
 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 98نیمه اول فروردین 

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

1 

 

 کشاورزی و آب اخبار و رویدادهای جهانی

 انتشار خالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت .1

 2019تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مارس  .2

  رش جهانی در مورد بحران غذاییانتشار گزا .3

  های گیاهیاعالم استانداردهای جدید برای جلوگیری از گسترش جهانی آفات و بیماری .4

  ها در برابر حشرات مهاجمدستورالعمل فائو برای محافظت از جنگل .5

  های سازگار با محیط زیست با استفاده از ترکیبات سورگومکشتولید آفت .6

 مناسب برای زنبورهای عسل (landscapesنماهای )رهنمودهای علمی برای ایجاد زمین .7

 استفاده از نیشکر برای تولید انرژی تجدیدپذیر  .8

  تحقیقات درباره اقلیم باید در جهت کمک به جوامع آینده تغییر کند .9

 توانند به تغذیه جهانی کمک کنندهایی که شهرها میروش  .10

 های هرزهای مرزی برای جلوگیری از گسترش علفحلراه  .11

  المللی تحقیقاتیرمزگشایی ژنوم گندم دوروم توسط تیم بین  .12

  تبدیل کاه گندم به مواد شیمیایی زیستی  .13

 تاثیر بهبود فتوسنتز بر روی عملکرد  .14

 های اروپاهای ممنوع در رودخانهکشآفت  .15

 های مختلف کشاورزیکاربردهای تابش در زمینه  .16

 )این بخش شامل عناوین خبری همراه با لینک آنها به منابع ذیربط است.( اخبار کوتاه   .17

 

 

 

 

http://awnrc.com/
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 98نیمه اول فروردین 

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

2 

 

 انتشار خالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت

دنبال انتشار بر اساس آخرین خالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای گندم، به

، میزان برآوردها برای تولید، 2007-2017های بین های جدید از چین برای سالداده

 افزایش یافت.  و ذخیره غالت در سطح جهانی به شدتمصرف 

 2655را  2018با در نظر گرفتن این بازنگری، فائو میزان تولید جهانی غالت برای سال 

میلیون تن از سطح اعالم شده در ماه مارس بیشتر  46رقم  نمیلیون تن اعالم کرد. ای

 درصد از سال قبل کمتر می باشد.  8/1ایسه سال به سال است اما هنوز در مق

رود مصرف جهانی گندم به باالترین میلیون تن افزایش یافت و انتظار می 2683به  2018-19برآورد مصرف جهانی غالت در سال 

میلیون تن  425میلیون تن و ذرت به  511میلیون تن برسد. برآورد مصرف جهانی برنج به  748سطح خود تا کنون یعنی 

 افزایش پیدا کرد. 

میلیون تن  849درصد افزایش به  11با  2019بینی جدید فائو، میزان ذخیره جهانی غالت برای پایان سال زراعی بر اساس پیش

 خواهد رسید که منعکس کننده افزایش ذخیره غالت در چین است. 

 میلیون تن برسد.  412افزایش نسبت به سال قبل به درصد  2/2با  2018-19انتظار می رود تجارت جهانی غالت در سال 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1188097/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The Cereal Supply and Demand Brief, also released today, contained sharply raised estimates for global cereal 

production, utilization and stocks in the wake of new data from China for the period 2007-2017. 

Incorporating those revisions, FAO's current world cereal production estimate for 2018 stands at 2 655 million 

tonnes. The new figure is 46 million tonnes higher than the March estimate, but still represents a 1.8 percent year-

on-year decline. 

The forecast for global cereal utilization in 2018/19 has been raised to 2 683 million tonnes, with world wheat 

utilization set to reach an all-time high of 748 million tonnes. World rice utilization is pegged at 511 million 

tonnes and that of maize at 1 425 million tonnes. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 04/04/2019 :خ خبرتاری

 بازگشت به فهرست
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 2019تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مارس 

واحد  167با متوسط  2019شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مارس 

ه انسبت به ماه قبل تغییری نداشت و هنوز در باالترین سطح خود از م

در این ماه افزایش شدید قیمت تا کنون قرار دارد.  2018اوت 

محصوالت لبنی و همچنین گوشت، کاهش شاخص غالت، روغن و شکر 

را جبران کرد. در نتیجه شاخص کلی قیمت مواد غذایی فائو از ماه 

فوریه تا کنون تقریبا بدون تغییر ماند، اما از سطح دوره مشابه در سال 

 درصد بیشتر است.  6/3قبل 

واحد از ماه  8/164شاخص قیمت غالت فائو در ماه مارس با متوسط 

 2018واحد( کمتر بود که تقریبا برابر ماه مارس  7/3درصد ) 2/2قبل 

ویژه به علت فراوانی عرضه صادراتی به است. در بین انواع غالت، گندم

انداز مساعد تولید در سال از امریکا و کمبود تقاضا و همچنین چشم

. قیمت ذرت نیز کاهش پیدا یشترین کاهش قیمت را داشتب جاری،

انداز باال رفتن میزان برداشت کرد که ناشی از فراوانی عرضه و چشم

 در آرژانتین بود. قیمت جهانی برنج در ماه مارس افزایش جزئی داشت.

بطور متوسط  2019های گیاهی فائو در ماه مارس شاخص قیمت روغن

درصد(  4/4واحد ) 9/5ایسه با ماه قبل واحد بود که در مق 6/127

یف قیمت روغن پالم، سویا ننده تضعکاهش داشت که عمدتا منعکس ک

قیمت جهانی روغن پالم پس از سه ماه افزایش متوالی در و کلزا است. 

در امریکا ادامه  قیمت روغن سویاکاهش ماه مارس کاهش پیدا کرد. 

زان ذخیره آن در کانادا و یافته و قیمت روغن کلزا به علت افزایش می

 ترین سطحانداز مساعد تولید در منطقه دریای سیاه، به پایینچشم

 ماه گذشته رسید.  11خود در 

واحد نسبت  5/162شاخص قیمت گوشت فائو در ماه مارس با متوسط 

درصد( داشت و روند  4/0واحد یا  6/0به ماه قبل افزایش جزئی )

چندین ماه ادامه پیدا کرد. در ماه نوسانات جزئی قیمت گوشت برای 
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ویژه از طرف چین با وجود عرضه فراوان از طرف کشورهای عمده صادرکننده، قیمت گوشت مارس با توجه به افزایش تقاضا به

علت باال بودن میزان صادرات از خوک، گاو و مرغ افزایش یافت. در مقابل، قیمت گوشت گوسفند برای سومین ماه متوالی به

 نوسیه روند کاهشی داشت. اقیا

 2/6واحد ) 9/11قبل  واحد بود که در مقایسه با ماه 3/204بطور متوسط  2019فائو در ماه مارس شاخص قیمت محصوالت لبنی 

درصد( افزایش داشت و بدین ترتیب روند افزایشی آن برای سومین ماه متوالی ادامه پیدا کرد. در این ماه قیمت جهانی کره، 

( و پنیر افزایش داست که علت آن باال رفتن تقاضا و انتظار محدود شدن صادرات از طرف اقیانوسیه WMPشیر )پودر کامل 

 ( کاهش جزئی پیدا کرد. SMPبود. در مقایسه، پودر خامه گرفته شده شیر )

داشت. این کاهش  درصد( کاهش 1/2واحد ) 8/3نسبت به ماه قبل واحد  4/180شاخص قیمت شکر فائو در ماه مارس با متوسط 

ود رباال رفتن میزان برداشت از سطح مورد انتظار در کشورهای اصلی تولید کننده است. انتظار می عمدتا منعکس کننده

برداشت در هند بیشتر از برزیل شده و این کشور بزرگترین تولیدکننده در جهان شود. میزان افزایش برداشت در هند در 

 دهد. درصد افزایش نشان می 8در مقایسه به دوره مشابه در سال قبل حدود  2019ا ژانویه ت 2018های اکتبر فاصله ماه

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

 خالصه خبر :
The FAO Food Price Index* (FFPI) held steady in March 2019, averaging 167 points and still hovering 

around its highest value since August 2018. A sharp increase in dairy prices and somewhat firmer meat 

values were offset by declining cereal, oil and sugar price quotations. This resulted in the overall value 

of the FFPI remaining nearly unchanged from February but down 3.6 percent from the corresponding 

period last year. 

 اقتصادموضوع: 

 (FAOفائو ) :منبع

 04/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 انتشار گزارش جهانی در مورد بحران غذایی

طور مشترک توسط اتحادیه اروپا، فائو و برنامه جهانی غذا بر اساس گزارش جدیدی که به

(WFPمنتشر شده ) کشور در شرایط حاد  53میلیون نفر در  113حدود  2018سال است، در

 ن نفر بود. یومیل 124حدود  2017سر بردند، این رقم برای سال ناامنی غذایی به

گوید، می  Neven Mimicaالمللی و توسعه اتحادیه اروپا، های بینعضو کمیسیون همکاری

 2020تا  2014های همین دلیل است که اتحادیه اروپا برای سال. بههای مهم جهانی استاامنی غذایی همچنان یکی از چالشن

کشور  60های ابتکاری در زمینه غذا و امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در بیش از به برنامهرا میلیارد یورو  9ای به ارزش بودجه

 است. جهان اختصاص داده

 113به  2017میلیون نفر در سال  124نیت غذایی روبرو هستند از طبق این گزارش با وجود کاهش تعداد افرادی که با عدم ام

میلیون نفر بوده و بر تعداد کشورهای مرتبط نیز  100، اما این رقم در سه سال گذشته همچنان باالی 2018میلون نفر در سال 

 حاد قرار دارند.  میلیون نفر در یک قدمی گرسنگی 143کشور دیگر جهان،  42است. عالوه بر این، در افزوده شده

کشور جهان شامل افغانستان، جمهوری دموکراتیک  8نزدیک به دو سوم از افرادی که با گرسنگی حاد روبرو هستند فقط در 

 کنند. کنگو، اتیوپی، نیجریه، سودان جنوبی، سودان، سوریه و یمن زندگی می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1187744/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
A report presented today jointly by the European Union, the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), and the UN World Food Programme (WFP) finds that around 113 million 

people in 53 countries experienced acute food insecurity in 2018, compared to 124 million in 2017.  

Commissioner for International Cooperation and Development Neven Mimica said, "Food insecurity 

remains a global challenge. That's why, from 2014 to 2020, the EU will have provided nearly €9 

billion for initiatives on food and nutrition security and sustainable agriculture in over 60 countries. 

Today's Global Report highlights the need for a strengthened cooperation between humanitarian, 

development and peace actors to reverse and prevent food crises. A stronger Global Network can help 

deliver change on the ground for the people who really need it." 

 امنیت غذاییموضوع: 

 (FAOفائو ) :منبع

 02/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1187744/icode/
http://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2019
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 های گیاهیاعالم استانداردهای جدید برای جلوگیری از گسترش جهانی آفات و بیماری

( در نشست ساالنه خود استانداردهای CPMکمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی )

جدیدی برای جلوگیری از گسترش و عبور آفات از مرزها تصویب کرد. از جمله این 

 Xylella fastidiosamنعت از گسترش آفات بسیار تهاجمی استانداردها، پروتکل مما

 است. میوه شرقی مگس و

( است که IPPCپزشکی )المللی گیاهاین کمیسیون بخش مدیریتی کنوانسیون بین

های جهان و المللی مسئول در زمینه تنظیم و اجرای استانداردهای بهداشت گیاهی مورد تایید دولتعنوان تنها نهاد بینبه

کند. ( برای تسهیل  تجارت امن و محافظت از سالمت گیاهان فعالیت میSPSنامه های سازمان تجارت جهانی )توافقنامهافقتمو

ها، با افزایش تجارت و سفر، ، معاون مدیرکل فائو در بخش کشاورزی و حفاظت از مصرف کنندهBukar Tijaniبنا به اظهارات 

هر روزه ما شاهد تهدیدات است. مناطق جدید و فراتر از مرزها بیشتر از همیشه شده خطرات ناشی از گسترش آفات گیاهی به

 ناشی از گسترش آفات به سالمتی گیاهان و انسان، محیط زیست و اقتصاد هستیم. 

اقتصاد روند و خسارت وارده به درصد از تولیدات کشاورزی توسط آفات از بین می 40تا  20بر اساس برآورد فائو ساالنه بین  

 میلیارد دالر در هر سال است.  70میلیارد و حشرات تهاجمی حدود  220های گیاهی حدود جهانی در نتیجه بیماری

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1187738/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The body charged with keeping plant pests and diseases at bay and trade in plants safe has adopted new 

international measures to prevent pests from crossing borders and spreading. 

The standards, including protocols to block highly invasive pests such as Xylella fastidiosa and the 

oriental fruit fly, were approved during the Commission on Phytosanitary Measures' (CPM) annual 

meeting this week. 

CPM is the governing body of the International Plant Protection Convention (IPPC) - the only 

international body charged with setting and implementing phytosanitary standards recognized by 

governments around the world and the World Trade Organization-SPS agreement to facilitate safe trade 

and protect plant health. 

 های گیاهیآفات و بیماریموضوع: 

 (FAOفائو ) :منبع

 03/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 98نیمه اول فروردین 

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

7 

 

 ها در برابر حشرات مهاجمدستورالعمل فائو برای محافظت از جنگل

به  Asian Chestnut gall waspو  (winter mothپره زمستانه )حشراتی مثل شب

رختان ارزشمند جنگلی که افراد زیادی برای امرار معاش وابسته به آنها هستند، د

 کنند.صدمه وارد می

کنند.  بسیاری میلیون هکتار جنگل آسیب وارد می 35ساالنه آفات جنگلی به حدود 

اند و دشمن طبیعی های غیربومی هستند که وارد اکوسیستم شدهاز این آفات گونه

 رات با روند رو به رشد تجارت جهانی و اثرات تغییرات اقلیمی در حال افزایش است. ندارند. میزان خسا

 هایاست. یکی از راههای گذشته دانش کافی در مورد استفاده از روش کنترل بیولوژیکی بدست آمدهخوشبختانه، طی دهه 

 است. که اثربخشی آن ثابت شدهاست بدا گونه آفات، یعنی معرفی دشمنان طبیعی از طرف کشورهای ممؤثر برای گسترش این

ر است که اطالعات مختصفائو دستورالعمل و راهنمای جدیدی را در مورد کنترل بیولوژیکی آفات درختان جنگلی منتشر کرده

 کند. و مفیدی را برای کمک به مدیران جنگل در کشورهای در حال توسعه در زمینه کنترل بیولوژیکی آفات ارائه می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1187397/icode:برلینک خ

 خالصه خبر :
Bugs such as the Winter moth and Asian Chestnut gall wasp are the bane of valuable trees and the people 

who rely on and benefit from them. Insect pests damage around 35 million hectares of forest each year, 

with particularly catastrophic impacts recorded when non-native species arrive in ecosystems where they 

have no natural enemies. The scale of impact is increasing with growing international trade and the 

effects of climate change. 

Fortunately, over the last decades, the global community has accumulated considerable knowledge on 

the application of biological pest control. The introduction of natural enemies of invasive species from 

their country of origin has proven an effective tool to combat their expansion. 

FAO's new Guide to the classical biological control of insect pests in planted and natural forests distills 

information in a clear and concise way to assist forest managers in developing countries develop 

effective pest-control programmes. 

 جنگلموضوع: 

 (FAOفائو ) :منبع

 04/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1187397/icode/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2010/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA3677EN
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 های سازگار با محیط زیست با استفاده از ترکیبات سورگومکشتولید آفت

حشره در مزرعه، گلخانه و -های بین گیاهبنا به نظر محققانی که بر روی تعامل

وان تکنند، ترکیبات تولید شده توسط سورگوم را میالعه میآزمایشگاه مط

کشی هدفمند و غیرسمی برای محافظت از گیاهان در برابر عنوان حشرهبه

 جداسازی کرد.  آفات 

خصوص به ایی سورگوم بنام فالونوئید این محققان بر روی نقش ترکیب شیمی

3-deoxyflavonoid  3  و-deoxyanthocyanidinsیجاد مقاومت در برای ا

د. برای کنسبز است که از شیره گیاه تغذیه می-اند. شته برگی ذرت حشره کوچک آبیذرت در برابر شته برگی تحقیق کرده

ه ترکیبات های ثانوی از جملای تکامل یافته است که متابولیتمقابله در برابر آفاتی مثل شته، سیستم دفاعی سورگوم به گونه

 کند.   موم کردن آفات بیوسنتز میفالونوئیدی برای مس

است و در آن توضیح منتشر شده Journal of Chemical Ecologyصورت آنالین در مجله جزئیات بیشتر درباره این یافته به

عنوان مواد دفع کننده آفات برای محافظت هتوان باست که از فالونوئیدها  به کمک مهندسی ژنتیک بطور بالقوه میداده شده

 ز گیاهان استفاده نمود. ا

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190403155427.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Compounds produced by sorghum plants to defend against insect feeding could be isolated, synthesized 

and used as a targeted, nontoxic insect deterrent, according to researchers who studied plant-insect 

interactions that included field, greenhouse and laboratory components. 

The researchers examined the role of sorghum chemicals called flavonoids -- specifically 3-

deoxyflavonoid and 3-deoxyanthocyanidins -- in providing resistance against the corn leaf aphid, a tiny 

blue-green insect that sucks sap from plants. To defend against pests like the aphids, sorghum has 

evolved defenses that includes biosynthesis of secondary metabolites, including flavonoids to poison the 

pests. 

 هاکشآفتموضوع: 

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 03/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190403155427.htm
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 ( مناسب برای زنبورهای عسلlandscapesنماهای )علمی برای ایجاد زمین یرهنمودها

درصد از محصوالت زراعی اصلی وابسته  72زنبورها از اجزاء اصلی اکوسیستم هستند: 

با از دست دادن ها هستند. با این وجود جمعیت زنبورهای عسل بومی افشانبه گرده

رنشینی و که اغلب ناشی از توسعه شه روبرو هستند ها و منابع غذایییستگاهز

تواند هزاران گل . خبر خوب این است که یک درخت یا درختچه مینشینی استحاشیه

امین دنیاز زنبورها را ترووهیدرات مبا گرده و شهد با کیفیت تولید کرده و پروتئین و کرب

شود، اما اغلب مبنای ف ارائه میهای مناسب برای زنبورها توسط منابع مختلهایی از گیاهان برای ایجاد محیطفهرستکند. 

سایت نمونه برای جذب زنبورها مورد  5گونه بومی و غیربومی را در  72 ،لمی ندارند. دکتر دانیل پاتر در منطقه دره اوهایوع

 های او عبارتند از:است. یافتهمطالعه قرار داده

 دهی را توانند فصل گلبومی میکنند وگیاهان غیرگیاهان بومی و غیربومی، هر دو جوامع مختلف زنبورها را جذب می

 گسترش دهند. 

 ب کنند سبب جذاند برای مثال دو برابر گلبرگ تولید میشکل گل مهم است. گیاهانی که از جنبه زیبایی اصالح شده

 شوند.بیشتر زنبورها نمی

 هستند. ها که جاذب زنبور هستند عاری از آفات هستند که مالکان نیز طرفدار آنها بسیاری از انواع گل 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190405124216.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Bees are critical members of the ecosystem: 75% of leading food crops have some level of dependency on 

pollinators. However, native bee populations are struggling because of loss of habitat and food, often caused by 

urban and suburban development. The good news is that a single tree or shrub can produce thousands of flowers 

with high-quality pollen and nectar, providing bees with the protein and carbohydrates they need to thrive. 

Many resources encourage homeowners and land care managers to create bee-friendly environments, but most of 

them include lists of recommended plants rarely backed by science. To rectify this, Dr. Daniel Potter surveyed 72 

native and non-native woody plant species in 5 sample sites throughout the Ohio Valley region to document which 

species attract which bees.  

 زنبورعسلموضوع: 

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 05/04/2019 :برتاریخ خ

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190405124216.htm
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 استفاده از نیشکر برای تولید انرژی تجدیدپذیر 

های تجدیدپذیر و نیشکرهای اصالح ژنتیکی شده برای تولید انرژی

 سازی صنعت در آینده کمک کنند. نتوانند به ایمهای زیستی میپالستیک

گوید، بازسازی نیشکر ینزلند، پروفسور رابرت هنری میمحقق دانشگاه کوئ

تواند به می energycaneعنوان یک محصول زراعی برای تولید انرژی یا به

  حفظ پایدار صنعت در مواجهه با کاهش جهانی تقاضا برای شکر کمک کند. 

فراتر از تولید فقط شکر از نیشکر، در جهت تولید بنا به نظر وی صنعت باید 

های سنتی باشد. او در حال حاضر در حال ، سوخت زیستی برای استفاده در حمل و نقل و تولید مواد جایگزین پالستیکبرق

زیستی  هایوری مناسب برای تولید سوختهای اصالح ژنتیکی برای بازسازی ارقام نیشکر با بهرهتحقیق بر روی اولین آزمایش

 های زیستی است.  و پالستیک

جدیدپذیر های تگیاه بسیار مناسبی برای تولید انرژی توده فراوانعلت رشد سریع و تولید زیستگوید، نیشکر بهاین محقق می

سه عنوان بخشی از پروژه مشترک با مؤسیابی ژنوم نیشکر بهتی بر روی توالیالمللی تحقیقااست. وی با همکاری یک تیم بین

 کند. ژنوم امریکا کار می

  reinvention.html-energycane-sugar-03-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Gene-editing sugarcane for use in renewable energy and bio-plastics could help secure the industry's 

future. The University of Queensland's Professor Robert Henry said sugarcane's reinvention as an 

"energycane" crop could sustain the industry in the face of falling global demand for sugar. 

"The industry must think beyond just producing sugar, to also producing electricity, biofuels for 

transportation and oils to replace traditional plastics," he said Professor Henry, Director of the 

Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation (QAAFI) at UQ, is conducting the first gene-

editing experiments to tailor sugarcane production to effectively produce biofuels and bioplastics. 

"It's about reinventing sugarcane as a crop with a wider range of end uses, and sugarcane is ideal for 

renewables because it is fast-growing with abundant biomass," he said. 

 انرژی تجدیدپذیرموضوع: 

 phys.org :منبع

 11/03/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-03-sugar-energycane-reinvention.html
https://phys.org/tags/global+demand/
https://phys.org/tags/sugar/
https://phys.org/tags/sugarcane+production/
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 تحقیقات درباره اقلیم در جهت کمک به جوامع آینده باید تغییر کند

کنون با آن مواجه هستیم و در تغییرات اقلیمی یک چالش دیرین است که هم

بعد از آن نیز وجود خواهد داشت. بر اساس گزارش دولت  و طول قرن حاضر

امریکا از ارزیابی ملی اقلیمی، در حال حاضر اثرات تغییرات اقلیمی بر روی 

 مردم امریکا و سراسر جهان مشهود است. 

شود که برای سالمتی باال رفتن درجه حرارت موجب تشدید امواج گرمایی می

و باال آمدن سطح آب دریاها منجر به افزایش وقوع سیل و وارد آمدن خسارت به اموال مردم،  های شدیدانسان مضر است. باران

ایش دما و مشکالت تامین آب، نیازمند رویکردهای جدید در کشاورزی زشوند. افهای تجاری و سالمتی میها، فعالیتزیرساخت

ای غذایی ههش می یابند و تحت فشار قرار گرفتن سیستمهای مربوط به شیالت تغییر یافته و در برخی موارد کااست. فعالیت

 ثباتی ملی بیانجامد. تواند به بیمی

شناسی رویکردهای جدیدی اتخاذ کنند که متمرکز بر تلفیق های تحقیقاتی اقلیماست که سازماناکنون زمان آن فرارسیده

  باشد. علوم پایه با مدیریت ریسک 

  future.html-climate-04-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Climate change is a chronic challenge – it is here now, and will be with us throughout this century and 

beyond. As the U.S. government's National Climate Assessment report made clear, it's already affecting 

people throughout the United States and around the world. 

Warmer temperatures are making heat waves more intense, with harmful effects on human health. More 

intense rainfall and higher sea levels are leading to more frequent and intense flooding, with ensuing 

damages to property, infrastructure, business activity and health. Higher temperatures and strained water 

supplies are requiring new agricultural approaches, while fisheries are shifting and in some cases 

shrinking; in some cases, stressed food systems are contributing to national instability. 

Now it's time for the climate science research enterprise to adopt an expanded approach, one that focuses 

heavily on integrating fundamental science inquiry with risk management. 

 تغییرات اقلیمیموضوع: 

 phys.org :منبع

 05/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-04-climate-future.html
http://nca2018.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/chapter/6/
https://nca2018.globalchange.gov/chapter/14/
https://science2017.globalchange.gov/chapter/7/
https://science2017.globalchange.gov/chapter/7/
https://science2017.globalchange.gov/chapter/12/
https://www.nature.com/articles/nclimate1911
https://nca2018.globalchange.gov/chapter/10/
https://nca2018.globalchange.gov/chapter/9/
https://nca2018.globalchange.gov/chapter/9/
https://nca2018.globalchange.gov/chapter/16/
https://phys.org/tags/risk+management/
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 توانند به تغذیه جهانی کمک کنندهایی که شهرها میروش

های انسانی مثل شهرنشینی، تغییرات اقلیمی در جریان است و فعالیت

درصد  25 از عوامل مؤثر در آن هستند.  صنعتی شدن و تولید مواد غذایی

کربن منتشره در جهان ناشی از تولید مواد غذایی است. تغییرات  زاز گا

شدت عرضه مواد غذایی را در اقلیمی و فراوانی وقایع حدی ناشی از آن به

 دهد. جهان در معرض خطر قرار می

ای رای جذب دی اکسیدکربن شده و به باال رفتن اثر گلخانهزدائی می شود که منجر به کاهش درختان بتولید غذا سبب جنگل

گیر جمعیت های مورد استفاده برای حفاظت از محصوالت منجر به کاهش چشمکشکند. عالوه بر این، کودها و آفتکمک می

 گذاردخیزی خاک اثر منفی میشده و بر حاصلحشرات 

کنند تمرکز بر بخش کشاورزی برای تولید بیشتر را کمتر و در مقابل رویکردهای جدیدی متخصصان بخش غذایی تالش می

برای تغییر الگوی مصرف و تولید ضایعات در سطح محلی و جهانی ارائه کنند. در مورد کشاورزی شهری و شهرهای پایدار و 

های ( تغییر رژیم3( کشاورزی شهری و 2( بازیافت ضایعات غذایی 1دارد  اثربخشی آنها بر تغییرات اقلیمی سه زمینه وجود

 غذایی .

  earth.html-world-cities-ways-04-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Climate change is underway, and human activities such as urbanisation, industrialisation and food 

production are key contributors. Food production alone accounts for around 25% of global carbon 

emissions. Ironically, the changing weather patterns and more frequent extreme weather events resulting 

from climate change also put the world's food supplies at risk. 

Food production drives deforestation, meaning there are fewer trees to absorb carbon dioxide, which 

contributes to the greenhouse effect. What's more, the fertilisers and pesticides used to protect crops 

have caused a dramatic decline in insect populations, and in soil fertility, by affecting the microbial 

organisms that enrich the soil and enable plants to gain nutrients. 

 تغذیهموضوع: 

 phys.org :منبع

 03/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-04-ways-cities-world-earth.html
https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions
https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions
https://www.ucsusa.org/global-warming/stop-deforestation/whats-driving-deforestation
https://climate.nasa.gov/causes/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636?via%3Dihub
http://www.interacademies.org/48898/Opportunities-for-future-research-and-innovation-on-food-and-nutrition-security-and-agriculture-The-InterAcademy-Partnerships-global-perspective
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 های هرزهای مرزی برای جلوگیری از گسترش علفحلراه

 Muthu Bagavathiannanهای هرز از دانشگاه تگزاس، دکتر محقق علف

ش گستر های تحقیقاتی و ترویجیهای مدیریتی و تالش، با وجود شیوهگویدمی

 دامه دارد. های هرز همچنان اعلف

های هرز فقط مشکل مربوط به صاحب زمینی که بر روی آنها رشد مسئله علف

شناسند و ها مرزی را نمیکنند نیست. مشکل موضوع عمومی است زیرا علفمی

ث وای است که در مدیریت آنها باید در نظر گرفته شود. این محقق همراه با محقق علوم اجتماعی از دانشگاه نیو سااین نکته

ای را در این زمینه انجام دادند. محقق از سراسر جهان مطالعه 15ولز استرالیا، دکتر سونیا گراهام و همکاری یک تیم متشکل از 

 Natureدر مجله « عنوان معضل اجتماعی مشترک بین عالئق فردی و اجتماعیهای هرز بهعلف» های آنها تحت عنوان یافته

Plants ن مقاله آنها از دانشگاهیان و فعاالن در این زمینه خواستار گسترش مفاهیم و رویکردهایشان در ایاست. منتشر شده

 اند. های هرز شدهدرباره مشکالت علف

  htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/1.90408161627:لینک خبر

 خالصه خبر :
Weed species continue to spread and management costs continue to mount, in spite of best management 

practices and efforts by research and extension personnel who promote them to land managers, said Dr. 

Muthu Bagavathiannan, Texas A&M AgriLife Research weed scientist in the Texas A&M soil and crop 

sciences department, College Station. 

The issue is weeds aren't just a problem for the landowner where they grow, Bagavathiannan said. They 

are collectively everyone's problem because they don't recognize property lines, and that is how they 

must be managed. Jointly with Dr. Sonia Graham, a social scientist at the University of New South 

Wales, Australia, doing a research fellowship at the Autonomous University of Barcelona, Spain, 

Bagavathiannan led a team of 15 researchers representing entities around the world in a study that looks 

at weed control through a cross-boundary lens. The team recently published their findings, Considering 

Weed Management as a Social Dilemma Bridges Individual and Collective Interests, in the 

journal Nature Plants. 

 های هرزعلفموضوع: 

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 08/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190408161627.htm
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 المللی تحقیقاتیرمزگشایی ژنوم گندم دوروم توسط تیم بین

، یک کنسرسیوم Nature Geneticsمنتشر شده در مجله  یبر اساس مقاله

است. گندم دوروم یابی کامل ژنوم گندم دوروم شدهالمللی موفق به توالیبین

ذای غمنبع اصلی سمولینا است که در تولید پاستا استفاده می شود که یکی از 

 . است اصلی مردم در سراسر جهان

م توان سطح کادمیوگونه میاست که چاین تیم تحقیقاتی همچنین کشف کرده

 زراعی گندم دورم و تولید ارقام با ارزش غذایی باال کمک خواهد کرد. این کشف به بههای دوروم کاهش داد. را در دانه

Luigi Cattivelli ( از شورای تحقیقات و اقتصاد کشاورزی ایتالیاCREAمی ) اد استانداردهای جمنجر به ایگوید، این نوآوری

های بعدی در تولید ارقام پایدار و زراعی و ایمنی دوروم و محصوالت مشتق از آن خواهد شد و راهگشای گامبهجدید در 

 سازگارتر دوروم در برابر تغییرات اقلیمی خواهد شد.

یت دوروم کیف ژنوم گندم دوروم چهار برابر بزرگتر از ژنوم انسان است. این تیم برای اولین بار موفق به مونتاژ ژنوم کامل رقم با

 شد.  Svevoبنام 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190408114249.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
An international consortium has sequenced the entire genome of durum wheat -- the source of semolina 

for pasta, a food staple for the world's population, according to an article published today in Nature 

Genetics. The team has also discovered how to significantly reduce cadmium levels in durum grain, 

ensuring the safety and nutritional value of the grain through selective breeding. 

"This ground-breaking work will lead to new standards for durum breeding and safety of durum-derived 

products, paving the way for production of durum wheat varieties better adapted to climate challenges, 

with higher yields, enhanced nutritional quality, and improved sustainability," said Luigi Cattivelli of 

Italy's Council for Agricultural Research and Economics (CREA). 

The durum wheat genome is four times as large as the human genome. The team has for the first time 

assembled the complete genome of the high-quality Svevo variety. 

 گندم موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 08/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190408114249.htm
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 تبدیل کاه گندم به مواد شیمیایی زیستی

المللی حمل و نقل منتشر شده توسط شورای بین یک مقاله رسمی بر اساس

ل حهای پاالیش زیستی مبتنی بر ضایعات کشاورزی راهپاک، توسعه فناوری

پا ساالنه در اروهای فسیلی است. کلیدی  برای کاهش وابستگی اروپا به سوخت

شود. با حمایت پروژه آوری میمیلیون تن بقایای گندم جمع 144حدود 

OPTISOCHEM های گذاری اتحادیه اروپا محققان به پیشرفتبا سرمایه

وبوتن اند مانند: ایزتوجهی در تبدیل بقایای گیاهی به مواد مفید دست یافتهقابل

 ( بسیاری از مواد شیمیایی است. precursorماده )پیشزیستی که  IBN( یا bio-isobuteneزیستی )

( و تخمیر آن به ایزوبوتن. hydrolysateرآوری است مثل تبدیل کاه گندم به هیدرولیزات )ند مرحله فچاین پروژه متشکل از 

 توضیحبری منتشر شده توسط هماهنگ کننده پروژه در گزارش خشود. مرها میاین ماده سپس تبدیل به الیگومرها و پلی

تجدیدپذیر نسل دوم که در نهایت به الیگومرها است، در حال حاضر  کاه گندم در مقیاس نمایشی به ایزوبوتن زیستی داده شده

 مرهای قابل استفاده در مواد مختلف از قبیل الستیک، لوازم آرایشی، حالل و پالستیک تبدیل خواهد شد. و پلی

  chemicals.html-green-straw-wheat-04-19https://phys.org/news/20:لینک خبر

 خالصه خبر :
The development of new bio-refining technologies based on agricultural waste is seen as key to reducing 

Europe's dependency on fossil-based products. According to a White Paper by the International Council 

on Clean Transportation, about 144 million tonnes of wheat residues accumulate each year in the EU. 

Supported by the EU-funded OPTISOCHEM project, researchers have made significant progress in 

transforming this excess material into something more useful: bio-isobutene, or bio-IBN, a key precursor 

for numerous chemicals. 

The project involves several processes such as the conversion of wheat straw into hydrolysate and its 

fermentation into isobutene. This material is then converted into oligomers and polymers. A press release 

by project coordinator Global Bioenergies states that "currently underutilized residual wheat straw has 

been converted at demo scale into second generation renewable bio-isobutene, and will eventually be 

transformed into oligomers and polymers usable in lubricants, rubbers, cosmetics, solvents, plastics, or 

fuels applications." 

 گندمموضوع: 

 phys.org :منبع

 08/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 تاثیر بهبود فتوسنتز بر روی عملکرد

اگر ان افزایش چشمگیری خواهد داشت. در دو دهه آینده جمعیت جه

را برای افزایش  های در دسترسکه بهترین رویکرد وجود داشت ابزاری

 شد. ر مفید واقع میایکرد، بسولیدات کشاورزی ارائه میت

اند: یک مدل دینامیک گروهی از محققان موفق به ارائه چنین ابزاری شده

م را عملکرد گندم و سورگوکه بهترین دستکاری فتوسنتتیک برای افزایش 

 بینی کند. تواند پیشمی

ست که ا بینی بیولوژیکی دقیقگوید، این یک ابزار پیشو دانشگاه کوئینزلند می CoETP( از مرکز Alex Wuدکتر الکس وو )

 . داصل از دستکاری فتوسنتتیک را در شرایط محیطی واقعی گیاه بصورت کمّی محاسبه کنتواند افزایش عملکرد حمی

اند کنند. مطالعات متعددی نشان دادهاکسیدکربن و آب را به مواد غذایی تبدیل میگیاهان از طریق فتوسنتز نور خورشید، دی

یار های فتوسنتتیک بر روی عملکرد محصول بستواند کارآمدتر باشد. تا کنون ارزیابی اثرات دستکاریفرایند حیاتی میاین که 

 دشوار بود. 

 است. منتشر شده Nature Plantsافته در مجله جزئیات این ی

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190408114246.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
In the next two decades, crop yields need to increase dramatically to feed the growing global population. 

Wouldn't it be incredibly useful if we had a crystal ball to show us what are the best strategies available 

to increase crop yields? 

A team of scientists have just developed exactly that: a dynamic model that predicts which 

photosynthetic manipulations to plants will boost the yields of wheat and sorghum crops. 

"We have developed a reliable, biologically rigorous prediction tool that can quantify the yield gains 

associated with manipulating photosynthesis in realistic crop environments," said Dr Alex Wu, from the 

ARC Centre of Excellence for Translational Photosynthesis (CoETP) and The University of Queensland 

(UQ). 

 فتوسنتزموضوع: 

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 08/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190408114246.htm
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 های اروپاهای ممنوع در رودخانهکشآفت

های اروپا ها و رودخانههای کانالنتایج آزمایشات انجام شده بر روی آب

های ممنوع را کشمورد از آفت 24 کش شامل نوع آفت 100وجود بیش از 

 اند. نشان داده

کشور از جمله انگلستان  10ه بهای مربوط نمونه از آب 29این مطالعه بر روی 

-های این مطالعه که تا لهستان و اسپانیا را پوشش میانجام شده و در نمونه

 است. ها، داروهای دامپزشکی نیز یافت شدهکشداد، عالوه بر آفت

 70رین آلودگی شامل گویند، بیشت( در دانشگاه اکستر میGreenpeace« )صلح سبز»های تحقیقاتی محققان از آزمایشگاه

 شد. نوع سم زراعی مربوط به بلژیک می

 کش از استانداردهای مورد قبول در اروپا بیشتر بود. راه نمونه برداری شده غلظت حداقل یک نوع آفتبآ 29از  13در 

حیات  میایی بر رویشی یبی این موادترک های زیادی درباره اثراتقطعیتگوید، عدمگر این مطالعه میدکتر جورج کاسادو تحلیل

 است. ها ثابت شدهکشزائی برخی از این آفتوحش و سالمتی انسان وجود دارد. اثرات سرطان

  rivers.html-europe-pesticides-04-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 ر :خالصه خب
Tests of Europe's rivers and canals have revealed more than 100 pesticides—including 24 that are not 

licensed for use in the EU. The study, which tested samples from 29 waterways in 10 countries including 

the UK, also found 21 veterinary drugs. 

Every river and canal screened in the study—from countries as far apart as Poland and Spain—contained 

multiple pesticides, and most contained veterinary drugs. 

The scientists, from Greenpeace Research Laboratories at the University of Exeter, said the highest 

levels of contamination were found in a Belgian canal that contained 70 pesticides. 

In 13 of the 29 waterways, concentrations of at least one pesticide exceeded European standards for 

acceptable levels. 

 هاکشآفتموضوع: 

 phys.org :منبع

 08/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-04-pesticides-europe-rivers.html
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 های مختلف کشاورزیکاربردهای تابش در زمینه

های توسعه ( در زمینهionizing radiationدر حال حاضر ارتباط و اثرات تابش یونیزه )

ت ساخکشاورزی، مطالعه مناطقی که با سطح باالی زمینه تابشی طبیعی و یا انسان

 است. شناسی فضایی مشخص شدهند و مطالعات زیستمواجه هست

آمیز در تولید ارقام جدید گیاهان طور موفقیتتوان بهاز این نوع تابش میعالوه بر این، 

زراعی، تیمارهای قبل از کاشت بذرها و انجام سایر کارهای بیولوژیکی با هدف ایجاد 

 اده نمود. های مختلف استفالگوهای عمومی و خاص بر روی ارگانیسم

ند. اها تاثیر تابش یونیزه بر رشد و تکثیر گیاهان و همچنین اثرات آنها در سطح ژنتیکی را نشان دادهتاکنون، بسیاری از داده

 جود دارد.های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی وهم زمان، شناخت کمی از مکانیسم اثرات پرتوهای یونیزه بر روی فعالیت

از یک طرف وابسته به رشد گیاهان گوید، می Vladimir Vodeneevروسیه،   شگاه لباچفسکیرئیس گروه بیوفیزیک دان

یزه بر روی های یونلوژیکی است و از طرف دیگر به تغییرات ژنتیکی ارتباط دارد. بنابراین مطالعه اثرات تابشفیزیوفرایندهای 

 ن اثرات را مشخص خواهند کرد. تصویر جامعی از ایفرایندهای فیزیولوژیکی و در سطح ژنتیکی 

  flights.html-interplanetary-remediation-soil-04-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Currently, the study of the effects of ionizing radiation is of great relevance in the field of agriculture 

development, the study of zones with elevated natural and man-made background radiation, and space 

biology studies. 

At the same time, this type of radiation can be successfully used for developing new varieties of 

agricultural plants, pre-sowing seed treatment and solving other general biological tasks aimed at 

establishing general patterns and peculiarities of ionizing radiation effects on various living organisms. 

To date, a large amount of data illustrates the effects of ionizing radiation on plant growth and 

reproduction, as well as changes caused by ionizing radiation at the genetic level. At the same time, there 

is a significant gap in understanding the mechanisms of the influence of ionizing radiation on the activity 

of biochemical and physiological processes, despite the fact that it is at this level that the basis is formed, 

due to which all effects appear at the level of the whole organism. 

 خاکموضوع: 

 phys.org :منبع

 08/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 شهیمقاوم در برابر نماتد مولد گره ر یگوجه فرنگ دیتول  

Scientists Develop Transgenic Tomatoes with Resistance to Root Knot Nematode 

 کنند یگندم کمک م یکه به مقاومت در برابر شور ییمهایآنز ییشناسا  

Scientists Discover Enzymes to Help Wheat Cope with Salinity 

 های برنج مقاوم در برابر خشکی شدند محققان ویتنامی موفق به تولید الین 

Vietnamese Scientists Develop Drought Tolerant Rice Lines 

 روپاا .2

 شد. اهانیدر گ یمنیا ستمیانتقال س یموفق به کشف چگونگ یقاتیتحق یالملل نیب میت  

Global Research Team Discovers How Plant Immunity is Transferred 

 مریکاا .3

 ژنوم گردو شدند یابی یمحققان موفق به توال  

Scientists Sequence Walnut Genome 

 ( سازمان امنیت غذایی اروپاEFSA)  نظرات خود درباره ذرت تراریختهsix-event را منتشر کرد 

 EFSA Releases Scientific Opinion on Six-Event GM Maize 

 تحقیقات 

 ییغذا تیو کمک به امن دیجد اهانیگ دیتولی برا یدیجد یفناور  

New Plant Breeding Technologies Designed to Help Attain Food Security 

 شدند که در شکل گرفتن جهان نقش داشتند اهیدر گ ییبه کشف ژنهاموفق  محققان  

Study Reveals Plant Genes that Shaped the World 

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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