
 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 آمار و روند جهانی کشاورزی ارگانیک

کشور  271در حال حاضر در 

. کاربرد داردکشاورزی ارگانیک 

سطح زیرکشت ارگانیک در سطح 

میلیون هکتار  7/34جهانی به 

 4/1افزایش یافته است و حدود 

میلیون نفر به مدیریت ارگانیک 

 . مزارع خود مشغول هستند

میزان فروش مواد  1123در سال 

های ارگانیک  غذایی و نوشیدنی

میلیون دالر امریکا برآورد  81

 . است شده

شامل آخرین آمار از  «دنیای کشاورزی ارگانیک»هفدهمین شماره کتاب 

 توسط مؤسسه تحقیقات  توسعه کشاورزی ارگانیک در سطح جهانی

المللی کشاورزی ارگانیک  و فدراسیون بین( FiBL)ی ارگانیک کشاورز

(IFOAM )است منتشر شده . 

ین کتاب مرور جامعی است از وضعیت توسعه کشاورزی ارگانیک به تفکیک ا

المللی مواد غذایی ارگانیک  ها و کشورها که در نمایشگاه بین قاره

(BioFach) ،1122 است در نورنبرگ آلمان رونمائی شده . 

 قابل دانلودزیر   با استفاده از لینکاف  دی کتاب با فرمت پیاین متن کامل 

 :است

https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1698-organic-

world-2016.pdf 

 .ارزشمند خود دریغ نفرمائیدطفا از ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات ل

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

 180 – 22768381: ،  فاکس 180 – 22768388: تلفن

 : فهرست مطالب
   سخن روز  

 آمار و روند جهانی کشاورزی ارگانیک  

  فناوری  

 هواپیماهای بدون سرنشین برای مقابله با بالیای  استفاده از

   طبیعی

  صنایع غذایی 

 ترکیبات ضدمیکرب طبیعی سویا  

   بیوتکنولوژی 

 زمینی روشی جدید برای مقابله با بیماری بالیت دیررس سیب 

 ها تکنیکی جدید برای شناسایی سریع ژن 

 مبارزه بیولوژیک 

 کنترل حشرات به روش طبیعی  

   نوآوری 

 های تولید شیر سازی محیط از آب و نمک برای پاک استفاده 

 کشف فرایندی مبتنی بر نور برای آزادسازی نیتروژن 

  جنگل 

 زدائی امین عرضه مواد غذایی در سطح جهانی بدون جنگلت  

   امنیت غذایی 

  شناسایی علل سمی شدن مواد شیمیایی در شبکه مواد

 غذایی

  برای دانلودهمراه با لینک کتاب معرفی 

    تقویت ارتباط بین کشاورزی و حمایت اجتماعی  

   6102 –ها در مواد غذایی  کش بقایای آفت 

  های هرز غالت ها، آفات و علف دستورالعمل نظارت بر بیماری 

  ها افشان های سازگار با گرده اقتصادی شیوه-ارزیابی اجتماعی 

   6102 -وضعیت شیالت در منطقه مدیترانه و دریای سیاه 

  6102 –آمار و روند جهانی کشاورزی ارگانیک 

 2431فروردین   – 8شماره 
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 استفاده از پهپادها برای کمک به کشاورزان فیلیپینی برای مقابله با بالیای طبیعی

با هدف پیشگیری از اثرات منفی تغییرات اقلیمی، سیل و طوفان بر 

امنیت غذایی، دولت فیلیپین با همکاری فائو پروژه استفاده از 

هواپیماهای بدون سرنشین برای ارزیابی مزارعی که باالترین ریسک را 

در برابر بالیای طبیعی دارند و همچنین سرعت بخشیدن به ارزیابی 

 . فاصله پ  از وقوع حواد  را آغاز کردندخسارات وارده بال

گذاری وزارت  آزمایشی این پروژه نوپا که با سرمایهو در مرحله اولیه 

آید، دو هواپیمای بدون سرنشین  کشاورزی فیلیپین و فائو به اجرا در می

 .اند نینو هستند، به پرواز درآمده تاثیر ال هایی که در حال حاضر تحت در استان

های هواپیماهای بدون سرنشین  الجزایر برای انجام ماموریت فر کارشناس فنی دولتی و فائو در سراسر این مجمعن 11حدود  

های سنجش از راه  ارزیابی دادههای  آنها قبال طی سه هفته در باره چگونگی به پرواز درآوردن پهپادها و روش. اند مستقر شده

 . اند دور آموزش دیده

های هوایی شامل شاخص نرمال  های دقیق از عک  زات فتوگرامتری و ناوبری بوده و قادر به تهیه نقشهپهپادها مجهز به تجهی

 .  گیرد هستند که برای ارزیابی پوشش گیاهی و سالمت آنها مورد استفاده قرار می NDVIشده پوشش گیاهی یا 

In a bid to stay ahead of the negative impacts of climate change, floods and typhoons on food security, the 

Government of the Philippines and FAO have started using unmanned aerial drones to assess where 

farmlands are most at risk from natural disasters and quickly assess damages after they strike. 

Under a pilot phase of the still-fledgling project funded by   the Ministry of Agriculture of the Philippines 

and the FAO, two drones have already been sent soaring over the Philippines provinces that have been 

affected by the current El Niño. 

Some 25 FAO and government technical experts are ready to be deployed across the archipelago to 

support drone missions. They were recently trained over three weeks on how to fly the drones and learned 

a range of remote aerial assessment methods. 

The drones are equipped with navigation and photogrammetric equipment that can generate detailed and 

data rich maps from aerial photographs including Normalized Difference Vegetation Index or NDVI, a 

formula used for assessing vegetation and plant health. 

 :منبع

http://www.fao.org/news/story/en/item/411596/icode/ 

 بازگشت به فهرست
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 ضد میکرب طبیعی در سویا مادهن امیدواری محققان برای یافت

،  Guelphبر اساس تحقیق جدید انجام شده توسط محققان دانشگاه 

توانند از رشد  کانادا، ترکیبات ایزوفالون و پپتیدهای موجود در سویا می

های  زای میکربی در مواد غذایی و در نتیجه از بروز بیماری عوامل بیماری

 . ناشی از غذاهای آلوده جلوگیری کنند

در حال حاضر، مشتقات سویا در بسیاری از محصوالت غذایی مثل 

کنسروها استفاده  و ستنی، مارگارینهای پخت و پز، پنیر، ب روغن

ها و پپتیدها برای کاهش آلودگی میکربی  استفاده از ایزوفالون. شوند می

این . شوند تواند جایگزین مواد افزودنی مصنوعی شود که برای حفاظت از مواد غذایی به آنها اضافه می میدر صنایع غذایی 

تواند عامل ضدمیکرب مؤثرتری نسبت به بسیاری از مواد شیمیایی  سویا می محققان پ  از انجام ازمایشات متعدد دریافتند که

 . مصنوعی رایج باشد

اثر شدن آنها  های باکتریایی را در مقابل آنها مقاوم کرده و موجب بی کاربرد زیاد مواد ضدمیکرب شیمیایی، بسیاری از سویه

 . زیست هستند و سازگار با محیط پذیر، غیرسمی ها و پپتیدهای سویا تجزیه ایزوفالون. است شده

 . به چاپ رسیده و بصورت آنالین در دسترس است Biochemistry and Biophysics Reportsجزئیات این تحقیق در مجله  

Soy isoflavones and peptides may inhibit the growth of microbial pathogens that cause food-borne 

illnesses, according to a new study from University of Guelph researchers. 

Soybean derivatives are already a mainstay in food products, such as cooking oils, cheeses, ice cream, 

margarine, food spreads, canned foods and baked goods. 

The use of soy isoflavones and peptides to reduce microbial contamination could benefit the food 

industry, which currently uses synthetic additives to protect foods, says engineering professor Suresh 

Neethirajan, director of the BioNano Laboratory. 

U of G researchers used microfluidics and high-throughput screening to run millions of tests in a short 

period. 

They found that soy can be a more effective antimicrobial agent than the current roster of synthetic 

chemicals. 

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160425143300.htm 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405580816300395/pdfft?md5=288aa1eb7b2fb16ebb7d36adbc

da0aef&pid=1-s2.0-S2405580816300395-main.pdf 

 

 بازگشت به فهرست
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 زمینی سیب در برابر بیماری بالیت ایجاد مقاومتهای  فناوری جدید برای جداسازی ژن

روش ( TGAC)و مرکز آنالیز ژنوم  Sainsburyتیمی از محققان آزمایشگاه 

ها ارائه  های گیاهی مقاوم در برابر بیماری جدیدی برای تسریع جداسازی ژن

های ایجاد مقاومت در برابر بیماری بالیت  ای از ژن این تیم همچنین دسته. اند کرده

زمینی است را  سیب، که یک گونه وحشی Solanum americanumدر گونه 

 . اند شناسایی کرده

های  زمینی بسرعت تکامل یافته و بر ژن های گیاهی مثل بالیت دیررس سیب پاتوژن

های  بهمین دلیل محققان بطور دائم در پی یافتن ژن. کنند مقاوم غلبه پیدا می

 « SMRT RenSeqL»جدیدی بنام  این تیم تحقیقاتی تکنیک.م جدید هستندمقاو

ابداع کرده و معتقدند که این  Single-Molecule Real Time Sequencing یا

های مقاوم  توجهی مدت زمان الزم برای یافتن ژن تواند به میزان قابل روش می

ها برای غلبه به  امیدوار هستند که تکامل پاتوژنآنها با تجمیع چندین ژن ایجاد مقاومت در یک گیاه، . جدید را کاهش دهد

تواند کیفیت محصوالت تجاری را بهبود بخشیده و سبب افزایش عملکرد  این تکنیک می. اعی گیاهان را مشکل سازندسیستم دف

کننده  ها را برای تولیدکنندگان و در نهایت برای مصرف در نتیجه هزینه. زیستی را نیز کاهش دهد شده و اثرات نامطلوب محیط

 . کاهش خواهد داد

طبق برآوردهای انجام شده . زمینی در سطح جهانی است مینی یکی از تهدیدات اصلی تولید سیبز بیماری بالیت دیررس سیب

 . است شده میلیارد پوند تخمین زده 1/4خسارت ناشی از این بیماری بیش از 

A team of scientists from The Sainsbury Laboratory (TSL) and The Genome Analysis Centre (TGAC) 

have developed a new method to accelerate isolation of plant disease resistance genes. The team have also 

identified a brand new source of blight resistance genes in Solanum americanum, a wild relative of the 

potato. Plant pathogens such as late blight can evolve rapidly to overcome resistance genes, so scientists 

are constantly on the hunt for new resistance genes. Professor Jonathan Jones and colleagues from his lab 

at TSL pioneered the new technique, called "SMRT RenSeq," and believe it will significantly reduce the 

time it takes to define new resistance genes. 

The team plan to stack several resistance genes together in one plant, to make it much harder for 

pathogens to evolve to overcome the plant's defences. It is hoped the deployment of this new technique 

will improve commercial crops and will lead to higher yields, significantly reduced environmental impact 

and lower costs for the producer and eventually the consumer. 

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160425141544.htm 

http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3540.html 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160425141544.htm
http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3540.html
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 ها  سریع ژن شناسایی برای جدیدفناوری 

فناوری  Sainsburyو آزمایشگاه ( John Innes)محققان مرکز تحقیقات جان اینز 

قام جدید یجاد ارتواند منجر به ا اند که می ها ارائه کرده شناسایی ژن یجدیدی برا

 . ها شود مت ماندگار در برابر بیماریگندم با مقاو

های ایجاد  قادر به تشخیص دقیق محل ژن« MutRenSeq»این فناوری بنام 

ها را  سازی این ژن های بزرگ است و زمان الزم برای کلنی مقاومت به بیماری در ژنوم

 . تواند کاهش دهد سال می 1سال به فقط  21تا  1از 

تواند سبب افزایش عملکرد گندم در  های ایجاد مقاومت می استفاده مؤثر از ژن

کشاورزی را کاهش -سطح جهانی شده و بطور گسترده نیاز به مصرف مواد شیمیایی

 . دهد

های ایجاد مقاومت  ای برای جداسازی سریع ژن این فناوری یک روش سه مرحله

( 1اند  مت در برابر بیماری را از دست دادهوگندم و شناسایی ارقامی که مقا ایجاد موتانت از ارقام وحشی( 2است بر اساس 

های وحشی برای  رقم موتانت و گونهها در  مقایسه این ژن( 4ها در ارقام مقاوم وحشی و ارقام غیرمقاوم و  یابی ژنوم توالی

 .های مسئول از دست زفتن مقاومت در برابر بیماری شناسایی دقیق موتاسیون

Scientists at the John Innes Centre (JIC) and The Sainsbury Laboratory (TSL) have pioneered a new 

gene-detecting technology which, if deployed correctly could lead to the creation of a new elite variety of 

wheat with durable resistance to disease. 

Working with fellow scientists at TSL, Dr Brande Wulff from the JIC developed the new technology 

called 'MutRenSeq' which accurately pinpoints the location of disease resistance genes in large plant 

genomes and which has reduced the time it takes to clone these genes in wheat from 5 to 10 years down 

to just two. 

Effective use of these resistance genes in wheat could increase global yields and vastly reduce the need 

for agro-chemical applications. 

A resistance gene acts like a simple lock keeping the pathogen from infecting the plant. Over time, as 

many breeders and growers have found, pathogens can adapt to overcome an individual resistance gene 

and infect the plant. A stack of multiple genes acts like a multi-lever lock, making it much harder for new 

pathogens to evade the crop's defences. 

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160425141541.htm 

http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3543.html 

 بازگشت به فهرست
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 ها کش ها ی طبیعی و بدون کاربرد آفت کنترل حشرات با روش

که بنام حشره قرمز ( scale insects)دار  حشرات فلسی یا پولک

اند، یکی از آفات مهم گالبی خاردار  شده شناخته( cochineals)دانه 

که اغلب برای  در مکزیک است( prickly pear)یا میوه کاکتوس 

اما یک کشاورز پرورش . شود ها استفاده می کش کنترل آنها از آفت

تا کنون بدون  1111است از سال  دهنده میوه کاکتوس توانسته

 . دکش این آفت را کنترل نمای استفاده از حشره

های این کشاورز  محققان پ  از بررسی و تحقیق درباره گفته

کند، جمعیت  که جمعیت حشرات افزایش پیدا می دریافتند که زمانی

ابتدا تصور بر . رسد ای که آفت شناخته شود، نمی شکارچیان آنها نیز زیاد شده و در نتیجه جمعیت حشره کنترل شده و به مرحله

تر مشخص کرد که شش نوع حشره شکارچی این  های دقیق کنند ولی بررسی حشرات قرمز دانه را کنترل میها  این بود که مورچه

 . نترل آن ندارندها نقشی در ک و مورچه ها ها و مگ  ها، بالتوری پره ها، شب آفت هستند  شامل سوسک

مقاله روش کنترل طبیعی آفات بنام کنترل در این . است به چاپ رسیده Environmental Entomologyهای آنها در مجله  یافته

autonomous شود و کاربرد و یا عدم کاربرد آن  کنترل بیولوژیکی اتونوموس یک فناوری محسوب نمی. است توضیح داده شده

مناسب و تنوع  دارد و فرایندی است که در صورت وجود اکوسیستمی با پیچیدگی ساختاری بستگی به میزان شیوع آفت 

های از  این نوع کنترل آفات نیاز به زیرساختار اکولوژیکی دارد که در آن شبکه. پذیر است ها برقرار باشد، امکان نهزیستی گو

 . خوارها برقرار باشد تعامالت برای کنترل علف

Scale insects known as cochineals are major pests of prickly pear in Mexico, and pesticides are often used 

to control them. However, one prickly pear farmer has been controlling them without the use of 

insecticides since the year 2000. 

The farmer tipped off a team of scientists from the Universidad Autónoma Chapingo, and he told them 

that other insects were feeding on the scale insects. The researchers decided to investigate, and they found 

that the farmer was right. During the entirety of the research, the abundance of scale insects never reached 

pest status. Furthermore, when populations of scale insects increased, populations of predators increased 

at the same time, therefore regulating the growth of the scale insect populations. Their observations are 

described in an article in Environmental Entomology. 

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160420111235.htm 

http://ee.oxfordjournals.org/content/ee/early/2016/04/06/ee.nvw023.full.pdf 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160420111235.htm
http://ee.oxfordjournals.org/content/ee/early/2016/04/06/ee.nvw023.full.pdf
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  های تولید شیر استفاده از آب و نمک برای تمیز کردن محیط

های  تر برای تمیز کردن سیستم استفاده از یک گزینه امن

بطور . شیردوشی به کاهش زمان و هزینه کمک خواهد کرد

معمول از مواد شیمیایی قوی مبتنی بر اسید و باز برای تمیز 

 .شود ها استفاده می کردن این سیستم

موضوع با هدف  بر روی این محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

ها کار  به حداقل رساندن خطر به کارگرانی که در این مکان

سه آنها . اند های جدید تحقیق کرده بر روی شیوه کنند، می

تشو با سیعنی ش( CIP)چرخه اول فرایند تمیز کردن در محل 

بجای مواد شیمیایی قوی   EOاز اکسید کننده الکترولیز یا  دهآب گرم، شستشو با قلیا و سپ  شستشو با اسید را با استفا

 . ردندبررسی و آزمایش ک

در طی الکترولیز، جریان الکتریکی از آب و . است( NaCl)، حاصل ترکیب آب شیر الکترولیز شده همراه با نمک طعام  EOآب 

های مثبت و  دو الکترود مثبت و منفی قرار داده شده در محلول، یون. شکند ک عبور داده شده و آنها را به اجزاء کوچکتر میمن

اند که استفاده  همحققان به این نتیجه رسید. توان جدا ساخت منفی را از هم جدا کرده و در نتیجه آب اسیدی از آب قلیایی را می

به چاپ  Food Engineeringجزئیات این تحقیق در مجله . به اندازه استفاده از مواد شیمیایی قوی مؤثر است EO  از آب

   . است رسیده

A safer option for cleaning milking systems on dairy farms may also decrease cleaning time and cost, 

according to a team of Penn State engineers. 

"We use very harsh chemicals in an acid-based and alkaline-based cleaning system on farms," said Robert 

Graves, professor emeritus of agricultural and biological engineering. "We want to minimize the hazard 

to the people using this stuff." 

The researchers studied the effectiveness of the first three cycles of the Cleaning-in-Place process -- warm 

water rinse, alkaline wash and acid rinse -- using electrolyzed oxidizing, or EO, water in place of harsher 

chemicals typically used in the alkaline and acid washes. 

EO water is the product of electrolyzed tap water combined with table salt, NaCl. In electrolysis, an 

electrical current passes through the liquid to break the water and salt into smaller components -- a 

hydrogen ion and hydroxide ion for water and a sodium and chlorine ion for salt.  

 :منبع

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/mar/cookies/ 
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 کند تواند کشاورزی را متحول کشف فرایندی مبتنی بر نور که می

ا فقط دو تمام موجودات زنده برای بقای خود نیاز به نیتروژن دارند، ام

فرایند شناخته شده اتصاالت قوی ترکیبات نیتروژن را شکسته و آن را 

یکی از . کند تبدیل به فرم قابل مصرف برای انسان، جانوران و گیاهان می

پیدایش متکی آنها فرایند طبیعی باکتریایی است که کشاورزی از ابتدای 

دیگری فرایندی با حدود یک قرن سابقه معروف به . است به آن بوده

است که انقالبی در تولید کود بود و ( Haber-bosch)بوش -فرایند هابر

 . سابقه عرضه مواد غذایی در جهان شد موجب رشد بی

تواند با کاهش وابستگی عرضه  ور شدند که میمحققان بیوشیمی دانشگاه ایالتی یوتا موفق به کشف و ارائه فرایندی مبتنی بر ن

 . بوش با آثار کربنی باال، تحول جدیدی در کشاورزی محسوب شود-های فسیلی و رهایی از فرایند هابر مواد غذایی به سوخت

اولین فرایند جدید تولید آمونیاک . کند های فسیلی جهان را مصرف می درصد از سوخت 1بوش حدود -در حال حاضر فرایند هابر

طی آن با استفاده از نانوموادها انرژی نور بطور مستقیم به دینتیریفیکاسیون مرتبط می شود بدین  نمونه از فرایندی است که

 . شوند معنی که نور خورشید یا نور مصنوعی تامین کننده انرژی برای انجام این واکنش می

 . است به چاپ رسیده Science، مجله 1122آووریل  11جزئیات این تحقیق در شماره 

All living things require nitrogen for survival, but the world depends on only two known processes to break 

nitrogen's ultra-strong bonds to allow conversion to a form humans, animals and plants can consume. One is 

a natural, bacterial process on which farmers have relied since the dawn of agriculture. The other is the 

century-old Haber-Bösch process, which revolutionized fertilizer production and spurred unprecedented 

growth of the global food supply. 

"We live in a sea of nitrogen, yet our bodies can't access it from the air," says Utah State University 

biochemist Lance Seefeldt. "Instead, we get this life-sustaining compound from protein in our food." 

But now, Seefeldt and colleagues announce a light-driven process that could, once again, revolutionize 

agriculture, while reducing the world food supply's dependence on fossil fuels and relieving Haber-Bösch's 

heavy carbon footprint. 

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160421145805.htm 

http://science.sciencemag.org/content/352/6284/448 
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 پذیر است زدائی بیشتر امکان جهانی بدون جنگلتامین عرضه مواد غذایی سطح 

زدائی برای تامین  ت که جنگلامروزه باور عمومی بر این اس

اما محققان . غذای جمعیت فزاینده جهان ضروری است

وین طی ( social ecology)مؤسسه اکولوژی اجتماعی 

 Nature Comminicationsکه نتایج آن در مجله  یتحقیق

است، خالف این باور را ثابت کرده و نشان  به چاپ رسیده

اند که امکان تولید غذا به اندازه کافی همراه با حفظ  داده

 . پذیر است ها امکان وضعیت فعلی جنگل

جام زدائی صفر ان با فرض جنگل 1111های تامین غذا برای جمعیت جهان در سال  آنها محاسبات جامعی را به منظور ارزیابی گزینه

های مختلف  ، سیستم(بعنوان مثال، عملکرد و تراکم کاربری زمین)های کشاورزی  عوامل مختلف کلیدی از جمله فناوری. دادند

انواع گیاهخواری، مصرف متعادل گوشت و )های غذایی مختلف  های زراعی و یا مرتعی و همچنین رژیم دامداری، گستردگی زمین

سناریو محاسبه شده  111درصد از  21اند که حدود  نتایج بدست آمده نشان داده. است منظور شده تدر این محاسبا( غیره

 . های قابل اجرا هستند گزینه

با توجه به اینکه تغییر رژیم غذایی . است ترین عامل در این سناریو ها بوده ای انسان مهم ها، رفتار تغذیه بر اساس تجزیه و تحلیل

های آینده برای توسعه، اثرات گسترده  ذیر نیست، اما نتایج حاکی از آن است که در برنامهپ در سطح جهانی به یک نوع امکان

 . های غذایی باید درنظر گرفته شوند رژیم

Deforestation is necessary to feed the growing global population – this is a common believe that has now 

been disproved by researchers of the Institute of Social Ecology, Vienna. In a study published in Nature 

Communications they present results that reveal that it is possible to produce sufficient food for the world 

in 2050 and at the same time maintain the current forests of the world. 

"The preservation of the world's remaining forest areas represents a central goal of climate and 

biodiversity protection", explains Karlheinz Erb (Institute of Social Ecology), one of the study's authors, 

"but deforestation is frequently justified by the need for more agricultural land." Erb and his colleagues 

have conducted comprehensive calculations in order to assess the options for feeding the global 

population in the year 2050 in a hypothetical world of zero-deforestation.  
 :منابع

http://phys.org/news/2016-04-world-deforestation.html 

http://www.nature.com/ncomms/2016/160419/ncomms11382/full/ncomms11382.html 
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 شناسایی علل سمی شدن مواد شیمیایی در شبکه مواد غذایی

محققان موفق به کشف علل تجمع مواد شیمیایی سمی در 

کنیکی برای غربالگری مواد شبکه مواد غذایی دریایی شده و ت

شیمیایی با بیشترین ریسک آلودگی در محیط زیست را ارائه 

 . اند کرده

گونگی تجمع مواد اس مطالعات انجام شده، دو ویژگی چبر اس

: کند شیمیایی و رسیدن آنها به سطح سمی بودن را تعیین می

اول درجه آسانی شکسته شدن ماده شیمیایی و یا متابولیزه 

 . شدن توسط یک ارگانیسم  و دوم میزان قابل حل بودن آن در آب است

های  هآنها در سطوح باالتر حلق( biomagnification)نمایی زیستی  این دو ویژگی علت اصلی تجمع مواد شیمیایی یا بزرگ

نمائی زیستی بعنوان فرایند افزایش تصاعدی تجمع مواد  بزرگ. )های قطبی است زنجیره غذایی مثل ماهی، انسان و یا خرس

 .(است های زنجیره غذایی تعریف شده سمی در حلقه

نفی بر سالمت انسان، حیات وحش و محیط زیست دارای آثار م DDTنمائی زیستی دارند مثل  مواد شیمیایی که قابلیت بزرگ

مواد شیمیایی برای اکوسیستم و توانند ریسک  گذاران با توجه به اطالعات فوق می تولیدکنندگان مواد شیمیایی و قانون. هستند

مائی زیستی را ن توان مواد شیمیایی با بزرگ از طریق غربالگری این دو ویژگی، می. ماهیان، حیات وحش و انسان را کاهش دهند

 . تشخیص و از افزایش تجمع آنها جلوگیری کرد

Researchers have figured out what makes certain chemicals accumulate to toxic levels in aquatic food webs. 

And, scientists have developed a screening technique to determine which chemicals pose the greatest risk to 

the environment. 

According to the study led by the U.S. Geological Survey, two traits were identified that indicate how 

chemicals can build up and reach toxic levels: how easily a chemical is broken down or metabolized by an 

organism and the chemical's ability to dissolve in water. 

These traits account for how most chemicals concentrate, or biomagnify, in ever-higher levels as one goes up 

the food chain from its base to its top predators, such as fish, people, or polar bears. Chemicals that have the 

ability to biomagnify, such as DDT, can have adverse effects on human and wildlife health and the 

environment. 

 :بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160420120336.htm 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b00201 
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 :انلودمعرفی کتاب همراه با لینک د

1. Strengthening coherence between agriculture and social protection 
 

Abstract: 
Agriculture and social protection can complement and support each other in reducing hunger 

and poverty. On the one hand, agricultural interventions can promote growth in smallholder 

productivity by addressing structural constraints that limit the access of poor households to land 

and water resources, inputs, financial services, advisory services and markets. On the other, 

social protection can provide liquidity and certainty for poor smallholders, allowing them to 

invest in agriculture, reallocate their labour to on-farm activities, invest in human capital 

development, increase participation in social networks (which constitute an important source of 

informal risk management) and better manage risks, thereby allowing them to engage in more 

profitable livelihood and agricultural activities. Coherence between agricultural development 

and social protection can be achieved by incorporating social protection objectives, such as risk 

reduction, in agricultural development and vice versa and by linking activities in the two sectors 

to create complementarities between programmes. Through the Protection to Production (PtoP) 

project, led by FAO and UNICEF, considerable evidence has been generated on the productive 

and economic impacts of social protection and its contribution to sustainable poverty reduction 

and economic growth in Africa. However, less is known on how to strengthen the links to 

agricultural development, including the opportunities for doing so and the challenges to be overcome. 

 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 62 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5526e.pdf 
 

2. Pesticide Residues in Food 2015 
Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues. Evaluations 2015 Part I - Residues 

Abstract: 

Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment 

and the WHO Core Assessment Group on Pesticide Residues. The Meeting evaluated 29 pesticides, including 

8 new compounds and 4 compounds that were re-evaluated within the periodic review programme of the 

Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), for toxicity or residues, or both. The Meeting allocated ADIs 

and ARfDs, estimated more than 300 maximum residue levels and recommended them for use by CCPR, and 

estimated STMR and highest residue (HR) levels as a basis for estimating dietary intake. The Meeting also 

estimated the dietary intakes (both short-term and long-term) of the pesticides reviewed and, on this basis, 

performed dietary risk assessments in relation to their ADIs or ARfDs. Cases in which ADIs or ARfDs may be 

exceeded were clearly indicated in order to facilitate the decision-making process of CCPR. The rationale for 

methodologies for long- and short-term dietary risk assessment are described in detail in the FAO manual on 

the submission and evaluation of pesticide residue data for the estimation of maximum residue levels in food 

and feed. 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAo 

Pages: 1629 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5482e.pdf 
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3. Guidelines for Monitoring Diseases, Pests and Weeds in Cereal Crops 

Abstract: 

Since 2011, the FAO Subregional Office for Central Asia (FAO-SEC), in close 

collaboration with the International Winter Wheat Improvement Programme 

(IWWIP), CIMMYT and ICARDA, and with the support of national consultants in 

the field of plant protection has provided technical assistance to the countries in the 

region on the monitoring of diseases, pests and weeds in cereal crops. The main 

purpose of this work is to collect information about the prevalence of major 

diseases, pests and weeds, as well as identification of varieties resistant to diseases, 

particularly to aggressive races of stem rust. The first results of the monitoring of 

diseases, pests and weeds in cereal crops were discussed at the Regional Experts 

Consultation Meeting held during 27-28 February 2013 in Almaty, Kazakhstan. 

Following the meeting, it was decided to prepare unified guidelines for the 

monitoring of diseases, pests and weeds in cereal crops. 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 42 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5550e.pdf 
 

4. A Quantitative Approach to the Socio-Economic Valuation of Pollinator-
Friendly Practices: a Protocol for its Use 

Abstract: 

This handbook presents a guidance and protocol for determining the socio-

economic value of pollinator-friendly versus -unfriendly practices that can be 

implemented at different spatial levels (for example, farms or landscapes). Values 

are generally quantified by contrasts. This protocol shows contrast between 

pollinator-friendly vs. unfriendly practices. By focusing on practices, this protocol 

is directly relevant for decision making. Value is expressed in monetary and non-

monetary terms, and both are integrated in this approach, which is applicable at the 

farm but also the landscape level. 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 55 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5481e.pdf 
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5. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2016 

Abstract: 

This first issue of The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries is a comprehensive 

review of the status and trends of fisheries in the Mediterranean and Black Sea. It includes 

eight chapters, separated in two parts: a first part on the status and trends of Mediterranean 

and Black Sea fisheries under different aspects such as leet, catches, socio-economic 

variables, bycatch, small-scale fisheries and stock status, and a second part describing 

management measures adopted by the GFCM towards the sustainability of fisheries in its 

area of application. The report is based to a large extent on the most up-to-date data available 

submitted by GFCM contracting and cooperating non-contracting parties, including 

information on stock status, national catches, fleet and socio-economic information up to 

2014. It is also complemented with information from other sources, including literature 

review and, for small-scale fisheries, the outcomes of the First Regional Symposium on 

Sustainable Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and Black Sea, organized in 2013 in 

Malta. 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 145 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5496e.pdf 
 
 

6. The World of Organic Agriculture 

Statistics and emerging Trends 2016 
 
Abstract: 

Organic agriculture is practiced in 172 countries, and 43.7 million 

hectares of agricultural land are managed organically by 

approximately 2.3 million farmers. The global sales of organic food 

and drink reached 80 billion US dollars in 2014. The 17th edition of 

"The World of Organic Agriculture", published by the Research 

Institute of Organic Agriculture (FiBL) and IFOAM – Organics 

International, provides a comprehensive review of recent 

developments in global organic agriculture. The book was launched at 

the BIOFACH fair 2016, in Nuremberg, Germany. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher:  Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) 

Pages: 340 p. 

Download: https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1698-organic-world-2016.pdf 
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