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 گذاری مسئوالنه در کشاورزی شدندخواستار سرمایه OECDفائو و 

شرکت پیشرو  91( و فائو با همکاری OECDهای اقتصادی و توسعه )سازمان همکاری

ای را برای اجرای عملیاتی راهنمای زنجیره عرضه مسئوالنه در مرحله آزمایشی پروژه

 اندازی کردند. بخش کشاورزی را راه

های مربوط به المللی و دستورالعملهدف از این پروژه بهبود اجرای استانداردهای بین 

های فعال در بخش کشاورزی نقش حیاتی در زنجیره عرضه در بخش کشاورزی است. شرکتتولید مسئوالنه، مدیریت منابع و 

 ، اشتغال مناسب، توسعههای ضروریگذاریهای رسیدن به توسعه پایدار دارند. آنها نقش کلیدی در تولید سرمایهاجرای برنامه

ش های تجاری در این بخان است. همچنین، فعالیتکنندگهای عرضه دارند که به نفع تولیدکنندگان و مصرفوری و زنجیرهبهره

ت، زیستواند بر روی کارگران، حقوق بشر، محیطهای بخش کشاورزی میها و زنجیرهتواند اثرات بالقوه منفی که فعالیتمی

 حق مالکیت داشته باشند را تضعیف کند.  امنیت غذایی/تغذیه و 

گذاری به تصویب رسید و اصول سرمایه 6371برای اولین بار در سال   های چند ملیتیبرای شرکت OECDهای دستورالعمل

ها توسط دولت 2164های غذایی ارائه شده توسط کمیته امنیت غذایی جهانی در سال مسئوالنه در بخش کشاورزی و سیستم

  .و نمایندگان بخش خصوصی و جوامع مدنی تایید شد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1100445/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) launched a pilot project in Paris today to kick-start the practical 

application of the OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains with 30 leading 

enterprises.  The project aims to improve the implementation of the Guidance and internationally-agreed 

standards on responsible production, sourcing and supply chain management in the agricultural sector. 

Enterprises involved in the agricultural sector are critical for the fulfilment of the Sustainable Development 

Goals - playing a key role in generating much-needed investment, decent employment, developing productivity 

and supply chains that benefit producers and consumers. At the same time, business activities in this sector can 

undermine this potential when their operations or supply chains negatively impact workers, human rights, the 

environment, food security/nutrition, and tenure rights.  

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 11/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 خوار پاییزه توسط فائوانتشار راهنمای مبارزه با کرم برگ

ار به کرم برگخو در افریقا  ها هکتار از مزارع ذرتبه آلوده شدن میلیونبا توجه 

با  هلپا است و مقابعلق به کشاورزان خردهتکه بیشتر آنها م(  FAW) پاییزه 

رحمانه آن، فائو دست به انتشار راهنمای جامعی برای مقابله با این گسترش بی

 است. کرده (IPMآفت به روش مبتنی بر مدیریت یکپارچه آفات )

(، مرکز IITAالمللی کشاورزی گرمسیری )این راهنما با مشارکت مؤسسه بین

(، دانشگاه النکستر، مرکز ICIPEالمللی اکولوژی و فیزیولوژی حشرات )بین

( و وزارت کشاورزی امریکا EMBRAPA(، مرکز تحقیقات کشاورزی برزیل )CABIالمللی کشاورزی و علوم زیستی )بین

(USDA .تهیه شده است ) 

با توجه به اینکه هجوم این آفت ممکن است به گرسنگی تعداد زیادی از مردم بیانجامد، این اقدام به کشاورزان و کارکنان 

کمک خواهد کرد.  مناطق مرکزی و جنوب افریقا در  (FAWبخش کشاورزی در مدیریت هرچه مؤثرتر کرم برگخوار پاییزه )

 است. رند به این دلیل که در حال حاضر فصل کشت ذرت در آنها شروع شدهمعرض خطر باالیی قرار دا

های جدید و اند و همچنین فناوریبا این آفت مبارزه کرده ها پیشاین راهنما بر اساس تجارب کشورهای امریکایی که از قرن

 است. کشاورزان در افریقا تهیه شده ایمزرعهبرای آموزش در مدارس 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1100355/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Faced with the infestation of millions of hectares of maize, most in the hands of smallholder farmers, and the 

relentless spread of Fall Armyworm (FAW) across most of Africa, the UN Food and Agriculture Organization 

(FAO) launched today a comprehensive guide on the integrated pest management of the FAW on maize. 

The guide was developed with a host of partners: International Institute of Tropical Agriculture (IITA), 

International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE), Lancaster University, Centre for Agriculture and 

Bioscience International (CABI), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Colegio de la 

Frontera Sur (ECOSUR) and the United States Department of Agriculture (USDA). 

 آفات گیاهی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 11/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1100355/icode/
http://www.fao.org/3/I8665EN/i8665en.pdf
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 همکاری مؤسسات تحقیقاتی فرانسه با فائوتقویت 

فائو و چهار مؤسسه تحقیقاتی و آموزش عالی فرانسه شامل مرکز تحقیقات کشاورزی 

(، INRA(، مؤسسه ملی تحقیقات کشاورزی )CIRADالمللی )برای توسعه بین

( و مؤسسه کشاورزی، دامپزشکی و جنگل IRDمؤسسه ملی تحقیقات توسعه پایدار )

های مشترک برای توسعه ای در زمینه  افزایش تالشنامه( توافقAgreeniumفرانسه )

زیست با هدف دستیابی به امنیت غذایی نوآورانه و رویکردهای حساس به محیط

های مشترک در ای طوالنی در اجرای پروژهالذکر فرانسوی سابقهفائو و چهار نهاد فوقامضاء کردند.  2191اهداف دستورکار 

وضوعات کلیدی مهم در زمینه امنیت غذایی و هچنین توسعه پایدار روستایی و تولید دام دارند. تمرکز مشارکت جدید زمینه م

در بسیاری از مناطق دنیا بویژه در کشورهای در حال توسعه در زمینه اکولوژی کشاورزی، مدیریت پایدار منابع طبیعی با توجه 

های غذایی پایدار و ایمن برای امنیت غذایی )تغذیه، نه کشاورزی خانوادگی، سیستمبه مفهوم تغییرات اقلیمی: نوآوری در زمی

ها، مدیریت زنجیره بازار(، خطرات بهداشتی مانند موارد مرتبط با سالمت حیوانات و گیاهان، رویکرد کاهش ضایعات و هدررفت

 بیوتیکی خواهد بود.  و مقاومت آنتی« سالمت واحد»

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:لینک خبر

 خالصه خبر :

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and four major French research and high-

level education institutions - the  Agriculture Research Centre for International Development (Cirad), the National 

Institute for Agriculture Research (INRA), the National Research Institute for Sustainable Development (IRD) 

and Agreenium (the French  Agricultural, Veterinary and Forestry Institute) - today agreed to increase joint efforts 

to develop innovative food security and environment-sensitive approaches that contribute to the achievement of 

the 2030 Agenda. FAO and the four French institutions have a long track record of excellence in the 

implementation of joint projects in various regions around the world on key themes related to food security as 

well as sustainable rural development and livestock production. 

 The new partnerships will focus on a number of areas, particularly in developing countries, including 

agroecology, sustainable natural resources management in the context of climate change; agriculture innovation 

for family farmers; sustainable and safe food systems for food security (nutrition, waste and loss reduction, market 

chain governance); sanitary risks, such those related to animal and plant health, One Health and antimicrobial 

resistance (AMR) reduction. 

 امنیت غذایی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 11/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.cirad.fr/en
http://institut.inra.fr/en
http://institut.inra.fr/en
https://en.ird.fr/
https://en.agreenium.fr/
http://www.fao.org/policy-support/mechanisms/mechanisms-details/en/c/448751/
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 های آموزشی بین جوامع کشاورزیگذاری برنامهبه اشتراک

( رویکردی مبتنی بر جامعه است برای آموزش FFSای کشاورزان )مدارس مزرعه

کشاورزی که به دلیل قابلیت باالی آن در کمک به کشاورزان خرده پا در مقابله با 

 های پیچیده در سراسر دنیا طرفداران زیادی پیدا کرده است. چالش

نفر هستند که بطور منظم برای  91این نوع مدارس بطور معمول متشکل از 

آیند. با وجود اینکه حل برای آنها گرد هم میرایج و یافتن راهشناسایی مشکالت 

های مرتبط با مسائل از طریق مشارکین ایجاد شود که به توسعه ها معلم وجود دارد، توافق شده است که دانشدر این کالس

 کند. های نوین اجتماعی و فنی کمک میبسیاری از مهارت

پروژه  71کشور  31تاسیس شد. امروزه فقط در افریقا  در بیش از  6381ط فائو در اواخر ای کشاورزان توساولین مدارس مزرعه 

 هایاند. فائو بر برنامهاتحصیل شدهن نوع مدارس فارغمیلیون نفر از ای 62ای در حال اجرا است و تا کنون بیش از مدارس مزرعه

یدار های مقرون بصرفه و پاد دارد تا بتوانند با استفاده از روشابتکاری مبتنی بر این نوع مدارس برای کشاورزان خرده پا تاکی

 خوار پاییزه ذرت در افریقا مباره کنند. با مشکالت و تهدیدات مثل مقابله با کرم برگ

  item/1100019/icode//http://www.fao.org/news/story/en:لینک خبر

 خالصه خبر :
Farmer Field Schools, a community-driven approach to agricultural training and education, are increasingly in 

demand around the world for their ability to help smallholder farmers cope with complex challenges. 

A typical Farmer Field School (FFS) consists of about 30 people who meet regularly, throughout the season to 

identify common problems and find solutions for their agricultural production areas. While there are teachers, the 

schools are geared to generate relevant knowledge through participation, which allows for a multitude of 

innovative social and technical skills to be developed. 

FAO, having set up the first FFS in the late 1980s, supports them in more than 90 countries today, with 70 FFS 

projects in Africa alone. There are now more than 12 million "graduates" worldwide. 

FAO is relying substantially on FFS initiatives to enable smallholder farmers to use simple, affordable and 

sustainably effective methods to combat Fall Armyworm in Africa, where the newly introduced pest poses a major 

threat to crops and food security. 

 کشاورزی پایدار موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 14/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1100019/icode/
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/1099639/
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 هاافزایش انتشار گاز آمونیاک در انگلستان بر خالف کاهش سطح سایر آالینده

دهد که انتشار گاز آمونیاک در این کشور آمار دولتی جدید اعالم شده در انگلستان نشان می

 است. ها کاهش پیدا کردهکه انتشار سایر آالیندهرو به افزایش است در حالی

زیست، غذا و امور روستایی سطح بر اساس گزارش اداره محیطین آمار موجود و آخرطبق 

تا  6381. در کل از سال استدرصد افزایش یافته 2/9حدود  2161تا  2165آلودگی از سال 

های درصد کاهش داشته است. بیشترین میزان انتشار آمونیاک بصورت گاز و از منابع مربوط به فعالیت 61کنون انتشار آمونیاک 

تواند به است که توسط باد میای گاز آمونیاک آالینده است. ای فاسد شده و کودهاها، بقایای مزرعهآبهکشاورزی مثل کود

های نسبتا باال مضر است و در شرایطی مثل قرار گرفتن عادی گاز آمونیاک در غلظت بطور های دیگر نیز منتقل شود. زمین

های جوی و بعلت ظرفیت ترکیب آن با سایر آالیندهکارگران در نزدیکی مخازن آمونیاک مایع خطرآفرین است. اما در هوا، 

ها در صورت استنشاق این ذرات برای ریهشود. بعنوان آالینده خطرناک محسوب می PM 2.5بنام ت بسیار کوچک ایجاد ذرا

به  2161سال در  PM2.5 انتشار با وجود افزایش میزان انتشار گاز آمونیاک،پذیر بسیار مضر است. بخصوص برای افراد آسیب

در طی سال  PM10است. انتشار ذرات بزرگتر بنام ود تا کنون رسیدهترین سطح خدرصد کاهش داشته و به پایین 7/9میزان 

 درصد کاهش یافته است.   3/6حدود  2161

  statistics-government-new-fall-pollutants-air-rise-emissions-https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/15/ammonia:لینک خبر

 خالصه خبر :
Emissions of ammonia have been on the rise in the UK, new statistics from the government show, even while the 

amount of other pollutants entering the atmosphere has fallen. 

Levels of the powerful air pollutant rose by 3.2% from 2015 to 2016, the latest year for which statistics are 

available, according to a report published by the Department for the Environment, Food and Rural Affairs on 

Thursday morning. The rise came despite an overall fall of 10% in ammonia emissions since 1980. Most emissions 

of ammonia come from agriculture, in the form of a gas produced by slurry or other rotting farm waste and 

fertiliser. It is a cross-border pollutant as it can be carried on the wind. In itself, ammonia is only harmful at 

relatively high concentrations, when it can cause agricultural accidents such as farm workers passing out in or 

near slurry containers. But in the air it is regarded as a powerful pollutant because of its capacity to combine with 

other pollutants in the atmosphere to create very small particles, known as PM 2.5, which can be highly harmful 

to the lungs when inhaled – particularly by people who are already vulnerable. 

 اقتصاد موضوع:

 (guardian) گاردین :منبع

 15/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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https://www.theguardian.com/environment/2016/may/17/farming-is-single-biggest-cause-of-worst-air-pollution-in-europe
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 شیوع بیماری زنگ گندم در اروپاافزایش خطر 

اند که مورد مشاهده شده از بیماری زنگ ساقه گندم در انگلستان محققان دریافته

توسط همان سویه  اتفاق افتاد، 2169ل گذشته در سال سا 11که برای اولین بار طی 

است که عامل بروز بیماری زنگ ساقه گندم در اتیوپی، ای ایجاد شدهاز قارچ کشنده

 دانمارک، آلمان و سوئد بود. 

، یک تیم Communication Biology بر اساس گزارش منتشر شده در مجله 

های گندم مورد کشت در انگلستان د از واریتهدرص 81المللی از محققان در مرکز تحقیقات جان اینز انگلستان دریافتند که بین

دهه اخیر قارچ  که برای اولین در طی چند حساس به سویه مرگبار زنگ ساقه گندم هستند. این گروه همچنین تایید کردند

 است.زنگ ساقه در بوته گیاهانی مثل زرشک بعنوان میزبان جایگزین مشاهده شده

این یافته در واقع هشداری در مورد  گوید،( میCIMMYTلی اصالح ذرت و گندم )الملدیو هودسون، محقق ارشد مرکز بین

 افزایش خطر ابتال محصوالت گندم اروپا به بیماری زنگ ساقه است. 

  europe/-in-surfaces-disease-rust-stem-wheat-of-strain-http://www.cimmyt.org/deadly:لینک خبر

 خالصه خبر :
Scientists have shown that the first appearance of wheat stem rust disease in the U.K. in nearly 60 years, 

which occurred in 2013, was caused by the same virulent fungal strain responsible for recent wheat stem 

rust outbreaks in Ethiopia, Denmark, Germany, and Sweden. 

As reported today in Communications Biology, an international team of researchers led by the John Innes 

Centre, U.K., found that 80 percent of U.K. wheat varieties are susceptible to the deadly stem rust strain. 

The group also confirmed for the first time in many decades that the stem rust fungus was growing on 

barberry bush, the pathogen’s alternate host, in the UK. 

“This signals the rising threat of stem rust disease for wheat and barley production in Europe,” said Dave 

Hodson, senior scientist at the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and co-

author on the study. 

 بیماری زنگ گندم موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 08/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/deadly-strain-of-wheat-stem-rust-disease-surfaces-in-europe/
https://www.jic.ac.uk/
https://www.jic.ac.uk/
http://www.cimmyt.org/
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 حداقل کیفیت موردنیاز برای استفاده از آب بازیافت شده در کشاورزی

حداقل کیفیت موردنیاز گزارشی در مورد  (JRCمرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا )

های تصفیه شده در کشاورزی منتشر کرد. این گزارش بعنوان از آب مجدد برای استفاده

مبنایی برای تعریف قوانین مربوط به استفاده مجدد از آب در کشاورزی در اتحادیه اروپا 

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

ایش است. تغییرات اقلیمی فشارهای ناشی از خشکسالی و توسعه شهری در سراسر جهان رو به افزکمیابی و کمبود آب مشکل 

ها در بهبود کارآیی مصرف است. اهمیت بازیافت فاضالبرا تشدید و در عرضه آب شیرین حتی در اروپا محدودیت ایجاد کرده

تصفیه شده در کشاورزی  هایهای مناسب برای استفاده مجدد از فاضالبشود. یکی از زمینهآب روز بروز بیشتر مشخص می

بویژه آبیاری در کشاورزی است. اما قبل از استفاده از آب بازیافتی در کشاورزی باید از برخورداری آن از استانداردهای ایمنی 

 و کیفیت الزم برای حفاظت از سالمتی انسان و محیط زیست مطمئن شد. 

های های نظارت بر استفاده از فاضالبی، مقادیر مرتبط و دورهشیمیای -در این گزارش پارامترهای میکربیولوژیکی و فیزیکو

 تصفیه شده در کشاورزی تعیین شده است. 

  agriculture-reuse-water-requirements-quality-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/minimum:لینک خبر

 خالصه خبر :
The JRC has published a report on the minimum quality requirements for the use of treated waste water 

for agricultural purposes. 

This science for policy report will be used as basis for defining EU legislation on the reuse of water in 

agriculture. Water scarcity and shortages are a growing problem around the world. Pressures from 

droughts and urban development exacerbated further by climate change, have put a strain on the 

freshwater supplies also in Europe. 

Recycling waste water has become increasingly important for improving efficient water use. 

Agriculture – especially agricultural irrigation – is one of the areas which offer many opportunities for 

reusing treated waste water. However, before recycled water can be reused in agriculture, we need to be 

sure that the treated water meets the necessary safety and quality standards to safeguard human health 

and the environment. 

 آب موضوع:

 (JRC) مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا :منبع

 07/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/minimum-quality-requirements-water-reuse-agriculture
http://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/minimum-quality-requirements-water-reuse-agricultural-irrigation-and-aquifer-recharge
http://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/minimum-quality-requirements-water-reuse-agricultural-irrigation-and-aquifer-recharge
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/agriculture-waste-water-adobestock_86772407.jpeg?itok=yIeAINM6
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 برای سالمتی انسان ، حیوان و محیط زیست« سالمت واحد»رویکرد 

انسان، مشترک بین دام و انسان های عفونی در های عامل بیماریاکثر پاتوژن

(zoonoticهستند، بدین معنی در یک نقطه منشا حیوانی داشته ) اند. مثل منشاء

در مجموع  گیر تبدیل شود.  آی وی یا ایدز قبل از اینکه به یک بیماری همهاچ

های مشترک بین انسان و دام( سبب ابتال بیش از یک میلیارد زونوزها )عوامل بیماری

مرگ بیش از یک میلیون انسان در  سببهای عفونی و همچنین انسان به بیماری

توجهی بر تولید دام، امنیت غذایی و عالوه بر این همراه با اثرات قابل. وندشمیسال 

بر گردشگری، تجارت، مسافرت، حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش نیز موارد  نتر از ایمعیشت بوده و حتی فرا

 تاثیرگذارند.  

های های نزدیک موجود بین انسان، حیوانات و محیط زیست، بهترین روش برای سیستمجه به گستردگی اثرات و ارتباطوبا ت

است که هدف آن برقراری هماهنگی برای شناخت بهتر « احدسالمت و»مندی آنها از رویکرد چندجانبه بهداشت عمومی بهره

 ها است. و مدیریت ریسک

  health-environmental-and-animal-human-risk-de-critical-proachap-health-http://blogs.worldbank.org/health/one:لینک خبر

 خالصه خبر :

We know that the majority of pathogens infectious to humans are zoonotic―i.e., at one point they 

spilled over from animals―including the origin of HIV/AIDS before it became a human pandemic. 

Together zoonoses cause well over a billion human infections and a million deaths per year, plus 

significant impacts on livestock production, food security, and livelihoods, and often extending to 

tourism, trade, travel, environmental conservation, education, and more. 

Given such wide-ranging impacts and the close connections between human, animal and 

environmental health, public health systems can benefit from a multi-sectoral, “One Health” approach 

that promotes coordination to better understand and manage risks. 

 

 محیط زیست موضوع:

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 12/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
http://blogs.worldbank.org/health/one-health-approach-critical-de-risk-human-animal-and-environmental-health
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 شودذرت سبب کاهش ویتامین آن می سازیذخیره

های سنتی اصالح سازی زیستی محصوالت کشاورزی از طریق روشدر سطح جهانی، غنی

ذرت غنی شده با پروویتامین تغذیه است. های رایج برای مبارزه با سوءحلنباتات یکی از راه

A  در هویج یافت رقمی است برای باال بردن میزان کارتنوئید )مولکولی که بطور طبیعی 

میلیون نفر به  631(. در سطح جهانی حدود VAD) Aشود( برای مقابله با کمبود ویتامین می

VAD  مورد نابینایی قابل پیشگیری در سال است. نتایج  511،111دچار هستند که عامل حدود

 بعنوان یک Aنشان داد که ذرت غنی شده با پرو ویتامین  2164مطالعه انجام شده در سال 

 است. در کودکان زامبیا مؤثر بوده Aمکمل با دز باال در افزایش میزان ویتامین 

تا زمان مصرف شود. بنا بر توضیح آن تواندسبب کاهش چشمگیر سطح کارتنوئید سازی این ماده غذایی میاما فرآوری و ذخیره

شود و قرار گرفتن آنها در معرض می هاهای ذرت سبب دسترسی زیستی ویتامینمحققان یک مطالعه جدید فرآوری دانه

دهد. این مطالعه همچنین میزان باقیمانده آن در غذا را کاهش میو  ها شدهحرارت، نور و هوا سبب اکسیده شدن کارتنوئید

درصد کاهش  15شود، درصد پرو ویتامین آن ممکن است تا ماه در شرایط سنتی ذخیره  1مدت که ذرت به دهد زمانینشان می

درصد از  41های مختلف متفاوت است. بطوریکه در برخی از ارقام در دو هفته اول ذخیره سازی اما این میزان بین واریته. یابد

 کارتنوئید آنها از بین می رود. 

  loss/-vitamin-in-results-products-maize-of-storage-publications-http://www.cimmyt.org/new:لینک خبر

 خالصه خبر :
Biofortification of crops through traditional breeding techniques has become very common in the fight against 

malnutrition globally. Biofortified provitamin A maize is bred to produce increased carotenoids (a naturally 

occurring molecule also found in carrots) to reduce vitamin A deficiency (VAD). VAD affects 190 million 

children globally and causes an estimated 500,000 cases of preventable blindness per year. A study in 2014 

showed that provitamin A maize, was as effective as a high-dose supplement at increasing vitamin A stores in 

Zambian children. However, processing and storage can drastically reduce the level of carotenoids in these foods 

by the time they are consumed. The authors of a new study explain that processing of maize grains makes vitamins 

more bioavailable, but that exposure to heat, light and air can oxidize carotenoids, reducing the amount remaining 

in food. 

 ذرت موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 15/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/new-publications-storage-of-maize-products-results-in-vitamin-loss/
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 ها، فشارسنجی برای تعیین تغییرات اقلیمیخفاش

ای را سابقهامکان دسترسی بیهای راداری تاریخی از آرشیو پایش آب و هوا داده

کند و تغییرات رفتارهای های مهاجر فراهم میدرباره رفتار بزرگترین کلنی خفاش

فصلی حیوانات و اثرات آن بر روی مدیریت آفات و تولید محصوالت کشاورزی را 

 دهد. نشان می

رایت از هواشناسان مرکز تحقیقات روتامستد فیلیپ استپانیان و شارلوت وین 

 Bracken Caveهای راداری را با تمرکز بر روی کلنی اولین مطالعه طوالنی مدت درباره مهاجرت حیوانات با استفاده از داده

 است. منتشر شده Global Change Biologyهای آنها در مجله ها در جنوب تگزاس انجام داده اند. یافتهخفاش

کنند. ها تقریبا دو هفته زودتر به تگزاس مهاجرت میسال قبل، خفاش 22ا در این مطالعه محققان دریافتند که در مقایسه ب

 کند. ها آنها دیدگاه جدیدی را در مورد سازگاری با تغییرات اقلیمی ارائه مییافته

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180212190935.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Historical radar data from weather monitoring archives have provided unprecedented access to the 

behaviours of the world's largest colony of migratory bats and revealed changes in the animals' seasonal 

habits with implications for pest management and agricultural production. 

The work, which focuses on the Bracken Cave colony in southern Texas, is the first long-term study of 

animal migration using radar, say Phillip Stepanian and Charlotte Wainwright, meteorologists from 

Rothamsted Research. The pair's findings are published today in Global Change Biology. 

"These bats spend every night hard at work for local farmers, consuming over half of their own weight 

in insects, many of which are harmful agricultural pests, such as the noctuid moths, corn earworm and 

fall armyworm," says Wainwright. 

"Our initial goal was just to show that the populations could be monitored remotely without disturbing 

the colony. We weren't expecting to see anything particularly noteworthy. The results were surprising," 

says Stepanian. 

 اقتصاد موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 12/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180212190935.htm
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 اثر گیاهان پوششی در چرخه تثبیت نیتروژن

( و چاودار به منظور مصرف خوراکی hairy vetchای )خوشهماشک گل گیاهانی مثل

شوند. آنها قادر به جذب و نگهداری عناصر غذایی مانند نیتروژن از بقایای کشت نمی

این مواد آزاد  ،کشت قبلی، از هوا و خاک هستند. پس از تجزیه گیاهان پوششی

گیاهان پوششی کاشته محصوالت اصلی مثل ذرت و سویا که پس از شوند. می

 کنند. از این عناصر برای رشد خود استفاده می شوندمی

آزاد  در یک تحقیق جدید سرعتاما محصوالت اصلی در مراحل مختلف رشد به مقادیر مختلف عناصر غذایی احتیاج دارند. 

ن فته محقق آن، تعییبنا به گیق است. هدف از این تحقحصول پوششی مورد ارزیابی قرار گرفتهشدن عناصر مغذی از دو نوع م

 بندی صحیح رفع نیازهای غذایی محصوالت اصلی است. زمان آزاد شدن عناصر مغذی از گیاهان پوششی برای زمان

در این تحقیق بر روی نیتروژن بعنوان عنصری که با بیشترین محدودیت در تولید محصوالت کشاورزی روبرو است، تمرکز 

ک پوششی ماش ن دریافتند که دو گیاهمحیطی نیز دارد. محققان پتانسیل اثرات سوء زیستاست که البته بیشتریشده

 ای و چاودار دارای دو دینامیک مختلف آزادسازی نیتروژن هستند. خوشهگل

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180214093839.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Some cover crops, such as hairy vetch or cereal rye, are not grown to be eaten. Instead, they capture nutrients, 

including nitrogen, from previous crops, the air, and the soil. When cover crops decompose, these nutrients are 

released. Cash crops, such as corn or soybean, planted afterward can use these nutrients to grow and thrive. 

But cash crops need different amounts of nutrients at different stages of growth. A new study assesses how quickly 

nutrients are released from two different cover crops. The goal, according to study co-author Rachel Cook, is to 

time nutrient release from cover crops to better match the nutrient needs of specific cash crops. 

The researchers focused on nitrogen because it "is typically the most limiting nutrient in crop production, but has 

the most potential for environmental impact from losses." The two cover crops, hairy vetch and cereal rye, are 

two of the most commonly planted cover crops in the Midwest. 

 گیاهان پوششی وضوع:م

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 14/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180214093839.htm


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه دوم بهمن

http://awnrc.com                                                                 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز   

13 

 

 های ژنتیکی نخودمحدودیت

فوریه روزنامه نیویورک تایمز دلیل گرانی حمص در انگلستان،  8بنا بر گزارش 

 یکهر خشکسالی و کاهش برداشت نخود در هند است. منبع اولیه پروتئین 

نخود است بخصوص در کشورهایی هند، پاکستان و نفر از پنج نفر مردم جهان 

 یک محصولی حیاتی است.که اتیوپی 

های ت اقلیمی، محققان انتظار وقوع خشکسالی، استرسبا توجه به ادامه تغییرا

ت های جدیدتر محصوالگرمایی و آفات بیشتری دارند. بهمین دلیل تولید گونه

صفات جدید را برای گیاهان از کجا  ینو سازگاری با شرایط تازه موردنیاز است. اما ا ههای متنوع برای مقابلکشاورزی با کیفیت

 توان بدست آورد؟می

گوید، خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی مهمترین شناس گیاهی در دانشگاه ورمونت می، زیستاریک بیشاپ ون وتبرگ

ع است. محققان کمبود شدید تنوذخایر تنوع ژنتیکی هستند. او تحقیقی جدید درباره اکولوژی و ژنتیک گیاه نخود انجام داده

رای حل اند. آنها بدات اقلیمی و سازگاری با شرایط آینده را در نخود کشف کردهژنتیکی و سایر صفات الزم برای مقابله با تهدی

ی آوراین مشکل منابع ژنتیکی جدیدی برای صفات موردنیاز گیاهان وحشی خویشاوند نخود را از جنوب شرقی ترکیه جمع

 منتشر شده است.   Nature Communicationهای آنها در مجله اند. جزئیات یافتهکرده

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:لینک خبر

 خالصه خبر :
Perhaps you missed the news that the price of hummus has spiked in Great Britain. The cause, as the 

New York Times reported on February 8: drought in India, resulting in a poor harvest of chickpeas. Far 

beyond making dips for pita bread, chickpeas are a legume of life-and-death importance -- especially in 

India, Pakistan, and Ethiopia where 1 in 5 of the world's people depend on them as their primary source 

of protein. 

As global climate change continues, scientists expect more droughts, heat stress and insect pests -- 

creating need for new varieties of agricultural plants with diverse qualities that will let them cope and 

adapt to quickly changing conditions. Where could those novel traits come from? 

 ژنتیک گیاهی موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 13/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 رشد گیاه های مؤثر درنور، تعیین کننده ژن

توسط  ، ژاپن(NAISTجدید انجام شده در مؤسسه علوم و تکنولوژی نارا ) قیقتح

دهد که چگونه نور، بیان سه ژن مهم برای تشکیل نشان می Taku Demuraپروفسور 

 دهند(ها را تشکیل میها )بخشی از جنین گیاهان که برگ( در لپهxylemآوند چوبی )

های کند. آوند چوبی اندامی از گیاه است که انتقال آب به همه قسمترا تنظیم می

های جدید در یافتهترین نوع چوب است. شود و شناختهگیاه از طریق آن انجام می

ه کنترل مصنوعی بیان ژنی به های جدیدی را درباره نحوفیزیولوژی گیاهی دیدگاه

 کنند. منظور افزایش و یا به تاخیر انداختن رشد گیاه ارائه می

پذیر است اما های گیاهی دارای دیواره سلولی هستند. دیواره سلولی اولیه نازک و انعطافهای حیوانی، سلولبرخالف سلول

ناشی از دیواره سلولی ثانویه آوند چوبی است. با توجه  دیواره سلولی ثانویه ضخیم و سخت است. استحکام مکانیکی گیاهان

د متوجه کنگیری آوند چوبی، پروفسور دمورا که بر چگونگی تاثیر محیط بر رشد گیاه در سطح مولکولی تحقیق میبه شکل

شد. جزئیات این تحقیق جدید در مجله  VASUAR-RELATED NAC-DOMAIN (VND)بنام  هاگروه خاصی از ژن

Plant Physilogy  .منتشر شده است 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180214093906.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
A new study from the laboratory of Nara Institute of Science and Technology (NAIST) Professor Taku 

Demura shows how light modulates the expression of three genes crucial for xylem formation in 

cotyledons (plant embryonic leaves). The xylem is the structure through which water transverses the 

entire plant body and the best-known type is wood. The findings, which can be read in Plant Physiology, 

give insights into how gene expression can be controlled to artificially enhance or retard plant growth. 

Unlike animal cells, plant cells have cell walls. The primary cell wall is thin and flexible, whereas the 

secondary cell wall is thick and rigid. In xylem, the secondary cell wall is responsible for mechanical 

strength. With regards to xylem formation, Professor Demura, who studies how the environment affects 

plant growth at the molecular level, is interested in a specific group of genes. 

 فیزیولوژی گیاهی موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 14/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180214093906.htm
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 های هرز نیستندها دیگر قادر به کنترل علفکشعلف

بر بوده است. اما دیگر های هرز همیشه هزینهها برای کنترل علفکشاستفاده از علف

اثر نیز هستند. بنابراین رویکردی بی های هرزعالوه بر هزینه بعلت مقاوم شدن علف

 جدید برای حفاظت از گیاهان موردنیاز است. 

وری محصول و های هرز را که تهدیدی برای بهرهتوانند علفدیگر نمیها کشعلف

ها هرز تکامل یافته و در برابر امنیت غذایی هستند را کنترل کنند، زیرا علف

ینده باید رویکردهای مدیریتی اتخاذ و وابستگی به مواد شیمیایی را کاهش ل آنها در آاند. بر ای کنترها مقاوم شدهکشعلف

های هرز عمده بنام زیابی اپیدمیولوژیک در سراسر انگلستان درباره عوامل مؤثر بر فراوانی و گسترش یکی از علفداد. ار

black-grass  .بطور مشترک توسط دانشگاه شفیلد و مرکز تحقیقات روتامستد و انجمن جانورشناسی لندن انجام شده است 

است. آنها همچنین مزرعه تهیه کرده 692آوری بذر از جمعو نگلستان مزرعه ا 71هرز را در این تیم نقشه تراکم این علف

های هرز کدام فاکتورهای مدیریتی در فراوانی و مقاوم شدن علف»های مدیریتی این مزارع در پاسخ به این سوال که داده

 اند. آوری کردهرا نیز جمع« مؤثرند؟

 منتشر شده است.  Nature Ecology & Evolutionهای آنها از این ارزیابی در مجله یافته

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180212170023.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Herbicides can no longer control the weeds that threaten crop productivity and food security in the UK because 

the plants have evolved resistance, and future control must depend on management strategies that reduce reliance 

on chemicals. A nationwide epidemiological assessment of the factors that are driving the abundance and spread 

of the major agricultural weed, black-grass, was the focus of collaborative work led by the University of Sheffield, 

with Rothamsted Research and the Zoological Society of London. 

The team mapped the density of black-grass populations across 70 farms in England, collecting seed from 132 

fields. They also collected historical management data for all fields to address the question "which management 

factors are driving black-grass abundance and herbicide resistance?" Their findings are published today in Nature 

Ecology & Evolution. 

 های هرزعلف موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 12/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کنندگیاهان گرما را حس می

ان برند، گیاهها نیستند که از باال رفتن درجه حرارت رنج میها و حیوانفقط انسان

تواند به میزان از مسائل مهم در کشاورزی که میکنند. یکی حس مینیز گرما را 

ی سبب کاهش محصول شود، استرس گرمایی است. حتی افزایش بسیار توجهقابل

ه اثر بگذارد. با توجه به اینکه بر خالف تواند بر رشد و نمو گیاکم درجه حرارت می

کرد ستند، باید با رویبه سایه نیانسان و حیوانات گیاهان قادر به جابجابی و رفتن 

طور دهند، تا کنون بنش نشان میکمتفاوتی با گرما مقابله کنند. اما اینکه گیاهان چگونه گرما را حس کرده و نسبت با آن وا

 کامل شناخته نشده است. 

ای ههای گرمایی در توسعه ارقام مقاوم در برابر افزایش دما و وقوع مکرر موجخت چگونگی واکنش گیاهان نسبت به استرسشنا

هاست که محققان برای شناخت چگونگی هوای گرم با توجه به تغییرات اقلیمی، موضوعی حیاتی است. بهمین دلیل سال

ایی برای محافظت از خودشان از یهای شیمچگونه برای فعال کردن واکنش احساس گرما توسط گیاهان و اینکه از این اطالعات

جزئیات تحقیق انجام شده درباره چگونگی  اند.تالش کردهکنند، استفاده می( HSPجمله تولید پروتئین شوک گرمایی )

 است. منتشر شده  Cell Reportsاحساس گرما توسط گیاهان در مجله 

  heat.html-the-feel-plants-02-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
It's not just humans and animals that suffer when the mercury rises, plants feel the heat too. Heat stress 

is a major issue in agriculture and can significantly reduce crop yield. Even small increases in 

temperature can affect plant growth and development. While plants cannot move to a shady spot to 

escape the heat, they have developed strategies to protect themselves from heat stress when the sun 

comes out; however, how plants sense and respond to heat stress is not fully understood. 

Understanding how plants respond to heat stress is crucial for developing crops that can withstand rising 

average temperatures and more frequent heat waves under climate change. As a result, many people 

have been working for many years to try to understand how plants sense temperature and then how plants 

use this information to activate chemical pathways to protect themselves by, amongst other things, 

manufacturing protective heat shock proteins (HSP). 

 فیزیولوژی گیاهی موضوع:

 phys.org :منبع

 13/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-02-plants-feel-the-heat.html
https://phys.org/tags/plants/
https://phys.org/tags/heat/
https://phys.org/tags/temperature/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/plant.jpg
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 همکاری نستله با شرکت بیوتکنولوژی دیجیتال

پپتید »ر زمینه کشف شبکه دایرلند  Nuritasشرکت نستله و شرکت 

کنند. مشتق از مواد غذایی با یکدیگر همکاری می« فعالزیست

با اثرات مثبت بر های خاص پروتئینی فعال بخشپپتیدهای زیست

پپتید   6511. تا کنون حدود هستندسالمت و عملکرد بدن انسان 

 است. فعال ثبت شدهزیست

است. اما آنها برای این هنوز جزئیات همکاری دو شرکت اعالم نشده

بینی، رمزگشایی و قانونی برای پیش  DNAرا که از هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل  Nritasفرم فناوری شرکت همکاری پلت

ت . شرککنند، را گسترش خواهند دادمده ار منابع غذایی استفاده میآبدست پپتیدهای ساختن پپتیدهای مفید بخصوص 

 ها را در قالب اهداف کاربردی جدید معتبر خواهد کرد. نستله نیز کارآمدی اکتشاف

 Nora Khaldi  مؤسس و کارشناس ارشد شرکتNuritas   گوید، هدف شرکت وی اثرگذاری مثبت بر روی وضعیت زندگی می

. بهمین دلیل با نستله، بزرگترین شرکت غذا و نوشیدنی جهان بر روی این پروژه بزرگ میلیاردها نفر در سراسر جهان است

 کند.همکاری می

  ai/-peptides-bioctive-firm-biotech-work-https://www.newfoodmagazine.com/news/64524/nestle:لینک خبر

 خالصه خبر :
Nestlé and Nuritas have entered into a collaboration aimed at discovering food-derived ‘bioactive peptide‘ 

networks. Bioactive peptides are defined as specific protein fragments that have a positive impact on body 

functions or conditions and may influence health. There are currently around 1,500 recorded bioacitive peptides. 

The nature of the companies’ work is as yet unexplained, but they have said that in order to achieve their common 

goal, Nuritas will deploy its technology platform, which uses Artificial Intelligence and DNA analysis to predict, 

unlock, and validate highly efficacious peptides, exclusively from natural food sources. Nestlé will validate the 

efficacy of these new discoveries within the target applications. 

“At Nuritas our mission is to positively impact billions of lives worldwide and we therefore are delighted to be 

collaborating with Nestlé, the world’s largest food and Beverage Company on such an important project. We are 

really looking forward to beginning this impactful journey together”, said Nora Khaldi, Founder and Chief 

Scientific Officer of Nuritas. 

 فناوری زیستیموضوع:

 www.newfoodmagazine.com :منبع

 01/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.newfoodmagazine.com/news/64524/nestle-work-biotech-firm-bioctive-peptides-ai/
https://www.newfoodmagazine.com/news/64113/nestle-research-and-development/
https://www.newfoodmagazine.com/article/42516/webinar-review-gelatin-speciation-adulteration-using-bioinformatics-proteomics-high-resolution-mass-spectrometry/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092422441500179X
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .6

  رقم برنج( سوپر سبزGSRبرای انقالبی سبزتر )  

Green Super Rice for a Greener Revolution 

 کشف چگونگی تثبیت نیتروژن توسط گیاهان 

Study Reveals how Plants Get their Nitrogen Fix 

 فرنگی شودتواند سبب افزایش ترکیبات مفید برای سالمتی در گوجهشناسایی ژنی در خردل که می 

Mustard Gene Improves Health-Promoting Compounds in Tomato 

 روپاا .2

  ساله مربوط به واکنش گیاهان به گرما 73کشف معمای 

Sainsbury Laboratory Scientists Solved 79-Year-Old Mystery of Plant Response to Heat 

 فرنگیهای جدید برای تولید ارقام جدید گوجهارائه دیدگاه 

International Research Team Gains New Insights into Tomato Breeding 

 امریکا  .9

  سال داده مربوط به ذرت برای شناخت مزایای ذرت تراریخته 26متاآنالیز 

Meta-Analysis of 21 Years of Data Reveals Benefits of GE Maize 

 های زیستی کمک کندتواند به رشد گیاهان و تولید سوختشناسایی ژنی که می 

Research Team Finds Gene that Improves Plant Growth and Conversion to Biofuels 

 فرنگی را افزایش دهدتواند ماندگاری توتژنی که می 

Gene that Could Make more Viable Ever-Bearing Strawberries 

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15525
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16199
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16204
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15764
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15764
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16198
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16205
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16210
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