
 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم بهمن 

آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز
http://iccima.ir/fa/matboat.html

1 

 

 کشاورزی و آب اهم اخبار و رویدادهای جهانی

  6112روند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در طول سال  .5

 المللی حبوبات در بورکینافاسو برگزاری مراسم پایان سال بین .2

 افزایش قیمت مواد غذایی در شرق افریقا بدلیل خشکسالی .9

 ی کشاورز در تاجیکستانها ارائه روش جدید برای آماربرداری از خانواده .4

 پا برای مقابله با تغییرات اقلیمی حمایت از کمک به کشاورزان خرده: فائو .1

 ها تشدید عدم امنیت غذایی در یمن بدنبال تداوم ناآرامی .6

 توقف روند افزایشی عملکرد گندم در استرالیا .7

 مایکوتوکسین( آنالیز)ط به تجزیه و تحلیل بوآخرین دستاوردهای مر .8

  های انسانی تاثیر شدید فعالیت عی جهانی، تحتمیراث طبی .3

  افزایش اشتغال زنان در صنایع کشاورزی و دامداری انگلستان .51

 های چگونگی ارتباط بین گیاهان و نماتدها کشف مکانیسم .55

 های جدید درباره آفت شته سبز هلو یافته .52

 ها و پهپادها در تحقیقات ژنتیک گیاهی استفاده از روبات  .59

 های گیاهی یابی در بافت حس جهت کشف علت وجود  .54

 نواری بر روی کیفیت محصوالت ورزی اکخبررسی تاثیر   .51

 سریع منابع آب زیرزمینی در برابر تغییرات آب و هواییاثیرپذیری ت  .56

 .(این بخش شامل عناوین خبری همراه با لینک آنها به منابع ذیربط است) اخبار کوتاه   .57

 

 

 

 



 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم بهمن 

آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز
http://iccima.ir/fa/matboat.html

6 

 

 گذشتهوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در هفت ماه ر

( 31 تیر) 2156 جوالیماه از  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931 دییعنی  2157 ژانویهتا 

 

 

 

جوالی از ماه  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 5931یعنی دی  2157تا ژانویه ( 31تیر ) 2156

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 133.62 Jul 2016 

-4.28% 127.90 Aug 2016 

-3.67% 123.20 Sep 2016 

-0.55% 122.52 Oct 2016 

-0.01% 122.51 Nov 2016 

0.24% 122.80 Dec 2016 

11.64% 133.09 Jan 2017 

 ماه قیمت تغییرات

8.45 % 456.24 Jul 2016 

-9.21 % 414.22 Aug 2016 

-7.30 % 384.00 Sep 2016 

-4.25 % 367.67 Oct 2016 

-1.86 % 360.82 Nov 2016 

1.87 % 367.55 Dec 2016 

1.36 % 372.55 Jan 2017 
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تا ( 31تیر ) 2156جوالی از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  5931 ی دییعن 2157ژانویه 

 
  

تیر ) 2156جوالی از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :زیر بود بشرح( گرم به سنت امریكا 411یک پوند معادل حدود ) 5931 یعنی دی 2157تا ژانویه ( 31

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 161.76 Jul 2016 

-7.17 % 150.16 Aug 2016 

-1.15 % 148.43 Sep 2016 

2.80 % 152.58 Oct 2016 

-0.84 % 151.30 Nov 2016 

0.91 % 152.67 Dec 2016 

4.79 % 159.99 Jan 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- 19.93 Jul 2016 

2.71 % 20.47 Aug 2016 

7.18 % 21.94 Sep 2016 

4.47 % 22.92 Oct 2016 

-8.94 % 20.87 Nov 2016 

-9.77 % 18.83 Dec 2016 

9.08 % 20.54 Jan 2017 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 کینافاسوالمللی حبوبات در بور یان سال بینبرگزاری مراسم پا

. المللی حبوبات توسط فائو در بورکینافاسو برگزار شد مراسم اختتامیه سال بین

کمک به افزایش آگاهی جهانی از فواید حبوبات، افزایش مشارکت و به 

ها در  ید بر تداوم و تقویت فعالیتگذاری دانش مرتبط با حبوبات، و تاک اشتراک

 .  این زمینه برای رسیدن به اهداف جهانی توسعه پایدار، پیام مهم این مراسم بود

ها   ماریا هلنا سمدو، معاون مدیرکل فائو در این مراسم بر ضرورت تداوم فعالیت

آموزان،  های آموزشی درباره ارزش حبوبات بویژه برای دانش از جمله برنامه

جكهور بورکینافاسو، راک مارک  رئیس. پا و افراد جوان را یادآوری کردند رزان و مروجان با تاکید بر کشاورزان خردهکشاو

کریستین کابور نیز در این مراسم اظهار داشت، تولید و مصرف حبوبات برای مقابله بهتر با سه مشكل مدیریت حاصلخیزی 

 . پذیر فرصت بزرگی است ه امنیت غذایی، بویژه برای اقشار آسیبخاک، کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی و مسئل

المللی و تشكیل  جلب توجه مجامع بین: المللی حبوبات عبارتند از انجام شده در سال بینهای  چند نمونه از اهم فعالیت

المللی،  سط سرآشپزهای بینحبوبات، انتشار کتاب آشپزی تو  های ملی در ارتباط با مسائل حبوبات، ایجاد پایگاه داده کمیته

 . المللی چند زبانه سایت بین وب

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/470265/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The International Year of Pulses (IYP) has helped raise awareness globally of the many benefits of pulses, and 

boosted knowledge sharing and partnerships, but gains must be further strengthened to achieve the international 

community's Sustainable Development Goals. That was the message from the Year's official closing ceremony, 

hosted by Burkina Faso with the UN Food and Agriculture Organization (FAO). 

"It is essential to maintain the momentum," said FAO's Deputy Director-General Maria-Helena Semedo at 

today's ceremony. "Training programmes on the value of pulses should be supported, particularly for 

schoolchildren, farmers and extension workers. Policies and programmes should focus more on pulse producers, 

particularly small-holder farmers and young people," she said. 

Burkina Faso's President, Roch Marc Christian Kaboré, said: “To better cope with the triple problem of soil 

fertility management, reducing the adverse effects of climate change and the issue of food security, producing 

and consuming pulses is a great opportunity, especially for the most vulnerable people.” 

حبوبات: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 11/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/470265/icode/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
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 افزایش قیمت مواد غذایی در شرق افریقا بدلیل خشكسالی

یقا سبب کاهش شدید میزان برداشت محصوالت خشكسالی در سراسر شرق افر

غالت و سایر مواد غذایی  قیمت و بدنبال آن با افزایش غیرمعمول  کشاورزی شده

داران را نیز با وضعیت بحرانی روبرو  ها وارد آمده و رمه اصلی، فشار زیادی به خانواده

 . است کرده

، قیمت (FPMA)بر اساس آخرین بولتن پایش و تجزیه و تحلیل قیمت مواد غذایی 

هایی از اتیوپی و کشورهای کنیا، سومالی، سودان جنوبی، اوگاندا و جمهوری متحده  ذرت، سورگوم و سایر غالت در بخش

های  ها و دامداران با تنش در اغلب مناطق شرق افریقا بدلیل کاهش بارندگی، دام.  است تانزانیا تا حد رکورد جدید باال رفته

ین ها به کاهش قیمت آنها و همچن دامو علوفه و از بین رفتن ها بعلت کمبود آب  وضعیت نامساعد دام. اند شدهزیادی روبرو 

طبق برآوردهای انجام شده، میزان برداشت ذرت و سورگوم در سومالی نسبت به . است شدهمنجر داران کاهش درآمد رمه

یون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کل کشور میل 2/6رود  درصد کاهش خواهد داشت و انتظار می 71میزان برداشت عادی 

 . که اکثرا اهالی روستا هستند با عدم امنیت غذایی شدید روبرو باشند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/470220/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Drought throughout East Africa has sharply curbed harvests and pushed the prices of cereals and other 

staple foods to unusually high levels, posing a heavy burden to households and special risks for 

pastoralists in the region. Local prices of maize, sorghum and other cereals are near or at record levels 

in swathes of Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Uganda and the United Republic of Tanzania, 

according to the latest Food Price Monitoring and Analysis (FPMA) Bulletin. Inadequate rainfall in 

most areas of the sub-region has put enormous strain on livestock and their keepers. Poor livestock 

body conditions due to pasture and water shortages and forcible culls mean animals command lower 

prices, leaving pastoralists with even less income to purchase basic foodstuffs. "Sharply increasing 

prices are severely constraining food access for large numbers of households with alarming 

consequences in terms of food insecurity," said Mario Zappacosta, FAO senior economist and 

coordinator of the Global Information and Early Warning System. 

خشکسالی :موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 13/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/470220/icode/
http://www.fao.org/es/giews/english/index.htm
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 های کشاورز در تاجیكستان ارائه روش جدید برای آماربرداری از خانوداه

اخیرا مدیران سطح باال و . ر در حمایت از تغییر غیرقابل انكار استنقش آما

ه آموزشی فائو برنامای آمار از آژانس دولتی آمار تاجیكستان در  متخصصان حرفه

های کشاورزی شرکت  برای معرفی روش جدید نظرسنجی و آماربرداری از خانواده

این دوره آموزشی که در دوشنبه پایتخت تاجیكستان برگزار گردید، در . کردند

به دستورالعمل جدید فائو در راستای تالش این سازمان برای بهبود دسترسی 

گذاری اتحادیه اروپا  رمایهای با س این دوره بخشی از پروژه. معرفی شدکشاورزی برای نظارت بر اصالحات کشاورزی های  داده

بر اظهارات یكی از بنا  . کشاورزی در حال اجرا استهای  گذاری تسن کشور در سیامندی اینبرای تقویت توا هاست ک

خانوار بود، امروز این تعداد به  18646تاجیكستان  های کشاورز ، تعداد خانواده2155المللی آمار فائو، در سال  کارشناسان بین

هبود وری اطالعات را تسریع و روند آماربرداری را بآ فرایند جمعدستورالعمل جدید . است خانوار افزایش یافته 541،111بیش از 

و از  (از کل مزارعدرصد  51حدود ) نمونهمزارع های  خانوادهماهانه از ها بطور  دستورالعمل جدید، دادهطبق . خواهد بخشید

 . شود آوری می ساالنه جمعبطورکل مزارع 

 c/470154/news/en/-http://www.fao.org/europe/news/detail :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The power of statistics to support change cannot be overstated. In Tajikistan, no one knows this better 

than the State Agency for Statistics. High-level managers and professional statisticians from the 

Agency recently completed FAO training on a new methodology for surveying the country’s family 

farms. The practical training – conducted in Dushanbe last month – introduced the methodology as 

part of an effort to improve the availability of agriculture data for monitoring agrarian reforms. The 

course was provided as part of a broader European Union-funded project to strengthen the country’s 

ability to formulate policy for the agriculture sector. Mamouka Nadaraeshvili, FAO International 

Statistics Expert, introduced participants to the new methodology. “In 2011, there were 58 464 family 

farms in Tajikistan. Today, there are more than 140 000. The new methodology will accelerate the 

process of collecting information and improve the performance of statisticians,” he added. In the past, 

literally all family farms were surveyed. Statisticians at district and rayon levels invested enormous 

time and resources to collect and process data on their activities. 

کشاورزی خانوادگی : موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 10/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/470154/
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 پا برای مقابله با تغییرات اقلیمی ن خردهحمایت از کمک به کشاورزا: فائو

 54الی  52ها که در تاریخ  جهانی دولتجالس اپنل تغییرات اقلیمی ر د

 ، مدیرکل فائو،گردید در دبی برگزار( 5931بهمن  55-59) 2157فوریه 

های غذایی  پذیری سیستم ا، در مورد پیامدهای عدم انعطافسیلو آقای دا

ولید مواد غذایی در بسیاری تغییرات اقلیمی و خطرات جدی که تبرابر ر د

و تاکید کرد این  هشدار دادق جهان با آن روبرو خواهند شد از مناط

رای پایان دادن به های جهانی ب تواند به شكست تالش وضعیت می

 . گرددمنجر  2191تا سال  و فقر شدید گرسنگی

کن کردن فقر و گرسنگی  روی بشریت یعنی ریشه های کلیدی در حل بزرگترین مشكل پیش کشاورزی تواناییبخش گفت وی 

پا در کشورهای  وی همچنین بر نیاز به حمایت بیشتر از کشاورزان خرده. ها دارد و برقراری شرایط پایدار اقلیمی و بقای تمدن

 ت اقلیمی تاکید کرد و اظهار داشت که اکثر افرادی که امرارمعاش آنها وابستهدر حال توسعه برای سازگار شدن آنها با تغییرا

 . پذیر هستند به کشاورزی است در برابر گرم شدن زمین و ناپایداری آب و هوایی آسیب

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/470338/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Failure to act now to make our food systems more resilient to climate change will "seriously 

compromise" food production in many regions and could doom to failure international efforts to end 

hunger and extreme poverty by 2030, FAO Director-General José Graziano da Silva warned today. 

"Agriculture holds the key to solving two of the greatest problems now facing humanity: eradicating 

poverty and hunger, and contributing to maintaining the stable climatic conditions in which civilization 

can thrive," he told participants at a roundtable on climate change during the World Government 

Summit in Dubai.  

The FAO Director-General stressed in particular the need to support smallholder farmers in the 

developing world adapt to climate change. 

"The vast majority of the extremely poor and hungry depend on agriculture for their livelihoods, he 

said, adding: "They are the most vulnerable to the impacts of global warming and an unstable climate." 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/470338/icode/
https://worldgovernmentsummit.org/
https://worldgovernmentsummit.org/
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 ها تشدید عدم امنیت غذایی در یمن بدنبال تداوم ناآرامی

اساس گزارش مشترک سه نهاد سازمان ملل متحد، فائو، یونیسف و برنامه جهانی ر ب

میلیون نفر به تعداد افرادی که در ناامنی  9ماه گذشته یمن طی هفت ر دغذا، 

با عدم امنیت میلیون  5/57در حال حاضر است و  برند اضافه شده غذایی بسر می

های غذایی  میلیون نفر نیازمند کمک 9/7غذایی مواجه بوده و از این تعداد 

 . اضطراری هستند

وضعیت امنیت  ها در نتیجه تداوم ناآرامی دهد که نشان می (EFSNA)اولیه ارزیابی امنیت غذایی و تغذیه اضطراری نتایج 

میلیون نفری یمن به غذای  4/27در حال حاضر بیش از دو سوم از جمعیت . غذایی و تغذیه در این کشور رو به وخامت است

فائو، یونیسف و برنامه جهانی غذا است که با همكاری دولت یمن  مشترک بین ای این ارزیابی مطالعه. کافی دسترسی ندارند

تا کنون به اجرا  2151ها یعنی اواسط مارس  آرامی ها است که از زمان شروع نا و اولین اقدام ملی در سطح خانواده انجام گرفته

 . ه استدرآمد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/470024/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The number of food insecure people in Yemen has risen by 3 million in seven months, with an 

estimated 17.1 million people now struggling to feed themselves, according to a joint assessment by 

three UN agencies. 

Of the 17.1 million food insecure people, about 7.3 million are considered to be in need of emergency 

food assistance. The preliminary results of the Emergency Food Security and Nutrition 

Assessment (EFSNA) show that food security and nutrition conditions are deteriorating rapidly due to 

the ongoing conflict. More than two-thirds of Yemen's population of 27.4 million people now lack 

access to food and consume an inadequate diet.   

The EFSNA is a joint survey conducted by the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), the United Nations Children's Fund (UNICEF) and the World Food Programme 

(WFP) in cooperation with the authorities in Yemen. It is the first national, household-level assessment 

conducted in the country since the escalation of the conflict in mid-March 2015. 

  
منیت غذاییا: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 11/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/470024/icode/
http://fscluster.org/yemen/document/yemen-emergency-food-security-and-0
http://fscluster.org/yemen/document/yemen-emergency-food-security-and-0


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم بهمن 

آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز
http://iccima.ir/fa/matboat.html

0 

 

 توقف روند افزایشی عملكرد گندم در استرالیا

سه  5331تا  5311های  عملكرد گندم در استرالیا که در فاصله سالسط توم

ی تحقیقبر اساس . است افزایشی نداشته 2151تا  5331بود، از سال  برابر شده

المنافع  قیقات علمی و صنعتی مشترکسازمان تح توسط محققان که

(CSIRO ) انجام و نتایج آن در مجلهGlobal Change Biology  منتشر

ظرفیت بالقوه عملكرد گندم در استرالیا که با در نظر گرفتن نوع است،  شده

درصد کاهش  27است در طی ربع قرن گذشته  هورد استفاده تعیین شدمهای  خاک و اقلیم، مدیریت مزرعه و فناوری

 . است داشته

درصد در  28متر یا  میلی 8/2خیز استرالیا  میزان بارندگی در مناطق گندم 2151تا  5331که از سال اند  این تحقیق دریافتهدر 

با مشاهدات بدست آمده . است درجه افزایش پیدا کرده 5است و حداکثر دمای روزانه حدود  هر فصل زراعی کاهش داشته

این  .همخوانی دارند سال آینده 26خیز طی  های تغییرات اقلیمی برای مناطق گندم بینی پیشوردانتظار طبق افزایش م

ز کل درصد ا 52که حدود  کنند میلیارد دالر را مشخص می 1ها ریسک مورد انتظار برای صنایع گندم استرالیا به ارزش  یافته

 .شود شامل میگندم تجاری دنیا را 

 stalls/?cs=4893-yield-wheat-http://www.stockandland.com.au/story/4458502/australias :لینک خبر

 :خالصه خبر 
AUSTRALIA's average wheat yields, which had more than tripled between 1900 and 1990, did not 

increase from 1990 to 2015. Research by CSIRO scientists, published in the journal Global Change 

Biology, found that Australia’s yield potential (determined by the climate and soil type, managed using 

best practice and current technology) declined by 27 per cent over the past quarter of a century. 

CSIRO team leader Dr Zvi Hochman said the study found that Australia’s wheat-growing zone had 

experienced an average rainfall decline of 2.8mm or 28pc per cropping season, and a maximum daily 

temperature increase of around 1 degree  from 1990 to 2015. These observations are consistent with 

the higher end of future climate change projections for the wheat zone over the coming 26 years. The 

findings indicate a risk to the future prosperity of Australia’s more than $5 billion per annum wheat 

industry, which contributes around 12pc of the total wheat traded globally. 

گندم: موضوع  

 www.stockandland.com :منبع

 10/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 مایكوتوکسین( آنالیز)آخرین دستاوردهای مربوط به تجزیه و تحلیل 

 باره آنالیز مایكوتوکسینمده درآ های بدست ای از پیشرفت الصهخ

محقق از  52با همكاری ( JRC)حقیقات مشترک اروپا توسط مرکز ت

 .است کشور اتحادیه اروپا، کانادا، امریكا و برزیل منتشر شده 1

 رست شده توسط سیستم فههای  الیندهآن در میامایكوتوکسین 

( RASFF)علوفه  ویون اروپا برای مواد مواد غذایی یسهشدار کم

 . قرار دارددر درجه اول 

های بدست  روزرسانی اطالعات موجود درباره پیشرفت منظور بهبه 

نها برای آهای مفید  با در نظر گرفتن جنبههای قبلی را  یافتهگزارش انتشارات قبلی را نقد و آمده در این زمینه، نویسندگان 

های  تبا توجه به ظرفیت بالقوه پیشرف ها، نویسندگان گزارش ی این بررسیطدر  .اند بررسی کردههای روتین  دستورالعمل

. اند ها، پیشنهادهایی نیز ارائه کرده موردنیاز آزمایشگاه CENو یا  ISOمانند های استاندارد  فعلی برای دست یافتن به روش

 . در دسترس است World Mycotoxin Journalمجله سال قبل تا کنون در  7های انجام شده از  سری بررسی

 analysis-mycotoxin-developments-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/latest :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The JRC – in co-operation with 12 other scientists from 5 EU Member States plus Canada, the United 

States and Brazil – summarized the recent developments in mycotoxin analysis. Mycotoxins are the 

top ranking contaminants listed in the European Commission's Rapid Alert System for Food and Feed 

(RASFF). 

In order to update mycotoxin analysts with the recent developments in the field authors critically 

review publications and put them in perspective to past developments. A special focus is given to 

developments with the potential to be useful for the routine analyst. In this regular review series 

authors also suggests where current progress has the potential to lead to new and improved 

standardized methods like ISO or CEN method, urgently needed by the community of control 

laboratories . The review series exists since 7 years in the World Mycotoxin Journal is one of the most 

cited publication series in its field. 

مایکوتوکسین: موضوع  

 ec.europa.eu :منبع

 10/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/latest-developments-mycotoxin-analysis
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 های انسانی تاثیر شدید فعالیت میراث طبیعی جهانی، تحت

های انسانی بر روی میراث  اولین بار در سطح جهانی میزان کمّی اثرات فعالیترای ب

، اکثریت قریب به بر اساس نتایج بدست آمده. تعیین شد( NWHS)طبیعی جهانی 

ی و از بین رفتن های انسان اتفاق آنها تحت فشار شدید حاصل از افزایش فعالیت

 . ها هستند جنگل

مرکز تحقیقات مشترک اروپا  المللی با مشارکت تحقیقاتی بینمطالعه توسط تیم این 

(JRC ) با . کند میراث طبیعی ارائه میاز حفاظت افزایش آگاهی درباره انجام شده و اطالعات مهم و مفیدی را برای کمک به

از بین رفتن  وهای انسانی  های جدید، تیم تحقیقاتی تغییرات بوجود آمده در نتیجه فشار حاصل از فعالیت استفاده از داده

نتایج بدست آمده . اند میراث طبیعی در سطح جهانی مورد ارزیابی قرار داده 511ها را طی مرور زمان بر روی بیش از  جنگل

با وجود کاهش . است بجز اروپا افزایش پیدا کرده( بویژه آسیا)ها  های انسانی در همه قاره دهند که اثرات فعالیت نشان می

ها  درصد از میراث 35در . ، در کل متوسط فشار وارده بر میراث طبیعی در این قاره در باالترین سطح قرار دارددر اروپافشار 

 . است اتفاق افتادهتخریب بویژه در امریكای شمالی  جنگل هستند، که دارای 

dir_d_news-responsive/public/20170210-https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal- :لینک خبر

nwhs.jpg?itok=gaKX4I3_ 

 :خالصه خبر 
The first ever global quantification of the impact of humanity on natural World Heritage sites 

(NWHS) finds that the vast majority of NWHS are under severe pressure from increasing human 

activities and forest loss. Led by an international team of researchers, including the JRC, the study 

provides crucial baseline information to help inform the ongoing preservation of NWHS. 

Using new data, the authors assessed the changes in human pressure and forest loss over time across 

over 100 terrestrial NWHS around the world. They found that human pressure increased in 63% of 

NWHS on all continents (particularly in Asia) except Europe where the level of pressure decreased 

(albeit European sites still face the highest average pressures overall), and that forest loss occurred in 

91% of NWHS that contain forests (particularly in North America). NWHS were also found to be 

increasingly isolated and under threat from increased pressures outside their borders. 

میراث طبیعی جهانی :موضوع  

 ec.europa.eu :منبع

 10/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 افزایش اشتغال زنان در صنایع کشاورزی و دامداری انگلستان

های اخیر در انگلستان تعداد زنانی که در صنایع کشاورزی  سالر د

است بطوریكه در حال حاضر  مشغول بكار هستند افزایش پیدا کرده

 . دهند درصد از نیروی کار این بخش را زنان تشكیل می 28

وزارت محیط زیست، غذا و امور  اساس آمار اعالم شده توسطبر 

ه مزارع را در ارزنانی که ادتعداد  ،(DEFRA)روستایی انگلستان 

درصد  51حدود  2151تا  2151های  انگلستان بعهده دارند بین سال

در گذشته، زنان برای بعهده گرفتن مدیریت مزارع خانوادگی تشویق . است نفر رسیده 21،111افزایش داشته و به بیش از 

ای مردانه نیست و زنان فقط بعنوان همسران  کلمه« کشاورز»ن وضعیت تغییر کرده است و دیگر کلمه اکنواما . شدند نمی

در سال . است ها نیز وضعیت فرق کرده ها و کالج های مرتبط با کشاورزی در دانشگاه در رشته. شوند تلقی نمیکشاورزان 

داد دانشجویان زن سال گذشته تع 1عداد مردان بیشتر بوده و در درصد از ت 21ها  ، تعداد دانشجویان زن در این رشته2151

 . است اند، دو برابر شده های مرتبط با کشاورزی را انتخاب کرده رشته Shropshireکه در دانشگاه 

 ingfarm-conquering-women-of-herds-are-https://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2017/feb/13/why :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The agricultural industry has seen a rise in female farmers in recent years – women now make up 28% 

of the British agricultural workforce the number of women running farms in the UK has jumped by 

nearly 10% to more than 25,000 between 2010 and 2013, according to the Department for 

Environment, Food and Rural Affairs (Defra). That means 28% of the British agricultural workforce is 

female, and the picture is similar overseas. “In the past, women weren’t encouraged to take over the 

family farm, but that’s changing,” Millar adds. “Women in the farming business have historically been 

farmers’ wives, but why should the word ‘farmer’ mean a male person?” 

Those choices include studying agricultural-related courses at universities and colleges, which 

attracted 25% more women than men in 2015, the latest enrolment figures from Defra show. And in 

the past five years, the number of female students opting for agriculture at Shropshire’s Harper Adams 

University has doubled. 

اقتصاد: موضوع  

 (guardian) گاردین :منبع

 13/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 نماتدهاهای چگونگی ارتباط بین گیاهان و  یسمکشف مكان

سیستی که با چشم غیرمسلح قابل رویت نیستند از تهدیدات ماتدهای ن

یند و ساالنه در سطح جهانی آ بشمار می کشاورزیمحصوالت جدی 

گروهی از محققان دانشگاه  .کنند میلیاردها دالر خسارت وارد می

سیستی برای هجوم  یکه نماتدها هایی یكی از مكانیسممیسوری اخیرا 

. اند شف کردهککنند را  و تغذیه از مواد مغذی گیاهان استفاده می

تواند منجر به  ین گیاهان و نماتدها میشناخت اساس مولكولی تعامل ب

 . ده و به تغذیه جمعیت فزاینده جهان کمک کندتوسعه راهبردهای جدید برای کنترل این آفت ش

 ،بر اساس آمار وزارت کشاورزی، در امریكا. است در سطح جهانی ایی اصلی تشكیل دهنده خوراک دامغذیكی از مواد سویا 

یق ایجاد اختالل در ساختار از طرسیستی  نماتدهای  . دهد روغن سویا، بیش از نیمی از روغن خوراکی مصرفی را تشكیل می

، سیستم ریشه را تخریب کرده و از فت انگلیآاین  .اندازند به خطر می سالمت این منبع مهم غذایی را سویا، یكیژبیولو

 . کنند گیاه استفاده می مواد مغذیاز تغذیه کننده منحصر بفرد در داخل ریشه گیاه میزبان، ک سلول طریق ایجاد ی

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170213131158.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Invisible to the naked eye, cyst nematodes are a major threat to agriculture, causing billions of dollars 

in global crop losses every year. A group of plant scientists, led by University of Missouri researchers, 

recently found one of the mechanisms cyst nematodes use to invade and drain life-sustaining nutrients 

from soybean plants. Understanding the molecular basis of interactions between plants and nematodes 

could lead to the development of new strategies to control these major agricultural pests and help feed 

a growing global population. 

Soybeans are a major component for two-thirds of the world's animal feed and more than half the 

edible oil consumed in the United States, according to the U.S. Department of Agriculture (USDA). 

Cyst nematodes jeopardize the healthy production of this critical global food source by "hijacking" the 

soybean plants' biology. 

سویا: موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 13/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های جدید درباره آفت شته سبز هلو یافته

آفت اهمیت و امریكایی به علت  انگلیسی با همكاری گروهی از محققان اروپاییحققان م

. اند مخربترین آفات بسیاری از محصوالت کشاورزی پی بردههلو بعنوان یكی از  شته سبز

های تحقیقاتی در جهت کنترل بهتر این آفت و  های آنها به صنایع کشاورزی  و برنامه یافته

 . تامین امنیت جهانی غذا کمک خواهد کرد

خانواده سازگار هستند، شته سبز هلو  اهان همبا تعداد بسیار محدودی از گیکلونی ساز که فات گیاهی آبسیاری از برخالف 

کش مختلف مقاوم  نوع آفت 71ت در برابر بیش از این آف. تواند در بیش از چهار صد نوع گونه گیاهی کلونی سازی کند می

لیمی دو برابر میزان خسارات وارده به محصوالت کشاورزی در انگلستان و امریكا توسط این آفت در نتیجه تغییرات اق. است

، نوع ویروس گیاهی مختلف است و از محصوالت مهمی چون کلزا 511یش از سبز هلو عامل انتقال بشته . است شده

ها در گیاهان میزبان  شتهاین . کند های گیاهان وحشی تغذیه می زمینی و همچنین گونه فرنگی و سیب قند، گوجهچغندر

  . کنند سازی می کلونیای از سبزیجات  و در تابستان در طیف گسترده  گذرانی و زمستانآل، زردآلو یا یزبان مثل هلوم

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170213131238.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
UK Scientists, in collaboration with groups in Europe and the US, have discovered why the green 

peach aphid (Myzus persicae) is one of the most destructive pests to many of our most important 

crops. Their research will inform industry and research programmes to support pest control and aid 

global food security. Unlike most plant-colonising insects, which have adapted to live on a small range 

of closely related plants, green peach aphids can colonise over four hundred plant species. Developing 

resistance to over 70 different pesticides, coupled with the ever changing climate affecting crop losses 

in the EU and UK, the pest wreaks havoc on crop yields. The green peach aphid transmits over a 

hundred different plant viruses and this notorious insect feeds on essential crops such as oilseed rape, 

sugar beet, tomato and potato, as well as wild plant species, which may serve as sources of the plant 

viruses. The aphids spend winter living on host plants such as peach, apricot or plum, but in the 

summer months can colonise a huge range of vegetables -- from potatoes to spinach, squash, parsley 

and parsnip. 

آفات گیاهی: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها و پهپادها در تحقیقات ژنتیک گیاهی استفاده از روبات

و پهپادها در مزارع بجای  ها باتوزمان زیادی الزم باشد تا راید ش

اما این ابزار پیشرفته بزودی . ها کار کنند تراکتورهای معمولی و کمباین

 . ای را در کمک به تغذیه جمعیت روزافزون جهان خواهند داشت نقش عمده

سعه یک سیستم در تالش برای تودانشگاه جورجیا در از محققان تیمی 

ر همه نوع های بدون سرنشین د روباتیک هستند تا تمام انواع ماشین

. آوری و آنالیز کنند كی محصوالت را جمعهای مربوط به خصوصیات فیزی ا بتوانند با سرعت و دقت بیشتر دادهه زمین

اطالعات برای محققانی که در زمینه افزایش این . محصوالتتحمل تنش و سالمت عمومی ی رشد، هاالگو لخصوصیاتی مث

های تامین غذای جمعیت جهان، استفاده از ابزار ژنومیک  حل یكی از راه. ندکنندف بسیار حیاتی هست تولید محصوالت کار می

های مربوط به  ادهآوری د جمعفرایند در حال حاضر . کیفیت است برای تولید گیاهان سازگار، با عملكرد باال و محصوالت با

اما . ور به ثبت دستی اطالعات برای هر گیاه هستندمحققان مجب. پرزحمت است بر و فرایندی هزینهخصوصیات گیاهان 

های مربوط به کل مزرعه را در طول فصل زراعی  ند بود دادهههای ساخته شده توسط این تیم تحقیقاتی قادر خوا روبات

 . نمایند لیلتجزیه و تحآوری و  جمع

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170209160623.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
It may be a while before robots and drones are as common as tractors and combine harvesters on farms, but the 

high-tech tools may soon play a major role in helping feed the world's rapidly growing population. At the 

University of Georgia, a team of researchers is developing a robotic system of all-terrain rovers and unmanned 

aerial drones that can more quickly and accurately gather and analyze data on the physical characteristics of 

crops, including their growth patterns, stress tolerance and general health. This information is vital for scientists 

who are working to increase agricultural production in a time of rapid population growth. "By the middle of this 

century scientists estimate the world's population will reach 9.1 billion people, which is a 30 percent increase in 

a little more than 30 years," said Changying "Charlie" Li, a professor in UGA's College of Engineering and the 

principal investigator on the project. "This increase in population will demand that we nearly double our current 

food production. That's a tall order but one solution is to use genomic tools to develop high-quality, high-yield, 

adaptable plants."  

فناوری: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های گیاهی یابی در بافت کشف علت وجود حس جهت

اند  کردهمنتشر  یشواهد جدید ، انگلستان،(John Innes)نز مرکز تحقیقات جان ایحققان م 

 اساسی ویژگییک هت رشد را دارند و این وانایی تعیین جتهای گیاهی  مبنی بر اینكه بافت

 Alexandraاین تحقیق توسط دکتر . استاشكال پیچیده گیاهی  وجود آمدنبدر 

Rebocho و قطعه جدیدی از پازل چگونگی  و همكاران آزمایشگاهی او انجام شده است

 در طبیعت هر چه بیشتر اشكال مختلف گیاهان در شناخت  ند باشد وتوا گیری گیاه می شكل

 . بسیار مؤثر خواهد بود morphogenesisیا 

و به تولید گیاهان سازگارتر  رشد گیاه نحوه گیری گیاهان به آگاهی محققان از  در شكل ها ژننقش چگونگی بیشتر از شناخت 

یكپارچه ، از رویكردی است منتشر شده eLifeدر مجله که جزئیات آن این تحقیق  رد. با عملكرد بیشتر کمک خواهد کرد

(integrative )لورسانس و انواع ، تصویربرداری فسه بعدی برداریسازی کامپیوتری، تصویر های متنوع شامل مدل كنیکت و

ها هر کدام از یک توده کوچک از  ها و میوه ها، گلبرگ ای گیاهی مثل برگه اندام. های ژنتیک استفاده شده است تكنیک

با ها سال  ها در طی میلیون دقیق هر یک از اندامشكل . آیند ا شروع شده و پس از دوره رشد به شكل نهایی درمیه سلول

  . ستا تكامل یافتهها و یا جذب نور  شاناف توجه به عملكرد خاصی که دارند مثل جذب گرده

 .com/releases/2017/02/170208093936.htmhttps://www.sciencedaily :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists at the John Innes Centre, Norwich have published new evidence that plant tissues can have a preferred 

direction of growth and that this characteristic is essential for producing complex plant shapes. The work, 

carried out by Dr Alexandra Rebocho and colleagues in Professor Enrico Coen's laboratory, contributes a new 

piece to the puzzle of how plant shapes are formed, and could have wide implications on our understanding of 

shape formation, or 'morphogenesis', in nature. Improved understanding of how genes influence plant shape 

formation could inform research into crop performance and lead to better-adapted, higher yield crop varieties. 

The pioneering research, published in eLife, required an integrative approach, using diverse techniques 

including computer modelling, 3D-imaging, fluorescence imaging and a range of genetic techniques. Plant 

organs, such as leaves, petals, and fruits, each start out as a tiny ball of cells that grow into a specific final shape. 

The precise shape of these organs has been modified over millions of years of evolution in relation to specific 

functions such as attracting pollinators or catching sunlight. 

فیزیولوژی گیاهی:  موضوع   

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 18/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 نواری بر روی کیفیت محصوالت ورزی اکخبررسی تاثیر 

ای انجام  مطالعه A&Mالیف دانشگاه تگزاس  مرکز تحقیقات و ترویج اگریحققان م

تگزاس و سایر مناطق در  Winter Gardenاند که به تولیدکنندگان در منطقه  داده

 طالعهماین . تواند کمک کند ورزی حفاظتی می گیری برای انتخاب روش خاک تصمیم

نواری بر فعالیت ورزی  خاکدرباره نحوه تاثیر  شامل نتایج تحقیقات همچنین

ورزی نواری در  کتاثیر خا»مطالعه تحت عنوان این در . است بودهمیكربی خاک نیز 

ی و نواری ورزی سنت درباره تاثیر شیوه خاک «وئیدلد میوه و میزان قند هندوانه تریپخاک، عملكر میكربی های  بهبود فعالیت

نواری ورزی  خاک. است رسی شدهبرهسته  در سطوح مختلف آبیاری بر مورفولوژی، فیزیولوژی، عملكرد و کیفیت هندوانه بی

که طی آن فقط بخشی از خاک که شامل ردیف کشت بذر  است ورزی برای ایجاد بستر بذر با حداقل خاک حفاظتییک شیوه 

دهد و دارای بقایای  درصد از خاک سطحی را تشكیل می 91 خورد بخشی از خاک که شخم نمی .شود شخم زده میاست 

حاکی از ه است بلكه نتایج بدست آمده نه تنها نشان دهنده اثرات مثبت این شیوه بر کیفیت و عملكرد هندوان. استگیاهی 

 .اثرات مثبت آن بر فعالیت بیولوژیكی خاک است

 crop.html-value-high-tillage-impact-02-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A study done by researchers at the Texas A&M AgriLife Research and Extension Center in Uvalde 

may help producers in the Texas Winter Garden region and other areas decide whether conservation 

tillage methods might benefit them in the production of high-value crops. Conducted by Dr. Daniel 

Leskovar, a Texas A&M AgriLife Research vegetable physiologist and center director, in 

collaboration with Drs. Yahia Othman and Xuejun Dong, the study also includes research results on 

how strip tillage affects soil biological activity. The study, titled "Strip tillage improves soil biological 

activity, fruit yields and sugar content of triploid watermelon," investigated the influence of strip and 

conventional tillage practices at different water levels on the morphology, physiology, yield and 

quality of the seedless Majestic watermelon variety. Strip tillage is a conservation tillage practice 

involving minimum tillage to create a seedbed condition that disturbs only the portion of the soil to 

contain the seed row. The no-till area has crop residues and undisturbed soil to cover at least 30 

percent of the topsoil surface. 

کشت نواری: موضوع  

 phys.org :منبع

 14/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-02-impact-tillage-high-value-crop.html
https://phys.org/tags/tillage/
https://phys.org/tags/biological+activity/
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 تاثیرپذیری سریع منابع آب زیرزمینی در برابر تغییرات آب و هوایی

های دانشگاه  اساس مطالعه انجام شده توسط هیدرولوژیستر ب

تواند  کلمبیا و دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، تغییرات آب و هوایی می

آنها . های آب شیرین زیرزمینی داشته باشد تاثیر عمیقی بر سفره

تغییرات آب و هوایی بر روی ند که اثرات همچنین دریافت

رود،  سریعتر از آنچه انتظار می را ب زیرزمینیهای عمیق آ سفره

 . اددتشخیص در برخی موارد در طی کمتر از یكسال، 

های عمیق زیرزمینی  توجه به اینكه رسیدن آب باران به سفرهبا 

رای شناخت این بکشاورزی های زیرزمینی توسط صنایع  امل دیگری مانند پمپاژ آبود، از عها طول بكش ممكن است سال

های آب و  نسبت به چرخه ب زیرزمینیآعمیق های  است که سفره در این تحقیق مشخص شده .کرد استفاده توان می اثرات

 . دهند ی محلی واکنش نشان میها هوایی و بارش

 . است منتشر شده Nature Geoscienceئیات این تحقیق در مجله جز

 climate.html-rapidly-aquifers-groundwater-deep-02-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Changes in climate can rapidly impact even the deepest freshwater aquifers according to Penn State 

and Columbia University hydrologists. The researchers found that responses to climate variations can 

be detected in deep groundwater aquifers faster than expected—in many cases within a year. 

Because rain water may take years to reach deep aquifers through natural infiltration, the findings 

suggest another factor is involved, such as pumping of aquifers done by agricultural industries. 

"We saw a rapid response in deep groundwater levels to both major climate cycles and local 

precipitation," said Tess Russo, R.L. Slingerland Early Career Professor of Geosciences at Penn State. 

"These aquifers are so deep, we expect it takes years for precipitation to make its way down, so if it's 

not natural recharge causing the response of groundwater to changes in precipitation, then it may be 

coming from pumping changes." The research, published in Nature Geoscience. 

منابع آب زیرزمینی :موضوع  

 phys.org :منبع

 18/16/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-02-deep-groundwater-aquifers-rapidly-climate.html
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 موفقیت محققان در توالی یابی ژنوم کینوا  

Researchers Sequence Quinoa Genome 

  تست مقاومت موز ویرایش ژنتیكی شده در برابر بیماری قارچیTR4 

Scientists to Test GE Bananas Resistant to TR4 in The Northern Territory, 

Australia 

 اروپا .2

 تحقیق بر روی خزه برای شناخت بیشتر بیولوژی سلول گیاهی  

Better understanding of plant cell biology via research into the moss 

Physcomitrella patens 

 تالش محققان ایتالیایی برای یافتن ژن مؤثر در سنتز کارتنوئید در گندم   

Italian Scientists Search for Genes Involved in Carotenoid Synthesis in Wheat 

 امریكا  .9

  متنوع برای کمک به سازگار کردن ارقام ذرت در برابر تغییرات اقلیمی« های طرح»ارائه 

Study Reveals Diversity “Blueprint” To Help Maize Crops Adapt to Changing 

Climates 

  سازی گندم در برابر ویروس موزائیک  ژنتیكی جدید برای مقاوممحققان ژنتیک موفق به توسعه نشانگرهای

 . ای شدند رگه

Geneticists Develop New Wheat Streak Mosaic Virus Resistance Genetic Markers 

 ای برای شناخت بیشتر گیاهان گوشتخوار یابی ژنوم گیاه کوزه توالی 

Researchers Sequence Pitcher Plant Genome to Elucidate Plant Carnivory 

 

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15169
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15181
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15181
http://www.wur.nl/en/news-wur/Show/Better-understanding-of-plant-cell-biology-via-research-into-the-moss-Physcomitrella-patens.htm
http://www.wur.nl/en/news-wur/Show/Better-understanding-of-plant-cell-biology-via-research-into-the-moss-Physcomitrella-patens.htm
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15166
http://www.cimmyt.org/press_release/study-reveals-diversity-blueprint-to-help-maize-crops-adapt-to-changing-climates/
http://www.cimmyt.org/press_release/study-reveals-diversity-blueprint-to-help-maize-crops-adapt-to-changing-climates/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15156
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15164
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 تحقیقات .4

 فرنگی دار کردن گوجه دستورالعمل ژنتیكی برای طعم 

Scientists Make Genetic Recipe for Tastier Tomatoes 

 های ویرایش ژنتیكی هدفمند محصوالت باغی بررسی تكنیک 

Researchers Review Targeted Genome Editing Techniques in Horticultural Crops 

 

 بازگشت به فهرست 
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