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 حل تغییرات اقلیمیکشاورزی پایدار، راه

 

زدائی، از بین رفتن تنوع زیستی و تخریب اکوسیستم از تغییرات اقلیمی، جنگل

های رایج کشاورزی است. اما در مورد کشاورزی پایدار چنین پیامدهای شیوه

نیست. کشاورزی پایدار، شیوه خاصی از کشاورزی است که نیازهای غذایی نسل 

کند. ت بگذارد، تامین میکه تاثیر منفی بر محیط زیسکنونی انسان را بدون این

های نوآورانه، جامعه محور، سازگار با محیط زیست همراه حلکشاورزی پایدار  راه

 کند.  با مزایای اقتصادی برای کشاورزان امروزی فراهم می

حفاظت از منابع طبیعی یکی از اهداف اصلی کشاورزی پایدار است. استفاده از 

های منطقی برای تغییرات حلکی از راههای نوین در کشاورزی پایدار یروش

های مورد استفاده در کشاورزی پایدار ترین شیوهشود. مهماقلیمی محسوب می

عبارتند از: مدیریت سالمت خاک و آب، به حداقل رساندن آلودگی هوا و ارتقاء 

 تنوع زیستی. 

زیر  هایتوانید از لینکمی کشاورزی پایداربرای کسب اطالعات بیشتر درباره 

 استفاده نمایید:

 https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/07/could-

sustainable-agriculture-be-the-solution-to-climate-

change/11568 

 https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/541 

 فهرست مطالب: 

   سخن روز  

 حل تغییرات اقلیمیکشاورزی پایدار، راه 

  تغییرات اقلیمی 

 های تولید غذا برای نجات جهانضرورت تغییر سیستم 

  کشف جدیدی برای کاهش تهدیدات تغییرات اقلیمی  

  های گیاهیبیماری 

 مقابله با بیماری های سازگار با محیط زیست برای روش

  فرنگیگوجه

   تغذیه 

 زمینی کم چربتولید چیپس سیب  

  رشد فروش مواد بسته بندی غذایی قابل تبدیل به

 کمپوست

 عنوان تهیه خوراک خشک برای تغذیه حشرات به

 تولیدکنندگان مواد مغذی

  هاجلبک 

 هایافته جدید درباره مکانیسم فتوسنتز در جلبک 

 برای دانلود معرفی کتاب همراه با لینک  

   2019وضعیت جهانی امنیت غذایی و تغذیه در سال 

  کاهش ریسک بالیای طبیعی در سطح مزارع 

  المللی نوآوری کشاورزی مجموعه مقاالت سمپوزیوم بین

 های کشاورزبرای خانواده

  برداری شرایط اضطراری مبتنی سازی سونامی و نقشهمدل

 ایهای ماهوارهبر داده

 1398تیر  – 47شماره 

 

mailto:f_raoufi@yahoo.com
mailto:gharedaghli@gmail.com
http://awnrc.com/
https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/07/could-sustainable-agriculture-be-the-solution-to-climate-change/11568
https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/07/could-sustainable-agriculture-be-the-solution-to-climate-change/11568
https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/07/could-sustainable-agriculture-be-the-solution-to-climate-change/11568
https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/541
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8


 
 های کشاورزی و آبها و نوآوریبولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

2 

 1398 خرداد – 46شماره 

 

 های تولید غذا برای نجات جهان ضرورت تغییر سیستم

ی به تنهایتالش برای کاهش انتشار کربن  ،بر اساس یکی از آخرین هشدارهای محققان

پذیر نیست. ها امکانها و نیروگاهها، کارخانهمبیلش انتشار آن توسط اتوهاز طریق کا

می المللی در مورد تغییرات اقلینویس گزارش منتشر شده توسط پنل بینبر اساس پیش

، کنترل افزایش ( که در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفتIPCCن ملل متحد )اسازم

ای هکه تحولی در زمینه شیوهقبول غیرممکن است مگر ایندمای جهانی در سطح قابل

 تولید مواد غذایی در جهان صورت گیرد. 

درصد از کل سطح کره زمین بدون درنظر گرفتن مساحتی که در زیر  72است که در حال حاضر از در این گزارش هشدار داده شده

های شود. هم زمان، سیستمتولید مواد غذایی، پوشاک و حمایت از جمعیت فزاینده زمین بهره برداری می ها است، براییخچال

 کنند. ای را تولید میها از زمین تقریبا یک چهارم از گازهای گلخانهداری و سایر انواع کاربریکشاورزی، جنگل

مزارع برنج است، ضمن  و هاناشی از گاوداری ای استهای گلخانهترین گازقوی عالوه بر موارد فوق انتشار گاز متان که یکی از

ای توجهی بر روی میزان انتشار گازهای گلخانه( نیز اثرات قابلpeat landsهای توربی )زمینزدائی و از بین رفتن که جنگلاین

میلیارد نفر به  9/1معیت زمین از ( از عوامل اصلی افزایش جintensiveهای کشاورزی فشرده )دارند. طی قرن گذشته، سیستم

 است. است که منجر به افزایش فرسایش خاک و کاهش مقدار مواد آلی زمین نیز شدهمیلیارد نفر بوده 7/7

Attempts to solve the climate crisis by cutting carbon emissions from only cars, factories and power plants 

are doomed to failure, scientists will warn this week. 

A leaked draft of a report on climate change and land use, which is now being debated in Geneva by 

the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), states that it will be impossible to keep global 

temperatures at safe levels unless there is also a transformation in the way the world produces food and 

manages land. 

Humans now exploit 72% of the planet’s ice-free surface to feed, clothe and support Earth’s growing 

population, the report warns. At the same time, agriculture, forestry and other land use produces almost a 

quarter of greenhouse gas emissions. 

In addition, about half of all emissions of methane, one of the most potent greenhouse gases, come from 

cattle and rice fields, while deforestation and the removal of peat lands cause further significant levels of 

carbon emissions. The impact of intensive agriculture – which has helped the world’s population soar from 

1.9 billion a century ago to 7.7 billion – has also increased soil erosion and reduced amounts of organic 

material in the ground. 

 منابع:

https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/03/ipcc-land-use-food-production-key-to-climate-crisis-leaked-report 

 بازگشت به فهرست
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 کشف جدیدی برای کاهش تهدیدات تغییرات اقلیمی

ی بر نو کشف مواد مبتموفق به اصالح امریکا  Tuskegeeمحققان دانشگاه 

اکسیدکربن از از مضر دیتواند در حذف گاند که میزیست توده جدیدی شده

اتمسفر مؤثر باشد. این محققان معتقدند که استفاده از نانوسلولزهای طبیعی 

 موجود در اتمسفر ایاکسیدکربن و سایر گازهای گلخانهبرای کاستن میزان دی

حلی شوند، راهوقایع حدی آب و هوایی میکه منجر به افزایش دمای زمین و 

 باشد. اقتصادی به صرفه میکارآمد و از نظر 

اکسیدکربن سبب بنا به نظر و باور همه محققان در سراسر جهان افزایش دی

نعتی، صاست. از آغاز انقالب شناخته شده« تغییرات اقلیمی»ای که تحت عنوان شود، پدیدهیداری کره زمین میاافزایش دما و ناپ

طوریکه که در حال حاضر غلظت آن به اند، بهمحققان شاهد انتشار مقادیر قابل توجهی از دی اکسید کربن به اتمسفر بوده

 است. باالترین سطح رسیده

اند و امیدوارند که روشی اکسیدکربن از اتمسفر ابداع کردهروش جدیدی را برای جذب دی Tuskegee تیم تحقیقاتی از دانشگاه

جای کاهش میزان این گاز در آنها بههای رایج باشد. تر نسبت به روشمؤثرتر، با سازگاری بیشتر با محیط زیست و کم هزینه

ه ی بر مواد تولید شدنندسی زمین، فناوری جدیدی مبتهای مهداری و تکنیکهای زمین و جنگلاتمسفر از طریق تغییر کاربری

ء گونه اثرات سواکسید کربن از اتمسفر بدون هیچاند که قادر به جذب دیاز ضایعات کشاورزی به نام نانوسلولزها ابداع کرده

 است.  

Researchers at Tuskegee University have modified and discovered new bio-based natural materials that could 

eliminate the harmful buildup of carbon dioxide in the atmosphere. They believe the use of naturally 

occurring nanocellulose holds the key to efficiently and cost-effectively mitigating carbon dioxide and other 

greenhouse gases associated with rising global temperatures and extreme weather events. 

Scientists worldwide agree that a rise in carbondioxide is warming the planet to unsustainable levels and 

temperatures—a phenomenon commonly referred to as "climate change."  Since the beginning of the 

Industrial Revolution, researchers have observed significant amounts of carbon emitted into 

the atmosphere—with the concentration of carbon dioxide at an all-time high today. 

 منابع:

https://phys.org/news/2019-07-discovery-climate-threats.html 

https://www.itzagoal365.com/science/new-discovery-holds-promise-for-reducing-climate-change-threats/ 
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 فرنگیمقابله با بیماری گوجههای سازگار با محیط زیست برای روش

( یکی از TYLCVبیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی )

در سطح جهانی این محصول که فرنگی است های گوجهترین بیماریمخرب

شود. برای مقابله با این را آلوده کرده و سبب خسارت اقتصادی زیادی می

ها در سطوح باال کشیماری، اکثر کشاورزان متکی به استفاده از حشرهب

بخش نبوده و با اثرات منفی بر ه نتیجهستند. اما در اکثر موارد این شیوه

 محیط زیست و سالمت انسان همراه است. 

کردند، اما این ارقام هیبرید معموال  TYLCDبرخی از کشاورزان برای مقابله با این بیماری اقدام به کاشت انواع  مقاوم در برای 

های کنترل مؤثر و سازگار با محیط زیست برای جلوگیری از های معمول را ندارند. در نتیجه ارائه روشفرنگیطعم و عطر گوجه

 های گیاهی ویروسی موردنیاز است. تداوم گسترش این بیماری و همچنین سایر بیماری

سال  3( پس از IHSM UMA-CSICن نیاز، تیم تحقیقاتی از شورای تحقیقات علمی اسپانیا )هت برآورده ساختن ایجدر 

بله ها در مقاکشدو روش کنترل سازگار با محیط زیست برای جایگزینی آفتموفق به ارائه ای آزمایشات مداوم میدانی و گلخانه

 شدند.  TYLCDبا بیماری 

Tomato yellow leaf curl disease (TYLCD) caused by tomato yellow leaf curl virus-like viruses is the most 

destructive disease of tomato, causing severe damage to crops worldwide and resulting in high economic 

losses. To combat this disease, many farmers opt for intensive application of insecticides. However, this 

practice is frequently ineffective and has a negative impact on the environment and human health. 

Alternatively, some farmers plant TYLCD-resistant tomato varieties, but these hybrid varieties are often 

tasteless and a poor comparison to the robust flavor of traditional tomatoes. As a result, there is a demand 

for effective and environmentally friendly control measures to prevent continuing widespread damage of 

TYLCD, as well as other plant viruses. 

To answer this demand, a team of scientists at the Spanish Council of Scientific Research (IHSM UMA-

CSIC) conducted field and greenhouse trials for three consecutive years and found two environmentally 

friendly control alternatives to insecticides. 

 منابع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190805134015.htm 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-06-18-1069-RE 
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 تولید چیپس زمینی کم چرب

ر تسودهآنواع پرچرب آن احتماال با خیالی زمینی کم چرب را در مقایسه با اچیپس سیب

توان مصرف کرد. اما برای بسیاری از افراد ظاهر آن ممکن است خوشایند نباشد. محققان می

دن شروع به خور لحظهزمینی از های فیزیکی چیپس سیبموفق به تجزیه و تحلیل ویژگی

بندی لتوانند به فرموها مید و بنا به گفته آنها این تجزیه و تحلیلآن تا هنگام بلع شدن

تر کمک کنند. جزئیات نتایج تحقیق آنها در مجله ربچتر و کمزههای خوشماسنک

Agricultural & Food Chemistry است.منتشر شده 

آن را کاهش داد. از طرف دیگر، روغن  های گیاهیزمینی باید میزان روغنطور معمول برای کمتر چرب کردن چیپس سیببه

ه کچرب جدید و آگاهی از اینهای کمکند. محققان برای تولید چیپسسبب تردی )کرانچی شدن( چیپس شده و آن را لذیذ می

 های پرچرب هستند، اغلب به افراد آموزش دیده برای امتحان مزه آنها متکی هستند. این فراینده حد نزدیک به مزه چیپسچتا 

ند تواشخصی است زیرا تشخیص مزه بر اساس عوامل مختلف مثل میزان و ترکیب بزاق فرد میبر بوده و اغلب بر، زمانهزینه

 متفاوت باشد.

یپس های فیزیکی چاین تیم تحقیقاتی از دانشگاه کوئینزلند موفق به توسعه روش هدفمندتری برای تجزیه و تحلیل ویژگی

ها خرد که چیپس با دنداناند: اولین گاز یا زمانیسازی کردهمرحله از فرایند خوردن چیپس را شبیه 4اند. آنها زمینی شدهسیب

 ها هضم می شوند و نهایتا حرکتشود، تشکیل لقمه، آماده شدن لقمه برای بلع پس از اینکه توسط آنزیمشده و با بزاق خیس می

 لقمه به قسمت انتهایی دهان و بلع.   

Munching on low-fat potato chips might reduce the guilt compared with full-fat versions, but many people 

don't find the texture as appealing. Now, researchers have developed a technique to analyze potato chips' 

physical characteristics from simulated first bite to swallow, which they say could be used to help formulate 

a tastier low-fat snack. They report their results in the Journal of Agricultural and Food Chemistry.  

Cutting fat in potato chips usually involves reducing the vegetable oil content. However, the oil helps give 

the product its characteristic crunch, taste and mouthfeel. When food scientists formulate a new low-fat chip, 

they often rely on trained sensory panelists to tell them how well the new snack simulates the full-fat version. 

This process can be expensive, time-consuming and often subjective, since perceptions can vary based on 

factors like a person's saliva flow rate and composition. While at PepsiCo, Stefan Baier — now at Motif 

Ingredients—and Jason Stokes' team at the University of Queensland  wanted to develop a more objective 

method to analyze the physical characteristics of a potato chip at four stages of simulated eating. 

 منابع:

https://phys.org/news/2019-08-low-fat-potato-chip.html 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.9b02121 

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
https://phys.org/tags/potato+chips/
https://phys.org/tags/chip/
https://phys.org/tags/potato/
https://phys.org/news/2019-08-low-fat-potato-chip.html
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.9b02121
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  بندی غذایی قابل تبدیل به کمپوستبازار فروش مواد بستهرشد 

ی هابا توجه به استقبال روزافزون مصرف کنندگان برای بسته بندی

واد را گونه ماین یای پایدار برای تقاضاپایدار غذایی، تولیدکنندگان دوره

قابل تبدیل به  بندیبستهمواد میزان فروش در آینده انتظار دارند. 

میلیون  7/16تن به ارزش تجاری  6400حدود  2018کمپوست در سال 

 است. رآورد شدهدالر ب

، Future Market Insightsبر اساس گزارش جدید منتشر شده توسط 

در آینده نزدیک همین دلیل های مطرح در سطح جهانی هستند، بهها یکی از بزرگترین چالشدر حال حاضر پالستیک

 د کرد. ها نیاز پیدا خواهنبرای یافتن مواد جدید پایدار برای جایگزینی پالستیکتولیدکنندگان 

های یکی ارائه شده است. بر اساس ارزیابی این گزارش، تالشژهای تکنولوپذیر، نوآوریی تجزیهجهت کاهش قیمت مواد بسته بند

 های جدید برای رشد فروش این مواد نقش مهم و مؤثری دارند. جهانی برای ایجاد جوامع پایدار در به وجود آمدن فرصت

As end-users increasingly opt for sustainable packaging, manufacturers are likely to witness a period of 

sustained demand in the future. 

The worldwide sales of compostable foodservice packaging reached approximately 6,400 tons in 2018, 

equaling revenues worth $16.7 million. Furthermore, as end-users increasingly opt for sustainable 

packaging, manufacturers are likely to witness a period of sustained demand in the future. 

This is according to a new report by Future Market Insights which explains that with plastics becoming one 

of the biggest challenges in the world right now, brands prolifically using such materials will need to act 

quickly to find reliable alternatives. 

Technological innovations are being made to reduce the price of compostable foodservice packaging, and 

the report assesses that the global efforts to become a more sustainable society will be instrumental in 

creating new growth opportunities for the market vendors. 

 منابع:

grow/-sales-packaging-foodservice-https://www.newfoodmagazine.com/news/89479/compostable 

-to-expected-is-market-packaging-foodservice-releases/compostable-https://www.prnewswire.com/news

300892137.html-insights-market-future--2029-to-2019-during-5-of-cagr-a-at-grow 

 بازگشت به فهرست
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http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
https://www.futuremarketinsights.com/reports/compostable-foodservice-packaging-market
https://www.newfoodmagazine.com/news/88958/uk-plastics-pack-guidance-recyclability-welcomed/
https://www.newfoodmagazine.com/news/89479/compostable-foodservice-packaging-sales-grow/
https://www.prnewswire.com/news-releases/compostable-foodservice-packaging-market-is-expected-to-grow-at-a-cagr-of-5-during-2019-to-2029--future-market-insights-300892137.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/compostable-foodservice-packaging-market-is-expected-to-grow-at-a-cagr-of-5-during-2019-to-2029--future-market-insights-300892137.html
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 عنوان تولیدکنندگان مواد مغذی خوراک خشک برای حشرات بهتهیه 

ای نقش ندارند و موجوداتی لخانهگه حشرات تقریبا در تولید گازهای کاز آنجائی

های اخیر توجه بسیاری توقع و مغذی بوده و رشد سریعی نیز دارند، در سالکم

ولیدکنندگان مواد عنوان تاند. از آنها بهرا برای تولید مواد مغذی جلب کرده

مغذی در آینده نام برده می شود که حتی قادر به تجزیه انواع بقایای محصوالت 

 نیز هستند. 

ید، گونام ویلهلم ویندیچ میمحقق تغذیه حیوانات از دانشگاه فنی مونیخ به

فاصله دارد. پرورش حیوانات به یت زیاد عاستفاده از حشرات برای تولید مواد مغذی بسیار امیدوار کننده است اما هنوز با واق

ذایی موردنیاز و قابل مصرف برای آنها دارد. این موضوع درباره غزرگ نیاز به آگاهی درباره مواد ای و در مقیاس بصورت حرفه

 است. حشرات کامال مشخص نشده

 روی بسترهای مختلف خوراک برایطور سیستماتیک بر برای اولین بار این محقق با همکاری تیم تحقیقاتی از آلمان و کنیا به

 اند. تحقیق کرده( Schistocerca gregaria( و ملخ )Gryllus bimaculatusرشد و پرورش دو نوع حشره، جیرجیرک )

یر پذکنند، اما تامین برگ سبز برای تغذیه آنها در طول سال امکاندر طبیعت دو نوع حشره فوق از هر گونه برگی تغذیه می

حمل  ، ذخیره ونیفیت کنترل شده و قابلیت خشک کردکو ایی موردنیاز برای پرورش حیوانات باید از نظر ایمنینیست. مواد غذ

 و نقل داشته باشند. 

Given that they generate hardly any greenhouse gases, are undemanding, nutritious and fast growing, insects 

have generated a lot of hype in recent years. They are touted as the superfood of the future—cheap suppliers 

of protein that can even decompose all kinds of residual products. 

"This all sounds very promising, but has little to do with reality," says Wilhelm Windisch, Professor of 

Animal Nutrition at the Technical University of Munich. "Anyone who hopes to keep animals professionally 

and on a large scale needs to know exactly what kinds of nutrients they need and can consume. And for 

insects, this is yet to be determined." 

In collaboration with a German-Kenyan research team, the agricultural scientist has for the first time ever 

systematically investigated how various feed substrates influence the growth and development of crickets 

(Gryllus bimaculatus) and locusts (Schistocerca gregaria). 

 منابع:

https://phys.org/news/2019-08-superfood.html  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840118314500?via%3Dihub 
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https://phys.org/tags/collaboration/
https://phys.org/tags/feed/
https://phys.org/tags/locusts/
https://phys.org/news/2019-08-superfood.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840118314500?via%3Dihub
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 هادرباره مکانیسم فتوسنتز جلبکیافته جدید 

فتوسنتز فرایندی طبیعی است که از طریق آن گیاهان و جلبکها نور  

صورت ترکیبات قندی اکسیدکربن را بهخورشید را جذب و دی

ت الصرف رشد، تکامل و در مورد محصوکنند که می تپرانرژی تثبی

 زراعی عملکرد می شود. 

  ناکسیدکربای برای جذب و تثبیت دیجلبکها دارای مکانیسم ویژه

(CCM ) تری نسبت به گیاهان دارد. تیم البسیار باهستند که کارآئی

و دانشگاه یورک موفق ( LSU) تحقیقاتی از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا

ری در وتواند منجر به افزایش بهرهف جدید میبود. کشاند که تا کنون ناشناخته باقی ماندهبه کشف مکانیسمی در جلبکها شده

 گردد. ت زراعی غذایی المحصو

این تحقیق ت. اسمنتشر شده Sciences of Academy National the of Proceedings زئیات بیشتر درباره این یافته در مجلهج

  CCM شده و هدف نهایی آن مهندسی مکانیسمانجام (« RIPE) تحقق افزایش کارآئی فتوسنتز»المللی عنوان بخش از پروژه بینبه

  .اکسیدکربن استبا مولکولهای دی (Rubisco) در گیاهان زراعی از طریق ایجاد شرایطی برای احاطه بیشتر آنزیم روبیسکو

Photosynthesis is the natural process plants and algae utilize to capture sunlight and fix carbon dioxide into 

energy-rich sugars that fuel growth, development, and in the case of crops, yield. Algae evolved specialized 

carbon dioxide concentrating mechanisms (CCM) to photosynthesize much more efficiently than plants. This 

week, in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, a team from Louisiana State 

University (LSU) and the University of York report a long-time unexplained step in the CCM of green 

algae—which is key to develop a functional CCM in food crops to boost productivity. 

"Most crops are plagued by photorespiration, which occurs when Rubisco—the enzyme that drives 

photosynthesis—cannot differentiate between life-sustaining carbon dioxide and oxygen molecules that 

waste large amounts of the plant's energy," said James Moroney, the Streva Alumni Professor at LSU and 

member of Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE). "Ultimately, our goal is to engineer a 

CCM in crops to surround Rubisco with more carbon dioxide, making it more efficient and less likely to grab 

oxygen molecules—a problem that is shown to worsen as temperatures rise." 

 منابع:

https://phys.org/news/2019-08-link-algal-photosynthesis-opportunity-crop.html 

https://www.pnas.org/content/116/34/16915 

 بازگشت به فهرست
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 دانلودمعرفی کتاب همراه با لینک 

1. The State of Food Security and Nutrition in the World 2019  

  

 
 Abstract: 

 

This is the third year that we have jointly produced The State of Food Security 

and Nutrition in the World. It reaffirms our commitment to working together to 

overcome these emerging challenges and free the world from hunger, food 

insecurity and malnutrition. Recent editions of the report showed that the decline 

in hunger the world had enjoyed for over a decade was at an end, and that hunger 

was again on the rise. This year, the report shows that the global level of the 

prevalence of undernourishment has stabilized; however, the absolute number 

of undernourished people continues to increase, albeit slowly. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  239 pp 

http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf Download: 

 

2. Disaster Risk Reduction at Farm level:  Multiple Benefits, No regrets 

 
 

  Abstract: 

In recent years multiple disasters have imposed devastating consequences on 

agriculture, food security and the livelihoods of millions of farmers, pastoralists, 

fishers and forest-dependent communities. From the 2015/16 El Nino and 

resulting hazards worldwide to the exceptionally strong 2017 hurricane season 

in the Caribbean to the devastation wrought in southern Africa this year by 

Cyclone Idai, across the globe agriculture is bearing the burden of disaster 

impacts.  

Recent studies by the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) have shown that disasters have an outsized impact on the agriculture 

sector, leading to large-scale economic losses and causing physical damage to 

the lands, resources and livelihood assets that the planet’s most vulnerable 

people rely on to get by. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  164 pp 

http://www.fao.org/3/ca4429en/ca4429en.pdf Download: 
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http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
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3.  Proceedings of the International Symposium on agricultural innovation 

for family farmers  

  

Abstract:  

On 21–23 November 2018, FAO hosted the first International Symposium on 

Agricultural Innovation for Family Farmers at its headquarters in Rome, Italy.4 The 

impetus for FAO to host this symposium came from the fact that the world’s 

population is expected to reach 10 billion by 2050, that agricultural output will 

therefore need to increase considerably to feed everyone, and that the bulk of this 

increase must come from family farmers who manage about 75 percent of farmland 

worldwide – producing over 80 percent of the world’s food – but who are often poor 

and food insecure themselves. Innovation is the driving force that can transform food 

systems and lift family farmers out of poverty to help the world achieve the Sustainable 

Development Goals (SDGs).  
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Publisher:  FAO 

Pages:  122 pp 
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4. Tsunami Modeling and Satellite-Based Emergency Mapping 

Workflow Integration Opportunities 

 

Abstract: 

Satellite-based Emergency Mapping (SEM) mechanisms provide information for 

emergency response in relation to different types of disasters, including tsunamis, 

based on the analysis of satellite imagery acquired in the aftermath of an event. One 
of the main critical aspects of a SEM service is the timeliness in providing relevant 

information in the hours following the event. The availability of a relevant post-event 

image is crucial; therefore, satellite sensors need to be programmed as soon as 

possible. The integration of a tsunami alerting system, like the one offered by the 
Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS), can be highly beneficial in 

a SEM mechanism for streamlining and accelerating the satellite programming task 

and for generating first damage estimates. The GDACS tsunami model is validated 
using tidal gauge data and a post-event field survey.  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  MDPI 

Pages:  19 pp 
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