cas9 could be used to bring about changes far 

more rapidly and efficiently. 

It could, they say, potentially open the door to a new range of fruits and vegetables that look, taste and feel very 

different to those we are used to. 

Gene-editing is already being used by scientists to change the characteristics of food. One such endeavour used 

Crispr to make mushrooms that don’t brown, while a team in Spain has been using the approach to try to 

produce wheat that can be eaten by people with coeliac disease. Still others are looking at using gene-editing to 

give crops resistance to particular environmental problems or pathogens 

 اصالح ژن :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 11/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/science/2018/jul/19/weird-new-fruits-could-hit-aisles-soon-thanks-to-gene-editing
https://www.theguardian.com/science/2018/jan/15/gene-editing-and-what-it-really-means-to-rewrite-the-code-of-life
https://news.psu.edu/story/405406/2016/04/19/research/gene-edited-mushroom-created-penn-state-researcher-changing-gmo
https://www.newscientist.com/article/2148596-genetically-modified-wheat-used-to-make-coeliac-friendly-bread/
https://www.nature.com/articles/s41598-017-00578-x
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 در مزارع کشاورزی DIYهای تصویربرداری هوشمند  استفاده از سیستم

با سیستم تصویربرداری هوشمند جدید ارائه شده، کشاورزان از این پس 

های گیاهان  های مربوط به ویژگی خواهند توانست بطور شخصی داده

دقیقا  راها و سایر تغییرات حرکتی  گیاه  مثل، خوابیدگی ساقهمزارع 

همانطور که در مزرعه در حال روی  دادن است مشاهده کرده و برای 

 . موقع اقدام کنند جلوگیری از کاهش عملکرد به

های حرکتی  سوتا سیستمی برای ضبط فیلم تیمی از محققان دانشگاه مینه

گیرند، ساخته و ارائه  رار میها در معرض خوابیدگی و یا شکستگی ق گیاه در شرایط پر باد و همچنین در شرایطی که ساقه

افتد که در اثر وزش شدید باد، بیماری، خاک خیس، میزان بیش از حد نیتروژن  خوابیدگی ساقه گیاه زمانی اتفاق می. اند کرده

 . تواند به کاهش عملکرد محصول بیانجامد افتند که می آالت و یا حیوانات ساقه ها خمیده شده و یا می در خاک، عبور ماشین

منبع باز و های تصویربرداری موجود  گوید سیستم ارائه شده توسط آنها نسبت به سیستم سئول این پروژه تحقیقاتی میم

در مجله  DIY (Do It Yourself)جزئیات بیشتر درباره این سیستم تصویر برداری . اندازی آن ساده است تر بوده و راه ارزان

Hardware X Journal است منتشر شده . 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180718113329.htm:خبر لینک

 :خالصه خبر 

Farmers and plant breeders can now build their own automated field camera track system to collect data on 

dynamic plant traits, such as crop lodging and movement, as it's happening in the field to help reduce losses in 

crop yield. 

A team of University of Minnesota researchers led by Alex Susko, doctoral candidate and member of the 

Precision Agriculture Center in CFANS, developed the system to capture videos of plant movement under very 

windy conditions as well as stem failure or lodging. Lodging occurs when a plant falls or bends over due to high 

winds, disease, wet soil, excess nitrogen in the soil, machinery, or animals and can lead to losses in crop yield. 

"Field camera track systems exist, such as the PhenoSpex FieldScan, but it's proprietary and primarily designed 

for container crop phenotyping. Our system is open source, less expensive, and easier to construct," said Susko.  

 فناوری :موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 11/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180718113329.htm
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 های مناسب برای مطالعات تغییرات اقلیمی شهرها، محل

بر اساس تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، 

توانند محل مناسبی برای تحقیق در مورد اثرات تغییرات اقلیمی  شهرها می

های گیاهی و حشرات  در این تحقیق اثرات شهرنشینی بر روی گونه. باشند

 . است بررسی و رصد شده

تغییرات بینی شده  ار پیشآثتوانند نشان دهنده بسیاری از   شهرها می

برخی از این آثار ناشی از مصالح . ندباشو میزان خشکسالی اکسیدکربن  اقلیمی مثل باال رفتن دما، افزایش غلظت دی

 . شوند ساختمانی غیرقابل نفوذ مانند بتن و شیشه هستند که به افزایش گرمای شهری کمک کرده و مانع نفوذ آب به خاک می

های رشد  ها و اتاق در آزمایشگاه. هایی دارد مزیت« های رشد اتاق»ها و یا  آزمایشگاه در شهرها نسبت بهانجام آزمایشات 

ها درختان تمام  شهرها فضاهای بزرگی هستند که در آن. شود شرایط مشابه از نظر دما و خشکسالی بطور مصنوعی ایجاد می

های گیاهی و حیوانی برای  های محدود آزمایشگاهی که گونه برند برعکس محیط دوره زندگی خود را در دمای باال بسر می

 . شوند می ت در شرایط تغییرات اقلیمی قرار دادهمد کوتاه

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180718170302.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Cities can serve as useful proxies to study and predict the effects of climate change, according to a North 

Carolina State University research review that tracks urbanization's effects on plant and insect species. 

Cities often display many of the predicted effects of climate change, including higher temperatures, higher 

carbon dioxide concentration and higher drought rates. Some of those effects are due to impermeable building 

materials like concrete and glass, which help create "urban heat islands" and prevent water from soaking into 

soil. Experiments in cities also have advantages over experiments performed in labs or in specially designed 

"growth chambers" that attempt to mimic higher temperature or drier soil conditions. Cities are larger than 

experimental chambers and organisms like trees have lived at higher temperatures their entire lives in cities, 

whereas other experimental methods can only increase temperature for short periods. Thus, urban areas can 

show how plants and animals respond to changes in climate over long stretches of time, which lab and growth 

chamber studies can't quite match. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 11/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180718170302.htm
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 کننده سالمت خانه خواهند شد در آینده گیاهان خانگی کنترل

توسط نیل  Scienceجوالی مجله  21ای که در شماره  مقاله

 است درباره استوارت و همکارانش از دانشگاه تنسی منتشر شده

تحقیق برای استفاده از گیاهان خانگی عالوه بر زیبایی به منظور 

 .  ابزارهایی برای هشدار درباره وضعیت سالمت خانه است

های نامحسوس  ن ابزارایده مهندسی ژنتیک گیاهان خانگی بعنوا

کنترل سالمت خانه توسط استوارت استاد علوم گیاهی دانشکده 

های وی با همسرش سوزان و رانا ابودیه، محقق دانشکده معماری این دانشگاه مطرح  کشاورزی دانشگاه تنسی بدنبال صحبت

 . است شده

های این محققان، تا  بر اساس گفته. شود شنهاد میبرای اولین بار نیست که استفاده از گیاهان بعنوان حسگرهای زیستی پی

در حقیقت آنجه که بعنوان مهندسی ژنتیک شناخته . اند کنون با استفاده از بیوتکنولوژی چندین سنسور گیاهی ساخته شده

 . های جدید زیستی است اقالم و یا سیستماست که در واقع ساخت و تولید  شناسی سنتتیک شده شد تبدیل به زیست می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180720112829.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In a perspective published in the July 20 issue of Science, Neal Stewart and his University of 

Tennessee coauthors explore the future of houseplants as aesthetically pleasing and functional sirens of 

home health. 

The idea is to genetically engineer house plants to serve as subtle alarms that something is amiss in our 

home and office environments. This is not the first time that plants have been proposed as biosensors. 

The authors point out that to date several environmentally relevant phytosensors have been designed 

by using biotechnology. In fact, what was once known as genetic engineering has grown into a whole 

field of study called synthetic biology, which is the design and construction of new biological entities 

or systems. 

 مهندسی ژنتیک :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 20/70/2011 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180720112829.htm
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 های جدید درباره فرایند فتوسنتز در گندم یافته

Gemma Molero  المللی  در مرکز بین ، فیزیولوژیست گندم

گوید، با وجود افزایش عالقه  می( CIMMYT)اصالح ذرت و گندم 

های مفید برای اصالح ارقام  های پیشرفته برای کشف ژن به روش

فیزیولوژی گندم قات محصوالت کشاورزی مثل گندم، نقش تحقی

 .است دیگری اهمیت پیدا کرده بیش از هر زمان

بنا به اظهارات وی، فیزیولوژی با گیاه فیزیکی و قابل مشاهده 

شود و در آن سعی بر شناخت صفات و فرایندها و در  شروع می

ر جذب و استفاده از نور برای مثال، توانایی گیاه د. نهایت ارائه صفات قابل انتخاب برای کارشناسان اصالح نباتات است

همین دلیل محققان مجبور به تجزیه  به. مشخصی برای آن وجود ندارد DNAخورشید که یک ویژگی پیچیده است و نشانگر 

و  هکنند که بهتر از نور استفاده کرد و سپس به کارشناسان در انتخاب گیاهانی کمک می بودهو تحلیل نحوه عملکرد آن 

 . عملکرد باالیی دارند

در شرایط فعلی . های ژنتیکی گندم است ها و کارشناسان اصالح نباتات، افزایش چشمگیر قابلیت فیزیولوژیست هدف کلیدی

درصد برسد تا بتوان نیاز غذایی جمعیت جهان تا  1/7ساالنه نرخ پیشرفت کار باید به . درصد در سال است 7پیشرفت حاصله 

 . تامین گردد 2151سال 

  photosynthesis/-wheat-on-light-sheds-molero-gemma-ground-https://www.cimmyt.org/breaking:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Despite the rising interest in advanced methods to discover useful genes for breeding in crops like wheat, the 

role of crop physiology research is now more important than ever, according to Gemma Molero, a wheat 

physiologist at the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT). 

“Physiology starts with the physical, observable plant,” Molero said. “It attempts to understand plant traits and 

processes and, ultimately, to provide breeders with selectable traits. Take for example the plant’s ability to 

capture and use sunlight. This is a complex trait and there are no useful DNA markers for it, so we have to 

analyze how it works and then help breeders to select plants that use sunlight better and yield more grain.” 

 گندم :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 11/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/breaking-ground-gemma-molero-sheds-light-on-wheat-photosynthesis/
https://www.cimmyt.org/
http://www.cimmyt.org/wp-content/uploads/2018/07/Postcard_Gemma-Molero.jpg
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 سوزی، پیامدهای موج هوای گرم در اروپا خشکسالی و آتش

سوزی،  سابقه گرما، اروپای شمالی شاهد آتش تابستان امسال در اثر موج بی

به . خشکسالی و افزایش شدید عوارض ناشی از آفتاب سوختگی است

کشاورزان در سراسر منطقه نسبت به احتمال کاهش عملکرد هشدار داده 

است و پایین آمدن کیفیت چرا نیز بر کیفیت تولید شیر و عرضه علوفه  شده

 . ثیر خواهد گذاشتتا

ها  های خود را به کشتارگاه دامداران بعلت کمبود خوراک دام، دام. است دما در سوئد به باالترین حد خود در قرن اخیر رسیده

 . های آینده است وضعیت رو به وخامت است، سراسر اروپا نگران افزایش دما و کاهش باران در طی هفته. فرستند می

، وزارت کشاورزی  سابقه قرار گرفته مزرعه کشاورزی تحت تاثیر خشکسالی بی 37111اینکه بیش از  در لهستان با توجه به

بار در مزارع کشاورزی، دولت لتونی  در ماه ژوئن، بعلت وضعیت فاجعه.  است درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا کرده

سوزی عظیم در هفته گذشته در غرب لتونی  آتش. تاس های کشاورزی از بروکسل کرده درخواست پرداخت زودهنگام یارانه

 . نشانان همچنان در تالش برای خاموش کردن آن هستند آغاز و آتش

  wildfires.html-drought-heatwave-european-07-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Wildfires in the Arctic Circle, drought-stricken farmers and a spike in hospital treatment for sunburn: an 

unusually long heatwave this summer has northern Europe in its grip. Farmers across the region have warned 

that crop yields will be down while poor grass quality is affecting the quality of milk and the availability of 

animal fodder. In Sweden, where temperatures are the highest for a century, farmers are even sending their 

animals to slaughter because there is no hay left to feed them. 

Their plight is extreme, but echoes concerns across Europe with weeks of soaring temperatures and little rain. 

Poland has asked the EU for financial aid after more than 91,000 farms were affected by an unusual spring 

drought, according to the agriculture ministry. 

Latvia declared a national state of disaster in its farms sector in June and also requested early payment of 

agricultural subsidies from Brussels. Volunteers, including local farmers who helped transport water through the 

forests in their tractors, joined the army and national guard to help fight the blaze. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 20/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-07-european-heatwave-drought-wildfires.html
https://phys.org/tags/crop+yields/
https://phys.org/tags/local+farmers/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/4-firefighters.jpg
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 های هوایی کمتر کاهش نیاز آبی برنج با تولید ارقامی با روزنه

نتایج یک تحقیق جدید انجام شده توسط محققان دانشگاه شفیلد، 

و تولید ارقامی با  دهند که مهندسی ارقام برنج  انگلستان نشان می

تر و  در مقابل خشکسالی مقاومهای هوایی کمتر آنها را  تعداد روزنه

. دهد پذیری آنها را در برابر تغییرات اقلیمی افزایش می افطانع

ها هستند که تبادل گاز از  های ریزی در برگ های هوایی، منفذ روزنه

 . گیرد طریق آنها انجام می

میزان . نیاز به آب فراوان دارد اما کشت برنج. برنج بعنوان منبع اصلی غذایی وابسته هستند بخش بزرگی از جمعیت زمین به

تقریبا در نیمی مزارع برنج دنیا از سیستم . شود ر برآورد میلیت 2511ب مصرفی برای تولید هر کیلوگرم برنج حدود آ

بینی خشکسالی و افزایش دما در اثر تغییرات  پیش با توجه به. کشاورزی دیم استفاده کرده و متکی به میزان باران هستند

 . رود اقلیمی برای اغلب این مزارع آینده خوبی انتظار نمی

اکسیدکربن برای فتوسنتز  برای تنظیم جذب دی( stomata)همانند بسیاری از گیاهان، برنج نیز از منافذی بنام روزنه 

در شرایط کمبود آب و . شود شده و سبب خنک شدن گیاه میکند که بخار آب نیز از طریق آنها تبخیر  استفاده می

 کند ها به حفظ بیشتر آب کمک می خشکسالی، بسته بودن روزنه

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180724193644.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Rice plants engineered to have fewer stomata -- tiny openings used for gas exchange -- are more 

tolerant to drought and resilient to future climate change, a new study has revealed. 

Scientists from the University of Sheffield have discovered that engineering a high-yielding rice 

cultivar to have reduced stomatal density, helps the crop to conserve water and to survive high 

temperatures and drought. Much of humanity relies on rice as a food source, but rice cultivation is 

particularly water intensive -- using an estimated 2,500 litres of water per kilogram of rice produced. 

However, almost half of the global rice crop derives from rain-fed agricultural systems where drought 

and high temperatures are predicted to become more frequent and damaging under climate change. 

 برنج :موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 24/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180724193644.htm
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 های مالت جو های جدید درباره ویژگی یافته

محققان دانشگاه آدالید موفق به کشف اطالعات بنیادی جدید 

های  آنها معتقدند یافته. اند های مالت دانه جو شده درباره ویژگی

های پایدارتر در تخمیر جو و تولید  تواند منجر به پروسه آنها می

 . های جدید شود مالت

های مالت از یک الیه بافت در دانه جو بنام  ترین آنزیم مهم

aleurone این الیه با خواص سالمتی بسیار باال . آید بدست می

ه مقدار این آنزیم در دانه جو بیشتر هر چمحققان دریافتند که . ها و الیاف رژیمی است اکسیدن سرشار از مواد معدنی، آنتی

 . کند های آنزیمی دانه نیز افزایش پیدا می باشد، فعالیت

میلیارد دالر از اقتصاد ملی این کشور را تامین  5/2ریکه بیش از بطو. استرالیا استم غالت در جنوب جو دومین محصول مه

 . شود ها مربوط می بخش عمده این ارزش اقتصادی مربوط به مصرف جو در تولید آبجو و سایر نوشیدنی. کند می

 . است به چاپ رسیده Natureاز انتشارات  Scientific Reportsهای آنها در مجله  جزئیات بیشتر درباره یافته

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180724110227.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

University of Adelaide researchers have uncovered fundamental new information about the malting 

characteristics of barley grains. They say their finding could pave the way to more stable brewing processes or 

new malts for craft brewers. 

Published in the Nature publication Scientific Reports, the researchers discovered a new link between one of the 

key enzymes involved in malt production for brewing and a specific tissue layer within the barley grain. The 

most important malting enzymes come from a layer of tissue in the barley grain called the aleurone, a health-

promoting tissue full of minerals, antioxidants and dietary fibre. The researchers showed that the more aleurone 

present in the barley grain, the more enzyme activity the grain produced. Barley is the second most important 

cereal crop for South Australia and contributes over $2.5 billion to the national economy. Much of its value 

comes from its use in beer and beverage production. 

 جو :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 24/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180724110227.htm
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 های خاک هستند تجزیه توسط میکربمرهای جایگزین که قابل  پلی

ساالنه هشت میلیون تن پالستیک . جهان در حال غرق شدن در پالستیک است

های کشاورزی نیز در معرض تهدید آلودگی  خاک. شود ها می وارد اقیانوس

های هرز،  کشاورزان در سراسر جهان برای مبارزه با علف. پالستیکی قرار دارند

رطوبت خاک و نهایتا افزایش عملکرد از مقدار زیادی افزایش دمای خاک و حفظ 

پس از برداشت . کنند های مالچ استفاده می بعنوان پوشش (PE)اتیلن  پلی

وری کل الیه پوششی مالچ تقریباً غیرممکن است بویژه زمانی که ضخامت آنها از چند میکرومتر بیشتر آ محصول، جمع

این بقایای . پذیر نیست اتیلن تجزیه شود زیرا پلی در طول زمان در خاک انباشته میبقایای مالچ در زمین باقی مانده و . نیست

 . کنند خیزی خاک شده و در انتقال آب در خاک مشکل ایجاد می پالستیکی سبب کاهش حاصل

ه ای خود ب رشته در سوئیس در مطالعات بین( Eawag)علوم و فناوری آبی  زوریخ و مؤسسه فدرال ETHمحققان مؤسسه 

های خاک قادر به تجزیه نوع  آنها نشان دادند که میکرب. تواند مفید باشد اند که در زمینه مشکل فوق می نتایجی رسیده

 Scienceجزئیات بیشتر درباره یافته آنها در مجله . هستند butylene adipate-co-terephthalateاتیلن جایگزین بنام  پلی

Adavnces است منتشر شده  . 

  plastics.html-munch-bugs-soil-07-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The world is drowning in a flood of plastic. Eight million tons of plastic end up in the oceans every year. 

Agricultural soils are also threatened by plastic pollution. Farmers around the world apply enormous amounts of 

polyethylene (PE) mulch films onto soils to combat weeds, increase soil temperature and keep the soil moist, 

thereby increasing overall crop yields. 

After harvest, it is often impossible for farmers to re-collect whole films, particularly when they are only a few 

micrometers thin. Film debris then makes its way into the soil and accumulates in the soil over time, because PE 

does not biodegrade. Film residues in soils decrease soil fertility, interfere with water transport and diminish 

crop growth. Researchers at ETH Zurich and the Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology 

(Eawag) have now shown in an interdisciplinary study that there is reason to be hopeful. In their recent study, 

they demonstrate that soil microbes degrade films composed of the alternative polymer poly(butylene adipate-

co-terephthalate) (PBAT). Their work has just been published in the journal Science Advances. 

 خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 25/70/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-07-soil-bugs-munch-plastics.html
https://phys.org/tags/films/
https://phys.org/tags/soil+microbes/
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

  کردند هیرا ته اهیگندم س قیژنوم دق ربا نیاول یبرا یمحققان ژاپن 

Japanese Researchers Assemble First Accurate Buckwheat Genome 

 های خود از کاشت ذرت تراریخته را به اشتراک گذاشتندکشاورزان چینی تجربه 

 Vietnamese Farmers Share Experiences in GM Maize Planting 

 را صادر کرد ختهیگندم ترار یدانیم شاتیمجوز آزما ایاسترال کیژنت یمقررات فناور میدفتر تنظ  

Australian OGTR Issues License for GM Wheat Field Trials 

 روپاا .2

 را  منتشر کرد ختهیرقم ذرت ترار 4خود در مورد  یاروپا نظرات علم ییمواد غذا یمنیاداره ا .   

EFSA Publishes Scientific Opinion on Four-Event Stack Maize Bt11 × Mir162 × 1507 × Ga21 

 ریکاما  .9

 المللی تحقیقاتی توالی ژنوم نیشکر را منتشر کردتیم بین 

Sugarcane Genome Has Finally Been Sequenced 

 یقاتتحق 

 شدند ایدر سو ییایقل یطیمح یهامقاومت در برابر تنش جادیژن ا ییمحققان موفق به شناسا .   

Researchers Find Soybean Genes for Alkaline Stress Resistance 

  ژنFaTM6 کندفرنگی کنترل میرشد گل را در توت .    

FaTM6 Controls Flower Development in Strawberry 

  محققان چینی سیستمCRISPR ای را توسعه دادندبهبودیافته 

Chinese Scientists Develop Improved CRISPR System 

 بازگشت به فهرست
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16625
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