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 2018انداز تولید جهانی غالت در سال چشمنتشار ا

با  2018جهانی گندم در سال  های فائو، برداشتبینیراساس آخرین پیشب

میلیون تن خواهد  750یک درصد کاهش نسبت به رکورد سال قبل به 

پس از کاهشی که در سال  رود برداشت گندم در امریکارسید. انتظار می

همچنین در چین، هند و روسیه و  داشت به سطح اولیه خود بازگردد 2017

 مواجه شود. نیز امکان دارد بعد از یک سال رکورد با کاهش 

 2017رود نسبت به سال انتظار میدرشت نیز غالت دانهمیزان برداشت 

کاهش یابد. شرایط نامساعد آب و هوایی در آرژانتین، تغییر کشت از ذرت به سویا در برزیل و کاهش سطح زیر کشت آن بعلت 

 بینی هستند. پایین آمدن قیمت در افریقای جنوبی از علل این پیش

 4میلیون تن خواهد رسید که  748به حدود  2018بینی فائو، ذخیره جهانی غالت در پایان فصل زراعی سال پیشطبق آخرین 

درصد بیشتر از میزان ذخیره سال قبل است و در نتیجه افزایش میزان ذخیره گندم به رکورد جدیدی خواهد رسید. این افزایش 

 تولید در سال جاری را جبران کند. بینی شده برای میزان تواند تا حدودی کاهش پیشمی

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1113768/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Worldwide wheat output is expected to drop to 750 million tonnes, about one percent below its near-

record level of the previous year. Forecasts suggest that U.S. output may rebound from its 2017 decline, 

while production in China, India and the Russian Federation may fall after a record year. 

Coarse grain output is also expected to decline from the 2017 record, amid bad weather in Argentina, a 

shift from maize to soybean cultivation in Brazil, and a price-induced reduction in plantings in South 

Africa. 

FAO's latest forecast for world cereal stocks at the close of crop seasons ending in 2018 stands at nearly 

748 million tonnes, almost 4 percent higher than a year earlier and hitting a record level, with the increase 

led by wheat. This large carryover would go some way to mitigate the effect of the projected decline in 

this year's global production. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 05/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 افزایش شاخص قیمت مواد غذایی فائو برای دومین ماه متوالی

واحد در ماه مارس  8/172( با متوسط FFPIشاخص قیمت مواد غذایی فائو )

واحد( کاهش پیدا کرد و بدین ترتیب روند  8/1درصد ) 1/1نسبت به ماه گذشته 

افزایشی این شاخص برای دومین ماه متوالی ادامه یافت. سطح شاخص در این 

درصد بیشتر بود. مشابه ماه  7/0ماه در مقایسه به ماه مشابه در سال گذشته، 

فوریه، علت افزایش در این ماه نیز ناشی از باال رفتن قیمت غالت و لبنیات بود 

های گیاهی کاهش و قیمت گوشت افزایش جزئی که قیمت شکر و روغنحال در

 داشت. 

واحد بود که  6/165بطور متوسط  2018شاخص قیمت غالت فائو در ماه مارس 

 1/12واحد( و از ماه مشابه سال قبل  3/4درصد ) 7/2نسبت به ماه گذشته 

ی اخیر منعکس هادرصد بیشتر بود. روند افزایشی مداوم این شاخص در ماه

المللی تقریبا همه انواع عمده غالت است. در کننده افزایش قیمت بین

های مربوط به شرایط آب و هوایی بویژه خشکسالی های اخیر، نگرانیهفته

هایی از طوالنی مدت در امریکا و شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب در بخش

یمت ذرت بخصوص بعلت افزایش قاست. اروپا نیز به این افزایش کمک کرده

کاهش محصول در آرژانتین و همچنین  انجام شده در مورد هایبینیپیش

افزایش تقاضای جهانی بسیار چشمگیر بود. افزایش خرید برنج در آسیا نیز بر 

 است. المللی آن تاثیر گذاشتهروی قیمت بین

نشان واحد در ماه مارس  8/156های گیاهی فائو با متوسط شاخص قیمت روغن

بیشترین میزان تجارت یه است. روند کاهشی چند ماهه ماه فوردهنده ادامه 

جهانی روغن مربوط به روغن پالم است که افزایش قیمت آن در ماه مارس با 

گردان جبران شد. با وجود های سویا، کلزا و آفتابکاهش نسبی قیمت روغن

ه المللی  قیمت آن افزایش پیدا کرد که منجر بفزایش شدید تقاضای بینانتظار افزایش تولید فصلی روغن پالم، اما در نتیجه ا

 کاهش ذخیره این روغن در مالزی و اندونزی گردید. 

درصد( بیشتر  3/3واحد ) 2/6واحد بود که از ماه گذشته  4/197متوسط  2018شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه مارس 

( و پنیر افزایش و WMPدر طی این ماه قیمت کره، پودر کامل شیر )ش جزئی داشت. شد و نسبت به ماه مشابه سال قبل افزای
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( بر خالف افزایشی که در دو ماه قبل داشت، کاهش پیدا کرد. کاهش میزان تولید از سطح SMPقیمت شیر خامه گرفته شده )

شد.  هاکامل شیر سبب باال رفتن قیمت آنبینی شده در نیوزیلند و ادامه افزایش تقاضای جهانی برای کره، پنیر و پودر پیش

 که فشار ناشی از باال بودن میزان ذخیره و تولید پودر شیر خامه گرفته شده به کاهش قیمت ان منجر گردید. در حالی

نداشت. از ماه مشابه سال قبل واحد تقریبا نسبت به ماه قبل تغییری  8/169با متوسط در ماه مارس شاخص قیمت گوشت فائو 

درصد بیشتر است. تغییرات قیمت  20است حدود  2014درصد بیشتر اما از باالترین سطح ثبت شده که مربوط به ماه اوت  3

های تعیین کننده این شاخص به این ترتیب بود: افزایش قیمت گوشت گوسفند، گوشت خوک افزایش جزئی، گوشت گوشت

 . مرغ تقریبا بدون تغییر. اما قیمت گوشت گاو کاهش داشت

درصد( و از ماه مشابه سال قبل  4/3واحد ) 5/6واحد بود که از ماه فوریه  186شاخص قیمت شکر فائو در ماه مارس متوسط 

درصد کمتر شد. کاهش فراوانی این محصول برای صادرات، کاهش ارزش پول برزیل، تسهیل قانونی صادرات از هند  علل  5/27

 اصلی این کاهش هستند. 

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:لینک خبر

 خالصه خبر :
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 172.8 points in March 2018, up 1.1 percent (1.8 points) 

from February, marking the second month of consecutive increase. At this level, the FFPI stood at 0.7 

percent above its value of the corresponding month last year. As in February, the month-on-month 

increase in March was driven primarily by stronger international prices of cereals and dairy; whereas the 

prices of sugar and vegetable oils fell further and those of meat rose slightly. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 165.6 points in March, 2.7 percent (4.3 points) higher than in 

February and as much as 12.1 percent above its value in March 2017. The Index has been climbing 

continuously in recent months, reflecting firmer international prices of nearly all major cereals.  In recent 

weeks, weather concerns, in particular prolonged dryness in the United States and cold wet conditions 

in parts of Europe, lifted wheat price quotations. However, the increase in maize prices proved even 

more pronounced, supported by deteriorating crop prospects, especially in Argentina, as well as 

continued robust world demand. Asian purchases kept international rice prices also generally firm. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 05/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 بر تولید جهانی غذا  شناسی کشاورزی)اگرواکولوژی(اثرات مثبت بوم

آوریل( در رم  5تا  3کشاورزی به مدت سه روز )شناسی بوم المللی دومین سمپوزیوم بین

در سخنرانی خود در  مراسم افتتاحیه این برگزار گردید. گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو 

شناسی تر و پایدارتر شد و گفت که بومهای غذایی سالم سمپوزیم خواستار ایجاد سیستم

 تواند به چنین تحولی کمک کند. کشاورزی می

 های کشاورزیهای تولید مواد غذایی مبتنی بر سیستمگفت که اکثر روش وی همچنین

کاهش کیفیت و تداوم اثرات سوء بر محیط زیست هستند در نتیجه سبب االی منابع و دارای پر هزینه و همراه با مصرف ب

ی بین بردن گرسنگی کاف تمرکز بر افزایش تولید به هر قیمتی برای ازشوند.  تخریب خاک، جنگل، آب، و تنوع زیستی می

های تولید و مصرف مواد غذایی نیست و جهان با فراگیر شدن مشکل چاقی روبرو است. باید ایجاد تحول و تغییر در روش

زیست های غذایی پایدار تالش شود تا غذاهای سالم و مغذی فراهم شده و همچنین از محیطرسیدن به سیستم هترویج و در را

 حفاظت شود. 

تلفیق  توان باشناسی کشاورزی میتواند در این تحول تاثیرگذار باشد. به کمک بوماسی کشاورزی به طرق مختلف میشنبوم

های کشاورزی تعریف کرد که بر تعامل بین گیاهان، حیوانات، دانش علمی و سنتی رویکردهای اکولوژیکی و اجتماعی در سیستم

 باشند.  متمرکزها و محیط زیست انسان

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1113475/icode :خبرلینک 

 خالصه خبر :
FAO Director-General José Graziano da Silva called for healthier and more sustainable food systems, and said 

agroecology can contribute to such a transformation. José Graziano da Silva made the call during his opening 

remarks at the 2nd International Agroecology Symposium in Rome (3-5 April).  

He said that most food production has been based on high-input and resource-intensive farming systems at a 

high cost to the environment, and as a result, soil, forests, water, air quality and biodiversity continue to 

degrade. The focus on increasing production at any cost has not been sufficient to eradicate hunger “and we are 

seeing a global epidemic of obesity,” he added.  

“We need to promote a transformative change in the way that we produce and consume food. We need to put 

forward sustainable food systems that offer healthy and nutritious food, and also preserve the environment.  

 اگرواکولوژی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 03/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کمبود آب و مهاجرتارتباط بین 

است یعنی دو برابر نرخ درصد افزایش داشته 6در طول قرن گذشته میزان مصرف آب 

جه به عواملی متعددی از تغییرات با توکمبود آب افزایش جمعیت و در حال حاضر 

های رفیت و زیرساخت یکی از بزرگترین چالشگرفته تا کمبود ظ اقلیمی و آلودگی

مدیرکل فائو در پیام ویدئویی ارسال شده به هشتمین مجمع مطرح در جهان است. 

جهانی آب در برزیلیا گفت، در حال حاضر دو سوم از جمعیت جهان حداقل در بخشی 

وی افراد و بویژه بر ر هستند برند. این شرایط بر وضعیت افرادی که به کشاورزی وابستهآبی شدید بسر میشرایط کماز سال در 

فقیر اثرات منفی سنگینی دارد. در این موقعیت، ممکن است افراد جایگزینی برای مهاجرت و جستجوی معیشت بهتر نداشته 

 انتخاب باشد.و در نتیجه مهاجرت تنها گزینه باقیمانده برای 

نتایج تحقیقات جدید انجام شده توسط فائو با همکاری برنامه مشارکت جهانی آب و دانشگاه ایالتی اورگان درباره ارتباط بین 

« های انسانیاسترس آب و مهاجرت»های مهم این مجمع ارائه شد. در این تحقیق تحت عنوان آب و مهاجرت  در یکی از پنل

انجام شده در مورد این موضوع بررسی و نتایج آنها با توجه به فاکتورهای جمعیتی، درجه حرارت و  همورد مطالع 100بیش از 

 است. آمار بارندگی تجزیه و تحلیل شده

  e/http://www.fao.org/news/story/en/item/1107387/icod:لینک خبر

 خالصه خبر :
Global water use has increased by a factor of six over the past century, twice the rate of population growth, and 

its scarcity is now a looming human challenge due to a host of factors ranging from climate change and  

In a video message for the 8th World Water Forum in Brasilia, FAO Director-General José Graziano da Silva said 

that two-thirds of the global population lives under conditions of severe water scarcity for at least part of the 

year.That has a particularly heavy impact on people who depend on agriculture and some, especially the poorest, 

may see no alternative to migrate and in search of better livelihoods. "But migration should be a choice, and not 

the only remaining option," Graziano da Silva stressed. 

FAO presented new research, done with Global Water Partnership and Oregon State University, USA, on the 

nexus between water and migration at a high-level panel at the forum on Monday. "Water stress and human 

migration" reviews more than 100 detailed studies, analyzing their results in terms of demographics, surface 

temperatures and rainfall histories.  

 کمبود آب موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 20/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 هاتر و شادتر با مدیریت صحیح جنگلایجاد شهرهایی سبزتر، سالم

است، فائو ذاری شدهگها ناممارس( که روز جهانی جنگل 21به مناسبت اول فروردین )

تواند به تغییر شهرها به گذاری بر روی فضاهای سبز میکه سرمایه اعالم کرد

 خوشایند برای زندگی کمک کند.  پذیر، سالم وهایی پایدار، انعطافمکان

نشریه فائو در زمینه  ،Unasylvaآخرین شماره  به مناسبت روز جهانی جنگل، در 

و  ریزیبا برنامهست. اهای شهری پرداخته شدهداری به مسائل مربوط به جنگلجنگل

هایی مناسب برای زندگی باشند، اما بسیاری از اقدامات توسعه شهری منجر به تخریب توانند مکانشهرها می ،مدیریت صحیح

شوند. هزینه این پیامدها برای شهرنشینان از بین رفتن زیست و نهایتا سبب باال رفتن درجه حرارت، سیل و آلودگی میمحیط

 ها بدنبال دارد. راههای، تخریب و آبای زمین نیز افزایش انتشار گازهای گلخانهآسایش است. بر

ر شهرها اگ اطرافها و درختان داخل و گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو در پیام ویدیوئی خود به مناسبت این روز گفت، جنگل

اری از گیاهان و حیوانات از آنها محافظت کرده و برای بسی مناسب توانند ضمن فراهم کردن زیستگاهبخوبی مدیریت شوند می

ها و درختان به منظور به افزایش تنوع زیستی کمک کنند. وی همچنین بر ضرورت اقدامات مشترک برای حفاظت از جنگل

 ایجاد محیط شهری پایدار تاکید کرد. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1109810/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Investing in green spaces can help transform cities into more sustainable, resilient, healthy, equitable and pleasant 

places to live, said FAO ahead of the International Day of Forests (21 March 2018). 

If planned and managed well, cities can be great places to live, but many urban developments cause environmental 

havoc - ultimately leading to problems such as high temperatures, flooding, and air pollution. The cost for citizens 

is deteriorating well-being. The costs for the planet include increased greenhouse gas emissions, the degradation 

of soils and waterways, according to the FAO forestry publication Unasylva, the latest issue of which is devoted 

to urban forestry in celebrating the International Day of Forests.   

"Well managed forests and trees in and around cities provide habitats, food and protection for many plants and 

animals, helping to maintain and increase biodiversity," said FAO Director-General José Graziano da Silva in his 

video message on the occasion of the Day.  He stressed the need "to join forces to protect forests and trees to make 

urban environments more sustainable". 

 جنگل موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 20/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1109810/icode/
http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8707EN
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 انتشار گزارش جدید درباره تشدید بحران گرسنگی در جهان

ن غذایی، وضعیت بر اساس آخرین گزارش جهانی منتشر شده درباره بحرا

 124، حدود 2017است. در سال گرسنگی حاد در جهان به حالت هشدار رسیده

 11اند که کشور جهان در وضعیت ناامنی غذایی شدید بوده 51میلیون نفر در 

میلیون نفر بیشتر از سال قبل است. طبق این گزارش، ناامنی غذایی حاد یعنی 

 گیرد. قیم در معرض خطر قرار میوضعیتی که حیات و معیشت افراد بطور مس

های اجتماعی در میانمار، شمال شرقی نیجریه، ها و ناآرامیشدت یافتن در گیری

از علل افزایش میزان گرسنگی هستند. شرایط خشکسالی طوالنی مدت و جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی و یمن 

اامنی غذایی و سوء تغذیه در آنها باال است مثل شرق و جنوب تداوم روند کاهشی برداشت محصول در کشورهایی که سطح ن

 افریقا از دیگر عوامل مؤثر در شدت یافتن گرسنگی جهانی هستند. 

المللی شامل اتحادیه اروپا، فائو و برنامه جهانی غذا تهیه و برای کشورهای عضو سازمان این گزارش ساالنه توسط گروه بین

 گردید.  ای ارائهملل متحد و طی جلسه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1110352/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
A new report out today sounds the alarm regarding surging levels of acute hunger. Some 124 million people in 

51 countries were affected by acute food insecurity during 2017 — 11 million more people than the year before 

— according to the latest edition of the Global Report on Food Crises. 

The report defines acute food insecurity as hunger so severe that it poses an immediate threat to lives or 

livelihoods. 

The increase is largely attributable to new or intensified conflict and insecurity in Myanmar, north-east Nigeria, 

the Democratic Republic of Congo, South Sudan and Yemen. Prolonged drought conditions also resulted in 

consecutive poor harvests in countries already facing high levels of food insecurity and malnutrition in eastern 

and southern Africa. 

Produced each year by a group of international humanitarian partners (full list below) the report was presented 

by the European Union, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and the United 

Nations World Food Programme (WFP) at a briefing for UN member nations in Rome.  

 بحران گرسنگی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 22/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1110352/icode/
http://vam.wfp.org/sites/data/GRFC_2018_Full_Report_EN.pdf
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4635/icode/
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 در تولید محصوالت کشاورزی یفناوری اصالح ژنتیکاز محققان امریکایی استقبال 

هایی برای کار بر روی استفاده هر چه بیشتر به محققان امریکایی فرصت

برای ایجاد تغییر و اصالح  (gene editingها )های ویرایش ژناز تکنیک

های گشای  دیدگاهتواند راهاست. این تصمیم می گیاهان داده شده

ین ه در اهان تغییر ژنتیکی یافتبرای ایجاد نسل جدیدی از گیا ایتازه

کشور باشد، بدون طی کردن مراحل تاییدی که در انگلستان و سایر 

 کشورهای اروپایی برقرار است. 

های موجود در تولید این تصمیم وزارت کشاورزی امریکا مورد استقبال محققانی قرار گرفت که نگران اعمال شدن محدودیت

د. شوند، بودنهای ساده اصالح ژنتیکی تولید میدر مورد گیاهانی که با استفاده از تکنیک( GMOو پرورش گیاهان تراریخته )

گزاران امریکایی در طوالنی مدت مزایای زیادی گوید، این تصمیم قانونپروفسور دنیس مورفی از دانشگاه ویلز جنوبی می

تر، تر، سریعها ارزانهای ویرایش ژنفاده از تکنیکبرد است زیرا در کشاورزی است-این یک موقعیت بردبدنبال خواهد داشت. 

ها ژنی از یک ارگانیسم به ( است که در آنgenetic modificationها تغییر ژنتیکی )تر از  استفاده از روشتر و دقیقساده

 شود. ارگانیسم دیگر منتقل می

  plants-crops-ruling-editing-https://www.theguardian.com/science/2018/apr/07/gene:لینک خبر

 خالصه خبر :
Researchers in the US have been given the go-ahead to use gene-editing techniques to alter crops and 

plants. The decision opens the door for scientists to create a new generation of genetically altered crops 

without serious restriction and paves the way for approvals for similar work in Britain and the rest of 

Europe. The decision – by the US Department of Agriculture – has delighted scientists who had feared 

that limitations on the creation and growing of genetically modified crops would also be imposed on 

crops created using far simpler gene-editing techniques. 

“I think this decision by American legislators will have all sorts of benefits in the long run,” said 

Professor Denis Murphy of the University of South Wales. “This is a win-win situation because 

agriculture for gene-editing is cheaper, faster, simpler and more precise than the genetic modification of 

plants, in which a gene is taken from one organism and moved to another.” 

 مهندسی ژنتیک موضوع:

 (guardian) گاردین :منبع

 07/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.theguardian.com/science/2018/apr/07/gene-editing-ruling-crops-plants
https://www.theguardian.com/science/agriculture
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 نینو بر برداشت محصوالت کشاورزیهای آب و هوایی مثل الپیامدهای پدیده

ل شرایط های وسیع آب و هوایی مثفنالند چرخه Aaltoبنا به گفته محققان دانشگاه 

تاثیر قرار های کشاورزی جهان را تحتنینو، دو سوم از زمینمربوط به پدیده ال

فاکتورهای آب و هوایی مثل فشار هوا، دمای در اینگونه نوسانات اقلیمی، د. ندهمی

 ر الگوهای بارندگی وسطح دریا و سایر فاکتورهای مشابه بطور منظم تغییر کرده و ب

  گذارند. توجهی میاثرات قابل ور دست نیزمناطق د یدما

هنیو،  ماتیاساست. توجهی داشتههای قابلبینی اینگونه نوسانات پیشرفتهای اخیر، توانایی محققان برای پیشدر طی سال

را در  بینیپیش هایهای بدست آمده در مهارتگوید که آنها در این تحقیق اثرات پتانسیل پیشرفتمحقق این پروژه می

 های اقلیمیپذیری کشاورزی در برابر شوکتوانند به افزایش انعطافها میاند. این مهارتریزی کشاورزی مشخص کردهبرنامه

 کمک کنند که متعاقبا به بهبود امنیت غذایی در بسیاری از نقاط دنیا منجر خواهد شد. 

نینو جنوبی و همچنین آن اثرات نوسانات ال در نوع خود این مطالعه برای اولین بار در سطح جهانی انجام شده است که در

 Natureو جزئیات آن در مجله  بر روی تولید جهانی غذا بررسی شدهنوسانات مشابه در شمال اقیانوس آرام و اقیانوس هند 

Communication   .منتشر شده است 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180328120055.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
According to researchers at Aalto University, Finland, large-scale weather cycles, such as the one related to the 

El Niño phenomenon, affect two-thirds of the world's cropland. In these so called climate oscillations, air pressure, 

sea level temperature or other similar factors fluctuate regularly in areas far apart in a way that causes rain and 

temperature patterns to shift significantly. 

'During recent years, researchers' ability to predict these oscillations has improved significantly. With this 

research, we highlight the potential of utilizing this improved forecasting skill in agricultural planning. This could 

improve the resilience of agriculture to climate related shocks, which can improve food security in many areas 

across the globe', says Matias Heino, a doctoral candidate at Aalto University. 

The study, published in Nature Communications, is the first global study which examines the impacts of the El 

Niño-Southern Oscillation as well as the similar North Atlantic Oscillation, and the Indian Ocean Dipole, on 

global food crop production. 

 تغییرات اقلیمی موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 28/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180328120055.htm
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 پذیر است؟ها امکانآیا کسب اطالعات دقیق درباره عملکرد محصول توسط ماهواره

های مطرح در زمینه اقتصاد شود، به جواب پرسشتولید میمقدار مواد غذایی پاسخ این سوال که در یک قطعه زمین چه

مالکان، مؤثرترین مداخالت برای از هایی مثل: میزان کارآیی کارگران و زمین خردهکشاورزی و توسعه بستگی دارد، پرسش

خود را  د یا وابستگیگذاری کننمالکان بر روی وقت و منابع خود بیشتر سرمایهمالکان، بهتر است که خردهبین بردن فقر خرده

ل همین دلیبستگی دارد. بهها به جواب این پرسشمحاسبه میزان تولید محصول دقت به کارهای غیرکشاورزی افزایش دهند. 

گیری استانداردهای در مطالعات در حال انجام در کشورهای در حال توسعه مثل برنامه ابتکاری بانک جهانی در زمینه اندازه

ای مربوط به تولید ( برای بدست آوردن میزان دقیق عوامل مزرعهLSMS-ISAسازی مطالعات کشاورزی )یکپارچه  –زندگی 

 شود. وری تالش میمحصول و بهره

 استفاده از با های بدست آمده برآورد محصولای، با توجه به پیشرفتهای مزرعهگیریحل برای افزایش دقت در اندازهیک راه 

رای ارزیابی وضعیت محصول و یا عملکرد است.  اما استفاده از این روش معموال برای مزارع تجاری بزرگ ای بهای ماهوارهداده

شود.کاربرد آنها برای مزارع کوچک بعلت محدود بودن وضوح در تشخیص قطعات کوچک زمین و برای مناطق وسیع انجام می

بر خوب این است که با استفاده از چندین ماهواره جدید پرتاب نها رایج است، عملی نیست. خستفاده از آهایی که ادر ماهواره

 شده به فضا این کار میسر شده است. 

 farming-smallholder-yields-crop-measures-accurate-deliver-satellites-http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/can-:لینک خبر

systems?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT 

 خالصه خبر :
How much food is produced on a plot of land? The answer is central to several pressing questions in agricultural and 

development economics: How efficiently do smallholders use their labor and land? What interventions are most effective at 

lifting smallholders out of poverty? Are smallholders better off investing more time and resources on the farm, or 

intensifying their reliance on off-farm employment? The answers in part depend on the ability to accurately measure crop 

production. This is why household and farm surveys across the developing world, such as those supported by the World 

Bank Living Standards Measurement Study – Integrated Surveys on Agriculture (LSMS-ISA) initiative, attempt to obtain 

precise, within-farm measures of crop production and productivity. A possible alternative is to try estimating crop yields 

from satellite imagery. There’s a long history of using satellites to assess crop condition or yield, with considerable recent 

progress. However, this work has mostly focused on large commercial farms or on estimating aggregate yields over large 

regions. Getting plot-level precision for smallholder farmers has been beyond reach, mainly because the resolution on 

widely used sensors was too coarse to distinguish individual fields. 

 سنجش از راه دور موضوع:

 (worldBank)بانک جهانی  :منبع

 29/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/can-satellites-deliver-accurate-measures-crop-yields-smallholder-farming-systems?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/can-satellites-deliver-accurate-measures-crop-yields-smallholder-farming-systems?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT
https://goo.gl/Kzzwxa
https://goo.gl/Kzzwxa
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 هیدراته شدن گیاهانکشف هورمون جدیدی برای جلوگیری از دی

(، ژاپن موفق به کشف هورمون کوچکی CSRSمحققان مرکز علوم منابع پایدار )

 در زمان عدم وجود آب در دسترس در خاک به گیاهان در حفظ آبکه  اندشده

، در زمان کمبود آب از ریشه ها به CLE25کند. این هورمون بنام پپتید کمک می

ها شده و مانع از دست ها منتقل شده و سبب بسته شدن منافذ سطحی برگبرگ

 Natureآوریل مجله  4جزئیات این یافته در شماره  شود.دادن آب توسط گیاه می

 منتشر شده است. 

های کوچکی از اسیدهای آمینه هستند که از طریق خون جابجا شده و در مقابل دی زنجیرههای پپتیدر جانوران، هورمان

د. بعنوان مثال، زمان پایین آمدن فشار خون، بدن هورمون وازوپرسین ندارمیتغییرات محیطی بدن را متعادل نگه

(vasopressinتولید می)شده و به رسیدن فشار خون به سطح ها شریان ریان خون حرکت کرده و سبب تنگ شدنکند که با ج

 کند. نرمال کمک می

وجود دارد که محققان اطالعات کمی درباره آنها دارند. دانشمندان این مرکز  phytohormonesدر گیاهان نیز هورمون 

یم کند. آنها آبی تنظهای فیزیکی نظیر کمتحقیقاتی بدنبال یافتن هورمون گیاهی هستند که واکنش گیاهان را در برابر استرس

گری بسازند که قادر به شناسایی سنجی جرمی بسیار حساس سیستم غربالتوانسته اند با استفاده از یک سیستم طیف

 ها هستند. پپتیدهای در حال حرکت از ریشه بطرف برگ

  s://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180404133535.htmhttp:لینک خبر

 خالصه خبر :
Researchers at the RIKEN Center for Sustainable Resource Science (CSRS) in Japan have discovered a small 

hormone that helps plants retain water when none is available in the soil. Published in the journal Nature on April 

4, the study shows how the peptide CLE25 moves from the roots to the leaves when water is scarce and helps 

prevent water loss by closing pores in the leaf surface. 

In animals, peptide hormones are small chains of amino acids that move through the blood and help keep our 

bodies in balance when the environment changes. For example, when your blood pressure is low, your body 

produces the hormone vasopressin, which circulates in the blood and acts to narrow your arteries, which increases 

your blood pressure back to normal levels. 

 فیزیولوژی گیاهیموضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 04/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180404133535.htm
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 های گیاهیگوشت و پروتئین دانه نیپروتئمقایسه جدیدی بین کیفیت 

نتایج یک تحقیق انجام شده توسط محققان در کالیفرنیا و فرانسه نشان 

لبی های قبا افزایش شدید احتمال بیماری دهد که مصرف پروتئین گوشتمی

 های گیاهی برای قلب مفید هستند. همراه است اما پروتئین

های قلبی در محققان در این مطالعه دریافتند که احتمال ابتال به بیماری

درصد افزایش  60افرادی که میزان مصرف پروتئین حیوانی آنها زیاد است، 

 40کنند، با دی پروتئین گیاهی مصرف میداشته اما افرادی که مقدار زیا

 های قلبی مواجه هستند.  درصد کاهش در احتمال ابتال به بیماری

نفر است و یکی از چند موردی است که در آن جزئیات اثرات مصرف منابع  81000های مربوط به بیش از این مطالعه شامل داده

است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بصورت سی دقیق قرار گرفتهبرربطور مشترک مورد  مختلف پروتئینی و چربی حیوانی

 است. منتشر شده International Journal of Epidemologyدر مجله  نآنالی

  htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/20.18/04/180403111106:لینک خبر

 خالصه خبر :
A study conducted by researchers in California and France has found that meat protein is associated with 

a sharp increased risk of heart disease while protein from nuts and seeds is beneficial for the human 

heart. 

The study, which was published online today by the International Journal of Epidemiology, found that 

people who consumed large amounts of meat protein experienced a 60-percent increase in cardiovascular 

disease (CVD), while people who consumed large amounts of protein from nuts and seeds experienced 

a 40-percent reduction in CVD. 

The study, which included data from more than 81,000 participants, is one of the few times detailed 

sources of animal protein have been examined jointly with animal fat in a major investigation. 

Gary Fraser, MB ChB, PhD, from Loma Linda University, and François Mariotti, PhD, from 

AgroParisTech and the Institut National de la Recherche Agronomique, served as co-principal 

investigators. 

 تغذیه موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 03/04/2018 :رتاریخ خب

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180403111106.htm
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   افشانی گیاهانداران در گردهها و سایر مهرهها، خفاش، موشهانقش مارمولک

ها را از گلی به گل دیگر منتقل ای نیستند که گردهزنبورها تنها موجودات زنده

ها و حتی ها، پرندگان، موشخفاشدار مثل کنند. برخی از جانوران مهرهمی

دار گرچه های مهرهافشانگردهها نقش دارند. مارمولک نیز در گرده افشانی گل

ی رسد برای گیاهانافشان شناخته شده نیستند، اما بنظر میمانند حشرات گرده

ها ناشتن ارتباط با آشود، دافشانی آنها با این گونه جانوران انجام میکه گرده

این گیاهان دارند را موجود دیگری  باروریباارزش است زیرا نقشی که در بسیار 

 تواند ارائه کند. نمی

 Frontiers in Ecologyها در شماره ماه مارس مجله انجمن اکولوژی امریکا بنام اکولوژیستتوسط بر اساس گزارشی که 

and the Environment از شود، زمانیکه داران انجام مینها توسط مهرهگیاهانی که گرده افشانی آدر است، منتشر شده

درصد کاهش  63شود، تولید میوه و دانه بطور متوسط های آنها ممانعت میاما نه حشرات به گلدسترسی جانوران بزرگتر 

های شانافگرده گیاهان وحشی بهباروری یابد. در این تحقیق، فابریزیا راتو و همکارانش برای دریافتن میزان وابستگی می

  شد. ها جلوگیری میافشانآزمایش انجام دادند که در آنها از دسترسی این گرده 126دار مهره

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180404182504.htm:لینک خبر

 ر :خالصه خب
Bees are not the only animals that carry pollen from flower to flower. Species with backbones, among 

them bats, birds, mice, and even lizards, also serve as pollinators. Although less familiar as flower 

visitors than insect pollinators, vertebrate pollinators are more likely to have co-evolved tight 

relationships of high value to the plants they service, supplying essential reproductive aid for which few 

or no other species may substitute. 

In plants known to receive flower visitations from vertebrates, fruit and seed production drops 63 

percent, on average, when the larger animals, but not insects, are experimentally blocked from accessing 

the plants, ecologists report in the March cover study for the Ecological Society of America's 

journal Frontiers in Ecology and the Environment. 

 هاافشانگرده موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 04/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180404182504.htm
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 غذایی محصوالت استفاده از بقایای جو برای کاهش میزان قند برخی از 

ای از مؤسسه تحقیقاتی شده که بخش مستقل Embionآف -شرکت اسپین

EFPL سوئیس است، از بقایای بدست آمده از جو در تولید آبجو، الیاف ،

تواند برای کاهش ساکارز در طیف پودری محلولی ساخته است که می

ند تواوسیعی از مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. این محصول جانبی می

 های قلبی عروقیبه بیماریدر کاهش سطح کلسترول و کاهش ریسک ابتال 

 نیز مؤثر باشد. 

شود و تولیدکنندگان مواد غذایی از طریق مالیات، قوانین و یا از طرف متخصصین برده میاز شکر بعنوان تنباکوی جدید نام

 محصول جدید تولید شده توسط ایناین سالمتی برای تالش در پیدا کردن جایگزینی مناسب برای شکر تحت فشار هستند. 

های در آنها ساکارز با شیرین کنندهمحصوالت غذایی که بوجود آمده در وزن و حجم  اختالفجبران  برایتوان میشرکت 

کنندگی استویا بسیار قوی است بهمین دلیل مقدار است، استفاده شود. خاصیت شیرینطبیعی مثل استویا جایگزین شده

ا کنون چندین شرکت بزرگ تولیدکننده مواد غذایی عالقمندی خود را بسیار کم آن برای شیرین کردن محصول کافی است. ت

 اند. به استفاده از این الیاف پودری ابراز کرده

  content.html-sugar-grain-barley-spent-04-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
EPFL spin-off Embion Technologies has developed a soluble fiber powder made from barley residue 

from the beer-making process that can be used to reduce the sucrose content of a wide range of foods. 

This by-product also appears to lower cholesterol levels and reduce the risk of cardiovascular diseases. 

Sugar is the new tobacco, and food manufacturers – under pressure from taxes, laws and health 

professionals – are struggling to find a good replacement for it. They may soon get what they want in 

the form of a soluble fiber powder produced from spent barley grain left over from the beer-

brewing process. This product, developed by EPFL spin-off Embion Technologies, can be used to make 

up for the weight and volume difference between sucrose and the natural sweeteners that replace it, such 

as stevia, which are much more powerful and thus used sparingly. Several major food producers have 

already expressed interest in this product. 

 تغذیهموضوع:

 phys.org :نبعم

 05/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-04-spent-barley-grain-sugar-content.html
https://phys.org/tags/process/
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 های اصطبلجدید برای به دام انداختن مگس تله

های مگس اصطبل به بازار ارائه شده است که بر اساس نوع جدیدی از تله

داد تع (ARSمطالعه انجام شده در مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا )

 . تواند جذب کندهای استاندارد میمگس بیشتری را نسبت به سایر تله

شناس واحد تحقیقاتی پشه و مگس این مرکز در جری هاگست حشره

 Knightمیزان جذب مگس اصطبل توسط این تله بنام گوید، فلوریدا می

Stick  ه لاند تبسیار باال  بوده و قابل حمل نیز است. آزمایشات نشان داده

Knight Stick  نسبت به تله استانداردOlson Sticky ای های اصطبل پیشرفت قابل مالحظهدر به دام انداختن مگس

های زیادی را طی کنند توانند مسافتهای اصطبل میمگساست. است. این تله برای استفاده در فضای باز ساخته شدهداشته

های ماده آن بر روی مواد آلی خیس مثل علوفه، کود حیوانی مشکل است. گونه و کنترل آنها در مناطق روستایی و شهری بسیار

 کنند. هر دو جنس ماده و نر آن از خون تغذیه کرده و  جای نیش آنها بسیار دردناک است. گذاری میو کمپوست تخم

  flies.html-stable-snaring-04-ttps://phys.org/news/2018h:لینک خبر

 خالصه خبر :

A new stable fly trap, now on the market, catches more flies than the standard trap, according to a recent 

Agricultural Research Service (ARS) study. The Knight Stick trap is highly attractive to stable flies, fits in tight 

places and is very portable, said entomologist Jerry Hogsette, with the Mosquito and Fly Research Unit at the 

ARS Center for Medical, Agricultural and Veterinary Entomology in Gainesville, Florida. Experiments showed 

that the Knight Stick was a major improvement over the standard Olson Sticky Fly trap when it came to trapping 

stable flies. This trap is intended for outdoor use.  

Stable flies can travel for miles and are tough to control in rural and urban areas. Females lay eggs in wet, organic 

materials such as hay, manure, compost heaps and grass clippings. Both males and females feed on blood-

delivering painful bites to livestock, pets and people. Insecticide treatments are used to help keep stable flies off 

animals, but treatments wash off as cattle walk through wet grass or wade through water. Traps can augment or 

replace insecticides, surveying and helping reduce stable fly populations, which benefit animal health and welfare. 

 حشرات موضوع:

 phys.org :منبع

 05/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-04-snaring-stable-flies.html
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   جدیدی برای جلوگیری از گسترش بیماری لکه سبز مرکباتنکات 

در تحقیق انجام شده درباره عفونت و مصونیت محققان مرکز تحقیقات 

( در ارتباط با نحوه BTI( و موسسه بویس تامپسون )ARSکشاورزی امریکا )

ن حشرات به باکتری عامل بیماری لکه سبز مرکبات به نکات کلیدی آلوده شد

 .اندجدیدی دست یافته

( نیز haunglongbing)  بینگالنگبیماری لکه سبز مرکبات که بنام هوانگ 

ید توجهی بر تولبلشود، یک بیماری گیاهی جدی است که اثرات قاشناخته می

روند. این بیماری در تمام مناطق تال به این بیماری پس از چند سال از بین میگذارد. درختان مبمرکبات در سطح جهانی می

 حل قطعی برای پیشگیری و عالج این بیماری وجود ندارد. کشت مرکبات فلوریدا شناسایی شده است. راه

 سط حشره کوچکیاست که تو CLasیا به اختصار   Candidatus Liberibacter asiaticusعامل این بیماری باکتری بنام  

که حشره به باکتری آلوده نشود، گسترش بیماری یابد. در صورتیپسیل مرکبات از درختی به درخت دیگر گسترش میبنام 

شود. محققان این پروژه با هدف طوالنی مدت ایجاد اختالل در ارتباط بین پسیل مرکبات و بیماری لکه سبز، آنها بر متوقف می

 ها توانایی یکسانی در انتقال باکتری ندارند.  ند که همه پسیلروی این نکته تمرکز کرد

 citrus-the-halting-for-direction-new-a-reveals-news/2018/research-events/news/research-https://www.ars.usda.gov/news-:لینک خبر

epidemic/-greening 

 خالصه خبر :
New clues to how the bacteria associated with citrus greening infect the only insect that carries them could lead 

to a way to block the microbes’ spread from tree to tree, according to a study in Infection and Immunity by 

Agricultural Research Service (ARS) and Boyce Thompson Institute (BTI) scientists. 

Citrus greening, also known as “huanglongbing,” is a serious disease dramatically affecting citrus production 

across the world. Trees with this disease all die after only a few years. Citrus greening has been detected in every 

citrus-producing county in Florida, throughout the southern citrus growing states and in isolated spots in southern 

California. There is no effective prevention or cure. The disease is associated with the 

bacterium Candidatus Liberibacter asiaticus, CLas for short, which is spread from tree to tree only by a tiny insect 

vector—the Asian citrus psyllid. If CLas cannot infect the psyllid, its ability to spread citrus greening is halted. 

 مرکبات موضوع:

 مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 26/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2018/research-reveals-a-new-direction-for-halting-the-citrus-greening-epidemic/
https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2018/research-reveals-a-new-direction-for-halting-the-citrus-greening-epidemic/
https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2018/research-reveals-a-new-direction-for-halting-the-citrus-greening-epidemic/
http://iai.asm.org/content/86/4/e00889-17.full?sid=e0413891-3d9e-4427-92ea-308c174b689a
https://www.ars.usda.gov/
https://btiscience.org/
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  های فصلی کشاورزی در میزان آلودگی در دهلیسوزیآتش اثرات 

های موسمی آخر تابستان مرسوم از پایان یافتن باران در شمال هند پس

است که کشاورزان مزارع خود را در پاییز پس از برداشت برای از بین بردن 

 در منطقهزنند که منجر به انتشار دود غلیظی بقایای محصوالت آتش می

تواند تا شود. در حال حاضر دهلی نو با آلودگی شدید روبرو است که میمی

« اتاق گاز»ز ادامه داشته باشد. وزیر امور خارجه هند این شهر را به چند رو

 است. تشبیه کرده

با وجود اینکه چندین سال است که سوزاندن محصول عملی غیرقانونی است، اما تا به حال به اندازه کافی در عمل قدرت 

دقیق از میزان دودی است که در اثر این  گیریمشکل بودن اندازه ،یکی از دالیل عدم موفقیتبازدارندگی نداشته است. 

 کند.ها به سمت شهرها جریان پیدا میسوزیآتش

هاروارد  John A. paulsonدانشگاه علوم کاربردی و مهندسی محققان دانشکده  بدست آمده از تحقیق انجام شده توسطنتایج 

 رخی ازدر ب رسدبه اوج میدر نزدیکی پنجاب های کشاورزی سوزیکه میزان آتش رهای اکتبر و نوامبدهند که در ماهنشان می

 ها است. ناشی از این آتشدهلی نو  حدود نیمی از آلودگیروزها 

  season.html-peak-pollution-delhi-agricultural-04-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
It's become a deadly autumn tradition in northern India: after the rains of the late summer monsoon 

subside, farmers set fires to their fields to clear stubble after the harvest and send choking smoke rolling 

across the countryside. New Delhi, already thick with pollution, can grind to a halt for days. Last year, 

the chief minister of the Delhi state likened the city to "a gas chamber." 

While crop burning has been illegal for years, there hasn't been a large enough deterrent to effectively 

crack down on the practice, in part because it's been difficult to measure exactly how much smoke from 

the fires is making it downwind to the city. 

Now, researchers from the Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences 

(SEAS) have demonstrated that in October and November, a peak burning season in nearby Punjab, 

about half of all pollution in Delhi can be attributed to agricultural fires on some days. 

 آلودگی هوا موضوع:

 phys.org :منبع

 02/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-04-agricultural-delhi-pollution-peak-season.html
https://phys.org/tags/pollution/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/5-agricultural.jpg
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 لوژی کشاورزی در پاکستان توسط شبکه جهانی اطالعات کشاورزیانتشار گزارش وضعیت بیوتکنو 

USDA FAS-GAIN Reports Agri-Biotech Updates in Pakistan 

 دانشمندان چینی موفق به جایگزینی ژن در برنج شدند 

Chinese Scientists Perform Gene Replacement in Rice 

 روپاا .2

 ارائه روشی جدید برای جلوگیری از گسترش بیماری بالست برنج 

International Team Finds a Way to Stop Rice Blast Spread 

 روزی کنترل کننده چرخه سلولی در گیاهانکشف ساعت شبانه 

Scientists Discover Circadian Clock Controls Cell Cycle in Plants 

 های باستانی کشف منشاء هورمون گیاهی اکسین در ژنوم نمونه 

Genome Archaeologists Uncover Origin of Plant Hormone Auxin 

 امریکا  .3

 رد سویا به کمک یک نوع انگور استرالیاییافزایش عملک 

Australian Vine Helps Boost Soybean Yield 

 انتشار مرجع جدیدی از ژنوم سویا 

Scientists Publish Additional Soybean Reference Genomes 

  تحقیقات 

 شناسایی ژن مسئول ذخیره کادمیوم در برنج 

Gene Responsible for Cadmium Accumulation in Rice Grains Found 

 هاروشی دقیق برای تخمین میزان انتشار گاز متان از گاوداری 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180329103746.htm 

 بازگشت به فهرست
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