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 نمودار )بانک جهانی( 07در  7102مروری بر سال 

 

نمودار خالصه و ارائه  07وضعیت جهان را در  7102بانک جهانی در پایان سال 

بهبود اقتصاد جهانی، رویدادهای است. در سال گذشته میالدی، با وجود کرده

های ها و سیلای نیز وجود داشتند. طوفانانگیز و روندهای ناامید کنندهغم

از جنوب آسیا گرفته تا حوزه  را و زندگی تعداد زیادی از مردم که خانه بمخر

کارائیب ویران کردند. با وجود اینکه دنیا بسرعت در حال پیشرفت در زمینه 

یتال است، بسیاری از کشورها با افُت کیفیت آموزش روبرو های دیجفناوری

ها در ها و فناوریهستند. اما فقر شدید همچنان روند کاهشی داشته و نوآوری

ارتقاء کیفیت زندگی مؤثر هستند. در حال حاضر، سرمایه انسانی، بزرگترین 

ید توانودارها را در ادامه میعناوین و نم شود.ثروت هر کشور محسوب می

استفاده زیر  توانید از لینکمشاهده نمایید. برای کسب اطالعات بیشتر می

 : نمایید

 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/12/15/year-in-review-2017-in-12-charts 
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 نمودار  07در  7102مروری بر سال 

 ها نفر که دچار قحطی هستندمیلیونهای اضطراری نیاز به کمک (0

 

 سابقه کربنانتشار بی (7
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 بالیای طبیعی در صدر اخبار (9

 

 

 دهندهای انسانی دو سوم ثروت جهانی را تشکیل میسرمایه (4
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 بحران در وضعیت آموزش  (5

 

 ها کودک دچار اختالل رشد هستندگذارد، میلیونتغذیه بر کیفیت یادگیری تاثیر می (1
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 های انسانی و اقتصادی ناشی از ازدواج کودکانهزینه (2

 

 

 توجهی از جمعیت جهان جوانان بیکار هستندبخش قابل (8
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 زیستیهای طبیعی و تنوعکاهش ارزش سرمایه (3

 

 در سطح جهانی حدود نیمی از انتخابات بطور آزاد و عادالنه برگزار شده اند (01
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 ندتر شده ااندازی کسب و کارها آسانراه (00

 

 افزایش تولید برق از منابع تجدیدپذیر (07
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 برای تامین غذای کافی تهپیشرفپروری آبزیاستفاده از 

پروری کنندگان امریکایی از طریق آبزینیمی از غذاهای دریایی مصرف

هایی از ماهیان که در آب های شیرین و در شرایط گونهاز شوند. تامین می

درصد از غذاهای دریایی  31شوند. بیش از میکنترل شده پرورش داده

میلیارد  04موردنیاز این کشور نیز وارد می شود که کسری تجاری معادل 

 است. دالر برای آن برآورد شده

( در تالش برای رفع این ARSمحققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا )

تواند به پروری است که میمقرون به صرفه برای کمک به صنعت آبزی های غذاییجیره ها توسعه حلفاصله هستند. یکی از راه

باال بردن سهم این کشور در بازار جهانی محصوالت دریایی کمک کند. بدین منظور، محققان در حال مطالعه بر روی مواد غذایی 

پروری ی رایج در صنعت آبزیهای غذایجیرهفعلی ماهیان هستند.  های غذاییجیره تنی بر گیاهان برای جایگزین کردنمب

های آیند. کارشناسان معتقدند که تامین جیرههای اقیانوسی بدست میعمدتا شامل پودر و روغن ماهی است که از انواع گونه

 باشد.  تواند اثرات منفی داشتهمدت میپروری در طوالنیخوار برای پایداری آبزیغذایی از انواع ماهیان گیاه

-های آزاد را کاهش دهد. اما اینهای آبتواند تا حدودی هزینه و آلودگیغذایی از منابع گیاهی مثل سویا میهای تهیه جیره

های ارائه شده توسط محققان مرکز حلخوراک نبوده و هضم آنها برای ماهیان دشوار است. یکی از راهها خوشگونه جیره

آنزیم تجاری فیتاز است که سبب از بین رفتن اسید فیتیک گیاهی شده و استفاده از تحقیقات امریکا برای رفع این مشکل 

 شود.ها استفاده میمعموال در دامپروری

Half the seafood that U.S. consumers eat comes from aquaculture—the raising and harvesting of freshwater 

and marine species in controlled conditions. Over 90 percent of that seafood is imported, creating a U.S. 

trade deficit of more than $14 billion. 

The Agricultural Research Service (ARS) and its partners are working to close that gap on several research 

fronts. One such area is the development of cost-effective feeds that will help the U.S. aquaculture industry 

expand and capture a greater share of the world market for fishery products. 

Toward that end, ARS researchers are exploring plant-based alternatives to fishmeal and fish oil. These 

two aquafeed ingredients are made from so-called forage fish caught in the open ocean, like menhaden, 

herring, mackerel, anchovy, and sardine. Fishmeal and oil are rich sources of amino acids, lipids, and other 

nutrients that farm-raised species need to grow—especially carnivorous ones like Atlantic salmon, striped 

bass, and rainbow trout. 

 منابع:   

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2018/jan/aquaculture/ 

 بازگشت به فهرست
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 هامحافظت از سالمتی ماهی

ها است.  پروری، کنترل بیماریامروزه یکی از مشکالت عمده در صنعت آبزی

های باکتریایی و مقابله با شیوع بیماری موانعباال بودن هزینه داروها یکی از 

-های پرمصرف مثل گربهگونهکاهش رشد و افزایش مرگ و میر علت انگلی و 

 ها است. آال و صدف ماهی و سایر گونه(، تیالپیا، قزلcatfishماهی )

های قابل در سال اخیر محققان مرکز تحقیات کشاورزی امریکا پیشرفت

اند. آنها با استفاده از توجهی در زمینه بهبود سالمت ماهیان بدست آورده

ها و مطالعه بر روی ها و تولید واکسنهای برتر در تولید انواع مقاوم در برابر بیماریهرویکردهای اصالح ژنتیکی و انتخاب گون

برخی از این تحقیقات منجر به اند. اثرات و نقش و تغذیه در بهبود سالمت و عملکرد ماهیان تحقیق به نتایج خوبی رسیده

های مقابله با های سیستم ایمنی و یافتن شیوهبیشتر مکانیسمهای نوظهور و شناخت هایی برای مقابله با بیماریتولید واکسن

 است. ها شدهانگل

 ( است و عامل آن باکتری بنامColumnarisها بیماری کلومناریس )پروریهای شایع در تقریبا همه انواع آبزییکی از بیماری

Flavobacterium columnare  مبتال کرده و طبق برآوردهای انجام شده ساالنه  پروری  راهای آبزیاست که تقریبا اکثر گونه

 کند. پروری امریکا ایجاد میمیلیون دالر برای صنعت آبزی 51تا  41ایی معادل هزینه

های زمینه ،آمیزاند که برای تولید یک واکسن موفقیتانجام شده در مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا نشان داده تحقیقات اخیر

 باید مورد توجه قرار گیرد.  ژنتیکی این باکتری

Disease is a major problem for the aquaculture industry. Bacterial and parasitic outbreaks cause substantial 

economic losses in catfish, tilapia, trout, shellfish, and other aquatic animals due to medication costs, 

reduced fish growth, and death. 

In recent years, Agricultural Research Service (ARS) scientists have made substantial gains in improving 

fish health. The scientists have examined nutrition’s role in improving fish health and performance, 

pioneered studies using genetics and selective breeding approaches to develop disease-resistant fish, and 

produced vaccines that target deadly diseases. Some of their recent research includes developing vaccines 

for emerging diseases, exploring the mechanisms of the immune system, and combating parasites that 

attack fish and shellfish. 

Columnaris disease impacts almost all U.S. finfish aquaculture industries. Caused by the 

bacterium Flavobacterium columnare, columnaris disease affects catfish, rainbow trout, tilapia, sport fish, 

bait fish, and ornamental fish and costs the fish-farming industry $40 to $50 million annually. 

 منابع:   

alth/https://agresearchmag.ars.usda.gov/2018/jan/he 

 بازگشت به فهرست
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 تعامل دو پدیده آب و هوایی تعیین کننده خشکسالی و اکوسیستم 

(، واقع در Ibrianجزیره ایبری )شبهدر ای های دورهعلت بروز خشکسالی

ها مالیم و بارانی و ها زمستانچرا در برخی از سال جنوب غربی اروپا چیست؟ 

ها سرد و خشک و یا سرد و مرطوب است؟ آیا تغییرات اقلیمی برخی سال

ناشی از فعالیت های انسانی  در بوجود آمدن این فرایندها تاثیرگذار است؟ 

گذارند؟ های زمینی چه تاثیری میوری اکوسیستمها بر روی بهرهگونه چرخاین

توسط محققی   Nature Communicationدر مجله ای که به تازگی در مقاله

 المللی منتشراسپانیا با همکاری یک تیم بین ،Alcal de Henaresاز دانشگاه 

 های فوق مطرح شده است.  شده پرسش

( ناشی از نوسان گسترده NAOهای خشکسالی در قاره اروپا، نوسانات شمال آتالنتیک )های اصلی بوجود آمدن دورهاز علت

تاثیر فشار کم قطبی در حوزه اقیانوس اطلس های نیمه گرمسیری و منطقه است که تحتدر توده جوی بین منطقه تحت فشار

های مختلف از جمله تثبیت کربن، رشد داثرات بالقوه زیادی بر روی فراین NAOاند که قرار دارد. مطالعات قبلی نشان داده

وری بلند مدت جنگل و ضوع ارتباط موجود بین بهرهباشد. در موتواند داشتهفات جنگلی میدرختان، تولید میوه و چرخه بروز آ

NAO  هایی که مطابق با انتظار اثرات شود بعنوان مثال دورههایی دیده میتناقصNAO  نیستند. کارشناسان معتقدند که این

بر روی  های سطحی اقیانوس اطلس باشند. در این تحقیقها ممکن است ناشی از شرایط غیرمتعارف در دمای آبعدم تطابق

 است. بررسی و مطالعه شده NAOسایر فاکتورهای مطرح بغیر از 

What is causing the droughts that the Iberian Peninsula regularly endures? Why are the winters sometimes 

mild and rainy and other times cold and dry or cold and damp? Is climate change of anthropogenic origin 

exerting an influence on these processes? How are these cycles affecting the productivity of terrestrial 

ecosystems? And finally, can these cycles be predicted and the economy thus adjusted to them? The work, 

published this week in Nature Communications, was led by the University of Alcal de Henares. It was 

conducted in collaboration with the UPV/EHU, the University of Geneva and the University of Castilla-La 

Mancha and offers important keys for answering some of these questions. 

The North Atlantic Oscillation (NAO) is a large-scale fluctuation in the atmospheric mass located between 

the area of subtropical high pressures and the low polar pressure in the North Atlantic basin, and is largely 

responsible for the periods of drought on the European continent. Previous studies show that the NAO has 

a great potential effect on various aspects, from carbon fixing and tree growth to fruit production and 

forestry pest cycles.  
 منابع:   

phenomena.html-climate-interaction-ecosystems-droughts-12-https://phys.org/news/2017 
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 جدید اصالح بذور هایتکنیک

فناوری جدید ارائه شده در زمینه تسریع تالش جهانی برای بهبود ارقام 

در دوران پس از « انقالب سبز»ای مشابه وقوع تواند به توسعهزراعی می

 جنگ جهانی منجر شود. 

(، انگلستان، John Innesتیمی تحقیقاتی از مرکز تحقیقات جان اینز)

دانشگاه کوئینزلند  و دانشگاه سیدنی استرالیا، در یک گلخانه و یا در شرایط 

ای هدازی موفق به ایجاد رژیمط مصنوعی با سیستم پیشرفته نورپرمحی

هفته  8این تکنیک، تنها پس از گذراندن  آنها با استفاده از اند.شدید روزانه برای تسریع تحقیقات در زمینه بهبود ارقام شده

 منتشر شده است.  Nature Plantsزئیات این تحقیق در در مجله . جاندموفق به تولید نسل جدید از بذر تا بذر گندم شده

نسل از گندم توسط کارشناسان اصالح بذر و  1ساالنه ایجاد  shuttle-breedingهای کنیکبا استفاده از تدر حال حاضر 

گوید، در حال پذیر است. دکتر برادو ولف از مرکز جان اینز و محقق مسئول این پروژه درباره تکنیک جدید میمحققان امکان

تر وجود دارد. اگر محققان موفق به باالتر و مقاوم های بزرگی در زمینه تولید ارقامی با عملکردحاضر در سطح جهانی چالش

تر ایجاد و تولید چند نسل از گندم در زمان کمتری شوند، بدین معنی است که خواهند توانست ترکیبات ژنتیکی را سریع

حل بالقوه ههای مختلف دست یابند. در واقع تسریع روند بهبود ارقام، یک راآزمایش کرده و به بهترین ترکیبات برای محیط

 است.   70های بزرگ جهانی قرن جدید برای یکی از چالش

Pioneering new technology is set to accelerate the global quest for crop improvement in a development 

which echoes the Green Revolution of the post war period. 

The speed breeding platform developed by teams at the John Innes Centre, University of Queensland and 

University of Sydney, uses a glasshouse or an artificial environment with enhanced lighting to create 

intense day-long regimes to speed up the search for better performing crops. 

Using the technique, the team has achieved wheat generation from seed to seed in just 8 weeks. These 

results appear today in Nature Plants. 

This means that it is now possible to grow as many as 6 generations of wheat every year -- a threefold 

increase on the shuttle-breeding techniques currently used by breeders and researchers. 

Dr Brande Wulff of the John Innes Centre, Norwich, a lead author on the paper, explains why speed is of 

the essence: "Globally, we face a huge challenge in breeding higher yielding and more resilient crops. 

Being able to cycle through more generations in less time will allow us to more rapidly create and test 

genetic combinations, looking for the best combinations for different environments." 

 منابع:   
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8-0083-017-https://www.nature.com/articles/s41477 
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 گرهایی برای تشخیص سالمت محیط زیستنهرها، حس

-توانند شاخصاند که نهرها میمحققان دانشگاه ایالتی میشیگان نشان داده

اندازهای منطقه باشند و همچنین های کلیدی برای تعیین میزان سالمت چشم

  های نظارت بر آنها را نیز بهبود بخشید. توان شیوهمی

است، منتشر شده Ecology Lettersنتایج این تحقیق جدید که در مجله 

گرهایی برای تشخیص از نهرها میتوان بعنوان حس دهد که چگونهنشان می

های آبخیز در مقابل تغییرات کاربری پذیری حوزهمیزان حساسیت و یا انعطاف

( محقق دانشگاه ایالتی jay Zarenskeیرند. جی زارنسک )زمین از جمله پیامدهای طوالنی مدت کودها مورد استفاده قرار گ

گر بویژه در نزدیکی باال رودها گوید، استفاده از نهرها بعنوان حسیط زیست و نویسنده مقاله میحمیشیگان در علوم زمین و م

هایی که امکان توسعه پایدار برای تولید مواد غذایی بیشتر را به محققان، مدیران کاربری زمین و کشاورزان در تشخیص حوزه

 انگیز است. گر شگفتمشاهدات آنها از نهرها بعنوان حسدارند، کمک خواهد کرد. 

-که بطور استراتژیک جمعتوان با تعداد کمی نمونه در صورتیدهد که چگونه میهای مورد استفاده توسط آنها نشان میروش

-این شناخت برای حفاظت از اکوسیستم شناخت بهتری از اکوسیستم منطقه پیدا کرد. بنا به نظر این محقق،  باشندآوری شده

 های آبی و حصول اطمینان از ایمنی آب مصرفی انسان بسیار حائز اهمیت است. 

Scientists at Michigan State University have shown that streams can be key health indicators of a region's 

landscape, but the way they're being monitored can be improved. 

New research featured in Ecology Letters showcases how streams can be used as sensors to diagnose a 

watershed's sensitivity or resiliency to changes in land use practices, including the long-term use of 

fertilizers. Using streams as sensors - specifically, near the headwaters - can allow scientists, land-use 

managers and farmers to diagnose which watersheds can be more sustainably developed for food 

production, said Jay Zarnetske, MSU earth and environmental scientist and co-author of the study. 

"We were surprised to see that the streams were good sensors of long-term nutrient conditions," he said. 

"Our methods show that we can learn much from a relatively small number of samples if they are collected 

more strategically than current watershed management practices dictate. This understanding is critical in 

protecting aquatic ecosystems and ensuring human water security." 

 منابع:   

https://phys.org/news/2017-12-streams-sensors.html 
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 بینی افزایش خشکسالیپیش

المللی تحقیقاتی از جمله نتایج یک تحقیق جدید انجام شده توسط تیم بین

دهد که اگر میزان افزایش گرمایش جهانی ، استرالیا، نشان میAngliaدانشگاه 

توجهی بیش از یک چهارم کره زمین بطور قابل درجه سانتیگراد برسد،  7به 

 تر خواهد شد. خشک

تواند منجر شود. ها میسوزیبه افزایش تهدیدات خشکسالی و آتشاین تغییر 

درجه سانتیگراد بطور چشمگیری سبب کاهش وسعت اثرگذاری  5/0اما محدود کردن میزان افزایش گرمای زمین به کمتر از 

 گرمایش خواهد شد. 

 aridityآید که بنام تبخیر بدست میگیری میزان خشکی سطح زمین، از ترکیب میزان بارندگی و یکی از معیارهای اندازه

درجه،   7درجه به  5/0شود. این تیم تحقیقاتی برای تعیین مناطقی از جهان که در آنها در نتیجه افزایش گرمایش از شناخته می

مدل  72های بدست آمده از بینی( در مقایسه با نوسانات سال به سال تغییر چشمگیری خواهد داشت، پیشaridityخشکی )

 اند. جهانی آب و هوا بررسی و مطالعه کرده

منتشر شده است که با همکاری تیم  Nature Climate Changeمجله  7108ژانویه  0جزئیات نتایج این تحقیق در شماره 

 است. (، انگلستان انجام شدهUEA، چین و دانشگاه انگلیا )SUSTechالمللی از دانشگاه علم و فناوری بین

Over a quarter of the world's land could become significantly drier if global warming reaches 2C - 

according to new research from an international team including the University of East Anglia. 

The change would cause an increased threat of drought and wildfires. 

But limiting global warming to under 1.5C would dramatically reduce the fraction of the Earth's surface 

that undergoes such changes. 

The findings, published today in Nature Climate Change, are the result of an international collaboration led 

by the Southern University of Science and Technology (SUSTech) in Shenzhen China and UEA. 

Aridity is a measure of the dryness of the land surface, obtained from combining precipitation and 

evaporation. The research team studied projections from 27 global climate models to identify the areas of 

the world where aridity will substantially change when compared to the year-to-year variations they 

experience now, as global warming reaches 1.5C and 2C above pre-industrial levels. 

 منابع:   

world.html-drier-significantly-01-https://phys.org/news/2018 

4-0034-017-https://www.nature.com/articles/s41558 
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 ICTتحول در کشاورزی کشور بوتان به کمک 

روبرو است.  های زیادیکشور بوتان برای توسعه کشاورزی تجاری با چالش

های مناسب کشاورزی در این کشور محدود و وضعیت جغرافیایی وسعت زمین

ای آن دسترسی به بازار را مشکل و هزینه حمل و نقل زیادی و شرایط جاده

 کند. طلب می

سازی کشاورزی ضروری است که به وری برای تجاریبهمین دلیل افزایش بهره

غذایی بیشتر و بهتر کمک خواهد کرد.  ایجاد شغل و تهیه و دسترسی به مواد

های سنتی مثل آبیاری بلکه گذاری در زیرساختبرای رسیدن به این هدف نه تنها تمرکز بر محصوالت باارزش و سرمایه

 ( نیز الزم است. ICTاستفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات )

ای های نوآورانههای تجاری کشاورزی از شیوهعالیتدر ف ICT، واقع در شرق بوتان برای استفاده از Hazelnuts شرکت

گذاری خارجی تاسیس شد که درصد سرمایه 011بعنوان تنها شرکت این کشور با  7113ین شرکت در سال ااستفاده شده است. 

است با هشد. این شرکت توانستالمللی بانک جهانی و بانک توسعه آسیا تامین میبخشی از سرمایه آن توسط گروه مالی بین

کارگر را که حدود نیمی از آنها زن هستند در کاشت و رشد بادام زمینی بکار  01،111شغل مستقیم حدود  811ایجاد بیش از 

های صوتی و از پیامو همچنین  ICTهای هوشمند و فناوری گیرد. در این کار برای برقراری ارتباط بین کارگران از تلفن

 است. کارها و ارتباطات استفاده شده ویدئوهای ضبط شده برای پیشبرد

Bhutan is a challenging environment in which to develop commercial agriculture. The country has limited 

areas for agriculture, and its geography and road conditions make logistics and market access costly. 

Therefore, commercial agriculture is critical to increase productivity, which will help create jobs and 

access to more and better food. This can be achieved not only through focusing on high-value products and 

investing in traditional infrastructure such as irrigation, but also through using information and 

communication technology (ICT). Based in eastern Bhutan, Mountain Hazelnuts has developed innovative 

uses of ICT for its commercial agriculture operations. 

The company was established in 2009 as Bhutan’s only 100% foreign invested company, financed partly 

by the World Bank Group’s International Finance Cooperation and the Asian Development Bank. The 

company has created more than 800 direct jobs, and about 10,000 farmers are growing hazelnut trees 

throughout Bhutan, about half of which are women.The farmer told me that growing hazelnuts is consistent 

with Gross National Happiness – Bhutan's  development philosophy. Farmers are happy with their 

contributions.  

 منابع:   
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Abstract:  

 

FAO estimates that globally 37 countries are in need of external assistance 

for food. Persisting conflicts continue to be a key driver of severe food 

insecurity, with weather shocks intensifying the fragile conditions in some 

countries. Production shortfalls due to unfavourable weather have also 

adversely impacted food availability and access. 
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2. MIGRATION, AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

Addressing the root causes of migration and harnessing its potential for development 

 

Abstract: 

Recent FAO titles illustrate the role of resilient agricultural livelihoods in 

addressing the drivers of migration, including rural poverty, food insecurity, 

inequality, unemployment and climate change. Migration is a growing and 

complex global phenomenon, with millions of people moving each year. In 

2017, the number of international migrants worldwide has reached 258 million, 

up from 248 million in 2015. 

The booklet Migration, agriculture and rural development gives FAO’s 

perspective on migration and sheds light on the role that agriculture, rural 

development and the sustainable management of natural resources play in 

curbing migration pressure in rural areas. It also discusses possible areas of 

further engagement to maximize the potential benefits of migration on agriculture. 

Focusing on a region particularly exposed to migration, the atlas Rural Africa in motion: dynamics and drivers of 

migration south of the Sahara includes maps and infographics showing rural migrants’ profiles, migration drivers 

and patterns, remittance flows and much more. 
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3. IFC Annual Report 2017 

Creating Markets 
 

Abstract: 
 

The International Finance Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee 

Agency (MIGA), two institutions focused on private sector development, are leading 

our efforts to create markets and crowd in private sector investment in developing 

countries. For six decades, IFC has been at the leading edge of mobilizing private 

capital for development, which will be essential to achieve the Sustainable 

Development Goals. With the knowledge that have accumulated over sixty years, IFC 

is uniquely placed to give the private sector a central role in financing and delivering 

development solutions. The scale of this ambition, together with IFC’s objective of 

doing more in the poorest countries, requires a new strategic framework, based on new 

analytical and financial tools and approaches, which IFC is now rolling out.  
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4. Sowing the seeds of peace for food security 

Disentangling the nexus between conflict, food security and peace 

 

Abstract: 
It is generally assumed that there are strong links between conflict, food security 

and peace. However, the precise underlying causes and channels that determine 

these links are often not well understood. More research and data are required to 

generate the evidence base that helps guide both national and international 

responses. The present study aims to add to this knowledge. It comes at a time of 

enhanced risk of famine and severe food crisis in several parts of the world, with 

conflict as the common denominator. It also comes at a time when the total 

number of hungry people in the world appears to be on the rise again after a 

prolonged decline. The present publication was developed to provide background 

analysis for the purposes of the thematic part of The State of Food Security and 

Nutrition 2017.  
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