
 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم خرداد 

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

1 

 

 کشاورزی و آب اهم اخبار و رویدادهای جهانی

 روند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در هفت ماه گذشته .5

 توسط بانک جهانی« انداز اقتصاد جهانی چشم»انتشار نسخه بازنگری شده کتاب   .2

  کشاورزیبخش علیه کار کودکان در  (ILO) المللی کار همکاری فائو و سازمان بین .9

 های مشترک بین فائو و چین مکاریتقویت ه .4

 (IWGSC)یابی ژنوم گندم  المللی توالی انتشار مرجع ژنوم کامل گندم توسط کنسرسیوم بین  .1

 روشی سازگار با محیط زیست برای کاهش آرسنیک در برنج  .6

 پذیرترین کشورها در برابر افزایش جهانی قیمت مواد غذایی دهنده آسیب پنج نمودار نشان  .7

 امه مشارکت جهانی افریقا در مدیریت پایدار زمینتاثیر برن  .8

  های نارس درختان مرکبات روش جدید برای تشخیص میوه  .3

 های گیاهی برای کنترل قند خون کننده استفاده از شیرین  .51

 بر ایجاد پایداری (Permaculture)« دائمی کشت» اثراتبررسی   .55

 ای ماهواره های های زیرزمینی با استفاده از داده محاسبه سطح آب  .52

  ها زدایی خاک پاالیی و نانوذرات برای آلودگی استفاده از روش زیست  .59

 به کمک مهندسی ژنتیک زمینی به نماتدهای انگلی جلوگیری از آلودگی سیب  .54

 ها کشف روشی جدید برای کنترل پشه  .51

 اجتماعی -سازی کاربری زمین با توجه به شرایط اکولوژیکی و اقتصادی شبیه  .56

 در افریقا  G7ید پارلمان اروپا  از پروژه غذاییانتقاد شد  .57

 .(این بخش شامل عناوین خبری همراه با لینک آنها به منابع ذیربط است) اخبار کوتاه      .58

 

 

 

 



 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم خرداد 

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

2 

 

 گذشتهوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در هفت ماه ر

( 34آبان) 2151 نوامبراز ماه  (Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico No.1) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931 اردیبهشتیعنی  2156 مهتا 

 

 

 

نوامبر از ماه  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : ح زیر بودبشر (یک تن به دالر امریكا) 5931 یعنی اردیبهشت 2156تا مه ( 34آبان) 2151

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 157.74 Nov 2015 

3.84 % 163.79 Dec 2015 

0.47 % 164.56 Jan 2016 

-3.23% 159.25 Feb 2016 

3.00% 164.03 Mar 2016 

-0.41% 163.36 Apr 2016 

-3.57% 157.53 May 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 358.38 Nov 2015 

-1.12 % 354.35 Dec 2015 

1.45 % 359.48 Jan 2016 

3.81 % 373.19 Feb 2016 

-0.73 % 370.48 Mar 2016 

1.5 % 376.05 Apr 2016 

8.74 % 408.91 May 2016 
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 2156تا مه ( 34آبان) 2151نوامبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  5931یعنی اردیبهشت  

 

تا ( 34آبان) 2151نوامبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 411یک پوند معادل حدود ) 5931 یعنی اردیبهشت 2156مه 

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شکر

 فهرست بازگشت به

 ماه قیمت تغییرات

- 166.03 Nov 2015 

-1.25 % 163.95 Dec 2015 

-1.78 % 161.03 Jan 2016 

-0.84 % 159.68 Feb 2016 

-0.34 % 159.14 Mar 2016 

3.31 % 164.41 Apr 2016 

2.74 % 168.92 May 2016 

 ماه متقی تغییرات

- 14.89 Nov 2015 

0.74 % 15.00 Dec 2015 

-4.73 % 14.29 Jan 2016 

-7.00 % 13.29 Feb 2016 

16.18 % 15.44 Mar 2016 

-1.42 % 15.22 Apr 2016 

9.59 % 16.68 May 2016 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 انداز اقتصاد جهانی توسط بانک جهانی انتشار نسخه بازنگری شده کتاب چشم

را بازنگری  2156بینی مربوط به ژانویه خود درباره رشد جهانی در سال  بانک جهانی پیش

کندی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته، . درصد کاهش داد 4/2درصد به  3/2و از 

ضعیف ماندن تجارت جهانی و پایین آمدن جریان سرمایه های پایین کاالها،  تداوم قیمت

بازارهای جدید صادرات کاال و اقتصادهای در حال . از دالیل اصلی این کاهش هستند

. توسعه در تالش برای سازگاری با کاهش قیمت نفت و سایر کاالهای کلیدی هستند

درصد بود که در  2/5بینی برای میزان رشد اقتصادهای در حال رشد در ماه ژانویه  پیش

است و این در حالی است که رشد واردات  درصد رسیده 4/1بازنگری جدید به رقم جزئی 

 . است با شرایط جدید سازگاری بیشتری داشته

انتظار . است درصد کاهش یافته 7/6درصد به  3/6نسبت به سال قبل از  2156بینی رشد اقتصادی چین برای سال  پیش

اطالعات بیشتر و متن کامل کتاب جدید بانک جهانی درباره . بماند درصد باقی 6/7هند همچنان در رود رشد اقتصادی  می

 . های زیر در دسترس و قابل دانلود است با مراجعه به لینک 2156وضعیت رشد اقتصاد جهانی در سال 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24319/9781464807770.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

revised-again-forecast-growth-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/07/global-  :لینک خبر

lower 

 :خالصه خبر 
The World Bank is revising its 2016 global growth forecast down to 2.4 percent from the 2.9 percent 

pace projected in January. The move is due to sluggish growth in advanced economies, stubbornly low 

commodity prices, weak global trade, and diminishing capital flows. Commodity-exporting emerging 

market and developing economies have struggled to adapt to lower prices for oil and other key 

commodities. Growth in these economies is projected to advance at a meager 0.4 percent pace this 

year, whereas growth in commodity importers has been more resilient. Projections are subject to 

substantial downside risks, including additional growth disappointments in advanced economies or key 

emerging markets and rising policy and geopolitical uncertainties. In an environment of weak growth 

and eroding policy buffers, structural reforms have become even more urgent.  

 اقتصاد: موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 70/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24319/9781464807770.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/07/global-growth-forecast-again-revised-lower
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/07/global-growth-forecast-again-revised-lower
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/07/global-growth-forecast-again-revised-lower
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/5/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf
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 کشاورزیبخش المللی کار علیه کار کودکان در  همكاری فائو و سازمان بین

کاران راند با هدف باال بردن آگاهی دست( ILO)المللی کار  فائو و سازمان بین

کشاورزی نسبت به اهمیت موضوع کودکان کار، دوره آموزش الكترونیكی بخش 

(e-learning )این برنامه برای حصول اطمینان از . اندازی کردند جدیدی را راه

های توسعه روستایی  مؤثر بودن اقدامات پیشگیری از اشتغال کودکان در برنامه

ریزان،  ورزی، برنامهگزاران کشا بوده و قابل استفاده برای سیاستو کشاورزی 

تلف کشاورزی شامل های مخ مجریان، محققان و متخصصان آمار است و بخش

 . دهد پروری را پوشش می نگل و شیالت و آبزیمحصوالت، دام، ج

میلیون دختر و پسر در بخش کشاورزی مشغول بكار  511درصد از کل کودکان کار یعنی حدود  61در سطح جهانی حدود 

این برنامه . الت کار کودکان بكارگیری آنها در کارهایی است که برای سالمتی و ایمنی آنها خطر داردبدترین ح. هستند

در این . است اندازی شده راه( خرداد 9ژوئن،  52)آموزشی در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان سازمان ملل متحد 

تر  های ایمن و کاهش تقاضا برای کار کودکان و همچنین روشهای جدید برای محافظت از کودکان  برنامه نیاز به فناوری

 . است های کشاورزی مورد توجه قرار گرفته فعالیت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/417627/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO and the International Labour Organisation (ILO) are reaching out to agricultural professionals to 

raise awareness about the importance of child labour issues. 

The two agencies launched a new e-learning course designed for use by agricultural policymakers, 

programme designers and implementers, researchers and statisticians, to ensure that child labour 

prevention measures are included in agricultural and rural development programmes, in particular 

those targeting poor smallholders. The course covers all sectors: crops, livestock, forestry, and 

fisheries and aquaculture. 

Globally, nearly 60 percent of all child labourers  -- almost 100 million girls and boys -- work in 

agriculture. The worst forms of child labour include hazardous work that can harm their health and 

safety. The agencies launched the course ahead of the UN's World Day Against Child Labour, to be 

celebrated on 12 June. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 78/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/417627/icode/
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/CL
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 های مشترک بین فائو و چین تقویت همكاری

های  های خود با دولت جمهوری خلق چین را در قالب برنامه فائو گسترش همكاری

آمیز،  شارکت موفقیتپس از یک دهه م. جنوب اعالم کرد-های جنوب همكاری

های فیمابین را بر اساس  فائو و دولت چین به توافق رسیدند که همكاری

دستاوردهای بدست آمده تا کنون در ترویج هر چه بیشتر توسعه روستایی در 

جدید بر اساس تجربیات ( MoU)یادداشت تفاهم . سطح جهانی بكار گیرند

زی و امنیت غذایی زمینه را های استراتژیک در کشاور آمده در همكاری بدست

 .برای کمک چین به سایر کشورها فراهم و تسهیل خواهد کرد

های  بنا بر اظهارات آقای داسیلو، مدیرکل فائو،  برنامه مشارکتی جدید بین فائو و چین برنامه جامعی خواهد بود که همكاری

در کشاورزی، علوم و ( value chain)رزش زنجیره اهای فرامرزی، توسعه  های مختلف مثل بیماری مشترک در زمینه

. را بدنبال خواهد داشت( ICT)های نوین برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات  فناوری

وسعه میلیون نفر از جمعیت خود را از گرسنگی حاد نجات داده و به اهداف ت 598است  تا کنون، چین موفق شده 5331از سال 

 . هزاره سازمان ملل متحد برسد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/417695/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the Government of the 

People's Republic of China have announced plans to intensify their partnership in south-south 

cooperation activities, FAO announced today. After decades of successful collaboration, China and 

FAO have agreed to broaden the scope of their cooperation, building on their achievements to further 

promote rural development worldwide. A new Memorandum of Understanding on the Strategic 

Cooperation on Agriculture and Food Security, agreed Saturday, will pave the way for this. The MoU 

will facilitate Chinese assistance to other countries through China's Belt and Road Initiative and further 

afield with other countries in Africa and Latin America. "This comprehensive partnership between 

China and FAO opens the door for closer collaboration to work together on transboundary diseases, 

agricultural value chain development, innovative science and technology to combat climate change, 

and further development of Information and Communication Technology (ICT)," said FAO Director-

General, José Graziano da Silva. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 70/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://www.fao.org/news/story/en/item/417695/icode/
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 (IWGSC)یابی ژنوم گندم  المللی توالی انتشار مرجع ژنوم کامل گندم توسط کنسرسیوم بین

یابی  المللی توالی توسط کنسرسیوم بین 2156بدنبال اعالم دستیابی به ژنوم کامل گندم نان در ژانویه 

یابی ژنوم  ، پس از تكمیل کنترل کیفی این مرجع با ارزش از طریق خزانه توالی(IWGSC)ژنوم گندم 

کارشناسان  . است اینک در دسترس محققان قرار داده شده ، فرانسه  همURGI-INRAگندم در 

نژادی و تحقیقات  بههای  توانند جهت تسریع برنامه اصالح نباتات و محققان از سراسر جهان می

 ی ارائه شده،ها داده مجموعه. ژنومیک گندم این منبع باارزش را دانلود و مورد استفاده قرار دهند

های مرتبط با صفات مهم زراعی مثل افزایش عملكرد، واکنش به استرس و مقاومت به  شناسایی ژن

ها نتیجه ادامه  ارائه این مجموعه از داده .فراهم خواهد ساختها و نهایتا بهبود ارقام گندم را برای کشاورزان تسهیل و  بیماری

این مرجع شامل نقشه کامل از ژنوم . یابی گندم است برای توالی« مرجع استاندارد طالئی»برای تولید یک  IWGSCتالش 

. است اده شدهکروموزوم گندم نشان د 25ها و سایر ساختارهای ژنومیک در طول  گندم است که در آن محل دقیق تمام ژن

. کروموزوم است 7برابر ژنوم انسان و شامل سه مجموعه از  1ای است که تقزیبا  گندم دارای ساختار ژنی بزرگ و پیچیده

 :توانید استفاده نمائید های زیر می متن کامل از لینکدانلود برای اطالعات بیشتر و 

http://www.wheatgenome.org/News/Press-releases/Wheat-Sequencing-Consortium-Releases-Key-Resource-
to-the-Scientific-Community 

http://www.wheatgenome.org/content/download/18478/313239/file/Wheat%20Sequencing%20Consortium
%20Releases%20Key%20Resource%20to%20the%20Scientific%20Community.pdf 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160613090626.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Following the January 2016 announcement of the production of a whole genome assembly for bread 

wheat, the International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC), having completed quality 

control, is now making this breakthrough resource available for researchers via the IWGSC wheat 

sequence repository at URGI-INRA-Versailles, France. Wheat breeders and scientists around the 

world will be able to download and use this invaluable new resource to accelerate crop improvement 

programs and wheat genomics research. The dataset will facilitate the identification of genes 

associated with important agricultural traits such as yield increase, stress response, and disease 

resistance and, ultimately, will make possible the production of improved wheat varieties for farmers. 

 گندم: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 13/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

 

http://www.wheatgenome.org/News/Press-releases/Wheat-Sequencing-Consortium-Releases-Key-Resource-to-the-Scientific-Community
http://www.wheatgenome.org/News/Press-releases/Wheat-Sequencing-Consortium-Releases-Key-Resource-to-the-Scientific-Community
http://www.wheatgenome.org/content/download/18478/313239/file/Wheat%20Sequencing%20Consortium%20Releases%20Key%20Resource%20to%20the%20Scientific%20Community.pdf
http://www.wheatgenome.org/content/download/18478/313239/file/Wheat%20Sequencing%20Consortium%20Releases%20Key%20Resource%20to%20the%20Scientific%20Community.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160613090626.htm
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 زیست برای کاهش آرسنیک در برنج گار با محیطروشی ساز

اند که اضافه و  دریافته Delwareتیمی از محققان دانشگاه 

مخلوط کردن خاک با پوسته شلتوک برنج بدون اینكه اثر منفی 

آرسنیک غیرآلی سمی  تواند میزان بر عملكرد داشته باشد، می

 . درصد کاهش دهد 11تا  21های برنج  را در دانه

تواند دستاورد قابل  آمده در این تحقیق می های بدست یافته

توجهی برای کشورهای در حال توسعه باشد که در آنها برنج یكی از مواد اصلی تشكیل دهنده غذای مردم بوده و همچنین به 

آرسنیک یكی از عوامل تهدیدکننده . هبود کیفیت خاک و کاهش سطح آرسنیک نیاز دارندماده ارزان و در دسترس برای ب

 . سالمتی انسان در این جوامع است

این تحقیق بر پایه مطالعات قبلی بر روی مقایسه تاثیر ترکیب خاک با پوسته برنج ، کاه برنج و خاکستر برنج بر روی کیفیت 

و از طریق لینک   به چاپ رسیده Agricultural and Food Chemistryق در مجله جزئیات این تحقی. است برنج انجام شده

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.6b01201 در دسترس است  . 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160608154501.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A team of researchers at the University of Delaware has found that incorporating rice husk to soil can 

decrease toxic inorganic arsenic levels in rice grain by 25 to 50 percent without negatively affecting 

yield. This research could have important implications for developing countries whose populations 

rely on rice as a staple of their diets and are in need of cheap, readily available material to improve soil 

quality and decrease arsenic levels that threaten human health. 

The team is led by Angelia Seyfferth, assistant professor in the Department of Plant and Soil Sciences 

in the College of Agriculture and Natural Resources, who worked with a group of research technicians 

and undergraduate researchers from diverse areas of study on the project, the results of which were 

recently published in the Journal of Agricultural and Food Chemistry , which is an American 

Chemical Society journal. 

 برنج: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 78/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

 

 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.6b01201
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160608154501.htm
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 پذیرترین کشورها در برابر افزایش جهانی قیمت مواد غذایی دهنده آسیب پنج نمودار نشان

رود در  های اخیر سازمان ملل متحد انتظار می بینی بر اساس پیش

اما در . های جهانی مواد غذایی پایدار باقی بماند سال جاری قیمت

درازمدت نوسانات زیادی مورد انتظار است زیرا بخش مواد غذایی 

قادر به مقابله به مشكل مضاعف افزایش تقاضا برای غذا و 

هایی همانند کمبود آب، تخریب زمین و تغییرات اقلیمی  ریسک

 . باشد نمی

ت منفی ناشی از مخاطرات ها بدترین اثرا در میان این چالش

این موضوع را با پنج نمودار زیر . نقش را در ایجاد آنها دارند نوارد خواهد شد که کمتری محیطی به کشورها و مردمی زیست

 :توان مشاهده کرد و توضیح داد بهتر می

شود، با  اهده میاست اما همانطور که در نمودار زیر مش های اخیر کاهش یافته اگرچه قیمت مواد غذایی در سال -5

پذیرتر شده و مشابه آنچه در  های ناشی از تغییرات اقلیمی و کمبود آب، صنایع غذایی آسیب وجود ریسک

 .تواند تكرار شود ها می اتفاق افتاد افزایش شدید قیمت 2155و  2117-18های  سال
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محیطی که منجر به افزایش و  های زیست ثروتمند مثل استرالیا، امریكا و انگلستان در تشدید ریسککشورهای  -2

( ecological footprint)« ردپای اکولوژیک»معیار . نوسان قیمت مواد غذایی خواهند شد، بیشترین نقش را دارند

بصورت منابع طبیعی موردنیاز هر کشور به هكتار به ازاء سرانه تولید مواد غذایی، آب و کاالهای مصرفی غیر 

 . شود ه بیان میخوراکی یا جذب ضایعات تولید شد

 

کشورهایی که کمترین ردپای اکولوژیكی دارند بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی شامل باال آمدن سطح آب  -9

 :نمودار زیر گویای این وضعیت است. بینند دریاها و کمبود آب می
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ذرت و سویا منجر به  براساس گزارشات سازمان ملل متحد، افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی اصلی مانند گندم، -4

برای صادرکنندگان عمده مثل استرالیا و امریكا خواهد شد ( GDP)درآمد بیشتر و افزایش تولید ناخالص داخلی 

اتفاق بیافتد، کاهش  2117-18اما برای واردکنندگان عمده مواد غذایی مثل هند اگر افزایش قیمتی همانند سال 

GDP  دشو میلیارد دالر برآورد می 11حدود . 

 

 :کشورهای مختلف در نتیجه دوبرابر شدن قیمت مواد غذایی است GDPدهنده درصد کاهش  نمودار زیر نشان -1
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 :توانید به لینک زیر مراجعه نمائید می UNEPبرای دانلود متن کامل گزارش 

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/ERISC_Phase2.pdf 

prices-oodf-charts-business/2016/jun/15/five-http://www.theguardian.com/sustainable-  :لینک خبر

hardest-hit-asia-africa-rises 

 :خالصه خبر 

Global food prices will remain stable for the year ahead, suggest recent UN forecasts, 

but in the longer term we can expect much more volatility.  

That’s because the food sector is unable to cope with a double whammy of rising 

demand for food and risks including water scarcity, land degradation and climate 

change, a recent analysis [pdf] concludes. 

In a twist of fate, the countries and people who will be worst affected will be the ones 

that tend to contribute least to such environmental risks. Here are five charts that help 

explain the story. 

 اقتصاد: موضوع

 (guardian)گاردین :منبع

 15/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

 

 

 

 ینمدیریت پایدار زمتاثیر برنامه مشارکت جهانی افریقا در 

های راهبردی بهبود مدیریت زمین  بر اساس یک مطالعه جدید، برنامه

 از جنوب صحرای افریقا به حفاظت ها در سراسر و استفاده از فناوری

وری کشاورزی، بهبود معیشت و افزایش  زیست، افزایش بهره محیط

 . کند امنیت غذایی کمک می

گزارش ارائه شده توسط برنامه مشارکت جدید برای توسعه افریقا 

(NEPAD ) و همكاران آن درTerrAfrica  از جمله فائو منتشر و

گذاری  سال برنامه سرمایه 1شامل تجربیات بدست آمده در طی 

 . برای مدیریت پایدار زمین است( SIP)راهبردی 

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/ERISC_Phase2.pdf
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/15/five-charts-food-prices-rises-africa-asia-hit-hardest
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/15/five-charts-food-prices-rises-africa-asia-hit-hardest
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/15/five-charts-food-prices-rises-africa-asia-hit-hardest
http://www.fao.org/news/story/en/item/417117/icode/
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/ERISC_Phase2.pdf
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TerrAfricaبرنامه . ، برنامه مشارکت جهانی برای تقویت مدیریت زمین و آب در سراسر جنوب صحرای افریقا استSIP آن  

میلیون  811و جذب ( GEF)یست میلیون دالر بودجه تخریب زمین از تسهیالت جهانی محیط ز 511با  2151تا  2151از سال 

های متنوع کشاورزی، ترویج  ضمن کار بر روی سیستم SIPبرنامه . اجرا شد کشور 26پروژه در  96دالر برای حمایت از 

. است ها و مدیریت دانش را نیز مدنظر داشته گزاری ای و بهبود سیاست های صحیح کشاورزی، تقویت خدمات مشاوره شیوه

 . اند مند شده میلیون نفر از آن بهره 8/4میلیون هكتار اجرا شده و حدود  7/2در  برنامه مدیریت زمین

، برنامه توسعه (IFAD)المللی توسعه کشاورزی المللی شامل بانک توسعه افریقا، فائو، صندوق بین های مختلف بین سازمان

های  و کمیسیون NEPADک جهانی با و بان( UNEP)، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ( UNDP)سازمان ملل متحد 

  . اند همكاری بسیار نزدیک داشته ای  اقتصادی منطقه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/418940/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Improved land management strategies and technologies being used across sub-Saharan Africa are 

helping protect the environment, boost agricultural productivity, strengthen livelihoods and enhance 

food security, according to a new study. 

The document - published by the New Partnership for Africa's Development (NEPAD) and 

its TerrAfrica partners, including FAO, takes stock of lessons learned during the five-year TerrAfrica 

Strategic Investment Program (SIP) for sustainable land management. 

TerrAfrica is an African-driven global partnership program to scale up sustainable land and water 

management across sub-Saharan Africa. Its SIP initiative - which ran from 2010 through 2015 - 

provided $150 million of land degradation funding from the Global Environment Facility (GEF) and 

attracted co-financing of $800 million to support 36 projects in 26 countries. Working across a diverse 

range of farming systems, SIP support focused on scaling-up proven practices, strengthening advisory 

services, and improving policy frameworks and knowledge management. It resulted in sustainable land 

management practices being implemented on 2.7 million hectares, benefitting some 4.8 million people. 

 مبارزه با گرسنگی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/418940/icode/
http://terrafrica.org/lessons-from-sip/
http://www.nepad.org/
http://terrafrica.org/
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 درختان مرکبات نارسهای  میوهتشخیص  جدید برای روش

محققان مؤسسه علوم کشاورزی و غذای دانشگاه فلوریدا روش جدیدی 

های نارس  درصد از میوه 89ان تو اند که به کمک آن می ارائه کرده

این روش به تولیدکنندگان مرکبات در . مرکبات را تشخیص داد

جوئی در  بكاربردن کود و آب در محل و زمان مناسب و همچنین صرفه

 . هزینه نیروی کار کمک خواهد کرد

تر و کارآمدتر  یكی از محققان این تیم، با تشخیص دقیق تبنا بر اظهارا

توانند زمان و مكان  نارس تولیدکنندگان مرکبات میهای سبز و  میوه

 .ریزی کرده و میزان عملكرد و درآمد حاصل از آن را قبل از برداشت تخمین بزنند کود دهی را برنامه

ز ها و اشیاء غیرمیوه را محاسبه  و میوه را با استفاده ا در این تحقیق با استفاده از یک دوربین دیجیتال اختالف رنگ بین میوه

است  هایی که تشخیص آنها غلط بوده میوهاند  آنها همچنین توانسته. اند شناسایی کرده  های از پیش تهیه شده رنگ میوه قالب

های روی درختان با این روش  تصویر از میوه 526در تحقیق جدید منتشر شده، . را با استفاده از آنالیز شكل حذف کنند

 . اند شده استفاده از یک دوربین دیجیتال و الگویتم جدید تشخیص داده درصد از مرکبات نارس با 89بررسی و 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160607094318.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences researchers have found a new way to 

detect immature citrus 83 percent of the time, which lets growers know where to apply fertilizer and 

water and perhaps save on labor costs for the $10.9 billion a year Florida industry. 

By detecting green, immature citrus more accurately and efficiently, growers can plan when and where 

to apply nutrients when fruit is growing and estimate their yield and profit before harvest, said Daniel 

Lee, a UF/IFAS professor of agricultural and biological engineering. 

Using a consumer-grade digital camera, Lee and his colleagues calculated color differences between 

the fruit and non-fruit objects, and identified fruit using a pre-determined fruit template. They also 

removed any incorrectly detected fruit via a shape analysis, Lee said. 

 مرکبات: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 72/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160607094318.htm
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 های گیاهی برای کنترل قند خون کننده استفاده از شیرین

دهد که با  یک مطالعه جدید نشان می

جایگزین کردن نیمی از شكر مورد 

با قند  ها استفاده در تهیه کلوچه

stevianna  یا اینولین که یک نوع

توان به  کننده گیاهی است، می شیرین

کاهش قند خون کمک کرد بدون اینكه 

ها تاثیر منفی  در کیفیت کلوچه

 . باشد داشته

،  International Journal of Food science and Technologyدکتر مارگارت برتان یكی از نویسندگان مجله بنا به نظر 

کنند به تولیدکنندگان مواد غذایی کمک کنند که چگونه  های غذایی سعی می ققان بر اساس دانش خود درباره سیستممح

های  کننده انتخاب دقیق و ترکیب مناسب از شیرین. ضمن حفظ کیفیت، مصرف شكر را در محصوالت خود کاهش دهند

های مربوط به  ولیسم گلوکز، افزایش وزن و کنترل بیماریکالری بجای شكر طبیعی به بهبود رژیم غذایی و کنترل متاب کم

متن کامل این تحقیق صورت آنالین و با استفاده از لینک زیر در دسترس . تواند کمک کند های غذایی مثل دیابت می رژیم

 .است

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.13143/epdf 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160608100544.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new study shows that it is possible to reduce the level of sugar in muffins without affecting their 

textural properties by replacing half of the sugar content with stevianna or inulin, which are plant-

based sweeteners. Also, after individuals consumed sugar-replaced muffins, their glycemic response -- 

or the concentration of glucose in the blood -- was lower than when they consumed regular muffins. 

"We have applied our knowledge of food systems to investigate how food manufacturers can reduce 

the amount of added sugar in food products whilst still maintaining quality characteristics for the 

consumer," said Dr. Margaret Brennan, co-author of the International Journal of Food Science & 

Technology study.   

 تغذیه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 78/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.13143/epdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160608100544.htm
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 کاران امریكائی افشان برای پنبه ارزش مالی حشرات گرده

های  است که افزایش تنوع گونه از تحقیق انجام شده در دانشگاه تگزاس نشان داده حاصلنتایج 

د توان ها در افزایش تولید پنبه اثرات قابل توجهی می ها و پروانه افشان از جمله زنبورها، مگس گرده

ساس تخمین آنها، در منطقه مورد مطالعه یعنی جنوب تگزاس، افزایش تنوع بر ا. دباش داشته

 5/5درصد باال برده و افزایش درآمد ساالنه بیش از  58تواند تولید پنبه را تا  ها می افشان گرده

ط به منطقه حنوب آن وبمر تگزاس ایالتدرصد از تولید پنبه 51. میلیون دالر بدنبال داشته باشد

ت نقاط مختلف این ایالت متفاودر  آنها شرایط رشد ها و افشان به اینكه جمعیت گرده با توجه. است

ترین محصول کشاورزی غیر  پنبه با ارزش. مشكل است است،تخمین این تاثیر برای کل ایالت

 . آید درصد از کل پنبه امریكا در ایالت تگزاس بعمل می 21. خوراکی در جهان است

اند که هرچه سطح  و دریافته  ها در مزارع پنبه تحقیق کرده افشان ایش تنوع و فراوانی گردهمحققان بر روی عوامل افز

متری مزارع پنبه بیشتر  211شود در حدود  هایی که برای کشاورزی استفاده نمی های با پوشش طبیعی یعنی سطح زمین زمین

های مختلفی را ارائه  حل آنها راه, ا توجه به این موضوعب. شوند ها وارد مزارع می افشان تری از گرده های متنوع باشد، گونه

 .  های مزارع های پنبه و یا حتی کاشت آنها در حاشیه های وحشی مابین ردیف اند از جمله کاشت یک ردیف از گل کرده

 . است به چاپ رسیده  Agriculture, Ecosystem & Environmentژوئن مجله  56جزئیات این تحقیق در شماره 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/417117/icode  :ینک خبرل

 :خالصه خبر 
According to a new study by The University of Texas at Austin, increasing the diversity of pollinator 

species, including bees, flies and butterflies, can dramatically increase cotton production. The 

researchers estimate that in South Texas, the region they studied, increasing the diversity of pollinators 

could boost cotton production by up to 18 percent, yielding an increase in annual revenue of more than 

$1.1 million. The research is published in the June 16 issue of the journal Agriculture, Ecosystems & 

Environment. South Texas accounts for about 15 percent of the state's cotton production. Because 

pollinator populations and growing conditions vary across the state, it's difficult to extrapolate 

statewide. But the researchers say boosting pollinator diversity could be worth several millions of 

dollars to Texas cotton farmers. Cotton is the world's most economically valuable nonfood crop. Texas 

alone produces 25 percent of U.S. cotton. 

 پنبه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 78/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://www.fao.org/news/story/en/item/417117/icode/
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 در ایجاد پایداری( permaculture)« کشت دائمی» بررسی اثرات

Permaculture  حرکتی اجتماعی است که هدف آن الهام و « دائمی کشت»یا

های طبیعی برای یافتن روشی پایدار برای زندگی  الگو گرفتن از اکوسیستم

برای مثال عالقمندان این جنبش محصوالت ارگانیک کاشته و بجای . است

اند، استفاده  کودهای شیمیایی از کودهای حیوانی که در مزارع خود تولید کرده

پذیر است، بازیافت و  ه استفاده از گیاهان دائمی تا جائیكه امكانب. کنند می

 . شود استفاده مجدد از مواد و کاهش ضایعات در این طرح تاکید می 

و جا افتاده است، ولی تا کنون بر روی آن مطالعه سیستماتیک انجام   بخوبی شناخته شده« کشت دائمی»اگرچه اصول 

های بزرگتر پایداری  طرح در رشد و اثرگذاری بر حرکت ننویز با هدف تعیین پتانسیل ای محققان دانشگاه ایلی. است نشده

 Permacultureکشور در نظرسنجی درمورد  41شرکت کننده از  795های  پاسخ نتایج بررسی. ندا تحقیق و بررسی کرده

پوستان را  لل عدم مشارکت رنگینیكی از ع. دهند دهد که اکثر طرفداران این طرح را سفیدپوستان تشكیل می نشان می

کنندگان  درصد از شرکت 11اند که زنان  نتایج همچنین نشان داده. اند دانسته Permacultureاحتمال ناآشنا بودن آنها با واژه 

 . است به چاپ رسیده Ecology and Societyدر مجله  هجزئیات این مطالع. دان را تشكیل داده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/417117/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Permaculture is a grassroots movement whose participants attempt to live in a sustainable way, taking 

inspiration from natural ecosystems to "live off the land." For example, permaculture enthusiasts may 

grow seasonal organic produce fertilized with manure from livestock raised on their own land, rather 

than bringing in synthetic fertilizers or annual crop seeds from elsewhere. The idea is to rely as much 

as possible on perennial crops, to recycle and reuse materials, and reduce waste. 

Although permaculture principles are well established, the movement has not been studied in a 

systematic way. University of Illinois landscape agroecologist Sarah Taylor Lovell and graduate 

student Rafter Ferguson set out to explore who is participating. They hope to provide insights into 

permaculture's potential for growth and its influence on the larger sustainability movement. 

 زیستی تنوع: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 78/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به
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 ای های ماهواره های زیرزمینی با استفاده از داده بمحاسبه سطح آ

محققان دانشكده علوم زمین، انرژی و محیط زیست دانشگاه استنفورد با استفاده از 

 های زیرزمینی اند سطح آب کامپیوتری جدید توانستهای و یک الگوریتم  های ماهواره داده

 . لوئیس در کلرادو محاسبه کنند های کشاورزی دره سن را در حوضه زمین

ای برای تعیین سطح  های ماهواره با الگوریتم جدید محققان قادر خواهند شد  از داده

 . استفاده کنند تری نسبت به آنچه قبال امكانپذیر بود، های زیرزمینی در منطقه وسیع آب

است می تواند به ایجاد  توضیح داده شده Water Resources Researchاین روش که به تفصیل در شماره ماه ژوئن مجله 

آب مدل بهتری از جریان آب زیرزمین منجر شود بخصوص در مناطق کشاورزی که پمپاژ آب رایج بوده و در مورد کاهش 

های زیرزمینی سراسر حوضه کشاورزی  الگوریتم جدید برای تعیین سطح آب زن تحقیق، ادر ای. ها نگرانی وجود دارد آبخوان

ای بنام  با فناوری ماهوارهآوری شده  های جمع در آغاز طرح، از داده. لوئیس کلرادو استفاده شده است دره سن

Interferometric Synthetic Aperture Radar  یاInSAR تا  5332زیرزمینی از سال های  برای محاسبه تغییر سطح آب

 .   است در این منطقه استفاده شده 2111

 satellite.html-groundwater-06-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers from Stanford’s School of Earth, Energy & Environmental Sciences have used satellite 

data and a new computer algorithm to gauge groundwater levels in Colorado’s San Luis Valley 

agricultural basin. A new computer algorithm developed at Stanford University is enabling scientists to 

use satellite data to determine groundwater levels across larger areas than ever before. 

The technique, detailed in the June issue of the journal Water Resources Research, could lead to better 

models of groundwater flow. "It could be especially useful in agricultural regions, where groundwater 

pumping is common and aquifer depletion is a concern," said study coauthor Rosemary Knight, a 

professor of geophysics in the Stanford School of Earth, Energy & Environmental Sciences. 

Knight and her colleagues recently applied the algorithm to determine groundwater levels across the 

entire agricultural basin of Colorado's San Luis Valley. As a starting point, the algorithm uses data 

acquired using a satellite technology called Interferometric Synthetic Aperture Radar, or InSAR, to 

calculate changing groundwater levels in the San Luis Valley between 1992 and 2000. 

 های زیرزمینی آب  : موضوع

 phys.org :منبع

 79/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

 

http://phys.org/news/2016-06-groundwater-satellite.html
http://phys.org/tags/agricultural+regions/
http://phys.org/tags/groundwater+pumping/
http://phys.org/tags/groundwater+pumping/
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/28-researchersc.jpg
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 ها پاالیی و نانوذرات برای آلودگی زدایی خاک استفاده از روش زیست

، (Basque)یكی از محققان مؤسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی باسک 

های آلوده به ترکیبات ارگانوکلره  اسپانیا راهكار جدیدی برای اصالح خاک

این فرایند جدید بنام . است کشف و ارائه کرده( لی حاوی کلرترکیبات آ)

NANOBIOR  و ( صفرآهن)متشكل از کاربرد نانوذرات بدون آهن

 . است( bioremediation)پاالیی  های زیست تكنیک

. های آلوده به ترکیبات ارگانوکلره بسیار مشكل است زدایی خاک آلودگی

، hexachlorocyclohexane ،toxaphene ،chlordeconeیالدرین، اندوسولفان، ، آلدرین، دDDTهای رایج  مثل  کش حشره

  ها با توجه به اثرات سوء کش در حال حاضر استفاده بسیاری از این حشره. میرکس و غیره از ترکیبات ارگانوکلره هستند

 . است محیطی و خطرات آنها برای سالمتی انسان ممنوع شده زیست

در این پروژه  برای کمک به تجزیه و از بین بردن اتم کلر موجود در این ترکیبات موظف شدند  های شرکت کننده سازمان

در مرحله . پاالیی را اجرا کنند های کربن مرحله زیست ابتدا نانو ذرات بدون آهن استفاده کرده و پس از حذف اتم

زیست تخریب شده  ق از آنها برای بازگردندان محیطهای مشت ها و گیاهان یا آنزیم ها، قارچ پاالیی از میكروارگانیسم زیست

 . شود ها به حالت طبیعی استفاده می توسط آالینده

 bioremediation.html-nanoparticles-combining-iquetechn-reseachers-06-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Basque Institute of Agricultural Research and Development Neiker-Tecnalia is currently 

exploring a strategy to remedy soils contaminated by organic compounds containing chlorine 

(organochlorine compounds). The innovative process consists of combining the application of zero-

iron nanoparticles with bioremediation techniques. The companies Ekotek and Dinam, the UPV/EHU-

University of the Basque Country and Gaiker-IK4 are also participating in this project known as 

NANOBIOR. Soils affected by organochlorine compounds are very difficult to decontaminate. Among 

these organochlorine compounds feature some insecticides mainly used to control insect pests, such as 

DDT, aldrin, dieldrin, endosulfan, hexachlorocyclohexane, toxaphene, chlordecone, mirex, etc. It is a 

well-known fact that the use of many of these insecticides is currently banned owing to their 

environmental impact and the risk they pose for human health. 

 خاک  : موضوع

 phys.org :منبع

 17/70/2710: رتاریخ خب

 فهرست بازگشت به

http://phys.org/news/2016-06-reseachers-technique-combining-nanoparticles-bioremediation.html
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/575a9dcfaf2f3.jpg
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 به کمک مهندسی ژنتیک زمینی به نماتدهای انگلی جلوگیری از آلودگی سیب

های نماتد انگلی از جمله مهمترین دشمنان پنهان کشاورزان در  کرم

سراسر جهان هستند که خسارت وارده توسط آنها به محصوالت 

 . است میلیاردها پوند برآورد شدهکشاورزی ساالنه 

اسكاتلند و مؤسسه هاتن جیمز هدایت یک  Dundeeدانشگاه 

اند که طی آن به جزئیات  پروژه تحقیقاتی مشترکی را بعهده گرفته

زمینی  جدیدی از توالی ژنوم و عملكرد داخلی سیست نماتد سیب

(PCN )اند یری از آلودگی به آن  رسیدههای جلوگ های جدیدی درباره روش دست یافته و به دیدگاه . 

یابی ژنوم نماتد، محققان موفق به رمزگشایی ژنتیكی شدند که منجر به دستیابی به مكانیسم مولكولی شد که  پس از توالی

های موردنیاز نماتدها را برای آلوده کردن  محققان معتقدند که این کدهای ژنتیک، ژن. برند نماتدها علیه گیاهان بكار می

زمینی ارائه  مقابله با آلودگی نماتدی در سیبتوان راهكارهای جدید برای  اهان آشكار کرده است که با توجه به آنها میگی

گذاری برای انجام این تحقیق توسط شورای تحقیقات علوم بیولوژیكی و بیوتكنولوژی انجام شده و جزئیات آن  سرمایه. کرد

 . و در دسترس عموم است  به چاپ رسیده Genome Biologyدر مجله 

 revealed.html-toolkit-parasite-potato-06-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Parasitic nematode worms are the `hidden enemy' of farmers world-wide, causing billions of pounds 

worth of crop damage every year. 

Now an international research collaboration led by the University of Dundee and the James Hutton 

Institute has detailed the genome sequence and inner workings of the yellow potato cyst nematode 

(PCN), giving scientists new insights into how it can be stopped. 

"This is an exciting discovery which reveals the potato cyst nematode's 'parasitism toolkit'," said Dr 

Sebastian Eves-van den Akker, of the University of Dundee's Division of Plant Sciences, based at the 

James Hutton Institute. "Once we had sequenced the genome of the nematode, we uncovered a hidden 

genetic code, or signpost, that points towards the molecular tools the nematode uses against plants. We 

believe this genetic code is actually how the nematode categorises which genes it needs when 

infecting plants so, in a way, we can use their own signpost against them. 

 زمینی سیب: موضوع

 phys.org :منبع

 17/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://phys.org/news/2016-06-potato-parasite-toolkit-revealed.html
http://phys.org/tags/plants/
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 ها جدید برای کنترل پشه یکشف روش

اند که  تگزاس محققان دریافته A&Mدر تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه 

 Aedesهای ماده گونه  محلول ساکارز حاوی پپتید مصنوعی سبب دفع پشه

aegypti در از این محلول قندی که حاوی رنگ آبی است برای ردیابی غذا . می شوند

تواند  این یافته دستاورد بزرگی است که می. شود ها استفاده می دستگاه گوارش پشه

 . شودهای حامل ویروس زیكا   حل جدیدی برای کنترل پشه منجر به ارائه راه

شود  اند که فعال کردن آن سبب می ها شناسایی کرده ای را در پاهای پشه شناسی این دانشگاه گیرنده محققان بخش حشره

تواند ناقل و  ای از پشه است که می گونه Aedes aegypti . های ماده محلول قندی را مصرف نكرده و از آن دور شوند شهپ

های ماده این گونه پس از  پشه. باشد Chikungunyaویروس های مثل زیكا، تب زرد، تب دنگی و  عامل گسترش بیماری

هستند بنابراین در صورت آلوده  برای بدست آوردن پروتئین خون آنهاگیری بالفاصله دنبال میزبانی برای تغذیه از  جفت

یک  ساخت اند که با توجه به این نكته محققان دریافته. کنند های فوق آنها را به انسان منتقل می بودن به هریک از ویروس

 . ها شود تواند سبب دفع پشه ها می پپتید مصنوعی مشابه پپتید طبیعی موجود در بدن پشه

 mosquito.html-future-discovery-06-http://phys.org/news/2016  :ینک خبرل

 :خالصه خبر 
Aedes aegypti females reject the sucrose solution containing the synthetic peptide. The sugary solution 

contained a blue dye to trace the meal in their gut. Credit: Dr. Patricia Pietrantonio, Texas A&M 

AgriLife Research Fellow. Major rainfall across most of Texas triggering hordes of mosquitos coupled 

with seemingly constant mosquito-related Zika virus media reports from around the globe may have 

set the stage perfectly for what one researcher deems as a very significant discovery in man's war 

against earth's leading human disease carrier. 

Dr. David Ragsdale, head of the entomology department at Texas A&M University, College Station, 

credits Dr. Patricia Pietrantonio, a Texas A&M AgriLife Research Fellow in the entomology 

department at College Station, along with her students and colleagues from other institutions, with 

discovering a receptor on the legs of mosquitoes that when activated, keeps female mosquitoes from 

taking a sugar meal and makes them fly away. "This finding could lead to novel mosquito repellents," 

Ragsdale said. "This is really a big deal, a major achievement." 

 ها کش حشره: موضوع

 phys.org :منبع

 17/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به
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 اجتماعی -سازی کاربری زمین با توجه به شرایط اکولوژیكی و اقتصادی شبیه

برداری از زمین  جهت یافتن پاسخ به این سوال که نحوه بهره

-عیچگونه باید باشد تا هم از جنبه اکولوژیكی و هم از نظر اجتما

المللی از  اقتصادی نیازهای الزم را برآورده سازد، تیمی بین

های  ، چراگاه(TUM)محققان با همكاری دانشگاه مونیخ 

های جنگلی اکوادور را مورد بررسی و مطالعه  بالاستفاده در کوه

است ( multitasking)گانه سازی محققان ثابت کردند که نكته کلیدی در این مسئله کاربری چند از طریق شبیه. اند قرار داده

 . است به چاپ رسیده Nature Communicationترین شكل ممكن، که جزئیات آن در مجله  برداری در متنوع یعنی بهره

آنها هدف از تحقیق خود را یافتن راهی برای رسیدن به خدمات اکوسیستمی هرچه بیشتر همزمان به حفظ ایمنی برای محیط 

شود ک  به ان دسته از اثرات یک اکوسیستم اطالق می( ecological services)مات اکوسیستمی خد. اند زیست اعالم کرده

آنها مفاهیم مختلف . برای رفاه انسان مثل محافظت در برابر فرسایش، تشكیل خاک و یا ارائه منابع تامین انرژی مهم هستند

های گرمسیری  ای از مححقان از جنگل چند رشته آوری شده توسط تیم های جمع برداری از زمین را بر اساس داده بهره

شاخص مربوط  56است که  شاخص در نظر گرفته شده 22سازی  در این شبیه. سازی کردند شبیه سال گذشته 51اکوادور طی 

 . است ها مربوط به زمینه اقتصادی و اجتماعی بوده به محیط زیست و بقیه شاخص

 cultivation.html-mosaic-safety-profit-environment-06-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
How must a landscape be utilized in order to fulfil both ecological and socio-economical 

requirements? This question has been answered by an international research team with the 

participation of the Technical University of Munich (TUM), using abandoned pasturage in the 

Ecuadorean mountain rainforests. By means of simulations, the scientists ascertained that the key to 

this is multitasking, which is to say the most diverse utilization possible. The results have now been 

published inNature Communications. "We wanted to find out how a landscape has to be composed in 

order to render many ecosystem services at the same time and as safely as possible", explains the lead 

author of the study Prof. Thomas Knoke of the Institute of Forest Management at the TUM. Experts 

use the term ecosystem services to refer to the effects of an ecosystem that are important for human 

well-being, such as protection against erosion, soil formation or provision of energy sources. 

 محیط زیست: موضوع

 phys.org :منبع

 13/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://phys.org/news/2016-06-environment-profit-safety-mosaic-cultivation.html
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 در افریقا G7انتقاد شدید پارلمان اروپا از پروژه غذایی 

ریزی  کثریت نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا معتقدند که برنامها

برای تامین امنیت غذایی افریقا بر پایه کشاورزی فشرده 

(intensive agriculture ) از طرف کشورهای گروهG7  تصمیم

گیری رسمی پارلمان اروپا در این  اولین موضع. اشتباهی است

برای امنیت غذایی و اتحاد »خصوص پس از تصویب گزارش جدید 

 . اعالم گردید( NAFSN)تغذیه 

یكی از اعضاء آلمان سبز و سخنگوی  Mara Heubuchبنا بر نظر 

این مدل سبب از . است و نباید این اشتباده در افریقا تكرار شود این اتحاد، قبال در اروپا تجربه کشاورزی فشرده تجربه شده

 . شود زیستی میبین رفتن کشاورزی خانوادگی و کاهش تنوع 

خواستند که از تعهد خود در مورد حمایت از محصوالت تراریخته  G7از گروه ( MEP)در این گزارش اعضا پارلمان اروپا 

شده  محصول غنیارقام و  از توزیع، تصویب و مصرف انواع NAFSNکشورهای مشارکت کننده در اتحاد . صرفنظر کنند

 .  خواستار توقف ترویج بذور اصالح ژنتیكی شده در افریقا شدند G7و از کشورهای  کنند زیستی حمایت می

g7-slams-parliament-peandevelopment/2016/jun/08/euro-http://www.theguardian.com/global-  :لینک خبر

africa-in-project-food 

 :خالصه خبر 
For a large majority of Euro-MPs, the G7’s decision to base its programme for food security in Africa 

on intensive agriculture is a mistake. The European parliament took its first official stance on the 

subject with the adoption of a report on theNew Alliance for Food Security and Nutrition (NAFSN) on 

Tuesday. 

“We have already made the mistake of intensive agriculture in Europe. We should not replicate it in 

Africa because this model destroys family farming and reduces biodiversity,” said Mara Heubuch, a 

German Green MEP and rapporteur on the new alliance. 

But in return for increased investment, this partnership pushes its African members to implement 

political reforms that prioritise the needs of big agricultural corporations over those of small-scale 

farmers, who produce more than 70% of the world’s food. 

 امنیت غذایی: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 78/70/2710: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/08/european-parliament-slams-g7-food-project-in-africa
http://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/08/european-parliament-slams-g7-food-project-in-africa
http://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/08/european-parliament-slams-g7-food-project-in-africa
http://www.theguardian.com/global-development/new-alliance-for-food-security-and-nutrition
http://www.theguardian.com/world/europe-news
http://www.theguardian.com/global-development/2014/feb/18/g8-new-alliance-condemned-new-colonialism
http://www.theguardian.com/global-development/2014/feb/18/g8-new-alliance-condemned-new-colonialism
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  اخبار کوتاه

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 گزارش  انتشارCrop Life  سال مزایای محصوالت تراریخته در استرالیا 21از 

Croplife Reports 20 Years of GM Crop Benefits in Australia 

 YearsGM_Lores.pdf-content/uploads/2016/05/CL_20-http://www.croplife.org.au/wp : دانلود متن کامل گزارش

 امریكا .2

 ترین مریستم ریشه شدند دانشمندان دانشگاه آکسفورد موفق به کشف قدیمی. 

Oxford University Scientists Discover Oldest Root Meristem 

 های گیاهی دستیابی به رویكردی جدید برای مبارزه با بیماری 

Biologist Finds Way for New Approaches to Fight Plant Disease 

 اروپا .9

 سپارند های قبلی را برای محافظت از خود بخاطر می گیاهان استرس. 

Plants Remember Previous Stress to Help Protect Themselves 

 زمینی در برابر بیماری سوختگی دیرهنگام سازی سیب پذیری برای مقاوم های خاموش حساسیت شناسائی ژن 

Silenced Susceptibility Genes in Potato Result in Late Blight Resistance 

 تحقیقات  .4

  ایجاد تغییر درBt toxin برای مبارزه با آفت شته نخود 

Scientists Modify Bt Toxin to Improve Activation in Pea Aphid Gut 

  اثر ژنROL ها در  اکسیدان فزایش تولید آنتیدر اArtemisia carifolia 

 ROL Genes Enhance Production of Antioxidants in Artemisia carvifolia 

 فهرست بازگشت به
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