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

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

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931 یعنی بهمن 2157فوریه تا 

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 5931 یعنی بهمن 2157تا فوریه ( 31مرداد ) 2156

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

7.45% 147.31 Feb 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-1.19 % 368.10 Feb 2017 
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تا ( 31مرداد ) 2156اوت 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 یعنی بهمن 2157فوریه 

 
  

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

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 411یک پوند معادل حدود ) 5931 یعنی بهمن 2157تا فوریه ( 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

 گشت به فهرستباز

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

1.81 % 162.88 Feb 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-0.93 % 20.35 Feb 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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 عوامل تغییر در سیستم جهانی غذا: کشاورزی زنان بخش

زنان، بویژه در کشورهای در حال توسعه، نقطه اتكا اقتصاد روستایی 

در سطح جهانی، نیمی از جمعیت کشاورزان را زنان تشكیل . هستند

در طی چند دهه اخیر، بر میزان مشارکت آنها در امور . دهند می

با مهاجرت بیشتر مردان به شهرها، تعداد . است شده کشاورزی افزوده

بعنوان اولین مراقبان خانواده و . است زنان سرپرست خانوار نیز زیاد شده

 . ها هستند در واقع آنها رابط انسانی بین مزارع و سفره. جامعه، تهیه مواد غذایی و تغذیه اهل خانواده بعهده زنان است

تغذیه  ، که پایان دادن به گرسنگی و سوء2191تا پایان سال ( SDGs)اهداف توسعه پایدار در تالش جهانی برای رسیدن به 

توانند نقش فاکتور کلیدی برای ایجاد تغییر در کشاورزی، تغذیه و توسعه  دومین هدف تعیین شده آن است، زنان می

های تولید و مصرف مواد  ، در تغییر شیوهبا بهبود دسترسی به اطالعات، امكانات آموزشی و فناوری. روستایی داشته باشند

 . توانند بسیار مؤثر باشند رسانی به منابع طبیعی، زنان می غذایی با کمترین آسیب

توانید  های زنان در کشاورزی کشورهای مختلف را با استفاده از لینک زیر از سایت بانک جهانی می هایی از فعالیت نمونه

 .   مشاهده نمایید

 system-food-the-for-change-of-agents-the-agriculture-in-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/07/women :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Women are the backbone of the rural economy, especially in developing countries.  They make up 

almost half of the world’s farmers, and over the last few decades, they have broadened their 

involvement in agriculture.  The number of female-headed households has also increased as more men 

have migrated to cities.  As the primary caregivers to families and communities, women provide food 

and nutrition; they are the human link between the farm and the table. 

As the global community works toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) -- 

among them, SDG2, which aims to end hunger and malnutrition by 2030 -- women can be the key 

agents of change in agriculture, nutrition and rural development.  With better access to information, 

training, and technology, women can alter food production and consumption so that land and resources 

are used sustainably. 

زنان: موضوع  

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 77/73/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/07/women-in-agriculture-the-agents-of-change-for-the-food-system
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 در پایان دادن به گرسنگی و ترویج تغذیه سالم مدارس غذاییهای  نقش کلیدی وعده

. است بعنوان روز جهانی تغذیه مدارس نامگذاری شده( اسفند 53)مارس  3روز 

. شود ساله مراسمی بهمین مناسبت در کشورهای مختلف جهان برگزار میهر 

هدف از این مراسم یادآوری نیاز به ترویج عادات غذایی سالم برای همه 

های پایدار از جمله تهیه مواد غذایی از  گزاری کودکان از طریق سیاست

 . های کشاورزی است خانواده

های تغذیه  از طریق برنامهجهانی میلیون کودک در سطح  971روزانه به حدود 

حبوبات و برنج در ماداگاسكار، : های ملی متفاوت است، بعنوان مثال سطح تغذیه بسته به دولت. شود می مدارس، غذا داده

های غذایی شامل  در بعضی از کشورها ممكن است وعده. ای سبزیجات و میوه در اردنه عدس تند در فیلیپین و کلوچه

پیامدهای بهداشتی و آموزشی مفید . اند تهیه شده  Aو یا غذاهای خانگی باشد که با روغن غنی از ویتامین های سالم  اسنک

مدارس حضور کودکان در مدارس را  های غذایی در وعده. است آمیز بوده پذیر موفقیت تغذیه مدارس بر روی کودکان آسیب

های کشاورزی و  یژه در مناطق روستایی، زمانیكه خانوادهبو. کند شویق و سیر بودن به تمرکز آنها در دروس کمک میت

 .  شوند مند می ها بهره وکارهای کوچک و متوسط بعنوان منبع تهیه مواد غذایی سالم باشند، آنها نیز از این برنامه کسب

 news/story/en/item/522526/icode/http://www.fao.org/ :لینک خبر

 :خالصه خبر 
International School Meals Day, celebrated around the world today, is a timely reminder of the need to promote 

healthy eating habits for all children through sustainable policies, including sourcing food from family farmers.  

Every day around 370 million children around the world are fed at school through school meals programmes 

that are run in varying degrees by national governments.  

Each programme is different: beans and rice in Madagascar, spicy lentils in the Philippines, vegetable pastries 

and fruit in Jordan. In some countries it may be a healthy snack, or it could include take-home food such as 

vitamin A-enriched oil for the whole family.  

School meals have proved successful in providing educational and health benefits to the most vulnerable 

children. School meals boost school attendance, and a full stomach can help students concentrate on their 

lessons. Communities, particularly in rural areas, also benefit when family farmers and small and medium 

enterprises are the main source of healthy food for the schools. 

امنیت غذایی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 70/73/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/522526/icode/
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 های فوری و جمعی برای رفع کمبود آب در شمال افریقا و خاورنزدیک ضرورت واکنش

به قاهره در نشستی که با مسوالن  دآقای دا سیلوا، مدیرکل فائو در سفر خو

ی امنیت غذایی، رصر داشت گفت، دستیابی به آب نیاز اولیه برقرابلندپایه م

کمبود آن در منطقه شمال افریقا و . سالمتی انسان و کشاورزی است

 . های بزرگی است که نیاز به واکنش سریع و جمعی دارد خاورمیانه از چالش

انه است و در حال حاضر، سر یدا کردهمنطقه تا دو سوم کاهش پدر سال گذشته، میزان آب شیرین در دسترس  41در طی 

 . های کشاورزی برابر کمتر از متوسط جهانی است که تاکیدی است بر نیاز به بازبینی سیستم 51دسترسی به آب در این منطقه 

ند توا دهد که افزایش دما در منطقه تعداد روزهای فصل رشد گیاهان را می نتایج مطالعه اخیر انجام شده توسط فائو نشان می

ترتیب میزان کل کاهش عملكرد را تا پایان  بدین. درصد در میزان عملكرد منجر شود 27روز کاهش دهد و به کاهش  58تا 

های کشاورزی مصر را بعلت  خیزترین زمین ب رود نیل، حاصلآمدن سطح آباال . درصد برساند 11قرن حاضر می تواند به 

های مختلف آب یعنی بین کشاورزی،  وه بر این، در آینده رقابت بین کاربریعال. زایی در معرض خطر قرار خواهد داد شوری

 .   انرژی، تولیدات صنعتی و نیازهای خانگی تشدید خواهد شد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/522304/icode :لینک خبر

 :ه خبر خالص
Access to water is a fundamental need for food security, human health and agriculture, and its looming scarcity 

in the North Africa and Middle East region is a huge challenge requiring an "urgent and massive response," 

FAO Director-General Jose Graziano da Silva said in Cairo. Accessible fresh water in the region has fallen by 

two-thirds in the past 40 years. It now amounts to 10 times less per capita availability than the worldwide 

average, underscoring the need for a significant overhaul of farming systems, he added. A recent study by FAO 

showed that higher temperatures may shorten growing seasons in the region by 18 days  and reduce agricultural 

yields a further 27 percent to 55 percent less by the end of this century. The rising sea level in the Nile Delta is 

exposing Egypt to the danger of losing substantial parts of the most productive agriculture land due to 

salinization. Moreover, "competition between water-usage sectors will only intensify in the future between 

agriculture, energy, industrial production and household needs," he said. He expressed his strong support to the 

Egyptian Authorities and committed to back programmes aiming at addressing water scarcity and promoting 

climate resilient agriculture. 

آب: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 70/73/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/522304/icode/
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 خرما RPWآفت ای میان عراق، ایران و کویت برای کنترل و نظارت بر  منطقه اریكبرگزاری نشست هم

نمایندگی فائو در عراق با همكاری وزارت کشاورزی آن کشور و با حضور رؤسای 

ازمان حفظ نباتات و کارشناسان ذیربط از ایران و کویت، نشست همكاری س

ای و کارگاه آموزشی برای نظارت و کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما  منطقه

 . را برگزار کردند RPWیا 

های باالی  محققان عراقی با مشكالت زیادی از جمله آفات، خشكسالی، هزینه

مدت دشوار است، اما  حل بسیاری از این مشكالت در کوتاه. شهرسازی روبرو هستند تولید، قیمت پایین بازار و گسترش

ی های قارچ و بیماری ,Dubas Bug, Borersبرخی از آفات مثل . توان انجام داد برخی از آنها مثل کنترل آفات را بسرعت می

، است ا در این کشور شیوع پیدا کردهکه اخیر RPWگذارند، اما برخی دیگر مثل  بطور مستقیم بر روی محصول تاثیر می

 . آیند تهدید جدی برای سالمتی نخلستان های عراق بشمار می

و راهكارهای مصوب دولت  RPWدر این نشست نماینده ایران، آقای دکتر محمدعلی باغستانی، سابقه طوالنی مبارزه با 

    .   ایران  در این زمینه را ارائه کردند

 /http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/472823 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations in Iraq in collaboration with the 

Ministry of Agriculture in Iraq with participation of Head of Plant Protection and technical experts 

from the Islamic Republic of Iran and the State of Kuwait held the Regional Coordination Meeting and 

Training of Trainers workshop for surveillance, monitoring, control of Red Palm Weevil (RPW) 

Rhynchophorus ferrugineus  in the three neighbouring countries. 

 The date palm farms in Iraq is facing many obstacles such pests, drought, high cost of production, low 

market price and city’s urban expansion. Most of these obstacles are rather difficult to solve on short 

term yet others such as pests has to be manage immediately.  Some pests such as Dubas Bug, Borers, 

and Fungal diseases affect directly the product but others such Red Palm Weevil R.  ferrugineus, 

which recently had invaded the country, is a real threat to the country date palm wealth in Iraq. 

، خرماآفات گیاهی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 22/72/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/472823/
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 نشست نهادهای سازمان ملل متحد برای برقراری برابری جنسیتی با هدف پایان دادن به فقر و گرسنگی

 8)زن سران سه نهاد مستقر در رم سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی 

های  گذاری بر روی ظرفیت بر تعهدات خود در زمینه تالش برای سرمایه( مارس

 . زنان روستایی بعنوان عوامل کلیدی در ایجاد دنیای بدون گرسنگی تاکید کردند

و برنامه جهانی ( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  فائو، صندوق بین انمسه ساز

ان نقش مهمی در دستیابی به خاطرنشان کردند که زنان و دختر (WFP)غذا 

کن کردن فقر و  بویژه در هدف ریشه 2191اهداف جهانی توسعه پایدار تا سال 

 . گرسنگی دارند

های غذایی تاکید کرد بلكه از آنها بعنوان تولید  تمسبه مناسبت این روز نه تنها بر نقش زنان در کشاورزی و سی اسیلو آقای دا

های بسیار زیادی  در بازار نیروی کار روستایی و زنجیره  وی همچنین گفت محدودیت. ام بردکنندگان، بازرگانان و مدیران ن

 . آنها اغلب در مشاغل کم درآمد و بدون حمایت قانونی یا اجتماعی مشغول هستند. ارزش کشاورزی در مورد زنان وجود دارد

بپذیریم که بدون توانمندسازی زنان روستایی غلبه بر  باید این واقعیت را: گفتالمللی توسعه کشاورزی نیز  رئیس صندوق بین

 . فقر و گرسنگی امكانپذیر نخواهد بود

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/473008/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Leaders from the three UN Rome-based agencies today marked International Women's Day  by reinforcing their 

commitments to step up efforts to invest in the capacities of rural women as key agents of change in building a 

world without hunger. The Food and Agriculture Organization (FAO), the International Fund for Agricultural 

Development (IFAD) and the World Food Programme (WFP) reminded the world that women and girls play a 

crucial role in achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular, the goal of eradicating 

hunger and extreme poverty.  "Women play a critical role in agriculture and food systems - not just as farmers, 

but also as food producers, traders and managers," said FAO Director-General José Graziano da Silva on the 

occasion of the Day. "However, women still face major constraints in rural labour markets and in agricultural 

value chains. They are more likely to be in poorly paid jobs, without legal or social protection. This limits 

women's capacity to advance their skills, earn incomes and access employment opportunities."  

زنان روستایی :موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 72/73/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/473008/icode/
http://www.un.org/en/events/womensday/
https://www.ifad.org/
https://www.ifad.org/
http://www1.wfp.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم اسفند 

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

0 

 

 کشاورزی ارگانیک تنها جزئی از راهكارهای رسیدن به آینده غذایی پایدار است

کنند انتخاب ارگانیک برای انسان و کره زمین، بهترین  بسیاری از مردم فكر می

اما مطالعه جدید انجام شده در دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا . استانتخاب 

(UBC ) که نتایج آن در مجلهScience Advances است، نشان  منتشر شده

 . دهد که ممكن است در همه موارد این انتخاب درست نباشد می

یكی از محققان این پروژه در مؤسسه منابع طبیعی، محیط زیست و پایداری  

(IRES)  بنامVerena Seufert حل مقدس برای مشكالت زیست محیطی  راهیک  نوانعاست، کشاورزی ارگانیک اغلب ب گفته

در این . تواند باشد ها و مزایای آن بسته به شرایط مختلف بسیار متفاوت می اما هزینه. شود و کمبود مواد غذایی پیشنهاد می

، کشت ارگانیک را از UBCر زیست محیطی و امنیت غذایی دی پروژه وی و همكارش، رئیس تحقیقات درباره چالش جهان

ویژگی از جمله عملكرد، تاثیر بر روی تغییرات اقلیمی، معیشت کشاورزان و سالمت مصرف کنندگان مورد تجزیه و  57نظر 

-بررسی سیستماتیک سوابق علمی موجود بر روی اثرات زیست محیطی و اجتماعیاولین  این مطالعه. اند حلیل قرا دادهت

 ،اند افق و مخالف ارگانیک، مورد ارزیابی قرار گرفتهاقتصادی کشاورزی ارگانیک است که در آن نه تنها مطالعات قبلی، مو

    . اند است را نیز بررسی شده موافقت شدهشرایطی را که منجر به مخالفت یا بلكه 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170310142337.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Many people choose organic thinking it's better for humans and the planet, but a new UBC study published 

in Science Advances finds that might not always be the case. 

"Organic is often proposed a holy grail solution to current environmental and food scarcity problems, but we 

found that the costs and benefits will vary heavily depending on the context," said Verena Seufert, a researcher 

at the Institute for Resources, Environment and Sustainability (IRES). 

In their study, Seufert and her co-author Navin Ramankutty, Canada Research Chair in Global Environmental 

Change and Food Security at UBC, analyzed organic crop farming across 17 criteria such as yield, impact on 

climate change, farmer livelihood and consumer health. 

It is the first study to systematically review the scientific literature on the environmental and socioeconomic 

performance of organic farming, not only assessing where previous studies agree and disagree, but also 

identifying the conditions leading to good or bad performance of organic agriculture.  

کشاورزی ارگانیک: موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 17/73/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ای برای توضیح نحوه رشد گیاهان معادله

شود که یک معیار به تنهایی جوابگوی  شناسی گیاهی بندرت مشاهده می علم زیستر د

شناسی  یكی از این معیارها در زیست. های مختلف تحقیقاتی باشد مطرح در زمینهسؤاالت 

از . است LMAیا به اختصار  Leaf Mass Areaیا « توده برگ در واحد سطح» محاسبه یگیاه

LMA بینی بسیاری از  برای پیش شناسی گیاهی های مطالعاتی زیست تقریبا در تمام زمینه

محیطی  فرایندها و خصوصیات مثل میزان فتوسنتز برگی، سطح نیتروژن و تنظیمات زیست

 . شود گیاهان استفاده می

ه بین میزان توده برگی و شناسی گیاهی، رابط تحقیقات زیستآن برای  گیری سطح برگ و ارزش اندازه سادگیوجود با 

و   تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعداد و ابعاد آنها تشكیل دهنده برگ های ها و بافت ساختمان برگ یعنی بین سلول

کند در  اند که کمک می شده LMA یگیر موفق به توسعه یک معادله ریاضی برای اندازه UCLA محققان . است مشخص شده

های این تحقیق که در مطالعات مربوط به سازگاری گیاهان با شرایط  یافته. تعیین رفتارهای گیاهان بر اساس ساختمان سلولی

  . است منتشر شده Ecology Lettersتواند باشد، در مجله  گذار میگرمایش محیط بسیار تاثیر

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170307142711.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
It is rare in biology that a single trait can answer questions spanning several fields of research. One such trait is 

plant biology's "leaf mass per area," a simple measurement calculated by weighing a dried leaf and dividing by 

its original fresh area. Leaf mass per area, or LMA, which has been measured in thousands of studies, is used in 

nearly every field of plant biology to make predictions of many processes and properties such as leaf 

photosynthetic rates, nitrogen content and plant environmental preferences. 

However, despite the simplicity of the measurement of leaf mass area and its value for predicting so many 

aspects of plant biology, the relationship of leaf mass area to leaf structure -- the cells and tissues that make up a 

leaf, and their numbers and dimensions -- has not previously been determined. 

UCLA researchers have developed a mathematical equation for leaf mass area that will help to determine what 

drives plant behaviors based on their cells. 

The research, which has important implications as plants adapt to a warming environment, is published online 

by Ecology Letters, a journal in the field of ecology. 

کشاورزی ارگانیک: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/73/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها پروری های فاضالب آبزی حلی جدید برای سیستم راه

 های اخیر رشد بسیار سریعی  های کشاورزی که در سال از بخشكی ی

کشاورزان  وجوداین با . است پروری یا پرورش ماهی بزیآاست،  داشته

گذاری در این بخش با موانع نظارتی موجود بر  امریكایی عالقمند به سرمایه

نشان  جدید تحقیقیک اما نتایج . ها روبرو هستند ستمفاضالب این سی

ینه کم، تواند بطور مؤثر و با هز است که یک سیستم آلی ساده می داده

 . ها را تمیز کند پروری فاضالب آبزی

شامل مخازن پر از تراشه  راکتورهای زیستیدر ویرجینای غربی محققان 

است، آب از مخازن ماهی وارد راکتور  ادهسایده ساخت این راکتور بسیار . اند  ساخته ها پروری آبزی برای تصفیه فاضالبچوب 

نشین  در طول مسیر ذرات جامد ته. شود تهای آن خارج میهای چوب عبور کرده و از لوله واقع در ان شده و از میان تراشه

 . کنند ها نیتروژن، آالینده اصلی فاضالب را خارج می های موجود بر روی چوب شده و باکتری

   . است منتشر شده Water Researchزیستی در مجله  بیشتر درباره این راکتورجزئیات 

 iencedaily.com/releases/2017/03/170306154304.htmhttps://www.sc :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Aquaculture, or fish farming, is one of the fastest growing sectors of agriculture in the world today. 

However, farmers in the United States who wish to capitalize on this momentum face regulatory 

hurdles when dealing with fish waste. But new research shows that a simple, organic system can clean 

aquaculture wastewater effectively and inexpensively. 

Researchers built bioreactors -- long containers filled with wood chips -- to treat wastewater from a 

fully operational recirculating aquaculture system in West Virginia. The idea is simple: water from the 

fish tank enters the bioreactor at one end, flows through the wood chips, and exits through a pipe at the 

other end. Along the way, solids settle out and bacteria housed in the wood chips remove nitrogen, a 

regulated pollutant. 

پروری آبزی: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 76/73/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 شود بعلت تغییرات اقلیمی سبب بهبود کشاورزی نمی CO2افزایش 

مزیتی اکسید کربن  سطح دیفزایش اکنند که  از مردم فكر میسیاری ب

اما اخیرا مدل جدیدی برای نشان دادن  ،برای تولیدات کشاورزی است

گیری آثار  نتیجه دهد نشان می است که طراحی شده CO2اثرات افزایش 

به این سادگی نیست و اثرات مثبت آن بر روی  CO2سطحافزایش 

 . شد بینی می در آن حدی نیست که قبل پیشفتوسنتز 

اکسید  ، اثرات افزایش سطح دیامریكا، (Purdue)نشگاه پوردو دامحققان 

و دما سبب بهبود فرایند  CO2اگر چه بطور کلی افزایش . اند کربن و درجه حرارت را بر روی مصرف آب گیاهان بررسی کرده

شوند، تحت این شرایط  شناخته می stomataهای برگی که بنام  اند که روزنه شود، اما نتایج آزمایشات نشان داده فتوسنتز می

این تغییرات در میزان مصرف آب گیاهان در نواحی خشک اثر مثبت . دهند تعریق گیاهان را کاهش میکوچكتر شده و میزان 

آنها از جمله ه گیاهان و عملكرد ق، آسیب بکاهش بارندگی در برخی از مناط که نیز بدنبال دارددارد، اما پیامدهای اقلیمی 

 . است شر شدهمنت Geophysical Research Lettersاین مطالعه در مجله جزئیات . این عوارض است

 agriculture.html-climate-due-co2-03-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Although many people have argued that rising carbon dioxide levels would benefit crop production, a 

recent model of the effects of increased CO2 shows that it's not that simple and that elevated levels 

could have a much less positive effect on plant photosynthesis than previously predicted. 

Purdue University researchers tested the effects of increased CO2 and warmer temperatures on plant 

water use. Although increased carbon dioxide and warmer temperatures generally improve 

photosynthesis, in these experiments the researchers found that pores on plant leaves, known as the 

stomata, were predicted to narrow in these conditions, reducing the amount of moisture plants release 

into the air. Although this change may mean some plants are more efficient in their water use in some 

arid regions, overall this change in plant physiology will have its own climate effects, resulting in less 

rainfall in some regions, damaging plants and crop yields, says Qianlai Zhuang, professor of earth and 

atmospheric science. 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 phys.org :منبع

 72/73/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تواند کند؟ تر به کاهش تغییرات اقلیمی می چگونه تغذیه سالم

است که انتخاب  نشان داده باراراسانتاب ،انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا مطالعهتایج ن

ییرات غ، آثار سوء تای تشار گازهای گلخانهاز طریق کاهش ان تواند می رژیم غذایی سالم

  . اقلیمی را کاهش دهد

منتشر  Climate changeاین مطالعه که در مجله  مده ازآبدست  نتایجاساس بر 

های عمومی و حفاظت  سیستم مراقبتنه تنها برای سالمتی افراد مفید است بلكه به بهبود ، خوردن غذاهای سالم است شده

-meta) های های منتشر شده از فراتحلیل در مرحله اول، دادهمحققان  ،این مطالعهدر . تواند کمک کند زمین نیز می از کره

analysis )های مربوط  سپس داده. اند ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده انجام شده بر روی اثرات مواد غذایی بر روی بیماری

و اثرات   تر را ارزیابی کرده های غذایی سالم شده در رژیم غذایی تغییر داده  در مورد مواد( life-cycle)های حیات  به چرخه

اند  گیری کرده آنها نتیجه. دان های غذایی و سیستم بهداشت عمومی تجزیه و تحلیل کرده های غذایی را بر روی سیستم رژیم

  . توانند مؤثر باشند درصد در برنامه اهداف اقلیمی امریكا می 29های غذایی سالمتر تا  که رژیم

 out.htm-find-change-climate-mitigate-help-food-healthier-http://www.natureworldnews.com/articles/36249/20170309/eating :لینک خبر

 : خالصه خبر
A new study from the University of California Santa Barbara revealed that good dietary choices could 

help mitigate the harmful effects of climate change by reducing the amount of greenhouse gas 

emissions. 

The study, published in the journal Climate Change, showed that eating healthier foods will not only 

boosts one's health, but also improve the health care system and help in the conservation of the planet. 

"Food has a tremendous impact on the environment," said David Cleveland, a research professor at 

UCSB's environmental studies program and geography department and director of the study, in a press 

release. "That means that there is enormous potential for our food choices to have positive effects on 

our environment as well on our health and our health care costs." 

For the study, the researchers first analyzed data from published meta-analyses examining the effects 

of foods on diseases. They then used life-cycle assessment data for the foods that changed in the 

healthier model diets to analyze the effects of the diets on both the food system and health care system. 

For the food system, the researchers measured the effect of the diets on greenhouse emissions.  

غذا: موضوع  

 www.natureworldnews.com/ :منبع

 72/73/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.natureworldnews.com/articles/36249/20170309/eating-healthier-food-help-mitigate-climate-change-find-out.htm
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-017-1912-5
http://www.news.ucsb.edu/2017/017751/diet-and-global-climate-change
http://www.news.ucsb.edu/2017/017751/diet-and-global-climate-change


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم اسفند 

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

14 

 

 رود بین می زاز نیاز و ضایعات ا بیش صرفمیک پنجم مواد غذایی در نتیجه 

گیرد  درصد از مواد غذایی که در دسترس مصرف کنندگان قرار می 21قریبا ت

بر نظر محققان، بنا . رود در نتیجه مصرف بیش از نیاز یا ضایعات از بین می

کنند که  درصد بیشتر از نیاز خود مواد غذایی مصرف می 51هان حدود مردم ج

 . شود ریخته شده و یا فاسد می وردرصد آن د 3تقریبا 

تواند به بهبود امنیت  غذایی میمواد برای کاهش میلیاردها تن هدررفت تالش 

میزان دسترسی همه مردم به مواد غذایی ایمن، مقرون بصرفه و مغذی را افزایش داده و همچنین . هانی غذا کمک کندج

های  له کلیدی در سیستمحمرده اسكاتلند، دانشگاه ادینبورگ، محققان . رسانی به محیط زیست را نیز کاهش دهد بآسی

استفاده از با . اند مصرف مواد غذایی و رشد و برداشت محصوالت را از جنبه میزان تلفات بررسی کردهجهانی غذا شامل 

از آن مقداری است که تصور هدررفت مواد غذایی بیش توسط فائو، این تیم تحقیقاتی دریافتند که وری شده آ های جمع داده

میلیارد تن در نتیجه مصرف بیش از نیاز، ضایعات مصرف کنندگان  5/2تقریبا نیمی از محصوالت برداشت شده معادل . شد می

 . روند فرآوری از بین میندهای و ناکارآمدی فرای

 ww.sciencedaily.com/releases/2017/02/170221101024.htmhttps://w :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Almost 20 per cent of the food made available to consumers is lost through over-eating or waste, a 

study suggests. The world population consumes around 10 per cent more food than it needs, while 

almost nine per cent is thrown away or left to spoil, researchers say. 

Efforts to reduce the billions of tonnes lost could improve global food security -- ensuring everyone 

has access to a safe, affordable, nutritious diet -- and help prevent damage to the environment, the team 

says. Scientists at the University of Edinburgh examined ten key stages in the global food system -- 

including food consumption and the growing and harvesting of crops -- to quantify the extent of losses. 

Using data collected primarily by the UN's Food and Agriculture Organization, the team found that 

more food is lost from the system than was previously thought. Almost half of harvested crops -- or 2.1 

billion tonnes -- are lost through over-consumption, consumer waste and inefficiencies in production 

processes, researchers say. 

غذا: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 21/72/2717: تاریخ خبر
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 ن سیبمحصول درختابهاره گیری جدید برای مقابله با انجماد  تصمیمبزار ا

ی آمیز برا در ارزیابی نوسانات دمایی مخاطرههدف کمک به باغداران ا ب

گیری  ابزار تصمیم محققان مؤسسه تحقیقاتی کرنلدرختان سیب، 

 . اند ارائه کرده Apple Freeze Risk امنجدیدی ب

یكی از محصوالت مهم صنایع کشاورزی نیویورک است بطوریكه سیب 

در  سیب (میلیون کیلوگرم 191حدود )میلیون بوشل  23ساالنه بیش از 

ر نف 7111نفر بطور مستقیم و  510111یش از شود و ب این ایالت تولید می

ها رشد  در بهار جوانهسیب نیاز به یک دوره خواب و سرما دارند تا درختان . غیرمستقیم در این بخش مشغول بكار هستند

در صورت بروز سرمای مجدد مقاومت این . شوند زنی می ، درختان آماده جوانهگرمای زودهنگام بهاری. مناسبی داشته باشند

روز قبل،  91حداقل دمای گیری جدید  ابزار تصمیم. شود ضرر اقتصادی میکه منجر به   پایین است انجمادها در مقابل  جوانه

 دهد شان میهای سیب را ن روز آینده و وضعیت فیزیولوژی انواع واریته 6بینی دما در  پیش

 farms.html-apple-tool-02-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
To help growers assess precarious temperatures in turbulent springs, the Cornell Institute for Climate 

Smart Solutions has developed a new Apple Freeze Risk decision tool. 

"I think the warm weather we're seeing this week may push the apple trees into vulnerable stages," said 

Art DeGaetano, professor of earth and atmospheric sciences and director of Cornell's Northeast 

Regional Climate Center. 

Apples are an important cog in New York's agriculture industry, which produces over 29 million 

bushels of apples annually, employing over 10,000 people directly and 7,500 indirectly. 

Apple trees need dormancy and cold weather so that springtime buds develop properly. When early 

spring temperatures rise consistently above the low 40 degree mark, the trees get ready to bud, said 

DeGaetano. 

Through their phenological stages in warming weather, the apple trees develop silver tips, green tips 

and then bloom. 

سیب: موضوع  

 phy.org :منبع

 22/72/2717: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-02-tool-apple-farms.html
http://climatesmartfarming.org/tools/csf-apple-freeze-probability/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/newtoolgives.jpg


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم اسفند 

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

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 کشف ماده تاریک ژنوم گندم توسط محققان 

Researchers Find Wheat Bread Genome Dark Matter 

 ضعیت تغذیه مردم فیلیپینکاربرد محصوالت تراریخته برای کمک به و 

Nutrition Expert Says GM Crops Can Help the Philippines Meet Nutritional Requirements 

 امریكا  .2

 جله بیانیه آکادمی علوم امریكا درباره مقاله منتشر شده در مPLOS ONE با موضوع محصوالت تراریخته 

U.S. National Academies Address PlOS ONE Article's Claims about ahe GE Crops Report 

 اهانرویكرد جدید درباره شناخت بیشتر مكانیسم رشد در گی 

Ucla Scientists Develop New Approach to Understand Plant Growth 

 رمزگشایی راز دیرینه کشف نشده در مورد مكانیسم فتوسنتز 

Study Solves Longstanding Mystery of Photosynthesis 

 امكان افزایش درآمد کشور بولیوی با کشت ارقام سویا و ذرت تراریخته 

Report Shows that Biotech Soybean and Maize Can Generate US$150 Million in Bolivia 

 اروپا .9

  ای  کشور مدیترانه 25انتشار اولین رادیوگرافی ژنتیكی از گندم پاستای 

Scientists Publish the First Genetic Radiography of Pasta Wheat from 21 Mediterranean Countries 

 حقیقاتت .4

  ژنGARPL18 عامل تنظیم مقاومت پنبه به عامل بیماری ورتیسیلیومی پژمردگی 

Cotton GARPL18 Regulates Resistance to Verticillium Wilt 

 شناسایی ژن مقاوم سازی پنبه در برابر شپشه قوزه پنبه 

CRY10AA Gene Confers Resistance to Cotton Boll Weevil in Transgenic Cotton 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15233
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15237
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15236
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15241
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15242
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15238
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15234
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15243
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15244
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