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 ها و تغییرات اقلیمیجهان در نتیجه تداوم جنگ افزایش مجدد گرسنگی در

بر اساس گزارش ساالنه سازمان ملل متحد درباره وضعیت جهانی امنیت غذایی و تغذیه، 

. پس از یک دهه کاهش مداوم، آمار گرسنگی در جهان دوباره در حال افزایش است

ت جهان گرسنه و در صد از جمعی 66میلیون نفر یعنی  865، حدود 2161بطوریکه در سال 

 . اند تغذیه بوده بطور همزمان، میلیون نفر از مردم نیز در معرض تهدید اشکال گوناگون سوء

قبل، در درجه نسبت به سال  میلیون نفر به گرسنگان جهان 98افزایش طبق این گزارش، 

سال  5میلیون کودک زیر  655حدود . های مرتبط با تغییرات اقلیمی است ها و شوک ها و جنگ ونتاول بدلیل گسترش خش

شود که  می تخمین زده .برند قد رنج می یا کمبود وزن نسبت به« کم وزنی»نفر از  میلیون 52دچار اختالل رشد هستند، حدود 

خونی در میان زنان و چاقی در بزرگساالن نیز از دیگر موارد  کم. میلیون کودک نیز دچار اضافه وزن هستند 46در حال حاضر 

ها و عادات غذایی و  این وضعیت نه تنها ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی است بلکه به تغییر رژیم. ننده استنگران ک

 .شود همچنین شرایط اقتصادی نیز مربوط می

برای توسعه پایدار است که هدف آن پایان  2191این گزارش اولین ارزیابی جهانی امنیت غذایی و تغذیه پس از تصویب برنامه 

نهاد  5روسای . است المللی اعالم شده بین و بعنوان اولویت اصلی سیاست 2191تغذیه تا سال  ه گرسنگی و انواع سوءدادن ب

، (یونیسف)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (IFAD)المللی توسعه کشاورزی  سازمان ملل متحد شامل فائو، صندوق بین

اند که باالترین نسبت کودکان دچار  فتار این گزارش تاکید کردهبرنامه جهانی غذا و سازمان بهداشت جهانی در پیشگ

 . زده است تغذیه مربوط به مناطق جنگ سوئ

 :ای از آمار کلیدی منتشر شده در این گزارش عبارتند از خالصه

 گرسنگی و امنیت غذایی 

o میلیون نفر شامل 865: تعداد کل افراد گرسنه در جهان: 

 میلیون نفر 521: در آسیا 

 میلیون نفر 249: فریقادر ا 

 میلیون نفر 42: در امریکای التین و کارائیب 

o درصد 66: سهم افراد گرسنه نسبت به کل جمعیت جهان 

 درصد 7/66: آسیا 

 (درصد 3/99: در شرق افریقا)درصد  21: افریقا 

 درصد 1/1: امریکای التین و منطقه کارائیب 
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 تغذیه در تمال اشکال آن سوء 

o  میلیون نفر 655(: کوتاهی قد نسبت به سن)سال که دچار اختالل رشد هستند  5تعداد کودکان زیر 

 میلیون نفر 622: زده مناطق مختلف جنگ رتعداد کودکان با وضعیت فوق د 

o  میلیون نفر 52(: کمبود وزن نسبت به قد)سال که دچار کم وزنی هستند  5تعداد کودکان زیر 

o (درصد از کل بزرگساالن جهان 69)ون نفر میلی 146: تعدا بزرگساالن دارای اضافه وزن 

o  میلیون نفر 46: سال که دارای اضافه وزن هستند 5تعداد کودکان زیر 

o (درصد از کل 99حدود )میلیون نفر  169: تعداد زنانی که در سن باروری بوده و دچار کم خونی هستند 

 اثرات جنگ 

o 483  جنگ زده زندگی می کنند میلیون نفر گرسنه جهان در کشورهای 865میلیون نفر از 

o  درصد بیشتر از سایر کشورها است 4/6 – 4/4شیوع گرسنگی در کشورهای جنگ زده 

o درصد  68و  66ثبات سازمانی و زیست محیطی هستند شیوع گرسنگی  در مناطقی که دارای شرایط بی

 بیشتر از سایر مناطق است

o درصد بیشتر  5/2بت به سایر مناطق تقریبا تغذیه نس در کشورهای جنگ زده احتمال ابتال افراد به سوء

 است

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1037253/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
After steadily declining for over a decade, global hunger is on the rise again, affecting 815 million people in 

2016, or 11 per cent of the global population, says a new edition of the annual United Nations report on world 

food security and nutrition released today. At the same time, multiple forms of malnutrition are threatening the 

health of millions worldwide. The increase - 38 million more people than the previous year - is largely due to 

the proliferation of violent conflicts and climate-related shocks, according to The State of Food Security and 

Nutrition in the World 2017. Some 155 million children aged under five are stunted (too short for their age), the 

report says, while 52 million suffer from wasting, meaning their weight is too low for their height. An estimated 

41 million children are now overweight. Anaemia among women and adult obesity are also cause for concern. 

These trends are a consequence not only of conflict and climate change but also of sweeping changes in dietary 

habits as well as economic slowdowns.  

 

 امنیت غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1037253/icode/
http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf
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 های غذاییفراخوان جدید جهانی برای کاهش ضایعات و هدررفت

« عدم تحمل»گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو، خواستار تعهد جهانی در مورد فراخوان 

(zero tolerance )این فراخوان در هفتاد و . های غذایی شد در مورد ضایعات و هدررفت

دومین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تمرکز بر مقابله با ضایعات غذایی در 

 . یعنی گرسنگی صفر اعالم شد جهت رسیدن به دومین هدف از اهداف توسعه پایدار

« عدم تحمل»ارشات منتشر شده در این مورد گفت، مدیرکل فائو با استناد بر یکی از گز

گذاری  های غذایی با پیامدهای مثبت اقتصادی نیز همراه خواهد بود، طبق این گزارش هر یک دالر سرمایه ضایعات و هدررفت

در  دالر سود خواهد بود و این به معنی سرمایه گذاری 64های کاهش ضایعات و اتالف مواد غذایی معادل  بر روی سیاست

 . های غذایی پایدار برای رسیدن به جهان عاری از گرسنگی است جهت ترویج سیستم

ها در  این ضایعات و هدررفت. رود ساالنه در سطح جهانی، یک سوم از مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسانی هدر می

ها  اتالف نیروی کار، آب انرژی و سایر نهادهبا ی، عالوه بر اتالف مواد غذای. افتد ول زنجیره عرضه از مزرعه تا سفره اتفاق میط

 ای، این کشور اگر ضایعات غذایی بعنوان یک کشور در نظر گرفته شوند از نظر میزان انتشار گازهای گلخانه. است همراه نیز

 .در رتبه سوم جهانی قرار خواهد گرفت

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1038090/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
FAO Director-General José Graziano da Silva has joined in calls for a renewed global commitment to zero 

tolerance for food loss and waste. The call was made at a high-level event at the 72nd session of the UN General 

Assembly that focused on tackling food loss and waste as a pathway to achieving Sustainable Development 

Goal 2: Zero Hunger. "Zero tolerance for food loss and waste makes economic sense. According to a report 

every $1 invested in food loss and food waste policies brings $14 in return," Graziano da Silva told event 

attendees. "Investing in measures to prevent food loss and food waste also means making investments in pro-

poor policies as it promotes sustainable food systems for a zero hunger world," he added. 

One-third of food produced for human consumption is lost or wasted globally each year. This loss and waste 

occurs throughout the supply chain, from farm to fork. Beyond food, it represents a waste of labour, water, 

energy, land and other inputs. If food loss and waste were a country, it would rank as the third highest national 

emitter of greenhouse gases. 

 ضایعات غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1038090/icode/
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 برای توسعه کشاورزی الکترونیک ITUنامه جدید فائو و تفاهم

های  همکاری ITUیا ( مخابرات)المللی ارتباطات راه دور  فائو و اتحادیه بین

برای توسعه پایدار و رسیدن به  2191برنامه ت از اجرای در حمایخود مشترک 

را بیشتر خواهند (  ICT)اطالعات و ارتباطات   اهداف آن با استفاده از فناوری

و دا سیلوا، در روز ( Houlin Zhao)مدیران این دو سازمان، هاولین ژائو . کرد

و  ها در جهت تسهیل توسعه سیاست( MoU)سپتامبر یادداشت تفاهمی  68

با هدف  ICTهای مبتنی بر  مقررات کشاورزی الکترونیک و همچنین نوآوری

 . ای را امضا کردند پذیری در کشاورزی ملی و منطقه تقویت رقابت

در کشاورزی، نظارت بر تغییرات  ICTنامه، تقویت ظرفیت ارتباطات روستایی در پذیرش و کاربرد  از دیگر اهداف این تفاهم

از ظرفیت بسیار باالیی در حمایت از توسعه ( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات . بالیای طبیعی است اقلمی و پیشگیری از

های روستایی، بهبود دسترسی کشاورزیان به بازارها و سایر خدمات و  پذیری خانواده روستایی؛ افزایش قابلیت انعطاف

 . د که جوامع روستایی مورد غفلت قرار نگیرندهمچنین این فناوری کمک می کن. توانمندسازی زنان و جوانان دارد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1038205/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
The International Telecommunication Union (ITU) and the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) will leverage synergies to support the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development and the Sustainable Development Goals through the use of information and communication 

technologies (ICTs). 

The principals of the two organizations, Houlin Zhao (ITU) and José Graziano da Silva (FAO), signed today a 

Memorandum of Understanding (MoU) that seeks to facilitate the development of e-Agriculture policies and 

regulations as well as ICT-centric innovation clusters that strengthen national and regional agricultural 

competitiveness. 

The MoU is also aimed at enhancing the capacity of rural communities to adopt and use ICTs in agriculture, 

climate change monitoring and disaster-prevention. 

"ICTs have a huge potential to support rural development, increase the resilience of rural families, improve 

access of farmers to markets and other services, and empower women and youth. ICTs will help ensure that the 

rural population is not left behind," said FAO Director-General José Graziano da Silva. 

 فناوری: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1038205/icode/
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 بیوتیکی بر سالمت عمومی و کشاورزیپیامدهای مقاومت آنتی

وتیکی بی در یکی از جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مقاومت آنتی

(AMR) ماریا هلنا سمدو، معاون مدیرکل فائو گفت، برای اطمینان سازی از کاربرد ،

ها بطوری که سالمت عمومی و تولید مواد غذایی را تهدید نکند،  بیوتیک مسئوالنه آنتی

های بیشتر و اقدامات نظارتی موردنیاز  گذاری تر همراه با سرمایه جهانی قوی های تالش

ی ذوری و وضعیت اقتصادی خوب بستگی به مواد غذایی سالم و مغ هسالمت، بهرو. است

ها برای سالمت عمومی و کشاورزی ضروری بوده و در دستیابی به فاکتورهای فوق نقش  بیوتیک مصرف محتاطانه آنتی. دارد

غذایی  دره عرضه مواها بلکه در طول زنجی ها و گسترش آن نه فقط در بیمارستان بیوتیک نظارت بر مصرف آنتی. اساسی دارد

ها در برابر  با توجه به این واقعیت که بیشتر باکتری. امع ریسک آنها الزم استبانی تا محیط زیست برای ارزیابی جاز باغ

ضروری  های مرگبار های داروهای کم کارآمد برای درمان عفونت ، کاهش خطر ریسککنند میپیدا ها مصونیت  بیوتیک آنتی

های  بیوتیکی فرصتی است برای یکپارچه کردن اقدامات مشترک جهانی در مورد نگران ه با مقاومت آنتیاما چالش مقابل .است

بیوتیکی  وی همچنین تاکید کرد که پیشرفت در کنترل روند مقاومت آنتی. موجود در زمینه کشاورزی و محیط زیست

 . های پایدار کشاورزی و غذایی دارد یستمهای مناسب کشاورزی و نیاز به حمایت بیشتر از س بستگی به کاربرد شیوه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1039099/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
A stronger global effort, including larger investments and improved surveillance measures, is required to ensure 

that antimicrobials are used responsibly and in ways that do not threaten public health and food production, 

FAO Deputy Director-General, Maria Helena Semedo, today told participants at a United Nations General 

Assembly side event on Antimicrobial Resistance (AMR). "Good health, good productivity and good economies 

depend on safe and nutritious food. Prudent use of antimicrobials in public health and agriculture is essential to 

achieve this," Semedo said. "We need surveillance on antimicrobial use and the spread of AMR - not only 

through hospitals, but throughout the food chain, including horticulture and the environment for more 

comprehensive risk assessments." The world needs to stave off the risk of having less efficient medicines to 

treat deadly infections due to the fact that more bacteria are becoming immune to antimicrobials. But this 

challenge posed by AMR is also "an opportunity to unite health, agriculture and environmental concerns in 

collaborative global action," Semedo said citing FAO's experience in Cambodia. 

 بیوتیکیمقاومت آنتی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1039099/icode/
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 های کشاورزیهای جهان در اثر فعالیتتخریب یک سوم از خاک

ایج یک مطالعه جدید که با حمایت سازمان بر اساس گزارش منتشر شده از نت

یب شدید قرار تخر تحت شرایطهای جهان  یک سوم از زمینملل انجام شده، 

در صورت عدم اتخاذ . رود میلیارد تن خاک از بین می 24داشته و ساالنه 

اقدامات اصالحی در سطح جهانی، با درنظر گرفتن افزایش تقاضا برای غذا و 

ها این روند تخریبی ادامه خواهد داشت و  بینی طبق پیشخیز،  های حاصل زمین

 . هایی نظیر سودان و چاد نیز به آن اضافه خواهد شد خطرات درگیری

انداز  چشم»در رونمایی کتاب ( UNCCD)زایی سازمان ملل متحد  مونیک باربوت، دبیر اجرایی کنوانسیون مبارزه با بیابان

الم و افزایش جمعیت، رقابت در مورد آنها در سطح ملی و های س خیز و خاک حاصلهای  گفت، با کاهش زمین« جهانی زمین

ها  شود که در مورد نحوه مدیریت فشارها و رقابت میبرای به حداقل رساندن خسارات توصیه . یابد المللی افزایش می بین

رف فراوان مواد شیمیایی کشاورزی های متعدد و مص های سنگین، برداشت شخم. نگاهی به گذشته انداخته و تجدیدنظر شود

سال گذشته، میزان تولید  21در . است برای افزایش عملکرد به قیمت از دست رفتن پایداری در طوالنی مدت تمام شده

اما با گذشت زمان  ، های کشت آبی دو برابر شده است برابر افزایش یافته است و سطح زمین 9محصوالت کشاورزی 

 .  ها خواهد گردید ها به بیابان این زمین شدن یافت و منجر به تبدیلخیزی کاهش خواهد  حاصل

  study-agriculture-to-due-degraded-acutely-soil-earths-of-hirdhttps://www.theguardian.com/environment/2017/sep/12/t:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
A third of the planet’s land is severely degraded and fertile soil is being lost at the rate of 24bn tonnes a year, 

according to a new United Nations-backed study that calls for a shift away from destructively intensive 

agriculture. The alarming decline, which is forecast to continue as demand for food and productive land 

increases, will add to the risks of conflicts such as those seen in Sudan and Chad unless remedial actions are 

implemented, warns the institution behind the report. “As the ready supply of healthy and productive land dries 

up and the population grows, competition is intensifying for land within countries and globally,” said Monique 

Barbut, executive secretary of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) at the launch of the 

Global Land Outlook. “To minimise the losses, the outlook suggests it is in all our interests to step back and 

rethink how we are managing the pressures and the competition.” 

 خاک: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 12/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/12/third-of-earths-soil-acutely-degraded-due-to-agriculture-study
https://www.theguardian.com/global-development/2016/dec/19/sudan-faremers-battle-climate-change-hunger-desertification
https://global-land-outlook.squarespace.com/the-outlook/#the-bokk
https://global-land-outlook.squarespace.com/the-outlook/#the-bokk
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 های گیاهی و جانوری در حال انقراضانتشار لیست قرمز از گونه

های در معرض  بر اساس لیست قرمز جدیدی از گونه

از  المللی حفاظت بین اتحادیهکه توسط  خطر انقراض

است، گونه درخت  منتشر شده( IUCN)طبیعت 

گنجشک که بومی امریکای شمالی است، در  زبان

گونه در معرض خطر انقراض است و محققان هشدار  25،111این لیست شامل بیش از . معرض خطر انقراض قرار گرفته است

شد ایمن باشند، اکنون  ایی که قبال تصور مینوع آنتلوپ افریق 5گنجشک امریکایی و  هایی مثل درخت زبان دهند که گونه می

گونه بومی  که «Christmas lsland Pipistrelle » خفاش قرمز جدید، لیستق طب .بسرعت در حال ناپدید شدن هستند

همچنین گونه پلنگ برفی با اندکی بهبود در وضعیت قبلی از گروه  .ست منقرض شده استا در استرالیا جزیره کریسمس

، هر چند هنوز روند کاهشی جمعیت این گونه  پذیر تغییر وضعیت داده های آسیب معرض انقراض به دسته گونهجانوران در 

و شکار غیرقانونی در معرض خطر   های برفی به دلیل از دست رفتن زیستگاه و فرسایش، کاهش طعمه ادامه دارد و پلنگ

مورد  12هزار و  25گونه است که  317هزار و  87نون شامل اک " حفاظت از طبیعت المللی بینقرمز اتحادیه  لیست .هستند

 :حفاظت از طبیعت گفت المللی بین، مدیرکل اتحادیه «اینگر آندرسن»در این رابطه  .از آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند

ر گیرند و به همین دلیل ها با سرعت زیاد در معرض انقراض قرا اقدامات ما به عنوان انسان روی این سیاره موجب شده گونه"

 ".های جانوری را در زمان حقیقی ارزیابی کنند غیرممکن است کارشناسان محیط زیست روند کاهشی گونه

  :extinction-of-brink-the-on-antelopes-and-trees-ash-list-//www.theguardian.com/environment/2017/sep/14/redhttps:خبرلینک  

 :خالصه خبر 
Native ash trees, abundant across North America, are on the brink of extinction as an invasive beetle 

ravages forests, according to the new red list of threatened species from the International Union for 

Conservation of Nature (IUCN). 

The list now includes more than 25,000 species at risk of extinction and the scientists warn that 

species, such as the American ashes and five African antelopes, that were thought to be safe, are now 

disappearing faster than they can be counted. 

The new red list declares the Christmas Island Pipistrelle bat extinct, but also reports that conservation 

efforts have improved the prospects for snow leopards and the Rodrigues flying fox from Mauritius. 

 اکوسیستم: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 14/09/2017: تاریخ خبر

 هرستبازگشت به ف

https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/14/red-list-ash-trees-and-antelopes-on-the-brink-of-extinction
http://www.iucnredlist.org/
https://www.theguardian.com/environment/iucn-red-list


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه دوم شهریور 

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

9 

 

 زاییباغداری در افغانستان با هدف کمک به رشد اشتغال

های خارجی و تداوم  بعلت شرایط بد اقتصادی حاصل از کاهش شدید کمک

با . تماعی، بیکاری یکی از معضالت بزرگ در افغانستان استثباتی اج بی

هایی  برای بهبود وضعیت بخش خصوصی از جمله بخش هایی که وجود تالش

ها و عدم  گیرد، اما بعلت تداوم درگیری و تولیدات داخلی انجام میمثل معدن 

 . است بخشی بدست نیامده ثبات اجتماعی، نتایج رضایت

ها بر روی کشاورزی بویژه باغداری برای تولید محصوالت موردنیاز  گذاری اما با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، سرمایه

های خود  با تبدیل زمین 2165مال دورانی، یکی از کشاورزانی است که در سال . است بوده ای، درآمدزا بازارهای محلی و منطقه

گوید درآمدش نسبت  وی می. از کشت غالت به تاکستان توانسته است عالوه بر کسب درآمد به اشتغال زایی نیز کمک کند

نع رفتن آنها به شهر برای یافتن کار شده برابر بیشتر شده است ضمن اینکه از نیروی محلی استفاده کرده و ما 8به قبل 

های زراعی به باغ،  در تبدیل زمین. دالر بفروشد 4111مترمربع زمین، محصول انگوری به ارزش  2111او توانسته است از . است

با  این پروژه. است برخوردار شده( NHLP)داری و باغداری ملی  که از حمایت پروژه دام از کشاورزانی استاو یک نمونه 

 . شود اجرا می( ARTF)گذاری صندوق اعتبار بازسازی افغانستان  سرمایه

   afghanistan-rural-jobs-and-growth-hope-offers-overtyinsouthasia/horticulturehttp://blogs.worldbank.org/endp:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Afghanistan is struggling with unemployment and poor economic performance because of drastic reductions in 

foreign aid and continued social instability. While efforts have been made to improve the private sector, 

including several sectors like mining and manufacturing, the gains have been modest as Afghanistan remains 

beset by conflict and instability. 

Yet investments in agriculture, particularly horticulture, have produced tangible returns as unique weather 

conditions are favorable to growing produce that are in-demand in local and regional markets.  

An example can be found in Mullah Durani, a farmer from Mohammad Ali Kas village in Qarghaee district in 

eastern Laghman Province, who converted his field to growing grapes for fruit consumption in 2015 that is 

paying off in creating jobs and boosting income. “My land has generated eight times higher returns, while I can 

use the local workforce on my own farm instead of sending them to cities to work for others,” says Mullah 

Durani. “I have also been able to create seasonal jobs for a number of villagers during harvesting.” 

 باغداری: موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 19/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/horticulture-offers-hope-growth-and-jobs-rural-afghanistan?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT
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 ای برای مقابله با فرسایش و افزایش درآمدزائی کشاورزان در چینپروژه

ه دار امیدوارند ب های شیب کشاورزی چینی از طریق کشت در زمین تیمی از محققان

محیطی دست  های جدیدی برای بهبود شرایط اقتصادی و تثبیت زیست حل راه

یا کشت بیش از یک محصول ( intercropping)آنها بر روی کشت مخلوط . یابند

تمرکز آنها بر . کنند بررسی و مطالعه می ای  های تپه در یک فصل زراعی در زمین

 . ترین محصول غالت یعنی ذرت است روی یکی از عمده

شود و یا با فلفل تند مورد آزمایش  می که بعنوان خوراک دام استفاده Setariaروباهی یا  در کشت مخلوط ذرت با علف دم

 . تواند تغییر ایجاد کند های معمول کشاورزان چینی می نتایج بدست آمده در شیوه. قرار گرفته اند

های کشت مخلوط  نوع مختلف از سیستم 4اقتصادی را برای ساله، آنها میزان رواناب، فرسایش و بازده  4در طی یک دوره 

فقط ذرت، فقط فلفل تند؛ ذرت با فلفل تند و ذرت با علف : تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از. اند گیری کرده اندازه

های ابیاری در آنها  ها دیم بوده و از سیستم همه زمین. غربی چین بود در جنوب ها واقع در استان یوننان زمین. روباهی دم

وری بیشتری  اند که از لحاظ اقتصادی ذرت با فلفل تند نسبت به بقیه بهره نتایج تحقیق نشان داده . است شده استفاده نمی

 . داشته است

  m/releases/2017/09/170913193150.htmhttps://www.sciencedaily.co:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
On the steep farming slopes of China, Bozhi Wu and his research associates are finding ways to improve 

economic and environmental stability. The research team studied the use of intercropping -- growing more than 

one crop per season -- on hilly land. They focused on a staple grain crop, corn. They compared intercropping the 

corn with either setaria grass, used in forage, or chili peppers. The results, you could say, will spice up Chinese 

farmers' methods. Over a four year period, the research team measured runoff, erosion, and economic return for 

four different types of cropping systems. They compared only corn (maize), only chili, and then intercropping 

corn with chili and corn with setaria grass. The land researched was in the Yunnan Province of southwest China. 

All fields were rain-fed, with no irrigation. "Reducing erosion can sustain or increase soil fertility and 

productivity," says Wu. "We researched intercropping systems that could reduce erosion, stabilize food 

production, and increase farmers' incomes." Intercropping can benefit the soil in several ways. The 

additional soil cover provided by the second crop helps reduce erosion.  

 فرسایش خاک: موضوع

 (sciencedaily) ساینس دیلی :منبع

 09/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170913193150.htm
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 های مدرن داده استدستیابی به توسعه پایدار نیازمند سیستم

 های مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد است و شبکه تحقیقات که از سازمان SDSNشبکه 

بر  .کنند ها کار می های مرتبط با داده در زمینه( TReENDS)ها و آمار  موضوعی بر روی داده

ریزی  ها برای نظارت، مدیریت و برنامه های مدرن داده سیستمها،  اساس گزارش این شبکه

  .از فاکتورهای اصلی هستند( SDGs)اقدامات دولتی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار 

ها و اطالعات قابل اعتماد  گزاران در سطح جهانی با چالش یافتن داده لتی و سیاستمسئوالن دو

طبق نتایج . ها مواجه هستند و طراحی برنامه ها گیری ، تصمیمریزی توسعه پایدار برای برنامه

یدار المللی توسعه پا انجام شده و در کنفرانس بین TReENDSو  SDSNهای  منتشر شده یک مطالعه که توسط شبکه

منتشر گردید، برای غلبه بر این مشکل، باید در زمینه های گردآوری، تهیه و تولید، تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات 

 ،ریزی توسعه پایدار های موردنیاز برای  برنامه در این گزارش نوع داده. ها همکاری کنند مؤسسات دولتی و خصوصی با دولت

های اطالعاتی در قرن بیست و یک برای نظارت و دستیابی به  راه برای ساخت سیستم توضیح داده شده و همچنین یک نقشه

 . است توسعه پایدار ارائه شده

 . متن کامل این گزارش با استفاده از لینک زیر در دسترس است

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2017/09/sdsn-trends-counting-on-the-world-1.pdf 

  goals/-development-sustainable-achieve-to-olutionrev-data-for-call-http://www.cimmyt.org/experts:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Modern data systems are essential to monitor, manage and plan actions taken by governments to achieve the 

Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, according to the Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN), an advisory body to the United Nations Secretary General, and to the Thematic Research Network on 

Data and Statistics (TReENDS), an independent group of international experts working on data-related fields. 

However, government officials and policy makers around the world are burdened by the challenge of finding 

reliable data for sustainable development planning, decision making and program design. 

To overcome this obstacle public and private institutions must help governments gather, curate, produce, 

analyze and disseminate information for SDG planning, implementation and assessment, according to a new 

study by members of the SDSN TReNDS group published recently at the International Conference on 

Sustainable Development (ICSD). 

 توسعه پایدار: موضوع

 (CYMMIT) سیمیت :منبع

 21/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2017/09/sdsn-trends-counting-on-the-world-1.pdf
http://www.cimmyt.org/experts-call-for-data-revolution-to-achieve-sustainable-development-goals/
http://ic-sd.org/
http://ic-sd.org/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه دوم شهریور 

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

12 

 

 های مخرب گیاهیسناریوهای جدید برای جلوگیری از گسترش جهانی بیمار

های مقاوم،  ها و ژن کش قبل از مهار شدن توسط قارچ زنگ ساقه گندم

ها  های مخرب شایع گندم و عامل قحطی برای قرن یکی از بیماری

های آن ایجاد  این بیماری ساقه گیاهان را آلوده و از نشانه. است بوده

های مهاجم جدیدی از  در پایان قرن بیستم، سویه. رنگ است های سیاه لکه

در اوگاندا  6333که برای اولین بار در سال  Ug99آن ظاهر شدند مثل 

در زمان هجوم این . زیادی از گندم را آلوده کردمشاهده شد و ارقام 

در حال حاضر خسارت . شوند های مختلف پراکنده می زا توسط باد در کشورها و قاره ها اسپور قارچی بیماری بیماری، تریلیون

 . است میلیارد دالر برآورد شده 6حاصل از بیماری زنگ ساقه ساالنه حدود 

های بسیار خطرناک از مناطق شناخته شده به مناطقی مانند پنجاب در جنوب آسیا  ویههای موجود درباره گسترش س نگرانی

تیم تحقیقاتی از دانشگاه . است است که غالت ماده غذایی اصلی مردم آن بوده و تا کنون این بیماری در آنجا مشاهده نشده

ها و تشعشعات رادیو اکتیو استفاده  فشانبینی انتشار خاکستر آتش کمبریج انگلستان سیستم مدلینگی که قبال برای پیش

 . است های مشابه سازگار کرده و سایر سویه Ug99بینی زمان و چگونگی انتشاز سویه  شد را برای پیش می

  disease.html-crop-devastating-global-scenarios-09-17https://phys.org/news/20:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Stem rust, named for the blackening pustules that infect plant stems, caused devastating crop epidemics and 

famine for centuries before being tamed by fungicides and resistance genes. Since the turn of the century, 

however, aggressive new strains have emerged—such as 'Ug99', first detected in Uganda in 1999—that infect 

widely grown varieties of wheat. These diseases threaten to disperse trillions of pathogenic fungal spores on 

winds across countries and continents. The current global economic loss from wheat stem rust is approximately 

U.S. $1 billion a year. 

The fear is that these airborne and highly virulent strains could spread from known sites to some of the world's 

most important 'breadbasket' regions, such as the Punjab in South Asia, where these strains have not yet been 

detected. Now, a team of scientists of the University of Cambridge, the UK Met Office and CIMMYT 

(International Maize and Wheat Improvement Centre) have adapted modelling systems previously used to 

forecast, ash dispersal from erupting volcanoes and radiation from nuclear accidents (NAME), to predict when 

and how Ug99 and other such strains are most likely to spread. 

 های گیاهیبیماری: موضوع

 phys.org :منبع

 21/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-09-scenarios-global-devastating-crop-disease.html
https://phys.org/tags/stem+rust/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/16-studyidentif.jpg
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 برای بهبود کیفیت نان supercontinuumاستفاده از لیزر 

های زیادی در زمینه  ن پیشرفتاز آغاز قرن جاری تا کنو

( supercontiniim)ای  های کاربرد اشعه لیزر زنجیره ریفناو

های بدست آمده فیبرهای  عامل اصلی پیشرفت. است بدست آمده

. کریستال فوتونی است که این نوع اشعه لیزر بر آنها مبتنی است

بر روی کاربرد این ( Light & Food)محققان پروژه نور و غذا 

 .دنکن لیزر پرقدرت در آنالیز مواد غذایی مطالعه و تحقیق می

. گیری کنند بسیار کوچک را به سرعت و با انرژی باال اندازهمحققان را قادر ساخته است که اشیا  ای یرهاشعه لیزری زنج

توان از آنها برای  جامد را دارند، بنابراین میهای  در مورد دانه نزات این لیزر پتانسیل استفاده شدهمین دلیل تجهی به

های غالت را بر اساس پارامترهای پخت نان، سالمتی و یا کیفیت  دانهها استفاده کرد و یا  ها یا حشرات دانه تشخیص قارچ

های یک مزرعه و یا حتی یک  های طبیعی موجود بین دانه سی هر دانه، محققان خواهند توانست تفاوتبا برر. بندی کرد درجه

های اصالح  سب برای برنامههای منا های غالت در تشخیص دانه گیری غیرمخرب و سریع دانه اندازه. خوشه را مشاهده کنند

  . نباتات و یا کاربردهای صنعتی بسیار مؤثر خواهد بود

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170919091032.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Technologically, the supercontinuum laser has undergone extensive development since the turn of the century 

due to the development of the photonic crystal fibres on which the laser is based. The project Light & Food (see 

the facts below) investigates, among other things, how to use this super-powerful laser to analyse food. 

"The supercontinuum laser has made it possible to measure very small objects rapidly and with high energy. A 

supercontinuum instrument can therefore potentially be used to measure whole grains and thus find grains with, 

for example, fungal or insect attacks, or to sort grains by baking, health or quality parameters," says Tine 

Ringsted, a postdoc at the Department of Food Science at the University of Copenhagen. 

By measuring each grain you can more accurately observe the variation that naturally exists among grains from 

the same field and even from the same straw. The non-destructive and rapid measurement of individual grains 

can therefore be used in plant breeding to find desirable properties or in industrial grain sorting to increase 

quality.  

 صنایع غذایی: موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 19/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170919091032.htm
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 ترهای سالمهای جدید ژنتیکی برای تولید دامیافته

آنها از نظر سالمتی و  ه بهبود نژادتواند ب ها می دسترسی به کدهای ژنتیکی دام

های خاموش و فعال  اند که نقشه ژن محققان موفق شده. وری کمک کند بهره

های جدیدی  این یافته دیدگاه. های گوسفند را تهیه کنند های گوناگون اندام بافت

از جمله کشف عملکردهای ژنتیکی مرتبط با مصونیت و کیفیت گوشت را در علم 

 .چیده حیوانات باز کندشناسی پی زیست

این تحقیق با تمرکز . های بدن آن وجود ندارند اما همه آنها در انواع بافت. نوع ژن مختلف است 21،111گوسفند دارای بیش از 

های  ها و مولکول مربوط به پروتئین DNAاست که در یکی از مراحل میانی تعریف کدهای  انجام شده RNAبر ماده ژنتیکی 

ها در هر بافت بدن گوسفند بیان  شود که کدام ژن دقیقا مشخص می RNAاز روی . شوند ها تشکیل می فتها و با سلول

تولید شده در هر بافت از بدن گوسفند را مورد تجزیه و  RNAمحققان مؤسسه رزلین دانشگاه ادینبورگ، کل . خواهند شد

 . گی اثرات اطالعات ژنتیکی بر روی صفات فیزیکی استنتایج بدست آمده گام مهمی در شناخت چگون. اند تحلیل قرار داده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918100650.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Fresh insights into the genetic code of sheep could aid breeding programmes to improve their health 

and productivity. 

Scientists have mapped which genes are turned on and off in the different tissues and organs in a sheep's body. 

Their findings shed new light on the animal's complex biology, including insight into the function of genes linked to 

immunity and meat quality. 

Researchers say the insights could eventually inform animal breeding programmes aimed at improving farmers' 

stocks. 

Sheep have more than 20,000 different genes but not all of these are expressed in each tissue type in the body. 

The team focused on genetic material called RNA, which is produced as an intermediate step when DNA code is 

translated into the proteins and molecules that make up cells and tissues. 

RNA serves as a functional read-out of exactly which genes are expressed in which tissues at any one time. 

Researchers at the University of Edinburgh's Roslin Institute analysed the total RNA produced in each tissue of the 

sheep's body. 

Their results represent a major step towards understanding how the sheep's genetic information influences its physical 

traits. 

 ژنتیک دامی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 11/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918100650.htm
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 جدید برای افزایش تحمل گرما و خشکی در گیاهان RNAکشف 

اند  کشف کرده RNAاسید ریبونوکلئیک یا نوع یک تگزاس  A&Mدانشگاه محققان 

های گرما و  در مقابل استرس Thale cressقاومت گیاه متواند سبب افزایش  می که

 . خشکی شود

است که تحمل  IncRNAبنام طوالنی بدون کدگذاری  RNA کشف اولین نوع ازاین 

این محققان . کند تنظیم میژیک گیاهان را در برابر فاکتورهای خارجی غیرفیزیولو

اما . در گیاهان وجود داردتعداد کم  هدر شرایط بدون تنش ب IncRNAدریافتند که 

. کند پیدا میشود افزایش  سطح آن وقتی گیاه با شرایط خشکی یا شوری مواجه می

منجر به باال است،  آنها دست نخورده باقی مانده  IncRNAدر مقایسه با گیاهانی که سطح افزایش آن بطور دستی در گیاه 

در  IncRNAکنند اما  ها را کدگذاری می تولید پروتئینها  RNAاکثر . شود تحمل گیاه در برابر خشکی و شوری میرفتن 

دلیل آنها بعنوان یک بهمین . های مختلف تاثیر بگذارد تواند در بیان ژنی به روش پروتئین نقش نداشته ولی می یدتول

 . شوند کننده فرایندهای مهم بیولوژیکی شناخته می تنظیم

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918123552.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Texas A&M AgriLife Research scientists have discovered a ribonucleic acid, or RNA, that can increase the 

thale cress plant's resistance to stress from drought and salt. 

The discovery could help illuminate a new pathway to engineering drought- and salt-tolerant plants, including 

food crops, said Dr. Liming Xiong, AgriLife Research associate professor, Dallas. 

"This is the first finding of a long non-coding RNA, or lncRNA, that regulates plant tolerance to adverse, non-

physiological external factors," Xiong said. 

The lncRNA his team discovered in thale cress plants existed in low numbers under non-stress conditions, but 

levels increased when the plants encountered drought or salt stress, he said. Manually increasing the level of the 

lncRNA showed corresponding increases in drought and salt tolerance compared with plants where the lncRNA 

level was unaltered. 

Most RNA direct or "code" cell machinery to produce proteins. Non-coding RNA, or ncRNA, does not direct 

protein production but could affect how gene expressions manifest in innumerable other ways. As such, they are 

considered regulators of important biological processes, Xiong said. 

 بیوتکنولوژی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 11/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918123552.htm
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 کشف حقایقی جدید درباره تکامل گیاهان

بر روی  لستابرت رایالتی میشیگان بنام  از محققان دانشگاه یکی

های آن  یا تریکوم( hair) ها فرنگی و بطور خاص بر روی کرک گوجه

حقیقات خود بر روی نوع خاصی از در یکی از ت. کند مطالعه و تحقیق می

رازهایی که توسط . تمرکز کرده است acylsugarsم بنام تریکو مولکول

تواند  اند می نش درباره این متابولیت کشف کردهاو همکار این محقق

های  گشای دیدگاهی جدید در زمینه تکامل گیاهان و متابولیسم راه

 . گردد ی پزشکیهای جدید در زمینه مقاومت آفات و داروها به پیشرفت و منجر دفاعی آنها باشد

گونه گیاهی در جهان وجود دارد که بیش از یک میلیون نوع متابولیت تولید  911،111برآوردهای انجام شده حدود طبق 

ها استفاده  ها برای رشد، برقراری ارتباط با یکدیگر و یا دفاع از خود در برابر افات و بیماری گیاهان از این مولکول. کنند می

هزاران متابولیت اصلی در هر گیاه یافت . کند نسان نیز از آنها در مواد غذایی، دارو و مصارف صنعتی استفاده میا. کنند می

ل از یک مثا acylsugar .شوند اص بوده و فقط در گروه خاصی از گیاهان یافت میشود، اما صدها هزار نوع از آنها نیز خ می

  . فرنگی و کل اطلسی وجود دارند مثل گوجه( solanceae)که فقط در گیاهان خانواده بادمجانیان های خاص است  متابولیت

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170912134906.htm:خبرلینک 

 :بر خالصه خ
Michigan State University's Robert Last studies tomatoes. Specifically, he researches their hair, or 

trichomes. For this study, he focused on a single type of molecule in trichomes -- acylsugars. The 

secrets Last and a team of MSU scientists found from studying these specialized metabolites open an 

evolutionary window for the emerging field of plant defense metabolism, insights that could lead to 

engineering advances for better pest resistance and human medicine. 

There are an estimated 300,000 species of plants in the world, producing roughly more than a million 

metabolites. Plants use these molecules to grow, communicate with each other or to defend themselves 

against pests and disease. Humans benefit from many of these products for food, medicines and 

industrial uses. Thousands of core metabolites are found in every plant, but hundreds of thousands are 

more specialized and found only in specific groups of plants. 

 فرنگیگوجه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 12/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170912134906.htm
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 کشاورزی حفاظتی به تنهایی برای جلوگیری از آلودگی نیتراتی کافی نیست

 یا ورزی دون خاکبمطرح در کشاورزی این است که آیا کشاورزی  های ز سوالاکی ی

no-tillage ؟ در یک ها کافی است به تنهایی برای جلوگیری از آلودگی نیتراتی آب

پردو برای -گذاری وزارت کشاورزی امریکا در دانشگاه ایندیانا با سرمایهمطالعه جدید 

 . شود عه و تحقیق میلیافتن پاسخ این سوال مطا

مزارع کشاورزی بدون  رواناب و شستشوی نیترات از بخش علوم زمین این دانشگاه یک متاآنالیز برای مقایسه محققان 

ها با  و آلوده شدن آب مسیر اصلی انتقالرات دو رواناب سطحی و شستشوی نیت. اند ورزی و مزارع معمولی انجام داده خاک

تجزیه و تحلیل آنها نتایج . آید های مهم آب بشمار می ، نیترات یکی از آالیندهحاللیت در آب، بعلت تحرک. نیترات است

خی موارد سبب باال رفتن ربرای بهبود کیفیت آب کافی نیست و حتی در بورزی  است که کشاورزی بدون خاک نشان داده

از   ها ورزی با سایر تکنیک شود که کشاورزی بدون خاک ها پیشنهاد می طبق بررسی. دشو میزان شستشوی نیترات نیز می

  .باید همراه باشدو کشت مخلوط و یا تناوب زراعی با گیاهان دائمی ( cover crop)قبیل پوشش گیاهی 

  nitrate.html-pollution-sufficient-tillage-no-09-https://phys.org/news/2017:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
A new IUPUI study funded by the U.S. Department of Agriculture answers a long-debated agricultural question: 

whether no-tillage alone is sufficient to prevent water pollution from nitrate. The answer is no. Researchers in 

the Department of Earth Sciences in the School of Science at IUPUI conducted a meta-analysis to compare 

runoff and leaching of nitrate from no-till and conventional tillage agricultural fields. Surface runoff and 

leaching are two major transportation pathways for nitrate to reach and pollute water. 

Due to its mobility and water solubility, nitrate has long been recognized as a widespread water pollutant. "What 

we found is that no-till is not sufficient to improve water quality," said Lixin Wang, an assistant professor and 

corresponding author of the paper. "In fact, we found that no-till increased nitrogen leaching." The study 

suggests that no-till needs to be complemented with other techniques, such as cover cropping and intercropping 

or rotation with perennial crops, to improve nitrate retention and water-quality benefits. After studying 

concentration of nitrate—nitrate amount per water volume unit—and nitrate load, or total amount of 

nitrate, researchers found surface runoff from no-till fields to contain a similar nitrate load to surface 

runoff from conventional tillage fields. In contrast, nitrate load via leaching was greater with no-till 

fields than with conventional tillage fields. 

 کشاورزی حفاظتی: موضوع

 phys.org :منبع

 22/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-09-no-tillage-sufficient-pollution-nitrate.html
https://phys.org/tags/leaching/
https://phys.org/tags/water/
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 های زیتون بر اکوسیستم باغ های هرز در ت حفظ علفمثب تاثرا

در  های هرز ، اسپانیا، بر روی اثرات و مزایای حفظ پوشش علفدانشگاه گراناداحققان م

ای که اخیرا در مجله  و در مقاله اند های زیتون مطالعه و تحقیق کرده خاک باغ

Agrivulture, Ecosystem and Environment است که  منتشر شده، نشان داده شده

های هرز بطور معناداری سبب افزایش جذب کربن در  پوشش علفحفظ سال  در طی یک

اکسیدکربن  ای دی به مخزنی برای ذخیره گاز گلخانهها شده و آنها را تبدیل  این باغ

 . است کرده

های  اغمساحت ب. شوند زیتون یکی از فراوانترین نوع درختانی است که در منطقه مدیترانه بویژه در اسپانیا دیده میدرختان 

میلیون هکتار در منطقه اندالوسیا  5/6درصد از کل آن یعنی  11رسد که  میلیون هکتار می 1/2زیتون در اسپانیا به 

(Andalucia )در حال حاضر درختان زیتون با مشکالت . محیطی مهمی دارند اجتماعی، اقتصادی و زیستنقش  است که

رز و مصرف ههای  های سنتی کشاورزی مثل شخم زیاد، حذف علف وهز شیمحیطی متعددی مواجه هستند که ناشی ا زیست

کنند و سبب کاهش ظرفیت اکوسیستم  ها خسارات زیادی به کربن خاک وارد می وهاین شی. مواد شیمیایی کشاورزی هستند

  . های اقتصادی زیادی دارد و هزینه محیطی شوند که پیامدهای زیست اکسیدکربن می در ذخیره دی

  capacity.html-ecosystem-orchards-olive-weed-09-https://phys.org/news/2017:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Scientists at the University of Granada (UGR) studied the effects and benefits of maintaining weed cover in 

olive grove soil. In a recently published article in the journal Agriculture, Ecosystems and Environment, the 

scientists showed that over a year, weed cover significantly increases carbon uptake in olive groves, acting as a 

sink for one of the principal greenhouse effect gases, CO2. Olive trees are among the most widespread crops in 

the Mediterranean and specifically in Spain, where they occupy an area of 2.6Mha. In Andalusia, this crop is 

especially relevant as it not only represents 60 percent of total Spanish olive cultivation (1.5 Mha), but also has 

important economic, social and environmental benefits. Currently, olive crops are facing several environmental 

problems caused by conventional agricultural practices such as intense tillage, weed cover elimination and the 

use of chemical pesticides and fertilizers. These practices have caused large losses in soil organic carbon (SOC) 

and reduced the ecosystem´s capacity to act as a CO2 sink, resulting in environmental damage and high 

economic costs. 

 زیتون: موضوع

 phys.org :منبع

 11/09/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-09-weed-olive-orchards-ecosystem-capacity.html
https://phys.org/tags/soil/
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .6

  کنددر استرالیا که به کاهش کلسترول کمک می( یوالف)معرفی رقم جدید جو دوسر   

 New Oat Variety Developed to Help Reduce Cholesterol 

 تقویت تولید ذرت تراریخته برای کاهش واردات آن در ویتنام 

 Vietnam Eyes GM Corn to Help Reduce Corn Imports 

 یابی ژنوم آن  زمینی به کمک توالیکشف تاریخچه تکامل سیب 

Sweet Potato Genome Provides Insights on its Revolutionary History 

 اروپا  .2

 رمزگشایی ژنوم ارزن انگشتی 

Scientists Decode Finger Millet Genome 

  مریکاا .9

  ژن جدیدی برای مقابله با بیماری قارچی در سویاشناسایی   

 Purdue Researchers Identify New Soybean Gene to Fight Phytophthora 

 تحقیقات .4

 ها های تراریخته برای مقابله با بیماریآزادسازی پشه: برزیل 

 Brazil Releases GM Mosquitoes to Combat Diseases 

 کشف مکانیسم  رویش مجدد ریشه درخت بونسای 

Secrets of Bonsai: Uncovering the mechanism of root regeneration 

  کنندها دسترسی پیدا میافشانیاهان به کمک ترکیبی از رنگ و عطر به گردهگ 

Plants combine color and fragrance to procure pollinators 

  

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15753
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15753
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15775
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15764
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15525
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15769
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15790
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15790
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15725
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15770
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