
 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

  سرمقاله

 باسمه تعالی

که قسمتی  استعمده اقتصاد کشور  های چالش از  "رکود"در حال حاضر 

گذاری به میززان   باشد کاهش سرمایه میسالهای اخیراز آن ناشی از تحریم 

و کاهش مصرف از  از یکسو های دولتی و خصوصی بخش صد دردر 11ز   15

 آثار رکود و تحریم می باشد

بزه   فرصزت در شرایط پساتحریم قرار داریزم اسزتداده از ایز      که اکنون 

سزرمایه گزذاری    تا استنیاز  کافی و ارادهارزنده تدبیر  ،شایسته مدیریت 

را   شزتاال ارونق گیرد و چالش های مرتبط بر آن نظیر تولیزد، مصزرف و   

  .سامان دهد

بعنوان اساس اقزدامات مزد نظزر     باید  عمده را مسئله سه در ای  شرایط  

کزه هزر   ، صادرات و سرمایه گذاری افزایش  ، ال تکنولوژیانتقا :قرار دهیم

در مورد تکنولزوژی و  . دنسه الزمه رونق بخشیدن به اقتصاد کشور می باش

محدودیت های فراوانی روبرو بزوده   باتحریم  ظرف سالهای کشور ،نوآوری

بسزیار زیزاد   آمزد  های روز  آوری با ف  ماکشور  توان گدت فاصله می، است

تاه کردن ای  فاصله بزه کوشزش زیزاد و    وبرای جبران ای  کمبود وکشده 

در کشور باید یز  نهتزت انتقزال تکنولزوژی     . پیگیری مستمر نیاز است

 .بوجود آید

   سید محمد حسی  شریعتمدار   

 

 .طدا از ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود دریغ ندرمائیدل

 f_raoufi@yahoo.com  ،gharedaghli@yahoo.com :ایمیل

 180 – 22768381: ،  فاکس 180 – 22768388: تلفن

 : فهرست مطالب
    سرمقاله 

 ارگانی   کشاورزی 

  بهبود روش و مدیریت تولید برنج ارگانیک با توجه به افزایش

 میزان تقاضا برای آن 

 بیوتکنولوژی 

  پروتئین حامل قند مؤثر در فرایندهای مختلف شناسایی

 گیاهی

 زنبور عسل 

   های زنبور عسل نیر کلبیماری دشیوع تسهیل روش ارزیابی  

 میگو 

  تولید میگوهایی بزرگتر، سالمتر و با رشد سریعتر با تغذیه آنها از

 ضایعات خارپشت دریایی

 محیط زیست 

 بندی مواد  پذیر برای بسته های سبز زیست تجزیه پالستیک

 غذایی

 توت فرنگی 

 فرنگی مقایسه سه روش کاشت سنتی، کمپوست و ارگانیک توت 

 برنج 

 مجموعه استانداردهای جهانی جدید برای کشت پایدار برنج  

 فیزیولوژی گیاهی 

  کشف مکانیسم مولکولی مربوط به زمان گلدهی گیاهان   

 خاک 

  شناسای ژنی که فسفر دیرهضم خاک را قابل مصرف برای گیاه

  کند می

 کتاب برای دانلود 

 جهانی توسعه پایدار هداف ا(SDGs )– UNDP 

 گذاری بر روی حفاظت  اهمیت سرمایه -دستیابی به گرسنگی صفر

 FAO,WFP,IFAD –اجتماعی و کشاورزی 

 شمند در برابر اقلیم کشاورزی هو– FAO 

  5102خالصه وضعیت غذا و کشاورزی در سال – FAO 

  ارزیابی جهانی منابع جنگل- FAO 
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 بهبود روش و مدیریت تولید برنج ارگانی  با توجه به افزایش میزان تقاضا برای آن 

اما . کنندگان امریکایی رو به افزایش است تقاضا برای برنج ارگانی  از طرف مصرف

ها و  نه مناسبی برای هجوم آفات، بیماریتولید برنج بدون کاربرد مواد شیمیایی زمی

  با توجه به ای  موضوع، وزارت کشاورزی امریکا بودجه. کند های هرز فراهم می علف

 برنج ارگانی  کاشتآور سازی  هایی جهت سود حل ی  میلیون دالری برای یافت  راه

 . است و تاسیس مرکز عالی برنج ارگانی  در اختیار محققان قرار داده

و داشته  یهای اخیر سطح زیر کشت برنج ارگانی  در امریکا روند افزایش سالدر 

با اینکه قیمت برنح ارگانی  حدود دو برابر برنج معمولی است اما کشاورزان برای تولید . کاهش استبه کشت برنج سنتی رو زیر سطح 

 . هایی روبرو هستند برنج ارگانی  با عملکرد و کیدیت مطلوب با چالش

ها و  است و بدلیل متمایز بودن محیط کشت و طیف مختلف آفات، بیماری نون تحقیقات کمی بر روی برنج ارگانی  صورت گرفتهتا ک

 . نیستند ای  محصولهای هرز برنج، تحقیقات انجام شده بر روی سایر محصوالت ارگانی  قابل کاربرد برای  علف

های هرز و  ، اصالح نباتات، مدیران تاذیه گیاهی، اقتصاددانان، کارشناسان علفهای گیاهی تیم تحقیقاتی متشکل از متخصصان بیماری

اند که پس از تکمیل  ه دستاوردهای قابل توجهی در ای  زمینه رسیدهه ساله خود بر روی برنج ارگانی  بآفات گیاهی در طی مطالعات س

و ارائه ابزاری مبتنی بر وب برای تجزیه و تحلیل اقتصادی و تحقیقات خود بزودی بصورت برنامه راهبردی برای تولید برنج ارگانیگ 

 . گیری در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت تصمیم

Organic rice is increasingly desired by U.S. consumers, but farmers know that growing the grain chemically free can 

mean providing a feast for insects, diseases and weeds. 

That's why the U.S. Department of Agriculture has put $1 million on a multi-state team of scientists with a track 

record of battling pests toward the goal of making organic rice profitable for farmers and more available for 

consumers. The grant also establishes the first Center of Excellence for organic rice research in the U.S. 

"Organic rice is important to the U.S., and most of the organic rice acreage is located in the southern growing region 

and California," said Dr. Xin-Gen "Shane"" Zhou, Texas A&M AgriLife Research plant pathologist in Beaumont and 

project leader. "Organic rice acreage has increased to about 50,000 acres in the nation. In contrast, conventional rice 

acreage is on the decline. 

"The organic market is growing, but U.S. farmers have not been able to keep up with the demand domestically." 

While the price farmers receive for organic rice is nearly double what they get for conventionally grown rice, Zhou 

said, producing an adequate yield of quality rice organically is challenging. 

"Very little research has been done on organic rice, and organic studies on other crops do not apply to rice because -- 

unlike other crops -- most of it is grown in flooded fields," he said. "That subjects rice to a different spectrum of 

disease, weeds and insect pests than dryland or irrigated crops." 

 :بعمن

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151020094817.htm 

 بازگشت به فهرست
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 پروتئی  حامل قند مؤثر در فرایندهای مختلف گیاهیشناسایی  

(  Carnegie Institution for Science)دو تیم تحقیقاتی از موسسه علوم کارنگی 

اند که نقش کلیدی در  پروتئی  حامل قند در گیاهان شدهموفق به شناسایی  

 .فرایندهای مختلف گیاهی دارد

از دانشکده پزشکی دانشگاه  (Liang Feng)تیم اول به رهبری لیانگ فنگ 

. است را در برنج کشف کرده SWEET2استندورد ساختمان مولکولی حاملی بنام 

کشف ای  ساختار و تعیی  اسیدهای آمینه کلیدی مؤثر در عملکرد پروتئی  به 

شناخت بیشتر از چگونگی عملکرد و درک اتداقاتی که در نتیجه از بی  رفت  

تیم دیگر تحقیقاتی از . افتد، بسیار کم  خواهد کرد پروتئی  بدنبال بیماری می

های انگلی بررسی و مطالعه  در حداظت از گیاه آرابیدوپسیس در برابر آلودگی SWEET2بر روی نقش ( Virginia Tech)ویرجینیا ت  

های مدید محدود کرده  ه میکرببه ذخیره قند در واکوئل کم  کرده و بنابرای  عرضه شکر را فقط ب SWEET2آنها دریافتند که .  کردند

 . کند ها متر جلوگیری می و از رسیدن آن به میکرب

سبب حدظ و نگهداری قند در ریشه شده و به افزایش مقاومت در  SWEET2دهد که پروتئی   ها نشان می نتایج کار تحقیقاتی ای  تیم

برابر بیشتر  11در زمان عدونت انگلی تا  SWEET2کند و همچنی  دریافتند که بیان ژنی  زای محیط ریشه کم  می برابر عوامل بیماری

 . ر باال استها بسیا هستند، به انگل SWEET2های جهشی ایجاد شده که فاقد  شده و اینکه حساسیت گونه

 .   مراجعه نمائید( لین  دوم در زیر)سایت مؤسسه علوم کارنگی  توانید به وب برای اطالعات بیشتر درباره ای  یافته می

Two research teams led by Wolf Frommer at the Carnegie Institution for Science have identified sugar transport 

proteins which play key roles in various plant processes. 

The first research team, led by Liang Feng from Stanford University School of Medicine unravelled the molecular 

structure of a SWEET2 transporter from rice. Discovering the structure of SWEET2, and determining the key amino 

acids in the protein necessary for function, is the key to understanding how it works, and what happens when the 

transporter fails due to disease or pathogens. The other research team, on which Frommer worked with Woei-Jiun Guo 

and Dorothea Tholl of Virginia Tech, focused on SWEET2's role in protecting Arabidopsis from parasitic infection. 

They showed that SWEET2 helps stockpile sugars in the vacuole, thereby limiting the sugar supply to feed only the 

good microbes and prevent the growth of the bad ones. 

The team showed that SWEET2 facilitates the retention of sugar in the roots, which could starve and resist pathogens 

living in the immediate root surroundings. They found that SWEET2 expression increased 10-fold during parasite 

infection and that specially created mutants lacking SWEET2 were more susceptible to the parasite. Frommer said, 

"Together, these two papers provide first insights not only into how plants control carbon sequestration into the soil, 

but also improve our understanding of the functioning of this unique class of SWEET transporters." 

 :بعامن

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13857 

https://carnegiescience.edu/node/1910 

 بازگشت به فهرست
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 های زنبورعسل نیبیماری در کل شیوع روش ارزیابیتسهیل  

مدلی ارائه ( Aarhus University)محققان دانشگاه آرهوس دانمارک 

های زنبورعسل را  نیدر کلهای جدی ویروسی  اند که ارزیابی عدونت کرده

 .  کند  تسهیل می

های زنبورعسل در دانمارک، ای   کلنی بر اساس مشاهدات بدست آمده از

.  اند بندی کرده های ویروسی را به چهار گروه دسته محققان شیوع عدونت

اعداد با تعداد ( sliding scale)مقیاس متایر بدی  معنی که بجای استداده از 

توان فقط به چهار گروه مراجعه  بیشماری صدر در پشت آن، برای ارزیابی می

 . گیری در مورد نیاز یا عدم نیاز به اقدام پیشگیرانه گردند شود که زنبورداران به سادگی قادر به تصمیم ای  عمل باعث می. نمود

 :ها به شرح زیر است سی در کلنیبندی شیوع عدونت ویرو دسته

  (1=تعداد ذرات ویروسی)عاری از عدونت 

  (1111و کمتر از  1از  بیشتر تعداد ذرات ویروسی)عدونت کم 

  11،111،111و کمتر از  1111بیشتر یا مساوی تعداد ذرات ویروسی )عدونت متوسط( 

 (11،111،111بیشتر یا مساوی تعداد ذرات ویروسی ) باال عدونت 

 .مراجعه نمائید( لین  دوم در زیر) PLOSسایت مجله  توانید به وب برای اطالعات بیشتر درباره جزئیات ای  تحقیق می

 .دانشگاه آرهوس دانمارک اجرا شده است انشجویای  پروژه تحقیقاتی  بعنوان بخشی از مطالعات مقطع دکترای آقای اسماعیل امیری د

Scientists from Aarhus University have developed a model that makes it easier for beekeepers to assess the seriousness 

of viral infections in their honey bees. 

On the basis of observations in Danish bee colonies, the scientists have grouped the incidence of viral infections into 

four categories. This means that instead of using a sliding scale of numbers with a whole lot of zeros behind it, you can 

just refer to the four categories. This makes it easier for the beekeepers, when, for example they need to decide on 

whether to take preventative action or not and on whether a bee colony can be used for further breeding. It is also an 

important tool for scientists. 

When you have to fight epidemics it is important to know how widespread the disease and what its cause is. This also 

applies to the prevalence of viruses in honey bees. With our method it is simpler to evaluate this prevalence, says 

Senior Scientist Per Kryger from the Department of Agroecology at Aarhus University. 

Based on their observations, the scientists drew up four categories of infection level: 

 Free (0 virus particles) 

 Low (more than 0 but less than 1,000 virus particles) 

 Intermediate (greater than or equal to 1,000 but less than 10,000,000 virus particles) 

 High (more than or equal to 10,000,000 viral particles) 

 :منابع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151026111911.htm 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0140272 

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151026111911.htm
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0140272
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 تولید میگوهایی بزرگتر، سالمتر و با رشد سریعتر با تاذیه آنها از ضایعات خارپشت دریایی 

تر و  رسد روش ارزان محققان دانشگاه آالباما در بیرمنگام بنظر می

تواند  ای  ابداع می. اند بدست آوردهبهتری برای پرورش میگو 

محیطی،  های آتی در علوم زیست راهگشای جدیدی برای پیشرفت

 . کسب و کار و پزشکی باشد

بر اساس مدلی از خارپشت دریایی و میگو، محققان ای  دانشگاه 

توان گونه دیگری را  اند که با استداده از ضایعات ی  گونه می برده پی

 . ذایی دیگر پرورش دادبدون نیاز به مواد غ

ها مطالعه و تحقیق بر روی آبزیان و ترکیب آن با  شناسی پس از سال دکتر استیو وات و همکارانش از کالج علوم و هنر دپارتمان زیست

روی در واقع آنها بر . هایی عالی برای مطالعه از جنبه پزشکی هستند علوم و پزشکی پیشرفته دریافتند که برخی از جانداران مدل

 . اند مطالعه و تحقیق کرده( biomedical)پزشکی  پروری و زیست جانداران مختلف از دو جنبه آبزی

های دریایی و تاذیه از  اند که میگوها تمایل به تجمع در اطراف خارپشت در مطالعه خود برروی خارپشت دریایی و میگو مشاهده کرده

بنا بر اظهار ای  محققان، ضایعات خارپشت دریایی . رسید که نوعی همکاری و همیاری بی  آنها وجود دارد آنها دارند و بنظر می والتفت

تواند موفقیت جدیدی برای کشت  ای  یافته می. های مدید برای رشد سریعتر و بزرگتر میگوها هستند سرشار از مواد ماذی و باکتری

پروری باشد و همچنی  همراه با اثرات مثبتی در صنایع پرورش آبزیان و خریداران محصوالت  در آبزی( polyculture)چندگانه 

سایت دانشگاه آالباما  توانید از صدحه مربوط به آن در وب برای کسب جزئیات بیشتر درباره ای  یافته می. ها پروری برای رستوران آبزی

 .  استداده نمائید( لین  دوم در زیر)

Researchers at the University of Alabama at Birmingham appear to have found a better way to grow shrimp that is also 

less expensive, and the new process could hold the key to unlocking future breakthroughs in environmental science, 

business and medicine. 

Using sea urchins and shrimp as models, UAB scientists discovered that one species could feed another from its waste, 

without needing to use traditional food at all. 

Steve Watts, Ph.D., known for the sea urchin food of his own invention that led him to be featured on The Travel 

Channel's Bizarre Foods America with host Andrew Zimmern, is leading the work. Watts and his team from the 

College of Arts and Sciences' Department of Biology began this research after years of studying traditional aquatic 

animal research and combining it with cutting-edge science and medicine. 

"Over the years, we've found that a number of the animals we've worked with are excellent models for studying 

aspects of medicine," Watts said. "Many of them are great biomedical examples, and we can study a variety of 

diseases and issues related to human health, so our research is really twofold. We study the animals for aquaculture 

and biomedical research." 

 :منابع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151019131006.htm 

-sea-on-tastier-and-healthier-bigger-erfast-grow-may-shrimp-http://www.uab.edu/news/innovation/item/6611

diet-droppings-urchin 

 بازگشت به فهرست
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 بندی مواد غذایی پذیر برای بسته های سبز زیست تجزیه پالستی  

های ندتی  بندی مواد غذایی از فراورده های مورد استداده برای بسته در حال حاضر اغلب پالستی 

با وجود اینکه صنایع مختلف . نیستند( biodegradable)پذیر  ساخته شده و زیست تجزیه

بندی مواد غذایی کیدیت باالتر و  بدنبال یافت  جایگزینی سبزتر و پایدارتر هستند، اما در بسته

 . رعایت استانداردهای ایمنی بیشتری موردنیاز است

های سبزتر و  های تحقیقاتی با هدف توسعه جایگزی  بدی  منظور، اتحادیه اروپا بر روی پروژه

 گذاری سرمایه ای  زمینهپذیری اروپا در  پایدارتر، همراه با ضایعات کمتر و همچنی  تقویت رقابت

اند  بوده  SUCCIPACKو   SUSFOFLEXهای  های امیدوارکننده مربوط به پروژه نمونه . است کرده

سوکسینات پلی بوتیل  ترفتاالت  و در پروژه دوم از( PLA)الکتی   که در پروژه اول از اسید پلی

(PBS )بندی مواد غذایی  استداده شده است برای تولید مواد جایگزی  جدید بسته. 

PLA  وPBS  هر دو را از بقایای بجا مانده از محصوالت کشاورزی مانند گندم، ذرت و ریشه چاندر

اکسیدکرب  و کمپوست شکسته  پذیر بوده و به اجزاء اولیه تشکیل دهنده خود مثل آب، دی تجزیه هر دو ماده زیست. توان تولید کرد می

 . کنند بندی غذایی فراهم می ای تولید مواد بستهبر PBSو  PLAهر دو پروژه زمینه را برای تجاری سازی . شوند می

نشان است که  بندی از دو سنسور استداده شده اد بستهبعنوان طرحی نوآورانه در طراحی مو SUSFOFLEXهای اولیه پروژه  در نمونه

با سلولز   PLAای ترکیب در ای  پروژه از تکنیکی بر. دهند آیا مواد غذایی داخل بسته برای مصرف خوراکی سالم هستند یا خیر می

 . اکسیدان طبیعی بدست آمده از پوست پرتقال استداده شده است استخراج شده از کاه گندم و آنتی

است که از طریق افزایش مقاومت ای  ماده در  استداده شده PBSی نوآورانه برای تولید پالستی  از از فرایند SUCCIPACKدر پروژه 

 . کند طول مدت نگهداری و ایمنی مواد غذایی کم  می برابر اکسیژن و آب به افزایش

Most plastics currently used to package food are made from petrochemicals and are not biodegradable. While industry 

has been seeking greener, sustainable alternatives the solution has so far been elusive – food packaging must meet high 

quality and safety standards. 

To help, the EU has been funding research projects to develop greener, sustainable alternatives, cut waste and boost 

Europe’s competitiveness in alternative plastics. 

Promising candidates have emerged from the SUSFOFLEX project, which produced novel packaging using polylactic 

acid (PLA), and from SUCCIPACK, which adapted polybutylene succinate (PBS) for use by the food industry. 

PLA and PBS can be made from by-products left over from farming crops such as wheat, corn and beetroot. The two 

plastics are biodegradable – they can be broken down into their basic constituents, such as water, carbon dioxide and 

compost. Both projects laid the groundwork for the commercialisation of PLA and PBS for food packaging. 

 :بعامن

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/researchers-deliver-green-plastics-food-packaging 

http://www.susfoflex.com/  

http://www.succipack.eu/ 

 بازگشت به فهرست

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/researchers-deliver-green-plastics-food-packaging
http://www.susfoflex.com/
http://www.succipack.eu/
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 فرنگی مقایسه سه روش کاشت سنتی، کمپوست و ارگانی  توت 

ای از  مجموعهگروهی از محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی 

های  اند که به کشاورزان منطقه در گذار به شیوه اطالعات فراهم کرده

نتایج مطالعات آنها در . پایدارتر مدیریت خاک و آفات کم  خواهد کرد

 . است به چاپ رسیده HortTechnologyمجله  1115نسخه ماه اوت 

ی  های تولید سنتی،  کمپوست و ارگان در ای  کار مطالعاتی، سیستم

شرقی امریکا با هم مقایسه شده اند که   فرنگی در منطقه جنوب توت

 . فرنگی است حاوی خبرهای خوب و جدیدی برای تولیدکنندگان توت

هر سه سیستم دارای بازده خالص مثبت و دو سیستم نیز با کاهش 

 . اند اثرات  سوء بر محیط زیست و سالمتی انسان همراه بوده

در هر اکر مربوط به ( LD50)مثل تعداد کل دوزهای کُشنده  یهای گیری شاخص اندازه بابر محیط زیست و انسان میزان کاهش اثرات سوء 

دوز در هر اکر در سیستم سنتی به  110،111میزان خطرات حاد انسانی از .  است در هر سیستم تعیی  شدهمواد شیمیایی مورد استداده 

همچنی  اثرات سوء بر سالمتی انسان، خطر . ه صدر در سیستم ارگانی  کاهش یافته استدوز در هر اکر در سیستم کمپوست و ب 6613

 . است یستم سنتی کاهش پیدا کردهسهای زیرزمینی و میزان استداده از کود نیز دو سیستم کمپوست و ارگانی  نسبت به  آلودگی آب

های مدیریت خاک  فرنگی در منطقه در راستای بهبود شیوه تواند راهنمایی برای تولیدکنندگان توت بنا بر اظهار محققان ای  مجموعه می

 . فرنگی باشد کنندگان تجاری توت ها و تولید و همچنی  برای شرکت

A team of researchers from North Carolina State University set out to provide strawberry growers in their region with 

information that could help them transition to more sustainable soil and pest management production practices. Their 

study, published in the August 2015 issue of HortTechnology, compared conventional, compost, and organic 

strawberry production systems in the southeastern United States, and revealed good news for growers. All three 

systems resulted in positive net returns, and two showed "considerable reductions" in negative environmental and 

human health impacts. 

According to the authors, the nonfumigated compost system and organic system evaluated resulted in reductions in 

negative environmental and human health impacts measured by a set of indicators. "For example, the total number of 

lethal doses (LD50) applied per acre from all chemicals used in each system and measuring acute human risk 

associated with each system declined from 118,000 doses/acre in the conventional system to 6649 doses/acre in the 

compost system and to 0 doses/acre in the organic system," the authors explained. "Chronic human health risk, 

groundwater pollution risk, and fertilizer use declined as well in the compost and organic systems as compared with 

the conventional system." 

 :منابع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151020145229.htm 

http://horttech.ashspublications.org/content/25/4/585.abstract 

 به فهرست بازگشت
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 مجموعه استانداردهای جدید برای کشت پایدار برنج 

ای جدید  اولی  استاندارد جهانی برای برنج پایدار که شامل مجموعه

فرم  و کارآمد از استانداردها برای کاشت برنج است، توسط پلت

. اندازی شد راه( sustainable Rice Platform- SRP)پایدار برنج 

SRP متشکل از مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی، کسب و ای  اتحادیه

های مدنی است که  کشاورزی، بخش دولتی و سازمان-کار غذا

و مؤسسه ( UNEP)توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 

 .است اندازی شده راه( IRRI)المللی تحقیقات برنج  بی 

کار،  اقتصادی برای حدظ عملکرد برای خرده مالکان برنج -اجتماعیمحیطی و  برای کشت پایدار برنج از معیارهای زیست SRPاستاندارد 

. کند کنندگان برنج در رابطه با ایمنی و کیدیت استداده می محیطی کاشت برنج و برآوردن نیازهای مصرف کاهش اثرات زیست

قوق کارگران و تنوع زیستی است و با وری، ایمنی مواد غذایی، سالمت کارگران، ح معیار موردنیاز اعم از بهره 16استانداردها شامل 

است که به کشاورزان و فعاالن زنجیره عرضه غذا در ارزیابی پایداری سیستم تولید    ی تکمیل شدههای اجرایی کمّ ای از شاخص مجموعه

 .برنج کم  خواهد کرد

،  برنج غذای اصلی اغلب مردم (UNEP)متحد  ای آسیا و اقیانوسیه برنامه محیط زیست ملل بنا بر اظهار آقای کاوه زاهدی، مدیر منطقه

های اقتصادی،  های زندگی مثل جنبه آید که در بسیاری از جنبه منطقه آسیا و اقیانوسیه است و جزئی از بافت اجتماعی بشمار می

ن برای مردم، به حصول اطمینان از پایداری کشت برنج و سودمندی آ SRPاستانداردهای . اجتماعی و مذهبی مردم تاثیرگذار است

 . جوامع و کره زمی  کم  خواهد کرد

The world’s first standard for sustainable rice, which sets new and more efficient standards for rice cultivation, was 

launched today by the Sustainable Rice Platform (SRP), a global alliance of agricultural research institutions, agri-food 

businesses, public sector and civil society organizations convened by the United Nations Environment 

Programme (UNEP) and the International Rice Research Institute (IRRI). 

The SRP Standard for Sustainable Rice Cultivation uses environmental and socio-economic benchmarks to maintain 

yields for rice smallholders, reduce the environmental footprint of rice cultivation and meet consumer needs for food 

safety and quality. 

The development of the standard was led by SRP members, UTZ Certified, Aidenvironment and IRRI, and draws on 

global experience in other sustainable commodity initiatives such as sugarcane, cotton, coffee and palm oil. It is made 

up of 46 requirements ranging from productivity, food safety, worker health, labour rights and biodiversity. It is 

supplemented by a set of quantitative Performance Indicators to enable farmers and market supply chain actors to 

gauge the sustainability of a rice system, and to monitor and reward progress. 

 :بعمنا

http://irri.org/news/media-releases/new-un-supported-rice-management-standard-sets-benchmark-for-

environmentally-sustainable-and-socially-responsible-rice-cultivation 

http://www.sustainablerice.org/ 

 بازگشت به فهرست
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 گیاهانکشف مکانیسم مولکولی مربوط به زمان گلدهی  

اما آنچه . دهند گیاهان زمان گلدهی خود را با دمای محیط اطراف انطباق می

. بود مانده افتد، ناشناخته در سطح مولکولی در ارتباط با گلدهی اتداق می

تواند سبب روش  یا خاموش شدن گلدهی در نتیجه  آیا ای  فاکتور می

 PLOSدر مجله واکنش به تاییرات اقلیمی گردد؟ طی مقاله منتشر شده 

GENETICS  پروفسور نوئلschwechheimer  از دانشگاه مونیخ، مکانیسم

مولکولی که توسط آن گیاه زمان گلدهی خود را با توجه به دمای محیط 

با آگاهی به ای  مکانیسم ، زمان گلدهی . است کند را تشریح کرده تنظیم می

 . بینی خواهد شد گیاهان بر اساس اطالعات ژنتیکی آنها قابل پیش

 عواملی مثل دما، طول روز و نوسانات دما برای گلدهی در . کنند گیاهان زمان گلدهی را با توجه به محیط دمای محیط اطراف تنظیم می

گردند، شناخته شده بودند، اما    هایی که سبب گلدهی قبل و یا بعد از زمستان می مکانیسماگرچه . زمان مناسب تعیی  کننده هستند

موضوع گرم شدن کره  اای  فرآیند بویژه در ارتباط ب. شود، کمتر شناخته شده بود اینکه سرما در بهار چگونه سبب تاخیر در گلدهی می

 . ی در زمان مناسب تتمی  کننده رسیدن به عملکرد مناسب استگلده. زمی  و کم شدن نوسانات درجه حرارت بسیار مهم است

در ( لین  دوم در زیر) PLOS GENETICSمت  کامل مقاله از مجله  . است انجام شده Arabidopsis thalianaای  تحقیق بر روی گیاه 

 . دسترس است

Plants adapt their flowering time to the temperature in their surroundings. But what exactly triggers their flowering at 

the molecular level? Can this factor switch flowering on or off and thus respond to changes in the climate? In a study 

currently published in PLOS Genetics, a team headed by Professor Claus Schwechheimer from the Technical 

University of Munich (TUM) describes a molecular mechanism with which plants adapt their flowering time to 

ambient temperatures and thereby indicate ways in which the flowering time can be predicted on the basis of genetic 

information. 

Plants adapt their flowering time to the temperature in their surroundings. To flower at the optimal time, they take 

factors like temperature, day length and temperature fluctuations into account. Although the mechanisms that cause 

flowering before and after winter are largely known by now, relatively little is known about how plants delay their 

flowering time during a cold spring. Such processes are very important, particularly in regard of global warming with 

relatively small fluctuations in temperature, as the correct flowering time guarantees optimum arable yields for farmers 

-- and also ensures that the thale cress Arabidopsis thaliana prevails in the everyday evolutionary struggle for survival. 

 

 :منابع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151023105841.htm 

http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005588 
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 کند شناسایی ژنی که فسدر دیر هتم خاک را قابل مصرف برای گیاه می 

خاک فقط   قابل مصرف گیاه در رود که میزان ذخیره فسدر انتظار می

در اما محققان دانشگاه کازان روسیه . سال آینده کافی باشد 61برای 

. حلی برای جلوگیری از وقوع ای  فاجعه هستند تالش برای یافت  راه

زیرا باال بودن سطح فیتات در خاک خطری طوالنی مدت برای 

 . پایداری کشاورزی خواهد بود

فسور مارگاریتا شاریپوا گروهی از محققان ای  دانشگاه به رهبری پرو

ژن فیتاز . بدردی را انجام دادند مهندسی منحصر آزمایش زیست

باکتری گرم مندی که بعنوان ) Pantoea agglomeransباکتری 

هدف افزایش توانایی  با( است طلب شناخته شده پاتوژن فرصت

 . به گیاه آرابیدوپسیس اضافه گردیدشکست  فسدر پایدار و نامحلول 

تراریخته برای شناخت بیشتر از اثرات فیتاز باکتریایی در بافت های گیاهی بر روی متابولیسم، رشد و توسعه گیاه استداده گیاهان 

 . شود  می

ای برای پرورش گیاهان  تواند روش بالقوه های باکتریایی در گیاهان می دهند که کاربرد آنزیم نتایج بدست آمده از ای  آزمایش نشان می

استداده ( لین  دوم در زیر)سایت دانشگاه کازان  توانید از وب برای اطالعات بیشتر در ای  زمینه می. مبود فسدر خاک باشددر شرایط ک

 . نمائید

Natural stoc ks of phosphorous are expected to last for the next 60 years, but researchers from Kazan University in 

Russia are looking for ways to prevent a catastrophe as excess phytate levels in the soil pose a long-term risk for 

sustainable agriculture. 

A group of researchers supervised by Prof. Margarita Sharipova conducted a unique bioengineering experiment: the 

phytase gene of Pantoea agglomerans (Gram-negative and known to be an opportunistic pathogen) was introduced to 

Arabidopsis plants to increase their ability to break down highly stable and insoluble phosphorus compounds. 

The transgenic plants express phytase at both the transcription and translation levels and can serve as a model to better 

understand the effects of bacterial phytase expression in plant tissues on plant metabolism, growth and development. 

While some microbial phytases can be used toengineer plants that are able to grow on phosphate-depleted medium, 

others can be used to engineer low-phytate plants that are better suitable for animal feed and less likely to contribute to 

increased environmental pollution. 

 :منابع

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13849 

http://kpfu.ru/eng/news-eng/a-new-way-to-help-plants-utilize-hardly-159155.html 
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 :نلودمعرفی کتاب همراه با لین  دا 

 

1. Sustainable Development Goals (SDGs) 
 

 http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corp
orate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf 

 
 http://www.undp.org/content/undp/en/home/libraryp

age/corporate/sustainable-development-goals-
booklet.html 

 

Publisher: UNDP 

Pages: 21 p. 

 
 

 
 

2. Achieving Zero Hunger: The Critical Role 
of Investments in Social Protection and 
Agriculture 

 

Publisher: FAO; WFP; IFAD 

Pages: 39 p. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/91014696-3723-

4df5-b729-2b4e55b22e8f/ 

 

 

 
 3. Climate-Smart Agriculture: A Call for 

Action 

Synthesis of the Asia-Pacific Regional Workshop 

Bangkok, Thailand, 18 to 20 June 2015 

 

Publisher: FAO Regional Office for Asia and the Pacific 

 

Pages: 106 p. 

 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/5014f143-be17-
4b58-b90e-f1c6bef344a0/ 

 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/sustainable-development-goals-booklet.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/sustainable-development-goals-booklet.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/sustainable-development-goals-booklet.html
http://www.fao.org/documents/card/en/c/91014696-3723-4df5-b729-2b4e55b22e8f/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/91014696-3723-4df5-b729-2b4e55b22e8f/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/5014f143-be17-4b58-b90e-f1c6bef344a0/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/5014f143-be17-4b58-b90e-f1c6bef344a0/
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4. The State of Food and Agriculture 2015 in 

Brief (SOFA) 
 

Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural 

poverty 

 
Publisher: FAO 

Pages: 12 p. 

 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/d2695316-d894-
4321-8af9-66e5c9fb88ba/ 
 

 

 

 
5. Global Forest Resources Assessment 

2015. How are the World's Forests 
Changing? 

  
Publisher: FAO 

Pages: 56 p. 
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