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 ها در شرق افریقا پیامدهای هجوم ملخ

های  ناآرامیهای اقلیمی و  ای است که در محاصره شوک افریقای شرقی منطقه

روبرو  ک تهدید بزرگ دیگر نیزدر حال حاضر0 آنها با ی. اجتماعی قرار دارد

 .های صحرایی هجوم ملخ: تواند همراه باشد هستند که با تشدید گرسنگی می

ای از  آور و تکان دهنده ها در افریقای شرقی تصویر شوک شیوع ملخاثرات 

اگرچه شیوع ملخ را در شکل . دهد نشان می پذیر بودن این منطقه را آسیب

توان مشاهده نمود0 اما بروز آن در این مقیاس در دنیای مدرن  های باستانی مذهبی می یک مصیبت و یا انتقام در کتاب

 . سابقه است بی

اما سرعت پیشرفت در دستیابی به . میلیون دالری برای مبارزه با این آفت شد 026 فائو خواستار کمک 2626ژانویه  26در 

 .  بوده است آهستهمنابع برای کنترل شیوع ملخ بسیار 

اند0 سرعت  از زمان ارائه اولین درخواست کمک از طرف فائو برای کشورهایی که تحت تاثیر حمله ملخ ها قرار گرفته

هفته  در. شود هر روز بر تعداد این کشورها افزوده می. اند های دور دیده شده ها افزایش یافته و در مسافت ظهور ملخ

پس از آن هجوم یک گروه . ترین کشورها از نظر امنیت غذایی یعنی در سودان جنوبی  گزارش شد گذشته از یکی از ناامن

 .  است تا کنون در آن هجوم ملخ مشاهده نشده 1844ها به جمهوری دموکراتیک کنگو رسید0 کشوری که از سال  از ملخ

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1263547/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
East Africa is a region beset by climate- and conflict-related shocks. Millions of people are already 

acutely food insecure. Now they face another major hunger threat in the form of desert locusts. 

The locust upsurge affecting East Africa is a graphic and shocking reminder of this region's 

vulnerability. This is a scourge of biblical proportions. Yet as ancient as this scourge is, its scale 

today is unprecedented in modern times. 

On 20 January, FAO called for $76 million to help combat this pest crisis. But the resources to 

control the outbreak have been too slow in coming. 

Since FAO launched its first appeal to help what was then three affected countries, the locust 

swarms have moved rapidly across vast distances and the full extent of their massive scale has 

become clear. Since our last op-ed pleading for action on 12 February, swarms have been sighted in 

Djibouti, Eritrea, South Sudan, Uganda and Tanzania. 

 ملخ :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/22/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1263547/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1257973/icode/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/12/a-humanitarian-crisis-looms-in-africa-unless-we-act-fast-to-stop-the-desert-locust


 آب و المللی کشاورزی بیندادهای مهم یو رو اخبار

 89نیمه دوم بهمن  

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

3 

 

 خوار پاییزه تقویت برنامه جهانی مبارزه با کرم برگ

این آفت یک . خوار پاییزه در دسترس است ابزارهای الزم برای مقابله با آفت کرم برگ

گونه تهاجمی است که به محصوالت کشاورزی در افریقا0 آسیا و خاور نزدیک آسیب 

 . رساند و انجام اقدامات هماهنگ برای جلوگیری از گسترش آن ضروری است می

احیه نخستین جلسه کمیته راهبردی اقدام در مراسم افتت کیو دونگیو0 مدیرکل فائو

در سطح های ذیربط  خوار پاییزه گفت0 برای مقابله با این آفت تقویت اتحاد بین همه بخش جهانی برای کنترل کرم برگ

امریکا است که در یگ گونه مهاجم و بومی   Spodoptera frugiperdaار پاییزه یا وخ کرم برگ. جهانی موردنیاز است

تواند  در مرحله کرم پیله یا کاترپیالر0 این آفت می. است خیر گسترش یافته و در حال حاضر به استرالیا رسیدههای ا سال

 . نوع محصول کشاورزی تغذیه کند که در بین آنها بیشترین محصول مورد حمله ذرت است 96از بیش از 

ها میلیون نفر  این مقدار برای تغذیه ده. رود ین میمیلیون تن ذرت در افریقا در اثر این آفت ار ب 19در حال حاضر0 حدود 

کرم  پروژه مرتبط با 63ال گذشته0 فائو در طی سه س. شود میلیارد دالر برآورد می 6/4کافی بوده و ضرر مالی آن تا 

ی های ارزشمند خوار پاییزه را عمدتا در افریقا هدایت کرده است که منجر به نتایج خوب و کسب دانش و تجربه برگ

 . است شده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1263917/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Tools are available to wrestle Fall Armyworm, a voracious invasive species that is ravaging crops 

in Africa, Asia and the Near East, and it is imperative to intensify coordination to curb the insect's 

spread.  

"We will need to step up the alliance among key partners from all relevant sectors at the global 

level," FAO Director-General QU Dongyu said today while opening the first meeting of the 

Steering Committee of the Global action for Fall Armyworm Control. Fall Armyworm, 

or Spodoptera frugiperda, is a moth native to the Americas that has spread in recent years and has 

now reached Australia. In its caterpillar state, the pest feeds on more than 80 crops, with a 

particular attraction to maize. 

As much as 18 million tonnes of maize are lost annually in Africa now, enough to feed tens of 

millions of people and representing an economic loss of up to $4.6 billion. Over the past three 

years, FAO has spearheaded 63 Fall Armyworm-related projects, mostly in Africa, establishing 

many good practices and accumulating much valuable knowledge along the way. 

 آفات گیاهی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/22/2220 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1263917/icode/
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 های غذایی جهانی اهمیت تنوع زیستی برای سیستم

در مراسم افتتاحیه دومین جلسه کارگروهی که توسط کنوانسیون تنوع 

و دونگیو0 مدیرکل فائو در یبه میزبانی فائو برگزار گردید0 ک( CBD)زیستی 

خوریم در محیط زیست به  آنچه ما می طی سخنان خود گفت0 نحوه تولید هر

در مورد نوع و مقیاس تغییرات  نکند0 بنابرای شکلی تغییر و تحول ایجاد می

 . های دقیقی انجام گیرد مورد قبول باید بحث

های غذایی در مرکز و قلب  وی همچنین اشاره کرد که کشاورزی و سیستم

باید در مرکز توجه نیز  2626های مربوط به چارچوب تنوع زیستی بعد از سال  مفهوم توسعه پایدار قرار دارند و در بررسی

 . باشند

گیر در جهت  چشمانه منتظر پیشرفت جهان مشتاقآگاه به این نکته است که نیز گفتCBD  0الیزابت ماروما0 دبیر اجرایی 

 . والنه در زمینه تنوع زیستی استشفاف0 عملی و متحارائه شدن یک چارچوب جهانی 

هدف این . عضو دارد 186به مرحله اجرا در آمد و در حال حاضر  1883دسامبر  28در ( CBD)کنوانسیون تنوع زیستی 

های زنده مربوط به همه منابع و  از تنوع همه ارگانیسم کنوانسیون ترویج حفاظت از تنوع زیستی است که در آن

 .شود  های اکوسیستمی که ما نیز بخشی از آن هستیم0 دفاع می مجموعه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1263301/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Everything we eat is produced in ways that imply some transformation of the environment, which 

means we must have careful discussions of the type and scale of transformations we are prepared to 

accept, FAO Director-General QU Dongyu said today in opening remarks to negotiators at a high-

level meeting on biodiversity. 

Agriculture and food systems are "at the heart of the concept of sustainable development" and are 

central to deliberations regarding the Post-2020 Biodiversity Framework, he said. 

The Director-General spoke at the beginning of the second meeting of the Open-ended Working 

Group established by the Convention on Biological Diversity (CBD), which FAO is hosting. 

 ییهای غذا سیستم :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 24/22/2220 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1263301/icode/
https://www.cbd.int/conferences/post2020
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 ای بر مدیریت پایدار زمین های غذایی مدیترانه تاکید فائو و ایتالیا بر تاثیر رژیم

در مقر فائو در رم مراسمی با هدف ارتقاء آگاهی  2626فوریه  13روز 

ای در دستیابی به  های غذایی مدیترانه درباره چگونگی تاثیر رژیم

: پیام اصلی این رویداد عبارت بود از. اهداف توسعه پایدار برگزار گردید

ای نه تنها برای انسان مفید است بلکه بر روی  رژیم غذایی مدیترانه

 . گذارد حیط زیست و تنوع زیستی نیز  اثرات مثبت میم

اصول »های ابتکاری تحت عنوان   این رویداد سومین مورد از سری برنامه

بزرگترین سازمان ) Coldirettiاست که توسط دولت ایتالیا و با همکاری « 2636ای برای دستورکار  رژیم غذای مدیترانه

 . شوند برگزار می UniVerdeو بنیاد ( کشاورزی ایتالیا

مبتنی بر مصرف منظم روغن زیتون0 غذاهای گیاهی  ای است که 0 رژیم غذایی شناخته شدهای رژیم غذایی مدیترانه

متعددی برای  از ماهی و گوشت است0 بنابراین دارای فوایدو مقادیر متعادلی ( غالت0 میوه0 سبزیجات0 حبوبات)متنوع 

  . ط زیستی پایینی برخوردار استبوده و در ضمن از ردپای محیسالمت 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1261467/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Mediterranean diet is not only healthy for humans, but also for the environment and for 

biodiversity. This was the main message at an event held  today at FAO headquarters  with the aim 

of raising awareness on how the Mediterranean diet can help achieve the Sustainable Development 

Goals. 

Today's event - the third in the series of the initiative on "Mediterranean Diet's Principles for 

Agenda 2030" - was organized by the Government of Italy, in cooperation with Coldiretti (Italy's 

the largest farmers organization) and with Fondazione UniVerde. 

Based on the regular consumption of olive oil, a rich diversity of plant-based foods (cereals, fruits, 

vegetables, legumes), and moderate amounts of fish and meat, the Mediterranean diet is widely 

recognized for its multiple health benefits and for its low environmental footprint. 

 تغذیه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/22/2220 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1261467/icode/
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 کند گرسنگی بیش از نیمی از جمعیت سودان جنوبی را تهدید می

میلیون نفر یعنی  5/6بر اساس هشدار سه نهاد سازمان ملل متحد0 حدود 

بیش از نیمی از کل جمعیت سودان جنوبی در اوج فصل گرسنگی این کشور 

 .  توانند در شرایط عدم امنیت غذایی حاد قرار بگیرند می( ماه مه تا جوالی)

به تازگی که ( IPC)بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی  بر اساس گزارش طبقه

توسط دولت سودان جنوبی0 فائو0 صندوق کودکان سازمان ملل متحد 

(UNICEF ) و برنامه جهانی غذا(WFP )آسیب  2618ه در اثر سیل ویژه در مناطقی ک است0 این وضعیت به منتشر شده

 . است ر تشدید شدهدر این مناطق از ماه ژوئن گذشته تا کنون شرایط ناامنی غذایی بسیا. است نگران کنندهاند  دیده

 260666از ماه فوریه تا آوریل آسا داشتند0  های سیل که سال گذشته بارندگی  Ayodو  Akobo 0Dukویژه در مناطق  به

قرار خواهند گرفت و نیاز به ( IPC5یا « فاجعه»یعنی در مرحله )گرسنگی بندی  طبقهنفر در معرض باالترین سطح 

 . های فوری و پایدار بشردوستانه دارند حمایت

و روند افزایشی آن  هعلیرغم برخی بهبودهای فصلی در تولید مواد غذایی0 تعداد افراد گرسنه به طرز وحشتناکی باال بود

روبرو هستند که منجر به بدتر شدن های صحرایی نیز  عالوه بر شرایط فوق اکنون با خطر هجوم ملخ. همچنان ادامه دارد

 . اوضاع خواهد شد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1262757/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Some 6.5 million people in South Sudan - more than half of the population - could be in acute food 

insecurity at the height of this hunger season (May-July), three United Nations agencies warned 

today. 

The situation is particularly worrying in the areas hardest hit by the 2019 floods, where food 

security has deteriorated significantly since last June according to the Integrated Food Security 

Phase Classification (IPC) report released today by the Government of South Sudan, the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Children's Fund 

(UNICEF) and the World Food Programme (WFP). 

Particularly at risk are 20,000 people who from February through April will be suffering from the 

most extreme levels of hunger ("catastrophe" level of food insecurity or IPC 5) in Akobo, Duk and 

Ayod counties that were hit by heavy rains last year, and need urgent and sustained humanitarian 

support. 

 گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/22/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1262757/icode/
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_SouthSudan_AFI_AMN_2020Jan2020July.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_SouthSudan_AFI_AMN_2020Jan2020July.pdf
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 بذر خوراکی به مخزن جهانی بذر سوالبارد  660666اضافه شدن بیش از 

خزانه »نام  است و به به خزانه جهانی بذر که در قطب شمال ایجاد شده

بذر خوراکی اضافه  660666نیز شناخته می شود0 « بذر روز قیامت

 . است شده

تواند باشد به منظور حفاظت از  هم می« کشتی نوح»این خزانه که یادآور 

گیاهان ساخته شده است که از آن بتوان برای تغذیه جمعیت فزاینده 

  . جهان که با تغییرات اقلیمی نیز روبرو هستند0 استفاده شود

بذر جدید از جمله بذر نوعی  نمونه  660666که در اعماق قطب جنوب واقع است به تازگی « روز قیامت»به خزانه بذر 

است تا ذخایر کشاورزی در صورت  اضافه شده Cherokee sacredذرت و  Prince Charles' cowslipsنام  پامچال به

 . بروز فاجعه جهانی افزایش یابد

ی از سراسر جهان های مختلف است که گروه های گیاهی سبب شده های ناشی از تغییرات اقلیمی و از بین رفتن گونه نگرانی

از  Spitsbergenنام  ای به ای است که در جزیره زانه مجموعهاین خ. نمونه بذرهای خود را در این خزانه ذخیره کنند

 1366است که فاصله آن تا قطب شمال حدود  نروژ ساخته شده Longyearbyenدر نزدیکی  الجزایر سوالبارد مجمع

 . کیلومتر است

  food.html-stocks-vault-doomsday-arctic-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The 'Noah's Ark' of food crops is set up to preserve plants that can feed a growing population 

facing climate change 

A "doomsday vault" nestled deep in the Arctic received 60,000 new seed samples on Tuesday, 

including Prince Charles' cowslips and Cherokee sacred corn, increasing stocks of the world's 

agricultural bounty in case of global catastrophe. 

Mounting concern over climate change and species loss is driving groups worldwide to add their 

seeds to the collection inside a mountain near Longyearbyen on Spitsbergen Island in Norway's 

Svalbard archipelago, about 1,300 kilometres (about 800 miles) from the North Pole. 

The "Noah's Ark" of food crops is set up to preserve plants that can feed a growing population 

facing climate change. 

 بذر :موضوع

 phys.org :منبع

 22/22/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-arctic-doomsday-vault-stocks-food.html
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 انتظار ضایعات غذایی توسط مصرف کنندگانتولید بیش از حد 

بر اساس مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه واگنینگن هلند انجام و 

منتشر  PLOS ONEدر مجله  2626فوریه  12نتایج آن در شماره 

است0 به احتمال زیاد میزان تولید ضایعات غذایی توسط مصرف  شده

 . رود کنندگان بیش از حدی است که تصور می

ده برای 0 یک سوم از مواد غذایی تولید ش2665طبق برآورد فائو در سال 

به بخشی از مواد  wasteدر این مفهوم اصطالح ضایعات یا ) رود  صورت ضایعات درآمده و از بین می مصرف انسان به

عنوان مرجع برای میزان ضایعات  از این آمار به(. شود شود که خورده نمی غذایی تولید شده برای مصرف انسان اطالق می

ها در رابطه با ضایعات غذایی در  رفتار مصرف کننده 0اما در روش مورد استفاده فائو. شود غذایی تولید شده استفاده می

در این . است میزان ضایعات غذایی مورد توجه قرار گرفتهبه مراحل عرضه مواد غذایی در تعیین  نظر گرفته نشده و فقط

 . است ای اولین بار به چگونگی تاثیر رفتار مصرف کنندگان در تولید ضایعات غذایی پرداخته شدهمطالعه بر

رای تعیین کمیت رابطه بین و همکارانش در این تحقیق ب Monika van den Bos Vermaنام  محقق این پروژه به

نک جهانی و اهای فائو0 ب ضایعات غذایی و میزان تاثیر مصرف کننده بر روی آن  از الگوی متابولیسم انسانی و داده

اند که  المللی ایجاد کرده آنها با استفاده از این مدل یک مجموعه داده بین. اند سازمان بهداشت جهانی استفاده کرده

 . دهد عات غذایی در سطح جهانی و همچنین میزان تلفات غذایی یک کشور خاص ارائه میبرآوردهایی از ضای

  believed.html-commonly-food-consumers-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Consumers are likely wasting much more food than commonly believed, according to a study 

published February 12, 2020 in the open-access journal PLOS ONE by Monika van den Bos Verma 

and colleagues from Wageningen University and Research, The Netherlands. 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimated that in 2005, one 

third of all food available for human consumption was wasted (in this context, "waste" refers to 

food fit for human consumption which went uneaten). This figure has continued to serve as 

reference for the extent of global food waste. However, the FAO methodology does not factor 

in consumer behavior regarding food waste and considers food supply alone in determining the 

extent of food waste. This study is the first to investigate if and how consumer affluence may affect 

food waste. 

 ضایعات غذایی :موضوع

 phys.org :منبع

 12/22/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-consumers-food-commonly-believed.html
https://phys.org/tags/food/
https://phys.org/tags/waste/
https://phys.org/tags/human+consumption/
https://phys.org/tags/food+waste/
https://phys.org/tags/consumer+behavior/
https://phys.org/tags/food+supply/
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 نتیجه تغییرات اقلیمی و پیامدهای آنهای کشاورزی در مناطق شمالی در  افزایش زمین

کانادا انجام شده  Guelphبر اساس مطالعه جدیدی که در دانشگاه 

در دنیایی که رو به گرم شدن  و در نوع خود اولین بوده است0 

است0 شمال کانادا ممکن است تبدیل به محل تامین مواد غذایی 

ای زیست اما کشاورزی در این مناطق با تهدیده. در آینده شود

ها  محیطی ناشی از افزایش انتشار کربن و تخریب کیفیت آب

 . همراه خواهد بود

اندازی از مزارع بالقوه در آینده برای تولید محصوالت کشاورزی غذایی را با توجه به تغییرات  این تیم تحقیقاتی چشم

 . اند سازی کرده های رشد گیاهان در سطح جهانی مدل اقلیمی و تغییر فصل

گوید0 مناطقی که در حال حاضر  این دانشگاه می( GEG)یشنا بهادر0 محقق گروه جغرافیا0 محیط زیست و ژئوماتیک کر

 . های کشاورزی خواهند شد سال آینده تبدیل به زمین 166تا  56مناسب برای کشاورزی نیستند0 احتماال در 

آنها . به اندازه یک سوم افزایش پیدا خواهند کرد های کشاورزی تقریبا ناند که در آینده وسعت زمی دریافتهمحققان 

کنند که البته بدون اثرات  بینی می های کشاورزی جدید در روسیه و کانادا پیش اندازی وسیع برای زمین چشم

 . د بودنمحیطی عمده مانند انتشار کربن خاک0 از بین رفتن تنوع زیستی و کاهش کیفیت آب نخواه زیست

  major.html-pose-frontiers-farming-driven-climate-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In a warming world, Canada's north may become our breadbasket of the future—but this new 

"farming frontier" also poses environmental threats from increased carbon emissions to degraded 

water quality, according to the first-ever study involving University of Guelph researchers 

The research team modelled prospects for growing major food crops in potential new farmland that 

may come available as climate change alters growing seasons worldwide. 

"Areas currently not suitable for agriculture are likely to become suitable in the next 50 to 100 

years," said Krishna Bahadur KC, an adjunct professor and research scientist with the Department 

of Geography, Environment and Geomatics (GEG). 

The researchers found Earth's agricultural landmass could increase by almost one-third, including 

vast new farming prospects in Canada and Russia's north, but not without major environmental 

impacts such as soil carbon emissions, loss of biodiversity and declines in water quality. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 12/22/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-climate-driven-farming-frontiers-pose-major.html
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دلیل خشکسالی محصوالت کشاورزی در استرالیا بهسابقه تولید  کاهش بی  

های کشاورزی در استرالیا سه سال و در  هایی از زمین بخش

متحمل خشکسالی است که برخی موارد بیشتر از سه سال 

 . هستند

ترین و  در نتیجه گرمهای رسمی منتشر شده0  بینی بر اساس پیش

محصوالت های پیش آمده در استرالیا0 تولید  ترین سال خشک

رود تولید  کشاورزی بسیار کاهش یافته است و انتظار می

 . ترین سطح ثبت شده تا کنون برسد تابستانه به پایین

درصد کاهش پیدا  66رود تولید محصوالتی مثل سورگوم0 پنبه و برنج تا  وزارت کشاورزی استرالیا اعالم کرد انتظار می

 . تا کنون است 1896-91کند که کمترین سطح ثبت شده از سال 

لص ادرصد از کل تولید ناخ 3الیا یکی از تولیدکنندگان برتر محصوالت کشاورزی در جهان است بطوریکه حدود راست

  . شود داخلی آن مربوط به بخش کشاورزی می

  output.html-crop-australian-slashes-drought-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Swathes of Australian farmland have suffered three or more years of drought 

Australia's hottest and driest year on record has slashed crop production, with summer output 

expected to fall to the lowest levels on record, according to official projections released Tuesday. 

The country's agriculture department said it expects production of crops like sorghum, cotton and 

rice to fall 66 percent—the lowest levels since records began in 1980-81. 

"It is the lowest summer crop production in this period by a large margin," Peter Collins, a senior 

economist with the department's statistical body ABARES told AFP. 

Australia is one of the world's leading agricultural producers, with the sector making up around 

three percent of total GDP. 

 خشکسالی :موضوع

 phys.org :منبع

 18/22/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

https://phys.org/news/2020-02-drought-slashes-australian-crop-output.html
https://phys.org/tags/agriculture+department/
https://phys.org/tags/crop+production/
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 های غذایی در مقابله با تغییرات اقلیمی نقش سیستم

ای منتشر  مقاله Nature Foodمجله  2626فوریه  18در شماره روز 

جهانی غذا در   شد که در آن رویکرد جدیدی برای سیستم

در این رویکرد0 . است تحقیقات مربوط به تغییرات اقلیمی ارائه شده

تولید محصوالت کشاورزی0 زنجیره تامین و مصرف با هم تجمیع و 

درصد از کل  37تا  21بر اساس این مقاله0 . است در نظر گرفته شده

شود ناشی از مجموع این  ای که در جهان منتشر می انهگازهای گلخ

 .ها است فعالیت

پذیری  تری از آسیب طبق این مقاله0 رویکرد جدید ارزیابی کامل

های ساحلی  های هوای گرم 0 نزوالت شدید و سیالب ها0 تشدید موج های جهانی غذا در نتیجه افزایش خشکسالی سیستم

توانند نقش  های غذایی می سیستم های بر اینکه واکنش د0 نویسندگان مقاله تاکید دارنبنابراین. تواند ارائه کند را می

 . کاهش تغییرات اقلیمی داشته باشندمهمی در ایجاد سازگاری و 

دولتی تغییرات اقلیمی همکاری  نویسندگان این مقاله در تهیه گزارش ویژه تغییرات اقلیمی و زمین برای پنل بین

های غذایی از سراسر جهان از کاالهای اساسی گرفته تا  ای از سیستم این مطالعه بر روی طیف گسترده آنها در. اند کرده

 . اند های کشاورزی کوچک مطالعه و بررسی کرده سیستم

  climate.html-food-focus-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A paper released today by the journal Nature Food presents a new global food system approach to 

climate-change research that brings together agricultural production, supply chains and 

consumption. When these activities are considered together, they represent 21 to 37 percent of total 

human-caused greenhouse gas emissions, the paper notes. It says that the new approach would 

enable a fuller assessment of the vulnerability of the global food system to increasing droughts, 

intensifying heatwaves, heavier downpours and coastal flooding. Food system responses thus could 

play a major role in both adapting to and mitigating climate change, the authors assert. 

The authors of the paper worked together on the Food Security chapter of the recent 

Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Climate Change and Land. They 

work with a wide range of food systems from around the world, from major commodity and 

livestock producers to smallholder farming systems. 

 های غذایی، تغییرات اقلیمی سیستم :موضوع

 phys.org :منبع

 19/22/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-focus-food-climate.html
https://phys.org/tags/food/
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 ها کامال خورشیدی خواهند بود های آینده گلخانه نسل

شناسی گیاهی  مهندسی شده جدیدی که توسط محققان زیست  های حاصل از مدل یافته

در آینده دهد که  است نشان می دست آمده و فیزیک دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی به

شفاف برای تامین انرژی خود استفاده نیمه های خورشیدی  ها از پانل بسیاری از گلخانه

ها بر اساس طول موج نوری که برای فتوسنتز استفاده  لکارکرد این پان. خواهند کرد

 .شود0 خواهد بود نمی

گوید0 گیاهان فقط از برخی  می Brendan O'Connorنام  یکی از محققان این پروژه به

 اند که هایی استفاده کرده آنها از این ایده برای ساختن گلخانه. کنند های نور در فرایند فتوسنتز استفاده می طول موج

ها اجازه عبور به طیف  این پانل. های نور که مورد استفاده گیاه نیستند0 تامین شود انرژی موردنیاز گلخانه از طول موج

های خورشیدی آلی استفاده  ها از سلول در ساخت این پانل. نوری مورد استفاده گیاه را به داخل گلخانه خواهند داد

اما تا کنون میزان انرژی قابل . پذیر است های بالاستفاده برای گیاه امکان زیرا در آنها تنظیم عبور طول موج. شود می

محققان برای یافتن میزان انرژی تولید شده . است های خورشیدی نیمه شفاف گزینشی مشخص نشده جذب از این سلول

های پرورش  ید شده در گلخانهاین مدل برای برآورد انرژی تول. اند ها از یک مدل محاسباتی استفاده کرده از این نوع پانل

 . است کارولینای شمالی و ویسکانسین طراحی و ساخته شده فرنگی در آریزونا0 گوجه

  powered/11982/-solar-fully-be-may-greenhouses-of-generation-https://www.agritechtomorrow.com/story/2020/02/next:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Many greenhouses could become energy neutral by using see-through solar panels to harvest 

energy – primarily from the wavelengths of light that plants don’t use for photosynthesis. Those are 

the findings of a new modeling study conducted by engineering, plant biology and physics 

researchers at North Carolina State University. 

   “Plants only use some wavelengths of light for photosynthesis, and the idea is to create 

greenhouses that make energy from that unused light while allowing most of the photosynthetic 

band of light to pass through,” says Brendan O’Connor, corresponding author of the study and an 

associate professor of mechanical and aerospace engineering at NC State. “We’re able to do this by 

using organic solar cells, because they allow us to tune the spectrum of light that the solar cell 

absorbs – so we can focus on using mostly wavelengths of light that plants don’t use. However, 

until now it wasn’t clear how much energy a greenhouse could capture if it was using these 

semitransparent, wavelength selective, organic solar cells.” 

 گلخانه :موضوع

 www.agritechtomorrow.com :منبع

 22/22/2220 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.agritechtomorrow.com/story/2020/02/next-generation-of-greenhouses-may-be-fully-solar-powered/11982/
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 گونه درخت اکالیپتوس در معرض خطر انقراض 166بیش از 

های  های در خطر انقراض استرالیا بر روی تمام گونه مرکز بازیابی گونه

درخت اکالیپتوس در استرالیا ارزیابی حفاظتی انجام داده و 

های تعیین  این درخت از ویژگیگونه از  186است که بیش از  دریافته

المللی برای قرار گرفتن در معرض گونه در معرض خطر  شده بین

های در  ها در حال حاضر به عنوان گونه اکثر این گونه. برخوردارند

 . اند معرض خطر اعالم نشده

گونه اکالیپتوس در استرالیا را بر اساس معیارهای  922گوید0 تیم وی  می Rod Fenshamنام  محقق دانشگاه کوینزلند به

های در معرض خطر مورد  برای لیست قرمز گونه( IUCN)المللی برای حفاظت از طبیعت  تعیین شده از سوی اتحادیه بین

 . است دهمنتشر ش Biological Conservationهای آنها در مجله  جزئیات یافته. اند ارزیابی قرار داده

های اکالیپتوس استرالیا دارای  از کل گونه%( 23)گونه که تقریبا یک چهارم  183نتایج ارزیابی آنها نشان داده است که 

پذیر0 در معرض خطر و یا از بین رفتن  های مورد تهدید آسیب معیارهای تعیین شده برای قرار گرفتن در لیست گونه

های گیاهی در  وضعیت بسیار نگران کننده است زیرا یکی از مهمترین گروه گوید این این محقق می. بحرانی هستند

 . کند استرالیا است که زیستگاه مناسب و حیاتی برای هزاران گونه دیگر را فراهم می

  .threatened.html-newly-species-tree-eucalypt-02-org/news/2020https://phys:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Threatened Species Recovery Hub has undertaken a conservation assessment of every 

Australian eucalypt tree species and found that over 190 species meet internationally recognised 

criteria for listing as threatened: most of these are not currently listed as threatened. 

Associate Professor Rod Fensham at the University of Queensland said the team assessed all 822 

Australian eucalypt species against the criteria set by the International Union for the Conservation 

of Nature (IUCN) Red List of Threatened SpeciesTM. 

The results have just been published in the scientific journal Biological Conservation. 

"Our assessment found that 193 species, which is almost one quarter (23%) of all Australian 

eucalypt species, meet criteria for a threatened status of Vulnerable, Endangered or Critically 

Endangered," said Associate Professor Fensham. 

"This is very concerning as eucalypts are arguably Australia's most important plant group, and 

provide vital habitat to thousands of other species. 

 تنوع زیستی :موضوع

 phys.org :منبع

 20/22/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-eucalypt-tree-species-newly-threatened.html
https://phys.org/tags/species/
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 های جدید درباره ذرت و توانایی سازگاری آن با اقلیمهای جدید ژنتیکی  یافته

 2619در سال . ذرت یکی از مواد غذایی اصلی در سراسر جهان است

 5/36حدود )میلیون اکر  86سطح زیر کشت ذرت در امریکا تقریبا 

میلیارد دالر برآورد  2/47بوده و ارزش مالی آن ( میلیون هکتار

 . است شده

محصولی ذرت ت اقلیمی در آینده ممکن است اما تحت تاثیر تغییرا

 8روند افزایشی جمعیت و احتمال رسیدن آن به . بخوبی اکنون نباشد

 تواند باشد؟  باره چه می حل محققان در این راه. دنبال خواهد داشت میلیارد نفر پیامدهای مهمی به

نقشه ژنتیکی ذرت را   0Delaware متخصص ژنتیک گیاهی از دانشگاه Randy Wisserتیم تحقیقاتی به رهبری 

آنها . توان با تابستان معتدل امریکا سازگار کرد های مختلف را می اند تا دریابند که چگونه ذرت از اقلیم رمزگشایی کرده

عنوان کلیدی برای تولید ارقام جدید ذرت در  توان به های غیربومی که بندرت کاشته می شوند می دریافتند که از واریته

 . استفاده نمود آینده

0 کارولینای شمالی0 ویسکانسین0 میسوری0 آیووا و دانشگاه Delaware  های در این تیم تحقیقاتی محققانی از دانشگاه

A&M نتایج این مطالعه توسط هیات تحریریه مجله . تگزاس و مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا همکاری داشتند

Genetics های جدیدی را برای آینده این محصول  توانند دیدگاه این نتایج می. است عنوان مقاله برتر شناخته شده به

 . مهم غذایی ارائه کنند

  tmlclimates.h-faster-corn-genetics-uncover-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Maize is a staple food all over the world. In the United States, where it's better known as corn, 

nearly 90 million acres were planted in 2018, earning $47.2 billion in crop cash receipts. 

But, under the effects of climate change, this signature crop may not fare so well. As the world tries 

to feed a population skyrocketing to nine billion by 2050, that has major implications. So, what can 

we do about it? The answer might be exotic. 

A multi-institutional team led by University of Delaware plant geneticist Randy Wisser decoded 

the genetic map for how maize from tropical environments can be adapted to the temperate U.S. 

summer growing season. Wisser sees these exotic varieties, which are rarely used in breeding, as 

key to creating next-era varieties of corn. 

 ذرت :موضوع

 phys.org :منبع

 19/22/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-uncover-genetics-corn-faster-climates.html
https://phys.org/tags/genetic+map/
https://phys.org/tags/tropical+environments/
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 های گیاهی مقابله با بیماریارائه رویکردی جدید برای 

تیمی از محققان دانشگاه تورنتو راهکار جدیدی را برای شناسایی 

ها0  های گیاهی مثل باکتری منابع ژنتیکی حیاتی برای مقابله با پاتوژن

آمیزی دست  ها ارائه کرده و به نتایج موفقیت ویروسو ها  قارج

 . اند یافته

( CSB)ها  سلولی و سیستم شناسی دیوید گاتمن0 محقق گروه زیست

درصد از عملکرد محصوالت کشاورزی در سطح  46گوید0 ساالنه  می

. روند های ایجاد کننده بیماری از بین می ها و سایر ارگانیسم ها0 ویروس زا مانند باکتری جهانی توسط آفات0 عوامل بیماری

ده0 حتی بدون اینکه به مرحله شیوع رسیده باشند0 محصول عم 5ها بر روی عملکرد  در کانادا ضرر مالی ناشی از پاتوژن

 . است میلیارد دالر کانادا برآورد شده 2/3حدود 

های دفاعی در دسترس  ها و مکانیسم های مرتبط با بیماری این تیم تحقیقاتی با تمرکز بر منابع نامحدود موجود از ژن

آنها طرحی ارائه . اند ها کشف کرده برابر هجوم بیماری های بقای گیاهان در برای گیاهان دیدگاه جدیدی را درباره روش

 . شوند0 کمک کند های گیاهی که برای تولید مواد غذایی کاشته می تواند به حفاظت از سالمتی همه گونه اند که می کرده

 . است منتشر شده Scienceهای آنها در مجله  جزئیات بیشتر درباره یافته

  infections.html-crop-defense-biologists-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A team of researchers at the University of Toronto has successfully tested a new strategy for 

identifying genetic resources critical for the ongoing battle against plant pathogens such as bacteria, 

fungi, and viruses that infect and destroy food crops worldwide. 

"As much as 40 per cent of global crop yield annually is lost to pests and pathogens such as 

bacteria, viruses and other disease-causing microorganisms," said David Guttman, a professor in 

the Department of Cell & Systems Biology (CSB) at the University of Toronto and co-author of a 

study published in Science. "In Canada, pathogens of the top five crops cause annual losses of 

approximately CDN $3.2B, even with no significant outbreaks." 

By focusing on the near limitless arsenal of disease-associated genes available to pathogens, and 

the defences available to plants, they not only uncovered new insights into the ways plants survive 

relentless attacks, they developed a blueprint that could one day be used to protect the health of any 

species grown for food production. 

 های گیاهی بیماری :موضوع

 phys.org :منبع

 19/22/2222 :رتاریخ خب

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-biologists-defense-crop-infections.html
https://phys.org/tags/crops/
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 های سمی  جدید و سریع برای تشخیص قارچ

موفق به ارائه ( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

 . آزمایش سریع و قابل حملی برای تشخیص سموم قارچ شدند

نفر در جهان  166های سمی سبب مرگ بیش از  ساالنه خوردن قارچ

شود و هزاران نفر در این رابطه نیاز به کمک های فوری پزشکی  می

های سمی از گروه آمانیتین است  سم موجود در قارچ. کنند پیدا می

 . شود که منجر به بروز مشکالت جدی می

دقیقه در  16آمانیتین را در حدود ( میلیون دالر 16سنت از  16معادل ) قسمت در میلیارد  16تواند حدود  میآزمایش جدید 

 . نمونه قارچی به اندازه یک دانه برنج و یا در ادرار فردی که قارچ سمی خورده است0 را تشخیص دهد

های  مایش را در درجه اول برای تشخیص قارچگوید0 آنها این آز می Candace Beverنام  میکروبیولوژیست این مرکز به

طور غیرمنتظره دریافتند که به اندازه کافی حتی برای تشخیص  اما به. اند عنوان یک محصول غذایی تهیه کرده سمی به

درحال حاضر هیچ روش آزمایشگاهی کلینیکی قطعی برای تشخیص مسمومیت با . ار نیز حساس استروجود سم در اد

 . تواند به پزشکان در تشخیص مسمومیت کمک کند د سم در ادرار میتشخیص زودهنگام وجو. ندارد آماتوکسین وجود

  mushrooms.html-poisonous-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A simple, portable test that can detect the deadliest of the mushroom poisons in minutes has been 

developed by Agricultural Research Service (ARS) scientists and their colleagues. 

Eating toxic mushrooms causes more than 100 deaths a year, globally, and leaves thousands of 

people in need of urgent medical assistance. Amanitin is the class of mushroom toxins that cause 

the most serious issues. 

The new test can identify the presence of as little as 10 parts per billion (equivalent to 10 cents out 

of $10 million) of amanitin in about 10 minutes from a rice grain size sample of a mushroom or in 

the urine of someone who has eaten a poisonous amanitin-containing mushroom. The test also 

works with dog urine, as dogs are known to indiscriminately eat mushrooms. 

"We developed the test primarily for mushrooms as food products. Serendipitously, it was sensitive 

enough to also detect the toxin in urine," said ARS microbiologist Candace Bever, who worked on 

the development. Bever is with the Foodborne Toxin Detection and Prevention Research Unit in 

Albany, California. 

 قارچ :موضوع

 phys.org :منبع

 19/22/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-poisonous-mushrooms.html
https://phys.org/tags/toxin/
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 های جدید درباره مکانیسم دفاعی گیاهان در برابر هجوم آفات یافته

تواند واکنشی از طرف آنها  انتشار بوهای معطر توسط گیاهان می

در برابر حمله آفات باشد و یا از این طریق گیاهان اطراف خود از 

کنند با  محققان تالش می. وجود آفات آگاه کرده و هشدار دهند

رمزگشایی این ویژگی بتوانند از آن در تولید مواد شیمیایی 

ت کشاورزی در برابر آفات استفاده سبزتر برای حفاظت از محصوال

 . کنند

اما . کنند به پرواز0 خزیدن و جهیدن هستند از آنها تغذیه می فاتی که قادرآ. گیاهان قادر به فرار و جابجایی نیستند

. توانند طعم گیاه را تلخ کنند آنها می. کنند آنها ترکیبات شیمیایی برای دفع حشرات تولید می. دفاع نیستند گیاهان بی

 . سموم کنندخواران باشند0 متابولیسم آنها را مختل کرده و یا حشرات را م های هضم گیاه مانعی برای آنزیم

گیاهان مجاور به  کهانتشار ترکیبات شیمیایی فرّاری به هوا . ری نیز برخوردارندت ا گیاهان از مکانیسم دفاعی ظریفام

یک مثال برای این ترکیبات شیمیایی فرّار0 بوی چمن بریده شده است0 ترکیبی از . نسبت به وجود خطر هشدار دهند

 . شوند بیند آزاد می که زمانیکه برگ صدمه می« بزترکیبات فرّار برگ س»ها که  مولکول

  aromas.html-sniffing-insect-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Fragrant aromas from plants can actually be a response to attacks by insects, and can alert 

neighbours to an attack or summon the insects' predators. Now, scientists are deciphering these 

secret codes to develop better, greener chemicals to defend crops against herbivorous insects. 

Plants have nowhere to run from their enemies—flying, crawling and jumping insects want to eat 

them alive. But plants are not defenceless. They deploy chemical toxins to deter insects. These can 

make the plant taste bitter, inhibit the herbivore's digestive enzymes, disrupt their metabolism or 

poison them. 

But they have a more subtle defence too—perfumed chemical compounds, known as volatiles, that 

they emit into the air to warn neighbours of danger or convey when they're hurt. An example is the 

smell of cut grass, a mix of molecules called 'green leaf volatiles' which are released when a plant 

is damaged. 

 فات گیاهیآ :موضوع

 phys.org :منبع

 22/22/2220 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-insect-sniffing-aromas.html
https://phys.org/tags/digestive+enzymes/
https://phys.org/tags/chemical+compounds/
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 اخبار کوتاه 

 ت در مورد ایمن بودن برنج طالییانتایج تحقیق 

 Golden Rice is Safe, Studies Show 

 در برنج مؤثر استبهبود عملکرد و کارآیی مصرف کود  کشف ژنی که در 

 Scientists Discover Gene that Improves Yield and Fertilizer Use Efficiency of Rice 

 های جدید در مورد فتوسنتز یافته  

 Scientists Unravel Mystery of Photosynthesis 

 به فضا برای تحقیقات بیشتر بر روی اطالعات ژنتیکی آن  ارسال پنبه    

Researchers Eye Sending Cotton to Space for Genetic Information 

 ترین نقشه ژنتیک فلفل سبز انتشار کامل  

Scientists Release Most Complete Genetic Map of Spanish Peppers 

 تولید مرکبات مقاوم در برابر ویروس به کمک ترکیبی از ابزار بیوتکنولوژیک  

Virus Tolerant Citrus Developed Using a Combination of Biotech Tools 

 نحوه نگهداری از تخم مرغ و دالیل آن 

How We Store Our Eggs—and Why 

 کنند درختان تثبیت کننده نیتروژن به رشد سریع درختان و ذخیره بیشتر کربن کمک می  

Nitrogen-fixing trees help tropical forests grow faster and store more carbon 

 های کالن برای مقابله با بالیا استفاده از داده 

Using big data to combat catastrophes 

 

 بازگشت به فهرست
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