
 وآب کشاورزیالمللی  دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم شهریور 

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

1 

 

 کشاورزی و آب اهم اخبار و رویدادهای جهانی

  روند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در هفت ماه گذشته .5

 تغذیه شد ها برای مقابله با سوء فائو خواستار اقدام جدی از طرف دولت .2

 در واشنگتن« اقیانوس ما»المللی  کنفرانس بینبرگزاری  .9

 اندونزی اولین مجوز ورود الوار از این کشور به اروپا را صادر کرد .4

 بیوتیکی تعهد رهبران جهان برای مقابله با مقاومت آنتی .1

 های زنان و جوانان روستایی همکاری فائو و هند برای تقویت توانمندی .6

 اه روش برای کاهش ردپای آب کمپانی 6  .7

 اقتصادهای جهانی در معرض تهدید کمبود آب .8

  های سالم و پایدار تغییر سیستم غذایی به سیستمی برای ارائه رژیم .3

 نیترات سمی در آب دره مرکزی کالیفرنیا .51

 شناسایی بیماری جدید در هائیتی که پشه ناقل آن است .55

  ایجاد ثبات در عملکرد ذرت به کمک مدیریت خاک  .52

 ها شرایط خشکسالی به کمک میکرب ادامه حیات گیاهان در  .59

  وحش در بزرگترین برنامه احیای جنگل انگاشته شدن حیاتنادیده   .54

 به موفقیتی جدید در اصالح ژنتیکی غالتدستیابی   .51

 های مختلف ترکیب روش اامنیت جهانی غذا ببرقراری   .56

 در مطالعات فتوسنتز با روش سریع تجزیه و تحلیل ژنتسریع   .57

 .(این بخش شامل عناوین خبری همراه با لینک آنها به منابع ذیربط است) اخبار کوتاه   .58

 

 

 

 



 وآب کشاورزیالمللی  دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم شهریور 

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

2 

 

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

( 34بهمن) 2156 فوریه از ماه (,ordinary protein, FOB Gulf of Mexico No.1 Hard Red Winter) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931 مردادیعنی  2156 آگوستتا 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 5931 مردادیعنی  2156 آگوستتا ( 34بهمن) 2156

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 159.25 Feb 2016 

3.00% 164.03 Mar 2016 

-0.41% 163.36 Apr 2016 

-3.57% 157.53 May 2016 

-0.56% 156.65 Jun 2016 

-14.70% 133.62 Jul 2016 

-4.28% 127.90 Aug 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 373.19 Feb 2016 

-0.73 % 370.48 Mar 2016 

1.5 % 376.05 Apr 2016 

8.71 % 408.82 May 2016 

2.90 % 420.68 Jun 2016 

8.45 % 456.24 Jul 2016 

-9.21 % 414.22 Aug 2016 
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 آگوستتا ( 34بهمن) 2156 فوریهاز ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  5931  مردادیعنی  2156

 

( 34بهمن) 2156 فوریهاز ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكریرات قیمت منحنی و جدول تغی

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 411یک پوند معادل حدود ) 5931 مردادیعنی  2156 آگوستتا 

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

 .indexmundi.com/commodities/?commodity=sugarhttp://www :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 159.68 Feb 2016 

-0.34 % 159.14 Mar 2016 

3.31 % 164.41 Apr 2016 

2.74 % 168.92 May 2016 

6.48 % 179.87 Jun 2016 

-10.07 % 161.76 Jul 2016 

-7.17 % 150.16 Aug 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 13.29 Feb 2016 

16.18 % 15.44 Mar 2016 

-1.42 % 15.22 Apr 2016 

9.72 % 16.70 May 2016 

16.41 % 19.44 Jun 2016 

1.29 % 19.69 Jul 2016 

1.63 % 20.01 Aug 2016 

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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 تغذیه شد ها برای مقابله با سوء فائو خواستار اقدام جدی از طرف دولت

سپتامبر،  21در روز « دهه اقدام برای تغذیه»ای که به مناسبت  در جلسه

مومی سازمان ملل متحد برگزار در مجمع ع( 5931شهریور،  91) 2156

 2121گردید، آقای داسیلوا، مدیرکل فائو اظهار داشت، ده سالی که تا سال 

الزم جهت ایجاد  های برنامهاست، دهه حیاتی برای عملی کردن  مانده باقی

تغذیه در همه اشكال  های سالم و پایدار غذا و پایان دادن به سوء سیستم

 . آن است

تداوم جلب توجه جهانی به اهمیت مبارزه با « اقدام برای تغذیه»ه گفت، هدف از نامگذاری دهه وی همچنین در ادام

پذیرفتند،  2154در سال ( ICN2)المللی تغذیه  ین کنفرانس بینها درباره تعهداتی که در دوم دولتتغذیه است و به  سوء

 . های ملی شد گزاری ا و سیاسته یادآوری کرده و خواستار اجرایی کردن این تعهدات از طریق برنامه

ضر، یک نفر از هر سه نفر در جهان در حال حا. شود وری و ملی شروع میبهبود تغذیه در سطح جهانی از اقدام در سطح کش

تغذیه در نتیجه کمبود عناصر اصلی  عوارض سوء. برند تغذیه رنج می میلیارد نفر حداقل از یكی از اشكال سوء 1/2یعنی حدود 

 . تواند باشد میوده و دامنه آن از گرسنگی تا چاقی غذایی ب

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/434440/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The 10 years running until 2025 will be a critical time for action to build healthy and sustainable food 

systems and end malnutrition in all its forms, FAO Director-General José Graziano da Silva said today 

at an event at the United Nations General Assembly celebrating the United NationsDecade of Action 

on Nutrition. "The purpose of the Decade of Action on Nutrition is to continue to draw the world`s 

attention to the importance of combatting malnutrition," he said. 

Speaking at the UN General Assembly, Graziano da Silva reminded governments of 

their commitments made at the Second International Conference on Nutrition (ICN2) in 2014 and 

called on them to transform those commitments into action through national policies and programs. 

Better governance on nutrition globally, he stressed, "starts at country level." 

Today, one in three people worldwide -- nearly 2.5 billion people- - suffer from at least one form of 

malnutrition, ranging from hunger to obesity to a lack of critical nutrients. 

اقتصاد : موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 80/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/434440/icode/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.42
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.42
http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
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 در واشنگتن« اقیانوس ما»المللی  برگزاری کنفرانس بین

سپتامبر  56الی  51در « اقیانوس ما»المللی  ینکنفرانس ب

در واشنگتن درباره چگونگی ( 31شهریور  26و  21) 2156

در این . های سالم و پایدار برگزار گردید دستیابی به اقیانوس

المللی جدید فائو در مورد  نامه بین کنفرانس از توافق

المللی  نامه بین توافق. ماهیگیری غیر قانونی استقبال شد

مانع و درباره اقدامات دولتی در بنادر برای جلوگیری، ایجاد 

( PSMA)رویه  حذف ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی

ها مذاکره است که نهایتا در ماه ژوئن به مرحله  نتیجه سال

 . اجرا درآمد

برای مقابله « اقدام شجاعانه»به  در سخنرانی خود نیاز« اقیانوس ما»با حضور در کنفرانس  جمهور امریكا، باراک اوباما، رئیس

تغییرات خطرناک اقلیمی که عمدتا ناشی از : این رویدادهای عبارتند از. ناشی از رویدادهای جاری شد ز افزونبه تهدیدات رو

 یسان بر روی است که انهای ها که در نتیجه آلودگی در اقیانوس( dead zones)های انسانی هستند، نواحی مرده  فعالیت

 . اطق حفاظت نشده دریاییهای ماهیگیری ناپایدار و من کند، شیوه زمین ایجاد می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/434007/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
An international conference on how to achieve healthy and sustainable oceans has welcomed the 

growing support for a ground-breaking FAO-brokered international accord on illegal fishing. 

The Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing (PSMA), is the fruit of years of intense negotiations. It finally came into force 

in June. 

US President Barack Obama, addressing the Our Ocean conference in Washington underscored the 

need to "act boldly" to address the growing threat posed by a number of current events. 

These include dangerous changes in our climate, caused mainly by human activity; dead zones in our 

ocean, caused mainly by pollution that we create here on land; unsustainable fishing practices; and 

unprotected marine areas, in which rare species and entire ecosystems are at risk. 

 شیالت:موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/434007/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/b4a306dd-c4c0-5753-8e1b-ada5af04fd1e/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/b4a306dd-c4c0-5753-8e1b-ada5af04fd1e/
http://www.fao.org/news/story/en/item/417286/icode/
http://ourocean2016.org/#event
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 اندونزی اولین مجوز ورود الوار از این کشور به اروپا را صادر کرد

برای صدور اولین مجوز ( EU)نامه بین اندونزی و اتحادیه اروپا  توافق

فائو . تصویب شد« (FLEGT)جنگل جرای تجارت، اداره و ا»اقدام قانونی 

را یک دستاورد بزرگ در مقابله با  نامه، آن ضمن استقبال از این توافق

 . قطع غیرقانونی درختان اعالم کرد

، محموله الوار صادراتی از FLEGT، بر اساس مجوز (آبان 21)نوامبر  51در 

ن مجوز صدور ای. اندونزی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد شد

برای برداشت، انتقال، فرآوری و تجارت الوار منطبق با قوانین اندونزی 

 . است صورت گرفته

های مهمی برای تقویت اداره جنگل، مقابله با  در فائو در این باره گفت، اندونزی گام FLEGT، مدیر برنامه رابرت سیمپسون

 . است ی تجارت برداشتهها قطع غیرقانونی درختان،  نوسازی بخش جنگل و بهبود شیوه

میلیارد  91-511و اینترپل، ساالنه بار مالی ناشی از جرم و تخلفات جنگلی حدود  UNEPطبق برآوردهای انجام شده توسط 

 . درصد از کل تجارت جهانی الوار است 21تا  51دالر یعنی معادل 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/433452/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO today welcomed an agreement by Indonesia and the European Union (EU) to issue the world's 

first Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) timber license as a major achievement 

in the fight against illegal logging.  

As of 15 November, the FLEGT license can accompany shipments of timber exported from Indonesia 

to EU member states to certify that the timber has been harvested, transported, processed and traded 

according to Indonesian law. 

"Indonesia has taken important steps to strengthen forest governance, combat illegal logging, 

modernize its forest sector, and improve business practices," said Robert Simpson of FAO's FLEGT 

Programme, which supports tropical timber-producing countries engaged in FLEGT initiatives. 

Worldwide, forest crime is estimated by UNEP and Interpol to be worth $30-100 billion annually, or 

10-30 percent of the total global timber trade. 

  جنگل: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/433452/icode/
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 بیوتیكی تعهد رهبران جهان برای مقابله با مقاومت آنتی

در هفتاد و یكمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 

ر نیویورک، رهبران جهان در د( 31شهوریور،  95) 2156سپتامبر  25

اشی های ن ای به موضوع جلوگیری از گسترش عفونت سابقه سطح بی

 . از مقاومت در برابر داروهای ضدمیكربی توجه نشان دادند

ها،  افتد که باکتری زمانی اتفاق می( AMR)مقاومت ضدمیكربی 

ها در برابر داروهایی که قبال آنها را از بین  ها و قارچ ها، انگل ویروس

 . شوند بردند، مقاوم می می

در  AMRای گسترش  دی هماهنگ برای رسیدگی به علل ریشهها در خصوص اتخاذ رویكر برای اولین بار سران دولت

 . های مختلف بویژه سالمت انسان، سالمت حیوانات و کشاورزی متعهد شدند بخش

تصمیمات قبلی . شود برای فقط چهارمین بار است که تصمیمی در خصوص سالمتی توسط مجمع عمومی ملل متحد گرفته می

ت بلندپایه از سراسر جهان ریاست این جلسه که با حضور مقاما. سری و ابوال بودندهای غیرم ، بیماری(HIV)درباره ایدز 

 . ردید بعهده آقای پیتر تامسون بودتشكیل گ

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/434147/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
World leaders today signalled an unprecedented level of attention to curb the spread of infections that 

are resistant to antimicrobial medicines. 

Antimicrobial resistance (AMR) happens when bacteria, viruses, parasites, and fungi develop 

resistance against medicines that were previously able to cure them. 

For the first time, Heads of State committed to taking a broad, coordinated approach to address the 

root causes of AMR across multiple sectors, especially human health, animal health and agriculture. 

This is only the fourth time a health issue has been taken up by the UN General Assembly (the others 

were HIV, noncommunicable diseases, and Ebola). 

The high-level meeting was convened by the President of the 71st session of the UN General 

Assembly, H.E. Peter Thomson. 

  دام: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 28/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/434147/icode/
http://www.un.org/pga/71/wp-content/uploads/sites/40/2016/09/Draft-AMR-Declaration.pdf


 وآب کشاورزیالمللی  دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم شهریور 

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

0 

 

 های زنان و جوانان روستایی همكاری فائو و هند برای تقویت توانمندی

در راستای تقویت توسعه روستایی و کاهش فقر در آسیا و افریقا از 

مرکز بر توانمندسازی زنان و های ابتكاری محلی با ت طریق برنامه

( SEWA)فرمای هند  جوانان روستایی، فائو و انجمن زنان خویش

 . دهند های فیمابین را افزایش می همكاری

آمیز، این دو نهاد یادداشت  پس از چندین سال همكاری موفقیت

در رم ( 31شهریور  29) 2156سپتامبر  59در روز ( MoU)تفاهمی 

های  ین یادداشت تفاهم تشدید تالشهدف از ا. امضاء کردند

د ویژه بر روی زنان و مندی آنها از اقتصاد روستایی با تاکی سازی برای مردم فقیر روستایی و بهره مشترک به منظور ظرفیت

 . است زائی و توانمندسازی آنان اعالم شده تغالجوانان و اش

. امضاء شد SEWA، مدیر (Reema Nanavaty)یما ناناواتی این یادداشت تفاهم توسط آقای داسیلو، مدیرکل فائو و خانم ر

این دو سازمان معتقدند که اقتصادهای سالم و پرتحرک روستایی یک منبع پرقدرت برای بهبود امنیت غذایی و تغذیه 

 . هستند

 news/story/en/item/433019/icode/http://www.fao.org/  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
India's Self Employed Women's Association (SEWA) and FAO are strengthening their collaboration to 

boost rural development and reduce poverty in Asia and Africa via local initiatives focused on 

empowering rural women and youth. 

Building on years of successful partnership, the two organizations have signed a Memorandum of 

Understanding (MoU) today to intensify joint efforts aimed at building the capacities of the rural poor 

to fully benefit from rural economies, with particular emphasis on ensuring that women and youth are 

engaged and empowered. Healthy and vibrant rural economies are an important engine that can drive 

improvements in food security and nutrition, according to the two organizations. 

The MoU was signed by FAO Director-General José Graziano da Silva and SEWA Director Reema 

Nanavaty. 

 اقتصاد : موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/433019/icode/
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 اقتصادهای جهانی در معرض تهدید کمبود آب

یاری محصوالت کشاورزی و تولید کاال حیاتی است چه از نظر آب یعامل ،آب

اما با تشدید تغییرات اقلیمی، افزایش . و یا نوشیدن، شستشو و نظافت

های مختلف شهری، کشاورزی و  جمعیت و افزایش تقاضا از طرف بخش

صنعت و همراه بودن این عوامل با مدیریت ضعیف آب، کمبود آب در سطح 

 . است جهانی به مرحله حاد رسیده

های جدی  ، کمبود آب آسیب2111بینی بانک جهانی تا سال  س پیشبر اسا

آنها را از دو رقمی بودن خارج خواهد ( GDP)به اقتصاد افریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه وارد آورده و تولید ناخالص ملی 

یا هر کسب و کار،  های فوق و حصول اطمینان از وضعیت اقتصادی مناسب هر فرد، کشور و برای پرداختن به چالش. کرد

اما چگونگی تعیین این ارزش، موضوع بحث پنلی به . تعیین ارزش واقعی آب در سراسر زنجیره عرضه بسیار ضروری است

کنفرانس هفته جهانی آب در استكهلم بود که با همكاری  در SABMillerمیزبانی روزنامه گاردین و با حمایت شرکت 

 .برگزار گردید( SIWI)المللی آب استكهلم  مؤسسه بین

gdp-shortages-global-business/2016/sep/13/water-https://www.theguardian.com/sustainable-  :لینک خبر

investors-textiles-factories-agriculture 

 :خالصه خبر 
Water is essential for life, whether to irrigate crops, to manufacture goods, or for drinking, washing 

and cleaning. But the intensification of climate change, a growing population and increasing demands 

from cities, agriculture and industry – coupled with poor water governance – is driving acute water 

shortages around the world. 

The World Bank predicts that by 2050 this scarcity will deliver a significant hit to the economies of 

Africa, central Asia and the Middle East, taking double digits off their GDP. 

To address these challenges and ensure that every person, country and business has enough, it is 

essential to determine the true value of water throughout the supply chain. But how? 

This was the question debated during a panel discussion, hosted by the Guardian and supported by 

SABMiller, at the World Water Week conference in Stockholm, Sweden, which was organised in 

association with the Stockholm International Water Institute (SIWI). 

  آب: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 13/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/sep/13/water-global-shortages-gdp-agriculture-factories-textiles-investors
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/sep/13/water-global-shortages-gdp-agriculture-factories-textiles-investors
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/sep/13/water-global-shortages-gdp-agriculture-factories-textiles-investors
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/03/climate-change-water-shortage-middle-east-asia-africa-world-bank
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 ها روش برای کاهش رد پای آب کمپانی 6

غذا، پوشاک، کاالهای الكتریكی، انرژی و همه اقالم مصرفی دارای ردپای آب 

(water footprint )و کارهای مختلف چگونه اما صاحبان کسب . پنهان هستند

این . و در نتیجه ردپای آب محصوالت خود را کاهش دهند توانند مصرف آب می

خالصه نتیجه این  .است مسئله موضوع بحث شش کارشناس روزنامه گاردین بوده

 :های ارائه شده عبارتند از حل بحث و راه

 آب ارزش شناخت  -5

 آن یریگ اندازه - 2

 به مدیریت آب کنندگان نسبت تعهد عرضه – 9

 دیجد یها یآور فن کاربرد - 4

 از خرید داخلی نانیاطم - 1

 یهمكار  - 6

 : جزئیات این بحث از طریق لینک زیر در دسترس است

https://www.theguardian.com/sustainable-business/live/2016/aug/18/companies-cut-water-footprint-supply-chain-drought-live-chat 

 farmers-chain-supply-resource-scarce-companies-footprint-water-maps-business/2016/sep/22/apps-https://www.theguardian.com/sustainable  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Food, clothing, electrical goods, energy – everything we consume has a hidden water footprint. So 

how can businesses cut water consumption and reduce the footprints of their products? 

We brought together six experts to debate the question. Here’s what we learned. 

1 Recognise the value of water 

2 Measure it 

3 Engage suppliers on water management 

4 Use new technology 

5 Ensure internal buy-in 

6 Collaborate 

 (guardian)گاردین  :منبع

 22/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/sustainable-business/live/2016/aug/18/companies-cut-water-footprint-supply-chain-drought-live-chat
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/sep/22/apps-maps-water-footprint-companies-scarce-resource-supply-chain-farmers
https://www.theguardian.com/sustainable-business/live/2016/aug/18/companies-cut-water-footprint-supply-chain-drought-live-chat
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 های سالم و پایدار تغییر سیستم غذایی به سیستمی برای ارائه رژیم

های غذایی غربی بر  مطالعات موجود، پیامدهای مخرب ناشی از رژیم

د افزایش مصرف روی محیط زیست و سالمتی انسان و همچنین رون

نتایج این مطالعات همچنین . کنند ها را در سراسر جهان را تایید می آن

های  تر از رژیم های غذایی سالم افزایی موجود بین رژیم حاکی از هم

 .ای است معمول و کاهش انتشار گازهای گلخانه

های مربوط  ای از نگرانی تا کنون، ارتباط بین سالمتی و طیف گسترده

محیطی  های زیست مثل جنبه. اند شناخته شدهری کمتر به پایدا

 .اجتماعی و فرهنگی-زیستی و همچنین ابعاد اقتصادی تنوع از جملهغیرمرتبط با اقلیم 

 Scienceدر مقاله منتشر شده در مجله . در مورد چگونگی اثرات ناشی از تغییر الگوهای مصرف دانش کمی وجود دارد

، توضیح شوند پوشی می هایی که درباره این موضوع درنظر گرفته و یا چشم ز مسائل یا گزینهها ا ها و آگاهی چارچوب ارزش

 http://science.sciencemag.org/content/353/6305/1202.full: لینک متن کامل مقاله. است داده شده

 diets-healthy-sustainable-provide-system-food-library/changing-http://www.fcrn.org.uk/research  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Existing studies highlight the high environmental impacts and damaging health effects of typical 

Western diets, that are increasingly consumed around the world. They also show that synergies 

between diets that are healthier than the current norm and lower in greenhouse gas emissions are 

possible, even if this alignment is not automatic. Less understood is the relationship between health 

and a broader range of sustainability concerns - that is, non-climate-related environmental aspects such 

as biodiversity, as well as socio-economic and cultural dimensions. A major gap in our knowledge is 

on how to effect shifts in consumption patterns. Finally, she points out that values frame and inform 

which issues or options are considered or ignored as matters of concern, which sustainability 

dimensions prioritised, which interventions considered researchable and fundable, and whose voice 

counts. To be successful policies must take account of the values that not only shape diets but also 

underlie research and advocacy.  

 تغذیه: موضوع

 www.fcrn.org.uk :منبع

 16/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://science.sciencemag.org/content/353/6305/1202.full
http://www.fcrn.org.uk/research-library/changing-food-system-provide-sustainable-healthy-diets
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 نیترات سمی در آب دره مرکزی کالیفرنیا

آب مورد استفاده در مزارع سبز و خرم میوه و سبزیجات دره 

کشاورزانی که . مرکزی کالیفرنیا حاوی ماده سمی خاموش است

ندین دهه در یكی از بزرگترین مناطق تولید میوه و سبزی برای چ

ها تن کود  کالیفرنیا مشغول کشت و کاز هستند، ساالنه میلیون

 . های منطقه می شوند خوان کنند که نهایتا وارد آب مصرف می

وارد آب  نیترات ناشی از مصرف کود در کشت و کارهای فشرده،

اهالی این . است شده مصرفی بسیاری از جوامع فقیر و روستایی

کردند که در معرض  کنند، هرگز تصور نمی هاست بطور مستقیم از شیر آب برای نوشیدن استفاده می مناطق که سال

 . مسمومیت با نتیرات قرار گرفته باشند

این  های ، که انجمنی غیرانتفاعی است، کشف کرد که آب مصرفی یكی از خانواده(CWC)چند ماه قبل، انجمن مرکزی آب 

نفر از جمعیت  211،111با توجه به مطالعات انجام شده توسط دانشگاه کالیفرنیا، حدود . منطقه دو برابر حد مجاز نیترات دارد

 . این منطقه در معرض خطر وجود نیترات بیش از حد مجاز در آب مصرفی هستند

 valley.html-central-california-poison-nitrates-09-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
In California's Central Valley, where verdant fields of fruit and vegetables unfurl under sunny skies, 

the water that feeds them—and flows into taps across the region—contains a toxic and silent poison. 

The very same farmers who have tilled and cultivated the earth for decades in one of America's biggest 

produce regions have also poisoned it, dumping millions of tons of fertilizer, which has found its way 

into many of the region's aquifers. 

Nitrates, a residue left behind by intensive farming, now lurk in the water in a number of communities, 

many of them poor and rural. 

Several months ago, the Community Water Center (CWC) nonprofit association discovered that water 

in the family's well contained twice as many nitrates as the maximum allowed under state standards. 

According to a study by the University of California, Davis, some 250,000 people in the region are at 

risk of excessive exposure to nitrates. 

 خشکسالی  :موضوع

  phys.org :منبع

 28/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-09-nitrates-poison-california-central-valley.html
http://phys.org/tags/water/
http://phys.org/tags/nitrates/
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 شناسایی بیماری جدید در هائیتی که پشه ناقل آن است

اند که  محققان دانشگاه کالیفرنیا در هائیتی بیماری را شناسایی کرده

ن پشه بوده و تا کنون مبتال به یک نوع بیماری جدید است که ناقل آ

 . است در این منطقه مشاهده نشده

 که بسیار نزدیک به ویروس چیكونگونیا( mayaro)ویروس مایرو 

(chikungunya ) در ترینیداد  5314است برای اولین بار در سال

های کوچكی از آن دیده  ایزوله شد و در منطقه آمازون شیوع

ن ویروس را می توان بعنوان اینكه مشاهده مورد جدید از ای. است شده

 . شیوع تازه آن در منطقه کارائیب دانست یا نه؟ هنوز مشخص نیست

با توجه به اینكه در حال حاضر ویروس زیكا در مرکز توجه قرار دارد، کشف ویروس جدید مرتبط با پشه، موجب نگرانی 

است که امیدوار است مشابه  در این خصوص گفتهها، دانشگاه کالیفرنیا  گلن موریس، مدیر مؤسسه ظهور پاتوژن. است شده

اما کشف جدید تاکید برای . گیری بیماری جدید نباشیم ویروس چیكونگونیا، تب دنگ و در حال حاضر زیكا، شاهد شیوع همه

 . باشیمهای دیگری نیز  موضوع دارد که در آینده ممكن است شاهد ویروس

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160915164905.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
University of Florida researchers have identified a patient in Haiti with a serious mosquito-borne 

illness that has never before been reported in the Caribbean nation. 

Known as "Mayaro virus," it is closely related to chikungunya virus and was first isolated in Trinidad 

in 1954. Most reported cases, however, have been confined to small outbreaks in the Amazon. 

Whether this case signals the start of a new outbreak in the Caribbean region is currently unknown. 

"While current attention has been focused on the Zika virus, the finding of yet another mosquito-borne 

virus which may be starting to circulate in the Caribbean is of concern," said Glenn Morris, M.D., 

M.P.H., director of the UF Emerging Pathogens Institute. "Hopefully we will not see the same massive 

epidemics that we saw with chikungunya, dengue and now Zika. However, these findings underscore 

the fact that there are additional viruses 'waiting in the wings' that may pose threats in the future, and 

for which we need to be watching." 

 شناسی حشره: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 15/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160915164905.htm
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 ایجاد ثبات در عملكرد ذرت به کمک مدیریت خاک

با روند فعلی تشدید تغییرات اقلیمی، تامین غذا برای جمعیت فزاینده جهان 

بسیاری از کارشناسان پاسخ را در ایجاد ارقام  چگونه امكانپذیر خواهد شد؟

های  دانند که در برابر خشكسالی، گرما و بارش جدید محصوالت کشاورزی می

 . بینی شده برای آینده نه چندان دور، دارای مقاومت باال باشند شدید پیش

اما با توجه به نتایج بدست آمده از یک تحقیق جدید اصالح نباتات تنها بخشی 

این تحقیق توسط محققان دانشگاه ایلینویز و با همكاری چندین مؤسسه تحقیقاتی واقع در غرب میانه . ن معادله استاز ای

 . است امریكا انجام شده

یكی از کارشناسان اکولوژی دانشگاه ایلینویز و مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا، ضرورتی ندارد که با تمام  بر اظهاراتبنا 

های  بلكه با مدیریت صحیح سیستم. تغییرات اقلیمی از طریق ایجاد ارقام جدید مقابله شود های ناشی از استرس

های آب و  در این تحقیق جدید با استفاده از داده. توان با بسیاری از اثرات ناپایداری اقلیمی مقابله نمود می آگرواکولوژیكی

به مفاهیم اقتصادی برای تعیین اثرات آب و هوا و خواص ساله، رویكرد آنالیتیک جدیدی با توجه 51هوا، خاک و عملكرد 

 . است خاک بر روی عملكرد ذرت بررسی شده

 climate.html-yield-maize-stabilize-soil-09-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :ه خبر خالص
How will we feed our growing population in the face of an increasingly extreme climate? Many 

experts suggest the answer lies in breeding novel crop varieties that can withstand the increases in 

drought, heat, and extreme rainfall events predicted in the not-too-distant future. But breeding is only 

part of the equation, according to new research from the University of Illinois and several 

collaborating institutions across the Midwestern U.S. "It might not be necessary to put all the stress of 

climate adaptation and mitigation on new varieties. Instead, if we can manage agroecosystems more 

appropriately, we can buffer some of the effects of climate instability," says U of I and USDA 

Agricultural Research Service ecologist Adam Davis. The team obtained weather, soil, and yield data 

from every county in four states—Illinois, Michigan, Minnesota, and Pennsylvania—across a span of 

15 years. They then used a new analytical approach, which borrowed from economic concepts, to 

determine the effects of weather and soil properties on maize yield. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 phys.org :منبع

 28/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-09-soil-stabilize-maize-yield-climate.html
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 ها ادامه حیات گیاهان در شرایط خشكسالی به کمک میكرب

در پنجمین سال از خشكسالی شدید در کالیفرنیا و در حالیكه بسیاری از سایر 

کنند، ادامه حیات گیاهان نیز  خشكی را سپری می های غربی امریكا نیز سال ایالت

 . است های شدید قرار گرفته در معرض استرس

ها و گیاهان باغی زمانی که تحت شرایطی مثل  محصوالت کشاورزی، علف

گیرند، مشابه یكدیگر آسیب دیده و از  خشكسالی و تابش شدید خورشید قرار می

است که  شگاه واشنگتن نشان دادهنتایج یک تحقیق جدید در دان. روند بین می

زا مثل خشكی را  بهتر  توانند عوامل استرس های طبیعی می گیاهان به کمک میكرب

میكرب داده شده باشد برای (dose)بویژه گیاهانی که به آنها یک دوز  .تحمل کنند

آنها سبب مقاومت بهتر گیاه   های مدت طوالنی تر سبز باقی مانده و رشد بیشتر برگ

های طبیعی باشند کمتر  اگر گیاهان در معرض میكرب. کنند های آنها نیز آب کمتری مصرف می برابر خشكی شده  و ریشهدر 

جزئیات . کنند های محیطی بویژه تغییرات اقلیمی کمک می ها به انها در مقابله با چالش تحت استرس قرار گرفته و میكرب

 .  شده استمنتشر  Current Plant biologyبیشتر در مجله 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160919131038.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
With California in its fifth year of severe drought and many western states experiencing another year 

of unusually dry conditions, plants are stressed. 

Agricultural crops, grasses and garden plants alike can get sick and die when factors such as drought 

and excess sun force them to work harder to survive. 

Now, plants can better tolerate drought and other stressors with the help of natural microbes, 

University of Washington research has found. Specifically, plants that are given a dose of microbes 

stay green longer and are able to withstand drought conditions by growing more leaves and roots and 

using less water. 

"Plants are less stressed if they have these natural microbes," said senior author Sharon Doty, a UW 

professor of environmental and forest sciences. "They will help plants deal with environmental 

challenges, especially with climate change." 

The findings were published online this month in the journal Current Plant Biology. 

 خشکسالی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160919131038.htm
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 وحش در بزرگترین برنامه احیای جنگل  انگاشته شدن حیاتادیده ن

ها دالر صرف اجرای  زیست، چین میلیون ها تخریب محیط از سالس پ

بزرگترین برنامه احیای جنگل در جهان کرد که در مجموع مساحتی 

 . دهد تقریبا برابر مساحت نیویورک و پنسیلوانیا را پوشش می

با حمایت دولت،  Grain-for-Greenعنوان  برنامه تحت اجرایی ط

از  لوگیریجهای بایر به منظور  میلیون هكتار از کشتزارها و زمین 28

 . ل شدندجنگل تبدی هفرسایش و کاهش فقر روستایی ب

زیستی  بر روی این پروژه، بر اثرات اجرای آن بر روی تنوعاز سراسر جهان حققان مدر مطالعات انجام شده توسط کنون تا 

 احیای جنگل مهبرنا در دهد که می ر دانشگاه پرینستون نشاننتایج تحقیق جدید انجام شده داما، . است کمتر توجه شده

Grain-for-Green های بومی با تنوع فراوانی  احیاء جنگل در زمینه کشتی در نظر گرفته شده و بنابراین ها بشدت تک جنگل

به نفع حفاظت و ترویج تنوع زیستی نبوده و شكست این برنامه در شكل فعلی خود در زمینه . است بوده، ناموفق که داشتند

 . است منتشر شده Nature Communicationجزئیات تحقیق در مجله . است خورده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160907125303.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
After years of environmental destruction, China has spent billions of dollars on the world's largest 

reforestation program, converting a combined area nearly the size of New York and Pennsylvania back 

to forest. 

The government-backed effort, known as the Grain-for-Green Program, has transformed 28 million 

hectares (69.2 million acres) of cropland and barren scrubland back to forest in an effort to prevent 

erosion and alleviate rural poverty. While researchers around the world have studied the program, little 

attention has been paid to understanding how the program has affected biodiversity until now. 

New research led by Princeton University and published in the journal  Nature 

Communications finds that China's Grain-for-Green Program overwhelmingly plants monoculture 

forests and therefore falls dramatically short of restoring the biodiversity of China's native forests, 

which contain many tree species. In its current form, the program fails to benefit, protect and promote 

biodiversity. 

 جنگل: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 87/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 جدید در اصالح ژنتیک غالتبه موفقیتی دستیابی 

ا اصالح ژنتیكی شده با یتراریخته  وجود اینكه تجاری سازی گیاهانا ب

ای روبرو است، بسیاری از محققان همچنان برای بهبود  های گسترده جنجال

احتماال از همانطور که مردم . کنند های ایجاد این گیاهان تالش می تكنیک

شوند، محققان اصالح نژاد به کمک  ها با این فناوری آشنا می روی این جنجال

 های مربوط به صفات مطلوب را به تولیدات با ، ژنژنیک های ترانس فناوری

ژنیک در تحقیقات علمی بنیادی  ترانسگیاهان . نمایند خود منتقل می ارزش

در به کشف را قامحققان  ،توانایی اضافه کردن یک ژن منفرد به یک گیاه. گیرند نیز بطور گسترده مورد استفاده قرار می

بر روی غالت با مشكالت ( اصالح ژنتیكی)انتقال ژن  کارآمد های ها تالش، توسعه روش سالعلیرغم . کند ا میه عملكرد ژن

پس از انتقال، بافت آلوده . با آگروباکتریوم است بافتهای ترجیحی عموما شامل آلوده کرده  روش. است زیادی روبرو بوده

 .شود به ژنوم میزبان می DNAآگروباکتریوم بطور طبیعی سبب انتقال . شود برای تولید کل گیاه تحریک می

ای  در فناوری انتقال ژن به طیف گسترده، موفقیت جدید بدست آمده The Plant Cellجدید منتشر شده در مجله  مقالهدر 

 . است های مختلف غالت توضیح داده شده از انواع و گونه

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2016.09/160912161038/  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Although the commercialization of transgenic, or "genetically modified," plants has stirred widespread 

controversy, much research remains focused on improving techniques to create such plants. As people 

familiar with the controversy likely know, transgenic technology allows breeders to add genes for 

desirable traits to valuable breeding materials. However, transgenic plants are also widely used in basic 

scientific research. The ability to add a single gene to a plant allows researchers to explore what that 

gene does, for instance. Despite years of effort, it has been remarkably difficult to develop efficient 

methods for transformation (i.e., genetic modification) of grain crops. The preferred methods generally 

involve infecting tissue with Agrobacterium -- a bacterium that naturally transfers DNA to its host 

genome -- and then stimulating that tissue to regenerate into whole plants. However, Agrobacterium 

infects only a narrow range of grain cultivars, and many cultivars are recalcitrant to regeneration. A 

paper published in The Plant Cell reports a breakthrough in transformation technology that greatly 

expands the range of cultivars and species that can be transformed. 

 غالت: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160912161038.htm


 وآب کشاورزیالمللی  دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم شهریور 

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

10 

 

 های مختلف  هانی غذا با ترکیب روشت جیامنرقراری ب

با همكاری مؤسسه علوم غذا و کشاورزی دانشگاه فلوریدا، برای کمک به حققان م

در این  . اند تولیدکنندگان در تامین تقاضای جهانی غذا، روش جدیدی را ارائه کرده

سازی و آماری، چگونگی اثرات دما بر  های شبیه روش با استفاده از ترکیب روش

 . بینی کرد توان بهتر پیش میرا روی محصول گندم 

و یک روش سازی مختلف  المللی با ترکیب دو روش شبیه تیم تحقیقاتی بیناین 

 . اند شده و تمام برآوردهای آنها مشابه درآمدههانی گندم جاثرات افزایش دما بر روی تولید  بینی آماری موفق به پیش

. بینی میزان تولید گندم و سایر محصوالت برای برآورده ساختن نیاز جهانی غذا بسیار مهم است یافته برای پیشاین 

 و سایر تها، سبزیجا هم است که افزایش دما سبب توقف رشد میوهت می میزان عملكرد محصوالت از آن جهبین پیش

 . شود می محصوالت نسبت به میزان طبیعی

 .شدمكانپذیر خواهد ابینی دقیق عملكرد محصوالت و واکنش آنها در برابر تغییرات اقلیمی  پیش ،به کمک این یافتهنین چهم

جزئیات این روش ترکیبی جدید در . است ه شدهاما بنا بر اظهار یكی از محققان فعال این روش فقط در مورد گندم بكار گرفت

  . است منتشر شده Nature Climate Changeمجله 

 //en/item/431766/icodehttp://www.fao.org/news/story  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers with the University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences are closer to 

helping producers better meet global food demand, now that they've combined simulation and 

statistical methods to help them predict how temperature affects wheat crops worldwide. 

A global team of scientists, led by those at UF/IFAS, used two different simulation methods and one 

statistical method to predict the impact of rising temperatures on global wheat production, and all came 

to similar estimates. 

This finding, published in a study in the journal Nature Climate Change, is critical in predicting how 

much wheat and other crops we'll need to feed the world, said Senthold Asseng, a UF/IFAS professor 

of agricultural and biological engineering and leader of this study. 

Predicting crop yields is important because rising temperatures tend to keep fruits, vegetables and 

other crops from growing as well as they should, Asseng said. 

 امنیت غذایی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 سریع تجزیه و تحلیل ژن وش ردر مطالعات فتوسنتز با تسریع 

ها هكتار مزارع کشاورزی، سبب  ور ابرها از باالی میلیونطول فصل رشد، عبر د

وری گیاهان تاثیر  ایجاد نوسانات سریع در شدت نور شده و بر روی میزان بهره

از تكنیک غربالگری سریعی در گیاهان  محققان دید،مطالعه جیک در . گذارد می

اند که به چگونگی دستیابی به پتانسیل کامل عملكرد  هتراریخته استفاده کرد

 . کند کمک می

اکسیدکربن را به  انرژی تابشی و دیگیاهان طی آن  فرایندی است کهفتوسنتز 

در زمان تابش کامل آفتاب، گیاهان انرژی بیشتری . کنند غذا و سوخت تبدیل می

تواند به  این انرژی مازاد می. کنند نسبت آنچه موردنیازشان است دریافت می

هنگام عبور . کنند دفع می ت دمامحافظت از خود این انرژی را بصورهای مخرب بیانجامد، اما گیاهان برای  تشكیل مولكول

 . شود نامیده می NPQفرایند کاهندگی غیرفتوشیمیایی یا یابد که  ابرها، سرعت این واکنش در گیاهان کاهش می

محققان . ها باشد و رسیدن مجدد به ظرفیت کامل فتوسنتز از چند دقیقه تا ساعت NPQگیاهان مدت زمان بازگشت از در 

 51 به تواند های آنها می تسریع این زمان هستند که بر اساس مدلدانشگاه برکلی، کالیفرنیا در تالش برای یافتن روشی برای 

 . است منتشر شده Plant Journalجزئیات این تحقیق در مجله . درصد افزایش عملكرد منجر شود 51تا 

 ly.com/releases/2016/09/160913124717.htmhttps://www.sciencedai  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Throughout the growing season seemingly benign clouds pass over millions of acres of crops, causing 

rapid fluctuations in light intensity and inadvertently robbing these plants of their productivity -- this 

costs us untold bushels of potential yield. In a recent study, researchers used a rapid screening 

technique that genetically engineers plants -- in real time -- to investigate how to help plants realize 

their full potential. 

Photosynthesis is the process in which plants turn light energy and carbon dioxide into food and fuel. 

In full sun, plants receive more energy than they can use. The extra energy could generate damaging 

molecules, but instead, plants siphon this energy off as heat to protect themselves. When a cloud 

passes overhead, plants are slow to recover from this protective process, called non-photochemical 

quenching, or NPQ. 

 ژنتیک: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/80/2816: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

  های عامل کوتولگی ندم به کمک ژنگتوسعه ارقام جدید 

New Wheat Varieties with Dwarf Genes Show Promise 

 ریخته شدایت عمومی از خردل ترمرکز بیوتكنولوژی جنوب آسیا خواستار حما 

South Asia Biotechnology Centre Invites Public Comments to Support GE Mustard 

 افریقا .2

 المللی توسعه کشاورزی  رئیس صندوق بین(IFAD )ای افریقا شدبرنده جایزه غذ 

Kanayo Nwanze Receives Inaugural Africa Food Prize 

  سازمان ایمنی زیستی کنیا کاشت محدود میدانی پنبهBt را تایید کرد 

Kenya's National Biosafety Authority Gives GM Cotton Partial Nod 

 اروپا .9

 اثرات نوآوری در اصالح نباتات بر کشاورزی اتحادیه اروپا 

Study Highlights Impact of Plant Breeding in the EU 

  امریكا .4

 ارائه رویكردی جدید در اصالح ژنتیكی ذرت و سایرغالت 

Scientists Develop New Approach to Genetic Modification of Maize and other Grains 

  آژانس حفاظت از محیط زیست امریكا(EPA ) محصول جدید شرکتSyngenta  را تایید کرد 

US EPA Approves New Agrisure® Trait Stack from Syngenta 

 تحقیقات  .1

 مگس سفید پنبه به کمک پروتئینی بنام  مقابله با آفتTma12 

Fern Protein Expression in Cotton Prevents Whitefly Attack 

 محققان در تالش برای یافتن فاکتورهای رونویسی مرتبط با خشكسالی در لوبیا 

Researchers Search for Drought-Related Transcription Factors in Common Bean 

 بازگشت به فهرست
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