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 های با کیفیت کشاورزی در رسیدن به توسعه پایداراهمیت داده

مجمع عمومی سازمان ملل  های در یکی از نشستگرازیانو دا سیلوا مدیرکل فائو 

موقع و با کیفیت یکی از عوامل بازدارنده  های کشاورزی به متحد گفت، فقدان داده

به . شوند هایی است که برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار انجام می در تالش

بنیاد بیل و  نک جهانی، اهای بزرگی شامل ب همین دلیل فائو با مشارکت در گروه

های  قصد دارد بر تالش( USAID)المللی امریکا  آژانس توسعه بینلیندا گیتس و م

سازی آنها در سطح جهانی  یکپارچههای کشاورزی موجود و  آوری داده خود در جمع

مدیرکل فائو با هدف تشویق به . کن کردن گرسنگی بیافزاید در جهت دستیابی به هدف دوم توسعه پایدار یعنی ریشه

های کشاورزی در کشورهای با درآمد  ه جدید هشدار داد که کمبود در کیفیت و دسترسی به دادهگذاری در برنام سرمایه

ها یا نظارت بر  گزاری های درست در سیاست گیری پایین و یا متوسط در مسیر پیشرفت در رویکردهای توسعه، تصمیم

 . کند ها در بخش کشاورزی مانع ایجاد می پیشرفت

، اما شود گذاری می الر در بخش کشاورزی کشورهای با درآمد پایین یا متوسط سرمایهمیلیارد د 241ساالنه حدود 

آوری  در بسیاری از کشورها سطح جمع. دنشو رسانی مناسب اتخاذ نمی های اطالع های حیاتی بر پایه پایگاه گیری تصمیم

سال گذشته  75کشور فقیر جهان، طی  15ر در واقع در اکث. های پایه از نظر کیفی بسیار پایین است ها حتی برای داده داده

 . است هیچ مرور و یا آمار ساالنه کشاورزی انجام نگرفته

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1151662/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The lack of timely and high-quality agricultural data is handicapping efforts to implement the UN's sweeping Agenda for 

Sustainable Development, FAO Director-General Jose Graziano da Silva said today. This is why FAO is joining 

forces with a wide group of partners — including the World Bank, the Bill and Melinda Gates Foundation and the United 

States Agency for International Development (USAID)* - to weave existing agricultural data collection efforts together 

into a more cohesive global program, one that can help drive progress towards the second sustainable development goal, 

the complete eradication of extreme hunger. Speaking at an event at the UN General Assembly in New York aiming to 

mobilize funding for the new effort, Graziano da Silva warned that shortcomings in the quality and availability of 

agricultural data "impede low and lower-middle income countries from elaborating development strategies, making sound 

policy decisions, or monitoring progress in the agriculture sector." 

 های کشاورزی مبارزه با گرسنگی، داده: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1151662/icode/
http://www.data4sdgs.org/news/data-end-hunger-unga-side-event
http://www.data4sdgs.org/news/data-end-hunger-unga-side-event
http://www.un.org/en/ga/
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 اتحادیه اروپا و فائو برای افزایش مقاومت در برابر بحران غذاییهمکاری 

مابین  برای تقویت  های کمیسیون اتحادیه اروپا و فائو بر افزایش مشارکت

های غذایی شدید و  ها نفر از مردم جهان در مقابله با بحران پذیری میلیون انعطاف

د در حدر حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مت. اغلب طوالنی مدت تاکید کردند

های  ، عضو هیئت همکاریNeven Mimicaنیویورک، توافقنامه مشترک توسط 

طبق این توافقنامه دو . ا و مدیرکل فائو امضا شدالمللی و توسعه اتحادیه اروپ بین

 . های غذایی کمک خواهند کرد های پایدار برای بحران حل استای ترویج راهرهای غذایی در  نهاد به شبکه جهانی علیه بحران

Neven Mimica نیادی و های ب های غذایی امکان اقدام درباره این توافقنامه گفت، سال گذشته، شبکه جهانی علیه بحران

پذیر  امکانهای غذایی و جلوگیری از قحطی در شمال نیجریه، سودان جنوبی، سومالی و یمن را  کاهش بحرانهماهنگ برای 

های  میلیون یورویی کمیسیون اتحادیه اروپا به فائو بر میزان همکاری 11با توجه به نیاز به افزایش مشارکت، کمک . کرد

ا در مقابله با گرسنگی در سطح جهانی از طریق تقویت ارتباط بین فعالین حقوق انسانی، های شبکه ر بین افزوده و تالش ما

   . شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش خواهد داد 2471توسعه و صلح بر اساس قطعنامه 

  g/news/story/en/item/1153604/icode/http://www.fao.or:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The European Commission and the UN Food and Agriculture Organization (FAO) have strengthened their 

partnership to boost the resilience of millions of people struggling with severe and often prolonged or recurrent 

food crises around the world. 

The partnership agreement, signed by Commissioner for International Cooperation and Development, Neven 

Mimica, and the Director-General of FAO, José Graziano da Silva, on the sidelines of the UN General 

Assembly in New York today, contributes to the Global Network against Food Crises to promote sustainable 

solutions to food crises. European Commissioner for International Cooperation and Development, Neven 

Mimica, said: “Last year, the Global Network against Food Crises allowed us to take concrete and concerted 

steps to mitigate food crises and avert famine in northern Nigeria, South Sudan, Somalia and Yemen. And we 

need to scale this up. Our contribution of €70 million to the FAO will further bolster our partnership and speed 

up the network’s efforts to tackle hunger globally by strengthening links between humanitarian, development 

and peace actors, as recommended by UN Security Council Resolution 2417.” 

 بحران غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1153604/icode/
http://www.fsincop.net/global-network/about/en/
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 واگیرهای غیر های غذایی سالم در جلوگیری از گسترش بیماری تاثیر رژیم

های غیرواگیر در حاشیه جلسات مجمع  در سومین نشست بیماری

مدیرکل فائو گفت، در  و، معاونمتحد، هلنا سمدعمومی سازمان ملل 

برای سومین سال متوالی تعداد گرسنگان جهان  2171حالیکه در سال 

های غیرواگیر  چاقی و بیماری روند افزایشی داشت، میزان اضافه وزن،

در مورد نیاز به تغییر روند  وی همچنین. ای داشت سابقه نیز افزایش بی

هر هشت نفر بزرگسال دچار چاقی و بیش از در آن یک نفر از  علی کهف

 . داد رهشدا میلیون کودک زیر پنج سال نیز اضافه وزن دارند، 98

های غذایی ناسالم یکی از فاکتورهای اصلی خطر ابتال به  رژیم. در حال حاضر مسئله چاقی در سطح جهانی مطرح است

ها آسیب  های غیرواگیر نه تنها به انسان بیماری. دیابت استسرطان و های مختلف از جمله حمله قلبی، سکته مغزی،  بیماری

های بهداشتی را باال برده و به افزایش فقر نیز کمک  های مراقبت کنند بلکه به تولید ناخالص ملی ضرر رسانده و هزینه وارد می

 . ضعیت مردم تاثیرگذارندبیماری های غیرواگیر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط نیز رایج بوده و بر و. کنند می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1154810/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
While world hunger rose in 2017 for a third consecutive year, we are also  observing an unprecedented 

rise in overweight, obesity and diet-related non-communicable diseases, FAO Deputy Director-

General Maria Helena Semedo said today. 

Speaking at the Third High-Level Event on Non-Communicable Diseases taking place on the side-

lines of the UN General Assembly, Semedo sounded the alarm on the need to reverse current trends 

where more than one in every eight adults in the world is obese and over 38 million children under five 

are overweight. 

 "Today we are witnessing the globalization of obesity," said Semedo. "Our increasingly poor diets 

have become one of the major risk factors of premature adult deaths."   

 تغذیه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1154810/icode/
http://www.un.org/en/ga/
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  تشدید عدم امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای جهان

های  ها و شوک بر اساس گزارش جدید فائو، در حال حاضر، تداوم ناآرامی

های  آمدین سطح باالیی از ناامنی مرتبط با شرایط آب و هوایی باعث بوجود

این . است شدید غذایی بویژه در کشورهای جنوب افریقا و شرق نزدیک شده

   . های بشردوستانه هستند ها همچنان نیازمند کمکرکشو

کشور شامل  93بینی محصوالت زراعی و وضعیت غذا،  بر اساس گزارش پیش

( هائیتی)منطقه کارائیب کشور در  7کشور در آسیا و  1ور در افریقا و شک 97

فائو در این گزارش تاکید . است ارجی هستند و وضعیت آنها نسبت به سه ماه قبل تغییری نکردهخهای غذایی  نیازمند کمک

ها نفر انسان  ب و هوایی و آوارگی همچنان موانع اصلی در دسترسی میلیونآهای شدید  های طوالنی، پدیده جنگکند که  می

 . د غذایی هستندپذیر به موا آسیب

میلیون تن خواهد رسید که کمترین سطح در سه  2581به  2178بین فائو، تولید جهانی غالت در سال  بر اساس آخرین پیش

 . درصد از سال گذشته کمتر است 4/2سال گذشته و 

  ao.org/news/story/en/item/1153461/icode/http://www.f:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Persistent conflicts and climate-related shocks are currently driving high levels of severe food insecurity, 

particularly in Southern African and Near East countries, which continue to require humanitarian assistance, 

according to a new report published by the UN Food and Agriculture Organization (FAO) today.   

Some 39 countries, 31 of which are in Africa, seven in Asia and one in the Caribbean (Haiti), are in need of 

external food assistance - unchanged from three months ago, according to the Crop Prospects and Food 

Situation report. FAO stresses that protracted conflicts, extreme weather events and displacement continue 

hampering food access for millions of vulnerable people.   

Civil conflicts and population displacement remain the key drivers of food insecurity in East Africa and the 

Near East, whereas dry-weather conditions reduced cereal outputs in Southern Africa, according to the 

report. FAO's latest forecast for global cereal production in 2018 is pegged at 2 587 million tonnes, a three-year 

low and 2.4 percent below last year's record high level. 

 امنیت غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1153461/icode/
http://www.fao.org/3/CA1487EN/ca1487en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1487EN/ca1487en.pdf
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  المللی در تامین غذای جمعیت جهان  اثر تغییرات اقلیمی بر اهمیت تجارت بین

توجه آن بر  گزارش جدید فائو، با توجه به تغییرات اقلیمی و اثرات قابلبر اساس 

در تامین نیاز غذایی رود  تولید مواد غذایی در بسیاری از مناطق جهان، انتظار می

بر ب و هوایی، آنسبت به تغییرات مرتبط با شرایط مردم جهان و در واکنش آنها 

 . مواد غذایی افزوده شودالمللی  بین تاهمیت نقش تجار

، «2178وضعیت بازارهای کاالهای کشاورزی، » فائو تحت عنوان بر اساس گزارش

ت جهانی و ساز و کارهای جدید ایجاد شده در توافقنامه  پاریس برای الملل تحت حمایت سازمان تجار قوانین تجارت بین

برای رسیدن به این هدف و کمک به تبدیل  .توانند بطور متقابل از یکدیگر پشتیابی کنند می مقابله با تغییرات آب و هوایی

های ملی کشاورزی و  سیاست ،بازارهای جهانی به نقطه اتکایی برای امنیت غذایی و کمک به سازگاری با تغییرات اقلیمی

علت نیاز به تغییر فوق این است که اثرات تغییرات اقلیمی بر کشاورزی یکنواخت  .تجارت نیاز به بازنگری و تعدیل دارند

نیست، بدین معنی که در برخی مناطق ممکن است سبب بهبود تولید شده و در مناطق دیگر پیامدهای منفی داشته باشد و 

تواند از بوجود  تکامل و گسترش تجارت کشاورزی بشکل مناسب می. بوجود آیند« بازندگان»و « ندگانبر»ای از  مجموعه

 . آمدن فاصله بین امنیت اقتصادی و غذایی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه جلوگیری کند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1151662/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
With climate change poised to alter significantly the ability of many world regions to produce food, it is 

expected that international trade in agricultural products will have an increasingly important contribution to 

feeding the planet and responding to climate-related hunger flare-ups, says a new report by the UN's Food and 

Agriculture Organization (FAO). International trade rules established under the auspices of the WTO and newer 

mechanisms created under the Paris Agreement aimed at responding to climate change can be mutually 

supportive, argues The State of Agricultural Commodity Markets, 2018. To achieve this, national agricultural 

and trade policies may need to be readjusted to help transform the global marketplace into a pillar of food 

security and a tool for climate change adaptation, FAO's report says. This is because climate change will affect 

global agriculture unevenly, improving production conditions in some places while negatively affecting others - 

creating sets of "winners" and "losers" along the way. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1151662/icode/
http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf
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  ترکیب شیمیایی به فهرست مواد شیمیایی خطرناک 4اضافه شدن 

کنوانسیون روتردام سازمان چهاردهمین نشست کمیته بررسی مواد شیمیایی 

در مقر فائو با حضور متخصصین مواد شیمیایی  2178سپتامبر  79تا  77ملل متحد 

هدف از این نشست، . از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد برگزار شد

ها در اتخاذ  حمایت از سالمت انسان و محیط زیست از طریق کمک به دولت

 . ها و مواد شیمیایی صنعتی بود کش تجارت آفهای آگاهانه در رابطه با ت تصمیم

 : ماده شیمیایی خطرناک توصیه شده برای اضافه شدن به فهرست قبلی عبارتند از 4

 کش  آفتAcetochlor شود برای موجودات آبزی به شدت سمی و برای  کش ذرت استفاده می که بعنوان علف

 است پرندگان و گیاهان غیر هدف خطرناک اعالم شده

 شمیایی صنعتی  مادهhexabromocyclododecane های   بندی فوم های آتش و در عایق که بعنوان بازدارنده شعله

polystyrene عوارض عصبی و مضر رای سالمت زایی،  سرطان ناک با امکانخطردارای اثرات شود،  استفاده می

 های آبزی و زمینی انسان و سمی برای گونه

 کش  آفتphorate ار سمی یزمینی، قهوه، لوبیا و ذرت کاربرد گسترده دارد، بس که برای کنترل آفات پنبه، سیب

 . آفرین باشد تواند مرگ بوده و در دوزهای بسیار کم نیز می

 ایی صنعتی یماده شیمperfluorooctanoic acid (PFOA)ها و ترکیبات مختلف مرتبط با آن در  ، نمک

شوند، برای انسان  نشانی استفاده می در صنایع نساجی، کاغذ و رنگ و فوم آنش های نچسب خانگی و همچنین ظرف

 .  است و محیط زیست بسیار سمی اعالم شده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1151662/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
With the goal to protect human health and environment by assisting governments to make informed decisions 

concerning trade in pesticide and industrial chemicals, the UN Rotterdam Convention’s Chemicals Review 

Committee held its 14
th
 meeting at the Food and Agriculture Organization (FAO) Headquarters in Rome, from 

11 - 13 September 2018 with chemicals experts from all the UN regions attending the meeting.  

 ها کش آفت: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/90/2018 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1151662/icode/
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  روند پیشرفت کشورهای اروپایی در مقابله با آلودگی خاک 

است که بر اساس  گزارش جدیدی منتشر کرده( JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا 

سایت جدید اقدامات اصالحی و کاهش خطر  5111در بیش از  2177آن از سال 

 . آلودگی خاک در حال انجام است

میلیون  8/2در سراسر اتحادیه اروپا در بیش از  است که در این گزارش برآورد شده

برای مشخص شدن اولویت . گیرد های آلوده کننده خاک صورت می سایت فعالیت

توجهی توسط کشورهای اتحادیه اروپا  های قابل ها در نیاز به اقدام فوری و یا اقدامات اصالحی و کاهش خطر تالش سایت

گیرد و یا ممکن  های آلوده کننده خاک صورت می هایی که در آنها فعالیت سایت  تدر اکثر کشورها، با ثب. است انجام شده

هزار سایت آلوده وجود دارد که بطور رسمی  651بر اساس این گزارش، بیش از . شود است صورت گیرد، فرایند کار شروع می

هزار  725حت بررسی هستند و بیش از اکنون ت هزار سایت هم 68 هزار سایت باید بررسی شوند، 711بیش از . ثبت شده اند

 . سایت تا کنون اصالح شده و یا در شرایط پس از اصالح قرار دارند 65511. سایت نیاز به اصالح دارند

 93به  2171هایی که در سال  وری شده از طریق پرسشنامهآ های جمع بر اساس داده« در اروپاگزارش وضعیت آلودگی خاک »

 . است مورد پاسخ دریافت شده، تهیه شده 23کشور فرستاده شده و 

  oncontaminati-soil-tackling-progress-make-europe-across-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/countries:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new report from the JRC finds that over 5,000 new sites are under remediation or risk-reduction measures 

since 2011. The new report estimates that polluting activities potentially took place in 2.8 million sites in the 

EU. A significant effort is being made by Member States to identify which sites need urgent action and where 

remediation or risk reduction measures are required. 

In most countries, the inventory process starts with the establishment of a register of sites where polluting 

activities have, or may have, taken place. The report finds that there are more than 650k officially registered 

contaminated sites across Europe. More than 170k sites still to be investigated , 68k are currently under 

investigation and more than 125k sites need or might need remediation.  while 65 500 sites have already been 

remediated, or are under aftercare measures. 

The status of soil contamination in Europe report is based on a questionnaire the JRC sent to 39 European 

countries in 2017, of which 29 replied. 

 خاک  :موضوع

 (JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا  :منبع

 21/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/countries-across-europe-make-progress-tackling-soil-contamination
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/text_pic_1.jpg
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  نوآوری، کارآفرینی و تغییر مثبت با آبیاری تحت هدایت کشاورزان

های علیرغم نقش مهمی که در تغذیه جمعیت جهان دارند با چالش پاکشاورزان خرده

های بارانافزایش تقاضا برای آب و غذا، وابستگی شدید به : شماری مواجه هستندبی

افزایش بالیای طبیعی بینی برای تامین غذا و حفظ معیشت خانواده، غیرقابل پیش

های هوای گرم که از نظر تعداد، شدت و طول زمان در مانند سیل، خشکسالی و موج

 . حال افزایش هستند

انداز امکان وقوع گرسنگی نیاز به پس پا و جوامع آنها عالوه بر نگرانی درباره درآمد ناپایدار واز طرف دیگر کشاورزان خرده

مزارع آنها نیز در برابر تخریب خاک، کاهش عملکرد محصول و آفات و . های بهداشتی دارندبرای آموزش فرزندان و هزینه

 . های فوری جهانی صورت گیردهای پیچیده باید اقدامبرای مقابله با این چالش .پذیر استها آسیببیماری

تحت حمایت بانک جهانی و طرحی انقالبی  و در حال ( farmer-led irrigation)هدایت کشاورزان  طرح آبیاری تحت

ایده آبیاری تحت هدایت کشاورز بر اساس این . پا را تغییر دهدها کشاورز خردهتواند سرنوشت میلیونپیشرفت است که می

 . ط به توسعه و اجرای آبیاری استقالل داشته باشندهای مربوگیریاست که کشاورزان باید برای تصمیمباور شکل گرفته

  /revolution-irrigation-led-farmer-the-join-change-positive-entrepreneurship-09/05/innovationhttp://www.worldbank.org/en/news/feature/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Imagine that you are a small-scale rainfed agriculture farmer. You face significant challenges. Water and food 

demands are growing. Competition for water is escalating. You rely heavily on unpredictable rain to grow food 

and sustain your livelihood. Weather related disasters --- such as floods, droughts, and heat waves -- are 

increasing in frequency, intensity, and duration.    

Consequently, you, your family, and your entire community suffer from unstable incomes and occasional 

hunger, in addition to the need to accumulate savings in order to support education and health expenses. Your 

farms are vulnerable to soil degradation, low yields, and pests and diseases. Overall, risks are prevalent: market 

volatility, land and water tenure, and climate shocks and stressors. Sometimes, you are left with empty stomachs 

and empty pockets. Although smallholder farmers are essential to feeding the world, they will continue to face 

these compounding challenges unless immediate action is taken worldwide. 

Farmer-led irrigation is a revolution already in progress that has the potential to positively change the fate of 

millions of smallholder farmers. In order to scale-up farmer-led irrigation and fast-track inclusive economic 

growth, the international community needs to boldly advance sustainable investments. 

 آبیاری: موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 06/90/2018 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/09/05/innovation-entrepreneurship-positive-change-join-the-farmer-led-irrigation-revolution
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  نگاهی به آینده مدیریت ضایعات جامد

های جامد است که امروزه یکی از مسائل مطرح جهانی مدیریت ضایعات و زباله

در کشورهای کم درآمد، بیش . برای هر فرد از جمعیت جهان دارای اهمیت است

هم وری زباله به رویآهای جمعها به صورت باز در محلدرصد از زباله 31از 

پذیرترین مردم تحت تاثیر فقیرترین و آسیب. شونده و یا سوزانده میانباشت

 . گیرندعوارض این وضعیت قرار می

هایشان در زیر آنها مردم فقیر و خانه( dumps)ها آوری زباله یا دامپهای جمعهای محلهای اخیر، در اثر رانش زمیندر سال

مدیر توسعه شهری و  Sameh Wahba. کنندها زندگی میمحلو فقیرترین افراد هستند که در نزدیکی این . انددفن شده

 ها را آلوده،ها اقیانوسگوید، مدیریت ضعیف زبالهپذیری بانک جهانی میزمینی، مدیریت ریسک بالیای طبیعی و انعطاف

شده و به حیواناتی که از  ها عوارض تنفسی ناشی از سوزاندن زباله ها،ها را مسدود و سبب بروز سیل، انتقال بیماریزهکش

های مختلف از جمله اثرگذاری بر توریسم به توسعه اقتصادی این وضعیت به روش. کندکنند آسیب وارد میها تغذیه میزباله

که با استفاده از لینک زیر قابل دانلود است  What a Waste 2.0گزارش جدید بانک جهانی تحت عنوان . زندنیز لطمه می

 .  های جامد در سطح جهانی استمسائل و آمار زباله مربوط به شامل جزئیات

http://www.worldbank.org/what-a-waste 

  management-waste-solid-of-future-the-into-look-updated-an-waste-a-story/2018/09/20/what-http://www.worldbank.org/en/news/immersive:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Solid waste management is a universal issue that matters to every single person in the world. And with over 

90% of waste openly dumped or burned in low-income countries, it is the poor and most vulnerable who are 

disproportionately affected. In recent years, landslides of waste dumps have buried homes and people under 

piles of waste. And it is the poorest who often live near waste dumps and power their city’s recycling system 

through waste picking, leaving them susceptible to serious health repercussions. 

“Poorly managed waste is contaminating the world’s oceans, clogging drains and causing flooding, transmitting 

diseases, increasing respiratory problems from burning, harming animals that consume waste unknowingly, and 

affecting economic development, such as through tourism,” said Sameh Wahba, World Bank Director for Urban 

and Territorial Development, Disaster Risk Management and Resilience. 

 مدیریت ضایعات: موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 06/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/what-a-waste
http://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
http://www.worldbank.org/what-a-waste
http://www.worldbank.org/what-a-waste
http://blogs.worldbank.org/sustainablecities/landslides-dumpsites-and-waste-pickers
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  ها سال قبل کیوی در اثر جهش ژنتیکی در میلیون Cدو برابر شدن میزان ویتامین 

گزارشی در مورد میوه کیوی منتشر  iScience سپتامبر مجله 21اره شمدر 

بر اساس این گزارش، میوه کیوی امروزی که عضوی از خانواده . استشده

Chinese gooseberry ،حاوی ویتامین  استC افزایش. به اندازه پرتقال است 

و مضاعف شدن  جداگانه در نتیجه دو جهش تکاملی ناگهانی Cویتامین میزان 

DNA   میلیون سال و جهش دیگر در  51-51کیوی، یک جهش در در اجداد

 . است، بوجود آمدهمیلیون سال قبل 21-78

Xiyin Wang تکاملی  پلوئیدی شدن پدیدهگوید، پلیشناسی کشاورزی دانشگاه علم و تکنولوژی چین میمحقق گیاه

های اضافی تا حد زیادی سبب این نسخه .شوندها یک شبه تولید میناگهانی است که طی آن هزاران نسخه اضافی از ژن

 .کند که در سیستم زیستی خود بازسازی کنندهایی ایجاد میافزایش توانایی گیاه شده و برای انتخاب طبیعی در گیاه فرصت

-شده قهوه و انگور مقایسه کردههای شناختهپلوئیدی ژنوم کیوی را ژنومهای پلیهای وقوع جهشمحققان برای کشف نشانه

 . توانند داشته باشندمی زیادیمشترک کیوی، قهوه و انگور دارای اجداد مشترک هستند بنابراین اطالعات ژنتیکی . اند

 :خالصه خبر 
Today's kiwifruit, a member of the Chinese gooseberry family, contains about as much vitamin C as an 

orange. This extra boost in vitamin C production is the result of the kiwifruit's ancestors' 

spontaneously duplicating their DNA in two separate evolutionary events approximately 50-57 million 

and 18-20 million years ago, as reported September 20 in the journal iScience. 

"Polyploidy is an abrupt evolutionary event that produces thousands of extra copies of genes 

overnight," says senior author Xiyin Wang, an agricultural plant scientist at the North China University 

of Science and Technology. "These extra copies may greatly elevate the robustness of the plant, 

providing opportunities for natural selection to prune and rewire its biological system over time." 

To discover traces of polyploidy events, the researchers compared the kiwi genome to the well-

characterized coffee and grape genomes. Kiwis, coffee, and grapes share a common ancestor and thus 

share large swaths of genetic information. 

 کیوی: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 20/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 افشان گیاهان و حشرات گردههای بین  های جدید درباره تعامل یافته

افشانی که از اثرات دهند که حشرات گردهنتایج یک تحقیق جدید نشان می

های بیشتری نسبت اند، ممکن است دارای تواناییدور ماندهکشاورزی فشرده به

محیطی در شد، برای مقاومت در برابر تغییرات زیستبه آنچه قبال تصور می

  . آینده داشته باشند

افشان بویژه زنبورها نقش حیاتی در تولید مواد غذایی دارند، زیرا حشرات گرده

اما در . گذارنددرصد از محصوالت مهم زراعی تاثیر می 15بر عملکرد و کیفیت 

ها درباره ثبات و تداوم این تعامل در درازمدت ها نگرانیهای اخیر، با توجه به کاهش گسترده جمعیت برخی از گونهسال

 . استافزایش یافته

اند که علیرغم اثرات منفی تشدید کشاورزی بر روی گیاهان و محققان مرکز اکولوژی و هیدرولوژی دانشگاه ریدینگ دریافته

های کشاورزی زیادی دارند،  در مقابل های باقیمانده در برخی از نواحی انگلستان که نسبتا زمینافشان، گونهحشرات گرده

 . محیطی از توانایی زیادی برای حفظ بقای خود برخوردارندیستانواع تغییرات ز

 . منتشر شده است Ecology Lettersجزئیات این تحقیق در مجله 

  htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/18091811.0841:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Insect pollinators that have survived the impacts of agricultural intensification may have a greater 

ability to resist future environmental changes than previously thought, a new study has found. 

Pollination by insects, particularly bees, is vital to food production and humans because it affects the 

yield or quality of 75% of globally important crop types, but in recent years there has been increasing 

concern about the long-term stability of this service due to widespread declines in some species. 

Despite the negative impacts of agricultural intensification on plants and insect pollinators, researchers 

at Centre for Ecology & Hydrology and the University of Reading found the species that remain in 

parts of the UK with a higher proportion of farmed land are more likely to survive a variety of 

potential environmental changes. 

 ها افشان گرده: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 18/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180918110841.htm
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  دهند  های محرک رشد گیاه، تحمل در برابر شوری را افزایش می باکتری

( abiotic) های غیرزیستییکی از فاکتورهای کلیدی در تنششوری خاک 

 2111روزانه، تقریبا . وری کشاورزی در سراسر جهان استمؤثر بر روی بهره

 .خیز کشاورزی بدلیل شوری تخریب می شوندهای حاصلهکتار از زمین

ها وجود های کشاورزی محدودی برای مقابله با افزایش شوری خاکگزینه

ند هست دارد، بویژه در مورد محصوالت عمده زراعی که حساس به شوری

 . کندوری این محصوالت در اثر شوری بشدت کاهش پیدا میدر بسیاری از مناطق کشاورزی بهره. مثل برنج و گندم

وری گیاهان در شرایط شوری از پتانسیل برای بهبود بهره( PGPB)های محرک رشد گیاه باکتریهای ممکن، در میان گزینه

های مختلف بر روی افزایش مقاومت دلیل عدم وجود روش غیرتهاجمی برای آزمایش کارآئی باکتریاما به. باالیی برخوردارند

 . م استهای بدست آمده در این زمینه بسیار کابر شوری پیشرفترگیاهان در ب

کره جنوبی با همکاری محققان دانشگاه علوم حیاتی استونی  Chungbukدر تحقیق جدیدی که توسط محققان دانشگاه ملی 

بر روی صفات غیر تهاجمی بالقوه مثل انتشار ترکیبات آلی فرار و صفات فتوسنتزی تمرکز و بهبود مقاومت انجام شده است 

 . استکار شده   Brevibacterium linens RS16اکتری محرک رشد ریزوسفر بنام در برابر شوری در برنج پس از تلقیح ب

  tolerance.html-salinity-bacteria-promoting-growth-09-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Soil salinity is one of the key abiotic stress factors affecting agricultural productivity worldwide. Every day, 

nearly 2000 hectares of fertile agricultural land degrades due to salinity. There are only limited agricultural 

options to cope with increasing salinification of soils, especially in the case of salt-sensitive staple crops such as 

rice and wheat, productivity of which is seriously curbed due to salinity in many regions. Among the possible 

options, plant growth-promoting bacteria (PGPB) have a high potential to improve crop plant productivity under 

salinity, but the progress in application of PGPB has been slow due to lack of a non-invasive methodology for 

testing the efficiency of different bacteria in increasing plant salt resistance. The present collaborative study by 

scientists of Chungbuk National University, South Korea and the Estonian University of Life Sciences looked at 

foliage volatile emission and photosynthetic traits as potential non-invasive markers to estimate improvements 

in salinity resistance upon inoculation of rice plants with plant growth-promoting rhizosphere bacterium (PGPR) 

Brevibacterium linens RS16. 

 شوری خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 20/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 پذیر برای تقویت کشاورزی پایدار و انعطافرویکردی 

مادرید   Politécnicaاز دانشگاه   GESPLANمحققان گروه 

با استفاده از روش کار با افراد برای تجدیدنظر درباره پایداری، 

. اندپذیری و توسعه روستایی در اروپا مطالعه کردهانعطاف

بومی گزاری در کشاورزی باید با استفاده از دانش سیاست

باید بر اساس هویت و پویایی مناطق . کشاورزان طراحی شود

روستایی با استفاده از راهبردهای یکپارچه و رویکردهای چندجانبه و با هدف ترویج تنوع، کارآفرینی، نوآوری و اشتغال در 

و با ن اتحادیه اروپا کمیسیوگذاری با سرمایه که RETHINKای است بنام گیری پروژهاین نتیجه. مناطق روستایی باشد

 . است اجرا شده( UPM)مادرید   Politécnicaتیمی از محققان دانشگاه مشارکت 

و توسعه روستایی با توجه به روند پذیری  هدف از این پروژه بازنگری ارتباطات موجود بین مدرنیزاسیون روستایی، انعطاف

 . کشور اروپایی در این پروژه مشارکت دارند 74از  74ای متشکل از  کنسرسیوم چند رشته. افزایش تقاضا و منابع محدود است

  agriculture.html-resilient-sustainable-boost-09-.org/news/2018https://phys:لینک خبر 

 :خالصه خبر 
Researchers from the group of GESPLAN at Universidad Politécnica de Madrid have applied the Working with 

People methodology to rethink sustainability, resilience and rural development in Europe. Agricultural policy 

has to be designed from farmers' local knowledge. It should be based on the identity and dynamism of rural 

areas by applying integrated strategies and a multisectoral approach to promote diversification, 

entrepreneurship, innovation, and employment in rural areas. These are the main conclusions of RETHINK, a 

project funded by the European Commission with the participation of a team of researchers from Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). 

The aim of RETHINK project was to rethink the links among rural modernization, resilience and rural 

development in a world of increasing demands and limited resources. A multidisciplinary consortium of 14 

teams from 14 European countries was involved in this project. 

Each team was responsible for a study case from its relationship between university and business considering a 

wide range of situations in order to study the case from diverse perspectives. The key questions included four 

main subjects: resilience in agriculture, prosperity in rural areas, governance and learning from farmers and 

other stakeholders. 

 شاورزی پایدارک :موضوع

 phys.org :منبع

 11/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 در آلمان 2178اثرات گسترده خشکسالی 

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز مدیریت بالیای طبیعی و فناوری 

از ، (KIT)وابسته به مؤسسه فناوری کارلسروهه ( CEDIM)کاهش خطر 

ابتدای تثبت آمار هواشناسی در آلمان، دوره چهار ماهه از آوریل تا جوالی 

رکورد جدید تاریخی  برای بسیاری از مناطق . است ای بوده ، گرمترین دوره2178

عالوه بر این، از ماه فوریه وضعیت . است و همچنین رکورد ماهانه ثبت شده

گرما و . درصد از مناطق آلمان در شرایط خشکسالی قرار داشت 31 2178در ماه اوت . خشکسالی نیز تشدید شده است

ها و همچنین سبب از بین رفتن محصوالت کشاورزی در بسیاری از  سوزی شدید در جنگل خشکسالی منجر به وقوع آتش

 . مناطق این کشور شد

های  و ریل های آسیب دیده ، جادهها سوزی  ها و مزارع خشک شده، آتش رودخانه: اثرات موج گرمای سال جاری در آلمان

مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و  2178این گروه روند گرما و بارش را تا اواسط ماه اوت . توان نام برد تغییر شکل داده را می

را در های هواشناسی خشکسالی و گرما و تاثیر آنها بر انسان و طبیعت  توان با استفاده از روش اند که چگونه می توضیح داده

 . را توضیح داد

  territory.html-german-affected-drought-09-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The four-month period from April to July 2018 was the warmest in Germany since the beginning of weather 

recording. Many places reached new all-time as well as monthly records. In addition, the situation was 

aggravated by a drought since February. In August, about 90 percent of the German territory suffered under 

drought. Heat and drought led to severe forest fires in several regions of Europe and to crop failures in 

Germany. This is reported by the Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) of 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT). 

Dried out rivers, withered fields, forest fires and wildfires, damaged roads, deformed rails: The impacts of this 

year's heat wave in Germany were and still are impossible to ignore. CEDIM's interdisciplinary Forensic 

Disaster Analysis (FDA) Group analyzed how temperature and precipitation developed in Germany and Europe 

until mid-August 2018, how drought and heat can be explained meteorologically and placed in a historical 

context, and which impacts they have on man and nature.  

 خشکسالی: موضوع

 phys.org :منبع

 18/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-09-drought-affected-german-territory.html
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  های شور چگونگی مقاومت گیاه کینوا در خاک

های  کینوا تا دو سال قبل کمتر شناخته شده بود، اما امروزه در قفسه

های شور  گیاه مقاومی که حتی در خاک. توان آن را یافت ها می سوپرمارکت

آلمان به چگونگی  Wurzburgمحققان دانشگاه . قادر به رشد است

 . اند مقاومت آن در برابر شوری پی برده مکانیسم 

جمعیت جهان رو افزایش است و این یعنی نیاز به غذای بیشتر که به نوبه 

ف آب رای کشاورزی منجر به باال رفتن مصه اما افزایش فعالیت. خود یعنی نیاز به زمین بیشتر برای تولید محصوالت غذایی

ضعیت همراه با مصرف کود شود بویژه برای محصوالتی مانند ذرت و گندم بخصوص در مناطق خشک این و برای آبیاری می

های شور کشت گیاهانی که بطور طبیعی در برابر شوری متحمل هستند یا  در خاک. سبب تجمع امالح در خاک می شود

کینوا بومی . یکی از آنهاست( pseudo-cereal )غله -ها بیشتر مورد توجه هستند که کینوا بعنوان یک گیاه شبه هالوفیت

سال قبل بعنوان  1111هستانی امریکای جنوبی از ودر مناطق ک. شرایط سخت محیطی استزگار با مناطق آند بوده و بسیار سا

 . است شده یک محصول غذایی مصرف می

 Current Biologyهای این تیم تحقیقاتی در مورد مکانیسم تحمل شوری در کینوا در مجله  جزئیات بیشتر درباره یافته

 .  منتشر شده است

  soils.html-saline-salt-excess-quinoa-09-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Barely heard of a couple of years ago, quinoa today is common on European supermarket shelves. The 

hardy plant thrives even in saline soils. Researchers from the University of Würzburg have now 

determined how the plant gets rid of the excess salt. 

A growing world population means that more food is needed, which in turn may require more land to 

grow food crops. More agriculture, however, results in increased irrigation, particularly for food crops 

such as maize and wheat—especially in dry regions. Combined with the use of fertilizer, this leads 

to saltaccumulation in soils. To use saline soils, naturally salt-tolerant plants, so-called halophytes, are 

of great interest. The pseudo-cereal quinoa (Chenopodium quinoa) is among them. Quinoa originated 

in the Andean region and is adapted to harsh environmental conditions.. 

 کینوا: موضوع

 phys.org :منبع

 21/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-09-quinoa-excess-salt-saline-soils.html
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 در برابر گلیفوسیت تایید کردند( junglerice)محققان مقاوم شدن برنج وحشی 

در مزارع   pigweedهای اخیر درباره مقاوم شدن علف هرز  در سال

. است کش گلیفوسیت تبلیغات زیادی شده سویا و پنبه در برابر علف

. تنها علف هرز مقاوم در برابر گلیفوسیت نیست pigweedاما 

منتشر  Weed Scienceنتیجه یک تحقیق جدید که در مجله 

دهد که انواع خاصی از برنج وحشی  است نشان می شده

(Echinochloa colona )های مقاوم شده در برابر  فنیز در میان عل

 . کش هستند این علف

ها  راهه ها و در امتداد آب ها، کنار جاده برنج وحشی، علف هرزی است که در مزارع برنج، ذرت و سبزیجات و همچنین در باغ

در آرکانزاس،  های مختلف کش مقاوم از این علف در برابر علف یها قبالً گروه. روید بویژه در سواحل غربی و جنوبی امریکا می

هایی مقاوم در برابر گلیفوسیت   اما اکنون گروه. است، اما گلیفوسیت در میان آنها نبود پی مشاهده شده سی سی کالیفرنیا و می

 . است شده پی و تنسی مشاهده سی سی از این علف در می

  junglerice.html-resistance-glyphosate-09-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
There has been a lot of publicity in recent years about growers battling glyphosate-resistant pigweed in 

soybean and cotton crops. But pigweed isn't the only weed resistant to glyphosate. New research 

published in the journal Weed Science shows certain populations of junglerice (Echinochloa colona) 

are now among a growing number of weeds resistant to the herbicide. 

Junglerice is a weedy grass that grows in rice, corn and vegetable crops, in gardens, on roadsides and 

along waterways—primarily on the U.S. West Coast and in the South. Populations of junglerice 

resistant to multiple herbicides have previously been found in Arkansas, California and Mississippi, 

but glyphosate wasn't among them. Now, though, new glyphosate-resistant populations have emerged 

in Mississippi and Tennessee. 

 ها کش علف: موضوع

 phys.org :منبع

 18/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

 شدند دیاز کاروتنوئ یموفق به توسعه ذرت غن ینیمحققان چ 

 Vietnamese Scientists Develop Carotenoid-Rich Maize 

 در پنبه یمربوط به تنش خشک یژنها ییشناسا 

 Candidate Genes Related to Drought Stress Identified in Cotton 

 های مؤثر در مبارزه با بیماری بالیت برنج  کشف ژن 

Scientists Discovers Sweet Genes to Fight Bacterial Blight 

 مریکاا  .2

 اهانیجذب آهن در گ میتنظ سمیکشف مکان 

 Scientists Crack a Code that Could Help Nourish the World 

 کنند یاعالم خطر استفاده م لگنایت به عنوان سنور فلوئورسناز انتشار  اهانیگ 

 How Plants Signal Danger Long Distances 

 شناسایی بیان ژنی در طول دوره خشکسالی در پاپایا 

Gene Expression During Drought Determined in Papaya 

 روپاا  .2

 2178-73بینی افزایش تولید گندم در اسپانیا در سال  پیش 

Int'l Grains Council Forecasts Increase in Spain's Grains Production in 2018-19 

  کند پروتئینی شدند که از گلدهی زودهنگام جلوگیری می محققان موفق به کشف    

Researchers Discover Protein Prevents Plants From Premature Flowering 

 بازگشت به فهرست
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