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 خوار پاییزه ذرت از هند به سایر نقاط آسیا احتمال گسترش کرم برگ

پا در آسیا در معرض تهدید آفت کرم  ها کشاورز خرده امنیت غذایی و معیشت میلیون

طرف  بر اساس هشدار فائو، این آفت مهاجم از هند به. خوار پاییزه ذرت است برگ

 آسیا و جنوب چین در حال گسترش استجنوب شرقی 

. در آسیا است آناین اولین مورد از ظهور  کهخیراً در هند مشاهد شده ااین آفت 

 711تواند تا  که در یک شب می طوری ظرفیت پرواز این حشره بسیار زیاد است، به

خسارت  م طول سال به محصوالت زراعیتواند در تما کیلومتر را طی کند و با توجه به شرایط آب و هوای گرمسیری منطقه می

خوار پاییزه  کرم برگ. برای تغذیه این آفت وجود دارددر این مناطق وارد کند، بدین معنی که همیشه محصول و علف هرز 

 . نوع محصول دیگر از جمله برنج، سبزیجات، بادام زمینی و پنبه تغذیه کند 81عالوه بر ذرت از 

تا . است شناسایی شد، تا کنون در سراسر افریقا گسترش یافته 2176اولین بار در اوایل سال  این آفت بومی امریکا که برای

که موجب آلودگی  هگزارش شد( اکثراً در شمال قاره)سرزمین افریقایی کشور و  71در این آفت مشاهده ، 2178اوایل سال 

 است دهها هکتار از مزارع ذرت و سورگوم شده و به محصوالت آسیب رسان میلیون

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1148819/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Fall Armyworm could threaten the food security and livelihoods of millions of small-scale farmers in 

Asia as the invasive crop-eating pest is highly likely to spread further from India, with South East Asia 

and South China most at risk, FAO warned today. 

Recently detected in India - the first time it has been found in Asia - the insect has the capacity to fly 

over long distances (100 km per night) and ravage crops all year round given the region's favourable 

tropical and sub-tropical climate, which means there are always crops and weeds around that Fall 

Armyworm can feed on. Fall Armyworm can eat maize and some 80 other crops, including rice, 

vegetables, groundnuts and cotton. 

Native to the Americas, Fall Armyworm has already spread across Africa where it was first detected in 

early 2016. By early 2018, all but 10 (mostly in the north of the continent) African states and territories 

have reported infestations and the pest has affected millions of hectares of maize and sorghum. 

 آفات گیاهی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1148819/icode/
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 گرسنگی صفر، صلح و رفاهنقش مهم خاک سالم در رسیدن به 

( اوت 79)گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو در کنگره جهانی علوم خاک 

بر نقش سالمت خاک در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، از جمله 

وی . رسیدن به گرسنگی صفر و مبارزه با تغییرات اقلیمی تاکید کرد

محقق از  2111طی پیام ویدیوئی به این کنگره که با حضور بیش از 

سراسر جهان برگزار گردید، گفت در حال حاضر تقریبا یک سوم خاک 

تخریب خاک بر تولید غذا تاثیر گذاشته و . است کره زمین تخریب شده

تغذیه، افزایش نوسانات قیمت مواد  سبب تشدید گرسنگی و سوء

 . شود میها نفر  یر شدن میلیونهای غیرمجاز و فق غذایی، و فشار آمدن به مردم در جهت ترک زمین و مهاجرت

فرسایش خاک، عدم : عامل عمده تهدید کننده عملکرد خاک عبارتند از 71بر اساس گزارش فائو درباره وضعیت منابع خاک 

موازنه در عناصر غذایی خاک، از بین رفتن کربن خاک و تنوع زیستی، اسیدی شدن خاک، آلودگی خاک، شوری خاک و 

 . فشردگی خاک

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1148732/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Improving the health of the world's soils is essential to achieve the Sustainable Development Goals, 

including Zero Hunger and combating climate change and its impacts, FAO Director-General José 

Graziano da Silva, today told participants of the World Congress of Soil Science. 

In a video message to the event, which is being attended by more than 2,000 scientists from around the 

world, Graziano da Silva noted that approximately one third of the Earth's soil is degraded. 

"Soil degradation affects food production, causing hunger and malnutrition, amplifying food-price 

volatility, forcing land abandonment and involuntary migration-leading millions into poverty," he said. 

The FAO The Status of the World's Soil Resources report has identified 10 major threats to soil 

functions including soil erosion, soil nutrient imbalance, soil carbon and biodiversity losses, soil 

acidification, contamination, soil salinization, and soil compaction. 

 خاک: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1148732/icode/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
https://www.21wcss.org/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/c6814873-efc3-41db-b7d3-2081a10ede50/
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 یابی دقیق ژنوم گندم شدند محققان موفق به توالی

رای تامین امنیت غذایی بتر گندم  توان برای تولید ارقام سخت از ژنوم گندم می

 . موردنیاز استفاده کرد

به تازگی در مجله ( IWGSC)یابی ژنوم گندم  المللی توالی کنسرسیوم بین

Scinece دستیابی به یک . است توصیف دقیقی از ژنوم گندم نان را منتشر کرده

مرجع با کیفیت باال از توالی  ژنوم گندم یک از اهداف مهم در این زمینه است، زیرا 

 های موج. گندم بیشترین سطح کشت بین محصوالت زراعی  در جهان را داشته و در امنیت غذایی نقش بسیار مهمی دارد

گذاشته، و  2178در اروپای شمالی، آسیا و کانادا اثرات قابل توجهی بر میزان تولید جهانی گندم در سال گرمایی اخیر 

 6/3برای تامین نیاز غذایی جمعیت . همچنین آفات، شوری و تغییرات اقلیمی به محصوالت زراعی خسارت وارد خواهند آورد

 . درصدی داشته باشد 6/7افزایش  وری گندم باید ساالنه ، بهره2151میلیاردی جهان تا سال 

ژنوم گندم . تولید و نگهداری آن استحاوی تمام اطالعات الزم برای و  بوده ژنوم هر موجود زنده مشابه یک نقشه راه جامع

 . کروموزوم از سه زیرژنوم بسیار مشابه بسیار پیچیده است 27برابر ژنوم انسان و با توجه به داشتن  5بیشتر از 

  impossible-thought-once-breakthrough-in-genome-wheat-sequence-https://www.theguardian.com/science/2018/aug/16/scientists:لینک خبر

 :خالصه خبر 
On Friday the International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC) published a detailed 

description of the genome of bread wheat in the journal Science. 

Obtaining a high-quality reference sequence of bread wheat genome has been an important goal 

because, as the most widely grown crop worldwide, it is essential for food security. Recent heatwaves 

in northern Europe, Asia and Canada will have a major effect on wheat production in 2018, and pests, 

salinity and climate change have wiped out crops. To meet future demands of a projected world 

population of 9.6bn by 2050, wheat productivity needs to increase by 1.6% each year. 

The genome of an organism is similar to a detailed roadmap, containing all of the information needed 

to build and maintain that organism. Now that scientists and farmers know the genes and factors 

responsible for traits such as wheat’s yield, grain quality, resistance to fungal diseases, and tolerance to 

environmental stress, they will be able to produce hardier wheat varieties. 

 گندم: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 16/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/science/2018/aug/16/scientists-sequence-wheat-genome-in-breakthrough-once-thought-impossible
http://science.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aar7191
http://science.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aar7191
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/24/why-is-europe-going-through-a-heatwave
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/24/why-is-europe-going-through-a-heatwave
https://www.theguardian.com/environment/2013/jun/20/crop-yeilds-world-population
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 خواری کافی نیست برای نجات دنیا، گیاه

در انگلستان روند افزایشی داشته است  خواری در طی چند سال گذشته، گیاه

به  2176خواران از نیم میلیون نفر در سال  طوریکه در حال حاضر تعداد گیاه هب

 مستند های فیلم. است رسیده( درصد جمعیت 5)میلیون نفر  5/9بیش از 

 (What the Health)و سالمتی ( Cowspiracy)تاثیرگذار مثل توطئه گاوها 

آنها بر توجه همگانی را به صنعت گوشت و لبنیات و اثرات تولید فشرده 

 . سالمت انسان و حیوان و محیط زیست جلب کردند

در کاهش جمعیت حیوانات بسیار مهم   هایابزار های غذایی گیاهی، یکی از کامل به رژیماما در صورت جایگزینی و تغییر 

یا، ذرت و جای توصیه به مصرف مواد غذایی تهیه شده صنعتی از سو هب. شود میگرفته خوار نادیده  خوار و علف سرشاخه

های تناوب سنتی، مراتع دائمی و  های پایدار محصوالت گوشتی و لبنی تولید شده بر اساس سیستم غالت، باید شکل

های  ، اصول اخالقی در ترغیب تقاضا برای محصوالتی که نیاز به نهادهحداقل .های حفاظت شده مورد تشویق قرا گیرند چراگاه

های پایدار دامپروری که به ذخیره کربن و  باید رعایت گردد و شیوهها را دارند،  کش ها و قارچ کش ها، آفت کش کودی، علف

 .کنند، بشکل منفی جلوه داده نشوند تنوع زیستی و ترسیب کربن کمک می

  maize-soya-dairy-meat-farmed-intensively-https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/25/veganism:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Veganism has rocketed in the UK over the past couple of years – from an estimated half a million people in 

2016 to more than 3.5 million– 5% of our population – today. Influential documentaries such 

as Cowspiracy and What the Health have thrown a spotlight on the intensive meat and dairy industry, exposing 

the impacts on animal and human health and the wider environment. 

But calls for us all to switch entirely to plant-based foods ignore one of the most powerful tools we have to 

mitigate these ills: grazing and browsing animals. 

Rather than being seduced by exhortations to eat more products made from industrially grown soya, maize and 

grains, we should be encouraging sustainable forms of meat and dairy production based on traditional rotational 

systems, permanent pasture and conservation grazing. We should, at the very least, question the ethics of driving 

up demand for crops that require high inputs of fertiliser, fungicides, pesticides and herbicides, while 

demonising sustainable forms of livestock farming that can restore soils and biodiversity, and sequester carbon. 

 تغذیه و سالمتی: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 25/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/25/veganism-intensively-farmed-meat-dairy-soya-maize
https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/vegans-uk-rise-popularity-plant-based-diets-veganism-figures-survey-compare-the-market-a8286471.html
http://www.cowspiracy.com/
http://www.whatthehealthfilm.com/
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 بعنوان گرمترین سال در تاریخ اعالم شد 2171سال 

، سال گذشته پس از 2171ساالنه وضعیت اقلیمی در سال  بر اساس ارزیابی 

همچنین در . است بعنوان گرمترین سال گزارش شده 2176و  2175های  سال

سطح آب  و افزایشای  این سال کره زمین با باالترین غلظت گازهای گلخانه

 . نیز مواجه شد دریا 

هواشناسی  المللی ساالنه بعنوان بخش مکمل بولتن انجمن این گزارش بین

دهد که در تهیه آن بیش  ای از وضعیت اقلیمی زمین را ارائه می امریکا خالصه

این گزارش شامل اطالعات دقیقی . محقق از سراسر جهان از جمله از مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا نقش دارند 511از 

های نظارتی محیط  آوری شده از ایستگاه جمع های های اقلیمی زمین، رویدادهای مهم آب و هوایی و سایر داده از شاخص

عملکرد اصلی این گزارش مستندسازی وضعیت و مسیر . زیستی و تجهیزات نصب شده بر روی زمین، آب، یخ و فضا است

ها و تعهدات ما  در  همچنین بعلت انتشار آن بصورت سری، وضعیت و مسیر ظرفیت. بسیاری از اجزای سیستم اقلیمی است

 . دهد ات مربوط به سیستم های اقلیمی را نشان میقبال مشاهد

  confirms-report-international-record-year-warmest-third-was-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2017:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The State of the Climate in 2017 reports that last year was the third-warmest year on record (after 2016 

and 2015), and that the planet also experienced record-high greenhouse gas concentrations as well as 

rises in sea level. 

The annual assessment is an international, peer-reviewed report giving a summary of the global 

climate. It is published as a supplement to the Bulletin of the American Meteorological Society. 

The report is based on the contributions of more than 500 scientists from around the world, including 

the JRC. It provides a detailed update on global climate indicators, notable weather events, and other 

data collected by environmental monitoring stations and instruments located on land, water, ice, and in 

space. 

The main function of the report is to document the status and trajectory of many components of the 

climate system. However, as a series, it also documents the status and trajectory of our capacity and 

commitment to observe the climate system. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا :منبع

 00/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2017-was-third-warmest-year-record-international-report-confirms
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/seafarer81_adobestock_161605749.jpeg?itok=wMebD1Ef
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 میلیارد کیلوگرم 71ضایعات میوه و سبزی تازه در اتحادیه اروپا، بیش از 

ای که به تازگی توسط مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه  بر اساس مقاله

است، میزان ضایعات میوه و سبزیجات هر خانواده  اروپا منتشر شده

از این مقدار، . کیلوگرم به ازاء هر نفر است 9/95اروپایی در سال حدود 

 . کیلوگرم قابل اجتناب است 2/74

طح جهانی، حدود یک سوم از تولیدات مواد طبق تخمین فائو، در س

بر . روند صورت ضایعات و هدررفت از بین می غذایی مصرفی انسان به

های تازه تشکیل  های اروپایی را سبزیجات و میوه درصد از ضایعات غذایی تولید شده توسط خانواده 51اساس مطالعات ملی، 

( مثال پوست)غیرقابل خوردن  ها از آن بخشی که و ایندهند  شکیل میآنها یک سوم از کل خرید مواد غذایی را ت. دهند می

  .است ، در نظر گرفته شدهبوده و بسیار فاسدپذیر و ارزان هستند

توان کاهش  میزان ضایعات را می ،دهد که با بکارگیری راهبردهای پیشگیری هدفمند با این حال، نتایج این مطالعه نشان می

جتناب ضایعات مثل پوست و غیره را با مدیریت پایدارتر در مراحل بازیافت وارد چرخه اقتصاد های غیرقابل ا داد و بخش

 . نمود

  year-vegetables-and-fruit-fresh-kg-billion-17-over-waste-households-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A recently published JRC article finds that EU households generate about 35.3 kg of fresh fruit and vegetable 

waste per person per year, 14.2 kg of which is avoidable. 

The UN's Food and Agriculture Organisation estimates that about one third of the food produced globally for 

human consumption is lost or wasted. 

According to national studies, fresh fruit and vegetables contribute to almost 50% of the food waste generated 

by EU households. 

This is to be expected given that they make up about one third of total food purchases, some of their mass is 

inedible (e.g. peel), and they are highly perishable and relatively cheap. 

However, the JRC study found that the avoidable waste could be reduced by applying targeted prevention 

strategies, and that the unavoidable waste (in the form of inedible parts of the product such as peel, etc.) could 

be much more sustainably managed at the manufacturing stage and recycled for use in the circular economy. 

 ضایعات غذایی: موضوع

 مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا :منبع

 13/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-households-waste-over-17-billion-kg-fresh-fruit-and-vegetables-year
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/samael334_adobestock_167843675.jpeg?itok=jyOjNImM
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 ها محیطی جدید اتحادیه اروپا برای مدیریت زباله استانداردهای زیست

اتحادیه  ای گازهای گلخانهکاهش انتشار  وری و بهره جدیداستانداردهای 

اروپا به مسئولین ملی در کم کردن اثرات زیست محیطی تاسیسات 

 خطر سر و کار دارند،  خطرناک و بی های زبالهکه با  ضایعاتبزرگ تصفیه 

 .  رسد می 4111تعداد اینگونه تاسیسات به . کمک خواهد کرد

بهترین سند مرجع در دسترس در مورد مشخصات جدید نتیجه بررسی 

های بدست  گیری نتیجه. است ضایعاتهای تاسیسات تصفیه  تکنیک

 . است آمده در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده

تواند نقش مهمی در دستیابی اتحادیه  ها می گیری اتحادیه اروپا، این نتیجه ضایعاتعالوه بر اهمیت آن برای بخش تصفیه 

مدیریت ضایعات بخش مهمی از گذار اتحادیه . محیطی و مدیریت ضایعات داشته باشد های زیست اهداف سیاست اروپا به

 . شود ها تعیین می ترتیب اولویت« سلسله مراتب ضایعات»ای است که در آن بر اساس  اقتصاد چرخهاروپا به 

  treatment-waste-standards-environmental-eu-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 
New emissions and efficiency standards will help national authorities to lower the environmental 

impact of the largest waste treatment installations in the EU, dealing with both hazardous and non-

hazardous waste. This represents around 4,000 installations. 

The new specifications are the result of a review of the Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document (BREF) for Waste Treatment. The review's BAT conclusions were published today in the 

Official Journal of the EU. 

Beyond their importance for the European waste treatment sector, these BAT conclusions also play an 

important role in achieving EU environmental and waste management policy goals. 

Waste management is an essential part of the EU's transition to a circular economy and is based on the 

'waste hierarchy' which sets the order of priority when shaping waste policy and managing waste at the 

operational level. 

 محیط زیست: موضوع

 مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا :منبع

 10/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-waste-treatment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0038.01.ENG&toc=OJ:L:2018:208:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0038.01.ENG&toc=OJ:L:2018:208:FULL
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/environmental-standards-waste-treatment_jonnysek_adobestock_77486267.jpeg?itok=cU2JgGeV
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 ارزش برای کشاورزی و اقتصاد جهانی فاضالب انسانی منبعی با

اگرچه بنظر برخی ناخوشایند باشد، اما فاضالب انسانی دارای مقدار زیادی مواد 

توانند به محصوالت با ارزش تبدیل شده و کشاورزی پایدار  مغذی است که می

 . برخی از کشورهای در حال توسعه کمک کنند یو استقالل اقتصاد

. شهرها مقدار زیادی فاضالب تولید می شود که نیاز به مدیریت دارددر 

در مشخص نمودن  از آناند که  محققان دانشگاه ایلینوی مدلی را طراحی کرده

توان کرد،  میرا برداری  مناطقی از جهان که از بازیافت نیتروژن، پتاسیم و فسفر حاصل از فاضالب انسانی بیشترین بهره

 . است منتشر شده Nature Sustainabilityهای آنها بصورت گزارشی درمجله  یافته .استفاده کرد

و به آنها شده در مزارع کاشته زراعی گوید، محصوالت  جرمی گست، استاد مهندسی عمران و محیط زیست در این باره می

و نهایتا به تاسیسات تصفیه  و پس از مصرف تمام نیتروژن، پتاسیم و فسفر آنها دفع شده شود می کودهای مغذی داده

هایی  مهندسی چرخه مواد مغذی سبب ایجاد فرصت. این یک جریان کامال خطی و یک طرفه از منابع است. رسند فاضالب می

 . اورزی خواهد بودتصاد و کششود که به نفع محیط زیست، اق می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180816153137.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
It may seem off-putting to some, but human waste is full of nutrients that can be recycled into valuable products 

that could promote agricultural sustainability and better economic independence for some developing countries. 

Cities produce and must manage huge quantities of wastewater. Researchers at the University of Illinois at 

Urbana-Champaign have developed a model to clarify what parts of the world may benefit most from re-

circulation of human-waste-derived nitrogen, potassium and phosphorus from cities and back into farm fields. 

They report their findings in the journal Nature Sustainability. 

"We grow our crops in the field, apply nutrient-rich fertilizers, eat the crops, excrete all of the nitrogen, 

phosphorus and potassium and then those nutrients end up at the wastewater treatment plant," said Jeremy 

Guest, a civil and environmental engineering professor and study co-author. "It is a very linear, one-directional 

flow of resources. Engineering a more circular nutrient cycle would create opportunities that could benefit the 

environment, economy and agriculture." 

 محیط زیست: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 16/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180816153137.htm
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 ها در افریقا گسترش کاشت درختان پالم، تهدیدی برای جانوران راسته نخستی

ز تحقیقات های یک مطالعه جدید انجام شده توسط مرک بر اساس یافته

تواند اثرات  سترش صنایع روغن پالم میمشترک اتحادیه اروپا، گ

 . توجهی بر جانوران راسته نخستیان افریقا داشته باشد قابل

چند منطقه کوچک در افریقا مناسب برای اند که تنها  محققان دریافته

های راسته نخستیانی که در آنجا  کشت درختان پالم هستند که بر گونه

 79/1ل مساحت این مناطق ک. کنند کمترین تاثیر را دارند زندگی می

حتی اگر تمام مناطقی که حداقل سازگاری را برای . در صد از کل مساحت قاره افریقا است 115/1میلیون هکتار یعنی 

میلیون هکتار زمین  9/9، بدون به خطر انداختن حیات این جانوران، فقط بگیریماستخراج روغن پالم داشته باشند، در نظر 

میلیون هکتار زمین موردنیاز برای تامین روغن پالم تا سال  59 از درصد 2/6این رقم فقط . م وجود داردبرای تولید روغن پال

 . است 2151

منتشر  Proceedings of the national Academy of Sciences (PNAS)جزئیات بیشتر درباره این مطالعه در مجله 

 . است شده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180815102921.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Future expansion of the palm oil industry could have a dramatic impact on African primates, according 

to the findings of a new study led by the Joint Research Centre, the European Commission's science 

and knowledge service. The study has been published today in Proceedings of the National Academy 

of Sciences (PNAS). 

Scientists found only a few small 'areas of compromise' in Africa with a high suitability for oil palm 

cultivation and a low potential impact on the primate species living there. These areas totalled 0.13 

million hectares (Mha), which is less than 0.005 % of the total land mass of the African continent. 

Even when taking into account all areas with at least minimum suitability to grow the plants from 

which palm oil is extracted, just 3.3 Mha of land is available to produce the oil without endangering 

primate populations. This amounts to only 6.2% of the 53Mha that would be required to cope with 

rising palm oil demand by 2050. 

 تنوع زیستی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/80/2018 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180815102921.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180815102921.htm
http://www.fao.org/news/story/en/item/1148819/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1148819/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1148819/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1148819/icode/
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 محققان خواستار تغییر و تحول جامع در سیستم های غذایی شدند

المللی در مجله  ای که توسط یک گروه از محققان بین بر اساس مقاله

Agronomy for sustainable development است،  منتشر شده

های غذایی و کشاورزی باید شامل  های مربوط به سیستم گزاری سیاست

گیرندگان باید  تصمیم. قط تامین مواد غذای باشندمسائلی فراتر از ف

ی مربوط به اقلیم، کشاورزی ها هایی در راستای هماهنگی با سیاست شیوه

 . دستورکار توسعه پایدار سازمان ملل متحد اتخاذ کنندو غذای 

هدف ویژه به  763هدف اصلی و  71برای توسعه پایدار شامل  2191دستورکار  مورد ، رهبران جهان به اتفاق در2175در سال 

برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت کمک به مردم  بدنبال این توافق، اقدام یکپارچه و جهانی . توافق رسیدند

نین هماهنگی با اقدامات اقلیمی و همچ براین برنامه . ریزی شد و کره زمین، امکان رسیدن به رفاه، عدالت و مشارکت برنامه

 . توافق پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی متمرکز است

همه مردم قادر به استفاده از مواد مغذی و : رکن اصلی است 4های غذایی دارای  بنا بنظر محققان تحول جامع در سیستم

ش غذایی باشند، در راستای کاهش تغییرات سالم شوند، منعکس کننده تولید پایدار محصوالت کشاورزی و زنجیره ارز

 . پذیری باشند و تحوالت باید یک رنسانس برای مناطق روستایی باشند اقلیمی و انعطاف

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180809112456.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Agriculture and food systems policies should ensure more than just the supply of food. Decision-makers must 

make a paradigm shift to align policies about climate, agriculture and food with the United Nation's 2030 

Agenda for Sustainable Development. This is according to a group of international researchers in a review 

article in the journal Agronomy for Sustainable Development, which is published under the Springer imprint and 

is an official journal of the Institut national de la recherche agronomique (INRA). 

In 2015, world leaders unanimously agreed on the 2030 Agenda for Sustainable Development, its seventeen 

Sustainable Development Goals and 169 targets. This set in motion a universal and integrated action plan for 

developed and developing countries to help people and the planet, and to allow for prosperity, justice and 

partnerships. Its focus on climate action also aligns it with the Paris Agreement about climate change. 

 های غذایی یستمس: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 09/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180809112456.htm
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های نخلی افشان و سرخس دهنده ارتباط بین حشرات گرده کشف اولین فسیل نشان  

حشرات و سایر حیوانات که بعنوان  وارتباط خاص بین گیاهان گلدار 

اما قبل از . است افشان در خدمت آنها هستند، کامال شناخته شده گرده

دانگان، یک گروه غیرعادی از بازدانگان همیشه سبز تخت  ظهور نهان

افشانی آنها  اند که گرده ها، احتماال اولین گیاهانی بوده عنوان سرخس

یک مدرک فسیلی اساس  بر.  است گرفته توسط حشرات صورت می

. اند ها و حشرات را کشف کرده محققان اولین رابطه بین سرخس

منتشر  Current Biologyاوت مجله  76جزئیات این یافته در شماره 

  . شده است

ای که تخمین زده شده  های گرده سرخس محافظت شده در کهربای برمه همراه با دانه  boganiidیافتن یک سوسک باستانی 

در این سوسک همچنین عالیمی مربوط به سازگاری خاص . است منجر به این کشف شدهمیلیون ساله داشته باشد،  33قدمت 

 . های آرواره پایین برای انتقال گرده سرخس مشاهده شده است از جمله تکه

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180816143240.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Flowering plants are well known for their special relationship to the insects and other animals that 

serve as their pollinators. But, before the rise of angiosperms, another group of unusual evergreen 

gymnosperms, known as cycads, may have been the first insect-pollinated plants. Now, researchers 

reporting in the journal Current Biology on August 16 have uncovered the earliest definitive fossil 

evidence of that intimate relationship between cycads and insects. 

The discovery came in the form of an ancient boganiid beetle preserved in Burmese amber for an 

estimated 99 million years along with grains of cycad pollen. The beetle also shows special 

adaptations, including mandibular patches, for the transport of cycad pollen. 

 ها افشان گرده: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180816143240.htm
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 های مناسب برای زنبورها جدید درباره زیستگاههای  یافته

کشاورزی فشرده تحت های  کردند که یطور کلی زمین تا کنون محققان تصور می

ها و منابع غذایی محدود و کمبود مکان مناسب برای  کش دلیل استفاده از آفت به

این یکی از عواملی است که . کندوها، زیستگاه مناسبی برای زنبورها نیستند

اما در صورت . است بورها را در سطح جهانی در معرض انقراض قرار دادهزن

 اگر شود و هایی که تحت عنوان جزایر زیستگاهی نام برده می دسترسی به مکان

 . های کشاورزی نیز قادر به ادامه حیات هستند از تنوع زیستی باالیی برخوردار باشند، زنبورها در زمین

ر تحقیق انجام شده توسط محققان دانشگاه وورتسبرگ با همکاری محققان دیگری از آلمان و این یافته برای اولین بار د

 "Tetragonula carbonaria"این محققان برای بیش از دو سال بر روی زنبور بدون نیشی بنام . است استرالیا نشان داده شده

زنبورهای اجتماعی به تنوع زیستی گیاه و  یستی و تکثیرای بر روی وابستگی توانایی زی آنها بصورت نمونه. اند مطالعه کرده  

بنا به گفته یکی از محققان این پروژه، زنبورهای عسل و زنبورهای بدون . اند کیفیت منابع غذایی اطراف آنها آزمایش کرده

جزئیات . دهند می افشانی گیاهان را در سطح جهان انجام ای از گرده نیش از انواع زنبورهای اجتماعی هستند که بخش عمده

 .  منتشر شده است Scientific reportsبیشتر درباره این تحقیق در مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180822101322.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists so far assumed that habitats with intensive agricultural use are generally bad for bees, because of the exposure to 

pesticides and the very limited choice of food resources and nesting places. The world-wide extinction of bees was to some 

extent put down to this factor. But bees are well able to thrive in agriculturally used areas, under the condition that they 

have access to what is called habitat islands with a high plant biodiversity. This was now demonstrated for the first time in 

a study by scientists of the University of Würzburg, together with other German and Australian researchers. They published 

their results in in Scientific Reports. 

 "Tetragonula carbonaria" is the name of an Australian stingless bee that scientists have examined for more than two years. 

"We used it to examine in an exemplary way whether the fitness and the reproductive success of social bees depends on the 

plant biodiversity surrounding them and the related quality of food resources," says Dr. Sara Leonhardt, in charge of the 

study at the University of Würzburg. Social bees include, among others, honey bees and stingless bees. They are 

responsible for a large part of the pollination performance worldwide. 

 زنبورها: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 22/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180822101322.htm
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 های کشاورزی به صنایع جدید تبدیل زباله

کنسرسیوم نتیجه ، افزایش ارزش ضایعات کشاورزی و تبدیل آنها به صنایع جدید

میلیون دالری جدیدی است که توسط دانشگاه آدالید اجرا خواهد  3/71تحقیقاتی 

شرکت از بخش کشاورزی و  3همکار شامل  78با این کنسرسیوم در مجموع . شد

المللی دانشگاهی و صنعتی بر روی  مؤسسه ملی و بین 3غذای جنوب استرالیا و 

 . توسعه محصوالت ارزشمند از ضایعات کشاورزی کار خواهند کرد

کشاورزی بخش کلیدی برای گوید،  پروفسور وینست بولون، پژوهشگر کنسرسیوم تحقیقاتی و از مدیران دانشگاه آدالید می

اقتصاد جنوب استرالیا است، اما پتانسیل باالی آن در تولید محصوالت ارزشمند و ایجاد صنایع جدید پس از برداشت تا کنون 

 آید بصورت ضایعات در می( بیوماس)در صنایع کشاورزی و باغبانی مقدار زیادی زیست توده . است مورد استفاده قرار نگرفته

اما ترکیبات زیادی شامل انواع . های تولید کننده است و یا اینکه بازگشت هزینه بسیار کمی دارد حاضر جزء هزینهکه در حال 

توان بدست آورد که بعلت خواص سالمتی و ساختاری دارای کاربردهای  را از این ضایعات می« ها بیومولکول»گسترده از 

 . زیادی هستند

  industries.html-agriculture-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Increasing the value of agriculture waste and turning it into new products will be the outcome of a new $10.9 

million research consortium led by the University of Adelaide. 

The research consortium – Agricultural Product Development – has been granted $4 million over four years by 

the State Government through its Research Consortia Program. The University of Adelaide is contributing $2.3 

million (cash and in-kind) with the remaining support coming from a range of partners. 

The consortium will bring together a total of 18 partners to develop high-value products from agricultural waste: 

nine South Australian-based companies from the agriculture and food sector, and another nine national and 

international academic institutions and industry partners. 

"Agriculture is already a key contributor to South Australia's economy but its huge potential to generate high-

value products and create new post-farm gate industries has not yet been realised," says Professor Vincent 

Bulone, research consortiumlead investigator and director of Adelaide Glycomics at the University's Waite 

campus. 

 ضایعات کشاورزی: موضوع

 phys.org :منبع

 21/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-08-agriculture-industries.html
https://phys.org/tags/consortium/
https://phys.org/tags/waste/
https://phys.org/tags/industry/
https://phys.org/tags/research+consortium/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/grainproduct.jpg
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 آبگیرهاها و  های جلبکی تهدیدی برای دریاچه توده

ساز برای  های مضر فقط مشکل بر اساس یک تحقیق جدید، جلبک

ها  های بزرگ نیستند، بلکه تهدیدی جدی و خطرناک برای دریاچه آب

  . آیند شمار می و آبگیرهای کوجک نیز به

آوری  های جمع یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه اوهایو با بررسی نمونه

شده از بیست و چهار آبگیر و دریاچه کوچک در مناطق روستایی 

خصوص با توجه به میزان باالی مواد سمی در یکی از  اوهایو به

 . ها دریافتند که دالیل زیادی برای نگرانی وجود دارد دریاچه

های عصبی آسیب وارد  ای شده و به کبد و سیستم های پوستی، مشکالت روده ز خارشهای جلبک سبب برو توکسین

های مضر ایجاد  نیتروژن و فسفر موجود در کودهای رایج در کشاورزی محیط مناسبی برای رشد و شکوفایی جلبک. کنند می

 . کنند می

  lakes.html-small-threat-blooms-algal-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Harmful algae isn't just a problem for high-profile bodies of water—it poses serious, toxic threats in 

small ponds and lakes as well, new research has found. 

A team of researchers from The Ohio State University examined water samples from two dozen ponds 

and small lakes in rural Ohio and found plenty of cause for concern, with particularly high levels of 

toxins at one lake. 

Toxins from algae can cause skin rashes, intestinal problems and damage to the liver and nervous 

system. Fertilizers common to agriculture—including nitrogen and phosphorous—create an 

environment in which harmful algae can flourish. 

 ها آلودگی آب: موضوع

 phys.org :منبع

 23/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

https://phys.org/news/2018-08-algal-blooms-threat-small-lakes.html
https://phys.org/tags/water/
https://phys.org/tags/harmful+algae/
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 کار کلمبیایی در تالش برای سازگاری با تغییرات اقلیمی کشاورزان قهوه

خیز ریسارالدا کلمبیا، درختان کوچک قهوه در امتداد  در منطقه قهوه

هزاران . های منظم قرار دارند های آند در ردیف دار کوه های شیب دامنه

آیند آماده  دانه قهوه سبز که زمان رسیدن به رنگ قرمز درخشان درمی

 . شود شیب تند مانع برداشت ماشینی آنها می. برداشت با دست هستند

کلمبیا با توجه به جغرافیای منحصر بفرد یکی از بزرگترین تولید  

 64/2این کشور به سراسر جهان ساالنه به ( arabica)میزان فروش ساالنه قهوه عربیکا . استهای قهوه در جهان  کننده

 . فقط میزان فروش قهوه کشورهای برزیل و ویتنام از این رقم بیشتر است. رسد میلیارد دالر می

این . اکر است 72تا  5متوسط بین  وجود صادرات به سراسر جهان، مزارع قهوه در کلمبیا بیشتر خانوادگی بوده و اندازه آنهابا 

در حال حاضر، . آلود و فرسایش  هستند های حاصلخیز در معرض خطرات جدی آب و هوایی مثل رانش زمین گل کوه

یای طبیعی مرتبط با تغییرات اقلیمی مثل سیل، خشکسالی و آفات خیز این کشور در برابر بال پذیری مناطق قهوه آسیب

 . مهاجم در حال افزایش است

  htmlclimate.-colombia-struggle-farmers-coffee-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In Colombia's coffee-producing region of Risaralda, small trees run along the sharp incline of the 

Andes Mountains, carefully tended in tidy rows. Thousands of green coffee berries turn brilliant red as 

they ripen, ready to be harvested by hand. The steep hills here prevent mechanized techniques. 

Its unique geography makes Colombia one of the world's greatest coffee-producing nations, 

selling US$2.64 billion of mild, high-altitude Arabica beans to countries around the world each year. 

Only Brazil and Vietnam export more coffee. 

Despite their global reach, coffee farms in Colombia are generally family-owned and modest in size – 

perhaps 5 to 12 acres. 

These fertile mountains already face weather-related risks, such as mudslides and erosion. Now, 

the country's coffee region is increasingly vulnerable to climate change-induced 

disasters like flooding, drought and invasive pests. 

 آفات گیاهی: موضوع

 phys.org :منبع

 22/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-08-coffee-farmers-struggle-colombia-climate.html
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/coffee-in-colombia-waking-up-to-an-opportunity/
https://phys.org/tags/coffee/
http://www.worldstopexports.com/coffee-exports-country/
https://www.investopedia.com/articles/investing/091415/5-countries-produce-most-coffee.asp
http://www.cafedecolombia.com/particulares/en/la_tierra_del_cafe/la_gente_del_cafe/
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/mainstreaming-climate-change-in-colombia/CC%20risk%20Mainstreaming%20Climate%20Change%20in%20Colombia-EN.pdf
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006GL025734
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006GL025734
https://www.reuters.com/article/us-colombia-environment-idUSKBN17R2FT
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 کند وری کمک می زیست به افزایش بهره کشاورزی سازگار با محیط

محققان دانشگاه یورک در یک تحقیق جدید در مورد تغییر و گذار به  

محیطی شده و  سبب بهبود شرایط زیستهای پایدار کشاورزی که  سیستم

 .  اند کنند، بررسی و مطالعه کرده مزمان به افزایش تولید نیز کمک میه

دهند کشاورزی فشرده پایدار که  نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می

توجهی برای کشاورزان و  تواند مزایای قابل ، میآمد زمانی متناقص بنظر می

مؤسسات تحقیقاتی کشورهای انگلستان، امریکا، ها و  محقق از دانشگاه 71این تحقیق با مشارکت  .محیط زیست داشته باشد

 . است منتشر شده   Nature Sustainabilityسوئد، اتیوپی و نیوزلند انجام و جزئیات آن در مجله 

 میلیون مزرعه در سطح جهانی، 769در  دهند که با اجرای رویکردهای پایدار های انجام شده در این تحقیق نشان می ارزیابی

 . است ه کشاورزی فشرده پایدار بدست آمدهتوجهی در زمین های قابل پیشرفت

کشاورزی و آبیاری میکرو در حال گسترش است و در حال  ، جنگل(IPM)های مثل مدیریت یکپارچه آفات  استفاده از تکنیک

ها مربوط به کشورهای با درآمد متوسط و کم  بیشترین پیشرفت. شوند درصد از مزارع جهان بکار گرفته می 23حاضر در 

 .  است

  productivity.html-farming-friendly-environmentally-global-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A major new study involving researchers from the University of York has measured a global shift towards more 

sustainable agricultural systems that provide environmental improvements at the same time as increases in food 

production. 

The study shows that the sustainable intensification of agriculture, a term that was once considered paradoxical, 

delivers considerable benefits to both farmers and the environment. 

The study, published in the leading journal Nature Sustainability, involved researchers from 17 universities and 

research institutes in the UK, USA, Sweden, Ethiopia and New Zealand. 

Their assessment shows considerable progress has been made towards the sustainable intensification of 

agriculture, with sustainable approaches now being implemented on 163 million farms worldwide. 

 محیط زیست: موضوع

 phys.org :منبع

 10/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-08-global-environmentally-friendly-farming-productivity.html
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 تواند اثرات مثبت روی خاک و گیاه داشته باشد حتی وجود یک گونه باکتری می

های طبیعی قوی مثل  بیوتیک آنتی تولیدهای موجود در عمق خاک از طریق  میکرب

PCA  های تولید کننده  باکتری. گذارند بر روی سالمت گیاه تاثیر میPCA  بر روی

، منطقه عمده کاشت گندم در واشنگتن مرکزی فالت کلمبیادیم   های های گندم ریشه

تا کنون نقش آنها در این اکوسیستم مهم ناشناخته مانده . کنند و اورگان، رشد می

دادند که بر اساس  ارائهالمللی تحقیقاتی برای اولین بار شواهدی را  یک تیم بین. بود

لکه بر روی خاک اطراف نیز روی گندم ب ها نه تنها است این باکتری آنها ثابت شده

 . تاثیرگذارند

. رساند سالی به گیاهان آسیب مید قرار دارند و خشکهای مناطق خشک مثل فالت کلمبیا در معرض فرسایش شدید با خاک

کند که سبب بهبود قدرت نگهداری آب خاک شده و از  کمک می( biofilm)الیه  به توسعه زیست  PCAدر دسترس بودن 

همه  زا. کند ها در شرایط خشکسالی جلوگیری می الیه همچنین از خشک شدن ریشه زیست. کند جلوگیری میتخریب آن 

باعث تولید مواد آلی در خاک شده و در حفظ سالمتی خاک در دراز مدت تاثیر  PCAهای تولید کننده  تر اینکه باکتری مهم

 . گذارند می

  soils.html-affect-positively-bacteria-species-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Microbes deep in the soil influence plant health by releasing potent natural antibiotics such as PCA (phenazine-

1-carboxylic acid). PCA-producing bacteria thrive on roots of dryland wheat throughout the Columbia Plateau, a 

major wheat-producing region in central Washington and Oregon, but their role in this important ecosystem was 

something of a mystery. Now the work of an international team of scientists provides direct evidence for the 

first time that these bacteria affect not only the wheat, but the soil around it. 

Dry areas like the Columbia Plateau suffer large soil losses from wind erosion and plants often struggle to 

survive droughts. The availability of PCA encourages development of a biofilm that could combat soil 

degradation by improving water retention. This biofilm also protects the roots from drying out in drought 

conditions. Most importantly, PCA-producing bacteria enhance long-term soil health by contributing to soil 

organic matter.  

 خاک: موضوع

 phys.org :منبع

 10/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-08-species-bacteria-positively-affect-soils.html
https://phys.org/tags/biofilm/
https://phys.org/tags/bacteria/
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

  های الیاف مصنوعی توسط محققان استرالیایی جدید پنبه با ویژگیتحقیق بر روی نسل 

CSIRO Works on Next Generation Synthetic-Like Cotton 

 منی غذاارائه راهبردهای جدید امنیت غذایی در کنفرانس انجمن آسیایی ای  

Asian Food Safety Association Conference Tackles Strategies for Food Security 

 روپاا .2

 زنی گیاهان شناسایی ژن کلیدی در فرایند جوانه 

Scientists Unlock Seed Germination Process 

 مریکاا  .9

 ی گندم کشف یک نوع باکتری از میکروبیوم گندم برای مقابله با بیماری قارچی فوزاریوم سنبله 

Researchers Use Wheat's Bacterial Partners to Fight a Pathogen 

 اداره غذا و داروی امریکا نیشکر تراریخته برزیلی را تایید کرد 

FDA Approves Sugar from Brazil's Bt Sugarcane 

 معرفی فناوری جدید برای تست میدانی ارقام سویا برای شناسایی صفات مربوط به مقاومت در برابر خشکی 

Drought Tolerant Hb4 Soybeans Introduced in Argentina 

 رقم بومی ذرت که قادر به جذب نیتروژن از هوا است 

Indigenous Mexican Corn Variety Captures Nitrogen from Air 

 

 بازگشت به فهرست
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