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 پایدار برای توسعهالمللی گردشگری  سال بین: 2157سال 

المللی  بعنوان سال بین 2157در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال 

 . تعیین گردید« گردشگری پایدار برای توسعه»

آژانس تخصصی گردشگری سازمان ملل ، (UNWTO)سازمان جهانی گردشگری 

 خصوصی گیران بخش دولتی و تصمیم برای افزایش آگاهی را این نامگذاریمتحد، 

درباره نقش مشارکت گردشگری پایدار در توسعه و بسیج کلیه ذینفعان برای همکاری 

فرصت منحصر  ،در جهت تغییرات مثبت بعنوان صنعتی واسط در ایجاد گردشگری

المللی،  ، هدف از سال بین(SDGs)برای توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار  2030در دستورکار جهانی . بفردی دانست

کنندگان در جهت ایجاد پایداری در بخش گردشگری  مصرفرفتار های کسب و کار و  ها، شیوه حمایت از تغییرات در سیاست

پنج هدف اصلی از این نامگذاری عبارتند .  اعالم شد( SDGs)برای مشارکت هرچه بیشتر در رسیدن به اهداف توسعه پایدار 

منابع کارآمد، حفاظت از محیط ( 9 زایی و فراگیری اجتماعی کاهش فقر، اشتغال( 2ادی فراگیر و پایدار رشد اقتص( 5 :از

 درک متقابل از  صلح و امنیت( 1 ها، تنوع و میراث فرهنگی حفظ ارزش( 4 اقلیمی زیست و مقابله با تغییرات

 http://www2.unwto.org/tourism4development2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The United Nations 70

th
 General Assembly has designated 2017 as the International Year of 

Sustainable Tourism for Development (A/RES/70/193). This is a unique opportunity to raise awareness on 

the contribution of sustainable tourism to development among public and private sector decision-

makers and the public, while mobilizing all stakeholders to work together in making tourism a catalyst 

for positive change. In the context of the universal 2030 Agenda for Sustainable Development and the 

Sustainable Development Goals (SDGs), the International Year aims to support a change in policies, 

business practices and consumer behavior towards a more sustainable tourism sector than can 

contribute to the SDGs. The #IY2017 will promote tourism’s role in the following five key areas: (1)  

Inclusive and sustainable economic growth (2)  Social inclusiveness, employment and poverty 

reduction (3)  Resource efficiency, environmental protection and climate change (4) Cultural values, 

diversity and heritage (5)   Mutual understanding, peace and security. 

المللی سال بین: موضوع  

  www2.unwto.org/ :منبع

 17/7116/ : تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www2.unwto.org/tourism4development2017
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/193&referer=/english/&Lang=E
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 با موضوع کشاورزی 2141انتشار دومین گزارش پروژه بررسی توسعه اقتصاد ایران 

های مختلف  برنامه تحقیقاتی جدیدی با مشارکت گروهی از کارشناسان از رشته

 محور از نقاط مختلف دنیا توسط دانشگاه استنفورد برای تجزیه و تحلیل داده و

 . است شروع شده آناز وضعیت فعلی اقتصاد ایران و آینده  مستقل

این پروژه تحقیقاتی توسط برنامه مطالعات ایران دانشگاه استفورد تحت عنوان 

و هدف از آن انجام اندازی شد  ماه قبل راه 8حدود  2141پروژه استنفورد ایران 

ای در موضوعات اقتصادی و فنی مربوط به ایران در درازمدت، توسعه پایدار و ارزیابی پیامدهای احتمالی  تحقیقات میان رشته

نامگذاری  2141بعلت ماهیت رو به جلو و تمرکز بر تجزیه و تحلیل بلندمدت این پروژه ایران . آنها در سطح جهانی است

 . دهد روژه موضوعات اقتصاد، انرژی، آب، محیط زیست، کشاورزی و حمل و نقل را پوشش میفاز اول پ. است شده

اخیرا دومین گزارش این پروژه با موضوع کشاورزی منتشر گردید که در آن کمبود آب، تخریب خاک، و اثرات تغییرات 

درصد از غذای موردنیاز کشور و  31ایران  بازار کشاورزی. اند اقلیمی بعنوان عوامل محدود کننده تولید در نظر گرفته شده

 .کند درصد از تولید ناخالص ملی را تامین می 51حدود 

 economy.html-iran-01-http://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new research initiative at Stanford is bringing together experts to create independent data-driven 

analysis on the current state of Iran's economy and what its future could look like. 

Stanford's Iranian Studies Program launched the Stanford Iran 2040 Project about eight months ago to 

conduct interdisciplinary research on economic and technical matters related to the country's long-

term, sustainable development and evaluate their possible implications in a global context. The project 

is called Iran 2040 because of its forward-looking nature and focus on long-term analysis. 

The project's second report, published recently, tackled agriculture in Iran, where scarcity of water, soil 

degradation and the effects of climate change are limiting production. Iran's agricultural market 

supplies 90 percent of the food Iranians eat and contributes about 10 percent to the gross domestic 

product. 

اقتصاد: موضوع  

 phys.org :منبع

 17/11/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/news/2017-01-iran-economy.html
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 هشدار اتحادیه اروپا و فائو درباره عدم امنیت غذایی در یمن

میلیون  52های فائو برای مقابله با گرسنگی در یمن  اتحادیه اروپا در حمایت از تالش

میلیون نفر در ناامنی  54حدود در کشور بحران زده یمن . کند یورو کمک مالی می

 . برند غذایی بسر می

تر  بودجه اتحادیه اروپا صرف شناخت بیشتر از وضعیت فعلی و جلوگیری از عمیق

های کشاورزی فوری  نفر کمک 511.111همچنین به بیش از . هد شدشدن بحران خوا

 . ارائه خواهد شد تا بتوانند به سرعت وضعیت تولید مواد غذایی و تغذیه را بهبود ببخشند

قرار  یبویژه در مناطق روستایی که از نظر امنیت غذایی در وضعیت بدتر. کشاورزی نقش مهمی در امنیت غذایی یمن دارد

توانند در  های کشاورزی می کمک. رسد بطور مداوم بدست آنها نمیهای بشردوستانه  کمک ،علت دورافتاده بودندارند و ب

 .تغذیه مؤثر باشند تر شدن وضعیت و همچنین برای مقابله با سوء آرام

دسترسی مردم . های انسانی در حال اتفاق افتادن است بنا بر اظهار صالح الحاج، نماینده فائو در یمن، یکی از بدترین بحران

 . های اضطراری دارند به مواد غذایی روزبروز کمتر شده و نیاز به کمک

 ttp://www.fao.org/news/story/en/item/462599/icode/h :لینک خبر

 :خالصه خبر 
With 14 million people food insecure in strife-torn Yemen, the European Union (EU) has committed 

12 million euros in support of FAO's efforts to tackle rising hunger. 

EU funds will be used to provide a better understanding of the magnitude of the current situation and 

avert a deepening crisis, while providing immediate agricultural support to more than 150 000 people 

to help them rapidly improve food production and nutrition. 

In Yemen, agriculture plays a critical role in food security. This is especially true for those living in 

rural areas of the country, where insecurity and isolation mean food and other forms of humanitarian 

assistance are intermittent. Agricultural assistance can provide critical relief and is crucial for tackling 

the disturbingly high levels of malnutrition. 

"This is one of the world's worst humanitarian crises. People's access to food is rapidly worsening and 

urgent action is needed," said Salah Hajj Hassan, FAO Representative in Yemen. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 10/11/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/462599/icode/
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 زده عراق کشاورزی در مناطق جنگهای  زمینپروژه جدید فائو برای بازسازی 

بازسازی زمین کشاورزی منطقه موصل و سراسر عراق را برای  پروژه جدید خود فائو

های کشاورزی  هکتار از زمین 211.111های آبیاری  طی این پروژه سیستم. اعالم کرد

 . تعمیر و بازسازی خواهند شدنفر  211.111با جمعیتی حدود 

کیلومتری غرب موصل،  91های آبیاری واقع در  با اجرای این پروژه آب در کانال

از این پروژه به ایجاد  یبخش. شهر بزرگ عراق جریان پیدا خواهد کردسومین 

های روزمره خود مثل غذا، لباس،  پذیر بتوانند نیاز شرایطی برای کسب درآمد توسط اهالی اختصاص دارد تا خانواده آسیب

ها طی طرح آبیاری الجزیره  هسایر زبالسازی کانال اصلی از خاک، سنگ و  پاک. وسایل گرمایشی و حمل ونقل را تهیه نمایند

تعمیر ایستگاه . های کشاورزی را فراهم خواهد کرد های کوچک واقع در زمین شمالی امکان به جریان افتادن آب در کانال

زدائی  برای اولین بار است که فائو با یک شرکت مین. پمپاژ سیستم کانال سد موصل نیز از توسط فائو انجام خواهد گرفت

کند تا بار دیگر مردم منطقه بتوانند پس از دوسال به  های کشاورزی ارزشمند اطراف کانال همکاری می ی زمینساز برای پاک

 . گردد تامین مالی می UNDPاین پروژه توسط . های خود مشغول شوند کشت محصول و پرورش دام

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/461726/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Some 200 000 people from Mosul and across Iraq will be able to earn an income for the first time 

since the Islamic State of the Levant (ISIL) took parts of the area in 2014, thanks to a new FAO project 

that is restoring irrigation to 250 000 hectares of farmland. Water will soon be flowing again through 

the canals that used to feed the once-fertile land some 30 km west of Mosul - Iraq's third largest city. 

Through the cash-for-work component of the project, FAO supports vulnerable families who need 

money for daily needs, including food and clothes, heating and transport. Many of them have not had 

paid employment for at least two years. Participants are clearing the main canal of the northern Al 

Jazeera irrigation scheme of dirt, stones and debris, which will allow it to again feed small canals 

throughout the farming landscape. FAO has also repaired the pumping station that feeds the canal 

system from Mosul Dam. And, for the first time, the agency is collaborating with a demining company 

to clear valuable farmland around the canals of undetonated ordinances, so farmers can plant crops and 

graze their livestock safely. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :عمنب

 77/17/7116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/461726/icode/
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  زیستی های کشاورزی با تنوع سازی کلیه بخش ضرورت یکپارچه 

 2156دسامبر  57در روز ( CBD COP13)زیستی سازمان ملل متحد  کنفرانس تنوع

 ،سابقه طی یک توافق بی. رسیددر شهر کانکون، مکزیک به پایان ( 31آذر ماه  27)

زیستی در همه  کشور حاضر در این کنفرانس نیاز به حفاظت از تنوع 567نمایندگان 

های کشاورزی را بعنوان یک اقدام کلیدی برای رسیدن به اهداف جهانی توسعه  بخش

. پایدار شامل تامین امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی به رسمیت شناختند

بری رسازی حفاظت و کا گان دولتی حاضر در این کنفرانس موافقت خود را با شروع اقداماتی در جهت ترویج یکپارچهنمایند

در . نگل و بخش گردشگری اعالم کردندش کشاورزی شامل کشاورزی، شیالت، جداخل و خارج بخ در زیستی پایدار از تنوع

المللی فقط دربرگیرنده وزارت محیط زیست  زیستی جوامع بین تنوعاست که برای حفاظت از  بیانیه این کنفرانس تاکید شده

شبکه حیاتی خدمات اکوسیستم از هزاران گونه . های مختلف دولتی و اقتصادی باشند نبوده بلکه باید متشکل از بخش

نظر ماریا هلنا  بنا به. گردد و تولید مواد غذایی در سطح جهانی وابسته به این خدمات است زیستی بهم پیوسته تشکیل می

ناپذیری بهم متصل هستند و کشاورزی که  زیستی بطور جدایی های کشاورزی و تنوع سمدو، معاون مدیر کل فائو، بخش

 .باشد تواند بطور بالقوه در حفاظت از آن نیز نقش مهمی داشته زیستی است می طبیعتا یکی از کاربرهای اصلی تنوع

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/461656/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Governments from 167 countries have given unprecedented recognition to the need to protect biodiversity 

across the agricultural sectors as a key action to achieve sustainable development, including ensuring food 

security and addressing climate change. Meeting in Cancun, Mexico at the UN Biodiversity Conference (CBD 

COP13) which ended on 17 December, governments agreed on specific steps to promote the integration of the 

conservation and sustainable use of biodiversity within and across the agriculture, fisheries, forestry, and 

tourism sectors. The Conference Declaration stresses that the international community must involve different 

governmental and economic sectors and not just environment ministries to protect biodiversity - the thousands 

of interconnected species that make up a vital web of ecosystem services upon which global food production 

depends."This is a turning point," said Maria Helena Semedo, FAO Deputy Director-General. "The agriculture 

sectors and biodiversity have often been regarded as separate and even conflicting concerns, yet they are 

inextricably connected. Agriculture is by nature a major user of biodiversity, but it also has the potential to 

contribute to its protection," she added. 

زیستی تنوع :موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 71/17/7116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/461656/icode/
https://www.cbd.int/conferences/2016
https://www.cbd.int/conferences/2016
https://www.cbd.int/cop/cop-13/hls/in-session/cancun-declaration-draft-dec-03-2016-pm-en.pdf
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 ها تداوم قحطی در شاخ افریقا با ادامه خشکسالی

ها در کشورهای شاخ  فائو هشدار داد که با توجه به ادامه خشکسالی

افزایش تعداد گرسنگان و کاهش معیشت مردم محلی در  لافریقا، احتما

رود با افزایش تعداد جمعیت  انتظار می. های آینده بسیار زیاد است ماه

بد پناهندگان در شرق افریقا بر مردم این منطقه که از قبل تحت شرایط 

 . دوبرند، فشار بیشتری وارد ش امنیت غذایی و تغذیه می

یلیون نفر در کشورهای اتیوپی، کنیا و م 52در حال حاضر نزدیک به 

دسترسی به مواد غذایی . های غذایی هستند سومالی نیازمند به کمک

 . است الت و بذور و تولید شیر و گوشت کاهش یافتهغها افزایش و ذخیره  محدودتر شده، بدهی

کرده و از طرف دیگر قیمت محصوالت از طرفی قیمت مواد غذایی افزایش پیدا . گذراند بازار دام شرایط بسیار بدی را می

های اضطراری  کشاورزان منطقه برای جبران محصوالت از بین رفته خود نیاز به حمایت. است دامی در بازارها پایین آمده

 . است وری آنها بسیار کم شده ها از نظر سالمت در خطر و بهره مراتع خشک شده و دام. دارند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/460996/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Countries in the Horn of Africa are likely to see a rise in hunger and further decline of local 

livelihoods in the coming months, as farming families struggle with the knock-on effects of multiple 

droughts that hit the region this year, FAO warned today. Growing numbers of refugees in East Africa, 

meanwhile, are expected to place even more burden on already strained food and nutrition security. 

Currently, close to 12 million people across Ethiopia, Kenya and Somalia are in need of food 

assistance, as families in the region face limited access to food and income, together with rising debt, 

low cereal and seed stocks, and low milk and meat production. Terms of trade are particularly bad for 

livestock farmers, as food prices are increasing at the same time that market prices for livestock are 

low. 

Farmers in the region need urgent support to recover from consecutive lost harvests and to keep their 

breeding livestock healthy and productive at a time that pastures are the driest in years.  

خشکسالی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 71/17/7116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/460996/icode/
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 جویی در مصرف آب و کود در کشت گندم اهمیت صرفه

گندم در شرایط آب و هوایی گرم و خشک ایالت آریزونای امریکا بدون آبیاری تولید 

اما رودخانه کلرادو که تامین کننده آب مزارع گندم است، در نتیجه . ممکن نیست

قیمت کود افزایش یافته و از . خشکسالی طوالنی مدت در حال خشک شدن است

ه و شدا در اعماق خاک مازاد کوده موجب نفوذ طرف دیگر مصرف زیاد کود و آب

با به حداکثر رساندن میزان عملکرد همراه . کند را آلوده میهای زیرزمینی  آب

بهینه نگهداشتن سطح آبیاری یکی از اهداف تولید . های تولید گندم در این ایالت است مصرف کمتر آب و کود از اولویت

یزان بیش از حد آن سبب کاهش پروتئین دانه و پایین آمدن برد اما م گندم است زیرا مصرف آب فراوان عملکرد را باال می

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا برای تعیین میزان بهینه آب و کود در کشت گندم دوروم و . شود کیفیت محصول می

. قرار دادند زمایشآبیاری را مورد آتیمار  51سطح از کود مصرفی و  1به حداکثر رساندن عملکرد و کیفیت به مدت دوسال 

زمایشات برای آبیاری از سیستم این آدر . های روزانه آب و هوایی برای محاسبه میزان آبیاری استفاده کردند آنها از داده

جزئیات این . متحرک برای دو تا چهار بار در هفته استفاده شده است( overhead sprinker system)آبیاری بارانی باالسری 

 . است منتشر شده Field Crops Researchمجله  2156تحقیق در شماره مارس 

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jan/wheat :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Irrigation is a must for wheat producers in Arizona’s hot, dry climate, but most of the water comes 

from the Colorado River, and that supply is being depleted by the long-term drought. Fertilizer is 

getting more expensive, and when too much fertilizer and water are applied, the excess amounts can 

percolate too deeply into the soil and contaminate the groundwater. Maximizing yields with as little 

water and fertilizer as possible is a top priority for today’s Arizona wheat growers. Optimal irrigation 

levels for wheat means hitting a sweet spot: Applying abundant water will increase yields, but 

overwatering wheat as the grain is filling in can reduce the protein content and potentially reduce the 

value of the crop. Bronson and his colleagues grew durum wheat for 2 years using 5 fertilizer rates and 

10 irrigation rates to compare yields and how efficiently the wheat used nitrogen. They focused on 

durum wheat, a $131 million crop in Arizona that is used in pastas and sold at premium prices. Durum 

wheat is also an important crop in several other southwestern states. 

گندم: موضوع  

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 31/17/7116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jan/wheat/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2017&month=Jan&story=wheat
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 های خاک، زمین و اقلیم آوری داده جدید برای جمع( اپلیکیشن)افزار  نرم

های کشاورزی که متناسب با نوع خاک  فعالیت  برای تعیین بهترین شیوه

. باشند، داشتن اطالعات مربوط به خاک و اقلیم هر منطقه ضروری است

های  در دشتهای بزرگ جنوبی امریکا در نتیجه روش، 5391در دهه 

های  کشاورزی ناسازگار با شرایط خشک منطقه توسط کشاورزان، خاک

سایش شدید بادی شدند که منجر به طوفان گرد و غبار منطقه دچار فر

شد و پیامدهای حاصل از آن تا بیش از   U.S. Dust Bowlمعروف به 

میلیارد جمعیت جهان همراه با حفاظت  7، تامین غذای های مهم مدیریت زمین امروزه یکی از چالش. یک دهه ادامه پیدا کرد

های مناسب که از محیط زیست حفاظت کرده و همچنین  زی با استفاده از روشتولید محصوالت کشاور. از منابع زمین است

یک تیم تحقیقاتی از مرکز تحقیقات . ها باشند از اصول اولیه کشاورزی پایدار است حافظ بهداشت عمومی و سالمت دام

یکیشن تلفن همراه ارائه و بصورت اپل( cloud computing)فرمی نوآورانه مبتنی بر محاسبات ابری  کشاورزی امریکا پلت

 LandPKSفرم  این پلت. دهد کاربری زمین قرار میاطالعات الزم و موردنیاز را در دسترس کشاورزان و مدیران است که  کرده

 . نام دارد Land-Potential Knowledge Systemیا 

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jan/apps :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Knowledge of their local soils and climate is critical for farmers to match best farming practices to 

specific soil types—a harsh lesson learned in the last century from the “U.S. Dust Bowl” experience. 

During the 1930s, farmers in the U.S. Southern Plains applied farming methods that were mismatched 

with the region’s dryland conditions. The practices loosened the region’s drought-ridden dryland, 

exposing soil to severe wind erosion. The dust storms that resulted wreaked havoc for more than a 

decade. Today, feeding the world’s 7 billion people while also protecting land resources is still a 

challenge for land managers. Food production based on well-matched farming techniques that protect 

the environment, public health, and animal welfare is the cornerstone of sustainable agriculture. 

A team led by Agricultural Research Service (ARS) soil scientist Jeffrey Herrick has developed an 

innovative cloud computing platform and suite of mobile apps to give farmers and land managers 

information they need.  

(افزار نرم)فناوری : موضوع  

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 31/17/7116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jan/apps/
https://www.ars.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/people-locations/person?person-id=2469
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2017&month=Jan&story=apps
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 توکسین شیگا های گونهارائه روشی جدید برای تشخیص کلیه 

که در روده انسان و یا حیوانات ( Escherishia coli)های اشرشیا کلی  اغلب باکتری

های  اما برخی از گونه. ضرر بوده حتی برای سالمتی مفید نیز هستند کنند بی زندگی می

سمی بنام شیگا  E.coliهای مضر  ها یا سویه گونه. توانند عامل بیماری باشند آن می

(shiga toxin )نام این گونه .تواند سبب بروز اسهال و بیماری شود کنند که می تولید می، 

بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری . نام دارد STECاشرشیا تولید کننده شیگا یا 

حدود . کند ا روانه بیمارستان میرنفر  9611و  شده مورد بیماری 261.111ساالنه موجب بیش از  STEC های امریکا، بیماریاز 

ترین  معمول. آفرین باشد تواند مرگ شوند که می می hemolytic uremicمبتال به سندرم درصد از بیماران بستری شده   8

. گردد که منشاء غذایی دارند هایی می شود که موجب شیوع بیماری شناخته می O157:H7بنام اشرشیا کلی  STECسویه 

ص همه انواع ها وجود دارند اما هیچکدام از آنها قادر به تشخی های آزمایشگاهی متعددی برای شناسایی این باکتری روش

STEC توان بوسیله آن  اند که می محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکاموفق به ارائه روش آزمایش جدیدی شده. نیستند

 .نام دارد Enzyme-Linked Immunosorbent Assayیا   ELISAاین روش . را تشخیص داد STECهای  همه سویه

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jan/toxins :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Most Escherichia coli bacteria living inside the intestines of humans and other animals are harmless and 

important to our health. But some types of E. coli can make us sick. These types, or strains, of E. coli produce a 

toxin called “Shiga toxin,” which can cause diarrhea and disease. The name for these bacteria is “Shiga toxin-

producing E. coli,” or STEC. STEC bacteria are responsible for more than 265,000 illnesses and 3,600 

hospitalizations each year in the United States, according to the Centers for Disease Control and Prevention. 

About 8 percent of patients hospitalized from these infections develop hemolytic uremic syndrome, which is life 

threatening. The most common STEC strain, E. coli O157:H7, is often the cause of the foodborne outbreaks that 

make news. But many other kinds of E. coli can cause disease. Several commercial tests are available for 

detecting these bacteria, but none of the tests can recognize all STEC. At the Agricultural Research Service’s 

(ARS) Western Regional Research Center (WRRC) in Albany, California, however, scientists have developed a 

highly sensitive test that can detect all known STEC strains. The test, which is an ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay). 

ها نتوکسی: موضوع  

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 31/17/7116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jan/toxins/
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 تری از اگزاالت ارقام جدید اسفناج با سطح پایین

اقتصادی در سراسر جهان است که  و اسفناج یکی از سبزیجات خوراکی مهم

، (Aپرو ویتامین )بعلت داشتن میزان باالیی از عناصر مغذی مثل بتاکاروتن 

در ، کلسیم، آهن، فسفر و پتاسیم C، فوالت، ویتامین (lutein)لوتئین 

از طرفی مقدار اسید اگزالیک . های غذایی سالم کاربرد زیادی دارد رژیم

اسید اگزالیک یا اگزاالت بطور . ت بیشتر استاز اغلب انواع سبزیجااسفناج 

نقش اگزاالت در گیاه . شود طبیعی در ترکیب شیمیایی گیاهی یافت می

گیاهان و مواد غذایی . شود نامشخص است و بعنوان یک محصول نهایی بدون استفاده از متابولیسم کربوهیدرات شناخته می

، سبوس گندم و تقریبا همه انواع حبوبات خشک  موادی هستند که فرنگی، آجیل، شکالت، چای مثل چغندر، ریواس، توت

تواند با کلسیم، آهن و سایر عناصر معدنی ترکیب شده و  عالوه بر این، اگزاالت می. شوند سبب افزایش اگزاالت در ادرار می

ریکا کد ژنتیکی مربوط محققان مرکز تحقیقات کشاورزی ام. شوند هایی دهد که مانع جذب مواد معدنی می تشکیل کریستال

 . اند مرتبط با غلظت اگزاالت در این گیاه شده  DNAرقم اسفناج را تجزیه و تحلیل کرده و موفق به شناسایی شش  911به 

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jan/spinach :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Spinach is an economically important vegetable crop worldwide. It is considered healthful in the 

human diet due to its high concentration of nutrients, such as beta carotene (pro vitamin A), lutein, 

folate, vitamin C, calcium, iron, phosphorus, and potassium. 

However, spinach also contains higher concentrations of oxalic acid than most crops. Oxalic acid, or 

“oxalate,” is a naturally occurring plant chemical. The role of oxalic acid is unclear, but it is usually 

thought to be a useless end product of carbohydrate metabolism. A major negative impact of oxalate in 

the diet is its possible link to kidney stone formation. Foods such as beets, rhubarb, strawberries, nuts, 

chocolate, tea, wheat bran, and almost all dry beans are known to increase oxalate in the urine and may 

contribute to kidney stone formation. In addition, oxalate can react with calcium, iron, and other 

minerals to form crystals that inhibit mineral absorption. 

The results were published in November 2016, in the journal Euphytica. 

اسفناج: موضوع  

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 31/17/7116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jan/spinach/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2017&month=Jan&story=spinach


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول دی 

آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز
http://iccima.ir/fa/matboat.html

17 

 

 گردد های جانوری می های گیاهی منجر به انقراض گونه از بین رفتن گونه

های مختلف  های گیاهی در اثر تغییرات اقلیمی ممکن است منجر به نابودی گونه از بین رفتن گونه 

در . های خاص گیاهی است جانوری گردد بویژه حشراتی که حیات آنها وابسته به تعامل آنها به گونه

وق در تحقیقی موضوع ف. پذیرند کمتر آسیب جانوری ها مقابل گیاهان در برابر از بین رفتن این گونه

المللی  ، آلمان توسط یک تیم تحقیقاتی بین(Senckenberg)برگ  که در مؤسسه تحقیقاتی سنکن

 Nature است، مورد برررسی و مطالعه قرار گرفته و نتایج بدست آمده در مجله  انجام شده

Communication گیاه گل استکانی . است منتشر شده(harebell)ه ک است هایی ، یکی از گونه

همانند تمام . است leaf-cutterاین گل منبع غذایی اصلی برای زنبور عسل . تحت تاثیر آثار منفی تغییرات اقلیمی خواهد بود

های متعامل به یکدیگر وابسته  شبکه پیچیده اکولوژیکی هستند که در آن گونهشی از های گیاهی و جانوری این دو بخ گونه

ای از  تواند منجر به زنجیره های گیاهی و جانوری می ت اقلیمی و انقراض محلی گونهبرای مثال در نتیجه تغییرا. هستند

جانوری را  وگونه گیاهی  711پذیری بیش از  این تیم تحقیقاتی آسیب. های دیگر در شبکه گردد ها و از بین رفتن گونه واکنش

های مربوط به تعامالت گیاهان  آنها در این مدل از داده برای اولین بار. اند سازی کرده در نتیجه تغییرات اقلیمی در آینده مدل

اند که نقطه شروع سلسله مراتب  سازی نشان داده نتایج شبیه. اند ها استفاده کرده افشان و پراکنش دانه با حشرات گرده

 . شود های جانوری منتقل می های گیاهی شروع و بطور غیرمستقیم به گونه انقراض از گونه

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170104103920.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
When plant species disappear due to climate change, this may lead to the subsequent loss of various animal 

species. Insects which depend on interactions with specific plant partners are particularly threatened. Plants, in 

contrast, will be less sensitive to the disappearance of their animal partners, according to an international team 

led by scientists from Senckenberg. Their study was published recently in the scientific journal “Nature 

Communications.”One plant species that will be negatively affected by climate change is the harebell. It is an 

essential food source for a specialized species of leaf-cutter bee, Chelostoma rapunculi. Like all animal and 

plant species both are part of complex ecological networks, in which interacting species are interlinked. “The 

local extinction of animals and plants can lead to a chain reaction of other extinction events in these networks, 

e.g., as a result of climate change,” says Dr. Matthias Schleuning of the Senckenberg Biodiversity and Climate 

Research Centre. 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 10/11/2017: تاریخ خبر

 به فهرستبازگشت 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170104103920.htm
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 آب و هوای گرم تاثیری بر افزایش گسترش آلودگی سالمونال ندارد

دهند که فصل گرما  نتایج تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه آدالید، استرالیا نشان می

شیوه  درمرغ  یی تولید تخمدر مقایسه با سایر فصول تاثیری در آلودگی سالمونال

با وجود افزایش تعداد مسمومیت . ندارد (free range) های پرورش آزاد سیستم

های آن، محققان این افزایش را ناشی از فرایند  مرغ و فرآورده سالمونالیی مربوط به تخم

دهند بهداشت مراحل زنجیره  های این تحقیق نشان می یافته. دانند مرغ نمی تولید تخم

مرغ بسیار  ها در کاهش مسمومیت ناشی از تخم تورانمرغ و همچنین مسائل بهداشتی در آشپزخانه منازل و رس عرضه تخم

با توجه به افزایش استفاده از . های آن با افزایش خطر آلودگی سالمونال در ارتباط هستند مرغ و فرآورده تخم. مؤثر هستند

گی در مراحل مرغ، محققان این تحقیق را برای شناخت بیشتر عوامل ایجاد خطر آلود سیستم پرورش آزاد مرغ در تولید تخم

های پرورش آزاد مرغ،  پرندگان بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی هستند و محیط آزاد  در سیستم. اند داده انجامتولید 

ها نقش  مرغ ن دلیل تصور بر این است که آب و هوای گرم در آلودگی بالقوه تخمبهمی. پرورش به آسانی قابل کنترل نیستند

ها اغلب به  مرغ مرغ و خود تخم است که آلودگی موجود در محیط تولید تخم  ین تحقیق نشان دادهاما نتایج ا. داشته باشد

 Applied and Environmentalجزئیات این تحقیق بصورت آنالین در مجله . شوند های پرورش و مدیریت مربوط می شیوه

Microbiology است منتشر شده . 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170105101314.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
New research conducted by the University of Adelaide shows there is no greater risk 

of Salmonella contamination in the production of free range eggs in Australia due to hot summer weather, 

compared with other seasons. Despite a higher number of cases of Salmonella poisoning from eggs and egg 

products during the hot summer months, researchers at the University's School of Animal and Veterinary 

Sciences say the egg production process itself is not to blame for the increase in cases. The findings are further 

evidence that the hygiene around egg handling in the supply chain and in household and restaurant kitchens is 

critical to reducing food poisoning from eggs. Researchers conducted a study of four Australian commercial free 

range egg farms, with the results now published online ahead of print in the journal Applied and 

Environmental Microbiology. "Eggs and egg products have been associated with an increased risk 

of Salmonella contamination.  

میکروبیولوژی: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 (stink bugs)مدیریت یکپارچه برای کنترل آفات حبوبات 

فات مهم کشاورزی بوده و در تمام جزء آ ،(stink bugs)آفت سن بد بو  

شود و به طیف وسیعی از محصوالت از  مناطق گرمسیر و معتدل یافت می

، ذرت ، توتون، هلو، انگور، ( lima beans)جمله لوبیا، سویا، لوبیای لیما 

 . زند های هرز آسیب می های زیادی از علف فرنگی و پنبه و همچنین گونه گوجه

بع اصلی تامین پروتئین و غذای اصلی در بسیاری از کشورهای لوبیا یکی از منا

. های عمده در کشت لوبیا، مبارزه با آفت سن بد بو است یکی از چالش. امریکای التین و کشورهای جنوب صحرای افریقا است

با است که هدف آن موضوع یک پایان نامه دکترا، بررسی بیولوژی، تنوع، فراوانی و مدیریت این آفت در کشت لوبیا در کو

 .  باشد در کوبا و سایر کشورهای گرمسیری می( IPM)های عملی در کاربرد مدیریت یکپارچه آفات  حل یافتن روشی نو و راه

اثرات سه رقم لوبیا در فراوانی و میزان های این آفت در لوبیا و ارزیابی  در این تحقیق تعیین نوسانات فصلی جمعیت گونه

 . است ن نیز مورد بررسی قرار گرفتهسیب وارده توسط آآ

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170104103912.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Stink bugs are found throughout the world's temperate and tropical areas. It is a serious agricultural 

pest and causes damage to a range of crops from common beans, soybeans, lima beans and corn to 

tobacco, peaches, grapes, tomatoes and cotton, as well as several species of weeds. 

For common beans -- an important protein crop and food staple in many countries in Latin America 

and sub-Saharan Africa -- stink bugs present a major challenge. 

In a new PhD thesis study, Yordanys Ramos González examines the biology, diversity, prevalence and 

management of stink bugs in common beans in Cuba, to find innovative and practical solutions that 

may be used in Integrated Pest Management (IPM) of these important pests in beans. The aim is to 

enable increased food production in Cuba and other tropical countries facing problems with stinkbugs 

in beans. 

حبوبات: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/11/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های درختان در اثر گرمایش زمین کاهش گونه

های  که در خاک( yellow cedar)است که درخت سدار زرد  نتایج یک تحقیق مستقل نشان داده

سال  11کند،  با توجه به گرمایش زمین، احتمال دارد تا  خیس آالسکا تا کالیفرنیای شمالی رشد می

شود کاربرد تجاری و  این درخت که بعلت رنگ زرد چوب آن به این نام خوانده می. آینده از بین برود

نتایج این مطالعه که . ض قرار داردهای در معرض انقرا در حال حاضر نیز در لیست گونه. فرهنگی دارد

درصد از این  7دهد که حدود  منتشر شده است نشان می Global Change Biologyدر مجله 

کاهش پوشش برف منجر به سردتر شدن خاک در این . اند زدگی ریشه از بین رفته درختان بعلت یخ

بارش . تان در نتیجه گرم شده آب و هوا از بین برونددهند تعداد بیشتری از این درخ محققان احتمال می. است مناطق شده

، افزایش دما و بارش باران بجای برف، این مناطق را برای رشد سدار 2171تا سال . شود برف در این مناطق کمتر و کمتر می

کاهشی  تعداد این درختان روند 5881خدمات جنگل امریکا، از سال  بر اساس گزارش سازمان. زرد نامناسب خواهد کرد

پذیری آن نمونه مستند بسیار خوبی برای نشان دادن اثرات تغییرات اقلیمی بر روی درختان  است و میزان آسیب داشته

سال  5211رسد و بیش از  می( متر 61حدود )فوت  211درخت سدار زرد از خانواده سرو است که ارتفاع آن تا . جنگلی است

 . تواند داشته باشند عمر می

 due.html-decline-species-tree-documents-01-http://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A type of tree that thrives in soggy soil from Alaska to Northern California and is valued for its 

commercial and cultural uses could become a noticeable casualty of climate warming over the next 50 

years, an independent study has concluded. Yellow cedar, named for its distinctive yellow wood, 

already is under consideration for federal listing as a threatened or endangered species. The study 

published in the journal Global Change Biology found death due to root freeze on 7 percent of the 

tree's range, including areas where it's most prolific. It cited snow-cover loss that led to colder soil. 

Additional mortality is likely as the climate warms, researchers said. "Lack of snow is only going to 

become more and more prevalent," said lead author Brian Buma, a University of Alaska Southeast 

assistant professor of forest ecosystem ecology. By 2070, winter temperatures in about 50 percent of 

the areas now suitable for yellow cedar are expected to rise and transition from snow to more rain, 

according to the study. 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 phys.org :منبع

 16/11/2017: تاریخ خبر

 به فهرست بازگشت

http://phys.org/news/2017-01-documents-tree-species-decline-due.html
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 ها بیوتیک در دامداری های نظارتی برای کاهش مصرف آنتی سیاست

( AM)های خاص  بیوتیک دهند که استفاده مکرر از آنتی شواهد موجود نشان می

در حیوانات تولید کننده مواد غذایی سبب کاهش تاثیر درمانی آنها در حیوانات و 

های نوآورانه برای  حل یافتن راهمحققان دانشگاه بریستول بدنبال . شود انسان می

پیشنهاد آنها کار با کشاورزان در جهت توانمندسازی آنها برای . مشکل هستند

 . ترویج مصرف مسئوالنه داروها در مزارع است

دهد  سیاست نظارتی جدید ارائه شده توسط این گروه به اطالع صنایع و مسئوالن قانونی رسانده شده است و به آنها اجازه می

  . ها ایجاد نمایند تغییرات واقعی در مزارع برای حفظ  و یا بهبود سالمت و آسایش گله

تر از داروها در  فشارها برای استفاده مسئوالنهبیوتیک به افزایش تولید گوشت و طیور کمک کند، اما  اگرچه مصرف آنتی

در . است منتشر شده Zoonoses and Public Healthجزئیات این مطالعه در مجله . های مختلف در حال افزایش است بخش

کنندگان محصوالت لبنی برای ارائه  شده است که طی آن دو گروه از تولید این مقاله درباره فرایند نظارتی توضیح داده

 . اند های نظارتی خود با یکدیگر کار کرده سیاست

 farms.html-antimicrobial-policy-stewardship-01-http://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Evidence suggests the frequent use of certain antimicrobials (AM) in food-producing animals may 

reduce their effectiveness as treatments for both animals and humans. Researchers at the University of 

Bristol's School of Veterinary Sciences are finding novel ways to address these concerns, working with 

farmers to empower them to develop policies to promote more responsible use of medicines on farms. 

The new stewardship policy – facilitated by the AMR Force research group - is already informing 

industry and legislative bodies, allowing them to deliver real, on-farm changes while maintaining or 

improving herd health and welfare. While high use of AMs in food-producing animals may be 

associated with intensive pig and poultry production, pressures to use medicines more responsibly are 

increasing in all sectors, and the use of AMs - including those used to treat serious infections in 

humans - is a growing focus. The new stewardship policy will inform industry and legislative bodies to 

deliver real, on-farm changes while maintaining or improving dairy herd health and welfare. 

ها بیوتیک آنتی: موضوع  

 phys.org :عمنب

 16/11/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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