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 21گروه  کشورهاینشست وزرای کشاورزی 

 21آقای داسیلو، مدیرکل فائو، از تعهد اعالم شده توسط وزرای کشاورزی گروه 

(G20 )ای از  در استانبول درباره تامین امنیت جهانی غذا و نیازهای تغذیه

های غذایی با استفاده موثرتر و با کارآیی بیشتر از منابع  جاد سیستمطریق ای

طبیعی و هماهنگ با نیازهای اقتصادی و اجتماعی فراگیر و در راستای مقابله با 

 . تغییرات اقلیمی استقبال نمود

ات و اتالف مواد های ویژه برای کاهش ضایع اندازی طرح ، راه21در این نشست همچنین از طرف وزیران کشاورزی گروه 

گذاری اطالعات برای کمک به کاهش ضایعات و اتالف مواد  فرم جدیدی برای تقویت به اشتراک غذایی از جمله پلت

 . درآمد اعالم گردید و همچنین سایر کشورهای کم 21غذایی در کشورهای عضو گروه 

شده است   رود که تخمین زده انی هدر میهای جهانی، یک سوم از مواد غذایی تولید شده برای مصرف انس طبق برآورد

: دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی در این نشست عبارت بودند از. میلیارد تن در سال باشد  9/4معادل حدود 

تحت مدیریت فائو، ( AMIS)رسانی بازار کشاورزی  پذیر، تقویت سیستم اطالع های غذایی پایدار و انعطاف سیستم

  .پذیر های مسئولیت گذاری وری و رشد و سرمایه نوان شرط الزم برای توسعه انسانی، بهرهتغذیه کافی و مناسب بع

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/285732/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO Director-General José Graziano da Silva today welcomed a commitment by the Group of 

20 (G20) agriculture ministers to meet global food security and nutrition needs by building food 

systems that use natural resources more efficiently, are economically sound and socially more 

inclusive, and help combat climate change. 

Graziano da Silva, addressing the ministers at a meeting in Istanbul, also praised specific 

initiatives announced by the G20 to reduce food loss and waste, including a new platform aimed 

at strengthening information sharing to help curb food loss and waste in both the G20 members 

and low-income countries. 

 ضایعات غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 28/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/285732/icode/
http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/en/c/285783/
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 های ملی جنگل برای مقابله با تغییرت اقلیمی بودجهمدیریت 

های تامین مالی برای حمایت از  های ملی جنگل که بصورت مکانیسم بودجه

زیادی برای  های بالقوه شوند ظرفیت ها صرف می مدیریت پایدار جنگل

گذاری با هدف مقابله با تغییرات  گذاری در امور جنگل از جمله سرمایه سرمایه

اما بر اساس کتاب جدید منتشر شده توسط فائو تحت عنوان . اقلیمی را دارند

ها  گذاری هنوز اهمیت نقش این سرمایه« گذاری موثر ملی جنگل بسوی سرمایه»

 .اند بطور کامل مشخص و شناسایی نشده

المللی جنگل سازمان ملل متحد که مهمترین موضوع مطرح و مورد بحث آن منابع  در یازدهمین جلسه مجمع بین

های  ریزی و مدیریت صحیح بودجه برنامه. تامین مالی برای مدیریت پایدار جنگل بود، کتاب فوق ارائه و معرفی شد

گذاری از منابع  برای هدایت جریان سرمایهکننده  های هماهنگ تواند بصورت مکانیسم می( NFFs)ملی جنگل 

های ملی با هدف کاهش  محیطی یا برنامه های خدمات زیست های اجرایی مثل تامین پرداخت چندگانه بسوی طرح

ها در  هرچه نقش حیاتی جنگل .بکار گرفته شوند( +REDD)زدائی و تخریب جنگل  انتشار کربن ناشی از جنگل

تر گردد، بر اهمیت حمایت از مدیریت  اقلیمی، امنیت غذایی و فقرزدائی مشخص های جهانی مثل تغییرات چالش

 . پایدار جنگل افزوده خواهد شد

گزاری و تولیدات جنگل فائو اظهار داشت که انتشار این کتاب توسط فائو در راستای  مدیر بخش اقتصاد، سیاست

 . است ویج پایداری صورت گرفتههای ملی جنگل و تر سازی و توسعه موثر بودجه حمایت از ظرفیت

 : قابل دانلود است  i4359e.pdf-http://www.fao.org/3/aلینک  این این کتاب از طریق

 s/story/en/item/285678/icode/http://www.fao.org/new  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

National forest funds - publicly-managed financing mechanisms intended to support sustainable 

forest management - hold vast potential to catalyze greater investment in forestry, including 

investment aimed at addressing climate change. However, their role still remains largely 

unrecognized, according to a new FAO policy paper. 

As a number of new national and international financing mechanisms have come into existence, 

such as those related to climate change mitigation and adaptation, the magnitude of potential 

funding has increased. However, so has the complexity of accessing such resources, according to 

the publication, launched this week at the 11
th

 Session of the United Nations Forum on Forests, 

http://www.fao.org/3/a-i4359e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/285678/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4359e.pdf
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where financing for sustainable forest management is among the most prominent issues being 

discussed.  

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 28/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 خاک، تهدید کننده امنیت غذایی وری همخاطرات بهر

خاک و »ای تحت عنوان  گروهی از دانشمندان برجسته خاک طی مقاله

به  Scienceمجله  2145ماه مه  7که در شماره « 24امنیت انسان در قرن 

آمیز فعلی منابع خاک و  چاپ رسیده است، نسبت به وضعیت مخاطره

خطراتی که بهره . اند شدار دادهپیامدهای احتمالی آن برای امنیت انسان ه

کنند مثل فرسایش خاک، از بین رفتن عناصر مغذی،  وری خاک را تهدید می

 .تهدید کننده تولید مواد غذایی نیز هستندشهرنشینی و تغییرات اقلیمی 

رئیس  2149که از سال  Delaware Donaldاز دانشگاه اسپارک .آقای ل

ی ملی علوم امریکا است، در ابتدای این مقاله نوشته است که خاک در واقع کمیته ملی علوم خاک وابسته به آکادم

الیه اپیدرم کره زمین است که بطور متوسط با حدود یک متر عمق، نقش بسیار حیاتی در ادامه حیات بر روی کره 

های علوم  وسای انجمنهمکار دیگر نویسنده این مقاله که همه از اعضاء کمیته ملی و یا ر 5آقای اسپارک و . زمین دارد

های زمین در سال  اند که با هدف جلب توجه جهانی به مسئله نیاز به مدیریت بهتر خاک خاک هستند اظهار داشته

 . اند است، این مقاله را نوشته نامگذاری شده« المللی خاک سال بین»که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد  2145

سال قبل در سیستم طبیعی  41،111خی از انسان از زمان ظهور کشاورزی یعنی حدود بر اساس این مقاله، از نظر تاری

درصد از سطح خاکی کره زمین برای مصارف کشاورزی مورد  11خاک دخالت کرده است بطوریکه در حال حاضر حدود 

 . است استفاده قرار گرفته

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150507165404.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150507165404.htm
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A group of leading soil scientists, including the University of Delaware's Donald L. Sparks, has 

summarized the precarious state of the world's soil resources and the possible ramifications for 

human security in a paper published Thursday, May 7, in the journal Science. 

In a review of recent scientific literature, the article, titled "Soil and Human Security in the 21st 

Century," outlines threats to soil productivity -- and, in turn, food production -- due to soil 

erosion, nutrient exhaustion, urbanization and climate change. 

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 20/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تولید گوشت گاو با کیفیت گوشت ماهی 

اند که موفق به برداشتن گامهای اولیه در تولید گوشت  دانشمندان چینی اعالم کرده

جزئیات بیشتر در  .اند موجود در روغن ماهی شدهگاو غنی از اسیدهای چرب مفید 

از انتشارات اشپرینگر به چاپ  Biotechnology Lettersمورد این یافته در مجله  

 . است رسیده

و مرکز ملی توسعه گوشت گاو واقع در  Northwest A&Fتیم تحقیقاتی از دانشگاه 

این . ندا هشد Luxi yellowهای جنینی گاو از نژاد  ولبه سل fat1موفق به معرفی ژن ( Yangling)لینگ  ایالت یانگ

به   n6است که در تبدیل اسیدهای چرب  desaturaseهای  ژن از کرم نماتد جداسازی شده و مسئول کدگذاری آنزیم

با چند پیوند مضاعف  n3اسیدهای چرب اشباع نشده . نقش دارند n3اسیدهای چرب اشباع نشده 

(polyunsaturated )های قلبی عروقی،  شناخته می شوند در کمک به پیشگیری از بیماری 9وان روغن امگا که بعن

های غذایی میزان  های گذشته در رژیم حال در طی سال با این. های عصبی بسیار مفید هستند چاقی و بیماری

 . افزایش یافته است n6 اسیدهای چرب 

بنا . برابر افزایش دهند 5های مفید گوشت گاو را تا  سطح روغناند  ، محققان توانستهfat1در این تحقیق با معرفی ژن 

بوده که تحقیقات بیشتری در این  9بر اظهارات آنان، یافته فوق اولین گام در مسیر تولید گوشت گاو غنی از امگا

 . زمینه موردنیاز است

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150511091431.htm  :لینک خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150511091431.htm
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 :خالصه خبر 

Chinese scientists have reared beef rich in the beneficial fatty acids associated with fish oils. 

The study highlights the scientific challenges that remain following the successful introduction 

of a gene into fetal cells from Luxi Yellow cattle, a Chinese breed with a high beef yield. The 

fat1 gene, isolated from a nematode worm, codes for desaturase enzymes that are involved in 

the conversion of n-6 to n-3 polyunsaturated fatty acids. 

 گوشت :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 انرژی زیستی  محصوالت دو کشتی مدلی برای تولید زراعی های سیستم

توجه به محصوالت کشاورزی دائمی مورد استفاده بعنوان مواد اولیه تولید 

زیستی روز بروز در حال افزایش است بطوریکه در استاندارد بازنگری های  انرژی

میلیارد  496حدود )میلیارد گالن  96پذیر امریکا، تولید  های تجدید شده سوخت

شدن این مقدار  است که برای برآورده مقرر شده 2122سوخت ریستی تا سال ( لیتر

برای کشت   مینز( میلیون هکتار 42حدود )میلیون اکر  91زیستی،  سوخت

های زراعی محصوالت  های در خصوص تبدیل زمین محصوالت دائمی زیستی موردنیاز است که سبب بروز نگرانی

منابع  سایر های زیستی از توده الزم برای تولید انرژی مواد خام یا زیست. است گونه محصوالت دائمی شده غذایی به این

 .تامین می شودنیز های شهری  نگلی و زبالهمختلف مثل بقایای محصوالت زراعی، بقایای ج

 ساله زمستانه زیستی یک کشتی شامل یک محصول انرژی-های زراعی دو نویز توسعه سیستم محققان دانشگاه ایلی

برای ای  شود و بدنبال آن یک محصول یکساله تابستانه مثل کدو را بعنوان گزینه که در بهار برداشت می مثل چاودار

  . اند ه موردنیاز بدون تبدیل زمین های زراعی مطرح کردهتامین زیست تود

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150508153115.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Much attention has been given to dedicated, perennial bioenergy crops to meet the revised 

Renewable Fuel Standard mandating production of 36 billion gallons of biofuel by the year 

2022. Even so, concern remains over the impending need to convert as much as 30 million acres 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150508153115.htm
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of U.S. crop land, which would include food crops, to land for perennial energy crops in order to 

meet that demand. 

Researchers realize that biomass feedstocks will need to come from many different sources, 

including crop residues, forest residues, and municipal waste, for example, said Marty Williams, 

a University of Illinois crop scientist and ecologist with the USDA-Agricultural Research 

Service. 

 انرژی زیستی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 28/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 وریزا، کودزیستی جایگزین کود فسفاته در آیندهقارچ میک

تواند بیان  اند که تعامل بین ریشه و قارچ میکوریزا می تحقیقات جدید نشان داده

ژنتیکی گیاه برنج را تغییر دهد بطوریکه رشد ریشه را تحریک و میزان جذب 

 . عناصر مغذی توسط ریشه را نیز افزایش دهد

ای با ریشه گیاه در  ارچ میکوریزا با ایجاد شبکهعالوه بر افزایش رشد ریشه، ق

شوند  های نازکی که ریسه نامیده می پیچک. کند های گیاهی نیز نفوذ می سلول

نیز با نفوذ در خاک اطراف ریشه سبب جریان عناصر مغذی خاک بخصوص 

 . شوند فسفات بطور مستقیم از خاک به داخل ریشه گیاه می

درصد از فسفات موردنیاز خود  411تا  71اند،  ها تشکیل کلونی داده گیاهانی که با این قارچاند که  آزمایشات نشان داده

محققان .  تواند منجر به کاهش نیاز به مصرف کود فسفاته گردد اند که می های قارچی جذب کرده طریق ریسه را از

فسفاته معدنی رایج  تولید و جایگزین کودها بتوانند در آینده کودهای زیستی  امیدوارند که با استفاده از این قارچ

 . سازند

حال حاضر، تامین کود فسفاته یکی از مشکالت بخش کشاورزی است که از طرفی منابع معدنی آن در حال کاهش  در 

سال  51تا  91برخی معتقدند که منابع معدنی فعلی فسفات در . یدآ و از طرف دیگر یکی از منابع آالینده آب بشمار می

 . روبرو خواهد شد« بحران فسفات»ه به اتمام رسیده و بخش کشاورزی با آیند
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 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150504163427.htm  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 

New research has found that the interaction of roots with a common soil fungus changes the 

genetic expression of rice crops -- triggering additional root growth that enables the plant to 

absorb more nutrients. 

In addition to causing extra root growth, the mycorrhizal fungus also enmeshes itself within crop 

roots at a cellular level -- blooming within individual plant cells. The fungus grows thin tendrils 

called hyphae that extend into surrounding soil and pump nutrients, phosphate in particular, 

straight into the heart of plant cells. 

 

 کودهای زیستی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 22/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 کمزایی  سویا با خاصیت آلرژیتولید رقم جدید 

کودک یک کودک از حساسیت غذایی رنج  49میلیون نفر و از هر  45در امریکا حدود 

آموز به حساسیت  دانش 2نهائی در ایالت آریزونا، در هر کالس حداقل به ت. برند می

 . غذایی دچار هستند

کننده و تعیین مواد  زا توسط قانون حمایت از مصرف سویا یکی از هشت ماده حساسیت 

است که در ضمن یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده  شناخته شده (FALPA) زا آلرژی

 . ی فرآوری شده و خوراک دام استفرمول تهیه غذای کودک، غذاها

اند به روش اصالح نبات سنتی رقم  نویز طی یک تحقیق ده ساله موفق شده محققان دانشگاه آریزونا و دانشگاه ایلی

 . استای  زا و ضدتغذیه جدیدی از سویا را تولید نمایند که دارای میزان کمتری از سه پروتئین مهم عامل حساسیت

رقم سویا برای یافتن صفت مطلوب موردنظر موفق به شناسایی رقمی شدند که فاقد ماده  46111 آنها پس از غربالگری

آنها از ترکیب این رقم با دو رقم قبلی که فاقد آگلوتینین و پروتئین تریپسین که عوامل . است  P34زا به نام حساسیت

 . است مگذاری شدهنا« Triple Null»ای سویا هستند، رقم جدیدی تولید کردند که  ضدتغذیه

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150504163427.htm
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 . است به چاپ رسیده Plant breedingنتایج یافته آنها در مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150504094434.htm  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 

In the United States, nearly 15 million people and 1 in 13 children suffer from food allergy. In 

Arizona alone, every classroom contains at least two children with a food allergy. 

Soybeans are one of the eight foods regulated by the Food Allergen Labeling and Consumer 

Protection Act, or FALPA. Soybean is a major ingredient in many infant formulas, processed 

foods and livestock feed used for agriculture. Soybeans contain several allergenic and anti-

nutritional proteins that affect soybean use as food and animal feed. 

 

 سویا :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 22/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های جدید برای مقابله با تغییرات اقلیمی فائو بدنبال راه

یازدهمین نشست وزرای کشاورزی منطقه جنوب غربی اقیانوس آرام با 

قه ، مقامات رسمی فائو در کشورهای عضو، وزیران کشاورزی منطحضور 

المللی با موضوع  ای و بین ها و موسسات منطقه نمایندگان سازمان

در پایتخت کشور پاپوا گینه نو « کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم»

 . برگزار گردید

پذیری منطقه در برابر رویدادهای آب و  با توجه به باال بودن درجه آسیب

نینو، باال آمدن سطح آب دریا و طوفان، آقای داسیلوا، مدیرکل فائو در سخنان خود  ثل گردبادها، الهوایی نامطلوب م

ضمن اشاره به این موضوع تاکید کرد که تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی برای حیات این منطقه و بسیاری از جزایر 

وزیران کشاورزی، شیالت و . نبه دولتی استکوچک جهان است و تنها راه مقابله با این شرایط اتخاذ رویکرد همه جا

 . گیری نمایند های محلی تصمیم جنگل باید با هماهنگی یکدیگر برای توسعه و اجرای سیاست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150504094434.htm
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 /http://www.fao.org/news/story/en/item/286425/icode  :لینک خبر

 :خبر  خالصه

The Eleventh Meeting of Southwest Pacific Ministers of Agriculture under the theme "Climate 

Smart Agriculture" began today with Papua New Guinea Deputy Prime Minister Leo Dion and 

FAO Director-General José Graziano da Silva highlighting some of the pressing issues affecting 

the countries in the region. 

"I believe that the theme Climate Smart Agriculture is timely in view of the fact that the Pacific 

region is highly vulnerable to adverse climatic conditions such as cyclones, El Niño, sea level 

rise and storm surges," Dion said during his opening speech at the meeting which is being held in 

Papua New Guinea's capital, Port Moresby. 

 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 جدید فائو از فعالیت زنان در بخش شیالتزارش گ

با وجود اینکه جدید فائو درباره زنان ماهیگیر، اساس گزارش بر 

ما ا دهند زنان نیمی از نیروی کار بخش شیالت را تشکیل می

و بمراتب دستمزد کمتری به آنها  نبودهصورت رسمی کار آنها ب

 . شود پرداخت می

ختلف مرتبط میلیون نفر در امور م 421دود این گزارش جطبق 

که بسیاری از آنها به روش سنتی  تندسبا شالت مشغول بکار ه

طرفی ماهی یکی از . کنند های کوچک فعالیت می و در مقیاس

روبرو هستند بیش مواد غذایی  داست و در کشورهایی که با کمبواز منابع مهم تامین کننده پروتئین موردنیاز انسان 

 .کند را تامین میهای  درصد پروتئین مصرفی انسان 21از 

http://www.fao.org/news/story/en/item/286425/icode/
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است که برقرای برابری جنسیتی در بخش سیالت برای ایجاد امنیت غذایی بسیار مهم  در این گزارش آمدهمچنین .

، مردم های روزافزونزنیا نتامیبرای  . کنند مک مییک سطح به درآمد خانواده ک است چرا که زن و مرد هر دو در

  . میلیون تن در سال باید افزایش پیدا کند 91تا  21تولید در این بخش با توجه بر برآوردهای فائو، 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/287247/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

While women are estimated to make up nearly half of all people in the fisheries sector, their 

work often goes unrecognized and underpaid, their access to opportunities and resources remains 

limited and their representation in positions of leadership trails far behind other industries. 

These are among the key findings of a new review of women’s participation in the industry, 

published by FAO today. 

Capture fisheries, aquaculture and related post-capture activities support the livelihoods of over 

120 million people, many of whom work in the traditional, small-scale sector. 

Fish are also an important source of nutrition across the world and provides more than 20 percent 

of animal protein in low-income food-deficit countries. 

 یالتش :موضوع

 (FAO)ائو ف :منبع

 12/21/0211: یخ خبرتار

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها کش کودکان در برابر آفتاز تصویری جدید فائو برای محافظت  راهنمای

دکان در برابر محافظت از کو»ری جدیدی تحت عنوان راهنمای تصوی

با هدف کاهش خطرات  (ILO)و و سازمان جهانی کار توسط فائ« ها کش آفت

های سمی مزارع برای کودکان تهیه و تدوین شده است که بصورت  کش آفت

سانی قابل آ های کشاورزی به ابزار آموزشی جدیدی توسط مروجان و خانواده

 . استفاده است

http://www.fao.org/news/story/en/item/287247/icode/
http://www.globefish.org/vol-119-the-role-of-women-in-the-seafood-industry.html
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تعدادی از . ورزی مشغول بکار هستندساله در بخش کشا 47تا  5میلیون دختر و پسر  411حدود  ILOبر اساس آمار 

دکان نیز همراه با برخی از کو. گیرند این کودکان در حین کار در معرض مستقیم مواد شیمیایی سمی قرار می

 . های خود در مزارع هنگام بازی و یا از طریق خوردن غذا و آشامیدن آب در معرض خطر قرار دارند خانواده

گونه  قرار گرفتن در معرض این. هستند تر به مراتب در برابر مواد شیمیایی حساس کودکان در مقایسه با بزرگساالن

ها و  کش و کاهش استفاده از آفتاگرچه محدود کردن . بیماری گرددهای حاد و  تواند منجر به مسمومیت مواد می

 . دجایگزینی مواد غیرسمی در این خصوص مهم هستند اما آموزش نیز به همان اندازه اهمیت دار

، ابزار آموزشی است که به مروجان، کارگران کشاورزی، معلمان ILOراهنمای تصویری جدید ارائه شده توسط فائو و 

میایی در خانه و یهای کشاورز امکان یادگیری و به حداقل رساندن خطرات مواد ش روستایی، بازرسان کار و خانواده

 . کند مزارع را فراهم می

( 2. گیرند ها قرار می کش چگونه کودکان در معرض آفت( 4: بخش اصلی تشکیل شده است این مجموعه آموزشی از سه

 . های کاهش خطر کدامند پذیرترند و راه چرا کودکان آسیب( 9کند و  خطراتی که سالمتی کودکان را تهدید می

در دسترس و قابل دانلود  i3527e.pdf-http://www.fao.org/3/aاین مجموعه تصویری با استفاده از این لینک 

 .باشد می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/286506/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

With the help of a new training guide developed by FAO and the International Labour 

Organization (ILO), extension workers in Africa and elsewhere are engaging with rural 

communities to reduce children's exposure to toxic pesticides used in farming. 

Nearly 100 million boys and girls between 5 and 17 years old are engaged in child labour in 

agriculture, according to ILO statistics. Many are directly exposed to toxic chemicals while 

working on the farm. But children are also exposed when they help with family chores or play, 

and through the food they eat and the water they drink. 

Children are far more sensitive to pesticides than adults. Exposure can result in acute poisoning 

and sickness immediately after contact. But often, it also has longer-term, chronic impacts on 

their health and development. 

 کش ها آفت :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/21/0211: تاریخ خبر

http://www.fao.org/3/a-i3527e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/286506/icode/
http://www.fao.org/3/a-i3527e.pdf
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 بازگشت به فهرست

 

 

 نقطه کوری در مبارزه علیه گرسنگی -های مواد غذایی ضایعات و هدررفت

نشده بعنوان  بندی مواد غذایی مصرف دسته

بستگی به  «(wasted)ضایعات »یا « (loss)هدررفت»

تمام مواد . شوند زنجیره غذایی خارج می مانی دارد که ازز

ی ا  ، زنجیرهکنند را طی می غذایی  زنجیرهغذایی مصرفی 

 . کند که از مزرعه تا سفره ادامه پیدا می  پیچیده

اند که حدود یک سوم کل مواد غذایی  مطالعات نشان داده

 . رسند ها نمی فرهسگردد، در واقع هرگز به  که برای مصرف انسانی تولید می

در انتهای زنجیره غذایی امکان دارد که . های غذایی در زندگی روزمره خود هستند اغلب مردم شاهد زباله -

غذای مازاد دور ریخته شده و یا قبل از خوردن فاسد و غیرقابل مصرف شوند و یا در اثر برخی رفتارها 

 .آیند بصورت ضایعات در

در نتیجه ناکارآمدی مراحل . آید دهد و معموال به چشم نمی تر زنجیره روی می غذا در مراحل اولیه« هدررفت» -

تولید و فرآوری، مواد غذایی ممکن است ارزش غذایی خود را از دست داده و یا قبل از رسیدن به دست 

 . کننده از بین بروند مصرف

ای در حال توسعه در مراحل پس از ها و ضایعات مواد غذایی در کشوره درصد از هدررفت 11در حال حاضر بیش از 

های مواد  درصد ضایعات و هدررفت 11افتد در حالی که در کشورهای صنعتی، بیش از  برداشت و فرآوری اتفاق می

درک زمان و مکان اتالف و ضایعات مواد غذایی بسیار . دهد ها روی می کننده فروشی و مصرف غذایی در مرحله خرده

 .    های غذایی پایدار موثر است ایجاد سیستممهم است زیرا در چگونگی 

 events/en/c/286563/-http://www.fao.org/zhc/detail  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Whether we categorize uneaten food as “lost” or “wasted” depends on when it falls off the food 

chain. Imagine how everything we eat travels across a food chain, a complex journey that 

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/286563/
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stretches from farm to table. Studies show that an astounding 1/3 of all the food we produce for 

human consumption never actually reaches our plates. 

 Most people see food waste in their everyday lives. At the end of the food chain, 

consumers may throw out excess food, let it spoil, or develop other behaviors that waste 

food unnecessarily. 

 Food “loss” actually occurs earlier in the food chain and usually behind the scenes. Due 

to inefficiencies in food production and processing, food can lose nutritional value or 

even need to be discarded before it reaches the consumer. 

 ضایعات غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 المللی خاک حساب کاربری توئیتر به مناسبت سال بین 41

حساب کاربری توئیتر را برای اطالع و دستیابی به آخرین اخبار و  41فائو 

ها بترتیب حروف الفبا  این حساب. اطالعات جهانی در باره خاک اعالم کرد

 : باشند به شرح زیر می

4-  @agriculturesnet 
 . گذارد شبکه کشاورزی دانش مربوط به کشاورزی خانوادگی و اگرواکولوژی را به اشتراک می

0- @FertilizerNews 

کشور دارد و اطالعات زیادی را درباره عناصر  81عضو در  561ه و بیش از این کاربری مربوط به منابع جهانی کود بود

 .  کند مغذی موردنیاز خاک و گیاه را ارائه می

9- @Food_Tank  
ها در حال اجرا  های نو را که در شهرها، مزارع و آزمایشگاه غذا، سازمان غیرانتفاعی است که ایده اتاق فکر درباره

 .کند هستند توئیت می

1- inra_france@ 

أثیر است که به زبان فرانسوی درباره ت( Inra) مؤسسه ملی فرانسه برای تحقیقات کشاورزیاین کاربری مربوط به 

 .گذارد ست مطالب خود را به اشتراک میبر غذا، کشاورزی و محیط زیعلوم 

5- @intaargentina 

https://twitter.com/agriculturesnet
https://twitter.com/FertilizerNews
https://twitter.com/agriculturesnet
https://twitter.com/agriculturesnet
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-های صنعتی ها در بخش کشاورزی و امور دام، مواد غذایی و بخش این کاربری به زبان اسپانیایی درباره نوآوری

 . کند کشاورزی و محیط زیست توئیت می

6- @katringlatze 

مطالب خود را  ، خاک و توسعه در آفریقانیت غذاییاست که درباره ام Ag4lmpact ی از کارکنان سازمان کاترین یک

 .گذارد به اشتراک می

7- @soilassociation 

 ترویج غذا، کشاورزی و کاربری زمین سالم و پایداربرای  انگلستان خیریه انجمن

8- @sssa_soils 

 .هزار دانشمند خاک است المللی با بیش از شش انجمن علوم اجتماعی یک خانه علمی بین

3- @unccd 

 .زایی است حساب کاربری رسمی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان این

41- @usda_nrcs 

ظتی و محیط فاحمسائل مربوط به کشاورزی  و حفاظت از منابع طبیعی کهبخشی از دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده، 

 .کند زیست را ترویج می

 events/en/c/285004/-http://www.fao.org/zhc/detail  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 

We took a look around and put together a list of Twitter accounts to keep you informed about 

what is happening in the world of soils.  Here are, in alphabetical order, ten voices on twitter you 

should follow for the latest on soils: 
@agriculturesnet 

@FertilizerNews 

@Food_Tank 

@Inra_France 

@intaargentina 

@katringlatzel 

@SoilAssociation 

@SSSA_soils 

@UNCCD 

@USDA_NRCS 

 خاک :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 09/22/0211: تاریخ خبر

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/285004/
https://twitter.com/agriculturesnet
https://twitter.com/FertilizerNews
https://twitter.com/Food_Tank
https://twitter.com/Inra_France
https://twitter.com/intaargentina
https://twitter.com/katringlatzel
https://twitter.com/SoilAssociation
https://twitter.com/sssa_soils
https://twitter.com/UNCCD
https://twitter.com/USDA_NRCS
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 بازگشت به فهرست

 

 

 کش گلیفوسیت و سیاست ایمنی مواد شیمیایی علف

فوسیت برای انسان کش گلی زا بودن علف تمال سرطاناز اعالم احپس 

ارس، این در ماه م( IARC)المللی تحقیقات سرطان  توسط آژانس بین

ای در سطح جهانی دارد در سرخط  کش که کاربرد بسیار گسترده علف

 . خبرها قرار گرفت

المللی تحقیقات سرطان که مسئول ارائه شواهد درباره  آژانس بین

به سازمان جهانی بهداشت و اعضای آن است، پس از یک بررسی طوالنی یکساله ارزیابی های کنترل سرطان  سیاست

زا بودن آن بر  ای مبنی بر سرطان کننده که شواهد قانع زا بودن گلیفوسیت تکمیل و اعالم کرد سرطان خود را بر روی

روی حیوانات آزمایشگاهی و شواهد محدودی مبنی بر داشتن اثر مشابه بر روی کارگران کشاورزی دارد و همچنین 

 . اثر مخرب داردهای انسان  و کروموزوم  DNAکند گلیفوسیت بر روی  دالیلی که ثابت می

های معتبر دنیا بسیار مهم  های سایر آژانس های اعالم شده توسط این آژانس با توجه به مغایرت آن با دیدگاه ارزیابی

زا  سال گذشته آژانس دولتی آلمان از طرف کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم نمود که شواهد کافی مبنی بر سرطان. است

ای خالف  بدون دستیابی به شواهد جدید به نتیجه IARCاما دلیل اینکه . وجود نداردکش  زا بودن این علف و یا جهش

و زمان   ل ارزیابی خود را منتشر نکردهمتن کام IARCاست، نامعلوم است، زیرا هنوز  های معتبر رسیده سایر آژانس

رسد که از معیارهای  ن بنظر میاما از روی گزارش خالصه منتشر شده آ. است انتشار آن را اواخر سال اعالم کرده

   . است متفاوتی برای انتخاب شواهد ارزیابی استفاده کرده

science/2015/may/13/chemical-http://www.theguardian.com/science/political-  :لینک خبر

safety-emicalch-of-politics-the-and-glyphosate-reactions 

 :خالصه خبر 

Glyphosate, the world’s most widely used herbicide, hit the headlines in March after 

the International Agency for Research on Cancer (IARC) announced that it is a “probable human 

carcinogen”.  

The IARC, which is responsible for providing an evidence base for the cancer control policies of 

the World Health Organisation and its members, had completed a year long review of the 

http://www.theguardian.com/science/political-science/2015/may/13/chemical-reactions-glyphosate-and-the-politics-of-chemical-safety
http://www.theguardian.com/science/political-science/2015/may/13/chemical-reactions-glyphosate-and-the-politics-of-chemical-safety
http://www.theguardian.com/science/political-science/2015/may/13/chemical-reactions-glyphosate-and-the-politics-of-chemical-safety
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
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scientific literature on the herbicide. It found “convincing evidence” that glyphosate causes 

cancer in laboratory animals, “limited evidence” that it does so in agricultural workers, and 

evidence that it causes DNA and chromosomal damage in human cells. 

The IARC’s evaluation is hugely important because it is sharply at odds with the views of the 

world’s major regulatory agencies. Last year, an evaluation by German government regulators, 

on behalf of the European Commission, concluded that there was no evidence that glyphosate is 

carcinogenic or mutagenic, or that the herbicide posed any other serious hazard to health. All 

other regulatory agencies have reached similar conclusions. 

 کش علف :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 13/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 2141-45خسارات وارده به زنبورداران امریکائی در سال 

تا آوریل  2141امریکایی در فاصله زمانی یکساله بین آوریل نبورداران ز

 .اند های زنبورعسل خود را از دست داده درصد کلونی 11، بیش از 2145

در مورد  بخصوص دهسارت وارهای قبل میزان خ سال جاری، برخالف سالدر 

بر اساس . است تانه بودهدر تابستان بیش از خسارات زمس زنبورداران بزرگ

درصد از  4/12 گذشته طول سالآوری شده زنبورداران در  اطالعات جمع

خسارات زمستانه نسبت به سال قبل از . اند دست داده های خود را از کلونی

درصد  1/27درصد به  8/43ن از ادرصد کاهش یافته است در حالیکه این رقم در مورد تابست 4/29درصد به  7/29

 .افزایش یافته است

ها و یافتن راه حلی برای  آوری شده بخشی از یک کار تحقیقاتی برای شناخت علت وضعیت بد کلونی جمعاطالعات 

کاهش  سبب های زنبورعسل عالوه بر ضررهای مالی به زنبورداران  از بین رفتن کلونی. است آنها بوده مدیریت بهتر

ارزش اقتصادی مرتبط با . ه به زنبورهای عسل هستندتافشانی وابس شود که برای گرده می محصوالت کشاورزی

  . است یارد دالر برآورد شدهمیل 45تا  41بین  ساالنه افشانی زنبورهای عسل گرده

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513093605.htm  :لینک خبر 

http://www.bfr.bund.de/en/the_bfr_has_finalised_its_draft_report_for_the_re_evaluation_of_glyphosate-188632.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513093605.htm
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 :خالصه خبر 

Beekeepers across the United States lost more than 40 percent of their honey bee colonies during 

the year spanning April 2014 to April 2015, according to the latest results of an annual 

nationwide survey. While winter loss rates improved slightly compared to last year, summer 

losses--and consequently, total annual losses--were more severe. Commercial beekeepers were 

hit particularly hard by the high rate of summer losses, which outstripped winter losses for the 

first time in five years, stoking concerns over the long-term trend of poor health in honey bee 

colonies. 
 زنبورعسل :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 سویا مقاوم به بیماری زنگرقم جدید تولید 

 

ج سویا بنام نوی از تالقی واریته رایژنتیک گیاهی دانشگاه ایلیمحققان 

Dwight (Glycine max) دائمی وحشی که بصورت  با یک گونه

به تولید واریته سویا مقاوم به زنگ،  روید موفق هرز در استرالیا می علف

 . زای سویا شدند سیست نماتدی و سایر عوامل بیماری

 Theoretical and Applied Geneticsاین تحقیق در مجله گزارش 

 . است به چاپ رسیده

 میلیارد دالر 1بیش از ساالنه با ارزش اقتصادی  بعد از ذرت دومین محصولسویا نظر سطح زیر کشت در امریکا از 

حساس  بنام سیست نماتدی سویا های انگلی از جمله کرمها  ه طیف بزرگی از آفات و پاتوژنارقام رایج سویا ب .است

نگ سویا، قارچی که ز. کند توقف میسیست نماتدی سویا ریشه گیاه را مورد حمله قرار داده و رشد آنرا م .هستند

 . شود ریزش برگ ها مییت سبب آسیب رساند و در نهاها  برگبه  شناسایی شد 2111برای اولین بار در سال 
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تند که در هس دارای صفات مطلوبی خانواده سویا  هم دائمی  های دانستند که برخی از گونه یحققان ممها قبل  سالاز 

از میان . کند دائمی رشد می  Glycineگونه وحشی  26استرالیا در . ستفاده از آنها وجود داردامکان اتولید ارقام جدید 

  . محققان بود همورد توجه ویژبودن در برابر سیست نماتدی  بعلت مقاوم  Glycine tomentellaآنها رقم 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150512124140.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

It took decades of painstaking work, but research geneticist Ram Singh managed to cross a 

popular soybean variety ("Dwight" Glycine max) with a related wild perennial plant that grows 

like a weed in Australia, producing the first fertile soybean plants that are resistant to soybean 

rust, soybean cyst nematode and other pathogens of soy. 

Soybean is the second-most-planted field crop in the U.S. after corn, worth more than $4 billion 

annually in the U.S. Current soybean varieties are susceptible to an array of pests and pathogens. 

Among them, the parasitic roundworm known as soybean cyst nematode attacks soybean roots 

and stunts their growth. Soybean rust, a fungus first detected in the U.S. in 2004, taints leaves 

and eventually defoliates the plants. 

 سویا :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 کاهش سرعت گسترش کشاورزی در امریکای التین

 قریبا در کل منطقه امریکای التینای، ت اساس تصاویر ماهوارهر ب

، سرعت بعلت رکود اقتصادی  2149تا  2117های  در فاصله سال

 . گسترش کشاورزی کاهش داشته است

تغییرات  زبرداری در مقیاس بزرگ ا اولین نقشهتحقیق این 

های کشاورزی و مراتع در طی بیش از یک دهه و در سطح  زمین

نتایج بدست . است ای بوده ی با استفاده از تصاویر ماهوارها قاره

 . است به چاپ رسیده Environmentyal Research lettersآمده در مجله 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150512124140.htm
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دنیا  طگسترش کشاورزی نسبت به سایر نقا توجه به اینکه در چند دهه قبل، امریکای التین سریعترین رشد را دربا 

شود که طی  می 4361افزایش رشد کشاورزی مربوط به انقالب سبز در دهه . بسیار چشمگیر است، این کاهش  داشته

 . شد ت کشاورزیهای کشاورزی مثل توسعه بذور جدید منجر به عملکرد باالی محصوال آن نوآوری

کای التین با قیمت های جهانی محصوالت ارتباط دارد و در صورت بر نظر محققان، گسترش کشاورزی در امریبنا 

های زیستی از دیگر عوامل گسترش کشاورزی  سوختتولید . تواند متوقف گردد ها، روند کاهش نیز می افزایش قیمت

 . گیرد های زیستی مورد استفاده قرار می نیشکر در برزیل که برای تولید سوخت در امریکای التین است برای مثال

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513145808.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

For the first time, satellite mapping of Latin America shows that the continent's agricultural 

expansion has waned in the wake of the global economic downturn, according to UBC research. 

"Nearly every agricultural region across Latin America slowed down in expansion from 2007 to 

2013, compared to the previous six years," says Jordan Grasser, the study's lead author. Graesser 

is a visiting international student at UBC's Liu Institute for Global Issues and the Institute for 

Resources, Environment and Sustainability. 

The study, recently published in Environmental Research Letters, involved the first large-

scale mapping of changes in cropland and pastureland over more than a decade at the continental 

scale, using satellite imagery. 

 

  ای های ماهواره نقشه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/21/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ی مالزیهای صادرات اپایا و سایر میوهاستفاده از ازن برای محافظت از پ

محققان مالزی در حال توسعه روشی جدید با استفاده از ازن برای محافظت از 

ها و پوسیدگی در طول  در برابر بیماری ی صادراتیها پاپایا و سایر میوه

 . هستندسازی و حمل و نقل  ذخیره

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513145808.htm
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برای  سبب کاهش کیفیت  ارزش محصوالت کشاورزی شده و خسارت مالی زیادی را های پس از برداشت بیماری

هایی مثل پاپایا  ثل مالزی که صادرکننده میوهئله بخصوص برای کشورهای ممساین  .ورندآ ببار می تولیدکنندگان

های سنتتیک اگرچه تلفات را کاهش  کش مثل استفاده از قارچهای فعلی  فناوری. هستند، بسیار حائز اهمیت است

 . ای نیز برای سالمتی انسان و اکوسیستم دارند دهند ولی خطرات بالقوه می

تر بجای سموم شیمیایی هستند  بر روی قابلیت ازن بعنوان جایگرینی ایمندانشگاه ناتینگهام محققان حال حاضر، در 

دهی را برای تولیدکنندگان به حداکثر رسانده و در عین حال ایمنی و کیفیت محصول را نیز برای  تا بتوانند سود

 . کنندگان تضمین نمایند مصرف

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150514132738.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Malaysian researchers are developing an ozone treatment to protect papaya and other exotic 

fruits from diseases and decay during storage and transportation. 

Postharvest diseases reduce the value and quality of agricultural products, leading to economic 

losses for growers and producers. This is a major issue for agricultural countries like Malaysia, 

which exports papaya. Current technologies such as synthetic fungicides help minimize these 

losses, although potential risks to human health and the ecosystem restrict the use of such 

chemicals. Led by Professor Asgar Ali, researchers at the Centre of Excellence for Postharvest 

Biotechnology at the University of Nottingham Malaysia Campus are currently exploring the 

potential of ozone as a safer alternative to synthetic fungicides. This technology could help 

maximize profits for producers while improving the safety and quality of agricultural products 

for consumers. 

 

 پاپایا  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/21/0211: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150514132738.htm
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