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

( 35آبان ) 2161از ماه نوامبر  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( ه دالر امریكایک تن ب) 6931 یعنی اردیبهشت 2167تا مه 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  6931 یعنی اردیبهشت 2167تا مه ( 35آبان ) 2161

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 122.51 Nov 2016 

0.24% 122.80 Dec 2016 

11.64% 133.09 Jan 2017 

7.45% 147.31 Feb 2017 

-0.62% 146.39 Mar 2017 

-5.45% 138.41 Apr 2017 

5.84% 146.49 May 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- 360.82 Nov 2016 

1.87 % 367.55 Dec 2016 

1.36 % 372.55 Jan 2017 

-1.09 % 368.50 Feb 2017 

-0.20 % 367.78 Mar 2017 

1.83% 374.50 Apr 2016 

7.41% 402.26 May 2017 
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تا مه ( 35آبان ) 2161نوامبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 6931 یعنی اردیبهشت 2167

آبان ) 2161نوامبر از ماه  )Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) ) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 451یک پوند معادل حدود ) 6931 یعنی اردیبهشت 2167تا مه ( 35

 (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

 هما قیمت تغییرات

- 151.30 Nov 2016 

0.91 % 152.67 Dec 2016 

4.79 % 159.99 Jan 2017 

1.81 % 162.88 Feb 2017 

-2.40 % 158.97 Mar 2017 

-1.59% 156.44 Apr 2017 

1.37% 158.59 May 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- 20.87 Nov 2016 

-9.77 % 18.83 Dec 2016 

9.08 % 20.54 Jan 2017 

-0.93 % 20.35 Feb 2017 

-11.25 % 18.06 Mar 2017 

-9.19 % 16.40 Apr 2017 

-4.33 % 15.69 May 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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 المللی درباره خشكسالی توسط ایران، هلند و فائو در رم برگزاری سمینار بین

خرداد  23) 2167ژوئن  63هلند و فائو در روز  المللی درباره خشكسالی توسط ایران، سمینار بین

در  آقای داسیلوا، مدیرکل فائودر شروع این سمینار، . در مقر فائو در رم برگزار گردید( 31

پذیری کشاورزان  های آمادگی و انعطاف گذاری بر روی برنامه سرمایهسخنان خود بر اهمیت نقش 

پذیری یعنی تامین معیشت  ایجاد انعطاف: فتوی گ. تاکید کرددر برابر شرایط شدید خشكسالی 

در سومالی که  2166با یادآوری خشكسالی سال  . کشاورزان که به معنی حفظ زندگی آنهاست

نفر شد، وی ادامه داد علت مرگ ومیر عدم آماده بودن آنها برای مقابله با اثرات  251،111منجر به گرسنگی بیش از 

 . پذیر نبود ت آنها به اندازه کافی در برابر شرایط سخت انعطافخشكسالی بود زیرا روش تامین معیش

المللی برای مقابله با اثرات متعدد خشكسالی اعالم شد که این اثرات نه تنها  هدف از برگزاری این سمینار ایجاد فشار بین

میلیارد دالر برآورد  8 کنند که ساالنه تا شوند بلكه خسارات اقتصادی نیز وارد می منجر به گرسنگی و عدم ثبات می

گذاران در  های بشردوستانه و سیاست در طول این سمینار کارشناسان شرکت کننده از نهادهای آکادمیک، سازمان. است شده

های برقراری  های مختلف با تمرکز بر تعیین نیازها برای ایجاد تغییر در مدیریت خشكسالی و چگونگی انجام آن، روش نشست

اقدامات های الزم برای گذار از  های جدید در مقابله با خشكسالی، گزینه رزان برای بهبود کاربرد فناوریارتباط بین کشاو

 . حضور پیدا کردند 2191اقدامات پیشگیرانه و نحوه مدیریت خشكسالی برای رسیدن به اهداف توسعه به واکنشی 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/896706/icode :خبر

 :خالصه خبر 
Investing in preparedness and building the resilience of farmers is fundamental to facing situations of extreme 

drought, FAO Director-General José Graziano da Silva said today. "Saving livelihoods means saving lives - this 

is what building resilience is all about," he said in a speech at the start of an international seminar on 

drought organized by Iran, the Netherlands, and FAO and held at the UN agency's Rome headquarters.  

Recalling the 2011 drought in Somalia that saw over 250,000 people perish from hunger, Graziano da Silva 

said: "People die because they are not prepared to face the impacts of the drought - because their livelihoods are 

not resilient enough." "For years, the focus has been responding to droughts when they happen, rushing to 

provide emergency assistance and to keep people alive," Graziano da Silva said, noting that while "of course, 

that is important," investing in preparedness and resilience is essential.   

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/896706/icode/
http://www.fao.org/land-water/events/events-detail/en/c/470286/
http://www.fao.org/land-water/events/events-detail/en/c/470286/
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 انتشار دستورالعمل جدید فائو برای جلوگیری از کار کودکان

، فائو دستورالعمل جدید (خرداد 22ژوئن،  62) به مناسبت روز جهانی علیه کار کودکان

های تغذیه کودکان در  کودکان در بخش کشاورزی، امنیت غذایی و برنامه خود درباره کار

 . ها و بالیای طبیعی را منتشر کرد بحران

تاثیر بالیای طبیعی قرار  یلیون کودک و نوجوان ساالنه تحتم 611در سطح جهانی،  

و با برطرف شدن  کنند زده زندگی می میلیون نفر نیز در مناطق جنگ 291گیرند و  می

تواند منجر  شود که می عیف میحفاظت از کودکان تضها برای تامین غذای کافی و مناسب، آموزش و  ظرفیت خانوادهها،  حرانب

 . به افزایش و تشدید کار کودکان شود که بدترین شكل آن بردگی کودکان است

ها و مشارکت  یی برای نجات زندگیبنا بر اظهارات کوستاس استامولیس، معاون مدیرکل فائو، بخش کشاورزی از ظرفیت باال

در تامین معیشت، حمایت از خانوارهای روستایی، فراهم نمودن اشتغال عادالنه و جایگزین شدن کار کودکان در زمان قبل، 

های طوالنی  کار کودکان در کشاورزی در بحران»ای تحت عنوان  صفحه 21این کتاب راهنمای .  بعد و در طول بحران دارد

های مدنی که در بخش کشاورزی،  گذاران و گروه ای، سیاست برای افراد حرفه« پذیر و بشردوستانه ایط آسیبمدت، و شر

 .   تواند مفید باشد کنند، می های تغذیه فعالیت می امنیت غذایی و برنامه

 ews/story/en/item/895603/icode/http://www.fao.org/n :خبر

 :خالصه خبر 
A new guide by the UN Food and Agriculture Organization (FAO) urges child labour concerns be integrated in 

agriculture, food security and nutrition programs during crises and disasters, and was presented today to mark 

World Day Against Child Labour.      

Around the world, 100 million children and young people are affected by disaster each year and 230 million live 

in areas affected by armed conflict. As a crisis unfolds, a family's capacity to provide adequate food, education 

and protection for their children is undermined which can result in an increase in both the prevalence and 

severity of child labour, including the worst forms such as child debt bondage.   

"The agriculture sector holds great potential before, during and after crises, to save lives and contribute to 

livelihoods, support rural households, provide decent employment and alternatives to child labour, including its 

worst forms," said FAO Assistant Director-General Kostas Stamoulis. 

 کار کودکان: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/895603/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/6899c8da-af41-4271-aa54-06aa2b602720/
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 (UNV)گسترش همكاری فائو با سازمان داوطلبان ملل متحد 

با هدف ( UNV)یادداشت تفاهمی بین فائو و سازمان داوطلبان ملل متحد 

ات توسط دانیل گوستافسون، معاون مدیرکل تقویت همكاری و تسهیل ارتباط

گسترش . رسید به امضاء UNVفائو و اولیور آدام، هماهنگ کننده اجرایی 

های مشترک برای مقابله با گرسنگی و فقر،  و تالش UNVهمكاری بین فائو و 

هایی برای جوانان و کارشناسان عالقمند به مشارکت در اینگونه  فرصت

 . ساختها فراهم خواهد  فعالیت

های حافظ صلح در  ها نهاد ملل متحد و سازمان کشور در سازمان داوطلبان ملل متحد با ده 651نفر از بیش از  1111حدود 

داوطلب ملل متحد به کشورهای چاد، هندوراس، مغولستان  67، فائو در حال حاضر. کنند کشور جهان فعالیت می 621بیش از 

های متعدد فنی مثل کشاورزی، شیالت، جنگلداری و منابع  اوطلب این سازمان در زمینهاعضای د. است اعزام کرده و ویتنام

های مختلفی مثل احیا خاک، تغذیه و مشارکت  داوطلبانی که از طرف فائو مشعول بكار هستند در زمینه. طبیعی فعالیت دارند

 . کنند ها کار می دادن جوانان در پروژه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/896376/icode :خبر

 :خالصه خبر 
Deepening ties between FAO and the United Nations Volunteers programme (UNV) should make opportunities 

to join the fight against hunger and rural poverty more accessible to young people as well as to experts who 

wish to contribute their time and skills. 

Daniel Gustafson, FAO Deputy Director General and UNV Executive Coordinator Olivier Adam signed a 

Memorandum of Understanding today aiming at scaling-up their collaboration and making rapid deployments 

easier.   

The UNV fields around 6,600 UN Volunteers from more than 150 countries working with dozens of UN 

organizations and Peacekeeping Operations in more than 120 countries.  FAO currently has 17 UN Volunteers 

posted in Chad, Honduras, Mongolia, Viet Nam and a host of other duty stations.   

"Tapping the spirit and inclusive nature of volunteerism is vital in our fight against hunger and rural poverty," 

said Gustafson. "FAO's efforts to support countries in fostering resilience and sustainability will benefit greatly 

from the UN Volunteers' contributions and skills." 

 سازمان داوطلبان ملل متحد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/896376/icode/
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 ها بینی هجوم ملخ ای جدید برای پیش استفاده از تصاویر ماهواره

های صحرائی  با فائو برای کنترل هجوم ملخ( ESA)محققان سازمان فضایی اروپا 

بعنوان بخش از همكاری مشترک، این محققان با کارشناسان . کنند می مكاریه

ای برای هشدار زودهنگام و کنترل این آفت  ملخ صحرائی فائو از اطالعات ماهواره

فناوری جدید به افزایش زمان هشدار زودهنگام هجوم . استفاده خواهند کرد

 . ها تا دو ماه قبل از وقوع آن کمک خواهد کرد ملخ

سازمان فضایی اروپا، ابزار  SMOSمثل ماهواره  ای های ماهواره استفاده از داده

توانند منجر به هجوم  جدیدی هستند برای پایش شرایطی مثل وضعیت رطوبت خاک و پوشش گیاهی که این شرایط می

ها اتفاق  ی ، هجوم ملخهای خوب و رشد سریع پوشش گیاه ای از خشكسالی پس از بارندگی معموال در دوره. ها شوند ملخ

های مشاهدات زمینی  های مشاهدات زمینی فائو در رم، داده ، مدیر برنامهJosef Aschbacherبر اظهار بنا . افتد می

، برای همكاری نزدیک های باز و رایگان های داده همراه با سیاست( Copernicus Sentinel)های کوپرنیک سنتینل  ماهواره

 .توانند باشند های بسیار خوبی می نیاز پیش مثل فائو و سایر نهادهای سازمان ملل متحدالمللی  با شرکای بین

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/895920/icode :خبر

 :خالصه خبر 
Information from satellites is being used in a new way to predict favourable conditions for Desert Locust 

swarms, as part of an early warning collaboration by scientists from the European Space Agency (ESA) and 

Desert Locust experts at the UN Food and Agriculture Organization (FAO). The new technology will help to 

increase the warning time for locust outbreaks by up to two months.  

Using data from satellites such as ESA's Soil Moisture and Ocean Salinity mission (SMOS), a new tool has been 

developed to monitor the conditions that can lead to swarming locusts, such as soil moisture and green 

vegetation. Swarming occurs when a period of drought is followed by good rains and rapid vegetation growth.  

"Routine global observations by the Copernicus Sentinel satellites coupled with the free and open data policy 

are excellent prerequisites for a closer cooperation with international partners like FAO and other UN 

organizations," said Josef Aschbacher, ESA's Director of Earth Observation Programmes which is based in 

Italy. "We strongly support these organizations' Research & Development activities, which helps to 

continuously innovate the use of the satellite observations." 

 ای تصاویر ماهواره: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/895920/icode/
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth
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 2191کن کردن گرسنگی و فقر تا سال  در کمک به ریشه BRICSنقش کشورهای 

کن  المللی برای ریشه و پایان مهلت رسیدن به اهداف بین 2191با نزدیک شدن به سال 

رین رشد اقتصادی را در کشوری که مهمت 5کردن گرسنگی و فقر، از وزرای کشاورزی 

شد که نقش رهبری در کمک به دستیابی به  جهان دارند، در مقر فائو در رم خواسته

 . اهداف فوق را بعهده بگیرند

بلوک ( برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی)« بریكس»کشور معروف به  5پنج

 GDPدرصد از  21و بیش از  دادهتشكیل جهان را  درصد از جمعیت 41آنها بیش از . دهند اقتصادی مهمی را تشكیل می

سال گذشته، روسیه بزرگترین صادر . کنند بر روی هم، بیش از یک سوم غالت جهان را تولید می. متعلق به آنها استجهانی 

هفتمین نشست وزرای کشاورزی کشورهای بریكس که در نانجینگ چین برگزار شد،  در . کننده گندم در جهان بود

Kundhavi Kadiresanای فائو در آسیا و اقیانوسیه گفت، کشورهای بریكس نقش  ، معاون مدیرکل و نماینده فائو منطقه

روند موفقیت آنها در توسعه اقتصادی را بعنوان الگویی کشورهای در حال توسعه . المللی دارند سیاسی مهمی در سطح بین

ر کسب موفقیت و در کمک به دستیابی اهداف توسعه پایدار وی بر اهمیت تجارب آنها د. کنند برای خود پیگیری می

(SDGs )نامه پاریس نیز تاکید کرد و توافق . 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/896519/icode :خبر

 :خالصه خبر 
With the clock ticking toward the 2030 deadline for meeting the international goals to eradicate hunger and 

poverty, Ministries of Agriculture in five of the world's most important emerging economies are well positioned 

to take a leading role in helping to achieve these objectives, the UN's Food and Agriculture Organization said 

today. The five countries, known collectively as the "BRICS" (Brazil, Russia, India, China and South Africa), 

form an important economic block. They account for more than 40 percent of the world's population and over 

20 percent of global GDP. Together, they produce more than one-third of global cereal production. Last year, 

Russia became the largest wheat exporter in the world. "The BRICS countries play an important political role in 

the international arena. Developing countries around the world look to your successes in economic development 

over the past few decades as an example to follow," said Kundhavi Kadiresan, Assistant Director-General and 

FAO's Regional Representative for Asia and the Pacific, during a statement to the 7
th
 Meeting of the BRICS 

Ministers of Agriculture, in Nanjing, China.  

 گرسنگی و فقر: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 شكسالی در آسیای مرکزیگزارش فائو درباره خ

بعنوان بخشی از زندگی روزمره مردم آسیای مرکزی، بر اساس گزارش جدید فائو، 

ی هاغییرات اقلیمی و افزایش تقاضااما ت. ای رایج و پذیرفته شده است دیدهپخشكسالی 

های   بطوریكه تغییر سیاست. رشد برای کمبود آب منطقه است ، تهدیدی در حال اقتصادی

   . است امری ضروری شدهمدیریت خشكسالی 

ن، تاجیكستان، ترکیه، ترکمنستان و کشور شامل قزاقستان، قرقیزستا 1ای است که در مورد  این گزارش نتیجه مطالعه

گذاران  ازبكستان انجام شده و بخشی از تالش برای تهیه نقشه خشكسالی و مؤسسات مرتبط با آن و توانمندسازی سیاست

ای مشترکی دارند که بسوی دریای آرال جریان  از آنجائیكه اغلب این کشورها حوضه رودخانه. برای بهبود وضعیت آنها است

های خشكسالی و مدیریت  تا کنون در ویژگی. ای در نظر گرفته شوند اری از مسائل بهتر است که در سطح منطقهدارد، بسی

بندی جدید  ها و فرمول این گزارش برای بررسی مجدد سیاست. آن در آسیای مرکزی و ترکیه این رویكرد مطرح نشده بود

برابر خشكسالی با در نظر گرفتن مفاهیم خاص اجتماعی، اقتصادی  پذیری در های آمادگی و مقابله برای تقویت انعطاف برنامه

 . تواند شروع و مبنای خوبی باشد محیطی می و زیست

 news/en/c/896438/-http://www.fao.org/europe/news/detail :خبرلینک 
 :خالصه خبر 

Drought is an ordinary and accepted part of everyday life in Central Asia, but climate change and increasing 

economic demands pose a growing threat to the region’s water security, making it imperative to shift toward 

more aggressive drought management policies, according to a new FAO report. 

The study of six countries – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan – is part 

of an effort to map existing drought-response institutions and enable policy makers to improve on them. 

As most of the countries share river basins flowing into the Aral Sea, there is ample scope to address some 

issues on a regional scale. Until now, that approach has been lacking, though, according to Drought 

characteristics and management in Central Asia and Turkey. The report constitutes “a good basis to rethink 

policies and reformulate preparedness and response plans which can strengthen resilience to droughts in Central 

Asia, taking into account the social, economic and environmental contexts specific to each country,” Eduardo 

Mansur, Director of FAO’s Land and Water Division, and Dominique Burgeon, leader of FAO’s strategic 

programme for resilience building, wrote in the foreword. 

 خشکسالی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/896438/
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 اندازی یک سیستم جهانی جدید هشدار زودهنگام درباره وضعیت تولیدات کشاورزی راه

به مناسبت روز توسعه اروپا سیستم هشدار ( 31خرداد  68) 2167ژوئن  8در تاریخ 

های کشاورزی که دارای وضعیت  زودهنگام جدیدی به منظور شناسایی نقاطی از زمین

نقاط ناهنجار مزارع »این سیستم تحت عنوان . اندازی شد ی هستند، راهغیر طبیع

اندازی  راه( JRC)که توسط کمیسیون تحقیقات مشترک اروپا  ASAPیا « کشاورزی

نها کشورهایی که دچار ای ارائه خواهد داد که به کمک آ های ماهانه است، گزارش شده

 . ریزی کنند اولیه برای کمک به توسعه روستایی را برنامه مشكل هستند خواهند توانست تحقیقات آتی و طرحهای

های مشاهدات  دادهای مدل و عمدتا بر اساس برون( از جمله ایران)دهد  کشور از سراسر جهان را پوشش می 81این سیستم 

اتوماتیكی در  های هشدار ماهانه، هر ده روز نیز سیستم هشدار عالوه بر گزارش. است زمینی و هواشناسی بنا نهاده شده

 . های رشد محصول را برای کارشناسان فنی ارائه خواهد داد سطح استانی شاخص

های مربوط به کشورهای  توانید اطالعات بیشتر درباره این سیستم را کسب و همچنین داده های زیر می با استفاده از لینک

 :مختلف از جمله ایران را مشاهده نمایید

https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/ 

https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/country.php?cntry=117 

 system-warning-early-new-launch-occur-problem-production-food-next-will-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/where :خبر

 :خالصه خبر 
A new early warning system detecting agricultural production anomaly hotspots will be launched at 

the European Development Days on the 8 June 2017 in Brussels. 

The Anomaly hot Spots of Agricultural Production (ASAP) system, developed by the JRC, will 

produce monthly reports that identify hotspot countries to support further investigation as well as early 

planning of aid interventions or adaptation of rural development programmes. 

The system covers 80 countries, and is based mainly on Earth observation and meteorological model 

outputs. In addition to the monthly warning reports, every ten days, it will issue automatic warnings at 

province level and make available crop monitoring indicators for technical experts. 

 نگامسیستم هشدار زوده: موضوع

 ec.europa.eu :منبع

 27/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/
https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/country.php?cntry=117
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/where-will-next-food-production-problem-occur-launch-new-early-warning-system
https://www.eudevdays.eu/
http://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/where_will_the_next_food_production_problem_occur_-_launch_of_a_new_early_warning_system.jpg?itok=ohC9Dkwr
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 زیست های غذایی در جهت کمک به حفاظت از محیط های کشت و رژیم لزوم تغییر روش

های  جدید، کاهش مصرف گوشت و استفاده از شیوه هبر اساس نتایج یک مطالع

ناپذیر  های جبران در سطح جهانی برای جلوگیری از آسیبکشاورزی کارآمدتر 

نتایج این تحقیق انجام شده در دانشگاه . ناپذیر هستند محیطی اجتناب زیست

دهند که افزایش پایداری کشاورزی در آینده با تغییر در  سوتا همچنین نشان می مینه

 741محققان بیش از . های تولید مواد غذایی ییر در سیستمنه با تغپذیر است  وری امكان های غذایی و باال بردن بهره رژیم

های غذایی،  نوع ماده غذایی مختلف را به منظور شناخت ارتباط بین رژیم 31سیستم تولید مواد غذایی برای بیش از 

نها در مجله های آ یافته. اند های تولید محصوالت کشاورزی و تخریب محیط زیست مورد بررسی قرار داده شیوه

Environmental Research Letters است منتشر شده .   

محیطی  دادها و اثرات زیست ها، برون در این تحقیق، با استفاده از ارزیابی چرخه حیات، که در آن جزئیات مربوط به نهاده

حلیل قرار های مختلف را مورد تجزیه و ت محیطی سیستم شود، محققان اثرات زیست سیستم تولید مواد غذایی ارزیابی می

مانند ارگانیک در برابر سنتی، خوراک دام مبتنی بر غالت در برابر خوراک دام تهیه شده از علوفه، ماهیگیری با تور )داده اند 

 (.ای ای در برابر تولیدات مزرعه های کشت گلخانه در برابر غیرتور، سیستم

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170615213258.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Reducing meat consumption and using more efficient farming methods globally are essential to stave off 

irreversible damage to the environmental, a new study says. 

The research, from the University of Minnesota, also found that future increases in agricultural sustainability are 

likely to be driven by dietary shifts and increases in efficiency, rather than changes between food production 

systems. 

Researchers examined more than 740 production systems for more than 90 different types of food, to understand 

the links between diets, agricultural production practices and environmental degradation. Their results are 

published today in the journal Environmental Research Letters. 

Lead author Dr Michael Clark said: "If we want to reduce the environmental impact of agriculture, but still 

provide a secure food supply for a growing global population, it is essential to understand how these things are 

linked." 

 محیط زیست  :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 15/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170615213258.htm


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه دوم خرداد 

آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

10 

 

 شود کشت ارگانیک سبب افزایش خواص مفید برای سالمتی پیاز می

 211بر روی نتایج بیش از ( meta-analysis)سال قبل بر اساس نتایج یک فراتحلیل  پنج

تر  شد که مواد غذایی ارگانیک از مواد غذایی معمولی یا غیرارگانیک مغذیمطالعه اعالم 

گیاهی -شیمیاییترکیبات میزان پس از آن، تحقیقات بیشتر نشان دادند که . نیستند

(phytochemical )اند  امروزه، محققان دریافته. مفید در مواد غذایی ارگانیک بیشتر هستند

. در پیازهای ارگانیک بیشتر از پیازهای معمولی است اکسیدان که سطح فالونوئید و آنتی

 Journal of Agricultural and Foodجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

Chemistry  ترین تحقیق انجام شده  است که حاوی نتایج بدست آمده از طوالنی منتشر شده

گیاهی -متناقص تحقیقات قبلی درباره ترکیبات شیمیاییگویند نتایج  این محققان می .تا کنون درباره این موضوع است

مدت مطالعاتی و عدم در نظر گرفتن متغیرهایی چون شرایط  های کوتاه محصوالت ارگانیک و غیرارگانیک مربوط به دوره

بر ) 2164تا  2113ای بر روی محصوالت ارگانیک از سال  به منظور شناخت اثرات این فاکتورها، محققان مطالعه. محیطی است

این دو رقم . اند انجام داده Hyskinو  Red Baronبر روی پیاز معمولی و ارگانیک ارقام ( اساس استانداردهای کمیسیون اروپا

اکسیدانی در هر دو رقم باال و  اند که فعالیت آنتی نشان داده ساله،  1نتایج این تحقیق . دارای میزان فالونوئید باال هستند

 . درصد بیشتر از غیرارگانیک است 21ارگانیک  فالونوئید در پیاز

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170614091816.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Five years ago, a highly publicized meta-analysis of more than 200 studies concluded that organic food was no 

more nutritious than conventionally grown food. Since then, however, additional work has suggested the 

organic foods contain more health-benefiting phytochemicals. Now, researchers have found that flavonoid 

levels and antioxidant activity in organic onions are higher than in conventional onions. Their investigation, in 

ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry , is the longest-running study to address the issue. 

The authors propose that the conflicting results from previous research on organic and conventional crops' 

phytochemical content could be a function of short study periods and the exclusion of variables such as weather. 

To help address these factors, the researchers undertook a study from 2009 to 2014 of organic (per European 

Commission standards) and conventional "Red Baron" and "Hyskin" onions, which are rich in flavonoids such 

as quercetin.  

 تغذیه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170614091816.htm
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 خروس هرز گل تاج کشف علت مشكل بودن کنترل علف

. های هرز بوده و کنترل آن در شمال امریكا مشكل است ترین علف یكی از مخرب خروس گل تاج

ها که خسارات زیادی نیز به محصوالت کشاورزی وارد  کش هرز مقاوم در برابر علف به این علف

منتشر  Weed Scienceای که در مجله  در مقاله. کند، زمان و توجه زیادی صرف شده است می

آن در ضرر و « تاریخچه حیات»اند که صفات دیگری مرتبط با  است، محققان توضیح داده شده

 . توانند باشند علف هرز و دشواری کنترل آن مؤثر میزیان وارده توسط این 

مزرعه واقع در فلوریدا و جورجیا  61خروس از  هایی از گل تاج محققان دانشگاه فلوریدا،  نمونه

از . اند های کشت متفاوتی بوده های انتخاب شده دارای تاریخچه سایت. اند آوری کرده جمع

برخی . های مختلفی نیز در آنها مورد استفاده قرار گرفته بودند کش ت و پنبه که علفزمینی تا ذر قد و بادام  سبزیجات کوتاه

خروس مثل وزن تر و خشک، روزهای  بین صفات علف هرز گل تاج. کش باال مصرف علفدارای کشت ارگانیک و برخی با 

بنظر محققان این . است آمدهها و کانوپی در مزارع مختلف، مشاهدات متفاوتی بدست  دهی، ارتفاع بوته، شكل برگ گل

فوسیت باشد بلكه ناشی از نوع تناوب زراعی و کانوپی   هرز در برابر گلی تواند به حساس یا مقاوم بودن علف ها نمی تفاوت

قد  های بلند مربوط به مزارع ذرت و انواع کوتاه آن مربوط به مزارعی با گیاهان کوتاه خروس تاج برای مثال گل. محصول است

 . اند بوده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170613120526.htm :خبر

 :خالصه خبر 

Palmer amaranth is widely considered to be one of the most damaging and difficult to control 

agricultural weeds in North America. A lot of time and attention has been devoted to herbicide-

resistant Palmer amaranth and the significant yield losses it can produce. Research featured in the 

journal Weed Science, though, shows other "life history" traits may be contributing to crop losses by 

making Palmer amaranth more aggressive and difficult to control. 

Researchers from the University of Florida collected samples of Palmer amaranth from 10 fields in 

Florida and Georgia. The sites had widely divergent cropping histories -- from short-statured 

vegetables and peanut crops to tall corn and cotton crops. The fields also varied in herbicide use. Some 

were devoted to organic production, while others had a history of intensive herbicide use. 

 های هرز علف: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170613120526.htm
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 سرعت در حال خشک شدن هستند  های هند به چاه

شرایط منطقه  های موسمی که بسته به  در طول سه سال گذشته، فصل باران

مناطق هند دیرتر شروع و منجر بین ماه ژوئن و سپتامبر است، در بسیاری از 

 . است به بوجود آمدن کمبودهای آب گسترده شده

های  در شروع تابستان سال جاری، مناطق جنوبی هند بخصوص ایالت

های مكرر هوای گرم با خشكسالی  کارناتاکا، کراال و تامیل نادو در نتیجه موج

الت تحت تاثیر ، هشت ای2167رود در سال  انتظار می. اند شدیدی روبرو بوده

ط به بخش کشاورزی وبمر 2165آن در سال  GDPدرصد از  5/67و این شرایط برای هند، کشوری که  خشكسالی قرار بگیرند

در مناطق روستایی هند، منابع آب . بار خواهد بود کنند، فاجعه شد و نیمی از جمعیت آن از طریق کشاورزی امرارمعاش می می

. ته شده توسط انسان، بعد از چند دهه غفلت و آلودگی، بسرعت در حال از بین رفتن هستندها و مخازن آب ساخ شامل چاه

هند در . رو با درنظرگرفتن نرخ رشد جمعیت بدتر گردد های پیش رود شرایط در سال طبق برآوردهای انجام شده، انتظار می

جمعیت آن از چین هم بیشتر شده و در سال  2121شود در سال  بینی می و پیش. میلیارد نفر جمعیت دارد 9/6حال حاضر 

 . میلیارد نفر برشد 7/6به  2151

 fast.html-wells-india-06-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Over the past three years, the monsoon – the rainy season that runs from June through September, 

depending on the region – has been weak or delayed across much of India, causing widespread water 

shortages. 

With the onset of summer this year, southern India, particularly Karnataka, Kerala and Tamil Nadu 

states, are already wilting under a blistering sun and repeated heatwaves. Drought is expected to affect 

at least eight states in 2017, which is a devastating possibility in a country where agriculture accounted 

for 17.5% of GDP in 2015 and provides the livelihood for nearly half the population. 

Across rural India, water bodies, including man-made lakes and reservoirs, are fast disappearing after 

decades of neglect and pollution. 

 آب: موضوع

 phys.org :منبع

 10/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-06-india-wells-fast.html
http://www.livemint.com/Money/QeMGJQfsUTbVZy4ZETPUBN/Late-monsoon-rising-prices-may-further-delay-rate-cut-by-RB.html
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/8-states-declared-drought-affected-centre-allows-them-to-offer-50-days-of-extra-work-under-nregs/articleshow/58037760.cms
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
https://phys.org/tags/water/
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 های مكانی درباره وضعیت کشت برنج در سطح جهانی پایگاه داده

بطور متوسط . یک ماده غذایی مهم برای اکثر مردم جهان است نجبر

بانک . کیلوگرم است 11سرانه مصرف ساالنه برنج برای هر نفر حدود 

توسط محققانی از سراسر جهان با  RiceAtlasاطالعاتی بنام 

 . است شده یانداز هلند راه Twenteدانشگاه  ITCهمكاری دانشكده 

RiceAtlas تواند پاسخگوی  مكانی است که می های پایگاه داده یک

ل مكان، زمان و میزان کشت برنج در سطح جهانی ثسواالت کلیدی م

هایی است مانند تاریخ کاشت و برداشت برنج  است و شامل داده شده اکنون در دسترس عموم قرار داده این پایگاه هم. باشد

این پایگاه نتیجه یک تالش . ای تمام کشورهای تولید کنندههمراه با فصل رشد آن و برآوردی از میزان تولید ماهانه آن بر

روزرسانی  طوالنی جهانی است که طی آن اطالعات تقویمی و تولیدی برنج از سراسر جهان گردآوری شده و بطور مداوم به

كی بوجود ، تجارت و تغییرات جهانی و تكنولوژی گزاری ای است بسیار مهم برای شناخت اثرات سیاست شود و مجموعه می

  .آمده در امینت جهانی غذا

 food.html-policy-rice-database-spatial-06-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Rice is an important food source for a majority of the world population. Worldwide, on average around 

60 kilograms of rice is consumed per year per person. Researchers from all over the world, including 

from the ITC Faculty of the University of Twente, have developed the RiceAtlas. 

The RiceAtlas is a spatial database that answers key questions like where, when and how much rice is 

grown globally. The database has just been made publicly available. It consists of data on rice planting 

and harvesting dates by growing season and estimates of monthly production for all rice-producing 

countries. The database represents a long term global effort to collect, and continuously update, the 

most detailed information on rice calendars and production worldwide. This is an important dataset 

that is crucial for understanding the effects of policy, trade, and global and technological change 

on food security. 

 برنج: موضوع

 phys.org :منبع

 10/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های گیاهی های ژنتیكی دیواره سلول رویكردی جدید برای کشف ظرفیت

 ، انگلستانQuadramو مؤسسه  ، کانادا(york)دانشگاه یورک محققان 

تواند  اند که می درباره دیواره سلولی بدست آوردهیافته ژنتیكی جدیدی 

 . بهبود کیفی مواد غذایی گیاهی شودمنجر به 

های اخیر، اطالعات ژنتیكی دقیقی  یابی ژنوم در سال توسعه فناوری توالیبا 

فناوری موردنیاز برای  است، اما تا کنون درباره گیاهان زراعی بدست آمده

 . وجود نداشتای درباره ژن دیواره سلولی  مقایسههای قابل  آوری داده جمع

هم گفته ( lab-on-a-chip)« آزمایشگاه روی یک تراشه»که به آن ( microarray)ریزآرایه تیم تحقیقاتی با استفاده از این 

بطه با ترتیب سلولی های گیاهی را تجزیه و تحلیل کرده و اطالعات زیادی در را اند هزاران نمونه از سلول شود موفق شده می

 . بدست بیاورند

به تغییرات خاص در اطالعات ژنتیكی موجود بین  association mappingبا استفاده از یک تكنیک بنام این اطالعات را آنها 

 . اند رتباط دادهاهای گیاهی  انواع مختلف سلول

 wall.html-cell-potential-genetic-approach-06-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Researchers from the University of York and the Quadram Institute have unlocked the genetic secrets 

of plant cell walls, which could help improve the quality of plant-based foods. 

Recent developments in genome sequencing technology have provided detailed information about the 

genetics of crop plants, but what has been lacking to date is the technology needed to collect 

comparable cell wall data to locate, assign and signpost these important genes for plant breeders. 

Using a microarray, sometimes called a lab-on-a-chip, the team were able analyse thousands of plant 

cell samples simultaneously and harvest a large amount of data relevant to the arrangement of the cell. 

They then linked this information back to particular changes in genetic information between the 

different varieties of plant cell, using a technique called association mapping. 

. 

 ژنتیک: موضوع

 phys.org :منبع

 10/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-06-approach-genetic-potential-cell-wall.html
https://phys.org/tags/plant+breeders/
https://phys.org/tags/plant+cell/
https://phys.org/tags/plant+cell/
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 شد« خاموشی ژن»های جدید درباره  رنگ غیرطبیعی سویا موجب یافته

گ در محل اتصال به رن ایی سیاه لكهبا  های سویا بطور معمول به رنگ زرد طالیی دانه

ها دانه سویا، تقریبا همه آنها همین ویژگی  ای شامل میلیون در مزرعه .هستند غالف

ا این حال ممكن است بطور تصادفی یک دانه بشكل نیمه سیاه ب. ظاهری را دارند

 . بلبلی درآید شبیه لوبیا چشم

دانشگاه ایلینوی، بخش علوم زراعی ازنشسته های لیال وودکین، استاد ب به گفتهبنا 

خاص ط به یک صفت بومر های است که در آن ژن« خاموشی ژن»رنگ زرد دانه سویا ناشی از یک فرایند طبیعی بنام 

اما نمونه های موجود . اند استفاده کردهاز این فرایند، اغلب برای بهبود ارقام گیاهی و یا داروها  ن محققا. غیرفعال هستند

. شود، بسیار محدود است هم شناخته می RNAiافتد که بعنوان  اتفاق میبطور طبیعی « خاموشی ژن»برای مواردی که در آن 

 . ها از سویا گرفته تا انسان کمک کند تواند به توضیح چگونگی امكان دستكاری ژن شناخت بهتر این فرایند می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170619120317.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Today's soybeans are typically golden yellow, with a tiny blackish mark where they attach to the pod. 

In a field of millions of beans, nearly all of them will have this look. Occasionally, however, a bean 

will turn up half-black, with a saddle pattern similar to a black-eyed pea. 

"The yellow color is derived from a natural process known as gene silencing, in which genes interact 

to turn off certain traits," explains Lila Vodkin, professor emerita in the Department of Crop Sciences 

at the University of Illinois. "Scientists make use of this process frequently to design everything from 

improved crops to medicines, but examples of naturally occurring gene silencing -- also known as 

RNA interference, or RNAi -- are limited. A better understanding of this process can explain how you 

can manipulate genes in anything from soybeans to humans." 

The RNAi pathway was discovered about 20 years ago as a naturally occurring process in a tiny 

roundworm. The discovery and follow-up work showing its biomedical potential won scientists the 

Nobel Prize in 2006. In plants, RNAi was discovered in petunias. When breeders tried to transform 

one gene to cause brighter pinks and purples, they wound up with white flowers instead. The gene for 

flower color had been silenced. 

 سویا: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 جدید برای بهبود تثبیت نیتروژن در ریشه بقوالت  روش

محققان دانشگاه کنتاکی موفق به ارائه یک روش جدید کارآمد از وهی رگ

 . اند ها شده برای بهبود تثبیت نیتروژن توسط لگوم

این . اند ها بعنوان تثبیت کننده نیتروژن شناخته شده ها قبل، لگوم مدتاز 

گیاهان از طریق رابطه همزیستی مسالمت آمیز بین ریشه و باکتری خاک 

سبب باقی  بنام ریزوبیا قادر به تامین نیتروژن موردنیاز خود بوده و همچنین

این عمل . شوند ماندن نیتروژن مازاد در خاک برای استفاده سایر گیاهان می

های مختلف  گونه. شود بر بوده و سبب آلودگی محیط زیست نیز می که هزینهکودی . دهد نیاز به مصرف کود ازته را کاهش می

کنند، بطوریكه در برخی شرایط  مختلف بطور متفاوت عمل میهای  لگوم بازدهی تثبیت نیتروژن متفاوتی دارند و در محیط

 . شود میزان تثبیت نیتروزن بسیار کم و یا صفر می

 medicagoم مدل بنام ودر گیاه لگ Hongyan Zhuانگلستان بنام دانشكده کشاورزی، غذا و محیط زیست از استادان یكی 

truncatula عمل تثبیت های ریزوبیا در شروع  است که سبب از بین رفتن باکتری دو پپتید ضدمیكربی شناسایی کرده

انتخاب رویكردی مناسب برای بهبود روند تثبیت نیتروژن از طریق دستكاری این یافته به محققان در . نیتروژن می شوند

 . ها کمک خواهد کرد ژن

 legumes.html-production-nitrogen-reveals-06-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
A group of University of Kentucky scientists have discovered a more efficient way for legumes to fix nitrogen. 

Legumes have long been known for their nitrogen-fixing properties. Through a symbiotic relationship with 

rhizobia, which are soil bacteria, legumes can provide their own nitrogen needs and leave nitrogen in the soil for 

other plants to use. This reduces the need for nitrogen fertilizers, which are costly and can cause environmental 

pollution. But legumes differ significantly in their nitrogen fixation efficiency, and will act differently in 

different environments and with different bacterial strains, sometimes fixing little to no nitrogen. 

Hongyan Zhu, a professor in the UK College of Agriculture, Food and Environment, and his team of researchers 

found two antimicrobial peptides in the model legume Medicago truncatula that kill certain rhizobial bacteria as 

the nitrogen fixation process begins. This model legume is closely related to the forage legume alfalfa. 

 ثبیت نیتروژنت: موضوع

 phys.org :منبع

 11/20/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-06-reveals-nitrogen-production-legumes.html
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https://phys.org/tags/nitrogen+fertilizers/
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .6

 است سال قبل در چین اهلی شده 61،111که برنج برای اولین بار  دهند تحقیقات نشان می 

 Study Shows Rice First Cultivated in China 10,000 Years Ago 
  برای مقابله با تغییرات اقلیمی و جهانی شدن فیلیپین محققان تالش 

 Filipino Crop Scientists Tackle Ways to Face Climate Change and Globalization 

 یكا موافقت دولت چین با واردات محصوالت تراریخته از امر 

China Approves Import of GM Crops from the U.S. 

 شود کشف صفات جدید در عدس که سبب افزایش مقاومت آن در برابر افزایش دما می 

Heat Tolerant Lentils Endure Increasing Global Temperatures 
 امریكا  .2

 امكان فتوسنتز مصنوعی به کمک دستاوردهای تحقیقاتی جدید 

 Breakthrough Research Makes Synthetic Photosynthesis Possible 

 انتشار مرجع ژنومیک جدید برای ذرت با جزئیات بیشتر 

 Detailed New Maize Reference Genome Shows its Deep Resources for Continued 

Adaptation 

 اروپا .9

 ریزا از گیاه میزبانهای جدید محققان هلندی درباره نحوه تامین کربن قارچهای میكو یافته 

 Scientists Discover that Symbiotic Fungi Get Carbon from Plants in the Form of 

Fatty Acids 

 انتشار توالی ژنوم سیب توسط محققان دانشگاه واگنینگن 

 Apple Genome Sequence Published 

 

 بازگشت به فهرست
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