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 2222انتشار گزارش توسعه جهانی آب در سال 

( UN WWDR 2022) 3133گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل متحد برای سال 

 Making the invisible)« آشکار کردن آنچه نهان است: های زیرزمینی آب»تحت عنوان 

visible )های مرتبط با توسعه، مدیریت و اداره  ها و فرصت در این گزارش چالش. منتشر گردید

 .های زیرزمینی در سطح جهانی مطرح شده است آب

. دهند های شیرین مایع زمین را تشکیل می درصد از کل آب 11های زیرزمینی حدود  آب

شمار اجتماعی، اقتصادی  های بی های زیرزمینی دارای پتانسیل فراهم کردن مزایا و فرصت آب

های زیرزمینی نیمی از حجم آب برداشت شده  آب. و زیست محیطی برای جوامع مختلف هستند

اکثریت قریب به اتفاق جمعیت روستایی با توجه به عدم . دهند برای مصارف خانگی را تشکیل می

های زیرزمینی  های عمومی یا خصوصی، آب آشامیدنی موردنیاز خود را از آب ط سیستمتامین آب توس

با این . های زیرزمینی است های مورد استفاده برای آبیاری از آب درصد از آب 31حدود . کنند تهیه می

گذاری شده و دچار  خوبی شناخته نشده و در نتیجه کمتر ارزش وجود، این منبع طبیعی تا کنون به

 . استفاده قرار گرفته است مدیریت و حتی سوء وءس

پذیری جوامع و  اجتماعی و انعطاف-زایی، توسعه اقتصادی توانند نقش اساسی در مبارزه با فقر، برای امنیت غذایی و آب، اشتغال های زیرزمینی می آب

ها همراه با افزایش تغییرات در الگوهای بارندگی  ز طرف همه بخشبه دلیل افزایش تقاضا برای آب ا. اقتصادها در برابر تغییرات اقلیمی داشته باشند

 . های زیرزمینی در حال افزایش است وابستگی به آب

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل گزارش 

 

 لینک خبر

 UNWATER:  منبع خبر 

 توسعه جهانی آب    های زیرزمینی  آب : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380721
https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2022/
https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2022/
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 برگزاری نهمین مجمع جهانی آب در داکار، سنگال

فروردین  4تا  0) 3133مارس  34تا  30نهمین مجمع جهانی آب از 

 . ار، سنگال برگزار گردیددر داک( 0010

مجمع جهانی آب بزرگترین رویداد جهانی در مورد آب است که هر سه 

بار توسط شورای جهانی آب با یک کشور میزبان برگزار  سال یک

بار در جنوب صحرای امسال نهمین دوره این مجمع برای اولین . شود می

 . افریقا، در سنگال برگزار شد

کو دانگیو، مدیرکل فائو طی پیام ویدیویی خود به این مجمع گفت، دنیا 

تر و مبتکرانه برای رسیدگی به موضوع آب  به روشی فراگیرتر، یکپارچه

یم هایی دار حل ما نیاز به راه. پذیر روستایی در معرض تهدید کمبود آب قرار دارند میلیارد نفر در جوامع آسیب 3/8در حال حاضر . نیاز دارد

 . اقتصادی و زیست محیطی مشکالت مرتبط با فقر، غذا، آب و اقلیم را در نظر بگیرد –که ابعاد اجتماعی 

وزیر هیدرولیک و ( Adamou Mahaman)از دیگر سخنرانان مجمع که به موضوع آب برای توسعه روستایی پرداختند، آدامو ماهامان 

 . ن مجمع جهانی آب بودنددبیر اجرایی نهمی Abdoulaye Seneبهداشت نیجر و 

های کشاورزی  منتشر شده است، سیستم« وضعیت منابع زمین و آب برای غذا و کشاورزی»بر اساس آخرین گزارش فائو که تحت عنوان 

در بسیاری از مناطق افریقا دسترسی به آب در حدی است که . اند کلیدی جهان به دلیل کمبود آب و آلودگی به نقطه شکست رسیده

 . های اقتصادی را ندارند ایی تولید غذا و یا تامین تقاضای سایر بخشتوان

 . کلیک نمایید اینجات کسب اطالعات بیشتر در مورد نهمین مجمع جهانی آب جه

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل گزارش فائو در مورد منابع جهانی زمین و آب 

 

 لینک خبر

 FAO:  منبع خبر 

 مجمع جهانی آب    آب  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://worldwaterforum.org/en
https://www.fao.org/3/cb7654en/cb7654en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-water-scarcity-agriculture-environment/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-water-scarcity-agriculture-environment/en
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 ای آسیا و اقیانوسیه فائو  برگزاری سی و ششمین کنفرانس منطقه

 07) 3133مارس  00تا  3ای فائو در آسیا و اقیانوسیه از  بزرگترین کنفرانس منطقه

 در این کنفرانس بیش. رگزار گردیددر داکا پایتخت بنگالدش ب( 0011اسفند  31تا 

صورت حضوری و مجازی مشارکت  کشور عضود فائو به 03شرکت کننده از  001از 

 . داشتند

طی این کنفرانس که با مشارکت تاریخی و رکوردشکن حاضران برگزار گردید بر 

در کشورهای عضو و تهدیدات موجود و  01-گیری کووید های ناشی از همه نگرانی

های  نوظهور ناشی از تغییرات اقلیمی و موثر بر تولید مواد غذایی و گسترش بیماری

 . دامی و گیاهی در سطح جهانی تاکید شد

ای کلیدی مرتبط مدیرکل فائو، کو دانگیو برای رسیدگی مؤثر به مسائل فوق خواستار ارائه رویکردی جامع و ترکیبی با همراهی همه شرک

امور رفاهی، زنان، کودکان، محیط با ی، غذا و امور روستایی بلکه با حضور وزیران مسئول در رابطه زهای کشاور نه تنها در سطح وزارتخانه

 . گذاری شد مور مالی و سرمایهتجارت، ازیست، علوم، آموزش، بهداشت، 

 

 لینک خبر

 FAO:  منبع خبر 

 آسیا و اقیانوسیه     ای کنفرانس منطقه : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 درباره مزایا و خطرات احتمالی مرتبط با مواد غذایی در آینده انتشار گزارش جدید فائو

گزارش  –تفکر در مورد آینده ایمنی غذا »تحت عنوان فائو  ی کهدر گزارش جدید

چگونگی تاثیر عوامل اصلی جهانی مانند رشد به موضوع  ه استمنتشر کرد« نگر آینده

رشد جمعیت جهانی و بحران اقتصادی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و الگوهای مصرف، 

هدف از ایده تفکر بلند . گیری ایمنی غذا در آینده پرداخته شده است اقلیمی بر روی شکل

نشان دادن به جای های محتمل در آینده  بینی نگرانی گزاران در پیش مدت کمک به سیاست

 . ش پس از وقوع یک رویداد استواکن

های جدید مثل  های مبتنی بر سلول یا فناوری ، حشرات خوراکی و گوشت(عروس دریایی)ی ا هر چند مواد غذایی جدید مانند ماهی ژله

https://www.fao.org/newsroom/detail/historic-fao-regional-conference-concludes-in-asia-and-the-pacific/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/historic-fao-regional-conference-concludes-in-asia-and-the-pacific/en
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سازی  انگیز برای تغذیه جهان در آینده هستند، اما زمان شروع آماده های جدید و هیجان نوید دهنده فرصتچین، هوش مصنوعی و فناوری نانو  بالک

 . هم اکنون استبرای هر نوع نگرانی در مورد ایمنی غذا در آینده، 

های فنی و علمی در حال ایجاد تحول در  ای هستیم که نوآوری در این زمینه می گوید، اکنون در دوره Ismahane Elouafiمحقق ارشد فائو به نام 

حیاتی مانند ایمنی مواد ها به ویژه در موضوع  مهم است که کشورها همگام با این پیشرفت. بخش کشاورزی از جمله در زمینه ایمنی مواد غذایی هستند

 . گیرانه در مورد کاربرد علم و نوآوری ارائه کند های فعال و پیش غذایی باشند و فائو نیز باید توصیه

ای  ها برای ایمنی مواد غذایی که به طور فزاینده ترین مسائل نوظهور در غذا و کشاورزی با تمرکز بر پیامدهای آن برخی از مهم در گزارش جدید فائو

توان در حال حاضر به شکل  های مسائل آینده را چگونه می بر این اساس که ریشه. اند، مطرح شده است ذهن مصرف کنندگان را مشغول کرده

آوری سیستماتیک دانش و اطالعات،  ها از طریق جمع نظارت بر این نشانه. نگرانه در این گزارش اتخاذ شده است رویکردی آینده هایی یافت، نشانه

 . دهد گزاران را افزایش می های نوظهور برای سیاست ها و چالش آمادگی برای  توانایی مقابله با فرصت

 . بارگذاری نمایید اینجان را از آهای ارائه شده در این گزارش متن کامل  جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد  یافته

 

 خبرلینک 

 FAO:  منبع خبر 

 فناوری     غذا و کشاورزی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 گزارش جدید فائو به مناسبت روز جهانی جنگل

گزارش جدید فائو تحت عنوان ( فروردین 0مارس،  30)به مناسبت روز جهانی جنگل 

امکان جایگزینی با محصوالت مبتنی بر : محصوالت جنگلی در اقتصاد زیستی جهانی»

 . دبی رونمایی شد 3131در اکسپو « چوب و مشارکت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار

های مبتنی بر چوب پرداخته شده و  به نوآوریاین گزارش سند جامعی است که در آن 

ی همراه با کاهش اثرات زیست محیطی و لهایی برای استفاده از محصوالت جنگ راه

های  ها به بخش ای از توصیه همچنین مجموعه. تشریح شده استکاهش تولید زباله 

تماعی، اقتصادی محصوالتی که از نظر اج ی برایهای زینالمللی و پژوهشگران برای تقویت جایگ های بین خصوصی، دولتی، نهادهای همکاری

 . و زیست محیطی پایدار نیستند، ارائه شده است

ها منابع گرانبهایی برای زندگی مردم  تهیه شده است، جنگل( EFI)بر اساس این گزارش که توسط فائو و با همکاری مؤسسه جنگل اروپا 

های جهانی از جمله بحران اقلیمی و فقر نقش  نه هستند و در حل بسیاری از چالشجهان، از نوشیدن یک لیوان آب تا ساختن یک خا

 . کلیدی دارند

https://www.fao.org/3/cb8667en/cb8667en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-report-future-food-foresight/en
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درصد از مواد مصرفی در سطح جهانی بر پایه منابع تجدیدناپذیر هستند که استخراج، حمل و نقل، پردازش و دفع این  71در حال حاضر، 

در این گزارش نشان داده شده است که محصوالت مبتنی بر چوب . تنوع زیستی است و منابع همراه با اثرات فراوان بر محیط زیست، اقلیم

توانند به کاهش تغییرات اقلیمی و همچنین با جایگزینی بجای موادی  مانند بتن، فوالد، پالستیک و الیاف مصنوعی به  با ذخیره کربن می

 . ای  کمک کنند جلوگیری یا کاهش انتشار گازهای گلخانه

 . کلیک نمایید اینجاسی به متن کامل گزارش جهت دستر

 لینک خبر

 FAO:  منبع خبر 

 روز جهانی جنگل     محصوالت جنگلی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 داران  المللی مراتع و گله تحت عنوان سال بین 2222سال گذاری  نام

داران  المللی مراتع و گله را به عنوان سال بین 3134سازمان ملل متحد سال 

(Rangelands and Pastoralists )هدف از این نامگذاری نشان دادن اهمیت . اعالم کرد

نقش مراتع سالم در ایجاد محیط زیست پایدار، رشد اقتصادی و معیشت مقاوم برای جوامع 

 . انسانی در سراسر جهان است

برگزار  3133فوریه  33مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست عمومی خود که در تاریخ 

کشور عضو به نمایندگی  41به ابتکار مغولستان آغاز و رهبری شده و  ای را که گردید، قطعنامه

 . اند را تصویب کرد از تمام مناطق جهان از آن حمایت کرده

داری پایدار و همچنین حمایت از ضرورت افزایش  های مراتع سالم و گله داران با هدف افزایش آگاهی و حمایت از ارزش المللی مراتع و گله سال بین

های مدیریت پایدار زمین،  ها شامل شیوه این فعالیت. گذاری شده است های مسئوالنه در این بخش نام گذاری و افزایش سرمایهسازی  ظرفیت

 . های بهبود یافته یا بازسازی شده و دسترسی عادالنه به بازارها، سالمت دام و پرورش دام خواهند بود اکوسیستم

 . به عنوان نهاد اصلی اجرا خواهد شد( FAO)توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد داران  المللی مراتع و گله سال بین

 

 لینک خبر

 FAO:  منبع خبر 

 داری  مرتع و گله : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

https://www.fao.org/3/cb7274en/cb7274en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/sustainable-forest-use-helps-tackle-the-climate-crisis-and-achieve-the-sdgs/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/sustainable-forest-use-helps-tackle-the-climate-crisis-and-achieve-the-sdgs/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-names-2026-as-the-international-year-of-rangelands-and-pastoralists/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-names-2026-as-the-international-year-of-rangelands-and-pastoralists/en
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 افزایش قیمت جهانی کود و ثبت رکورد جدید

قیمت جهانی کود تحت تاثیر عوامل متعدد جهانی از جمله کاهش عرضه از 

طرف روسیه و بالروس، اختالل در زنجیره تامین، ممنوعیت صادرات از چین 

 . و اعتصاب ریلی کانادا افزایش یافته و رکورد قبلی را شکست

گوید،  می Josh Linvilleنام  امریکا به StoneXمدیر شرکت تجاری 

رسد که اوضاع  ویدادهای جاری قبال مشاهده نشده و به نظر میر  مجموعه

مردم بر این تصور بودند که جنگ روسیه و اوکراین . بدتر از این خواهد شد

 . کوتاه خواهد بود و روسیه دوباره به بازار برخواهدگشت، ولی این گونه نشد

ها و  دهند مثل آمونیاک، نیتروژن، پتاس، اوره، فسفات، سولفات یمت مواد اولیه که بازار محصوالت مغذی برای گیاهان را تشکیل میق

 . بود 3113درصد افزایش یافته است و در حال حاضر باالتر از سطحی است که در بحران انرژی سال  81ها به نسبت آغاز سال  نیترات

دالر برای  331سال گذشته یعنی به  80به باالترین سطح  خود در  است ترین کودها برای رصد قیمت یکی از ساده Nolaقیمت کود اوره 

درصد  41فوریه تا کنون  30قیمت ها از زمان حمله روسیه به اوکراین از . دالر بود 033قیمت این کود  3131در سال . هر تن امریکا رسید

 . اند افزایش داشته

یزی د نه برعکس آن، که تا کنون چنین چبه قیمت کود خواهیم بووی همچنین گفت، اکنون شاهد تغییرات قیمت غالت در واکنش 

 . جدید برای افرادی است که در این بازار فعال هستند یاین شرایط وضعیت. مشاهده نشده است

ق منطقه های ارسال شده از طری به عرضه تثباتی شده است زیرا واردکنندگان به شد قیمت غالت از زمان تهاجم روسیه به اوکراین دچار بی

 . دریای سیاه وابسته هستند

 

 لینک خبر

 Guardian :منبع خبر 

  قیمت جهانی کود    اقتصاد   : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/21/fertiliser-prices-hit-new-highs-as-multiple-problems-affect-global-supplies
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/21/fertiliser-prices-hit-new-highs-as-multiple-problems-affect-global-supplies


 

 

 0011دوم اسفند  نیمه –المللی کشاورزی و آب  اخبار بین                                                            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
 

 

 071، شماره (فرصت)تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی : آدرس

 130 – 31783310: تلفن    0138403011: کد پستی

 info@awnrc.com: ایمیل    www.awnrc.com: وب سایت

3 

 91-گیری کووید رشد گسترده صنعت سبز به دنبال همه

اند،  های خوبی نبوده سال 01-گیری کووید ت همهیاری از مردم چند سال اخیر به علبه نظر بس

 . های پیامدهای مثبتی داشته است ها و گلخانه اما برای بخش صنعت سبز مثل مثل نهالستان

بانی ادامه خواهد به ویروس کرونا روند رشد بخش باغ های مربوط آیا پس از برداشته شدن محدودیت

 داشت؟ 

احتماال این میزان رشد . اند محققان در دانشگاه جورجیا تحقیق جدیدی را بر روی این موضوع انجام داده

 . کار باغبانی ممکن است تبدیل به یک سرگرمی جدید شود در همان سطح قبلی نخواهد ماند اما  برای برخی از افراد مشغول شدن به

به باغبانی مشغول شده  3131نشینی در سال  دهد که از هر سه نفر یک نفر به دلیل خانه اند، نتایج نشان می نفر شرکت داشته 0311در این مطالعه 

 . اند سازی را انجام داده ع محوطهبسیاری نیز فضاهای سبز جدید مانند نصب بسترهای گیاهی جدید و سایر انوا. است

اما از هر . برای آینده برنامه باغبانی نخواهند داشتاند،   به باغبانی مشغول بوده 3131اند که حتی اگر در سال  دهندگان گفته فقط کمتر از نیمی از پاسخ

باغبانی کرده و قصد دارند در آینده نیز ادامه  3131اند که در سال  ترها، اظهار داشته درصد از جوان 08درصد از افراد مسن و  00نفر یک نفر، شامل  01

 . دهند

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org:  منبع خبر 

 صنعت سبز     01-کووید : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم  شیوه افزایش تولید محصوالت کشاورزی در افریقا با

صحرای افریقا در معرض تهدید بحران اقلیمی قرار ذخایر مواد غذایی در جنوب 

کارشناس  311اما بر اساس نتایج یک تحقیق جدید که با مشارکت بیش از . دارد

توان  انجام شده است، با اتخاذ رویکردی جامع در مورد غذا، کشاورزی و منابع می

 111خی از کشورهای این منطقه حتی تا رتولید محصوالت کشاورزی را در ب

 . صد افزایش داددر

حل واحدی برای تهدیدات ناشی از بالیای طبیعی در  بنا بر نظر این کارشناسان، راه 

شوند در کشورهای ماالوی،  سازی توسط شبکه محققان ارائه می توان با رویکردهای جدیدی که با استفاده از روش مدل منطقه وجود ندارد، اما می

 . توجهی رسید های قابل به پیشرفتتوان  میتانزانیا، افریقای جنوبی 

https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/32/1/article-p32.xml
https://phys.org/news/2022-03-covid-pandemic-fueled-massive-growth.html
https://phys.org/news/2022-03-covid-pandemic-fueled-massive-growth.html
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گوید، بحران  گزاری منابع طبیعی می و تحلیل سیاست  مدیر تحقیقات و تجزیه و تحلیل سیاست در یک سازمان پان افریقایی به نام شبکه تجزیه

اگر اقدام فوری . ریقا روند افزایشی داردویژه در منطقه جنوب اف وقوع سیل، خشکسالی، آفات و بیماری گیاهی به. تغییرات اقلیمی در حال افزایش است

های غذایی منطقه از کار افتاده و جوامع روستایی در معرض خطر قرار  تر کردن کشاورزی در برابر اثرات تغییرات اقلیمی انجام نشود، سیستم برای مقاوم

 . خواهند گرفت

تواند بر کشاورزی، سالمت، تغذیه و  هم ارتباط دهد زیرا بحران اقلیمی میهای مختلف را به  باید بخش« هوشمند»های  گوید که سیاست او همچنین می

 . امنیت تاثیر بگذارد

سازی از عملکرد محصول، استفاده از زمین و آب و همچنین بر روی انتشار  اند که بر اساس کمیت محققان این شبکه موفق به ارائه رویکرد جدیدی شده

 . سازی کند تواند مدل ها را می گزاری ثرات تغییرات اقلیمی و چگونگی تاثیر سیاستتواندا ای و تغذیه می گازهای گلخانه

 

 لینک خبر

 Guardian:  منبع خبر 

  افریقای جنوبی     تغییرات اقلیمی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ارائه ابزارهای جدید برای تولید محصوالت غذایی بهتر

واص استرالیا بر روی خ( Flinders)ها نفر در جهان در معرض گرسنگی قرار دارند، محققان دانشگاه فلیندرز  با توجه به اینکه میلیون

 . تواند منجر به افزایش تولید محصوالت غذایی در آینده شود کنند که می جدید گیاهان خوراکی تحقیق می

د که چگونه کنن طور جداگانه بر روی این موضوعات کار می المللی در حال انجام است، به در مطالعات جدیدی که با همکاری محققان استرالیایی و بین

کنند و چگونه یکی از حبوبات پرطرفدار از طریق رابطه سه جانبه با  جایگزین استفاده می« تنفس»ها از  در واکنش به استرس گیاهان خانواده لگومینوز

 . کند ها خاک و ریشه خود را تقویت می سیستم

جنگ و رکود اقتصادی هستند،  ،01-گیری کووید ، در آسیا و افریقا و سایر کشورهایی که در گیر همه3181های فائو برای سال  بین بر اساس پیش

 . وضعیت امنیت غذایی و تغذیه مردم بدتر خواهد شد

دست آمده از آخرین تحقیقات انجام شده در دانشگاه فلیندرز  نتایج به

کشاورزی با  نشان دهنده مسیرهای جدیدی برای توسعه محصوالت

هایی مانند خشکسالی،  تر و مقاومت بیشتر در برابر تنش رشد سریع

ما و شوری هستند در زمانی که تولید محصوالت غذایی تحت فشار گر

 . تغییرات اقلیمی و وقایع حدی قرار دارند

 Frontiers in Plant Scienceدر اولین مطالعه که در مجله 

ایی که در  منتشر شده است محققان بر روی فرایندهای پیچیده

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/24/climate-smart-policies-could-increase-southern-africas-crops-by-up-to-500
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/24/climate-smart-policies-could-increase-southern-africas-crops-by-up-to-500
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، این Crystal Sweetman،بنا به نظر نویسنده اول این مقاله . ند تمرکز شده استده حبوبات برای یک تنفس جایگزین یا پشتیبان انجام می

 . کند در زمان استرس یا شرایط نامساعد جلوگیری می  اکسیدان عمل کرده و از وارد آمدن آسیب فرایند به روشی مشابه آنتی

گاه بر روی چگونگی استفاده حبوبات از همکاری با منتشر شده است محققان این دانش Plant and Soilدر مقاله دیگری که در مجله 

 . اند های مفید خاک در بهبود رشد و تحمل استرس تمرکز کرده میکروارگانیسم

 . کلیک نمایید اینجاجهت کسب اطالعات بیشتر درباره این تحقیق 

 

 لینک خبر

 phys.org:  منبع خبر 

 های خاک  میکروارگانیسم    حبوبات : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 معرفی دو رقم جدید انگور توسط محققان

یک با همکاری ( Cornell AgriTech)دانشگاه کرنل  ایستگاه آزمایشات کشاورزی محققان

موفق به  Sun World Internationalنام  صدور گواهی و ژنتیک میوه بهالمللی  شرکت بین

 . اند شده های رشد بهتر های جدید و ویژگی آزادسازی و ارائه دو رقم جدید انگور با طعم

 Muscat)دانه زودرس با طعم انگور موسکات  یک نوع انگور سبز بی Sugrafiftytwoنام  رقم اول به

flavor )نام  رقم دیگر به. با بافت ترد و سفت استSugrasixty  یک رقم قرمز رنگ است که در

همکاری سال  08این دو رقم نتیجه . مشابه انبه است( overtone)های درشت با رایحه گرمسیری و با رنگ و بویی  رسد و دارای حبه اواسط فصل می

 . بین دو گروه فوق است

پالسم ماده ژنتیکی است که بیان  ژرم. دست آمده است بههای انجام شده در دانشگاه کرنل  پالسم و از تالقی های جدید با استفاده از مجموعه ژرم طعم

های موجود در دانشگاه کرنل خاص  پالسم پالسم هستند اما ژرم ای اصالح نباتات دارای ژرمه جموعهاگرچه همه م. کند ژنی صفات خاصی را کنترل می

  . دهندگان انگور این منطقه هستند بوده و مناسب با آب و هوای ایالت نیویورک و نیازهای پرورش

 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

 های جدید  واریته   انگور  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.813691/full
https://phys.org/news/2022-03-scientists-tools-food-crops.html
https://phys.org/news/2022-03-scientists-tools-food-crops.html
https://phys.org/news/2022-03-grape-varieties.html
https://phys.org/news/2022-03-grape-varieties.html
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 ایجاد مقاومت به بیماری در گندم با استفاده از یک گونه علف وحشی

المللی تحقیقاتی موفق به شناسایی ژن ایجاد مقاومت در برابر  یک تیم بین 

 Aegilopsنام  ای از علف وحشی به بیماری زنگ ساقه را در گونه

sharonensis اند شده . 

های وحشی در برابر بیماری  از علفاین گونه نسبتا ناشناخته 

(blockbuster )را از  توان ژن مرتبط با مقاومت میو  مقاوم است

طریق تالقی به گندم انتقال داده و در برابر یکی از مخربترین 

 .های گیاهی مصونیت ایجاد کرد پاتوژن

، (John Innes)این تیم تحقیقاتی به رهبری مرکز تحقیقات جان اینز 

را  Aegilops sharonensisاولین نقشه ژنوم دقیق  دست آمده در علوم بیوانفورماتیک های به سوتا یا استفاده از پیشرفت آزمایشگاه  و دانشگاه مینه

 . اند تهیه کرده

 . خانواده با گندم که در اسرائیل و لبنان یافت می شود تا حد زیادی ناشناخته مانده است پتانسیل ژنتیکی این گونه وحشی هم

هایی که با آنچه در گیاهان  برای یافتن جهش  Mutant Hunterاین تیم تحقیقاتی با استفاده از نقشه ژنتیکی و یک تکنیک ابزار جستجو به نام 

 . کند این بیماری برای هزاران سال است که در بین کشاورزان ایجاد نگرانی می. مصون به زنگ ساقه متفاوت باشد، ژنوم این علف را اسکن کردند

پس از جداسازی این ژن را به یک گیاه حساس . گیاهان استدر نتیجه این جستجو موفق به شناسایی یک ژن شدند که به نظر آنها مسئول حفاظت از 

 . شد  Puccinia graminis f. sp. triticiهای آزمایش شده قارچ زنگ ساقه گندم،  منتقل کردند که منجر به محافظت قوی در برابر همه گونه

 . منتشر شده است Nature Communicationsجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

 . کلیک نمایید اینجات دسترسی به متن کامل مقاله جه

 

 لینک خبر

 phys.org:  منبع خبر 

 زنگ ساقه گندم    های گیاهی  بیماری : کلمات کلیدی
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https://www.nature.com/articles/s41467-022-29132-8
https://phys.org/news/2022-03-hardy-wild-grass-bread.html
https://phys.org/news/2022-03-hardy-wild-grass-bread.html
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 های غذایی کشف ارتباط مستقیم بین جنگل زدایی و کاهش کیفیت رژیم

های کشاورزی تاکید  های فعلی برای تضمین امنیت غذایی بر اهمیت زمین در سیاست

که بر روی ارتباط بین  یبنا به نظر محقق. ها نیز نقش مهمی دارند شود، اما جنگل می

است،  زدایی و کاهش مصرف میوه و سبزیجات در روستاهای تانزانیا کار کرده جنگل

کنند، در تنوع  از مواد غذایی وحشی استفاده میکه توانند به جوامعی  مناطق جنگلی می

 . ها کمک کنند های غذایی و تامین مواد غذایی موردنیاز آن بخشی به رژیم

محقق و نویسنده مقاله از دانشگاه کپنهاگ، دانمارک ( Charlotte Hall)شارلوت هال 

ها و امنیت غذایی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط را نشان  های اخیر، مطالعات زیادی وجود ارتباط مستقیم بین جنگل گوید، در سال می

زدایی و کاهش کیفیت غذایی افراد  ع خود است که در آن به رابطه بین جنگلمطالعه جدید انجام شده توسط این محقق اولین مطالعه در نو. اند داده

 . پرداخته شده است

های ارائه شده توسط بانک  داده. ساله مورد بررسی قرار گرفته است 1خانوار روستایی در تانزانیا طی یک دوره  0314در این تحقیق، مصرف غذایی 

دست  تقریبی خانوارها از جنگل را به فاصلهو محققان   مایل جابجا شده 00/8طور تصادفی تا  ها به دن آنجهانی شده و با توجه به اهداف محرمانه بو

ساله  1گیری پوشش جنگلی در طی دوره  برای اندازه( geospatial)های مکانی  ای و مجموعه داده ، محققان از تصاویر ماهوارههدر این مطالع. اند آورده

 . اند استفاده کرده

 . کلیک نمایید اینجادسترسی به متن کامل مقاله جهت 

 

 لینک خبر

 sciencedaily:  منبع خبر 

 امنیت غذایی    زدایی  جنگل : کلمات کلیدی
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 استفاده در امنیت غذایی اهمیت محصوالت کم

محدود بودن محصوالت اصلی از نظر تحمل شرایط اقلیمی در حال تغییر، محققان و  

های جدیدی برای کسب اطمینان از امنیت غذایی در  دهندگان را وادار به جستجوی راه پرورش

در یک مقاله ارزش مطالعه محصوالت کم  New Phytologistدر مجله . آینده کرده است

. کنند مهم بوده و در مناطق محدودی رشد میو  محصوالت محلیاین . استفاده مرور شده است

های خاصی که کنترل کننده صفات سازگار و ارزشمند این محصوالت هستند نیز بررسی  شناسایی ژن

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2112063119
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220316173254.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220316173254.htm
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 . شده است

پتانسیل باال به جای بررسی های مطلوب با  یابی گسترده ژنوم بهترین روش برای بحث در مورد پرورش گونه دهد که توالی نتایج این بررسی نشان می

 .محصوالت جالب و منحصر به فرد است

شدند مانند کینوا، نخود و  سال گذشته تحقیقات در مورد تعدادی از محصوالتی که قبال زیاد استفاده نمی 31بنا به نظر نویسندگان مقاله، در 

pigeonpea های ژنتیکی  برخی از محصوالت کم استفاده دارای واریانت کنند که ها همچنین تاکید می آن. توجهی داشته است افزایش قابل

 . توانند در مقابله با عدم امنیت غذایی مؤثر باشند حیاتی هستند که می

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 

 لینک خبر

 phys.org:  منبع خبر 

 عرضه و تقاضای غالت   اقتصاد   : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.18021
https://phys.org/news/2022-03-importance-underutilized-crops-future-food.html
https://phys.org/news/2022-03-importance-underutilized-crops-future-food.html
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