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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 (مهر 42اکتبر،  61)روز جهانی غذا 

 گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی ، سرمایهتغییر آینده مهاجرت

 

های سیاسی،  ثباتی های اجتماعی و بی از زمان جنگ جهانی به دلیل افزایش ناآرامی

گرسنگی، فقر و وقوع مکرر . است میزان جابجائی و مهاجرت روند افزایشی پیدا کرده

های شدید آب و هوایی مرتبط با تغییرات اقلیمی هم از عوامل مؤثر در  پدیده

ای  مهاجرت سبب بروز مشکالت پیچیده امروزه افزایش. های مهاجرت هستند چالش

ها، کشورهای در  هدف بسیاری از مهاجرت. است که نیاز به اقدامات جهانی دارند شده

ها نیز  جرتابخش بزرگی از مه. حال توسعه است که خود با کمبود منابع مواجه هستند

اساسی  یکی از اقدامات. در داخل کشورها انجام شده و مشکالت خاصی را بدنبال دارند

 . توسعه روستایی است ،های ناشی از مهاجرت برای مقابله با چالش

کشورهای دنیا  در بسیاری ار( مهر 42)اکتبر  61در روز « روز جهانی غذا»هر سال 

روز تاسیس فائو است و هدف اصلی از برگزاری  روز مقارن با سال این. شود برگزار می

های غذا و تغذیه و تشویق اقدمات جهانی برای  آن، افزایش آگاهی عمومی درباره چالش

 .  پایان دادن به گرسنگی است

 http://www.fao.org/world-food-day/2017/theme/en/ 

 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2017/WFD2017_

Guideline_EN_Low.pdf 

 http://www.fao.org/world-food-day/2017/about/en/ 
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 بعدی 9تخمین ارتفاع گیاهان با استفاده از تصویربرداری 

های با وضوح باالی گرفته  از عکس( point clouds)ای  ایجاد ابرهای نقطه

می توانند در مقایسه  شده بوسیله هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادها

ها در  های دستی به کارشناسان اصالح نباتات و اگرونومیست گیری با اندازه

 .جویی زمان و هزینه کمک کنند صرفه

 A&Mاز دانشگاه  Lonesome Malamboدرباره این موضوع، دکتر 

ای در مجله  تگزاس تحقیق کرده است که جزئیات آن بصورت مقاله

Applied Earth Observation and Geoinformation ای در تحقیقات ذرت  نتایج این تحقیق چندرشته. است منتشر شده

گیری ارتفاع  های جدید نه فقط جایگزینی برای استانداردهای مربوط به اندازه یافته. ایجاد کندتواند تحول  و سورگوم می

های  گیری واکنش های جدیدی نیز برای اندازه ششود، بلکه رو تواند باشد که نیروی انسانی زیادی صرف آن می گیاهان می

ها به کارشناسان اصالح  این روش. کند ها در مراحل مختلف رشد نیز ارائه می متفاوت واریته های مختلف در برابر استرس

 . ها کمک خواهد کرد های پرمحصول و مقاوم در برابر استرس تر واریته نباتات در تشخیص سریع

اطالعات ژنتیکی و فنوتیپی یا همان خواص : شوند وری میآ ها دو نوع داده جمع نباتات، در انتخاب واریته های اصالح در برنامه

های صفات  گیری است، اما در اندازه های بسیار بزرگی انجام شده به گفته محقق مسئول این پروژه، در ژنتیک پیشرفت. فیزیکی

 . گیرد ها در داخل مزارع و به روش دستی صورت می گیری بسیاری از اندازهزیرا هنوز . فیزیکی کارهای زیادی باید انجام شود

Building three-dimensional point clouds from high-resolution photos taken from unmanned aerial vehicles 

or drones may soon help plant breeders and agronomists save time and money compared with measuring 

crops manually. 

Dr. Lonesome Malambo, postdoctoral research associate in the Texas A&M University ecosystem science 

and management department in College Station, recently published on this subject in the 

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 

"What this multidisciplinary partnership has developed is transformative to corn and sorghum research, not 

just to replace our standard labor intensive height measurements, but to find new ways to measure how 

different varieties respond to stress at different times through the growing season," Murray said. "This will 

help plant breeders identify higher yielding, more stress-resistant plants faster than ever possible before." 

  

 :   منابع

height.html-agriculture-imaging-crop-d-10-https://phys.org/news/2017 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243417301800?via%3Dihub 

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/tags/plants/
https://phys.org/news/2017-10-d-crop-imaging-agriculture-height.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243417301800?via%3Dihub
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/3dcropimagin.jpg
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 دهی در گیاهان اُکسین، هورمون تعیین کننده توقف رشد و شروع گل

هایی بدست  میوهها و  بسیاری از مواد غذایی مورد استفاده انسان و حیوانات از دانه

های بنیادی تقسیم  ها از گروهی از سلول گل. دهی گیاهان هستند آیند که نتیجه گل می

ها در مرحله خاصی از رشد  تقسیم این سلول. شوند ها حاصل می شده در انتهای شاخه

 . شود دهی متوقف می های گل گیاه یعنی در زمان تشکیل اندام

، (NAIST)قان مؤسسه علوم و فناوری نارا در تحقیق جدید انجام شده توسط محق

و  CRABS CLAWهای  ژاپن، با نشان دادن اثر متقابل بین دو مولکول بنام

TORNADO2درباره هماهنگی موجود بین این دو مرحله توقف و  ، دیدگاه جدیدی

شر شده است و در آن منت Nature Communicationجزئیات این تحقیق در مجله . است شده های گیاهی ارائه رشد اندام

های زایشی  دهی و تشکیل اندام های بنیادی و شروع گذار به مرحله گل رویدادهای مهم مولکولی که منجر به توقف رشد سلول

شده است که چگونه هورمون گیاهی اُکسین تغییرات از تقسیم سلولی به  همچنین نشان داده. است شده گیاهان توصیح داده

 . کند ی را در گیاهان کنترل میهای زایش توسعه اندام

ها  از آنجائیکه گیاهان گلدار در عرضه مواد غذایی موردنیاز ما نقش بسیار مهمی دارند، شناخت بیشتر از مکانیسم تشکیل گل

های بیوتکنولوژی نیز کمک  شناسی پایه داشته و به پیشرفت ها کمک کرده و اثرات مهمی نیز بر زیست به بهبود کیفیت آن

 . کرد خواهد

Many human and animal foodstuffs, such as grains and fruits, derive from flowering plants. Flowers are 

formed from groups of dividing stem cells at the ends of shoots, and the division of these cells is stopped at 

a particular stage of development once floral components have formed. 

A new study by scientists at Nara Institute of Science and Technology (NAIST) provides new molecular 

insight into the coordination of this termination and development by showing the interplay between two 

molecules, CRABS CLAW and TORNADO2. The findings, published in Nature Communications, 

describes key molecular events that must occur for stem cells to stop growing and begin transitioning into 

the development of reproductive organs. They showed that the plant hormone auxin controls the change 

from cell division to female reproductive development. 

"Because flowering plants are so important to our food supply, a fundamental understanding of flower 

development will help to improve it," Prof. Ito says. "Such understanding has an important impact for basic 

biology, and could help create biotechnological improvements for the production of high-value crops." 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171024103111.htm 

https://www.nature.com/articles/s41467-017-01252-6 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171024103111.htm
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01252-6
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 بیوچارهای جدید درباره خواص  یافته

سوز کردن  ای شبیه زغال است که از نیم بیوچار، ماده زیستی غنی از کربن، ماده

آید و برای بیش از  بدست می بقایای گیاهی در محیط کم اکسیژن یا فاقد اکسیژن

بعنوان یک ماده اصالح . است سال است که مورد توجه و سؤال محققان بوده 611

خیره کرده و بنابراین به کاهش انتشار گازهای تواند کربن ذ کننده خاک، بیوچار می

ای کمک کند و همچنین سبب آزادسازی مواد مغذی با سرعت کم شده و یک  گلخانه

 . شود کود غیرسمی محسوب می

اما شیمی دقیق مربوط به چگونگی ذخیره شدن عناصر غذایی در بیوچار و تقویت رشد گیاهان توسط آن هنوز نامشخص 

ایالتی کلرادو به المللی از محققان، از دانشگاه  یک تیم بین. بهمین دلیل ظرفیت تجاری آن بشدت محدود است. است مانده باقی

 41ای در شماره  اند، که بصورت مقاله دهد، دست یافته آسا می ی که به بیوچار خواص معجزهجزئیات و شناخت دقیق مکانیسم

پذیر  تجزیه  است که چگونه کمپوست شده داده در این مقاله نشان. است منتشر شده Nature Communicationاکتبر مجله 

با . بخشد دهند که به میزان قابل توجهی ظرفیت کودی بیوچار را  بهبود می بیوچار یک الیه نازک پوششی آلی تشکیل می

پوششی تعامل بین بیوچار و آب و ظرفیت آن اند که الیه  های پیچیده آنالیز محققان ثابت کرده استفاده از ترکیبی از تکنیک

 . کند برای ذخیره نیترات خاک و سایر عناصر غذایی را تقویت می

For more than 100 years, biochar, a carbon-rich, charcoal-like substance made from oxygen-deprived plant 

or other organic matter, has both delighted and puzzled scientists. As a soil additive, biochar can store 

carbon and thus reduce greenhouse gas emissions, and it can slow-release nutrients to act as a non-toxic 

fertilizer. 

But the precise chemistry by which biochar stores nutrients and promotes plant growth has remained a 

mystery, so its commercial potential has been severely limited. 

Now, an international team of researchers, with key contributions by Colorado State University experts, 

has illuminated unprecedented detail and mechanistic understanding of biochar's seemingly miraculous 

properties. The Nature Communications study, led by Germany's University of Tuebingen and published 

Oct. 20, demonstrated how composting of biochar creates a very thin organic coating that significantly 

improves the biochar's fertilizing capabilities. A combination of advanced analytical techniques confirmed 

that the coating strengthens the biochar's interactions with water and its ability to store soil nitrates and 

other nutrients. 

  

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171020101615.htm 

https://www.nature.com/articles/s41467-017-01123-0 

 بازگشت به فهرست
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 های آنفوالنزای حیوانی مقابله با ویروس

بخصوص مرغ، خوک،  اتآنفوالنزا، یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان

های آنفوالنزای حیوانی  اثرات اقتصادی ویروس. اسب و پرندگان وحشی است

ها  توجه است، بویژه در صنعت مرغداری که تا کنون میلیون در کشاورزی قابل

 . اند برده شده مرغ در سطح جهانی برای کنترل این بیماری از بین

به سالمتی انسان نیز افزایش ها درباره مشکالت مربوط  ابطه نگرانیاین ردر 

های جدیدی  های آنفوالنزای مرغی به سویه برخی از ویروس. است پیدا کرده

یک مثال در این مورد  .دشون( پاندمی)گیر  ها را آلوده کرده و تبدیل به یک بیماری همه توانند انسان اند که می تکامل یافته

شوند تحت عنوان  هایی که از حیوانات به انسان منتقل می بیماری. تاس 4113در سال  H1N1گیر شدن ویروس  مروبط به همه

 . شوند شناخته می« های زنوتیک بیماری»

در . است دهی کرده کت متخصصان از سراسر جهان سازمانموزشی با شرهای آ ، کارگاه(ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

تواند بعنوان راهنمایی برای  ت که میاس ها اطالعات کلیدی درباره این بیماری ارائه شده مربوط به یکی از این کارگاه گزارش

یکی از . نام دارد و آنفوالنزای پرندگان یا آنفوالنزای خوکی است Aویروس اولیه آنفوالنزا، ویروس . محققان سراسر جهان باشد

ر به برای اطالعات بیشت. منابع اصلی این ویروس، پرندگان وحشی مهاجر هستند که بیمار نبوده ولی عامل انتقال آن هستند

 .توانید مراجعه نمایید های زیر می لینک

Influenza is a common disease in humans and animals—mainly poultry, pigs, horses, and wild birds. The economic 

impact of animal influenza viruses on agriculture can be substantial, especially in the poultry industry, where 

millions of birds have been eradicated worldwide in disease-control efforts. 

There is also an ongoing human-health concern. Some animal influenza viruses are evolving into new strains that 

could potentially infect humans and lead to a pandemic. An example of this is the 2009 H1N1 pandemic virus. When 

diseases are transmitted from animals to humans, they’re called “zoonotic” diseases. 

The Agricultural Research Service (ARS) has dedicated significant resources to combating the threat of animal 

influenza viruses for decades. The ARS Office of National Programs has organized scientific workshops with world 

experts to identify research priorities that will have the most impact. The report from one of these workshops 

provides key information that serves as a guide for research institutions worldwide and captures the magnitude of the 

effort to protect animals and people from the threat of influenza viruses. 

 :   منابع

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/nov/viruses/ 

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/nov/animal/ 

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/nov/overseas/ 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/np103/SymposiumWorkshopsMeetings/NVS%20-%20Animal%20Influenza%20Viruses%20Countermeasures%20Group%20Report%20April%202014.pdf
https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/np103/SymposiumWorkshopsMeetings/NVS%20-%20Animal%20Influenza%20Viruses%20Countermeasures%20Group%20Report%20April%202014.pdf
https://www.ars.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/research/programs/
http://go.usa.gov/KpGP
https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/nov/viruses/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/nov/animal/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/nov/overseas/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2017&month=Nov&story=viruses
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 ساقه سویاهای بیماری شانکر  شناسایی پاتوژن

کریستینا پتروویچ محققی از مؤسسه سبزیجات و محصوالت کشاورزی 

. کند های گیاهی مطالعه می صربستان است که بر روی تشخیص بیماری

های سویا در دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی  وی کار خود بر روی پاتوژن

عت و و با بخش علوم گیاهی، زرا  بعنوان محقق بازدید کننده ادامه داده

 . کند باغبانی این دانشگاه همکاری می

 Diaportheسه گونه از  پتروویچ اولین شخصی است که گزارشی درباره 

توسط این . است ارائه کردهکه عامل بیماری شانکر ساقه در سویا است، 

 است امریکا منتشر شدههای گیاهی در مجله انجمن فیتوپاتولوژی  هایش در مورد بیماری محقق دو مقاله درباره یافته

های شمالی، که آب و هوای سرد را دوست دارند و سویاها را در داکوتای  گونه. دو نوع بیماری شانکر ساقه در دنیا وجود دارد

هر دو نوع . گونه دیگر که جنوبی است و مقاوم در برابر دمای باال است. دهد جنوبی و صربستان مورد هجوم قرار می

های باران که به بقایای آلوده به پاتوژن برخورد کرده و سبب پاشیده شدن  گیاهان از طریق دانه .دوست هستند رطوبت

 . شوند شوند، به این بیماری مبتال می اسپورهای قارچی به اطراف می

Scouting soybean fields and identifying diseases are some of the tasks that Kristina Petrović performs as a 

research associate at the Institute of Field and Vegetable Crops in Serbia. She is expanding her work on 

pathogens that affect soybeans as a visiting scientist at South Dakota State University, where she is 

working with field crops pathologist Febina Mathew, an assistant professor in the Department of 

Agronomy, Horticulture and Plant Science. 

"I am happy when I find disease," Petrović quipped. She was the first to report that three species 

of Diaporthe, the pathogen that causes stem canker of soybean, were triggering Phomopsis seed decay in 

Serbia. Petrović published two papers on her findings in Plant Disease, an American Phytopathological 

Society journal. When she told the journal editor that she wanted to do postdoctoral research in the United 

States, he circulated her credentials among the society's members. 

The world has two main types of stem canker -- the Northern variety, which likes cool temperatures and 

affects both South Dakota and Serbian soybeans, and the Southern, which can survive high temperatures. 

Both types like moisture, Petrović explained. Plants are infected when raindrops hit pathogen-containing 

plant residue and splash the fungus spores onto the young soybean plants.   
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 زمینی مقاوم در برابر آفالتوکسین معرفی ارقام بادام

محققان مرکز علوم گیاهی دوالد دانفورد، امریکا با همکاری محققانی دیگر از مؤسسه 

در ( ICRISAT)تحقیقات محصوالت مناطق نیمه خشک گرمسیری المللی  بین

نا موفق به یزیالوئگاه ایالتی و دانش( USDA)زارت کشاورزی امریکا .حیدرآباد هند، 

تواند اثر  این کشف می. غلبه بر قارچ تولید کننده آفالتوکسی در بادام زمینی شدند

توجهی در بهبود ایمنی مواد غذایی و کاهش ضایعات حاصل از آلوده شدن مواد  قابل

جزئیات این یافته در مجله . زای آفالتوکسین شود غذایی به ماده سمی و سرطان

Plant Biotechnology است منتشر شده . 

تواند خطرات جدی داشته باشد و همچنین سبب تولید مقدار زیادی ضایعات  آفالتوکسین برای سالمت انسان و حیوانات می

های آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس که محصوالتی مثل ذرت، دانه پنبه، فلفل قرمز را  کپک. غذایی شود

کنند که در سیستم ایمنی و رشد کودکان اختالل ایجاد کرده و حتی سبب سرطان کبد نیز  هایی تولید می کسینآلوده کنند، تو

و در شرایط . تواند در خاک در حالت نهفته و غیر فعال باقی بماند ها می ها برای سال قارچ تولید کننده این توکسین. شوند می

ها، امریکا اجازه فروش و صادرات مواد  دلیل سرطان زا بودن بودن آفالتوکسینب. گرم، مرطوب و تهویه ضعیف دوباره فعال گردد

 ppb 4تر بوده و سطح مجاز کمتر از  گیرانه استاندردهای اروپا سخت. دهد را نمی ppb  41غذایی با سطح آفالتوکسین بیش از 

 .  است

Scientists at the Donald Danforth Plant Science Center, in St. Louis, MO and their collaborators at the International 

Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) in Hyderabad, India, United States Department of 

Agriculture (USDA) and Louisiana State University have made a significant research breakthrough by suppressing 

the aflatoxin-producing fungus in groundnut. The discovery has the potential to drastically improve food safety and 

reduce losses caused by the contamination from the poisonous carcinogen, aflatoxin. The discovery was recently 

published in the Plant Biotechnology Journal. 

Aflatoxins pose a major risk to human and animal health worldwide and result in an enormous amount of food waste. 

The molds, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus, which infect groundnut, maize, cottonseed and chilly, 

produce these toxins which suppress the immune system, hinder growth in children and even cause liver cancer. The 

fungus which produces these toxins can stay dormant in soil for years. It infects maize and groundnut during drought 

and heat stress. Contamination also happens when grain is stored in hot, humid and poorly-ventilated conditions. 

Since aflatoxins are potent carcinogens, the United States does not allow the sale and export of food with aflatoxin 

levels exceeding 20 parts per billion (ppb). European Union standards are more stringent; the bar is 2 ppb. 
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 در ذرت Eشناسایی ژن کنترل کننده میزان ویتامین 

را  Eهایی شناسایی شدند که میزان ویتامین  در یک تحقیق جدید، ژن

تواند به بهبود ارزش  این یافته می. کنند های ذرت کنترل می در دانه

 . ای این محصول کمک کند تغذیه

محققان دانشگاه کرنل با مشارکت همکارانشان از سایر مؤسسات 

های ژنتیکی در  تحقیقاتی، با استفاده از انواع مختلف تجزیه و تحلیل

ژن  62نقش دارد، موفق به شناسایی  Eژنومی که در سنتز ویتامین 

کنند که به گروه  هایی را کدگذاری می شش ژن از آنها پروتئین. اند شده

. شوند شناخته می Eاین ترکیبات بطور کلی تحت عنوان ویتامین . تعلق دارند tocochromanolsاکسیدانی بنام  یترکیبات آنت

 . اکسیدانی در حفظ سالمتی قلب انسان و عملکرد صحیح فرایندهای گیاهی مؤثر هستند این ترکیبات عالوه بر خواص آنتی

در دانه  Eای تقریبا کاملی را برای بهبود ژنتیکی ویتامین  اصول پایهگوید که آنها  مایکل گور، محقق اصالح نباتان و ژنتیک می

 . است منتشر شده Plant Cell جزئیات این تحقیق در مجله . ذرت و دیگر غالت توسعه داده اند

 . در ذرت هستند Eو ویتامین  Aویتامین -ای افزایش همزمان پروبنا بز اظهار یکی از همکاران مایکل گور آنها در تالش بر

New research has identified genes that control vitamin E content in maize grain, a finding that could lead to 

improving the nutritional profile of this staple crop. 

Cornell University scientists and colleagues from other institutions combined different types of genetic 

association analyses to identify 14 genes across the genome that were involved in the synthesis of vitamin 

E. Six genes were newly discovered to encode proteins that contribute to a class of antioxidant compounds 

called tocochromanols, collectively known as vitamin E. Along with antioxidant properties, 

tocochromanols have been associated with good heart health in humans and proper functioning in plants. 

"We have established a near-complete foundation for the genetic improvement of vitamin E in grain of 

maize and other major cereals," said Michael Gore, associate professor of plant breeding and genetics and a 

co-corresponding author of the study published in the journal, The Plant Cell. 

"There has been talk, among breeders working to increase provitamin A in maize, that we could increase 

vitamin E at the same time," said Christine Diepenbrock, a graduate student in Gore's lab, and the paper's 

first author.  
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 اکسیدانی قوی ای با خواص ضدالتهابی و آنتی های کمتر شناخته شده میوه

انجام شده توسط بنیاد تحقیقاتی سائوپولو، برزیل، پنج نوع درخت  هبراساس مطالع

اکسیدانی و ضدالتهابی  های بارانی آتالنتیک دارای خواص آنتی میوه بومی جنگل

های برزیلی شامل  دهد که گونه نتایج این مطالعه نشان می. بسیار قوی هستند

araçá-piranga (E. leitonii), cereja-do-rio-grande (E. involucrata), 

grumixama (E. brasiliensis) e ubajaí (E. myrcianthes)     که همه از

     bacupari-mirim (Garcinia brasiliensis)هستند و گونه  Eugeniaجنس 

ها و عناصر غذایی با ارزش  ها هستند که عالوه بر ویتامین این میوه هایی از مثال

های ناپایدار  های آزاد، اتم رادیکال. های آزاد دارند باشند که توانایی مقابله با رادیکال نیز می(  bioactive)دارای خواص زیستی 

 .شوند هایی مانند پیری سلولی یا بیماری می سبب آسیبها چسبیده و  پذیری باال هستند که به دیگر اتم با واکنش

اگرچه بدن ما . های آزاد نقش بسیار مهمی دارند های غذایی در مقابله با رادیکال گوید، رژیم پدرو روسالن از بنیاد سائوپولو می

توانند این  های آزاد دارد، اما عواملی مثل سن، استرس و تغذیه نامناسب می سازی و حذف رادیکال موادی برای خنثی

کسیدان  بهمین دلیل عناصر خارجی بویژه از طریق مصرف مواد غذایی حاوی مواد آنتی. دسازی طبیعی را نامتعادل سازن خنثی

ها نه فقط در  اکسیدان دهد که آنتی وی توضیح می. الذکر باید به بدن برسند های فوق ها مثل میوه مثل فالونوئیدها و آنتوسیانین

 . گذارند های مزمن نیز تاثیر می از التهاب ها ناشی کنند بلکه در پیشگیری از بیماری برابر پیری مبارزه می

According to a study supported by the São Paulo Research Foundation five fruit trees native to the Atlantic 

Rainforest have powerful anti-oxidant and anti-inflammatory properties. 

The research states that native Brazilian species araçá-piranga (E. leitonii), cereja-do-rio-grande (E. 

involucrata), grumixama (E. brasiliensis) e ubajaí (E. myrcianthes) -- all from genus Eugenia -- and 

bacupari-mirim (Garcinia brasiliensis) are examples of functional foods, which besides vitamins and 

nutritional values, have bioactive properties, such as the capacity to combat free radicals -- unstable, highly 

reactive atoms that bind to other atoms in the organism and cause damage, such as cellular aging or 

disease. 

Pedro Rosalen, from FOP, says that diet is strategic in combating free radicals. Although our body contains 

substances that neutralize and eliminate free radicals, this natural neutralization can be unbalanced by 

means of age, stress and poor alimentation. "If so, exogenous elements are required, particularly the intake 

of foods with anti-oxidant agents, such as flavonoids or anthocyanins from araçá-piranga, E. leitonii, and 

other fruits of the Eugenias," said Rosalen, coordinator of the project "Bioprospection of novel anti-

inflammatory molecules from natural Brazilian native products . 
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1. Commodity Markets Outlook, October 2017 

 

Abstract:  

 

Prices of industrial commodities continued to strengthen in the third quarter (q/q), 

while most agricultural prices remained broadly stable. In the oil market, 

inventories continue to fall amid strong demand, OPEC production restraint, and 

stabilizing U.S. shale oil production. Crude oil prices are expected to average $53 

per barrel (bbl) in 2017 (up from $43/bbl in 2016) and rise to $56/bbl in 2018, a 

small downward revision from the April 2017 forecast. Metals prices are expected 

to surge 22 percent in 2017 due to strong demand and supply constraints, notably 

Chinese environmentally- driven supply cuts. With the exception of iron ore, 

metals prices are expected to increase moderately in 2018. Agricultural prices are 

seen broadly unchanged in 2017 and are anticipated to gain marginally in 2018.  
 

Year of publication: 2017 

Publisher: World Bank  
Pages:  36 

Report.pdf-Full-2017-October-https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28589/CMO :Download 

 

1. The World Bank Annual Report 2017 

 

Abstract: 

The Annual Report is prepared by the Executive Directors of the International 

Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International 

Development Association (IDA)--collectively known as the World Bank--in 

accordance with the by-laws of the two institutions. The President of the IBRD 

and IDA and the Chairman of the Board of Executive Directors submits the 

Report, together with the accompanying administrative budgets and audited 

financial statements, to the Board of Governors. 
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2. State and Trends of Carbon Pricing 2017 

 

Abstract: 
 

Reflecting the growing momentum for carbon pricing worldwide, the 2017 

edition of the State and Trends of Carbon Pricing targets the wide audience of 

public and private stakeholders engaged in carbon pricing design and 

implementation. This report also provides critical input for negotiators involved 

in the implementation of the Paris Agreement, particularly for the meeting of the 

Conference of the Parties (COP} 23 to be held in Bonn in November 2017. As in 

the previous editions, the report provides an up-to-date overview of existing and 

emerging carbon pricing initiatives around the world, including national and 

subnational initiatives. Furthermore, it gives an overview of current corporate 

carbon pricing initiatives. Another key focus of the report is on the importance 

of an integrated approach to climate finance and climate markets, together with 

domestic policies. The analysis shows how such an integrated approach can be 

used to mobilize the scale of low-carbon investments needed to achieve the 

below 2°C temperature target and outlines a transition scenario and the possible role of results-based climate 

financing to catalyze climate markets. 
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Publisher: World Bank  
Pages:  36 

Download: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28510/wb_report_171027.pdf 

 

3. Agriculture in Africa  

Telling Myths from Facts 
 

Abstract: 
Stylized facts set agendas and shape debates. In rapidly changing and data 

scarce environments, they also risk being ill-informed, outdated and 

misleading. So, following higher food prices since the 2008 world food crisis, 

robust economic growth and rapid urbanization, and climatic change, is 

conventional wisdom about African agriculture and rural livelihoods still 

accurate? Or is it more akin to myth than fact? The essays in “Agriculture in 

Africa – Telling Myths from Facts” aim to set the record straight. They 

exploit newly gathered, nationally representative, geo-referenced information 

at the household and plot level, from six African countries. In these new 

Living Standard Measurement Study-Integrated Surveys on Agriculture, every 

aspect of farming and non-farming life is queried—from the plots farmers 

cultivate, the crops they grow, the harvest that is achieved, and the inputs they 

use, to all the other sources of income they rely on and the risks they face.  
 
Year of publication: 2017 

Publisher: World Bank  
Pages:  36 
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4. Sustainable Diets for Healthy People and a Healthy Planet 

 

Abstract: 

 

Climate change is one of the greatest challenges facing all nations today leading 

to not only environmental but also economic and social consequences. It has 

increased the risk of weather-related natural disasters jeopardizing livelihoods, 

food security, clean water and sanitary conditions, which are essential for good 

nutrition. FAO warns that unless action on climate change is taken, 35-122 

million people could fall into poverty from loss of incomes in the agriculture 

sector. 

Addressing climate change is no easy task, and the link between climate change 

and nutrition has not received adequate attention by the international community. 

There are trade-offs involved and innovative approaches needed to effectively 

promote environmental sustainability while pursuing the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. Making food systems sustainable is an important step, 

as are sustainable and healthy diets. Sustainable Diets for Healthy People and a 

Healthy Planet explains how this can be done. 
 

Year of publication: 2017 

Publisher: UNSCN 

Pages: 132 p. 
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5. Tourism for Development 

Women and Tourism : Designing for Inclusion 
 

Abstract: 

 

This preparatory World Bank paper on tourism and gender explains the 

rationale for integrating a gender lens into tourism development projects. It also 

includes a set of resources designed to help development professionals and 

project managers get started and find necessary data.* This paper paves the way 

for more in-depth operational research and data collection on what works for 

empowering women in the tourism sector. 

Many advancements have been made in empowerment of women, but women 

are still far from enjoying the same basic rights, privileges and benefits that 

men do. Women still earn much less than men, do a disproportionate amount of 

housework, have fewer rights, less social mobility, and limited access to 

resources. Research by the World Bank shows that women lag behind men in 

nearly all measures of economic opportunity in every country in the world.2 

These inequalities are even more extreme in low income countries.  
 

Year of publication: 2017 

Publisher: World Bank  
Pages:  36 

i7283e.pdf-http://www.fao.org/3/a Download: 

 

 بازگشت به فهرست

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/Climate-Nutrition-Paper-EN-.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7283e.pdf

	روز جهانی غذا (16 اکتبر، 24 مهر)
	تخمین ارتفاع گیاهان با استفاده از تصویربرداری 3 بعدی
	https://phys.org/news/2017-10-d-crop-imaging-agriculture-height.html

	اُکسین، هورمون تعیین کننده توقف رشد و شروع گلدهی در گیاهان
	یافتههای جدید درباره خواص بیوچار
	مقابله با ویروسهای آنفولانزای حیوانی
	شناسایی پاتوژنهای بیماری شانکر ساقه سویا
	معرفی ارقام بادامزمینی مقاوم در برابر آفلاتوکسین
	شناسایی ژن کنترل کننده میزان ویتامین E در ذرت
	میوههای کمتر شناخته شدهای با خواص ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی قوی

