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

( تا 96 مهر) 2017 اکتبراز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 )یک تن به دالر امریکا( بشرح زیر بود: 1397 فروردینیعنی  2018آوریل

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود )یک تن به دالر امریکا(   1397یعنی فروردین  2018( تا آوریل96)مهر  2017

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 175.63 Oct 2017 

-2.31 % 179.68 Nov 2017 

2.45 % 184.09 Dec 2017 

4.39 % 192.17 Jan 2018 

0.00 % 192.17 Feb 2018 

0.00 % 192.17 Mar 2018 

11.28 % 213.85 Apr 2018 

 ماه قیمت تغییرات

- 394.00 Oct 2017 

2.03 % 402.00 Nov 2017 

1.00 % 406.00 Dec 2017 

8.87 % 442.00 Jan 2018 

-3.85 % 425.00 Feb 2018 

1.18 % 430.00 Mar 2018 

4.88 % 451.00 Apr 2018 
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( 96)مهر  2017اکتبر از ماه سپتامبر  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 بشرح زیر بود: )یک تن به دالر امریکا(  1397یعنی فروردین  2018تا آوریل

 

 

( 96)مهر  2017اکتبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  گرم به سنت امریکا( بشرح زیر بود: 450)یک پوند معادل حدود  1397یعنی فروردین  2018تا آوریل

 

 (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 :شكر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 148.62 Oct 2017 

0.05 % 148.70 Nov 2017 

0.19 % 148.98 Dec 2017 

4.60 % 155.84 Jan 2018 

4.83 % 163.36 Feb 2018 

5.29 % 172.00 Mar 2018 

2.09 % 175.60 Apr 2018 

 ماه قیمت تغییرات

- .32 Oct 2017 

3.13 % .33 Nov 2017 

-3.03 % .32 Dec 2017 

-3.12 % .31 Jan 2018 

-3.23 % .30 Feb 2018 

-6.67 % .28 Mar 2018 

-3.57 % .27 Apr 2018 

http://awnrc.com/
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 به مناسبت اولین روز جهانی زنبور عسل

اردیبهشت(، فائو از کشورها و  30به مناسبت اولین روز جهانی زنبور عسل )

د ها شافشانسایر گرده ظت از زنبورها و اافراد خواستار تالش بیشتر برای حف

 تواند اتفاق بیافتد. در غیر اینصورت کاهش شدید تنوع غذایی می زیرا

زنبورها در معرض تهدید از طرف عوامل مختلف شامل تغییرات اقلیمی، تشدید 

در  زیستی و آلودگی قرار دارند.بین رفتن تنوع ها، ازکشکشاورزی، آفت

مراسم رسمی روز جهانی زنبورعسل که در اسلوونی برگزار شد، داسیلوا، 

توان ها نیاز دارند و دیگر نمیافشانایدارتر و سازگار با گردههای پگزاریستها و سیامدیرکل فائو گفت که کشورها به سیستم

وری کنند، برای افزایش تولید و بهرهها را تهدید میافشانا و مواد شیمیایی که گیاهان و گردههکشبه استفاده گسترده از آفت

 تمرکز داشت. 

وجود ها است. عدمافشاندرصد از محصوالت غذایی جهان تا حد زیادی وابسته به وجود گرده 75از بیش عملکرد و کیفیت 

 فرنگی و کاکائو بعنوان فقطن رفتن محصوالتی چون قهوه، سیب، بادام، گوجهتواند به از بیها میافشانزنبورها و سایر گرده

 ها هستند، گردد. افشانچند محصول از محصوالتی که وابسته به گرده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1132329/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

On the eve of the first World Bee Day, the UN Food and Agriculture Organization (FAO) has urged 

countries and individuals to do more to protect bees and other pollinators or risk a sharp drop in food 

diversity.  Bees are under great threat from the combined effects of climate change, intensive 

agriculture, pesticides, biodiversity loss and pollution.  

In Slovenia for the official ceremony to mark World Bee Day, FAO's Director-General José Graziano 

da Silva said countries need to shift to more pollinator-friendly and sustainable food policies and 

systems. More than 75 percent of the world's food crops rely to some extent on pollination for yield 

and quality. The absence of bees and other pollinators would wipe out coffee, apples, almonds, 

tomatoes and cocoa, to name just a few of the crops that rely on pollination. 

زنبورعسل موضوع:  

 (FAOفائو ) :منبع

 19/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1132329/icode/
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 در اروپا و آسیای میانه در معرض تهدید فقر و تغییرات اقلیمی« گرسنگی صفر»دستیابی به 

تا  16در شهر ورونژ روسیه  کشور  42آسیای مرکزی با حضور وزیران کشاورزی و مقامات ارشد از ای اروپا و کنفرانس منطقه

ای در اروپا و آسی« گرسنگی صفر»در آغاز کنفرانس، مدیرکل فائو اظهار داشت که دستیابی به برگزار گردید.  2018ماه مه  18

های برای کاهش فقر شیوه های کشاورز است و با توجه به تغییرات اقلیمیپا و خانوادهمرکزی نیازمند حمایت از کشاورزان خرده

های گذشته در کاهش کمبود تغذیه وی همچنین گفت، منطقه در طی سالت منابع طبیعی الزم  است. یپایدارتری برای مدیر

است، اما هنوز  یکی از مشکالت عمده در برخی از کشورها، گرسنگی است. با توجه به ای داشتهمالحظههای قابلفتپیشر

 2030 تا سال« گرسنگی صفر»های بیشتری برای رسیدن به تغذیه و فقر روستایی در اروپا و آسیای مرکزی، تالشتداوم  سوء

 الزم است.  

های موجود حاکی از و داده افزایش یافت 2016ی گرسنگی، میزان گرسنگی جهانی در سال سال روند کاهش 10بعد از بیش از 

ای مرکزی یمیلیون نفر در اروپا و آس 14داشته است. بیش از  ینیز کمبود مواد غذایی روند افزایش 2017آن است که در سال 

شود ند. بدترین وضعیت مربوط به تاجیکستان میشوند با عدم امنیت غذایی روبرو هستکه اغلب مربوط به نواحی روستایی می

درصد، قرقیزستان  7درصد، گرجستان  5/8تغذیه هستند. این آمار در ملداوی درصد از کل جمعیت آن دچار سوء 30که حدود 

 درصد است.  4/6درصد و ازبکستان  4/6

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1129651/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

Achieving Zero Hunger in Europe and Central Asia requires supporting smallholders and family farmers to reduce 

poverty and, in the face of climate change, managing natural resources in a sustainable way, FAO Director-

General José Graziano da Silva said today.  

The region "has made substantial progress" in reducing undernourishment over the last years, "but in some 

countries hunger is still a major concern," Graziano da Silva said, at the opening of FAO's Regional Conference 

for Europe and Central Asia, which is being attended by ministers and other top officials from 42 countries. 

"Persistent malnutrition and rural poverty in Europe and Central Asia call for still greater efforts if we are to 

achieve Zero Hunger by 2030," the FAO Director-General told Conference participants. Hunger increased in the 

world in 2016, after more than 10 years of decline and preliminary data indicate that there has also been a further 

increase in the prevalence of undernourishment in 2017, Graziano da Silva said. 

تغییرات اقلیمی موضوع:  

 (FAOفائو ) :منبع

 16/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1129651/icode/
http://www.fao.org/about/meetings/erc31/en/
http://www.fao.org/about/meetings/erc31/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/en/
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 برداری از جنگلانتشار اولین دستورالعمل داوطلبانه فائو درباره امتیازهای بهره

جوامع دورافتاده بشری در رسانی به برخی از فقیرترین در راستای کمک

برداری از گو بودن امتیازهای بهرهجهان، فائو با هدف شفاف، فراگیر و پاسخ

لعمل داوطلبانه درباره این امتیازها برای مناطق ولین دستوراجنگل، ا

 گرمسیری را منتشر کرد.

های مناطق گرمسیری برای برداشت چوب و سایر درصد از جنگل 70بیش از 

د. شونبرداری میهای دولتی یا خصوصی بهرهلی توسط بخشمحصوالت جنگ

شده است، های خصوصی و یا جوامع محلی دادهها به شرکتهای عمومی نیز از طریق امتیازاتی که از طرف دولتاکثر جنگل

وجود داشته است، اما ها قبل در بسیاری از فقیرترین کشورهای جهان ها از دههبرداری از جنگلشوند. امتیاز بهرهمدیریت می

د، اناست. اگرچه بسیاری از آنها برای مردم نقاط دورافتاده شغل و درآمد ایجاد کردهمشارکت آنها همیشه در جهت مثبت نبوده

 اند. های تصرفاتی نیز بدنبال داشتهها و اختالفاما تخریب جنگل

سعه واقع در جنوب صحرای افریقا، جنوب شرقی آسیا ها در کشورهای در حال تودر دو دهه گذشته، بیشترین تخریب جنگل

دهنده نیاز این مناطق به بهبود مدیریت تولیدات دولتی محصوالت جنگلی در مناطق و امریکای التین رخ داده است که نشان

 گرمسیری است. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1128150/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

The Food and Agriculture Organization (FAO) launched today the first voluntary guidelines for forest 

concessions in the tropics to make concessions more transparent, accountable and inclusive - all for the benefit of 

some of the poorest and most isolated communities in the world. 

Over 70 percent of forests in the tropics used for harvesting timber and other forest products are state-owned or 

public; most of the public forests are managed through concessions that governments give to private entities or 

local communities. Forest concessions have existed in many of the world's poorest nations for decades, but their 

contributions have not always been positive. While they have generated more jobs and better income for people 

in remote areas, in many cases, they have also left behind a trail of degraded forests and tenure conflicts, says the 

new Making forest concessions in the tropics work to achieve the 2030 Agenda: Voluntary Guidelines. 

جنگل موضوع:  

 (FAOفائو ) :منبع

 10/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1128150/icode/
http://www.fao.org/3/I9487EN/i9487en.pdf
http://www.fao.org/3/I9487EN/i9487en.pdf
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 بهبود معیشت روستایی تاجیکستاننقش مدیریت آب و آبیاری در افزایش عملکرد محصول و 

آبیاری زرافشان توسط بانک جهانی و  و بهبود مدیریت پروژه احیاء

 9/13اندازی شد. بودجه این پروژه به ارزش دولت تاجیکستان راه

ت. اسمیلیون یورو توسط صندوق توسعه کمیسیون اروپا تامین شده

بع طبیعی در هدف از اجرای این پروژه بهبود مدیریت آبیاری و منا

حوضه رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان جهت کمک به کشاورزان در افزایش عملکرد و فراهم کردن امنیت غذایی بهتر 

 برای مردم محلی آن منطقه است.

، های آبیاریهای پمپاژ، تخریب زیرساختها و ایستگاهدر تاجیکستان، در نتیجه نامناسب بودن وضعیت نگهداری از کانال

زان رود. در نتیجه کشاورهای آبیاری ناکارآمد بوده و آب به هدر میتامین برق غیرقابل اعتماد و تجهیزات قدیمی پمپاژ سیستم

درصد از  40توانند میزان تولید محصوالت را افزایش داده و یا محصوالت با کیفیت تولید کنند. در حال حاضر حدود نمی

شود که میزان عملکرد پایینی خانه زرافشان برای کشت دیم جو، گندم و کلزا استفاده میهای قابل آبیاری در حوضه رودزمین

های آبیاری از اهداف سازی طرحسنجی برای بهبود  و مدرنهای آبیاری، کنترل سیل و مطالعات امکاندارند. بازسازی زیرساخت

 این پروژه است. 

  livelihoods-rural-improve-yield-crop-their-increase-farmers-tajik-help-to-management-water-and-irrigation-release/2018/05/16/better-http://www.worldbank.org/en/news/press:لینک خبر

 خالصه خبر :
Improved management of irrigation and water resources in the Zarafshon river basin of northern Tajikistan will help farmers 

increase their crop yields and provide greater food security for the local population, thanks to the Zarafshon Irrigation 

Rehabilitation and Management Improvement Project, launched today by the Government of Tajikistan and the World Bank. 

The Project is being financed through a EUR 13.9 million grant from the Development Fund of the European Commission. 

In Tajikistan, inefficient irrigation and water loss are generally caused by poorly maintained primary canals and pump 

stations, deteriorated irrigation infrastructure, unreliable electricity supply, and outdated pumping equipment. Consequently, 

farmers are hindered from increasing their crop production or shifting to higher-value crops. At present, about 40% of 

potentially irrigable land in the Zarafshon river basin is used for low-yielding, rain-fed barley, wheat, and oilseed production. 

The Zarafshon Irrigation Rehabilitation and Management Improvement Project will fund the rehabilitation of key irrigation 

infrastructure, flood protection, and feasibility studies for the improvement and modernization of irrigation schemes. 

آبیاری موضوع:  

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 16/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
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http://projects.worldbank.org/P158576?lang=en
http://projects.worldbank.org/P158576?lang=en
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 شناسایی ژن مقاومت در برابر بیماری بالست در برنج

( به رهبری پاتولوژیست گیاهی ARSتیمی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا )

بنام یولین جیا موفق به جداسازی ژنی در برنج شدند که تا کنون ناشناخته بوده و 

میلیارد دالر خسارت وارد  66ساالنه حدود تواند برنج را در مقابل یک بیماری که می

 کند، مقاوم سازد. می

ست. بر اساس گزارش ا Magnaporthe oryzaeعامل بیماری بالست برنج قارچی بنام 

خسارتی که این بیماری ساالنه به محصول برنج   Nature Communicationمنتشر شده توسط این تیم تحقیقاتی در مجله

 میلیارد نفر است.   60کند معادل غذای وارد می

دالر برای هر  20ها حدود کشاین بیماری با استفاده از قارچ به خیز جنوب میانی امریکا هزینه کاهش آلودگیدر منطقه برنج

د اهش عملکرمیزان کها کشو شدت آلودگی علیرغم استفاده از قارچبا توجه به میزان حساسیت ارقام زیر کشت  .هکتار است

است. تا کنون دارای ساختاری است که قبال در گیاهان دیده نشده Ptrشده توسط این تیم بنام  ژن شناسایی توجه است.لقاب

 است.شدهارقام مقاوم برنج استفاده میتولید  در Pi-taاز این ژن بطور ناشناخته همراه با ژن دیگری بنام 

  isolated/-resistance-blast-rice-unknown-news/2018/previously-events/news/research-https://www.ars.usda.gov/news:لینک خبر

 خالصه خبر :
A never-before-described gene that gives rice resistance to a disease that has been costing about $66 

billion a year in global damage has been isolated by a team of scientists led by Agricultural Research 

Service (ARS) plant pathologist Yulin Jia.  

Rice blast, caused by the fungus Magnaporthe oryzae, results in annual yield losses large enough to have 

fed 60 billion people each year, according to the team’s paper just published in the journal Nature 

Communications. 

In the United States’ mid-south rice-growing region, the cost of mitigating rice blast infection with 

fungicide applications can reach almost $20 per acre; plus, the fungus may still cause significant yield 

loss depending on the susceptibility of each rice variety and the degree of infection at the time of 

fungicide application, according to the U.S. Department of Agriculture's (USDA) Economic Research 

Service.  

برنج موضوع:  

 مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا :منبع

 23/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تغذیه در گواتماالسوءاولین رقم ذرت غنی شده با روی برای مقابله با 

 مارقاها برای بهبود وضعیت غذا و تغذیه در گواتماال، اولین بعنوان بخشی از تالش

ند، آزادسازی اکه بطور خاص برای این کشور تولید شده ذرت غنی شده با روی

تغذیه حاد رنج سال گواتماال از سوء 5درصد از کودکان زیر  46شدند. بیش از 

درصد از جمعیت روستایی این کشور دچار کمبود روی  40برند. بیش از می

هستند. روی یکی از عناصر غذایی ضروری است که در رشد طبیعی کودک قبل 

ستم سیسالمت کلیدی در حفظ  و بعد از تولد نقش حیاتی دارد و همچنین عنصر

 ایمنی بدن است. 

(، CIMMYTالمللی اصالح ذرت و گندم )بطور مشترک توسط مرکز بین ICTA B-15و   ICTA HB-18هایارقام جدید بنام

( و مؤسسه علوم و فناوری A4NH کشاورزی برای تغذیه و سالمت )برنامه (، و CRPsبر روی ذرت ) CGIARبرنامه تحقیقاتی 

و  Semilla Nuevaاست. این ارقام توسط شرکت تعاونی تولید شده HarvestPlus ( و با حمایتICTAکشاورزی گواتماال )

Atescatel  و پشتیبانی شبکهBioFORT  سازی خواهند شد. شبکه  تجاریBioFORT سازی های غنیبرای ترویج فعالیت

 است. ور تشکیل شدهمؤسسه دولتی و خصوصی در این کش 30زیستی با مشارکت 

  malnutrition/-combat-to-guatemala-in-maize-enriched-zinc-https://www.cimmyt.org/first:لینک خبر

 خالصه خبر :

The first zinc-enriched maize varieties developed specifically for farmers in Guatemala were released this month 

as part of efforts to improve food and nutrition security in a country where over 46 percent of children under five 

suffer from chronic malnutrition. 

More than 40 percent of Guatemala’s rural population have been found to be deficient in zinc, an essential 

micronutrient that plays a crucial role in pre-natal and post-natal development, and is key to maintaining a healthy 

immune system. The new varieties, known as ICTA HB-18 and ICTA B-15, were developed by the International 

Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), the CGIAR Research Programs (CRPs) on Maize 

(MAIZE) and Agriculture for Nutrition and Health (A4NH), and Guatemala’s Institute for Agricultural Science 

and Technology (ICTA), with support from HarvestPlus. The varieties will be commercialized by Semilla Nueva 

and Atescatel cooperative with the support of the Plataforma BioFORT, a network created to promote 

biofortification activities in the country formed by 30 public and private institutions.  

 ذرت :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 21/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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http://maize.org/
http://maize.org/
http://a4nh.cgiar.org/
http://www.icta.gob.gt/
http://www.icta.gob.gt/
http://www.harvestplus.org/
http://biofort.com.gt/
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 های هرزهای مدیریت زمانی کشت در کنترل علفو هوا و تکنیک اثر آب

های کشت ارگانیک بدلیل عدم استفاده از های جدی در سیستمیکی از چالش

های هرز است. نتایج بدست آمده از یک تحقیق جدید که ها مدیریت علفکشعلف

و  دهد شرایط آب و هواییاست نشان میمنتشر شده Weed Scienceدر مجله 

تواند پذیری گیاهان اصلی میهای مدیریت زمان کشت بدلیل افزایش رقابتتکنیک

 به این چالش کمک کند. 

های آب و هوایی ( دادهARSیک گروه تحقیقاتی از مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا )

وری آسال در طی یک پروژه بلند مدت سیستم های کشت در ایالت مریلند جمع 18

قرار دادند. هدف این پروژه تعیین آن دسته از عوامل آب و هوایی و مدیریتی بود که بیشترین تاثیر را در فراوانی و مورد ارزیابی 

معادالت ساختاری نشان داد که بارش  های هرز دارند و اینکه این تاثیرات مستقیم هستند یا غیرمستقیم. تجزیه و تحلیلعلف

تاثیر مثبت بیشتری بر روی رقابت گیاهی داشته و از طرف دیگر بطور غیر مستقیم در طی اواخر مرحله رشد و آغاز باروری 

 ها هرز دارد.  تاثیر منفی بر روی علف

  htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/18051510571.8:لینک خبر

 خالصه خبر :

Weed management can be a tough challenge in organic cropping systems since growers don't have 

herbicides in their weed control arsenal. New research published in the journal Weed Science, though, 

shows that weather conditions and well-timed cultural management techniques can help fill the void by 

making crops more competitive. 

A research team from the USDA's Agricultural Research Service (ARS) evaluated 18 years of weather 

data collected during a long-term, farming systems project at a site in Beltsville, Maryland. Their 

objective was to determine which meteorological and management factors most influence weed 

abundance and whether the impact was direct or indirect. 

A structural equation analysis showed that precipitation during late vegetative or early reproductive crop 

growth had a strong positive effect on crop competitiveness, which in turn had an indirect, negative 

effect on weed cover.  

های هرزعلف موضوع:  

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 15/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180515105718.htm


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 1397نیمه دوم اردیبهشت ماه 

http://awnrc.com                                                                 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز   

11 

 

 تعیین بهترین الگوهای آبیاری برای حفظ آب در کشت پنبه

خوان برای آبیاری مزارع پنبه های مرتفع جنوب تگزاس، از یک آبدر دشت

خوان استفاده از آب باید کمتر و شود. با توجه به کاهش آب آباستفاده می

کمتر شود. محققان در این منطقه در تالش برای یافتن بهترین روش آبیاری 

د کننسعی می برای به حداقل رساندن مصرف آب در مزارع پنبه هستند. آنها

روشی پیدا کنند ضمن کاهش مصرف آب سبب پایین آمدن عملکرد و ضرر 

 مالی به تولیدکنندگان نشود. 

پنبه پرطرفدارترین الیاف طبیعی در جهان است و امریکا یکی از سه تولید کننده بزرگ آن در جهان است. گلن ریچی از 

میزان عرضه آب در این منطقه، محققان عالقمندند که دریابند گوید، با کاهش می A&Mدانشگاه فنی تگزاس و دانشگاه 

 دهند که کمبود آب درتوان میزان آب موردنیاز پنبه را ضمن حفظ سالمتی آن کاهش داد. نتایج تحقیقات نشان میچگونه می

گذارد. در ثیر نمیشود ولی تاثیر کمی بر عملکرد داشته و بر کیفیت الیاف تااوایل فصل رشد سبب کوچکتر شدن گیاه می

اواسط فصل رشد میزان آبیاری بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارد هر چند در صورتی که آبیاری به حداقل برسد الیاف صدمه 

 بر روی عملکرد تاثیر داشته و بیشترین اثر را در کاهش کیفیت الیاف دارد. میزان آبیاری در اواخر فصل رشد کاهش بینند. می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180516123652.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :

In Texas, the Southern High Plains uses water from an aquifer to water cotton fields. However, the aquifer is 

running low, so it's important to use less and less water. Scientists from the area are working to find the best 

irrigation method for cotton that uses the least water. They want to do this without loss of cotton yield and profits 

to struggling growers. 

"Cotton is the most popular natural fiber in the world, and the United States is one of the top three producers of 

cotton in the world," says Glen Ritchie of Texas Tech University and Texas A&M AgriLife. Ritchie helped lead 

the study. "With the decline of water supplies in this area, there is an interest in how to limit the amount of water 

the cotton requires but keep it healthy. Determining the effects of less water will allow producers to get the most 

out of the water they use." 

Cotton fruits are called bolls and are the easily recognized white fluffy clumps. The bolls are produced at different 

times on different parts of the plant. 

پنبه موضوع:  

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 16/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 پیامدهای مقاومت در برابر داروهای ضد قارچی بر روی بیماری و کمبود جهانی غذا

تواند به شیوع بیشتر افزایش سطح مقاومت در برابر داروهای ضدقارچی می

 ها منجر شده و امنیت غذایی را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار دهد. بیماری

دن و دانشگاه امپریال کالج لنالمللی متشکل از محققان یک تیم تحقیقاتی بین

دانشگاه اکستر در مورد چگونگی استفاده از داروهای موجود و نیز نیاز به تمرکز 

های درمانی جدید تا قبل از رسیدن به مرحله شکست جهانی در بر کشف روش

 های قارچی هشدار دادند.زمینه کنترل و مبارزه با عفونت

-ها در برابر آنتیارچی منعکس کننده تهدیدی است که در نتیجه مقاوم شدن باکتریضد ق زایش مقاومت در برابر داروهایاف

 است. ها بوجود آمدهیوتیکب

هایی که در انسان و دام کنند و همچنین عفونتها که محصوالت غذایی را آلوده میبالیتهای قارچی رایج عبارتند از: عفونت

 توانند منجر به مرگ شوند. آماده بودن شرایط میها ایجاد شده و در صورت توسط مخمرها و کپک

 منتشر شده است.  Scienceاثر شدن داروهای ضدقارچی در مجله های بدست آمده در این تحقیق در مورد احتمال بییافته

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180517143604.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :

Growing levels of resistance to antifungal treatments could lead to increased disease outbreaks and affect 

food security around the world. An international team, led by researchers from Imperial College London 

and the University of Exeter, warns that improvements are needed in how existing drugs are used, as 

well as an increased focus on the discovery of new treatments, in order to avoid a "global collapse" in 

our ability to control and fight fungal infections. The rise in resistance to antifungal treatments mirrors 

the well-established threat of bacteria which have become resistant to antibiotics. 

Common fungal infections include blights which affect food crops as well as yeast and mould-related 

infections in humans and livestock, which can be fatal for those with underlying conditions. 

Researchers say many drugs used to treat fungal infections in plants and animals are in danger of 

becoming ineffective and fear the same could happen to those treatments used for human infections. 

م موضوع:  

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 17/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 مقابله با بیماری قارچی گندم به کمک مهندسی ژنتیک

شناسی برای کنترل از زیستیکی از اهداف بزرگ در کشاورزی استفاده طبیعی 

های گیاهی است. تیمی از محققان جوان موفق به ارائه روشی برای کاهش بیماری

های در خاک ای در غالت شدند.های مرگبار ریشههای مرتبط با پاتوژنریسک

خانواده در جریان است های هممزارع غالت مبارزه نزدیکی بین دو گونه از قارچ

 تواند امنیت جهانی غذا را تهدید کند. های مضر میقارچبطوریکه برنده شدن 

ا ههایی از غالت با توانایی بهتر در استفاده از این قارچهای مفید و شناسایی گونهتوسعه شرایط مناسب برای حمایت از قارچ

وانند تاند که میجدیدی رسیدههای ز مرکز تحقیقات روتامستد به یافتهای نیست. یک تیم جوان تحقیقاتی اکار چندان ساده

 منتشر شده است.  Biology Experimentalها در مجله پاسخگوی برخی از سواالت در این زمینه باشند. جزئیات این یافته

است. عامل این بیماری قارچی بنام  take-allشود بیماری های قارچی که ریشه گندم به آن مبتال مییکی از بیماری

Gaeumannomyces tritici های مرتبط از جمله است. گونهG. hyphopodioides  سازی ریشه گیاهان در برابر نمقادر به ای

های شیمیایی مشکل است، مقابله با آن برای کشاورزان بسیار این پاتوژن هستند. از آنجاییکه که کنترل این بیماری با روش

 پذیر نیست. ها امکانو پیاده کردن راهبردهای زیستی فعلی در خاک  مشکل است

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180522082115.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :

In the soils of the world's cereal fields, a family tussle between related species of fungi is underway for 

control of the crops' roots, with food security threatened if the wrong side wins. Beneficial fungi can 

help plants to protect themselves from cousins eager to overwhelm the roots, but it's a closely fought 

battle. 

Working out the right conditions to support those beneficial fungi and identifying the cereal varieties 

that are best suited to make the most of that help is no mean task, but now a young team of scientists 

from Rothamsted Research has come up with some answers. Their complete findings are published today 

in the Journal of Experimental Biology. 

گندم موضوع:  

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 22/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 خطرناک را متوقف کردهای کشممنوعیت کامل استفاده از علفتایلند 

-محیطی درباره علفربوط به خطرات سالمتی و زیستمهای دولت تایلند گزارش

برانگیز دیگر را ناکافی دانسته کش پاراکوات و دو ماده شیمیایی کشاورزی بحث

کش سمی که مرتبط با است. یک علفو ممنوعیت کاربرد آنها را متوقف کرده

کشور جهان استفاده از  30شده و در بیش از بیماری پارکینسون تشخیص داده 

آن ممنوع است، پس از این اعالم در تایلند استفاده از آن ممنوع نبوده و فقط 

 هایی خواهد بود. دارای محدودیت

آفرین است. بسیار سمی بوده و فقط یک جرعه از آن برای انسان و گاو مرگ یمیاییش (، مادهParaquatکش پاراکوات )علف

اما دولت تایلند گزارشات در زمینه خطرات بهداشتی و است. در سراسر اروپا ممنوع شده 2007استفاده از پاراکوات از سال 

( و گلیفوسیت را ناکافی دانسته و chlorpyrifosکلرپیریفوس ) کش و دو ماده شیمیایی دیگر شاملمحیطی این علفزیست

 است. درصد از مردم آن کشاورز هستند، متوقف کرده 40ی که ممنوعیت کامل استفاده از آنها را در کشور

شود و طبق نظر منتقدان گلیفوسیت عامل دهند که ماده کلرپیریفوس سبب کاهش هوش کودکان میمطالعات علمی نشان می

 ایجاد سرطان است. 

  weedkillers.html-hazardous-short-thailand-05-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :

Thailand decided that reports of health and environmental hazards were not serious enough to merit a full ban of 

paraquat and two other controversial farm chemicals .A toxic weedkiller linked to Parkinson's disease and banned 

in more than 30 countries will not be outlawed in Thailand, after authorities announced Wednesday they would 

instead restrict its use. Paraquat is highly poisonous, with just one sip of the herbicide fatal to humans, and its use 

has been banned throughout the European Union since 2007. But Thailand decided that reports of health 

and environmental hazards were not serious enough to merit a full ban of paraquat and two other controversial 

farm chemicals in the kingdom, where agriculture employs around 40 percent of the population. "The committee 

decided to restrict the use of paraquat, chlorpyrifos and glyphosate," Industry Ministry official Somboon 

Yindeeyoungyuen told reporters. Scientific studies have linked the pesticide chlorpyrifos to lower intelligence in 

children while critics say the weedkiller glyphosate may cause cancer. 

کشعلف موضوع:  

 phys.org :منبع

 23/05/2018 :تاریخ خبر
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 درباره کشت و تجارت شاهدانه در امریکا

نکات مربوط به تا زمانی نه چندان دور، تولیدکنندگان شاهدانه از طریق آزمون و خطا 

د. کردنتجارت محصول خود را آموخته و بصورت پنهانی این نکات را به دیگران منتقل می

اما با گسترش قوانین مربوط به شاهدانه در امریکا این وضعیت در حال تغییر است. بر اساس 

وابسته به انجمن شیمی  Chemical Engineering News (C&EN)ای که در مجله مقاله

است، استفاده از ارتباطات علمی تحقیقاتی در مورد گیاه و کشت منتشر شده امریکا

 شاهدانه بین تولیدکنندگان آن رو به افزایش است. 

گوید که در حال حاضر در چندین ایالت ده اصلی این مقاله میبومگاردنر، نویسنملودی 

انونی است. در امریکا شاهدانه بعنوان محصولی ارزشمند شناخته می شود که کشت آن ق

میلیون دالر افزایش پیدا کرده است.  480، فروش شاهدانه ساالنه به ن طبق اعالم دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادیایالت اورگا

ما است. اکشاورزی را بطرف خود جلب نموده کش، کود و تجهیزاترونق اقتصادی این محصول بسیاری از تولیدکنندگان آفت

فدرال بعنوان یک داوری مخدر تولید آن غیرقانونی است، هنوز مانند سایر محصوالت اصلی کشاورزی   با توجه به اینکه در سطح

 است. های تحقیقاتی قرار نگرفتهمورد حمایت برنامه

  cannabis.html-vatingculti-05-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :

Not long ago, cannabis growers learned their trade mainly by trial and error, passing along tips to others behind a 

veil of secrecy. But with expanding legalization of cannabis in the U.S., this situation is changing. According to 

an article in Chemical & Engineering News (C&EN), the weekly news magazine of the American Chemical 

Society, cannabis growers are starting to benefit from increased communication and scientific research about the 

plant and its cultivation. 
 Melody Bomgardner, senior editor, notes that in several U.S. states, cannabis is now a high-value crop that can 

be grown legally. In Oregon, monthly sales of cannabis have skyrocketed to an annualized rate of $480 million, 

according to the state's Office of Economic Analysis. This booming business has attracted the interest of 

manufacturers of agricultural pesticides, fertilizers and equipment. Yet because the drug remains illegal at the 

federal level, cannabis has yet to benefit from federally sponsored research programs that support mainstream 

crops. 

شاهدانه موضوع:  
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 23/05/2018 :تاریخ خبر
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 های جدیدایجاد تحول در کشت و کار با ربات

ی کنندگان اروپایزیستی موضوعات مورد انتظار مصرفزنجیره عرضه پاک و حفاظت از تنوع

ها و کودهای شیمیایی باید به حداقل کشهایی مثل آفتاست. بنابراین مصرف نهاده

های اگرواکولوژیکی و یا رباتیک جایگزین آنها گردد. عالوه بر این، رسانده شده و یا روش

 ها برخوردارند، بنابراینکشاورزان اروپایی از باالترین متوسط سن نسبت به سایر بخش

 های شغلی جذاب نیز در این بخش ضروری است. های جوان و فرصتنیرو جذب

وری و تجزیه و آ)جمع EU Flourishهای جدید کشاورزی رباتیک برای کشاورزی دقیق در قالب پروژه حلدر این رابطه راه

ها در باشد. استفاده از رباتگشا تواند راهاتوماتیک کردن عملیات زمینی در کشاورزی دقیق( میهای هوایی و تحلیل داده

تواند سبب افزایش عملکرد شود بلکه از طریق اسپری انتخابی گیاهان بصورت منفرد و یا از بین کشاورزی دقیق نه تنها می

 ها و سموم آفات را کاهش دهد. کشوابستگی به کودها، علف های هرز بردن علف

گیرد. در پروژه فوق هدف گیاهان بدون نیاز به افزایش نیروی کار انجام میها مراقبت از دقیق با ترکیب فناوریکشاورزی در 

ط های درمانی فقهای کلیدی سالمت گیاهان و انجام فعالیتهای نوآورانه در کشاورزی همراه با نظارت بر شاخصتوسعه تکنیک

 در نقاط آلوده و نیازمند است. 

  farming.html-robots-05-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :

European consumers expect a clean supply chain and biodiversity to be conserved. Therefore, reducing the inputs 

of pesticides and chemical fertilizers to a minimum and/or replacing them by agro-ecological or robot solutions 

is required. Furthermore, the average age of European farmers is among the highest of all sectors, thus farming 

needs to attract young people with attractive working opportunities. This is where the new agricultural robot 

solution for precision farming developed within the context of the EU Flourish (Aerial Data Collection and 

Analysis, and Automated Ground Intervention for Precision Farming) project can play a part. Use of robots in 

precision farming has the potential not only to increase yield, but also to reduce the reliance on fertilizers, 

herbicides and pesticides through selectively spraying individual plants or through weed removal. Precision 

farming combines technologies that customize the care that plants receive without increasing labor on the farmer's 

side. The project consortium targeted the development of innovative agriculture techniques by monitoring key 

indicators of crop health and targeting treatment only for plants or infested areas that require it. 

فناوری موضوع:  

 phys.org :منبع

 23/05/2018 :تاریخ خبر
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 مقابله با آفات در مزارع کلزا با استفاده از شکارگرهای طبیعی

سوسک گرده  در مزارع کلزا انواع مختلف حشرات مزاحم وجود دارند. 

(pollen beetleیکی از این آفات است. الرو این سوسک از  غنچه )-

کند. الرو سوسک های گل کلزا تغذیه کرده و به محصول صدمه وارد می

زا ساقه کل دردهند، آنها سرخرطومی نیز کلزا را برای تغذیه ترجیح می

 شوند. سبب از بین رفتن آن میاد کرده و حفره ایج

های سنتی کشاورزی معموال متکی به برای از بین بردن آفات، شیوه

توان کنترل کرد. دشمنان طبیعی سموم شیمیایی هستند. اما جمعیت این آفات را با استفاده از دشمنان طبیعی آنها  نیز می

 ایر شکارگرهای زمینی. ها و سهای زمینی، عنکبوتآنها عبارتند از: سوسک

که برای تبدیل شدن به  گوید، شکارگرها الرو آفات را زمانیمی Wurzburg شناس دانشگاهپروفسور یوخن کراس، زیست

هند دکند. مطالعات قبلی نشان میخورند.  این عمل به کاهش جمعیت آفات در سال بعد کمک میافتند، میشفیره به زمین می

 اند.  کنترل آفات مزارع کلزا کامال مؤثر بوده که حشرات شکارگر در

 است. منتشر شده Applied Ecologyگزارش این تحقیق در مجله 

  crops.html-rape-oilseed-predators-natural-05-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :

Oilseed rape fields are home to a variety of insects that bother farmers. The pollen beetle is one of them. The 

beetle's larvae feed on the flower buds of oilseed rape causing damage and crop failure. The larvae of weevil 

species also have a preference for rape: They tunnel into the plants' stems, making them wither and die. 

Conventional farming practice generally relies on chemical pesticides to exterminate the hungry insects. But 

obviously their populations can also be kept at bay by promoting their natural enemies. These include ground 

beetles, spiders and other predatory insects that live on the ground. 

"They eat the pests' larvae when they drop to the ground to pupate," says Professor Jochen Krauß, a biologist at 

the Biocentre of Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) in Bavaria, Germany. As a result, there are 

fewer pests on the fields in the next year. Earlier studies showed that the predatory insects are quite efficient at 

fighting the rapeseed pests. 

آفات موضوع:  

 phys.org :منبع

 23/05/2018 :تاریخ خبر
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 قابل کشت شود هایتواند منجر به افزایش سطح زمینتغییرات اقلیمی می

، در نتیجه تغییرات اقلیمی وسعت بر اساس نتایج یک تحقیق جدید

های کشاورزی در نیمکره شمالی زمین تا پایان قرن حاضر زمین

-حال محققان هشدار میبا این درصد گسترش یابد. 44تواند تا می

-دهند که به همان نسبتی که تغییرات اقلیمی سبب افزایش زمین

-توانند به میزان قابلشوند میبرای کشاورزی میهای مناسب 

توجهی تعادل آب و هوایی جهان را بر هم زده و تاثیر منفی بر 

 کشاورزی سایر مناطق وارد کنند. 

عی از باشند شامل مناطق وسیهایی که در نیمکره شمالی میتوانند قابلیت کشاورزی داشتهاثرات تغییرات اقلیمی بر روی زمین

ریافتند که است. آنها دالمللی مورد ارزیابی قرار گرفتهئد، نروژ، فنالند، روسیه و امریکا توسط یک تیم تحقیقاتی بینکانادا، سو

ق بدترین تغییرات در مناطتواند گسترش پیدا کند. کیلومتر از موقعیت فعلی بطرف شمال می 1200وسعت ناحیه قابل کشت تا 

افزایش »درصد از مناطق نیمکره شمالی در وضعیت  32اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر  ای امریکای شمالی و اوراسیابین قاره

( هستند. روز درجه پارامتر آب و هوایی مرتبط با رشد محصول و نیاز باران برای غالتی مثل یوالف و degree day« )روز درجه

 است. منتشر شده Scientific Reportsجو است. جزئیات این مطالعه در مجله 

  arable.html-climate-05-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :

Climate change could expand the agricultural feasibility of the global boreal region by 44 per cent by the end of 

the century, according to new research. 

However, the scientists warn that the same climate trends that would increase land suitable for crop growth in that 

area could also significantly change the global climatic water balance – negatively impacting agriculture in the 

rest of the world. An international team of scientists have assessed the impact of climate change on land that could 

support agriculture in the boreal region, which includes large sections of Canada, Sweden, Norway, Finland, 

Russia and the United States. They found that the upper edge of land suitable for crop growth could shift as far 

north as 1,200km from the current position with the most dramatic changes occurring in the inner-continental 

regions of North America and Eurasia. 

تغییرات اقلیمی موضوع:  

 phys.org :منبع

 24/05/2018 :تاریخ خبر
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 پپتید گیاهی نقش مهمی در تحمل شوری دارد 

Plant Peptide Plays a Role in Salt Stress Tolerance 

 آزمایش میدانی جدید بر روی خردل تراریخته در هند 

GM Mustard to Undergo another Field Trial in India 

 یابی ژنوم گندم، زیر ژنوم تکمیل توالیA توسط محققان چینی 

Chinese Researchers Complete Genome Sequencing of Wheat A Subgenome 

 روپاا .2

 کند. کمک می های گیاهی که به سازگاری در برابر تغییرات اقلیمیکشف ژن   

Spanish Scientists Find Crop Genes to Adapt to Climate Change 

 کندکشف مکانیسمی که از گیاهان در برابر نور زیاد محافظت می 

Researchers Discover Plants Respond Better to Overdoses of Light 

 درصد کاهش دهد 90کش را تا تواند مصرف آفتزمینی تراریخته میدهد که سیبتحقیق نشان می نتایج یک 

Study Says Gm Potato Can Help Cut Pesticide Use By Up To 90% 

 امریکا  .3

 شناسان و کننده تاثیرگذار بر روی کارآیی مصرف نیتروژن توسط زیستهای تنظیمکشف منطق زمانی ژن

 محققان کامپیوتر

Biologists and Computer Scientists Identify Temporal Logic of Regulatory Genes Affecting Nitrogen 

Use Efficiency in Plants 

 درباره ذرت  های ژنتیکی جدیدیافته  

Corn Breaks Genetics Law 

  شکل جدیدی از سلولز شدندمحققان دانشگاه استنفورد موفق به کشف   

Stanford Researchers Find New Form of Cellulose 
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